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  موالنا هدگايد از يكّل عقل

  ♦♦♦♦محمد عابد حسين دكتر

ــان ــم دو ده ــا داري ــون گوي ــي همچ   وي هـاي  لـب  در سـت  پنهـان  دهان يك  ن
ــك ــان ي ــاالن ده ــده ن ــوي ش ــما س   در ســما  در فگنــده  و هــويي  هــاي   ش
ــد ليــك   1سـر اسـت   آن ز هم سري اين فغان كاين  منظــر اســت را او كــه هــر دان

 و نيپراثرتر از يكي )ق.ه	604-672( ميرو يلخب نيحس بن محمد الدين جالل
 و واال يها هشياند .است زبان فارسي انعارف ان وشاعر نيتر الكالم نافذ و نيتر شمندياند

 ومهمف	به نيزم مشرق در تيروحان و تيمعنو اتيتجّل نيتر درخشان از موالنا تابناك
 از هك امروز انهج در هك است لياص تيمعنو نيمه و ،ستا نآ لياص و نيراست

 .است هافتي يا هالعاد فوق تيمها كند، مي ديدهت را تيبشر يپرست هماد ،ييرسوه
 خود يعال افكار ريثأت تحت را عالم سراسر موالنا يعرفان و ساز انسان و بلند يها هشياند

 مگنانه	به نسبت يرانيا ينهذ نظام نيتر هديچيپ و نيتر هانبو يو تفكّر .است هداد قرار
 »زكيكن و هشا داستان« اول دفتر از يمثنو داستانين اول ليوأت .اوست صوفت لها

 تا ديكوش ميهخوا نآ انيجر در هك است حاضر يبررس موضوع ،يو اثر نيتر هعمد
 نيمه در هك موالنا تفكرات .ميباش هداشت او ةشياند	به نسبت يكل و ياجمال ينظر

 ييراآ بردارد، در را يو يراآ ةفشرد كامالً تيكل شود، مي متبلور اجمال	به يمثنو داستان
 .شود ميباز و هگسترد يمثنو دفتر شش در گريد ياه داستان متن در هرفت هرفت هك

 قدرتمند و يمتّق هيپادشا .كنيممرور مي را زكيكن و هشا داستان هكوتا يليخ نجايا
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 را زكيكن هشا .شود مي او عاشق و خورد ميبر يزكيكن	به نجاآ .شود مي شكار عازم
 .كند مي جمع را پزشكان هپادشا .شود مي ماريب زكيكن انهناگ و گذرد مي يمدت .خرد مي

 مرگ ةستانآ در زكيكن .شود مي افزون دردش كنند، مي درمان هرچه پزشكان
 دهخوا مياز وي  و اورديب خداوند	به يرو هك نديب مي نآ در را هچار هپادشا .رديگ ميقرار

 در .شود مي هريچ هپادشا بر خواب خدا با ازين و راز انيدرم .شدبخ شفا را زكيكن هك
 هك است يكس اهتن او .شد دهخوا رهش وارد يشخص فردا« ديگو مياو	به يكس خواب

 .كند مي استقبال يبيغ مانهم از هپادشا »دهد ميشفا را همعشوق و وردآ ميبر را حاجتت
  :ديگو مي و كند مي خود قصر وارد را او اريبس احترامات با

  1در جهـان  خيزد كار از كار ليك  آن نـه  بودستي تو معشوقم گفت

 او هك ديبگو و دهبد صيتشخ را زكيكن يماريب هك دهخوا  مي خود مانهم از هپادشا
 ماريب شناسند مي مگانه هك ييمعنا	به زكيكن هك ديگو مي يبيغ پزشك .شود مي هچ را
 »چوقند سمرقند« در هك است يرگرز عشق يسودا در و است دل ناخوش او .ستين

