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 مثنوي  في ديوان  العلم والعقل والحب  
 1حمّمد تقي سبحاينالشيخ 

 اس صايفعبّ  ترمجة
حممد تقي السبحاين، العلم والعقل واحلب يف ديوان املثنوي، عباس صايف، العقل الكلمات المفتاحية: 

 اجلزئي والعقل الكلي، العقل التحصيلي والعقل اإلمياين، العلم، املعرفة، احلب، اليقني.
والتلمين  اشطن ر  منن ككنا العفرفنامل املسنلمني ةا بنة   كون موالنا جالل الدين حمّمد الروميتل  اننان عل   ال خي

ة فيمنا ةبلنا، هنل كنان  ني  يف مدرسة التصّوف. فلم يكنن جنانا ي يقن  عنند معرفتنا وجنملامنا هاالّ اعناا العرفانيّن
نسنننا هاتيننناا كّمننا ك ،كإحا ننة الّسنننوار هاملعصنننم  رينسّسنننهكننّل ارامل السالسنننسة ومننن اعبلم واملتكّلمننني والسقلنننامل وامل

يف كنّل ة فقند  لّنآ انارعنا وتلنرا تهتن ا نا ريخ واحلكايناا اإلسنالميّ ة وم العتنا للتناة واشحاديث النبويّنالقرانيّ 
 .2ةيآ من كهياتا الشعريّة وكلماتا العرفانيّ ه

عريب هن ي الدين تلمي  حم- نويالنا مولوي مع صدر الدين القو ورغم كّل ذلك، ومع كّن عالةة مو 
ما كّي طائبة، ال يشوهب اغ ع عليلا وعل  واّ العاهآنار الغزّايل لما وعناهتة ومفسلَّم هبا،  -وطارح مؤلّساتا

ا ّن مولوي جنيف كّل ركن من كركان كطعاري، جناّل كنّنا ارؤ عل  القول  وعو ما ادي جليًّا مل يكن تاهع ا كو مفقّلد 
 جندراجا ممن التقسيماا ال ي كانآ ة الكاى، هل يصعب حّت تلك املدارس العرفانيّ  مدرسة من شيّ 
صاتا الشخصّية عل  جنرعا ن كحد مّنا العثور يف كطعاري جناّل ، وليس هإمكا. فقد كان عارف ا وطاعر ا مفتّيم اطائعة  

 ر ما اهتلعا كةرانا.كو اجرتا الساهقون علياتكرار ما ةالا  ة، وكان  اذر كث  ااا اتا ال اتيّ وجن

، ة وال للمن ق ال عنّ للحكمة البحثيّ  يف مقالتنا ع ي كّن موالنا مل يكن رفيق ا خملص ا وسوف نالحظ
ههتّن سبيل الوصول جنىل املعرفة ال ميكنا كن ميّر هب ي املرحلة، واشكثر من ذلك كنّا مل يتقّيد هَنظم جنذ كان مؤمن ا 

ّددة يف هيانامفعنّي ك ستشساف من خالل نظرة عاهرة عل  لكن رغم ذلك، ميكننا االلبّتة. وطعري ا و ةاعدة حمف
وجنملاعة منتظمة. كّن ورامل كّل ذلك الركام من التشّوش وعدم التقّيد ترتهّع يف ذعنا فكرة راسخة  ،ناا كفكاريه

 اة مل َ د هلا مسرًّ عريّ كّن لغتا الش ا لديلم من العرفان النظرّي، جناّل كن من ال ين يسرحون مبوعك ا ومع كنّا مل ي
 ة.اا العرفانيّ سوى التشّكل هقوالب النظريّ 

حال فإّن ما نريد ةولا عو كّن العوامل واشسباب امل كورة  عل  ريق البحث والتحقيق يف  وعل  كيّ 
ّي. ن يبتغي الوصول جنىل نظاما السكر دة ال ي تواجا كّل معن املشاكل املتعدّ  للغاية، فضال   ارامل مولوي وعرة  
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ة هل ا جنىل استنباط حلقاا املساعيم اشساسيّ ج مضامينا الشعريّة ا، سنسع  من خالل اإلحبار يف جلوعن
البحث، مّث َره  تلك احللقاا هعد مقارنتلا هبعضلا البعض لتسلل م العتلا وتتيّسر دراستلا، املني كن 

هاإلميان واحلّب واملعرفة العقل وعالةتا ة مولوي( يف هاب يغدو كّل ما ورد يف ع ي املقالة حتآ عنوان )نظريّ 
 لنّيتا وفكرتا جنىل كهعد احلدود. منسجم ا وموافق ا

 
 العقل الجزئي  والكل ي  
ع ا   ح نظريّتا يفآ عل  الس  سا ا هشكل كب  يف كطعار مولوي، حّت تكّررا كلمة )العقل( ومشتقّ 
من هعض التجّدد واإلهداع. وملسلوم  لف جناّل كّّنا مل ختة ة القدميرار السكرة العرفانيّ اجملال ال ي وجنن كانآ عل  غ

لم هقّية املساعيم اشخرى، ة مولوي، وملّا كان العقل مؤنّنر ا يف فالعقل ومراتبا كمهّية ال ميكن تصّورعا يف ذعنيّ 
 فقد انرناي وةّدمناي عل  غ ي من املساعيم.

 ماهشكل كامل هل فّضل تقسيمل نينسانيَّ مولوي العقل واإلدراك اإل نسية ال يوكعادة طيوخ الصوفيّ 
معرفة احلقيقة  احلدود والقيود لكّل مرحلة. ويرى مولوي كّن عمل العقل عو جنىل مراتب كو مراحل وامع ا

عّينة بة من تلك املراتب ممن حدودي املدما، وكنّا  املا كان العقل يتحّرك يف كّل مرتوتشخيص الّصدق وع
الا  يف حياة اإلنسان.  ال مة   القول ههتنّا م موم، هل عل  العكس سيفمّثل مرورة  لن جيرؤ عل   فإّن كحد 

ة وعك ا، فإّن معرفة تلك املراتب واإلملام مبراتب احلقيقة وك لك الوصول جنىل مدارج كمال الّنسس اإلنسانيّ 
 لدى مولوي. وام السكر العرفاينّ مع هعضلا البعض، كّل ذلك يؤّل  ةوعالةة تلك املراتب 

ومن وجلة ؛  : العقل اجلزئّي والعقل الكّليّ ا عن العقل ههتنّا ينقسم جنىل ةسمنيجز مولوي فكرتويفو 
كّن تلك السكرة عي ال ي تصنع كّل و  ،1حمجمّرد فكرة وما سوى ذلك ليس جناّل العظام والل نظري فإّن اإلنسان

ن اجلماد واحليوان م ود، هدمل ا، يعتقد مولوي كّن جممل حقيقة عامل احلياة والوجتساصيل احلياة. وهشكل عامّ 
عقل "كّما مصدر تلك السكرة فلو ما يفسّم  هن اشمر واحلّق، تتلّخص يف جن ار تلك السكرة. وانتلامل  هعامل

الصدر "كو  "العقل اشّول"وما يسّميا مولوي هعقل الكّل يشبا جنىل حّد كب  ما يدعوي احلكمامل هن ".الكلّ 
. ونالحظ كّن موالنا يف لق عل  "النور اشّول"كو  "احلقيقة احملّمدية"لعرفامل هنوعو نسسا ال ي يسّميا ا "،اشّول

ّثل عامل الكثرة جزمل اة البالغةاحلكمة اإلهليّ "عقل الكّل ع ا اسم    : )طعر( منا " حيث ميف

 فالعقل سل ان والّصور عي الرُّسفل  ع ا العامل جمّرد فكرة عن عقل الكلّ 
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قل السردّي ععو نسسا ال "العقل اجلزويّ "اجلزئّي، كو ما يفسّميا موالنا هن ومن ناحية كخرى فإّن العقل
 احلّس وايخيال، وليس هاست اعة ع ا العقل سوى جندراك الكثراا ن واحملدود هعاملاملوجود لدى كّل جننسا
سي الكثرة هل ا فإنّا يرّد كّل ما ينتلي هنناتر جنىل ذاتا وال خيتّص سوى ه اتا، و  واحلدود. والعقل اجلزويّ 

وي لب منا  ن يعتمد عل  العقل اجلزويّ يمل ال ي يدور يف جن ار معرفتا. فمة، ويعتا احلقيقة عي الشوال اتيّ 
كو كما يقولون :  ،ّية فإنّا يشبا النائم ال ي كغرق املامل نوها ولباسا وعو يبحث يف نوما عن املاملاحلقيقة الكلّ 

 .1"يبحث عن املامل يف الصحرامل"

ة فإنّا ال يفدرك سوى احلقائق ال ي تنتلي هالوجود ممن الكثرة وال اتيّ  ة العقل اجلزويّ وهسبب حمدوديّ 
  )طعر( : اشرمّي وليس مبقدوري التسك  يف ما ورامل ذلك العاملَ 

  الصُّوركّما ذي السؤاد فيدوم حّت   ال يعدو تسك  ع ا العقل َةاي

  العجائب والنورن يصل جنىل عاملوعو ل  وال يتجاو  تسك  ع ا العقل القا والرتاب

 فانتظر فإّن االنتظار خ  وسرور  وارن ان من ع ا العقل وتسك ي جناّل الدفل

من نوري يغمر  اّل كّن هصيص اة ومتعالية، جنة ميتافيزيقيّ كحد ينكر ههتّن عقل الكّل عو حقيقال  ورغم كنّ 
س يف اشساس سوى طرارة من عقل الكّل ذاك. لي هل جنّن العقل اجلزويّ  –حنن البشر–ةلب كّل واحد مّنا 

ّثل كجبديّ  لتنّوعاا املوجودة يف العقل والنسس، لكّنلا مجيع افإنّا عل  رغم االختالفاا وا ،ويف الواةع  منبثقة   ة  ُتف
االعتبار ة )مع اشخ  هعني ة والواحديّ فإذا اعتانا تلك احلقيقة الواحدة عي نسسلا اشحديّ . 2واحدالعن 

( فإّن عقل الكّل سيكون الصادر اشّول عن الواحد حيث يقتبس منا ف يف تسس  عاتني اللسظتنياالختال
 وجودعم ومعرفتلم. اتخرون

، وعو مشعل ميتلكا واحد وعقل الكّل موجود يف داخل كّل جننسان كما عي احلال مع العقل اجلزويّ 
ّثل مسهتلة  النظرة الوجوديّ  وعقل الكّل من مّنا. لكّن العالةة هني كّل من العقل اجلزويّ   ملمفعّقدة   ة  عرفانيّ  ة ُتف

 .هعض اإلطاراا ال ي سنوردعا ةريب ايسمح مولوي لنسسا هاخرتاةلا كو ايخوض يف تساصيللا، ولا يف ذلك 
 

 العقل التحصيلي  والعقل اإليماني  
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 بة هالعقل اجلزويّ ة  يّ ن من العقل تره لما عالةسيم امل كور يش  مولوي جنىل نوعني اخريويف مقاهل التق
جنىل املعرفة  ال ي يسّميا مولوي ك لك هالعقل الكسيّب كو املكسيّب، يصل "العقل التحصيليّ ن"وعقل الكّل. ف

من جمموع  . ونستنب 1رس واملدرسة ويري وتنميتا فيكون من خالل الدكر، كّما تعن  ريق السكر وال  
، هل هتّن العقل التحصيلّي يفعتا كحد جناا اا العقل اجلزويّ ه ديوان مثنويمة يف العباراا واشهياا املستخد

هاحلواّس  ملّا كان العقل التحصيلّي مرتب  ا ارتبا  ا ونيق انسسا. و  يف دائرة العقل اجلزويّ  وال ميكن تعريسا جناّل 
املعلوماا ة معرفتا مرتب ة عي اشخرى هيّ عا وك لك حمدودهتة، فإّن صّحة معلوماتا كو خ واإلدراكاا ايخارجيّ 

وعليا ميكن تصني  العقل التحصيلّي يف  ة من ذاتا. والساعليّ ة وال ميتلك كّي نوع من كنواع القّوة ايخارجيّ 
نا، وجنذا ما وفمع كّي عائق تتدّفق جنىل داخل البيآ من خارجا مّث خيرج مة هشكل روافد كتاب املعرفة اإلنسانيّ 

 )طعر( : من ع ا العلم ك لك يكون حمروم اىن ذلك كّن اإلنسان سيقلا فإّن معّد يف  ر كو س

 يتدّفق جنىل الدار من اجلبال  مثال العقل التحصيلّي كالروافد

 فاحبثوا عن العني داخلكم يا رجال!  فإذا سفّد  ريقا كصبح الشاي هئيس

ّن هعض عباراتا تفوحي جن هني مراتب العلم التحصيلّي، جناّل  كّن مولوي حاول ومع هعض السروق ورغم
ة، ة والسلسسيّ جنىل العلوم الرياميّ  ة وصوال  ة من السنون والعلوم التجريبيّ ا يعتقد كّن مجيع املعارف االكتساهيّ ههتنّ 

   :)طعر( بناا جفعلآ لبنامل ع ا العاملَ ة، ويعتاعا مجيع ا مبثاهة لتنبع من العلوم الدنيويّ 

