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  اختیـشن ورهـی و اسطـرفانــلنامۀ ادبیات عـفص
  )33 تا 11از صفحه ( 93ـ زمستان 37ـ ش 10س 

 
 يمعنو يمثنودر  يساز یدرون ندیفرآ

  
دکتر علیرضامظفري -*بهزاد امینی  

هیدانشگاه اروم یفارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش -هیدانشگاه اروم یفارس اتیارشد زبان و ادب یکارشناس  
 

  
  دهیچک
است  ییزهایبا آنها، به مثابۀ آن چ يسازگار ایارهایها و مع ها، نگرش باورها، ارزش رشیپذ يدر اصطالح به معنا يساز یدرون

و باورهـا، بـه عنـوان     یبه احساسات شخصـ  یرونیانتقال ازعوامل ب ،يساز یتر درون روشن یانیبه ب. که به خود فرد تعلق دارد
 يها جنبه يمعنو يمثنوداشته است و در  يا ژهیتوجه و يساز یاست که به درون یعارفان جملهز ا يمولو. رفتار فرد است ادیبن

مقالۀ حاضـر  . کرده است انیقرآن را ب ریو تفس يو سلوك، اعمال عباد ریخدا، س يساز یاز جمله درون ،يساز یمختلف درون
را دربـارة   يمولـو  يها متصوفه و عرفا، نظرگاه تو تفکرا یاسالم يها در صدر اسالم، فرقه يساز یسابقۀ درون یضمن بررس

  .کند یم یبررس يمثنودر  يساز یمختلف درون يها جنبه
 

  .انهیگرا درون ریتفس روسلوك،یتشخّص خدا، س ،يساز یدرون ،يمثنو :ها کلیدواژه
  

  1393/ 04/ 25: تاریخ دریافت مقاله
  1393/ 10/ 20: تاریخ پذیرش مقاله

*Email: Amini2278@gmail.com )نویسنده مسئول(  

 
 
  
 

 مقدمه
با . ي بس طوالنی دارد و در واقع از همان آغاز با اسالم عجین بوده استا سابقهدر اسالم  1سازي یدرون

سازي را  یدروني زیادي از ها نمونهتوان  یمنقل شده است، ) ص(مراجعه به احادیث متنوعی که از پیامبر 
سازي اعمال عبادي بوده  یدرونکه این احادیث بیشتر در مورد  کردالبتّه باید به این نکته اشاره . مشاهده کرد

) ص(پیامبر : توان به حدیث زیر اشاره نمود یماز آن جمله . و به جنبۀ نیت در اعمال توجه دارنداست 
ها بستگی دارد و با هرکس  یتناعمال به . »امريٍ ما نَوي لکلِّ ماو انّ بالنیات، االعمالُ ماانّ«:فرموده است

  )15: 1، ج 1388بخاري ( .شود یممطابق نیتش رفتار

                                                   
1.Internalization 
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   هاي اشعري، توان به فرقه ، میاست سازي در آنها مطرح شده که درونی اسالمهاي مذهبی  ازمیان فرقه
  .اسماعیلیه اشاره کرد بیهسیه، یونسیه و بخصوص فرقۀ

سازي اعمال عبادي توجه داشته  یدرون محمد غزّالی که خود یکی از بزرگان اشعري است، به جنبۀ امام 
روح همۀ اعمال، نیت است و حکم وي راست، و نظر حق تعالی از عمل به نیت است؛ و «: گوید یمو است 

، و نظر "شما بنگردخداي تعالی به صورت و مال شما ننگرد، به دل و کردار ": از این گفت که) ص(رسول 
  )743 :2، ج1361 غزالی( ».به دل از آن است که محل نیت است

، اند ندادهسازي اهمیت  یدروناگر بگوییم که از میان فرق اسالمی هیچ کدام به اندازة اسماعیلیان به 
ست و شریعت هر ظاهري را باطنی ا گویند یزیرا م ؛اسماعیلیان را باطنیه خوانند«. یما نگفتهسخنی به گزاف 

  )125: تا مشکور، بی(» .را باطنی است غیر از ظاهر آن
به هیچ وجه کوششی  ،اسماعیلیه ییگرا در باطن ،صوفیان هاي یلبرخالف آزادترین تفسیر و تأوالبتّه 

زمینه و مأخذي براي آنها به  توانست یقرآنی با امور تجربی که م مجازي آیات هاي یلتأو براي ربط دادن
آن  ي که درا خانهمالئک به «: اند فرموده) ص( براي مثال، پیامبراکرم )26: 1369مارشال ( .شد یشمار آید، نم

اشراق قدسی است و  ،کئمنظور از مال: شود یباطنیه چنین معنا م ةمطابق شیو ».شود ینمسگ باشد، داخل 
 دل است، و لذا معناي حدیث ۀغضب، و منظور از خانه، خان خصل نفسانی و باالیمنظور از سگ، رذا

  )123: 1379سروش ( .گردد یل است، نمیاست که اشراق قدسی نصیب دلی که آکنده از رذااین  مذکور
راجع به عبادت و معامالت ظاهر است و گویی جز با جوارح ظاهر  آنهاواقع برخالف فقها که علم  در

با احوال و مقامات باطنی  آنهابر اعمال و اطوار قلب مبتنی است و سروکار سروکار ندارند، معرفت صوفیه 
  )34-35: 1362کوب  زرین(. دانند یمخوانند و خود را اهل باطن  یماز این رو صوفیه، فقها را اهل ظاهر . است

و عامی در بشر، اعم از عارف » درونی کردن خدا«یدة پدهاي اساسی عارفان، پی بردن به  از جمله آموزه
یی همچون وحدت وجود و تجلّیات اسماء در بعد نظري و نیز رواداري ها آموزهاي محکم با  است، که رابطه

نهایت  که مقام حق بی امد این عقیده استاین اصل، پی. دارد و تسامح در برابر دیگر عقاید در بعد عملی
آید؛ آنچه  ینمو خیال و وهم و حس نیست؛ یعنی به چنگ عقل  اکتناهنهایت قابل  وجود است و وجود بی
نیست، هر آنچه به عنوان حق  اکتناهحال که حقیقت قابل  .ستا تجلّیات اسماء او ،از حق قابل درك است

