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 نمونه ای از تفسیر های گذشته  

بگذارید این قطعه ی شعر را، جزء به جزء معنی و تفسیرر  
کنرم تا ببرنرم چگونه مولوی فرضره ی تکامل را به روشنی بران 
می کند. اما پرش از آن بهتر است نظری به تفسرر های گذشیته  

شتر این قطعه ی بیه واقیر راهگشیا چگونیه     براندازیم و ببرنرم، پر
 تفسرر شده است.

یکی از کتاب های ارزشمند در این زمرنه، کتیاب هفیت    
نوشته ی دکتر محمد استعالمی، استاد دانشیگاه  « مثنوی»جلدی 

است. به آسانی می توان حدس زد که او با چندین سال صرف 
وقییت توانسییته تمییای مثنییوی را معنییی کنیید و مییواردی تفسییرر   
گذشتگان را در این اثر کم نظرر درج نماید. تردیدی نمی توان 
داشت که او برای پدید آوردن این کتاب، به منیابر گونیاگون   
مراجعه کرده که در مقدمه ی فاضالنه ی این کتاب و در جای 
جای متن آن، این منابر ذکر شده است که فقط چند میورد آن  

تاریخ برگزیده ی  -کیرا ذکر می کنرم: مناقب العارفرن از افال
 -سر نی از دکتر زرین کوب -موالنای روی از حمداهلل مستوفی

معارف بهاء الولد با تصیحر  اسیتاد فروزانفیر و منیابر و م  یذ      
دیگر که ذکر همه ی آن ها موجب تطویل کالی  واهید شید.   
استاد اسیتعالمی درزمرنیه ی ایین قطعیه ی مثنیوی کیه حاصیل        

 ن است اینطور می نویسد:پژوهش های او و نظر گذشتگا
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اسیت، و ... همیان   «میونن هیای رو   »و « بحث در منازل»
مراتب کمال است ... از این تعبریر هیا او عیعنیی مولیوی  یی       
مفهوی معنوی و درونی دارد و ی  تعبرر محسوس که با چشیم  
ظاهر هم دیده می شود:  اک به گراه تبدیل می شود و از این 

بیه حریوان انتقیال میی یابید.       مرتبه گراهی به صورت  یوراک 
همان حروان  وراک انسان می شود و بدین سان جماد  ود را 
به مرتبه ی انسانی می کشاند و از این جا به بعد ماده در دنریای  

رو  را قوت می دهد تا منازل باالتر را نیی  مادی می ماند، اما 
از آن پس ایین رو ،   راه یابد .« حلقه ی  اص  دا»کند و به 
به حق،  محو در کلرت هستی و بقای حق جاودان است.  واصل

شیربت  »در آن مرتبه دیگر رو  به غیذای میادی نریاز نیدارد و     
 - ٤جلید   -اسیتاد محمید اسیتعالمی    -)کتاب مثنوی« می نوشد...« حق
 (٧صفحه  

توجه دارید چه می گوید؟ می گوید وقتی ماده از نرییق  
می شود، همیرن میاده    گراه، اول به حروان و بعد به انسان تبدیل

حلقیه ی  یاص   »را قوت می دهد تا بیه مرتبیه ی بیاالتر   « رو »
برسد. پرای ضمنی جمله این است که در واقر میاده سیبب   «  دا

حرکت رو  به کمال می شود، نه رو  باعث تکامل میاده. در  
اینجا استاد استعالمی شماره ی ابراتی را برای تأیرد مطلب فوق 

 ود به آن هیا مراجعیه کنید. ایین ابریات      می نویسد تا  واننده 
 چنرن اند: 
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 گندمی را زیر  اک اندا تند 
 پس ز  اکش  وشه ها بر سا تند 

 بار دیگر کوفتندش ز آسرا 
 قرمتش افزون و نان شد جانفزا 
 باز نان را زیر دندان کوفتند 

 گشت عقل و جان و فهم هوشمند 
 باز آن جان چون که محو عشق گشت

 رّاع آمد بعدِ کشت  یُعجِبُ الزُّ
۱/٣۱٦٥  
 
 جان جانان  -جانان -جان 

از آنجییایی کییه اسییتاد اسییتعالمی در شییر  اییین ابرییات از 
ذکییری کییرده، بهتییر اسییت در مییورد اییین مفهییوی       « جییان»
در « جییییان»کمییییی توضییییر  بییییدهرم: درک وا ه  « جییییان»

 مثنوی، کار بسرار دشواری است. 
کییار مییی  ولییوی اییین وا ه را بییرای مفییاهرم م تلقییی بییهم

اسییت، زمییانی بییه « رو  آدمییی»گریرد . گییاهی جییان بییه معنیی   
معنییی نفییس و جاهییایی بییه معنییی جییان حرییوانی گرفتییه شییده   
اسییت.  واننییده ی مثنییوی  ییود باییید بییا توجییه بییه محتییوای    
مطالییب و معنییی ابرییات گذشییته و آینییده مفهییوی مییورد نظییر    
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مولوی را دریابید. آنهیه در ایین زمرنیه گفتیه شیده ایین اسیت         
 مورد نظر مولوی است: « جان»ه که س
سرچشیییمه ی زنیییدگی  کیییه «جیییان» ییییا «جیییان اول» -۱

 مادی انسان است.
کییه رو  « جانییان»و یییا « جییان جییان»یییا « جییان دوی» - ٢

 انسان است.
 یا آفریدگار.« جان جانان»یا « جانجان جان » - ٣
در »بییه قییول اسییتاد دکتییر زرییین کییوب:      « جییان اول»

