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 معنوی مثنویدینی و طریقتی در  القاببازتاب 

 1مسروره مختاری

 2نژادنسترن پارسی

 چکیده

و در ادبیّات اعصار  گذشته تا عصر حاضر مرسوم بوده ازهر صنف و گروهی،  لقب دادن به اشخاص یا

ر مختلف بازتاب داشته است. این موضوع در مثنوی معنوی مولانا ـ که اوج ادبیّات عرفانی به شما

که دربارۀ موضوع حاضر تاکنون پژوهشی آیدـ قابل تأمّل و در خور مطالعه است. با توجّه به اینمی

توصیفی انواع القاب را در  _است، پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی مستقل صورت نگرفته

ار رفته در است. حاصل پژوهش نشان داد که از میان القاب به کمثنوی معنوی مولانا مطالعه کرده

چه مثنوی معنوی، القاب طریقتی و دینی از بارزترین و پرکاربردترین القاب در اثر یاد شده است. آن

در خور تعمّق و تأمّل است، تناسب القاب طریقتی و الفاظ به کار رفته در القاب طریقتی با مشرب 

بر حسب  ء و اولیای الهیاز سوی حضرت حق به انبیا ـ که القاب دینی. امّا در مولانا است یفکر

-گرفته است ـ تغییر قابل ملاحظهتعلق  هابه آن های منحصر به فرد پیامبرانمقام و رتبت و ویژگی

صورت نگرفته است. مولانا غالباً القاب را به هدف: تمثیل یا تعلیم و تبیین در طرز تعبیر مولانا ای 

 مباحث غامض عرفانی به کار گرفته است.
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 مهمقدّ 

طور کلی در میان صوفیان از گذشته تا حال رسم چنین بوده است که مریدان و سالکان و به

کردند. و این را لقب طریقتی منتهیان را بر حسب مقام معنوی و مرتبت سلوک به لقبی ملقب می

دانستند و بر مریدان شایخ میمطریقتی را تنها مختص کاملان و  گویند. البته برخی از صوفیان، لقب

رفته نهادن لقب طریقتی باب شد.  های آغازین ظهور تصوف، رفتهنهادند. از سدهمبتدی لقبی نمی

کردند و و به به کلمۀ دین ختم می...  ، جلال وهایی از قبیل نور، بهاءناممریدان را با ه این نحو که ب

صوفیان در تحلیل این  .ساختندقب میو... مل« الدینجلال»، «الدینبهاء»، «نورالدّین»د القابی مانن

گویند که انبیاء و اولیاء نیز پس از اذن یافتن در ارشاد خلایق از طرف اذن دهنده به لقبی مطلب می

الله که به ترتیب بالله، حبیالله، روحالله، کلیمالله، خلیلالله، نجیشدند؛ مانند صفیخاص ملقب می

است. ولی از )ص( بوده )ع( و محمد )ع(، عیسی )ع(، موسی )ع(، ابراهیم )ع(، نوح لقب حضرت آدم

ی خود تالقاب طریق غالباً ابازگشت به تصوف است، سلاسل فقرخر دوران زندیه در ایران که دورۀ اوا

دانستند مرید آن حضرت می کردند، و این بدان جهت بود که خود راختم می )ع( را به نام علی

افزودند که به علی و... گاه نیز لفظ شاه را به انتهای آن میعلی، حسینمانند لقب معصومعلی، نور

قولی افزودن شاه مختص اقطاب بوده است به دلیل آنکه بر قوای وجودی خویش سلطنت و حکومت 

 (.11-22: 1683زمانی، )کریم علیشاه و...علشاه، حسنعلیشاه، نوراند. مانند معصومداشته

 

 و ضرورت پژوهش ئلهبیان مس

ها و ترکیبات و الفاظی که وی در استفاده از القاب در مثنوی معنوی بازتاب قابل تأمّلی دارد. واژه

جا مثنوی معنوی از آناست با اندیشۀ مولانا تناسب و سنخیّت دارد. برخی از القا استفاده کرده

توصیفی بر آن _ت عرفانی قرار دارد، جستار حاضر با استفاده از روش تحلیلی مولانا، در اوج ادبیا

است که اهداف و اغراض مولانا را از به کارگیری القاب در این اثر مورد مطالعه قرار دهد تا معلوم 

 ها و برای کدام مقاصد عرفانی از القاب طریقتی یا دینی یاد کرده است؟شود که مولانا با چه شیوه

 

پژوهش تا کنون  که در این باره انجام دادشد، با توجه به بررسی و مطالعاتیشینۀ پژوهش: پی

 انجام نگرفته است.مستقلی دربارۀ القاب در مثنوی معنوی 
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 بحث و بررسی

 القاب طریقتیالف( 

رسیدند و بر حسب یای الهی بعد تربیت و ریاضت زیر نظر مرشدی کامل به مراتب معنوی میاول

شدند. مشایخ صوفیّه بر این باورند قرب و مراحلی که سلوک داشتند به عناوینی ملقّب میخلوص و ت

که داشتن این القاب در صورتی جایز است که منجر به عُجب و تکبّر نشود، چرا که اساس سیرو و 

 سلوک بر نفی خود و ندیدن خویشتن است.

 

  الدینحسام

حسن بن محّمد بن اخی ترک است. « الدینحسام»است، یکی از القابی که در دفتر دوم مثنوی آمده

هجری قمری در  386الدیّن بلخی رومی بوده و به سالاز اصحاب مولانا جلال« حسام الدّین چلپی»

باشد. مولانا مثنوی را بنا به خواهش او سروده است. گذشته است و قبر وی پهلوی مزار مولانا می

 332الدّین  مؤثر بوده است که از هنگام فوت زوجۀ حسامالدّین به قدری در نظم مثنوی حسام

دوباره نظم آن  هجری قمری 336هجری قمری تا دو سال سرودن مثنوی متوقف گردیده و از سال 

شود. او از اکابر و شروع شده است. نام حسام الدّین چلبی مکرر در مثنوی و غزلیّات مولانا دیده می

الدّین زرکوب، ده گذشت شیخ صلاحیق مولانا بود. مولاناپس از درصد عرفا و اعاظم صوفیّه و مرید

الدّین مجالست و مصاحبت داشت. او نزد مولانا مقامی والا و عزیز داشت و سخت بدو سال با حسام

دانست که طلب و الدّین را در خلق این اثر، نیک دریافته بود و میمولانا نقش حسام  شیفته بود.

