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  برون جهان جهان درون و تحليل نسبت ميان 

  در مثنوياز ديدگاه مولوي 

  
  حسينعلي قباديدكتر 

  يت مدرسدانشگاه تربزبان وادبيات فارسي دانشيار 
  سعيد بزرگ بيگدليدكتر 

   دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسيدانشيار
  ناصر نيكوبختدكتر 

   دانشگاه تربيت مدرسزبان و ادبيات فارسيدانشيار
  *باسل ادناوي

  چكيده 
دهد و ظهور و بروز       از آنجا كه عشق، شيرازة انديشه و نظام معرفتي مولوي را شكل مي            

در آثار مولوي بر پاية عشق بنا نهاده شده اسـت در ايـن جـستار،                هر خطاب و اظهاري     
تحليل ارتباط جهان درون و جهان برون در مثنوي نيز بـر مـدار نگـاه خـالق آن دربـارة        

اين نگاه بر اين فرض اسـتوار اسـت كـه عـشق در نظرمولـوي،                . گيرد  عشق صورت مي  
ــرون اســت و آنچــه آن را در ق  الــب تعبيــرات و بــرزخ ميــان جهــان درون و جهــان ب

اصطالحاتي مانند تناظر آفاق و انفس، شهود و غيب، ظهور و بطون، عين و ذهن، ملـك     
خوانند از ديدگاه آفريدگار مثنـوي بـه          مي... و ملكوت، خاك و افالك، جسم و روح و          
بر اساس اين نگاه، دوست داشـتن و عـشق          . عشق و جلوه و مظهري از آن وابسته است        

                                                 
  9/3/1389:                     تاريخ پذيرش مقاله1/12/1388: تاريخ دريافت مقاله

  دانشجوي دكتري زبان وادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس *
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ن، انگيزة حركتي ايجادي شده است كه به موجب آن، صورت از            خداوند به شناخته شد   
صورتي، متناهي از نامتناهي و ابد از ازل بيرون آمده و شايد بتوان گفت كل آفـرينش                   بي

  .خلق محقق شده است
هايي از اين باور را در مثنوي مولـوي بكـاود و آن را    كوشد تا جلوه  اين پژوهش، مي  

تحليلي است كه با توجه بـه عنـوان و اقتـضائات             - روش پژوهش، توصيفي  . تبيين كند 
  .تحقيق با رهيافت هرمنوتيك بخشهايي از متن مثنوي تأويل و تحليل شده است

دهد ذيل باور عمومي عارفان مبني بـر اينكـه انـسان              اجماالً نتيجة پژوهش نشان مي    
مانـد   آيينة حق و خليفة خداست در نظر مولوي، عشق در وجود آدمي، بسان برزخي مي          

توان عـشق را از ديـدگاه        بدين ترتيب مي  . كشاند  كه انديشه را به عرصة ظهور و بيان مي        
اي دانست كه بودهاي آن جهاني را در نمودهاي اين جهـاني            شناسي همچون آيينه    هستي

  .سازد منعكس مي
عشق در مثنوي موالنا، جهـان درون در مثنـوي، جهـان بـرون در مثنـوي،                 : ها  كليدواژه

 الدين مولوي  مثنوي معنوي، جاللبرزخيت،

  مقدمه
پيش از اينكه به نقش عشق به عنوان پيوند دهندة جهـان درون و جهـان بيـرون از نظـر        
مولوي پرداخته شود، ضرورت دارد مفاهيم درون و برون، ذهن و عـين و نيـز بطـون و                   

  .ظهور روشن شود
و ) سـوژه  (»من«دي  اين مفاهيم در واقع بر مبناي مقولة جدايي ميان دو جوهر وجو           

در جريان تفكّر انسان قرار دارد و با توجه به نـسبيت شـناخت و آگـاهي          ) ابژه (»جهان«
هاي آگـاهي   نسبيت اين مفاهيم در واقع، تابع اليه   . نزد انسان، اين مفاهيم نيز نسبي است      

يابد و به تناسـب عمـق انديـشه،           و شناختِ انسان است كه به صورت پلكاني تحقق مي         
شود تـا   اين امر، خود موجب مي. گيرد هاي عميقتر ذهن قرار مي در يكي از اليهشناخت  
اي ديگر  اي به اليه وجود آيد كه از قبل نبوده است؛ چراكه انتقال انديشه از اليه   جهاني به 

و از سطحي از آگاهي به سطحي ديگر و به تبع آن از جهاني به جهاني ديگـر، موجـب                    
و در برابـر آن قـرار دارد بـه          » من«ان جوهر و ذاتي جدا از       شود آن جهاني كه به عنو       مي

جهاني ساختة ذهن بدل گردد و آن ثنويت مطرح شده را منتفي سازد؛ در چنـين حـالتي          
  شود و آفاق و انفس، درون و برون،  اين جهان در كارگاه ذهن به جهان معني بدل مي
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  .يابد عين و ذهن وحدت مي
هاي درون    هود و تفكر و به تبع آن شناخت اليه        براي شناخت  اين حالت گردشي ش      

  :توان به گفتة تيتوس بوركهارت توجه كرد و برون ذهن انسان و بطون عالم هستي، مي
. ترين جزء آن هـستي درونـي اسـت          نفس انسان، هستي دروني اوست و عقل كلي، دروني        

ه تعبيري دريافـت    از انسان را ب   » بيرون«اندامهاي حسي و قواي ذهني متناظر، جهان طبيعي         
تأثرات بيروني را با يكديگر     » حس مشترك «. گردانند  مبدل مي » دروني«كنند و به چيزي       مي

آورد؛ قـوة عاقلـه آنهـا را غربـال، و             دهد؛ قوة خيال آنها را در قالب تخيالت مـي           تطبيق مي 
كند تا در نهايت عقل كلي درسـت و نادرسـت آنهـا را از هـم متمـايز                   تسليم عقل كلي مي   

هاي متفاوت طبيعت بـشري را برحـسب تعـدادي دوايـر              سان حاالت و يا اليه      بدين. سازد  
توان مجسم كرد كه دايرة بيروني آن با حالت مادي متناظر است و مركز آن                 متحدالمركز مي 

  ).58: 1388بوركهارت، (با عقل كلي
ويد، گ گردش شهود و تفكر در دواير متحدالمركزي را كه بوركهارت از آن سخن مي       

بـه اعتقـاد    « :توان در سخنان كانت و پس از آن در سخنان هايدگر نيز مـشاهده كـرد                مي
. است) فاهمه(و تفكر   ) حس(كانت معرفت محدود بشري داراي دو جزء اساسي شهود          

يابد و تفكر به واسطة شهود محتوا و مضمون خود را اخذ             شهود از طريق تفكر تعين مي     
  ).167 :1381عبدالكريمي، (» كند مي

در واقـع چنانكـه   ) فاهمـه (و تفكـر  ) حـس (اين دو منبع معرفت بشري يعني شهود     
گويد از هم جدا نيست و از وحدت بنيادين و اساسي يا به تعبيـري وحـدت    هايدگر مي 

به اعتقاد هايدگر چنين نيست كه شهود و تفكر يا حـساسيت            « :است وجودي برخوردار 
شند بلكه ميان آنها وحدتي ذاتي و بنيادين وجـود          و فاهمه دو مستقل در كنار يكديگر با       

