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مباني فهم حکمت دیني در گفتمان مولوی


مجید صادقي حسنآبادی -محمد نصراصفهاني
چکیده

مولوی معارف دینی و آسمانی را حکمت دینی ناميده است .دین نه تنهاا ا نراا او معا ات اسات
بلکه معا تی محکم ،استوار و بی رقيب است .حکمت دینی ا نرا مولوی ،حکمت متعاليهای اسات
که در پی تبيين و ارائه راهکارهای تعالی معنوی انسان است .دیگا حکمتها ،حکمتهاای دنياوی
هستند و وظيفه تبيين معاش و مناسبات این جهانی را با عهده دارند.
مولوی حلقه واسط بين انسان و حکمت دینی را خودشناسی ،حقشناسی و متنشناسی میداناد.
به نرا موالنا کسی که این سه مقدمه که مجموعاً پيشنيا هم حکمات دینای و در حقيقات من اق
هم آن است را نشناسد ،نباید انترار هم این حکمت را داشته باشد .موالنا که پيش همهای خود را
ا عا ان گا ته است معتقد است بين عا ان و هم حکمت دینی پيوند ناگسستنی وجود دارد چون
ا نرا او عا ان اصوالً متکفت تبيين پيشنيا های هامنوتيکی حکمت دینی است به این معنا که عاارف
به خود حقيقی ،حقيقتحق عارف است لذا توان هم متن حکمت دینی را دارد .ا نرا او تفاوت باين
عا ان و لسفه عصا او این بوده است کاه آن لسافه اقاد خودشناسای و حاقشناسای و در نتيجاه
متنشناسی کامت بوده است بنابااین ا لسفه نباید انترار هم حقيقی حکمت دینی را داشت.
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به نرا مولوی انسانِ نيست شده به هنگامِ شدت اشتياق به وصت و پس ا وصت به هست ،وحی
و حکمت را دریا ت میکند .عالیتاین و نابتاین این وحیها که نصيب مشتاقتاینِ وصت جویان
شده است حکمت دینی است ،که نوعِ ختمی ماتبت آن ،در قاآن تجلی یا ته است .قاآن متن نااب
و دست نخوردهای الهی باای نی های جدا ا تاده ا نِيِستان معنا و ق اهاایِ االابِ دریاا و عاشاقانِ
وصتجویِ هستی است.
مولوی معتقد است االبان تجابه نبوی و حکمت دینی نباید این متن وحيانی را باا دیگاا متاون
مقایسه کنند چاا که اوالً این متن همچون دیگا متون نيست و ویژگیهای خاص خود را دارد .ثانيااً
هم آن ا من ق ویژهای باخوردار است و مبانی و قواعد هم خود را میالبد.
واژههای کلیدی
مولوی ،حکمت ،دین ،حکمت دینی ،قاآن ،وحی ،عقت ،تأویت ،هامنوتيک
مقدمه و طرح مسئله
تفاوت بين عالم تجابی ،يلسوف ،عارف و پيامبا در نحوه مواجهه و شيوة و من اق تعامات آنهاا باا
حقيقت است .این شيوهها در یا تههای آنان تفاوت اساسی ایجاد می کند .دستاوردهای دانشامند ،ا
واقعيت ،تجابی است .دستاورد يلسو ان ا حقيقت ،عقالنی است .دستاوردهای عار ان ا معا ت،
باانی و شهودی است .دستاوردهای پيامباان ا حقایق ،وحيانی است .با وجودی که تجاباه وحای،
تجابه همگانی نيست ولی بخش اساسی آن باای ات همگان و خاد آدميان اگا نگویيم بالجمله،
ی الجمله مبيّن ،قابت تحقيق ،تبيين و تفسيا است.
تفاوت یا تههای پيامباان با دیگاان در این است که موضوعات وحيانی منحصا به اماور تجابای
یا معقول و مشهود نيست تا در ماه علمی خاص دسته بندی شود بلکه نگاهی متفاوت ،باا هاد ی
ویژه به همه اموری دارند که انسان به نحوی در تعالی معنوی خود با آن سااوکار دارد .هام ا آب،
باران ،آسمان و مين سخن میگوید ،هم ا تولد و ماگ ،هم ا ااغوت و نبای ،هام ا سياسات و
اقتصاد ،هم ا باهان ،تعقت ،تفکا و معا ت و هم ا سيا و سلوك و تقاب ولی جانس کاالم ناه ا
جنس علوم تجابی ،نه ا جنس دانش لسفی و نه ا جنس شهود عا انی است ،با این حال باا ایان
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علوم بيگانه نيست چون ها یک ا آنها میتوانند در حد خود نسبت به آماو ههاای وحياانی تأمات
داشته ،آن را هم کاده و نسبت به آن داوری کنند .قاآن کایم نه تنها ا این داوری ابایی ندارد بلکه
اصوالً به همين منرور نا ل شده است و چنان به خود اامينان دارد و حتی اميدوار است همگان باا
تخصص خود با آن روباو شوند و در آن خادور ی کنند« :تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَاابِ الْمُبِاينِ ،نِنَاا زَنَْلْنَااهُ
قُاْآنًا عَاَبِيا لَعَلَکُمْ تَعْقِلُونَ» (سوره یوسف ،آیه )2
مَن ِق را اگا دانش شناسایی و ارائه روش درست اندیشيدن بدانيم علم شناساایی یاا من اق هام
دین شاخه ای ا آن خواهد بود که به شناسایی دین و روش درست اندیشيدن در دیان مایپاادا د.
ها یک ا عالما ن تجابی ،يلسو ان و عار ان و ...با اساس معارف مابوط به رشته تخصصی خاود،
هم و نگاش خاص و تأمت ویژهای نسبت به دستاوردهای انبياء و معارف وحيانی پيادا کااده و باا
من قی خاص به هم ،تفسيا و تعبيا کالم الهی همت گماردهاند .بنابااین اندیشيدن و هميادن دیان
روشها و الگوهای مختلفی دارد .یکی ا این الگوها الگویی است که محدثين ارائه کادهاند الگاوی
دیگا ا آن متکلمين است ،عا اا و السافه هام روش هاای خااص خاود را دارناد کاه مبتنای باا
پيش همهای ویژة ها یک است.
نگاه مالی رومی به دین و قاآن نه نگاه یک دانشمند جهانشناس ،ابيعیدان ،ریاضایدان ،قياه،
محدث ،مفسا ،متکلم یا يلسوف بلکه به عنوان یک عارف ،قاائات ،هام و تفسايا خاصای اسات.
عارف در مواجهه با دین من ق خاص خاود را دارد .حلقاه واسا ه باين او و دیان ،مباانی خااص
هستیشناسی و انسان شناسی عا انی است .با وجودی که ایان مباانی در هاا یاک ا عا اا انادکی
متفاوت است ولی چون در اکثا قواعد مشابهت دارند ،قاائت آنها ا دیگاا نحلاههاا متماایْ اسات.
م العه اجمالی يه ما يه و مثنوی معنوی بهاه گيای عميق و گساتاده موالناا ا قااآن را باهخاوبی
نشان می دهد ب وری که باخی ا محققين حدود چهار هْار الهام و اقتبااس مولاوی ا قااآن را در
مثنوی نشان دادهاند( .خامشاهی و مختاری )2832( ،ص )566-586در این نوشته سعی با آن است
تا چيستی معا ت دینی را ا منرا یکی ا باجستهتاین دین شناساان عاارف مسالک یعنای موالناا
جالل الدین رومی شناسایی کنيم و ا چگونگی هم و من ق هم او پادهبااداری کنايم .نتاایج ایان
بارسی میتواند راهگشایی نو در معا ت شناسیِ دینیِ عصا جدیاد کاه ا نيا هاای اساسای جامعاه
اسالمی است ،باشد.
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 -1حکمت دیني
حکمت دنیا فزاید ظن و شک
حکمت دیني برد فوق فلک

حکمت ا اتقان و اِحکام ریشه می گياد و به علم متقن و دانشی که با پایههای محکام و اساتواری
بنا شده باشد ااالق می شود .ا نگاه موالنا دین معا ت است اما ناه ا ناوع معاارف معماول بلکاه

معا تی محکم و استوار کاه ا آن باه «حکمات» تعبياا مایکناد .او در مقدماه د تاا ساوم مثناوی
مینویسد« :حکمتها سپاهيان یْدان اند که خداوند ،مایدان را بدان نياومند گاداند و دانش آناان را
ا شائبه نادانی و دادگای آنها را ا شائبه ستم ،و بخشندگی آنان را ا شائبه ریا ،و بادباری آناان را
ا شائبه بیخادی پاك می کند .آنچه ا دریا ت آخات ا ایشان دور است به ایشان نْدیک میسا د
و آنچه را ا عبادت و کوشش در راه حق با آنها دشوار است آسان میکند .اینگونه حکمت نتيجاه
سخنان روشن پيامباان و دالیت آنان است ا اساار الهی و چياگی مخصوص خداوند اسات کاه باا
عار ان خبا میدهد ».حکمت در اص الح عا ا ،علم باان قاآن است و دانشی است کاه بناده را ا
این جهان دور کاده و به عالم غيب و هستی حقيقی نْدیک و آشانا مایساا د( .اساتعالمی،2831 ،
ص )226 .به نرا موالنا حکمت ،حيات بخش جان انسان های رشد یا ته است همانگوناه کاه غاذا
حيات بخش تن او حکمت تعالی بخش روح اوست:
معددده را خددو کددن بدددان ریحددان و گد

