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 -1مقدمه
اين مقاله بر آن است تا به اين پرسش پاسخ گويد که فکر و انديشه در عرفان مولوی چففه جايگففاهی
داشته است؟ امرون کمتر انديشهوری را می توان يافت که در اين واقعيت ترديففد داشففته باشففد کففه ايففن
انديشة پويا است که بر جهان حکمرانی میکند .چرا که آدمی به هر آنچففه پيرامففونش اسففت نظففر مففی-
افکند ،میبيند که آغان آن ان يک انديشه بوده است و سر منشأ تما پديدههففا ،سففاختههففا ،رويففدادهففا و
حوادث چيزی جز يک فکر نبوده است .نيروی فکر و تخيل ان رونگاران پيشففين تففا بففه امففرون در کففانون
توجه بزرگان و صاحب نظران قرار گرفته است .فکر و انديشه ان مفاهيم ميانرشتهای بففوده اسففت کففه در
علو گوناگون مانند منطق ،فلسفه ،روانشناسی ،اخالق و عرفان ان آن بحث شده است .موضففوع فکففر در
اخالق و عرفان اسالمی ان جايگاه وااليی برخوردار بوده و به ويژه ان منظر ارتباط آن با تعقل همواره يکی
ان مباحث مهم نزد عرفا و فالسفه بوده است .فکففر و انديشففه جايگففاه ويففژهای نيففز در علففم روانشناسففی
داشته است .1اين علم همواره در پی اثبات اين مطلب بوده است که نندگی انسان تحت تفأثير مسففتقيم
افکار اوست و بيش ان آنکه محيط در شکلدهی رفتار و احساس انسان نقش داشته باشد ،تفکرات انسان
نقش اصلی را بر عهده دارند.
موالنا جالل الدين محمد بلخی نيز همگا و هم عقيده با اين انديشمندان ،به طرح ديدگاههای خود
در اين نمينه در مثنوی پرداخته است .اوکه جهان بينیاش محدود به حدود خاص و بُعد معينی نيسففت
همواره ابعاد مختل جهان انسانی را مورد مداقه و بررسی قرار داده است و به آرای مهّمی دسففت يافتففه
است« .جاللالدين در مثنوی ،صدها مطلب ارننده در باب ارنيابی موجوديت انسانی مطرح کرده اسففت و
درباره اين مطالب ،سخنان گوناگون و انديشههای متعدد ابران نموده است» (جعفری.)24 :1361 ،
 -2پيشينة پژوهش

دربارهی فکر و انديشه در مثنوی میتوان به بحثهای پراکنده ،موجز و محققانة همايی در مولفوی-
نامه ( مولوی چه میگويد؟) ( )1360اشاره کرد .همچنين محمد تقی جعفری در کتاب عقل در مثنفوی
( )1378و محمد جعفر مصفا در کتاب با پير بلخ (  )1387برخی نکتهها را در اين نمينه يادآور شدهاند.
علی اکبر کسمايی نيز به شيوة توصيفی در مقالة « انديشه در مثنوی» تنها به طرح اين موضففوع بسففنده
کرده است.
در مقالههای «تطبيق برخی ان انديشههای مولففوی در مثنففوی بففا نظريففات روانشناسففان در جهففت
آرامش روانی بشر (  )1387ان پرستو يمينی و «تحليل انديشههای مثبففتگرايانففه در مثنففوی معنففوی ان
منظر علم روانشناسی» ( )1395ان پروين گلی ناده و همکاران و «تفکر در انديشه عرفففانی» ( )1387ان
ولیاهلل عباسی که با نظر به بحثهای روانشناسی ،فلسفی و عرفففانی تففألي شففدهانففدا اشففارههففايی بففه
اهميّت فکر و انديشه شده است .ان آن جا که تاکنون هيچ گونه پژوهش مستقلی دربارة رويکففرد مولففوی
نسبت به فکر و انديشه صورت نگرفته استا نگارندگان بففر آن شففدند تففا بففه شففيوة تحليلففی و منسف م،
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نگاهی مستدل به اين موضوع بياندانند و آن را ان نظر لغوی و اصففطالحی در مثنففوی مففورد مداقففه قففرار
دهند.
-3تعريف فکر و تبيين اصالت آن
به حرکت نفس در معقوالت فکر میگويند و اگففر در محسوسففات باشففد آن را تخيففل خواننففد .بيففت
معروف حکيم سبزواری نيز ناظر به همين معنی فکر است .الفکر حرکه الففی مبففادی و مففن مبففادی الففی
المراد (م تهد خراسانی.) 8: 1313 ،
برخی ان فيلسوفان معنی فکر را توسعه دادهاند و آن را بففه تمففا مظففاهر نفسففانی اطففالق کففردهانففد.
«دکارت فکر را چيزی که شک می کند ،میفهمد ،درک میکند ،اثبات میکند ،اراده مففیکنففد يففا اراده
نمیکند ،تخيل میکند و حس میکند تعري کرده است .فيلسوف ديگر ،کانت فکر را قوة انتقاد میداند
و در اصطالح دوبيران ،فکر ،قوه ای است که کثرت را به وحدت بففان گردانففد .امففا در نظففر ابففن سففينا بففه
حرکت نفس در معانی که در بيشتر موارد ان تخيل کمک مففیگيففرد ،فکففر اطففالق مففیشففود» ( صففليبا ،
 .)501: 1366با تأملی دقيق اين نکته به دست میآيد که واژة فکر دارای اشتراک لفظی است کففه نففاظر
بر دو معنای اصلی است .يک معنا که بيشتر صاحب نظران نيففز بففه آن معتقدنففد ،عملکففرد هففن اسففت.
يعنی وقتی در تعري فکر میخوانيم که مربوط کردن چنففد امففر معلففو و دانسففته بففرای کشف امففری
ناشناخته و نادانسته ،دقيقاً به اين عملکرد هن اشاره شده ،يعنی فکر را به صففورت ارادی و بففه صففورت
يک کارکرد در نظر گرفتهايم .اما گاه معنای ديگری ان فکر به دست میآيد که همان صورتهای انفعالی
که به طور غير ارادی به هن خطور میکند.
در ايران باستان تفکر و تعقل (انديشه) جايگاه بینظيری داشته استا اساس و پاية دين نرتشففت بففر
روی « انديشة نيک» نهاده شده است و به دنبال آن « سخن نيک» و « کففار نيففک» قففرار داردا هففر کففه
دارای انديشة نيک و يا فکر صففحيب باشففد مففورد توجففه و احتففرا و سففتايش و نيففايش مففرد بينففادل و
خردمند است.
در مينوی خرد که ان متون پهلوی به جا مانده ان ايران باسففتان اسففت (عفيفففی )629 :1383 ،ان 57
جملة مقدمة آن 14 ،جمله در وص و ستايش خرد استا در اين کتاب ،تعقل و انديشففه ،شفففای روح و
روان استا خلقت جهان به وسيلة خرد استا خداوند هستی را با خرد نگه مففیدارد .انديشففه ،سففودمند-
ترين ابزار استا کار نيک ،بدون آگاهی ارنش ندارد و تعقل بهتر ان همة خواستههاسففت ( مينففوی خففرد،
 .)18 :1379ان اين روی است که به گفتة رستگار فسايی ،انديشهورنی يکففی ان اصففول پن گانففة هويففت
ايرانی در کنار « خداپرستی» « دادگری» « نا » و « شادی» است ( رستگار فسايی.)359 :1383 ،
اين ميراث سترگ و تحفظ ان اين هويت به ادبيات دورة پس ان اسال بهويژه شففاعران عصففر سففامانی
(فردوسی) و سل وقی (ناصرخسرو) رسيده است .در نزد ناصرخسرو خلق هستی به ابداع و آفريننففده بففه
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مبدع تعبير میشود .ان اين روست که آفرينش ابداعی که ان عقل به نفس و ان نفس به جهان مادی ختم
میشود ،در باور اسماعيليه بهويژه ناصرخسرو با طرح سخن (کلمه) ان طريق تعقل و تفکففر (انديشففه) در
جهان هستی جاری و ساری شده است ،نقش دين در اين عرصه در بففاور کسففانی چففون ناصرخسففرو بففه
جنبة معنوی و آسمانی اين تفکر غنا داده است ان اين جهت است کففه اگففر بففه تفکففر ايرانففی_ اسففالمی
(عرفان) نگريسته شود ،خواهيم ديد که تفکر ان نظر حکمای ايران و عرفا ،نوعی ترکيففب فکففر (فلسفففه)و
کارکرد آن(عرفان) بوده است (محبتی ) 760-765:1388 ،به همين سبب است که بايد جريففان عرفففان
مولوی را در راستای جريان تفکر حکما و متکلمان اسالمی ديد و در عرصة چنين نمينة گسففترده اسففت
که میتوان به شناخت درستتری ان شيوهی انديشيدن عارفففانی چففون مولففوی دسففت يافففت (شفففيعی
کدکنی)30-32 :1391 ،
انديشه ،اصل و جهان هستی حاصل فکر و انديشه است .موالنا ان فضل تقد انديشه (معنا) بر جهففان
(صور ت) سخن گفته و نشان داده که اصالت معنوی انسان وابسته به نوع فکر و به کار گرفتن آن است و
در واقع قوس نزول هستی به جهان صورت و صعود آن به عالم معنا چيزی جففز کففارکرد فکففر و انديشففه
نتواند بود « .نمیبينی چندين هزار کافر اسير يففک کافرنففد کففه پادشففاه ايشففان اسففت و آن کففافر اسففير
انديشه ،پس دانستيم که کار ،انديشه دارد چون به يک انديشهی ضعي مکدّر چندين هزار خلق و عففالم
اسيرند ....،پس دانستيم که کار انديشهها دارند .صففور همففه تابعنففد و آلففتانففد و بففیانديشففه ،معطلّنففد و
جمادند .پس آن که صورت ببيند ،او نيز جماد باشد و در معنی راه ندارد و طفل است و نابالغ اگر چه به
صورت پير است و صد ساله» (مولوی .)83 :1330،اين صورتها ان بیصورتی که همان عالم معنا باشففد،
به وجود آمده است.
صففففورت ان بففففیصففففورتی آمففففد بففففرون

