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چکیده
آموزه واليت حلقه اتصال دو جريان مهم تشيع و تصوف در عالم اسالم است ، از اين رو درونمايه اصلی آثار 
پيشگامان هردو جريان سيره و سخنان اوليا بوده است. اين جستار به تحليل و نشان دادن سيمای علی)ع( در 
سه اثر سترگ جالل الدين محمد مولوی )مثنوی ، كليات شمس و مجالس سبعه( و گزارش افالكی از مناقب 
او اختصاص دارد. موالنا )604-672ق(  كه بی ترديد خود از كامالن طريقت است، سلسله طريقت و حتی 
نََسبيت مادری خود را به اميرالمؤمنين می رساند. در نگاه مولوی، از ويژگيهای بی قياس حضرت علی)ع(، 
اخالص، زهد، بينش، شهود و مرگ ستايی مورد اقتدای جالل الدين است. افزون بر آنها، رحمت و كرم علی 
تا بدان حد است كه در گزارش احتمااًل برساخته مولوی از داستان عمرو بن عبدود، علی)ع( سرانجام هم 
حيات جسمانی و هم حيات معنوی به آن يل عرب اعطا می كند و حتی به ابن ملجم نويد شفاعت در روز 
حشر می دهد. در نظر مولوی، علی تنها محرم اسرار شب معراج پيامبر بوده است. همچنين در باور وی، اگر 
آن شاه هستی، در پی كسب مقام خالفت بود، نه برآمده از حّب دنيا و ريا است، بلكه در پی اين بود تا نخل 

خالفت و نيابت پيامبر را به ثمر برساند و آن را جانی دگر بخشد.

ترازوي احد خو: علي)ع( در آثار مولوي

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال نهم/ دوره جدید/ شماره36 / تابستان 1393

صص 57-41
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مقدمه
1( جایگاه اولیا در عرفان اسالمی

آسمانی،  اديان  و  انبيا  همه  غايت  و  كاركرد  مهم ترين 
نور  ارائه  و  معنا  عالم  مردگان  به  دل  بخشيدن حيات 
كه  است  نور  عالم  به  آنها  گردانيدن  وارد  و  سلوك 
الَِّذيَن  َولِيُّ  است: »اهلُل  تعبير شده  به واليت  قرآن  در 
َكَفُروْا  َوالَِّذيَن  النُُّوِر  ِإلَى  ُلَماِت  الظُّ َن  مِّ ُيْخِرُجُهم  آَمُنوْا 
ُلَماِت  َن النُّوِر ِإلَى الظُّ اُغوُت ُيْخِرُجونَُهم مِّ َأْولَِيآُؤُهُم الطَّ
»خداوند  َخالُِدوَن«؛1  ِفيَها  ُهْم  النَّاِر  َأْصَحاُب  ُأْولَِئَك 
از  را  آنان  آورده اند،  ايمان  كه  است  كسانی  سرور 
تاريكيها به سوی روشنايی به در می برد و]لی[ كسانی 
عصيانگران=[  ]همان  سرورانشان  ورزيده اند،  كفر  كه 
طاغوتند كه آنان را از روشنايی به سوی تاريكيها به 
در می برند. آنان اهل آتشند كه خود در آن جاودانند«. 
خود،  آفرينش  در  خداوند  دينی،  معرفت  هندسه  در 
آدمی را عالی ترين تجلی صفات خويش دانسته است 
و از آنجا كه هدف نهايی از اين آفرينش تكامل انسان 
است، همه چيز به شوق »آدميت« به سوی او حركت 
می كند. همه چيز، از معدنيات تا بشر، دانسته و ندانسته، 
در آرزوی مرتبه انسان كامل است، اما تنها معدودی به 
كسب اين مرتبه فرا خوانده می شوند.2 به بيانی ديگر، 
تمام كائنات عالم در اطوار و منازل خلقت، كمالشان 
كمال  گردند،  انسانی  مرتبه  به  منتهی  كه  است  اين  در 
الهی  خالفت  مرتبه  به  نيل  از  عبارت  كه  انسان  خود 
است، از طريق از خود رهايی و فنای خودی ممكن و 

حاصل می گردد.3
پيامبران انسانهای كاملی بودند كه از جانب خدا پيامی 
برای كل جامعه بشری دريافت كرده اند. اوليا، كسانی 
هستند كه از يكی از پيامبران تبعيت، و به آن مقام كمال 
انسانيت كه پيامبران نوع بشر را به آن می خوانند، دست 
پيدا می كنند. می توان گفت وحی فرستاده شده از جانب 
خدا به پيامبران، هم حاوی صورت و هم دربر دارنده 

1 . بقره، 257.
2 . شكوه شمس، ص355.
3 . سّر نی، ج2، ص607.

معنا است.4 كتاب آسمانی، تعاليم دينی و تمام اعمال 
و  است  »صورت«  می دارد،  عرضه  پيامبر  كه  عبادی 

»معنا« محتوای روحانی اين صورت بيرونی است.
اوليا گرچه در امور صوری از پيامبر متابعت می كنند، 
ولی از معنای باطنی وحی آگاهی كامل پيدا می كنند. 
عناصر  از  بسياری  در  عمل  لحاظ  از  ظاهر،  در  اوليا 
باطن،  در  ولی  می كنند،  اقتدا  پيامبر  به  دين،  صوری 
مستقيمًا با خدا در تماس هستند و به اين معنا، وحی 
به  از صوفيان  بسياری  البته  كرده اند.  را دريافت  خود 
الهام يا كشف و شهود اوليا  دقت بين وحی )نبوی( و 
تمايز قائل می شوند.5 اختالف مراتب نبوت و واليت، 
است.6  ضعف  و  شدت  در  نور  مراتب  اختالف  مانند 
در اساس، مرتبه اوليا درست قبل از مرتبه انبيا است 
و آنان به »بانگ حق اندر حجاب« سخن می گويند7 
و مانند اسرافيل فرشته رستاخيز، قادر هستند مردگان 
را جان بخشند.8 اوليا حتی قادرند به قدرت حق، تير 
آنان  دهند.  تغيير  را  سرنوشت  يعنی  كمان؛  از  جسته 
واسطه دست حق هستند و بدين جهت می توانند بين 
از  را  گفته ها  نيز  و  سازند  برقرار  ارتباط  اثر  و  سبب 

خاطر افراد محو كنند.9
جمله  از  مسلمان،  عارفان  همه  دغدغه  مهم ترين 
جالل الدين محمد مولوی )604-672ق(، نيز گسترش 
در غياب  نظرگاه جالل الدين،  در  است.  بوده  نور  اين 
انبيا و سپری شدن فصل گل و گلستان انبيا، به ناچار 
كنيم؛10 زيرا  استشمام  اوليا  از گالب  را  بوی گل  بايد 
نور  آفاق  به  را  آدميان  كه می توانند  اوليا هستند  فقط 
برسانند. آنان )با نامهای: قطب، ابدال، شيخ، پير، كامل، 
عاشق، عارف و ولي(، چونان اسرافيل در دلهای مرده 

4 . سي طريق صوفيانه عشق، ص133.
5 . همان، ص134.

6 . نک: مثنوی معنوی، 2، 827-822.
7 . نک: همان، 1، 1936-1934.

8 . نک: همان، 1، 1930.
9 . ن��ک: هم��ان، 1، 1669؛ موالنا دي��روز تا امروز، ش��رق تا غرب، 

صص506و507.
10 . نک: مثنوی معنوی، 1، 1675-1671.
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جان تازه می دمند؛11 زيرا از خود مرده و به حق زنده 
شده  حقانی  و  ربّانی  آنان،  اوصاف  همه  و  شده اند 
و  خداوند13  جالل  دريای  قعر  نهنگان  اوليا،  است.12 
اوليا،  زمين هستند.14  بر روی  آن، سايه خدا  از  برتر 
جواسيس قلوب15 و طبيبان خدايی هستند كه بی مزد 
می پردازند.  آدميان  درونی  امراض  درمان  به  منت  و 
از يك سنخ هستند،  اوليا  و  پيامبران  نگرش،  اين  در 
تقريبًا هرچه در مورد پيامبران گفته شده، درباره اوليا 
هم مصداق دارد. ارجاعات مداوم موالنا به ضرورت 
پيروی از پيامبران، به معنای ضرورت تبعيت از اوليا 

نيز هست.16
در نگاه موالنای بلخی، ولّي كامل در ميان مردم، مانند 
نبي در ميان امت است. همان گونه كه نبي واسطه كمال 
و هدايت انسانها است، ولّی كامل هر زمان نيز نسبت به 

مردم، چنين مرتبه و وظيفه اي را بر عهده دارد:
چون بدادي دست خود در دست پير/

پير حكمت كو عليم است و خطير
كو نبي وقت خويش است اي مريد/ 

تا از او نور نبي آيد پديد.17
مولوي به سبب آنكه اوليا را مظهر صفات حق مي داند، 
به سالكان و مخاطبان همواره توصيه مي كند كه خدمت 
دامن  در  چنگ  و  نگذارند18  فرو  را  حق  اولياي  به 
هدايت و ارشاد آنها زنند19 و هرگز � چه در ظاهر و 
چه در باطن � آنان را انكار نكنند و رعايت ادب را 
باشند،20  نهان داشته  ايشان و در ضمير و  در پيشگاه 
و  نتيجه، رحمت  در  و  آنان  قدسي  انفاس  مشمول  تا 

11 . نک: همان، 3، 2361.
12 . حكمت و هنر معنوی، ص44.
13 . نک: مثنوی معنوی، 3، 3599.

14 . نک: همان، 1، 423.
15 . نک: همان، 4، 1794-801.

