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  *نیا محمدباقر عامري

 
 

  : چکیده
نراقی، زمینۀ طرح ایـن سـؤال را    طاقدیسمثنوي ت شدید مولوي در بخشی از ابیات مذم

فراهم آورده که منظور نراقی از آن، چه کسی است؟ آیا منظور وي شخص خاصی است یا 
اند که مـراد از آن،   برخی چنین تصور کرده. اینکه معناي اصطإلحی آن را اراده کرده است

و  مثنوي معنوي ابمثنوي طاقدیس هاي فراوان  شباهت. الدین بلخی رومی است موإلنا جإلل
 ،بـراي ایشـان  » مولـوي «گونـۀ واژۀ   توجه ویژۀ فاضل نراقی به موإلنا همراه با کاربرد لقب

این برداشت نه تنها فاضل نراقی را مقابل موإلنا قرار داده، . سبب چنین برداشتی شده است
دسـت   بلکه به واسطۀ جایگاه بلند فقهی نراقی، تصور تقابل بین فقه شیعه با عرفـان را بـه  

اما بنا بر دیـدگاه نگارنـده، منظـور    . نماید موضوع را ضرور می ؛ لذا تحقیق دربارۀدهد می
نراقی از مولوي، ملّاي رومی یا هر شخص خاص دیگر نیست، بلکه مراد معناي اصطإلحی 

کاربرد واژۀ مولوي در همین معنـا در  . نماي ریاکار است عمل یا روحانی ، یعنی عالم بیآن
سایر آثار فاضل نراقی  حکَما و مإلحظۀ و دیگر آثار ادبی عرَفا و طاقدیس يها سایر بخش

باشد، ازجمله دإلیل دیدگاه مزبور است؛  گونۀ ایشان به موإلنا می که حاکی از توجه ارادت

                                                             
می، استادیار دانشکده علوم انسانی *  Mohamadamerinia@gmail.com/ واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اس

  

  
  

 در »مولوي«شناسی  مفهوم

    نراقی مثنوي طاقدیس



 

  

 

 

 

 

 

 

   
  نامه کاشان پژوهش

  )11پیاپی (شمارۀ سوم 
  1392ستان پاییز و زم

4    

 

که با توجه به آزاداندیشی فاضل نراقی و وجود ذوق عارفانه در وي از یک سـو و   همچنان
ضد صـوفیگري   ر، مسئلۀ اختإلف مذهب و نیز روحیۀسوي دیگپیشروي وي در عرفان از 

منظور فاضل نراقـی از   ،بنابراین. شمارد نراقی را براي حمل این واژه بر موإلنا، ناکافی می
  .يواژۀ مولوي، معناي اصطإلحی آن است نه ملّاي رومی یا هر شخص دیگر

   .محمد بلخی الدین ، مولوي، جإللمثنوي طاقدیسفاضل نراقی،  :ها کلیدواژه
  
  
  مقدمه. 1

ابیاتی دارد کـه در نکـوهش شـدید     طاقدیسفقیه فرزانه ملّا احمد نراقی در جایی از 
  :گوید آنجا که می. است» مولوي«

  مولوي گیرم که فهمد نیـک و زشـت  
  

  راه دوزخ دانـــــد و راه بهشـــــت   
  چون کند بیچاره نفس سرکش اسـت   

  
  افکنــد خــود را اگرچــه آتــش اســت  

  نـــاروا دانـــد درســـت ایـــن روا آن  
  

  لیک پایش در عمل لنگ است و سست  
  فقه و حکمت خواند، جهلش کم نشـد   

  
ــد      ــد و آدم نشـ ــا شـ ــالم و دانـ   عـ

  ) 288مثنوي طاقدیس، ص(   
ل نا ج الدین بلخی رومی، از یک سو و توجه فاضل  کاربرد لقب مولوي براي مو

سازد که منظـور از   او از سوي دیگر، این ذهنیت را ممکن می مثنوي معنوينراقی به 
نا باشدطاقدیسشده در  مولوي مذمت یکی از نویسندگان معاصر، ضمن . ، شخص مو

تواند  نگارنده نمی«: گوید می مثنوي طاقدیساذعان به تأثیرپذیري نراقی از مولوي در 
وي در . مولوي پنهان کند شگفتی خود را از تعریض تند و خشمگینانۀ فاضل نراقی به

رود و او را بیچارۀ نفس  به مناسبت به سراغ مولوي می ،بیان فرق میان عقل و ادراك
ناي نراق و مثنوي طاقدیس، ص(» .خواند می ایشـان سـپس بـا ذکـر ابیـات      ) 93مو

انگیـز، شـاید بـه دلیـل روحیـه ضـد        این تعریض شگفت«: گوید یادشده در فوق می
ف مذهب، وي را بـه چنـین سـخنانی واداشـته      صوفیگري فاضل باشد و شاید اخت

  ) جا همان(» .ستا
همـه   دهـد کـه فاضـل نراقـی بـه رغـم آن       تحلیل فوق این نتیجه را به دست مـی 

