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چکیده

کشف و شهود همچون بنیاان شانا تهاا رففاانی بام شامار مایرود .رارفاان ز

رهگذر کشف ،رویارویی بیوزسطم با حقیقت رز تجفبم میکنند؛ ز همینرو پافدز نن

بم گونمها کشف و زندز ۀ توزن معففنی هف یک ،هموزره در کانون تأملها رارفانام

بوده زست .جاللزلدین محمد مولو بم مثابام راارفی زندیشاممناد ،بفپایاآ وماو ههاا

نظف صوفیانم بم تبیین زدبی گونم هاا کشاف در مثناو پفدز نام و بام ورزسانگی بام

گونمها ،پیامدها و مینمها هف یک توجم نشان دزده زست .بم طور کلی رارفاان ز دو
گونم کشف (صور و معنو ) سخن گفنمزند .زین نوشنار با هاد تبیاین «گونامهاا

کشف صور در مثنو » و باا زلهااگ گاففنن ز دسانمبناد ییصاف در مقدماآ شاف

فصوصزلحکم سامان یافنم زست .مثنو زفزون بف دربفدزشانن هماآ گونامهاا کشاف
صور (بم جز کشف لمسی) با دزدهها و ومو هها جزیی بسایار درباارۀ هفیاک ز

زین گونمها همفزه زست کم در مقدمآ ییصف و پیگیفزن دسنمبند زو مانند سید حیادر

.1دزنشپژوه دکنف و مفبی گفوه فلسفآ زسالمی جامعة المصطفی العالمیة؛ moslem.madani@gmail.com
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وملی بم چشم نمی ورد .بم نظف میوید مولو بم کشف سمعی بم دلیال گسانفدگی و
چندگانگی ون ،بیش ز دیگف گونمها کشف صور پفدز نم زست.

واژههای کلیدی :شهود،کشف صور  ،مثنو  ،مکاشفم ،مولو .
مقدمه

ز مکاشفم در زدبیات رارفان با زصطالحاتی همچون کشف ،شهود ،مشاهده ،معاینم

و مانند ون یاد میشود .مکاشفم بف زین پیشففض بنیانی زسنوزر زست کم ودمی با بُعد یا
الیمز ز وجود ود میتوزند زرتباطی مسنقیم و بیوزسطم با حقیقت بفیافزر کناد و باا
بان وجود ،بم همسخنی با ون بپفدز د و سطح رالیتف ز هشایار و ودوگااهی رز
تجفبم کند .بنابفزین مکاشفم بم مثابم کانون وگاهیِ رففانی ز زهمیت و جایگاه محور
بف وردزر زست و همآ وماو ههاا و نگاف هاا صاوفیانم باف مادزر ون مایچف اد .ز
نخسنین نوشنمها صوفیان تا دورۀ رففان سامانمند زبن رفبی و ز ون پا

تاا زمافو ،

در سپهفها رففان ،فلسفم و فلسفآ رففان بم مسائل مهمی همچاون سفشات مکاشافم،
گونمگونی و مفزتب ون ،ویژگیها و پیامدها کشف ،زرنبار معففتشنا نی و زنادز ۀ
توزن زدرزکی و زثباتی ون پفدز نم شده زست 1.در میاان زیان وثاار ،مقدماآ ییصاف باف

فصوصزلحکم ز ژرفا و دیت بیشانف در دسانمبناد و جامعیات بهناف در نگااه بام
ورز گذشنگان بف وردزر زست .ز دیگف سو ،مثنو ِ مولو بم مثابام زثاف رففاانی و

بف اسنم ز

ودوگاهی رار

بلخ ،بم مکاشفم و جزییات ون ففزوزن پفدز نم زسات .ز

همین رو نگارنده بم زثف ییصف همچون بنیاان زیان پاژوهش نگفیسانم زسات و پا

ز

سخنی کوتاه در تعفیف مکاشفم ،بم بحث زصلی زین نوشنار یعنی گونمشناسای کشاف
صور در مثنو بف زساس دسنمبند شار فصوص وزهد پفدز ات .هاد

زصالی

زین نوشنار ،زسنخفزج و تبیین دیدگاه موالنا دربارۀ گونمها کشف صاور و تحلیال
ون بف زساس نمونمها یافت شده در مثنو زست.
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پیشینه

گفچاام ماایتااوزن بنیااانهااا سااخن ز کشااف و شااهود رز در ویااات کااالگ زلهاای
و

جستوجو کفد ،زما گفتوگو سامانمناد درباارۀ ون رز بایاد در دسانگاه تصاو

رففان زسالمی پیگففت .مجمورآ زین گفنمها سخن ز چیسنی کشف و شاهود و بیاان
دسنمبناد هاا ون رز در باف مایگیافد .باا نگااهی بام نوشانمهاا صاوفیان نخسانین،
درمی یابیم نخسنین کسی کم ز مکاشفم و مشاهده سخن بم میان وورده ،زبونصف سافازج
طوسی (منوفی  871ق ).زست .زو زین دو رز ز یاک سانخ و ز مفزتاب یقاین بام شامار
میوورد (سفزج طوسای .)111-111 :1291 ،در نگااه طوسای تفااوتی میاان کشاف و
شااهود باام چشاام نماای ااورد .همااین دیاادگاه رز ناازد کسااانی چااون زبااوبکف کالبااا
(کالبا

 )219 :1832 ،و زبوزلقاسم یشیف (یشایف  )111-111 :1873 ،نیاز مایتاوزن

دید .گفچم یشیف بم بفتف مشاهده بف مکاشفم باور دزرد ،زما هف دو رز ز سنخ حضور
میدزند .در یفن پنجم ،وزجم ربدزهلل زنصار با نگار

منا لزلسائفین سخنان تاا هز

دربارۀ مکاشفم و مفاهیم درپیوند با ون زرزئم کفد .و با طف نظفیمز نو دربارۀ رلم و
دزرز مفزتب دزنسننِ ون ،مینمز بایسنم رز در نگاهی دیگف بم کشف و شاهود فافزهم
وورد .بفز نمونم زو بام هام سانخی وحای و کشاف یائال شاد و بام شاف و بسا ون
پفدز ت .وزجم ز بُن ،سخن ز مکاشافم رز باا زیان ویام ز یافون کافیم وداا کافد:
«فأوحی إلی ربده ما أوحی» (سورۀ نجم .)11 ،و در مجمورم گفنارها