 فسةواحلصول عل  الّدرر من البحار املتنا  جنّن صناعة الثياب املزركشة

 كو السلك وعلم ال ّب والسلسسة  وكّل تساصيل علم اهلندسة

 ال هالسمامل الساهعة كما تقول العاّمة   ال ي ترايتتعّلق هب ا العامل

 تفقتىن فيلا اجلمال وك لك البقرة  لم لبنامل املعلسةكّل ع ا الع

 فقد مسّاعا اهلفبل هالرمو  املعّقدة  وشجل كن يفبقوعا شيّام حّية

مع ذلك، فليس من اإلنصاف مبكان احلكم عل  مولوي ههتنّا كان يرفض العقل االكتسايّب و 
والبحثّي، فلو يرى كّن العقل التحصيلّي جنذا ةام هعملا عل  ككمل َوجا فسيكون هإمكانا الوصول جنىل عقل 
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ا ،هركي موالنا ،ة. ونست يع القول هصورة عاّمة كّن العقل اجلزويّ الكّل واملعرفة احلقيقيّ  من اللوا م  يفعّد واحد 
ا ة هالوصول جنىل عقل الكّل؛ وعليا فما دام العقل اجلزويّ واملقّدماا ايخاصّ  ن السضول، ع حمرتم ا نسسا وهعيد 

رتم ا وةاهال    لالستخدام، ول لك ينبغي عليا معرفة حدود نشا اتا. فإنّا سيظّل حمف

حيث يبدو كّن ع ا  "،العقل اإلمياينّ "ما يدعوي هنويف اجللة املقاهلة للعقل التحصيلّي يش  موالنا جنىل 
عندما يتبنّي  ة، ال ميتلك لنسسا حقيقة مستقّلة، هل عو نسسا العقل اجلزويّ العقل ومن الناحية الوجوديّ 

لو فكّما الّدور الرئيسّي ال ي يلعبا العقل اإلميايّن حدودي ويؤمن هنور احلقيقة ال ي تشّع عليا من ايخارج. 
اإلنسان من السقوط يف اشعوامل  احملافظة عل  وهالتايلة، دون سي رة الّنسس عل  الّروح اإلنسانيّ احليلولة 
العقل اإلميايّن هق ّة عزمآ السئران، مّث يفبالغ يف تشبيلا فيفمثّللا هاهلزهر اجلسور، فعل ويفشّبا مولوي . وايخيال

   :)طعر( فمت تغّلبآ الّنسس  ّل  عناك غياب العقل اإلمياين

 تفبقي السارق يف جحري كالسهتر دون حيلة  كالق ّة الصاحية النبيلة  1فلو

 ة كو عي منلا غيلةفاعلم كن ال وجود للق ّ   اوالعب   فإن ركيَآ السهتر العي ا

 وسكن العقل اإلميايّن يف كّل طا من اجلسد  ة جنن هَقآ واعية كاشسدوالق ّ 

 2لسائمون من عريناومل يقرتب ا  خافآ كّل احليواناا من  ئ ي

وتضّم اشهياا كعالي هعض النقاط امللّمة : النق ة اشوىل، عي كّن العقل اإلميايّن موجود وراسخ يف 
ّثل مرتبة   يف ة لا. والنق ة الثانية عي كّن العقل اإلميايّن من احلياة العقالنيّ  اكو جزمل   عفمق وجود اإلنسان وميف

يف اإلنسان مالمح كو انار للعقل  لنق ة الثالثة، كنّا توجد كحيان ايخيال. واة واتّباع اتضاّد مع اشعوامل النسسيّ 
اإلميايّن جناّل كّّنا ال تفرى هوموح فيا، مبعىن، كنّا رغم وجود العقل يف اإلنسان هشكل حقيقّي، لكّن ع ا 

 اإلنسان حمروم من نَِعم ذلك العقل لعدم هلوغ عقلا جنىل مرتبة العقل اإلميايّن.

اولكن، وه  اتفاقة، فإّن العقل اإلميايّن يف الواةع عو ال ي يستح كهواب عن ع ي النظرة التشاؤميّ  عيد 
اإلميان ه تلئفيم ا،جنىل نور احلقيقة مبجّرد رؤيتا هل، فالعقل يف حالة اإلميان يفبادر جنىل االنضمام اإلنسان مكما

ذاتا ويؤمن هنور احلقيقة وعقل  وعندما ينكر العقل اجلزويّ هسيض عقل الكّل ال ي انبجس من داخلا. 

                                                 

 ]املرتجم[كي العقل اإلميايّن.  1 
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فيفضيمل يف داخلا مشعل احلّق ومنار اهلدى، وسيتمّكن  1الكّل، سيفسَمح لا هالسَّْوِم يف مراتع النور املخصبة
 دليل خارجّي.من تلّمس  ريقا واالعتدامل جنليا دون 

ضعا يف مقاهل العقل عل  العقل اإلميايّن وي يان ا كّن موالنا يف لق اسم "العقل التحقيقّي"ونالحظ كح
وليس ما  ،لما شصل الوجود وكساساقّصيا شعماق احلقيقة وجندراكا وفالتقليدّي، ويرى كّن حتقيق العقل عو ت

عل  كنّا طاعد القول والسعل عل  معرفة عامَل  "اإلميان"يتهتّت  هالدليل والاعان. ويف كحيان كخرى يش  جنىل 
  :)طعر(، 2{كلْسآف }

 وال جنميان هالوعن والتسليم  لم والتعليمجنّّنا اإلميان هالع

 جنّما طاكني وجنّما ننتظر البالمل  ملوحنن يف دعليز ةامي القضا

 فقولنا وفعلنا طاعد علينا وهيان  فقد ةفلنا )نعم( وع ا امتحان

كنّا ال يفش  جنىل حقيقة   ار املعىن امل كور يف كعالي جناّل ورغم كّن معىن اإلميان ع ا ال خيرج عن جن
ل ي ، ولكن ليس اإلميان الظاعرّي هل اإلميان افموالنا يعتا اإلميان كمر ا عظيم ا وحدن ا كب  اميان الواةعّي. اإل

دق مزوج هالصيفصاحبا تصديق القلب والسؤاد؛ اإلميان ال ي ال يشوها كّي طّك كو طبلة، اإلميان امل
لروح لدى اشنبيامل واشوليامل ال ي ُتّكنوا وال ريب يف كّن مثل ع ا اإلميان عو غ امل اجلسم واوالتسليم. 

هواس تا من جنرغام طي ان النسس عل  ةبول اإلسالم والتسليم ههتوامر اهلل ونواعيا و نيب كنسسلم من افاتا 
عي جنىل ئا وكفكاري والسن ال ميلك مثل ع ا اإلميان فعليا  ديد جنميانا ومراجعة ارافموالنجاة من حبائلا. 
 .3صال هالكش  حقيقتا ال ي تنتلي هلقامل اهلل واالتّ اا وه ل الغايل والنسيس اإلكثار من اجملاعد

جنّن مثل ع ا اإلميان مكنون يف ةلب املؤمن وروحا وعو ال يقبل ال هالزيادة وال هالنقصان شّن اإلميان 
 .4اّنمّلة فمن خواّص كجسام املؤمنني ال جنمي روح املؤمن، وكّما الّنقص والقيف ع ي احلالة يفصبح عني

 
 مراتب العقل وسير تكامله

                                                 

 .٢١٨٨ سحةصال، نسسااملصدر  1 
( تعود جنىل اتية الكرمية }٤١سحة صال، الكاشفيلّب اللباب،  2  ِمْن َهِن َاَدَم ِمْن تفلفورِِعْم ذفرِّينَّتَنلفْم َوَكْطَلَدعفْم َعَل   َوجِنْذ َكَخَ  رَهُّكَ . واإلطارة جنىل عامل )كلسآف

 .172اتية  األعراف،نَي{، سورة كَنْنسفِسِلْم كََلْسآف ِهَرهِّكفْم ةَالفوا هَنَل  َطِلْدنَا َكْن تَنقفولفوا يَنْوَم اْلِقَياَمِة جِننَّا كفنَّا َعْن َعَ ا َغاِفلِ 
 .٢٣٦ سحةصال، ٢زمل اجل)طرح مص لحاا الصوفية(،  صطالحات تصو فشرح االسيد صادق گوعرين،  3 
 .٤٠٨ الصسحة، اجملّلد الراهع، ديوان مثنوي 4 
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ّيزان اإلنسان عن ال ئاب والكالب ال خيتلسان  ذكرنا ههتّن مولوي يعتقد ههتّن العقل والّنسس اشخرى الل ين ميف
ّثل مراتب حقيقة واحدة، ول لك عن العقل اجلزويّ  ة عقل الكّل ومبجّرد كن يفصبحوا حم ّ ، هل جنّن مجيعلا ُتف

من نور  ولكن جنذا حفرميف حبثا عن احلقيقة ومعرفتلا عن كّي دليل كو عاٍد.  ستغني انزلا، يغدو اإلنسان مومن
ويرى مولوي كنّا جنذا كراد اإلنسان الّنجاة من اجللل . 1فإنّا سيغرق يف الظلمة واجللل القاتلنيعقل الكّل 

تّبع القيل والقال وملووس مس ور عل  ت شّن العقل اجلزويّ  يتعّرف عل  نور احلقيقة تدرجييًّا واحلمق عليا كن
ة والبحث فيلا واجملادلة هشهتّنا، وه لك فلو  اول ههتةص  جلدي  ّنب هالغوص يف كعماق العلوم الدينيّ 

 .2بةة وعِ معرفة نورانيّ  ذعان شيّ اإل

قل هعامل امللكوا وعقل ة كب ة، فرغم تأللؤ نور الع  التدرجيّي حنو تكامل العقل ههتمهيّ و ظ  الس
كّن  ّلي ذلك النور عل  العقول ال يعن تساوي تلك العقول. وعنا نالحظ ةيام مولوي هبيان  اّل الكّل جن

هني العقول، ولكن جنذا ختّلصآ العقول  كب ة    ومسافة   هني العقول ويرى كّن عناك هَون ا طاسع ا االختالف
   :)طعر( ما ُتتلكا من النورستحصل عل  النور وسرتى احلّق مبقدار  ة من الظلماا فإّّنا مجيع ااجلزويّ 

 كب  كاملسافة هني اشرض والسمامل  اعلم كّن ع ا االختالف هني العقول

 ومنلا ما عو كمع  من الشلاب يف السضامل  فمن العقول ما عو كقرص الشمس

 ومنلا ما عو امة المعة يف العليامل  ومنلا ما عو كالسانوس ليس ككثر

 
ف
 ك ا نور اإللا يلمع يف عقول العقالمل  زنوكالاق ال ي يفن  الغيوم وامل

 3وكهتس الدنيا سلب الكؤوس من الرجال والنسامل  فالعقل اجلزوّي يسيمل جنىل العقول

ّثل العقل اجلزوّي من حيث اجلوعر- وعل  ع ا ميكننا القول ههتّن العقل اإلنساينّ  ةد  -وال ي ميف
عل  رؤية ال اا ومستغني ا عن الدليل واهلادي  در اعقل اإلنسان الكامل ويصبح ةا يصل يف كعل  مراحلا جنىل

"، طيخ العقل والّدين"كعقل الكّل املنسصل البسي . ويف لق مولوي عل  ع ي املرتبة اسم   ايخارجيَّني، ُتام ا
 كّن ع ا الشيخ صار فارغ ا وكجوف ا من الداخل من كّل طيمل ومليئ اومبا جنيّاي العاةل احلقيقّي واشصيل.  مفعتا ا

   :)طعر( هنور العقل، فقد اخّت  دليلا من داخلا ال من ايخارج

                                                 

 .٢١٧٩الصسحة ، نسسا املصدر 1 
 .نسسااملصدر  2 
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8 

 

 فتست يع كعقل الكّل رؤية ها نك  اسَع لتكون طيخ العقل والّدين

 وكان دليال  وحادي ا، فاه ل جلدك  فالعاةل َمن كان  مل املشعل

 وال يلتدي جناّل هبفداي، فاخرت  ريقك  فلو يتبع نوري ال نور غ ي

 1وةد اخّت  نوري من ذلك النور، فاتّبع نورك  تا وجنميانا فياوعو مؤمن ه ا

 عدف ومل يَنَر ه وعناك مرتبة عي كدىن من املرتبة امل كورة حيث ما  ال العقل فيلا كس  ذاتا مقاهل احلقّ 
المل. وعامَل احلّس والبحث، وميكنا رؤية نور احلقيقة يف العق ة العقل اجلزويّ  مبحدوديّ نور احلّق، لكّنا عاملِ 

ّن كصحاب ع ي املرتبة مل يَروا هعد احلّق كامال  فبما ك ".نص  عاةل"ويفسّمي مولوي صاحب ع ي املرتبة هن
نوا من ذا م، جناّل كّّنم ال يتوانون عن تسليم ذوا م جنىل العاةل الكامل لكي يتمكّ  فإّّنم مل يتخّلصوا ُتام ا

   :)طعر( مل جنىل اشعل  ل وا احلقيقة هشكل مباطرؤية والنجاة من عبمل ذوا م واالرتقاهواس تا من الر 

 فإّّنم يرون َمن عم من كصحاب العقول  وكّما اتخرون من كنصاف العقول

 فولصروا ويعلو مقاملم وينجوا من اشفيفب  فال يستكاون عن كن يقودوعم

 ف ةوا جنىل اشعايل هعد كن كانوا يف السلول  وتكتمل عقوهلم هعد كن كانآ مّيتة

 2الكّل كحيامل يف تّلا، ال سكوا وال مخول  فال موا وال فنامل مع العقل الكامل

عل  صاحب ع ي املرتبة شّن عقل ع ا اإلنسان يف عن  "نص  عاةل"وةد ك لق مولوي اسم 
 عو نسسا عل  الوصول جنىل ال ريق. للقائد واهلادي وجنن مل يكن ةادر اويستسلم 