بفففففان شفففففد کفففففه انّفففففا اليفففففه راجعُفففففون
(مولوی)56 :1378 ،

بهاء ولد در معارف چنين مینگارد « :بان نظر کرد ديد که همه صورت و همه خيال ان بیصورت و
ان بیخيال میخيزد و همه صورت چاکر بیصورتست » ( ولد.)11 :1333 ،
فکرها در اصل لطيفههايی آناد و مطلق در عالم غيب هستند .اين لطيفهها همواره به دنبففال محلففی
برای برون میگردند .تصويرهايی چففون « فکرگففاه» ( مولففوی « ،)321 :1378 ،خوشففههففای فکففرت » (
همان« ،)572 :ديگهای فکر » ( همان )896 :در کال مولوی حکايت ان منزلگاه اين قوه دارد .دو محففل
نمين دل و سر پر سودا ت لیگاه و محل برون و ظهور و پرورش افکار است .در معنففاشناسففی فکففر (فکففر
دل و فکر هن) برخی ان عارفان ،فکر را نخستين قسمت ان احوال باطن و نقطففه شففروع سففير و سففلوک
عرفانی به شمار آورده و گفته اند که سفر بر دو نوع است :يکی سفر قالب که در عالم اسفل صورت مففی-
گيرد و مقصد آن اجسا  ،اشخاص و عبادات است و اين نوع سفر احتياج به تحففرک دارد و سففان و بففرگ
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آن قد استا دو سفر دل است در عالم اعلی و مقصد آن آثار قدرت و حکم صناعت و ارواح است که با
فکر ان ا میگيرد و سان و برگ آن بصيرت و بينايی است و آن را سفر بففاطن نيففز مففینامنففد (عبففادی،
 .)160 :1368در توضيب معنای دو سفر ،بايد گفت که اساساً دو نوع فکر وجود دارد :نوع اول به «سففر»
تعلق دارد که همان تعقل و استدالل میباشد .نوع دو  ،فکر دل است که به «قلب» تعلق دارد و عبففارت
است ان فرآ يند دوگانه انفصال ان خويشتن و اتصال به خدا (کش ) .بففه تعبيففر ديگففر ،بففرای واژة فکففر دو
تعري اصطالحی مطرح است که يکی مربوط به حونه اخالق و عرفان است و ديگری معنای مصطلب آن
در علم منطق و تعريفات منطقی است.
با توجّه به تأکيدی که موالنا بر دل دارد ،میتوان گفت دل عارف است که ت لیگففاه صففورت نهففايی
افکار استا افکاری که بر جوارح و اعضای پيکرة انسان نمود پيدا میکند .البته هميشه دل و سففر آدمففی
جلوگاه انديشههای درست و نيک نيست بلکه با توجّه به سير روحی هففر آدمففی مففیتوانففد صففورتهففای
گوناگون پيدا کند .گاه در انسانی بد سببسان رفتاری نادرست گردد و گاه در وجود انسانی نيکوانففديش،
رفتاری به هن ار شود.
پففس نمففين دل کففه نبففتش فکففر بففود

فکرهفففففففففا اسفففففففففرار دل را وانمفففففففففود
(مولوی)637 :1378،

دلم شد جای انديشه و يا دکّان پرشيشه

بگو ای شمس تبريزی دلففت سنگسففت يففا خففاره
( مولوی)822: 1374،

آن خيففففال ان انففففدرون آيففففد بففففرون
هفففر خيفففالی کفففاو کنفففد در دل وطفففن
چفففون خيفففال آن مهنفففدس در ضفففمير

چففففون نمففففين کففففه نايففففد ان تخففففم درون
رون محشفففففر صفففففورتی خواهفففففد شفففففدن
چففففون نبففففات انففففدر نمففففين دانففففه گيففففر
( مولوی) 843 :1378 ،

خانففففة سففففر جملففففه پرسففففودا بففففود
بففففاقی اعضففففا ن فکففففر آسففففودهانففففد

صففففدر پففففر وسففففواس و پففففر غوغففففا بففففود
و آن صفففففدور ان صفففففادران فرسفففففودهانفففففد
(همان)1157:

خداوند متعال انديشه را همچون ديگر موجودات لطي بیآلت و قلم و رنگ پديد آورده اسفت « .بففر
انديشه گرفت نيست و درون عالم آناديست ،نيرا انديشهها لطيفند  .....آن انديشهها را حق تعففالی پديففد
آورد در تو  ....پس آن چه میگويند که خدا را آلت حاجت نيست ،نمیبينی که آن تصّورات و انديشههففا
را در تو چون پديد میآورد ،بیآلتی و بیقلمی و بیرنگی »( مولوی.) 99: 1330 ،
انديشه و خيال ان بارقههای عالم معنی است و شگفتیهای اين عالم لحظهای موالنا را رها نمیکنففد،
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وی در هر چيز نشان معنی را میجويد ،در ورای ديوار محسوسات و ظواهر جلوة هيبتآميففز و حيففرت-
انگيز معنی را میبيند ( موحد  .) 245: 1387 ،وی راجع به اين لطيفههای عالم معنی و ارتبففاط آن بففا
خالقشان در جايی ان فيه ما فيه چنين مینگارد:
« آخر خالق انديشه ان انديشه لطي تر باشد مثالً اين بنّا که خانه ساخت ،آخر او لطيف تففر باشففد ان
اين خانه نيرا که صد چنين و غير اين بنّايی کارهای ديگر و تدبيرهای ديگر که يک بففه يففک نمانففد ،آن
مرد بنّا تواند ساختن پس او لطي تر باشد و عزيزتر ان بنا ،اما آن لط در نظر نمیآيففد مگففر بففه واسففطة
خانه و عملی که در عالم حس در آيد تا آن لط او جمال نمايد » ( همان.) 213 :
نکتهای که موالنا در اين جا يادآوری کرده ،اين است که انديشه برای آن که جلوههای عينی خود را
به چشم عالميان بکشاند و آنان را ان جلوههای خود بهرهمند ساند ،راهففی نففدارد جففز آن کففه ان شففکل و
شمايل لطي خود به درآيد و به صورت رفتاری يا گفتاری درآيد و در دايرة حففواس ظففاهری مخاطبففان
قرار گيرد تا اين حواس ،مقدمات دريافتهای واالتر را برای حواس باطنی آماده ساند.
افکار مادا در دو نمان گذشته و آينده به وقوع میپيوندد،
فکففففرت ان ماضففففی و مسففففتقبل بففففود

چففون انيففن دورسففت مشففکل حففل شففود
( مولوی) 196: 1378 ،

فکر بايد ان گذشته و آينده ببرد تا حياتی ننده داشته باشد« .گذشته و آينده را نفی بايد کففرد ،ايففن
احوال بيداری بود» (نسفی .)262 :1379،ماضی و مستقبل در تعبير عرفانی مانع و رادع رسيدن سففالک
به سرمنزل مقصود است.
هسفففففت هشفففففياری ن يفففففاد مامضفففففی

ماضفففففی و مسفففففتقبلت پفففففردة خفففففدا
( مولوی)103 :1378 ،

ابن الوقت بودن صوفی و تشبيه کردن وقت به شمشير قاطع ،دقيقفاً ان همففين نکتففة ظريف عرفففانی
منتج شده است.
قففففال اطعمنففففی ففففف نّی جففففايعٌ
صففوفی ابففنُالوقففت باشففد ای رفيففق

و اعت فففففل فالوقفففففت سفففففي ٌ قفففففاطعٌ
نيسففففت فففففردا گفففففتن ان شففففرط طريففففق
( مولوی)11: 1378 ،

افکار پس ان آنکه در وجود انسان جایگير شدند ،با ياری جستن ان نيروهای مادی در مسففير کمففال
قرار میگيرند.
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لقمفففه ،تخمسفففت و بفففرش انديشفففههفففا

