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   مولويمثنوي یكيد علأيف االدب الفارسي مع التالوعي العرفاين اخلاص 
  
  ٢حسينعلي قبادي، ١سعيد بزرگ بيگديل

 
 من إجياد احللول املناسبة هتؤكد هذه املقالة على أن األدب الفارسي يتمتع بقدرات وإمكانيات خاصة متكن

ا اإلنسان الّتائه يف عاملنا اليوم العامل الذي جعل لكافة املسائل واملشاكل الروحية الشديدة اليت يعاين منه
روح اإلنسان عرضة للهواجس املوذية الناشئة عن التقدم التقين وسيطرة اآللة اليت ألقت به يف دوامة 

 وصل به األمر أمام هذا السيل اجلارف إىل فقدان الذات وضياع یاالضطراب والتشتت الروحي حت
  .اهلوية

ع هبا األدب الفارسي دون غريه إذا ما وضعناها يف مقابل املشاغل البشرية اليوم، هذه الصبغة اليت يتمت
كان " مولوي"و إذا ما وقفنا على مشارف ذهن الشاعر العارف " الوعي العرفاين اخلاص"أمكننا تسميتها 

رفاين بعد طي الوعي الذي ال يصل إليه اال الذين طّهرهم السلوك الع" الوعي اإلهلي"حتماً علينا أن نسميها 
  .مراحله وكسب املقامات الربانية

يستلزم طيَّ طريق خاص " الشهود العرفاين"فالوصول إىل الوعي اإلهلي الذي يعترب يف الواقع نوعاً من 
ية الكونية العرفانية قد قدموا لنا مراتَب ؤوسلوك معّين، وعليه جند أن سالكي الطريق الرباين وحسب الر

ن للطبيعة والنفس والرّب والوصول إليها خيضع لتقسيمات خاصة ومعينة، وما ودرجاٍت ملعرفة اإلنسا
إذ ال ميكن الوصول إليها " ما بعد الوعي"يتناوله هذا البحث هو أعلى مرتبة يترّبعها العارف واليت مسيناها 

  .من خالل القوى اإلدراكية و األدوات املعرفية املتعارفة
هو نتيجةٌ  و هذا كما ذُِكَر امنا"  الوجود بعني العارف و أو بعني اهللالنظر إىل"فما بعد الوعي يراد به 

وهذا يقع يف مقابل احلرية املذمومة . للعروج يف املراتب واملقامات العرفانية املتسامية واحلرية والفناء
عن كثرة الكماليات والتجمالت اخلادعة يف عاملنا اليوم، والوعي  والضياع وفقدان الذات الناشيء

املتحدَّث عنه ال يعترب أكثر مسواً من العلم وحسب إمنا يفوق البصرية واملعرفة الباطنية اليت يسّميها علماء 
الناتج عن طي " الوعي الباطين"كما ويعترب ما بعد الوعي نوع من " الشعور"أو " الوعي الذايت"النفس 

                                                 
 »تربيت مدرس« عضو اهليئه العلميه يف جامعه .١
 »تربيت مدرس« عضو اهليئه العلميه يف جامعه .٢
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  مثنوي مولويیخلاص يف االدب الفارسي مع التاكيد علالوعي العرفاين ا

 ٢٦

" األنا اجلديدة"أو " مابعد األنا" السالك "أنا"و صريورة " احلرية العرفانية"السلوك العرفاين وصوالً إىل 
  . احمليطة واملتصلة بعامل امللكوت

فالكاتب تقّدم بداية إىل إثبات املدَّعي املذكور ومن مث خاض يف جتليات هذا النوع من الوعي يف ديوان 
" ابعد الوعيم"نرى أن ما يقصده مولوي منها هو " املثنوي املعنوي"احلرية املمدوحة يف مجيع جنبات ديوان 

  " .ما بعد األنا"أو " األنا احمليطة"و وصول العارف إىل " الوعي اإلهلي"أو 
  

 . مولوي،الوعي العرفاين اخلاص، الوعي اإلهلي، العرفان: الكلمات الرئيسة

  
  ةاملقدم

يف هذه " مابعد الوعي"و أ" الوعي اإلهلي"إن املقصود بـ
هٌم يقع فيما وراء ، نوع من اإلدراك والتلقي اخلاص وفةاملقال

 علىكد ؤوالقرآن الكرمي يشري أيضا وي" ةاملعرف"مايسمَّي العلم 
 ومثال ذلك ما ةهذا النوع من الوعي العميق عند أهل املعرف

قد : "ىلايقول تع األنعام حيث ة من سور١٠٤ ةجاء يف اآلي
  ".جاءكم بصائٌر من ربكم فمن أبصر فلنفسه

" الوعي الذايت "هكننا تسميت مية الشريفةفالوعي املذكور يف اآلي
 ةال بل جنده نوعاً من الوعي الباطين بعيداً عن حدود املالحظ

 حدود ی وعي عميق مشترك ما ورائي يتخطّإىل ليصل ةالفردّي
أنا  "إىلعند العارف " نااأل"الوعي البشري، و عندها تتحول 

ها ّزل مبفهومـتنمل امللكوت ولذلك ال ميكننا ال بعاةمتصل" ةحميط
  ".الوعي الالشعوري" مقايستها مع ی مستوإىل

 تضاد ةوحسب ما جاء به املنطق القرآين جند أن هناك عالق
بني الوعي اإلهلي والالشعور أو الوعي الالشعوري وهذا ما 

يا أيها : "اىل احلشر حيث يقول تعة من سور١٩ ةه اآليإليتشري 
" م أنفسهمالذين آمنوا ال تكونوا كالذين َنَسوا اهللا فأنساه
 ة معرفعلى ةأي إذا نسي اإلنسان اهللا فلن يكون لديه القدر

 وإدراك الذات يعترب نوعاً ةالنفس أو الوعي الشعوري، فاملعرف
من عرف نفسه فقد عرف " اهللا واحلديث القائل ةمن معرف

  .يد ذلكؤ ي١"ربه
العميق يعترب خارجاً عن النتاج العقلي " الوعي الباطين"هذا 
 للتفكري العرفاين ونوعاً من التلقي ةه إال أن يكون مثرإذ ال ميكن

 اليت ةلطائف الغيبيل اةاخلاص للحقائق اإلهليه وكشَف ومشاهد
" ةاحلقيقي) النفس(الذات "مكّن العارف من إدراك ُت

أي "٣"التبّتل" بـهم للطريق ابتداًءعَرب طّي٢ ةفسالكوا الطريق...
وبعد و انتهاًء بالفناء ٥"  احلقإىلاالنقطاع عن اخللق والتوجه 
و " العشق"و " الطلب" من وادي رواجتياز مهالك النفس والعب

 القدسي ه يدخلون يف حرم"التوحيد"و " االستغناء"و " ةاملعرف"
السري يف " حنو الفناء يتوجه السالك حنو ة خاطفةوخبطو
 و هلذا نسمي ی أخرةفيكون آنئٍذ وعيه وكالمه ذا صبغ٤"اهللا
  ".الوعي األعظم"أو " هليالوعي اإل"ذلك

 ةواجس النفسانيهل اعلى يسيطر ةفالعارف يف هذه املرحل
 يف ة نوع من اإلستغراق واحلريإىل ويصل ةوحييط بعامل املاد

 الوصال مع املعشوق ة عتبإىل ةاهللا فتدفع به الكرام
يف اخلالق املعبود إمنا ) هذا التحّير (ة، هذه احلري...األزيل
 عامل إىلوالوصول "  الذات و فطرهتاةحقيق علىالعثور "تعين 

 تتبدل ةويف هذه املرحل. ة املدركةما وراء الذات املادي
  " .  وتتغري األناةاهلوي"

" احلرية "ةإن جهد العرفاء الذي يتغيا اجتياز مرحل
حيث الوعي اإلهلي واالستغراق يف " الفناء "ة عتبإىلوالوصول 

هم وذلك حسب  يف آثارة واضحةالسكر يظهر لنا بصور
 وأسلوب كلّ منهم تبعاً ملا تقتضيه حاالت ة التعبرييةالقدر

 و البيان، إال أن احلديث ةالصحو أو السكر من إعمال يف اللغ
عن الوعي اإلهلي عند مولوي الذي ال ميكن مقايسته مع أي 
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 سعيد بزرگ بيگديل، حسينعلي قبادي

 ٢٧

 ه عن سريةأخر يظهر لنا كهاجس الينفك حلظ شخص
  . إبداعه الفينعلى ه سيطرتهتوسلوكه ومل يكن ليغادر خميل

يف مثنوي موالنا ) ةاحلري" (حريت"لذلك جند أن استعمال لفظ 
وصل ) ةاحلري (" ىتگسسرشك"وما يرادفها من كلمات كـ

مت " واله "ة وكذلك فإن كلمة ما يقارب املائتني مّرإىل
  . مراتةاستخدامها عد

 تعترب أحد ة أن احلريإىلإن البحث يف ديوان املثنوي يشري 
 أن إىلاهنا  يف حبر الفكر املولوي و إن انتبةسائل املطروحأهم امل

يف " حرياين"و " حريان"و " ةاحلري "ةمولوي قد استعمل كلم
 وكذلك استخدام ما يعادل هذه املفاهيم ة مر١٣٨املثنوي 
 اليت تتمتع هبا ة األمهيى مدعلى إمنا يُدلّ ة غري مباشرةبصور

اك حكايات ومتثيالت يف  وال خيفي أيضاً أن هنهعند" ةاحلري"
  .ة احلرية طرح مسألإىلاملثنوي مت استخدامها كتمهيد 

 النقاط  إىلةقبل اخلوض يف البحث أري من الواجب اإلشار
  :ةاليالثالث الت
يف حبثنا من اآلن فصاعداً " ة املمدوحةاحلري"إن مفهوم  - ١

" الوعي العرفاين األعظم"أو " الوعي اإلهلي"سيكون معادالً لـ
  ". الوعي العرفاين اخلاص"أو 

سيكون معادالً تقريباً " ة املذمومةاحلري"إن مفهوم  - ٢
" ضطراباال"و " فقدان الذات"و "  املسخ- التغرب عن الذات"لـ
 .ة الدنيويةعزـالناشي عن الن" الضياع"و 