نا، این مثنوي معنويتأثیرپذیري از  نا می مو تازد و نسبت جهالت  گونه بر جناب مو
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چنین برداشتی از ابیات نراقی ! داند که آدم نشده است دهد و او را عالمی می به او می
نا بدبین و بینه تنها خوانندۀ  سازد، بلکه نسبت بـه شـخص    اعتماد می مقاله را به مو

پذیرد که نراقـی، آن اسـتاد    خواننده چگونه می. کند فاضل نراقی نیز دچار تناقض می
ق، این نا را تحقیر و تشـنیع کنـد و    گونه شخصیت ارزنده بزرگ اخ اي همچون مو

که نشان از اُنس نراقـی بـه    عنويمثنوي مبا  طاقدیسهاي  همه شباهت چگونه بین آن
چنـین  ! اش جمـع کنـد؟   اعتمادي او به پدیدآورنده همه بی  این اثر ارزنده دارد، با این

برداشتی از ابیات فاضل نراقی، نتیجۀ تقابل نگاه فقیهانه با عرفان و تصوف را نیـز بـه   
نا بی آنکه . دنبال دارد وه، ایجاد تقابل بین فقیه نراقی با مو شواهد کافی بر اینکه به ع

نا«مراد او از مولوي،  باشد، وجود داشته باشد، خطاي بزرگی است که در محک » مو
مثنـوي  فاضل نراقی در ابیات مورد بحـث از   ،به اعتقاد ما. علمی قابل بخشش نیست

در مقام نکوهش فرد خاصی که نام مولوي را به خود گرفتـه شـده باشـد،    ، طاقدیس
شاهدي وجود ندارد که او مصداقی معین را مذمت کرده باشد؛ نیست؛ یعنی کمترین 

ل الدین بلخی باشد؛ چه فرد دیگري که ملقب به  چه آن شخص ملّاي رومی یعنی ج
بحـث از  . این لقب گردیده است که کم نیستند افرادي کـه بـه ایـن لقـب مشـهورند     

  .گیریم گاه پی میموضوع و تبیین مراد فاضل نراقی از واژۀ مولوي را در قالب دو دید

  انگاري واژۀ مولوي دیدگاه شخص. 1
بنـابراین دیـدگاه   . دیدگاه نخست همان ذهنیتی است که در مقدمه به آن اشاره شـد  

نـاي معـروف یعنـی     مدنظر فاضل نراقی از مولوي، شخص است و این شخص، مو
ل این دیدگاه مبتنی بر این تصور . است مثنوي معنويالدین بلخی رومی صاحب  ج

نا  است که فاضل نراقی به واسطۀ روحیۀ ضد صوفیگري که داشته، در این ابیات مو
. را که فردي صوفی اسـت، از هـدایت بـه دور دانسـته و او را مـذمت کـرده اسـت       

نا در نگاه فاضل نراقی که عـالمی شـیعی اسـت، موجـب      همچنان که سنی بودن مو
لـذا ایـن دو موضـوع را کـه     . ا گمراه تلقی کند و سزاوار نکوهش بداندشده که او ر

دهیم تا ببینیم آیـا   مورد بررسی قرار میالذکر است، تحت دو عنوان  منشأ ذهنیت فوق
نـا هسـت  را  مدعااین تواند  این دو مسئله می ثابـت   ،که منظور نراقی از مولوي، مو

  کند یا نه؟
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 انگارانه به موالنا نگاه صوفی ضد صوفیگري نراقی و ۀروحی. 1ـ1
اگرچه در روحیۀ ضد صوفیگري فاضل نراقی تردیدي وجود نـدارد و بـر ایـن امـر،     

او وجـود دارد؛ بـراي نمونـه در جـایی      مثنوي طاقیسشواهد زیادي حتی در همین 
  : گوید می

  و آن دگر یک کرده صوفی نام خـود 
  

ــه     ــا بنهفتـ ــود  کفرهـ م خـ ــدر    انـ
  مشــربی صــوفیهــیچ دانــی چیســت   

  
ــذهبی    ــی مبـــاحی مـ   ملحـــدي بنگـ

  اي قیــد شــرع از دوش خــود افکنــده  
  

ــده      ــر آکنـ ــانی ز کفـ ــه انبـ   اي کهنـ
  مـن نــدانم چیسـت ایــن صــوفیگري    

  
  کش سراسر حقّـه چـون تـو بنگـري      

  )114مثنوي طاقدیس، ص(   
یت متوجه صوفی به طور مطلـق نیسـت، بلکـه منظـور او آن دسـته      ولی این ضد

ق و حکمت عملی عاري باشد صوفی اینکـه  . نماهایی است که از تقید به شرع و اخ
ي رومی را از این دست صوفیان بشمارد یا  او موجب شده باشد که  تصوفنراقی، م

تردید بدان سبب است . گونه سرزنشش بنماید، مدعایی است که نیاز به دلیل دارد آن
ً مرزبندي بین حکیم و عارف و صوفی در مسیر تاریخی آن، کار آسانی نیست . که او

شوند که در واقع با تصوف مذموم، میانۀ خوبی  گاهی بزرگانی متهم به صوفیگري می
اهـل  . شوند که شایستۀ این لقب هسـتند  ندارند، از آن سو کسانی صوفی شمرده نمی

