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عضو هيأ ت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی ،تهران ،ایران
مهدی حسن زاده
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دانشيار دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

چکیده
موالنا در البالی داستانها و حکایتهایی که نقل میکند ،تجارب عرفانی خود از جهان طبيعت و
دیگر مظاهر زیست انسانی را با مخاطبانش به اشتراک میگذارد  .سه تجربه عمده او در آثارش
«تجربه عرفانی ذات الهی»« ،تجربه عرفانی حقيقت انسانی» و «تجربه عمل روحانی» است که از سه
سطح توحيد ،انسانشناسی و عمل نشأت گرفته است .موالنا با بهره گيری از مبانی معرفتی اسالمی و
جهان بينی عرفانی خود جهان را به شکلی پویا و در ساحتی معنوی تجربه کرده است .درک و
تجربه عرفانی پدیدههای این جهانی در تصدیق و تحکيم باورهای معنوی نقش بسيار مهمی داشته و
موالنا با علم به این مطلب ،پيوندی را ميان مشاهده حقایق عينی و تجارب عرفانی برقرار نموده
است .مشاهدهای که به اعتقاد او صورت حقيقی رؤیت است .اهميت این نوع مشاهده عالوه بر
جنبه معنوی آن ،در حيات مادی او نيز مؤثر بوده و زندگی مادی او را نيز بهبود میبخشد.

کلیدواژهها
موالنا ،تجربۀ عرفانی ،ذات الهی ،حقيقت انسانی ،زیست انسانی.

 .6تاریخ دریافت6932 /61 /22 :

تاریخ پذیرش6931 /2 /2 :

 .2پست الکترونيک (مسؤول مکاتبات)ha.raoof@ihss.ac.ir :
 .9پست الکترونيکhasanzadeh@um.ac.ir :
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مقدمه
جالل الدّین محمّد بن بهاء الدّین محمّد بن حسين خطيبی بلخی ،از بزرگترین و تواناترین
شاعران و عارفان ادب فارسی است که در ششم ربيعاالوّل سال  116هجری  6در بلخ  2به
دنيا آمد .پدرش بهاءالدین محمّد معروف به بهاءولد (269- 121ق) از علما و خطبای متنفّذ
و از بزرگان و مشایخ صوفيه بود و احتماالً به دليل اختالفی که ميان او و سلطان محمّد
خوارزمشاه ( دوران سلطنت از  231تا 16۶ق) پدید آمد  9 ،با خانواده و خاندان خویش از
بلخ به سوی غرب مهاجرت کرد .پس از آن ،با استقبال پادشاه سلجوقی  ،عالءالدّین کيقباد
(16۶- 196ق) به آناطولی مرکزی (روم شرقی) روی آوردند و بدین ترتيب موالنای 22
ساله به قونيّه رسيد .پس از فوت پدر و دیدار با محقّق ترمذی (216- 19۶ق)  ،موالنا به
دستور وی مدتی را برای کسب علم و ادامۀ تحصيل در حلب و دمشق سپری کرد ،جایی
که گفته میشود در آنجا دیداری را با محيیالدّین ابنعربی (211- 191ق) داشته است.
سپس آنجا را به مقصد قون يه ترک نمود و در آنجا ساکن شد 6 .با وجود فراز و فرودها و
سفرهای کوتاه دیگری که موالنا در جستو جوی شمس روانه شد  2 ،قونيه موطن اصلی وی
بود و این کشتی به هر دریایی که میزد  ،سرانجام پهلو به دیار خویش مینهاد و تا زمان
وفات خویش در  1۶2هجری ،در این شهر سکونت اختيار نمود .با این حال ،تجربه محيط -
های متعدد و پدیدههای طبيعی در پروراندن اندیشهها و افکار او بیتأثير نبوده است.

 .6نک .سپهساالر ،فریدون بن احمد ،زندگینامه موالنا جاللالدّین مولوی ،تصحيح سعيد نفيسی ،تهران ،اقبال،
 6921ش ،ص 22؛ فروزانفر ،بدیعالزّمان ،احادیث و قصص مثنوی  ،ترجمۀ کامل و تنظيم مجدّد از حسين
داودی ،تهران ،امير کبير 69۶1 ،ش ،ص  2؛ وفایی ،مح مّد افشين« ،بخش نویافتهای از اقوال موالنا در خالصه
المناقب» ،مجلّۀ تخصصی زبان و ادبيّات علوم انسانی ( دانشگاه فردوسی مشهد) سال  ،66ش  ،611بهار
 691۶ش ،ص  23۶؛ گولپينارلی ،عبدالباقی ،موالنا جاللالدین :زندگانی ،فلسفه ،آثار و گزیدهای از آنها ،ترجمه
و توضيحات توفيق ه .سبحانی ،تهران ،مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی 6916 ،ش ،صص 39ـ .36