مبفهومه العام سيكون داالً " ةاحلري"إن استعمال لفظ  - ٣
 فلقد ة الشائعةغوذلك حسب الل" التشتت" مفهوم على

 يف املقال ة يف املثنوي واحترازاً من اإلطالةاستعمل ذلك بكثر
 .نتجاوز احلديث يف ذلك

" الوعي العرفاين اخلاص" - "الوعي اإلهلي"ن  أيرى مولوي
 الفناء يف اهللا ةقني ونيل درجاليناتج عن " ةذموممل اةاحلري"أو 

ميان والظن  للّريب وضعف اإلة هي نتيجة املذمومةكما أن احلري
  . ديوالترد

 هذا النوع من التأمالت يف مرياث علىنرجو االعتماد 
 عنها  اليت ال غىنةاألدب الفارسي وما حيتويه من اخلزائن املعنوي

 علىيف رفع معضالت اإلنسان املعاصر الذي فَقََد احلصول 
 وهنا نرى أنه من املناسب نقل رأي األستاذ ة شافية كافيةأجوب
 يف هذا البحث إذ ة من فائدهل الدين مهائي ملا في جالةالعالم
إن ُجلّ االنتكاسات واالضطرابات اليت ألقت بإنسان "يقول 
 أن اإلنسان إىل اهلموم واآلالم، ترجع أسباهبا ةوم يف دّوارالي

 كما هو ة اجلسميه وقدرتة ال متنهاية من ميولٍ نفسانيةجمموع
لالمتناهي يف ، ومن احملال حصر اة حمدودةمعروف متناهي

 العارف اإلسالمي إليهاملتناهي وإن الدين االسالمي الذي يدعو 
 ة معاجلته بأحسن صورإىل ىاستطاع تشخيص هذا األمل وسع

  ٦".ةممكن
وكذلك فإن آِخَر ما فاحت به ألفاظ األستاذ الفقيد 

هذا  يؤيد ة األخريةمع أنفاسه العطري" عبداحلسني زّرين كوب"
 عطار وبالرغم من أن عاملنا أوشك خيلو ومع ذلك يا:" املدعي

 التوازن بني إىل ة املاسةمن الروح و العنقاء واإلله، فإن احلاج
 ةتكامل املعنوي املادي سوف يعيد هذه الغايلاالتكامل املعنوي و

حث بي الأمن جديد وسيعود هذا العامل الذي أضاع الروح 
ء نوازع  العنقاةوسيثُري ِصفاُق أجنح... عنها لضمان بقائه

وسيهم بأولئك الذين أركستهم ... طالب الطريق الشوق عند
 البحث إىلاإلستعمار  ة باملال والدم وهيمنةهذه الدنيا امللطخ

  .٧عن الروح و عن اهللا
 

  البحث
 مفهوماً بسيطاً  األوىلةللوهل" الوعي"قد يكون موضوع 

 واضحاً، وللجميع يف ذلك تلقيا واحداً وتعريفاً واحداً إال أن
 سوف يثبت ة العرفانيةالكوني ة عرب الرؤية هذه الظاهرإىلالنظر 

  . لنا عكس ذلك
 من الظواهر واملوضوعات أمٌر رييبدو لنا بأن ِعلَمنا بالكثقد 

بديهي غري إن العارف ال يرى  يف ذلك شيئاً من الوعي أو 
العلم ال بل ويرى الكثري من أنواع التعقّل واملعارف نوعاً من 

 ةألن الروي. ة للمعرفةكب ويعتربها قيوداً وحجباً مانعاجلهل املر
  . لهة للوعي تقول مبراتب وسطوح متعددةالعرفاني
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  مثنوي مولويیخلاص يف االدب الفارسي مع التاكيد علالوعي العرفاين ا

 ٢٨

موضوع ميكن " الوعي"كننا هنا إمجاالً القول بأن  مي
  : االرتباط به عرب مخس روابط

  ). العلم بالظواهر(  العامیالعلم باملعن - ١
 اجلهل ةكوث يف دائرامل(عدم العلم و الفقدان العلم باجلهل  - ٢

 ).املركب
  ).اجلهل باملوضوع(فقدان العلم و العلم بعدم العلم  - ٣
 الغوص يف بواطن الظواهر أو على ةالعلم الباطين والقدر - ٤

 عن التقوي، ة الناشئةالوعي الذايت املعنوي الذي يعادل البصري
إن تتقوا " مثل ة ذلك يف آيات متعددإىلويشري القرآن الكرمي 

ومن "، ٢"و اتقوا اهللا و يعلمكم اهللا"،  ١ جيعل لكم فرقاناًاهللا
و من " ٣" اهللا جيعل له خمرجاً و يرزقه من حيث ال حيتسبيّتق

 .٤"يطع اهللا و رسوله وخيشي اهللا ويّتقه فأولئك هم الفائزون
و مقام تلقي » ما فوق العلم « حقائقإىلالوصول  - ٥
 مبنظار امللكوتيه  العاملیالنظر ال او» الفوق بشريه«االمور
مابعد "أو بـ) العلم اإلهلي( أي بالوعي اإلهلي ة اإلهليواخلالفه
 إمنا تتضمن طيفاً عظيماً من ألوان الوعي ةوهذه املعرف" الوعي

املعشوق ( باهللا ة بالعارف ومن جهةجه املتصل من) العلم(
" أنا "إىللتتحول " أناه" السالك أو ةوهنا تنمحق ماهي) األزيل
. ة السابقةالعادي" اآلنا" يف عامل املاوراء تفوق ة قابعةجديد
 يف هذا البحث هي حتليل هذا النوع من العلم ة األساسيةواملسأل

يف آثار "  الوعي العرفاين اخلاص"أو " الوعي اإلهلي"أو الوعي 
 .مولوي

 عرب التاريخ ة اإلنسانيةزعات الفكريـنإن واحدًه من أهم ال
 ةمن مدار العقل ذاك السعي الذي قاد للخروج هتتمثل يف سعي

وراء ليلقي به يف ا والدخول يف عامل املىلا السمو والتعإىلأحياناً 
نظراً  ویأحياناً أخر والفناء وةرياض الكشف والشهود واحلري

اخلداع   وفقدانه لذاته أمام هبرج الدنيا لغفلته عن أصله اإلنساين
يض ليدخال آنئذ  اخلروج عن مدار العقل وسقوطه يف احلضیال

                                                 
 ٢٩/األنفال .١
 ٣٨٢/البقره. ٢
 ٣و٢/الطالق. ١
 ٥٢/دالنور. ٢

ودّوامه اإلحنطاط واجلهل يف عامل التخبط وفقدان الذات 
  . ةواخلراف

 بني العرفان من ةفالتقيات والنتائج ختتلف باختالف الغاي
 ة كونية، فالعرفان يتمتع بروية من جهة والعقل والفلسفةجه

ن يكون هناك جمالٌ للوصول ل عن عامل العقل لذلك فةخارج
 ةالشهودي مع التصورات والتصديقات املنطقي التلقي ة مرحلإىل

 ة للرياضة سابقة دون أية وغريها من اجلهود التقليديةوالعقلي
 قلب كالثلج ناصع إىل، بل إن عبور هذه الطريق حيتاج ةالروحي
  . البياض

  دفتر صوفي سواد و حرف نيست

  ٤جز دل اسپيد همچون برف نيست

 قلب أبيض ةابفكتاب الصويف ليس العلم و الكالم بل كت(
  .)كالثلج

 ة صحيحة نقية الطريق بصوراالشك من أن طّي هذ
 ة عّبرنا عنها يف هذه املقالة بصريإىل وصول البشر إىلسيودي 

أو "  الوعي العرفاين اخلاص"أو " ي العرفاينالوعي اإلهل"بـ
 ةالبصري"أو " ة العرفانيةاحلري"أو " الوعي األعظم العرفاين"

 ".ةق اخلالةالعرفاني
  
  ةمعاين احلري -١

 على" التحّري" تعين العجز واالنتظار ولقد استعمل لفظ ةاحلري
دوران "و " التشتت" منها ة معاٍن كثريعلى ةوزن تفّعل للدالل

" التحّير يف العشق"ومنها "  الغيم بإجتاه ماةحرك"و " املاء
فاحلريان هو املتشتت العاجز واحلائر اسم فاعل مبعين الضائع 

 تدل ةن احلريإ وقالوا أيضاً ٨خمرجاً ِمّما هو فيه دالذي ال جي
 منتهي الضياع والتشتت ونرى عرفاء بالد فارس قد ركّبوا على

" ةموجد احلري"اليت تعين " حريت آفرين" مثل ةمنها ألفاظاً ُمَركب
أي مكمن " حريتكده" و ةأي مضاِعف احلري" حريت افزا"و 
 ىو لقد أت) ةصابته احلريمن أ(أي احملتار " حريت زده" و ةاحلري

كذلك أصحاب املعاجم والقواميس ببعض األبيات كشاهد 
  : ة معاٍن للحريعلىيدلُّ 
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 سعيد بزرگ بيگديل، حسينعلي قبادي

 ٢٩

  چو من حيراني عاشق نگاهي چون تو را شايد

  ساز كن قانون الفت را! بيارا بزم، ياري كن

  تا به چند اي آفتاب حسن مستوري كني 

  ٩چشم ما حيرت نگاهان كم زچشم روزن است؟ 

 من نظرات ةنا العاشق احلريان فيك أال فارمقين بنظرها أ(
 يت مىلإ فة واحملبةقدسك وزّين حمفل اللقاء وشّرع قانون األلف

فال تستحق عيوننا من أستحجب هباء حسنك وشعشاع مجالك 
  ).ة الصغريةنورك البهي ما تنهله النافذ

ذكر الزخمشري عرب شرحه " التحّير "إىل ةويف إشار
يف تفسري الكشاف أن هناك نوعاً " رمحن الرحيمبسم اهللا ال"لـ

وهذا ينسجم " التحري"و )  اهللاةعباد (ةمن االرتباط بني األلوهي
 االشتقاق اللغوي للفظ إىل ألنه ونظراً ة العرفانيةيرؤمع ال
نه إذا إ:" التحري قائالً ة مسألإىل ريكما يطرحه يش" اهللا "ةاجلالل

