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چکیده
از ناشـناخته هـاي هـدایت انـواع شـامل دارد کهايیافتهگسترشمفهومدر قرآنوحی

شود.میرا شاملانسانا هدایتتگرفتهو حیوانجماد و نباتهدایت
و داشـته را بیـان وحـی و مراتـب ، انـواع قرآنـی آیـات بـه نو و بدیعبا نگاهیمولوي

دهـد. او هـر چنـد    مـی ارائهايسابقهو بیلطیفتفسیر عرفانیاوستخاص شیوةهمچنانکه
بـدان دسـتیابی را یـاراي کسـی داند کهمیعظامپیامبرانرا مخصوصوحیمرتبۀترینعالی

گویـد هـر   داند و مـی نمیبستهزمینیانرويبه نبوتاز ختمرا پسآسمانبابهايولینیست
هـاي نسیموزشو در معرضالهیّ وحیتواند محلمیو مجاهدتریاضتبا تحمـّلانسانی
را در خصـوص دارد آراء مولوي . نوشتار حاضر، سعیپروردگار قرار گیردو الهاماترحمت
و الهامبا وحیکاملانسانرابطۀباز نماید و در پایاندر مثنويوحیمختلفو مراتبمعانی
و بررسـی را در نزد موالنا، مـورد بحـث  دو اصطالحاینمیانو تمایز اساسیتفاوتو عدم

قرار دهد.

.کامل، انسان، والیت، نبوت، الهاموحی:لیديکواژگان
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مقدمه
و آمیـز مثنـوي  صـلح افزا و جهانروحو بهشتبخششاديدنیايو ورود بهراهیابی

و موالنـا و منظومـه  پویـاي هـاي آراء و اندیشهاز مجموعو درستصحیحو شناختدرك
همگانکهاستهاییو بختسعادتر و از نادرهو دشواسختبساو، کاريفکريمکتب

هـاي اندیشـه از تمـام اسـت انتظـامی بیچکیدةمولويمثنوي»شود. چرا کهرا میسـّر نمی
)11، ص1365، (عبدالحکیم» هجريهفتماز آغاز تا قرناسالمجهانو کالمیفلسفی

و ضمیر انگیز ذهنحیرتهايبر بارقهجانبههمهو اشرافدقیقشناختبرايبنابراین
خداونـدگار،  حضـرت کهو زاللیجوشانهايتا سرچشمهناگزیر استموالنا، هر محقّقی

با اوشود.و همزبانیباز شناسدتا شاید قادر به همدلیشستشو دادهرا در آن و روحشجان
هسـتند کـه  اصـلی دو سرچشـمۀ اسالمیو احادیثکریمقرآنمیانتردید، در اینبی

سـیراب آنپایـان و بـی الیـزال را از منبعخویشتشنۀو کامما، جانو الهی شاعر آسمانی
نویسد:میخصوصدر اینکوبزریناستادعبدالحسین. شادرواناستنموده
را بـدون مثنـوي فقـط نـه کهاستقدريبهبر مثنويانحاء تاثیر قرآنو تنوعکثرت«
مـوارد  در بسـیاري همقرآنحقایقکرد، بلکهو توجهدركتواننمیقرآندقایقبهتوجـّه

شـود بهتـر مفهـوم   مـی عرضهالهیو اسرار کتاباز معانیدر مثنويکهمدد تفسیرهاییبه
کـریم قرآناز تمامو دقیقلطیفتفسیريهمچــونگهگاهمثنويحیثگردد و از اینمی

بـه کـه کسـانی یابنـد هـم  میبهره از آنو حقــایقلطایفطالبانهمشود کهمیمحسوب
، 1364، کـوب (زریـن .» توانند یافـت سودمند میرا مستنديو ظواهر اقتصار دارند آنالفاظ
)342ص

هـاي آراء و اندیشـه و تبیینبررسیدارد بهحاضر سعی، نوشتهمقدمهاینبهبا توجـّه
از هـر چیـز ضـروري   بپـردازد؛ قبـل  آنو مراتبو انواعو الهاموحیدر خصوصمولوي

قرار گیرد.و بررسیمورد بحثکریم، در قرآنوحیمختلف و مراتبنماید تا معانیمی
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و الهاموحیالحیو اصطلغويمعانی
عبارتنـد از:  انـد کـه  ذکر کـرده » وحی»برايمختلف، معانیلغتو فرهنگهايدر کتب

انبیـاء  سـوي خدا بـه از جانبو آنچه، شتاب، کتابت، اشارتوآواز نرمخدا و سخنپیغام
در معنـی را آوردهقرآنو لغاتمنحصراً الفاظ» مفردات«درکه» اصفهانیراغب«القاء شود. 

گوید:» وحی«
سـریعاً  کـه کاريبهسرعتمعنیبودنمتضمنو براياستسریعاشارهوحیاصل«
شـود. و  ادا مـی طور رمز و با تعـریض بهکهسخنی...) گویند و نیز بهیابد (امروحیانجام
و اعضاء (با دستبا بعضی) و اشارهو الفاظفاز حرو(خالیآواز مجرّد از ترکیببهگاهی
بـه خدا کـه کالمبهچنینشود. هممیگفتههمو وسواسکتابت) و بهو سر و غیرهچشم

) 515-516، ص1332، گویند... (اصفهانیمیشود وحیانبیاء و اولیاء القاء می
یـا  یـا پیغـام  یا نبشتهاز کالمهر چه: «نویسدمی» الفنوناصطالحاتکشاف»صاحب

خداوند کالمشرعشود و در اصطالحمینامیدهوحیکنیالقاء و تفهیمدیگريبهکهاشاره
تعریـف را اینگونـه » الهـام «) او 1523، ص2، ج(کشاف» گردد.میبر پیغمبر نازلکهاست

در قلـب است، القاء معناییشرعیو در اصطالحاستاعالممعنیبهدر لغتالهام«کند: می
.» غیبـی اسـت وارديالهــــام ، بلکـه واندیشهو اکتسابسعیبدون، یعنیفیضاز طریق

)1308، ص2، ج(همان
آنفارسـی ترجمـه دارد کـه از الهـام تعریفـی » تعریفات«در جرجانیمیر سید شریف

از انـد آنچـه  القاء شود و گفتـه فیضطریقبهدر دلرا گویند کهمعانیالهام: «استچنین
نظر نماید دلیلیکند و بهاستداللايآیهبهآنکهخواند بیعملرا بهافتد و آدمیدر دلعلم
) 58، صق1306، (جرجـانی .» مگرنزد صـوفیه نیستنزد علماء حجـّت. الهاماستالهام

واسـطۀ بیاز حقو کلماتمعانی(ادراكلدنیعلماز تعریفپس» الهدایهمصباح»صاحب
و آنانبیاسـت خاصۀاما وحی. «، فراست، الهامکند: وحیمیتقسیمقسمسهرا بهبشر) آن



نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی 22

ِ ُ عنو ما یـَنْطـِق«بـود.  وحیهم او اقوال، چهنبويو حدیثالهی، کالماستبر دو گونه
علمـی اولیاء وآنخواصبهاستمخصوص... و اما الهام»ْ هو الّا وحی یوحیان'الْهـَوي

کند، اولیا قذفخواصدر دلهايغیبرا از عالمعزّ و عال آنحقکهو ثابتدرستاست
ـ یقذف بالحقربـّیانقُل« را خـاطر حقّـانی  آن) و متصـوفه 47(سـبا،  » الغُیـوب. امّ علّ