 و بخوانند رشهش از را زرگر هك است نيا هچار هرا اهتن« هك ديگو مي و .كند مي يزندگ
 قصر وارد زرگر .برد مي فرمان چرا و چون يب رو نيا از هپادشا »بسپارند او	هب را زكيكن

 بيطب .انندگذر مي مه با زرگر و زكيكن يمدت .سپارند مي او	هب را زكيكن .شود مي
 و گذرد مي اهروز .شود مي يبستر و ماريب زرگر .خوراند مي زرگر هب و سازد مي يشربت

 نيب از كمكم و شود مي كم زرگر هب زكيكن عشق انممزه .گردد مي زردتر و تر ناتوان او
 هنداشت زرگر	به يشوق و عشقهيچ  هدرگذشت ايگو هك رسد مي ييجا	هب دختر .رود مي

 .شود مي زادآ زرگر عشق از زكيكن رتيبت نيا	هب .است

 يسو از و كند مي مطرح را معرفت همسئل سو كي از موالنا داستان نيا توسط	هب
 و كرد كشف را قتيحق توان يم هچگون هك است نيا شسپر .را قتيحق همسئل گريد
 ياه پاسخ .نديب مي ژرفا و كند مي درنگ اه سؤال نيا در موالنا د؟يرس نآ معرفت	هب

 ةپرد پس در را محسوس معاَل موالنا .است ملأسرت از و قيعم ،هرمسئله در النامو
 هك نجاآ تا كوشد مي و كند مي درنگ نآ در دقت		به هبلك ،گذارد مين خود يعرفان نگرش
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 كار نيا		به دارد، را شيهتوج توان »هشد ناالن شما يسو« هك يزبان ،يانهج نيا زبان
 كالم و حكمت ومي رس ةفلسف ياه انيبن شكستن مهدر	هب دهمتع موالنا عرفان .بپردازد

 نظركردن يبرا را خود ينظر اصول رساند، مي انجام	به را مهم نيا هك يوقت و ،است
 او و ،ستين مند روش و منظم ماتهم نيا انجام اما .دهد مي حيتوض محسوس عالم	به
 انجام	به هشاعران ياه يپرداز هاستعار و اه ليتمث و اه داستان انيجر در را كار نيا

 و يودهش معرفت قيطر از فقط قتيحق ةطيح	به ورود هك ديگو مي موالنا .رساند مي
 يها هحوز از نهذ هك شود مي بخش هجينت وقت نآ ردوه نيا و ،است ممكن عشق

 هك نيا ضمن موالنا .دهن مي سر پشت را اهنآ و گذرد مي يشناس شناخت و يشناس يسته
 ةحوز در هك زين يمباحث طرح از پردازد، مي معرفت و عرفان ةحوز غامض مباحث	به

 نيا و هنكرد هيكوتا  هبود انيلسوفيف و متكلمان انيم نزاع محل سال ياه سال كالم،
 عشق، ،يانسان روح مانند يموضوعات .كند مي يبررس معرفت لها مذاق	به زين را ليمسا

 .اند هدست نيا از رقد و جبر و توكل و دهج وجود، وحدت

 روح جزو كريپ نيا	به مدنآدر از شيپ انسان روح هك ديگو مي موالنا :انسان روح
 ديمق و همدآ جماد عالم در هك زمان نآ از .نداشت يشغل معرفت و وصال جز .بود مطلق

 ياصل وطن	به رفتن يبرا باز است، هداد دست از را يروحان صفات و هشد يانسان كريپ
  :كند مي اديفر و هنال هابانت يب ارواح عالم يعني شيخو

  1كنـد  مـي  شـكايت ها  جدايي وز  كنـد  مي حكايت چون ني از بشنو

 يويدن شيالآ از را نآ ديبا ديگو مي موالنا ،است خدا ةخان هك ،روح حفاظت يبرا
 و قتيحق بر نآ درِ گردد، هلودآ شيالآ و زنگ		به اگر چون .داشت نومص يماد زنگار و

