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  مقدمه
يكي از  ،شود و در هر نگرشيهاي گوناگون نگريسته ميدر مكتب موالنا، به انسان از روزنه

شايد كمتر بعدي از ابعاد وجودي انسان را بتوان . كندهاي وجودي او برجسته جلوه ميجنبه
صورت مستقيم يا غيرمستقيم متعرض آن نشده هن جوال موالنا، بهيافت كه ديد وسيع و ذ

صدها مطلب ارزنده در باب ارزيابي موجوديت انساني مطرح كرده  مثنويالدين در جالل«. باشد
جعفري، (» هاي متعدد ابراز نموده استاست و درباره اين مطالب سخنان گوناگون و انديشه

دهد، اصالت با روح و جان دست ميكه موالنا از انسان به اما همواره در شناختي؛ )24ص ،1361
شمار اين مسئله در نظام فكري او يك اصل كلي و غير قابل تغيير به كهايگونه؛ بهآدمي است

مسئله  متوجهگرايانه مولوي، بيش از آنكه ويژه بينش عشقبيني عرفاني بهجهان«. آيدمي
كثرت ارواح  ،در اين بينش. مل روحاني را درنظر داردهاي آن باشد، تكاجسمانيت و دگرگوني

مستغرق در وحدت است و يگانگي آنها واقعيت تجربي يا ذهني نيست، بلكه يك حقيقت ذاتي و 
البته بايد اذعان كرد  .)88ص ،1386 محصل، راشد( ،)29حجر، ( »نفخت فيه من روحي«ثبوتي است كه 

ريشه  - آيدكه از مضمون آيه شريفه نيز برميچنان - اشناختي موالنكه اين جنبه از نگرش انسان
جهت تمايل به انديشه وحدت وجود، از نگاه ديني خالص دور شده اما به ،در انديشه ديني دارد

  . و زاويه پيدا كرده است
 آيدحساب ميتبعي از روح وي به ،بر اين مبنا، در نظام فكري موالنا جسم و جنبه مادي انسان

مثابه روح از طرف ديگر، وجود انسان خود به .خدمت تكامل و تعالي روحي او قرار گيردو بايد در 
از اين . او هستندخدمت در  ،انسانمسير رشد و تكامل در موجودات عالم آفرينش است و ديگر 

، 1377زاده آملي، حسن(» انسان يك هويت ممتد از عرش تا فرش است«رهگذر، عرفا برآنند كه 

تنها همه عالم خاكي، بلكه تمام پهنه ملك و ملكوت است ان در بينش معرفتي نهپس جه .)77ص
  .بيندمي) يعني نوع انسان(همه را متعلق به خود و در خدمت خود و انسان عارف اين

  رخ گردانيمـچو چـر ماست در گردش                زان سبب همـرخ از بهـچ
  به صفت بين كه ما چه سلطانيم   داي اين كوييم             ـبه صورت گ گر

  )541، ص1388مولوي، ( 
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 ،كني چون تأمل«: گويددر مقام اشاره به همين معناست كه مي فيه ما فيهسخن موالنا در 
ها و ها و احوالچون فرع تو را چندين تفاصيل و عجايب. اصل تو باشي و اينها همه فرع تو

البته  .)129، ص1385، همو( »چه احوال باشد را كه اصلي نهايت باشد، بنگر كه توهاي بلعجب بيعالم
خود را متعلق به نيز بلكه انسان عارف  ،در عرف عرفان، انسان حلقه آخر زنجيره هستي نيست

  .شودتعالي ختم ميزنجيره تكاملي هستي به ذات باري رو؛ ازاينداندخداوند مي
  د شـهنشاهـخوانيـز ماـا را بـشم      راهــگان راه و بيــم گشتــا گــاي

  صال اي شهره سرهنگان به درگاه      »ان ماييد«همي گويد شهنشه ك
  )858همان، ص( 

به عرفان اسالمي يا ديگر مكاتب عرفاني مبتني بر شريعت  نگرش فرااقليمي و فراقومي صرفاً
ده گرفتن شود، ناگزير از ناديالهي اختصاص ندارد، بلكه هر مشربي كه از آبشخور عرفان سيراب مي

كه در عرفان هندويي چنان ؛است» انسان بما هو انسان«هاي نژادي و اقليمي و پرداختن به مرزبندي
، 1380رضايي، (مطرح است » برهمن«در رابطه با  صرفاً) نور دروني انسان يا حقيقت انسان(» آتمن«

ر تالش است تا با كشف انسان دنيز در عرفان بودايي  .)277، ص1، ج1382؛ رادا كريشنان، 247- 248ص
البته فرقي  .)168- 169ص، همان(ا رهايي يابد ياز رنج دن ،»نيروانا«حقيقت دروني خود و رسيدن به 

اي از زمان زندگي كند اين انسان از چه نژادي باشد يا به چه زباني سخن بگويد يا در چه دورهنمي
كه برمبناي » مدرنعرفان پست«زمين، از قبيل گراي نوين مغربحتي در تعاليم باطن .كند

به خداگرايي نيستند، محور مباحث عرفاني، انسان ملتزم اند و ريزي شدهسكوالريسم و اومانيسم پي
روش سلوك عملي (آيد، بلكه آنچه در مديتيشن است و از تعلق قومي و نژادي او سخن به ميان نمي

افكار و تصورات و ايجاد وقفه در آن و حائز اهميت است، تأثيرگذاري بر جريان ) مدرنعرفان پست
  .)28- 39، ص1384 مظاهري سيف،(رسيدن به نوعي آرامش است 

هاي انسان توجه دارند، بي آنكه مرزبندي هو هاي معرفتي به هستي انسان بمابنابراين بينش
 هرچند ترديدي نيست كه هر مكتبي به انسان و. هاي عارضي را مدنظر قرار دهندظاهري و تفاوت
كه چنان؛ كننداي حقيقت را در خود انسان جستجو مينگرد؛ عدهاي متفاوت ميباطن او از زاويه

