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 مولوي عرفان در رواني سالمت و قرآني باورهاي
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 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه استادیار،

 (   مسئول نویسنده)
 

 ،2 محمدي مهدي
 .ایران ،تهران نور، پیام دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار،

 
 3بیگي رضا محمد
 نور، پیام دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه علمی، هیات عضو

 .ایران تهران،
 

 چکیده
 ده،ش خوانده نیز تنزیل ذكر، فرقان، چون هایی نام به كه كریم قرآن
 سخۀن الهی، محكم ریسمان ناشدنی، تمام گنجی خواندنی، است كتابی
 متعال خداوند جانب از كه ها انسان همۀ بخش شفا و بخش رهایی

 و عصر هر در كس هر و است گردیده نازل( ص) اكرم پیامبر بر
 عجین خونش و پوست و گوشت با چنان ، شود مأنوس آن با زمانی

 ، خداوند كه چنان یابد می را هدایت و رستگاري راه كه گردد می
 یزندگان البتّه و«  اَقْوم هی للتی یهدي القرآنَ هذا اِنّ:»  فرماید می خود

 موالنا جمله از ما بزرگ عارفان و شاعران ، اندیشمندان از بسیاري
 به سرمنشأ و سرچشمه قرآن همچنین. است مطلب این گویاي نیز

 ، عرفان ، فلسفه ، فقه ، كالم ، تفسیر چون علومی آمدن وجود
 خود كه مواردي از یكی امّا باشد می...  و هنر ، اقتصاد ، سیاست
 ، دارند تأكید آن بر( ع) علی امام جمله از معصوم امامان و خداوند

 رحمۀ و شفاء هو ما القرآن من ننزل و: »  است قرآن بودن شفا مسألۀ
 سالمت در را قرآنی باورهاي نقش آنیم بر مقاله این در.  «للعالمین
 بلخی محّمد الدّین جالل موالنا دیدگاه از ها انسان روانی و روحی
 . نماییم بررسی

 
 ، باورها مولوي، انسان، قرآنی، هاي آموزه قرآن، : ها واژه کلید

 .روان سالمت
 

 04/07/1399تاریخ دریافت: 
 18/11/1399 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولSafari_kh@yahoo.com    
 

 مقدمه
توّجه و ز كدر مرقرآن كریم قبل از هر چیز و بیش از هر چیز 

ت و این نكته نه فقط از آن جا ناشی می شود كه تفكّر موالنا س
متصوفه اصول و مبادي تعالیم خود را غالباً به قرآن منسوب می كرده 
اند بلكه در مورد موالنا كثرت و تنوع اشارات و مفاهیم قرآنی در 

تا حد زیادي مخصوصاً ناشی از همان سابقۀ اشتغال شخصی » آثار او 
 [1]« . تذكیر هم بوده است  و خانوادگی وي به حرفۀ وعظ و

كثرت آیات ، اشارات و تعابیر قرآنی در آثار مولوي به ویژه مثنوي 
به حدي است كه فضاي قرآنی مقدّسی به آن بخشیده است و 
چگونگی به كارگیري موالنا از آن ها ، نشان از انس ، تدبّر و 

ی م استغراق مستمرّ او در كالم الهی دارد . حتی در شدت این تأثیر
 . [2]توان گفت كه گویی قرآن دانی مثنوي دانی مكمّل همدیگرند 

موالنا در جاي جاي مثنوي عشق مخلصانۀ خود را به كالم الهی و  
. به باور او حفظ الفاظ قرآن تنها [3]رسول معظّمش ابراز می كند 

زمانی دلنشین است كه همراه با تدّبر باشد به همین دلیل می گوید 
ه جاي سعی در حفظ الفاظ قرآن ، خود را به معناي اكثر صحابه ب

آن مشغول می كردند چرا كه جمع ظاهر و باطن قرآن از هر كسی 
مسأله یعنی جمع ظاهر و باطن قرآن و اهمیّت این [4]بر نمی آید 

در نزد او چنان است كه می گوید اگر قرآن بخوانی و قرآن پذیر 
ا را دیده اي و اثري در تو نباشی ، همانند آن است كه انبیا و اولی

 پدید نیامده است :
 ق بگریخـتیرآن حـچون تو در ق

 بــــا روان انبــــیا آمیختـــی
 ــــاهســت قرآن حال هاي انبیـ

 ماهیـــان بحر پاك كبریـــــا
 ور بخوانی و نه اي قرآن پذیــــر 

 انبیـــا و اولیـــا را دیده گیــر
 رایی چو بر خوانی قصصـور پذی

 د در قفســمرغ جانت تنگ آی

البتّه می دانیم كه در واري ظاهر این قرآن مستحكم ، معانی بلند و 
 ژرفی وجود دارد :

 تـر اســحرف قرآن را بدان كه ظاه
 است يرــزیر ظاهر باطنی بس قاه

 زیـــر آن باطن یكی بطن ســــــوم
 ه گـمـردد خردها جملــكه در او گ

 ــس ندیدارم از نُبی خود كــبطن چه
 [5] جـــز خداي بی نظیــــر بی ندیـد
 امّا به راستی رسیدن به باطن قرآن چگونه امكان پذیر است ؟

با آن كه در نظر موالنا معنی قرآن را هم باید از قرآن پرسید ، لكن 
می گوید كسی كه به مرتبۀ فناي از خویش رسیده باشد ، از درك 

 [6)آن معانی بلند بی بهره نخواهد ماند 
از متشابهات قرآن كه احتیاج به تفسیر دارد ، محكماتی در قرآن غیر 

وجود دارد كه بسیار واضح و مبرهنند كه در این پژوهش نیز پایه 
و اساس كار قرار گرفته اند و نكتۀ دیگر این كه در كلمه به كلمه 
قرآن صدها معانی و حكمت نهفته وجود دارد كه در این مقاله به 
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كه تأثیر شگرفت بر روح و روان آدمی دارند مواردي چند از آیات 
 ، اشاره می شود .