العثور عل  النور، فيظّل  عن جنجياد  ريقا كو ا يكون العقل عاجز ا من ع ي وفيلوعناك مرتبة عي كدىن
ا لإلذعان مل ال بيعة ال خيرجا منا. فل ا الشخص ال يرى نور احلّق يف عامل ن ركوا النور. ويبدو وليس مستعدًّ

ع ي  هاملرّة وال ينتسعون هعقللم البحثّي، وعم هاةون ممن جن ار ن عقال  كّن كصحاب ع ي املرتبة ال ميلكو 
   :)طعر( الدنيا

                                                 

 .٢١٨٨و ٧٨٢١ سحتانصالساهق، اجملّلد الراهع، مصدر  ،ديوان مثنوي 1 
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 فال عو امتلك عقال  وال اخّت  العاةل عدى  وكّما ذلك اشمحق فعقلا جمّرد حجر

 ويشمئّز من اخّتاذ دليل من كعل الّنل   ال يعرف  ريقا وال يلتدي جنليا

 فمرّة يس  كاشعرج ومرّة ين لق كاهلوامل  يسيح يف الايّة عل  غ  هيان

 وال ميتلك نور ا يبنّي لا ال ريق يف العرامل  درهافال عو ميتلك مشعة تن  

 عو كعم  ال كهتنصاف العقول هل كدع   فال عو عاةل  يا هعقلا

 1فال خاُتة شمري رغم كّل ما سع   يتمخرت كاشعم  يف كّل اّ اي

ن، وهيان مكانة كّل منلا يف الكمال النلائّي لإلنساويف معرض توميحا للمراتب الثالث امل كورة 
ينقل مولوي ةّصة من ةصص )كليلة ودمنة( ليستشلد هبا يف ع ا املقام، وعي ةّصة السمكاا الثالث الاليت  

ما فيا من السمك.   ادانيصو يرجعا جنليا هشباكلما كن كّن يَعشن يف مستنقع للمامل واتّسق صّيادان عل  
ج عل  فلم تعرّ  ،ا، وختّوفآ منلماارتاهآ هبما مسعآ ةوهلما، فهتّما ككَيسلن ملّ  ،فسمعآ السمكاا ةوهلما

ا مكثآ مكاّنا سة فإّنّ . وكما الكيّ 2 خرجآ من املكان ال ي يدخل فيا املامل من النلر جنىل الغديرحّت  طيمل
عل  تلرعا تارة ،  ا رك ما، وعرفآ ما يريدان، ُتاوتآ ف سآ عل  وجا املامل منقلبة  حت جامل الصيادان؛ فلمّ 

ا فونبآ جنىل النلر فنجآ. وكمّ  ،لصيادان فومعاعا عل  اشرض هني النلر والغديروتارة  عل  ه نلا. فهتخ عا ا
خ ا تلوم نسسلا لعدم  صيدا، فهتيف جنةبال وجندهار حّت  المن العقل، فما تز  العاجزة ال ي كانآ حمرومة  

 .3ب العقل والتده اةتدائلا مبن وفع

احلقيقة فيحىي، كو كن هبحار نور  صال  ا كّن العقل جنّما كن يكون متّ ويفستساد ك لك من ع ا التشبي
بع اشكا واشعقل. وكّما العقل لوحدي هل ال هّد لا من كن يتّ مستنقع ال بيعة ههتنّا لن ينجو من  يكون عارف ا

اال ي يعتا نسسا اشكمل  ا فيحاول ه عنا احملدود البحث والسعي هعيد   عن اتخرين، فإنّا لن ينجو كهد 
 وسيللك ال حمالة.

ّثل يف مكانة العقل السامية ع ي اشهياا فتتم المثنويا املسهتلة ال ريسة ال ي ختم هبا صاحب وكمّ 
لديا، فلو يعتا هعض القوى مثل ال اكرة والَسلم والت ّكر وغ عا عي من العوارض عل  العقل واناري، لكّنا 
                                                 

 .٢١٩٣ سحةصالساهق، مصدر  ،ديوان مثنوي 1 
 .٢٢٠٦ السصحةمصدر ساهق،  ،ديوان مثنوي 2 
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 ريكون لتلك القوى كّي تهتن  ي ك فلن فإذا مل َيظّل منتبّنل ا وواعي ايرى كّن العقل نسسا عو طيمل اخر خمتل ، 
   :)طعر(

 جنذا مل يكن العقل واعي ا وصاحي ا  ال تنسع ال اكرة والسلم واحلسظ

 َكِّر هلا وعو الواعيا  فلو النور ال ي يشّع عليلا مجيع ا
ف
 1وعو امل

يوّجللا حنو ة يخدمتا ويوتّسلا و فإنّا يفسّخر مجيع القوى اإلنسانيّ  فالعقل جنذا كان واعي ا وصاحي ا
و ت ّكر ذلك اشمر لن خالص اإلنسان وكمالا. ويف غياب العقل فإّن َفلم اإلنسان كو جندراكا شّي موموع ك

شوى، تعآ عل  النار لمل ال ي مل تفدرك حقيقة اشمر جناّل هعد كن ومِ كالسمكة احلمقا  يكون نافع ا لا، ُتام ا
   :)طعر( هسبب محاةتلا  لو َاآ فإّّنا لن  تدي جنىل ال ريق الصحيححّت و 

ا  يقول العقل : جنّن احلماةة منك  وال ينسع مع احلماةة طيمل كهد 

ا  والعقل عو الوحيد ال ي  سظ العلود  فإذا مل يكن لديك عقل فلن تفسلح مؤّكد 

ا  والعقل عو ال ي يف ّكرك هالعلود  والعاةل يزيل احلفجفب عنا وعو مؤيّد 

ا  دكفإذا غاب عقلك صار النسيان سيّ   2وكمح  العدو والبا ل لك سّيد 

 

 العلم والمعرفة
العلوم وكنواع العلمامل ومراتبلم، ومع ذلك  حول العلم والعلمامل، وحبث هالتسصيل كةسام حتّدث مولوي كث  ا

وةد صّن  مولوي العلم . المثنوية يف ديوانا فإنّا مل ينسي العلم هشكل مف َلق يف كّي هيآ من كهياتا الشعريّ 
 لكن مع استخداماة. مكانة كّل نوع من كنواعا يف احلياة اإلنسانيّ  اد جنىل ت بيقاتا وحمتواي مفبيّنن استنهاال

مكانة العلم ههتّي طكل من اشطكال، هل ال هّد من ة موالنا حول لم نظريّ ّية ال ميكن فللتعب اا العاّمة والكلّ 
 ة.من ومع حفكم عادل وجامع لتلك النظريّ َومع كّي طيمل ذَكري وحتّدث عنا نفصب كعيننا لكي نتمّكن 
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والعلم  فالتصني  اشّول ال ي ةّدما مولوي حول العلم يتمّثل يف التمييز هني العلم الدنيويّ 
جنىل تهتن  كّل  ن انار العلوم ونتائجلا واستناد ا  ماشفخروّي. وللوعلة اشوىل يبدو كّن ع ا التصني  مفستوح  

 )طعر( : واحد منلا

 ال كن ينتظر ايخالص من ع ا العاملَ   وايخاّص كن ي لب العلم عل  العامّ 

ة يف احلقيقة عو جزمل من ع ا العامَل وعو حمدود وفاٍن و ائل كاملال والعناصر الدنيويّ  والعلم الدنيويّ 
يقول  ،1"َمنلومان ال َيشبعان :  اِلب ِعلم، و اِلب دفنيا" ويف تسس ي للحديث النبوّي الشري  :اشخرى. 

ا من ع ي جزمل   ليس جناّل  فإّن العلم الدنيويّ   ع ا احلديث عو علم اتخرة وجناّل يف "الِعلم"نا ههتّن املقصود هنموال
ة مسادعا كّن العلم احلقيقّي وعنا، يصل موالنا جنىل نتيجة ّنائيّ نيا واملال.  لسصلا عن الدالدنيا وال معىن  

قامل الروح وعو ال ي يفوصل حقيقة اإلنسان جنىل الكمال ي جنىل استمرار احلياة وهوامل لوب عو العلم ال ي يؤدّ 
   :)طعر( والسؤدد

ييلا  العلم ما كحيا الروح وكهقاعا  وعو ال ي يؤيّد الّنسس و ف

  جنّن طخص اةال فيلا  ةّصة   ثنويموينقل لنا ديوان 
 
عن طجرة راعا  ا كان يروي شصحاها حكاية  عامل

ن مثرعا ال يشيخ وال ميوا. فسمع كحد ملوكلم ذلك فبعث كحد الناس عناك كّن من ككل ميّدعي يف اهلند 
وهعد كن ةام العامِل هالتقّصي والسؤال عن كمر الشجرة وملّا يئس من العلمامل جنىل اهلند للبحث يف كمر الشجرة. 

   :)طعر( احلصول عليلا كو عل  مثرعا، ذعب جنىل كحد العلمامل والشيوخ عناك ليبحث معا مسهتلتا

 جنّّنا طجرة العلم يف ةلب العاملِ   ال : كيّلا العاةلفضحك الشيخ وة

 وعي مامل احلياة ال ي ينبع من حبر عارم  جنّّنا طجرة عالية عظيمة هسي ة

 ومل تعرف كّّنا معىن ومسلوم ةائم  كنآ تبحث عن صور ا ول ا  فآ

 وكحيان ا معىن وكخرى سحاب عاِئم  فسّموعا تارة طجرة وتارة  مَشس ا

 كال كةّل اناري وملكا هقامل داِئم  م وع ي اناري الكث ةجننّا العل

                                                 

 .١٦٨ سحةصال، ١زمل اجل بحار األنوار، 1 
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اجلسم  للعلم الظاعرّي ال ي يتعّلق هعمارة جسم اإلنسان وكعضائا ويسىن هسنامل وعك ا، وخالف ا
 خروّي يلتّم هعمارة الروح والّنسس، حيث يبق  معلما وخيلد خبلودمها.واشعضامل، فإّن العلم اش

نش  عنا جنىل تصني  اخر يبحث ع ين خروّي هشكل كفضل ّي واشلتوميح معىن العلم الدنيو و 
"، ومقصودي من ذلك العلم التقليديّ " من العلم من  اوية كخرى. فمرّة نرى موالنا يتحّدث عن النوعني

فلو يعتا كّن مجيع العلوم ال ي تهتيت عن  ريق الاعان واالستدالل، هل  .عّما عو مفتعاَرف وطائع اخيتل  كث   
ة، تنتمي جنىل العلم ة واملعنويّ من املسائل اشخالةيّ  ا ما عو موجود يف علم اشخالق واحلكمة وما يتناولوحّت 

ة كاحلواّس ةلنا كّن التقليد من وجلة نظر الصوفّيني عو اةتباس العلم عن  ريق املصادر ايخارجيّ التقليدّي. 
ة يف داخل اإلنسان ف ى م من املصادر البا نيّ وايخيال وغ مها، كّما التحقيق والبحث فمعناي انبجاس العل

 احلقيقة ال ي تتحّقق يف داخلا.

 فيتمّثل يف كّن هقامل العلم التقليدّي مرتب  هبقامل البحث كّما السرق اتخر هني ع ين الِعلمني
املشرتي واالستقرامل واإل امل جنىل اتخرين، هينما يعود العلم التحقيقّي جنىل اإلنسان نسسا واحلّق تعاىل عو 

زجاة
ف
   :)طعر( الوحيد هل ي البضاعة امل

 وعو يعشق َمن يشرتيا ويتتّبع اشنر  العلم ةول ال روح لا وال حياة

 لكن جنذا مل َيشرتي كحد ماا واندنر  وجنن كان الوةآ مؤاتي ا لبحث العلم

 فإذا اطرتاي كحد فرح ومفِنَح كّل الِعَا   جنّّنا العلم التقليدي عو للبيع

 فسوةا رائجة وهضاعتا للجودة ال تستقر  شاري للعلم التحقيقّي سوى اهللوما ال

 .كخرى اكحيان   "لم الَكشسيّ "العكو  " كحيان ا،لم البحثيّ "الع اسم ويف لق مولوي عل  ع ين العلمني
سسة . ويرى مولوي كنّا ليس ال ّب فق  كو اهلندسة واشدب والسلعب  عّما ذكرناي ساهق اوعو يستخدملما للت

ة هل جنّن علم احلديث وعلوم القران والسقا ة والتقليديّ والكالم عي وحدعا ال ي ميكن اعتبارعا من العلوم البحثيّ 
   :ة )طعر(عي اشخرى تدخل ممن جن ار العلوم البحثيّ 

 هال كتاب وال مفعيد وال كوستا  كما ترى كّن علوم اشنبيامل

 م عو مامل احلياةشّن مشرهب  وهال الصحيَحني واحلديث والرواة



13 

 

وشجل ذلك ال هّد لنا من  .نعرف موة  موالنا هدةّة جن امل ع ين الِعلمنيلكّن اشعّم عنا عو كن 
تكّرر مديح مولوي للعلم  .اإلطارة جنىل االستخداماا املختلسة لعباراا مولوي لنقوم هعد ذلك هتصني  كّليّ 