 .2مقایسه شود با :لوئيس ،فرانکلين ،موالنا دیروز تا امروز شرق تا غرب؛ درباره زندگی ،معارف و شعر
جاللالدین محمد بلخی  ،ترجمه حسن الهوتی ،تهران ،نارمک 6916 ،ش ،ص .19
 .9نک .زرّینکوب ،عبدالحسين ،جستجو در تصوّف ایران ،تهران ،اميرکبير 6913 ،ش ،صص 2۶3ـ .211
 .6لوئيس ،فرانکلين ،صص 661ـ .663
 .2همان ،صص 269ـ .266
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بطور کلی ،تجربه و درک انسان از طبيعت و محيط پيرامونی نقش بسزایی در توليد
جهان نگری او دارد؛ خصوصاً که این تجربيات بخواهند در قالب الگوهای اندیشه ای به
توليد معانی دیگری بپردازند .کسانی که از درک معنوی امور طبيعی برخوردارند از ساده -
ترین امور ،درسهای بزرگی میگيرند و برای جهان روزمره و ماللآور لباسی نو و شنيدنی
می دوزند .بدون ش کّ ،مواجهۀ موالنا از آغاز با فضاهای متعدّد طبيعی و فرهنگی تأثير
بسياری در شکلگيری اندیشه های او و سهمی هر چند اندک در تحقق آثار ارزشمندی
همچون مثنوی معنوی داشته است .تجربه عرفانی او از جهان بيرون نه تنها منجر به توليد
معانی جدید عرفانی شده است؛ بلکه ساحت آن تجربه را به مراتب عرفانی و شهودی
کشانده و زیست طبيعی را با تجارب عرفانی پيوند داده است.
موالنا جهان خویش را با جهان نگری عرفانی پيوند داده و همه چيز را در تجربيات
عرفانی فرو برده است .به ظهور رسيدن تجربههای عرفانی موالنا یک امر اتفاقی نبود و
نمی توان آنها را تنها معلول یک علت (تعاليم حکيم ترمذی یا دیدار با شمس) دانست؛ بلکه
باید پذیرفت که مولوی از همان ابتدای کودکی به دنيای ارواح ،فهم داللتگری پدیدههای
طبيعی ،درک وجود فرشتگان و فهم معنای روح اهتمام میورزید 6 .نظارهگری عالم سفلی
به مثابه عالم علوی و در همه چيز اشارت دیدن ،خاصيت اندیشه عرفانی موالنا است.
تجارب عرفانی موالنا نه تنها درک آدمی را در مواجهه با امور ارتقاء می بخشد ،بلکه هویت
جدیدی را بر تن مظاهر طبيعی میکند .این امر به برانگيختن درک روحانی و رؤیت شکوه
معنوی در جهان میشود  .چنان که در عالم طبيعت تجربه مواجهه با دریا را چونان تجربه
مواجهه با ذات الهی و درختان پرثمر را به مثابه مواجهه با اولياء خداوند تصویر میکند.
عالم موالنا عالوه بر پویایی معنوی درونی ،در عينيت هر روزه خود و در نظاره مرسوم
چشمان آدميان ،تجليگاه امر معنوی است .این تجلی به گونه ای است که موالنا تجربه آن را
در قالب اشعار و گفتار خویش برای بهرهمندی دیگران به اشتراک میگذارد.
سه تجربه عمده و برجسته در تعاليم عرفانی موالنا «تجربه عرفانی ذات الهی» و
«تجربه عرفانی حقيقت انسانی» و «تجربه عمل روحانی» است که با دو ساحت توحيد و
انسانشناسی ارتباط مییابد .موالنا چه در مواجهه با عالم طبيعت و یا عالم انسانی امری جز
 .6زرینکوب ،عبدالحسين ،پله پله تا مالقات خدا  ،تهران ،انتشارات علمی 69۶2 ،ش ،ص .62
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اهلل را در نظر نداشته و بواسطه جهان نگری عرفانی جامع خود ،جهان را با تمامی تعددها و
تکثرها ذیل مفهومی واحد جای می داده است .همين امر سبب شده تا جهان صورتها را
چون مظاهری از حقایق معنوی تجربه کند و این تجربيات را در شيواترین صورت عرضه
کند .تا آنجا که در اندیشۀ موالنا طبيعت به تمامه نمودهای خلّاقانه ای هستند که او در
مواجهه با آنان به تجارب معنوی دست مییابد؛ چنان که جوشش دیگ و حرکت آسياب را
با معرفتهایی عرفانی پيوند میدهد .اگرچه به لحاظ ادبی میتوان تمامی کاربردهای موالنا
از مظاهر طبيعی را صورتهای متعدد استعاری دانست .با این حال ،این بخش در تالش
است تا نشان دهد ورای صورتهای استعاری در قالب تشبيهات و تمثيالت ،شعر موالنا
مشاهده و مواجهه عرفانی او نيز هست و این تمایز مواجهه عارف با طبيعت با دیگر افراد
است .همچنان که شاعران بسياری به وصف طبيعت پرداخته اند ،اما موالنا مواجهه و مشاهده
عرفانی خود را از جهان به نظم کشيده و این یکی از ویژگیها و دالیل ماندگاری و
اثربخشی شعر اوست.
بررسی اندیشههای عرفانی موالنا کاری است که به دفعات از سوی موالناپژوهان
صورت پذیرفته است .تمرکز مقاله حاضر عبارت است از نشان دادن انعکاس جلوههای
گوناگونی که موالنا در مسير مسافرت خود در شهرهای مختلف با آنها برخورد داشته و در
سخنان او مجال پرورش یافته است .چنان که گفته شد ،این انعکاسها به صورت ارائه
معنای حقيقی نهان در پدیده است ،به گونه ای که نه پدیده به لحاظ صورت چهره دیگری
یابد و نه در مواجهه با آن تأویل یا تفسيری اتفاق بيافتد.
تجربة عرفانی ذات الهی از پدیدههای طبیعی
الف) دریا :دریا به عنوان صورت کامل آب و غایتی برای تمامی آبها در مس ير حرکت
خود ،یکی از پُرمعناترین عناصر عرفانی در ادبيات مولوی است .در بيان موالنا دریا به
عنوان بهترین نمونه و مصداق عينی ،بازگوکنندۀ اصل وجود و ذات حقتعالی قلمداد شده و
تمام کائنات همچون سيلی در نظر گرفته می شود که به شدّت در تب و تاب رسيدن به او
است:
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ما چو سيليم و تو دریا ،زتو دور افتادهایم

به سر و روی دوان گشته به سوی

666

وطنيم 6

از آنجا که دریا نشان از ذات خداوند دارد ،موالنا در قياس با دریای ظاهر ،به دریای
الهی نيز به گونۀ دیگری می نگرد ،نگرشی که نزدیک شدن بدان را برای انسان خوفناک می -
سازد:
خمشکن کاندر این دریا نـشاید نعره و غوغا
که غوّاصآن کسی باشد که او امساک دم

دارد 2

پـای در دریـا مــ نه کـم گـو از آن

بر لـب دریا خمُش کن لب گـ زان

گرچه صد چون من ندارد تاب بحر

ليک مینـشکيبم از غــ رقاب بـحر

جـان و عقـل مـن فـدای بــحر باد

خون بهای عقل و جان این بحر داد

تـا کــه پایــم میرود رانــم در او

او 9

چون نــماند پا چو بطــّانم در

در همين حال ،چنين دریایی انسان را مجذوب خود هم میسازد .همچنان که دریای
ظاهری برای انسانها باران به ارمغان می آورد و در کنار آن گوهرهای گرانبهایی ر ا نصيب
آنها میکند ،دریای الهی و لطف او نيز نعمتهای بی شماری برای عالميان و به خصوص
بشر دارد:
ای چو بحر از بهر نزدیکان گهر

