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چکیده
خطبة همّام ،مشهور به خطبة اوصاف پارسایان (متّقین) ،از مهمترین و مشهورترین خطبههای امیرالمؤمنین
علی(ع) در نهجالبالغه است .اهمیّت این خطبه ،بهلحاظ اشتمالش بر معانی دقیق و معارف لطیف ،بر پژوهندگان
پوشیده نیست؛ امّا عالوهبر همة دالیلی که مفسّران این کتاب مستطاب ،در باب فراگیری و محبوبیّتش نقل
میکنند ،آنچه این خطبه را از سایر خطبههای نهجالبالغه ،ممتاز و ممیّز میدارد ،شگفتی و خرق عادتی است که
در روایت این خطبه نهفته است .شنوندة این سخنان گوهرین ،همّام ،پس از شنیدن کالم امیرالمؤمنین(ع) جان
میسپارد ،تا فضایِ روایت ،رازآلود و اعجاببرانگیز بماند و خواننده را در بُهت و حیرت بگذارد .براساس این
پژوهش ،انتقالِ بصریِ صُور غیبی و مفاهیم معنوی از مرادان به مریدان با استناد به معارف نهجالبالغه و خاندان
عصمت(ع) اثبات میشود؛ چنانکه به نظر میرسد همّام بیش از آنکه گرفتار و شیفتة شیوایی و فصاحت ظاهری
کالم امام(ع) شود ،بر اثر انتقال تصویر غیبی و مشاهدة امر قدسی ،کالبد تهی میکند .نویسندگان در پژوهش
حاضر ،با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی و تحلیل این روایت پرداختهاند تا راز طراوت و زیباییِ
رواییِ آن را بیابند.
کلیدواژهها :امام علی(ع) ،همّام ،نهجالبالغه ،تصویر غیبی.

 .1استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین (تهران)
 .2استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین (تهران)
 .3دانشآموختة دکتری دانشگاه بوعلیسینا
* :نویسنده مسئول

Email: meisam_ahmadi_61@yahoo.com
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 .1مقدمه
خطبة همّام مشهور به خطبة اوصاف متّقین (پارسایان) ،یکی از زیباترین و شورانگیزترین خطبههای امام
علی(ع) در نهجالبالغه است .این خطبه عالوه بر زیباییهایِ ظاهریِ ادبی و لفظی ،و صنعتپردازیهای
بالغی و بدیعی ،دریایی شگرف از معانیِ عرفانی و معارفِ دینی است .همین دالیل سبب شده است تا این
خطبه از مشهورترین و خوشخوانترینْ خطبههایِ امیرالمؤمنین در کتاب جانفزای نهجالبالغه باشد ،و
شارحان بسیاری در شرح و تفسیر آن بکوشند و استادان فراوانی آن را تحلیل ،تبیین و تدریس کنند.
خطبة همّام در کتابهای روایی و دینیِ دیگر ،با تفاوتهایی ،گاه جزیی و گاه کلّی ،نقل شده است.
پیش از شیخ رضی ( 704-353هـ.ق ،).در کتابِ «عیوناالخبارِ» ابن قتیبه ،جمالتی از این خطبه آمده
است .ابن شعبة حرّانی نیز ،در «تحفالعقول» ،این خطبه را با اندکی تفاوت با نهجالبالغه آورده ،ولی
متأسفانه روایت ابتدایی خطبه و نیز سند آن را ذکر نکرده است (ابن شعبة حرّانی .)157-154 :1337 ،شیخ
صدوق ( 331-303هـ.ق ).هم از کسانی است که پیش از شیخ رضی و نهجالبالغهاش ،این حکایت را در
مجلس سیوچهارمِ کتابِ مشهور «امالی» آورده است (شیخ صدوق)540 :1330 ،؛ امّا پس از شیخ رضی،
این خطبه در کتابهایی نظیر «التذکرة» اثر نوة ابنالجوزی ،بهاختصار و به اسناد مجاهد از ابنعباس ،و
«مطالبالسؤول» ابن طلحة شافعی ،ذکر شده ،ولیکن کامالً مشخص است که ناقالن آن را از نهجالبالغة
شیخ رضی نقل نکردهاند (الحسینی الخطیب .)53-57/3 :1703 ،در «بحاراالنوار» مجلسی ،و «کنزالفؤاد»
کراجکی ،نیز با شرح و بسط بیشتری نسبت به نهجالبالغة شیخ رضی آمده است.
اغلب شارحان شناختهشدة نهجالبالغه ،نظیرِ ابن ابیالحدید و نیز میثم بَحرانی نام کامل همّام را «همّام
همام بن
بن شریح بن یزید» دانستهاند؛ امّا در برخی دیگر از منابع متأخّر ،مانند کتاب «کنزالفؤاد» ،نام او « ّ
عبادة بن خیثم» نیز گفته شده است.
خطبة متّقین به روایتهای مختلفی آمده است؛ برخی مانند شیخِ صدوق در امالی ،آن را از امام
محمدباقر(ع) و امام صادق(ع) و برخی دیگر از «ابوحمزة ثمالی» نقل کردهاند .روایتی که در کنزالفؤاد و
بحاراالنوار آمده ،روایتی است که ابوحمزة ثمالی از «یحیی بن ام الطویل» و او از «نوف بکالی» نقل
میکند (کراجکی :1705 ،ج 1ـ .)33این روایت به نسبت سایر روایتها ،زواید و حواشی بیشتری دارد و
بیش از دیگران به مقدمه و چگونگی شکل گرفتن و خَلقِ خطبه پرداخته است ،و با روایتِ شیخ رضی،
تفاوتهایی دارد .در این روایت کسی که نخست ،از امام علی(ع) اوصاف متّقین و پارسایان الهی را
میپرسد ،همّام بن عباده نیست ،بلکه دو تن از یاران ایشان به نام «جندب بن زهیر» و «ربیع بن
خیثم»اند؛ امّا پس از آنکه امام(ع) از گفتن پاسخ و اعالنِ این نشانهها و عالمتها ،سر باز میزند ،این
«همّام بن عبادة بن خیثم» برادرزادة ربیع بن خیثم است که امام را قسم میدهد تا خطبه را بازگوید .در
این مقاله ،روایت شیخ صدوق و شیخ رضی را ،که از روایتِ نوف بکالی در کنزالفؤاد کراجکی (متوفی 773
هـ.ق ).قدیمیتر است ،اساس قرار دادهایم.
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روایت این خطبه از آنجا آغاز میشود که شخصی به نام همّام بن شریح ،از جملة یاران و شیعیان امام
علی(ع) ،از ایشان میخواهد تا اولیا و پارسایان الهی را برایش وصف کند ،چنانکه گویی وی آنان را به
چشم میبیند .امیرالمؤمنین از جواب گفتنِ به او پرهیز میکند و همّام را به ترس از خداوند و تقوای الهی
میخواند ،امّا همّام به این قولِ کوتاه و دستورِ کلّی ،قناعت نمیکند و بیش میطلبد و پس از اصرار و
الحاح بسیار ،وقتی با ردّ و منعِ امیرالمؤمنین(ع) روبهرو میشود ،ایشان را به خداوند سوگند میدهد تا اینکه
امام(ع) ،سخن میآغازد و با سخنانی شیوا و شورانگیز ،اولیای خداوند را توصیف میکند .همّام که از
شنیدن این سخنان فصیح و بلیغ ،به وجد آمده ،پس از شنیدن این کلمات ،طاقت نمیآورد ،بیهوش
میشود و مرغ جانش قفس میشکند .امیرالمؤمنین بعد از این اتفاق فرمودند« :به خدا سوگند که از همین
بر او میترسیدم» و الی آخر (خطبة.)133/
 .1-1بیان مسئله