جنيّامها املانع واحلجاب ال ي يق  هني اإلنسان وهني  مفعتا ا المثنوييف ديوانا  ا هلمامّ البحثّي والعلم الّرمسّي وذ
 وصولا جنىل احلّق والكمال. وهاإلمكان تلخيص تقييما للعلم البحثّي والدنيوّي يف احملاور التالية :

من ذلك  يتخّلص اإلنسان وعبمل نقيل عل  عاتقا، وما مل العلم البحثّي عو حجاب اإلنسان .1
نسان هينما يقتضي من رؤية نور احلّق. والعلم الكشسّي عو ال ي يقود اإل العبمل فإنّا سيظّل حمروم ا

   :)طعر( ّر العلم الّرمسّي ورامليعل  اإلنسان ج

 وعلوم عّباد اجلسد عبمل عليلم  جنّن علوم كعل اشفئدة عي محّالتلم

 وما  فِبع منا عل  ال ني كنقلا وكعانا  فما وةع من العلم عل  القلب كعانا

ائ  واملوانع. ونرى مولوي فإنّا يفكثر من الوس ،كن يّتجا العلم البحثّي جنىل املدلول مباطرة   من هدال   .2
عن  هاحث ا تعرتما النار، وملعرفة كفنا ع ي النار فإنّا يق ع الااري ويصعد اجلبال كحيان ا يصّور رجال  

  :ر )طعر(انارعا لكي يصل ه لك جنىل جوعر تلك النا

 عن املصنوع دون هص ة اهاحث    املوموعةض  عفمري يف احملمول و 

 كانآ عبث ا وها ال  وانق عآ معاذيري  وكّل دليل كو نتيجة وصل جنليلا

 ومل يقنع جناّل هالقياس االةرتايّن كو يري  فلو مل يلحظ مانع ا غ  املصنوع

 والدالئل وكّل ما ال يفرمي كحٍد َمم ي  وتراي يكثر من الوسائ  السلسسية

 عن املدلول يف احلظ ة اسيبق  هعيد    كّن ع ا اهلارب من الدليل واجمليبال َجرم 

ة ةيام العلوم هيان كيسيّ  احلكاياا ال ريسة اشخرى حماوال   العديد من المثنويوةد كورد صاحب 
شبا ت ههتّن حكاية ع ي العلومويف مومع اخر ينقل لنا الديوان نع اإلنسان من الوصول جنىل احلقيقة. ة مبالبحثيّ 

ادل يف َسبب َمرب  يد عمر فال يز  ،(ااملثل املشلور )مرَب  يٌد َعمر حكاية الشخص ال ي يسمع  ا وما ال جيف
من كن يسلم كّن املقصود من ع ا املثال والغرض من  هدال   ،ليستحّق ه لك الّضرب من  يد ومر ال ي فعلا ع

ع ا  جننّ  يما لعبة الش رنج فيفقال لا مثال  تعلكو الشخص ال ي يفراد ة. جنتيانا عو تعليما ةواعد اللغة العرهيّ 
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ّصص  للبيدق الساليّن، فيفجادل يف سبب ومعا يف ع ا املرهع وليس املرهّع اتخر، وعل ورث ع ا املرهّع عو خمف
 1؟البيدق املرهّع امل كور كم اطرتاي

فلو عاجز عن الدخول جنىل  ة،هال بيعة الدنيويّ  ملّا كان العلم البحثّي مرتب  ا هاحلّس الظاعرّي ومتهتنّنر ا .3
وةوام احلياة  "،لم هنامل املعل "عما ورامل ع ي الدنيا حيث العلم الكشسّي، وهل ا يفسّميا مولوي 

   :)طعر( احليوانية

 كو السلك وعلم ال ّب والسلسسة  وكّل تساصيل علم اهلندسة

 ال هالسمامل الساهعة كما تقول العاّمة  تتعّلق هب ا العامَل ال ي تراي

 تفقتىن فيلا اجلمال وك لك البقرة  ّل ع ا الِعلم لبنامل املعلسةك

 2فقد مسّاعا اهلفبل هالرمو  املعّقدة  وشجل كن يفبقوعا شيّام حّية

هب ي الدنيا فإّن َمن  صل عليا ال يقصد هواس تا الّنجاة  اوملّا كان ع ا العلم )العلم البحثّي( مرتب   
ّثل عامَل الغرهة للقلب والسمَل احلّس ال ي وايخالص من عا جن املؤهّد للروح، يريد تثبيتا يف عامل احلّس ع ا ميف

 ليكون كس  الشلرة واالعتبار هني ايخاّص والعاّم.

وث ا اجلوفامل تلويث الّنسس والروح، ول لك فإّن البحئجنّن العلم البحثّي ههتفكاري التافلة وارا .4
سان وتدخلا يف متاعاا عديدة و رق ن اإلنص مواملناةشاا ال ي ال  دي نسع ا تسلب السر 

   :ا )طعر(رحنة من خالل جني امل ةلب اإلنسان وجسس امل مئمسدودة، وحتول دون حتليق الن

 عل  جرح النسس امل مئنة اجلائشة  تعمل هرانن كفكارك ال ائشة

 نسس اإلنسان عميق ا وتلقي عليلا الالئمة  ختدش السكرة السيئة الساّمة

 هعد كن غاصآ املسحاة يف عفمق املسهتلة  حّل ع ي املشكلة وال سبيل جنىل

دي يف حّل املشاكل والعفقويش  البيآ اشخ  كعالي جنىل كّن مساعي العلم الّرمس ة، د العلميّ ّي لن  ف
 هل عل  العكس فإّّنا ستلدر ركمسال مثني وةّيم وعو النسس امل مئنة وستشغلا هالتلّوث وايخيال واشوعام.

                                                 

 .٣٦٢٧ سحةصال، اجملّلد الثاين، ديوان مثنوي 1 
 .١٥١٦ سحةصالساهق، اجملّلد الراهع، مصدر  ،ديوان مثنوي 2 



15 

 

يف العلم البحثّي  والظّن، فلّما كان اإلنسان عاجز ا ُتام البحثّي َمشوب عل  الدوام هالشّك العلم ا .5
وةد يتّم من الوصول جنىل الرؤية واملشاعدة، ويتّم االستدالل عل  كّي كمر جملول هالوسائ  فق ، 

ع ي املرحلة هشكل غ  صحيح وغ  من قّي، فإنّنا َاد ههتّن اإلنسان يف  استخدام الواس ة كحيان ا
   :)طعر( حمروم من الوصول جنىل اليقني وال مهتنينة

ا  فكان تّنا ناةص ا وكهرتا  يرى ع ا العلم اجلناحني جناح ا واحد 

 ولو حاول ال  ان مرّتني وككثرا  فال ائر يسق  جبناح واحد

 امال  كن ي   جبناح واحد جنىل العفال  ويكون حالا ال  ان والسقوط

 مل جَيد لا رغم احملاولة جناح ا اخرا  ّن وفشل علماوملّا تبع الظ

 1ومل يسق  مرار ا وكان اندحرا  فلو كان لديا جناحنْي ل ار كجايل

 

ة( يرجع  يّ ة والسننّ ة )العلوم التجريبيّ ومع ع ا فإّن مولوي يعتقد ههتّن ج ور هعض ع ي العلوم الرمسيّ 
. فلّما حصلآ العقول لوم نتيجة للحّس والعقل اجلزويّ ك لك جنىل اشنبيامل وال ميكن كن يكون كصل ع ي الع

ال ميكنا  عل  ع ي العلوم من اشنبيامل حاول هس لا وتوسيعلا، ودليل مولوي عل  ذلك عو كّن العقل اجلزويّ 
   :)طعر( هل  تاج جنىل تعّلما من طخص اخر جنىل جملول م لق وغ  معروف ُتام امبسردي الوصول 

 وكىّن للعقل واحلّس الوصول جنىل ذلك  ي اشنبياملعلم السلك وال ّب من وح

 فلو متعّلم للسّن وحمتاج ل اك  فالعقل اجلزوي ليس عقل استنباط

الك  وعو ةاهل للتعّلم والسلم فق 
َ
 لكّن علما من صاحب الوحي وامل

 عو املعّلم اشّول و اد العقل يف ع ا وذاك  ال ريب يف كّن كّل احِلَرف من الوحي

 كن يتعّلملا دون وحي كو كتاب كو َمالك؟  كّي حرفة ميكن لعقلنا فلل ترى

                                                 

 .١٥١٠ الصسحةساهق، اجملّلد الثالث، صدر م ،ديوان مثنوي 1 
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 لكن ما ِمن علم وحرفة دون ِحراك  وجنن كان العقل ذكي ا وهاحث ا

 1فلل يفعقل وجود علم دون وحي كو َمالك؟  كتظّن كّن كّل ذلك من ع ا العقل

 ال ي يفعّد احلّس وسيلة  - جلزويّ العقل ا كّن مولوي يرى ههتنّا ليس من ملاموالنق ة امللّمة عنا عي 
. ة ايخسّيةوال الكش  عن املعادالا ال بيعيّ  ،الكش  عن احلقائق املتعالية واجملّردة -ستخَدمةمن وسائلا امل
( جنىل مصادر كخرى كو جمّردة   ة  يّ لم احلقيقة )سوامل ككانآ احلقيقة مادّ  تاج لس ّن العقل اجلزويّ وةلنا ساهق ا جن

عل  البحث واملقارنة والتقّصي يف  وهعد تلّقيا للحقيقة يقتصر عمل العقل اجلزويّ مفقّلد. وعو عنا ليس سوى 
ومن جلة كخرى  .2حقيقة  ائدة ن كن  صل العقل اجلزوّي عل  كيّ ، دو معلوماا احلّس الظاعرّي والبا نّ 

ة فإّّنا خارجة ة والسلكيّ يّ  بنّ وكّما املعادالا ال ،يقتصر عل  استقبال الظواعر اجلاريةفإّن عمل احلواّس ايخمسة 
 جنىل ع ي اجملموعة من العلوم جناّل ّي جننسان الوصول شعن جن ارعا؛ ول لك ال هّد من االعرتاف ههتنّا ال ميكن 

بع( )كي كصول وج ور ع ي العلوم هال  فإّن ع ي السئة من العلومعن  ريق اشنبيامل واشوليامل. وهعبارة كخرى، 
 هواس ة عقل الكّل. زوّي جناّل تصل جنىل ساحة العقل اجل ال

عل  ع ا البفعد، هل كانآ ملّمتلم قتصر تلكّن الرسالة اشصلية لألنبيامل وتهتن عا اشساسّي مل 
 .3املؤّعلني جنىل طلود احلقّ وجنيصال اشفراد ة احلقائق النورانيّ  هيانالتمييز هني احلّق والبا ل و 

 
 ب  واليقينالح

ة ّب ومكانتا يف سلسلة مراتب احلياة الكماليّ لبحث فيا عنا عو حقيقة احلنبغي اكّما املسلوم اتخر ال ي ي
عالةة هني ع ا احلّب وهني اليقني، وهالتايل هني  ا الكش  حول ما جنذا كانآ عنا كيّ لإلنسان. وجيب علين

 العلم واملعرفة.

مع البحث ورة ه  البحوث امل كري كن ن ّكر هبعض النقاط ال ي تر وةبل البدمل يف ذلك من الضرو 
جنىل عقل  هتجاو  العقل اجلزويّ  رفة والكمال لدى اإلنسان مرعونانكّن املعكّن مولوي يرى  احلايل. ذكرنا انس ا

يعتقد مولوي ههتنّا ليس هاإلمكان ة ع ع ا ال ريق والوصول من مرتبة العلم  ،جنىل ذلك الكّل. جنمافة  

                                                 

 .١٢٩٤ سحةصالساهق، اجملّلد الراهع، مصدر  ،ديوان مثنوي 1 
هصياغتلا هشكل  ة ديسيد عيوم وجون لوك( حيث ةام كان مقارنة ع ي املسهتلة مع ما عو م روح يف املدارس السلسسية التجريبية احلديثة )مثل مدرسميكن  2 

 حديث.
 .٢٨٠ سحةصال، اجملّلد الثاين، ديوان مثنوي 3 
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كّي معرفة كو علم مبا ورامل   ا اشخ  ال ميتلك كساس اوّي، فللم التحقيقّي َعا العقل اجلز التقليدّي جنىل الع
وفيما يتعّلق هالتمثيل فإّن مولوي يفشّبا عقل الكّل ة.  عندما يكون يف حالة  بيعيّ ذاتا، هل ينكر ذلك حّت 

مق ذلك البحر يقوم ع ا اشخ  هالبحر والعقل اجلزوّي هاشمواج، فملما حاولآ اشمواج الوصول جنىل عف 
حن السارغ ال ي كّلما كراد االمتالمل مبامل البحر غرق الصه كيض ا ص  العقل اجلزويّ  سواحلا. ويهق فلا جنىل

  )طعر( : وغاص يف ها نا

 ما كعظم مساحة ع ا العقل  ما ككثر العوامل يف العقل

 تس  عل  س حا جيئة وذعاب صحون ا  كّما صورنا فلي يف حبر الع اب

 ا امتألا غرةآ يف كعماةافإذ  فلي تسع  لالمتالمل من مياعا

 صورنا كمواج كو طيمل منا تاعر  العقل خمسّي والعامَل تاعر

ا  فكّلما سعآ الصَور جنىل االمتالمل  خالية الّدالمل ة فلا البحر هعيد 

احملدود والتقليدّي، وميكنا  فليس هإمكان اإلنسان جندراك احلقائق يف مرتبة العقل اجلزويّ وعل  ع ا، 
ديدة عن  ريق اّتصالا هعقل الكّل فق ، وع ا التعايل والغوص يف اشففق البعيد ال يتيّسر جناّل نَيل احلياة اجل

مبساعدة وجنمداد من عقل الكّل. وهعبارة كدّق، ليس هإمكان العقل اجلزوّي ال عاب كهعد من حدودي املقّررة 
لدعوتا جنىل الّسعي واملثاهرة من  لا، هل جنّن ذلك يدخل حتآ ةدرة عقل الكّل ال ي ينزل جنىل السضامل اإلنساينّ 

 كجل الوصول جنىل تلك الغاية.

