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چکیده
آية  400سورة اعراف را برخی عارفان مسلمان با اعیان ثابته ،كه از اصطهحات نظام فکری
ابنعربی است ،درییونديافته اند اين یژوهش بر آن است تا یاسخی برای اين یرسش بجويد كه
موالنا آنگاه كه در مّنوی به آية الست استناد میكند ،چه ییوندهای معنايی میان اين آيه و اعیان
ثابته رديابی و رصد كردهاست؟ بنابراين تمن تعريف اعیان ثابته و برخی موتوعات فرعی وابسته
بدان ،بیت هايی از مّنوی موالنا كه ییوندهای معنايی آية الست با اعیان ثابته را دربردارد ،به شیوة
تحلیلی بررسی شدهاست اين بررسی نشان میدهد كه بخشی از كاربردهای آية الست در مّنوی
موالنا ،مفاهیم محوری مشتر میان میّاق الست و اعیان ثابته را دربردارد در اين كاربردها به علم
ازلی خداوند و ثبوت علمی موجودات اشاره شده و شهود اعیان ثابته به انبیا و اولیا
نسبتدادهشدهاست نمونههايی از طرح «همزمانی» الست و اعیان ثابته و همانندی موتوعات
«سرّالًدر» و «سابًة ازلی» را هم در اين كاربردها میتوانيافت
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 -1دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند (نويسندة مسئول)
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واژههای کلیدی :مّنوی مولوی ،الست ،اعیان ثابته ،ییوندمعنايی

 -1مقدّمه
آية الست(اعراف  )400/0از مطرحترين آيات قرآن در ادبیات صوفیانة فارسی
بهشمارمیرود و در مّنوی موالنا جهلالدينمحمدبلخی نیز انعکاسی گسترده يافته است با
آنکه در غالب كاربردهای آية الست در مّنوی ،دستكم يکی از كلیدوا ههای آيه ،يعنی
«الست» و «بلی» ،حضور دارد ،موالنا كه ذهنی سرشار از اشارات و مضامین قرآنی دارد و با
ديدگاه تفسیری متکلّمان و نیز با تأويلهای اهل تصوّف و عرفان آشناست ،به ورطة تکرار
درنمیافتد و در هر كاربرد آيه به جلوههای معنايی و دريافتهای عرفانی تازهای از آن راه
میگشايد يکی از اين جلوههای معنايی ،بازجست ییوند میان آية الست و اعیان ثابته است
زيرا برخی عارفان مسلمان اين آيه را با اعیان ثابته ،كه از اصطهحات نظام فکری ابنعربی
است ،درییونديافتهاند.
- 1- 1بیان مسئله
میّاق الست كه در بخش عمدة ديدگاههای تفسیری و بهويژه روايات وابسته ،از نوعی
تًدّم نسبت به زندگی دنیايی برخوردار است و در ییوند با فضايی روحانی و ملکوتی
شمرده میشود ،با اعیان ثابته كه از اصطهحات نظام فکری ابنعربی و متعلق به حضرات
باال و قلمرو روحانیت است ،ییوند میيابد ییوند مستحکمتر اين دو ،در همسانی
موتوعات «سابًة ازلی» و «استعداد اعیان» (سرّالًدر) بروز و رهور يافته است ،يعنی
گرهخوردگی هر دو موتوع با تًدير و سرنوشت.
یس از ابنعربی ،ییوندهای محتوايی میّاق الست و اعیان ثابته ،نگاه نظريهیردازان عرفان
اسهمی را بهخودجلبكردهاست بنابراين در اين یژوهش میكوشیم كه با بررسی و تحلیل
آن دسته از بیتهای مّنوی كه به نوعی با آية الست و مباحث مربوط به اعیان ثابته،
اشترا

لفظی يا محتوايی دارد ،یاسخی برای اين یرسش بجويیم كه موالنا در مّنوی
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آنگاه كه به آية الست استناد میكند ،چه ییوندهای معنايی میان اين آيه و اعیان ثابته
رديابی و رصد كردهاست؟
- 2- 1پیشینةتحقیق :در زمینة تأثیر و كاركردهای آية الست در مّنوی عهوه بر منابع
مربوط به تأثیر قرآن بر مّنوی كه به سیاق خويش به اين آيه و بیتهای وابسته نیز
یرداختهاند نخست بايد از مًالة «بازتاب آية الست در متون عرفانی قرن هفتم» نوشتة
اسماعیل شفق و زهرا اورنگ ياد كنیم كه به تناسب موتوع و مجال مًاله ،يک صفحه را
به بازتاب اين آيه در مّنوی اختصاص داده و تنها يک مورد از اين بازتاب را مطرح
كردهاند (شفق و اورنگ )32 :4311 ،علیرتا میرزامحمّد 43 ،مورد از تركیبسازیهای
موالنا با وا ة الست را آورده و خواننده را برای دريافت آنها به هفده موتع مّنوی ارجاع
داده است (میرزامحمد )410-416 :4316 ،محمّد بهنامفر در وحی دل موالنا ،ینج مورد از
كاربردهای وا ة الست را در مّنوی بررسی كرده و با طرح موتوع رابطة سماع و خطاب
الست ،بر نگاه موالنا به سماع صوفیانه درنگ كردهاست (بهنامفر)446-444 :4310 ،
نجمهالسادات یزشکی در كتاب نیستان الست ،عالم ذر در مّنوی معنوی را موتوع یژوهش
خويش قرار داده و در فصل سوم بیت-های مربوط به عالم ذر را به ترتیب و تفکیک
دفترهای ششگانة مّنوی بررسی كردهاست (یزشکی )411-60 :4313 ،سلطانی ،مفاهیم و
موتوعاتی را كه مفسّران و عارفان دربارة الست مطرحكردهاند در دوازده عنوان
بررسیكردهاست (سلطانی )4311 ،محمّدیآسیابادی و اسماعیلزادهمباركه ،روابط معنايی
الست را با آفرينش ،ذكر و سماع در غزلیاتشمس بررسیكردهاند (محمدیآسیابادی و
اسماعیلزادهمباركه )4312 ،یورجوادی ،ديدگاه كهمی موالنا را دربارة عهد الست ،در
فیهمافیه و مّنوی يافته و ابعادی از آن را بررسیكردهاست وی همینین بر ديدگاه عرفانی
مولوی به اين عهد ،كه مبتنی بر مذهب عشق است و در كلیات شمس انعکاس يافته،
درنگی كوتاه كردهاست (یورجوادی )064-011 :4313 ،همینین نويسندگان اين مًاله،
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ییشتر ،موتوع ريشهيابی معرفت در خاطرة ازلی الست و همانندی آن با نظريّة يادكرد
افهطون را با تأكید بر مّنوی موالنا بررسیكردهاند (بهنامفر و باغبان)4311 ،
قرآنیژوهی همیشه در آغاز راه است و مّنوی شناسی هنوز در نیمةراه بديهی است
یژوهشهايی كه ییوند اين دو را تعهد میكنند از سرچشمة آن «همیشه» و «هنوز» سیراب
میشوند و با تمام رهنوردیهای ارجمندی كه در اين راه شدهاست ،حکايت همینان باقی
است ما در اين نوشته برآنیم كه ییوند معنوی مّنوی را با قرآن كريم در حوزهای بسیار
محدود بررسی كنیم و به بازجست ییوندهای معنايی آية الست و اعیان ثابته در مّنوی
ب ردازيم.
- 3- 1ضرورت و اهمیّت تحقیق :جايگاه رفیع آية الست در متون عرفانی فارسی
غیرقابل ترديد است و در مّنوی نیز از آيات یركاربردی بهشمارمیرود كه با دريافتهای
عرفانی متعدد همراه شدهاست اين یژوهش از سويی چندوچون برخی كاربردهای آية
الست در مّنوی را بررسیمیكند كه به دلیل كاربرد گسترده و تأثیرگذار آن در مّنوی
ترورت و اهمیّت میيابد و گستره و عمق تأثیرگذاری قرآن كريم بر انديشههای عرفانی
موالنا را بیش از ییش آشکارخواهدكرد.
از سوی ديگر اين نوشته میخواهد یرتوی بیفکند بر يکی از جنبهها و جلوههای
همسويی ذهن و زبان موالنا با محییالدينابنعربی قراين نشان میدهد كه همصحبتی
موالنا با ابنعربی ،به آشنايی فکری و ارادتی وثیق انجامیدهاست (ن