اند و پرداختن به آن، از حوصلۀ این تحقیـق خـارج    مبحث واقف نظر به ظرافت این
نا خود. است براي  کنندگان صوفیگري است؛ دان و نکوهشیکی از ناق ،ثانیاً اتفاقاً مو

نمونه، داستان ورود صوفی به کاروانسرا و از سر تقلید با کاروانیان همراه شدن که در 
نا با این صوفی .او آمده، شاهد صدق مدعاست مثنويدفتر دوم  مشربی که  اساساً مو

قیدي و عدم تقید به شرع در اذهان می گاهی با اباحه از . آید، مخالف است گري و ب
تعـالی   عبدي است که خالص و صافی براي حقنظر او، صوفی مقبول، انسان کامل مت

  :گوید می مثنوي معنويدفتر اول  868و  867ابیات وي در . شده باشد
  ز نور موسی شد به رقـص کوه طور ا

  
  صوفی کامل شد و رست او ز نقـص   

  چه عجب گر کوه صوفی شـد عزیـز    
  

ــز    ــود نی ــوخی ب   جســم موســی از کل
  )34وي، صمثنوي معن(  

مثنـوي  این معنا از صوفیگري، همان تکامـل عرفـانی اسـت کـه نراقـی، هـم در       
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نراقـی   خـزائن کتـاب  . به تفسیر آن اهتمام ورزیده اسـت ، خزائنو هم در  طاقدیس
مملو است از نقل مطالب از مشایخ تصـوف و حتـی گـاهی بـه شـرح مصـطلحات       

: نویسد می» الصوفی یکون ابن الوقت« اخته است؛ براي مثال، دربارۀ جملۀصوفیه پرد
الصوفی یکون ابن الوقت و مـرادهم انـه  یتأسـف علـی الفائـت و  ینتظـر       : قالوا«

زم الوقت الذي هو  لکَیإل تَأْسوا علَى ما فَاتَکُم : فیه فقط اقتداء بقوله تعالیالوارد، بل ی
ــاکُم ــا آتَ ــوا بِمإل تَفْرَحدر ایــن خصــوص بعــداً ) 151خــزائن، ص(» ).23: حدیــد( و

صوفی بودن مولوي را سبب حمـل واژۀ  اینکه بنابراین . توضیحات بیشتر خواهد آمد
نا در    . رسد صحیح به نظر نمیبدانیم،  مثنوي طاقدیسمولوي بر مو

  نگاه غیرشیعی به موالنا. 2ـ1
نا نیز اگرچه شواهد زیادي بر غیرشیعی بـودن وي وجـود دارد و    دربارۀ مذهب مو

توان گفت نظر غالب بر سنی مذهب بودن اوست، این مطلب را نباید از نظـر دور   می
ي رومـی یـک سـنّی متعصـب اسـت و نـه فاضـل نراقـی عـالمی            داشت که نه مـ

ي مو نگر که آن جانبه یک اي  نا را به ائمۀ شیعه و پارههمه ارادت و درك معرفتی وا
گانۀ او از نظر دور دارد، گو اینکه وي بـه لحـاظ فـروع فقهـی، سـنی       باورهاي شیعه

حی باشد همه معارف  توان گفت فاضل نراقی به رغم اشرافش به آن چگونه می. اصط
نا، این و تعبد به شرع و عملمثنوي معنوي حکَمی معرفتی موجود در  گونه  گرایی مو

ص عمـل «مانند ابیات  که اگر ابیاتی! او را مذمت کند؟ از دفتـر  » ....از علی آموز اخ
در دفتر ششم و ابیـات نـاظر بـه    » )ع(شیعۀ حلب و وصف سید الشهدا«اول، داستان 

جویان / کجایید اي شهیدان خدایی( دیوان شمسآمده در » توصیف شهداي کرب« ب
یی ا مشعر به باورهاي شـیعی در او نـدانیم و   ر) 1378/ 2کلیات شمس، : دشت کرب

؛ سیاحت شرق، 548و  343روح مجرد، ص: ك.ر(اعتقاد برخی از بزرگان بر تشیع او 
اقل نمی) 263ص توانیم به طور قطع بگوییم در اعتقاد فاضل نراقی،  را نادیده بگیریم، 

نا فردي غیرشیعی باشد وه. مو راقـی نیـز   بر فرض که قائل شویم که فاضـل ن  ،به ع
نا را غیرشیعی می توانیم بگوییم این مطلب سبب نکوهش او در ایـن   دانسته، نمی مو

هـا کمتـرین    شده است، زیرا نه در این ابیات و نه قبـل و بعـد آن   طاقدیسبخش از 
نا داشته باشد، وجود ندارد قرینه در واقع چنین برداشتی  .اي که تعریض به مذهب مو

تـوان لفظـی را کـه     چگونه مـی . دعاست و نیاز به اثبات دارداز عبارات نراقی عین م
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حی است، بـدون   مشترك بین افراد متعدد و نیز مشترك بین معناي شخصی و اصط
ف در مذهب بر معناي شخصی، آن هم یک شـخص   داشتن دلیل کافی، به بهانۀ اخت

  . معین حمل نمود

  انگاري واژۀ مولوي  دیدگاه اصطالح. 2
ناظر به شخص  ،کاررفته در ابیات مزبور این باور است که واژۀ مولوي به این دیدگاه بر