) 76-77، ص1367، (کاشانی» خوانند.
نویسد:میوحیدر تعریف» مقدمـّه«در خلدونابن

و مشاعر فرشـتگی مداركو ارتقاء بهبشریـّتاز عالماز مفارقتاستعبارتوحی«
از آناز خود و انسـالخ ذاتجداییو از اینرو در نتیجهاستروحعالمسخنو فراگرفتن

، خلـدون (ابن» دهد.میرويشدتیويدیگر، برايافقآن بهشدنو نزدیکبشریـّتافق
)182-183، ص1359، 1ج

و الهاموحیتفاوت
نویسد:میو الهاموحیمیاندر فرق» الهدایهمصباح»صاحب

اولیاء نباشد؛ یعنیالهامتابعبود و وحیوحیتابعالهام، آنکهو الهاموحیمیانفرق«
بـود  دیگريتبعیـّتبهنهشود و انبیاء را وحیانبیاء حاصلتابعیتواسطۀبه الهامرا مرتبۀ

)79، ص1367، (کاشانی»أعلمواللّه
...» بـر نبـی  حقایقافشاي، وحیولّیبر قلبرحمانی، القائاتالهام«اند: گفتههمچنین

)51، ص1374، 1، ج(نیکلسون
داشـته بیـان را اینگونهو الهاموحی، تفاوتبر مثنويخویشاستاد فروزانفر در شرح

بـه در دلاستیو اصطالحاً القاء و ظهور معنو تلقیناعالممعنیبهدر لغتالهام: «است
:استذیلدر جهاتبا وحیآنو فکر و تفاوتاکتساببدونفیضطریق
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. استشهوديکشفاز جنس، کهوحیبه خالفاستمعنويکشفاز جنسالهام-1
اختصـاص متکلمیـّنعقیده، بهوحیشود ولیمیحاصلو غیر نبینبیبرايالهام-2

دارد.نبیبه
را بـر  الهـام . صـوفیه اسـت تبلیغبهمشروطوحیولینیستشرطتبلیغدر الهام-3

)117، ص1(فروزانفر، ج» کنند.مینیز اطالقخاطر ملکی

»کریمدر قرآنوحیو مراتبانواع«
مفـاد ایـن  بار) طبقو شش. (هفتاداستکار رفتهمکرر بهکریمدر قرآن» وحی»کلمه

جمـاد و  مرمـوز از هـدایت  هـاي هدایتانواعدارد کهايیافتهگسترشمفهوم ، وحیآیات
شود.میرا شاملانسان تا هدایتگرفتهو حیواننبات

و افـراد  ، مالئکـه ، زنبور عسـل و زمینآسمانبه، از وحیکریمقرآنمختلفدر آیات
بهشود کهمیتصریحالهیپیغمبرانبهوحییعنیوحیمرتبهترینعالیو در نهایتديعا

.نمائیممیبسندهآیاتبدینکوتاهو نگاهیاشارتی
)و زمینآسمانبه(وحیجماداتبهوحی-1
)12/(فصلت» کُلِّ سماء اَمرُها...فی'و اَوحی«
.»...فرمودیموحیوي) او را به(وظیفهکار و حالیدر هر آسمان«

:شودمیاشارهزمینبهاز وحیطور صریحبهزلزالدر سورهبر اینعالوه
)»5لَها() بِأنَّ ربـّک اَوحی4یومئذ تُحدثُ اَخبارها («
او وحیبهپروردگارتکند. از آنچهمیرا حکایتخویشخبرهايروز زمیندر این«
.»استکرده
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:زنبور عسلبهوحی-2
.» منُ الْجِبالِ بیوتاً ومنُ الشَّجرِ و ممـّا یعرِشُونأنْ اتَّخذيالنَّحلربک الَیو اَوحی«
)68/ (نحل
ها وکازهاز درختان، وها سازید در کوهخانهرا کهعسلداد پروردگار تو مر نحلالهام«

)382، ص1353، 1، جنسفی»(با شکوهو بناهاي
از اسـت ايمجموعـه کـه -» التفسـیر حقـائق »کتـاب ، صـاحب سلمیابوعبدالرحمن

امـام چـون بزرگـی مفسـران توسـط و عرفانتصوفاز دیدگاهازويتا پیشکهتفاسیري
ابـن از قـول آیهایندر ذیل-استبودهشدهنوشتهو نوريعطا و حالج) و ابن(عصادق

کـرد و او را بـر   الهـام زنبـور عسـل  خداونـد بـه   کند و اینکـه میمعنیرا الهامعطا، وحی
را دهـد و آن جايدر درونشرا چگونهتا عسلاو آموختنمــود و بهداللتجایگاهش

نگـردد.  آمیختـه و خـاك تـا بـا گـل   پـاکیزه یا چوبیصافسنگیقرار ندهد مگر بر روي
)116، ص1369، 1، ج(پورجوادي
نویسد:میدر قرآنوحیمختلفو معانیآیهایناالسرار در ذیلکشفصاحب

را در را و در یافتافکند زنبورعسلخداوند تو آگاهی...» النَّحلالَیربـُکو أَوحی«
الحواریینالیآنجا فرمود: و اذ اوحیتچنانکهاستالهاممعنیاینجا بهداد. وحیایشاندل

برود و آنچـه خویشمنافعجانور افکند تا در طلبالعزّ در دلربکهآنستالهامو معنی
)408-410، ص1356، 5، جبپرهیزد. (میبديدر آنستويمضّرت

، در ، هماننـد مـوارد فـوق   قرآنمشهور و قدیمیو مترجمانآثار مفسرانبهبا مراجعه
بـه از وحیسخندیگر کهمشابهو آیاتآیهرا در اینوحیآنانتقریباً تمامیکهیابیممی

تفسیر خـود را  که» الجنانروض»صاحباند از جملهکردهمعنیالهامبهاستغیر پیامبران
یعنینحلتو بهکرد خدايوحیالنَحلالیربـُکو اَوحی«دارد: میبیاناینگونهآیهاز این
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باشد و الهـام در عقال مستعملعلمبود جز کهبا علمالهاممعنیرا، و مرجعداد ایشانالهام
تعـالی کقولهنبوتوحیاستبر وجوهبعردر کالم: وحیگفتابوعبیده…در جز عقال

و اوحینـا الـی  »تعالیامر باشد کقولهمعنیبهو وحی» نوحکما اوحینا الیانا اوحینا الیک«
معنـی بـه ، و وحـی القلبو القاء فیاستالهامهموحیاند اینو گفته» ارضیعهانموسی
ء القاء الشـی وحیو اصل» و عشیـّاً...بکرهسبِحوهانالیهموحیو ا»قولهفیاستاشارت

)62، ص1367، 12، جاالسرار....(نیشابوريوجهالغیر الیالی
ابوعبیـده از قـول عـرب را در کالموحیمختلفمعانیاز آنکهنیز پسطبرسیشیخ

، را پوشیدهمطلبیانسانکهاستاینوحیاصلربگوید: از نظر عمیکند؛ در ادامهمینقل
منظـور وحـی  » نیستوحییجز قرآن»کهشدهروایتعباساز ابنبگوید؛ اینکهدیگريبه

مختلـف انکـار معـانی  نـه اسـت کـرده نازلاسالمبر پیامبر گرامیجبرئیلکهاستخاص
)8-9، ص1352، 14، جطبرسی(شیخ...» وحی