 چون يول ،ديبسرا الوجودةوحد ةنغم هك دهخوا مي يقيحق شقع .شود مي هبست معرفت
 سود؟ هچ .ستين نما عكس ةنيآ است، گرفتهزنگار روح

ــه  بود بيرون سخن كاين خواهد عشق ــاز آين ــود غم ــون نب ــود چ   2ب

 نيا .است مضطرب و تاب يب خود ةسرچشم	به وصل يبرا يانسان روح: عشق
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 عاشق انسان عشق، ينا در .نديگو مي» عشق« هانيصوف اصطالح در را اضطراب و يتاب يب
 :اند هكرد انيب مجاز ةپرد در را عشق نيا كامل انيصوف .است معشوق خداوند ذات و

  فتـاد  مي كاندر است عشق جوشش  فتـاد  نـي  كانـدر  اسـت  عشق آتش
ــه  دلبـران  سـرّ  كـه  باشد تر آن خوش ــد گفت ــديث آي ــران در ح   1ديگ

 يانباز يب و ييكتاي از است عبارت ديتوح هك داندمعتق رهظا يعلما :الوجودةوحد
 نديگو مي متصوفان .شود مي ليتبد يا هانداز تا يمعن نيا تصوف در يول ذات، در خدا

 و »اوست همه« از را هديعق نيا .ستين موجود عالم در گريد يزيچ خدا جز هك
 از يخداوند تذا ر،هظا لها نزد هك است نيا نزاع محل .كنند مي ريتعب »الوجودةوحد«

 هبار نيا در زين خود هك رچنده .ستين جدا همتصوف نزد اما .جداست ناتيكا ةسلسل
 چون وجود نيا .است مطلق وجود خدا هك نديگو مي نانآ از هيگرو .ستندين انباز مه		با

 موج و حباب مثالً ند،يآ ميديپد ممكنات اقسام شود مي گر هجلو ناتيتع و تشخصات در
 چهي بآ جز اهنآ وجود قتيحق در يول ،ستنده جدا مه از و مخالف مهبا رهظا در

  :ديگو مي يلوهد غالب .ستين
  2درياست همانا و گرداب و كف موج گفت،  رمز		به يگو سخني وحدت و كثرت از گفتم

 يول ،است هجداگان يزيچ رهظا در هگرچ دمآ ةيسا هك نديگو مي گريد هگرو
 همه ممكنات هگون نيمه .است ميدآ ذات ،يهسا اصل .ندارد يقيحق وجود قتيدرحق
 همه« اي »ودهالشةوحد« را هديعق نيا .نآ خود هن ،اند يبار حضرت ذات پرتو و ظالل

 .نامند »ازوست

 و جد هرفت مه يرو است، توكل لها مدانآسر از هك يوجود	با موالنا :توكل و دهج
 از دست ميدآ هك ستين نيا رگزه توكل او، نزد .داند مي الزم يزندگ يبرا را دهج

 نظرش عمل، ةجينت ةدربار و كند دهج ميدآ هك است نيا توكل .بردارد كوشش و تالش
  :باشد خدا بر

ــت ــر گفـ ــه پيغمبـ ــد آواز	بـ   ببنــد اشــتر زانــوي بــا توّكــل   بلنـ
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ــز ــب« رم ــب الكاس ــنو »اهللا حبي ــل از  ش ــل در ســبب توّك   1مشــو كاه
  2بر جبـار كـن   تكيه پس كن، كسب  كـن  در كـار  كنـي  مـي  گر توّكـل 

 اعتدال هرا كل در و شمرد مي باطل بر را ردوه »يهقدر« و »يهجبر« موالنا :قدر جبرو
 شود، مين همواخذ سقف از افتد، يكس سر بر يعمارت سقف اگر هك ديگو مي .ديمايپ مي

 شود، مهبر وا از مضروب زند، مي سنگ يگريد بر يكس اگر يول .ستين مختار هك رايز
  :است مجبور سنگ و مجرم هزنند سنگ هبلك ستين مجرم سنگ هك داند مي هك رايز