16 . سي طريق صوفيانه عشق، ص134.
17 . مثنوی معنوی، 5، 741و742.
18 . نک: همان، 5، 2339-2334.

19 . نک: همان، 5، 741و742.
20 . نک: همان، 2، 3220-3218.

عنايت حق گردند.
در قياس با آثار ديگر عارفان، يادكرد و اهتمام موالنا 
اشعارش  غالب  حتی  است.  بی بديل  حق  اوليای  به 
به  شده اند،  سروده  بداهه  عمدتًا  و  غزل  غالب  در  كه 
شمس  است.  تبريزی  شمس الدين  خداوندگارش  نام 
باب  از پرسشی در  در نخستين ديدار )642ق(، پس 
مقايسه اوليا و انبيا و اينكه آيا ابايزيد بزرگ تر است يا 
مصطفی )شمس الدين محمد تبريزی، قرن 17(، مسير 
از زمره  البته موالنا خود  كرد،  را دگرگون  او  زندگی 
ارباب قلوبی است كه از ناحيه استعداد ذاتی و از ناحيه 
عبادات و رياضات مشمول عنايات خاصه الهيه است و 
از سبك سخن و اخبارات موجود در كلمات او معلوم 
می شود كه از اوليا اهلل و كامالن است.21 می توان گفت 
سخنان  و  ياد  و  نام  ديگران،  از  بيش  شمس ،  جز  به 
بازتابيده  مولوی  تعاليم  در  علی)ع(،  حق  بزرگ  ولّی 
است. اين جستار به بازسازی نمايی اجمالی و جزئی 
از سيمای علی در سه اثر سترگ موالنا )مثنوی، كليات 
تحليل  با  العارفين  مناقب  و  سبعه(  مجالس  و  شمس 

مبانی نقلی )قرآنی و روايی( سخنان او می پردازد.
2( تجلیل مولوی نسبت به خلفای پیامبر

بی ترديد كميت و ژرفای ارادت مولوی نسبت به موالنا 
سنی  رسمًا  جالل الدين  اين،  وجود  با  است،  بی همتا 
است و به ويژه در آغاز مواعظ رسمی، از خلفای ديگر 
بعث   ... الذی  االول  »الحمدهلل  می كند:  ياد  احترام  با 
نبينّا محمدا)ص( العنايۀ االزليۀ بضاعته و انشقاق القمر 
اشارته ... و جبرئيل خادمه و البراق مركبه و المعراج 
سفرته و سدره المنتهی مقامه و قاب قوسين مطلبه و 
و  عدله  الفاروق  مستهامه،  و  عاشقه  الّصديق  و  مرامه 
حسامه و ذوالنّورين ختنه و امامه و المرتضی شجاعه 

و صمصامه، عليهم رضوان اهلل و سالمه«.22
داشتن به  ترتيب  به  پيامبر  خلفای  نيز  مثنوی   در 
 اوصاف صديق، فاروق، ذی النورين، و شيرخدا ستايش

21 . شكوه شمس، ص28.
22 . مجالس سبعه، ص98.
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گرديده اند:
چون ابوبكر آيت توفيق شد/

 با چنان شه صاحب و صّديق شد
 چون عمر شيدای آن معشوق شد/
حق و باطل را چو دل فاروق شد

چونكه عثمان، آن عيان را عين گشت/
 نور فايض بود و ذی النّورين گشت

چون ز رويش مرتضی شد درفشان/
گشت او شير خدا در َمرج جان.23

در منحصر  را  خالفت  و  امامت  واليت،   جالل الدين 
مثنوی ششم  دفتر  در  موالنا  نمی داند.  خاص   نسب 
اقوال، اعمال محمد)ص( گشايش در  می گويد: »همه 
 گشايش است. صدها هزار آفرين بر جان او و بر ظهور
 و قدوم فرزندان او باد«. او سپس به توضيح فرزندان
را او  سعادتمند  اخالف  و  است،  پرداخته   پيامبر)ص( 
 كسانی می داند كه از عنصر جان و دل آن حضرت زاده
 شده اند، هرچند كه از نظر جسمی و آب و گل، نسب
 آنان به او متصل نباشند. چه در بغداد و چه در هرات
برخالف جالل الدين  باشند.  آمده  دنيا  به  ری  در   يا 
 غالب فرق كالمی، شرط نسبيت را مهم نمی داند و همه
 اخالف پيامبر)ص( را به شاخه های گل مانند می داند
واحد رويند، خاصيت  زمينی  يا  در هر خاك  اگر   كه 
واقعی زادگان  نيز  دارند. وی   جان بخش و فرح بخش 
 پيامبر را چون خورشيدهايی می داند كه اگر از مشرق
 يا مغرب سر زنند، خاصيت واحد خاص خود را دارند

و هدايتگر و روشن كننده تاريكيها هستند.24
 جالل الدين در دفتر دوم مثنوی می گويد: »شرط اصلی
خالفت، و  واليت  امامت،  مقام  برای  فرد   شايستگی 
واالی اوصاف  واجد  كه  هركس  و  است  نكوی   خلق 
 اخالقی باشد، امام قائم زمان خود است، اعم از اينكه
 از نسل عمر يا نسل علی)ع( باشد و واجد خوی نكو،

هم هدايت شده و هم هدايتگر است«:

23 . مثنوی معنوی، 2، 925-922.
24 . همان، 6، 179-174.

 مهدی و هادی وی است ای راه جو/
هم نهان و هم نشسته پيش رو  

 هركه را خوی نكو باشد، بَِرست/
هركسی كو شيشه دل باشد، شكست
 پس امام حّی غايب، آن ولی است/

خواه از نسل عمر، خواه از علی است
 پس به هر دوری، وليی قائم است/

تا قيامت، آزمايش دايم است.25

بازتاب علی)ع( در آثار مولوي
1( سلسله معنوی مولوی به علي)ع( بازمی گردد

ارتباط  رمزی  معنای  لحاظ  از  كه  صوفيان  افعال  از 
نزديكی با واليت تشيع دارد، پوشيدن خرقه و انتقال 
آن از شيخ و مراد به مريد به عنوان رمز انتقال تعاليم 
خود  دختر  پيامبر  كساء،  حديث  طبق  است.  باطنی 
فاطمه، علی، حسن و حسين)ع( را فراخواند و بر آنها 
ردايی افكند. اين ردا و خرقه رمز انتقال واليت كليّه 
به حضرت  فاطميّه  به صورت واليت جزئيه  محمديّه 
زهرا و از ايشان به ائمه معصومان است.26 در حقيقت، 
در عالم تصوف از اصول اصلی و بديهی است كه مشايخ 
تصوف و عرفان رشته اجازه خود را در امر طريقت به 
حضرت علی)ع( و از ايشان به پيامبر برسانند. تقريبًا 
همه سالسل صوفيه چه آنها كه صراحتًا شيعی هستند، 
فقهی  آنها كه مذهب  اللهيّه و ذهبيّه و چه  نعمت  مثل 
ايشان صراحتًا شيعی نيست و در زمانها يا مناطق تحت 
فرمانروايی حكام سنی مذهب، ظاهراً سنی می نمودند، 
مثل سهرورديه و شاذليه، اعتقاد و بلكه اصرار دارند كه 

رشته اجازه شان به حضرت علی)ع( می رسد.27
اتصال  و  ارادت  اظهار  مذكور  انتساب  روی ،  هر  به 
معنوی موالنا را به علی)ع( می رساند. مسئله انتساب 
خرقه و سلسله طريقت به اميرالمؤمنين علی)ع( چنان 

25 . همان، 2، 818-815.
26 . »سیر اندیشه والیت در تصوف اسالمی«، ص103.

27 . »گفتاری در باب انتس��اب سالسل صوفیه به حضرت علی)ع(«، 
ص61.
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در بين عرفا و متصوفه اسالمی شدت يافت كه بسياری 
از آنان به همين دليل، متهم به تشيع می شدند.28 بنابر 
همچون  موالنا  ارادتمندان  آورده،  افالكی  كه  آنچه 
به  را  خود  معنوی  سلسله  عارفان،  از  ديگر  بسياری 

علی بن ابي طالب)ع( ختم می كردند:
خيال شاه خوش خويم، تبسم كرد با رويم/ 
چنين شد نسل بر نسلم، چنين فرزند فرزندم.

شد  كرده  سلسله  الذكر  ذكر  بر  كتاب  ختم  همچنان  و 
و اين است ذكر بيان سلسله ذكر ال اله اال اهلل، محمد 
رسول اهلل: كفاه روات چنين روايت كرده اند از حضرت 
كه  ابی طالب)ع(  بن  علی  الغالب  اسداهلل  اميرالمؤمنين، 
روزی او گفت: ای رسول خدا! راه نمای تو به من سوی 
خدا، بر آسان ترين راهها و فاضل ترين نزد خداوند، و 
تو  بر  فرمود:  پيامبر)ص(  خدا.  بندگان  بر  سهل ترين، 
نبوت  آن،  ورزيدن  بركت  به  كه  چيز  آن  علی  يا  باد، 
پيامبر)ص(  است؟  چيز  چه  آن  گفت:  علی  يافتم.  را 
فرمود: آن مداومت است بر ذكر خدا در خلوت، پس 
علی گفت: ]اگر[ اين چنين باشد فضيلت ذكر، كه همه 
مردمان، ذكر خدای مي كنند. پس پيامبر فرمود: خمش 
يا علی، قيامت برنخيزد، مادام كه بر روی زمين گوينده 
ذكر خدا باشد. بعد از آن، پيامبر)ص(، كلمه ال اله اال 
اهلل را تلقين كرد و بر علی فرو خواند و بگفت: يا علی، 
تو خمش كن تا من سه بار ذكر اهلل می كنم و تو از من 

می شنوی. پس آن گاه بازگردان تا من می شنوم از تو.
همچنين اميرالمؤمنين علی)ع( تلقين كرد حسن بصری 
را، و حسن بصری تلقين كرد حبيب عجمی را و حبيب 
عجمی تلقين كرد داوود طايی را و داوود طايی تلقين 
كرد  تلقين  كرخی  معروف  و  را  كرخی  معروف  كرد 
و  را  بغدادی  جنيد  سقطی،  سری  و  را  سقطی  سری 

28 . عین القض��ات همدانی در ش��كوی الغريب، اگرچه خود را از اتهام 
گرای��ش به مبانی اعتقادی ش��یعه )تعلیمه = اس��ماعیلیه( تبرئه می کند، 
اما نخس��تین مقتدای عرفان و تصوف اس��المی را پس از پیامبر گرامی 
اس��الم)ص(، جز امیرالمؤمنین علی)ع( نمی دان��د. مقتول دیگر صوفیه، 
ش��یخ شهاب الدین س��هروردی نیز به تشیع منسوب ش��ده است )ر.ك: 

ش ك وی  ال غ ري ب، ص48(.