نویسد:میآیهدر تفسیر اینتفسیر المیزانصاحب
از نحـو پوشـیده  بهالقاء معنیاز بابآید کهمیدست) به(وحیاز موارد استعمالش«

؛ اسـت از وحیهمغریزهاز طریقحیواندر فهمالقاء معنیمعنايبهالهام. پساغیار است
و یـا اشـاره  وسوسهاز طریقرویا و همچنیناز طریقانساندر نفسورود معنیهمچنانکه

، یکجـا در القـاء در   شدهاستعمالمعانیدراینهمتعالیخداي. در کالماستاز وحیهم
و در القاء از ، النَّحلالَیربـُّکو اَوحی «:و فرمودهکردهاستعمالغریزهاز راهحیوانفهم
کـرده اسـتعمال و در وسوسـه  »اُم موسیو اَوحینا الَی«و فرمـوده کردهرویا استعمالباب

اشـاره  ) و در القـاء از بـاب  121/ (انعـام »  ْاَولیائهِمَ الیو اَال انَّ الشَّیاطینُ لَیوحون،فرموده
دیگـر از  ) قسـم 11/ (مـریم لَیهِم اَنْ سبحوا بکْرُه و عشّیاً فَأوحی او فرمودهکردهاستعمال

» ُ الّا وحیـاً یکَلِّمهَ لبشَرٍ أَنْو ماکان«:فرمـوده چنانکهاستبا انبیاء و رسلتکلّم الهیوحی
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بـر  کـه کالمـی جز بـه وحیکهکردهرسمچنیندینیادبهست که) چیزي51/ (شوري
)440-441، ص1363، (طباطبائی» نگردد.شود اطالقمیاطالقانبیاء و رسل

و اولیـاء از  افراد عـادي به)، وحی12/(انفالفرشتگانبهدر موارد دیگــر، از وحــی
شـده صـحبت حواریـون بـه ) و وحی7/ )، (قصص38/(طهمادرموسیبهوحـــیجمله
زشـت نیـات نمودنو زیبا جلوهشیطانیهايازوسوسه، قرآن) همچنین111/ ائده(ماست
121) در آیـۀ 112/ (انعـام استتعبیرکردهوحیها نیز با واژهوسوسهاینواسطۀبهآدمی
یـاد  »وحـی »کننـد بـا واژه  القاء میخویشدوستانبهشیاطینکهاياخیر از وسوسهسورة

کـه گرفـت نتیجـه چنـین توانمیآنو مشتقاتوحیموارد استعمالکند. اما از مجموعمی
وحـی ». «تکـوینی وحـی «و » تشـریعی وحـی : «اسـت پروردگـار، دو گونـه  از سويوحی

کـه آنها و خدا بودمیانخاصیشد و رابطهمیفرستادهبر پیامبرانکهاستهمان» تشریعی
در حقیقـت » تکـوینی وحـی «داشتند و میدریافتطریقرا از اینو حقایق الهیفرمانهاي

موجـودات خداونـد در درون کـه اسـت خاصیوقوانینغرائز و استعدادها و شرایطهمان
)491، ص20،1362، جشیرازي(مکارم.» استقرار دادهمختلف

»شریفدر مثنويو الهامیوحو مراتبانواع«
داشـته را بیـان وحـی و مراتب، انواعکریمو تاثیر از قرآنتبعیـّتبهموالنا، در مثنوي

دهد.میارائهزمینهدر اینقرآناز آیاتايسابقهو بیلطیفتفسیر عرفانیو گهگاهاست

:جماداتبهوحی
در . مولـوي اسـت هوشیار و نـاطق عالماجزايهمه، معتقدند کهآناز قرعرفا، با الهام

نیز از شعور و و نباتاتجمادات، بلکهو حیوانتنها انساننهدارد کهاشارهکراتبهمثنوي
، تا انسانگرفتهو حیواناز جماد و نباتخلقتدر نظامبرخوردارند. هر موجودياحساس
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بـا  و نهـانی خـاص اي، رابطـه هسـتی در نظـام خویشوجوديو جایگاهمرتبهبهجهبا تو
خبرند.بیاز آنآگاهند و دیگرانرابطه موجود بر اینتنها او و آنپروردگار دارد که

حـق تسـبیح نیـز بـه  جماداتکهاستشعور و آگاهیهمینبهبا توجهجهتاز این
خاكو امانتشود. موالنا شعور و دانشمینازلبر آنانرتبتکمالهام اند و نوعیمشغول

کنـد پرتـو و   را درو مـی آنبکـارد جـنس  در زمینکه ايهر دانهانسانو جماد را در اینکه
)32-33، ص1375، 1،جمولويداند. (مثنويمیحقو دانشاز امانتانعکاسی

گـو و  و کرد و پارسیتركچونها از هر نژاد و زبانیتنها انسانرا نهالهیالهامندا و 
یابند و با فهمند و درمیندا را مینیز آنو سنگچوبحتیکنند بلکهمیو دركفهمعرب

، ادامـه دهند. درمیندا پاسخبدانوجود و هستیمرحلۀبهوعدمنیستیاز مرحلهآمدنشان
هايپیامبر نالهاز فراقآورد کهمیرا مثالحنّانهستون، داستانمطلباینتبیینموالنا براي

)128-129، صنبود.(همانبیشچوبیدهد با آنکهجانسوز سرمی
فرماید:میواقعهاینبهنیز با اشارهشمسدر دیوان
شوشو حنّانهحنّانهنیستیرا        کمتر ز چوبیحنّانهناُستُآننور مصطفیبنواخت

)11، ص1378، 5، جمولويشمس(غزلیات

را دریابنـد و  جمـادات بودنتوانند ناطقمیواقعیبصیرتو صاحبانتنها عارفانالبته
تواننـد ایـن  ) نمـی یلسوفاناند (= فاولیاء بیگانهروحانیاز حواسکهکنند وکسانیتصدیق

کنند:را فهممعنی
دلاهـلحواسمحســوسهستگلو نطقخاكو نطقآبنطـق

استاولــیا بیگانــهاز حــواساستکــو منکـر حنّانـهفلسفــی
)202، ص1375، 1، جمولوي(مثنوي
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بـه نمـایش و برايپنداشترا مردهو افسردهزدهیخاژدهايکهمارگیريدر حکایت
گیرد میتازهخورد جانبر او میخورشید عراقآورد، اژدها کهعراقبهاز کوهستانآدمیان

از ایـن مولـوي کهاز نتایجیبلعد. یکیرا میبیکار و غافلو ابتدا مارگیر و بعد تماشاگران
و مـرده افسـرده ظاهر بینانظاهر و در دیدههر چند بهجماداتکهگیرد اینستمیتحکای

آشکار شود و بتابد و حقایقبر آنانخورشید حشر و قیامتکهروزيرسند ولینظر میبه
گردد.آشکار میآنانبودنها کنار افتد، راز زندهپرده

رفتـار  زندهموجوداتبا انبیاء چونجماداتآورد کهرا میهاییموالنا، نمونهدر ادامه
بـا داود رسـیلی  کـه شود؛ کـوه میماريبه، تبدیلموسیدر دستعصا کهکردند چونمی
بـا احمـد   کهو ماهگلستانابراهیمبرايکهگردد و آتشمیسلیمانحمـّالکند و باد کهمی

را در مـورد  و تفسیريتأویل) موالنا هر گونه57-58، ص3، ج. (همانشودمیبیناشارت
اعتـزال اهـل را تأویـل کند و آنتابد و رد می) بر نمی44(اسراء/ جماداتو نیایشتسبیح

