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چكیده
قرب نوافل و فرائض دو حدیث مشهور نزد عرفا و متصوفه است که با بهرهگیری از آنها بسیاری از مباان فراری داود را در
رابطه با عرفان عمل و نظری را تبیین و توجیه نمودهاند .از نظر عرفا قرب نوافل بیانگر اسم باطن دادا و ماااف فیاای بیاده و
قرب فرائض بیانگر اسم ظاهر حق و مااف باای بیده است .این احادیث در راستای بیان ماااف بیاده در قاوع داوود و عرفاان
عمل و از طرف مربوط به اسماء اله و عرفان نظری است .جاللالدین محمد بلخ نیز در مثیاوی داویب باا تشارین ایان
احادیث مراتب عرفان مربوط به قربین را به رشتة تحریر در آورده است .وی با بیان مااف فیا و بااا مامن تبیاین و اساتیاد باه
قربین به تشرین مااف بیده در هیگاف ودول به این جایگاه پردادته و در این میاان از زباان حرارح حاق باه توداین یاین
بیدگان م پردازد .در این پژوهب به شیوة تودیف -تحلیل موارد کاربرد و نتایج که موالنا در مثیوی از آنهاا گرفتاه اسات
تبیین و تشرین م شود .بیابر اندیشة موالنا بیده در قرب نوافل از دویب فان شده و در قرب فرائض باه بااای در فیاا دسات
یافته است .به عبارت مااف جمع بین قرب نوافل و فرائض بیانگر مااف انسان کامل است .بیابراییهمة اعمال و رفتار انسان کامال
که جامع این دو قرب است اعمال و رفتار حق بوده و به عبارت انسان کامل ظهور و تجل کامل حق در جهان است.
واژگان کلیدی :تصوف و عرفان اسالم

مولوی قرب نوافل قرب فرائض مثیوی مویوی.

مقدمه
عرفا و متصوفه برای دفاع از مبانی عرفان در برابر منتقدان ،سعی در تطبیق مبانی فكرری و عملری اراع عرفرانی

خود با دین اسالم را داشتهاند .از این رو در هنگام بیان اندیشههای خود ،انها را با ایات و احادیث مستند مری-
ساختند .از جمله مهمترین و پرکاربردترین احادیث در عرفان ،حدیث قرب نوافل و فرائض است؛ صوفیه مهم-

