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سهل شیری دان که صف ها بشکند
شیر آن باشد که خود را بشکند
١٣٨٩/١

داستان رسول روم و خلیفه ی دوم
( دفتر اول  -از بیت ) ١٣٩٠
در زمان خلیفه ی دوم مسلمین ،عمر بن خطاا ( 1ره)
سفیری از امپراطور روم شرقی (بیزانس) به مدینه ،پایتخات آن
وقت اسالم رفات در آن زماان ،ککومات اساالمی ،سارزمین
های بسیاری را تحت تسلط خود داشت و بر این قلمرو وسای،،
خلیفه ی دوم با قدرت ،فرمانروایی می کرد و آوازه ی دولتش
بخش عظیمی از دنیا را فراگرفته بود رسول روم کاه از درباار
پرشکوه قیصر به مدینه رفته بود ،گمان مای کارد کاه خلیفاه و
رهبر ککومت اساالمی نیاز مای بایاد ،صااک کااب و درباار
 -١عمر بن خطا ( ،وفات سال  ٢٣هجری برابر با  ٦٤٤میالدی) دومین خلیفه ی
اسالم بود در زمان خالفت او عراق ،ایران ،مصر و شام به دست مجاهدان اسالم
فتح شد وی مردی مُدَبّر و باهوش بود و در مدت اندک خالفت خود ،فتوکات
عظیمی را سب شد و به تأسیسات مفیدی مانند تاریخ هجری ،بیت المال ،دفاتر
مالیاتی (به تقلید ایرانیان) و بنای شهر های تازه مانند کوفه و بصره اقدام کرد
وی به دست یک غالم ایرانی به نام فیروزه ،ملق به «ابو لؤلؤ» کشته شد
(فرهنگ معین ،اعالم )
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چشمگیری باشد این بود که وقتی به مدینه رسید ،سارا قصار
خلیفه را گرفت به او گفتند خلیفه قصری ندارد قصر او جاان
روشنی است که در وجودش تجلی یافته است او بجای قصار،
در یک خانه ای نی ای زندگی می کند سفیر روم از این کالم
شگفت زده شد و اشتیاق او برای دیدن ماردی کاه ایان چناین
پارسا و پرهیزگار است ،بیشترگردید این شد که اسابا سافر
را رها کرد و پاای پیااده باه جساتجوی ایان ککماران عجیا
پرداخت اما کسی نمی دانست که خلیفه هم اکنون کجاسات
تا این که زنی اعرابی ،به او گفت که «سایه ی خدا» ،عُمَر ،زیر
سایه ی آن درخت خوابیده است
زیر خرما بُن ،ز خلقان او جدا
زیر سایه خفته بین سایه ی خدا
١٤١٤/١
رسول روم به آنجا رفت ،عمر را که آوازه ی هیبت او
به همه دربار های آن زمان رسیده بود ،دید که بدون نگهبان و
محافظ بر روی زمین ،زیر سایه ی درختی خوابیده است دیدن
چنین کالت افتادگی و خاکی بودن فرمانروای بازر اساالم،
او را چنان تحت تأثیر قرار داد که ناگهان از هیبت او اکساا
لرز کرد
گفت با خود :من شَهان را دیده ام
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پیش سلطانان ،مِه و بگزیده ام
از شَهانم هیبت و ترسی نبود
هیبت این مرد ،هوشم در ربود
١٤١٨/١
مات و متحیر ساعتی به او نگریست آنقدر هیبت ایان
مارد او را در خاود گرفتاه بااود کاه جاررت بیادار کااردن او را
نداشت تا این که عمر از خوا بیادار شاد سافیر فاورا باه او
سالم گفت و خود را معرفی کرد عمر هم پاساخ ساالمش را
داد و به فراست فهمید که رسول روم از او سخت ترسیده این
بود که او را نزد خود خواند ،کنار خود نشاند ،با مهربانی باا او
سخن گفت و به او آرامش بخشید
وقتی رسول روم آسوده خاطر شد ،بجاای ایان کاه از
مأموریت خاود کارب بزناد ،باا اشاتیاق از عمار پرساش هاای
فلسفی و دینی کرد عمر نیز:
از منازل های جانش یاد داد
1
وز سفرهای روانش یاد داد
وز زمانی کز زمان خالی بُده ست
1
وز مقام قد که اجاللی بده ست
 -١از سیر روح و نیز از سفر هایی که روح از عالم باال به عالم سفلی کرده
تعلیمش داد
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١٤٣٩/١
و هنگامی که جان سفیر را آماده ی شنیدن و پاییرش
اسرار کق تشخیص داد ،اسرار دیگری را نیاز باه او تعلایم داد
اکنااون رسااول روم ،کااه ماای بایساات در زمینااه روابااط کشااور
بیزانس ،با خلیفه سخن بگوید ،شیفته و مسحور این مرد عارب
شد و پرساش هاایی در باا عرفاان و شاناخت جهاان و روح
مطرح کرد و از عمر پرسید:
مرد گفتش :ای امیرالمؤمنین
