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 يآنان در مثنـو  یسائل زندگو م یعبا توجه به رخدادها، وقا) ع(یاله یايانب یعرفان یمايس یبررس:هدف 

  .میبديآن با کشف االسرار  یسهو مقا

صورت که با مراجعه  ینبد. محتوا است یلو تحل ايروش پژوهش از نوع کتابخانه:پژوهششناسی  روش

 خـواهیم هـا شـده از آن  يگـردآور  هايیشف یلو تحل یهمرتبط با موضوع به تجز یبه متون و منابع عرفان

  .پرداخت

 هـاي یشـه اند یـان امکـان انطبـاق م   یـق تحق یـن انجام شده در ا هايطبق پژوهش:ها یافته

  .داردوجوداالسراردر کشف یبديو م يدر مثنو يمولو یعرفان

 یمايدر مورد س یبديو م يمولو یعرفان هايیشهاند یتمام یبا توجه به بررس:گیري نتیجه

 يیشـه گرفـت کـه اند   یجهنت وانتمیاالسرارکشف یزو ن يدر مثنو) ع(یاله یايانب یعرفان

در مـورد   یـژه به و. است یاروجه اشتراك بس يدو با وجود اختالفات اندك دارا ینا یعرفان

و اسـوه تمـام    یالهـ  یـامبران را جامع تمام کمـاالت پ  یشانکه ا) ص(اکرمیامبرپ یتشخص

.انددانسته یاءاول

  .رار میبدي، مقایسه و نتیجه گیريمثنوي مولوي، کشف االس ،)ع(سیماي انبیاء:يهاي کلید واژه

  



  مقدمه-1-1

ي است غرض از تحقیق و نگارش آن بررسی و مقایسهچنانچه از عنوان رساله پید

. االسرار میبدي استي آن با کشفدر مثنوي مولوي و مقایسه) ع(سیماي انبیاء الهی 

ست، در واقع رود که باور به آن شرط مسلمانی اي نبوت از اصول دین به شمار میآموزه

هاي ي است که تمامی نیکیاو پیامبري سرچشمه ي  دین اسالم استاعتقاد به نبوت پایه

کسانی هستند که ) ع(نبی یا انبیاء الهی . تراودبشري و معارف و حکم ازین سرچشمه می

شود و طبق ها وحی میاي از فرشتگان الهی بر آناز سوي پروردگار با وساطت فرشته

دعوت به ) ع(ترین هدف انبیا الهی مهم. شوندوحی نازل شده مأمور هدایت مردم می

حید و نیز دعوت به معاد است چرا که با این دعوت مردم را به تأمل در زندگی پس از تو

همچنین مردم را به عدالت مبارزه ) ع(خوانند، انبیاء مرگ که حیات جاودانه است فرا می

که با ) ع(کنند از آن جمله حضرت لوط با مفاسد اجتماعی و مفاسد اخالقی دعوت می

ها کردند و اهداف آنکه با کم فروشی مقابله می) ع(یب مفاسد اجتماعی و حضرت شع

اي تزکیه نفوس و تقواي الهی بود، در این میان تفاسیر معنوي و عرفانی قرآن نقش ویژه

االسرار به کشف. در شناسایی نکات و ظرایف قابل تأویل اتفاقات زندگی پیامبران دارد

یی در نشر واقعیات پیامبران دارد و اي در ادبیات فارسی نقش به سزادلیل اهمیت ویژه

این پژوهش . مثنوي مولوي نیز به دلیل جامعیتش در مسائل عرفانی داراي اهمیت است

هاي ویژه ها ضمن پرداختن به داستانو حقایق باطنی آن) ع(عالوه بر شناخت انبیاء الهی 

  .نعکاس عرفان در آن خواهد پرداختها به کیفیت او عبرت آموز آن

  

  همسألبیان -2-1

اش مربوط به قرآن است، کتابی که جایگاه انبیاء الهی مثنوي کتابی است که علو مرتبه

، معارف و معالم الهی است و استنادهاي متنوع رمزي از قرآن در رأس آن قرار دارد و )ع(

کند و از مباحث پیامبران اش را همین بس است که بازگشت به قرآن میشرافت جاودنه

بخشد با دید اش رنگی تازه میکند و به نبوت با دید عارفانه و عاشقانهویژه میاستفاده 

اگر . داند و نجات دهنده ایشان از جهل و نادانیدیگري که پیامبران را پناهگاه بشریت می

در مثنوي بنگریم جزء ایمان قلبی چیز دیگري نخواهیم ) ع(ي تکریم به انبیاء با دیده
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داند به خاطر اتصال عمیق به وحی منزل یامبران را زوال ناپذیر مییافت چرا که مثنوي پ

که آن اتصال، اتصال به حاکمیت خداوندي است و هر که متصل به حاکمیت او شد 

. ي معجزاتی خواهد بود که دلیل بر صدق گفتار استمعصوم نیز خواهد بود و ارائه دهنده

ها در ا هدف و مقصد یکی است یعنی آندر مثنوي بسیار زیاد ام) ع(مسیر هدایت انبیاء 

پیامبران . کنندعین کثرت داراي وحدتی منسجم هستند و اهداف مشترکی را دنبال می

هاي کامل و هادیان الی اهللا هستند واالترین مرتبه در این  میان مربوط به الهی انسان

