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 و آيات قرآن در دفتر اول مثنوي( ص)بهره گيري موالنا از احاديث پيامبر اسالم 

 ابراهيم سراواني

 دبير ادبيات فارسي دبيرستانهاي زابلكارشناس ارشد زبان و 

Ebrahim.saravani@gmail.com 

 سكينه پودينه آقايي

 دانشجوي كارشناسي ناپيوسته ديني و عربي

 : چكيده

جالل اين مقاله مي كوشد تا استفاده ي موالنا از احاديث قرآن مجيد و آيات نوراني كالم وحي را در ابيات دفتر اول مثنوي موالنا 

موالنا براي پر بار ساختن كالم منظوم خود از بسياري از آيات قرآن بهره هاي . الدين محمد بلخي مشهور به مولوي را بررسي كند

در بسياري از ابيات دفتر اول مثنوي استفاده كرده است كه نشان ( ص)همچنين او از احاديث پيامبر مكرم اسالم . فراوان برده است

 ، عارفانه نگرشي با موالنا .دارد( ص)او از دين و شريعت اسالم و سخنان حكيمانه و برخواسته از  بارگاه الهي پيامبر از اطالعات وافر 

 بدان اولياء و خداست، سايه خود «كاينات» چون دهند، مي نشان خورشيد سوي به را راه كه كند مي تشبيه اي سايه به را اولياء

( ص)محمد نور نور، اين و شوند مي رؤيت نور آن به كه هستند «خدا خورشيد نور»  ظاهر صورت. شوند مي ظاهر دنيا در كه گونه

 از بايد بلكه. نيست استدالل به تنها الهي حقايق پذيرش و درک كه است بابت اين از نظر مورد آيات به  اشاره  مولوي نظر در .است

 لذا. شود مي آوردن ايمان مانع دارد وجود تا كه. است نفس هواي زدن كنار هم آن چاره راه. آورد ايمان پيامبران معجزات به دل،

  .كند تأويل را خويش بايد ،آدمي معجزات و آيات و قرآن تأويل جاي به

 ، آيات ، روايات(ص)مولوي ، قرآن ، پيامبر اسالم : واژه هاي كليدي 
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 :مقدمه 

هر چند از . فسير قرآن پرداخته اند،تأمل و تمسلمانان از همان آغاز به قرائت . پيشينه اي بس طوالني دارد،  تاريخ تفسير قرآن

مطالبي در باب تفسير قرآن وجود ندارد و از پيشوايان معصوم هم جز اندک اشاراتي به آيات كه جنبه تفسيري ( ص)پيامبر اكرم 

 . لمان هرگز در تبيين مطالب اين كتاب مقدس كوتاهي نورزيده اندولي انديشمندان مس. داشته باشد در دسترس نيست

به اشاراتي زباني پرداخته موالنا نيز در مثنوي به بيش از ده هزار آيه اشاره داشته كه گاه تفسير رسمي آنها مي باشد و گاه تنها 

 تأويل آنها بيانگر آن است كه ذهنسر تفسير و اقتباس ، تضمين، تلميح و چه از كثرت آيات به كار رفته در مثنوي چه از سر . است

اما تاكنون مقاله اي كه آيات قرآن و احاديث و روايات پيامبر را در كالم مثنوي موالنا بررسي . و زبان مولوي در بند قرآن بوده است

 . به نگارش در نيامده است كرده باشد  

را در حد امكان در دفتر اول ( ص)اين مقاله آنست كه بهره گيري موالنا از آيات قرآن و شخصيت پيامبر اسالم  نگارش لذا هدف از

 . مثنوي گهر بار او بررسي كنيم

  ، سكينه پودينه آقايي انيابراهيم سراو                                                                                                                 

  

 ( خورشيد كامل) ، و خدا( سايه ) اولياء و مردان كامل

 ...(الم ترالي ربک كيف مدالظل و)

 ( 52، آيه ( 52)سوره مباركه فرقان  )                                                                                               
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خود سايه « كاينات»به سوي خورشيد نشان مي دهند، چون  اولياء را به سايه اي تشبيه مي كند كه راه را ، نگرشي عرفانيموالنا با 

آن نور رؤيت مي شوند و هستند كه به « نور خورشيد خدا»  صورت ظاهر. و اولياء بدان گونه كه در دنيا ظاهر مي شوند ،خداست