معنوی و ذخایر روحانی را از تاریکنای ضمیر او مشکوف ساخته، از این رو  عطش اوست که دقایق

-113، 1681)عبدالهّیان،  نامه نهاده است.ای از اشعار خود، نام این اثر بزرگ را حسامیدر پاره

111) 

         بازگردید ز اوج آسمان  /عنان  ضیاء الحق حسام الدینچون 

 کفته بودها نابهارش غنچهچون به معراج حقاق رفته بود / بی

 (6و6ابیات مولانا، دفتر دوم، )                                      
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عنان توجّه و عزیمتش را از ذروۀ آسمان معنوی  ،الدّین چلبیحسامالحق، چون ضیاء       

داد، ام میمثنوی و تقریر کلامۀ معنوی که صرفأ برای ارشاد مردم انج بازگردانید یعنی از تحریر

فراغت جست و دلیل فراغتش هم این بود که برای مشاهدۀ مراتب حقایق دنیوی و معارج اسماء 

های معانی و حقایق ربّانی در باغ دل الهی رفته بود. پس بی بهار همتِ زندگی بخش وی، غنچه

فات قدسی حسام أمّلات روحی و مکاشناشکفته ماند. مولانا توّقف و تأخیر در نظم مثنوی را ناشی از ت

الدّین از فقدان همسرش ندارد. گونه اشارتی به اندوه و سوگ حسامکند و هیچالدّین ذکر می

 خواند.الدّین را بدان میلقبی است که مولانا غالبأ در مثنوی، حسام« روشنی حق»الحق ضیاء

        داروش کن کوری چشم حسود /  تو زود ضیاء الحق حسام الدینهان، 

 (1126تبیمولانا، پیشین: )                                                    

الدّین، فورأ آن کور دل را به کوری چشم حسودان درمان کن. )در دو بیت اخیر اشاره ای حسام      

رفته، حکِم  خویشی فروشمس، به حالت محو و بی که چن حضرت مولانا، در عشقاست به این

بیاید و کار ارشاد  تواند دستگیری کند. پس باید مجذوبرو نمیا یافته، از اینسالکِ مجذوب ر

کند که من الدّین چلپی سفارش میخلایق را بر عهده گیرد. به همین سبب حضرت مولانا به حسام

خویش و مستغرقم و تو که اکنون در حال صحو و با خویشی هستی طالبان را دستگیری فعلأ بی

 کن.(

       بیا / که نروید بی تو از شوره گیا لحق حسام الدینضیاء اای 

 (2282بیت مولانا، پیشین:)                                          

ها، از شوره گیاه روییدن: اشارت است به تصرف ولی حق در هر چیز و قدرت وی بر قلب ماهیت     

تواند از شوره گیاه کامل با تصرف خود میشود. ولی ها که از پیامبران دیده میهمچون معجزه

مولانا پس از سخنانی دربارۀ حیله و فساد نفس اماره روی به  های مرده را زنده کرد.رویاند و دل

الحق و ای نمایاند: ای ضیاءخود را به او چنین می کند و محبت و دوستالدین چلبی میحسام

الدین چَلَبی نمونه عارفی کامل است روید. حسامهی نمیزار، گیاالدین بیا که بدون تو در شورهحسام

که بدون ارشاد و دستگیری عارف کامل، ممکن نیست که اسیران بند هوی، رها شوند و در باطن 

 عریان و عاری از کمالشان، گیاه حقیقت بروید.
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 شمس تبریزی

لاک و پر طاقت با شمس تبریزی پیرمردی بود با ریشی اندک، تنی لاغر و به ظاهر ضعیف ولی چا

نفسی گرم و کلامی نافذ. مردی سخت به خود متکی و در عین حال بر خود حاکم او اعتقاد و اعتماد 

تمام به مواضع اعتقادی و باورهای عرفانی خود دارد و چندان در بند آداب و رسوم ظاهری نبود. 

هیجان و ناآرام و تند و  گراست و در عین حال پرالطبع و تودار و درونبسیار بلند همت و منیع

ها خاموش بنشیند و گوش به سخنان دیگران تواند ساعتاللهجه. مردی که میپرخاشگر و صریح

بسپارد اما اگر به سخن درآید کسی را اجازه چون و چرا نخواهد بخشید. او در برابر بیگانه تحمل 

کاری و شود. جفامطلق راضی نمیدهد، اما از آشنا جز به تسلیم برباری و مدارا و ادب به خرج می

حد و مرز در برابر دوست شیوه خاص اوست. چنین است خطوط فزونی طلبی و انتظار و توقع بی

آمیز او، مولانا را حتی یک لحظه در سی سال آخر عمر او اصلی چهرۀ مردی که نفوذ و سلطۀ سحر

 ( 112 :1681رها نکرد. )عباسی داکانی، 

 (1112)بیت هم ز فرّ شمس باشد این سبب /  جبباز گرد شمس می گردم ع

چرخم، سبب این کار نیز همانا شکوه و جلال شگفتا که من دوباره گرداگرد خورشید )حقیقت( می

 خورشید )حقیقت( است. لفظ شمس، تلمیحی است به شمس تبریزی، پیر و مراد حضرت مولانا.

 (1111)بیت قطعها منهم از او حبل سبب /  شمس باشد بر سبب ها مطّلع

این خورشید بر جمیع اسباب آگاه و مطّلع است، و در عین حال نیز  ریسمان اسباب گاهی از        

 ساز است و هم سبب سوز. آن خورشید گسسته شود. خداوند هم سبب

 (1112)بیت از که؟ از شمس این شما باور کنید؟     صد هزاران بار ببریدم امید 

 کنید؟از خورشید. آیا شما این را باور می را بُریدم. از چه کسی؟  صدها هزار دفعه امیدم

 (1122رنه ما نه این کور را بینا کنیم؟ )بیتو ما ز عشق شمس دین بی ناخنیم     

ایم. و الاّ ما چگونه آن کور دل را بینا ما بر اثر عشق شمس تبریزی مغلوب و فانی شده       

ه از نداشتن همّت و تصرّف در کار و مجال کاری نداشتن و مغلوب ناخن بودن کنایبی»کردیم؟ نمی

 تواند مطلقأ کنایه از معشوق حقیقی باشد.و فانی شدن. در این جا )شمس دین( می
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 ب( القاب دینی 

اند در است، استفاده کردههایی که قرآن نام بردهتمام سرایندگان و نویسندگان مسلمان از شخصیت

های اسلامی ها، در روایات و افسانههکند. این چهراز همین قالب سنتی متابعت میاینجا نیز، مولوی 

ای مبدّل افسانهاند که به موجودات نیمهزمینای شبیه به قهرمانان یونان و روم در ادبیات مغربگونه

ند. از شوهای مختلف ظاهر میاست و هیئت گو شدهها بازهای آنان در طول سدهاند و داستانشده

