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سیمای نور و سرور پیامبر اکرم(ص) در متون عرفانی (با تأکید بر مثنوی)
پروین

رضایی 1

چكیده:
نور ،یکی از موتیفهای ا صلی عرفان ا سالمی را به خود اخت صاص داده ا ست .پیامبر(ص) بزرگ مردی
ا ست که به دلهای مؤمنین اطمینان و آرامش ارزانی می دارد .او چنان شخ صیّتی ا ست که حتّی نوی سندگان و
فالسفف غ ریرمسففلمان را نیز تأت ت تیر تماعیل عاعی خود رار داده اسففت .نوری عاعمتاک اسففت که فرورش
همچنان پابرجاست .پیامبر(ص) نوری توأم با سرور دین و انسانهاست .سیمای مبارکش ،سرشار از عطوفت
و مأبت اسفففت .در این پشوهش ،به روح تأ یت کتابخانه ای از سفففیمای ح فففرد مأمّد(ص) ،در دیدگاه
عرفانی با ت کید بر موالنا سخن می رود .موالنا با تشبیه نمودن سیمای ممنوی نبی اکرم(ص) به آفتاک عاعمتاک،
نتیجه می گیرد که ختل رسل نور مطلتّ حتّ است که در کاع بَد بشری ظاهر شده است .به دیگر سخن ،ح ی ت
نور مأمّدی است که واسطغ فیض موجوداد دیگر شده است.

کلید واژهها:
نور ،مأمّد(ص) ،عرفان ،موعوی.

 -1استادیار گروه زبان و ادبیاد فارسی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران.
Rezaee_parvin@yahoo.com

پیشگفتار
به وا سطغ نور ،عظمت و فایده ،همی شه نزد ا وام هند و اروپایی و سامی مورد تمظیل و تکریل و
حتی در مصفففر دیل ،خداوند خورشفففید مورد پرسفففتش بوده و در تاریا کنن ایران نیز از اعتبار و
اهمیت خاصففی برخوردار بوده اسففت .در اعیاد ،گردونغ خورشففید را می گرداندند .کورح عشففگریان
خود را به عادد دیل ،پس از برآمدن خورشففید ،حرکت می داد .این سففنت در شففاهنامه نیز دیده
می شود .ب سیاری از کارها و از آن جمله ،نبردها پس از طلوع خور شید ،در منابع کنن ،عالمت ا تدار
سففلطنت و ب ای ایران زمین بوده و به عنوان مظنر مملکت ،باالی چادر شففاه و حتی بر روی درفش
شففاهان رار داشففته اسففت .تطنیر و ازاعغ پلیدیها یکی از عمدهترین وظایف خورشففید به حسففاک
می آید .در رآن نورهل بیسفففت وچنارمین سفففوره رآن اعنور اسفففت که در آیه  24سفففوره خداوند
نورممرفی شففده اسففت .نه تننا در فرهنر ایران و اسففالم که در بسففیاری از فرهنرها ،هاعهای از
اندیشه ها و روایاد کنن اساطیری ،خورشید را در بر گرفته است.
یاح ی مینویسد« :در ادبیاد فارسی ،خورشید منبع پرتو افشانی و مظنر کمال و زیبایی و بلندی
اسفت که جایگاه او فل

چنارم ،م من پیامبرانی چون ادریس و عیسفی اسفت ».و در ادامه میگوید:

«خورشید منبع پرتوافشانی و مظنر زیبایی و نجاد دهنده از تیرگی و پناهدهنده از سرما و منش نشاط
اسففت .به واسففطغ عظمت و فایده همیشففه مورد تمظیل و تکریل بوده حتی در مصففر دیل ،خداوند
خورشید پرستش میشد( .یاح ی)185 :1369 ،
دهخدا در تمریف نور ،آن را از نامهای خداوند ممرفی میکند« :نور نامی از نامهای خدای تماعی
است به حکل آیت :اهلل نور اعسمواد و االرض( ».دهخدا ،ذیل واژه نور) همچنین :روشنائی ...روشنی
هر چه با شد ،یا شماع رو شنی ...ضیاء .سنا .ضوء .شید .فروغ ...م ابل تیرگی و تاریکی و ظلمت».
(همان) در دیگر فرهنرها نیز همین ممنی عأاظ شده ا ست «نور :رو شنایی .فروغ .تاریکی ،ظلمت».
(ممین ،ذیل واژه نور) شواعیه در فرهنر نمادها از نزدی