كرد  تلقين  را و شبلی  تلقين كرد شبلی  بغدادی  جنيد 
محمد زجاج را و محمد زجاج تلقين كرد ابوبكر نساج 
را و ابوبكر نساج تلقين كرد غزالی را و غزالی تلقين 
كرد احمد خطيبی بلخی را و احمد خطيبی بلخی تلقين 
كرد شمس االئمه سرخسی را و شمس االئمه سرخسی 
بهاء  به  معروف  محمد،  بهاءالدين  موالنا  كرد  تلقين 
محقق  سيد  برهان الدين  كرد  تلقين  ولد  بهاء  و  را  ولد 
ترمذی را و سيد برهان الدين محقق ترمذی تلقين كرد 
حضرت موالنا جالل الحق و الدين محمد را و حضرت 
موالنا جالل الدين  محمد تلقين كرد موالنا شمس الدين 
تبريزی را و موالنا شمس الدين محمد تبريزی، تلقين 

كرد موالنا ابن موالنا، بهاءالدين محمد ولد را ... .29
طرفه آنكه در آثار مولويه، نسب جسمانی جالل الدين 
بازمی گردد: »همچنان  علی)ع(  به  مادر  قِبَل  از  بلخی 
از حضرت سيد برهان الدين منقول است كه او روايت 
اصحاب  ميان  پيوسته  ولد  بهاء  شيخ  كه حضرت  كرد 
بزرگ  نسل  از  من  كه خداوندگار  می فرمود  كّرات  به 
اصالت  به  او  واليت  و  است  اصيل  پادشاه  و  است 
است، چه جده اش دختر شمس االئمه سرخسی است. 
گويند كه شمس االئمه، شريف بود و هم از قِبَل مادر به 
اميرالمؤمنين علی مرتضی می رسد � كرم اهلل وجهه � و 

از قبل پدر به ابوبكر صديق)رض(«.30
2( از علـی)ع( آمـوز ... )علی)ع( افتخـار هر نبی و 

هر ولّی(
مناقب و فضايل علی)ع(، از زبان مولوی، در داستان 
»از علی آموز اخالص عمل«، بيش از ديگر سخنان 
او تجّلی كرده است. مقايسه آنچه كه در منابع تاريخی 
با  آمده،  باب  اين  در  اهل تشيع  و  اهل تسنن  روايی  و 
گزارش مولوی و توجه به تفصيلها و تغييراتی كه موالنا 
عالقه مندی  ميزان  است،  آورده  وجود  به  داستان  در 

ارادت مولوی را به علی)ع( می نماياند.
كه  غزالی  سعادت  كيميای  كتاب  اهل تسنن،  منابع  از 

29 . مناقب العارفين، ج2، صص997و998.
30 . همان، ج1، ص75.
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را  حكايت  بوده،  مولوی  توجه  و  نظر  مورد  احتمااًل 
به اجمال به اين صورت بيان كرده است: »علی)رض( 
روی  در  دهان  آب  وی  بكشد،  تا  بيافكند  را  كافری 
گفت:  و  نكشت  و  بداشت  دست  را  وی  پاشيد؛  علی 
نكشته  خدای  برای  كه  ترسيدم  شدم،  خشمگين 
باشم«.31 برخی منابع شيعی روايت مذكور را با تفصيل 
بيشتری بيان كرده اند، از جمله در كتاب ميزان الحكمه 
با  علی)ع(  كه  روز  آن  »در  است:  منقول  زير  روايت 
كه  حال  همان  در  و  شد  روياروی  عبدود  بن  عمرو 
می خواست او را بكشد، از كشتنش دست باز كشيد و 
برگشت. حذيفه كه همراه با پيامبر و يارانم، دورادور 
صحنه كارزار را می نگريست، بر اين كار علی)ع( خرده 
گرفت، پيامبر)ص( بدو فرمود: تند نرو، اندكی درنگ 
خويش  كار  رمز  و  راز  و  بازگردد  )ع(  علی  تا  كن 
باز گويد. چون علی)ع( عمرو بن عبدود را كشت و 
بازگشت، پيامبر)ص( راز كار او را پرسيد، گفت: چون 
بر چهره ام  و  بد گفت  را  مادرم  بكشم،  را  او  خواستم 
آب دهان پاشيد، ترسيدم اگر در آن حال او را بكشم، 
برای شادی دل خويش بكشم؛ از او دست باز كشيدم. 
چون آرام يافتم و خشمم فرو نشست، او را برای خدا 

كشتم«.32
پيكاری  از  پس  علی)ع(  مولوی،  داستان  براساس 
و  يافت،  غلبه  پهلوانی  بر  از جنگها،  يكی  در  سخت، 
بي درنگ شمشيرش را به قصد كشتن او برافراشت. در 
اين لحظه، پهلوان مذكور آب دهان بر روی مبارك آن 
بيانداخت. فوراً، علی)ع( دست از كشتن او كشيد و در 
پاسخ به علت توقف قتل او گفت: من برای فرو نشاندن 
خشم يا ارضای شهوت و هوی و هوس خود دست به 
شمشير نمی برم. در ضمن در اين اثنا، برخی از اوصاف 

خود و ديگر اوليا را برشمرد.

31 . كيميای سعادت، ج1، ص517.
32 . تجلی قرآن و حديث در ش��عر فارسی، ص245، به نقل از: ميزان 
الحكمه، ج2، ص317 و مس��تدرك الوسائل، ج18، ص28. در مناقب 
ابن شهر آشوب، ج2، ص 115، مشابه این روایت ذکر شده است )ر.ك: 

ن ق دی  ب ر م ث ن وی، ص195(.

برخالف روايات مشهور، در گزارش رحيمانه مولوی، 
رفتار  ديدن  با  سرانجام  پرآوازه،  يل  آن  علی،  خصم 
علی)ع( و شنيدن سخنان او، اسالم آورد و در نتيجه، 
ابيات  در  كه  چنان  يافت.  رهايی  نيز  شدن  كشته  از 
آتی ديده می شود، مولوی آن روايت كوتاه را به درازا 
در قالب حدود 120 بيت33 به نظم درآورده و تفصيل 
داستان و اوصاف علی را از زبان سوم شخص داستان 
)خود مولوی( و از زبان خصم او و نيز از زبان خود 
علی)ع( بيان كرده است. موالنا در بيت نخست داستان، 
به جز توصيه به اخالص  ورزيدن، با تقديم نام علی در 
مصراع اول، بر آموختن اخالص از »علی« تأكيد دارد 
كه از نظر ادبی معنی دار است. در ابيات بعد، از نگاه و 
زبان خود، علی را كسی می داند كه همه انبياي عظام 
به وجود او افتخار می كرده اند و به نوعی تساوی و يا 
حتی برتری شأن و مقام علی بر انبيا و اوليا باور دارد و 
ديگر آنكه معتقد است همه كائنات از جمله ماه آسمان 
كه خود مظهر نورافشانی و زيبايی است، در مقابل او 

سر تعظيم فرود می آورند:
از علی آموز اخالص عمل/
شير حق را دان منزه از دغل

در غزا بر پهلوانی دست يافت/ 
زود شمشيری برآورد و شتافت
او خدو انداخت بر روی علی/ 

افتخار هر نبی و هر ولی
آن خدو زد بر رخی كه روی ماه/

سجده آرد پيش او در سجده گاه
در زمان، انداخت شمشير آن علی/ 

كرد او اندر غزايش كاهلی.34
و  حساس  موقعيت  آن  در  اينكه  از  علی)ع(  هماورد 
خطرناك، او را رها كرده بود، سخت در شگفت شده 
كار  در  انگيزه ای  و  عاملی  كه چه  افتاد  در حيرت  و 
برايش  از دست دادن جان،  بود كه خطر بزرگ  شده 

33 . نک: مثنوی معنوی، 1، 3843-3721.
34 . همان، 1، 3725-3721.
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اهميت كمتری داشت. از اين رو، علت ترك خصم را 
در  كه  پرسيد  از حضرت  همچنين  و  شد  جويا  او  از 
او  بازتابش در دل  كه  بود  ديده  اين ترك چه چيزی 
نيز انعكاس يافت و شعله ای برافروخت؟ مولوی سپس 
در  و  می داند  خدايی  شير  را  او  علی،  زبان خصم  از 
جوانمردی به مصداق حديث نبوی »الفتی اال علی«، 
براي او مقامی را قائل است كه هيچ كس را يارای درك 
آن نيست. همچنين در جوانمردی، علی را به ابر نعمت 
بنی اسرائيل،  بر  تيه  كه در صحرای  مانند می كند  الهی 

