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چکیده: در مقاالت شمس تبریزی، در دو جا از دو تحریر 
مختلف، عبارتی کوتاه هست که در آن »معنا« همان »خدا« 
مثنوی  در  نیز  مولوی  را  عبارت  همین  است.  شده  دانسته 
نیز  آن  مضمون  و  است  آورده  دین«  »شیخ  قول  از  معنوی 
بارها در معارف بهاء ولد تکرار شده است. در مقالۀ حاضر، 
نویسنده پس از مرور پیشینبۀ تحقیق ها و تفسیرها دربارۀ 
گویندۀ آن عبارت و معنای آن، با طرح و شرح بخش هایی از 
کشف  در  هجویری  تعّرف،  شرح  در  مستملی  نوشته های 
و  یک سو  از  زادالمسافر  در  ناصرخسرو  و  المحجوب 
نیم نگاهی به نظریه ها و مفهوم پردازی های دریدا، آلستون 
و ویتگنشتاین از سوی دیگر، کوشیده است زمینۀ تفسیری 
چنان که  فراهم  آورد.  را  اهل«  هو  »المعنی  عبارت  از  دقیق تر 
بر  مبتنبی  مذکور  عبارت  شده،  داده  شرح  حاضر  مقالۀ  در 
یک تلقی از مفاهیِم داللت و معناست و بهاء ولد، شمس 
و موالنا مخاطبانشان را به »حضورِ« خدا در جهان هستی 

توجه می دهند.

ولد،  بهاء  داللت،  نشانه،  حضور،  خدا،  معنا،  کلیدواژه ها: 
شمس تبریزی، مولوی.
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Meaning, Presence, and Living God
In Search of the Interpretation of “ Meaning 
is God”
Seyed Mohammad Emadi Haeri

Abstract: In Shams Tabrizi’s articles, in two 
places from two different parts, there is a 
short phrase in which “meaning” is known 
as “God”. The same phrase has been quoted 
by Rūmī in the Mathnawī Ma’nawī from the 
words of “Sheikh Dīn” and its theme has been 
repeated many times in the teachings of “Bahā 
Walad”. In the present article, the author, after 
reviewing the history of researches and inter-
pretations about the creator of that phrase and 
its meaning, has attempted to provide a more 
accurate interpretation of the phrase “Meaning 
is God.” by commenting on parts of Mustamilī’s 
explanation in Sharh-e Ta’aaruf, the comments 
of Hujwīrī in Kashful Mahjūb and Nāser 
Khusru’s opinions in Zādulmusāfur, on the one 
hand, and by viewing the theories expressed by 
Alston and Wittgenstein, on the other hand.  
As described in the present article, the phrase 
is based on a special view about the concepts of 
signification and meaning, and “Bahā Walad”, 
Shams, and Rūmī want to express the “pres-
ence” of God in the universe by applying that 
phrase.
Keywords: meaning, God, presence, sign, sig-
nification, Bahā Wald Shams Tabrizī, Rūmī.

له احلّي املعىن، احلضور واإل
 عن تفسير )املعىن هو اهّلل (

ً
حبثا

السّيد حمّمد عمادي حائري

يـن  ير حتر مـن  موضعـني  وردت يف  قصيـرة  عبـارة  هنـاك  اخلاصـة: 
كلمـة )املعـىن(  يـزي ُفّسـرت فهيـا  خمتلفـني مـن مقـاالت مشـس التبر
مبعـىن )اهّلل (. وقـد أورد املولـوي يف مثنـوي معنوي نفس هذه العبارة 
 مـّرات عديـدة يف 

ً
مـن قـول )شـيخ الديـن(، وتكـّرر مضموهنـا أيضـا

معارف هباء ولد.
ويف املقـال احلـايل وبعـد اسـتعراض خلفّيـة التحقيقـات والتفاسـير 
حـول قائـل هـذه العبـارة ومعناهـا، ومـن خـالل تقـدمي وشـرح مقاطع 
كشـف  يف  يـري  واهلجو تعـّرف،  شـرح  يف  املسـتميل  كتابـات  مـن 
جهـٍة  ومـن  جهـة،  مـن  املسـافر  زاد  يف  خسـرو  وناصـر  املحجـوب، 
يـدا وآلسـتون  ّيـات ومفاهـم در خـرى إلقـاء نظـرة خاطفـة عـى نظر

ُ
أ

كثر  ّية أ يتگنشـتاين؛ يبذل الكاتب جهده يف هتيئة أرضّية تفسـير وو
دّقًة لتفسير عبارة )املعىن هو اهّلل (.

وكمـا مّت شـرحه يف املقـال احلـايل فالعبـارة املذكـورة تسـتند إىل فهـٍم 
إّن هبـاء ولـد وموالنـا يلفتـون أنظار  معـنّي ملفهوَمـي الداللـة واملعـىن، و

خماطبهيم إىل )حضور( اهّلل  يف عامل الوجود.
املفـردات األساسـّية: املعـىن، اهّلل ، احلضـور، العالمـة، الداللـة، هبـاء 

يزي، مولوي. ولد، مشس تبر
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1. »المعنی هو اهّلل«: عبارتی از شمس یا بهاء ولد؟
کوتـاه را بـه  در مقـاالت شـمس تبریـزی )م.ح.645ق(، در دو جـا از دو تحریـر مختلـف، شـمس عبارتـی 
عربـی بـر زبـان مـی آورد کـه مطابـق آن »معنـا« همانـا »خـدا« اسـت: »المعنی هـو اهلل«. در یک جـا، و مطابق 

یک تحریر از مقاالت، شمس می گوید: 
وصـل تـو بـس عزیـز آمـد. افسـوس کـه عمـر وفـا نمی کنـد. جهـاِن ُپـر زر می باید تـا نثار کنـم تو را. 
کـه  کنیـم خـدای مـرده را. »المعنـی هـو اهلل« همـان معنـی اسـت  یـم، تـا چـه  خـدای زنـده دار

گفتیم. عهد خدا فاسد نشود؛ اال او فاسد شود فاسد باشد.1

در جایی دیگر، و در تحریری دیگر از مقاالت، آمده است: 
گر بحـث می کرد فایده بیش می بود. مرا بایسـت بود  شـیخ محمـد2 تسـلیم کـرد، بحـث نکرد. ا
گـر بحث کردندی با ع م  کـه او بحـث کنـد. گفتـم: »المعنـی هـو اهلل«. گفت: آری. صحابه را ا

]= پیغمبر علیه السالم[3 فایده بیش بود.4

مولوی )م.672ق( نیز از زبان »شیِخ دین« همین عبارت را عینًا در مثنوی نقل می کند:
گفت »المعنی هو اهلل« شیِخ دین     بحِر معنی های رّب العالمین5

***
و  حدس هـا  و  داشـتند  اختـاف  قرن هـا  کیسـت  دیـن«  »شـیخ  از  منظـور  اینکـه  در  مثنـوی  شـارحان 
و  ابن عربـی  محی الدیـن  )از  بودنـد  کـرده  طـرح  دیـن«  »شـیخ  هویـت  دربـارۀ  را  گونـی  گونا احتمال هـای 
صدرالدیـن قونـوی گرفتـه تـا ابن عبـاس و جنیـد و ابوالحسـن خرقانی(؛6 تـا اینکه عبدالباقـی گولپینارلی، 
مولوی شناس معاصر ترک، عبارت مذکور را در نسخه های خطی مقاالت شمس یافت و ـ برخاف همۀ 

حدس ها و احتمال  های پیشین ـ منظور مولوی را از »شیخ دین« شمس تبریزی دانست.7

1. شمس تبریزی، ج 2، ص 67.
کابردهـا ـ منظـور از او  کـم در بعضـی  کسـی اسـت و اینکـه ـ دسـت  2. دربـارۀ اینکـه منظـور شـمس از »شـیخ محمـد« در مقـاالت چـه 
بایـد محی الدیـن ابن عربـی باشـد، نـک: موحـد، »پیشـگفتار مصحـح«، ج 1، ص 62؛ همـو، شـمس تبریـزی، ص 100ـ101، 105؛ همو، 

»دیباچه«، ص 80ـ81.
3. در نسـخه های مقاالت شـمس، »ع م« نشـانۀ اختصاری »پیغمبر علیه السـالم«، »رسـول علیه السـالم« یا تعبیری مشـابه اینهاسـت 

)نک: موحد، »پیشگفتار مصحح«، ج 1، ص 45، 62؛ همو، شمس تبریزی، ص 101(.
4. نـک: گولپینارلـی، موالنـا جال الدیـن، ص 100 و پانوشـت 4 همان جـا. گولپینارلـی این قطعه را از نسـخۀ موزۀ قونیۀ مقاالت شـمس 
یراسـتۀ موحـد از مقاالت  نقـل کـرده اسـت. ایـن قطعـه دسـت کـم در نسـخۀ فاتـح از مقـاالت شـمس وجود نـدارد و متأسـفانه در متن و
شـمس نیز ـ تا جایی که من جسـت وجو کرده ام ـ درج نشـده اسـت. برای توصیفی از نسـخۀ موزۀ قونیه، که گولپینارلی قطعۀ مذکور را 

کرده است، نک: موحد، »پیشگفتار مصحح«، ج 1، ص 43ـ44. از آن نقل 
5. مولوی بلخی، چاپ موحد، ج 1، ص 218 )دفتر اول، بیت 3349(.

