
  

  

  

  

  

  الدين رومي خصايص فلسفة تصوف موالنا جالل

  

  اف  يوسف رستم

  دكتراي فلسفه

  رئيس انستيتوي تحقيقاتي فلسفه و علوم سياسي و حقوقي

  آكادمي ملي علوم آذربايجان

  
  

الدين رومي كتب چند  اگر در مورد تحليل و تحقيق جهان فكري و انديشة فلسفي موالنا جالل
بدين لحاظ ما در اين . طور كامل دربرنخواهد گرفت  محتواي آن را بهمجلدي تأليف شود، باز هم

مقاله در مورد تعدادي از خصايص فلسفة تصوف مخصوص خود مولوي به شكل مختصري 
  .بحث خواهيم كرد

تواند  بيني طرز تفكر ايشان مي اند كه تنها تحقيق و بررسي جهان گري بوده انديشمندان صوفي  
ترين ايشان  يكي از برجسته. وهش يك پژوهشگر معاصر را تشكيل دهدتمام عمر و فعاليت پژ

بيني موالنا آنقدر وسيع و رنگارنگ و مركب است  محتواي جهان. الدين رومي است موالنا جالل
آثار متعددي كه راجع به . العاده مشكل است آوري محتواي آن تحت يك نظام، فوق كه جمع

ده است حاكي از نظرهاي گوناگون و بعضاً حاكي از بيني مولوي تا به حال تأليف ش جهان
وليكن . گيرد نظرهاي متضادي است و اين امر بديهي است و از جهان افكار مولوي سرچشمه مي
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براساس اين . سازد يك نظر واحد در افكار فلسفي ايشان وجود دارد كه تمام نظرها را متمركز مي
  . الهي تمام موجودات فاني استنظر تمام موجودات از آن خداست و غير از عشق

گري قبل از خود را تحت مطالعه  گري و آثار شيوخ صوفي هاي صوفي مولوي تمام جريان  
گران خراساني سنايي روح  دارد كه از صوفي مولوي ابراز مي. مند شده است قرار داده و از آنها بهره

وي از نظرهاي جنيد بغدادي و مول. نامد وي و شيخ عطار چشم او است و ايشان را استاد خود مي
او . منصور حالج آزادانه استفاده كرده و با آثار شيخ غزالي و زبان عربي آشنايي كامل داشته است

لذا بنا . كرد فلسفة يوناني و پيروان مشرق زمين اين فلسفه را رد مي. راسيوناليسم را قبول نداشت
وليكن اين نظر خود او را از آن . كنند  مينظر مولوي اين فيلسوفان بشر را از حق تعالي دور به

تر ساخته  تر و گسترده وي فلسفة تصوف را عميق. فلسفه آزاد نساخت و اين امر محال بوده است
  .است
كرد و نظرات خود را با موسيقي و  هاي خود به كالم اكتفا نمي موالنا رومي برخالف سلف  

. ت كه خود در آغاز مثنوي تأليف كرده استاس» نغمة ني«بهترين نمونة آن . كرد رقص ثابت مي
كند و براي وصال به  چون ني از نيستان بريده و دور شده است، هميشه از جدايي شكايت مي

رومي با كساني كه قادر به استماع هستند در مورد حدود حق تعالي و . كند مبداء خود گريه مي
بنابراين فقط . ا تنهايي هالكت استدرد اصلي وي تنهايي است، زير. گويد سعادت ابدي سخن مي
سعادت هركس طرق عشق الهي . توان به خدا تقرب نمود و ملحق شد از طريق عشق الهي مي

بيني است كه براساس اصول و فروع دين اسالم  گري يك سيستم جهان فلسفة صوفي. است
آثار دنيوي . ر استيكي از آنها قرآن كريم و ديگري سنت پيامب. وجود آمده و داراي مبداء است به

) ص(مولوي جهت اثبات نظرهاي خود بيشتر به قرآن و احاديث پيامبر . اهميت ناچيزي دارند
خوانده » قرآن به زبان فارسي«بنابراين شاهكار مولوي يعني مثنوي پارسي وي . كند مراجعه مي

  . الهي استنظر مولوي اين بود كه دين اسالم صرفاً دين فلسفه نيست بلكه دين عشق. شود مي
گري و  كنند ميان فلسفة صوفي برخي از دانشمندان، فيلسوفان و پژوهشگران كوشش مي  

وليكن ميان اين دو جريان فرق جدي وجود دارد و . پلوتونيسم جديد مطابقت و موافقت پيدا كنند
گري ميستيسيزم ديني است و پلوتونيسم جديد  آن عبارت از اين است كه فلسفة صوفي
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گري الهي تشكيل  مبناي پلوتونيسم جديد را عقل و مباني فلسفي صوفي.  فلسفي استميستيسيزم
. كرد را انكار مي) قديم(هاي فلسفة آنتيك  كه متذكر شد موالنا رومي عنعنه بنابراين چنان. دهد مي

. شود براساس نظر وي عقل هرچه در مقام باالتر قرار گيرد باز هم به نزد اهللا مقرب و ملحق نمي
تقرب و الحاق به حق تعالي از طريق . كند هاي گوناگون را درك مي ل مايي است و فقط رشتهعق

  .توان ديد عشق الهي است و آن را با چشم مرئي قلب مي
  :توان تقسيم كرد بيني مولوي را به شكل ذيل مي بعد از پيشگفتار، جهان

   اهللا، انسان و اسالم-
غير از خدا همه چيز در دنيا فاني و . مطلق، خداستنظر موالنا رومي، يگانه وجود  بنا به  

تمام . پس در جهان فقط خالق و مخلوق وجود دارد. موقت است و وجود مطلق نيست
نظر موالنا داليل و علل اين نظام زيبا را  به. كنند موجودات كائنات يكديگر را تكميل و متضامن مي

ي جهان را نه به نفع خود بلكه براي بشر حق تعال. فقط بايستي در وجود حق تعالي جستجو كرد
موالنا . كه خالق اين جهان را آفريد آن را به چيز ديگري شبيه نكرد زماني. خلق كرده است

  :فرمود مي
  مدتي خاموش باشد جمله گوش  كــودك اول چـون بــزايـــد

  )١٦٣٠دفتر اول،          (              
بشري كه وجود خود . است و بشر نيازمند اوستنظر موالنا رومي، خالق، آفريدگار بشر  به  

طلبد و حاجت  سپارد، سپس از او حاجتي مي از خدا را در اين امر از صميم قلب به نيستي مي
شود از آسمان جواب  سازد و دعايي كه از جانب خدا پذيرفته نمي مادي، بشر را از خدا جدا مي

