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چکیده
از نظر عرفا کاملترین راه شناخت حق تعالی ،معرفت شهودی است .این نوع معرفت نه از راه
تفکّر نظری بلکه با مشاهدۀ حقایق و طیّ منازل و مقامات و ترک تعلّقات دنیوی و تهذیب نفس
بهدست میآید .این راه اگرچه راهی دشوار و سخت و خاصّ برخی انسانهای مخلص است ،امّا
نسبت بهروش برهانی و عقلی نزدیکترین راه به هدف است .در این پژوهش برآنیم تا نظر موالنا را
در مورد این مقوله به روش تحلیلی–توصیفی بیان داریم .برآیند تحقیق حاکی از آن است که
مولوی نیز چون دیگر عرفا ،قائل به مراتب در معرفت و شناخت است و شناخت شهودی را
معتبرترین شناخت میداند که در آن سالک بدون هیچ واسطهای خدا را به شهود قلبی خود
میشناسد .وی شناخت عقلی و سپس حسّی را در مراتب بعدی میداند و آنها را برای کسانیکه
به شناخت مراتب باالتر دسترسی ندارند ،معتبر و مجاز میداند .از دیدگاه موالنا ،ابزار و وسیلۀ
معرفت شهودی ،دل است .از نظر وی دلی که منظر و مظهر حضرت سبحان است ،دل انسان کامل
یا به تعبیری دل اولیا و انبیا است و توحید حقیقی ،دیدار شهودی است و این نوع معرفت نسبت به
خداشناسی که مبتنی بر استدالل و آفاق و انفس است ،رجحان و برتری دارد
واژههای کلیدی :استدالل ،دل ،شهود ،معرفت ،مولوی.
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 -1مقدمه
معرفت و خداشناسی شرط اساسی ورود به طریقت و نیل به حقیقت است و در
واقع تالش انسانها همواره بر این مبنا بوده است تا حقّانیّت ذات خداوند را از راه-
های مختلف شناخته و از این رهگذر حسّ فطری پرستش را در درون خویش ارضاء
س پرستش در بشر شکل گرفته است و
نمایند .این مفهوم اساساً از آغاز پیدایش ح ّ
پیروان هر دینی بر اساس عقاید و اصول خاصّ خود تالش کردهاند تا خدای مورد
پرستش خود را شناخته و به دیگران معرفیکنند؛ اگرچه هنوز هم بعد از گذشت
قرون متمادی نتوانستهاند به کنه ذات حقتعالی پی ببرند.
انسان میتواند از راههاى مختلف به شناخت خدا دست یابد ،این شناخت ممکن
است از راه عقل یا دل باشد  .گاهى همچون حکیم و فیلسوف از طریق علم حصولى
و با استعانت از حسّ و عقل براى مطلوب خود استدالل نموده و آنرا میفهمد و گاه
همانند عارف ،از راه علم حضورى به نظارۀ معشوق مینشیند و آنرا شهود مینماید.
معرفت در یک تقسیم کلّ ی یا عقلی است که درجۀ علمای ر اسخین است و یا
شهودی است که درجۀ صدّ یقین و اصحاب مشاهده است که هر کدام قلمرو
مخصوص به خود دارد ،امّا میتوان یک پیوند و هماهنگی میان آن دو برقرار کرد؛
هر چند در وادی معرفت ،برخی از این دو گروه به برخی دیگر خرده گرفته و در
کنارههای راه با ناشکیبایی به یکدیگر تنهزدهاند ،امّا حقیقت این است که همانگونه
که عاقالن و عالمان از پرتو عشق و چراغ عرفان در راه خود روشنایی یافتهاند،
عاشقان و عارفان نیز از نیروی عقل و علم در راه خویش استمداد جسته و بهره
بردهاند.
حال باید دید چه رابطهای میان این دو نوع معرفت (عقلی و شهودی) وجود دارد
و چگونه میتوان با تکیه بر دستاورد آن دو ،منازل کمال را تا آخر پیمود و به
سرچشمۀ حق و حقیقت نایل آمد؟ بیشک این امر نیازمند بررسی کشف و شهود
عرفانی و چگونگی تحصیل معرفت از رهگذر آن از یک سو و کاوش در ماهیّت
استدالل عقلی و چگونگی ادراک حق از طریق آن از سوی دیگر است .بیان قلمرو
هر کدام از این دو و نحوۀ هماهنگی آنها مجالی دیگر میطلبد ،آنچه مورد بحث
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ماست ،معرفت شهودی است که گاهی در عرفان با اصطالح مکاشفه ،معاینه و ...از
آن یاد میشود.
 -1-1بیان مسأله وسؤاالت تحقیق
با توجّ ه به اهمیّت و تأثیر فراوان معرفت به خدا در زندگی فردی و اجتماعی،
اندیشمندان فراوانی در دو سنّت دینی مسیحیّت و اسالم توجّه ژرفی به آن کردهاند.
موضعگیری متفکّران مسلمان دربارۀ نوع و ماهیّت این معرفت به دو نظریّه انجامیده
است :نظریّۀ فلسفی و نظریّۀ فطری (شهودی) (مرزبند128 :1391،و امامخمینی:1378 ،

 .)182در میان متفکّران مسیحی ،عالوه بر رویکرد فلسفی ،عدّهای رویکرد ایمان
دینی را در شناخت خداوند مطرح نمودهاند .در این رهیافت ،شناخت دینی مبتنی
بر آگاهی عقلی یا طبیعی نیست ،بلکه فقط بر ایمان استوار است (ژیلسون 5 :1378 ،و
.)49

از نظر عرفا بهترین و کاملترین راه شناخت حقتعالی ،معرفت شهودی یا
شناخت عرفانی است .این نوع معرفت نه از راه تفکّر نظری بلکه با مشاهدۀ حقایق و
طیّ منازل و مقامات و ترک تعلّقات دنیوی و تهذیب نفس به دست میآید .این راه
با وجود آنکه راهی دشوار ،سخت و خاصّ برخی انسانهای مخلص است ،امّا نسبت
به روش برهانی و عقلی نزدیکترین راه به هدف است .بهطوریکه مقصد و مقصود
در آن یکی است .از دیدگاه موالنا توحید حقیقی ،دیدار شهودی است و این نوع
معرفت نسبت به خداشناسی که مبتنی بر استدالل و آفاق و انفس است ،رجحان و
برتری دارد؛ بنابراین موالنا به سبب برتری این راه ،تو ّجه وافری به آن دارد و راه
عقل را که اطمینانآور نیست ،طرد میکند:
بحث عقلی گرر در و مرجرران بررود

بحث جان اندر مقرامی دیگرر اسرت

آن دگررباشرد که بحرث جران برود

برادۀ جران را قرروامی دیگرر اسرت
(مولوی)1502- 1501 /1 :1385،

از نظر جاللالدّین ،دیدار و معرفت شهودی میسّر نگردد ،جز آنکه آدمی وجود

/ 164

/

دوفصلنامۀ علمی -تخصصی زبان و ادبیات فارسی /پاییز و زمستان  /1399دورۀ  /3شماره 6

مجازی خود را چنان در ذات یگانۀ الهی محو و فانی کند که یکپارچه در نور حق
مستغرق شود و این همان حیرت اندر حیرت و دیدار بیواسطۀ محبوب در عالم
توحید است:
واسطه ،هرجا فزون شد ،وصل جست

از سرربب دانرری شررود کررم حیرتررت

واسطه کم ،ذوق وصل ،افزونتر است

حیرررت تررو ره دهررد در حضرررتت
(همان)795-794 /5 :

