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چکیده:
تقابلهای دوگانه یکی از رویکردهای شتتاعران و نویستتندگان برای بیان اندیشتتههای و
افکارشتتان استتت .در این رویکرد ،براستتاس نظریۀ تقابلهای دوگانه ،برای پی بردن به افکار،
اندی شهها و ایدئولوژی شاعران و نوی سندگان كه در این دوگانگیها نهفتها ست ،باید آنها را
كنار یکدیگر قرار داد و سپس با مد نظر قرار دادن تفاوتها و شباهتها به معنای آنها پی برد.
مثنوی موالنا یکی از آثار ادبی ا ست كه با بهرهگیری از تقابلهای دوگانه ،ب سیاری از تفکّرات
متافیزیکی و ماورائی در آن مطرح شتتدهاستتت .این پژوهش با رویکردی توصتتیفی-تحلیلی،
مثنوی موالنا را بر استتاس نظریۀ تقابلهای دوگانه كاویدهاستتت .یافتههای پژوهش بیانگر آن
استتت كه موالنا با مطرح كردن تضتتادها و دوگانگیها در مثنوی به صتتورت آشتتکار ،تالش
میکند با رویارو كردن آنها ،بین تقابلها ارتباط معنایی برقرار كند و یا به ارتباط معنایی
جدید بر سد .وی با رویارو كردن عقل و ع شق ،دنیا و آخرت ،ج سم و روح ،صورت و معنا،
پیر و ستتالک و  . . .نظام فکری عرفانی خویش را بر تقابلهای دو تایی بنیان میکند و نشتتان
میدهد این آموزهها فراتر از اندیشههای حسی و مادی است.
كلمات كلیدی :ساختارگرایی ،تقابلهای دوگانه ،مولوی ،مثنوی.
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The Function of Dual Conflicts in Molavi's Masnavi
Mohammad Moein Saffari4
Abstract
Dual contrasts are one of the approaches of poets and writers to
express their thoughts and thoughts. In this approach, based on the
theory of dual contrasts, to understand the thoughts, ideas, and
ideologies of poets and writers that lie in these dichotomies, they
must be brought together and then understood by considering their
differences and similarities. Molavi's Masnavi is one of the literary
works in which many metaphysical and supernatural ideas have
been exploited by the use of dual opposites. In this descriptiveanalytical approach, this study has explored Molavi's Masnavi based
on the theory of dual conflicts. The findings of the study indicate
that Rumi, by raising the contradictions and dichotomies in
Mathnavi, explicitly attempts to make semantic connections or
confrontations with them by confronting them. He encounters
reason and love, the world and the hereafter, body and soul, form
and meaning, old and seeker. . . His mystical system of thought
builds on dual contradictions and shows that these teachings go
beyond sensory and material thoughts.
Keywords: Structuralism, Dual Conflicts, Molavi's Masnavi.
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مقدمه:
تقابلهای دوگانه یکی از ا صول ا سا سی نظریۀ ساختارگرایان ا ست كه معتقد ه ستند
برخاسته از اندیشههای«نیکالی تروبستکوی» و «فردیناندو سوسور» سوئدی است« .اولین
بار «نیکالی تروبتستتکوی » ( 4941–4431م) از این اصتتطالح نام برد»(ستتاختار و تأویل
متن ،احمدی ،ج :1ص  .)349امّا شروع بحث اصلی اندیشۀ تقابلهای دوگانه در زبان شناسی
ساختارگرای فردینان دو سو سور ری شه دارد .به باور وی ،تقابلهای دوگانه «ابزاری ه ستند
كه به یاری آنها ،واحدهای زبان ارزش و معنا مییابند و هر واحد در تقابل با واحدی كه
حضور ندارد ،تعریف میشود» (دورۀ زبان شناسی عمومی ،سوسور :ص  .)14در این رویکرد،
معنای هر واژه در نظام نشانهای ،وابسته به روابط تقابلی است كه با تحلیلهای متقابل این
دوگانگیها در متن میتوان به آراء و افکارخالق آن نشتتانه پیبرد .بدین معنا كه مجموعِ
عناصر یک اثر در یک نظام پویا و از رهگذر ارتباطهای متقابل با هم باید بررسی شوند .این
نظریه بعدها با تالش كسانی همچون ،اشتراوس ،بارت ،یاكوبسن ،گریا و دریدا پیگیری شد.
تقابل معنایی یا تضتتاد معنایی گونه های متفاوتی را شتتامل می شتتود .نوعی از تقابل
معنایی وجود دارد كه نفی یکی اثبات دیگری است؛ مثل زن و مرد ،روشن و خاموش ،باز و
بسته .امّا در نوع دیگری از تقابل معنایی ،واژگان صفتهایی قابل درجه بندیاند مانند :سرد-
سردتر -گرم  -گرم تر و نفی یکی دلیل بر اثبات دیگری نی ست .صورتهایی مثل :سرد و
گرم ،پیر و جوان ،بزرگ و كوچک ،زشتتت و زیبا را دارای رابطۀ تضتتاد مدرج مینامند .اگر
بگوییم هوا سرد نیست به این معنا نیست كه الزاماً هوا گرم است .یا اگر بگوییم فالنی زشت
نی ست به معنای زیبا بودن او نخواهد بود .گونۀ دیگر تقابل را تقابل دو سویه مینامند .چرا
كه رابطهای دو سویه میان آنها وجود دارد .مثل زن و شوهر  -خرید و فروش  -زد و خورد.
نوع دیگری از تقابل با پ سوند منفی ساز ساخته می شود .مانند آگاه و ناآگاه ،با شرف و بی
شرف ،بهدا شتی و غیربهدا شتی و با پ سوند منفی ساز عربی ال در بامذهب و المذهب .نوع
دیگری از تقابل را تقابل جهتی مینامند .مانند  :شمال و جنوب ،شرق و غرب ،چپ و راست،
باال و پایین ،پس و پیش.نوع دیگر تقابل مکمل استتتت كه دراین نوع ،زوج واژه نقطۀ
مشتركی با هم ندارند بلکه مکمل یکدیگرند مثال درجفت واژۀ ( زوج ،فرد ) اگر چیزی فرد
است پس زوج نیست و بالعکس .در تقابل ضمنی ،آنچه مورد تقابل قرار می شود ،معنای دو
واژه نیستند بلکه تصورات ذهنی است كه از معنای دو واژه حاصل می شود .ذهن ،بزرگی و
كوچکی را تصور و برای تبیین این بزرگی و كوچکی از دو واژۀ فیل و فنجان استفاده كرده
است (.نگاهی تازه به معنا شناسی ،پالمر.)13-44 :
از جمله كاركردهای تقابل میتوان به كاركرد زیبایی شناختی متن و روشی برای ارزیابی
هم معنایی ا شاره كرد .یعنی اگر دو واژه دارای واژههای متقابل یک سانی با شند میتوان آن
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ها را هم معنا نامید ،این امر میتواند در درک و فهم بهتر و دقیق تر مفهوم خود واژههای
متقابل و نیز ترجمه در ست آنها مؤثر با شد .ان سجام متن از كاركردهای مهم تقابل ا ست.
ت ضاد (تقابل) از این جهت باعث ان سجام متنی ومعنایی می شود كه با شنیدن واژهای ،به
طور طبیعی واژه دیگر تداعی می شود و بین این دو واژه ومفهوم متن ارتباط معنایی حاكم
میشود .تضاد فعلها خواننده را از حالت انفعالی خارج و به درک و ارتباط بین آیات و واژهها
سوق میدهد .آ شنایی با ویژگی سبکی مؤلف ،با توجه به كار برد نوع تقابلها ،فهم در ست
معنای واژه و توصتتیف دقیق آن و ارائۀ ترجمه دقیق و شتتناخت تقارن جمالت متضتتاد با
یکدیگر كه تا حد زیادی مترجم را در دست یابی به ترجمه دقیق تر یاری میرساند ،از دیگر
كاركردهای تقابل است.
امّا آثار ادبی یکی از عرصتتتههای هنری استتتت كه شتتتاعران و نویستتتندگان با آفرینش
تقابلهای دوگانه ،تالش كرده اند مفاهیم مختلفی را به مخاطب خویش القا بکنند .ادبیات
فارستتی از دیرباز ،مجالی برای بیان اندیشتتهها و ایدئولوژیهای شتتاعران و نویستتندگان
بودهاست و هر كدام از آنها در راستای تبلیغ و ترویج مشربهای فکری خویش ،آثاری خلق
كردهاند .این ادیبان با رویارو كردن اندی شهها و باورهایی كه بدان اعتقاد دا شتند با باورها و
اندی شههای مخالف ،خط و مرزهای مطلقی تر سیم میكردند و از این طریق به ترویج افکار
قابل قبول خویش میپرداختند .مثنوی موالنا نیز از این حیث مستتتثنی نبود .مولوی با
مطرح كردن دوگانگیهایی همچون :عقل و عشتتق ،روح و جستتم ،دنیا آخرت و صتتورت و
معنی افکار و اندیشههای خود را در این زمینه بیان كردهاست.
