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Abstract 
Mystical experience, as a type of religious experience, has characteristics that each religious 

philosopher and mystic have listed according to their point of view. Walter Stacey is a renowned 

scholar who has recognized seven essential characteristics in the book "Mysticism and 

Philosophy" including monotheistic vision or unifying consciousness, timelessness-

impossibility, sense of objectivity or reality, sense of peace and tranquillity, sense of holiness 

and sanctity and divinity, has mentioned paradoxes, and inexpressibility for mystical 

experience. Divan-e Shams contains manifestations of Rumi's mystical experiences, including 

objective and subjective experiences. Rumi's objective experiences have manifested in the form 

of mystical fables, mystical springs, transformations, mystical epics, astounding encounters in 

his psychic experiences in which the God speaks in Rumi's language about categories such as 

pride and warning, questioning and reproach, the need to recognize oneself, and enthusiasm 

and forgiveness. Analysis and explanation of the sonnets of each category require knowledge 

of the theoretical foundations of mysticism, attention to the structure and meaning of the sonnet 

also mastery of the poet's mental system. In this research, one of Rumi's mystical legends is 

evaluated. In this narration, Rumi has used the code "robber" to express the manifestations of 

one of his objective experiences. The present study, while deciphering this poem using other 

lyric poems of Divan-e Shams, has discussed all the features considered by Stacey for mystical 

experience.  
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 اهدیدگ براساس مولوي از غزلی عرفانی تحليل سارق؛ عاشقِ
  استيس

 ایران تهران، مدرس، تربیت دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استاد،  قبادی حسینعلی
 

 

 مرادی امیر
 تهران، ،مدرس ربیتت دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان رشتۀ دکتری آموختۀدانش

 ایران
 انایر تهران، مدرس، تربیت دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه دانشیار، بیگدلی بزرگ سعید  

 چکیده 
 براساس پژوهانعرفان و دینی فالسفة از یک هر که دارد مختصاتی دینی، تجربة اقسام از یکی عنوان به عرفانی تجربة
 عرفان» تابک در که است نامصاحب پژوهشگران از یکی استی  والتر. اندبرشمرده آن براي هاییویژگی خود، دیدگاه
 یا نیتعی احساس مکانی،بی -زمانیبی نگر،وحدت آگاهی یا وحدانی بینش از اعم اساسی ویژگی هفت «فلسفه و

 براي ار ناپییريبیان ونمایی متناقض الوهی، و دارحرمت و قدسی امري احساس صفا، و صلح و تیمّن احساس واقعیت،
 را انفسی و آفاقی تجربیات از اعم مولوي، عرفانی تجربیات از نمودهایی شم ، دیوان. است کرده بیان عرفانی تجربة
 و تحوالت عرفانی، هايبهاریه عرفانی، هايوارهداستان قالب در مولوي آفاقی عرفانی تجربیات. دارد دربر

 زبان زا خداوند واقع، به که وي انفسی تجربیات در و دارد نمود شگفت مواجهات و عرفانی هايحماسه ها،دیگرشدگی
 و شوق و خویشتن بازشناسی ضرورت مالمت، و بازخواست هشدار، و تفاخر چون ماوالتی گوید،می سخن مولوي
 و ساختار به هتوج عرفان، نظري مبانی از آگاهی مستلزم دسته، هر هايغزل تبیین و تحلیل. است مشاهده قابل بخشایش
 کهرمنوتی نظري چارچوب از استفاده با که پژوهش این در. است شاعر ذهنی منظومة به اشراف همچنین و غزل معناي
 با وایتر این در مولوي که گرفته قرار بررسی مورد مولوي عرفانی هايوارهداستان از یکی پییرفته، صورت گادامر
 از رمزگشایی ضمن حاضر، پژوهش. است کرده بیان را خویش آفاقی تجارب از یکی نمودهاي ،«دزد» رمز از استفاده
 آن مورد در ار عرفانی تجربة براي استی  مدنظر هايویژگی تمامی شم ، دیوان غزلیات دیگر از استفاده با شعر این

 معرفتی یتکیف از اريبرخورد همچون عرفانی تجربة هايویژگی از دیگر برخی همچنین. است داده قرار تحلیل و بررسی
 پژوهش، منض است، برخوردار هاآن از مدنظر غزل و اندپرداخته هابدان استی  بجز پژوهشگرانی که نیز بودن انفعالی و

 . اندشده واکاوي و تببین

  . رمز است س، عرفانی، تجربة مولوی، شمس، دیوانها: کلیدواژه
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 مقدمه
ت شم ، ضمن اینکه در مجموع منظومة دو اثر شاخص مثنوي معنوي و دیوان غزلیا
 ترینهایی نیز دارند. از مهمدهند، تفاوتواحدي را در ذهن مخاطبان مولوي تشکیل می

هاي این دو، تعلیمی بودن مثنوي و غنایی بودن غزلیات )در بیشینة ابیات( است. در تفاوت
 هايها و جوششآن شورش»روست و بنابراین مثنوي، مولوي با مخاطب جویاي راه روبه
نشاند و حالت مدرسی را به خود کرد و فرو میمستانة خود را به آب آداب تأدیب می

شود. در داد... اما در دیوان کبیر چنین التزامی دیده نمیگرفت که دیگران را تعلیم میمی
کنندگی کامل عرضه مایة ضمیر خویش را با روشنی و خیرهآنجا او خورشیدوار، درون

هاي عرفانی مولوي را (. بنا براین توضیح، نمودهاي تجربه6834)سروش، « استداشته 
 جو کرد.وبیشتر باید در دیوان کبیر و به ویژه غزلیات جست

هایی از هر دو نوع تجربة عرفانی؛ یعنی آفاقی و انفسی در میان غزلیات مولوي نمونه
را که به ترتیب عرفان شود. استی  تفاوت این دو نگرش )صوري و معنوي( دیده می

