
 

 

 

 

 نشريّة ادب و زبان

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش

  4316بهار و تابستان ، 14، شمارة 02سال 
 

 پیوندهای معنایی آیة الست و اعیان ثابته در مثنوی موالنا

 * پژوهشی( –) علمی  

                                               
 2علیرضا باغبان ،1فرد بهنامدکتر محمّ

                                                                      

 چکیده

 
سورة اعراف را برخی عارفان مسلمان با اعیان ثابته، كه از اصطهحات نظام فکری  400آية 

اند  اين یژوهش بر آن است تا یاسخی برای اين یرسش بجويد كه عربی است، درییونديافتهبنا
كند، چه ییوندهای معنايی میان اين آيه و اعیان گاه كه در مّنوی به آية الست استناد میموالنا آن

وابسته است؟ بنابراين تمن تعريف اعیان ثابته و برخی موتوعات فرعی ثابته رديابی و رصد كرده
هايی از مّنوی موالنا كه  ییوندهای معنايی آية الست با اعیان ثابته را دربردارد، به شیوة بدان، بیت

دهد كه بخشی از كاربردهای آية الست در مّنوی است  اين بررسی نشان میتحلیلی بررسی شده
در اين كاربردها به علم موالنا، مفاهیم محوری مشتر  میان میّاق الست و اعیان ثابته را دربردارد  

و شهود اعیان ثابته به انبیا و اولیا  ازلی خداوند و ثبوت علمی موجودات اشاره شده
الست و اعیان ثابته و همانندی موتوعات « زمانیهم»هايی از طرح است  نمونهشدهدادهنسبت
 يافت توانرا هم در اين كاربردها می« سابًة ازلی»و « سرّالًدر»

 

                                                 
 40/20/4311تاريخ یذيرش نهايی مًاله :                                                          26/21/4313 تاريخ ارسال مًاله :* 

 
 1- دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند )نويسندة مسئول( 

 -E-mai: mbehnamfar@birjand.ac.ir       
 2- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
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  مولوی، الست، اعیان ثابته، ییوندمعنايی مّنویهای کلیدی: واژه

 

 مقدّمه -1

 یفارس ةانیصوف اتیقرآن در ادب اتيآ نترياز مطرح (0/400الست)اعراف  يةآ

است  با  افتهيگسترده  یانعکاس زین یمحمدبلخنيالدموالنا جهل یو در مّنو رودیشمارمبه

 یعني ه،يآ یهادوا هیاز كل یکي كمدست ،یالست در مّنو ةيآ یآنکه در غالب كاربردها

دارد و با  یقرآن نیسرشار از اشارات و مضام یموالنا كه ذهن د،حضور دار ،«یبل»و « الست»

تکرار  ةاهل تصوّف و عرفان آشناست، به ورط هایليبا تأو زیمتکلّمان و ن یریتفس دگاهيد

از آن راه  ایتازه یعرفان هایافتيو در يیمعنا هایبه جلوه هيو در هر كاربرد آ افتدیدرنم

ثابته است   انیالست و اع ةيآ انیم وندیبازجست ی ،يیمعنا یهاجلوه نياز ا یکي  ديگشایم

 یعربابن یثابته، كه از اصطهحات نظام فکر انیرا با اع هيآ نيعارفان مسلمان ا یبرخ رايز

 .اندافتهيوندیاست، دری

 

 مسئله انیب -1 -1

 یوابسته، از نوع اتيروا ژهويو به یریتفس هایدگاهيد ةالست كه در بخش عمد ّاقیم 

 یو ملکوت یروحان يیبا فضا وندیی است و در برخوردار يیایدن یزندگم نسبت به تًدّ

و متعلق به حضرات  یعربابن یثابته كه از اصطهحات نظام فکر انیبا اع شود،یشمرده م

 یدر همساندو،  ناي ترمستحکم وندی  یابديیم وندیاست، ی تیروحان لمروباال و ق

 یعنياست،  افتهي)سرّالًدر( بروز و رهور  «انیاستعداد اع»و  «یازل ةسابً»موتوعات 

 .و سرنوشت ريهر دو موتوع با تًد یخوردگگره

عرفان  یردازانهيثابته، نگاه نظر انیالست و اع ّاقیم يیمحتوا یوندهایی ،یعرباز ابن یس

 لیو تحل یكه با بررس مكوشیییژوهش م نيدر ا نياست  بنابراكردهخودجلبرا به یاسهم

ثابته،  انیالست و مباحث مربوط به اع يةبا آ یكه به نوع یمّنو هایتیه از بآن دست

 یكه موالنا در مّنو ميییرسش بجو نيا یبرا یدارد، یاسخ يیمحتوا اي یظاشترا  لف
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ثابته  انیو اع هيآ نيا انیم يیمعنا یوندهایچه ی كند،یالست استناد م يةگاه كه به آآن

 است؟و رصد كرده یابيرد

 

عهوه بر منابع  یالست در مّنو يةآ یو كاركردها ریتأث ةنیدر زم :قیتحقنةیشیپ -2 -1

 زیوابسته ن هایتیو ب هيآ نيبه ا شيخو اقیكه به س یقرآن بر مّنو ریمربوط به تأث

 ةنوشت« قرن هفتم یالست در متون عرفان يةبازتاب آ» ةاز مًال دباي نخست اند یرداخته

صفحه را  کي ،كه به تناسب موتوع و مجال مًاله میكن ادينگ اور اشفق و زهر لیاسماع

بازتاب را مطرح  نيمورد از ا کي تنها واختصاص داده  یدر مّنو هيآ نيبه بازتاب ا

 هاییسازبیمورد از ترك 43 ،درزامحمّیم رتاعلی  (32: 4311 اورنگ، و شفق) نداكرده

ارجاع  مّنوی موتع هفده به هاآن افتيدر یراالست را آورده و خواننده را ب ةموالنا با وا 

دل موالنا، ینج مورد از  وحی در فرد بهناممحمّ  (410-416: 4316 رزامحمد،می) است داده

سماع و خطاب  ةكرده و با طرح موتوع رابط یبررس یالست را در مّنو ةوا  یكاربردها

  (446-444: 4310 فر،)بهنام استدرنگ كرده انهیالست، بر نگاه موالنا به سماع صوف

را موتوع یژوهش  یمعنو یالست، عالم ذر در مّنو ستانیدر كتاب ن یزشکی الساداتهنجم

 کیو تفک بیمربوط به عالم ذر را به ترت یها-تیقرار داده و در فصل سوم ب شيخو

و  میمفاه ،یسلطان  (411-60: 4313 ،ی)یزشک استكرده یبررس مّنوی گانةشش یدفترها

اند در دوازده عنوان كردهكه مفسّران و عارفان دربارة الست مطرح را یموتوعات

 يیروابط معنا ،مباركهزادهلیو اسماع یابادیآسیدمحمّ  (4311 ،ی)سلطان استكردهیبررس

و  یابادیآسی)محمد اندكردهیبررس شمساتیذكر و سماع در غزل نش،يالست را با آفر

موالنا را دربارة عهد الست، در  یكهم دگاهيد ،یدرجوایو  (4312 مباركه،زادهلیاسماع

 یعرفان دگاهيبر د نیهمین ی  واستكردهیاز آن را بررس یو ابعاد افتهي یو مّنو هیمافهیف