پرسشهای پژوهش:
پژوهش حاضر برآن است تا با روش توصیفی-تحلیلی ،رویکرد به پرسشهای زیر پاسخ
دهد:
رویکرد موالنا در به كارگیری تقابلهای دوگانه چگونه است؟ شاخصترین تقابلهایی كه در متن مثنوی بیان شدهاست ،كدام است؟فرضیههای پژوهش:
موالنا همانند سایر گویندگان از تقابلهای معنایی بهره جستهاست.با توجه به مشرب عرفانی موالنا حوزۀ كاركرد تقابلها در شعر وی متفاوت است. به نظر میر سد ،تقابلهایی همچون :تقابل دنیا و آخرت ،صورت و معنی ،ع شق و عقلاز شاخصترین تقابلها در شعر مولوی باشد.
پیشینه پژوهش:
پژوهشهایی كه در ارتباط با موضوع این مقاله هستند ،عبارتند از :قدسیان( .)4399در
پایاننامهای با عنوان«تقابل صتتورت و معنی در مثنوی» معتقد استتت كه تقابل صتتورت و

كاركرد تقابل های دو گانه در مثنوی مولوی 165/

معنی در مثنوی به شکلها و تعبیرهای گوناگونی مانند عالم غیب و شهادت ،روح وج سم،
لفظ و معنی ،ظاهر و باطن شریعت و حقیقت آمده ا ست؛ اما علی رغم تقابل و ت ضادی كه
در ظاهر و صورت آنها مشاهده میشود در كنار یکدیگرند ،از این رو عالم خیال با عالم روح
مرتبط است كه به شناخت عوالم وسط می انجامد .وی آدمی را صورتی می داند كه از بی
صورتی به وجود می آید و به و صف إنا هلل و إنا الیهِ راجعون دوباره به سوی او باز میگردد.
چهری ،ستتالمیان و یاری( )4341در مقالۀ« تحلیل تقابلها و تضتتادهای واژگانی در شتتعر
سنایی» معتقد هستند كه تقابل واژگان با بار معنایی متّضاد و متقابل ،بخش گستردهای از
شعر سنایی را در برگرفته است .با نگاهی ساختارگرایانه به شعر او ،میتوان گفت این واژگان
متقابل ،همچون ن شانههایی در شعر سناییاند كه با كلّیّت آثار او مرتبط ه ستند ،به این
معنی كه از هر جهت كه به شتتعر او بنگریم ،عواملی وجود دارد كه شتتعر او را به ستتوی
دوگانگی سوق میدهد .این نشانهها تبیین عینی شخصیّت سنایی ،ناخودآگاه فردی و جمعی
او ،اوضاع جامعه و روزگارش ،توجّه او به مضامین عرفانی ،وجود اندیشههای تعلیمی در شعر
او و ویژگیهای معنیشناسی و هنری زبان شاعر است .پژهان و فاضلی( )4343در پژوهشی
با عنوان «تقابلهای معنایی در ا شعار اقبال الهوری» بر این باور ه ستند كه در شعر اقبال
الهوری چندین حوزۀ تقابلی وجود دارد كه هر یک در ردۀ مفاهیم ارز شمند و بی ارزش،
كفر و ایمان ،خودی و بیخودی ،عرفانی ،عاشتتقانه قابل بررستتی استتت .نبیلو( )4341در
مقالۀ«بررستتتی تقابلهای دوگانه در غزلهای حافظ» به این نتیجه رستتتیدهاند كه حافظ با
بهرهگیری از تقابلهایی نظیر زهد و شتتادنوشتتی ،نقص و كمال ،تهیدستتتی و توانگری و ....
غزلهای خود را ت شخص خا صی داده و سبک شعری خود را از دیگران متمایز كرده ا ست.
حیاتی( )4399در پژوهشی با عنوان«بررسی نشانه شناختی عناصر متقابل در تصویرپردازی
اشعار موالنا» با استناد به رهیافتهای نشانه شناسی ساختارگرا و براساس تقابلهای بنیادین
و ساختاری ،تصویرپردازیهای مولوی در مثنوی و غزلیات شمس بررسی شدهاست و براین
باور استتت كه تمام تقابل های ذهنی و عینی كه نوعی تعالی و تنزل را القا میكنند ،در
راستتتتای بیان پدیدههای مادی و امور معنوی به كار گرفتهشتتتدهاند .صتتتفایی و رقیه
آلیانی( )4343در نوشتاری با عنوان«نشان شناسی عرفانی تقابلهای دوگانۀ نمادهای حیوانی
در غزلیات شمس» روابط تقابلی از سه منظر الگو ،كنش و دگردیسی بررسی شدهاست.
چنانکه م شاهده شد هیچ كدام از پژوهشهای مذكور به برر سی تطبیقی تقابلهای دو
گانه در مثنوی مولوی نپرداختهاند .بنابراین در نو شتار حا ضر ،برر سی تقابلهای دوگانه به
عنوان یکی از عناصر محوری مثنوی مولوی اساس پژوهش قرار گرفتهاست.
روش پژوهش:
روش به كار رفته در این پژوهش از نوع كاربردی استتتت؛ یعنی نگارنده با استتتتخراج
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تقابلهای دوگانه در مثنوی معنوی و كشتتتف ارتباط آنها ،داللتی را كه در كل یّت اثر وجود
دارد به نمایش میگذارد.
اهداف پژوهش:
كمیت استفادۀ مولوی از تقابلهای دو گانۀ معنایی.نشان دادن حوزههای كاركردی تقابلهای دوگانه در مثنوی مولوی.پردازش موضوع:
رویکردی كه ن شانه شنا سان برای برر سی تقابلهای دوگانه به كار میبرند این ا ست كه
«تحلیلگر همۀ مفاهیم زوج را فهر ست كند تا به معانی پنهان متن و بنیادهای ایدئولوژیک
آن دست یابد» (بررسی نشانه شناختی عناصر متقابل در تصویرپردازی اشعار موالنا ،حیاتی:
ص  .)41كه در این پژوهش ضمن توجّه به این روش ،به چگونگی و شیوۀ ا ستفادۀ مولوی
از این تقابلها پرداخته میشتتتود .ا مّا تقابلهای كه در این پژوهش بدانها پرداخته میشتتتوند
عبارتند از :تقابل صورت و معنا ،تقابل ع شق و عقل ،تقابل ع شق حقیقی و ع شق مجازی،
تقابل خیر و شر.
تقابل صورت و معنا:
یکی از تقابلهای برج سته در مثنوی ،تقابل صورت و معنا ا ست .دان شمندان م سلمان،
صورت را بر چند موضوع اطالق كردهاند.4«:ماهیت نوعی.1.هر نوع ماهیت.3.به حقیقتی كه
قوام محلی به آن استتتت.1.به حقیقتی كه قوام محلی به اعتبار حصتتتول نوع طبیعی از آن
ا ست.5.نفس.6.عارفان مفهوم صورت را به ا سماء و صفات خداوند به اعتبار مظهریت آنها از
ذات حق اطالق كردهاند.1.به هر چیزی كه صتتفت برای موصتتوفی باشتتد اطالق شتتدهاستتت
مانند علم برای عالم و كتابت برای كاتب»( دایره المعارف تشتتیع ،صتتدر حاج ستتیدجوادی:
ذیل واژه).
صورت و معنا در جهانبینی عرفانی نیز تعریف و تو ضیحات مخ صوص به خود را دارد،
در این جهانبینی ،صتتتورت عبارت استتتت از« هستتتتی وجدانی كه از عروض و عوارض بر
حقیقت واحد حاصتتل میشتتود و به حواس مشتتاهده میگردد .معنی و مفهوم هر صتتورت
مح سوس و معقول حقیقت همان صورت ا ست .آنچه ادراک آن به حواس ظاهری میتوان
نمود ،صورت ا ست و آنچه كه ادراک آن به حواس ظاهری نتوان نمود ،معنی ا ست .مراد به
صورت ،هر ظاهری است به ازای هر باطن ،اعم از صوری كه مقابل هیوالت است و اجسامی
كه در مقابل ارواح ا ست و الفاظی كه در تحت آن معانی وجود دارد و صور خیالیه و وهمیّه
و صور مح سو سه و صور ر سوم و عادات و منا صب و غلبات امور ملکی كه در مقابل ترک و
تجرید و فراغت و ازادی و توا ضع و افتادگی ا ست .و مراد به معنی هر باطنی ا ست به قیاس
با هر ظاهری از این مقوله كه گفته شد و اعم از حقایق و اسرار و لطایف و معارف درویشانه
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و از والیت و كرامت و فقر و فنا و هر چه از این وادی است»( شرح گلشن رازی شبستری،
دزفولیان :ص .)494،441
صورت در نگاه موالنا بر پدیدهها و الیههای سطحی جهان هستی اعم از آفاقی و انفسی
اطالق میگردد و معنی ،حقیقت راستین جهان هستی است كه در پشت پردهها پنهان شده
ا ست و فقط چ شمان ب صیر قادر به رویت آن ه ستند .در ا صالت معنی و فرعیت صورت،
مولوی بر این باور ا ست كه معنی دو وجه دارد ،یکی وجه پنهان كه حقیقت جهان ا ست و
دیگر وجه آشکار كه صورت جهان است .صورت ،سایه و نمودی از معنی است .لذا صورت از
معنی در ظهور می آید و سر انجام بدان باز میگردد.