مشق قرار گرفتن پیامبران گوناگون که ظهور پیامبر اسلام را از جا که قرآن، به راستی بر نقش سرآن

اند و رفتار او قرینۀ مطلوب روش زندگی هر مسلمان است تأکید کرده، پذیرفتن پیش خبر داده

لوی به آسانی تر است. بنابراین موهای مذکور در قرآن به مراتب آسانچنین نقشی برای شخصیت

بیش، با معشوق، یکسانی توانست آنان را به روش میراثی شرح دهد؛ اما آنان در نظر وی، کما

یابند یا در قالب صور پیوسته متغیر، تسلیم شدن مطلق به دست خداوندگار و معشوق خود را به می

ر مقایسه با دیگر های قرآن، دبندی ملهم از شخصیتآموزند. به این علت است که خیالمومنان می

های مولوی، یکسان و حتی کمی یکنواخت است، با این حال، اشارات به صور شعری، در سرود

پیامبران و سوانح احوال ایشان در اشعار مولوی فراوان است. پیامبران الهی بدون واسطۀ علل ثانوی 

ی است، به نمایش های محض خداوند، صدها هزار معجزه را که ورای ادراک بشرو به صورت وسیله

آمد. آنها در هر نمی« هیچ معدومی به هستی»بود، می« قابلیت شرط فعل حق»اند؛ زیرا اگر درآورده

 ( 252-261، 1682سازند. )شیمل، لحظه از زندگی خود، قدرت خلاقۀ پروردگار را متجلی می

-گذشت آنان اشاره کردهو سرمولوی با محور قرار دادن انبیا و پیامبران به وقایع متعدد زندگی       

است. از میان انبیا مولوی است و در کنار انبیا به اشخاص و حوادث فرعی مرتبط با آنان نیز پرداخته

تر به پیامبر اکرم، حضرت موسی، عیسی، ابراهیم، سلیمان، یوسف، یعقوب، آدم، نوح، داوود، بیش

العاده انبیا و ی معجزات و کارهای خارقاست. گاهلوط، یحیی، صالح، ایوب، خضر و یونس پرداخته

کند، ولی با توجه به این مسئله که بسیاری از این پیامبران با فهم و دریافت بشر عادی مطابقت نمی

اند، در ادامه نام و اوصاف هر پیامبر آورده شده است. )ر.ک. امور در قرآن و متون مقدس ذکر شده

کیک، به القاب پیامبران الهی که در مثنوی معنوی ذکر شده ( در ادامۀ بحث به تف36، 1612لو، نبی

 شود:است پرداخته می
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 حضرت آدم

وجود وی در نزد اهل  ،نظام کاینات علت غایی استآدم که حقیقتش در سلسلۀ حضرت در باب 

کند، آنچه در تقریر قصۀ او به ای را دارد که خداوند ذات خویش را در آن رویت مینظر حکم آینه

دانند آید متضمن لطایف بسیار است و صوفیه سجدۀ ملایک را در حق آدم از آن جهت مین میبیا

دیدند و صورت معبود خویش را در وی می هِالله تعالی خلق آدم علی صورتِکه به حکم اشارت انَّ 

/  2چنین خلافت الهی آدم که در قرآن کریم )را در وجود وی متجلی یافتند. هم اسماء و مسمی

ه وی را به اعتقاد اهل ک( بدان اشارت هست مبنی بر غائیت وجود انسان است در مراتب کاینات 62

چه در ارواح و الواح با تمام سازد. به سبب همین جامعیت هرنظر در حفظ عالم خلیفۀ حق می

عالم کبیر است  ز که نسخۀها هست در عالم صغیر وجود به ظاهر حقیر وی نیوسعت وجودی آن

السماء الله، ابوالوری و معلمالله، صفیکه با صفات و القاب خلیفهالبشر، انسان نخستین آدم ابوهست. 

ای به نیز نام برده است. در اشتقاق و معنی برخی آن را مشتق از ادیم، برخی به معنی خاک و عده

ها به ه و بعدرسد نام آدم از اول اسم خاص نبوداند. به نظر میگونی دانستهمعنی سرخی و گندم

-11 :1681)سیف، علت کثرت استعمال به علمیت رسیده و دلالت یافته باشد بر انسان نخستین. 

دهد و آموزد. خداوند حوا را در کنار او قرار میشود و اسمای الهی را میآدم از خاکی آفریده می (12

یرون افتادن او از بهشت خورد و این امر سبب بآدم به فریب ابلیس، از گندم و میوۀ ممنوعه می

پذیرد. مولانا اوصاف مختلفی را از کند و خداوند توبۀ او را میشود. آدم به زاری و تضرع توبه میمی

آدم و پدید آمدن او از خاک، آدم و اسماء الهی، آدم و حوا، آدم حضرت آدم بیان کرده از جملۀ آنها: 

 بار در مثنوی آمده است. 6بار و حوا  162دم و ابلیس، آدم و گندم، توبه کردن او و ... لفظ آ

 (15)بیت شد فراق صدر جنت طوق نفس    اندر ذوق نفس  آدمیک قدم زد 

و جدایی از مقام والای بهشت مانند طوقی به  آدم )ع( یک قدم در راه ذوق نفسانی برداشت        

 گردنش افتاد. یعنی دچار محنت فراف و جدایی از بهشت شد.

 (18)بیت موی در دیده بود کوه عظیم یدۀ نور قدیم          د آدمبود 

. به حضرت آدم )ع( از آن رو که انسان کامل بود. حکم مردمک چشم حضرت حقّ را داشت      

این  نمود.همین دلیل لغزشی که مرتکب شد، هر چند ناچیز بود ولی نسبت به مقام او بسی بزرگ می

تواند چشم را از مقدار میدر چشمی برود؛ مسّلمأ همین موی بی درست بدان ماند مویی خرد و کوچک

 چون کوهی عظیم، جلوی دید آدمی را بگیرد و مانع از دیدن او شود.کار بیاندازد و هم
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 (11)بیت در پشیمانی نگفتی معذرت بکردی مشورت       آدمگر در آن 

کرد، هرگز در ناول کند مشورت میخواست از گندم تاگر حضرت آدم )ع( در آن هنگام که می      

 خواست.موقع پشیمانی از کردۀ خویش معذرت و پوزش نمی

 (111تبی) س خلیفه اش کرد آدم کآن بدیدپ   رست دست شیث چید  آدمآن کز 

آن را درنوردید و به آن معرفتی که از حضرت آدم )ع( رویید و نمایان شد. حضرت شیث )ع(       

های آن نور را در شیث مشاهده کرد وی را به قتی حضرت آدم )ع(، آثار و نشانهرو ودست آورد. از این

 جانشینی خود گماشت.