بی دريغ فرو می باريد:
گشت حيران آن مبارز زين عمل/ 

وز نمودن عفو و رحم بی محل
گفت بر من تيغ تيز افراشتی/
از چه افكندی مرا بگذاشتی؟

آنچه ديدی بهتر از پيكار من/
تا شدی تو سست در اشكار من؟

آنچه ديدی كه چنين خشمت نشست/ 
تا چنان برقی نمود و باز جست؟

آنچه ديدی كه مرا زان عكس ديد/ 
در دل جان، شعله ای آمد پديد؟

آنچه ديدی برتر از كون و مكان/ 
كه به از جان بود و بخشيديم جان؟

در شجاعت شير ربانيستی/ 
در مروت، خود كه داند كيستی؟

در مروت ابر موسيّی به تيه/ 
كامد از وی خوان و نان بی شبيه.35

سپس موالنا از زبان آن مبارز، علی را سراسر »عقل 
گرچه  وی،  نگاه  از  همچنين  و  می خواند  بينش«  و 
ذوالفقار علی)ع( در كشتن دشمنان بی نظير بوده، ولی 
منقلب  را  جانها  بيشتر  تيزی  با  او  شكيبايی  شمشير 
پليديها  از  را  آدميان  جان  نيز  او  الهی  علم  و  می كرد 
پاك می نمود. خصم می گويد: ای علی! حقيقت علم و 
حلم و تدبير تو، همه از اسرار خداوندی بهره می گيرد 

35 . همان، 1، 3733-3726.

در  است. علی  يشاء  ما  فّعال  ابراز،  بدون  و  پنهان  كه 
تشبيه مولوی، همچون بازی شكاری است كه همواره 
بر بازوی شاه مقيم و به صيد می پردازد، به همين سان، 
در باور وی، علی)ع( مأمور خداوند در هدايت كردن 
بندگان و شكارگر معنوی بندگان خدا است و او، اسرار 
عالم غيب را به رأی العين مشاهده می كند، ولی افسوس 
ناچار  به  و  نيستند  برخوردار  ديد  آن  از  ديگران  كه 

اختالف رأی می يابند:
ای علی كه جمله عقل و ديده ای/ 

شمه ای واگو از آنچه ديده ای
تيغ حلمت، جان ما را چاك كرد/ 

آب علمت، خاك ما را پاك كرد
بازگو دانم كه اين اسرار هوست/

ز آن كه بی شمشير كشتن، كار اوست
بازگو، ای باز عرش خوش شكار/
تا چه ديدی اين زمان از كردگار؟

چشم تو، ادراك غيب آموخته/ 
چشمهای حاضران بردوخته

آن يكی، ماهی همی بيند عيان/ 
و آن، يكی تاريك می بيند جهان

و آن يكی سه ماه می بيند به هم/ 
اين سه كس، بنشسته يك موضع نعم

چشم هر سه باز و گوش هر سه تيز/ 
در تو آويزان از من درگريز.36

جالل الدين از زبان آن مبارز، علی را »ُحسن القضايی« 
است.  پديدار شده  القضاء«  از »سوء  كه پس  می داند 
از اين تعبير وی، برخی به نادرستی برداشت كرده اند 
و  است  پيشين  خلفای  القضاء،  سوء  از  وی  مراد  كه 
»حسن القضاء« خالفت او است. ولی با توجه به زمان 
در  مولوی  كه  مناقبی  و  پيامبر(  )زمان حيات  داستان 
اصطالحی  معنای  نيز  و  داشته  بيان  قبل  خلفای  حق 
اين دو  القضاء، می توان  القضاء و حسن  رايج سوء  و 
عبارت را به ترتيب كنايه از جنگ و نجات يا كفر و 

36 . همان، 1، 3754-3745.
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ايمان دانست. 
موالنا در مواردی صحابه پيامبر را به استناد حديث: 
شب  ]در  هستند  ستارگان  همچون  من  »صحابه 
گمراهيها[. از هركدام كه پيروی كنيد، نجات می يابيد«، 
به ستارگان تشبيه می كند.37 موالنا در اين ابيات علی 
كه  می داند  ماه  همانند  هدايتگری  و  نورافشانی  در  را 
در حركت شبانگاه نورافشان تر از ستارگان است. وی 
نگويد،  اگر حتی سخنی هم  ماه وجود علی  می گويد 
هدايتگر است، تا چه رسد به آنكه زبان و گفتارش هم 
در كار آيد، در اين صورت مصداق نوٌر علی نور است:

راز بگشای ای علی مرتضی/ 
ای 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 كنی؟/

بي زبان، چون ماه، پرتو می زنی
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 بی گفتن باشد رهنما/ 

چون بگويد، شد ضيا اندر ضيا.38
به  را  پيامبر خاتم خود  فريقين،  نقل مشهور  برحسب 
شهر دانش و علی را به باب و دروازه آن شهر تشبيه 
كرده و فرموده است: »اَنَا َمدينَُۀ العلم و َعلی بابُها«.39 
براساس اين حديث طالبان آشنايی و برخورداری از 
علم نبوی، فقط از طريق آن باب علم )علی(، می توانند 
از علم و معرفت پيامبر بهره مند گردند و از قشر دين 
مولوی،  زبان  در  گردند.  نايل  دين  حقيقت  و  مغز  به 
به  باب ورود  بلكه  نيست،  پيامبر  باب علم  فقط  علی 
زمان  در  فقط  كه  بابی  می باشد.  شهر رحمت خداوند 
تاريخ،  طول  در  همواره  و  نبوده  گشوده  علی  حيات 

37 . احاديث مثنوی، ص35.
38 . مثنوی معنوی، 1، 3762-3757.

39 . بحار االنوار، ج40، صص207-200.

راهنمای طالبان و موصل آنان می باشد. موالنا همچنين 
می گويد گرچه باب رحمت الهی و علم نبوی، همواره 
ديده بان  كه  زمانی  تا  مردمان  عموم  ولی  دارد،  وجود 
حقيقت، دری را برای آنان نگشايد، به وجود آن باب 
پی نمی برند و در نتيجه، از رحمت و علم حق محروم 
آنان گشوده  فراروی  نيز  اگر دريچه ای  می مانند، ولی 
پّران  شهر  آن  سوی  به  آمالشان  و  اميد  مرغ  شود، 

می گردد:
چون تو بابی آن مدينه علم را/ 

چون شعاعی، آفتاب حلم را
باز باش ای باب هر جويای باب/ 

تا رسد از تو، قشور اندر لباب
باز باش ای باب رحمت تا ابد/ 

بارگاه ماله كفواً احد
هر هوا و ذره ای خود منظری است/

نا گشاده كی گود آنجا دری است
تا بنگشايد دری را ديده بان/

در درون، هرگز نجنبد اين گمان
چون گشاده شد دری، حيران شود/ 

پر برويد بر گمان، پّران شود.40
باز سلطانی تشبيه  به  را  ابيات، موالنا، علی  ادامه  در 
و  روشن شده  الهی  نور  از  بالهايش  كه  بازی  می كند. 
شاه حقيقتی عالم، او را پرورش داده است. همان بازی 
تنه،  يك  بلكه  نيست،  حقير  موجودات  او  شكار  كه 
اسير  را  شكارها  مخفی ترين  و  قوی ترين  عظيم ترين، 

چنگال هدايت خود می كند:
بازگو ای باز پر افروخته/

 باشد و با ساعدش آموخته
بازگو ای باز عنقا گير شاه/

ای سپاه اشكن به خود نی با سپاه
امت وحدی، يكی و صد هزار/

بازگو ای بنده بازت را شكار
در محل قهر، اين رحمت ز چيست؟/

40 . مثنوی معنوی، 1، 3768-3763.
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اژدها را دست دادن راه كيست؟41
علی  توصيف  به  علی  زبان  از  مولوی  پس،  اين  از 
از  كشيدن  دست  علت  خصوص  در  علی  می پردازد. 
شمشير  حق  رضای  برای  من  می گويد:  خصم  كشتن 
اين  ولی  شيرم،  همچون  شجاعت  در  اگر  می زنم، 
شجاعت من در مسير و مقتضای هوی و هوس نيست، 
بلكه همه اعمال من دقيقًا با دستورات دينی تطابق دارد 
تا حدی كه در نبردها همچون تيغی در دست خداوند 
او  فرمان  به  كاماًل  من،  فعل  و  اراده  شمشير  و  هستم 
است و مصداق آيه »َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت«؛42 »و چون 
]ريگ به سوی آنان[ افكندی، تو نيافكندی بلكه خدا 
افكند«. من كمترين و ضروری ترين تعّلقات نفسانی را 
به دور افكنده ام و همچون سايه ای هستم كه از خود 
آفتاب  آن  از  دارم،  هرچه  و  نداشته  مستقلی  وجود 

عالم تاب هستی است.
با  كه  است  تيغی  همچون  موالنا،  اعتقاد  در  علی)ع( 
گوهرهای وصال حق، مرّصع و زيبا شده است. اگر او 
كارزار می كند، هدف اساسي اش، كشتن خصم نيست، 
می خواهد  نيز  عرصه  آن  در  امكان،  حد  سر  تا  بلكه 
حيات معنوی به خصم خود عطا كند، همچنان كه در 

مورد آن پهلوان چنين شد:
گفت: من تيغ از پی حق می زنم/

بنده حّقم، نه مأمور تنم
شير حقم، نيستم شير هوی/ 
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
سايه ای ام، كدخدايم آفتاب/