این روایت که در کتابهای گوناگون ،به یادگار مانده ،برای خوانندة امروزی که به مقتضیّات روزگار و
زمانه ،در زندان محسوسات و مادیّات گرفتار افتاده ،مبهم ،باورنکردنی ،و عجیب مینماید .شارحان و
مفسّرانِ کالم امیرالمؤمنین هم در این ابهامِ خوانندگان سهیماند؛ چراکه کمتر به احوال همّام پرداختهاند و
هیچ توضیحی در باب او ،و یا تبیین عقالنی اینگونه حوادث و امور روحی و معنوی نیاوردهاند تا خواننده
بیشتر در اعجابِ روایتْ غوطه بخورد ،و در نهایت ،کار را به احساس و ایمان بسپارد و از خیرِ سهمِ عقل
بگذرد.
با مطالعة این روایت برای شنونده و خوانندة این خطبه ،برخی سؤاالت پیش خواهد آمد؛ مانند اینکه:
مگر اصوالً چنین اتفاقاتی امکانپذیر است؟ مگر میشود کسی با شنیدن سخنانی ،حتی در نهایتِ بالغت
و فصاحت ،جان بسپارد؟ مگر همّام ـ که از یاران و مصاحبانِ همیشگی امام بود ـ تابهحال وعظ و
خطابهای از ایشان نشنیده بود؟ مگر سخن امیرالمؤمنین از کالم اللّه و قرآن ،گیرایی و شیوایی بیشتری
دارد؟ چرا این سخنان با دیگر حاضرانِ آن مجلس یا شنوندگانِ آتی چنین نکرده است؟ و سؤاالت و
شبهات دیگری از اینگونه ،که بر سر راه مخاطبان این خطبه میآید .البته محقق با اندکی تفحّص و
تحقیق درمییابد که چنین حوادث و روایاتی ،در فرهنگ معارف دینی و عرفانی ما بهوفور یافت میشود.
با توجه به پرسشهای مطرح شده ،مسئلة اصلی در این پژوهش ،بررسی شباهتهای ساختاری روایت
خطبة همّام با دیگر روایات منقول در کتابهای دینی و عرفانی کهن است .ما در این مقاله برآنیم تا
ضمن بررسی و تبیین این روایت ،به پیشینه و شباهتهای ساختاری آن با دیگر روایاتِ مشابه بپردازیم.
 .2-1پیشینة پژوهش

خطبة همّام بهلحاظ جامعیّت و فراگیری در بیان اصول اخالقی و عرفانی ،و نیز شیوایی و شورانگیزی
بالغی ،در میان دیگر خطبههای امیرالمؤمنین علی(ع) ،از اهمیّت ویژهای برخوردار است؛ به همین دلیل از
همان قرون گذشته ،بهخصوص قرن یازدهم به بعد ،مفسّران و شارحان فراوانی ،در بیان و تحلیل و تبیین
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این خطبه کوشیدهاند و رسائل و مکتوبات متعددی در این باب نگاشتهاند که متأسفانه بیشترِ این رسائل به
زیور تصحیح و طبع آراسته نشده و از دسترس خوانندگان به دور مانده است .پس از شروح متقدّم مانند
شرح ابن ابی الحدید بر نهجالبالغه و خطبة متّقین ،از جملة شروح متأخّر و اختصاصی بر خطبة همّام
میتوان از شرح محمدتقی مجلسی (متوفی  1040هـ.ق ).ـ این شرح بهکوشش و تصحیح جویا
جهانبخش ،در سال  1337هـ.ش چاپ شده است ،شرح سیّدعالءالدین گلستانه (متوفی  1110هـ.ق،).
شرح امیر آصف قزوینی ،شرح محمدتقی هروی اصفهانی ،شرح شیخ محمدجواد تستری (متوفی 1325
هـ.ق ).و نیز شرح میرزا احمد شیخاالسالم اصطهباناتی نام برد.
در دوران معاصر نیز عالمان و شارحان متعددی به تحلیل این خطبة ارجمند پرداختهاند که برخی از آنها
عبارتاند از :اوصاف پارسایانِ دکتر عبدالکریم سروش ،اخالق اسالمی یا شرح خطبة متّقین از آیتاهلل
عباس محفوظی ،شرح خطبة همّام از آیتاهلل ناصری و نیز اخالق اسالمی (شرح خطبة متّقین) از آیتاهلل
مکارم شیرازی .در حوزة مقاالت علمیوپژوهشی تاکنون به مضامین عرفانیِ در روایتِ این خطبه پرداخته
نشده است و مقاالتی که دربارة این خطبة ارجمند نگاشته شده ،بیشتر ناظر بر محتوای اخالقی و یا
سبکشناسی صوری این خطبه است .برخی از این مقاالت نیز عبارتاند از :مقالة «نگاهی سبکشناسانه
به خطبة متّقین» از عباس اقبالی« ،بررسی سبکشناختی خطبة همّام» از حجّت رسولی و نیز مقالة
«تبیین زندگی مؤمنانه بر اساس خطبة متقین» از مسعود لکزایی.
 .3-1ضرورت و اهمیّت پژوهش

