
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 ٦٩

Watt, W. Montgomery, Islamic Revelation in the Modern World, Edinburgh, 

    Edinburgh University Press. 1969. 

___________.,  Muhammad at Mecca, London, Oxford University Press, 1972 . 

 

   و كالم اسالمي آينة معرفتفلسفهفصلنامة 

  1387زمستان                                                                                     دانشگاه شهيد بهشتي، 

  
Research Journal of Islamic Philosophy and 
  Theology of Shahid Beheshti University     

  

  

  ي انسان در آموزه هاي موالناتعالي معنو
   ∗∗∗∗عليرضا خواجه گير

  

  چكيده

هاي وجودي مختلف است كه هر  ساحتبا موجودي ذومراتب ، انسان،در عرفان اسالمي
در ميان عارفان . اي به وجود پر رمز و راز اين معماي هستي استيك از آنها دريچه

ني انسان و گشودن اسرار الدين رومي در كشف رازهاي درول چهرة موالنا جال،مسلمان
 از تعاليم عميق ديني و تجربيات عارفان گيريمولوي با بهره . وجودي او بسيار برجسته است

شناسي عرفاني بسيار پيش از خود و آميختن آنها با تجربيات عرفاني خويش توانست انسان
 .متعالي و عميقي را در آثار منثور و منظوم خويش  به بشر عرضه كند

   آن ة يك جنب:نگريستدو جنبه  ازلي معنوي انسان در تفكر موالنا را بايد تعا    
 .چگونگي پرورش روحاني اوست،  ديگرةجنب شناسي روحي انسان وزدايي و آسيبمانع

مولوي با تفكيك خود حقيقي و خود مجازي انسان و شناخت آثار زيانبار غفلت انسان از 
ين غفلت و دوري انسان از گوهر حقيقي خود ساحت الهي خويش، موانعي را كه باعث ا

همچون طبيبي  شود، در مكتب عرفان عشقي خويش به بهترين وجهي به تصوير كشيد ومي
روحاني توانست با كشف علل واقعي درد و رنج انسان غذاهاي حقيقي روح انسان را 

  .شناسايي و عرضه كند 
                                                

  دانشجوي دكتري اديان و عرفان تطبيقي - دانشگاه آزاد اسالمي واحد مباركهئت علمي هي عضو  ∗∗∗∗
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Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ٧٠

 .خود مجازي،ايمان، عشق، حجاب ظلماني، حجاب نورانيود حقيقي، خ:ديـان كليـاژگ                      و

  
  مقدمه

  جان پرور است قصه ارباب معرفت         رمزي برو بپرس حديثي بيا بگو
بـه آن    مكاتـب بـشري و الهـي         ة انسان و اسرار وجودي او از جمله مسائلي است كه در همـ             ةمسئل

 پـر رمـز و   ةاي از قـص ي خود پردهياند در حد ظرفيت و توانا      مكاتب سعي كرده   ة و هم  شدهتوجه  
  هـــاي ، پايـــهدهنـــد ارائـــه مـــيآني كـــه از يراز ايـــن معمـــاي هـــستي ارائـــه كننـــد و بـــا معنـــا

 .شناسي خود را تحكيم بخشندانسان

مدد  از جمله مكاتبي است كه بسيار عميق و پردامنه به انسان پرداخته و با      عرفان اسالمي
هاي بسياري از اسرار و رموز تجربيات عارفان مسلمان پردهعميق ديني ،كشف و شهود و  تعاليم

انسان در عرفان اسالمي جايگاه ويژه و ممتازي دارد و به تعبير .  انسان را به تصوير كشيده است
  . كريم حامل بار امانت الهي و آگاه به اسماءِ الهي استقرآن

   .)33 /بقره( اسماء را ةو ياد داد به آدم هم
را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كرديم پس از پذيرفتن آن امتناع كردند ما امانت خود 

  .)72/احزاب ( را حمل كرد و از آن دوري گزيدند و انسان آن
از آنجا كه انسان يگانه خليفه و جانشين حقيقي خداوند روي زمين و محل ظهور و تجلي     

 و جايگاه او در جهان هستي و شناخت اسماء خداوند است، طبيعتاً پرداختن به انسان و نقش
 موالنا ةدر ميان عارفان مسلمان چهر. رين تعاليم معنوي عارفان استتگوهر وجودي او از مهم

  . است  الدين محمد  بلخي رومي حقيقتاً برجسته و كم نظيرلجال
 را سپري  با فضايي كه موالنا در آن عمر خود،بريمسر ميهترديد جهاني كه ما در آن ب    بي

 گذشته هاييق معرفتي و ديني كه در قرنـحوالت عمـرا تـفاوت است، زيـار متــكرده بسي
الشعاع غيره  تحت به مسائلي از قبيل خدا، زندگي، دين، سعادت ورا پديدار شد، نگرش انسان 

اما ؛ است گذشته متفاوت از ائلي مانند خدا و عالم هستي كامالًقرار داد، لذا نسبت بين آدم با مس
رهايي از درد  هاي دروني و تكامل معنوي، رسيدن به آرامش باطني، دغدغهة مسئل،با وجود اين

 ،بنابراين اگرچه در ظاهر. كرده است تاريخ توجه انسان را به خود معطوفطيو رنج همواره 
 عصر ما شباهت زيادي به دوران موالنا ندارد، اما از جهت مسائل مذكوركه همواره در هر

  .دهد دوران ما بسيار نيازمند به تعاليم روحبخش موالناستعصري خود را نشان مي
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 نگاهي ژرف به ، كريم و سنت نبوي و ميراث عرفاني پيشينيانقرآنمولوي با بهره جستن از     
از پس هاي حقايق جهان هستي و باالخص اسرار وجودي انسان داشته است و به تعبير خود نسل

  .)273ص كوب،زرين(خواهند بود  معنوي برخوردارةفراو هم از اين س
  رني بعد ما آبي رسدــا به قــهين بگو كه ناطقه جو مي كند                          ت                

  گرچه هر قرني سخن آري بود                            ليك گفت سالفان ياري بود
  )2537- 8/ ،دفتر سوممثنوي(

 استفاده از داستان و ،مثنوي باالخص در ،ار موالنا در بيان تعاليم معنوي و عرفاني كةشيو    
هاي ون بسياري ديگر ازعارفان نظير سنائي و عطار با بيان تمثيل و داستانـ او همچ.يل استــتمث

عرفاني به ظاهر ساده نتايج و گوهرهاي بسيار عميق از آنها استنتاج مي كند و داستان را ظرفي 
داند كه حقايق را در خود متجلي كرده است و نظر اصلي شنونده را از ظاهر داستان به سمت مي

  :كند معطوف ميآنمحتوي و پيام 
  اي برادر قصه چون پيمانه است                         معني اندر آن بسان دانه است

  مانه را گر گشت نقلدانه   معني   بگيرد   مرد   عقل                         ننگرد پي
  )3631- 2/ ومددفتر  ،مثنوي(

ها و تعاليم  موالنا  احوال خود اوست، چرا كه يكي از مĤخذ مهم براي فهم درست آموزه    
بسياري از اشارات و رموز در آثار او  به احوال و تجارب خود او مربوط است و كسي كه خود 

بايست  ميقطعا -ه آيد در حديث ديگران دلبران گفتخوشتر آن باشد كه سرّ -كندتصريح مي
بايست تا هاي او در عين حال مي بنابراين آموزه؛بيشتر به احوال و تجارب خود نظر داشته باشد

 زرين كوب،( حيات معنوي خود او باشدةحد زيادي تفسير و توجيه طرز سلوك و نحو
  .)274ص
 جاني است كه از مقام وصل گوياي ، مطرح شدهمثنوي باالخص ، ني نيز كه درآثار اوةقص    

جانان دور افتاده و هواي رسيدن به معشوق ابدي ديار حقيقي را در سر مي پروراند و بيان 
حكايت مهجوري عاشق از عالم ملكوت است كه با رسيدن بدان جا در محبوب ابدي و سرمدي 

  .)2ص فروزانفر،(خود موالناستمنظور نظران  از نظر برخي صاحب.شودفاني مي
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  سيماي انسان  معاصر

 در اروپا و پديدآمدن تحوالت بنيادين در نظام فكري بشر كه 15 قرن ميانةبا شروع رنسانس از 
ريشه در تحوالت ديني و اجتماعي و پيدايش نهضت پروتستانيسم در اروپا داشت، نهضت 

جهت كه محوريت پيدايش مكاتب امانيستي و اصالت انساني اگر چه از اين . امانيسم رشدكرد
بود  در برابركليساي مسيحييت واكنشيداد بسيار با اهميت بود، اما از جهت ديگر را به انسان مي

 عمل ةبخش خود براي رساندن انسان به سعادت واقعي جامهاي آزادمنشانه و رهاييكه به وعده
  .نپوشانده بود 

 ة سايه افكند و انسان را محور همهاي علمي و ديني شاخهةبا رشد نهضت امانيسم كه بر هم    
 با خدا، ةهاي علمي و حتي ديني قرار داد، نگاه بشر به خلقت جهان، رابطها و شاخهبحث