عارف آفاقی که حواس »دهد: نامد، چنین شرح مینگر مینگر و عرفان درونبرون
 ها ودریا، آسمان، خانه-گیرد، کثرت و تکثّر اعیان خارجی کار میاش را بهجسمانی
یابد و واحد یا وحدت را در آنان متجلی را با نگرش عارفانه دیگرگون می -هادرخت
نگر، بر عک ، بر آن است با خفه و خاموش ساختن حواس ظاهر و عارف درونبیند. می

 وها از صفحة ضمیر به کنه ذات خویش برسد با زدودن صور حسی و تصورات و اندیشه
که  -یابدکند که در غیبت نف  و در آن سکون و سکوت، واحد حایای را درمیادعا می
وحدت در کثرت )چنان که در احوال  نه به صورت اما -اصل با آن متحد است هم از

، 6 )استی« صورت واحدي بی هیچ گونه تعدد و تکثر بلکه به ،دهد(آفاقی دست می
6862). 

ادي تجربه جهان مها صاحبتر، تجارب آفاقی، تجاربی هستند که در آنبه زبان ساده
د که نکند و تجارب انفسی، آن دسته از تجاربو متکثر را به شکلی واحد مشاهده می

 یابد.تجربه، طی فرآیندي مجرد از عالم ماده، وحدت و یگانگی با خداوند را درمیصاحب
هاي هاي عرفانی، بهاریهوارهمولوي در تجربیات عرفانی آفاقی خویش از داستان

هاي عرفانی و مواجهات شگفت خویشتن سخن ها، حماسهعرفانی، تحوالت و دیگرشدگی

                                                            
1. Stace, W. 
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گوید، سی خویش که به واقع، خداوند از زبان مولوي سخن میگوید و در تجربیات انفمی
ماوالتی چون تفاخر و هشدار، بازخواست و مالمت، ضرورت بازشناسی خویشتن، و شوق 

 خورد.و بخشایش به چشم می
 

 . پیشینة پژوهش0
ها و مااالتی نوشته شده است که از آن جمله در مورد تجربیات آفاقی مولوي، کتاب

( اشاره کرد که برخی رموز تجربیات 6834از سروش )« قمار عاشاانه»کتاب توان به می
هاي عرفانی مولوي )همچون دریا و آفتاب( را شرح داده است و به تحوالت و دیگرشدگی

 مولوي پ  از مواجهه با شم  نیز به طور مفصل پرداخته است. 
 براساس« مثنوي شناسی کشف صوري درگونه»( در ماالة خود با عنوان 6862مدنی )

 بندي انواع کشف صوري مبتنی بربه تاسیم الحکمفصوصدیدگاه قیصري در مادمة 
  گانه پرداخته است.حواس پنج

به شرح عرفانی غزلی از « دریاي غرق در نهنگ»( در ماالة 6834-6839جمشیدیان )
 . شته استمولوي )با مطلع: چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون( اهتمام دا

ی بررسی بینامتن»( نیز در دو ماالة جداگانة خود با عناوین 6836فرد )آقاحسینی و معینی
به  «بررسی بینامتنی تصویر دریا در غزلیات شم »و  «تصویر شکار در غزلیات شم 

وي، هاي مولاند که از نظر واکاوي رموز غزلبررسی موردي تصاویر شکار و دریا پرداخته
 با پژوهش حاضر دارند.هایی شباهت

 . روش پژوهش2
صورت  6ماالة حاضر با توجه به عرفانی بودن موضوع با استفاده از چارچوب نظري گادامر

اي است که در آن سنت خودش را پنهان زبان واسطه»پییرفته است که به عایدۀ وي: 
دقیااً خود  هشود. حتی تجربه چیزي نیست که مادم بر زبان بیاید، بلککند و منتال میمی

(. بر این اساس، متن و 6866، 2)پالمر« شودتجربه نیز در زبان و از طریق زبان واقع می
ه هاي زبان را کنار زده، خود را بوگومحور، گنگیخواننده باید بتوانند با نگاهی گفت
 اي که مؤلف، راوي آن است، نزدیک کنند. مفهوم اصیل مدنظر مؤلف و تجربه

                                                            
1. Gadamer, H. 

2. Palmer, R. 
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اي هوارآن است که یکی از تجربیات آفاقی مولوي را که داستانپژوهش حاضر بر 
عرفان »عرفانی است با استفاده از این چارچوب نظري و بر ساس نظریات استی  در کتاب 

« دزد»تحلیل و بررسی کند. همچنین یکی از رموز غزلیات شم ؛ یعنی عبارت « و فلسفه
 در این پژوهش واکاوي خواهد شد.

 . بحث و بررسي3
 دین و تجربة دیني .3-0

با کاربرد اصطالحی و امروزین خود، مفاهیمی هستند که « دینی»و « تجربه»هر دو مفهوم 
اند. البته تجربة دینی چیزي نیست که قومی یا از غرب وارد فرهنگ ایرانی و اسالمی شده

دیشة تجربة انجایی است، اما تجربة دینی فراگیر و همه» ملتی با آن بیگانه باشد. در واقع، 
 (.6877، 6)پراودفوت« دینی، چیز نو و جدیدي است

تمرکز متألهین غرب بر مفهوم تجربة دینی به دورۀ مدرنیته و حوالی قرن هجدهم 
، توجه به اصالت عال 8و هیوم 2هاي کانتپردازيگردد. در این دوره و پ  از نظریهبازمی

اخالق به جاي عااید و عال عملی تالش کانت براي جایگزین کردن »مطرح شده بود و 
به جاي عال نظري به عنوان مبنا و معناي دین، موجب شده بود مسیحیت به پیروي از برخی 

(. همچنین در این دوره، منطبق 6836)شیروانی، « روح تنزل یابدقوانین اخالقی خشک و بی
وي اعال و الگ مدرنیته، علم تجربی و خصوصاً مکانیک نیوتنی را مَثَل»بر آراي هیوم، 