ود ز سام

مفهوگ مکاشفم ،مشاهده و معاینم بهفه گففت .تعفیف زو ز مکاشفم در منا لزلساائفین،

همسانی ون با کشف معنو رز وشکار میکند (زنصار  .)718 :1811 ،پیاف هافزت در

منا ل ،باب زول و دوگ ز یسم حقایق رز بم سخن ز مکاشفم و مشاهده ز نصااص دزده

زست و بم بفتف مشاهده بف مکاشفم بااور دزرد (هماان .)711 ،در نظاف وزجم،کشاف

همچون زصطالحی راگ بم کار میرود کم شهود یکی ز زیساگ ون زست .ز زین پ

تاا

دورۀ زبن رفبی سخنان رارفان دیگف ز سپهف کلای دیدگاهها پیشین بیفون نیسات .زماا
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زبن رفبی زفزون بف سخنان بسیار کم در جا جا وثار ود و بمویاژه در فصاوص و
فنوحات در زین مینم گفنم ،دو باب کامل ز باابهاا فنوحاات رز بام بحاث در زیان
مورد ز نصاص دزده زست .و میان رلم و معففت تمایز میگذزرد و معففت رز بفویند
شهود و ویژۀ زهلزهلل میدزند (زبنرفبی .)371/8 :1222 ،با هماآ دیاتهاا مفهاومی و
پیوسنار کم میان مفاهیم گوناگون رففانی در سامانآ رففانی زبنرفبی صورت گففنم،
زما ورود زو بم سپهف دسنم بند کشف ،چندزن جد نیست .زین کار بیشنف در طیفای ز
شاگفدزن زو دنبال شده زست .چنانکم ففدانی ،شاگفد باوزسطآ زو کشف رز بم دو دسنآ
صور و دیفصور بخش میکند (ففدانی .)992 :1872 ،زما مهمتافین و جاام تافین
کار در حو ۀ دسنمبند کشف و توجم ژر

و شاامل بام هماآ زیسااگ ون رز ییصاف ،

شار فصوص زنجاگ دزده زسات .زو زفازون باف تقسایم کشاف بام صاور و معناو و
بفشمار زجزز ریزتف زین دو و زرزئآ شناسآ مفهومی روشنی ز هف یک ز ونها ،باا بام
کارگیف درست و دییق مفااه یم گونااگون زیان حاو ه توزنسات تاا زنادز ۀ یااد ز
وشفنگیِ کاربفد ِ مفاهیم در زین حو ه بکاهد و رزهی نو رز در مسیف پژوهشگفزن زیان
وزد بگشاید .دسنمبند زو رز حنی بزرگان رففان همچون سید حیدر وملی و دیگفزن
نیز بم مثابم یک مبنا نگفیسنمزند .نگارنده نیز بف همین زساس ،ون رز بنیان پژوهش اود
یفزر دزد؛ زما ننوزنست پیشینمز بفز مسألآ زیان پاژوهش ،یعنای گونامشناسای کشاف
صور در مثنو بیابد .ز زینرو مایتاوزن بااور بام ناو باودن موعاوی زیان نوشانار رز
همچون زدرایی منوزععانم طف کفد.
 .1چیستی کشف

مفهوگ مکاشفم بم مثابم زصطالحی کانونی در رففان با مفاهیم دیگاف مانناد رلام،
معففت ،حجاب ،دیب ،مفزتب روزلم ،زنسان و بف ی دیگف ز مفااهیم در پیوناد زسات.
همین زمف ،سابب پیچیادگی و تکامال تادریجی تعفیاف ون در بسانف تااریخی رففاان
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زسالمی شده زست .زین زماف همچناین بف اسانم ز وشافنگی مفهاومی در ساپهف رففاان
زسالمی ز دورۀ ودا ین ون در یفن چهارگ تا دورۀ میانم در یافن هفانم هجاف زسات.
توجم ویژۀ زبنرفبی بم مفهوگپفدز

در حو ۀ رففان نظف رزه رز بف پژوهشگفزن پ

ز زو گشااود؛ باام گوناامز کاام گفوهاای ز شاااگفدزن زو توزنساانند دساات باام زبنکااارزت
جدید در مفهوگپفدز

و نظاگپفدز

در رففان زسالمی بزنناد .تعفیاف ییصاف ز

کشف گفزنبار ز زیان تکامال تااریخی باوده و مایتوزناد همچاون یکای ز بهنافین و
جام تفین تعفیفها ون بم شمار وید؛ و در تعفیف مکاشفم میگوید« :هو زالطالی
رلی ماورزء زلحجاب من زلمعانی زلغیبیم و زالمور زلحقیقیم وجودزً زو شاهودزً» (ییصاف ،
 .)117 :1871در بیان زو کشف ،گونم ز وگاهی وجود یا شهود ز معاانی دیبای و
زمور حقیقیِ پنهان در پ ِ حجابهاست .در زین تعفیف ،زفازون باف زشااره بام مفااهیم
مهم پیوند ورده با مکاشفم ،گوهف ون ،دریدن و کناار دنِ حجاابهاا گونااگونی
دزنسنم شده کم در روزلم وفایی و زنفسی پفزکندهزند .سالک با ففزرو ز حجاابهاا
نورزنی و ظلمانی میتوزند بم معانی دیبی مانند زسما و صافات زلهای و یاا زماور حقیقای
رالم مانند مفزتب باالتفِ وجود ،وگاهی پیدز کند و تا مفزتاب حاقزلیقاین و راینزلیقاین

پیش رود 2.ویژگی ها منکثف کشف کم یک جا در تعفیف ییصف بدزن زشااره شاد،
در زدبیات گذشنآ رارفاان نیاز پیشاینم دزرد .بافز نمونام وزجام ربادزهلل زنصاار نیاز
مکاشفم رز رسیدن بم ورز حجابها میدزند (زنصار  .)718 :1871 ،نجمزلدین رز
ی بفوماده ز
نیز زفزون بف زشاره بم مفهوگ حجااب در تعفیاف مکاشافم بام سانخ وگااه ِ
کشف نیز توجم نشان میدهد« :بدزنک حقیقتِ کشف ز حجاب بیفون ومادنِ چیاز
هست بف وجهی کم صاحب کشف ،زدرزک ون چیز کند کم پیش ز ون زدرزک نکفده
باشد .چنانک ففمود« :فکشفنا رنک دطائک» یعنی حجاب ز پیشِ نظف تو بفدزشنیم تاا
مکشو

نظف تاو گشات وناپ پایش ز زیان نمایدیاد » (رز

 .)811 :1891 ،ففزیناد

کشف بم لحاظ درونی (زنفسی) با جانِ زنسان و بم لحاظ بیفونی (وفایی) با مفزتب راالم
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و بم تعبیف درست تف ،مفزتب تجلیات حق در پیوند زست .کشف بف بسنفِ گوهف بم نااگ
«حجاب» معنی می یابد .رارفان بفونند کم جهان ،هم در بُعد زنفسی و هم در بُعد وفایی
پوشیده ز حجابها گوناگون زست .در نگاه رارفاان ،راالم در هماآ مفزتاب اود،
تجلی حق بم شمار میوید .بم بیان دیگف ،حق کم در مفتباآ زت اود ،مطلقااً پنهاان و
س شنا نی و وجاود زسات ،بام سابب فعال تجلای ،اود رز در مفزتاب
دور ز دسنف ِ