البته اين اشتراك كلي است و تفاوت (مدرن چنين است در آيين هندو و بودايي و عرفان پست
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طلق حقيقت م(اي نيز حقيقت انسان را در ارتباط با خداوند عده .)انديشه ميان اينها فراوان است
  . كه در مكاتب عرفاني مبتني بر شريعت چنين استچنان ؛يابندمي) هستي

بايد گفت در  ،تي در عرفان منبعث از دين و عرفان فارغ از ديندر تبيين تفاوت نگاه فراملي
ه ديطبيعت نيز كش يافق ديد فرامليتي به حوزه عالم ماورا ،مكاتب عرفاني مبتني بر اديان وحياني

نگاه  ،هاي بريده از وحياما در عرفان ؛شودها منتهي ميصل مشترك الهي انسانو به ا شودمي
 يا اينكه در غبار توهمي از حقيقت ،ماندتي در محدوده عالم ماده متوقف شده و عقيم ميفراملي

ها از ناتي كه باعث جدا شدن گروهي از انسان؛ هرچند در هر دو ديدگاه، تعيگرددانسان ناپديد مي
  .گونه شأن و جايگاهي نداردشود، هيچديگر ميگروهي 

گاه به انسان برمبناي زادگاه او در قرآن كريم كه خاستگاه اصلي عرفان اسالمي است، هيچ
نژاد  وقت خداوند متعال آدمي را به اعتبارشود و هيچگويد، توجه نميو زباني كه با آن سخن مي

با (» آدمي«عنوان به اشه اعتبار حقيقت انسانيبلكه گاه ب ؛دهدو قوميت مورد خطاب قرار نمي
يا «با خطاب ( »منؤم«عنوان و گاه به اعتبار ارتباطش با مبدأ هستي به) »يا ايها الناس« خطاب

  . گويدبا وي سخن مي )»ايها الذين آمنوا
كه  ترين نمايندگان عرفان اسالمي در ادبيات فارسي استترديد يكي از بزرگموالنا بي

به همين جهت در انديشه عرفاني . بيشترين تأثير را نيز از قرآن كريم پذيرفته است حالدرعين
جهت وسعت نظر خاصي كه دارد و ذوق او به. دارداز معناي ظاهري او وطن مفهوم واالتري 

دهد، وطن آدمي كند و به اقتضاي تفكر عميقي كه درباره انسان ارائه ميعمال مياي كه اعارفانه
باره به حقيقت انسان و خاستگاه حقيقي او بلكه دراين ؛كندفاً در اين عالم جستجو نميرا صر

در دو سطح را توان نحوه نگرش او به مقوله وطن مي با توجه به كالم موالنا. كندتوجه مي
 :متفاوت بررسي كرد

  ) اعتقاد به وطن فرامادي(نگرش فراوطني  .يك
ني موالنا، محصول تأمل عميق و اساسي پيرامون خاستگاه شناسي عرفانگرش فراوطني در انسان

فراآگاهي و اگر  ،هاي ادبيات عرفاني فارسيترين جنبهاز مهم«يكي . انسان و آغاز و انجام اوست
رسيدن به خداآگاهي كه در حقيقت . به ذهن و زبان مولوي نزديك شويم، خداآگاهي است
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ن جديد ن يا مرامن سالك به فَتبديل شدن مآگاهي و نوعي شهود عرفاني است، قسمي درون
يابد كه بايد خاستگاه و انسان درمي ،واسطه آنبه )143، ص1384قبادي، (» آيدشمار ميگسترده به

  .منشأ اصلي خود را در عالمي ديگر بجويد
در اين نگرش به اعتبار  .عرفاني از مقوله وطن است نگرش فراوطني ناظر به تلقي كامالً

اساس و شالوده . ه روح و حقيقت وجود انسان، وطن او نيز بايد فرامادي و حقيقي باشدتوجه ب
. اعتباري و فناپذيري دنياي خاكي استانديشه عرفا، درك اصالت و قداست جهان ماورا و بي

برمبناي روحيه  )375، ص10، ج1419نمازي، ( »حب الوطن من االيمان«بنابراين اگر از حديث مشهور 
شود، نتيجه ي حاكم بر انديشه حماسي، عالقه به زادگاه و خاستگاه هر فرد استنباط ميگرايملي

، 1385حجازي، ( چنين تفسيري با ديد عارفانه موالنا نسبت به اين حديث كامالً متفاوت است

  :دهدزيرا او برمبناي تحليل عرفاني خود، تفسيري متفاوت از آن ارائه مي ؛)29ص
  كه وطن آن سوست جان زين سوي نيست    ذر مايستــاز دم حب الـــوطن بگ

  وان غلطـــكم خ ت راــث راســحدي اين    گذر آن سوي شط گر وطن خواهي
  )652، ص1374مولوي، ( 

از نظر موالنا در صحت مضمون اين حديث بحثي نيست، به شرط آنكـه تفسـير درسـتي از    
  :درستي شناخته شودعمل آيد و مصداق حقيقي وطن بهآن به

  تو وطن بشناس اي خواجه نخست    همچنين حب الوطن باشد درست
  )653همان، ص(               

آورد كه او در تبيين امكان اشتباه در تشخيص خاستگاه و موطن اصلي، تمثيل مردي را مي
بيند و به سبب غلبه غفلت حاصل از خواب، امر بر او در عالم خواب خود را در شهر ديگري مي

  :كند كه آن شهر همان اقامتگاه و موطن اصلي اوستود و گمان ميشمشتبه مي
  ي رودـخواب يك زمان كه چشم در      ها مـردي كه در شهـري بودالـس

  ودــايد شهـر خـهيچ در يادش ني      ـك و بدـد او پر نيـر ديگر بينـشه
  ـروـگـ  نيست آن مـن در اينجـايم      ر نوـام اين شها بودهــن آنجـكه م
  هم در اين شهرش بدست ابداع و خو      ه اوـد كه خود پيوستـچنان دانبل 

  الد پيشــكه بدستش مسكن و مي      هاي خويشچه عجب گر روح موطن
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  د چو اختر را سحابـرو پوشـي فـم      اد كاين دنيا چو خواب ـمي نيارد ي
  )714همان، ص(

