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 مقدمه

عارفان و اشرف خداجویان راه حقیقت است. و در تمامی متون عرفانی به برتری حضرت محمد)ص( بر حضرت محمد)ص( اعظم 

ها درمرتبت است. و قدم در راه نهادن چنین انسان کاملی با های کامل در نبوت اولین آنخوریم. چرا که آخرین انسانسایر انبیاء برمی

قیقت محمد)ص( عارفی است که شریعتش با عرفان حضرت حق آمیخته هر سه سلاح طریقت، حقیقت و شریعت میسر است. در ح

ی تمام نمای حضرت احدیت که به صفات و اخلاق نیکو است. او اعرف عارفان، اکمل کاملان و اخص خاصان درگاه الهی است. آینه

سپهدار » حضرتند. از آن جملهمتصف است. مولوی برای پیامبر)ص( صفاتی را در مثنوی برگزیده است که همگی دال بر عارف بودن 

دهند که نگرش مولانا به گونه تعابیر از حضرت ختمی مرتبن نشان میهستند. این« ی ثانی در جهانزاده»و « خورشید راز«»غیوب

شود معشوق نیز هست و نیز در پیامبر)ص( نگرشی عرفانی است. علاوه بر آن محمد)ص( از نظر مولوی همان طور که عاشق تلقی می

که این عاشق معشوق مظهر لطف الهی است، مظهر قهر الهی نیز هست. و به هر دو اوصاف متحلی است. عاشق معشوقی که عین این

بدیلی است که خداوند اخلاق کل عالم به خاطر وجود ایشان خلق شده است. در حقیقت پیامبر اکرم)ص( از دیدگاه مولوی عارف بی

ی جان و نفس از رزائل اخلاقی و آراستن آن به صفات انسانی است. چرا که والای رسالتش تزکیهاو را به بزرگی ستوده است و هدف 

ی کمال رسیده است و نیز مدیریت اسلامی و حکومتی بر او پیر طریقتی است که به زیباترین آداب الهی مودب و ادبش به مرتبه

 ی اوست.عهده

 پیشینه

لاسلام قادر فاضلی در شش فصل تآلیف و در فصل اول به جایگاه حضرت محمد)ص( در ای حجتکتاب پیامبر)ص( در مثنوی نوشته

های پیامبر)ص( به قلم حضرت مثنوی پرداخته شده است. در این کتاب اشعار مربوط به پیامبر به تفکیک آورده شده است.کتاب درس

آورد. محمد تصویر جمال خدا نیز کتابی است از های حضرت سخن به میان میای نیز درمورد شخصیت و ویژگیاالله خامنهآیت

 من»فرمودند:  )ص( کهعبدالله محمد بن حضرت اکرم نبی مبارك کلام به با تاسی در آغاز کتاب نویسندهحسین بدرالدین است که 

به  .پردازدخدا می محمد تصویر جمال به کتاب نامگذاری علت به« است را دیده را ببیند، خدای من هر کس« الحق فقد رای رآنی

 توان یافت که ذکری از حضرت)ص( در آن به میان نیامده باشد.طور کلی کمتر کتاب عرفانی را می

 حضرت محمّد)ع(

ی گوید و او را غایت آفرینش و مظهر انسان کاملی که خلیفهی رسول گرامی اسلام از سر صدق و سوز سخن میمولوی درباره

کند. رمز ی خود را نثاراحوال و گفتار او میو نهایت عشق و علاقه یابدی خود را میداند. در وجود پیامبر)ص( گمشدهمیخداست 

داند. چون مریدی، محو جمال مربی و مرشد الهی یعنی پیامبر)ص( رسیدن به حقیقت را فقط شریعت رسول)ص( می

ای شود نه فقط متضمن تعظیم و تقدیس فوق العادهی محمد)ص( عرضه می(. تصویری که در مثنوی از سیما042: 7831است.)سیف،

ی هدایت نفوس در حق این مهتر کائنات هست بلکه در عین حال نهایت عشق و ارادت را در حق این مربی و مرشد کونین که سلسله

ی بارز دارد... ر سراسر این تصویر جلوهشود نیز دانسانی به جناب حق و طریق العیال رهروان شریعت به مبدأ وجود به وی ختم می

دهد... با این حال روایات گون پیغمبر ما در اشارت صوفیه سیمای متعالی و فایق انسان کامل و رمز غایت آفرینش را جلوه میبدین

اخلاقی است)زرین  مولوی در باب سیر و مغازی رسول جز به ندرت مبتنی بر مآخذ معتبر و همواره مشتمل بر لطایف عرفانی و دقایق

کند.به این صورت که: اگر (.مولوی در وصف پیامبر)ص( حدیث قدسی لولاك لما خلقت الافلاك را بیان می38-34: 7834کوب، 

آفریدم و اگر محمّد)ص( نبود محمّد)ص( نبود دنیا و آخرت و آسمان و زمین و عرش و کرسی و لوح وقلم و بهشت و دوزخ را نمی

 (. برتری پیامبر)ص( نسبت به پیامبران دیگر در مثنوی اینگونه آمده است: 710: 7833آفریدم)فروزانفر،آدم)ع( تو را نمی

 (.0-032آدم و حوا نرسته از جهان)  بنگرم سر عالمی بینم نهان      



 (.0-823ام)ام                من به معنی جدّ جدّ افتادهگر به صورت من ز آدم زاده

 (.720: 7833حدیث نبوی: کنت نبیاً و آدم بین الروح و الجسد )فروزانفر،  ای است بهکه اشاره

 مصطفی زین گفت که آدم و انبیاء             خلف من باشند در زیر لو

 (.772: 7833ای است به حدیث: انا سید ولد آدم یوم القیامه)فروزانفر،که اشاره

 الاخرون السابقونبهر این فرموده است آن ذوفنون            رمز نحن 

ی فرشتگان به آدم)ع( برای پیامبر بوده (. در مثنوی همچنین سجده31: 7833اشاره است به حدیث: نحن الاخرون السابقون)فروزانفر،

 است: 

 (.0-823ی ملک                  وز پی من رفت بر هفتم فلک)کز برای من بدش سجده

پیامبر)ص( خصوصًا در مثنوی ناشی از آشنایی کامل او با معارف اسلامی و تأمل مستمرش تنوع و بهره مندی مولوی از داستان زندگی 

باشد. از این روست که برای درك افکار مولاناتوجه به مقام پیامبر)ص( در عالم روحانی وی در قرآن کریم تفاسیر قرآن و حدیث می

گردد. اسامی معمول احمد، محمد، نبی و زیبنده آن حضرت می غایتش به پیامبر)ص( سبب ابداع اسماءاهمیت بسزایی دارد عشق بی

-رسول در گفتار او یعنی: سلطان بشر، شهریار، مدینه علم، آفتاب حلم، درّ یتیم، سلطان جان و... است. در مثنوی گاه به ابیاتی برمی

 گوید:ول اکرم ساده سخن میی مردم هستند همچون رسخوریم که سنت نبوی را در بطن دارد، آنجا که مورد خطابش عامه