ــا شــد زاري ــل م   3اختيـار  دليـل  ما شـد  خجلت  اضــطرار دلي

 اما .ديآ مي مهفرا ليتخ و عقل ياري	به هك ميدار ياجمال معرفت ،عالم	به نسبت ما
 يگريد و ،است محسوس عالم علمش ةحوز هك ييجز عقل يكي :استگونه  دو بر عقل
 .جداست محسوس عالم از علمش ةحوز هك يكّل عقل

 بدن		به هوستيپ و دهد ميقرار ييشناسا مورد را محسوس امر ييجز عقل :ييجز عقل
 مانند ،ءاياش اعراض هك ياداراك ةقو نيا .دارد يختگيمآ محسوسات با و است يعنصر

 انيلسوفيف .است هفالسف نظر مورد عقل ينمه كند، مي ادراك را تيفيك و تيكم
 نيا .نديآ مي لينا قتيحق	به يمنطق ياه استدالل و ييجز عقل كمك	به هك نديگو مي

 هك رايز .است شناخت بخش نيتر نازل موالنا، هجمل از عارفان، نزد يادراك ةقو يجور
 ييجز عقل هك يعلت	هب ناقص، است يمعرفت شود، مي حاصل ييجز عقل از هك يمعرفت
 حق وصال هرا در ييجز عقل نيا .ندارد هثابت انياع يعني ،يرهجو امر از يشناخت

 :است حجاب

ـ  صـاحب  كه بنمايد گرچه  بـود  منكـر  را عشـق  جـزوي  عقل ر بـود س  
ـ   ال تا فرشـته   نيسـت  نيسـت  اما و داناست زيرك   4سـت  ينشـد اهريمن

  :ديگو مي تصوف معروف پرداز يهنظر يسجستان عقوبيابو
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 هكسري يجسمان ياه خصلت و صور ،يعنصر ياه بدن عناصر ا،هرهجو«
 .1»اند حق ياه حجاب

 يورا هك را يجنون و گذارد مي كنار را شيدوراند سالك عارف، هك روست نيمه از
 بدان هرا ،ييجز عقل هك رايز د،هد مي حيترج يعقل چنان بر است ييجو مصلحت هرا

 :ندارد حس عالم يسو

ــودم ــل آزمـ ــديش عقـ   2را خـويش  ازمس ديوانه اين از بعد  را دور انـ

 بر گران استدالل نيا هك ديگو مي و ديفرما مي انتقاد ييجز عقل طرفداران از موالنا
 و نامعلوم امر	به معلوم امر از هك معتقدند انيلسوفيفگونه  نيا .دارند ميبر گام نيچوب يپا
 اما .رسانند مي انجام	هب يمنطق استدالل كمك	به را همه نيا و ،رسند مي علت	به معلول از
 :ديگو مي موالنا .پوشانند مي شتريب را قتيحق يمنطق هرا از

ــدهزاران ــل ص ــان اه ــد و نش ــد  تقلي   شــان آســيب در قعــر يــك افگن
  شـان  و بـال  پـرّ  و جملـه  ست قايم  شـان  و اسـتدالل  تقليـد  ظـن 	به كه

  3بـود  تمكـين  بي سخت چوبين پاي  بــود  چــوبين اســتدالليان  پــاي

 شيپ او .است يهتوج قابل خصوص نيا در يو مالتأت و ييجز عقل از موالنا نقد
 در را ژرفش اريبس مالتأت و بپردازد شيخو يعرفان يها يهنظر ريتقر	به هك نيا از
 اه سال او .بود او ةشناسند و يفلسف قيتحق در ور هغوط بخشد، سامان هحوز نيا