 . است( ص)اين نور، نور محمد

تابانيدن خورشيد و گسترش سايه،  ،و معتقد است .به پيران طريقت تأويل مي كند ، سايه و گسترانيدن آن توسط خداوند راموالنا 

  . بر وجود خورشيد الهي مي كندكه داللت ،اشاره به اولياء و مردان كامل است 

 ( 743: 4735 ، تصحيح استعالمي ،مولوي )                                                                                              

 مرده او زين عالم و زنده خدا                                                                سايه يزدان بود بنده خدا 

 ارهي در دامن آخر زمان ت                                                          گير زوتر بي گماندامن دو 

 كودليل نورخورشيد خداست                                                                 كيف مدالظل نقش اولياست

 ال احب االفلين گوچون خليل                                                                  اندراين وادي مروبي اين دليل

  دامن شه شمس تبريزي بتاب                                                                  رو، زسايه آفتابي را بياب

 ( 574-554 ابياتدفتر اول ،)                                                                                                                       

 توكل و تالش كوه ، مكر، 

وقد مكروا مكرهم و عنداهلل مكرهم و ان كان مكرهم ليزول منه » .چنين آمده است( 54آيه شريفه ( 45)ابراهيم )در سوره مباركه

 (54ابراهيم، ).    « الجبال

 ( 744 : 4، ج4897طوسي )   .     جبال را قرآن مي داندطوسي مراد از 

. مكر زماني مكر است كه از طرف مقابل پنهان باشد: درباره اين آيه مي گويند( محمدحسين طباطبايي در كتاب قرآن در اسالم)ويا 

  .ولي اگر او بتواند در يک چشم به هم زدن نقشه وي را خنثي نمايد عليه مكر كننده خواهد بود

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

4 
 

( 92: 45ج ، طباطبايي)                                                                                                                            

 دين اسالم و نبوت».مراد از تمثيل كوهها كه مكرشان آنها را از جاي بر مي كند: ميبدي در تفسير اين آيه مباركه مي گويد

 .«است كه چون كوه ثابت است( ص)مصطفي 

 (533: 2ميبدي ، ج)                                                                                                                                   

و ترجيح دادن آن به كوشش و تالش آورده است و مي ، كلماتي از آيه مورد نظر را در بحث توكل  مولوي باز با تغييري در عبارات

 :گويد

 كشت كن، پس تكيه برجبار كن                                       گر توكل مي كني در كار من 

 (824بيت مولوي ، دفتر اول، )                                                                                                                 

 :و در قسمت ترجيح دادن نخجيران را برجهد، سخنان او را با اين پرسش ها مطرح مي كند كه 

 پس چرا محروم مانند از زمن                                                     صدهزار اندر هزار از مرد و زن 

 همچو اژدرها گشاده صد دهان                                                                   صد هزاران قرن ز آغاز جهان 

 ( .827-825 ابيات همان ،)                                                                                                                         

اين . هاي آنان اشاره دارد كه چنان قوي و دقيق بود كه كوهها را هم از جاي بر مي كند ولي كار ساز نيفتادسپس به نقشه و تالش

سوره مباركه ابراهيم مدد مي گيرد و تنها به همين فقره كه كوه ها هم از مكر كافران از جاي كنده مي  54جاست كه موالنا از آيه 

 :شد اشاره مي كند

 مكرها كردند آن دانا گروه                                                           مكر كوه  كه زبن بركنده شد ز آن

 لتزول منه اقالل الجبال                                                             كرد وصف مكرهاشان ذوالجالل

 ( 824-822 ، ابيات همان)                                                                                                                          
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 . «اقتربت الساعه و انشق القمر». چنين آمده است 4، آيه شريفه (  25)در سوره مباركه قمر

 (.4، آيه ( 25)قمر )       .قيامت نزديک شد و ماه از هم شكافت 

 .« ظرفي است كه قيامت در آن برپا مي شود »نبايد خود قيامت باشد، بلكه « ساعه»

 (22: 48طباطبايي ، ج)                                                                                                                                 

 . است( شق القمر ) ( ص)بيشتر ناظر به معجزه معروف پيامبر  ، اما شكافته شكافته شدن ماه