حی و متعارف بین شعرا به کار رفته است ایـن  . خاص نیست، بلکه در معناي اصط
دیدگاه که مورد تأکید در این پژوهش است، با توجه به کاربرد واژۀ مولـوي در ادب  

قابل اثبات مثنوي طاقدیس ابیات دیگر پارسی، عبارات حکَما و شُعرا و نیز به کمک 
  . پردازیم ها می باشد که تحت عناوین ذیل به آن می

 کاربرد واژۀ مولوي در ادب پارسی. 1ـ2
ح مولوي، در اصل نامی بـوده بـراي    ش در منابع ادبی چنین میوابا ک یابیم که اصط

ه یا تاج درویشان   :گوید می) قرن هشتم(هـ  792حافظ شیرازي متوفاي سال  ،ک
  حـافظ زیـاده داد   ساقی مگـر وظیفـۀ  

  
  يدسـتار مولـو   کآشفته گشـت طـرّۀ    

  )462دیوان حافظ، ص(  
  :قائم مقام فراهانی نیز همین معنی را اراده کرده، آنجا که گفته

  راهبان عیسـوي بـا صـاحبان مولـوي    
  

  پیش تخت خسروي بر خاك بنهادند سر  
  ) 307/ 1دیوان اشعار فراهانی، (  

  :گوید ایرج میرزا می ،و باز در همین زمینه
ــوي او رســد ز  هــوت  مول ــالم    ع

  
ه نـدارد           جامه مـدر گـر بـه سـر کـ

  )87دیوان اشعار ایرج میرزا، ص(  
نا بوده، نوشته، ) قرن نهم(گونه که م حسین واعظ کاشفی  آن که بعد از دورۀ مو

ه درویشان به کار میدر این دوره نیز  عبارت وي چنین . رفته است واژۀ مزبور براي ک
هاي درویشان و اهل طریق تاج نمد باشد که  اغلب تاج ،بدان که در این زمان«: است

  )60/ 1نامه،  فتوت(» .آن را تاج مولوي خوانند
یـان و علمـاي روحـانی     ح عنوانی شده براي شیوخ متصوفه، م سپس این اصط

اند این واژه از القاب علما و  و برخی از علماي لغت گفته) 2338/ 2فرهنگ سخن، (
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دانشمندان بزرگ است که ظاهراً در تداول اهل هند، به معناي عالم کبیر به کار رفته و 
/ 14نامـۀ دهخـدا،    لغت. (شود نیز استعمال می به طور کلی در معناي عالم یا اهل علم

21826 (  
ح عمدتاً در همین معانی  توان گفت در قرن به طور کلی می هاي اخیر، این اصط

دوم به کار رفته و دواوین شعرا نیز پر است از بـه کـار بـردن آن در معنـاي عـالم و      
زنش هماننـد  دانشمند، گاهی همراه با مدح و ستایش و گاهی نیز با نکـوهش و سـر  

  :گوید می هفت اورنگجامی در دفتر اول از . همین بیت فاضل نراقی
ــی   ــه هـ ــید کـ ــگ کشـ ــامی بانـ   عـ

  
  مولـــوي قـــول مـــنعکس تـــا کـــی  

  )25هفت اورنگ، ص(   
  :شاعر دیگر گفته

  آباد مگر مولوي اعظـم رفـت   زین غم
  

  بـدل عـالم رفـت    الدین علی بی شرف  
  )244دیوان اشعار وحشی بافقی، ص(            

  .ست، نمونۀ زیر گویاي مدعادر مقام ذم و نکوهشو 
  در دفتر سیه نبـود نـور عشـق فـیض    

  
  با مولوي بگوي کـه تـرك ورق کنـد     

  )160کلیات اشعار فیض کاشانی، ص(   
نا باشـد، در   ح پیش از آنکه ناظر به شخص مو بنابراین روشن شد که این اصط

فراوان است و باید گفت موردي معانی دیگري به کار رفته که در نثر و ادب فارسی 
نا و در عین حال براي سرزنش و نکوهش آورده شـده   پیدا نمی شود که ناظر به مو

نا به کار بـرده، در مقـام سـتایش از    . باشد ً جامی در جایی آن را براي مو و اگر مث
نا   :گوید جامی خطاب به خود می. خود بوده نه مذمت مو

  و هست تبریز را چو شمس ابد پرتوي
  

  گفتـار او بــه نـام تــو اشـعار مولــوي     
  )701دیوان اشعار جامی، ص(      

نا نیست و از ایـن بـه    می خواهد بگوید تو که آمدي، دیگر جایی براي اشعار مو
  . بعد، اشعار تو جاي اشعار او را خواهد گرفت

  ستایش موالنا در عین حال مذمت مولوي. 2ـ2
نکتۀ مهمی که پذیرش مدعاي ما را در این خصوص که منظور فاضل نراقـی از واژۀ  

نا نیست، آسان می نماید، این است که بسیاري از بزرگان حکمت  مولوي، شخص مو
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نا را به اعلی درجۀ ممکن ،و عرفان انـد و در عـین حـال،     مدح و ستایش کـرده  ،مو
ین به خوبی نشانگر آن اسـت کـه منظـور    ا. اند ها مولوي را شدیداً مذمت کرده همان