ضرورتِ تحقیقاتِ جامع و مانع در حوزة نهجالبالغه و معارف آن بر هیچکس پوشیده نیست ،بهخصوص
که این پژوهش ها بتواند قدمی در راه شناخت بیشتر و بهترِ علوم ربّانی و الهی بردارد .در بحث از خطبة
همّام (متّقین  /پارسایان) علیرغم تمامی شروح و تحلیلهای متعدد و متنوع ،آنچه مغفول مانده ،بررسی و
تحلیلِ روایتِ شگفتِ آن است .بیشتر شارحان هنگام بررسی روایت این خطبه ،نهایتاً به ذکر احوال همّام و
اینکه او همّام بن شریح است یا همّام بن عباده بن خیثم ،بسنده میکنند و توضیح چندانی دربارة چگونگی
و نحوة جان سپردن همّام و دلیل آن ،به دست نمیدهند .بیشترین توضیحات در این معنا را در شرح
مشهور و قدیمی نهجالبالغة ابن ابی الحدید معتزلی مییابیم (ابنابیالحدید)137/10 :1343 ،؛ ولیکن او
نیز دربارة علت درنگ و تأخیر امیرالمؤمنین در ایراد خطبه سخن میگوید ،و پنج دلیل در باب اینکه چرا
حضرت امیر(ع) از جواب دادن به همّام سر باز میزد ،بیان میدارد و تنها همین نکته را تحلیل میکند.
پس از وی ،ابن میثم بَحرانی (متولد  333هـ.ق ).نیز به بیان همین دالیل اکتفا میکند و چنین میگوید:
«درنگ امام علی(ع) در دادن پاسخ به او ،برای این بود که استعداد و آمادگی او را برای پذیرش موعظه ،و
تأثیر عمیق آن را در وجود او میدانست ،و بیم داشت که با شنیدن پاسخ ،از خوفِ خدا ،هوش از سرش
برود و جان از قالب تهی کند؛ از اینرو او را به رعایت تقوا دستور داد» (بحرانی .)452/3 :1340 ،بعد از
مطالعه و مشاهدة این متونِ روایی ،ضرورت بازنگری و بازخوانی روایتِ این خطبه ،و مطابقت آن با دیگر
روایاتِ مشابه ،برای یافتن رازِ حیرتافکنی و اعجابانگیزیاش ،بدیهی بهنظر میآید.
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 .2بحث
 .1-2پیشینة روایی در قرآن کریم

نخستین سندی را که میتوان در مقام اثبات و استدالل به کار گرفت؛ در قرآن کریم و سورة مبارک
اعراف آمده است .در این سوره زمانیکه سخن از داستان مشهور اربعین و میقات حضرت موسی(ع) است،
چنین گفته میشود که آن حضرت از خداوند ،سبحانه ،تقاضای دیدار و مشاهدة بصری کرد؛ امّا خداوند،
تعالی ،به موسی(ع) فرمود که هیچگاه مرا نمیبینی ،ولی به کوه نگاه کن ،اگر کوه برجای ماند ،مرا خواهی
دید .وقتیکه خداوند بر کوه تجلّی کرد ،آن را با خاک برابر کرد و موسی بیخویش و مدهوش افتاد.
ِ
قر
ک َ
جاء موسی لِمیقاتِنا و َکلَّ َمهُ ربُّهُ َ
قال ِّ
الجبَ ِل فَإن إستَ َّ
رب أ ِرنِی أنظُر إلی َ
قال لَن تَرانی ولکن انظُر إلی َ
﴿و ل ّ
َما َ
ِ
ص ِعقاً﴾ (اعراف.)173/
مکانَهُ فَ َ
لجبَ ِل َج َعلَهُ د ّکاً و َخ َّر موسی َ
لما تَ َجلّی َربُّهُ ل َ
سوف تَرانی فَ ّ
نکتة مهمّی که در این آیه مذکور است ،این است که موسی(ع) بعد از شنیدن صدای خداوند و سخن
گفتنِ بیواسطه با اوست که مشتاق دیدار و مشاهده ،و نظر به وجهِ کریم دوست میشود.
نکتة دیگر که باید به آن توجه کرد ،فعل «أنظُر» از مادة نظر است که با درخواست همّام از امام
َن ِ ِ ِ
ِِ
ین(ع) یُ َق ُ
ال لَهُ
علی(ع) ،شباهت دارد .در ابتدای روایت خطبة همّام ،میخوانیم که « ُر ِوی أ َّ َ
صاحباً ِلَمی ِرال ُم ْؤمن َ
ص ْ ِ
ِ
ال لَهُ یا أ َِمیرالْم ْؤِمنِین ِ
ین َحتَّی کأَنِّی أَنْظُُر إِلَی ِه ْم( ».شیخ صدوق:1330 ،
َه َّمام ،کا َن َر ُج ًًل َعابِداً ،فَ َق َ
ف ل َی ال ُمتَّق َ
َ ُ َ
.)540
همّام از امام(ع) ،تنها طلبِ شنیدن نمیکند ،بلکه طالبِ دیدن و نظر است .همّام میخواهد که در
احوال اولیای الهی نظر کند ،و مشاهده میطلبد .میدانیم که در فرهنگ سلوک معنوی ،مرتبة دیدن و
مشاهده ،از شنیدن و مکالمه برتر است .حظّ چشم و دیدار معشوق ،مرحلة عالیتری در میان دیگر حواس
است .مستیِ گوش ،مقدمة مستی و لذّتِ چشم است .شنوندگان ،خواهان دیدارند.
گوشم شنید قصة ایمان و مست شد

کو قِسْم چشم؟ صورت ایمان آرزوست
(غزلیات شمس ،غزل )771

کًل إنَّ ُهم
حتی بزرگترین عذاب اهل دوزخ ،محرومیت از دیدار دوست و در حجاب بودن از اوستّ ﴿ :

ومئذ لَمحجوبون﴾ (المطففین .)15/در تفسیر طبری که از نخستین و مهمترین تفاسیر قرآن است،
عن ربِّهم یَ َ
دربارة این آیة مذکور از سورة اعراف ،چنین آمده است که پس از طلبِ دیدار از سوی حضرت موسی کلیم
اللّه(ع) ،خداوند به او فرمود که هیچ بشری طاقت دیدار مرا در دنیا ندارد ،هرکس به من بنگرد ،میمیرد؛
امّا موسی(ع) به خداوند چنین عرض میکند که خداوندا ،صدای تو را شنیدم و مشتاق دیدنت شدم ،اگر تو
را ببینم و بمیرم ،دوستتر از آن دارم که زندگانی کنم و تو را نبینم.
َما تَخلَّف موسی ،علیه السًلم ،بعد ثًلثین ،حتّی سمع کًلم اللّه اشتاق الی
طبری اینگونه روایت میکند« :ل ّ
الی
کَ ".
النظر الیه؛ فقالِّ :
"رب أ ِرنِی أنظُر إلی َ
قال" :لَن تَرانی" و لیس لبشر أن یطیق أن ینظر َّ
الی فی الدنیاَ ،من نظر ّ
ِ
اعیش و
الی من أن
ک
مات .قال :الهی
ثم أموتُّ ،
ک َّ
ک و ََلن أنظر إلی َ
واشتقت إلی النظر الی َ
سمعت منطق َ
ُ
ُ
أحب َّ
ُ
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ال أراک!» (طبری .)53/3: 1723 ،در کتاب صفوةالتفاسیر هم ،چنین نظری آمده است و مؤلف ،لذّت
الکلیم موسی کًلم اللّه اشتاق
لما َس ِم َع
مکالمه با معشوق را سبب اشتیاق عاشق و آرزوی مشاهده میداندّ « .
ُ
ِ
بسماع ِ
الحنین» (الصابونی.)433 /1: 1700 ،
الی رؤیته ِل َّن التَّل ّذذ
ِ
کًلم الحبیب یَزی ُد فی الشوق إلیه و َ
لذّت تخصیصِ تو وقتِ خطاب