ین کوب، سّر  6. برای گزارشی از این اختالف ها و حدس  ها و احتمال ها، نک: گولپینارلی، موالنا جال الدین، ص 101، پانوشت 1؛ زر
نی، ج 1، ص 481ـ482؛ موحد، »پیشگفتار مصحح«، ج 1، ص 34ـ35؛ همو، »تعلیقات و توضیحات«، ج 2، ص 308ـ309.

گولپینارلی، نثر و شرح مثنوی شریف، ج 1، ص 436؛ همو، موالنا جال الدین، ص 101، پانوشت 1. 7. نک: 
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-همچـون  بعـدی  محققـان  بـود،  یافتـه  مقـاالت  نسـخه های  در  گولپینارلـی  کـه  شـواهدی  بـه  توجـه  بـا 
گولپینارلـی نگریسـتند و آن را تأییـد  محمدعلـی موحـد8 و سـید جعفـر شـهیدی9- بـه دیـدۀ قبـول بـه نظـر 
گولپینارلـی را نپذیرفـت و ـ بـا تتبـع در مضامیـن  کردنـد. امـا، در ایـن میـان، عبدالحسـین زرین کـوب نظـر 
کید بر قلندرمآبی شـمس تبریزی از سـوی دیگـرـ  احتمال داد  معـارف بهـاء ولـد )پـدر موالنـا( از سـویی و تأ
گویندۀ  که منظور موالنا از »شـیخ دین« شـاید پدرش بهاء ولد بوده باشـد. زرین کوب، به هنگام بحث از 
عبارت یادشـده و با اشـرافی هوشـمندانه بر مجموعۀ سـخنان بهاء ولد، می نویسـد: »گه گاه احتمال های 
که برخی از آنها نیز خالی از قّوت به نظر نمی رسـد. ازجمله اینکه ممکن اسـت  دیگر هم به خاطر می آید 
کـه  کـه در تعـدادی از فصـول معـارف او مضمون هایـی  مـراد از »شـیخ دیـن« در ایـن تعبیـر بهـاء ولـد باشـد 

مفهوم »المعنی هو اهلل« یا لوازم آن را القاء نماید هست«.10

زرین کـوب به عنـوان شـواهد احتمـال خـود بـه شـش قطعـه از متـن معـارف بهـاء ولـد ارجـاع می دهـد؛11 از 
جمله بخش هایی از قطعۀ زیر: 

کی و ارادت و غیرهاـ  به صفات محدثات  صفات اهللـ  از رحمت و قدرت و علم و جمال و پا
کـه بجـز از وجـه اهلل نیندیشـم تـا اهلل را ببینـم  گفتـن بایـد  نمانـد ... پـس در وقـِت »سـبحانک« 
و بـه مشـاهدۀ اهلل مشـغول شـوم ... چـون بـه معنـی رسـیدم ایمـن شـدم؛ یعنـی بـه معنـی چـون 
رسـیدم بـه اهلل رسـیدم و مـراد خـود یافتـم ... نـه رنـگ اهلل را تـوان دیـدن و نـه بـوی محبـت او را 

توان نهفتن.12

کـه موالنـا و مریدانـش در حـق بهـاء ولـد  گفتـۀ زرین کـوب، »بـا توجـه بـه تکریـم و اعتقـاد فوق العـاده  ای  بـه 
گه گاه  ی ]= موالنا[ ـ بر حسب روایت ـ معارف والد را  که خود و گوینده در نزد این مریدان،  گر  داشته اند، ا
ی به »شیخ دین« تعبیر نموده باشد و به آنچه در ضمن تفسیر  برای آنها شرح و تفسیر می کرده است، از و
کـرده باشـد،  گونـه اقـوال والـدش در ذهـن مخاطبـان خـاص مثنـوی معهـود بـوده اسـت اشـارت  ی از آن  و
که هرچند »در مقاالت شـمس هم عبارت  غرابتی ندارد«.13 از سـوی دیگر نیز، زرین کوب یادآور می شـود 
که نظر به توجیه و تفسـیر  کتاب طوری اسـت  »المعنی هو اهلل« هسـت، اما اشـارت بدان در دو موضع آن 

8. نک: موحد، »پیشگفتار مصحح«، ج 1، ص 35؛ همو، »تعلیقات و توضیحات«، ج 2، ص 309؛ همو، باغ سبز، ص 235ـ236. 
9. نک: شهیدی، ج 4، ص 107.

ینـدۀ آن عبـارت  گو ین کـوب دربـارۀ  کـه شـهیدی ـ یـا دسـتیاران او ـ بـه مطالـب زر ین کـوب، سـّر نـی، ج 1، ص 481. جالـب اسـت  10. زر
ارجـاع داده   انـد )نـک: شـهیدی، ج 4، ص 107(، امـا بـه احتمالـی کـه وی دربـارۀ انتسـاب عبـارت »المعنـی هـو اهلل« بـه بهـاء ولد داده 

توجهی نکرده اند.
ین کوب، سّر نی، ج 2، ص 852، پانوشت 56. 11. نک: زر

ری دیگـران، دربـارۀ سـابقۀ مفهـوم »المعنـی هـو اهلل« بـه همیـن قطعـه از  12. خطیبـی بلخـی، ج 1، ص 10. موحـد هـم، بعدهـا و بـا یـادآو
کرده است )نک: موحد، باغ سبز، ص 254، پانوشت(. معارف بهاء ولد اشاره 

ین کـوب دربـارۀ جایـگاه معـارف بهاء ولـد در فهـم ابیـات مثنوی، نک:  ین کـوب، سـّر نـی، ج 1، ص 481. بـرای اشـاراتی دیگـر از زر 13. زر
همو، جستجو در تصوف ایران، ص 274، 302.
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قولـی مشـهور دارد«، نـه آنکـه »اصـل عبـارت تقریـر خود شـمس باشـد«.14 افزون بـر اینها، زرین کـوب به این 
کرده باشد«،  که بعید است »موالنا از شمس تبریزی به عنوان »شیخ دین« تعبیر  نکته هم توجه می دهد 
زیـرا »بـا آنچـه از اطـوار قلنـدری و مامتـی شـمس منقـول اسـت، ایـن طـرز تعبیر مناسـب نمی نمایـد«.15 از 
کـه مـراد از »شـیخ دین« را شـمس  کـه قـوِل »اسـتاد عبدالباقـی گلپینارلـی،  ی نتیجـه می گیـرد  همیـن رو، و

تبریز می خواند، ... قابل تأیید به نظر نمی آید«.16

2. شارحان مثنوی و تفسیر »المعنی هو اهّلل«
معنـای عبـارت »المعنـی هـو اهلل« چیسـت؟ ترجمۀ فارسـی این عبارت، با برگـرداِن ضمیِر فصِل »هو«ـ  که 
کیـد و اختصـاص بـه کار رفتـه17ـ بـه واژۀ عربـِی »فقـط« یـا واژۀ فارسـِی »تنهـا«، تقریبـًا بـه عیـن  بـرای افـادۀ تأ

الفاظ با اصل عربی برابر است: »معنی فقط خداست«. 