عن  اههتّن عقل الكّل ليس خارج   -وكما كطارا جنليا اشهياا كعالي-وعنا ال هّد لنا من كن نعلم 
، هل عل  العكس جنذ كّن كّل حركة كو جفلد يقوم ها احلظة كو ترف جن الة   ى عنا يف كيّ العقل اجلزوّي كو مبنهت

لكّن ع ا مع احلياة اإلنسانية يف مراتبلا.  ازوّي مهتخوذان من عقل الكّل ال ي يكون حامر  العقل اجل
جنىل )الظلور(، حيث طّبا موالنا ذلك هراكب احلصان ال ي يس  حبصانا هسرعة  ا)احلضور( ال يصل دوم  

 ههتنّا ةد سفرِق منا. امستمرّة ويتساملل عن مكان حصانا تانًّ 

قول موالنا، ال هّد من كن يضيمل نور من عقل الكّل )الكاط  للسّر( عل  ول لك ويف البداية كما ي
ويف مكان اخر، يشّبا مولوي العقل اإلنسايّن لتشجيعا عل  ايخروج من دائرة العامَل ال بيعّي والعقل اجلزوّي. 
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ايخروج  اوال  عل  نَقر جدران العّش حم اهال ائر ال ي يعمل جاعد  الساحة اإلنسانية يف مرتبة العقل اجلزوي 
 1من حتآ اشرض، ولو مفِنَح ذلك ال ائر جناحان الست اع ال  ان هسلولة كال يور اشخرى.

جناح الشخص ويف ذلك جنطارة جنىل  لسّر يف ةلبيقوم هإلقامل ع ا ا ةلنا ةبل ع ا كّن كاط  السرّ 
دوج ال ي يش  مولوي جنليا حول ع ا التعب  املز  ثنويديوان م، وميكننا جنجياد العديد من الشواعد يف العقل
مدخلية للعقل. وةبل كن نلحظ كخرى يستخدما للتعب  عن  اهعبور العقل اجلزوي جنىل القلب، وكحيان   اكحيان  

ههتّن  -ومن وجلة نظر موالنا-نرى كّّنا تريد القول جنطارة تلك اال دواجية جنىل نوع من التضاّد يف ارامل مولوي، 
للعقل اجلزوّي ال ي ال يتعامل وال ينسجم جناّل مع  اهالسؤاد والقلب خالف   اونيق   امرتبة عقل الكّل ترتب  ارتبا   

احلّس وايخيال والّ عن. وميكننا العثور عل  ع ي النق ة يف كث  من املسرداا والتعب اا ال ي استخدملا 
عقل املوحِّد الشاعد للكثرة واهلبوط، هل المولوي وعي نسبتا املعرفة احلقيقية جنىل العقل، ولكن ليس العقل 

وَلع هامليتافيزيقيا
ف
. ورمبا است عنا القول ههتّن عقل الكّل يقوم ههتدامل عملنْي مفكّملنْي يف ان واحد : العمل وامل

، كّما العمل اتخر فلو جنلقامل السّر يف ةلبا اشّول عو َمنحا الكمال للعقل اجلزوي و يئتا لرؤية اشففق الواسع
 سليل مس ي يف مقاماا الوجود.لت

دد اإلهلّي ول سا 
َ
ال ي يسيض من جمرى النور -وايخالصة فإّن اإلنسان جيتا  العقل اجلزوّي هنور امل

  :)طعر(جنلينا مّنا من الناحية الوجودية  اشةرب ،جنىل عامَل احلقّ ليصل هعدعا  -اشّول وعو عقل الكلّ 

 فضلك ومّنك غ  احملدودجنالّ   َمن يست يع فّك ع ا القسل يا ودود

 شّنك كنآ كةرب جنلينا من حبل الوريد  جننّنا ن مح جنليك وغ  ذلك ال نريد

 وكىّن للزعور كن تنمو جنالّ هسضلك  منك وليس ع ا الّدعامل جنالّ فضال  

وعك ا فإذا مل يتسّضل علينا هنور ل سا فإّن اإلنسان لن يست يع الوصول جنىل حقيقة تسوق َفلما 
   :)طعر( وعقلا اجلزويّ وجندراكا 

 لوال فضلك وكرمك يا ةدمي اإلحسان  ما كان للعقل كن ميّيز هني الّدم واملصران

والنق ة امللّمة عنا عي كّن مولوي يعتقد ههتّن وسائل تلك الرؤية واملشاعدة عي مسهتلة ال تتجاو  
 )طعر( هلا جندراك تلك احلقائق :احلقيقة اإلنسانية، هل جنّن جندراك اإلنسان وعقلا يصالن مرتبة ميكنلما خال

                                                 

 .٢٤٣٤ سحةصالساهق، مصدر  ،ديوان مثنوي 1 
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 كمواج من النور تضيمل السمامل  تشرق من كال جانيَبْ ع ا النور

 يللج حبكمتا وفضلا كغدير املامل  وع ا اللسان ال ي ليس جنالّ ة عة حلم

 حت يصل جنىل هستان الروح حيث الّر ان  امسا جحر اتذان اليدخل جحر  

يرافق العقلف  كّي َحدّ ل ال ريق حنو الكمال املعنوّي، جنىل وعنا ي رح سؤال نسسا جبديّة وعو : خال
وعل ميكن افرتاض مرتبة يتوّة  عندعا العقل عن التسك  ليض ّر اإلنسان من وجلة نظر موالنا؟  اإلنسانَ 

لكّن ذلك مرورّي هعدعا جنىل جنكمال  ريقا هوسيلة كخرى؟ عل  الّرغم من صعوهة اجلواب عل  ع ا السؤال، 
جنىل هعض اشمور ال ي اعتقد خالهلا موالنا هوجود تضاّد هني احلّب  ا. وعنا ال هّد من اإلطارة كوال  لبحثنا ع 

والعقل، مّث سنحاول البحث يف ع ي املسهتلة مع هيان مكانة احلّب لنحّدد مكان ذلك التضاّد هدةّة ونفقيم لا 
 .اوامح   اتصّور  

 
 

 العقل والحب  
فاحلّب  "؛وق"ال  هواس ةرّد فعل الّدين مع حّب احلّق، وكّن احلّب ممكن هني  يرى مولوي كّن عناك تصاحب ا

راا الوامحة، فإنّا عاجز عن وملّا كان العقل يصل مبسردي جنىل املعرفة يف تّل التمايزاا والتصوّ  .سّبب احَل ةي
  :)طعر( جندراك املعارف ايخاّصة هوادي احلّب ودعاليزي، ول لك يفصاب هاحل ة والّدوار

 اشصبحآ للسخر الرا ي رفيق    اكنَآ يف ع ا البحث دةيق    جنذا

 فاحتار عقلا وخيالا ومل يلتدِ   لكّنا كان كن)َمن مَل يَ فق مل َيدِر(

 لتحصل من احل ة فوائد كث ة  فِبع العقل والسّن واطرِت احل ة

 عشر كمثاهلا تفع   يا َولد  مدفسي لعبة العقل واحلّب الص

ل تناوهلا من  اوية احلّب عليا الّسالم فيحاو  ىل ةّصة نسامل مصر مع سّيدنا يوس ا جنوعنا يش  موالن
هومع العقل الم عليا الساستسالملّن جلمال يوس   مسّسر ا ا،ما ةامآ ها النسوة جنجياهيًّ  ويعتاوالعقل، 

 ركب احلّب.واحلركة عل  م
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عندما كرسلآ  المعليا السليمان جنىل حكاية هلقيس مع النيّب س ديوان مثنويويف مومع اخر يش  
وركوا كّن كرملا  ،المعليا السوفدعا مملكة سليمان جنليا. فلّما وصل  ة  حتمل ال عب عديّ  هلقيس كرهعني ناةة  

لكمسروطة هال عب ايخالص، علموا كن ال ةيمة هلديّ 
ف
فسّضلوا العودة والرجوع جنىل  ،تلم كمام كّل ع ا امل

اي القصة ليسسّ هالدعم. وعنا استغّل موالنا ع  عل  كّن جنعدامل اهلدايا جنىل  ر هبا مسهتلة احلّب والعقل مؤّكد 
يفصبح العقل عناك كةّل و ن ا ة عو كمر غ  من قّي وكنّا ال طيمل كفضل من جنعدامل احلّب حيث الساحة اإلهليّ 
  :)طعر( من القّشة وكحقر طيئ ا

 ائب هالعجبكَمن جامل جنىل كرض العج  جنّن َمن يهتيت هال عب جنىل كرض ال عب

 تسلآ عديّتا، جنذ َمن يفلدي العقل سواي؟  وَمن يلدي العقل جنىل ساحة اإللا

 

 ،جز العقل عن مشاعدة اجلمال الرهويبّ اا وما طاهبلا كّن مولوي يؤمن هعويفستساد من ع ي العبار 
زوّي وحسب وكنّا ال هّد عنا من التخّلي عن العقل. وةد يظّن البعض كّن ما ةصدي مولوي عو العقل اجل

عندما يريد الّس  يف ع ا ال ريق دون مساعدة من عقل الكّل، وكنّا جنذا استعان العقل اجلزوّي هعقل الكّل 
نّا جنذا عمل العقل جننسسا وةلنا  ثنويديوان مفإنّا لن يتعثّر يف  ريقا. ولقد كطرنا جنىل ع ي النق ة من ةبل من 

ا هعقل الكّل فإنّا لن يضلّ  هاالستعانة اجلزويّ    :)طعر( كهد 

 يا َمِلك هل اجعل عقل الكّل و ير ا  لك ال تّتخ  العقل اجلزوّي و ير ا

كّّنا تعتا احلّب  ويبدو كّن اشهياا امل كورة تريد اإلطارة جنىل طيمل كهعد من ذلك، وع ،ومع ذلك
ا وعادي ا نقوم جبولة صغ ة ولتوميح ع ي املسهتلة س. املراحل حيث ال وجود للعقل م لق ايف مرحلة من  ةائد 

 .مثنويديوان يف مسلوم احلّب واناري يف 
 

 التطابق بين الحب  والعقل والعلم
ال يبحثون يف موموع تعري  املقوالا، هل يفعرّفون املسائل عن  -للحكمامل وخالف ا-من الوامح كّن العرفامل 
، مثنويديوان قاعدة يف ن ع ي ال مفلو غ  مستثىن   ،وك لك عو موموع احلبّ  . ريق اتنار والعالماا
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ّثل طرح ا ديوان مثنوي معنويجنذا ما علمنا كّن  خاّصة   ة، وعو ال يروم شحوال وس ة موالنا و ارها العرفانيّ  ميف
 اا.ومع النظريّ 

ن ذلك عو كّن واشدع  م .ويرى مولوي كّن احلّب عو ةّوة تره  مجيع الكائناا مع هعضلا البعض
ن البحر، وامليول هني اشنث  وعنسوا ،وعياج ايخمر ،فحرةة النارهقّوة احلّب.  نالوجود وحياة العامل مرتب ا

وصعود اجلسم الرتايّب يف  ،لواحلف جنىل  واستحالة املرارة ،وطسامل اشوجاع ،ذعبوحتّول النحاس جنىل  ،كروال  
نتيجة نوع من  جناّل ما عو ل واا اب ورغبة موجودة يف كائناا ع ا العامل ، وتراةص اجلَبل، وكّل َمياملعراج

ل ي ت عن لا مجيع وع ا احلّب ا .1يفنسب مولوي سّر خلقة العامل جنىل سّر احلبّ و هل  ،احلّب والعشق
ن واحليوان واجلماد لدى اإلنسا وميكن مالحظتا ،ةما يص بغ عل  اشغلب هصيغة وجوديّ  الكائناا غالب ا
 هشكل متساٍو.