بودن مرز میان نماد و نور ،و عزوم توجه به

ت اود نور عرفانی و ح ی ی میگوید« :در بسفففیاری از موارد مرز میان نور -نماد ،و نور -اسفففتماره
نامملوم اسففت .مثالً میتوان پرسففید آیا نوری که وجه رایی ماده اسففت ،و با سففرعتی ممین جابهجا
میشففود ،با نوری که عرفا از آن سففخن میگویند ،چیزی مشففتر دارد؟ و اگر نه آیا نور عرفا لمر
یآرمانی ،و ی

هدف است؟ ...برای رمزشناسی تغییراد نور و بررسی ارزحهای مکمل یا متناوبش،

میباید نور را در ارتباط با ظلمت در نظر گرفت» (شواعیه)454 /5 :1387 ،
پیامبر(ص) ک سی بود که آ شتی را میان مردمان ت شویت مینمودند و در جایی از ای شان درباره آیه
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اخود پر سش کردند که در جواک فرمودند « :در بر راری آ شتی میان مردمان بکو شید زیرا تالح در
این را ستا هم سان با پیکار و مجاهدد در راه خدا ست» .پس کامال م ستر جوی دی فینراد انگلی سی
عادالنه گ تهاند که « ح رد مأمد از بزرگترین خیرخواهانه نوع ب شر ا ست و ظنور ای شان ن شانه
یکی از عاعیترین ع ول و تئوریسن های رعایت ح وق بشر در تمام عاعل میباشد .اگر آسیا بخواهد به
فرزندان خود افتخار کند سزاوار ا ست که به این رادمرد بزرگ و بی مانند و متوا ضع بر جنان افتخار
کند ،که این نمونه بارز ان البیون و مصلأان ان البی جنان» (وجدانی )71 :1362،توعستوی ،فیلسوف
و نویسندة اخالق گرای روسیه در مورد ایشان چنین میگوید « :شخص شخیص پیامبر اسالم سزاوار
همه گونه احترام و اکرام میباشد .شریمت پیغمبر اسالم به علّت توافت آن با ع ل و حکمت در آینده
عاعمگیر خواهد شففد»( .گوسففتاوعوبون )152 :1378 ،ی

مجموعه از سففخنان و فرمایشففاد خداوند

می پنداریل که به آن ح رد وحی نموده تا آن بزرگوار نیز در جاممه برای مردم بازگو نماید و چنره
عملی آن را اجرا نماید در حاعی که این تننا ی

چنره از آن میباشد ،از سوی دیگر که حتی میتوان

فراتر از آن نیز نام ن ناد که رآن مجمو عهای از وانین و م رراتی می باشفففد که برای همگی الزم
اجرا ست و جاممه ان سانی را از گمراهی نجاد می دهد و تمیین کننده جایگاه واال و رفیع آننا ست و
منشففاء بزرگترین تأوالد تاریا بشففر بوده و دریای بیکرانی اسففت از علوم و ممارف و اخالق که
می تواند تشنگان علل و ح ی ت را سیراک نماید .رآن کتابی است در منتنای شکوه و برتری جانشین
عموم کتب و شامل تمام علوم ا ست مخ صو صا حاوی انون اجتماعی و مذهبی ا ست .همچنان که
انی شتن نیز در این باره گ ته ا ست « رآن کتاک جبر یا ه ند سه و ح ساک نی ست بلکه مجموعهای از
وانین اسفت که بشفر را به راه راسفت ،راهیکه بزرگترین فالسف ه دنیا از تمریف آن عاجزند هدایت
میکند( ».بایرناس)714 :1381 ،
محبّت و عطوفت پیامبر(ص)
ه مغ اخ بار و روا یاد از رف تار پر منر و عطو فت و در عین حال پر و ار مأم ّد(ص) سفففخن
می گویند ،در همغ آننا ت کید شده که رسول خدا مظنر مأبّت و کانون منر و مودّد بود و منربانیش
همچون کمندی دل های دو ستان و د شمنان را به سوی خویش جذک میکرد.این ویشگی در سیمای
جمال وکمال ونورح چنان اوج گرفت که خدای عاعمیان ازوی تمجیدکرد:ان

عملی خلت عظیل.

