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چکیده
آموزه والیت حلقه اتصال دو جریان مهم تشیع و تصوف در عالم اسالم است ،از این رو درونمایه اصلی آثار
پیشگامان هردو جریان سیره و سخنان اولیا بوده است .این جستار به تحلیل و نشان دادن سیمای علی(ع) در
سه اثر سترگ جاللالدین محمد مولوی (مثنوی ،کلیات شمس و مجالس سبعه) و گزارش افالکی از مناقب
او اختصاص دارد .موالنا (672-604ق) که بیتردید خود از کامالن طریقت است ،سلسله طریقت و حتی
ن َ َسبیت مادری خود را به امیرالمؤمنین میرساند .در نگاه مولوی ،از ویژگیهای بیقیاس حضرت علی(ع)،
اخالص ،زهد ،بینش ،شهود و مرگ ستایی مورد اقتدای جاللالدین است .افزون بر آنها ،رحمت و کرم علی
تا بدان حد است که در گزارش احتما ً
ال برساخته مولوی از داستان عمرو بن عبدود ،علی(ع) سرانجام هم
حیات جسمانی و هم حیات معنوی به آن یل عرب اعطا میکند و حتی به ابنملجم نوید شفاعت در روز
حشر میدهد .در نظر مولوی ،علی تنها محرم اسرار شب معراج پیامبر بوده است .همچنین در باور وی ،اگر
حب دنیا و ریا است ،بلکه در پی این بود تا نخل
آن شاه هستی ،در پی کسب مقام خالفت بود ،نه برآمده از ّ
خالفت و نیابت پیامبر را به ثمر برساند و آن را جانی دگر بخشد.
کلیدواژهها :مثنوی معنوی ،مولوی ،حضرت علی(ع) ،والیت ،تش ّیع.

ترازوي احد خو :علي(ع) در آثار مولوي

erfan407@yahoo.com
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 )1جایگاه اولیا در عرفان اسالمی
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مهمترین کارکرد و غایت همه انبیا و ادیان آسمانی،
بخشیدن حیات دل به مردگان عالم معنا و ارائه نور
سلوک و وارد گردانیدن آنها به عالم نور است که
ُ
ين
در قرآن به والیت تعبیر شده است:
«اهلل َولِ ُّي الَّ ِذ َ
آ َم ُنو ْا ُيخْ ِر ُج ُهم ِّم َن ُّ
الظ ُل َم ِ
ين َك َف ُرو ْا
ات ِإلَى الن ُُّو ِر َوالَّ ِذ َ
َأ ْولِ َيآؤُ ُه ُم َّ
ُّور ِإلَى ُّ
الظ ُل َم ِ
وت ُيخْ ِر ُجونَ ُهم ِّم َن الن ِ
ات
الطا ُغ ُ
ُأ ْولَ ِئ َ
اب الن ِ
ون»؛« 1خداوند
َّار ُه ْم ِفي َها خَ الِ ُد َ
ك َأ ْص َح ُ
سرور كسانى است كه ايمان آوردهاند ،آنان را از
تاريكيها به سوى روشنايى به در مىبرد و[لى] كسانى
كه كفر ورزيدهاند ،سرورانشان [همان عصيانگران=]
طاغوتند كه آنان را از روشنايى به سوى تاريكيها به
در مىبرند .آنان اهل آتشند كه خود در آن جاودانند».
در هندسه معرفت دینی ،خداوند در آفرینش خود،
آدمی را عالیترین تجلی صفات خویش دانسته است
و از آنجا که هدف نهایی از این آفرینش تکامل انسان
است ،همه چیز به شوق «آدمیت» به سوی او حرکت
میکند .همه چیز ،از معدنیات تا بشر ،دانسته و ندانسته،
در آرزوی مرتبه انسان کامل است ،اما تنها معدودی به
کسب این مرتبه فرا خوانده میشوند 2.به بیانی دیگر،
تمام کائنات عالم در اطوار و منازل خلقت ،کمالشان
در این است که منتهی به مرتبه انسانی گردند ،کمال
خود انسان که عبارت از نیل به مرتبه خالفت الهی
است ،از طریق از خود رهایی و فنای خودی ممکن و
3
حاصل میگردد.
پیامبران انسانهای کاملی بودند که از جانب خدا پیامی
برای کل جامعه بشری دریافت کردهاند .اولیا ،کسانی
هستند که از یکی از پیامبران تبعیت ،و به آن مقام کمال
انسانیت که پیامبران نوع بشر را به آن میخوانند ،دست
پیدا میکنند .میتوان گفت وحی فرستاده شده از جانب
خدا به پیامبران ،هم حاوی صورت و هم دربر دارنده
 . 1بقره.257 ،
 . 2شکوه شمس ،ص.355
سر نی ،ج ،2ص.607
ّ .3

معنا است 4.کتاب آسمانی ،تعالیم دینی و تمام اعمال
عبادی که پیامبر عرضه میدارد« ،صورت» است و
«معنا» محتوای روحانی این صورت بیرونی است.
اولیا گرچه در امور صوری از پیامبر متابعت میکنند،
ولی از معنای باطنی وحی آگاهی کامل پیدا میکنند.
اولیا در ظاهر ،از لحاظ عمل در بسیاری از عناصر
صوری دین ،به پیامبر اقتدا میکنند ،ولی در باطن،
مستقیم ًا با خدا در تماس هستند و به این معنا ،وحی
خود را دریافت کردهاند .البته بسیاری از صوفیان به
دقت بین وحی (نبوی) و الهام یا کشف و شهود اوليا
تمایز قائل میشوند 5.اختالف مراتب نبوت و واليت،
6
مانند اختالف مراتب نور در شدت و ضعف است.
در اساس ،مرتبه اوليا درست قبل از مرتبه انبیا است
7
و آنان به «بانگ حق اندر حجاب» سخن میگویند
و مانند اسرافیل فرشته رستاخیز ،قادر هستند مردگان
را جان بخشند 8.اولیا حتی قادرند به قدرت حق ،تیر
جسته از کمان؛ یعنی سرنوشت را تغییر دهند .آنان
واسطه دست حق هستند و بدین جهت میتوانند بین
سبب و اثر ارتباط برقرار سازند و نیز گفتهها را از
9
خاطر افراد محو کنند.
مهمترین دغدغه همه عارفان مسلمان ،از جمله
جاللالدین محمد مولوی (672-604ق) ،نیز گسترش
این نور بوده است .در نظرگاه جاللالدین ،در غیاب
انبیا و سپری شدن فصل گل و گلستان انبیا ،به ناچار
باید بوی گل را از گالب اولیا استشمام کنیم؛ 10زیرا
فقط اوليا هستند که میتوانند آدمیان را به آفاق نور
برسانند .آنان (با نامهای :قطب ،ابدال ،شيخ ،پير ،کامل،
عاشق ،عارف و ولي) ،چونان اسرافیل در دلهای مرده
 . 4سي طریق صوفیانه عشق ،ص.133
 . 5همان ،ص.134
 . 6نک :مثنوی معنوی.827-822 ،2 ،
 . 7نک :همان.1936-1934 ،1 ،
 . 8نک :همان.1930 ،1 ،
 . 9ن��ک :هم��ان1669 ،1 ،؛ موالنا دی��روز تا امروز ،ش��رق تا غرب،
صص506و.507
 . 10نک :مثنوی معنوی.1675-1671 ،1 ،

 . 11نک :همان.2361 ،3 ،
 . 12حکمت و هنر معنوی ،ص.44
 . 13نک :مثنوی معنوی.3599 ،3 ،
 . 14نک :همان.423 ،1 ،
 . 15نک :همان.1794-801 ،4 ،
 . 16سي طریق صوفیانه عشق ،ص.134
 . 17مثنوی معنوی741 ،5 ،و.742
 . 18نک :همان.2339-2334 ،5 ،
 . 19نک :همان741 ،5 ،و.742
 . 20نک :همان.3220-3218 ،2 ،

 )2تجلیل مولوی نسبت به خلفای پیامبر

بیتردید کمیت و ژرفای ارادت مولوی نسبت به موالنا
بیهمتا است ،با وجود این ،جاللالدین رسم ًا سنی
است و به ویژه در آغاز مواعظ رسمی ،از خلفای دیگر
با احترام یاد میکند« :الحمدهلل االول الذى  ...بعث
نبينّا محمدا(ص) العناية االزلية بضاعته و انشقاق القمر
اشارته  ...و جبرئيل خادمه و البراق مركبه و المعراج
سفرته و سدره المنتهى مقامه و قاب قوسين مطلبه و
الصديق عاشقه و مستهامه ،الفاروق عدله و
مرامه و ّ
حسامه و ذوالنّورين ختنه و امامه و المرتضى شجاعه
22
و صمصامه ،عليهم رضوان اهلل و سالمه».
در مثنوى نيز خلفاى پيامبر به ترتيب به داشتن
اوصاف صدیق ،فاروق ،ذیالنورین ،و شیرخدا ستايش
 . 21شکوه شمس ،ص.28
 . 22مجالس سبعه ،ص.98
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ترازوي احد خو :علي(ع) در آثار مولوي