 افته،يشمس انعکاس  اتیبر مذهب عشق است و در كل یعهد، كه مبتن نيبه ا یمولو

مًاله،  نيا سندگانين نویهمین  (064-011: 4313 ،ی)یورجواد استكوتاه كرده یدرنگ
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 ادكردي ةيّآن با نظر یالست و همانند یمعرفت در خاطرة ازل یابيشهيموتوع ر شتر،یی

 ( 4311فر و باغبان، )بهنام اندكردهیموالنا بررس یبر مّنو دیافهطون را با تأك

ت اس یهي  بدراهةمیهنوز در ن شناسی یدر آغاز راه است و مّنو شهیهم یژوهیقرآن

 رابیس« هنوز»و  «شهیهم»آن  ةاز سرچشم كنندیدو را تعهد م نيا وندیكه ی هايییژوهش

 یهمینان باق تياست، حکاراه شده نيكه در ا یارجمند هاییشوند و با تمام رهنوردیم

 اریبس ایدر حوزه ميرا با قرآن كر یمّنو یمعنو وندیكه ی میآننوشته بر نياست  ما در ا

 یثابته در مّنو انیالست و اع يةآ يیمعنا یوندهایو به بازجست ی میكن یمحدود بررس

 .ميب رداز

 

 یفارس یالست در متون عرفان ةيآ عیرف گاهيجا :قیتحق تیّضرورت و اهم -3 -1

 یهاافتيكه با در رودیشمارمبه ییركاربرد اتياز آ زین یاست و در مّنو ديترد رقابلیغ

 ةيآ یكاربردها یچندوچون برخ يییژوهش از سو نياست  امتعدد همراه شده یعرفان

 یآن در مّنو رگذاریكاربرد گسترده و تأث لیبه دل هك كندیمیرا بررس یالست در مّنو

 یعرفان یهاشهيبر اند ميقرآن كر یرگذاریو گستره و عمق تأث ابديیم تیّترورت و اهم

 .آشکارخواهدكرد شیاز ی شیموالنا را ب

 یهاها و جلوهاز جنبه یکيبر  فکندیب ییرتو خواهدیشته منو نيا گريد یاز سو 

 یصحبتكه هم دهدینشان م ني  قرایعربابننيالدییذهن و زبان موالنا با مح يیسوهم

ب: 4311 ،ی)ن    مولو استدهیانجام قیوث یو ارادت یفکر يیبه آشنا ،یعربموالنا با ابن

 میبه مراودة مستً یعربابن یهاشهيموالنا با اند يیآشنا  (14ةیحاش :4312  فروزانفر، 100

الحکم و مروّج شارح برجستة فصوص ،یقونونيصدرالدخیمنحصر نماند بلکه به واسطة ش

نوشته چندوچون  ني  ارفتيیذ یشتریاستحکام ب ،یعربابن نيالدییمح یعرفان یهاشهياند

دوچندان  یتیّاهم زینظر ن نيو از ا كاودیمحدود م اریبس یارا در حوزه يیآن آشنا

 .كندیدامیی

 بحث -2
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و « یروردگار یعلم ازل»چون  یمیموالنا، مفاه یالست در مّنو ةيآ یاز كاربردها یبخش

است  ثابته بوده انیاع یحوزة مفهوم گذارهيدربردارد كه خود یا« موجودات یثبوت علم»

 یمیثابته با مفاه انیاع يینااز حوزة مع یكاربردها موتوعات و اصطهحات نيدر ا نیهمین

 یبه نوع زین یالست در مّنو ةيآ یكاربردها یاست  برخشده سهيمًا ستال يیاز حوزة معنا

دو  نيا يیمعنا یوندهایكه در چند عنوان ی میكوشی  مشماردیم« زمانهم»را  انیالست و اع

  .میكنیرا بررس یحوزة مفهوم

 یو وجود علم یالست، علم اله -1 -2

كاربرده و به تبیین عربی كه بارها در آثار خويش بهکی از اصطهحات نظام فکری ابني 

است  هر اسم الهی در تعیّن ثانی و مرتبة علم حق تعالی، دارای « اعیان ثابته»آن یرداخته 

شود  یس اعیان ثابته، حًیًت اشیای خارجی نامیده می« عین ثابت»تعین و حدّی است كه 

تعالی است  در اين تلًّی به موجودات در عوالم خلق و تعیّنات خلًی، در موطن علم حق 

شود  حق اهلل، از عًل اوّل تا عالم ماده میگويند كه شامل همة ماسویاعیان خارجه می

ها های آنتعالی نخست با تجلّی ذاتی علمی و با فیض اقدس، اعیان ثابته و استعداد و قابلیّت

تجلّی وجودی و فیض مًدّس، به اعیان ثابته بر اساس استعداد و  آورد و س س بارا یديد می

  (410: 4311)چیتیک، یوشاند بخشد و لباس هستی میمی ها، وجود عینیهای آنقابلیّت

به دلیل ارتباط غیر قابل انکاری كه میان علم ازلی حق تعالی و اعیان ثابته برقرار است، 

اند به اين ارتباط نظر دارند و ز اعیان ثابته كردههايی كه ایژوهشگران در يکی از تعريف

ترين دلیل عًلی نامند  از سوی ديگر محکمحًايق اشیا در علم حق تعالی را اعیان ثابته می

بر اثبات اعیان ثابته نیز، علم ازلی یروردگار است  همة انديشمندان، اعم از متکلّمان، 

اند  از آنجا كه علم به از ايجاد را یذيرفتهفیلسوفان و عارفان، علم حق به موجودات قبل 

معدوم مطلق محال است، اشیا بايد قبل از ايجاد، دارای ثبوت باشند، تا علم ازلی خدا به 

د كه همان اعیان ثابته است شوها تعلّق يابد  بدين ترتیب معلوم ازلی یذيرفته میآن

   (430: 4312)نوروزی، 
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آنکه هیبت قضا را بنمايد، نخست مًام آدم)ع( را با  موالنا جايی در دفتر نخست، برای

( در یانزده بیت تبیین كرده است، تا 0/34)بًره  «وَ عَلَّمَ آدَمَ االَسماءَ كلّها»استناد به آية 

 بگويد آدم با تمام عظمت خويش، از یس قضا برنیامد و سوی گندم شتافت  ابیات یانزده

ای از ییوندهای معنايی آية الست و یردازد بخش عمدهای كه به تبیین مًام آدم)ع( میگانه

اعیان ثابته را دربردارد  نخستین موتوع مشتر ، علم ازلی یروردگار به موجودات قبل از 

ايجاد است  موالنا بر اين باور است كه در حیطة علم ازلی خداوند، اسم حًیًی هر چیز با 

  انتها نزد حق تعالی يکسان است  سرانجام و عاقبت كار آن موافًت دارد و ابتدا و
الـاسـمـا شـنـوســـرّ رمــــــز عـــلّـــم  اســم هـــر چـیزی تــو از دانــــا شـنـو  

 اســم هـــر چـیـزی بـــر خـالـق سرش  اســم هـــر چــیـزی بـــرِ مـا رـاهـرش

انـــزد مــوسـی نـــام چــوبـش بد عص د نــامـش ا دهـــانـــزد خـــالــق بـــو    

یرستجـا بتبــــد عــمـر را نــام ايـن  لـیــک مــؤمـن بــود نــامش در الست  

نیییش حـق بـودی تـــو كاين دم بـا م  آن كـه بــد نـزديـک مــا نــامش مـنی  

مییش حــق مــوجود نــه بیش و نـه ك  صـورتی بـــود ايـــن منی انــدر عــدم  

آن آمــد  حـًیـًت نــام مـا حـــاصـل اییش حــضرت كـــان بـود انــجـام مـ    

 نــی بــر آن كــو عــاريـت نـامـی نهد  مـــرد را بـــر عـــاقـبـت نــامـی نــهـد

 4(4011-4031، 00-06: 4، 4361 ،یمولو) 