ظهورزت وشکار میکند 8.ظهور حق در مفزتب گوناگون سبب کارکفد دوگاناآ فعال

تجلی می شود .ز یاک ساو تجلای ز ون رو کام حاق رز بام ظهاور مایرسااند ،سابب
وشکارشد ِن زوسات و ز ساو دیگاف چاون زیان ظهاور ،دزرز مفزتاب زسات ،سابب
پوشیدگیِ زو در مفزتب دیگف می گفدد .زین مفزتب در جاان و جهاان منناظفناد؛ یعنای
مفزتب رالم و مفزتب جان ودمی یکسان زست .بنابفزین زنسان در پهنآ هسنی با دو گونم
حجاب روبمروست؛ نخست حجااب هاا درونای کام بف اسانم ز مفزتاب گونااگون
وجودِ زنساانی زوسات و دیگاف حجااب هاا بیفونای کام ریشام در مفزتاب گونااگون

ظهورزت دزرد .مکاشفم بم مثابم زبززر بفز وگاهی ژر تف ز جان زنساان وداا مای-

شود و تا باالتفین مفزتب هسانی زسانمفزر ماییاباد .زیان زماف ز جهات درونای ،سابب
ودوگاهی رمیقتف زنسان و پیوند زو با زبعاد پیچیدهتاف و دور ز دسانفستاف وجاود
می گفدد و ز جهت بیفونی هم سبب زرتباط وگاهانآ زو با روزلمِ باالتفِ ظهورزت هسنی
میشود و پیوند زو با جهان رز جهت و هدفی نو میبخشد .در وزیا هماین نکنام سابب
پیدزیش گونمها و مفزتب گوناگون کشف گشنم زست.
.2

گونهشناسی کشف

رارفان ز ودا بم درجمبند و دسنمبند مکاشفات توجام کافده و باا رو هاا

گوناگونی بم زین کار پفدز نمزند 3.زما بم دلیل شمول و دیات کاار ییصاف  ،پا

ز زو

زین تقسیمبند بم مثابم زلگویی در بیان زیساگ کشف مورد زسنفاده یفزر گففنام زسات.

1
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و در ودا  ،کشف رز بم دو دسنآ صور و معنو بخش میکند .مفزد و ز کشف
صور  ،کشفی زست کم در ون حقایق مثالی ز رزه حاوزس پنجگاناآ بااطنی باف مفتباآ
مثالیِ نف

زنسان وشکار میگفدد (ییصف  .)117 :1871 ،در کشف صاور  ،صاور و

حقایقی ز رالم مثال بف هف یک ز حوزس باطنی وشکار میگافدد و میناآ رویااروییِ
ون ح

با مفزتب رزییتف وجود ففزهم میوید .بنابفزین در زین گونم ز کشف ،حوزس

باطنی و بم بیان رارفان ،حوزس منعلق بم یلب زنسان ،نقشی محاور دزرناد .ز رهگاذر
زین حوزس ،کشف صور بم پنج دسنآ کشف زِبصار  ،سمعی ،شَمّی ،ویی و لمسای
تقسیم میگفدد (همان؛ و وملی .)392 :1891 ،بفز نمونم در کشف زبصاار  ،ساالک
میتوزند بف ی صورتها یا حقایق منعلق بم رالم مثال رز ببیند و یا در کشف سماری بم
شنیدن صدزهایی مثالی موفق میشود .در مورد هف یک ز حاوزسّ دیگاف هام زدرزکای
منناسب با همان ح

بم شکل مثالی بفز سالک رخ میدهاد 9.گااهی نیاز در جفیاان

کشف صور دو یا چند ح

بف ی فعال میشاوند (ییصاف  .)111 :1871 ،زلبنام ز

دیدگاه ییصف و نیز سید حیدر وملی کشف صور جدز ز تقسایمی کام بام سابب
زبززر ویژۀ ون میپذیفد ،زیساگ دیگف هم بم جهت منعَلَّق کشف پیدز میکناد .در زیان
نگاه ،کشف بم دنیو و ز فو تقسیم میگفدد (ییصاف 112 -111 :1871 ،؛ وملای،
.)391 :1891
ییصف کشف معنو رز ظهور معانی دیبی و حقایق رینی میدزند؛ بم گونامز کام
در ون زمف مکشو  ،زصل و زتِ معناست و نم صورتِ ظاهفِ ون در رالم مثال مطلق یا

مقید (ییصف  7.)111 :1871 ،بم بیان دیگف در زین گونام ز کشاف ،رو نامهاا جاان
سالک بف معانی و حقایقی ففزتف ز رالم مثال گشوده میگفدد.

1
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.3

بررسی گونههای کشف صوری در مثنوی

زکنااون بااا مبنااا یاافزر دزدن دساانمبنااد ییصااف ز گوناامهااا کشااف صااور ،

می کوشایم تاا هام بام تبیاین سفشات زیان گونامهاا و هام زرزئاآ نمونامهاایی ز ون باا
رنایت بم مثنو موالنا بپفدز یم.
 .1-3کشف اِبصاری

درکشف زِبصار  ،سالک بفز دیدن حقایق بم چشامی همگاون باا مفتباآ حقاایق

نیا مند زست .با با شدن زین چشم ،سالک بم دریافتها منعالیتف در یالاب مثاالی

دست مییابد .ز زین زبززر نو در مثنو با تعابیف همچون چشم بادبین ،چشم رایبات-
بین ،چشم و ِفبین ،دیدۀ منوّر و مانند ون یاد شده زست .در نگاه موالنا ز زیان مفحلام
زست کم میتوزن ودمی رز بف وردزر ز دیده دزنست؛ یفز ز بُن ،زنسان چیز جز دیدۀ
معطو ِ بم حق نیست و مادزگ کم بم زین لطیفم ورزسنم نشده ،جز صاورتِ ظااهف ودمای
(بم تعبیف موالنا پوست) چیز دیگف نخوزهد بود:
ودماای دیاد زست و بایی پوست زست
دیدِ ون زست ون کم دیدِ دوست زست
(مولو )1319/1 :1813 ،
زگف چنین چشمی در وجود ودمی گشوده گفدد ،ونگاه مایتاوزن هماآ راالم رز ز
منظف زسنعالیی بم تماشا نشست:
هف هوز و رهز