تأمـل چشمبهدر آناناند و هرکسوسیلهجماداتکهتأویلایننامد. از جمله) می(معتزله
فـروزان  و چراغفاقد شمعآنانروحکهیابد. کسانیمیداللتتعالیحقثناگویید بهبنگر

زننـد چـون  میاساسبیو توجیهاتتاویالتچنینبهدستاستربانیشهود و مکاشفه
دریابند. جانو گوشدلرا با چشمجماداتتوانند تسبیحنمی

در مـورد  و یقـین با ایمانهمراهتازد و با اعتقاديمیتعبیرها سختهگونموالنا بر این
فرماید:میو نامحرمانمنکرانبهخطابخود آناناز زبانجماداتتسبیح

ما خامشیمبا شمــا نـامحرمانو خــوشیمو بصیریممــا سمیعیم
شویدچونجمادانجـاند               محرمرویمیجماديشما ســويچـون

بشنویدعـالـماجــزايجانهـــا روید               غـلغلعالــماز جمــادي
)58، ص3، ج(همان
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:حیواناتبهوحی
و تـرین دارد؛ عـالی و درجـات از نظر موالنا مراتبشد وحیقبالً اشارهکههمانگونه

) و سایر انبیـاي (صرسولحضرتمباركبر قلبکههمانستوحیمرتبهترینتجریدي
از زنبـور  الاقـل یابد ولیدستاز وحیمرتبهاینهرچند نتواند بهشد؛ انسانمینازلالهی
الهـی وحـی محـل و مجاهـدت او باید بکوشد تا با ریاضت. بنابراینکمتر نیستکهعسل

فرمایـد در جـایی  گیرد و میمیرا نتیجه آدمیبهوحیزنبور عسلبهاز وحیود. مولويش
در بر، أَعطیناكکَرَّمنا بر سر دارد و طول تاجکهشود آدمیمیناچیز وحیحشرهاینبهکه

خود دارد.جاي
زنبور نیستدلاز وحــیکــمهــمگنجـــور نیستنبیوحیاینگیــرم
پــر از حلـــوا شـدستوحیشخانۀستآمدهالنَّحلالیالرُّبأَوحیچونکه

و عسلرا پر از شمعّ              کــــرد عالــمّ عزَّ و جــلحــقاو بنــــور وحی
بوداز زنبــور کمتـر کـیرود                وحیــشبـــاال مـیکَرُّمناستکــــهاین

)78، ص5، ج(همان

اختیار قوهبهبا توجهفرماید انسانکند و میمیتشبیهزنبور عسلرا به، مومنانمولوي
. ماديو ساحتمعنوي. ساحتاستوجوديدو ساحتداراي

یابد میو الهاماز خداوند وحیکهاستزنبور عسلچونانسانو روحانیبعد معنوي
او و جسمانیسازد و بعد ماديبارور میآنانرا در قلبو معرفتحکمتو شهد و شربت

هماننـد زنبـور،   شـود. مؤمنـان  مـی سیرابو هوساز هويکهاستزهر آگینماريچون
ّ سممعدنکافرانشوند ولیمیدیگرانبهو منفعتسایشآسبباند کهعسلو کانمعدن

.مردمانو هالكرنجشو زهراند و سبب
مــارشـــد نیمزنبور عسلز اختیار            نیـــمکَرُّمنا شــد آدمزانکه
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مارهمچوخود کانِ زهريزنبــور وار              کافرانعســلکانمومنان
)188، ص3، ج(همان

سـحر  از لبشجهتاز ایناستاو نور حقغذايکهاستزنبوري، چونکاملانسان
و الهـام ، وحـی از حـق زنبـور عسـل  تراود. او چـون ) میو معرفت(= شعرحکمتحالل

و حکمتپر از حالوتدلشو از اینرو خانهاستمتّصلربـّانی الهاماتمنبعیابد و بهمی
.استشهود معرفت

سحر حاللنــزاید از لبشچوناو نور جاللباشد قُوتهــر که
؟او پـُر عسـلنبـاشد خانهچوننَفَلزنبور، وحستَشچونهر که

)439، ص6، ج(همان

نیز بهشمسگوید در دیوانمیسخنکاملانساناز زباندر آثارشهموارهکهمولوي
نماید:میزیبا و لطیفسختاشاراتیمعنیاین

گلبهاز گلشویمزنبورها پرانامروز چون
کنیمآبادانگوشهششجهانخانۀتا در عسل

)165، ص1387، 3، جمولويشمس(غزلیات
گردمهمیزنبوريچوعالمخمرهدرون-

دارمانگبینخانهتنها کــهامتو نــالهمبیـن
فرمانـمبهبینیهمیو جنچو دیو و آدمی

دارمنگیندر خـاتمکــهسلیمانمدانینمـی
)199، ص3، ج(همان

بـودزنبور پــر از مشغلهخانهچونسینه-
شبهمهشهد کشیدمعسلکانکـــز تو اي

)182، ص1، ج(همان
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داريچــو زنبور پر عسـلهزار خانه-
تُرشو گويز گفتگذر کنتو کهجانبــه

)118، ص3، ج(همان

زنبـور  را بـه ) مومناز پیغمبر (صسخنینیز با نقلهمدانیالقضاةاز موالنا، عینقبل
کنـد  مانند میاستخوانده» شفاء للنّاس«را آنقرآنشهد کهرا بهوکردارشو گفتار عسل
: .(پیغمبر گفتالیأکُلُ الّا طیـّباً و ال یصنَع الّا طیـّباًالنَّحلهمثَلمـَثلُ المومنُ«فرماید:و می
بیـرون ورد و جـز پـاك  نخـ جز پاكباشد که) انگبین (= زنبور عسلمنجچونمومنمثال

»شــِفاء لــِلنّاس  فیه«باشد کهمیعسل آنخورانند و فراغتمیطیبرا طعامندهد. منج
)329، ص(همدانی»النَّحلِالَیربکو اَوحی«کهیافتاز وحیکمالمقامهمهاین

»و الهامبا وحیکاملانسانرابطۀ«
اعتقـاد عرفـا   بهکهو الهاموحیدر خصوصمولويهايآراء و اندیشههستۀجوهر و

و تعلّـم تعلـیم از حـق واسـطه بیقرباهلکهاستلَدنـّیو علمصوفیانهمعرفتنوعی
و فیانصوتربیتاصلیهدفکهکاملیابد. انسانمیمعنیکامل با انسانیابند در ارتباطمی

تحققزمینرا در رويخویشجوهر الهیکهاست کسیاستآنانروحانیسیر و سلوك
بیکـران و قدرتگردد و سر منشاء علممینائلحقو قربالهیخلیفهمقامبخشد و بهمی
شود.می

انـد و  گـوي راسـت مـوذن چـون کند کهمیتشبیهخروسانیرا بهکاملانسانمولوي
و الهـام وحـی از حـق بشریـّتند و چونخداوند بههدیۀدر بشرند. آناناسرار الهیواقف

)190، ص1375، 3، جمولوياند. (مثنويمصونخطا و اشتباهیابند از هر گونهمی
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جوید و بهمیبخداوند تقربهو عبادتریاضتها و تحملنافلهبا انجامکاملانسان
شنود و از چشـم او میگوید و از گوشخداوند میاز زبانشود تا اینکهمیاو نائلدوستی
چـون کامل) انسان18-19، ص1361، فروزانفر، النوافلقربحدیثبهبیند. (اشارهاو می