جان تازه میدمند؛ 11زیرا از خود مرده و به حق زنده
شدهاند و همه اوصاف آنان ،ربّانی و حقانی شده
است 12.اوليا ،نهنگان قعر دریای جالل خداوند 13و
برتر از آن ،سایه خدا بر روی زمین هستند 14.اوليا،
جواسیس قلوب 15و طبیبان خدایی هستند که بیمزد
و منت به درمان امراض درونی آدمیان میپردازند.
در این نگرش ،پیامبران و اوليا از یک سنخ هستند،
تقریب ًا هرچه در مورد پیامبران گفته شده ،درباره اوليا
هم مصداق دارد .ارجاعات مداوم موالنا به ضرورت
پیروی از پیامبران ،به معنای ضرورت تبعیت از اوليا
16
نیز هست.
ولي کامل در ميان مردم ،مانند
در نگاه موالنای بلخیّ ،
نبي در ميان امت است .همانگونه که نبي واسطه کمال
ولی کامل هر زمان نيز نسبت به
و هدايت انسانها استّ ،
مردم ،چنين مرتبه و وظيفهاي را بر عهده دارد:
چون بدادي دست خود در دست پير/
پير حکمت کو عليم است و خطير
کو نبي وقت خويش است اي مريد/
17
تا از او نور نبي آيد پديد.
مولوي به سبب آنکه اوليا را مظهر صفات حق ميداند،
به سالکان و مخاطبان همواره توصيه ميکند که خدمت
به اولياي حق را فرو نگذارند 18و چنگ در دامن
هدايت و ارشاد آنها زنند 19و هرگز ـ چه در ظاهر و
چه در باطن ـ آنان را انکار نکنند و رعايت ادب را
20
در پيشگاه ايشان و در ضمير و نهان داشته باشند،
تا مشمول انفاس قدسي آنان و در نتيجه ،رحمت و

عنايت حق گردند.
در قیاس با آثار دیگر عارفان ،یادکرد و اهتمام موالنا
به اولیای حق بیبدیل است .حتی غالب اشعارش
که در غالب غزل و عمدت ًا بداهه سروده شدهاند ،به
نام خداوندگارش شمسالدین تبریزی است .شمس
در نخستین دیدار (642ق) ،پس از پرسشی در باب
مقایسه اوليا و انبیا و اینکه آیا ابایزید بزرگتر است یا
مصطفی (شمسالدین محمد تبریزی ،قرن  ،)17مسیر
زندگی او را دگرگون کرد ،البته موالنا خود از زمره
ارباب قلوبی است که از ناحیه استعداد ذاتی و از ناحیه
عبادات و ریاضات مشمول عنایات خاصه الهیه است و
از سبک سخن و اخبارات موجود در کلمات او معلوم
میشود که از اوليا اهلل و کامالن است 21.میتوان گفت
به جز شمس ،بیش از دیگران ،نام و یاد و سخنان
ولی بزرگ حق علی(ع) ،در تعالیم مولوی بازتابیده
ّ
است .این جستار به بازسازی نمایی اجمالی و جزئی
از سیمای علی در سه اثر سترگ موالنا (مثنوی ،کلیات
شمس و مجالس سبعه) و مناقب العارفین با تحلیل
مبانی نقلی (قرآنی و روایی) سخنان او میپردازد.

44

سال نهم
شماره-36تابستان 1393

گرديدهاند:
چون ابوبكر آيت توفيق شد/
صديق شد
با چنان شه صاحب و ّ
چون عمر شيداى آن معشوق شد/
حق و باطل را چو دل فاروق شد
چونكه عثمان ،آن عيان را عين گشت/
نور فايض بود و ذى النّورين گشت
چون ز رويش مرتضى شد درفشان/
23
گشت او شير خدا در َمرج جان.
جاللالدين واليت ،امامت و خالفت را منحصر در
نسب خاص نمىداند .موالنا در دفتر ششم مثنوى
مىگويد« :همه اقوال ،اعمال محمد(ص) گشايش در
گشايش است .صدها هزار آفرين بر جان او و بر ظهور
و قدوم فرزندان او باد» .او سپس به توضيح فرزندان
پيامبر(ص) پرداخته است ،و اخالف سعادتمند او را
كسانى مىداند كه از عنصر جان و دل آن حضرت زاده
شدهاند ،هرچند كه از نظر جسمى و آب و گل ،نسب
آنان به او متصل نباشند .چه در بغداد و چه در هرات
يا در رى به دنيا آمده باشند .جاللالدين برخالف
غالب فرق کالمی ،شرط نسبیت را مهم نمیداند و همه
اخالف پيامبر(ص) را به شاخههاى گل مانند مىداند
كه اگر در هر خاك يا زمينى رويند ،خاصيت واحد
جانبخش و فرحبخش دارند .وی نيز زادگان واقعى
پيامبر را چون خورشيدهايى مىداند كه اگر از مشرق
يا مغرب سر زنند ،خاصيت واحد خاص خود را دارند
24
و هدايتگر و روشنكننده تاريكيها هستند.
جاللالدين در دفتر دوم مثنوى مىگويد« :شرط اصلى
شايستگى فرد براى مقام امامت ،واليت و خالفت،
خلق نكوى است و هركس كه واجد اوصاف واالى
اخالقى باشد ،امام قائم زمان خود است ،اعم از اينكه
از نسل عمر يا نسل على(ع) باشد و واجد خوى نكو،
هم هدايت شده و هم هدايتگر است»:
 . 23مثنوی معنوی.925-922 ،2 ،
 . 24همان.179-174 ،6 ،

مهدى و هادى وى است اى راه جو/
هم نهان و هم نشسته پيش رو
هركه را خوى نكو باشد ،ب ِ َرست/
هركسى كو شيشه دل باشد ،شكست
حى غايب ،آن ولى است/
پس امام ّ
خواه از نسل عمر ،خواه از على است
پس به هر دورى ،وليى قائم است/
25
تا قيامت ،آزمايش دايم است.
بازتاب علی(ع) در آثار مولوي

 )1سلسله معنوى مولوى به علي(ع) بازمىگردد

از افعال صوفیان که از لحاظ معنای رمزی ارتباط
نزدیکی با والیت تشیع دارد ،پوشیدن خرقه و انتقال
آن از شیخ و مراد به مرید به عنوان رمز انتقال تعالیم
باطنی است .طبق حدیث کساء ،پیامبر دختر خود
فاطمه ،علی ،حسن و حسین(ع) را فراخواند و بر آنها
ردایی افکند .این ردا و خرقه رمز انتقال والیت کلیّه
محمدیّه به صورت والیت جزئیه فاطمیّه به حضرت
زهرا و از ایشان به ائمه معصومان است 26.در حقیقت،
در عالم تصوف از اصول اصلی و بدیهی است که مشایخ
تصوف و عرفان رشته اجازه خود را در امر طریقت به
حضرت علی(ع) و از ایشان به پیامبر برسانند .تقریب ًا
همه سالسل صوفیه چه آنها که صراحت ًا شیعی هستند،
مثل نعمت اللهیّه و ذهبیّه و چه آنها که مذهب فقهی
ایشان صراحت ًا شیعی نیست و در زمانها یا مناطق تحت
فرمانروایی حکام سنی مذهب ،ظاهرا ً سنی مینمودند،
مثل سهروردیه و شاذلیه ،اعتقاد و بلکه اصرار دارند که
27
رشته اجازهشان به حضرت علی(ع) میرسد.
به هر روی ،انتساب مذکور اظهار ارادت و اتصال
معنوی موالنا را به علی(ع) میرساند .مسئله انتساب
خرقه و سلسله طريقت به اميرالمؤمنين على(ع) چنان
 . 25همان.818-815 ،2 ،
« . 26سیر اندیشه والیت در تصوف اسالمی» ،ص.103
« . 27گفتاری در باب انتس��اب سالسل صوفیه به حضرت علی(ع)»،
ص.61

 . 28عينالقض��ات همدانى در ش��كوى الغريب ،اگرچه خود را از اتهام
گراي��ش به مبانى اعتقادى ش��يعه (تعليمه = اس��ماعيليه) تبرئه مىكند،
اما نخس��تين مقتداى عرفان و تصوف اس�لامى را پس از پيامبر گرامى
اس�لام(ص) ،جز اميرالمؤمنين على(ع) نمىدان��د .مقتول ديگر صوفيه،
ش��يخ شهابالدين س��هروردى نيز به تشيع منسوب ش��ده است (ر.ک:
شکوی الغریب ،ص.)48

 )2از عل�ى(ع) آم�وز ( ...علی(ع) افتخ�ار هر نبی و

ولی)
هر ّ

مناقب و فضايل على(ع) ،از زبان مولوى ،در داستان
«از على آموز اخالص عمل» ،بيش از ديگر سخنان
او تج ّلى كرده است .مقايسه آنچه كه در منابع تاريخى
و روايى اهلتسنن و اهلتشيع در اين باب آمده ،با
گزارش مولوى و توجه به تفصيلها و تغييراتى كه موالنا
در داستان به وجود آورده است ،ميزان عالقهمندى
ارادت مولوى را به على(ع) مىنماياند.
از منابع اهلتسنن ،كتاب كيمياى سعادت غزالى كه
 . 29مناقب العارفین ،ج ،2صص997و.998
 . 30همان ،ج ،1ص.75
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در بين عرفا و متصوفه اسالمى شدت يافت كه بسيارى
از آنان به همين دليل ،متهم به تشيع مىشدند 28.بنابر
آنچه كه افالكى آورده ،ارادتمندان موالنا همچون
بسيارى ديگر از عارفان ،سلسله معنوى خود را به
على بن ابيطالب(ع) ختم مىكردند:
خيال شاه خوش خويم ،تبسم كرد با رويم/
چنين شد نسل بر نسلم ،چنين فرزند فرزندم.
و همچنان ختم كتاب بر ذكر سلسلهالذكر كرده شد
و اين است ذكر بيان سلسله ذكر ال اله اال اهلل ،محمد
رسول اهلل :كفاه روات چنين روايت كردهاند از حضرت
اميرالمؤمنين ،اسداهلل الغالب على بن ابىطالب(ع) كه
روزى او گفت :اى رسول خدا! راه نماى تو به من سوى
خدا ،بر آسانترين راهها و فاضلترين نزد خداوند ،و
سهلترين ،بر بندگان خدا .پيامبر(ص) فرمود :بر تو
باد ،يا على آن چيز كه به بركت ورزيدن آن ،نبوت
را يافتم .على گفت :آن چه چيز است؟ پيامبر(ص)
فرمود :آن مداومت است بر ذكر خدا در خلوت ،پس
على گفت[ :اگر] اين چنين باشد فضيلت ذكر ،كه همه
مردمان ،ذكر خداى ميكنند .پس پيامبر فرمود :خمش
يا على ،قيامت برنخيزد ،مادام كه بر روى زمين گوينده
ذكر خدا باشد .بعد از آن ،پيامبر(ص) ،كلمه ال اله اال
اهلل را تلقين كرد و بر على فرو خواند و بگفت :يا على،
تو خمش كن تا من سه بار ذكر اهلل مىكنم و تو از من
مىشنوى .پس آنگاه بازگردان تا من مىشنوم از تو.
همچنين اميرالمؤمنين على(ع) تلقين كرد حسن بصرى
را ،و حسن بصرى تلقين كرد حبيب عجمى را و حبيب
عجمى تلقين كرد داوود طايى را و داوود طايى تلقين
كرد معروف كرخى را و معروف كرخى تلقين كرد
سرى سقطى را و سرى سقطى ،جنيد بغدادى را و