 
 روح خداوندي 

آدم )ع( اوّلین آفریده اي است كه خداوند تبارك و تعالی او را با 
خلق كرد و  [7]« گل و الي سالخوردۀ تغییر یافته » دستان خود از 

مقابل چنین مخلوقی كه اشرف و در [ 8]از روح خودش در او دمید 
فتبارك اهلل احسن الخالقین »قات است ، خود را تحسین نمود : مخلو

 »[9] 
» مولوي چنان كه از همان ابیات آغازین مثنوي هویدا می باشد ، 

 خویش است استان غربت روح و جدایی آن از اصلروایتگر بیقرار د
[10] 

 ــــایت می كنـدبشـــــنو از نی چون حك
 شكایت می كندا ـــاز جدایی ه

 كـــــز نیستـــان تا مــرا ببـــریـــده انـد
 از نفیــرم مرد و زن نالیــده اند

 ه شــرحه از فــراقواهم شــرحـــسینــه خ
 تا بگـــویم شرح درد اشتیــــاق

 ـــل خویشاو دور ماند از اصــــهر كسی ك
 [ 11] ار وصل خویشــوید روزگباز ج

از این رو ، محور اندیشۀ او را جهان روح و جان برتن تشكیل می 
دهد و در حكایت هاي مختلف سعی می كند به اسارت روح در بدن 

گاه او در اثر هبوط و پرداختن به امور بپردازد . روح لطیف از دید
مادي ، تیره و گلناك می شود  و در نتیجه ، از درگاه حق دور می 
افتد و موطن نورانی و پرصفاي خود را فراموش می كند و گرنه روح 

 لطیف به اقتضاي گوهر لطیف خود ، همیشه میل به باال دارد :
 جان ز هجرش عرش اند فاقه اي

 خار بن چون ناقه اي تـــن ز عشق
 ال هاـد سوي باال بــــجان گشای

 [12] ن چنگال هاـــن در زمیــدر زده ت
نا در جاهاي از رهگذر این اندیشه یعنی اسارت روح در بدن ، موال

مختلف مثنوي سعی می كند انسان ها را به این باور قلبی برساند كه 
روحی  خداوندي دارند و به ارزش این مقام واالي خود آگاه باشند 
؛ چرا كه می داند هر كسی به این باور قرآنی برسد كه خداوند روح 

، به سالمت روانی [ 13]خود در او دمیده است و خلیفۀ خداست 
 خواهد رسید : كامل

 ــی گلگون  نه ايهیـــچ محتــاج مـ
 و گلگونه ايــن گلگونه ، تــــترك ك
 ــیاي رخ گلـــگونه ات شمس الضح

 ـاــاي گـــداي رنگ تـــو گلگونه ه
 ـانبـــــاده كندر خم همی چو شد نه

 نز اشتیـــاق روي تو جوشــد چنـــا
 ــواهی كردنم ؟اي همه دریـــا ، چه خ

 ه می جوئی عدم ؟ـوي همــه هستی چ
 ـه خواهی كردگرداي مه تابـــــان چـ

 پیش رویت روي زرد ور درـــاي كه خ

 وشی و خوبی و كان هر خوشیــتو خ
 پــس چـــرا خــود منّت بـــاده كشی

 ق ســـرتــــاست بر فــرتاج كرّمنـ
 [ 14] رتـــینــــاك آویـــز بطــــوق اعط

از این جهت كه خداوند تبارك و تعالی از روح مقدّس خود رد 
شناسی و خدا گرایی آدمیان دمیده است ، به همین سبب نیز خدا 

و همۀ انسان ها اعم از مؤمن ، ترسا ، یهودي [ 15]امري فطري است 
، زرتشتی و حتی بی دین در جست و جوي شناخت یك نیروي 
الیزالی هستند . به همین سبب از دیر باز تا كنون به تعداد مكاتب 
فكري ابزارهایی چون عقل ، حس ، شرع و دل براي شناخت آن 

 جود داشته اند .نیروي غیبی و
امّا آن خداوند سبحانی كه این بشر خاكی را خلق كرده ، فقط خود 
، نیازها ، مشكالت ، دردها و درمان ها را بهتر از همه می داند و 
براي آنان كتابی فرستاده است كه چنان كه در مقدّمه گفتیم ، 
شفاست و پیامبر )ص( و امامان معصوم )ع( نیز راهنمایان آنانند . 
ناگفته پیداست كه غیر از خداوند ، هیچ كس به جهت عدم شناخت 

ت درمان دردها ارائه گوهر انسان نمی تواند نسخه اي بی نقص جه
 [16]كند . 