حی آن نیست، بلکـه   منظورشـان، آن  عالمانی همچون نراقی، مولوي در معناي اصط
فهـم و امثـال    عمل یا آن شیخ ریاکار یا آن صوفی پرمدعاي کـج  عالم کور باطن و بی

، مثنـوي نـان و حلـوا   براي نمونه، شیخ بهایی به طور مکرر، مخصوصـاً در  . اینهاست
را شدیداً سرزنش کرده و او را دنیاپرست گرفتار علوم ظـاهري یـا عـالمی    » ويمول«

  : فایده معرفی کرده است  بی
  خدمت مولوي چه صبح و چـه شـام  

  
  انـــد انـــدر کتابخانـــه مقـــام کـــرده  

ــی     ــر ورقـ ــه هـ ــش بـ ــق دلـ   متعلـ
  

  هــــر ورق ســــبقی خیــــالش زدر   
  نــه شـــبش را فروغـــی از مصـــباح   

  
ــاح    ــادي از مفتـ ــش را گشـ ــه دلـ   نـ

  )158دیوان اشعار شیخ بهایی، ص(   
  :گوید و نیز می

  سر قیل است و قـال  علم رسمی سربه
  

ــال     ــه ح ــل ن ــی حاص ــه از او کیفیت   ن
  طبـــع را افســـردگی بخشـــد مـــدام  

  
م          مولــوي بــاور نــدارد ایــن کــ

  )120همان، ص(   
  :گوید و در جاي دیگر از همین اثر خود می

ــن گمــان  ــم ای   مولــوي را هســت دائ
  

ــان    ــان  ک ــباب جه ــب زاس ــد زی   بیاب
  نقص علم اسـت اي جنـاب مولـوي     

  
  حشـــمت و مـــال و منـــال دنیـــوي  

  )122همان، ص(   
، مخاطـب خـود را   مثنوي نان و پنیـر این در حالی است که همین شیخ بهایی در 

نامثنوي معنوي به  ،براي درك چیستی عقل و انوار آن   :گوید دهد و می احاله می مو
  نشـنوي  گر تو وصـف عقـل از مـن   

    
ــوي    ــد از مثن ــات چن ــن ابی ــوش ک   گ

  )148همان، ص(    
نا می مثنويآنگاه ابیاتی چند از  کشـکول   در قسـمت سـوم از   همچنین. آورد مو

نا را کتابی سراسر معنوي معرفی کرده استمثنوي  ،خود   : مو
  انـدر هـر نفـس    فرجه کن چندان که 

  
ــس    ــی و بـ ــوي بینـ ــوي را معنـ   مثنـ

  )90بهایی، صکشکول شیخ (              
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صدرا در جایی از دیوان اشعارش ً م با طعن و کنایـه، مولـوي را مـذمت     ،یا مث
  :کرده و مورد سرزنش قرار داده است

  نجـویی غیـر حـرف    تو ز قـرآن مـی  
  

  جان دهی بهر لغت یا نحـو و صـرف    
  رود جان سوي جان تن سوي تن می  

  
ــن    ــین ت ــو هم ــاتوان  ت ــروري اي ن   پ

  ایـن مـانع اسـت   زانکه صـید عـام را     
  

  مولوي از دیـن بـه دنیـا قـانع اسـت       
  ) 15دیوان اشعار مإل صدرا، ص(   

نـا بـر احـدي        این در حالی است که مراتب شدت ارادت حکـیم صـدرا بـه مو
صـفت  «ات مربوط بـه  او حتی در همین دیوانش در بیت دوازدهم ابی. پوشیده نیست

  : سرایی یاد کرده است ، از او به نیکی و نیک»نشینان مدرسه و مدرسه
ــوي   ــعر مول ــی ز ش ــن معن ــنو ای   بش

  
ــه     ــو گفت ــه نیک ــو چ ــوي ک ــدر مثن   ان

  عاشق آن باشد کـه او سـرکش بـود   «  
  

ــود گــرم     »رو ســوزنده چــون آتــش ب
  )22همان، ص(   

تر نا را از اولیاي مرضیین به شمار آورده اسـت  ،صدرالمتألهین ،از این با و «: مو
م و قبحه کقـبح  ): شعر(حقّ القول فیه  م، فحسنه کحسن الک انّ الشعر باب من الک

م و لقد کثّـراهللا مـن الشـعرا الـذّین کـانوا مـن الفضـ المـدوحین و الحکمـاء          . الک
ول، کحسان بن ثابت  ولیاء المرضیین وا و کعب بـن زهیـر و کعـب    المقبولین، بل ا

 :، یکافحون هجـاة قـریش، والثـانی   )ص(بن مالک الذّین کانو ینافحون عن رسول اهللا
ین السهروردي و الد کابن الفارض و الشیخین ابی علی و ابی نصر ثم الشیخین شهاب

عر محیی عدي و بی و من شعراء العجم السـنائی و العطـار و المولـوي و السـ    الدین ا
و در جاي دیگر، او را عـارفی قیمـومی   ) 453/ 7ن الکریم، تفسیر القرآ(» ... .نظرائهم

