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و کالم   شنونده  و  گوینده  به وحدتِ  زیر  ابیات  در  می موالنا  جالب  اشاره  تمثیلی  موضوع  تبیین  برای  و  کند 

های خود را از دست بدهند و جذب خاک شوند، با آورد. دهندۀ نان و گیرندۀ نان و خودِ نان اگر صورتمی

ماند. شود، ولی معانی آنها باقی می های آنها به خاک تبدیل می یابند. به نظر موالنا صورت همدیگر وحدت می 

دهند، ولی ذات ها با فانی شدن در خدا، تنها صفات خود را از دست میو انسان  یز چنین استها ندرمورد انسان 

ها، حتی بعد از  که مراتب و درجات انسان رسد و آن این ماند. از اینجا موالنا به نتیجۀ بسیار مهمی می آنها باقی می 

 :  بازگشت به خدا و فانی شدن در او همچنان وجود دارد

تاز شاخه ببینمَ  ۀهاى                ! رجان 

دَ  م یكتا شود             چون ز حرف و صوت و 

حرف حرف و  حرفگو  و   ها             نوش 

نان نان و  نانِسِدهنده  و   پاک               تان 

بُ معنیشان  مقام             وَلیك  سه  در   د 

صورت شد  نشد               ،خاک  معنى   ولى 

جهانِ منتظِ  در  سه  هر   ر             روح 
 

رُمیوه  زهاى  ببین  آبِ  سته   ! جان 

بگْ همه  شود آن  دریا  و   ذارد 

اِ اندر  گردند  جان  سه   نتهاهر 

صُ  از  گردند  خاک  ، روَساده   گردند 

مَ مُدر  هم  مُ  ،زیَّمَراتب   دام هم 

 «.نشد  ه،ن:»تو گویش  «،شد :»که گویدهر

هارِگَ صورت  ز  گَ ه  و  مُب   ر قِتَسْه 
 

 (70 - 76/ 6، د مثنوی)

 ***** 

کنند ما به صورت نوعی در خدا  برخالف بسیاری از عارفان که به جاودانگی شخصی اعتقاد ندارند و گمان می 

به طور  جاودانه می  از طریق تطور و تكامل و  باور است که جاودانگی ما شخصی است و  این  بر  شویم، موالنا 

 آید:  تدریجی به دست می 

                        شدم  نامى  و   ردممُ  جمادى  از

 شدم  آدم  و  حیوانى  از  ردممُ

                        بشر   از  بمیرم  دیگر  ۀحمل

                جو  ز  ستنجَ  بایدم   هم   ك لَمَ   وز

                        شوم  ربانقُ  ك لَمَ   از  دیگر   بار

                       ارغنون   چون  ، عدم  گردم  عدم  پس

 زدم   بر  حیوان   به   ،ردممُ  نما  وز 

 ؟شدم  کم  ردنمُ  ز  کى  ؟ترسم  چه  پس

سرپرّ  مالیك  از  برآرم  تا و    

 «هُ هُجْوَ  إِلَّا   هالِك  ءٍشَیْ   کُلُّ»

 شوم  آن  ناید  مهْوَ   اندر  آنچه

 «ون عُاجِرَ  إِلَیْهِ   إِنَّا»  که  گویدم
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                       است   تامّ   فاقِاتّ  هآنك   دان  مرگ

              جو   فِرْطَ   زین   برو   نیلوفر  همچو

                        آب  جویاى  او   و   است  آب  او   مرگِ

                     نمد  ننگین  عاشقِ  فسرده  اى

                     ! ریز   جوى  اندر  کوزه  ،دیدى  جوى

                     شود  جو  آبِ  در  چون  کوزه  آبِ

                       بقا  ذاتش  و  شد  فانى  او  وصفِ
 

 است  ظلمت  در  نهان  حیوانى  آبِه  ک

 جو  مرگ  و   ریص حَ   قىسْتَسْمُ  همچو

 وابالصَّبِ  مْ لَأعْ   اهلُل  وَ  خوردمى

 ...   د مَرَمى  جانان  ز   جان   بیمِ  ز  کاو

 ؟ گریز  باشد  کى  جوى   از   را  آب

 شود  او  جو   و  وى  در  گردد  وْحمَ

 لقا  دبَ  نه  ،شود  کم  نه  سپس  زین 
 

 (3901 - 3914/ 3، د مثنوی)