 (.0-0384گویم به اندازه عقول                عیب نبود این بود کار رسول)پست می

 داند: مولوی با اشاره به خاتمیت دین پیامبر)ص(، آن را راه رستگاری ادیان دیگر می

 بو که برخیزد ز لب ختم گران        تا ز راه خاتم پیغمبران            

 ایی که انبیا بگذاشتند     آن بدین احمدی برداشتندهختم

 هایی ناگشوده مانده بود                   از کف انا فتحنا برگشودقفل

 جا زی جناناو شفیعست این جهان و آن جهان    این جهان زی دین و آن

 (.8-032بخشان حاتمی) ها تو خاتمی                    در جهان روحدر گشاد ختم

داند که مرید باید او را بشناسد و از او الگو بگیرد.برای تأیید سخن خویش استناد به کلام مولوی نبی و پیغمبر را مثل شیخ و پیر می

 (.048: 7831کند. چون معتقد است که پیرو شیخ شمع آسمانی است برای زدودن تاریکی در زمین)سیف،پیامبر)ص( می

 حق شدست آن دست او را دستگیر                    دست را مسپار جز در دست پیر    

 پس ز دست آکلان بیرون جهی         چونکه دست خود به دست او نهی           

 که یدالله فوق ایدیهم بود         دست تو از اهل آن بیعت شود            

 (.8-43چون بدادی دست خود در دست پیر   پیر حکمت که علیمست و خطیر)

 سالت محمد)ص(ر

شود که مبادا این شود. به همین سبب پیامبر)ص( قدری نگران و بیمناك میاز اولین آیات وحی در حرا تا استمرار آن مدتی تأخیر می

ی این سازد. دربارهای عرفانی مطرح میوقایع حالی بیش نبوده است. مولوی با اشاره به این واقعه در زندگی پیامبر)ص( از آن جلوه

ی و الضحی که که جبرئیل دوباره آمد با سورهگوید: پیغمبر از انقطاع وحی سخت غمگین شده بود تا آنقطاع وحی، ابن اسحق میان

 (.33: 7831ی ماودعک ربک و ما قلی ناظر به این انقطاع وحی است)فیاض،در آن آیه

 والضحی نور ضمیر مصطفی     زآن سبب فرمود یزدان والضحی             

 که این هم عکس اوستقول دیگر کین ضحی را خواست دوست                هم برای آن

 (.7-038ور نه بر فانی قسم گفتن خطاست               خود فنا چه لایق گفتن خداست)



ن روزها که وحی کند که: تن پیغمبر)ص( حجاب و ضمیر نور اوست، تا با مردم همنشین باشد. آها را چنان تأویل میمولوی این آیه

نرسید، تن وی از فیض ربوبی محروم بود و گرنه روح او هیچگاه از آن عالم نبرید و چون دیگر بار عنایت الهی رسید و وحی فرود 

 (.18، 8ج-7831آمد تن او نیز مانند جان حلاوت وصل را چشید)فروزانفر،

گوید که از سویی از وحشت دیر نمودن جبرئیل)ع(، سخن می مولوی در دفتر پنجم از قصد انداختن مصطفی)ص( خود را از کوه حرا

ای به این ی عشق عارفانه(. روایت مثنوی که صبغه087: 7831کند)سیف،مرتبط با همین انقطاع وحی است که مولوی از آن یاد نمی

از مفهوم ظاهر آن منحرف شده  که در تقریر قصه تا حدیافزاید... لطف و بیان مولانا با آنماجرای حزن و دلتنگی رسول)ص( می

ای برای توجیه شور و سودای ی سلوك روحانی اهل طریق نزدیک کرده است و در واقع آن را وسیلهاست، روایت را به نوعی تجربه

 (.33: 7834)زرین کوب،  سالکان و مجذوبان راه ساخته است

ی که داستان از کوه افکندن، از حادثهال دیگر نیز هست و آن اینبا این حال گذسته از احتمال بر ساخته بودن اصل داستان، جای احتم

ی رسد حادثهکه نوشته شد اصل داستان برساخته نباشد به نظر میدیگری گرفته شده و به این حادثه افزوده شده باشد. اگر چنان

رسول)ص( هنگام رسیدن وحی عمداً یا  افکندن خود از کوه که تصمیم حلیمه بوده است در ذهن یکی از راویان با داستان اضطراب

 (.828-823: 7813 )شهیدی، سهواً ترکیب شده و به صورت یک داستان درآمده است

گوید: معراج بالا رفتن به معنای محسوس و قابل رویت در عالم خاك نیست. نزدیکی به حق این است که مولانا میمعراج پیامبر)ص(: 

ی رسوم و آثار خود را در وجود یر حیات مادی رها شود. کسی که به مقام فنا رسیده و همهروح از حبس هستی و از اسارت در زنج

ی زود و دور و دیر هم مطرح نیست، ای مسئلهحقیقی مستهلک کرده، مسئله بالا و پایین برای او مطرح نیست و نیزبرای چنین بنده

های ی هستیی حضرت حق در نیستی است و تویی که فریفتهنامهگنج زیرا این مقولات تماماً به وجود مجازی بستگی دارد. کارگاه و

ی خواهی شأن و مقم حقیقی پیامبران و رسولان را بشناسی، باید از حیطهدانی که نیست چیست؟ اگر تو میمجازی هستی، چه می

که از کمند ن را درك کنی، مگر آنتونی حقیقت آناها خارج شوی، زیرا تا وقتی که مقید به محسوساتی، نمیافلاك و گردش آن

ی پرندگان آسمان را بشنوی. توانی نغمهی درون تخم مرغ محبوس باشی، نمیمحسوسات برهی. برای مثال تا زمانی که مانند جوجه

یکسان  گیرد. البته نباید خیال کنی که همه موجودات بهشمس لطف حضرت حق بر هرچه بتابد آن چیز شکوه پناه الهی را به خود می

مرا برتر از » اند: معراج من، برتر از معراج یونس نیست:(. البته خود پیامبر)ص( فرموده7833 شوند )افضلی،مند میاز لطف ربانی بهره

مولانا این حدیث را به معراج پیامبر اختصاص داده است ، نه به مقام نبوت. پس صحبت از معراج است که «. یونس فرزند متی ندانید

ی صافات در سوره 748و744هایپیامبر)ص( از افلاك فراتر رفت و به حضرت حق رسید، اما حضرت یونس)ع( مطابق آیهدر آن 

(. در مثنوی به صورت پراکنده 7833گفت و معراج یونس همان توجه به پیامبر)ص( است)همان،شکم ماهی زنده بود و ذکر حق می

ی معراج این است که: پیامبر)ص( توسط جبرئیل، سوار بر سخن مفسرین دربارهی به معراج پیامبر)ص( اشاره شده است و خلاصه

شود. در این مسیر آسمانی جبرئیل تا آسمان هفتم ها کشیده میجا به سیر در آسمانبراق از مسجدالحرام به مسجدالاقصی برده و از آن