مولوی4311 ،ب:

 100فروزانفر :4312 ،حاشیة )14آشنايی موالنا با انديشههای ابنعربی به مراودة مستًیم
منحصر نماند بلکه به واسطة شیخصدرالدينقونوی ،شارح برجستة فصوصالحکم و مروّج
انديشههای عرفانی محییالدين ابنعربی ،استحکام بیشتری یذيرفت اين نوشته چندوچون
آن آشنايی را در حوزهای بسیار محدود میكاود و از اين نظر نیز اهمیّتی دوچندان
ییدامیكند.
- 2بحث
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بخشی از كاربردهای آية الست در مّنوی موالنا ،مفاهیمی چون «علم ازلی یروردگار» و
«ثبوت علمی موجودات» دربردارد كه خود یايهگذار حوزة مفهومی اعیان ثابته بودهاست
همینین در اين كاربردها موتوعات و اصطهحاتی از حوزة معنايی اعیان ثابته با مفاهیمی
از حوزة معنايی الست مًايسه شدهاست برخی كاربردهای آية الست در مّنوی نیز به نوعی
الست و اعیان را «همزمان» میشمارد میكوشیم كه در چند عنوان ییوندهای معنايی اين دو
حوزة مفهومی را بررسیكنیم .
- 1- 2الست ،علم الهی و وجود علمی
يکی از اصطهحات نظام فکری ابنعربی كه بارها در آثار خويش بهكاربرده و به تبیین
آن یرداخته «اعیان ثابته» است هر اسم الهی در تعیّن ثانی و مرتبة علم حق تعالی ،دارای
تعین و حدّی است كه «عین ثابت» نامیده میشود یس اعیان ثابته ،حًیًت اشیای خارجی
در موطن علم حق تعالی است در اين تلًّی به موجودات در عوالم خلق و تعیّنات خلًی،
اعیان خارجه میگويند كه شامل همة ماسویاهلل ،از عًل اوّل تا عالم ماده میشود حق
تعالی نخست با تجلّی ذاتی علمی و با فیض اقدس ،اعیان ثابته و استعداد و قابلیّتهای آنها
را یديد میآورد و س س با تجلّی وجودی و فیض مًدّس ،به اعیان ثابته بر اساس استعداد و
قابلیّتهای آنها ،وجود عینی میبخشد و لباس هستی مییوشاند (چیتیک)410 :4311 ،
به دلیل ارتباط غیر قابل انکاری كه میان علم ازلی حق تعالی و اعیان ثابته برقرار است،
یژوهشگران در يکی از تعريفهايی كه از اعیان ثابته كردهاند به اين ارتباط نظر دارند و
حًايق اشیا در علم حق تعالی را اعیان ثابته مینامند از سوی ديگر محکمترين دلیل عًلی
بر اثبات اعیان ثابته نیز ،علم ازلی یروردگار است همة انديشمندان ،اعم از متکلّمان،
فیلسوفان و عارفان ،علم حق به موجودات قبل از ايجاد را یذيرفتهاند از آنجا كه علم به
معدوم مطلق محال است ،اشیا بايد قبل از ايجاد ،دارای ثبوت باشند ،تا علم ازلی خدا به
آنها تعلّق يابد بدين ترتیب معلوم ازلی یذيرفته میشود كه همان اعیان ثابته است
(نوروزی)430 :4312 ،
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موالنا جايی در دفتر نخست ،برای آنکه هیبت قضا را بنمايد ،نخست مًام آدم(ع) را با
استناد به آية «وَ عَلَّمَ آدَمَ االَسماءَ كلّها» (بًره  )34/0در یانزده بیت تبیین كرده است ،تا
بگويد آدم با تمام عظمت خويش ،از یس قضا برنیامد و سوی گندم شتافت ابیات یانزده
گانهای كه به تبیین مًام آدم(ع) مییردازد بخش عمدهای از ییوندهای معنايی آية الست و
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
سرانجام و عاقبت كار آن موافًت دارد و ابتدا و انتها نزد حق تعالی يکسان است
اســم هـــر چـیزی تــو از دانــــا شـنـو