. ي استي نبوت از نظر مثنوترین جلوهاست که داراي بیش) ص(حضرت ختمی مرتبت 

پیشین است و اما ) ع(انسان کاملی است که داراي صفات تمامی انبیاء ) ص(پیامبر اکرم 

ي تفسیر قرآن ترین نسخهتراز مثنوي از لحاظ معالم عرفانی و قدیمیاالسرار که همکشف

که به دلیل زبان عرفانی از اهمیت واالیی برخوردار است و در ده جلد مجلد نگارش یافته 

نوبت سوم این تفسیر، تفسیري . تیب سه نوبتی خاصی در آن رعایت شده استاست و تر

تأمل در آیات قرآن . باطنی و عرفانی است که مقصود و هدف ما نیز همین تفسیر است

دهد، ها قرار میها در اختیار آنبراي میبدي ابزاري نیرومند در انتقال این دانش به انسان

ي قرآن بر عهده ا در تأویل و تفسیر صوفیانه و عارفانهتفسیر عرفانی میبدي روش خاصی ر

-دارد و حقایق آن را کشف میبه این ترتیب میبدي از اسرار باطنی قرآن پرده برمی. دارد

کند، البته اساس تفسیر او زبان تمثیلی عرفانی است، میبدي همچنین دریافت معانی 

ن او البته با نشر پا برجایی، شورانگیز و دهد؛ زباي تمثیلی عرفانی قرار میقرآن را بر پایه

میبدي در نوبت سوم تفسیر با . دلخواه، آمیخته با اشعاري به زبان فارسی و عربی است

هاي هاي متفاوت عارفانه مراد خود خواجه عبداهللا انصاري، تأویلبهره گرفتن از شیوه

کند به این را بیان میعارفانه و اشاراتی را که پس از مطالعات بسیار از ذهنش تراوید 

میبدي از . گشایداي از اسرار الهی و از رخسار کالم حق میترتیب در هر مرحله پرده

کند کالم او از این جهت مانند هایی را نقل میاحوال و کرامات صوفیان پیشین حکایت

. ي تعلیمی اثرش را نیز باال برده استکالم عطار سنایی و مولوي است که این کار جنبه

-یی ارزشمند در عرفان اشاره میهایی از ذخایر معنوي و گوهرهاما در این رساله به قلم

االسرار در کتاب مثنوي و کشف) ع(کنیم و هدف این است که به تقابل سیماي انبیاء 

اند هاي کامل یا عارفانه حقیقیمیبدي بپردازیم که در هر دو کتاب مذکور پیامبران انسان

ها اسباب نجات بشریت را فراهم خواهد کرد و علت تفحص و وي از آنپیرهایی که پیر

وار پرده از حقایق براندازیم در حقیقت جست و جوي ما در این زمینه که باعث شد عارف

پژوهش  ینا در واقع. ي موضوع درج شده استد در بارهفقدان یا کمبود اطالعات ارزشمن



3  مقدمه

 یزو نکند بیان مینفوس  يیهتزک يبرا) ع(یاءدر قالب داستان انب را یناب عرفان یقحقا

بارز  یقکه مصاد یدد یمخواهدر آن  و داردبرمی یانهصوف یرتفاس یباطن یقاز حقا ردهپ

و  يدر کتاب مثنو) ع(یاءانب یمايهستند؟ و به تقابل س یچه کسان یعرفان يچهره ها

دو کتب مذکور با  در) ع(یاانب یمايس یاآ ینیمب یپرداخته و م یبديکشف االسرار م

چگونه در دو کتب مذکور  یماس ینوجه اشتراك هستند؟ و ا يدارا یامتفاوتند و  یکدیگر

  شده است؟                                                                                        یمترس

  

  سواالت پژوهش-3-1

  ؟االسرار چگونه ترسیم گشته استنوي و کشفدر مث) ع(سیماي انبیاء  -1      

چه اهدافی را ) ع(هاي انبیاء االسرار در طی پرداختن به قصهمثنوي و کشف - 2

  کنند؟دنبال می

هاي عرفانی و هدایت الهی از نظر مولوي و میبدي چه کسانی مصادیق بارز چهره - 3

  هستند؟

  

  فرضیات پژوهش-4-1

اند و تمام صفات نیکو ي انسان کاملنمونه) ع(انبیاء  در هر دو اثر مورد پژوهش- 1

ها به حق ها جزء به کل یعنی انساندر آنها به فعلیت رسیده است و از طریق آن

مثنوي و  هاي عرفانی درترین شخصیتبارتی تنها نابپیوند خواهند خورد به ع

بسیار از مقام ) ص(که در این میان پیامبر اکرم هستند) ع(السرار انبیاء الهی اکشف

  .ممتازي برخوردارند

  ها در تبیین هاي قرآنی کابرد آناهداف مولوي و میبدي از بیان شخصیت - 2

ها و هاي عرفانی و اعتقادي است همچنین دالیل ویژه براي به کار بردن قصهآموزه

هاي قرآنی پند و اندرز و بیان احساسات درونی و کاربردهاي زیبا من جمله شخصیت

ها نتایج از آن )ع(االسرار با موضوع قرار دادن داستان انبیاءمثنوي و کشف.تشبیهات است

  .گیرنداخالقی و عرفانی می
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مظهر ) ص(به ویژه حضرت ختمی مرتبت ) ع(ي انبیاء از منظر هر دو عارف همه - 3

ها و اعالي چهره ياتم حضرت حق و به عنوان انسان کامل مصادیق بارز و نمونه

  .باشندنی و هادیان الی اهللا میهاي عرفاشخصیت

  

  

  