ترین عقاید خود را در بحث تجلی اسماع حضرت حق و مقام انسان کامرل بره ایرن احادیرث نسربت دادهانرد
(خمینی .)13 :1376 ،لفظ قرب در لغت به معنی نزدیكی و در عرف متصوّفه عبارت اسرت از اسرتغراو وجرود
سالك در عین جمع به غیبت از جمیع صفات خود تا غایتى که از صفت قرب و اسرتغراو و غیبرت خرود هرم
غایب باشد و الّا از جمیع صفات خود غایب نبوده است .قرب عبارت از انقطاع از ما سوى اللّه است که برر دو
قسم نوافل و فرائض است (بینا .)306 :1388 ،بخاری در شرح التعرّف دربارة قرب چنرین مریگویرد« :قررب
عبارت از اطاعت است ،زیرا که طاعت موجب تقرّب مطیع به مطاع مىشود و قرب را اطاعت دانند که مسربّب
طاعت است» (مستملیبخارى ،1363 ،ج .)165 :،3
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در واقع به عقیدة عرفا ،وقتی عارف به مقام فنای خلق در حق و بقای او با حق دست یابد ،بنابر حدیث قدسری
قرب نوافل ،به تقربی از خدا نائل میشود که در ان خدا با هویّت خود ،همة قوا و اعضای او میشود (کاکایی،
)353 :1391؛ چنانكه حق تبارک و تعالی ،میفرماید« :الیزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبره فرا ا احببرت
کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصربه و لسانه الذی ینطق به و یده التری یربطش بهرا و رجلره الرذی
یمشی به» (کلینی1429 ،و :ج .)74 ،4یعنی« :عبد من با انجام نوافل پیوسته ،به سوی من نزدیك میشود ترا بره
مرحلهای میرسد که او را دوست میدارم و چون دوستش داشتم ،شنوایی او میشوم که با ان میشنود ،بینرایی
او میشوم که با ان میبیند ،زبان او میشوم که با ان سخن میگوید ،دست او میشوم که با ان برگیررد و پرای
او میشوم که با ان راه میرود» .بنابراین در قرب نوافل ،حق در خلق مستور بوده و رب ،محمول در انیّت عبرد
است و به عبارتی ،حق با اسم «باطن» متجلّی شده است (یثربی.)520 :1392 ،
حدیث قرب فرائض نیز مضمونی هم راستا با قرب نوافل داشته و در طول ان قرار دارد .این حدیث بدین قررار
است که « :قال اهلل عزوجل ما یتقرب الى عبدى بشى احب الى مما افترضته علیه  ،و ما زال یتقررب الرى عبردى
بالفرائض حتى ا ا ما احبه و ا ا احببته کان سمعى الذى اسمع به و بصرى الذى ابصر به و یدى التى ابطش بهرا»
(طوسی .)223 :1374 ،قرب فرائض مرحلة باالتری از نوافل است؛ این مرتبه ،مختص به انسان کامل اسرت کره
حق باری تعالی ،با اسم «ظاهر» متجلّی میشود .این اسم از اسماع اتی حضرت حق محسوب میشود (یثربری،
 .)520: 1392در این مرتبه ،بنده در حالی که در حق پنهان میشود ،جلوگاه حق میشود .قرب نوافرل در ارادة
عبّاد است؛ در حالی که در قرب فرائض عبّاد تحت اراده حقّ تعالى هستند که اوّلى مرتبه تجلّى اسمائى اسرت
و دومى مرتبه تجلّى ات است (جامی ،ج .)46 :1383 ،1عرفا در تشرری مقرام قرربین چنرین اعتقراد دارنرد؛
براساس انکه مقصود اصلى از چشم انسان «عین» است؛ چون نظر به انسان شود و مشاهدة عالم ظراهر کره در
واقع صورت حق است به واسطة انسان صورت میگیرد .از طرفی مقصود خداوند از خلرق عرالم انسران بروده
است .بنابراین اسرار الهیّه و معارف حقیقیّه که مقصود حقیقى است از خلق در انسان ظاهر مىشود و به واسرطة
او اوّل به اخر متصل مىشود و مراتب عالم باطن و ظاهر کمال مىپذیرد .با چنین تعبیری وقتی بنرده بره قررب
فرائض میرسد ،سمع و بصر حق میشود و این مقام برای انسان کامل بعد از فنا حاصل میشود و بقراى او بره
حق است یا مقام «فرو بعد الجمع»؛ این مرتبه از قرب نوافل که حق سمع و بصر عبد شود چرون صرفات عبرد
فانى میگردد ،باالتر و عالیتر است (خوارزمی107 :1379 ،و.)108
قیصری دربارة تفاوت قربین به تفصیل توضی میدهد و چنین میگوید« :مراتب و درجات قرب بین تحقق عبد
کامل به صفات کمالیه الهیه و تخلق به مظهریت صفات الهیه ،فرو مىفهمد .و نیز فرو است بین قررب حاصرل
از فرایض و قرب حاصل از نوافل ،چه ان که فناى در صفات از خواص قرب نوافرل ،و فنراى در ات ،یعنرى
فناع اتى ،از خواص قرب حاصل از فرایض است .مرتبه جامع بین القربین ،مرتبه اطالو حاصل از قربین اسرت
که از ان به مقام «قاب قوسین» تعبیر کردهاند .جمیع بین دو قرب مذکور ،که مرتبه «جمع الجمع» بره ان اطرالو
کرده اند ،بدین نحو است که ولىّ متحقق به جمع بین القربین مقید به یكى از دو قرب نمىباشد ،بلكه به هرر دو
قرب -معاً بدون تقید و مناوبه و احكام خاص این دو قرب -متحقق است ،و در عین ان که حق سرمع و بصرر
اوست ،أو نیز مخفى در حق و سمع و بصر حق است» (قیصری.)572 :1375 ،
موالنا جاللالدین بلخی از عرفای بزرگ قرن هفتم است .وی اندیشههای عرفانی خود را در قالرب نظرم و نثرر
بیان داشته است .مهمترین اثر وی ،مثنوی معنوی است .مثنوی معنوی در قالب داستانهای مدونی سرروده شرده
که موالنا در ان به تعلیم مبانی و اندیشههای عرفانی خویش پرداخته است .در بیشتر اشرعار برر ایرات قرران و
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احادیث استناد شده است .همانطوری که قربین از احادیث مهم عرفاو متصوفه اسرت در مثنروی نیرز توجره و
اهمیت قربین را میتوان مشاهده کرد .پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلی به تبیین و تشری این احادیث
در اشعار مثنوی میپردازد تا برداشتهای عرفانی موالنا را در باب قربین روشن و تحلیرل کنرد .بررای بررسری
قرب نوافل در مثنوی باید ابیات ی از این اثر که محتوای انها قرب نوافل باشد را استخراج نموده و بره تحلیرل و
کاربردی که این احادیث برای مولوی داشته ضمن توجه به اقوال شارحان مثنوی و اموزههای عرفانی به تبیرین
و تحلیل اندیشههای وی در این خصوص پرداختهایم.
قرب نوافل در مثنوی معنوی
مولوی مانند هم مسلكان خویش ،حدیث قرب نوافل را بارها در جهت بیان اندیشههای عرفانی خود به کار برده
است .بنا به انچه از حدیث قرب نوافل گفته شد ،در اثر این قرب حق با اسم باطن خویش در این جهان متجلی
میشود .او به زیبایی این ظهور حق و پنهان شدن عبد را از زبان خدا ،خطاب به عبد خاص بیان میکند:
ای صفرراتت در صفرراتِ مرا دَفیررن