 امام علی )ع( در آن كتاب زندگی بخش ، نهج البالغه می فرماید :
بدانید كه براي كسی بعد از بودن با قرآن تهیدستی نسیت و براي 

قرآن بی نیازي نمی باشد . از قرآن براي بیماري هاي احدي منهاي 
خود شفا جویید و از آن براي پیروزي بر مشكالت یاري خواهید 
كه شفاي بزرگترین بیماري ها كه كفر و نفاق و تباهی و ضاللت می 

یكی از مواردي كه قرآن كریم فراوان [ 17]باشد ، قرآن است  ... 
 بودن خداوند به انسان ها است .بر آن تأكید دارد ، مسألۀ نزدیك 

 
 خدایی در این نزدیكی

 به آیات تأثیر گذار ذیل نیك بنگرید :
پس مرا یاد كنید ، با شما را یاد كنم  :[18]فاذكرونی اذكركم  -

. 
ما از رگ گردن به او  :[19]ونحن اقرب الیه من حبل الورید  -

 نزدیكتریم .
دعان  اذا لداعو اذا سألك عبادي عنی فانی قریب اجیب دعوه ا -
و چون بندگاه من از دوري و نزدیكی من از تو پرسند ، بدانند  :[20]

كه من به آن ها نزدیك خواهم بود هر كه  مرا بخواند او را اجابت 
 می كنم .

مولوي از رهگذر اندیشۀ اسارت روح در بدن ، فراوان به نكوهش 
ۀ همۀ دنیا دنیا و پرهیز از نفس امّاره می پردازد و البتّه سر چشم

گرایی ها را نفس امّاره می داند و معتقد است در پیكار بی امان با 
ها ورزید و دشمن ترین دشمن ها ست ، باید زهد این نفسی كه

ریاضت ها كشید و این ریاضت ها ست كه موجب مهار نفس می 
 گردد . ریاضت هایی چون نماز ، روزه ، ذكر و جهاد .

همّی در بر طرف كردن سوسه هاي نماز و ذكر در سلوك او نقش م
 او در تمثیل شخصی برهنهشیطانی و خیاالت پریشان نفسانی دارند . 

كه از هجوم زنبوران در زیر آب نشسته و وقتی سر از زیر آب  
بیرون  می آورد ، با هجوم زنبوران روبرو می شود ، چنین پیامی 
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به دور دارد كه ذكر حق آبی است كه ذاكر را از هجوم وسوسه ها 
 نگه می دارد :

 ان كه عور اندر آب جستـــآن چن
 رستـتا در آب از زخم زنبوران ب

 می كنـــد زنبـــور بر بــاال طواف
 ر ، ندارندش معافــچون برآرد س

 انــن زمیا ر حـق و زنبورآب ، ذكـ
 نه و آن فالنــاد آن فالـهســـت ی

 ر و صبر كنـــور در آب ذكـدم بخ
 [21] تا رهــی از فكر و وسواس كهــن

بنابراین از جهت آن كه ذكر ، برطرف كنندۀ وسوسه هاي شیطانی 
تا  نیداین چنین دل انگیز می فرماید : مرا یاد كاست ، خداوند كریم 

ین قلبی به این آینه بسیار شفا بخش است . شما را یاد كنم والبتّه یق
:  [ 22]« اال بذكراهلل تطمئن القلوب » چنان كه خود می فرماید : 

 آگاه باشید با یاد خدا دل ها آرام گیرد .
در امور روزمره  برخی از ما انسان ها به كوچكترین گره و مشكلی

مان برخورد كنیم ، شروع به جزع و فزع كرده و اگر حل شدن 
مشكلمان مدّت زمانی به درازا بكشد ، به كلّی نا امید می شویم امّا 
اگر لحظه اي در این آیۀ الهی تدبّر كنیم ، چنانست كه گویی 
چشمهایمان را به دیدن گلستانی پرگل سوق داده باشیم . خداوند در 

یه بالها و سختی ها را سبب تضرّع به درگاه الهی معرّفی می این آ
 كند كه به توضیح آن می پردازیم .

 
 كیمیاي تضرّع 

 آن آیۀ عجیب این است :
هلها بالبأساء والضّرّآء لعلّهم و ما ارسلنا فی قریۀ من نبی اال اخذنا ا» 
 م: ما هیچ پیامبري به هیچ شهر و دیاري نفرستادی [ 23]«ضّرّعون ی

مگر آن كه اهلش را به شداید و محنت ها مبتال ساختیم تا مگر  
 توبه كرده و به درگاه خدا تضرّع كنند !

مولوي در مثنوي از طریق این آیه ، بسیار تالش می كند كه مخاطبان 
خود را به این سالمت روانی برساند كه خداوند دوستدار نیاز و 

ق بر بندۀ خود ، او را تضرّع بندگان خود است و با بدخوكردن اخال
ونیز با جفا كردن بر بنده اش [ 24]ناچار به سوي خود می كشاند 

، خواهان صیقل دادن دل اوست همچنان كه كسی با چوب زدن 
و هم پروردگار [ 25]برنمد ، خواهان گرد افشاندن از نمد باشد 

 خواهان تضرّع و زاري انسان ها ست :
 كنیز غمش خسته ـــواهی كـــآن كه خ

 راه زاري بـــر دلش بسته كنی
 تـــا فـرو آیــــد بــــــــال بی دافـعی

 چون نبـــاشد از تضرّع شافعی
 ز بال اش وا خريــــك خواهی كـــو آن

 [ 26] جــــان او را در تضرّع آوري
 نیز :

 
 ـــدچون خدا خواهد كه مان یاري كن
 دـــانب زاري كنــــل ها را جــمی

 ه آن گرین اوستـاي خنك چشمی ك
 [27] ان اوستـه آن بریــاي همایون دل ك

مولوي وقتی از چشم انداز به سختی ها نگاه می كند ، توضیح می 
و چرا آن بزرگان با [ 28]تدهد كه چرا همۀ غم ها متوجّه انبیاس