صورت از معنی چو شیر از بیشه دان
یا چو آواز و ستتتخن ز اندیشتتته دان
این سخن و آواز از اندیشه خاست
تو ندانی بحر ا ندیشتتتته ك جاستتتتت؟
لیک چون موج ستتخن دیدی لطیف
بحر آن دانی كه باشتتتد هم شتتتریف
چون ز دانش ،موج اندی شه بتاخت
از ستتخن و آواز ،او صتتورت بستتاخت
از ستتخن ،صتتورت بزاد و باز مرد
متتوج ،ختتود را بتتاز انتتدر بتتحتتر بتترد
صتتورت از بی صتتورتی آمد برون
بتتاز شتتتتد كتته انتتاالتتیتته راجتتعتتون
(مثنوی ،دفتر اول)4414-4436 :
همانگونه كه شیر در جنگل ،زاده میشود و در آنجا پرورش مییابد و از آن بیرون میآید
و دوباره بدانجا باز میگردد ،یا همانطور كه بانگ و كالم از اندیشتتته حاصتتتل میآید ،عالم
صتتورت نیز از بیشتتۀ معنا پدید میآید و نهایتاً به همان مرتبه باز میگردد .مولوی در ابیات
پیشتتین ،صتتورت را به شتتیر و معنی را به جنگل مانند كردهاستتت .چون موالنا هر دو طرف
مثال(بی شه و شیر) را مادّی آورده احتمال میدهد كه منظورش در ست مفهوم نیفتد ،پس
برای تبیین بی شتر مثال دیگری میآورد و در این مثال ،صورت را به آواز ان سان و یا الفاظ
تشتتبیه میکند كه امری محستتوس استتت و معنی را به فکر و اندیشتته كه امری نامحستتوس
ا ست .وی در ادامه میگوید كه من شأ الفاظ و ا صوات ،اندی شه ا ست كه از مراتب نفس ناطقه
یا روح مجرد ا ست و چون سخن از كیفیات دیگر ،لطیفتر و به تجرّد نزدیکتر ا ست ،ن شان
میدهد كه منشتتأ آن باید امری كامالً لطیف و مجرد باشتتد .بنابراین زمانی كه میگوید؛ این
سخن و این آواز را كه تو می شنوی ،همه از اندی شه پیدا شدها ست ،ولی تو نمیدانی كه
دریای بیكران اندی شه در كجا ست ،منظورش از اندی شه« ،ذات خداوندی ا ست ،بیانی است
از معیّت حقتعالی با اشیاء بر اساس مشرب كشف و شهود نه مشرب ظاهریان»( شرح جامع
مثنوی ،زمانی:ص .)395
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متتوج ،ختتود را بتتاز انتتدر بتتحتتر بتترد
از سخن ،صورت بزاد و باز مرد
بتتاز شتتتتد كتته انتتاالتتیتته راجتتعتتون
صتتورت از بی صتتورتی آمد برون
(مثنوی ،دفتر اول)4414-4411 :
از كلمۀ قاهرۀ وجودیّۀ كُن و مشیه اهلل ،صورتهای اینجهانی پدیدار میشوند و به زوال
می روند و موج دوباره به همان دریا باز میگردد .مراد از سخن در اینجا كلمۀ خلّاق كُن است
كه حقتعالی با این كلمه ،همۀ موجودات را پدید آوردها ست .پس صورتهای جهان همه از
عالم بی صورتی پدید آمدها ست .یعنی همۀ موجودات از ح ضرت خداوندی و ذات بیچون و
نامتعّین او سر بر آوردهاند و دوباره به سوی او باز روند.
افزون بر این ،باید اشاره كرد كه در نزد مولوی و دیگر عارفان ،جهان مشتمل بر دو عالم
استتتت .غیب و شتتتهادت(علم جهان ،علم جان ،چیتیک :ص .)54كه پیوستتتته در تقابل و
رویارویی با یکدیگر هستتتند .البته این تقستتیم دوگانه در نزد موالنا به تفصتتیل بیشتتتری
میرستتد ،بدین معنی كه عالم غیب خود مشتتتمل استتت بر دو عالم خیال و عالم معنا .پس
موالنا به سه عالم ی ا سه مرتبه قائل ا ست :عالم صورت(ماده) ،عالم وا سطه(خیال) و عالم
معنا .در این سل سله مراتب ،هر عالم عالیتر ،من شأ موجودات عالم زیرین ا ست(فیه مافیه:
ص  .)493مولوی با رویارو كردن عالم پر نقش و نگار صورت و عالم معنا ،پیو سته ان سانها
را فرامیخواند كه از عالم ماده گذر كنند و به اصل و منشأ نیکویی و زیباییها راه ببرند:
عتتالتتم متتعتتنتتی بتتمتتانتتد جتتاویتتدان
صتتتورت ظاهر ف نا گردد بدان
بگتتذر از ن قش ستتت بو رو آب ،جو
چند بازی عشتتتق با نقش ستتتبو؟
از صتتتتدف دری گزین ،گر عتتاق لی
صتتتورتش دیتتدی ز معنی غتتافلی
گر چه جم له ز نده ا ند از بحر جان
این صتتتدف های قوالب در جهان
چشتتتم بگشتتتتا در دل هر یک نگر
لیتتک انتتدر هر صتتتتدف نبود گهر
زان که كم یاب استتتتت آ،ن در ثمین
كان چه دارد؟ این چه دارد ؟ میگزین
در بزرگی هستتت حد چندان كه لعل
گر به صورت می روی كوهی به شکل
(مثنوی ،دفتر دوم) 111-136 :
این دعوت ا صل و ا ساس جمال شنا سی موالنا ست .نزد او هر حُ سنی جلوهای از جمال
الهی استتت كه از آن به این دنیا ستتفر كرده امّا در حجاب روی نمودهاستتت«.حقتعالی این
نقابها را برای مصتتلحت آفریدهاستتت كه اگر جمال حق بینقاب روی نماید ،ما طاقت آن
نداریم و بهره مند نشتتویم . . . .حقتعالی چون بر كوه به حجاب تجلی میکند او را پر درخت
و پر گل و سبزه آرا سته میگرداند و چون بیحجاب تجلی میکند او را زیر و زبر و ذره ذره
میگرداند»(فیه مافیه :ص .)33با گذشتتتتن از این حجابها و صتتتورتها و روی آوردن به
معنی ا ست كه زیباییها رخ مینمایند«:روی به معنی آوردن اگرچه اوّل چندان نغز ننماید،
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الّا هر چند كه زود ،شتتیرینتر نماید .به خالف ،صتتورت اوّل نغز نماید ،الّا هر چند كه با وی
بیشتر نشینی ،سرد شوی»(همان :ص .)11بنابراین چنین نگرشی ،مستلزم گذار از صورت
به معنی است:
كتتف ،بتتهتتل از دیتتده دریتتا نتتگتتر
چشتتم دریا دیگرستتت و كف؛ دگر
كف همی بینی و دریتتا نی ،عجتتب
جنبش كفها ز دریا روز و شتتب
(مثنوی ،دفتر سوم)4114-4111 :
گذشتن از عالم صورت موجب رستگاری آدمی میشود:
جنت استتت و گلستتتان در گلستتتان
گر ز صورت بگذرید ای دو ستان!
(مثنوی ،دفتر سوم)519 :
در نزد موالنا صورت بیمعنی ارزشی ندارد«:كار ،اندیشهها دارند؛ صورت همه تابعاند
و آلتاند و بیاندیشتتته معطلاند و جمادند»(فیه مافیه :ص  .)53چنین استتتت كه بارها
فروماندگان در صورت را تقبیح میکند و آدمی را میخواند تا در صورتها نمانند و از آنها
درگذرند و به معنی نظر كنند:
پای معنی گیر ،صورت سر كش ا ست
اتحاد یار با یاران خوش استتتت
تتتا ب ب ی نی ز یر او وحتتدت چو گ نج
صورت سركش گدازان كن به رنج
(مثنوی ،دفتر اول)693-691 :
همچنین نگاه شود به ابیات زیر:
جان بی معنی ات از صتتورت نرستتت؟
چند صورت آخر ای صورت پرست
احمد و بو جهل ،خود یکستتان بودی
گر به صورت آدمی ان سان بودی
(مثنوی ،دفتر اول)4144-4149 :
ابیات زیر نیز چنین رویکردی دارند:
تا نگردی بت تراش و بت پرستتتت
زین قدحهای صور كم باش مست
باده در جام ا ست ،لیک از جام نی ست
از قدحهای صتتور بگذر مه ایستت
(مثنوی ،دفتر ششم)3119-3111 :
مولوی در فیه مافیه نیز بدین نکته اشاره میکند«اشتها و شوق حاصل كن تا صورتبین
نباشتتی و در كون و مکان همه معشتتوق بینی .صتتورت این خلقان چون جامهاستتت و این
علمها و هنرها و دانشها نقش جام ا ست .پس كار آن شراب دارد كه در جام قالبها ست و
آن كس كه شتتتراب را مینوشتتتد و میبیند»(فیه مافیه :ص .)66اهل معنی بودن موجب
میشود به عطای الهی دست پیدا بکنند:
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رو به معنی كوش ای صورت پرست!