ت جدا از موتوع نخس یرو  هی به كه–ثابته  انیالست و اع انیم گريد يیمعنا اشترا 

 یشئون و اطوار و استعدادها عیدر علم حق با جم» زیثابت هر چ نیاست كه ع نيا -ستین

بود و آنیه در عالم خارج بر آن عارض  طمحی هاخود وجود داشت و علم حق بدان

عارض  زیبر آن چ« از علم خدا رونیب یامر  یاست و ه یرهور علم حق تعال شود،یم

كه در « حق موجود اندر عدم شیی» ینمامفهوم متناقض  (116: 4303)فروزانفر،  شودینم

 «یثبوت علم» اي «یوجود علم»است، توجه موالنا را به باال آمده تیب کيدو مصراع از 
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 نییتب یكه موالنا برا« اندر عدم»و « در الست» یزمان یدهاینهادن ق  كنارهمدهدینشان م

دو را بر هم  نيا یكه و دهدیماست، نشانهكارگرفتثابته به انییروردگار و اع یعلم ازل

حق موجود  شیاسماء را هم در عدم ی ًتیكه موالنا حً نيا» ی  به هر روداندیمنطبق م

آن را   عربیبنبه مفهوم آنیه ا هیشب یزیاست كه چ یمعن نياز ا یحال حاك نیدر ع داندیم

كه مکتب  یجيو نه با لوازم و نتا ریبتع نيالبته نه با ا خواند،یم العدمیف الّابتةُانیاالع

  (303: 4311كوب، )زرين «هست زین یدر ذهن و كند،یاستنباط م ریتعب نياز ا عربیابن

 ایو اول ایالست و شهود انب -2 -2

ن يابی به اعیان یس از تعیّاند اما برای عارفان دستن علمی، معلوم حقاعیان قبل از تعیّ

ترين مراتب كشف و شهود، عارف عین ثابت خود يا ر عالیشود  دیذير میثانی امکان

كند و بر احوال خود و ديگران در دنیا، آخرت و حتی عوالم قبل از ديگران را شهود می

كند  شهود عین ثابت موجودات، برای انسان كامل و حجت خدا ترورت دنیا علم ییدا می

عالم و عطای حقّ هر موجودی  كه بدون علم به اعیان، ربوبیت راهر و باطن، چرادارد

يکی از آثار اين »  (60-64: 4312)نوروزی، واهد بود مطابق اقتضا و استعدادش ممکن نخ

او « يأس كلّی»رسد  در می« يأسِ كلّی»و « راحت  كلّی»موتوع آن است كه فرد آگاه به 

نی است، بندد و امری را كه نشدبیهوده به آنیه مًتضی عین ثابت كسی نیست، امید نمی

داند چه امری شدنی است و در نهايت به وقوع نجا كه مییندارد  همینین از آشدنی نمی

رسیده است و به خاطر فوت يا فًدان آن امر، بیهوده در « راحت كلّی»ییوندد، به می

  (401)همان:  «د بوداتطراب نخواه

 اسما به آدم)ع( میتعل -1 -2 -2

سورة بًره،  34تر يادكرديم با استناد به آية ايی كه ییشستموالنا در همان ماجرای آدم 

چشم آدم »خواند تا يادآوری كند كه می« االسمابگعلم»یروايی زبانی، آدم را در يک بی

 ، علم آدم)ع( به آن علم ازلی یروردگار گره خورد و«چون به نور یا  ديد
او را داد دسـت تــا بــه یـايـان جـان  اسم هــر چیزی چنان كان چیز هست  

 (4031، 06: 4، 4361 ،یمولو) 
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مات بحث گفتیم شهود عین ثابت موجودات، برای انسان كامل و كه در مًدّچنان

صال انبیا و اللهی مستلزم اتّيافتن و استمرار شئون خلیفةتحجت خدا ترورت دارد، فعلیّ

 آفريده شد و منعکس آدم كه به صورت حق»كران علم یروردگار است  اولیا به دريای بی

كنندة تمامی اسماء و صفات آفريدگار خود است، انسان كامل، نمونة كامل بشريّت است 

يابد  دانش او )كه تعین آن را محدود كرده( با علم كه علم الهی در او صورت خارجی می

  (020: 4، ج4301)نیکلسون،  «بیندحق تعالی يکی است و او همة اشیاء را كماهی می

بخشد كه از تگی به سرچشمة علم الهی، به آدم)ع(، مّل ديگر انبیا و اولیا، بینشی میییوس

راهربینی حاكم بر ديگران دوری گزيند و اسم حًیًی اشیا را به اعتبار خاتمت و عاقبت 

اسم حًیًی هر چیز آن است كه مناسب فعلیت اخیر و شخصیت واقعی او باشد و »بشناسد  

م آموخت تا سرانجام و یايان كار هر چیز و هر كس را بشناسد و خدا اين دانش را به آد

بداند و مطابق آن، شخصیت وی را تمیز دهد و نامی يا صفتی برای او تعیین كند كه چون 

 «يافتت و صورت نفسانیش تعیین شده بود، هرگز تغییر و تبديل نمیبر وفق آخرين فعلیّ

  (111: 4303)فروزانفر، 

سرّ »يابد  تعلیم اسما به آدم نیز با موتوع اعیان ثابته ییوندی وثیق می به هر روی افاته و

كند     راهراه همین شناخت مفهوم اعیان ثابته است علّم االسماء هم كه حق به آدم تعلیم می

كند اما به مهيک الًا كه خداوند آن را بر آدم كه خلیفة او در زمین است، تعلیم می

كه منتهی و مشل اوست از الهام حق به آدم تعلیم ه اسم هر چیز چناننمايد، و بدين گوننمی

شود و خداوند وی را بر حًیًت اعیان ثابته تا حدی كه اقتضای طاقت بشری است می

  (303: 4311كوب، )زرين «داردواقف می

 انیاعظم)ص( و شهود اع امبریپ -2 -2 -2

و از زبان  یدر دفتر سوم مّنوقسمت بحث ما مربوط است،  نیكه به هم یگريد تیب 

 ريبودند، زمسلمانان شده ریكه در نبرد بدر اس یاست  گروهاسهم)ص( آمده یگرام امبریی

و یاسخ  ابديیدرم یلدنّبا علم  امبریرا ی یرزبانيبحث ز ني  ازدندی)ص( طعنه مامبریلب بر ی

به  امبریكه یاسخ ی یتای  در ابستین رانیبر آن اس یروزیی لدلی به اشكه خنده دهدیم
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حال  نیاست و در ع کيثابته نزد انیبه بحث اع شتریب هاتیب نيرا دربردارد، ا رانیاس

 :در خود دارد زیالست را ن يةبه آ یحیتلم
نآن گــهی كـشزاد بـوديت و مـکی      ديدم چنینمــــر شما را بسته می  