همۀ سختی هاي دعوت از پا در نمی آمدند . به دلیل این كه آنان از 
 «سخترو و پشت گرم به خورشید » این راز مطّلع بودند و در نتیجه 

خود مولوي هم به همین سبب فراوان در اشعارش در سیماي عاشق .
 قهر خدا نمایان می گردد :

 تواز حالوت ها كه دارد جــور 
 طافـت كس نیابد غور تو ...ـــوز ل

 ان شومـواهلل ار زین خار در بست
 [ 29]ل زین سبب ناالن شومـــهمچو بلب

او در حكایت دلنشین شیخ احمد خضرویه و كودك حلوا فروش 
ر و شووقتی شخصی گمنام وام شیخ را ادا می كند  و همگان به 

ز این رخداد عجیب را می پرسند ، از شگفتی می افتند و از شیخ را
 زبان شیخ این گونه می گوید :

 ل چـــشم تســتاي بــرادر طفل طف
 ن درستـكام خود موقوف زاري ك

 ــــه آن خلعت رسدگر همی خواهی ك
 [ 30]پس بگریان طفل دیــده بر جســـد

افالكی در مناقب العارفین از قول مولوي نقل می كند كه روزي در 
حق تعالی می فرماید كه  من نیاز بندگاه را » معرفت می فرمود : 

چنان دوست می دارم كه اگر بندگان من مذلّت و مسكنت ننمودندي 
و تضرّع  نكردندي ، نیاز را از ایشان می بردم و من به خودي خود 

 [31]« . ی نمودم بدیشان نیازمندي م
در حكایت هاي مختلف دیگر مثنوي نیز مولوي كوشش می كند تا 
این بارو قرآنی را به مخاطبان خود بچشاند كه خداوند دوستدار نیاز 

عاشقانه ترین و زیبا ترین ارتباط  رّع آنانست و از این طریق همو تض
مت را بین خداوند و انسان ها ایجاد می كند و افقی روشن براي سال

 روانی می گشاید .
در همین راستا مسأله تأخیر دعا معنا دار می شود . خداوند در قرآن 

[ 32]« ادعونی استجب لكم :» كریم بی هیچ قید و شرطی می فرماید 
 بخوانید مرا تا اجابت كنم شما را .

 
 حدیث بندگی 

در مبحث گذشته دانستیم كه خداوند دوستدار تضرّع بندگان خود 
طریق سختی ها آنان را به جانب خود می كشاند . مولوي  است و از

از این مطلب نتیجه می گیرد كه حال دعا پیدا كردن هم از فضل 
 الهی است :

 ی بر آرد بنده دستــجز تو پیش ك
 و استــهم دعا و هم اجابت از ت

 اـــهـــم ز اوّل تو دهی میـــل دع
 ا ها را جزاـــی آخر دعـو دهــت

 ـمرص و آز خود را سوختیـــما زح
 [ 33] و آموختیمـــا را هم ز تــآن دع
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او مكرر به مستمعان خود این باور را القا می كند كه مقبولیت دعا 
و ذكر بندگان از رحمت و فضل خداوند است نه از سزاواري و 

 م شرط اجابت دعا را تضرّع معرّفی می كند :لیاقت بندگان و باز ه
 رحمتم موقوف آن خوش گریه ها ست

 چون گریست از بحر رحمت موج خاست
 زاري و گریــه قوي سرمایه اي اســـت

 [ 34]رحمـــت كلی ، قوي تــــر دایه اي است
 در دفتر سوم مثنوي در همین معنی حكایتی دلنشین است :

شیرین می داشت تا « اهلل » در سراسر شبی لبش را به ذكر  شخصی
 اهلل» این كه شیطان در برابرش نمودار می شود و می گوید این همه 

تو را لبیكی نیست . او شكسته دل می شود و خوابش  می برد . در « 
خواب خضر )ع ( از او می پرسد چرا دست از ذكر كشیده اي ؟ او 

د ؛ می ترسم مطرود حق باشم . خضر به او می گوید : جوابی نمی آی
گفتن تو عین لبیك گفتن حق است یعنی این تو « اهلل » می گوید : 
 می گویانی :« اهلل اهلل » نیستی كه 

 گفــــت آن اهلل تــو لبیــك ماســت
 وزت پیك ماستــو آن نیاز و درد و س

 حیله ها و چــاره جویــــی ها ي تــو
 اد این پاي تــوــود وگشــذب ما بــج

 و كمند لطف ماســتــترس و عشق ت
 و لبیك هاســـتــزیـــر هر یــارب ت

 ز دور نیستل زین دعـا جاهـــجان ج
 [ 35] ور نیستــــارب گفتنش دستـزان كه ی
وي به نكتۀ عجیبی اشاره می كند كه در همین رابطه مولوي در مثن

 باور داشتن به آن انسان را به سالمت روانی كاملی می رساند. 
او معتقد است گاهی كه اجابت دعا به تأخیر می افتد، به سبب آن 
است كه خداوند دوست دارد حال لطیف و خوش دعا كننده مداوم 

 ایید:نم باشد! به ابیات لطیف ذیل كه گویاي این مطلب است، توجه
 اــــاي بسا مخلص كه ناله در دع