ت، رفدانست و هر چیزي که به نحوي زیر بار این مدل و الگو نمیعیار معرفت میتمام
 (.6836نیا، )قائمی« گیاشتکنار می

عریف اي تتا دین را به گونه»مدافعان دین در عصر حاکمیت عال به دنبال راهی بودند 
ا آزاد شود و در عین حال بر کنند که از هرگونه نظام عایدتی، حتی اعتااد به وجود خد

(. تنها راهی که مدافعان دین 6836)شیروانی، « تر از قوانین اخالقی مبتنی شوداي عمیقپایه
روي خود یافتند، کشاندن دین به ماوالتی تجربی بود تا این باور را به مردم بابوالنند روبه

ها و «آن»ز نیست و که با وجود سیطرۀ تعال، این قوه قادر به درک و توجیه همه چی
هایی در زندگی هر شخصی وجود دارند که دین پاسخگویشان است. نهضت مدافعان زمان

                                                            
1. Proudfoot, W. 

2. Kant, E. 

3. Hume, D. 
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انگاري عال را مورد انتااد قرار با تأکید بر احساسات، عواطف و امور ذوقی، مطلق»دین 
 (.6837)فعّالی، « داد

معرفتی  اي عالی یاتجربة دینی، تجربه»در تعریف تجربة دینی آورده است:  6شالیرماخر
نیست، بلکه احساس اتکاي مطلق و یکپارچه به مبدأ یا قدرتی متمایز از جهان است. این 

اي شهودي است که اعتبارش قائم به خود است و مستال از مفاهیم، تجربه، تجربه
تصورات، اعتاادات یا اعمال است. چون این تجربه نوعی احساس است و از حدّ تمایزات 

 توانیم آن را توصیف کنیم. این تجربه، حسی و عاطفیرود، بنابراین، نمیتر میمفهومی فرا
 (.6838، 2)پترسون و دیگران« است، نه معرفتی

چنین امري »گوید: با وجود نادهایی که بر برخی آراي شالیرماخر دارد، می 8اتو
وان به تگاري مینشود و تنها از طریق اندیشهتنها از طریق تجربه احساس می ]تجربة دینی[

(. اتو این متکی بودن بر احساس را ویژگی 6838)اتو، « شکلی نمادین به آن اشاره کرد
با  کند این غیرعاالنی بودن به معناي تضادداند و تأکید میغیرعاالنی تجربة عرفانی می

امر »عال نیست، بلکه این تجربه اصالً با اصول عالی تباین دارد و امري مطلااً دیگر است: 
مینوي را نه از طریق تفکر و اندیشه و در هیأت مفاهیم و ماوالت ذهنی، بلکه به کمک 
احساسی خاص و یگانه در وجود آدمی که در مواجهه با آن حایات مرموز و اسرارآمیز، 

 (. 6836)شیروانی، « شود باید دریافتبرانگیخته می
استن داند و معتاد است فروکدر ماابل، پترسون تجربة دینی را امري مافوق طبیعی می

شود. وي در سبب مسخ و دگرگونی آن می -از جمله احساس-آن به هر امر دیگري 
گیراند اي است که شخص از سر میواقعه ]دینی[تجربه »تعریف تجربة دینی آورده است: 

 و )پترسون «)خواه به عنوان عامل و خواه به عنوان ناظر( و نسبت به آن آگاه و مطلع است
 (.6838دیگران، 

اص اصطالح تجربة دینی به معناي خ»کند: نیز تجربة دینی را چنین تعریف می 4آلستون
رود که آدمی در ارتباط با حیات دینی خود کار میاي بهو دقیق آن براي هر گونه تجربه

                                                            
1. Schleiermacher, F.  

2.  Perterson, M. 

3. Otto, R. 

4. Alston, W. 
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دارد؛ از جمله احساس گناه یا رهایی، وجد و سرور، ترس، شوق و تمنا، احساس امتنان و 
 (.6838، 6)النور استامپ و دیگران« هاس و مانند اینسپا

 امري است که در خدمت دین»عربی، تجربة دینی در میان آثار اسالمی و به اعتااد ابن
کند و وجد و شوري روحانی در او نسبت به است و حالت باور دینی را در فرد تاویت می

که بیشتر بر جنبة تجربی بودن آن، بل عربی نهکند. در تجربة دینی، تأکید ابندین ایجاد می
بر دینی بودن آن است؛ یعنی کشف و شهود، نه تنها نباید با آنچه متون دینی مبین آنند در 

ی تر شدن مراد این متون و نیز تاویت باورهاي دینیِ مبتنتعارض باشد، بلکه باید به روشن
 (.6838)کاکایی، « بر این متون کمک رسانَد
تجربة دینی، »بندي کرد: چنین جمعتوان در این حوزه را میتعاریف گوناگون 

ینی هاي داي است که فاعل تجربه در توصیف پدیدارشناختی آن از حدود و واژهتجربه
(. البته باید توجه کرد که منظور از پدیدارشناختی در این 6836نیا، )قائمی« استفاده کند

ادعایی  کند وه بر او ظاهر شده توصیف میتعریف آن است که فاعل تجربه، آن را چنان ک
مبنی بر نحوۀ ظهور آن ندارد. همچنین باید توجه شود که تجربه در این تعریف، منظور 

 رساند.شقّ انفعالی این واژه است و کنشگري و فعالیت فاعل را نمی

 هاي آن. تجربة عرفاني و ویژگي3-2
ود نظرهایی جدي وجعرفانی اختالفحایات این است که در مورد تعریف و حدود تجربة 
گردد که تجارب عرفانی داراي هستة دارد که یکی از اختالفات به این موضوع برمی

گرایان در مشترکی با یکدیگر هستند یا خیر. بر این اساس دو دستة ساختارگرایان و ذات
مکاشفات عارف »شوند. براساس اعتااد دستة نخست: پژوهان دیده میمیان عرفان
ها خود، محصول زمانه و اي از باورها، انتظارات و ذهنیات درونی اوست که اینبرساخته

