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 چکیده

های قرآنی، همواره در اُسوه عنوان بهانبیا  است. ادب فارسی بزرگان آثار اسالمی - ایرانی عرفان  هایگاه تجلّی ترین از مهم یکی

 کریم، قرآن در پیامبران های عرفانی داستان و فکری های ظرفیت با توأم گستردۀ حجم اند. حضورداشته بازتابادبیات عرفانی 

شمس تبریزی عارف بزرگ خطّۀ  .ستا  شده عرفانی ادبیات عرصۀ در قرآنی قصص این های گوناگونتحلیل پذیرش مایۀ

در مورد  اظهارنظرآذربایجان، که اندیشه و فکرش را در راه شناخت و ادراک طریق مکتب الهی انبیا به کمال رسانده، هدفش از 

وی  اند. داده  خرج  به  دعوتشان نشر  راه در  الهی القدر جلیل  پیامبران  که  است  مجاهداتی و ها کوشش از  مردم  کردن  پیامبران آگاه

 کوتاه، خواننده هرچند درنگی، و  نگرد و با تأمّلو با هدف تفکّر و عبرت به ماجراهای پیامبران می نو نگاهی در کتاب مقاالت با

 موضوع .بگردد دیگر کالم نیز های الیه دنبال به کالم، آشکار ساحت در مستقیم معنای بر عالوه آغاز همان از که دارد می وا را

در کتاب مقاالت از  ص() محمّدو  عیسی، موسیپیامبران، ابراهیم،  هایها و داستانتمثیل و حکایات جداگانه تحلیل مقاله، ینا

 کردن گوشزد و اندرز و پند به عرفانی تربیت و تعلیمی های مایه بن و نقش بر تأکید وی با دیدگاه شمس تبریزی است که

 را ارائه داده است.  ها آنهای گوناگونی از به تناسب افق فکری خود، دریافت و نگارنده، پرداخته اخالقی مسائل

 

 ص(، ابراهیم، عیسی، موسی) شمس تبریزی، مقاالت، محمّدهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

 و عناصر. است جسته بهره گوناگونی عناصر و هامایه از همواره امروز به تا آن، رونق و گیریشکل زمان از فارسی ادبیات

 آرایش و در ترصیع هایی هستند کهمایهبن مختلف، ادوار در...  و طب تاریخ، نجوم، حکمت، عرفان، فلسفه،: قبیل از موضوعاتی

شمس تبریزی با . اند بوده نویسندگان و گویندگان توجه و عنایت مورد همواره و داشته اساسی نقش عرفان و ادبیات، رفیع قصر

 زینت داده است. اسالمی قصص و پیامبران را با داستان و ادب عرفان صرگیری از این شیوه، قبهره

 حدود در باید والدتش. است هجری هفتم و ششم قرن در صوفیه بزرگان از تبریزی داد ملک علی بن محمد الدّین شمس»

 هامدّت از بعد شمس. نندبخوا «پرّان شیخ» را او برخی تا شد سبب او پی در پی سفرهای. باشد افتاده اتفاق هجری 825 سال

 به هجری 142 سال االخر جمادی ششم و بیست در گذشتمی عمرش از سال شصت که هنگامی ریاضت، و سیاحت و سیر

 ولی بود کامل و عالم صوفیی شمس. افتاد اتفاق بدو کامل شاعر آن دلباختگی و مولوی با او مالقات شهر، در آن و رسید قونیه

 رسیده طبع به که است دست در شمس مقاالت به نام سخنانش مجموعۀ فقط از وی. نداشت صنیفت و تألیف به ایعالقه

 شمار به جهانی عرفان نهضت در آفرین حیرت هایچهره از باید را شمس» بنابراین( 6772تاریخ ادبیات در ایران،.« )است

 (84: 6751صاحب الزمانی، .« )آورد

کامل »از حیث اتّصاف به فضایل انسانی و آراستگی به کماالت روحانی و معنوی،  شمس تبریزی عارف شوریده آذربایجانی، 

ابتدا « انَّ اهلل اولیاءُ أخفیاءِ»ص( بوده است که فرموده ) که وی از مصادیق حدیث پیامبر نامیده اند. شاید بتوان گفت« تبریزیش

وخته، در قدم حضرت حق ریخته و همچون طفلی که به و انتهای احوال وی برهمه مستور است و هر چه از علم و دانشوری اند

 دامان مادر گریزد، خود را به معبود خویش سپرده است. 

شمس، بنابر حوالت یزدانی و الطاف الهی از استعداد و نبوغی برتر از مردم زمان دارا بوده است. وی با واکاوی و اندیشه در آیات  

را با شور و جذبۀ خاصی بیان  ها آنهای عرفانی وصل معشوق، اشارات و نکته قرآنی و قصص پیامبران، همچون عاشقی جویای

 کند که انعکاس عشق الهی در کالم وی است.می

مردی که برخورد وی با جالل الدین محمّد، خضر و موسی، علیهماالسّالم را، بی اعتنایی او به تألیف و نگارش آثار خویش،  

ای از رمز و راز پیچیده زند که در هالها حضرت عیسی شباهت تامّ او را با وی فریاد میسقراط را و سرانجام حیاتِ جهانیش ب

 شده است.

 نیروهای با ها آن تقابل ویژه به  قرآن، در پیامبران شخصیتی ابعاد تنوّع و حیات دورۀ رخدادهای گستردگی میان،  این در 

 تناسب  به هریک نویسندگان و عارفانی همچون شمس، است  شده سبب اقتصادی، و سیاسی اعتقادی، جبهۀ چندین در مخالف

 چکیدۀ و عرفان و حکمت هایگزیده بر اشتمال موضوع دلیل آورند. و به  عمل  به ها آن از گوناگونی هایتحلیل خود فکری افق

 این اساس بر. دهند رقرا خود های آموزه دستورالعمل و طریقت آیینۀ عنوان به را آن تصوّف، اهل و تعلیمی صوفیه نظریّات

-هم بر افزون اخیر، کارکرد دو و عرفانی است و تعلیمی تحلیلی، جنبه سه دارای ادب فارسی این مقاله در کارکردهای پژوهش،

 است برخوردار اقناعی و انگیزشی های نقش و چندگانه معنایی های داللت عرفانی، لطایف جذّابیّت، از آن، قرآنی اهداف با سویی 

 باشد.می توجّه مورد معرفتی و تربیتی رسانۀ عنوان به سبب،  مین ه  به و

قابل ذکر است که هر چند در البالی متون عرفانی، به اختصار پیرامون نظریات شمس در مورد پیامبران سطوری مرقوم گشته  

ختصار فقط به تحلیل نظر شود. در این مقاله جهت رعایت ااست، اما تحقیق مستقل و منسجمی در این زمینه مشاهده نمی

 شمس در مورد عدۀ معدودی ازپیامبران بسنده شده است. 
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 در و بوده تحلیلی و ایکتابخانه میدانی، اطالعات آوری گرد با نظری صورت به آن شیوۀ و ندارد کاربردی جنبۀ حاضر تحقیق

 . است شده استفاده استقرایی روش از اطالعات آوری گرد

 

 (خلیل اهلل) ابراهیم

 پور نیپ شهر در نمرود عصر در او. است اسحاق و اسماعیل پدر و( آزر خلیل آزر، پسر ←) تراش بت آزر فرزند پیامبر، ابراهیم 

 قرآن، سوره پنج و بیست در( السالم علیه) ابراهیم حضرت مبارک نام( 77: 6711شمیسا، . )یافت والدت( النهرین دربین)

 ( 4: 6774موسوی همدانی، . )است شده تکرار بار نه و شصت حداقل

 الگوی نفس، بت با مبارزه در که است کاملی عارف سیمای نبوّت، مقام بر عالوه شمس مقاالت کتاب در ابراهیم سیمای 

 سرگذشت ذکر به قرآنی، دقایق و اشارات به کامل توجه با ابراهیم داستان در شمس. است گشته صفا بحر مریدان و سالکان

 با و گذاردمی سر پشت را اهللفی فنای مراحل گردد وپیروز می و سربلند عمل و نظر میدان در که دازدپرمی کاملی شیخ

 به نبی هر»خوانیم می در مقاالت چنانکه. رسدمی اللهیخلیل مقام به و گرددمی نایل بقا شهود و مرحلۀ به کامل، اطمینان