 ةنتظمهم معين التحّير والدهش يه و َعلَهحتري، ومن أخواته َدلَ
 .١٠" املعبود و ُتدهش الفطنةوذلك أن األوهام تتحري يف معرف

  
   كمصطلح عرفاينة احلري-٢
 امٌر فجائي َيرُِد القلَب أثناء التأمل ة اصطالح الصوفي يفةاحلري

ويقع العارف ... واحلضور والتفكر فيقمع الصويف عن التفكر 
يت يعود وكأنه ال يعلم شيئاً  حة الفكرعصار إةآنئذ حتت رمح

 -  شهد الفناء ويف هذا املقامةفيكون عندها غارقاً يف حالو
 والتفكر يتساوي ة و لفرط املعرف-]ة املمدوحةاحلري[) ةاحلري(

الوجود كما يتساوي لدى العارف كل اإلجيابيات والسلبيات و
 لشهوده الدائم ويف هذا يقول ة نتيج هيةوالعدم وهذه احلال

 ليعرف عند ة احلريإىل هي ما يسوق اإلنسان ةاهلداي" :يبابن عر
  .١١" والتحّيرةذلك أن اإلنسان ليس يف أمر اهللا سوي احلري

 تعترب من ضروريات السلوك ولوازمه ألهنا ة املمدوحةفاحلري
 من ة درجات جديدإىلختلق عند العارف هاجس الوصول 

 حد ما إىلفتوا واملتقدمون من العرفاء كانوا قد الت.  اهللاةمعرف
 ةها كلٌّ حبسب جتربته العرفانيإلي وأشاروا ة هذه اللطيفإىل
 بن عثمان علىأبواحلسن " (اهلجويري" و من مجلتهم ةالذاتي

يف ) ق. هـ٥٠٠ أو ٤٨١ واملتويف ٤٣٢ أو ٣٩٨املولود 
ي ه ةاحلري: "حيث يقول" كشف احملجوب"كتابه النفيس 

عجز العبد أمام املعبود  عن إدراك ة الناجتة احلقيقيةاملعرف
  ". أسرار الباطنة مشاهدإىل ةواملعشوق واإلنتقال باملعاين

 يف سّر عجز ة أي احلرية دوام احلريةاملعرف: "ويقول الشبلي
يف ) التيقّن( نيقالي يف ذلك تشبه ةالعقل عن اإلدراك، واحلري

 ةومعرف...  فيه إال ةوليس للمتحريين من حري... الوجود
فالتحري عنده ... ستلزم ذاتا التحّير يف الوجودت الوجود باحلق

   .١٢" اهللاة وينتهي بقدرةيبدأ بالسكون واحلرك

الناس مبا : "ولقد جاء يف شرح كلمات بابا طاهر ما يلي
 ة العبوديةخلقوا مرهونون وعن علم ذلك غافلون ويف حري

 ةإهلي قد أضَنت احلري: "ةيقول شيخ الطريق "١٣موجودون
فوا أسفى على الزمان الذي مل ... نس ومبتهج هباعبادك وأنا أ

 كما ةأكن أعلم فيه كيف أدرك لطفك فبقيت أسرياً لنارِ احلري
 للسراج فال الروح أدركت آنئذ نبض العيون وال ةالفراش

  : كذلك نقرأ يف اللَُّمع٥"القلب أدرك أمل الفراق

  قد حتّيرت فيك خذ بيدي"
  ٥"يا دليالً ملن حتّير فيك

لمات يكتنفها التحيُّر ويف الظاهر تدل على شيء هذه الك
من التناقض إال أننا نعلم يف الوقت ذاته أن أكثر أقوال العرفاء 

تبدو الوعي العرفاين اخلاص  متتعهم بالوعي اإلهلي وإىلونظراً 
  . ةوكأهنا متناقض

فمن بني العرفاء الكبار يف األدب الفارسي جند عطّار 
مبا قدمه لنا من وصف واضح ) النيسابوري(النيشابوري 

بعد احلديث " منطق الطري" كالذي ذكره يف ةومفصل عن احلري
 واإلستغناء والتوحيد ة كوادي العشق واملعرفة السبعةعن األودي

  :  و يقولةمث يدخل يف وادي احلري
  بعد از اين وادى حيرت آيدت(

  ...كار دايم درد و حسرت آيدت

  يمن زحيرت گشتم اينجا راز جو

  ... تو چون است آنجا، باز گويكار
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  مثنوي مولويیخلاص يف االدب الفارسي مع التاكيد علالوعي العرفاين ا

 ٣٠

  اي از حيرت عقبي مرا ذره

  .١٤...)بيش از صد كوه در دنيا مرا

 فيكون دأبك األمل ةبعد ذلك تدخل يف وادي احلري(
 هنا أصبحت منقباً عن األسرار متسائالً ة وبسبب احلريةواحلسر

 التشفي جبواب ألن مثقال علىعن املصري يف ذاك العامل مصّراً 
 جبلٍ من جبال ة العقىب يعادل عندي ما يزنه مائةري من حةذر

  ).الدنيا
  :وكذلك يقول يف مكان آخر

  در اين حيرت فلكها نيز ديريست (

  ١٤)كه مي گردند و سرگردان دريغا

 يف ةفوا حسريت على هذه األفالك اليت ما تزال قابع(
  ). سكرىة تدور حائرةدّوامتها األزلي
 إىلر النيسابوري نصل  و حسب ما يراه عطاةويف النتيج

 يدخل عاملاً آخر ة مقام احلريإىلأن العارف ومبجرد الوصول 
 احلبيب إال ة ألن هذا املقام هو مقام معرفةالعادي" أناه"يفقد فيه 

إن مولوي يقول إن اإلنسان يكتسب عندئذ ِحّساً جديداَ إذ 
  :يقول

  پنج حسي هست جز اين پنج حس (

  مسآن چو زر سرخ و اين حسها چو 

  حس ابدان قوت ظلمت مي خورد

  ٣...چرد حس جان از آفتابي مي

  چشم من چون سرمه ديد از ذو الجالل

  ٣ ...خانه هستي است نه خانه خيال

  بي حس و بي گوش و بي فكرت شويد

  ٣ ...تا خطاب ارجعي را بشنويد

هناك مخس حواس غري هذه اخلمس تلك كالذهب وهذه (
 وحسُّ الروح قوته النور ةلظلمفحسُّ األبدان قوته ا! كالنحاس؟

فما أن اكتحلت عيين بكحل ذي اجلالل حيت صارت مرتالً 
 ال للخيال وفلتدركوا هباء السكون ولتفقدوا ةللحقيق

" ارجعي"إحساسكم و آذانكم و أفكاركم حيت ينفذ خطاب 
  ). بواطنكمإىل

بناًء على هذا وكما يقول مولوي من أن العارف عندما 
حيظي بواقعيات أخرى ويتخطى حدوداً يعجز  ةيصل مقام احلري
 يف أمسى وأعرف صورها ال ميكن ةفالواقعي: "عنها اآلخرون
 القلب ة العقل واحلس بل يتيسر ذلك بواسطةإدراكها بواسط

أو احلس الباطين والذي غالباً ما نسميه الشهود، فالنفس 
 قد اطبق عليها غبار ة يف سجن الظلمة أسرية امللكوتيةالروحاني

 ةالذي ميثل حيواني" الوعي الوضيع "ةاجلسد ومع ترقيها من رتب
الذي ميثل " الوعي احلسي و العقلي" ة درجإىل ةالنفس األمار

 فإن كان اإلنسان عندئذ أهالً ة الربزخية واحلالة اإلنسانيةاملرتب
الجتياز عقبات الطريق السبع والتحرر من احملسوسات واللذائذ 

 ة أن يصل مرتبإىل وحيلّق عارجاَ ةتب املر فإنه جيتاز هذهةالعابر
 ةفيمتاز عندئذ باحلال" ة عليني حيث النفس املطمئنعلىأ"

 "أو " الوعي املاورائي"هذا ١٥" الوعي العرفاين اخلاص "ةاملالئكي
 اليت ة اإلهلية امللكوتية الرويإىلونظراً " الوعي العرفاين اخلاص

عند العارف " األنا"جب فناء  العامل هبا فإنه يستلزم ويوإىلُينظَُر 
 املعبود و إذا ما مت ذلك فإننا سنطلق عليه أيضاً ةيف دوح

  " . الوعي اإلهلي"
"  أهل اهللاةحال" اسم ةلقد أطلق بعض الشراح على احلري

 ترد قلوب العرفاء فتقمع التأمُّل واحلضور والبيان ةوهي حال
 ةجارب الروحي ونظراً لعجز العرفاء عن التعبري عن التةهذه احلال

 تقدمي تلقياهتم ومشاهداهتم إىل َعَمَد العرفاء ةوالتلقيات الرباني
 إذ إن األساس يف كل بيان ة بلغه الرمز واإلشارةووارداهتم القلبي

 حسب ة من العرفاء يقدم املسألعرفاين هو البيان الرمزي فكلٌّ 
ما يقتضيه حاله الباطين وهذا دليل على تنوع تعاريف الكلمات 

 غري أن أهم هذه التعاريف هو أن ة مبا يف ذلك احلريةلعرفانيا
 مقام إىلكني الذين وصلوا ل ألهل اهللا، الساة خاصة حالةاحلري

 التأمل واحلضور على ةالبقاء بعد الفناء والذين فقدوا القدر
  .٢"الذهين أثناء السري يف اهللا
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 سعيد بزرگ بيگديل، حسينعلي قبادي

 ٣١

  ةأنواع احلري -٣
 إىل ة تقسيم احلريةفاني والعرةميكننا اصطالحاً وتبعاً للثقاف

عن الشك والوسواس الناشئه  ةقسمني فاألويل احلري
والتذبذب وهنا ترادف اجلهل ونتيجتها الضالل والكفر 

 ة الناشئةي احلريه ة والثانية املرفوضة اإلدباريةوهي احلري
 ةالي اإلقبة وهي احلريايل الشهود اجلمة وغلبةعن فرط املعرف