جان ز باال ،چون بیامد در زمین؟
مر بی اندازه چون شد در قفس؟
گفت :کق برجان ،فسون خواند و قَصَص
١٤٤٦/١
رسول روم پرساید :ای پیشاوای مؤمناان ،باه مان بگاو
روح ما که وسعتی به اندازه ی همه ی کائنات دارد ،چگونه در
این تن کقیار زنادانی شاده اسات؟ عمار پاساخ داد :زیارا کاه
کضرت کق ،برای آوردن آن مار بلناد پارواز باه قفاس تان،
برای او افسون و ککایت ها (قَصَص) خواند این افساون هاا از
سو ی کضرت کاق چناان کاارگر اسات کاه اگار باه «نیساتی»
 -٢از زمانی کز زمان خالی بُده ست :منظور پیش از خلقت و پدید آمدن زمان
است مقام قد  :مقام کضرت کق که شایسته ی بیشترین اکترام است
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(عدم) بخواند ،از شور به جوش خواهد آمد و جامه ی «هستی»
خواهد پوشید و تجلی خواهد یافت در ادامه ،عمار چنادان باا
رسول روم در همین زمینه سخن گفت که:
آن رسول از خود بشد زین یک دو جام
نی رسالت یاد ماندش نی پیام
واله اندر قدرت اهلل شد
آن رسول اینجا رسید و شاه شد
١٥٢٩/١
خوشا به کال کسانی کاه باا ماردان کاق بنشاینند و از
خود رها شوند و وای بر انسان هایی که با مرده دالن بنشینند و
خود مرده شوند و زندگی معنوی از آنان بگریزد آنگاه که تو
از این مرده دالن بگریزی و به قارآن و دیان روی بیااوری ،در
همان کال به انبیاء و بزرگان دین و عرفان در خواهی آمیخت
اما فقط خواندن قرآن کافی نیست باید به کقیقت قرآن پای
برد اگر قرآن بخوانی و کقیقات آن را نفهمای ،تنهاا بهاره ای
که می بری ،شاناخت صاورت هااهر دیان و پیاامبران و اولیااء
است بنابراین باید از این اسارت نفس رهایی پیدا کنی زیرا:
مر کو اندر قفس زندانی است
می نجوید رستن ،از نادانی است
١٥٤١/١
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مرغی که در قفس زندانی است ،کماال ناادانی اسات
اگر برای رهایی خود تالشی نکند اماا روح هاایی کاه از ایان
قفس تن رهایی یافته اند ،پیامبران و اولیااء هساتند ساخن ایان
بزرگواران ،همواره در این دنیای مادی ما طنین انداز است که:
ما به دین رستیم زین تنگین قفس
جُز که این ره نیست چاره ی این قفس
١٥٤٤/١
ما به نیروی ایمان و دین از این زندان رسته ایام زیارا
جز این راه ،راهی برای رهایی نیست اما رهایی از زنادان ایان
دنیاا ،شاارایطی را طلا مای کنااد کااه یکای از آن هااا فاارار از
بندهای آن است این بندها کدامند؟ بند هایی کاه نفاس بارای
زندانی کردن انسان پیش روی او می گیارد یکی از این بندها
که کمتر از بند های آهناین نیسات« ،شاهرت» اسات کاه پاای
انسان را با زنجیر تعریف ها و اکسنت گویی هاای خلاق ،مای
بندد و یک وقت متوجه می شوی که اسیر این بند ها شده ای
همانطور که طوطی گرفتار قفس بازرگان شد پس:
که اشتهار خلق بند مُحکَم است
در ره ،این از بند آهن کی کم است ؟
١٥٤٦/١
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با ایان گفتاه ،هااهرا هان مولاوی متباادر باه داساتان
«طوطی و بازرگان» می شود کاه آن را در داساتان بعادی نقال
می کند
شرح مختصر نماد ها و رمز ها

در داسااتان «نخجبااران و شاایر» ،وقتاای خرگااوش ناازد
نخجیران آمد و مژده ی کشته شدن شیر را داد ،آن هاا ساخت
خوشحال شدند اما خرگوش کاه ایناک کارب هاای او عاین
کرب های مولوی است باه آناان گفات :شاادی نکنیاد هناوز
دشمن قدرتمندی در درون ما هست به نام نفس ،که جناگ باا
او را پیامبر(ص) «جهاد اکبر» نامیده است کتی اگر شیر صاف
شکن باشی ،قادر به کشتن او نیستی مولاوی بارای نشاان دادن
وخامت این جنگ کیات بخش ،آن داستان را با این بیت پایان
بخشیده است:
سهل شیری دان که صف ها بشکند
شیر آن باشد که خود را بشکند
١٣٨٩/١
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و اینک با شرح این داستان ،عُمَر را شیری می نمایاناد
که توانسته «خود را بشکند» این داستان ،در واق ،یک رویاداد