 ديوان شمسدر غزلي از  از عالم ملكوت و خاستگاه روح انساني را) شهر عشق(تعبير شهر 
آورد گويي روح بلند موالنا در عوالم سكر عرفاني منشأ نخستين خود را به ياد مي. بينيمنيز مي

مستقيماً فيض حق را  ،كه چون شكرستاني همه شهد و شيريني بود و او در آن جايگاه نخستين
ان او و معشوق ازلي حايل كرد و محتاج نظام علّي و معلولي نبود؛ اسباب و وسايط ميدريافت مي

روح پاك چندين هزار « العباد مرصادبه تعبير صاحب  ؛شد؛ روحي بود مجرد در ميان ارواحنمي
» واسطگي منظور نظر عنايت بودخانه حظيره قدس برآورده بود و در مقام بيسال در خلوت

ل نداشت، اما ئاايداي به جدايي از آن وطن آرماني و رو هيچ عالقهازاين .)85، ص1380رازي،(
عشوه و افسون معشوق ازلي در كار آمد و او را به طمع انداخت و صداي عالم فاني چون طبل 

 تبه شد و به سفر جدايي تن درداد؛در نتيجه امر بر او مش .توخالي در گوش جانش پيچيد
اسرائيل موالنا روح انسان را از اين جهت به قوم بني. د و در سراي محنت افتادكرجالي وطن 
را بر من و سلواي بهشتي ترجيح دادند، روح آدمي نيز  نازيرا اگر آنان پياز و گند ؛كندتشبيه مي

  .تنگناي عالم ماده را بر پهنه بيكران ملكوت ترجيح داد و الجرم در قفس قالب گرفتار آمد
  ديدمـعشق من شهري ن چو شهر       دمـكردم به هر شهري دوي سفر

  ـدمــز ناداني بسـي غـربت كشي      آن شـــهر  درـاول قندانستم از 
   چريدميـچو حيوان هر گياهي م      كرستـاني شردم چنان ـا كـــره

   ـوي بـرگـزيدمـرا بر من و سلـچ      ي ـپياز و گندنا چون قـوم مـوس
  ريدمــپچو دل بي پر و بي پا مي      ها جــان مـجـردانــان جــمي

  چشيدملب ميحلق و بيچو گل بي       شدده بخـاز آن باده كه لطف و خن
   ي آفــريـدمـكه من محنت سراي      ر كنـندا آمد زعشق اي جان سف

   دمـدريـ جـامـهو  دمــي ناليـبس      ي گفتم كه من آنجا نخواهمـبس
  رميـدمـم ميـدن هـا آمــاز آنج       ريزمـگكه اكنون ز رفتن ميچنان

  الوريدممن نزديك چون حبل كه       بگفت اي جان برو هرجا كه باشي
  وه او را خــريـدمـون و عشــفس       ها دادفسون كرد و مرا بس عشوه
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  كه باشم من كه من خود ناپديدم       ـان را برجهانــدـون او جهـفسـ
  )539، ص1388 مولوي،(

البته موالنا بر آن است كه ميل و اشتياق به اصل نخستين در نهايت بر اين غفلت غالب 
دارد و حس مربوط مي يدر توجيه اشتياق و پيوندي كه روح انسان را با عالم ماورا«او . آيدمي

كشاند، تمثيل جوجه بط را كه مرغ خانگي آن را به آن سوي دنياي حس مي] در نهايت[او را 
آيد آورد كه البته پرورش ماكيان او را از ميل به بازگشت به دريا مانع نميدايگي كرده باشد، مي

دهد كه روح انسان هم سرانجام اين تمثيل نشان مي. بردسرانجام نيز وي را به آغوش دريا ميو 
كه اقتضاي طبيعت اوست، به دنياي كند و خود را چنانهاي دنياي حسي را رها ميتيرگي

اقليم حيواني بر ما حكم عالم  ،سانبدين. كشاندنامتناهي و روشني كه عالم ماوراي حس است، مي
، 1368كوب، زرين( »ك، دنياي بط و عالم درياستئو دنياي مرغ خانگي را دارد و اقليم مال خشكي

  .)217ص
هاي زيرين گاهي براي درك انديشه فراوطني موالنا، نيازمند تفسير و تأويل و توجه به اليه

برتر و ما را به اين وطن  ،در صورت تأويل مثنوي »نامهني«ابيات آغازين . معناي كالم او هستيم
كند؛ همان خاستگاه نخستين و بازگشتگاه واپسين روح و حقيقت آرماني نوع آدمي داللت مي
  :ي اوستيآدمي كه اصل الهي و ماورا

  انددهـنالي و زن مـرد در نفيـرم      انددهـريـبب راــم ان تـاــنيست زـك
  درد اشتياق رحـــش ويمـبگـ تا      فراق از م شرحه شرحهـخواه هـسين
وصـل خويش                                ويد روزگارـباز ج      سي كو دور ماند از اصل خويشهرك

  )5، ص1374مولوي، (
ز شود كه به آن حد اخارخارِ كشش و جذبه آن وطن حقيقي زماني در اندرون آدمي پديدار مي

 »نامهني«اگرچه موالنا در . د كه درد جدايي از خاستگاه ازلي و ابدي را احساس كندگردل ئمعرفت نا
دورمانده گويد، اما در واقع سخن او ترجمان زبان روح آدمي است؛ روح ظاهر از زبان ني سخن ميبه

دوري و احساس آگاهي از اين . از اصل خويش كه در آرزوي پيوند دوباره با آن اصل ملكوتي است
ذكر عارف همان يادكرد او از وطن اصلي . گاه استآبت به آن، مخصوص انسان عارف و دلتألم نس
  :»ستان خدا كرده باشدوپيل جانش ياد هند«گويد كه انسان عارف زماني ذكر مي. است
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  ه هنـدوستـانــد خطـخـواب بيـنـ      ان ــپيل بايد تا چو خسبد او ستـ
  خـر ز هندستان  نكرده ست اغتراب       ستان به خوابخر نبيند هيچ هندو