  .)56، صديويدري (يافتاساسي تحول اي  گونههمعناداري زندگي، دين و ساير مقوالت ب
هاي بسيار يني، پيشرفتگرايانه به جهان هستي، مقوالت انساني و داگر چه اين نگاه انسان    

 به ارمغان آورد و زندگي بشر مدرن را به سمت رفاه، آسايش و لذت سوق داد، زيادي براي بشر
 زيرا  امانيسم با ، حقيقي خلقت انسان و گوهر معنوي او به فراموشي سپرده شدةتدريج فلسفهاما ب

 آوردن رفاه و آسايش  كوشش خود را در فراهمهمةهاي معنوي و ملكوتي بشر غفلت از جنبه
كار برد و طبيعتاً آنچه به عنوان آرامش و شادي و اميد در مكاتب الهي و ههاي غريزي بشر بجنبه

  . آسماني مطرح بود در اين تفكر مورد غفلت واقع شد 
تجربة امانيسم محدود كردن همه چيز به موازين و مقادير بشري بود تا به بهانة تسلط بر زمين 

ي برتابد و اهميت اصالت فرد كه در واقع نفي هر گونه اصل عالي و برتر از از آسمان رو
 ).82گنون، ص( فرديت بود، جايگزين تفكر سنتي پيش از خود كند 

هاي اساسي انسان عصر مدرن از بين رفتن انسجام و هماهنگي بين انسان و طبيعت از ويژگي    
 ،جام و هماهنگي بين انسان و خداوند بوده استبود كه خود معلول از بين رفتن عدم توازن و انس

 ةزيرا انسان عصر رنسانس ماهيت دو گانه بودن بشري و الهي را از دست داد و به كلي جنب
  .)77 صنصر، (بشري پيدا كرد

شناسان اجتماعي مشهور دنياي معاصر است در نقد تمدن جديد اريك فروم كه از روان    
  :عاصر معتقد است امانيستي و سرگرداني انسان م

شناسي نظام علت اساسي شكست تمدن غرب و امانيسم جديد در دو فرضية غلط روان
معناي حداكثر لذت و فرضية اول اينكه امانيسم هدف زندگي را شادكامي به: صنعتي بود
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فرضية دوم اينكه منيت و . ها و اميال غريزي شخصي معرفي كردارضاي تمام هوس
   را كه نظام صنعتي براي امكان تداوم خود بايد آنها را ايجاد خودخواهي و حرص و آز

آنچه در انديشة مكاتب امانيستي انسان جديد مطرح شد بيشتر . كرد توسعه بخشيدمي
و هدف زندگي، بيشتر داشتن شد نه بيشتر بودن "بودن " بيشتر بود نه " داشتن"انديشة

 ).20ص فروم،(

وركردن خويشتن  بهره"بودن" مالكيت است و مفهوم ة انديش در اينجا همان"داشتن " مفهوم    
يند دائمي و مداوم از ا بودن يك فرةبر اين معنا ايمان، عشق و پرستش در انديش. حقيقي است

ارتباط دروني با خداوند  براي رسيدن به نوعي يقين و خويشتن واقعي است و در برابر آن 
لذا هميشه در برابر بيشتر داشتن و . ندهاي داشتن استاحساس ايمني نسبت به آنچه داريم از فراي

امني نا  خطر از دست دادن دارايي و "بودن" اما در ،ها عامل ترس وجود داردگذشتن از داشتن
 نه كسي هستم كه چيزي دارم و ،ناشي از آن وجود ندارد، زيرا من همان كسي هستم كه هستم

  .بيرون مرا احاطه كرده است كانون هستي من در درون من است نه آنچه از
 رشد عقالنيت ابزاري و پايان دادن به انقياد در برابر قانون ةانديشه داشتن در حقيقت نتيج

 الن تورن،(آسماني و در نظر گرفتن نفع برادران نوعي و انقياد فرد در  برابر منافع جمع بود 
  .)39ص

  
   موالناةسلوك عارفان

ورت ـ تغييرات و تحوالت بسياري در آن ص، اسالمية جامع پيدايش تصوف درة اوليهاياز قرن
 ةهاي اولياز آنجا كه نخستين جرقه. هاي بسياري در آن پديد آمدها و فرقهدگاهـرفت و ديـگ

 اسالمي با زهد و بي رغبتي به دنيا آغاز شد و صوفيان اوليه عمدتاً زاهد بودند ةتصوف در جامع
 و غرق شدن در تمتعات دنيوي بود، طبيعتاً عرفان و تصوف و تصوف نوعي مبارزه با دنياپرستي

 با اين تفكر ،گذاشترغبتي و ترك دنيا  و خوف از خداوند             ميزاهدانه كه بنا را بر بي
 اين نوع تفكر را بتوان امام محمد غزالي ة نمايندترينبرجستهشايد . سنخييت بيشتري داشت

 منعكس شده است كيمياي سعادت و احياء علوم الدين مانندايي هدانست كه تعاليم او در كتاب
 ،قمار عاشقانه  سروش،(توان ديد كه از تعاليم او بهره نگرفته باشدو كمتر متفكري را مي

  .)33ص
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بازتاب داستان تصوف عشقي اگر چه از همان ابتداي پيدايش تصوف در سخنان رابعه عدويه     
چنان فربهي و ز خاك برآورده در دامن باغباني چون موالنا آن اما اين نهال تازه سر ايافت،

هاي عشقي كه او فتح كرد  از او هم كسي به اوج قلهپس و بارور شد، كه حقيقتاً يافتعظمت 
بايد از اين كرد، كه او عرضه و به بشر هديه را  موالنا و تعاليم معنوي ةسلوك عارفان. نرسيد

 به اين مسئله  راز كالم و تعاليم او پوشيده خواهد دريچه نگريست ، زيرا بدون توجه
  .)74 ص،قصة ارباب معرفتسروش، (ماند

  ت                 دست مزد و اجرت خدمت هم اوستـم اوســاني و غــادمــقان را شـــعاش
   بودي ـودائــرزه  ســـود  هــق  نبــود                عشـــائي بـــاشـــوق  ار  تمــشـمع ير ــغ

  وختـعشق آن شعله است كاو چون برفروخت                هر چه جز معشوق باقي جمله س
 )586/دفتر پنجممثنوي، (

 عالم عشق است و آنچه عالم  هستي را به طواف محور ، محرك، موالناة عاشقانة    در انديش
هاي خداوند هستي كه معشوق حقيقي است واميدارد عشق است و اين عشق  رازي است از راز

زندگي حقيقي و سعادت واقعي در  .گويدكه درجهان جلوه كرده و با همه كس  سخن نمي
پرتو اين عشق حقيقي ميسر است و تا انسان به آن حقيقت نرسد معناي زندگي واقعي را نخواهد 

   :فهميد
  ريدق چو مرديد همه روح پذيـبميريد  بميريد در اين عشق  بميريد            در اين عش
 ر آييد  سماوات  بگيريدـاك بـبميريد بميريد، از اين مرگ مترسيد            كز  اين  خ

  ـكستيد همه شاه و اميريددان بشــو زنــي تيشه بگيريد پي حفره زندان              چــيك
  )636، صديوان شمس(

  :شق مي دانست خود او نيز راز ماندگاري و جاودانگي خود را در بهره مندي از اين ع    
  مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم            دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم

  هرة تابنده  شدمير است  مرا  زـرة شــهدة سير است مرا جان دلير است  مرا             زــدي
  )1393 همان، ص  (

كند كه عقل را  او آشكار مي عشق آدمي را به چشمي مجهز و قلمروهايي از هستي را بر   
هاي تماس بخشد و دريچهعشق نه تنها حواس تازه اي به انسان مي. جواز  ورود بدان آفاق نيست

 عهده دارد و بسا ركند، بلكه در درمان او هم نقشي عظيم بتر مياو را با حقايق فراخ تر و افزون
  اي نور خيز ينهي آكند و آدمي راهاي ويرانگر روحي كه از بن بر ميبيماري
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 زيرا انسان موجودي دو ساحتي است كه از ،توانند در آن متجلي شوندكند كه حقايق ميمي
يك سو هم جنس ساكنان ديار قرب و كروبيان عالم قدس است و از سوي ديگر همنشين 

كه خادم است آن كه مخدوم است عنصر ملكوتي او و آن.  طبيعتةحيوانات و بنده ظلمتكد
ها يينالد و از جداگريد و ميطبيعي اوست، لذا در زندان طبيعت به ياد وطن مالوف ميعنصر 

 ).148ص، تفرج صنع سروش،(كندشكايت مي

  كندها شكايت ميييداــكند            از جون حكايت ميــي چــنو از نــبش
  اندد و زن ناليدهرـيرم مــد           در نفــاندهــريــرا ببــا مــتان  تــز  نيســك
  رح درد اشتياقــويم شــا بگــراق          تـرحه شرحه از فـواهم شــنه خــسي

  هر كسي كو دور ماند از اصل خويش          باز جويد روزگار وصل خويش
  )1- 5، 1/، دفتر اولمثنوي(