زانکه معنی بر تن صتتورت ،پر استتت
همنشتتتین ا هل معنی باش؛ تا
هم عطتتا یتتابی و هم بتتاشتتتی فتی
(مثنوی ،دفتر اول)144-141 :
امّا مولوی برای درک بهتر این تقابل ،تفاوت بین شتتخص صتتورت بین و معنی بین را
بیان كردهاست تا مخاطب به روشنی پی به پیام وی ببرد ،تفاوت در این است كه ظاهربینان
چشم به صورت و ظاهر جهان دوختهاند و اهل معنی به ملکوت و حقیقت هستی نظر دارند:
ح یرتتتت بتتایتتد ،بتته دریتتا در ن گر
گردش كف را چو دیدی مختصتتتر
و آ نکتته دریتتا دیتتد ،او ح یران بود
آنکه كف را دید ،ستتتر گویان بود
و آ نکتته دریتتا دیتتد ،دل دریتتا كنتتد
آن که كف را د ید ،ن یت ها ك ند
و آن که در یا د ید ،شتتتتد بی اخت یار
آنکه كف ها دید ،باشتتد در شتتمار
و آنکتته دریتتا دیتتد ،او بی غش بود
آنکتته او كف دیتتد ،در گردش بود
(مثنوی ،دفتر پنجم)1444-1411 :
در دفتر اول ،نیز بارها به تفاوت این دو پرداخته است:
بنگر از صتتورت چه چیز او كم استتت
نقش بر دیوار مثتتل آدم استتتتت
رو بتتجتتو آن گتتوهتتر كتتمتتیتتاب را
جان كم ا ست آن صورت با تاب را
(مثنوی ،دفتر اول)4111-4114 :

تقابل عقل و عشق:
عرفان و تصتتوف-برخالف استتتدالل وفلستتفه-برپایه عشتتق ،حال ،ذوق ،الهام واشتتراق
قراردارد درآثارعرفانی همیشه نیروی عشق ،معارض و مبارز با عقل است و قدرتش ازعقل به
مراتب بیشتراست و هركس بخواهد به وادی عشق قدم نهد باید از عقل و تبعات آن صرف
نظركند ،زیرا با آمدن عشق ،عقل میگریزد .درآثار منظوم عرفانی موضوع تقابل عقل وعشق
را میپتوان مشاهده كرد .در مثنوی ،عشق بنیاد و اساس عرفانی است در برابر ،عقل اساس
فل سفه و حس ا ساس علم .امّا دید موالنا به جهان و ه ستی یک دید عا شقانه ا ست .موالنا
مایه و جوهر هستی را عشق می داند بنابراین فقط با عشق می توان به جوهر اصلی هستی
پی برد:
و اندر آن هفتاد و دو دیوانگی استتتت
با دو عالم عشق را بیگانگی اس ت تت
جان سلطانان جان در حستتتتتتتتتر تش
سخت پنهان ا ست و پیدا حیرتش
در شکس تته عقل را آنج ت ت تا ق ت ت تدم
پس چه با شد ع شق؟ دریایی عدم
زین دو پرده عاشتتتقی مکتوم شتتتد
بتندگی و سلطتتنت معتتلوم شتد
(مثنوی ،دفترسوم)1163-1161 :
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با برداشتتت از این ابیات ،محمد تقی جعفری ،دید موالنا را درباره هستتتی چنین بیان
میکند«:عشق ،دریایی فوق تعینات وجریانات عالم هستی است ،دریایی است كه قدم عقل
در آنجا می شکند .دو پرده بندگی و آقایی كه ان سانها را تق سیم میکند ،از ع شق كه یک
حقیقت پوشیده است ،بر كنار و محروم میباشند»( مولوی و جهان بینیها در مکتب های
شتترق و غرب ،جعفری :ص.)51امّا پیش از پرداختن به تقابل عقل و عشتتق در مثنوی ،باید
گفت كه عقل و خردی كه موالنا ،با آن در افتاده ،عقل یونانی ا ست كه پیرو نفس بوده و به
مان ند ح جاب و مانعی در راه رستتت یدن به ستتترمنزل معر فت و حقی قت استتتت و به
تعبیرموالنا«عقل جزوی ا ست كه منکرع شق ا ست» بنابراین ،منظور از آن عقل كلّی نی ست
كه در بینش عرفانی -ا سالمی و نیز درآیات و روایات دینی به عنوان محبوبترین خلق خدا
مورد تمجیتتد و تکریم فراوان واقع گردیتتده استتتتت .مولوی جهتتت تحقیرعقتتل جزوی
یونانی(اندی شه ا ستداللی وفل سفی ار سطویی) دربرابرعظمت بیکران ع شق وجنون(بینش
ذوقی وشهودی افالطونی)،آن را در تقابل با همدیگر قرار میدهد:
گرچه بنماید كه صتتاحب ستترّ بتتتتتود
عقل جزوی عشتق را منکتر بود
(مثنوی ،دفتر اول)4451 :
وی در را ستای تحقیر عقل یونانی در كتاب« فیه ما فیه» معتقد ا ست كه عقل و خرد
جزوی ان سان تا حدودی میتواند او را به سوی حق و حقیقت راهنمایی كند و از ادراک
حقیقت وع شق ،آن چنانکه باید و شاید عاجز و ناتوان ا ست میگوید« :عقل چندان خوب
ا ست و مطلوب ا ست كه ترا بر در پاد شاه آورد چون بر در او ر سیدی عقل را طالق ده كه
این ساعت عقل زیان تست و راه زنست چون بوی رسیدی خود را به وی تسلیم كن ترا با
چون و چرا كاری نی ست؛ مثالً جامه نابریده خواهی كه آن را قبا یا جبه برند عقل ترا پیش
درزی آورد عقل تا این ساعت نیک بود كه جامه را به درزی آورد اكنون این ساعت عقل را
طالق باید دادن و پیش درزی ت صرف خود را ترک بایدكردن»( مجالس سبعه :ص .)441
موالنا عقل جزوی وجهان طلب را -كه منشأ آن درنظر عرفاء ،یونان زمین است -با اوصاف و
القابی كه نشانگر حقارت و كمارزشی آن در نقطه مقابل عظمت عشق و جنون عارفانه است،
توصیف می كند:
بعد از این دیوانه ستتتازم خویش را
آزمتتودم عتتقتتل دورانتتدیتتش را
(مثنوی ،دفتردوم)164 :
در غرلیات شمس هم اینگونه ،تقابل عقل و عشق را بیان میکند:
جنون عشق به ازصدهزار گردون عقل

كه عقل دعوی سركرد و عشق بی سر و پاست

(غزلیات شمس)491 :
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به طور كلی عقل ازجانب مولوی درسه زمینه مذموم شمرده و محکوم میشود و در
تقابل با عشتتق قرار میگیرد .مورد اول :آنجاكه ادعای طریق معرفت نماید و خود را یگانه
ابزاردستیابی به حقیقت بداند .در اینجاست كه پای استداللیان چوبین می شود و بین عقل
و عشق و حیطه دریافت آن دو تقابل میافتد .موالنا گوید:
عقل گوید شتش جهت حدستت و بیرون راه نیستت
ع شق گوید راه ه ست و رفتهام من بارها
(همان)56 :
عقل درچنین وضعیتی به جای نزدیک شدن به مق صودكمالی و معرفتی خویش ،از آن
دور میافتد .مورد دوم« :مقهوریّت عقل دربرابر«خیال»استتت كه عارفان آن را از مهمترین
موانع سیر وسلوک دانستهاند»(رحیمیان .)15 :4393 ،موالنا گوید:
در ضالل وهتتتتتتم و گرداب خیال
غتترق گشته عقتتلهای چون جبال
(مثنوی ،دفترپنجم)915 :
مورد سوم :هنگامی ا ست كه شخص درمرتبه عیان( شهود و رؤیت قلبی)با شدیا بتواند
درآن مرحله متعالی قرارگیرد ،اما «خبر»عقل را جان شین«م شاهده»قلب كند .در این حالت
نوعی عقبگرد(ازعین الیقین به علم الیقین)محسوب می شود باز تمسک به عقل نزد عارفان
مذموم تلقّی میگردد .تقابل عشق و عقل (و ارایه اوصاف تحقیرآمیزبرای عقل دربرابرعظمت
عشق وجنون) معموالً در این وضع مطرح میشود .بنابراین باید گفت كه عقل جزوی یونانی
درادبیات صوفیانه فار سی اغلب زیرد ست محبت و ع شق قرارداده شده و حتی ضد آن به
شمارآمده و مورد مذمت واقع شده است .به همین جهت این پرسش مطرح است كه به چه
