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 چكيده 
مثنوي معنوي به عنوان يكي از كتب مهم عرفاني، جايگاه مهمي در تبيين هستي 

شناسي انسان دارد، آنگونه كه با رازگشايي آن  مي توان به بسياري از مفاهيم واالي عرفاني و 
انساني دست يافت. يكي از موضوعات مهم اين اثر بزرگ، رازداني و رازداري است. ژرفترين 
جاي مثنوي هم جايي است كه پاي راز و رازداري در ميان است. مولوي خود از رازداراني 

اي در كالهش مخفي كرده است و تالش او براي نگفتن، خود، است كه راز را همچون بيضه
 نگارنده سعي كرده است ضمن پرداختن به ارتباط راز با حيرت، .منجر به گفتن  مي شود

يقين و زندگي پيامبران و اوليا، با ذكر شواهد متعدد از مثنوي معنوي، خطوط اصلي تفكر 
شناسي راز در مولوي را تبيين نمايد. مقاله، در سه بخش مقدمه در مورد راز، اصطالح

مثنوي و جلوه هاي راز در مثنوي تنظيم شده است كه در بخش سوم مقاله، به بررسي 
نامه، واقفان راز، اليقان راز، موانع افشاي راز، عوامل افشاي راز، نتايج رازداني و افشاي راز ني
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  - مقدمه 1
ني و رازداري است. از راز گفتن، ااي مبهم در عرفان، رازديكي از مسايل مهم و تا اندازه

ماهيت آنرا بيان كردن، شكافتن مساله و پرداختن به جوانب امر، همه از اموري هستند كه 
قابليت بحث بسياري دارند؛ اما گويا يك وهمي مانع پردازش به اين مساله است يا به 

بعضي از مسايل اساسي و حساس  )Ineffabilityعبارتي بيان ناپذير است. به بيان ناپذيري(
اي هستي و حيات بشري، اشارات بسياري در كتب عرفاني شده است. آنگونه كه هميشه پاره

 اند. اند و از ديدن همه آن، او را بر حذر داشتهاي از راز را به عده اي نمايندهاز امور يا گوشه
حوزه هاي راز داني و راز داري بسيار وسيع هستند و فقط هم مختص عرفان (چه به 

اسي و ارتباطات نشكل اسالمي و چه به شكل هاي ديگر)، نيستند. در مردم شناسي، روانش
اجتماعي و سياست يكي از اصولي كه نگفته بايد مورد توجه قرار گيرد، رازداني و رازداري 

است. شايد نتايج راز گويي و افشاي آن به نامحرم در حوزه غير عرفاني به مراتب وخيم تر از 
 حوزه عرفاني باشد. 

 (Semantic opposition) يك روي سكه راز، افشاي راز است و اگر مطابق نظريه تقابل
 اسرار و در مقابلش افشاي اسرار قرار مي گيرد. چرا ،به اين دو واژه نگاه كنيم در يك طرف

توان اسرار را معني كرد. افشاي اسرار است شناسند؛ اگر افشا نباشد نميكه ضد را به ضد مي
 كه اهميت راز و سرّ را به ما معرفي كرده است. 

 در زبان فارسي، همانند زبانهاي اروپايي رازآلود نيست، راز در "راز"ريشه و سابقه كلمه 
 râzبه معني انزوا، تنهايي و دوري است و در زبان پهلوي به صورت  razahزبان اوستايي 

 )926: 1362است.(تبريزي، 
و  خوانده  مي شود، كه در اصل تنها به رازهاي الئوسيس musteria«راز در زبان يوناني 

برگزاري جشن و ستايش اشارت دارد كه فقط تشرّف يافتگان كه خود راز آشنا بوده اند، 
(muein,telein)گزاري به كار  بدان راه  مي يابند. ديگر اصطالح هايي كه براي مراسم آئين

را به كار گرفته اند  musteriaاست. نويسندگان التيني يا واژه يوناني  orgia , teleteرفته 
باز گردانده اند. بدينسان، رازها، اصوالً اشاره به نمود ديني خاصي  initiaرا به واژة  mueiيا 

دارند كه بطور بنيادي، در سرشت، متفاوت از ديگر كاركردهاي آييني و رسمي است؛ رازها 
) 14-13: 1377بر هر كسي گشوده نيست؛ اما با آشنايي و تشرف، شدني است.» (كاوياني،



«هنگامي كه اين واژه در فلسفه و مسيحيت به كار  مي رود، داللت آييني خود را ديگر از 
دست  مي دهد. در قرن نوزدهم اين اصطالح در تاريخ دين براي آئين هاي نهاني يا مناسك 

 كمك و مير چا اليادهراز آشنايي به كار برده شد. در اين زمينه آثار جيمز جرج فريزر 
اند، مايه بسياري از رازها ( آيين هاي رازور) را دين هاي شرقي دانستهفراواني كرده اند. زيست

اما اين كمكي به پديدار شناسي سرچشمة رازها نمي كند؛ مردم شناسان و رفتار شناسان، 
معتقدند كه رازها بازمانده آداب گذر و تشرف هستند كه به اشكال مختلف تا امروز دوام 

) 16آورده اند، اما اين نظر هنوز به طور قطعي پذيرفته نشده است.» (همان: 
 دارد؛ تمام تالش آن شناخت آني است كه " رازداري" و"راز "عرفان، خود ريشه در

ناشناخته است و اين هستي شناسي ويژه، تجربه اي همراه با دگرگوني و سكوت به دست 
 مي دهد كه انسان را يك پله از ديگران (نا آشنايان و نامحرمان) باالتر  مي برد، تا شاهد 

فضايي بيشتر و چشم اندازي روشن تر از ديگران باشد. شور و جذبة ناشي از درك هستي، 
حسِِ ضعيف است و نه عقل، بلكه شهود و اشراق باعث چنين امري است و براي  نه ناشي از

تبيين چنين تجربه اي است كه زباني ويژه يا فرا زبان به كار  مي آيد. اين زبان ويژه و داراي 
زباني) است كه كمكش  مي كند، در همان پله هاي باال اصطالحات خاص (و گهگاهي زبان بي

ناشناخته باقي بماند و خبري به ديگران نرسد، چرا كه ديگران زباني ديگر و به تبع آن زبان، 
دنيايي ديگر دارند.  

آموختن اين زبان يا فرا زبان به اغيار، طبق سنتي خاص تبعات خاصي دارد؛ اخذ آتش 
پاره اي از دنياي راز آلوده و انتقال آن به اغيار، خطاي بزرگي است كه عقوبت بزرگي دارد. 

تاريخ، سرشار از نمونه هاست، وقتي مقدر نشده بود آدم، از ميوه درخت ممنوعه بخورد، 
خورد و باعث شد «او را بر دف دو رويه بزنند» و از بهشت قرابت به زمين غرابت اندازند؛ 

پرومته، آتشي را كه نمي بايست تقديم انسان شود و در انحصار خدايان باشد، ارزاني انسان 
كرد و ديد آنچه ديد؛ نمرود، كيكاوس و افراد ديگر كه خواستار رويت اسرار جهان بودند و 

 مي خواستند با رفتن به آسمان ببينند، آنچه را كه نديده بودند، با سر به زمين گرم خوردند؛ 
و حالج و عين القضاه و... خود شاهد ديگري از نوعي ديگر براي اين امرند. 

مولوي نيز از راز داراني است كه راز را همچون بيضه اي در كالهش مخفي كرده است و 
تالش او براي نگفتن، خود، منجر به گفتن  مي شود. بررسي ابيات مثنوي خود بر مال كننده 

چنين تالشي است.  



 پيشينه پژوهش
دربارة راز و سرّ در متون عرفاني و مخصوصا آثار مولوي، سخنان بسياري در كتب و 

مقاالت مختلف ذكر شده است كه هر كدام از يك ديدگاه و جنبة خاصي به موضوع 
) در كتاب «سرّ ني»، به تفسير انديشه هاي موجود در سخنان 1386كوب(اند. زريننگريسته

مولوي پرداخته و موضوعات كلي و جزئي انديشه هاي او را مورد بحث قرار داده است؛ ولي 
از خود راز و اينكه منظور مولوي از آن چه بوده، كمتر سخن به ميان آمده است. در 

شرحهاي مختلف مثنوي و كليات شمس نيز به صورت كلي از اسرار عرفاني و انديشه هاي 
عرفاني، سخنان زيادي به ميان آمده كه ذكر نام اين شروح و بررسي آنها خود، كتاب و 

مقاله اي مستقل مي تواند باشد. اما در دو مقاله به صورت خاص، به اين موضوع پرداخته 
) در 1383شده كه از لحاظ زاوية ديد و نوع تفسير، تفاوتهايي با اين مقاله دارند. دانشگر (

مقاله اي با عنوان «راز در مثنوي»، به بيان معني لغوي راز در برخي كتب و متون عرفاني 
) در 1386پرداخته و سپس ديدگاه موالنا را از آنها متمايز كرده است. پيروز و خليلي(

اي با عنوان «راز و رازداري در عرفان مولوي»، به بيان مفهوم راز در انديشه مولوي و مقاله
مصاديق راز در مثنوي و نيز كليات شمس پرداخته اند؛ اما در اين مقاله نيز كه از لحاظ 

تفسير و روش كار و بخشهاي موجود، كامال با اين مقاله تفاوت دارد، بيشتر به بررسي 
) در 1385هاي مصداقي در دو اثر مولوي پرداخته شده است. شفيقي و ظهيري ناو(نمونه

مقاله اي با عنوان «راز خاموشي موالنا» به بررسي علل خاموشي موالنا در مثنوي و انتخاب 
 تخلص خاموش پرداخته اند.

