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  مجنون امير خسرو در مثنوي ليلي )ص(معراج رسول
  ∗نرگس جهان

 عقل از تو شده خزينه پرداز اي داده به دل خزينة راز
ست كه در جواب خمسة دهلويخسرو  سومين مثنوي امير» مجنون ليلي«مثنوي 

خصوص شاعران  معموالً شعراي اسالمي به.  سروده شد،»ليلي مجنون« ،نظامي گنجوي
كنند و بعداً ابياتي  سرايان، مثنوي خودشان را با حمد خداوند شروع مي يصوفي و مثنو

 )ص(كردن اوصاف رسول اكرم  در ضمن بيان.گردانند  وقف مي)ص(چند در اوصاف رسول
كنند، بلكه در شعر  صلعم اظهار مي شخصيت رسول تنها عشق و عقيدت خود را به نه

 براي عالمان )ص(د گفت كه شخصيت رسولاجماالً باي. كنند خود مضمون آفريني نيز مي
فقط يك شخصيت بزرگ، بلكه يك محور است كه كل كاينات  اسالمي از اول نه

ها گريز   از اظهار معجزه)ص(كنند؛ اگرچه رسول اكرم دور اين محور گردش مي به
و شمار  حد و بي شد بي هايي كه از رسول صلعم رونما اين حال معجزه  ولي با،فرمودند

القمر،  هاي ايشان خيلي مشهور و معروف است؛ مثالً معجزة شق ضي از معجزهبع
ذات رسول  فاني و آنهايي كه بهمعراج كه شعراي اسالمي و عر واقعة  وشمسلاّ رد
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الكريم خود يك معجزة بزرگ  قرآن. كنند آنها اشاره مي عقيدت دارند، در ابيات خود به
  .دهد ي گواهي م)ص(اكرم است كه بر رسالت رسول

آن   است كه عقل انساني نسبت به)ص(هاي رسول معراج يكي از بزرگترين معجزه
سوي   از زمين به)ص(اكرم  سفر رسول،حقيقت معراج در. ماند ميدندان  انگشت به
ها معتقدند كه اين سفر جسماني بود  ها زياد است، بعضي اختالفه در اين بار.عرش بود
تنها معراج  ، اين معراج نهعقيدة من به. روحاني بودها عقيده دارند كه سفري  و بعضي

انسان   به)ص(ت رسول اكرمئ كه در هيبود بلكه يك معراج انساني ،رسول صلعم
  .شد عطا

كردن واقعة معراج   بيت براي بيان٤٢ )ص(امير خسرو بعد از حمد و نعت رسول
  :دكن  در وصف معراج اظهار نظر مي)ص(او در آخر نعت رسول. سروده است

  بر كنگره كشيده فتراك
 

  ١كانجا نرسد كمند ادراك
  :عنوان معراج اين طور آمده است

  .“در طيران سيمرغ قاف قران سوي سواد مازاغ با طاوس سدره يمد ظلها الينا”
  .اندازيم يك نظر تحليلي به عنوان مي

  .كلمة طاووس، يكي از نامهاي جبرئيل است
نار بزرگي است كه بنابر روايات اسالمي نام درخت كُالمنتهي،  ةسدر سدره يا”

اش مانند كوزه  دارد و برگش مانند گوش فيل و ميوه بر باالي آسمان هفتم قرار
. دگذر آن منتهي شود و از آن درنمي علم ماليكه و ساير مخلوقات به. است
 در شِب معراج از آن درنگذشته است و )ص(موجودي، بجز پيامبر اسالم هيچ

از پاي اين درخت رودهايي از آب صاف . ست جز خداي نداندآنچه وراي آن ا
دربارة آن . گردد روشن و شير تازه و بادة خوشگوار، براي نوشندگان روان مي
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پيمايد و يك برگ از آن  فتاد سال راه مياش ه سوار، در سايه اند كه اسب گفته
ج يك بار روايت قرآن، پيامبر بجز شب معرا به. افكند روي تمام مردم سايه مي