داوند خود داند و معتقد است، باالترين وصفي كه خموالنا عشق را وصف حقيقي خداوند مي    
داند، بنابراين عاشق و را با آن  معرفي كرده، محبت است و خوف را در مرتبه مادون آن مي

معشوق حقيقي هم اوست و اطالق عشق بر ذات حق اطالق حقيقي و بر غير حق اطالق مجازي 
 و بالعرض به موجودات  و بالذات به حضرت حق و ثانيااست، زيرا اوصاف كماليه وجود اوالً

  :گيردلم تعلق ميعا
 عشق وصف ايزد است اما كه خوف               وصف بندة مبتالي فرج و جوف

  بيــن در مطلـريــوهم قــا يحبــواندي  در  نبي                بـبون  بخــون  يحــچ
         خوف نبود وصف يزدان اي عزيز پس محبت وصف حق دان عشق نيز      

  اتمامـگذرد وآن نـامت بـد قيـص  ويم بر دوام              ن بگـق ار مــرح عشــش
  )2185 - 9/  دفتر پنجمهمان، (

  
  آسيب شناسي روح انسان 

 اين بوده كه انسان را نسبت به حقايق و وارههم  اديان الهي و معلمان بشرةپيام حقيقي هم
را از غفلت و كوري از وديعه نهاده شده، آگاه ساخته و انسان ه ي كه در وجود او بياستعدادها

-انسان موجودي است آن. دانش حقيقي وارهانند وخود حقيقي و بعد الهي او را به او نشان دهند

   حدي براي او متصور نيست و هيچ چيز م كه از نظر تكامل عمالًـنان عظيـچ
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ن تواند ظرفيت اقيانوس آساي او را پر كند ،  لذا شناخت ابعاد وجودي او از واجب ترينمي
  .هاستمعرفت

  ايگونه تو گلگونهـگل نـــرك كــاي                 تهــگون نــي گلــتاج مــحـچ مــهي
  اـهگونهـــو گلـــداي روي تـــاي رخ چون زهره ات شمس الضحي                 اي گ

  رتــ بزــاك آويـــينـــوق اعطـــرت                 طـرق ســر فــت بــرمناســـاج كــت
  ن عالمي پنهان شدهــز تــه گــده                  در ســهان شــي پنــمي در نمــر علــبح

  اي همه هستي چه مي جويي ؟ عدم نم                  ه خواهي كرد؟ـا چــه دريــاي هم
   )3568- 72، همان(

اين كتاب . دعاستااين كار رفته است، دليلي بر ه كريم بسيار بقرآنتعبير ُخسران كه در     
ران ـي خسي در تعابير بسيار پر معنا،هاي بشري را دارد نسلةآسماني و الهي كه داعيه هدايت هم

  :داند الهي و فراموش كردن جايگاه خود الهي  ميةبـسان را دوري از اين جنـيقي انـحق
  گز ايمان الذين خسروا انفسهم فهم ال يومنون، آنان كه خود را به زيان افكندند هر

  ) 12/انعام(آورندنمي
مانند آنها كه خداوند را  وال تكونوا كالذين نسواهللا فانسهم انفسهم اولئك هم الفاسقون ، 

 )19/حشر( فاسقند فراموش كردند نباشيد زيرا شما را از ياد خود خواهد برد و آنها  حقيقتاً

 جهل انسان نسبت به ، اولةج در در،شودباالترين ُخسران و ضرري كه متوجه انسان مي    
 شناخت ،حقيقت و گوهر اساسي خويشتن است،  بنابراين  اولين قدم در جبران اين خسارت

  :آگاهانه نسبت  به خويشتن الهي است
  ود را مي نداند آن ظلومــان خــل داند از علوم                          جــزاران فضــد هــص
 ود چون خريــوهر خــهري                          در بيان جوـــر جــت هـاصيــد او خـدان

  و يجوزي يا عجوزــي تــجوز                          خود ندانـوز  و ال يــمي دانم يجــكه ه
  ر كاله ميداني كه چيست                          قيمت خود را نداني احمقي استـت هــقيم
  ن كيم در يوم دينـداني مــه بــن                          كــت ايها اين اسله علمـان جمــج

  )2648- 52/ مثنوي، دفترسوم (
، استلكي و ملكوتي و الهي ـماحت ـد سـاحتي و واجـد سـوجودي چنـان مـاز آنجا كه انس    

را   خودش ،قرآنتنها موجودي است كه گاهي با خويشتن حقيقي خود بيگانه مي شود و به تعبير 
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 البته اين فراموشي از سنخ فراموشي رواني و از بين رفتن حافظه نيست بلكه ؛كندفراموش مي
  :هاي گوهري  و حقيقي خود استغفلت ازجنبه

 ان تو پنهان دوكانــن دكـر ايـپاره دوزي مي كني اندر دكان                    زي

 ود آ از پاره دوزي شرم دارــ با خار                   ـاميــك اهــادشــسل پــز ن اي

  و مكاني اصل تو درال مكان                     اين دكان بر بند و بگشا آن دكانــت
 )2549- 52 /دفتر چهارمهمان،(

ترين و  انسان موجودي است تو بر تو و پر اسرار، بنابراين پنهان،بيني عرفانيدر جهان    
-از موجودات عالم غيب و ملكوت نيز مضمرتر و پنهان خلقت است و حتي ةفكرسوزترين پديد

  :تر است
  ودــان بــريــر از پــتهانـــي پنـري پنهان بود               آدمـر آن پـه ظاهــر بــگ

  ار خود پنهان تر استــد بــزد عاقل آن پري كه مضمر است              آدمي صــن
  چون فسون عيسي استــي همــ آدمآدمي همچون عصاي موسي است              

  ميـد در كـد و شــي آمــزونــاخت مسكين آدمي                از فـتن نشنــخويش
  ويشتن را آدمي ارزان فروخت                بود اطلس خويش را بر دلق دوختــخ

  )4256- 8/، دفتر سومهمان (
نفسي به بهترين وجهي از رازهاي سر عارفان با سير در عالم درون و طي سفرهاي معنوي و ا    

اند، كه انسان علت به مهر وجود انسان پرده برداشته و توجه انسان را به اين امر معطوف داشته
ي از ي اما هدف غا،رسدي خلقت است، پس هر چند از نظر زماني آخر همه به ظهور مييغا

  .خلقت جهان هستي اوست 
    و زصفت اصل جهان اين را بدانپس به صورت آدمي فرع جهان           

  اشد محيط هفت چرخـاطنش بــظاهرش را پشه اي آرد به چرخ              ب                   
  )6،3766/، دفتر ششمهمان(

ي و شناخت اين يبنابراين مسلم است كه سرمايه گذاري اصلي انسان هم بايد در شكوفا    
خود داني و غريزي او خود حقيقي امري اكتسابي زيرا برخالف ، رسالت حقيقي و مهم باشد

  :شود انسان متجلي مية تالش و كوشش صادقانةاست و در ساي
  ود كن كار بيگانه مكنـار خــكن               كـــانه مـــران خـگــين ديــدر زم

  ت غمناكي توــراي اوســز بــاكي تو                كــن خـــگانه تـــت بيـــكيس
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  ابي فربهيــان را  نيــج وهرـــتو تن را چرب و شيرين مي دهي                 گتا 
 ردن گند آن پيدا شودـت مــك تن را جا شود                  وقــان مشـــر ميــگ

  زن بر جان بمال                 مشك چبود نام پاك ذوالجاللــن مــمشك را بر ت
   )262- 8/ ، دفتر دومهمان(

 آن خداوند تمام ةواسطه غفلت انسان از مسئوليت و امانت الهي كه بر دوش او نهاده شده و ب   
هستي را بر محور وجود او قرار داده است، اگر چه روزي بر انسان آشكار خواهد شد، اما آن 

 دوا نخواهد كرد و خود حقيقي از دست رفته او را هرگز به او باز اوآشكار شدن ديگر دردي از 
  . است پذير امكانواهد گرداند، بنابراين رفع اين غفلت در پرتو تالشي آگاهانه و مستمر نخ

  انه شايد ساختنـزاران خــد هــيق اين يمن                  صــز عقــن كــركــانه بـــخ
  انه است و چاره نيست                  از خرابي خانه منديش و مه ايستـر خــج زيــگن
  رش يقين عريان شودـج از زيــانه خود ويران شود                   گنــن خــ اياقبتــع
  كه روح                   مزد ويران كردن استش آن فتوحـــد زانـاشــو نبــك آن تــلي
  عيـــا ســـالنسان اال مـــس لــلي ون نكرد آن كار مزدش هست ال                    ــچ

  )2539- 44/ ارم، دفتر چههمان(
گيرد نسبت به مراتب موانعي كه در برابر درك ما از اين گوهر حقيقي و الهي انسان قرار مي    

-مين جهت در تعابير ديني و عرفاني ما تعبير حجابهتواند متفاوت باشد، بهها ميوجودي انسان

ارگير و اژدها موالنا در داستان م .هاي نوراني بسيار مطرح شده استهاي ظلماني و حجاب
هاي ظلماني ماجراي كشيده شدن نفس انسان به شهوات و رذائل اخالقي كه همان حجاب