  ***** 

 نویسد:  می چنین  جاودانگی تدریجیدربارۀ عبدالحكیم  هاستاد خلیف

آورد تا های گوناگونی می »مولوی یكی از معتقدان سرسخت تكامل و بقای شخصیت است ... مولوی تمثیل

شود. گردد، فانی نمی نشان دهد که شخصیت فرد هرچند در وجود الهی مستحیل و به صفات الهی متصف می 

ن او به محو شدن  اگرچه صفاتش ممكن است در صفات الهی مستحیل گردد. محو شدماند  ذات فرد باقی می 

ستاره  یا  می شمع  بامدادی  آفتاب  نور  در  تصور  ای   ... غیر شخصیماند  مدت   جاودانگی  تصوف  از  در  پیش  ها 

اما تصور   ابتكار خود اوست« )  تدریجی  جاودانگیِمولوی پرورده شده بود  -140، صص  عرفان مولویمطلقاً 

134.)   

 ***** 

 :تر است«افغانِ آدمی، به دلِ او نزدیك گوید که »خدا از  می زیر موالنا در بیت  

 من  یا تویی افغانِ  ،یا فغانم از تو آید  !ترمن نزدیك  تو از افغانِ ،من ای به جانِ

  (1946  ؛ غزل استاد فروزانفر ۀنسخ  ،شمس کلیات)

 ***** 

 مولوی در بیت زیر، باز از همین تمثیل استفاده کرده است:
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 داری؟ ست که نزدیك را فغان ا  حكمت چه              ستا  یارتر به تو  تو نزدیك  چو از فغانِ

   ؟؟؟(  ؛ غزل استاد فروزانفر ۀنسخ  ،شمس کلیات)

 ***** 

 تر است:گوید که خدا از عقل هم به انسان نزدیك می در جایی دیگر موالنا 

 ؟ پس سوی تو من چگونه یازم            ن ز عقلم ـ ه مـ ری بـتزدیك ـن

  (1565  ؛ غزل استاد فروزانفر ۀنسخ  ،شمس کلیات)

 ***** 

 داند:تر می در بیت زیر هم موالنا خدا را از »دَم« به خود نزدیك 

 پستجز پست ،م نزنم پیش تودَ       ! م به منتر از دَای که تو نزدیك 

  (511  ؛ غزل استاد فروزانفر ۀنسخ  ،شمس کلیات)

 ***** 

ایم و در پیِ او  وار سر به کوی و برزن گذاشته خانۀ ما نشسته است و ما دیوانه خدا به مهمانیِ ما آمده و درونِ  

 :  گردیممی

مهماِن ناگه  هم  و  آگه  او   هم  آمد   من 

خانه  در  آمد  دیوانه   ، او  چو  جمله   ما 

نعره  گشته او  خانه   ، زنان   جایم اینکه    ، از 

بلبلِ  گلشِن  ، ما   مستِ   آن  ناالن   بر   ما 

نیم  ُجدر  که  شبی  جمعی  آمد   ؟ چه سته   دزد 

بانگش  شد  بانگِ   ، آمیخته  ز   با   سان ن آ همه 

هَو»  ُج  «؛ م ُكَعمَ   و  این  در  توست  با   ستن یعنی 

تو نزدیك  از  است  تو   ، تر  بیرون   ، با  روی   ؟ چه 

رویَ  زبان  عشق  َم،  د از  را                           سوسن              ِلثَ جان 

