
 

وده  مع بشری بهای جوانگرش عرفانی به دین از مباحث مورد توجّه عارفان و ادیبان و از دغدغه

فان  عار ، های مختلفی در باب آن ارائه شده است. برای مثالها و نظریّهاست. به همین سبب دیدگاه

ن، عقل،  اند و پیرامون دیو صوفیان اسالمی همواره کشف و شهود را مبنعی باالتر از عقل دانسته

از  ها در غرب و عالم م اند و در مقابل آنها سخن گفتهعرفان و رابطه آن قرن هیجدهم  سیحیت 

نام تجارب عرفانی در مقابل عقلاندیشه با  اندیشای  افراطی آغاز شده و محور  رابط  ۀگرایی   ۀ آنان 

رایش ظاهراً مشابه در  رو هستیم دو گچه ما با آن روبه دین، عقل و باطن با یکدیگر است. بنابراین آن

 کاربرد عقل در دین،  ن و خصوصاًدو سنت فرهنگی، فکری، دینی مختلف است که به دین و عرفا

با تفاوتهر دو در یک دسته   .پردازدمی ن دین، عرفان و گرایشات  هایی، جزو موافقیبندی کلی و 

دالل در دین هستند و  حصر عقل و استوحدکاربردن بیگرایی افراطی و بهباطنی؛ و مخالفین عقل

و فلسفه، بلکه از روشی    ه در کالم کنند معرفت حقیقی را در عرفان و از روشی باطنی نسعی می

های اندیشه موالنا و  شباهتها و  یافتن تفاوت  ، همین سبب هدف این پژوهشاستداللی بیابند. به

شناسی نیز در  نر و زیباییه  با همدیگر است.  ۀمقایسعرفانی« در  ۀ»تجرب   ۀرودلف اتو و مزلو دربار

در این مجال کوتاه با    پژوهشات، این  به مطالعهباتوج  ی است.ااندیشۀ موالنا دارای جایگاه برجسته

موالنا با مزلو و اتو اشتراکات   ۀیافته است که بین اندیشتحلیلی به این نتایج دست – روش توصیفی 

دارد وجود  تجربهمشخصه  .کاملی  اصلی  عرفانی های  معرفتوحـدت  های  بیان بخـشـی،  -بخشی، 

بودن است که در  بودن، هیبت ناکی و انفعالیهکنندجذوبزمانی، ممکانی و بیناپذیری، سرّ بودن، بی

 باشد.مزلو و اتو مشترک می ۀشعر موالنا و فلسف 
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 مقدمه 

  از.  دارد  قرار  بشر  توجهات  صدر  در  نیز  امروزه  .است  بوده  بشر  اصلی  هایدغدغه  از  همواره  ،آن  به  صحیح  رویکرد  و  دین

  این  در  است.  دین  به  «عرفانی   نگرش»،  هاآن  ترینمهم  از  یکی.  است  داشته  وجود  دین  به  مختلفی  هاینگرش   بازدیر

  و پیرامون  شمردهبر  عقل   از   باالتر  منبعی   را   وشهودکشف  همواره   که   است   پا دیر  سنتی  یاسالم  تصوف  و   عرفان   سنت   ، میان

  نام   با  ایاندیشه  هجدهم قرن  از  مسیحیت  و عالم  غرب  در  ،دیگر  طرف  از  اند.گفته  سخن هاآن  و رابطه  عرفان  عقل،  دین،

  یگدیگر  با  و باطن  و عقل  دین  ۀرابط  نیز  نانآ  ۀاندیش  محـور  و  شد  آغاز   افراطی  گراییعقل  با  مقابله  در  «دینی  ۀتجرب»

.  است  کرده   جلب  خودبه  را  معاصر  اندیشمندان   توجه  و  است  یافته  تام   رواج  غرب   در   فکری  گرایش  این  امروزه.  است  بوده

  تعیین   اما  است،  بوده  مطرح  بشر  برای  مختلف  انحای  به  همواره  درونی،  تأمالت  طریق  از   معنا   عالم  با  ارتباط   کهاین   »با

  در   نظری  تحوالت   پی   در   که   است  متأخری  اهتمام  «دینی   ۀتجرب»  نامبه  مشخصی   و  واحد  مفهوم   در   آن  دنر کپیدا

 (. 93 :1387 زند،شجاعی ) است«  آمده پدید دین  به رویکرد و دینی  های رهیافت

  تباط را  حساس و ا  مواجهه  آگاهی،   با   همراه  درونی   احساس  پیدایش   یا   بالواسطه  و  مستقیم   شخصی،   دریافت  و   درک  هر

  معارفی   و   آثار   حاوی   یا   مستلزم  بوده،   تجربه  متعلق   به  تام   سرسپردگی  و   او  طبیعی فوق  تجلیات  یا (  خداوند)  متعالی   امر  با

  اش پیشینه  آشناترین  در  «دینی  ۀتجرب»(.  4۵  :1381  رحیمیان،)   تاس  « دینی  ۀتجرب»  کارکردی  لحاظ  به  باشد،  دینی 

  استیس، والتر چون فیلسوفانی  سوی از و سپس  وابسته آلمانی  کالسیک  دان الهی و فیلسوف  «ماخر شالیر» هایایده به

  حفظ   برای  که   است   نظریه  این   اصلی   طراحان   از   یکی   ماخر.  شد  گرفتهپی  پراگماتیست   فیلسوف  جیمز  ویلیام   اتو،   رودلف

و    کرد  طرح  را  آن  بودند  کشیده   پیش   شناسی و معرفت  تجربی   علم   پیشرفت  که   کنی بنیان  شبهات  برابر  در   مسیحیت 

  مطلق  واقعیت   به  واسطهبی  و اتکای   درونی  احساس  دینی  و گوهر  دارد  مستقلی  هویت  دین   ،منظر  این  از .  داد  پرورش

  یا   مقام  یا  حال  صورتبه  دینی  و  باطنی  تجارب  از  دسته  »آن  از  است  عبارت(  مسلمان  عارفان   نزد)  عرفانی  ۀتجرب.  است

  –   آن  تجلیات  یا  متعالی  امر  با  مواجهه  نظیر)  دینی  تجربه  هایویژگی  همه  با  درازآلو  حالعیندر  بالواسطه،  معرفتی

  کننده   تجربه  فرد   بخشی   تعالی  مستلزم   که   معرفتی   تجارب   در   عینیت   احساس   نیز   و(  …و   آوری تعهد  و   قداست   احساس

.  انجامدمی  بقا   و  فنا   ۀتجرببه  نهایتدر  و  الهی   اخالق  به  او  تخلق  و  فرد   زندگی   در( زودگذر   یا   دیرپا ) تحول  نوعیبه  و  است

  یا   عینیت  احساس  گرایانه،وحدت  بینش  اند؛کرده  ذکر   قرار  بدین  را   عرفانی  ۀتجرب  هایویژگی  تطبیقی،  عرفان  منظراز

 :1381  رحیمیان، )   ناپذیری  وصف  و   نمایی   تناقض   الوهی،  حرمت  و   تقدس   احساس   خرسندی،   و   نشاط  و   احساس   واقعیت، 

۵2 .)   

  وی  دیدگاه   از .  بود  نوزدهم   قرن   پایان   آلمان   در  بنیادین   کالمی   و   فلسفی   های گرایش  وارث(  1937-1869)  اوتو  رودلف 

  »امر   رانآ  و  غیرعقالنی   ۀجنب  هم  و  دارد   عقالنی  ۀجنب  هم  که  آیدمی  پدید  حقیقتی  با  آدمی   روح   رودررویی  از  دین»

  که   است  »فراعقالنی«  عنصر  ت،وهیّاول  در  غیرعقالنی   عنصر  از  مقصودش  که  کردهبیان  تصریحبه  وی.  نامدقدسی« می

  خادمی،)  «خردناپذیر  یا  عقالنیضدّ  عنصر  حاوی  دین  یا  اولوهیّت  نه  است،  دین  عرفانی  و  قلبی  شهودی،  جنبه  همان

  ارتباط   از   برخاسته   احساس  از   ، «است  کرده  معرفی   مقدّس   امر  یرعقالنی غ   و  عاطفی   ۀتجرب  را   دین»   که  وی(.  1۵3:  138۵

  نوعی  با  که  مهابت  از  احساسی.  کندمی  دینی« یاد   ۀ»تجرب  عنوانبه  و ناگفتنی   متفاوت  است   سیاحسا  که   مینوی  امر  با

 (.97 :1387 زند،شجاعی) است شده همراه مجذوبیّت

  ترینمهم  از   را  معنویت  آمد وحساب میشناسی بهروان  در   گرایانهانسان   نبش ج   هم بود که پدر  مزلو  در کنار او، آبراهام

  چارچوب  در  تنها  که   دینی  نیازهای   شناسانهآسیب  عوامل  به  پرداختن  جایبه  و  دانستمی  گرایینانسا  نگرش  عنصر

  دینی شبه  یا  دینی  مورا  به  انسان   نیازمندی   و  بشر  حیات  ارزشی  فلسفه   خصوص در  نکاتی  ارائه  به  بود  معناپذیر  کلیسا
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 ری غفاعذار ، سرابیفرهمند   حمد م ،شیخلوند فاطمه   ،اصلشوکتی  شیرین 

 

  احساس   سراسر  که  ییأمبد  به  و   سازد  فارق  ماده  رسراس  جهان  از  را  انسان  الوهی  و  معنوی  التزامی  آن  پی   در   که   پردازدمی

  که  نبود   باور   این   بر  و   نداشت  مخالفتی   خود   خودی   به  نهادینه  دین   با  مزلو .  شود  رهنمون  است،   بودن   معنادار  شورانگیز

  چه   دینی،   تجربه  اصلی  جوهره  و  لباب  و  لب»   که  بود  مدعی  او  واقعدر.  است  الحادی  نگرش  قبول،م   فلسفی  دیدگاه  تنها

 (.  33 :1387 مازلو،)  «است پذیرامکان الحادی  بافتی در چه و فراطبیعی  و  خداباورانه بافتی  در

که موالنا در  است. اینهای مولوی و فیلسوفان معاصر غربی  چه مورد توجه ما در این پژوهش است، شباهت اندیشهآن

ارزش مطالعه و    رسند، همیشه ن به آن مییافته که فیلسوفان اکنوهایی دستها پیش به همان سخنان و اندیشهقرن

 تر است. های عرفانی از طریق اشعار موالنا قدر مسلم زیباتر و حتی آسانپژوهش دارد. در این مورد هم درک تجربه

  علت   یک   معلول  تنها   را  آن  تواننمی  و  نبوده  اتفاقی   امر  یک  مولوی  عرفانی  هایتجربه  نرسید   ظهور  باید اذعان داشت به

  هایپدیده  پذیریداللت  فهم   ارواح،   دنیای   به   کودکی   اوان  همان   از  مولوی  که   پذیرفت   باید  بلکه   دانست، (  شمس  با   دیدار )

  بوده   محشور  موالنا  زندگی (.  1۵  :137۵  کوب،زرین)  ورزیدمی  اهتمام  روح  معنای   فهم   و   فرشتگان  وجود  درک  طبیعی، 

  اعم   موالنا  عرفانی   تجارب .  است  شده  منعکس  معنوی   مثنوی  جمله از  او   آثار  در  ها آن  از  پاری   که   عرفانی   تجارب   انواع  از

  همچنین .  است  بوده  هاآن  همه  اساس  و  اصل  انفسی  تجارب  که  است  بوده  دریافتی  و  دیداری  شنیداری،   انفسی،  آفاقی،   از

 : 1384  قنبری، )  است  پرداخته  ها آن  تفسیر  و  تعبیر  و  توصیف  به  نیز   خود  و  داند می  توصیف  قابل  را   عرفانی   تجارب  موالنا

10۵ .) 