 اوج در او .بود هپرداخت مياسال كيزيمتاف ياهوچرا چون و حكمت اصول موزشآ	به
 نقد	به ،هگشت معلوم او بر ياريبس ياهراز خودش ةبگفت هك نگامه نآ و اش ينهذ تكامل

 است يزبان شيها هشياند انيب در موالنا زبان .پردازد مي نآ متعلقات و ييجز عقل
 يليرتمثه .زدهيبپر نآ الزامات و ييجز عقل دام در سقوط از هك دهخوا مي رايز .يليتمث

 ياه داستان نيا تمام .شود مي يهارا گوناگون ياه صورت در هك است امر كي مانه انيب
 از او ييجدا داستان .انسان ياصل داستان تكرار مگر ستين يزيچ يمثنو در يليتمث
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 .يعنصر بدن در بودنش يزندان و محسوس انهج در اش يگانگيب و قتيحق دامن
  :كند مي روشن نآ التيتمث خالل در را همسئل هك دارد يداستان موالنا

 است، نآ در ليپ هك ورندآ مي يا هخان	به يرو اند، هديند ليپ رگزه مردم از هيگرو
 و رساند مي ليپ خرطوم	به دست يكس .ناممكن ليپ ةدهمشا امكان و است كيتار هخان
 ليپ هك ديگو مي و دهن مي گوش	به دست يگريد .است ناودان چون ليپ هك ديگو مي

 بيترت نيبد .ديگو مي يتخت را ليپ و اندازد مي پشت	به دست ينمسو است بادبزن مانند
 يهتشب يزيچ	به را ليپ شيخو خاص ادراك بر بنا و ابدي مي را ليپ از يعضو كس هر
  :ديگو مي موالنا …دهد مي

  1شـدي  بيـرون  گفتشـان  از اختالف  بـدي  شـمعي  اگـر  هريـك  در كف

 همه و رفت مي نيب از اختالف موقع نيا در داشتند، يشمع اهنيا از كي هر اگر
 دارد هدوگان يمعن هك كف ةكلم از موالنا شناختند، مي را »واحد امر« و دنديد مي زيچ كي

 حاصل ييجز عقل قيطر از هك يمعرفت .كند مي انيب را خودش مقصود ،هكرد هاستفاد
 چشم از همواره هك را يقيحق معرفت و دهد يم يهتشب »بآ كف« هب را نآ موالنا شود مي
  :كند مي يهتشب ايدر	به است انهپن سر

ــت  و بس ستا  دست كف همچون حس چشم ــف نيس ــر را ك ــة ب ــترس هم   او دس
ــم ــا چش ــت دري ــف ديگرس ــر و ك ــف  دگ ــل كـ ــدة وز بهـ ــر ديـ ــا نگـ   دريـ

  2عجــب و دريــا نــي؟ بينــي همــي كــف  روز و شـــب دريـــا ز كفهـــا جنـــبش

 هك رايز .ناتوانند »تيقعوا« تيكّل درك از دو هر »سر چشم« و »دست كف« ايگو
 .ندهبد انسان	هب را محدود يمعرفت توانند مي اهتن ييجز عقل

 و ديجو مي هرا موجودات درون	به هك است يادراك ةقو نآ يكل عقل :يكّل عقل
 جدا نآ متعلّقات و حس ةقو از انسان هك يزمان تا اما .پردازد مي يهنوع صور در ملأت	هب
 است، عقل مدارج در واال ةمرتب هك ،يكل عقل ساحت	به توانست دهنخوا شود مين

  :ديگو مي شتمه قرن مينا عارف يشبستر محمود خيش .ابدي هرا
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  ست دود ساري كاندر نطفه يك چو آن  سـت  اعتبـاري  امـرِ  جملـه  خود جهان
  1امكـــان ز بوقلمـــون پيـــدا شـــده  شـــان و كثـــرت اخـــتالف ظهـــور