لقمففففه ،بحففففر و گففففوهرش انديشففففههففففا
( مولوی)79 :1378 ،

موالنا در اين بيت هم به اصالت انديشه و هم به معيار حالل و حرا بففودن اشففاره مففیکنففد .تمثيففل
لقمه به تخم و انديشه به ميوهها ،همان طور که ان ميوه به نوع جنس تخم پی میبرند ،ان انديشههففا هففم
میتوان به حالل و حرا بودن غذا پی برد .لقمهای که حاصل آن افکار مثبت باشد ،حالل و لقمهای کففه
حاصل آن افکار منفی يا اعمال منفی باشد ،حرا است.
افکار با وجود مخفی بودن همواره نشانههايی را در چهره و سيمای انسان آشکار میساند ،بففهراسففتی
که رنگ رخساره ان ضمير و فکر و سرّ فرد خبر میدهد.
هرانديشففه کففه مففیپوشففی درون خلففوت سففينه
ضمير هر درخت ای جان ن هر دانه که مینوشففد
ن دانة سيب اگر نوشد برويففد بففرگ سففيب ان وی

نشان و رنگ انديشه ن دل پيداست بر سيما
شود بر شاخ و برگ او ،نتي ة شرب او پيففدا
ن دانة تمر اگر نوشد برويففد برسففرش خرمففا
( مولوی)32 :1374 ،

 -4کارکردهای فکر از ديد موالنا
چنان که گفته شد انديشه در جهان سبب آفرينش است ان اين روی اصالت دارد و به همففين دليففل
است که موالنا همواره فکر و انديشه را به منزلة رکن اساسی وجود انسان در نظر گرفتففه و بففر آن اسففت
که هر پيکری ،روح و جان خود را ان انديشه میگيرد.
فکففر را ای جففان بففه جففای شففخص دان

نانففک شففخص ان فکففر دارد قففدر و جففان
( مولوی)932 :1378 ،

 -4-1موجد و موجب عالم
موالنا فکر را جهانی بیکران میداند و بر آن است که موجففب و موجففد ايففن عففالم و هففر چففه در آن
است ،چيزی جز انديشه نيست .وی در ابياتی چند در دفتر دو مثنفوی معرکففة کففارناری را بففه تصففوير
کشيده که سپاهی چون مور و ملخ ،در و دشت و کوه و بيابان آن را فففرا گرفتففه اسففت ،در پففس صففحنة
جنگ ،فرماندة سپاهی را به وص کشيده که تدبير جنگ و حرکت سپاهيان بر وفففق نقشففهای ان پففيش
تعيين شده که در انديشة او نقش بسته ،صورت گرفته اسففت .در ادامففه پففس ان وصف کشففيدن چنففين
ميدانی نتي ه می گيرد که اين همه آدميان اسير يک فردند و آن شخص خود اسير انديشه است .وی بففا
استفاده ان تمثيل سعی در نشان دادن اهميّفت اين نيرو دارد .او گاه با نظر افکنففدن بففه بنففاهففای بففزرگ
شهر که ان سنگ و گل و  ...ساخته شده در ورای اين صورت ظاهر ،مهندسی را میبينففد کففه طففرح بنففا،
نخست در تصوّر و خيال او نقش بسته است .اين بنا که تنها طرح کففوچکی ان معمففاری دنياسففت ،سففند
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محکمی برای آگاهسانی افراد غافلی است که همواره در پی انکار خالق آنند.
موالنا در ادامه انکار چنين جهانی را نشانة ابلهی و کوری آدميان ظاهربين میداند و میگويد:
پففففس چففففرا ان ابلهففففی پففففيش تففففو کففففور
مفففینمايفففد پفففيش چشفففمت کُفففه بفففزرگ
عففففالم انففففدر چشففففم تففففو هففففول و عظففففيم
ون جهففففففان فکرتففففففی ای کففففففم ن خففففففر

تففن سففليمان اسففت و انديشففه چففو مففور
هسففت انديشففه چففو مففوش و کففوه گففرگ
ن ابفففر و رعفففد و چفففرخ داری لفففرن و بفففيم
ايمفففن و غاففففل چفففو سفففنگ بفففیخبفففر
(مولوی) 232 :1378 ،

 -4-2مسبب خير و شر در عالم
انديشه مسبّب خير و شرّ در اين عالمست ،موالنا با تشبيه کردن دنيا بففه خانففه و فکففر و انديشففه بففه
دهليز آن در فيه ما فيه در اين خصوص چنين مینگارد« :اين همه دنيا ،يک خانه اسففت ،وهففم و فکففر و
انديشه ها دهليز اين خانه است ،هر چه در دهليز ديدی که پيدا شد حقيقت دان که در خانه پيدا شود و
اين همه چيزها که در اين دنيا پيدا میشود ان خير و شرّ ،اول همه در دهليففز پيففدا شدسففت» (مولففوی،
.)140: 1330
نکتة مهم در راستای منشأ بودن انديشه در جهان صورت اين است که موالنا انديشة مطلففق را نيففک
دانسته امّا هنگامی که اين انديشة لطي در اعضا و پيکرة آدميان ساری و جاری مففیشففود ،خففوبی و يففا
بدی آن جلوهگر میشودا بدين صورت که اگر پيکرهای ناتندرست باشد به طففور طبيعففی انديشففة آنهففا
سبب رفتارهای نشت میگردد و بر عکس چنان که اگر آهوانی در دشت ان سبزهها بهففرهمنففد شففوند ،در
پيکرة يکی مشک می نايد و در پيکرة ديگر سرگينا ان اين روسففت کففه انديشففة مطلففق سراسففر لطف و
خوبی است ،اما هنگامی که ان کانال پيکرة انسانی گذر کرد ،متفاوت میگردد.
 –5فکر از نظر منشأ
موالنا همواره به دو نوع جلوه ان انديشه معتقد بوده است.
 -5-1انديشة ارادی
اين نوع انديشهها منشأش انسان است و بيشتر در علو و حل مسائل و مشکالت به صففورت تففالش-
های هنی آدمی را ياری میدهد.
 -5-1-1فکر فلسفي و منطقي
فکر و انديشه به معنی ترتيب امور معلو برای کش م هول چنان که مصطلب فلسفه و منطق است
و به سبب داشتن همين نوع ان فکر است که انسان را به « حيففوان نففاطق متفکففر » تعريف کففردهانففد (
همايی.) 686 :1360 ،
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آن کفففه در اتفففش تفکفففر کردنفففی اسفففت

در حقيقففففت آن نظففففر در ات نيسففففت
( مولوی) 744 :1378،

 -5-1-2فکر و خيال
اين نوع ان فکر سبب آفرينش و موجد مباحث فلسفی و منطقی میگردد و معموالً ان نظر موالنا ايففن
انديشه چندان نمیتواند موجب رسيدن به معرفت حقيقی باشد.
جملفففه خلقفففان سفففخرة انديشفففهانفففد

نان سففبب خسففته دل و غففم پيشففهانففد
( مولوی) 341 :1378 ،

 -5-1-3فکر و تدبير و چارهگری
فکفففر آن باشفففد کفففه بگشفففايد رهفففی

راه آن باشففففد کففففه پففففيش آيففففد شففففهی
( همان)326:

اين بيت اشاره به انديشة عرفانی دارد و به طور موجز میتواند بففه تمثيففل کنيففزک و پادشففاه اشففاره
داشته باشد که پادشاه ان عشق م انی سران ا به عشق بیکران راستين دست يافت.
 -5-2انديشههای غير ارادی
اين نوع انديشهها منشأش غير انسان است و بيشتر با اصطالحاتی چون الهامففات ،خففواطر و وسففاوس
هم پوشانی دارد .نوع اخير بيشتر در نظرگاه موالنا مورد توجه قرار گرفته است.
خداوند انديشهها را به صورت مهمانهای عزيز ( خوانده يا ناخوانده ) ( شاد يففا غمگففين ) بففه سففوی
وجود انسان گسيل میدارد و انسان همچون صاحب خانهای مختارست که مهمففان را بنففواند و يففا آن را
مورد تحکم قرار دهد .در واقع انديشه در اين جا به گونهای به اصطالح وقت هم اشففاره دارد کففه صففوفی
بايد آن را بشناسد و ان صحبت آن بهرهمند شود.
هسففت مهمففان خانففه ايففن تففن ای جففوان
هفففين مگفففو کفففين مانفففد انفففدر گفففردنم
هففففر چففففه آيففففد ان جهففففان غيففففبوش

هففففر صففففباحی ضففففي نففففو آيففففد دوان
کففففه هففففم اکنففففون بففففان پففففرّد در عففففد
در دلفففففت ضيفسفففففت او را دار خفففففوش
(مولوی)931: 1378 ،