 محرم درسش، نه دیوست و، پری را فرشته مشتری       آدمدرس 

فرشتگان خریدار تعالیمی هستند که حضرت آدم )ع( از حق تعالی آموخت در حالی که شیاطین       

 :لیت فراگرفتن این تعالیم را نداشتندو پریان محرم اسرار قاب

 (6231-6238ابیات)  شرح کن اسرار حق را مو به موانبئهــم باسمــا درس گو         آدم

هایی که به تو آموختیم به آنان خبر بده و تعالیمی که به تو آموختیم برای آنان بازگو آدما، نام       

 .سورۀ بقره 61-66رت دارد به آیۀ کن و اسرار حق را به طور دقیق بیان کن. اشا

 

 حضرت ابراهیم

الرحمن جد اعلی بنی اسرائیل و عرب الله یا خلیلنام پیغمبری از بنی سام ملقب به خلیل یا خلیل

مستعر به و انبیاء یهود. ابن تارخ یا آزر بت تراش بوده است. مولد او به کلده در مشرق بابل به قریۀ اور 

بن کوش است. ابراهیم قوم خویش را به خدای یگانه یش از میلاد و معاصر نمرودهزار سال پ تقریبا دو

کرد. نمرود فرمان داد آتشی بزرگ افروخته او را در آتش افکندند و آتش بر او برد و سلام دعوت می

گذشت حضرت ابراهیم مطالب متعددی را اخذ کرده است: در مولوی از سر. (51، 1681. )سیف، شد

فتن ابراهیم و گلستان شدن آتش بر او، وضعیت نمرود و آتش افروختن او برای ابراهیم، آتش فرو ر

ابراهیم خلیل، پشه و فرو رفتن در دماغ نمرود، ذبح اسماعیل، بت شکنی او، ارتباط ابراهیم و آزر و ... 

خلیل ورزد. معمولا از به هر آنچه غروب کند عشق نمی»، مسلمان راستین است که «دوست خداوند»

این  شود.ور انداخت، نام برده میدر قالب پیوند با داستان نمرود، که خلیل را در میانۀ تودۀ هیزم شعله
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سوز مشاهده مولوی که عشق را چون آتشی هستی« آتشین»های بندیبا خیال جان مایۀ شعر پارسی

اندازد، متناسب وحشت میکنند به ر کامل به خداوندگار خود توکل نمیطوکند و کسانی را که به می

 .(252 :1682) شیمل،  است.

 (16بت معنی او بت شکن )بیت  صورتش       آمد خیال یار من خلیلچون 

 (1551بگذرد که لا احب الافلین )بیت         از آسمان هفتمین خلیلچون 

 (6211بیت) گفت: هذا رب هان کو کردگارد ز غار       مکو برون آ خلیلیکو     

 

 ضرت سلیمانح  

سلیمان پادشاه و پیامبر قدرتمند بنی اسرائیل است که پس از پدرش داود بر کرسی شاهی و 

های مختلفی از زندگی سلیمان توجه داشته و از آنها مولانا در مثنوی به رویداد .پیامبری نشست

اهریمن و مضامین متعددی آفریده است: زبان پرندگان دانستن سلیمان و راهنمایی هدهد، دیو و 

روبودن انگشتری او، بلقیس و آشنایی او با سلیمان، مور و سلیمان، مسخر بودن باد در دست 

سلیمان. سلیمان به واسطه شکوه و شوکت و مقامش در بعد معنوی و دنیوی، مضمون به دست 

صف بار از آ 3بار از واژه بلقیس و  62بار از واژه سلیمان،  162شاعر داده است. مولوی بیش از 

ها، ها و دیووابستگی سلیمان پادشاه با پریان، جن (81، 1612لو، . )نبیاستفاده کرده است

نشانش، صور خیال بسیاری را پیش روی همه شاعران گان، و انگشتری معجزپرداتختن او به مورچه

ا عشق خد»تواند به سلیمان، حکمران همه جانداران، همسنگ شود، یا جز این، نهد. عشق میمی

اوست که موران « سماع، سپاه»سازد؛ است که همه چیز را مسخر افسون خود می« خاتم سلیمان

دهد. عوام, تاب تحمل سپاه پیروزمند سماع های مقید به دنیا، را فراری میسیاه کوچک یعنی انسان

اه روحانی سازد. سلیمان اغلب پادشمیگریزند و خود را از افسون خاتم سلیمان پنهان را ندارند؛ می

گردد؛ داستان بلقیس، ملکۀ سبا، اگر یعنی کمال سعادت به سوی او باز می« هدهد جان»است که 

چه تا حدودی طولانی در مثنوی حکایت شده است، اما در غزلیات مولوی به ندرت بدان اشاره رفته 

ت تا درماندگی های مشهور عامیانه شرقی باز هم به سلیمان اختصاص یافته اساست. یکی از داستان

 .(251 :1682)شیمل،   ابت کند.طرح و تدبیر بشری را ث

 (113بیت)  دیو گشتش بنده فرمان و مطیع      چون سلیمان بُد وصالش را رضیع
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 (6122)بیت چون سلیمان کز سوی حضرت بتاخت/ کو زبان جمله مرغان شناخت

 (6126)بیت ؟تو چو موری بهر دانه می دوی/ هین سلیمان جو چه می باشی غوی

 (6158)بیت  منطق الطیر خاقانی صداست/ منطق الطیر سلیمانی کجاست؟

 (6132بیتهمی/ چون ندیدستی سلیمان را دمی؟  )تو چه دانی بانگ مرغان را 

 (6136)بیت  تا که ظلمت نمانی تا ابد /  با سلیمان خو کن ای خفاش رد

مولانا، هدهد، سلیمان و بانگ مرغان را برای  دهد کههای بالا نشان میتأمّل در شاهد مثال       

 مقاصد عرفانی و غالبًا در جایگاه نماد به کار گرفته است.

 

 حضرت عیسی

الله، از پیامبران بزرگ است. کلمۀ عیسی لغت السلام، ملقب به روحپیغامبر علیه یابن مریم. عیس

خوانند و  (Christ)قب کریست عبرانی یا سریانی است و اسم وی مسیح است. مسیحان وی را به ل

، 1681)سیف، . دهندر زمرۀ پیغمبران اوالوالعزم قرار میغالبا او را پسر خدا نامند. مسلمانان او را د

مولوی به اوصاف متعددی از زندگی حضرت عیسی در مثنوی اشاره کرده است: دمیدن  (118

ربوط به آن، لب به سخن باز ث مان به اذن الهی، حضرت مریم و حوادعیسی و زنده کردن مردگ

کند: بندی ملهم از مسیح معمولا حول سه موضوع گردش میخیال کردن عیسی در کودکی و ...