  صریحی   ایاشاره  هیچ  آن،  اخص  معنایبه  عرفانی  هایتجربه  از  اعم  باطنی،  هایتجربه  و  احوال  به  خود  آثار  در  موالنا

  یا  «عرفانی  تجربه»  ۀواژ  هرگز   همچنین  وی.  است  خداوند  در  وی  استغراق  از  حاکی  او  آثار   کل  حال  عین  در  اما   ندارد؛

  که  چهآن با محتوا در که  نامدمی «دل وحی»  را هاحالت  این او بلکه است،  نبرده کاربه خود  ر عااش در را « دینی ۀتجرب»

  پژوهش   این   در   ما   باتوجه به این موضوعات هدف (.  8۵  :1384  قنبری، )   دارد   خوانیهم  شود،می  نامیده  دینی   ۀتجرب  امروز

  تجربه   این   صاحب   و   واجد  خود   که  است  « موالنا  ین الدلجال »  دیدگاه   و  اسالمی   عرفان   ظر مناز  «عرفانی   ۀتجرب»  بررسی

شود.  زلو بررسی میموالنا و رودلف و م  در دیدگاه نی این مقوله نیز  جایگاهی هنر و زیبایی در اندیشۀ عرفابه  توجه با  .است

 ای انجام شده است.نابع کتابخانههای مدادهل و با تکیه بر و تحلی ژوهش حاضر به روش توصیفی پ
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داند. عالم یکپارچه زیباست  حقیقت و هستی انسان و عالم که عالم را تجّلی حُسن و جمال الهی می  ، در نگرش عرفانی

برای   زیبایی  شناختی و ابژکتیو است. هنر وبلکه امری وجود  باشدمی  شناختی و سوبژکتیونه امری معرفت زیبایی  و

بلکه عبانه یک مفهوم   زیبایی  ی است که در آناتجربه  موالنا  شاعر عارفی همچون از حقیقت زنده  خاص  رت است 

  ۀ دربار موالنا  آراء و نظریات  ، برای درک و شناخت حقیقت  ای کند و وسیلهذات حق نزدیک میان را بهای که انسیگانه

 موالنا نزد زیبایی ادراکاع نوعی خداشناسی عرفانی است. عالشتحت زیبایی مدارانه و اسالمی و هنر وصرفاً دین یزیبای 

 زیبایی   بحث هنر و  نظر اواز   یبای زی  و  خیر  ،به مبدأ وجودو اتصال    سوی هدایتلذّت حسی نیست بلکه راهی است به

در عالم را برای کسی که انسی   زیبایی  درک جایگاه حُسن و  موالنا  الشعاع نوعی خداشناسی عرفانی است. همچنینتحت

را به مساوات هم   زیبایی   پندارد که وجود حقیقی و یر ممکن میخبر است دشوار بلکه غبا آن ندارد و از آن عالم بی

  (.231: 1398نجفی، احمدی، )  واقع عالم تجّلی و ظهور خداوند در این عالم ناسوت استرداند که دمی

از   هنر  اشاره کرده است. اوج  اع و نقاشیادبیات، سم  هار هنر؛ موسیقی،ویژه مثنوی معنوی، به چدر آثار خود به  النامو

داند و  را ذاتی و معنوی می هنر  طور کلیهای اوست که بهاو تجسم اندیشه هنر  است بوده و زیبایی  دیدگاه او درک

https://www.sid.ir/search/paper/زیبایی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/مولانا/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/مولانا/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/مولانا/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/زیبایی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/مولانا/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/زیبایی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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های بشری  های بسیار پیچیده و مبهم فعالیتلهیکی از مقو هنر  واقعدر  سازد.مخاطبان خود را با دیدگاهی نو آشنا می

مطالعات هنر، مستلزم    بسیار متفاوت هستند؛ بنابراین   ۀهنری و شناخت دقیق علمی آن دو مقول  د امرتولی که    است

های عقل علمی بررسی کرد که در این مقاله به  لفهؤقالب م ای است تا بتوان تخیل خالق هنری را در رشتهنگاهی میان

. بررسی این دیدگاه مهر تأییدی بر این  (1:  1397،  )احمدی  هایش مورد بررسی قرار گرفته استو ویژگی هنر  صاراخت

 تباط نزدیکی میان دین، هنر، زیبایی وجود دارد. ۀ عرفانی موالنا ارنکته است که در اندیش

 

 موالنا و  غرب فالسفه دینی تجربه  افتراق و  اشتراک وجوه .2

  در   ها رااین ویژگی  توانمی  اند،دهکر  یاد  عرفانی  تجارب  مشترک  های ویژگی  عنوانبه  مزلو   اتو و  هک  مواردی  بررسی  اب

 .  مطرح کرد چند بخش اساسی 

 

 وحدت/ وحدت انفسی  .2.1

.  «توحد   مشاهده  عرفان»   و  «نگریدرون  عرفان: »داندمی  دسته  دو  را  عرفانی  اربجت  غربی«  و  شرقی   »عرفان   کتاب  در  اتو

  شودمی  غرق  آن  ژرفای  در  کرده  توجه  دخو  درون  به  و  گیردمی  کناره  خود  پیرامون  اشیای  از  عارف  گری،ندرون  عرفان  در

.  است  نهفته  او  روح  ۀنقط  تریننهایی  یا  مرکز  در  او  اعتقاد   به  که  بیابد  را  بنیادی   یا  عمق  یا  قدسی  قدرت   تا  کوشدمی  و

  نگری، درون عرفان در .  شود  انگاشته   یکی   جهان   بنیان  و اساس  با   یا  عارف  ن راستی  خود   با   است   ممکن  قدسی  قدرت   این

  با  امر  این .  یابد  راه   آگاهش  ضمیر  به   نتواند  احساسی  هیچ  تا   سازد   مسدود  را   اش جسمانی  حواس  ۀروزن  دکوشمی  عارف

  دیگر سازد،  متمرکز  نقطه  یک   بر  را  خویش  توجه  همه  شود  موفق  هرگاه  انسان.  پذیردمی  صورت  امر  ک ی   بر  کامل  تمرکز

  از  که این  از  پس   عارف .  بنددمیبر  رخت  او   هشیار  ضمیر  ۀ صحن  از  آن،   مانند  و  درد   احساس  حتی   احساسات،   و   هاصورت

  همه  تا  کوشدمی  د، کن   پاک  ش خوی  ضمیر  صفحه   از   را  حس   هایصورت  همه   شد   موفق  و   شد  رها   احساس   هجوم

  هیچ   ، مرحله  این  در .  بزداید  آن  از   را  ذهنی   ات محتوی  دیگر  و   خواهش  و   یل م  استداللی،   و  عقلی   طرق   انتزاعی،   های اندیشه

  در   گوناگون  عرفای  چهآن  بنابر.  است  محض  خالء  و  وارگی  تهی  ماند،می  چهآن  و  ماند  نخواهد  قیبا   ذهنی  محتوای

 .  دهدمی دست  آنان به محض آگاهی  یا  هشیاری حالت  ای،مرحله چنین در  د،ناکرده  گزارش بارهاین

  دو   هر  نقیضین   ارتفاع  اعتنام ۀ  قاعد  و   نقیضین   اجتماع   امتناع  ۀ قاعد  بین، وحدت  عرفانی   ۀبتجر  در  که   است   معتقد   توا

  هندسه   که  گونههمان .  گیـردمی  دهندی  را   قاعـده  دو  ایـن  که  آیدمی  پدید  عرفان  خاص  منطق  ،او  تعبیربه  .شوندمی  مرتفع

  به.  گیردمی  نادیده  را  موضوع  اصل  دو  هم  عرفانی  منطق  گذارد،می  کنار  را  متوازی  خطوط  موضوع  اصل  غیراقلیدسی،

  وحدت، ۀمشاهد عرفان  اتو اعتقاد به. کندمی بروز دیالتیک مفهوم و ضدین وحدت و اضداد عجم که است جهت همین

  با   و  یگرید  با  هرکدام  طبیعی،  هایپدیده.  کندمی  درک  را   طبیعت  وحدت  عارف  نخست،  ۀمرحل  در:  دارد  مرحله  سه

 (. 48 :1380 اتو،)  ایستدمی زمان و گردند می مرئی و درخشنده  شفاف، اشیاء. شوندمی یکی عارف

ها  ها، کثرتحجاب، هاها، نامهای سالک برای در هم شکستن صورتها و مجاهدتها و مرارتاز نظر موالنا »تمام تالش

ی استاد و عنایت  با راهنمای  گاه که سالکهاست و آنگانگیو نهایتا رسیدن به کشف وجود واحد مطلق و رفع تمام دو

کند »در این مقام او از عمق جان و با تمام وجود، نه صرفاً  شود وحدت را تجربه میمی  خدا به مقام مکاشفه عرفانی نایل

رتوی از صفات  چه دارد مطلقاً از خداست، او چیزی نیست مگر پآناش و هرد که همه هستینکبه طور نظری، درک می

 (. 204: 1390هان را ظاهر سازد« )چیتیک، پرودگار که گنج ن
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 نفسی وحدت / وحدت ا  .2.2

  مطلق وجود با یگانگی ابراز و وجود حقیقت از سخن جاهر که  دارد  اشاره اصل این به مثنوی ابیات از بسیاری در موالنا

  مقوله  این  و  ماند درمی  تن فگ  از  زبانش   بشناسد،  را  خدا  که  ایبنده  کهچرا  است؛   چاره  تنها   بستنفرودم  آید،می  میانبه

  سخن تا  ندارد  وجود  ثالثی و  ثانی شخص وحدت  فضای  در   و است  گفتار قابل رت ثک  تنها. است بیان  و  توصیف فراسوی

خداوند  به آتش از فنای کبریت در آتش یا عارف در د کردن عارف به کبریت و خداوند گوید. مولوی در غزل زیر با مانن 

 گوید: میو اتحاد یافتن آن دو سخن 
 که منم بر در در بر گشاهین

 

 رضابستن در نیست نشان   

 ( 2798،  1363)موالنا،       

 

 ای و شراب و همه فنا گشتیم تو مانده 

 

 را؟  ز خویشتن چه نهان کنی تو سیما 

 ( 2370)همان،ب  

 عاقبت از مشرق جان تیغ زد چون افتاب

 

 و در مال   جست او را در خألآنکه جان می 

 ( 1618  )همان،ب

 وحدت آفاقی و ادراک انضمامی از واحد   .2.3

  و   اندبوده  یگانه  آدمیان  که   است   این  نکته  اولین  یعنی  است؛  شده  مطرح  ها انسان  میان  در   ابتدا   وحدت،  لویوم  نظر  از