  .گردد سكوت اخذ مي
  ود جانا دعانا مستجابچون ب  زآسمان حق سكوت آيد جواب

  )١٤٨٢دفتر چهارم،     (              
دارد و آنها را  مولوي عقيده داشت كه اهللا، مقدسين و بندگان عزيز خود را بيشتر دوست مي  

مولوي پيامبران را توصيف . فرستد تا كالم الهي را به مخلوقات خود برساند ميان افراد بشر مي
مولوي در تمام آثار خود . كند  به شكل وسيع استفاده ميكند و از هر روايتي درخصوص ايشان مي
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، سليمان و ساير پيامبران بحث كرده است و بيشتر در مورد )ع(و عيسي ) ع(راجع به موسي 
گفت  او مي. كند گويد و نظرهاي خود را با احاديث پيامبر تثبيت مي سخن مي) ص(محمد 

ي ايشان قابليت خاصي عطا كرده است و پيامبران اهللا برا. اند پيامبران همانند بشر، ساده نبوده
  .روح پيامبران مقدس است. همانند ديگران نيستند

گري عبارت از طرز تفكر اسالمي و قرآن است و بر احاديث پيامبران تكيه  جريان صوفي  
 سوي خدا سوق قرآن كالم خداست و بشر را به. كند تمام آثار موالنا اين نظر را تأييد مي. كند مي
  .سازد دهد و از اعمال بد دور مي مي

جهان آفريدة . مسئلة اساسي در فلسفة تصوف ثبوت وحدانيت خدا بدون قيد و شرط است  
وليكن تظاهر . وجود مطلق، يگانه است و همتايي ندارد. خالق و مخلوق موجود است. خدا است

نتيجه . امرئي و پنهان استاما روح، ن. تظاهر مادي صور، مثالي و قابل رؤيت است. آن بسيار است
نظر موالنا رومي بهترين  بلكه به. در عرش غير از خدا، خالق ديگري وجود ندارد. يكي است

درك . طريق درك وحدانيت الهي از خود گذشتگي است و تقرب و الحاق به خداوند است
  وحدانيت الهي چيست؟

در عرش فقط يك «. »درك وحدانيت الهي از خود گذشتگي در حضور حق تعالي است«  
مولوي معتقد بود كه عقل انسان قادر . نهايت و المكان است وجود مطلق موجود است و آنهم بي

ميان ارواح بشر و حق تعالي اتحاد . »نيست وحدانيت وجود مطلق را ميان حق و بشر درك نمايد
  .غيركيفي و منطقي وجود دارد

فلسفة وجود كه موالنا از آن جانبداري ) ما هم اين نظر را داريم(تعدادي از پژوهشگران   
آورند و يا به اين عقيده هستند كه اين يك جريان   حساب نمي ايسم به كند را كامالً فلسفة پانته مي

ايسم  وجود آمده است و يا به پانته فلسفي مخصوص است كه در چارچوب انديشة اسالمي به
  .خوانند ايسم مي جود را پانتهتعدادي از پژوهشگران نيز فلسفة وحدت و. شباهت دارد

مبدأ تمام . گيرد هاي خود را از خدا مي بنا به عقيدة مولوي، بشر تمام افكار و نظرها و انديشه  
دارد كه ادارة بشر كامالً از جانب خالق تعيين  موالنا ابراز مي. حركات در جهان مخصوص او است

كنند و به آن وجود مطلق ملحق  از اين لحاظ هم تمام موجودات به او رجوع مي. شود مي
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پيامبران فرستاده : ... گفت مولوي مي. مولوي وحدت وجود را چنين درك كرده است. شوند مي
بود چه چيز را به  اگر حق تعالي يك وجود مي. آدم را به حق تعالي دعوت نمايند اند تا بني شده

الق، خالق و مخلوقات يك نظر موالنا حق تعالي و خ ساخت؟ پس به چه كسي مقرب و ملحق مي
  . وجود نيستند

گردد بلكه  شود زايل نمي كه روح بشر به حق تعالي ملحق مي وقتي: دارد مولوي اظهار مي  
بشر، انسان . دائم در حال ترقي است) انسان كامل(شمع اديان «. آورد دست مي حيات ابدي به

ولي اين . گردد  و درنتيجه محو ميشود سوزد كم مي كه شمع مي لذا وقتي. ماند كامل به شمع نمي
  . شود و فقط گل و گلزار دوستان و ياران خود است گر مي شمع ظاهراً همانند نور جلوه

  صورت نارگل زوار را وآن به  اين نمايـد نور و سـوزد يار را
  و آنـكه وصـلت دل افروزنده  اين چو سـازنده ولي سـوزانده

  )٤٣٧٣، ٤٣٧٤دفتر سوم،           (            
دهد وليكن گمان  نظر موالنا بشر هر عملي را در اين جهان تحت ساية حق تعالي انجام مي به  

اگر ما تيري را پرتاب كنيم اين اعمال از ما نيست «. كند كه اجراي اين اعمال از آن خود اوست مي
  .»بلكه اين عمل از آن خداست و ما وسيله هستيم يعني كمان هستيم

  گاه نقشش شادي و گه غم كند  آدم كنـدگاه نقشش ديو و گه 
  )٦١٦دفتر اول،            (              
فرستد تا كالمش را به  عنوان رسول خود ميان مردم مي ترين بندگان خود را به خدا محبوب  

ترين آنان خاتم انبيا،  وليكن محبوب. رسانند پيامبران نيز پيام الهي را به مردم مي. مردم برسانند
سازند تا  دارد برخي از بندگان ثروتمند مساجدي مي موالنا ابراز مي. است) ص(حضرت محمد 

يك از اين مساجد مانند مسجداالقصي كه از  اما هيچ. در اثر اين و آن خدمت، مقرب خدا باشند
چرا؟ زيرا فضيلت مسجداالقصي و . ساخته شده، ناميده نشده است) ع(جانب حضرت سليمان 

و حضرت ) ع( نيست بلكه فضيلت آنها از آِن حضرت سليمان كعبة مكرمه در سنگ و خاك
  .است) ع(ابراهيم 
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  نه مساجدشان نه كسب و خان و مان  نه كـتبشـان مثـل كتــب ديگـران
  )١١٣٩دفتر چهارم،          (              
اند و حق تعالي به آنها قابليت خاصي عطا  اي نبوده هاي ساده نظر موالنا پيامبران انسان به  

تعداد زيادي از مردم در . روح پيامبران، مقدس است. موده و آنها را بر ديگران برتري داده استفر
دانستند و عقيده داشتند  دانستند و حتي اوليا را هم مانند خود مي تاريخ خود را همانند پيامبران مي