 شناسي پژوهشروش
روش تحقيق در اين مقاله، كتابخانه اي است و يافته هاي پژوهش به صورت توصيفي و  

تحليلي ارائه شده اند كه ابتدا كتاب مثنوي مولوي مورد مطالعه قرار گرفت و با درك دايرة 
واژگاني مربوط به راز، نمونه هاي مربوط، فيش برداري شده و پس از طبقه بندي، مورد 
بحث و بررسي قرار گرفت و سپس با استفاده از كتب و مقاالت و ساير منابع اطّالعاتي، 

مطالب تكميلي اضافه شد. جامعة آماري و نمونة آماري ما در اين پژوهش، يكسان است كه 
شش دفتر مثنوي مولوي را شامل مي شود.   
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) راز در مثنوي Terminologyاصطالح شناسي( -4-1
در طبقه بندي واژه هاي مرتبط با راز، سعي شده است شبكه اي از مفاهيم و اصطالحات 
ترسيم گردد و نسبت هاي تناسب، ترادف، تقابل، تداعي، تخصيص و توسيع معني، در محور 
همنشيني و جانشيني، ذكر شوند. شبكه مفهومي و اصطالحي اشعار مثنوي، حول محور راز 

در اين چند گروه واژگاني (چتر واژه ها) شكل  مي گيرد: 
 - ابزار بيان راز4-1-1

سوسن) الل(} EMBED Equation.3 {گفت (حرف، بيان) (= ناطقه)زبان
ذكر=  سخن (كالم) (دم زدن، دمگه)= نفس، (انفاس= صوت دمدهان بند)؛دهان(
 EMBED Equation.3 {سمع(سماع، مستمع)  (گوش حس)=گوش، لنج؛  لببيان؛  

ظّن (پندار= فهم عوام } EMBED Equation.3 {، درك(ادراك)= فهمخاطركر؛ }
 پايان ديد، } EMBED Equation.3 { (ديده)،كوته نظرچشم(=ضمير)؛ درون وكهنه)؛ 

  بو (بو بردن)، حلق(حلق كثيف و ضعيف).} EMBED Equation.3 {بيني
- گفتن و شرح و بيان  4-1-2

 {كشف = نقل = آموختنگوي) = بيان= گفتن (حرف گفتن، گفتار،  هاي و هوي، سخنشرح
EMBED Equation.3 {حجاب) = عريان اظهار (ظاهر) آشكار (= پيدا) = فاش (= بي   .

و خاموشي - سكوت 4-1-3
 } EMBED Equation.3 { بس كردن} EMBED Equation.3 { نامحرم ←نگفتن

 {(=خموشي-خاموشي)   هش داشتن} EMBED Equation.3 {دفع كردن = كوته كردن 
EMBED Equation.3 { غالف = قيد = مخفي كردن (خفا) باطن= حجاب } EMBED 

Equation.3 {پنهان (ستّار } EMBED Equation.3 {  .(پرده غيب
:  رمزي گفتن- 4-1-4

  خبر= ←رمز= نشان= نكته = عالمت = كنايه= باريك شدن سخن (چو مو گفتن) بو (بيني)
 {مثال } EMBED Equation.3 { ذكر } EMBED Equation.3 {آواز (بانك كردن) 

EMBED Equation.3 {  .(صفات خدا) وصف
- نامحرم  4-1-5

 EMBED {نامحرم = خام = عوام (احمق، احمق كده) كودن (كودني) احول
Equation.3 {قشر } EMBED Equation.3 {گوش حس } EMBED 



Equation.3 { طمع } EMBED Equation.3 {غرض = ظن. هوي و هوس} 
EMBED Equation.3 {چشم بد، دل كينه ور } EMBED Equation.3 { خلق 

كثيف (محجوب) افهام كهن (خس= مرده= مدعي= اهل شك=كفّار= عفريت)، شياطين.  
- محرم  4-1-6

آشناي راز= } EMBED Equation.3 {رازگو} EMBED Equation.3 {راز
اسرارخوان= رازدان= خبير= چشم پايان بين= واقف= اليق= معصوم (پيامبر(ص) علي(ع) 

الدين).  اولياء = مومن= صاحب فن، زيركان= عارفان (اياز، بايزيد، حسام
-غفلت 4-1-7

 EMBED {تبسم} EMBED Equation.3 {تغافل( غفلت، غافل، غافالن)
Equation.3 {رو ترش كردن} EMBED Equation.3 {شيرين نشستن} 

EMBED Equation.3 {  نا ديده كردن= آب و روغن كردن
مصلحت. } EMBED Equation.3 {پست گفتن= روپوش عام= سيه تاب آمدن

- دستور 4-1-8
 EMBED Equation.3 {عدم دستور=منع} EMBED Equation.3 {دستور (

 } EMBED Equation.3 { مهر= لب دوختن} EMBED Equation.3 {حالل}
دستور خواستن(بهل). غيرت، الحاح } EMBED Equation.3 {خبري= سر نهفتنبي

 EMBED Equation.3 {مغرور بودن} EMBED Equation.3 {كردن(=تقاضا) 
آموختن. } EMBED Equation.3 {نكته گفتن}

- زخم بد 4-1-9
زخم بد خوردن= (رستاخيز، شكستن قلم، گم كردن دست و پا، مدهوش شدن، فاضح 
آمدن، سوختن، لرزيدن زمين و زمان(زلزله)، لغزيدن فهم عام، خون جگر شدن= دزيدن 

حجاب (=پرده غيب)=زهره دريدن). 
- اسرار 4-1-10

اسم اعظم، نام سني (گوهر)گنجينه اسرار( انبان اسرار) جان وحي، درياي راز = قوت 
حق، راز، آسمان، سر دلبران، اسرار خفي، اسرار باال (= عرش، كرسي، جنات) سر حشر 

(=رستاخيز)، راز دان، راز، خبر. 



در اين مجال، نظرات پير قونيه، تحت عنوان «جلوه هاي راز» در چند بخش، تقسيم و 
تاملي در ني نامه؛ واقفان راز (راز دانان)؛ اليقان راز؛ موانع افشاي راز و : بررسي  مي گردد

 رازداري؛ عوامل افشاي راز؛ نتايج رازداني؛ نتايج افشاي راز.
- تاملي در ني نامه:  4-2

 بيت اول آن، كليدي است كه  مي توان با استفاده از 18براي رسيدن به جوهرة مثنوي، 
آن راه به جايي برد. ني نامه از اين منظر قابل تامل است، در مورد راز و رازداري  مي توان 

نامه پيدا كرد و فشرده نظر مولوي را بدست آورد. در نگاه اول، اگر چنين اشاراتي در ني
 تقسيم كنيم، تقريباً چنين مي شود:  چهار بندنامه را به ني

 : وصف جدايي و جايگاه نخستين ني/ عارف/شاعر است. كلماتي 5 تا 1از بيت بند اول: 
چون: شكايت، نفير، ناليده اند، شرحه شرحه، فراق، درد اشتياق، دورماندن و ناالن، خود 

حكايت از اين جدايي دارد. همة افعال، ايجابي است؛ غير از وصف خود و وطن خود، وصف 
غيري در كار نيست.  

 وصف اغياري است كه او را نشناخته اند. افعال غير از يك مورد 9 تا 6بند دوم: از بيت 
همه سلبي است؛ (مي توان «از ظنّ خود شد يار من» را «يار من نشد» خواند)، محور بحث، 

فقدان محرم و مخاطب آگاه است، مخاطبي كه  مي توانست درد فراق بند اول را تحمل 
كردني تر كند، دغدغة چنين فقداني در سراسر مثنوي پيچيده است.  

 وصف گفتن، شعله ور شدن، جوشيدن، پرده در شدن، 13 تا 10از بيت بند سوم : 
دمساز بودن، حريف و هم صحبت بودن، قصه كردن و حديث كردن است. ني،  مي تواند 

حريف هر كسي باشد كه چنين غمي دارد و دور از نيستان است، اما هر چقدر طلب 
 مي كند، چنين كسي را كمتر  مي يابد.  

 نتيجه گيري و پيشنهاد است، با ارائه يك نشاني و كد به 18 تا 14از بيت بند چهارم : 
آنهايي كه شايد بفهمند (محرم اين هوش...)، يك راه هم به خود پيشنهاد  مي كند: حال كه 

 همين 3-4به دنبال محرم گشتي، روزها را بيگاه كردي، آن گوش و آن زبان (ر.ك بخش 
مقاله)، دست نيافتني است، پس خاموش باشي، بهتر است.  