داده و تحفه ،سوی دوران

مطر 6

لذا در کنار جلوۀ اقتدار ،دریای الهی برای موالنا جلوۀ رحمت هم داشته و انسانها را
به خود فرا می خوان د تا در این دریا فرو رفته و از گوهرهای آن بهرهمند شوند .غرقه بودن و
فرو رفتن ،یعنی واژه های مرتبط با دریا ،در اندیشۀ عرفانی موالنا نشان از یکی بودن و یکی
شدن است .به همين دليل ،کسانی که در دریای الهی فرو میروند در حقيقت از خود تهی
شده ،با دریا یکی گشته و مانند ماهی همۀ نيازمندیهای آنان از آن دریا تأمين میشود.
موالنا گاهی از این حالت با تعبير «خاموشی» یاد میکند ،هر چند در نهایت آن را هم نارسا
می داند:
 .6مولوی ،کليات شمس ،غزل .3 ،6199
 .2همان ،غزل .66 :212
 .9مولوی ،مثنوی ،ج .692۶- 11 ،2
 .6همان ،ج .9211 ،1
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تا به دریا سـ ير اسـپ و زیـن بود

بعد ازینـت مرکب چـوبين بود

مرکب چوبين به خشکی ابتر است

خاصْ آن دریائيان را رهبر است

این خـموشی مرکب چـوبين بود

بحریان را خاموشی تلقــ ين

بود 6

و آن کسی کِش مرکب چوبين شکست

غرقه شد در آبْ او خود ماهی است

نه خموش است و نه گویا نادری است

نيسـت 2

ماهيان را نــقد شــد از عــ ين آب

حال او را در عـ بارت نــام
نان و آب و جامه و دارو و

خواب 9

موالنا مردان طریق این وصل را در برخی از اشعار خود به مرغابی تشبيه کرده است.
از نگاه وی ،فرو روندگان و غریقهای واقعی این بحر انبياء اند ،کسانی که خالصان طریق
حقّ محسوب شدهو غرق در ذات خداوند هستند:
هست قرآن حالهای انبيا

ماهيان بحر پاک

کبریا 6
مَمات 2

هست دریا خيمه ای در وی حيات

بطّ را ،ليکن کالغان را

واصالن چون غرق ذات اند ای پسر

کــی کنــ ند اندر صفات او

نظر 1

از آنجا که دریا نشان از ذات خداوند دارد؛ موالنا مواجهه با دریای ظاهر را به تجربه
معنوی دریای الهی پيوند داده و نگرشی عرفانی را بيان میکند .نگرشی که عظمت و هيبت
دریا را بواسطه موازنه عرفانی آن با بحر الیزال الهی پررنگ نموده و بر خوفناکی آن برای
انسان می افزاید .چندان که مشاهده طبيعی و تجربه معنوی عارف به مواجهه عرفانی می -
انجامد و عارف را از سطح تجربه مادی فراتر میبرد .موالنای غرق در تجربه چنان شيفته
دریا میشود که از جان دادن در ان ابایی ندارد و از فرو رفتن در آن هيچ هراسی به دل راه
 .6همان ،ج .6126- 29 ،1
 .2همان ،ج .6123- 91 ،1
 .9همان ،ج .6161 ،1
 .6همان ،ج .6266 ،6
 .2همان ،ج .9236 ،2
 .1همان ،ج .2161 ،2
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نمیدهد  .تجربه موالنا از ذات الهی در نمود طبيعی دریا ،تجربه ای عينی است .این امر در
زمره تجربه عرفانی با شاخصه «احساس عينيت یا حقيقت داشتن»  6و در زمره تجربه دینی
به معنای شناخت حضوری و بیواسطه از خداوند  2است .به همين دليل عنوان تجربه به
معنای درک بی واسطه بهترین معادل برای توصيف این خاصيت عرفان موالنا است .دریا
برای موالنا نمودی اشاری نيست که از قِبَل اشارت ظاهری بخواهد تنبيه خاطر اغيار کند؛
بلکه عينيتی ملموس است و هر یک دیگری را تداعی میکند .همچنانکه دریای طبيعت
ذات حق را نمود می بخشد و ذات حق عينيتی جز دریا در عالم وجود نمیتواند داشته
باشد .در چنين تالزمی است که عارف با نظر به دریا مستغرق در حق میشود و چون از
این اس تغراق فارق می شود ،خویش را چون مرغابيان در آب مییابد.
ب) درخت :گسترش و رشد کثير از واحد ،تصویری است که موالنا در مواجهه با
درخت از آن برداشت میکند .از نظر او چنين تمثيلهایی اگرچه از صورت عينیِ طبيعت
اخذ شده است ،برای متوجه ساختن آدمی به ذات ازلی است .درخت به واسطۀ صورت
ظاهری خود و رشد شاخهها و ميوههای بسيار از یک تنۀ اصلی ،برای موالنا یادآور یگانگی
ذات حقتعالی و تکثّير موجودات از آن است:
آسمانها و زمين یک سيب دان
شد درخت کَژ مُقَوَّمْ حقنما

کز درخت قدرت حق شد
اَصلُهُ ثابت وَ فَرعُه

عيان 9

فی السَّماء 6

موالنا جهان را در دو سطح نظاره میکند .سطحی از نمودهای عينی و پدیدههای عالم
طبيعت و سطحی از حقایق عرفانی و معرفتهای اصيل هستی 2 .بر این اساس ،عارف
ستی
 .1ا س ،والتر رتنس ،رعافن و فلس فه ،رت جمه بهاءالد ین رخمشاهی ،ته ران ،رسوش1811 ،ش ،ص.181

مص
 .2ملکیان ،طفی« ،اقتراح ردباره تج رهب دینی » ،م جله ن قد و نظ ر ،شماره  28و  ،21ات بستان و اپئیز  ،1831ص.1
 .8مو لوی ،مث ن وی ،ج .8181 ،4
 .1همان ،ج .3753 ،2