  اهداف پژوهش-5-1

االسرار و آگاهی یافتن از در مثنوي و کشف) ع(ي سیماي انبیاء الهی مقایسه - 1

  هاهاي عرفانی و اهداف واالي آنشخصیت

  )ص(به ویژه حضرت ختمی مرتبت ) ع(آگاهی یافتن از مقام و شأن انبیاء الهی   - 2

  ایق ظاهري و باطنی پیامبران الهی آگاهی یافتن از حق - 3

ها را براي اثبات اینکه نبوت موهبتی الهی است و خداوند از منظر لطف آن - 4

  هدایت بشریت فرستاده است

  .ي نفوسبراي تزکیه) ع(بیان حقایق ناب عرفانی در قالب داستان انبیاء- 5

باطنی آن و ي قرآن و پرده برداري از حقایق اشاره به تفسیرهاي صوفیانه - 6

  .استفاده از زبان تمثیلی عرفانی براي این کار

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش-6-1

االسرار در مثنوي مولوي و کشف) ع(بررسی مقایسه و تطبیق سیماي انبیاء  -

  اندهاي الهی در قرآنو شخصیت) ع(اي از انعکاس انبیاء میبدي که متعاقباً هر دو شمه

  ائل مهم در انسان شناسی عرفانی استاثبات این که نبوت از مس -

االسرار و نقشی را که هر کدام هاي قرآنی در مثنوي و کشفآشنایی با شخصیت -

  .کنندایفاء می

  شناخت حقایق باطنی پیامبران الهی  -

  شناخت ویژه از تفسیر صوفیانه و عرفانی قرآن کریم -

  السرار ادر مثنوي و کشف) ع(ي سیماي انبیاء هاي جامع در زمینهفقدان پژوهش -
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  ي پژوهشپیشینه-7-1

السرار نوشته ادر مثنوي و کشف) ع(ي انطباق انبیاء اي در زمینهکتب و پایان نامه

االسرار به طور نشده است بعضی از نویسندگان به شماري از پیامبران در مثنوي و کشف

در این دو کتاب ) ع(سئله انبیاء کدام به طور تطبیقی به مکنند اما هیچجداگانه اشاره می

در زیر برخی از کتب . اند و پژوهشی مستقل در این زمینه صورت نگرفته استاشاره نکرده

هایی را که به طور جزئی به یک پیامبر در یکی از دو کتب مذکور اشاره دارند را و مقاله

  .کنیمارائه می

در ) ع(هاي اتحاد انبیاء ها و انگیزهاي در مورد زمینهمقالهدر ) 1387( روحانی، رضا  _

ها را به و امتاختالف ظاهري است  اختالف مؤمن و گبر و جهود نویسد که میمثنوي 

  .خواندنزدیکی نظرگاه و رسیدن به سر و باطن فرا می

-می در مثنوي ) ع(آفرینش آدم  تحت عنوان يامقالهدر ) 1380(، عبدالرضاسیف _

که با راهنمایی حق از وساوس شیطانی است ) ع(آدم  حضرت مانند که سالک نویسد 

  .رسدیابد  و در مسیر تکامل به دیدار حق میرهایی می

در مثنوي  در) ع(سیماي مسیح  تحت عنوان يامقالهدر ) 1380(، عبدالرضاسیف _

و نیز به بررسی در نویسد میدر مثنوي ) ع(تفسیر عرفانی در مورد احوال مسیح مورد 

  . پردازدالعاده او میو انجام کارهاي خارق) ع(ي عیسی سر معجزه د زندگی سرتامور

در مثنوي که اشاره به تصویر ماهی که در ) ع(یونس  يمقاله) 1394(گلی زاده، پرویز _

کند بلکه به جهان همگانی و فراتري از سطح فردي و احساس درونی او باقی نمانده می

  .دهاي گوناگون چون عارف و سالک حقیقت و انسان کامل است طبیعت اشاره دارد و نما

ي تحلیل مقایسهتحت عنوان ي ادر مقاله) 1389(اللهی، شهال غفار و خلیل ز،برجسا_

ترین تفسیر بر مذاق صوفیانه الستین که به معروفاالسرار و جامعلطایف عرفانی در کشف

نیز اشاره  و نیز به آیات قرآن و قصص پیامبران دارد الثالثه نگاه عرفانی و هنريدر النوبه

  .پردازنددارد؛ می

حضرت ي تحلیل بوطیقاي قصهتحت عنوان ي امقالهدر ) 1385(گرجی، مصطفی _

ضمن نگاه اجمالی به تفاسیر  االسرار،در مثنوي و کشف) ع(خضرحضرت و ) ع(موسی 

  .پردازدتان در مثنوي میهاي عرفانی به کیفیت انعکاس این داسگذشته و برداشت
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  پژوهش روش اجراي-8-1

ي بدین گونه که با مطالعه. تحلیلی است -اي به صورت توصیفیطرح از نوع کتابخانه

متون عرفانی و اسالمی و استفاده کردن از کتب مرتبط با موضوع مورد بررسی مباحث 

  . شوندد نظر اخذ و سپس تدوین میمور





  هشپژو مبانی و پیشینه -2

  

  