  ).167همان، (» دارد
وحدت ذاتي ميان شهود و تفكر، نـسبيت بطـون و ظهـور و درون و بـرون را بيـان                     

دارد  را از ميان بر مي) من(كند و اين خود نيز فاصلة ميان جهان بيرون و جهان درون        مي
كه بنا به سطح و درجـة خـود، جهـان و            ماند همان آگاهي است      و آنچه در اين ميان مي     

  .آورد را به وجود مي) مطلق بيان(زبان اين جهان 
دگرگوني آنهـا   . بنابراين انسان و جهان در عين ثبات هميشه در حال دگرگوني است           

هود نيـز از مرحلـة محـدود        شـ  ،تابع دگرگوني آگاهي است كه مبنـاي آن شـهود اسـت           
 سـر   درپـي آگـاهي را پـشت       ند و مراحل پـي    ك هاي حسي، حركت خود را آغاز مي       داده
آنگاه كه شهود به ايـن مرحلـه   . گذارد تا اينكه در نهايت به مرحلة شهود مطلق برسد     مي
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رسد و در اين مرحله شاهد نوعي وحـدت وجـود          رسد آگاهي نيز به اطالق خود مي       مي
  .شويم مي

 مطلق حـل و جـذب       پس از اينكه نفس آگاهي بسيار محدود انسان در پهنة بيكران آگاهي           
ن اصلي   به عدم تعي   -ن نفس آگاهي متبلور شده است      كه در قالب متعي    -شد و وقتي وجود   

ن وجـودي   ين جهان عيني نيز به عدم تعي      جا منتشر خود بازگشت، تمام صورتهاي متع       همه
گردد؛ زيـرا بـين حالـت ذهنـي ذهـن و حالـت عينـي عـالم پديـداري،                    اصلي خود باز مي   
  ). 89: 1383ايزوتسو، (ي وجود دارد همبستگي كاركرد

وحدت وجودي كه در سخن ايزوتسو بيان شد، گوياي بازگـشت انـسان كامـل بـه                 
  .اي است كه از آن صادر شده بود كانون آگاهي

آنچه تاكنون دربارة درون و برون يا به تعبيـري دربـارة ظهـور و بطـون گفتـه شـد،                     
كه به صورت تدريجي و اليه به اليه        شناسي،   شناسي و شناخت   همزمان با دو بعد هستي    

  :در حال گردش ميان مبدأ و معاد است، در اين اشعار از مولوي بخوبي بيان شده است
ــام   ــا آن مق ــو بنم ــان را ت ــدا ج  اي خ

  

ــالم      ــد ك ــي روي ــرف م ــي ح ــه درو ب  ك
  

 تــا كــه ســـازد پــاك از ســر قـــدم    
  

 ســــوي عرصــــة دور پهنــــاي عــــدم  
  

ــضا    ــا ف ــشاد و ب ــس باگ ــه اي ب  عرص
  

 خيـــال و هـــست يابـــد زو نـــواويـــن   
  

 تنگتــــر آمــــد خيــــاالت از عــــدم 
  

 زان ســبب باشــد خيــال اســباب غــم      
  

 بـــاز هـــستي تنگتـــر بـــود از خيـــال
  

 زان شــود دوري قمرهــا چــون هــالل      
  

ــان حــس و رنــگ     ــاز هــستي جه  ب
  

ــگ      ــت تن ــداني اس ــه زن ــد ك ــر آم  تنگت
  

ــدد  ــب و عـ ــست تركيـ ــت تنگيـ  علـ
  

ــس     ــب ح ــب تركي ــشد   جان ــي ك ــا م  ه
  

ــوي حــ  ــد دان  زان س ــالم توحي  س ع
  

ــران     ــب ب ــدان جان ــواهي ب ــر يكــي خ  گ
  

 امركن يـك فعـل بـود و نـون و كـاف            
  

ــاف      ــود ص ــي ب ــاد و معن ــخن افت  در س
  )3092-3100دفتر اول، (                                                                       

 -اي وجودي  يوسته از اليه  گذر انسان از ظهور به بطون و از بيرون به درون و عبور پ             
گيري مرحله به مرحلة آگـاهي        شناختي ديگر، تابع روند شكل     -شناختي به الية وجودي   

ايـن  . دهـد  اوست كه به طور كلي حركت متعالي او را به سوي مبدأ خويش نـشان مـي                
هـاي وجـودي و      دهد كه به صورت اثيري اليه      حركت متعالي در اثر نبض عشق رخ مي       

  .پوشاند نوردد و بطون را جامة ظهور مي  در ميشناختي انسان را
  ماند كه جهان درون را به جهان بيرون در واقع در اين گذار، عشق بسان برزخي مي

  : گويد رساند؛ مولوي مي كند يا به زبان دقيقتر، جهان غيب را به مقام تجلي مي  متصل مي
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 بهــر اظهــار اســت ايــن خلــق جهــان
  

ــان     ــا نهـ ــنج حكمتهـ ــد گـ ــا نمانـ  تـ
  

ــنو   ــاً شـ ــزاً كنـــت مخفيـ  كنـــت كنـ
  

 جــوهر خــود گــم مكــن، اظهــار شــو    
  

  )3028-3027دفتر چهارم،(                                                                                   

  مفهوم عشق 
 به طـور كلـي      ،اند  هرچند محققاني بزرگ براي بيان ماهيت عشق و تعريف آن كوشيده          

آيد، توجه   ث عرفاني هرگاه از ماهيت و چيستي اشيا يا مفاهيم سخن به ميان مي             در مباح 
هـاي   به اين نكته ضروري است كه ارائة تعريفي منطقي كه بيانگر تمـامي ابعـاد و جنبـه                 

گوناگون آن مفهوم يا شيء باشد، امكانپذير نيست؛ چراكه عشق به لحاظ جوهر و ذات،               
انيِ مطلق قرار دارد؛ بنابراين در اين جستار در پي          ممكن و حقيقت آن در پنه     فش نا تعري

توان بود بلكه هدف اين است كه از عشق با توجه بـه              ارائة تعريفي منطقي از عشق نمي     
اعتبار كاركرد آن در ساحتهاي مختلف وجودي سخن گفته شود؛ از جمله ساحت خلق              

 مـورد   ، كامـل اسـت    و آفرينش، ميان خدا و آيينة صيقل شدة او، كه همانا انسان عـارف             
  .گيرد بحث قرار مي

شـدت  «داند و معتقد اسـت كـه در قـرآن عـشق              عربي عشق را محبت مفرط مي      ابن
گويد ابن عربي مي. خوانده شده است»حب :  

توان بـر خـدا اسـم عـشق و عاشـق              كند اما نمي    توصيف مي  »شدت حب «خدا خود را به     
اشتن به عاشق روي آورد تا آنجا كه        اطالق كرد؛ زيرا عشق عبارت است از اينكه دوست د         

عشق مشتق از عشقه است  . با تمام ذرات او آميخته گردد و سراپاي وجود او را در بر گيرد             
  ).1386:261حكمت، (

توان به خليفـه     اند، مي  از ميان محققاني كه براي تعريف و بيان ماهيت عشق كوشيده          
هـاي     باز كرده و سـپس نظريـه       او بحث عشق را با ديدي فلسفي      . عبدالحكيم اشاره كرد  

افالطون را در مورد عشق كه در بيانات سقراط بازگو شده است، به اين ترتيب خالصه                 
  :كند مي