اين چهاربند، داراي صغري، كبري و نتيجه اي است بدين شكل:  
)؛ هيچ كس پي به اسرار درونم نبرده است؛ (بند 1دور از نيستان به غربتي گرفتارم (بند

)؛ وقتي 3) اين ناي نالنده/ قوه ناطقه/ شعر، آتشين دم است و پرده دري  مي كند (بند2



محرم و مخاطبي نيست؛ براي جلوگيري از پرده دري بيشتر و افشاي راز نزد ناپختگان (كه 
دستوري برايش نيست)، بهتر است  خاموش ماند، پس والسالم.  

 به طور صريح به ناگفتني ها و اسرار و رازهايي اشاره دارند كه 18-14-13-7-6-3ابيات 
شاعر دغدغه آنها را دارد. از نظر اصطالح شناسي گفتمان رايج در ني نامه همان است كه در 

كل مثنوي آمده است:  
محرم، دستور، سر، اسرار، هوش بيهوش، گوش، زبان، پخته، خام و كلماتي ديگر،( كه به 

 بيت آغازين يافت  مي شوند.  18نوعي كليد واژه هاي اين مقال  مي توانند باشند)، در
 - واقفان راز(راز دانان):  4-3

چه فرد يا افرادي واقف و مطّلع بر اسرار هستند؟ مصداق راز دان و راز داركيست؟ موالنا 
در مثنوي بارها به روشهاي مختلف بحث خود را به وصف مردان الهي كشانده است. يكي از 

گرانيگاه بحثهاي موالنا يا به عبارتي از چند نقاط ژرف مثنوي، جايي است كه موالنا مجذوب 
بارقه اميدي شده است كه وجود مردان الهي در اطراف او عايدش كرده است. وجود پيامبري 

 الدين،چون محمد(ص) كه سرسلسله رازداران است، علي(ع)، زيد، اياز، لقمان، ضياءالحق، حسام
اند كه اگر فقط و فقط به اي كردهبالل، بايزيد و... همه وجود او را سرشار از قوه و جذبه

وصف آنها بپردازد، مثنوي هفتاد من كاغذ شود. جايي در وصف اياز  مي گويد:  
يك دهان خواهم به پهناي فلك 

 

 تا بگويم وصف آن رشك ملك 
 

) 1884/ب5:د1370(مولوي، 
آيا اگر هم دهاني « چنين» پيدا كند، چيزي خواهد گفت؟  

ننگ آيد در فغان اين حنين   ور دهان يابم چنين و صد چنين
) 1885/ب5(همان:د

تا زهستان پرده ها برداشتي   يـاني داشتـي زبـكي هستـكاش
) 4776/ب4(همان:د

در جاي جاي مثنوي وقتي جرّالكالم به چنين جايي  مي رسد، بحث سنگين  مي شود، 
مستمع/ خواننده، ساكت و خموش تر  مي شود، گويا قرار است اتفاقي بيفتد، حرفي مهمي 
زده شود، موالنا، ناخودآگاه با ضرباهنگ داستان چنين  مي كند، اما وقتي به خود  مي آيِد از 

هيجان  مي افتد و  مي گويد:  
چون رسيد اينجا قلم در هم شكست  چون رسيد اينجا سخن لب درببست 



) 2161/ب4(همان:د
اد ـالرّشـلم بـزن واهللا اعـدم م  لب ببند ارچه فصاحت دست داد 

) 2162/ ب4(همان:د
بعد از يك درنگ، گويا موقعيت خود را به ياد  مي آورد كه در جاي خطرناكي قرار گرفته 

است، نهيب  مي زند و  مي گويد:  
بر كنار بامي اي سست مدام 

 

پست بنشين يا فرود آ والسالم  
 

) 2163/ب4(همان:د
در وصف ضياء الحق، حسام الدين كه پر بسامدترين وصف مردان خدا در مثنوي است 

 مي گويد:  
گر نبودي خلق محبوب و كثيف 

در مديحت داد معني دادمي 
صعوه نيست  ليك لقمه باز آنِ

 

ور نبودي حلقها تنگ و ضعيف  
غير اين منطق لبي بگشادمي 

 ...
) 5-3/ب 5(همان:د

حلقهاي تنگ و ضعيف، فهم هاي كهنه و كوته نظر، خلق محجوب و كثيف، اگر نبود و 
اگر نبودند، موانعي صد چندان برتر از آنها، شايد مثنوي چيزهاي ديگري هم داشت؛ اما با 

وجود اين موانع، باز هم موالنا در جاي جاي مثنوي، با نشانه هايي، مردان واقف بر اسرار حق 
را معرفي نموده است كه در ذيل نمونه هاي پربسامد آنها ذكر  مي گردد:  

- پيامبر اكرم (ص):  4-3-1
آن ز پايان ديد احمد بود كو 

ديد عرش و كرسي و جنات را 
 

جا مو به مو ديد دوزخ را همين 
تا دريد او پرده غفالت را 

 

) 1361-2/ب6(همان:د
در داستان سنگريزه و ابوجهل: 

گر رسولي چيست در مشتم نهان 
 

چون خبر داري ز راز آسمان  
 

) 2211/ب1(همان:د
در داستان عقابي كه موزه پيامبر را ربود، پيامبر چنين  مي فرمايد:  

گر چه هر غيبي خدا ما را نمود 
 

دل در آن لحظه به خود مشغول بود  
) 294/ب3(همان:د



 
 

 - علي عليه السالم 4-3-2
در مثنوي، چند بار موالنا خود را به علي عليه السالم تشبيه كرده است كه سر در چاهي 

كرده با چاه سخن  مي گويد (گويا روي آوردن علي (ع) به چاه (كه در اين زمينه تبديل به 
الگويي شده است)، و داستانهاي ديگر نظير، آرايشگر امپراطور كه راز دراز گوشي امپراطور را 

در چاه  مي گويد و بعد از او چوپاني پژواك كالمش را درك كرده، سرش را فاش  مي كند و 
آرايشگر كشته  مي شود؛ و نمونه هاي  فولكلوريك ديگر كه چاه در آن مخفي گاه و حافظ 

اسرار معرفي شده است، ناشي از ناخود آگاه انسان است كه با سر فرو كردن در آن راز هاي 
خود را بيان  مي كند، چرا كه انسان به طور نا خود اگاه،  مي انگارد كه هنوز هم تماس عاطفي  

او با طبيعت قطع نشده است، او جزئي از طبيعت است و طبيعت جزئي از اوست و بدين 
لحاظ موالنا نيز گويا سعي در تقرّب به آن حضرت دارد؛ چون  مي داند كه نگفتن تا اين حد 

شيشه ضعيف دلش را  مي شكند.  
چون بخواهم كز سرت آهي كنم 

چون تو بابي آن مدينه علم را 
باز باش اي باب بر جوياي باب 
اي اي علي كه جمله عقل و ديده

بازگو دانم كه اين اسرار هوست 
چشم تو ادراك غيب آموخته 

 

چون علي سر را فروچاهي كنم  
چون شعاعي آفتاب حلم را 

تا رسد از تو قشور اندر لباب 
اي اي وا گو از آنچه ديدهشمه
 اوست كار شمشيركشتنبي زانكه

چشمهاي حاضران بر دوخته 
 

) 2017/ب6(همان:د
) 3840/ب1(همان:د
) 3841/ب1(همان:د
) 3822/ب1(همان:د
) 3824/ب1(همان:د
) 3828/ب1(همان:د

 زيد -4-3-3
در داستان زيد و پيامبر(ص)، زيد مي گويد:  

يا رسول اهللا بگويم سرّ حشر 
هل مرا تا پرده ها را بردرم 

...تا كسوف آيد زمن خورشيد را 
وا نمايم راز رستاخيز را 

 

در جهان پيدا كنم امروز نشر  
تا چو خورشيدي بتابد گوهرم 

تا نمايم نخل را و بيد را 
نقد را و نقد قلب آميز را 

 

) 3604-7/ب1(همان:د
به همين صورت سرمست گفتن بود كه:  



داد پيغمبر گريبانش بتاب...  و او را از گفتن اسرار باز داشت و 
گفت هين در كش كه اسبت گرم شد 

 

عكس حق اليستحي زد شرم شد  
 

 )3620-1/ب1(همان:د
- ضياء الحق، حسام الدين 4-3-4

واسطه العقد رازدانان مثنوي، حسام الدين است، آن همه مدح و توصيف و نازش موالنا در 
حق او جان تازه اي به كالم شوريده قونيه  مي دهد. سرآغاز دفترهاي مثنوي غير از دفتراول به 
نام اوست. شايد موانعي از اين دست كه در اين مقال بررسي شده است، نگذاشته دفتر اول نيز 

الدين در مثنوي معلوم است. در همه مواردي كه از او به نام او باشد، به هر حال جايگاه حسام
ياد  مي كند، به صفت رازداري و رازداني او اشاره  مي كند. به عنوان نمونه چند بيت از سرآغاز 

الدين اشاره شده در زير ذكر  مي شود: دفتر هاي مثنوي كه در آن به رازداني حسام
اي ضيا الحق حسام الدين بيار 

بر گشا گنجينه اسرار را 
 قوتت از قوت حق  مي زهد 

 
شه حسام الدين كه نور انجم است 

اي ضيا الحق حسام الدين راد 
گر نبودي خلق محجوب و كثيف 

 
راز را گر  مي نياري در ميان 

 
در سر آغاز دفتر ششم  مي گويد: 
اي حيات دل حسام الدين بسي 

 
پيش كش  مي آرمت اي معنوي 

 
راز جز با رازدان انباز نيست 

        