ســـرّ رمــــــز عـــلّـــمالـاسـمـا شـنـو

اســم هـــر چــیـزی بـــرِ مـا رـاهـرش

اســم هـــر چـیـزی بـــر خـالـق سرش

نـــزد مــوسـی نـــام چــوبـش بد عصا

نـــزد خـــالــق بـــود نــامـش ا دهـــا

بــــد عــمـر را نــام ايـنجـا بتیرست

لـیــک مــؤمـن بــود نــامش در الست

آن كـه بــد نـزديـک مــا نــامش مـنی

ییش حـق بـودی تـــو كاين دم بـا منی

صـورتی بـــود ايـــن منی انــدر عــدم

ییش حــق مــوجود نــه بیش و نـه كم

حـــاصـل آن آمــد حـًیـًت نــام مـا

ییش حــضرت كـــان بـود انــجـام مـا

مـــرد را بـــر عـــاقـبـت نــامـی نــهـد

نــی بــر آن كــو عــاريـت نـامـی نهد
(مولوی،00-06 :4 ،4361 ،

اشترا

4)4011-4031

معنايی ديگر میان الست و اعیان ثابته –كه به هی روی از موتوع نخست جدا

نیست -اين است كه عین ثابت هر چیز «در علم حق با جمیع شئون و اطوار و استعدادهای
خود وجود داشت و علم حق بدانها محیط بود و آنیه در عالم خارج بر آن عارض
میشود ،رهور علم حق تعالی است و هی امری بیرون از علم خدا» بر آن چیز عارض
نمیشود (فروزانفر )116 :4303 ،مفهوم متناقضنمای «ییش حق موجود اندر عدم» كه در
دو مصراع از يک بیت باال آمدهاست ،توجه موالنا را به «وجود علمی» يا «ثبوت علمی»
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نشان میدهد كنارهمنهادن قیدهای زمانی «در الست» و «اندر عدم» كه موالنا برای تبیین
علم ازلی یروردگار و اعیان ثابته بهكارگرفتهاست ،نشانمیدهد كه وی اين دو را بر هم
منطبق میداند به هر روی «اين كه موالنا حًیًت اسماء را هم در عدم ییش حق موجود
میداند در عین حال حاكی از اين معنی است كه چیزی شبیه به مفهوم آنیه ابنعربی آن را
االعیانالّابتةُ فیالعدم میخواند ،البته نه با اين تعبیر و نه با لوازم و نتايجی كه مکتب
ابنعربی از اين تعبیر استنباط میكند ،در ذهن وی نیز هست» (زرينكوب)303 :4311 ،
- 2- 2الست و شهود انبیا و اولیا
اعیان قبل از تعیّن علمی ،معلوم حقاند اما برای عارفان دستيابی به اعیان یس از تعیّن
ثانی امکانیذير میشود در عالیترين مراتب كشف و شهود ،عارف عین ثابت خود يا
ديگران را شهود میكند و بر احوال خود و ديگران در دنیا ،آخرت و حتی عوالم قبل از
دنیا علم ییدا می كند شهود عین ثابت موجودات ،برای انسان كامل و حجت خدا ترورت
دارد ،چراكه بدون علم به اعیان ،ربوبیت راهر و باطن عالم و عطای حقّ هر موجودی
مطابق اقتضا و استعدادش ممکن نخواهد بود (نوروزی« )60-64 :4312 ،يکی از آثار اين
موتوع آن است كه فرد آگاه به «راحت كلّی» و «يأسِ كلّی» میرسد در «يأس كلّی» او
بیهوده به آنیه مًتضی عین ثابت كسی نیست ،امید نمیبندد و امری را كه نشدنی است،
شدنی نمییندارد همینین از آنجا كه میداند چه امری شدنی است و در نهايت به وقوع
میییوندد ،به «راحت كلّی» رسیده است و به خاطر فوت يا فًدان آن امر ،بیهوده در
اتطراب نخواهد بود» (همان)401 :
- 1- 2- 2تعلیم اسما به آدم(ع)
موالنا در همان ماجرای آدمستايی كه ییشتر يادكرديم با استناد به آية  34سورة بًره،
در يک بییروايی زبانی ،آدم را «علماالسمابگ» میخواند تا يادآوری كند كه «چشم آدم
چون به نور یا

ديد» ،علم آدم(ع) به آن علم ازلی یروردگار گره خورد و

اسم هــر چیزی چنان كان چیز هست

تــا بــه یـايـان جـان او را داد دسـت

(مولوی)4031 ،06 :4 ،4361 ،
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چنانكه در مًدّ مات بحث گفتیم شهود عین ثابت موجودات ،برای انسان كامل و
حجت خدا ترورت دارد ،فعلیّتيافتن و استمرار شئون خلیفةاللهی مستلزم اتّصال انبیا و
اولیا به دريای بیكران علم یروردگار است «آدم كه به صورت حق آفريده شد و منعکس
كنندة تمامی اسماء و صفات آفريدگار خود است ،انسان كامل ،نمونة كامل بشريّت است
كه علم الهی در او صورت خارجی میيابد دانش او (كه تعین آن را محدود كرده) با علم
حق تعالی يکی است و او همة اشیاء را كماهی میبیند» (نیکلسون ،4301 ،ج)020 :4
ییوس تگی به سرچشمة علم الهی ،به آدم(ع) ،مّل ديگر انبیا و اولیا ،بینشی میبخشد كه از
راهربینی حاكم بر ديگران دوری گزيند و اسم حًیًی اشیا را به اعتبار خاتمت و عاقبت
بشناسد « اسم حًیًی هر چیز آن است كه مناسب فعلیت اخیر و شخصیت واقعی او باشد و
خدا اين دانش را به آد م آموخت تا سرانجام و یايان كار هر چیز و هر كس را بشناسد و
بداند و مطابق آن ،شخصیت وی را تمیز دهد و نامی يا صفتی برای او تعیین كند كه چون
بر وفق آخرين فعلیّ ت و صورت نفسانیش تعیین شده بود ،هرگز تغییر و تبديل نمیيافت»
(فروزانفر)111 :4303 ،
به هر روی افاته و تعلیم اسما به آدم نیز با موتوع اعیان ثابته ییوندی وثیق میيابد «سرّ
علّم االسماء هم كه حق به آدم تعلیم میكند راهراه همین شناخت مفهوم اعیان ثابته است
كه خداوند آن را بر آدم كه خلیفة او در زمین است ،تعلیم میكند اما به مهيک الًا
نمینمايد ،و بدين گونه اسم هر چیز چنان كه منتهی و مشل اوست از الهام حق به آدم تعلیم
می شود و خداوند وی را بر حًیًت اعیان ثابته تا حدی كه اقتضای طاقت بشری است
واقف میدارد» (زرينكوب)303 :4311 ،
- 2- 2- 2پیامبر اعظم(ص) و شهود اعیان
بیت ديگری كه به همین قسمت بحث ما مربوط است ،در دفتر سوم مّنوی و از زبان
ییامبر گرامی اسهم(ص) آمدهاست گروهی كه در نبرد بدر اسیر مسلمانان شدهبودند ،زير
لب بر ییامبر(ص) طعنه میزدند اين بحث زيرزبانی را ییامبر با علم لدنّی درمیيابد و یاسخ
میدهد كه خندهاش به دلیل ییروزی بر آن اسیران نیست در ابیاتی كه یاسخ ییامبر به
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اسیران را دربردارد ،اين بیتها بیشتر به بحث اعیان ثابته نزديک است و در عین حال
تلمیحی به آية الست را نیز در خود دارد:
آن گــهی كـشزاد بـوديت و مـکین