ودرجایی دیگر د ی اًمنربانی ومأبتش را توصفیف میکندکه اگرمنربان نبودک همه ازتودور وپراکنده
میشدند:عوکنت فظاًرلیظ اع لب الن وا من حوع .
مأب ّت و عطوفت او همواره در برخورد با دیگران با عبخندی که بر عب داشفففت توأم بود.عط ّار
می گوید :پیغمبر کانون دوستی و منرورزی بود و هر جایی که گام می گذاشت آنجا را سرشار از منر
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و مودّد میکرد:
چففو پففیففغففمففبففر بففیففامففد بففا مففدیففنففه

بففه منر دل بففدل شففففد جنففر و کینففه

هففمففه کففار مسففففلففمففانففی ففوی شففففد

ز نسفففا ک ر ا یمففان مسففف توی شففففد
(عطار)17/

موالنا جالل اعدین بلخی هل در دفتر دوّم مثنوی اخوبت بین دو بیلغ اوس و خزرج را حاصفففل
ح ور پیامبر رحمت(ص) در بین آنان میداند:
دو بیلففه کففاوس وخزرج نففام داشففففت

یکی ز دیگر جان خون آشففففام داشففففت

ک ینففه هففای ک ننففه شففففان از مصففف ط ی

م أو شففففد در نور اسفففالم و صففف ففا

اوالً اخففوان شففففدنففد آن دشففففمففنففان

هففمففچففو اعففداد عففنففب در بففوسففففتففان

وز دم اعففمففؤمففنففون اپخففوه بففه پففنففد

در شفففکسفففتنففد و تن واحففد شففففدنففد
(مثنوی ،دفتر دوّم )3713/

ح رد ختل رساعت خود را به مثابه پدری دعسوز و منربان برای اُمّت ممرفی کرده است.

موالنا میگوید:
گ ففت پ ی غ م بر شففففمففا را ای منففان

چون پففدر هسففف تل شففف یت و م نربففان

(همان ،دفتر سوّم)1934/
راسففففت مففیفففرمففود آن بففأففر کففرم

برشفففمففا من از شفففمففا مشففف ت ترم
(همان ،دفتر دوّم)2854/

نور محمد(ص)
نور نبود ،اختصففاص به پیامبران دارد و تننا صففاحب شففریمت اسففت که از آن بنره میجوید:
«گروهی از ساکنان دیوانغ ح ی ت آمدند ،صاحب شریمت بنور نبود دانست که دیوانگان را بند بای د
نناد ؛ شریمت را بند ایشان کردند( ».عیناع اه« )204 :1386 ،احادیث بسیار ن ل شده که دعیل است
بر َسبَت نور رسول اعلّه(ص) بر آفرینش آدم و حاکی از آن است که جنان و جنانیان از عوح و لل و
عرح و کرسی و جزا و همه به ط یلی آن نور پا به وجود آمده اند( ».مدرسی )58 :1382 ،درمتون
عر فانی این موتیف به نسبت موضوع ،ساب ه داشته و بل ازموعوی دیگران هل چنین نگاهی داشتهاند:
ت صاویری که در آننا طلمت زیبای مأمد(ص) با همانند شدن به «آفتاک»« ،ماه» « ،رص خور شید»،
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و ...سبب ایجاد تشبیناد بدیمی شده است:
رزّاعی در مورد اعت اد به نبود و به ویشه به ر سول اکرم(ص) ممت د ا ست :خداوند ،فر شتگان را
آفرید و پیغمبران را فر ستاد و ای شان را به و سیله ممجزاد ت یید کرد .تبلیغاد و سخنان پیغمبران از
روی هوی و هوس نیسففت بلکه ترواح های از سففرچشففمه وحی اسففت و پیغمبر ناخوانده ریشففی
ح رد مأمّد م صط ی(ص) فر ستاده خدا ا ست و شریمتش تمام شریمتها را من سوخ کرد و او
سرور و سید تمام افراد بشر است و مآموریت داشت که عرک و عجل و انس و جن را راهنمای کند
و شنادد توحید یمنی جمله (ال اهلل اال اهلل) و تی کمال ایمان مأسوک میشود که با شنادد رساعت
او یمنی جملغ (مأمّد رسفول اهلل) همراه باشفد و خداوند ،افراد بشفر مکلّف کرده اسفت که در تمام
امور دینی و دنیوی که از طرف خدا ابالغ کرده است ،از او پیروی کنند و به راستی و صدق گ تارح
ایمان دا شته با شند .باید دان ست که ع ل و اندی شه و هوح ب شر نمیتواند راه و صول به سمادد و
نزدی