ت ادراکی فرد حاصل شده مورد عبادت قرار گیرد، عبارت است از تجلّیات او که به حسب طاقت و ظرفی
گیرد، اما هر چه در ظرف بماند نیز نشانی از  ادي قرار نمیطور که دریا در ظرف و تور هیچ صی است؛ همان

  .دریا دارد
نهایت دارد و از سویی  لّیاتی متنوع و بیاز طرفی حق با همۀ اسماء و صفات گوناگونش، هر دم تج

له است و از جانب سوم، این  ط به سنخیت بین متجلّی و متجلّیدیگر، دریافت تجلّی از جانب عبد، منو
بندي و  اش صورت هاي شخصی وجودي و ویژگی نیز در هر فرد بر طبق ساختارهاي سنخ هم تجلّیات

هر عارف یا سالک، خداي خویش را در قالبی «:توان نتیجه گرفت بر این اساس می. شود ریزي می البق
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بندي خیال خلّاق خویش در اعتقادش به صورتی ویژه با  ز تجلّی اسم خاص از سویی، و صورتحاصل ا
پس رب و معبود او خدایی است . یابد هایی منحصر به فرد از دیگر سو، می ی خاص و برجستگینام

تصویري که در نهایت از راه . گردد الذکر که در نهایت در ذهن او حائز تصویري ویژه میمحصول روند فوق
س، ناروا خاص متجلّی شده است و مخلوق خیال خالق عارف یا سالک در ساحت ذهن اوست؛ بر این اسا

و این است . ش بدانیمنیست اگر عارف و سالک را از وجهی عابد مخلوق خویش و نه عابد خالق خوی
  )63-86: 1389رحیمیان (» .سازي خدا معناي درونی

و من او ) گوید یمتسبیح (ستاید  یماو من را « :خوانیم یمابن عربی  االشراق ترجماندر یکی از ابیات 
هنگامی که من او را کمک / تواند مستقل باشد، یمچگونه وي / پرستد، و من او را، یمو او من را / را،
  رسانم؟ یم

  ) 437-438: 1387شیمل (» .نمایم یممن، در معرفت خود نسبت به ذات وي، او را خلق 
) خداي من(در بعد عملی، این قاعده مبین این نکته نیز هست که هر کس حق را خداي خویش 

داوند و سازگار او احساس صمیمیت و ربطی خاص دارد که حاصل همین درونی کردن خداند و با  می
هاي درونی فرد ـ البتّه، با قید کامل دانستن و  تعین با تعینات و ویژگی نهایت و بی ساختن آن مطلق بی

  )63- 1389:86رحیمیان (. همواره فراتر دانستن او ـ و پرستش او به وصف تعالی و تقدس است
سازي به همراه دارد و به  سازي خدا، در واقع نوعی شخصی گارندگان برآن هستند که هر نوع درونین

سازي  نیبخشد و ماحصل درو تشخّص خاصی می است، عبارت دیگر، هر فرد به خدایی که درونی کرده
  .ستا سازي او خدا، شخصی

راه طالب، خود در اندرون «: انگارند می اند، راه او را هم درونی گونه که خدا را درونی کرده عرفا همان
همۀ موجودات، طالب دل رونده است که . "تبصرون و فی انفسکم أفال"اوست، راه باید که در خود کند 

  )23: 6، ج 1371میبدي (» .همین معنی دارد "القلب بیت اهللا"هیچ راه به خدا نیست بهتر از راه دل، 
به حقایق، در وسایط و ابزارهایی است که خدا براي رسیدن  مناسک دینی نکتۀ اساسی دین نیست، بلکه

در عمل به مناسک دینی و . است کردهمشربی که به بهترین صورت حلّاج عرضه  گذارد؛ اختیار ما می
ی که با متن این بندند، نیت بیش از موضوع صوري و دقیق آن اهمیت دارد، روح اي که آن را به کار می شیوه

و الزمۀ آن فراهم کردن نوعی تعلیمات شفاهی و توسل به روش اخالقی، یعنی رعایت  اعمال همراه است
 )282-283: 1366ماسینیون ( .راه و طریقت است

گوید،  دانشمند علم الهیات و از پیروان کلیساي جدید در مورد کتاب مقدس می چه پیترورنفلس،آن
یابد، خصوصاً آنجا که در پی  ر کتاب مقدس میهر انسانی عقاید خود را د«. ز صادق استدربارة قرآن نی

در اسالم نیز هر جریان فکري، خواهان آن است که  )29: 1383گلدزیهر (» .عقاید ویژه و مخصوصی است
خود عقاید خود را با قرآن تطبیق دهد و در پی آن است که سندي براي حقانیت خود از اسالم اخذ کند و 

اي در این دین  به همین دلیل هر اندیشه. رده استآو) ص(که رسول خدا  نشان دهدکه موافق آن چیزي  را
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از این روي و با توسل به روش . کوشد براي خود جایگاهی قائل است و براي حفظ این جایگاه می
تفسیري، روشی جدید براي تفسیر قرآن به وجود آمده است که تفسیر سطحی از قرآن را به چالش 

  )همانجا(. خواند می
  

  مثنوي معنويسازي در  هاي درونی جنبه
  سازي خدا و معرفت او درونی

  وري عام ـتص، نخست: هر شخص دو تصور متفاوت ولی مرتبط با هم از خدا دارد
و برونی از خدا که معتقدات و باورهاي شرعی موجد آن تصور است؛ اوصاف و حکمت و ارادة چنین 

ی ندارد؛ این همان خدایی است که هنگام انجام اعمال و خدایی هیچ نسبتی با انتظارات و عالیق انسان
است که عالیق و ا تصوري شخصی و درونی شده از خد، دوممناسک دینی و شرعی با آن سر و کار داریم؛ 