كشد و معتقد است، اين نفس را بايد هميشه تحت مراقبت باشند را به تصوير مينفساني مي
  :داشت تا پرده دري نكند و لگام و افسار او هميشه در دست عقل انسان باشد

  سره استـــتي افـــآل بي م ـــغ  مرده است                ازنفس اژدرهاست اوكي
  ي رفت آب جوـاو هم امرــه بــون او                 كــرعــت فـــابد آلـــر بيـــگ

  راق                 هين مكش او را به خورشيد عراقــرف فـــر بـــا را دار بـــاژده
         لقمه اويي چو او يابد نجاتتا فسرده مي بود آن اژدهات          

  )1053- 8/دفتر سومهمان، (
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ي و لطافت روح انسان را يچنان روشنارذائل اخالقي و گرفتار شدن به هواي نفس گاهي آن    
برد، كه ديگر قدرت ديدن حقايق جهان هستي و تجليات رحماني خداوند را در جهان از بين مي

  :كند با عالم معنا قطع ميهستي از انسان سلب و ارتباط او را
  اكـــمــوان ســــر و ايــد قصــينــها گشت پاك                 او ببهر كه را جان از هوس

  ت رسته است موــم دلـــر او                  زان كه در چشـــني قصــــبيــو نـــرادر تـــاي ب
  دنــن لـــض مـــر فيـــني قصـــا ببيـــوي علت پاك كن                  تــم دل از مـــچش

  ودـــه اهللا بـــرد وجـــا رو كـــركجـــون محمد پاك بد زان نار و دود                   هــچ
  رم نبيند روي دوست                  جز همان جان كاصل او از كوي اوستــا محــان نـــج
  ليـقـــد صيـــه قصـــند بـــب را بيـــ        غيي          ـــن دلـــدازه روشـــي انــركســه

  )393كاشفي، ص(
هاي علمي عنوان حجابههاي نوراني است كه بيشتر بها، همان حجاب موانع و غفلت    نوع دوم

فهم حقيقت و گوهر  معروف است، يعني در بسياري مواقع خود علم و دانش انسان مانع درك و
 همين مسئله مطرح مورد نحوي و كشتيبان را در ة قصمثنوياول انسان است، مولوي در دفتر 

ها و كند كه تمثيل نحو همان علوم ظاهري است،كه در كتابگيري ميكرده  ودر پايان نتيجه
افزايد، اما  حديث محو به ما درس آيند و گاه بر خودخواهي و عجب انسان ميها ميبحث

 سروش،.(كنددهد و انسان را سبكبال مييفروتني و ترك خودخواهي و ايثار و كرم م
  .)41 ص،قمارعاشقانه

  يبان نهاد آن خود پرستــه كشتــآن يكي نحوي به كشتي در نشست                  رو ب
  د در  فناــو شــر تــم عمــت نيـــگفت هيچ از نحو خواندي گفت ال                  گف

  ه آن نحوي بلندــتيبان بــت كشــ                 گفردابي فكند ــه گــتي را بـــاد كشــب
  و                  گفت ني اي خوش جواب خوب روـردن بگـــا كـــي آشنــچ دانـــهي
  وختيمـحو آمـــحو مـــا را نـــوي را از آن در دوختيم                    تا شمـــرد نحــم

  ديابي اي يار شگرفـــم آمـــدر ك         فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف            
  )2851 - 6/ دفتر اولمثنوي، (

يكي علمي كه انسان را حمل و او را   از دو نوع علم سخن گفته شده است،،در تعابير موالنا    
كند و ديگري علمي كه خود ُغل و كند و ُغل و زنجيرها را از دست و پاي او باز ميسبكبال مي
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ر راه درك ددهد و كند و اجازه پرواز كردن به او نميانسان را سنگين ميشود و زنجير مي
  :شودبسياري از حقايق حجاب مي

  م اگر بر دل زند ياري بودـن زند باري بود              علــر برتـــم اگــعل
  الشاناي اهل دل حمــهمــل تن احمالشان             علـــاي اهــهمـــعل                    

  حموالن حق              اسب تازان بگذرند از ما سبقـباش تا روزي كه م
  )3452- 4/ دفتر اولهمان، (

 در مناجات شريف شعبانيه .هم به بهترين وجهي آمده است) ع( دينية ائمةاين تعابير در ادعي    
  : چنين آمده است

نظرها اليك حتي تخرق ابصار الهي هب لي كمال االنقطاع اليك و انرابصار قلوبنا بضياء 
القلوب حجب النور فتصل الي معدن العظمه و تصير ارواحنا معلقه بعز قدسك ،پرودگارا به 

هاي دل ما را به نوري كه با آن ما توفيق انقطاع كامل به سمت خودت عنايت فرما و ديده
را بردرد و به هاي نور نور تو را مشاهده كنند، روشن ساز تا آنكه ديدة بصيرت ما حجاب

  .)307قمي،ص(هاي ما به مقام قدس عزتت در پيونددنور عظمت واصل گردد و جان
  

  پرورش روحاني انسان

 اديان و مكاتب عرفاني رساندن انسان به سعادت ةاگر بپذيريم كه عصاره و گوهر تعاليم هم
قيقي انسان  آنها به گوهر حة در هم، پس عمدتاًمعنوي و پرورش روحي انسان و تربيت اوست
 روح و ةدر تعاليم عرفاني موالنا نيز به مسئل .كه همان روح الهي اوست توجه شده است

  :ها و رازهاي آن اشارات فراواني شده استپيچيدگي
  جسم ظاهر روح مخفي آمده است                   جسم همچون آستين جان همچو دست

  زيزــد عـــان آمـــل كــد عقــابــ      در نييز              ـهاست نــي را مناسبـــروح وحي
  ر جان نشدـدرك هـــش مـــد از كسي پنهان نشد                    روح وحيــل احمـــعق

  )53253/،دفتر دوممثنوي(
دست هتوجه موالنا به اين مسئله از چند جهت است، يكي گرسنگي و عطش روح براي ب    

ي كه روح به سمت آن رود و از آن ي دوم اينكه هر غذاوشهواني آوردن طعام معنوي و يا طعام 
گيرد، و هم سنخ  ماكول خود هاي همان غذا را به خود ميها و خصلتسيراب شود، ويژگي

  :شودمي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ٨١

  هر كه كاه وجو خورد قربان شود                 هر كه نور حق خورد قرآن شود
  )2478 /دفتر پنجم،مثنوي(

  ردد همه نور خداــورد گــد پليدي زوجدا                 آن خردـن خورد گـــاي
  د همه نور احدــورد زايـــن خورد زايد همه بخل وحسد                 وآن خــاي

  اين زمين پاك وآن شورست وبد                اين فرشته پاك وآن ديواست وبد
  )272- 4/ دفتر پنجمهمان، (

م علوي و متعالي است پس به تبع آن نيز به هر سمتي كه روح سير از آنجا كه روح از عال    
  .كند، انسان نيز به همان مرتبه وعالم تعلق پيدا خواهد كرد

  اك عليين بود                   كرم باشد كش وطن سرگين بودـاي روح پــج
  ر مخمور خدا جام طهور                    بهر اين مرغان كور اين آب شورــبه

  )3593- 4/ دفتر پنجمهمان، (
  زانكه هر مرغي بسوي جنس خويش            مي پرد در پس و جان پيش پيش

  ين جان و دل شدندــوي عليســـين بدند            ــس عليـــون جنـــاء چـــانبي
  يا را خوش آئين آمدندـن دنـون جنس سجين آمدند            سجــافران چـــك

  )642- 4/ دفتر اولهمان، (
توان رفع كرد و تنها اين دو غذاست  موالنا عطش گرسنگي روح را با دو غذا ميةدر انديش    

تواند عطش حقيقي روح انسان را برطرف كند و جان او را فربه نمايد، اين دو غذاي كه مي
  : ديگري است،كه در واقع يكي مقدمةمعنوي روح بشر يكي ايمان است و ديگري عشق

  يب ذنب جان شد سياهـه زآسكوار ماه                   ـن از انــابان كـــروح را ت
  ه و جور رسن بازش رهانـاز خيال و وهم و ظن بازش رهان                   از چ

  ف مظلوم در زندان تستــيوس اي عزيز مصر و در پيمان درست                   
  

  حسنينــحب المـــاهللا يــ          زودككي خوابي ببين          ـالص او يــدر خ
  )2787- 90/دفتر ششمهمان، (

خاصيت روح انسان چنان است كه اگر طعام معنوي به آن نرسد، يا غذاي هم سنخ خودش به     
  او نرسد به تدريج ضعيف و ناتوان خواهد شد و چنين انساني از درون تهي 

  .شودمي
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      كم بود آفت بود اغلب خالصي بود بهر خواص         ـعشق چون كشت
  ست و حيراني تظرـركي ظنـفروش و حيراني بخر               زيـي بــركــزي
  بي اهللا گو كه اهللا ام كفيــحس  ل قربان كن به پيش مصطفي              ــعق