شدن به خدا و اسباک ش اود و دور ماندن از او را تشخیص دهد و اینها اسراری میباشند

که ف ط لبهای پیغمبران به کشففف انها موفت شففدهاند و انواری اسففت که از بارگاه دس اعنی بر
دلهای آنان تابیده است( ».رزاعی)39:1369 ،
سنایی ح رد ر سول(ص) را اعگوی تمام عیار ان سان کامل می شمارد هر چند که ت مّالتش در
این رابطه به دیدگاه ارراق آمیز صوفیه آمیخته ا ست -و بر ا ساس اعگوی رآنی و رحمت و عطوفت
و اسفففوه ی کامل اخالق و زندگانی به تمبیر رآنی به نممت و توصفففیف ویشگی های ح فففرد
ر سول(ص) به عنوان برترین و ان سان در کرهی خاکی و مأبوک ترین مخلوق در نزد خدا میپردازد
و در اوعین ابیّ اد باک سوم پیامبر را با ص اد نوربخشی جنان و رحمت آشکار و ننان اعنی بر روی
کرهی خاکی توصیف میکند:

احففمففد مففرسففففل آن چففراغ جففنففان

رحففمففت عففاعففل آشففففکففار و نففنففان
(حدیقه ،ص )189

ان سان کاملی چون ح رد مأمّد(ص) م امی دارد که فر شته به آن ره ندارد و از مالی

باالتر

رفته اسففت تا جایی که جبرئیل به عنوان خواجه سففدرة اعمنتنی و فرشففتهی م رّک اعنی ،خدمتگزار
رسول اکرم(ص) درشب ممراج میشود:

خففدمففتففش راز بففارگففاه بففلففنففد

خوا جه سففففدره شففففد جال جل ب ند
(همان ،ص )199
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تا شفففب نیسفففت صفففب هسفففتی زاد

آففففتفففابفففی چفففون او نفففدارد یفففاد
(همان)190 :

مفففاه بفففود آن امفففام طفففارم فففاک

پففیففش روی از جففالل بسففففتففه ن ف ففاک
(همان)221 :

داروی درد دل مففن مففنففر تففوسففففت

نففور جففانففل آفففتففاک چففنففر تففوسففففت
(منطق الطیر) 22 :

عدهای سففوگندهای رآنی« ،واع ی فأی» و «واعشففمس» را به چنرة مبار و نورانی آن ح ففرد
ت ویل نموده -اند.سنایی میگوید:

نففمففت رویففش ز واع فففیففأففی آمففد

صفففف ففت زعففف اپذسفففَففجففی آمففد
(حدیقه)196 :

از منظر موالنا ،پیامبر خور شیدی ا ست منوّر و عاعمتاک که روح و جان تازه ای به این عاعل عطا
کرده تا جنان کنن و جنانیان ،آن را ببینند و جان تازه ای بگیرند .او ست که با پرتو اف شانی و ار شاد
و راهنمایی خود ،اندیشههای باطل و کدوردها را از دل میزداید.