دلیل صوفیان عقل را مورد نکوهش قراردادهاند .ابوحامد غزالی یکی ازك سانی ا ست كه این
پر سش را در احیاء علوم الدین(كتاب العلم ،شرف العقل)مطرح كرده و «پا سخ خود او آن
استتتت كه عقل را در این موارد نه به معنای مخلوق اول و اشتتترف موجودات ،بلکه به
معنای«مجادله ومناظره» درنظرگرفتهاند .این تقابل در ابیات زیر از مثنوی به روشتتنی قابل
مشاهدهاست:
چون به ع شق آیم خجل با شم از آن
هرچه گویم عشتتق را شتترح و بیان
لیک ع شق بیزبان رو شنتر ا ست
گرچه تفستتیر زبان روشتتنگر استتت
چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت
چون قلم اندر نوشتتتتن میشتتتتافت
شرح ع شق و عا شقی هم ع شق گفت
عقل در شرحش چو خر در گل بخفت
گر دلی لت با ید از وی رو م تاب
آفتتتتتاب آمتتد دلتتیتتل آفتتتتتاب
(مثنوی ،دفتراول)431-416 :
موالنا در این ابیات ،معتقد استتت كه اگر عقل را به عنوان نیرویی در نظر بگیریم كه
دائماً در حال پرسوجو و كنجکاوی كردن ا ست و ادعا میکند كه از عهدۀ فهم تمام م سائل
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برمیآید؛ با چنین عقلی مخالف است ،به این دلیل كه اموری مانندِ عشق در این عالم وجود
دارند كه عقل قادر به فهم آنها نیستتت؛ پس اگر عقل ادعا كند كه به تمام پرستتشهای
جهان میتواند پاسخ دهد ،موالنا این عقل را نقد میکند و بر این باور است كه عقل باید حد
خودش را بشناسد و بداند كه تا مرحله ای كارایی دارد و پس از آن كارهای نیست .اگر عقل
را به عنوان نیرویی در نظر بگیریم كه دائماً در حال ح ساب و كتاب و سود و زیان ا ست و
هیچگاه به پاکبازی و از خودگذشتتتگی نمیاندیشتتد؛ موالنا این نوع عقل را نمیپذیرد.در
ابیات زیر نیز این رویکرد(تقابل عشق و عقل) مشاهده میشود .در این تقابل باز ،برتری ازآنِ
عشق است و عقل جزئی مغلوب واقع شدهاست:
با دو عالتتتم را عشتتتق بیتگانگتتی استت
انتتتدر او هفتتتتاد و دو دیوانگتتی استت
سختتت پنهتتان است و پیتتتدا حیرتتتش
جتتان ستتلطانان جتتتان در حستترتش
غیتتتتر هفتتتتاد و دو ملتتتت كیتتتش او
تتتخت شتتتاهان تتتختهبندی پتتیش او
مطتترب عشتتق این زنتد وقتتت سمتتتاع
بتتتندگی بتتند و ختتتتداونتدی صتتداع
پتتس چتته باشتتد عشتتق دریای عتتتدم
در شکستتتته عتتتتقل را آنتتتجا قتتتدم
(مثنوی ،دفترسوم)1161-1161 :
عشق خود میزان مستقل و جدیدی است كه مسایل را با ابزار خاص خود می سنجد و
بدانها ارزش میدهد .بنابراین جاری كردن حکم عقل و تجربه بر ع شق و عا شق و مع شوق
مغالطهای است آشکار ،زیرا ظرفیت عشق فراخ تر از توان عقل و تجربه است و این هر دو از
دریافت آن محرومند .همچنین نگاه شود به ابیات زیر از مثنوی:
ورنه كی وستتواس را بستتتهاستتت كس
پوزبند و سو سه ع شق ا ست و بس
ستت ت یرم از فر ه ن گی و فرزا ن گی
عتتاشتتت قم من بر فن د یوا ن گی
اندر این ره دوری و بیگانگی استتتت
هرچه غیر شورش و دیوانگی ا ست
(مثنوی ،دفتر پنجم)4191-4191 :
در این ابیات نیز مخاطب به روشتتنی تقابل عشتتق و عقل را مشتتاهده میکند .موالنای
عا شق از فرهنگی و فرزانگی سیر ا ست و به نوعی این عا شق دل سوخته با آن ،سر ستیز
دارد .باری درستتنت عرفان همواره عقل را دستتت كم گرفتهاند .این عقلی كه عرفا با آن
درافتادهاند ،عقل رحمانی و اول ما خلق اهلل یا عقول عشره نیست ،بلکه عقل هیوالنی ا ست.
عقل جزئینگر و عدد اندیش ا ست .مولوی دربارۀ عقل ،آرائی متین و بکر و بی سابقه دارد.
عقل را دو گونه میداند« :یکی جزوی یا تح صیلی یا مک سبی كه لوح حافظ ا ست و گرفتار
وهم و ظن و دیگر ،عقل موهوبی یا ایمانی یا نورانی كه لوح محفوظ و بخشتتش یزدان و
چشتتمۀ آن درمیان جان استتت .مقابلۀ عقل و عشتتق ،همانا مقابلۀ دو نگرش یا دو جریان
نیرومند درتاریخ اندی شۀ ب شرا ست .یکی فل سفه یا حکمت عقلی ،ا ستداللی ،م شّائی كه
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نسبتش به ارسطو میرسد و دیگری ،فلسفه یا حکمت عاشقانه ،شهودی ،اشراقی كه ن سب
ازافالطون دارد»( حافظنامه ،خرمشتاهی :ص .)641-641بنابراین ذكر نکتهای در پایان این
بحث ،ضروری ا ست و آن این ا ست؛ نباید از نظر دور دا شت كه موالنا هیچگاه عقل ستیز
نبوده ا ست چرا كه برخی دیگر از معانی عقل ه ستند كه موالنا نه تنها آنها را میپذیرد،
بلکه آنها را از مهمترین معیارهای رشد معنوی انسان میداند.
تقابل عشق حقیقی و عشق مجازی:
یکی دیگر از تقابلهایی كه در مثنوی مولوی وجود دارد ،تقابل عشتتق حقیقی و عشتتق
مجازی استتت .اگر عشتتق در جذبۀ كمال و جمال مطلق قرار گیرد به این دلدادگی و جذبۀ
عشتتق حقیقی گویند؛ ولی اگر شتتیدایی و دلدادگی به مظاهر و مناظر هستتتی تعلق گیرد و
این تعلق ،هدف و غایت جذب و دلدادگی او گردد ،به آن ع شق مجازی گفتهمی شود؛ یعنی
ع شقی كه نف سانی و غریزی ا ست و با ر سیدن مع شوق و مق صود و اطفای غریزه خاموش و
ساكت می شود .در ع شق حقیقی و روحانی ،ان سان و حقیقت ان سان با آن همراه ا ست ،زیرا
انسان ،عاشق خداست و همواره میخواهد با او متحد شود.
امّا گاهی اوقات ،ع شق مجازی منتج به ع شق حقیقی می شود ،شیخ روزبهان بقلى در
رابطه با كیفیت و صول به ع شق الهى و مراحلى كه از مجاز تا حقیقت طى مى شود ،دهها
مرتبه و مرحله را شتتمارش مى كند« :اول منزلى از این منازل فوز استتتعداد استتت ،دیگر
هیجان صفت ،دیگر الهام خدعت ،دیگر نور دیده ا صل در دیده صورت ،دیگر رعونت ع شق
باز رعونت طبع ،دیگر ترصتد بى اختیار ،دیگر ترقب با اختیار كه آن از ستاده دلى و این از
خوش دلى استتت ،دیگر التفات ،دیگر لحظات ،دیگر طرب ،دیگر بصتتر»(عبهرالعاشتتقین:
ص.)91
و در پایان مى گوید«:بعد از این تأثیر و صل ا ست ،در و صل ،حیا ا ست ،خوف یا رجا
است ،خوف بىرجا است ،رجا بىخوف است ،قبض اصلى در بسط اصلى ،یافت مشاهده كلى
ا ست ،عرفان افعال ا ست ،عرفان صفات ا ست ،عرفان جوهر ذات ،عرفان اخالق ا ست ،امن
كلى ا ست ،انب ساط كلى ا ست ،امن ا ست ،حکمت ا ست ،معا شرت ا ست ،م سامرت ا ست،
مناجات است ،خلوت است ،یکتائى است ،در عین قهر فنا شدن است ،در لطف باقى شدن
است...تا عاشق استعداد یافته در عین جمال عشق انسانى به بدایت عشق ربانى رسد .این
است مركبهاى آن عالم«...عشق االنسان سلّم عشق الرحمن»(عشق انسانى نردبان عشق
الهى است)(همان.)91 :
بدون تردید مهمترین عشقی كه موالنا از آن سخن میگوید ،عشق انسان به خدا است.