يم و آنان هم كن خوريم و زندگي مي ما نيز مي. كه ما هم بشر هستيم و پيامبران نيز بشر هستند
نهايتي كه ميان آنان و پيامبران  چون آنها بصيرت نداشتند فرق بي. مجبورند بخورند و زندگي كنند

  .ديدند بوده است را نمي
  اوليا را همچــو خـود پنداشتند  همسـري بـا انبـيا برداشـتـنـد
  ما و ايشان بسته خوابيم و خود  گفته اينك ما بشــر ايشان بشر

ي منتهي   ايشــان از عـمياين ندانستند   هست فرقي در ميان ـب
گيرد  شود موالنا وحدانيت آفريدگار يعني حق تعالي را در نظر مي كه وحدانيت گفته مي وقتي  

پس در قلب عاشق غير از محبوب «. آيد وجود مي و اين وحدانيت فقط در ساية عشق الهي به
باشد تا آنها را از يكديگر جدا  تفاوتي نميوجود ديگري موجود نيست و ميان آنها وجود م) الهي(

بنا . كند توجه موالنا رومي، نه جسم مادي بشر بلكه روح وي را بيشتر جلب مي) انا الحق. (»نمايد
داد كه بشر بايستي نسبت به عالم  مولوي تذكر مي. نظر وي قلب اصيل مخصوص مؤمنين است به

  .كند  خود دور ميمادي بيگانه باشد لذا عالم مادي وي را از جاي
كند كه چون اطرافيان در خدمت شيطان هستند بشر بايستي مواظب خود  مولوي بيان مي  
او به اين عقيده بود كه محتواي زندگي بشر تقرب و الحاق به حق تعالي است و طرق اين . باشد

  .كند اهداف را نمايان مي
به » انا الحق«بشر توسط . ستگري ا دارد كه بهترين طريق، صوفي همچنين مولوي اظهار مي  

ما : داشت ما غير از خدا پناهگاهي نداريم و تنها توسط او المكان هستيم و اظهار مي. رسد خدا مي
از چه كسي فرار . كنيم؟ اين مزخرف است كنيم؟ آيا از خودمان فرار مي از چه كسي فرار مي

. ود، دوري جستن از خداستدوري و فرار از خ«. كنيم؟ از حق تعالي؟ اين چه گناهي است مي
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تنها وجود مطلق . نيستيم» تو«و » من«لذا » چرا از خودمان فرار كنيم؟. پذير نيست اين امكان
  .كند هر كه خدا را دوست دارد، خدا نيز او را دوست دارد و وحدت برقرار مي. خداست

  
   وجودةايد

.  يگانه است و شريك ندارداو. نظر مولوي يك وجود مطلق موجود است كه متذكر شديم به چنان
تمام جمادات، جانداران، اجناس، جامعة بشر و از آن جمله بشر را اگر . و جاويد و المكان است

هرچه موجود است وجود دارد و . آغاز و انجام دارد. وجود بخوانيم همة آنها فاني و پوچ است
. باشد ي به موجود ميبلكه نيستي است و شرايط خاصي مستلزم تبديل نيست. وجود مطلق نيست

انسان بايستي سعي كند تا هستي خود را فراموش كند و . اين در درجة اول مربوط به انسان است
از لحاظ معنوي پاك گردد و در اثر آن . وجود حقيقي خود را اخذ نمايد و آلودة عالم مادي نباشد

دست آورد و به  اني بهبه حق تعالي تقرب جويد و به خدا ملحق شود و بدين ترتيب زندگي جاود
  .وجود مطلق حقيقي تبديل شود

اي روح ارواح ما، ما كي «: شوند عقيدة مولوي تمام ارواح به روح واحدي ملحق مي به  
نهايت است در  هستيم كه در نزد تو بسان وجود ظهور كنيم؟ اين جهان كه در برابر ما بيكران و بي

منتهي است در برابر الهي  نظر تو بزرگ و بي در اين جهان كه به. حضور حق تعالي هيچ است
  .»اي هم نيست بسان ذره

  
  عشق الهي

كند ثابت كند كه عشق همانند  كند و سعي مي مولوي در تمام آثار خود عشق الهي را وصف مي
هاي بلند در برابر عشق الهي  كوه. كند بالي در وجود انسان است و انسان به درجة عالي پرواز مي

خاك به طال، درد و . شود هاي تلخ، شيرين مي كند، ميوه  بشر توسط آن حركت ميشود و ذوب مي
خالصة . شود محنت به تندرستي، غم و غصه به شادي و طرب، هالكت به موفقيت تبديل مي

را ) خدا(موالنا بر اين عقيده بود كه اگر بشر عشق محبوب خود . كند نياز مي عشق الهي بشر را بي
كنند و جهانيان ايشان را ياري  بدارد صاحبان مال و ملك به ايشان احترام ميدر قلب خود محفوظ 
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جباران كه قلب ناكاملي دارند از عشق . زيرا عشق همانند آتش زير خاكستر است. رسانند مي
حق تعالي اين وجود را بدون دليل . اين قابليتي است كه خدا به عاشق عطا كرده است. ترسند مي

هدية الهي را به . گرداند او سخن است و آن را به عطاكننده برمي. يده استو علت به آنها بخش
يعني قابليت محبت را خدا به عشاق عطا كرده و عشاق نيز غير از او . گرداند خود خدا برمي

  .وجود ديگري را دوست ندارند
ارد از بيمار سعي د. هايي دارند وليكن تفاوت. گفت عشاق همانند بيماراني هستند مولوي مي  

كند كه عشق  مولوي ثابت مي. گذار است بيماري نجات يابد ولي عاشق از اين بيماري سپاس
دارد كه عاشق  موالنا ابراز مي. شود جاوداني تنها بر وجود مطلق جاوداني يعني خدا سوق داده مي

وت توانند از عشق منتفع شوند وليكن هيچ شه تمامي افراد بشر مي. به درجة كافي موجود هست
كرد و  موالنا تأكيد مي. را تغيير دهد و محبوب يگانه است» شوق و لذت عشق«تواند  مادي نمي

اما . گفت فقط عشق الهي يعني عشق ابدي بايستي به وجود ابدي و جاويد سوق داده شود مي
دهد اگر به وجود محدود و  چون عشق داراي حق حيات ابدي است و به هر وجودي جان مي

  .دهد  داده شود، معني خود را از دست ميقابل موت سوق
عشق ورزيدن . عشق حقيقي يكي از صفات الهي است كه بر كسي و چيزي محتاج نيست«  

. لذا عشق مجازي زيبايي است كه با طال ميزان شده است. به غير از او يك حال زودگذر است
عشق مجازي منجمد گردد و  كه نور پنهان مه ظاهر مي وقتي. تظاهر آن نور باطنش مه است