که مولوی عبارت »المعنی هو اهلل« را ـ از قوِل »شیخ دین« ـ در مثنوی آورده است. موالنا می گوید: گفتیم 

بون نگــــــــونپیش معنی چیســــــــت صورت؟ بس ز مــــــــی دارد  معنیــــــــش  را  چــــــــرخ 

کیســــــــت؟ از عقل ُمشــــــــیر   تــــــــو قیــــــــاس از چــــــــرخ دوالبــــــــی بگیــــــــر گردشــــــــش از 

ســــــــپر  همچون  قالــــــــِب  ایــــــــن  پســــــــرگــــــــردِش  ای  ر  ُمســــــــّتَ روح  از  هســــــــت   

اوســــــــت معنّی  از  بــــــــاد  ایــــــــن  کآن اســــــــیِر آِب جوست ...گــــــــردش  همچو چرخی 

مــــــــا یــــــــزدان  را  بــــــــاد  ایــــــــن  بــــــــر عــــــــاد همچــــــــون اژدهاهمچنیــــــــن  ُبــــــــد  کــــــــرده 

مؤمنــــــــان بــــــــر  را  بــــــــاد  آن  هــــــــم  کــــــــرده ُبــــــــد صلــــــــح و مراعــــــــات و امانبــــــــاز   

دین  شــــــــیِخ  اهلل«  هــــــــو  »المعنی  العالمیــــــــنگفــــــــت  رّب  معنی هــــــــای  بحــــــــِر 

آســــــــمان و  زمیــــــــن  اطبــــــــاِق  روانجملــــــــه  بحــــــــر  آن  در  کی  خاشــــــــا همچــــــــو 

ک انــــــــدر آب بــــــــه وقــــــــِت اضطرابحمله هــــــــا و رقص خاشــــــــا هــــــــم ز آب آمــــــــد 

ِمرا  از  کــــــــرد  خواهدش  کن  ســــــــا که  ک را چون   ســــــــوی ســــــــاحل افکنــــــــد خاشــــــــا

14. همو، سّر نی، ج 2، ص 852، پانوشت 55.
ین کـوب ایـن نکتـه را هـم بایـد افـزود کـه مولـوی در هیـچ جـای دیگـر از شـمس با تعبیر »شـیخ دین« یـاد نکرده  15. همان جـا. بـر سـخن زر
ینـدۀ ایـن عبـارت »شـمس« می بـود، بـه آسـانی می توانسـت تعبیـر »شـمس دیـن« را بـه جای  گـر مقصـود او از گو اسـت؛ افـزون بـر اینکـه ا

کار ببرد. »شیخ دین« در همین مصراع به 
16. همان جا.

17. در این باره، نک: ابن هشام، ج 2، ص 496.
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مــــــــوج گاه در  ســــــــاحلش  از  کشــــــــد  گیاه18چون  کــــــــه صرصر بــــــــا  کنــــــــد بــــــــا او   آن 

کـه مولـوی پیـش و پـس از نقـل عبـارت »المعنـی هـو اهلل« آورده و البتـه در فهـم معنـای آن  بـر پایـۀ ابیاتـی 
گو اینکه تفسیر آن راـ  غالبًا  راهگشاست، شارحان مثنوی در تفسیر آن عبارت کمابیش اتفاق نظر دارند؛ 

کرده اند. ـ به اجمال و اختصار برگزار 

کـه  کـرده اسـت  از شـارحان قدیـم، کمال الدیـن خوارزمـی )م.839ق( عبـارت یادشـده را این گونـه تفسـیر 
کبریاسـت«.19 شـاه داعـی  یـات اسـما و صفـات جنـاب 

ّ
»حـرکات و سـکنات جمیـع موجـودات از تجل

یا[  کـه »معنـِی محیط ]= بحـر، در کـرده اسـت  شـیرازی )م.870ق( آن بیـت موالنـا را بـا ایـن عبـارت شـرح 
ی )م.1041ق( نوشـته اسـت:  که همه صورت  ها در تحت تصّرف اوسـت«.21 َانقرو جز عین اهلل نیسـت،20 
ـی و متصـّرف و مقصـود و 

ّ
گفـت: چـه مع الواسـطه و چـه باواسـطه در ایـن عالـم صـورِت متجل »می تـوان 

کبرآبـادی )قـرن 12ق(، لفـظ »معنـی« را در آن عبـارت مقابـل  معنـی از اشـیاء ظاهـر همـان اهلل اسـت«.22 ا
که »حْق معنِی صوِر عالم اسـت«.23 ما  کرده اسـت  »صورت« دانسـته و در یک جمله آن را چنین تعبیر 
که  کرده اسـت  هادی سـبزواری )م.1289ق( نیز در شـرح »المعنی هو اهلل« به ذکر دو بیت از خود بسـنده 
کـه سـبزواری خطـاب بـه  مصـراع چهـارم و پایانـی آن دو بیـت حاصـل تفسـیر او از آن عبـارت اسـت؛ آنجـا 

نا الفاظ«.24 
ّ
کل خدا می گوید: »أنت المعنی و 

کـه در جهان  کـه »اصـل هـر معنی  در میـان شـارحان معاصـر، فروزانفـر بیـت موالنـا را بـه ایـن معنـا می  دانـد 
ک اوسـت و از این رو ]موالنا[ آن را »بحِر معنی« می خواند«؛25  خارج اسـت ذات حق و اسـما و صفات پا
و در جایـی دیگـر می گویـد: »»معنـی« ]یعنـی[ آنچـه از لفـظ مقصـود اسـت، ... هرچـه مجـّرد باشـد، خـدا، 
در تعبیـر موالنـا: »گفـت المعنـی هـو اهلل شـیخ دیـن ...««.26 گولپینارلـی در شـرح عبـارت »المعنی هو اهلل« 
کاینـات و عالـم هسـتی، قدرت خـدا، حکمت  کـه در هـر ذّرۀ  می  نویسـد: »شـمس بـا ایـن جملـه می گویـد 

18. مولوی بلخی، چاپ موحد، ج 1، ص 217ـ218 )دفتر اول، بیت 3340ـ3343، 3347ـ3353(.
19. خوارزمی، ج 2، ص 707ـ708.

20. از این تفسیر می توان دانست که شاه داعی »بحر« را در مصراع دوم بیت موالنا به صورِت »بحْر معنی های ...« قرائت می کرده است 
و نه »بحِر معنی های ...«؛ یعنی این مصراع را وصِف »شیخ دین« نمی دانسته است.

21. شاه داعی شیرازی، ج 1، ص 374.
22. انقروی، ج 3، ص 1218.

کبرآبـادی هرچنـد »معنـی« را در آن عبـارت مقابـل »صـورت« قرار می دهد )با اسـتناد به مصراِع »پیش  کبرآبـادی، ج 1، ص 448. ا 23. ا
گر در مقابل "کلمات" و "الفاظ" باشـد نیز درسـت  که »لفظ "معنی" ... ا صورت چیسـت معنی ...«(، به این نکته نیز اشـاره می کند 
کـه موجـودات نـزد صوفیـه کلمات انـد؛ پـس حـق "معنـِی" آنهـا باشـد« )همان جـا(. با توجه بـه آنکه »لفـظ« در برابـر »معنی«  اسـت؛ چرا
رتـی  مفهومـی هماننـد »صـورت« دارد، بـه نظـر می رسـد کـه اساسـًا تفکیـک میـان دوگانه هـای »صـورتـ  معنـی« و »لفـظـ  معنـی« ضرو

ندارد.
24. سبزواری، ج 1، ص 187.

زانفر، ج 1، ص 136. 25. فرو
26. همو، ج 2، ص 436ـ437.
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کـه همـه چیـز بـه مثابـۀ آینه ای  او، صنـع او و معنـای خلقـت او موجـود اسـت؛ و ایـن نکتـه را بیـان می کنـد 
از قدرت و حکمت اوسـت«.27 زرین کوب، در توصیف منش عرفانی موالنا و شـمس، به همین عبارت 
کوی حقیقت راه می برد پیداسـت  که به این سـهولت از قنطرۀ مجاز به  اشـاره می کند و می گوید: »کسـی 
گـر نظـاره می کنـد چیزی جز جلـوۀ معنی نمی بیند؛ و از آنجـا که »المعنی  یـان هـم ا کـه در صـورت خوب رو
هو اهلل« هم نقد حال او و شـیخ اوسـت، ناچار در »صورِت« ظاهر »معنِی« باطن را می جوید«.28 شـهیدی 
که »حقیقت خداست، هرچه  کرده است  نیز عبارت »المعنی هو اهلل« را ـ به اختصاِر تمام ـ چنین تفسیر 
کـه در عالـم طبیعـت  هسـت خداسـت«؛29 همچنان کـه در تفسـیر ابیـات بعـدی نوشـته اسـت: »حرکتـی 
کّل عالم به خدا چون نسـبت  یای وجود حضرت حق جّل و عاسـت و نسـبت  دیده می شـود همه از در
گیـرد،  یـا آرام  ک بـه جنبـش درافتـد؛ و چـون در یاسـت. چـون آب بـه تاطـم درآیـد، خاشـا ک بـه در خاشـا
کرده  کتفا  کریم زمانی در شرح آن عبارت به این جمله ا ک خاموش بر ساحل نشیند«.30 و باألخره  خاشا

گفت: معنی همان خداست«.31 که »شیخ دین ...  است 

بـا تفصیـل بیشـتری دربـارۀ عبـارت  از جمـع معاصـران، محمدتقـی جعفـری و محمدعلـی موحـد هـم 
»المعنی هو اهلل« سـخن گفته اند و هم تفسـیری نسـبتًا نزدیک به هم و متفاوت از تفسـیر دیگر شـارحان به 

دست داده اند.