حریات را از دنریای جمیاد    حکم  یط میرزی اسیت کیه اقلیرم      
سِییرف جییدا مییی کنیید. از اییین رو بییاز نسییبت بییه عییالم جمییاد  

)کتیییاب سیییر  نیییی ، شیییادروان «  مرتبیییه ای از کمیییال اسیییت.
 ( ٦٢٦دکتر زرین کوب  ، صفحه ی 
« جییان نبرعییی»یییا « جییان حرییوانی»اییین جییان را مولییوی 
اسییت. یعنییی از اول نبییوده « حییاد »نرییز مییی نامیید . اییین جییان 

اسییت. در « حییوا»مییده اسییت. سییمبل اییین جییان  بلکییه پدییید آ
اسییت. ازلییی اسییت. همییواره   « قییدیم»حییالی کییه جییان دوی   

سییمبل « پادشییاه وکنرییزک»بییوده و  واهیید بییود.)در داسییتان  
 ( هتوضر  داده شد« حوا»

از « جییان»مُتَکَث ییر اسییت، یعنییی مرلرییارد هییا    « جییان اول»
اییین نییوع در عییالَم، وجییود دارد، و چییون متعییدد اسییت، پییس  
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)رو ( تکثرییر « جییان دوی»م جییدا اسییت. درحییالی کییه   از هیی
 ناپذیر است و یکی و متحد است:

 جان گرگان و سگان از هم جداست 
 متحد جان های شرران  داست 

٤/٤۱٤ 
 شده اند . « آدی»انسان هایی هستند که « شرران  دا»

 جان حروانی ندارد اتحاد 
 تو مجو این اتحاد از رو  باد 

٤/٤۱٢ 
* 

 حروانی بود  تفرقه در رو 
 نفس واحد رو  انسانی بود 

٢/۱٨٨ 
همانگونییه کییه مفهییوی جییان در مثنییوی دارای معییانی      
متفییاوت اسییت، مفهییوی رو  نرییز بییه معناهییای م تلیی  برییان    
شیده اسییت. از جملییه در برییت بییاال، رو  حرییوانی را بییه معنییی  

انسیییان « آدی درون»و رو  انسیییانی را بیییه معنیییی « جیییان اول»
ده اسییت. جییان اول رابییط بییرن مییاده و یییا جییان دوی گرفتییه شیی

)رو  = « جیییان جیییان»رو  )مظهیییر درگیییاه رو ( اسیییت و  
آدی درون(  ییود نشییانه ای از حخییور  داونیید )مظهییر اهلل(     

 است:
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 جان اول مظهر درگاه شد 
 جان جان  ود مظهر اهلل شد

٦/۱٥٢  
اییین کییه مولییوی درمثنییوی وکلرییات شییمس، مفهییوی      

سییبب شییده اسییت کییه  را در معییانی م تلیی  گرفتییه،  « جییان»
بریییان دشیییوار مولیییوی را تعبریییر و « هرکسیییی از ظییین  یییود»

تفسییرر کنیید. بطییور مثییال بییه اییین دو برییت از غزلرییات شییمس  
 توجه کنرد:
 

 دزدیده چون جان می روی، اندر مران جان من 
 سرو  رامان منی، ای رونق بستان من 

 چون می روی بی من مرو، ای جانِ جان بی تن مرو 
 ن مشو، ای شعله ی تابان من از چشم من بررو
 ٤/۱٨٦٨٣کلرات شمس 

بییه کییار گرفتییه « جییان»مییی برنریید در اییین دو برییت ، سییه 
ی « جییان»شیده کیه بیه معییانی م تلی  آمیده اسییت. ایین چیه        

مولییوی مییی رود؟ اییین   « جییان»مرییان « دزدیییده»اسییت کییه  
، یعنیی  «جیان جیان  »همان اسیت کیه در بریت دوی میی گویید:      

 ر جایی دیگر می گوید:د«. آدی درون»یعنی « رو »
 جان جان ، چون واکشد پا را ز جان 

 جان چنان گردد که بی جان تن بدان  
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۱/٣٢٧٤ 
)رو ( همییان گونییه  واهیید  « جییان جییان »جییان بییدون  
 شد که تن بدون جان.

بیا اییین مقیدمات مییی  ییواهرم بگیویرم آنهییه مولییوی در    
)دفتییر چهییاری از برییت « انییوار منییازل آدمییی از ابتیدا »قطعیه ی  
، در زمرنییه ی سییرر حرکییت مییاده بییه صییورت     ( گفتییه٣٦٣٧

گنییدی یعنییی نبییات و  ییوردن آن وسییرله ی حرییوان و سیی س   
انسییان )آنطییور کییه در تفسییرر اسییتاد اسییتعالمی برییان شییده(     
نبییوده. بلکییه همییان گونییه کییه بییه زودی  ییواهرم دییید، دقرقییا   

 س ن گفته است.« فرضره ی تکامل»در مورد 
ذشییته در برییان اییین  آنهییه سییبب اشییتباه تفسییرر هییای گ  

و « جییان»قطعییه شییده، شییاید اییین باشیید کییه گمییان مییی شیید   
دو مفهییوی مشییابه انیید. وقتییی مولییوی  مییی گوییید: از    « رو »

دانه ی گنیدی، عقیل و جیان و فهیم حاصیل میی شیود، مقولیه         
بیوده اسیت، نیه    « جیان »ی درستی اسیت. امیا مقصیود او دقرقیا      

دی رو . در اییین تمثرییل، بهرهوجییه نرامییده اسییت کییه گنییی      
رو  را قییوت »مییی شییود و یییا « رو »سییبب حرکییت کمییالی 