آن کند که ناید از صد خُم شراب
(مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت )7201

پس با توجه به این آیه ،میتوان چنین برداشت کرد که همّام از امیرالمؤمنین(ع) ،دیدار اولیای الهی را
خواست و طالب مشاهدة «سمنبویان و پریرویان» درگاهِ حق ،تعالی ،شد و علّت اصلی امتناع و درنگِ
امام علی(ع) از بیان این سخنان ،استعداد روحی همّام برای پرواز ،و نیز نداشتنِ تحمل و ظرفیت الزم
برای خویشتنداری و حفظ جانِ عاریتی بود .امام(ع) میدانست که همّام بهدلیل قلّتِ تحمّل و گنجایی،
مشاهده را تاب نمیآورد؛ چنانکه خود ایشان پس از فوتِ همّام فرمودند که از همین بر او میهراسیدم .به
نظر میرسد آنچه سبب شد تا همّام جان ببازد ،مشاهدة امر قدسی بود و نه صِرفِ شنیدن کلمات مبارک
امیرالمؤمنین(ع) .البته این نظر بدان معنا نیست که سخن امام(ع) ،از قدرتِ تأثیرگذاری و شیوایی و شکوه
الزم برخوردار نبود ،چراکه به گفتة مولوی ،سخنِ عارف ،همچون کالم دیگران نیست ،بلکه او با سخنش،
نوری به سوی شنونده روانه میکند .نور است که سبب بینایی و دید و تصویر میشود؛ این نور میتواند
پردة ظالم و جهل و تاریکی را بردَرد و بصیرت افزاید.
شیخِ نورانی ز ره آگه کند

با سخن هم نور را همره کند
(مثنوی ،دفتر پنجم ،بیت )2737

با توجه به شواهدی که در روایت این خطبه و نیز در فرهنگ حکایات عرفانی و دینی ما وجود دارد،
همّام را تصویر بیخویش کرد ،نه تصوّر.
برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

وه که با خرمن مجنون دلافگار چه کرد!
(غزلیات حافظ ،غزل شمارة )137

 .2-2برخی از روایاتهای مشابه در آثار عرفانی
در آموزه های عرفانی و سلوکی آمده است که اگر کسی از استعداد و انشراح صدر ،بهرهای کافی نداشته
باشد یا این متاعِ گرانبها ،نزدِ او اندک باشد ،هنگامِ دریافتِ واردات ،تصاویر و احواالت غیبی بر او ،بیمِ
جانش میرود .اهمیت این ویژگی تا بدانجاست که خداوند ،تعالی ،در سورة مبارک انشراح ،پیش از دیگر

درک﴾ (انشراح ،)1/آن
نعمتهایش ،آن را منّتی بر پیامبر(ص) میشمرد و با خطاب آیة ﴿ألَم نَ ْش َر ْح ل َ
ک َ
ص َ
را فرایاد میآورد« .انشراحِ صدر» به بیانی دیگر ،همان آمادگی قلبی و روحی و داشتنِ ظرفیت و تحمل
الزم برای دریافت پیام های غیبی است .این است که موالنا سخن خود را جز برای کسانی که تا حدّی از
این ویژگی برخوردارند ،روا نمیبیند و بازگفتنِ شرح فراق را به داشتن این شرحِ صدر منوط میکند.

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 8931

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
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تا بگویم شرح درد اشتیاق
(مثنوی ،دفتر اول ،نینامه)

امّا اگر کسی گرفتار ضعف روحی باشد و یا ظرفیت الزم را نداشته باشد ،با هر واردی ،گرفتار تغیّر،
بیخویشی و مدهوشی میشود .اگر وارد غیبی از حدّ گنجایی شخص بیشتر و بزرگتر باشد ،تأثیرش و
خطرش برای او بیشتر است .در این قسمت بهمنظور آشنایی و درک بیشتر از اینگونه وقایعِ روحانی،
برخی از شواهد مشابه را از نخستین کتابهای ادب عرفانی ،نقل میکنیم.
در «رسالة قشیریه» که از قدیمیترین آثار عرفانی و صوفیانه است ،حکایاتی وجود دارد ،که ناظر بر
همین معناست .در یکی از این روایات ـ در بیان احوال سهل بن عبداللّه تستری ،عارف مشهور قرن سوم
ـ آمده که «احمد بصری گوید :سهل بن عبداللّه را بسیار خدمت کردم ،هرگز ندیدم که از سماع قرآن و
فالیوم ال یُؤ َخ ُذ ِمن ُکم فدیة.
ذکر ،هیچ تغیّر در وی آمدی .به آخر عمر رسید ،پیش او این آیت برخواندند:
َ
تغیّ ری اندر وی آمد و بلرزید و بیفتاد و از هوش بشد .چون با هوش آمد ،گفتم :این چه بود؟ گفت :یا
یومئذ ُّ
الحق
المل ُ
ک َ
حبیبی ضعیف شدیم! ابن سالم گوید که یکبار دیگر در پیش سهل برخواندند که ُ
للّرحم ِن متغیّر شد .او را گفتم در آن معنی .گفت :ما ضعیف گشتیم .و این صفت بزرگان بود ،که هیچ وارد
بر ایشان اندر نیاید الّا که ایشان بزرگتر از آن باشند» (قشیری.)315 :1333 ،
از «ابوعلی رودباری» نیز حکایتی نقل شده است که بنابر آن جوانی با شنیدن بیتی شعر ،جان میدهد.
«ابوعلی رودباری گوید :به کوشکی بگذشتم ،جوانی دیدم ،نیکوروی ،افتاده .گروهی از گردِ وی ایستاده.
طمعت
پرسیدم از حال او .گفتند :او به زیر کوشک بگذشت ،کنیزکی این بیت همیگفتَ :کبُ َرت َّ
همةُ عبد َ
حسب لِعینی اَن تَری َمن قَد یَراکا .بانگی بکرد و اندر وقت بمرد» (همان مرجع.)321 ،
فی أن تَراکا  /اَ َوما
ُ
ابوالقاسم قشیری در رسالهاش روایتی شبیه به این را از «جنید» نیز نقل میکند« .و از جنید حکایت
کنند که گفت :پیش سریّ [سقطی] شدم روزی .مردی دیدم افتاده و از هوش شده .گفتم :چه بوده است
او را؟ گفت :آیتی برخواندند ،از هوش بشد» (همان مرجع.)310 ،
این داستان اخیر در منابع قدیمیتر نظیر «شرح تعرّف» مستملی بخاری نیز مذکور است .نظیر این
حکایت را در کتاب کشفالمحجوب هجویری ـ از قدیمیترین کتابهای عرفانی اهل طریقت به زبان
فارسی ـ هم مییابیم .نکتة جالب در روایت هجویری ،این است که او خود شاهد این ماجرا بوده که یکی
از عارفان شوریده ،در کوههای آذربایجان ،با خواندن ابیاتی از «منصور حلّاج» طاقتش به سر میرسد و
جان میسپارد« .و من اندر معاینه ،درویشی دیدم ،اندر جبال آذربایگان ،که میرفت و میگفت این بیتها
ت محزوناً و ال فَ ِرحاًّ /اال
ت شمس و ما غَ َر ْ
بهشتاب :واللّه ما طَلَ َع ْ
أنت ُمنی قَلبی و َوسواسی /و ال تنَّ َف ْس ُ
بتّ /اال و َ
ِ
ش ِ
رب الماء
مت بِ ُ
بین ُج ًّلسی /و ال َه َم ُ
ت إلی قوم اُ َح ِّدثُهمّ /اال و َ
ک مقرون بأنفاسی /و ال َجلَ ْس ُ
کر َ
أنت حدیثی َ
وذ ُ
ِ
ِ
الکاس .از سماع این متغیّر شد .پشت به سنگی بازگذاشت و جان بداد!»
ک فی
أیت خیاالً من َ
من عطشّ /اال ر ُ