 .2قنبری ،بخشعلی« ،نطق بیبيان؛ بررسی تجربههای عرفانی مولوی در مثنوی» ،اسالم پژوهی ،شماره  ،6پایيز
و زمستان  ،6916صص 11ـ .1۶
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حقيقی آن است که طبيعت را درگاه و دریچه نظارهگری بر حقایق اصيل بداند و به صرف
حواس و تجربه ظاهری اکتفا نکند .باید که با مدد گرفتن از حواس حقيقی به مشاهده
حقيقت عالم برآمد و آنچه در پرده این جهان برای اهل حق قرار داده اند را نظارهگر شد .با
کسب حواس معنوی و مشاهده و درک حقایق روحانی در عالم ،عارف جهان را یکسره در
وحدت حق می بيند و غيریتهای ظاهری در برابر دیدگان او رنگ میبازد:
راه حـس راه خران است ای سوار

ای خــــ ران را تــو مــ زاحم شــرمدار

پنج حسی هست جز این پنج حس

مس 6

آن چو زر سرخ و وین حسها چو

اسم را خواندی رو مسمی را بجوی

مَه بـه بــاال دان نه اندر آب جوی

هيچ نامی بی حقيقــــت دیــدهای؟

چيده ای؟ 2

یا زگاف و الم گُل ،گُل

موالنا همانند دیگر عارفان ،جهان را پنجره رؤیت حضور خداوند می داند .چنان که
ظهور عين مظهر و مظهر عين ظهور و حضور است .لذا او نمی خواهد تا از طریق مشاهده
جهان و کشف داللتهای آن ما را به خالق آن رهنمون سازد ؛ بلکه می خواهد با نظاره بر
جهان خالق آ ن را بر ما بنماید .به این صورت که دیدن این جهان همان و دیدن خداوند
همان

است9 .

تجربة عرفانی حقیقت انسانی از پدیدههای طبیعی
الف) درخت به مثابه آدمی :تعبير عالم وجود به باغ و انسان به درخت و باغبان به حقتعالی
و اوليای وی نيز از تعابير پرکاربرد در اشعار موالنا است .تشبيه خداوند به باغبان اشارهای
است بر علم ازلی حقّ بر تکتک موجودات و خصوصاً آدميان در جهت برآوردهساختن
نيازمندیهای آنان .چنانکه باغبان با علم به درختان و ویژگیهای آنان ،یکی را آب میدهد
و دیگری را شاخه میبرد:
باغبان مُلک با اقبــــال و بــخت

چون درختی را نـداند از درخــت؟

 .6مولوی ،مثنوی ،ج 61 ،2ـ .63
 .2همان ،ج 2۶ ،6ـ .9621
 .9سروش ،عبدالکریم ،بسط تجربه نبوی ،تهران ،صراط 69۶1 ،ش ،ص .261
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آن درختی را که تـلخ و رد بُــوَد

و آن درختی را که یکش هفتصد بُوَد

کــی بـ رابر دارد انـــدر تربيــت

چـــون ببيــ ندشان به چشــم عاقبت

کان درختان را نهایت چيست؟ بَر

نـــ ظر 6

گرچه یکسـانند ایــن دم در

662

موالنا در سطحی ظاهریتر ،صورت صرف درختان را به مثابه نمودی برای یادآوری
به انسان معرفی میکند تا عبادت و عهد خداوندگار را به یادآورند .موالنا در مشاهدۀ
درختان آنان را در عبادت هموارۀ پروردگار خود مشاهده میکرد ،که دستهای پرستش
خود را به سوی حق افراشته اند .او این اشارت را برای آدميان و در جهت استحکام مبنای
اندیشۀ انسان در عمل دیندارانه و توجّه مدام به سوی حقّ برمیشمارد .موالنا به آدميان
یادآور می شود که تا پيمان حقيقی انسان با خداوند محکم و استوار نباشد ،شاخههای عمل
متکثّر انسا ن نيز استوار نخواهند بود:
این درخـتانند هـم چون خـاکيان

دـستها بـــرکـ رده اند از خـاکــدان

سوی خلقان صد اشارت میکنند

و آن که گوش استَش ،عبارت میکنند

بـا زبــان سـ بز و با دسـت دراز

از ضمـــ ير خاک مـــیگویـــ ند

راز 2

چون درخت است آدمیّ و بيخْ عهد

بيخ را تيـــمار میباید به جـــهد

عهد فاســـد بيـــخ پوســـ يده بود

وز ثمـار و لـــطف بُبـــ ریده بـود

شاخ و برگ نخل اگرچه ســ بز بود

با فساد بيـخ ،ســ بزی نيست سـود

ور ندارد برگ سبـ ز و بيخ هــست

دسـت 9

عاقبت بيرون کند صد برگ

ب) در خت به مثابه اوليای الهی  :موالنا در تعبير درخت و پرداختن به آن ،به درختان
سرسبز و ميوه دار توج ه خاصّی دارد .او تمایز ميان این گونه از درختان را از سایرین ،به
تمایز بين انسانهای عادی و انسانِ حقيقی سرایت می دهد .وی در توصيف مردان حقّ،
ایشان را همچون درختانی انبوه و سرسبز با ميوههای فراوان به تصویر میکشد:
باز هر یک مرد شد شکل درخت

چشمم از سبزیّ ایـــشان نيکبخت

زانبهیّ برگ پيــدا نيســت شاخ

برگ هم گم گشته از ميـــوۀ فراخ

 .6مولوی ،مثنوی ،ج .6216- 1۶ ،6
 .2همان ،ج .2161- 21 ،6
 .9همان ،ج .6611- 13 ،2
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هر درختی شاخ بر ســـدره زده