مــــر شما را بسته میديدم چنین

نًش تــن را تــــا فتاد از بام طشت

یــیش چشمـم كلُّ آتٍ آت گشت

بــــنگـرم در غـوره مـی بینم عـیان

بـنگرم در نیست شـــــی بینم عـیان

بــنـــگـرم ســر عـالـمـی بینم نهان

آدم و حـــــوّا نــرسـتـه از جـهــان

مـــر شــمـا را وقــت ذرّات الـست

ديـــدهام یابسته و منکـوس و یست

از حـــدوا آسـمـان بـــیعـمــد

آنچـــه دانسـته بــدم افـزون نـشد

مــــن شـما را سـرنگون میديدهام

ییـش از آن كـز آب و گل بالیدهام

نـــــو نـديـدم تـا كـنم شادی بدان

ايـــن هـمیديــدم در آن اقـبـالتان
(مولوی)1116-1131 ،064-062 :3 ،4361 ،

در اين بیتها شهود اعیان به ییامبر گرامی اسهم(ص) نسبت دادهشدهاست كه با توجه
به موقعیت بیبديل آن حضرت در چرخة آفرينش امری كامهه بديهی و روشن است و مًام
رسالت و ییغمبری نیز مًتضی چنین علم و آگاهیِ مستند به وحی و الهام الهی هست
«خاتمیت رسول و غائیت او در خلًت عالم و انبیا كه علم او را هم ورای مرتبة آدم و مًدم
بر تعلیم علّماالسماء قرار میدهد ،اشراف و تفوق وی را بر تمام مراتب كاينات هم اقتضا
دارد و چون در مراتب كاينات هر يک از عوالم مادون ،تحت اشراف مراقبت مافوق است،
اشراف رسول خاتم كه «زبدة وجود» محسوب است بر ساير مراتب محًّق است»
(زرينكوب )440 :4361 ،بنابراين در اين بیتها موالنا از زبان رسول اكرم(ص) به اسیران
بدر يادآوری میكند كه اسارت آنان حتی ییش از آفرينش در حیطة علم آن حضرت بوده
است و اين موتوعی نیست كه ايشان امروز دريافته باشند.
نکتة ديگری كه در اين بیتها هست ،اشارت به آن «راحت كلی» و «يأس كلی» است
كه گفتیم از شهود اعیان ثابته در فرد ايجاد میشود وقتی انسان كامل به سرچشمة علم ازلی
راه يافت ،ديگر گذر ايام و تغییر و تحوّل روزگار نمیتواند چیزی بر علم نخستین او
بیفزايد با استمداد از آن علم و آگاهی شهودی بر همة سرنوشتها محیط میشود و هی
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رويدادی در نظر او تازگی ندارد كه باعث شادمانی غیرمنتظرهای در او شود بر اين اساس
ییامبر(ص) «ییروزی خود را امری نابیوسیده تلًّی نمیكند تا از غلبه بر خصم شادی و
خرسندی آمیخته به طعن و شماتت نشان دهد» (همان)10-16 :
- 3- 2- 2نسبت شهود به پیران
وایسین نکتهای كه بايد يادآوری كنیم اين است كه موالنا عین ثابت ییران حًیًی را
در مراتب بااليی ارزيابی میكند به همین دلیل یرتوی از همان علمی را كه برای آدم(ع) و
ییامبر(ص) قايل است ،به ییران هم نسبت میدهد (مولوی-461 ،010-016 :0 ،4361 ،
 )410جعفری بهدرستی يادآوری كردهاست كه تکامل روح ییران ،محصول «بلیگفتن» در
ماجرای الست است «ارواح رادمردان الهی ییش از ورود به جهان طبیعت كارها كرده و
نتیجهها برداشتهاند

اين رادمردان الهی با «بلی» گفتن در حًیًت در كشتگاه وجود خود

دانة تکامل روح را كاشته و نتايج آن را هم ديدهاند» (جعفری ،4360 ،ج)411 :3
- 3- 2بیزمانی یا همزمانی الست و اعیان
ابنعربی و ییروانش میّاقها را به الست منحصر نمیدانند شیخصدرالدينقونوی سخن
شیخسعدالدينحموی را كه گفتهبود «مواثیق شش بودهاست» بر محییالدين عرتهمیكند
و ابنعربی آن را مربوط به كلّیات میداند و میّاقها را بیش از آن میشمارد (فرغانی،
 )401-400 :4311در نگاه آنان عهد نخستین ،عهدی است كه در حضرت علم از حًايق
كلّی و جزئیات گرفتهشدهاست كه امانت وجود را بی هی تغییر و تصرّفی باز با همان
اوصاف كمالش به اصل آن كه حضرت جمع است واس ارند (همان400 :و)111
سعیدالدينفرغانی ،میّاق الست را سايه و صورت يا ساية سايه و صورت صورت آن عهد
نخستین میشمارد و آن را به عالم مّال نسبتمیدهد.
فرغانی عالم مّال را دارای دو بُعد يا دو جهت میشمارد «جهت اوّلش آن است كه
محاذی عالم ارواح و روحانیات است» و رهور و تعیّن آن ییش از تعیّن عالم حس و
محسوسات بودهاست عالم مّال ديگر ،محاذی عالم حس و محسوسات است و تعیّن و
رهور آن یس از تعیّن عالم حس است «هر صورتی كه در حس راهر میشود درحال او را
سايهای و مّالی در اين جهت از عالم مّال ییدامیآيد » فرغانی آنگاه از ابنعربی
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نًلمیكند كه «میّاق الست در صور اين جهت [متأخّر] از عالم مّال واقعبود كه نفس
جزئی هر شخصی انسانی به مظهر صورتی از صور اين جهت از عالم مّال متلبّس شد و آن
میّاق را قبولكرد و آن صورت ،ساية آب و گل اين شخص بود» (همان)406-401 :
جهلالدينآشتیانی در مًدّمه و حواشی خود بر مشارقالدراری ،میگويد عالم ذرّ
دارای مراتب است مًام ذرّ اعلی ،مرتبة اعیان ثابته و عالم اسما و صفات است و آخرين
مرتبة عالم ذرّ عالم جسمانی مّال است «و موطن عهود و مواثیق مًدّم بر كلیة مواطن عالم
مّال كلی مطلق و مرتبة واحديت و حضرت علم و عالم اعیان ثابته است» (همان-406 30 :
400حاشیه)
بنابراين در نگاه ابنعربی و ییروانش میّاق الست -كه در بخش عمدة ديدگاههای
تفسیری و بهويژه روايات وابسته نیز از نوعی تًدّم نسبت به زندگی دنیايی برخوردار است و
درییوند با فضايی روحانی و ملکوتی شمرده میشود -،ییش از تعیّنيافتن موجودات در
عالم شهادت بودهاست و با اعیان ثابته كه از حضرات باال و قلمرو روحانیت است ،ییوند
میيابد و تأويل عرفانی آيه در میان آنان شبیه نظر كسانی است كه ررف زمانی میّاق الست
را «عالم ذر» میدانند (محمّدیآسیابادی و اسماعیلزادهمباركه)412 :4312 ،
آنیه از آن ديدگاههای تفسیری و روايات ،با عنوانهايی مانند «عالم ذرّ»« ،عالم
ملکوت»« ،عالم ارواح» و «عالم ارلّه» دريافت شدهاست ،نزديکی بسیاری با مباحث مطرح
شده در زمینة اعیان ثابته دارد به گونهای كه برخی به اين باور رسیدهاند كه عالم الست
همان عالم اعیان ثابته است عزيزالدين نسفی اعیان ثابته را بر عالم جبروت منطبق دانسته و
با نام «اشیای ثابته» و «حًايق ثابته» از اعیان ياد كرده است وی میّاق الست را به همین
«اشیای ثابته» نسبت میدهد و میگويد« :به اين اشیا خطاب آمد كه «الستُ بربّکم» و از
ايشان جواب آمد كه «بلی»» (نسفی)313 ،310 ،411 :4312 ،
بدينترتیب میّاق الست كه ماجرايی كامهه اسهمی است و در اديان شرقی و غربی
نظیری ندارد ،به همّت عارفان ايرانی جنبة ماوراء تاريخی و آن جهانی به خود گرفت و
عالم میّاق عالمی روحانی و متافیزيکی شد (یورجوادی )40 -46 :4313 ،اين بخش كهن
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اسطورة اسهمی آفرينش ،بهتدريج ،با بخش نوآفريدة آن ،يعنی اعیان ثابته ،كمابیش
ییوندهايی يافت موالنا ،هم بهلحاظ نظری ،ديدگاه غالب بر عموم متکلّمان و مفسّران
صوفیمسلک آية الست را یذيرفته و آن را به زندگی انسان در «منازلهای جان»
نسبتدادهاست و هم در عمل اين اسطورهیردازیها را با مشرب صوفیانه و شاعرانة خويش،
هماهنگ يافتهاست معتًد است كه در الست ،كالبد خاكی جان آدمی را همراهی
نمیكرد 0و براثر ماجرای الست تن خاكی با جان همراه شد  3بنابراين تًريباه در همة
كاربردهای آية الست در مّنوی ،بهنوعی ،اين رويداد با عالمی در مراحل ییشآفرينش و
«زمانی كز زمان خالی بدهاست» ییوند يافته و به عبارت ديگر در «بیزمانی» با اعیان ثابته به
رسیدهاست