  واب او  هند داند رفت تفتـتـا به خ      جان همچون پيل بـايد نيك زفت 
  رش به شبـپس مصور گردد آن ذك      ب ـل از طلـذكر هندستان كند پي

  قـالش نيست  رـر پاي هــارجـعي ب      ـاش نيست ـاهللا كار هر اوبـ أذكروا
  اشــل بـي تبديـي در پـه پيلـورن      اش ـم پيل بتو آيس مشو ه ليك

  )689همان، ص( 
] گر و عقل آخُربينعقل حساب[ عقالني دستاوردهاي هآگاهي عميق از حوزاين درون« 

ف غيبي شف و مشاهده لطايخارج است، بلكه ثمره تفكر عرفاني و نوعي دريافت حقايق الهي و ك
اين  .)144، ص1384 قبادي،(» يابدخويش را درمياست كه عارف در سايه آن خويشتن حقيقي 

گرفتن به عالم طبيعت،  دليل خوها بهزيرا غالب انسان ؛دهدحال به اغلب افراد آدمي دست نمي
اند و خود را با خاك كلي از ياد بردهشده و وطن مألوف نخستين را به »آخُربين«به تعبير موالنا 

  .  اندجه از بازگشت وحشت دارند و گريزاندر نتي ؛يابند تا افالكتر ميمأنوس
  دمــرمييـم مـاز آنجـا آمـدن ه      گريزم رفتن مي كه اكنون زچنان

  الوريدمحبل  كه من نزديك چون        هرجا كه باشي بگفت اي جان برو
  دمـخري را  او ـوهـعش  ون وـفسـ       ها دادعشوه مرا بس و كرد فسون

  ناپديدم كه باشم من كه من خود      د ــهانـرجـرا ب هانـج ون اوـفس
  )539، ص1388 مولوي،(

ترين غزليات خود كه از منزلگاه اصلي و نهايي شور و حال به همين روي، موالنا در يكي از پر
ترين آگاهترين و دلدر سير از ناسوت به ملكوت و كبرياي عالم، عارف گويد،جان سخن مي

   :داندساالر و راهنما ميقافله را) ص(ها، يعني پيامبر اكرمانسان
  رياستـما كب منزل ذريم؟ـنگ راـزين دو چ       تريموز ملك افزون ،خود ز فلك برتريم

  كنيد اين چه جاست بار برچه فرود آمديت؟      كجا  م خاك ازـعال !از كجا پاك گوهر
  تاسـان مصطفــجه رـفخ ما ساالرهـقافل      ار ما ــك دادن جان ما بخت جوان يار

  )166همان، ص(                                                           
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خود به قوس نزول انسان از عالم باال و سير او از موطن اصلي و  غزلياتو  مثنويموالنا در 
روحستان عالم به دنياي ناسوت و قالب خاكي و سپس بازگشت او به خاستگاه نخستين، از 

  :نگردهاي متفاوت ميروزنه
  يك خيمه در هوا شد وانگه از آن دو قطره    از ميل مرد و زن خون جوشيد و آن مني شد

  دـر گشت و دل رفت پادشا شــعقلش وزي    انـــاه انسـد سپـان آمـج مـعال گه زــوان
  دــا شـم بقـر در عالـه لشگـت جملـواگش    كرد انـر جـياد شه ي دلـگاه چند بعد تا

  )298صهمان، (
  :يا

  همه بديم آن سر بي سر و بي پا      يك جـوهر همه  و بسط بوديممن
  همچو آب  صافي و گره بوديمبي    اب  ـآفت ونـهمچ يك گهر بـوديم

  هاي كنـگرهشد عدد چون سايه       چـون به صورت آمـد آن نور سره
  فريق ايـن انـاز مي رقـف رود تا      قـمنجني كنيـد از رانـوي كنگره

  )34، ص1374، همو(
عنوان يك عارف، ميان گوهر پاك نهفته در وجود انسان كه خداوندگار شعر پارسي به
بيند و فرود دهد، با اين عالم خاكي، سازگاري و تناسبي نميحقيقت هستي او را شكل مي

 ،شمارد كه در مسير حركت خود به موطن اصلييك امر موقتي ميرا آمدن آدمي در اين عالم 
جان به «اگر به زبان حال بنگريم، گويي  .)402، ص1382 شيمل،(آيد ود ميناگزير مدتي در آن فر

بدانيد كه من عرشي هستم و غربت من با زنداني شدنم ! هاي فرشيءاي جز: گويداجزاي تن مي
  .)592، ص1388 ثروتيان،( »در بدن بسيار تلخ و ناگوار است

بود و براي » واسطگيبيمقام «روح آدمي در جايگاه نخستين خود در  ،كه گذشتچنان
موالنا در داستان . نيازي به توسل به اسباب عالم مادي نداشت ،هاي خودرسيدن به خواسته

و » جهان ساده«واسطگي به از آن فراوطن آدمي و مقام بي ،ياي پيرؤضمن بيان ر »پير چنگي«
ابر آن تنگنايي كند؛ جايي كه زمين و آسمان با همه فراخي خود در برتعبير مي» صحراي جان«

آنجا ديگر آدمي براي رفتن، ديدن، خوردن، انديشيدن و امثال آن از رفتارها و . بيش نيستند
به . اسباب نداردديگر بينايي، دست و پا، لب و دندان و  ،ها، نيازي به قدرت تفكرمنديبهره
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ت، از بين ها و تنگناهايي كه حاصل تعلق روح به قالب مادي اسعبارت ديگر تمام محدوديت
كه مولوي در چنان ؛رسدبه فراخنايي بس دلگشا مي ،غايت دلگيررود و انسان از تنگنايي بهمي

  : كشدياي پير چنگي، چنين عالم فراخي را به تصوير ميؤتوصيف ر
  رها كرد و بجست چنگ و چنگي را     حبس رست خواب بردش مرغ جانش از

  ـانـجهـان ساده و صحـراي جـ در     ـهـانــج جـآزاد از تـن و رنـ  گـشت
  مـرا  ر بماندندي ــدر اينجـا گــكان    را  ــمــاج  رايان ــا ســان او آنجــجـ