ایی است که در اغلب اوقات انتظارات و محدودة معرفتی هر فرد انسانی برایش ساخته است؛ این همان خد
  . اي فراغت از شریعت و اعمال آن، با او سر و کار داریم و لحظه

اهل شریعت . آورند ترین تصوري است که مردم از خدا به دست می ترین و ابتدایی تصور اخیر، فطري
دهند یا کامالً آن تصور شخصی را از  در اثر غلبۀ تصور نخستین، مجال چندانی به حضور تصور دوم نمی

شدگی بیشتر با تصور دوم، عرصۀ ذهن خود را براي حضور اهل طریقت در اثر ارضاءند؛ اما ا میان برداشته
توانند به طور کامل تصور اولی را به نفع تصور  اما خالف اهل شریعت نمی اند؛ ساخته تر تصور اول تنگ
با  ستا هاي گنوسی و صوفیانه، دل مشغولی آنها در یک سخن، وجه مشترك همۀ نحله. ارندثانوي کنار بگذ

این تصور فطري، شخصی، ابتدایی و درونی شده از خدا؛ خدایی که عرفا و متصوفۀ ما با او سر و کار 
اي که  ، بلکه آن خداي شخصی و درونی شدهنشین اهل شرع مگانی عرشدارند، نه آن خداي برونی و ه

ورزي و  عشق تصوري آنها را به فکرچنین . ستا هاصورات و انتظارات بشري و شخصی آنحاصل تمام ت
 ،شده دارندعبیري که عرفا از این خداي درونی ت. اندازد دوستی و حتّی گستاخی با خدا و اتّحاد با او می

زیرا که او در دل باشد و دل در باطن  طالبانِ خدا او را در خود جویند؛«: گوید می القضاة عینت که همان اس
  )287: 1370همدانی  القضاة عین(» .ایشان است

  اي کایـد ز وحــی آواز او طوطی
  انـدرون توست آن طوطی نهـان

  

او وجـود، آغاز پیــش از آغـاز    
عکس او را دیده تو بر این و آن   

)1717–1718/ 1378/1مولوي (  
ونی اهل شرع، اند، نه آن خداي بر خدایی که حالج و بایزید بسطامی و امثال آنها مدعی اتّحاد با او شده

از و ابیات پیش ) 1(مثنوياز دفتر اول  3055نیکلسون بیت . ستا شده و شخصی آنها درونیبلکه آن خداي 
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: گفت. خداي خود را به چشم دل خود دیدم: گوید داند که می معنی می آن را نیز با بیتی از حالج هم
  )5: 1392د احمد نژا نجاري و( )2(.تو: کیستی؟ گفتم

هاي  طریقت، نسبت شمع و بازتابشدة اهل  خداي درونیونی اهل شریعت با این نسبت خداي بیر
  )627-650: 1391مظفري ( .خانه است شمار آیینه هاي بی نهایت آن در آینه بی

خانه،  هاي آیینه ؛ این مانند آن است که آیینهاند کردهاهل طریقت، تصور خدا را جایگزین عین ذات او 
: گفته است مثنويشهیدي در شرح خود بر این بخش از . پندارند یمبازتاب شمع در دل خود را عین شمع 

تجلی ذات حق در موجودات، برحسب استعداد هر موجود است، نه آن که معاذاهللا آن تجلی اوست، چنان «
  ) 354: 5، ج1373شهیدي (» .و خود آن نقش نیستنماید  یمکه آیینه هر نقش را 

  :گوید یممصداق این سخن از زبان حافظ شنیدنی است، آنجا که 
  عکــس روي تــو چــو در آینــۀ جــام افتــاد     
  حسن روي تو به یک جلوه که درآینه کرد ایـن 
  همــه عکــس مــی و نقــش نگــارین کــه نمــود 

  

ــاد       ــام افت ــع خ ــی در طم ــدة م ــارف از خن  ع
ــاد   ــام افتـ ــۀ اوهـ ــه نقـــش در آیینـ  ایـــن همـ
 یک فـروغ رخ سـاقی اسـت کـه درجـام افتـاد      

)111غزل : 1385حافظ (  

ظَنِّ عبدي بی؛ من آنجاام که ظنّ بندة من است؛ به هر بنده مرا خیالی  عند أنا...« :گوید یمخود موالنا 
  )49: 1362مولوي (» .چه او مرا خیال کند، من آنجا باشم است و صورتی است؛ هر

  بسـازد درفـراق ها ورتـصعشــق 
  که منم آن اصل اصل هوش و مست

  را ایــــن زمــان برداشتم ها ردهــپ
  ـس بـاعکس من دربافتیزانکـــه ب

  

 نامصــور ســر کنــد وقــت تـالق  
 بر صور آن حسن عکس ما بده ست

ــمبفراشتواسطـــه  حســــن را بی  
 قـــوت تجریــــدذاتــــم یافتــی

)3277-3280/ 1378/1مولوي(  
دیگري از یا هر نوع » تجسیم«یا » وحدت وجود«توان مبناي  با تکیه بر آیات گوناگون قرآن می

 ناپذیر هر تصوري از خدا که مبتنی بر قرآن باشد، وحدت او تنها خصیصۀ اجتناب. را پیدا کرد خداپرستی
 . کیشانه پنداشت توان راست هر تصوري از خدا را میتا زمانی که برابر یا شریکی به او نسبت ندهیم، . ستا

اسالمی رشد  به اینکه او در سنتبا توجه . گوید ینمبه تشخّص خدا سخن  راجعمولوي به صراحت 
دهد که خدا را بیش از  ینمص و بسیار متعالی هم سروکار داشته است، به خود اجازه کرد و با خداي نامتشّ

به همین خاطر موالنا مطالب را با احتیاط  ی تعلیمی است؛کتاب مثنوياز سوي دیگر، . حد ملموس سازد
  .ران مذهبی قرار نگیردنگ کند تا مورد آزار سطحی یمبیشتري بیان 

 مثنوي، در است عقایدش را بیان کرده تمام پروایی با بی دیوان شمسکه در  همچنانچه بسا اگر مولوي 
 دهد که سرّ یمبه همین دلیل او ترجیح . کرد یمداد، سرنوشتی همانند حلّاج پیدا  یمهم این روال را ادامه 