 «. رو مه   ِهَم»  : جان گفت  «؟ کی آمد » دل گفت که  

طلِب مه   اندر  کو   ، آن  میان  به   رفته 

نعره  این  از  غافل  نعره   ، ما  سو هم  هر   زنان 

َپ ما  فاخته   «؟ کوکو »   : فریادکنان   ، ان ّرچون 

دزد همی  آمد »   : گوید و آن  او   «دزد  دزد   و آن 

بانگش  نشود  مو   شانغلغلهدر    ، پیدا   یك 

می  تو  که  جو   ، جویی آنگه  را  او  طلب  در   هم 

 ! شو خود را تو ز خود می   ، چون برف گدازان شو 

خاُممی  زبان  خو   ! ش دار  این  گیر  سوسن   ! از 
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 (1865  ؛ غزل استاد فروزانفر ۀنسخ  ،شمس کلیات) 

 ***** 

 گوید:  کوب دربارۀ معیت مورد نظر موالنا می دکتر زرین 

با کل آنها را در همۀ احكام و احوال مساوی نمی  اتصال بین جزو  اقتران و  با گل کند؛ چنان»مجرد  که خار 

بوید و  گل نمی   معرضکس خار را در  و اقتران دارد و جزوی از مجموعۀ گل هم محسوب است، اما هیچ   اتصال

حدت حقیقت آنها را که قول  خورد؛ پس اتصالی که بین جزو وجود و کل وجود هست، وبه جای گلشكر نمی 

کند. البته فیمابین آنها معیت هست اما این معیت که جبر تكوینی را  به وحدت وجود مستلزم آن است الزام نمی 

ومی است و  دارد، معیت کل با جزو است، نه جزو با کل و از همین روست که معیت قیّهم موالنا بر آن مبتنی می 

 (.745-746، صص سرّ نیشود، نسبتی ندارد« ) می  با معیت سریانی که گاه موهم حلول

 ***** 

 ای از او دور و جدا نیستیم: مطلوب ما که خداست، همواره با ماست و ما لحظه 

              «یدرِوَالْ  لِْبحَ»از    «برَقْ»أاست    چه حقّآن

بر تیرها  و  کمان   ساخته             اى 

اندازترهر دور  دورتر               ،که   او 

بكُ اندیشه  از  را  خود   شت             فلسفى 

مى  «بدو:»گو افزون  که   د             وَدَ  چندان 

فِینَ» شهریار               «اجاهَدُوا  آن   بگفت 
 

تیرِ  فگنده  بعید  تو  را   فكرت 

انداخته   صیدْ دور  تو  و   !نزدیك 

مَ او  است  گنج  چنین   جورترهْوز 

 کاو راست سوى گنج پشت  «؛بدو:»گو

مُ مى   رادِاز  جداتر   شود دل 

عَدُاهَجَ» ب  ،نگفت  «انَّوا   !رار یقاى 
 

 ( 2353 – 2358/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 گوید معشوق همین جاست، بیایید بیایید: توان خدا را یافت، می کنند در مكه می کسانی که گمان می 

کجایید  رفته  حج  به  قوم   ؟کجایید  ؟ای 

دیوار  به  دیوار  و  همسایه  تو   معشوق 

همی   ! بیایید  !بیایید  ،ستجان معشوق 

 ؟ ...در بادیه سرگشته شما در چه هوایید 
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بد راه  آن  از  بار  برفتیدآده  خانه   ن 

لطیف خانه  نشاا  آن  بگفتیدهان ست   ش 

 ؟ گل کو اگر آن باغ بدیدیت  ۀ یك دست

رنِج آن  همه  این  گنِج  با  باد  شما   !شما 
 

برآیید  بام  این  بر  خانه  این  از  بار   یك 

خواج  بنمایید  ۀاز  نشانی  خانه   ! آن 

 ؟ یك گوهر جان کو اگر از بحر خدایید

ش گنج  بر  که  شمایید افسوس  پرده   ما 
 

 (648  ؛ غزل استاد فروزانفر ۀنسخ  ،شمس کلیات) 

 ***** 

وار سر به کوه و بیابان گذاشته بودیم، از  که در طلبش دیوانه همین است که ما دریابیم آنمعنوی هدف سلوک 