  زاراللـه غيبي  را وـن صحـمست اي    هار ــم درين باغ و بـخـوش بـدي جان
  خوردميمي  دان شكر ـب و دنـبي ل     يـكردمـر مـيـا سفـر و بـي پـبـي پ
  ـرخ الغــچ   اكنانـردمي بـا ســـك     ـاغـارغ از رنج دمـي فـر و فـكـرـذكـ

  چيدميكفـي مي بي ان ـورد و ريح    ديـدمـي ي مـيـسته عـالمـم بــچـشـ
  اخـاخ شـرد از تنـگـي دلـم را شـك    راخ ـبـس فــ ـان ـن و آسمـكـان زميـ
  شودـالم را گـــايش پـرّ و بــشگاز     ود ـنم  وابم ـن خــي كاندريـوين جـهان

  اي آنجـا بديكـم كسي يـك لحظه     ديــدا بـــش ار پيــان و راهـاين جه
  )94-95، ص1374مولوي، (

تعبير شده است؛ » عرصه دور پهناي عدم«، از آن عالم فراخ به مثنويدر موضعي ديگر از 
از حقيقت  ،اما روح انسان دراثر تعلق به ماده ،حقيقي جان آدمي است» بودنگاه«اي كه عرصه

  .آن عالم غافل مانده و در عالم خيال و عالم حس گرفتار آمده است
رفته شود و رفتهروح در تنگناي تركيب و عدد و ديگر مقتضيات طبيعت دچار محدوديت مي

تا جايي كه  ؛شودبه ميتبرد و امر بر او مشكرانگي عالم ملكوت را از ياد ميوسعت اليتناهي و بي
اي به برخاستن از سر سفره طبيعت نشان هپندارد و عالقمادي و ناسوتي مي حتي خود را نيز

تواند دوباره شميم دلنواز بوستان حقيقت را حس رو تنها با قطع تعلقات مادي ميازاين. دهدنمي
  .كند و براي رسيدن به آن سر از پا نشناسد

  كالم رويدحرف ميكاندر او  بي      دا جان را تو بنما آن مقام ـاي خ
  سوي عـرصه دور پهناي عــدم      سر قدم  تا كه سازد جان پاك از 

  واـوين خيال و هست يـابد زو ن      افضا ـاي بس بـاگشاد و بـعـرصه
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   زان سبب باشد خيال اسباب غم       دمــع تر آمــد خيـاالت از تنگ
  ست تنگتر آمد كه زندانيتنگ      گ ـان حس و رنـي جهـباز هست

  كشدمي ها جـانب تركيب حس      دد ــيب و عـت تركسعلت تنگي
    گر يكي خواهي بدان جانب بران      عالم توحيد دان  زان سوي حس 

  )138-139همان، ص( 
در اين عالم نيز به فراخور ميزان ارتباطي ) ، اوليا، عرفا و بندگان مقرب الهيانبيا(ها انسان

پيامبر  كه سخنچنان ؛مند باشندواسطگي بهرهبيتوانند از مقام كه با ملكوت عالم دارند، مي
 »نوشاندخوراند و ميكنم و او مرا ميمن در نزد پروردگارم بيتوته مي« :فرمايدميكه  )ص(اكرم

بيانگر ميزان نزديكي و ارتباط آن حضرت با حقيقت الهي و وطن فرامادي ، )88، ص1366 فروزانفر،(
در اين دنياي خاكي بود؛ مثل  در عين زندگي ،ا عالم غيباين ارتباط مداوم ايشان ب .خويش است

اما در عين حال ارتباط  ،كه كسي در اين دنيا از زادگاه اصلي خود به جاي ديگري مهاجرت كنداين
موالنا در بيان . مستمر خود را با وطن اصلي حفظ نمايد و از آنجا منافع و عايداتي به او برسد

غذاي ديگرست كه ابيت عند ربي  ،را غير اين غذاي خواب و خورتو «: گويدهمين معناست كه مي
اي و شب و روز اي و به اين مشغول شدهدر اين عالم آن غذا را فراموش كرده. يطعمني و يسقيني

ر توست و غذاي اسب، غذاي سوار نباشد و آخُ ،اسب توست و اين عالم ،آخر اين تن .پروريتن مي
اما به سبب آنكه حيواني و بهيمي بر تو غالب شده  ،و تنعمي استاو را به سر خواب و خور است 

اي و در صف پادشاهان و اميران عالم بقا و دوام نداري؛ دلت ر اسبان ماندهتو بر اسب در آخُ ،است
دلي  .)129، ص1385 ،مولوي( »اياي و اسير ماندهست، حكم تن گرفتها اما چون تن غالب ،آنجاست

زندگي واقعي او تنها  كهدرحالي ؛ماندبهره ميكي باشد، از روشنايي حق بيكه مغلوب تن تيره خا
دل تنها به نور الهي : گويدمي )35 نور،(مولوي با استفاده از آيه نور « .در پرتو نور حق ميسر است

جان روشن را با قالب تيره سنخيتي  .)389، ص1382شيمل،(» د و براثر اشعات آن فروزان استزيمي
؛ يعني زندگي و )386همان، ص(» سوزدجان به شمع مانند است كه به شعله رباني مي« ؛نيست
بخش نور ازلي است كه روشني و حيات بخشي اين شمع در گرو ارتباط با آن منبع فيضروشني

  .محض است و زوال و خاموشي را به آن راه نيست
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نيستي را به آن راه نيست جايي كه فنا و  ؛ستا »روحستان خدا«نيستان روح انسان همان 
هاي آدميان مانند سپاهي مدتي از آنجا به اين عالم جان. ستا هستي و پايندگي ،و هرچه هست

مبارزه با  ،با نفس جان آدميدنيا عرصه مبارزه  .استطور موقت در آن اردو زده و به گسيل شده
البته  .ستا ني و شيطانيانانيت و خودخواهي، مبارزه با پليدي و مبارزه با هرآنچه اهريم