ل «: کند معرفی می ، سـپس  »الـدین الرّومـی فـی مثنـوي     و قال العارف القیمومی جـ
نا دربارۀ  ایقـاظ النـائمین،   . (کنـد  ذکـر مـی  » وجـود و حقیقـت آن  «اشعاري را از مو

نـا     «: ددار اسفار اربعههمین تعبیر را دربارۀ او در ) 20ص قـال العـارف القیـومی مو
ل ربعـه،     إل المتعالیـإل الحکم(» ... .الدین الرومی فی مثنویه ج سـفار ا ) 354/ 2فـی ا

نا را از طبقۀ ضالّۀ صوفیه به شمار نیاورد وي همواره او را . حکیم صدرا هیچگاه مو
لذا . ده استحکیمی بلندمرتبه دانسته و در آثارش به مناسبت، به اشعار او استناد نمو
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نماهاسـت، آنجـا کـه عرفـا را      که ردیـه او بـر صـوفی    کسر اصنام الجاهلیهدر کتاب 
ها به حسـاب   خواران حق به خاطر آن ها را ریزه داند و غیر آن محبوبان حق تعالی می

م انّ العرفا من حیث کونهم عرفاء محبوبون ... «: گوید آورد، می می فَعلم من هذا الک
جلهـم کمـا وقـع فـی       للحق تعالی و  المثنـوي  انّ من سواهم انّما خلقـوا و رزقـوا 

  :المولوي
ــار او  ــردن ک ــید ک ــیر و ص   قطــب ش

  
  »خــوار او بــاقی ایــن خلــق روزي    

  )179کسر اصنام الجاهلیه، ص(  
، از او بـه عنـوان عـارف یـاد     شرح اصول کافیصدرا همچنین در حاشیۀ خود بر 

  :قال العارف المولوي«: کرده است
ــل ر ــد   عق ــر عه ــا ب ــد وف ــا ا باش   ه

  
  »رو اي خربهــا ،تــو نــداري عقــل    

  )447/ 1شرح اإلصول الکافی، (  
ل نا ج الدین  بنابراین روشن است که منظور صدرالمتألهین از مولويِ مذموم، مو
 . اند بلخی نیست، بلکه این همان مولوي است که نراقی و امثال او، او را مذمت کرده

  نراقی ومیزان توجه او به شخص موالناذوق عرفانی فاضل . 3ـ2
اشتیاق م احمد نراقی به معارف عرفانی و علوم حکمی و نیز فلسفۀ الهی بر کسـی  

. انـد  او را جامع منقول و معقول دانسـته  ،پوشیده نیست تا جایی که برخی از محققان
ل کـی از  الدین آشتیانی پس از معرفی م مهدي نراقی به عنوان ی استاد فقید سید ج

فرزنـد  (م صدرا، از م احمد نراقی  فلسفۀ الهی و استادي او در فلسفۀ راسخان در
از نوابـغ عصـر    ،م احمد در استعداد و هوش و جودت ذاتـی : کند چنین یاد می) او

رفت و در جامعیت بین مراتب معقول و منقول و علوم ادبـی نظیـر    خود به شمار می
مقدمـه بـر الشـواهد الربوبیـإل فـی المنـاهج       (» ... .بـود  از نوادر روزگار ،پدر بزرگوار

  ) 100السلوکیه، ص
صـوف  نراقی مشحون است از ذکر نثر و شـعر عرفـانی از مشـایخ ت    خزائنکتاب 

بالغ بر ده مورد، به اشـعاري از   خزائننراقی در . مولويهمچون ابن فارض، جامی و 
نا استناد کرده و آن او حتـی بـه   . جـاي داده اسـت   ها را در گنجینۀ معرفتی خود مو

حات عرفا و متصوفه را شرح و تفسیر کرده است آن . کرّات، برخی از اشعار یا اصط
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گرا و متشرّب به مشرب عرفانی  را مطالعه کند، نراقی را حکیمی ذوق خزائنکس که 
نـا   حال چگونه می. بیند می او را گمـراه و   ،توان گفت او با این همه نقل قـول از مو

، 252، 198، 133، 132، 89، 50خـزائن، ص : ك.ر: ك.ر! (ار نفس و دنیا بدانـد؟ گرفت
  )416و  345، 315

تر، در کتاب  قی و  معراج السعادهاز این با که کتابی است سراسر علوم صافی اخ
معنوي، بالغ بر پنجاه و شش مورد، براي تثبیت و تحکیم مطالـب معرفتـی، حکَمـی،    

قی خود از  . او، شاهد آورده است دیوان شمس مولوي و مواردي از معنويمثنوي اخ
ص یا ایمان یا  ،جالب اینکه در موارد بسیاري اشعار او را به عنوان زبان حال اهل اخ

، 172، 108، 80، 67، 65، 47، 29معـراج السـعاده، ص  : ك.ر. (داند عالمان واقعی می
173 ،174 ،175 ،180 ،187 ،193 ،199 ،206 ،207 ،217 ،219 ،239 ،242 ،275 ،
281 ،311 ،317 ،335 ،456 ،465 ،470 ،490 ،594 ،600 ،612 ،623 ،626 ،641 ،
646 ،652 ،661 ،664 ،709 ،720 ،728 ،732 ،744 ،767 ،771 ،820 ،825 ،829 ،
  )880و  834