ود منظف زست

ناگشاده کی گُوَد 2ونجا در زست
(همان)8799 ،
نظفگاه موالنا بم رالم همچون یفون بف بنیان «دیب» نگفیسنم میشود .دیاب هماان
سپهف ز رالم زست کام باا گونام هاا گونااگون حجااب پوشایده شاده تاا ز منظاف
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نامحفمان دور بماند .ودمی کم در نگاه زو چاره ز جز دیدن حاق نادزرد ،بایاد در پای
یااافننِ رو ناای باام سااو دیااب بفویااد .شااگفت ون کاام نخساانین مف هااا دیااب ز
نزدیکتفین زبززرها زدرزکی زنسان ودا میگفدد .موالنا در زبیاتی یباا پافده ز زیان
بیچارگی ودمی بف میدزرد و با یادوور حضور مدبف نهان و وشکارِ هسنی ،مینمایاند
کم دیدنِ باطن جهان نیز جز بم ز ن و یار حق میسف نیست:
هااست بااف ساام و بصف مُاااهف اااادز
در حُجُب ب

صورت زست و ب

صدز

وناااچم زو اااوزهد رساااند زو بم چاشم
ز جااامال و ز کاامال و ز کَااااافشم
(همان 972/2 ،و )911
 .1-1-3پیامدهای کشف ابصاری

موالنااا جساام و نیاافو ون رز بف ااوردزر ز پیاماادها کشااف ماایدزنااد .زو بااا

زشاره بم «یاوّت جبفئیال» باف ون مای رود کام زیان نیافو پا

ز دیادن حاق ،در زو بام

ظهور رسیده زست.
یاااوّت جبفیااال ز مطااابخ نباااود بااااود ز دیاااادزر لااااااق وجااااود
(مولو )9/8 :1813 ،
و دربارۀ نیفو زبدزل حق هم باف هماین میاززن بام دزور ماینشایند .زماا بیشانف
سخنان موالنا دربارۀ پیامدها معففنای و معناو زیانگونام ز کشاف زسات .یکای ز

مهمتفین وثار دیدنِ نادیدنیها ،چف ش یدرت در موز نآ جهان – دز در نگاه زنساان
زست .ودمی کم پیش ز با شدن دیدگانش با چشمی جهانبین بام نظااره ماینشسات،
زکنون و با گشودگی چشمی جانبین ،جهان رز بم گونمز دیگف مینگفد:
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هاااف کااام ز دیااادزر بف اااوردزر شاااد زیاان جهااان در چشاام زو ماافدزر شااد
(همان)112/2 ،
چنین رویدزد سبب چف ش مهم دیگف هم هست .زنسانِ پیش ز دیدزر ،زنسانی
ودبسنده زست و پدیدزرها رالم رز با مفکزیت ود مینگفد و تفسیف مایکناد؛ زماا
زنسانِ پ

ز دیدزر بی تماشا حق بم شمار نمیوید.

بااایتماشاااا صااافتهاااا

ااادز گااف ااورگ نااان در گلااو مانااد ماافز

چااون گااوزرد لقماام باای دیاادزر زو باااایتماشااااا گاااال و گلااااززر زو
(مولو )8111 – 8172/2 :1813 ،
ز دیگف پیامدها کشف زبصار کم وشکارز با درجاتی ز کشاف معناو همافزه
میشود ،دیدن مفزتب باالیی ز زسباب طولی زین جهان و بم تعبیف رارفان ،مفزتب باالتف
ظهورزت هسنی زست .در نگاه موالنا بف زین منوزل نگفیسنن ،نیا مند دیدۀ ویژهز زست

کم زو با تعبیف «دیدۀ منور» ز ون یاد میکند (مولو )1118 – 1111/2 :1813 ،؛ زما بی
هیپ تفدید ز نظفگاه پیف بلخ بنیانیتفین پیامد کشف زبصار  ،بم تماشا نشسنن حقیقتِ
رفیان زست .ساالک در چناین جایگااهی مایتوزناد ز منظاف نیکاو و بادون وزساطم
حقیقت رز بنگفد:
باایساابب بینااد چااو دیااده شااد گااذزر تااو کاام در حساای ساابب رز گااو دزر
باااایساااابب بینااااد ناااام ز وب و گیااااا چشااااام ،چشااااامآ معجاااااززت زنبیاااااا
(همان 1132/2 ،و )1133

 .2-1-3زمینههای کشف ابصاری

بلندتفین نگفۀ مولو در تبیین چگونگی وصول بم «مقاگ دیدن» و بم تعبیف ییصاف

کشف زبصار ون زست کم زنسان باید همت ود رز بم کاار گیافد تاا حاق ،ودمای رز

گونهشناسی کشف صوری در مثنوی 181 /

ببیند .دیدن حق بم سو ودمی ،دریچمها یلب باطنی و رز میگشااید و دیادۀ زو رز
بینا میسا د:
دیاادۀ تااو چااون دلاام رز دیااده شااد شااد دل نادیااده داافق دیااده شااد
(مولو )22/2 :1813 ،
نگاه حق بم زنسان ز رهگذر ففزیند ویژه رخ میدهد؛ زین ففزیند کم در رففان ز
ون با ناگ «فنا» یاد میشود ،بم گونمز سبب تحول وجود و شنا نی سالک میگافدد
کم همآ زبززرها زدرزکی زو در نیفویی شگفتزنگیز و پفتوزن وب میشاوند و دچاار
دگفگونی سفشنی میگفدند .بم رناوزن جاایگزین ،زبززرهاا شانا نیِ فاوقزلعاادهز ،
همچون موهبنی ز سو حق در ز نیار سالک یفزر میگیافد .زبززرهاایی کام بام تعبیاف
مولو «نعمزلعوض» زست و زو رز ز هفگونم زبززر معففنی دیگف بینیا میسا د:
دیاادۀ ما چون بسی رلت در زوست
رو فانا کن دیدِ ود در دید دوست
دیااادِ مااا رز دیااادِ زو نعاام زلعوض
یابااای زنااادر دیاادِ زو کالِ داافض

(همان)222 – 221/1 ،

بفز وصول بم زین مقاگ ،موالنا همم رز بم صبف می وزند( 11همان.)71/2 ،
 .2-3کشف سمعی

موالنا بم زین گونم ز کشف بام دلیال زهمیات ون بسایار پفدز نام زسات .در مفزتاب

کشف سمعی بم گونمز تنوی بفمی وریم کم ز شنیدنیها زطفزفمان همچون شنیدن
صدز تسبیح موجودزت ودا شده و تا زرجمندتفینِ ونها یعنی شنیدن صادز وحای
زلهی پیش میرود .موالنا زینگونم ز کشف رز با ناگهاایی همچاون گاو
گو

سِف ،گو

دل ،گو

بیگو

و مانند ون می وزند.