  .»شود مي
  عاشقــي بر غـيـر او باشـد مجـاز  نياز عشـق از اوصــاف خداي بي

  ظاهرش نور اندرون دود آمد است  زآنكه آن حسن زراندود آمد است
  بفرستـد عشــق مجــازي آن زمان  چــون رود نــور پيـــدا دخــان

  )٩٧١ و٩٧٢ -٩٧٣دفتر ششم،        (            
عشق . ولي جهان مادي هم آغاز دارد و هم انجام. نهايت و جاويد است ي بيولي عشق اله  

نظر مولوي عشق يك حال فطري است و  به. نهايت است يكي از صفات شخصي جاويد و بي
كند و بشر را به اتحاد و تماميت  دهد قطع مي همة پيوندهايي را كه بشر را به جهان مادي سوق مي
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ق مادي هيچ ارتباطي ندارد و عامل اصلي اتحاد طرفين در اين اين عشق با عش. كند دعوت مي
چون هدف اصلي اين عشق حق تعالي است يعني وجود مطلق . هاي معنوي است عشق شالوده

كند و سعي  هاي بشري را رفع مي عشق مورد نظر موالنا محدود است و تمام احتراص. است
گفت  موالنا مي. و بايد آن را قبول كردعشق آسماني است . كند كه به عشق الهي ملحق شود مي

هرچه . لذا هرچه از غيب است از آن خداست. رسد قبول كن عشق هرچه از سماء به قلبت مي
شود دير و زود به  زميني است با اعضاي المسه ارتباط مستقيمي دارد حتي هر آنچه درك مي

هاي اقصاء هميشه بشر را جلب  وليكن زيبايي. شود تدريج بيگانه مي شود و به فراموشي سپرده مي
  .كند سازد و او را به ابديت ملحق مي قلب، وي را منور مي. كند كرده و مي

  تا كسي نايد از آن سو پاك جيب    تا فرو گيرد بر در بند غيب
  )٢٤٤١دفتر چهارم،        (              
. شوند يورزند و به وجود مطلق حق تعالي ملحق م عشاق واقعي از هستي خود امتناع مي  

براي همگان معلوم است كه توبه، . شوند شوند و به نيستي تبديل مي عشاق غير واقعي محو مي
آيا انسان چون . وليكن عشق الهي توبه را قبول ندارد. يكي از عوامل ضروري زندگي انسان است

 وليكن نظر موالنا با وجود اينكه روي زمين پر از عشق است كند؟ به خدا را دوست دارد توبه مي
  .شود همة آنها در ظرف يك لحظه محو مي

دارد كه  شود و گمان مي مولوي نسبت به ساير شعراي صوفي خصايص محبت را متذكر مي  
محبت نيرويي است كه رو به خوبي . جوشد اقيانوس عشق همانند آب است در ديگي كه مي

اين زهر است و . بخشد  ميكند و به همه چيز نيروي حركت يابد و همه چيز را پاك مي تغيير مي
محبت انار است و آن قبل از همه چيز صبر را . يابم تر نمي من از اين زهر، شربتي شيرين

هركس از اختيار خود . عشق چيست؟ بالشك عشق ترك اختيار است«اگر بپرسيد . سوزاند مي
كه  والنا به كسانيم. كند، شاه را گدا محبت، مرده را زنده مي. »باشد، انسان كامل نيست آزاد نمي

پندارند بر من نظر  كه عشق را سهل مي كساني: گويد دهد و مي پندارند جواب مي عشق را سهل مي
. آوردني است در حقيقت ظاهراً چنين است و حال من رشك. كنند و حاالت وحشتناك مرا بيابند

از و عبادت هستند و آورند ولي عشاق دايم در نم جا مي اگر نماز و عبادت را روزي پنج مرتبه به
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. بار اشخاص طالب گنجند، ما طالب عشق مشقت. آورند جا مي شوند و به از اين عمل خسته نمي
  :گفت موالنا مي

  ام گنــج پيــدا كنــم ديـــوانــه  ام عقل من گنج است و من ويرانه
  )٦٣٤ثمرة حيات، ص    (              
  . كند و منطق در برابر عشق عاجز استتواند عشق را درك گفت عاقل نمي كه مولوي مي چنان

  عقل از سوداي او كور است و كر  تر نيست از عاشق كسي ديـوانه
  طب را ارشـاد اين احـكام نيسـت  زانك اين ديوانـگي عام نيست

  )١٩٧٩، ١٩٨٠دفتر ششم، (              
 ازلي توان آن را با كلمه ابراز داشت و عشق، مولوي اثبات كرد كه عشق المكان است و نمي  

به منظور پيدا كردن عشق به اطراف نگاه نكن، عشق طرف ندارد و دريايي است . و نامنتهي است
هاي دريا را حساب كن و حتي اقيانوس هم در برابر عشق مثل  كه قطره چنان. كه عمق ندارد
لذا نيروي خود را از . عشق دريايي است كه تمام روي زمين حباب اين دريا است. درياچه است

پس . عشق جان تمام موجودات است و غير از آن هيچ موجودي ابدي نيست. گيرد  تعالي ميحق
  .اگر بخواهي به ابديت ملحق شوي عاشق شو و به حق تعالي ملحق شو

كه در قلبشان عشق وجود  رومي به كساني. نظر موالنا اين بود كه عشق، كليد الهي است  
  .»عشق از آن خداست. د و عاشق شويدبيدار شوي«گويد  ندارد مراجعه نموده و مي

  ها فتو گويدت پر است از اين دل  تو بگـويي نك دل آوردم به تو
  )٥٨٦دفتر پنجم،          (              
شويم روزهاي  كه از اين وحدت جدا مي عقيدة موالنا، اصليت ما وحدت است و وقتي بنا به  

خودش نيز فرياد . د و بفهماندشود و سعي دارد علت جدايي را آشكار كن سخت ما آغاز مي
. پوشد وصال عبارت از عشق الهي است و در اثر مرگ جامة عمل مي. كشد تا به وصال برسد مي
  .گري، مرگ ملحق شدن به خداست نظر صوفي به
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  بدن، روح و ارتباط متقابل آنها

نظر وي، روح  به. ترين موضوع آثار مولوي است مسئلة بدن، روح و ارتباط متقابل آنها يكي از مهم
موالنا در مورد . شود آيد و سپس براي زماني موقت به تن بشر دميده مي وجود مي قبل از بدن به

  :و يا به قول موالنا» من خاكي نيستم، مرغ عالم ملكوتم«: گفت روح مي
  چنين قفس نه سزاي چو من خوش الحاني است

  روم به روضة رضـوان كه مرغ آن چـمنم          
ه طـو م قـدسچـگوـن   اف كنـم در فضـاي عاـل