  .١“ را مشاهده نمودالمنتهي ةديگر با ديدة دل خداوندي سدر
ات ي هالمنت ة در تفسير سدر:نايال ظلها  يمددر قرآن كريم آمده است كه انوار تجلي

  .٢ن بودافگ بر آن درخت ساية
اگرفته و فرهاي زمين را  زعم قدما سراسر خشكي  نام كوهي است كه به:قاف

جنس اين . گرداگرد زمين و ميخ زمين است. آن نهاده شده است بر يهاي گويند كناره
تابد، وگرنه  كوه از زمرد سبز بوده و كبودي آسمان، روشنايي زمردي است كه از آن مي

در كوه . اند ناميدهنيز همين جهت، قاف را كوه اخضر  آسمان از عاج سفيدتر است، به
كوه   است؛ يكي از سوي شرق بادر كنارة آن دو شهر. كند قاف هيچ آدمي زندگي نمي

 اغلب مفسرين از .٣»جابلسا«نام   و ديگر از سوي غرب به»جابلقا«نام  قاف پيوستة به
، ٣/١٦٣؛ منهج ٢/٤٥٥؛ بيضاوي ٧/٤١١رازي  ؛ فخر٩/٢٧٤؛ مبيدي ٩/١٣١ابوالفتوح : جمله

 و اصل دانند كه محيط بر زمين اين كوه مي را مربوط به» ق«نام پنجاهمين سورة قرآن 
 مقدار قامت آدمي است و بعضي ديگر آسمان فاصله اين كوه تا آسمان به. ستها همه كوه

اند كه در پس آن عوالم و خاليقي است كه  اي گمان برده دانند و عده را بر آن منطبق مي
  .كند داند و آفتاب از آن طلوع و در آن غروب مي تعالي نمي تعداد آنها را جز خداي

  :م قاف را كوهِي گرد برگرد عالم تصوير كرده استموالنا روم ه
  ديد او را كز زمرد بود صاف  رفت ذوالقرنين سوي كوه قاف”

  گرد عالم حلقه گشته او محيط  
 

  ٤ماند حيران اندر آن خلق بسيط
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اين كوه اصل و پايه و مايه همة بلنديهاي جهان و منزلگاه ايزد مهر و فروغ  …
.  قرآن مظهر قدرت و قدوسيت شده استو روشني و صفا بوده است كه در

صوفيان قاف را سرزمين دل و سرمنزل سيمرغ جان و حقيقت و راستي مطلق 
موالنا آن را … شود آن مي اند كه همة سعي سالكان صرف رسيدن به دانسته

تعالي در عالم صفات و گاه كنايه از  هاي حق اي از جلوه گاهي كنايه از جلوه
عنوان نشيمن عنقا  در ادبيات فارسي قاف به. زي دانسته استنيا عالم كبريا و بي
  .١“همة سوابق اساطيري خويش، تجلّي يافته است و سيمرغ، با

  .اينجا مقصود از طيران سيمرغ قاف، اشاره به رسول اكرم صلعم است
  :در ذكر معراج آمده استاين كلمه در قرآن : مازاغ

  .د و نه از حد تجاوز كردنه چشم كج ش  ـ٢مازاغ البصر و ما طغي”
  :كنند مفسران قرآن آيه را چنين تفسير مي

چشم كج افتاد و نه از  نهايت تمكن بود نه چشم هر چه را كه مشاهده كرد با”
  .٣“آن شيء انداخت كه مقصود بود  فقط به،حد تجاوزكرد

 اسالمي و در اصطالح .المنتهي است ة از زمين تا سدر)ص(معراج، سفر رسول اكرم
المنتهي معراج است و در اصطالح  ةالمقدس اسرا و تا سدر علما، سفري از مكّه تا بيت
  .گويند هر دو سفر را معرج مي

  :كند امير خسرو ذكر معراج را با اين شعر شروع مي
  از نطع زمين شد آسمان گير  فرخنده شبي كه آن جهانگير