کـرده )مطابـق  جعفـری مصـراع دوم بیـت مولـوی را بـه صـورت »بحـر معنی هاسـت رّب العالمیـن« ضبـط 
چاپ هـای قدیـم مثنـوی32 و بـا اختـاِف »معنی هاسـت« بـه جـای »معنی  هـای«33( و در تفسـیر آن نوشـته 
یای معناها خداونـد رّب العالمین  اسـت: »رهبـر دیـن گفتـه اسـت که معنی خود خداوند اسـت؛ آری، در
کید  ی پیش از آن، و در شـرح بیِت »پیش صورت چیسـت ...«، بر دوگانۀ ظاهر و باطن تأ می باشـد«.34 و

می کند و می نویسد: 

یربنـای جهـان  کـه مـا به عنـوان ز از نظـر جالل الدیـن عظمـت پشـت پـردۀ جهـان طبیعـت ـ 
کـه ایـن روی جهـان طبیعـت در مقابـل آن ماننـد  ر شـدیم ـ بـه حـدی اسـت  طبیعـت یـادآو
یایـی بی کران می باشـد. ... این حقایـق مادی با این  کف هـای بـی ارزش و ناتـوان در مقابـل در
چشم گیری و عظمتی که از نمودهای خود به ما نشان می دهد، در مقابل آن جهان غیرمادی 

گولپینارلی، نثر و شرح مثنوی شریف، ج 1، ص 436.  .27
ین کوب، سّر نی، ج 1، ص 508. 28. زر

29. شهیدی، ج 4، ص 107.

30. همو، ج 4، ص 107ـ108.
31. زمانی، ج 1، ص 960.

32. نک: مولوی بلخی، با حواشی همایی، ص 88، سطر 1.
33. نک: جعفری، ج 2، ص 547.

34. همو، ج 2، ص 554.
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که موجودیتش اصیل تر از این جهان اسـت چیزی نیسـت. ... این جهان به این عظمت ... 
یا در حرکت  که در سطح آن در کی است  یای بی کران معنی مانند خس و خاشا در مقابل در

است.35 

که تمام حرکات جهان هستی از آن  که »این معنا چیست؟«  جعفری در ادامه و در پاسخ به این پرسش 
اسـت، پس از ترجمۀ سـخِن شـیخ دین به عبارِت فارسـِی »معنی خود خداوند اسـت«،36 مطالبی آورده 
ی همچنـان مفهـوم مـورد نظـر آن عبـارت را دوگانـۀ ظاهـر و باطـن یـا طبیعـت و  کـه نشـان می دهـد و اسـت 

ماوراء طبیعت می داند. جعفری نوشته است: 

البتـه مقصـود از ایـن جملـه ]کـه معنی خوِد خداوند اسـت[ نبایسـتی ]با این[ اشـتباه شـود که 
رای طبیعـت را  یـرا ... جالل الدیـن مـاو رای طبیعـت را خـدا می دانـد، ز جالل الدیـن تمـام ماو
که در  کرده است نه خود خداوند؛ و این تعبیر را  مورد تابش مستقیم اشعۀ خداوندی معرفی 
بیت فوق می کند کنایه از شّدت تقّرب آن جهان، مخصوصًا معنا، به خداوند رب العالمین 

است.37

که تفسـیر جعفری از ظاهر عبارت »المعنی هو اهلل« و سـیاق ابیات پیشـین مثنوی بسـیار  به نظر می رسـد 
گزیر شـده اسـت ظاهِر کاِم »شـیخ دین« را  به نوعی تأویل و توجیه  ی نا که و دور اسـت. از همین روسـت 

کند تا به تلقی یکسان انگاری خدا و ماوراء طبیعت نینجامد.

که به شرح عبارت »المعنی هو اهلل« اختصاص دارد،  گفتاری با عنوان »خدا و معنی«،38  موحد نیز در 
و  تحریض  معنای  به  را  آن  و  می کند  معنا  نهان  و  عیان  دوگانۀ  اساس  بر  را  اهلل«  هو  »المعنی  عبارت 
ترغیب به »نقب انداختن در حصار عیان و روزنی جستن به سوی نهان« می داند و در این باره می گوید: 
که سالکان طریقت بر خود واجب می شمارند و مناسک و تکالیفی  یاضات و مجاهدات و شدایدی  »ر
دان شریعت خود را بدان ملتزم می دانند« همگی »کوشش هایی است برای نقب انداختن در 

ّ
که متقل

ی، در نگاه عارفانه »هر عیانی را نهانی است.  گفتۀ و حصار عیان و روزنی جستن به سوی نهان«.39 به 
ما آدمی زادگان تخته بنِد عالِم عیانیم و عالم نهان عالِم اهلل است«؛ و همین دوگانۀ »عیان و نهان« است 
که »در قرآن مجید با تعابیری چون ظاهر و باطن، ملک و ملکوت و شهادت و غیب یاد شده است« و 

35. همو، ج 2، ص 550ـ551.
36. همو، ج 2، ص 554.

37. همان جا.
یا در سال 1377ش، یا اندکی پیش تر، در انجمن  گو که  گفتار حاصل یک سخنرانی است  38. موحد، باغ سبز، ص 231ـ254. این 

حکمت و فلسفۀ ایران ایراد شده است )نک: همان، ص 10(.
39. همان، ص 249.
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»شاخص ترین و جوهری ترین وجه امتیاز جهان بینی دینی است«.40 

موحـد نهایتـًا عبـارت »المعنـی هـو اهلل« را به خداشناسـی تعبیر کرده و پیـام آن را فرارفتن از صورت الفاظ 
کوشش معنوی دانسته است:  کید بر عمل و  و تأ

گـر معنـا همـان خـدا باشـد، خداشناسـی معـادل بـا معناشناسـی خواهـد بـود و توجـه بـه خدا  ا
... توجـه بـه معنـا و اندیشـه دربـارۀ خـدا اندیشـه دربـارۀ معنـا؛ پـس االهیـات یعنی علـم به امور 
یات و تسلیم  معنوی، و بزرگداشت خدا و خضوع و تسلیم در برابر او، یعنی بزرگداشت معنو

و انقیاد در برابر آن.41 

کـه موالنا پیش و  ـع اسـت و با سـیاق ابیاتی  کـه تفسـیر موحـد از عبارت مذکور بسـیار موّسَ بـه نظـر می رسـد 
پس از ذکر آن عبارت آورده چندان همخوانی ندارد. 

یدا و  باری، شواهدی که از مستملی و هجویری و ناصرخسرو یاد خواهیم کرد و نیم نگاهی که به نظریۀ در
یتگنشتاین خواهیم داشت، ضمن تأیید تفسیر بیشتر شارحان مثنوی،  مفهوم پردازی آلستون و سخن و
بـر زوایـای پنهـان عبـارت »المعنـی هو اهلل« پرتو تازه ای می افکند و زمینۀ تفسـیری دقیق تر از عبارت مذکور 
را فراهـم مـی آورد. چنان کـه خواهیـم دیـد، آن عبـارت مبتنـی بـر یک تلقـی از مفاهیِم داللت و معناسـت و 
شـمس و موالنـاـ  بـا اسـتناد بـه عبـارت یادشـدهـ  مخاطبانشـان را بـه »حضـوِر« خـدا در جهان هسـتی توجه 

می دهند.