چنییرن تصییوری نقییم غییرا مولییوی اسییت.     «. مییی دهیید 
صییدها برییت از مثنییوی برییان کننییده ی اییین اسییت کییه رو      

 قائم به ذات است. رو  از جنس دیگری است: 
 زین بدن اندر عذابی ای بشر 
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 مرغ روحت بسته با جنسی دیگر
  ٥/٨٤٢ 

جیینس مییاده نییدارد. رو  آمییده  رو  نرییاز بییه غییذایی از 
را بییه « آفررری ش طرررح»اسییت تییا مییاده را تکامییل بب شیید و 

اینگونییه نرسییت. جییان  « جییان»تبییدیل کنیید. امییا  « پیرردایش»
 وابسته با ماده است. جان همان ماده ی کمال یافته است.

بییا اییین توضییر ، حییاال ب ییردازیم بییه تفسییرر  ودمییان در   
ولییوی فرضییره ی مبییاب اییین قطعییه و ببرنییرم چییرا مییی گییویرم  

بیه درسیتی بریان کیرده     از دارویین  ش تکامل را  چنید قیرن پیر   
 است.
 

 فرای د پیدایش 
در این قطعه مثنوی می گوید کیه نیر  آفیرینش    مولوی 

 به این ترترب منجر به پردایش شد :
 آمده اول به اقلرم جماد 
 وز جمادی در نباتی اوفتاد 
ایین  « میاد آمده اول به اقلیرم ج »وقتی در آغاز می گوید: 

یعنیی  « کیی آمیده؟  »پرسش فورا  در ذهن شکل می گریرد کیه   
فاعل این فعل آمدن )آمده( کرست؟ این چیه پدییده ای اسیت    
که اول در ماده جلوه کرد، بعد ماده را به گراه تبدیل کرد، بعد 

 حروان و سرانجای انسان پدید آورد؟
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می  واهید بگویید، رو  ییا آن نریروی بیالقوه تکامیل و       
، از همان ابتدا در «آدی»و یا به بران ساده ی ما « ی شدننر  آد»

ن سیت در میاده تجلیی    « آدی»مرحله ی ماده ظهور کرد. یعنی 
 یافت ، تا چه کند؟ : 

 سال ها اندر نباتی عمر کرد 
 وز جمادی یاد ناورد از نبرد 
 وز نباتی چون به حروانی فتاد 
 نامدش حال نباتی هرچ یاد 

مرلریون هیا   »ان است کیه میا امیروز    هم« سال ها»این کالی 
مرلریون هیا سیال در    « آدی»می  یوانرم. پیس میی گویید     «  سال
 و ب شی از نبات را تبدیل به حروان کرد. « نباتی عمر کرد»

اما نکته ی جالب این است کیه میی گویید: در سیرر ایین      
تکامل  وقتی از مرحله ی جمادی به مرحله ی نباتی صعود می 

یعنیی نبیات بیه ییاد نمیی      «. ناورد از نبیرد وز جمادی یاد »کند: 
آورد که روزی جماد بوده است و همرن گونه است که وقتیی  

نامدش حیال  »از مرحله ی نباتی به مرحله ی حروانی می رسد، 
یعنی همانگونه که نبات دوره ی جمادی  ود «.  نباتی هرچ یاد

را فراموش می کند، حروان نرز دوران نباتی  ود را از ییاد میی   
 رد. چه چرز را فقط به یاد می آورد؟ :ب

 جز همرن مرلی که دارد سوی آن 
  اصه در وقت بهار ضرمران 
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 همهو مرل کودکان با مادران 
 سِر  مرل  ود نداند با  لِبان 

می گوید: این انواع )نبات و حروان(، همه ی  انره های 
ع دوران نوع پرش از  ود را از یاد می برند. تنها اثری که از نو

، یعنیی  «میادر نبرعیت  »پایرن تر در آنان باقی می ماند، مریل بیه   
همان نوع پایرن تر از  ود آنان است. و مانند نوزادان شرر وار 
)لبان( که نمی دانند چرا مرل به پستان مادر دارند، این انواع نرز 

 ود را نمی داننید. وقتیی میی    « مادر»راز این گرایش شدید به 
« پریدایش »ملی واقیر شیده اسیت. یعنیی     ، یعنی ع«آمده»گوید: 

آگاهی و »دارد آغاز می شود. بهتر بگویرم، می  واهد بگوید: 
دارد به تدریج وارد عمل میی شیود. آنگیاه مولیوی سیرر      « عقل

تکامل را بیه انسیان میی رسیاند و میی گویید کیه پیس از نیوع          
حروان، به اراده ی آفریدگار، انسان در عرصه ی زندگی ظهور 

 می کند:
 از حروان سوی انسانی اش  باز

 می کَشد آن  القی که دانی اش 
بگذارید ی  مروری تا اینجا داشته باشرم و بعید بیه بقریه     

 قطعه ب ردازیم.
)رو ( اول در ماده)جمیاد(  « آدی»پس مولوی می گویید: 

را پدیید  « جمیادی جیان  »ظهور کرد )یا هبوط کیرد(. در میاده   
جان »ای رساند که به آورد. این جان جمادی را به آن آگاهی 
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تبدیل شود. در این مرحله اسیت کیه آن پدییده ای کیه     « نباتی
بیه صیورت نبیات تجلیی     « آدی»یعنی « آمده اول به اقلرم جماد»

عمر کردن در مرحله ی نباتی، توانسیت  « سال ها»کرد. پس از 
« جیان حریوانی  »ب شی از آن نبات را به حریوان تبیدیل کنید و    