 :همان آغاز سفر همراه ما بوده است

جِ بجویم  چندین  را  چُ  دّیار   ست             و 

مَ رَت  عیَّآن  من             وَکى  گوش  در   د 

از   من  کنم   راز               فهمِ  تمعیّکى 

معیَّ مُحق  را  دل  و  گفت  کرد             ت   هر 

دادِ و  کرد  سفرها  داد               چون   راه 

خَ حسابِیْطائَچون  آن   باصفا               ن 

گوید آن  از  » بعد  دانستمى             :   اگر 

موقوفِ  دانشِ بود   سفر               آن 
 

نمى   که  بدانم  جُکه   ستبایست 

گِ نگردم   ؟ نمَ زَ  دورانِ  دِ رْتا 

بعدِ از  که  دراز  جز   ؟ سفرهاى 

گوشِ  کهتا   به  آید  طَ  ،دل  عكس   د رْنه 

مُ  آن  از  دلِبعد  از  برگشاد  هر   او 

بَدَگردَ ز  روشن  خطا  دِ عْش   دو 

معیّ رااین  جُ  ،ت  را  او   «؟ ستمىکى 

به  آن دانش  آن   ر كَفِ  تیزىِّید 
 

 ***** 

ها مجاهدتِ معنوی و  درواقع ما از خدا، در خدا، با خدا، به سوی خدا رهسپاریم، اما این نكته را پس از سال 

 که در مصر دریافت که گنج در خانۀ او بوده است، چنین گفت: یابیم. فقیر بغدادی پس از آن روحی درمی 

خود با  »گفت  خان:  در  است               ۀگنج   من 

سرِ گدای   بر  از  مُگنج   ام             رده ى 

شد مست  بشارت  نم  ، زین   د             انْـدردش 
 

آن   مرا  است پس  شیون  و  فقر  چه   ؟جا 

پرده ن آز در  و  غفلت  اندر   «. امکه 

بخ   ،لب  بى   ،دمَْحلْأهزار  صد  د وانْـاو 
 

 ***** 
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کند. کسی که همواره و  می کسی که همراهیِ همیشگیِ خدا و خودش را دریابد، به شادی مطلق دست پیدا  

شود و به طور کامل از سیری و پیری و  همه جا با مطلوب خود باشد، زندگی برای او به جشنی جاودانه تبدیل می 

 یابد:مالل خاطر رهایی می 

                      نیستیم  ملوالن  درگه  این  بر  ما

                     د وَبُ  کس  آن  ملول  و  بسته  فرو  دل

                     است   حاضر  ما  با  مطلوب  و  دلبر

                       است   گلشنى  و   زارالله   ما  دلِ  در

                       لطیف  و  جوانیم  و  رّتَ  دایما

                       است  یكى  ساعت  یك  و  سال  صد  ما  پیشِ

                     هاست   جسم  در  کوتهى  و  دراز  آن

                         سال   و  ماه  با  شب  و  روز  نباشد  چون
 

 بیستیم  هرجا  راه  عدِبُ  ز  تا 

 د وَبُ  سبَْحمَ   در   یار   فراقِ   کز

 است   شاکر  جان  رحمتش  نثارِ  در

 نیست   راه  را   پژمردگى  و  پیرى

 ظریف   و  خندان   و  شیرین   و   تازه

 است   كىفَنْمُ   ما   از  کوته   و  دراز   که

 ...؟  کجاست  جان  اندر  کوته   و   دراز   آن

 ؟ اللمَ  و  پیرىّ   و  سیرىّ  بود  کى
 

 ( 2932 – 2941/ 3 د ،یمثنو)

 ***** 

   گوید:. موالنا از زبان خدا می دست او برای تصرف در هستی باز استخدا فاعل مختار است و 

علّ و  طبع  ن  تِ چار   م             ای اولى 

بى من  مستقیم             علّ  کار  و  است  ت 

وقت             به  بگردانم  را  خود     عادت 

پُ هین  که  گویم  را  شوبحر  نار               ! ر 

             «!سبك شو همچو پشم: »کوه را گویم

             «! قرون شو به ماه مَ  ! اى خورشید»  :گویم

خشك  ۀچشم سازیم  را                        خورشید 
 

تصرّ  باقف  در  من   م ایدایما 

علّ نه  تقدیرم  سَ  ، تهست   ! قیماى 

بنْ پیش  از  غبار  وقت این  به   شانم 

رو که  را  آتش  شو  ،گویم   ! گلزار 

گویم را  »چرخ  پیشِ :  در   «! چشم  فرو 

سیاه  ابر  دو  چو  سازم  را  دو   هر 

مُ  ۀچشم سازیم  فن  به  را   شك خون 
 

 ( 1625 – 1631/ 2، د مثنوی)