 ا ـوصش بر سمــتا رود دود خل
 د زارـــــا خدا نالنــپس مالیك ب

 كاي مجیب هر دعا واي مستجار 
 رع می كندـــن تضــدۀ مؤمــــبن

 و مستندــد بجز تـــاو نمی دان
 حق بفرماید كه نه از خواري اوست

 وست اري اـــعین تأخیر عطا، ی
 اجت آوردش زغفلت سوي منــح

 آن كشیدش موكشان در كوي من 
 اجتش او وا رودــــر برآرم حـــگ

 رق شودــهم در آن بازیچه مستغ
 را آواز او ـــی آید مــوش همـــخ

 ا گفتن و آن راز او ــــو آن خدای
 دـــالن را از پسنـــان و بلبــطوطی

 در می كننداز خوش آوازي قفس 
 كی كنند؟ ســدر قفــــد را انــزاغ را و جغ          

 این خود نیامد در قفس 

 د دو تنــون آیـــپیش شاهد باز چ
 آن یكی كمپیر و دیگر خوش ذقن

 ر فطیر ـان خواهند او زوتــهر دو ، ن
 ه گیر ـــوید كـــآرد و كمپیر را گ

 و آن دگر را كه خوشستش قد و خد
 ی دهد نان؟ بل به تأخیر افكند ـــك

 ی گزند ــانی بـــگویدش بنشین زم
  ه نان تازه می پزندــــه به خانـــك

 ان گرمش بعد كه ــــچون رسد آن ن
 [ 36] وا می رسد...ـگویدش بنشین كه حل

همانطور كه می بینیم موالنا چون معلمی مهربان با مثال هایی دلنشین 
این سالمت روانی را ایجاد كند كه خداوند بلبالن و  سعی می كند

طوطیانی را كه بیشتر دوست می دارد، در قفس خود نگهداري می 
 كند و البته این ماندن در قفس عین آزادي و رهایی است. 

او در همین رابطه، جبر و اختیار را نیز معنادار می كند و از این راه 
اله ش القا كند كه مسبنندگان كتامی كند این باور را به خواهم سعی 

 جبر خداوندي براي زاري كردن است: 
 این نه جبر، این معنی جباري است

 اري زاري استـــر جبــذك
 ـــل اضطرار ا شد دلیــــــزاري م

 [ 37] ا شد دلیل اختیار ــــخجلت م
 ،یكی دیگر از مفاهیمی كه در قرآن كریم بسیار بر آن تأكید شده

 مسأله سمیع و علیم بودن خداوند است. 
 

 شنونده و بینا 
د كه خداوند بندگانش را می بیند و صدایشان اایمان قلبی به این اعتق

 را می شنود، نقش بسیار مهمی در ایجاد سالمت روانی دارد. 
به عنوان نمونه اگر در مصائب و مشكالت بر این باور باشیم كه 

امش روانی خوبی به دست می آوریم یا خداوند ما را می بیند، آر
اگر بدانیم عالم محضر خداست و مادر محضر خداوندي ایستاده ایم، 
دست به هر كار ناشایستی نمی زنیم و اگر عمل نیكی انجام دهیم، 

در این عمل دیده است و اصالً اطمینان خاطري می یابیم كه او ما را 
 داوند بزرگ ترین تفاوت معشوق مجازي و حقیقی كه خ

می باشد، همین مطلب مهم بینا بودن بر احوال بندگان در همه حال 
 است. 

مولوي نیز در كتاب تعلیمی اش ، تالش می كند تا خوانندگان را 
 متوجه این نكته كند كه سلطانی سمیع و بصیر دارند. 

نمونه ، حكایت آن شخصی است كه از ترس، خود را در خانه اي 
هایش كبود، دستش لرزان و رنگش چون انداخت در حالی كه لب 

 زعفران گشته بود. 
خر همی »صاحب خانه، واقعه را از او می پرسد و او می گوید: 

صاحب خانه ناگزیر شد او را متقاعد سازد « گیرند امروز از برون
است و جاي او « عیسی دوران»كه او به هیچ وجه خر نیست بلكه 

 شخیص دارد: در آسمان چهارم می باشد و شاهی با ت
 ر ــا بیهوده گیــنیست شاه شهر م

 هست تمییزش ، سمیع است و بصیر 
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به آیات زیر نیز كه روان انسان را صیقل می دهد و گویاي بصیر 
 بودن خداوند است، بنگرید: 

و توكل علی العزیزالرحیم، الذي یراك حین تقوم، و تقلبك فی » 
و توكل بر آن خداي مقتدر [ 38]« لیمالساجدین ، انّه هوالسمیع الع

مهربان كن. آن خدایی كه چون به نماز برمی خیزي تو را می نگرد 
و به انتقال تو در سجده كنندگان آگاه است كه او خداي شنوا و 

 داناست:
  از پی آن گفت حق، خود را بصیر 

 ت، هردم نذیر كه بود دیـد وي ا
  سمیع از پی آن گفت حق، خود را 

 ار شنیع ـــب ز گفتــتا ببندي ل
 ی آن گفت حق خود را علیمــاز پ

 [39] ادي تو زبیم ـــا نیندیشی فســت
و هر  :[40]« و هو معكم اینما كنتم» دیگر این است آیه تأثیرگذار 

 كجا باشید او با شماست.
 

 معناي معیت
است و اگر  از آن جا كه هستی همۀ موجودات از هستی خداوند

آنی ، آن هستی خداوندي همراه موجودات نباشد، معدوم می شوند، 
 معناي آیۀ معیت نیز روشن می گردد. 