 ( 747: 6717موحد، .« )رؤیت به محمّد م،کال به موسی و خِلّت، به ابراهیم بود، مخصوص چیزی

 آتش شدن سرد نعمت از او، از جستن یاری تنها و خدا به توکل و توسل واسطۀ به ابراهیم که است عقیده این بر بزرگ عارف 

 نیز یمابراه بیرون، از برکرد آتشی نمرود. نسوزد آتش را او که باید ابراهیمی است، آتش دنیا اهل صحبت»جست.  بهره خود بر

: گفت آخر؟ سوزدمی که ببینم تا رحمت؛ نتیجۀ من قهری، نتیجه تو نمرود ای. سوزاندمی را که آتش ببینی تا کرد، بر آتشی

 ابراهیم شمس، نظر به( 617: همان) است؟ حاجت چه آزمایش است معلوم سبق چون: گفت ابراهیم.« غضبی رحمتی سبقت»

 مبدّل زیبا و طراوت پر گلستان به را سوزان آتش آن خدا، نوررحمت تأثیر شدت از و مدآ در نمرود آتش خرمن در پروابی( ع)

 اوج در که نمرودیان را و ابلیسان و داندمی الهی نوررحمت جنس از را الهی اولیاء و انبیاء و حق شیفتگان جان شمس،. ساخت

 به تنها را آتش بر غلبه و شماردمی ظلمت و آتش جنس از کنند،می سیر ناشناسی حق و خواهی فزون و جهل و غرور و کبر

 آبادشدن است. زمان کردن، خراب از بعد و شدن گلستان نوبت شکستن  بت از بعد داند؛ چونمی میسّر الهی نور رحمت وسیله

 است؛ نفس تشآ ما برای و بود نمرود آتش ابراهیم، برای آتش. چشید را خدا “سالم و بَرد” خطاب لذّتِ تا گذشت آتش از باید

 .یافت نجات است، سنگین باری همچون که آن بند و قید از تا کشت را نفس باید پس

 و است حق به عشق آتش وی، آتش چون سوزاندنمی ولی گدازد،می و سازدمی را او ابراهیم، بر مورود آتش شمس نظر به 

 الیزال دریای به و است منوّر الهی نور به معنویشان و مادی وجود که کسانی بنابراین. عرفاست نظر مطمع که است آتشی همان

 شمس. باشند مصون آن آسیب از و دهند قرار آتش سوزان هایشعله معرض در را خود که قادرند اند،شده متّصل حق حضرت

 به ههموار آتش گسترش و غضبند و آتش جنس از نشینندافروز می آتش نفس چموش مرکب بر که آنان که است باور این بر

 بهتر کسی چه شود معلوم تا است آزمایش وسیله خدا تکالیف تمام که است اعتقاد این بر و دهدمی رخ غضب و آتش وسیله

ابراهیم، بر این باور  ابتالی داستان به نمادین اشاره با شمس .گرفت نشأت فرشتگان غیرت از خدا پیامبر امتحان .کند می عمل

 «خَلِیالً إِبْرَاهِیمَ اللّهُ وَاتَّخَذَ» :ایداده در ندا ملکوت که درعالم تو خدایا بار گفتند: حق هدرگا مقرب فرشتگان است که وقتی

 کرامت این مستحق کجا از خلیل است، گشته آب ما های زهره و است غرقاب در ما هایجان تخصیص، این از( 628 النساء/)

 آبشخور تا کندمی ابراهیم امتحان بر مأمور را جبرئیل امر این نشد محقق برای خداوند که کند نشان خاطر خواهدمی گشت؟

-نمی اعتراض به دهان انکار، و حسد از مالئکه که است باور این بر سخنانش فحوای در و. سازد آشکار آنان بر را خود خلّت
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 تا است مالئکه غیرت از اهیم،ابر ابتالی درخواست این بلکه بودند طاغی ابلیس جزء نیز آنان بود چنین این اگر که گشایند

چنانکه در مقاالت  .است پوشیده و مستور نیز آنان بر خدا اسرار که بدانند گردد و مبرهن و مبرز ایشان بر حق گزینش صواب

 روی آن از بلکه بودندی؛ ابلیس بودی آن اگر که انکار؛ و حسد غیرت نه بود، مالئکه غیرت از ابراهیم ابتالی حدیث»خوانیم: می

 را او که گفتند کردند، هوا ترک اینها که گفت درگذرد؟ ما از خِلَّت به جسمانی قدم که چونست نوریم، جوهر ما که تعجب،

! است عجب لیکن و «صَدَّقنا و آمنَّا» که گفتند. است پاک و است آزاد آن از او: گفت. مال و رمه از است حاصل هوی اسباب

 ال ما اَعلمُ انّی سرّ» و گذرد،می در شما از چه به که شود، کشف هم دگر سرّ امتحان آن رد و شود، پیدا تا کنید امتحان گفت

 کرد، نظر بشنید، خلیل. قُدّوس سُبّوحٌ که بگو و شو پنهان سنگی پسِ از جبرئیل یا. شود کشف شما بر اندکی هم «تَعلَمونَ

 من گفت شد، ظاهر آمد، برون سنگ پس از و گفت باز را،ت گوسپندان همه این و بازگو، دگر یکبار: گفت. ندید شخصی صورت

 فرشتگان بعضی. کنم رجوع آن سر بر برخاستم آنچه سر از که صوفیم آن نه من گفت. نیست گوسپندان حاجت مرا جبرئیلم،

 مال کار که دگفتن نشد، معلوم هنوز را بعضی.« الکثیر علی یدّلّ القلیلُ» که کردند معلوم دانستند، خلیل حال حرکت، بدین

 (627: 6717موحد، .« )کردن باید امتحان فرزندانش به الّا باشد، سهل

 نمونه گفتند و نهادند صحّه ابراهیم نیّت حسن و صداقت بر فرشتگان اکثر امتحان، این از بعد بر این اعتقاد است که شمس 

 سربلند الهی امتحان این از ابراهیم باز .بیازمایند زندانشفر با را وی خواستند بعضی و دارد داللت آن بیشتر بر ابراهیم از آزمونی

  آمد. بیرون موفق و

 :فرمایدمی مورد این در خداوند بقره سورۀ 24 آیه

 (624بقره/) «الظّالِمینَ عَهدی الینالُ قالَ ذُرّیتی وَمِنْ قالَ إِماماً لِلنّاسِ جاعِلُک إِنّی قالَ فأتمهنّ بِکلماتٍ ربّه إِبراهیمَ ابتلی إِذْ وَ»

 را تو من: فرمود او به خداوند برآمد، آزمون عهده از خوبی به او و آزمود گوناگونی وسایل با را( ع) ابراهیم خداوند، که هنگامی» 

 .«رسد نمی ستمکاران به من پیمان: فرمود خداوند بده قرار امامانی نیز من فرزندان از: گفت( ع) ابراهیم. دادم قرار مردم امام

 بشر تاریخ طول در شاید و کرده ذکر قرآن که امتحانی ترین مهم. است داده قرار خاصّی های امتحان پیغمبران برای وندخدا 

 ذبح دستور افتادن، آتش در. آمد پیش - السالم علیه - ابراهیم حضرت برای که بود امتحاناتی باشد، نظیر کم امتحانی چنین

 ...و اسماعیل

 و حق سوی به را نادان و جاهل مردم و برافراشت پرستی یگانه و توحید پرچم تنها، و یکّه یمابراه که است معترف شمس 

 . خواند می فرا سعادتمندانه و درست راه به را آنان منطقی های استدالل با کرد ومی وگو گفت  آنان با او. کرد دعوت پرستی حق

 اُفول من اآلفِلین؛ أُحِبُّ ال إنّی: که فرماید می نقل السالم علیه ابراهیم حضرت زبان از خداوند، که آنجا شمس نظر به شاید

 سلیقه خداوند، ندارد معنی زیرا ندارد اختصاص السالم علیه ابراهیم حضرت به تنها آیه این در «من. »ندارم دوست را کنندگان

 نتیجه لذا کند. بیان است، قیامت تا بشر تمام سعادت برنامه و قانون کتاب که قرآنی در را السالمعلیه ابراهیم حضرت شخصی

 در السالم علیه ابراهیم حضرت از خداوند واقع در هاست،انسان سلیم و پاک فطرت معنای به آیه، دراین ،«من» که گیریممی