موالنا میگويد آدمی بهعنوان ميزبان در مقابل اين افکار ميهمان بايد با حالت وجد و سرور و «خند
خندان» (مولوی )933 :1378 ،به پيشوان آيد .او افکار غمآلود را ان آن جهت که به امر و حکمت صانع
خود عمل میکنند و کارسانی شادی میکنند مورد ارج و احترا قرار میدهد و بر آن است که انسان
بايد در برابر «تری» ابر غم کمتر روترشی کند.
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فکفففففر غفففففم را تفففففو مثفففففال ابفففففر دان

بففا تُففرُش تففو رو تُففرُش کففم کففن چنففان
( مولوی)933: 1378 ،

افکار ( واردات ) همانند وحی و مکشوف با يک فرق کلی ان عالم غيب به ايففن جهففان سففرانير مففی-
شوند .اين واردات که در برابر وحی و مکشوف ناودانی بيش نيست ،به تعبير موالنا جنففگ همسففايه را در
پی دارد ،اما وحی و مکشوف ابر و آسمانی است که صباغ صد باغ میشود.
فکفففر و انديشفففه اسفففت مثفففل نفففاودان
آب بفففففاران بفففففاغ صفففففد رنفففففگ آورد

وحففففی و مکشففففوف اسففففت ابففففر و آسففففمان
نففففففففاودان ،همسففففففففايه در جنففففففففگ آورد
( مولوی) 877: 1378 ،

 - 5-2-1فکر و الهامات غيبي
صور هنی که نو به نو ان مبادی غيرمحسوس به اشکال و جلوههففای گونففاگون در روح انسففانی القففاء
میشود.
هفففر دمفففی فکفففری چفففو مهمفففان عزيفففز

آيفففففد انفففففدر سفففففينهات هفففففر رون نيفففففز
( مولوی) 932: 1378 ،

انديشه در هر نمان مانند مهمان عزيز وارد سينة آدمی میشود و ارنشی چون جان عزيففز مففیيابففد.
اين انديشه در حقيقت خود شخصيت انسانی است و در واقع ارنش شخصيّتها به قدر انديشففهای اسففت
که در آن راه میيابد.
 - 5-2-2فکر و نفس ناطقه
ای بففففرادر تففففو همففففان انديشففففهای

مفففففابقی تفففففو اسفففففتخوان و ريشفففففهای
( مولوی) 201: 1378 ،

در تعري انسان گفته اند ،حيوانی است ناطق و مقصود ان ناطق ،قوة تفکر است .انديشه ان لففوان روح
انسانی است و فنا شدنی نيست و سالمت آن بستگی به پرورش روح دارد« .فرمود که تو بففه ايففن معنففی
نظر کن که «همان انديشه» اشارت به آن انديشة مخصوص است و آن را به انديشه عبارت کرديم جهففت
توسّع اما فی الحقيقه آن انديشه نيست و اگر هست اين جنس انديشه نيست که مرد فهم کردهانففد ،مففا
را غرض اين معنی بود ان لفظ انديشه و اگر کسی اين معنی را خواهد که نانلتر تأويل کند ،جهت فهففم
عوا بگويد که االنسان حيوانٌ ناطق و نطق ،انديشه باشد خواهی مضمر خواهی مظهر و غيففر آن حيففوان
باشد پس درست آمد که انسان عبارت ان انديشه است بففاقی اسففتخوان و ريشففه اسففت»(مولففوی:1330،
 .)196م رای سخن ،انديشه و معناست و فقط نمانی در قالب گفتار يا نوشتار در میآيففد کففه نيففانی ان
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قبيل تعليم،برقراری ارتباط با ديگران و غيره اقتضا کند و در غير اين صففورت سففخن در م ففرای اصففلی
خود در جريان است (محمدی آسيابادی.)40 :1387 ،
 - 5-2-3فکر ،وصف ازلي
خاصففففه فکففففری کففففاو بففففود وصفففف انل
اوّل فکفففففر آخفففففر آمفففففد در عمفففففل
( مولوی) 602 :1378 ،
موالنا در اين بيت به انديشهای اشاره میکند که سبب آفرينش عقالنی جهان شده استا در واقففع او
به قوس نزول عقل اول (کلمه) و نفس کلی پرداخته که اگر آن را به صورت عالم جلوهها بنگففريم ،مففی-
تواند وصفی ان انليت خداوند باشد و هم به جنبة اخالقی عقففل اشففاره داشففته باشففد .بففه عبففارت ديگففر،
انديشه اگر در رابطهای که با مرتبة باال دارد ،سن يده آيد تنها مخلوق بيش نيست (مخلوق نخست) امّففا
اگر در رابطهای که با مراتب پايين خود دارد ،نگريسته شود ،آفرينندة مراتب ديگر خواهد بود.
 -6فرم ادبي فکر
تعبيرات و توصيفات هنری ،بديع و نافذ و قابل تأمل موالنا در خصوص انديشه خواندنی است .او گففاه
افکار را نيبا توصي میکند و گاه آنها را مورد تحقير و نکوهش قرار میدهد .در اين گونه ان تشففبيههففا
و توصي ها ،وی به جنبة باطنی انديشه اشاره دارد که ديدن اين جنبه ان فکر نيان به پاکی دل و صفففای
روح دارد.
 - 6-1تشبيه فکر به گالب
چاش گففل تففن ،فکففر تففو همچففون گففالب

منکففر گففل شففد گففالب اينففت عُ ففاب
( مولوی) 1043: 1378 ،

نسبت تن به فکر همچون نسبت گل به گالب است.
 -2 -6تشبيه فکر به اختران چرخ
فکفففففرهفففففا را اختفففففران چفففففرخ دان

دايففففر انففففدر چففففرخ ديگففففر آسففففمان
( مولوی) 1084: 1378 ،

منشأ انديشه به گفتة ژان شارون در سپهر و کاينات و به قول مولوی در « اختران چففرخ» و « ديگففر
آسمانها» است (کسمايی.)20 :1366 ،
 - 6-3تشبيه فکر به قوة جنباننده
ايففففن بففففدن ماننففففد آن شففففير علففففم
فکر کان ان مشرق آيد آن صباست

فکففففر مففففیجنبانففففد او را د بففففه د
وانففففک ان مغففففرب دبففففور بففففا وباسففففت
(مولوی) 715: 1378 ،
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 - 6-4تشبيه فکر به ماية روشنيبخش
روشفففففنیّ عقفففففلهفففففا ان فکففففففرتم

انفطففففففففار آسففففففففمان ان فطففففففففرتم
( همان) 237 :

 - 6-5تشبيه فکر به شير
احتمففففا کففففن احتمففففا نانديشففففههففففا

فکفففر شفففير و گفففور و دلهفففا بيشفففههفففا
( همان)136 :

بر اساس اين بيت برخی فکرها قوی و صياد و پارهای ديگر ضعي و مقهففور و تابعنففد .موالنففا دسففتة
اول را به شير و دستة دو را به گور و دلها تشبيه کرده است.
 - 6 -6تشبيه فکر به ناخن پر زهر
فکففففرت بففففد ،نففففاخن پففففر نهففففر دان

مففففیخراشففففد در تعمّففففق روی جففففان
( همان) 784:

 - 6-7تشبيه فکر به مرکب نيين کودک
وهفففم و فکفففر و حفففس و ادراک شفففما

همچفففو نفففی دان مرکفففب کفففودک هفففال
( همان)160:

 -7سود و زيان فکر
« فکر ،قوة خدمتگزار عقل است و جايی جز در قوة خيال ندارد و اين مکان جامعی است برای آنچففه
نيروهای حسی به آن میدهند» (ادونيس )105 :1385،موالنا برای اين قوه ،قدرتی ويژهای قائففل اسففت.
وی در دفتر دو مثنوی در ضمن ماجرای پادشاه و دو غالمش ،تعبيرهای دقيق و تشففبيهات شففاعرانهای
در اين راستا به کار برده است.
ان يففففک انديشففففه کففففه آيففففد در درون

صففد جهففان گففردد بففه يففک د سففرنگون
( مولوی) 232 :1378 ،

مولوی بر اين باور است که قدرت فکر میتواند صد عالم مثل اين عففالم را بففه وجففود آورد ،بپوسففاند،
خراب کند و نيست گرداند.
فکر و خيال موجب فربهی يا نزاری روح میشود و خوشی و ناخوشی آن تأثير مسففتقيمی بففر جسففم
انسان دارد.
آدمففففی را فربهففففی هسففففت ان خيففففال

گففففر خيففففاالتش بففففود صففففاحب جمففففال
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ور خيففففففاالتش نمايففففففد ناخوشففففففی

مففففیگففففداند همچففففو مففففو ان آتشففففی
( مولوی) 214 :1378 ،

تففا خيففال و فکففر خففوش بففر وی ننففد

فکفففففر شفففففيرين مفففففرد را فربفففففه کنفففففد
( همان) 975:

در داستان «آن گاوی که تنها در جزيرهای است بزرگ  »...بففه طففور مسففتدل نشففان داده شففده کففه
انديشه تا چه حد روح و جسم را تحت تأثير قففرار مففیدهففد .در ايففن حکايففت ،گففاوی در جزيففرة بففزرگ
مشغول چراست و جزيره نيز سراسر ان گل و گياه پوشيده شده و خوراک گاو هم کففه علف باشففد در آن
به فراوانی يافت میشود .گاو ان چاشتگاه تا شامگاه در اين کشتزار مشغول خوردن و فربففه کففردن اسففت،
آن قدر آب و عل میخورد که چون کوه پاره ،تنومند میگردد ،اما چون شب فرا مففیرسففيد ان انديشففة
اينکه همة صحرا را چريده و فردا چه خواهد خورد ،گوشت تنش آب میشد و الغر میگرديد .موالنففا بففا
تمثيل سادهای به اين نکتة ظري روانشناسانه اشاره میکند که تما قوای آدمی مسخرّ نيرويی بففه نففا
فکر است و اين انديشه است که همه چيز را در يد قدرت خود دارد.
شففب ن انديشففه کففه فففردا چففه خففور ؟

گفففردد او چفففون تففففار مفففو ،الغفففر ن غففففم
( مولوی)894: 1378 ،

گففففر گلسففففت انديشففففة تففففو گلشففففنی

ور بففففود خففففاری تففففو هيمففففة گلخنففففی
( همان)163:

جففففففويی ن فکففففففرت داروی علّففففففت

فکرسفففففففت اصفففففففل علّفففففففت فزايفففففففی
( مولوی) 1127 :1374،

 -8کششهای انديشه
در جهانبينی مولوی انديشهها گاه جا ب و دافع و گاه آکل و صورتسان هستند .هر تصويری بعد ان
سپرده شدن به هن شروع به ناد و ولد میکند و گستردگی و پيچيففدگی ع يبففی مففیيابففد .موالنففا بففا
تشبيه کردن فکر به کهربا جای ترديدی نمی گذارد که به قانون جذب و دفع که يکی ان قوانين شناخته
شده در علم روانشناسی معتقد بوده است.
کهربفففففففای فکفففففففر و هفففففففر آوان او

لففففففففذت الهففففففففا و وحففففففففی و ران او
( مولوی) 98 :1378،

کهربا ،مادة سقزی نردرنگی است که وقتی آن را مالش بدهنففد ،اجسففا سففبک را جففذب مففیکنففد.
موالنا ،کهربا را مانند آهن ربا دارای قدرت جذب میدانسته است .او در ابياتی در دفتففر چهففار مثنفوی
راجع به اين قدرت می گويد:
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کهربففا هففم هسففت و مغنففاطيس هسففت
بفففففرد مغناطيسفففففت ار تفففففو آهنفففففی

تفففا تفففو آهفففن يفففا کهفففی آيفففی بفففه شسفففت
ور کهففففی بففففر کهربففففا بففففر مففففیتنففففی
(همان)652:

موالنا در کليات شمس نيز به اين قدرت جا بة فکر و خيال اشاره کرده است.
ان دل خيال دلبری برکففرد ناگاهففان سففری
جمله خياالت جهان پففيش خيففال او دوان

ماننففدة مففاه ان افففق ماننففدة گففل ان گيففا
ماننففد آهففن پففارههففا در جذبففة آهففن ربففا
( مولوی) 15: 1374،

بنابر بر قانون جذب و دفع ،هر فکری سعی دارد با افکار شبيه خودش يکی و متحد شود و با افکاری
که ضد اوست ب نگد ،به بيانی ديگر ،هر فکری ،افکار هم نس خود را جففذب و غيففر هم ففنس خففود را
دفع میکند .بر همين مبناست که موالنا انديشه را به لشکر تشبيه میکند.
ای خمش ،چونی ان اين انديشههای آتشين؟

مففیرسففد انديشففههففا بففا لشففکر جففرّار خففود
( همان)265 :

بنابراين در بيشة انديشهها پيوسته با جنگ و گريز مواجه میشويم.
لشففکر انديشففههففا مففیرسففد ان بيشففههففا

سوی دلم طُلب طُلففب و ن غففم مففن شففاد شففاد
( همان)312 :

انديشهها با يکديگر مصاف میکنند و انديشههای نيک ،انديشههای بد را میشففکند و ان واليففت تففن
بيرون میکند .شايد به اين دليل است که موالنا انديشه را خونآشا ديگر معرفی کرده است.
مفففففرا در دسفففففت انديشفففففه بمسفففففپار

کفففه انديشفففه اسفففت خفففون آشفففا ديگفففر
( همان)372 :

بر اساس اين قانون هر فکر میتواند به مولّد و به وجود آورندة خففودش برگففردد .ان ايففن روسففت کففه
موالنا انديشهها را به کبوتر پيکها تشبيه میکند.
آن همفففففه انديشفففففة پيشفففففانهفففففا
پيشفففه و فرهنفففگ تفففو آيفففد بفففه تفففو
پيشففففة نرگففففر بففففه آهنگففففر نشففففد
پيشففههففا و خلففقهففا همچففون جهيففز
پيشفففههفففا و خلفففقهفففا ان بعفففد خفففواب

مفففففیشناسفففففد ان هفففففدايت جفففففانهفففففا
تفففففا در اسفففففباب بگشفففففايد بفففففه تفففففو
خفففوی ايفففن خوشفففخو بفففه آن منکفففر نشفففد
سفففففوی خصفففففم آينفففففد رون رسفففففتخيز
واپففس آيففد هففم بففه خصففم خففود شففتاب
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پيشففههففا و انديشففههففا در وقففت صففبب
چفففون کبفففوترهفففای پيفففک ان شفففهرها

هففم بففدان ا شففد کففه بففود آن حُسففن و قُففبب
سففففوی شففففهر خفففففويش آرد بهففففرهفففففا
( مولوی) 81 :1378 ،

کبوتر پيک ،کبوتری با صفات خاص بود که آن را برای بردن نامففه تربيففت مففیکردنففد و مرحلففه بففه
مرحله آن را عادت میدادند و نامهای خرد به گردنش میآويختند تا به شهر و مقصدی که بففه رفففتن آن
جا خوگر شده برساند .موالنا در ابيات بیشماری به پرنده بودن فکر و انديشه اشاره کرده است.
خاکم شده گن ور نر ،ان تابش خورشيد تو

ون فففرّ تففو پففرهففا دمففد ان فکففرت طيففار مففن
( مولوی)644 :1374،

انديشففة پرنففده نيففن سففوخته پففر گشففته

کففه مففن قفففس تففنگم کففه جعفففر طيففار
( همان)522 :

در همين راستا موالنا در فيه ما فيه ان انديشهها با عنوان نامههای پرّان ياد میکنففد و مففینويسففد« :
انديشة هر يکی چون نامة پرّان (دوان) به سوی هر کس میآيد هيچ غلط مینشود .انديشة درنی سففوی
درنی و انديشة فقير سوی فقير و انديشة آهنگر سوی آهنگر و انديشة ظالم سوی ظالم و انديشة عففادل
سوی عادل» ( مولوی .) 166: 1330،به نظر می رسد اين مورد ان جمله اقتباساتی که موالنا ان بهففاء ولففد
کرده است ،او نيز در اين خصوص در معارف چنين مینگارد «:هر حالی مر آدمففی را ان انديشففه و فکففر و
فعل و ادراک چون مرغيست که بر اجزای آدمی فرود مففیآيففد» ( ولففد .)290 :1333،شففايد بففر اسففاس
همين اصل که موالنا به تناسب فکر با صاحبان آنها اشاره میکند ،برای مثال فکر يففک کففودک چيففزی
جز دايه ،شير ،مويز ،جون و گريه و نفير نيست.
فکففر طفففالن دايففه باشففد يففا کففه شففير

يففففا مففففويز و جففففون يففففا گريففففه و نفيففففر
(مولوی)818 :1378،

و فکر مخنث چيزی جز اسفل و تباهی نيست.
مفففففرد را وق غفففففزا و کفففففرّ و ففففففر
جففففز کففففر نففففه ديففففن او و کففففر او

مففففففر مخنّففففففث را بُففففففود وق ان کففففففر
سففففففوی اسفففففففل بففففففرد او را فکففففففر او
( همان) 324:

موالنا ،افزون بر قانون دفع و جذب ،به قانون اکل نيز معتقد است .او همة عالم را مشمول قانون آکل
و مأکول دانسته و میگويد:
جملفففففه عفففففالم آکفففففل و مفففففأکول دان

باقيفففففففان را مُقبفففففففل و مقبفففففففول دان
( مولوی) 358: 1378 ،
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هر آکلی ،مأکول ديگری است « .نبايد فراموش کرد که برای موالنا هر چه غير ان خداست میخففورد
و خورده میشود » ( شيمل  .)154 :1378 ،موالنا چارة رهايی ان دست ايففن اُکّففال را ايففن چنففين بيففان
میکند:
هففففين گريففففز ان جففففوق اکففففال غلففففيظ