جنيد بغدادى تلقين كرد شبلى را و شبلى تلقين كرد
محمد زجاج را و محمد زجاج تلقين كرد ابوبكر نساج
را و ابوبكر نساج تلقين كرد غزالى را و غزالى تلقين
كرد احمد خطيبى بلخى را و احمد خطيبى بلخى تلقين
كرد شمساالئمه سرخسى را و شمساالئمه سرخسى
تلقين كرد موالنا بهاءالدين محمد ،معروف به بهاء
ولد را و بهاء ولد تلقين كرد برهانالدين سيد محقق
ترمذى را و سيد برهانالدين محقق ترمذى تلقين كرد
حضرت موالنا جاللالحق و الدين محمد را و حضرت
موالنا جاللالدينمحمد تلقين كرد موالنا شمسالدين
تبريزى را و موالنا شمسالدين محمد تبريزى ،تلقين
29
كرد موالنا ابن موالنا ،بهاءالدين محمد ولد را . ...
طرفه آنكه در آثار مولويه ،نسب جسمانى جاللالدين
بلخى از قِبَل مادر به على(ع) بازمىگردد« :همچنان
از حضرت سيد برهانالدين منقول است كه او روايت
كرد كه حضرت شيخ بهاء ولد پيوسته ميان اصحاب
كرات مىفرمود كه خداوندگار من از نسل بزرگ
به ّ
است و پادشاه اصيل است و واليت او به اصالت
است ،چه جدهاش دختر شمساالئمه سرخسى است.
گويند كه شمساالئمه ،شريف بود و هم از قِبَل مادر به
اميرالمؤمنين على مرتضى مىرسد ـ كرم اهلل وجهه ـ و
30
از قبل پدر به ابوبكر صديق(رض)».
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احتما ً
ال مورد نظر و توجه مولوى بوده ،حكايت را
به اجمال به اين صورت بيان كرده است« :على(رض)
كافرى را بيافكند تا بكشد ،وى آب دهان در روى
على پاشيد؛ وى را دست بداشت و نكشت و گفت:
خشمگين شدم ،ترسيدم كه براى خداى نكشته
باشم» 31.برخى منابع شيعى روايت مذكور را با تفصيل
بيشترى بيان كردهاند ،از جمله در كتاب ميزان الحكمه
روايت زير منقول است« :در آن روز كه على(ع) با
عمرو بن عبدود روياروى شد و در همان حال كه
مىخواست او را بكشد ،از كشتنش دست باز كشيد و
برگشت .حذيفه كه همراه با پيامبر و يارانم ،دورادور
صحنه كارزار را مىنگريست ،بر اين كار على(ع) خرده
گرفت ،پيامبر(ص) بدو فرمود :تند نرو ،اندكى درنگ
كن تا على (ع) بازگردد و راز و رمز كار خويش
باز گويد .چون على(ع) عمرو بن عبدود را كشت و
بازگشت ،پيامبر(ص) راز كار او را پرسيد ،گفت :چون
خواستم او را بكشم ،مادرم را بد گفت و بر چهرهام
آب دهان پاشيد ،ترسيدم اگر در آن حال او را بكشم،
براى شادى دل خويش بكشم؛ از او دست باز كشيدم.
چون آرام يافتم و خشمم فرو نشست ،او را براى خدا
32
كشتم».
براساس داستان مولوى ،على(ع) پس از پيكارى
سخت ،در يكى از جنگها ،بر پهلوانى غلبه يافت ،و
بيدرنگ شمشيرش را به قصد كشتن او برافراشت .در
اين لحظه ،پهلوان مذكور آب دهان بر روى مبارك آن
بيانداخت .فوراً ،على(ع) دست از كشتن او كشيد و در
پاسخ به علت توقف قتل او گفت :من براى فرو نشاندن
خشم يا ارضاى شهوت و هوى و هوس خود دست به
شمشير نمىبرم .در ضمن در اين اثنا ،برخى از اوصاف
خود و ديگر اوليا را برشمرد.
 . 31كيمياى سعادت ،ج ،1ص.517
 . 32تجلى قرآن و حديث در ش��عر فارسى ،ص ،245به نقل از :ميزان
الحكمه ،ج ،2ص 317و مس��تدرك الوسائل ،ج ،18ص .28در مناقب
ابنشهر آشوب ،ج ،2ص ،115مشابه اين روايت ذكر شده است (ر.ك:
نقدی بر مثنوی ،ص.)195

برخالف روایات مشهور ،در گزارش رحیمانه مولوی،
خصم علی ،آن يل پرآوازه ،سرانجام با ديدن رفتار
على(ع) و شنيدن سخنان او ،اسالم آورد و در نتيجه،
از كشته شدن نيز رهايى يافت .چنان كه در ابيات
آتى ديده مىشود ،مولوى آن روايت كوتاه را به درازا
در قالب حدود  120بيت 33به نظم درآورده و تفصيل
داستان و اوصاف على را از زبان سوم شخص داستان
(خود مولوى) و از زبان خصم او و نيز از زبان خود
على(ع) بيان كرده است .موالنا در بيت نخست داستان،
به جز توصيه به اخالص ورزيدن ،با تقديم نام على در
مصراع اول ،بر آموختن اخالص از «على» تأكيد دارد
كه از نظر ادبى معنىدار است .در ابيات بعد ،از نگاه و
زبان خود ،على را كسى مىداند كه همه انبياي عظام
به وجود او افتخار مىكردهاند و به نوعى تساوى و يا
حتى برترى شأن و مقام على بر انبيا و اوليا باور دارد و
ديگر آنكه معتقد است همه كائنات از جمله ماه آسمان
كه خود مظهر نورافشانى و زيبايى است ،در مقابل او
سر تعظيم فرود مىآورند:
از على آموز اخالص عمل/
شير حق را دان منزه از دغل
در غزا بر پهلوانى دست يافت/
زود شمشيرى برآورد و شتافت
او خدو انداخت بر روى على/
افتخار هر نبى و هر ولى
آن خدو زد بر رخى كه روى ماه/
سجده آرد پيش او در سجدهگاه
در زمان ،انداخت شمشير آن على/
34
كرد او اندر غزايش كاهلى.
هماورد على(ع) از اينكه در آن موقعيت حساس و
خطرناك ،او را رها كرده بود ،سخت در شگفت شده
و در حيرت افتاد كه چه عاملى و انگيزهاى در كار
شده بود كه خطر بزرگ از دست دادن جان ،برايش
 . 33نک :مثنوی معنوی.3843-3721 ،1 ،
 . 34همان.3725-3721 ،1 ،

 . 35همان.3733-3726 ،1 ،

 . 36همان.3754-3745 ،1 ،
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اهميت كمترى داشت .از اين رو ،علت ترك خصم را
از او جويا شد و همچنين از حضرت پرسيد كه در
اين ترك چه چيزى ديده بود كه بازتابش در دل او
نيز انعكاس يافت و شعلهاى برافروخت؟ مولوى سپس
از زبان خصم على ،او را شير خدايى مىداند و در
جوانمردى به مصداق حديث نبوى «الفتى اال على»،
براي او مقامى را قائل است كه هيچكس را ياراى درك
آن نيست .همچنين در جوانمردى ،على را به ابر نعمت
الهى مانند مىكند كه در صحراى تيه بر بنىاسرائيل،
بىدريغ فرو مىباريد:
گشت حيران آن مبارز زين عمل/
وز نمودن عفو و رحم بىمحل
گفت بر من تيغ تيز افراشتى/
از چه افكندى مرا بگذاشتى؟
آنچه ديدى بهتر از پيكار من/
تا شدى تو سست در اشكار من؟
آنچه ديدى كه چنين خشمت نشست/
تا چنان برقى نمود و باز جست؟
آنچه ديدى كه مرا زان عكس ديد/
در دل جان ،شعلهاى آمد پديد؟
آنچه ديدى برتر از كون و مكان/
كه به از جان بود و بخشيديم جان؟
در شجاعت شير ربانيستى/
در مروت ،خود كه داند كيستى؟
در مروت ابر موسيّى به تيه/
35
كامد از وى خوان و نان بىشبيه.
سپس موالنا از زبان آن مبارز ،على را سراسر «عقل
و بينش» مىخواند و همچنين از نگاه وى ،گرچه
ذوالفقار على(ع) در كشتن دشمنان بىنظير بوده ،ولى
شمشير شكيبايى او با تيزى بيشتر جانها را منقلب
مىكرد و علم الهى او نيز جان آدميان را از پليديها
پاك مىنمود .خصم مىگويد :اى على! حقيقت علم و
حلم و تدبير تو ،همه از اسرار خداوندى بهره مىگيرد