  و   ولی زن  سیر   یک  باید   انسان   مولوی   نظر  به   .بودند  یکی   خدا  با   نیز  تکوین   از   پیش   و   شدند متکثر  طبیعت   به  نزول   از   پس

  عرفانی   دیدگاه   متضمن  ، نکته  این .  یابد  دست   مجدد   شتهاد  قرار   آن  در   که  وحدتی   آن   به   تا  کند   طی   را   صعودی   سپس

  را  « عدم»  موالنا   مثنوی،  مواضع   از   بسیاری  در.  اشدبیم   خمس  حضرات  طی   و   صعود  و   نزول  قوس  ی درباره  اسالمی

 .  آورده است ثابته ناعیا معنی  با مترادف

 ن روبندهاربوده از بتاعاشقان اندر 

 

 زن   زانکه در وحدت نباشد نقش های مرد و 

 (20۵14 ،1363)موالنا،

 زین گذر کن صفت یار شکر بخش بگو

 

 که ز عشوه شکرش ذره به ذره دهن است 

 (4349ن، )هما

 هر هستی ای در وصل اصل اصل خود

 

 نان اندر نما خنبک زنان بر نیستی دستک ز  

 ( 436)همان، 

 زبانی ه گفت بیزهر ذره ب

 

 پیامست و پیامست و پیامست  

 ( 3830)همان،

 معرفت بخش بودن و یقینی بودن   .2.4

تر از  هم معرفتی بسیار عمیقنی است، آنشفه عرفازایی مکابخشی و معرفتهای مکاشفه عرفانی معرفتاز ویژگییکی

و آن را تجربه کرده است.    باطن مواجه شده ها گذشته و با  ها و حجابکاشف، از صورتکه مچرا؛  های ظاهریمعرفت

بخشی مکاشفه تأکید دارند. »این نکته مورد وفاق تمام صوفیه و عارفان است که  ر عنصر معرفتعرفا و صوفیه ب  ۀهم

دانند و علم حاصل از آن  ین منبع میترین و باالتراز منابع تولید علم و معرفت است، بلکه آن را مهمتنها یکیهکشف ن

   .(246: 1389نامند« )فعالی، لم ارثی، لدنی و باطنی میرا ع
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  درعین  و  اربسی  نیرومندی  احساس  کرانه،بی   اندازیچشم  گشودن  احساس  با  همراه  عارفانه  هایتجربه  مزلو،  دگاهید  از

  ت،سا(  خودیبی)  زمان   و  مکان   در   خود   مقام   دن دا  دست  از   سرانجام   و   سرور،   و  وجد   و   حیرت  احساس   بسیار،     عجز  حال

  آگاهی  ما   که  شودمی  متذکر  مزلو   حال،درعین  است.  تهوسپی  وقوعبه  ارزشمند   و   مهم  غایتبه  چیزی  که   احساس  این  با

  دستبه   نحوی  به  تجربه  این  که  است  این  دانیممی  که  چیزی  تنها  نداریم؛  جوا  تجربه  به  یافتندست  چگونگی  به  معرفتی  و

  از  بیش   نوعی به  انسان   شود،می  ناپدید   دیگر  ایلحظه  و  شود می  پدیدار   ایلحظه  که   کمانی  رنگین   مثل   درست .  آیدمی

  هایتجربه»  دیگر،  بیانی  هب.  ندارد  دوامی  که  کند  حفظ   را  آگاهی   از  حالتی   یا   وضعیت  کوشدمی  کند،   جدیدی  تالش  کهآن

  نه  و  کرد  خریداری  را  هاآن  توانمی  نه  که  هستند  جذبه  ظات لح   لحظات،  این.  است  خودشکوفایی  گذرای  لحظات  اوج،

  خوشی   از  اوج  تجربه  در   باید   انسان .  پرداخت  هاآن  وجویجست  به  وانتمی  حتی   نه   و  کرد  تضمین   را  آن   وقوع  توانمی

 (. 37 :1387 مزلو،)  «درآید  وجد به

 
 دا بخشی تجارب عرفانی و موهوبی بودن معرفت عرفانی از سوی خمعرفت  .3

  جمهور، ابی  ابن)  «مِنالمُؤ  عَبدی  َقلبُ  یَسَعُنی  لکن  وَ   سَمائی  ال   وَ  أرضی   نیعُیَسَ  ال»   قدسی  حدیث  به   اشاره  با  موالنا

  ، 109:  1373  مولوی، )  است   خداوند   ه نظرگا  و  شهود   محل  عارف   دل   گنجایش   که   کند می  بیان   آشکارا (  7  /4  :ق140۵

  راه  عالِمان   تنها  قلبی   شهود  صاحبان   بنابراین  است؛  قلب  و   جان   مطمئن،   فتوای  و  صحیح   محک  تنها  او  نظراز(.  193

  مؤذّنان،   همچون  معرفت  کسب  راه  در  است. صاحبدالن  شده  اهللمعرفت  اهگیتجل  ایشان  دل   آیینۀ  جهت  شش  و  اندحقّ

  وحی  منبع   از   قیممست   الهی  اسرار  بر  وقوفشان   چون  ؛(433:  همان)  اندمصون  و   معصوم  اشتباهی   و  خطا   هر  از   و  راستگو

در    ؛(919  ،۵62  ،408:  همان )  نیست  حقانی  خاطر  و  وحی  جز  چیزی   هاآن  قلبی   طرخوا  همه   و  است  شده   گرفته   الهی

  محدود   گستره   از   که   تس ا  شناسی معرفت  شیوه  ترینمطمئن  عارف   قلبی   شهود   یا(  991:  همان)  وحی   منطق   نتیجه،

 . (۵۵0 ،323 ،281 ،193: همان)  است امان  در و رفرات  ناقص، و جزئی عقل  خطاهای  و کسبی علوم  ادراکات

 هزار گونه ادب جان ز عشق آموزد 

 

 مکتب ها  که آن ادب نتوان یافتن ز  

 (2608 ،1363)موالنا،

 معرفتش آن شکر ستان داد می

 

 مست شدم برد مرا تا به کجاها  

 ( 6۵0همان، )

 دل سخنِ چین است از چین ضمیر 

 

 ه ها وحی جویان اندر آن چین شیو 

 ( 1968)همان، 

 یدستی دال آخر از هجران به وصلش در رس 

 

 صد هزاران سرّ سرّ جان شنیدستی دال  

 ( 1663)همان، 

 قرین صد هزاران نقش و معنی 

 این نقش و معنی است ۀ که جنبانند

 

 وحیدی استنهان تصریف سلطان  

 های شاخ بیدی استرقص چو بادی

 (3773-3772)همان، 

 بودن معرفت عرفانی بخشیقین  .3.1

  دین  ذاتی   تضای ق ا   که  است  معتقد  مولوی  سخن  دیگر  به.  زداییحیرت  نه  است   یزایحیرت  برمبتنی  مولوی  شناسیدین

  آن   نتیجه  و  خیزدمی  بر  غفلت  و  جهل  از  که  حیرتی  یکی:  است  نوع  دو  حیرت  البته.  است  داردین   در  حیرت  ایجاد
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  است  دوم  ۀگون  ینهم  موالنا  مراد  که  است  معرفت  و  دانایی  آن  منشاء  که  یرتیح  دیگری  و  است  ایمانیبی  و  گمراهی

  حیرت )  جدل   و   بحث  اهل  که این   از   و   دهد می  نشان   ایویژه  حساسیت   بحث   این   در   خود  مولوی(.  ۵48:  1382  زمانی، )

  در  و  رسدمی  ظن  به  فلسفی  برهان  مولوی  نظراز.  کندمی  پرهیز  سخت  گیرند،  قیاس(  فیلسوفانه  شک )  با  را(  عارفانه

  را  فلسفی   شک  پیچش  مولوی. رسدمی الیقین عین به رؤیت و  عیان  با  توأم ن عارفا  حیرت اما  شود؛ می الیقینعلم  نتیجه

  که   شودمی  حاصل  چنین  ،مباحث  این  از(.  148:  1373  سروش،)  دهدمی  ترجیح  آن  بر  را  ابلهی  و  داندمی  ایمان  منافی

  ماهیت  در   مولوی نظرمورد یقین  است،  کرده  خدا شناخت در فلسفه  و  جزئی عقل  ر د مولوی که  هایی مذمّت به توجه با

  به  نیازمند   کمال  به  رسیدن  راه  در  و   دینداری  و   دنیا  ساحت  در  را  آدمی   وی   بلکه  باشد؛  عملی  سنخ   از  تواندنمی  ایمان

  حسی  قراین  ۀ واسط  بدون  که ستا  عارفانه  شهودی   معرفت،  گونهاین   عالی سطح  و   داندمی  برانداز  تردید   تی رفمع  و  یقین 

 .آیدمی دست به ملکوت عام شهود  و الهی  جزیه با عقلی  مقوالت  و

 چون چشم دگر درو گشادیم 

 

 جو نخریم ما یقین را  ک ی 

 (1321 :1363)موالنا،

 ست بار نیای غم اگر مو شوی پیش منت

 

 انکار نیست ۀیقین سرک ۀدر شکرین 

 (4977)همان، 

 سرار آسمان نرسد ا ستانهآبر 

 

 به بام فقر و یقین هیچ نردبان نرسد 

 (9۵48)همان، 

 

 ناپذیری تجارب عرفانی بیان .3

که این    است. کسی دهند، سلبی قرار می 2را در زمره احوال عرفانی  1ب آن، حالتی نفسانی بسای که بهترین نشانهآسان

توان در قالب الفاظ، گزارشی رسا از محتویات آن داد.  و نمی کند که تعبیرناپذیر است دهد بیان میبه او دست میحال 

را به دیگران توصیف کرد یا انتقال داد.  توان آنحالت باید مستقیم توسط شخص تجربه شود، نمیفیت این نتیجه کیدر

تواند برای  های عقلی. هیچ کس نمیاند تا حالتهای احساسیعرفانی بیشتر شبیه حالت  ۀبه دلیل همین ویژگی، تجرب

  ادعا  عارفان »فیت یا شان آن احساس چیست...  گاه احساس خاصی را نداشته است، روشن سازد که کی شخصی که هیچ

  اتو  زعمبه.  «آن  نظایر   و   دآی نمی  در   الفاظ   کسوت   به   و  است  ناگفتنی   گر حاالت عرفانی تجربهشخص    احوال  که   کنند می

 (.  32: 1380 اتو،)  القولندمتفق عرفا   ۀهم اخیر  ویژگی در

خودی،  از: احساس تمامیت، اتحاد و یکپارچگی، آرامش خودبههایی دارند که عبارتنداز دیدگاه مزلو، تجارب اوج ویژگی

قابلیتبودن، بهرهتمامی خودبه ها، خودانگیختگی،  ها و ترسوانع، محدودیتن از مشدهای خویش، رها گیری از تمام 

وی غیرقابل  حنشدن بهبودن و مورد لطف حق واقعزمان کودک و بالغبودن، همنیازی و غنیجا و اکنون، بیزیستن در این

 (. 10۵: 1390توصیف )سلمانی، 

بازگدر امکان  تجخصوص  انتقال  و  دیگرانویی  به  تجربه  یا صاحب  عارف  سوی  از  عرفانی  رارب  غالب  أ،  و  مشهور  ی 