سفففوی او کفففه گففففت مفففا ايفففيمات حففففيظ
( مولوی) 792: 1378 ،

او بر اين باور است که فکر و خيال ان جمله آکالنست و اين قدرت را دارد که افزون بر جنگ وگريففز
(دفع و جذب) به خوردن و چريدن فکری ديگر همّت گمارد.
هففففر خيففففالی را خيففففالی مففففیخففففورد

فکفففففر آن فکفففففر دگفففففر را مفففففیچفففففرد
( همان )

اين آکل ان کمترين آکالنست و بقية خورندگان را خداوند وال الل میشناسد و بس.
کمتفففرين آکفففالن اسفففت ايفففن خيفففال

وان دگفففففرهفففففا را شناسفففففد وال فففففالل
( همان)

 -9انديشه و ضميرخواني
پيرامون اين قانون شايد بتوان مسئلة ضميرخوانی و انديشة مراد و مريد را مطرح کرد.
آن فففا بنشفففين کفففه همنشفففين مرداننفففد
انديشففه مکففن بففه عيففب ايشففان کايشففان

تففففففا دود کففففففدورت تففففففرا بنشففففففانند
نان بفففيش کفففه انديشفففه کنفففی مفففیداننفففد
( مولوی)1287 :1374 ،

موالنا در دفتر دو در داستان «کرامات ابراهيم ادهم قدس اهلل سره بر لب دريا» به ايففن نکتففه مففی-
پرداند که برخی عارفان و صاحبدالن اين قدرت و توانايی را دارند کففه ضففمير و دل افففراد را بخواننففد و
پيش ان آن که فکرهاشان به عبارت درآيد و به تصوير کشيده شود ،آنها را ببلعند و بخورند و بففه بيففانی
ديگر ضميرخوانی کنند .در اين داستان ،ابراهيم ادهم پيش ان آنکه اميری که بففرای ديففدنش آمففده بففود
سخنی گويد ،به خواندن عبارات مخفی هنش میپرداند و پيشاپيش میداند که چه در سينة امير می-
گذرد.
شففففيخ واقفففف گشففففت ان انديشففففهاش

شففيخ چففون شففير اسففت و دلهففا بيشففهاش
( مولوی) 327 :1378 ،

شير ،ابراهيم است که بر بيشة دل امير واق گشته است .به عبارتی ،شففير بيشففة دل اميففر ،ابففراهيم
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است که انديشة مخفی و مکتو امير را میخواند .موالنا همين تعبير را در داستان « رفتن گرگ و روبففاه
در خدمت شير به شکار » عيناً نقل کرده است.
هرکففففه باشففففد شففففير اسففففرار و اميففففر
هففففين نگففففه دار ای دل انديشففففهجففففو

او بدانففففد هففففر چففففه انديشففففد ضففففمير
دل ن انديشففففففة بففففففدی در پففففففيش او
( همان) 141 :

در داستان « نيت کردن او کی اين نر بدهم  »...نيز موالنا به انديشهخوانی و ضميرخوانی هيز کففش
عارف اشاره میکند .در اين داستان ،عارف روشنضمير به واسطة اينکه نوری ان شمع هو داشت ،سرّ هففر
انديشه چون چراغی درون شيشه نزدش آشکار میگردد و به واسطة صاحب دل بودن بر مضمون دلهففا
واق و امير میشود و هيچ رانی ان ضمير کسی در پيشگاهش مکتو و پوشيده نمیماند .مردان حق در
عالم باطن ،جاسوس دلها هستند و همه چيز را در میيابند(استعالمی.)249 :1387 ،
آنان غيب دانانی هستند که سينهشان محمل اسرار و عرش خداوند است ،تعبيری که نسفی در ايففن
باره بيان کرده جالب توجه است « :ای درويش! چندگاه است که میشنوی که در دريای محففيط آيينففة
گيتینمای نهادهاند تا هر چيز که در آن دريا روانه شود ،پس ان آن که به ايشان رسد ،عکس آن چيففز در
آيينة گيتینمای پيدا آيد و نمیدانی که آن آيينه چيست و آن دريا کففدا اسففت ،آن دريففا ،عففالم غيففب
غيب است و آن آيينه ،دل انسان کامل است ،هرچيز که ان دريای عالم غيب غيب روانه مففیشففود تففا بففه
ساحل وجود رسد ،عکس آن بر دل انسان کامل پيدا آيد و انسان کامل را ان آن حال خبر میشففود ،هففر
که به نزديک انسان کامل درآيد ،هرچيز که در دل آن کس باشد ،عکففس آن در دل انسففان کامففل پيففدا
آيد» (نسفی.)257 :1379 ،
ان اين روست که انسان عارف ان بند قيدهای مادی رسته و فارغ ان نمان و مکان میتواند در هسففتی
دخل و تصرف کند و میتواند سرّ درون مريدان خود را بداند .شايد به دليل اين قابليت باشد کففه موالنففا
انديشه را جاسوس اسرار و دند میخواند.
چففففو انديشففففه بففففه جاسوسففففی اسففففرار

درون سففففففينههففففففا گردنففففففده باشففففففی
( مولوی) 949 :1374 ،

انديشففففففه چففففففو دند در دل افتففففففاد

مسففففففتم کففففففن و دند را فنففففففا کففففففن
( همان)686 :

ناگفته نماند که انديشه در بيت اخير به صورت منفی مطمب نظر مولوی بوده است .به هر حال عرففا
و ضميرخوانان به علت اينکه خود به ماورای انديشه سفر کردهاند ،خود صاحب انديشه و جايگففاه آن کففه
همان عقل و دل است ،شدهاند و اين قدرت را دارند که انديشههای ضففعي و حقيففر را نففابود و انديشففة
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برترين خود را بر آن ها حاکم کنند .موالنا در داستان « عففذر گفففتن فقيففر شففيخ را  » ...دقيقفاً بففه ايففن
مطلب اشاره کرده ،اما سخنان نغز عارف صاحبدل در خصوص حاکميت بر انديشه چنين است.
همنشففينت مففن نففيم ،سففاية مففن اسففت
نانکفففه مفففن ن انديشفففههفففا بگذشفففتها
حفففففاکم انديشفففففها محکفففففو نفففففی
جملففففه خلقففففان سففففخرة انديشففففهانففففد
قاصففففدا خففففود را بففففه انديشففففه دهففففم
مفففن چفففو مفففرغ اوجفففم ،انديشفففه مگفففس

برتففففر ان انديشففففههففففا ،پايففففة مففففن اسففففت
خففففففارج انديشففففففه پويففففففان گشففففففتها
نانکفففففه بنّفففففا حفففففاکم آمفففففد بفففففر بنفففففا
نان سفففبب خسفففته دل و غفففم پيشفففهانفففد
چفففففون بخفففففواهم ان ميانشفففففان بفففففرجهم
کفففی بفففود بفففر مفففن مگفففس را دسفففترس؟
( مولوی)341 :1378،

بنا بر همين وقوف بر آرا است که موالنا در مقايسة فکر مراد بر مريد میگويد:
حففس و فکففر تفففو همففه ان آتففش اسفففت

حفففس شفففيخ و فکفففر او نفففور خفففوش اسفففت
(همان) 241 :

فکففر تففو نقففش اسففت و فکففر اوسففت جففان

نقففد تففو قلففب اسففت و نقففد اوسففت کففان
( همان) 273 :

عارفان و روشنضميران به مثابة صرافان فکرتشناس ان دل و جان مريدانشففان آگففاه و بففا اطالعنففد.
افکار عارفان به واسطة اينکه نوری ان سمت باری تعالی بر آن ت لی يافتففه ،قففادر خواهففد بففود تففا افکففار
مريدان را که آتش حواس دنيايی آن را پر کرده است ،بخواند .در همففين راسففتا موالنففا انديشففة خففود را
همچون شکری در برابر طوطی انديشة شمس دانسته و میگويد:
کاهففل و ناداشففت بُففد کففا درآورد مففرا

طففوطی انديشففة او همچففو شففکر خففورد مففرا
( مولوی) 18 :1374،

 -10صورتسازی انديشه
چنان که در اصالت انديشه گفته شدا آفرينش ابداعی ،شکلی و شففمايلی ان هسففتی عقالنففی داشففته
استا خاصيّت مهّم اين هستی عقالنی ،دايمی بودن آن است .نکتة ديگر در مورد فکر آن است که سفير
انديشه ان واالترين مراتب هستی تا جهان بشریا دو صورت دارد يکی جنبة اخالقففی انديشففه اسففت کففه
جهانی بیکران دارد و بر عالم نفس و جسم حکم میراند و ديگری جنبة مقيّد فکر اسففت کففه در پيکففرة
آدمی میتواند سببسان رفتارهای گوناگون گردد و در واقع به اندانة شمار آدميان ،فکر میتواند صورت-
های متفاوت داشته باشد ،ولی به هر صورت در جهان انديشگی موالنا ،انديشة عرفففانی اسففت کففه مففورد
بحث و تأييد بيش تری قرار گرفته و بر آن است که همچنان که دانه در سرشت درخت رشد مففیکنففد و
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شاخ و برگ به آسمان میرساند ،انديشه نيز در پيکرة آدمی گسترده میشود و موجبات خوشبختففی يففا
تيره رونی او را فراهم می ساند .البته فکر عرفانی ان آن جا که ان دل نايد هيچگففاه بففه نيففان صففاحب آن
جلوه نمیکند بلکه پيوسته او را به مراتب واالی معرفت راه مینمايد.
آن عففففرضهففففا ان چففففه نايففففد ان صففففور