(. براساس باور دستة 6831)علیزاده و احمدي سعدي، « فرهنگ دینی و سنتی وي است
هاي هاي دینی، زمینهاند با وجود اختالف سنتمکاشفاتی که عرفا گزارش کرده»دوم، 

 هاي مکانی و زمانی، دارايظارات گوناگون عارفان و تفاوتمتنوع فرهنگی، باورها و انت
 (4)همان: « اي مشترکندهسته

                                                            
1. Stamp, E. 
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گرایان در این باره )که امکان تعریف گیشته از این بحث و با قبول ضمنی نظر ذات
به شش  6کند(، تجارب دینی، براساس دیدگاه دیوی تجارب دینی و عرفانی را فراهم می

حسی، وحیانی، احیاگر، مینوي و عرفانی قابل تاسیم هستند. وي نوعِ تجارب تفسیري، شبه
ي هاها و حالتکه عارفان دریافت هنگامی»هاي عرفانی آورده است: در توضیح تجربه

هاي شوند و دریافتهاي خاص رها میکنند و سپ  از آن حالتخاص درونی پیدا می
هاي عرفانی به شمار تجربه ۀزمرها از دهند، گزارش آنگزارش می دیگران خود را براي

 (. 6831)فعّالی، « روندمی
عربی در تعریف مکاشفه )معادل نسبی تجربة عرفانی در در میان آثار اسالمی، ابن

 ]تحقیق[اعلم انّ المکاشفه عند القوم تطلق بإزاء »دیدگاه اسالمی( چنین آورده است: 
عربی، )ابن تطلق بإزاء تحقیق اإلشاره األمانه بالفهم و تطلق بإزاء تحقیق زیاده الحال و

ت به شود: تحایق امانتا(: بدان که مکاشفه نزد جماعت صوفیان بر سه معنا اطالق میبی
 «.فهم، تحایق زیادت حال و تحایق اشاره

پژوهان مسلمان و غیرمسلمان، بنا بر تعریف بیشینة فالسفة دینی و عارفان و عرفان
اند. در این مااله، به دلیل هایی را براي آن برشمردهیخویش از تجربة عرفانی، ویژگ

هایی که استی  در کتاب عرفان و فلسفه براي تجارب عرفانی جامعیت بیشتر، ویژگی
 برشمرده، اختیار شده است که در ادامه به مرور اجمالی هر یک پرداخته خواهد شد.

 نگر. بینش وحداني یا آگاهي وحدت3-2-0
شاید تنها ویژگی محوري در دیدگاه استی ، مسألة وحدانی بودن  ترین ویژگی واصلی

امی تم»داند: ترین مؤلّفة تمامی انواع عرفان میاین تجربه است. وي وحدانی بودن را مهم
ط دهند با یکدیگر همسان و یکسانند و از این رو، فااشیاي متکثري که جهان را تشکیل می

ت حایای است... وحدت یا واحد، تجربه و دهند که واحد و وحدتشکیل یک چیز می
ت ها ممکن اسهاي گوناگون است، اگرچه در برخی طریاتمفهوم کانونی تمامی عرفان

تأکید کمتر یا بیشتري بر آن شده باشد و حتی در بعضی موارد، صراحتاً ذکر نشده باشد. 
در جایی (. 6862)استی ، « شودوحدت چیزي است که ادراک یا مستایماً دریافت می

ت عرفا از توان گفمی»دیگر و به منظور توضیح دستة انفسی تجارب عرفانی آورده است: 

                                                            
1. Davies, B. 
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شوند و از آن پ  من یا نف  بحت بسیط که عادتاً مکتوم یا نف  تجربی رها می« من»قید 
شود. نف  تجربی همان سیالة آگاهی است. نف  بحت بسیط، وحدتی است، پدیدار می
ا کنه تمایز همانپیوندد. این وحدت بیمتکثر آن سیاله را به هم میهاي است که باریکه

 (38)همان: « تجربة عرفان انفسی است

 زماني )انفسي(مکاني، بي. بي3-2-2
زمان د بیاین تجربه، بالضروره بای»مکانی تجربة انفسی باید گفت: زمانی و بیدر مورد بی

(. استی  در کتاب زمان 6861)استی ، « رتندمکان باشد، زیرا زمان و مکان لوازم کثو بی
نظام طبیعی که نظام زمانی است و نظام الهی » و سرمدیت نیز به این موضوع اشاره دارد: 

طوري  کنند بهکه نظام سرمدیت است. در لمحة اشراق عرفانی، این دو نظام با هم تالقی می
 (626)همان: « که آن لمحه به هر دو نظام تعلّق دارد

 . احساس عینیت یا واقعیت3-2-3
به براي این تجر»در مورد تجربة دینی و حالت خاص آن؛ یعنی تجربة عرفانی باید گفت: 

فرد صاحب تجربه ارزش برهانی دارد، زیرا اصل وابستگی چیزي، دلیل منطای بر وجود 
جانبه چیز دیگري است که شیء بدان وابستگی دارد. چنان که مطلق بودن وابستگی و همه

بودن آن، دلیل بر وجود چیزي است که محدودیتی ندارد و از هر جهت بر وجود انسان 
(. عارف در هر دو تجربة آفاقی و انفسی، آنچه را از 6836)ربانی گلپایگانی، « احاطه دارد

ال هاي مبتنی بر خیتواند آن را از سایر تجربهسر گیرانده است به وضوح باور دارد و می
 وس تشخیص بدهد.مانند رؤیا و کاب

 . تیمّن، صلح و صفا و غیره3-2-4
هر تجربة عرفانی براي فاعل آن احساساتی از جن  نشاط، خشنودي و خرسندي به همراه 