 عشق به منزله شوق و طلب جاودانگي در اشكال گوناگون آن از طريـق توليـد و از راه                    .1
   .آفرينشهاي هنري و فكري يا از طريق اعمال شجاعانه

تي به سوي مثال جمال اتّم به منظور سير و تماشاي آن در صافترين               عشق به عنوان حرك    .2
بـدان صـورت آن را سـير و تماشـا            صورتش كه روح پيش از پيوند با ماده و جهان حس،          

  .كرده بود
  ).53: 1383عبدالحكيم، ( عشق به منزله  واسطه ميان دو جهان .3
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. د نظـر بيـشتر اسـت      با توجه به موضوع مقاله، همخواني نظرية سوم، با بحـث مـور            
عشق شالودة ازلي عرفان است؛ چـرا كـه         : توان اين مسئله را بدين صورت شرح داد        مي

  .عرفان را فضايي ديگر است
اي ازلـي كـه    ساختمان تفكر و ساختار متن ادبي عرفاني در بستر ابديت و با شـالوده    

 اين وصال تنها با .شود، اما نقطه اوج تعالي آن وصال است         عشق نام دارد، بنيان نهاده مي     
  .شود طلوع خورشيد قدس مشرق در مغرب جان، محقق مي

عشق در اين نظام هستي و بر مبناي برزخـي بـودن ميـان دو جهـان درون و بـرون،                    
كنـد و بـا      جهان درون را با فرايندي سـحرآميز در تجليگـاه جهـان بـرون مـنعكس مـي                 

كـشاند كـه در       ظهـور مـي   افسونگري هرچه تمامتر، راز و رمزهاي وجود را بـه عرصـة             
مانـد كـه آن را        عشق در اينجـا بـه شـعري مـي         . اند  هاي پيچاپيچ آفاق و انفس نهفته       اليه
سر «عشق در اينجا نيرويي است كه     . اش تجلي است    اي نيست واگر هم باشد، قافيه       قافيه
كنـد و پژواكهـاي خـاموش و گنـگ      مـي  افشا» در حديث ديگران« را افسانه وار   »دلبران

را به نداهاي گوياي بيان متحول، و ازليت نهان را در كالبد ابديتِ تجلـي عيـان                 حقيقت  
  .سازد مي

كنت كنـزاً   «بطون، ظهور و عشق سه ضلع مثلثي است كه در حديث قدسي معروف              
؛ آملـي،   167: 3ق،ج1420ابـن عربـي،     (» مخفياً فأحببت ان أعرف فخَلقت الخَلق لكي أعـرف        

گنج نهان در اين حديث همان غيب است كه بر          . دهد  مي خود را نشان     )159و  102: 1347
هان هستي و آنچه در اين جهـان تـشخص          جبر  ) ايجاد( خلق. ذات خداوند داللت دارد   

 حلقة وصلي است كه غيـب و سـكون   ،كند؛ اما عشق يافته و ظهور پيدا كرده، داللت مي   
  .مل پوشانده استارادة خداوند را جامة ع را در فرايند خلق و ايجاد مكشوف ساخته و

تـوان   اين اضالع سه گانه گرچه بيانگر قوس نزول است، خواهيم ديد كه چگونه مي             
ساخت و ) انسان(اي براي سه ضلع مثلثي ديگر نزد موجودي برتر        از اين سه ضلع، آيينه    

  .نام قوس صعود را بر آن نهاد
  توان  كه مي، عشق و بيان )تفكر( اضالع سه گانة قوس صعود عبارت است از انديشه

عشق يـا ارادة خداونـد بـه        . عشق و نطق بيروني ناميد     آنها را نيز به ترتيب نطق دروني،      
اينكه ظهور پيدا كند و شناخته گـردد، سـكون هـستي را دريـد و فراينـدي از خلـق را                      
آغازيد؛ سريان سرچشمة فياض ازلي خود را در سرتاسر انحاي وجود متجلي ساخت و              

  .ا گستراندپايان خلق ر ابديت بي
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عشق براي انسان نيز حلقة وصلي است كه انديشة نهاني او و نطق پنهان درونـش را                  
اين تجلي، گاه در زبان، گاه در نوشتار و گاه در ديگر            . رساند  هاي تجلي بيان مي     به واحه 
  .شود هاي هنري به نمايش گذاشته مي تجليگاه

و حكمـت و فلـسفة آن را بـه    دهد  در اين راستا مولوي گوش به آواي تجلي فرا مي 
  :گويد كند و مي همنوعانش منعكس مي

 بهــر اظهــار اســت ايــن خلــق جهــان
  

ــان     ــا نهـ ــنج حكمتهـ ــد گـ ــا نمانـ  تـ
  

ــنو   ــاً شـ ــزاً كنـــت مخفيـ  كنـــت كنـ
  

ــو      ــار ش ــم مكــن اظه  جــوهر خــود گ
  

  )3028-3027دفتر چهارم،(         

  عزيمتگاه عشق
 است كه چون ذات احديت خواست نخستين خاستگاه عشق گويا از اين حديث مستفاد

كنت كنزاً مخفياً   «: كه از پردة غيب هويت به عالم ظهور پرتو افكند به آفرينش دست زد             
: 1347؛ آملـي،    167: 3ق،ج1420ابـن عربـي،     (» فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعـرف       

فريدم ؛ يعني من گنج پنهاني بودم، دوست داشتم شناخته شوم؛ پس عالم را بيا             )159و  102
 در ايـن حـديث      »شناخته شدن « خداوند و عشق او به       »دوست داشتن «. تا شناخته گردم  

صـورتي، متنـاهي از      گوياي حركتي ايجادي اسـت كـه بـه موجـب آن، صـورت از بـي                
  . نامتناهي و ابد از ازل بيرون آمده است

اين حركت ايجاديِ ناشي از انگيزش عشق الهي بدين سبب بود كه جالل و شـكوه                
 مخفي را كه همانا ذات اقدس احديت است در آيينة جمال و روشنايي تجلي عيان                گنج

سازد؛ و اين مطلب بيانگر اين است كه عشق، واسطه يا برزخي است كه جهان درون را                 
اي است كه اجمال جهان درون را در تفـصيل           كند و بسان آيينه    به جهان بيرون وصل مي    
 تمام آنچه در اين عالم هست، تجلي عشق است          بنابراين. سازد جهان بيرون منعكس مي   

اين تناظر  . و حركت تكويني عالم هستي، ظهور و بروز و زمزمة همين عشق ازلي است             
توان  ميان خالق و مخلوق، ميان ازل و ابد و ميان بود آن جهاني و نمود اين جهاني را مي 

دارد كـه همـان      يدر قالب دو مثلث به نمايش گذاشت كه اولي از قوس نزول پرده برمـ              
گنج نهان، عشق و آفرينش است و دومي از قوس صعود كه همان انديشه، عشق و بيان                 

كند و  بدين ترتيب عشق برزخي است كه جهان درون را به جهان بيرون وصل مي. است
مولـوي كوشـيده    . سازد ست كه ازليت نهان را در كالبد ابديتِ تجلي منعكس مي           اي آيينه

ن و آيينگي عشق را با بيان بديع خـود در مثنـوي معنـوي مـنعكس                 است اين برزخ بود   
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جهـاني بـه وجـد و        سازد و انسان عارف را براي درنورديدن دو جهان و رسيدن به بـي             
  .حركت در آورد