  . ةاملطلوب
 ما قبل العلم وهي ةأو حري" ة املذمومةاحلري"فاألوىل تسمى 

 ةاحلري "ة ما دون العقل والثانية للجهل يف مرحلةمعلول
 إلدراك احلقائق ةوهي نتيجعلم و تسّمى ما فوق ال" ةاملمدوح
فاحلائر له : "ة الثانيةويقول ابن عريب فيما يتعلق باحلري. ةامللكوتي

إذاً فالعارف ١٦" حول القطب فال يربح منهةالدَّور واحلرك
  .  الدوامعلىمتحيَّر 

ال بّد من اإلنتباه هنا إىل أن هذين القسمني كالمها خيالف 
 والذي ُتستخدم ة العامية الدارجة يف اللغةاملفهوم الشائع للحري

  . مبعناها اللغويةفيه احلري

 
  )هيام العبد بغري اهللا (ة املذمومة احلري١-٣

 للهيام ة كنتيجة املذمومةري تقع احلة العرفانيةيف مقابل احلري
 مبا يف ذلك املغريات ةالشديد مبختلف املثريات الدنيوي

 الضالل إىل ة واليت تودي يف النهاية اجلذّابةالتكنولوجي
فعلى الرغم . ة السافلةوالسقوط يف حضيض التعلقات الدنيوي

 ةمن االنبساط والتفائل الذي يوجده اجلانب امللكويت للحري
 يف اإلنسان وُتدمرها ة القوي احليوانيعلىضه  ويفيةاملمدوح

 مبا حبمله ةليصبح اإلنسان بعد ذلك أسرياً للمتطلبات احليواني
 والسكر والتمثل ةمن عارٍ وشنار وألوان من الفضائح الالحمدود

  .الذي ال هنايه له
وقد ال جند أحداً قد استطاع أن يبني لنا وبإجياز تام معنيي 

مولوي وذلك يف بيت واحٍد بعد بّينهما ا  املذكورين مثلمةاحلري
 البقال والببغاء وسكبِ الببغاء ة يف قصة النتيجإىلأن خلص 

  : للزيت يف احلانوت قال

   اوستيني چنان حيران كه پشتش سو(

  ٣ )بل چنين حيران زغرق ومست دوست

ليس ذلك احلريان الذي يعري ظهره للحبيب بل ذلك (
  ) . بيب سكراً و هياماًاحلريان الغارق يف حبر غرام احل

ها ؤ تساوي اجلهل و منشاة املذمومة نرى أن احلريةيف النهاي
  .د وعاقبتها الضالل والكفريالشك والترد

 
  ة املمدوحة احلري٢-٣

 تغوص بالعارف ة املذمومة خالف احلريعلى ة املمدوحةاحلري
 مشارف علىيف أعماق جذبات القرب والوعي اإلهلي وجتعاله 

 ما هو أمسى من الوجود إىل يبدأ السري يف اهللا ليصل الفناء حيث
  . و العدم

   برتر از وجود و عدم بارگاه تويا(

  ...كني؟مكن از خطه وجود گذر مي

  سر دركش، اى رفيق، هنگام گفت نيست

  ٤)سري عشق چه مي كني؟ مكن دربي

 ةيامن هو أمسى من الوجود والعدم اخترج من دائر(
يق الدرب ليس آوان اإلفصاح عن يا رف... الوجود؟ ال تفعل
 العشق؟ ة من األسرار يف غياب قياده تفشييذ السر إدراكه فما

  ).ال تفعل
 يف وجدان مولوي ةولنرى يف مكان آخر ما آحدثته احلري

  :هنا قد آقامت قيامته فلنتمتع هبذا املنظر اإلهليأوك
     اي بي سر و پاگشته، داري سر حيراني-١(

  در حيرانيبا حلقه عشاقان، روبر

  گذر كردم" خويش"حذر كردم وز " كَْون" از - ٢

  در شاه، نظر كردم، من چاكر حيراني

  هم باده آن مستم من بسته آن شستم - ٣

  تا چست برون جستم از چنبر حيراني

   از دولت مخدومي شمس الحق تبريزي- ٤

  ٤)هم فربه عشقم من هم الغر حيراني
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  مثنوي مولويیخلاص يف االدب الفارسي مع التاكيد علالوعي العرفاين ا

 ٣٢

 بركب العاشقني  عليكةأيها اهلائم الذي اجتاحته احلري(
  .ةحنو أبواب احلري

) اهللا(قد َحذَْرُت الكون وعربت الذات حيت رأيت امللك - 
  . ةعياناً و عندها كنت غالماً وعبداً للحري

 فأنا املخمور خبمرته والسهم املمسوك بإهبامه ما أن - 
  .ة أكون كالربق يف اخلروج من قيد احلريیيتركه حت

 هبا مشس التربيزي زادين  اليت آحاطينة األزلية فبالعناي- 
  ). حنوالًةُ واحلريةالعشق بسط

 
  ةو التلقيات الشهوديالوعي العرفاين اخلاص  الرابط بني -٤

 مفادها أن ة نتيجإىلالبحث يف ديوان املثنوي يودي بالباحث 
قني الي عني إىل للوصول ة مقدمة العرفانيةمولوي يرى يف احلري

، ويف هذا املقام تتبدل )لم اإلهليالع (ةي اإلهلة املعرفة درجإىلأي 
 ة العامل ذا صبغإىل عند العارف فيصبح نظره ة الكونيةالروي

أخري فيكون وكأنه قد كشف سراً ال ميكن لآلخرين الوصول 
 على وأیه ويري يف ذاته اختالفاً مييزه عن اجلنس البشري أمسإلي

فيكون آنئٍذ كالطائر البازي ببصره احلاد يراقب شئون عامل 
  .  ال متناهيامللك من فضاٍء وأفق

ومما ال شك فيه هو أن مولوي كان قد نزل مقام السر يف 
والعجز يف هذا ١٥أعمق صوره وها هو يبني لنا وجوب الصمت

  :املقام
  آنچنانكه بر سرت مرغي بود(

  كزفواتش جان تو لرزان شود

  وركست شيرين بگويد يا ترش

  بر لب انگشتي نهي يعني خَُمش

  رغ است خاموش كندحيرت آن م

  ٣بر نهد سر ديگ و برجوست كند

 أن ةنك تضطرب خماف‘ رأسك فإعلىإذا ما حطّ طائر (
يئاً أو حسنا عليك أن سيطري ويرحل وإذا ما مسعت كالماً 

 ةفاحلري. صمت والسكوتلشفتيك آمراً با یعلتضع إصبعاً 

 ةذلك الطائر خترِسك متاماً فيكون كحال من وضع يف حلّب
  ).هاليغلي في

 اليت قدمها مولوي تغين القارئ عن أي ةهذه الصور
 لكن ال ة بني العجز واحلريةتوضيح أو شرح هدفه بيان العالق

ي عل ةترتبمل وهي أن اآلثار اة هذه النقطإىل ةبد من اإلشار
 عن اإلحساس بالعجز املطلق وبتعبري ةعبارهي  ة بالبداهةاحلري

 الكامل والبقاء يف هذا أدق جتلّي احلق والفناء وإدارك العجز
 للعارف حتدث يف ة الثانيةأي أن الوالد. ر بهاالعجز مع اإلقر
 زيد بن ةديث عن ذلك يف املثنوي كان عرب قصحلهذا املقام، وا

 نوع من القدرة یعل والكالم فيها عن حصول العارف ٢ةحارث
لك نوعا من ذاإلنباء عن الغيب واستشراف املستقبل واعتبار 

ة ثابتة ويف آوالظواهر وكأهنا مر اصة ببواطن األشياءاملعرفة اخل
يف  نقاط العامل والعارف یعني الثبات تعكس األشياء من اقص

على  هذا السر يف الوقت الذي يكون فيه ةهذا املقام يكون عيب
 ةُشُرف الفناء املطلق والوصال مع املعشوق حيث تنمحق املساف

 إىل ة احلريإىلسُّكر  الإىلوينقضي اهلجران فيعرب من الصحو 
  .الوعي اإلهلي

 
   يف غزليات مشسة العرفانية الوعي اإلهلي واحلري-٥

على كأن مولوي نفسه يف ديوان غزليات مشس كان يعيش 
 ة السكر يف مقام احلرية حالهامتداد هذا الديوان ويف مجيع غزليات

 ةفاملكنس. ة خاصةولذلك فإن مجيع تعبرياته متتعت بصبغ
 لنفض الغبار، غبار الشرك عن العامل وذهن ةتعترب آل ه لةبالنسب

" غباٌر"و " حبٌر"مولوي يف هذا املقام ميكنه أن خيلق عاملاً فيه 
 مقطوع ة وباستطاعة غبار الكفر باملكنسةن فيه إزالكومن املم
 السجود، عامل خالٍ من الضوضاء وأزهاره دون هالرأس في

ف كلما كان هناك أشواك فكلما كان هناك قطع وبتٌر بالسيو
 الكالم يف ذلك مكان يف الالمكان ة، وزبدةخلٌق واجياٌد للحيا
  . وزمان يف الالزمان

  داد جاروبي به دستم آن نگار (

  گفت كز دريا برا نگيزان غبار
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 سعيد بزرگ بيگديل، حسينعلي قبادي

 ٣٣

  باز آن جاروب را زآتش بسوخت

  كزا آتش تو جاروبي بر آر: گفت

  كردنك را بيش كردم گفتمش... 

  الفقارساجدي را سر ببر از ذو

  تيغ، تا او بيش زد، سر بيش شد

  ٤)تا برست از گردنم سر صد هزار

 وقال نظِّف البحر من الغبار ةآعطاين ذلك احلبيب مكنس(
 من ة فقال يل عليك بإحضار مكنسةفأحرقت النار املكنس

ه رقبيت وقلت له اقطع رأس هذا الساجد اليقربت ... النار
يف كلما ازداد بسيف ذوالفقار وكلما أكثر من ضرب الس

  ).  ألف رأسة أن تفرَّغ عن رأسي مائإىلعدد الرئوس 
 ة الدنيوية احلياة هنايةفمولوي يريد أن يبني برويته الباطني

  : ويكشف النقاب عن عامله و خملوقه بدالً عنه فيقولةالعادي
  شرق و مغرب هست اندر المكان(...