  .سرانجام كار، بازگشت به موطن اصلي است، خواه همراه با پيروزي باشد يا توأم با شكست
  عقلش وزير گشت و دل رفت پادشا شد    انسان       سپاه دـجان آم مـعال ز هـوانگ

  شد عالم بقا  لشكر در هـت جملـوا گش     تا بعد چندگاهي دل ياد شهر جان كرد
  )360، ص1388 مولوي،(

جهت اشتغال بيش از حد به امر دنيا، آن را جايگاه هاي غير عارف بهانسان ،از ديدگاه موالنا
هاي بازيگوشي كه شيريني همانند بچه ؛اندهميشگي پنداشته و خاستگاه الهي خود را از ياد برده
به اين  ،يك عارف دردآشناعنوان موالنا به. بازي كوي و برزن آنان را از خانه خود غافل كرده باشد

  :شودزند و آن خاستگاه اصلي و بازگشتگاه ناگزير را به آنان متذكر ميدسته از آدميان نهيب مي
  دـبه المكان ش تو چرا نداند به خوشي دل  از آن كشيدي؟  همه چيز نه ز المكان رسيدي؟
  كشان شدو كشان سوي خانه بايد اكنون دژم    غم خانه خود نخوردي  همه روز لعب كردي،

    )354همان، ص(  
برخورداري از كيمياي  ،داند كه شرط حصول چنين معرفتيسوخته مياو در مقام يك عارف دل

تواند پاي آدمي را از گل و الي تعلقات عالم اي الهي ميعشق حقيقي است و تنها كشش و جذبه
  :مادي بيرون بياورد

  اين قير همي درد ،عشق آيد آتش ونچ    اين عالم چون قيرست، پاي همه بگرفته 
  )269همان، ص( 
زيرا اين  ؛گويدعارف رازآشناي بلخ به كسي كه گرفتار چنين عشقي شده باشد، تبريك مي

رهاند و سير در ملكوت عالم را برايش عشق او را از محدوديت ماده و طبيعت و مقتضيات آن مي
  :سازدميسر مي

  جات مباركباد رستي آن از جا و مكان     اي دل سودات مباركباد ايعاشق شده
 )267همان، ص(
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 .ظاهر در اين عالم باشددهد، اگرچه بهاين عشق به انسان قدرت ارتباط با وطن حقيقي را مي
، 72، ج1390مجلسي، ( »موتوا قبل ان تموتوا«اين همان مقام موت اختياري است كه حديث مشهور 

  :خواند، نوع آدمي را به چنين مرگي فرا ميشمس كلياتغزلي غرّا از . بر آن داللت دارد )59ص
  پذيرند ه روحــهم دــمردي كه عشق نــدري    بميريد  عشق درين ،بميريد بميريد،
  دـريــبگي اواتــد سمــبرآيي اكــخ نـكزي    مرگ نترسيد  زين و بميريد، بميريد،
  شما همچو اسيريد بند است و كه اين نفس چو     دـبپري  نفس وزين بميريد، بميريد،

  دـاميري و دان بشكستيد همه شاهـزن وــچ    زندان  حـفره پي  بگيريد يكي تيشه 
  دـرييو شه شاه هــهم دـرديـو مـبر شاه چ    شه زيبـا  به پيش  ،بميريد ،بميريد

  )272، ص1388مولوي، ( 
ندگي در اي دست يابد و در عين زتواند به چنين مرگ خودخواستهاي كه ميعاشق وارسته

 چنين فردي متذكر به حقيقت. ف استاين عالم مادي، از آن منقطع باشد، همان انسان عار
ابيات زير زبان حال اين . عالم است و اصل خود را دراثر اشتغال به بازيچه دنيا از ياد نبرده است

  :هاستدسته از انسان
      م ـزدييـم قـانا الح انـان جـبغداد جه ا بهــم
  و گير و نكته منصور بود پيش از آن كين دار                    

    آب و گل معمار شد پيش از آن كين نفس كل در
  ور بودـمعم اـش مـعي قـات حقايـدر خراب

  جان ما همچون جهان بد جان جان چون آفتاب 
                       بود          ان جهان تا گردن اندر نورـاز شراب ج

  )314همان، ص( 

  وطنينگرش جهان .دو
ست الهي كه كثرت را در آن راه ا ياي است غيبي و سرّروح انساني به عقيده صوفيان لطيفه«

اما روح حيواني تنزل و تعين روح انساني و واسطه ميان مجرد و ماده است و حالت برزخي  ؛نيست
الدين محمد تفرقه از رو از نظر جاللگردد و ازاينثرت موصوف ميبنابراين به تعدد و ك .دارد



  1392بهار و تابستان ، 29 شماره، ي دينيپژوهانسان پژوهشي –دو فصلنامه علمي 

 

64  

توان گفت كه چون روح حيواني مي. خواص روح حيواني و وحدت از خصايص نفس انساني است
همه باشد و اينمبدأ صفات ناپسند از قبيل حرص و حب جاه و غضب و حسد و نظاير آن مي

 ؛پس روح حيواني مبدأ تفرقه و جدايي است ،ودشموجب جدايي افراد انسان از يكديگر مي
خواند و بدين اعتبار برخالف جان پاك انساني كه به عشق و صفا و يگانگي و ترك خودپرستي مي

  .)205، ص1379 دامادي،( »منشأ اتحاد و پيوستگي است

به  ؛، دنياي مادي عالم تكثر و چندگانگي استعارف كه به روح انساني دست يافتهدر نگاه يك 
همين جهت هويت واحد انساني كه منبعث از يك اصل واحد است، در آن نمودهاي گوناگون و 

هاي نژادي و يابد و تمام مرزبندياين نمودها از روزنه نفس حيواني اعتبار مي. يابدمتفاوتي مي
هاي ناي داراي روزهرگاه خانه. همين نمودها پديد آمده است راياقليمي نيز با اصالت قائل شدن ب