  مقدمه-1-2

 تفسیر،میبدي ابولفضل رشیدالدین.)ق..هـ520(االبراراالسرار و عدة کشفکتاب 

از خواجه عبداهللا انصاري  الهروي تفسیرقرآن کریم است و در شرح و بسط  صوفیانۀ

 672-662(مثنوي معنوي. استشدهنوشته که اکنون در دست نیست، ).ق.هـ481(

، .)ق.هـ 672-604(لدین محمد بلخی معروف به مولوي، موالنا و رومی اثر جالل ا.) ق.هـ

  . ترین اثر صوفیانه است که به زبان فارسی دري سروده شده استجامع

تر از اهل حدیث، فقها و متکلمان اسالمی، درصدد یافتن گاهی متفاوتدصوفیه با دی

  ترین از بزرگ. مدندمعانی باطنی و حقیقی قرآن مجید از طریق تأویل آیات آن برآ

او در نوبت سوم از تفسیر . گذاران این شیوه از تفسیر قرآن، ابوالفضل میبدي استپایه

کشف االسرار خود، با عدول از شیوة رایج تفسیر، نگاهی تأویلی به قرآن، بخصوص به 

داستان انبیاي الهی در قرآن دارد و بنا به سیاق معمول خود در تفسیر قرآن، تأویلی 

میبدي در تفسیر خودش، . استقی و صوفیانه از این دست از آیات قرآن به دست دادهذو

به آن بخش از داستان پیامبران که قابلیت تأویل با نگاه ذوقی داشته و با مشی و منش 

این نگاه خاص میبدي به داستان . کندخوانی داشته دارند، توجه بیشتري میصوفیانه هم

از او، مخصوصًا بر مولوي در سرودن مثنوي معنوي تأثیر گذاشتهانبیا، بر صوفیان بعد 

است؛ به طوري که فهم این متون، بدون درك معانی تأویلی تلمیحات داستان انبیا دشوار 

میبدي در تأویل همۀ داستان انبیا، همۀ تأویالت را به وجود انسان و عواملی که . نمایدمی

ها تر او از این داستانگرداند؛ به بیان ساده، بازمیشوندمانع سیر و سلوك او الی اهللا می

بخشد ها میاي به آنگیرد و این گونه بعد تازهبراي تعلیم اصول و مبانی تصوف بهره می

  ).مقدمه: 1388ابراهیمی، (

گیري تفاسیر عرفانی تفسیر کشف االسرار میبدي را از نظر جنبۀ تاریخی و سیر شکل

عرفانی و تفسیر عرفانی صرف و ناب دانست؛ از این رو تفسیر -لغويباید مرز میان تفاسیر 



توان سیر جریان کشف االسرار یک تفسیر صرفاً عرفانی نیست و در این کتاب می

هاي میبدي در نوشته. تفسیرنویسی بر قرآن را  تا قرن ششم هجري یکجا مشاهده کرد

. خوانی دادباطنیون و تأویلیون همهاي نوبت سوم اثر، یعنی تأویالت صوفیانه، با اندیشه

است؛ زبانی که داراي پدید آورده» زبان عرفانی«گرا و باطنی، نوعی هاي تأویلاین اندیشه

تأویالت میبدي بر پیامبران قرآنی، بر اقوال و آثار . واژگان استعاري و نمادین است

در خالل تأویالت خود صوفیان پیش از خود، مخصوصاً خواجه عبداهللا انصاري تکیه دارد و 

  ).   1: 1389جاللی، (کندبزرگ و از اقوال آنان یاد میاز صوفیان 

ازخالقِخدايِمتکلمان،خدايواستمتجلیخداياست؛» نور«عارفان، خداي

برقرارحقوخلقمیانتامبینونیتیاست،عدمازخالقِخداوند،کهايدر اندیشه. عدم

پیامتنها،پیامبراناندیشهایندر. نمودتصورخلقتبرايتواننمیراايو واسطهاست

در اماندارند؛شأنیتحیثازمخلوقاتسایربافرقیوهستندوحیسالحبهآورانی مجهز

و  خلق،استبرقرارمستقیمارتباطیاوظهورمجاليومتجلیخدايبینعارفانهاندیشه

ها هرانسانوهستندالهیاسمايمظاهریاءاشاندیشهایندراست؛اووجوديشئون

الهی دراسمايمراتبدرهاانسانتفکر،ازنحوهایندر. اسماءاهللازاسمیمظهرکدام

در. مظهر استترینکاملکاملانسانودیگرندبعضیازترکاملبعضیاند،سلوكوسیر

از شخصیتیوشودمیگونهحقویابدمیازلیايسبقهکاملانساناندیشه،ازنحوهاین

اهللا حتی رسولتبیینایندر.شودمیتبدیلابديوازلیحقیقتییامفهومبهتاریخی

واندیشه خودتبیینبرايمسلمانعارفان. حقیقتآنظهوراتازشودمیظهوري) ص(

سخنان .اندبودهحدیثوقرآنبهرجوعازناچارازلی،سیماییبهتاریخیچهرهازحرکت

یاوالقلمیاالعقل،اهللاخلقمالاو«چون احادیثیوآیاتازبرخیحواشیدرکهبسیاري

همینبهاست، راجعشده »صورتهعلیآدمخلقاهللان«،»مخفیاکنزاًکنت» «نوري

  . )63: 1386سرمدي و شیخ، (استتالش

الهی،پیامبرانمۀهصفاتبهمتّصفرا ) ص(ار پیامبر اکرمدر کشف االسر میبدي

تقو،)ع(اسحاقرضاي،)ع(ابراهیمرفاء،)ع(نوحشجاعت،)ع(شیث، معرفت)ع(آدمخُلق

یونسطاعت،)ع(ایوبصبر،)ع(الیاسوقار،)ع(موسیتشد،)ع(حسن یوسف،)ع(یعقوب

دانیالحب،)ع(عیسیعصمت،)ع(یحییزهد،)ع(صالح، فصاحت)ع(داوودصوت،)ع(

صفاتبهنسبت)ص(ت صفات پیامبر اسالم جامعیاین.شماردمی) ع(وشعیجهادو) ع(

واسماجامع(مقام جامعصورتبهبعديعرفاينظریاتدرتوانمیرادیگرانبیاي

صفاتبهنسبت) ص(پیامبرصفتبودنجامعبهمیبديالبتّه. کردمشاهده) صفات
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رادیگرپیامبرانصفاتواسترفته فراتراندیشهاینازونکردهقناعتدیگرانبیاي