هدف از این نوشتار به روش تحلیلی و توصیفی ،تبیین اعتبار و جایگاه معرفت
شهودی نزد موالنا و گامی است برای پاسخ به سؤاالتی چون :ارزش و جایگاه
شناخت شهودی در مثنوی مولوی چیست؟ آیا از دیدگاه موالنا شناخت شهودی بر
شناخت عقلی ارجحیّت دارد؟ کدام دل شایستگی مقام تجلّی و خلیفهاللّهی را دارد؟
با توجّه به جایگاه معرفت شهودی نزد عرفا ،آیا همگان توان طیّ طریق و شناخت
خدا از این راه را دارند؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
از نظر عرفا بهترین و کاملترین راه شناخت حقتعالی ،معرفت شهودی یا
شناخت عرفانی است و در کتب عرفانی این نوع معرفت ،مورد تو ّجه وافری قرار
گرفته است؛ بنابراین برای آشنایی هر چه بیشتر با متون کالسیک در سنّت عرفانی
و ضرورت شناخت خداوند ،مثنوی مولوی –بهعنوان یکی ازکتب ادب و عرفان
فارسی– نقش بهسزایی در این امر دارد و میتواند راهگشای سالکان در کسب
معرفت و رسیدن به حقیقت باشد.
 -3-1پیشینۀ تحقیق
معرفت در سنّت اسالمی برای نخستین بار در متون دینی و سپس در آثار و
اندیشههای صوفیان و عارفانی از قبیل حالج ،رابعه ،ابونصرسراج ،احمدغزّالی ،امام
محمّد غزّالی و ابنعربی به صورت پراکنده مطرح شده است .تحقیقات و پژوهشهای
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فراوانی بهطور مستقل و جزیی دربارۀ معرفت شهودی و عرفانی در فلسفه و عرفان
به رشتۀ تحریر درآمده است ،ولی از دیدگاهی که این پژوهش به آن پرداخته،
پرداخته نشده است که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود:
در مقالۀ «معرفتشناسی عرفانی» نوشتۀ رضا رمضانی( ،)1381نویسنده پس از
بیان رویکردها دربارۀ فاعلشناسی و واقعیّت عالم و امکان معرفت و تفاوت معرفت و
علم ،به مهمترین مباحث معرفتشناسی عرفان که نوعی شناخت شهودی و وجدانی
است ،از دیدگاه قرآن و سنّت و نیز از منظر عارفان پرداخته است.
«معرفت شهودی در عرفان اسالمی» نوشتۀ محمّد فنایی اشکور( ،)1390از دیگر
مقاالتی است که در آن نویسنده ضمن تبیین مراتب شهود و تقسیم آن به کشف
صوری وکشف معنوی ،به جمعبندی و ارزیابی اجمالی دیدگاه عرفای اسالمی در این
باب همّت گمارده است.
«خداشناسی در مثنوی مولوی» نوشتۀ قادر فاضلی ،کتابی است که سال 1394
در انتشارات فضیلت علم به چاپ رسیده و نویسنده در آن خداشناسی توحیدی و
رابطۀ انسان و خدا از دیدگاه موالنا را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
 -2بحث و یافتههای تحقیق
پیش از ورود به بحث و تبیین دیدگاه موالنا ،برای تنویر موضوع در زیر به اه ّم
برخی اصطالحات اشاره میشود:
 -1-2عرفان و معرفت
معرفت در لغت به معنی شناختن و شناسایی است و در اصطالح صوفیه عبارت
از علمی است که مبتنی بر کشف و شهود و تهذیب باشد (رجاییبخارایی.)577 :1364 ،
عرفان نیز همانند معرفت در معنا و مفهوم شناسایی و شناخت است  .عرفان
طریقهای است که از جهت نظری ،به معنی اعتقاد به امکان ادراک حقیقت از راهی
غیر از استدالل و نظر یا تجربههای معمولی حسّی است و از جهت عملی ،عبارت از
عبادت ،مجاهدات و تمسّک به زهد و ریاضت و گرایش به عالم درون برای نیل به
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چنان موضع معرفتی است که بتوان به صورت مستقیم به ادراک خداوند رسید»
(جوادی-گودرزی.)96:1386 ،

 -2-2شهود
«شهود پدیداری است معرفتی که مورد باور بسیاری از عارفان ،فیلسوفان و
دانمشندان است .این لغت از کلمۀ «شهد» به معنای حاضرشدن ،دیدن و گواهی دادن
گرفته شده است .و واژۀ شهود "یکی از اصطالحات رایج در عرفان اسالمی است که در
اصطالح عرفا ،آن را رویت حق به حق میگویند .منظور از شهود عرفانی آن است که
عارف ملکوت خدا را شهود کند .سرانجام و آخرین مرتبۀ این شهود ،حالت جذبه و فنای
ال از یاد میبرد و
مطلق نام دارد که در این مرحله ،عارف همه چیز و از جمله خود را کام ً
مستغرق در خداوند میشود و چیزی غیر از مشهود در وی تأثیر نمیکند .اهل تص ّوف،
شهود را به معنای حضور در دل میدانند چنانکه عزّالدّینکاشانی میگوید« :مراد از
شهود حضوراست .هر چه دل حاضر آن است ،شاهد آن است و آن چیز مشهود اوست.
اگر حاضر حق است ،شاهد اوست و اگر حاضر خلق است ،شاهد آن و صوفیان مشهود را
شاهد خوانند ،به سبب آنکه هر چه دل حاضر آن بود ،آن چیز هم حاضر دل باشد و هر
گاه لفظ شاهد مطلقاً بر صیغت واحد استعمال کنند ،مرادشان حق بود تعالی و تقدّس و
چون شواهد گویند بر صنعت جمع ،مرادشان خلق بود ،به جهت وحدت حق وکثرت
خلق و چون لفظ شهود ،مجرد گویند مرادشان حضور حق بود ،چه دل ایشان پیوسته
شاهد و حاضر حق بود» (سجادی.)516 :1370،این نوع شناخت با عناوینی همچون:
«شهود ،کشف ،تجربه عرفانی ،احساس درونی ،معرفت باطنی ،قلبی ،ذوقی ،سرّی ،رؤیت
باطنی ،بصیرت ،وجد ،فتح ،وارد قلبی تعبیر میشود»(فنایی اشکوری.)139:1375،
 -3-2مراتب و درجات شناخت عرفانی
شناخت عرفانی مانند همۀ شناختهای حسّی و عقلی ،دارای مراتب و مدارج
بوده است .دستیابی به برترین و باالترین نوع شناخت ،به بهرهگیری کامل او از ابزار
شناخت و برقراری ارتباط با متعلّقات شناخت بستگی دارد« .بعضی سه مرحله
«محاضره» و «مکاشفه» و «مشاهده» را از مراتب و مدارج معرفت عرفانی
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شمردهاند« (قشیری.)117 : 1374،