 يعبارت	هب و عام »من« از شدن زادآ و حس عالم از ييجدا يكل عقل كار طور نيبد
 .ديآ لينا موجودات شناخت		هب تا كند مي يسع يكّل عقل هرا نيا در .است يوانيح روح
 تيواقع درون	به تا كوشد مي و ،است موجودات يها رهجو در ملأت كار در يكّل عقل

 ارياخت و ستا يوانيح روح ورهمق هك يانسان .است هشياند خودو اين  كند، نفوذ يانهپن
 نيمه اما .ندارد يبينص محسوسات درك جز است، ييجز ارياخت دست در معرفتش

 فرمانبردار را حواس و شد هريچ نآ يقوا و جسم بر نفس ةيتزك با هك نآ از بعد انسان
  :ديگو مي موالنا كه شود مي يناب ةشياند مانه كرد، هغلب هامار نفس بر و ساخت شيخو

  2اي ريشـه  و اسـتخوان  را مابقي  اي نديشـه ا همـين  تـو  برادر اي

 .است مسّلط همطمئّن نفس بر است يمگانه »من« هك يوانيح روح يعني هامار نفس
 از .كند مي هاستفاد ميكر نآقر از موالنا هك »يانسان روح« از است گريد مينا ، همطئّن نفس

إِنَّ النَّفْس «: ديمافر مي متعال يخدا .است هامار نفس اصالً يانسان نفس ن،آقر يرو
وءةٌ ِبالساراَ نفس نيا يعني، »3ألَموءةٌ ِبالساريول .كند مي تقاضا زشت كار يبرا ،است م 

 او نفس وقت نآ ماند ميباز نفس يتقاضا از خرتآ و خدا خوف علت		هب انسان چون
ْقسم اُسم ِبيومِ اْلقيامةِ وَلا ْقاَُلا « :همدآ ميكر نآقر در هك چنان .شود مي »هلوام نفس«	به مبدل

 .4»ِبالنَّْفسِ اللَّوامةِ

 را خود زشت، ياه فعل از هك رسد مي مقام نآ	هب يمانيا داتهمجا از نفس يعني
 از يكس چون و ،ديجو مي هتوب و دهخوا مي عفو يبار جناب از و ،كند مي مالمت

 واتهشگونه  همه از متعال يخدا ياري با تا سازد، مي مرتاض را نفس متواتر داتهمجا
 هنگاآ .شود مي معدوم نفس طرف از ينادرست يتقاضا و ،شود مي پاك و يعار يوانيح
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 و ،»1يتُها النَّْفس الْمطْمئنَّةُ ارجِعي إَِلي ربك راضيةً مرْضيةًاَيا «: شود مي همطمئّن نفس، نيا
 نفس برخالف .شود مي ور هرهب همطمئن نفس از نانسا هك است يخداوند رحمت نيا

 درون در همطمئّن نفس .دارد »احد« يسو	به يرو همطمئّن نفس ،يو ينيب كثرت و هامار
 و كند مي روشن ،هگشت هريت كثرت يسو از هك را ميدآ باطن از بخش نآ شينوران رهجو
 همطمئّن نفس .كند يمداريپد ،هافتاد هپرد در حسن ةليوس شيشاپيپ هك را انهپن قتيحق
 را تيحساس شب حجاب و يرگيت هك است يديخورش چونان او و ،است روح مانه
 اياش رهجو نورش ياه شعاع افشاند، مي پرتو يانسان روح هك مينگاه .دارد ميبر انيم از
 را خود حق	به هگايجا يفرد يانسان روح هر هك است بيترت نيبد و ،سازد مي داريپد را
  :ديگو مي موالنا .ابدي مي كلّ عالم در

ــه ــواني روح در تفرق ــود حي   2بـود  انسـاني  روح واحد نفس  ب

 تا دهد مي امكان ما	به هك است كل عقل نيا .است هوستيپ كل عقل	به همطمئّن نفس
 ما معرفت كسب قيطر در هگرچ .ميدور هگاني و احد از اما .ميشو كينزد قتيحق	هب