مقام قرب الهی داخل  و به مبر به تنهایی از سدرة المنتهی گذشتهی حضور ندارد. آنگاه پیاهمراه پیامبر)ص( است و از این به بعد اجازه

ی مخالفان داند و از سویی برای دفع شبههمولوی ضمن اشاره به سیر آسمانی پیامبر)ص( آن را رمز سیر و عروج روح می گردد.می

ی آسمان را در مسیر خویش ده و عرصهها را طی نموتوامند در یک شب برجمعراج جسمانی پیامبر)ع(، به سیر و گردش ماه که می

 کنیم.(. در زیر به ابیاتی از مثنوی در باب معراج اشاره می088: 7831 کند)سیف،بپیماید، اشاره می

 برد اندر مسیر و مذهبیمی  ی آسمان را در شبیماه عرصه

 (.8-433شوی معراج را)از چه منکر می  چون به یک شب مه برید ابراج را

 (.7-040چشم و دل بربست روز امتحان)   ا مخزن هفت آسمانکه او رآن

 پر شده آفاق هر هفت آسمان   ی او حور و جاناز پی نظاره



 خود ورا پروای غیر دوست کو   خویشتن آراسته از بهر او

 که درو هم ره نیابد آل حق  چنان پر گشته از اجلال حقآن

 فاعقلواوالملک والروح ایضاً    لا یسع فینا نبی مرسل

 (.7-048مست صباغیم مست باغ نی)  گفت ما زاغیم همچون زاغ نی

 تا ابد بیهوش ماند جبرئیل   احمد ار بگشاید آن پر جلیل

 وز مقام جبرئیل و از حدش  چون گذشت احمد از صدره و مرصدش

 (.0-828گفت رو رو من حریف تو نیم)    گفت او را هین بپر اندر پیم

 گر یکی گامی نهم سوزد مرا  حمداعقل چون جبریل گوید ا

 (.7-33حدّ من این بود ای سلطان جان)  تو مرا بگذار زین پس پیش ران

 معجزات پیامبر)ص(

گیری فراوان در اثبات سخنش در مثنوی، باز هم ی پیامبر)ص( در صدق نبوت و قوت اسلام و بهرهمولوی با اشارات مکرر به معجزه

بینند دلیل و برهان هایی که همه چیز را با حس و چشم و ازار دنیوی میکند، تا آنص( را بیان میتعدادی از معجزات حسی پیامبر)

(. در مثنوی قرآن به عصای موسی)ع( تشبیه شده است که حتی 083: 7831قوی و استواری از دین اسلام مشاهده کرده باشند)سیف،

 باشد و قابل تحریف نیست.بعد از مرگ پیامبر)ص( جاوید می

 گر بمیری تو نمیرد این سبق  مصطفی را وعده کرد الطاف حق

 (.0-33بیش و کم کن را ز قرآن مانعم)   من کتاب و معجزت را رافعم

 استن حنانه شق القمر، رد شمس، سلام کردن سنگ بر پیامبر)ص(، 

ی در مثنوی بیان داشته است. استن حنانه ی پیامبر و مزرعه شدن سنگلاخ  نیز از معجزاتی است که مولوکژ ماندن دهان مسخره کننده

گفت. وقتی برای پیامبر)ص( منبر ساختند کرد و ذکر و خطبه میی درختی است که پیامبر)ص( بعد از نماز بر آن تکیه میی بریدهتنه

رآمد و چون جان از هجر رسول)ص( به لرزه دو وی به جای تکیه بر استن حنانه برای وعظ و خطبه به منبر رفت آن ستون بی

پیغمبر)ص( دست بر وی نهاد آرام گرفت.پس به حکم پیامبر)ص( آن استن را زیر منبر دفن کردند، چرا که حاضر نشد نخلی در این 

 (.330-338: 7831دنیا یا سروی در بهشت گردد )فروزانفر،

 کند که اهل حس منکر آن هستند.مولوی این را یکی از معجزات پیامبر نقل می

 زد همچو ارباب عقولناله می      ه از هجر رسول استن حنان

 گفت جانم از فراقت گشته خون    گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون  

 برسر منبر تو مسند ساختی    مسندت من بودم از من تاختی  

 شرقی و غربی ز تو میوه چنند    خواهی تو را نخلی کنند   گفت می

 تر و تازه بمانی در ابد تا  یا در آن عالم تو را سروی کند

 بشنو ای غافل کم از چوبی مباش      گفت آن خواهم که دائم شد بقاش

 (.7-703تا چو مردم حشر گردد یوم دین)    آن ستون را دفن کرد اندر زمین  

 دارد.-ماه به اشارت رسول)ص(    شق القمر اشاره به شکافته شدن

 (.0-83اهیم را نسرین شود)نار ابر     ماه با احمد اشارت بین شود   

 (.7-031قرص مه را کرد در دم او دو نیم)    چون محمد یافت آن ملک و نعیم 

 (.7-012خواید ز کینه بو لهب)ژاژ می  شکافد نیمه شب     مصطفی مه می



 (.0-448پس دو نیمه گشت بر چرخ و شکافت)  چون قمر که امر بشنید و شتافت   

 (.8-711بلکه بر خورشید رخشان راه زد)      صدق احمد بر جمال ماه زد

داستان رد شمس بازگرداندن آفتاب است برای علی)ع( که سر رسول)ص( را در دامن داشت و او خفته بود. چون از خواب برخاست 

 (. 423: 3،ج7813آفتاب به غروب نزدیک شده بود. به دعای رسول)ص( بازگشت و مسجد شمس معروف است)شهیدی،

-ت دیگر رسول)ص( سلام کردن سنگ و درخت بر ایشان بود. از رسول)ص( روایت است که فرمود سنگی را در مکه میاز معجزا

کرد. هنگامی که از یهود گریخت، و نزدیک شد او را بگیرند، آنجا کوهی بود گفت: یحیی)ع( به شناسم که بر من و یحیی)ع( سلام می

 (. 783: 1)ع( بر آن اعتماد نکرد)همان،جسوی من بگریز تا تو را درون خود نهم. یحیی

 (.0-83کند)کوه یحیی را پیامی می    کند   سنگ بر احمد سلامی می

 (.0-448مصطفی را کرده ظاهر السلام)    چون درخت و سنگ کاندر هر مقام  

و از پیامبر)ص( سوال  گیرداز دیگر معجزات آن حضرت)ص( این است که به روایت مثنوی ابوجهل مشتی سنگ ریزه در مشت می

کند و آنها گواهی به یکتایی خدا ها خطاب میی خدایی بگو در میان دست من چیست؟ پیامبر)ص( به سنگ ریزهکند اگر فرستادهمی