  ( 794:  8و ميبدي ، ج  24:، 48طباطبايي ، ج)                                                                                                    

 

 . خواهد شدو برخي هم آنرا به آينده نسبت مي دهند كه در آينده چنين 

 ( 58:  42 رازي ، ج)                                                                                                                                     

 موالنا از اين آيه در سه جا استفاده كرده است، يكي در دفتر اول در باب توكل و جبر و اختيار است كه مي گويد هركسي در راه 

 :بر براق مي نشيند و به معراج مي رود(  ص )پيامبر   همچون ، خدا كوشش كند و جبر و تنبلي را كنار نهد

 . در رسيد او را براق و بر نشست                              و آن كه پايش در ره كوشش شكست 

 ( 4495بيت  مولوي، دفتر اول ،)                                                                                                                       

از اين بابت است كه درک و پذيرش حقايق الهي تنها به استدالل اما اهميت اين نكته در نظر مولوي و اشاره او به آيه مورد نظر 

كه تا وجود دارد مانع ايمان . راه چاره آن هم كنار زدن هواي نفس است. بلكه بايد از دل، به معجزات پيامبران ايمان آورد. نيست

 . آدمي بايد خويش را تأويل كند،جاي تأويل قرآن و آيات و معجزات لذا به . آوردن مي شود

 پس تو شک داري در انشق القمر                                             گر تو را اشكال آيد در نظر
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 اي هوا را تازه كرده در نهان                                                تازه كن ايمان، نه از گفت زبان

 كين هوا جز قفل آن دروازه نيست                                              تازه نيست تا هوا تازه است، ايمان 

 را تأويل كن نه ذكر را خويش                                                 تأويل حرف بكر را كرده اي 

 (4498 -4492، ابيات همان )                                                                                                                 

 :و يا موالنا در جايي ديگر نتيجه مي گيرد، قوت و زور اگر جهت الهي داشته باشد، شق القمر هم رخ مي دهد 

 تا چه باشد قوت آن جان جان                                          قوت جان است اين، اي راست خوان 

 مي شكافد كوه را با بحر و كان                                           آدمي با عقل و جان  ، گوشت پاره

 انشق القمر در  ، زورجان جان                                    جان كوه كن ، شق حجر  زور

 جان به سوي عرش تازد ترک تاز                                     گر گشايد دل، سرانبان راز 

 ( 4598-4594 ، ابيات همان)                                                                                                                  

 نصرت الهي، فتح حمله پرندگان در داستان ابرهه

 :مباركه نصر آيه يک چنين مي فرمايدخداوند بزرگ در سوره 

 (4نصر، آيه )      « اذا جاء نصراهلل والفتح»

گشاد شهرستان بشريت « فتح»نصر، نصرت دل است بر سپاه نفس و »: گويدميبدي در كشف االسرار در توضيح اين آيه چنين مي 

 ( 425: 4،جميبدي ). « است به سپاه حقيقت 

چنان : معتقد است و مي پردازد "م ستم بر مردمان و چاه تاريک ظلم كه ستمگران براي خود مي كنندفرجا به "موالنا نيز در ابياتي

 . نيست كه ضعيفان و محرومان نتواند انتقام خود را بستانند و بي يار و ياور بمانند، بلكه اگر از جانب خداوند نصرت و ياري بيابد
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لذا با اشاره به . ه به او داده شد، مي توانند انتقام خود را از ستمگران بستانندكه مژده فتح مك(ص)همچون پيامبر اسالم  ،آنها هم

 :آيه نخست سوره نصر به اين مطلب اشاره مي كند

 خوان « اذجاء نصراهلل »از بني                                                مرانمرضعيفان را تو بي خصمي 

 ( 4755بيتمثنوي، )                                                                                                                                

 ( خصمي با ياي مصدري يعني انتقام جويي و بني يعني قرآن)

 : به سپاه اوست ( ابابيل) ان ابرهه و حمله پرندگانمي آورد داستنمونه ديگري كه مولوي 

 . نک جزا، طيراً ابابيلت رسيد                              گرتو پيلي ، خصم تو از تو رسيد 

 (4757 بيتمثنوي ،)                                                                                                                          

 58آيه . است كه او را ياري كرده اند و اشاره به افزودن نيرو و قدرت آنها دارد( ص)ز جمله آياتي كه در بيان ويژگيهاي ياران پيامبرا