موضوع نخست آن عیسایی که از خر خود دست کشد و به بهشت رفت از نظر مولانا این موضوع 

نا عیسی تمثیل جان . در اکثر ابیات مولاتمثیل مناسبی برای بیان وابستگی جسم و جان بوده است

توان به کند؛ تن را نیز میآدمی است که مانند آن کودک الهی در گهواره، در قالب تن زندگی می

 مریم تشبیه کرد.

 (621)بیت آن مسیحا مرده زنده می کند/ و آن جهود از خشم سبلت می کند

 (122بیت) نردبانش عیسی مریم چو یافت / بر فراز گنبد چارم شتافت

 (1185بیت) آن مسیحی کز مساحت برتر است /  ن مسیحی نه که بر خشک و تراستآ

 (1856بیت)طبع را برعقل سرور مکن  رحم بر عیسی کن و بر خر مکن / 
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خود بر مفاهیمی والاتر از صورت و ظاهر تصریح دارند، مولانا  سیاق عباراتطور که همان        

 عنای باطنی آن مدنظر قرار داده است.بسیاری از الفاظ، ازجمله عیسی را در م

 

 )ص( حضرت محمد

القاسم پیغمبر اسلام. کلاب مکنی به ابوقصی بنمناف بنبن هاشم بنالمطلبالله بن عبدعبد بنمحمد

الله در مادر آن حضرت آمنه نام داشت. هنگامی که حضرت محمد )ص( متولد شد پدرش عبد

ه هنگام مرگ پدر هفت یا بیست هشت ماهه بود. )سیف، اند که آن حضرت بو گفته گذشته بود

چنین به در مثنوی هم به وقایع و سرگذشت خود پیامبر و هم صحابه و یاران و هم( 266، 1681

معاندان و دشمنان آن حضرت اشاره شده است. پیامبر و شنیدن بوی اویس از جانب یمن، معراج و 

گانه تسنن، حلیمه و اوصاف حضرت علی و خلفای سه القمر، پرداختن بهحوادث مربوط به آن، شق

لهب، چنین اشاره به دشمنانی چون ابوطالب، حمزه و همالمطلب، ابوعاشیه، بلال و هلال، عبد

 جهل از مباحث مهم هستند که در مثنوی آورده شده است.ابو

 (215بیت) مصطفی ز ان سبب فرمود یزدان: والضحی/ والضحی نور ضمیر

 (633بیت) در جهان/ تا که یا رب گوی گشتتند امتان احمدشکست چند بت ب

 (622بیت) ژاژ می خاید ز کینه بولهب مه می شکافند نیم شب/ مصطفی

 (1226بیت) بود/ کان به عاصی در شفاعت می رسد احمد مرسلیا چو بوی 

 (1323بیت) را بشر/ چون ندیدند از وی انشق القمر احمدکافران دیدند 

 (2213بیت) هتر از صد قیصرست و، صد وزیردا این یک ضریر/ باحمدا نزد خ

 (2161بیت) مصطفی آمد عیادت سوی او/ چون همه لطف و کرم بود خوی او

 (2632بیت) از حضور نور بخش مصطفا/ پیش خاطر امد او را آن دعا

 (2861بیت) کای رسول حق برای محسنی/ سوی ان مسجد قدم رنجه کنی

 (6626بیت) تو پیدا و نهفت رسول اللهبگفت/ یا  عایشه روزی به پیغمبر
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 (6116بیتز مصطفی/ محو شد نور اسلام و صفا )کینه های کهنه شان ا

 (128بیت)   النبی قد رکب معروریا/ و النبی قیل سافر ماشیا

 (1268بیت)   مصطفی فرمود از گفت جحیم/ کو به مومن لابه گر گردد ز بیم

هایی که باید تحمل منظور نیرو بخشیدن به پیامبر اکرم )ص( در مصیبت های پیامبران، بهرنج       

است؛ بدیهی است که این اشارات قرآنی به معنای سرمشق زندگی کرد، مکررًا در قرآن آمدهمی

های مربوط به آید که مولانا از این داستانعارف نیز هست. برخلاف عطار خیلی به ندرت پیش می

پرسد که ی بیان نوعی حالت ستیز با خداوند استفاده کند. او از پروردگار نمیهای پیامبران برارنج

کند. خداوند در سازد، بلکه او پایان پیروز آن را مشاهده میچرا دوستانش را به مصیبت مبتلا می

کشد. آنچه برای میسازد و سرانجام یوسف را از بن چاه برشکم ماهی حجرۀ راحتی برای یونس می

ترین شود که در ژرفاست فعل فیض نجات بخش الهی است که تنها بر کسانی افاضه میاو مهم 

برند. رنج کشیدن و شکسته بودن، هیچ نیست مگر شرطی قبلی مینومیدی، در کتم عدم به سر

 تر. برای شادی بزرگ

 

 رسول اکرم و حضرت علی

جحفه، در محلی که به نام  در حج سال دهم، آخرین حج پیامبر )ص(، هنگام بازگشت بود که در

غدیر خُم معروف است، علی بن ابیطالب را به جانشینی تعیین و برمردم فرمانروا کرد و فرمود: من 

اند. مولاه را اهل سنت نیز روایت کرده کنتُ مولاه فهذا علی مولاه. باید دانست که حدیث من کنتُ

ای است از حق یا شیر خدا، ترجمه گونه شیر اختلاف شیعه و سنی در تفسیر کلمۀ مولی است.

الله( که جزو القاب حضرت مولای متقیان علی )ع( است که وی را به سبب دلیری و شجاعت )اسد

الله الغالب در نظر مولوی )شیر حق( کسی است که در میدان نظیر بدین عنوان و گاهی اسدبی

و از اظهار حقیقت بیم نکند و در اجرای مجاهدت و خلاف نفس و هوای نفسانی جانباز و دلیر باشد 

احکام هراس به دل راه ندهد و شجاعت او از قدرت حق منبعث باشد نه از نیروی غضب و خشم، 

راستی که حضرت علی در همه احوال چنین بود و چنین زیست و سیرۀ او در حیات رسول )ص( و 

مولانا  (623-625، 1681یف، پس از رحلت وی و هم به وقت خلافت ظاهر هم بدین سان بود. )س

آوری حضرت کند: تحسین کردن پیامبر جنگاوصاف متعددی از حضرت علی را در مثنوی طرح می

علی را، اخلاص در عمل ایشان، نبرد ایشان با عمرو و آب دهان انداختن عمرو بر رخسار امام علی و 
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یشان، جنگ خیبر و دلاوری خشم فرو خوردن ایشان، به شهادت رساندن ایشان، شیر حق خواندن ا