تاریخی است که مولوی از آن بهره ی عرفانی گرفته است
خلیفه ،نماد انسان کامل به قوام رسایده ای اسات کاه
با جهاد اکبر ،نفس اماره را در خود کشته و رسول روم مظهار
سالکی است جوینده ی کقیقت که در آغاز راه است و گوش
به فرمان پیر و مرشد خود دارد
گفتگوی این دو ،ککایت مدرسه و شااگرد و اساتاد
است که برخی نکاات عرفاانی در آن شارح داده شاده اسات
یکی ا ز موارد مهمی که مولوی در این داستان به شرح آن هاا
پرداخته موضوع «هیبت» خداوند است آنجا رسول روم وقتای
عمر را زیر سایه ی درخت خرما دید ،با آن که او خاوا باود
از هیبت او لرزید:
آمد او آنجا و از دور ایستاد
مر عمر را دید و در لرز اوفتاد
١٤١٥/١
اما مولوی بالفاصله با یاک بیات ،مفهاوم هیبات را از
«تر » جدا می کند و خود به شرح آن می پردازد:
هیبتی زآن خفته آمد بر رسول
کالتی خوش کرد در جانش نزول
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١٤١٦/١
اگاار رسااول روم از عماار (کااه در ایاان داسااتان نماااد
جانشین خدا در روی زمین است) می ترساید«،کالات خاوش»
در جانش نمی نشست اگر معنای لفظای هیبات «تار و بایم»
است  ،چرا «کالت خوش » در او پدید آمد؟ پس بایاد ماهیات
هیبت چیزی سوای تر باشد
مولوی ضمن ابیات دیگر این موضاوع را پاساخ مای
دهد بگیارید از خود مثنوی به این مهم برسیم:
وقتی خلیفه از خوا بیدار می شود از هاهر شاوریده
ی این مرد رومی ،پی به هیجانات درونیش می برد مای فهماد
که گرفتار تر شده است این است که او را فرا می خواند ،و
با نشاندن او به نزد خود ،به او امنیت خاطر می دهد:
التَخافُو هست نُزلِ خائفان
هست در خور از برای خائف ،آن
١٤٢٩/١
«التَخافُوا» به معنی «مترسید» ،برگرفته از قارآن مجیاد
است که می فرماید « :التَخافُوا وَ ال تَحزَنُوا وَ اُبشِارُوا بِالجَنَّاهِ
اَلَّتی کُنتُم تُوعَدُون» اینجا بخشی از آیه آمده است ولی ترجمه
ی تمام آیه این است« :آنان که گفتند محققا پروردگار ما خدا
[ی یکتاست] و بر این ایمان پایدار ماندند ،فرشتگان [رکمات]
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برآن ها نازل شوند [و ماژده دهناد] کاه دیگار هایی ترسای [از
وقای ،آینده] و کازن و انادوهی از گیشاته خاود نداریاد [کاه
راکت ابدی شدید] و شما را به همان بهشتی که [انبیااء] وعاده
1
دادند ،بشارت باد »
مولااوی اعتقاااد دارد کااه ایاان کلمااه ی «التَخااافُو»
(مترسید) که در قرآن از آن یاد شده است ،بزرگتارین پااداش
(درخور) کسانی است که می ترسند و در ادامه می گوید:
هرکه ترسد ،مر ورا ایمن کنند
مر ،دل ترسنده را ساکن کنند
١٤٣٠/١
می گوید :باید از خدا ترسید اگر کسی باه ایان مقاام
تر رسید،آن وقت است که کلمه ی «التَخافُو» در بااره ی او
صدق می کند او آن هنگام از هیی چیز دیگر نخواهد ترساید
او دیگر به این در نیاز ندارد که «متر » زیرا چه درسی می
دهی (در چه دهی) به کسی که این خطر های جهاانی او را
نمی ترساند؟
آن که خوفش نیست ،چون گویی متر ؟
در چه دهی؟ نیست او محتاج در
 -١قرآن مجید  -سوره ی  - ٤١فُصِِّلت  -آیه ی ٣٠
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١٤٣١/١
کاال ببینیم ،ترسی که مولوی مورد نظر دارد چیسات؟
آیا مولوی در این ابیات می خواهد بگویاد کاه انساان بایاد از
خدا بترسد؟ اگر این است ،پس مسئله ی عشق به خدا چه مای
شود؟ آیا این همه غزلیات عاشقانه ای که مولوی و دیگر عرفاا
در عشق به کضرت کق سروده اند از سر تر بوده ؟ اصال آیا
تر می تواند همراه و همپای عشق بشود؟
برای پاسخ به این پرسش اساسی که اغل مورد ایراد
از مثنوی می شود ،باید کمای باه ایان نکتاه توجاه داشات کاه
محتوای مطال مثنوی صرفا عرفانی نیست یعنی اینطور نیسات
که هر بیت از مثناوی را بخاوانیم ،یاک مفهاوم عرفاانی از آن
کاصل کنیم واقعیت این است که افکاار و عقایاد مولاوی در
مثنوی را می توان در چهار دسته تقسیم کرد:
 - ١در با آدا و رسوم اخالقی و اجتماعی مانند :پااداش
و مکافات ،راست و درو و غیره
 - ٢در با مسائل شرعی و فقهی و امور میهبی مانند :تسبیح
و تهلیل موجودات ،اختالب میاه به ساب اخاتالب دیاد و
نظر گاه است ،همه ی میاه کق نیستند و همه باطال نیساتند،
و موارد دیگری مانند :کیفیت وضو ،آ قلیل و کثیر(کُر بودن
آ ) تَحری قبله (وقتی در جایی جهت قبله معلوم نبود  ،به هار
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طرب می شود نماز خواند) ،کَدّ و تعزیز قاضی (کَدّ یعنی جزا
و عقوبت و تعزیر به معنی تنبیه و تأدیا اسات) ،تَایَمُِّم بجاای
وضو (جایی که آ برای وضو نباشد ،می توان تیمم کرد) و
غیره
 - ٣اصول کالمی و فلسفی از قبیل :مسائله ی جبار و اختیاار،
قضاا و قادر ،رجعات (بااز گشاات باه خادا) ،معااد جساامانی و
روکانی (رستاخیز) ،معاراج جسامانی و روکاانی ،اناواع نفاس
(نفس نامیه  -نفس اماره  -نفس انسانی  -نفس لوامه  -نفس
مطمئنه) ،و غیره
 - ٤عقاید عرفانی یا عشق و عرفان ،که شامل بحث در مسلک
خاص عرفانی و تصوب مولوی یا طریقت «مولویه» مای شاود
در این مباکث ،مولوی به جاوهر عرفاان خاود مای پاردازد از
قبیل :تجدید امثال و کرکت جوهری ،کوا پنهانی انسان غیر
از کوا هاهری است ،هفت وادی سیر و سلوک (هفت شهر
عشق) ،کد و مرز عقل ،وجود انساانی شااهکار خلقات اسات،
تجلی کق در آینه ی وجود انسانی ،وکدت وجود و وکدت
موجود ،پیوستن به کق و نیست شدن در هستی مطلق و بسیاری
1
از مباکث دیگر

« -١مولوی نامه» ،استاد جالل الدین همایی  -جلد اول  -صفحه ی ٢٤
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با یک نگاه مختصر به فهرستی کاه از مطالا مثناوی
آوردیم ،می توان به این نتیجه رسید که تمامی مطال مثناوی،
الزاما در باره ی عرفان نیست مولوی در جایی گفتگو در بااره
شااریعت اسااالم و مناسااک آن دارد ،و در جااایی دیگاار بحااث
عرفانی می کند در جایی کامال درباره ی اصول فقهای ساخن
می گوید و در جایی دیگر از عشق و رقص و موسیقی و سماع
کرب می زند طبیعتا در برخی موارد این بحث ها ممکن است
باا هاام هاااهرا در تعااارد و تضااد باشااند همااین چناادگونگی
مطال مثنوی ،سب شده اسات کاه گااهی مثناوی متنااق و
ضد هم به نظر برسد گویا این ایراد در زمان خود مولاوی هام
بوده که در دفتر ششم گفته:
مثنوی ما دکان وکدت است
غیر واکد هر چه بینی  ،آن بُت است
١٥٢٨/٦
بحث تار از خادا در مثناوی نیاز ،هماین مشاکل را
ایجاد می کند این بحاث در آغااز یکای از مباکاث شاریعت
است ،اما در مسیر تکاملی خود به مراکل عرفانی می رساد در
واق ،همانطور که انسان از راه شاریعت باه طریقات مای رساد،
تر نیز از راه شریعت آغاز می شود و در طریقت به عشق باه
خدا می انجامد
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با این توضیح بگیارید یک بار دیگر پرسش خاود را
تکرار کنیم :در قرآن مجید آیه های متعاددی وجاود دارد کاه
تر از خدا را تأکیاد مای کناد مولاوی نیاز در جاای ،جاای
مثنوی همین موضوع تر از خدا را بارها تکرار کارده اسات
اگر مولوی و دیگر عرفا ،قرآن را به عنوان یک کتاا مرجا،
قبول دارند ،پس باید این را هم قبول داشاته باشاند کاه انساان
باید از خدا بترسد از سوی دیگر می گویند انسان باید به خادا
عشق بورزد خو این موضوع خیلی کار را برای عرفا مشکل
می کند چگونه یک انسان می تواند از کسای بترساد و ضامنا
عاشق او باشد؟ این آمیزش تر و عشاق را چطاور مای تاوان
توجیه کرد؟
واقعیت این است که مولوی نیز باه عناوان یاک فقیاه
نامدار زمان خود که هزاران کس چشم باه فتاوا هاای دینای او
داشتند ،تر از خدا را باور داشته است زیرا که اعتقاد عمیاق
و بی تردید او از آیات قرآن را به روشنی می تاوان در سراسار
مثنوی فهمید اما تر از خدا را برای عامه ی مردم ،یعنی آنان