تنًش تــن را تــــا فتاد از بام طش كلُّ آتٍ آت گشتیــیش چشمـم     

انبــــنگـرم در غـوره مـی بینم عـی عـیان بـنگرم در نیست شـــــی بینم    

هانبــنـــگـرم ســر عـالـمـی بینم ن  آدم و حـــــوّا نــرسـتـه از جـهــان  

ستام یابسته و منکـوس و یديـــده  مـــر شــمـا را وقــت ذرّات الـست  

عـمــداز حـــدوا آسـمـان بـــی دچـــه دانسـته بــدم افـزون نـشآن    

امديدهمــــن شـما را سـرنگون می امهییـش از آن كـز آب و گل بالید    

ننـــــو نـديـدم تـا كـنم شادی بدا ديــدم در آن اقـبـالتانايـــن هـمی    

(1116-1131، 064-062: 3، 4361)مولوی،   

 توجه با كه استشدهاسهم)ص( نسبت داده یگرام برامیبه ی انیشهود اع هاتیب نيا در

و روشن است و مًام  یهيكامهه بد یامر نشيآفر ةآن حضرت در چرخ لبديیب تموقعی به

هست   یو الهام اله یمستند به وح  یِعلم و آگاه نیچن یمًتض زین یغمبریرسالت و ی

آدم و مًدم  ةمرتب یا هم وراكه علم او ر ایخلًت عالم و انب دراو  تیرسول و غائ تیخاتم»

هم اقتضا  ناتيرا بر تمام مراتب كا یاشراف و تفوق و دهد،می قرار االسماءعلّم میبر تعل

از عوالم مادون، تحت اشراف مراقبت مافوق است،  کيهر  ناتيدارد و چون در مراتب كا

 «ق استمراتب محًّ ريمحسوب است بر سا« وجود ةزبد»اشراف رسول خاتم كه 

 رانیموالنا از زبان رسول اكرم)ص( به اس هاتیب نيدر ا نيبنابرا  (440: 4361 كوب،نير)ز

علم آن حضرت بوده  ةطیدر ح نشياز آفر شیی یكه اسارت آنان حت كندیم یادآوريبدر 

 .باشند افتهيامروز در شانيكه ا ستین یموتوع نياست و ا

است  «یكل أسي»و  «یراحت كل»هست، اشارت به آن  هاتیب نيكه در ا یگريد ةنکت

 یعلم ازل ةانسان كامل به سرچشم ی  وقتشودیم جاديثابته در فرد ا انیاز شهود اع میكه گفت

او  نیبر علم نخست یزیچ تواندیل روزگار نمو تحوّ رییو تغ اميگذر ا گريد افت،يراه 

  یو ه شودیم طمحی هاسرنوشت ةبر هم یشهود یآن علم و آگاه ز  با استمداد اديفزایب



 112 11نشریّة ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

اساس  نيدر او شود  بر ا ایرمنتظرهیغ یندارد كه باعث شادمان یدر نظر او تازگ یداديرو

و  یتا از غلبه بر خصم شاد كندینم یتلًّ دهیوسیناب یخود را امر یروزیی»)ص( امبریی

 ( 10-16)همان:  «به طعن و شماتت نشان دهد ختهیآم یخرسند

 رانینسبت شهود به پ -3 -2 -2

را  یًیحً رانیثابت ی نیاست كه موالنا ع نيا میكن یادآوري ديكه با اینکته نیوایس 

آدم)ع( و  یرا كه برا یاز همان علم ییرتو لیدل نیبه هم كندیم یابيارز يیدر مراتب باال

-461، 010-016: 0، 4361 ،ی)مولو دهدیهم نسبت م رانیاست، به ی لي)ص( قاامبریی

در  «گفتنیبل»محصول  ران،یاست كه تکامل روح یكرده یادآوري یدرستبه یجعفر  (410

كارها كرده و  عتیاز ورود به جهان طب شیی یارواح رادمردان اله»الست است   یماجرا

در كشتگاه وجود خود  ًتیگفتن در حً «یبل»با  یرادمردان اله ناي     اندبرداشته هاجهینت

 ( 411: 3، ج4360 ،ی)جعفر «انددهيرا هم دآن  جيروح را كاشته و نتا لتکام ةدان

 انیالست و اع یزمانهم ای یزمانیب -3 -2

سخن  یقونونيصدرالدخی  شدانندیرا به الست منحصر نم هاّاقیم روانشیو ی یعربابن 

 كندیمعرته نيالدییبر مح« استشش بوده قیمواث»بود را كه گفته یحمونيسعدالدخیش

 ،ی)فرغان شماردیاز آن م شیرا ب هاّاقیو م داندیم اتیمربوط به كلّ آن را یعربو ابن

 قياست كه در حضرت علم از حًا یعهد ن،یدر نگاه آنان عهد نخست  (400-401: 4311

باز با همان  یو تصرّف رییتغ  یه یاست كه امانت وجود را بشدهگرفته اتیو جزئ یكلّ

  (111و400)همان:  ت واس ارنداوصاف كمالش به اصل آن كه حضرت جمع اس

و صورت صورت آن عهد  هيسا ةيسا ايو صورت  هيالست را سا ّاقیم ،یفرغاننيدالدیسع

 .دهدیمو آن را به عالم مّال نسبت شماردیم نینخست

جهت اوّلش آن است كه   »شماردیدو جهت م ايعد دو بُ یعالم مّال را دارا یفرغان

عالم حس و  نیّاز تع شیآن ی نیّو رهور و تع« است اتیعالم ارواح و روحان یمحاذ

و  نیّعالم حس و محسوسات است و تع یمحاذ گر،ياست  عالم مّال دمحسوسات بوده

درحال او را  شودیكه در حس راهر م یهر صورت»عالم حس است   نیّرهور آن یس از تع

 یعربگاه از ابننآ یفرغان « ديآیدامیجهت از عالم مّال ی نيدر ا یو مّال یاهيسا
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بود كه نفس جهت  ]متأخّر[ از عالم مّال واقع نيالست در صور ا ّاقیم»كه  كندیمنًل

متلبّس شد و آن  مّالجهت از عالم  نياز صور ا یبه مظهر صورت یانسان یهر شخص یجزئ

 ( 406-401)همان:  «شخص بود نيآب و گل ا ةيكرد و آن صورت، سارا قبول ّاقیم

 عالم ذرّ ديگویم ،یالدرارخود بر مشارق یمه و حواشدر مًدّ یانیآشتنيالدجهل

 نيثابته و عالم اسما و صفات است و آخر انیمرتبة اع ،یمراتب است  مًام ذرّ اعل یدارا

مواطن عالم  ةیمًدّم بر كل قیو موطن عهود و مواث»مّال است  یعالم جسمان مرتبة عالم ذرّ

-406  30)همان:  «ثابته است انیو حضرت علم و عالم اع تيدواح بةمطلق و مرت یمّال كل

 ( هیحاش400

 هایدگاهيد ةكه در بخش عمد-الست  ّاقیم روانشیو ی یعربدر نگاه ابن نيبنابرا

برخوردار است و  يیایدن یم نسبت به زندگتًدّ یاز نوع زیوابسته ن اتيروا ژهويو به یریتفس

موجودات در  افتنينیّاز تع شیی -شود،یشمرده م یو ملکوت یروحان يیبا فضا وندیدری

 وندیاست، ی تیثابته كه از حضرات باال و قلمرو روحان انیاست و با اععالم شهادت بوده

الست  ّاقیم یاست كه ررف زمان ینظر كسان هیشب آنان انیدر م هيآ یعرفان ليو تأو ابديیم