برواحمدندجاهعالم طفیلدر نظر میبدي همۀ. داندمیاحمديدولتآفتابازشعاعی

رفعت،)ع(آدماند؛ تکریمیافتهبهرهآنانازوتافتهويازشعاعیپیامبرانازیکهر

ازهمه) ع(عیش عیسیو) ع(موسیعّز،)ع(خلیلخُلّت،)ع(نوحشرف،)ع(ادریس

استنزدیکبسیارمحمدیهحقیقتنظریۀ عرفانیبهتعبیراین. استبودهاووجودناحیۀ

  .)65،همان(

شناختی، پیوستگی روحانی و معنوي انبیا را با اصل در مثنوي، با دیدي هستی مولوي

دد داند که در ظروف  متعجان انبیا را نور واحدي میاو . کندتبیین می»وحدت نور خدا«

قرار دارد و تعدد و ) هاي خاصی هستندها و مکاناجسام متعدد که محکوم به زمان(

اگر . ، یکی بیش نیستخدااما نور ؛هست انبیا )اجسام و ابدان(در ظروف  و اعتداد جهات

بینیم؛ اما اگر به نظر به جسم انبیا که همانند ظروف هستند، بکنیم، تعدد و اعتداد می

مولوي به اتحاد نوري بینِ خدا و . کنیم، جز نوري واحد نمی بینیمبیاان درخدا  روح و نور

هاي فناشده در نور او با اشاره انسان. اعتقاد دارد که انبیا و اولیا باشند، هاي برینانسان

اند و نورِ خدا چشم و گوش و شدههایی که طبق حدیث قرب نوافل از خود تهیخدا، انسان

همانی خدا بند به ایناست و در حالت وله و حیرانی فنا به سرمیها شدهدست و پا و دل آن

برد و براي اشاره میاو در توصیف خدا، از استعارة آفتاب بهره. کندو انسان برین اشاره می

 نبیاوجود ابر تابیدن خدا از مشکات . بردبهره می) چراغدان(» مشکات«به اولیا، از 

تواند آن را د و ظلمات نفوس انسانی را، که آفتاب مرئی نمیکنمشکالت عالمی را حل می

  الگوي قرآنی آدم و به کهنبراي تبیین بهتر موضوع، مولوي . کندنابود کند، نابود می

نور . بیندآموزي را  نورگیريِ آدم از خدا  میکند و  این علممیآموزي او از خدا اشارهعلم

 ؛گیرنداست، نور میاز نوري که بر آدم تابیده انبیا و دیگر استتابیده) ع(واحد خدا بر آدم 

اما نور خدا واحد است و هیچ تعدد و افتراقی بین نور خدا و نور آدم و انبیا و اولیاي دیگر 

توان نور را از خود خدا گرفت یا از انسانِ نورانی به نور خدا هیچ براي همین می. نیست

هاي کالبدهايِ انسان(ها ها و شمعچراغ. شودو منعکس می تابدنور واحد می. فرقی ندارد

اما هرگز  ؛افشاندها پرتو میشوند و آن نور از آنور و روشن میاز آن نور شعله) برین

برد که میبهره ی نبويمولوي براي تفهیم این حقیقت عرفانی از حدیث. شودمفترق نمی

خوشا به حال » «نیار ني مران می لنی و طوبارطوبی لمن«: خالصۀ آن چنین است

در نظرِ  .»استکسی که مرا ببیند و خوشا به حال کسی که کسی را ببیند که مرا دیده

مولوي دیدن روي پیامبر به مفهوم نورگرفتن از او است و دیدنِ کسانی که روي او را 



 ،استمبر تابیدهنور خدا که بر وجود پیا. اند، به معنی نورانی شدن با نور پیامبر استدیده

تابد و تجلّی خاصیت تابش و انعکاس دارد و از او به اصحابش و از اصحاب او به دیگران می

هیچ فرقی بین نور نیست و یک نور  بتابد،از این رو از هر کسی که آن نور واحد  .کندمی

  ه از آن جا که ویژگی بنیادین نور، ظهور است و با توجه ب. بیشتر وجود نداردواحد 

گذارد، متوجه آموزي آدم از خدا در اختیار ما میاي که مولوي خود در اشاره به علمزمینه

نور واحد خدا روحِ . شویمبخشی نور واحد حق به همراه اتّحادبخشی آن میوجه معرفت

ها هستند، در خود مستحیل هاي برین و نیز ظلمات نفس کسانی که پیروِ آنهمۀ انسان

مولوي در دفتر دوم مثنوي سرگذشت . ها اتّحاد هستین رو در جاِن آناز ا، کندمی

معنوي آفرینش انبیا و اولیا برگزیدة الهی را به زیبایی بر اساس وحدت نور تبیین کرده 

کند و ها را از مزاج خاکیان پاك میآفریند و آنخداوند جسم انبیا را از خاك می. است

کند را صاحب نور الهی و معرفت می) ع(تاباند و آدم ا میهسپس از نور خود را بر ارواح آن