 يتيواقع .است تيواقع احد .ميا هادهنن فراتر ميگا نآ ةستانآ از ديشا يول ،ميسته درست
 از .است هگاني احد، .دارد جمع خود در را يهنوع صور تيكل و ها رهجو ميتما هك

 معرفت كسب تهيالو در ملأت و هشياند با موالنا شود مي صادر زيچ همه هك اوست
 هك يتيوال صاحب نظر تحت مگر ست،ين سانآ مودنيپ را پرخطر هرا نيا اما .كند يم

 اميق ديمر در نفس ةيتزك	به اوالً كامل مرشد .شود مي هخواند كامل انسان اي ريپ اي قطب
 هرحال به .ابديدر را معرفت نور ديمر تا ،شود مي نماهرا قتيحق هرا	به سپس .كند مي

 تواند، ميبردارد گام ميمستق هرا بر و باشد برخوردار كل عقل ةيعط از اگر انسان
 قتيحق يجستجو در هك يركسه .برساند يقيحق عالمبه  را خودش كل عقل ياري	به

 يبرهرا	به كامل ياطاعت و چرا و چون يب يادنهنسر و مطلق مييتسل در هك ديبا است،
 عقل بيترت نيا	به .واگذارد يو	به اهكار همه در را شيخو ارياخت و گذارد گردن ريپ

 مرگ ماناه موالنا ريتعب	به حق، در فنا .كند يمفنا وحدت يايدر در را كامل انسان كل،
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 ان قبل موتوا«: مصداق هب و هشد عنوان يشكل	به يمثنو يجا يجا در هك ،است يارياخت
 اش هانيشآ	به نظرش هك است يمرغ مچونه باشد نآ طالب هك يكس و است »تموتوا

 تهج نيا از موالنا .پرد رونيب و بشكند را نآ دهبخوا و نديب پرواز مانع را قفس و فتديب
 .ابدي مين را پروردگارش باشد، هنمرد عاشق تا هك ديگو مي پرخون هرا را، عشق هرا

 .رساند مي معشوق	به را يو يستين و فنا نيا .است يارياخت مرگ عشق، هرا نيبنابرا
 را خود يسته نقد وار هپروان و دهن مي قدم معشوق وصال يايدر در عاشق هك ينگامه

 رونيب »ايمخف كنزًا كنت« يخفا از معشوق يسته و كند مي گم معشوق جالل نور در
 يسته .شود مي هگانيب دوعالم با و ،ماند مين يباق نام جز عاشق، از وقت نآ د،يآ مي

 .ديآ مي رقص در يخود يب و يمست حالت در و دهد مي دست از را خودش يمجاز
 .ماند مي رانيح و هسرگشت عقل هك نجاستيا

  1سـت  ديـوانگي  هفتادودو و اندران  سـت  بيگـانگي  را عشـق  لمبا دو عا

 الزم يدوا نآ يبرا و داند مي را درد اصل و هشير هك نآ ضمن كل عقل ،همه نيا		با
 تواند مي كل عقل ايآ است؟ هشناخت را قتيحق و يمعن هك باشد يمدع تواند مي ايآ .دارد
 تواند مي كل عقل ايآ شود؟ قعاش و برود شكار	به ديبا چرا هپادشا هك دهد حيتوض
 كل عقل مسّلم، قدر ست؟يچ ان،هپن روابط و هديچيپ امور نيا دفه هك دهبد حيتوض
 اما .كند دايپ زين را نآ حلّ هرا و نديبب مناسبش يجا در را ليمسا نيا هك است قادر

 و امور نياز پرسش شود؟ مي جاديا چرا عشق درد هك ديبگو تواند مينگونه  چهي	به
  :ديگو موالنا .است رتيح مقام حد از اهنآ سخپا