ويفففن صففففور هفففم ان چففففه نايفففد ان فکففففر
(مولوی) 230 :1378،

در تضفففرّع جفففوی و در افنفففای خفففويش

کفففز تفکّفففر جفففز صفففور نايفففد بفففه پفففيش
( همان) 1126 :

موالنا فکر و انديشه را تار و پود صورت میخواند و میگويد:
انديشهجزنيبامکنکوتاروپودصورت اسففت

نانديشهای احسن تند هر صورتی احسن شده
( مولوی) 818 :1374،

وی صورت فکر را چيزی جز سخن و آوان نمیداند.
صفففورت ان معنفففی چفففو شفففير ان بيشفففه دان
ايفففففن سفففففخن و آوان ان انديشفففففه خاسفففففت

يففففا چففففو آوان و سففففخن ن انديشففففه دان
تففففو نففففدانی بحففففر انديشففففه ک اسففففت؟
(مولوی)56 :1378،

همبستگی سخن و انديشه ان مسائل بنيادين و مهّم در يونان باستان بوده است .پيشينة اين انديشففه
دست کم به دوران پارميندس و مکتب الئففا (قففرون  4و  5ق ) .بففان مففیگففردد .در رسففالة سوفسففطائی،
افالطون ان نبان يکی ان پيروان مکتب الئا به دو ساحت يا دو مرتبه ان نبان اشففاره کففرده اسففت « :فکففر و
سخن هر دو يک چيزند ،با اين فرق که ما گفتوگويی را که روح بیصدا با خود میکند ،فکر مینففاميم»
( خراسانی.)296 :1357 ،
ليفففک چفففون مفففوج سفففخن ديفففدی لطيففف
چففففون ن دانففففش مففففوج انديشففففه بتاخففففت
صفففففورت ان بفففففیصفففففورتی آمفففففد بفففففرون

بحفففر آن دانفففی کفففه باشفففد هفففم شفففري
ان سفففففخن و آوان او صفففففورت بخاسفففففت
بففففان شففففد کففففه انّففففا اليففففه راجعُففففون
(مولوی)56 :1378،

موالنا ضمن تأکيد بر اصالت معنی ،نشان میدهد که انواع و مراتب سخن ان « بحر معنی» « ،دريففای
عقل» و « بحر انديشه» ( عقل کل يا لوگوس که تمثيلی ان علم ،صفات ،اسففماء و ات الهففی سرچشففمه
میگيرد و در نهايت در سيری عروجی به جايگاه اصلی خود ،بحر معنی ،عالم بیصففورتی و جهففان غيففب
(علم الهی ،عقل کل) برمیگردد .بدين ترتيب حرکت انديشه يا سخن ان عالم غيب به جهففان شففهادت و
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همچنين ان باطن و درون آدمی به ظاهر و جهان بيففرون بففا خواسففت و ارادة خداونففد اسففتمرار مففیيابففد
(مولوی.)118 : 1372 ،
در ساية صورتهای فکر ،هر عملی ظرفيت بالفعل شدن را دارد.
صفففورت فکفففر اسفففت بفففر بفففا مشفففيد
فعففففل بففففر ارکففففان و فکففففرت مکتففففتم
صففففورت ديففففوار و سففففق هففففر مکففففان
گرچففففه خففففود انففففدر محففففل افتکففففار

و آن عمل چون سففايه بففر ارکففان پديففد
ليفففک در تفففأثير و وُصفففلت دو بهفففم
سففففففاية انديشففففففة معمففففففار دان
نيست سنگ و چففوب و خشففتی آشففکار
( مولوی) 1125: 1378 ،

موالنا موجب خلقت و اي اد اين عالم را تصويرسانی و فکرت عقل کل میداند.
ايففن جهففان يففک فکرتسففت ان عقففل کففل

ُسففل
عقففل چففون شففاه اسففت وصففورتهففا ر ُ
( همان) 187 :

هرگاه فکر و خيال در دل بماند و راهی برای ظهور نداشته باشد ،بففاالخره در رون محشففر بففه مرحلففة
صورت شدن خواهد رسيد.
هفففر خيفففالی کفففاو کنفففد در دل وطفففن

رون محشففففر صففففورتی خواهففففد شففففدن
( همان) 679 :

ان ديد موالنا فکر جريانی ممتد ،روان و جاريست و صورتهای اي اد شده بر روی سففطب آن خففس و
خاشاکی است که جلو روانی و حرکت آناد فکر را میگيرد و نمیگذارد معففانی غيبففی بففه سففينة انسففان
برسد.
هسففت خاشففاک تففو صففورتهففای فکففر
روی آب و جفففففوی فکفففففر انفففففدر روش

نفففو بفففه نفففو در مفففیرسفففد اشفففکال بکفففر
نيسففففت بففففیخاشففففاک محبففففوب و وحففففش
( همان) 330 :

فکر ،حکم خاشاک هن را دارد .اين قوه ،مادامی که اسير لفظ و نمان میگففردد ،تيففره و تففار اسففت.
اين خس و خاشاک بر روی آب صفاگونة عقل مانع روانی و حرکت است و در اين صورت عقل نمیتوانففد
حقايق را ببيند.
حففففسهففففا و انديشففففه بففففر آب صفففففا
دست عقل آن خففس بففه يففک سففو مففیبففرد

همچفففففففو خفففففففس بگرفتفففففففه روی آب را
آب پيفففففدا مفففففیشفففففود پفففففيش خفففففرد
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( همان) 438 :
موالنا به جهت محدوديتها ناپايداریها و مشکالت قوة فکر است کففه گففاه بففه طففور کففل ان آن روی
برتافته است.
لبففاس فکففرت و انديشففههففا بففرون انففدان

کفففه آفتفففاب نتابفففد مگفففر کفففه بفففر عفففوران
( مولوی) 739 :1374،

وی بر اين باور است که لفظ « فکر » اساساً برای شخص فکرناک يا اسففير فکففر وضففع شففده اسففت و
موجی ان برون سوی بهراحتی با ونيدن بر بلندای فکرت میتواند آن را نير و نبر کند.
فکففر کففاو آن ففا همففه نففور اسففت پففاک

بهفففر تسفففت ايفففن لففففظ فکفففر ای فکرنفففاک
( مولوی)967 :1378،

در علففففو کففففوه فکففففرت کففففم نگففففر

کفففه يکفففی مفففوجش کنفففد نيفففر و نبفففر
( همان) 729:

موالنا به دليل نفاق و تزويری که در خيففال و تصففور و فکففر اسففت آن را صففرفاً بانيچففهای در دسففت
طفالن راه میداند و بر آن است که نمانی که دست جان را در وصال يففار ننففيم ،ان ايففن دنيففای حففس و
تصوير و تخيل فارغ و آسوده میشويم و به فراسوی تخيل و حقيقت محض میرسيم.
ايفففن تصفففور ويفففن تخيفففل لعبفففت اسفففت
چون ن طفلففی رسففت جففان شففد در وصففال

تففا تففو طفلففی پففس بففدانت حاجففت اسففت
ففففارغ ان حفففس اسفففت و تصفففوير و خيفففال
( همان) 541 :

رّات فکر در پيش خورشيد حقايق رسوا و آشکارند« .آدمی را خيال هر چيز بففه آن چيففز مففی بففرد،
خيال باغ به باغ میبرد و خيال دکان به دکان اما در اين خياالت تزوير پنهانست ،نمففیبينففی کففه فففالن
جايگاه میروی پشيمان میشوی و میگويی پنداشتم که خير باشد ،آن خود نبود پس اين خيففاالت بففر
مثال چادرند و در چادر کسی پنهانست ،هر گاه که خياالت ان ميان برخيزند و حقايق روی نمايند ،بففی-
چادر در قيامت باشد» ( مولوی. ) 7 :1330 ،
هسففففففت رّات خففففففواطر و افتکففففففار

پفففففيش خورشفففففيد حقفففففايق آشفففففکار
(مولوی) 982 :1378 ،

آدمی همواره به باور مولوی در معرض افکار شو و مذمو است .او افکار مغشوش و مففذمو و اوهففا
وحشتآور را به شخص لخت و عوری تشبيه میکند که در معرض نيش ننبور اسففت .ايففن افکففار نمففانی
دست ان آدمی برمیدارند که انسان به خواب رود ،اما چون بيدار شود ،بان اين افکار به سراغش میآيد.
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سفففاقيا آب در انفففدان مفففرا تفففا گفففردن
شب گه خواب ان اين خرقففه بففرون مففیآيففم