 اين سوم دفتر كه سنت شد سه بار 
 در سوم دفتر بهل اعذار را

 نز عروقي كز حرارت  مي جهد
)1-3/ ب3(همان:د  

 طالب آغاز سفر پنجم است
 اوستادان صفا را اوستاد

 گر نبودي حلقها تنگ و ضعيف...
)1-3/ب5(همان:د  

 دركها را تازه كن از قشر آن
)19/ب5(همان:د  

 
 ميل  مي جوشد به قسم سادسي

)1/ب6(همان:د  
 قسم سادس در تمام مثنوي

)3/ب6(همان:د  
 راز اندر گوش منكر راز نيست

)8/ب6(همان:د  



- اياز 4-3-5
يكي از مردان حق در ادبيات عرفاني و به تبع آن در مثنوي معنوي، اياز، غالم محمود 
است. در بسياري از منابع، اين شخصيت چهره اي مثبت و مردانه دارد و حتي موالنا قصه 
عشق اياز را قصه اي ماالمال از راز  مي داند و معتقد است براي دفع چشم بد اسمش را اياز 

گذاشته اند؛ او شاه شاهان است:  
بازگردان قصه عشق اياز 

شاه شاهانست بلكه شاه ساز 
 يك دهان خواهم به پنهاي فلك

 

كان يكي گنجيست ماالمال راز  
وز براي چشم بد نامش اياز 

تا بگويم وصف آن رشك ملك 
 

) 1918/ب5(همان:د
) 1982/ب5(همان:د
) 1884/ب5(همان:د

 سايرين -4-3-6
پيامبراني چون عيسي (نك: داستان التماس كردن همراه عيسي(ع) از او زنده كردن 

استخوانها را) موسي(ع) (ر.ك داستان استدعاي آن مرد از موسي زبان بهايم با طيور) بايزيد 
)، و عارفاني از 3753-4/ب4) كوه قاف (نك: همان:د1841-2/ب4بسطامي (نك: همان:د

جمله خود موالنا از رازداناني هستند كه در مثنوي به صراحت به رازداني آنها اشاره شده 
است. موالنا بارها از رازداني خود سخن  مي گويد: 

نيست دستوري گشاد اين راز را 
سرّ ديگر هست كو گوش دگر 

درباره اولياء و عارفان گفته است: 
پاسبان آفتابند اولياء 

 

ور نه بغدادي كنم ابخاز را  
طوطئي كو مستعد آن شكر 

 
در بشر واقف ز اسرار خدا 

 

) 1023/ب5(همان:د
) 158/ب6(همان:د

 
) 3378/ب3(همان:د

 

- اليقان راز 4-4
در منابع مختلف عرفاني اوصافي براي شخص رازدار ذكر شده است، در مثنوي هم چند 
ويژگي براي اين امر بيان شده است؛ از جمله اينكه شخصي كه  مي خواهد از راز اطالع پيدا 

كند،  مي بايد معتقد باشد، منكر نباشد، معصوم باشد، از هوي و هوس خود را دور كرده باشد، 
مرده از خود و زنده به رب باشد و در عين راز داني بتواند الل و دهان بسته و مهر كرده 

بماند:  
گوش آن كس نوشد اسرار جالل 
هركه خود را از هوي خو باز كرد 

سر غيب آنرا سزد آموختن 

 زبان افتاد و اللده سوسن چو كو 
چشم خود را آشناي راز كرد 
كه ز گفتن لب تواند دوختن 

) 21/ب3(همان:د
) 2778/ب2(همان:د
) 2433/ب3(همان:د



راز جز با راز دان انباز نيست 
است زان سالم او سالم حق شده

 از خود شده زنده به رب استمرده
 

راز اندر گوش منكر راز نيست 
 استدودمان خود زده اندر كاتش

زان بود اسرار حقش در دو لب 
 

) 8/ب6(همان:د
 

) 3408/ب3(همان:د

- موانع افشاي راز 4-5
ماهيت راز، مكتوم بودن و مكتوم ماندن آنست و اگر طبق اين ماهيت يك تعريف ارائه 
گردد، مكتوم بودن/ ماندن جزئي از آن خواهد بود. راز اگر افشا شود، ديگر راز نخواهد بود؛ 

اي خواهد بود كه در هر گوش ضعيفي جاي  مي گيرد، و از هر حلق همان حرفهاي روزمرّه
تنگي بيرون  مي آيد. با اين حال، رازهايي در هر زمان و مكان و حول هر موضوعي وجود 

اي بيخبر. حق مطلب از اين قرار است كه چرا نبايد اي با خبر هستند و عدهدارند و عده
ديگران از آن خبردار شوند؟ مانع يا موانع چيست؟ طبق متن مثنوي آنچه مانع از افشاي راز 

 مي شود بدين قرار است:  
- غيرت 4-5-1

اما در اصطالح عرفاني معنايي فراتر  غيرت را رشك مرد بر زن خود و بالعكس نوشته اند،
از اين دارد، موالنا خود  مي گويد:  

عالم زان غيور آمدكه حق جمله
است   اوغيرهمهباشدكهآنغيرت
چاره نيست                  حقبودوباحقغيرت

برد در غيرت بر اين عالم سبق  
ودمدمه است آنك افزون از بيان

نيست صدپارهحقكزعشقكودلي

) 1809/ب1(همان:د
 

) 1757-8/ب1(همان:د
در شرح اين اصطالح عرفاني، فروزانفر  مي نويسند:  

«اطالق غيرت در مورد حق تعالي بدان جهت است كه به اعتقاد صوفيان او عاشق و 
) او، نخست صالي محبت در 54 ( مائده،يحبهم و يحبونهمعشوق بالذات است و به حكم 

نهايت خويش عشق ورزيدن آغاز كرد». انداخت، شور عشق برانگيخت و به جمال بي
) 681، 2: ج1371(فروزانفر، 

تاثير باشد. تواند بي در اين زمينه نمي"اتعجبون من غيره سعد...."حديث پيامبراكرم(ص)
 )118: 1361(فروزانفر، 

 معرفي كرده است و در مثنوي بر چنين نظري غيرتموالنا يكي از موانع افشاي راز را 
تاكيد ورزيده است:  

 يا جميل الستر خواند آسمان چون ز راز و ناز او گويد زبان 



 
كردمي من شرح اين بس جان فزا   

 
حرف و صوت و گفت را بر هم زنم 

آن دمي كز وي مسيحا دم نزد 
 

غيرتش از شرح غيبم لب ببست 
 

)44783/ب3:د1370(مولوي،   
 گر نبودي غيرت و رشك خدا
)354/ب2(همان:د  

 تا كه بي اين هر سه با تو دم زنم
 حق ز غيرت نيز بي ما هم نزد

)1775 و 8/ب1(همان:د  
 اين قدر گويم كه طفلم گم شده است

)982/ب4(همان:د  
عطار هم به ارتباط غيرت و راز اشاره كرده است:  

وگر از راز او رمزي بگويم 
 

 ز غيرت بر سر دارم فرستد 
)203: 1368(عطار،   

در چندين جاي تمهيدات هم به اين نكته اشاره شده است:  
« غيرت الهي مستولي شده است، نمي گذارد كه بيش از اين گفته شود». (عين القضات 

) «اما تمام شرح مسئولي كردن اين گروه نتوان كرد كه خواطر بر نتابد 125همداني، بي تا: 
) 336و حوصله ما احتمال نكند و غيرت الهي نگذارد»(همان: 

حافظ نيز گويد:  
از غيرت صبا نفسش در دهان گرفت  خواست گل كه دم زند از رنگ و بوي دوست مي

) 55: 1366(حافظ، 
- فقدان اجازه و دستور 4-5-2

كليد واژه مثنوي در بحث رازداري، دستور است، در اغلب مواردي كه دستور  مي آيد، 
رازي جريان دارد كه نبايد افشاء شود، مولوي فقدان دستور را عاملي  مي داند كه آنرا در 

شاهراه سخنوري به طور ناگهاني متوقف  مي كند و عامل پيشروي او  مي شود، او هم زماني 
كه به چنين مانعي برخورد  مي كند، شنونده/خواننده را با ابياتي چنين متوجه امر  مي كند:  

بعد از اين دستوري گفتار نيست   
 

نيست دستوري و گرنه ريختم 
 

 بعد از اين با گفت و گويم كار نيست 
)654/ب1: د1370(مولوي،   

 گرد از درياي راز انگيختم
)2449/ب3(همان:د  



در ابتداي دفتر ششم خطاب به حسام الدين  مي گويد: 
 رسد دستوري... بوك فيما بعد 

 
در جاي ديگر  مي گويد:  

نيست دستوري گشاد اين راز را 
 

  گفتني گفته شودرازهاي 
)6/ب6(همان:د  

 
 ور نه بغدادي كنم ابخاز را

)1023/ب5(همان:د  
در داستانهاي «التماس كردن همراه عيسي(ع)...» و «استدعاي آن مرد از موسي(ع) 

زبان حيوانات را با طيور»، عيسي و موسي(ع) اول از خداوند اجازه و دستور كشف راز 
 مي گيرند، بعد به افشاي راز و اجابت خواسته آنها  مي پردازند:  

گفت عيسي يا رب اين اصرار چيست؟ 
 

گفت موسي يا رب اين مرد سليم 
 

 ميل اين ابله در اين بيگار چيست؟ 
)150/ب2(همان:د  
 سخره كردستش مگر ديو رجيم
)3321/ب3(همان:د  

اين امر نشان  مي دهد حتي پيامبران نيز در چنين مواقعي دستور افشاي راز را ندارد، اگر 
هم دستور بيان آن نزد اهل را داشته باشند، نزد نا اهل ندارند.  