  گلخني تاريك و حمامي بكار

  ه و گلخن مروببرشو ازكرما

  جامه كن دربنگر آن نقش و نگار

   دلربايتا ببيني نقشها

  ..تا ببيني رنگهاي الله زار

  خاك و آب، از عكس او رنگين شده

  ٤)جان بباريده به ترك و زنگبار

يف الالمكان يقع املشرق واملغرب موقد احلّمام مظلم (
 هقدم وساق فلتسمو عن احلّمام وال تقرب موقدعلى واحلّمام 

 ذلك املنظر إىلوانظر ) ةجترد عن املاد(اخلع لباسك و جتّرد 
 ة وألوان زاهية ساحرةحيث املعشوق فتري آنئذ مناظر خالب

يف بساتني ال ختتفي أزهارها واملاء والتراب قد تلونا بانعكاس 
الروح وجتلت يف األبيض وجه امللك احلبيب فعندئذ أُمطرت 

  ").اإلنسان"واألسود 
ان غزليات مشس نستطيع القول أن هذا  ديوةفمع مطالع

 اليت كان يعيشها الشاعر فيه قد ة احلريإىلالكتاب ونظراً 

 كالنار اليت تلتهم ة باحلرقة مفعمة رمزيةكشف احلجب بصور
  :كل ما يعترضها

   در آب مسكن ساختي اي آتش فرمانروا(

  با ارغوان آميختي!   نظراليوي نرگس ع

  ود الفتيبناز جنس نبود حيرتي بي جنس 

  اي، با اين و آن آميختي آن نه  اي و  تو اين نه

  كشد  حيرانم اندر لطف تو كين قهر من چون مي...

  ٤)گردن چو قصابان مگر باگرد ران آميختي

 بنظراته اىل يف املاء ويا أيها النرجس املتعةأيتها النار الساكن(
 فال التجانس خلق. الطامح كاألرجوان حنو السموِّ واالرتفاع

 وأنت ال هذا وال ذاك لكنك ة وال التخالف يكّون األلفةاحلري
 ال ميكنه معها ةامتزجت مع الشئ بصور. متمازج من كليهما

 املنساب يف تآن مييزك عن نفسه وأّني يكون له ذلك فأن
، فأنا املتحّير يف لطفك الذي ميتّص حنقي ...يايي كالروحاطو

  ). خذ كالقصابني والفةوغضيب فهل يا تري مزجت بني الرقب
يف " روح العامل"إذاً قد جعل مولوي من وجوده السالك 

  .  يف السرية عروجه حنو مقام احلريةعملي
قد ميكننا اإلستنباط من ديوان غزليات مشس أن املقصود 

على  عند مولوي هو فقدان الوعي ةمن الوعي اإلهلي واحلري
ي يعترب  السكر املوسوي اخلارج عن القيل والقال والذةطريق

 . ة حقيقيةبذاته تعقالً باطنياً ومعرف
  

   يف املثنوية املمدوحةالوعي اإلهلي و احلري -٦
   تعكس الوعي اإلهلية يف املثنوي، بصرية العرفانيةاحلري ١-٦

 ة احلريی أن مولوي يرإىليشري البحث األويل يف املثنوي 
 ةوالوعي اإلهلي يف مقام السكر واالستغراق ويعترب أن احلري

 ة اليت يقّدمها لنا عن احلرية، والصورة الدينيةتشكل روح الروي
 البقال ة حكاية إمنا يقّدمها مصّوراً إياها يف هنايةاملمدوح

 بعد دلق ی دلق الببغاء للزيت يف دكانه وما جرةوالببغاء ومسأل
رأسه وتوقيفه عن النطق و على الزيت من ضرب البقال للببغاء 

 من الصوف ةيقايس بني الببغاء وقطعفعلته فعلى ندم البقال 
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  مثنوي مولويیخلاص يف االدب الفارسي مع التاكيد علالوعي العرفاين ا

 ٣٤

صلع ( أن سبب صلعه إىلاليت فقدت صوفها وخيلص 
 بالقياس  دلق الببغاء للزيت وهذا يذكرناإىليرجع ) الدرويش

كما ) ع(الباطل الذي عمل به السحرة جتاه معجزات موسي 
 ةب احلس الدنيوي وصالحيالي أسإن ذلك يذكر ايضا ببطالن

حيت يتيّسر ) اجلسد(اجب ختريب البيت احلس الديين إذ من الو
). البيت-البدن( العشق يف أعماق دماره ةجوهرعلى العثور 

هذا التحول و التكامل يشكّل عنده أمراً ما ورائياً خارجاً عن 
  : احلس املادي الدنيوي و من مث يقولةدائر

  گه چنين بنمايد و گه ضد اين(

  جز كه حيراني نباشد كار دين

  كه پشتش سوي اوستكه چنان حيران 

  ٣)بل چنين حيران وغرق و مست دوست

احيانا يبدو هكذا وأحياناً عكس هذا إذ ليس للدين إال اجياد (
 اليت يعري فيها احلريان ظهره للمعشوق ة وليست تلك احلريةاحلري

  ). بل تلك اليت جتعله غارقاً يف عشقه للحبيب هائماً به
ظيم ويتلمس عجزه  هذا املقام العإىلفالعارف عندما يصل 
يكون هذا " ما عرفناك حق معرفتك"املطلق أمام عامل الغيب 
 للفناء وقد ُيعترب احلّد الوسط فيما بني ةماإلدراك العميق للعجز مقّد

 ة الفناء إال بعد احلريإىل والفناء ولذلك ال ميكن الوصول ةاحلري
  :  بتمثيل يتضمن هذا املعىنايلت التيويأيت لنا مولوي يف الب

  آن يكي مرد دو مو آمد شتاب(

  ٣)پيش آن آيينه دار مستطاب

تقدم ذلك الرجل مبقدار شعرتني مسرعاً حنو صاحب (
  ). املستطابةاملرآ

ويف مكان آخر يأيت هبذا املفهوم عرب متثيل آخر ويوكد أن 
 و العجز ميتثالن جتاوزاً ةإذاً فاحلري. الفناء إلغاء للصحو والتعقل

  .للصحو العقالين ايضا
  ١)هر كه درد هوشيارانه دارد، از حيرت فارغ است(

  ).ةمن يعتريه آمل الصحو فارغ من احلري(

إمجاالً يبدو أن مولوي يعترب أن الدخول يف عرصات احملو 
 من مثرات ة خالدة زاهيةو مثره ةوالذوبان والوصول مقام احلري

 ة العشقية العرفانية للتجربة قّيمة العقل ونتيجةاخلروج من دائر
 والفناء واحملض وميثّل لنا ة هي فقدان العلّة احلريه هذةوإن نتيج

 ةذلك يف قوله أن َمثَلَ العارف املتحّير الفاين كمثل القطر
 بل مع اتصاهلا بالبحر ة بالبحر فهي آنئذ ليست بقطرةاملتصل

و هذا شأن العارف أيضا حيث يتصل هُ تصبح جزأه وكلَّه وعيَن
  . د الصمدي اإلهلي حبر الوجوةببحر احلقيق

   مي باريد و حيران گشته بودةقطر(

  ٣)قطره بي علت از درياي جود

 مجيع ثنايا ة والعميقة اجلديدةفمولوي يضئ مبشعل هذه املعرف
 ة ما ذكر فيه احلادثة و من مجلةاملثنوي وجيعله بذلك أكثر جاذبي

) ع(حيث امتنع اإلمام علي " أسداهللا" لـةاليت سببت فيضان عشق
عندما َتفَلَ ذلك العدو يف وجهه ومولوي "قطع رأس عدوه"عن 

  :  ويستغيث به إذ يقولةهنا يطلب من علي البوح بسّر احلري
  راز بگشا اي علي مرتضي(

  القضا حسن القضاء اي پس از سو

  تا بنگشايد دري را ديدبان

  در درون هرگز نجنبد اين گمان

  چون گشاده شد دري حيران شود 

  ٣). پر أن شودپر برويد بر گمان

 يا من أتاك حسُن القضاء بعد یاكشف السّر يا علي املرتض(
أن تشتعل يف )  العشقةجذو (ةالقضاء إذ مل يكن هلذه اجلذوء سو

 تتدافعنا األعماق لوال وجود السبب إلشعاهلا وما أن تشتعل حىت
  ).طائر وجدانناعلى  مبوجها وتنبت أرياش العشق ةاحلري

 ةاحلري "ةا مولوي نوعني من احلري يعرض لنةيف هذه القص
 توضحها، ةواليت تكلمنا عنها سابقاً واألبيات السابق" ةاملمدوح

 حيث ة وغري عرفانية سقيمةواليت هي حري" ة املذمومةاحلري"و
  .ة هذه القصةمتّت اإلشار
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 سعيد بزرگ بيگديل، حسينعلي قبادي

 ٣٥

وّد من فعل اإلمام حيث   عندما حتّير ابن عبدی األولةفاملر
 عند ة الثانية عليه واملّرةامل الكة رغم السيطرهمل يضرب عنق

  :ها مولويإلي اليت خلص ةوالنتيج. ة القصةهناي
  گشت حيران آن مبارز زين عمل(

  ٣)وز نمودن عفو و رحمت بي محل

فاحتار ذلك املبارز من هذا العمل وما لقي من العفو (
  ). واليت هي حسب إدراكه مل تكن يف حملّهاةوالرمح

 ة الشهوات، أساري احلريةد يتحدث لنا عن َعَبةويف النهاي
  : ويقولةاملذموم

  در چهي انداخت او خود را كه من(

  ...در خور قعرش نمي يابم رسن

  شد نه از سختي استناين جگرها خون 

  ٣)حيرت و مشغولي و بدبختي است

 بنفسه يف بئر عميق ومل جيد حبالً ميكنه بلوغ یقدر رم(
 ة بسبب احلريهقعره، هذه األكباد مل حتترق بسبب قوهتا وإن