 ***** 
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مولوی در جایی دیگر برای اثبات این که خدا فاعل مختار است، به داستان قوم یونس اشاره کرده است. طبق 

. تحلیــل دفــع کننــد ،بــود  آستانۀ فرود آمــدنروایات اسالمی، قوم یونس توانستند با دعا و تضرّع بالیی را که در  

 : موالنا از این ماجرا چنین است

 تعــالى حــق و است آسمانى بالىِ دافعِ زارى و  تَضَرُّع  که  است  آن  بُرهانِ  و  بیان  المُ،السَّ  عَلَیْهِ  یونس،  قومِ  قصۀ»

 نــه عِلَّــت، بــه و اســت طَبْــع بــه »فاعــل گویند: فالسفه و باشد مفید او پیشِ تعظیم و تَضَرُّع  پس  است،  مُختار  فاعلِ

 (. 103/ ص 5) نگرداند« را طبع تَضَرُّع پس مُختار؛

 ***** 

 تواند در جهان تصرف کند:اعتقاد راسخ موالنا آن است که ارادۀ نافذ و شامل خدا هر لحظه می

                     درخت   از   نیفتد  در   برگى  هیچ 

               گلو   سوى  نشد  لقمه  دهان   از

                       است  آدمى  مامِ زِ  ن آک  رغبت   و  میل

                        اى ه ذرّ  هاآسمان   و  هازمین   در

                                   نافذش  قدیمِ   فرمانِ  به  جز
 

 بخت   سلطانِ  آن  مِكحُ  و  قضا  بى 

 «!لواخُادْ»  که   حق   را  لقمه  نگوید  تا

 است   نىغَ  آن  مرِاَ  رامِ  آن  جنبش

 ، اىهرّپَ  نگردد   ، دنجنبانَ  رپَ

 وشخَ  نیست  لدىجَ  و  کرد  نتوان  شرح
 

 ( 1899 – 1903/ 3، د مثنوی)

 ***** 

اداره می  بر اساس اصل علیت  بهره  جهان غالباً  از اصل علیت  باید برای رشد و پیشرفت  به دیگر سخن  شود. 

 او بر نظام علیت را انكار کرد:   چیرگیخدا و  تقدربه هیچ وجه نباید گرفت، اما 

              طُرُق  و  اسباب  و  بنْهاد  سُنّتى

              رود  سنَّت   بر  احوال  بیشتر

              مزه  با  نهاده  عادت  و  سنَّت

              نیست  موصول   ما  به  عِز  گر  سبب  بى

              مَپَر!  بیرون  سبب  گرفتارِ  اى

 تُتُق  اَزْرَق  این  زیرِ   را  طالبان 

 شود  سنَّت  خارقِ  قدرت  گاه

 مُعِْجزه   عادت   خرقِ   کرده   باز

 نیست  مَعْزول   سبب  عَزْلِ  از  قدرت

 مَبَر!   ظن  مُسَبِّب   آن  عَزْلِ   لیك
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              آورَد   مُسَبِّب   آن  خواهد  هرچه

              نفاذ  رانَد  سبب  بر   اغلب  لیك

 مُرید؟   جوید   ره  چه  نَبْود،  سبب  چون
 

ها   مُطْلَق  قدرتِ  بردَرَد   سبب 

 مُراد   جُستن   طالِبى   بداند   تا

 پدید   باید مى   راه   در   سبب  پس
 

 (1545 - 1550/ 5، د مثنوی)

 ***** 

موالنــا عمیقــاً تواند در زندگی انسان مداخله کند. های فاعل مختار بودن خدا این است که او مییكی از جلوه