  :کند یمدلبران را در حدیث دیگران بیاورد و خداي درونی شده و متشخّص خود را از زبان شبان بیان 
  آن باشد که سرّدلبران تر خوش

  
 گفته آیـد در حدیث دیگران  

)136/ 1378/1مولوي (  

ة واژتوان به او با  یمکه  شده استدر مثنوي بر خداي متشخّص تأکید شده است و خدا موجودي تلقی 
البتّه . وار است ، خداي انساناست تصویر شده مثنويبه عالوه خداي متشخّصی که در . خطاب نمود» تو«
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وار است، بلکه دست کم در برخی موارد چنین  این بدان معنا نیست که در تمام موارد خداي متشخّص انسان
  .است

  خلق مـا بـر صـورت خـود کـرد حـق      
  

سبق وصف ما از وصف او گیرد    
)1194/ 1378/4مولوي (  

این تصویر از خدا مورد . کند اً به این تصویر از خدا اشاره میمولوي در داستان موسی و شبان، صراحت
دهد که اختالف اسامی میان موسی و شبان، اختالف در  یمگیرد، اما اصل داستان نشان  ینمتأیید موسی قرار 

شبان . هر دو تصویر در این داستان آمده است ،باشداما هر چه . ستا خدا نیافتنیا تشخّص یافتن تشخّص 
تصویر شبان از . داند یمجوید که موسی آن را کفر  یمۀ خود از ذات خدا به کالمی توسل تجربدر توصیف 

هاي  یژگیوخدا از جهات زیادي به انسان شباهت دارد و همانند انسان به غذا و خواب محتاج است و 
این که مولوي هر دو تصویر از  توجه ۀ جالبنکت. ستا ة مقام الوهیت داراانداز انسانی را ـ البتّه در حد و

داند، اما یکی در مقام تنزیه و  یمرا واحد ) موسی و شبان(خداي هر دو  شناسد و  میخدا را به رسمیت 
  )60-64: 1387قنبري ( .نامتشخّص و دیگري در مقام تشبیه و متشخّص

  تو کجایی تا شوم من چاکرت
  یت کشمها شپششویم  ات جامه

  دستکت بوسم بمالم پایکت
  اي فداي تو همه بزهاي من

  

 چارقت دوزم کنم شانه سرت  
 شیر پیشت آورم اي محتشم
 وقت خواب آید بروبم جایکت

هاي من هی و هی یادت هیبه اي   
)1721-1724/ 1378/2مولوي (  

کند، اما خداوند موسی را عتاب  یمبه ظاهر کفرآمیز، شبان را سرزنش  سخناناین  سببموسی به 
گسستن رابطۀ بنده با خدا و دیگري بنا به اظهار  دلیلیکی به : خدا با موسی از دو بابت است کند می

نماید که از راه تشبیه، منزلت  یمشبان با اوصاف خود چنان . اصرار موسی در تنزیه ذات خدا ،کوب زرین
. پردازد یمهاي فکري مبتنی بر تنزیه به پرخاشگري با او  وسی با پایهآورد و م یمخدا را تا حد بشري پایین 

اش خداي درونی شدة او باشد، وقتی که خداي برونی موسی به  ییتنهااگر روي سخن شبان در نجواهاي 
این بدان معنی است که در ذهن موالنا تفکیک و جدایی » بندة ما را ز ما کردي جدا«زند که  یمموسی نهیب 

دا و جلوات او در دل بندگانش جایی ندارد، وگرنه عتاب موسی از سوي خدا براي فصل شبان از او میان خ
ست که او را همواره در ا از سوي دیگر این عتاب نشان دهندة خطاي تصور موسی از خدا. نمود یموجه  بی

ا وقتی که از خود گونه که تمام اهل شریعت بدین باور هستند ـ ام کرد ـ آن یمجو و بیرون از خود جست
  :گوید یمافتد و  یمشنود که غیریتی میان خداي او و شبان نیست، با شرمساري در پی شبان  یمخدا 

  هیچ آدابی و ترتیبی مجو
  کفر تو دینست و دینت نور جان

  

خواهد دل تنگت بگو یمهرچه     
 ایمنی وز تو جهانی در امان

)1784ـ1785/ 1378مولوي (  
گوهاي خود با خدا، چه از زبان و ، از گفتاست موجودي متشخّص معرفی کرده که مولوي خدا رااین

نیز آشکار است و بخش عظیمی از اشعار او بر ... خود و چه از زبان دیگران و چه در قالب دعا و نماز و 
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ی اشعار دعایی مولوي همه مؤید و گویاي این ادعا هستند؛ یعن. ۀ متشخّص بودن خدا داللت داردجنباثبات 
-64: 1387قنبري( .دهند یمۀ متشخّص بودن او را مورد تأکید قرار جنبکنند و هم  یمهم وجود خدا را اثبات 

60(  
  زنی یمما چو چنگیم و تو زخمه 

  
کنی یمزاري از ما نی، تو زاري     

)1378/1/598مولوي (  

  سازي سیر و سلوك درونی
هاي مختلف سلوك إلی اهللا و علل آن، که به عدد انفس خالیق دانسته شده است و نیز علّت  تبیین راه

یۀ روحانی نظیر اذکار و اوراد خاص و نحوه و تعداد ذکر و کیفیت ادوها و  یاضترانحصاري بودن برخی 
ي ها مدلز هاي زیست زاهدانه ـ عابدانه یا عاشقانه و نی تلقی آن در طریقت، توضیح عوامل تفاوت شیوه

ة نحوگران یا شاکران و محبان و مانند آن نیز برحسب  گرایان ـ معامله داري مردم مانند تکلیف گوناگون دین
یعنی هر چهره از خدا،  قابل درك است؛ آنهاۀ مواجهدر باب خداي مورد پرستش و مورد  آنهااعتقاد 
  .طلبد یمداري را  اي از دین نوعی دین اي از دین را در بردارد و هر چهره چهره