كه جوانه ها در اطراف آن مي رويند و گياه را قوي مي ،را به گياهي تشبيه كرده است ( ص)ياران پيامبر  ،خداوند. سوره فتح است

 . سازند

 ( 58، آيه 59فتح )               .                              «...اخرج شطاء فآزره فاستغلظ فاستوي علي سوقه كزرع »

بلكه همان فضاي داستان رهايي خرگوش از چنگال شير . موالنا در اين قسمت به مفاد آيه كه درباره ياران پيامبر است نمي پردازد

 . را به تصوير مي كشد

يعني همان گونه كه خرگوش از چنگال شير رها شد، گياهان با رويش . ديده نكته اي مي بيند كه يادآور محبوب استاو در هر پ

اينک بيان موالنا در اشاره به رهايي خرگوش از چنگال شير و پيوند آن با گياهان و رهايي آنها از . خودگويي از خاک رها مي شوند

 .چنگال خاک را يادآور مي شوم

 سوي نخجيران روان شد تا به دشت                                 خرگوش از رهايي شاد گشت چون كه 
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 چرخ مي زد شادمان تا مرغزار                                   شير را چون ديد درچه، كشته، زار

 هوا چون شاخ و برگسبز و رقصان در                                   دست مي زد چون رهيد از دست مرگ

 تا به باالي درخت اشتافتند                                    برگها چون شاخ را بشكافتند

 مي سرايد هر بر و برگي جدا                                     با زبان شطأه، شكر خدا 

 درخت، استغلظ آمد و استوي تا                                     كه بپرورد اصل ما را ذوالعطا

 (4725 -4759 ابياتمولوي، همان،)                                                                                                               

 سائل  نراندن گدا و

 : چنين مي فرمايد( ص)، آيه دهم خطاب به پيامبر (87)خداوند بزرگ در سوره مباركه ضحي 

 (44،آيه 87ضحي )                  . مران را و اما گدا« و اماالسائل فال تنهر»

يا كسي كه طالب  يا به معناي مطلق سائل است و ،سائل در اين آيه. سفارشهاي زيادي شده است( ص)درباره گدا وسائل به پيامبر 

 ( 258:  44و ج 554: 44رازي ، ج)    .علم است

هم طعم هردو را چشيده ( ص)و پيامبر. اما آنچه كه از سياق آيات بر مي آيد ، همان گدا است، چون بعد از آن يتيم آمده است

 . است

خواست بخورد . آنها را در برابرش گذاشت در محفلي نشسته بود و عثمان با ميوه فراواني آمد و( ص)پيامبر . در روايت آمده است

أله سه بار تكرار شد اين مس. بخورد( ص)كه فقيري از راه رسيد و فرمود به آن فقير دهيد و عثمان رفت از آن فقير خريد تا پيامبر 

 (458: 4798ي ، سيد.      )« ...و اماالسائل فالتنهر»: تو گدايي يا فروشنده ؟ و اين آيه نازل شد: فرمود( ص)كه پيامبر 

او به تبيين اين . سائل مالي باشد، حتي اگر سائل . موالنا، گدا را از منظر خاص خود مي نگرد و به آن وجهي معنوي مي بخشد 

بلكه در عالم بانگي در افكنده شده است كه كرم وجود هم عاشق  .معنا مي پردازد كه گدايان تنها عاشق جود و كرم نيستند
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وسع خويش از آن دريا بهره مي البته هركس به . گشوده نخواهد شد كسي به آن مخزن مراجعه نكند، آن درگداست، چون اگر 

 . ولي همگان را به آن راه است .گيرد

 يافته زآن در عطا و خلعتي                                                  دم به دم هر سوي صاحب حاجتي

 همچو خورشيد و مطرني چو بهشت                                                  تبهره گبر و مؤمن و زيبا و زش

 قوم ديگر منتظر برخواسته                                                   ديد قومي در نظر آراسته 

 زنده گشته چون جهان از نفخ صور                                                 خاص و عامه از سليمان تا به مور

  بحر معنا يافته ، اهل معنا                                                  اهل صورت در جواهر بافته

 و آن كه با همت چه با نعمت شده                                              آن كه بي همت چه با همت شده 