  )1405 - 7/ دفتر چهارمهمان، (
  

   دريچه اي به بي نهايت ،ايمان

 معاني مختلفي براي ، اما به معناي اصطالحي،ق  و باور داشتن استمعناي تصديهايمان در لغت ب
  برخي ايمان را اعتراف به دل و اقرار به زبان و اعمال شرعي . آن بيان شده است

از ديدگاه متصوفه ايمان . داننددانند، برخي ديگر ايمان را تنها تصديق قلبي و اقرار زباني ميمي
را عبارت از قبول دعوت باطني و بيعت ست و برخي نيز آناعتراف به زبان و اخالص قلبي ا
-اند كه مريد در آن  حالت مستعد و پذيراي احكام قلبي ميولوي و حالت بعد از توبه دانسته

  .)171 صسجادي،(گردد
  ما در نماز سجده به ديدار مي رويم            بيچاره آنكه سجده به ديوار مي برد

 دل سپردن به محبوب و معشوق واقعي و تعلق پيدا كردن به بي نهايت ،ان موالنا ايمةدر انديش    
  :كه تمام وجود انسان را به خود مشغول سازداي ه گونه ب؛است

  ريـــه اهللا اشتــاال كـــد بـــي كشــرا                مـداي است او مـــن خـــتري مـــمش
  ود خورم كسب حاللــهاي خـــ     خونبالل           ـال ذوالجـــن جمـــونبهاي مـــخ

  كار ماست                 لطف تو لطف خفي را خود سزاست دـيا رب اين بخشش نه ح
  ا مدرــرده مـــردار و پـــرده را بـــپ ا ما را بخر                 ـت مــر از دســت گيــدس

  ا به ما نزديكترـــويي از مـــون تـــو گردانيم سر                  چــوي تــود ســا ز خــم
  )2440- 4/  ،دفتر دوممثنوي(

 سه اصل محوري است، او حول محور ايمان داراي اهميت و قابل توجه ةآنچه در انديش    
  :است

  
  اصل اول 

نهايت و به تعبير نهايت تعلق بگيرد و هر چه ايمان انسان به بي او ايمان انسان بايد به بيةدر انديش
  :نهايت خواهد شد دريا وصل شود انسان نيز وارث آن بيخودش
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  منگر اندر نقش زشت و خوب خويش              بنگر اندر عشق و در مطلوب خويش
  ت خود اي شريفـدر همــگر انــيري يا ضعيف              بنــه تو حقـــگر آن كــمن
   اي خشك لبو دائماًـي جـــب مآر حالي كه باشي مي طلب               ــه هــو بــت

  قين اين اضطرابـات آرد يــغامي ز آب                كه بمـت پيــب هســكي لــخش
  ن سپاه و نصرت و رايات توستـتاح مطلوبات توست                 ايــلب مفــن طــيا

  )1437- 42/ دفتر سومهمان، (
ريم معتقد است اينكه خداوند به پيامبرش  كقرآن قل در ةموالنا در جاي ديگر در تفسير كلم    

 منظور اين است كه اي پيامبر هرگز از خالي شدن و تمام شدن هراسي به دل "بگو"مي فرمايد 
  .اي كه هرگز تمام نخواهد شدراه مده، زيرا تو به دريايي حقيقي متصل شده

  ت از خالي شدنــر اســگو مهــن مــمتصل چون شد دلت با آن عدن                    هي
  است اينـو دريــد بگــواهد شــم نخـامر قل زين آمدش كاي راستين                    ك

  الغ                     هين تلف كم كن كه لب خشكست باغـني كه آبت را بــصتوا يعـان
  )3197-  9/دفتر پنجمهمان، (

   :شرط متصل شدن به اين بي نهايت را نيز چنين بيان مي كند
  ق متصل گرديد جان                 ذكر آن اين است و ذكر اين است آنـا حــونكه بــچ

  البد كه در اوستـوزه آن تــس زكـخالي از خود بود وپر ازعشق دوست                 پ
  شق و ودادـذهب عـــد مــاشــن نبــاي ت در دل صد مراد                 ـي را هســهركس

  قابــچون نـــاب آن روي را همــاب                   آفتــق را روز آفتـــد عشـــارآمـــي
  ابدالشمس است دست از وي بدارــاب از روي يار                     عـاسد نقــكه نشنـــآن

  )4139 - 45/ دفتر ششمهمان، (
  :البته برخي هم هرگز به وصال آن نمي رسند    

                                      كو نباشد عاشق ظلمت چو موشنور يابد مستعد تيز گوش 
  سست چشماني كه شب جوالن كنند                كي طواف مشعل ايمان كنند

  )25- 6/دفتر پنجمهمان، (
 جهان ابيني عرفاني و در مراحل سير و سلوك به سمت مبد در جهانچشمگيريكي از اصول     

   ما در طلب كردن و ايمان خواستار رسيدن به اين ست كه اگرچه اهستي اين
لق ــمتعلي و حقيقي از جانب همان محبوب  اصةنهايت هستيم، اما در واقع كشش و جاذببي
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  اي عميق هم ــاحل آن دريـه ســرگز بــان هــورت انســص نــر ايــ در غي،تـقي اســحقي
  :نمي رسيد

                   تا نخواهي تو نخواهد هيچكساد رس    ــريــها فــلــده عقــاي دهن
  هم طلب از توست هم آن نيكوئي                     ما كي ايم اول تويي آخر تويي

  ه الشيم با چندين تالشــا همـم هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش                    
   )1438- 40/دفتر ششمهمان، (

  
  اصل دوم 

اين بحث در واقع با .  ايماني خود را تازه كند ة بايد تجرب شود و انسان دائماًايمان همواره بايد نو
 زيرا  انسان ،مبحث مراتب ايمان و اينكه ايمان داراي شدت و ضعف مي باشد مرتبط است

اي از ايمان و متعَلق  پس هر مرتبه اي از وجود او نيز طالب مرتبه.موجودي ذو مراتب است
   كريم قرآن تعبير به. باشدخاص خودش مي

  يا ايها الذين آمنوا آمنوا باهللا و رسوله
  )135/ نساء (كساني كه ايمان آورديد ايمان بياوريد به خداوند و پيامبرش اي

  اننهـرده در ــازه كـــوا را تــن ايمان نه از گفت زبان                  اي هـازه كــت
         كين هوا جز قفل آن دروازه نيستتا هوا تازه است ايمان تازه نيست           

  ويش را تاويل كن ني ذكر راــخ   كر را                 ــرف بـاويل حــاي تكرده
  )1082- 4/ ،دفتر چهارممثنوي(

 در حال نو هموارهمفهوم عيدكردن دائمي كه در اشعار مولوي آمده  و معتقد است انسان بايد     
 -ال تكرار في التجلي -ست، زيرا خداوند نوآفرين و بديع است شدن باشد، در همين ارتباط ا

-كنند بهشوند اين نو شدن و تجليات خداوند را درك ميبنابراين  آنانكه دائم از درون نو مي

  .شوند ي هرگز كهنه نمييهامين جهت چنين انسانه
  كه گذر كردند از درياي خونون             ـنـم آمـد دايــان زآننـــارفــع                     
  اشند هر دم در مزيدــرم بــديد             الجـشان از عين خوف آمد پــامن                     

  )4363- 4 /همان(
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كند و هر  كه ركود و سكون روحي هرگز در جان و روح اولياء نمود پيدا نميدليله همين     ب
 ايمان يك حقيقت تشكيكي و ةتند، پس مقولدم در حال تجلي و ظهور و حركت دائمي هس

  : بايد نو شودهموارهذومراتب است كه 
  همچو مادر بر بچه لرزيم بر ايمان خويش       پس چه لرزد آن ظريف سربه سر ايمان شده

  )2370/همان(
اين نوشدن و روند تكاملي ايمان همواره به سمت تعالي و بي نهايت درحال رشد و تكامل     

 خداوند برسد كه همان ةد تا به عالم مستي حقيقي و تسليم محض بنده در برابر ارادخواهد بو
  : خداوند استة بشر در ارادةفناي اراد

  تــده اســـيـدار رســه دلــاييدكــاييد، بيــد، بياييد كه گلزار دميده است        بيـبيايي
  يد كه خوش تيغ كشيده استبه خورشيد سپار   بياريد، بيكبار همه جان و جهان را      

 )329/همان(

 اصل سوم 

آثار و بركاتي است كه ايمان و احساس تعلق به بي نهايت و محبوب واقعي در روح وجان انسان 
  :چنين برشمردتوان در آموزه هاي موالنا ايناين آثار و بركات را مي .كندايجاد مي

، زيرا ايمان روح انسان را به سمت بيني درونيروشن شكوفا شدن آفتاب در درون انسان و -
كشاند و هر چه اين لطافت و درخشندگي روحي انسان بيشتر باشد، قدرت لطافت و پاكي مي

  .شودتر ميانعكاس حقايق در آن هم افزون
  نه شبم نه شب پرستم كه حديث خواب گويم    وغالم آفتابم هم از آفتاب گويم         ـچ

  ا جواب گويمــرسم به شمــان از او بپــه نهــرجماني             بچو رسول آفتابم به طريق ت
  ويمــراب گــن خــمارت سخــگريزم از عــه قدم چو آفتابم به خرابه ها بتابم             بــب