تدددا بیدددابي حکمدددت و قدددو

رسدد
()5745/5

او با اشاره به حدیث نبوی مبنی با اینکه «اَلْحِکْمَةُ ضالَّةُ الْمُؤْمِنِ یَاخُذَهَا حَيثُ وَجَدَهَا» حکمت و
دانش حکيمانه را گمشده جانهای پاك دانسته و معا ت دینی را تحت عنوان «حکمت قاآن» همان
گمشده مومن معا ی میکند.
حکمددت قددرآن چددو ضددالم منمنسددت

هددر کسددي در ضددالم خددود موقنسددت
()5112/5

موالنا ا معا ت دینی به «حکمت دینی» تعبيا میکند و آن را در مقابت حکماتهاای دیگاا کاه
دنيوی است قاار میدهد« .حکمت دینی» عامتا ا «حکمت قاآنی» است .به نرا او حکمات دینای
حکمتی متعالی است چاا که آدمی را وق لک باده و با آسمان پيوند میدهد:
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حکمددت دنیددا فزایددد ظددن و شددک

حکمدددت دیندددي بدددرد فدددوق فلدددک
()3523/5

به اعتقاد موالنا انسان باای تعالی دو ابْار بيشتا ندارد یکی عقت و دیگا حکمت دینی اسات .باا
اساس آیه «یَا مَعْشَاَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نِنِ اسْتَ َعْتُمْ زَن تَنفُذُوا مِنْ زَقْ َاارِ السمامَاوَاتِ وَالْاأَرْفِ َانفُاذُوا لَاا
تَنفُذُونَ نِلَّا بِسُلْ َانٍ» (سوره الاحمن ،آیه )88راه خاوج ا گادونه بیحاصات دنياا ،عقات و حکمات
وحيانی آسمانی است که هيچ تعالیجویی نمیتواند خود را ا آن بینيا بداند.
این تعابيا موالنا آشکارا اقتباس ا قاآن کایم است که به دستاوردهای الهی انبيا نام حکمت داده
است و آیات خویش را محکم و ا جانب حکيمی بسيار دانا میداند« :الَا کِتَابٌ زُحْکِمَتْ آیَاتُاهُ ثُامم
ُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَکِيمٍ خَبِياٍ» (سوره هود ،آیه  )2این حکمت ا اایق انبيا در اختياار آدمياان قااار
داده شده تا آنان نيْ حکيم شده و به صااط مستقيم روی آورند« :هُوَ الَّذِی بَعَثَ ِی الْاأُمِّيِّينَ رَسُاولًا
مِّنْهُمْ یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَ یَُْکِّيهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ نِن کَانُوا مِن قَبْاتُ لَفِای ضَالَالٍ ميبِاينٍ»
(سوره جمعه ،آیه )2چاا که انسان بدون حکمت دینی با همه رشد عقالنی ا ایان جهات همچناان
عوام خواهد ماند.
خداوند متعال ضمن امانی به استاده خود مهمتاین وسيله باای دعاوت باه خادا را حکمات
دانسته است« :ادْعُ نِلِى سَبِيتِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ» (سوره نحت ،آیه  )226رحمت و مغفاات الهای کاه ا
نرا قاآن کایم بْرگتاین پاداش مؤمنان است ا اایق حکمت به دست میآید و ها که آن را بياباد
خيای کثيا یا ته است« :الشَّيْ َانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْاَ وَ یَأْمُاُکُم بِالْفَحْشَاء وَ اللهُ یَعِدُکُم ممغْفِاَةً مِّنْهُ وَ َضْاالً وَ
اللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ،یُؤتِی الْحِکْمَةَ مَن یَشَاء وَ مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ َقَدْ زُوتِیَ خَيْاًا کَثِياًا وَ مَا یَذَّکَّاُ نِالَّ زُوْلُاواْ
األَلْبَابِ» (سوره بقاه ،آیه )256 -253
استعمال این اص الح در قاان کایم با مختصات وق باعث شده است که ها یک ا نحلاههاای
اسالمی دانش مخصوص به خود را متقنتا و محکمتا ا دیگا داناش هاا دانساته و آن را حکمات
بنامند .السفه به لسفه ،حکمت میگویند و عا ا ،عا ان را حکمت میدانند .موالناا باه پيااوی ا
وحی الهی که می اماید« :ذَلِکَ مِمما زَوْحَى نِلَيْکَ رَبيکَ مِنَ الْحِکْمَةِ» (سوره اسااء ،آیه )86تنهاا قااآن
و دستاوردهای انبيا را با حکمت متاادف می داند و باه نراا او معا ات عا اان نياْ صاالحيت ناام
حکمت ندارد چه رسد به لسفه.
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 -5منشأ حکمت دیني
نه نجوم است و نه رم ست و نه خواب
وحدي حدق ،والدله اعدلدم بدالصدواب

به نرا موالنا منشأ حکمت دینی وحی الهی است .وحی ،حقایق نهان ا ادراك حسی ،ظنی و عقلای
انسان است که تنها حکيمانِ دین قدرتِ دریا ت و احساس آن را دارند .حکيمان دینی ا نرا مالی
رومی در ماحله اول ،پيامباان الهی هستند.
گددر نبددودی گددو هددای بی د

گیددر

وحدي ندروردی گ گددردون یدک بشددیر
()1651/6

در نگاه مولوی ،نْاعِ کا و اندیشه های انسانی ،بدون پيوند با منبعِ الیْالِ حقاایقِ وحياانیِ الهای
پایانناپذیاِ خواهد بود.
آب انددددر نددداودان عددداریتيسدددت

آب اندددر ابددر و بدداران ف رتدديسددت

فکدددر و اندیشدددهسدددت مندد نددداودان

وحددي و مکشددو سددت ابددر و آسددمان

آورد

آورد

آب بددداران بددداد صدددد رنددد

ندددداودان همسددددایه در ندددد

()5713 - 5711/5

باای انسانِ خاکی همواره این پاسش م اح بوده است که آیا معا ت باه غياا عاالم محساوس،
عبور ا عالم خاکی و همِ عالمِ معنا باای او ممکن است یا خيا؟ پاسخ مولوی به استناد قول خاالق
هستی نه تنها ممکن بلکه در راستای تعالی جویی انسان ،امای ضاوری است .ابْار نفوذ در آسامان
عقت است و وحی که ها دو نه مينی که ا جنس آسمانند 3628/5( .و)3623
مولوی معتقد است که وحی ،ا

بان یک انسان مينی خارج شده است ولی ها که با وحی آشنا

شود خواهد هميد که آن نمیتواند این جهانی و بشای باشد مگا اینکه قصد انکار حقيقات داشاته
باشد.
گددر چدده قددرآن اگ لدد

ی مبرسددت

هر که گوید حق نگفدت ،او کدافر اسدت
()5155/7

مولوی باای تبيين حقيقت وحی اظهار میکند که بخشهایی ا وجود انساان کاناالهاایی بااای
دریا ت حقيقت است ولی نباید این کانالها را منحصا در محسوسات دانست .او با توساعه معناایی
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گوش می گوید عالوه با گوشی که موجودات نده دارند ،گوشهای دیگای هست که مرنوناات و
معقوالت را در مییابد .سپس اضا ه می کند که عالوه با آن گوش جان را گوشی بااالتا اسات کاه
سخن نهان خدا را ادراك میکند .شعوری باای ما مامو که سخنی مامو را در مییابد .حقيقت آن
سخن همواره ا هم مشتاك آدميان پنهان است.
ددان

وحددي چده بددودگ گفتنددي اگ حددم نهددان

ددم مح د وحددي گددردد گددو

گو ِ ان و چشم ان ،ز این حم اسدت

ظن ،گین مفلم است

گو

عق و گو

( 1761/1و )1765

به نرا مولوی وحی وحدت اساارآميْی بين جبائيت و پيامبا وجود دارد .سخن جبائيات ا ناوع
سخن آدميان ،لفری نيست ،امای را آلود و ناگفتنی است ،گویی در آن هنگاام تاو خاود باا خاود
خوانی و پنداری که دیگای با تو میخواند)2832-2263/8( .
وحی حس مشتاك خواص است که مولوی باای هماندن حقيقت آن باه عاوام ،ا باان سالبی
استفاده کاده و در تبيين حقيقت وحی می گوید وحی ا جنس حااف و صاوت و گفتگاو نيسات.
(نک)2183/2 :
وحی مشابهتی با پيشگوییِ منجمانه و سخنِ رماالن و تعبياِ خوابگْاران نادارد ،وحای ادراکای
را آلود است که چون ا ااد عادی تجاباه آن را ندارناد قادرت درك آن را هام ندارناد .تنهاا خادا
میداند که حقيقت آن چيست.
نه نجوم است و نه رم ست و نه خدواب

وحدددي حدددق و ا اعلدددم بالصدددواب
()1555/7

مولوی باای نْدیک شدن به حقيقت وحی صو يان ،ا تشبيههایی سود جستهاناد .باا اقتبااس ا
قاآن که دل اودگاه وحی دانسته شده است« ،نََْلَ بِهِ الاُّوحُ الْأَمِينُ ،عَلَى قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنذِرِینَ»
(سوره شعاا ،آیه  )263-268او میگوید صو يان وحی را اشارات دل گفتاهاناد و ا نراا آناان هاا
اشاره دلی وحی است( .نک 2368/3 :و )2622
مولوی باای نبوت و وحی مااتب قائت است .او وحی را به رسالتی و غيارسالتی تقسيم میکناد.
به نرا او ها کس که بخشی ا ویژگیهای انبيا را داشته باشد هم در رتبه انبيا ار یابی مایشاود .او
گوها نبوت را خدمت به مادم می داند و لذا معتقد است که ها کسی به مادم خدمت کناد و تادبيا
امور آنان را پيشه گياد ماتبهای ا مااتب نبوت را داراست.