از حـق بلکـه او نیسـت رسـد از ظهور مـی از او بههر چهاستکردهفانیخود را در حق
هـر  ، کـه الهـی در کنار معشـوق چنگیپروردگار وچونبر لباناست. او همانند ناییاست

حـق حضـرت نواز یعنیو چنگِ نائیاز آناز او، بلکهآید نهاز او بر میکهآواز و صدایی
شـمس در دیوانشعريتصویــرهايترینو شاعرانهاز زیباترینیکی. در واقعاستتعالی

الهـی نوازندهاز دستکهنواستخوشو سرنا و چنگنیبهکاملانسان، تشبیهو مثنوي
و از زمزمـه ندارد و حتّیو اختیــاريارادهآید و از خود هیچدر میترنّمبهعشقو مطرب

حـال شـود و در عـین  آغاز مـی با آنشریفمثنويکه. تصویريخبراستآواز خود نیز بی
نیـز  شمسدهد. در دیوانمینشاناعجاز موسیقیبهوافر موالنا را نسبتو عالقهشیفتگی

فرماید:می
و اسرار ندانمگویماســرار همینیستخود خبرماز زمزمهچنگمچون-

)231، ص1378، 3، جمولويشمس(غزلیات

مگوز نوا هیچننوازمتا چو چنگتمکننالهمـنلببیمنیتو چو سرناي-
)14، ص5، ج(همان

نهدمیبر کنارتنهد گهمیلببر لبتگه-
شوکند رو چنگاینشو چونکند رونايآنچون

)14، ص5، ج(همان
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:استفرمودهآنجا کهنظر داشتهابیاتاینبهحافظخواجهگویی
بنوازمنفسییکچو نیخویشاز لبدلمکامندهیکناريار بههمچو چنگ

)423، ص1369، (حافظ

از هـوي بود نهالهیاز الهامگفتمیهر چهبود کهکامالنیخود از زمرهمولويباري
و مـا  «شـریفه آیـه بـه با توجهکهروست. از همینو بشرينفسانیهاي و انگیزههوسو

فرمـوده نازلپیغمبر خویشخداوند در حقکه» انْ هو الّا وحی یوحیالْهويینطـِقْ عنِ
دانـد و  مـی دهگرد و غبار پراکنـ و چونو هوسنباشد از هوياز وحیرا کهسخنیاست

گویـد  مـی سـخن و حالمشاهدهاز رويو نهو قالو قیلتکلّفاز رويرا نیز کهسالکی
نماید.میو خاموشیسکوتبهدعوت

در هوا و در هباستهمچو خاکینبود از هواستکز وحیمنطقی-
)543، ص1375، 6، جمولوي(مثنوي

ها و سرگشـتگان هدایتگر انسانکند کهمیتشبیهستارگانیرا بهکاملهايـاناو، انسـ
آنـان و پیـرو ارشـادهاي  ها، بایــد مطیـع انسانو دریایند. بنابرایندرخشکیحقیقتوادي

را نپوشانند تا آنـان معنويستارگانرويو جدالو چرا وبحثباشند و با گردو غبار چون
، دارند. (همانابالغحقیقتسالکاندارند بهمیدریافتالهیو الهاماز وحـــیرا کهنچهآ

)423، ص6ج
او، مردمـان رو دعـوت از ایناستمتصلالهیو رحمتعلمدریاي، بهکاملانسان

بـه کسـانیکه . بـرخالف اسـت و تائید ربــّانی الهیو الهامپروردگار از وحیجانبرا، به
. الهیو الهاممشاهدهاز روينهاستتقلیديآناننیافتند و دعوتاتّصالحقدریاي
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آورد؟را چــوندریــا خلقبرُد؟          ســويره، کییمنداند راهچـــون
و جوسیلتـا بحـــر همچونبـرد او          رهبحــر آنگاهگـــردد بهمتّصل

بودو تائیديو، وحــیاز عیانبــود          نـــهتقلیديبهور کنـد دعــوت
)441، ص1، ج(همان

خداونـد بـه  از جانـب فـیض را واسـطۀ انبیاء و اولیاء آنانبهاحتیاج، در لزوممولوي
فـیض از خداونـد کسـب  واسطهتوانند بیانسانها نمی، تجانسقاعدةداند. طبقمیبشریت

خدا و بشر باشند. بینو رابطاتصالخداوند انبیاء و اولیا رافرستاد تا حلقۀکنند بنابراین
پیغمبرانّ اند اینحقنایبخدا اندر نیاید در عیانچون

)441، ص6، ج(همان
را در آنو هالکـت و آفـت از وحیرا در پیرويعقلو سالمت، نجاتاو در مثنوي

داند.میاز آننیازيو بیاستقالل
قتـل اسـت آمدهمثنويدفتر اولدر ابتدايکهو کنیزكپادشاهداستاندر پایانمولوي

و شهوتاز رويداند نهمیالهیو الهاموحیاز رويالهیحکیمدستنوا را بهزرگر بی
خوشـایند  و بـراي داشـت خداوند فرمـان او همانند خضر از جانبو اینکهو هوسهوي
را از عاديخوانندهو بقّالطوطیتمثیلبا آوردنکرد از اینرو در ادامهنمیعملکسیطبع

رد.دابرحذر میبلند او سختخود با حالنازلحالمقایسه
الهتـــا نیامـــد امـــر والهـــامشاهطبــــعاز بـــراياو نکشـتش

صوابفرمــاید بود عیـنهــر چهو جــوابیـابد او وحیاز حقآنکه
خـداستاو دستو دستنایبستبخشد اگر بکـشد رواستجانآنکــه

)16، ص1، جن(هما
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دو کـرات بـه از مثنـوي دیگـري و نیـز در جاهـاي  ابیـات در اینمولويکهبینیممی
و انـد عامدانـه  اساسـی بـر تفـاوت  مبتنـی شریعتدر نزد اهلرا کهو الهاموحیاصطالح
. آراء او در نیسـت دو قائلاینبیندهد تمایزيبرد تا نشانکار میبهمعنییکبهآگاهانه

شـود  اولیاء مـی بهکهگوید الهامی؛ او میاستسابقهو بیشجاعانهتا حد زیاديزمینهاین
مبـادا چمـاق  ، کـه عـوام تعصـب تنها از ترسانبیاء ندارد و صوفیانبا وحیاساسیتفاوت

بدانند و همـان خود خارجو موروثعادتیندیرا از دایرةکوبند و آنانتکفیر بر سر آنان
و القضـاه و عینحلّاجچونآنانقومبر سر پیشینیانآورند کهو بال را بر سر آنانشکنجه
خوانند.می» قلوبوحی«یا » دلوحی«شود مینازلآنانبر قلبکهآوردند وحییدیگران

بالصواباعلــــمو اهللاحقوحــــیخوابنهو رملستو نهنجومستنه
را صــــــوفیانگویند آندلوحـــیدر بیــــانعـــامـّهروپوشاز پی
اوستآگــاهخطا باشد چو دلچـــوناوستمنــظرگاهکهگیرشدلوحـی

)387، ص4، ج(همان

فرماید:نیز میشمسندر دیوا
الغیـــوبعلّامبـــــويتـا رسدشانپیغامبـــرانعـــود خلقانند این-

القلــــوبرسد وحیبسوزد دلاز بخور         چـونپر شود چرخبسوزيچون
)197، ص1378، 1، جمولويشمس(غزلیات

دارد نـه عاممعنی» القلوبوحی«و یا » دلوحی»قرینهبه،فوقدر ابیات» وحی»البته
و خـاص و الّـا معنـی  اسـت و مکاشـفه و اشـراق از الهامدر اینجا اعموحییعنیخاص