كه پنهان و بدون ابرازّ ،فعال ما يشاء است .على در
تشبيه مولوى ،همچون بازى شكارى است كه همواره
بر بازوى شاه مقيم و به صيد مىپردازد ،به همين سان،
در باور وى ،على(ع) مأمور خداوند در هدايت كردن
بندگان و شكارگر معنوى بندگان خدا است و او ،اسرار
عالم غيب را به رأىالعين مشاهده مىكند ،ولى افسوس
كه ديگران از آن ديد برخوردار نيستند و به ناچار
اختالف رأى مىيابند:
اى على كه جمله عقل و ديدهاى/
شمهاى واگو از آنچه ديدهاى
تيغ حلمت ،جان ما را چاك كرد/
آب علمت ،خاك ما را پاك كرد
بازگو دانم كه اين اسرار هوست/
ز آن كه بى شمشير كشتن ،كار اوست
بازگو ،اى باز عرش خوش شكار/
تا چه ديدى اين زمان از كردگار؟
چشم تو ،ادراك غيب آموخته/
چشمهاى حاضران بردوخته
آن يكى ،ماهى همى بيند عيان/
و آن ،يكى تاريك مىبيند جهان
و آن يكى سه ماه مىبيند به هم/
اين سه كس ،بنشسته يك موضع نعم
چشم هر سه باز و گوش هر سه تيز/
36
در تو آويزان از من درگريز.
«حسن القضايى»
جاللالدين از زبان آن مبارز ،على را ُ
مىداند كه پس از «سوء القضاء» پديدار شده است.
از اين تعبير وى ،برخى به نادرستی برداشت كردهاند
كه مراد وى از سوء القضاء ،خلفاى پيشين است و
«حسن القضاء» خالفت او است .ولى با توجه به زمان
داستان (زمان حيات پيامبر) و مناقبى كه مولوى در
حق خلفاى قبل بيان داشته و نيز معنای اصطالحى
و رايج سوء القضاء و حسن القضاء ،مىتوان اين دو
عبارت را به ترتيب كنايه از جنگ و نجات يا كفر و

48

سال نهم
شماره-36تابستان 1393

ايمان دانست.
موالنا در مواردى صحابه پيامبر را به استناد حديث:
«صحابه من همچون ستارگان هستند [در شب
گمراهيها] .از هركدام كه پيروى كنيد ،نجات مىيابيد»،
به ستارگان تشبيه مىكند 37.موالنا در اين ابيات على
را در نورافشانى و هدايتگرى همانند ماه میداند که
در حرکت شبانگاه نورافشانتر از ستارگان است .وی
میگوید ماه وجود على اگر حتى سخنى هم نگويد،
هدايتگر است ،تا چه رسد به آنكه زبان و گفتارش هم
نور على نور است:
در كار آيد ،در اين صورت مصداق ٌ
راز بگشاى اى على مرتضى/
اى پس سوء القضاء ،حسن القضاء
يا تو واگو آنچه عقلت يافته است/
يا بگويم ،آنچه بر من تافته است
از تو بر من تافت ،پنهان چون كنى؟/
بيزبان ،چون ماه ،پرتو مىزنى
ليك اگر در گفت آيد قرص ماه/
شبروان را زودتر آرد به راه
از غلط ايمن شوند و از ذهول/
بانگ مه ،غالب شود بر بانگ غول
ماه بىگفتن باشد رهنما/
38
چون بگويد ،شد ضيا اندر ضيا.
برحسب نقل مشهور فريقين ،پيامبر خاتم خود را به
شهر دانش و على را به باب و دروازه آن شهر تشبيه
39
كرده و فرموده است« :اَنَا َمدينَ ُة العلم و َعلى بابُها».
براساس اين حديث طالبان آشنايى و برخوردارى از
علم نبوى ،فقط از طريق آن باب علم (على) ،مىتوانند
از علم و معرفت پيامبر بهرهمند گردند و از قشر دين
به مغز و حقيقت دين نايل گردند .در زبان مولوى،
على فقط باب علم پيامبر نيست ،بلكه باب ورود به
شهر رحمت خداوند مىباشد .بابى كه فقط در زمان
حيات على گشوده نبوده و همواره در طول تاريخ،
 . 37احاديث مثنوى ،ص.35
 . 38مثنوی معنوی.3762-3757 ،1 ،
 . 39بحار االنوار ،ج ،40صص.207-200

راهنماى طالبان و موصل آنان مىباشد .موالنا همچنين
مىگويد گرچه باب رحمت الهى و علم نبوى ،همواره
وجود دارد ،ولى عموم مردمان تا زمانى كه ديدهبان
حقيقت ،درى را براى آنان نگشايد ،به وجود آن باب
پى نمىبرند و در نتيجه ،از رحمت و علم حق محروم
مىمانند ،ولى اگر دريچهاى نيز فراروى آنان گشوده
پران
شود ،مرغ اميد و آمالشان به سوى آن شهر ّ
مىگردد:
چون تو بابى آن مدينه علم را/
چون شعاعى ،آفتاب حلم را
باز باش اى باب هر جوياى باب/
تا رسد از تو ،قشور اندر لباب
باز باش اى باب رحمت تا ابد/
بارگاه ماله كفوا ً احد
هر هوا و ذرهاى خود منظرى است/
نا گشاده كى گود آنجا درى است
تا بنگشايد درى را ديدهبان/
در درون ،هرگز نجنبد اين گمان
چون گشاده شد درى ،حيران شود/
40
پران شود.
پر برويد بر گمانّ ،
در ادامه ابيات ،موالنا ،على را به باز سلطانى تشبيه
مىكند .بازى كه بالهايش از نور الهى روشن شده و
شاه حقيقتى عالم ،او را پرورش داده است .همان بازى
كه شكار او موجودات حقير نيست ،بلكه يك تنه،
عظيمترين ،قوىترين و مخفىترين شكارها را اسير
چنگال هدايت خود مىكند:
بازگو اى باز پر افروخته/
باشد و با ساعدش آموخته
بازگو اى باز عنقا گير شاه/
اى سپاه اشكن به خود نى با سپاه
امت وحدى ،يكى و صد هزار/
بازگو اى بنده بازت را شكار
در محل قهر ،اين رحمت ز چيست؟/
 . 40مثنوی معنوی.3768-3763 ،1 ،

 . 41همان.3786-3783 ،1 ،
 . 42انفال.17 ،

كوه را كى درربايد تندباد؟
آن كه از بادى رود از جا ،خسى است/
ز آن كه باد ناموافق ،خود بسى است
باد خشم و باد شهوت ،باد آز/
برد او را كه نبود اهل نماز
كوهم و هستى من ،بنياد اوست/
ور شوم چون كاه ،بادم باد اوست
جز به باد او ،نجنبد ميل من/
نيست جز عشق احد ،سر خيل من
خشم بر شاهان شه و ما را غالم/
خشم را هم بستهام زير لگام
تيغ حلمم ،گردن خشمم ز دست/
45
خشم حق ،بر من چو رحمت آمده است.
حضرت خاتم فرمود« :هركس بخشش ،امساك،
دوستى ،دشمنى و ازدواج او ،فقط براى خدا باشد ،به
كمال مرتبه ايمان نايل شده است» 46.مولوى ،على را
كسى مىداند كه گرچه ،از ظواهر جالل و شكوه پرزرق
و برق دنيوى برخوردار نبوده است ،ولى از راه اخالص

 . 43مثنوی معنوی.3792-3787 ،1 ،
 . 44عنکبوت.45 ،
 . 45مثنوی معنوی.3800-3794 ،1 ،
 . 46احادیث مثنوی ،ص.37
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اژدها را دست دادن راه كيست؟
از اين پس ،مولوى از زبان على به توصيف على
مىپردازد .على در خصوص علت دست كشيدن از
كشتن خصم مىگويد :من براى رضاى حق شمشير
مىزنم ،اگر در شجاعت همچون شيرم ،ولى اين
شجاعت من در مسير و مقتضاى هوى و هوس نيست،
بلكه همه اعمال من دقيق ًا با دستورات دينى تطابق دارد
تا حدى كه در نبردها همچون تيغى در دست خداوند
هستم و شمشير اراده و فعل من ،كام ً
ال به فرمان او
42
«و َما َر َم ْي َت ِإ ْذ َر َم ْي َت»؛ «و چون
است و مصداق آيه َ
[ريگ به سوى آنان] افكندى ،تو نيافكندى بلكه خدا
افكند» .من كمترين و ضرورىترين تع ّلقات نفسانى را
به دور افكندهام و همچون سايهاى هستم كه از خود
وجود مستقلى نداشته و هرچه دارم ،از آن آفتاب
عالمتاب هستى است.
على(ع) در اعتقاد موالنا ،همچون تيغى است كه با
مرصع و زيبا شده است .اگر او
گوهرهاى وصال حقّ ،
كارزار مىكند ،هدف اساسياش ،كشتن خصم نيست،
بلكه تا سر حد امكان ،در آن عرصه نيز مىخواهد
حيات معنوى به خصم خود عطا كند ،همچنان كه در
مورد آن پهلوان چنين شد:
گفت :من تيغ از پى حق مىزنم/
بنده ح ّقم ،نه مأمور تنم
شير حقم ،نيستم شير هوى/
فعل من بر دين من ،باشد گوا
ما رميت اذ رميتم در حراب/
من چو تيغم ،وان زننده آفتاب
رخت خود را من ،ز َره برداشتم/
غير حق را من عدم انگاشتم
سايهاىام ،كدخدايم آفتاب/
حاجيم من ،نيستم او را حجاب
من چو تيغم پر گهرهاى وصال/
41