این نكردی تو که من کردم یقین
ترو درین مُستَعمَلرری نری عاملی

زانکه محمرولِ منری نری حاملرری

مرا رَمَیرتَ إ رَمَیرتَ گشترررهای

خویشتن در موج چون کف هشتهای

ال شرردی پهلررویِ إلّا خانهگیررر

این عَجَرب که هرم اسیرری هم امیر
(دفتر چهارم)2945-2948 :

در این ابیات خداوند به بندة مقرب چنین میگوید که صفات و اثار تو در صفات و اثار ما محرو شرده اسرت.
این کار را بنده نكرده بلكه یقیناً کار حضرت حق است و اینچنین فنای عبد در معبود را بیان میکند .پر

بنرده

در این خصوص عامل نیست بلكه به کار گرفته شده ،یعنی منفعل و مقهور است نه فعال و قاهر .زیرا بنده حرق
را حمل نمیکند بلكه این حق است که عبد را حمل میکند؛ چرا که بنده وجود موهوم خرود را در حرق انری
کرده  ،هر چه از عبد سر زند در واقع از حق ناشی شده است .این ارادة حق است که عبد را این سو و ان سرو
می برد .در این مقام عبد هم اسیر و هم امیر است .مراد از ال در تعابیر صوفیه ،وجرود مجرازی ،و منظرور از الّرا
وجود ح قیقی است .پ

هرگاه سالك وجود موهوم خود را در وجود حقیقی ات اصلی فرانی کنرد بره بقرای

حقیقی میرسد و هموست که جامع اضداد است .صورتاً اسیر و مقید در وجه خلقی است و معناً امیرر جهران و
صاحب وجه حقی است (زمانی :1384 ،ج .)829 ،4بنابراین مولوی ایة  17سرورة انفرال را در راسرتای قررب

نوافل دانسته -این مسئله را در جاهای دیگر نیز کر میکند -1و ظهور حق در این مقام را از جانب حق دانسته
و نه بنده ،یعنی این عمل از جانب حق است و بنده در این راستا مقهور و منفعل است ،پ
کردن و فنای خویش عامل بوده و از ان پ

بنرده تنهرا در رهرا

هر عمل از حق است .باید توجه نمود که موالنرا برا ظرافرت بره

اینكه در مقام قرب نوافل هنوز بنده به وجهی خلق بوده توجه داشته و با تأکید به اینكه در این مقام نوافل بنرده
هنوز ال است و فانی است او را متوجه میکند که پ

از فنا راهی است و ان رسیدن به اال است و خانهگررفتن

و باقی شدن در اال که میتوان ان را با قرب فرائض به دست اورد.
.1

ون شدی ب دود هر آن ه تو کی

ماااا رَمَیاتَ اِذ رَمَیاتَ ایمیاا (دفتر ششم)1523 :
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او این «ال» شدن را نیستی نمی داند؛ بلكه ان را به نوعی ،با حق در امیختن و فنا در صرفات او مریخوانرد