  مختلـــف بینـــد برون ها روشایــن 
  است این در آن حیران شده کان بر چی

  آن خیــاالت ار نبــــــد نامؤتلــــف
  

 ز آن خیــاالت ملــــون ز انـدرون  
 هــر چشنــده آن دگر را نافی است

مختلف ها روشچــون ز بیرون شد    
)325-1378/5/327مولوي (  

ۀ انسان و خدا در جایی مطرح خواهد شد که تصویري متشخّص از خدا ارائه کنیم و الّا با رابطمسلماً «
  )71–86: 1389قنبري (» .توان رابطه برقرار کرد ینمخداي کلّی هرگز 

. طور که گفته شد، موالنا از جمله عارفانی است که به خداي درونی شده و متشخّص اعتقاد دارد همان
یۀ درون تزکاو اعتقاد دارد که قبل از هر چیز باید به . گزیند سلوکی درونی را بر می به این خاطر سیر و

 از و در داستان رومیان و چینیان مثنوي در او .گاه خداوند قرار گیرد پرداخت و آن را صیقل داد تا جلوه
 رخ سالک و عارف براي که شهودي و کشف و درونی سلوك و سیر آدمی، وجود ناشناخته و اسرار درون

 هاي الیه در شود، می حاصل صوفیان براي راه این از که شهودي و کشف .است برداشته پرده دهد، می
زاده و گبانچی  گلی(. رسد می عمل بوته به و شود می بارور هایشان دل در سپس شود می ذهنشان نمایان درونی
1392 :4-3(  

اي که راه را براي رسیدن به مراحل  مرحله. استیۀ نفس در سیر و سلوك موالنا اولین مرحله تزکالبتّه 
  .شود یممورد نظر مولوي نهایتاً به عشقی سوزان بدل  و سلوك یرسچون  کند؛ یمدیگر هموار 

آسمان به مثابۀ سایبانی است، جایگاه سیر نیست و . عینی دارند وجوديموالنا زمین و زمینیان  نظر از
تحقق  رو او دل را وادي سیروسلوك انسان براي وصول به حق و ایناز . توان در آسمان به سیر پرداخت نمی
  .داند می خلیفۀ اللّهی مقام

ز جوهاي روان رـت خوشتر تازه    آب استــاده کــه سیــر استـش نهان  
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  کاو درون خویش چون جان و روان
  

 سیـــر پنهــان دارد و پـاي روان
)1092-1093/ 1378/4مولوي (   

یابد که هرچه  کند و درمی یمعارفان بر این باورند که رهرو در پایان سیر، سرانجام با فرامن خود دیدار 
در عرفان زردشتی و داستان سفر سیمرغ، در » دئنا«ست که همان دیدار با ا هست در درون خود او

د، ننگر یمبه خود سیمرغ پس از گذر از هفت وادي چون . الطّیر عطّار و برخورد با سیمرغ است منطق
  )272: 1389آبادي  نجم( .ستا ۀ عطّار و موالنا، سیمرغ در درون ماگفتبه . دنبین یمسیمرغ را 

  نهـر نیست؟ چیست انـدر خُم کـه انـدر
  آب این جهان خم است و دل چون جوي

  چیست انـدر خانه کانـدر شهــر نیست؟  
  این جهان حجره است و دل شهر عجاب

  )810-811/ 1378/4مولوي (
که خدا را نباید  کند میبیان   تمام، به زیبایی است آورده مثنويموالنا در دو حکایتی که در دفتر ششم 

ۀ قص«، ها داستانیکی از این . جو کرد، بلکه او را باید در درون خود جستو در خارج از وجود خود جست
فقیري مفلس در نماز و دعا از  :است ذیلۀ داستان به شرح خالص. است» ۀ کسبواسط فقیر روزي طلب، بی

او مدتی مدید بر این کار بود تا آنکه شبی . سعی درخواست کرد تا باشد که از نکبت برهد خداوند رزقی بی
  .فروش هست هاي فالن کتاب اي در میان کاغذ پاره گنج پاره: در خواب هاتفی بدو گفت

نامه چنین آمده  در گنج. نامه را یافت و به خلوت رفت و آن را خواند فقیر به دکان وراق رفت و گنج
تیري در . آري کنی و روي به قبله می یمپشت بدان . یابی یمروي، فالن بارگاه را  یمبه بیرون شهر : بود

  .یابی یمکاوي و گنج را  یمهرجا تیر افتاد، همان جا را . نهی یمکمان 
سخت و محکم آورد و تیرها به چلّه نهاد و پرانید و محل سقوط ي ها کمانفقیر به چابکی دوید و 

او که از یافتن گنج مأیوس شده بود، در اثناي نیایش با دلی . تیرها را برکاوید، ولی از گنج خبري نشد
: در این اثنا هاتف غیبی بدو گفت. بر او مکشوف دارد را نامه سته از حضرت حق خواست که راز گنجشک

آخر که گفتت کمان را با تمام ! که تیر در کمان گذاري، اما چرا سرخود زه کمان برکشیدي؟ دستور این بود
  !قوت برکش؟

فقیر بر همان . بگذار تیر خود به خود از کمان فرو افتد. اینک برخیز و تیر در کمان نه، اما زه بر مکش
  .یافت نهج عمل کرد، تیر پیش پایش افتاد و فوراً آن مکان برکاوید و گنج

  طالب گنجش مبین خود گنج اوست
  کند هر لحظه او یمسجده خود را 

  گر بدیدي ز آینه او یک پشیز
  

 دوست کی باشد به معنی غیر دوست  
 سجده پیش آینه ست از بهر او

خیالی زو نماندي هیچ چیز بی  
)2259-2261/ 1378/4مولوي (  

حکایت آن شخص که «، است درونی را مطرح کرده و سلوك یرسکه موالنا در آن  دیگريداستان 
موالنا در حکایت اول به این نکته اشاره کرد . است» طلبی از یسار، به مصر وفا شود یمخواب دید که آنچه 