دیابگیاف،
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 .1-2-8پیامدهای کشف سمعی
پیف بلخ بف ون زست کم تماگ زنسان ها باا هماآ تکثفهاا

باانی و ففهنگای یاادر بام

شنیدن ندز حق هسنند و میتوزنند ز پیامدها مثبت ون در ندگی ود بهفه گیفناد
(مولو  .)2111/1 :1813 ،زلبنم کیفیت زین صدز در گو

بندگان منفااوت زسات و ز

زندز ۀ یفب ونها بم حق نشأت میگیفد (هماان .)2111/2 ،زیان نکنام همچناین سابب
پیدزیی مفزتب گوناگون در گو

معنو میگفدد .بم گونمز کم بف ی تنها بم شنیدن

صدزهایی مثالی یا صدزهایی در زطفزفشاان کام در ساطح رااد ِ نادگی یابال شانیدن
نیست ،موفق میشوند؛ مانند شنیدن صدز کف دن بفگها:
تاااو نبینااای بااافگهاااا رز کاااف دن گااو ِ دل بایااد ناام زیاان گااو

باادن

(همان)111/8 ،
و یا شنیدن صدز تسبیح موجودزت (همان )1122/8 ،و بف ای تاا شانیدن صادز
وحی نیز پیش می روند .در نگاه موالنا گوشی کم مخاطب وحی زلهی وزیا مایشاود،
زرجمندتفین گو

زست:

11

سِاافا کشاااد گاااو

ماااحامد در سُاااخُن

کاااش بگاااوید در نُبااااای حاااق هااو ز ُن
ساف بم سف گو

زست و چشم زست زین نبی

تاااا ه و مااااا ،مُااافع زساات زو ،ما صبی

(همان)118 – 112/8 ،

زینگونم ز کشف صور همچاون گونامهاا دیگاف ون در مفزتاب بااال
همفزه با مفزتبی ز کشف معنو نیز وزهد بود.

12

اود
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 .2-2-8زمینههای کشف سمعی
بزرگ تفین مان بفز گشایش گو
میدزند .در نگاه زو پنبم در گو

ح

باطن رز موالناا گاو
کفدن و گو

سَاف یاا گاو

سَف رز بم گو

حا

سِف بدل نمودن،

مینآ شنیدنیهایی رز ففزهم میوورد کم گویی بفز شنیدن بم گوشی نیا ندزرند:
پنباام زناادر گاااو
بنااد ح

ح ّ دون کنید

ز چااشم ود بیفون کنید

پنبااآ ون گو

سِاف گااو

سَف زست

تا ناااگفدد زین کف ون باطان کف زست
بیح

و بیگو

و بیفکفت شوید

تااااااااا اااطاب زرجعاای رز بشنوید

(همان)191 – 199/1 ،

هم انگی دفلت با گو ِ جان بشف ز دیگف موزرد مهمی زسات کام میناآ شانیدن
حق رز می دزید؛ ز همینروست کم در مثنو بارها بم پیفزسنن گو

ز دفلت وزنده

شدهزیم (مولو  .)312/8 :1813 ،همچنین مولو سبب زساسی ناشنوزیی ودمیاان رز بام
دور زیشان ز سپهف محفمیت حاق نسابت مایدهاد و باف ون مایرود کام مهامتافین
بسنفسا شنیدنِ شنیدنیها زیجاد پیوند دوبارۀ محفمی با حاق زسات .زو بام هنگااگ بیاان
حکایت مارگیف کم زژدها زفسفدهز رز بم یال مفده بودن بم شاهف وورده باود ،بام
حیاتمند بودن همآ موجودزت رالم و تسبیحگویی ونها در محضف حق زشاره میکند
و در رزسنا تبیین زین سخن میگوید:
ماااا سااامیعیم و بصااایفیم و وشااایم باااا شاااما نامحفماااان ماااا امشااایم
ز جمااااد راااالم جاااانهاااا رویاااد دلغاااال زجااااازز رااااالم بشاااانوید
فاااا

تسااابیح جماااادزت ویااادت وسوسااااآ تأویاااالهااااا نفبایاااادت
(همان)1122 – 1112/8 ،
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مثنو وکنده ز بفرسی چفزیی زین ناشنوزیی زست .در باور موالنا گو ها بسیار
و ومفزتبِ جان ودمی ،ونگاه با میشوند و مایتوزنناد بشانوند کام زنساان اود رز ز
کمند شنیدن صدزها مززحم زطفز

رها کند .بام بیاان دیگاف در هماآ مفزتاب وجاود

زنسان و رالم ،صدزها حق و مززحم پفزکندهزند و تنها با نشنیدنِ صدزها مززحم زست
کم ودمی توفیق حقشنو رز مییابد.
اف بفافو

گو

و دیگاف گاو  ،اف در نیاباااد زیااان ساااخن رز گاااو ِ اااف
(همان)1121/1 ،

یا:
گو

سف بفبناد ز هازل و درو

تااا ببیناای شااهف جااان پااف فاافو
(همان)111/8 ،

همچنااین زبززرهااا زدرزکاای زنسااان در مفتبااآ جساامانیِ زو و سفسااپفدگی در بفزبااف
مدرَکات ونها سدّ بزرگی در رزه گشودگی گو

باطنی زست:

گُف بف ود ن ،منی در هم شکن
ونکاام پنبآ گااو

ومد چشمِ تن
(همان)782/9 ،

.3-3کشف شمّی

زسنشماگ روزیح ربوبی و نفحات زلهای ،ز دساناوردها شاامّآ ساالک رزه حقیقات

زست .بفز زسنشماگ زین بو باید بم بینی هماهنگ با ون مجهز باود .در نگااه مولاو ز
بن ،بینی وزیعی ون زست کم بنوزند بویی ز کو یار ببوید:
بینااای ون باشاااد کااام زو باااویی بَااافد بااااو  ،زو رز جاناااااب کااااویی بَااااافد
هااف کاام بااویش نیساات باای بیناای بُااود بااو ون بااو زساات کاابن دیناای بُااود
(همان)331 – 331/1 ،
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زو بف بوهاا معناو «بوشاناس» و بینایز رز

موالنا مفشد کامل رز بم سبب زشفز

کم بف بوییدن زینگونم بوها توزناست« ،دما بوشاناس» وزناده زسات (مولاو :1813 ،
 3777/8و .)1773/3
پیامدهای کشف شمّی

بااو در زندیشااآ رففااانی مولااو نقااش نشااانگی دزرد و ودماای رز باام سااو رااالم