(هجویری.)533 :1333 ،
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هجویری دلیل این تغیّر و بیخویشی را مخالفت واردات غیبی با مادیات میداند و اینکه حواس مادّی
بهدلیل خوگرفتن به عالم جسمانیّات ،با احواالت معنوی و روحی ،در تعارض و تضادّند« .اضطراب مبتدی
اندر حلولِ واردِ حقّ تعالی بدو؛ از آن میباشد که حسّ وی مر آن را مخالف است .چون آن متواتر شود،
اندر ساکن شود .ندیدی که جبرئیل اندر ابتدا بیامد ،پیغمبر ،علیهالسّالم ،طاقت رؤیتِ وی نداشت و چون به
نهایت رسید ،اگر یک نفس دیرتر آمدی ،تنگدل شدی .و این را شواهد بسیار است» (همان مرجع.)535 :
در تذکرةاالولیای عطّارنیشابوری نیز حکایت مشابه دیگری در باب احوال و مقامات شِبلی ،عارف شهیر
قرن سوم ،نقل شده که بسیار جالب و خواندنی است .بنابر این حکایت ،جوانی پس از شنیدن سخنان
شبلی دربارة تهلیل ،بیهوش میشود و میمیرد .پس از این اتفاق ،خانوادة آن جوان ،از شبلی شکایت
میکنند! سخنانی که شبلی در محکمه و در دفاع از خویش میگوید ،بسیار تأمّلبرانگیز و رازگشاست .این
سخنان و کلماتی که در مقام دفاعیّات از او میشنویم ،ما را به سرّ حکایت همّام رهنمون میشود .او
استعداد ،آمادگی روحی و بیتعلّقی جوان را که با بیصبری و بیطاقتی همراه بود ،زمینهساز این مرگ
میداند .در این سخنِ شبلی ،آنچه دلیل عروج جانِ جوان بیان میشود ،تصویر برقی (زودگذر و آنی) و
مشاهدة غیبی از تجلیات معنوی است« .یک روزی [شبلی] میگفت :اللّه اللّه! بسی بر زبان میراند .جوانی
سوختهدل گفت :چرا ال اله الّا اللّه نگویی؟ شبلی آهی بزد و گفت :از آن میترسم که چون گویم ال و به
اللّه نرسیده ،نفَسم گرفته شود و در وحشت فروشوم .این سخن در آن جوان کار کرد؛ بلرزید و جان بداد! و
اولیای جوان بیامدند و شبلی را به دارالخالفه بردند و شبلی در غلبات وجد خویش چون مستی همیرفت.
پس به خون ،بر او دعوی کردند .خلیفه گفت :ای شبلی تو چه میگویی؟ گفت :یا امیرالمؤمنین ،جان بود
از شعلة آتش عشق در انتظار لقایِ جالل حق پاک بسوخته ،و از همه عالیق بریده ،از صفات و آفات نفس
فانی گشته ،طاقتش طاق آمده ،صبرش کم شده ،متقاضیان حضرت در سینه و باطنش متواتر شده ،برقی
از جمال مشاهدة این حدیث بر نقطة جان او جَست ،جان او مرغوار از قفس قالب بیرون پرید .شبلی را از
این چه جرم و چه گناه؟ خلیفه گفت :شبلی را زودتر به خانة خود بازفرستید که صفتی و حالتی از گفتِ او
بر دلم ظاهر گشت که بیم آن است که از این بارگاه درافتم( ».عطّاری نیشابوری.)373 :1334 ،
المقدسی در کتاب مشهورِ ال ّتوابین ،روایتی شگرف از علی بن فضیل ،فرزند زاهد نامبردار زمان
ابن قُدامة َ
خویش ،فضیل عیاض ،نقل میکند .بر اساس این حکایت ،فضیل عیاض هرگاه فرزندش ،علی ،در نمازْ
پشت سرِ او میایستاد ،آیاتِ خوفانگیز قرآنی را نمیخواند و هرگاه میدانست که علی غایب است ،از
آیات عذاب و مکافاتِ خداوندی قرائت میکرد و همگان را به اندوه وامیداشت و به گریه میانداخت.
«روزی چنین پنداشت که علی پشتِ سرش نیست و این آیه را تالوت کرد "ربّنا غلبت علینا شقوتنا و کنّا
قوماً ضالّین" علی مدهوش بر روی درافتاد .برخی خود را پیش مادرِ علی رساندند و گفتند :او را دریاب .مادر
آمد؛ بر چهرة او آب زد تا به هوش آمد و به فضیل گفت :سرانجام تو قاتلِ این پسرک ،علی ،خواهی بود.
مدتی گذشت ،یک بار دیگر فضیل پنداشت علی پشت سرش نیست و این آیه را تالوت کرد" :و بَدا ل َُهم
ِمن اللّه ما لَم یکونوا یحتسبون" علی مُرده بر روی درافتاد!» (المَقدسی.)143 :1334 ،
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 .3-2انتقال تصاویر غیبی
براساس آنچه گفته شد ،همّام بن شریح ،از امیرالمؤمنین(ع) دیدار یارانِ غایب از نظر (انبیاء و اولیای الهی
یا فرشتگان و ساکنان مألأعلی) طلبید و ایشان در برآوردن این حاجت درنگ کردند؛ امّا سؤال و سخن
اینجاست که آیا میتوان واردات و تصاویر غیبی را از شخصی به شخص دیگر انتقال داد یا خیر .در
فرهنگ عرفان و تصوّف اسالمی و براساس آموزههای عارفان مسلمان ،شیخ کامل و مرشد معنوی،
میتواند تصاویر و دستاوردهای باطنیاش را به سالکان راهِ حق و مریدانش انتقال دهد .موالنا ،عارفِ
کامل را به شیری تشبیه میکند که باقیِ مَردم از شکارِ او روزی میبرند .در حقیقت یکی از معانی شکار
برای این شیرِ کنایی ،همین آموزههای معنوی ،معارف نهانی و تصویرهای غیبی است که عارف واصل آن
را از منبع روحانی میستاند و به دیگران میبخشد.
قطبْ شیر و صید کردن کارِ او