 / 8پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گويا) ،سال هشتم ،شمارة دوم ،پياپی  ،67پاييز و زمستان 9919

مکدددر کدددن در راه نیکدددو خددددمتي

تدددا نبدددو

یدددابي انددددر امتددددي
() 761/5

ویژگی دیگا وحی تعالی بخشی است .به نرا مولوی آنچه امثال بایْید بسا امی ا پيشاگویی و
آینده دانی دارند ،وحی الهی است چااکه همچون وحی انبيا تعالی بخش است .ویژگی دیگا وحای
ا نرا مولوی پنهان بودن آن ا ادراك آدميان است به همين جهت او آنچه خداوناد بااای هادایت
به امور مخفی در وجود انسان قاار داده است نيْ ااالق وحی میکند .او در جایی مایگویاد :حاال
که کالم خدا را ا ولی اهلل نشنيدی پس الاقت وحی خدا را ا درد دندان بشنو که نشان ا پوسيدگی
دندان تو دارد و به تو هشدار می دهد و تو را به خالقت پيوند میدهد .پس به خدایی روی آور کاه
این راهنما را در درون تو قاار داده است.
چدددون دمِ مدددردان ن دددررفتي گ مدددرد

وحددي حددق را ،هددین ددریرا شددو گ درد
()7611/6

دریا ت مااتب باالی وحی کار ها کس نيست و بهایی ار ان ندارد .این بهای سنگين ،کناار دن
حجابها و حتی دریدن حُجُب نورانی و االیی است.
خشددت ،اگددر گریددن بددود برکندنیسددت

چون بهای خشدت ،وحدي و روشنیسدت
()7471/6

وحی مجاای ارتباط حق با انسان است .ا آنجا که وحی رویارویی با عين حقيقت است خ ا در
آن بیمعناست( .نک 2366 ،2363/3 :و )226/2
رمْ اینکه موالنا حکمت دینی را باالتاین حکمت می داند و خود را به آن ملتْم مایشاماد ایان
است که صدق است و در آن خ ا راه ندارد و باای روشن کاادن راه ساالکان الای اهلل ناا ل شاده
است .او در تبيين هدف ا وحی رسالتی معتقد است که وحی با وجودی که ا ماوراء مان و مکان
است ولی باای آدميانِ مان و مکان دار اود آمده است تا آنان راه را گم نکنند .وحی ،آدمای را باه
جهتی هدایت میکند که خصوصيتش بیجهتی است تا مبادا آنان اعمه دنيای پا جهت شوند.
ایدددن سدددتار بدددي هدددت ،تدددأ یر او
کدده بیاییددد اگ هددت تددا بددي هددا

مدديگنددد بددر گددو هددای وحددي ددو
تدددا ندراندددد شدددما را گدددر

مدددا

()126-125/6
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 -3اهمیت حکمت دیني
من دقي کز وحي نَبود ،اگ هواست
همچو خاکي در هوا و در هباست

مولوی وحی رسالتی را معا تی می داند که به شکت متن قاآنی در اختيار بشا قااار گا تاه اسات و
چنانکه گفته شد او به این مجموعه متنی «حکمت دینی» یا «حکمت قاآنی» ااالق کااده اسات .ا
نرا مولوی حکمت قاآن ،حکمت معيار است به اوریکه اگا معا تی و کای با این من ق و مياْان
هماهنگ نباشد آن معا ت ،معا ت بیپایهای بيش نيست( .نک)3553/5 :
مولوی با توجه به آیه  6سوره جمعه که می اماید« :مَثَتُ الَّذِینَ حُمِّلُاوا التَّاوْرَاةَ ثُامم لَامْ یَحْمِلُوهَاا
کَمَثَتِ الْحِمَارِ یَحْمِتُ زَسْفَارا» میگوید انترار علم حقيقی ا غيا خدا انتراری بیجاست:
گفددددت ایددددزدُ یحمدددد اَسددددفاره

بددار باشددد علددم ،کددرن نَبددود گ هددو
()3775/1

علمِ حقيقیِ پایدار و قابت اعتماد ،علمی است که ا جانب کسی باشد که حقيقت و ذاتاش عاينِ
دانایی و آ ایدگارِ دانش هاست .بنابااین معيار علم همان منشا علوم است .علوم دیگا همه علمنما و
رنگ های ناپایداری هستند که توسط آرایشگای با چهاه آن نشسته و دیای نمیپایاد کاه آن رناگ
شسته و رسوایی و شتی آ تابی خواهد شد.
علددم ،کددرن نبددود گ هددو بدديواسدد ه

آن ن ایدددد ،همچدددو رند د

ماشد د ه
()3771/1

در نگاش موالنا علمی که ا اوست به سوی او هم هست .دانشی حقيقتاً دانش است که آدمی را
به خدایش متصت کند .علمی که انسان را ا خدا دور ساا د در نگااه مولاوی جاْ ناابودی و وباال
چيْی در پی ندارد .علمِ اتصالِ به منبع الیْال تنها علم انبيا است)2638 -2632/5( .
مشخصه دیگا دانش حقيقی آن است که انسان را عاقبت اندیش و عاقباتباين ساا د و باه کاار
ندگی جاودانه او بياید.
ان مله علدم هدا ایدن اسدت ،ایدن

کدده بددداني مددن کدديام در یددوم دیددن
()5657/3
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به نرا موالنا قاآن آیينه تمام نمای حق و روان انبياء و تجابه معنوی و آسامانی انبياسات .انبيااء
ماهيانی هستند که در ملکوت پاك الهی شنا کادهاند و انس با قاآن انسان را با این تجابيات مباارك
و ميمون همسو میکنند و ا قفس تنگ دنيا دلگيا شده خواهان آ ادی هستند.
چونکددده در قدددرآنِ حدددق ،بگری تدددي

بددددددا روان انبیددددددا آمی تددددددي

هسدددت قدددرآن ،حدددا هدددای انبیدددا

ماهیددددانِ بحددددرِ ددددا

کبریددددا

ور ب دددواني ور نددده ،ای قدددرآن دددریر

انبیددددا و اولیددددا را دیددددده گیددددر

ور ددریرایي ،چددو بددر خددواني قصدد

مدددرد اندددت تند د

آیدددد در قفدددم
()1572-1534/1

 -7منابع حکمت دیني
چدون ملَک با عدق یک سررشتهاند
بهر حکمت را ،دو صدور

گشتهاند

تالش باای کسب حقيقت ا دو اایق امکانپذیا میشود یکی ا اایق وجودی و دیگای ا اایاق
کالمی چنانچه قاآن کایم همين دو را اسباب سعادت دانسته است :قالُوا لَوْ کُنَا نَسْامَعُ زَوْ نَعْقِاتُ ماا
کُنَا ِی زَصْحابِ السَعِياِ (سوره ملک ،آیه )23راه کالمی به دو بخش کاالم خادا و کاالم ولای قابات
تقسيم است و راه دیگا که راه تعقت در وجاود اسات نياْ باه دو قسامت آ ااقی و انفسای تقسايم
میشود .چنانچه قاآن کایم می اماید :سَنُایهِمْ آیاتِنا ِی الْآ اقِ وَ ی زَنْفُسِاهِمْ حَتَّاى یَتَبَايمنَ لَهُامْ زَنَّاهُ
الْحَق (سوره صلت ،آیه  )68حق در آ اق و انفس خود را نمایان میسا د.
 -1-7کالم خداُ
کالم خدا که ا اایق تجابه وحيانی به صورت باانی درآماده و در قااآن تجلای کااده اسات،
مهمتاین منبع دریا ت حکمت دینی است .نحوه مواجهه با قاآن بسيار متنوع و ابعاً مياْان اساتفاده
ا این منبع هم در س وح مختلف متفاوت است .مولوی استفاده ا حقایق قاآنی را متفاوت دانساته
می گوید :باخی بی توجه به معنای قاآن تنها به حفظ الفاظ قاآن اکتفا میکنند .ا نراا مولاوی ایان
نوع استفاده ا این منبع مهم معا تی ناشی ا کوردلی است با این حال حفاظ الفااظ قااآن بهتاا ا
بيگانگی ا اصت قاآن است چون شاید مينهای باشد باای بهاه معنوی ا آن.
خددود عصددا معشددوق عمیددان مدديبددود

کددور ،خددود صددندوق قددرآن مدديبددود
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مصدددحر و نکدددر و ندددرر