معنا میرزنَد:
رنااگ و بااو دمااا ومااد چااون جاافس ز فااافس وگااام کناااد باناااگ فَااافس
باناااگ ها اف چیاااز رسااااند و باااف تاااا بااادزنی باناااگ اااف ز باناااگ در
(همان)1292 – 1291/1 ،
زین جهان در همآ سپهفها

ود با بوها

زسنشماگ ون بنوزند دل ز زین ففزمو

و ِ حق ،نشانمگذزر شده تا بشف باا
اسنگاه زصیل دزیی ود

انم بکند و بم سو

پفوز کند:
و گفتوگاو

پااافدهز کاااز سااایب نایاااد دیاااف باااو

بار زفزون کَش تو زین باو رز بام هاو

تااا سااو زصاالت بَاافد بگففناام گااو

ین دماگ بانگ و حف

(همان)19 - 11/9 ،
یکی ز مهم تفین پیامدها بوییدن روزیح ربوبی ،مسنیِ سفشاار زسات کام هماآ
مفزتب وجود سالک رز بم طفب وز میدزرد .بم دلیل همین ژرفاا و پیچیادگی مسانی
زست کم مولو ون رز بفتف ز مسنی صد ُم شفزب میدزند:
مسااانیز کبیاااد باااو شااااهِ فااافد صااد ُاام ماایدر سااف و مغااز ون نکاافد
(مولو )978/8 :1813 ،
دلبآ مسنی بف زنسان بم درماندگی رقل زو و درزفنادنش بم وزد «حیفت» میزنجامد.
حیفت نیز سبب ناتوزنی در بمکارگیف « بان» بم مثابم زبززر پیاگرسانی میگافدد .حاال
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همانگونم کم مسنیِ ظاهف و بفومده ز شفزب ماد  ،گویایی رز ز بان جسمانیِ بشف
میسناند« ،بو شاه ففد» بم مثابم شفزب معنو کم همآ روزلم سالک رز بم مسنی وورده

– با توجم بم چندگانگی بانیِ زنسان ز رهگذر چندگانگی مفزتب وجود زو – هماآ

« بانها » زو رز میسناند و و رز دچار حیفت و دهشنی رظیم مینماید:
بااو ون دلبااف چااو پاافازن ماایشااود ون بااانهااا جملاام حیاافزن ماایشااود
(همان)8138/8 ،
زکنون کم سالک در همآ مفزتب هسنیشنا نیِ اود ورزسانم بام باو حاق شاده،
همچون ففد معطف بم بویی و  ،توزن نهان دزشننِ ون رز ز کف میدهد:
ود نم ون بو زست زین کاندر جهان
صاااد هاااززرزن پاافدهز

دزرد ناااهان

پُاااف شااد ز تیز زو صااحفز و دشاات
دشااات چم کز نُم فلک هم درگذشت

(همان)1128 – 1122/3 ،

لطیفمز کم موالنا بم هنگاگ پفدز نن یکای ز زیان زبیاات یاادوور مایکناد ،ون
زست کم کشف و مکشوفات ون بم منزلآ رزهبف رمل میکند کم ودمی رز بم بوسانان
حقیقت یا بم بیابان عاللت میکشاند؛ بنابفزین باید بم اسانگاه ون توجام دزشات و در
دزگ بوها شیطانی گففنار نیامد:
بااو یااالوو زساات و رهبااف مااف تااو رز ماایباافد تااا لااد و کااوثف مااف تااو رز
باااو دوز چشااام باشاااد ناااورساااا

شاااد باااویی دیااادۀ یعقاااوب باااا

باااو باااد ماااف دیاااده رز تاااار کناااد باااو یوساااف دیاااده رز یاااار کناااد
(همان)1218 – 1211/1 ،
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نفحات پفزکنده در رالم چنانند کم میتوزنند سبب زحیا یلبها مفده گفدند .ز
همینروست کم در سفار

پیامبف رحمت ،بم گشایش شامآ جان در بفزبف زین نفحاات

ففمان دزده شدهزیم18.موالنا با زشاره بم سخن رسول حق میگوید:

گفاات پیغمبااف کاام نفحااتهااا حااق زناااادر زیاااان زیاااااگ ماااایورد ساااابق
گاااو

و هاااش دزریاااد زیااان زیااااگ رز دررباییااااد زیاااان چنااااین نفحااااات رز

نفحاام ومااد مااف شااما رز دیااد و رفاات هفکم رز می وزست جان بخشید و رفت
(مولو )1213 – 1211/1 :1813 ،
مولو «بو» رز همچون پیامبف دیب میدزند .ز منظف دیاب وفاایی ،و بام ماوزرد
همچون «زِ بار رسول حق درباره زوی

یفنی»( 13همان 1127 ،3 ،بم بعد) و «مژده دزدن

بایزید ،تولد زبوزلحسن فیانی رز» بم وزسطآ بویی کم ز جانب فیان شنید (هماان،3 ،
 )1183 -1118زشاره میکند .ز منظف زنفسی نیز و بف ون زست رسولی کم باف شانیدن
بو ز رزه دور توزناست ،وزهد توزنست بو باطن ودمیان رز نیز زسنشماگ کند:
وناااک یاباااد باااو حاااق رز ز یمااان چاااون نیاباااد باااو باطااال رز مااان
مصااطفی چااون باافد بااو ز رزه دور چاااون نیاباااد ز دهاااان ماااا بخاااور
(مولو )192 – 191/8 :1813 ،
.4-3کشف ذوقی

وق یعناای چشاایدن؛ و ماافزد ز کشااف ویاای ،چشاایدنِ چشاایدنیهااا معنااو و

روحانی زست؛ چشیدنیهایی کم بم تعبیف موالنا ز دسنفس زدرزک رقل باریک زندیش
نیز دور میماند:
راشق ز

اود چاون داذز یاباد رحیاق رقااال ونجاااا گااام بماناااد ز رفیاااق
(همان)1211/1 :1813 ،
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در نظفگاه مولو  ،جهان سففۀ گسنفدۀ موهبتها زلهی زست .بفز بهفهگیف ز
ی معناو (بام تعبیاف زوِ :سّات) و
زین اوزن پفنعمات ،تنهاا ال گ زسات کام ففوماایگ ِ
رعایت بم موزهب ففوتف کنار گذزشنم شود و ودمی با وگاهی بم جایگاه ود در سپهف
هسنی بم طعاگ ففومایگان بسنده نکند:
حبااااذز ااااوزنی نهاااااده در جهااااان لیااک ز چشاام سیسااان باا
گااف جهااان بااادی پااف ز نعماات شااود یساام مااو