آن نور بر شیث و نوح و دیگر انبیاي الهی به ترتیب رسد؛بعد از آدم نوبت به شیث می و

  : کندها را تبدیل به نور و واجد معرفت الهی میتابد و آنمی

  ریانه به حاجت بل به فضل و کب    اــتاد انبیــدایى که فرســــآن خ   

  لیلــــواران جـــآفرید او شهس    لـاك ذلیـــآن خداوندى که از خ   

  یانـــذرانید از تک افالکـــــبگ    یانـاکــرد از مزاج خـــپاکشان ک   

  ى انوار تاختملهـــوانگه او بر ج    تـاخـبر گرفت از نار و نور صاف س

  تـدم معرفت ز آن نور یافتا که آ    تـــنابرقى که بر ارواح تافــآن س   

  ش کرد آدم کان بدیدپس خلیفه    آن کز آدم رست و دست شیث چید

  ر جان دربار بودــواى بحـــدر ه    وردار بودــنوح از آن گوهر که برخ   

  هاى نار رفتذر در شعلهـــحبى    تـیم از آن انوار زفــان ابراهـــج   

  ر نهادــى آبدارش سپیش دشنه    ماعیل در جویش فتادـچون که اس

  دیو گشتش بنده فرمان و مطیع    چون سلیمان بد وصالش را رضیع

  رـــچشم روشن کرد از بوى پس    رــون بنهاد ســدر قضا یعقوب چ   

  وابـشد چنان بیدار در تعبیر خ    ف مه رو چو دید آن آفتابـــیوس   

  ردـن را یک لقمه کوـملکت فرع    چون عصا از دست موسى آب خورد

  تافتـــارم شـــبر فراز گنبد چ    و یافتـم چـــنردبانش عیسى مری   

  قرص مه را کرد او در دم دو نیم    چون محمد یافت آن ملک و نعیم   

  ).907-922، 2: 1365مولوي، (
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نبوت در لغت-2-2

ي آن م که به وسیلهي عظینبی از انباء به معنی خبر است و النباء خبري داراي فایده

). برهان قاطع(نبی به معناي پیغمبر، رسول. توان علم و یا فن غالب را به دست آوردمی

). منتهی االرب(نذیر). دهار)(منتهی االرب. (پیغمبر) دهار). (السامی(آگاه کننده از خدا

 نبی عام است خواه صاحب کتاب باشد یا نباشد، و رسول خاص. که از خداي خبر دهدآن

فعیل است به معنی فاعل اگر مشتق از نباء است که به . که صاحب کتاب باشداست، آن

که معنی علو » نبو« معنی خبر دادن باشد پس نبی به معنی خبر دهنده بود، یا مشتق از

چون مرتبه نبی از دیگر موجودات ارفع و اعلی است او را نبی گفتند . و ارتفاع است

  ). 330: 1341دهخدا، (

  

  در اصطالح نبوت -3-2

شود تا پیامبر انسانی است که از طرف خداوند متعال به سوي بندگانش برانگیخته می 

ها را از طریق شناساندن اموري که در طاعت خداوندي و دوري از نافرمانی وي الزم آن

ها به طاعت خداوندي و دوري از نافرمانی به کمال ي ترغیب آندارند و نیز به وسیله

  ).   71: 1406طوسی، (برساند

  

  در ادیان سامی نبوت-4-2

هستند، و بر این باورند که خداوند به پیامبريادیان ابراهیمی همگی معتقد به تئوري

. فرستد هایی را می ها پیغام کند و براي آن منظور هدایت بشر افرادي را انتخاب می

تمامی پیامبران یهود به  مسیحیان به. پیامبران این ادیان با اختالف اندکی مشترکند

مسلمانان نیز به تمامی پیامبران یهود و مسیحیت به . معتقدند)ع(یعیسحضرتاضافه

و  انمیان مسلمان )ع(عیسیحضرت اگرچه در مورد . معتقدند)ص(دمحمحضرت اضافه

دانند در  را پسر خدا می )ع(عیسیحضرت مسیحیان . مسیحیان اختالفاتی وجود دارد

.انان معتقدند او یکی از پیامبران الهی استحالی که مسلم



  

  نبوت در یهودیت-5-2

به معنی ) نابئو(اي در زبان اکدیان یا نبی را برخی از ریشۀ کلمه) ناوي(کلمۀ 

در یونانی کلمۀ ناوي به معنی سخنگو از جانب فردي دیگر، . دانندمی) فراخوانده شده(

به معنی سخن گفتن ) نیو(شۀ کلمۀ ناوي از در عبري نیز ری. باشدنماینده و هوادار می

به معنی » روئه«یا » خُوزه«مانند (هاي دیگري است، در بحث انبیاء یهود براي نبی نام

. نیز داده شده است) شوئل و ناتان- به معنی مرد خُدا به گاد» ایش ها الوکیم«روشنبین، 

تعداد بیشماري نیز مشغول  البته. اندنبیه برخاسته 7نبی و  48اسرائیل از میان بنی

ها قرار گرفته است تا بتوانند در اند و روح مقدسی به طور موقت بر آنرحمت الهی شده

اي که نبوتشان براي جامعه اما فقط نام آن عده. آور خواست خدا باشندمورد خاصی پیغام

 12د ضی از انبیاء ماننبع. نفع بیشتري داشته است به صورت مکتوب ذکر گردیده است

در مقطع زمانی خاصی و فقط براي یک ) یوئل، عاموس، میکا، زخریا، حگی(نبی آخرین

براي زمان آخرت و پایان جهان نیز ) ع(موضوع رسالت یافته اند اما برخی مانند یشعیا نبی

  ).27: 1384زروانی، موسی پور، . ك.ر(ندانبوت آورده

ه است که از دیگران متمایز چون خداوند هر انسانی را با خصوصیات خاصی آفرید

باشد، انبیا نیز به علت وجود همین تمایزات و خصوصیات فردي، داراي درجۀ نبوي 

یک نبی با درجۀ نبوت . متفاوت به علت شرایط خاص جسمی و عقلی و تصوري میباشند

طور روشن و بدون مفاهیم پیچیده باال، به دلیل درك عقلی خود، کالم و ارادة الهی را به