سدره چِه بْوَد؟ از خالء بيرون شده

بيخ هر یک رفته در قـــعر زمين

زیرتر از گــاو و ماهـــی بُد یقين

بيخشان از شاخ خنــدان رویتر

عــــقل از اَشکالـــشان زیر و زِبَر

ميوه ای که بر شــکافيدی ز زور

همـچو آب از ميوه جستی برق

نور 6

گویی در چشم موالنا این درختان رسوالن حقيقی پروردگار خویش اند .به عبارت
دیگر ،همچنان که انسان حقيقی از نظر مولوی مظهر تامّ و تمام رحمت و لطف پروردگار
خویش است ،در طبيعت نيز درختان سرسبز و مثمر ،وجودی مفيد برای تمامی موجودات
می باشند .در نگاه تيزبين موالنا اوليای الهی همچون درختانی پُر برگ می باشند که باد غيرت
و رحمت الهی همواره بر ایشان میوزد .این ارتباط مداوم سبب میشود تا هر آن کس که
بخواهد بر او رحمتی از جانب حقّ آید ،باید به سایۀ این درختان ،یعنی اوليای خداوند پناه
آورد .به اعتقاد او ،ميان ثمربخشی و سودرسانی درختان عظيم در طبيعت با وجود اوليای
الهی پيوند ب رقرار است .مادامیکه آدمی بخواهد از خوان رحمت حقّ بهرهمند گردد و به
سوی درک حقيقت عالم و معرفت خداوند مشی نماید ،نياز دارد تا به دامان اوليای الهی
چنگ اندازد .این کار سبب می شود تا انسان از عالم مادّی فراتر رفته و در صورتها و
ظواهر مادّی غرق نشود ،صورتهایی که همچون پرده ای در برابر دیدگان انسان قرار
میگيرند و خواستهای حقيقی آدمی را در سایۀ عناصر مادّی و ظاهری به تحليل میبرند:
زآرزوی سایه جان میباختند

از گليمی سایهبان مـیساختند

سایۀ آن را نمــی دیدند هيچ

پيچ 2

صد تَفو بر دیدههای پيچ

تجربۀ عرفانی موالنا از طبيعت ،تجربه ای منفک از سير حيات و تجربيات عينی و
مادی او نيست .تجربۀ عرفانی طبيعت نزد او مشاهده صورت و حقيقت آن به شکل توأمان
است .مظاهر طبيعت چون درخت نزد موالنا پيوند اندیشه و روش عرفانی زیستن و
نگریستن است .کمال طبيعت در به ثمر نشاند ن ثمره بر زمين درختی است که در مقام
توسعه بخشی در حيات چون ذات الهی است و به لحاظ ثمره بودن به انسان مانند است.
چون به ظاهرش بنگری بندگی حق بينی و به عبادت حق رهنمون شوی و چون به ثمرات
 .6همان ،ج .2119- 1 ،9
 .2همان ،ج .2161- 66 ،9
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و تأثيرش در طبيعت نظر کنی او را از پيامبران و اولياء الهی دریابی .این همه ،در عينيت
درخت و تجربه طبيعی موالناست و او در بيان این تجربه به تأویل دست نمیزند؛ بلکه
آنچه را در ساحت مادی و معنوی می بيند ،یکجا به بيان می آورد .در حقيقت موالنا جهان را
در ساحت مادی و معنوی با هم نظارهگر بوده است و لذا بيان او از مشاهدات عينیاش از
طبيعت ،مانند تشبيهات ادبی شاعران از طبيعت نيست .مشاهده پدیدههای طبيعت نزد
موالنا ،مشاهده عالم علوی و سفلی با هم است و لذا کنار هم نهادن مفاهيم عرفانی و تجربه
طبيعی موالنا درباره طبيعت بيان صورت حقيقی مشاهده یک عارف است .به همين دليل
است که موالنا پژوهان ب رای درک دقيق گفتار موالنا به محيط زیستۀ او نيز نظر انداخته و
تأثير این مهم را در فهم اندیشه او مؤثر می دانند:
«تنها کسانی که چند روزی از اردیبهشت ماه را در جلگه قونيه گذرانيده باشند،
درستی خيالبندی مولوی را درک میکنند .آنان میدانند که چگونه ناگهان رعدوب رقی
درمیگيرد و بارانهای سنگين جاری میشود؛ آنگاه خورشيد از دل ابرهای سياه نمایان
میگردد و درختان جوانه میزنند .سراسر فضا را بوی گلهای سرخ و سبزههای تازه معطّر
میکند و شهر را پردۀ سبز دلربایی میپوشاند .مزارع پيرامون شهر پوشيده از درختچههای
فندق میشود .دیری نمیپاید که شقایق و پونه و شنبليله بر کنار جویبارهایی میروید که از
دو تپه سرازیر میشوند و دشت را به طرف جنوب غربی امتداد

می دهند»6 .

ج ) دریا به مثابه اوليای الهی :موالنا جایگاه انبيا و اوليا را در ميان موجودات همچون
آب زالل و دریایی تصوّر میکن د که هر چه آب تيره و آلوده در او بریزد ،آلودگی و
کدورت نمی پذیرد .وجود این بحرهای صاف و روشن بدان دليل است که آدميان در آنها
نظاره کنند و اوّل و اصل خود را ،که همان صافی و روشنایی است ،به یاد آورند و به
واسطۀ درک و رؤیت این حقيقت به سوی آن ميل کنند:
« حق تع الی انبيا و اوليا را فرستاد ،همچون آب صافی بزرگ ،که هر آب حقير رنگين
و تيره که در او آید ،از تيرگی خود برهد و از رنگ عارضی برهد .پس او را یاد آید ،چو

 .6شيمل ،آنِماری ،شکوه شمس ،سيری در آثار و افکار موالنا جاللالدّین رومی ،ترجمۀ حسن الهوتی ،تهران،
انتشارات علمی و فرهنگی 69۶1 ،ش ،ص .622
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خود را صاف بيند ،بداند که اول من چنين صاف بوده ام به یقين ،و بداند که آن تيرگیها
عارضی و رنگها عارضی بود .یادش آید حالتی که پيش از این عوارض

بود»6 .