جففان فشففففان ای آفففتففاک مففمففنففوی

مففر جففنففان کففنففنففه را بففنففمففا نففوی
(مثنوی)1 / 2225 ،

موعوی میگوید:
نففازهففای هففر دو کَففون او را رسففففد

ریرد آن خورشففف ید صفففد تو را رسفففد

کففه در افففگففنففدم بففه کففیففوان گففوی را

درکشففففیففد ای اخففتففران ا هففی روی را

در شففففمففاع بففی نففظففیففرم ال شففففویففد

ورنففه پ یش نور من رسففففوا شففففویففد
(مثنوی)6/679-682 ،

و ابففر وفَی

مففن بَشفففَففر مففن مپففث فلُ فکُففل یَففوحَففی اپعَی

مففاه مففی گففویففد بففه خففا

بففودم در نففنففاد

و حی خورشفففیففدم چ ن ین نوری بففداد

ظلمتی دارم بففه نسفففبففت بففا شفففموس

نففور دارم بففنففر ظففلففمففاد نفف ففوس

زآن ضففففمففی ف ففل تففا تففو تففابففی آوری

کفففه نفففه مفففرد آففففتفففاک انفففوری

چففون شففففمففا تففاری ف

(مثنوی)1/ 3662- 3668 ،
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« موالنا با ارادد هرچه تمام تر ،جمال نور احمدی را جمال باطنی و ممنوی او میداند که در هر
دو کَون نظیری ندارد ،زیرا فرّ و شکوه عنایت حتّ او را یاری میکند .چرا که مأمّد(ص) کسی است
که پروردگار او را برگزیده و ستوده ا ست .او خور شیدی ا ست که صدبرابر خور شید آ سمان نور
می افشاند ،با چنین زیبایی ،جا دارد که به اندازة این جنان و آن جنان یا بر این جنان و آن جنان ،ناز
و ررور ب رو شد و طبماً این ناز و ررور باید ر ش

و ریرد هل با خود دا شته با شد .زیبایی و جمال

او ورای زیبایی های این جنانی و در مرتبه ای است باالتر از آسمان»( .استمالمی)258 :
چون جمففال ا حمففدی در هر دو ک َون

کفی بُففدسففففت،ای ففرّ یفزدانفیفش عفون

نففازهففای هففر دو کَففون او را رسففففد

ریرد آن خورشففف ید صفففد تو را رسفففد

کففه در افففگففنففدم بففه کففیففوان گففوی را

درکشففففیففد ای اخففتففران ا هففی روی را

در شففففمففاع بففی نففظففیففرم ال شففففویففد

ورنففه پ یش نور من رسففففوا شففففویففد
(مثنوی)6/679-682 ،

در دفتر چنارم ،موالنا ر سول حتّ را شممی می داند برخوردار از نور اعنی ،او شممی ا ست که در
شب پر ظلمت گمراهی و نادانی ،به پا خا ست تا پناه شیران راه حتّ گردد و همچو بدر ،بدون توجّه
به ادّعای سر سر شتان که میخوا ستند مانع حرکت او برای نیل به حتّ و ح ی ت شوند ،بر صدر
فل

دین ،روان گردید.

هین ل اعّلیففل کففه شفففممی ای همففام

شففف مع انففدرشففففب ،بود انففدر یففام

بی فرورت روز روشفن هل شفب اسفت

بی پناهت شفففیر اسفففیر ارنب اسفففت...

شفففد شفففب روان

َسفففیر را نگففذارد از بففانففر سفففگففان

بدر بر صفففدر فل

(مثنوی)4/1456-1464 ،

جان کالم موالنا این است که نور و جمال مأمّدی جاودانه است ،امّا گاه گاه از کرم و بزرگواری
روی خود را پن نان میک ند ،تا جلوه های کو چ تر نیز ،ابراز وجودی کن ند .موال نا از ز بان آف تاک
کرامت بیان میدارد که،

از کرم من هر شفففبی رففایففب شفففوم

کففی رَوَم؟ ال نففمففایففل کففه رَوَم

تفا شفففمفا بی من شفففبی خ ّفاح وار

پففر زنففان پففرّیففد گپففردپ ایففن مففطففار
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همچو طاووسفففان پری عرضفففه کن ید

باز مسففت و سففرکش و ممجب شففوید
(مثنوی)6 / 683-685 ،

جمال مأم ّدی ،جمال آفتاک ممنویت مطلت اسفففت اگرچه طاعبانپ کمال و ممرفت نمیخواهند
نااهالن ،جلوه های ح ی ت او را ببینند ،امّا باید اذعان کرد که نیازی به پننان کردن نور ح ی ت نیست،
زیرا نور آن ،نه تننا جلوی چشل نا اهل را میگیرد و نا اهل نمیتواند آن را ببیند ،بلکه آفتاک آسمان
هل با همغ روشنی ،ادرا ح ی ت مطلت را ندارد.