حاجيم من، نيستم او را حجاب
من چو تيغم پر گهرهای وصال/

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

 زنده گردانم نه كشته در قتال.43
َوالُْمْنَكِر«؛44  الَْفْحَشاِء  َعِن  َتْنَهى  َة  ًَ الصَّ »ِإنَّ  آيه  بنابر 
ياد  با  فقط  بازمی دارد«،  ناپسند  و  كار زشت  از  »نماز 
نفسانی  ناموافق  بادهای  برابر  در  می توان  خداوند 
ايستادگی كرد. جالل الدين سوائق نفسانی و غير الهی را 
همچون بادهای قدرتمند فراگير می داند. قوی ترين بادها 
از نظر وی، باد خشم و باد شهوت است. به گفته مولوی، 
بادهای  سهمگين ترين  كه  بوده  كوهی  همانند  علی)ع(، 
ناموافق نيز او را از جای خود حركت نداده و فقط باد 
اراده و مشيّت حق او را به اين سو و آن سو می كشاند و 

نيز فقط عشق به خداوند، مطبوع او بوده است:
َكه نيم كوهم ز حلم و صبر و داد/

كوه را كی درربايد تندباد؟
آن كه از بادی رود از جا، خسی است/ 

ز آن كه باد ناموافق، خود بسی است
باد خشم و باد شهوت، باد آز/ 

برد او را كه نبود اهل نماز
كوهم و هستی 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 بسته ام زير لگام
تيغ حلمم، گردن خشمم ز دست/ 

خشم حق، بر من چو رحمت آمده است.45
امساك،  بخشش،  »هركس  فرمود:  خاتم  حضرت 
دوستی، دشمنی و ازدواج او، فقط برای خدا باشد، به 
كمال مرتبه ايمان نايل شده است«.46 مولوی، علی را 
كسی می داند كه گرچه، از ظواهر جالل و شكوه پرزرق 
و برق دنيوی برخوردار نبوده است، ولی از راه اخالص 

43 . مثنوی معنوی، 1، 3792-3787.
44 . عنکبوت، 45.

45 . مثنوی معنوی، 1، 3800-3794.
46 . احاديث مثنوی، ص37.
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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 هلل  آيد جود من/
تا كه امسك هلل آيد بود من
بخل من هلل عطا هلل و بس/

جمله هلل ام، نيم من آن كس.47
علی)ع( چنان كه خود نيز می گويد، 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 
درمی آيد، جايگاه، خاستگاه و مقصد طيران خود را 

به رأی العين می  بيند:
و آنچه هلل می كنم، تقليد نيست/

نيست تخييل و گمان، جز ديد نيست
ز اجتهاد و از تحری رسته ام/

 آستين بر دامن حق بسته ام
گر همی پرم، همی بينم مطار/ 
ور همی گردم، همی بينم ودار
وركشم باری، بدانم تا كجا/ 

ماهم و خورشيد، پيشم پيشوا.48
موالنای بلخی، از زبان خود علی، علم و حكمت او 
را دريايی می داند كه جويهای خردهای خرد آدميان، 
گنجايش درك آن را ندارند و ناگزير، به قدر ظرفيت 
بر  آنها، علی)ع( از حكمت خود  و استعداد و درك 
آنها فرو می ريزد، همچنان كه شيوه همه رسوالن اين 
چنين بوده است. اين سخن مولوی احتمااًل برگرفته 
البالغه است، در جايی كه آن  نهج  از حكمت 147 
حضرت اشاره به سينه خود كرده، فرمود: »در اينجا 
گوش  كاش  است،  شده  انباشته  دانش،  از  انبوهی 

47 . مثنوی معنوی، 1، 3805-3801.
48 . همان، 1، 3709-3706.

شنوايی برای آن می يافتم«.49
بيش از اين با خلق گفتن روی نيست/ 

بحر را گنجايی اندر جوی نيست
پست می گويم به اندازه عقول/ 

عيب نبود، اين بود كار رسول.50
حضرت  جمله  از  پيامبران،  اصلی  مقام  و  رسالت 
و  بودن  بشير  بودن،  شاهد  ترتيب  به  مرتبت،  ختمی 
َشاِهًدا  َأْرَسْلَناَك  ِإنَّا  النَِّبيُّ  َأيَُّها  بودن است: »يا  نذير 
و  گواه  را  تو  ما  پيامبر،  »ای  َونَِذيًرا«؛51  ًرا  َوُمَبشِّ
بشارت گر و هشدار دهنده فرستاديم«. جالل الدين با 
به  است،  مقبول  حنفی  فقه  در  كه  حكمی  به  توجه 
بنابر  می پردازد.  مذكور  آيه  عرفانی  تفسير  و  تأويل 
فقه حنفی، شهادت بندگان � به هر تعداد هم كه باشند 
»اين  می گويد:  همايی  نيست. جالل الدين  پذيرفته   �
مسئله كه شهادت بنده مملوك در شريعت اسالم، هيچ 
كجا و به هيچ وجه، مسموع و مقبول نباشد، درست 
موافق مذهب حنفی در باب قضا و شهادت است«. 
مرغينانی در الهدايه می گويد: »التُقبَُل شهادُۀ االعمی 
و ال المملوِك«.52 اما در فقه شيعه امامی، حريّت در 
شهادت شرط نيست.53 مولوی می گويد: اگر پيامبران، 
كه  بود  دليل  اين  به  بودن رسيدند،  مقام »شاهد«  به 
بودند؛ زيرا  بندگی هوی و هوس كاماًل رها شده  از 
و  سخت تر  بسيار  نفسانيات،  بندگی  از  شدن  رها 
ارزشمندتر از آزادگی از بندگی ظاهری است و هر 
آزاد شود،  با يك جمله خواجه اش می تواند  بنده ای 
ولی آزادی از بندگی نفسانيات بسيار دشوار است. به 
هر حال، علی)ع( در ذهن و زبان مولوی، كسی است 
آزاد  هوس،  و  هوی  بندگی  و  رقيّت  نوع  هر  از  كه 
گرديده و به مقام شهود و شاهدی؛ يعنی همان مقام 

انبيا، واصل گرديده است:
از غرض خّرم، گواهی ُحّر شنو/ 

49 . تجلی قرآن و حديث در شعر فارسی، ص240.
50 . مثنوی معنوی، 1، 3810و3811.

51 . احزاب، 45.
52 . الهدايه، ج3، ص122.

53 . مولوی نامه، ج1، ص73.
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كه گواه بندگان، نه ارزد دو جو
در شريعت مر گواهی بنده را/ 
نيست قدری، نزد دعوی 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 لفظی 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 نُُذر/

ز آن كه بود از كون، او حر ابن حر
چون كه حّرم، خشم كی بندد مرا/

نيست اينجا جز صفات حق، درآ.54
همچنان كه در بنياد جهان بينی موالنا، رحمت حق بر 
غضب او پيشی دارد، رحمت علی)ع( و ديگر اولياي 
حق نيز، بر قهر آنان سابق است. بنابراين فرجام كار 
او  به سالمت  ايمان و هم  به  اميرالمؤمنين هم  خصم 
می انجامد. پس از آنكه خصم ايمان آورده و به مقام 
الهی  هدايت  كيميای  و  گرديد  معترف  علی  واليت 
وجوِد بی ارزش او را گران قدر گردانيد، علی)ع(، به او 

نويد داد كه او در مرتبه ايمان با خود همسان است:
اندرآ، كازاد كردت فضل حق/

ز آن كه رحمت داشت بر خشمش سبق
اندرآ اكنون كه جستی از خطر/ 

سنگ بودی كيميا كردت گهر
رسته ای از كفر و خارستان او/ 

چون گلی بشكف بر سروستان هو
تو منی و من توام، ای محتشم/ 

تو علی بودی، علی را چون كشم؟55
در واقع، كرم و رحمتی از اين برتر برای حق تعالی 

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

نمی توان قائل  شد كه معصيتی عظيم )جنگ با علی( 
را سبب و مقدمه رسيدن به آن مقام واال قرار دهد. 
موالنا در سخن خود در باب كريمی خداوند و بندگان 
استناد جسته است: يكي  به دو آيه قرآن  او،  خاص 
آيه 53 سوره زمر »ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى 
نُوَب  َيْغِفُر الذُّ ْحَمِة اهلِل ِإنَّ اهلَل  َتْقَنُطوا ِمن رَّ َأنُفِسِهْم َل 
من  بندگان  ای  »بگو  ِحيُم«؛  الرَّ الَْغُفوُر  ُهَو  ِإنَُّه  َجِميًعا 
رحمت  از  داشته ايد،  روا  زياده روی  خويشتن  بر  كه 
را  گناهان  همه  خدا  حقيقت   در  مشويد،  نوميد  خدا 
می آمرزد، كه او خود آمرزنده مهربان است« و ديگري 
آيه 70 سوره فرقان كه خداوند نويد می دهد نه تنها 
بلكه  شد ،  خواهد  بخشيده  توبه كاران  پيشين  گناهان 
»ِإلَّ  گرديد:  خواهند  مبدل  حسنات  به  آنان  سيئات 
ُل اهللُ  ًً َصالًِحا َفُأْولَِئَك ُيَبدِّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَم
»مگر  ِحيًما«؛56  رَّ َغُفوًرا  اهللُ  َوَكاَن  َحَسَناٍت  َئاِتِهْم  َسيِّ
ايمان آورد و كار شايسته كند،  كسی كه توبه كند و 
پس خداوند بديهايشان را به نيكيها تبديل می كند و 

خدا همواره آمرزنده مهربان است«.
معصيت كردی به از هر طاعتی/

آسمان پيموده ای، در ساعتی
پس خجسته معصيت كان كرد مرد/  

نی ز خاری، بر دمد اوراق ورد؟
نی گناه ُعَمر و قصد رسول/
می كشيدش تا به درگاه قبول

نااميدی را خدا گردن زدست/ 
چون گناه و معصيت، طاعت شدست

اندرآ من در گشادم مرترا/
تف زدی و تحفه دادم مرترا

من جفاگر را چنينها می دهم/ 
پيش پای چپ، چسان سر مي نهم؟
پس وفاگر را چه بخشم؟ تو بدان/ 