- مهيا نبودن ابزار بيان راز:  4-5-3
 قرار گرفته است، فراهم نبودن ابزار ...مانع ديگري كه در راه بيان راز، پيش پاي اولياءا

بيان آن است. منظور از ابزار، همه وسايطي است كه بدان سرّ بيان/ شنيده/فهميده  مي شود، 
. نبودن چنين ابزار محرمي است كه سرّ حقّ (يا هر گونه حلق، قلم، گوش، لب، دهانمثلِ: 

اسراري)، را مكتوم و محفوظ نزد عده اي خاص نگهداشته است:  
گر خدا دادي مرا پانصد دهان 

يك دهان دارم من آنهم منكسر               
 

 اي دريغا عرصه افهام خلق
 

 گفتمي شرح تو اي جان جهان 
 در خجالت از تو اي داناي سر

)4211-2/ب5(همان:د  
 سخت تنگ آمد ندارد خلق حلق

)13/ب3(همان:د  
فهم عوامانه و نامحرم، از ديگر موانعي است كه در مثنوي هميشه دهان موالنا را ممهور 

يا نيمه باز نگه داشته است و اين در سراسر مثنوي به وضوح قابل رويت است: 



شرح  مي خواهد بيان اين سخن                  
من نگويم زانكه تو خامي هنوز       

در خور عقل عوام اين گفته شد 
سر ديگر هست كو گوش دگر   

 كالموشرح  مي خواهد اينمثالبس
 

ليك  مي ترسم ز افهام كهن  
در بهاري تو نديدستي تموز 
از سخن باقي آن بنهفته شد 
طوطيي كو مستعد آن شكر 

 كه لغزد فهم عام ليك  مي ترسم
 

) 2823/ب1(همان:د
) 1303/ب3(همان:د
) 3308/ب4(همان:د
) 158/ب6(همان:د
) 847/ب2(همان:د

مهمور شدن به مهر حق - 4-5-4
تعداد افرادي كه به سر حق پي  مي برند، طبق يك «سنت عرفاني» مجاز به افشاي آن 

 )7/(بقره "...خَتَم اللَّه علَى قُلُوبِهِم"نيستند و چنين امري به تبعيت از متن قرآن كريم به« مهر» 
القضاه و ديگران، افشاي راز را تشبيه شده است، هنگام بحث از شهداي عارف، نظير حالج، عين

اند عامل اساسي  مي دانند. شعراي ديگر هم به غير از مولوي، بارها به چنين خطراتي اشاره كرده
و گويا تجربه تلخ حالج ها باعث سكوت بيشتر عرفا و شعراي بعد از آن در اين موضوع شده است:  

ما چون واقف گشته ايم ازچون و چند 
تا نگردد رازهاي غيب فاش 

 
عارفان كه جام حق نوشيده اند 

 
سر غيب آنرا سزد آموختن 

 

 مهر بر لبهاي ما بنهاده اند 
 تا نگردد منهدم عيش و معاش

)3529-30/ب6:د1370(مولوي،  
 رازها دانسته و پوشيده اند  

)2239/ب5(همان:د  
 كه ز گفتن لب تواند دوختن

)3433 ب/3(همان:د  
- مصلحت اجتماعي 4-5-5   

عالوه بر گفتمان رايج عرفاني در مورد سرّ و راز حق يا اسرار الهي/ عرفاني، در مورد 
اسرار اجتماعي نيز چنين تاكيدي وارد شده است كه نبايد به افشاي آن پرداخت، در ايراد 

چنين تاكيدي معموالً به احاديثي متوسل شده اند:  
گفت پيغمبر هر آنكو سر نهفت 

 
 زود گردد با مراد خويش جفت 

) 176/ب1(همان:د
حتي با اشياء (مثال آينه) و حيوانات (مثال داستان حشره، كيك و دزد)، نيز نبايد اسرار را 

در ميان گذاشت: 
 تيره گردد زود با ما آينه از صفا گر دم زني با آينه 



در بيان اين سه كم جنبان لبت 
كين سه را بسيار خصمت و عدو 

ور بگويي با يكي گو الوداع 
 

 از ذهاب و از ذهب وز مذهبت
 در كمينت ايستد چون داند او

 كل سر جاوز االثنين شاع
)1063-6/ب1(همان:د  

- وقوع حادثه عظيم 4-5-6
اي غيرمعمول است، حادثه اي كه موالنا بارها يكي ديگر از موانع افشاي راز، وقوع حادثه

در مثنوي براي جلوگيري از وقوعش سكوت اختيار  مي كند و سريع دامن مطلب رافراهم 
 مي آورد. چنين حادثه اي چه قبل از موالنا و چه در زمان و چه در زندگي شخصي و معنوي 

او بي سابقه نيست:  
خود نتانم ور بگويم وصف جان      

ور زبان گويد ز اسرار نهان 
 

زلزله افتد در اين كون و مكان  
آتش افروزد بسوزد اين جهان 

 

) 3186/ب4(همان:د
) 1515/ب1(همان:د

در داستان «زيد و پيامبر (ص)» زيد  مي گويد:  
 بگويم سر حشر ...ايا رسول

 

در جهان پيدا كنم امروز نشر  
 

) 3604/ب1(همان:د
 وقتي بعد از اصرار پيامبر، جبرئيل خود "نمودن جبرئيل خود را به مصطفي"در داستان

را چنانكه هست، به پيامبر(ص) نشان  مي دهد: 
چون كه كرد الحاح، بنمود اندكي 

شهپري بگرفته شرق و غرب را                       
 

 هيبتي كه كُه شود زو مندكي 
 از مهابت گشت بيهش مصطفي

)3791-2/ب4(همان:د  
در داستان وحي آمدن به موسي (ع) در عذر آن شبان:  

بعد از آن در سر موسي حق نهفت 
   

 رازهايي كان نمي آيد بگفت 
)1786/ب2(همان:د  

در ادامه، از آنچه حق در باطن موسي نهفته است،  مي گويد:  
بعد ازاين گر شرح گويم ابلهيست 

گر بگويم عقلها را بر كند 
 

 زانك شرح اين وراي اگهيست 
 ور نويسم بس قلمها بشكند

)1789-90/ب2(همان:د  



، چشم بدامري كه موالنا از آن  مي ترسد، وقوع مجدد تجربه اي است كه آزارش  مي دهد. 
، موالنا را سر جاي خود نشانده است؛ او را مجبور كرده طمطراق چشم بد خم چشم بد،ز

است رمزي صحبت كند، تا فقط آنهايي كه اهل هستند، متوجه شوند:  
آنكه رمزي را بداند او صحيح 

اين بال از كودني آيد ترا 
 

 حاجتش نايد كه گويندش صريح 
 كه نكردي فهم نكته و رمزها

)2481-2/ب4(همان:د  
  وقتي  مي خواهد درباره حسام الدين صحبت كند و از لطف او بگويد:  

گفتمي از لطف تو جزوي زصد 
ليك از چشم بد زهراب دم 

     من چگويم كه مرا در دوختست
گر نبودي زحمت نا محرمي 

 

گر نبودي طمطراق چشم بد  
ام زخمهاي روح فرسا خورده

 دمگهم را دمگه او سوختست
چند حرفي از وفا واگفتمي 

 

 
) 189-90/ب1(همان:د
) 3761/ب3(همان:د
) 2141/ب5(همان:د

پور نامداريان، در «رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي» در مورد بيان رمزي، چنين 
آورده است: «موضوع بيان رمزي از نوع مفاهيم معرفتي است كه به قول عين القضاه، آلت 
ادراك آن بصيرت است و هرگز تعبيري از آن جز از طريق الفاظ متشابه، متصور نيست... 

الزمه ادراك مفاهيم علمي، شرايط آگاهي و هوشياري است و الزمه ادراك معرفت، شرايط 
ناآگاهي و ناهشياري. بنابراين دستيابي به معرفت، مستلزم استحاله اي در مدرِك و مدرك و 

كيفيت ادراك است. بدين ترتيب رمز، اصوالً با احوال و عوالم و تجارب و حقايقي ارتباط 
پيدا  مي كند كه از نوع تجربه هاي واقعي و مادي و معمولي و مشترك ميان افراد نيست.» 