آن حضرت، ذوالفقار و شمشیر زنی ایشان، راز و نیاز کردن و شکوه کردن ایشان بر چاه و نیز اشاره 

، 1612لو، علی )ع( است. )نبی ترین مفاهیم برگرفته از سرگذشت اماماز مهم« من کنُت مولاه...»به 

31) 

 (125بیت) مرج جاندر  شیر خداشد درفشان/ گشت او  مرتضیچون ز رویش 

 (2622بیت)یی یی / ز آن نماید شیر نر، چون گربه، حربهذالفقاریآن نماید ز

 

 حضرت موسی

است به سبب راز و نیاز و تکلم که با خدا به مدت چهل شبانه روز  «اللهکلیم»لقب حضرت موسی 

ه تسمیۀ آن از در کوه طور سینا کرد. معنی نام او خلاص شده و نجات یافته از آب است. و وج

های بنی اسرائیل بکشند، های پسر را در خانوادروست که چون فرعون فرمان داده بود همۀ نوزاداین

قیر اندود قرار دادند و در رود پدر و مادر این نوزاد از ترس کشتن فرعون او را در جعبه یا زنبیلی 

و مطالبی چون ن را طرح کرده مولانا اوصاف متعددی از ایشا .(122، 1681)سیف، نیل انداختند.

الله بودن موسی، ارتباط موسی و خضر، مادر موسی و پروردن او، شبان بودن موسی، قوم کلیم

موسی و ناسازگاری آنان، موسی وگذر از نیل، معجزه ایشان در قلع و قمع کردن سحر ساحران، ید 

ی حضرت حق، فرعون و بیضای ایشان، سامری و موسی، به کوه طور رفتن ایشان، موسی و تجل

بیشترین  ها، موسی و قارون، موسی و قبطی به تفضیل اشاره شده است.حوادث مربوط به آن

آنگاه که کوه طور از وجد به . گیردهای قرآن دربارۀ موسی الهام میهای مولانا از داستانبندیخیال

مولوی یکی از  نیز برای« درخت موسی»آمد، موسی درخت مشتعل را مشاهده کرد؛ رقص در

کند. رحمت الهی خود را در هیئت موضاعات اصلی است زیرا نور الهی، خود را در آتش پنهان می

نهد سازد. موسی جان باید بداند که وقتی به وادی مقدس و مقام قرب حق قدم میخشم مستور می

میان قصص داستان عصای موسی که تبدیل به افعی شد، در  همه چیز، زیبایی و عشق محض است.

شود، قرآنی راجع به موسی، داستان دلخواه مولوی است. شمس که موسی زمان خویش خوانده می

گاه خلق و گاه، اژدهایی نمونه واقعی معشوق است که عاشق در دست او چون عصاست گاهی تکیه

ر در کنار تصوی« دل مومن میان دو انگشتان خداوند قرار دارد»وحشی؛ مولوی این حدیث را که 

اما او  اند،لحظه دیگر افعی من و عاشق در یک لحظه، عصا و درؤبرد: مشعری موسی به کار می



 

13 
 

دوست مانند « عصای هجر»همچین ممکن است که با دگرگونی و اختلاف بسیار کمی بگوید که 

 (255 :1682سازد. )شیمل، است به عصای موسی که آب از سنگ، یعنی از چشمان عاشق روان می

 (652بیت) هاشدر وغا با یک عصاش / زد بر آن فرعون و بر شمشیر موسی آمد

 (668بیت) کرده با چشمت تعصب موسیا/ از حماقت چشم موش آسیا

 (2882بیت) همچنانکه موسی از سوی درخت/ بانگ حق بشنید کای مسعود بخت

 (6515بیت) لیک/ هم فزون آمد ز گفت یار نیک نطق موسی بد بر اندازه و

 (6511بیت)  گویی دور شو/ ور نه با من گنگ باش و کور شو موسی بسیار

 

 حضرت نوح

تن ایمان  82سال دعوت از قوم او بیش از  152نوح پس از ادریس به پیامبری رسید و چون پس از 

ها دعوت و تحمل، چون از تمسخر و نیاوردند و کافران بر عناد و سرکشی افزودند. نوح پس از قرن

بعد به فرمان الهی با پیروان معدودش به ساختن آمد. قوم را نفرین کرد  عناد کافران به تنگ

ای پرداختند. زمانی که کشتی ساخته شد علامات و آیات عذاب الهی آشکار گشت و باران سفینه

ها روان شد و آنان که دعوت حق را نپذیرفته بودند آسایی باریدن گرفت. کشتی نوح بر آبسیل

باشد و در آیات بسیاری دربارۀ دعوت و ای به نام نوح میقرآن کریم سورهیکسره غرق گشتند. در 

رسالت نوح سخن به میان آمده است. عرفان کشفی مولانا بیشتر به مرتبۀ فنای نوح در صفات حق، 

 نوح در قرآن کریم مثل آدم که استقامت و ثبات او در مقابل منکران دعوت هم از آنجا ناشی است.

ه اصطفا دارد. مولانا از وقایع مرتبط با حضرت نوح در مثنوی سود جسته و در ابعاد زیر ابوالبشر مرتب

آن داستان را مد نظر قرار داده است: طوفان نوح، کشتی نوح، پسر نوح، عمر دراز نوح و قوم نوح... 

کشتی نوح، کشتی نجات بخش از طوفان، وقتی که موج  بار در مثنوی آمده است. 55واژه نوح 

سازد، خود، می رباید و او را به طور کامل در گرداب اقیانوس الهی غرق میه تن آدمی را درجذب

 (252 :1682)شیمل،  حجاب است.

 (655)بیت ای مر نوح را یا مثال کشتی  این بدن خرگاه آمد نوح را / 

 (2331اند )بیت/ دل کباب و سینه شرحه شرحهاند قوم نوح را از مکر تو در نوحه
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 (652ازو/ موج طوفان گشت ازو شمشیر خو )بیتح چون شمشیر در خواهید نو

وقتی که حضرت نوح )ع( برای هلاک کافران از خدا شمشیر خواست، امواج طوفان از سوی       

 بارگاه الهی خاصیّت شمشیر پیدا کرد..

 (112بود/ در هوای بحر جان دربار بود )بیت نوح از ان گوهر که برخوردار

های اسرار و مند شد، در عشق دریای جان مرواریدح )ع( که از آن گوهر عرفان بهرهحضرت نو

 معارف را به مردم زمان خویش نثار کرد.