تجربه ای معنوی از مشاهده یک پدیده عرفانی در زبان فارسی خاص یک عارف
نيست ،اما طرز بيان و ميزان اثرگذاری در مخاطب ویژگی است که نمیتوان به همه منتسب
نمود .موالنا تجربه عينی و اندیشه عرفانی خود را با بيانی بدیع بگونه ای پيوند داده است که
مخاطب خود را به وجد آورده و در تجربه اش شریک میگرداند .بيان موالنا در آ ثار عرفانی
خود ،شاخصه منحصربه فرد عرفان اوست و مخاطبان او ،از طریق همين آثار و بيان ،در
تجربۀ موالنا شریک گشته اند .جدای از ویژگیهای ادبی ،نوع نگاه عرفانی موالنا و پيوند
مقوالت عينی به مفاهيم عالی عرفانی ،میتواند مواجهههای انسان امروز را نيز تحت تأثير
قرار دهد.
موالنا مخاطب خود را ورای هر عصر و دوره ای در تجربه خویش سهيم میکند و
عالوه بر پيوند دادن فهم جزوی و محدودبين انسانی به معارف عرفانی ،نگاه او را نسبت به
پدیدههای طبيعی نيز دست خوش تغيير میکند .در اندیشه و بيان موالنا قرابت انسان و
طبيعت به واسطۀ معرفت انسانی و غربت انسان در جهان به دليل اکتفای او به شعوری
حيوانی است .به همين دليل موالنا تجارب طبيعی انسان از طبيعت را هدف قرار داده و می -
کوشد تا معرفت او را نسبت به این پدیدهها گسترش دهد و او را از غربت این جهانی به
مشاهده و قربت آن جهانی نائل گرداند .مثال دریا یکی از بهترین این مواجههها و یکی از
مهمترین آنان است.
عامل مه م دیگر در پيوند دادن مفهومی چون آب و دریا به معارف عرفانی ،حياتی
بودن مسئله آب برای زیست انسان و اهميت حفظ و برخورد درست نسبت به آن است.
دریا و آب همچنان که در مفهوم عرفانی موالنا به دریای وجود میماند و جایگاه آن برای
عارف چون چشمه و اصل خویش است؛ وجود عي نی و مادی انسان نيز از چنين ارتباطی با
آب برخوردار است؛ مِنَ الْمَاء کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ (نور .)91:گویی تعامالت و پيوندهای عرفانی
موالنا ،عالوه بر جایگاه خاص معنوی ،بر جایگاه خاص مادی نيز توجه و تأکيد دارد و به
 .6مولوی ،جاللالدّین مح مّدبن مح مّد ،فيه مافيه (و پيوستهای نویافته)  ،تصحيح توفيق ه .سبحانی ،تهران،
کتاب پارسه 6911 ،ش ،ص .91
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همين دليل میتوان مفاهيم عرفانی موالنا را در ح يات مادی و ارتقاء نگرش نسبت به آن
بکار گرفت .ارتقائی که انسان امروز چه در ساحت عرفانی و چه در ساحت زیستی خود
بدان محتاج است.
تجربة عرفانی عمل روحانی از زیست متداول انسانی
الف) زندگی روزمره به مثابه فعل روحانی :امور متداول زیست طبيعی در برخی نقاط
اقتضاء عم لکردها و روابط مرسومی را دارد که از چشم مردم عادی رفتارهای روزمره تلقی
می شود ،اما زمانی که عارف بخواهد معنایی عرفانی را به نزدیکترین و قابل فهمترین الگو
برای افراد بدل سازد ،از همين معانی متداول و روزمره بهره میگيرد .موالنا عارفی است که
نسبت به طبيعت ا نسانی بصيرتی عميق دارد 6 .موالنا انسان را نيز به گونه ای دیگر مینگرد و
افعال و افکار و زیست او را از طریق تعابير خالقانه عرفانی معنایی دیگر می دهد .به عنوان
نمونه می توان به توجه موالنا به دو ویژگی روزمره اهالی منطقه بدخشان اشاره کرد .منطقۀ
بدخشان به داشتن لعل و جواهرات معدنی شهرت داشت  2و موالنا تصویر کوهکندن مردمان
را برای استخراج معادن در اشعار خود منعکس نموده است:
گوشت پارۀ آدمی با عقل و جان

می شکافد کوه را با بحر و کان

زورِ جــانِ کوهکَن شَقّ حـــجر

القَمَر 9

زورِ جانِ جان در إنشقَّ

ویژگی دیگر منطقۀ بدخشان و ختالن ،کوهستانی بودن این منطقه بود که رودهای
بسياری در آن جریان داشته و به جيحون میریختهاند 6 .به دليل کوهستانی بودن منطقه ،گویا

 .6فروم ،اریک« ،عرفان موالنا» ،مجله نامه فرهنگ  ،ترجمه سعيد علوی نائينی ،شماره 1ـ  ،2پائيز و زمستان
 ،69۶1ص .61۶

 .2یاقوت حموی ،یاقوت بن عبداهلل ،معجم البلدان ،ج ،6بيروت ،دارصادر6332 ،م ،ج  ،6ص 911؛ حدود العالم
من المشرق الی المغرب  ،مؤلف مجهول ،به کوشش منوچهر ستوده ،تهران ،دانشگاه تهران ،6961 ،ص .612
 .9مولوی ،مثنوی ،ج 16 ،6ـ .6611
 .6حافظ ابرو ،عبدالله بن لطفالله ،جغرافيای حافظ ابرو ،مقدمه و تص حيح و ت حقي ق صادق س جادی ،ج ،6

تهران ،بنيان (دفتر نشر ميراث مکتوب)69۶2 ،ش ،ج ،6ص 613؛ حدود العالم من المشرق الی المغرب،
ص .61
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مسير بلخ به وخش دشوار بوده و سختی این راه تا زمان سرایش مثنوی در اندیشۀ موالنا
باقی مانده بود:
عقل جزوی همچو برقست و درخش