پ

(نیكلسون :1378 ،ج )1441 ،4و از این رو در جای دیگری انسان کامل را چون ستارهای تلقی میکنرد کره بره
هنگام درخششِ خورشید محو و ناپدید شده است :
پ

کسانی کز جهان بگذشتهاند

ال نیانَد و در صفررررات اغشتهاند
همچو اختر پیشِ ان خور بینشان

در صفاتِ حق صفاتِ جملهشران

(دفتر چهارم442 :و)443
بنابراین کسانی که از حیطة دنیا بیرون رفتهاند ،فانی نشدهاند بلكه با صفات الهی در امیختهاند .البته این گذشتن
از جهان با بیرون رفتن از دنیا با مرگ طبیعی و مرگ اختیاریِ عارفانه هیچكدام به معنری فنرای محرض نیسرت،
بلكه رسیدن به بقای حقیقی است .بر این اساس صفات و خصوصیات جملگیِ انان در برابر صفات حرق ماننرد
ستاره در مقابل نور خورشید محو و بینشان مانده است (زمانی :1384 ،ج .)146 ،4بره همرین دلیرل ،از زبران
جادوگرانی که فرعونیان دست و پای انها را قطع کردند ،میگوید ،این دست و پا سایهای بیش نیسرت و بنرابر
قول خدا از زبان جادوگران دست و پای انها را دست و پای خداوند میخواند:
کی کند ان مست جز عدل و صواب

که ز جامِ حق کشیدهست او شراب

جررادوان فرعرون را گفتنرد بیسرت

مست را پروایِ دست و پای نیست

دسررت و پایِ ما مَیِ ان واحردست

دستِ ظاهر سایه است و کاسدست
(دفتر پنجم)3108-3110 :

محتوای این ابیات اینگونه است که دست و پای حقیقی ما شراب عشق حضرت احدیت اسرت ،دسرت و پرای
ظاهری سایهای از ان دست و پای حقیقی نیست و بیاب و تاب است .چنانكه بر طبق قرب نوافل بنردهای کره
مقرب درگاه حضرت حق گشت ،حق تعالی اعضاع و جوارح او میشد .یعنی ایرن بنردگان برا فرانی شردن در
حضرت حق بقای حقیقی مییابند (زمانی :1384 ،ج.)853 ،5
از مفاد این قرب از نظر مولوی ان است که هرگونه شقاوت و بدبختی از چنین بنردهای دور مریشرود و بنردة
خاص و فانی در سعادت و امان خواهد بود:
چشمِ او من باشم و دست و دلش

تررا رهررد از مُدبرریها مُقبِلررَش
(دفتر چهارم)79 :

بنابراین اقوال ،از نظر مولوی عارفی که به قرب نوافل دست یافته است از انجا کره دیگرر خرودش نیسرت ،در
واقع مظهر اسم باطن خداست؛ چرا که خدا در بطن وجود اوست و به نوعی حضرور و ظهرور خردا محسروب
میشود .اما این حضور از ان جهت ناقص است که هنوز بنده هویت دارد و اگر چه این اسم ات حق ،متجلّری
شده است ،ولی به دلیل حفظ هویت بنده ،هنوز حضور خداوند کامالً درک نمیشود.
قرب فرائض در مثنوی
مولوی در مثنوی حدیث قرب فرائض را در بیان مقام انسان کامل و ویژگیهای ان بیان داشته است .او در بیران
قرب فرائض به قرب نوافل نیز اشاره میکند .چرا که عبد فانی از قرب نوافل گذشته و محمول این مقرام اسرت
در عین حال که به قرب فرائض نیز دست یافته است .از انجا که بر اساس حدیث قرب نوافل ،تمرام اعمرال و
رفتار این بندگان ،به طور مطلق ،اعمال و رفتار حق محسوب میشد ،موالنا این حدیث را همراه با حدیث «مرن
کان هلل کان اهلل له»...؛ یعنی هر که برای خدا باشد خدا نیز برای اوست (فروزانفر )18 :1361 ،به کار برده است:

قرب نوافل و فرائض در مثنوی معنوی

مطلق ان اواز خود از شه بود

گرر چه از حلقروم عبررررد اهلل بود

گفته او را من زبان و چشم تو

مرن حواس و مرن رضا و خشم ترو

رو که بىیسمع و بىیبصر تویى

سر تویى چه جاى صاحب سر تویى

چون شدى من کان هلل از وله
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مرن ترررا باشم که کران اللَّه لرررره
(دفتر اول)1936-1939 :