«مقام محاضره به مقامی اطالق می شود که قلب به حالت حضور دست یافته
است؛ حضوری که غیر حق را در آن راهی نیست و هیچگاه نسیان و غفلتی در آن
پدید نمی آید .اگر حضور به صورت دائم برای قلب باشد ،مشاهده نامیده میشود و
در صورتی که درک حضور حق دوام بیشتری یافت ،به آن مکاشفه میگویند .امام
قشیری میان کشف و شهود و حضور ترتیبی قائل است ،وی اعتقاد دارد :کشف بعد
از حضور و شهود پس از آن دو تحقّق مییابد» (همان.)17 :
« به عبارت دیگر،مشاهده ،مقام لقای حق است که در آن حال ،برای سالک
عارف ،مقام وصل حاصل و از مقام حضور و قرب برخوردار میشود .به نظر ابونصر،
میان مشاهده و مکاشفه؛ اختالف جوهری نیست ،بلکه از یک سنخ و از جنس حضور
قربند .المشاهده بمعنی المداناه و المحاضره و المکاشفه و المشاهده تتقاربان
فیالمعنی»(سراج.)412 :1380،
زمانی که برای سالک عارف حالت مشاهده حاصل شود ،بدون واسطۀ بیرونی به
هر چیزی احاطه مییابد و در این حالت ،به اشراق و جزیۀ رحمانی و فنای در حق
میرسد .او پیوسته انوار غیبی و آثار عینی را مشاهده میکند؛ چنانکه مولوی به
این مقام اشاره دارد:
ای بررادر چرون ببریررنی قرصرررا او؟

چونکه در چشما دلت رُسته است مو

چرشرم دل از مُرو و عرلّرت پرراک آر

وآنرگه آن ،دیردار قصررش چشرم دار

هر کره را هست از هوسها جانا پاک
چون مرحمد پاک شد زین نرار و دود

زود بریرنرد حرضررت و ایروان اپراک
هرر کرجرا رُو کررد ،وَجرهُ للره بررود
(مولوی)1397 -1394/1 :1385،

 -4-2معرفت شهودی ازدیدگاه موالنا
عرفا سعادت انسان را در معرفت و شناخت خداوند میدانند .از دیدگاه آنان
برترین و کاملترین راه برای شناخت حقتعالی« ،معرفت شهودی» یا «شناخت
عرفانی» است .البته اعتبار استداللهای عقالنی بر کسی پوشیده نیست ،از این رو
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عارفان نیز همانند دیگران آن را معتبر میشمرند ،امّا آنچه نزد عارفان در این
زمینه مطرح است ،رجحان معرفت حاصل از مکاشفات و مشاهدات بر نتایج به دست
آمده از براهین عقلی است .از دیدگاه عرفا« ،معرفت شهودی ،معرفتی است متفاوت
با معرفتهای متعارف حسّی و عقلی .این نوع معرفت نه از راه تفکّر نظری بلکه از
راه یاد خدا ،مراقبه ،تهذیب نفس و زندگی عارفانه به دست میآید»(فنائی
اشکور .)137 :1390،استاد محمّدتقی جعفری دربارۀ «ادراک شهودی» مینویسد:
«شناخت شهودی عبارت است از تماس مستقیم درون با واقعیّتا غیر قابلا تماس
ت شهود عبارت است از بینایی درونی واقعیّت ،با
حسّی ،طبیعی و عقالنی ...و حقیق ا
روشنایی خاصّی که از بینایی حسّی و شناخت عقالنی قویتر و روشنتر است و با
نظر به حاالت گوناگون درونی در تماس با واقعیّات ،این نوع بینایی قابل انکار و
تردید نیست .شناخت شهودی در حاالت رؤیایی و تجریدی بیشتر بروز میکند تا در
حاالت طبیعی»(جعفری.)82-81 :1364 ،
جاللالدّین مولوی ،شاخصترین شیوۀ خداشناسی را آن میداند که سالک
بیهیچ واسطهای ،خدا را به شهود قلبی خود بشناسد ،نه با عقل و استدالل؛ و این
شهود قلبی بهدست نمیآید جز اینکه چشمی الزم است که حجاب اسباب را
بشکافد و در چنبر علل و اسباب ظاهری اسیر نشود؛ زیرا که مسبباالسباب ،حضرت
حق است و روا نیست که آدمی به سبب درآویزد و مسبباالسباب را رها کند:
دیردهای برایرد سبرب سرروراخ کُررن

ترا مرسبّرب بریرند انررردر المرکررران

ترا حُرجُرب را بررکَرنرد از بریخ و بُرن

هررزه دانرد جررهد و اَکرسراب و دُکان
(مولوی)1553-1552 /5 :1385،

عارفان حقیقی تو ّجه و تمسّ ک به اسباب را به شرطی قبول دارند که در طول
مسبباالسباب باشد و چنانکه توجّه به اسباب ،باعث غفلت از مسبب شود ،آن را
گمراهی و ضاللت دانند ،چنانکه کثیری از خالیق به اسباب و ابواب میآویزند ،امّا
مسبّباالسباب و مفتحاالبواب را از یاد میبرند و بدینسان خوار این و آن میشوند:
برا سبربهررا از مسبّررب غررافرلرری

سروی ایرن روپروشهرا زآن مرایرلی
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چرون سربربها رفت ،برسرمریزنری

ربَّررنرا وربّررَنررا هررا مرریکررنرررری

ربّ مریگرویرد :بررو سررروی سربب

چرون زصنرعم یراد کردی ،ای عجرب

گرفت :زین پس من تورا بیرنم همره

نرنرگررم سروی سبرب و آن دمردمره
(همان)3154- 3157/3 :

مولوی برشناخت عقالنی انسان صحّه گذاشته است ،امّا شناخت ناشی از آن را
شناخت عقلی میخواند و حدود و تغور معیّنی را برایش در نظر میگیرد .ازدیدگاه
او ،متعالیترین مرتبۀ خداشناسی ،شناخت حق به حق است بیواسطۀ دلیل وسببی.
او حتّی شناخت از طریق اوصاف الهی را تنها اشاراتی به حقیقت خداوندی میداند و
آن را برای اهل سیر و سلوک الزم ولی ناکافی میداند؛ زیرا «بحث از صفات و ذات
باریتعالی برای کسانی است که در مبادی معرفتاند ،امّا آنان که به کمال معرفت
رسیدهاند ،چنان غرق درذاتاند که پروای صفاتشان نیست»(شهیدی )550 /3 :1373 ،و
این شناخت متعلّق به انبیاء و صوفیان رسته از بند حسیّات است:
صرنع بیرند مرد مرحرجوب از صررفات

واصرالن چون غررق ذاتاند ای پسر

در صرفرات آن اسرت کرو گم کرد ذات

کری کرنرند انردر صرفررات اونرظرررر
(مولوی)2812 /2 :1385،

موالنا در ابیات فوق به سه نوع شناخت اشاره دارد:
«الف -شناخت اهل حس ،آن ها که از صفات هم ادراکی ندارند و در این جهان
فقط به چیزی عقیده دارند که قابل حس باشد.
ب -شناخت اهل کالم ،آنان از مرحلۀ محسوسات گذرکردهاند ،ولی حق را عیاناً
شهود نمیکنند ،بلکه تنها از راه علل و اسباب به وجود او معتقد میشوند و با
شناخت صفات حق ،شادمانند.
ج -شناخت واصالن به حق و رستگان از بند حسیّات است که غرق ذاتند .این
شناخت اختصاص به انبیا و اولیا اهلل دارد و آن ،شناخت حق به حق است بیواسطۀ
دلیل وسببی» (همان.)691 /2 :
ل الْوَرایدا» در
ن حَبْ ا
موالنا با استناد به آیۀ شریفه  16سوره ق « :نَحْنُ أَ ْقرَبُ إالَیْها ما ْ
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تمثیل «تیرانداز و گنج» در مورد اندیشۀ شهودی و سیر و سلوک درونی جهت
دست یافتن به گنج حقیقت میگوید:
آنرچه حرقّ است اَقررب از حبلُالوریرد