گفددتُ کددوران خددود صددنادیق انددد ددر

اگ حدددرو

بدداگ صددندوقي ددر اگ قددرآن بدده اسددت

گآنکدده صددندوقي بددود خددالي بدده دسددت

بدداگ صددندوقي کدده خددالي شددد گ بددار

اسدت و مدار

به گ صندوقي که ر مدو

()1311-1316/3

مولوی توجه به الفاظ و بيگانگی با معانی الفاظ را ميت به مجا به جای توجه به حقيقات گا تاه
است.
و گمِ گدد  ،گدد چیدددهایگ

هدددیا ندددامي بددديحقیقدددت دیددددهایگ

یددا گ گددا

اسدددم خوانددددی ،رو مسدددمي را بجدددو

مدده بدده بدداگ دان ،ندده اندددر آبِ ددو
()3754 , 3756/1

 -5-7کالم وليُ
مباحث موالنا در این باره بسيار مفصت و متنوع است ،ماحاوم آشاتيانی در مقدماه کتااب شااح
مثنوی نيکلسون بحث مستو ایی تحت عنوان والیت در مثنوی م اح نمودهاناد( .نيکلساون،2835 ،
ص  )63-36اجماالً به نرا موالنا غيا ا کالم خدا ،که ا اایق انبيا چااا راه هام حکمات دینای
است ،کالم اولياء الهی ،که راه را ر تهاند و به حقيقت رسيدهاند ،را نيْ ار شمند تلقی کاده و معتقاد
است ا ااد عادی باای رسيدن به حقيقت نيا مند به پيا اایقت و شيخ و ولی هساتند کاه باا ع اا
کالم خویش ،راه را باای سالک هموار کنند .به قول مولوی اولياء الهی ابيبانی هستند که آدمياان را
مدد کنند تا سالمت روح یابند و دل و دینشان قوت گياد تا اَرِنَی االَشيَاءَ کَمَا هِیَ حاصات شاود .او
در تایيد قاعده خود داستانی را ا بایْید در يه ما يه نقت میکند که پادرش او را باه مدرساه قاه
باد .مدرِّسَش به او گفت :این قه اهلل است .بایْید گفات :ایان قاه ابوحنيفاه اسات .مان قاه اهلل
می خواهم .او را پيش نحوی باد .مدرّسش گفت این نحو اهلل است .او گفت :این نحو سيبویه است،
من نحو اهلل می خواهم .پدرش او را ها جا باد ،او همين را گفت لذا او را رها کاد .بایْیاد باه ایان
اميد به بغداد ر ت .مانی که جنيد را دید نعاه د :این قاه اهلل اسات( .محماد بلخای ،2836 ،ص.
 ) 255به نرا موالنا شخص یا باید خود شخصاً دارای عقت بليغ و چشمی بصيا باشد یاا گاوش باه
کالم چنين شخصی بسپارد که در ها مانی وجود دارد.
گیدددن سدددب

ی دددامبر بدددا ا تهددداد

ندددام خدددود وانِ علدددي مدددوگ نهددداد
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گفددت هرکددو را مددنم مددوگ و دوسددت

ابددنِ عددم مددن علددي مددوگی اوسددت

کندددد

بندددد رِقیدددت گ ایدددت بدددر کَندددد

هادیسدددت

منمندددددان را گ انبیدددددا آگادیسدددددت

کیسدددت مدددوگ آندددک آگاد
چدددون بدددرگادی نبدددو

()1311-1316/3

موالنا معتقد است که وای با سانوشت نورس بیتجابهای که بدون راهنما پا در راهای بگاذارد
که نسبت به آن شناخت و تجابه کا ی نداشته باشد.
ددز بدده تدددبیر یکددي شددی ي خبیددر
وایِ آن مربدددي کددده ناروییدددده دددر

چددون رویگ چددون نبددود

قلبددي بصددیر

بدددر دددرد بدددر اوج و افتدددد در خ دددر
()7247-7243/6

مولوی در تفسيا این حدیث که مَثتُ اُمّتی کَمثَت سَفينةِ نُوحٍ مَن تَمَسمکَ بِها نَجا وَ مَن تَخَلَّفَ عَنهَا
غَاَق امت را در پناه پيامبا رستگار می بيند.
مسدددک اگ ی دددامبر ایدددام خدددویش

تکیه کم کن بدر فدن و بدر کدام خدویش

گرچدده ش دیری چددون روی ره ب ديدلی د

خدددویشبد دین و در ضددداللي و نلیددد

هددین م ددر اگ کدده بددا رهددای شددیخ

تددا ببینددي عددون و لشددکرهای شددیخ

چونددک بددا شددی ي تددو دور اگ گشددتیي

سدددیاری و در کشدددتیي

روگ و شددد

()577،572-575/7

 -3-7آفاق
یکی دیگا ا منابع درك هستی ،عالم ابيعت است .منرور ا منابع آ اقی مناابع بيااون ا وجاود
انسان است بنابااین درك حقيقت را میتوان ا اایق درك هستی و عالم ابيعات حاصات کااد .ا
نرا موالنا تمام عالم ،کلمات حق هستند و میتوانند حق را باای بشا آشاکار ساا ند .او کساانی را
که تصور میکنند قاآن کایم تنها منبع معا ت اسات باه ابلهاانی تشابيه مایکناد کاه یاک ع اا ا
ع اهای ع ار را استشمام کاده و خيال میکنند که ع ار جْ همين یک ع ا ندارد .باه نراا موالناا
این ا ااد مبدز هستی را به خوبی نشناختهاند .لذا در يه ما يه میگویاد :قُات لَّاوْ کَاانَ الْبَحْااُ مِادَادا
لِّکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْاُ قَبْتَ زَن تَنفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی (سوره کهف ،آیه  )236بگو اگا دریا بااى کلماات
پاوردگارم ماکب شود پيش ا آنکه کلمات پاوردگارم پایان پذیاد ق عااً دریاا پایاان ماىیاباد کاه
رمْی است ا علم خدای؛ همه علم خدا تنها قاآن نيست .این ع ا کمی ا ع اهای ع اار اسات.
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ع اری در کاغذ پارهای دارو نهاد .تو گویی ،همه دکان ع ار اینجاست .این ابلهای باشاد آخاا اگاا
علم خدا منحصا در قاآن باشد آیا در مان موسی و عيسی و غياهماا قااآن باود؟ (محماد بلخای،
 ،2836ص)261 .
 -7-7انفم
پيش اف موالنا این است که حقایق ا انسان بيگانه نيست بلکه در درون او باه ودیعاه نهااده
شده است اما حجاب های ظلمانی و نورانی مانع ا دیده شدن این حقایق در آینه دل هستند .دیادنِ
حقيقت نماها بعضاً ممکن است ولی اینها تنها نمود هستند و آن غيا ا بود ،باان یا خود حقيقات
است .انسانها با مجاهدت و تالش و نگار دایی ا آینه دل میتوانند خود را باه حقيقات نْدیاک
کاده و نورانيت علم که ا جانب خدا با قلاب آناان مایتاباد و حقيقات همانگوناه کاه هسات را
احساس و دریا ت کنند .او در يه ما يه آورده است« :آدمی عريم چيْی اسات در وی هماه چياْ
مکتوب است ولی حُجُب و ظلمات نمی گذارد که او آن علم را در خود بخواند .حجاب و ظلماات
این دل مشغولی های گوناگون است و تدبياهای گوناگون دنيا و آر وهای گونااگون .باا ایان هماه
آدمی در ظلمات است و محجوب پادههاست( ».محمد بلخی ،2836 ،ص)36 .
ان شو و اگ راه دان ،دان را شدنا

یددارِ بیددنش شددو ،ندده فرگنددد قیددا
گشددتهانددد

چون ملَدک بدا عقد یدک سررشدته اندد

بهددر حکمددت را ،دو صددور

آن ملَددک چددون مددرد ،بددا او ددر گرفددت

ویددن خددرد بگراشددت ددر و ،فَددر گرفددت
()3117-3115/3

او می گوید آدمی جانی دارد و تنی .ها یک ا این شئون وجودی او م لوبی دارناد :جاان آدمای
االب جاودانگی است چاا که اصت او جاودانه است و به همين جهت االب علم و حکمت جاوید
است ولی تن آدمی االب نقد دنياست و با و بوستان و احتاام را میجویاد .تمایات جاان باه بااال
ر تن و تعالی پيدا کادن است ولی تمایت تن به کسب و کار و خورد و خوراك است.
می

ان انددر حیدا

و در حدي اسدت

میدد

ددان در حکمتسددت و در علددوم

مید د

دددان انددددر ترقدددي و شدددر

گانددک ددانِ گمکددان اصدد وی اسددت
میدد تددن در بدداد و رابسددت و کددروم
میدد تددن در کسدد

و اسددباب علددر
()7735-7736/3

 / 94پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گويا) ،سال هشتم ،شمارة دوم ،پياپی  ،67پاييز و زمستان 9919

قلبی که رو به جانب ملکوت دارد ،ملکوتی و همآوای با ملک است :نََْلَ بِهِ الاُّوحُ الْاأَمِينُ ،عَلَاى
قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنذِرِینَ (سوره شعاا ،آیه  )263-268قلبی که االاب تماایالت حياوانی اسات و
استعدادهای انسانی خود را نادیده میگياد ،خویشتن خویش را حيوان یا بدتا ا او میآ ایناد :لَهُامْ
قُلُوبٌ الَّ یَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ زَعْيُنٌ الَّ یُبْصِاُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ الَّ یَسْمَعُونَ بِهَا زُوْلَائِکَ کَاألَنْعَامِ بَاتْ هُامْ
زَضَتُّ زُوْلَائِکَ هُمُ الْغَا ِلُونَ (سوره اعااف ،آیه )216مولوی توصيه میکند که قلب خاود را باه اماور
مع ا و با اااوت و یبای معنوی عادت دهيد تا حکمت و توانمندی رسوالن حق را پيدا کنياد .او
در اینجا بين مسموع ا انبيا و دریا ت جان آدميان پيوند باقاار میکند.
معددده را خددو کددن بدددان ریحددان و گد