نهااان

و مااار هاام اااکی بااود
(همان)811 -811 ،

در زندیشآ پیف بلخ ،بم کفووردن زبززر ال گِ زدرزکای بافز بهافهگیاف ز طعااگ و
شفزب روحانی ،زمف بایسنم زست؛ دسنگاهی کام کاروماد ون تاا زنادز ۀ یااد بام
درماندگیِ وشکار زبززرها ففوتف وزبسنم زست و با وزپ
شدنِ جان ودمی ز

نیِ ونها میتوزن بم سفشار

وزن معنو حق دل بست:

زیاان دهااان بساانی ،دهااانی بااا شااد کاااو ورناادۀ لقماامهااا رز شااد
گاااف شااایف دیاااو ،تااان رز وز بُاااف

در فِطااااگ زو بسااای نعمااات اااور
(همان)8731 – 8737/8 ،

 .1-4-3پیامدهای کشف ذوقی

بم طورکلی می توزن پیامدها زین نوی ز کشف رز در دو دسنآ تأثیفزت زحاوزلی و

شنا نی دسنمبند کفد .در سویآ زحوزلیِ زین پیامدها ،رمدتاً ز مسنیِ سفشاار بفوماده
ز چشیدنیها زلهی بف جان سالک سخن گفنم شده زست .بفز نمونم ،موالنا بم مسنی
جان ودمی بف زثف مؤزنست با شفزب الیززلی زشاره مایکناد (مولاو .)2791 ،9 :1813 ،
زین مسنی ونچنان نشاطوور و جانزفززست کم در یکی ز یباتفین تعاابیف در مثناو ،
موالنا زینگونم ون رز میطلبد:
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باااف کاااف مااان نِااام شااافزب وتشاااین و ونگاام ون کاافا و فااف مساانانم بااین
(همان)2117/9 ،
در سویآ شنا نی تأثیفزت کشف ویی در یک مورد ،موالنا بم زنباشت معففتها
رز در جهت دور نگاه دزشنن نامحفمان ز

جان ود زشاره کفده و روتفشی ظاهف ز
شیفینی معنو حق تفسیف میکند:

مااان پا افا ساااخن باشااام ماااش

مااان شااایفینی نشسااانم رو تاااف

تاااا کااام شااایفینی ماااا ز دو جهاااان در حجااااب رو تاااف

باشاااد نهاااان

(مولو )1791 – 1791/1 :1813 ،
همفزه بایسنآ زین تفزکمِ شنا نی در جان سالک ،بف وردزر زو ز توزن تشاخی
همآ شیفینیها و شورها معففنی زست .سالک در زین منزل بم یار چشیدنیها حق
کم بف جانش نشسنم ،میتوزند سفه رز ز ناسفه با شناسد:
جز کم صاحب وق کم شناسد بیاب
زو شناااسد وب او

ز شوره وب
(همان)279/1 ،

 .2-4-3زمینههای کشف ذوقی
موهبت بف وردزر ز نعمتها

وزن معنو حق ،ز یک سو بم پیفزسنن جان

ز طعاگها بیگانم و ز سو دیگف بم ورزسنن ون بم پیشگاگها بایسنآ زیان مهماانی،
همچون کوشیدن بفز ففزهموور دسنگاه هاعاممز در اور عایافت حاق ،وزبسانم
زست .در سویآ زول ،موالنا بم پیفزسنن جاان ز جافگ و فسااد و او دزدنِ ون بام تافک
ورزکها دنیایی ففزمای وزناد (هماان 8311/9 ،و )1872/1؛ در ساویآ دوگ نیاز بام
تمفین دزدنِ نف

در جهت کساب وماادگی بافز دریافات موهباتهاا

دروت میکند (همان 3198/8 ،و .)989/2

دزوناد
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 .5-3کشف لمسی

ییصف کشف لمسی رز بفویند پیوند میان دو نور یا دو جسد مثالی میدزند .و باا

زشاره بم روزینی ز پیامبف دز (ص) بم ورزمشی کم زیشاان پا

ز یافزر گاففنن دسات

دزوند در میان دو کنف ود زحساس کفدند ،زشاره میکند (ییصاف .)117 :1871 ،
سید حیدر وملی نیز بم همین بیان و زرزئآ نمونآ یاد شده بسنده مینمایاد (وملای:1891 ،
 .)392در میان منأ فزن هم بحث درز دزمنی در زین مورد بم چشم نمی ورد؛ گفچم بم
نظف میوید تعفیف ون زندکی توسعم دزده شده زسات (شاجاری .)111 :1811 ،بام هاف
حال تال

نگارنده بفز یافنن نمونم ز ز زین گونم کشف صور در مثنو بم جایی

نفسید.
نتیجهگیری

بم گونمز کوتاه میتوزن چنین گفت:

 .1سخن ز دسنمبند کشف در تاریخ رففان زساالمی ،ز یافن چهاارگ باا زبونصاف
سفازج طوسی ودا میشود .زما جام تفین و دییقتفین دسنمبناد در زیان ماورد ز ونِ
ییصف  ،شار فصوص زست .زین دسنمبند پ

ز زو همچون بنیانی در پژوهشها

رففانی نگفیسنم میشود.
 .2گفچم مفاهیم گوناگونی در سپهف سخن ز کشف بم کاار گففنام مایشاود ،زماا
نگارنده بف زین باور زست کم یکی ز بنیانیتفین دالیال ون ،طای شادن روناد تکااملی
مفاهیم در سامانآ تصو

زسالمی زست .ز یفن چهارگ تا هفنم با وشفنگی مفهاومی در

زین سامانم موزجهیم؛ زما ظهور زبن رفبی و توجم ویژۀ زو بم مفاهیم و بیان چیسنیِ ونهاا
سبب میشود تا پ

ز زو طیفی ز شاگفدزنش بنوزنند بفپایآ بفساا

سامانمز منطقی رز بنا کنند .ز همین روست کم پ

هاا مفهاومیِ زو

ز زو رففان ،رو بم رو بم فلسفم
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نزدیکتف میشود .مفهوگ مکاشافم و کشاف نیاز یکای ز هماین ماوزرد زسات کام در
زندیشآ ییصف بم دسنمبند بهینم و سامانمند دست مییابد.
 .8موالنااا باام زر

معففناای کشااف ،باااور ژر

دزرد .ز همااین روساات کاام

پیوساانم در مثنااو باام سااو ون وزنااده ماایشااویم .در زیاان رزساانا و ز تعبیفهااا
مننااوی منضاااد همچااون (چشاام و ُااف بااین  -چشاام و ِااف بااین)( ،گااو
گااو