  ). ةواالنشغال و التعاس

  
 الوعي األعظم يف املثنوي، إدراك عجز العارف عن -٢-٦

   اهللا و صنعهة سر حكمةمعرف
تلك  "ةحيكي لنا مولوي يف الدفتر اخلامس عن املثنوي حكاي

 أكلت اللحم فجاء زوجها ة اليت قالت لزوجها أن القطةاملرأ
 يتابع مث"  يف وزهناة ومل جيد زياد فوضعتها يف امليزانةِلَيزِنَ القط
  :مولوي

  با يزيد ار اين بود ، آن روح چيست؟

  ور وي آن روحست، اين تصوير كيست؟

  ندر حيرتست اي يار مناحيرت 

  ٣ )اين نه كار تُست و نه هم كار من

وإذا كان ! فإذا كان بايزيد هذا فماتكون تلك الروح إذاً؟(
 يا صاحيب و ة يف حرية؟ حريةهو تلك الروح، فما هذه الصور
  ).هذا ليس شأنك وال من شأين

التاجر و الببغاء والسفر  "ة املعروفة الطويلةوكذلك يف القص
 وطنه العرفاين إىلوما فيها من عوده الببغاء "  اهلندإىلبالببغاء 

 وما يقدمه من رموز مبا يف ذلك الببغاء وعشقه ةوفطرته الذاتي
 ويكون ةس لينال احلريوكيف ميكنه أن ينجو من سجن النف

  . ة أن يتكلم بعد التحرر والنجاإىل للصمت ةذلك مقدم
 مقام الوعي إىل تتمحور يف أن العارف يصل ة احلريةفسري
 خياطب به الناس هيتلقي األسرار إذ ال كالم لدعلى ة والقدر

 األزيل وما أن ينطق هآنذاك واملخاطب الوحيد عنده هو معشوق
 أسراره ألن وجوده عندئذ حماط بشئ حيت يفقد بعضاً من

  ".الوعي اإلهلي "ةبدائر
  عشق برد بحث را اي جان وبس(

  كو زگفت و گو شود فرياد رس

  حيرتي آيد زعشق آن نطق را

  زهره نبود كه كند او ماجرا

  كه بترسد گر جوابي وا دهد

  گوهري از لنج او بيرون فتد

  لب ببندد او از خير و شرايط

  ٣ )گهرتا نبايد كز دهان افتد 

مينع الكالم و يسأم أنه  ق العش حسبأيتها الروح
 تنساب من طوايا عشق ذاك النطق وال ةفاحلري. احلوار
 للخوض يف غمار احلديث فاخلوف يكبله ومينعه عن ةجرأ
 من جواهر ة الكشف عن جوهرإىل الذي قد يودي باجلوا

األسرار فالواجب إذاً أن يطبق شفتيه بإحكام وميتنع عن 
  ).  خريه وشرهالكالم

  
 والوعي اإلهلي ة بيان رأي مولوي فيما يتعلق باحلري-٣-٦

  ة كليةيف املثنوي بصور
تا " العارف املتحري قليل الكالم وقد ال يتكلم أبداً - ١- ٣- ٦

 ال یأي امتنع عن الكالم حت" خنسبد فكرتش بسته است حلق
  . ةتغيب الفكر
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  مثنوي مولويیخلاص يف االدب الفارسي مع التاكيد علالوعي العرفاين ا

 ٣٦

  حيرتي آيد زعشق آن نطق را(
  )او ماجرازهره نبود كه كند 

 للخوض يف ة عن عشق ذاك النطق وال جرأة ناشئةاحلري(
  ). ذلك
 ال متنع الكالم وحسب بل متنع التفكري يف ةاحلري - ٢- ٣- ٦

 أيضاً أي أهنا تستأصل جذور التعقل والتعلق ةاألمور الدنيوي
  . ما قبل الفناءإىلوتعود بكل شئ 

  چون گشاده شد دري، حيران شود(
  ٣ )ن شودراپر برويد برگمان پ

 حيتار العارف وعندها ةفإذا ما فتح باب من أبواب الرمح(
 ةتزغب أرياش طائر وجدانه وتنمو لينطلق هبا حنو روض

  ). املعشوق األزيل
قني ال جمال الي تكتنف العارف حاله من الثبات و- ٣- ٣- ٦

 ةللخيال والظن فيها وال ميكن للعارف أيضاً يف هذه احلال
  : الظنةاالقتراب من ساح

  احمد ار بگشايد آن پر جليل(
  تا ابد بيهوش ماند جبرئيل

  گفت بيرون زين حد، اي خوش فرّ من 
  گر زنم پرّي بسوزد پرّ من

  حيرت اندر حيرت آمد اين قصص 
  بيهشي خاصگان اند اخص

  بيهشيها جمله اينجا بازي است
  3)چند جان داري كه جان پردازي است

 يكون ی حتجبناحه اجلليل) ص(ما أن يرفرف أمحد (
 و يقول أيها ة األبدية واحلريةجربائيل قد غمرته أمواج الدهش

املعظم املكرم هذا حّدي ال أستطيع أن أجتاوزه ولو تقدمت قيد 
 ة حتكي لنا حرية َتلُفُُّها احلريةقص.  الحترق جناحايةأمنل

 هنا نوع من الظاهر ة والدهشةاخلواص لقرب األخص فاحلري
  ).ك هنا من األرواح لتزهقهافالباطن أعمق، فكم لدي

  ) العاق الذي أظهر اجلنون ملا رآه من عار العقالءةحكاي(

  عقل قربان كن به پيش مصطفي

  ...حسبي اهللا گو كه اهللا ام كفي

  عقل را قربان كن اندر عشق دوست...

  ...عقلها باري از آن سويست كوست

  زين سر از حيرت، گر اين عقلت رود(

  ٣ )شودهر سر مويت سر و عقلي 

ب العقل قرباناً عند املصطفي، وقل حسيب اهللا قرِّ(
 عشق احلبيب، فلرمبا هبت إىلوكفي، قرِّب العقل قرباناً 

رياح العشق من جانب العقل، فإذا ذهب عقلك يف هذا 
الطريق متحّيراً هائماً فإن يف كل رأسٍ شعره من شعر رأسك 

  ).سيكون عقالً
 ورغم اعتبارها الغذاء  عند مولوية املمدوحةاحلري - ٤- ٣- ٦

األكمل للعرفاء فإنه يعتربها أيضاً وهكذا تتحول األنا عند 
فيصبح آنئٍذ " مابعد األنا "إىلأو  ةاجلديد" أنا "إىلالعارف 

 هيمل تكةيف هذه املرحل" أناه"موجوداً ملكوتياً حيث ميكن لـ
  . أخرىة وزاويةوخماطبته من جه

  چون ملك از لوح محفوظ آن خورد(

  ٣ )باحي درس هر روزه بردهر ص

 اللوح احملفوظ فما له إال أن ة من مائدیفاملالك الذي يتغذ(
  ). يتعلم يف كل صباح مجيع دروس الصيام

 والوعي اإلهلي والعارف بعد ة ختلق البصريةاحلري- ٥- ٣- ٦
  . ة العامل بعني إهليإىل، ينظر ةاحلري

  گفت مي جويم به هر سو آدمي(

  ...دميكه بود حّي از حيات آن 

  وقت خشم ووقت شهوت مردگو

  ٣ )وكب وكطالب مردي دوانم 

، ة تبثُ احلياة عن حّي أنفاسةقال إين أحبث يف كل زاوي(
 وال يلونه الغضب أحبث عنه ةأحبث عن رجلٍ ال تغّيره الشهو
  ).حّياً بعد حيٍّ وزقاقاً بعد زقاقٍ

  :  له يف ديوان مشس التربيزيةأبيات منسوب وكذلك جاء يف
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 سعيد بزرگ بيگديل، حسينعلي قبادي

 ٣٧

سأمت (أي ..." ملولم و انسانم آرزوست ديو و دد از"

وكذلك يف املثنوي  )اجلنَّ والغيالن وما أمتناه هو اإلنسان
  :ة التوجه الباطين أي احلريإىليدعونا 

  چند بيني گردش دوالبرا(

  سر برون كن هم ببين تيز آب را

  گردش كف را چو ديدي مختصر

  حيرتت بايد به دريا درنگر

  گويان بودآنك كف را ديد سر

  ٣ )وانك دريا ديد او حيران بود

 ما ورائها، دع إىل السماء أخرج بعينك إىل تنظر  مىتإىل(
الزبد وما يذهب جفاء وأعر البحر نظراتك وحتيَّر فيه، فمن 

 البحر ىرأي الزبد و توقف عنده فإنه يبوح باألسرار ومن رأ
  ). فسيكون حائراً يف كنه عظمته صامتاً ال ينطق

على  واإلسرار، والعثور ة السرية أن من تنائج احلري إذاًىنر
 الصمت وذلك ألنه إىلدي  احلال يؤة بطبيعة رمزية سريةلغ

  .  اهللاة ملعرفةنتيج
  

   و الضياع يف املثنوية املذمومة عن احلريةحمل -٧

 ة قصَّة املذمومة األمور اليت يذكر فيها مولوي احلريةفمن مجل
 آدم عليه ةخيوض يف ذكر قصاألسد واألرنب تضميناً حيث 

 علىالسالم اليت بيَّن فيها حكم القضاء والقدر بعدم قدرته  
 الرغم من أن مولوي يعترب آدم صاحب علىااللتزام بالنهي، و

 ة بسبب ابتالئه باحلريةسرِّ علم األمساء إال إنه ارتكب اخلطيئ
  .  اليت جعلته ميتنع عن االلتزام بالنهيةاملذموم

  بگ است" علّم األسما"بوالبشر كو (

  ...صد هزاران علمش اندر هر رگ است

  در دلش تأويل چون ترجيح يافت

  طبع، در حيرت، سوي گندم شتافت

  باغبان را خار چون در پاي رفت

  دزد فرصت يافت، كاال برد تفت

  چون زحيرت رست، باز آمد به راه

  ٣ )ديده برده دزد رخت از كارگاه

يف كل شريان ء  بعلم األمساأبوالبشر ذلك الذي اختصه اهللا(
 التأويل یمن شرايينه مئات اآلالف من العلوم وما إن استول