 دهند.  و رسالت پیامبر)ص( می

 گفت ای احمد بگو این چیست زود    ها اندر کف بوجهل بود  سنگ

 چون خبر داری ز راز آسمان      گر رسولی چیست در مشتم نهان 

 یا بگوید آنکه ما حقیم و راست   گفت چون خواهی بگویم کآن چه هاست 

 گفت آری حق از آن قادرتر است    گفت بوجهل این دوم نادرتر است  

 درنگدر شهادت گفتن آمد بی    از میان مشت او هر پاره سنگ 

 (.7-787الله سُفت) گوهر احمد رسول     لا إله گفت إلا الله گفت    

ی ی نام اوست که حکم بن عاص بن اُمیه عموی عثمان بن عفان خلیفهی کنندهی بعدی پیامبر)ص( کژ ماندن دهان مسخرهمعجزه

فتاد و چون بوزینگان چشم و دهان و بینی خود را اکرد او به دنبالش میی اموی وقتی پیامبر)ص( حرکت میسوم و پدر مروان خلیفه

 کرد. با دعای پیامبر)ص( دهان این مرد کج شد.هانت به مقام رسول الله)ص( کج میبرای ا

 نام احمد را دهانش کژ بماند    آن دهان کژ کرد و از تسخر بخواند   

 ای تو را الطاف علم من لدن      باز آمد کای محمد عفو کن  

 (.7-87اهل)من بُدم افسوس را منسوب و     کردم ز جهل  من تو را افسوس می

 کنیم. ی تاریخی ندارد... و ما به آن اشاره میمولوی داستان مقوقس را از کتاب معارف بهاء ولد آورده است و ریشه

 (.7-781سنگلاخی مزرعی شد با اصول)    یا به دریوزه مقوقس از رسول   

واست او به اعجاز پیغمبر)ص(، سنگلاخی ی مقوقس از رسول)ص( که بر حسب روایات مولوی به درخاز جمله اشارت به دریوزه

مزرعی شد با اصول بدان گونه که در مثنوی است ظاهراً اصل تاریخی ندارد و اگر آنچنان که مؤلف فاتح الأبیات و بعضی شارحان 

نروای مصر نقل اند مقوقس در اینجا یک تن از فقرای صحابه نباشد، این قصه با آنچه از احوال مقوقس نایب السلطنه و فرماپنداشته

 (.721: 7834است توافق ندارد)زرین کوب، 

 

 

 بوی رحمن از جانب یمن



ی اویس قرنی آمده است: انّی لا جد نفس الرحمن من جانب الیمن. اشارت است به حدیثی که گویند از رسول)ص( است و درباره

همراه علی)ع( بود. که در مثنوی به داستان  اصل وی از یمن است.او به درك صحبت پیامبر)ص( موفق نشد اما در جنگ صفین به

 آمدن بوی رحمنیش از جانب یمن اشاره شده است.

 رسدکاندرین ده شهریاری می   رسدگفت زین سو بوی یاری می

 ها خرگهیزند بر آسمانمی    زاید شهیبعد چندین سال می

 از من او اندر مقام افزون بود   رویش از گلزار حق گلگون بود

 (.0-833اش واگفت زابرو و ذقن)حیله  نامش گفت نامش بوالحسنچیست 

 از کباب آراستند آن سیخ را   بر نبشتند آن زمان تاریخ را

 زاده شد آن شاه نرد ملک باخت  چون رسید آن وقت و آن تاریخ راست

 آن چنان آمد که آن شه گفته بود  های او امساك وجودجمله خو

 از چه محفوظست محفوظ از خطا   لوح محفوظست او را پیشوا

 (.0-831وحی حق والله اعلم بالصّواب)  نه نجومست و نه رملست و نه خواب

-خبرند. و این وحی دل خطا نمیکه عوام از این اسرار بیاند برای اینگوید: کرامات اولیا و مرشدان را وحی دل گفتهمولوی می

 (.038: 7831کند)سیف،

 وحی دل گویند آن را صوفیان     از پی روپوش عامه در بیان 

 (.0-831چون خطا باشد چو دل آگاه اوست)    گاه اوست  گیرش که منظروحی دل

این خبر دادن رسول)ص( را از وجود اویس نام در یمن که صوفیه روایت افسانه آمیزی هم در باب آن دارند، مولوی مستندی برای 

 (.833: 7834 )زرین کوب، یابدید بسطامی به ولادت ابوالحسن خرقانی میتوجیه اخبار صوفیه در باب بشارت دادن بایز

 به فریاد تشنگان رسیدن رسول )ص(

اند و در خورد که از تشنگی دل بر هلاك نهادهبه موجب روایت مثنوی رسول)ص( وقتی در راه خویش با یک کاروان عرب برمی

رسد، از مشک غلام ها میجا به فریاد آنبینند رسول خدا)ص( که اینیگی مرگ خویش را از بی آبی پیش رو منومیدی و بیچاره

کند، و غلام برد تمام تشنگان قوم را سیراب میاش آب میگذرد و بر شتر خویش بر خواجهای میسیاهی که در آن حوالی از پشته

)زرین  سازدکشد سپید روی میه بر روی وی میآورد به نور کرامت با دستی کی این اعجاز به وی ایمان میسیاه را که از مشاهده

 (.723-723: 7834 کوب،

 خشک شد از قحط بارانشان قرب   اندر آن وادی گروهی از عرب   

 کاروانی مرگ خود برخوانده     در میان آن بیابان مانده    

 (.0-713مصطفی پیدا شد از ره بهر عون)    ناگهانی آن مغیث هر دو کون  

 (.0-713برد)سوی میر خود به زودی می     شتر مشک آورد   که سیاهی بر

 سوی من آرید با فرمان مر     آن شتربان سیه را با شتر  

 (.0-713این طرف فخرالبشر خیرالوری)  خوامد تو را     پس بدو گفتند می

 گفت نوشید آب و بردارید نیز    چون کشیدندش به پیش آن عزیز  

 (.0-713رسید از امر او از بحر اصل)می    موج فضل   مشک خود رو پوش بود و

 یا محمد چیست این ای بحر خو     قافله حیران شد اندر کار او  

 (.0-732تا نگویی در شکایت نیک و بد)   ای غلام اکنون تو پربین مشک خود   



 های عاشقانه بس بدادبوسه    های مصطفی بر رو نهاد  دست

 آن زمان مالید و کرد او فرخش    رخش مصطفی دست مبارك بر 

 (.0-732همچو بدر و روز روشن شد شبش)    ی حبش    شد سپید آن زنگی و زاده

 (.0-737گشته ابر از محو هم رنگ سما)   ی پیغمبری بود آن سقا  معجزه

 ناطق شدن کودك دو ماهه

آید، کودك د، زنی از کافران برای امتحان پیش پیامبر)ص( میی پیامبر)ص( سپید روی شدر بین همان دهی که غلامی سیاه به معجزه

ی خدایی دهد. رسول)ص( از کودك پرسید من کیم؟ گفت: گفت تو فرستادهی وی زبان گشوده و به پیغمبری او شهادت میدو ماهه