زنده گردانم نه كشته در قتال.
َ ِ 44
الصلاَ َة َت ْن َهى َعنِ الْ َف ْحشَ ا ِء َوالْ ُم ْنكر»؛
بنابر آيه «إ َِّن َّ
«نماز از كار زشت و ناپسند بازمىدارد» ،فقط با ياد
خداوند مىتوان در برابر بادهاى ناموافق نفسانى
ايستادگى كرد .جاللالدين سوائق نفسانى و غير الهى را
همچون بادهاى قدرتمند فراگير مىداند .قوىترين بادها
از نظر وى ،باد خشم و باد شهوت است .به گفته مولوى،
على(ع) ،همانند كوهى بوده كه سهمگينترين بادهاى
ناموافق نيز او را از جاى خود حركت نداده و فقط باد
اراده و مشيّت حق او را به اين سو و آن سو مىكشاند و
نيز فقط عشق به خداوند ،مطبوع او بوده است:
َكه نيم كوهم ز حلم و صبر و داد/
43
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و عمل به حديث مذكور ،به كمال ايمان رسيده بود:
غرق نورم ،گرچه سقفم شد خراب/
روضه گشتم ،گرچه هستم بوتراب
چون درآمد در ميان غير خدا/
تيغ را ،اندر ميان كردن سزا
تا احب هلل ،آيد نام من/
تا كه ابغض هلل آيد كام من
تا كه اعطا هللآيد جود من/
تا كه امسك هلل آيد بود من
بخل من هلل عطا هلل و بس/
47
جمله هللام ،نيم من آن كس.
على(ع) چنان كه خود نيز مىگويد ،به مرتبه يقين و
شهود رسيده و از مرتبه تقليد ،ظن و گمان و اجتهاد
در گذشته است و اگر در آسمان معارف دين به پرواز
درمىآيد ،جايگاه ،خاستگاه و مقصد طيران خود را
به رأىالعين مىبيند:
و آنچه هلل مىكنم ،تقليد نيست/
نيست تخييل و گمان ،جز ديد نيست
ز اجتهاد و از تحرى رستهام/
آستين بر دامن حق بستهام
گر همى پرم ،همى بينم مطار/
ور همى گردم ،همى بينم ودار
وركشم بارى ،بدانم تا كجا/
48
ماهم و خورشيد ،پيشم پيشوا.
موالناى بلخى ،از زبان خود على ،علم و حكمت او
را دريايى مىداند كه جويهاى خردهاى خرد آدميان،
گنجايش درك آن را ندارند و ناگزير ،به قدر ظرفيت
و استعداد و درك آنها ،على(ع) از حكمت خود بر
آنها فرو مىريزد ،همچنان كه شيوه همه رسوالن اين
چنين بوده است .اين سخن مولوى احتما ً
ال برگرفته
از حكمت  147نهج البالغه است ،در جايى كه آن
حضرت اشاره به سينه خود كرده ،فرمود« :در اينجا
انبوهى از دانش ،انباشته شده است ،كاش گوش
 . 47مثنوی معنوی.3805-3801 ،1 ،
 . 48همان.3709-3706 ،1 ،

شنوايى براى آن مىيافتم».
بيش از اين با خلق گفتن روى نيست/
بحر را گنجايى اندر جوى نيست
پست مىگويم به اندازه عقول/
50
عيب نبود ،اين بود كار رسول.
رسالت و مقام اصلى پيامبران ،از جمله حضرت
ختمى مرتبت ،به ترتیب شاهد بودن ،بشير بودن و
نذير بودن است« :يا َأيُّ َها ال َّن ِب ُّي ِإنَّا َأ ْر َس ْل َن َ
اك شَ ا ِه ًدا
يرا»؛« 51اى پيامبر ،ما تو را گواه و
َو ُم َب ِّش ًرا َون َِذ ً
بشارتگر و هشدار دهنده فرستاديم» .جاللالدين با
توجه به حكمى كه در فقه حنفى مقبول است ،به
تأويل و تفسير عرفانى آيه مذكور مىپردازد .بنابر
فقه حنفى ،شهادت بندگان ـ به هر تعداد هم كه باشند
ـ پذيرفته نيست .جاللالدين همايى مىگويد« :اين
مسئله كه شهادت بنده مملوك در شريعت اسالم ،هيچ
كجا و به هيچ وجه ،مسموع و مقبول نباشد ،درست
موافق مذهب حنفى در باب قضا و شهادت است».
مرغينانى در الهدايه مىگويد« :التُقبَ ُل شهاد ُة االعمى
ِ
المملوك» 52.اما در فقه شيعه امامى ،حريّت در
و ال
شهادت شرط نيست 53.مولوى مىگويد :اگر پيامبران،
به مقام «شاهد» بودن رسيدند ،به اين دليل بود كه
از بندگى هوى و هوس كام ً
ال رها شده بودند؛ زيرا
رها شدن از بندگى نفسانيات ،بسيار سختتر و
ارزشمندتر از آزادگى از بندگى ظاهرى است و هر
بندهاى با يك جمله خواجهاش مىتواند آزاد شود،
ولى آزادى از بندگى نفسانيات بسيار دشوار است .به
هر حال ،على(ع) در ذهن و زبان مولوى ،كسى است
كه از هر نوع رقيّت و بندگى هوى و هوس ،آزاد
گرديده و به مقام شهود و شاهدى؛ يعنى همان مقام
انبيا ،واصل گرديده است:
خرم ،گواهى ُح ّر شنو/
از غرض ّ
49

 . 49تجلى قرآن و حديث در شعر فارسى ،ص.240
 . 50مثنوی معنوی3810 ،1 ،و.3811
 . 51احزاب.45 ،
 . 52الهدايه ،ج ،3ص.122
 . 53مولوى نامه ،ج ،1ص.73

 . 54مثنوی معنوی.3824-3812 ،1 ،
 . 55همان.3829-3825 ،1 ،

 . 56فرقان.70 ،
 . 57مثنوی معنوی.3843-3830 ،1 ،
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كه گواه بندگان ،نه ارزد دو جو
در شريعت مر گواهى بنده را/
نيست قدرى ،نزد دعوى و قضا
گر هزاران بنده ،باشندت گواه/
شرع نپذيرد ،گواهيشان به كاه
بنده شهوت ،بتر نزديك حق/
از غالم و بندگان مسترق
كين به يك لفظى شود از خواجه حر/
و آن زيَد شيرين و ميرد تلخ و ُمر
بنده شهوت ندارد خود خالص/
جز به فضل ايزد و انعام خاص
گشت ارسلناك شاهد در ن ُ ُذر/
ز آن كه بود از كون ،او حر ابن حر
حرم ،خشم كى بندد مرا/
چون كه ّ
54
نيست اينجا جز صفات حق ،درآ.
همچنان كه در بنياد جهانبينى موالنا ،رحمت حق بر
غضب او پيشى دارد ،رحمت على(ع) و ديگر اولياي
حق نيز ،بر قهر آنان سابق است .بنابراين فرجام كار
خصم اميرالمؤمنين هم به ايمان و هم به سالمت او
مىانجامد .پس از آنكه خصم ايمان آورده و به مقام
واليت على معترف گرديد و كيمياى هدايت الهى
وجو ِد بىارزش او را گرانقدر گردانيد ،على(ع) ،به او
نويد داد که او در مرتبه ايمان با خود همسان است:
اندرآ ،كازاد كردت فضل حق/
ز آن كه رحمت داشت بر خشمش سبق
اندرآ اكنون كه جستى از خطر/
سنگ بودى كيميا كردت گهر
رستهاى از كفر و خارستان او/
چون گلى بشكف بر سروستان هو
تو منى و من توام ،اى محتشم/
55
تو على بودى ،على را چون كشم؟
در واقع ،كرم و رحمتى از اين برتر براى حق تعالى

ل شد كه معصيتى عظيم (جنگ با على)
نمىتوان قائ 
را سبب و مقدمه رسيدن به آن مقام واال قرار دهد.
موالنا در سخن خود در باب كريمى خداوند و بندگان
خاص او ،به دو آيه قرآن استناد جسته است :يكي
ين َأ ْس َر ُفوا َع َلى
آيه  53سوره زمر «ق ُْل َيا ِع َبا ِد َي الَّ ِذ َ
هلل إ َِّن َ
اهلل َي ْغ ِف ُر ُّ
َأن ُف ِس ِه ْم اَل َت ْق َن ُطوا ِمن َّر ْح َم ِة ا ِ
ُوب
الذن َ
يم»؛ «بگو اى بندگان من
الر ِح ُ
َج ِمي ًعا ِإن َُّه ُه َو الْ َغ ُفو ُر َّ
كه بر خويشتن زيادهروى روا داشتهايد ،از رحمت
خدا نوميد مشويد ،در حقيقت خدا همه گناهان را
مىآمرزد ،كه او خود آمرزنده مهربان است» و ديگري
آیه  70سوره فرقان که خداوند نوید میدهد نه تنها
گناهان پیشین توبهکاران بخشیده خواهد شد ،بلکه
سیئات آنان به حسنات مبدل خواهند گرديد« :إ اَِّل
ك ُي َب ِّد ُل اهللُ
اب َوآ َم َن َو َع ِم َل َع َملاً َصالِ ًحا َف ُأ ْولَ ِئ َ
َمن َت َ
َس ِّيئَا ِت ِه ْم َح َس َن ٍ
يما»؛« 56مگر
ات َو َك َ
ان اهللُ َغ ُف ً
ورا َّر ِح ً
كسى كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته كند،
پس خداوند بديهايشان را به نيكيها تبديل مىكند و
خدا همواره آمرزنده مهربان است».
معصيت كردى به از هر طاعتى/
آسمان پيمودهاى ،در ساعتى
پس خجسته معصيت كان كرد مرد/
نى ز خارى ،بر دمد اوراق ورد؟
نى گناه ُع َمر و قصد رسول/
مىكشيدش تا به درگاه قبول
نااميدى را خدا گردن زدست/
چون گناه و معصيت ،طاعت شدست
اندرآ من در گشادم مرترا/
تف زدى و تحفه دادم مرترا
من جفاگر را چنينها مىدهم/
پيش پاى چپ ،چسان سر مينهم؟
پس وفاگر را چه بخشم؟ تو بدان/
57
گنجها و ملكهاى جاودان.