تدددا بیدددابي حکمدددت و قدددو

رسدد

()5745/5

تن آدمی االب لذایذ دنيای ودگذر است ولی ا این حقيقت غا ت اسات کاه نااموس خلقات،
چنين حيواناتی را قابانی خواستههای خویش خواهد کاد لذا توصيه میکند که اگا میخواهيد قاآن
مجسم شوید و جاودانه بمانيد االب نور حق باشيد چاا که خداوندگار عالم ،وعده حفاظ قااآن را
داده است.
خددوی معددده گیددن کَدده و ددو بدداگ کددن

خددوردن ریحددان و گدد آبدداگ کددن

معددد تددن سددوی کَهدددان مدديکشددد

معددد د سددوی ریحددان مدديکشددد

هر کده کداه و دو خدورد قربدان شدود

هددر کدده نددور حددق خددورد قددرآن شددود
()5745-5746/5

به نرا مولوی را دریا ت حکمت دینی و قاآنی ریاضت و صبا با رق و بااق دنياا اسات .او
باای این ادعای خود به نْول قاآن در ماه رمضان استناد میکند که مااه صابا اسات .ایان کاالم او
احتماالً الهام ا قاآن دارد چون مفساین در آیه وَ اسْتَعِينُواْ بِالصمبْاِ وَ الصماالَةِ وَ نِنَّهَاا لَکَبِيااَةٌ نِالَّ عَلَاى
الْخَاشِعِينَ(سوره بقاه ،آیه  )36صبا را به رو ه تفسيا کادهاند.
صبر چو ابریست خو  ،حکمت بدارد اگ او

گانک چنین ماه صبر ،بود که قدرآن رسدید
(بز )515

مولوی که بين عقت و ملک قاابت میبيند بين عقت ،علم و حکمت نيْ قاابت مایبيناد .باه نراا
مولوی انسان دارای قلب تعالی جو ،یکساه عقت و هم است .او در يه ماا ياه ماینویساد« :عقات
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جنس مَلَک است .اگا چه ملک را صورت هست و پا و بال هست و عقت را نيست ،اما در حقيقت
یک چيْند و یک عت میکنند ...مثالً صورت ایشان را اگا بگذاری ،همه عقت شود ،ا پا و باال او
چيْی بياون نماند .پس دانستيم که همه عقت بودند ،اما مجسم شده ایشان را عقات مجسام گویناد.
همچنانکه ا موم ماغی سا ند با پا و بال ،اما آن موم باشد ،نمیبينی که چون مایگادا ی آن پاا و
بال و سا و پای ما یکباره موم شود ،و هيچ چيْ ا وی باون انداختنی نمیماند ،بکلی هماه ماوم
میگادد( ».محمد بلخی ،2836 ،ص 232 .و )238
 -5مباني فهم حکمت دیني
کي بدری گان آب کدان آبت برد
کي کني گان فهم فهمت را خورد

حکمت دینی و وحی الهی اوالً و بالذات باای انتقال به اذهان و قلوب دیگاان مد نرا قااار گا تاه
است و لذا تا به صورت ملفوظ در نياید قابت انتقال به اذهان نيست تا بعد شکت مکتاوب باه خاود
بگياد .مهم تاین مکتوب ناب و دست نخورده ا حکمت دینی که در اختيار بشا قاار گا تاه اسات
تا راهنمای ندگی او باشد قاآن است .در اینکه قاآن و حکمات دینای ،مياْان ،محاک و تااا وی
تشخيص درست ا نادرست و حق ا باات است بين مسالمانان اختال ای نيسات ولای نکتاه مهام
اینکه مدعيان هم حکمت قاآنی بسيارند و ها کس کا میکند به هم درستتاا آن دسات یا تاه
است و نگاشها ،ار شها و گاایشهای او عين حکمت قاآنی است.
تفاوت و اختالف در هم ،ریشه در تاریخ بشایت دارد چنانچه خداوناد متعاال در قااآن کاایم
ارسال انبيا را باای حت اختالف هم آنان دانسته است ولی با این حال پياوان آنها همواره در هم و
باداشت ا آورده های انبيا دچار اختالف شادهاناد( .ساوره بقااه ،آیاه  )228اینکاه دليات اخاتالف
چيست؟ قاعدتاً علت آن را باید در اختالف روش و من ق هم آنان ا متون دینی یا حکمات دینای
جستجو کاد .قاآن خود ا بيان من ق همش صامت و ساکت است وگانه اگا من ق هم خود را به
روشنی بيان کاده بود این همه اختالف وجود نداشت و همگاان ا آن من اق اساتفاده مایکادناد.
بنابااین من ق هم حکمت دینی را ب اید ا بياون حکمت دینی جست یا حداقت با مبانی بياونی ،آن
را ا درونش استخااج کاد .قواعد و من قی که مولوی باای هام دیان پيشانهاد کااده اسات و باه
عنوان پيشنيا هم حکمت دینی ا آن یاد میکند به قاار یا است:
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 -1-5خودشناسي
به نرا مولوی پيشنيا هم حکمت دینی ،خودشناسی است اماا ناه خاودشناسای کاه نتيجاه آن
اثبات هستی باای خود باشد بلکه خودشناسی که به شناخت قا ذاتی انسان که همان ناست منجا
شود .مهمتاین تفاوت بين يلسوف و عارف در موضوع شناسایی و اولویت ها یک ا موضاوعات
با دیگای به همين موضوع با میگادد .دغدغه يلسوف در ماحلاه اول ،هساتیشناسای و دغدغاه
عارف ،انسان شناسی است .این تفاوت ا قدیم بين دو نماینده اندیشه بشای یعنی ارس و و ساقااط
وجود داشته است .موالنا امانت الهی را امای بياون ا خود آدمی نمیداند بلکه وجود خاود آدمای
می داند .به نرا او اگا انسان خود را شناخت ،هستیشناس هم خواهد شد ،البتاه ناه هساتیشاناس
يلسو انه ،خصوص ًا لسفه مشاء که در عصا موالناا رایاج باود ،و اگاا نشاناخت ،ظلاوم و جهاول
خواهد ماند« .نِنَّا عَاَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السممَاوَاتِ وَ الْأَرْفِ وَ الْجِبَالِ َأَبَيْنَ زَن یَحْمِلْنَهَا وَ زَشْفَقْنَ مِنْهَاا وَ
حَمَلَهَا الْإِنسَانُ نِنَّهُ کَانَ ظَلُوما جَهُولًا» (سوره احْاب ،آیه)12
صددد هددزاران فادد دانددد اگ علددوم

ددان خددود را مدديندانددد آن ظلددوم

داندددد او خاصدددیت هدددر دددوهری

در بیددانِ ددوهر خددود چددون خددری

کددده همددديداندددم یجدددوگ و گیجدددوگ

خددود نددداني تددو یجددوگی یددا عجددوگ

ایددددن روا و آن روا دانددددي ولیددددک

تددو روا یددا ندداروایي بددین تددو نیددک

قیمت هدر کالده مدي داندي کده چیسدت

قیمددت خددود را نددداني ،احمقددي اسددت
()5675-5655/3

به نرا مولوی کليد هم ها چيْ ،خودشناسی است .مهمتااین اثاا خاودشناسای مبدزشناسای یاا
حقشناسی است چنانچه خودشناسی کليد معادشناسی نيْ هست .اصول دیان و اصاول قاه بادون
خودشناسی بیمعنا و بی نتيجه است .گویی به نرا او کالم و قه بدون مبناای انساانی کاالم و قاه
قابت اعتمادی نيست:
آن اصددو ِ دیددن بدانسددتي تددو ،لیددک

بنگر اندر اصد خدود ،گدر هسدت نیدک

اگ اصدددولَینَت ،اصدددو ِ خدددویش بددده

کدده بددداني اصدد ِ خددود ،ای مددرد مدده
()5656 , 5655/3
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شناخت مبدز ناشی ا خودشناسی ،انسان و ندگی ا جهتی معنادار و ا جهتی بیمعناا مایکناد.
معنادار ا این جهت که اصت خود را شناخته است و بیمعنا ا این جهت که بدون او بیمعناست و
با او در عين بیمعنایی عين معنا است .انسان در این ماحله به قا ذاتی خود دست مییابد و اینکاه
اگا چيْی است با هستی است.
تددو چددو دداني ،مددا منددا ِ دسددت و ددا