 نصر حامد ابو زيد به تشريح اين حـديث قدسـي از ديـدگاه ابـن عربـي پرداختـه،                    
  : گويد مي

، آن را »أحببـت « بنياد معنيِ آشكار و شناخته واژه ابن عربي در تأويل اين حديث قدسي بر 
كوشد تا با نَفََسِ     كند و در پي، عاشق مي      گيرد؛ عشقي كه نَفَس را تنگ مي       به معني عشق مي   

گونه، تجلـي ذاتـيِ      عميق و آه كشيدن، اندوه درون را بيرون ريزد و از تنگي درآيد و بدين              
ئـي، انـدوه گـشايي كنـد و از رنـج           »شرط الشي ب«ئي به مرتبه    »البشرط شي «الهي از پايگاهِ    

آمدِ اينكه او دوست داشت خويش را در چهره ديگـران بنگـرد از               نيز پي . تنهايي به در آيد   
گريهـاي خـويش را      ذات نام گرفته، هستي جلوه    » نفسِ«همين مرحله و در همين زمينه كه        

: 1386ابوزيـد، (» ه ذات هايي كه چيزي نيستند جـز بازتابهـايِ بيرونـيِ چهـر            آغاز كرد؛ جلوه  
  .)270ـ271

در آيينة وجودي انسان نيز حضور دارد اما بـه صـورت             بازتابهاي بيروني چهره ذات   
معكوس و در چارچوب حركت متعالي او به سوي ازليت و خفاسـت كـه در حقيقـت                  

؛ در ايـن   باشـد تواند مجالي ظهور انوار حق مستلزم آينگي روان پاك آدمي است كه مي      
مولـوي در بيـان ايـن امـر         .  ميان پيدا و پنهان و شب و روز نخواهد بود          صورت، مرزي 

  : گويد چنين مي
ــه   ــرق ن ــاك او را ش ــز روان پ  ج

  

 در طلوعش روز و شب را فرق نه          
  

 روز آن باشد كـه او شـارق شـود         
  

 شب نماند شب چو او بارق شـود          
  

  )585ـ586دفتر چهارم،(                                                                         
اين حركت صعودي متعالي نيز عريان شـدن و رهـا شـدن از تمـامي تعلقـات ايـن                    
جهاني را در پي دارد و اين خود گوياي ظرفيت و استعداد انسان عارف براي رسيدن به                 
فردانيت ازلي خويش و انتقال و حركت از بيكرانگي تعلقات ابدي به رهايي بيكران ازل               

مولوي اين حركت وجودي و متعالي انسان را، كـه          .  بازگشت به سرچشمة ازلي است     و
ترين شـكل ممكـن بيـان         به زيبا  ،اي براي آن حركت ايجادي و رشحي از آن است          آيينه

  :گويد  فرموده است و مي
 چون الف از استقامت شد به پـيش       

  

ــويش     ــاف خ ــيچ از اوص ــدارد ه     او ن
 گشت فرد از كسوة خوهاي خويش  

  

    شد برهنه جان به جان افـزاي خـويش          
 چون برهنه رفـت پـيش شـاه فـرد         

  

    شاهش از اوصافِ قدسـي جامـه كـرد          
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ــاه   ــاف ش ــيد از اوص ــي پوش  خلعت
  

 بــر پريــد از چــاه بــر ايــوان جــاه       
  

  )3612ـ3615دفتر پنجم،(                                                                               
ين حركت ايجادي كه آغاز آن، انگيزش عشق الهي بود و به آفرينش و تجلي منتهي      ا

الي انتقال فكر و انديشه از مرحلة پنهاني و بطون به مرحلة             گشت، نزد انسان نيز در البه     
ظهور و بيان در اثر انگيزش اثيري عشق، كه رشحي از آن انگيزش عـشق الهـي اسـت،                   

كه تجلي زيبايي كيهاني در زيبايي تجلي بيان منعكس         دهد و اينجاست     خود را نشان مي   
  .شود مي

  موالنا، شناخت و حادثة عشق
وجـود  . شخـصيتي علمـي بـود      الدين مولوي تا قبل از ديدار بـا شـمس تبريـزي،             جالل

شخصيت وي چون كوهي بود كه از ثبات و اقتدار و علم و تسلط و علو مرتبه حكايت                  
شـمس تبريـزي ايـن      . نوع جنبندگي نداشـت     هيچجوهري ساكن بود كه گويي      . كرد  مي

) نـي وجـود   (وجوشي عظيم مبدل ساخت و از راه عشقي كه در جان              سكون را به جنب   
  . گونه شد كه شد مولوي دميد، تمام ذرات وجودش را به رقص درآورد تا مولوي آن

جالل الدين كه سـرآمد شـوريدگان و جامـه چاكـان روزگـار و آتـش افروختـه در بيـشة                      
كـش بـود و همـه        فرزانگيها و آموزگار عشق دليرانه و وسوسه سوز و ديوانگيهاي            يشهاند

اي شرابخانة عالم داشـت و از سـر طربنـاكي و     گفت و سينه  سخن از وصال و معشوقي مي     
داد و مستانه و معربد درِ زندان ابد را       فرحزادگي به ريختن غم و گردن زدن انديشه فتوا مي         

توانست كرد و در بيانِ حال معشوق، نطـق        ي مراعات ادب نمي   شكست و در مست    درهم مي 
  ). 142ـ143: 1375سروش،(... شكافت  پوست او را مي

 ازلي بود كه هـر دو از         دليل انسجام و هماهنگي اين دو ابرمرد، رشحي از آن زيبايي          
محض اينكه به يكديگر رسـيدند، تمـام ايـن زيباييهـاي ازلـي                آن برخوردار بودند و به      

شد تا باالخره به زيبايي مطلق منجر شد كه همان وجـود و ماهيـت ذات اقـدس                    اعي  تد
شود؛ چراكه از عرفاي اسـالم نقـل          ناپذير مي   احديت است و اينجاست كه عشق تعريف      

يثربـي،  (يعني چون عشق كامل شود، همـان خداسـت          » تم العشق فهواهللا   اذا«شود كه     مي
  . بودد تعريف نيست، عشق نيز قابل تعريف نخواهطور كه اهللا قابل  و همان)55: 1377

داند و بر اين باور است، كسي كـه عـشق را توصـيف                مولوي عشق را خود حق مي     
  : كند كند درواقع خدا را توصيف مي مي

 دان، عــشق نيــز  پــس محبــت وصــف حــق
  

ــز     خــوف نبــود وصــف يــزدان اي عزي
 

  )2187دفترپنجم، (         
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ه حق از زمان خارج و نامحدود است، عشق نيز از هر نوع             گونه ك  گويد همان   بعد مي 
حد و مرزي خارج است و براي توصيف آن بايد از صدها قيامت گذشت و از زمان نيز                  

  :بايد فراتر رفت
 شــرح عــشق ار مــن بگــويم بــر دوام

  

 صــــد قيامــــت بگــــذرد و آن ناتمــــام     
  

 زانــك تــاريخ قيامــت را حدســت   
  

 صـــد كجـــا آنجـــا كـــه وصـــف ايزدســـت  
  

  )2189 -2190دفترپنجم، (
گويد كه عشق در تمام كاينات سريان دارد و مكـان و المكـان را                 موالنا همچنين مي  