ای از غزلیات  دانیم که موالنا در پارهیز چنین رای و نظری دارد؟ میبودن این تجارب است. اما آیا موالنا نناپذیربیان

نا آن را خطاب به  امر است که موال  خاموشی یا خموش یا خمش تخلص کرده است. این کلمه در اصل فعل  خویش به

 
1 . State of mind 
2 . Mystical States 
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رفانی و ممکن  بودن تجارب عناپذیرای دارد. بیاننا به خاموشی خویش، دواعی چهارگانهکند. دعوت موالخویش صادر می

ی او برای سکوت کردن. دومین  تنها انگیزهست و نهها به دیگران، نخستین داعی موالنا به خاموشی انبودن انتقال آن

خاموش موالنیداعی  اوست.  چشم  در  سکوت  و  خاموشی  دانستن  ارزشمند  او،  فروگزیدن  دم  دریا  ا  همچون  و  بستن 

علت حضور نامحرمان و نااهالنی بود که موالنا از بیان  اموشی موالنا بهخ  ، داند. داعی سومماندن را فضیلت میخاموش

پذیر بودن معارف  واقع بیان ماندن درنا برای خاموشورزید. داعی چهارم موالها غیوری میو مواجید عرفانی نزد آنحقایق  

و اصطالحاً اسراری را که نباید  موالنا بیش از حد اجازه داده شده سخن گفته  جهت که  فانی است، اما بدانو حقایق عر 

این  کند. بنابرزند و گاه این نهیب را از خداوند ریافت میشی میکرده فاش ساخته است، بر خود نهیب خامومطرح می

پردازیم، اما با توضیحاتی که خود او در  ا میزیدن موالنخاموشی گ   ۀتبیین هر یک از دواعی چهارگان  در این بخش به

ی صورت بگیرد تا  های مقدمات گیریجا که باید از هر قسمت از سخنان او نتیجهزگو کرده است و از آنخالل اشعارش با

 نیم.  کدیگر، اشعار موالنا در این بخش را تجزیه شده ارائه می ولفصرای نهایی مولوی را آشکار سازد، بر خالف  

 

 ناپذیری بیان. 4.1

رفانی قایل به این نظریه است، که سخن از جنس دنیای مادی است و  های عبودن تجربهناپذیرمولوی در تبیین بیان

نس دنیای  خود که چرا سخن از ج ایق عرفانی که فراسوی جهان مادی است، ندارد و در تبیین نظر قدرت بازنمایی حق 

زی پیش  دارد که هرگاه انفکاک و جدایی میان اصل و فرع چیشود؟ بیان میناخته میمادی است و محصول این دنیا ش

برای واصل اتفاق میبیاید، کشش و کوشش  نیز  به اصل  فرع  یا  به کل  از  شدن جزء  یافتن  آگاهی  با  نیز  افتد. عارف 

آمیز  شود و سخنان شکوه میشمارد به هجران مبتال االهی که خود را جزئی از آن کل میاتگی روح خویش از ذدورافتاد 

افتاده از دریا به اصل خویش واصل شد،  جدا  ۀکه این قطر(. اما همین24  :1387آورد )عزیز،  ناشی از فراق بر زبان می

ان متصل شده، معدن و اصل  که روح عارف بد  حال دریای جانانعینرود، اما درن و علّت صدور آن از بین مینیاز به سخ

تی، خاصیت عالم وصال  شنوند و این شگفگویند و میولی در آن ساخت بدون نیاز به زبان، سخن می سخن نیز هست،

دارد از فرط پرسخنی قادر به  مولوی ابراز می  و غیرمادی روح است. در اثر همین اتصال به اصل و کان سخن است که 

های ذهنی و مفاهیم عقلی ساخته  بندیسبب صورتگهی کارایی زبان و ساختار سخن بهنیسـت وآن  ادای هیچ سخنـی 

دهد. بدین ترتیب  رو نشده است، کارآمد نشان میقایق ملکوتی و غیبی روبهشده توسط بشر است و مادامی که با ح 

 بندی کرد:  نی چنین دستهی زبان و عدم قدرت آن در بیان تجارب عرفاموالنا را درباره توان آراء می

 کند:  عارف حکایت می  ۀتجرب بشری در ادراک حقیقت ۀ که مولوی از تنگنای فاهماین

 ی دل چو دیدی خمش کن، ختم کن ا

 

 گنجد در القابکه آن خوبی نمی 

 (3229 ،1363)موالنا،

 ل ندیدست و فهم آنچه نبردست وهم، عق 

 

 از تو به جانم رسید، قبله از آنی مرا 

 (2304ن، )هما

 خجلم ز وصف رویش بخدا دهان ببندم 

 

 چه برد ز آبِ دریا و ز بحر، مَشِک سّقا  

 (1877 )همان، 

 ت که گفته شد، سخن از جنس دنیای مادّی است. سبب همان اسبه
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 جان، چند ازین گفت زبان بس بود ای ناطق

 

 دم و گفتار بیا بیان، بیی طبل چند زن 

 ( 476)همان، 

 و سلطان ازل و غزل، ای شهت بیاز اینرستم

 

 شت مرالن مفتعلن کمفتعلن مفتع 

 ( 484)همان، 

رو پروده  سخن و لفظ است، ولی معنا در قلب عارف ماندنی و پایدار است از همینداند  کردنی میچه که موالنا افولآن

 است: 

 بی به از »گفت« یارها کن »گفت«، 

 

 یقین هر »حادثی« را خود »ندیدی« است  

 ( 3776ان، )هم

 ستخامش کن گفت از این عالم ا

 

 ترک کن این عالم غدّاره را 

 (2872)همان، 

 دارد که از فرط پرگفتاری قادر به اظهار مکنونات قلبی و مشاهدات روحی خود نیست.  و اگر مولوی بیان می

 کر است این دهن ای غم شادی شکن، پر ش 

 

 کز شکر آکندگی ممکن گفتار نیست  

 (4987)همان، 

 ه است:  ل شدئشود به اصل و معدن سخن نال میئکل نااتصال با  ۀوقات که به تجربجهت آن است که در آن ا نیز به

 و نه گفتار استگوشاست و نهنه هوشامروز

 

 کان اصل هر اندیشه و گفتار مرا یافت  

 (3۵83)همان، 

 دولت را خواهی مزن سرنایپسته میپرانهد

 

 ها یتی دهان پر پسته آنتاند خواندن مقر 

 ( 722 )همان، 

گویی در بیان وی  اینجاست که به ظاهر، تناقض گنجد و اما اصل سخن که به تعبیر مولوی »شاه ماست« در سخن نمی 

 دهد:  یا عارفان رخ می

 دل آمد و دی به گوش جان گفت

 ت پیدا آنکه گف  ۀدرّند

 ه عذر و بهانه داری ای جان؟! چ

 

 نتان گفت ای نام تو اینکه می 

 ر نهان گفت آنکه د ۀسوزند

 نشان، نشان گفتآن کس که ز بی

 (3931-3929ان، )هم

 یلت خاموشی فض.  4.2

که  ل آنشود. دلیکند و گاه نیز به خاموشی مأمور میداند و با رغبت بدان میل میموالنا گاهی خاموشی را فضیلت می

آرامد و  زحمات و دردسرهای اهل دنیا می خاموشی هم از ۀ سطاوشمارد این است که بهموالنا خاموشی را از فضایل می

کردن  سکوت  ۀداند. تمثیل غالبی که مولوی دربارقایق عرفانی در سپهر جان میی وصول به حهم خاموشی را طریقه

ه هرچند سرشار از ذخایر و  انگارد کرا چون خاموشی دریا می  کند بسیار پرمعناست. مولوی سکوت خویشبیان می

 پرهیزد.  ها به عافیت جویان میرو و خشمناک از افشای آنت، اما ترشهای درونی اسنجگ

 ی آن نغز منی خمشی مغز منی، پردهای 

 

 کمتر فضل خمشی، کش نبود خوف و رجا  

 (488 ،1363)موالنا،
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 و شکر خبر از خمشی همچمرد سخن را چه

 

 داند، چه بود ترللال، ترللال چه خشک 

 ( 491)همان، 

 ی و غیور  خاموشی  .4.3

نااهالن و نامحرمانی در محضرش از گفتن حقایق عرفانی  علت حضور  پردازیم که بهدر این قسمت به اشعاری از موالنا می

انش بی تفاوت، بلکه با سوداهایی دیگر  اند و نه نسبت به سخنسربازده است. این اغیار نه مخاطب سخنان مولوی بوده

و  راش تولید فتنه و زحمت بود هم برای مولوی و هم برای خود ایشان. از اینند که نتیجهشددر مجلس او حاضر می

گویی. همین  چند نه از سخن کم داشت و نه از قدرت سخنورزید هرمولوی از بیان سخن نزد ایشان بسیار غیرت می

گویی بوده و مانعی  قادر به بازکم برخی از حقایق و تجارب عرفانی مولوی  سازد که دستوجه میوضع خواننده را مت

علّت بیرونی که چه بسا در اوقاتی هم مرتفع  را بازگو کند بلکه بهها  درونی یا زبانی در کار نبوده تا مولوی نتواند آن

 شده مولوی موقتاً خاموش شده است.  می

  فوق  که  است  شده  رداو  ای حیطه  به  شود،می  جان  خلوتگاه  یا   جان   درونی  ۀپهن  وارد   انسان  که  یهنگام   موالنا  دیدگاه   از

  صفات   ساحت   از  خروج  موالنا   وجود  این   با   ندارد،   خموشی   جز   نیزبا  عارف   اینجا   در .  گفت  نتوان  سخن   آن   از   و   است   زبان

 کند.می توصیه حق به واصالن برای را الهی ذات  ساحت  به رسیدن  و

 ز موال ز مـولی و ش بـاش در این مجمـع            مـگو فـاش مـگو فـاش اش خـمخمـش ب

 (. 1038، 1363)موالنا،                                                                     

 خموشید خموشید که تا فاش نگردید

 

 که اغیار گرفتست چپ و راست خدایا  

 ( 1068)همان، 

 م امّا ز رشک عا گویاترم ز بلبل

 

 مهر است بر دهانم و افغانم آرزو است 

 ( 4638ن، )هما

 پذیری نابیان.  4.4

  برای.  است  داده  نشان   عرفانی  حقایق  تنگنای زبان را در بیان   مختلف  لاشکا   به  مثنوی و دیوان  در  الدینجالل  موالنا

کردنی از  اخبار و سخنان بیان  .دارد  وجود  معمست   و  کالم،  متکلم،  موضوع،  مانع  چهار  عرفانی،  مفاهیم  و  حقایق  بیان

سبت مشک به دریا و  ها را دارد همچون نآید و موالنا حسرت بیان آنچه که در بیـان نمیه آنببتحقایق عرفانی نس 

  و رمزها  از  استعانت با صوفیان که  است  امری عرفانی  تجربه ناپذیری ای چند به معدن است. بیانپوست به مغز و قراضه

  که   است   ایاندازهبه  «معنی»  کمال  و  عظمت  ها،آن  عقیده  به.  اندگفته  سخن  آن  از  صراحتبه  یا   و   متعدد  های ثیلمت

  دهد؛ می  بازتاب  را  معنی   و صورت   تناقض  خود  بطن  در  عرفانی زبان.  کند بیان  را  آن  تواندنمی  رو هیچ  به  ظاهر  «صورت»

  ند توانمی  زبان   که   است  نهفته   «معنی»  عمق   در  ی«راز. »گیردمی  ه سرچشم  « راز»  بهنسبت  صوفیان  ادراک  از   که   تناقضی 

  سو،یک  از  معنی  بیان  ۀوسوس. دارد نگاه  ان پنه  را  راز  این کوشد می نیز  صوفی .  دهد  انتقال  مخاطب   به و  کند   بیان  را  نآ

  « صورت»  بحث . است صوفیه سخن  میراث  از  ای عمده بخش بنیان دیگر،  سوی  از معنی   بیان در زبان  ناتوانی بر اصرار  و

  سرانجام  فانی،عر  تجربه  بیان  بودن  محال  بر  موالنا  تأکید.  است   شده  رح مط  هگسترد  شکلی   به  نیز  موالنا   آثار  در   « معنی»  و

 .است کشانده «خاموشی » ساحت  به را او

 اش بخدا دهان ببندم خجلم ز وصف روی

 

 چه بَرَد ز آب دریا و ز بحر مشک سّقا  

 (1877 ،1363)موالنا،
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 یافت زبان دو سه قراضه ن چو

 وز ننگ قراضه جان عاشق

 

 ته ترک کان گفو بمشغول شد  

 ترک بازار و این دکان گفت 

 (3941-3940)همان، 

 دن تجارب عرفانی سرّ بو .5

آن از بنابر  امر مینوی،  اتو  انسان تجلی مینظر  احوال  این  انگیز و مجذوبکند، سرّی است هیبتچه در  کننده است. 