هانگير كنايه از آن ج. بيت باال حامل بالغت و فصاحت و وسعت مضمون است
اند، چونكه ايشان در روي  آسمان مسافرت اختيار نموده رسول پاك صلعم است كه به
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در . برند سوي آن تشريف مي كردند و االن براي گرفتن آسمان به ين جهانگيري ميزم
  :مصرع دوم تركيب نطع زمين، در نوع خود نادر است

 زين نه سوي آن نه دگر تاخت ر تافتطياره ز حجره بر قم
دكتر جعفر ياحقّي براق را اين طور توضيح . در اين بيت طياره كنايه از براق است

  :دهد مي
 شب معراج )ص(بر روايات، حضرت رسول براق نام مركوبي است كه بنا”

  .١“برپشت او آسمانها را درنورديد
  :رمودشده است كه ف از قول خود پيامبر نقل

ميان، اشهب  تاد هزار فرشته و براقي درشِب معراج اسرافيل را ديدم با هف”
و كوچكتر از استر؛ رويش چون روي آدميان، سر او چون سر بزرگتر از حمار 

اسب، گردن چون شتر، پشت او چون گاو، پايها چون پاي گاو، و دنبالش چون 
ركابش از ياقوت سرخ و  ؛پشت او از يك دانه مرواريد دنبال پيل، زيني بر
ميكائيل ركاب او . گز من مركبي بدين نيكويي نديده بودمهر. لگامش از زبرجد

سوار شو، اين مركب را خدا از بهشت : جبرئيل گفت. بگرفت و پيش من آورد
كه اين شده   نقل)ع( در روايتي ديگر، از قول امام باقر…براي تو فرستاده است

 زير آيد دو دستش بلند و پاهايش كوتاه خواست از كوه به براق هر گاه مي
عكس دو دستش كوتاه و پاهايش بلند  خواست باال رود به شد و هر گاه مي مي
معني اسب آمده و تركيباتي از  طور مطلق، به گها، براق به در فرهن٢…شد مي

  .٣“قبيل براق برق تاز، كنايه از اسب دونده است
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چنانچه طياره، اسپ تيزرو و كنايه از براق است و اين براق را حضرت جبرئيل 
 همراه خود از بهشت آورده بود و نويد حق )ص(ي مركب حضرت رسول پاكبرا
گويد كه او جنيبه  كند و مي اسم مرغ واال ياد مي امير خسرو جبرئيل را با. رسول داد به

خسرو  امير. اند مركب رسول بود و صفات جنيبه فلك گام، فردوس نورد و فرقد آشام
  :سرايد مي

 خواندش بنويد حق تعالي ه رسيد مرغ واالاز سدر
*  

  آورد جنيبة فلك داري
  

  ١شه را بجنيبه شهسواري
در خواب ) رح(هاني اكرم صلعم در منزل ام ي بود، رسول آن شب كه شب فرخنده
 و از مسجدالحرام نددر مسجدالحرام نماز دوگانه خواند بودند و از شنيدن مژدة جانفزا

دند و آنجا همة انبيا را مالقات كردند  تشريف بر،المقدس كه قبلة اول بوده است بيت به
ميان  در اثناي راه آن همة مقامات مقدس را ديدند كه در. و امامت نماز انبيا فرمودند
  :كند اين مطلب اشاره مي خسرو به امير. مكّه و مسجد اقصي واقع بود

  آن شه سوار آسمان گرد
  هاني سراي ام اول ز

  پس داد ز ابروي مقدس
 قعده بنشست  در قبله شد و به

  آهنگ بگشت آسمان كرد
  شد محرم كعبة يماني

  قبلة مقدس محراب به
 ما بستتحريمه به قبلة س

كند كه  گيري مي  از مكّه تا مسجد اقصي نتيجه)ص(خسرو دهلوي از سفر رسول امير
  .ه استمعراج بود گذاري به  انجام دادند يك نوع احترام)ص(اين سفر كه رسول اكرم

  در قبله شد و به قعده بنشست
 

  ٢بلة سما بستتحريمه به ق
گويند؛ چنانچه در قرآن  علماي اسالمي اين سفر از مكّه تا مسجد اقصي را اسراء مي