اشترا

دو بیت كه در دفتر اوّل مّنوی ،مفهوم همزمانی آية الست و اعیان ثابته را دربردارد ،در
داستان ییر چنگی آمده است ییر چنگی در عهد عمر ،روز بینوايی از بهر خدا میان
گورستان ،چنگ زد عمر را خواب درربود و هاتفی در خواب او را گفت :هفتصد دينار از
بیتالمال بردار و نیاز بندة خاص و محترم ما را –كه در گورستان است -برآور ندای آن
هاتف غیبی از زبان موالنا چنین توصیف شده است:
آن نـدايـی كاصـل هـر بـانـگ و نـواست

خــود نـدا آن اسـت و ايـن بـاقی صداست

و كــرد و یــارسـیگــو و عــرب

فـهـم كــرده آن نــدا بــی گــوش و لـب

و تاجیک است و زنگ

فــهــم كـرده آن نــدا را چـــوب و سنگ

هــر دمــی از وی هـمـیآيـــد الــســت

جـــوهــر و اعــراض مــیگــردند هست

گــــر نـمـیآيــد بــلــی زيــشـان ولـی

آمـــدنــشـان از عــدم بــاشـــــد بــــلـی

تــر

خود چه جای تر

(مولوی)0444-0420 ،401 :4 ،4361 ،

موتوعی كه در اين بیتها مطرح میشود ،همگانی بودن ،استمرار و هستی بخشی
خطاب الست است نهتنها اعیان ثابتة انسانها ،از هر قوم و نژادی ،اين ندای الهی را
درمیيابد ،كه «فهم كردهاست آن ندا را چوب و سنگ » در واقع موالنا ،خطاب الست را
معادل امر و ندای تکوينی دانسته است ،يعنی آن ندای «ییوسته و هرگزی و عام كه همواره
صادر میگردد و اعیان موجودات در هر نشئهای به حسب قابلیت آن را میشنوند و اطاعت
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میكنند و اين ندا اصل و منشأ جمیع صداها و نواهاست كه وجود هر موجودی از اوست»
(فروزانفر)164 :4303 ،
آن دسته از مفسّران هم كه میّاق را وابسته به زندگی اين جهانی افراد بشر دانستهاند ،به
نوعی استمرار اخذ میّاق را یذيرفتهاند ،ولی استمراری كه اين بیتها به میّاق الست نسبت
میدهد با آنیه بر قلم اين گروه مفسران رفتهاست ،تفاوت عمده دارد اين استمرار ،وقوع
میّاق را به عنوان امری كه دفعتاه و يکجا در زمان گذشته اتفاق افتاده است و اتفاقاه در
بیشتر كاربردهای موالنا نیز یذيرفتهشده ،نفی نمیكند عهوه بر اين ،موالنا اين استمرار را
به موتوع آفرينش مستمر و انتًال لحظهبهلحظة ممکنات از عدم به وجود ،ییوند زدهاست.
عدمی كه در اين بیتها مطرح است ،عدم مطلق نیست ،بلکه عدم مضاف است يعنی
همان عالم اعیان ثابته مطابق آية  04سورة حجر ،خداوند اشیاء را از گنجینههايی كه نزد
اوست ،به وجود میآورد ،يعنی از وجودی كه ما ادراكی از آن نداريم ،به وجودی كه
برای ما قابل در

است (فتوحات مکیه ،ج ،413 :3به نًل از چیتیک )414 :4311 ،اعیان

ممکنات با زبان ثبوتی خود از واجبالوجود میخواهند كه طعم وجود را به آنها بیشاند
(همان )411 :به قول موالنا:
ما نبوديم و تًاتامان نبود

لطف تو ناگفتة ما میشنود
(مولوی)642 ،31 :4 ،4361 ،

اين درخواست ثبوتی با فیض مًدس و امر تکوينی «كن» برآورده میشود و ممکنات از
عدم مضاف ،معلّقزنان به عالم وجود وارد میشوند:
بـر عــــــدمها كان ندارد چشم و گوش

چـــون فـسون خواند همیآيد به جوش

از فـــسـون او عـــــــــدمهـــا زود زود

خـوش مـعـلـق میزنـد سوی وجـــــود

(همان)4111-4111 ،11 :4 ،
البته اين فیض و «تجلی حق

كه در هر لحظه و هر آن ،ازاله و ابداه ،تجديد میشود،

تکراری نیست هر دم مهمانی نو است كه از عالم غیب میرسد» (ابنعربی)112 :4311 ،
بنابراين خداوند هر لحظه در حال آفرينش جديد است موالنا دربارة اين آفرينش مستمرّ

119

شماره11

نشریّة ادب و زبان

گفته است« :دم به دم در تو خزان است و بهار» (مولوی )4116 ،441 :4 ،4361 ،و جای
ديگر میگويد:
هــر نفس نو میشود دنـیـا و مــا