3. مستملی: خلقت، صفت و خدای غایب
صوفـی  )م.384ق(،  کابـادی  ابوبکـر  التعـّرف  کتـاب  بـر  شـرحش  در  )م.434ق(،  بخـاری  مسـتملی 
کـه »دیدن خـدایـ  عّزوجلـ  اندر چیزها طریق اسـتدالل اسـت  صاحب نظـر، بـه ایـن نکتـه اشـاره می کنـد 
کـه همـه صنع هـا بـر صانـع گوا اسـت و همه فعل ها بر فاعـل دلیل اسـت«.42 اما در نظر  از صنـع بـه صانـع، 
کام  مسـتملی راه یافتن از صنع به صانع، یعنی از خلقت به خدا، مخصوص عوام اسـت؛ و خواص از 
م و از صفت به موصوف، یعنی از قرآن به خدا، راه می یابند. به عبارت مستملی، خواص خدا را 

ّ
به متکل

ی؛ از صفت به موصوف راه بردند و از اسم به مسّمی  ی شناختند ... نه ]به[ خلق و کام و صفات و »به 
ی«.43 ی است و صفت و کام و راه بردند ... و قرآن 

کـه خلقت )= جهـان طبیعت( و صفت  مسـتملی سـپس از ایـن مرحلـه نیـز فراتـر می رود و یادآور می شـود 

40. همان، ص 248ـ249.
41. همان، ص 236ـ237.

42. مستملی بخاری، ربع دوم، ص 753.
43. همو، ربع دوم، ص 761.
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)= قرآن( هر دو واسـطه اند و خدا از این هر دو غایب اسـت: »فعْل فاعل نیسـت، ... صفْت الهو و الغیره 
است، ... ما را با غیبْت طاقت نیست«.44 با این استدالل، مستملی راه معرفت »انبیا« را از راه معرفت 
»خـواص« جـدا می کنـد. بـه عبـارِت مسـتملی، خـدا »عام را به خویشـتن شناسـا گردانید به خلـق خود، و 
خاص را به کام خود، و مر انبیا را به ذات خود«.45 به بیان دیگر، »عام از فعل به فاعل راه بردند و خاص 
از صفـات بـه موصـوف راه بردنـد و انبیـا از ذات هـم بـه ذات راه بردنـد. عـام فعـِل ظاهـر دیدنـد، چنـگ بـه 
ظاهـر زدنـد؛ خـاص تأثیـِر صفـات دیدنـد، چنگ بـه صفات زدند؛ خـاِص خاص صمدیـِت ذات دیدند، 

چنگ به سِرّ ذات زدند«.46

نـزد خـاص الخـاص حاضـر اسـت، پـس ایشـان از وسـاطِت خلقـت و صفـت  بـاال، خـدا  مطابـق تقریـر 
بی نیازنـد. خلقـت و صفـت، هـر دو، نشـانه اند و مخصوص غایبان؛ اما حاضران نیازی به نشـانه ندارند. 
گفتـۀ مسـتملی، »افعـال ... چـون یـادگار دوسـت اسـت، ... صفـات چـون تفکـر انـدر جمـال دوسـت  بـه 
گشت«.47 به تعبیر دیگر،  گشت غیبت از میانه برخاست، غایب شاهد  است، ... چون دوست حاضر 
گشت ... به دلیل حاجت   علیه پیدا 

ٌ
 علیه رساند؛ چون مدلول

ٌ
»دلیل و آیات از بهر آن است تا به مدلول

 علیه«.48
ٌ

ی و میان مدلول نماند، ... دلیل حجاب است میان و

4. عبارت مکتوب، عبارت جاری و ناتوانی از تحقیق معنا
علی بن عثمان هجویری )م.ح.470ق(، نویسـندۀ مشـهور اهل تصوف، در کشـف المحجوب و ضمن 

شرح احوال احمد بن ابی الحواری )م.230ق(، حکایتی را نقل می کند بدین عبارت: 

یـا بـرد و  انـدر ابتـدا طلـب علـم کـرد و بـه درجـۀ ائمـه رسـید؛ آن گاه کتـب خـود برداشـت و بـه در
گفت: ... »اإلشتغال بالدلیل بعد الوصول محال«، پس از رسیدگی به مقصوْد مشغول بودن 
به دلیل محال باشد؛ که دلیل تا آن گاه بود که مرید اندر راه بود، چون پیشگاه پدید آمد درگاه 

و راه را چه قیمت باشد؟49 

در تفسـیر حکایـت یادشـده، هجویـری دو احتمـال را طـرح می کنـد. بنابر احتمال نخسـت، »آن پیر بزرگ 
که عباراِت از آن  کتْب راِه حق نیسـت  را اندر لفظ »وصول« مراد به وصل راِه حق بوده اسـت. از آنچه در 

44. همو، ربع دوم، ص 764.
45. همو، ربع دوم، ص 760.

46. همو، ربع دوم، ص 763ـ764.
47. همو، ربع دوم، ص 764.
48. همو، ربع دوم، ص 765.

یـری، ص 181. همیـن مضمـون را نـزد مولـوی نیـز می تـوان دیـد. نـک: مولـوی بلخی، چـاپ موحـد، ج 1، ص 568ـ569 )دفتر  49. هجو
سوم، بیت 1408ـ1421(.
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کتب از  ی را  که »و گردد«.51 احتمال دوم این اسـت  که چون طریق واضح شـود عبارت منقطع  اسـت؛50 
اوراد و معامات بازمی داشت و مشغول می گردانید؛ شغل از پیش خود برداشت و فراغت دل طلبید مر 

معنی را و به ترک عبارات بگفت«.52

که عباراِت از آن است«،  کتْب راِه حق نیست  که »در  هجویری، در احتمال نخست، با ذکر این عبارِت 
کـه »چـون طریـق واضـح شـود عبـارت  کیـد می کنـد؛ و بـا ذکـر ایـن عبـارت  بـر حیـِث نشـانگِی نوشـتارها تأ
گـردد« بـه حـذِف »نشـانۀ نوشـتاری« به هنـگام »حضـور« توجـه می  دهـد. ایـن دو مضمـون، بیـان  منقطـع 
دیگری از مسئلۀ اهمیت نوشتار در زمان »غیبت« است و از میان رفتن این اهمیت در دوران »حضور« 
کـه انـدر غیبـت  )بـه تعبیـر هجویـری: »مشـاهدت«(. بـه تعبیـر هجویـری، »عبـارت را چنـدان قـّوت بـود 
مقصـود بـود؛ چـون مشـاهدت حاصـل آمـد عبـارت متاشـی شـود«53 و »چـون پیشـگاه پدید آمـد، درگاه و 
راه را چـه قیمـت باشـد؟«.54 درسـت اسـت کـه هجویـری نیـز قائل بـه اولویـِت معرفت شـناختِی »گفتار« بر 
کـه می گویـد:  ُکمیـِت »گفتـار« نیـز »در صّحـِت معرفـت« لنـگ اسـت؛ آنجـا  »نوشـتار« اسـت، امـا در نظـر او 

که ضایع بود«.55  کتب اولی تر  گنگ بود از عبارت،  »چون در صّحت معرفت زفان ها 

که »معانی  که هجویری به آن اشـاره می کند از یک منظر همان مضمون معروف صوفیان اسـت  نکته ای 
ی بـه نکتـه ای مهـم دربـارۀ داللت گفتـار و نوشـتار به معنا  هرگـز انـدر حـرف نایـد«.56 امـا از منظـری دیگـر و
کتـاب« را »نفـی عبـارت ... از تحقیـق معنـی« می دانـد57 و از  کـه مقصـود از »شسـتن  اشـاره می کنـد؛ آنجا
کتـاب  هماننـدی »نوشـتار« و »گفتـار« در »نشـانه بـودن« و غیبـت داشـتن از »معنـا« سـخن می گویـد: »در 
عبارتـی مکتـوب اسـت و بـر زبـان عبارتـی جـاری؛ و عبارتـی از عبارتـی اولی تـر نباشـد«.58 بدیـن ترتیـب، 
کتـاب و دیگـر  گفتـار هـر دو »متن « انـد، امـا یکـی متنـی اسـت در  کـه نوشـتار و  هجویـری تصریـح می کنـد 
کـه هـر دو بـا حقیقِت  متنـی اسـت بـر زبـان، و ایـن هـر دو متـن از »تحقیـِق معنـی« عاجزنـد، بـه ایـن مفهـوم 

معنا فاصله دارند.

***

کتاب ها آمده است. کتاب ها خوِد راِه حق نیست، بل که وصف و شرح و تعبیر راِه حق در  یرا در  50. یعنی: ز
یری، ص 181. 51. هجو

52. همو، ص 182.
53. همان جا.

54. همو، ص 181.
55. همو، ص 182.