همۀ آن شورها حیرتآور و هیجانهای شگفتیآفرین و جنونهای مهارناپذیر كه در غزلیات
شمس و مثنوی معنوی میبینیم ،نا شی از ع شقِ ب سیار عمیق موالنا به خدا ا ست .موالنا
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مانند یک قماربازِ پاکباخته همۀ هستیِ خود را بر سر این عشق گذاشت و سراسرِ زندگی
او در توفانی از حیرت و جذبه و جنون گذشت.
موالنا در سرتاسر آثارش تالش میکند عشق ما را به خداوند ،انسانهای دیگر و طبیعت
عمق ببخ شد و گ سترش بدهد و ما را به طرف یک زندگی عا شقانه هدایت كند .وی برای
بیان این عشتتق حقیقی ،آن را در تقابل با عشتتق مجازی(صتتوری) به تصتتویر میكشتتد .این
م سأله كه تنها حق تعالی را باید پر ستید و او را باید دو ست دا شت ،در كالم موالنا به این
صورت بیان شده:
از شتتراب جانفزایت ستتاقی استتت
عشتتق آن زنده گزین ،كو باقی استتت
یتتا ف تنتتد از عشتتتق او كتتار و كیتتا
عشتتتق آن بگزین كه جم له انب یاء
عشتتق بر صتتورت نه بر روی ستتتی
هین رها كن عشتتتق های صتتتورتی
كو ن گردد بعتتد روزی دو جمتتاد
بتتر امتتیتتد زنتتده ای كتتن اجتتتتتهتتاد
عاشتتتقی بر غیر او باشتتتتد م جاز
عشتتتق از اوصتتتتاف خدای بی ن یاز
(مثنوی ،دفتر اول)433-414:
موالنا كه جهان را عین ربط و تعلق به باری تعالی و محبوب كل میداند ،طبعا اثر او را
نیز دوست دارد ،لیکن در عین حال دیگران را كه در جنبه نفسی موجودات مستغرقاند و از
م شاهده حق در آنها غافل میبا شند ،بر حذر میدارد كه محبت اینها میتواند دامی در راه
باشد ،مگر اینکه محبت «ماسوی اهلل»مجاز و معبر و پلی برای محبت حق تعالی باشد.موالنا
به خوبی این مطلب را بیان نموده:
عتتاشتتتتق مصتتتتنتتوع او كتتافتتر بتتود
عتتاشتتتق صتتتنع ختتدا بتتافر بود
(مثنوی ،دفترسوم)144 :
عشتتق از نظر موالنا از اوصتتاف ایزدی استتت و مبدأ و منتهای آن تنها خداوند استتت،
بنابراین هر گرای شی كه از ع شق برخوردار با شد عاقبت به پیو ستن به خداوند منتهی می
شود ،گرچه در ظاهر ع شق به صورت با شد و به نظر موالنا اگر از تعلق به صورت شروع
می شود بدان سبب است كه حق میخواهد جان عاشق ،مرحلۀ كودكی خود را طی كند و
با شم شیر چوبین ع شق ،كارآزموده گردد ،آنگاه به آوردگاه ع شق حقیقی پای نهد .بنابراین
از نظر مولوی ع شقهای مجازی میتواند همانند معبری با شد كه از آن به ع شق حقیقی
میرسند ،به شرط آنکه از سه ویژگی برخوردار باشد نخست آنکه از جانب حق باشد و دیگر
آنکه گوهر صداقت در آن وجود داشته باشد و آن گریختن از بند هستی است و سوم آنکه
از عن صر حرص و هوی تهی با شد و به نور الهی آمیخته .اگر ویژگیهای فوق در ع شقها و
دلبستگیهای صوری یافت نشود ،به نظر موالنا هرچه باشد جان كندنی بیش نخواهد بود.
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عاشقی گر زین سر و گر زان سر است
عاقبت ما را بدان شتتته رهبر استتتت
هر كه را جامه ز ع شقی چاک شد
او ز حرص و ع یب كلی پاک شتتتتد
چند بازی عشتتتق با نقش ستتتبو
بتگتتذر از نتقتش ستتتتبتو و آب جتو
بر صتتتورهای قدح بگذر مایستتتت
باده در جام استتت لیکن جام نیستتت
ای بستتا كس را كه صتتورت راه زد
قصتتتتد صتتتورت كرد و بر الل تّه زد
ع شق او پیدا ست و مع شوقش نهان
یتتار بتتیتترون فتتتتتنتته او در جتتهتتان
شاد باش ای عشق خوش سودای ما
ای ط بیتتب جملتته علتتت هتتای متتا
ای دوای نتتختتوت و نتتامتتوس متتا
ای تو ا فال طون و جتتا ل ی نوس متتا
(مثنوی ،دفتراول)416-44 :
در ابیات فوق ،هر نوع عشق و محبتی ممدوح و مؤثر و باارزش دانسته شده و عشقهای
این جهانی و صوری نیز بعنوان معبر مطرح گشته ،البته به شرط آنکه در حد عشق صوری
متوقف ن شود ،چون اگر اینگونه با شد و در حد ع شق صوری متوقف شود ،باعث ر سوایی و
ننگ میگردد چرا كه با زوال صفت یا آثار ظاهری مع شوق ،محبت از بین میرود ،چنانکه
موالنا فرماید:
عشتتتتق ن بود عتتا قبتتت ن ن گی بود
عشتتتق هتتا یی كز پی ر ن گی بود
(مثنوی ،دفتراول)414 :
بنابراین ،با رجوع به مثنوی موالنا میبینیم كه در تقابل با عشق مجازی ،دو موضعگیری
به ظاهر متفاوت عنوان گردیده ،بدین صورت كه در برخی از ابیات ،ع شقهای صوری و
مجازی مذمت شده و تنها عشق مفید ،عشق به حق تعالی و كمال مطلق دانسته شده و در
برخی ابیات دیگر عشق مجازی نه تنها مذمت نشدهاست بلکه معبری برای رسیدن به عشق
حقیقی محسوب میشود .این دو موضعگیری در ابیات زیر به روشنی قابل مشاهده است:
نیستتتتت م ح بوب خ لیتتل آفتتل بود
آنکته گته نتاقص گهی كتامتل بود
عتتاشتتتقی بر غیر او بتتاشتتتتد مجتتاز
عشتتتق از اصتتتواف خدای بی ن یاز
عشتتتق بر صتتتورت نه بر روی ستتتتی
هین رها كن عشتتتقهای صتتتورتی
واطلتتب اصتتتلی كتته پتتایتتدا و مقیم
بر كلوخی دل چه بندی ای ستتلیم
(مثنوی ،دفتر دوم)191-191 :
طبق این ابیات كه نقل شتتتد در تقابلی كه بین عشتتتق مجازی و عشتتتق حقیقی اتفاق
میافتد ،میتوان وجه جمع بین این دو دسته را در كیفیت و شرایط حصول عشق مجازی و
نوع آن دانست ،بدین معنی كه آن عشقهای مجازی كه جنبۀ ابزاری و طریقیت راه و معبر
بودن ن سبت به ع شق حقیقی و محبوب حقیقی را دا شته با شند ،ممدوح و آن ع شقهای
مجازی كه جنبۀ هدفی و نفستتیت داشتتته باشتتند و موجب توقف عاشتتق در همان مرحله
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شتتوند ،مذموم استتت .بنابراین ،پایان این تقابل و دوگانگی نیز با جمع شتتدن آن دو كه ذكر
گردید ،منتج به غلبۀ عشق حقیقی و واقعی میشود ،چرا كه موالنا ،ذات و جوهر الهی آدمی
و عشق و محبت او را شریفتر از آن میداند كه به جهان فانی و ظواهر متغیر و صورتهای
ناپایدار و گذرا تعلق گیرد و با ابیات خاص خود روشن مینماید كه آنچه نپاید دلبستگی را
نشتتاید .وی براین باور استتت كه این عشتتق واقعی موجب پاالیش روح انستتان از تیرگیها و
زنگها دنیای مادی میشود و موجب وصال او به محبوب حقیقی میشود:
عشق آن شعله است كو چون برفروخت
هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت
ت یغ ال در قتتتل غ یر حق برانتتد
در نگر زان پس كه بعد از ال چه ماند
متتانتتد اال اهلل بتتا قی جملتته رفتتت
شاد باش ای ع شق شركت سوز زفت
هر كه را جامه ز ع شقی چاک شد
او ز حرص و ع یب كلی پاک شتتتد
(مثنوی ،دفتر چهارم)164-166 ،
تقابل خیر و شر:
مسألۀ خیر و شر از پیچیدهترین و بحث برانگیزترین مباحث كالمی است كه بسیاری از
دان شمندان ،متکلمان و عرفا در طول تاریخ اندی شه ،با رویکردهای مختلف به برر سى آن
پرداخته اند .رویارویی و تقابل خیر و شتتتر در مثنوی موالنا نیز از بستتتامد قابل توجهای
برخوردار است.