  چو در سراي چه تركيب نقشه بند بند تنم          
  مـرا كـه منـظـور اوســت مسـكن و مألــوف

  چــرا كــوي خــرابـاتـيـان بـود وطـنـم          
روح از . كند شود زندگي جاودانه پيدا مي روح فقط بعد از آنكه به عشق الهي ملحق مي  

كنند هشدار  منظور راحتي بدن، روح را فراموش مي كه به به كسانيرومي . گيرد عشق نيرو مي
افكند و به آن خدمت  شود به بدن روشنايي مي ور مي كه روح شعله زماني«: دارد دهد و ابراز مي مي
بخشد،  سوزد و به آتش نيرو مي كه هيزم مي چنان. »انكار روح مخصوص حيوان است. كند مي

نوشت كه روح نيز زحمت و  موالنا چنين . بخشند به روح نيرو ميها نيز با غذاي وجود  حيوان
هميشه تر و . شود شود وليكن آلوده نمي گردد و غمگين و گرفتار مي كشد، مكدر مي عذاب مي

  .افتد تازه است و اتفاقي برايش نمي
 جان از بدن جدا بعد از مرگ،. يكي است» جان«و » روح«بايد خاطرنشان ساخت كه مسئلة   

وقتي نظرهاي . شود شود و بعد از آنكه توسط عشق الهي به حق تعالي رسيد، روح ناميده مي مي
را در مورد بدن انسان استعمال » جان«رسيم كه موالنا كلمة  شود به اين نتيجه مي موالنا تحليل مي

» روح«قط آن موقع كلمة شود و ف نظر وي زندگي واقعي انسان بعد از مرگ وي آغاز مي به. كند مي
  .برد كار مي را به

دارد كه بدن و روح با يكديگر  كند و اظهار مي موالنا در مورد ارتباط روح و بدن صحبت مي  
قفس بدن براي روح خيلي . شود روح از آسمان نازل مي. بينند وليكن همه آن را نمي. ارتباط دارند
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. شود در اثر آن هفتاد نوع بيماري توليد مي. دكنن چون عناصر بدن يكديگر را جذب مي. تنگ است
  .شود منظور اينكه عناصر بيماري، يكديگر را رها كنند بدن پاره مي به

  تا عناصر همدگر را وا هلـد  عـلـت آيـد تـا بــدن بگسـلد
  مرگ رنجوري و علت گشا  چـار مرغند اين عناصر بسته پا

  )٤٤٢٦، ٤٤٢٧دفتر سوم،          (            
روح . تواند از دنياي مادي جدا شود و مطيع مقررات آن باشد بدن جسم است نميچون   

وقتي هر عنصر بدن به قياس خود مايل . خواهد از دنياي مادي نجات يابد جسم نيست و مي
گردد، پس در آن صورت روح غريب است و چه حالي دارد؟ روح به عنصر بدن كه از خاك  مي
لذا من از عرشم و به «. »لخي غربت براي من خيلي دشوار استت«: گويد وجود آمده است مي به

  :كند بدن به آب و خاك و سبزي خرم ميل مي. »ام جهان ارواح آمده
  تر من عـرشـيم غــربت من تلـخ    گويد اي اجــزاي پست و فـرشـيم
  زآن بــود كه اصـل او آمـد از آن    ميـــل تـن در ســبــزه و آب روان

  زانك جان المكان اصل وي است    ات و در حي استميل جان اندر حي
  )٤٤٣٥ -٤٤٣٧دفتر سوم،       (              
لذا تن فاني است و زوال دارد و روح ابدي . توانند با هم باشند بدين ترتيب روح و تن نمي  
  .شود روح قبل از تن موجود است و بعداً به تن دميده مي. است
راي اينكه روح خود را پاك و نيرومند نگهداري، ب«كند  مولوي به پيروان خود توصيه مي  

اگرچه هم تن موقتاً . »دهي در غير آن صورت عذاب روح خود را افزايش مي. آلودة تن مشو
بعد از خروج روح، تن . تواند موجب نجات آن گردد توسط روح عروج كند باز هم اين امر نمي

كند وليكن از روي  ية روح زندگي ميبا وجود اينكه تن در سا. شود در قبر به خاك تبديل مي
شود انسان  كه مريض مي وقتي. »تر است از صد دشمن هم دشمن«كند و  ناشكري به روح ظلم مي

يابد، شيطان  شود و بهبود مي اما وقتي سالم مي. كند دارو بجويد و خودش را مداوا كند را وادار مي
والنا سعي داشت ثابت كند كه قفس تن م. كشد شود و او را به راه ناصواب مي بر او مسلط مي
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نظر مولوي سكرات موت تن، زندگي معنوي  به. بسيار تنگ است و روح در آنجا بيمار است
  .است
گيرد و هميشه پاك و پاكيزه است و وقتي غبارآلود  داشت كه روح لكه نمي موالنا اظهار مي  

فقط بعد از آنكه از . گيرد را ميماند و جلوي آفتاب  سان پرده مي شود ميان عرش و زمين به مي
اصل . رود، زيرا المكان است تواند مي شود، در هر زمان به هر جايي مي غبار خالي و پاك مي
  .روح، روح كبير است

  
  علم و ادراك

كند  ، دنياي مادي را مطالعه مي»علم ظاهري«: شود نظر موالنا رومي، علم به دو نوع تقسيم مي بنا به
روش ادراك علوم دنيوي، اعضاي المسه و عقل . كند لم معنوي را مطالعه مي، عا»علم الهي«و 

طفل، يكي . دانش دو نوع متفاوت دارد: گفت مولوي مي. است و علم الهي، روح حق تعالي است
عقل و . اينها نظرهاي جديد و حفظ آن است. گيرد از آنها را در مدرسه از كتاب و معلم فرا مي

ها بسيار دشوار   برتري داشته باشد وليكن حفظ و مراقبت اين دانشتواند از ديگري هوش مي
منظور اخذ دانش بسيار كوشا باشي زيرا لوح محفوظ بعد از مدت معيني زايل  تو بايستي به. است
  .گردد مي

اين فطرت الهي . گردد نوع ديگر، دانش وابسته به فطرت الهي است و از جانب وي اخذ مي  
گردد و  جوشد و خارج مي كه آب حيات از عمق قلب انسان مي چنان. در عمق قلب بشر است

لذا آب حيات از . رسد شود و اگر هم جلوي آن گرفته شود به آن ضرري نمي خراب و آلوده نمي
. كند اي استفاده مي ماند كه از آن هر خانه عقل اخذ شده به جويباري مي. شود عمق قلب جاري مي