 مولوي در تفسیر این آیه می گوید: 
 ه آمدیمـــا به قصـــبار دیگر م

 ه برون خودكی شدیم؟ـــما از آن قص
 گر به جهل آییم آن زندان اوست 

 وان اوست ـــــیم آن اــور به علم آیی
 ه خواب آییم مستان وي ایمـور ب

 ان وي ایم ـــداري به دستــــور به بی
 ر پر زرق وي ایمــرییم ابـور بگ

 رق وي ایم ــدیم ، آن زمان بـــور بخن
 چان پیچ پیــه ایم اندر جهــما ك

 هیچ  چون الف او خود چه دارد؟ هیچ 
آیه آگاه بود كه به رفیق و همسفر  پیامبر ما )ص( به اثر روانی این

 خود در غار می گفت: 
و البته آن  [ 41]غم مخور كه خدا با ماست « ال تحزن ان اهلل معنا» 

زمان خداوند آرامش خاطر بر او فرستاد و او را به سپاه و لشكرهاي 
 غیبی مدد فرمود. 

و من یتق اهلل یجعل له مخرجا و » ... آیه شفابخش دیگر این است 
« یرزقه من حیث ال یحتسب و من یتوكل علی اهلل فهو حسبه .... 

هركس پرهیزگار شود خدا راه بیرون شدن را به او می گشاید  :[42]
و از جایی كه گمان نمی برد به او روزي عطا می كند و هر كه بر 

 خدا توكل كند، خدا او را كفایت خواهد كرد. 
 

 بیان رزاقیت
لكن « از تو حركت از خدا بركت» درست است كه گفته اند 

 از جایی كه بدگان گمان نمی برند باورداشتن به این آیه كه خداوند
بسیار بسیار به سالمت روانی انسان كمك می كند روزي می دهد،

و از بروز ناراحتی هاي احتمالی و آشفتگی هاي روحی جلوگیري 
كه تقدیر روزي بندگان از جانب  می كند. مولوي در ارتباط با این

 خداوند است، در مثنوي حكایتی شیرین دارد: 
 ی زاهد شنود از مصطفیـــآن یك

 د به جان رزق خدا ــكه یقین آم
 ان آن مرد رفتــراي امتحـــاز ب

 وهی خفت تفت ــدر بیابان نزد ك
 د به من؟ــه ببینم رزق می آیـــك

 ن ــق طرا در رزــتا قوي گردد م
 رد و كشید ـــاروانی راه گم كــك

 سوي كوه آن ممتحن را خفته دید 
 روي می زدندــــآمدند و دست ب

 دا چیزي نگفت آن ارجمند ــقاص
 ـــی مرادپس بگفتند این ضعیف ب

 ادـدر او فتــاعت سكته انــاز مج
 امــان بیاوردند و در دیگی طعـــن

 و به كام ...وم ـتا بریزندش به حلق
 اــانش شوربــــدر دهــریختند ان

 در او نان پاره ها ــد انــمی فشردن
 گفت اي دل گر چه خود تن می زنی

 ی ـازي می كنـــی دانی و نـراز م
 د می كنمــم و قاصــــگفت دل دان

 ان و تنم ـــر جــت بــرازق اهلل اس
 بود؟امتحـــان زین بیشتر خود چون 

 [43] ابران خوش می رودــرزق سوي ص
ان ها و آیه دیگر بیان این نكته می باشد كه خداوند از مومنان ج

 می خرد:  به بهاي جنتاموالشان را 
و [ 44]« ان اهلل اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم جنه» 

ان نی كه جدر واقع باور داشتن به این خریدن خداوندي نیز براي كسا
 و مالشان را در راه خدا می دهند، بسیار اثر بخش است. 

 
 بهاي بهشت 

مولوي در مثنوي این آیه را به دلیل تیمسن و تبرك مكرر نقل می 
كند. گاهی این خریداري و پاداش روحانی را شرابی می داند كه پس 

 از آن تشنگی یی وجود ندارد: 
 ی خوردم ز اهلل اشتريشربت

 ر تشنگی ناید مرا محشتا به 
گاهی می گوید انسان ها باید خداوند را در هر حال خریدار خود 

 بدانند خریداري كه جویاي آن هاست: 
 مشتري كاو سود دارد خود یكی است

 لیك ایشان را در او ریب و شكی است
 وه ـــی شكـــري بــواي مشتـــاز ه

 ن گروه ـــاد دادند ایـــري را بـــمشت
 ه جویان تواستــو كـري یی جـــمشت

 ان تواستــــاز و پایـــــالم آغــــع
 تر مشتري را تو به دســهمین مكش ه
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 ه بدست ــــا دو معشوقـــازي بـــعشقب
 ر خردـــه گـــود و مایـــابی ســـزونی

 رد ــل و خــــود قیمت عقـــنبودش خ
 لــعم نـاي نیـــود بهــــنیست او را خ

 [45] ه كنی یاقوت و لعل؟ـــر او عرضـــتو ب
گاهی می گوید خداوند هر متاعی را كه خلق بدان نمی نگرند، 

 خریدار است:
 اسان برترآــان با مكــزین دك

 ري ــــاهلل اشتـــل كـــتا دكان فض
 كاله اي كه هیچ خلقش ننگرید

 ن را خرید ریم آـــالقت آن كــاز خ
 هیچ قلبی پیش او مردود نیست

 [47] زان كه قصدش از خریدن سود نیست
 مسأله مهم دیگر در قرآن و مثنوي مسأله كریم بودن خداوند است. 

 
  خدایی كریم 

 تو مگو ما را بدان شه بار نیست
 [48]با كریمان كارها دشوار نیست

قرآن مجید نقل كردیم و توضیح دادیم در صفحات گذشته آیه اي از 
كه خداوند به علت آن كه نیاز در او راهی ندارد، نیاز بندگان را 

 دوست می دارد. 
مولوي هم از رهگذر این اندیشه، تصویري از خدایی كریم در مثنوي 

می آورد تا به یك باور و سالمت روانی  پیش چشم خوانندگان
نان نزدیك تر است و خدایی برسند. خدایی كه از رگ گردن به آ

كه در این نزدیكی هاست و خدایی كه بندگانش را می بیند و 
 نجواهایشان را می شنود . 