ترو فرگنرده تیررا فرکررت را برعریررد

ای کرمران و تریررهررا بررسرراخرترره

صیرد نرزدیرک و تررو دور انداخرترره

هرررکرررره دورانرردازترررر ،او دورتررر

وز چرنیرن گرنرج اسرت او مهجرورتر

فرلرسفری خرود را از اندیشره بکشرت

گرو :بادو کو راست سوی اگنج ،پشرت

گرو :بردو ،چرنردانرکه افرزون مریدود

از مررراد دل جررداترررر مرریشررررود
(مولوی)2353-2357 /6 :1385،

در باور موالنا شناختهایی که از راه نقل و استماع حاصل میگردد ،حوز ۀ
تأثیرپذیری محدودی دارد ،ولی شناختهایی که از راه شهود و معاینه حقیقت پدید
میآید ،دایره تأثیرش بس عمیق است به نحوی که ذات بشر را دگرگونه میسازد و
آن را به تجرید و معنویّت مبدّل میکند؛ زیرا اولی با واسطه است و دومی بیواسطه
(همان.)241/2 :

در شرنرود گروش ،تبردیررل صررفات

در عریرانا دیرردههرا تربردیررلا ذات
(همان)859 /2 :

لذا موالنا مقام شهود و دیدار را بر مقام گفتار و شنیدار ارجح شمرده و در فیه مافیه
ادعای یکی از فضالی عصرش مبنی بر اینکه «گفتار برتر از دیدار است» را نادرست دانسته
است و میگوید موسی(ع)مقام تکلّم با حق را داشت و محمّد(ص)مقام دیدار و شهود حق را
(مولوی .)262 :1390 ،موالنا در مثنوی به کرّات رجحان بینش بر دانش را بیان کرده است:
هررکه در خلروت به بینش یافت راه

او ز دانررشهرا نرجرروید دسرتگرراه

برا جرمال جان چو شد همکاسرهای

براشردش ز اخربار و دانرش تاسهای

دیرده برر دانرش برود غرالررب فرررا

زآن هرمری دنریرا برچررربد عامره را
(مولوی)3856-3858 /3 :1385،
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از نظر جاللالدّین ،دیدار و معرفت شهودی میسّر نگردد ،جز آنکه آدمی وجود
مجازی خود را چنان محو و فانی در ذات یگانۀ الهی کند که یکپارچه مستغرق درنور
حق شود و این همان حیرت اندر حیرت و دیدار بیواسطۀ محبوب در عالم توحید است:
واسطه ،هرجا فزون شد ،وصل جست

واسطه کم ،ذوق وصل ،افزونتر است

از سربرب دانری شرود کرم حریرترت

حریررت تروره دهرد در حرضررترت
(همان)794-795 /5 :

آنکه حیران ربّ است ،درمییابد که وجود حضرت حق ،واحد است به وحدت
حقیقی که چون در آینههای ماهیّات و ممکنات جلوهگر شود ،متعدّد و کثیر نماید و
این همۀ حسن و جمالی که در موجودات دیده میشود؛ در واقع تجلّی جمال الهی
است که در مرایی آنان نمودار گردد:
آنکره کرد او در رخ خوبرانرت دَنرگ

نور خورشیدست از شیشه سه رنرگ

شریشههرای رنرگ رنررگ آن نرور را

مری نرماید این چنین رنرگین به ما

چرون نمراند شیشههای رنگ رنرگ

نور بری رنگرت کند آنگراه دنرگ

خروی کرن بری شیشه دیردن نور را

ترا چرو شریرشه برشکند نبود عمی
(همان)989-990 /5 :

به اعتقاد موالنا آدمیان تا طفل طریقند به لعبتهای عقل و تو ّسل به اوصاف
محتاجاند ،امّا چون پخته شدند وکام جانی فربهتر یافتند ،از قالب اطفال رها خواهند
شد و خدا را نه از طریق دانستن که از طریق یافتن درک خواهند کرد.
لرعبرت مررده برود جررران طررفررل

ترا نرگرشرت او در برزرگری طرفل زا

ایرن تصروّر ویرن تخیّل لعبرت اسرت

ترا توطرفلی پس بدانت حاجت است

چون زطفلی رست جان شد در وصال

فارغ از حرس است وترصویرر و خیال
(همان)1686-1689 /5 :

«شناخت شهودی و عینی خدا برای موالنا در مشاهدات عرفانی آشکار میشود و
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چنین شناختی هیچگونه قاعده و ضابطه و حدّ و حدود و موقعیّتی نمیشناسد .در
این شهود خداوند فاعل مطلق است که هرگونه بخواهد با تجربهگر خود عمل
میکند .به تعبیر دیگر آدمی در این حالت به آزمایشگاهی تبدیل میشود که خدا
هرچه خواهد در او و با او میآزماید .لذا در این حوزه نه از حسن و قبح ذاتی سخنی
است و نه از شرّی و نه چیز دیگر .بلکه او َپراکاهی در مصاف تند باد است و چونان
آهوی لنگی است که در چنگال شیرقوی پنجهای گرفتارشده و این گرفتاری به
خاطر قهر و غلبۀ خدا نیست ،بلکه ناشی از انجذاب او نیز هست؛ بنابراین مولوی از
چنین مسابقهای سخت شادان و خشنود است ،چه با او قهر باشد و وجود او را به باد
نیستی بسپارد ،چه به او مهر ورزد و کنار خودش بنشاند» (شیمل.)94 : 1380،
گررمررا ساغرر کررند  ،سرراغر شرروم

ور مررا خرنجرکررند ،خنررجر شرروم

گرر مررا چرشمره کرند ،آبری دهررم

ور مررا آتررش کرند ،ترابری دهرم

گرر مررا براران کرند خاررمررن دهرم

ور مررا نراوک کرند ،در ترن جهم

گرر مررا مراری کرنرد ،زهرر افرگنرم

ور مررا یراری کرند ،خدمرت کرنم
(مولوی)1686-1689 /5 :1385،

 -1-4-2برتری شناخت شهودی بر شناخت استداللی

در مکتب عرفان ،انسان در نیل به معرفت شهودی ،به شناختی نیاز دارد که از
معرفتهای حسّی و عقلی که نتیجۀ قیاس و علوم استداللی است ،پیراسته باشد؛ به
تعبیر دیگر ،عرفا معتقدندکه معرفت حقیقی خدا را نمیتوان از طریق مفاهیم ذهنی
یا مطالعه در امور حسی به دست آورد ،بلکه بایستی دل به جانان سپرد و از طریق
تزکیۀ نفس و شهود -که امروزه تجربۀ دینی نامیده میشود  -به معرفت حق نایل
آمد»(قدردان قراملکی.)44 :1388 ،
برحث عرقلی گردُر و مرجرران برود

آن دگرربراشرد که برحث جان برود

بحث جان اندر مقرامی دیگرر اسرت

برادۀ جرران را قروامری دیرگر است
(مولوی)1501-1502 /1 :1385،
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مولوی نیز چون دیگر عرفا ،قائل به مراتب در معرفت و شناخت است و شناخت
شهودی را معتبرترین شناخت میداند .وی شناخت عقلی و سپس حسّی را در
مراتب بعدی میداند و آن ها را برای کسانی که دسترسی به شناخت مراتب باالتر را
ندارند ،معتبر و مجاز میداند .ازدید وی معرفت حسّی ،از آنجا که متّکی بر حواس
ظاهری است و حواس ظاهری عمدتاً بر پایۀ قیاس استوار است ،طبعاً در شناخت و
حقیقت دچار خبط و خطا میگردد:
هرررست او مرحسررروس ،انررردر مَکمَنرری