56. شبسـتری، »گلشـن راز«، ص 69 )بیـت 53(؛ نیـز نـک: همـان، ص 97 )بیـت 721(: نـدارد عالـم معنی نهایـت / کجا بیند مر او را 
لفظ غایت.

یری، ص 182. 57. هجو
58. همان جا.
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یـدا59 )1930ـ2004م(، فیلسـوف مشـهور سـنت فلسـفۀ قاره ای،  ک در سـخن اخیـر هجویـری یـادآور ایـدۀ ژا
کیـد  گفتـار را بـر نوشـتار نفـی می کنـد و بـر تفـاوت هـر دو )گفتـار و نوشـتار( بـا »معنـی« تأ کـه برتـری  اسـت 
( هسـتند و از همیـن رو بـا 

ّ
گفتـار و هـم نوشـتار صرفـًا »نشـانه  » )دال کـه هـم  یـدا بـر آن اسـت  مـی ورزد. در

یـدا، »داللِت  »معنـا« )مدلـول( تفـاوت دارنـد و به عنـوان نشـانه »بـدون حقیقـِت حاضـر«60 اند. بـه گفتۀ در
 ارجاع کننـده بـه یـک مدلـول«، همیشـه متفـاوت از 

ّ
ـ از« ]یـا[ »دال »نشـانه« در معنایـش به مثابـۀ »نشـانه 

 و مدلـول را در نظـر نگیریـم، خـود واژۀ 
ّ

یشـه ای میـان دال گـر تفـاوت ر مدلـول خـود شـمرده شـده اسـت« و »ا
کـه بایـد بـه عنـوان مفهومـی متافیزیکـی حـذف شـود«.61 بـر ایـن اسـاس، هیـچ گاه نمی تـوان   اسـت 

ّ
دال

»نشـانه« را تابـِع »اندیشـه« سـاخت و آن را بـه ایـن تقلیـل داد.62 نشـانه ها در یـک »بـازی« عمـل می کننـد، 
کـه  گسسـِت حضـور اسـت« و »بـازی همیشـه بـازِی غیـاب و حضـور اسـت«.63 ازآنجا و »بـازی ]خـود[ 
»حضـوِر یـک عنصـر همیشـه ارجاعـی داللت گـر و جای گرفتـه در نظامـی از تفاوت هـا و در حرکـت یـک 
گذاشـت.64  کنـار  گفتـار« را  زنجیـره اسـت«، پـس بایـد سـودای »خلـوص حضـور« و »خـود ـ حضـوری در 
گفتاری و نشـانۀ نوشـتاری ـ هر دو ـ از »قصدمندی به مثابۀ حضور«65 دورند و با آن تفاوت دارند.66 نشـانۀ 

5. ناصرخسرو: قول، فعل و معنا
ناصرخسـرو قبادیانی بلخی، )م.ح.481ق(، متأله و فیلسـوف اسـماعیلی ، دو فصل آغازین زادالمسـافر 
)تألیف شـده در 453ق( را بـه شـرح دو وسـیلۀ انتقـال »علـم«67 و تبییـن برتری هـای هـر یـک بـر دیگـری 
کـه وسـیلۀ انتقـال »علـم« از راه حـس شـنوایی اسـت و مخصـوِص  اختصـاص می دهـد: »قـول« )گفتـار( 
کـه وسـیلۀ انتقـال »علـم« از راه حس بینایی اسـت و ویـژۀ »غایبان«؛68  »حاضـران«؛ و »کتابـت« )نوشـتار( 
امـا سـخن اصلـی او در ایـن میـان ایـن اسـت که »مقصود هـم از قول )= گفتار( و هم از کتابت )= نوشـتار( 
که از قول بر معنی محیط نشود مر آن قول را نشنوده باشد؛ همچنان که آن  معنی است«؛69 و بنابراین »هر 

59. Jacques Derrida
یدا، ص 562. 60. نک: در

61. همو، ص 563 )با تصرف و تغییر در بعضی تعابیِر ترجمۀ فارسی(.
62. نک: همو، ص 564.

63. همو، ص 581.
64. همان جا )با تصرف و تغییر در بعضی تعابیِر ترجمۀ فارسی(.

یدا، نک: لوسی، ص 63. 65. دربارۀ این مفهوم نزد در
گفتار بر نوشـتار و تفاوت هر دو از قصد ـ حضور، نک: همو، ص  یت  گفتار ـ نوشـتار، رّد اولو یدا دربارۀ تقابل  66. برای شـرحی از ایدۀ در

گفتار ـ نوشتار«(، ص 167ـ171 )مدخل »قصدمندی«(، ص 215ـ221 )مدخل »نوشتار«(. 58ـ77 )مدخل »تقابل 
67. نک: ناصرخسرو، ص 7؛ نیز: ص 19، که از قول )گفتار( و کتابت )نوشتار( به عنوان وسایل انتقال علم یاد می کند؛ ص 23-22، 

گفتار و نوشتار( هستند بر دیگر حواس برتری می دهد. که واسطۀ انتقال علم  )از راه  که حواس شنوایی و بینایی را به این جهت 
ین قول هـای اول و دوم نک: همو، ص  68. در بـاب اختصـاص گفتـار )قـول( بـه حاضـران و نوشـتار )کتابـت( بـه غایبـان، افزون بـر عناو
یسـد »نوشـتار« مخصـوص غایبـان مکانـی یـا زمانـی اسـت و »گفتـار« مخصـوص کسـانی کـه هم به مـکان و هم به  201-202، کـه می نو

زمان حاضر باشند.
69. همو، ص 9.
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کز نبشته مقصود نویسنده را نداند، مر نبشته را ندیده باشد«.70 کس 

در فصل نخسـت زادالمسـافر، ناصرخسـرو از برتری معرفت شـناختِی »گفتار« بر »نوشـتار« سخن می گوید. 
که ناصرخسـرو برای برتری »قول« )گفتار( بر »کتابت« )نوشـتار( برمی شـمارد، عبارت اند از: انتقال  دالیلی 
علـم از طریـق »گفتـار« بـه حاضـران )در برابـر »نوشـتار« کـه وسـیلۀ انتقـال علـم بـه غایبـان اسـت(؛71 امکان 
تعامـل دوبـاره میـان صاحـب علـم و طالـب علـم از طریـق »گفتـار« )برخـاف »نوشـتار«(؛72 قرابـت بیشـتر 
که به عقیدۀ ناصرخسـرو حکایتی از »گفتاِر« اوسـت(؛73  »گفتار« به نفِس صاحب علم )در برابر »نوشـتار« 
گونـه،  کمتـِر اشـتباه در انتقـال علـم از طریـق »گفتـار« )نسـبت بـه »نوشـتار«(.74 بدیـن  و باألخـره احتمـال 
کـه  گفتـار( مـر شـنونده را معلوم تـر از آن شـود  ناصرخسـرو نتیجـه می گیـرد »مقصـود نفـس ناطقـه از قـول )= 
کـه از راِه«  گفتـار »بـه علـم ... زودتـر از آن رسـند  مـر خواننـده را از نوشـته شـود«75 و »جوینـدگان علـم« از راه 
نوشـتار.76 اما در فصل دوم زادالمسـافر، ناصرخسـرو برخی از مزایای »نوشـتار« را بر »گفتار« شـرح می دهد. 
که ناصرخسـرو آنها را مسـتند مزّیت »کتابت« )نوشـتار( بر »قول« )گفتار( قرار می دهد، عبارت اند  دالیلی 
از: اختصـاص »نوشـتار« بـه انسـان ها )در برابـر »گفتـار« و »صنعت« که میان انسـان ها و حیوانات مشـترک 
است(77 و از انسان ها نیز تنها به برخی از مردم که از فضیلت خواندن و نوشتن بهره ورند )در برابر »گفتار« 
کمـال انسـانیت نزدیک ترنـد؛78  کـه همـۀ مـردم از آن برخوردارنـد( و بـه همیـن دلیـل نسـبت بـه دیگـران بـه 
مانـدگاری بیشـتر »نوشـتار« )نسـبت بـه »گفتـار«(؛ و باألخـره امـکان انتقـال علـم از طریـق »نوشـتار« پـس از 

غیبِت نویسندۀ آن.79

گفتـار و  گفتـار )قـول( و نوشـتار )کتابـت( بازمی گـردد، امـا نـه  در قـول هفدهـم زادالمسـافر، ناصرخسـرو بـه 
گفتـار و نوشـتار خـدا. در تلقـی ناصرخسـرو، جهـان آفرینـش »کتابـت« خداسـت؛ و  نوشـتار انسـانی بل کـه 
»خط آفرینش«80 همان »نبشـتۀ الهی« اسـت »که اندر آفاق و انفس اسـت«.81 به تعبیری دیگر، »نوشـتۀ« 
قـول  از   ... کریـم  »قـرآن  فعـِل« خداسـت، همچنان کـه  از  »ایـن عالـم  یعنـی  اوسـت؛  خداونـد »سـاختۀ« 

70. همو، ص 15.
71. همو، ص 7.