سِااف) و ماننااد ون بهاافه ماایگیاافد تااا سااویآ کنشاای دساانمبنااد

دهد و مخاطب رز بم سو ون ففز وزنَد.
 .3مولو با چیفگی ز تضلا

سَااف –

ااود رز نشااان

ود بف دزنش رففان سود میجویاد و باا یاار

وق

سفشار ،سخنان پیچیده دربارۀ کشف و دیگف مباحث رففانی رز در بفزبف دوسندزرزن ون
یفزر میدهد .گفنمها زو دربارۀ گونمها کشف ،یکی ز همین موزرد زست .موالنا بم
زیساگ گوناگون کشف صور می پفدز د و زفزون بف یادوور موزرد بفز هف یاک،
بم پیامدها و مینمها زساسی شکلگیف ونها نیز زشاره میکند .پیف بلاخ بام چشام و
حقیقتبین باور دزرد ،زما بیشنف ز هف یک ز گونمها کشف صور  ،بم کشف

گو

سمعی پفدز نم زست .زین زمف شااید بام دلیال گسانفدگی و چنادگانگی شانیدنیهاا
زطفز

ماست؛ چنانکم ز پستتفین صادزها تاا زرجمنادتفین ونهاا (شانیدن صادز

وحی زلهی) رز در بف میگیفد.
 .1زفزون بف گونمها کشاف صاور  ،در مثناو ز زیسااگ کشاف معناو نیاز بام
ظفزفت سخن گفنم شده کم در مجال جدزگانمز باید بدزن پفدز ت.
پینوشت
 .1بفز نمونم مای تاوزن بام زیان وثارمفزجعام کافد :یشایف  ،زلفساالآزلقشایفیآ؛ وزجام ربادزهلل زنصاار  ،مناا لزلساائفین؛
شم زلدین رز

 ،حدزئقزلحقائق؛ رززلدین محمود کاشانی ،مصبا زلهدزیآ و مفنا زلکفایآ؛ زبن رفبی ،زلفنوحاتزلمکیاآ؛

و ییصف  ،مقدمآ شف فصوصزلحکم.
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 .2روشن زست کم مکا شفم نزد رارفان ،بف وردزر ز درجات گوناگونی بوده و ژرفا وگاهیِ شاخ

تجفبامگاف ،نسابت

مسنقیمی با درجآ کشف زو وزهد دزشت.

 .8بفز نگاهی سامانمند بم مفزتب ظهورزت و تجلی ،ن .ک :یوناو  ،زلنفحااتزاللهیام ،ص  11و جاامی ،نقاد زلنصاوص،
ص

 81 -81و ففدانی ،مشارقزلدرزر  ،ص

.133 -138

 . 3نگارنده بفز پفهیز ز بم درز ز کشیدن سخن و دور بودن زین موعوی ز مسألآ زصلی نوشنارِ پیش رو ،مطالعاآ ون رز بام
وزنندگان گفزمی وزمینهد .بفز نمونم میتوزن بم زین مناب نگفیست :منا لزلسائفین ،صا

 721 -711و مصباحالهدایةة

و مفتاحالکفایة ،باب پنجم ،فصل هشنم و باب دهم ،فصل نهم و الفتوحاتالمکیة ،بابها  212و .211

 .1بفز نمونم ،ن .ک :وملی ،جام زالسفزر و منب زالنوزر ،ص
 .9ییصف و بف ی رارفان پ

 392بم بعد.

ز زو ،بم هنگاگ تبیین هف یک ز زین زیساگ ،بم زرزئآ نمونمهایی هام پفدز نامزناد .نگارناده ز

زین نمونمها در مان بحث ز دیدگاه موالنا سخن وزهد گفت.

 .7همچنین ،ن .ک :وملی ،جام زالسفزر و منب زالنوزر ،ص  392و وشنیانی ،شف مقدمآ ییصف  ،ص .112

 .1بفرسی گونم ها کشف معنو ز رهدۀ زین نوشنار بیفون زست؛ زما بم هف حال زشارهز کوتاه بدزن در زین مجال االی
ز لطف نیست .کشف معنو در نگاه شار فصوص ،شش مفتبم زست .نخست ،حدس کم در ون معاانی در یاوۀ مفکافه
بم ظهور میرسند .دوگ ،نور یدسی کم در ون معانی بف یوۀ رایلم میتابند (ییصف  .)111 :1871 ،بف ی بف ونند کم تنهاا در
زینجاست کم میتوزن رقل رز رقل نامید (شجاری .)112 :1811 ،سوگ ،ظهور معانی در یلب .در زین صورت ،مکشاو

یاا

ز سنخ معانی دیبی زست و یا ز سنخ حقایق دیبی .در صورت زول ،زلهاگ و در صورت دوگ ،مشاهدۀ یلبی وزنده میشاود

(وملی 1.)371 :1891 ،چهارگ ،شهود روحای کام در ون ،معاانی در مفتباآ رو ظهاور ماییابناد (ییصاف  111 :1871 ،و
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میگفدند .کشف فی در نگاه ییصف در مفتبآ فنا رخ می دهد .ز دیاد زیشاان ،کشاف سا اف و فای ،یصاوز مفزتاب
کشف شمفده شده و کیفیت ون بم گونمز زست کم نم میتوزن بم ون زشارتی دزشت و نم بم ییاد رباارت دروورد (وملای،
.)371 :1891

 .2گُوَد :بگوید.

 .11بفز دیدن پارهز ز مینمها دیگف ،ن .ک :مثنو  ،دفنف دوگ 2812 ،و دفنف ششم 291 ،و .121
 .11ییصف نیز در مقدمآ ود بف شف فصوص ،ص  112زین گونم وورده زسات« :و أعلی المراتة یةی یریةق السةما،
سما ،کالم اهلل من غیر واسطة کسما ،نبینا» .و نیز ،ن .ک:وملی ،جام زالسفزر و منب زالنوزر ،ص .399

 .12بفز دیدن پااره ز دیگاف ز زبیاات مثناو درباارۀ کشاف سامعی ،ن .ک :دفناف زول 8121 ،و دفناف دوگ 192 ،و دفناف
چهارگ 923 ،و  191و دفنف ششم.1919 ،

 .18منن زین حدیث چنین زست« :زنا لفبکم فی زیاگ دهفکم نفحات زال فنعفعوز لها» .ففو زنفف ،زحادیث مثنو  ،ص.21

 .13زبیات زشاره شده در منن و زین زبیات :مثنو  ،دفنف دوگ 1218 ،بم بعد و دفنف چهارگ 111 ،و دفنف ششم 2181 ،زشااره بام
حدیث نبو مشهور دزرند کم ففمود« :زنی ألجد نف

زلفحمن من یِبل زلیمن» .ففو زنفف ،زحادیث مثنو  ،ص .78
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