  :كريم آمده است
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سفر از . ١سبحان الّذي اسري بعبده ليالً من املسجد احلرام ايل املسجد االقصا
و هر دو » معراج«المعمور  مسجدالحرام تا اقصي اسرا است و از مسجد اقصي تا بيت

 و از مسجد اقصي تا بيت المعمور، حضور پيامبر گويند مي» معراج«سفر را باهم نيز 
طريق  كند كه به امير خسرو دهلوي اظهار نظر مي. احتشام و شوكت بود صلعم با

  :تاجداري در عماري خود سوار شدند
  برداشت از اين خرابه محمل

  
  در منزل ماه كرده منزل

  ز آنجا به طريق تاجداري  
  

  بنشست بدو يمين عماري
  ز آنجا به سربلندي بخت  

 
  ٢ن سوئمين تختشد تخت نشي

حضرت رسول پاك صلعم از آسمان اول تا آسمان هفتم گذشتند و در هر آسمان 
مثالً در آسمان اول حضرت . گرفت كرد و از ايشان دعا يك نبي مالقات با
، در آسمان )ع(، در آسمان سوم يوسف)ع(ييحيالسالم، در آسمان دوم حضرت  عليه آدم

 )ع( و در آسمان پنجم حضرت هارون)ع( و حضرت عيسي)ع(چهارم حضرت ادريس
  السالم  و در آسمان هفتم حضرت ابراهيم عليه)ع(در آسمان ششم حضرت موسي و
  :را

  ز آنجا كه رسيد بر چهارم
  

  شد خواجة آن خجسته طارم
  آنجا چو زبر كشيد رايت  ز  

  
  والي پنجمين واليت شد
  ز آنجا چو بلند بارگه گشت  

  
  شهباز ششم شكارگه گشت

  ز آنجا چو نمود بيشتر جهد  
  

  هفتمين مهدشد مهدي خاص 
  ز آنجا چو شد آن طرف روانه  

  
  شد خازن هشتمين خزانه

  ز آنجا چو پريد بر نهم بام  
 

  ٣آزاد شد از شكنجه نه دام
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» دام نه«خسرو  رقول امي وقتي كه در آسمان نهم رسيدند از شكنجه زمين كه به
دام يعني كه  گويد كه نه كند و مي امير خسرو اينجا نكتة آفريني مي.  آزاد شدنداست

آنجا   ثالثة از اين جهان گذشت بهدواليمزمين جهت دارد و جهاتش ششگانه است و 
  : يعني كه آسمان،گذاشت كه جهت ندارد پا

  ييبازار جهت گذاشت بر جا
 

  ١جهت پاي بنهاد بنطع بي
اهميت خاصي دارد و شعرا وقتي كه اين مقام را بيان » قرب«در ذكر معراج مقام 

خسرو دهلوي نيز اينجا همة خوبي  امير. برند كارمي كنند، همة زور طبع خود را به مي
خسرو ايجاز است  اولين و مهمترين هنر در ابيات امير. استكاربرده  شعر خودش را به
؛ يعني اوج كمال رسانيده است  بلكه به، و فصاعت بخشيدهفقط بالغت كه شعرش را نه
نظر  ، آنچه بهندمقام قرب رسيدند و ملك ازل و ابد را ديد صلعم به وقتي كه رسول

خسرو  امير. توان بيان كرد كرد و آن را در قالب كلمات نمي حيران ميرا رسيد عقل 
  :سرايد دهلوي مي

  سر ز آن سوي كاينات بركرد
  

  ملك ازل و ابد نظر كرد
  ديد آنچه عبارتش نسنجد  

 
  ٢نجددر حوصلة خرد نگ

 امير خسرو براي .تعالي همكالم شد حق خدا را روبرو مشاهده كرد و با ديدار
  :سرايد او مي.  استفاده كرده است»ريب غيب و بي بي«شرح اين وضعيت از كلمات 

