
 

 

 بازتاب هنر محمدي درآینه مثنوي موالنا جالل الدین بلخی
 

 فاطمه شفیعی

 دکتري تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان

 چکیده
یا به عبارت دیگر انسان هنرمند انسان کامل  این حال،. با داندمثنوي فضیلت انسان را مربوط به امور معنوي می موالنا در

به همین سبب در مثنـوي  . توجه داردهم به زندگی مادي  تنها به امور معنوي بپردازد، بلکهست که نیاو در مثنوي انسانی 
 صـداقت،  آن حضـرت، از جملـه  اخالقـی   هاينها ویژگیآ که ضمن ،هایی از زندگی پیامبر اکرم (ص) نقل شدهحکایت

برخـورد بـا    در خلقت عالم این شخصیت بزرگ ازهایی حکایت ،هاشود و عالوه بر اینصبر و... بیان می ،تواضع، توکل
. بررسـی  شـود ادت، احترام به شخصیت زن و.... مطرح مییمشورت، انفاق، قناعت، ع مسایل زندگی مادي و دنیوي مانند

در حکایات و اشعاري از مثنوي چگونگی برخورد نبی اکـرم را بـا    هاي زندگی مادي و معنوي پیامبر اکرمبرخی از جلوه
یابی به سـعادت دنیـا و   جو براي دستتواند الگویی براي هر انسان حقیقتکند، که میمسایل دنیایی و اخروي آشکار می

کند، رمند معرفی میتوان گفت موالنا، نبی اکرم را به عنوان انسانی هنعقبی باشد. حال این پرسش مطرح است، که آیا می
هاي آن نیز توجه دارد؟ این پرسش از ایـن جهـت اهمیـت دارد، کـه     که در عین تکامل روحی، به زندگی مادي و زیبایی

هنر، خود، نوعی توازن و اعتدال در امور مختلف است، که پیامبر اکرم چون از مواهـب زنـدگی هنرمندانـه بهـره گرفتـه      
اي و توصـیف و تحلیـل   موضوع بحث این مقاله خواهد بود که به روش کتابخانـه است. یافتن پاسخی براي این پرسش 

 گیرد.هایی از مثنوي انجام میحکایت
 پیامبر اکرم (ص) ،موالنا ،: مثنوييکلیدگان واژ

 
 نهشیپی
مقاله به شکلی پیامبر اکرم و اخالق او به عناوین مختلف  در مثنوي تحقیقات فراوان انجام گرفته اما این ة چند دربار هر 

 والنـا در مثنـوي مـورد بررسـی  قـرار     پردازد و سیره و روش  زندگی پیامبر اکرم (ص) را  ازمنظـر م  تازه به موضوع می
دهد  که تا حدودي با تحقیقات قبلی تفاوت دارد زیرا که تحقیقات قبلی بیشتر به ابعاد معنوي پیامبر به عنـوان انسـان    می

 .است توجه شدههم به ابعاد معنوي و هم به زندگی  مادي پیامبر اکرم (ص)  نوشتار ه اینکامل توجه داشتند  در حالی ک
 

 مقدمه
سوال عمده و مهمی که نظر عرفا و فالسفه و سایر متفکران را در طول تاریخ  به خود جلب کرده، پرسش درباره انسان  

 بیابند.اسوهو الگویی براي زندگی خود به این وسیله تا ، هاي او بوده است کامل و ویژگی
ها مناسب با جهان بینی و فرهنگ و اصول بنیادي خاص خود انسان کامل را به گونـه اي   براي این منظور هر کدام از آن 

 اند. تعریف  کرده
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و هـایی از    کنند برخورداري از اعتالي روح بیان میمکاتب و مذاهب الهی درباره انسان کامل ۀ هم ی کهاما وجه اشتراک
هـاي گونـاگون و    باید مراحل و مراتبی را طی کند و واديتعلقات مادي وجسمانی است، و براي دست یابی به این مقام 

 .خطرناك را با موفقیت پشت سر بگذارد
س  نیسـت  نطبق نظر اسالم انسان موجودي است که روح الهی  در او دمیده شده و با دنیاي مادي و خاکی  کامال متجـا 

داشته  تا به قول  حضـرت  واخواهد  به جاودانگی برسد و این آرزو او را  که اودر این دنیا غریب و بیگانه  است و میبل
برود و از منزلی به منزلی دیگر تا در نهایت به باب السالمه برسد و اگر بتواند به ایـن مرحلـه    (ع) از این در به آن درعلی

 شود. ت و جامع صورت و معنی مینایل شود به فضایل معنوي دست یافتهاس
دي محـروم  ادر چنین حالتی او در عین حال که به باالترین مرتبه معنوي دست یافته  به طور کلی خـود را از زنـدگی مـ   

 کند.  سازد  بلکه در میان مردم و همانند آنها  زندگی می نمی
 :بوستان.وبه قول سعدي درست اما درادبیات وفرهنگ ما نیزانسان کامل موجودي است که برتراز فرشته ا

 برگذشـت   ازفلک شبیبرنشست
 گرم در تیه قربـت برانـد   چنان

 

 از ملـک درگذشـت   جاه و تمکین به 
 که بر سدره جبریل ازو بـاز مانـد  

 )50،ص1363(خزائلی،          
 داند: راه رستگاري را توسل به پیمبر و خاندان او می شاهنامهفردوسی در

 نخواهی که باشـد نژنـد                                       دل اگر
 به گفتار پیغمبـرت راه جـوي  

 

 نخواهی کـه دایـم بـوي مسـتمند     
 دل از تیرگی ها بدین آب شـوي 

 )7: 1363(فردوسی،            
 گوید: مدح پیامبر می سنایی نیز در

 آمد اندر جهان جـان هـرکس                                     
 کـرده عـالم دون    اوسجده پیش

 پـاك آدم     ازو                                                                         زنده جـان    
 انبیــا   ریختنــد از    در     او

 

 جان جان ها محمد است و بـس  
 جد ذوالنـون زنده گشته چـو مسـ  

 معنی بکـر لفـظ    محکـم    ازو   
 هرچشــان نــور   بــود بــر ســر او

 )54: 1382(سنایی،             
 گوید: درنعت رسول (ص)می منطق الطیرعطار در 

 خواجۀ کونین وسـلطان همـه                                 
 صاحب معراج و صدرکاینات                                