پس اين پيوند را بايستي در خودت جستجو . شود آب مي انه بياگر جلوي اين آب گرفته شود خ
دارد كه علم عرفان در خدمت آنها و  مولوي اظهار مي. پس پيوند دانش در قلب انسان است. كني

نظر  به. علم اهل بدن و صورت، اسير مال خود آنها است و اهميتي ندارد. محمول بر آنها است
بيند  انسان عاقل، نتيجه را از اول با قلب خود مي. آيد وجود مي رومي ادراك در اثر عقل و كمال به

نظر  به. بيند گردد آن را مي كه نتيجه آشكار مي و اگر چنين دانشي نداشته باشد در انتهاي امر وقتي



 

  

91   الدين رومي ا جاللخصايص فلسفة تصوف موالن

  

كند، بعد از موت كامالً احياء  بيند و احساس مي موالنا رومي حوادثي كه روح در دنياي مادي مي
اين صورت انسان اسرار معاني را كه در اين عالم فاني توسط ادراك، درك نكرده فقط در . شود مي

  .فهمد است، بعد از موت مي
تواني تفهم كني، ذكر خدا را  دارد كه اگر فكرت ساقط شده است و نمي مولوي اظهار مي  

ر فهمد كه ه انسان دانا با عقل خود مي. آورد ذكر، انديشه را به حركت درمي. فراموش مكن
از آن لحاظ در اين جهان مادي هر . آورد مفعولي، فاعلي دارد و انديشه و فكر را به حركت درمي

مخصوصاً براي آفتاب كمال كه وابسته به اسرار . آيد وجود مي صانعي در ساية انديشه و تفكر به
  :است شب و روز فرقي ندارد

  ي استروز و شب كردار او روشنگر  خاصه خورشيـد كمالي كان سري است
  ) ٤٤دفتر دوم،           (                
در نظر اول . توان توسط عقل درك كرد كند كه روح و جهان معني را نمي مولوي تأييد مي  

توان گرفت؟ و جواب  كند كه سراغ دانش را كجا مي رسد و سؤال مي مولوي به نتيجة متضادي مي
  :توان اسرار الهي را درك كرد دهد با دانش و منطق نمي مي

  اش عار بود پيش حرف اميي    صد هزاران دفتر اشعار بود
  )٥٣٢دفتر اول،          (              

  .گيرد داراي اهميت است فقط عقلي كه از روح سرچشمه مي
  بلمه از خانه خودش كي داند آن  آنچه كوسه داند از خانة كسان

  )٣٥٦٤دفتر سوم،     (                  
عقل . گيرد و كمال كه خدا عطا كرده است صورت مينظر مولوي ادراك فقط توسط عقل  به

  :جزئي از هر فردي است وليكن اغلب ضعيف است يعني
  از حشيش ده جز اينها چه درور    تا به ماهي احمقي با او بود

  )٥٢٠دفتر سوم،           (              
مولوي نظرش بر اين بود كه اشخاص با . شود اش معلوم مي يعني بعد از آنكه نتيجه  

هاي گوناگون علمي مثالً با فقه و حكمت و نجوم و طبابت و غيره مشغول هستند و در  شتهر
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نظر  به. كنند درجة اول به دنبال منافع شخصي خود هستند و يا بعضاً احتياجات خود را تأمين مي
. بنابراين عاري از ماهيت الهي هستند. وي علوم ظاهري فقط در جهان مادي قابل استفاده هستند

  :كند يعني ن علوم ظاهري نه ماهيت جهان، بلكه ماهيت ظاهري آن را مطالعه مياي
  سر آن سر سبزي بستان شود  ها چون در زمين پنهان شود دانه

  )١٧٧دفتر اول،          (              
نظر مولوي علوم روحاني نسبت به علوم ظاهري داراي خصايصي هستند و ماهيت و  به  

لذا امور مادي را مطالعة . عضاي المسه در اين علوم هيچ نقشي نداردا. كنند معني را مطالعه مي
اصل آنها در آسمان است و در زمين . توان با اعضاي المسه مطالعه كرد مادي نيست و آنها را نمي

توانند  نظر رومي دانشمندان واقعي سعي دارند معني را مطالعه كنند و با وجود اينكه نمي به. نيست
علم هر چيز را . منتهي است ادراك بي. ند باز هم در اين هدف كوشا هستندمعني را درك كن

. تواند تا آخر تحقيق كند بلكه حق تعالي اسراري دارد كه عقل قادر نيست آن را درك نمايد نمي
فقط علم . رسد كه علم الهي يعني دين نسبت به علوم دنيوي اولويت دارد مولوي به اين نتيجه مي

علوم دنيوي نه معني را بلكه صور را شرح . كند براي بشر قاعده دارد  تحقيق ميالهي كه معني را
  .دهد مي
  

  مفهوم صورت و معنا

رومي بر اين مسئله توجه . بيني فلسفة تصوف است ترين جهان مفهوم صورت و معنا يكي از مهم
 عشق .بنا به ادعاي وي صورت زينت عشق است و بدون عشق ارزشي ندارد. خاصي داشته است
موالنا عقيده داشت كه صورت، ظاهر . تواند موجود مستقلي باشد صورت نمي. جوهر زينت است

گردد،  شود و نمايان نمي يكي گفت چون عشق بدن، صورت تصور نمي«: گفت او مي. معنا است
» شود؟ گوييم چرا عشق بدون صورت تصور نمي بايستي زينت صورت هم داشته باشد ما مي

همچنين اينها . گردد آورد و از آن هم صدها هزار صورت حاصل مي وجود مي حتي صورت را به
اگر نقاش نباشد تصويري هم نيست و تصوير هم . شود صوري است كه به واقعيت تبديل مي

. همانند انگشت و انگشتر. فقط تصوير زينت است و اثر نقاش است. تواند باشد بدون نقاش نمي
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يعني تصوير بدون . ال سكون است وابسته به حركت انگشت استبه تعبير ديگر انگشتر كه در ح
  .آيد وجود نمي نقاش به
گويد معنا بال  كه موالنا مي چنان. انسان بايستي از صورت دست كشيده دنبال معنا بگردد  

بود و اگر آن  اگر طرق باز مي«. تواند به جهان معنا وارد شود صورت است وليكن هركس نمي
منظور اينكه به اين عالم وارد  به. »ماند شد در اين عالم مادي كسي نمي ا ميطرق به آساني پيد

  .شوي بايستي نزد اهل معنا آمادگي بگيري و به طهارت معني برسي يعني بايستي عاشق باشي
موالنا عالمي را كه توسط اعضاي المسه . تواني اين در را بزني تا باز شود فقط بعد از اين مي  