باقیان این خَلق ،باقیخوارِ او

تا توانی در رضایِ قطب کوش

تا قوی گردد ،کُند صیدِ وحوش
(مثنوی ،دفتر پنجم ،ابیات  2333ـ )2370

امّا برای یافتن پاسخی متقن به این سوال ،نخست باید به روایات و احادیث مراجعه کرد تا بتوان برای
آن نمونهای جُست .یکی از مهمترین نمونهها در کتابهای روایی و دینی ،روایتی است که از برخی ائمة
عصمت و طهارت ،علیهم السّالم ،نقل شده است .بعضی آن را به امام محمدباقر(ع) ،و بعضی دیگر به امام
صادق(ع) و ابیعبداللّه(ع) و نیز دیگران نسبت دادهاند .بر اساس این روایت شگفت ،جالب و عمیق ،فردی
به نام ابوبصیر از یاران امام محمدباقر(ع) در مراسم حجّ ،خطاب به آن حضرت ،از فراوانی حاجیان خانة
خدا ،اظهار شگفتی و تعجب میکند؛ امّا امام(ع) میفرماید که ضجّهزنندگان و نالهکنندگان بسیارند و
حاجیان حقیقی اندک! پس از این ،امام(ع) دستی بر چشمانِ ابوبصیر میکشد و از او میخواهد تا از نو به
حاجیان بنگرد .وقتی ابوبصیر دوباره نظر میکند ،اغلبِ افراد را به شکل حقیقی اعمالشان و بهصورت
حیوانات مییابد ،و مؤمنان واقعی را همچون ستارگانی درخشان در تاریکی مشاهده میکند.
ِ
(علیهالسًلم) :ما أَکثَ ر الْح ِجیج و أَ ْعظَم الض ِ
«قا َل أَبوب ِ
یج َو أَقَ َّل
یج .فَ َق َ
َّج ِ
صیر لِلبَاقِ ِر َ
َ
َُ
ال :بَ ْل َما أَکثَ َر الضَّج َ
َ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ِ
ِ
ال :انْظُْر یا
اد بَصیراً .فَ َق َ
یج .أَ تُح ُّ
ب أَ ْن تَ ْعلَ َم ص ْد َق َما أَقُولُهُ َو تَ َراهُ عیاناً؟ فَ َم َس َح َعلَی َعینَیه َو َد َعا ب َد َع َوات فَ َع َ
َ
ْحج َ
ِ
ِ
ِ
َّاس قِ َر َدة َو َخنَا ِز ُیر َو ال ُْم ْؤِم ُن بَینَ ُه ْم کال َک ْو ِ
کب َّ
ت فَِإ َذا أَکثَ ُر الن ِ
الًل ِم ِع ِفی
ر
ظ
ن
ف
:
ال
ق
.
یج
ج
ْح
ل
ا
َی
ل
إ
یر
ص
َ
َ
ِ
َ ََ ْ ُ
َ
أَبَابَ
الظَّل َْم ِاء( »...ابن شهرآشوب ،بیتا .)137 /7:

این روایت با اندکی اختالف و تغییر در کتابهای دیگر حدیثی نیز نقل شده است؛ از جملة آنها ،کتا ِ
ب
الهداة بالنّ ِ
صوص و المعجزات» منسوب به سیّد مرتضی و نیز کتابِ «عیون المعجزات» از شخصی به
« ُ
اثبات ُ
نام حسین بن عبدالوهّاب است .در این کتاب اخیر که بهمنظور اثبات کرامات و معجزات اهل بیت
رسول(ص) نگاشته شده ،در بابی که دربارة امام محمّد باقر است ،این روایت منقول است .در این حکایت
ابوبصیر مردی نابیناست و در طواف حج همراه امام باقر(ع) شده .وی پس از آنکه با کرامات امام باقر(ع)
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بیناییاش را موقت بازمییابد ،از ایشان بیناییِ همیشگی و شفای پایدار میطلبد ،ولی امام(ع) از بیمِ فتنة
خلق و از ترس آنکه گرفتار شرک و ظلمت شوند ،از این خواستة ابابصیر ابا میکند:
نت مع الباقر(ع) فی الطَّ ِ
ت الحرام ،فَ ِ
واف ببی ِ
ت کثرةَ
سم ْع ُ
ی مرفوعاً الی ابیبصیر ،و کان ضریراً ،انَّه قال :ک ُ َ
« ُر ِو َ
(ع):
الحجیج و اک َثر َّ
َّ
الضجیج.
الضجیج .فقال لی ابوجعفر الباقر یا أبابصیر ما اقلَّ
ُ
فقلت لهُ یا موالی ما اک َثر َ
ِ
ِ
الحجیج و اکثر َّ
ک یا موالی؟
تعلم ص َ
الضجیج ،أ تُح ُّ
ف لی بذل َ
دق ما اقولُهُ و تَراهُ بِ َعین َ
قلت لَهُ و کی َ
ک؟ ُ
َ
ب أن َ
(ع)
ِ
ِ
ِ
ِ
فعدت بصیراً ،فقال لی :اُنظر یا ابابصیر الی
سح بیده َعلی َعینی فَ َدعا بدعوات
ُ
فقال اُد ُن .فَ َد ُ
نوت منهُ فَ َم َ
ِ
ُّ
الًلمع فی الظلمات .فقلت:
نظرت فإذا اکثر الناس قردة و خنازیر ،و المؤمن بینهم مثل الکوکب ّ
الحجیج .فَ ُ