72. همو، ص 7ـ8.
73. همو، ص 8.

74. همان جا.

75. همان جا.
76. همو ، ص 11.

77. همو، ص 13-14؛ نیز نک: ص 199.
78. همو، ص 14؛ نیز نک: ص 199ـ200.

79. همو، ص 14ـ15.
80. همو، ص 177.
81. همو، ص 414.
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اوسـت«.82 چـون »نوشـته« خداونـد بـا »گفتـه« او برابـر اسـت83 و »قـول صانـِع ایـن مصنـوع بـر نهـاد مصنـوع 
کرد. اوست«،84 پس آیات قرآن را باید مطابق آفرینش تفسیر 

ناصرخسـرو »نوشـته« را مخصـوص غایبـان معرفـی می کنـد و »جهـان صنـع« را نوشـتۀ خـدا می شـمارد. 
نوشـتار و گفتـار وسـیله های انتقـال »علـم« خداینـد، و مقصـود از هـر دو »معنـی« اسـت. پـس همچنان که 
کـه »گفتـه« و »منقـول«  ـ  کـرد، بایـد در قـرآن  کـه »کـرده« و »مفعـول« خداسـت85ـ تدّبـر  ـ  بایـد در آفرینـش 
خداسـت86ـ تفّکـر نمـود.87 بدیـن گونـه، ناصرخسـرو مقصـود از نوشـتار )ماننـد خلقت خـدا، یعنی جهان 
که  کام خدا را ـ  کتاب و  کام خدا، یعنی قرآن( را »معنی« می داند و مقصود از  گفتار )مانند  آفرینش( و 

هر دو نشانه اند ـ انتقال »علم« و »معنی« الهی می شمارد.88

6. حضور خدا و معنای زندگی
چنان کـه گذشـت، مسـتملی میـان خلقـت خـداـ  کـه فعـل اوسـتـ  و کام خداـ  که صفت اوسـتـ  با خود 
خـدا فاصلـه می گـذارد و خـدا را از ایـن هـر دو غایـب می شـمارد؛ بـا ایـن حـال مسـتملی انـکار نمی کنـد کـه 
خلقـت خـدا و کام او بـه سـوی خـدا داللـت می کننـد. هجویـری، گامـی فراتر می گـذارد، از فاصلۀ نوشـتار 
که  کید می کند  گفتار با »معنی« سـخن می گوید و هر دو را از »معنی« غایب می داند. اما ناصرخسـرو تأ و 
مقصـود از نوشـتار و گفتـار »معنـی« اسـت و قـول خـدا )یعنـی: قـرآن( و فعـل خـدا )یعنـی: جهـان آفرینـش( 
که »معنی« الهی را به مخاطبان انتقال می دهند. ناصرخسـرو ـ همانند مسـتملی ـ نوشـتار  نشـانه هایی اند 
را مخصـوص غایبـان می دانـد و از ایـن حیـث گفتـار را بـر نوشـتار ترجیـح می دهـد، اماـ  برخاف مسـتملی 
ـ نوشـتار را به طـور کلـی فروتـر از گفتـار نمی دانـد، بل کـه بـه بعضی از ترجیحات نوشـتار نسـبت بـه گفتار نیز 
توجه می دهد، از جملهـ  چنان که گفتیمـ  امکان انتقال علم از طریق »نوشتار« پس از غیبِت نویسندۀ آن.

گـر مقصـود از قـول و فعـل خـدا معنـای الهـی باشـد، مفهـوم عبـارت »المعنـی هـو اهلل« در نظـر بهـاء ولـد و  ا
شـمس و موالنـا آشـکارتر می شـود. آنـان، بـا استشـهاد بـه ایـن عبـارت، مخاطبانشـان را بـه خدایـی توجـه 
که »معنای« پِس ظواهِر عالم هستی است. اما بهاء ولد و شمس و موالنا، برخاف مستملی و  می دهند 
هجویری و ناصرخسرو، نشانه های خدا را در جهان هستی به حضور خدا تفسیر می کنند و نه به غیبت 

82. همو، ص 433ـ434؛ نیز نک: ص 435، 437 و 438، که از عالم به عنوان »کردۀ« خدا و از قرآن به عنوان »گفتۀ« او یاد می کند.
که این قول آفریدگار اسـت؛ از بهر آنکه  ید ... و اندر آفرینش عالم پیداسـت  گو که همی  ز آیت ها ... آن اسـت  83. همو، ص 226: »و

گفته برابر است«. نبشته با 
84. همو، ص 438.

85. نک: همو، ص 437، 438.
86. نک: همان جاها.
87. همو، ص 438.

88. بـرای تفصیـل بیشـتر دربـارۀ ایـن تلقـی از جهـان هسـتی و شـرح اهمیت فلسـفی و کالمی آن نزد ناصرخسـرو، نـک: عمادی حائری، 
ص سی  و چهارـ پنجاه و پنج.
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او.

در نگاه بهاء ولد، عالم هستی و وقایع آن »سخن اهلل« است با انسان ها: 

ز اهلل  یـد. پـس همـه رو یـی ایـن موجـوداِت مسلسـْل سـخن اهلل اسـت کـه بـا حقایـق89 می گو گو
گاه اند از این  ید با حقایق و دست تربیت بر سر ایشان فرو می آرد؛ اال آنکه اولیا آ سخن می گو

گوش نمی آرند.90  سخنان و تربیت، و عوام غافل و نمی شوند و در 

بهـاء ولـد »همـۀ عالـم« را »سـخِن« خـدا می شـمارد و از دیـدِن »سـخن ها«ی خـدا در عالـم هسـتی سـخن 
می گوید: 

نظـر می کـردم بـه صاحب جمـاالن و خوبـان کـه اهلل ایشـان را بدیـن نغـزی کـه آفریـده اسـت. بـاز 
نظـر کـردم کـه اهلل ایـن خوبـان را کـه همچـون پـردۀ صنـع و پـردۀ جـان گردانیـده اسـت تـا بدیـن 
گفتم چو صنعش بدین دل ربایی اسـت، تا عین اهلل چگونه بود! باز می دیدم  یبایی اسـت.  ز
کـه ترکیـب صـورت چـون ترکیب کلمات اسـت که به »ُکن« گفتن همه چیز موجود می شـود. 
پس همه عالم سخن باشد که به یک »ُکن« هست شده است. چون سخن او بدین خوشی 
گوش می نهم و این سـخن هاش می شـنوم و نظر  ز  اسـت، تا ذات او چگونه باشـد! پس هر رو

که موجود شده است می بینم.91 می کنم؛ این سخن هاش را 

کـه بهـاء ولـد »رخ هـای« خدا را در زیبایی هـای این جهان می جویـد، همان گونه که  از همیـن منظـر اسـت 
»غزل دوستی« را از »حور عین« و »آب زالِل« آن جهان می خواند:

کاتم چون مرغان دسـت آموز به  شـب برخاسـتم؛ نظـر بـه ادراکات خـود می کـردم؛ دیدم کـه ادرا
ذات اهلل می رفت و پر و بالشـان می سـوخت و اثر آن به دماغ و اسـتخوان های من می زد و سـر 
و دندانم درد می گرفت و من بی سـودای اهلل نمی شـکیفتم و بدو نمی رسـیدم. چون صبح به 
یـد:  مسـجد آمـدم، امـام قـرآن آغـاز کـرد و از حـور و قصـور خوانـدن گرفـت؛ یعنـی کـه اهلل می گو
کـرده ام؛ غـزل دوسـتی مـرا از تختـۀ  یـد و دوسـتی خـود را در اینهـا ظاهـر  گـر مـرا دوسـت می دار ا
ل دل ببرید و مرا در چشـمۀ نوشـین اینها مشـاهده کنید و دلبری  پیشـانی حور عین و آب زال
کنید؛ به جمال ذات من نرسـید بی اینها؛ و در این جهان این خوشـی ها  مرا در اینها مطالعه 
را سـزای طبـع و هـوا آفریـدم و در آن جهـان آن خوشـی ها را جـزای رضـا آفریـدم، تـا هر دو جهان 
چهره هـا را بـر یـاد دوسـتی مـن می بیننـد؛ و ایـن همـه کـه در جهـان اسـت رخ هـای مـن اسـت و 

کرده است، »حقایق« در اینجا به معنی انسان ها و نوِع بشر است )نک: مایر، ص 279(. که مایر تفسیر  89. همان گونه 
90. خطیبی بلخی، ج 1، ص 380.