بــیخـبـر از نــوشــدن اندر بـًا

عـــمـر چون جوی ،نو نو میرسد

مـسـتـمـری مـینـمايد در جسد
(همان)4411-4411 ،04 :4 ،

اين نوشدن ییدریی و خلًت ییوسته همان است كه عارفان بدان «تجدّد امّال»
میگويند «تجدد امّال در اصطهح عرفا به اين معنی است كه فیض هستی و اعطاء وجود
از مبدأ فیاض واجبالوجود ،دمبهدم و آنبهآن و لحظهبهلحظه بر موجودات و ماهیات
امکانیه تجديد میشود» (همايی)461 :4362 ،
اين آفرينش ییوسته و مستمر ،هم در آفريننده ريشه دارد و هم در آفريده از يک سو
«افاتة وجود و ايجاد ،صفت حق است و صفات حق لوازم ذات او هستند و بنابراين تعطیل
آنها جايز نیست» (فروزانفر )164 :4303 ،از سوی ديگر مخلوقات ،ذاتاه ،ییوسته نیازمندند
و یذيرش وجود ممکنات بدون خلًت مستمر الهی به معنای بینیازی مًطعی آنان از
خداست و عمهه ممکن نیست (چیتیک )021 :4311 ،و چنانیه حتی لحظهای فیض
هستیبخش الهی قطع شود ،بنیاد هستی زير و زبر خواهد شد.
چنانكه گذشت ،در اين بیتها هستیبخشی نیز با وا ة الست همراه است و گويا موالنا
نًش حیاتبخش وا ة «كُن» (يس  )10/36را در وا ة الست ديدهاست 1و شايد از همین
روست كه یاسخی هم كه اعیان بدين یرسش میدهند ،از مًولة «بلی» نیست بلکه –
چنانكه شادروان فروزانفر از كشف اسرار معنوی در شرح ابیات مّنوی نًل كردهاست
«موجود شدن آنهاست به امر«كن»» (فروزانفر)160 :4303 ،
- 1- 2الست و سرنوشت(سابقة ازلی و سرّالقدر)
عین ثابت ،تعیّن اسمای حق است با امتزاج و تناكح ،اسمايی جزئی و نامتناهی حاصل
میشود تفاوت اسمای الهی به حسب احکام و آثار ،باعث تفاوت اعیان ثابته میشود و
تفاوت اعیان موجب تفاوت استعدادها (چیتیک )410 :4311 ،گرهخوردگی اعیان ثابته با
تًدير ازلی به همان تعین ثانی برمیگردد اجتماع و نکاح اسامی به اعیان ثابتهای كه مظاهر
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آن اسمااند ،استعداد و قابلیتهای مشخصی میبخشد و هرآنیه در تعین خلًی بر احکام و
آثار اعیان میگذرد ،از اين قابلیت و استعداد است .
زرينكوب انديشههای موالنا و ابنعربی را در موتوع منشأ استحًاق موجودات
متفاوت شمردهاست (زرينكوب )032 :4313 ،ولی بايد دانست كه ابنعربی در الرّسالة
الوجودیة عهوه بر تأثیر ناگزير اسامی ،از تأثیر مشیّت الهی بر استعداد اعیان نیز سخن گفته
است و مشیت الهی را در استعداد و قابلیت اعیان مؤثر میشمارد ( نوروزی)401 :4312 ،
«به عًیدة مولوی نیز فعل فاعل مشروط به قبول و استعداد قابل است و تأثیر و تأثّر و فعل و
انفعال بدون استعداد و قابلیّت ممتنع و محال است اصل قابلیّت را منکر نیست چیزی كه
هست در حصول قابلیّت میگويد ممکنات از خود هی چیز ندارند ،و هرچه هست عطای
واجبالوجود و مخلوق اراده و مشیّت الهی است مولوی میگويد همانطور كه وجود
ممکنات معلول و آفريدة مشیّت حقّ است ،قابلیّت و استعداد نیز كه از توابع و لوازم ذوات
و ماهیّات موجودات است ،مخلوق و معلول اوست» (همايی )110 :4362 ،هرچند موالنا
قابلیت را شرط فعل حق نمیداند ،آن را ناديده نمیگیرد ،بلکه قابلیت را یوستهای راهری
برای اجرای فعل حق و از مًولة اسباب و كارگزاران سنّتی میدانند كه خداوند حکیم
جريان يافتن امور بر محور آن اسباب و سنّت را در چرخة منظم عالم بايسته يافته است و در
عین حال« ،قدرت از عزل سبب معزول نیست» و هرگاه مشیت یروردگار اقتضا كند خرق
سنت جاری عالم و بركناری اسباب در قبضة قدرت اوست (مولوی،422-11 :1 ،4361 ،
)4111-4130
در ماجرای میّاق الست نیز از همان ابتدا یای تًدير به میان میآيد بر اساس علم ازلی
یروردگار ،یرسش «الستُ» مفهومی دوگانه يا حتی چندگانه میيابد و به هر گروه به صفتی
خطاب میشود (مستملیبخاری ،4311 ،ج )413 :4اين خطاب دوگانه ،یاسخی دوگانه
دریی دارد و الجرم تًديری دوگانه برای مخاطبان الست رقممیزند بنابراين «بلیگويان»
هم از همان ابتدا و مطابق روايتهای گوناگون ،دستهبندی شدهاند

1
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بر ییشانی بلیگويان ،بر اساس همین ويژگی كه در یاسخشان هست و برای یرسنده از
ییش روشن بوده است ،مُهر ايمان و كفر میخورد و اصحاب يمین با مًصد بهشت موعود
از اصحاب شمال يا راهیان دوزخ ،جدا میشوند بدين ترتیب متکلمان و عامة اهل سنّت كه
موتوع اصلی میّاق را ايمان و كفر میدانند ،با همین ديدگاه به دستهبندی مخاطبان میّاق
ازلی مییردازند جالب اينجاست كه حتی عارفانی مّل جنید و حهج و ییروانشان كه در
ماجرای میّاق ،محبت را جايگزين ايمان كردند ،به هر حال اصل دستهبندی را یذيرفتهاند و
رهور و اختفای محبت را در انسانها به نوع یاسخی كه در الست دادهاند ،بازبسته میدانند
(یورجوادی)02-41 :4361 ،
بدين ترتیب هر دو شاخة بحث ما را به يک نتیجة مًدّر میرساند كه خود از مشتركات
مفهومی میّاق الست و اعیان ثابته بود ،يعنی اعتًاد به قضا و قدر و سابًة ازلی موالنا در
موارد بسیاری در كاربردهای آية الست به اين مفهوم مشتر

در ماجرای میّاق و اعیان

ثابته اشارهكردهاست در بیتی كه ییش از اين نیز آورديم با يادآوری اين كه «عمربن
خطاب ،خلیفة دوم در آغاز بتیرست و از دشمنان سرسخت اسهم بود» (فروزانفر:4303 ،
 )111به اين موتوع اشاره میكند كه عمر با توجه به اين كه نهايتاه ايمان آورد ،در عهد
الست «مؤمن» بوده است:
بــد عــــمـر را نـام ايـنجـا بتیرست