گنجها و ملكهای جاودان.57

56 . فرقان، 70.
57 . مثنوی معنوی، 1، 3843-3830.
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3( علی)ع(، تنها محرم اسرار شب معراج
معتقد  جالل الدين  زير،  فقرات  در  افالكی  نقل  بنابر 
بوده كه علی)ع( تنها كسی بود كه پيامبر خاتم)ص(، 
شايستگی نقل برخی از اسرار شب معراج را در او 
يافته بود و منحصراً به او اسرار نهان را بازگفت. البته 
در اينجا نيز موالنا برخالف ديدگاه قاطبه متكلمان، 
معراج را ويژه پيامبر نمی داند و همه اوليا را در زمان 
پيامبر و پس از آن، بالقوه شايسته دريافت بی واسطه 
اسرار خدايی از طريق جبرئيل خاص آنان، می شمارد:

روزی،  كه  است  منقول  اصحاب  كرام  از  »همچنان 
بزرگی از حضرت موالنا سؤال كرد كه در شب معراج، 
خدا را با مصطفی، و او را با خدا چه اسرار بود؟ و 
در ميانه چه ها رفت؟ فرمود كه حضرت كردگار 70 
بازگفت،  بر محمد مختار  پرنور،  اسرار  كلمات  هزار 
بعد از آن فرمود كه در كشف 35 اسرار مختار باش، 
نه اختيار خود به هركه خواهی از اخيار بازگو و 35 
هزار اسرار را پوشيده دار و هيچ كس از اخيار و ابرار 
اخبار مكن و مگو. همانا كه صحابی كرام را بر بعضی 
از آن اسرار اطالع بخشيده، قرب 10 هزار اسرار به 
در  را  مابقی  گفت.  باز  علی)ع(  اميرالمؤمنين  گوش 

كتمان غيب خود می نهفت.
همچنان روزی 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، بی واسطه ملك 

المقرب و نبّی مرسل به ما گفت. چنان كه گفت:
من نهانی ز جبرئيل امين/ 

جبرئيل دگر امين دارم.
همانا كه حيرت رسول در قربت و قبول ايشان يكی 
در هزار شده، تواجد می نمود و هلل الحمد و المنه، حق 
تعالی ما را بر اسراری اطالع بخشيده است كه همه 

اخوان الصفا در حيرت و حسرت آن هستند«.58

58 . مناقب العارفين، ج1، صص600-599.

4( علی)ع(، شفیع ابن ملجم در روز محشر
از  بسياری  چون  نيز  علی)ع(  بسيار،  روايات  بنابر 
به  سرانجام  كه  است  داشته  يقين  خداوند،  اولياي 
شهادت خواهد رسيد. ولی بنابر برخی از روايات،59 
علی)ع(، حتی قاتل خود )ابن ملجم( را می شناخت و 
به او نيز از پيش اعالم كرد كه به چنين جنايتی دست 
خواهد زد. در ذيل به دو نمونه از اين روايات اشاره 

مي شود:
محمد بن سعد در كتاب طبقات چنين آورده است: 
خود  با  بيعت  برای  را  مردم  علی)ع(  كه  »زمانی 
فراخواند، عبدالرحمن بن ملجم مرادی نيز برای بيعت 
او را  اميرالمؤمنين دوبار،  نزد آن حضرت آمد، ولی 
از بيعت كردن باز داشت. آن گاه بيعت او را پذيرفت 
و به او فرمود: چه چيزی می تواند از اقدام شقی ترين 
خون  با  را  مويم  و  ريش  تو  كند.  جلوگيری  مردم 
سرم خضاب و رنگين خواهی كرد. سپس اين بيت را 
خواند: سينه ات را برای مرگ محكم ببند )برای مرگ 
آماده باش(؛ زيرا هر آينه، مرگ به سوی تو خواهد 
تو  به سرای وجود  پای  آمد. آن گاه كه كشته شدن، 
نهد، هرگز اندوهناك و بی تاب مشو«.60 همچنين در 
همان كتاب، پس از آنكه خبر فوق را آورده است، 
فرمود:  حضرت  آن  كه  می كند  اضافه  را  جمله  اين 
»سوگند به خدا، اين جز عهدی نيست كه پيامبر اكرم 

با من درميان گذاشته است«.61
كه  »وقتی  می كند:  نقل  چنين  نيز  اصفهانی  ابوالفرج 
اميرالمؤمنين حقوق بيت المال مردم را توزيع می كرد، 

نوبت ابن ملجم كه رسيد، آن حضرت فرمود:
اريد حبائه و يريد قتلی/ 

59 . مآخذ قصص و تمثيالت مثنوی، صص38و39، به نقل از: دالئل 
النبوه، ص 202، تفس��ير ابوالفتوح، ج4، ص313 و الآللی المصنوعه، 
ج1، ص383؛ تفس��ير و نقد و تحليل مثنوی، ج2، صص774و775، 

به نقل از: الجامع الصغير، ج1، ص112.
60 . مآخ��ذ قصص و تمثي��الت مثنوی، ص39، به نق��ل از: طبقات 

ابن سعد، ج3، صص22و23.
61 . تفس��ير و نقد و تحليل مثنوی، ج2، ص774، به نقل از: طبقات 

ابن سعد، ج3، صص33و34.

52

م 
 نه

ال
س

13
93

ن 
ستا

تاب
-3

ه6
مار

ش



عذيرك من خليلك من مراد؛
او،  كه  حالی  در  می خواهم،  كردن  عطا  او  برای  من 
اين  در  را  مرادی  رفيق  آن  می طلبد. عذر  مرا  مرگ 

خيالی كه دارد، بيان كن«.62
آموز  علی  »از  داستان  ادامه  در  مولوی  جالل الدين 
و  علی)ع(  بودن  كريم  به وصف  كه  عمل«،  اخالص 
از  ديگری  نمونه  بيان  در  انجاميد،  كردن خصم  آزاد 
براساس  و  حضرت  آن  بی شائبه  و  بی دريغ  رحمت 

روايات مذكور، حكايت زير را نقل می كند:
برحسب داستانی كه مولوی نقل می كند، پيامبر خاتم، 
خود به ابن ملجم گفته بود كه او قاتل علی خواهد بود 
نبی خاتم،  پيشگويی  اين  از شنيدن  ابن ملجم پس  و 
كرد  درخواست  اصرار  با  او  از  شتافته،  علی  نزد  به 
كه پيشاپيش او را به قتل برساند، تا دست او به اين 
از  دليل  دو  به  ولی علی  نشود.  آلوده  بزرگ  جنايت 
اين كار امتناع كرد: اول اينكه؛ اين كار قصاص قبل 
از جنايت است و مشروع نيست و دوم اينكه؛ كشته 
شدن علی)ع( بر دست آن ملعون، برحسب مشيت و 
قضای خداوند است و بايد در برابر قضای او تسليم 
شد و علی نيز همواره به قضای حق راضی بوده است.

البته با صرف نظر از هدف مولوی، تغييراتی كه او در 
به  توجه  با  زيرا  نيست؛  معقول  است،  آورده  روايت 
جوانی ابن ملجم در زمان شهادت اميرالمؤمنين، بديهی 
است كه او اساسًا در زمان پيامبر هنوز متولد نشده بود 
يا كودك خردسالی بوده است و ديگر آنكه در هيچ يك 
از منابع تاريخی به ابن ملجم به عنوان ركاب دار و چاكر 

حضرت علی)ع( اشاره ای نشده است:
كرد آگه آن رسول از وحی دوست/

كه هالكم عاقبت بر دست اوست
او همی گويد بكش پيشين مرا/

تا نيايد از من اين منكر خطا
من همی گويم چو مرگ من ز تست/ 

62  . تفس��ير و نقد و تحليل مثن��وی، ج2، ص755، به نقل از: مقاتل 
الطالبين، ابوالفرج اصفهاني.

با قضا من چون توانم حيله جست؟
او همی افتد به پيشم كای كريم/

مر مرا كن از برای حق دو نيم
تا نه آيد بر من اين انجام بد/

تا نسوزد جان من بر جان خود
من همی گويم برو َجّف  القلم/

زان قلم بس سرنگون گردد علم
هيچ بغضی نيست در جانم ز تو/ 

ز آنك اين را من نمی دانم ز تو
آلت حقی تو، فاعل، دست حق/ 

چون زنم بر آلت حق طعن و دق؟
گفت او پس آن قصاص از بهر چيست/ 

گفت هم از حق و آن ِسّر خفيست.63
در  الهی  قضای  قلم  مركب  نبوی،  حديث  برحسب 
خصوص حوادث گذشته، حال و آينده خشك شده 
و قابل تغيير نمی باشد: »مركب قلم )قضای الهی(، به 
آنچه پديد آمده يا خواهد آمد، خشك شده است«.64 
و نيز اين حديث: »قلم قضای الهی خشك شده است، 

به آنچه كه با آنها مواجه خواهی شد«.65
بوده  الهی  قضای  برحسب  ابن ملجم  بودن  قاتل  اگر 
و  شود  قصاص  او  بايد  چرا  صورت  اين  در  است، 
در روز قيامت موأخذه و عقاب گردد؟ مولوی پاسخ 
می دهد كه قصاص ابن ملجم نيز برحسب قضای الهی 
كرم  و  الهی  كرم  با  جالل الدين  آنكه  ديگر  و  است 
ولّی خداوند و علی)ع(، مشكل را حل می كند؛ زيرا 
برحسب گفته مولوی، 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/ 