خوا

آن که پوشففف یده سفففت نورح روی او

از که پن نان میکنی ،ای رشففف

مففی رود بففی روپففوح ایففن آفففتففاک

فرط نور اسففففت رو یش را ن ففاک

ور؟

کففآفففتففاک از وی نففمففیبففیففنففد اتففر

از که پن نان میکنی ای رشفففف

(مثنوی)6/693-695 ،

موالنا به نزول سورة ضأی برآن سیّد عاعل ،اشارد میکند و از آن برای بیان اندیشههای عرفانی
خود سففود می جوید تا نشففان دهد که نور وجود س فیّد دو عاعل ،آفتابی اسففت و جسففل مادّی ایشففان
حجابی اسففت در برابر دیدگان مردم تا تاک دیدن و بنره بردن از فیض وجود نورانی وی را داشففته
باشند .چه اگر بیش از حد به خور نزدی

شوند ،خورشید همه چیز را در آتش خویش نابود خواهد

ساخت .از سوی دیگر ،در آن ایّام که وجود ای شان با خور شید فیض ربّانی ،نورانی گ شت ،وجود
مادّی وی تبدیل به خورشید شد .واصل حت ّ اگر چه وجود مادّی و خاکی هل داشته است با تکامل
روحانی مبدّل شده است.

آففتففابفش چفون بفر آمففد زآن ففل ف

بففا شففففب تن گ ففت هین مففا وَدعَ
(مثنوی)2 /300 ،

موالنا در جای دیگر از مثنوی ،با اختصففار وایجاز هرچه تمامتر در تصففویری زیبا ،آفتاک را رمز
وحدد وجود و پرتو افشانی اعوهیّت می داند و پیامبر را که طاعب کمال مطلتّ است ،به ذرّه ای مانند
می کند که چون شففمس حت ،وجودح را با وحی به خود جذک کرد و به گلزار عشففت رسففید و نور
مطلتّ را دید ،فردیّت انسفففانی او در ح ی ت مطلتّ انأالل یافت و عوارض حیاد مادّی در او نابود
شد.
آفتاک آسمان هل ،با همغ بزرگی و درخشندگی در برابر نور ذاتی وبی پایان پیامبر ،بی نور گردید.
پیامبر ،به راستی نور بود و آفتاک ،که خود خواجغ دنیا و دین ،فرموده است« :اوّلُ ما خَلَتَ اعلّهَ نوُرپی:
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نخسففتین چیزی که خدا آفرید ،نور من بود» .در احوال پیغمبر آوردهاند که «چون خدای تماعی نورآن
ح رد را خلت کرد ،به او خطاک کرد که تو آخر رسوالنپ منی و ش یع روز جزایی .آن نور به سجده
افتاد .چون سففر برداشففت ،یکصففد و بیسففت و چنار هزار طره از او ریخت و خدا از هر طرهای،
پیغمبری از پیغمبران را آفرید»( .اسرارنامه)217 :

آن چه اوّل شفففد پد ید از ج یب ر یب

بففود نففور پففا

او بففی هففی ف

ریففب

(مدرسی)1382 :51 ،

عطار نیشابوری به این مس عه چنین اشاره میکند.

نفور او مف صففففود مفخفلفو ففاد بفود

اصففففل ممففدومففاد و موجوداد بود

حتّ چو د ید آن نور مطلت در ح فففور

آففریففد از نفور او صففففد بفأفر نفور
(همان)55 :

پیامبر در ممراج:

گ ففت « :ن توا نی و طففا ففت نب وَدَد

حسّ ضمیف است وتنُ ،سخت آیدد»

گ ففت « :بنمففا تففا ببینففد این جسففففد

تا چه حدحس ناز اسففت و بی مدد»...