 (.438: 1،ج7813 )شهیدی، اللهپیمبر فرمود بارك

 بر دوان شد زامتحانسوی پیغم      هم از آن ده یک زنی از کافران 

 کودکی دو ماهه زن را بر کنار      پیش پیغمبر درآمد با خمار  

 یا رسول الله قد جئنا الیک       گفت کودك سلم الله علیک

 (.0-738کیت افگند این شهادت را بگوش)    مادرش از خشم گفتش هی خموش 

 (.0-734در بیان با جبرئیلم من رسیل)   گفت حق آموخت آنگه جبرئیل   

 ربودن کفش پیامبر)ص(

ی خواندن نماز شد، رفت تا وضو بگیرد عقابی کفش او را ربود و به هوا برد در بع از شهادت گفتن طفل دو ماهه، پیامبر)ص( آماده

-کند. عقاب خطاب به پیامبر)ص( مییهمین زمان از داخل کفش مار سیاهی به پایین افتاد بعد از این پیامبر)ص( از عقاب تشکر م

 (.773: 7830باشد نه از من)فروزانفر،گوید اگر من مار را در کفش دیدم این دیدن از عکس تو می

 مصطفی بشنید از سوی علا    اندرین بودند که آواز صلا  

 (.0-734دست و رو را شست او ز آن آب سرد)   خواست آبی و وضو را تازه کرد  

 خطاب موزه را بربود از دستش عقاب    ه برد آن خوش  دست سوی موز

 پس نگون کرد و از آن ماری فتاد    موزه را اندر هوا برد او چو باد    

 (.0-738گفت هین بستان و رو سوی نماز)     پس عقاب آن موزه را آورد باز

 (.0-738این جفا دیدیم و بود این خود وفا)     پس رسولش شکر کرد و گفت ما 

 دیدنم آن غیب را هم عکس توست     گفت دور از تو که غفلت در تو رست

 (.0-738نیست از من عکس تست ای مصطفی)     مار در موزه ببینم بر هوا  

 ی نجاتنام پیامبر)ص( مایه

ن اشاره به نام که در آ -(3ی ی صف)آیهی سورهی نجات مسیحیان است، از طریق مفسرینی که دربارهاین که نام پیامبر مایه

عنوان شده است. مولوی در داستان پادشاه جهود و مکر وزیرش برای فتنه و اختلاف در دین عیسی)ع(  -پیامبر)ص( در انجیل دارد

 مانند که اعتقاد به موعود انجیلاندو زنده میهایی در امانافتند فقط آنی بنی اسرائیل به جان هم میگوید. هنگامی که دوازده فرقهمی

 (.010: 7831یعنی احمد)ص( دارند)سیف،

 چون رسیدندی بدان نام و خطاب     ی نصرانیان بهر ثواب طایفه

 رو نهادندی بدآن وصف لطیف      بوسه دادندی برآن نام شریف

 ایمن از فتنه بدند و از شکوه   اندرین فتنه که گفتیم آن گروه  



 حمد مستجیردر پناه نام ا     ایمن از شر امیران و وزیر  

 نور احمد ناصر آمد یار شد      نسل ایشان نیز هم بسیار شد  

 نام احمد داشتندی مستهان    وآن گروه دیگر از نصرانیان 

 (.7-48از وزیر شوم رأی شوم فن)   مستهان و خوار گشتند از فتن   

 بت شنی پیامبر)ص(

جا بود هایی را که در آنضی از سران قریش داخل کعبه شد و بتپیامبر پس از فتح مکه در سال هشت هجرت و امان دادن به بع

 شکست.

-ها را از سقف خانه فرو ریخت. پس پیغمبر)ص( بر در خانه ایستادگفت: لاالهی خود گرفت تا بتبه روایت شیعه علی)ع( را بر شانه

خانه و هایی به اطراف مکه برای تخریب بتیهالاالله، صدق الله وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده... آنگاه پیغمبر)ص( سر

 شکنی حضرت پیامبر)ص( به صورت زیر اشاره شده است: (. در مثنوی به ماجرای بت778: 7831مسلمان کردن قبایل فرستاد)فیاض،

 تا که یا رب گوی گشتند امتان  چند بت بشکست احمد در جهان

 (.7-031صنم)پرستیدی چو اجدادت می  گر نبودی کوشش احمد تو هم

گوید سرت از پرستیدن بت ظاهری آزاد شده است پس باید دلت را از پرستیدن بت درونی هم رها کنی چرا که بت درونی مولوی می

 بت نفس است.

 تا بدانی حق او را بر امم   ی صنماین سرت وترست از سجده

 (.7-031کز بت باطن خمت برهاند اوی)  گر بگویی شکر این رستن بگوی

 (.7-43که آن بت مار و این بت اژدهاست)زآن   ها بت نفس شماستدر بتما

 دشمنان پیامبر)ص(

بن هشام و رفتار زشت او بیش از دیگران سخن رفته است و در میان مخالفان رسالت و دعوت پیامبر اسلام)ص( در مثنوی از ابوجهل

باشند و ها از خویشان پیامبر)ص( میاوت ابولهب و همسرش که ابنها با پیامبر)ص( اوست. البته از عدتقریباً محرك اصلی مخالفت

هایی هست. اما از سرزنش ابوسفیان که یکی از ارکان اصلی مخالفت با رسالت بن عاص نیز اشارتمخالفت عتبه و ذوالخمار و حکم

مربی و مدافع سرسخت اوست و پیامبر)ص( ذکر صریحی نیست درحالیکه نسبت به ابوطالب عموی گرامی پیامبر)ص( که حامی و 

جایی (.از آن774: 7831تر از مرگ ابوطالب نبود)فیاض،فرماید: هیچ چیز در قریش برای من دردناكی مرگ او میپیامبر)ص( درباره

درگذشته  کرد. بیشتر اهل سنت معتقدند که او به پیامبر)ص( ایمان نیاورده بود و به دین جاهلیتکه ابوطالب اسلام خود را پنهان می

ی او را آورد، عداوت گذشتهباشد و چند سال بعد ایمان میبن عبدالمطلب هم که عموی پیامبر)ص( میی عباساست. مولوی درباره

 (.014-018: 7831کند)سیف،نسبت به رسول فراموش نمی

 بهر قمع احمد و استیز دین    آمده عباس حرب از بهر کین  

 (.7-710در خلافت او و فرزندان او)      وگشته دین را تا قیامت پشت و ر

 

 

 

 ابوجهل و ابولهب



ی بدر بن المغیره المخزومی است از دشمنان و منکران سرسخت اسلام و حضرت رسول)ص( که در واقعهابوجهل عمروبن هشام

-ش او را بوالحکم میخواندند و قریای است که مسلمانان او را بدان میکبری، سال دوم هجرت به قتل رسید. ابوجهل کنیه

 داند و ابوجهل را مظهر حس و تن.گفتند.مولوی در ابیات زیر پیامبر)ص( را مظهر روح و عقل می

 (.7-888چون محمد با ابوجهلان به جنگ)   عقل با حس زین طلسمات دو رنگ  

 (.7-43ای برادر واره واره از بوجهل تن)   دست را اندر احد و احمد بزن   

ریخت و از این ی او در راه پیغمبر)ص( خس و خاشاك میورزید و زوجهد ابولهب که با پیامبر)ص( سخت دشمن میو اما در مور