  : تسخير، و همه را پر كرده است
ــري    ــر پ ــت و ه ــصد پرس ــشق را پان  ع

  

ــا تحـــت     الثـــري از فـــراز عـــرش تـ
  

  )2191دفترپنجم، (      
ي از بزرگتـرين عاشـقاني      الدين كه پير يگانه طريقت عشق است و يكـ           موالنا جالل 

نهايـت سـخن    است كه در تاريخ بشريت شناخته شده، طبيعي است كه از عشق تـا بـي        
اي سراسر وجودش را دربرگرفته و دل و جـان            گفته باشد؛ چراكه اين عشق چون شعله      

او را روشنايي بخشيده و او را از تمام تعلّقات مادي بشر رهـايي بخـشيده و از چنبـرة                    
  . نجات داده استجبر و اختيار 

خواستم از جنس خود كه او را قبلـه سـازم و روي               كسي مي « : گويد  شمس خود مي  
  ).166 :1378مدرس صادقي، (» بدو آرم

  :گويد موالنا مي
ــب    ــود را اي عج ــنم روي خ ــي ببي  ك

  

 تا چه رنگم همچو روزم يـا چـو شـب            
  

 ننمـــود نقـــشم از كـــسي هـــيچ مـــي     نقش جـان خـويش مـن جـستم بـسي          
  

  آخــر آيينــه از بهــر چيــست   گفــتم
  

 تا بداند هر كسي كو چيست و كيـست         
  

ــار   ــست اال روي يـ ــان نيـ ــه جـ  آيينـ
  

روي آن يــاري كــه باشــد زان ديــار   
  ) 96-92دفتر دوم،(       

آيد كه چـرا ايـن       شمس و موالنا هر دو جويا و طالب بودند اما اين پرسش پيش مي             
ه اين طلب در واقع نبض عشقي بود كه         در پاسخ بايد گفت ك    . دو بزرگ در طلب بودند    

بخشد؛ اين ظهور و تجلي، ذهن تماشاگران اين جهاني را به            ظهور و تجلي را حيات مي     
كند كـه    سازد و روشن مي    سوي تجلي آن يار ازلي در ساحت ابديت وجود رهنمون مي          
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ه و  عشق همواره در برزخيت پيوند ميان پنهاني و ظهور، ميان ازل و ابـد و ميـان انديـش                  
  . بيان قرار دارد

شمس از تضرع و ناله خود در درگاه خداوند براي آشنا شدن با يكـي از اوليـاي او                   
اش را بكلـي      برد كه كوه وجـودي      دارد و موالنا نيز در انتظار قيامتي به سر مي           مي  پرده بر 

اين خود نشانه دردي است كه جز       . هاي لطف و عنايت به رويش گشايد        بركند و چشمه  
سقراط در جواب سؤالي اينچنين و در خطـاب بـه           . يت دوست قابل درمان نيست    با عنا 

  :گويد تئاتتوس مي
خواهد زاييـده شـود و دردي         در تو چيزي هست كه مي     . اين درد، درد زايش است    «

بنـابراين تـا درد بـه اوج خـود          . )171 : 1382صـناعي، (» كشي، از بابت آن اسـت       كه تو مي  
مناسبت نيست كه در اينجا پـرده از ماهيـت    بي . گشتنرسد، تحقق زايش ميسر نخواهد   

  .اين درد بگشاييم
. دهد  گشودن پرده از ماهيت اين درد، ما را به سوي تعريف غزالي از عشق سوق مي               

پورنامداريان  بر آن است كه نزد غزالي معرفت بر عـشق و محبـت مقـدم اسـت؛ زيـرا                     
از راه حواس بـراي انـسان حاصـل     خوش بودن اشيا يا       غزالي عقيده دارد كه خوش يا نا      

  ).48-47: 1380(شود ويا از راه عقل  مي
آيد، همـان مـسئله تقـدم         حال آنچه از اين سخن براي بيان ماهيت درد به كار ما مي            

  شناخت بر عشق است؛ اما چگونه ؟
  :كنيم پيش از پاسخ دادن به اين سؤال به اين بيت از مثنوي موالنا عطف توجه مي

 تيجـه دانـش اسـت     اين محبـت هـم ن     
  

    كي گزافـه بـر چنـين تختـي نشـست            
  )1532فتر دوم، د(     

گفـتن اسـت؛      تقدم شناخت در واقع خود زاييده تفكر است و تفكر هم نوعي سخن            
نوعي تكلم كه زبانش، زبان درون است؛ زبـاني اسـت كـه در مقـام اسـتغراق انـسان و                     

هاي معنايي مبهم خـود       نباشتهكردنش در درون خويش و دسترسي وي به نهانخانه ا           غور
 چه زبان درون باشد و چه زبان    ،شود كه هر زباني     درد از اينجا آغاز مي    . آيد  به وجود مي  

كلمه در اينجا خود كانون درد است و تا زماني كه خلق نشود و              . برون به كلمه نياز دارد    
رسـد    وج مـي  اين درد هنگامي به ا    . به مقام نطق و تجلي نرسد، درد ادامه خواهد داشت         

گـردد و تفكـر    آنگـاه فراينـد زايـش محقـق مـي        . كه كلمه بر عرش تجلي نشسته باشـد       
  . كند خاضعانه و با اذعان هر چه تمامتر، جايگاه خود را به عشق تقديم مي
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دهد، اما فهم چگونگي محقـق گـشتن چنـين           تفكر، خود را در قلمرو عشق قرار مي       
  .  شناخت در ذهن توجه كنيمامري، مستلزم اين است كه به فرايند تحقق

وقتي به سازِكار فعاليتهاي ذهن و تفكر در مقام تحقق شناخت توجه كنيم و دگرديـسي                
 -شـود     كه به صورت پياپي بر ذهـن انـسان وارد مـي            -هاي شناختي را    ها يا داده    انديشه

گيـري    هاي شناختي اوليه، كه در اصـل شـكل          بريم كه داده   بنگريم به اين موضوع پي مي     
گيرد و در جايي   هاي جديد كناره مي     ناخت دخيل و مؤثر هستند، همزمان با ورود داده        ش

اي، يعنـي     اين امر نزد متفكر ممكن است به صورت لحظه        . شود  از قلمرو ذهن پنهان مي    
با توجه به ايـن مـسئله كـه از تـداوم فعاليـت ذهـن انـسان                  . لحظه، پديدار شود    به  لحظه

و از جايگاهي باالتر به بررسـي دو        ) زماني(ه نگاه تاريخي    توان از را   كند، مي  حكايت مي 
ايـن دو مرحلـه اعتبـاري را مرحلـة          . مرحله زماني يا تاريخي يك شخـصيت پرداخـت        

  .ناميم  مي»پسين« و مرحلة »پيشين«
 يك ساختار شناختي يا يك قلمرو معرفتـي وجـود دارد      »پيشين«در مرحله  اعتباري     
اين نظـام   . كند  ي به صورت منسجم و هماهنگ عمل مي       مند خاص  كه در آن نظام انديشه    

هاي معرفتي و شناختي خاصي است كه گـاه در قالـب تـصورات،             مند داراي داده   انديشه
البته اين مرحله خـود در       .شود  گاه در قالب زبان و گاه در قالب روش و منش ظاهر مي            