چون کففه کرد ا عأففاح ،ب ن مود انففد کی

ه ی ب تی کففه کُففه شفففود زو م ُن فدَ کی

چون ز بیل و ترس بینوشفففش بففدیففد

جبرئیففل ،آمففد در آروشفففش کشفففیففد
(مثنوی)4 / 3756-3771 ،

جسل پیامبرعونی دیگرست:

بففی زتففغففیففیففری ،کففه ال شففففر فیّففه

بففی ز تففبففدیففلففی ،کففه الرففربففیففه

آ فتففاک از ذرّه کی مففد هوح شففففد؟

شفففمع از پروانففه کی بینوح شففففد؟

جسففففل ا حمففد را ت مل ّت بُففد بففدآن

ایففن تففغ فیّففر آنپ تففن بففاشففففد ،بففدان
(مثنوی)4/3787-3792 ،

صّغ راز حلیمه و پیامبر:

مصفففط ی را چون ز شفففیر او باز کرد

بر ک ش برداشفففت چون رَی أان و وَرد

و بففد

تا سففف دارد آن شفففننشفففه را به ج َدّ

می گر یزا نیففدح از هر نی ف
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چففون هففمففی آورد امففانففت را زبففیففل

شففففد به کم به ،وآ مد او ا ندر حطیل

از هوا بشففف نیففد بففا ن گی،کففای ح ط یل

تففافففت بر تو آ فتففا بی بس ع ظ یل

ای حفطفیفل ،امفروز آیففد بفر تفو زود

صففففد هزاران نور از خورشففف ید جود
(مثنوی)4/915-920،

موالنا در دا ستان کافری که منمان پیامبر شد و رفتار ر سول حتّ(ص) او را به راه ایمان و ا سالم
کشففید ،از زبان آن کافر توبه کار ،پیامبر را «شففمس بی رَمام» یمنی خورشففید کامالً روشففن و بی ابر
میخواند:

یففا رسفففول اعلّففه رسففففاعففت را تمففام

تو نمودی همچو شفففمس بی ر َمففام
(همان)5/274 ،

موالنا ممت د اسففت که بمد از پیامبر(ص) ،در هر عصففری وعیّ کاملی به دنیا میآید که ائل م ام
مأمّدی به شمار میآید ،امّا ایشان از نظرپ خ ّاح ص تان در خ ا هستند.
« همان طور که حتّی کوچ

ترین اشففمغ آفتاک را احتیاج به تار و پود و زاد و بود نیسففت و از

نور آفتاک ،رو شنایی می گیرد .روح مأمّدی که نور آفتاک ح ی ی ا ست ،احتیاج به زاد و بود ندارد».
(ان روی)10/203 ،

نور حتّ را کس ن جویففد زاد و بود

خل مت حتّ را چه حا جت تار وپود؟

کمترین خلمففت کففه بففدهففد در تواک

بففر فففزایففد بففر طففراز آفففتففاک
(مثنوی)4/ 1037-1040 ،

این جسل مادّی وی بود که مشاهدة شنیر جبرئیل را برنتابید:
مصفففف ط ی می گ ففت پ یش ج بر ئیففل

که چنان که صفففورد توسفففت ،ای خلیل

مر مرا ب نمففا ،تو مأسفففوس،آشفففکففار

تففا بففبففیففنففل مففر تففو را نففظّففاره وار

گ ف ففت« :نففتففوانففی و طففا ففت نففب فوَدَد

حسّ ضففمیف اسففت وتنُ ،سففخت آیدد »

گ ففت « :ب نمففا تففا ب ب ینففد ا ین جسففففد

تا چه حدحس ناز

اسفففت و بی مدد»...