یمانی و احساس خالص دینی انسان در  رد، و از سوی دیگر، توصیف حالت ایک سو اشاره به ذات نومن داعناوین، از  

درونی دارد و    ۀمینوی، هم جنب  ۀیابد. تجربی از شدت و ضعف، ظهور و بروز میطول تاریخ است، که با مراتب متفاوت 

ر حقیقتی است که  آگاهی از هیچ بودن خود در براب  شود،که به فاعل تجربه مربوط میجابیرونی. این امر تا آن  ۀهم جنب

سو وجود فرد در برابر ی. از یک بودن، هم وجودی است و هم ارزش گردد. احساس هیچتجربه با آن مواجه می  فرد در این

واقع،  احساس مخلوقیت، ارزش فرد، و در  ۀ قدرت قاهر و غالب آن »غیرمطلق«، همچون عدم است و از سوی دیگر در سای

برابر ارزش واالی نومن، هیچ میر پدیدهرزش دیگا این احساس  .گرددها، در  با  های وجودی و ارزشی، که هر  همراه 

عنوان سرّ برای  ای بهواسطهنحو عینی و بیکاهد، نومن بهسازد و تا مرز عدم، فرو میزش تهی میچیزی را از وجود و ار

 که این آورد. اتو برای آنت بهت و حیرت و شگفتی را پدید میکند. این ویژگی نومن، در شخص حالشخص جلوه می

برد که حاکی از مغایرت  کار می دیگر« را بهترین وجه بیان کند، تعبیر »کامالًینی یا حیرت و بهت را به روشنسرّ د

 (.  27-26: 1380کامل نومن با هر امر دیگری است )اتو، 

مراد  یضاح  رای امینوی است. اتو ب  ۀهای مستقل تجربویژگی  نب اتو یکی از مینوی، از جا  ۀسرّ یا راز بودن متعلق تجرب

فرای زمان و مکان    -2  ؛بودنمطلق  به کلی دیگر بودن یا »غیر«-1جوید:  اصلی توسل می  ۀدو مشخصباره به  خود در این

دن ذات خداوند و  سیط بوخصوص بهای ادیان درمکان بودن متعلق تجربه. اتو همچنین آموزهبودن یا ابدی و ازلی و بی

از بودن متعلق  د از هر مفهوم و تصوری را دالّ بر همین بعد سرّ یا ردن خداونفراتر بویگانگی خدا در ذات و صفات و  

 تجربه فرض کرده است.  

بودن تجارب عرفانی، نظریه ای مشاهده نگردید. اما در نزد مولوی هم راز بودن  در نظریات مزلو در مورد ویژگی سرّ 

داند و »غیر«ی مطلق  اش را به »کلی دیگر« میربهلق تجمتعکه  طور صریح اشاره شده است و هم اینتعلق تجربه بهم

 شمارد.  می

 ی به گفته در دلم اسرارها ا

 

 وی برای بنده پخته کارها  

 (198۵ ،1363)موالنا،

 بیش مگو راز که دلبر بخشم 

 

 جانب من کژ نگرستن گرفت  

 (۵41۵ )همان، 

 ر مگو آنکه سخن بایدش و دیگخامش 

 

 ن شاه ماست اصل سخن بجو، اصل سخ 

 (4909 )همان، 

 دریا بجوش از تو که بی مثل گوهری

 

 در خروش که ای یار غار ما کهسار  

 ( 226۵ )همان، 

 که همتاش نیشت کنی خواجههرچه تصور

 

 ضد و همتای ماست مسکین آن بیوعاشق 

 (4878)همان، 
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  عرفانی تجارب  مانیزبی و مکانیبی .5.1

.  جاودانگی  س احسا  استیس  قول از  یا   است،  عرفانی  تجارب  بودن  ازلی  و  دیبا  همان  عرفانی  تجارب   ویژگی  این  از  منظور

  انفسی  عرفان  مختص   دارد،  وجود  واحد  تجربه  نوع  بجهت  انفسی   و  افاقی  عرفان  در که  ایمرتبه  اختالف  بنابر  ویژگی  این

:  است  حالت  این  لشام  اوج  تجربه  مزلو  دیدگاه  از  .است  آفاقی  عرفان   مختص  سوم  گیویژ  کههمچنان   شود.می  محسوب

  بسیار  و  مهم  بسیار  چیز  کهاین   از  اطمینان  با  همراه  مکان،  و  زمان  در  شتنداقرار   فقدان  و بهت،  شگفتی    جذبه  احساس

  بسیار  سردرگمی  نوعی  تجربه؛  نوع  این  در   شودمی  نیرومند  و  دگرگون  فرد  که  طوریبه  است،  افتاده   اتفاق  ارزشی   با

  جهان  تجربه  به   امر  این   ایجابی،   بیان   به.  است  کار  در  مکان  و  زمان   از   آگاهی   ن دافق   حتی   یا   و   ان کم   و   زمان   در   شاخص

  و   مکانیبی  مورد  در  اتو  رودلف  نظریات   و   آرا  در    (.36  :1393  همکاران،   و  حیدری )  است   مانند   سرمدیت  و  شمولی 

 . نیامد به دست بی المط عرفانی  تجارب زمانیبی

ش اشاره کرده است  اکه خود موالنا به ناگهانی بودن تجربهچه این شود  صل میدلخواه عرف حا  تجربه عرفانی به اختیار و

 اند.  بودن تجربه صحه گذاشتهبودن و غیراختیاریو محققان عرفان نیز بر غیراکتسابی

 یاری گزید  در جهان کس هر واست یار ما عشق

 

 و شما مست آمدست  ما عشق بیالست این کز 

 (4161 ،1363)موالنا،

 شاخ عشق اندر ازل دان بیخ عشق اندر ابد 

 

 و ساق نیست  ثری و ر عرشب این شجر را تکیه  

 (4182 )همان، 

 کان گردد جمله  هازمین گردد   مکانبی ها مکان

 

 تشریف یک لحظه دیاری را  عشق او دهد چو 

 ( 703)همان، 

 واهلل ز دور آدم تا روز رستخیز 

 

 زنادرا ین کوته نگشت و هم نشود ا 

 (2223)همان، 

 دارد: مامی عارفان جایگاهی دیگر زمانی، شب برای موالنا و تدر کنار اهمیت بی

 یک قطره ازین ساغر کار تو کند چون زر 

 این حالت اگر باشد اغلب به سحر باشد 

 

 اجانم به فدا بادا این ساغر زرین ر 

 ین راآنرا که براندازد او بستر و بال

 ( 93۵-934 )همان، 

 که نخسبیم به شب چونکه نهانی   یدشا

 

 امه بوسه دهد هر شب انجم شمری ر 

 (1087)همان، 

 گذر از خواب برادر به شب تیره چو اختر

 

 که به شب باید جستن وطن یار نهان را  

 (1088)همان، 

 هر دل که او نخفت شبی در هوای تو

 

 چون روز روشن است و هوا زو منوّرست 

 (4732)همان، 

  عرفانی  تجارب  بودنندهکنمجذوب .6

  به دست   این   ها، آن  حاالت  از   احوال،  این   ۀهم  با   ولی   کنند، می  خودداری   تفصیل به  دخو  حال   بیان  از  عارفان   کهآن  با

  «خوشبینی»  فلسفی   مفاهیم   آن   از  یکی.  ندامتمایل  هستند،   فلسفی   کامالً   که   مفاهیمی   از  بعضی   طرف  به   آنان :  که  آید می
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  بسیاری،   به  کمی  از  کهاین  مثل   شویم،می  وارد   عرفان   به جهان  خود  معمولی   دنیای   از   که است،  « عالم وحدت»  ریدیگ  و

  رسیده  خاطر  فراغت   و  آرامش   به  ناراحتی   و  پریشانی  از  که  است  این   مثل  ، حالعیندر.  ایمدرآمده  بزرگی  به  کوچکی  از

  انکار  داریم،   قبول   و   هستیم   تسلیم   ما   که  آن اندازه  حالت،   آن   در .  یمبین می  ها یگانی  و   هاآشتی  عالم  را   عالم   آن   ما .  باشیم

  صلح  رفته،  میان  از  اختالفات  آغوش گرفته،  در  را  حدودها  و  هانهایت  همه  نهایت، بی  عالم،  آن   در.  کنیمنمی  رد    و  داریمن

  : 1379  رسون،تپ )  رسانند می  نهایی   حقیقتبه  را   شما   شود،می  نفی   چیز همه  که جا آن  آید،می  به عمل   کلی   ۀتشوی  و   کونین

106.)  