که هنوز جان شان به کمال نرسیده تجاویز و تأکیاد مای کناد
پس در پایین ترین کد تکامل ،انسان باید از خدا بترسد اوامار
او را که به صورت آیه های قرآن و دیگر کتا های آسمانی
نازل شده است ،تَعَبُِّدَا و بی چون و چرا بپییرد و اجارا کناد
15
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این نشانه ی بنادگی و عباادت اسات ایان نخساتین مرکلاه ی
تکامل و آگاهی است چرا تر  ،اولاین گاام آگااهی اسات؟
برای پاسخ دادن به این پرسش ،اول به پرسش دیگاری پاساخ
بدهیم آن این که تر از چه پدید می آید؟ وقتی چیزی برای
شما بی تفاوت بود و شما عظمت و یا قدرت ترسااننده ی او را
در نیافتید آیا ترسی دارید؟ کودک که ناآگاه اسات ،از آتاش
نمی ترسد و بی پروا دست را بر روی آن می گیارد اما انساان
آگاه هیچگاه چنین نمی کناد انساان ناآگااه ،وقتای از مهابات
چیزی آگاه نباشد ،طبیعتا از آن نمی ترسد
مولااوی داس اتان جااالبی در دفتاار دوم داردکااه همااین
مفهوم را به طنز بیان می کند :یک مرد روستایی ،گاو خاود را
در آخُور بسات و شایری آماد ،گااو را خاورد و در جاای آن
نشست روستایی ش هنگام خواست به گاو خود ساری بزناد
وارد آخور شد شیر بی صدا باقی ماند روستایی به تصور گاو،
به نیت خاراندن او دست به اعضای بدن شیر می مالید:
روستایی ،گاو در آخُور ببست
شیر ،گاوش خورد و بر جایش نشست
روستایی شد در آخُور سوی گاو
گاو را می جست ش آن کنجکاو
دست می مالید بر اعضای شیر
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پشت و پهلو ،گاه باال ،گاه زیر
٥٠٣/٢
شیر به خود می گفت :اگر کمی روشنایی باود و ایان
مرد می فهمید من شیر هستم ،زهره اش از تر می ترکید
گفت شیر :ار روشنی افزون شدی
زهره اش بدریدی و دل خون شدی
این چنین گستاب زآن می خاردم
کو در این ش  ،گاو می پنداردم
٥٠٦/٢
آن وقت مولوی نتیجه می گیرد که:
کق همی گوید که :ای مغرور ِکور
نه ز نامم پاره ،پاره گشت طور؟
٥٠٨/٢
مولوی از قول پروردگاار باه انساان هاای ناآگااه کاه
تر از خدا ندارند می گوید :تو خود تحقیاق نکارده ای تاو
خود عظمت مرا درک نکرده ای بلکه کورکورانه از من ناامی
به تو رسیده است این است کاه از مان بیخباری تاو مانناد آن
روستاییِ ناآگاه هستی که در تاریکی ،دست به شیر می مالیاد
اگر از قدرت ،عظمت و بزرگی من آگاه بودی ،از تر زهره
ات می ترکید و یا مانند کوه طور از هم متالشی می شدی اما
17
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همین ناآگاهی تو نیز خواست و اراده ی مان اسات زیارا اگار
آفتا بدون پرده و کجا بر تو بتابد و یا اگار انادکی باه تاو
نزدیک شود ،همه ی دنیا خواهد سوخت:
آفتابی کز وی این عالم فروخت
اندکی گر پیش آید ،جمله سوخت
١٤١/١
این است که تو باید مرکله به مرکله ،قدم باه قادم باه
من نزدیک شوی تا آسیبی به تو نرسد این مراکل کدام است؟
مولوی ،سه مرکله ی اصولی و بنیادی را مطرح می کند:
 - ١تر از خدا  -بدون آگاهی مقادماتی از قادرت
خدا محال است کسی به کمال برسد آن هایی که افتخاار مای
کنند خدا شنا نیستند و از خادا بای خبرناد ،در واقا ،ناآگااه
هستند اگر آگاه بشاوند کاه پشات ایان عظمات طبیعات ،چاه
صنعتگر توانایی هست ،نخستین واکنش آنان اکسا «تار »
است اگر کنار ماشین کاوه پیکار و عظایم و پیچیاده ای قارار
بگیریم که از مکانیسم آن بکلای ناآگااه باشایم( ،فارد کنیاد
همین سفینه های فضایی) نخستین واکنش ما تر خواهد بود
اگر کنار دریایی ،یا روی قله ی کوهی و یا صاحرای گساترده
ای ،تنهای تنها و در سکوت ،بنشاینید و مادتی در هماان کاال
سکوت به گستره ی طبیعت نگاه کنید ،به تدریج چنین ترسای
18
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را که بیان کرده ایم ،در خود کس خواهیاد کارد اصاطالکی
در این زمینه به کار می رود به نام «روح طبیعات» کاه در واقا،
نوعی آگااهی اسات کاه قابال بیاان نیسات در انساا ِن جویاای