لیـک مـؤمن بـود نـامـش در

الـست6

(مولوی)4014 ،00 :4 ،4361 ،

عشق را هم موالنا به همان حکم ازلی وابسته میداند:
حــکمت حــق در قضــا و در قــدر

كـــــرد مــــا را عــــاشًان همدگر

جمله اجـزای جهان ز آن حکم ییش

جفتجفت و عاشًان جفت خويش

هست هــر جزوی ز عالم جفتخواه

راست هــــمیون كهربا و برگ كاه
(همان)1120 -1122 ،014 :3 ،

بديهی است كه همواره آثار آن حکم ازلی چنین مّبت نیست جايی دشمنی اهل دنیا را با
صاحبدالن ،میراا الست میشمارد:
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ســـبزوار طبع را مــــیــــراثی است

(همان)111 ،10 :1 ،
يا محرومیّت از نعمتهای بهشت را به ماجرای الست و سابًة ازلی ییوندمیزند:
نعمت جـــنّات خـــوش بر دوزخی

شد مـــحرّم گــرچه حق آمد سخی

در دهانش تـــلخ آيـــــد شهد خلد

چون نبود از وافــــیان در عـهد خلد

(همان)132 -101 ،302 :6 ،
ما از سابًة ازلی و سرّالًدر بیخبريم بنابراين جريان تًدير ناشناخته است شايد از اين
ناشناختگی يا ابهام تًدير است كه امام محمدغزالی وقتی انواع خوف را برمیشمارد ،بیم
خاتمت را «غالبترين» خوف میشمارد و باز –چنانكه گويی اين صفت عالی را از ياد
برده است -خوف سابًت را «تمامتر» از آن میداند گويی يکی از ديگری خوفنا تر
است (غزّالیتوسی ،4310 ،ج )121-121 :0موالنا كه خاتمت را بر سابًت منطبق يافته
است ،چشم بر كشت اوّل دارد و چارهانديشیها را قابل دلبستن نمیشمارد با آرامشی از
سر رتا و سرس ردگی میگويد:
گـر برويد ور بريزد صد گیاه

عـاقبت بررويد آن كشتة الـه

هرچند تدبیر هم از تدبیر اوست ،تدبیرها را بايد به دوست واگذاشت ،چراكه:
كـار آن دارد كـه حـق افـراشته است

آخـر آن رويـد كـه اوّل كـاشته است
(مولوی)4264-4214 ،321 :0 ،4361 ،

موالنا در فیهمافیه زاهدان را «آخربین» و اهل دنیا را «آخوربین» دانسته و معتًد است
عارفان را –كه اخصّ و نادرند -نظر بر اوّل افتادهاست و آغاز هر كار میدانند و آخر در
اوّل بر ايشان معلوم شدهاست و ايشان را نظر به آخر نیست (مولوی4311 ،الف )31 :جای
ديگر در همین كتاب از گروه چهارمی ياد كردهاست كه غرقند در حق «نه به اوّل
نظرمیكنند و نه به آخر و ايشان را اوّل و آخر يادنمیآيد» (همان )401 :بنابراين «غم یايان
كار» را احوال زاهدان میداند كه عارفان با تکیه بر سابًهدانی خويش از آن فارغاند:
هست زاهــــد را غـم یـايـان كـار

تـــا چــه بـاشد حـال او روز شمار

عـــارفـان ز آغـاز گشته هـوشمند

از غـــم و احـوال آخــر فـارغـنـد
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بـود عــارف را همین خوفورجا
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ســابًهدانیش خــورد آن هر دو را
(مولوی)1260-1261 ،011 :1 ،4361 ،

اين بُعد از همانندی آية الست و اعیان ثابته با بحث درازدامن جبر و اختیار ییوند میيابد
و ممکن است از زمینههای «جبرگرايی» در مّنوی تلًی شود ولی بايد گفت كه از ديدگاه
مولوی جبر و اختیار مربوط به درجات سیر و سلو
بدين معنی كه سالک در آغاز سیر و سلو

و مًامات استکمالی سالکان است،

تا به مًام فناء فیاهلل و معیت با حق –كه

آخرين مًام وصول سالک است -نرسیده باشد ،حالت اختیار در خود احساس میكند ،اما
چون به آن مًام رسید و تعیّنات او در هستی مطلق فانی شد ديگر از خود هی اختیاری
ندارد ،بلکه وجود او عین وجود حق و فانی در جبر مطلق است و چون قطرهای كه به دريا
ییوسته ،وجود و جنبش و آرامش او و هر عملی كه از او صادر شود ،تابع درياست (همايی،
)11 :4362
- 3نتیجهگیری
بخشی از كاربردهای آية الست در مّنوی موالنا ،مفاهیم محوری مشتر

میان میّاق

الست و اعیان ثابته را دربردارد در اين كاربردها به علم ازلی خداوند و ثبوت علمی
موجودات اشاره شده و شهود اعیان ثابته به انبیا و اولیا نسبتدادهشدهاست «همزمانی»
الست و اعیان و همانندی موتوعات «سرّالًدر» و «سابًة ازلی» را هم در اين كاربردها
میتوانيافت اين یژوهش نشانمیدهد كه موالنا با دقايق تفسیر عرفانی آية الست آشناست
و كاربردهای اين آيه در مّنوی ،استشهادی از سر فضلفروشی ،انکارزدايی يا سخنآرايی
صرف نیست ،بلکه مولوی با تسلّطی كمنظیر همة ررفیتها و دقايق لفظی و معنوی آية
الست را برای بیان حًايق عرفانی بهكارگرفتهاست.
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یادداشتها
-4ارجاعــات بــه ابیـات مّنوی(مولــوی )4361 ،بــدين ترتیـب اســت :شــماره دفتــر :شــماره صــفحه
(صفحات) ،شماره بیت (ابیات)
«-0در آن الست و بلی جان بی بدن بودی» (مولوی4311 ،ب ،ج 4466 :0غزل )3263
« -3آمد موج الست ،كشتی قالب ببست» (همان ،ج 412 :4غزل )163
-1موالنا در دو بیت غزلیات شمس نیز هستیبخشی السـت و «هـمزمـانی» السـت و اعیـان ثابتـه را
چنین روايت كردهاست:
بانگ رسید در عدم ،گفت عدم :بلی نعم