  )621/همان(
 ايمان نيز از مسائلي است كه موالنا در   ةواسطهفربهي وعظمت يافتن روح و جان انسان ب -

 گنهكاري آثار ة توبةاز جمله در دفتر پنجم در قص.  خود به آن پرداخته استةي عارفانهاتجربه
  :كندباور حقيقي به خداوند را اينچنين بيان مي

  ودم ببخشيدم بهشتــي بــامه پاكان نوشت                   دوزخـن در نــام مــن
  ان رسن در چاه منزـت آويــردم چون رسن شدآه من                   گشــآه ك

  آن رسن بگرفتم و بيرون شدم                    شاد و زفت وفربه و گلگون شدم
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  الم نمي گنجم كنونـه عــن چاهي همي بودم زبون                    در همــدر ب
  يانـيايد در بـــو نــاي تــكرهــر موي من يابد زبان                   شـر هــگر س

  )2310- 14/ تر پنجم، دفمثنوي(
شرط موفقيت و توفيق او ) ع(همچنين در دفتر دوم در داستان مرده زنده كردن حضرت عيسي    

 ايمان حقيقي به ة به واسط كندكه ما انبيارا در پاسخ آن حضرت به مرد ساده دل چنين بيان مي
بنابراين شرط زنده . ثيرگذار باشيمأتوانيم در عالم هستي تخداوند و اسرار و حقايق عالم مي

كردن مردگان صرف دانستن يك سري كلمات و اوراد نيست بلكه نفوس پاك انبياست كه در 
  :شودثيرگذار ميأعالم ت

  ها ديد در حفره عميقيق            استخوانــله رفــكي ابــسي يـــا عيــت بــگش
  ده تو زنده مي كنيني            كه بدان مرــــام ســــراه آن نـمـــت اي هـــگف

  ها را بدان با جان كنمان كنم             استخوانـــا احســـوز تــــرا آمـــر مـــم
  ق انفاس و گفتار تو نيستـو نيست             اليـگفت خامش كن كه آن كار ت

  رشته در روش دراك ترــاران پاك تر              وز فـــواهد زبـــس خـــآن نف
  الك شدــخزن افــن مــا اميــا دم پاك شد              تـــت تـــايســـبرها ـــعم

  )141- 5/ دفتر دوم/ همان(
.  و بركات ايمان واقعي استرفع خوف وغم كه در تعابير ديني نيز بسيار آمده است از آثار -

  : در عرفان موالنا غم حاصل ركود و سكون و در تنگنا قرارگرفتن روح بشر استاساساً
  رام       هر غمي كو دور ما گرديد شد در خون خويشــخون غم بر ما حالل و خون ما بر غم ح
  م ده ساقيا افيون خويشــان غــوســه محبــتريم        روبباده غمگينان خورند و ما زمي خوشدل

  )1247، ديوان شمس(
  .ترين بركات ايمان استاخالص در عمل نيز از مهم -

  ه براي جنت و اشجار اوــخواست او                نهست ايمانش براي 
  ترك كفرش هم براي حق بود                نه زبيم آنكه در آتش رود

  لواي شكر او را قضاـچو حــا           همــد رضــه او بينــدد كــگهان خنــآن
  ده جهان بر امر و فرمانش روــبنده اي كش خوي و خلقت اين بود            ن

  ا دعا            كه بگردان اي خداوند اين قضاــند او يــه كـــرا البــس چـــپ
  رـاي دادگــند رضــا بيــا  اال مگر             در دعـــويد دعـــرا گــس چـــپ
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  )1911- 3/دفتر دوم / مثنوي(
  

  ي يعشق راهي به رها

و عشق يك موجود تمام عيار وكامل  اة در انديش.اي است نگاه موالنا به عشق نيز نگاه ويژه
دهد نه اينكه با بخشي از ثير قرار ميأآيد تمام هستي او را تحت تاست و وقتي به سراغ انسان مي

 خود با دو دسته از مسائل روبه رو ة زيرا انسان در زندگي روزمر،وجود او سروكار داشته باشد
 ة دوم مسائلي كه همةشود و دست ميكه با بخشي از هستي و وجود او مرتبط  مسائلي:شودمي

  :طلبد و با تمام وجود او سروكار داردهستي انسان را مي
  ق با صد ناز مي آيد بدستـاز و استكبار هست                    عشــد نــق را صــعش

  ي وفا مي ننگردــريف بــعشق چون وافي است وافي مي خرد                     در ح
  زاني ز عشق                    تو بجز نامي چه مي داني ز عشقـواري گريــتو به يك خ   

   )1164- 6/ ، دفتر ششمهمان(
مين جهت عشق مختص به خواص است نه عوام و همه كس محرم  ورود به اين درگاه هبه    

  . مقدس  نمي شود 
  عشق چون كشتي بود بهر خواص               كم بود آفت بود اغلب خالص

  )1405/، دفتر چهارمهمان(
   موالنا آخرين حد مراحل سير و سلوك كه سالك را به مقصد اقصي ةدر انديش

رساند عشق است و تحصيل اين كمال روحاني جز از راه تبديل مزاج روحاني و والدت مي
 اين تبديل مزاج روحاني و قلب ماهيت بشر ةثاني ممكن نيست و آن نيرويي كه از عهد

  .)810 صهمايي،(ق است برمي آيد عش
عنوان دو مرتبه از وجود انسان مطرح شده ه نزاع عشق و عقل بةهاي موالنا  قصدر آموزه    

اما آنچه در تعاليم او از برجستگي خاصي برخوردار است مراتبي است كه او براي عقل  است،
رين تعاليم معنوي قائل است و اين نگاه ذومراتب داشتن به حقيقت انسان از باالترين و ژرف ت

نامد كه منشا ايمان و سعادت حقيقي  اين عقل را ممدوح مي،گاهي اين.عرفا باالخص موالناست
  :و تسليم در برابر خداوند است

  بي ز مفتاح خرد، اين قرع باب         از هوي باشد نه از روي صواب
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د پرسـتي اسـت و مـانع        خودخواهي و سـو    تزوير، مكر، أ  اما در برابر آن عقل مذموم است كه منش        
 سجده نكردن شيطان و مطرود درگـاه الهـي شـدن    ةدر قص. استاصلي تسليم وانقياد در برابرحق     

داند اگر چه علم دين داشت، ولي اين علم هرگـز بـراي او         شيطان را محروم از اين درك مي       ،نيز
و از امر خداوند مبنـي  وجود نياورد، لذا راز خلقت انسان بر او مغفول ماند     هآنقدر تواضع و ذلت ب    

  .)466 ص،همان(بر سجده بر آدم سرپيچي كرد
  ش طينــديد از آدم  اال نقــعلم بودش چون نبودش عشق دين                       او ن

  ي دقت علم اي امين                        زانت نگشايد دو ديده غيب بينـه دانــرچــگ
  )259 - 60/،دفتر ششممثنوي(

  ايد زدنــوانگي بــت در ديـــل همي بايد شدن                دسـجاهزين خرد 
  قل دور انديش را                 بعد از اين ديوانه سازم خويش راـــودم عــآزم

  )2330/، دفتر دومهمان(
شود، يعني عقلي كه تمام عقل در اينجا عقل جرئي حسابگر است كه از وهم و ظن تغذيه مي    

معناي حقيقي آن همان ه اما عقل ب،گيردب و خودخواهي انسان از او سرچشمه مياحساس عج
كند و مختص برگزيدگان شايستگي درك ميه عقل شهودي و كلي است كه حقايق امور را ب

  :خداوند است
  ردـق با شد ني خرد                    عقل آن جويد كز آن سودي بـالي عشـــال اب

  ابـرآسيــون سنگ زيـال چــا                    در بـو بي حيترك تاز و تن گداز 
  روداني ميــزي ود وــي ســـه پــكند                     نيــحاني مـدا را امتــه خــن

  اك مي گيرد ز هوــك پنــزد جو                       آنچناـي بازد نباشد مــپاك م
  )1967- 70/ ، دفتر ششمهمان(

كه معشوق در آن معشوق حقيقي   عارفانه موالنا مراد از عشق، عشق حقيقي استة انديشدر    
 معنويت و تعالي روح ةانسان را به سرچشم هايي كه رنگ هوس و ريا دارد واست، نه عشق

  :رساندنمي
  عشقهايي كز پي رنگي بود                                  عشق نبود عاقبت ننگي بود

  ه بد داوريــي آن همــرفتــا نـــگ بودي يكسري                     تـم ننــاش آن هك
  عشق آن زنده گزين كو باقي است                      كز شراب جان فزايت ساقي است

  ار و كياـــق او كــافتند از عشــياء                       يـله انبــزين كه جمــعشق آن بگ
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  ريمان كارها دشوار نيستــاكــبدان شه بار نيست                        بو ما را ــو مگــت
  )205 - 10/، دفتر اولهمان(

ترين ويژگي اين عشق  در تعاليم  او دو طرفه بودن است ، يعني اشتياق و شوق هم از مهم    
  تة معشوق ازلي اسمعشوق، در واقع كشش اصلي از ناحياز ناحية ست و هم  ا عاشقةناحي