ِ
الضجیج ،و دعا بِ
اقل الحجیج و اکثر َّ
علی
فقلت یا موالی لو
صدقت یا موالی ،ما َّ
دعوات فعُ ُ
َ
دت ضریراًُ .
َ
اتممت َّ
(ع)
ِ
لرجوت أن اکو َن به سعیداً ،فقال لی ابوجعفر :ما بخلنا یا ابابصیر و َّ
ظلمک،
رد بصری
النعمة ب ِّ
ان اللّه َّ
عز َّ
ُ
وجل لم ی ُ
ِ
ِ
ک و َخشینا فتن َة النَّاس ،و َّ
و انا جان ل َ
حن لهُ
ان یجهلوا فضل اللّه علینا و یجعلونا ارباباً من دون اللّه ،و نَ ُ
ُمسلِ ُمون( ».حسین بن عبدالوهّاب.)210-203 :1722 ،

عالوهبر آموزههایی سودمند که در اینگونه روایاتِ مشهور و شایع میان اهل تشیّع ،جالبِ نظر اهل
پژوهش و دانشِ علوم دینی است ،نکته اینجاست که بر طبق این روایات ،اصل امکان انتقال تجربههای
معنوی و تصاویر غیبی از ولیّ کامل خداوند به مریدان و خواستاران ثابت میشود.
در تفسیری که به امام حسن عسکری ،علیه السّالم ،منسوب شده است ،روایتی مشابه به این مضمون
آمده است .براساس این حدیث که از زُهری ـ یکی از یاران و اصحاب حضرت علیبن حسین(ع) ـ نقل
میشود ،روزی حضرت زینالعابدین ،امام سجّاد(ع) در عرفات از او دربارة تعداد حجگزاران میپرسد .او
چنین پاسخ میدهد که قریب به چهارصد ،یا پانصد هزار نفر در این مراسماند .امام در جواب میفرمایند
که نالهکنندگان بسیارند و حجگزاران اندک! زُهری در ادامه میگوید پس از آنکه آن امامِ هُمام ،دستی بر
صورت من کشید ،آن جماعت کثیر را به صورت بوزینگان دیدم ،مگر از هر ده هزار نفر ،یک نفر در
میانشان به سیرت و صورت آدمیان بود.

«قَ َ ِ
اهنَا ِم َن الن ِ
َّاس؟ قَ َ
الس ًَلم) َو ُه َو َواقِف بِ َع َرفَات لِ ُّ
ِّر أ َْربَ َعةَ
(علَ ِیه َّ
ْح َسی ِن َ
ِّر َه ُ
ال َعلی بْ ُن ال ُ
لزْه ِریْ :
ال :أُقَد ُ
کم تُ َقد ُ
آال ِ
ف أَلْف و َخم ِ ِ
ال لَهُ :یا ُزْه ِری َما
َص َواتِ ِه ْم .فَ َق َ
ض ِج ِ
َ
آمالِ ِه ْم َو یَ ْدعُونَهُ بِ َ
یج أ ْ
س مائَة أَلْف کلُّ ُه ْم ُح َّجاج قَ َ
ص ُدوا اللَّ َه بِ َ
َ ْ َ
َّجیج و أَقَ َّل ال ِ
ِ
الزْه ِری :کلُّ ُه ْم ُح َّجاج ،أَ فَ ُه ْم قَِلیل فَ َق َ
یج! فَ َق َ
ال ُّ
ال لَهُ :یا ُزْه ِری أَ ْد ِن لِی َو ْج َهک .فَأَ ْدنَاهُ
َ
ْحج َ
أَکثَ َر الض َ َ
َیه ،فَمسح بِ ِ
ِ
ال :انْظُْر[ .فَ نَظََر] إِلَی الن ِ
ْق کلَّ ُه ْم قِ َر َدةًَ ،ال أ ََری
َّاس ،قَ َ
ید ِه َو ْج َههُ ،ثُ َّم قَ َ
ال ُّ
َیت أُولَئِک الْ َخل َ
الزْه ِری :فَ َرأ ُ
إِل َ َ َ
آالف و ِ
ِ
احداً ِم َن الن ِ
َّاس( »...اإلمام الحسن العسکری.)304-303 :1337،
ِفی ِه ْم إِنْ َساناً إَِّال ِفی ِّ
کل َع َش َرة َ َ

در متون عرفانی و حِکَمی فارسی هم دالیل و شواهدی برای اثبات حقیقت انتقال تصاویر غیبی ،یافت
میشود .یکی از زیباترین این روایات مربوط به کتاب «تمهیدات» عینالقضات همدانی است ،زمانیکه او
به شرح یکی از واقعات و کرامات خود میپردازد .در این روایت یکی از همراهان و نزدیکان عینالقضات ـ
به نام شیخ سیاوش ـ در خواب و عالم مثالی ،پیامبر(ص) را میبیند که برای عینالقضات پیامی دارد.
وقتیکه این واقعه را با عینالقضات میگوید ،بر اثر توجّه و مراقبة باطنی عینالقضات ،تصویر پیامبر(ص)
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حاضر میشود و شیخ سیاوش هم بهواسطة عینالقضات ،به دیدار پیامبر(ص) در بیداری نائل میشود؛ امّا
از آنجاکه طاقت و شرح صدر کافی ندارد ،از این مشاهده میسوزد .نکتة قابل اعتنا در این روایت ،همان
نقش واسطهگری عینالقضات در دریافت و مشاهدة تصویر غیبی است« .شیخ سیاوش با ما گفت :امشب
مصطفی(ع) را به خواب دیدم که از درْ درآمد و گفت :عینالقضات ما را بگوی که ما هنوز ساکن سرای
الهی نشدهایم؛ تو یکچندی صبر کن و با صبر موافقت کن تا وقت آن آید که همه قرب باشد ما را بیبُعد،
و همه وصال باشد بیفراق .چون این خواب از بهرِ ما حکایت کرد ،صبر این بیچاره از صبر بنالید ،و
همگی در گفتن این بیتها مستغرق شدم .چون نگاه کردم ،مصطفی(ع) را دیدم ،که از درْ درآمد و گفت
آنچه با شیخ سیاوش گفته بودم .شیخ سیاوش در بیداری طاقت نداشت .از نور مصطفی(ع) نصیبی شعله
بزد و از آن نصیب ،ذرّهای بر او آمد؛ درساعتْ سوخته شد .خلق میپندارند که سِحر و شعبده است!»
(عینالقضات همدانی.)237 :1344 ،
حکایت دیگر مربوط به مثنوی موالناست که از قضا ،شارحان مثنوی هم کمتر به آن توجه کردهاند و
بیدقّت از کنار آن گذشتهاند .در ابتدای دفتر چهارم مثنوی ،زمانیکه موالنا مشغولِ سخن گفتن از مثنوی
خویش است ،مکاشفهای الهی و تصویری غیبی رخ مینماید .روایت مثنوی بهگونهای پیش میرود که
گویا موالنا است که تصویرِ به دوزخ افتادنِ دشمنانِ مثنوی را از عالم مغیّبات میستاند و به مرید
مخلصش ،حسامالدین چلبی ،منتقل میکند .این روایت بدینگونه است:
هرکش افسانه بخواند ،افسانه است
آب نیل است و به قبطی خون نمود
دشمن این حرف ،این دم در نظر
ای ضیاءالحق تو دیدی حالِ او
دیدة غیبت چو غیب است اوستاد