  به  و  کمتر تضاد  به  آنان  است،   اوج   و  عرفانی  تجارب   صاحب در مثبت  نگاه  خلق  عرفانی،  ۀربتج  کارکردهای   از  مزلو  نظربه

  نیستند   قائل  شر  برای  موجودیتی  و  دمایننمی  تلقی  عادالنه  و  خیر  مطلقاً   را  چیز  همه  نیز  و  نگرندمی  بیشتر  هاشباهت

  انسان   زندگی  عرفانی  تجربه  وی  نظربه.  کنندنمی  توجهی  هازشتی  به  خود  زیبانگر  نگاه  با  آنان.  دبپذیرن  را  آن  بخواهند  که

  و   زیبا  چنان   آن  عرفانی   تجارب   مزلو  نظر   از.  بخشدمی  انسان   زندگی   به  ویژه   آرامشی  و  وجد   ، شور  و   دهکر  دگرگون  را

  هاییروش  کارگیری به  پی  در   فرد   بنابراین.  دهدمی  سوق  مجدد  تجربه  یوسبه  را  عرفانی  یتجربه  صاحب   که  یبند دلفر

  انگیز هیبت  چیز   هر  سرّ  اتو،  ۀ عقید(. به168-16۵  :1390  سلمانی،)  نماید   تجربه  دگربار  را  عرفانی  تجربه  که  آیدمی  بر

  ۀ جنب.  است  دلکش  و  ندهایرب  کننده، مجذوب  نمایی،متناقض  طوربـه  د،گـردمی  روبهرو  او  با  که  کسی  برای  اما  است،

  مانندبی  لرزی   و   ترس  دچار  آن  برابر  در   شخص   گشته،   وارد  شخص  بر  مندانهقدرت   و  بوده  زوراور   و   تند  نومن  انگیزهیبت

  شایان  نکته.  بردمی  وفر  اشنایی  و  انس  از  ای هاله  در  را  او   داده،  آرامش  شخص  به  آن،  کنندهمجذوب  جنبه  اما  شود؛می

  آگاهی  همان  حقیقت،   در. کنندمی  تجلی   سازوار   وحدت یک  در  مغایرت،   عین  در  نومن، جنبه   دو   ن ای  که است  آن  توجه

  و  کند  تجلی  بیشتر  نومن  بیمناک   جنبه  چهآن  هر.  کندمی  جذب  خودبه  را  او  اندازد،می  هیبت  به  را  انسان  که  نومن،  از

 (. 31 :1380 اتو،) افزاید می نیز را  نومن به شخص اشتیاق  و میل  درآورد، لرزه  به را خود

  تیمّن   ویژگی   همین  اند،نهاده  تأکید   انگشت   آن  بر  مشخصاً  هر دو  زلوم  اتو و   که  عرفانی  هایتجربه  مشترک  هایویژگی  از

-مجذوب یژگیو در  را  عشق عنصر  صراحت  به اتو. است  اتو  قول  از  آن  بودن کننده مجذوب یا تجربه بودنبخشتبرک و

  را  این جنبه   گهی وان  نمایدمی  معرفی   نومن  غیرعقالنی   ۀجنب  ۀندهساز  عناصر  از   را  آن  و   کند می  لحاظ  تجربه  کنندگی

  تجربه صاحب که روستهمین از  کند،می معرفی نومن بودن جالل و  عظمت  دارای و مقدس و متبرک از برخاسته  نیز

   .داندمی دستگیری  و شفّقت  و رحمانیت مظهر  را  آن و  ورزدمی عشق نومن به

و حضور در حضرت حق است. موالنا در  حجاب از خداوند در معراجی بر فراز عالم    ۀندکن موالنا عشق رفع  ۀ یشدر اند

الوصف او را آشکار  شود یا سرور و نشاط زایدکلیات شمس، اشعار بسیاری که به عشق و مسائل مربوط به آن منتهی می

بر ویمی را باید در مجموع دیوان  و بدین جهت، کلیات شمس    کنندگی تجربه است، آوردهژگی مجذوبسازد و دالّ 

 عشق و مستی دانست.  

 

 بودنآمیزقعش .6.1

  معشوق  جز  چه  هر  از  را  عارف   دو  وجود  عشق .  است  رسانده  وحدت  به  را  موالنا   که  است  عواملی   از   یکی  معبود   به  عشق

  چنان  عاشق  که  باشد  وقت: »گویدمی  عشق  این  مورد  در  نسفی .  بینندینم  را  چیزی  معشوق  جز  دو  آن  است  کرده  جدا

  «کند  فراموش  جمله   باشد  که   چیز   هر  معشوق   غیر   بلکه   کند   اموشفر  را   معشوق   نام   که  شود  معشوق  مستغرق

  تقابل  در   عقل   شود،   عشق  از  سخن   هرجا   که  است  صوفیه   مهم   اصول   از   ستیزی عقل  و   ستاییعشق  (.160:  1379نسفی،)

  کدر  با   عقل   است   خود معتقد   پیشوایان  همانند   زنی  موالنا(.  61‑62:  1379  رازی،   الدیننجم.  رک)  گیرد می  رار ق   آن
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  ،7:  1373  مولوی،)  است  کرده   عاجز  عشق   ادراک  و  حق  شناخت  از  را  او   و  شده  سالک   سلوک  پای   عقیله   خود   محدود

372، 446، 4۵2، ۵94، ۵9۵ .) 

انسان را به    نیز معتقد است عشق ظاهری د که اسرار الهی را آشکار می کند.  دانموالنا عشق را همچون اسطرالب می

 سوی حقیقت عشق خواهد کشانید:ه تعینات، انسان را بهعشق حقیقی می کشاند زیرا عشق ب

 علّـــت عاشــق ز علّت ها جداســت 

 عاشقی گر زین سر و گر زان سر است
 

 
 عشق، اسطرالب اسرار خداست 

 سر رهبر است  عاقبت ما را بدان

 (110-1/111 ،1368مثنوی،)    

 صورت آمده وکده در نقش ای عشق چون آتش

 

 یکدم امان ده یافتی  بر کاروان دل زده 

 (۵7 ،1363)موالنا،

 ی تو مستم ای عشق با توستم وز باده

 

 وز تو بلند و پستم وقت دنا تدلّی  

 (20۵2)همان، 

 زنده به عشق سرکشم، بینی جان چرا کشم 

 

 روم چرا؟ پهلوی یار خود خوشم، یاوه چرا  

 ( 634)همان، 

 عالم زدی تو آتش  عشق  چو در

 

 چون دیگ حلواجهان گشست هم 

 (1128)همان، 

 به هر دم از زبان عشق بر ما 

 

 سالمست و سالمست و سالمست 

 (3829)همان، 

 نخوت عشق را ز مجنون پرس

 

 هاست مجنون راتا که در سر چه 

 (27۵8)همان، 

 گیرعالم او آفتاب ۀمنم ز سای

 

 ت ظل هما که سلطنت رسد آن را که یاف  

 (2۵۵8 )همان، 

 شهان چو شاه شوندد چوب خلیفهخورن

 

 جفای عشق کشیدن فن سالطین است 

 ( ۵086 )همان، 

 بودن تجارب عرفانی هیبت ناکی و انفعالی  .7

است و امری طبیعی در نظر    کی انسان جای داده مزلو در مدل نیازهای انسانی، تجارب عرفانی را در سیستم بیولوژی

یونس« است    ۀها »عقدافراد دارای دالیلی است که یکی از آن  ۀ رفانی در همظر وی عدم بروز تجارب عنگرفته است. از

انسان بر طبق آن  از عظمت، سرنوشت و بهترین استعدادهای خویش میکه  گریزند. دلیل دیگر آن  هراسند و میها 

وجود  عالی را بهاز مواجهه با امر مت   گرفتن افراد شده و احساس ترسکه موجب فاصله  مور متعالی استسازی امقدس

تواند در صورتی که از حد اعتدال بیرون نرود، عامل  آورد. البته این ترس همراه با احترام، ضرورتاً منفی نیست و میمی

ها را به دو بال یک پرنده  توجه شده و آنیان خوب و رجا رسیدن به تجارب عرفانی شود. در عرفان اسالمی به تعادل م 

وجود هر یک از  که بیها دارد، چراها و تعادل میان آنصیف نشان از اهمیت وجود هر دو آناند، این تودهکریف  توص

 ، از نظر مزلوبودن و عظمت آنبر ترس از متعالیها، پرواز برای یک پرونده ممکن نیست. مواجهه با امر متعالی عالوهآن
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تواند عاملی در جهت  انسان را نیز دارد که می  د و از پای درآوردندادن عنان خودستترسی از نابودی خویشتن و از

سرکوب نموده   ۀد آرزوهای خویش را در این زمینکن رو انسان سعی میها از این تجارب شود. از اینگرفتن انسانفاصله

: 1390)سلمانی،    دکن بودن از غرور گناه آلود، جلوگیری  حذردروغین و بربا فروتنی  و از رشد به این بعد وجودی خود،  

148  .) 

زا  انگیز و هیبتسو، حقیقتی است حشیّتسازد: از یک متجلی می  ،عرفانی خود را با دو ویژگی متقابل  ۀنظر اتو، تجرباز

آورد  حصر پدید میوحدشگفتی بی  و بهت وکند، ترس و هراسی بیکران  و به همین سبب، در کسی که او را تجربه می

از سوی دیگر، واقع بهکیتی مجذوبو  سازد.  ی خود میکشاند و شیفتهسوی خود میننده و دلربا است که سالک را 

ی  د. ویژگی هیبت ناکی را تنها اتو در بحث از تجربهوشاحساس خشیّت و خوف با حالت مقارن جذبه و شوق متعادل می

  ؛ داشتنسطوت  - 3  ؛و جالل داشتنعظمت    -2  ؛بودنمخوف-1  :کردن سه عنصراست. وی با لحاظ  اشته مینوی مد نظر د

دهد  مینوی به صاحب تجربه دست می  ۀنظر وی خوفی که در تجربپردازد. ازبه توضیح و تفصیل آن می  در این ویژگی

به هر ترس  تمایز آن نسبتنوع م  های بشری متفاوت است و این تفاوت در شدت و ضعف نیست، بلکه در با تمام خوف

 و بیم دیگر است.  

توان چنین مضمونی  مولوی باشند، ناچیز است و نمی  ۀبودن متعلق تجربتی که تنها حاکی از مخوفموالنا، ابیادر اشعار  

 :  است گر بود و تنها دو بیت ذیل در معنای مذکور قابل طرحکاری، نظاره ۀ را به عیان در سخنان موالنا در این محدود

 هر آن کز بیم تو خاموش باشد 

 

 یم استاگر چه خر، خردمند عظ 

 (3724 ،1363النا،)مو

 کشی کو که ز خوف تو نیستغصّه

 

 یا طربی کان ز رجای تو نیست؟ 

 (۵391)همان، 

  ل شده استئتحقیق حاضر، مولوی در دو مورد مدعی است با فنای در معشوق به مقامی نا  ۀاز سوی دیگر در محدود

 که خوف و رجا در آن راه ندارد: 

 تو بتی است         چون شدی معشوق از آن پس هستی مشتاق نیست تیاق تا تو مشتاقی بدان کاین اش 

 ی خوف و رجاست           چونکه تخته و مرد فانی شد جز استغراق نیستمرد بحری دائما بر تخته

 (4186-418۵ )همان، 

اساساً خوف و رجایی  که  چرا  ؛ اوست  ۀبودن متعلق تجربمولوی، عاری از عنصر مخوف  ۀبتوان گفت تجربا وجود این، نمی

ها اشاره کرده است با خوفی که منظور اتو است تفاوت دارد. خوف مورد نظر اتو که مولوی در این دو بیت اخیر بدان

لحاظ ضعف و قوت در میزان خوف ختالف به جای دیگر و این اشود و نه هیچتقیم با نومن آشکار میمس   ۀمواجتنها در  

شود. اما خوف و رجای  که با عناصر عظمت و جالل و سطوت نیز همراه مین آنضم  نیست، بلکه در جنس آن است،

بر تعریف موسوم اهل تصوّف، از بدایت احوال ایشان است و در نهایت کارشان  مورد نظر مولوی در این دو مورد اخیر، بنا