 ،7813 )شهیدی، اند به همان صورت که در دنیا بودندکشی خواهد بود. ابولهب و زنش در قیامت آتشجهت، کیفر او در قیامت هیزم

کند مثل ابوجهل در تمام عمر هرگز از زاده اظهار میدعوت، عداوت خود را در حق برادر (. در واقع ابولهب که از همان آغاز032: 1ج

چه مخالفان رسول)ص( و ایستد...به هر حال آنایذاء و سفاهت نسبت به رسول)ص( و از تحریک و عداوت در حق یاران او باز نمی

دارد)زرین ها را بر ضد رسول متحد میجسم ونفس است که آن ها به عالمداردتعلق آنامثال ابوجهل و ابولهب را به عداوت وامی

 (.37: 7834 کوب،

 مولوی در بیت زیر پیامبر)ص( را به روز تشبیه کرده است و ابولهب را به شب:

 (.7-483روز همچون مصطفی شب بولهب)    بنگر آن سالوس روز و فسق شب  

 منازعت امیران عرب با پیامبر)ص(

گوید حکومت گویند بیا از حکومت خود سهمی هم به ما بده. پیامبر)ص( در جواب میآیند و به او میمبر)ص( میامیران عرب نزد پیا

آید و هر یک از امیران خواهنددر این هنگام سیلی میها از پیامبر)ص( به خاطر حکومتش حجت ودلیل میمن از طرف خداست. آن

های آن امیران گردد و نیزهاندازد و سیل برمی، پیامبر)ص( نیز عصای خود را در آب میاندازد تا جلو آب را سد کندی خود را مینیزه

مانند و آورند، تنها سه نفر در انکار و کفر خود میماند. امیران با دیدن این معجزه ایمان میبرد و فقط عصای پیامبر)ص( میرا می

 ی به صورت زیر است:خوانند که شرح این واقعه در مثنوپیامبر)ص( را ساحر می

 شدندنزد پیغمبر منازع می    آن امیران عرب گرد آمدند   

 (.0-440بخش کن این ملک و بخش خود بگیر)    که تو میری هر یک از ما هم امیر 

 (.0-448مر شما را عاریه از بهر زاد)    گفت لیکن مر مرا حق ملک داد  

 بر فزون جویی توچیست حجت    قوم گفتند ای امیر افزون مگو   

 (.0-448سیل آمد گشت آن اطراف پر)  در زمان ابری برآمد زامر مر    

 آمد اکنون تا گمان گردد عیان   گفت پیغمبر که وقت امتحان  

 تا شود در امتحان آن سیل بند   ی خود در فکند  هر امیری نیزه

 .(0-448آن قضیب معجز فرمان روا)   پس قضیب انداخت در وی مصطفی 

های ایشان را ببین که هایی بوده است ولی نامای که چگونه عصا و نیزهی پیامبر)ص( را ندیدهدر ادامه مولوی بیان میکند تو که معجزه

 (.030: 7831چگونه دولت نام پیامبر)ص( ایشان را به سیل فنا و نیستی سپرد)سیف،

 انصار و پیامبر)ص(

دینه است که رسول خدا)ص( را به شهر خود خواندند و در فرمان او درآمدند و داستان انصار در اصطلاح حدیث و عرف نام مردم م

های آخر توقف رسول)ص( در مکه مشرکان کار را بر او سخت کرده بودند، که در سالی آن اینها آمده است. خلاصهآن در تاریخ

کرد. سالی رفت و دعوت خود را ابلاغ میرت آمده بودند میهای حج، نزد کسانی که برای زیای پیغمبر)ص( چنان بود که در ماهشیوه



رویم و آنان را از دعوت تو با می ی او را شنیدند و پسندیدند و گفتند ما نزد مردم خودشش تن از مردم خزرج او را دیدند و گفته

ی اوس و خزرج ها که قبیلهود. در آن سالتر کس نزد ما خواهی بی تو آشتی میان ما برقرار شود محبوبسازیم. اگر به وسیلهخبر می

(. شرح این واقعه در 038: 7831با هم جنگی کرده بودند، در پی کسی بودند که در دو طرف در گیر نباشد و آنان را آشتی دهد)سیف،

 مثنوی به شرح زیر است:

 یک ز دیگر جان خون آشام داشت     دو قبیله کاوس و خزرج نام داشت 

 محو شد در دور اسلام و صفا     ان از مصطفی شهای کهنهکینه

 همچو اعداد عنب در بوستان   اولا اخوان شدند آن دشمنان   

 در شکستند و تن واحد شدند   وز دم المؤمنون اخوه به پند   

 (.7-483شود)چون فشرئی شیره واحد می   صورت انگورها اخوان بود   

های داند که با نفس الهی خویش صورت( میان انصار آن را تمثیل سخنان شیخ و پیری میمولوی با اشاره به ایجاد وحدت پیامبر)ص

 سازد.ی ظاهر را به وحدت باطن مبدل میسازد و تفرقهی واحد مبدل میی چون انگور را به شیرهپراکنده

 غزوات پیامبر)ص(

دك مدینه بیرون شدند ولی به یادآوردند میان آنان و بنی جنگ بدر در ماه رمضان سال دوم هجرت رخ داد. مردم مکه برای جنگ با مر

بکر بن عبد مناف بن کنانه جنگی رخ داده. با خود گفتند شاید کنانه با ما درافتد آنگاه ما باید دو فرقه شویم. ابلیس در صورت یکی از 

مایم و چون به بدر رسیدند و جنگ درپیوست و بزرگان کنانه درآمد و قریش را گفت: امروز کسی بر شما غلبه نتواند کرد و من پناه ش

 بینید. بینم شما نمیروی؟ گفت: آنچه من میمدد آسمانی رسید ابلیس بازگشت. حارس بن هشام او را گفت: سراقه کجا می

 خواند افسون که إننی جار لکم       همچو شیطان در سپه شد صد یکم 

 گر در مقالات آمدندهر دو لش    چون قریش از گفت او حاضر شدند   

 سوی صفّ مومنان اندر رهی     دید شیطان از ملایک اسپهی   

 گشت جان او ز بیم آتشکده      آن جنوداً لم تروها صف زده  

 که همی بینم سپاهی من شگفت    گرفت  پای خود واپس کشیده می

 اذهبوا انّی اری ما لا ترون     ای اخاف الله ما لی عنه عون   

 نگفتی این چنیندی چرا تو می    ارث ای سراقه شکل هین  گفت ح

 بینی جعاشیش عربگفت می    گفت این دم من همی بینم حرب  

 آن زمان لاف بود این وقت جنگ    نیبنی غیر این لیک ای تو ننگ می

 (.0-087-082که بودتان فتح و نصرت دم بدم)    دی همی گفتی که پابندان شدم   

 گوید: آمده است، می 48ی ی انفال آیهی بدر، مولوی با اشاره با خواب پیامبر)ص( که ذکر آن در سورهوهی غزدرباره