با مباحث  دیوان طاقدیسمشابهت مباحث معرفتی مطرح در  وثیرپذیري شگرف تأ
ناسـت و   ـ ذوقـی نراقـی    مایانگر وابسـتگی روانـی  به خوبی ن ،مثنوي معنوي بـه مو

رو یا متأثر از شخصی باشد که او را مدعی  توان پذیرفت که او تا این اندازه، دنباله نمی
کاررفتـه   سبک ادبی و طرح مباحث معرفتی گوناگون به. داند دروغین و هواپرست می

اي عنوان  نا شباهت دارد که اگر خوانندهمو مثنوي معنوياي با  اندازه ، بهطاقدیسدر 
گمان این تصور را خواهد کرد کـه ایـن    روي آن ببیند، بییا نام نراقی را بر  طاقدیس

ناست مثنوي مولويمجموعه منتخبی از  سرودن اشعاري به این . یا اثر دیگري از مو
اش غلبـه   هم توسط شخصی فقیه که فقاهت او بر سایر ابعاد علمی سبک و سیاق، آن

کنـد کـه    دارد، بسیار جالب توجه است و جز این ذهنیت را در خواننده تقویت نمـی 
مولوي الگوگیري کرده و ایـن   مثنويسرایندۀ آن در اثر انس زیاد، چنین روشی را از 

تواند فقط از بعد علمی باشد، بلکه پیوندهاي عاطفی، روانی و اعتقادي است  انس نمی
  . ا در پی داردکه چنین تأثیر و تأثري ر

  طاقدیس مثنويواژۀ مولوي در دیگر ابیات . 4ـ2
مثنوي گانۀ فوق، توجه عمیق به ابیات مورد بحث و دیگر ابیات  گذشته از شواهد سه
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دهد که معناي  ها واژۀ مولوي به کار رفته، این نتیجه را به دست می که در آنطاقدیس 
حی آن مورد نظر نراقی بوده است مورد اشاره در ابیات مـورد بحـث،   مولويِ . اصط

اي علوم ظاهري اکتفا کرده  اي است که عنان نفس ندارد و به پاره خوانده فقیه حکمت
اي نـدارد، چـون عقـل تحـت فرمـان گـرفتن از نفـس اسـت؛          او از عقل بهره. است

علم حقیقی زندانی کردن . که علمی که جان آدمی از آن گرم نشود، علم نیست همچنان
هـاي نفسـانی    هایی که گرفتار هـوي و هـوس   ها و مولوي ش است، لذا ملّانفس سرک

نی هستند عالم هستند، بر این اساس . دانستند اي کاش هیچ نمی که  نما در واقع جاه
  : گوید خطاب به آنان می

ــت  ــن دانش ــود ای ــز نب   کاشــکی هرگ
  

ــرم    ــتی گ ــون نگش ــت ،چ ــود آتش   نب
ــن نفــس دون چــاه را مــی     بینــی و ای

  
ــی   ــرد م ــرنگون  ب ــت س ــر چاه   در قع

  )289مثنوي طاقدیس، ص(   
ایشان در سه مورد دیگر . فاضل نراقی مشابه این تعابیر را در ابیاتی دیگر نیز دارد

حی آن را اراده کرده است هر سه مورد . که واژۀ مولوي را به کار برده، معناي اصط
ف دادن یکی از ائمه جماعت می در این داسـتان،  . آورد را ضمن داستان شهادت خ

کنـد، طـرف    مولوي دستاربندي است که هیچ عمل در او نیست و حق را ضایع مـی 
دهد و او را براي گواهی دادن بـه نفـعِ خـود     دعوي شبی او را با یک برّه مهمانی می

  . کند به ناحق راضی می ،نزد قاضی
ــوي  ــد مولــ ــان از در درآمــ   ناگهــ

    
  سبحه بر کَف لـب پـر از ذکـر جلـی      

ــرب از    ــد در ط ــی آم ــدومش قاض   ق
  

ــب     ــدر عق ــر ان ــم پس ــؤذن ه ــم م   ه
گیـرد و   نماز به عنوان گواه در جایگـاه گواهـان قـرار مـی     تا آنجا که مولوي پیش  

  . کند شروع به مواعظ و نقل احادیث می
  رفـــت انـــدر صـــدر ایـــوان قضـــا

  
  جا گرفـت و دم زد از صـبر و رضـا     

  پــس احادیــث معــنعن یــاد کــرد      
  

ــس را بســی    ــل مجل ــرد اه ــاد ک   ارش
ایـن   ،فاضل در ادامه، از زبان طرف دعوي که گرفتار شهادت ناحق جناب مولوي  

  :کند گونه او را نکوهش می ملّاي ریاکار شده بود، این
  مرده بودي کاش دهري پیش از ایـن 

  
  مرگت زنـده گشـتی شـرع دیـن     تا ز  
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  مرگ چـون تـویی   زنده گردد دین ز
  