 یکی زر، یکی شاهد، یکی: پرستندمی چیزی یکی هر» .کندمی نقل ها انسان درونی و فطری قوای سخنگویِ عنوان به آیه این

 حال زبان به که صفتی ابراهیم کو «االفِلین اُحبُّ» گویدمی ابراهیم! گویندنمی «االفِلین اُحبُّ ال» گویند،می ربّی هزار. جاه

 (715: 6717موحد،) «االفلین؟ اُحبُّ ال» :گوید
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 عیسی -

 بدین شد، آبستن شوی بدون مریم وا مادر است انجیل آسمانی کتاب صاحب و الوالعزم پیامبران از مسیحا یا عیسی، مسیح 

: 6711شمیسا، . )گویند اهللروح را عیسی روی این از گشت و حامله را عیسی او و دمید مریم جبرئیل در آستین که معنی

 اینجا از و دهدمی نشان القدسروح با را او ارتباط گفت، سخن والدت روزِ همان در اینکه وی و عیسی آمیزاعجاز والدت»( 461

 (72: 6742زرین کوب، .« )است خلق سایر ورای او حال که یداستپ

کند. و در ضمن سخنانش بر ص( معرفی می) ع( را مدللی برای تزکیه و عشق به خدا و دهل زن محمّد) شمس عارف، عیسی 

نش در زیر لوای ص( و تحت سیطره قرار گرفت) ع( بر استمداد از آیین محمّد) امتیازات و کماالت وی و همچنین نیاز عیسی

 «بود. او مقام طلب جهت کندنشان جان همه این. می زنند محمّد امّۀ مِن اِجعَلنا عیسی و موسی» االنبیا اشاره دارد.خاتم

 (114: 6717موحد، )

وقتی که عیسی فرود آید بر حسب شریعت محمد حکم می کند و او خاتم اولیا است »عربی در کتاب فتوحات آورده است: ابن 

این نیز از شرف محمد است که حق تعالی والیت امتش و والیت مطلقه را به نبی رسول مکرمی ختم فرموده است. پس و 

 ) «ص(.) ولی و تابع محمد عنوان بهرسول محشور می شود و دیگری با ما  عنوان بهعیسی در قیامت دو حشر دارد که با رسل 

 ( 681: 6758موحد، 

را معرّف یکدیگر دانسته که بر اساس حکمی مبیّن و استوار از  ها آنان تمایزی قائل نشده و شمس بین عیسی و سایر پیامبر 

تر ص( را بسی واالتر و متعالی) اند. ولی در این بین جایگاه محمّدطرف احدیّت بصورت تام و اکمل به سوی مردم فرستاده شده

 ای: گویدمی عیسی. همدیگرند معرّف همه انبیا»توده است. دانسته و برغم بعضی شطحیاتش علیه وی، او را تا سر حد کمال س

 نیکو را عیسی و موسی جهود، ای نصرانی، ای: گویدمی محمّد. بشناسی را موسی تا ببین مرا بیا نشناختی، نیکو را موسی جهود

موحد، . )همدگرست مبیّن و شارح انبیا سخن. همدیگرند معرّف همه انبیا. بشناسید را ایشان تا ببینید مرا بیائید نشناختید

 هاییانسان ها آن، (671و258 / بقره سوره) «نیست تمایزی هیچ پیامبران میان» فرماید:می که قرآنهمچنان  (78: 6717

  .سازندمی متجلّی را آن خاص زمانی در و هستند( خدا از) اسمی مظهر هرکدام که کاملند

 اکرم پیامبر رسالت شروع با آن مقایسه و گهواره در عیسی حضرت فتنگ سخن ماجرای به نمادین نظری با تبریزی شمس 

 و معتقد است عیسی وی. نقصان و ضعف از نه داندمی او پختگی از ناشی را( ص) محمّد گفتن سخن دیر سالگی، چهل در( ص)

 در بود ولی سخن گفتنش کرده پیدا را عشق سلطان قبول آمادگی دلش سراچۀ رسیده و روحانی بلوغ مرحله ع( با اینکه به)

شد و او به امر خدا زبان  پرسیده او از که بود، جواب سؤالی بلکه نبود وی اختیار روی از «کیستی؟ تو» سوال درجواب گهواره

 بود، اختیار بی آن نگفت، دیگر اما گفت، سخن یک آن خوارگی شیر اول در اگر عیسی»داد.  گشود و بر حقّانیّت خود شهادت

 چهل بعد محمّد گفت، سخن حال در عیسی» (677: 6717موحد، . )آید نیک ناگاه کشد الف بچه چنانکه رام، غیر من رَمیاً

 انسان دل کندمی تصریح در جایی دیگر شمس( 75 همان:) «.بود محبوب زیرا کمال، از بلکه نقصان از نه آمد، سخن در سال

 یَسَعُنِی لَا» قدسی حدیث مصداق به و گردد معرفی...  و موسی و سیعی ثقل مرکز تواندمی حقیقی، عشق گاهتجلی عنوان به

 جای خود در مرا مؤمنم بندۀ قلب ولی گنجم؛ نمی آسمانم و زمین در من الْمُؤْمِنِ، عَبْدِیَ قَلْبُ یَسَعُنِی وَلکِن سَمائِی وَال أرْضِی

 عنایت این سایه در و گیرد قرار احدیّت حضرت جایگاه هک است برخوردار واالیی توانایی از کند، دلیمی نشان خاطر ،«دهد می

 اهلل اولیا و اطهار الهی، ائمه پیامبران و دین بزرگان که گیرد قرار خداوند به محبت و عرفان از ای مرتبه چنان در الهی، وعدۀ و

 خود در را همه. »عاجزند آن درک از نیز هازمین و هاآسمان حتی که داندمی بیکرانی عالم را انسان قلب و اندیافته دست بدان
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 چه بیکرانی، عالم تو. بینی خود اندرون در الیاس، و خضر و دجال و اسیه و حوا و آدم و نوح و ابراهیم و عیسی و موسی از بینی،

 عرش بر مرا، نیابی ها آسمان در ،«المؤمن عبدی قلب یسعنی بل الارضی، و سمائی الیسعنی» ها؟زمین و هاستآسمان جای

 ( 267 همان:) «.نیابی

 پست و باال خم در نگنجم من است فرموده حق که پیغمبر گفت

 عزیز ای دان یقین این نگنجم من نیز عرش و آسمان و زمین در 

 طلب دلها آن در جویی مرا گر عجب ای بگنجم مؤمن دل در 

 متقی یا رویتی من جنۀ تلتقی عبادی، فی ادخل: گفت

 مدید بس باشد عرش بزرگی خود خویش یپهنا با نور آن با عرش

  رسید معنی چون کیست صورت لیک خویش جای از برفت را آن بدید چون

 (6/2187-2112استعالمی، ) 

 قلب باشد، داشته خانه خداوند، اگر است معتقد و داندمی وی قلب را انسان هستی و وجودی بخش ترینلطیف شمس، اینبنابر 

 بدتر را وی و کندمی تلقی کافر را معرفتی چنین منکر و. است کامل انسان دل و مؤمن دل داوند،خ حریم و اوست خانه مؤمن،

 است بدتر و است کافرتر او است، پاره گوشت این قلب: گوید که او» .داندمی خدا پسر را( ع) عیسی که کندمی معرفی کسی از

بهره چنانکه برزگر از اشاره به این نکته بی (217: 6717موحد،« ).گویدمی خدا پسر را عیسی که او از است بدتر و نصرانی، از

 و ایشان با مردی تماس بدون فرماید خلق مادرش رحم در را عیسی حضرت که گرفت تعلق این به خداوند مشیت»نبوده است. 