 فتــراك او                                   هــردو عــالم بســت
 جهان وآن جهان                                 این پیشواي

 آفتــاب   جــان و ایمــان همــه    
 زنده گشته چـو مسـجد ذوالنـون   

 کـرده خـاك او   قبلـه  وکرسی عرش
ــان  مقتــداي     آشــکارا       ونه

 )244 1389(عطار،             
 سراید: نظامی هم درنعت پیامبر اکرم چنین می

 تختۀ اول کـه الـف نقـش بسـت                                       
 اسـت  شـده  زبرجـد  دان نگـین  که مه

 اوسـت  محتـاج  کـه  چشمۀخورشید
 

 بـردر محجوبــۀ احمـد نشســت   
 خاتم اومهر محمد شـده اسـت  
 نیم هالل ازشب معراج اوسـت 

 )16: 1366(نظامی،           
 خاقانی:
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 درخـت                             فکنـده   درادنی تا سدره بربام
 سـوختن                                   ازبـیم  ره نـیم  بـه  جبریل هم

 خاربسـت  اوگشته طلعت زشرم جنت
 است                                                                                                  محمد هرداستان که نه ثناي

 ومعـراج نردبـان   دلـیلش  القدس روح 
ــان   ــه   عن ــابش و برتافت ــته رک  اش

 اوگشـته گلسـتان...   ابلـق   زگرد دوزخ
      داسـتان       نـه   را آن شـمر  کاهنان دستان

 )192: 1385(خاقانی،

 سعدي:
ــال    ــد ازجم ــاه فرومان ــد م  محم

 نیسـت                               ومنزلتـی  کمـال  قدرفلک را
 وعدة دیدار هرکسـی بـه قیامـت   

 

 سرونباشـــد بـــه اعتـــدال محمـــد 
ــد    ــال محم ــا کم ــدر  ب ــر ق  درنظ
ــد    ــال محم ــب وص ــري ش  لیلۀاس

 )108: 1373(سعدي،              

 
کنـد ،کـه هـر دو بعـد      به این خصوصیت نبی مکرم توجه کرده وایشان را به عنوان شخصیتی معرفی می مثنويموالنا در 

اي  داند و نادیده گرفتن یکی از ابعاد مانع از آن است تا انسـان بتوانـد بـه مرتبـه     وجود انسان را نیازمند تعالی و رشد می
هایی در ارتباط با زندگی مادي و معنـوي ایشـان    ها و حکایت تانبرسد که حتی فرشته را به آن راهی نباشد؛ بنابراین داس

دهد که موالنا نبی اکرم را به عنوان انسانی هنر منـدي معرفـی    محتواي و مضمون این حکایت ها نشان می کند. مطرح می
 عین تکامل روحی به زندگی مادي و زیبایی هاي آن نیز توجه دارد. کند که در می

 
 بحث

و کند که جامع صورت ومعنی است لذا چنین انسانی شیوه  عنوان انسان کامل معرفی می پیامبر اکرم را به مثنويموالنا در 
هاي عادي و حتی در بعضی از موارد  بـا روش پیـامبران  قبـل از خـود      ویژه براي زندگی دارد که با روش انسان یروش

 .متفاوت است
وجودات عالم آفرینش برتر و افضـل پیـامبران و حتـی برتـر از فرشـتگان       موجودیاست که از همه ممثنوي پیامبر اکرم در

 یعنی جامع مراتب و ظهورات پیامبران. بیت زیر گویاي این مطلب است: ،است
 چون که صد آمد  نود هم پیش ماست        نام احمد نام جمله انبیاست

 )69: 1360مولوي،(
 گوید: استاد فروزان فردر تفسیر بیت می

دم بین الـروح و  آکنت نبیا و « وفیه  حقیقت  محمدي جامع مراتب کمال و رسالت است و به موجب حدیثةصدبه عقی«
» اول  ما خلق  اهللا نوري« دم و ذریت او سابق است  و اولین  موجودات  بود و به موجب  حدیثآنبوت وي بر  »الجسد

(فـروزان  فـر،    »عـث الب فی خر همآلنبیین فی الخلق  و کنت  ا« مد  به مفاد  حدیثآو پیش  از همه پیغمبران  در ظهور 
1361 ،:424( 

بنابراین  پیامبر اکرم بر جمیع پیامبران فضیلت دارد بلکه  مقام سرور  کانیات و پیامبر اکرم  ازمقام  جبریـل فرشـته امـین    
یابد که جبرئیـل  را بـدان     شب معراج  پیامبر، به مقام قربی  با حق  دست  می درنیز واالتر  است  به گونه اي که وحی 

 :(دفتراول)گوید می  مثنويراه نیست . موالنا در 
 گر یکی گامی نهم سوزد مرا        عقل چون جبرئیل  گوید احمدا
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 )66: 1360(مولوي،                                                                               
 گوید: دکتر  استعالمی در تحلیل بیت فوق می

کند اما پـس از   ها و معارف را در خود  حفظ می تنیسسالک تا زمانی که به کمال دست نیافته لوحی حافظ است که دان«
محـو   کـه آگـاهی از امـور احـوال و اسـرار غیـب در آن درج  اسـت و         شود. آن که منبع حکمت شد. لوح  محفوظ می

 .گیرد آن که به روحش بهره برساند از روحش بهره می . در چنین حالتی، عقل او به جاي؛شود نمی
را در برابر روح مرد کامل به حد جبرئیل در برابر پیامبر قیاس  در واقع لوح محفوظ روح مردکامل است. موالنا حد عقل

 المنتهی رسیدند جبرئیل گفت:می کندکه در شب معراج  هنگامی که پیامبر و جبرئیل به سدره 
و از آن جا به بعد محمد(ص) به تنهـایی راه   "تقدم یا رسول اهللا لیس لی ان اجوز هذا المکان و لو نوت انمله الحترقت"

 )169: 1369،(استعالمی  »پیماید. حضرت حق را می
رشـته را بـه آن مقـام راهـی      رسد که حتی ف این شخصیت واالي عالم خلقت هر چند از جهت تقوي و زهد به مقامی می

سازد. و بـه قـول  عبدالحسـین      به طور کلی خود را از زندگی عادي و زیبایی هایآن محروم نمی عین حال در امانیست؛ 
 )1362:198زرین کوب. (زرین کوب، 