آگاهی ،ابتدا همین آگااهی مابهم ،بوجاود مای آیاد هار چاه
آگاهی او افزایش می یابد ،تر او بیشاتر مای شاود در ایان
هنگام طبیعی ترین واکنش اغل انسان ها «فرار» اسات خاود
را رهانیدن از خطر اما اگر روکیه ی کنجکاو داشته باشد (کاه
اغل انسان ها این گونه اند و همین موج پیشرفت های بشار
شده است) دوباره باه منبا ،خطار بااز مای گاردد دوبااره مای
گریزد ،دوباره باز می گردد تا سر انجام به عظمت این پدیاده
ی طبیعت پی می برد کاال فقط متوجه ی شاگفتی ایان جهاان
شده است ،اما هنوز ناآگاه است هنوز نمی داند چرا می ترسد
این تر به تدریج با نوعی اکترام آمیخته می شود این هماان
«هیبت» است که مولوی بیان کارده هیبات نشاانه ی ناآگااهی
است ،اما نخستین گام برای «آگاهی» است این کالات «هیبات
گرفتگی» و قرار گارفتن در برابار عظمات طبیعات ،رفتاه رفتاه
نوعی باز نگری «خود» ،در انسان پدیاد مای آورد «خاود» ی
که جزیی از همین طبیعت سرشار از بزرگای و عظمات اسات
در این هنگام است که کالتی در انسان بوجود می آید کاه ناام
آن «اکسا کقاارت» اسات انساان خاود را در مقابال هیبات
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طبیعت ناچیز می بیناد در زمیناه ی دیان و آیاین و بااور هاای
انسانی نیاز بیشاتر مناساک دینای بارای تثبیات هماین اکساا
کقارت انسان در مقابل خدا است کتی اغل فضاای فیزیکای
محل عبادت ،به همین منظور طرح و سااخته مای شاود بطاور
مثااال تاااالر اغلا کلیسااا هااای قاادیم را بااا سااقفی بساایار بلنااد
می ساختند تا مقیا اندازه های انسانی نسبت به بنای تاالر ،باه
کداقل برسد یعنی انسان وقتی در این فضا رفی ،قرار می گیرد،
از نظر فیزیک انسانی ،خود را خیلی کوچک می بیند و هماین
مکانیسم ،از نظر روانی ،در اغل افراد همان اکسا کقاارت
را موج می شاود اگار باه ایان قبیال بناهاای دینای ،باا ایان
مختصات ساختمانی رفتید ،کتما بدانید که نظر بنیانگایاران آن
(شاید ناآگاه و از روی تقلید) همین است کاه شاما در آن جاا
اکسااا کااوچکی کنیااد انسااانی هاام کااه متوجااه ی عظماات
طبیعت می شود ،همین کالات کقاارت را درخاود کاس مای
کند چنین اکساسای را البتاه مولاوی و بسایاری از عرفاا نمای
پسندند که به زودی به آن خواهیم رسید
برخی در همین مرکلاه ی کقاارت بااقی مای مانناد
خورشید پرستان ،ستاره پرستان ،آتش پرستان و غیره از هماین
گروه اند این ها از آن اجزای طبیعت وکشت دارند بارای آن
ها قربانی می کنند اما برخی دیگر این مرکله را هم پشت سار
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می گیارند و رفته رفته عاشق طبیعت مای شاوند ایان عاشاقان
طبیعت از دیدن یک آبشار بلند و کوبنده در دل کوهسار کاه
بارش آن انسان را به کام مر می کشد ،از مواجهه با یخچال
های سپید و هولناک قله ی هیمالیا ،از امواج سرکش دریا و ده
ها پدیده ی هراسناک طبیعت ،نه تنها نمی ترسند ،کاه عاشاق
آن ها هستند ،به استقبال خطر می روند و کتی جان خاود را
در این راه مای گیارناد ایان هاا باا آن کاه ترسای از اجازای
طبیعت ندارند دیدشان ،تاکدّ این طبیعت اسات وبیشاتر از ایان
کدّ رانمی توانند «ببینند» ولی کسانی دیگرهساتند کاه اباراهیم
وار از این مرکله می گیرند و باه وجاودی «غیار آفال»،یعنای
وجودی که افول نمی کناد ،یعنای خادا ،مای رساند وجاودی
ورای این همه عظمت طبیعت
در قرآن مجید این مفهوم گیار از طبیعت باه خادا در
داستان کضرت ابراهیم (ع) اینگونه آمده است:
« وَکَیالِکَ نُری اِبراهیمَ مَلَکوُتَ السَِّمواتِ وَ اَالردِ وَ لِیَکاوُنَ
مِنَ الموُقِنینَ ( )٧٥فَلَمّا جَنَّ عَلَیهِ الَّیلُ رَآکَوکَبا قالَ :هایا رَبّای
فَلَمّا اَفَلَ ،قالَ :ال اُکِ ُّ اآلفِلینَ ( »)٧٦این دو آیه مفصل است
که معنای کامال آن را اینجاا مای آوریام« :و همچناین ماا باه