موالنا ضمن اشاره به حدیث قرب نوافل که دربارة بندگان خاص با مظهریت تام و تمرام اسرماع و صرفات
الهی است ،میگوید :این مقام وقتی حاصل می شود که بنده از مرتبة بشری ارتقاع یابد و به فنای صفات خلقری
بپردازد و چون در حق فانی شود حق تعالی به پاداش این فنا ،شناخت و معرفتی بیكران و اسمانی بردو بدهرد.
هرگاه از روی عشق و حیرت همة وجودت برای خدا شد انگاه خدا نیز بررای ترو باشرد (زمرانی :1384 ،ج،1
به حكم اتحاد ،صفات هر یك از دو طرف ،به دیگرى نسبتپذیر است ،چنانكه بنرابر قررب نوافرل،

 .)602پ

زوال صفات بشرى و ظهور صفات حق اتفاو افتاده و بنابر قرب فرائض ظهور حق به صفات بنده که بعضى ان
را بدین گونه تعریف مىکنند :فناع بنده به همگى و تمامى از شعور به خود و همة موجودات دیگر چنان که جز
حق تعالى چیزى در نظر وى نیاید .در سخن موالنا «بىیسمع و بىیبصر» اشاره به مقام قررب نوافرل و «گراهى
منم» اشاره به قرب فرائض دارد (فروزانفر :1379،ج .)796 ،3مرد کامل یا انسان کامل که عبرداهلل نرزد حرق و
قطب االقطاب است ،در اینجا کامل مرد است به اعتبار انکه او بندة ات است ،نه بندة صفات (زمرانی:1384 ،
ج.)601 ،1
همچنین موالنا در جای دیگری همین مضمون را تكرار میکند و میگوید:
چون بمررردم از حرررواس بوالبشرررررر
چونکه من من نیستم این دم ز هوست

حرق مرررررا شد سمع و ادراک و بصر
پیش این دم هر که دم زد کافر اوست
(دفتراول3125 :و )3126

پ

همین که بنده از مقتضای عرصة حواس بشری فانی شد ،حق تعالی مطابق قرب نوافرل گروش و چشرم او

شد و اتحاد نوری اولیاع و حق از ان رو عبد دیگر عبد نیست و کالم و نف
هر ک

در برابر این نف

او از جانب ات الهی است .پ

دم زند یعنی ان را انكار کند کرافر اسرت (زمرانی :1384 ،ج907 ،1و  .)906بردین

جهت موالنا می گوید :چگونه ممكن است که این هویت کا ب هویت حقیقی تو باشد؟ بلكه حقیقت وجود ترو
ان ات یكتایی است که با خود خوش و زیبا ...مست است .یعنی حقیقت وجود حرق حقیقرت وجرود انسران
کامل است که مظهر جمیع اسماع و صفات الهی است .حضرت حق با اسم غنی و مغنی در انسان کامرل تجلری
کرده و او را به مقام بی نیازی از غیر رسانده است .از این رو عارف حقیقی در ا واو و مواجیرد روحری خرود
نیازی به دیگران ندارد چه مقبول افتد و چه مغبوض (زمانی :1384 ،ج257 ،4و  .)258زیرر او خروی حضررت
حق را گرفته است:
ای ترو در پیكررررار خرود را باخته

دیگران را ترررو ز خرود نشنرراخته

تو به هرررر صورت که ایی بیستی

کره منرم این واهلل ان تررو نیستری

یك زمران تنها بمرانی تررو ز خلق

در غرم و اندیشه مرانی تررا به حلق

این تو کی باشی که تو ان اوحدی

که خوش و زیبا و سرمستِ خودی
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(دفتر چهارم)803-806 :
به عبارتی وجود اولیاع به مثابة اینه و مرات ات الهی است و این مقام جمع است که جمع بین قربین است .از
این رو انسان کامل که دیگر از خود فانی شده است و تجلی اسماع ات حق تعالی شده است .خداونرد انسران
کامل را بینیاز و غنی ساخته و به عبارتی مزیّن به صفت غنیّ خود ساخته است.
به همین سبب ،صفات و اسماع حق در او تجلی میکند؛ چنانكه انسان کامل-دربارة حضرت امیرالمومنین علری
(ع) -ترازوی عدل و تجلی عدالت الهی میشود و موالنا با این فرض خطاب به او میگوید :تو ترازویی هستی
که عدالت و درستی خوی الهی داری و زبانة شاهین همة ترازوها تویی یعنی همة ترازوها به وسریلة ترو میرزان
میشوند و تو معیار همه هستی (زمانی :1384 ،ج:)1122 ،1
تو ترازوی اَحَد خو بوده ای