القـاء  بـر نبـی  وحیفرشتهتوسطحقحضرتکهاز کالمیاستعبارتکهآناصطالحی
بـه معنـی بـدین گردانـد وحـی  میتبلیغنماید و یا او را مأمور بهتشریعکند و شریعتیمی

و مبشّـرات و اشـراقات . امـا الهامـات  گرفـت پایـان مرتبـت ختمیحضرتوجود شریف
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هرگـز  الهـی اعتقاد موالنا، وحـی بهکهمنظر است. از ایناستباقیدلاهلبرايهمچنان
بلکـه اسـت نشدهبستهزمینیانبر رويآسمانبابهايپیامبرانز خاتماو پسنیستمنقطع
خـود را  تا انسـان ؛ کافیستاستوزانپیوستهحقهاينفحتو نسیمالهیورحمتلطف

بخشد. (مثنويرا تعالیو دلشقرار دهد و جانرحمتهاينسیماینگونهوزشدر معرض
)20، ص1361) و (فروزانفر، 119، ص1،1375، جمولوي

بـر اولیـا و   نبـوت بعـد از خـتم  آنچـه دارد کهمیبیانبا صراحتمافیهموالنا، در فیه
خوانند.نمی» وحی«را آنندارد مگر آنکهبا وحیتفاوتیشود در معنیمینازلمومنان
منـزل بـر دیگـران  وحیالسالمعلیهبران) و پیغام(صگویند بعد از مصطفیمیآنچه«

ینْظُـرْ  اَلْمـومنْ گویـد  مـی باشد کهآننخوانند معنیرا وحینشود، چرا نشود؟ شود الّا آن
را و حاضر را، زیـرا  را و آخر را، غایبرا ببیند اولنور خدا نظر کند همهبهچون. بِنُورِاهللا

معنـی نور خـدا نباشـد پـس   نباشد آنباشد و اگر پوشیده شیدهپوچوناز نور خدا چیزي
)128، ص1348، (مولوي» نخوانندرا وحیآناگر چههستوحی

شـهرت فراسـت حـدیث و بهشدهنقلصوفیهغالباً در کتبکههممشهوريحدیث
(فروزانفـر،   » ُ ینْظُرْ بِنُوراللّهِ فَانَّهاسـَه الْمومناتَّقُوا فَر«دارد. معنیهمینبهاشارهاستیافته

)45، ص1361
درجـۀ فراسـت اند. البتهشدهقائلفراستعلمبهصوفیه، محققانحدیثاینبر مبناي

پـذیرد و  مـی فزونـی ایمـان با نیرويکهاستایمانو تابعاستو الهاماز وحیضعیفتري
کند.میاشارهحدیثایندر چند مورد بهدر مثنويولويم

دارد. مطابقحدیثهمینبهاشارهکهاستآورده» نامهمصیبت«عطّار در همحکایتی
) (ععلیپیغمبر و از خاصاناصحاباز بزرگانکه»العبسیالیمانبنحذیقه«حکایتاین

و آنهستوحییشریعتاز ختمو پساز قرآنآیا بیرونپرسد کهامیرمیبود از حضرت
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و را فهمـی وجـود نـدارد امـا خداونـد دوسـتانش     وحییاز قرآنفرماید خارجمیحضرت
کنند و راز را مشاهدهقادرند تا مغیباتفهمو بداناستهمانند وحیکهاستدادهفراستی

)57، ص1373، یابند. (عطار نیشابوريرا درالهیکالم
وحـی کنـد زائیـده  مـی کسـب انسـان را کـه و معرفتیشناخت، اصوالً هر نوعمولوي

جهـت از اینها را آموختو صنعتو فنونعلوم، بلکهتنها دیناز انبیاء نهآدمی«داند: می
بر چیزهاییسلیمو عقلهر چند بعدها تجربهاستالهامجرقّهیکو فنونعلوممنشا همه

و تـدبیر  از اندیشـه هاسـت پیشهترینو پستاز کمترینکهگوريکندنافزاید. حتیمیآن
) دفـن (= قابیـل فرزند آدمرا بکند و بهزمینکهآموختکالغخداوند بهنبود بلکهبشري
) از نظـر موالنـا،   355، ص1375، 4، جمولـوي موزد. (مثنـوي ) را بیـا (= هابیلمردهکردن

، باشـد نیسـت  افتادهاتفاقبار در گذشتهتنها یککهتاریخیاي، تنها حادثهپیامبرانداستان
شود هر انسانیتکرار میو در هر مکانیايدر هر دورهدر وجود هر فرديحادثهاینبلکه

خیر و شر در وجـود  دو نیرويو درگیريکشاکشعرصۀو بشريو بعد الهیدبهبا توجه
، و نمـرودي ، ابـراهیم و فرعـونی ، موسـایی و ابلیسیانسانها، آدمهمه. در درونخود است

در هـا همـواره  انسـان جهـت قرار دارد. از این) و ابوجهلی، و محمد (صو دیويسلیمان
قرار دوگروهاز اینیککدامدر صفآنکهبههستند و با توجهو انتخابآزمایشمعرض

الهـی وحـی یابنـد و محـل  دسـت پیغمبريمرحلهتوانند بهمیبالقّوهصورتبهگیرند هم
هـاي وسوسـه در معـرض باشند و همـواره خویشنفسفرعونتوانند تابعمیگردند و هم

بشـري روحالهـی و ارزشـهاي بیکـران هايقابلیتبهکهکسی«ر گیرند. اصوالً قراشیطانی
تاریخی و متعلـق تنها حقیقتییا وحینبوتمعتقد شود کهاستتوانسته، نمیاعتقاد داشته

)120، ص1365، (عبدالحکیم» استگذشتهبه
و لزومـاً  استآمدهالهاممعنیبهنیز وحیکریمهر چند در قرآندیگر اینکهمهمنکتۀ

در نـزد  و الهاموحیو تمایز بینتفاوتعدمباید گفتولینیستتشریعیوحیمعنیبه
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والیـت نظریۀگردد بهبر میدارد و آنايپیچیدهمفهومآنقرآنیبر پشتوانهعالوهصوفیان
را بـه سـخن موضـوع ایـن به. پرداختنّ و نبـّیولیمیاناساسیو جوهريتفاوتو عدم

ّ و نبـّی قائـل ولیمیانچندانیتفاوتصوفیانکهباید گفتاجمالبهکشاند فقطدرازا می
داند کـه نمیاز اینانبیاء را بیشو طبقۀطایفهاینمیاناسرارالتوحید فرقنبودند. صاحب

از حقبهرا مشغولیو ولیبا خلقصورتتواند بود و بهبا حقصفتبهحالدر یکبین
ّ از آنو ارشـاد و ولـی  دعوتنبـّی مأمور بود بهآید و دیگر آنکهمیمانعخلقبهمشغولی

)2-3، ص1366منوره، . (محمدبنمعافیجمله
سـوي بـه دارد و وجهـی خالقسويبه: وجهیاستوجهدوداراينبوتعبارتیبه
خـدا معطـوف  جانـب تماماً بـه کهندارد، وجهیبیشوجهیکوالیتآنکه، حالمخلوق

و بـا الفـاظ  -شـریعت بجـز آوردن -انبیـاء را صـفات ، همـه صوفیانجهت. از ایناست
صـاحب او، ولـی و فرسـتاده خداسـت دوستدهند. ولییماولیا نسبتبهرمزيتعبیراتی
در باشـد وحـی  تجاوز نشدهنبوتحریمبهآنکه، برايمعجزهصاحبو نبیاستکرامت