  غيب ديد بيديدار خداي 
  

  ريب گفتار ز حق شنيدن بي
  كم و كاست زان گفت و شنيد بي  

 
  ٣هم گفتن و هم شنيدنش راست

و از كف غيب شربتي از جوي كوثر نوشيد و بعد از خوردن اين شربت رسول 
  :سرايد امير خسرو مي. صلعم، هستي خويش را فراموش كرد
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  كرد از كف غيب شربتي نوش
 

  ١كز هستي خود شدش فراموش
 .كمال رسانيد  به)ص(رسولاينجا خداوند تعالي همة الطاف خود را بر رسول و امت 

  :كند به اين سو اشاره مي» هرچه داني«مة لامير خسرو در ك
  ايزد به كمال مهرباني

 
  ٢دادش به كمال هر چه داني

او  سالم خود نواخت و كالم خود يعني قرآن پاك را به او رسول پاك را ب
  :كرد وديعت

  بنواخت به عزّت سالمش
 

  ٣بسپرد وديعت كالمش
  :خوانند ان سالم است كه مسلمانان در تشهد ميو اين سالم هم

  السالم عليك ايها النيب
تعالي در دامن رسول  حق كند كه خداي گيري مي امير خسرو از اين مطلب نتيجه

  :گنج دو جهان را ريخت
  مقصود دو كون بر تنش ريخت

 
  ٤گنج دو جهان به دامنش ريخت

عنوان يادگار  دوستان، سوغاتي بههمراه خود براي  گردد به مي وقتي هر مسافر باز
همراه خود آورد، منشور نجات  رسول پاك صلعم بهترين سوغاتي كه به. آورد مي

  :عاصي بود
  با بخشش پاك بندة پاك

  
  آمد سوي بند خانة خاك

  آورد ز حضرت خداوند  
 

  ٥منشور نجات عاصي چند
  :نوال بودندنياز از آن  اصحاب خود داد كه آنها هم بي و اين سوغات را اول به
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  ياران كه ستوده حال بودند
 

  ١منعم هم از آن نوال بودند
 بود و فاروق )ص( حضرت ابوبكر كه ياِر غار رسول)ص(ميان اصحاِب رسول و در

داد  اعظم كه براي عدل خود معروف بود و حضرت عثمان ابن عفان كه قرآن را ترتيب
عثمان در  ازن علم، يعني باالعلم بود و با خ اهللا وجهه كه باب و حضرت علي كرم

  :كند امير خسرو اشاره مي. دادن قرآن كمك كرد ترتيب
  بودند همه ز سينه پر

  
  هم از آن محيط پر در جوي

  غار هم قدم بود  بوبكر به  
  

  فاروق به عدل محترم بود
  و ان حرف كش جريد پرداز  

 
  ٢با خازن علم بود همراز

كند كه مثل پروانه يك چراغ  ميخسرو هر چهار يار را با باغ بهشت مانند  امير
 كه )ص(چار يار رسول اشاره به و پروانه )ص(اكرم ذات رسول يك چراغ اشاره به. بودند
  :اال اشاره شده استدر ب

  هر چار چو هشت باغ بودند
 

  ٣پروانة يك چراغ بودند
  :و عقيده دارد كه از ايشان دين اسالم سربلندي يافته است

  زين چار ستون فرخ آرام
 

  ٤چون دين مرا بلند شد نام
چهار ستون دين بودند و اشاره است  )ص(گفتة خسرو اين چهار يار رسول به

  . را تقويت بخشيدند)ص(حديث قدسي كه دين رسول به
  :كند اسالم ياد مي خجسته بنياد كند و آنها را به خسرو در آخر براي ايشان دعا مي
  اداميد كه اين خجسته بني

 
  ٥تا روز ابد بماند آباد
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ورزد و   عشق مي)ص(اكرم رسول كند كه چون او به گيري مي خسرو از اين نتيجه
لذا در دين اسالم مانند اينان اساس محكم بسته . اصحاب وي عقيدت و احترام دارد به

  :غم است است و نيز مثل معتكفان كعبه از ترس روز محشر آزاد و بي
  مخسرو ز چنين اساس محك

 
  ١غم چون معتكفان كعبه بي
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