 ( 412: 4312 مباركه،زادهلیعو اسما یابادیآسید)محمّ دانندیم« عالم ذر»را 

عالم »، «عالم ذرّ»مانند  هايیبا عنوان ات،يو روا یریتفس هایدگاهياز آن د آنیه

با مباحث مطرح  یاریبس یکنزدي است،شده افتيدر« عالم ارلّه»و « عالم ارواح»، «ملکوت

كه عالم الست  داندهیباور رس نيبه ا یكه برخ ایثابته دارد  به گونه انیاع ةنیشده در زم

ثابته را بر عالم جبروت منطبق دانسته و  انیاع ینسف نيزالديثابته است  عز انیهمان عالم اع

 نیالست را به هم ّاقیم یكرده است  و ادي انیاز اع« ثابته قيحًا»و « ثابته یایاش»با نام 

و از « ربّکمالستُ ب»خطاب آمد كه  ایاش نيبه ا: »دگويیو م دهدینسبت م« ثابته یایاش»

 ( 313، 310، 411: 4312 ،ی)نسف ««یبل»جواب آمد كه  شانيا

 یو غرب یشرق انياست و در اد یكامهه اسهم يیالست كه ماجرا ّاقیم بیترتنيبد

به خود گرفت و  یو آن جهان یخيجنبة ماوراء تار یرانيندارد، به همّت عارفان ا یرینظ

بخش كهن  نيا  (40 -46: 4313 ،ی)یورجواد دش یکيزیو متاف یروحان یعالم ّاقیعالم م
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 شیثابته، كماب انیاع یعنيآن،  دةيبا بخش نوآفر ج،يدرتبه نش،يآفر یاسطورة اسهم

غالب بر عموم متکلّمان و مفسّران  دگاهيد ،یلحاظ نظر  موالنا، هم بهافتي يیوندهایی

« جان یهاازلمن»انسان در  یو آن را به زندگ رفتهيالست را یذ ةيآ مسلکیصوف

 ش،يو شاعرانة خو انهیصوف مشربرا با  هاییردازاسطوره نياست و هم در عمل ادادهنسبت

 یرا همراه یجان آدم ی  معتًد است كه در الست، كالبد خاكاستافتهيهماهنگ 

در همة  باهيتًر نيبنابرا 3با جان همراه شد  یالست تن خاك یو براثر ماجرا 0كردینم

 و نشيآفرشیدر مراحل ی یبا عالم داديرو نيا ،ینوعبه ،یالست در مّنو ةيآ یكاربردها

ثابته به  انیبا اع «یزمانیب»در  گريو به عبارت د افتهي وندیی« استبده یكز زمان خال یزمان»

   استدهیاشترا  رس

در  ثابته را دربردارد، انیالست و اع يةآ یزمانمفهوم هم ،یكه در دفتر اوّل مّنو تیب دو

 انیاز بهر خدا م نوايییدر عهد عمر، روز ب یچنگ ریآمده است  ی یچنگ ریداستان ی

از  ناريدر خواب او را گفت: هفتصد د یگورستان، چنگ زد  عمر را خواب درربود و هاتف

آن  ندای  برآور -است گورستان در كه–خاص و محترم ما را  ةبند ازینبردار و  المالتیب

 :شده است فیتوص نیموالنا چن از زبان یبیهاتف غ
 خــود نـدا آن اسـت و ايـن بـاقی صداست  آن نـدايـی كاصـل هـر بـانـگ و نـواست

گــو و عــربتــر  و كــرد و یــارسـی  فـهـم كــرده آن نــدا بــی گــوش و لـب  

 فــهــم كـرده آن نــدا را چـــوب و سنگ  خود چه جای تر  و تاجیک است و زنگ

آيـــد الــســتهــر دمــی از وی هـمـی گــردند هستجـــوهــر و اعــراض مــی    

آيــد بــلــی زيــشـان ولـیگــــر نـمـی  آمـــدنــشـان از عــدم بــاشـــــد بــــلـی  

(0444-0420، 401: 4، 4361)مولوی،   

 بخشی یر و هستاستمرا بودن، یهمگان شود،یمطرح م هاتیب نيكه در ا یموتوع

را  یاله یندا نيا ،یها، از هر قوم و نژادانسان ةثابت انیتنها اعخطاب الست است  نه

 را الست خطاب موالنا، واقع در « سنگ و چوب را ندا آن استفهم كرده»كه  ابد،يیدرم

و عام كه همواره  یو هرگز وستهیی» یآن ندا یعنياست،  نستهدا ینيتکو ندای و امر معادل

و اطاعت  شنوندیآن را م تیبه حسب قابل ایموجودات در هر نشئه انیو اع گرددیادر مص
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 «از اوست یصداها و نواهاست كه وجود هر موجود عیندا اصل و منشأ جم نيو ا كنندیم

 ( 164: 4303)فروزانفر، 

 به اند،افراد بشر دانسته یجهان نيا یرا وابسته به زندگ ّاقیران هم كه مدسته از مفسّ آن

الست نسبت  ّاقیبه م هاتیب نيكه ا یاستمرار یول اند،رفتهيرا یذ ّاقیاستمرار اخذ م نوعی

استمرار، وقوع  ناي  دارد عمده تفاوت است،گروه مفسران رفته نيبا آنیه بر قلم ا دهدیم

در  در زمان گذشته اتفاق افتاده است و اتفاقاه جاکيكه دفعتاه و  یرا به عنوان امر ّاقیم

استمرار را  نيموالنا ا ن،ي  عهوه بر اكندینم ینف شده،رفتهيیذ زیموالنا ن یكاربردها شتریب

 .استزده وندیممکنات از عدم به وجود، ی لحظةبهمستمر و انتًال لحظه نشيبه موتوع آفر

 یعنيبلکه عدم مضاف است   ست،یمطرح است، عدم مطلق ن هاتیب نيكه در ا یعدم

كه نزد  هايینهیرا از گنج اءیحجر، خداوند اش ةسور 04 يةثابته  مطابق آ انیاع همان عالم

كه  یبه وجود م،ياز آن ندار یكه ما ادراك یاز وجود یعني آورد،یاوست، به وجود م

 انیاع  (414: 4311 ک،یتی، به نًل از چ413: 3ج ه،یمک حات)فتو ما قابل در  است یبرا

 بیشاند هاكه طعم وجود را به آن خواهندمی الوجودز واجبخود ا یممکنات با زبان ثبوت

 :موالنا قول به  (411: همان)
دما نبوديم و تًاتامان نبو ودشنلطف تو ناگفتة ما می    

(642، 31: 4، 4361)مولوی،   

شود و ممکنات از برآورده می« كن»اين درخواست ثبوتی با فیض مًدس و امر تکوينی 

 شوند:ن به عالم وجود وارد میزناعدم مضاف، معلّق
ها كان ندارد چشم و گوشبـر عــــــدم آيد به جوشچـــون فـسون خواند همی    

هـــا زود زوداز فـــسـون او عـــــــــدم زنـد سوی وجـــــودخـوش مـعـلـق می    

(4111-4111، 11: 4)همان،   

 شود،یم دي، ازاله و ابداه، تجدحق     كه در هر لحظه و هر آن یتجل»و  ضیف نيا البته

  (112: 4311 ،عربی)ابن «رسدیم بینو است كه از عالم غ ی  هر دم مهمانستین یتکرار

 مستمرّ نشيآفر نيا ةاست  موالنا دربار ديجد نشيخداوند هر لحظه در حال آفر نيبنابرا
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 ی( و جا4116، 441: 4، 4361 ،ی)مولو «در تو خزان است و بهار مدم به د»گفته است: 