91. همو، ج 1، ص 25.
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ید  آن همـه کـه در آن جهـان اسـت جمال هـای من اسـت؛ پـس دیده ها بر صورت هـای اهلل دار
و بـه دل در حقیقت هـا گردیـد؛ چـون قـّوت گیریـد در آن مجالـس از دیـدن جمال های خوبان 
یـد و چشـم در صورهـا بـه  و کنیـزکان مـن، آن گاه جمـال مـن بتوانیـد دیـدن؛ دل بـه روح اهلل دار

ید.92 جمال اهلل دار

بهـاء ولـد بـه جهـان هسـتی می نگـرد و »رحمـت و لطـف و قهـر و احسـاِن« خـدا را می بینـد، و حکمـت آن 
گو اینکه ناملتفتان در خذالن  کریِم« اهلل رهنمون می شوند،  که این همه نیکبختان را به »وجِه  این است 

فرومی مانند:

کـه در جهـان می نگـرم، رحمـت و لطـف و قهـر و احسـان و انعـام اهلل را نظـاره  اندیشـه ام آمـد 
می کنـم، بـه مجـّرد ایـن تـا چـه شـود و اهلل را از ایـن چـه حکمـت خیـزد و از ایـن نظر مرا چه شـود 
دارد؟ اهلل الهام داد که چون نظری کنی در جهان صفات ما، کمال ما بدانی و از نعمت های 
من آرزو بری و هوست کند که از من بطلبی و خاضع من باشی و دوست دار من باشی و چون 
کسی  کار من نگاه داری. ... و آن  در مکاره نگری از عقوبت من ترسان شوی و به هیبت در 
که در تجّمل آسمان ها و زمین های من نظر نکند، او مردود من باشد ... مذّمت آلهه پرستان 
کریم من باشد ... تجمل خود را عرضه دادن  یم تا همه را نظر به وجه  و ستاره پرستان را می گو

گذاشتن.93 و طالبان را دوست داشتن و ناملتفتان را مخذول 

***
کیـد بـر حضـور خـدا در همـۀ جهـان  چنان کـه دیدیـم، مضمـون »المعنـی هـو اهلل« در سـخنان بهاءولـد تأ
ی، تجلـی خـدا در عالـْم عیـِن حضـور اوسـت، و بدیـن ترتیـب دیگـر  هسـتی و وقایـع آن اسـت. در تلقـی و

گفت. نمی  باید از غیبت خدا سخن 

آلسـتون94  یلیـام  گفتـۀ و بـه  نیـز می تـوان دیـد.  از فیلسـوفان خدابـاور معاصـر  نـزد بعضـی  را  نـگاه  همیـن 
یـخ ادیـان، خـدا بیشـتر اوقـات در  )1921ـ2009م(، فیلسـوف مشـهور سـنت فلسـفۀ تحلیلـی، »از منظـر تار
گویای اهمیت »درک غیرمستقیم از خدا«95 است.96 از  نسبت با دیگر اشیاء شناخته می شود« و همین 

92. همو، ج 1، ص 19ـ20.
93. همو، ج 1، ص 21.

94. William Alston
95. indirect perception of God
(indirect perceptual recogni- »96. آلسـتون »این نگاه و تفسـیر از جهان و حوادث آن« را برابر با مفهوم »معرفت ادراکی غیرمسـتقیم

(tion می شـمارد و آن را شـبیه ایـن می دانـد کـه »وجـوِد دودی دنبالـه دار در آسـمان را دلیـل وجـوِد هواپیمـای جـت بدانیـم، بدون اینکه 
.(Alston, p. 27) »خود هواپیما را ببینیم
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این دیدگاه، می باید » اشیاء و وقایع را به عنوان پیام آور97 یا واسطۀ98 حضور الهی در نظر گرفت«.99 وقتی 
»چشـمان روحم« گشـوده باشـد و حضور خدا را در همۀ هسـتی ببینم و »قدرت الهی« را در آنها مشـاهده 
کنم، می توانم بگویم »همۀ جهان پر از خداسـت«.100 بنابر تفسـیر آلسـتون، در چنین تجربه هایی »ما واقعًا 
کـی از امـری غایـب نیسـت«، هرچنـد »درک مـا از  ک می کنیـم« و »ایـن صرفـًا معرفتـی ادرا خـود خـدا را ادرا

یخ و جامعه صورت می گیرد«.101  خدا همواره از طریق طبیعت، تار

***
که در بخش  کاربرِد عبارِت »المعنی هو اهلل« در سـخنان شـمس تبریزی،  به سـخن شـمس بازگردیم. از دو 
اول مقالـۀ حاضـر نقـل کردیـم، یکـی صـرِف نقـل اسـت و دربردارندۀ هیچ تفسـیری از آن عبارت نیسـت؛ گو 
گر »شـیخ محمد« دربارۀ آن عبارت با او »بحث« می کرد و صرفًا »تسـلیم«  که ا اینکه شـمس اشـاره می کند 
کاربرد  کند«. اما در  که او در این باره با وی »بحث  نمی شد، »فایده بیش می بود« و شمس دوست  داشت 
دوم، شمس به آن عبارت استناد می کند و منظور خود را به مفهوم آن عبارت گره می زند. شمس می گوید:

وصـل تـو بـس عزیـز آمـد. افسـوس کـه عمـر وفـا نمی کنـد. جهـاِن ُپـر زر می باید تـا نثار کنـم تو را. 
کـه  کنیـم خـدای مـرده را. "المعنـی هـو اهلل" همـان معنـی اسـت  یـم، تـا چـه  خـدای زنـده دار

گفتیم. عهد خدا فاسد نشود؛ اال او فاسد شود فاسد باشد.102

ی موالنـا را آینۀ خدا می دانسـت و قول و  گـر مخاطـب شـمس در قطعـۀ بـاال موالنـا باشـد، بایـد گفت که و ا
گویی قول  گربنده فاسد نشود، قول و فعل او الهی خواهد بود، تو  فعل او را قول و فعل خدا می انگاشت. ا

و فعل او قول و فعل خداست، خدای زنده.

***
گفته و در این سـیاْق عبارِت »المعنی هو  مولوی در مثنوی از محو اراده های بشـری در ارادۀ خدا سـخن 

کار برده است: اهلل« را به 
ک انــــــــدر آب  وقِت اضطــــــــراب103حمله هــــــــا و رقص خاشــــــــا بــــــــه  آمد  ز آب  هــــــــم 

کـه همیـن مضمـون، بـا تفسـیری مشـابه و مهمتـر از آن بـه عیـن عبـارت، نمونـه ای  شـایان توجـه اسـت 

97. media
98. mediator
99. Alston, p. 26. 
100. See: idem, pp. 25-26; see also: Plantinga, p. 182. 
101. Alston, p. 26. 

102. شمس تبریزی، ج 2، ص 67.
103. مولوی بلخی، چاپ موحد، ج 1، ص 218 )دفتر اول، بیت 3351(.
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یتگنشـتاین104 )1889ـ1951م(، فیلسـوف دوران سـاز و  یـگ و مشـابه در فلسـفۀ معاصـر غـرب دارد. لودو
گفته است: »معنای زندگی را، یعنی معنای جهان را، می توانیم  حکمت اندیش مغرب زمین، در جایی 

گونه شرح و بسط می دهد:  یتگنشتاین سخنش را این  خدا بنامیم«. و

که ما به آن وابسـته ایم می توانیم خدا بنامیم. خدا  به هر حال ... ما وابسـته هسـتیم و آنچه را 
بـه ایـن معنـا همـان تقدیـر اسـت یـا چیـزی کـه بـا آن یکسـان اسـت: جهـاِن مسـتقل از ارادۀ ما. 
... سـعادتمند بـودن ... بـه تعبیـری ]یعنـی[ در هماهنگـی بـا آن ارادۀ بیگانه ام که ظاهرًا به آن 

وابسته ام. یعنی: ارادۀ خدا را عملی می کنم.105
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