بل زبانه هررر تررررازو بوده ای
(دفتر اول)3982 :

عالوه بر این ،مولوی با یاداوری ایة ده سورة فت « ،یداهلل فوو ایدیهم ،»...دست پیامبر(ص) را یداهلل میخواند:
کان یداهلل ان حدث را هم به خَود

خوش همی شوید که دورش چشم بَد
(دفتر پنجم)122 :

وی این مسئله را دربارة انسان کامل ،به کرّات بیان میکند:
چونکه دستِ خود به دستِ او نهی
دستِ ترو از اهرلِ ان بیعت شرررود

ز دسرتِ اکِالن بیرون جهی

پ

کررره یداهلل فرروو ایدیرهررم بُود
(همان739 :و)740

چون یداهلل فووَ أیدیهِم بود

دست ما را دست خود فرمود اَحد
(دفتر دوم)1918 :

به اعتقاد موالنا در ایة  10سورة فت  ،خداوند دست انبیاع و اولیاع را دست خود مریشرمرد ،بره اعتبرار انکره
مستغرو در حق بودهاند (زمانی :1384 ،ج.)481 ،2
داد ده ما را ازین غم کن جدا

دستگیر ای دست تو دستِ خدا
(دفتر سوم)4631 :

چون قبول حق بود ان مردِ راست

دست او در کارها دست خداست
(دفتر اول)1610:

دستِ پیر از غایبان کوتاه نیست

دست او جز قبضه اهلل نیست
(همان)2975 :

به عبارتی دست ارشاد پیر نه تنها حاضران را یاری میکند بلكه غایبان را نیز شامل میشرود ،زیررا دسرت پیرر
چیزی جز دست خدا نیست .غایبان در اینجا کسانیاند که بی اطاعت از مرشد حاضر روحانیت اولیرای پیشرین
کسب فیض میکنند (زمانی  :1384ج .)867 ،1از این رو حق تعالی به شیخ از طریق الهام میگوید :در عطرا و
بخشش مظهر دست خدا باش .همانطور که حق تعالی بیسبب و غرض میبخشد ترو نیرز اینگونره براش و در
احسان و کار خیر منتظر جواب ان نباش (همان ،ج.)772 ،5
رو یداهلل فوو ایدیهم تو باش

همچو دستِ حق گزافی رزو باش
(دفتر پنجم)2795 :

زیرا انسان کامل ،نگاهش نگاه خداست و خدا با چشم او ،عالم را نظاره میکند (سبزواری1285 ،و:)476 :

قرب نوافل و فرائض در مثنوی معنوی

نامِ حق عدل است و شاهد انِ اوست

شاهدِ عدل است زین رو چشمِ دوست

منرظرِ حرررررق دل بُوَد در دو سرررا

کرره نظررررر در شراهد ایرد شراه را

عشررقِ حرقّ و سِّرِ شاهرررد بازیاش

بررود مرایة جملرره پررده سرازیاش

پ

از ان لوالک گفت اندر لِقرررررا
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در شربِ معررراج شاهرردبازِ مرررررا
(دفتر ششم)2881-2884 :

از این رو حق با چشم انسان کامل به جهات هستی مینگرد؛ و به اعتقاد مولوی انسان کامل واسطة بین حرق
و خلق میگردد و قبول و رد بندگان نیز به واسطة انسان کامل است (سبزواری1285،و:)351 :
صاحبِ دل اینة شش رو شررود

حق از و در شش جهت ناظر بود

هر که اندر شش جهت دارد مَقر

نكنَدش بیواسطة او حق نظررر

گر کنرررد رد از برای او کنررررد

ور قبرول ارد همرو باشرد سَنَررد
(دفتر پنجم)874-876 :