تر ولی نبی دیگر با درجۀ پایین). حضرت مشه مانند نبوت(دهدك میکند و انتقال میدر

هاي مشکل که گاه هوش و استعداد ذهنی، در رویاي نبوي خود کالم خدا را با استعاره

.سازدیابد و منتقل میاند، درمیحتی تا امروز نیز مفهوم خاصی نپذیرفته

شده محدود به موضوع موجود در همان زمان مینبوت تعدادي از انبیاء نیز منحصر و 

  .انداستر و یونا در مورد اوضاع اجتماعی روز خود نبوت آورده. است

اند و در هر چند که انبیاء همواره به علت تواضع خود، مورد احترام بیشتر مردم بوده

ریخ یهود به اند، ولی در تاگرفتهمسائل اجتماعی و خانوادگی هم مورد اعتماد آنها قرار می

خوریم که کالم نبی مورد مخالفت مردم گمراه آن زمان قرار گرفته مواردي نیز بر می

توان گفت به طور اجمال می. است یا خود نبی مورد آزار و کم لطفی قرار گرفته است

کردند نسبت به انبیا، مردان و زنان صالح از طبقات مختلف جامعه بودند که احساس می
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انبیاي یهود یکتا پرستانی پرشور . انداوند به مردم، مأموریتی الهی یافتهابالغ پیام خد

هاي ها و تعديهاي انسانی و تقبیح زشتیبودند و معموالً به تعلیم اصول اخالقی و ارزش

پرداختند و در این زمینه جسارت و شجاعت قابل توجهی از بیحد و حصر اطراف خود می

سازي مردم از افعال انبیاي یهود معطوف به آگاهی اقوال و به طور کل. دادندخود نشان می

هستی، در ارادة خداوندي می شد که تصمیم گرفته بود در کنار تقدیر و تدبیر همۀ 

اي اعمال نظر و قدرت کند و اینان را به تعیین سرنوشت قوم بنی اسرائیل به طور ویژه

اسرائیل بدین نحو فهوم نبوت بنیم. عنوان برگزیدگان خود به سعادت و رستگاري برساند

هدف اصلی از انبیاي . با مفاهیم مشعر بر نجات و رستگاري پیوندي عمیق یافته است 

ترین جنبۀ نبوت در تاریخ انبیاي بنی به همین دلیل اساسی. یهود عمدتاً نجات است

و اخطار  اسرائیل دعوت مکرر آنان به توحید و انذار مردمان به عواقب شرك و پرهیز از آن

عهد عتیق مشحون از این مضامین است که به طور . نسبت به خشم خداوند بوده است

  ).همان(هر یک از انبیا اظهارگردیده است مکرر از جانب

  