اي از چند شبكه يا شيشه تركيب يابد و آفتاب از روزنه يا پنجره تابد، نور آن يا پنجره متعدد باشد
سان، آفتاب جان به همين. هاي مختلف خواهد بود و در نظر متعدد جلوه خواهد نمودداراي شكل

رت و گر است و اختالف و تعدد ظهور، موجب كثو حقيقت كلي در هر شخصي به نوعي جلوه
پس فريب صورت را نبايد خورد و بايد چشم بر اصل و حقيقت گماشت . گرددتعدد ذات آن نمي

تكه و نور واحد خورشيد حقيقت را تكه ،هابيني مثل ديوار خانهدوبيني و كثرت«؛ زيرا )همان(
در آن  ؛دهنده خود بگذر، فقط به نور يگانه نگاه كنهاي تشكيلاز توصيف. كندچندگانه مي

تنها با حقيقت هستي خويش، بلكه با اي و نهشدگي و از دوگانگي گذشتهصورت تو از تجزيه
براي عارفان وطن و ملت «بر اين اساس،  .)209، ص1384مصفا، ( »ايوحدت كل هستي يگانه گشته

 ،طوركلي در نظر عرفانسراي اوست و به ،كجا كه شب آيد مفهوم خاصي نداشته و درويش هر
   .)82، ص1354مقدم، ( »بديت و جايي كه روح پس از خالصي از تن به آنجا خواهد رفتوطن يعني ا

وجود، گاهي كالم موالنا ناظر به تلقي معمول از مفهوم وطن است؛ يعني همين وطن اين با 
توان در اين مقام، انديشه موالنا را مي. خاكي و مادي كه منشأ جسم و جنبه فرودين آدمي است

برد و ال ميؤهاي نژادي و اقليمي را زير سصراحت مرزبندي؛ زيرا او بهناميد» وطنيجهان«انديشه 
  :پردازدداند و احياناً به قدح و ذم آن نيز ميكننده هويت انساني نميزبان و نژاد را تعيين

  بيگانگان چون ركـاي بسا دو ت      زبان ـرك همـت و دوـهن اــاي بس
  بهـتر است زبانياز هم دليـهم      پس زبان محرمي خود ديگر است 
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  ترجمان خيزد زدل صد هزاران      ل ــو سج ماـو غير اي قـنطـ رـغي
  )56، ص1374مولوي، (

دهد و وجه زباني، اصالت را به باطن آدمي ميموالنا با ترجيح همدلي بر هم ،در اين ابيات
ا با معيار تفاوت زباني، رجوع به هاز نظر او جدا كردن انسان. جويدها ميمشترك را در درون انسان

انگاري و چنين نگرشي ناشي از ساده كه؛ درحاليظواهر براي يافتن وجه مشترك ميان آنهاست
در روزگاراني كه دنيا را غبار «. اندبهرهشناختي بيعصبيت افرادي است كه از ديدگاه معرفت

يك و ايراني و هندي و تازي و پارسي و رك و تاجتوزي تيره و تار كرده بود، موالنا تُتعصب و كينه
شرقي و غربي را يگانه شمرده و عالم هستي و همه مردمان جهان را زاييده يك گوهر دانسته 

   .)203، ص1379دامادي، ( »است
نگرش عرفاني، . فراملي نگريستن و فراملي انديشيدن، اقتضاي طبيعي انديشه عرفاني است

نفسه از تعينات مادي با علم و عقل سنخيت دارد و آن را في دهد كهاصالت را به روح انسان مي
  :داندو اقليمي و نژادي آزاد مي

  روح را با تـازي و تـركي چه كار      روح با علم است و با عقل است يار 
  )183، ص1374مولوي، (                                     

هاي زباني و اقليمي را حجاب و مانع فاوتاصالت دادن به ت ،عنوان يك عارف متفكرموالنا به
خريدن  وقتي او داستان نزاع فارس و ترك و عرب و رومي را بر سرِ. شمارددرك حقايق ضروري مي

به . داندآورد، علت نزاع ميان آنها را توجه به تكثر ظاهري و غفلت از حقيقت واحد ميانگور مي
جهت تفاوت در بودن آنها آگاه نبودند، اختالف در زبان را بهها و اعتباري عقيده او چون آنها از سرّ نام

 اگر كهدرحالي ؛كردنداين اختالف تصنعي با همديگر نزاع مي پنداشتند و بر سرِحقيقت امر مي
كرد كه تفاوت زبان شخص آگاه و به قول موالنا صاحب سرّي در بين آنها بود و به آنان گوشزد مي

  :نشستخاست و آتش فتنه فرو ميشود، نزاع از ميان برميباعث اختالف در معنا نمي
  به انگوري دهم  آن يكي گفت اين    درم  كـي داد مردي س راـچار ك
  اـاي دغ انگور نه مـعنب خواه  من    ال  تـرب بد گفـديگر ع يـآن يك

  ازم مــخواهم عنب خواهيـمن نم    و گفت اي گزم  آن يكي تركي بد
  را لــاستافي مـن خواهيـرك كـت      قيل را آن يكي رومي بگفت اين 
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  دـــدنـب  ل ــغاف هاامـرّ نـس ز كه      د ـر جنگي شدنـنف آن ازعـدر تن
  انـصلحش  داديـجا بـآن ديـگر ب      د زبان ـص عزيزي ب سرّيـصاح

  بــو عن ورـانگ ل نشد اشكالــح      رب ــو ع يروم و ركــت زاعـن از
  دوي نـاي  زدــرنخيـب دــايــدرني       يوـــمعن نـــان لسيـسليم تا

  )334- 336همان، ص(                                                                        
آيد كه اساس اختالف بين افراد و جوامع بشري، اختالف لفظي و برميچنين از اين داستان 

بينـد و  رتر شود، در كثرت وحـدت مـي  نگبه همان نسبت كه آدمي ژرف به عبارتي. موهوم است
  .)205، ص1379 دامادي،( »تفرقه برخيزد و شرك و دويي«اينجاست كه ديگر 

  ادــت آرام اوفتـچون به معني رف      اد ـــام اوفتـلق از نـاختالف خـ
  )333، ص1374مولوي، (                                     