 شود.  عارف باشد، بارز نمیحق و فنای   که مقام تجلّی 

بیش از عنصر    ،انگیزدمیبودن را در صاحب تجربه برخاک و خاکستر یا هیچ  احساسبرای عنصر عظمت و جالل که  

توان شاهد آورد. این فزونی هم در میزان اشعار و هم در قدرت احساس و تأثیرگذاری مشهود  سطوت در اشعار موالنا می

اث جا که به  وی تا آن  خوانیمزندگی بیرونی موالنا می  ۀاحساس درونی اوست که دربارر همین شدت  است. شاید در 

کرد که مورد مالیمت یاران و بزرگان  به مردم عامی از خرد و کالن تا غیر مسلمانان مبادرت میکرنش و تواضع نسبت
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چیز بودن خود در مقابل خداوند  ت از خاک و ناگرفت. به هر روی موالنا در این دسته از اشعار به صراحشهر قرار می

آورده است.  اما در خصوص  یم که در این احوال دعاهای نغز و دلسوزی نیز به زبان میست بدانگوید و جالب اسخن می

به یک تمثیل متوسل می به عنصر سطوت، موالنا همواره  به شکارچی پرمهابت و  شوابیات مربوط  د. تمثیل خداوند 

ای جز تسلیم کامل در  ید چارهسازد و این صآسانی مقهور خویش میحقیر خود را به  ی ضعیف وطعمه  مقتدری که

نماید و در عین مانند کردن  کرات نقل میبرابر خود نمی بیند. جای شگفتی در اینجاست که موالنا از این تجربه به

شدن نزد این  را به قربانیچکد خویشتن  میرحم و خونریز که از چنگال و دهانش خون  معشوق خود به شکارگری بی

 ل خواهد شد.  ئزعم وی از پس این کار به عمر جاودان ناکه بهچرا ، کندمنازع تحریض میصیاد بی

هین دست در کشیدم، روی از وفا متاب                                                         دامان تو گرفتم و دستم بتافتی 

 (3374 ،1363)موالنا،

                                                             ارها     ای افتاده از انبدانه  چه باشد هر دو عالم پیش توخود 

 (1988 )همان، 

 گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش 

 آب ما را گر بریزد ور سبو را بشکند 

 

 کو بدین شیوه بر ما بارها مست آمدست  

        سقا مست                                        مزن کین دمدر دمای برا

 (41۵2-41۵1 : ان، ابیات)هم

 

 

  و  داده  قرار  خود  همت  وجهه  را  بشر  رستگاری   و  آسودگی  و  نجات  هماره  جهان،  هایسنت  تریندیرین  ازیکی  عرفان

  ادیان،  از   یک   هر  میان،   این   . در انتقال داده است  بشری  هاینسل  به   سطر،بهسطر  و  سینهبهسینه  را  خود   خاص  تعالیم

  ریزد و در کنار آن می  خود   خاص  فرهنگی   میراث   در   رایج   اصطالحات  و   ادبیات  قالب   در   را   فرد  اصیل   عرفانی   تجربه

  و  گذاشته  فراتر  گامی  عرفان   ۀ اما فلسف   دست یابد،  الوهیت  ماهیت  و  طبیعت  فهم   به  کند می  کوشش  نیز  دین   فلسفه

یابد. در این    دست  یکدیگر  با  هاآن  محوری  ارتباط  درک  و  دریافت  طریق  از  الوهیت  از  بشر  ۀتجرب  طبیعت  به  دارد  سعی

های  یابیم. اندیشهها را در عرفان موالنا می هایی آناند که با بررسیبین فیلسوفانی چون مزلو و اتو مطالبی ارائه کرده

های  ای شباهتهم و دارانی در بیشتر جهات نزدیک بهعرف   ۀهای موالنا در باب تجرباین دو فیلسوف غربی در کنار اندیشه

 ت.  بسیار اس

بودن، داشتن نتایج مثبت،  ناپذیربودن، توصیفداند از: گذرا و انفعالیهای تجارب عرفانی را عبارت میآبراهام مزلو، ویژگی

  –ا به منتقدان پارادایم نیوتنی  شدن به آن این گروه رکه قائلبخشی،  مکانی، و در مواردی اتحاد و معرفتزمانی و بیبی

های این تجارب را برشمرده، و به  ترین ویژگیشناسان فرافردی، مزلو دقـیقدر میان روانده است.  کررتی علم بدل  دکا

 ده است.  کر هایی چون وجد و حیرت، حس ارزشمندی و ... اشاره ویژگی

  جهان   با  وحدت  و  یگانگی  مزلو،  ۀاحساس در اندیش  وجا  ۀتجرب  و   عرفانی  و  دینی   ۀتجرب  بین  های مشترکویژگی  از یکی

  بعد   درونی و  جذبه  و  سرور  بعد  بر  بیشتر  انفسی   ۀجنب  در.  باشد  داشته  انفسی  یا  آفاقی  جنبه   تواندمی  ن امرای  که  است

  حتی  و  دریا  و  کوه  مثل  منظره طبیعی   یک   دیدن با  فرد  که  است  ممکن  آفاقی  تجربه  و  شودمی  تأکید  تجربه  این  عاطفی

  و  عرفانی تجربه با لحاظی از دهدمی  ارائه اوج ۀتجرب ازمزلو  که تصویری. برسد التیح چنین به دلنواز  موسیقی شنیدن

  معنویت  برای ای گسترده  معنای او سنتی،  نگرش برخالف ، حالاین با  و کندپیدا می شباهت کلمه   سنتی معنی به دینی 



 عرفانی موالنا در تطبیق با دیدگاه رودلف و مزلو  ۀاندیش هنر و زیبایی در 298 
 ری غفاعذار ، سرابیفرهمند   حمد م ،شیخلوند فاطمه   ،اصلشوکتی  شیرین 

 

  دهنده وتکان  بسیار  اوج  ۀتجرب  زیرا  رد،ک  تحمل   طوالنی  مدت  برای  تواننمی  را   اوج  ۀتجرب   مزلو  نظربه  .گیردمینظردر

  که  است   این  اوج  ۀطرح تجرب  از  هدف.  ندارد  سازی مفهوم  قابلیت   و  نیست   توضیح   و  بیان  قابل  اوج  تجربه.  است  فرسایشی

 .شود شکوفا  انسان  یاستعدادهای بالقوه طریق این از  و دهد  تغییر جهان از  و خودش از  را  فرد  آگاهی

داند، اما از دیدگاه وی، تجلی و تحقق ذات  می و غیرعقالنی میخودی خود، امری غیرمفهون را، بهرودلف اتو هم ذات دی

واسطه و شخصی  عـرفانی و بی  ۀچـه در تجـربهای عقلی و اخالقی است که شدنی است؛ یعنی آنطریق مفهومدین، از

بهدینیک   و  دست میدار  ناگفتنی  اآید، ذات  امر قدسی است که  بینامفهوم  و  بیرونی  امر، متعلق  ۀ تجرب  واسطهین 

های ماهوی  داران، تفاوتهای شخصی غیردین کلی دیگر است و با تجربهای که بهدار است؛ تجربهشخصی عارف دین

را به تجربه عرفانی  داران  آورد و اتکای دین القی بیرون میدارد. اتو ذات دین را از چارچوب تنگ مفهوم های فلسفی و اخ

بایسته عقلی و اخالقی. سخن اتو بر سر این است که نباید این بار اخالقی و    هایداند نه به مفهوم سازیسی میامر قد

گمان  رد، بی عقالنی بایسته، بر محتوای امر قدسی چیره شود و امر قدسی کم رنگ یا فراموش شود. دین اگر باطنی دا

 ته و شایسته.  صل است؛ اما ظاهر، فرعی است بایس از آن محافظت کند. باطن، انیاز به ظاهر نیز دارد تا 

های عرفانی زیادی داشته است که در  در مقابل این دو با تحلیل اشعار موالنا به این نتایج دست یافتیم که؛ موالنا تجربه

  تب ک  در   چهآن.  داندمی  حقیقیت  و  تقلیدی   ۀدوگون  بر  را   ایمان  . مولوی دیوان شمس و مثنوی آن را بیان کرده است

  تحقیق  و   اعتقاد  به  تصدیق  را  آن   که  است  این   شده،  بیان  اتفاق   به  ایمان   ماهیت  صوصخ  در   مولوی   مثنوی  شرح  و  تفسیر 

  همچنین   وی  باشد،  حقیقی  مؤمن  نماید،  تحّقق  اجتهاد  در  و  کند  تصدیق  اعتقاد  به  سالک   چون  و  انددانسته  اجتهاد  با

  بین   تفاوت   بیان  در  و  دارد  ت درجا  البته  و   پذیردمی  نقصان  و  ت زیاد  و  نیست   تقلیدی   قول  دمجرّ  ایمان   است،  معتقد 

  ایمان  و   است  مشاهده   و  تحقیق  برمبتنی  که  اولیا  ایمان  با   نیست   کامل  و   است  محض   تقلید  برکه اغلب مبتنی  عامّه   ایمان 

  عملی  و   عاطفی  تی، معرف   ۀگانسه  عدهای بُ  ارای د  ایمان  مولوی  منظراز.  پردازدمی  درجات   این   بیان   به  است،   همان   کامل 

  دینداری  گوهر مولوی  اوالً،:  آیدمی  دستهب  چنین  این  مولوی  دیدگاه  از   دینی ۀتجرب  و  ایمان  بین   رابطه  باب   در   که   است

  البته   ثانیاً،.  باشدمی  عشق  از  ملهم  وی  نظرزا   حقیقی  ایمان  و  است   فطری  امری  که  بیندمی  خدا  با  عاشقانه  ارتباط  در  را

  با  قرابت  اثر  در   عشق  در  ورزیده   فرد  او  اعتقاد   به.  شودمی  بدل   سوزان  عشق   به  نهایتاً  مولوی  رنظمورد  سلوک  و  سیر

  ا خد  از  درک  نتیجۀ.  است  آزادتر  جسمانی  اُمور  از   دیگر  اوقات   از   بیشتر.  شودمی   برخوردار  تریفربه  جان   از   الهی   اوصاف

  عارف .  نیست  ن آ  کردن   بیان   به  قادر   هرگز  که   ایهگونبه  بود  خواهد  تجربی   ی درک  درک،  و   رفت   خواهد  باالتر  مراتببه

  حوزۀ  در  دینی تجربۀ با ایمان  ارتباط بنابراین. شناسدمی دریافتی و تجربی  صورت به هم آن عالم  ذرات تمام در را خدا

  تجربی   دریافت  و  است   ودیشه  یقیین  و  تصدیق   اعالیش  درحد  ایمان   که   د شومی  تبیین   گونهاین  مولوی   نظراز  معرفتی 

  ابعاد  تمام   بر  که   دانسته   مؤمن  سلوک  و   سیر  کلید   را   عشق  روایناز.  کندمی  فی فلس   و   عقلی  اهینبر  جانشین   را   شهودی

  باطنی  ذائقه دکان اندک قدسی  حیات در  عشق. دهدمی سیر معشوق با مشابهت سویبه را  او و گذاردمی اثر وجودیش

  گفت،  تواننمی  رواین  از .  کندمی  مبدّل   روحانی  احوال  و  لذّات  به   ار  نفسانی  حاالت  و   ذّاتل  و  بخشد می  ارتقاء   را  عاشق