در این مقام انسان کامل با حق هیچ تفاوتی ندارد؛ چنانكه از ادمی دستگیری میکند و ادمری هرر چره دارد بره
سبب انسان کامل است:
ما رَمَیتَ إ رَمَیتَ راست دان

هر چه کارد جان  ،بود از جانِ جان

دست گیرنده وَسَیت و بردبار

دم برره دم  ،ان دم ازو اومیررررد ار
(دفتر دوم2530 :و)2531

از این رو ،مولوی خطاب به ادمی می گوید ،چنین مقربانی را باید خدمت و مدحت کررد؛ چررا کره خردمت و
مدحت انان ،خدمت به خداست:
تَن مَبین و ان مَكُن کان بُكم و صُم

کرررذّبوا بالحرررررقِّ لمّا جاعَ هُم

مررررررارَمَیتَ ا رَمَیتَ خواجه است

دیدنِ او دیدنِ خالق شده است

خدمتِ او خدمتِ حررررق کردنست

روز دیدن دیدنِ این روزن است
(دفتر ششم)3198-3196:

مِدحَت و تسبی او تسبی ِ حررررق میوه می روید ز عینِ این طبق
(همان)3204:
در مجموع ،باید گفت از نظر مولوی با درک مسئلة تجلی حق در انسان کامل براساس احادیث قربین ،میتروان
ظهور حضرت حق را در جهان درک کرد .مولوی انچه را در عالم هستی دیده میشود ،تجلیات اسماع اتی و
صفاتی و فعلی خدا میداند؛ در این رابطه وی به تفصیل ،به بحث میپردازد .بنابر این عقیده ،همة عرالم تجلری
اسماع الهی است و در این میان وی به انسان و به ویژه انسان کامل بیشتر توجه مریکنرد؛ بره عبرارتی از دیرد
مولوی ادمی بیش از سایر موجودات از صفات حق بهره برده است.
از سوی دیگر مولوی معتقد است انسان کامل نسبت صفات الهی فانی است ،اما در واقع برا فنرا کرردن وجرود
موهوم مجازی خود به بقای حقیقی دست یافته است یعنی به مرتبة فنایِ فی اهلل رسیده است (یعنی از این جهت
که صفات بشری خود را در صفات واالی الهی فانی کرده معلوم است ولی او با این فنا بره بقرای وجرود حرق
واصل شده است) .ان کسی که به مرتبة فنای فی اهلل رسیده هم ارواح و اجساد تحت تصرّف و تردبیر اوسرت:
یعنی انسان کامل اشرف همة موجودات است چه مادی و چه مجرد .هم از عالم اجسام و حیوانات باالتر اسرت
و هم از عالم مجرّدات و فرشتگان (زمانی :1384 ،ج133 ،4و.)134
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او به نسبت با صفات حق فناست

در حقیقت در فنا او را بقاست

جملة ارواح در تدبیر اوست

جملة اشباح هم تیر اوست

(دفتر چهارم)399-400 ،
به عبارتی مولوی نشان میدهد ،انسان با تقرب یافتن به حضرت حق میتواند ،تجلیگاه اسماع اتی حق شرود و
از این حیث مظهریت کامل حق میشود و خداوند به واسطة او حضور مییابد؛ چنانكه میتوان حضور فیزیكی
حق را در مظهر تمام و کمالش یعنی انسان کامل یافت؛ اینجاست که ایات مضمون ایات تشبیهی نظیر «یرداهلل
فوو ایدیهم »...به فهمیده میشود و بیانکه ادمی دچار شرک شود ،میتواند حضور حق را در عرالم مشراهده
کند.
نتیجهگیری
انچه از این پژوهش حاصل می شود ان است که مولوی در مثنوی از احادیث قرب نوافل و فرائض بریش از
هر چیز در اشاره به جایگاه و اهمیت انسان کامل بهره جسته است .وی بین این احادیث قدسی با ایات قرران و

روایات دیگر ارتباط برقرار می کند و اینچنین مقام پیامبر و حضرت علی (ع) را به عنوان انسان کامل نشان می-
دهد .بنا به ابیات مثنوی قرب نوافل بیانگر مقام فنا و قرب فرائض مقام بقای در فنا اشاره دارد .در سیر فنا و بقا،
دو قرب بیانگر اتفاقاتی است که توسط خداوند در انسان کامل رخ میدهد .باید توجه داشت که انسران کامرل