63 . مثنوی معنوی، 1، 3856-3846.
64 . احاديث مثنوی، ص38، به نقل از: مس��ند احمد، ج1، ص307، 

ج2، ص197 و كنوز الحقائق، ص55.
65 . احاديث مثنوی، ص38، به نقل از: صحيح بخاری، ج 3، ص154 

و ج4، ص92.
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در ممالك، مالك تدبير اوست
آلت خود را اگر او بشكند/

آن شكسته گشته را نيكو كند.66
باز آمد كای علی زودم بكش/

تا نبينم آن دم و وقت ترش
من حاللت می كنم، خونم بريز/

تا نبيند چشم من آن رستخيز
گفتم: ار هر ذره ای خونی شود/
خنجر اندر كف، به قصد تو رود

يك سر مو از تو نتواند بريد/
چون قلم بر تو چنان خطی كشيد

ليك بی غم شو، شفيع تو منم/
خواجه روحم، نه مملوك تنم.67

5( مرگ بی مرگی و برگ بی برگی علی)ع(
كه  است  افرادی  نادر  از  علی)ع(  مولوی،  گفته  به 
»عشق«  بدان  بلكه  نيست،  گريزان  مرگ  از  تنها  نه 
می ورزد و مرگ همچون انگبين برای او گوارا است؛ 
در  ولی  است،  پايانی  ظاهر  در  مرگ جسمانی  زيرا 
واقع برای او مقدمه حيات جاودان است و در مقام 
تشبيه، رفتن از اين عالم برای او و ديگران، در حكم 
بيرون رفتن از زندگی جنينی و پای نهادن به عالمی 
بس عظيم تر است. جالل الدين ابياتی را كه به حالج 
نسبت داده اند، زبان حال علی)ع( نيز می داند. موالنا 
با تغييراتی در اشعار حالج می گويد: ای جوانمردان! 
در مرگ من زندگی است. تا چه زمانی بايد از موطن 
خود دور افتاده باشم؟ اگر زندگی در اين عالم، نوعی 
فراق و جدايی از آن موطن نبود، خداوند از زبان ما 

نمی فرمود: »ِإنَّا هلِل َوِإنَّا ِإلَْيِه َراِجُعوَن«.68
و  با خونی  كرم  وان  باز رو سوی علی و خونيش/ 

افزونيش
گفت خونی را همی بينم بچشم/ 

روز و شب بر وی ندارم هيچ خشم

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

68 . بقره، 156.

ز آنك مرگم همچو من شيرين شدست/ 
مرگ من در بعث چنگ اندر زدست

مرگ بی مرگی، بود ما را حالل/
برگ بی برگی، بود ما را نوال

ظاهرش مرگ و به باطن زندگی/
ظاهرش ابتر، نهان پايندگی

در رحم زادن، جنين را رفتن است/ 
در جهان، او را ز نو، بشكفتن است

چون مرا سوی اجل عشق و هواست/
نهی »َوَل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم«69 مراست

ز آنك نهی از دانه شيرين بود/
تلخ خود نهی حاجت كی شود

دانه كه تلخ باشد مغز و پوست/
تلخی و مكروهيش خود نهی اوست

دانه مردن مرا شيرين شدست/ 
»بَْل َأْحَياٌء«70 پی من آمدست

أُْقتلُونی يا ثقاتی اليما/
اّن فی قتلی حياتی دايما

اّن فی ُموتی حياتی يافتی/ 
َكم اُفارق ُموِطنی َحتّی متی

فرقنی لُولَم تَُكن فی ذاالّسُكون/ 
لم يَُقل انّااِلَيِه راجعون

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

6( علی)ع(، ثمره نخل خالفت
برای  جسمانی  كالبد  مولوی،  قضاوت  و  نگاه  از 
با  بزرگوار،  آن  و  نداشت  ارزشی  هيچ  اميرالمؤمنين 
بی اعتنايی به اين كالبد خاكی، رادمرد رادمردان شده 
بسان ريحان معطر  او،  برای  بود و خنجر و شمشير 
و خوشبو بود و شاّمه جان او را می نواخت و همان 
مرگی كه برای ديگران هولناك و پرمخافت می نمايد، 
برای او چون جشن و باغ نرگس، دل نشين و دل نواز 

69 . بقره، 195.

70 . بقره، 154.
71 . مثنوی معنوی، 1، 3937-3924.
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می نمود.
و  زرق  از  اجتناب  لزوم  باب  در  علی)ع(  سخنان 
برق دنيا و لزوم زهدورزی در برابر آن، در خطابه ها 
در  جمله  از  دارد.  وسيع  انعكاسی  موالنا  مواعظ  و 
موالنا  كه  جايی  در  سبعه،  مجالس  از  اول  مجلس 
گويد،  سخن  آن  بی وفايی  و  دنيا  ذم  در  می خواهد 
تبادر  او  به ذهن  و علی)ع(  قرآن  از  نيكوتر  كلماتی 
نمی كند و به صراحت مضمون سخن علی)ع( را بيان 
گوش بند  و  چشم بند  جادوی  مال،  و  »زر  می كند: 
است. قاضی و حاكمی كه موی در مو می بيند به علم 
و هنر، چون طمع مال و رشوت كند، چشم او ببندد 
و به روز روشن ظالم را از مظلوم نشناسد، چنان كه 
الدنيا  أٌَحّذُرُكْم  و  فرمود:  خويش  خطبه  در  علی)ع( 
مضمون سخن  َسّحاَرٌۀ«.72  َمّكاَرٌۀ  غّدارٌۀ  َغّراَرٌۀ  فَإنّها 
البالغه  نهج   111 خطبه  از  فقراتی  از  موالنا  منقول 
الّدنيا  أَُحّذُرُكُم  فَإنّی  بَعُد  »أّما  است:  شده  برگرفته 
فَإنّها ُحْلَوٌۀ َخِضَرٌۀ ُحّفْت بالّشَهواِت وتََحبّبَْت بِالعاِجَلِۀ 
َضّراَرٌۀ... َغّراَرٌۀ  اآلماِل...  به  وتََحّلْت   وراقَْت  بِالَقليِل 

أَّكالٌَۀ َغّوالٌَۀ«؛ »اما بعد، من شما را از دنيا می ترسانم 
كه ]در كام[ شيرين است و ]در ديده[ سبز و رنگين. 
مردم[ دوستی  ]با  و  نفسانی،  پوشيده در خواهشهای 
با نعمتهای زودگذر اين جهانی. متاع اندك را  ورزد 
زيبا نمايد و در لباس آرزوها درآيد. فريبنده ای است 

بسيار آزار. كشنده ای تبهكار«.73
بر مبنای چنين اعتقادی، جالل الدين می گويد علی)ع( 
اگر در پی احقاق حق خود برای خالفت مسلمانان 
كوشش و جهاد می كرد، می خواست الگو و اسوه برای 
حاكمان عالم در طول تاريخ باشد و اميران عالم را راه 
و رسم حكومت عادالنه بياموزد و به تعبيری ديگر، 

حكومت را جانی ديگر بخشد.
دیوان  زبان  در  علی)ع(  بازتاب  از  نمونه هایی   )7

شمس
ذهن  ناخودآگاه  ضمير  نمايانگر  نثر،  از  بيش  شعر 

72 . مجالس سبعه، ص40.
73 . نهج البالغه، خطبه 107و111.

سخنان  تأثير  باب  در  است.  انديشمندی  هر  زبان  و 
علی به خصوص نهج البالغه بر آثار مولوی ، شروح 
مثنوی به ويژه از سيد جعفر شهيدی و عالمه جعفری 
موارد بسياري را باز نموده اند. با وجود اين، پيشينه 
جستجوها درباره نظرگاه موالنا نسبت به اميرالمؤمنين 
علی)ع( مستند به مثنوی او بوده است، ولی اين جستار 
به همان ميزان به حماسه غزل عرفانی ديوان شمس 
با  كليات شمس،  از  ابياتی  ادامه  در  دارد.  توجه  نيز 
ذكر شماره غزل گزيده و ارائه می شود كه نمايانگر ياد 

علی در سخنان موالنا است:
مفتی عقل كل به فتوی دهد جواب/ 
كاين دم قيامت است روا كو و ناروا

در عيدگاه وصل برآمد خطيب عشق/
با ذوالفقار و گفت مر آن شاه را ثنا.74

عمری بايد تا ديو از او بگريزد/
احمدی بايد تا راه چليپا بزند

عارفا بهر سه نان دعوت جان را مگذار/ 
تا سنانت چو علی در صف هيجا بزند

زين گذر كن كه رسيدست شهنشاه كرم/ 
خيز تا جان تو بر عيش و تماشا بزند.75

آمد بهار خرم و رحمت نثار شد/
سوسن چو ذوالفقار علی آبدار شد

بربند اين دهان و مپيمای باد بيش/ 
كز باد گفت راه نظر پرغبار شد.76

اگر به ديده من غير آن جمال آيد/ 
بكنده باد مرا هردو ديده ها به كلند
دريغ پرده هستی خدای بركندی/ 

چنانك آن در خيبر علی حيدر كند.77
هركه بهر تو انتظار كند/ 

بخت و اقبال را شكار كند
ز انتظار رسول تيغ علی/

74 . كليات شمس، غزل شماره 202.
75 . همان، غزل شماره 786.
76 . همان، غزل شماره 871.
77 . همان، غزل شماره 937.
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در غزا خويش ذوالفقار كند.78
ببردی دلم را بدادی به زاغان/
گرفتم گروگان خيالت به تاوان