مینهم آن طرف قدم تــــــازه و سبز و شـــادمان

مستمع الــست شد ،یایدوان و مست شد

نیست بــــد او و هست شد ،الله و بید و تیمران
(مولوی4311 ،ب ،ج 616 :4غزل )4130

-1به عنوان نمونه در تمام روايتهايی كه ابوالفضل رشیدالدين میبدی در النوبة الثالثة در ذيل آية
الست آوردهاست ،به اين دستهبندی بلیگويان با تعبیرهای متفـاوت تصـريح شـده اسـت (میبـدی،
 ،4304ج)011-010 :3
 -6اين سابًة ازلی را موالنا در غزلیّات شمس به كارگرفته و كاملبودن صهحالدينزركوب را به
آن نسبت دادهاست:
از الست آمــــــد صهحالدين تمام

تــــو ورا ز امروز و از فــــردا مگیر
(مولوی4311 ،ب 101 :غزل )4426

جای ديگر از تأثیر آن سابًه چنین يادكردهاست:
جــــان شیــرينت نــشــانی میدهد

كز الــــست انــدر عسل یروردهای
(همان 4421 :غزل )0146

فهرست منابع
الف) کتابها
4

ابنعربی ،محمّدبنعلی ( )4311فصوصالحکم درآمد ،برگردان متن ،توتیح و
تحلیل :محمّدعلی موحّد و صمد موحّد چاپ ینجم تهران :نشر كارنامه .

0

بهنامفر ،محمّد ( )4310وحی دل موالنا چاپ اول مشهد :بهنشر(انتشارات آستان
قدس رتوی).
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3

شماره11

یزشکی ،نجمهالسادات ( )4313نیستان الست(عالم ذر در مثنوی معنوی) .چاپ
اول تهران :انتشارات زوّار.

1

یورجوادی ،نصراهلل ( )4313عهد الست چاپ اول تهران :فرهنگ معاصر.

1

جعفری ،محمّدتًی ( )4360تیسیر و نقد و تحلیل مثنوی جاللالدین
محمدبلخی ج 3تهران :انتشارات اسهمی.

6

چیتیک ،ويلیام ( )4311طریق عرفانی معرفت از دیدگاه ابنعربی ترجمه
مهدی نجفیافرا چاپ اول تهران :انتشارات جامی.

0

زرّينكوب ،عبدالحسین ( )4361بحر در کوزه چاپ سوم تهران :انتشارات علمی.

1

ــــــــــــــــــــــــــــ ( )4311سرّ نی 0ج چاپ دوازدهم تهران :اتشارات علمی.

1

غزّالی توسی ،ابوحامد امام محمّد ( )4310کیمیای سعادت 0ج به كوشش حسین
خديوجم چاپ چهاردهم تهران :شركت انتشارات علمی و فرهنگی .

 42فرغانی،

سعیدالدينسعیدبناحمد

(4311ق)

مشارقالدراری(شرو

تابیّة

ابنفارض) .با مًدمه و تعلیًات سیدجهلالدينآشتیانی چاپ اوّل مشهد :انتشارات
انجمن فلسفه و عرفان اسهمی.
 44فروزانفر ،بديعالزمان ( )4303شرو مثنوی شریف 3ج چاپ هفتم تهران :شركت
انتشارات علمی و فرهنگی.
 40ـــــــــــــــــ

()4312

رساله در

تحقیق

احوال

و زندگانی

موالناجاللالدینمحمد مشهور به مولوی چاپ اوّل تهران :انتشارات زوّار.
 43مستملیبخاری ،اسماعیلبنمحمد ( )4311شروالتعرّف لمذهب التصوّف با مًدمه
تصحیح و تحشیه محمدروشن ج  4چاپ دوم تهران :انتشارات اساطیر.
 41مولوی ،جهلالدينمحمد ( )4361مثنوی معنوی 0ج به تصحیح رينولدالین
نیکلسون چاپ دوم تهران :موسسه مطبوعاتی علمی.
 41ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(4311الف) کتاب فیهمافیه به تصحیح بديعالزمان

فروزانفر چاپ اوّل تهران :دانشگاهیان.
 46ـــــــــــــــــــــــــــــــ (4311ب) کلّیات شمِ تبریزی به تصحیح بديعالزمان
فروزانفر 0ج چاپ اوّل تهران :شركت تعاونی كارآفرينان فرهنگ و هنر.
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 40میبدی ،ابوالفضلرشیدالدين ( )4304کشفاالسرار و عدۀاالبرار ج 3به سعی و
اهتمام علیاصغر حکمت چاپ ینجم تهران :موسسه انتشارات امیركبیر.
 41میرزامحمد ،علیرتا ( )4316قرآن در مثنوی (جلد اوّل مدخل) چاپ اول
تهران :یژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 41نسفی ،عزيزالدينبن محمد ( )4312االنسانالکامل با تصحیح و مًدمة ما يران موله
با ییشگفتار هانری كربن ترجمة مًدمه از سیدتیاءالدين دهشیری چاپ يازدهم
تهران :انتشارات طهوری.
 02نوروزی ،اصغر ( )4312اعیان ثابته در عرفان اسالمی چاپ اوّل قم انتشارات
مؤسسه آموزشی امام خمینی(ره)
 04نیکلسون ،رينولد الین ( )4301شرو مثنوی معنوی مولوی 6ج ترجمه و تعلیق
حسن الهوتی ويراستار بهاءالدين خرّمشاهی با ییشگفتار سید جهلالدين آشتیانی
چاپ اوّل تهران :شركت انتشارات علمی و فرهنگی
 00همايی ،جهلالدين ( )4362مولوینامه (مولوی چه میگوید؟)0 .ج چاپ
چهارم تهران :انتشارات آگاه.

ب) مقالهها
4

بهنامفر ،محمد و باغبان ،علیرتا (« )4311ريشهيابی معرفت در خاطرة ازلی الست و
همانندی آن با نظريّة يادكرد افهطون با تأكید بر مّنوی موالنا» فصلنامة یژوهشهای
ادبی-قرآنی سال سوم شماره اوّل بهار صص.00-0

0

یورجوادی ،نصراهلل (« )4361عهد الست عًیده ابوحامدغزّالی و جايگاه تاريخی آن»
معارف شماره  02مرداد-آبان صص.14-3

3

زرّينكوب ،عبدالحسین (« )4313قضای آسمانی ،فاتالیزم» حکايت همینان باقی
چاپ سوم تهران :انتشارات سخن.

1

سلطانی ،منظر (« )4311بررسی مفهوم الست ازديدگاه عارفان(تا قرن هشتم ه ق )» زبان
و ادبیات فارسی سال  41شماره 61تابستان صص.400-14

111

نشریّة ادب و زبان

1

شماره11

شفق ،اسماعیل و اورنگ ،زهرا (« )4311بازتاب آيه الست در متون عرفانی قرن هفتم»
فصلنامه ادب و عرفان (ادبستان) تابستان صص.14-06

6

محمّدیآسیابادی ،علی و اسماعیلزادهمباركه ،مرتیه (« )4312الست در غزلیات
شمس و شبکة روابط معنايی آن با آفرينش ،ذكر و سماع» مطالعات عرفانی شماره
سیزدهم بهارو تابستان صص.042-411