در درخشی کی توان شد سوی

وخش 6

صورتهای طبيعی مورد تجربه موالنا در طول سفر ،به صورتهای متعددی در بيان
او انعکاس یافته اند ،اما این انعکاس چون دیگر شاعران صورتی روایتگونه یا تشبيهگون
نيست .در بيان موالنا تجربۀ طبيعی و معرفت عرفانی به هم نز دیک شده اند؛ همچنان که در
جسم و جان موالنا این دو به هم آميخته اند .گویا موالنا حيات خود را ،چونان که تذکره -
نویسان به دو بخش پيش از گرایش به عرفان (پيش از شمس) و پس از گرایش به عرفان
تقسيم میکنند ،منقسم نمی داند .هم چنان که او در بيانش از تجارب فردی خود به مضامين
عرفانی پيوند می زند و چنان از مشاهدات خود و نگرش عرفانی سخن میگوید که گویا در
زمان مشاهده آن پدیدهها نيز در سير عرفانی ره میپيموده است .بيان او از تجارب خاطره -
گونش به سان حياتی مستمر در تجربۀ عرفانی است که در آ ن تجربه جيحون و آب گوارای
او به م ثابه چشمه ازلی معرفت ،تالش کوهکن همچون تالش در جهاد نفس و فاصله سفر
تا وخش به فاصله ميان عقل جزوی و عقل کلی میماند.
ب) تجربۀ زیست شهری به مثابه بالندگی روحانی :شهرنشينی ،اوضاع اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی در محيط اسالمی پيش از حملۀ مغول به اوج و شکوفایی خو د رسيده
بود 2 .به عنوان مثال ،تصویرهایی که از بلخِ دوران کودکی موالنا ارایه میشود بيانگر
شکوفایی و شکوه این شهر است ،به طوری که از کهنترین شهرهای تاریخِ جهان و یکی از
شهرهای بزرگ و با شکوه دنيای قدیم به شمار میآمده و منابع تاریخی آن را به دليل
موقعيّت فرهنگی و تمدنی خاصّش ستودهاند 9 .این شهر  ،جایی در مرکز بالد خراسان و با
 62دروازه بود که در جانب شرقی آن نهری عظيم جریان داشت 6 .از حيث آبادانی و کشت
 .6مولوی ،مثنوی ،ج .9961 ،6
 .2ستاری ،جالل ،زمينۀ فرهنگ مردم ،تهران ،نشر ویراستار 69۶1 ،ش ،صص 269ـ .266
 .9جوینی ،عطاملک بن محمد ،تاریخ جهانگشای ،ج  ، 6تصحيح محمد بن عبدالوهاب قزوینی ،هلند ،ليدن،
 6923ق ،ص .619
 .6من جّم ،اسحاق بن حسين ،آکام المرجان فی ذکر المدائن المشهوره فی کل مکان ،به کوشش فهمی سعد،
بيروت ،عالم الکتب 6611 ،ق ،ص .12
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و زراعت غلّۀ آن به دیگر سرزمينهای خراسان و حتّی خوارزم نيز ارسال
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میشد6 .

بلخ محلّ تالقی جادّههایی بود که از جنوب به هند ،از غرب به ای ران ،از شرق به چين و از
شمال به ماوراءالنّهر امتداد داشت و کاروانهای بیشماری از طریق این شهر به بازارها و
نواحی مختلف آسيای جنوب غربی رفتوآمد میکردند .فصاحت زبان مردم این شهر نيز
در کتب تاریخی ذکر شده است  2و حاکی از پي شينۀ فرهنگی این دیار دارد .بناهای تاریخی
بر جای مانده از این شهر ،بناهای آجری و بسيار عظيم است .در زمان موالنا نيز کاخهای
برجای مانده از خاندان برامکه در حوالی منطقۀ «نوبهار» بلخ ،از نقاط خوب شهر محسوب
میشد 9 .تمامی این امور ،نشان دهندۀ عظمت و شکوه بلخ ،به عنوان شهری پررونق است و
موالنا در چنين فضایی متولّد شده و سالهای آغازین حيات خود را در آن سپری نمود.
بدون شکّ گذران زندگی در شهرهای بزرگ تمّدن اسالمی آن روز همچون نيشابور،
بغداد ،قونيّه ،دمشق ،و به خصوص شروع آن با شهر بلخ ،در اندیشۀ موالنا بیتأثير نبوده
است .به جرأت میتوان گفت که موالنا فرزند شهرهای بزرگ و متمدّن زمان خویش است،
شهرهایی که در زمان وی و به گواهی منابع تاریخی در زمرۀ آبادترین و نامآورترین

شهرهای روزگار او بودند .احتماالً به همين دليل است که وی در مثنوی ،فيهمافيه  ،و دیوان
غزليّات در قالب حکایاتی به شهرهای بزرگ از سر تکریم می نگرد و شهرنشينی و فرهنگ
آن را ستایش مینماید و هم زمان به نقد نگرش بسته و ذهنيّت ساده و ابتدایی مردمان
جوامع خُرد میپردازد 6 .نگاه موالنا به پدیده شهر و شهرنشينی و یا مقابل نهادن زندگی
شهری و روستایی ،ارج نهادن به فرهنگ و مواجهه حيات مبتنی بر نگرش تقليدی (روستا)
در برابر اندیشه های بالنده و فرهنگ پویا در زندگی شهری است .اهميت فرهنگ نزد موالنا
چنان است که اگر در کمترین صورت هم نمود یابد ،فضيلتی بيش از صورتهای کثير می -
یابد.
گفت اگر رویـش به شـهر و دم به ده

روی او از دُم مـیدان کــه بــــه

 .6یاقوت حموی ،یاقوت بن عبداهلل ،ج  ،6ص .6۶3
 .2مقدسی ،ابوعبداهلل محمدبناحمد ،احسن التقاسيم فی معرفه االقاليم ،قاهره ،مکتبۀ مدبولی 6666 ،ق ،ص .96
 .9یعقوبی ،احمد بن ابی یعقوب ،ص  66۶؛ من جّم ،اسحاق بن حسين ،ص .12
 .6ثابت ،عبدالرحيم« ،شهر و ده در اندیشۀ موالنا» ،فصلنامۀ ادبيات عرفانی و اسطوره شناختی ،سال چهارم،
ش  ،62پائيز  ،691۶ص .26
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ور سوی شهر است دُم رویش به شهر

خاک آن دُم باش و از رویش

بجه 6

همچنين او با بيان فضيلت عقل به عنوان عامل اصلی توسعه فرهنگی ،زندگیهای
خميده تابع تقليد و عاری از اندیشهورزی را نکوهش میکند و لذا منش روستانشينی عصر
خود ر ا ،که به چنين افاتی مبتالست ،مردود می شمارد .تا آنجا که در نکوهش روستانشينی
به اقوالی از پيامبر استناد میکند 2 .معيار موالنا در ترجيح شهر بر روستا ،عقل و بينش انسانی
است و این مطلب چيزی است که در مواجهه تجربی انسانی با این دو پدیده حاصل نمی -
آید.
ده مرو ،د ه مرد را احمق کند