نانففک انديشففه چففو ننبففور بففود مففن عففور
صفففبب بيفففدار شفففو بفففان درو محشفففور
( مولوی) 578 :1374،

وی چارة رهايی ان اين افکار را در کر الهی و استغراق در بحر حقيقت میداند.
د بخففففور در آب کففففر و صففففبر کففففن
بعفففففد ان آن تفففففو طبفففففع آن آب صففففففا

تففففا رهففففی ان فکففففر و وسففففواس کهففففن
خفففود بگيفففری جملگفففی سفففر تفففا بفففه پفففا
( مولوی) 598 :1378،

ن م رانی در اين خصوص میگويد ... « :چون آفت حواس منقطففع شففد ،آفففت وسففاوس شففيطانی و
هواجس نفسانی بماند ،که دل بدان مکدّر و مشوّش باشد ،راه آن به مالنمت کر و نفی خففاطر بففر تففوان
بستن ( ...رانی )204 :1379 ،شيخ م دالدين فرمايد ،قدساهلل روحه العزيز
تففا دل ن بففد و نيففک جهففان آگففاه اسففت
نيففن پففيش دلففی بففود و هففزار انديشففه

دسففتش ن بففد و نيففک جهففان کوتففاه اسففت
اکنففففون همففففه «الالففففه اال اهلل» اسففففت
( همان»)206 :

کر موجب صيقلی شدن سينه میگردد و سينههای عففاری ان هففر نقففش ،آيينففهای بففرای پففذيرفتن
نقشهای غيبند.
ايفففن قفففدر گفتفففيم بفففاقی فکفففر کفففن
کفففففففر آرد فکفففففففر را در اهتفففففففزان

فکفففر اگفففر جامفففد بفففود رو کفففر کفففن
کفففر را خورشفففيد ايفففن افسفففرده سفففان
( مولوی)1028: 1378 ،

سفففينه صفففيقلهفففا نده در کفففر و فکفففر

تففففا پففففذيرد آينففففة دل نقففففش بکففففر
( همان) 147:

آنکفففه او بفففینقفففش سفففاده سفففينه شفففد

نقففففشهففففای غيففففب را آيينففففه شففففد
( همان)146 :

دست به دعا برداشتن و گفتن کرهای مخصوص نوعی قبوالندن درخواست خود بففه هففن اسففت و
همين عامل مثبت ،جنبههای منفی ضمير را ان بين میبرد و راهگشايی میکند ( مورفی.)75 :1386 ،
 -11نتيجه
با توجه به آنچه گفته شد ،حال میتوان تصوير دقيقتری ان فکر و انديشه در نففزد مولففوی ارائففه داد.

رويکرد موالنا نسبت به فکر و انديشه 95 /

پرسش اساسیای که در ابتدای پژوهش حاضر طرح شد ،اين بود که فکر و انديشه در نزد مولوی ان چففه
جايگاهی برخوردار بوده استا به دنبال اين پرسش ،اين مسئله مطرح شد که معنای لغوی و اصففطالحی
فکر و انديشه در عرفان مولوی چه بوده است؟
با مطالعه ی مثنوی در يافتيم که مولوی به طور مستقل و م تمع دربارة فکر و انديشه بحثی مطففرح
نکرده است بلکه در اثنای سخنان دقيق عرفانی ،فلسفی و روانشناسففانهاش بففه موضففوع فکففر و انديشففه
پرداخته است .موالنا بر اين باور است که انديشه ،اصل جهان هستی است .جهان هستیا چه عالم معنففی
چه عالم صورت ،ناده ی عقل و فکر استا فکر در سير آفرينش ان معنا به صورت ،به دو شففکل و شففمايل
انديشة مطلق و فکر محدود ت لی کرده است .در باور موالنا ،موجد هستی ،انديشه استا انديشففه سففبب
شده به پيکرة آدمی به عنوان شگرفترين مخلوق جهان مادی نگريسته شففود ،ايففن انديشففه ان واالتففرين
مرتبة خود تا پيکرة تما موجودات بهويژه در جهان بشری پويا استا اين پويايی که ان عالم معنا سففريان
يافتها موجد جلوههای عينی در رفتارهای انسانی گشته است.
روح انسان با انديشههای نيک و حقيقی ،نيرومند و توانا میگردد و با انديشههای منفففی و وسوسففه-
های اهريمنی نار و نزار میگردد ،در برابر روح ،تن آدمی نيز با انديشففههففای خففالق و نيففک بففه توانففايی
خارق العاده میرسد و با تسلط انديشههای شرّ نيروی خود را ان دست میدهد .بدين صففورت اسففت کففه
فکر در جهان هستی میتواند هر آنچه را که بخواهد جذب کند و يفا دفففع نمايففد و يففا آفرينشففی بففديع
بيافريند .به هر روی آدمی بايد تما همّ و غم خود را متوجّه انديشة خود کند تففا هففم بففه مراتففب واالی
انسانی و سعادت دست يابد و هم ان فرو رفتن در نادانی و ناتوانی دوری کند.
پينوشت
 1روانشناسان فکرگرایی چون آمی چن میلز با نظر به همین مطلب ،مکتب اندیشهدرمانی را پی ریختند (علیزاده،
.)65 :1387

96

 /نبان و ادب فارسی ،سال  ،70شمارة  ،235بهار و تابستان96

منابع
ادونيس ،)1385( ،تصوف و سوررئاليسم ،ترجمه حبيب اهلل عباسی ،تهران ،سخن.
استعالمی ،محمد ،)1387( ،شرح مثنوی ،ج دو  ،تهران ،سخن.
خراسانی ،شرفالدين ،)1357 ( ،نخستين فيلسوفان يونان ،تهران ،شرکت سهامی کتابهای جيبی.
خراسانی ،م تهد ،)1313( ،رهبر خرد ،بیجا ،نشريات کتابخانهی خيا .
جعفری ،محمدتقی ( ،)1361تفسير و نقد و تحليل مثنوی ،ج ،1چ ،8تهران ،انتشارات اسالمی.
رانی ،ن م الدين ،)1379( ،مرصادالعباد ،به اهتما محمد امين ريففاحی ،تهففران ،انتشففارات علمففی و
فرهنگی.
رستگار فسايی ،منصور ،)1383 ( ،م موعه مقاالت نخستين همايش ملی ايرانشناسی« ،فردوسی و
هويتشناسی ايرانی در شاهنامه» ،ج اول.
شفيعی کدکنی ،محمد رضا ،)1391( ،رستاخيز کلمات ،تهران ،سخن.
شيمل ،آنه ماری )1378( ،من باد و تو آتش ،ترجمة فريدون بدرهای ،تهران ،توس.
صليبا ،جميل ،)1366( ،فرهنگ فلسفی ،ترجمة منوچهر صانعی درّه بيدی ،بیجا ،انتشارات حکمت.
عبادی ،قطب الدين ،)1368( ،صوفینامه ،تصحيب غالمحسين يوسفی ،تهران ،انتشارات علمی.
عفيفی ،رحيم ،)1383( ،اساطير و فرهنگ ايرانی ،تهران ،توس.
علی ناده ،مصطفی « ،)1378( ،فکرگرايان» ،م له فردوسی ،شماره .73
کسمايی ،علی اکبر « ،)1366( ،انديشه در مثنوی» ،نشر دانش ،فروردين و ارديبهشت ،شماره.39
محبتی ،مهدی ،)1388( ،ان معنا تا صورت ،تهران ،انتشارات سخن.
موحد ،محمد علی ،)1378( ،باغ سبز ،تهران ،نشر کارنامه.
مورفی ،ژونف ،)1386( ،قدرت فکر ،ترجمة هوشيار رن آرا ،تهران ،انتشارات سپنج.
مولوی ،جالل الدين ،)1374( ،کليات شمس ،مطففابق بففا نسففخة تصففحيب شففده فرونانفففر ،ج  1و ،2
تهران ،انتشارات طاليه.
مولوی ،جالل الدين ،)1330( ،فيه ما فيه ،تصحيب فرونانفر ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
مولوی ،جالل الدين ،)1372 ( ،م الس سبعه ،تصحيب توفيق سبحانی ،تهران ،کيهان.
مولوی ،جالل الدين ،)1378( ،مثنوی معنوی ،تصحيب رينولد نيکلسون ،به کوشففش ناهيففد فرشففاد-
مهر ،تهران ،نشر محمد.
مينوی خرد ،)1379( ،ترجمه احمد تفضلی ،تهران ،توس.
نسفی ،عزيزالدين ،)1379( ،انسان کامل ،تهران انتشارات طهوری.
ولد ،بهاء ،)1333( ،معارف ،تصحيب فرونانفر ،بیجا ،انتشارات ادارة کل انطباعات و ونارت فرهنگ.
همايی ،جالل الدين ،)1360( ،مولوی نامه ( مولوی چه می گويد؟) ،تهران ،انتشارات آگاه.