قددبو و بسددس دسددت اگ ددان شددد روا

تددو چددو عقلددي ،مددا منددا ِ ایددن گبددان

ایددن گبددان اگ عقدد دارد ایددن بیددان

تددو منددا ِ شددادی و ،مددا خندددهایددم

کددده نتیجددده شدددادی فرخنددددهایدددم

نددبشِ مددا هددر دمددي خددود اَشهدسددت

کددددددده گدددددددواه نوالجدددددددال ِ
سرمدسددت
()3316-3313/5

ا نرا موالنا ها علمی که پاده اوهام و خياالت را با نهانخاناه آدمای بيااویْد و وی را ا خاود
بيگانه سا د و هستی استقاللی او را م اح کند عين جهت است بلکه جهات ماکاب اسات ( ماانی،
 ،2835ج ،8ص )513 .اگاچه به ظاها ،آن علم ،علم دین باشد.
به نرا موالنا در این حقيقت قاآنی که یَا زَیيهَا النَّاسُ زَنتُمُ الْفُقَاَاء نِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُاوَ الْغَنِایي الْحَمِيادُ
(سوره ااا ،آیه ) 26با خودشناسی و خداشناسی و بندگی ميسّا نشود( .محماد بلخای ،2836 ،ص.
 )836موالنا راه خود را ،راه قا نام نهاده است لاذا در جهاانبينای او ایان وا ه ا اهميات خاصای
باخوردار است به اوری که میگوید «این راه قا راهی است که درو به جمله آر وها باسای ،هاا
چيْ که تمنای تو بوده یاشد البته درین راه به تو رسد ا شکستن لشکاها و ظفا یاا تن باا اعاداد و
گا تن ملک ها و تسخيا خلق و  ....چون راه قا را باگْیدی این ها همه به تاو رساد  ...چاون در
عالم قا آمدی و ور یدی حق تعالی تو را ملک و عالم ها بخشد که در وهم ناورده باشی و ا آنچ
اوّل تمنا می کادی و می خواستی خجت گادی که آوه من باه وجاود چنينای چياْی ،چناان چياْ
حقيای چون می البيدم( ».محمد بلخی ،2836 ،ص )253-258 .گویی راه قاا ا اایاق معا ات
خاصی حاصت می شود که او به آن دانش قا نام نهاده است و میگوید« :هاا علمای غياا ا علام
قا ،دانش مجا ی است و آن علم ابدان است نه علم ادیان .ها علمی که به منرور تحصيت و کسب
دنيا حاصت شود آن علم ابدان است و آن علم که بعد ا ماگ حاصت شود علم ادیان است .دانساتن
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علمِ انا الحق علم ابدان است و انا الحق شدن علم ادیان است .نور چاا و آتش را دیدن ،علم ابدان
است ،سوختن در آتش یا در نور چاا علم ادیان است .هاچ آن دیدست علام ادیاان اسات ،هااچ
دانش است علم ابدانست .می گویی محقق دیدست و دیدن است باقی علمهاا علام خياال اسات...
ميان خيال و خيال اقهاست باخی به حقيقت نْدیکتا است ...میگویند هفت صد پااده اسات ا
ظلمت و هفت صد ا نور هاچ عا لم خيال است پااده ظلمات اسات و هااچ عاالم حقاایق اسات
پادههای نورست( ».محمد بلخی ،2836 ،ص )838 .مولوی اعالم میکند که تمام متاع مثناوی متااع
قا است و گویی مثنوی را باای این ساوده است که این حقيقت را باای آدميان بيان کند:
هددر دکدداني راسددت سددودا ي دگددر

منندددوی دکدددان فقرسدددت ای سدددر
()1555/6

قا در اص الح عا انی مفهومی ممدوح و مثبت دارد و نق ه مقابلش که غنا است مذموم است.
(خامشاهی ،2835 ،ص )833انسان ها چه به قا وجودی خود نسبت به خدای غنی بالذات بيشاتا
معا ت یا ت به معا ت حقيقی حق نْدیکتا و به قاب بارگاه او بيشتا بار مییابد.
نفم چو محتاج شد ،روح به معدراج شدد

چون درِ گندان شکست ،ان بر انان رسدید
(بز )515

او معتقد است ها کس االب رب است و میخواهد عالِمی ربانی شود بایاد مساتی ا هساتی را
رها کند و راه قا و نيستی و نا را در پيش گياد:
بدداگ گددرد اگ هسددت ،سددویِ نیسددتي

طالدددددد ِ ربدددد دي و ربانیسددددددتي
()655/1

قا و نا یکی نيست با وجودی که گاه متاادف باه کاار مایرود( ،نيکلساون ،2833 ،ص)2316
ولی راب ه تنگاتنگی بين قا و نا باقاار است .درك قا و نيستی اثبات وابستگی وجود به حاق را
در پی دارد و به عبارتی منتهی ماتبه شهود قا ،شهود نا ی اهلل و توحياد اسات .شااید باه هماين
دليت است که به جای اینکه او مثنوی را دکان قا بنامد دکان وحدت دانسته است.
منندددوی مدددا دکدددان وحدددد

اسدددت

بیر وحد

هر چده بیندي آن بدت اسدت
()1554/6
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نيکلسون می گوید :حقيقت قا ،ناء ی اهلل است و سالک تا ماانی کاه خاود را باه علام قاا
مشغول بدارد و به داشتن آن آگااهی بااقی بماناد ،هاگاْ نتواناد باه آن باساد( .نيکلساون،2833 ،
ص )2163به نرا مولوی تنها راه بار یا تن حقيقی به درگاه کبایایی همين درجه نهایی قا یعنی نا
است که رمْ معااج عاشقان باای وصال معشوق حقيقی نيْ هست:
هدددیا کدددم را ،تدددا نگدددردد او فندددا

نیسدددددت ره در بارگددددداه کبریدددددا

چیسددت معددراجِ فلددکگ ایددن نیسددتي

و دیدددن نیسدددتي

عاشدددقان را مدددره

( 535/6و )533

مولوی همه عقالنيت ،معصوميت ،کماالت ،مو قيت و تعالی اوليا و انبياا را در گااو اای کاادن
اایقت نيستی می داند .چنين انسانی قابت درك و هم بااای آنکاه مسات ا هسات اسات نيسات.
دركِ قاِ نفس ،روح را همچون انبياء به معااج جانان میباد.
رفدددت موسدددي بدددر طریدددقِ نیسدددتي

گفددت فرعددونش ،بگددو تددو کیسددتيگ

گفددتُ مددن عقلددم ،رسددو ِ نوالجددال

حجددددده ا ام امدددددانم اگ ضَدددددال
( 5325/7و )5321

ا نرا او ،ااعنه که عاشق خویش و ا هستی مست و در صدد اثبات خویشند نقوش بیهاویتی
هستند( .رك)8326/8 :
به نسبت ا ْایش احساس نيستی ،ساآمدی در حقپویی خودنمایی میکند.
هددر کجددا ایددن نیسددتي افددزونترسددت

کددار حددق و کارگدداهش آن سددر اسددت
()1742/6

تا کسی به نيستی ناسد آیينه وجودش خالی ا نگار نخواهد شد و هستی حقيقای را در وجاود
خود مشاهده نخواهد کاد لذا انسانی که میخواهد حقيقت هساتی را بشناساد بایاد در پای نيساتی
باشد .عقت باان بين قادر است نيستی خود را در مقابت هست حقيقی درك کند.
آینددده هسدددتي چددده باشددددگ نیسدددتي

نیسددتي بدددر ،گدددر تددو ابلددده نیسدددتي
()3526/1
سددر بددود

عقدد

ددزوی ،عشددق را منکددر بددود

گرچدده بنمایددد کدده صدداح

گیددر

و داناسددت امددا نیسددت نیسددت

تددا فرشددته گ نشددد ،اهریمنددي اسددت
()1153-1155/1
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گیددن همدده انددواشِ دانددش روگِ مددر

دانددشِ فقددر اسددت سدداگ و راه و بددر
()5537/1

مولوی با بيان داستان نحوی و کشتيبان نتيجه می گياد کاه هاا جاا انساان باه درمانادگی و قا ِا
اض ااری دچار شد و کم آورد جبا ماناه قاا وی را باه او خواهاد هماناد و اات وی بيادار
خواهد شد و به او خواهد هماند که قيا بالذات است ،نه موجود قيا ،باید در پی اصت خاود کاه
غنی بالذات است باشد.
فقده فقده و نحددو نحدو و صددر

صددر

در کددمآمددد ،یددابي ای یددارِ شددگر
()5574/1

نسبت بين حکمت دینی و حکمت عا انی نسبت مقصد و راه است .مولوی حکمت عا اانی را
دکانی در باابا حکمت دینی نمی داند بلکه آن را پيشنيا و ورودی عبور به حکمت دینی میداناد.
مولوی حاضا نيست حکمت مص لح استداللی و باهان لسفی را در این وادی داخت نماید .ا نرا
او حکمت باهانی و لسفی کسی را به مقصد نمیرساند.
مدددديفزایددددد در وسددددایس فلسددددفي