عقل را بینور و بیرونق کنـد

قول پيـغمبر شـ نو ای مجتبی

روستا 9

کور عقل آمد ،وطن در

موالنا در ذیل مفهوم شهر ،نگرش و بينش ،تضارب افکار و اندیشهها  ،تحول و پویایی
را می بيند و در مقابل آن سکون و رخوت فکری و اسير سنت و آ داب بی ثمر را در ذیل
مفهوم روستا نظاره گر بوده است .به عبارت دیگر ،مفاهيم در این بيان گسترش معنایی و
معرفتی یافته و از حد تجربه صرف فراتر می روند .از آنجا که شکستن ساختارها و سنت -
های دست وپا بندی که مانع طی طریق انسان در مسير وصل الهی است ،شرط الزم در
عرفان موالناست؛ او میکوشد تا با مزمت چنين نگرشها و سبک زندگیهایی ،به آزادی
انسان در بند خویش کمک نماید .بيان موالنا در این ابيات ،بيشتر به معنای ستایش بالندگی
در برابر فرورفتن در خمودگی است .بیشک ،ویژگی ساختارشکانه و عادتستيز موالنا در
مثنوی خود زمينه ای در چنين مشاهدات تجربی و عينی داشته باشد :مشاهده و تجربه شهر
به مثابه محيطی پویا و روستا به مثابه بستری ایستا .افزون بر این ،بيان موالنا در مثنوی ،
آگاهی های مطلوبی به ما در زمينه وضعيت فرهنگِ زیستن در روستاها و شهرهای عصر او
بدست می دهد.

 .6مولوی ،مثنوی ،ج .692- 99 ،1
 .2منظور روایاتی است چون «التَسکُنِ الکُفُور فَانّ ساکِنَ الکُفُورِ کَساکِنِ الْقُبور»« ،اه لُ الکُفور هُم اه لُ القُبور»،
«ال تَنزالوا الکُفور فانها بِ مَنزله القُبور» و  . ...فروزانفر ،بدیعالزّمان ،احادیث و قصص مثنوی ،ترجمۀ کامل و
تنظيم مجدّد از حسين داودی ،تهران ،امير کبير 69۶1 ،ش ،ص .22۶
 .9مولوی ،مثنوی ،ج .26۶- 61 ،9
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جمع باید کرد اجزا را به عـــــشق

تا شوی خوش چون سمرقند و

حدّ جسمت یک دو گز خود بيش نيست
تا به بـــغداد و ســـمرقنـد ای هـــمام
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دمشق 6

جان تو تا آسمان جوالن کُنيست
روح را انــدر تـــصوّر

نيمگام 2

نتیجه
موالنا در برداشت عرفانی خود از عالم پيوند معنوی و به روایت عرفانی او ،پ يوندی حقيقی
را ميان جهان ناسوت و ملکوت برقرار کرده است .این برداشت اگرچه بر مبنای بينشها و
معارف دینی و قرآنی است ،اما در ضمن تکرار پياپی تجربيات عرفانی بالنده شده و رشد
می یابد .حقيقت یگانه عالم و ظاهری بودن تکثرات ،آن زمان که در قالب مفاهيم عينی چون
دریا و درخت تجسم مییابد ،عالوه بر ایجاد بهت و حيرت عرفانی ،وجود عارف را به
درک عميقتری از جهان حسی رهنمون می سازد .بر این اساس ،محيط پيرامونی انسان (اعم
از پدیدههای طبيعی یا زیست انسانی) بر ویژگیهای فکری و نگرشی انسان تأثيرگذار است
و برای عارف چيزی جز طی مسير بالندگی نيست .جهان به تمامه معلمی است که عارف را
میآموزاند و عرصه ای است که به تمامی صورتها حق و حقيقت را مکشوف میسازد.
موالنا نيز همانند دیگر آ دميان نظارهگر این جهان است .با این حال ،وی صورتهای
متعدد آن را بصورت حقایقی ورای صورت و معنای ظاهریشان می بيند .برای موالنا دریا
نشانگر اصلِ وجود و ذات حقتعالی است و نشان از ذات الهی و فيض بيکران او دارد.
روندگان یا غوّاصان این بحر شگرف را اوليا و انبيای می داند که در مرتبه پاکی و عظمت
همچون دریا می باشند و متصف به صفت الهی گشته اند .درخت نيز برای موالنا نمود
یگانگی ذات حقّ و تکثير موجودات از آن است؛ لذا عالم وجود به باغی تشبيه میشود که
باغبان آن خداوند و اوليای اویند .همچنين موالنا ميان درخت سرسبز و انسانِ حقيقی پيوند
برقرار می سازد و در وصف مردان کامل ،ایشان را همچون درختانی انبوه و سرسبز با
ميوههای فراوان به تصویر میکشد .همچنان که آدمی برای استراحت و آسایش به سایۀ
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درختان سرسبز نياز دارد ،هر کس بخواهد رحمت حقّ را حسّ نماید و در سایۀ آن بيارامد،
ناگزیر باید در سایۀ این درختان ،یعنی اوليای خداوند آرام گيرد.
با تأمل بيشتر در بيان موالنا از تجربيات او از محي ط طبيعی ،میتوان به این حقيقت
دست یافت که او این تجربيات عرفانی و طبيعی را به شکل توأمان نظارهگر بوده است .در
حقيقت ،پيام او در تمامی اشعارش دعوت به نظارهگری حقيقت عالم در کناره صورت
ظاهری آن است .این مهم عالوه بر فوائد معنوی برای حيات عرفانی انسان ،تأثيرات مؤثری
نيز در حيات مادی انسان دارد؛ زیرا نوع نگاه درست نسبت به جایگاه و اهميت طبيعت،
منجر به اصالح مواجهه انسان با طبيعت و در نتيجه بهبود وضعيت انسان و جایگاه او در
طبيعت خواهد شد.
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