 ة قلبه ورجحت كفته يف نفسه سارعت نفسه واحلريعلى
تغمرها حنو القمح فكان مصريه عندئٍذ مصري ذاك املزارع الذي 

 يدخل ی للسارق حتة يف رجله فكان ذلك فرصةدخلت شوك
فاق املزارع من حريته واجته أ وما أن البستان ويسرق ما يريد

 قد ُسرقت فلم يستطع فعل ة أن البضاعى رأحنو البستان حىت
  ).أي شئ

 ويف ة تساوي الغفلة املذمومة مولوي أن احلريىوأحياناً ير
 اخلندق ومن خالل ةوعمر بن ود يف غزو) ع( علي ة قصةهناي

 ةاحلري مصاباً بهبارتحتقريه لإلنسان الذي يتبع الشهوات واع
  :  يقولةاملذموم

  اين جگرها خون نشد نه از سختي است (

  ٣ )حيرت و مشغولي و بدبختي است

 ةفهذه االكباد مل تتحول دماً لصالبتها وإمنا بسبب احلري(
  ). ةوالتشتت والتعاس

 أكثر تفصيالً يف ة بصورة املذمومةيتحدث مولوي عن احلري
) ع (ى موسةصالثالث للمثنوي حيث يذكر يف ثنايا قء اجلز

  :  ذلك قائالًةوفرعون الطويل
  مارگير از بهر حيراني خلق(

  مار گيرد اينت ناداني خلق

  آدمي كوهيست چون مفتون شود

  ...كوه اندر مار حيران شود

  صد هزاران مار و كه حيران اوست

  ٣ )او چرا حيران شدست و مار دوست

  منة أفعي فيأخذها ليدهش اجلهلعلىيعثر صياد األفاعي (
 بعينك جهل اخللق، فاإلنسان جبل ىفلتر. الناس بصيده هذا

لذي ما ا، وةفإذا فُِتَن هذا اجلبل بأفعي فماذا ستكون النتيج
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  مثنوي مولويیخلاص يف االدب الفارسي مع التاكيد علالوعي العرفاين ا

 ٣٨

حصل هلذا اإلنسان الذي احتارت به مئات اآلالف من األفاعي 
  ). واجلبال فكيف احتار وتشتت وُدِهَش بسبب أفعي

) لدقوقيا (ةيف قصء  جاة املذمومةإن أبسط معاين احلري
  فراح يدعوةالذي كان يصلي فسمع استغاثه أهل السفين

لنجاهتم، لكنهم عندما جنوا اغتروا و ظنوا أن جناهتم كانت 
لذلك يدعو مولوي الناس .  وجهدهم الذايتةبقدرهتم العضلي

  : ة املذمومة توخي احلذر من هذا احلريإىل
  رست كشتي از دم آن پهلوان(

  ...گمانو اهل كشتي را به جهد خود 

  دم بجنبانيم ز استدالل و مكر

  تا كه حيران ماند از ما زيد و بكر

  طالب حيراني خلقان شديم 

  دست طمع اندر الوهّيت زديم 

  تا به افسون مالك دلها شويم

  ٣ )اين نمي بينيم ما كاندر گويم

ذلك العظيم يف الوقت ء  بسبب دعاةها قد جنت السفين(
اهتم بسبب جهدهم العضلي  أن جنةالسفينالذي ظّن فيه اهل 

الالتنا وحيلنا دفكم نتالعب باست. وتفننهم وإتقاهنم ألمرهم
فنحن أردنا .  اخللق قد احتاروا يف أمرنا هذای إنك لتریحت
 اخللق على ة اخللق و هذا من طمعنا وحبنا للتأله والسيطرةحري

 دون أن نشعر بسقوطنا يف ةو تسخري قلوهبم بالسحر والشعوذ
  ). ةطيئ اخلةمزبل

 ةالثالث يف املثنوي وبعد مطالعء  اجلزةنا عرب مطالعإلييتبادر 
 ة إمنا هي نتيجة املذمومة أن احلريتعاىل اهللا إىلمرمي ء حبث التجا

لإلغترار بالعلم القليل ودليل ذلك هو حرماننا من إدراك جتليات 
  :  يف إدراك هذه التجلّياتةالغيب وكذلك احنرافنا عن اجلاّد

  دراكات بر خرهاي لنگجمله ا(

  او سوار باد پّران چون خدنگ 

  آن يكي وهمي چو بازي مي برد

  وان دگر چون تير، معبر مي درد

  چون شكاري مي نمايندشان زدور

  جمله جمله مي فزايند آن طيور 

  چونك ناپيدا شود حيران شوند

  ٣ )همچو جغدان سوي هر ويران شوند

 فهذه اإلدراكات  احلمريعلى ةإن مجيع اإلدراكات مستعصب(
فالبعض منها وهم يطري كالبازي ء كالسهم الذي ميتطي اهلوا

كالسهم الذي خيترق احلجب ليشق لنفسه ء ليخترق األجوا
 تراهم یأن يلوح لتلك الطيور صيداً من بعيد حتوما ... الطريق

 تراهم قد یقد اجتمعوا واجتهوا حنوه وإذا ما اختفي هذا الصيد حت
  ). وم حنو اخلراباتبوانعطفوا متفرقني كالاحتاروا ملا حصل 

 إىل ةديؤويف مكان آخر يعترب مولوي أن من األسباب امل
 ة معرفإىل الشك والريب اخلفي وعدم الوصول ة املذمومةاحلري
  . ة وعالج هذا األمر هو التجربةيقيني

  هست آتش امتحان آخرين(

  كاندر آتش درفتند اين دو قرين 

  الم شوندعام و خاص از حالشان ع

  ٣ )از گمان و شك سوي ايقان روند

النار هي آخر امتحان و ما إن يسقط هذان القرينان يف (
 يطّلع العام و اخلاص عن حاهلما عندا ينتقالن من یالنار حت

  ).  اليقنيإىل ةالشك و الريب
 ةاخلامس من املثنوي يوّضح لنا احلريء فمولوي يف اجلز

 اليت ة احلريإىلني وهو يشري هنا  رائعةلُّعٍ ومجاليض بتةاملذموم
 يف عصرنا هذا حيث نطالع ة املذمومة اإلدباريةتشبه كثرياً احلري

 ذلك الشخص الذي حبس نفسه يف البيت ةحكاي(يف املثنوي 
خوفاً، وجهه أصفر ويداه ترتعشان فيسأله صاحب البيت ماذا 

: قال" ةإهنم يأخذون احلمري يف اخلارج للسخر" بيبك؟ فيج
إهنم جيمعوهنم : "قال" لست محاراً فلماذا هذا اخلوفأنت "

  ".  دون متييز وأخاف أن يأخذوين كحمارةجبدي
  بهر خر گيري برآورند دست(

  جّد جّد تمييز هم برخاستست
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 سعيد بزرگ بيگديل، حسينعلي قبادي

 ٣٩

  چونكه بي تمييزيان مان سرورند

  ...صاحب خر را بجاي خر برند

  اين درآن حيران كه او از چيست خوش

  ٣ )چيستشو آن در اين حيره كه حيرت 

 ه هذا بسبب عدم معرفته أسباب أخذ أسيادةحري(
 ة احلرية ذلك بسبب عدم فهمه لعلةللحمري دون متييز وحري

  ). األويل
 ة تقع يف مقابل احلريةاملذموم ة أن احلريإىلفاملثنوي يشري 

 - واليت متثل قعر االحنطاط والسقوط للفكر اإلهليةاملمدوح
 ذلك الكافر اجلربي ةرأه يف قصاإلنساين عند البشر وهذا ما نق

  : وذلك السين حيث يقول
  كه آن محمود نيستهر روش هر ره (

  ي و مانعي و ره زنيستا عقبه

  ود آن شدهقاين روش خصم ح

  ٣) تا مقلد در دو ره حيران شده

 ومانعاً ةإن أي طريق غري حممود يتخذ فسوف يكون عقب(
 وقوع إىلدي ؤ واحلقد يةيف وجه صاحبه فأسلوب اخلصوم

  ).  من الطريقنيةاملقلّد يف احلري
 يصنعها الوهم فإذا ة املذمومةاحلري" مادون العقل "ةفحري

 كما يري الكثري من ةكان العقل هو املعيار الوحيد للمعرف
 اليت ة اخليال واألوهام النفسانيإىلعظماء املفكرين فإنه سيودي 

امس يوضح  ويف اجلزء اخلة املذمومة احلريإىل ةتصل يف النهاي
  : فرعون يقولةغفل

  دياندرين بحث ار خرد ره بين ْب(

  فخر رازي رازدان دين ُبدي

  بود" من لم َيذُق لم َيدرِ "ليك چون 

  عقل و تخييالت او حيرت فزود 

  كي شود كشف از تفكر اين انا

  ٣ )آن انا مكشوف شد بعد از فنا

فلو كان العقل هو الدليل يف هذا البحث لكان فخر الدين (
من مل يذق مل "  أسرار الدين غري أنه وكما يقالةرازي عيب

 يزداد العقل وختيالته حتّيراً ة عدم املعرفإىلأي أنه ونظراً " يدر
بالتفكّر؟ هيهات فكشفها ال " األنا" يتيسَّر كشف هذه یفمت

  ).يتحقق إال بعد فنائها
  

  النتيجة
اربه   جتجليشان ة طبيعية نتيجة عامةتعترب أشعار مولوي بصور

 يف ذاته وذلك دون أيِّ تكلف أو تصنع وكذلك دون ةالعرفاني
. ة مبا يف ذلك احلريةأّي تفننٍ متعمد يف بيان املفاهيم العرفاني

وهذا ما نراه أيضاً يف مقام التعليم يف املثنوي الذي مل خيلو 
 وهذا مايّربر عدم ة العرفانيةكذلك من هذه التجارب الشهودي

ذا الكتاب الشريف وعدم تناسبه مع عامل  الظاهري هلماإلنسجا
  .ةالصحو أو اليقظ
ه يف هذا البحث هو أن مولوي خنلص إلي ما ةإن زبد