لریک محرسوسا حرسا ایرن خررانه ،نری

آن حسی که حق برآن حس مُظهَر است

س این جهان ،آن دیگر است
نیست ح ِّ

حرسِّ حریوان گررر بردیرردی آن صُرروَر

برایرزیردا وقررت برودی ،گراو و خررر
(همان)2205-2207 /6 :

وی خطاب به فلسفی و اهل استدالل ندا سر میدهد که اسما و صفات و مظاهر
این عالم که محدود هستند،گنجایی ذات بیکران و نامحدود حقتعالی را ندارند و از
او میخواهد که طریق عقل و استدالل را که در شناسایی خورشید حقیقت و ذات
حق ،حکم خفّاشی را دارد ،رها کند و خود را مجهّز به بینش کشفی و شهودی
سازد:
حرسّ خرفراشت سرروی مغررب روان

ح رسّ دُر پاشررت سرروی مشرررق روان

راه حرس ،راه خرران اسررت ای سروار

ای خرران را ترومرزاحرم ،شرم دار

پنج حسی هرست جز این پنرج حرسّ

آن چو زرّ سرخ ،وین حسها چو مس

انررردر آن برررازار کرایشررران ماهررررند

حسّ مرس را چون حس زر کی خرند

حس ابدان قروت ظلمرت مری خرورد

حرسّ جرران از آفرترابری مریچرررد
(همان)47-51 /2 :

مولوی از آنجا که معرفت استداللی متّکی بر عقل و استدالل است ،آن را در
شناخت خدا ناقص و نارسا میداند .وی معتقد است که استداللیون مانند کسانی که
پای چوبین دارند ،در مشی و مشرب خود سست ومتزلزل هستند و نمیتوانند در
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طریق حقیقت درست راه بروند؛ زیرا استدالل را پای خود ساختهاند نه شهود را:
پرای استرداللیرران چروبریررن برود

پرای چوبرین سخت بیتمکین برود
(همان)2128 /1 :

بهطور کلّ ی موالنا در مثنوی دو دیدگاه متفاوت نسبت به عقل دارد .وی گاهی
عقل را ستایش و گاهی هم آن را نکوهش میکند و علّت این برخورد مولوی با عقل،
تفاوتی است که او میان عقل جزوی و کلّی قائل است .مراد از عقل جزوی (عقل
بحثی) ،عقل ناقص و نارسا است که اکثر بشر کم و بیش در آن شریکاند ،امّا این
وجه از عقل برای درک حقایق امور و اشیاء و شناخت کافی و رسا نیست و این
همان عقل مذموم است؛ چرا که در معرض آفتا وهم و گمان است و همین ظنّ و
وهم است که با عقل میآمیزد و پایۀ استدالالت عقلی را واهی و سست میکند:
عقل جُزوی ،آفتش وَهم است وظرن

زانکره در ظرلمات شرد او را وطرن
(همان)1558 /3 :

عرقرلا جرزوی را وزیرر خرود مرگیر

عرقلا کرل را سراز ای سلطان ،وزیر
(همان)1258 /4 :

عقل بحثی ،هر شناختی را که بر پایۀ استدالل ومنطق استوار نباشد ،مردود
میداند .از این رو فیلسوفان در شناخت ذات خداوند که از علل و اسباب مادی مبرّا
است ،دچار اشتباه گردیده و به ناچار به براهین عقلی متمسّک میشوند:
این سبب چه بود؟ به تازی گو :رَسَن

اندراین چَه ،این رسن آمد بره فررن

گرردشا چررخه ،رسن را علّت اسرت

چررخه گردان را ندیدن ،زَلَّت اسرت
(همان)847-847 /1 :

عقل کل که یکی از انواع عقل ممدوح است ،عقل بلند پرواز ملکوتی است و
محیط برجمیع اشیاست .موالنا از مصادیق مختلف عقل پسندیده با القاب مختلفی
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چون«عقل ایمانی»« ،عقل کامل» و «عقل عقل» که مخصوص مقرّبان درگاه الهی
است ،یاد میکند .عقل چنین انسانهایی هیچ طغیانی در آن راه ندارد و به آفتاب
حقیقت راه برده و با آن همدمی و نزدیکی همیشگی دارند:
عرقرل ابرداالن چررو پررِّ جربررئیرل

مرری پرد ترا ظلِّ سدره میل ،میرل
(همان)4139 /6 :

عرقرل ایمانی چروشحنه عادل است

پراسربان وحرراکم شهررر دل اسرت
(همان)1986 /4 :

درنگاه موالنا ،هر دو عقل جزوی و کلّی برای کمال آدمی الزم است ،امّا هرکدام
در مرتبۀ خود کارآمد هستند .وی حتّی گاهی عقل کلّی را هم از شناخت خداوند
عاجز میداند ،از این روی معتقد است که انسان در درک معرفت حقیقی باید به
مرتبۀ جان نایل گردد:
نرعلهرای براژگونره است ای پرسرر

عرقل کرلی را کرند هم خیرره سرر
(همان)2753 /5 :

جان شو و از راه جان ،جان را شناس

یرار بیرنش شرو ،نره فررزند قریاس
(همان)3192 /3 :

موالنا در ابیاتی ،شناخت شهودی را به «نصّ» (وحی) و شناخت عقلی را به
«قیاس» (عقل جزیی) تشبیه کرده و قیاس و استدالل را در مرتبهای پایینتر از
وحی روحا قدسی میداند .وی معتقد است همان طور که با وجود نصّ ،فقیه به
اجتهاد و قیاس روی نمیکند ،سالک و عارف کامل نیز تا وقتی که شهود عرفانی و
مکاشفۀ باطنی در کار است ،به دالیل نظری و براهین ناشی از عقول جزییه روی
نمیآورد» (همان.)913 /3 :
مجتهد هرگه که باشد نرصّ شرناس

اندر آن صررورت نرریندیشد قرریاس
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چررون نیررابد نرصّ انرردر صررورتی

از قریاس آن جرا نرمایرد عبررتری

نرص ،وحریا روحا قردسی دان یقرین

ل جزوی ،تحت این
وآن قیاس عق ا
(همان)3581-3583 /3 :

موالنا در ابیاتی دیگر فالسفه و حکما را مورد خطاب قرار داده و میگوید که
«اهل استدالل سخنهای دقیق و مستند به دلیل و برهان می گویند و ولع دارند که
با این سخنها گرهی از کار جویندگان بگشایند ،امّ ا به جایی نمیرسند و کار آنها
را به کار مرغی تشبیه میکند که در دام افتاده است و میتواند گرۀ بندهای دام را
باز کند ،امّا همواره باز میکند و دوباره میبندد تا ماهر شود و فراموش میکند که
از دام گشوده باید گریخت .این مرغ به بال و پر خود آسیب میزند و آزاد نمیشود.
اهل استدالل هم پس از همۀ کوششها باز اسیر «سخنهای دقیق» خویشاند و به
حق واصل نمیشوند»(همان)366/2 :؛ درحقیقت تالش آنها برای یافتن و رسیدن به
حقیقت بیهوده است.
مُرولاعرریم انردرسرررخنهررای دقیرررق