: نه) 1364(پورنامداريان، 
-استفادة نا اهالن از راز 4-5-7

موالنا در دو داستان «التماس كردن همراه عيسي(ع) از او زنده كردن استخوانها را» و 
«استدعاي آن مرد از موسي(ع) زبان بهايم با طيور» به شيوة هميشگي خود، نتيجه اي 

بسيار عالي از اين داستان  مي گيرد و چنين حوادثي را عاملي  مي داند كه از افشاي راز نزد نا 
اهالن مانع  مي شود؛ همراه عيسي از او  مي خواهد نام سني خداوند يا اسم اعظم را به او 

بياموزد تا استخوانهاي پوسيده را زنده كند، بعد از اصرار او، عيسي(ع) از خداوند دستوري 
 مي گيرد و خودش (عيسي) نام سني را به زبان  مي آورد و از استخوان مرده، شيري زنده 

 مي شود كه همراه او را  مي درد و آن شير خطاب به عيسي (ع)  مي گويد:  



اين سزاي آنك يابد آب صاف 
گر بداند قيمت آن جوي خر 

 

 همچو خر در جو بميزد از گزاف 
 او بجاي پا نهد در جوي سر

)472-3/ب2: د1370(مولوي،   
 

در داستان «موسي(ع)» هم، آن مرد با اصرار زياد  مي خواهد زبان بهايم و طيور را ياد 
بگيرد، موسي (ع) هم بعد از گوشزد كردن خطرات اين كار، از خداوند دستور چنين كاري 
 مي گيرد و آن مرد، زبان خروس و سگ را ياد  مي گيرد، اما چنان  مي شود كه چنين دانشي 

جانش را  مي گيرد، موسي (ع) به خداوند  مي نالد كه:  
گفتمش اين علم نه در خورد تست 

دست را بر اژدها آنكس نهد 
سر غيب آنرا سزد آموختن 

 
در ادامه، موالنا از زبان موسي  مي گويد:  

نيست قدرت هر كسي را سازوار 
آدمي را عجز و فقر آمد امان 

 

 دفع پنداريد گفتم را و سست 
 كه عصا را دستش اژدرها كند
 كه ز گفتن لب تواند دوختن

)3430-2/ب3(همان:د  
 

 عجز بهتر مايه پرهيزگار
 از بالي نفس پر حرص و غمان

)3326-8/ب3(همان:د  
 

در مواردي، اغراض نفساني نظير حرص، شهوت و طمع، مانع افشاي راز  مي شود كه 
بيشتر در امور شخصي و اجتماعي چنين اتفاقي  مي افتد و بسامد آن هم در حكايات مثنوي 

كم است:  
كرد خاموش و كنيزك را نگفت 

 
 راز را از بهر طمع خود نهفت 

)1350/ب5(همان:د  
 

- عوامل افشاي راز 4-6
رازدار، طبق يك سنت و عهد نانوشته، قادر يا مايل به افشاي آن نيست؛ اما در مواقعي 
بنا به داليلي آن را فاش  مي كند. طبق متن مثنوي، راز در مواردي فاش  مي شود كه داليل 

زير در آن نقش دارند:  
- الحاح و پافشاري نزد صاحب سرّ 4-6-1



در چند داستان مثنوي الحاح و پافشاري مخاطب، صاحب سرّ را مجبور به ابراز اسرار 
كرده است، ازجمله: در «داستان عيسي(ع) و همراه او؛ داستان موسي(ع) و كسي كه 

 مي خواست زبان بهايم را بياموزد؛ و در داستان نمودن جبرئيل(ع) خود را به مصطفي(ص)». 
در داستان عيسي و همراه او: 

گفتش آن همراه كان نام سني 
مر مرا آموز تا احسان كنم 

گفت: خامش كن كه اين كار تو نيست...  
گفت اگر من نيستم اسرار خوان 

گفت عيسي يا رب اين اصرار چيست 
چون غم خود نيست اين بيمار را 

 

  
كه بدان تو مرده را زنده كني 
استخوانها را بدان با جان كنم 

 
 هم تو خوان آن نام را بر استخوان
 ميل اين ابله در اين بيگار چيست
 چون غم جان نيست اين مردار را

)147-150/ب2(همان:د  
در داستان «موسي (ع)» و همراه او كه  مي خواهد زبان بهايم را بياموزد موسي (ع) از او 

 مي خواهد از اين دست بردارد:  
گفت موسي رو گذر كن زين هوس 

گرم تر شد مرد،  زآن منعش كه كرد 
 

 كين خطر دارد بسي در پيش و پس... 
 گرم تر گردد همي از منع مرد

)3311-20/ب3(همان:د  
در داستان «جبرئيل و پيامبر(ص)» كه  مي خواهد جبرئيل صورت خود را آنچنان كه 

هست به او بنمايد، جبرئيل  مي گويد:  
گفت نتواني و طاقت نبودت 
در ادامه داستان  مي گويد:  

چونكه كرد الحاح بنمود اندكي  
شهپري بگرفته شرق و غرب را 

 

حس ضعيف است و تنك سخت آيدت  
 

 هيبتي كه كُه شود زو مندكي
 از مهابت گشت بيهش مصطفي

)3778-92/ب4(همان:د  
در هر سه مورد از داستانهاي فوق، نوعي پافشاري به چشم  مي خورد كه منجر به افشاي 

راز  مي شود. و بعد از افشاي راز هم حوادث عجيبي پيش  مي آيد كه ذكرش گذشت. همچنان 
است داستان كوه طور و موسي(ع) در قرآن كه ازخداوند  مي خواهد خود را به او بنماياند. 

 ليك) و به قول مولوي: «143/» (اعراف انظر الي الجبلولكنلن تراني فرمايد: « خداوند مي



بنمايم نشاني با شما» به كوه نگاه  مي كند و مست و بيهوش از مهابت اين واقعه بر زمين 
) داستان مردي آمده است كه  بر ده خرابي 259/ مي افتد. در جاي ديگر از قرآن كريم (بقره

خداوند او را  مي ميراند و بعد از صد  » أَنَّى يحيِي هذه اللَّه بعد موتها مي گذرد و  مي گويد:«
سال زنده  مي كند، تا به او بفهماند سرّ رستاخيز چيست. در بيشتر موارد، رسيدن به نوعي 

يقين باعث چنين اصراري  مي شود، يعني  مي خواهد با كشف راز، به يقين برسد. حضرت 
ربِّ أَرِني كَيف تُحيِي الْموتَى قَالَ أَولَم تُؤْمنْ قَالَ بلَى ولَكنْ ابراهيم به خداوند  مي گويد: «

  )260/ (بقرهليطْمئنَّ قَلْبِي»
- قوه ناطقه 4-6-2

در جايي موالنا قوه ناطقه را عامل دريدن پرده غيب  مي داند و از زبان پيامبر(ص) به زيد 
 مي گويد:  

اين سخن پايان ندارد خيز زيد 
ناطقه چون فاضح آمد عيب را            

 

 بر براق ناطقه بر بند قيد 
)3684/ب1: د1370(مولوي،   

  مي دراند پرده هاي غيب را
)3685/ب1(همان:د  

در زندگي اجتماعي هم بسيار اتفاق  مي افتد كه زبان (قوه ناطقه) به خاطر هيجان و عدم 
تامل، اسراري را فاش  مي كند.  

- اراده خداوند 4-6-3
   در جايي موالنا، عامل كشف راز را اراده خداوند  مي داند و معتقد است طبق مصلحت 

او تقدير فاش  مي شود. راز، مثل تخمي است كه بعد از مدتي سر از خاك بدر  مي كند و خود 
توان مانع رشدش شد:  را نشان  مي دهد و چنين تخمي كه مقدر است برويد و فاش شود نمي

رازها را  مي كند حق آشكار 
 

 چون بخواهد رست تخم بد مكار 
)3969/ب5(همان:د  

و در جاي ديگري نيز، راز را به  گياه و درخت تشبيه كرده است، كه خود بخود طبق 
خواست الهي در زمان مقدر سر بر  مي آورد:  

تا نشان حق نيارد نوبهار 
 

خاك سر ها را نسازد آشكار  
 

) 517/ب1(همان:د
- استفاده حكمي 4-6-4



حكمت، اقتضا  مي كند در مواردي براي مجاب كردن فردي كه به احتجاج روي آورده، از 
اصرار قدرت ماورايي استفاده كرد و سرّي از اسرار قدر را براي او كشف كرد. نمونه اش 

-6/ب1 ست تا پيامبر (ص) سنگريزه مشتش را به علم غيب تشخيص دهد (همان:دابوجهل
)، پيامبر هم كاري  مي كند كه سنگريزه در مشت او ال اله اال اهللا بگويد. انجام چنين 2210

كاري توسط پيامبر، براي حكمتي بوده است كه در اين مورد، هدف، مجاب كردن امثال ابو 
جهل است.  