 هي األعمق من ةيؤوباعتباره شاعراً ومفكراً وعارفاً استطاع بر
نوعها إدراك مضمون بديع ومتعال إقتطفه من جمموع النظام 

ح وجه يتناسب مث قدمه بأبلغ وأفص ١٧الفكري العرفاين الصويف
  .مع تلقي املخاطب
 القشور والدوائر ة عند مولوي ميكنها إزالةفالتعاليم العرفاني

 ة للذهن اإلنساين مبا يف ذلك املثريات الدنيوية احملاصرةاحمليط
 ة وتبيني هشاشتها وبطالهنا وكذلك بإمكاهنا العودةاخلّداع

اطئ  شعلى والرسّو به ة ذاته احلقيقيإىلباإلنسان املخدوع 
 من ةالوعي يتطلب طياّ لدرب النور العرفاين عرب آداب خاص

 الوعي اإلهلي إىلالسلوك وعندما يصل أحدهم أو البعض منهم 
" العارف احلقيقي" بـةتفسوف يكون مبقدورنا عندئٍذ تسمي

  .  األزيله القرب عند معشوقةوذلك لوصوله مرتل
ه، وهي عرفان ونتيجت الة جوهرةويف النهايه أقول أن احلري

 من خمزن ة الواردة عمق التلقيات العرفانيىدد مداحملك الذي حي
 مقدار توجه علىبأن احلكم ى  وكذلك أرةاملعارف الربوبي

 إىل أو الوعي اإلهلي العرفاين إمنا يرجع ةالعارف وفهمه للحري
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  مثنوي مولويیخلاص يف االدب الفارسي مع التاكيد علالوعي العرفاين ا

 ٤٠

 توفيق العارف يف اغترافه من أعماق حبر العشق ىالنظر يف مد
  .ياإلهلي األزيل الالمتناه

  
  املآخذ
فروزانفر، بديع الزمان؛ احاديث مثنوي، انتشارات  - ١

 .١٧٤، ١٦٧، ص ١٣٦١: امريكبري؛ هتران
فروزانفر، بديع الزمان؛ شرح مثنوي شريف؛ چاپ  - ٢

، ٢٤١، ٩٠. ، راجع ص١٣٦٧: چهارم، زوار، هتران
٢٤٢. 

مثنوي، تصحيح نيكلسن؛ : مولوي، جالل الدين حممد - ٣
: هشتم، انتشارات مويل، هتران، چاپ ) جلدي٣دوره (

از مقامات تبّتل تا فنا   پله پله تا «، راجع بيت١٣٧٠
، ٥٠ ص ٢، ج ٥٦٨؛ ٢٤١ ص ١ج » مالقات خدا

 ١، ج ٢٠٧ ، ص ٣، ج ٢١ ، ص ١، ج ٨ ، ١، ج ٥١
، ٢٦١، ٣، ج٥٠٤ و ص ٥٠٣ ، ص ٢، ج٢٣١، ص 
، ٣، ج ١٨٦ و ١٨٥، ص ٣، ج ٢٢، ص ٣، ج ٢٦٢
، ص ٢، ج٥٧، ص ٢ ، ج٢٣٥، ص ١، ج ١٨٦ص 
، ص ٣، ج٤٤٧، ص ٢، ج٢١٢، ص ٢، ج ١٢٧
 .٢٦٤ و ٢٦٣، ص ٣، ج٢٠٦، ص ٣، ج١٦٤

مولوي، جالل الدين حممد؛ كليات غزليات مشس؛ به  - ٤
: اهتمام بديع الزمان فروزانفر؛ چاپ دهم، امريكبري، هتران

 ٩٠٦، ٩٦٧،٤٣٣، ٩٦٧،٧٧١، ص ١٣٦٢
جلد ؛ سجادي، سيد جعفر؛فرهنگ اصطالحات عرفاين - ٥

اول، چاپ دوم، شركت مؤلفان ومترمجان ايران، 
 .٧٧٢، ٤٨١، ص ١٣٦٤:هتران

مهايي، جالل الدين؛ مقدمه بر مصباح اهلدايه ومفتاح  - ٦
يب [الكفايه عزالدين حممود كاشاين؛ چاپ دوم، سنايي، 

 .١٠٦ص، ]تا
درباره : كوب، عبداحلسني؛ صداي بال سيمرغ زرين - ٧

: اول، سخن، هترانزندگي وانديشه عطار؛ چاپ 
 .١٨٣-٤، ص ١٣٧٨

صفي پور، عبدالرحيم ابن عبدالكرمي؛ منتهي االرب يف لغة   - ٨
، ]يب تا: [ سنايي، هتران،]بدون ذكر نوبت چاپ[العرب 

 ١٥اجملموعة اجلديدة [ لغت نامه، : دهخدا، علي اكرب
 .١٣٧٣چاپ اول، دانشگاه هتران، ] جملد

فرهنگ جامع فارسي؛ آنندراج؛ ) شاد(پادشاه، حممد؛  - ٩
 .١٣٦٣چاپ دوم، خيام، هتران 

زخمشري، حممود بن عمر؛ الكشاف عن حقايق غوامض  -١٠
زيل وعيون االقاويل من وجوه التاويل؛ رتَّبه وضبطه ـالتن

وصححه مصطفي حسني امحد؛ الطبعة الثالثه، دارالكتاب 
 .٥-٨ص .. ق.ه١٤٠٧العريب، بريوت، 

تّصوف؛ جلد الحات سيدصادق؛ شرح اصطگوهرين،  -١١
 .٣٢١- ٣٢٥، ص١٣٦٨: سوم، چاپ اول، زّوار، هتران

هجويري، علي بن عثمان اجلاليب؛ كشف احملجوب با  -١٢
، چاپ اول، ] رها[ تصحيح حممد حسني تسبيحي 

: انتشارات مركز حتقيقات فارسي ايران و پاكستان، الهور
 .٣٩٧-٨، ص ١٣٧٤

ي؛ چاپ سجادي، سيد جعفر؛ فرهنگ معارف اسالم -١٣
: دوم، جلد دوم، شركت مؤلفان و مترمجان ايران، هتران

 .١٠٧ و١٠٨، ٧٧٢، ص ١٣٦٦زمستان 
عطار، شيخ فريدالدين؛ منطق اطري؛ تلخيص و توضيح  -١٤

كامل امحد نژاد و فاطمه صنعيت نيا؛ چاپ اول، زّوار، 
 .١٠٣- ١٠٥، ص ١٣٧٢: هتران

م، پورنامداريان، تقي؛ ديدار با سيمرغ؛ چاپ دو -١٥
: و مطالعات فرهنگي، هتران پژوهشگاه علوم انساين

 .٥٧- ٥٨، ص ١٣٧٥
: بريوت]يب نا[ ابن عريب، حمي الدين؛ فصوص احلكم؛  -١٦

 .٧٣، ص ] بيتا[ 
فاطمي، سيد حسني؛ تصويرگري در غزليات مشس، چاپ  - ١٧

مشتاق مهر، رمحان بيان . ١٣٥٨: اول، امري كبري، هتران
ه دكتري، به راهنمايي دكتر رسال: رمزي در غزليات مشس

.١٣٧٩: تقي پور نامداريان، دانشگاه تربيت مدرس، هتران
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 ٤١

  

  

  

  كيد بر مثنوي مولويأآگاهي ويژه عرفاني در ادب فارسي با ت

  

  2، حسينعلي قبادي1سعيد بزرگ بيگدلي

  

يازها و توان يافت كه پاسخگوي ن اي در ادبيات عرفاني فارسي مي اين مقاله مدعي است ظرفيتهاي ويژه

مشكالت شديد روحي انسان سرگشته در دنياي امروز باشد؛ اين ظرفيت منحصر به فرد ادبيات عرفاني فارسي 

 - و اگر به ذهن مولوي نزديك تر بشويم» آگاهي ويژه عرفاني«در چالش با دلمشغوليهاي بشر امروز را 

ي پس از طي مراحل سلوك در طريق اي است كه فقط سالكان حقيق ايم و آن آگاهي ويژه ناميده» خداآگاهي«

  .يابند عرفاني و نايل شدن به مقامات رباني به آن دست مي

است، طبعاَ مستلزم طي طريقتي خاص و » شهود عرفاني«رسيدن به اين خداآگاهي كه در حقيقت نوعي 

فاني براي پشت سر گذاشتن سلوكي ويژه است و به همين دليل پويندگان طريق رباني بر مبناي جهان بيني عر

آگاهي انسان از طبيعت، خويش و خداوند، مراتب و ساحتهايي قائلند و براي اين دريافت طبقه بنديهاي 

  .خاصي در نظر دارند

مطمع نظر است كه از طريق » آگاهي ويژه عرفاني«در اين جستار باالترين مرتبه آگاهي مورد نظر عارفان يا 

  .وان به آن دست يافتساير قوا، وسايل و ابزارهاي شناخت نمي ت

كه حاصل عروج ) از منظر فراانسان معمولي و حتي از منظر خدا به هستي نگريستن(آگاهي ويژه عرفاني 

اين آگاهي ويژه نه تنها متعالي تر از علم است بلكه . در مراتب و مقامات عالي عرفاني و تحير و فنا خواهد بود

» درون آگاهي«قسمي . تعبير كرده اند، برتر است» خود آگاهي«ه از بصيرت و درون بيني كه روانشناسان از آن ب

سالك به » من«و تبديل شدن » حيرت عرفاني«است كه حاصل پشت سر گذاشتن مراتب سلوك و نيل به 

  .آيد جديد گسترده و متصل به ملكوت به شمار مي» من«يا » فرامن«

اين آگاهي را در مثنوي معنوي و غزليات هاي  نگارنده نخست به اثبات مدعاي فوق پرداخته سپس جلوه

خوريم ، نظر  شمس كاويده و به اين نتيجه رسيده است كه وقتي در سراسر مثنوي با حيرت ممدوح بر مي

  .است» فرامن«گسترده يا » من«و رسيدن عارف به » خداآگاهي«يا » آگاهي ويژه«مولوي همان 

  

 اني، مولويعرفان، خداآگاهي، آگاهي ويژه عرف: واژگان كليدي

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس. ١
 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس. ٢
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