هاي ژگیاتو نیست. اتو در برشمردن وی« تسکین»شباهت با تعبیر آورد. این احساسات بیمی
د، اشاره دهجهة قدسی رخ میامر مینوي، پ  از عنصر هیبتناکی به سکونی که پ  از موا

چنین  یابد واین احساس لرزش و هیجان مینوي با رجوع به امر قدسی تسکین می»کند: می
کند و از مواردي است که فهم ماهیت خاصیتی، ناش مهمی در متون مادس ما ایفا می



 3143پاییز و زمستان  | 2شماره  | 3سال  |ادبیات پژوهی در دو فصلنامة علمی عرفان | 222

 

 «هاي زیادي براي مفسران و متألهان پدید آورده استکنندۀ آن، دشواريمعماوش و گیج
 (.6838)اتو، 

 دار، الوهيقدسي، حرمت ]امري[. احساس 3-2-5
ترین عنصر دینی در تجربة عرفانی است و با این ]احساس[ ویژه»استی  معتاد است: 

 «ویژگی احساس تیمّن و نشاط که پیشتر گفتیم، پیوند نزدیک دارد، اما همسان نیست
هیبت »یین این احساس راهگشا باشد: تواند در تب(. باز رجوع به آراي اتو می6862)استی ، 
کند که امري رازآلود در برابر ذهن پدیدار شده و احساسات آدمی را به ارتعاش داللت می

گیاري که هیچ جایی در دهد که کاربرد نخستین ماولة ارزشدرآورده است و نشان می
یا د روانی ما مهزندگی عادي روزمره ندارد، تنها در برابر موجودي که توسط او زمینة مساع

همتاست و به شکلی خاص از هرگونه پییر است. موجودي که در نوع خود بیشده، امکان
(. احساس مواجهه با امري قدسی و الهی، 6838)اتو، « قوۀ طبیعی، ممتاز و متفاوت است

احساسی دینی است که در اغلب موارد منجر به بروز خشوع و خشیت در صاحب تجربه 
 شود.می

 نمایيمتناقض .3-2-1
ف  نما بودن زبان و تعابیر عرفا، صرفاً مربوط به بیان نیست و به ناز نظرگاه استی ، متناقض
گردد. استی  با تمایز قائل شدن بین دو حوزۀ منطق و نامنطق، تجارب عرفانی بازمی

والم عمنطق فاط با بعضی از »داند و اشاره دارد: تجربیات عرفانی را مربوط به حوزۀ دوم می
کنند با همة عوالم و احوال متحاق یا محتمل انطباق دارد، نه چنان که معموالً تصور می
ی ، )است« توان به کار بردممکن. منطق را در هر عالمی که کثرت در آن موجود است، می

پارادوک ، ذاتی تجربة عرفانی است. »(. پراودفوت در این رابطه اظهار داشته است: 6862
ی  صحیح است، اما او مفهوم پارادوک  را عینی کرده و به عنوان کیفیت دیدگاه است

ه، کند. فاعل تجربذاتی تجربه، نه یکی از قواعد عرفانی دانستن آن با آن برخورد می
 (.6877)پراودفوت، « بیندناپییري یا پارادوکسی بودن را وصف متعّق تجربه میبیان
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 فاناپذیري، بنا بر ادعاي عر. بیان3-2-7
ا یک دوراهی کنند بکسانی که تجربة دینی را نوعی احساس تلای می»پترسون معتاد است: 

ناي توان آن را مبناپییر باشد در این صورت نمیرو هستند. اگر تجربة دینی بیانروبه
اي وجود ندارد که مبنایی براي اعتاادات قرار داد؛ زیرا در این تجربه هیچ مضمون عالی

م کند. اما اگر تجربة مضمون و محتواي مفهومی داشته باشد در این صورت اعتاادات فراه
توان آن را مستال از تعبیرهاي مفهومی دانست یا از نادهاي عاالنی ایمن پنداشت. نمی

توانند هر دو وجه را با هم مابول دانند، نمیکسانی که تجربة دینی را احساس صرف می
 (.6838)پترسون و دیگران: « بدانند

ناپییري تجربة خاموشی ضمیر از یک سو ناشی از ماهیت این تجربه بیان»به باور ولیئی 
است که همانا تجربة نیستی و سکوت و سکون است و از سوي دیگر به ماهیت زبان 

گردد که الفاظ آن داللت بر معانی موجود در جهان محسوس یا عالم شهادت دارند برمی
(. برخی عامل مخاطب را 6836)ولیئی، « الم غیب ناتوانندو براي بیان معانی موجود در ع
براي بیان حاایق و مفاهیم عرفانی، چهار مانع موضوع، »دانند: نیز مطلبی قابل توجه می

(. هر کدام از این عوامل به نوعی 6868)رحیمی زنگنه، « متکلم، کالم و مستمع وجود دارد.
 هند.دناپییري را تحت تأثیر قرار میمسألة بیان

د پسنهاي عرفکتاب خود، پ  از اینکه نظریه« عرفان و زبان»استی  در فصل 
 6هاي مجازي بودن زبان عرفا )نظریة دیونوسیوس)عواطف و نابینایی معنوي( و سپ  نظریه
کشد کند و در ادامه به چالش میناپییري بیان میو نظریة استعاره( را دربارۀ موضوع بیان

کند که در جاي خود قابل توجه است. به عایدۀ استی ، پیشنهاد می اي جدید راو نظریه
باید صحبت دربارۀ بیان تجارب عرفانی را به مرحلة حین تجربه و پ  از تجربه تاسیم کرد: 

ناپییر یانناپییر و بنابراین به کلی بدهد به کلی مفهومتجربة عرفانی هنگامی که دست می»
توانی مفهومی از هیچ چیز بیابی، تمایز نمیدر وحدت بیطور باشد. است. باید هم همین

چراکه اجزا و ابعاضی در آن نیست که به هیأت مفهوم درآید. مفهوم فاط هنگامی حاصل 
 (. به تعبیر مولوي:6862)استی ، « اي در کار باشدشود که کثرت یا دوگانگیمی