ــوي     کــاش نبــود در جهــان یــک مول
  بندان داد دادداد از ایـــــن دســـــتار  

  
  رفت شرع و ملّـت از ایشـان بـه بـاد      

  )398ـ  396مثنوي طاقدیس، ص(            
حی مولـوي     لت ابیات فوق و قبل و بعد آن بـر معنـاي اصـط اي  انـدازه  بـه   ،د

  . روشن است که نیاز به توضیح ندارد

  گیري نتیجه
نکـوهش   مثنوي طاقـدیس از آنچه گفتیم، روشن شد که واژۀ مولوي که در جایی از 

شده، ناظر به آن دسته از علماي روحانی یا مدعیان دروغینی است که بـین گفتـار و   
کننـد یـا اساسـاً از علـوم      علم دارند و به علمشان عمـل نمـی   ،هاست عملشان فاصله

  . اند بهره حقیقی بی
لو نیز معلوم شد که من نا ج الـدین بلخـی، صـاحب     ظور نراقی از این واژه، مو

ف ایـن مـدعا،      نیست که گذشته از نبود دلیل قانعمثنوي معنوي دیوان  کننـده بـرخ
گرا بوده  اساساً شواهد زیادي در آثار فاضل نراقی وجود دارد که او خود، فقیهی ذوق

نا هـاي   بگوییم نقل قـول  دور نیست که همچنین .و بسیار متأثر از سبک و روش مو
 یو نیز انتخاب موضوعات و سبک و روشـ  خزائنو  معراج السعادهزیاد او در کتاب 

و ارادت بـه   مثنـوي معنـوي  پیشه کرده، ناشی از انـس او بـه    مثنوي طاقدیسکه در 
  . پدیدآورندۀ آن بوده است

نا نمی همچنان توانـد دلیـل حمـل واژۀ مولـوي در      که تفاوت مذهب و تسنن مو
نـا و روحیـۀ ضـد     ،بر او باشد مثنوي طاقدیسابیات  ناکافی بودن مسئلۀ تصوف مو

نـا و    صوفیگري نراقی براي این حمل نیز با آزاداندیشی نراقی و اعتدال صـوفیانۀ مو
وجه ویژۀ نراقی قرار گرفته، قابل که مورد ت مثنوي معنويآورد او در  معارف عمیق ره

  . توجیه است
  

  منابع
صدرا(صدرالدین محمد شیرازي ، ایقاظ النائمینـ  ، تصـحیح، تحقیـق، مقدمـه و تعلیـق از     )م

می     1اي، چ محمد خوانساري، به اشراف سید محمـد خامنـه   ، انتشـارات بنیـاد حکمـت اسـ
 .1386 ،صدرا، تهران
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صدرا(محمد شیرازي  صدرالدین، تفسیر القرآن الکریمـ  ، تصحیح، تحقیق و مقدمه از سید )م
می صدرا، تهران، 1صدرالدین طاهري، چ  .1389، انتشارات بنیاد حکمت اس

ربعـه،  الحکمإل المتعالیإلـ  سفار ا صـدرا (صـدرالدین محمـد شـیرازي     فی ا ، بـه ضـمیمۀ   )م
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می صدرا، تهران، 1اي، چ خامنه  .1380، انتشارات بنیاد حکمت اس
، انتشـارات  1زاده آملـی، چ  ، م احمد نراقی، تحقیق، تصحیح و تعلیق از حسن حسنخزائنـ 
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  . 1353، نشر اندیشه، تهران، 3، ایرج میرزا، به اهتمام محمدجعفر محجوب، چدیوان اشعارـ 
، 1بـا حواشـی اسـتاد مرتضـی مطهـري، چ      ،الدین محمد حافظ شیرازي ، شمسدیوان اشعار -

 .1386 انتشارات صدرا، تهران،
 . 1384، نشر علم، تهران، 1چ بهاءالدین محمد عاملی، ،شیخ بهایی دیوان اشعارـ 
  .1389، انتشارات نگاه، تهران، 1، عبدالرحمن جامی، تصحیح محمد روشن، چدیوان اشعارـ 
صدرا(صدرالدین محمد شیرازي ، دیوان اشعارـ  ، انتشارات 4چ ، تصحیح محمد خواجوي،)م

 .1390مولی، تهران، 
محسن فیض کاشدیوان اشعارـ   .1390، نشر پیمان، تهران، 1انی، چ، م
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صول الکافیـ  صدرا(صدرالدین محمد شیرازي ، شرح ا ، تصحیح، تحقیق و مقدمه از رضا )م

می صـدرا، تهـران،    1اي، چ شراف سید محمد خامنهااستادي، با  ، انتشارت بنیاد حکمت اسـ
1384.  

صدرا(صدرالدین محمد شیرازي ، الشواهد الربوبیإل فی المناهج السلوکیهـ  ، با حواشی حاج )م
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 . 1388بوستان کتاب، قم، 
، انتشـارات  1چ ،، م حسین واعظ کاشفی، به اهتمام محمدجعفر محجوبنامۀ سلطانی فتوتـ 

 . 1348بنیاد فرهنگ ایران، 
 . 1390، انتشارات علمی، تهران، 8، حسن انوري، چفرهنگ سخنـ 
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