 مر پیمبر را به چشم اندك نمود    همچنان که لشگر انبوه بود    

 ور فزون دیدی از آن کردی حظر     تا بر ایشان زد پیمبر بی خطر  

 شدیمدا ور نه تو بد دل میاح    آن عنایت بود و اهل آن بُدی   

 آن جهاد ظاهر و باطن خدا     کم نمود او را و اصحاب وِ را  

 تا از عسری او نگردانید رو     تا میسر کرد یسری را برو    

 (.7-814اش نماید شیرنر)وای اگر گربه    آنکه حق پشتش نباشد از ظفر   



گوید که شیطان آنها را به کشتن داد و خود از آنها بیزاری جست. آنگاه فار میی یاری دادن شیطان در جنگ بدر به کمولوی درباره

-اند همچنان که فرشته و عقل از یک سرچشمه و اصل میخواند که در آغاز خلقت سرشته شدهشیطان و نفس را از یک جنس می

 باشند:

 پس بگفت إنی برئء منکم      چون که ویران کرد چندین عالم او 

 انددر دو صورت خویش را بنموده   اند   ان هر دو یک تن بودهنفس و شیط

 (.0-087اند)هاش دو صورت شدهبهر حکمت     چون فرشته و عقل که ایشان یک بدند 

ی اُحد نیز که حمزه عموی پیامبر)ص( شهید شد و سنگ دشمن، دندان پیامبر)ص( را شکست، هفتاد نفر از بزرگان مسلمین در غزوه

کنی؟ گفت: اللهم اهد قومی فإنهم اند را نفرین نمیی تو شدهد. اصحاب به پیامبر)ص( گفتند: آنان را که باعث آسیب چهرهشهید شدن

 لا یعلمون.

 (.7-843از تو جمله اهد قومی بُد خطاب)    زآتش این ظالمانت دل کباب   

 (.8-032اهد قومی إنهم لا یعلمون)      اش اندر ظهور و در کمون پیشه

هایی که در پیش بود پیامبر)ص( اعلام داشت که به جنگ با رومیان خواهیم رفت. گروهی گفتند و اما در جنگ تبوك به سبب دشواری

(. لشگر از تشنگی به زحمت افتاد و چون 37ی توبه: دانستید)سورهتر است اگر میدر گرما کوچ مکنید. بگو گرمی آتش دوزخ سخت

است. جنگ تبوك آخرین درگیری مسلمانان با نامسلمانان در زندگی خبر آمادگی رومیان درست نبودهبه تبوك رسیدند معلوم شد 

کنند تا ایسان برای افتتاح مسجد ضرار پیامبر بود. از این پس سراسر عربستان تسلیم شد. وقتی منافقان از پیامبر)ص( درخواست می

 گویند: بروند در جواب می

 برسر راهیم و بر عزم غزا      گفت پیغمبر که آری لیک ما

 سوی آن مسجد روان گردم روان    زین سفر چون بازگردم آن گهان 

 با دغایان از دغا نردی بباخت   دفعشان کرد و به سوی غزو تاخت   

 (.7-421ی ماضی شدند)طالب آن وعده    چون بیامد از غزا بازآمدند   

داند. باید در این نبردها، گمراهان از تاریکی و داند بلکه آن را فتح معنوی میری نمیهای پیامبر)ص( فتح و پیروزی ظاهمولوی جنگ

 جهل رهایی یابند و در نور آگاهی و معرفت به سوی خداوند حرکت نمایند.

 تبسم پیامبر بر اسیران:

حوای حدیثی توافق دارد که بر موجب شود با فآنچه در مثنوی در توجیه این تبسم بر احوال اسیران از زبان خود پیامبر)ص( نقل می

ی تعجب است و تبسم رسول)ص( از همین آن مجرد این معنی که قومی را باید در زنجیر و باکره و اجبار به سوی بهشت کشانید مایه

روشن و  های زیر از ذهن(. مولوی در بیت728: 7833جاست که عجب ربنا عزو جل من قوم یقادون الی الجنة فی السلاسل)فروزانفر،

 ی خود تصویری زیبا از این واقعه پدید آورده است:طبع شاعرانه

 که همی بردند و ایشان در نفیر     دید پیغمبر یکی جوقی اسیر  

 نظر کردند و روی زیر زیرمی  دیدشان در بند آن آگاه شیر    

 ها و لب بر رسول صدق دندان     تا همی خایید هر یک از غضب 

 زآنکه در زنجیر قهر ده منند    غضب که دم زنند   زهره نه با آن

 برد از کافرستانشان به قهر می   کشاندشان موکل سوی شهر  می

 رسد از سرورینه شفاعت می    ستاند نه زری   نه فدایی می

 (.0-083بُرد حلق و گلو)عالمی را می    رحمت عالم همی گویند و او   



 رحلت پیامبر)ص(

آیند. عکاشه گفت: ای رسول خدا)ص( دعا فرما تا من در مود: از امت من هفتاد هزار تن بدون حساب به بهشت درمیپیغمبر)ص( فر

شمار آنان باشم. فرمود: تو از آنانی و برای او دعا کرد. مردی دیگر برخاست و گفت: ای رسول خدا)ص( از خدا بخواه مرا از آنان 

است. سنیان آن را روز هجری بوده 77صفر سال  03فت... رحلت رسول)ص( در میان شیعه، قرار دهد. فرمود: عکاشه بر تو پیشی گر

 (. 834: 3،ج7813 )شهیدی، انددوازدهم ربیع الاول نوشته

 ی عکاشه بابکه گشوده آن مژده   آنچنان بگشایدت فر شباب    

 در ربیع اول آید بی جدال       احمد آخر زمان را انتقال  

 عاشق آن وقت گردد او به عقل     بد دلش زین وقت نقل  چون خبر یا

 سازم سفرکه پس از این ماه می    چون صفر آید شود شاد از صفر   

 زدی ای رفیق راه اعلا می    هر شبی تا روز زین شوق هدی  

 (.0-487چون صفر پای از جهان بیرون نهد)   گفت هر کس که مرا مژده دهد  

 مژده ور باشم مر او را و شفیع      ماه ربیع که صفر بگذشت و شد 

 گفت که جنت تو را ای شیر زفت    گفت عکاشه صفر بگذشت و رفت 

 گفت عکاشه ببرد از مژده بر   دیگری آمد که بگذشت آن سفر  

 (.0-480وز بقاأش شادمان این کودکان)    پس رجال از نقل عالم شادمان  

ی خروج صفر ندارد بیشتر در روایت مشهور است لکن به صورت دیگری که ارتباطی با مژدهدرست است که داستان بشارت عکاشه 

ی عرفانی جالبی به روایت مثنوی از شوق رسول)ص( به ترك متاع غرور و نیل به مقام فنا و شهود حاکی است که در عین حال صبغه

تجوی حقیقت، گفتار و رفتار فوق بشری پیامبر)ص(، (. در جس773: 7834)زرین کوب، دهدروایات راجع به رحلت رسول)ص( می