 نزد عیسی مَثَل: فرمود احدیّت حضرت. آمد سنگین سخت زمان آن مردم بر معنی این و شد متولد مادر از عیسی حضرت

 مثل نداشتن پدر جهت از هم عیسی حضرت و مادری و پدر بدون یعنی. آفرید خاک از را او که است آدم مثل عالم پروردگار

 (61: 6777برزگر، .« )است آدم حضرت

 گفتارش شاهد ستاید ومی را وی بیان و اندیشه و دارد تأکید( ع) عیسی گراییمثبت و نظرینیک جاوید دولت بر عارف شهیر 

 بر هادست همه کرد، گذر مرداری بر شیخ باشد؟ کی عیب بر نظر را نیک مردم خود،» .نمایدمی ترسیم داستانی به اشاره با را

 چه: گفتند. کرد تیز گام نه گردانید، روی نه گرفت، بینی نه شیخ. گذشتندمی شتاب به و گردانیدند،می رو و بودند، نهاده بینی

: 6717موحد، .« )را شما گفتمی جوابی حال به زبان مردار آن دیگر و! خوب و سپیدست چه هایشدندان آن: گفت نگری؟می

71) 

-دندان زیبایی مؤثر، سخنی با و ایستدمی بیند،می رهگذری در جویعیب مردم گروه یک با را ایمرده سگ وقتی( ع) عیسی 

 روشن را( ع) عیسی شمس، پس. کندمی معرفی مروارید همچون زیبا و سپید نمود،می زشت دیگران نظر در که را سگ های

 .است افکنده سایه کاینات بر که داندنظرمی کمالِ با بینی

 حوائج به تعلّقش نشانۀ چهارم آسمان در را وی توقف و کندمی اشاره عیسی ناتمام عروج به ضمنی طور به در نهایت شمس، 

 همراه سوزنی اما دهد،می ترجیح را کوه یا غار در گزینیعزلت و پارساست و زاهد وی ظرمن از عیسی چند هر. داندمی زمینی

 شیر بایدمی مرد گربه، از موش که گریختمی دنیا از همچنین عیسی. »کند صعود مرتبۀ افالک آن از تواند با آننمی که دارد

 (744 همان:.« )کندمی فدا و نخورد غم و بازدمی در تا سر، هفت

 



 فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات

 621 -641، صفحات 6411 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

672 

 

 (ص) محمّد

: 6751زندگانی حیدری نراقی، ) «باشدمی عبدمناف بن هاشم بن عبدالمطلب بن عبداللّه فرزند النبیّین، خاتم( ص) محمّد» 

 مخالفانش و موافقان بین هاقرن طی عقایدش و افکار اعمال، زندگی، تمام. است تاریخ هایشخصیّت ترینگذارتأثیر از وی( 67

 دیده( ص) محمّد مقام به شوریدگی نوعی شطحیّات، ایپاره رغم به نیز شمس مقاالت در اساس این بر. است بوده بحث مورد

 پیامبر به شمس نگاه نوع زیرا. است اهمّیّت خور در بزرگوار آن درباره آذربایجانی عارف تحلیلی آرای بعضی به توجه. شودمی

 . است داشته سابقه گذشته متون در کمتر که شده، داده نشان لونی به رهایشجستا و گفتار در اسالم

 با است معتقد و کند می معرفی معشوق معنی به عاشق و متعالی کامل، انسان نمونه را( ص) محمّد حضرت تبریزی، شمس 

 معشوق معنای به عاشق باید او را محبوب، و معشوق درک در بشری عقل قدرت محدودیّت و( ص) محمّد انسانی بعدُ به توجه

( ص) محمّد توسط بندگان تعلیم و عبادات اعمال، تمام وی. است شده گذاشته ودیعه به وجودش در کماالت تمام که ستدان

 عاشق که گویم بود؟ عاشق السّالمعلیه رسول که پرسند ازمن اگر: »خوانیممی مقاالت در. داندمی ازلی معشوق به عشق از را،

موحد، .« )معشوق معنی به گوئیم عاشق را او پس شود،می سرگشته محبوب اندربی عقل اما بود، محبوب و معشوق نبود،

 یعنی آن، پیام گیرنده به را قرآن اهمّیّت و. دهدمی برتری است، مکتوب کالم که قرآن بر را( ص) محمّد شمس،( 674: 6717

 آیت اوست، اهلل کتاب است، راهبر که است مرادی آن نیست، مصحف اهلل، کتاب این از مراد: »گویدمی و داندمی( ص) محمّد

( صامت قرآن) اهلل کتاب راستین مبلّغ که داندمی بشریّت عالم منجی و ناطق قرآن را پیامبر و... « هاستآیت آیت آن در اوست،

 کلمات و حروف صرف نه است( ص) رسول حضرت خدا، بنده( قرآن) آفرینش بزرگ متن این فهم مالک است معتقد و باشدمی

 به تعظیم که داندمی منزلتی و رتبه چنان دارای را پیامبر و( 65همان: .« )مجرد نبشتۀ نه بندۀ خداست برهاند ترا آنچه. »نآ

 از که کنممی تعظیم بدان گفت، خدا که کنمنمی تعظیم بدان را قرآن من. »خداوند نه داندمی( ص) محمّد تکریم به را قرآن

 و پیدا او پیش مصالح همه» همچنین( 176همان: .« )آمد برون او دهان از که بدان. آمد برون سلّم و اهلل صلّی مصطفی دهان

 از لحظه یک تام، استغراق وجود با محمّد که است معتقد و برشمرده( ص) محمّد برای شمس که است دیگری صفت «آشکار

 را خود رسالت توانستنمی سُکر حالت در وحی پیام داعی زیرا. کردمی را مشیت مسلمین امور مصالح و شدنمی خود بی خود

. بود حال درهمه او کار مدد و یار حامی، خداوند و بود خطیر امر این در شرط تریناساسی بیداری و هُشیاری بلکه دهد انجام

-125 همان:.« )است آشکار و پیدا او پیش مصالح همه بلکه شود؟ خود بی خود ز خود هیچ که زیرا است، مصطفی حال آن»

 رازی فخر محمد با را( محمّد حضرت) تازی محمّد که تازدمی فخررازی به ،(ص) محمّد مقام و ارزش دلیل به شمس( 127

 و پنداردمی کافرمطلق را او و است برده سؤال زیر را رازی فخر جسارت و گشایدمی او نکوهش به زبان و دانسته سنگ رازی هم

: گویدمی و. داندمی معنا عالم استنباط در عقل حدود رازی، فخر همچون ایفالسفه هایظریهن ردّ در را خود نظر تحلیل مبنای

 کافر این نباشد؟ وقت مرتد این. گویدمی چنین رازی محمّد و گویدمی چنین تازی محمّد: گفت که داشت زهره چه رازی فخر»

 به( محمّد حضرت جمله از) انبیا همۀ در چرا که کندمی اعتراض هریوه شهاب به و( 255 همان:. )کند توبه مگر نبود؟ مطلق

 و( 276 همان:.« )انبیا مهمّ در نگریستمی کرشمه به ریاضت، از بود گداخته سخت دمشق در هریوه، شهاب. »نگردمی کرشمه

 فرو آنم از یخ دند،کر نقل سخن چند القضاتازعین» .داندمی یخ سردی به پیامبر گفتار برابر در را همدانی القضاهعین سخن

 این از هم عنه اهلل رضی عباس ابن از و.« نبودی کاشکی: »بگویم را بوده چیزی که باد شکسته دهانم است گفته که بارد،می

 ( 117همان: .« )این خالف علیه اهلل صلوات مصطفی از و کردند، روایت جنس
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 بهتر را مصطفی موجز کالم و پرداخته «دَلَّ و قَلَّ ما خَیرُالکالمِ» اصل به توجه با حکیمان و فالسفه کالم اطالۀ نقد به همچنین 

 اقرار و( 174 همان:.« )است بِه مصطفی کالم. نیست چندان دلَّ و قلَّ ما الکالم خیرُ: »گویدمی و. داندمی دیگران کالم اطالۀ از

 ذوق و ذوقندبی ها آن همۀ چون دهمنمی شیقری و قشیری هایرساله هزار صد به را مصطفی از خبر کمترین من که کندمی

 استاد شهید، متفکر هم چنان که( 217 همان:. )است معنی و عشق از مملو( ص) محمّد کالم زیرا. ندارند را محمّد کالم

 و معنوی هیجان و شور از سرشار اکرم رسول هایمناجات و کلمات حاالت، زندگی،: »فرماید می مورد این در مطهری مرتضی

 وی که گیردمی خرده( الدین محیی) عربی بن محمّد به شمس،(614: 6717مطهری، .« )است عرفانی اشارات از مملو و هیال

( ص) محمّد بر را خود شطح، زبان به وجد، و سُکر حالت در عربیابن است معتقد و داندمی کل عقل قالب در را پیامبر عظمت