 :دگويیم گريد
شود دنـیـا و مــاهــر نفس نو می خـبـر از نــوشــدن اندر بـًابــی    

رسدعـــمـر چون جوی، نو نو می نـمايد در جسدمـسـتـمـری مـی    

(4411-4411، 04: 4)همان،   

« د امّالتجدّ»همان است كه عارفان بدان  وستهیو خلًت ی درییینوشدن ی نيا

و اعطاء وجود  یهست ضیاست كه ف یمعن نيتجدد امّال در اصطهح عرفا به ا  »ندگويیم

 اتماهی و موجودات بر لحظهبهلحظه و آنبهآن و دمبهدم الوجود،واجب اضیاز مبدأ ف

 ( 461: 4362، يی)هما «شودیم ديتجد هیامکان

سو  کي  از دهيفردارد و هم در آ شهير نندهيو مستمر، هم در آفر وستهیی نشيآفر نيا

 لیتعط نيصفت حق است و صفات حق لوازم ذات او هستند و بنابرا جاد،يوجود و ا ةافات»

 ازمندندین وستهیمخلوقات، ذاتاه، ی گريد یاز سو  (164: 4303)فروزانفر،  «ستین زجاي هاآن

آنان از  یمًطع یازنییب یبه معنا یبدون خلًت مستمر اله اتوجود ممکن رشيو یذ

 ضیف ایلحظه ی( و چنانیه حت021: 4311 ک،یتی)چ ستیت و عمهه ممکن نخداس

 .و زبر خواهد شد ريز یهست ادیقطع شود، بن یاله بخشیهست

موالنا  ايالست همراه است و گو ةبا وا  زین بخشییهست هاتیب نيگذشت، در ا كهچنان

 نیاز هم ديو شا 1استدهيالست د ة( را در وا 36/10 سي) «نكُ» ةوا  بخشاتینًش ح

–  بلکه ستین «یبل» ةاز مًول دهند،ییرسش م نيبد انیهم كه اع یروست كه یاسخ

 استنًل كرده یمّنو اتیدر شرح اب معنوی اسرار كشف از فروزانفر شادروان كهچنان

 ( 160: 4303 فروزانفر،) ««كن»امر به هاستجود شدن آنمو»

 القدر(و سرّ یالست و سرنوشت)سابقة ازل -1 -2

حاصل  یو نامتناه یجزئ يیحق است  با امتزاج و تناكح، اسما یاسما نیّثابت، تع نیع 

و  شودیثابته م انیبه حسب احکام و آثار، باعث تفاوت اع یاله ی  تفاوت اسماشودیم

ثابته با  انیاع یوردگخگره  (410: 4311 ک،یتی)چ موجب تفاوت استعدادها انیتفاوت اع

كه مظاهر  ایثابته انیبه اع ی  اجتماع و نکاح اسامگرددیبرم یثان نیهمان تعبه  یازل ريتًد
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بر احکام و  یخلً نیو هرآنیه در تع بخشدیم یمشخص یهاتیآن اسمااند، استعداد و قابل

  .و استعداد است تیقابل نياز ا گذرد،یم انیآثار اع

أ استحًاق موجودات را در موتوع منش عربیموالنا و ابن یهاشهياند كوبنيزر

الرّسالة در  عربیدانست كه ابن ديبا یول  (032: 4313 كوب،ني)زر استمتفاوت شمرده

سخن گفته  زین انیبر استعداد اع یاله تیّمش ریاز تأث ،یاسام ريناگز ریعهوه بر تأث ةیالوجود

  (401:  4312 ،ی) نوروز شماردیمؤثر م انیاع تیاستعداد و قابل ررا د یاله تیاست و مش

و تأثّر و فعل و  ریفعل فاعل مشروط به قبول و استعداد قابل است و تأث زین یمولو دةیبه عً»

كه  یزیچ ست یرا منکر ن تیّممتنع و محال است  اصل قابل تیّانفعال بدون استعداد و قابل

 یندارند، و هرچه هست عطا زیچ  یممکنات از خود ه ديگویم تیّهست در حصول قابل

طور كه وجود همان ديگویم یاست  مولو یاله تیّالوجود و مخلوق اراده  و مشبواج

كه از  توابع و لوازم ذوات  زیو استعداد ن تیّحقّ است، قابل تیّمش دةيممکنات معلول و آفر

هرچند موالنا   (110: 4362 ،يی)هما «موجودات است، مخلوق و معلول اوست اتیّو ماه

 یراهر یارا یوسته تیبلکه قابل رد،یگینم دهيآن را ناد داند،یمرا شرط فعل حق ن تیقابل

 میكه خداوند حک دانندیم یتاسباب و كارگزاران سنّ ةفعل حق و از مًول یاجرا یبرا

است و در  افتهي ستهيمنظم عالم با ةت را در چرخامور بر محور آن اسباب و سنّ افتني انيجر

یروردگار اقتضا كند خرق  تیو هرگاه مش «ستیقدرت از عزل سبب معزول ن»حال،  نیع

، 422-11: 1، 4361 ،ی)مولو قدرت اوست ةاسباب در قبض یعالم و بركنار یسنت جار

4130-4111 ) 

 ی  بر اساس علم ازلدآيیم انیبه م ريتًد یاز همان ابتدا یا زیالست ن ّاقیم یماجرا در

 یو به هر گروه به صفت ابديیانه مچندگ یحت ايدوگانه  یمفهوم« الستُ»یروردگار، یرسش 

دوگانه  یخطاب دوگانه، یاسخ نيا  (413: 4، ج4311 ،یبخاری)مستمل شودیخطاب م

 «انگويیبل» ني  بنابرازندیممخاطبان الست رقم یدوگانه برا یريدارد و الجرم تًد یدری

  1 اندشده بندیگوناگون، دسته هایتيهم از همان ابتدا و مطابق روا
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یرسنده از  یكه در یاسخشان هست و برا یژگيو نیبر اساس هم ان،گويیبل یشانیی بر

با مًصد بهشت موعود  نیميو اصحاب  خوردیو كفر م مانيروشن بوده است، مُهر ا شیی

ت كه اهل سنّ ةمتکلمان و عام بیترت ني  بدشوندیدوزخ، جدا م انیراه اياز اصحاب شمال 

 ّاقیمخاطبان م بندیبه دسته دگاهيد نیبا هم دانند،یو كفر م مانيرا ا ّاقیم یموتوع اصل

كه در  روانشانیو حهج و ی دیمّل جن یعارفان یكه حت جاستني  جالب ایردازندیم یازل

و  اندرفتهيرا یذ بندیكردند، به هر حال اصل دسته مانيا نيگزيمحبت را جا ّاق،یم یماجرا

 دانندمی بازبسته اند،كه در الست داده یاسخی نوع به هامحبت را در انسان یرهور و اختفا

  (02-41: 4361 ،ی)یورجواد

كه خود از مشتركات  رساندیمًدّر م ةجینت کيهر دو شاخة بحث ما را به  بیترت نيبد

  موالنا در یاعتًاد به قضا و قدر و سابًة ازل یعنيثابته بود،  انیالست و اع ّاقیم یمفهوم

 انیو اع ّاقیم یمفهوم مشتر  در ماجرا نيالست به ا ةيآ یاربردهادر ك یاریموارد بس

 عمربن»كه  نيا یادآوريبا  ميآورد زین نياز ا شیكه ی یتی  در باستهكردثابته اشاره

: 4303)فروزانفر، « یرست و از دشمنان سرسخت اسهم بوددوم در آغاز بت ةفخلی خطاب،

آورد، در عهد  مانيا تاهيكه نها نير با توجه به اكه عم كندیموتوع اشاره م نيبه ا  (111