تفـاوت  عـدم شـد. امـا علیـرغم   خوانـده دلیا وحیو الهامگرفتدیگريمورد اولیاء نام
دو ایـن تـوان ، نمـی در نزد صـوفیان و الهاموحیدر نتیجهوو والیتنبوتمیاناساسی

کـامالً  اياولیـاء جنبـه  الهام. چرا کهبا یکدیگر دانستو هماهنگرا کامالً منطبقاصطالح
ذاتتوســّط از وجود خـویش پیغمبر در خارج، کهوحیدارد برخالفو درونیشخصی

گیـرد. در وحـی  قـرار مـی  مـورد خطـاب  وحی حاملو فرشتۀجبرئیلبواسطهحقاقدس
که. آنچهاستیکیو القاءشوندهالقاء کنندهدر الهامولیاستو مشخصمعلومالقاءکننده
بـا شخصیــّت   اسـت و کـامالً مـرتبط  اسـت درونـی و انفعاالتدهد فعلمیرخدر الهام
از نیـز پرتـو یـا تعیــّنی    القدسروحشنود. حتیگوید و خود می. او خود میالهاممخاطب

همـه صـغیر اسـت  عـالم چـون کامـل . از نظر عرفا، انساناوستروحیهاياز جنبهیکی
او از روحو خـارج بیـرون حقیقتـی هـیچ بنـابراین اسـت در وجود او منطويعالمحقایق
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مثـال زند او هرچند اینمیرا مثالخوابحالتمطلباینانبیبرايوجود ندارد. مولوي
و اسـت یکـی و گوینـده شـنونده در خـواب کـه گوید همانگونهمیداند ولیمیرا ناقص
.استگیرد همینـــگونهقرار میمورد الهامکهکسیوجود ندارد حالتثالثیشخص

منشگــــوید بــیبـا تو روح القُدسگفتنـشچیـــز دیگر مـــانـد امـــا 
تو منهم، ايغیر منو نــیمــنخویشتن       نـیگوشبههــم، تـو گویینـی

خود شويپیشخـود بـهتـــو ز پیشاندر رويخوابکهوقتــیهمچــو آن
نهانآنگفتستبـا تـــو اندر خـوابفــالنو پنـــدارياز خویشبشنــوي

)73-74، ص1375، 3، جمولوي(مثنوي

خود ابديجز روحرا اصوالً چیزيوحیسرچشمه، مولوياز مثنويدیگريدر جاي
داند.نمیانسان

ود آغاز اواز آغـــاز وجآواز او           پیـــشکاید ز وحـــیطــــوطیی
و آنتو بر ایناو را دیــدهعکسنهـــانطوطــیآنتستانـــدرون

)105، ص1، ج(همان

خـود را بیـان  قلبـی و واردات) احوالداوود (عحضرت، از زبانمثنويدر دفتر سوم
، دلشود و بر اثر صفايمیاز گشودهنماقامۀهنگامبهمنروحفرماید: دریچۀدارد و میمی

و فـیض و بـاران الهـی و وحـی و پیغامنامهدارد. اما اینمیرا دریافتالهیو وحیپیغام
) و جـوهر  تعبیـر انقـروي  بـه وجـود انسـانیه  (= حقیقتاز معدنحقحضرتانوار تجلّی

.نیستمنروحاز وجود وحقیقتخارجيشود و چیزوارد میوجودمخانهبهامهستی
خدانــــامۀواسطۀرسد بــــیاز صفــا            مـــیستگشادهجانــمروزن
، از معـــدنمامفتـد در خـــــانهمــیو نــور از روزنــمو بــاراننامــه
کردنستروزنبنــدهايدیــناصــلروزنستبیکـانخانهآناستدوزخ

)136، ص3، ج(همان
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نتیجه
در ایـن پذیرد آراء مولـوي نمیآنعاممعنیرا بهوحیموالنا، هرگز انقطاعکهدیدیم

از زنگـار دلتواند با زدودنمی. هر انسانینیستقرآنیو مفاد آیاتدر تضاد با روحزمینه
الهـی پیغـام الیـق واسـطه بـی تعالیحقو عنایتو مجاهدتو هوسها و با ریاضتهوي

ندارد و زود فـانی آورد، دوامی، پدید میآبباد بر سطحکهفرماید: هر نقشیگردد. چنانکه
او نفسدرهایی، نقشو آرزوهاستهمانا شهواتدر آدمیانباد کهطور اینشود همینمی
و سـروش پیغـام را فروگذاريشیطانیو هوساگر هويماند حالپایدار نمینگارد کهمی
)68، ص1375، 1، جمولويشنید. (مثنويرا خواهیحق

گـردد،  مـی مکشوفافراد حقایقیبعضیبرايدر خوابکهدیگر همانگونهعبارتیبه
قلبو تصفیهو تزکیهمادياز اشتغاالتحواسو تعطیلیریاضتها در اثراز انسانبعضی

آناز دركدیگرانگردند کهآگاهنیز بر حقایقیقادرند در بیداريرسند کهمیايمرحلهبه
متعارفمعمولغیر طریقشود بهمیحاصلطریقاز اینکهو معرفتیدانشعاجزند. البته

از یکـی الهـام گردد کهمیحاصلالعاده خارقايگونهو بهو تعلّماکتسابزحمتونو بد
القا شود و او یکبارهکسیقلببهمطلبیاستممکنصورت. در ایناستآنهايصورت

مقصـدي سـوي را بدانـد بـه  علـتش آنکهبیابد یا بدونبر حقیقتیخود را واقفو ناگهانی
شـود. حتـی  مـی نامیـده » دلوحی«یا » الهام«عرفا القاء در اصطالحنوعشود و اینکشانده

شـعري عالیـۀ و مضـامین هنـري و ابتکاراتعلمیو اکتشافاتاز اختراعاتمنشاءبسیاري
موثـق  ولی بیشتر مردم توجه بایسته را نسبت بـه الهامـات خـود و دیگـر مـردم      استالهام

ندارند.
و و احـواالت و الهاماتهر چند مکاشفات: مولويشایان ذکر دیگر آن است کهنکتۀ
انواعوحی، برايقرآنیتاثیر از مفاد آیاتبهشمارد ولیمیوحیاولیاء را از مقولهواردات

انبیـاي بـه را متعلقوحیمرتبهترینو تجریديترینعالی. او در نهایتاستقائلو مراتبی
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جايدر جايپیغمبر اکرمبهنسبتمولويوافر و زایدالوصفوارادتداند. تعظیممیعظام
قـادر بـه  کسـی داند کهمیبشريمقاماو را حد اعاليموالنا، مقامدهد کهمینشانآثارش

. نیستبداندستیابی
اسـت تر و مجردتـر از عقـل  لطیفوحینزولمحلروحکهطلبماینبا بیانمولوي

احمـد از کسـی  فرماید: عقـل میاستماوراء طبیعتو از جهانغیبی، امريروحزیرا این
:نیستدركقابلهر کسیبود برايالهیوحیمحلاو کهروحلطیفۀنبود ولیپنهان

ســــــر بـوداز آناو غیبستزانکهتر بــود        پنهانلاز عقـوحــــیروح
نشدهـــر جاندركموحیـشنشد            روحپنهــــاناحمـــد از کسیعقل
آمــــد عزیزکاننیــــز             در نیــــابد عقلرا منـاسبهاستوحیــیروح