 در عربی بن محمد شیخ که چنان. »است خود دارپرده کس هر گویدمی و است خوانده خویش دار پرده را او و داده برتری

 و دهدمی قرار توبیخ مورد گفتارش مناسبت به را ابایزید و( 277: 6717موحد، !« )ماست دارپرده محمّد که گفتمی دمشق

 ( 477 همان:. )کندمی تعبیر او خبریبی نشانۀ را او «سبحانی»

 حضرت، حضور و وجود از نیازی،بی و غنا همۀ با خداوند که است میزانی به( ص) محمّد مقام عظمت و ارج است معتقد شمس 

 گوییمی همچنان چند. »ندارند او از گریزی معرفت، و کمال به رسیدن برای نیز، خالئق نسبت، همان به و است ناگزیر عالم در

 یک در حال این با( 721همان:) «است؟ چگونه! نیست مستغنی محمّد از حق! رسیده؟ حق به ام،مستغنی محمّد از من که

 الّا بینمنمی سجن هیچ دنیا در من: گویدمی و کندمی اعتراض «المؤمن سِجن الدّنیا» حضرت، از حدیثی بر دیگر، موضع

 واقعی مؤمن که کندیم معرفی آخرت برای ایمزرعه را دنیا تحلیل این با لذا شود،می قائل تفاوت عباد و مؤمن بین و. خوشی

 سجن هیچ من چو المؤمن، سِجنُ الدّنیا که حدیث این در الّا پیچیدم نه م ع پیغامبر حدیث درهیچ» چیندمی بر هاتوشه آن، از

 (166 همان:.« )دیگرند قومی عباد. گفت المؤمن سِجن العِباد؛ سِجن الدُّنیا که نگفت او آنکه الّا کو؟ سجن: گویممی. بینمنمی

 پیامبر نام کنار در را هاشخصیّت از برخی اسامی شمس که است این مقاالت، در اسالم پیامبر شخصیت دربارۀ مفاهیم دیگر از 

 ها آن قرب جهت به دارد قصد یا و ببرد باال ها آن شخصیّت نسبت به را حضرت مقام تا که است این هدفش و است آورده اسالم

 نیکو را موسی جهود ای: گویدمی عیسی. همدیگرند معرّف همه انبیا،» .نماید تکریم را مقامشان و نهد ارج ها آن به حضرت، با

 بیائید اید،نشناخته نیکو را عیسی و موسی جهود، ای نصرانی، ای: گویدمی محمّد. بشناسی را موسی تا ببین مرا بیا نشناختی،

 یا که گفتند یاران آن از بعد. همدیگرست مبیّن و شارح انبیا سخن. گرندهمدی معرّف همه انبیا،. بشناسید را ایشان تا ببینید مرا

 یعنی. «رَبَّه عَرفَ فَقد نَفسه عَرَفَ مَن: »گفت باشد؟ که تو معرّف النبیّینی، خاتم تو اکنون بود، قبله من معرّف نبی هر اهللرسول

 دین ترین کامل دینش و انبیا اکمل( ص) محمّد دارد اعتقاد سشم اینبنابر( 78 همان:.« )رَبّی عَرَفَ فَقَد نَفسی عَرَفَ مَن»

 در نبوی احادیث ترینبسامدپر از یکی همچنانکه. است شناخته را خدایش بشناسد را( ص) محمّد کس هر و است آسمانی

 داندنمی نفس معرفت را روایت این در شده خواسته معرفتِ شمس، که است «رَبَّهُ عَرفَ فقد نَفسهُ عَرفَ مَن» شمس، مقاالت

( ص) محمّد است معتقد زیرا «ه» نه داندمی «ی» را حدیث در «نفس» واقعی الیهمضاف و داندمی رسول جان معرفت بلکه

 را او کنیم؟ چه گفتند است، النبیّین خاتم کند تعریف که را محمّد اکنون. »گفت «نفسه» این بنابر «نفسی» بگوید بود شرمش

 واژۀ انتخاب دلیل دارد اعتقاد و( 774 همان:.« )گفت «نَفسَه عَرَفَ مَن» «رَبّی عَرَفَ فَقَد نَفسی عَرَفَ مَن» :بگوید که بود شرم

 تا است کافی عرفانی اشاره یک سرّ، اصحاب و عارفان بر و دارد احاطه عوالم همۀ بر نفس که است آن روح، و عقل جای به نفس

  (761 همان:. )برسند مقصود منزل سر به
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 آُنملهً لو دَنَوتُ»آیۀ  طبق و است کرده تشریح و تحلیل خاصی رغبت و حدّت با را حضرت به خطاب آیات عارف بزرگ، 

 پیش درگاه تا که عقل، سمبل را جبرئیل و کندمی اشاره( حضرت با مواجهه جبرئیل) پیامبر معراج به ضمنی بطور«  الحترقتُ

 کرده معرفی رسد،می دوست حضرت به و پویدمی ره درون تا که عشق، سمبل را( ص) محمّد و ندارد، راه درون به و رودمی

 شد نائل المنتهی سدره به خدا پیامبر: »است آورده خود کتاب در قرآن آیات به تمسّک با را روایت نیزاین «شیمل» حتّی. است

 یک اگر و کنم گذر جا این بر من که نیست رسزاوا! رو پیش خدا رسول ای گفت جبرئیل گاه آن و شد روبرو هایی حجاب با و

 او تک در جبرئیل: »اشاره شده آن به نیز مقاالت در چنانچه( 774: 6787شیمل، .« )سوخت خواهم شوم ترنزدیک انگشت بند

 شمس اتمه،خ در( 652: 6717موحد، .« )الحترقتُ آُنملهً دنوتُ لو کردن، نتوانم گویدمی جبرئیل بیا، را جبرئیل گویدمی. نرسد

 اصل همان این، و. یابی دست ازلی عشق به تا باشی داشته دل از معراجی کن جهد هم تو انسان ای که کندمی نشان خاطر

 به او که است آن محمّد متابعت. »داشتند پیامبر سلوک در خلوص به بلیغی تأکید شمس که چیزی همان است پیامبر متابعت

 ( 148 همان:.« )کنی حاصل دل در رگاهیقرا تا کن جهد او، پی در بروی هم تو رفت، معراج

 فرجام را محمّدیه حقیقت و. سرگردانند نور آن در موسی و عیسی که داندمی النّور جامع و اکمل و اتمّ را( ص) محمد شمس 

 تاراج به را خضر و موسی که است دیگر نوری. »گیردمی بر در را حقایق که داندمی کامل انسان کامل صورت و انسانی کمال

 همان:! )کرده غلبه انوار همه بر محمد. بینی حیران نور آن در نگری موسی در. بینی سرگردان نور آن در نگری عیسی در. دهد

-می آن از را خود باطن نور و علم اولیا، و انبیا همه که است به مثابه مشکاتی( ص) محمّد صوفیان، نگاه از همچنانکه( 254

 (  665-667: 6758 ،6، ج موحد. )گیرند

 

 (ع) موسی

 دست و یافته نمود عرفانی کتب در ایشان، زندگی داستان اجزای تک تک که هستند پیامبرانی جملۀ از( ع) موسی حضرت 

 الهی عنایت با وفات تا والدت از که است مریدی چون نگاه شمس در( ع) است. موسی شده معرفتی تعالیم بیان برای ایمایه

 گردیده واصل الهی خلیفه حقیقت منزل به و آزموده را معنوی طریقت نهاده، گام ربّانی شریعت مسیر در یافته، مون و رشد

 شود و می فراموشش ها سختی و ها مرارت همۀ عشق، خلوت در که بیندمی خداوند تجلّی مدهوش چنان را( ع) موسی است وی

 .آید در می رقص به وتخل این هیجان از است، بازی عشق این شاهد که کوهی

 خطرناک هایوادی و ساخته آشکار را خویش گانۀ نه معجزات الهی، مدد به اسراییل بنی قوم برای چون شیخ کاملی موسی 

شمس با مهارت  است. آمده نایل الهی مقامات به و گذاشته سر پشت است، نفس و شیطان مثل که را ستمگر فرعون از رهایی

کند تا بتواند ع( و تمسّک به برخی آیات قرآنی، پند و پیام خود را بیان می) حکایاتی از زندگی موسی بیان تمثیل و خاص و با