ت حروان در عرصه ی گرتی تجلیی  ظاهر شد و تکامل به صور
ان، ب شی ار این جان حریوانی  حرو« آدی درون»یافت. سرانجای 

شیود و  « جیان انسیانی  »را به آن آگاهی ای رساند که تبدیل به 
به صورت انسان ظهور کرد. در گذار از این اقلرم هیای  « آدی »

تکاملی است که آگاهی و عقل هر نوع، از نوع پیرش از  یود   
کارآمد تر شد، تیا جیایی کیه عقیل انسیان، اشیرف        افزون تر و

 م لوقات کنونی، دانا و زَفت )ستبر و نررومند( شده است.
 همهنرن اقلرم تا اقلرم رفت 

 تا شد اکنون عاقل و دانا و زَفت
آن جا که آگاهی هر نوع  ،در مسرر این اقلرم ها و مراحل

و  تبه درجه ی مطلوب دگر دیسی )یعنی جهش از جماد به نبا
از نبات به حروان و از حروان به انسان( رسرد، جهش تکاملی از 

سیاده ی  « ریات ح»ی  نوع به نیوع دیگیر انجیای میی پیذیرد و      
می رسید و بیی هیرچ تردییدی در       انسانی« زندگی»جمادی به 

آینده، آگاهی ب شی از نوع انسان به چنان واالیی می رسد که 
 پدید می آید.  « آگاهی مطلق آدی»و « دیآ»

 هر نوع:« جان»شاهراه تکاملی است که در گذار این 
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 عقل های اولرنش یاد نرست 
 هم از این عقلش تحول کردنرست 
 تا رهد زین عقل پر حرص و نلب 
 صدهزاران عقل برند بُوالعَجَب 

می گوید: این سرر تکاملی نوری برنامه رییزی شیده کیه    
، عقیل  هر نوع از حرات، وقتی به نوع بیاالتر  یود صیعود کیرد    
عقیل هیای   »های پایرن را از یاد میی بیرد. مفهیوی ایین مصیراع      

به این معنا نرست که مثال  انسان عقل حروانی « اولرنش یاد نرست
« دوران حروانرت»را از یاد می برد، بلکه منظورش این است که 
بوده اسیت.  « انسان»را به یاد نمی آورد و گمان می کند از اول 

روی زمیرن از بیدو  لقیت هیرچ      تصور می کند که موجودات
ی کیه هیم اکنیون    « صورت»تغررری نکرده اند و همه به همرن 

 هستند، پردایش یافته اند. 
مولوی می گوید: نه! اینطور نرسیت. رو  )آدی( بیه نیازل    

کیرد و مرلریون هیا سیال     « هُبُیوط »ترین نوع  لقت یعنی ماده،  
ایین سیرر   نول کشرد تا ماده را به انسیان کنیونی تبیدیل نمیود.     

تکاملی از نوع انسان نرز ادامه دارد و عقیل انسیانی تحیول میی     
را رها « عقل  پر حرص و نلب»یابد. تا چه هنگای؟ تا وقتی که 

کیدای عقیل اسیت؟ عقیل     « عقل پر حرص و نلیب »کنرم . این 
سود جو که به عقرده ی مولوی، همه ی مفاسد جهان ناشیی از  

رها کردیم آن وقت  همرن عقل است. پس وقتی چنرن عقلی را
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و صدهزاران عقیل عجریب و غرییب    « آدی»است که می شویم 
 می برنرم.

 تا رهد زین عقل پر حرص و نلب 
 صدهزاران عقل برند بُوالعَجَب

باید گفت که این تنها جایی نرسیت کیه مولیوی در بیاب     
تکامل انواع حرات، از جمله انسان س ن می گویید. در جیایی   

ر انسان از حروان را اینگونه بران میی  دیگر از مثنوی همرن ظهو
 کند: 

 حَلق حروان چون بریده شد به عدل 
 حَلق انسان رُست و افزون گشت فخل 
 حَلق انسان چون بِبُرَّد ، هرن ببرن 
 تا چه زاید کُن قراس آن بر این 
 حَلق ثالث زاید و ترمار او 
 شربت حق نوشد  و انوار او 

۱/٣٨٧٣ 
اب های تفسیرر مثنیوی، اینگونیه    این قطعه را در اغلب کت
، یعنیی وقتیی   «حلق حروان بریده شید »معنی کرده اند که وقتی 

حروان ذب  )کُشته( شد، انسان از گوشت آن می  ورد و فخل 
و دانایی او افزون می شود. )در این تفسرر نارسا، تکلری  آنیان   
که گراه  وار اند و گوشت حروان نمیی  ورنید معلیوی نشیده     

ی و سوی را نرز بطیور گنیو و گیذرا  در همیرن     است.( برت دو



 سومبخش  «نظریه پیدایش» وب سایت مهدی سیاح زاده

www.sayahzadeh.com  
 

15 

 

قراس تفسرر کرده اند.  باید گفت که این تفسرر نمی تواند نظیر  
 مولوی را به درستی بران کند. 