ابراهیم ملکوت و باطن آسمان ها و زمین را ارائه دادیام تاا باه
مقام اهل یقین رسد ( ) ٧٥پس چون ش تاریک نمودار شاد،
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ستاره ی رخشانی دید گفت ایان پروردگاار مان اسات پاس
چون آن ستاره غرو کرد و فرو شد (افول کرد) ،گفات :مان
چیزی که افاول کناد دوسات نادارم (ال اُکِا ُّ اآلفِلاینَ) [و باه
خدایی نخواهم گرفت] و آنگاه ماه تاباان را دیاد گفات :ایان
است خدا ی من و چون ماه نیز افول کرد ،گفت :اگر خدا مارا
هدایت نکند ،از گمراهان عاالم خاواهم باود و آنگااه (چاون
صبح شد) خورشید رخشان را دید و گفت :ایان اسات خادای
من و از همه درخشان تر و بزرگتر است و چون خورشاید نیاز
غرو کرد و ناپدید شد ،گفت (ای گروه طبیعت پرستان) من
بیزارم از هرآنچه شما شریک خدا می دانید همانا من روی
1
بگردانم به سوی کسی که آسمان و زمین را آفرید (»)٧٦
کسی که از طریق طبیعت به وجود آفریدگار پی مای
برد نیز ابتدا گرفتار تر از خدا می گردد و آنگااه تسالیم مای
شود تسلیم به این عظمت ،و خود را به او مای ساپارد در ایان
هنگام است که مرکله «توبه» پیش می آید توبه از گیشاته ای
که بی خبر از شناخت خدا به سر برده است در واق ،ایان توباه
همان نیست که ما می شناسیم یعنی گناهی کارده ایام و کااال
باید توبه کنیم خیلی از مردم هستند که بدون آن که باه خادا
 -١قرآن مجید  -سوره ی  - ٦انعام -آیه های  ٧٥و ٧٦
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اعتقاد داشته باشند ،انسان های خاو و منازه ای هساتند پاس
توبه در این جا برای جبران گنااه نیسات مفهاوم توباه در ایان
مرکله از تکامل آن دگرگونی و انقال درونای اسات کاه باا
شناخت خدا به انسان دست می دهد این است که نخستین قدم
و مرکله در راه طریقت را «توبه» مای شناساند در ایان مرکلاه
است که انسان به هیجانی دلپاییر و خوشای ای شایرین دسات
پیدا می کند:
هیبتی زآن خفته آمد بر رسول
کالتی خوش کرده در جانش نزول
١٤١٦/١
و به نوعی آرامش درونای مای رساد اماا دریغاا کاه بخاش
عظیمی از مردم دنیاا ،باا آن کاه از خادا مای ترساند ،آراماش
ندارند چرا این گونه اسات؟ چارا باا آن کاه ماردم محاروم و
بیچاره ای که ش و روز به درگااه خادا آه و نالاه مای کنناد،
نیااایش ماای کننااد و روز و شا خاادا ،خاادا ماای کننااد ،هنااوز
اکسا تر  ،کتی در کد کشانده ی آن دارناد در واقا ،باه
نااوعی «فوبیااا» ( Phobiaهاارا باای دلیاال و دور از واقعیاات)
گرفتار آمده اند؟ مولوی می گوید :این ها کساانی هساتند کاه
فقط از خدا می ترسند ،اما این تر از سر آگااهی و شاناخت
کقیقی خدا نیست ،بلکه ناوعی پیاروی از دساتور اسات
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تقلیدی است که مولوی آن را بد ترین نوع عباادت مای داناد
در همان داستان روستایی و شیر که در باال آمده ،پس از بیاان
عظمت خدا ،می گوید:
گر تو بی تقلید ازو واقف شوی
بی نشان از لطف ،چون هاتف شوی
٥١٢/٢
می گوید :اگر بدون ایان کاه از کسای تقلیاد کنای و
بر اسا شناخت خود خدا را بشناسی (واقف شوی) ،آن وقت
است که ندای هاتف غی را نیز خواهی شانید و باه مرکلاه ی
دیگر سلوک یعنی «درک هیبت خدا» می رسی
و در ادامااه ی همااین مطلا  ،داسااتان «خَاار برفاات» را
شرح می دهد داستانی انتقاد از تقلیاد است(داساتان شاماره ی
 ٤٠دفتر دوم)
مولوی در دفتر های دیگر مثنوی نیز باه مناسابت ،در
همین زمینه توبه می گوید:
هین سوار توبه شو در دزد ر
جامه ها از دزد بستان باز پس
٤٦٣/٦
می گوید :اگر توبه کنی ،می تاوانی جاماه ی عباادت
واقعی که «نفس دزد» از تاو دزدیاده اسات ،بااز پاس بگیاری
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عمری که در آن توبه ی ناشی از خداشناسی پدید نیاید ،یعنای
آن انقال نخساتین تکامال روانای ،در شاخص بوجاود نیایاد
وهمه عمر ،خدا از دل و ضامیر او غایا باشاد ،عمار نیسات،