 (5322-5324، ابياتي، دفتر اول ومول)                                                                                                            

لذا در چنين بارگاهي تنها گدايان در پي بخشش نمي آيند، بلكه بخشش نيز به طور تمثيلي بانگ برمي آورد كه اي گدايان سوي 

كه  ،خداوند فرمان مي رسدو به همين جهت از طرف . البته در اين تفسير، گدا آيينه جود حق است  .ريدمن آييد و بهره ها برگي

 :برگدا بانگ مزن( ص)اي محمد

 جود، محتاج گدايان چون گدا                                          بانگ مي آيد كه اي طالب بيا 

 همچو خوبان كآينه جويند صاف                                          جود مي جويد گدايان وضعاف

 روي احسان از گدا پيدا شود                                           روي خوبان زآينه زيبا شود

 بانگ كم زن اي محمد برگدا                                           پس از اين فرمود حق در والضحي

 بر روي آيينه زيان دم بود                                چون گدا آيينه جود است هان 
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 و آن دگر بخشد گدايان را مزيد                                            آن يكي جودش گدا آرد پديد

 و آن كه با حق اند جود مطلقند                                 پس گدايان آيينه جود حق اند 

 (5345-5324 ، ابيات دفتر اول-مولوي)                                                                                                        

و . آيينه جود حق هستند و چنين كساني كه به آن دريا متصل شده اند،  .اما گداي واقعي آن است كه به كرم حق محتاج است

و وجود ندارد يا اگر وجود دارد در حكم نقش پرده  .استو در حقيقت چنين كسي مرده . هركه چنين نباشد گداي دنيوي است 

 . است

 . او براين در نيست نقش پرده اي ست              و آن كه جز اين دوست او خود مرده اي ست 

 (5347 بيتهمان ،)                                                                                                                               

 مايه رحمت  ، اهميت مشورت وجماعت

 (428آل عمران ، آيه .          ) «وشاورهم في االمر فاذا عزمت فتوكل علي اهلل »

 . ر كارها با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتي برخدا توكل كنو د

     .به طور معمول چنين عمل مي نموده است( ص)پيامبرو  .با مؤمنان لزوماً با مقام عصمت ناسازگار نيست( ص)مشورت پيامبر 

 (24:  5طباطبايي ، ج)

رازي ضمن سخنان پيشين مثل پيروي مؤمنان از او در امر مشورت، آگاهي از عقل و فهم مؤمنان و رفعت بخشي به مؤمنان، اين 

انتم اعرف بامور دنيا كم و ": كه داناترين مردم بوده است اما در امورد نيا مي فرمودنكته را هم اضافه مي كند كه آن حضرت با اين 

 .(25: 8ازي، جر.)"انا اعرف باموردينكم

 . است كه اساساً جماعت ، مايه رحمت استبدان سبب . با امت خود مشورت مي كند( ص)اما موالنا معتقد است، اين كه پيامبر 
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او چنين استنباط مي كند كه اگر روح در بدن جاي گرفته است اين به معناي برابري روح و جسم در ارزش نيست ، موالنا اين آيه 

 :ن به شكار رفتن گرگ و روباه و در خدمت شير بودن آنها آورده استرا در ضمن داستا

 صيدها گيرند بسيار و شگرف                                      اندر آن صحراي ژرف ، هرسه با هم 

 ليک كرد اكرام و همراهي نمود                                      گرچه زايشان شيرنر را ننگ بود

 ليک همره شد، جماعت رحمت است                                      چنين شه را زلشگر رحمت استاين 

 ست  سخا بهر  اختران  او ميان                                      اين چنين مه را ز اختر ننگ هاست

 گرچه رايي نيست رايش را نديد                                         پيمبر را رسيد« شاورهم»امر

 مدتي سگ حارس درگه شده است                                        در ترازو، جو رفيق زر شده است

 ( 5475-7459ابيات مولوي ، دفتر اول، )                                                                                                        

 بشري ماه مانند و اصحاب او در حكم ستارگان و خدا درحكم خورشيد ( ص)پيامبر 

 ( 444آيه ،49كهف )   . «....قل انما انا بشرمثلكم يوحي الي»

اما موالنا اين مطلب را در . ويژگيهاي مشتركي كه با ديگران دارد بر او وحي مي شود و همين بشر با  بشر است ( ص)آري پيامبر