در این قطعه، مولوی همان چرزی را که در زمرنه  تکامیل  
حروان به انسان بحث کرده ایم به روشنی بران میی کنید. وقتیی    

بدین معنی نرست که « عدل بریده شدحَلق حروان به »می گوید 
حروان ذب  شد. بلکه می  واهید بگویید کیه وقتیی حریوان بیا       

عیدل  «. میی رویید  »در نوع  ود میرد، نیوع انسیان از او    « عدل»
پرروی از قانون است. عادل کسیی اسیت کیه بیر اسیاس قیانون       

 داوری کند. پس وقتی می گوید:
 حَلق حروان چون بریده شد به عدل 
  َلق انسان رُست و افزون گشت فخل 

یعنی این که وقتی حروان به موجیب قیانون ابیدی تکامیل     
)عدل( در  ود مرد، درست در همیان زمیان اسیت کیه انسیان      
ظهور می کند. با چه کرفرتی؟ بیا فخیل و آگیاهی افیزون تیر و      

است. یعنی نوع سوی. نیوع پیس از   « حلق ثالث»برشتر.  و مهمتر 
)نیور  یدا(    « انیوار او »ت و همیه  وجیودش   اس« آدی»انسان که 
 است.

 حلق ثالث زاید و ترمار او 
 شربت حق نوشد  و انوار او 

آیا از این روشنتر می شود در زمرنه ی فرضیره ی تکامیل   
 نظر داد؟
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 «مادر»میل به 
یکی از موارد بسرار مهم و جالبی که مولوی در این قطعه 

است که می گویید:  نر  می کند این « انوار و منازل آدی»ی 
در تمامی این مراحل تکامل، یی  قیدرت جاذبیه ای، از نیوع     
ایین    پایرن تر حرات، انواع تکامل یافته را به پایرن میی کشید.   

مرل در همه ی انواع حرات، از جمله ما به عنوان انسیان وجیود   
مریل بیه   »دارد. همانگونه که کودکیان شیرر وار )لِبیان( علیت     

و راز ایین گیرایش و تماییل    « سِیر  »ا نریز  را نمی دانند، می « مادر
مفرط به حرات پایرن تیر از  یود )حریات حریوانی بیه صیورت       
 لذت های حروانی( را نمی دانرم و آن را حقرقت می پنداریم. 

 همهو مرل کودکان با مادران 
 سِر  مرل  ود نداند در لِبان 

پس می گوید: این مرحله تکامل از نوعی بیه نیوع دیگیر    
او، آن آگیاهی و عقیل   « آدی درون»ای می گررد کیه  زمانی انج

مطلوب را در او پدیید بریاورد و او را بیه آن مرحلیه ی جهیش      
 تکاملی برساند. 

)رو  یییا هییوای « آدی»بییرای چنییرن مییأموریتی اسییت کییه 
و مانرفسیت کیردن نیر     « پریدایش »ناپردای دا ل نیی( بیرای   

 «.آمده اول به اقلرم جماد»اندیشه ی الهی 
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 بزرگ  اشتباه
مجرد گفته شده که قرآن  و در شری این که در تورات 

از زمرن، « واقعی» دا آدی را آفرید، منظور این نرست که بطور 
 اک آورد و با دست  ود سرشت و از دَی  یود در او دمرید،   
بییه او رو  ب شییرد و آدی پدیییدار شیید. چنییرن تفسییرری هرگییز 

 یدا و عیالم   درست نرست. زیرا همانگونیه کیه پرشیتر گفتیرم،     
 دایی، )با به قول کتاب های آسمانی: بهشت( حتما  باید یی   
پدیده ی  ارج از قلمرو مادی باشد که با جِری و ماده مغایرت 
اساسی دارد. متاسفانه این ی  اشتباه بزرگیی اسیت کیه انجیای     
پذیرفته و ظاهرا  سبب وجود تناقخیاتی در بریان دیین و کتیاب     

عبرر نادرست از بران کتاب هیای  های آسمانی شده است. این ت
آسمانی باعث بوجود آمده چنان پرسش های  ظاهرا  منطقی در 
مفاهرم دیین شیده کیه هیرچ عیالِم و اندیشیمند دینیی قیادر بیه          

 پاس گویی آن ها نرست.
کدای مجتهد جامر الشیرایطی میی توانید توضیر  بدهید،      
چگونه شرطان که مغخوب و از بهشت رانده شده بود، دوبیاره  

ارد  بهشت شده باشد  و  دا و بارگاه فهم مطلیق پیر عظمیت    و
الهی نفهمرده باشد. کدای عالِم دینی می توانید بیه ایین پرسیش     
پاسخ بدهد که اصیال   یدا چیرا شیرطان را آفریید کیه میزاحم        
بندگان محبوبش بشود؟  دا با قدرت الیزال  ود می توانست 

نابود کند ابلرس  طاکار را در ی  چشم به هم زدن، نرست و 
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تا بندگان محبوبش این قدر به دردسر نرافتند.  کدای اندیشیمند  
دین داری می تواند به این پرسش ظیاهرا  منطقیی پاسیخ بدهید     

را به آدی آمو ت و همانگونه که مولیوی  « اسماء»که اگر  دا 
 می گوید: 

 گفت واله عالِم الِسر   فی 
 کافرید از  اک آدی را صَفی 

 دادش وانمود  دو سه گز قالب که
 هرچه در اَلوا  و در اروا  بود 
 تا ابد هرچه بود از پرش پرش 

 درس کرد از عَل م االسماء  ویش 
۱/٢٦٤٧ 

، عیالِم و آگیاه بیر همیه ی      «پیرش پیرش  »و « ابد»آدی را تا 
امییور و وقییایر و حییواد  روزگییار کییرد، چگونییه همییرن آدی  

نیده شیدن   سراسرآگاهی، نتوانست سرنوشت ظاهرا  غم انگرز را
 ود را از بهشت دریابد و فرییب شیرطان را ن یورد؟ و صیدها     
پرسش بی جواب که بندگان  دا اسرر آن هستند. همرن موارد 
ظاهرا  متناقم باعث شده است که متاسفانه اینطور وانمود شود 
که دین با دسیترافت هیای علمیی مغیایرت دارد. در حیالی کیه       

در « طررح آفرری ش  »اینطور نرست و همانطور کیه گفتیه شید،    
« پیردایش »اندیشه ی آرشرتکت کل عالم هم اکنیون در حیال   

تا نوع انسان اسیت. بنیابراین میا    « پردایش»است . زمان ما زمان 
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نرسترم. ما « آدی»که در این جهان داریم زندگی می کنرم، هنوز 
 انسانرم. 