. بود کالم عارف موسی. »گرفت لقب اهللکلیم بود کالم عارف موسی چون شمس، نظر در ذهن خواننده تأثیری عمیق بگذارد. به

 (75: 6717موحد، .« )اهلل کلیم

 جهت یک از: است گونه دو به عرفا التفات این. است بوده توجه مورد همواره الهی پیامبر این هاینداستا کتب عرفانی، در 

 دیگر سوی از پردازند ومی عارفانه تعلیمات و مسائل بیان به گونه این و اندبخشیده عرفانی صبغۀ را هاداستان این وقایع برخی،

 داستان، در موجود های شخصیت و عناصر از نماد و رمز استعاره، تشبیه، چون هم زبان، های قابلیت از گیریبهره با تا کوشندمی

 .کنند استفاده مریدان تعلیم جهت در
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کوه اشاره  بر حق ذات تجلی آن، پی در و الهی جمال رؤیت بر مبنی خداوند از( ع) موسی حضرت درخواست شمس به داستان 

 ما گاه وعده به موسی آمد که هنگامی و: »است شده مطرح «اعراف» مبارکه سوره 647 آیۀ در تفصیل کرده که این داستان به

 سوی به بنگر ولیکن مرا دید نخواهی هرگز: گفت. تو بر بنگرم که من به بنمایان پروردگارا: گفت پروردگارش، او با گفت سخن و

 و گردانیدش هموار کرد تجلّی کوه، برای او پروردگار که زمانی پس. ببینی مرا زودی به خود برجای گرفت آرام اگر تا کوه

.« هستم مؤمنان نخستین من و تو سوی به بازگشتم تو، منزّهی: گفت آمد به هوش که بیفتاد و هنگامی هوشبی موسی

 شد، مستغرق رؤیت در و گرفت، فرو را او و آورد موسی به روی رؤیت حقیقت چون»خوانیم ( در کتاب مقاالت می647اعراف/)

 دیدن در چون که تعجب؛ و انکار در است مبالغه این. نبینی هرگز دید، خواهی چنان اگر یعنی ترانی؛ لَن: داد جواب. نیاَر: گفت

 و اوست ذکر قرآن بیشتر که اهلل کلیم و اهلل محبوب موسی به بریم گمان چون نه اگر و ببینم؟ تا بنمای گوئیمی چون غرقی،

. خواند جبلش ثبات و پابرجائی و عظمت از که است موسی ذات جبل آن الجَبلِ، الی انظر لیکن و...  ذکره اکثر شیئاً احب من

 ( 674همان: ) «. بینی مرا نگری خود در یعنی

 خود حقیقی پاسخ نیز حق حضرت دلیل همین به و دارد خداوند از بزرگ بسیار درخواستی( ع) موسی حضرت به نظر شمس،

گوید تو که در دیدن غرقی و به و ومی دهدمی است، کوه که عالم این موجود استوارترین کردن پاره پاره با را حضرت آن به

 چه اما. ندارد را حق ذات رؤیت یارای عالم این در موجودی کنی؟ هیچای، چرا این درخواست را از ما میکمال رؤیت رسیده

 که چنان است قلبی اطمینان دنبال به فقط آیا باشد؟ داشته خداوند از درخواستی چنین( ع) موسی حضرت تا شده باعث چیز

 حضرت شمس آن نظر به هاست؟این از بیش درخواست این عمق یا ؟«قلبی لِیَطمَئنّ: »فرمود( ع) ابراهیم حضرت تر،پیش

 امتیاز و است آفریده خود برای را او خداوند که ایبنده برای نبوده جا به نا البته که اندبوده الهی ویژه عنایات پی در همواره

  داده است چنین درخواستی از خدایش کند. اللهی کلیم

 کن، یاد موسى از آسمانی کتاب این در و»فرماید: می و داده قرار خطاب را موسی ثنا و مدح بهترین با مریم سوره در خداوند 

 نزدیک( خود به) را او نجواکنان و اندیمفراخو طور کوه راست طرف از را او مقام. ما واال پیامبرى و رسول و بود، مخلص او که

 آیه مخلص، در» گرداند. خالص و پاک را او پروردگار که رسید جایی به بندگی و اطاعت با او لذا( 86-82/ مریم) «ساختیم

 در هن و او در نه باشد، نداشته نصیبى او در کسى خدا غیر و داده قرار خود براى خالص را او خداوند که است کسى از عبارت

  (57: 6774موسوی همدانی، ) «است. عبودیت هاىمقام بلندترین مقام، این و او، عمل

 او طلب با و کرد زبر و زیر را او و تابید او بر طلب از پرتوی که بود طالبینی و انبیا از یکی کند که موسیباز شمس تأکید می

 به را کوه شمس (778: 6717موحد، ) «باز رفت. هم از جبل کرد، اثر او طلب موسی، یکی طالبان از این» .شد متالشی کوه

گوید خدا در وجود موسی تجلّی کرد تا حقیقت رؤیت را به می و کندمی تشبیه موسی ذات به آن ثبات و عظمت ویژگی خاطر

 حیران و سرگردان خدا تجلی نور در و یافت را( خدا) نار تا رفت نور دنبال به او نبود عام گوید مطلوب موسیو می او بفهماند

 امت فتراکیان از را او که خواهدمی خدا از موسی خاطر همین به کند درک را نور آن تواندمی که است( ص) محمّد فقط. شد

 فریاد که آنجا تا سوزدمی آن حقیقت و درویشی عشق در که اوست و کند درک را خدا نور حقیقت تا دهد قرار( ص) محمّد

 حقیقت از که داندمی زنانیالف را خود زمان دراویش شمس که است حالی در این و «محمد امّه من إجعلنی» کشدمی

 همان:) «.محمد امه من اجعلنی: کندمی فریاد موسی تا. اندسوختهمی درویشی عشق در معظم انبیا همه» .ندارند خبر درویشی

247 ) 
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 هنوز رسیده است، ولی معتقد است اهلل فی فنای مرتبۀ به طور اهمیعادگ در داند کهو نبی می ولی را( ع) موسی وی، حضرت 

 فرعون، از موسی» شود.می عبد و معبود کامل وحدت از این صفات مانع و است جاری( ع) موسی وجود در بشری صفات

  (671 همان:) «.بود ترولی او از این اما بود، ولی آن. بود ترفرعون

-داند و با اینکه اورا نبی میامل موسی با معبودش اشاره کرده و او را در متابعت کامل نمیعارف بزرگ بارها بر عدم وحدت ک 

ص( ) ص( را نتیجۀ متابعت محمّد) نهد. در حالی که معراج با سعادت محمّدخواند ولی برمتابعت وی انگشت اعتراض می

 کرده است.  دانسته که حقیقت متابعت را شناخته و در سایۀ آن، قرارگاهی در دل حاصل

 و باشند خداوند محضر درک الیق تا برسند خود از فنای و نیستی از ایمرحله به باید ابتدا پیامبران تمام پیداست که چنان 

 منیّت ترک که به درجات باالترین در و شودمی آغاز است دنیوی مقامات و تعلقات کردن رها که مراحل ترینساده از فنا، این

 خود فرق -بود نبی السالم علیه موسی»امه دارد. در حالی که اندکی از منیّت در وجود موسی هنوز پابرجا بود. اد مینجامد، بنده

 و رسول میان فرق و. دارد کتاب که است آن رسول که اندگفته صورت اهل که فرق آن غیر رسول، و نبی میان پرسمنمی

 متابعت. رودمی کجاها خاطرش است، شده خیره گویم،می متابعت سخن -اند شده مغرور بدان ظاهر اهل که پرسمنمی اولولعزم

 محمّد ندید، را متابعت رفت، خضر بر موسی چون. بیار آب برو که موسی، داد او دست به سبویی. ندانست آمد، او خانه در به

 (675 همان:. )گفت بایسته کلمات و کرد شایسته و بایسته نظر درویش در بدید را درویش آن محمّد چون شناخت را متابعت

 تعلیم تو به آنچه از تا کنم پیروی تو از من گوید آیاخواهد و میاش را میخضر علم و شکیبایی حضرت از جاللت، موسی با آن

 تحمّل و صبر من در همراهی توانی نمی هرگز تو: گویدخضر می بیاموزی؟ من به است، را صالح و رشد مایۀ و است شده داده