در درون ) خدا(د که گنج کن یماما او در این حکایت با صراحت بیان . از انسان دور نیست) خدا(که گنج 
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کند، این است که  یمکه هدف از سیر در آفاق که خداوند انسان را به آن سفارش گوید  یماو . انسان است
 :آوریم یماي از این داستان را  در اینجا خالصه :بنده عاقبت به درون خود رجوع کند و حقیقت را آنجا بیابد

آورد و از سر او خالصانه رو به درگاه الهی . مردي که وارث ثروتی هنگفت شده بود، همه را به هدر داد
هرچه : تا اینکه شبی در خواب بشنید که هاتفی بدو گوید. سوز و گداز دست به نیایش و زاري افراشت

مرد با دلی سرشار از امید، . زودتر از موطنت، بغداد، رهسپار مصر شو که در آن سرزمین حاجتت روا شود
ا دید و بالفاصله گریبانش بگرفت و دارغه او ر ،همین که به مصر رسید. آهنگ سفر کرد و راهی مصر شد

  .خواست یمخورد و امان  یممحابا با مشت و چوب بر سر و رویش زد و مرد غریب نیز ضربات را  بی
. براي داروغه به شرح باز گفت را داروغه لختی از ضرب و شتم باز ایستاد و آنگاه حکایت خواب

مردك ! اطر آن رؤیا این همه راه را طی کنی؟اي به خ آخر عمو جان، چطور حاضر شده: داروغه بدو گفت
ام که در بغداد، در فالن محلّه، در فالن کوچه و فالن  یدهدخود من بارها و بارها خواب ! عقلت کجاست؟

آن وقت تو با . ام نخوردهو از جایم تکان  ام ننهادهوقعی  ها خواببا این حال بدین . خانه گنجی نهفته است
داد،  یمیی که داروغه از گنج رؤیایی خود ها نشانهۀ همکه طُرفه آن! اي؟ ن کردهدیدن یک رؤیا ترك موط

در اینجا بود که مرد غریب دریافت که گنجی که به دنبالش . هاي آن مرد غریب منطبق بود ینشاندرست با 
فر به که رنج ساست منتهی یافتن آن گنج موقوف بدان بوده . ۀ خود قرار داردخانبرآمده، در شهر خود و 

ي بغداد بازگشت و پس همین که از دست داروغه برهید، به سو. هاي داروغه را تحمل کند مصر و تعذیب
  .بیافت و زندگانیش به سامان شد ،که داروغه گفته بودهمانجا گنج را در 

  

  سازي اعمال عبادي درونی
اي از دین، نوعی  بردارد و هر چهرهاي از دین را در  در مطالب پیشین گفته شد که هر چهره از خدا، چهره

گزیند  داري را بر می ة خویش، نوعی دینشد ین هر کسی با توجه به خداي درونیبنابرا. طلبد یمداري را  دین
کند، قطعاً بر خلوص اعمال  یمجو و پس عارفی که خدا را در درون خود جست. ورزد یمو بر آن تأکید 

  .ورزد یمهاي ظاهري آن تأکید  ۀ درونی آن بیشتر از جنبهجنبعبادي و 
صورکُم، و لکن  أجسامکُم و ال إلی اهللاَ تعالی ال ینظُرُ أنَّ«: نقل شده است که) ص( در حدیثی از پیامبر

موالنا بارها براي بیان مقصود خود از این حدیث بهره  )12 -13: 1381 هاشمی(» قلوبکم و اعمالکُم لیإ ینظُرُ
  :سازي اعمال عبادي قرار داده است یۀ خود در درونینظراساس گرفته و در واقع آن را 

  زبـان الحمد و اکراه درون بـر
  و آنگهان گفته خدا که ننگرم

  

 از زبـان تلبیس باشـد یا فسون  
 من به ظاهر، من به باطن ناظرم

)1737-1738/ 1378/4مولوي (  
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 ها انسانجوید و راه رسیدن به او را نیز در درون  یمجان کالم اینکه، موالنایی که خدا را در درون خود 
، بلکه ارزش اعمال را به نیات آن معطوف کند به بعد ظاهري عبادات، چندان توجه نمیداند، مسلماً  یم
  .کند یم

  پس نظرگاه شعاع، آن آهن است
  

 پس نظرگاه خدا دل، نَی تن است  
)838/ 1378/2مولوي (  

از این رو در داستان موسی و شبان، کار چوپان و مناجات او، اگر چه به لحاظ گفتن لفظ ناخاشع است، در 
ۀ اول مرحلشود، و این معنا در  یمشود، بلکه به خشوع قلب توجه  ینمدرگاه ربوبی به الفاظ چندان توجهی 

  )79–96: 1375کامالن (. شود یمبه موسی تذکر داده 
  و قال راما زبان را ننگریم 

  ناظر قلبیم، اگر خاشع بود
  

  گر حدیثت کج بود معنیت راست
  

 مــا درون را بنگریم و حال را  
گرچه گفت لفظ، ناخاضع رود   

)1759-1378/1760مولوي (   
 آن کجی لفظ، مقبول خداست

)171/ 3/همان(   

عبادات نماز، حج و صدقه ۀ درونی جنببه  ،از میان اعمال عبادي مثنويذکر است که موالنا در  شایان
ي و .یین نماز اختصاص داده استتبیح و توضی از آثار خود را به توجهي بخش قابل مولو.پرداخته است

و  سکناتو  حرکاتنماز همان آداب و  کالبدداند؛  یمو جان  کالبدي داراینی، دیر اعمال سانماز را همانند 
یان نماز عوام و خواص فرق مي و«. ي دل استصفایت و ن، و جان نماز همان حضور قلب و خلوص اذکار

–118: 1385قنبري ( ».القلبِ بحضوراال  الصلوة«: اند گفته کهگوید جان نماز حضور دل است  یمگذارد و  یم

101(  
  بشنو از اخبار آن صدر صدور

  
تـــم اال بـالحضــور صـالةال     

)381/ 1378/1مولوي (  

چنین است که چون مسلمانی به استطاعتی درخور که  يخدا ةو فرمودحج از فروع دین اسالم است 
منظور اصلی از این سفر  از نظر عرفا .خدا برود ۀبه زیارت خان ، بایدچند و چونش مقرر است رسید