آدی کیه بیه موجیب کتیاب هیای      در ی  کالی بگیویرم:  
یافیت تیا   « پریدایش »شده، در آغاز « دهآفری»آسمانی، در پایان 

« نر  آفیرینش »به عنوان  لرفه و دسترار آرشرتکت کل عالم، 
سازد. در واقر پدیده ی پاییان، پدییده ی آغیازگر    « پدیدار»را 

 بوده است. 
مولوی در دفتر چهاری، همرن موضوع را در وص  پرامبر 

، می است« آدی»اسالی، که در تمامی مثنوی از دید مولوی نماد 
 گوید:

 پس ز من زایرد در معنی پدر 
 پس ز مروه زاد در معنی، شَجَر 

٤/٥٢٩ 
می گوید: ثمر و مروه ی  لقت )یعنی آدی( پرش از  یود  
در ت )شجر( پدید آمد. به بران همیرن بریت مولیوی، از مریوه     

یافت. و « پردایش»)کائنات( زاده شد و « شجر»)آدی( است که 
 بعد بالفاصله  می گوید:

 لِ فکر، آ ر آمد در عمل او
  اصه فکری کاُو بُوَد وص  ازل 

٤/٥٣٠ 
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، «آفیرینش کائنیات  »کیه عبیارت بیود از    « فکر اول»یعنی 
مفهییوی  «. پرییدایش یافییت»عمییال  )در عمییل( در آ ییر آمیید و  
کیه در حقرقیت    « فکیر آ یر  »م ال  ایین بریت آن اسیت کیه     

 «. تپردایش یاف»و « در اول آمد»بود، عمال   « آدی»آفرینش 
در دفتر دوی مثنوی، مفهوی همرن برت را به نحیوی دیگیر   

 بران می کند:
 اول فکر آ ر آمد در عمل 
 بُنرَت عالَم چنان دان در ازل 

٢/٩٧٠ 
را در فکیر و  «  آفیرینش »و آنگاه در ادامه برت، موضیوع  

از »اندیشه و س س پردایش در عالم هستی، یعنی اصیل  لقیت   
 اینگونه بران می کند : را به صراحت« آغاز به پایان

 مروه ها در فکر دل اول بود 
 در عمل ظاهر به آ ر می شود 
 چون عمل کردی ، شَجَر بنشاندی 
 اندر آ ر ، حرف اول  واندی 

٢/٩٧۱  
)ییا در اندیشیه ی   « فکیر »از این روشن تر بگویید کیه در   
میورد نظیر   « آفرینش آدی»آرشرتکت کل عالم( از آغاز، نر  

در ایین  « آدی»در فکیر دل اول بیود( ولیی ظیاهرا      بود. )مروه ها 
ظهور میی کنید. )در عمیل ظیاهر بیه      « آ ر»سناریوی آفرینش 



 سومبخش  «نظریه پیدایش» وب سایت مهدی سیاح زاده

www.sayahzadeh.com  
 

21 

 

آ ر می شود(  لقیت همیه ی عیالَم، یعنیی ایین همیه شیجر و        
در ت کاشته شده کیه بیه صیورت آسیمان و زمیرن و گریاه و       
حروان و انسیان ظهیور کیرده انید، )چیون عمیل کیردی شیجر         

« حییرف اول»اییین بییوده کییه در آ ییر  بنشییاندی(، فقییط بییرای 
اسیت . )انیدر آ یر حیرف     « آدی»آفرینش زده شود که وجود 

 اول  واندی( 
پس به این مورد بسیرار مهیم توجیه داشیته باشیرد کیه بیه        

که نبق نر  آفرینش،  قرار اسیت در  « آدی»عقرده ی مولوی، 
از اول )دوران « پریدایش »آ ر ظهور کند، در جریان مرحله ی 

 ر کرد.جمادی( ظهو
 
 سایه 

بنا بر آن چه گفته شده، نرستان در حقرقت ی  نشیانه ای  
و « آمده اول بیه اقلیرم جمیاد.   »از آن « آدی»یی است که از مبدأ

شوق رسردن به کمیال و نرسیتان را در همیه ی ذرات عیالم، از     
جمله انسان به وجود آورده اسیت. پیس چیه چریزی میانر ایین       

د،  همیانطور کیه قیبال     شوق و حرکت انسان به کمال  میی شیو  
 « مرل کودکانه به مادر.»گفترم: 

 همهو مرل کودکان با مادران 
 سِر  مرل  ود نداند در لبان 

٤/٣٦٤۱  
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این تمایل شدید انسان بیه نبرعیت نیازل  یود اسیت کیه       
شدن او را به تأ رر می اندازد. همرن مرل سرکش اسیت  « آدی»

است. تمیای  که چون  اکستری روی آتش ذوق او را پوشانده 
تالش رو ،  شعله ور کردن همرن آتش است و آن کیس کیه   