چون کففه کرد ا عأففاح ،ب ن مود انففد کی

هففیففبففتففی کففه کُففه شففففود زو مُففن فدَکففی

چون ز ب یل و ترس ب ی نوشفففش بففدیففد

ج بر ئیففل ،آمففد در آ روشفففش کشفففیففد
(مثنوی)4 / 3756-3771 ،

سیمای نور و سرور پیامبر اکرم(ص) در متون عرفانی (با تأکید بر مثنوی)283 /

نتیجهگیری:
اینکه مأمد(ص) پیامبرنورو سرور ومأبت ا ست در ادبیاد عرفانی ساب ه طوالنی دارد .اما کمتر
ک سی چون نوعوی این ت صاویرزیبا از سیمای نورانی وی آفریده ا ست .به همان سان که نمیتوان نور
عاعمگیر خورشفففید عاعل خلت را کتمان کرد ،نور ح ی ت مأم ّدی را نیز نمیتوان انکار نمود .تابش
نور آن بر دل عا ش ان و بیدالن راه بی بدیلش به رو شنی هویدا ست .بنابر این هر پدیده ای در عاعل
ه ستی مظنری از مظاهر و صورتی از صورد های نور مأمّدی ا ست .هدف آفرینش ،تجلّی نور او
بود که اصل و پایغ هستیها و نیستیها میباشد .نوری که میتواند به ژرفای وجود انسان ن وذ کند و
عشففت به ح ی ت وجودی ختل انبیا(ص) را همواره در رگ ها جاری سففازد.وجود چنین خورشففید
تابناکی الزمغ نجاد بشففری بود تا در سففایغ پرتو وجود روح بخشففش ،زندگی ،طمل انس و ص ف ا و
مودّد بیابد و ان سان از گرداک آ ش تگی و ا ضطراک دور شود.موالنا با ت شبیه نمودن سیمای ممنوی
نبی اکرم(ص) به آفتاک عاعمتاک ،نتیجه می گیرد که ختل رسفففل نور مطلتّ حتّ اسفففت که در کاعبَد
بشری ظاهر شده است به دیگر سخن ،ح ی ت نور مأمّدی است که واسطغ فیض موجوداد دیگر
شد ه ا ست ،ت صویری که از سیمای اخال ی ر سول اکرم(ص) در منظومههای عرفانی ارائه شده در
بیشتر موارد منطبت با کتب سیره و اخبار است.
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 -12عین اع ففاد ،) 1389( ،تمنیداد ،با م دمه و تصففأی و تأشففیه و تملیت :ع یف عسففیران .تنران:
منوچنری.
 -13رزّاعی ،ابوحامد مأمّد ،)1369( ،اربمین ،ترجمه :برهان اعدّین حمدی ،نشر اطّالعاد ،تنران.
 -14فروزان ر ،بدیع اعزمان ،)1381( ،احادیث و صففص مثنوی ،تصففأی مجدّد :حسففین داودی ،تنران،
چاپ دوّم ،انتشاراد امیرکبیر.
 -15گوسفففتاوعوبون ،) 1378( ،تمدّن اسفففالم و عرک ،مترجل :مأمّدت ی فخر داعی گیالنی ،تنران ،چاپ
دوّم ،انتشاراد افراسیاک.
 -16مدرّسففی ،فاطمه ،)1382( ،سففی مرغ در آیینغ سففیمرغ( ،گزیدة منطتاعطّیر عطّار) ،ارومیه ،چاپ اوّل،
انتشاراد حسینی.
 -17ممین ،مأمد ،)1369( ،فرهنر ممین ،تنران ،امیرکبیر.
 -18موعوی ،جالل اعدّین مأمّد ،) 1371( ،مثنوی ممنوی ،تصفففأی  :رینوعداعین نیکلسفففون ،تنران ،چاپ
سوّم ،انتشاراد بنزاد.
 -19موعوی ،جالل اعدّین مأمّد ،)1371( ،مثنوی ممنوی ،تصأی  :نیکلسون ،تنران :بنزاد.

 -20موعوی ،جالل اعدّین مأمّد ،)1372( ،شرح مثنوی ،دورة  6جلدی ،تصأی  ،تألیل و توضی  :مأمد
استمالمی ،تنران ،چاپ دوّم ،انتشاراد زوّار.
 -21نوری ،حسین ،)1348( ،مأمّد ،خاتل پیامبران ،جلد دوّم ،تنران ،چاپ اوّل ،نشر حسینیّغ ارشاد.
 -22وجدانی ،حسین ،) 1362( ،نظریه اندیشمندان در مورد رآن و مأمد(ص) – آرمان – تنران.
 -23یاح ی ،مأمدجم ر ،) 1369( ،فرهنر اسففاطیر و اشففاراد داسففتانی در ادبیاد فارسففی ،انتشففاراد
سروح ،تنران.