کعبه ابایزید را که  یگفتن شیخ«موالنا در داستان . است تر بوده در خود به سوي ایمان کامل يطوالنی،سفر
 موالنا .کند یمۀ درونی حج اشاره جنب، به استکه در دفتر دوم مثنوي آورده » کن من طوافی میمنم، گرد 

  :داند مردان خدا میدر درون دل را مسجد 
  کننـد یمابلهــان تعظیـــم مسجـــد 

  آن مجاز است، این حقیقت، اي خران
  مسجـــدي کـــان انـدرون اولیاست

  

کنند یمدر خرابـی اهــل دل جـد     
 نیست مسجــد جـز درون سروران

گاه جمله است آنجا خداست سجده  
)3110-1378/2/3112مولوي (      

آتش افتادن در شهر در «ۀ درونی صدقه در دفتر اول مثنوي، تمثیلی با نام جنبهمچنین مولوي براي بیان 
کند که براي رفع بال  یمۀ درونی صدقه اشاره و بیان جنبمولوي در این تمثیل نیز بر  .آورده است» ایام عمر
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کند  یماي بال را دور  تنها صدقه. شود ینماي موجب خشنودي خدا و رفع بال  باید صدقه داد؛ اما هر صدقه
  .که صادقانه و به دور از ریا باشد

  
  

  سازي تفسیر آیات قرآنی درونی
» فَسرَالکالم«. در معنی آشکار ساختن و روشن کردن آمده است» فَسر«یشۀ ري لغت ازها کتابتفسیر در 

اهل . رود یماز باب تفعیل هم در همان مفهوم به کار » تفسیر«ۀ کلم. یعنی سخن را روشن و آشکار ساخت
  .گیرند یمیۀ شریفۀ قرآن، در نظر آقرآن، تفسیر را در معنی توضیح مراد خداوند در 

به طرز شگفتی، میل به تفسیر دارند؛ آن قدر که برخی فیه ما فیه و  مثنوينا، دو کتاب در میان آثار موال
به حدي است که  مثنويتفسیر صوفیانه و گرایش به تأویل در «؛ اند خوانده» تفسیر مثنوي«را  مثنويکتاب 

  )39: 1374کوب  زرین( ».شود یمحتّی به عدول از مفهوم ظاهر منجر 
تفسیر کرده است؛ بدین معنی که او برخالف اکثر تفاسیر  گرایانه قرآن را درونبرخی از آیات مولوي 

زي پرداخته  سا و در تفسیر آیات نیز به درونی تۀ درونی داده اسجنبمعتبر قرآن، به معانی بیرونی قرآن 
بادي  آ نجم(» .گرایانه بگشاید یوة صوفیانه و درونشکوشد تا اسرار و رمزهاي قرآنی را با  یمموالنا «. است
  :کنیم یمدر مثنوي بیان را یی از تفسیر درونی آیات قرآنی ها نمونهدر اینجا  )111: 1389

: این چنین تفسیر شده است» تفسیر نور«در کتاب  )4: طه(» رشِ استويالرّحمن علی الع«یفۀ شر یۀآ. 1
قرارگرفته است ) یهست ۀجهانمجموع( تخت سلطنت برکه  است) قرآن را فرو فرستاده( یمهربان خداوند«
شود، در تفسیر  یمکه مالحظه  چنان )354: 1374دل  خرّم( »)استکرده  را احاطهکائنات  قدرتش سراسر و(

به قلب مؤمن که  تفسیر شده است؛ حال آنکه مولوي آن را »ۀ جهان هستیمجموع«به » عرش«ة واژمذکور، 
  :کند یمخود را از ناپاکی تصفیه کرده است، تفسیر 

  تخـت دل معمور شد پـاك از هوي
  واسطه حکم بر دل بعد ازاین بی

  

 بـر وي الرّحمن علی العرشِ استوي  
این رابطه حق کند چون یافت دل   

)3665-3666/ 1378/1مولوي (  
2 .»اللَّه  ثَلُ نُورِهضِ مالْأَر و اتاومالس شْکَاةٍنُورکَم ف احبصالْم احبصا میهۀٍی فاججمولوي مشکات  )35: نور( .»ز

  :گوید یمکند و  یمرا به جسم و زجاج را به دل مؤمنان تفسیر 
  جسمشان مشکات دان، دلشان زجاج

  
 تافته بر عرش و افالك این سراج  

)3069/ 1378/6مولوي (  
  نتیجه

با . اسالم عجین بوده استاي بس طوالنی دارد و در واقع از همان آغاز با  اسالم سابقه سازي در درونی. 1
سازي را  هاي زیادي از درونی توان نمونه نقل شده است، می) ص( مراجعه به احادیث متنوعی که از پیامبر
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 اند سازي اعمال عبادي که این احادیث بیشتر در مورد درونی کردالبتّه باید به این نکته اشاره . مشاهده نمود
  .و به جنبۀ نیت در اعمال توجه دارند

سازي به همراه دارد و به عبارت دیگر هر فرد به خدایی  سازي خدا، در واقع نوعی شخصی هر نوع درونی. 2
  .  ستا او سازي شخصیسازي خدا،  دهد و ماحصل درونی تشخّص خاصی میاست، که درونی کرده 

ي متشخّص بر خدا مثنويبا وجود این در . گوید مولوي به صراحت راجع به تشخّص خدا سخن نمی. 3
به عالوه خداي . خطاب قرار داد مورد »تو« توان او را با واژة که می شده استتأکید شده و موجودي تلقی 

البتّه این بدان معنا نیست که در تمام موارد . وار است ، خداي انساناست تصویر شده مثنويمتشخَّصی که در 
  .چنین است کم در برخی موارد واراست، بلکه دست خداي متشخَّص انسان

رو  ده و متشخّص اعتقاد دارد، از ایناز آنجا که موالنا از جمله عارفانی است که به خداي درونی ش. 4
  . گزیند سیروسلوکی درونی را بر می