کند که علم خضر و هر باشی؟ وخاطر نشان می شکیبا نداری آگاهی آن به که اسراری و رموز مورد در توانی می گونهچ کنی،

آبی نیست که یک پرنده به منقار گرفته است و علم و شکیبایی محمّد بر تمام  مقدار اندازه آنچه از علم بر روی زمین است، به

 خضر. رو خضر خدمت به روز چند اکنون گفتند»ست که شایسته ستودن است. علوم سایه افکنده است و فقط چنین علمی ا

 نور آن در نگری عیسی در. دهد تاراج به را خضر و موسی که است دیگر نوری «محمد امه من اجعلنی اللهمّ» که گویدمی هم

 ذکر، آن و چله آن بنگر آخر! کرده بهغل انوار همه بر که نوری را محمّد. بینی حیران نور آن در نگری موسی در. بینی سرگردان

 بلکه بردن، نیارد آن تمنای موسی که کجا محمّد متابعت. لیله اربعین: بود اشارت را موسی آری هست؟ محمد متابعت هیچ

 که بشر از نیست کس، هیچ»گوید: عارف بزرگ در جایی دیگر از سخنانش می (254 همان:) «.گردان او فتراکیان از مرا گوید

. کردند خضر به حواله. بگفت این درآمد، او در چیزی! گفت «االرض وجه علی ممّن اعلم انا» موسی. نباشد انانیّت از قدری او در

 (27 همان:) «.رفت برون او از آن بود، او پیش روز چند تا

، شیطان معرفی همچنین شمس با اشاره به داستان کشته شدن مرد قبطی به دست موسی، خشم موسی و عمل مرد قبطی را 

دارد و بر اساس آدم جریان دارد و او را به امور ناپسند وا میفرماید: شیطان در خون بنیگوید حضرت رسول میکند و میمی

کشد. چنین بینشی شیطانِ معنی را قبول دارد و بر شیطان صوری که دارای صورت ترکمان با بُرطله باشد قلم بطالن می

. آدم بنی فی لیجری الشیطان ان: فرمایدمی رسول: گفتم الشیطان، عمل من هذا: آیت این معنی در گفتم،می رمزی روزی»

 که موسی، در درآمد گرمیی. کنندمی نقش که نباشد بُرطله با ترکمان صورت آن شیطان این پس العروق، فی الدم مجری

و نیز نظر مفسّرین دربارۀ عمل موسی  داستان در تکمیل مضمون (264 همان:. )بود شیطان گرمی آن را، مر قبطی زد مشت

  ام.برای خوانندگان عزیز دو بند را مرقوم کرده
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 عَدُوِّهِ مِنْ هذا وَ شیعَتِهِ مِنْ هذا یَقْتَتِالنِ رَجُلَیْنِ فیها فَوَجَدَ أَهْلِها مِنْ غَفْلَۀٍ حینِ  عَلى الْمَدینَۀَ دَخَلَ وَ»: فرماید می قرآن 

 قالَ.«» مُبینٌ مُضِلٌّ عَدُوٌّ إِنَّهُ الشَّیْطانِ عَمَلِ مِنْ هذا قالَ عَلَیْهِ  فَقَضى  مُوسى فَوَکَزَهُ عَدُوِّهِ مِنْ الَّذی عَلَى شیعَتِهِ مِنْ ذیالَّ فَاسْتَغاثَهُ

 شهر وارد( موسی) بودند غفلت در شهر اهل که امىهنگ به و ؛« الرَّحیمُ الْغَفُورُ هُوَ إِنَّهُ لَهُ فَغَفَرَ  لی فَاغْفِرْ  نَفْسی ظَلَمْتُ إِنِّی رَبِّ

 از که آن دشمنانش، از دیگرى و ،(اسرائیل بنى) بود او پیروان از یکى مشغولند نزاع و جنگ به که دید را مرد دو ناگهان شد

 زمین بر و) ساخت را او کار و زد او بر سینۀ محکمى مشت موسى نمود کمک تقاضاى وى از دشمنش برابر در بود او پیروان

! پروردگارا: »کرد عرض( سپس) «است آشکارى کننده  گمراه و دشمن او که بود، شیطان ازعمل این: »گفت موسى( مرد و افتاد

 (61 و 68 قصص/ سوره! )است رحیم و غفور او که بخشید، را او خداوند!« ببخش مرا کردم ستم خویشتن به من

 داند که در پسِ هیأت ظاهری آدمی، نهان است. شیطان گمراه کننده میزنی خود را بر مرد قبطی، موسی، عامل مشت

 زحمت به را خود عمل، این با او است بوده اولی ترک موسی عمل این که است این اندپرداخته آن بیان به مفسرین آنچه ولی 

 عمل آنکه بی شود ترک بهتری ارک که شودمی موجب بلکه نیست حرام ذاتاً که است کاری معنی به اولی ترک است و انداخته

 .باشد شده انجام خالفی

کند موسی با آن همه ریاضت و خواند و در ضمن سخنانش اقرار میشمس، در جای دیگر چلّه نشینی را قصۀ موسی بر می

هد که او را از خواپسندد و از خدا میها میص( و سلوک عرفانی او را بدون چلّه و چلّه نشستن) نشینی، محمّداعتکاف و چلّه

 کوران این. برخوان «موسی اذ واعدنا و» است؛ موسی قصه در آن. ننشست چلّه محمد هرگز»فتراکیان امّت محمد قرار دهد. 

-724: 6717موحد، ) «! گردان دیدار اهل از مرا یعنی. زندمی محمّد امه من اجعلنی ربّ عظمت، آن با موسی که بینندنمی

ص( است. دو آیه درقرآن بر چلّه ) رگاه باری تعالی خواهان دیدار حق به واسطۀ شفاعت حضرت محمّدوی با التماس از د (727

 هارُونَ لِأَخیهِ  مُوسى قالَ وَ لَیْلَۀً أَرْبَعینَ رَبِّهِ میقاتُ فَتَمَّ بِعَشْرٍ أَتْمَمْناها وَ لَیْلَۀً ثَالثینَ  مُوسى واعَدْنا وَ»نشینی موسی داللت دارد. 

 ده با را آن سپس گذاشتیم وعده شب سى موسى، با ما (و642 / اعراف) الْمُفْسِدینَ سَبیلَ تَتَّبِعْ ال وَ أَصْلِحْ وَ  قَوْمی  فی  نیاخْلُفْ

: گفت هارون برادرش به موسى و. شد تمام شب چهل ،(او با) پروردگارش میعاد ترتیب، این به نمودیم تکمیل( دیگر) شب

 ثُمَّ لَیْلَۀً أَرْبَعینَ  مُوسى واعَدْنا إِذْ وَ» !«منما پیروى مفسدان، روش از و! کن اصالح را( ها آن) و. باش مقوم میان در من جانشین»

 او، و) گذاردیم وعده شب چهل موسى با که را هنگامى( آورید یاد به) (و86/ بقرۀ)  «ظالِمُونَ أَنْتُمْ وَ بَعْدِهِ مِنْ الْعِجْلَ اتَّخَذْتُمُ

 ستمکار که حالى در نمودید انتخاب( خود معبود) او از بعد را گوساله شما سپس( آمد میعادگاه به الهى، فرمانهاى گرفتن براى

 «.بودید

مند گشته است و نظر آید که حدود چهل روز موسی در سایۀ ریاضت از آبشخور عرفان و معنویت بهرهاز هر دو آیه بر می 

 شست تا از این طریق باطن وی به آمادگی الزم جهت دریافت حکمت و علوم الهینشمس نیز بر این است که موسی چله می

 وجود در ایانگیزه هیچ روز شبانه یعنی کند خالص خدا برای را خود روز شبانه کس هر»ص( ) نایل شود ولی به اعتقاد محمّد

: 6717مطهری، ) «شودمی جاری زبانش بر و جوشدمی درونش از حکمت و معرفت هایچشمه نباشد حاکم حق رضای جز او

 دهد.از سیئات می قلبی عزلت و باطنی مراقبات به را اصلی ص( اهمیت) داند که محمّدچون می (67

 اثر بر او درونی هایوسوسه تمام کند، تفرقه و تباین رفع و باشد جمع مقام در انسان اگر دل شمس بر این عقیده است که 