 )3على(ع) ،تنها محرم اسرار شب معراج
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بنابر نقل افالكى در فقرات زير ،جاللالدين معتقد
بوده كه على(ع) تنها كسى بود كه پيامبر خاتم(ص)،
شايستگى نقل برخى از اسرار شب معراج را در او
يافته بود و منحصرا ً به او اسرار نهان را بازگفت .البته
در اينجا نيز موالنا برخالف ديدگاه قاطبه متكلمان،
معراج را ويژه پيامبر نمىداند و همه اوليا را در زمان
پيامبر و پس از آن ،بالقوه شايسته دريافت بىواسطه
اسرار خدايى از طريق جبرئيل خاص آنان ،مىشمارد:
«همچنان از كرام اصحاب منقول است كه روزى،
بزرگى از حضرت موالنا سؤال كرد كه در شب معراج،
خدا را با مصطفى ،و او را با خدا چه اسرار بود؟ و
در ميانه چهها رفت؟ فرمود كه حضرت كردگار 70
هزار كلمات اسرار پرنور ،بر محمد مختار بازگفت،
بعد از آن فرمود كه در كشف  35اسرار مختار باش،
نه اختيار خود به هركه خواهى از اخيار بازگو و 35
هزار اسرار را پوشيدهدار و هيچكس از اخيار و ابرار
اخبار مكن و مگو .همانا كه صحابى كرام را بر بعضى
از آن اسرار اطالع بخشيده ،قرب  10هزار اسرار به
گوش اميرالمؤمنين على(ع) باز گفت .مابقى را در
كتمان غيب خود مىنهفت.
همچنان روزى به سر وقت اخوان الصفا و ياران وفا
سر رسيده ،آن سراير را كه از عالميان پوشانيده بود،
از ايشان بشنيد .فرمود :اين اسرار را كه به شما گفت؟
و اطالع شما از كجا است؟ گفتند :آن كه به شما به
ناگفتن و نهفتن آن اشارت كرده بود ،بىواسطه ملك
نبى مرسل به ما گفت .چنان كه گفت:
المقرب و ّ
من نهانى ز جبرئيل امين/
جبرئيل دگر امين دارم.
همانا كه حيرت رسول در قربت و قبول ايشان يكى
در هزار شده ،تواجد مىنمود و هلل الحمد و المنه ،حق
تعالى ما را بر اسرارى اطالع بخشيده است كه همه
58
اخوان الصفا در حيرت و حسرت آن هستند».
 . 58مناقب العارفین ،ج ،1صص.600-599

 )4على(ع) ،شفيع ابنملجم در روز محشر

بنابر روايات بسيار ،على(ع) نيز چون بسيارى از
اولياي خداوند ،يقين داشته است كه سرانجام به
59
شهادت خواهد رسيد .ولى بنابر برخى از روايات،
على(ع) ،حتى قاتل خود (ابنملجم) را مىشناخت و
به او نيز از پيش اعالم كرد كه به چنين جنايتى دست
خواهد زد .در ذيل به دو نمونه از اين روايات اشاره
ميشود:
محمد بن سعد در كتاب طبقات چنين آورده است:
«زمانى كه على(ع) مردم را براى بيعت با خود
فراخواند ،عبدالرحمن بن ملجم مرادى نيز براى بيعت
نزد آن حضرت آمد ،ولى اميرالمؤمنين دوبار ،او را
از بيعت كردن باز داشت .آنگاه بيعت او را پذيرفت
و به او فرمود :چه چيزى مىتواند از اقدام شقىترين
مردم جلوگيرى كند .تو ريش و مويم را با خون
سرم خضاب و رنگين خواهى كرد .سپس اين بيت را
خواند :سينهات را براى مرگ محكم ببند (براى مرگ
آماده باش)؛ زيرا هر آينه ،مرگ به سوى تو خواهد
آمد .آنگاه كه كشته شدن ،پاى به سراى وجود تو
نهد ،هرگز اندوهناك و بىتاب مشو» 60.همچنين در
همان كتاب ،پس از آنكه خبر فوق را آورده است،
اين جمله را اضافه مىكند كه آن حضرت فرمود:
«سوگند به خدا ،اين جز عهدى نيست كه پيامبر اكرم
61
با من درميان گذاشته است».
ابوالفرج اصفهانى نيز چنين نقل مىكند« :وقتى كه
اميرالمؤمنين حقوق بيتالمال مردم را توزيع مىكرد،
نوبت ابنملجم كه رسيد ،آن حضرت فرمود:
اريد حبائه و يريد قتلى/
 . 59مآخذ قصص و تمثيالت مثنوى ،صص38و ،39به نقل از :دالئل
النبوه ،ص ،202تفس��ير ابوالفتوح ،ج ،4ص 313و الآللى المصنوعه،
ج ،1ص383؛ تفس��ير و نقد و تحليل مثنوى ،ج ،2صص774و،775
به نقل از :الجامع الصغير ،ج ،1ص.112
 . 60مآخ��ذ قصص و تمثي�لات مثنوى ،ص ،39به نق��ل از :طبقات
ابنسعد ،ج ،3صص22و.23
 . 61تفس��ير و نقد و تحليل مثنوی ،ج ،2ص ،774به نقل از :طبقات
ابنسعد ،ج ،3صص33و.34

 . 62تفس��ير و نقد و تحليل مثن��وى ،ج ،2ص ،755به نقل از :مقاتل
الطالبين ،ابوالفرج اصفهاني.

 . 63مثنوی معنوی.3856-3846 ،1 ،
 . 64احادیث مثنوی ،ص ،38به نقل از :مس��ند احمد ،ج ،1ص،307
ج ،2ص 197و كنوز الحقائق ،ص.55
 . 65احادیث مثنوی ،ص ،38به نقل از :صحيح بخارى ،ج ،3ص154
و ج ،4ص.92
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عذيرك من خليلك من مراد؛
من براى او عطا كردن مىخواهم ،در حالى كه او،
مرگ مرا مىطلبد .عذر آن رفيق مرادى را در اين
62
خيالى كه دارد ،بيان كن».
جاللالدين مولوى در ادامه داستان «از على آموز
اخالص عمل» ،كه به وصف كريم بودن على(ع) و
آزاد كردن خصم انجاميد ،در بيان نمونه ديگرى از
رحمت بىدريغ و بىشائبه آن حضرت و براساس
روايات مذكور ،حكايت زير را نقل مىكند:
برحسب داستانى كه مولوى نقل مىكند ،پيامبر خاتم،
خود به ابنملجم گفته بود كه او قاتل على خواهد بود
و ابنملجم پس از شنيدن اين پيشگويى نبى خاتم،
به نزد على شتافته ،از او با اصرار درخواست كرد
كه پيشاپيش او را به قتل برساند ،تا دست او به اين
جنايت بزرگ آلوده نشود .ولى على به دو دليل از
اين كار امتناع كرد :اول اينكه؛ اين كار قصاص قبل
از جنايت است و مشروع نيست و دوم اينكه؛ كشته
شدن على(ع) بر دست آن ملعون ،برحسب مشيت و
قضاى خداوند است و بايد در برابر قضاى او تسليم
شد و على نيز همواره به قضاى حق راضى بوده است.
البته با صرف نظر از هدف مولوى ،تغييراتى كه او در
روايت آورده است ،معقول نيست؛ زيرا با توجه به
جوانى ابنملجم در زمان شهادت اميرالمؤمنين ،بديهى
است كه او اساس ًا در زمان پيامبر هنوز متولد نشده بود
يا كودك خردسالى بوده است و ديگر آنكه در هيچيك
از منابع تاريخى به ابنملجم به عنوان ركابدار و چاكر
حضرت على(ع) اشارهاى نشده است:
كرد آگه آن رسول از وحى دوست/
كه هالكم عاقبت بر دست اوست
او همى گويد بكش پيشين مرا/
تا نيايد از من اين منكر خطا
من همى گويم چو مرگ من ز تست/

با قضا من چون توانم حيله جست؟
او همى افتد به پيشم كاى كريم/
مر مرا كن از براى حق دو نيم
تا نه آيد بر من اين انجام بد/
تا نسوزد جان من بر جان خود
من همى گويم برو َجفّ القلم/
زان قلم بس سرنگون گردد علم
هيچ بغضى نيست در جانم ز تو/
ز آنك اين را من نمىدانم ز تو
آلت حقى تو ،فاعل ،دست حق/
چون زنم بر آلت حق طعن و دق؟
گفت او پس آن قصاص از بهر چيست/
63
گفت هم از حق و آن ِس ّر خفيست.
برحسب حديث نبوى ،مركب قلم قضاى الهى در
خصوص حوادث گذشته ،حال و آينده خشك شده
و قابل تغيير نمىباشد« :مركب قلم (قضاى الهى) ،به
64
آنچه پديد آمده يا خواهد آمد ،خشك شده است».
و نيز اين حديث« :قلم قضاى الهى خشك شده است،
65
به آنچه كه با آنها مواجه خواهى شد».
اگر قاتل بودن ابنملجم برحسب قضاى الهى بوده
است ،در اين صورت چرا بايد او قصاص شود و
در روز قيامت موأخذه و عقاب گردد؟ مولوى پاسخ
مىدهد كه قصاص ابنملجم نيز برحسب قضاى الهى
است و ديگر آنكه جاللالدين با كرم الهى و كرم
ولى خداوند و على(ع) ،مشكل را حل مىكند؛ زيرا
ّ
برحسب گفته مولوى ،اميرالمؤمنين به قاتل خود نويد
داد كه شفيع او در روز جزا خواهد بود:
گر كند بر فعل خود او اعتراض/
ز اعتراض خود بروياند رياض
اندرين شهر حوادث ،مير ،اوست/

در ممالك ،مالك تدبير اوست
آلت خود را اگر او بشكند/
66
آن شكسته گشته را نيكو كند.
باز آمد كاى على زودم بكش/
تا نبينم آن دم و وقت ترش
من حاللت مىكنم ،خونم بريز/
تا نبيند چشم من آن رستخيز
گفتم :ار هر ذرهاى خونى شود/
خنجر اندر كف ،به قصد تو رود
يك سر مو از تو نتواند بريد/
چون قلم بر تو چنان خطى كشيد
ليك بىغم شو ،شفيع تو منم/
67
خواجه روحم ،نه مملوك تنم.