در گارراههررا براز کررردن مرا عشریق

در گرره بررندیم و برگشرایرریم مررا

در شارکال و درجرواب آییرن فزا

هرمرررچو مرغرری کوگشرراید بنررد دام

گراه بنردد ،ترا شرود درفرن تمام

اوبُرروَد مررحروم از صرحرررا و مَرررج

عمر او اندر گره کاری است خرج

خرود زبررون او نررگردد هریررچ دام

لیک پرَّش درشکست افترد مدام

برا گرره کرم کروش ترا برال و پررت

نرگسلد یک یک ازین کرّ و فَرَت

صد هزاران مرغ ،پرهاشران شکسرت

وآن کرمین گاها عوارض را نبست
(همان)3729-3733 /2 :

موالنا براین باور است که فیلسوف در اثبات خدا به آثار و قیاسات اقترانی بسنده
میکند و واجبالوجود را با عقل ،شناختنی میداند؛ درحالیکه به نظر عارفان ،خدا
دریافتنی به شهود باطنی و ناشناختنی به عقل است .آنان خدا را به خدا
ل عَلی
میشناسند .چنانچه موال امیرالمؤمنین(ع) در دعای صباح میفرماید« :یا مَن دَ َّ
ذاتاها باذاتاها ،ای آنکه خود بر خود دلیلی»:
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جرز به مرصنروعی نردیدی صررانعی

بررقرریراسا اقررتررانرری قرانررعررری

مری فرزایرد در وسرایررط فرلسررفی

از دالیل ،براز بررعرکسرش صررفریّ

این گرریرزد از دلریرل و از حرجراب

از پریا مردلرول ،سرربررده به جریب
(همان)568-570 /5 :

به نظر وی کار عقل فلسفی ،بحث و استدالل و ایجاد شک و تردید در دل است،
از اینجهت که عقل فلسفی پشت به گنج مقصود کرده و از شناخت آن قاصر
میماند:
هرکه را در دل شرک و پیرچانی است

در جرهان او فرلسرفی پنرهانری اسرت
(همان)3285 /1 :

لذا موالنا از منطقی و فلسفی میخواهد که راه دور و دراز عقل را رها کند و
موسیسان عصای استدالل و حجّ ت عقلی و نقلی را بر زمین زند و به وادی ایمن که
مظهر و نماد معرفت باطنی و شهودی است ،روکند؛ زیرا عصای استدالل به درد
راهبری و راهنمایی سالک نمیخورد ،بلکه تنها میتواند او را در بدایت امر چند
قدمی راه بَرَد:
ایرن عصرا چه بود؟ قیاسات و دلریل

آن عصا کی دادشران؟ بیرنا جرلرریل

چرون عرصا شرد آلتا جنرگ و نفیرر

آن عرصا را خُررد برشکن ،ای ضریرر

اوعرصراتان داد ترا پیررش آمردیررت

آن عصا ،از خشم هرم بر وی زدیت؟

حرلقرۀ کروران به چره کرار انردرید؟

دیرردهبران را در مرریانره آوریرد

دامرررن او گرریرر کرو دادت عرصررا

در نگرر کرآدم چهها دید از عرصی
(همان)2136-2140 /1 :

درکانون اندیشۀ موالنا ،عارف راستین برخالف فیلسوف ،بدون دلیل حقیقت را
درک میکند و با عنایت حق چیزی را که چون آتش بیم سوختن به همراه دارد ،به
چیزی بدل میکند که روح بیهیچ ترس به سوی آن میرود و در میان آتش
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تجلیّات ربّانی به مرتبۀ حقّالیقین میرسد؛ چرا که به مصداق آیۀ  16سوره ق« َو
ل الوَرید»«و ما از رگ گردن به او نزدیکتریم» ،آتش تجلیّات
ن حَبْ ا
نَحْنُ اَقرَبُ االیها ما ْ
ربّانی از حیث مقام قرب و عشق بر عارف راستین از دود استدالل نزدیکتر است و
بیشک هرکس را که حق تعالی در آتش عشق خود پاک گردانید قطعاً «قَدْ أَفْلَحَ
مَنْ زَکَّاها» شود (شمس.)9 /
زآترش ار علمت یرقین شد از سَخُن

پرختگی جرو در یرقیرن منزل مرکن

ترا نرسوزی نیرست آن عَرینُ الیقین

ایرن یقین خواهی ،در آتش درنشین
(مولوی)860-861 /2 :1385،

گرر دُخران اورا دلریرلا آترش اسررت

بیدخان ما را در آن آتش خوش است

خراصه ایرن آترش کره از قررب و وَال

از دخران نرزدیرکترر آمرد بره مرا
(همان)571-572 /5 :

البته در تحلیل این دیدگاه باید به این نکته اشاره داشت که «درحوزۀ اسالم از
دیرباز نزاعی میان عرفان و حکمت بر سر برهان و استدالل عقلی وجود داشته است.
هرچند از ظاهر عبارات برخی از متون عرفانی برمیآید که استدالل عقلی را ناممکن
میدانند ،ولی نگاه رسمی عرفان ،برتری و کمال مقام خداشناسی عرفانی و شهودی
است ،نه بی اعتباری کامل شیوهها و دالیل عقلی .این برخالف روش غربیان است
که اصوالً خداشناسی و اثبات عقلی و برهانی وجود خدا را مردود و ناشدنی اعالم
میدارند»(جوادیآملی ،بیتا .)123 :موالنا نیزچون دیگر عرفا به انکار استدالل عقلی و
قیاس منطقی تصریح دارد ،امّا برای متوسّطان و راه نیافتگان وصال ،شیوه عقلی را
سفارش میکند و معتقد است که در صورت امکان استفاده از راه شهود و عرفان،
نیازی به استدالل عقلی نیست ،امّا در صورت عدم امکان آن می توان از عقل
بهعنوان عصای کمکی استفاده کرد:
چرشم اگرررداری ترو،کررورانه مریررا

ورنرداری چرشرم ،دسرت آور عصررا

آن عرصررررای حَرررزم واسرتررردالل را

چرون نرداری دیرد ،مریکرن پیشوا
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ور عرصرایا حرزم واسرتدالل نیسرت

بری عرصراکَش بر سَر هر رَه مایست

گرام از آن سران نره،که نررابینا نهرد

تا کره پرا از چراه و از سنرگ ،وارهد

لررز لررزان و به تررس و احرتریرراط

مری نرهرد پرا ترا نریفترد در خُباط
(مولوی)276-280 /3 :1385،

وی علیرغم اینکه اهل استدالل را قبول ندارد؛ با اینحال وجود استدالل را
کامالً نفی نمیکند ،بلکه معتقد است تا زمانیکه سالک هنوز به مرحلۀ کمال
نرسیده ،استدالل الزم است و طیّ طریق را بر او آسان میکند:
ایرن دلرریرلا راه ،رهرررررو را بُررروَد

کو بره هرر دَم در بریرابان گرم شود

واصالن را نیست جز چشرم و چرراغ

از دلریرل وراهرشران برراشرد فررراغ

گرر دلریلری گرفرت آن مررد اوصرال

گفرت برهرر افرهرما اصرحابا جردال
(همان)3312-3314 /2 :

از نظر مولوی عقل در صورتیکه درست عمل کند و حقایق در ح ّد توان
ادراکیاش باشد ،آن را میتوان با حقایق قلبی پیوند داد .وی دراینباره میگوید:
ای خُنُک آن کرس که عقلش نر بود

نفسا زشررتش مراده و مُضرطر بُررود
(همان)2463 /5 :

برند مرعرقرروالت آمررد ،فرلسرفرری

شررهرسوارا عرقلا عرقل ،آمد صرفریّ

عقلا عقلت مغز و ،عقلا توست پوست

معدۀ حیوان هرمیشه پوست جُوست

عرقل ،دفرتررهرا کرند یک سر سریاه

عقرلا عرقل ،آفرراق دارد پُرر ز مرراه
(همان)2527- 2530 /3 :