ة واملسارةة يّ مع سائر املوجوداا املادّ  لك مقارنة  ك   ،ولكن، يوجد يف اإلنسان حّب من نوع اخر
اشخرى، وعو حّب امتا  ها دون غ ي من الكائناا، حيث يهتيت ُتّيز ع ا احلّب نتيجة نوع من كنواع املعرفة 

وك لك ميزة  ،عل  مجيع الكائنااة عل  معرفة اشرواح الناطئة الساهقة والعلم، وعو علم امتا  هاشسبقيّ 
 .2{وَعلََّم اَدَم اَشمْسَامَل كفلََّلا}لك هشلادة اتية الشريسة وذ ،التخّصص

هال ّبع من احلديث حول العلم امل كور ال ي يفعّد مقّدمة احلّب، حيث  ديوان مثنويع ا، وال خيلو 
مل صاحبا ذلك هقولا  وع ا  لا. اورادع   اللحّب هل مانع   مقّدمة  السلسسّي ال ّكي العلم البحثّي  ا ال يعتانّ جنجيف

الم( )عليا السهينما كذعن ادم  ،ال كامل السلسسّي نسسا عو ال ي حال هني جنهليس وهني حصولا عل  احلبّ 
ة احلّق هب ا احلّب. وَمثل السيلسوف ال ي يستخدم ِحَيلا وذكاملي كَمثل السّباح ال ي  اول النجاة من لعبوديّ 

ايخواّص من كةص  حبور الكمال والقفرب لتفوصللم جنىل  الغرق ه كائا وفّنا، كّما احلّب فلو كالسسينة ال ي تنق 
   :)طعر( هّر اشمان هسالم

 احليلة من جنهليس واحلّب من هن ادم  احلّب يفسعد اإلنسان وينق ي من العدم

 الغرق واالندحار وما عاةبتا يف النلاية جناّل   احليلة كالسّباح ال ي خيوض البحار

 فل ا ليس ّنر جيحون جننّا حبر يا  ّماح  فدَع الِكا والضغينة يا سّباح

                                                 

 .عاما هعدو  ٤٩٣ سحةصال، ١زمل اجلالناي(،  سرّ ) سر  نيعبد احلسني  رين كوب،  1 
 .١٥٣٢ سحةصال، اجملّلد الثاين، ديوان مثنوي؛ وانظر، 31، اتية البقرةسورة  2 



22 

 

 يبلع سبعة كحبر وككثر يا كهلا  جننّا حبر عميق ال ّناية لا

 فاترك كّل طيمل وُتّسك هاإلخالص  كسسينة للخواصّ   وما احلّب جناّل 

 1فاحليلة تّن واحَل ة عي الِعاة  ودَع عنك احليلة واطرت احَل ة

العلم البحثّي والسلسسّي، ويعتا مقّدمة للحّب، كال وعو علم ويش  مولوي جنىل ِعلم اخر يف مقاهل 
   :)طعر( اشنبيامل

 2وةل حسيب اهلل وها كس   ةّدم العقل محية للمص س 

ة. ة ال ي تقاهل العلوم العقليّ وعو ليس من العلوم النقليّ  ،لكّن ع ا العلم ال يتهتّت  من الكتاب والدفرت
. وعندما يتعّلق اشمر "الويلّ "، وعو علم ينبغي تعّلما من "حي السؤادعلم وَ "ويفسّمي مولوي ع ا العلم هن

ة السيلسوف وهاجتيا  ذعنيّ كب الن التيّمم يف حال توّفر املامل.   ة تصبح ها لة  فإّن العلوم النقليّ  ،هقف ب الزمان
ومن وجلة  خرون هاشمحق واجلاعل.يف سلوكا جنىل حالة يصسا فيلا ات وعلم كعل العلم، فإّن الشخص يصل

 )طعر( : ميّثل عني العلم ومقّدمة احلبّ نظر مولوي فإّن ع ا النوع من اجللل واحلماةة 

 وجنذن َلما  معآ يف سسينة نوح  ليتك مل تتعّلم ذلك العلم

 كال سل يلتصق ههتّما كاجلسد والروح  وليتك كنآ  لل احليلة

ليلنهت رفني ستكون لا القدرة واالستعداد جنّن َمن مل يعتمد عل  ذعنا وِعلما واعتا نسسا كصغر العا
   :)طعر( ةة الل ي  ويستند جنىل كصحاب املعرفة احلقيقيّ ه عم املعرفة الرهانيّ 

 وجنذن َلما خسرا علم وحي اشوليامل  كو كنَآ ةليل املعرفة هعلم الّنقل

 لعاتبتك روحك املشتاةة لوحي اشنبيامل  فلو فّضلآ الكتاب عل  مثل ع ا النور

 3مبقارنة العلم النقلي مع ة ب اشتقيامل  كالتيّمم مع وجود املاملوع ا  

                                                 

 .١٤٠١ سحةصالساهق، اجملّلد الراهع، مصدر  ،ديوان مثنوي 1 
 .١٤٢٥ سحة صال، نسسامصدر  2 
 .١٤٠٨ سحةصالساهق، صدر م ،ديوان مثنوي 3 
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هني ع ا العلم واحلّب من  اعل يرى مولوي كّن عناك تضادًّ  ،وعنا يتبادر جنىل اشذعان سؤال ملمّ 
ال طّك يف كّن اجلواب عل  كم كنّا ميكن اجلمع هينلم هشكل كو هآخر؟  ؟جلة وهني العقل من جلة كخرى

كر ة. واجلدير هال  جنىل ما يقصدي مولوي خالل س  مراحل احلياة اإلنسانيّ  كنا كن يقرّهنا خ وة  ع ا السؤال مي
يب هوموح عل  السؤال امل كور هعد تلك   اشهياا.كّن مولوي نسسا جيف

عو نسسا يهتمر هتضحية العقل يف سبيل  ،ومولوي ال ي يوصي هضرورة تضحية العقل للمص س 
ما يفبنّي ههتّن مرادي من ذلك ليس حمارهة العقل كو حتق ي، هل شّن مكانة العقل لكّنا سرعان  .ديقالصحّب 

وتضحية العقل يف ركي مولوي ال تعن تدم ي والقضامل عليا هل يريد ه لك كنّا مع عي كوسع من كّل ذلك. 
 ة  ك ماعيّ تضحيتا يف عامل ال بيعة فإنّا سيكتسب احلياة وايخلود يف عامل احلّق. فالعقل هاشساس ميتل

   :)طعر( ة والسياحة يف ايخيالوعندما يقع يف ح ة يف ع ا العامل فإنّا يستسلم للنظرة اجلزئيّ  ،ة  ميتافيزيقيّ 

 فالعقول تنتمي جنىل ذلك العامل  َمّح العقل ةرهان ا حلّب الصديق

 وهقي علنا ح ان ا دون َمعاملِ   العقوَل عناك 1فقد كرسل الَعقولف 

 2ملأل العقل كّل ركسك السامل  ع ي احل ةولو اا عقلك من 

، ولتجاو  ع ا العقل ال هّد من اختيار احل ة ليمتلئ وجود اإلنسان هالعقل والعلم هنور احلّب جنذ ا
ة ور العلميّ هالصة كو التمّسك اجللود ال عنيّ  جنىل ه لالعقل يف تلك املرحلة  يض رّ ونزول املعرفة، وعندئ  لن 

   :)طعر( هل سيقوم املعلوم نسسا هالتحّدث جنليا والكش  عن هعض كسراري للوصول جنىل املعلوم،

 هل سيتحّول عناك جنىل هستان  لن يتعب عقلك يف ذلك اجلانب

 3ويف البستان لن ترى غ  البستان  فإذا كنآ يف صحرامل مل َتر غ عا

 

 مراتب الحب  

                                                 

 .١٥١١ سحةصال، ٤زمل اجل، شرح مثنوي معنويول عنا عو )صاحب العفقول(. راجع : نيكلسون، املقصود هالَعق 1 
 .١٤٢٤ سحةصال، اجملّلد الراهع، ديوان مثنوي 2 
 ؛ راجع ك لك : ةصة اجملنون والناةة لبيان التحّدي هني احلّب والعقل.١٤٢٧ سحةصال، نسسا صدرامل 3 
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كو حتويل ذاا اإلنسان جنىل  ،  ذاتا فق م االةتصار علعديزاا احلّب امل لوب عو مم كحدال ريب يف كّن 
فإنّا لن يبتعد ككثر من مرحلة  ،سس والعقل اجلزويّ  املا كان اإلنسان يف مرحلة الن . ومن البديلّي كنّاخرات

ة اشنانيّ  ة فإنّا لن يفثمر جناّل يف كعماق النسس اإلنسانيّ  وجنذا كانآ ج ور احلّب متهتّصلة  ال اا ملما حاول، 
والقول ههتّن  ،، وهل ا فإّن ما كان هعض الصوفيني يسّمونا هالعشق اجملا يّ 1 احلّس وال بيعةوالتعّلق هعامل
ْرد ،من خالل حمّبة الومَسامل ىل احلّب احلقيقّي ال يتحّقق جناّل الوصول جن

ف
ّثل لدى مولوي 2ومجيلي املالمح وامل ، ميف

 .3 ريق ا مسدود ا

قيّ  "حّب الّصور"فإّن  ،ومن وجلة نظر مولوي
ف
امل لوب وال ميكنا كن  د هَوعم ايخيال، ليس احلبّ امل

 )طعر( : جنىل احلّب احلقيقيّ للوصول  يكون جسر ا

 4ال ميكنا كن يكون عاطق ا ذو ِعَا   َمن كان عاطق ا للوعم والصور

 5فليس لك فيا كّي طهتن كو َمراح  فاترك حفّب الصور يا صاح

ن جندراك ذلك فستصبح فإذا است اع اإلنسا ،قيقيّ بنّي اجلمال احلومع ذلك فإّن حفسن الصور عنا ي
 )طعر( : جنىل العامَل اتخر اشوعام والصور امل كورة َمعا ا

 6فإنّا سيعا جنىل احلقيقة الحق ا  جنذا كان عاطق الوعم صادة ا

 واحلبيب يف ايخارج كّما فتنتا داخال  تدور  فعشقا تاعر ومعشوةا مستور

 7ّم جنن كان عشقا عنا كو عناكفال يل  فَمن كان معشوةا ذاك

اوعك ا فإّن احلّب اإلنسايّن هركي مولوي  هاحلّب اإلهلّي، ورغم  مقارنة   عدمي السائدة وغ  مرورّي كهد 
كنّا كان يتجّنب احلّب الصورّي واجلسمايّن هشكل كب ، لكّنا كان يعرتف ههتّن ع ا احلّب جنذا اّتسع جنىل ما 

                                                 

جناّل هعد كن ُتّكنآ من  -وعو احلّب احلقيقيّ - ّب امللك بيان هوموح ههتّن اجلارية مل حتظ حبالةصة امللك واجلارية، وعي  ،مثنويحتاول كّول ةّصة يف ديوان  1 
 التخّلص من حفّب الصائغ الشاّب.

 ]املرتجم[«(. مرد»مسردعا )كْمَرد(، وعو الشاّب  ّر طارهفا ومل تنبآ حليتا. )املنجد يف اللغة، مادة  2 
 .٦٤٣ سحةصال؛ اجملّلد التاسع، ٣٨٤٣ الصسحةالسادس،  ؛ اجملّلد١٨٧٢ سحةصالّلد اشّول، ، اجملديوان مثنوي 3 
 .٢٧٥٩ سحةصال، اجملّلد اشّول، نسسااملصدر  4 
 .٧٠٢ سحةصالساهق، اجملّلد الثاين، مصدر  ،ديوان مثنوي 5 
 .٢٧٦٠ سحةصال، اجملّلد اشّول، ساهق مصدر  ،ديوان مثنوي 6 
 .٧٠١ سحةصال، اجملّلد الثاين، ساهق مصدر  ،ديوان مثنوي 7 
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ّدد واست اع اجت اب اشنسس جنىل هعضلا البعض، فإّن ذلك سيفزيل احلالة  حمف ورامل الصورة ووصل جنىل معىن  
 )طعر( : والسنامل فيا خرإلنسان ليفعّلما هعد ذلك حفّب اتة عن ااحليوانيّ 

 1فعاةبتنا عناك عي القائد والسائق  وملما تكن وجلة العاطق

 مل يَر العامل جناّل نعجة كليلة  فعاطق ليل  العميامل واهلزيلة

ابواس  2فال ةيمة لل عب من دون ع اب  توى عندي الّ عب والرتف

اإلنسايّن تكمن يف تزكيتا لإلنسان والسي رة حال، فإّن امليزة اشعّم هل ا النوع من احلّب  وعل  كيّ 
وعليا،  ر ولّ تا.خاتوالتضحية هراحتا ولّ تا من كجل راحة عل  ذاتا خر عل  كنانّيتا وتعليما تسضيل ات

ة وجنرمامل ال اا، فإّن احلّب يف ع ا املقام ينتلي ال ي ال يلدف سوى جنىل اشنانيّ للحّب احليوايّن  وخالف ا
والتعّرف عل  كساس الكمال، ويرى كّن  رهة احلّب ر وعبادتا. ويعتا مولوي ع ي املرتبة من احلّب خحبفّب ات

ّثل طر  ا واةعيًّا  .3كغ ي من كنواع احلبّ   عواملا ميف

فيكمن  ،تالف هني احلّب احليوايّن ومثيلا اإلنسايّن )كي حفّب الّصور ال ي ينتلي هاملعىن(وكّما االخ
عليا من املنسعة، حتديد ما  صل  ّما جناّل يف كّن العقل اجلزوّي ال ي ال يرى من الصورة سوى مجاهلا وال يل
 )طعر( : ع ا العقل عاجز عن جندراك وفلم احلّب اإلنسايّن، هل وال يعرتف ها

ا دون رفيق  ا كان غ امل العاطق عو الّرحيقملّ   فإّن العقل يبق  وحيد 

 رغم علما ههتنّا صاحب السّر مرار ا  فالعقل اجلزوي ينكر احلّب جننكار ا

 4فما مَل يلتد مبالك فلو يف خ ر  فقد يكون ذكي ا لكّنا طّر طر

هواس ة الق ب واملرطد، كو  وعو ما جيدي السالك املبتدئ ،وعناك مرتبة عي كعل  من مرتبة احلبّ 
ومل يقتصر مولوي عل  ذِكر ع ا احلّب يف عّدة موامع من ديوانا، هل لقد  .هعبارة كدّق، هاإلنسان الكامل