نهد و آن  زندگی رسول اکرم توجه داشته است اما برتري  معنوي رسول اکرم را ارج می ةموالنا نیز در مثنوي به این شیو
 (دفتراول)سراید : داند و می را نشانه انسانیت می

 احمد وبو جهل  خود یکسان بدي        گر به صورت  آدمی انسان  بدي
 )63: 1360مولوي،(

زندگی مادي غافل   نسانی به اوج اعتالي روحی دست یابد ازا لیاین که پیامبر اکرم توانسته است از جهت روح عا بالذا 
شود که با درجات پایین تر  نیز دمسازي  است و این امر سبب می نیست زیرا که از جهت احتیاجات مادي با ماده روبرو

 درالنـا  گفت با من صحبت بـدار. مو  میکرد و  کند به همن جهت گاهی در زندگی شخصی و خانوادگی به عایشه رو می
 گوید: میدفتراول 

 کلمینی  یا حمییرا کلمی        مد که سازد همدمیآمصطفی  
 )120: 1360(مولوي،

 گوید: زان فر در تفسیر بیت فوق میواستاد فر
پیامبر اسالم کاملی است که خار لذات و تعلقات جسمانی را از پاي جان بدر کرده است و به همین جهت صورت زیبا «

 »مشاهده دلدار نیست. بلکه نمودار حسن یار است براي او حجاب 
ین برخـوداري از درجـات عـالی    خردمندانه پیامبراکرم(ص) اسـت کـه درعـ    این خود گواهی برخلق وخوي هنرمندانه و

به زندگی و خصوصی و نیازهاي همسر و خانواده توجه داشـته   ساخته و حتی خود را دراین محدوه گرفتار نمی ،معنوي
 است.

 )812: 1361فر،  (فرزوان
 (دفتراول)سراید  داند و چنین می موالنا راه رهایی از هواي نفس را توسل به آن حضرت می
 اي برادر واره از بوجهل  تن        دست اندر احد و احمد بزن

 )48: 1360(مولوي،
پی ریزي شـده بـود و    صداقت، پاکی و معرفت او نسبت به خالق هستی ۀو سیره معنوي پیامبر اکرم بر پای روش زندگی

ها بشري پاك  دید و نه تنها خود از آلودگی کرد خدا را می آشکار است که با چنین روش در زندگی به هر جا که نظر می
 آورد. شده بود بلکه عاملی براي هدایت خلق را هم فراهم می
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 (دفتراول) :گوید موالنا می 
 روکرد وجه اهللا بودهر کجا         چون محمد پاك شد زین نار و دود

 )86: 1360(مولوي،                                                                     
 دهد: داند و توضیح می را دود و آتش دنیوي می» نار و دود« کریم زمانی در شرح این بیت

 »دیـد  کـرد وجـه اهللا را مـی    که نظـر مـی  شده بود به هر سو  پاك کدورات بشري دنیوي چون پیامبر اکرم از دود و آتش«
 )452-451: 1383 زمانی،(

همین ویژگی پیامبر اکرم سبب  شده بود تا افرادي مانند ابوجهل که اسیر کدورت هاي بشري بودند بـه سـتیز و عنـاد و    
از بنـی هاشـم   انکار پیامبر  برخیزند و با وجود شواهد نبوت و معجزات فراوان ایمان نیاورند و پیـامبر را نقشـی زشـت    

 گویـد:  بدانند غافل از این که انعکاس درون تیره خود آنها حجابی بود تا از دیدن آفتاب محمدي محروم بمانند. موالنا می
 )70-2365(دفتراول بیت 

 
 را ابوجهل و بگفت  احمد دید

 ستی را ورا که گفت احمد مر
 آفتاب  اي   بگفت  بوبکرش  دید 

 یزاي عز گفتی راست گفت احمد
 ند اي صدر الوريتحاضران گف

 دست  ام مصقولگفت من آینه

 شگفت هاشم بنی  کز  نقشی   زشت 
 گر چه کار افزاستی راست گفتی

 بتاب خوش غربی   ز نی  شرقی  ز  نی
 اي رهییده تو ز دنیاي نه چیز
 راراست گو گفتی دو ضدگو 

 هست  که  بیند آن  من  در  هندو  ترك  چرا
 )146: 1360مولوي،(

 
 
 
 
 
 

 
 گوید: استاد فروزان فر می

ارزش انسان به فضائل و صفات نیکی است که در وجود او تعبیه شده، صـفاتی ماننـد صـداقت، پاکـدامنی، معرفـت و      «
گرنـه  وو مانع هدایت ابوجهل را بوجود آورده  و همین صفات موجب  اختالف بین رسول اکرم و ابوجهل هدایت خلق.

 )393: 1361،(فروزان فر »از نژاد قریش بودند. از جهت نسبت از حسب صورت مساوي هر دو
بود که در برخورد با خلق بهتـرین سـلوك را    اي از بینش و آگاهی رسانده  و فضایل معنوي پیامبر را به درجه این صفات

مدي را درارتباط با خلق بیان این موضوع هم به نوعی هنري محو در خلق و خوي خوش خلق ترین افراد باشد. برگزیند
 کند. می

ن  حضرت در برخورد با مـردم و زنـدگی خصوصـی ایشـان     آبه همین جهت به بررسی بعضی از صفات و روش هاي  
اما ابتدا داستانی از عظمت پیامبر اکرم و برکت نام او در انجیل بیان و بعد از آن معجزاتی از پیـامبر اکـرم در    پردازیم. می

 شود. سپس به ذکر صفات و سیره ي  در برخورد با خلق پرداخته میمثنوي نقل و 
نان در مقابل نام پیغمبر اسالم و وصـف و  آشود که یک گروه از  در دفتر اول مثنوي داستان دو گروه از نصرانیان بیان می

آسیب درمـان ماندنـد   کردند و در نتیجه از  شکل چگونگی جهاد و آداب خوردن و سایر اوصاف او با احترام برخورد می
وزیر شدند  ۀ کردند و به خاطر این عمل گرفتار فتن رسیدند اهانت می اما گروه دوم وقتی در انجیل به نام پیغمبر اسالم می