اگ دگیددد  ،بددداگ برعکسدددش صدددفي
()561/5

د گ دانددشهددا بشسددتند ایددن فریددق

گانکدده ایددن دانددش ندانددد آن طریددق
()1153/3

فلسددفي خددود را اگ اندیشدده بکشددت
گددوُ بِدددو چندددان کدده افددزون مدديدود

گوُ بِدو کو راسدت ،سدویِ گدن
اگ مددددراد د

شدت

ددددداتر مدددديشددددود
()5354 , 5356/6

 -5-5حقشناسي
ا نرا موالنا راب ه وثيقی بين خودشناسی و حقشناسی وجود دارد .معا ت به کوچکی ،ناچيْی
و قا خویش ،اثبات چيْی را در پی دارد که عين ثبات ،حق و هستی م لاق اسات .موالناا معتقاد
است آدمی اس االب حق است یعنی آدمی را به راههای آسمان آشنا مایکناد و وی را حاقشاناس
میسا د .موالنا میگوید :همچنانکه این اس االب مسين منجمان ،آینه ا الك است وجود آدمای کاه
وَ لَقَدْ کَاَّمْنَا بَنِی آدَمَ است اس االب حق است .اما منجمی باید که اسا االب را بداناد ...اسا االب
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در حق منجم سودمندست که مَنْ عَاَفَ نَفسَهُ عَاَفَ رَبمهُ( ...محمد بلخای ،2836 ،ص )21 .و بادون
آن شناخت حق ممکن نيست:
بهددر آن ،ی مبددر ایددن را شددرح سدداخت

هر که خود بشدناخت یدزدان را شدناخت
()5117/5

خودشناسی به حقشناسی منجا میشود و شخص متوجه میگادد که همه جاا را ناور حاق پاا
کاده و جْ نور او چيْ دیگای در عالم نيست.
ور دو چشددمِ حددق شددنا

آمددد تددو را

دوسددت ددر بددین عرصددم هددر دو سددرا
()3537/6

اگ همددده اوهدددام و تصدددویرا  ،دور

ندددورِ ندددورِ ندددورِ ندددورِ ندددورِ ندددور
()5174/6

مولوی عالم را نوری واحد شهود می کند و در وحدت شهود خود هاا کاه غياا حاق را هسات
مستقلی بداند وهم و خيال است که یا ته است..
کددد ُّ شددديما مدددا خَدددالا باطددد

انَّ فادددد د َ ا َ بددددددیم هاطدددد د
()3153/1

گر تو را چشدمي اسدت ،بگشدا ،در نگدر

بعددد گ آخددر چدده مدديمانددد دگددرگ
()5214/6

ویليام چيتيک در مقاله مولوی و وحدت وجود با خالف نيکلسون معتقد است که مولاوی نفای
وجود باای غيا حق نکاده است و او اصوالً ا اص الح وحدت وجود استفاده نکاده است بلکاه او
به وحدت شهود حق باور دارد و نيستی در عين هستی و هساتی در عاين نيساتی را در آثاار خاود
تقویت کاده است( .چيتياک و دیگااان ،2835 ،ص 222 ،233و  )228در هاا صاورت در توحياد
مولوی حقيقت یک چيْ بيشتا نيست .حق یگانه ،غنی و بیهمتاست .انسان کمال یا ته و واقاعباين
جْ حقيقت واحد چيْی نمیبيند ،به نرا مولوی آنانکه در عاالم حقيقات واحاد نمایبيناد ،چشام
قلبشان بيمار است.
اصدد بینددد دیددده ،چددون اَکمدد بددود

فددرش بینددد ،چونکدده مددرد اَحددو بددود
()1421/5
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ایددن دویددي اوصددا

دیددد اَحددو اسددت

ورنددده او آخدددر ،آخدددر او اسدددت
()511/6

ا نرا موالنا باید تنها دریا بين بود .غا الن ،تنها ا دریا کف مایبينناد و ظاهاگاایاان هام کاف
می بينند و هم دریا ،چشم ظاها بين تصور میکند کف روی دریا هستی مستقت ا دریا دارد غا ت ا
اینکه کف ،چيْی جْ جلوه و ت ور خود دریا نيست.
چشددمِ دریددا دیگرسددت و ،کددر دگددر
نددبشِ کددرهددا گ دریددا روگ و شدد

کدددر بِهِددد  ،وگ دیدددده دریدددا نگدددر
کددر همددي بینددي و ،دریددا نددي ،عج د
( 1542/3و (1541

 -1-5-5بود و نمود
مولوی نمیتواند در مورد حقشناسی حاف آخا را بْند چون معتقد اسات هماه حقيقات را در
دستاس نمی داند .باخی ا حقيقت است که در باابا انسان قااار دارد .گاویی او حقيقات را باه دو
بخش «بود» و «نمود» تقسيم می کند .به نرا او هستی ظاهای دارد و باانی .آنچه در دستاس آدميان
است ظاها و نمود آن است ولی بود و باان و غيب هستی به ميْان تاالش و ریاضات ،آن هام در
حد توان آدميان قابت دریا ت و شناسایی است .استدالل موالنا این است که «اگاا غياا ا ایان باود
پيامبا با آن چنان نرا تيْ و منور ایاد نکادی که اَرِنَای االَشايَاءَ کَمَاا هِایَ .خاوب ماینماایی و در
حقيقت ،آن شت است شت می نمایی و در حقيقت ،آن نغْ است .پس به ما ها چيْ را چنان نماا
که هست تا در دام نيفتيم و پيوسته گمااه نباشيم( ».محمد بلخی ،2836 ،ص )23 .در حدی که خدا
بخواهد حقایق آنگونه که هست قابت شناخت است .بنابااین آدميان باید بين شکار و دام تميْ دهند
تا به جای دریا ت مقصود حقيقی در دام ظاها نيفتند و حقنما را حق نبينند.
طعمه بنموده بده مدا ،و آن بدوده شَسدت

آن چنددان بنمددا بدده مددا آن را کدده هسددت
()764/5

 -5-5-5تشبیه ،تنزیه و تمنی
در نگاه موالنا خدا یا حقيقت هستی منْه ا ها وصف تشبيهی است ولای گاویی سااختار ذهان
بشا به گونه ای است که باای او دشوار است که ا حق صورتی ذهنی ،متشخص(مستقت ا عالم) و
انسان وار نداشته باشد .انسان در ذهن خود ا خدا تصویای ایجاد میکند که همان دلاباییهای ال م
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انسانی را داشته باشد و بتواند با او ناد عشق ببا د چنانچه موالنا در داستان موسی و شبان آن را باه
خوبی به تصویا کشيده است.
صدددورتي یددددا کندددد بدددر یددداد او
راگ گددویي ددیشِ صددور

ددرب صددور

آرد

در گفددت و گددو

صدددهزار

آنچنانکددده یدددار گویدددد دددیشِ یدددار

نددده بددددآنجا صدددورتي ،نددده هیکلدددي

گاده اگ وی صددد اَلَسددت و صددد بلددي
()3563 -3561/5

چنانچه در روایات ا امام باقا (ع) هام نقات شاده اسات کاه تصاور مورچاه ا خادا تصاوری
مورچهوار است :کلما ميْتموه بأوهامکم ی زدق معانيه مخلوق مصنوع مثلکم مادود نلايکم و لعات
النمت الصغار تتوهم زن هلل تعالى بانيتين إن ذلک کمالها و یتوهم زن عدمها نقصان لمان ال یتصاف
بهما و هذا حال العقالء يما یصفون اهلل تعاالى باه( .مجلسای ،2832 ،ج ،55ص ،262بااب )81باه
همين جهت موالنا حقشناسی تشبيه گونه مشاکانه در کنار تنْیه را ا ساناچاری و اض اار به ادیان
نسبت می دهد .گوئی انسان کودکی است که باای مفاهمه با آن ،چارهای جْ این نيست که آنکاه باا
کودك ساوکارش تاد به بان کودکانه سخن گوید.
و ددیا ددیا

لیک بدا اَحدو چده گدویمگ هدیا هدیا

نیسددت اندددر بحددر ،شددر

چونکددده فدددت اَحدددوگنیم ای شَدددمن

گگم آیدددددددد مشدددددددرکانه دم گدن
( 5235/6و )5233

ظاهااً موالنا نه با الهيات تشبيهی که سا ا شاك در می آورد و نه با الهياات تنْیهای کاه ساا ا
تع يت و ق ع ارتباط بين مخلوق و خاالق در مایآورد موا اق نيسات .او الهياات تمثيلای را پايش
میکشد که ما بسيار ظایفی دارد که ا مو باریکتا و ا شمشيا تيْتاا اسات .ماانی کاه مولاوی
خود مجبور به تمثيت موجودات به خدا میشود ،به جهت محدودیت کا و ناتوانی خاود را تاوبيخ
کاده میگوید:
ای بددرون اگ وهددم و قددا و قیدد ِ مددن

خددا

بددر فددرقِ مددن و تمنیدد ِ مددن
()3315/5

 -3-5متن شناسي
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باای هم و تفسيا معنای یک متن یک سلسله عوامت مابوط به درون متن و یک سلساله عوامات
مابوط به بياون متن است .اینکه متن ا چه کسی است؟ باای چه کسی است؟ گوینده متن ا ماتن
چه هد ی را دنبال می کند؟ آیا مااد جدی داشته است یا رمْگویی کاده است همه ا عوامت بيااون
متنی است .مولوی در مباحث قبت مبانی بياون متنی خود را روشن کاد و گوینده حکمت دینای را
حکيمی معا ی کاد که حق و کمال محض است و شنونده قيا و ضعيف چنانکه آمد .موالنا عالوه
با پيش هم هایِ بياونِ متنیِ یاد شده که تابع ا کار ،عالیق و انترارات عا انی او بود باای هم منابع
کالمی و متنی حکمت دینی یعنی آیات قاآن ،قواعدی را گوشْد میکند که به لحاظ هامناوتيکی و
عوامت درون متن حائْ اهميت است .ا نرا موالنا در شناسایی متون نقش این قواعد بسيار اساسای
و تعيين کننده است .باخی ا این قواعد عبارتند ا :
 -2نارسایی الفاظ باای معانی :حکمت قاآنی با متون دیگا تفاوت دارد .الفاظ به کار گا ته شاده
در قاآن الفاظی عاریتی ا عالم محسوس است که قصد ا بهکاارگيای آن لْومااً بياان محسوساات
نيست .قاآن درصدد است با به کارگيای آن الفاظ ،حقایق معنوی و نادیدنی را القا کند .ابيعی است
بانی که الفاظ آن باای بيان محسوسات وضع شده باشد باای بيان معانی معنوی نارساست.
لفدددر در معندددي همیشددده نارسدددان