 بوده كه در مرحلـة      »ينپس«اي از زمان بر مبناي تقسيم اعتباري يا فرضي ما مرحلة             برهه
  .  نيز بوده است»پيشين«سابقتر، مرحلة 
هاي جديد شناختي، كـه بـه تـازگي وارد فـضاي ذهـن                 تمام داده  »پسين«در مرحله   

كند ويا در فرايند شـناختي جديـدي          هاي قبلي را به طور كلي حذف مي         شود، يا داده    مي
هاي جديد در هـر دو        داده. ردگذا  اي جديد منجر بر آنها مي       شود و صبغه   در آنها حل مي   

شود ويا تغييراتي بنيادين يا غير بنيـادين در نظـام             حالت يا به خلق نظام جديد منجر مي       
ها، زبـان و      اي به طور خودكار در عرصه تصورات، انديشه        به گونه   كند تا  قبلي ايجاد مي  

  .شود روش و منش ظاهر مي
  پي در ذهن حضور دارد و اگر در اين دو مرحله اعتباري به صورت تعاقبي، يعني پي

اي ازلي بر اين ذهن حاكم شده و هدف           اين ذهن، ذهن يك عارف باشد، گويي گردونه       
انـساني   -آن پااليش و تصفيه است؛ يعني ذهن اين عارف را از هر آنچه با فطرت الهـي               

كند تا اينكه اين شناخت به نوعي شـناخت اشـراقي    او سنخيت نداشته باشد، پااليش مي  
ايـن حـضور در شـدت و        . بدل شود كه در ذات خود گوياي حضور در عالم معناسـت           



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

7
مار

، ش
27

ار 
،به

13
89

 

  مثنويمولوي در  از ديدگاهجهان درون وجهان برون   ميانيل نسبت                         تحل

  

113


. هاي شناختي آن اسـت     ضعف، خود تابع ميزان رهاشدگي از تعلقات اين جهاني و داده          
از سـوي ديگـر، اسـتعداد       . شناخت اشراقي نوعي استحضار يا حضور بخـشيدن اسـت         «

و فكـر و  [ن رهاشـدگي جـان   استحضار يا حضور بخشيدن با درجة تجـرّد، يعنـي ميـزا    
 وقتـي معرفـت و      ).217: 1378شـايگان، (» جهـاني بـستگي دارد     شناسا از مادة ايـن    ] انديشة

جهاني نيست بلكـه كـامالً       هاي آن، ديگر اين    رسد كه داده   اي مي  شناخت به چنين مرحله   
هاي ازلي معرفـت      آورد و داده   جهاني و دروني است، عشق ناگهان از درون سر بر مي           آن
كنـد و    ا، كه مطلقاً آن جهاني است، به ساحت ابديتِ تجلي و عرصة ظهور منتقـل مـي                ر

  .گيرد ست كه  تفكر در ساحت بيان و ازليت نهان در ابديتِ تجلي قرار مي اينجا

  عشق و جهان درون و برون
گيري حادثه عـشق      از آنجا كه موضوع عشق صبغه انتزاعي دارد، بررسي چگونگي شكل          

وجـه از راه      ا، كه بعد از ديدار با شمس رخ داده است، هرگـز و بـه هـيچ                و نوزايي موالن  
اي از توصـيفات نيـست، امكانپـذير          كه در واقع جز مجموعـه     ) تاريخي(هاي بيروني   داده

بـا توجـه بـه      . اي از راه درون اسـت       بنابراين تنها راه ممكن بررسي چنين حادثه      . نيست
كند، تبيـين فراينـد تحـول و          يدا و پنهان مي   هاي دروني، كه خود را در حلّه سخن پ          داده

موالنا از مقام تفكـر درون، كـه انبـاني از           . نپذير است   دگرگوني ذهني و ذاتي موالنا امكا     
درد و كشمكشهاي اثيري در خود داشت به نوزايي و مقـام عـشق كـه خلـق، تجلـي و                     

اسـت، ذاتـاً    رسد و در اين ميان زبان بود كه در عين اينكه خـود بـرزخ                  حضور بود، مي  
اين زبان در مرحلـه پـيش از عـشق زبـاني            . تواند باشد   چيزي جز جهان نطق تجلي نمي     

            كـرد امـا     ن را بيان مـي    ازلي بوده است كه در نطق خاموش خود درد و اندوه بيكران تعي
ابد يعنـي جويبارهـاي تجلـي    ) بيان(وقتي پژواك اين نطق خاموش در جويبارهاي زبانِ    

شـود؛ يعنـي نطـق        بيـان آن در جهـانِ ظهـور آغـاز مـي            عشق و پيچد، سرايش قصه      مي
  . شود بدل مي) عشق(جهاني  به بيان اين) تفكر(جهاني  آن

  گيري با توجه با آنچه گذشت، شايد بتوان گفت نقش زبان در فرايند خلق و شكل
سـازد؛ چـرا كـه وقتـي          حادثه عشق اين باشد كه مرز ميان تفكر و عشق را مشخص مي            

حله انديشيدن است و زبان او زبان درون است در واقع در مقام تفكر قـرار                انسان در مر  
 انديشه نيازمنـد زبـان   .توان از هم جدا كرد    دارد و در چنين مقامي زبان و انديشه را نمي         

است؛ چرا كه زبان با توجه به بعد هستي شناسانة آن خود بر ساحت هستي داللت دارد                 
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زبـان  «گويد كـه     از اين رو هايدگر مي    . كند هار نمي و هستي هرگز بدون زبان خود را اظ       
، 1384: خـاتمي ( »كنـد  را بيان مي  ] موجودات[خانة هستي است و وجه هستي هستومندها        

آغـازد؛     تفكر، خود مقامي است كه انديـشه در آن فراينـد تجلـي و ظهـور را مـي                   .)223
دارد تا بدين     مي  ه بر فرايندي كه از وجود دردي كه پايانش رهايي از عالم تفرد است پرد            

 يا جهان بيان و ظهور، فراهم گـردد و          »كلمه«طريق پيوستن به جهاني ديگر يعني جهان        
شود با توجه بـه   چند ذاتاً منقلب نمي      وقتي اين فرايند دردآميز به ثمر بنشيند، آن تفرد هر         

گـردد و   شـود، منـشعب مـي    دگرديسي كه بر ذات از ناحيه  ظهور و تجلي عـارض مـي         
كند تا در عين تفرد از  عاب خود را در زبان بيروني يعني زبان تجلي و بيان نمايان مي        انش

در اينجـا عـشق،     .  بـردارد   آفرينش نامتناهي يا به تعبيري ديگر از عـشق نامتنـاهي پـرده            
شود و زبان او زبان حضور و تجلي است و هر جـا سـخن از عـشق                    جايگزين تفكر مي  

  :گويد موالنا مي. هور استباشد در واقع سخن از تجلي و ظ
 عشق خواهد كين سخن بيرون بـود      

  

 آيينــه غمــاز نبــود، چــون بــود       
  

 )33دفتر اول، (     
  :يا در جايي ديگر مي گويد

 چــون ز راز و نــاز او گويــد زبــان 
  

ــد آســمان    ــستر خوان ــا جميــل ال  ي
  

  در پشم و پنبه آذر اسـت       ؟ستر چه 
  

 تا همـي پوشـيش او پيـداتر اسـت       
  

 شم تا سرش پنهـان كـنم       چون بكو 
  

 سر بر آرد چون علـم كاينـك مـنم           
  

 رغم انفم گيـردم او هـر دو گـوش         
  

 پوشي بپوش   كاي مدمغ چونش مي     
  

 جوشـيده اي     گويمش رو گرچه بـر    
  

 اي   همچو جـان پيـدايي و پوشـيده         
  

  ) 4732- 4736دفتر سوم،(          

  عشق در انديشه  موالنا
 و مقصود مثنوي در يـك جملـه و حتـي يـك كلمـه                اگر بنا باشد عصاره و زبده مفهوم      