  

 حضرت یوسف

تر و عزیز ترتر، شایستهزیباتر، همین فرزند حضرت یعقوب و از همه فرزندان کوچکیوسف دوازد

یوسف از راحیل زن محبوب  گرفته،« صدیقیوسف »گو بود لقب بوده است و چون بسیار راست

کند. او رویی و جمال یوسف اشاره میمولوی در مثنوی به خوب .یعقوب، و برادر تنی بنیامین بود

پردازد و متناسب با این بحث گرگ و همچنین به فریبکاری برادران یوسف و به چاه افکندن او می

یوسف و بینایی بخشیدن به چشم یعقوب، به کند. مولوی به پیراهن درنده خویی او را یاد می

باز زدن یوسف ها در مثنوی نظر داشته. عشق زلخیا به یوسف و سرهای آنبرادران یوسف و حسادت

از دیگر نکات مورد توجه مولوی است. تعبیر خواب گفتن یوسف و به زندان افتادن او از مفاهیم 

بار در مثنوی ذکر شده  12بار و زلیخا  25 بار و یعقوب 115دیگر مورد نظر مولوی است. یوسف 

های خویش برکت و سعادت یافت و یوسف پس از تحمل شکیبانۀ محنت( 12: 1612 لو،)نبیاست. 

در مصر به بالاترین مقام رسید. مومنان نیز، اگر در طی طریق به سوی جلال کبریایی خود را از 

تنها نمونۀ اصلی جان، هند شد. یوسف نه فساد و تباهی محافظت کنند به همین مرتبه نایل خوا

بلکه بیشتر اوقات مظهر جمال الهی است. درست به همان گونه که آن زنان در ضیافت زلیخا در 

آنکه خود به هوش باشند دستهایشان را بریدند، جان زیبایی حیران کنندۀ یوسف خیره ماندند و بی

خبر است. همچنان که زلیخا به لطف دردی بیافکند از هر نیز آنگاه که در معشوق الهی نظر می

یوسف جوانی از سر گرفت، جان کهنه نیز از این ستاره درخشان، جوانی خواهد یافت. یوسف به 

غذای حقیقی است؛ آنان در پی آب  برندصفت معشوق بودن، برای کسانی که از قحط و غلا رنج می

سان معبر خواب، جنبۀ واهد بخشید. و او بهو نان نخواهند دوید، زیرا او قوت روحانی به آنان خ

سازد. انسان کامل یعنی معشوقی که آثار اسرار آمیز قدرت الهی دیگری از انسان کامل را مجسم می
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 کوشد که آن را برای پیروان خود شرح دهد. )شیمل،کند و میرا در این دنیای چون رویا ادراک می

1682: 256) 

 (1622)بیت ن قمر چواعتی یوسف رُخی همد در بشر / سساعتی گرگ در آی

شود، و گاهی در انسان صفت زیبا به چون گرگ نمایان میگاهی در انسان، صفت زشت هم      

 شود.پیدا می سان رخسارۀ دلربای یوسف )ع(

 (121)بیتآتش اندر زن به گرگان چون سپند / ز آنکه آن گرگان، عدو یوسفند 

ریزی، زیرا که آن گرگان دشمنان انند اسپندی که درون آتش میها رو به آتش کش، درست مگرگ

اند که دارای باطنی زیبا هستند و مراد از گرگان، اشخاص اند. منظور از یوسفان، سالکان صالحیوسف

 ای پر کینه و دلی پر عداوت دارند.خو و بد نهادند که سینهزشت

 (111پسر )بیتد سر/ چشم روشن کرد از بوی در قضا یعقوب چون بنها

زمانی که حضرت یعقوب )ع( به قضای الهی سر تسلیم نهاد، پس آن نور به وسیلۀ بوی فرزندش، 

  سورۀ یوسف دارد. 16-13چشمان او را روشن و بینا کرد. اشاره به آیۀ

 (118)بیت یوسف مه رو چو دید آن افتاب/ شد چنان بیدار در تعبیر خواب

در تعبیر خواب دانا و آگاه  ،رخساران خورشید را در خواب دید که حضرت یوسف )ع( زیباهمین     

یوسف )ع( را مظهر اسم  ف و علم او در تعبیر خواب، صوفیّسورۀ یوس 66 -61شد. اشاره دارد به آیۀ

رو گویند: چون عالم ارواح که موسوم به عالم مثال است، عالم نورانی است از ایننور دانسته و می

دانست و هر لم تعبیر خواب کامل بود و مراد حق تعالی را از صور مثالی میحضرت یوسف )ع( در ع

که بعد از او بدین علم وقوف یافت از مرتبۀ روحانی او اخذ کرده است و جمال با کمال آن حضرت 

 نیز به سبب نورانیّت روح او بوده است.

 (1216)بیت حسن یوسف عالمی را فایده/ گرچه بر اخوان عبث بد زایده

زیبایی حضرت یوسف )ع( برای جهانیان فایده در برداشت، ولی برادران او بیهوده و مزاحم       

شد ولی برادران او، از این نگریست شادمان و پر نشاط میبودند. )هر کس به جمال آن حضرت می

 ا وجود او دیگر جلوه ای نداشتند(.بابت ناراحت بودند چون ب
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 (1225)بیت زند بر جان یعقوب نحیفیا چو بوی یوسف خوب لطیف/ می

 16رسد. اشاره به آیۀ یا مانند بوی یوسف نازنین و زیباست که به روح یعقوب زار و نزار می     

 سورۀ یوسف دارد.

 (1625)بیت زینداند/ کز عدو خوبان در آتش مییوسفان از رشک زشتان مخفی

اند، خود را از گزند زشت رویان پنهان ینسان حضرت یوسف )ع( زیبا رو و نمککه بهآنان        

کنند، که مردمان خوب نیز از آسیب دشمنان در آتش رنج و بیم زندگی میسازند. چنانمی

 مانند.اهلان پوشیده میاند از دست حسادت ناطور اولیاء الله که یوسفان معنویهمین

 (1623)بیت نددهاند/ کز حسد یوسف به گرگان مییوسفان از مکر اخوان در چه

ران نوعی خود در که همانند حضرت یوسف )ع( زیبا رو و دلربا هستند از بیم حسادت برادآنان       

ها وشان را به کام گرگشود که یوسفکنند، زیرا حسادت باعث میمی فا زندگیچاه تنهایی خ

 سپارند.

 (321بیت)یوسف اندر چشم اخوان چون ستور / هم وی اندر چشم یعقوبی چو حور 

نمود. حضرت یوسف با وجود آن همه زیبایی و جمال، در نظر برادرانش همانند یک حیوان می      

 .کردولی همان یوسف در چشم حضرت یعقوب )ع( بسیار زیبا جلوه می

 (1621)بیت از حسد بر یوسف مصری چه رفت؟/ این حسد اندر کمین گرگی است زفت

که حسد، گرگی بزرگ است که در نهان وسف مصری آمد؟ بداناز حسادت چه بلایی بر سر ی      

 کمین کرده است.