از این جهت هم در مثنوي جایی نیست كه كسی دعا كرده باشد و 
دعایش مستجاب نشده باشد؛ از پیش پا افتاده ترین مسأله گرفته تا 

 مسائلی مهم تر. 
نمونه داستان مردي است كه لب خود را با دنبه پیش پا افتاده ترین 

چرب می كرد و الف می زد كه چنین و چنان خورده ام و مولوي 
 در آنجا از زبان شكم گرسنه آن مرد چنین می گوید: 

 م سبیل او شده ـــآن شكم خص
 در زده ـدست پنهان در دعا ان

 كاي خدا رسوا كن این الف لئام
 رام ــك تا بجنبد سوي ما رحم

 اي آن شكمــاب آمد دعــمستج
 [48] سوزش حاجت بزد بیرون علم 

نمونه براي مسأله مهم تر ، حكایت لطیف پیر چنگی در دفتر اول 
مثنوي است. او كه در سراسر عمرش را در طرب به سر برده بود، 

بار روزي در ایام پیري كه سخت وامانده و فرتوت شده بود، یك 
 دا چنگ زد، فقط یك بار: براي خ

 نیست كسب امروز مهمان توام 
 [49] وام ــم آن تـــر تو زنـــچنگ به

او چنگ خود را بر می دارد و در گورستانی براي خدا چنگ می 
زند. در همان حین چنگ زدن او ، به امر حق عمر به شدت خوابش 

 »ستان برو كه می گیرد و در خواب از حق ندا می شنود كه به گور
ز آن او وقتی به گورستان می رود، ج« رمبنده اي داریم خاص و محت

پیر چنگی كی بود خاص » پیر در آن جا نبود. با خود می گوید: 
از طرف دیگر هم پیر چنگی از دیدن او گمان می كند كه « . خدا

 محتسب است اما عمر به او می گوید: 
 حق سالمت می كند می پرسدت

 از رنج و غمان بی حدت چونی 
  ا ـــراضه چند ابریشم بهـــنك ق

 [50] رج كن این را و باز اینجا بیا ــخ
 در قصه موسی و شبان به این موضوع می پردازد: 

 وم من چاكرتتو كجائی تا ش
 انه سرت ــقت دوزم كنم شچار

 ایكت ـوسم بمالم پــدستكت ب
 ت ایكـوقت خواب آید بروبم ج

 اي منـــاي فداي تو همه بزه
 [51]اي به یادت هی هی و هیهاي من 

همچنین مولوي براي آن كه مخاطبانش متوجه این خداي كریم شوند 
و به باور قلبی و در نهایت سالمت روانی برسند، می گوید اگر 
پادشاهان عالم از این خداي كریم و شراب بندگی اش آگاه بودند، 

 ادهم از پادشاهی دست می كشیدند:مانند ابراهیم  همه شان
 ان از بدرگیــان جهـــپادشاه

 راب بندگی ـــو نبردند از شــب
 ورنه او هم وار سرگردان ورنگ 

 ملك را بر هم زدندي بی درنگ 
 ان ـــلیك حق بهر ثبات این جه

 [52] رشان بنهاد بر چشم و دهان ـــمه
قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم » آمده است كه  در قرآن كریم

اي رسول ما به « التقنطوا من رحمت اهلل ان اهلل یغفر الذنوب جمیعاً
آن بندگان كه اسراف بر نفس خود كردند بگو از رحمت خدا ناامید 

 [53]می باشید البته خدا همۀ گناهكاران را خواهد بخشید 
گمان می كنند دعاهایشان تا سقف  یقین این آیه براي كسانی كه به

سخت مؤثر می خانه هایشان نیز باال نمی رود و به كلی ناامیدند، 
 باشد و باور داشتن این كرم خداوندي سبب آرامش است. 

مولوي نیز در راستاي همین آیه می گوید كرم الهی باعث می شود 
 كه آدمیان به كمال و آمرزیده شدن امیدوار شوند و همچنین این

 كرم خداوندي است كه بندگان را به سوي عالم الهی می خواند: 
 و ــدوار از هیچ سـنیستم امی

 رم می گویدم: التیأسوا ــو آن ك
 و ـدایماً خاقان ما كرده ست ط

 ان را می كشد التقنطوا ـــگوشم
 گرچه ما زین ناامیدي در گویم 

 چون صالزد، دست اندازان رویم 
     
   [54] 

مولوي به دلیل آن كه می خواهد این اطمینان قلبی را به خوانندگان 
مثنوي بدهد كه خدایی كریم دارند، می گوید همان طوري كه می 
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توان خدا را به هر زبانی خواند، همچنین هم می توان راي هر 
خواسته اي چه كوچك و چه بزرگ به درگاه او رفت؛ چرا كه 

ا به حقیقت الهی رهنمون می ر همین خواسته ها سرانجام بندگان
 سازد:

 انوا دویدـبهر نان شخصی سوي ن
 داد جان چون حسن نانوا بدید 

 گلستان اــه شد یكی تــبهر فرج
 ال باغبان ــــه او شد جمـفرج

 همچو اعرابی كه آب از چه كشید
 آب حیوان از رخ یوسف چشید 

 د او به دسترفت موسی كآتش آر
 رست ــو كه از آتش بآتش دید ا

 د از دشمنان ــا رهـجست عیسی ت
 [55] بردش آن جستن به چارم آسمان 

الزم به تذكر است موالنا گه گاه طبق عقاي اشعري خود، خداوند 
را شیري می بیند كه از تبسم هاي او و از قهر و لطف هاي توأم او 

همه تصویر كرم  نباید ایمن بود كه البته این اندیشه در كنار آن
 خداوندي جلوۀ كمرنگی دارد: 

 شاد باشید اي محبان در نیاز 
 [56] بر همین در كه شود امروز باز 

 با ذكر چند آیه دیگر كه بسیار اثربخشند، بحث را به پایان می بریم. 
كن به چیزي هستند و لبارها اتفاق می افتد كه بندگان در پی رسیدن 

 ا از دست می دهند؛ ببینید جواب قرآن را : ناباورانه آن ر
وا شیئا و هو وا شیئا و هو خیرالكم و عسی ان تحبعسی ان تكره» 

: چه بسیار شود كه چیزي  [57]« لكم و اهلل یعلم و انتم ال تعلمون شر
را ناگوار شمارید ولی به حقیقت خیر و صالح در آن بوده و چه 

در واقع شر شما در آن است؛ بسیار شود كه چیزي را دوست دارید و 
 خداوند به مصالح امور داناست و شما نادانید. 

  «لیكال تاسوا علی مافاتكم و ال تفرحوا بما اتاكم» یا این آیه: 
هرگز بر آن چه از دست شما رود دلتنگ مشوید و به آن چه به 

 [58]دست شما رسد، دلشاد نگردید 
ر سختی ، آسانی می همچنین تأكیدهاي قرآن در این كه پس از ه

 باشد، شفا بخش است: 
 [59]« فان مع العسر یسرا ، ان مع العسر یسرا» 

همچنین این آیه را كه می فرماید: اگر خدا را دوست می دارید مرا 
 [60]اطاعت كنید تا خدا شما را دوست بدارد 

همچنین آنجا كه می فرماید اگر صبر كنید و تقواي خدا پیشه كنید، 
یا هر كه  [61]را به پنج هزار فرشته مدد می رساند  خداوند شما

نیز دلنشین [ 62]خدا را یاري كند، البته خدا او را یاري خواهد كرد 
 است. 

 :30( آیۀ 41یا در سورۀ فصلت )
آنان كه گفتند محققاً پروردگار ما خداوند است و بر این ایمان 

و  ر هیچ ترسپایدار ماندند، فرشتگان بر آنان نازل می شود كه دیگ
اندوهی نداشته باشید و جنتی كه وعده داده شده ، به شما بشارت 

  [ 63] باد.

زمزمۀ این آیات نیز تأثیرگذار است كه می فرماید خداي من همان 
 است كه 

 الذي خلقنی فهویهدین: مرا بیافرید و به راه راستم هدایت می فرماید. 
به من غذا می دهد و ن : چون گرسنه شوم والذي هو یطعمنی و یسقی

 چون تشنه شوم مرا سیراب می گرداند. 
 و اذا مرضت فهو یشفین : چون بیمار شوم مرا شفا می دهد. 

 والذي یمیتنی ثم یحیین : همان كه می میراند و سپس زنده می گرداند. 
والذي اطمع ان یغفرلی خطیئتی یوم الدین: همان كه چشم دارم كه 

 . روز جزا گناهم را بیامرزد
خدایا چنان گوشت و پوست و خون ما را با قرآن عجین كن  [ 64]

كه شفابخشی و سالمت روانی آن را در زندگانی خود احساس كنیم 
و از آن مردمانی نباشیم كه در روز قیامت به علت مهجور گذاشتن 

 [65]قرآن مورد شكایت پیامبر اكرم )ص( قرار می گیرند 
 در گفتیم باقی فكر كنـــاینق

 ر كن ـفكر اگر جامد بود رو ذك
 ـزارر آرد فكر را در اهتــــذك

 [66]ذكر را خورشید این افسرده ساز 
 

 من نمی گویم كه آن  عالی جناب
       اب                                                                  ــدارد كت یهست پیغمبر    ول 

 مولوي ويـــــمعن ويــــــمثن
  رآنی به لفظ پهلويـــــق هست

 مدلّ و قرآنچاو  مثنوي
                                                                                                                      بعضی و بعضی را مضل هادي

 [67]منسوب به شیخ بهائی
                                                 

 نتیجه گیري
اگر خداوند را یاد كنیم، خداوند از روح خود در ما دمیده است. 

بسیار به بندگان خود خداوند نیز ما را یاد می كند. چراكه او 
ستدار نیاز ت قرآن و مثنوي مولوي خداوند دواطبق آینزدیك است. 

علت تأخیر دعا نیز مداومت حال دعا كننده و تضرع بندگان است. 
است و از دوست داشتن خداوند و توجه به بندگان حكایت دارد. 
خداوند به حال بندگان خود بسیار شنوا و بیناست و رزق و روزي 
از جانب خداوند است. او كه كریم است، جان هاي بندگان خود را 

خرد. او را به هر زبانی می توان خواند. درگاه  به بهاي بهشت می
خداوند، درگاه ناامیدي نیست و براي هر خواسته اي می توان به 
پیشگاه الهی رفت. همین اصول به ظاهر ساده، سالمت روان را به 

ز به فردي نی طور كامل تضمین مینماید و پیامدهاي اجتماعی منحصر
 به ارمغان می آورد.
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