  :ندكه چون آهن ربا موجودات را به سمت خود جذب ميك
  وياي اوـــود جـــوقش بــه نه معشكــل جو                 ـاشد وصــود نبـــاشق خـــچ عــهي
  وش و فربه كندـشوقان خـــشق معــن زه كند                   عـــان تـــاشقــق عــك عشـــلي

  جست                    اندر آن دل دوستي مي دان كه هستچون در اين دل برق مهر دوست 
  ي گماني  مهر  توــق را بــت حــون شد دو تو                    هسـق چـر حـــو مهــدر دل ت

  و بي دست ديگرــت تــي دســايد به دست                     از يكـگ كف زدن نــچ بانـــهي
  ديگرــان يكـــاشقـــا را عـــرده مــدر                     كـــ قا و درـــق در قضـــمت حــحك
  و آن آبخوارـه كــالد كـــم نــوار                      آب هــه اي آب گــالد كــي نــنه مــتش
  ربا و برگ كاهـچون كهــت همــراس     ر جزوي ز عالم جفت خواه                 ـت هــهس

  )4392- 4401/ وم، دفتر سهمان(
  تسليم و رضا و فناي در معشوق است  ةدر مراتب عميق عشق كه فناي عاشق است، مرتب    

  : معشوق حقيقي ذوب شده است ة او در ارادة زيرا اراد، عاشق را اختياري نيستو
  ودنده بـبر زايـــرج از صـــه فـــده بود                    كـــابنـــده يــوينـــاقبت جـــع

  دان و منزلشــانـــن خـــردد دلش                    اي دل مــسوزم كي  خنك گـــتا ن
  ي سوزي بسوز                     كيست آنكس كه بگويد اليجوزــود را همــانه خــخ

  اشق  چنين اولي ترستـانه عـــرد                     خـخوش بسوز اين خانه را اي شير م
  )595- 610/ر ششم، دفتهمان(

 ةتري پيدا كرد، او در تجربهاي تازه و عميقموالنا با ديدار شمس تبريزي افقة  عاشقانةتجرب    
شود همه كند كه حاضر ميعشق خود را همچون يك قمار عاشقانه وصف  مي  خودش،ةعاشقان

انه است كه آن  قمار عاشقةدر حسرت تكرار آن تجربواره  ولي هم،چيز را در پاي آن قمار ببازد
  .ايثار را دوباره  تكرار كند 

  خنك آن قمار بازي كه بباخت هر چه بودش        بنَماند هيچش اال هوس قمار ديگر
  )1085، ديوان شمس(
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  : او زندگي بدون اين تجربه هيچ ارزشي ندارد ةزيرا در انديش
  اشد پيش او جز بندگيـــر بــدر عشق يابد زندگي                           كفـركه انـــه

  هفت دريا اندر او يك قطره اي                           جمله هستي ز موجش چكره اي
  )1866/ ، دفتر پنجمهمان(

  :و تنها شرط رسيدن به حيات جاودانه و رمز پايندگي انسان در رسيدن به اين عشق حقيقي است
  ك به يك مينا گرندـاش يـــره هـــ          قطدــرنــــا بـــها از آن درييـــاكــــله پـــجم

  ون رهم زين زندگي ،پايندگي استـآزمودم ،آزمودم مرگ من در زندگي است          چ
  ي حياتـــاتاً فــــلي حيــــي قتــــن فاات           ـــا ثقـــي يــــلونـــــاقت ي،ـــــلونـــــاقت

  )3837 - 10/، دفتر سومهمان(
  ركات عشقآثار و ب

هاي موالناست، از منظر موالنا عشق همچون يك طبيب عشق درماني از تعاليم برجسته در آموزه
اين كيميا البته . ها و آالم روحي اوستآيد و شفاي بيماريمعنوي وروحاني بر بالين انسان مي

ح و جان هاي مختلفي روآثار و بركات بسياري براي انسان به ارمغان خواهد آورد و از دريچه
انسان را جال و صفا خواهد داد  و خود حقيقي او را كه زير حجاب خود مجازي او مدفون شده 

  :متحول خواهد ساخت

  اـــاي مـــهله علتـــبيب جمــاش اي عشق خوش سوداي ما               اي طـاد بــش
  نوس ماـاليـــن و جالطوــو افـــا                اي تـوس مــــامـــوت و نـــاي دواي نخ

  وه در رقص و آمد و چاالك شدـاك از عشق بر افالك شد                 كـم خــجس
  ايردهـزنده معشوق است و عاشق م  اي                 ردهــجمله معشوق است و عاشق پ

  )21- 6/ ، دفتر اولهمان(
  :نا چنين است ثار و بركات عشق در تعاليم معنوي موالآترين برخي از مهم    
  چون انسان عاشق تنها معشوق حقيقي خود را : هارسيدن به وحدت و عبور از كثرت -

تا زماني كه انسان تجلي خداوند را . شودبيند بنابراين از عالم كثرات و اختالفات متمايز ميمي
تي ببيند و  اما اگر تجلي فعلي خداوند را در هس،در اشيا و موجودات نبيند، در عالم كثرت است

  : الهي اشيا را دريابد به وادي وحدت گام نهاده استةجنب
  كنديــبرا مـــآن دل م يـــد                 ازدوئــنكر دل كه ماوي ميــشق در هــع

  ويشتن را خوار و خاكي داشتنـن                 خـــراشتـــدا افـــظيم خــت تعــچيس
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  ويشتن را پيش واحد سوختنـــن                 خـوختدا آمـــد خـــوحيـــت تــچيس
  گر همي خواهي كه بفروزي چو روز                 هستي همچون شب خود را بسوز

  )3013 - 15/ ، دفتر اولهمان(
 وقتي . ركود روح بشر استة موالنا اندوه و غم نتيجةها، در انديشها و اندوهاز بين رفتن غم -

هاي روحي دچار شود و احساس مالكيت بر خود و ديگران را در سر بپرواند، هانسان به اين تنگنا
  :شوداز كامياب نشدن و نرسيدن به آرزوها ملول و دلتنگ مي

  در دل دون همت اسرار تو چون باشدــت دون باشد       وانــودن از همـــم بـــانه غــدر خ
  ن روي دل عاشق از عرش فزون باشدـــبر هرچه همي لرزي مي دان كه همان ارزي        زي

  )609، ديوان شمس(
  رده خداــبلت بـــاضي و مستقـــياري زياد ما مضي                  مــت هشـــهس

  ه هر دو تا به كي                  پر گره باشي از اين دو هم چو نيـآتش اندرزن ب
  يستـب وآواز نــ ل آن منشينـــاني بود همراز نيست                  هــره بـــتا گ

  )2205- 7/ ، دفتر اولمثنوي(
تر شجاعت برخورد با  از همه مهم:دليري و شجاعت انسان در مواجهه با مسائل و مشكالت -

كه ناشي از پندارهاي تخيل عجب و غرور بر خويشتن  خويشتن و نفي وجود دروغين خويش
  :است

  شقـش عـــدر پيـــند انـــربانـــمله قــ       جدر كيش عشق    ـست انــي نييوـــرس مـــت
  ادت طبقـرستـــون فـــرستد چـــان فـــوفت داد حق           نــونكه خـــخف دان چــالت

  در ره معشوق ما ترسندگان را كار نيست            جمله شاهانند ،آنجا بردگان را بار نيست
  د ما خود اي برادر اليق پرگار نيستــح ا           رگار بر تن تا بداني حد مــهي پــر نـــگ

)2184/، دفتر پنجمهمان(  

شود و انسان از  فربهي روحي پديدار ميةواسطهتابندگي و درخشندگي روحي كه ب -
   :رسدرود و به پايبندگي  و جاودانگي ميحصارهاي زمان و مكان بيرون مي

 ت پاينده شدمــن دولـــ        دولت عشق آمد و ممرده بودم زنده شدم ،گريه بودم خنده شدم   

  دمـابنده شـــره تـــير است مرا، زهــره شــجان دلير است مرا           زه را،ـر است مـــده سيــدي
  يد توئي سايه گه بيد منم            چونك زدي بر سر من پست و گدازنده شدمــورشــه خــچشم

  و بافت دلم دشمن اين زنده شدمـــس نـــاطل    كافت دلم         تابش جان يافت دلم واشد و بش
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  وسف زاينده شدمــودم زكنون يــوسف بـــي   زهره بودم ماه شدم چرخ دو صد تاح شدم         
  )   1393،ديوان شمس(

هاي ظلماني ترين راه براي رسيدن به معشوق حقيقي و ازبين بردن حجاب عشق بهترين و سريع-
  .راني روح انسان است و نو

  ر زاهد هر مهي يك روزه راهــي تا تخت شاه                  سيـر دمـــارف هـير عــس
  رف                  كي بود يك روز او خمسين الفـگــود روزي شــگرچه زاهد را ب

   از برق و هواران ترــاشقان پـــه پا                     عـازد بـي تــرس مـــا تـــد بـــزاه
  ان را فرش سازد درد عشقــشق                     آسمـكي رسند آن خائفان در گرد ع