بنابراین . طلبد داري را می اي از خدا، نمودي از دین را دربردارد و هر سیمایی از دین، نوعی دین هرچهره. 5
پس . ورزد گزیند و برآن اصرار می داري را بر می به خداي درونی شدة خویش، نوعی دینهر فردي با توجه 

اخالص، روح شریعت و . و مراتب آن است »اخالص« ،مکتب عرفانی موالنا آنچه حائز اهمیت است در
  .از میان اعمال عبادي به جنبۀ درونی نماز، حج و صدقه پرداخته است مثنوياو در . حقیقت دین است

بدین معنی که برخالف اکثر تفاسیر معتبر . گرایانه تفسیر کرده است درون برخی از آیات قرآن رامولوي . 6
قرآنی را با شیوة صوفیانه کوشد تا اسرار و رمزهاي  قرآن، به معانی بیرونی قرآن، جنبۀ درونی داده است و می

  .گرایانه بگشاید و درون
  

  نوشت پی
  زند می هر که او بر در، من و ما) 1(

  
  رایت ربی بعین قلب)2(
  

   تند رد باب است او و بر ال می  
  

  فقلت من انت؟ قال انت
  

  کتابنامه
 .قرآن مجید

 .حرمین :تهران. جلد اول .مختصر صحیح بخاري. 1388. بخاري، محمد بن اسماعیل
 .احسان: تهران. چاپ دوم. تفسیر نور. 1374. دل، مصطفی خرّم

 :تهران. چاپ چهلم. کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر به .حافظ دیوان. 1385. خواجه شمس الدین محمد ،حافظ شیرازي
 .صفی علیشاه
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. تابستان .ة جدیددور .ة سومشمار .سال هفتم ،جاویدان خرد، »عربی درونی کردن خدا در مکتب ابن«. 1389. رحیمیان، سعید
 .63- 86صص
 .امیرکبیر: تهران. چاپ پنجم .میراث صوفیهارزش . 1362. کوب، عبدالحسین زرین

 .علمی: تهران. چاپ ششم. بحر در کوزه. 1374. ــــــــــــــــــــــ
 .ۀ فرهنگی صراطمؤسس: تهران .چاپ چهارم .قمار عاشقانه. 1379. سروش، عبدالکریم

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمی: انتهر .چاپ ششم .ۀ عبدالرّحیم گواهیترجم .ابعاد عرفان اسالمی. 1387. ماري شیمل، آن
 .علمی و فرهنگی :تهران. شرح مثنوي. 1373. شهیدي، سید جعفر

  . ۀ منوچهريکتابخان: تهران .چاپ سوم .تصحیح عفیف عسیران. تمهیدات. 1370. ، همدانیالقضاة عین
 .ۀ مرکزيکتابخان :تهران .2جلد .کیمیاي سعادت .1361. غزّالی، محمد

 .خرداد. 3ة شمار. ، سال سومۀ پژوهشی اطالعات حکمت و معرفتماهنام، »تصویر خدا در مثنوي«. 1387. قنبري، بخشعلی
 .60-64صص 

-86صص. بهار. ة دهمشمار .سال چهارم ،نامۀ الهیات، »ۀ انسان و خدا در مثنويرابطبررسی مفهوم «. 1389. . ــــــــــــ
71. 

 .101 – 118صص. بهار و تابستان. ة دومشمار، پژوهی اسالم، »)نماز در نگاه مولوي(درك حضور «. 1385. ــــــــــــ
 .79- 96صص . زمستان. ة هشتمشمار، ۀ مفیدنام، »تشبیه و تنزیه از دیدگاه مولوي«. 1375. ن، محمد صادقکامال

  .ققنوس :تهران. ۀ سید ناصر طباطباییترجم .هاي تفسیري در میان مسلمانان یشگرا. 1383. گلدزیهر، ایگناس
ها و نمادهاي عرفانی موالنا در داستان رومیان و چینیان مثنوي  کاوي شخصیت روان«. 1392. زاده، پروین و نسرین گبانچی گلی

 .31شماره . 9سال . ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبشناختی فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره، »معنوي
 .سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی: تهران. اي ۀ فریدون بدرهترجم .ۀ اسماعیلیهفرق. 1369. س هاجسن. مارشال، ك

 .بنیاد علوم اسالمی: تهران. ۀ ضیاء الدین دهشیريترجم .عرفان حلّاج.1366. ماسینیون، لوئی
 .ۀ مطبوعاتی عطاییمؤسس: تهران .هفتاد و سه ملّت یا اعتقادات مذاهب. تا بی .مشکور، محمد جواد

یادنامۀ دکتر منوچهر (یۀ سرو سهی سادر ، »ت و طریقت در تمثیل موسی و شبانگفتمان شریع«. 1391. مظفري، علیرضا
 .627-650صص. دانشگاه تبریز: تبریز. به اهتمام محمد طاهر خسرو شاهی ،)مرتضوي

  .آبیار: تهران .تصحیح رینولد نیکلسون. )ة کاملدور(مثنوي معنوي . 1378. یبلخالدین محمد  مولوي، جالل
 . امیرکبیر :تهران. چاپ پنجم. به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر. فیه ما فیه. 1362. ــــــــــــــــــــــــــــ

 :تهران. چاپ پنجم .به سعی و اهتمام علی اصغرحکمت. عدةاالبراراالسرار و  کشف. 1371. رشیدالدین میبدي، ابوالفضل
  .امیرکبیر

دانشگاه آزاد  ،شناختی فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره، »حالج در آثار موالنا«. 1392. نجاري، محمد و کامل احمد نژاد،
 .32شماره . 9سال . اسالمی واحد تهران جنوب

 .چشمه :تهران .چاپ دوم .الدین محمد هستی و جالل. 1389. آبادي، کیوان نجم
 :سنندج. ۀ سید صابر حسینیترجم. ي محمديها حکمتیدة نبوي و برگزحدیث از احادیث  1500. 1381. هاشمی، احمد

  .کردستان
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