 

                                                            
1. Dionysius 



 3143پاییز و زمستان  | 2شماره  | 3سال  |ادبیات پژوهی در دو فصلنامة علمی عرفان | 221

 

 شااااودبااوي آن دلااباار چااو پاارّان ماای 
 

  شاااودیهااا جااملااه حیران مآن زبااان 
 

 (6837)مولوي،  

 . تبیین و تحلیل غزلي از مولوي3-3
ی بندي کلهاي عرفانی مولوي است که از نظر دستهاز دیوان شم  از جمله غزل 369غزل 

 اي است مبتنی بر سرقت،وارهشود. این غزل، داستانتجارب عرفانی، آفاقی محسوب می
اي «لولی»کند. مولوي از ي( آن را بیان میاما سرقتی مطلااً متمایز که راوي )عارف، مولو

گوید که در عین دزدي، خواهان دستمزد است و عالوه بر سرقت، جان آدمیان سخن می
 یابد. میرد، بلکه عمري جاویدان میستانی، آدمی نه تنها نمیستاند، اما از این جانرا نیز می

 دزد عااااال لااولاایااان شااااد پاار شااااهاار
 خاارد دارد نااگااه  بااتااوانااد   کااه هاار
 گشاااات یااک لااولی پریررد ماان ماایگاا

 کارد لاولای دساااات خااود در خااون من   
 شااااد خااون ماان انااگااوروار تااا کااه ماای

 کاارد دیاادم کااو کاانااد دزدي ولاایااک  
 کاای گاامااان دارد کااه او دزدي کاانااد 
 دزد خونی بین کاه هر ک  را که کشااات 
 رخاات برد و بخاات داد آنگااه چااه بخاات
 دردهاااا و دردهاااا را صااااااف کااارد

 سااات و او چون مردمکا این جهان چشااام
 ز رشااااک حااق دهاااناام قاافاال کاارد  بااا

 

 دساااتااماازد  بااخااواهااد هاام باادزدد هاام 
 بااباارد  باااري ماارا نااتااانسااااتاام   ماان 
 ی کاارد و مااردچااناایااناام باارد کاالااّ هاام

 خون من در دساااات آن لولی فسااارد 
 فشااااردهااا انااگااور دل را ماای سااااال

 کاارد مااا را باایاان کااه او دزدیااد کاارد 
 خاصااه شااه صااوفی شااد آمد مو سااترد  
 خضااار و الیاااسااای شااااد و هرگز نمرد 

 داماان پاارزر شااااماارد  ساااایاام باارد و 
 پاایااش او آریااد هاار جااا هساااات درد 

 آیااد جاهااان زین مرد خرد تانااگ مای  
 شااااد کلیااد و قفاال را جااایی ساااپرد  

 

 (369)دیوان شم ، غزل 

اي است نیازمند تبیین. مخاطب در همین در این غزل، رمزواره« دزد»واضح است که 
گشایشی دربارۀ آن روست که با آنکه احتماالً در انتهاي غزل، آغاز کار با رمزي روبه

ر خود نماید. به تعبیهاي مولوي الزامی میگیرد، اما پیگیري آن در دیگر سرودهصورت می
 مولوي:
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 بود این ماصااود  و اساات  رمز همه این
 

 همی  آیااد جهااان اناادر جاهااان  کااآن 
 

 (2367)همان: غزل 

کار ونی بهدر غزلیات مولوي با معانی گوناگ« دزدیدن»و به طور کلی مصدر « دزد»واژۀ 
که در عامه نیز رواج دارد، ماصود مولوي از این « سارق/ سرقت»رفته است. گاهی معناي 

 کاربرد است:

 فاارصااااات یااافاات  چااو دزدي درزي
 

 را  رسااااااان جااااماااه  آرد کااام 
 

 (621)همان: غزل 

 شااکرلبی هوس در شاابی هر به دلم دزد
 

 شود می چه عساسای   از روانشاب  کوي سار  در 
 

 (994)همان: غزل 

 دزدي دزدي شاااااود پاانااهااان  کااجااا 
 

 سااات گاارفااتااه کااش زیاار خصااام مااال کااه 
 

 (848)همان: غزل 

« نهانیپ»را نیز هم به معناي صفت مفعولی و هم به معناي کنایی « دزدیده»مولوي کلمة 
 بارها در غزلیات شم  استفاده کرده است:

 یی تو بگزیاده  هماه  وز تویی دیاده  تویی گاوش 
 

 باایااا  ازارب  سااار باار تااویاای دزدیااده یااوساااف 
 

 (81)همان: غزل 

 شااديمی خوبان همراز زديمی چشاامک دزدیده
[ 

 کنون  هاآن ز نشااان یک کو آمديمی زنان دسااتک 
 

 (6733)همان: غزل 

در این غزل، معنایی ویژه دارد که ان  با فضاي سرایش مولوي به « دزد»واضح است که 
ر آن مؤثر باشد. در غزلی دیگر از دیوان تتواند بر دریافت معناي دقیقویژه در غزلیات، می

 شم  که براي غزل مورد بحث ما راهگشاست، مولوي چنین سروده است:
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 مااردمااان مااتاااع و مااال باارد کاااو دیاادم دزد ماان
 کنااد افزونی دزد چاون  اماان  ساالاطاان   از خاواهاناد   
 برد دل دزدان جمله از او که ساالطان آن اساات عشااق
 بردمی دل شااحنگان از او که دزدي آن اساات عشااق
 کو دزد کاان  آماده  جمع شااابنیم ببینی خالااای   ...