را در  ود هرچه برشیتر شیعله   « آدی شدن»بتواند آتش شوق به 
ور سازد، زودتر به نرستان می رسد. در یکی از غزل هایش می 
گوید، این آتش درون باید چنان شعله ور باشد که حتی دوزخ 

 سوزان را بسوزاند:
 د، که هر باری که بر  رزد مرا عاشق چنان بای

 قرامت های پر آتش، ز هر سویی برانگرزد 
 دلی  واهرم چون دوزخ، که دوزخ را فروسوزد 

 دوصد دریا بشوراند، ز موج بحر نگریزد
 ٢/٦٠٨٦کلرات شمس 

هم اکنون ممکن است این پرسش در ذهن بر ی از شیما  
پدید آید که:  یوب، کیه چیه؟ اصیال   نرسیتان ییا بهشیت چیه         

ثرری در زندگی کنونی مین دارد کیه ب یواهم بیرای زودتیر      تأ
 رسردن به آن تالش کنم؟

پاسخ این است که عرفان مولوی را، عرفان عملی نامریده  
اند. شروه هایی از زندگی هم مادی و هیم معنیوی در دسیترس    
می گذارد. عرفان عملی مولوی به ما می آموزد چگونه زیست 

را. میا  « باشرم و هم مل  دینهم مل  دنرا را داشته »کنرم که 
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مانند شاه در داستان پادشیاه وکنریزک، صیاحب ایین دو عیالَم      
هسترم. اما  ود را برگانه کرده ایم. میا عاشیق   « مادی و معنوی»
است . ما بیه ظیواهر   « زرگر»شده ایم که  ود عاشق « کنرزک»

عالم معنوی و مادی توجه ی بی دریغ داریم. زاهد و پارسایرم، 
فریب  الئق. به زور و زر چنیو اندا تیه اییم، بیرای      اما برای

تسلط بیر  الئیق. در حیالی کیه میا صیاحب وجیود بیه غاییت          
، کیه اگیر   «آدی»شگفت انگرزی در درون  ود هسترم، بیه نیای   

قادر باشرم فقط ی  ارتباط کوچ  با او برقرار کنرم، همه ی 
زر و زور و قییدرت، در قلمییرو پادشییاهی مییا پشییرزی ن واهیید  

پدیید آورد   «روان ساالری». مولوی می  واهد در انسان ارزید
و انسان شهریار هسیتی  یود بشیود. انسیان آزاد باشید. آزاد از      
تمییامی بنییدهای جهنمییی کییه زر و زور و دیگییر بازیهییه هییای  
کودکانه ی این دنرایی، نی قرن ها جان ما را فاسد کرده است 

ان بریرون از  انسی » یود، بیه   « آدی درون»و به جای پناه بردن  به 
روی   می آوریم. انسانی که آزاد از ایین ظیواهر باشید،    «   ود

آزاد اسیییت و چنیییرن آزادی ای، از دییییدگاه مولیییوی، یعنیییی 
و این است که مولوی در هزاران بریت  « نرستان»، یعنی «بهشت»

از مثنوی و غزلرات شمس، به همه ی ما هشیدار میی دهید کیه     
را در  یود هیر لحظیه    یا نرستان « بهشت»آتش شوق رسردن به 

، یعنیی آزادی برسیرم.   «نرسیتان »شعله ورتر سازیم. تا زودتر بیه  
شید، در آن هنگیای   « آدی»وقتی انسیان آزاد شید، وقتیی انسیان     
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است که تمامی ترس ها و اضطراب هیای قیرون و اعصیار کیه     
نسل به نسل به ما رسرده است، از وجود انسان محیو میی شیود.    

هستی انسان را فرا می گررد.  آرامش وآرامش وآرامش سراسر
اندیشه ی انسان آدی »در این هنگای است که ماده نرز فرمانبردار 

 می شود.« شده
پس مولوی می گوید: آنهیه باعیث کنید شیدن حرکیت      

مادر نبرعت »تکاملی انسان می شود، گرایش سرکش انسان به 
« مییادر انسییان»اسییت. در ترمرنولییو ی مثنییوی مولییوی  «  ییود

قبییل از او. یعنییی بییه صییورت « ره ی حرییاتدو»کرسییت؟ ییی  
 سمبلر ، نوع پایرن تر از او. یعنی حروان.

همه ی حرف دین و عرفان این است که انسان باید از این 
یییا  صییلت حرییوانی  ییود ببییرد و بییه سییوی کمییال و   ،«مییادر»
 .  روی براورد « آدمرت »

پس مرل به مادر در مرحله ی نبات، عبارت اسیت از مریل   
در مرحله  حروان، مرل به نبات. این جریان در مرحله  به جماد و

ی ما انسان ها نرز تسیری دارد و مریل بیه میادر در میا، مریل بیه        
حروانرت است. اما تفاوت نبات و حروان نسیبت بیه انسیان ایین     
است که آن دو نوع، مانند کودک به مادر نبرعت چسبرده انید  

د، توانسیت تیا   . ولی وقتی همرن حروان تکامل یافت و انسان ش
حدودی  ود را از مادر نبرعت جدا کند. مولوی همرن را میی  
گوید که اگر مرل کودکانه به مادر نبرعت در میا وجیود دارد،   
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« آدی»هنوز حروانرم. بریدن کامل از این مادر است که انسان را 
می کند. این وابستگی به مادر، میا را بیه  یوی حروانریت، کیه      

کم بیر اعمیال او اسیت میی رسیاند و      هنوز در نبرعت جابر، حا
هرچه به نبرعت برشتر وابسته باشیرم، م تصیات نبرعیت در میا     