در داستان«سليمان و بلقيس» هم آصف/ سليمان، براي نشان دادن قدرت ويژه خود به 
بلقيس، اسم اعظم را به زبان  مي آورد و بدان وسيله تخت او را در طرفه العيني بدانجا 

  مي آورد.
- نتايج رازداني 4-7

رازداني از آنجا كه امري معمول نيست، در طاقت و گنجايش هر كسي نيست كه بدان 
مقام برسد؛ و هر كسي كه به آن  مي رسد چنين دارايي و علمي بر كالبد و ذهنش چنان 

فشار  مي آورد كه اعمالش غير عادي گردد و در ادامه چنين حالتي، مجبور است خود را از 
آن دنيا خارج كند و براي ادامه زندگي، همراه مردم عادي باشد. زماني كه بر پيامبر 

اكرم(ص) وحي نازل  مي شود، دچار حالتي  مي شود كه برايش عادي نبوده است و تا آن 
موقع به چنان حالتي دچار نشده است. در زندگي اجتماعي انسانها هم داستانهاي بسياري 

وجود دارد كه شخصي كه بر راز مهمي اطالع پيدا  مي كند، عظمت راز، او را به تكاپو  وا 
را در ميان بگذارد، چرا كه در مواقعي خارج از تحمل   آن"انسان" مي دارد، تا حداقل با يك 

انسان است، چرا كه بقول موالنا:   
چون بيفزايد  مي  توفيق را 

 

قوت مي بشكند ابريق را     
 

) 4795/ب3(همان:د
 در مرزبان نامه، كه "دزد و كيك"نمونه چنين داستانهايي  بسيار است، مانند داستان

دزدي تصميم به دزدي از قصر شاه  مي گيرد، چنين قصد عظيمي راحتش نمي گذارد، تا 
 محرمي در جهان، "المصدور اذا لم ينفث جوي"اينكه، « طاقتش در اخفاي آن برسيد، مثَل:

 را با او در ميان نهد، مگر كيكي كه از ميان جامه خويش رازاليق هم دردي نديد كه آن 
) 202: 1353بيافت، گفت اين جانور ضعيف زبان ندارد كه باز گويد....» (وراويني، 

سرّ  هم داستان مردي است كه نزد شيخ  مي رود و از او مي خواهد كه اسرار التوحيددر 
اي  مي نهد و به او  مي گويد:  را  به او بياموزد، شيخ بعد از اصرار آن مرد، موشي در حقهحق



او قادر به حفظ راز نيست، بازش  مي كند و موش فرار  "زنهار سر اين حقّه باز نكني."
 مي كند، شيخ به او  مي گويد: «ما موشي در حقه به تو داديم، تو پنهان نتوانستي داشت، سرّ 

 )197: 1366 (محمدبن منور، حق سبحانه و تعالي را چگونه نگاه تواني داشت؟»

  پيامبران، امامان و اوليا هم بر اثر راز داني دچار حيرت مي شوند، اما با غفلت و تغافل 
مانند مردم عادي زندگي مي كنند و چنان وانمود مي كنند، كه هيچ اتفاقي نيفتاده است و 
هيچ نمي دانند، چرا كه قدرت راز داري و تغافل آنها بسيار بيش از انسانهاي معمولي است. 

اي از كند كه قدرت تصرّف در پارهدر مواقعي تسلط بر راز، انسان را مجهز به سالحي مي
كند كند، اما پيش نااهل خاموش  مي ماند و لب از لب باز نميهستي را به اذن الهي پيدا مي

آيد:  به تفكيك در ذيل مينتايج رازداريو اگر  از او بخواهند، با رمز و نكته مي گويد. حال، 
- غفلت 4-7-1

 و دينداري پرداخته و غفلتسروش، با ذكر اين نكته كه غزالي براي بار اول به ارتباط 
 آموخته است، معتقد است غفلت، عامل مهم راز داني و غزاليغفلت را از  نظريه مولوي

روشنفكري است و رازداني در زندگي انبيا پارادوكسي ايجاد كرده است، بدين طريق كه آنها 
از آينده خبر دارند، مي دانند هر حركتي چه نتيجه اي مي دهد، اما با اين علم در بين مردم 

و مثل مردم زندگي مي كنند و خود را به تغافل مي زنند.« تضاد از آنجا ناشي مي شود كه 
كسي بخواهد اين تناسب را به هم بزند و بنايي را در خور دانايي نسازد، يعني در ميان 

همين مردم مثل ديگران زندگي كند اما مردم را از خودشان بهتر بشناسد، ببيند؛ اما چنان 
دشمن را بشناسد، اما با وي  راه برود كه گويي نمي بيند، بيدار باشد، اما خفته بنمايد،

دوستي بورزد. از فتنه ها با خبر باشد اما در جايگاه تماشاگران نشسته باشد، بذله ها را بداند 
) 73: 1371اما بر بذله گويي ها بخندد. اين چنين جاني چه در خورد تن است؟».(سروش، 

داستان موالنا در بسياري از موارد چنين حالتي را نتيجه راز داني و علم مي داند در 
 وقتي منافقان بر او فسون مي خوانند،  مي گويد: مسجد ضرار

بر رسول حق فسونها خواندند                     
آن رسول مهربان رحم كيش                     

 

 رخش دستان و حيل مي راندند 
 جز تبسم جز بلي ناورد پيش

)2886-7/ب2: د1370(مولوي،  
در جايي مي گويد:   

 تا نپرد زود سرمايه ز دست غافلي هم حكمتست و نعمت است              



)6228/ب4(همان:د   
مولوي، غفلت را ستون اين جهان مي داند كه با نبودش جهان معدوم مي شود: 

گاو اگر واقف ز قصابان بدي 
پس ستون اين جهان خود غفلت است        

...كي پي ايشان بدان دكان شدي   
)1338/ب4(همان:د  

 چيست دولت كين دوادو با لت است
)1341/ب4(همان:د  

در داستان«امتحان كردن خواجه لقمان» مي گويد خواجه لقمان پي به اين نكته برده بود:   
راند خر  دانست و خوش ميراز مي              

از براي مصلحت آن راهبر    
 

) 1508/ب2(همان:د
- رمزي صحبت كردن و نكته گويي 4-7-2

يكي ديگر از نتايج راز داري، رمزي و پوشيده صحبت كردن است. مولوي خود مي داند 
كه نبايد بگويد اما مثنويِ به اين بلندي، بيهوده سخني نيست و سرشار از نكته هاست و 

دهد كه رازهايي در زير اين اقشار نهفته است كه مالي روم هم ما را به اين امر توجه مي
فقط اهل آن واقف بدان هستند، در دو بيت بسيار زيبا اين مطلب را چنان آورده است كه 

تكرارش در اين مقال بي فايده نيست: 
 آنكه رمزي را بداند او صحيح              
اين بال از كودني آمد ترا                    

 
در جاي ديگرمي گويد: 

كنم خود زيركانرا اين بس است       بس
 

تا نگويي مر مرا بسيار گو                     
 

جز به رمز ذكر حال ديگران                 
 

 حاجتش نايد كه گويندش صريح 
 كه نكردي فهم نكته و رمزها

)2481-2/ب4(همان:  
 
 بانگ دو كردم اگر در ده كس است

)2789/ب4(همان:د  
 من زصد يك گويم و آنهم چو مو

)3564/ب2(همان:د  
 شرح حالت مي نيارم در جهان  

)191/ب6(همان:د  
- به يقين رسيدن: 4-7-3

نتيجه ديگر راز داري، حصول يقيني است كه صاحب سرّ را به آرامش در اين دنياي 
پرسد در چه حالي هستي؟ رساند. در داستان حارثه بن زيد، پيامبر(ص) از او ميخاكي مي



گويد: بهشتيان و دوزخيان پرسد: عالمت يقينت چيست؟ ميگويد: بر يقين، و پيامبر ميمي
گزد و چيز را بگويم، پيامبر متوجه امر  مي شود، لب ميخواهي همهبينم، ميرا به عيان مي

،«كل حزب بما "هر كس از پندار خود مسرور به"كند كه بس كند، چونسريع اشاره مي
). 53/لديهم فرحون».(مومنون

گويد: «اندمجت علي مكنون علم، لو بحت به الضطربتم اضطراب االرشيه في علي(ع) مي
الطوي البعيده» «در علم پنهاني پيچيده شده ام كه اگر آنرا اظهار كنم، شما همچون طنابي 

) 13: 1370كه در چاهي عميق پائين مي رود به لرزه خواهيد افتاد.» (شهيدي، 
فرمايد: در جايي مصطفي(ص) مي

مصطفي فرمود اگر گويم به راست 
زهر هاي پر دالن بر هم درد                       

 
 پس مرا دست دراز آمد يقين   

 
در جايي موالنا مي گويد: 

واقعات ار باز گويم يك به يك                       
                             

 شرح آن دشمن كه در جان شماست 
 ني رود ره ني غم كاري خورد

)1926-7/ب2:د1370(مولوي،  
 بر گذشته ز آسمان هفتمين

)1934/ب2(همان:د  
 

 پس يقين گردد صفا بر اهل شك
)2945/ب2(همان:د  

-  قدرت تصرف در هستي 4-7-4
توان به تغييرات اي از اسرار در زندگي اجتماعي ميكه با دستيابي به پارههمچنان

هايي را زير و رو كرد، دستيابي به اسرار عظيمي در بعضي از زندگي ها ايجاد كرد و زندگي
حق نيز چنان و حتي فراتر از آن است. 