ها ها و محوكننده فاصلهارترين عامل بازدارنده چالشها در عالم غيب، استوتداعي اتحاد جان
 ااين معن مثنويابيات زير از  .)29، ص1385حجازي، (آفرين ميان اقوام و ملل است و مرزهاي جدايي

  :كندزيبايي بيان ميرا به
  معنوي در وجودـان وحدت است       و دوي ركـرخيزد و شـتفرقه بـ

  د آرنــد اتحـاد مــاجـــــرييا      چـون شناسد جان ما جان تو را 
  )722، ص1374مولوي، ( 

حاصل اينكه، تعينات وجودي آدمي همچون زبان، نژاد و مليت كه مالك تمايزها و 
 بازدبيند، رنگ ميهاي حقيقي انسان را ميهاي دنيوي است، در بينش معرفتي كه داشتهمرزبندي
هاي آدمي تنها چيزي بر تواناييات نهاين تعين. شودمايه تلقي ميهاي سطحي و بيو مالك

اين تعينات برداشته شود و اگر كه درصورتي ؛كندافزايد، بلكه او را محدود و محصور مينمي
  . چيز رنگ الهي به خود خواهد گرفتها، بلكه همهد، همه انسانگردهاي مادي برطرف رنگ

  فت دن گرــچري قند طوطي جان    ت ــگرف دنـپريـ باز مــدل مرغ
  تــدن گرفــدري لــه عقـسلسل    ن ـم تــسرمس هــديوان رــاشت
  تـگرف ده دويدنـر ديـبر سر و ب    هار ــزين يـب ادهــآن ب هــجرع

  طبل شنيدن گرفت كز سوي شه     پرّان شود ست كهروح چو بازي
  )183، ص1388 ،همو( 
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هاي بلند عالم معنا ناظر به افق حتي اگر ،كندكه موالنا مطرح مي اينگاه فرامليتي و فرازباني
تواند باعث رفع هاي مادي زندگي بشر نيز ميتر و افقو معرفت الهي نيز نباشد، در سطوح پايين

صدر حاصل افق ديد وسيع و سعه. بسياري از منازعات قومي و نژادي و حتي ديني و مذهبي باشد
ازجمله نتايج مثبت  همچنين. كندميها و تعصبات بيجا جلوگيري نظرياز تنگ ،از چنين نگرشي

وطن كيشِِ همافزا در ميان افراد غير همآن در سطوح عادي زندگي بشر، ايجاد تعامل مثبت و هم
  . وطن استنژاد همو افراد غير هم

البته بايد متوجه بود كه آنچه در انترناسيوناليسم عرفاني موالنا مطرود و مردود است، امتيازات و 
ترديد اين باور بي. كنداو اصالت معيارهاي نژادي را نفي مي ؛ درواقعزباني و قومي است هايبرتري

من و موحد ؤم يمسلمان موالنا. رگرايي و پلوراليسم در حوزه دين و عقيده نيستمعناي تكثبه
رو ازاين .گيرداشعار خود از آيات قرآن بهره مي جايجاي است كه به قرآن باور كامل دارد و در

 عمران،آل( »ان الدين عند اهللا االسالم«توان درخصوص وقوف و اعتقاد قلبي او به مضمون آياتي نظير نمي

  .ترديد كرد )85 عمران،آل( »من الخاسرين ةو من يبتغ غير االسالم دينا فلن يقبل منه و هو في اآلخر«و  )19
ثري است و نام و او معتقد است اسالم دين جهاني و جاوداني و حاوي حقانيت حداك«
در دين اسالم تعبيه  اگر حقانيتي در اديان ديگر نهفته است، تماماً .پذيرندها همه زوالآوازه

هاي زير آن است كه شده است و نسبت اسالم به ديگر اديان چون نسبت عدد صد به دهگان
» ستبا داشتن اسالم همه حقايق ديني در چنگ ما .اندهمگي در عدد صد منطوي و مندرج

  .)49-50، ص1389رشاد، (
  دـزننيـبرم    ـدـا ابــد تــام احمــن    ركنند ـاهان بـا نام شـهاز درم

  كه صد آمد نود هم پيش ماستچون    نام احمـد  نام جمله انبياست 
  )52، ص1374مولوي، (                                      

شناختي ريشه در معرفت ،و نظريه منسجم عنوان يك انديشهاز اين گذشته، تكثرگرايي به
عمر دانش  فلسفه دين كه  براين،عالوه. رودكانت دارد و سابقه آن از قرن بيستم فراتر نمي

  .)181، ص1387سل، (رسد نميهم به دويست سال رود شمار ميبهپلوراليسم يكي از مسائل آن 
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  جهنتي
و فرامادي موالنا نسبت به انسان و تأويل  از مباحث نوشتار حاضر در زمينه نگرش فرااقليمي

  :توان رسيدعرفاني او از وطن، به چند نكته اساسي مي
هاي انساني، تبعي از تلقي شناسي موالنا، وطن نيز همچون ديگر مقولهدر انديشه انسان .1
  .شناختي او از انسان و جهان هستي استمعرفت
) ملكوتي و الهي(و فرامادي ) ناسوتي(ادي يعني م ،موالنا انسان را موجودي دوساحتي .2

بر اين اساس، خاستگاه آغازين و . فرع بر آن است ،داند كه جنبه فرامادي، اصل و جنبه ماديمي
     .بازگشتگاه فرجامين انسان نيز فرامادي و الهي است و انسان را از بازگشت به آن اصل گريزي نيست

دهنده آن زبان، نژاد و تعلق به محدوده كيلهاي تشلفهؤوطن در مفهوم مصطلح كه م .3
  . آيدجغرافيايي است، در نظام فكري موالنا جايي ندارد و مالك اعتبار و ارزش به حساب نمي خاص

جهاني وطن در انديشه موالنا باشيم، بايد بگوييم اگر ناگزير از قضاوت درباره مفهوم اين .4
  .وطني و انترناسيوناليستي استر نوعي انديشه جهاندرصدد نش ،با تمركز بر هويت الهي انساناو 
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