)430، ص1375، 2، جمولوي(مثنوي

در ایـن و آراء مولـوي و ابیـات کـریم قرآناز آیاتآنچه، با وجود همهاما در نهایت
ماهیـت و شـناخت در تبیـین جزئـی و فهمعقلعجز و ناتوانیشد باید بهگفتهخصوص

خداونـد بـا   و سـریع پنهانیرابطۀدرستشناختنمود؛ چرا کهاعترافوحیپدیدةدقیق
معنـاي به(وحیعالمخداوند با سایر موجودات) و رابطۀخاصمعنايبه(وحیپیغمبران

نخواهـد بـود. اصـوالً قلمـرو و حـوزة     ممکـن بشـري و ناقصجزئی) هرگز بر عقولعام
یباشـد و مـا براسـت   مـی بشـري و شناختمعرفتاز قلمرو و حوزة، خارجوحیشناخت

ادراکـی نوعیکاینچرا کهپیدا کنیمزیادياطالعآنو حقیقتوحیاز رابطۀتوانیمنمی
هـاي از ارتبـاط خـارج اسـت ارتبـاطی نـوع ما و یکعادياز حدود ادراکاتخارجاست

همصـدا  القضـاه همـدانی  پرشـور و دردمنـد، عـین   ناچار با عارفبه ما. پسشدةشناخته
دهیمقرار میگفتار خویشختاماو را حسنزیبا و لطیفبلند و سختو جمالتشویممی

:گوئیماو میو از زبان
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قربتمرد را بهباشد کهمقام، آناینزیرا کهدادنخبر نتوانعزیز، از اسرار وحیاي«
سر و هماو جستنمکانباشد؛ مثالً چونحرامکردنسؤالمقامدر آنرسانند کهجاییبه

باشـد و  حـرام و پرسـیدن دارد گفـتن تعلّقبدین، و آنچهو مانند اینو مقصود او طلبیدن
او کنند؛ بیند و بدانـد و اگـر   او نداند معلوماگر آنچهمقامبا خود دارد. در اینتمامخطري

خـود بـا یکـی   ، اسـرارمملکت اگر سلطانآرد کهو فرقتطیعتاو را قکردننکنند سئوال
، چـه حالهیچاسرار را پرسد بهایناز سلطانکسیباشد اما نشاید کهعالیبگوید مرتبتی

را نباشد و امـا اگـر سـلطان   خطريهیچتوستبهمنو پادشاهیقیامگوید کهاگر سلطان
علـی لمـُخلصونَکار بر خطر باشـد. وا و از منستمنستتو، بهپادشاهیو قیامکهگویی

)134-135، ص(همدانی» دارد.معنیهمین. خَطَرٍ عظیمٍ

منابع
.1359، ، تهرانو نشر کتابترجمه، بنگاهگناباديپروین، ترجمهمقدمه. خلدونابن

ــباصــفهانی ــردات. ، راغ ــاظمف ــرالف ــقآنق ــیدگیالنیو ضــبط، تحقی ــد س ، محم
.1332،، تهرانالمرتضویهالمکتبه

.م1862، سالکلکته، چاپالفنوناصطالحاتکشاف. محمد اعلی، مولويتهانوي
ــدالرحمنمجموعــۀ. ، نصــراهللاپورجــوادي ــار ابوعب نصــراهللا، گــردآوريســلمیآث

.1369، نشگاهی، مرکز نشر دااول، چاپپورجوادي
. .قه1306، مصر الخّیریه، المطبعهتعریفات: ، سیدشریفجرجانی

زوار، ، انتشـارات غنـی و دکتـر قاسـم  محمد قزوینـی اهتمام، بهدیوان. شیرازيحافظ
.1369، پاییزاولچاپ

.1364، اول، چاپ، تهرانو فرهنگیعلمی، انتشاراتسر نی. ، عبدالحسینکوبزرین
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، چاپاز دکتر احمد بهشتیو نگارش، ترجمهالبیانتفسیر مجمع. ترجمۀطبرسیشیخ
.1352، تیرماهفراهانی، انتشاراتاول

، اییـاطبـطبالمهـعو فکرير بنیاد علمیـ، نشتفسیر المیزان. دحسینـ، محمطباطبایی
.1363بهار 

، سوم، چاپ/ احمد میرعالئیاحمد محمدي، ترجمهمولوينعرفا. ، خلیفهعبدالحکیم
.تاریخ، بدونسپهر تهرانچاپخانه

زوار، چـاپ ، انتشـارات وصـال دکتـر نـورانی  اهتمام، بهنامهمصیبتعطّار نیشابوري.
.1373، بهارچهارم

.1361، سومچاپامیرکبیر، ، انتشاراتمثنوياحادیثالزّمان. فروزانفر، بدیع
.1371، پنجمزوار، چاپ، انتشاراتشریفمثنويشرح. ــــــــــــ 

.سروش، انتشاراتعبدالمحمد آیتیفارسی. با ترجمۀمجیدقرآن
الـدین جـالل ، تصـحیح الکفایـۀ و مفتـاح الهدایـۀ مصباحمحمود. ، عزّالدینکاشانی

.تاریخ، بدونسنایی، انتشاراتدوم، چاپهمایی
دکتـر  ، تصـحیح سـعید ابـی الشـیخ مقامـات اسرارالتوحید فیمنور میهنی. محمدبن

.1366، بهار اول، چاپآگاه، انتشاراتکدکنیمحمدرضا شفیعی
.1362، زمستان، ناشر دارالکتابهیجدهم، چــاپتفسیر نمونهر. ، ناصشیرازيارممک

.1348، دومفروزانفر، امیرکبیر، چاپالزّمانبدیع، تصحیحما فیهفیه. بلخیمولوي
الزمـان بـدیع و حواشـی ، بـا تصـحیحات  کبیـر یا دیـوان شمسکلیات. ــــــــــ
.1378، چهارمامیرکبیر، چاپ)، انتشاراتجلدي9فروزانفر، (دورة
، تـوس ، انتشـارت نیکلسونرینولد الینحتصحی، بهمعنويمثنوي. بلخی. ــــــــــ

.1375،اول، چاپتهران
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اصـغر  علـی اهتمـام ، بـه عـده االبـرار  االسرار وکشف. رشـیدالدین ، ابوالفضلمیبدي
.1356، حکمت

از قـرآن ايترجمـه در اصلکتاب(اینتفسیر نسفیعمر. الدیننجم، ابوحفضنسفی
.1353، اد فرهنگبنی، انتشاراتاول، چاپجوینیر عزیزاهللادکتتصحیحبهتفسیر)، نه است

فیالجنانو روحالجنانروض. احمد الخُزاعیمحمدبنبنعلیبن، حسیننیشابوري
دکتـر  و تصـحیح کوشـش )، بـه رازيابوالفتـوح تفسـیر شـیخ  (مشـهور بـه  تفسیر القرآن

، اسـالمی هـاي ، بنیـاد پـژوهش  اول، چـاپ ناصـح کتر محمد مهديو دمحمدجعفر یاحقی
.1367خردادماه

، انتشـارات الهـوتی حسن، ترجمۀمولويمعنويمثنويشرح. ، رینو لدالیننیکلسون
.1374، اول، چاپو فرهنگیعلمی

، منـوچهري تابخانه، کسیرانـُععفیفو تصحیح، مقدمهتمهیدات.القضاه، عینهمدانی
.تاریخ، بدوندومچاپ