در داستاني كه همراه عيسي از او مي خواهد نام سني خداوند را به او بگويد تا بر زبان 
 و نام سنيآورد و استخوانها را زنده كند، به درستي چنين حالتي هويداست، مجهز شدن به 

 او را قادر مي سازد كه در هستي تصرف كند و عيسي (ع) چنين قدرتي نصيب او اسم اعظم
نمي كند و خود نام سني را بر زبان مي آورد تا نا اهل به نام سني دست پيدا نكند. در 

داستان موسي(ع) و كسي كه از او زبان بهايم را طلب كرد، چنين اتفاقي تكرار مي شود، او 
با فهم زبان حيوانات  مي تواند اسبش را بفروشد و بال را از خود دور كند و بار ديگر استرش را 

بفروشد و از بال ايمن شود و حتي بعد از فروش غالمش:  



شكرها  مي كرد و شاديها كه من             
تا زبان مرغ و سگ آموختم 

 

 رستم از سه واقعه اندر زمن 
 ديده سوء القضاء را دوختم

)3371-2/ب3(همان:د  
اما از آنجا كه اهليت رازداري نداشت آنرا در راهي بكار گرفت كه نمي بايست و سر آخر 

كه در داستان عيسي(ع) و همراه او نيز همان قدرت، عاملي براي نابودي او شد. همچنان
شير، آن مرد را پاره پاره كرد.  

دست پيدا كردن به راز حق و حصول قدرتي ماورايي، براي تصرف در هستي، از اموري 
است كه در مثنوي به صراحت آمده است و قبل از آن نيز بارها در ادبيات و عرفان اسالمي 

بدان اشاره شده است.  
 الهي در نام اعظموقتي كه آصف بن بر خيا  مي خواهد تخت بلقيس را بياورد، با گفتن 

يك دم چنان كاري را انجام  مي دهد: 
گفت عفريتي كه تختش را به فن 

گفت آصف من به اسم اعظمش 
 

حاضر آمد تخت بلقيس آن زمان 
 

 حاضر آرم تا تو زين مجلس شدن 
 حاضر آرم پيش تو در يك دمش

)912-3/ب4(همان:د  
 ليك ز آصف نه از فن عفريتيان

)915/ب4(همان:د  
اهليت (اهريمن)، همانند همراه عيسي و موسي (ع) عفريتگويا در اين داستان نيز 

 چنين كند، خودش آنرا بر زبان به فنّ نداشته است، چون آصف نمي گذارد او رازداري
 مي راند و كاري خارق العاده انجام  مي دهد.  

 در تقابل با اسم اعظم قرار گرفته است، به عنوان مثال در اهريمندر چند جاي ديگر نيز 
شعر حافظ:  

چو اسم اعظمم باشد چه باك از اهرمن دارم  سزد كز خاتم لعلش زنم الف سليماني 
)204: 1366(حافظ،   

«در سوره نمل، در ضمن داستان سليمان  خرمشاهي در شرح بيت فوق چنين  مي نويسد:
و بلقيس اشاره اي پوشيده به اسم اعظم شده است، اين اشاره در آيه چهلم از اين سوره 

است: قال الذي عنده علم من الكتاب انّا آتيك به قبل ان يرتد طرفك اليك... «كسي كه علم 
الكتاب داشت گفت من آن (تخت بلقيس) را در كمتر از چشم برهم زدن حاضر  مي كنم.» 



مفسران در اينكه گوينده اين سخن و دارنده علم الكتاب كيست و خود علم الكتاب چيست، 
بحث كرده اند. بعضي از مفسران سليمان(ع) را گوينده و دارنده آن  مي دانند و بيشتر 

مفسران آصف بن برخيا وزير حكيم سليمان را و علم الكتاب را همگان اسم اعظم  مي دانند. 
گويند سليمان (ع) خاتمي داشته است كه بر آن اسم اعظم نقش بوده است و به مدد 

اين نامه معجزه آساي مشكل گشا، خواسته هايش برآورده  مي شد و انس و جن و مرغ و 
) 946: 2،ج1380ماهي مسخر حكم او بوده اند». (خرمشاهي،

در داستان ديگري از سليمان (ع) هم وقتي خاتم او گم  مي شود مدت زماني كوتاه 
بدست اهرمن يا ديو  مي رسد اما از آنجا كه اهليت داشتن چنين چيزي را ندارد، هيچ دردي 

از او دوا نمي شود. حافظ  مي گويد: 
بر اهريمن نتابد انوار اسم اعظم                   

 
 ملك آن تُست و خاتم فرماي هرچه خواهي 

) 308: 1366(حافظ، 
- حيرت: 4-7-5

از نتايج ديگر راز داني، حيرت است؛ حالتي كه بعد از كشف راز يا اطالع بر آن به انسان 
دست  مي دهد و  او را حيران  مي كند، چنان كه توان هر كاري از او سلب  مي شود، حتي 
قدرت تفكري هم نخواهد داشت، چنان سكوت خواهد كرد كه ديگران را توان درك آن 

لحظات نيست، اين سكوت معنايش« اصالً نمي دانم»، نيست،« كدام را بگويم» است. موالنا 
اين را چنين وصف  مي كند: 

من ز شيريني نشسته رو ترش                     
 

عشق برّد بحث را اي جان و بس         
حيرتي آمد ز عشق آن نطق را 

كه بترسد گر جوابي وا دهد 
لب ببندد سخت او از خير و شر                          

 

 من ز بسياري گفتارم خمش 
)1805/ب1:د1370(مولوي،  

 كو ز گفت و گو شود فريادرس
 زهره نبود كه كند او ماجرا
 گوهري از لنج او بيرون فتد
 تا نبايد كز دهان افتد گهر
)3243-6/ب5(همان:د  

در ادامه، موالنا به نقل از اصحاب رسول (ص)، مطلبي نقل  مي كند بدين مضمون كه 
وقتي پيامبر فصولي پيش ما ابراز  مي كرد، از ما « حضور و صد وقار»  مي خواست، چنانكه بر 

سرت مرغي نشسته باشد، از ترس از دست رفتن آن مرغ و پرواز كردنش نتواني بجنبي:  



پس نياري هيچ جنبيدن ز جا 
دم نياري زد ببندي سرفه را 

ور كست شيرين بگويد يا ترش           
حيرت آن مرغست خاموشت كند              

 

 تا نگيرد مرغ خوب تو هوا 
 تا نبايد كه بپرد آن هما

 بر لب انگشتي نهي يعني خمش
 بر نهد سر ديگ و پر جوشت كند

)3247-50/ب5 (همان:د    
- نتايج افشاي راز 4-8

موانع رازداري، به طور بالقوه بازدارنده افشاي راز هستند، اما اگر به طور بالفعل رازي 
فاش شود، خطراتي متوجهش  مي شود. وجود مواردي (از نمونه هاي عالي درعرفان، نظير 

حالج و نمونه هاي ديگر) اثبات  مي كند كه افشاي راز، نتايجي دارد كه بسيار خطرناك است. 
اين امر به حدي شايع است كه  مي توان راز را بدان تعريف كرد. (راز= چيزي كه افشايش 

خطر دارد).  
در تاريخ، (پرومته و آدم) امور اجتماعي- سياسي (اسرار سياه مافيايي)، و عرفان(كه 

را كه خبر شد، خبري باز نيامد»، اين مساله به  «آن اش در يك مصرع نهفته است:عصاره
نياز  مي كند. دو داستان اساسي و پر قدري بسامد دارد كه ما را از تكرار نمونه هاي ديگر بي

استفاده اين مقاله (داستان عيسي(ع) و همراهش و داستان موسي(ع) و...) نمونه 
خطر(مرگ) را در بطن خود دارند كه باعث آن، افشاي راز بوده است.  

نتيجه گيري  -5
راز و رازداري نه تنها در عرفان (اسالمي)، بلكه در ساير آيينها و انجمنهاي غير عرفاني 

نيز امري مهم، اساسي و قابل توجه است. به اهميت راز در امهات كتب عرفاني اشارات 
فراواني شده است، در مثنوي معنوي نيز به راز و رازداري تاكيد بسياري شده و شايد در 

 يگانه عاملي است كه به خاطر آن مثنوي بيان شده است، گرچه مولوي بارها "راز"مثنوي، 
، اما در البالي ابيات مثنوي نشانه هاي فراواني به دست "دستوري نيست"تاكيد  مي كند كه 

آمده كه  مي توان با آنها به جاهايي رسيد. 
راز چيزي است كه تصاحب، حفظ و افشاي آن داراي موانع و خطرات بسياري است. هر 

اند، اندكند، كسي سزاوار آن نيست كه بدان دست يابد و تعداد افرادي كه بدان نائل شده
آنها نيز بنا به مالحظاتي مايل و قادر به بيان آن نزد نااهل نيستند؛ چرا كه با تصاحب راز 



كه اين قدرت به دست نااهل بيفتد، نه تنها  مي توان به قدت فوق بشري دست يافت و چنان
برايش سودي نخواهد داشت؛ بلكه منجر به خطري عظيم خواهد شد. 

اي از هستي به اذن الهي، از يقين، حيرت، تغافل، بيان رمزي و قدرت تصرّف در پاره
 گذارد، راز را افشانتايج رازداني  مي باشد. موانع بسياري پيش پاي رازداران وجود دارد كه نمي

كنند و تجربه هاي تلخ تاريخ، چه در عرفان و چه در زمينه هاي ديگر، باعث شده است، براي 
رهايي از هيبت راز همدمي غير انساني، نظير چاه، حشره، حيوان و جمادات را برگزيند.  
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