 

 ماایااان  از باادزددماای چااون را دزد خااود مااا دزد ایاان 
 امان؟ خواهند کجا از پ  کندمی ساالطاان  چو دزدي
 انموکشاا را ساارکشااان حق برد ساارکش آن پیش تا
 کرانبای  شااحاناگاان    تاو  بایان   دزد آن خادمات   در
 نمیااا در خود او دزد آن کو کااه پاارسااادماای ناایااز او

 

 (6368)همان: غزل 

در چهار بیت آغازین این غزل هم هرگز نه معناي معمول خود و نه معناي « دزد»واژۀ 
دزدد و فریاد کند که دزدها را هم میکنایی دارد. مولوي در اینجا از دزدي صحبت می

گشاید. منظور مولوي هاست و در بیت سوم، خود این رمز را میهمه از دست او بر آسمان
دزد در این غزل و در غزل مورد بررسی ما، عشق است؛ عشای که تشخص یافته است  از

دزدد؟ آنچه در راه رسیدن به خداوند، اضافات آید. اما چه میو در قالب دزدي به میان می
شوند و آنچه از تفرعن با سالک باقی است. پ  سالک اگر هوشیار باشد، نه محسوب می

راحت باشد، بلکه اگر حتی دستمزدي هم از او طلب شد، باید با تنها از این دزدي نباید نا
 دل و جان بپردازد.

 شاابی جسااتاه جمعی کاه چاه دزد آماد     در نیم
 سااان زان همه بانگ با بااانگش شااد آمیختااه

 و هو معکم یعنی بااا توسااات در این جسااتن 
 

 او دزد آن و آماد  دزد گویاد هامی  دزد آن و 
 مو یاک  شاااانغلغلاه  در باانگش  نشااود پیادا 
 جو را او طلب در هم جوییمی تو کاه  آنگاه 

 

 (2672)همان: غزل 

معرفی کرده « و هو معکم»در این غزل نیز مولوي دزد مورد نظر خود را با تضمین 
به عنوان « دزد»آید که مولوي گاهی از واژۀ است. از مجموعة این سه غزل چنین برمی

که مولوي از آن بهرۀ عارفانه « ديدز»کند. وجه دیگر نمادي براي حق تعالی استفاده می
اي هشب است. این ویژگی در بافت عارفانة غزلبرد، رخداد معمول آن در شب و نیمهمی

مولوي به نوعی یادآور اهمیت شب براي عارف و رخداد عرفانی )کشف و مشاهده( است: 
ر آنات و دهاست ها و سرانجام به سوي ناشناختهها و ناشنیدهشب فرصتی به سوي نادیده»
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شب است که انسان توانایی رها شدن از عالم ناسوت به سراپردۀ عالم ملکوت را خواهد 
 (. مولوي بارها اهمیت شب را مورد تأکید قرار داده است:6836)فعّالی و دیگران، « داشت

 رحاامااتاای گاانااج چااو آیااد پاادیااد شااااب
 

 سااااعااتاای  یااک خااود حاارص از رهاانااد تااا 
 

 سوم( دفتر: 6837 )مولوي،

ت    شاااب  حاواس  و فاهام   کشااتای  هشااکساا
 

 یااأس نااه و خااوف نااه مااانااده، اماایاادي نااه 
 

 ششم( دفتر: )همان

وجوش روزانة در اندیشة موالنا، شب فرصتی مغتنم است که آدمی از حرص و جنب
یابد که به راز و نیاز بپردازد و از آنجا که فهم و حواس شود و فرصتی میخویش فارغ می
ز بیشتر در این هنگام و فراتر رفتن از حواس عادي گراید، مکاشفات نیاو به تعطیلی می
 پییرد.صورت می

گیرد، تالش دزد براي پنهان شدن وجه دیگر دزدي که مولوي از آن بهرۀ عارفانه می
کند، گونه که دزد سعی بر پنهان داشتن خویش از مردمان میبه طرق گوناگون است. همان

نده دهد و این سرقت در نهایت به سود بنجام میحق تعالی نیز با آنکه سرقتی از لون دیگر ا
است، بر آن است که پنهان بماند و هم از این روست که در استفادۀ رمزگونه از دزد در 

زند تا هویت حایای او آشکار غزلیات عرفانی مولوي، دزد، خویش را در میان مردم جا می
ر از شده است و باقی فاط خبهنشود. به واقع، حق تعالی فاط براي عارفِ راوي غزل شناخت

 یابند و فاعل آن و چند و چون خود واقعه را هرگز درنخواهند یافت.رخداد می

 هاي تجربة عرفاني در غزل. بررسي ویژگي3-3-0
پیش از این گفته شد که استی  هفت ویژگی براي تجربة عرفانی بیان کرده است. در 

از دیوان غزلیات شم  پی  369ا در غزل هایی رادامه، نگارنده سعی دارد این ویژگی
هاي مورد بحث پژوهشگران در یک بگیرد. واضح است که محاق شدن تمامی ویژگی

غزل، امري دیریاب و دشوار است، اما دربارۀ غزل مدنظر این پژوهش، تالش خواهد شد 
 گانه، رهگیري و تببین شود.هاي هفتکه تمامی ویژگی
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 نگراهي وحدت. بینش وحداني یا آگ3-3-0-0
تعالی است. حق تعالی  در بخش قبل توضیح داده شد که دزد در این غزل، رمز و نماد حق

شود در پوشش یک سارق یا به تعبیر اي که نمود آن در غزل مولوي دیده میدر مکاشفه
گیرد تا بتواند آمادۀ ظهور حق شود. ، تمامیت بنده را از او می«دزد خونی»بیت هشتم، 
تابد در جایی حضور داشته باشد که جز او ساکن است و معناي هی هرگز برنمیغیرت ال

هاي میموم در متون عرفانی نیز برخاسته از همین موضوع است. حق تعالی ابتدا دارایی« فنا»
گیرد تا جز حق و در نهایت تمامی آنچه در نظر سالک جاهل ارزشمند است از او می

تجربه نگر و آگاهی وحدانی صاحببیانگر بینش وحدت چیزي با او باقی نماند و همین،
توان در ابیات )مولوي( در این غزل است. نمود بارز این ویژگی تجارب عرفانی را می