 . يافته نخواهد شدمفهوم عشق گمان چيزي فراتر و مهمتر از  خالصه شود، بي
  شود كه زمينه  فراواني و گوناگوني مباحث مثنوي سبب پنهان ماندن اين حقيقت نمي

 هـم  اي همه مباحث مثنوي را بـه        عشق مانند رشته   .اصلي تمامي اين مباحث عشق است     
پيوسته و حركت به جهت مشخصي كه همانا مبدأ هستي و عشق است در تمام مثنـوي                 

در . به عالوه، مفهوم غزليات شمس چيزي جز تبيين و تفسير عشق نيست           . مشهود است 
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بخش زير با استناد به ابياتي از مولوي به اهميت و مفهوم عشق نزد ايـن عـارف بـزرگ                    
  :پردازيم مي

شناسانة  ا عنايت به فرضيه پژوهش مبتني بر نقش زيبايي        با توجه به آنچه گذشت و ب      
برزخيت عشق در ميان عالم لفظ و معني و جايگاه معرفتي عشق به عنـوان حـد واسـط                   

توان به اين نكته اشاره كرد كه مولوي عشق و اشتياق خـدا بـه     ملكوت، مي  عالم ملك و  
رد كه اين هستي، هويـت      داند و بدين امر باور دا      شناخته شدن را علت خلق و ايجاد مي       

ستاند و باور به بود و وجود و هستي از برقراري نـسبت آن               و معني خود را از عشق مي      
  :گويد مولوي مي. با عشق است

 گر نبودي عشق هستي كـي بـدي       
  

 كي زدي نان بر تو و تو كي شدي          
  

  )2012دفتر پنجم، (                                                                        
  :گويد و يا آنجا كه مي

 گر نبودي بهر عشق پـاك را       
  

 كي وجودي دادمي افالك را      
  

  )2737دفتر پنجم،(
  :فرمايد طور مي و همين

 پاك الهي كه عدم بر هم زنـد       
  

 مر عدم را بر عدم عاشق كنـد         
  

  )1206دفتر پنجم،(
 پديده شگرف عـشق را    را چشيده،    موالنا، كه خود درد آشناي عشق است و طعم آن         

 و به پايـان      كرده  افكار و آثار خويش قرار داده و كتاب مثنوي را با آن آغاز              رمز گنجينه 
مولوي عشق نيستي يعني خفا و ازليت پنهان به ظهـور و تجلـي را علـت                 . رسانده است 

  : فرمايد اول مي  چنانكه در دفترداند؛ هرگونه تجلي و ظهور مي
 لذت هـستي نمـودي نيـست را        

  

 عاشق خود كرده بودي نيست را        
  

  )606دفتر اول، (
   تعابير موالنا از عشق

 :عشق، نردبان آسمان است
  :برد   عشق نزد مولوي چون نردباني است كه دل را به معراج آسمان مي

 جــان فــدا عــشق را كــه او دل را 
  

ــرد    ــمان نب ــراج آس ــه مع ــز ب  ج
  

  )980غزل (
ــين   ــمان هفتم ــر آس ــر روي ب  گ

  

 و نردبانـست اي پـسر     عشق نيكـ  
  

  )1097غزل (
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  :عشق، راهبر معني و راهگشاي رمزهاست
، و دريايي است كه مـوج آن گـوهر و           اعشق در نظر موالنا دريايي است كه قعرش ناپيد        
  :سوي معناست گوهر آن اسرار است و هر سويي از آن راهي به

 عشق درياييست و موجش ناپديد   
  

 آب دريــا آتــش و مــوجش گهــر 
  

 سرار و هـر سـويي ازو       گوهرش ا 
  

ــر    ــي راه ب ــالكي را ســوي معن  س
  

  )1096غزل (
  :عشق، كيمياي هستي است

كند و     عشق نزد موالنا كيميايي است كه وجود خاكي انسان را به گنج معاني مبدل مي               -
گـاه  . اهللا است كه براي هر چيزي دارو و براي هر دردي درماني دارد              چون عيساي روح  

كننـده همـة تلخيهـا و سـختيها          كند و گاه شيرين    جالينوس تعبير مي  از آن به افالطون و      
  :بخشد كند و به مردگان حيات مي داند؛ مسها را به زر مبدل مي مي

ــاي كيمياسازســت عــشق  كيمي
  

 كنـد   خاك را گـنج معـاني مـي        
  

 شـود   اهللا طبيبي مي    ه چو روح  گ
 

 كنـد   گه خلـيلش ميزبـاني مـي       
  

 )822غزل (
 داي مـا   شادباش اي عشق خوش سو    

  

ــا    ــاي مـ ــه علتهـ ــب جملـ  اي طبيـ
  

ــا  ــاموس مـ ــوت و نـ  اي دواي نخـ
  

ــا    ــالينوس م ــون و ج ــو افالط  اي ت
  

  )23 -24دفتراول، ( 
 از محبــت تلخهــا شــيرين شــود

  

 هــا زريـن شــود  از محبـت مـس   
  

 از محبــت دردهــا صــافي شــود
  

ــا شــافي شــود    از محبــت درده
  

 كنــد از محبــت مــرده زنــده مــي
  

ــده    ــاه بن ــت ش ــياز محب ــد م  كن
  

  )1529 -1531دفتراول، (
  :عشق، آب حيات است

  :كند عشق، كوثر است؛ آب حياتي است كه عمر را ابدي مي
 كوثر است اين عشق يا آب حيات      

  

 كنـد   حـد و غايـت مـي        عمر را بي   
  

  )821غزل (

  :عشق، ترك اختيار است
عشق، ترك اختيار كردن است و مستي عـشق سـبب ذوب شـدن در آن و بيخودشـدن                   

  :ستا
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  در عشق باش كه مست عشقست هرچه هست
  كــار و بــار عــشق بــر دوســت بــار نيــست  بــي                                                        

  گويند عشق چيست بگو ترك اختيار
ــار نيـــست                                                           ــار نرســـت اختيـ ــو ز اختيـ   هركـ

  )455غزل (                                                                                                  
هرچند ماهيت عشق از انظار پنهان است، حيرت و احوال عجيب آن بـراي همگـان                

نـد در حـسرت     ا  جان شاهانِ جان كه در واقع همان عارفان و كـامالن          . قابل رؤيت است  
  : برند ي از ماهيت او به سر ميا ادراك و فهم شمه

ــانگي   ــشق را بيگـ ــالم عـ ــا دو عـ  بـ
 سخت پنهـان اسـت و پيـدا حيـرتش         
 غيـــر هفتـــاد و دو ملـــت كـــيش او

 مطرب عشق ايـن زنـد وقـت سـماع          
  

 انـــدرو هفتـــاد و دو ديـــوانگي     
 جان سـلطانان جـان در حـسرتش       
 تخت شاهان تخته بنـدي پـيش او       
ــدي صــداع  ــد و خداون ــدگي بن  بن