 :بوده است« مؤمن»الست 

یرستجـا بتبــد عــــمـر را نـام ايـن  6لیـک مـؤمن بـود نـامـش در الـست  

(4014، 00: 4، 4361)مولوی،    

داند:عشق را هم موالنا به همان حکم ازلی وابسته می  
ــــرد مــــا را عــــاشًان همدگركـ  حــکمت حــق در قضــا و در قــدر  

جفت و عاشًان جفت خويشجفت  جمله اجـزای جهان ز آن حکم ییش  

خواههست هــر جزوی ز عالم جفت  راست هــــمیون كهربا و برگ كاه  

(1120 -1122، 014: 3)همان،   

را با بديهی است كه همواره آثار آن حکم ازلی چنین مّبت نیست  جايی دشمنی اهل دنیا 

 شمارد:صاحبدالن، میراا الست می
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تســـبزوار طبع را مــــیــــراثی اس  دشــــمنی آن دل از روز الــــــست  

(111، 10: 1)همان،   

زند:های بهشت را به ماجرای الست و سابًة ازلی ییوندمیيا  محرومیّت از نعمت  

آمد سخی شد مـــحرّم گــرچه حق  نعمت جـــنّات  خـــوش بر دوزخی  

 چون نبود از وافــــیان در عـهد خلد  در دهانش تـــلخ آيـــــد شهد خلد

(132 -101، 302: 6)همان،   

 نياز ا ديناشناخته است  شا ريتًد انيجر نيبنابرا ميخبریو سرّالًدر ب یاز سابًة ازل ما

 میب شمارد،یمانواع خوف را بر یوقت یاست كه امام محمدغزال ريابهام تًد اي یناشناختگ

 اديرا از  یصفت عال نيا گويی كهچنان–و باز  شماردیخوف م «نتريغالب»خاتمت را 

 ترخوفنا  یگرياز د یکي يی  گوداندمی آن از «ترتمام»را  سابًتخوف  -برده است

 افتهيموالنا كه خاتمت را بر سابًت منطبق   (121-121: 0، ج4310 ،توسیغزّالی) است

از  یشمارد  با آرامشنمی بستنرا قابل دل هایشياندكشت اوّل دارد و چاره است، چشم بر

 :دگويیم یسر رتا و سرس ردگ
یاهگـر برويد ور بريزد صد گ الـه عـاقبت بررويد آن كشتة    

:هرچند تدبیر هم از تدبیر اوست، تدبیرها را بايد به دوست واگذاشت، چراكه  
ستكـار آن دارد كـه حـق افـراشته ا  آخـر آن رويـد كـه اوّل كـاشته است  

(4264-4214، 321: 0، 4361)مولوی،   

دانسته و معتًد است  «نیآخورب»را  ایو اهل دن «نیآخرب»زاهدان را  هیمافهیدر ف موالنا

و آخر در  دانندمی كار هر آغاز و استافتاده اوّل بر نظر -نادرند و اخصّ كه–عارفان را 

 یجا  (31الف: 4311 ،ی)مولو ستیرا نظر به آخر ن شانياست و ام شدهمعلو شانياوّل بر ا

نه به اوّل »است كه غرقند در حق كرده ادي یكتاب از گروه چهارم نیدر هم گريد

 انيغم یا» نيبنابرا  (401)همان:  «ديآیادنميرا اوّل و آخر  شانيو نه به آخر و ا كنندینظرم

 :انداز آن فارغ شيخو دانیبر سابًه هیعارفان با تک كه داندیرا احوال زاهدان م« كار
 تـــا چــه بـاشد حـال او روز شمار  هست زاهــــد را غـم یـايـان كـار

 از غـــم و احـوال آخــر فـارغـنـد  عـــارفـان ز آغـاز گشته هـوشمند
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ورجابـود عــارف را همین خوف دانیش خــورد آن هر دو راســابًه    

(1260-1261، 011: 1، 4361وی، )مول  

 ابديیم وندیی اریثابته با بحث درازدامن جبر و اخت انیالست و اع يةآ یبُعد از همانند نيا

 دگاهيگفت كه از د ديبا یشود  ول یتلً یدر مّنو «يیجبرگرا» یهانهیو ممکن است از زم

سالکان است،  یو سلو  و مًامات استکمال ریمربوط به درجات س اریجبر و اخت یمولو

 كه–با حق  تیو مع اهللیو سلو  تا به مًام فناء ف ریدر آغاز س لکكه سا یمعن نيبد

اما  كند،یدر خود احساس م اریباشد، حالت اخت دهینرس -مًام وصول سالک است نآخري

 یاریاخت  یاز خود ه گريشد د یمطلق فان یاو در هست ناتیّو تع دیچون به آن مًام رس

 ايكه به در ایجبر مطلق است و چون قطره رد یوجود حق و فان نیکه وجود او عندارد، بل

 ،يی)هما استيكه از او صادر شود، تابع در یوجود و جنبش و آرامش او و هر عمل وسته،یی

4362 :11)  

 

 یریگجهینت -3

 ّاقیم انیمشتر  م یمحور میموالنا، مفاه یالست در مّنو ةيآ یاز كاربردها یبخش

 یخداوند و ثبوت علم یكاربردها به علم ازل نيثابته را دربردارد  در ا انیو اعالست 

 «یزمانهم»است  شدهدادهنسبت ایو اول ایثابته به انب انیو شهود اع موجودات اشاره شده

كاربردها  نيرا هم در ا «یسابًة ازل»و « سرّالًدر»موتوعات  ینندو هما انیالست و اع

الست آشناست  ةيآ یعرفان ریتفس قيكه موالنا با دقا دهدیمیژوهش نشان ني  اافتيتوانیم

 يیآراسخن اي يیانکارزدا ،یفروشاز سر فضل یاستشهاد ،یدر مّنو هيآ نيا یو كاربردها

 ةيآ یو معنو یلفظ قيو دقا هاتیهمة ررف رینظكم یبا تسلّط یبلکه مولو ست،یصرف ن

 .استكارگرفتهبه یعرفان قيحًا انیب یالست را برا
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 هاادداشتی

 اســت: شــماره دفتــر: شــماره صــفحه بیــترت ني( بــد4361 ،ی)مولــویمّنو اتیــارجاعــات بــه اب-4

  (اتی)اب تی)صفحات(، شماره ب

  (3263  غزل 4466: 0ب، ج4311 ،ی)مولو «یبدن بود یجان ب یدر آن الست و بل»-0

  (163  غزل 412: 4)همان، ج «قالب ببست یآمد موج الست، كشت» -3 

ثابتـه را   انیـ السـت و اع  «یزمـان هـم »السـت و   یبخشیهست زیشمس ن اتیغزل تیموالنا در دو ب-1 

 :استكرده تيروا نیچن

 آن طرف قدم تــــــازه و سبز و شـــادمان نهمیم            نعم یدر عدم، گفت عدم: بل دیرس بانگ

 مرانیو ت دیبــــد او و هست شد، الله و ب ستین          و مست شد دوانیالــست شد، یا مستمع

 (4130  غزل 616: 4ب، ج4311 ،یمولو)

 يةآ ليدر ذ النوبة الثالثةدر  یبدیم نيدالدیكه ابوالفضل رش يیهاتيبه عنوان نمونه در تمام روا-1 