 و به هالکت رسیدند. 
 آن سر پیغمبران بحر صفا  بود در انجیل نام مصطفی
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 طایفه نصرانیان بهر ثواب
 شریف  نام  نآ بر   دادندي بوسه

 از شر امیران و وزیر ایمن 
 دیگر از نصرانیان  ن گروهآو 

 فتن از گشتند  مستهان وخوار
 یاري  کند     چنین این احمد نام

 چون رسیدندي  بدان نام خطاب 
 رونهادندي بدان وصف لطیف

 در پناه نام احمد مستجیر
 نام احمد داشتی مستهان

 ي شوم فنأاز وزیر شوم ر
 چون نگه داري کنـد     تا که نورش

                      )737-727( 

 
 
 
 
 

توان به داستان کاروان در حـال مـرگ در    هایی از معجزات پیامبر(ص) نقل  شده است از جمله آنها می در مثنوي داستان
 .ها رسید و نجات یافتند هامونی خشک اشاره کرد که پیامبر اکرم(ص) به فریاد آن

داستان از این قرار است که کاروانی در وادیی از عربستان که دچار قحطی بود گرفتار آمدند و مشک آب آنهـا خـالی  و   
هـاي شـن    خواهد که سوي توده رسد و از چند نفر می رس دو جهان از راه می خشک بود که ناگهان پیامبر اکرم آن فریاد

شکی پر آب دارد بـه نـزد او بیاورنـد. جوینـدگان آب بـه غـالم کـه        روند و غالمی سیاه را که بر شتري سوار است و م
مدن خود داري میکند جویندگان آب اورا بـه زور  آنامند و از  کنند اما غالم پیامبر را شاعر می رسند موضوع را بیان می می

 ماند.  نه باقی نمیران را و کسی تشتکند حتی ش ورند. پیامبر از آب مشکغالم همه را سیراب میآ به نزد پیامبري می
کنند در حالی کـه   هاي بزرگ وکوچک خود را از همان مشک غالم پر ازآب می تر همه افراد کاوران مشک و از این مهم 

ورد و بـه  آ شود غالم با دیدن این معجـزه ایمـان مـی    سیاه او سپید می ةمشک غالم هنوز پر از آب است و همچنین چهر
 ورند.آ کند آنها نیز ایمان می ا بیان میرود و ماجرا ر سوي خواجه خود می

 در میان آن بیابان مانده
 ناگهان آن مغیث هر دوکون

 روید  زودتر همین گفت آمد رحمش
 شتر با  را  سیه  شتربان  نآ
 کشیدند به پیش آن عزیز چون 

 او مشک  از  مشک  و  کرد  پر راویه

 کاروانی مرگ خودبرخوانده 
 عوناز ره بهر  مصطفی، پیدا شد

 دوید کثبان ان سوي یاري چند
 آرید با فرمان مر سوي من

 گفت: نوشید آب و، بردارید نیز
 خیره ماند از رشک او گردون برا

 )دفتر سوم 3147-3131(     

 
 
 
 
 
 

آید   سخن در میی اکرم(ص) در مثنوي آمده است داستانی کودکی دو ماهه است  که به نب داستان دیگري که از معجزات
آید تـا صـدق    فرستد قصه از این قرار است که زنی از کافران به سوي پیامبر(ص) می و بر حضرت محمد(ص) درود می

شود و  فرستد زن خشمناك  می آید و بر پیامبر درود می دعوي ان حضرت را امتحان کند که کودك دوماهه او به سخن می
گوید: خداونـد و جبرئیـل پیـامبر(ص) نـام  او را      موخته است؟ میآان را بتو این سخن پرسد: چه کسی از فرزند خود می

نامنـد زیـرا کـه بـت عـزي  را       گوید. نام حقیقی من عبدالعزیز است. اما این قوم نادان مـرا عبـدالعزي مـی    پرسد؟ می می
 کند: پرستند. موالنا در ابیات زیر داستان را نقل می می

 کافرانده یک زنی از   نآ  از  هم
 پیش پیغمبر درآمد با خمار

 م اهللا علیکگفت کودك: سلّ
 خموش هی : گفتش ازخشم مادرش

 امتحان سوي پیغمبر روان شد ز 
 را بر کنار زن  دو ماهه ودکیک

 الیک یا رسول اهللا قد جئنا
 گوش به را شهادت این افکند ات کی
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 گه جبرئیل آن آموخت، حق گفت
 رضیع                                                                                         طفل اي : گفت ولشرس پس

 ... رسیل  بیان با جبرئیلم من در
 مطیع شو و چیست نامت؟ بازگو

 )دفتر سوم 3231-3220(          
کنند تا ملک را بین آنها تقسـیم   در دفتر چهارم مثنوي حکایتی ازامیران عرب نقل شده است که به پیامبر(ص) پیشنهاد می

 نها به اسالم صرف نظر کند. آکند و سهمی نیز براي خود بردارد و در عوض از دعوت 
 نهــا آفرمایــد: اکنــون حــاکم و فرمــانرواي مطلــق مــن هســتم زیــرا از جانــب پروردگــار حکــم دارم،   پیــامبر(ص) مــی

 افتد.  اران شدید وسیلی مهیب راه میبشود و  دار میخواهند که ناگهان ابري در آسمان پدی پذیرند و حجتی می نمی
گوید: اکنون وقت امتحان است هر کدام نیزه اي در راه سیل بیندازید و راه سیل را مسدود کنید امـا سـیل    پیامبر(ص) می

چنان بر افکند چوب دستی هم نگاه پیامبر چوب دستی خود را در سیل میآبرد  نها را همچون خاشاکی با خود میآنیزه ها 
 .شود ایستد و سیل متوقف می سر آب می

 
 اینک ذکر واقعه از زبان موالنا

  مدندآ  گرد  عرب امیران  نآ
 امیر  هم  ما  از  یک هر  توامیري، که:

 تو انصاف  جو هر یکی در بخش
 مرا حق داده است مر  یريم  گفت:

 قوم گفتندش که ماهم آن قضا
 مرا حق ملک   گفت: لیکن مر

 جبرئیل آن پیدا شدي   خود باز  داد
 قوم گفتند: اي امیر افزون  بگو

 در زمان ابري برامد ز امر مر
 گفت پیغمبر که وقت امتحان

 هر امیري نیزه خود افکند
 ربود خاشاکی همچو را ها نیزه

  قضیب آن سیل رفت  آن  ز اهتمام
 عظیم امر آن وي از بدیدند  چون

 شدند پیغمبر منازع می 
 بگیر  خش خودبملک،  این کن بخش

 تو زبخش ما دو دست خود بشو
 امر مطلق داده است سروري و

 حاکمیم و داد امیري مان خدا
 را عاریه، از بهر زادمر شما 

 که مکن این اي تو شاه بی بدیل
 چیست حجت  بر فزون جویی تو؟

 پر اطراف آن گشت امد سیل
 عیان گردد گمان تا اکنون آمد

 بند سیل آن امتحان در شود تا
 آب تیز سیل پر جوش  عنود

 بگردانیده و آن سیل رفت رو
 پس مقر گشتند آن میران زبیم

 )دفتر چهارم 2797-2780(
ین جزئیات در احوال پیامبر نیامده است و در منابع پیش همبا «گوید این حکایت  البته دکتر استعالمی در شرح مثنوي می

 )351: 1387(استعالمی،  »از موالنا هم وجود ندارد.
 

 اشتیاق پیامبر به وحی الهی
ـ  دفتر پنجم مثنوي داستانی از اشتیاق پیامبر اکرم  به وحی الهی را نقل می خیر أکند و بیان میدارد اگر مدتی در امر وحی ت

پایین افکند گرفت خود را از کوه حري به  تصمیم می که گردید شد پیامبر اکرم(ص) به قدري نگران و وحشت زده می می
  .داد شد و وعده دولت می که در چنین حالتی جبرئیل نازل می
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 مصطفی را هجر چون بفراختی
 تا بگفتی جبرئیلش همین  مکن
 مصطفی ساکن شدي ز انداختن
 بازخود را سرنگون  از کوه  او

 انداختی خویش  را از کوه  می 
 از امر کن که تراپس دولت است

 بازهجران آوردي تاختن
 فکندي از غم و اندوه او می

 )دفترپنجم 354-355(          
کند و کفش  رباید و پرواز می شود که روزي به هنگام وضو عقابی کفش پیامبر اکرم(ص) را می در مثنوي داستانی نقل می

آوزد. پیـامبر نیـز از    افتد. سپس عقاب کفش را براي پیامبر باز می کند ماري سیاه از دورن ان به زمین می را که  وارونه می
گوید: این که من در اوج آسمان، مار را درون کفـش دیـدم درواقـع انعکاسـی از معرفـت       کند. عقاب می عقاب تشکر می
 )831، دفتر سوم ص1383(زمانی کریم . شهودي تو بود

 :دهد موالنا در ابیات زیر حکایت را این گونه شرح می
 صال وازآک اندرین بودند

 را تازه کرد خواست آبی و وضو
 هر دو پا شست و به موزه کرد راي

 موزه را اندر هوا برد او چو باد
 پس عقاب آن موزه را آورد باز

 هوا بر بینیم موزه در را مار

 مصطفی بشنید از سوي عال 
 دست و رو را شست او زان آب سرد

 موزه را بر بود یک موزه رباي
 پس نگون کرد دو از آن ماري فتاد

 یستان و رو سوي نمازگفت: همین 
 نیست از من عکس توست اي مصطفی

 )دفتر سوم 3251-3238(             
« کند که مناسبت دارد با مضمون حـدیث  ) در برخورد با زنان اشعاري را بیان میصموالنا در مثنوي از قول رسول اکرم(

شمایم در زندگی با عیال خـود زنـان را بـزرگ    بهترین شما کسی است که با عیال خود بهتر زندگی کند و و من بهترین 
خیـرکم   «شمرد مگر آن کس که پست و فرومایه است.  ندارد مگر آن کسی اصیل و آزاده منش است و زنان را خوار نمی

 )1032: 1361(فروزان فر،  »خیرکم الهله و انا خیرکم الهلی و ما اکرم النساء االکریم وال اها نهن االلئیم
 زن بر عاقالن گفت پیغمبر که

 بازبر زن جاهالن چیره شوند 
 کم بود شان دقت و لطف ووداد

 مهر و رقت وصف انسانی بود
 

 غالب آید  سخت  و بر صاحب دالن 
 ز آنک ایشان تند وبس خیره روند

 زآنک حیوانیست غالب بر نهاد
 خشم و شهوت وصف حیوانی بود

 )دفتر اول 2433-2436(              
شود در حالی که عایشـه در   کند که به خانه ي رسول اکرم(ص) وارد می مثنوي داستان مرد نابینایی را نقل میدفتر ششم 

رود. رسول اکرم(ص) از جهت امتحان میگویـد.   خیزد و می محضر پیامبر نشسته است. باورود مرد نابینا عایشه فورا برمی
 دیدم  من که او را میاین مرد نابینا بود و تو را نمیدید عایشه عرض میکند: 

 اندر آمد پیش پیغمبر ضریر
 اي تو میر آب و من مستسقیم

 چون در آمد آن ضریر از در شتاب
 زانک واقف بود آن خاتون پاك

 گفت پیغمبر براي امتحان
  کرد اشارت عایشه با دست ها

 کاي نوابخش تنور هر خمیر 
 مستغاث المستغات اي ساقیم

 عایشه  بگریخت بهر احتجاب
 غیوري رسول رشکناك ... از

 بیند ترا کم شو نهان اونمی
 او نبیند من هم بینم و را
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                 )687-670( 
پسندد با سوال کردن و جواب عایشه تاکید و تاییدي براین گونه رفتاربراي بانوان  پیامبر اکرم(ص) این عمل عایشه را می

 دارد. 
یکـی از القـاب آن   « و امانت داري شهره و به محمد امین معـروف شـده بـود   گویی ت پیامبر حتی قبل از رسالت به راس

 تکویر آیه بیستم به آن اشاره شده است (وطاع تم امین ) ةحضرت امین است که در سور
 )47، ص 1363،(خزائلی   

 :موالنا میگوید
 شیر پشیمن از براي کد کنند          بومسیلم را لقب احمد کنند

 مر محمد  را  اولوااللباب ماند          ذاب  ماندرا لقب کبو مسیلم 
 دفتر اول) 322-321(