عرقرل عرقرلنرد اولریرا و عرقرلهررا

بررمررثالا اُشررترران تررا انررتررهرررا
(همان)2498 /1 :

درنهایت ،آنچه از این دو حوزۀ معرفت بهدست میآید ،این است که حقایق
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عرفانی از حقایق عقلی برتر و باالتر است ،امّا این بدین معنا نیست که در نقطهای با
هم تالقی و توافق نداشته باشند ،بلکه عقل خالص،گرچه توان وصول به مقام شهود
و کشف راندارد ،منکر کشف و شهود هم نیست و بلکه به نظر برخی برای کشف
درست از نادرست میتواند مالک و معیار باشد و راهیابی به این درجه برای عقل،
همان نقطۀ تالقی میان معرفت عقلی و معرفت عرفانی است؛ بنابراین «اگر شناخت
عقلی در کنار شناخت قلبی یا مقدمۀ آن و فلسفه در کنار عرفان یا زمینه ساز آن و
علم همراه با عمل یا در جهت آن باشد ،دیگر پای برهان چوبین نیست ،بلکه پایی
است کامالً طبیعی که خداوند برای وصول به معرفت خویش به انسان عنایت کرده و
استفاده از آن را اکیداً الزم دانسته است»(محمّدی ریشهری.)328 :1394 ،
 -2-4-2محلّ شهود

لشهود ،ابزار و جایگاه شناخت خداست .دل را از آن
از نظر عرفا «دل» ،مح ّ
جهت قلب خواندهاند که تغییر و دگرگونی ،صفت ذاتی اوست و نیز از آن جهت که
ب
وجود معانی را دگرگون میکند .در احادیثی از رسولاکرم(ص) آمده است که« :لَقَل ُ
ن القُدورا فی غَلَیاناها»( ،مثل قلب م ومن در دیگ در حال جوش
ن اَشَ ُّد تَ َقلُّباً ام َ
المُوما ا
ض
ن االر ا
است) و همچنین در حدیثی دیگر فرمودهاند« :اانَّ هذا القَلبَ کَریشهٍ بفالهٍ ما َ
یُقیمُهَاالرّیحُ ظَهراً لابَطنا» ( ،این قلب مثل پری است در زمین بیابان که باد آن را از
پشت به شکم میگرداند) (فروزانفر )80 :1361،که موالنا در مثنوی با تمثیلی تغییر و
دگرگونی قلب را چنین بیان میکند:
درحدیث آمد که دل همچون پَریررست

دربرریرابرررانی اسررریرا صرصریررررست

برراد ،پَررر را هرر طررف راند گررزاف

گه چپ و گه راست با صد اختالف

در حدیثا دیرگر این دل دان چرنران

کرآبا جروشران زآترش اندر قازغان

هررر زمان دل را دگررر رایرری برررود

آن نرره از وَی ،لریرک از جرایی بُود

پرس چررا ایرمن شروی بررر رأیا دل

عرهرد بنردی ترا شوی آخارر خجل؟
(مولوی)1641-1645 /3 :1385،

معرفت شهودی از نظر موالنا 181 /

«موالنا دل را محلّ معرفت الهی میداند و تحقّق مقام خلیفهاللّهی را منوط به
معرفت قلبی و شهودی و معرفت قلبی را در گرو تصفیه و تزکیه آن میداند و همۀ
اینها را منوط به عنایت حق میشمارد .او معرفت قلبی را مهمترین عامل در سلوک
عارف تلقی میکند و برهان و قیاس عقل جزوی را از وصول بدان قاصر مییابد .از
نظر او اگرچه انسان در رفع دشواریها و نیل به مقاصد خویش غالباً بر عقل و
هدایت و تدبیر وی اعتماد میکند ،امّا آنچه در بسیاری از موارد مایۀ نجات و هدایت
اوست ،نور قلبی است و نجات از حبسگاه عالم و نیل به رهایی از مضایق دنیای
حس ،با کمک عقل ممکن نیست ،بلکه وسیلهاش قلب است و پیداست که سلوک
عارف فقط ازاین راه ممکن است» (زرینکوب. )623 :1368 ،
آیرنهات دانری چررا غرمرّاز نریررست

زانرکره زنرگار از رخش ممتاز نیست
(مولوی)34 /1 :1385،

موالنا دل را آینهای میداند که قابلیّت آن را دارد که محل تجلّی حقایق غیبی
شود .این امر زمانی ممکن شود که سالک طریقت ،دل خود را به مجاهده و عنایت
حق از زنگار رذایل نفسانی پیراسته و همچون آینه صاف کند و کدورتها را زایل
نماید و چون به مقام آینگی رسید ،منعکس کنندۀ جلوۀ جمال حضرت دوست
میشود و با نور جمال حق پیوند خورده ،منظور نظر حق میگردد:
آیرینه دل چون شرود صرافی وپراک

نرقشها برینی بررون از آب وخرراک

هرم بربینی نرقش و هرم نرقّرراش را

فرررشا دولررت را و هرم فَرررّاش را
(همان)72-73 /2 :

صراحرررب دل آیرررنه شررش رو شررود

حرق ازو در شرش جهرت نراظر برود

هررکره اندر شرش جهرت دارد مقرر

نرکنردش بریواسرطه او حق نرظر
(همان)874-875 /5 :

ویژگی دیگری که بر اهمیّت و ارزش دل میافزاید این است که دل نظرگاه حق
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میباشد و این اصل مأخوذ از این کالمپیامبر(ص) استکه فرمودند« :اانَّ اهللَ الیَنظُرُ
االی صُوَراکُم َو اَموالاکُم ولکان یَنظُرُ االی قُلُوباکُم وَاَعمالاکُم»(فروزانفر )59 :1361 ،که بیانگر
قدر و منزلت دل بهعنوان نظرگاه خدا در برابر تن بیارزش آدمی است که خداوند به
آن هیچگونه نظر و توجّهی ندارد .موالنا میگوید:
صرررد جَررروالا زر بیررراری ،ای غَنرری

حرق برگویررد دل بیرار ای مُنحَنری
(مولوی)881 /5 :1385،

دل نبراشرررد غیررررآن دریرررای نرررور

دل نرظررگراه خرردا و آنگرراه کرور
(همان)2269 /3 :

مرنظررحرررق دل برررود در دو سررررا

کره نرظرردرشراهررد آیررد شرراه را
(همان)2881 /6 :

حال باید دید که از نظر موالنا دلی که منظر و مظهر حضرت سبحان است و در
میان صدها هزار تن از خواص و عوام نیز یافت نمیشود ،دل کیست؟ از نظر موالنا
دل مطلوب حق ،دل انسان کامل یا به تعبیری دل اولیا و انبیاست:
آن دلری کز آسرمانهرا برترر اسررت

آن دل ابررردال برررا پیرررغمبر اسرررت

پراک گشته آن زگرل صررافی شرده

در فررزونرری آمرده وافری شرده

تررک گرل کرده سرروی بحرر آمرده

رسرته از زندان گل بحری شرده
(همان)2248-2250 /3 :

از سویی دیگر ،موالنا با استناد به حدیث «اَنَا عاندَ المُنکَسارَها قُلُوبُهُم لااَجلی»
جایگاه حقتعالی را دل شکستگان میداند و میگوید:
فرهم و خاطر تیز کرردن ،نیسرت راه

جز شکسته مرینررگیرد فضرلا شراه
(همان)532 /1 :