شاعر با ذهن چاالكي كه دارد با استفاده از . ادامه ماجراي زيد مي آورد كه پيامبر به او فرود كه راز نگهدارد و آنها را افشا نسازد 

 : چنين مي سرايد. يارانم به سان ستارگانند« اصحابي نجوم» :كه فرموده بود( ص)حديثي از پيامبر 

 ره روان را شمع و شيطان را رجوم                                         «اصحابي نجوم»گفت پيغمر كه 

 نور  ،كوگرفتي ز آفتاب چرخ                                           هركسي را گر بدي آن چشم و زور

 كه بدي بر نور خورشيد او دليل                              كي ستاره جا بجستي اي ذليل
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 من بشر بودم ولي يوحي الي                                        ني ،  و ابرو ماه مي گويد به خاک

 (7437-7434ابياتمولوي، )                                                                                                           

كه در حكم ماه است به ( ص)يعني پيامبر. گيرد كه روشني معنوي نسبي استمولوي از مطالب ياد شده، اين نكته را نتيجه مي 

 :نسبت خورشيد حق تاريک است

 ديم چنين نوري بداد يوحي خورش                                                  بودم در نهاد چون شما تاريک 

 نور دارم بهر ظلمات نفوس                                 ظلمتي دارم به نسبت با شموس

 (7432-7435ابيات همان،)                                                                                                                        

 تلميح به معجزه ريگ پاشيدن پيامبر به طرف مشركان 

مشت ريگي به طرف مشركان  ،(ص)اين آيه، درباره ماجراي جنگ بدر است كه پيامبر .  «...و ما رميت اذ رميت ولكن اهلل رمي »

داشته ( ص)اين از باب لطف و رحمت است كه خداوند به پيامبر . پاشيدن و خداوند مي فرمايد آن ريگ را تو نپاشيدي ، خداپاشيد 

  ( 79: 8طباطبايي ، ج)   .«از باب منت گذاري است»  ، نه

 .ق خداوند استمخلومتكلمان اين معنا را مي دهد كه افعال بندگان اين آيه براي 

 (445: 42رازي ، ج)                                                                                                                       

كه وقتي بر او پيروز شد شمشير را افكند  ،با آن كافر( ع)ت علي يكي در ماجراي حضر. موالنا اين آيه را در دوجا مطرح كرده است

 :آن جا كه حضرت مي فرمايد. و او را نكشت 

 بنده حقم نه مأمور تنم                                                         گفت من تيغ از پي حق مي زنم

 فعل من بر دين من باشد گوا                                                          شير حق نيستم شيرهوا 
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 من چو تيغم و آن زننده آفتاب                                                        ام در حراب« ما رميت اذ رميت »

 (7947-7945ابياتمولوي ، دفتر اول، )                                                                                                            

 روزي خوران آن جهان ،  ءداشه

 (448 آيه ،7عمران آل)        .وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهلل امواتاً بل احياء عندربهم يرزقون

و شايد تتمه خطاب در آيه »آنان كه در پيكار با باطل به شهادت رسيده اند . درباره مومنان است( ص)اين آيه خطاب به پيغمبر   

 (44: 5طباطبايي ، ج) . شعور و فعل است اينجا باطل شدنباشد كه مراد از مرگ در ( فادرواعن انفسكم الموت ان كنتم صادقين )

چون در زمان نزول اين آيه، شهيداني نبوده اند مگر اين كه در اين دو روز، شهيد احد است،  و بدر شأن نزول آيه درباره شهيدان

لذا خداوند به بيان فضيلت جهاد مي . علت نزول هم ، آن است كه منافقان، مؤمنان را از جهاد بر حذر مي داشتند. شده باشند

 (35، 8رازي ، ج)      . پردازد

يكي زنده به جان، يكي زنده به علم و »عقالني به مسأله بنگريم بايد زندگان را به سه دسته تقسيم كرد، اگر از چشم باطن و فرا 

زنده به مهر است و ياد ، او كه به حق . او كه به علم زنده است. است و بادزنده به قوت . او كه به جان زنده است. يكي زنده به حق 

 . زنده است

 !دوستان را زخم خوردن در كوي دوست به فال نيكوست لذا ! زندگاني خود بدو شاد

 (722 : 5ميبدي، ج) .                              ايشان را جان باختن عادت و خوست ،در قمار خانه عشق