 ،یبـد ی)م شـده اسـت   حيمتفـاوت تصـر   یرهایبا تعب انيگویبل بندیدسته ناي به است،الست آورده

  (011-010: 3، ج4304

را به  زركوبنيالدبودن صهحو كامل شمس به كارگرفته اتیّرا موالنا در غزل یسابًة ازل نيا -6 

 :استآن نسبت داده

 ریتــــو ورا ز امروز و از فــــردا مگ  تمام نيالدالست آمــــــد صهح از

 (4426  غزل 101ب: 4311 ،یمولو)

 :استادكردهي نیابًه چنآن س ریاز تأث گريد یجا

 یاكز الــــست انــدر عسل یرورده  دهدیم ینــشــان نتيــریش جــــان

 (0146  غزل 4421همان: )

 

 منابع فهرست

 هاکتاب (الف

و  حتوتی متن، برگردان درآمد،  الحکمفصوص(  4311  )علیدبنمحمّ ،عربیابن  4

  .تهران: نشر كارنامه د  چاپ ینجم د و صمد موحّموحّ یدعل: محمّلیتحل

 آستان انتشارات)نشر  چاپ اول  مشهد: بهدل موالنا یوح(  4310د  )محمّ فر،بهنام  0

 .(رتوی قدس
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چاپ  (.یمعنو یالست)عالم ذر در مثنو ستاننی(  4313  )الساداتهنجم ،ییزشک  3

 .اول  تهران: انتشارات زوّار

 .ران: فرهنگ معاصر  چاپ اول  تهعهد الست(  4313نصراهلل  ) ،ییورجواد  1

 نالدیجالل یمثنو لیو نقد و تحل ریتیس(  4360  )یدتًمحمّ ،یجعفر  1

 .ی  تهران: انتشارات اسهم3  جیمحمدبلخ

  ترجمه عربیابن دگاهیمعرفت از د یعرفان قیطر(  4311  )امیليو ک،یتیچ  6

 .ی  چاپ اول  تهران: انتشارات جامافراینجف یمهد

 .ی  چاپ سوم  تهران: انتشارات علمبحر در کوزه(  4361  )نیعبدالحس كوب،نيزرّ  0

 .یج  چاپ دوازدهم  تهران: اتشارات علم0  یسرّ ن(  4311  ) ــــــــــــــــــــــــــــ  1

 نیج  به كوشش حس0  سعادت یایمیک(  4310د  )ابوحامد امام محمّ ،یتوس یغزّال  1

  .یفرهنگو  ی  چاپ چهاردهم  تهران: شركت انتشارات علموجميخد

 ةیّ)شرو تابیالدرارمشارقق(  4311  )احمددبنیسعنيدالدیسع ،یفرغان  42

  چاپ اوّل  مشهد: انتشارات یانیآشتنيالددجهلیس ًاتیبا مًدمه و تعل ض(.رفاابن

 .یانجمن فلسفه و عرفان اسهم

ج  چاپ هفتم  تهران: شركت 3  فیشر یشرو مثنو(  4303  )الزمانعيبد فروزانفر،  44

 .یو فرهنگ یشارات علمانت

 یاحوال و زندگان قیرساله در تحق(  4312    )ـــــــــــــــــ  40

 .  چاپ اوّل  تهران: انتشارات زوّاریمشهور به مولو محمدنیالدموالناجالل

  با مًدمه التعرّف لمذهب التصوّفشرو(  4311  )محمدبنلیاسماع ،یبخاریمستمل  43

 .ریچاپ دوم  تهران: انتشارات اساط  4محمدروشن  ج  هیو تحش حیتصح

 نینولدالير حیج  به تصح0  یمعنو یمثنو(  4361  )محمدنالديجهل ،یمولو  41

 .یعلم ی  چاپ دوم  تهران: موسسه مطبوعاتکلسونین

 الزمانعيبد حی  به تصحهیمافهیکتاب فالف(  4311  ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ  41

 .انیدانشگاه فروزانفر  چاپ اوّل  تهران:

 الزمانعيبد حی  به تصحیزیشمِ تبر اتیکلّب(  4311  ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ  46

 .فرهنگ و هنر نانيكارآفر یج  چاپ اوّل  تهران: شركت تعاون0فروزانفر  
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و  سعی به  3ج  االبرارعدۀ و االسرارکشف(  4304  )نيدالدرشیابوالفضل ،یبدیم  40

 .ریركبیمت  چاپ ینجم  تهران: موسسه انتشارات امحک اصغریاهتمام عل

  )جلد اوّل  مدخل(  چاپ اول  یقرآن در مثنو(  4316  )رتایعل رزامحمد،یم  41

 .یو مطالعات فرهنگ یتهران: یژوهشگاه علوم انسان

موله   رانيما  ةو مًدم حتصحی با  الکاملاالنسان(  4312محمد  ) بننيزالديعز ،ینسف  41

  ازدهمي  چاپ یریدهش نالدياءیدتیمًدمه از س ةكربن  ترجم یانره گفتارشیبا ی

 .یتهران: انتشارات طهور

  چاپ اوّل  قم  انتشارات یثابته در عرفان اسالم انیاع(  4312اصغر  ) ،ینوروز  02

 ( )رهینیامام خم یمؤسسه آموزش

 قیج  ترجمه و تعل6  یمولو یمعنو یشرو مثنو(  4301  )نیال نولدير کلسون،ین  04

  یانیآشت نالديجهل دیس گفتارشی  با ییخرّمشاه نيبهاءالد راستاري  ویحسن الهوت

 یو فرهنگ یچاپ اوّل  تهران: شركت انتشارات علم

ج  چاپ 0 (.د؟گوییچه م ی)مولو نامهیمولو(  4362  )نالديجهل ،يیهما  00

 .چهارم  تهران: انتشارات آگاه

 

 

 هامقاله (ب

الست و  یمعرفت در خاطرة ازل یابيشهير(  »4311  )رتاین، علمحمد و باغبا فر،بهنام  4

 یهافصلنامة یژوهش«  موالنا یبر مّنو دیافهطون با تأك ادكردي ةيّآن با نظر یهمانند

 .00-0  سال سوم  شماره اوّل  بهار  صصیقرآن-یادب

«  آن یخيتار گاهيو جا یابوحامدغزّال دهیعهد الست  عً(  »4361نصراهلل  ) ،ییورجواد  0

 .14-3آبان  صص-  مرداد02معارف  شماره 

  یهمینان باق تي  حکا«زمیفاتال ،یآسمان یقضا(  »4313  )نیعبدالحس كوب،نيزرّ  3

 .چاپ سوم  تهران: انتشارات سخن

زبان «  عارفان)تا قرن هشتم ه ق ( دگاهيمفهوم الست ازد یبررس(  »4311منظر  ) ،یسلطان  1

 .400-14  تابستان  صص61اره  شم41  سال یفارس اتیو ادب
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«  قرن هفتم یالست در متون عرفان هيبازتاب آ(  »4311و اورنگ، زهرا  ) لیاسماع شفق،  1

 .14-06صص  تابستان(  ادبستان  )عرفان و ادب نامهفصل

 اتیالست در غزل(  »4312  )هیمرت مباركه،زادهلیو اسماع یعل ،یابادیآسیدمحمّ  6

  شماره یمطالعات عرفان«  ذكر و سماع نش،ين با آفرآ يیشمس و شبکة روابط معنا

 .042-411  بهارو تابستان  صصزدهمیس

 

 
 

 

 

 

 

 

 