 برشتر می شود. 
یکی از م تصات عمده ی نبرعت، جابر بودن آن اسیت.  
یعنی جبر بر آن حکومت می کند. نبرعت جابر است، نبرعیت  
نه عدل می شناسد و نه ظلم. وقتی زلزله ای میی آیید، نبرعیت    

د این مادر، شش فرزند دارد. همه را میی کشید و در   نمی گوی
حالی که انسان در راه گرییز از جبارییت نبرعیت  یود اسیت.      
انسان در راه آزادی است. هرچه انسان به آدمریت نزدیی  تیر    
می شود، آزادتر می گردد. )البتیه فقیط آزادی سراسیی مطیر      

 نرست.(  
و  مریل اما همرن تمایل به نبرعت نازل حریوانی اسیت کیه    

، پوسیته هیایی    واسیت را در انسان تشدید می کند و   واست
« هوای ناپریدای درون نیی  »انسان می افزاید و « نی»بر پوسته ی 

)آدی درون( را پنهان تر   می کنید. تیا  جیایی کیه صیدای نیی       
شنرده نمی شود و گویی نی از آغیاز  بیی نیوا بیوده اسیت. آن      

اب  یود میی   وقت است که به قول حافظ، انسان پیرده و حجی  
 شود:

 مران عاشق و معشوق ، هرچ حایل نرست 
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 تو  ود حجاب  ودی ، حافظ از مران بر رز 
 «دلم رمرده ی لولی وشی است شور انگرز» غزل حافظ، با مطلر:

 یود  « دل»و پرده هیای  « از مران بر رزی»و اگر ب واهی 
را بدری، باید شعله های شوق و عشق آتش درون را ترز کنیی.  

است که نور  دا که در دل تو است، هفتصد پرده ی آن وقت 
 دل ترا می دراند:

 چو هفتصد پرده ی دل را به نور  ود بِدَرّانَد 
 «بِنامرزَد، بِنامرزَد»ز عرشش این ندا آید: 

 یعنی ماشااهلل، آفرین( « بنامرزد)»

  ٢/٦٠٩۱کلرات شمس 
 

 تفاوت دیدگاه های دو اندیشم د 
 :این است که به گمان ما

مولوی نریز ماننید دارویین، اعتقیاد بیه تکامیل دارد. ولیی        
انت یاب نبرعیی، کیه امیری      نگرزه ی تکامل را مانند داروین، ا

نمیی دانید. بلکیه     ،غرر ارادی و مکیانرکی بیرای موجیود اسیت    
اعتقاد دارد حرات چرزی نرست جیز شیوق و شیور رسیردن بیه      

این شیوق در همیه ی اجیزای هسیتی،      کمال مطلق، یعنی  دا.
«  واسیت تکیاملی وجیود   » طور فطری وجود دارد. حاال اگیر ب

)یعنی جماد، نبات، حروان و انسیان( بیه شیوق و شیور تسیکرن      
ناپذیری برانجامد، فورا  ی   واهش و نراز شورانگرز دیگر در 
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ود می آید تا ماده ی پررامیون او تغرریر صیورت برابید و     جاو بو
 . ل بگرردکش« کمال نسبی»

 د :در این باره می گوی
 زآن که بی حاجت  داوند عزیز 
 می نب شد هرچ کس را هرچ چرز 
 گر نبودی حاجت عالم زمرن 
 نافریدی هرچ رَبَ العالَمرن  

 وین زمرن مخطرب محتاج کوه 
 گرنبودی ، نافریدی پرشکوه 
 ور نبودی حاجت افالک هم 
 هفت گردون نافریدی از عَدَی 
 آفتاب و ماه و این استارگان 

 کی پدید آید عران؟ جز به حاجت
 پس کمند هست ها، حاجت بُوَد 
 قدر حاجت مرد را آلت بُوَد 

 پس برافزا حاجت ای محتاج، زود
 تا بجوشد در کری دریای جود 

٢/٣٢٧٤ 
، چون معنی احتراج می دهد، ظیاهرا   «حاجت»این وا ه ی 

مطابقت دارد با آن چه داروین در مورد تکامل انواع گفته کیه:  
تنازع بقا سبب پردایش اندای هایی در هر نوع میی  احتراج برای 
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شود و بقای اصل  را ممکن می سازد. امیا نظیر مولیوی از ایین     
بیه مفهیوی احتریاج نرسیت. در واقیر بیه مفهیوی        « حاجیت »لغت 
)به معنی تمایل تسکرن ناپذیر( گرفتیه شیده اسیت. میی     « شوق»

و در واقیر  « شیوق »بیدون  «  داوند عزیز»گوید: از آنجایی که 
)حاجیت( بیه هیرهکس چریزی نمیی      «  واست تسکرن ناپذیر»

ب شد، این است که این شوق را در همیه ی اجیزای افیالک و        
همه ی عالم )هفت گردون(، آفتاب و ماه و ستارگان، از جمله 
انسان به ودیعه گذاشته است. تنها ابزار انسان )آلت مرد( شوق، 

شتر ایین شیوق را   است. هرچه انسان بر« نرستان»یا شور وصل به 
و ب شش  دا برشیتر  واهید   « دریای جود»، «برافزاید»در  ود 

زودتر انجای  واهد پذیرفت. همه « نرستان»جوشرد و رسردن به 
است. ایین اسیت کیه    « شوق»ی پردایش هستی، ناشی از همرن 

 ، در برت دوی می گوید:«نی نامه»در ادامه ی 
 سرنه  واهم شرحه شرحه از فراق 

 شر  درد اشتراق تا بگویم 
۱/٣ 

*** 