وآنکه دیدش نقد ،خود مردانه است
قومِ موسی را نه خون بُد ،آب بود
شد ممثَّل سرنگون اندر سَقَر
حق نمودت پاسخِ افعالِ او
کم مبادا زین جهان این دید و داد
(مثنوی ،دفتر چهارم :ابیات 32ـ )33
ج

بر این اساس ،نکتة بدیع و تازة دیگر در شرح ابیات باال ،در مصرع «کم مبادا زین جهان این دید و
داد» نهفته شده است .بیشتر شارحان مثنوی (مانند جعفر شهیدی) معنایِ این بیت را آسان انگاشته و
بهسادگی از شرحش گذشتهاند؛ برخی دیگر هم مانند انقروی و نیز کریم زمانی (زمانی :1343 ،ج)30/7
کلمة «داد» را «عطا و عدل» معنا کردهاند و از ناهماهنگی معنایی آن غافل شدهاند ،اما بنابر آنچه گفته
شد :کلمة «دید» در اینجا بهمعنای «دیدن صور غیبی و کشف باطنی» و کلمة «داد» بهمعنیِ «انتقال این
صور غیبی از سوی مرشد» است که از قضا موالنا به دعا استمرار چنین رابطهای میانِ مرادِ صاحبِ کشف
و مرید طالب را میطلبد.
وجه و شأنِ سرودن این ابیاتِ مثنوی ،در «مناقبالعارفین» محمد افالکی هم منعکس شده است .در
این کتاب آمده که «روزی حضرت چلبی حسامالدین پیشِ موالنا سرنهاد و گفت :وقتیکه اصحابْ ،مثنویِ
خداوندگار را میخوانند و اهلِ حضور در نورِ آن مستغرق میشوند ،میبینم که جماعتی غیبیان ،به کفْ
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دورباشها و شمشیرها را گرفته ،حاضر میشوند و هرکه آن سخن را از سرِ اخالص ،إصغا نمیکند و به
صدقِ درون ،مستمع نمیشود ،بیخِ ایمان و شاخهای دین او را میبُرند و کشانکشان به مقرِّ سَقَر (جهنّم)
می برند .فرمود :همچنان است که دیدی ...همچنان محسوس و معیّن دید که یکی را برگرفتند و سرنگون
در سقر پرتاب کردند» (افالکی.)475/2 :1335 ،
حکایت دیگری نیز از مثنوی که موضوع انتقال تصاویر غیبی را تأیید میکند ،حکایتی است که موالنا
از پیامبر(ص) نقل میکند .بر اساس این روایت ،روزیْ همسر پیامبر(ص) از بارش بارانی شگرف خبر
میدهد؛ ولیکن در عالم واقع خبری از آن باران نیست ،و دیگران قادر به مشاهدة آن نیستند .پس از آنکه
موضوع را با پیامبر(ص) مطرح میکند ،پیامبر از آنچه او بر سَر انداخته ،میپرسد؛ و بعد از آنکه متوجه
میشود که وی ردایِ حضرتِ ایشان را بر سَر پوشیده ،میفرمایند که آنچه دیدی ،باران عالم غیب بوده
است .در ادامه موالنا توضیح میدهد که این تصاویر غیبی ،بهواسطة آنکه او ردای پیامبر(ص) را بر سر
افکنده ،بر وی آشکار شده ،و واسطة این رفع حُجُب و اَستارِ مادّی ،ردای مبارک و مقدّس حضرت
رسول(ص) بوده است.
گفت پیغمبر :چه میجویی شتاب؟
جامهات را میبجویم در طلب
گفت :چه بر سر فکندی از ازار؟
گفت :بهرِ آن نمود ای پاکجَیب

گفت :باران آمد امروز از سحاب!
تَر نمییابم ز باران ای عجب
گفت :کردم آن ردای تو خِمار!
چشمِ پاکت را خدا بارانِ غیب!
(مثنوی ،دفتر اول ،ابیات  2030ـ )2033

با توجه به روایات دینی و حکایات عرفانیِ مذکور ،و نیز دیگر استنادات روایی و حدیثی ،میتوان نتیجه
گرفت که تصاویر و اشکال غیبی و صورتهای عالم نهانی ،نه تنها با سلوک و ریاضت و قطع تعلّقات
مادّی قابل رؤیت و مشاهدهاند ،بلکه وقتی دیدنشان از حال به مقام مبدّل میشود ،قابل انتقال و مشاهده
برای دیگران نیز هستند؛ بنابراین نظریهای که طبق آن همّام را مشاهده و انتقالِ مکاشفاتْ ،بیتوش و
توان ساخت ،تقویت و تأیید میشود.
نتیجهگیری
خطبة همّام مشهور به خطبة متّقین (پارسایان) ،از مشهورترین و زیباترین خطبههای نهجالبالغه است که
مورد توجه شارحان بسیاری قرار گرفته است ،ولیکن هیچکدام از شارحان متأخّر و متقدّم ،به داستان و
روایت این خطبه ،و چرایی و چگونگی حوادثِ واقع در آن توجه نکردهاند .آنچه این خطبه را از بسیاری
دیگر از خطبههای امیرالمؤمنین(ع) ممتاز میکند ،عالوهبر زیباییهای لفظی و معناییِ اعجابانگیزش،
همین ابهامی است که خواننده را بهدلیل مرگِ شنوندة خطبه (همّام) فرامیگیرد و تحتِ تأثیر قرار میدهد.
این روایتِ ساختارشکن و خالفِ عادت است که نام این خطبه را در میان تمام خطبههای نهجالبالغه ،در
خاطر خواننده و یادِ مخاطبْ حَک ،و سؤاالتی را که حاکی از شک و تردید است ،به ذهنش متبادر میکند.
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با توجه به آنچه در فرهنگ معارف دینی و آموزههای عرفانی ما وجود دارد ،از قبیل حکایات دینی و
روایات حکمی و غیره ،به نظر میرسد که همّام از امام علی(ع) تصویر و صورتْ طلبید و ایشان از انتقال
آن صورتهای معنوی ،ابا کرد .پس از این انتقالِ تصویر ،شهود و پردهبرافکندن است که همّام جانش از
شوق به پرواز میآید و طاقت قفس نمیآرد .این انتقالِ صورتهایِ غیبی از سوی امیرمؤمنان ،همان
نکتهای است که از دید و نظر شارحان و مفسّران این کالم رفیعالقدر پوشیده مانده است و آنان را به
تبیینِ ظاهر کالم و روساختِ این روایت سوق داده است.

قسم چشم و صورت ایمان...
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