زندگی نیست« ،مر کاضر» است بر چنین عمری جز جاان
کندن چه نام می شود گیاشت «مار کاضار» چیسات؟
همین زندگی اسارت در بند نفس اسات کاه باا آن کاه انساان
هاهرا زنده است ،در واق ،مرده است مولوی می گوید :پس از
مرکله ی توبه ،مرکله ی «درک هیبت خدا» است یعنی هماان
که رسول روم رسید (رسول روم به عنوان یک سامبل ،ناه باه
عنوان نمونه که ابتداباید مرکله ی توبه را مای گیراناد) کسای
که توبه اش کقیقی باشد ،یعنی توبه ای بدون انتظاار پااداش از
سوی خدا ،بادون انتظاار دساتیابی باه بهشات ،بادون تظااهر و
خودنمایی و در یک کالم توبه ای از دل ،ناه از فکار باشاد،
آن وقت به تدریج به مرکله ی درک هیبت خدا می رسد
هیبت کق است این از خلق نیست
هیبت این مرد صاک دلق نیست
١٤٢٣/١
در ابتدای همین داستان خوانادیم کاه رساول روم ،باا
دیدن خلیفه ی خفته بر زمین چه کالی پیدا کارد در او ناوعی
اکسا ضد هم پدید آمد« ،تر همراه با مهر» در مرکلاه ی
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اول «تر همراه با اکترام» است کاه ساالک از منظاری دیگار
این عالم را می بیند همه ی آن چیز هایی کاه قابال پیراماونش
بود و توجه او را بر نمی انگیخت ،اکنون به شادت توجاه او را
به خود جل می کند هر چه در ایان عاالم مای بیناد ،بارایش
شگفت انگیز است و همین باز شدن چشم دل است کاه در او
نوعی اکترام به آفریننده ی این همه شگفتی ها بوجود مای
آورد پس از این مرکله اسات کاه باه دوماین قادم مرکلاه ی
«هیبت» می رسد و آن این است که دریافت و تحسین این همه
زیبایی و شگفتی در عالم ،سب بوجود آمدن نوعی ادراک در
او می شود و به این نتیجه می رسد که این همه زیباایی مای
باید از خالقی زیبا و آگااه پدیاد آماده باشاد هماین ادراک
ساده ،باعث می شود که نوعی «گرایش» به آفریدگار این همه
شگفتی و زیبایی در او بوجود بیاید هر چه در این عاالم بیشاتر
می بیند و بیشتر آگاه می گردد« ،گرایش» او به خدا به تدریج
بیشتر می شود ،بطوری که یکباره کس می کناد کاه مهار باه
خاادا در دل او نشسااته اساات تااا ساارانجام ،آن برکاات و اقبااال
کقیقی نصی سالک می شود و بدون آن که بداند چگونه این
مراکل پیش آمده است« ،عاشق خدا» می شود در نهایت ایان
مرکله (آدم شدن) است که او دیگر از چیزی نمی ترسد ،کتی
از خدا دل او قوی ،هن او پویاا ،وجاودش سرشاار از مهار و
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عشق و شفقت به دیگران می شاود هماان گوناه کاه خادا بای
دریغ به همه مهر دارد او نیز این گونه است
چرا او کتی از خدا نمی ترساد؟ زیارا کاه مای گویاد
هیچکس ،کتی خدا نمی تواند چیزی از او بگیرد مار  ،کاه
این همه اسبا تر انسان ها است ،برای او نعمتای اسات کاه
می تواند به وصال معشوق خود (خدا) برسد ثاروت و مقاام را
که از خود نمی داند ،اینها را «امانت» هایی می داناد کاه خادا
نزد او گیاشته و به تجربه دریافته است که دیر یا زود ،بایاد در
همین دنیا بگیارد و بگیرد این اسات کاه از دسات دادن ایان
بازیچه ها باعث تر او نمی شاود قلا او لبریاز از عشاق باه
همه ی اجزای همین عالم است زیرا در همه ی ایان هاا بارقاه
ای از نور و وجود معشوق خود را مای بیناد او دیگار تعلقااتی
مخصوص به « خود» در این دنیا نمی شناسد کااال او فقاط باه
خانواده خود عشق نمی ورزد ،بلکه همه ی دنیا ،همه انسان ها،
با رنگ و نژاد و دین وآیین ملیت متفاوت ،فرزندان او هستند
زیرا او اکنون دیگر «آدم» شده است و خالیق ،آدمیزاده،یعنای
1
فرزندان او هستند این است آن کیمیا و اکسیر عشق به خدا
 -١موضوع «هیبت» از دیدگاه موالنا ،در کتا « و چنین گفت مولوی» ،مهدی
سیاح زاده  ،شرکت کتا  ،لو آنجلس )٢٠١٠( ١٣٨٩ ،از صفحه  ،٧٠٩تحت
عنوان «هیبت» ،بطور مشروح نوشته شده که می توان به آن مراجعه کرد
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