  نبوت در مسیحیت-6-2

در مسیحیت نیز همچون یهودیت رسماً بر وجود عنصر واسطه میان خدا و انسان 

اس تأکیدي که بر قدوسیت خداوند به عمل آمده  در مسیحیت نیز بر اس. شودتأکیید می

تواند به تنهایی به سطحی از قدوسیت برسد که مسـتقیماً با خداوند ارتباط انسان نمی

فراهم ساختن امکان این ) ع(لذا یکی از کارکردهاي بنیادین عیسی مسیح. حاصل کند

از قدوسیت که براي  به به درجه اي) ع(تواند از طریق عیسی مسیحانسان می. رابطه است

حال همۀ ما چه یهودي و چه غیر یهودي به یاري «اي الزم است دست یابد ین رابطهچن

توانیم به حضور پدر روح خدا و در اثر آن فداکاري که مسیح براي ما انجام داده می

توانیم به سبب خون بنابراین اي برادران عزیز اکنون می«. مان خدا راه یابیمآسمانی

مستقیم وارد جایگاه شده به حضور خدا برویم، زیرا زمانی که بدن مسیح بر ) ع(عیسی

روي صلیب پاره شد و به این ترتیب او راهی تازه و حیات بخش براي ما گشود تا ما را به 

  ).19-20: 10رساله به عبرانیان، (» حضور مقدس خدا برساند

فاره گناه انسان شده و در ک) ع(به عبارتی چون انسان موجودي گناهکار است، عیسی 

ها در میان پارهاي دیدگاه. نتیجه براي انسان امکان کسب قدوسیت حاصل آمده است

» و «مأمور «و در نتیجه به مثابه یک » بشر«مسیحیان، عیسی را صرفاً به عنوان یک 



کریگن، . ك.ر(ها بودهکند که واسطۀ رساندن پیام خداوند به انسانتلقی می» فرستاده

همچنین نظرگاه متألهان مکاتب آزاداندیشی نیز در خور اهمیت است که ). 132: 1998

هاي سنتی از قبیل را نباید بـه طریقی که در اعتقادنامه) ع(معتقدند الوهیت عیسی

را با خدا هم ذات دانست، بلکه ) ع(اعتقادنامۀ نیقیه مذکور است تفسیر کرد و عیسی

از جنبۀ صفات روحانی با خدا یکی است، به این  را باید موجودي انگاشت که) ع(عیسی

پرداختن ). 75: 1368هوردرن، (معنی که از هر لحاظ طبق میل و ارادة خدا زندگی کرد

تر ادیان توحیدي را در باب وحی آسانهایی کار یافتن نقاط مشترك میان به چنین دیدگاه

هاي دربارة وحی به حوزه هاي مسیحیستن دیدگاهوکاکند ولی لزومی بـه این قبیل فرمی

گی به هر معنایی ـ به رغم هکوچکتر نیست؛ زیرا چنان که گفتیم همان عنصر واسط

این . اختالف نظرها ـ خط سیر مشترکی را در بحث وحی و نبوت به دست تواند داد 

قضاوت درستی است که قرن بیستم شاهد نوعی بازسازي معتدل در باب آموزة وحی الهی 

اي پیرایش، درباب که گونه توان گفتروشنگري بوده و به طور کلی می در اثر نهضت

هر چند این تحوالت به نوبۀ خود . هاي مربوط به وحی، کامالً قابل تشخیص استنظریه

در یک بیان ). 113: 1379ترمباث، (اي نیز شده استهاي تازهموجب پیدایش دشواري

هاي متألهان مسیحی در عاتی که در نظریهها و تفریو برگکلی ـ بدون پرداختن به شاخ 

: اندیشۀ مسیحی شـامل دو برداشت متفاوت در این زمینه است «باب وحی وجود دارد ـ 

تر مذهب هاي سنتیاول دیدگاهی که در دورة قرون وسطی غالب بوده و امروزه صورت

که بر اساس توان آن را تلقی زبانی از وحی نامید کاتولیک رومی نمایندة آن است و می

وحی . اي از حقایق است که در احکام یا قضایا بیان گردیده استآن، وحی مجموعه

بنا بر نوشته دائرةالمعارف کاتولیک ، . دهدحقایق اصیل و معتبر الهی را به بشر انتقال می

توان به عنوان انتقال برخی حقایق از جانب خداوند به موجودات عاقل از طریق وحی را می

دیدگاه ). 132: 1373هیک، (که وراي جریان معمول طبیعت است تعریف کرد وسائطی

توان آن را دیدگاه غیرزبانی نامید در مسیحیت پروتستان مطرح است و بر دیگري که می

، بلکه خداوند از راه اي از حقایق دربارة خداوند نیستاساس آن مضمون وحی، مجموعه

به بیان دیگر از نظر . شودي بشري وارد میتأثیر گذاشتن در تاریخ به قلمرو تجربه

، یعنی او کسی است که مطیع خدا وحی در وجود عیسی متمرکز شده استتاریخی، 

ترین بوده، و وحی را دریافت کرده و عشق خدا را در خود تحقق بخشیده و به کامل

ر سان وحی حقیقی بسیابدین. گر ساخته استشـکل در شـرایط و مقاطع تاریخی جلوه

  .گرددفراتر از ارتباط بیانی یا اطالعات گزارهاي از آسمان به زمین تلقی می
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در هر صورت واسطه رابطه میان خدا و انسان مسیحی است و ) ع(به این ترتیب عیسی

چنان که هم. اندیشیده استنیز همین گونه می) ع(رسد که خود عیسیبه نظر می

هاي خدا شخصی است که پیام» پیامبر«که  علماي برجستۀ مسیحی نیز امروزه معتقدند«

  ).41: 1373وات، (کندرا براي قومش در شرایط مکانی و زمانی مربوط به آنان ابالغ می

  

  نبوت در اسالم-7-2

هاي پیامبران در  از ویژگیبودنعلم غیب و معصوموحی، داشتن  دریافت و ابالغ

که پیامبران در همه امور و مراحل بیشتر متکلمان اسالمی بر این باورند . اسالم است

پیامبران و ازاستغفارقرآنرو مواردي را که در اند؛ از این و خطا معصومگناهزندگی از

مکارم (بخشایش خدا سخن به میان آمده، مانند کشتن مرد مصري توسط حضرت موسی،

طباطبایی، ()ع(ها کردن رسالت توسط حضرت یونس، ر)42، 16ج: 1386شیرازي،

تفسیر ترك اولیبهو خوردن میوه ممنوعه توسط حضرت آدم) 144، 2ج: 1417

در مقابل برخی متکلمان، عصمت پیامبران را فقط در امور مربوط به نبوت الزم . اند کرده

  .هستندسهو النبی  دانند و در امور جاري زندگی قائل به می

و ابالغ وحی از و دریافت معجزه  علم غیب،این معصوم بودن، آگاهی داشتن از

قرآن برخی از معجزات پیامبران مانند سرد شدن آتش بر . هاي پیامبران است ویژگی

به اژدها، زنده شدن مردگان به دست حضرت عیسی عصاي موسی  ابراهیم، تبدیل شدن

.را ذکر کرده استقرآن کریمو

تن از آنان  25نام قرآندر. هزار تن است 124بنابر دیدگاه مشهور، تعداد پیامبران 

  .است) ص(حضرت خاتمو آخرین پیامبر)ع(حضرت آدم  نخستین پیامبر. آمده است

روایت عالمه طباطبایی  بنا به گفته. درباره تعداد پیامبران روایات مختلفی وجود دارد

طبق این  .)144: 2،1417جطباطبایی،(هزار تن دانسته است 124مشهور تعداد آنان را 

هود، (اسرائیل و چهار تن  تن از انبیاي بنی 600اند،  یامبران، رسولنفر از پ 313روایت، 

مجلسی، (هزار، 8در برخی روایات دیگر تعداد پیامبران . اند عرب) صالح، شعیب و محمد

.نیز ذکر شده است)71همان، (هزار تن  144و هزار،320)31، 11ج: 1407

اولین . بران بزرگ باشدهزار مربوط به پیام 8احتمال داده است عدد مجلسی

). 40/احزاب(بوده است)ص(آخرین پیامبرحضرت محمدو ) همان()ع(حضرت آدمپیامبر

  ).164/نساء(همچنین قرآن از برخی پیامبران نام برده است
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