با ا ستفاده از قرینۀ تقابلی كه میان خیر و شر وجود دارد ،میتوان دیدگاه فیل سوفان را
هم در باب شر اینگونه نقل كرد؛ شر یعنی آنچه انسان به آن اشتیاق ندارد ،به حسب طبع
یا اراده آن را اختیار نمی كند .به ستتخن دیگر ،شتتر یعنی نامالیم یا منافر با طبع .آنچه
تاكنون از فیل سوفان نقل شد ،ناظر به تعریف مفهومی خیر و شربود ،ولی بی شتر حکیمان
مسلمان با تکیه بر حقیقت خیر و شر ،به تعریف مصداقی (نه مفهومی) آن دو پرداخته اند و
خیر را به وجود و كمال آن و شر بالذات را به عدم ذات یا عدم كمال اول و عدم كمال ثانی
تعریف كرده اند و آنچه را كه موجب عدم كمال اول یا ثانی گردد ،شر بالعرض دانسته اند(.
القبسات ،میرداماد :ص .)131،131 ،119از نظر فلسفی ،هیچ امر وجودی برای خودش (فی
حد نفسه) شر تلقی نمی شود .اما فی انفسها و بالقیاس الی الکل ،فال شر اصالً(.همان:
 .)131البته آنان شر را عدم هر گونه كمال نمی دانند ،بلکه عدم كمالی می دانند كه شیء
مفروض شأنیت آن را داشته باشد .برای مثال ،نبود شیرینی را برای خرما كه شأنیت آن را
دارد ،شتتر تلقی می كنند ،نه برای نمک كه شتتأنیت آن را ندارد .براین استتاس ،بیشتتتر
فیلسوفان ،تقابل میان خیر و شر را تقابل عدم و ملکه دانسته اند(.همان.)134 :
امّا با توجه به منتستتب بودن مشتترب عرفانی مولوی به اشتتاعره ،الزم استتت كه تفکر
كالمی ا شاعره در این باب ،مف صل بیان شود .ا شاعره به عنوان مبانی ب سیاری از م سائل
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كالمی ،قائل به عدم ح سن و قبح ذاتی( شرح المواقف ،جرجانی :ص 494و  .)491عمومیت
ارادۀ االهی (اللمع ،اشتتعری51 :4114 ،؛ تمهید االوائل و تلخیص الدالئل ،باقالنی:4443 ،
 )341و ك سب (اشعری ،همان )14 :ه ستند .اراده خداوند را شامل همه محدثات ،از جمله
افعال اختیاری ان سان ،اعم از خوب و بد ،ایمان و كفر و طاعت و مع صیت میدانند .همان
گونه كه یاد شد ،اشاعره قائل به شمول ارادۀ االهی ،كسب و عدم حسن و قبح ذاتی اشیا و
عدل و ظلم ذاتی افعال ه ستند و ب سیاری از م سائل اعتقادی و كالمی خود از جمله خیر و
شر را مبتنی بر آنها قرار دادهاند .بر اساس اصل عمومیت ارادۀ االهی ،علت تمامی پدیدههای
عالم ،از جمله افعال اختیاری ،اعم از ایمان و كفر و طاعت و معصتتیت و نیز افعال غیر
اختیاری را خداوند میدانند و بر این اساس به لوازم توحید افعالی ملتزم هستند.
تفکّرات موالنا در باب خیر و شر ،تا حدود فراوانی بازتاب تفکرات كالمی اشعریان است.
او بر این باور است كه ذات باری تعالی سرچشمۀ خیرات و شرور است و برای شر هیچ منشأ
دیگری در هستی وجود ندارد .شاهد ما بر این مدعا ابیات زیر است:
نیستتتت استتت باب و وستتتایط از پدر
از م سبب میر سد هر خیر و شر
تتتا بمتتانتتد دور غ فلتتت چنتتد گتتاه
جز خ یالی منع قد بر شتتتتاهراه
(مثنوی ،دفتر پنجم)4555-4551 :
تنها مالک خیر و شر خواست خداوند است و اوست كه فعال مایشاء است:
صتتتم و ب کم و ع می من از غ یر او
من نتتدا نم خ یر اال خ یر او
(مثنوی ،دفتر پنجم)4694:
همچنین نگاه شود به بیت زیر:
بر یکی زهر استتتتت و بر دیگر شتتتکر
هر وجودی كز عدم بنمود ستتتر
(دمثنوی ،فتر پنجم)1136:
با این اصل ،وی هر گونه نگرش ثنوی به مسئله شر را قاطعانه رد میکند .اینجاست كه
ناگزیر میشود تا به اشکال معروفی كه همه موحدان ناگزیر از پاسخ به آنند كه آیا وجود این
همه شر نق صی بر قدرت و حکمت خداوند وارد نمی سازد ،پا سخ دهد .پا سخ موالنا به
مسئله این است است .وی پیشتر از این فیلسوف اروپایی به نگرشی برای تبیین این مسئله
میر سد و با پیش ك شیدن مثالی از نظرگاه خود دفاع میکند .نقا شی را در نظر بگیرید كه
میتواند همه نق شی بیافریند ،هم نقش آب شارهای زیبا و جنگلهای ا ستوایی و هم نقش
سیلهای بنیان كن و زمینهای سوخته از عطش و حرارت خور شید .حال اگر این نقاش
تصویری كشید كه در آن نشان میداد كه سیل چگونه خانهها را ویران می سازد و مزارع را
به مرداب بدل می كند ،آیا باید بر او ایراد بگیریم یا به او دست مریزاد بگوییم .واقع امر این
است كه اگر نقاشی نتواند چنین نقاشیهایی بکشد ،كارش را ناقص و هنرش را خام ارزیابی
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خواهیم كرد .خداوند نیز نقا شی ا ست كه همۀ ه ستی نق شی از او ا ست و ز شت و زیبا در
مجموع تابلویی را پدید میآورند كه آفریدۀ د ست هنرمند او به شمار میرود و همان طور
كه زیباییها ن شانۀ قدرت و حکمت او ست ،ز شتیها نیز ن شان قدرت و چیره د ستی او
قلمداد میگردد ،نه ضعف او .در این جهان هر آنچه ممکن با شد ،به و سیلۀ این نقاش پدید
آمده است:
لیک آن نقصتتتان فضتتتل او كیستتتت
ور تو گویی هم بدیها از ویستتت
من مثتتا لی گو یمتتت ای م حتشتتتم
آن بدی دادن كمال اوستتتت هم
نقشهای صتتاف و نقشتتی بی صتتفا
كرد ن قاشتتتی دو گو نه نقشتتت ها
نقش یوسف كرد و حور خوش سرشت
نقتش عفتریتتان و ابلیستتان زشتتت
هتر دو گونته نقتش استتادی اوستت
زشت ت تی او نیس تت آن رادی اوس تت
زشتتتت را در غایت زشتتتتی كند
جم له زشتتتتی ها به گردش بر ت ند
تا ك مال دانشتتتش پ یدا شتتتود
م ن کر استتتتتتاد یش رستتتوا شتتتود
(مثنوی ،دفتر دوم)611-614 :
موالنا به استناد به آمیختگی خیر و شر در هستی ،از دوگانه پرستان و ثنویان میخواهد
تا به او نمونه ای از خیر یا شر محض نشان دهند تا او نیز به عقیدۀ آنان ایمان آورد« :ما را
با مجوسیان بحث است ،ایشان میگویند خدا دو تا است یکی خالق خیر و یکی خالق شر.