  و   روحانی  ابعاد  تکامل  پرتو  در  فرد   که  است  فرآیندی  بلکه  افتد؛می  اتفاق  همیشه  برای  و   باریک   که  است  ایواقعه  ایمان

  و   قدسی  عمیق  های جربه ت  در   دینداری  لطافت   و   ظرافت لذا  کند؛می  پیدا   بیشتری   ورزیدگی   آن   بهنسبت  ایمانش  تجربی

های عرفانی موالنا اعم از آفاقی و انفسی بوده  تجربه  .دارد  توجه  دینداری  از  سطح   این  به  مولوی  هک  است   فردی  کشش

وجود آمدن  از اخالق انسانی باعث بههایی چون محیط خانواده، سنخ روانی، شمس تبریزی و برخورداری  است. زمینه

اند. با توجه ترین نقش را در این باره داشتهمهم  ده است که در این میان خانواده و شمسای عرفانی در موالنا ش هتجربه

که  چرخد؛ زیراویژه بر محور امور غیبی میهای عرفانی موالنا بهتوان گفت: تجربهی او مینامهبه اشعار موالنا و زندگی
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ذهنی،    ۀترین مقولهمین دلیل مهماوند برقرار سازد؛ بهیک، ارتباطی ژرف با خد تمام همّ و غم او آن بوده است تا از نزد

سر گذاشتن  های عرفانی را پشتیابی به تجربههای دستخداوند بوده است. موالنا زمینه  ۀفکری و قلبی موالنا، مشاهد

غرب مطرح  عرفانی که فالسفه  های  های مهم تجربهانسته است. بسیاری از ویژگیگانه و اعمال عبادی دمقامات هفت

 زایی و احساس انفعال، در اشعار مولوی کامالً مشهود است.  ناپذیری، معرفت، بیانکردند؛ اعم از اتحاد، وحدت وجود

 

 گیری نتیجه 

بخشی،  بخـشـی، معرفتـدت های مشـترک تجـارب عـرفانی شـامل؛ وحنتایج این پژوهش نشان داد ویژگی  کهطورهمان

بودن، بیناپذیبیان ها  بودن، است که این ویژگیت ناکی و انفعالیبودن، هیبکنندهزمانی، مجذوب مکانی و بیری، سرّ 

است.   آورده شده  ذیل  بررسی در  مورد  افراد  نظریات  با  بودن؛ شاخصوحدتهمراه  اصلیبخش  و  ویژگی  ترین  ترین 

، مفهوم ویژگی  حدتو  ۀمشاهد ذیل بحث از عرفان  گراست است. اتو  محققان موسوم به ذاتهای عرفانی از سوی  تجربه

نخست آن   ۀوحدت، سه مرحله قائل شده است، مرحل ۀکه اتو برای عرفان مشاهد کرده است. توضیح آن مذکور را تبیین

بخشی در عرفان آفاقی نزد  ن وحدتبا ویژگی ادراک انضمامی از واحد نزد استیس مطابقت دارد و مرحله دوم آن هما

شود، ولی اتو به جهت  انفسی منجر میلی عرفان آفاقی است که به وحدت عرفان مرحله سوم اوج و تعا استیس است و 

  و   معنویت  مزلو  شناسیروان   ی حصول آن را به مرحله سوم عرفان مشاهده وحدت دانسته است. دراختالف در شیوه

وجود  از  جزئی  روحانیت ارود.  می  شماربه  یوحدت  است  معتقد  مزلو  داشرزشآبراهام  و  روحانی  تجربههای  های  تن 

ها جدا نیست. وی بر آن است این باور غلط را که معنویـت  و استعداد ذاتى و طبیعى انسان  معنوی از وجود بیولوژیکی

گرایان افراطی  کـاوان و تجربهو، روانشـناسان پوزیتیویست، رفتارگرایان، رفتارشناسان نو روحـانیت از ما جداست، روان 

های زیادی در مورد  که در اشعار وی نمونهطوری، بهبه وحدت وجودی تجارب عرفانی معتقد بود. موالنا نیز  د کردندایجـا

ها را در دو گروه عرفان  توان آنتوان یافت. سوای آن دسته از اشعار موالنا که میوحدت وجودی تجربیات عرفانی می

نیز سخ  ۀ ات دربارای از ابیسی و عرفان آفاقی گنجاند، در پارهانف  ه  ن گفته است. از نظر وی عدم جایی است کعدم 

گردند. در  شوند. تمام موجودات عالم از آن منبع صادر میجا به آشتی و یگانگی تبدیل میها در آنها و کثرتاختالف

سکن ارواح عروج  که عدم ساحت ربوبی و الوهی است و مارد، چراعدم خیر و شر یا صالح و فساد و کفر و ایمان راه ند

عدم که پس از عبور از ظاهر    ۀزیند. مجموع توصیفات حاضر دربارانه میاز دنیای کثرات و اضداد که در آن جاودکرده  

ر توصیف وحدت  دهد که محققان عرفان دآید خواننده را به همان وادی سوق میدست میعدم به  ۀ کالم موالنا دربار

 .  کنندانفسی یا وحدت آفاقی ترسیم می

گرفته  ای مستقل تنها از سوی مزلو مورد توجه قرار هعنوان مشخصبودن تجارب عرفانی بهبخشعرفم  ،از سوی دیگر

  های عرفانیهای عرفانی معرفی نکـرده است. اتـو در تجربهعنوان یک ویژگی مستقل تجربهاست و اتو این ویژگی را به

فانی  های عربه زوال زمان و مکان در ساحت تجربهعبیر شده و منجر  آفاقی به وحدت اشیا متکثر یا همه چیز یکی است ت

های عرفانی آفاقی، عارف در ساحتی از  شود؛ بدین قرار که در تجربهگردد و به آگاهی یا هشیاری محض تعبیر میمی

الء  قولند که به یک خالنگر متفقبرای او به بار آورده و عارفان درونای نیز  هستی قرار گرفته که معرفت و آگاهی ویژه

ی یا آگاهی محض به آنان دست داده است. محض به این معنا که این هشیاری  اند...  و حالت هشیارکامل ذهنی رسیده

ای فاقد محتواست،  به هیچ موضوع و محتوای تجربی ناظر نیست و هیچ محتوایی غیر از خودش ندارد و چون چنین تجربه

دیگری نیز  ۀ  وانند. اما مشخصخاش نیز میند، ولی گاه یگانه و نامتناهیاستی تعبیر کردهعرفا اغلب از آن به خالء یا نی

معرفت برای  دیگری  مستقل  گواه  که  دارد  وجود  عارفان  تجارب  و  احوال  آن  در  و  است  ایشان  تجارب  بودن  بخش 
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اهل فضل و علوم   عارفانی که خود  مهر و عالقه به علم رسمی، بلکهتنها عارفان بینه بودن تجارب عرفانی است. ورآیقین

های عرفانی را غیرقابل مقایسه  آور بودن تجارب عرفانی، یقین حاصل از تجربهکید بر یقیناند ضمن تأرسمی زمان بوده

عرفانی دو هدف    ۀبودن تجرببخشیقین  اند. موالنا نیز در اشعار خود در خصوص های علوم بشری دانستهبا دیگر شاخه

داشتن تجربه اس عینیت یا حقیقتکی از مشخصات معرفت عرفانی و دوم اثبات احس دادن یخست نشانداشته است. ن

 نزد مولوی. 

ناپذیری از آرای مشهور در نظریات مزلو است. مزلو معتقدند که تجارب عرفانی یا حاالت برتر آگاهی معموالً  ویژگی بیان

ویش به خاموشی یا خموش تخلص کرده است. این  ای از غزلیات خگریز است. موالنا نیز در پارهیرقابل توصیف و عقلغ

کند. دعوت موالنا به خاموشی خویش، دواعی  کلمه در اصل فعل امر است که موالنا آن را خطاب به خویش صادر می

نا به خاموشی  ها به دیگران، نخستین داعی موالن نبودن انتقال آنبودن تجارب عرفانی و ممکناپذیرای دارد. بیانچهارگانه

ومین داعی خاموشی گزیدن او، ارزشمند دانستن خاموشی و سکوت در  کردن. دی او برای سکوتست و نه تنها انگیزها

 چشم اوست.  

چه  نظر اتو، امر مینوی، بنابر آن  ای نشده است. اما از عرفانی در نظریات مزلو اشاره  ۀدر مورد ویژگی سرّ و راز بودن تجرب

سو اشاره به ذات نومن دارد،  ن از یک کننده. این عناویانگیز و مجذوبی است هیبتکند سرّتجلی میدر احوال انسان  

و از سوی دیگر، توصیف حالت ایمانی و احساس خالص دینی انسان در طول تاریخ است که با مراتب متفاوتی از شدت  

که متعلق  ریح اشاره شده است  و هم این طور صهاشعار مولوی هم به راز بودن متعلق تجربه بد. در کنوز میبرو ضعف، 

مینوی، از جانب اتو یکی دیگر    ۀراز بودن متعلق تجربشمارد.  مطلق می  « یداند و »غیره »کلی دیگر« میاش را بتجربه

ت و  طور صریح اشاره شده اسراز بودن متعلق تجربه بهدر نزد مولوی هم  مینوی است. اما  ۀهای مستقل تجرباز ویژگی

 شمارد. مطلق می «یداند و »غیر اش را به »کلی دیگر« میکه متعلق تجربهم اینه

عنوان  زمانی تجربه عرفانی تنها از نظر مزلو بهمکانی و بیزمانی تجارب عرفانی بود. بی مکانی و بیویژگی مشترک دیگر بی

ۀ  جذب  احساس :  است  حالت  این   شامل   ج او  ۀبویژگی مستقل برای تجارب عرفانی ذکر شده است. از دیدگاه مزلو تجر  یک

  اتفاق  ارزشی   با   بسیار  و   مهم  بسیار   چیز  که این   از   اطمینان  با  مکان، همراه  و  زمان   در  داشتن  قرار  فقدان  و بهت،  شگفتی 

  و   زمان  در  شاخص  بسیار  سردرگمی  نوعی  این نوع تجربه؛  در  شودمی  نیرومند  و  دگرگون  فرد  کهطوریبه  است،  افتاده

داری  زندهولوی درباره اهمیت زمان شب و شبتمام نکاتی که م  . است  کار   در  مکان   و  زمان   از   آگاهی  فقدان   ی حت  یا   و  مکان 

ابیاتی که در آنخصوص اینتوان سراغ گرفت، بهکند میبیان می عرفانی    ۀول تجربها، موالنا به امکان حصکه تعداد 

به است  یکیپرداخته  توصیعنوان  چند  او،  مهم    ۀ از  به  اخالقی  موالنا  همچنین  است.  توجه  خورد  در  و  چشمگیر 

اند.  اش اشاره کرده است و محققان عرفان نیز بر غیراکتسابی و غیراختیاری بودن تجربه صحّه گذاشتهتجربه  بودن ناگهانی

لیت  ابدیت و از کند به علت عجین شدن با عشق بهمکانی و بی زمانی تجربه بیان مییمولوی در بیات خود بر ویژگی ب

 دارد.  شب اشاره کرده و ناگهانی بودن تجربه را نیز بیان میشده است سپس به اهمیت زمان  رسیده و از زمان و مکان رها
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