وذكرنا ساهق ا كّن اإلنسان جرّها عو نسسا هشوق وحرارة خالل عالةتا مع مشس التايزي وكُتّا جنىل النلاية. 
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وكنّا ال هّد للعقل الناةص )ال ي مسّاي مولوي من ةبل هنص  العاةل( من كن  ،لعقل الكلّ  الكامل يفعتا  ليًّا
   :)طعر( يسن نسسا عند عتبة ع ا العقل الكامل

 فاحبث عن العقل الكامل يا مولوي  عو جزويّ   خسي اجنّن لديك عقال  

 لنسسك اويصبح عقلك ةَيد    ليتّم ه لك الكّل جفزؤك

 وادخل يف تّل عاةل يرطد عقلك  فافِن نسسك جنذا غاب عقل كّلك

 فالعرش والكرسي ليسا منسصالن، كال  فعقل الكّل والنسس من كوليامل اهلل

ل خ وة يف ال ريقة والسلوك. لكّن السؤال عنا عو : كي  اتّباع الشيخ والتعّلم منا عي كوّ وعك ا، ف
طرط؟ جنّن العقل اجلزوّي ال ي  ميكننا االلتحاق هالشيخ وةبول كفعالا واالستماع جنىل كةوالا دون ةَيد كو

ة كّلما كراد اإلنسان ة واملن قيّ ويّتلم اإلنسان هاحلماةة من خالل البحوث العلميّ  يف عقل الكّل يشّكك حّت 
 ية كمام اإلنسان الكامل. املقاومة والتمّلص من الغ ،عنا كيض ا ،لسنامل يف احلّق(،  اولالتخّلص من كنانّيتا )ا

 ة.بآ العقل اجلزوّي وتسريغا من اشنانيّ احلّب ك لك سوى كا ال يبق  كمام وعن

و اول صاحب الديوان طرح ع ي املرحلة من احلّب هإطاراا ةص ة وعباراا موجزة حول احلّب 
ل  وجلا وكن يليم ع ،ةاملولوي لشمس التايزّي. فحّب موالنا لشمس تسّبب يف تركا املدرسة والعلوم الرمسيّ 

مل يست ع عو نسسا  وةد ككسبا ع ا احلّب طوة اهنسسا وروحا.  حبث ا عن سّر احلّق مفضّحي ايف الااري واجلبال 
 .1هيانا وطرحا

 ال ينبع من اإلنسان نسسا هل عو عناية وتهتن  منا حّت  -اإلنسان الكامل-لكّن حّبا لشمس 
   :)طعر( وصولا جنىل مرتبة السالك

ا وما عانيآ هاشمسوليكن ما كعانيا   سهتتّل كحبث ما حييآ عن مشس  غد 

ع كسرار لكّن موالنا يسرد حكاياا كخرى هل ا النوع من احلّب وههتمثلة خمتلسة، هل ويعشق مسا 
 .3، وهل ا، فقد كورد يف ديوانا العديد من القصص يف ع ا الباب2رخاملعشوةني عل  كلسنة ات

                                                 

 .١٢٣ سحةصال، ساهق مصدر  ،ديوان مثنوي 1 
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يف  طائعة  ال ي كانآ هتلة سامل ع ي، و كب ة    ويكتسب حضور الشيخ والق ب يف فكر مولوي كمهّية  
لدى  ، فقد كان طائع ا. وكما نعلممتمّيزة   ومكانة   ، تكتسب يف رؤية مولوي لون ا خاصًّاةاملدرسة الصوفيّ 

عد ومدارس اشخالق، ومن خالل هيان التضاّد هني العقل والنسس، تشجيع اشفراد هتزكية النسس الز م اعب 
ٍد يف العرفان تغلة وجنمعاف القّوة احليوانيّ  ،وت ل عا ليب العقل والشريعة عل  النسس. ولكّن ذلك غ  جمف
ة فإنّا يفراوح يف عامَل احلّس وال بيعة ويف تّل مرتبة النسس احليوانيّ  شنّا  املا كان العقل ،يف فكر موالنا وخاّصة  

 سس.عاجز ُتام ا عن التغّلب عل  الن

عارف خبسايا نسسا، عامِل هتصرّفاتا وسلوكا.  ول لك فإّن اإلنسان يف ع ي املرتبة حباجة جنىل  بيب
ة ع ا اشخ  تكمن يف فتح ال ريق كمام السالك لتقومي وعندما يسّلم السالك نسسا جنىل  بيبا فإّن مسؤوليّ 

ة، ة والروحانيّ ريد وتغّ اتا النسسانيّ نسسا. ومن خالل جنطراف الشيخ الدةيق عل  حاالا امل سلوكا وتزكية
عاجلة كّل واحد منلا، ، والعمل عل  مهعد اخر اب من تشخيص كمراض مريدي واحد  ّكن ع ا ال بيسيتم

كّن  عنا مرار ا وتكرار الكّن مولوي يف ّكر واشعمال الال مة.  زل املقصود َعا هعض اإللقاملااننامل وجنيصالا جنىل
 ك مف يع ا لشيخا وتاهع اسّيد عل  املعرفة والعلم القدمَيني، وكّن ما جيعل السالاحلّب يف كّل مرحلة عو ال

 ا عل  احلقائق.نوار ال ي تشرح صدري وتستح عينيل ريقتا وسلوكا عي اش

ّلم للحّب وواس ة لا يعمالن عل  جنيصال السالكني جنىل ال ريق لكّن حفّب الشيخ يبق  جمّرد س
يق السرعّي ال ي يفؤّدي الشيخ سوى ال ر  " ريقة"الرئيسّي، فالغاية واملآل عو الوصول جنىل احلقيقة ال غ ، وما 

  )طعر( : الرئيسيّ  "احلقيقة"جنىل  ريق 

ا يفوصل جنىل السردوس  وما ان الق الّسلم جنالّ مبساعدة القوس  ما الشيخ جنالّ سّلم 

 جناّل مبساعدة الشيخ، هل الشيخ السق   فلن تست يع الوصول جنىل  ريق اشن 

جنىل  نا كن يوصل السالك العارف مباطرة  من طهت ،ميكننا تصّور وجود حفّب عو كمس  وكعل  نجنذ
هإ احة الستار عن مجال َوجا احلّق فيتجّل ،  حلّب موجود يف مكان وال يظلر جناّل حضرة احلبيب، وع ا ا

تحّدث عن   لا كّن موالنا مل يعارف نسسا ذاا احلّق. وممّا يؤس يغدو الوجي ب جنليا ذلك العارف، حّت 
وال طّك يف كّن ب. ةالا يف ع ا الشهتن كهقاي مستور ا ورامل احلج  ماهل وحّت  ،ع ا النوع من احلّب جناّل ةليال  

صسا عاجز عن و ستتار يعود جنىل كّن طرحا خارج عن حدود العقل والبيان، وكّن اللسان سبب ع ا اال
  )طعر( : هالشكل امل لوب
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 لكّن طساعي عاجزة وةليب مليمل هاحلديث  اشةسال عل  طساعي واشسرار يف ةليب

 فيعرفون اشسرار لكّنلم كخسوا الَغيث  فهتّما العارفني ممّن طرهوا كهتس احلقّ 

 كغلقوا َفما وحبسوا لسانا جنىل حيث  وَمن عّلموي كسرار احلقّ 

وال ي كفصحآ هعض الشيمل عن مرحلة احلّب  ديوان مثنويا لكّن كحد املسائل امللّمة ال ي يتضّمنل
يعلمون كّن  ديوان مثنويني هدراسة ولعّل كّل امللتمّ ريديا وكتباعا. ع ي، عي ةّصة هايزيد البس امّي مع مف 

اا لآ عنا عبار د نقيف العرفان واحلّب. وة راةية   طخصّية هايزيد البس امّي حتتّل يف الديوان امل كور مكانة  
ل مشلورة مثل "ال جنلا جناّل  ، وانار "اهللليس يف جفّب ي سوى "و "،سفبحاين ما كعظم طهتين"و "،كنا فاعبدون ومجف

ش  جنىل املعرفة واحلّب . ويرى مولوي كّن تلك اجلفَمل تديوان مثنويلماا وتهتن ا ا وامحة يف تلك الك
  لدى هايزيد عندما وصل جنىل ّناية  ريق السلوك العرفايّن.الراةَيني

ارغ ا من ذاتا ة، ويصبح العارف خالهلا فة وال اتيّ ويف ع ي املرحلة من احلّب لن يبق  كّي كنر لألنانيّ 
لزوال ني ههتّّنا املرتبة اشعل  من مرتبة اإلميان والكسر ، وع ي احلالة هال اا عي ال ي وصسلا هعض الصوفيّ ُتام ا

 سب واإلمافاا هشكل كامل.مجيع الن

بع، ىل عقل الكّل َعا ختّليا عن النسس وال جن فسي املراحل الساهقة يّتجا السالك من العقل اجلزويّ 
اشهياا التالية يفستساد من د يرى سوى احلّق تعاىل. ورمبا  ي املرحلة يسقد ذاتّيتا ُتام ا، وعو مل يعع لكّنا يف

شّن عقل الكّل عو الصادر اشّول وعو  ،ههتّن احلديث عنا عن عقل الكّل عو كمر غ  ذي جدوىوكطباعلا 
   :ر()طع الواس ة هني احلّق وايخلق، هينما ختلو ع ي املرحلة من كّي واس ة

 وكّل ما تقولا تهتيت ها الريح  ع ا كالم مكتوب مبامل ال عب

 ليس فيلا نور احلّق وال مصاهيح  فايخمر مخر كّللا طّر وذنوب

 فتلوى وذلك الكالم ينق ك من القبيح  تريد جنفراغك من كّل مضمون

ديح  وجنن كان النيّب ةد تال القران
َ
 لكن مل يكّسري َمن ةال فيا امل

 مل ين ق ه لك غ  هايزيد اجلريح  ال اا واّنحآ فلّما  الآ

 وانتصر َمن هدك ذلك هالصريح  فَمحا س  احل ة كّل العقل
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 1فاحبث يف اشرض والسمامل لتسرتيح  ما سوى اهلل يف جّب ي ع ي

قل عن ة اشخرى، فقد نلكّننا نست يع جنجياد طرح وتوميح ككا حول ذلك من اتنار العرفانيّ 
ة العثور عل  حكاياا عن ع ي احلقيقة جنمكانيّ  جنىل هاإلمافة ،هعض اشةوال هب ا الشهتن "يساهوريّ ع ّار الن"

ن ت ّرق جنىل طرح ع ا البحث هالتسصيل لكّن ككثر مَ ة الهن العريّب عل  طكل فكرة نظريّة. يف اتنار العرفانيّ 
 ايّن. وتلمي ي عني القضاة اهلمَ  غزّايلادي يف انار الشيخ كمحد الما  وخاّصة   ،عي مدرسة العرفان يف خراسان

فينبغي علينا القول ههتّن مقام  ،قارنة ع ي املرحلة مع ما ذكري العرفامل اتخرينوهاختصار، جنذا كردنا م
سالك فلؤالمل يرون ههتّن الة واشخ ة ال ي تفقاهل السنامل اشفعايّل والسنامل الصسايّت. فنامل ال اا يفعتا املرحلة النلائيّ 

تا ليتجّل  يف سىن من صساا يف كفعال احلّق وجنرادتا، مّث يحو كفعال البداية ومن خالل سلب جنرادتا مبيقوم يف
 يتخّل  من ذاتا ليلتحق ويندمج ه اا احلّق. اصساا احلّق، وكخ   

ن من املساعيم املوجودة يف فكر موالنا صل نرى مرورة اإلطارة جنىل مسلومني اخريويف ّناية ع ا الس
ما يتّم  وكّما املسلومني امل كورين فغالب امنظومة فكري ككثر وتتبنّي مالحملا هشكل كوسع.  لكي تّتضح
 ."املعرفة والعقل واحلبّ "لبيان النسبة والعالةة هني العناصر الثالنة امل كورة وعي استخداملما 

 

 الَحيرة
درك ي عن العقل اجلزوّي امل" والنهتال اا"كّن احل ة عي نتيجة التخّلص من عرفنا يف الصسحاا الساهقة 

عي نسسلا وليدة  -هركي موالنا-للكثرة. وعنا يتعّلق احلديث عن ح ة العقل اجلزوّي، لكّن ع ي احل ة 
املعرفة، ونقصد ه لك املعرفة املتعالية ال ي يعجز العقل اجلزوّي عن جندراكلا. وعليا، فرغم رؤية العقل للحّق 

وّس  هني وعنا، يتقّدم احلّب ليتا يبق  غ  ةادر عل  جندراك حالتا وكيسّيتا. من خالل الشلود والعيان، جناّل كنّ 
 .2ق الكمال للوحيتلك العناصر ليبنّي  ر 

 شنّا يتحّدث عن عامل غريب ،ين عو جنجياد احل ةالرئيسّي ال ي يقوم ها الدويعتقد مولوي كّن العمل 
   :طعر() عن تصّوري كو جندراكاال ميكن لسّكان عامل احلّس وال 

 وما كةولا عو مرورّي يا عارفني  جننّا يصّور اشطيامل دون سؤال

                                                 

 .٢١٠٢الصسحة ، اجملّلد الراهع، ساهق مصدر  ،ديوان مثنوي 1 
 .٥٧ سحةصال، اجملّلد الثاين، ساهق  مصدر ،ديوان مثنوي 2 
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 فاحل ة عي ما يقوم ها الّدين  تراي كما عو وكخرى غ  ذلك

امجة عن اجللل ، ال ينبغي ايخل  هني ع ي احل ة املستوحاة من العلم واملعرفة وهني احل ة النجنذ ا
دير تلري جنليا فيحتار لعدم رؤيتا ل و تار عند رؤيتا وهني من يا ويثمن يشتاق جنىل حبيبوالشّك، وال هني م

  )طعر( : جنيّاي ويتيا، فبني ع ا وذاك فرق طاسع

 هل كاحل ان الغارق يف حبيبا  ال كاحل ان ال ي يفدير تلري لا

 1ووجا ع ا عو نسسا وجا حبيبا  فل ا يرى احلبيب هوجلا

امرسر ة جن امل ع ا اشم ة  ويفبدي مولوي حساسيّ   نيب نسسا ممّا ةام ها كعل البحث  ، و اول جاعد 
. ويعتقد مولوي ههتّن الاعان السلسسّي يفؤّدي جنىل الظّن "طّك السيلسوف"مع  "ح ة العارف"واجلدل مبقارنة 

   :)طعر( ليصبح يف النلاية علم اليقني، كّما ح ة العارف تكون مع العيان والرؤية لتصل هعدعا جنىل عني اليقني

 2فاحليلة تّن واحَل ة عي الِعاة  دَع عنك احليلة واطرت احَل ةو 

فَمن عاىن كمَل فراق ذاتا فإنّا ال يفوِةع نسسا يف حبائل  "،الشعور هاشملَ "عي رمز  "احل ة"واحلقيقة كّن 
يقول  سة   ري وعنا يسرد لنا مولوي حكاية  البحث واشفكار الواعية، هل تراي يبحث عّما فقدي يف كّل مكان. 