بينيم و احساس  نظر وي اين جهان را كه ما مي بنا به. كرد نوان واقعيت قبول نميع شود به درك مي
كند كه تظاهر  رومي بيان مي. كنيم، صورت معنا است يعني تظاهر عالم معنوي روح است مي

معني را نه توسط چشم . از آن لحاظ هم بايستي مشتاق صورت مباشي. بصري معنا، فريبنده است
بدان جهت بشر بايستي در نوبت اول عالم معنويش . توان ديد رت قلبي ميمادي بلكه توسط بصي

بدن بسان خاك بر . روح بسان آيينة پاك و صاف است. را پاك كند و امكان ندهد كه آلوده گردد
را پاك كرد ) بدن(زيبايي تن قابل ديد نيست لذا زير خاك بدن است و بايد خاك . روي آن است

  .  بشر بايستي وجود خود را به نيستي سپارد تا به خدا ملحق شودتا روح نمايان شود يعني
اند و به  تمام موجودات فاني. دهد انسان وحدت را ببيند نظر مولوي سرعت امكان نمي به  

داند كه نام  مولوي صالح مؤمنين را در اين مي). وحدت وجود(شوند  وجود حق تعالي ملحق مي
. از آنها كناره بگيرند و به نام و منصب آنها توجه نكنند) اشدهر چقدر هم بهتر ب(و نشان صالحين 

  .دنبال ماهيت و معني باشند
هر چقدر ظاهر انسان نمايانگر عذاب و شكنجه باشد بايستي باطن انسان گلستان باشد و   

اين خصايص از آن مؤمنين . تواند آن را بر هم زند هاي ظاهري نمي فرياد و عذاب و شكنجه
هاي  آلودگي و زشتي. اشخاص زيادي هم هستند كه باطن ايشان بسيار زشت استوليكن . است

  .يابد طور دائمي افزايش مي هاي باطن به ولي زشتي. توان با آب شستشو و پاك كرد ظاهري را مي
برعكس، صورت از معني و يا روح از تن . معني، ظاهري نيست و يا روح از تن جدا نيست  

فقط حق تعالي بخشاينده و : گفت مولوي مي. اعده بدن تمني استبيشتر منتفع است و اين ق
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همانند معني، صورت نيز ضروري است و اگر اين ضروري . گيرنده و تغييردهندة صورت است
خواهد از ديدن خود لذت  چرا سيماي زيبا به آيينة عاشق است؟ زيرا مي. شد بود خلق نمي نمي
. بخشد شود و به قلب قدرت مي است كه از روح توليد مينظر مولوي آيينه همانند نوري  به. ببرد

كند پس  مولوي چنين سؤالي را مطرح مي. كند پس صورت در معني، زيبايي خود را جستجو مي
: گويد دهد و مي معني در برابر صورت چه نقشي دارد؟ خود مولوي هم به اين سؤال جواب مي

حتي اگر . دارد عرش را سرازير نگه ميفقط معني است كه . نقش آن يك چيز خيلي ساده است
تواند به عالم معني  به عقيدة مولوي هر كس مي. يك كلمة زيبا هم صميمانه گفته نشود معني ندارد

قبلة طالبان . سفر كند و براي رسيدن به اين هدف بايستي اراده كند و به حق تعالي توكل كند
چون صورت . نگ تراشيده شده استمعني، صبر است و قبلة بندگان صورت بت است كه از س

ها  ماهيت محبوب همانند خوني است كه در رگ. پوشاند ظاهري است روي معني باطني را مي
هدف، صبر و . آيد كه قبلة اصلي پيدا شود پس در چنين شرايطي ضرورتي پيش مي. جاري است

  .اراده و توكل رسيدن به حق تعالي است
د اينكه صورت از معني جداست وليكن معني ماهيت مولوي مكرراً گفته است كه با وجو  

روح تن خود . دهد ترين ارزش صورت را معني و ماهيت مي لذا صحيح. هميشه با صورت است
  .شناسد؛ نه تن، روح را را بهتر مي

  
  نور الهي، آتش و ظلمت

و كنيم بسان باد سوزاننده است  بينيم و احساس مي نظر مولوي آتش كه در اين جهان مي به
بنا به اظهارات . وليكن اين آتِش قابِل ديد خود، آتش نيست، نور است. شود سوزاند و رد مي مي

ولي . مثالً براي سرد شدن آتش الزم است. وي گاهي ضروري است و گاهي ضروري نيست
آتش به خارج بدن اثر دارد و به باطن بدن يعني . جوشد به آتش احتياج ندارد براي ظرفي كه مي

ولي هدف اصلي در برابر . كند سوزاند و خاكستر مي رسد يعني بدن را مي يات بشر نميبه معنو
سوزاند و با باطن بشر كاري  به قول ديگر آتش دوزخ فقط كالبد بدن را مي. روح عاجز است

كه  عشق آتشي است و وقتي. عشق نيز آتش است وليكن كامالً از آتش مادي فرق دارد«. ندارد
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سوزاند و خاكستر  هرچه هست مي) اهللا( محبوب ابدي -ر از وجود مطلقشود غي فروزان مي
  .»هدف اصلي آن سوختن وجود مادي و ملحق به حق تعالي است. كند مي

وليكن نور داخلي را هيچ . شود شود، خاموش مي كه از منبع مادي تمام مي نور ظاهري وقتي  
شمع بدن عكس اين . ماند ار آن باقي ميسوزد آث وقتي شمع تماماً مي. تواند خاموش كند چيز نمي

  .شود و شعلة نور جان مربوط به خدا است سوزد نورش بيشتر مي شمع است، هر چقدر مي
چنانچه . آاليش است شود هميشه پاك و بي گيرد آلوده نمي چون قلب نور خود را از خدا مي  

  .شود و پاك است نور آفتاب بر روي چيز ناپاك بتابد آلوده نمي
  روز همچو مصطفي شب بولهب   آن سالوس روز فسق شببنگر

كه نور  وقتي. يابد اگر آفتاب بر جسمي نازيبا بتابد يا به گلستان بتابد معني نور آن تغيير نمي  
هر كس از آن دور باشد برايش . شود هر كه به آن ملحق شود برايش نور است ور مي الهي شعله
در چنين شرايطي نور الهي آتش . بينند تند فقط آن را ميكه از آفتاب دور هس لذا كساني. آتش است

ماند و  شود و بسان نور باقي مي با وجود اينكه مثل آتش نمايان نمي. نيست بلكه عكس آن است
  .شود سعادتمند است هر كه به آن ملحق مي

سوي  ولي قلب در جستجوي آن است و به. مولوي اطمينان داشت كه نور الهي پنهان است  
نور الهي نامرئي . قلب، نيستي را آرزو ندارد. زيرا هستي آن واقعيت است. ر حركت استآن د