  )2193/دفتر سوم/ مثنوي(
اينكه خداوند در  معتقد است، )ص(موفقيت و محبوبيت پيامبر اكرم سر    مولوي در مورد 

  :وصف او فرمود
 به خاطر همين عشق و »كردما خلق نميجهان ر لوالك ،لما خلقت االفالك، اگر تو نبودي،« 

  :اخالص او بود
  واـقـي اتـــالـــد ال ابـــق آمـــشد چنين شيخي گداي كو به كو                     عش

  فتـمد بود عشق پاك جفت                     بهر عشق او را خدا لو الك گــا محــب
       پس مر او را  زانبياء تخصيص كردهي در عشق چون او بود فرد                ــمنت

  ي افالك راــودي دادمــي وجكــشق پاك را                     ـر عــبودي بهـــگر ن
  )2734 - 9/ ، دفتر پنجمهمان(

بر جبرئيل را در سفر معراج ) ص(نيز راز برتري پيامبر) ص( معراج پيامبرةهمچنين در قص    
  :كندچنين بيان مي

  را بپر اندر پيم             گفت اوني من حريف تو ني امگفت هين او 
  ستم  هنوزـرده سوز           من به اوج خود  نرفتـپر اي پــت او را بـــازگفـــب

  وزد پر منــري بســم پــر زنــگفت بيرون زين حد اي خوش فرمن           گ
  وش ماند جبرئيلــدهــد مــيل            تا ابــر جلــايد آن پـــگشــد ار بــاحم

  در اخصـاصگان انــهشي خــبي رت اندر حيرت آمد زين قصص            ــحي
  )3799/ ، دفتر چهارمهمان(
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 نو شدن و تجديد حيات روحي از باالترين آثار و بركات عشق است كه در تعاليم معنوي -
هاي ترين ويژگيمهم زيرا تالطم و حركت هميشگي از ،موالنا به تصوير كشيده شده است

  :روحي عارفان است
  يوان سر زدمـردم زحــما مــاز ن امي شدم           وـردم و نــمادي مــاز ج

  دم           از چه ترسم كي ز مردن كم شدمــيواني و آدم شــردم از حــم
  ك بال و پرــالئــرآرم از مــا بــشر           تــيرم از بــر بمــگــله ديــحم

  ههــك اال وجــالـــي هــل شئــك    واز ملك هم بايدم جستن ز جو       
  )3900/، دفتر سومهمان(

 بيرون را ةشود كه هويت جديدي پيدا كند و تنها جامانسان هنگامي واجد نو شدن واقعي مي    
ا با تمثيل آب دري. كند بلكه تمام شخصيت خود را نو و شخصيت قبلي خود را قرباني نو نكند،

  : خود در تمثيل موالنا مشهود استةنو شدن و به قربانگاه بردن عزيزترين سرماي
  كشدوج دريا ميـا را مــائيم و مــرق دريــكه ما را مي كشد       غـار آنــيم و يــويشــمن خــدش

  كشدلك ما را به شهد شير و حلوا ميـان مـك     دهيم  آنچنان در پيش او شيرين و خوش جان مي
  كشدد        كان قصاب عاشقان بس خوب وزيبا ميـان عيـربــي قــائيم از پــنمربه ميــويش فــخ
  كشدان عشق را هم عشق و سودا ميــاشقــع   اشقان دست و رهي       ـر عــزرائيل را بــست عــني

  )728، ديوان شمس(
 را فدا نكند به حقيقت شيريني و كمال در تعابير ديني هم آمده كه تا انسان عزيزترين چيزها    

   .رسدنمي
رسيد مگر اينكه از آنچه خود دوست لن تنالوالبر حتي تنفقوا مما تحبون، هرگز به نيكي نمي

  .)92/آل عمران( دارد انفاق كنيدمي
-ههاي موالنا بطور اعم و در آموزهه عارفان بةاين نو شدن و تجديد حيات معنوي در انديش    

  :  خص دو مرحله داردطور ا
  

    اولةمرحل
ذائل اخالقي از دست وپاي روح و جان انسان تا از درون به رپيراستن و زودودن زنجيرهاي 
نقش عشق در اين مرحله در زدودن اين زنجيرها بسيار حائز . آزادگي روحي و دروني برسد

  :اهميت است
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  اشقانـان عــر جــغي سم وــر جــغيگردش در جهان                 بي غرض نبود به 
  )2805/ ، دفتر اولمثنوي(

  ب كلي پاك شدـعي رص وــهر كه را جامه زعشقي چاك شد                  او زح             
  )22/، دفتر اولهمان(

  جان نخواهم،آن من كو،آن من دل نخواهم،    هاي عشق   سخت نازك گشت جانم از لطافت     
  )1946، ديوان شمس(

كريم به اين حقيقت اشاره شده كه انسان گاهي چنان روحش دچار اين زنجيرها و قرآندر     
برد و هاي حقيقي جهان هستي لذت نميييرو شدن با زيباهد كه حتي از روبوشميها زشتي
  شودها براي او شادي آفرين ميزشتي

ذكر الذين من دونه اذا هم واذا ذكراهللا وحده اشمازت قلوب الذين ال يومنون باالخره و اذا 
-يستبشرون، وقتي نام خداوند ذكر شود آنانكه به آخرت ايمان ندارند ملول و دلتنگ مي

  ).45/ زمر( شوند آن ذكر شود آنان شاد مي-  غير خدا- شوند ولي وقتي چيزهاي مادون 
  

   دوم ةمرحل

 از جنس حقيقت بشر فضائل.  بعدي استة آراستن روح انسان به فضائل و محاسن اخالقي مرحل
چنانكه رذائل انسان را از خويش  كنند،تر ميهستند وانسان را به خويشتن واقعي او نزديك

نقش عشق در شناخت حقيقت اين فضائل  كنند، چون از جنس حقيقت انسان نيستند،بيگانه مي
ال در اين زيرا اين توجه انسان به كم و منور كردن وجود انسان به آنها بسيار با اهميت است،

  :آوردمرحله هر لحظه نسبت به قبل رو به تكامل است و هرگز ركود و سكون و مالمت ببار نمي
  ذكر حق پاك است چون پاكي رسيد              رخت بربندد برون آيد پليد

  ه پليدي ماند و نه اندهانــاك اندر دهان               نـام پــد نــون درآيــچ
  ) 85/ دفتر سوم/ مثنوي(

اوج اين تغيير و تحول در نو شدن دائمي انسان به ادب باطني و حضور دل در محضر محبوب     
 ابراهيم ادهم به بهترين وجهي پرده از آن برداشته ةو معشوق حقيقي است،كه موالنا در قص

  :است
  ور حضرت صاحب دالنــي حاصالن              در حضــد اي بــه داريــدل نگ

  ان نهان را ساتر استـل تن ادب در ظاهر است              كه خدا ز ايشــزد اهــن
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  ر سرائر فاطن استــانشان بــه نهكاهل دل ادب در باطن است                زدا ــن
  ايگاهــيني پــي نشــورآيــا حضــتو به عكسي پيش كوران بهر جاه                 ب

  ار شهوت را از آن گشتي حطبـ               ني ترك ادب   ــنايان كنــش بيــپي
  )3223- 6/ ، دفتر دومهمان(

  
  نتيجه

 توجه به ترين رسالت عرفان را وصال به خداوند و خداگونه شدن بدانيم، طبيعتاًاگر مهم
سازي و پرورش آنها از اهميت زيادي برخوردار استعدادهاي روحاني و معنوي انسان و زمينه

موالنا كه از طرفي وارث .  در تعليمات موالنا اين مسئله بسيار برجسته استچنانچه. خواهد بود
هاي عميق عرفاني بود، تعاليم عميق عارفان پيش از خود و از طرف ديگر خود واجد تجربه

تاريخ بوده است،  در دو سطح ي هاي بنيادين بشر ط تكامل معنوي انسان را كه از دغدغهةمسئل
  :مطرح كرد

 توجه او به به موانع اين خودشكوفايي بود، كه در يك مرتبه از خود بيگانگي ،هتاز يك ج    
هاي اخالقي رذائل و بيماري  ديگرةمرتب در روحي و قطع ارتباط آگاهانه با خود الهي است، و

  .دهد  شكوفايي معنوي را به او نميةكه اجاز چسبدكه آنچنان بر دست و پاي روح انسان مي

ايمان از .  ايمان و عشق استة در خودشكوفايي معنوي توجه موالنا به دو مسئل،راز جهت ديگ    
 توقف ةخواند و اجازمي  انسان را به نو شدن فراهموارهآن جهت كه حقيقتي ذو مراتب است، 

 موالنا چون خودش وافي و تمام عيار ة ديگر عشق در انديشةدر مرتب. دهدو سكون به او نمي
-كند و تمام شخصيت مجازي و دروغين او را از بين ميسان را تصرف مي تمام وجود ان،است

هاي دروني اوست به وجود ايثارگرانه و عاشقانه  رذيلتة همأبرد و وجود مالكانه او را كه منش
  .رساند همچون طبيبي روحاني روح انسان را به سالمتي كامل مي  و،كندتبديل مي
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