زمانی شایستگی این نام را می یابد که از قرب نوافل گذشته باشد و به مقام قرب فرائض نائل گشته باشرد .ایرن
مقامات چنان که بر میاید در طول و راستای ه م قرار دارند .یعنی کسی که به قرب فرائض رسیده ،قرب نوافل
را پیموده و در واقع در مقام انسان کامل جامع دو قرب یا به عبارتی قربین است .باید توجره داشرت کره ایرن
مسئله به رابطة بین دو قرب باز میگردد چرا که قرب نوافل و فرائض در طول و راستا هم قرار دارند .بنرابراین
کسی که به قرب فرائض رسیده جامع دو قرب بوده و مقام قرب نوافل را نیز داراست و در واقرع او در انتهرای
راه است .چنین انسانی تجلی کامل خدا با اسماع و صفات اتی حق بوده و لذا حضور و ظهرور ترام خردا در
زمین محسوب میشود .بنابراین هر کار و اقدام و رفتار انسان جامع قربین عمل و اقردام و رفترار حرق تعرالی
است .ادمی در این روند تا مقام فنا اختیار دارد ،اما همین که خود را رها و فانی ساخت از ان پر

ارادهای از

خود نداشته و انچه میکند و میشود همه از حق است .ضمن انکه از این جا –مقرام فنرا -بنرده بره سرعادت
رسیده و به طور کل شقاوت از او دور میشود .بنابر انکه انسان کامل مظهر خدا در این جهان اسرت ،اطاعرت
از او به خاطر نسبت و ارتباطش با حق الزم میگردد.
منابع

 قران کریم. اکبرابادی ،ولی محمد ،،شرح مثنوی مولوی موسوم به مخزن االسرار ،بره اهتمرام نجیرب مایرل هرروی ،چ،1تهران :نشر قطره.1383 ،
 بی نا ،اصطالحات صوفیان مرات عشاو ،تهران :شرکت انتشارات علمى فرهنگى.1388 ، جامى ،عبد الرحمن ،أشعة اللمعات ،قم :بوستان کتاب.1383 ، خمینی ،روحاهلل ،مصباح الهدایة الی الخالفة و الوالیة ،محقق و مصرح  :سریدجاللالردین اشرتیانی ،تهرران:موسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی(ره).1376 ،

قرب نوافل و فرائض در مثنوی معنوی
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 زمانی ،کریم ،شرح جامع مثنوی معنوی ،شش جلد ،چ ،12تهران :اطالعات.1384 ، سبزواری ،مالهادی ،شرح اسرار مثنوی موالنا جاللالدین بلخی ،تهران :کتابخانه سنایی1285 ،و. شهیدی ،سیدجعفر ،شرح مثنوی شهیدی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.1376 ، طوسی ،خواجه نصیرالدین ،اغاز و انجام ،مقدمه و شرح و تعلیقرات :حسرنزاده املری ،چ ،4تهرران :وزارتفرهنگ و ارشاد اسالمی.1374 ،
 فروزانفر ،بدیعالزمان ،احادیث مثنوی ،چ ،3تهران :امیرکبیر.1361 ، ،______ ،_____ -شرح مثنوی شریف ،تهران :زوّار.1379 ،

 قیصرى ،داود ،شرح فصوص الحكم(القیصرى) ،چ ،1تهران :شرکت انتشارات علمى و فرهنگى.1375 ، کاکایی ،قاسم ،وحدت وجود به روایت ابنعربی و اکهارت ،چ ، 5تهران :هرم .1391 ، کلینی ،محمد بن یعقوب ،الكافی ،ج ،4قم :دار الحدیث1429 ،و. مستملیبخاری ،اسماعیل ،شرح التعرّف لمذهب التصوف ،مصح و محقق :محمرد روشرن ،تهرران :اسراطیر،.1363
 مولوی ،جاللالدین محمد ،مثنوی معنوی ،نسخة رینولد الین نیكلسون ،شش جلد ،چ ،1تهران :دیبایه.1391 ، نیكلسون ،رینولد الین ،شرح مثنوی معنوی مولوی ،ترجمه و تحقیرق :حسرن الهروتی ،ج1؛ 4و ،6چراتهران :علمی و فرهنگی.1378 ،
 -یثربی ،سیدیحیی ،عرفان نظری ،چا

هشتم ،قم :بوستان کتاب.1392 ،

اول،