گ آن یمبددر گفددتُ قددد کدد َّ لسددان
()3213/5

 -2گوهایابی الفاظ :موالنا تأکيد دارد که باای هم معنای لفظ در ایان ماتن نبایاد توجاه اصالی
مع وف به قالب الفاظ و معانی وضعی آن باشد ،چون صدف لفظ در حو ه معنویت کارکاد دیگای
دارد و حکایت گا کاملی ا گوها معنا نيست بنابااین باید باای معنای لفظ باه عماق ،روح و جاان
لفظ ر ته و جان آن را معنای لفظ دانست.
در گددرر اگ صددور

و اگ نددام ،خیددر

اگ لقددد

وگ ندددام ،در معندددي گریدددز
()1555/7

لفدددر را مانندددده ایدددن سدددم دان

معنددددیش را در درون ماننددددد ددددان
()653/6

دانددده معندددي بگیدددرد مدددرد عقددد

ننگدددرد یمانددده را گدددر گشدددت نقدد
()3653/5
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 -8سا واری آیات قاآن :قاآن ا نرا مولوی یک مجموعه منسجم و سا وار اسات .بناابااین در
هم قاآن ،باید ها گْاره را با مجموعه گْارههای دیگا قاآن معنا و هم کاد و پاسشهای خاود را
ا معانی آیات باید ا خود قاآن پاسيد.
معندديِ قددرآن گ قددرآن ددر

و بددم

وگ کسي کدرتش گده سدت انددر هدو
()3155/5

شاید سخن موالنا اشاره به این آیه قاآن دارد که ها متن متشابهی را باید به محکمات آن ارجااع
داد ،چاا که محکمات با خالف متشابهات هوس پذیا نيست« .هُوَ الَّذِیَ زَناَْلَ عَلَيْاکَ الْکِتَاابَ مِنْاهُ
آیَاتٌ ميحْکَمَاتٌ هُنَّ زُمي الْکِتَابِ وَ زُخَاُ مُتَشَابِهَاتٌ( »...سوره آلعماان ،آیه)1
 -3الیه الیه بودن معانی آیات :حکمت قاآنی دارای الیههاای تاو در تاو اسات .ظااهای دارد و
باانی .قاآن سفاهای الهی است که باای همگان اعام دوست داشاتنی دارد ا ایان رو ا اااد عاادی
ظاها قاآن را می خوانند و ا آن لذت میباند و انسانهای اهيخته به ظاها قاآن بسنده نمیکنند و

به دنبال معانی عميق این شااب رحمانی ر ته ا آن سامست میشوند .آنگونه که موالنا در يه ماا ياه
آورده است :خالیق افالن راهند ا قاآن لذت ظاها یابند و شيا خورند ،اال آنها کاه کماال یا تاهاناد،
ایشان را در معانی قاآن تفاجی دیگا باشد و همی دیگا کنند( .محمد بلخی ،2836 ،ص)262 .
همچو قرآن ،که بده معندي هفدت توسدت

خددار را و عددام را م عددم دروسددت
()1514/3

قاآن بنا به اموده رسول خدا(ص) دارای الیهها تو در تو است :اِنَ لِلْقُاآنِ ظَهْاَاً وَ بَ ْنَااً وَ لِبَ ْنِاهِ
بَ ْنَاً اِلی سَبْعَةِ زبْ ُن .همه آدميان بنا با ميْان سعه وجودی خود میتوانند ا الیههای حکمات دینای
باداشت هایی در خور خود داشته باشند .البته ابيعای اسات ب اون عمياق آن در اختياار اشاخاص
س حینگا قاار نمیگياد.
قددرآن را بدددان کده ظدداهریسددت

گیددر ظدداهر ،بدداطني بددم قدداهریسددت

حدر

گیدددر آن بددداطن ،یکدددي ب د دنِ سدددوم

کدده درو گددردد خردهددا ملدده گددم

ب دنِ چددارم ،اگ نبددي خددود کددم ندیددد

دددز خددددای بدددينظیدددر بددديندیدددد

تدددو گ قدددرآن ای سدددر ظددداهر مبدددین

دیدددو ،آدم را نبیندددد دددز کددده طدددین

آدمدديسددت

که نقوشش ظداهر و ،دانش خفديسدت

ظدداهر قددرآن چددو شدد
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()7575-7577/3

نتیجه
راه های معا تی انسان ا حقيقت متفاوت است .این راهها ها کدام ا من ق و اسلوب خاصی پياوی
میکنند .دین یکی ا حقایق قابت شناخت و عا ان یکای ا روشهاای انساان بااای معا ات دیان
است .معا ت عا انی ا دین ،من قی ا معا ت دینی است که مولوی ،یکی ا ساشناستاین ا اااد
در این عاصه ،مدلی ا آن را ارائه کاده است.
ا نرا موالنا راه خاوج ا گادونه بی حاصت دنيا عقت و حکمت دینی اسات .منراور مولاوی ا
حکمت دینی ،مجموعة معارف غيادنيوی است .منشا حکمت دینی وحی است .انساانهاای عاادی
مدلی ا آن را مییابند و انسان هاای کامات ،جاامع آن را در اختياار بشاا قااار مایدهناد .در رزس
حکيمان دینی انبياء قاار دارند .حکمت و دانش حقيقی ،دانشی ا سوی مالک همه دانشهاا اسات.
ا اوست و به سوی اوست .حقيقت وحی روشن نيست .وحی ا جانس حااف و صاوت نيسات،
مشابهتی با پيشگویی منجمان و سخن رماالن و خوابگْاری خوابگاْاران نادارد .باا کناار ر اتن
حجاب های ظلمانی و نورانی ،وحی حاصت می شود .وحی کانال ارتباط حق با انسان است و تجابه
آن رویارویی با عين حقيقت است لذا در آن خ ا راه ندارد و باای هدایت بشا آمده اسات .وحای،
اشارت به دل است و مااتبی دارد .نتيجه آن اتحاد با عالم معناست .وحی مکتوب در قااآن جلاوگا
شده است و حکمت ا نرا موالنا سپاه یْدان است و عصاره سخنان انبياست که بياانکنناده اسااار
الهی است .مولوی ا قاآن به عنوان حکمت گمشاده ماومن یااد مایکناد و آن را رکان مجموعاة
معا تی میداند که به نرا او حکمت دینی است.
مولوی در خصوص منابع هم حکمت دینی این منابع را به دو بخش باانی و وجاودی تقسايم
میکند .منابع آ اقی و انفسی تقسيم منبع وجودی و منابع وحيانی و والیی تقسيم منبع بانی اسات.
مهمتاین منبع بانی قاآن است و مهمتاین منبع وجودی خود و نفس آدمی اسات .ا نراا مولاوی
عالم ابيعت و پيا اایقت نيْ منابع هم حکمت دینی هستند.
اختالف در هم حکمت دینی اختال ی تاریخی است و دليت این اخاتالف در تفااوت من اقهاا
است .مولوی باای هم حکمت دینی قواعدی را ال م میداند .ا نرا او بادون خاودشناسای کاه ا
نيستیشناسی با آید و هستیشناسی که به حقشناسی و وحدت وجود ختم شود و متنشناسای کاه

مبانی فهم حکمت دينی در گفتمان مولوی 67 /
تمایْ متون دینی ا دیگا متون را نشان دهد هم حکمت دینی ممکن نيست .ا نرا او تفاوت باين
يلسوف و عارف در همين است که يلسوف اولویت را به هستیشناسی می دهد و باای انساان در
ذیت آن نقش قائت میشود ولی عارف ا خودشناسی آغا میکند و باه مبدزشناسای و حاقشناسای
می رسد .به نرا عارف اثبات هستی مستقت باای انسان عين شاك و ضد حکمت دینی است.
ا نرا مولوی رمْ درك حقيقت ،گستاش عقالنيت و به وجاود آمادن معصاوميت خودشناسای
است که نتيجه احساس نيستی و احساس جدا ا تادگی ا اصت خویش است و عامات کاج همای و
انحااف احساس مستی ا هستی است .با وجودی که ظاهابينان باای غيا حق هم حری ا واقعيات
قائت هستند ،حقشناسی مولوی او را به آنجا می رساند که حق ،اما واحدی است که همه عالم را پا
ساخته و غيا حق ها چه هست باات است .او باای حقيقت نمود و ظهاوری مایبيناد و ا تشابيه
ايف های پایين و س حی این حقيقت با عاين حقيقات آدمياان را نهای کااده و آنهاا را باه تمثيات
ضاب همند میخواند.
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