نامیدند بـه   لقب اولوااللباب تا ابد براي پیامبر باقی ماند اما کسانی مانند مسیلمه کذاب هر چند خود را رحمان الیمامه می
 ماند.  کذاب معروف شدند و این لقب تا ابد براي او باقی

او  ةشاهدي گویا بر راستگویی و درست کرداري او بود شاید انعکاس باطن تابناك آن حضرت، چهرسیماي رسول اکرم 
 توانستند صداقت را در چهره او بخوانند. را چنان جذاب و با وقار کرده بود که همه افراد آگاه دل  می

چنان که یک تـن عـرب خـالص    شمایل و احوال وي بر صدق ادعایش گواهان قاطع بودند «قول  امام محمد غزالی:  به 
 )109و  108، صص 1361(فروزان فر». گفت: این روي از آن مردي دروغ باره نیست دید می می دیده،شهر ن

 توانست در سالم کردن بر او پیشی بگیرد.  پیامبر اکرم بسیار فروتن بود چنان که همیشه پیش سالم بود و هیچ کس نمی
 مده است:آفیه ما فیهدر 

او جمع بود الجرم از همه متواضع تـر بـود و از غایـت تواضـع سـالم       ا که همه میوه هاي عالم اول و آخر برزیر«       
 )86: 1382(مولوي،» اونیدۀ داد. هر چه دارند اولیان و آخریان همه از عکس او دارند و سای می

توانـد   میان توکل و کار کوشش نمیتوکل امر قلبی است و سعی و تالش و کار عملی، حرکاتی خارجی هستند. بنابراین 
التوکل حال رسول اهللا و  گویند توکل حال پیغمبر(ص) و سعی و عمل سنت اوست. صوفیه می منافاتی وجود داشته باشد.

 )364، ص 1361(فروزان فر،  .الکسب سنۀ رسوال اهللا
 گوید: موالنا نیز در مثنوي به این امر اشاره دارد و می

 با توکل زانوي اشتر ببند          ندگفت پیغمبر به آواز بل
 )913(دفتر اول 

در روایت آمده است که مردي عرب به خدمت پیامبر رسید در حالی که شتر خود را رها کرده بود حضرت رسول(ص) 
 ازسئوال کرد شترت را چه کردي؟

. ببنـد و سـپس بـر خـدا توکـل کـن      پـاپیش را  » اعقلها و توکل« گفت: بر خدا توکل کردم و او را رها کردم پیامبر فرمود
 )364ص،1361 ،(فروزان فر
 داند و گوید  شیر و نخجیران از زبان نخجیران مشورت کردن را موجب ادراك وهشیاري می ۀصقموالنا در 

 ها مر عقل را یاري دهد عقل          مشورت ادراك و هشیاري دهد
 )1043،  1(دفتر 
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کنـد و مشـورت کـردن را دسـتور پیـامبر       اشاره مـی  »معان والمستشار موتمن المستشر« بعد از زبان نخجیران به حدیث 
 داند  می

 مشورت کالمستشار موتمن          گفت پیغمبر  بکن اي راي زن
 )1044(دفتر اول 

آمیـز باشـد و کیفیـت مشـورت      بینـد کـه سربسـته و بـه صـورت کنایـه       و درابیاتی دیگر مشورت کردن را وقتی مفید می
 داند  ا نیز از این نوع مشورت می(ص) رپیامبر

 گفته ایشانش جواب و بی خبر          مبر بسته سرغمشورت کردي پی
 )1052همان، (

 تا نداند  خصم  از سرپاي را          در مثالی بسته گفته راي را
 نبردي غیر بو سئوالش می و          او جواب خویش بگرفتی از و

 )1054همان، (
مشورت هم به همین شکلی باشد که پیامبر عمل کرده است چون به قـول عبدالحسـین  زریـن کـوب     شاید بهترین نوع 

نامند و انبیا و اولیا دیگر را تـابع او   دانند و او را انسان اکمل می صوفیه عالی ترین انسان کامل را حضرت محمد(ص) می
 )103، ص 1377ورند. (زرین کوب، آ به حساب می

ي و نظر نهایی، نظر و عقیده خـود او بـود کـه کـار سـاز      أکرد اما ر امبر با دیگران مشورت میبه همین جهت هر چند پی
 .کردند شد و دیگران از او اطاعت می می

 
 تاکید پیامبر براي سالم کردن قبل از سخن گفتن  

کنـد ،   سـالم مـی   آیـد ابتـدا   کند، هنگامی که فرستاده قیصر به خدمت عمر می ، عمر و رسول قیصر نقل میۀموالنا در قص
 داند  موالنا ضمن بیان حالت تواضع و فرستاده قیصر سالم کردن قبل از کالم را سفارش پیامبر می

 گفت پیغامبر سالم آنگه کالم          کرد خدمت عمر را وسالم
 )1427(دفتر اول 

 )527ص، 1361(فروزان فر . مصراع دوم ناظر به حدیث السالم قبل الکالم است، وسالم پیش سخن گفتن الزم است 
هیچ روزي نیست که بندگان خدا صبح کنند مگر آن که دو فرشته از آسمان «موالنا در سه بیت مضمون این حدیث را که 

 گوید: آیند یکی می فرود می
 :گوید: خدا به مال ممسکان زیان برسان، از قول پیامبر اکرم(ص) بیان میکند خدایا بخشندگان را عوض ده و دیگر می

 گفت پیغامبر که دایم  بهر پند
 که اي خدایا منفقان را سیردار

 خدایا ممسکان را در جهاناي 

 کنند. دو فرشته خوش منادي می 
 هر درمشان را عوض ده هزار

 تومده اال زیان اندر زیان
 )2223-2225 (دفتر اول

آرامش و ثبـات نفـس اسـت در هنگـام     قناعت خشنودي به قسمت است و از نظر عرفا مقدمه اي براي رضاست قناعت 
 نبودن انچه که انسان بدان عادت کرده است. موالنا از قول پیامبر اکرم قناعت را گنج می نامند:

 رنج دانی ز کنج  را تو وا نمی          گفت پیغامبر قناعت چیست گنج
 تومزن الف اي غم و رنج روان          این قناعت نیست جز گنج روان

 )2321-2322همان، (
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قناعـت در   )991ص 1361،(فـروزان فـر   .پـذیرد  قناعت گنجی که فنا نمـی » ابیات اشاره دارد به حدیث القاعۀ کنر الیفنی
ورد  و آ وجود مـی  هن سازگار ي با وضع موجود است که این سازگاري رضایت را بۀآحقیقت حالتی است قلبی که نتیج