  

 شق دريــاي عــدمپــس چــه باشــد عــ
  

ــدم      ــا ق ــل را آنج ــسته عق  در شك
  

  )4719 -4723دفتر سوم، (
  :عشق، ميدان مخاطره است

. عشق ميداني است كه هركس را ياراي ورود در آن نيست؛ تنها جاي مردان مـرد اسـت           
شود اين است كـه نـااهالن و           موالنا دليل محنت و باليي كه از عشق صادر مي          به اعتقاد 

 :اين مفهوم مقدس فاصله بگيرندنامحرمان عشق از 
ــود؟  ــوني ب ــرا خ ــشق از اول چ  ع

 

ــود   ــي ب ــه بيرون ــزد هــر ك ــا گري  ت
  

  )4752دفتر سوم،(     
  :عشق، عامل اتحاد عبد و معبود است

  بازد و چون خواسته اين  در نگرش عرفاني موالنا خداوند با خويشتن نرد عشق مي-
اي بـراي محبـت او        سـت تـا وسـيله     حقيقت را آشكار كند، مخلوقات جهان را آفريده ا        

  : باشند
ــاختي    ــر آن برس ــا به ــن و م ــن م  اي

  

 تا تو با خود نرد خـدمت بـاختي          
  

 تا من و توها همه يـك جـان شـوند           
  

ــان شــوند     عاقبــت مــستغرق جان
  

 »كـن «همه هـست و بيـا اي امـر         اين
  

ــ   ــزه از بيـ   و از ســـخن اناي منـ
  

  )1787-1789دفتر اول،(
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  :تعشق، توصيف ناپذير اس 
دارد كه امـر توصـيف حقيقـي و           كند، اذعان      موالنا هرچند در تعريف عشق تالش مي       -

تواند عشق را تعريف كند؛ چنانكه      كامل عشق، غيرممكن، و تنها خود عشق است كه مي         
  :تواند دليل آفتاب باشد تنها آفتاب مي

 عقل در شرحش چو خر در گِل بخفت       
  

 شرح عشق و عاشقي هم عـشق گفـت          
  

 آمـــــد دليـــــل آفتـــــاب آفتـــــاب 
  

ــاب    ــد از وي روي مهت ــت باي ــر دليل  گ
  

  )115 -116دفتراول، (
 عشق را از كس مپرس از عشق پرس       

  

 عـشق ابــر درفــشان اســت اي پــسر   
  

 ترجمـــاني مـــنش محتـــاج نيـــست
  

 عشق خود را ترجمان است اي پسر        
  

  )1097غزل (
يابـد؛ بنـابراين      يكننده نم   گويد باز هم جوابي قانع       موالنا هرقدر از عشق سخن مي      -

نشيند بلكـه بتوانـد از ايـن راه نـشاني يـا               دهد و با او به گفتگو مي        به عشق تشخص مي   
  :معنايي از حقيقت آن بيابد

 گفتم عشق را شبي راست بگو تو كيـستي        
  

 گفت حيات باقيم عمر خـوش مكـررم         
  

 گفتمش اي برون ز جا خانه تو كجاست گفت         
  

ــرم     ــدة ت ــم پهلــوي دي  همــره آتــش دل
  

 هـا مـنم     هـا مـنم قيمـت كاسـه         غازة اللـه  
  

 هـا مـنم كاشـف هـر مـستّرم           لذت ناله   
  

 كند كز پي توست گردشم      چرخ نداش مي  
  

 كنـد كـز رخ تـو منـورم          ماه نداش مـي     
  

  )1402غزل( 

  گيري نتيجه
بر اساس آنچه در اين جستار آمده است، عشق عرفاني از ديدگاه مولوي، نيرويي اسـت                

همچنـين  . كشاند هاي پنهاني خود به سوي ظهور و تجلي مي          از اليه  ها را  كه همة پديده  
» كلمـة «گونه كه خداوند متعال در عين تنزّه از هـر گفتـار وسـخن،     نشان داده شد همان 

خويش را عين تجلي ذاتش مقرر فرموده، عشق را برزخ ظهور و تجلي خود نيـز قـرار                  
 و تجلي انديشه و تفكر و مسير        انسان عارف نيز عشق را برزخي براي ظهور       . داده است 

صعود به حق قرار داده است؛ چراكه بدون عشق هيچ چيز توان آن را نخواهـد داشـت                  
  . كه به عرصة تجلي و ظهور برسد



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

7
مار

، ش
27

ار 
،به

13
89

 

  مثنويمولوي در  از ديدگاهجهان درون وجهان برون   ميانيل نسبت                         تحل

  

119


در اين پژوهش آشكار شد چگونه نبض عشق، كـه بـه صـورت اثيـري در جريـان                   
راسوي آفاق و   اولياي الهي سريان داشت و شمس و مولوي را از ف           نفسهاي ياران حق و   

ايـن  . انفس به سوي هم فراخوانده بود، آن دو را براي تجلي در برابر هم دعـوت كـرد                 
تجلي، ظهور انديشه در ساحت بيان را به همراه داشته، و مثنوي معنوي، غزليات شمس               

پس عشق برزخي است كـه جهـان        . و مقاالت شمس تبريزي ثمرة طبيعي آن بوده است        
ايـست كـه انديـشه و تفكـر را در            عـشق آيينـه   . كنـد  تصل مي بيرون را به جهان درون م     

از ديدگاه مولوي، عـشق شـعري اسـت كـه او را             . سازد ساحت بيان و زبان منعكس مي     
 را  »سـرّ دلبـران   «در واقع قافية شعر هستي، تجلي حـق اسـت؛ تجلـي كـه               . قافيه نيست 

يقـت را بـه      افشا كرده، پژواكهـاي خـاموش و گنـگ حق          »در حديث ديگران  «وار   افسانه
لباس غزليات شمس ومثنوي معنوي انعكاس داده است و ازليت           نداهاي گوياي بيان در   

  .سازد نهان را در كالبد ابديتِ تجلي عيان مي
نظام انديشگاني مولوي، معرفت و شعر، روحي يگانه دارد و ابديت از دل ازليت بـر     

  .شود ه ميخيزد؛ اسطوره در زبان و ذهن او جاودانه، مستمر و پايند مي

  منابع
انـستيتو ايـران و فرانـسه پژوهـشهاي         : ؛ تهـران  جامع األسرار و منبـع األنـوار      آملي، حيدر؛   . 1

  .1347/1969علمي،
  .ق1420انتشارات دار الكتب العلميه، : ؛ بيروتالفتوحات المكيهابن عربي، محيي الدين؛ . 2
نـشر نـي،    : سـتگو؛ تهـران   ؛ ترجمة سـيدمحمد را    چنين گفت ابن عربي   ابو زيد، نصر حامد؛     . 3

1388.  
انتـشارات  : داري؛ تهران ؛ ترجمة مهدي سررشتهآفرينش، وجود و زمان   ايزوتسو، توشيهيكو؛   . 4

  .1383مهر انديش،
مؤسسة : ؛ ترجمة حسن آذر كار، تهرانشناسي سنتي و علم جديد     جهانبوركهارت، تيتوس؛   . 5

  .1388انتشارات حكمت، 
  .1380انتشارات سخن، : ؛ تهران آفتابدر سايه ؛پورنامداريان، تقي. 6
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1386.  
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