  2پسـر  اي بخـارا،  ني بخواري، رو  بخـر  حيـرت  و هنر، بفروش عقل

  يريگ هجينت
 نميب مي .دهبد انسان	به را يسطح و هندپراك و محدود يمعرفت تواند مي اهتن ييجز عقل

 او ريدستگ كامل برهر يول دارد جستجو قصد هك پارسا و قدرت صاحب هيپادشا هك
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 و شود مي يزكيكن عاشق او انيم نيا در .دهد مي قرار نماهرا را ييجز عقل ناچار ،ستين
 نيا .ستين پندار كي جز او عشق اما .است هافتي را »عشق« هك است پندار نيا در او
 يعنصر بدن		به هوستيپ هك است »روح« ليتمث است هپادشا عشق موضوع هك زكيكن

 نآ متعلقات و محسوس عالم مانه در هك است يرگرز عاشق خود ةنوب	هب و است
 در هك يعشق يعني .است هكشاند اسارت	به را روح هك است نفس ،يعبارت	به است،
 را ييجز عقل هك است يا هرشت هبلك ،ستين عشق اصالً د،يآدر ييجز عقل ادراك ةحوز

 عقل ،هداد دست از را كار ةرشت ييجز عقل هك يحال در .دهد مي ونديپ محسوس عالم با
 و نديب مي خودش مناسب يجا در را همسئل يكّل عقل .دهد مي نشان را خود حضور يكّل
 درد او درد هبلك ،ستين يجسمان مرض زكيكن يماريب .دارد مناسب حل هرا او يبرا

 ةمسئل .است درست مرض صيتشخ .دارد يزرگر	به هك است يليم و است عشق
 يكّل عقل تهج	به ،همه نيا	اب .است زمان	به مربوط هك است يزيچ يماريب يشفابخش

 باشد برخوردار يكّل عقل ةيعط از اگر ميدآ .ميشو مي هگاآ قتيحق وجود از ما هك است
 ما .ميكن مي نفوذ همجرّد عقل عالم	به كل، عقل ياري هماب .دارد ميبر گام درست هيرا بر

 كل زين مجرّدات عالم نيا يول ،است تر يغن محسوس عالم از عالم نيا هك ميدان مي
 ،دارد مغتنم را اه فرصت و نديبنش مراقبت	به هك ديبا مي را قتيحق طالب .ستين قتيحق
 يقيطر بر را ما هك يمعرفت جتاًينت و باشد مراقب بخشد، بدو كل عقل هك يمعرفت	هب و

 را خود سفر ما و كند خوشنود مارا و باشد هيرا دام خود تواند مي برد، مي هرا استوار
  :ديگو موالنا .ميكن تمام

  1مـا  را همچـو  حسد كن بر سر خاك  پـا  زيـر  را حـق  مـردان  شـو  خاك
  2بـاش  شو پاينـده  مرده ايشان پيش  بـاش  را بنـده  مر شـاكران  شكركن

 هك را امر نيا و ماند مهيخوا يباق مجرّدات و معقول عالم حد در ما بيترت نيبد
 .سپرد مهيخوا يفراموش	به هبود تقيحق كل		به مدنآ لينا ما سفر و ريس دفه
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 انكار يكس زين را امر نيا اما است، نشيب و دانش يايدن هك يوجود با حاضر عصر
 ستند،ه نگران انسان يسالمت بابت انهج سراسر مردم ،يماد يايدن نيدر هك كرد دهنخوا

 هديرس ييجا		هب هيتبا و يزيخونر .داد پاسخ تواند مين چكسهي دبود،هخوا هچ بشر ةنديآ
 اما ستند،ه ليمسا نيا يامداو فكر در شمندانياند .است هشد تار و هريت يزندگ هك است
 و ستا ليمسا گونه نيا حلّ يبرا منابع نيترهب از يكي موالنا يمعنو يمثنو .ابندي مين ةچار

 .ميورآ بدست تيموفق با را ياصل دفه موالنا ينماهر با ميتوان مي ما
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