 کند. رص آرام و سکون را نابود میشود و بر عکس آن آزمندي و ح موجب آرامش می
 و به قول سعدي  

 خبر کن حریص جهانگرد          قناعت تو انگر کند مرد را
 )297، ص1361،(خزائلی

بیند و  داند بخشش و جود را نیز محتاج نیازمندان می موالنا در ابیاتی همان طور که نیازمندان را محتاج جود و بخشش می
 کند که مبادا به نیازمندان خواري روا داري و بر انها بانگ بزنی  را گوشزد می خطاب حق تعالی به پیامبر

 مد که اي طالب بیاآ بانگ می
 جوید گدایان و ضعاف جود  می

 آینه زیبا  شود روي خوبان ز
 پس از این فرمود در حق والضحی

 ود محتاج گدایان چون گداج 
 همچو خوبان کاینه جونید صاف

 پیدا شودروي  احسان از گدا 
 بانگ کم زن اي محمد برگدا

 دفتر اول)2747-2744(           
فضـل و بخشـش را تیـره    ۀ خواري نیازمندان دلیل نقصان احسان و تنگ حوصلگی به هنگام بخشش است و این کار، آین

 )1144ص ،1361کند. (فروزان فر  دارد به همان سان که دم و نفس روي آینه را غبار آلوده می
 

 عقیده به رستاخیز از قول رسول اکرم(ص) در مثنوي  
رویـد و زنـدگی از سـر     رود. مـی  مان طریق که دانه اي در زمین فرو مـی ه هشود ب در مثنوي از قول پیامبر(ص) بیان می 

 خیزد  شود و از خاك گور  برمی گیرد، انسان نیز پس از مرگ زنده می می
 جنازه ي مردي از یاران برفت با          مصطفی روزي به گورستان برفت

 زیر خاك ان دانه اش را زنده  کرد          خاك را در گور او آ؛کنده کرد
 دست ها برکرده اند از خاکدان          ند همچون  خاکیانناین درختا

 )2012-2014(دفتر اول  
کند که احتمال دارد منظور از  بازگو می» اعۀ.الدنیا ساعۀ، فاجععلها ط« وموالنا کوتاهی عمر و دنیا را به با توجه به حدیث 

 )439. شرح مثنوي جز دوم  ص1361ساعت معنی شرعی آن یعنی قیامت و رستاخیز اراده شود. (فروزان فر 
 مصطفی فرمود دنیا ساعتی است          پس تر اهر لحظه مرگ و رجعتی است

 )1142(دفتراول                  
 گوید: پور نامداریان میدر توضیح بیت فوق دکتر 

شویم  شویم و محو می پیامبر اکرم (ص) به این سبب فرموده است دنیا ساعتی است که ما در لحظه مانند موج پدیدار می 
 ،1390(پـور نامـداریان،    .کنـیم  و این سرعت پیدایی و ناپیدایی به گونه اي است که تکرار نو شـدن خـود را درك نمـی   

 )280ص
تلخ است اما با پیدا شدن خیاالت شیرین و  داند، هر چند صبر ذاتاً ایمان میۀ یامبر اکرم(ص)، صبر را نشانموالنا از زبان پ 

دارد که پیدایی این خیاالت  لذت بخش در ضمیر انسان صبر مفتاح فرج خواهد شد و غم و گرفتاري ها را از میان بر می
 شود.  نومیدي میگیرد وسست ایمانی مایه ي  خوش خود از ایمان سرچشمه می
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کند و ایمان را به تاج یعنی این که ایمان محافظ و زینت بخش صبر است. در ابیـات زیـر    موالنا صبر را به سر تشبیه می 
 سراید: می

  است شد  خوش   خیال  از   شیري  صبر،
 آن فرج آید زایمان در ضمیر

 صبر از ایمان بیاید سر کله
 گفت پیغمبر خداش ایمان

 خیاالت فرج پیش امده استکان  
 ضعیف ایمان نا امیدي و زحیر

 حیث الصبر فال ایمان له
 هرکه را صبري  نباشد در نهاد

 )598-601(دفتر دوم             
من الصبر لـه  « گوید: پیامبر اکرم فرموده است: هرکس که صبر نداشته باشد ایمان ندارد و اشاره دارد به حدیث موالنا می
 .هر که را صبر نباشد وي را ایمان نباشد» کهوال ایمان 
 )184، ص1383(زمانی، 

  
 عیادت از بیمار  

در مثنوي حکایتی طوالنی از بیماري یکی از صحابه و عیادت رسول اکرم(ص) از او نقل شـده اسـت کـه در ضـمن ان     
 بیت ابتدا به سنت عیادت از بیمار توسط پیامبر اکرم اشاره دارد  کند. در این دو پیامبر توصیه هایی نیز به بیمارمی

 و اندر آن بیماریش چون تار شد          از صحابه خواجه اي بیمار شد
 چون همه لطف و کرم بد خوي او          مصطفی آمد عیادت سوي او

 )2141-2142(دفتر دوم 
 کند  و سپس در ابیات زیر فواید عیادت  را بیان می

 در عیادت رفتن تو فایده است
 فایده ي اول که آن شخص علیل

 ور نباشد  قطب، یار ره بود
 پس صله یاران ره الزم شمار

 و رعد و باشد، همین احسان نکوست
 ور نگردد دوست، کنش کم شود
 پس فواید هست غیر این ولیک

 ي آن باز با تو عایده استفایده 
 بوك قطبی باشد و شاه جلیل

 فارس اسپه  بودشه نباشد، 
 هر که باشد، گر پیاده، گر سوار

 بس عدو گشته است دوست که به احسان
 زآن که، احسان کینه را مرهم شود

 از درازي خایفم، اي یار نیک
                      )2149-2143( 

کـه بسـیار الغـر و     این داستان از قول انس روایت شده است که رسول خدا(ص) به عیادت یکی از یاران خود و او دید
حالت بیمـاري از  لب کرده اي گفت: آیا تو خود این نحیف شده است. به گفت: آیا تو خود این حالت بیماري از خدا ط