 کند:رد پای خدا را جستجو می ،به این موضوع اعتقاد دارد و در ورای همۀ حوادث زندگی خود

                       کنم  فوندْ مَ  این  از  بعد  را  سخن  این

                     ! عتنىمُ  اى  ؟کشدمى   تهک  آن  کیست

                         سفر  بهرِ  کنىمى   عزیمت  صد

                       ببست   سودا  صد  دو  بر  را  دلت  او
 

 ؟کنم  چون  من  ،دشَکَمى   ندهشَکَ  آن 

 زنى  مدَ  کاین   ذاردتنگْمى   که  آن

 ...   دگر  جاى   راو  ت  مر  دکشانَمى

 شكست  را   دل  پس   ،کرد  رادتمُبى
 

 ( 4454 – 4459/ 3، د مثنوی)

 

 ***** 

های خدا در زندگی انسان برای آن است که انسان به سوی خدا بازگردد و به او پناه ببرد و بدانــد کــه مداخله

 گوید: قدرتی مافوق قدرت خودش وجود دارد. موالنا در این باره، به نثر چنین می

 فســخ  را او عــزمِ گاهگــاه و اوست قاهر و مالك که آن از را  آدمى  کردن  باخبر  جهتِ  1«نَقضُهَا  وَ  عَزایِم  فَسُْخ»

، دفتــر مثنوی« )بُوَد تنبیه بر تنبیه تا بشْكند، را عزمش باز تا دارد، کردن عزم بر را او طمعِ تا داشتن، نافذ  و  ناکردن

 (. 4462سوم، عنوان نثرِ پیش از بیت 

 ***** 
 

های جدی و  فرمایند: »عرفتُ اهللَ سبحانَه بفسخِ العزائم و حلّ العقود؛ یعنی »خداوند را به فسخ تصمیمطالب میامام علی بن ابی  - 1

 . (250، قصار البالغهنهج های مشكالت شناختم« )باز شدنِ گره 
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شوند عارفان ها باعث میناکامیدهند کسی هست که همواره کام او رواست؛ بنابراین  های ما نشان میناکامی

 موالی خود را بشناسند و به او دل ببندند:

                         ببست   سودا  صد  دو  بر  را  دلت  او

                       نخست   راىِ  آن  بالِ  او   شكست   چون

 ستكُسُ  تدبیرت  لِبْحَ  قضایش  چون

                      ماجرا  در   قصدها  و  هاعزم 

                        کند   تنیّ  دلت  ،آن  عِمْطَ  به  تا

                      داشتى  رادتمُ  بى  ىلّکُه  ب  ور

                       اش عورى   از  لمَاَ  نكاریدى  ور

                      خویش   هاى مرادی   بى   از  عاشقان

                       بهشت   قالووزِ   شد   مرادى بى

                        پاست   شكستهاِ  همه  مراداتت  که
 

 شكست  را   دل  پس   ،کرد  رادتمُبى 

 ؟ درست  شكن اِبال  هستىِّ   نشد   چون

 ؟درست  آن   قضاىِ  تو  بر  نشد  چون

 را و  ت  آید مى   راست  گاهىگاه 

 كندبشْ  را   تتَنیَّ  دیگر  بارِ

 ؟کاشتى  کى   ل مَاَ  ، نومید  شدى   دل

 ؟اش هورى قْمَ  او   بر  پیدا   شدى  کى

 خویش  موالى   از  گشتند  باخبر

 !سرشت  خوش   اى  ،شنو  ه«نََّجالْ  تِفَّحُ»

 رواست  او   کامِ  که  باشد   کسى  پس
 

 ( 4456 – 4470/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 موالنا در ابیات زیر چهار گونه جنسیت را از هم بازشناخته است:

 یقین   باشد  خود   جنس   از   جنس  ذوق

 دوَبُ  جنسی  قابلِ   آن  مگر  یا

 نبود  ما  جنس  که  نان  و  آب  همچو

 نان   و  آب   ندارد  جنسیت  نقش

 ما   ذوق  باشد   جنس  غیر  ز  ور

 عاریت  باشد   ،ستا  مانند  هآنك

 صفیر  از  آید  ذوق   گر  را   مرغ

              سراب   از  آید   ذوق   گر   را  تشنه
 

 ! ببین  ،باشد  خود   لِّ کُ  از  جزو  ذوق 

 شود  او  جنس  ،پیوست  بدو  چون

 فزود   ما  اندر   و  ما  جنس  گشت

 ! دان  جنس  را  آن  آخر  اعتبارِ  ز

 را   جنس  باشد  مانند  مگر   آن

 عاقبت  نماند   باقی  عاریت 

 نفیر  شد  ، نیابد  خود  جنس   هچونك

 آب   جوید  ،گریزد  ،وی  در  رسد  چون
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 (889 – 896/ 1، د مثنوی)

 معرفی کرده است:استاد بدیع الزمان فروزانفر، بر اساس ابیات باال، چهار نوع جنسیت را از نظر موالنا، اینگونه 

ه بــ  انســانى ماننــد  خود  جنسه  ب  جنس  جذب  یكى:  کندمى  قسمت  گونه  چهار  بر  را  جذب  سبب  و  مناطموالنا »

 ۀکــر ســوىه بــ  ارضــى اجــزاء مانند خود کله ب جزو ذبج :دوم. دیگر کبوتر با المثل فى  کبوترى  و  دیگر  انسان

 انــواع  و  آب  و  نــان  ماننــد  اســت  جنســیت  قابل  چه  آن  و  بالقوه  جنسیت:  سوم.  کلى  نفسه  ب  جزئیه  نفوس  و  خاکى

ه ب انسانى جسم صورت و شودمى بدن جزو هضم از پس ولى  نیست  انسان  جنس  بالفعل  که  خوردنى  و  آشامیدنى

، 1، جشرح مثنوی شریف) است ناپایدار و  دروغین  جذب أمنش  که جنسیت نمایش  و  پندار:  چهارم. گیردمى خود

 (. 331-336صص 

 ***** 

های روحــی و فكــری ترین معیار جنسیت از نظر موالنــا »اشــتراک در نگــاه« اســت کــه خــود از هماننــدیمهم

 اندازی یگانه، یا همانند به جهان نگاه کنند:شود دو نفر از چشمگیرد و باعث میسرچشمه می

جنسیَّ نوعِ  ؟تچیست   نظر               یكى 

نهان              وى  در  حق  کرد  که  نظر   آن 

مى  چه  طرف                نظر  ؟ را  تن د  شَکَهر 
 

بد  همدگرآکه  در  ره  یابند   ن 

تو در  نهد  جنسِ  ،چون  گردى   آن   تو 

کیب را   باخبر  ؟ دکشانَ  هخبر 
 

 (2294 - 2292 /6، د مثنوی)

 ***** 

 تواند از جنس خدا شود:میجنس خدا شدن را دارد و از طریق فنا انسان قابلیت هم

شهنشه جنس  نیم  او               ،من  از   دور 

روى   ز  جنسیت  ذات               شكلنیست  و 

قوام              در  آمد  آتش  جنس   باد 

ما              شاه  جنس  نیست  چون  ما  جنس 

مانْ او  ما  ماى  شد  فنا  فرد             چون   د 

تجلّ   در  دارم  اولیك  از  نور   ى 

خاک   جنس  نبات  آمدآب   در 

آمده   جنس  را  مُاطبع  آخر   دامست 

فنا  او  ماى  بهر  شد  ما   ماى 

گَ چو  گردم  او  اسب  پاى   ردپیش 
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نشانی و  جان  شد  او             خاک     هاى 

شو  پایش  نشان               !خاک  این   براى 
 

او پاى  نشان  خاکش  بر   هست 

کشان گردن  سر  تاج  شوى   تا 
 

 ( 1170 – 1176/ 2، د مثنوی)

 ***** 

خواهــد کــه آن را بــه یابیم، نشانۀ آن است که خدا از مــا میبه نظر موالنا، قدرت و تواناییی که ما در خود می

  کار ببریم:

لنگ؟  تو  را  خود  کنی  چون  داری   پای 

داد  بنده  دستِ  به  بیلی  چون   خواجه 

اوست  هایِ  اشارت  بیل،  همچون   دست 
 

 پنهان تو چنگ؟دست داری، چون کنی   

مراد  را  او  شد  معلوم  زبان   بی 

عبارت  اوست آخراندیشی   هایِ 
 

 (931 – 933/ 1، د مثنوی)

 ***** 

امــر و تــوان جبرگرایی مستلزم »نادان و سفیه خواندنِ خدا« است؛ زیراکه خدایی که نداند به انسان مجبور نمی

نــادان دانســتن  خوانند و البتهدانند و اشاعره او را سفیه می. معتزلیان خدا را عاجز مینهی کرد، نادان و سفیه است

  :خدا بدتر از ناتوان دانستن اوست

وعید  و  است  نهی  و  امر  قرآن   جمله 

کند  این  عاقل،  هیچ  دانا،   هیچ 

چنان  یا  کن  چنین  که  بگفتم   که 

 عقل کی حكمی کند بر چوب و سنگ؟ 

پا  اِشكسته  دست،  بسته  غالم   کِای 

کند گردون  و  اختر  که   خالقی 

راندی  حق  از  عجز   احتمال 
 

س  کردن  دید؟ امر  که  را  مرمر   نگِ 

کند؟  کین  و  خشم  سنگ  و  کلوخ   با 

عاجزان؟  و  موات  ای  نكردید   چون 

چنگ؟  نقش،  بر  زند  چنگی  کی   عقل 

وَغا  سویِ  بیا  و  گیر  بر   نیزه 

کند؟ چون  جاهالنه  نهی  و   امر 

خواندی  سفیهش  و  گنج  و   جاهل 
 

 (3026 – 3032/ 5، د مثنوی) 
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 ***** 

  داند:می گرآورد و جبرگرایان را افرادی سفسطهسفسطه به شمار میمولوی ادعای جبر را نوعی 

است  رسواتر  قَدَر  از  جبر  خرد،   در 

قدر  مرد  آن  نیست  حس   منكر 

جلیل  خداوندِ  فعلِ   منكرِ 

نی نار،  و  هست  دود  بگوید:   آن 

را نار  مُعَیَّن  بیند  همی   وین 

نیستجامه نار  بگوید:  سوزد   اش 

 جبر   دَعوىِّ  این  آمد  تَسفسُط  پس
 

 که جبری، حسّ خود را منكر استزآن  

پسر! ای  نباشد  حسّی  حق،   فعل 

دلیل مدلولِ  انكارِ  در   هست 

روشنی  شمعی،  ز  بی  شمعی،   نورِ 

را  انكار  پی  گوید  می   نیست 

نیستجامه تار  بگوید:  دوزد،   اش 

 گبر  ز   رو   زین  بُوَد  بدتر  الجَرَم
 

 ( 3009 – 3014/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 :  داوری شمس تبریزی درمورد ابن عربی

نیكوهمدرد بود، نیكومونس بود، شگرف مردى بود شیخ محمد؛ اما در متابعت نبود. یكى گفت: عین متابعت  »

 .(300 /1د ، مقاالت شمس تبریزى« )کردخود آن بود. گفتم: نى متابعت نمى

 و نیز:

شرعم. اما متابعت نداشت. مرا از او فائده بسیار  وقتها شیخ محمد سجود و رکوع کردى و گفتى: بنده اهل  »

  (305 /1د ، مقاالت شمس تبریزى« )بود، اما نه چنانكه از شما. از آن شما بدان نماند. شَتّانَ بین الدُّر و الَحصى

 ***** 

 سخن شمس درمورد وحدت وجود:

مادر بیرون آید.   از فالنه بیزارم از آن خداى که    گوید من خدایم.دى از شكم مادر برون آمده است، مى

 . (184 /1د ، مقاالت شمس تبریزى) خدا خداست
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 و نیز :

  / 1د  ،  مقاالت شمس تبریزى« )خداست که خداست. هرکه مخلوق بود خدا نبود؛ نه محمد نه غیر محمد»

304 ) 

 