فلّم املضروب هاملقاهلة هاملِثل. فقال  ،فهتحدنآ مرهتا صوت ا اخر يف ةساي هشّدة صسَع رجل رجال  "فيلا : 
من يَدي كم  مرهن هعدعا. عل كان الصوا صادر ا، فهتجبن مّث اسؤاال   كريد كن كسهتلك’ الضاربف للمضروب :

   :)طعر( فهتجاها املضروب وعو يتلّوى من اشمل ؟‘من ةساك

 فهتنا كذك  من كن كجلل ذاك  ليس كملي هسبب ع ا’ال : ة

 3‘"فصاحب اشمل مبثل ع ا وذاك  فهتنَآ املرتاح افلم ع ا

 "،ح ة العارف" للح ة، املرتبة اشوىل عي عني كو مرتبتنيركينا حت اتن ههتّن مولوي كطار جنىل نو 
ح ة "يف مشاعدة مجالا. واملرتبة الثانية عي حيث يسقد فيلا العارف عقلا وصواها مبجّرد رؤيتا للحّق و تار 

من رؤية احلّق، فلو ح ان شنّا عرف ذاتا وكدرك فراق ذاتا عن الوجود،  عدف " ال ي وجنن كان حمروم ا هالسالك
                                                 

 .٣١١ سحةصال، اجملّلد اشّول، ساهق مصدر  ،ديوان مثنوي 1 
 .١٤٠٧ سحةصال، اجملّلد الراهع، ساهق مصدر  ،ديوان مثنوي 2 
 .١٣٨٠ سحةصال، اجملّلد الثالث، ساهق مصدر  ،ديوان مثنوي 3 
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ّنب نسسا من التسك  يف عامل  ك لك   ث انال الكفثرة. لكن يبدو كّن عناك نوع افظّل يشتاق جنىل تلك الناحية وجيف
لكّنلم عد، يقة ه، وعم ال ين مل خي وا يف ال ر "ح ة املبتدئني"ميكن تسميتا هن ديوان مثنوية صّوري من احل  

 احلّس منتظرين وصول مدد لم وفكرعم، كداروا تلورعم لعامليستعينوا هعقلمن كن  اعرتفوا هعجزعم، لكن هدال  
   :)طعر( ةاهلداية اإلهليّ 

 يف رحاب حمبوها يف العاملني ونام  السعيد َمن كان عجزي وح تا ةّوتا

 فماا هعد كن اختار دين املسّنني  واعرتف هعجزي كّوال  واخر ا

 1ومامل احلياة يف الظلماا يا مفلتدين  فاحلياة يف املوا واحملنة

للعجز والسقر يف كّل املراتب، فرؤية املرمل  كّن احل ة تكون مصاحبة  ونستنب  من ذلك هشكل عاّم 
تا وتسليم ةلبا لسيض احلّق وختّليا عن عقلا وفنائا يف احلّق، كّل ذلك تتخّللا مراحل عجزي وفقدانا ذا

 )طعر( : تصاحبلا احل ة ال ي سرعان ما تزيد وتنمو

 حت تصلك الّرمحة من املتعال  هال جدل وال جدال افكفن ح ان  

 كنَآ متكّلس ا هقولك : نعم، يف املصائب  فإذا مل تدرك ع ي العجائب

 وكةمَآ يف الع اب  ول عفمرك  ةلَآ : ال، مفرهآ عفنقك وجنذا

ا  حت يهتتيك اهلل هنصرة ترماعا  فكفن جنذ ا ح ان ا وتائل 

 2فستقول هلسانك : يا رّب يا عاديا  فإذا كصبحآ ح ان ا وفاني ا

 الجذبة والعناية
ع ا كي  هنّي مولوي  ، وعلمنا ةبلة يتبع احل ة دائم اوالعناية الرهّانيّ  الحظنا كي  كّن  لب الل   اإلهليّ 

مبعونة السيض النا ل من اشعل . وعنا جَيدر هنا اإلطارة جنىل مسلوم  وح احلياة تلك جناّل استحالة الس  يف س
 اخر ليكتمل ع ا البحث ويّتضح ككثر.

                                                 

 .٣٨٢٧ سحةصال، اجملّلد السادس، ساهق مصدر  ،ديوان مثنوي 1 
 .٣٧٤٨ سحةصال، ساهق مصدر  ،ديوان مثنوي 2 
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كعل   يعتقد موالنا كنّا من الصعوهة مبكان عل  كّي جننسان يريد االنتقال من مرحلة مفعّينة جنىل مرحلة
ككا  وطوة ا وعليا، فإّن الصعود جنىل مرحلة كعل  يت ّلب معرفة   د عل  املؤونة والقدرة البشريّتني.منلا االعتما

 جناّل من حقيقة كمس . ويفسّم  ع ا املدد الغييّب يف لغة العارفني هن"اجَل هة"، ال ميكن كن يصال جنىل اإلنسان
عد، اشمر ة وم اعب الز ة يف مقاهل املدارس اشخالةيّ العرفانيّ  زاا املدارسحيث تفعتا ع ي املسهتلة من مميّ 

 ةال ي جرّك العارفني عل  انتقاد الوّعاظ والزاعدين واّ املم هاالعتماد عل  مِهَملم وةدرا م وجنمكانا م ال اتيّ 
   :)طعر(

 وككا من كّل جلد و اعة وعبادة  جنّن ذرّة من اجل ب تساوي الكث 

 تروي احلكاياا دون حرف كو طلادة  رعا وكسباهبافج هة اإللا هآنا

 املتجّلي يف كّل العوامل هل و يادة  كّي جاذب ع ا ايخسّي املسترت

 فاجلاذب عو احلّق واجمل وب عباَدي  فإذا كنَآ راغب ا يف اجل ب

سوامل من وال هّد من اإلطارة عنا جنىل كّن العناية ختتل  يف كّل مرحلة من مراحل السلوك اإلنسايّن، 
كو من حيث ال ريق املؤّدي جنليلا. فاكي مولوي حتصل ع ي العناية يف املراحل  ،ةة كو املاعيّ حيث الكيسيّ 

لكن يف حي جنىل اشنبيامل. ، ورمبا عا الو ةة كو هواس ة املعجزاا النبويّ اشوىل جنّما عن  رق اتياا التكوينيّ 
زل نتنة ة والنلائيّ   من طيخا ومفرطدي، ويف املراحل ايختاميّ   ة فإّن السالك  صل عل  ع ا اللاملراحل املتوسّ 

ون املرحلة اشخ ة هاجل هة، لكّن ذلك ال مينعنا ما يفسّمي الصوفيّ  وغالب ا. جنىل العارف من احلّق تعاىل مباطرة  
 من استخداملا يف حبثنا ع ا هشكل عاّم.

ة يف السلوك ال يعن ههتّن اإلنسان ال وعنا نريد جنمافة نق ة وعي كّن مرورة حضور اجل هة اإلهليّ 
، كو كّن عليا كن يكّ  عن االجتلاد والّسعي واالّتكال فق  عل  ميتلك كّي َدور يف كّي من املراحل امل كورة

غم من كون اجل هة عي اشساس واشصل يف ة ع جننّا عل  الر "  :فمولوي  ّ ر هشّدة ةائال   الّل   اإلهلّي.
   :)طعر( ". تصلا تلك اجل هةحّت  غي للسالك كن يقعد عا ال  ن ال ينبع ا ال ريق، لك

  

 كّن عليك العمل فال تنتظرعا  اشصل عي اجل هة لكن اعلم يا صاح

 فاعتمد عل  ةّوتك وال  مللا  شّن َترك العمل يوّلد الضع 
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 فإذا ركيآ السجر فالشمعة ا سئلا  فاجل هة كال   اجلسول فاح ر

 نشّم رائحتلا تارة وتارة نسقدعا  ن ا حتّدثتسكآ كحيان ا وكحيا

 ع ي مقول ي فقل مقولتك، ةفللا  فاحبث وُتىّن مثّ واصل البحث

 ويزيح الرتاب ليحصل عل  مائلا  كحافر البئر ال ي  سر هئر ا

 يتسّجر ماؤعا دون هئر تراعا  جنذا وصلآ ج هة احلّق كانآ َمعين ا

  

 خالصة الكالم
 ة للكمال واملعرفة ليسآ ممكنة   اتن كّن مولوي وعل  الّرغم من جنميانا ههتّن املراحل النلائيّ حّت نستنتج ممّا ةلناي 

من جننكاري  فبدال  . عقل جن الة اسيا للعلم والج هة احلّب، لكّن ذلك ال يعن ن يف ساحة القلب مبساعدة جناّل 
ة جلميع القوى وةدرة كّل واحدة حلقيقيّ ة،  اول مولوي هيان املكانة اللساحاا اشخرى يف احلياة اإلنسانيّ 

ا النمنلا.  ني ودراسة اإلنسان من خالل عويّتا هتي هنسسا عن ت ّرف هعض الصوفيّ وةد حاول مولوي جاعد 
وىل ّس والعقل اجلزوّي يشّكالن جزمل ا من حياة اإلنسان وكهرّمتلا ووجودي كّلا، وعو يرى ههتّن عامَل احل

ّد منيع عو  اعلا ة والقدرة كحيان ا جنىل سةّي. لكّن ما  ّول تلك اإلمكانيّ والر كانّياتا للوصول جنىل العفال جنم
ة ليسآ ة وعناية العامل اتخر. فالعلوم التافلة والسلسساا ال عنيّ حاجة العقل اجلزوّي جنىل املعارف ايخارجيّ 

ني دون كن تستع ،وايخيال ة ال ي ةّيدا نسسلا يف عامل ال بيعة يف جفنح تلمة الظنّ سوى نتائج للعقول اجلزئيّ 
 ة.احلقائق امليتافيزيقيّ  معهعقل الكّل وعلوم الوحي، وحرمآ ه لك من ن

ة حصول اإلنسان عل  املعرفة ، فإّن سبب جنحلاح موالنا عل  مرورة حضور عقل الكّل يف عمليّ اجنذ  
لك كّن معرفة ال بيعة ك لك هل يقصد من ذة، عن ال بيعة والعلوم ال بيعيّ  يعن م البتا هوجوب ختّليا ُتام اال 

فإنّا عاجز ليس فق  عن لم يستقد هل ي امليزة كمس  ميكن الوصول جنليلا. فكّل ع ال تتحّقق جناّل يف تّل حقائق
ّثل ك لك حائال  معر   من الوصول جنىل مراحل الكمال. مانع او  فة احلقيقة هل ميف

العقل ونظرة السالسسة يف هاب  وعنا ميكننا اإلطارة جنىل فارق كساسّي هني رؤية مولوي من جلة
عل  الوصول جنىل املعرفة  يعتا فيا السالسسة العقَل كافي ا وةادر ايف الوةآ ال ي  واملعرفة من جلة كخرى، وعو
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اهبعض الوسائ  كاحلّس والاعان، فإّن مولوي يرى ك للوصول جنىل  ّن العقل ال ميكنا كن يكون عامال  مساعد 
 اية من عقل الكّل وج هة حّب احلّق.هعن احلقيقة واملعرفة جناّل 

ال يرى  -وكصحاب امل عب العقليّ للسالسسة  وخالف ا-وكّما االختالف اتخر فلو كّن مولوي 
هعد تسّل  ج هة  ة للمعرفة ال تتحّقق جناّل اةتصار املعرفة عل  اإلدراكاا العقلّية، هل يؤمن ههتّن املراحل النلائيّ 

 .تسخ ي حلساها تسخ  ا تامًّاهشكل كامل و احلّب عل  ةلب املرمل 

احتسظ معلا كّل من ة هشكل وهاختصار، فقد ةام مولوي هتنظيم وتصوير مراحل املعرفة اإلنسانيّ 
 زلتا ايخاّصة ها، وجنذا تّل كّل منلما يف مكانا فلن  دث كّي تضاّد هينلما عل  اإل الق.نالعقل واحلّب مبن