 )5مرگ بىمرگى و برگ بىبرگى على(ع)
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سال نهم
شماره-36تابستان 1393

ز آنك مرگم همچو من شيرين شدست/
مرگ من در بعث چنگ اندر زدست
مرگ بىمرگى ،بود ما را حالل/
برگ بىبرگى ،بود ما را نوال
ظاهرش مرگ و به باطن زندگى/
ظاهرش ابتر ،نهان پايندگى
در رحم زادن ،جنين را رفتن است/
در جهان ،او را ز نو ،بشكفتن است
چون مرا سوى اجل عشق و هواست/
«و اَل ُت ْلقُوا بِ َأ ْي ِد ُ
يك ْم» 69مراست
نهى َ
ز آنك نهى از دانه شيرين بود/
تلخ خود نهى حاجت كى شود
دانه كه تلخ باشد مغز و پوست/
تلخى و مكروهيش خود نهى اوست
دانه مردن مرا شيرين شدست/
«بَ ْل َأ ْح َيا ٌء» 70پى من آمدست
ُ
تلونى يا ثقاتى اليما/
أ ْق ُ
ان فى قتلى حياتى دايما
ّ
ان فى ُموتى حياتى يافتى/
ّ
َكم اُفارق ُمو ِطنى َحتّى متى
ذاالس ُكون/
فرقنى لُولَم تَ ُكن فى ّ
لم يَ ُقل انّااِلَي ِه راجعون

به گفته مولوى ،على(ع) از نادر افرادى است كه
نه تنها از مرگ گريزان نيست ،بلكه بدان «عشق»
مىورزد و مرگ همچون انگبين براى او گوارا است؛
زيرا مرگ جسمانى در ظاهر پايانى است ،ولى در
واقع براى او مقدمه حيات جاودان است و در مقام
تشبيه ،رفتن از اين عالم براى او و ديگران ،در حكم
بيرون رفتن از زندگى جنينى و پاى نهادن به عالمى
بس عظيمتر است .جاللالدين ابياتى را كه به حالج
نسبت دادهاند ،زبان حال على(ع) نيز مىداند .موالنا
با تغييراتى در اشعار حالج مىگويد :اى جوانمردان!
در مرگ من زندگى است .تا چه زمانى بايد از موطن
خود دور افتاده باشم؟ اگر زندگى در اين عالم ،نوعى
فراق و جدايى از آن موطن نبود ،خداوند از زبان ما
68
نمىفرمودِ « :إنَّا ِ
ون».
هلل َو ِإنَّا ِإلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ
باز رو سوى على و خونيش /وان كرم با خونى و
افزونيش
گفت خونى را همى بينم بچشم/
روز و شب بر وى ندارم هيچ خشم

از نگاه و قضاوت مولوى ،كالبد جسمانى براى
اميرالمؤمنين هيچ ارزشى نداشت و آن بزرگوار ،با
بىاعتنايى به اين كالبد خاكى ،رادمرد رادمردان شده
بود و خنجر و شمشير براى او ،بسان ريحان معطر
شامه جان او را مىنواخت و همان
و خوشبو بود و ّ
مرگى که براى ديگران هولناك و پرمخافت مىنمايد،
براى او چون جشن و باغ نرگس ،دلنشين و دلنواز

 . 66مثنوی معنوی.3858-3856 ،1 ،
 . 67همان.3942-3938 ،1 ،
 . 68بقره.156 ،

 . 69بقره.195 ،
 . 70بقره.154 ،
 . 71مثنوی معنوی.3937-3924 ،1 ،

راجع آن باشد كه باز آيد به شهر/
71
سوى وحدت آيد از دوران دهر.

 )6على(ع) ،ثمره نخل خالفت

شعر بیش از نثر ،نمایانگر ضمیر ناخودآگاه ذهن

 . 74كليات شمس ،غزل شماره .202
 . 75همان ،غزل شماره .786
 . 76همان ،غزل شماره .871
 . 77همان ،غزل شماره .937

 )7نمونههایی از بازتاب علی(ع) در زبان دیوان

شمس

 . 72مجالس سبعه ،ص.40
 . 73نهج البالغه ،خطبه 107و.111
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مىنمود.
سخنان على(ع) در باب لزوم اجتناب از زرق و
برق دنيا و لزوم زهدورزى در برابر آن ،در خطابهها
و مواعظ موالنا انعكاسى وسيع دارد .از جمله در
مجلس اول از مجالس سبعه ،در جايى كه موالنا
مىخواهد در ذم دنيا و بىوفايى آن سخن گويد،
كلماتى نيكوتر از قرآن و على(ع) به ذهن او تبادر
نمىكند و به صراحت مضمون سخن على(ع) را بيان
مىكند« :زر و مال ،جادوى چشمبند و گوشبند
است .قاضى و حاكمى كه موى در مو مىبيند به علم
و هنر ،چون طمع مال و رشوت كند ،چشم او ببندد
و به روز روشن ظالم را از مظلوم نشناسد ،چنان كه
على(ع) در خطبه خويش فرمود :و أٌ َح ّذ ُر ُك ْم الدنيا
ار ٌة» 72.مضمون سخن
فَإنّها غ َّر َار ٌة ّ
ار ٌة َس ّح َ
غدار ٌة َم ّك َ
منقول موالنا از فقراتى از خطبه  111نهج البالغه
الدنيا
عد فَإنّى أُ َح ّذ ُر ُك ُم ّ
«أما ب َ ُ
برگرفته شده استّ :
بالش َه ِ
وات وتَ َحبّبَ ْت ب ِ ِ
العاج َل ِة
فَإنّها ُح ْل َو ٌة َخ ِض َر ٌة ُح ّف ْت ّ
ِ
اآلمال ...غ َّر َار ٌة َض ّر َار ٌة...
وراقَ ْت بِال َقليلِ وتَ َح ّل ْت به
أَ ّكال َ ٌة غ َّوالَةٌ»؛ «اما بعد ،من شما را از دنيا مىترسانم
كه [در كام] شيرين است و [در ديده] سبز و رنگين.
پوشيده در خواهشهاى نفسانى ،و [با مردم] دوستى
ورزد با نعمتهاى زودگذر اين جهانى .متاع اندك را
زيبا نمايد و در لباس آرزوها درآيد .فريبندهاى است
73
بسيار آزار .كشندهاى تبهكار».
بر مبناى چنين اعتقادى ،جاللالدين مىگويد على(ع)
اگر در پى احقاق حق خود براى خالفت مسلمانان
كوشش و جهاد مىكرد ،مىخواست الگو و اسوه براى
حاكمان عالم در طول تاريخ باشد و اميران عالم را راه
و رسم حكومت عادالنه بياموزد و به تعبيرى ديگر،
حكومت را جانى ديگر بخشد.

و زبان هر اندیشمندی است .در باب تأثیر سخنان
علی به خصوص نهج البالغه بر آثار مولوی ،شروح
مثنوی به ویژه از سيد جعفر شهیدی و عالمه جعفری
موارد بسیاري را باز نمودهاند .با وجود این ،پیشینه
جستجوها درباره نظرگاه موالنا نسبت به امیرالمؤمنین
علی(ع) مستند به مثنوی او بوده است ،ولی این جستار
به همان میزان به حماسه غزل عرفانی دیوان شمس
نیز توجه دارد .در ادامه ابیاتی از کلیات شمس ،با
ذکر شماره غزل گزیده و ارائه میشود که نمایانگر یاد
علی در سخنان موالنا است:
مفتی عقل کل به فتوی دهد جواب/
کاین دم قیامت است روا کو و ناروا
در عیدگاه وصل برآمد خطیب عشق/
74
با ذوالفقار و گفت مر آن شاه را ثنا.
عمری باید تا دیو از او بگریزد/
احمدی باید تا راه چلیپا بزند
عارفا بهر سه نان دعوت جان را مگذار/
تا سنانت چو علی در صف هیجا بزند
زین گذر کن که رسیدست شهنشاه کرم/
75
خیز تا جان تو بر عیش و تماشا بزند.
آمد بهار خرم و رحمت نثار شد/
سوسن چو ذوالفقار علی آبدار شد
بربند این دهان و مپیمای باد بیش/
76
کز باد گفت راه نظر پرغبار شد.
اگر به دیده من غیر آن جمال آید/
بکنده باد مرا هردو دیدهها به کلند
دریغ پرده هستی خدای برکندی/
77
چنانک آن در خیبر علی حیدر کند.
هرکه بهر تو انتظار کند/
بخت و اقبال را شکار کند
ز انتظار رسول تیغ علی/