ند. و در سایۀ آن جمع بودنش و ابهّت حاصل از آن، کسی زهره ندارد که پیرامون وی قدم بندمی بر رخت وجودش از ریاضت

زند و بر وی جسارتی کند چنان که ابراهیم و موسی در مقام جمع بودند و در سایۀ آن توانستند بر بزرگترین دشمن زمان 

 کنندگان خراب محمد دین خانه، موشان همه. محمّدند دین راهزنان شیوخ این اغلب»خوانیم: پیروز گردند. در مقاالت می
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 گربه در که ندارند زهره آیند، گرد موش هزار صد. موشانند این کنندگان پاک که عزیز، بندگان از را خدای گربگانند اما. بودند

 موشان، مهه بودندی جمع اگر و. خویش نفس در است جمع گربه و باشند، جمع ایشان که نگذارد گربه هیبت که زیرا. بنگرند

 آن و بکندی را چشمش دگر یکی آن شدی، مشغول گرفتی را یکی گربه آخر شدندی، فدای اگر موش چند. کردندی کاری هم

 گربه موشان، شوند جمع که نگذارد خوفشان که است همین اال. شدی گریزان باری بکشتندیش،. افتادی در سرش در دگر

 و هاستوسوسه دل حرم حَولِهِم مِن النّاسُ یُتَخَطَّفُ و است، دل صفت این که نیست شکی هیچ آمناً، کان دخله من است جمع

 عین در آتش، میان در ابراهیم مثال بر او و اخواف، و افزاع و وسواس هزار صد. الناس صدور فی یُوسوسُ که خطرها و هاخوف

 (167: 6717موحد، . )پروردمی دشمن دست به را موسی چنانکه قدرت، کمال و حق تربیت

را جمع  ها آنو  دانسته همچنین شمس عارف، در ضمن سخنانش موسای معنویت را با فرعون خباثت در نقطه مقابل هم 

نامیده است که حضور یکی مستلزم غیاب دیگری است و رخداد متوالی این صفات در وجود بشر را نوعی تلوّن انسانی  نقیضین

کند. بلکه تأکید ویژه شمس بر پایداری موسای معنویت به ان را با مضیقه مواجه میقلمداد کرده که در مسیر سیر و سلوک، انس

 تو در نداری، محمدی خطوه»تواند خطوۀ محمدی کسب کند. در وجود بشر است؛ زیرا تنها به این طریق می صورت مداوم

 را موسی خود! باشد کی تا تلونّ، بر کند دلیل این. رفت موسی آمد، فرعون باز. راند را او آمد موسی. کرد بر سر فرعون

 (671همان: .« )نیست کار حساب تلون، این. نیاید دیگر فرعون تا بگیر، همچنین

 و اسالم و مسلمانی نیز در نظر شمس کامل، تسلیم محض در پیشگاه باری تعالی است نه اکتفا به تکان دادن زبان. حالوت 

 اند.و رحمت خدا برخوردار بوده اند که از لطفرا کسانی چشیده ایمان شیرینی

 رفیق مسلمانی و و ترسایی جهودی»کند. شمس طبق داستان تمثیلی، بر اسالم و مسلمانی و سالکان راه حقیقت اشاره می 

 نیکو نیکو خواب که خورد کس آن است، اندک این و بخوریم فردا است، بیگاه: گفتند. ساختند حلوا یافتند، زر راه؛ در بودند

 را حلوا جمله برخاست،!... خواب و محروم عاشق کجا؟ خواب. برخاست شب نیم مسلمان -ندهند را مسلمان تا غرض. باشد دیده

 چهارم آسمان در تو عیسای مرا، برد بهشت تماشای در موسی: گفت جهود. برکشید مرا آمد فرود عیسی: گفت عیسوی. بخورد

 آسمان به برد عیسی را یکی بیچاره، ای: گفت آمد، محمد: گفت مسلمان بهشت؟ عجایب مقابله در. باشد چه آن عجایب. بود

. بخوردم را حلوا و برخاستم آنگه! بخور را حلوا این و برخیز باری بیچاره، محروم تو برد، بهشت به موسی را دگر آن و ،.چهارم

 نگویی آخر! باشی برده هاخیال چه تا حکایت، این از وای. باطل و بود خیال همه ما آن دیدی، تو که بود آن خواب واهلل: گفتند

 تواندمی حلوا شده، ذکر داستان طبق و( 182همان: ) «.بخوردم دارو و عسل پنهان من بودیت، رفته باغ به شما که است همین

 به. دباشن حق راه سالکان و رهروان هم نمودی از مسلمان و مسیحی و یهودی و باشد ایمان و اسالم و حقیقت و حق حالوت

 . شود رهنمون حالوت و حلوا این به را ما مسلمانی و اسالم تا بود حقیقت حلوای پی در باید شمس عقیده

 

 گیرینتیجه

 تر ساده به که کرد استفاده هایی شیوه از باید آن فهم برای و است پیچیده بسیار روح، و باطن با ارتباط جهت به عرفانی مسائل 

 حکایتی بیان با و کند می کمک مطلب شدن تر ساده به تمثیل و حکایت بیان شیوه از استفاده با شمس. کند کمک مطلب شدن

تا  کند می بیان را خویش نظر مورد پیام و پند حکایت، مضمون به توجه های قرآنی و باماجراهای شخصیت و پیامبران زندگی از

 از استفاده بدون مهم اصول و رنگارنگ تعالیم بیان د. حقیقتاًبه جا بگذار خواننده در پیام و حکایت بین درستی و منطقی پیوند

 .کاهدمی عرفانی مفاهیم حالوت از ادب به آمیخته و لطیف زبان
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 مورد در عارف شمس دیدگاه) شده، ارائه های نمونه مصداقی بررسی و  عرفانی، -ادبی مقاله این تحلیلی حوزه در تأمّل با 

 است، داشته بشر افراد در ها نگره این که تأثیرهایی نوع به توجّه نیز و  آن، در( موسی و عیسی ابراهیم، ،(ص) محمد حضرت

 و ثبوت رویکرد یک عمدتاً باشد، انتزاعی مجرّد مسألۀ یک آنکه از بیش تبریزی  شمس نگاه در انبیا قصص که گفت توان می

 انذار و تبشیر عموماً الهی رسوالن ارسال از هدف کریم قرآن است. در قرآنی در مورد این بزرگواران آیات معانی ژرفای ظهور

  .است شده ذکر افراد اخروی و دنیوی زیست و سلوک برای انسانی ای نمونه یا شاهد و مردم

 رفتاری، و  کالمی برخوردهای انواع با و کند می «اسرار» یا «سِرّ» به تعبیر قصص، پنهان و  پرده پشت اهداف این از شمس غالباً 

معجزات،  مرموز، شخصیت دهد. این می ارجاع کالم و اسرار آن حاقّ و  حقیقت دریافت و سخن درون به را شنونده و انندهخو

 بیانات. آنهاست انانیّت ترک و اهلل الی سلوک و سیر در ها آن ناب اعتقاد بیانگر که شماردمی بر پیامبران برای کراماتی و فضایل

 مرتبه به نیل و قصص این از عبرت و اندیشه همان که نمایاندمی را وی اهداف و نیّات غور قرآنی هایشخصیت مورد در شمس

 است. سالک شهود
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Abstract 

One of the most important manifestations of Iranian-Islamic mysticism is the works of the greats of Persian 

literature. Prophets as Qur'anic models have always been reflected in mystical literature. Extensive presence 

along with the intellectual and mystical capacities of the stories of the prophets in the Holy Quran has led to the 

acceptance of various analyzes of these Quranic stories in the field of mystical literature. Shams Tabrizi, the 

great mystic of the land of Azerbaijan, who has perfected his thoughts and ideas in the way of knowing and 

understanding the way of the divine school of the prophets. have given. Wieder looks at the adventures of the 

prophets with a fresh look and with the aim of thinking and learning, and with contemplation and delay, albeit 

briefly, forces the reader that from the very beginning, in addition to the direct meaning in the obvious field of 

speech, he also seeks other layers of speech. To return. The subject of this article is a separate analysis of the 

anecdotes, allegories and stories of divine prophets such as Abraham, Jesus, Moses and Muhammad (PBUH) in 

the book of articles from the perspective of Shams Tabrizi, who emphasized the role and basis of mystical 

education It addresses ethical issues, and the author offers a variety of insights to suit his or her horizons. 
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