 (1628م/ داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم )بیتلاجرم زین گرگ یعقوب حلی

برای همین بود که ناگزیز حضرت یعقوب با همۀ بردباری و صبری که داشت، از گرگ حسد       

 و هماره بر جان یوسف، بیمناک بود. ترسیدمی

 (1621)بیت گذشت گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت/ این حسد در فعل از گرگان
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زیرا گرگ صوری که همان حیوان درنده است. هرگز به حضرت یوسف )ع( نزدیک نشد و به او       

 ها هم بیشتر است.گزندی نرساند، خطر این حسادت عملا از خطر گرگ

 (6266)بیت بیاَ جهِ لی وَو عَلقُاَ ،وبُ گفت یوسف ابن یعقوب نبی/ بهرِ

حضرت یوسف )ع(، فرزند حضرت یعقوب نبی )ع( به سبب همین بو گفت که پیراهنم را روی       

 سورۀ یوسف دارد. 16صورت پدرم بیفکنید. مصراع دوم اشاره به آیۀ 

 

 هاروت و ماروت

 ست.مولانا به غرور هاروت و ماروت و واژگونی آن ها به چاهی در بابل نظر داشته ا

 (2638من )بیت ای خلاقِ کردم کهزن/ اه میمن چو هاروت و چو ماروت از حَ

 گفتم: ای پروردگارمکشیدم و میمن از اندوه و غصّه مانند هاروت و ماروت آه می

 (2631)بیت چاه بابل را بکردند اختیار / از خطر هاروت و ماروت آشکار

چاه بابل را آشکارا انتخاب کردند. یعنی راضی  از خوف و خطرکیفر اخروی، هاروت و ماروت،      

شدند که به عذاب دنیوی گرفتار شوند ولی در آخر عذابی نبینند. از بس که عذاب آخرت سخت 

دهد تا عذاب دنیوی را با است. در این بیت، مولانا تفسیری خاص از داستان هاروت و ماروت ارائه می

ی که عارفان راستین، در این دنیا به اختیار خود از امیال مسالۀ ریاضت عارفان پیوند دهد. بدین معن

تابند و تلخی آن را که نوعی ریاضت است بر خود همواره های شهوانی و نفسانی رخ برمیو خواسته

کنند تا به راحت روح و عیش روحانی برسند و از مواهب معنوی و تنعمات اشراقی و واردات می

 معرفت و فردوس حقیقت واصل شوند.مند شوند و به بهشت قلبی بهره

 شیطان

یونانی مأخوذ است، اما لغویون عرب، آن را از ریشه ابلاس به معنی  (Diabolos)ابلیس از کلمۀ 

باشد و مخفف آن بلیس است اند که جمع آن ابالسه و ابالیس میامید کردن و کلمۀ اجنبی گرفتهنا

 (22 :1681)سیف،  ، دیو ... دارد.های دیگری از قبیل شیطان، عزازیل، خناسو نام

 (121بیت) این چنین تلبیس با بابات کرد/ آدمی را این سیه رخ مات کرد
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 (362بیت) گفت: ای سلام/ رب انظر نی الی یوم القیامهمچو ابلیسی که می

 (365بیت) انهـــآه من طغی  هلکنا قد   /  شیطانه ذ الله من ـــاستعی

 (353بیتمفلس است او صرفه از وی کی بری؟)  / ور کنی او را بهانه آوری

 (823بیتکمتری/ خویشتن افگند درصد ابتری ) ننگ و عار زان ابلیس ا

 (2528بیت) بر چنین نطعی ازو بازی برد /  بگذرد  ز ادم کو  دیو که بود 

 (2512بیت) ن ریو راآ زیان خصم دید تا  /  را  دیو  چشم بندی بود لعنت

 (2121)بیت دویست ای غوی/ که چون روبه سوی دنبه مینیست از ابلیس از تو

 

 ابوجهل

المخزومی است از دشمنان و منکران سر سخت اسلام و حضرت رسول بن المغیره عمرو بن هشام 

جهل موی او از حکام و مانوی بود، ابو)ص( که در واقعۀ بدر کبری، سال دوم هجرت به قتل رسید، ع

گفتند. الحکم میخواندند و قریش او را ابوو بن هشام را بدان میای است که مسلمانان عمرکنیه

جهل و گواهی دادن به یکتایی خدا و ها در مشت ابوآمدن سنگریزهمعجزه پیامبر )ص( در به صدا در

جهل داند. جسم و تن را به بوجهل را نماد انکار و کفر میمولوی بو بوده است. رسالت پیامبر )ص(

 کند.تشبیه می

 (828بیت) فراشتوز حسد خود را به بالا می جهل از محمد ننگ داشت / آن ابو

جهل نیز نسبت به سروری و برتری حضرت محمد )ص( ننگ داشت و از روی حسادت، مثلأ ابو       

 شمرد.خود را از او بالاتر می

 (821بیت) اهل شد جهل شد / ای بسا اهل، از حسد ناکم نامش بُد و، بوالحِبو

ها( بود، چه بسا آدمیانِ اهل و شایسته بر اثر حسادت، نا نام ابوجهل، ابتدا ابوالحکم )صاحب حکمت

 اهل و ناشایسته شوند.
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 گیرینتیجه

. این شاعر ای داردالقاب چه در جایگاه طریقتی و چه دینی، در مثنوی معنوی مولانا جایگاه ویژه

کار رفته در بیان مولانا متناسب است. القاب طریقتی بهردهکبدون دلیل از این القاب استفاده ن عارف،

است. با توجّه به اشراف مولانا بر متون دینی، با شأن و مرتبۀ سیر و سلوک فرد به وی تعلّق یافته

جا که سرچشمۀ بسیاری از کلام مولانا متون و مولانا از القاب دینی نیز به وفور بهره برده است. از آن

های رآنی و دینی است، وی برای بیان مباحث غامض عرفانی خود به وفور از داستانهای قداستان

قرآنی در جایگاه تمثیل و به قصد تعلیم استفاده کرده است. از میان القاب دینی به کار رفته در 

بالاترین بسامد را به خود از جمله: احمد، محمّد، مصطفی، رسول و... مثنوی، لقب خاتم پیامبران 

جا مولانا در تمام مثنوی سالکان را به دوری از وساوس شیطانی و هوای است. از آناص دادهاختص

و القاب دیگر وی در مثنوی در خور توجّه و تأمّل « ابلیس»کند بسامد نفس ترغیب و دعوت می

 است. 
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