اكنون ،تو بنما خیر بی شر ،تا ما مقر شویم كه خدای شر هست و خدای خیر .و این محال
است ،زیرا خیر از شر جدا نیست،چون خیر و شر ،دو نیستند و میان ایشان جدایی نیست،
پس دو خالق محال است (».مجالس سبعه :ص .)434بنابراین ،موالنا معتقد است كه برای
امتحان حق و باطل ،الزم است كه خیر و شر در هم آمیخته شدهباشد:
نقتتد و قلتتب انتتدر حرمتتدان ریختنتتد
چونکتته حق و بتتاطلی آمیختنتتد
در حقتتا یق ا م تحتتان هتتا دیتتده ای
پس م حک می با یدش بگز یده ای
تتتا بتود دستتتتتتور ایتن تتتدبتیترهتتا
تتتا شتتتود فتتاروق ا ین تزو یرهتتا
(مثنوی ،دفتر دوم)435 -431،
این رویکرد مولوی ن شان از نگرش عارفانه و عا شقانۀ وی ا ست چرا كه ان سان عارفی
همچون موالنا به جای آفریده ،آفریننده را میبیندو به جای قهر ،لطف و به جای شتتر ،خیر
را در نظر میگیرد .از اینرو میگوید ،اگر میخواهی چهرۀ حقیقی شر را در عالم بنگری و به
جای تلخی ،شکر را ببینی ،از دیدگاه عا شق را ستین به آن نگاه كن و عا شق هم جز خیر و
خوبی معشوق ،چیزی نمیبیند و نتیجه میگیرد:
بد به نستتتبت باشتتتد این را هم بدان
پس بد مطلق ن باشتتتد در ج هان
نستتتبتش بتتا آدمی بتتاشتتتتد ممتتات
زهر مار آن مار را باشتتتد ح یات
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بین بتته چشتتتم طتتالبتتان مطلوب را
منگر از چشتتم خودت آن خوب را
(مثنوی ،دفتر چهارم)41-41 :
مولوی معتقد ا ست كه جهان ه ستی به گونهای آفریده شده كه از طرفی در تمام ذرات
و اجزای آن جنگی میان ا ضداد نهفتها ست و از طرف دیگر ،اجزای عالم هر یک در پی خیر
خویشاند و در واقع كمال وجودی خویش را میطلبند:
این جهان جنگ استتتت كل چون بنگری
ذرّه بتتا ذرّه چتتو دیتتن بتتا كتتافتتری
آن یکی ذره همی پرد بتته چتتپ
و آن دگر ستتتوی یمین انتتدر طلتتب
(مثنوی ،دفتر ششم)36-31 :
افزون براین باید اشاره كرد ،تقابل خیر و شر در مثنوی به صورت جدال انسان با هوای
نفس نمود پیدا میکند .عامل شتتر ،افراط و تفریط در برآوردهكردن امیالی استتت كه از روی
حکمت پدید آمده و ذاتاً شر نی ست ولی ان سان به دلیل ناآگاهی یا ضعف اراده در برآوردن
نیازهای عقالنی و طبیعی خود ،گرفتار افراط و تفریط و بداخالقی میشتتتود .به عنوان مثال
در ب یت زیر ،خشتتم و شتتهوت كه عامل شتتر هستتتند ،تعادل روحی و روانی آدمی را بر هم
میزنند:
ز استتت تقتتامتتت ،روح را مبتتدل كنتتد
خشتتم و شتتهوت مرد را احول كند
(مثنوی ،دفتر دوم)414 :
یا در بیت زیر ،حسادت و خشم كه از نمودهای شر هستند ،باعث میشود كه آدم شرور
از شناخت واقعیات افراد بازماند و فرافکنی بکند:
چون كه اخوان را ح سودی بود و خ شم
گرگ میدیدند یو سف را به چ شم
(مثنوی ،دفتر چهارم)4134 :
نفس اماره ،عامل اصتلی شتر و به تعبیری نقطۀ مقابل خیر استت چرا كه مانع رستیدن
انسان به كمال و رستگاری است .در حقیقت ابلیس و شیطان كه مظهر و نماد شر هستند
به واسطۀ نفس و با تحریک او به اغوای انسان میپردازد:
زآنکه آن بت مار و این بت اژدهاستتتت
مادر بت ها بت نفس شتتتماستتتت
(مثنوی ،دفتر اول)111 :
همچنین در بیت زیر:
نفس و شتتیطان هر دو یک تن بودهاند
در دو صتتتورت خو یش را ب ن موده انتتد
(مثنوی ،دفتر سوم)1451 :
نگاه شود به بیت زیر:
بتتوده آدم را عتتدو و حتتاستتتتتدی
نفس و شتتتیطان بوده اوّل واحدی
(مثنوی ،دفتر سوم)1145 :
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همچنین در ابیات زیر ،نفس اماره به سوسماری تشبیه شدهاست كه به عنوان نماد شر
در تقابل با خیر قرار میگیرد:
مانع غقل استتتت و خصتتتم جان و كیش
دشمنی داری چنین در سر خویش
پس بتته ستتتتورا خی گر یزد در فرار
یک نفس حمله كند چون سوسمار
(مثنوی ،دفتر سوم)1146-1145 :
در ابیات زیر ،شتتر كه نفس آدمی استتت در قالب گر و ستتگ به دنبال هوا و هوسهای
زودگذر و بیارزش دنیوی میرود و از صید معانی و كسب معالی(خیر) باز میماند:
چتته بهتتانتته می ن هی بر هر قر ین
گرگ در نده ستتتتت نفس بدیقین
ستتتلستتتلتته از گردن ستتتتگ برمگیر
زین ستتبب میگویم این بندۀ حقیر
گر معلم گ شت این سگ ،هم سگ ا ست
باش ذ لّت نفستتته ،كاو بد رگ استتتت
(مثنوی ،دفتر ششم)4313-4314 :
امّا مولوی برای پایان دادن به تقابل شر و و خیر و عوامل آنها با یکدیگر ،چه رویکردی
دارد؟ در جواب این پرستتتش باید گفت كه موالنا همانند دیگر عرفان ،معتقد استتتت كه راه
پایان این ناستتازگاری و دوگانگی ،به اعتدال درآوردن خشتتم شتتهوت و مستتلّط شتتدن بر
آنهاست:
ستتتر بر یدن وا جب استتتتت استتتالم را
ال جرم هر مرغ بی ه نگتتام را
در جهتتاد و ترک گ ف تن ل مس را
سر بریدن چیست؟ كشتن نفس را
(مثنوی ،دفتر دوم)611-614 :
آدمی برای رهایی از شتتتر نفس امّاره ،باید تستتتلیم خواستتتتههای خداوند شتتتود و به
خواستههای نفس خود بیتوجه باشد و در راه مبارزه با شر به نیروی خود اتکا نکند:
افکن این تدبیر خود را پیش دوستتت
گرچتته تتتدبیرت هم از تتتدبیر اوستتتتت
كار آن دارد كه حق ،افراشته است
آخر آن رو ید كه اوّل كاشتتت ته استتتت
هر چتته كتتاری از برای او بکتتار
چون استتتیر دوستتتتی ،ای دوستتت تدار!
(مثنوی ،دفتر دوم)113-114 :
برای مبارزه با نفس امّاره یا عامل شر ،باید تمایالت نفسانی نادیده گرفته شوند تا آدمی
بتواند در عالم معنویات وارد شود:
دان كه رو حت خوشتتتته غیبی ند ید
نفس تو تا م ست نُقل ا ست و نبید
التتتتتجتتا فتتی متتنتتک عتتن دارالتتغتترور
كه عال ماتستتتتت زان د یدار نور
آب شتتتیرین را نتتدیتتدستتتتت او متتدد
مرغ چون بر آب شتتتوری می ت ند
(مثنوی ،دفتر پنجم)415-413 :

/ 191سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب) /شماره پیاپی /51آبان 4344

نتیجه:
یکی از عملکردهای بنیادین ذهن آدمی ،خلق تقابلهاست .و مثنوی مولوی هم به عنوان
بخشتی از حافظه و ذهن جامعۀ ایرانی ،عرصتهای برای بازتاب این تضتادها و تقابلهاستت.
دیدگاه موالنا در تمام تقابلها ،متأثر از م شرب عرفانی او ست .تقابل صورت ومعنای یکی از
پرب سامدترین تقابلهای دوگانه در مثنوی ا ست .مولوی با رویارو كردن عالم پر نقش و نگار
صورت و عالم معنا ،پیو سته ان سانها را فرامیخواند كه از عالم ماده گذر كنند و به ا صل و
من شأ نیکویی و زیباییها راه ببرند .نزد او هر حُ سنی جلوهای از جمال الهی ا ست كه از آن
به این دنیا سفر كرده امّا در حجاب روی نمودهاست .حقتعالی این نقابها را برای مصلحت
آفریدهاست كه اگر جمال حق بینقاب روی نماید ،ما طاقت آن نداریم و بهرهمند نشویم .با
گذشتتتن از این حجابها و صتتورتها و روی آوردن به معنی استتت كه زیباییها رخ
مینمایند.
موالنا در تقابل ع شق مجازی و ع شق حقیقی ،دو مو ضعگیری به ظاهر متفاوت را بیان
كردها ست ،بدین صورت كه در برخی از ابیات ،ع شقهای صوری و مجازی مذمت شده و
تنها ع شق مفید ،ع شق به حق تعالی و كمال مطلق دان سته شده و در برخی ابیات دیگر
عشق مجازی نه تنها مذمت نشدهاست بلکه معبری برای رسیدن به عشق حقیقی محسوب
میشود.
در تقابل عقل و عشق ،موالنا ،باید اشاره كرد كه موالنا عقلستیز نیست و با عقل یونانی
كه پیرو نفس استتت در میافتد و آن را مانند حجاب و مانعی درراه رستتیدن به ستترمنزل
معرفت و حقیقت استتت .بنابراین ،منظور از آن عقل كلّی نیستتت كه در بینش عرفانی-
اسالمی و نیز درآیات و روایات دینی مورد تمجید و تکریم فراوان واقع گردیده است.
تفکّرات موالنا در تقابل خیر و شتتر ،تا حدود فراوانی بازتاب تفکرات كالمی اشتتعریان
است .او بر این باور است كه ذات باری تعالی سرچشمۀ خیرات و شر است و برای شر هیچ
منشأ دیگری در هستی وجود ندارد .مولوی برای پایان دادن به تقابل شر و و خیر معتقد
ا ست كه راه پایان این نا سازگاری و دوگانگی ،به اعتدال درآوردن خ شم شهوت و م سلّط
شدن بر آنهاست.
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