كرد كه در هر اين نكته را برداشت . كابدار او فرمود تو قائل او هستي كه به ر( ع)درباره علي ( ص)ث پيامبرموالنا در ادامه شرح حدي

چنان كه شهيدان حيات شان به . نقصي ، كمالي نهفته است، اكنون مي گويد، چه بسا زيادت ها كه در درون نقص ها، نهفته باشد

 . كشته شدن است، يعني وقتي اين جهاني بريده شود، حلق آن جهاني روزي خوار مي گردد

 حلق نورخوار  -7حلق انساني  -5حلق حيواني -4: او به سه نوع حلق براي آدمي قائل است
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 :لذا در تفسير روزي خوردن شهيدان چنين مي گويد 

 مر شهيدان را حيات اندر فناست                                            پس زيادت ها درون نقص هاست 

 شد گوار  يرزقون فرحين                                            خوار  چون بريده گشت حلق روز

 حلق انسان است و افزويند فضل                                           حلق حيوان چون بريده شد به عدل

 كن قياس آن براين  ،تا چه زايد                                           ين ببين حلق انسان چون ببرد ه

 شربت حق باشد و انوار او                                             حلق ثالث زايد و تيمار او 

 حلق از الرسته مرده دربلي                                             حلق ببريده خورد شربت ولي

 ( 7985-7894 ابياتدفتر اول،مولوي، )                                                                                       
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 نتيجه گيري 

كه مولوي اشراف كاملي بر آيات نوراني قرآن مجيد و روايات پيامبر  گرفت نتيجه از آنچه تا كنون در اين مقاله گفته شد، مي توان

اطالع داشته و در ابياتش او از شان نزول آيات . داشته و به خوبي توانسته است از آنها در كالمش استفاده نمايد( ص)مكرم اسالم 

در دفتر اول مثنوي بارها و بارها  (ص) پيامبراسالم از احاديث دارد كه چاالكي ذهن با شاعر .به خوبي از آنها بهره جسته است

 با نگرشي  (ص)قرآن كريم و احاديث پيامبر مكرم اسالم  موالنا در ابياتش با بهره گيري از آيات مباركه ي .استفاده نموده است

عارفانه ، اولياء را به سايه اي تشبيه مي كند كه راه را به سوي خورشيد نشان مي دهند موالنا در جايي ديگر نتيجه مي گيرد، قوت 

 و زور اگر جهت الهي داشته باشد، شق القمر هم رخ مي دهد 

چنان : نند مي پردازد و معتقد استموالنا  در ابياتي به فرجام ستم بر مردمان و چاه تاريک ظلم كه ستمگران براي خود مي ك

موالنا، گدا را از منظر خاص خود مي نگرد و به  نيست كه ضعيفان و محرومان نتواند انتقام خود را بستانند و بي يار و ياور بمانند، 

اشق جود و كرم او به تبيين اين معنا مي پردازد كه گدايان تنها ع. حتي اگر سائل ، سائل مالي باشد. آن وجهي معنوي مي بخشد

بلكه در عالم بانگي در افكنده شده است كه كرم وجود هم عاشق گداست، چون اگر كسي به آن مخزن مراجعه نكند، آن . نيستند

موالنا معتقد است، اين . ولي همگان را به آن راه است. البته هركس به وسع خويش از آن دريا بهره مي گيرد. در گشوده نخواهد شد

موالنا در ادامه ي شرح حديث . بدان سبب است كه اساساً جماعت ، مايه رحمت است. با امت خود مشورت مي كند (ص)كه پيامبر 

كه در هر نقصي ، كمالي نهفته است، و چه بسا زيادت ها كه در درون  مي كنداين نكته را برداشت ( ع)درباره علي ( ص)پيامبر

و ياران و همچنين  (ص)پيامبر ويژگيهاي بيان موالنا دربه كشته شدن است، چنان كه شهيدان حيات شان . نقص ها، نهفته باشد

در متن مقاله  با اشاره به بسياري از آيات و روايات ، از آنها در كالمش بهره ها برده كه جنگها و غزوات آن يگانه ي بي همتا

 .ارايه شده استتوضيحات الزم 
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