ی شک و تردید از دیدگان عابدان و زاهدان برخاسته و عارفان را های عارف است و با معجزات او پردهها و گرفتاریرهگشای گردنه

ست که به پیامبران و اولیا است. در بینش مولوی، معجزه همان خواست و تقدیر الهی امُهر توجیه و تاکیدی بر سیر و سلوك گردیده

 (. 873: 7831عنایت شده تا مسیر ملاقات خدا از دام خودپرستی و نیرنگ شیطان صفتی فاصله یابد)سیف،

 انسان کامل

نماید. حرکت کمالی مراتب مولوی، پیامبر)ص( را به عنوان کامل معرفی و دلایل خویش را در قالب احوال پیامبر)ص( بازگو می 

ی خداوند ی اتم و اکمل انسانیت، خلیفهظهور و تعین کمالات وجودی انسان در حضرت محمد)ص( به عنوان نسخهوجودی عالم و 

باشد و صفاتش فانی در صفات حق و ذاتش فانی در ذات حق. باشد. افعال او فانی در افعال حق میو جامع جمیع اسماء می

ت و حقیقت نازل شده است. علاوه بر آن غایت کمالی خلقت، در علم پیامبر)ص( تحقق بخش شریعت الهی است و تعین ظهور طریق

ی پیامبران ی سلسلهی جسمانیت، در آخرین حلقهخدا به عنوان نور اول، روح اول و عقل کل تجلی کرد که پس از نزول در مرتبه

ترین ابلاغ نماید. پیام این انسان کامل، کامل ی قرآن کریمتحقق عینی یافت تا علم الهی را به عنوان کلام خداوند در قالب تنزل یافته

پیام خالق به انسان است. این کمال در مراتب جبروتی، عقلانی، ملکوتی، نفسانی، و نیز ناسوتی و بشری تحقق داشته باشد تا پیامبر و 

ا خداوند وقتی است که هیچ ملک مرا ب»اند: پیام بتوانند جامع علوم انسانیت باشند. به علاوه حضرت پیامبر)ص( در حدیثی فرموده

ق(.  این همان شأن جبروتی، روحی و ولایی رسول خداست که مظهر اسم الله 7428مجلسی،«)مقرب و نبی مرسلی در آن  راه ندارد

وت باشند و دعوتشان دعی محمد)ص( میی انبیاء خلیفههستند، پس همه« الله»ی سایر اسماء محاط در اسماست. و سایر انبیا خلیفه



(. پیام اصلی مولوی نیز در واقع پیام پیامبر به عنوان انسان کامل است .شاهد ادعای مولوی در باب 7810)خمینی، به او و نبوتش است

 انسان کامل بودن پیامبر اکرم)ص( ابیات زیرهستند.

 (.0-038والضحی نور ضمیر مصطفی)     زان سبب فرمود یزدان والضحی محبت: 

 (.8-7003لیک کی خسپد دلم اندر وسن)      خسپد چشم من  گفت پیغبر کهشوق: 

 بهر عشق او را خدا لولاك گفت    با محمد بود عشق پاك جفت  غیرت: 

 (.8-0181پس مراو را زانبیا تخصیص کرد)    منتهی در عشق چون اوفرد بود  

 .(3-0384تا کمندش برد سوی آسمانش)     هچون احمد که کمند انداخت جانش قرب: 

 (.7-7831هر کجا رو کرد وجه الله بود)    چون محمد پاك شد زین نار و دود  حیا: 

 (.4-8112جبرئیل آمد در آغوشش کشید)  چون ز بیم و ترس بیهوشش بدید    انس و هیبت: 

 کند سحر حلالدم به دم چون می قبض و بسط چشم دل از ذوالجلال  قبض و بسط: 

 این چنین فرمود ما را مصطفی    نست ای فتی مرگ پیش از مرگ امفنا و بقا: 

 (.4-0117یأتی الموت تموتوا بالفتن)     گفت موتوا کلکم من قبل أن  

 (.4-8022توبه آرم روز من هفتاد بار)      همچو پیغمبر ز گفتن وز نثار  توبه: 

 (.7-7818ماند خصمی زو بتر در اندرون)    ای شهان کشتیم ما خصم برونورع: 

 (.7-8343چشم و دل بربست روز امتحان)      آنکه او از مخزن هفت آسمان   زهد:

 (.8-310سایه شد)چون زبان شمع او بی    فقر فخری را فنا پیرایه شد   فقر: 

 (.0-327هر که را صبری نباشد در نهاد)    گفت پیغمبر خداش ایمان ندادصبر: 

 (.4-8112ئیل آمد در آغوشش کشید)جبر  چون ز بیم و ترس بیهوشش بدید خوف و رجا: 

 (.7-378با توکل زانوی اشتر ببند)   گفت پیغمبر به آواز بلند    توکل: 

 (.8-7834مر مسلمان را رضا باید رضا)    باز فرمود او که اندر هر قضا    رضا: 

 نتیجه گیری

ی مهم مورد بررسی توسط مولوی بحث ی دارد اولین نکتهاپیامبر)ص( نه تنها در اشعار مولوی بلکه در آثار تمامی عرفا جایگاه ویژه 

ای از عمر شریفشان پیامبری حضرت است. پیامبر)ص( بر اساس تقوا توانست به مقام پیامبری نائل شود پرا که ایشان در هیپ دوره

مولانا بیشتر به سلوك باطنی کند. کافر نبودند. گفتار و کردارحضرت ختمی مرتبت)ص( برای مولانا تصویر انسان الهی را مجسم می

ها بر جاودانگی و ازلیت پیامبر)ص( نظر دارد. شماری به کار برده است که در بیشتر آننظر دارد و در مورد ایشان اوصاف و القاب بی

الم به مولوی اعتقاد دارد که برای شناخت خداوند اول باید حضرت محمد را بشناسیم. چرا که خداوند عاشق پیامبر)ص( و خلقت ع

خاطر ایشان صورت گرفته است و پیامبر)ص( عاشق معشوقی است که واجد تمامی صفات عالی انسانی است. در حقیقت انسانیت، 

شوند. پیام اصلی مولوی، پیام اصلی مکارم اخلاقی و تهذیب نفس پیامبر)ص( از جمله موضوعاتی است که در مثنوی به وفور یافت می

ی الهی در نه ممکن است که محبوب مولوی پیامبر)ص( نباشد و وی ایشان را همان خاتم وعده شدهپیامبراکرم)ص( است. و چگو

پنداری مولوی با پیامبر)ص( و از سویی شباهت مثنوی و قرآن از نکات بارز در این مقاله بود. مولوی ذاتهم مثنوی برشمرده باشد.

کند؛ شمس ویژه در غزلیات شمس به این مساله اشاره میاج شیفته است؛ بههای زندگی پیامبر)ص( به ماجرای معربیشتر از تمام بخش

 گونه دارد. نیز رویکردی این

ی ثانی گوید او قیامت است؛ چون زادهبان آن است. او در وصف پیامبر)ص( میاز نظر مولوی پیامبر)ص( هوش این عالم و کشتی

 است.
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