خمش باش ای تن كه تا جان بگويد/ 
علی مير گردد چو بگذشت عثمان.79

آه دردت را ندارم محرمی/ 
چون علی آه می كنم در قعر چاه
چه بجوشد نی برويد از لبش/ 

نی بنالد راز من گردد تباه.80
عارف گوينده اگر تا سحر صبر كنی همچو علی/

از جهت خسته دالن جان و نگهبان منی
در صف خود سر نبری از كف خود/ 

بولهب وسوسه را تا نكنی راه زنی.81
اگر امشب بر من باشی و خانه نروی/

يا علی شير خدا باشی يا خود علوی.82

نتیجه گیری
1. موالنا به صراحت اذعان می كند كه در تاريكيهای 
زمان، از ورای هفت قرن اين ماه وجود علی است كه 
بر او تابيده و راههای هدايت را به او نمايانده است. 
اخالص  داستان  در  علی  خصم  زبان  از  جالل الدين 

عمل گويد:
از تو بر من تافت چون داری نهان/ 

می فشانی نور چون مه بی زبان.83
و  عمل  اخالص  شعر  در  بندی  جمع  يك  در   .2
دفتر  در  ابيات  شماره  به  استناد  با  ابن ملجم،  شفيع 
نگاه  در  را  علی  اوصاف  می توان  مثنوی  نخست 
 ،)3721( اخالص  اسوه  كرد:  ارائه  اين گونه  موالنا 
افتخار   ،)3723( نبي  هر  افتخار   ،)3721( شير حق 
آورد  سجده  آن  بر  ماه  كه  رخي   ،)3723( ولّي  هر 

78 . همان، غزل شماره 985.
79 . همان، غزل شماره 2088.
80 . همان، غزل شماره 2380.
81 . همان، غزل شماره 2459.
82 . همان، غزل شماره 2886.
83 . مثنوی معنوی، 1، 3759.

محض  ديده  و  عقل   ،)3732( رباني  شير   ،)3724(
)3745(، باز عرش )3750(، مدرك غيب )3751(، 
قرص   ،)3757( القضاء  حسن   ،)3757( مرتضي 
باب   ،)3762( ضيا  اندر  ضيا   ،)3762�3759( ماه 
باب هر  باب رحمت )3765(،  مدينه علم )3763(، 
جويای باب )3765(، خورشيد جان بخش )3776(، 
 ،)3767( ديگر  ستارگان  از  درخشان تر   خورشيدی 
ره پنهان هدايت )3779(، راه كمال )3781و3782(، 
هستي  شاه  دست پرورده   ،)3783( پرافروخته  باز 
)3783(، باز عنقا گير شاه )3784(، به تنهايی امت 
واحده )3785(، بنده حق، نه مأمور تن )3786(، شير 
حق )3787(، فعل او گواه دين او )3787(، مظهر و 
مصداق اراده و فعل الهي )3789(، فاني فی اهلل و باقي 
انگار ماسوی اهلل )3790(، سايه  باهلل )3790(، عدم 
خدا )3791(، حاجب بارگاه احديت )3791(، مزين 
در  حتی  حيات بخش   ،)3792( وصال  گوهرهاي  به 
ناماليمات  برابر  استوار  در  و  ثابت  جنگها )3792(، 
هستي   ،)3794( داد  و  صبر  و  حلم  كوه   ،)3793(
وجود  رهبر   ،)3797( حقيقي  شاه  بنياد  از  فقط  او 
غرق   ،)3799( غيظ  كاظم   ،)3798( احد  عشق  او 
اهلل  احّب  او  نام   ،)3801( الهي  گلشن   ،)3801( نور 
امساك   ،)3804( اعِط هلل  او مصداق  )3803(، جود 
خدا  براي  سراسر  او  حيات   ،)3804( هلل  امسك  او 
)3805(، عمل او  برآمده از ديد دوست، نه از تقليد 
او در مدار حق  اجتهاد )3806(، حركت  و گمان و 
)3808(، پرواز و  دست او بر  مطار  و بسته بر  دامان 
حق )3807(، دروازه علم الهي )3841(، رابطه او با 
حق چونان رابطه ماه با خورشيد )3809(، بخشنده 
بندگان  رساننده   ،)3843( آدميان  به  جاودان  ملك 
 ،)3942( روح  خواجه   ،)3942( هو  سروستان  به 
 ،)3943( رادمردان  رادمرد   ،)3942( دشمنان  شفيع 
ثمردهنده نخل خالفت )3946و3947(، ترازوي احد 
خو )3981(، واليت او ميزان و زبانه همه معيارها و 
گوهر   ،)3984( جو  چشم  چراغ   ،)3981( ترازوها 

درياي نور )3984( و غيره.
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- قرآن كريم، ترجمه محمدمهدی فوالدوند.
 - نهج البالغه، ترجمه سيد جعفر شهيدی، تهران، سازمان
انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، چاپ اول، 1368ش.
 - اعوانی، غالمرضا، حكمت و هنر معنوی، تهران، گروس،

1375ش.
 - افالكی، شمس الدين احمد، مناقب العارفين، به كوشش

تحسين يازيچی، تهران، دنيای كتاب، 1362ش.
سالسل انتساب  باب  در  »گفتاری  شهرام،  پازوكی،   - 
دينی، انديشه  فصلنامه  علی)ع(«.  حضرت  به   صوفيه 

دانشگاه شيراز، شماره اول و دوم، 1379ش.
ت ح ل ي ل  و  ن ق د  و  ت ف س ي ر  م ح م دت ق ی    ،  ت ب ري زی ،  ج ع ف ری    - 

م ث ن وی ، تهران، اسالمی، چاپ پانزدهم، 1387ش.
 - چيتيك، ويليام، سی طريق صوفيانه عشق، ترجمه مهدی
سررشته داری، تهران، مهر انديش، چاپ اول، 1383ش.

شعر در  حديث  و  قرآن  تجلی  محمد،  سيد  راستگو،   - 
فارسی، تهران، سمت، چاپ اول، 1376ش.

و علمی  تهران،  نی،  سّر  عبدالحسين،  زرين كوب،   - 
فرهنگي، چاپ سوم، 1368ش.

انديشه واليت نظری، زهرا، »سير   - زمردی، حميرا؛ و 
صوفيه(«، نثر  كتب  امهات  پايه  اسالمی  )بر  تصوف   در 
اول، سال  الزهرا،  دانشگاه  عرفانی،  ادبيات   دوفصلنامه 

شماره اول، 1388ش.
 - شيمل، آنه ماری، شكوه شمس، سيری در آثار و افكار
تهران، ترجمه حسن الهوتی،  رومی،   موالنا جالل الدين 

علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 1370ش.

 - ع ي ن ال ق ض ات، ع ب داهلل ب ن  م ح م د، ش ك وی  ال غ ري ب  )ف ارس ی (
ت رج م ه  ه م دان ی ،  ال قضات  ع ي ن   ح ق اي ق   گ زي ده   و   دف اع ي ات  
ف ارسی  و ت ح ش ي ه  ق اس م  ان ص اری ، ت ه ران، م ن وچ ه ری، 1378ش.
كوشش به  سعادت،  كيميای  محمد،  ابوحامد  غزالی،   - 

حسين خديوجم، تهران، علمی و فرهنگی، 1361ش.
 - فروزانفر، بديع الزمان، احاديث مثنوی، تهران، اميركبير،

چاپ پنجم، 1370ش.
 - همو، مآخذ قصص و تمثيالت مثنوی، تهران، اميركبير،

1362ش.
 - لوئيس، فرانكلين، موالنا ديروز تا امروز، شرق تا غرب،
ترجمه حسن الهوتی، تهران، نامك، چاپ اول، 1384ش.
داراحياء بيروت،  االنوار،  بحار  محمدباقر،  مجلسي،   - 

التراث العربي، 1983م.
ابوبكر، بن  علی  ابی الحسن  برهان الدين  مرغينانی،   - 

الهدايه، مصر، مطبعۀ االميريه، بی  تا.
 - مص الي ی ي زدی ، ع ل ی اك ب ر؛ و م درس ی ي زدی ، ج واد، ن ق دی 

ب ر م ث ن وی، ق م ، ان ص اري ان  ، 1375ش.
 - مولوي ، جالل الدين محمد ، كليات شمس يا ديوان كبير،
 تصحيح بديع الزمان فروزانفر، تهران، اميركبير، چاپ سوم،

1363ش.
نيكلسون ، الف  رينولد  تصحيح:  معنوي  ،  مثنوي  همو،   - 

تهران، مولي، 1360ش.
تهران، توفيق سبحانی،   - همو، مجالس سبعه، تصحيح: 

كيهان، چاپ دوم، 1372ش.
- همايی، جالل الدين، مولوی نامه، تهران، آگاه، 1356ش.

 کتابنامه

علی  معنوی  افضليت  به  موالنا  مذكور،  اوصاف  با   .3
قائل است و هيچ شيعه ای نيز فراتر از آن در حق علی 
سخنهای  هنوز  است  مدعی  حال  اين  با  است.  نگفته 
علی  مكارم  دريای  از  آنچه  و  مانده  ناگفته  بسيار 
می توان گفت در حد گنجايش كوزه كوچك فهم عامه 

مخاطبان و تحمل آنان است، نه درخور علی:
بس كنم گر اين سخن افزون شود/

خود چه بود؟ كه خارا خون شود.84
بيش از اين با خلق گفتن روی نيست/

بحر را گنجايی اندر جوی نيست.
4. اظهار عالقه و اخالص مولوی را نسبت به حضرت 
علی)ع( نمی توان مستند تشيع به معنای كالمی و فقهی 
به  اخالص  اظهار  آنكه  عين  در  زيرا  كرد؛  تلقی  كلمه 
واليت علی می كند، همچنان مقيد به مذهب تسنن است.

84 . همان، 1، 3820.
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