  .خدا طلب کرده اي
گفت: آري از خدا خواستم به جاي کیفر در قیامت، در همین دنیا کیفرم دهد پیامبر(ص) فرمود: سبحان اهللا تویاري کیفـر  

 باید چنین در خواست کنی اي خدا! در دنیا و آخرت به من نیکی عطا کن و از عذاب دوزخ مرا رهایی بخش.را نداري 
 )537و 538صص  ،1383زمانی،  (
در این داستان عالو بر سنت عیادت از بیمار که از جانب رسول اکرم(ص) سفارش شده به چگونگی دعا و طلب توبه و  

 همچنین عدم ظرفیت انسان در تحمل عذاب آخرت در زندگی دنیوي نیز اشاره شده است. 
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 پاك بودن محل سجدگاه پیامبر اکرم از هر پلیدي  
گوید: چگونه بی مصلی (محل اقامـه نمـاز) در    است که روزي عایشه به پیامبر(ص) می وردهآموالنا در تبیین این مطلب  

 گرداند. فرماید. خداوند سجده گاه مرا به کرم خود پاك می کنی و پیامبر می هر محلی نماز اقامه می
 عایشه روزي به پیغمبر بگفت

 کنی هر کجا یا بی نمازي می
 مستحاضه و طفل وآلوده پلید

 که از بهر مهانگفت پیغمبر 
 سجده گاهم را از آن رو لطف حق

 یا رسول اهللا توپیدا و نهفت 
 می دود در خانه ناپاك ودنی

 کرده مستعمل به هر جا که رسید
 حق نجس را پاك گرداند بدان

 هفتم طبق پاك گردانید تا
 دفتر دوم) 3428-3424(         

 ابیات فوق اشاره دارد به حدیثی که از ابوهریره نقل شده است 
، 1383زمانی (است   شده  داده کننده قرار گاه و پاك و پاك همه زمین براي من، سجده"جعلت لی االرض مسجداَ وطهوراَ"

 )837ص 
 شـود و  محسوب مـی  عملشود که انسان زودتر به مراد خویش دست یابد زیرا که گفتار، خود نوعی  کتمان سر باعث می

شود و به همان گفتـار راضـی    ن حال سست میآدارد چون اراده در  کند و دست از عمل بر می انسان به گفتن قناعت می
شود عده اي از روي حسادت یا بدخواهی موانعی و  شود. عالوه بر این اظهار و بازگو کردن راز ممکن است باعث می می

(فـروزان فـر    انسان مصمم را متزلزل گرداند و از تصمیم قطعی بازدارنـد.  أمت و استهزمشکالتی بوجود آورد و یا با مال
 )105، ص1361

 گوید: موالنا از قول پیامبر اکرم(ص) می
 راز تو چون دل  شودۀ گور خان

 گفت پیغامبر  که هر که سر نهفت
 ان مرادت زودتر حاصل شود 

 زودگر در با مراد خویش جفت
 دفتر اول ) 176-175(         

 تواند نقص را به کمال تبدیل کند.  ها معرفی شده است که می ترین انسان ترین و جذاب به عنوان فصیح مثنويپیامبر  در 
 زان  حدیث با نمک  او. افصح است          آن نمک کز وي محمد املح است

 )2004همان، (
ـ  بود ولی من با نمـک یوسف نیکو روي » یوسف حسنا لکننی املح کان«در حدیث است  م. نمکـی کـه روح مسـتحیل    رت

سازد نمک معنوي است که همان قدرت روح و توانایی باطن پیامبر است و فساد را به اصـالح تبـدیل    کند و پاك می می
 )824ص  ،1361،کند. (فروزان فر می

 
 نتیجه  

بنابراین مانند حدیقه سـنایی و مثنـوي هـاي    از آن جا که موالنا در مثنوي طرح پیش ساخته اي براي اجزاي کتاب ندارد 
عطار بخش جداگانه اي در نعت رسول اکرم(ص) ندارد و مطالب در ارتباط با پیامبر و سیره و روش او با نظم خاص و 

هر جا کالم ایجاب کند حکایت ها و داستان هایی را در ضمن داستان یا به  وآیند بلکه به اقتضاي حال  به دنبال هم نمی
تـوان بـه    این مطالب و اشعار می ۀکند که با بررسی مجموع داستان اصلی از سیره و روش پیامبر اکرم(ص) نقل می عنوان
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سیره و روش زندگی پیامبر(ص) دست یافت و جنبه هاي ارشادي و تربیت انسانی و اخالقی او را در موارد گوناگون در 
 مثنوي مشاهده کرد 

شود. که در برخـورد بـا    ه عنوان انسانی که مرشد و مربی کونین است معرفی میاین شخصیت عظیم انسانی در مثنوي ب 
سازد بلکه تعـالی و   کند که نه تنها را هدایت و رستگاري را نمایان می صحابه و یا حتی با دشمنان چنان عمل و رفتار می

رساند که از ملـک نیـز برتـر     یشود و مقام انسان را به جایی م عروج روح را از حضیض خاك به اوج افالك رهنمون می
گنجد موالنا در مثنوي عالوه بر تقدس و تعظیم فوق العاده  کند که در و هم نمی می-اي دست پیدا شد و به درجه برتر می

کند تواضح و توکل  کند ویژگی اخالقی او را در قالب حکایات بیان می پیامبر اکرم ارتباط او را با جهان ماده نیز مطرح می
  قناعت پیش سالم بودن، صداقت ودیگر ویژگی اخالقی پسندیده او را در ضـمن داسـتان هـا و قصـه هـا بـازگو      و صبر 

کند موالنا به ابعاد دیگر زندگی پیامبر نیز توجه کرده است و داستان هایی از کمـال معنـوي پیـامبر انعکـاس معرفـت       می
عشق موالنـا بـه پیـامبرهم    و توان با توجه به ارادت  یمیکند و خالصه در مثنو شهودي پیامبر در موجودات دیگر بیان می

نمایانـد درس   اي کـه راه هـدایت مـی    و روش زندگی پیامبر اکرم به عنوان اسـوه  ةتقدس مقام پیامبر را دید و هم از شیو
بـه زنـدگی   کند که درعین تکامل روحی  مندي معرفی می بنابراین موالنا نبی اکرم را به عنوان انسانی هنرموخت. آزندگی 

 .مادي وزیبایی هاي آن نیز توجه دارد
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