در غزا خویش ذوالفقار کند.
ببردی دلم را بدادی به زاغان/
گرفتم گروگان خیالت به تاوان
خمش باش ای تن که تا جان بگوید/
79
علی میر گردد چو بگذشت عثمان.
آه دردت را ندارم محرمی/
چون علی آه میکنم در قعر چاه
چه بجوشد نی بروید از لبش/
80
نی بنالد راز من گردد تباه.
عارف گوینده اگر تا سحر صبر کنی همچو علی/
از جهت خسته دالن جان و نگهبان منی
در صف خود سر نبری از کف خود/
81
بولهب وسوسه را تا نکنی راه زنی.
اگر امشب بر من باشی و خانه نروی/
82
یا علی شیر خدا باشی یا خود علوی.
78
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سال نهم
شماره-36تابستان 1393

نتیجهگیری
 .1موالنا به صراحت اذعان میکند که در تاریکیهای
زمان ،از ورای هفت قرن این ماه وجود علی است که
بر او تابیده و راههای هدایت را به او نمایانده است.
جاللالدین از زبان خصم علی در داستان اخالص
عمل گوید:
از تو بر من تافت چون داری نهان/
83
میفشانی نور چون مه بیزبان.
 .2در یک جمع بندی در شعر اخالص عمل و
شفيع ابنملجم ،با استناد به شماره ابیات در دفتر
نخست مثنوی میتوان اوصاف علی را در نگاه
موالنا اينگونه ارائه کرد :اسوه اخالص (،)3721
شير حق ( ،)3721افتخار هر نبي ( ،)3723افتخار
ولي ( ،)3723رخي كه ماه بر آن سجده آورد
هر ّ
 . 78همان ،غزل شماره .985
 . 79همان ،غزل شماره .2088
 . 80همان ،غزل شماره .2380
 . 81همان ،غزل شماره .2459
 . 82همان ،غزل شماره .2886
 . 83مثنوی معنوی.3759 ،1 ،

( ،)3724شير رباني ( ،)3732عقل و ديده محض
( ،)3745باز عرش ( ،)3750مدرك غيب (،)3751
مرتضي ( ،)3757حسن القضاء ( ،)3757قرص
ماه (3759ـ ،)3762ضيا اندر ضيا ( ،)3762باب
مدينه علم ( ،)3763باب رحمت ( ،)3765باب هر
جویای باب ( ،)3765خورشيد جانبخش (،)3776
خورشیدی درخشانتر از ستارگان دیگر (،)3767
ره پنهان هدایت ( ،)3779راه کمال (3781و،)3782
باز پرافروخته ( ،)3783دستپرورده شاه هستي
( ،)3783باز عنقا گير شاه ( ،)3784به تنهایی امت
واحده ( ،)3785بنده حق ،نه مأمور تن ( ،)3786شير
حق ( ،)3787فعل او گواه دين او ( ،)3787مظهر و
مصداق اراده و فعل الهي ( ،)3789فاني فی اهلل و باقي
باهلل ( ،)3790عدم انگار ماسوی اهلل ( ،)3790سايه
خدا ( ،)3791حاجب بارگاه احديت ( ،)3791مزین
به گوهرهاي وصال ( ،)3792حياتبخش حتی در
جنگها ( ،)3792ثابت و استوار در برابر نامالیمات
( ،)3793كوه حلم و صبر و داد ( ،)3794هستي
او فقط از بنياد شاه حقيقي ( ،)3797رهبر وجود
او عشق احد ( ،)3798كاظم غيظ ( ،)3799غرق
احب اهلل
نور ( ،)3801گلشن الهي ( ،)3801نام او ّ
( ،)3803جود او مصداق ِ
اعط هلل ( ،)3804امساك
او امسك هلل ( ،)3804حیات او سراسر براي خدا
( ،)3805عمل او برآمده از دید دوست ،نه از تقلید
و گمان و اجتهاد ( ،)3806حرکت او در مدار حق
( ،)3808پرواز و دست او بر مطار و بسته بر دامان
حق ( ،)3807دروازه علم الهي ( ،)3841رابطه او با
حق چونان رابطه ماه با خورشید ( ،)3809بخشنده
ملک جاودان به آدمیان ( ،)3843رساننده بندگان
به سروستان هو ( ،)3942خواجه روح (،)3942
شفیع دشمنان ( ،)3942رادمرد رادمردان (،)3943
ثمردهنده نخل خالفت (3946و ،)3947ترازوي احد
خو ( ،)3981واليت او ميزان و زبانه همه معیارها و
ترازوها ( ،)3981چراغ چشم جو ( ،)3984گوهر
درياي نور ( )3984و غيره.

 .3با اوصاف مذکور ،موالنا به افضلیت معنوی علی
قائل است و هیچ شیعهای نیز فراتر از آن در حق علی
نگفته است .با این حال مدعی است هنوز سخنهای
بسیار ناگفته مانده و آنچه از دریای مکارم علی
میتوان گفت در حد گنجایش کوزه کوچک فهم عامه
مخاطبان و تحمل آنان است ،نه درخور علی:
بس کنم گر این سخن افزون شود/
کتابنامه

 . 84همان.3820 ،1 ،

ب (فارسی)
ی الغری 
ن محمد ،شکو 
 عینالقضات ،عبداهلل ب ن القضات همدانی ،ترجم ه
ق عی 
ت و گزیده حقای 
دفاعیا 
ی و تحشی ه قاس م انصاری ،تهران ،منوچهری1378 ،ش.
فارس 
 غزالی ،ابوحامد محمد ،كيمياى سعادت ،به كوششحسين خديوجم ،تهران ،علمى و فرهنگى1361 ،ش.
 فروزانفر ،بدیعالزمان ،احاديث مثنوى ،تهران ،اميركبير،چاپ پنجم1370 ،ش.
 همو ،مآخذ قصص و تمثيالت مثنوى ،تهران ،اميركبير،1362ش.
 لوئیس ،فرانکلین ،موالنا دیروز تا امروز ،شرق تا غرب،ترجمه حسن الهوتی ،تهران ،نامک ،چاپ اول1384 ،ش.
 مجلسي ،محمدباقر ،بحار االنوار ،بيروت ،داراحياءالتراث العربي1983 ،م.
 مرغینانی ،برهانالدین ابیالحسن علی بن ابوبکر،الهدایه ،مصر ،مطبعة االمیریه ،بیتا.
ی
 مصالیی یزدی ،علیاکبر؛ و مدرسی یزدی ،جواد ،نقد بر مثنوی ،قم ،انصاریان۱۳۷۵ ،ش.
 مولوي ،جاللالدين محمد ،كليات شمس يا ديوان كبير،تصحيح بديعالزمان فروزانفر ،تهران ،اميركبير ،چاپ سوم،
1363ش.
ي ،تصحيح :رينولد الف نيكلسون،
 همو ،مثنوي معنو تهران ،مولي1360 ،ش.
 همو ،مجالس سبعه ،تصحيح :توفيق سبحانى ،تهران،كيهان ،چاپ دوم1372 ،ش.
 -همايى ،جاللالدين ،مولوى نامه ،تهران ،آگاه1356 ،ش.
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ترازوي احد خو :علي(ع) در آثار مولوي

 قرآن کریم ،ترجمه محمدمهدی فوالدوند. نهج البالغه ،ترجمه سید جعفر شهیدی ،تهران ،سازمانانتشارات و آموزش انقالب اسالمی ،چاپ اول1368 ،ش.
 اعوانی ،غالمرضا ،حکمت و هنر معنوی ،تهران ،گروس،1375ش.
 افالکی ،شمسالدین احمد ،مناقب العارفین ،به کوششتحسین یازیچی ،تهران ،دنیای کتاب1362 ،ش.
 پازوکی ،شهرام« ،گفتاری در باب انتساب سالسلصوفیه به حضرت علی(ع)» .فصلنامه اندیشه دینی،
دانشگاه شیراز ،شماره اول و دوم1379 ،ش.
ل
ی تبریزی ،محمدتقی ،تفسیر و نقد و تحلی 
 جعفر ی ،تهران ،اسالمی ،چاپ پانزدهم۱۳۸۷ ،ش.
مثنو 
 چیتیک ،ویلیام ،سی طریق صوفیانه عشق ،ترجمه مهدیسررشتهداری ،تهران ،مهر اندیش ،چاپ اول1383 ،ش.
 راستگو ،سيد محمد ،تجلى قرآن و حديث در شعرفارسى ،تهران ،سمت ،چاپ اول1376 ،ش.
سر نی ،تهران ،علمی و
 زرینکوب ،عبدالحسینّ ،فرهنگي ،چاپ سوم1368 ،ش.
 زمردی ،حمیرا؛ و نظری ،زهرا« ،سیر اندیشه والیتدر تصوف اسالمی (بر پایه امهات کتب نثر صوفیه)»،
دوفصلنامه ادبیات عرفانی ،دانشگاه الزهرا ،سال اول،
شماره اول1388 ،ش.
 شیمل ،آنه ماری ،شکوه شمس ،سیری در آثار و افکارموالنا جاللالدین رومی ،ترجمه حسن الهوتی ،تهران،
علمی و فرهنگی ،چاپ دوم1370 ،ش.

خود چه بود؟ که خارا خون شود.
بیش از این با خلق گفتن روی نیست/
بحر را گنجایی اندر جوی نیست.
 .4اظهار عالقه و اخالص مولوی را نسبت به حضرت
علی(ع) نمیتوان مستند تشیع به معنای کالمی و فقهی
کلمه تلقی کرد؛ زيرا در عین آنکه اظهار اخالص به
والیت علی میکند ،همچنان مقید به مذهب تسنن است.
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