گردد  شود، ظاهر مي اگر روي نور خاك خاكستر بريزي پنهان نمي. توان آن را پنهان كرد است نمي
  .تابد و بر روي خاك و خاكستر مي

 روشن شود با وجود اگر در يك اطاق دو چراغ: دارد مولوي مقايسة جالبي را عرضه مي  
اما شمع عشق همانند . شود هاي آنها جداست وليكن نور آنها به يكديگر آغشته مي اينكه قاب

  .توان جلوي اين نور را گرفت شمع ديگر نيست و نمي
ني كه بريده شده و از : دارد او ابراز مي. دست خود نوشته است مولوي اولين بيت را به  

حسرت . خواهد به اصل خود رجوع كند  در عذاب است و مينيستان جدا شده است از جدايي
هركس كه . سوزاند نواي ني هوا نيست، آتش است ني، حسرت عشق الهي است نواي ني مي

  .گردد داراي چنين آتشي نيست مي
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  ليك كس را ديد جان دستور نيست  تن ز جان و جـان ز تن مستــور نيست
  )دفتر اول(                    
مولوي اظهار . بيند لذا عشق را فقط نور عشق مي. اند عشق را ببيندتو عقل و حس نمي  

تابد وليكن نور باطني عكس عالم معني است  دارد كه نور خارجي از آفتاب و ستارگان مي مي
  .يعني عكس نور الهي است

  
   مكان و زمان- ديني و فلسفيةمسئل

خداوند المكان است و در . كند ميمولوي در نظرهاي مكان و زمان خود به قرآن و احاديث استناد 
از آن لحاظ . انتها است، ابدي و جاويد است حق تعالي، بدون مبدأ و بي. گنجد زمان هم نمي

هر چه . شود، ابدي است و انتها ندارد شود از مكان المكان وارد مي روحي كه به خدا ملحق مي
  .روح در بدن است مكان آن قلب انسان است

اين دكان را ببند . از مكان هستي وليكن هست تو به المكان است) حرو: (گفت موالنا مي  
نظر وي هرچه روح بدن زنده است به المكان راه ندارد هر انسان كه در  به. دكان ديگري باز كن

مولوي . كند بايد متوجه عالم المكان باشد و خود را در اين راه آماده كند اين جهان زندگي مي
پس اين جهان در ميان . وجود آورده است الي اين جهان را المكان بهداشت كه حق تع اظهار مي

جهاتي طبيعت روح  بي. جهات فقط در جسم موجود است. عالم المكان يك محل گذر است
  .روح عشاق نيز المكان است. است
روح داراي كم و كيف و اندازه نيست و غرق حقيقي . عشق آتش و قلب محل آتش است  
در عالم المكان كه نور الهي هست زمان هم نيست و زمان فقط : گفت كيد ميمولوي به تأ. است

او موجوديت زمان . يعني هرچه مكان دارد زمان هم دارد. مربوط به مصنوعات و مخلوقات است
  .فعلي را ندارد

  ماضي و مستقبلش و حال كجا است  المكاني كه درو نور خدا است
  )ثمرات الحيات (                
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گفت غم ماضي مخور، رشك آوردن به ماضي  او مي. گذرد ارد و جاري است و ميزمان توقف ند
  .خطا است

  
  سبب و نتيجه

سبب معنوي، سبب مادي . سبب مادي و سبب معنوي: به قول مولوي سبب داراي دو نوع است
موالنا سبب ظاهري و سبب معنوي را . توان شرح داد سبب مادي را نمي. آورد را به حركت مي

به سبب داخلي و معنوي . تو بر سبب ظاهري توجه نكن. سبب علل عالي نيز دارد. نامد يداخلي م
هايي كه فقط سبب ظاهري را  اسرار نامرئي موجود است كه دور از سبب است چشم. نظر كن

شود و زنجيرهايي  علل داخلي از يكديگر حاصل مي. توانند سبب داخلي را ببينند بينند نمي مي
منظور درك اين سبب بايد با چشم بصيرت نگاه كرد، فقط حق تعالي غير  به: گفت موالنا مي. است

هستي الهي را . تواني توجيه شوي گنجاني و با علل نمي به تفكر نمي) الهي(لذا . از علل است
مولوي . كافي است بدانيم كه خالق سبب و نتيجة حق تعالي است. توان با منطق توضيح كرد نمي

تواند عروج كند صانع علل تمام اعمال دنيوي ما را در نظر  ون علل انسان نميداشت بد اظهار مي
از چهارچوب . قدرت نيز عاجز نيست تا علل را عروج كند. توان عروج كرد بدون علل نمي. دارد

  .فقط صانع علل حق تعالي بر همه چيز قادر. اين علل خارج مشو
  ت معجـزهباز كرده خرق عاد  سنت و عــادت نهـاده با مـزه
  باز تا بداند طالبي جستن مراد  ليك اغلــب بر سبب راند نفاد

  )دفتر پنجم(                  
اين جهان بر آن بوده كه تمام مخلوقات از جانب حق تعالي آفريده شده و بر روي تضادها   

چون ميان انسان و . از آن لحاظ هم ما از نظر ضرر و منفعت در مبارزه هستيم. برقرار شده است
بر اين مبارزة داخلي باش چرا . الم خارجي تضاد هست و در داخل آن نيز مبارزه وجود داردع

  .مشغول مبارزه با ديگران هستي
دهد اگر به اين جهان  نظر مبارزه كه در جهان گاهي به پنهاني و گاهي به آشكار رخ مي بنا به  

دين هم با كفار مبارزه . كند زه ميكه ذره با ذره مبار چنان. بيني سرتاسر مبارزه است نظر كني مي
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تواند  تواند سازش دهد عقل نمي هاي متضاد فقط حق تعالي مي كرد كه طرف موالنا ثابت . كند مي
  .اين را درك نمايد

كنيم ولي قدرت نيز عاجز نيست تا  مولوي خاطر نشان ساخت كه بدون علل ما عروج نمي  
بنا . فقط صانع علل را نيز آزمايش مكن.  مشوعلل را عروج دهد و از چهارچوب اين علل خارج

اگر . به عقيدة موالنا تضادها هميشه در حال مبارزه نيستند، آنها در حاالت معني سازش دارند
زندگي حاالت مختلف و يا . شود هاي متضاد و يا هر دو طرف خلع مي چنين نباشد يكي از طرف

نظر وي هر جهت منفي، جهت  به. ستمبارزة موجود ميان آنها موت ا. رياضت تضادها است
كنند و در شرايط مبارزة معني  متضادها هم مبارزه مي. مثبت و هر جهت مثبت، جهت منفي دارد

  .لهذا اين حكم حق تعالي است. در وحدت هستند
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