پس اگر کسی خدا را از طریق تصفیۀ دل و دریافت درونی بشناسد ،هم در

معرفت شهودی از نظر موالنا 183 /

اوصاف و هم در نوع رابطه با خدا ،طریق خاصّی را خواهد پیمود و بین او و خدا هیچ
فاصلهای باقی نخواهد ماند و این همان روشی است که در خداشناسی ،عارفان از آن
به عنوان روش شهودی یاد کردهاند و اگر در روش طبیعی و فلسفی و برهان فطرت
بین معلوم و عالم فاصلهای وجود دارد در روش عرفانی ،جستجوگر خدا به او
میرسد و حضور وجود او را لمس میکند و فاصله را از میان برمیدارد؛ اگرچه
قدرت بیان احوال خود را نداشته باشد.
 -3-4-2شرایط وصول به معرفت عرفانی

تا زمانی که بستر و زمینه برای معرفت عرفانی حاصل نشود ،این نوع معرفت
دست یافتنی نخواهدبود؛ از این رو سالک عارف با ریاضات و مجاهدات سلوکی،
همواره زمینه و بستر را فراهم میسازد تا از این معرفت زالل ،بیشترین بهره را ببرد.
در اینکه چه اموری زمینهها ،شرایط و بستر این نوع معارف را فراهم میسازد ،در
میان عارفان سخن بسیار آمده است که سخن گفتن از همۀ آنها به فرصتی فراخ
نیاز دارد و در این مقاله به مواردی در این زمینه به اختصار اشاره میشود.
الف ) رستن ازبند حسیّات :موالنا برای رستن از بند حسیّات و دستیابی به
حقایق اشیا که باالترین مرتبه معرفتی است ،توصیه میکند که باید ازپوستهها
گذشت ،حجابها را درید تا به مغز و معنا دست یافت .بیشک توقّف در این
شناخت و قناعت کردن به مباحث لفظی و عقلی خود حجابی خواهد بود و شخص
را از فهم عمیق حقتعالی باز خواهد داشت:
ازشرش و از پنج ،عارف،گشت فرررد

مُحترازگشته است زین شش پنج نرد

رَسرت او از پنج حسّ و شش جهرت

از ورای آن هررمره کرررد آگررهرت

شررد اشررراراترررش اشررررارات ازل

جررراوَزَ االَوهرررام طُررررّاً وَاعرتَررزَل

زیرن چَرها شش گوشه گر نبود برون

چررون بررآرد یروسرفری را از درون؟
(همان)4667- 4570 /6 :

ب) رستن از وهم و خیال :موالنا وهم و خیال را از آفات شناخت و وصول به حق
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میداند:
عررالما وهررم و خریال اطرمع و بریم

هرست رهررو را یرکری سدّی عظیم

نرقرشهای این خریال انرقرش بررند

چرون خلیلی را که کُه بُد شد گزند
(همان)2648-2649 /5 :

ج )رستن از نفسانیّات :از دیگر شرایط رسیدن به معرفت ،رستن از هوا و هوس
و ترک نفسانیّات و بهرهمندی از خوراک معنوی است .خشم ،شهوت ،طمع و حرص
پردۀ هوش و خرد آدمیاند و مانع از درک درست میشوند:
رو هررروا برگرذر ترا بررویرت شررود

وان مرشاما خروش عربرجرویت شود

از هرروارانی دمراغرت فراسد اسررت

مشک وعنبر پیش امغزت کاسد است
(همان)905-906 /5 :

گروش را بررندد طرمرع از اسررتماع

چرشررم را برنردد غررض از اطررالع
(همان)66 /3 :

یک چراغی هست در دل وقتا گشت

وقرتا خرشم و حرص آید زیرا طشت
(همان)3960 /5 :

د) صبر در انجام عبادت و ریاضت در راه حق :صبر و شکیبایی بر مشکالت
سلوک،کلید باب نجات است .سالک ،با تازیانۀ صبر و صیانت ،میتواند نفس را مطیع
و منقاد خویش سازد و بدین طریق سینهای بیکینه برای سالک حاصل میشود و
به کشف اسرار غیب نائل میآید:
پررردههرایا دیررده را دارویا صربررر

هرم برسوزد هرم برسازد شررحا صدر
(همان)71 /2 :

نفس را زیرن صبر میکن منحنریش

کره لرئیم اسرت ونسرازد نیرکرویش
(همان)2979 /3 :

معرفت شهودی از نظر موالنا 185 /

ه ) نفی خودبینی و فنا فیاهلل :سالک راه حقیقت ،تنها در سایۀ نفی انانیّت و رفع
خودبینی میتواند به مراتب عالیۀ عرفانی نائل شود؛ زیرا دین و مذهب عاشقان
حقیقی ،خاکساری و نفی خودبینی است:
هریرچ کرس را ترا نرگرردد او فرنررا

نریرسرررت ره در برررارگاها کبرریرررا

چریسرت مرعراجا فلک؟ این نیرستی

عاشررقان را مررذهب و دیررن نیسررتی
(همان)232-233 /6 :

 -3نتیجهگیری
مولوی نیز چون دیگر عرفا ،قائل به مراتب در معرفت و شناخت است و شناخت
شهودی را معتبرترین شناخت میداند .وی شناخت عقلی و سپس حسّی را در
مراتب بعدی میداند و آنها را برای کسانی که به شناخت مراتب باالتر دسترسی
ندارند ،معتبر و مجاز می داند .راه شهودی در شناخت خداوند راهی دشوار و خاص
انبیا و برخی از انسانهای مخلص است ،امّ ا نسبت به روش برهانی و عقلی
نزدیکترین راه به هدف است .راه شهود مستقیم و بیواسطه است و تا زمانی که
بستر و زمینه برای معرفت عرفانی حاصل نشود ،این نوع معرفت دست یافتنی
نخواهد بود .مولوی شرط وصول به معرفت عرفانی را رستن از بند حسیّات ،وهم و
خیال و ریاضت و صبر در انجام عبادت و نفی انانیّت و ...میداند.
از دیدگاه موالنا دل ،ابزار و وسیله معرفت شهودی است .از نظر وی دلی که
منظر و مظهر حضرت سبحان است ،دل انسان کامل یا به تعبیری دل اولیا و انبیا
است.
هرچند موالنا نیز چون دیگر عرفا به انکار استدالل عقلی و قیاس منطقی تصریح
دارد و آن را در شناخت خدا ناقص و نارسا میداند ،امّا این بدین معنا نیست که این
دو معرفت (شهودی وعقلی) درنقطهای با هم تالقی و توافق نداشته باشند ،بلکه عقل
خالص ،گرچه توان وصول به مقام کشف و شهود را ندارد ،منکرکشف و شهود هم
نیست و برای متوسّطان و راه نیافتگان وصال برای تمییز درست از نادرست میتواند
مالک و معیار و عصای کمکی باشد و راهیابی به این درجه برای عقل ،همان نقطۀ
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تالقی میان معرفت عقلی و معرفت عرفانی است.

معرفت شهودی از نظر موالنا 187 /

کتابشناسی
 -1قرآن کریم.
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 -25مولوی ،جاللالدین ،)1390( ،فیهمافیه ،شرح کریم زمانی ،چاپ اوّل ،تهران:
معین.
 -26هجویری ،ابوالحسن علی بن عثمان ،)1385( ،کشف المحجوب ،به اهتمام و
تصحیح ژوکوفسکی ،چاپ هشتم ،تهران :کتابخانۀ طهوری.