وجو کرد؛ جایی که مولوي از گرفتن باالترین دارایی هر انسان هشتم و نهم غزل جست
ة زندگی خضر و الیاس اي از گونگوید که این مرگ، زندگی دوباره)جان( او سخن می

 است.
براي  «کیفیت معرفتی»تواند مؤید ویژگی همچنین این برداشت از غزل مولوي می
ه حاالت حاالت عرفانی خیلی ب»پژوهان، تجربة عرفانی باشد. به عایدۀ برخی دیگر از عرفان

 هکنند، این حاالت شبیاحساسی شبیهند، اما از نظر کسانی که این حاالت را تجربه می
حالت دستیابی به معرفت نیز هستند. به زعم عرفا، آدمی از طریق حاالت عرفانی به عمق 

یابد که با عال و استدالل میسر نیست. این حاالت اشراق، مکاشفه و الهام حاایای دست می
سرشار از معنا و اهمیتند و هرچند قابل بیان و توصیف نیستند، اما احساس حجیتی به آدمی 

(. ممکن است علت نپرداختن 6866، 6)جیمز« رودتا پایان عمر اثر از بین نمیبخشند که می
ده به واقع ش پژوهان به این ویژگی معرفتی بودن، این باشد که معرفت حاصلبرخی عرفان

 هاي یکهمین وحدت و وحدانیت است. به هر صورت، اگر معرفتی بودن را جزو ویژگی
ز این غزل، لزوم گیر از هر آن چیزي که موجب تجربة عرفانی بدانیم، معرفت حاصل ا
شود، حتی اگر این حجاب جان سالک باشد براي رسیدن حجاب میان عاشق و معشوق می

 به محبوب و معشوق حایای و واحد مطلق است.

                                                            
1. James, W. 
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 زمانيمکاني، بي. بي3-3-0-2
 يزمانی محض رخ داده است و صحبت از زمان و وقایع براتجربة عرفانی مولوي در بی

این تجربه، صرفاً مربوط به نمود این تجربة عرفانی در عالم تکثر است، اما در بیت چهارم 
فشرد و این دزدد و همچون دانة انگوري میو پنجم، سارق )لولی( از مولوي دل او را می

شناسی آن، ها فشردن دل، عالوه بر بُعد زیباییدهد. این سالامر را سالیان دراز ادامه می
زمانی تجارب عرفانی است. در واقع، تجربة عرفانی در زمانی و مکانی یژگی بیحامل و

دهد و از همین رو، در این تجارب، شبیه چیزي که خارج از زمان و مکان معمول رخ می
گیري جهان مادي دیگر هاي اندازهافتد، مایاسهاي عادي اتفاق میدر خواب براي انسان

 کارآیی خویش را نخواهند داشت.

 . احساس عینیت یا واقعیت3-3-0-3
ات و مخاطب اي با کلمکند و به گونهشاعر آنچه بر او گیشته را با جزئیات کامل تبیین می

شود، کند که هرگز شکی براي شنونده در مورد صحت روایتی که بیان میبرخورد می
بهه، اي شون ذرهشود. مولوي کامالً آنچه را دیده باور کرده و به همین سبب، بدایجاد نمی

 اي هم ندارد که این حکایتدارد. مولوي حتی اشارهآن را به شکلی عینی و واقعی بیان می
را در خواب دیده یا در حالتی بجز صحو. حادثه براي عارف کامالً عینی و کامالً واقعی 

 هاي تجارب عرفانی ناب است.رخ داده است و این از ویژگی

 و غیره . تیمّن، صلح و صفا3-3-0-4
ه با وجود بخشد کتجربه میاستی  معتاد است که هر تجربة عرفانی، احساسی به صاحب

نامگیاري مشابه، هیچ سنخیتی با این احساسات در جهان مادي ندارد. احساسی که در این 
غزل جاري است، شگفتی توأم با آرامش است؛ شگفتی از آن جهت که شاعر در ابیات 

دارد شده را بیان می و هفتم، اعجاب خود از حوادث مشاهده مختلف از جمله بیت ششم
العاده بودن حوادث، نشانی و نمودي از آشفتگی و آرامش از آن جهت که با وجود خارق

 شود.در خالل ابیات دیده نمی
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 دار، الوهيقدسي، حرمت ]امري[. احساس 3-3-0-5
توان در بیت دوازدهم و در کلمة یترین نشانة قدسی بودن حادثه از دیدگاه مولوي را ممهم

بندي مولوي است از غزل و به وجو کرد. این کلمه به نوعی جمعجست« حق»کلیدي 
کند که به عایدۀ او، تمامی آنچه دیده است و بر او گیشته است، وضوح آشکار می

شد و جز به مدد وي العاده است که جز به اذن حق روایت نمیسري و خارقاي آنواقعه
 یافت.ابلیت بروز در قالب کلمات را نمیق

 نمایي. متناقض3-3-0-1
هاي تجربة عرفانی در بیت آغازین غزل مورد بحث نمایی به عنوان یکی از ویژگیمتناقض

 اي آشکار دارد.و همچنین در بیت هشتم، جلوه
شود؛ مولوي نسبت به وجود دزدي هشدار عاشاانه آغاز می -شعر با هشداري عارفانه

کند. کند، بلکه در ازاي دزدي خود دستمزدي هم طلب میدهد که نه تنها دزدي مییم
کند. آمیز است که راه را براي برداشت عرفانی از غزل هموار میدر واقع، همین بیان تناقض

قاعده بر آن است که دزد، پ  از دزدي گریزان باشد، اما مولوي در بیان متناقض از دزدي 
 داند.زدي خویش را شایستة دستمزد نیز میگوید که دسخن می

نماهاي رایج ادبیات عرفانی در نظرگاه مولوي دیده در بیت هشتم نیز یکی از متناقض
کشد، اما چه کشتنی؟ دزد غزل مولوي )حق تعالی( میشود؛ مرگی که زندگی است. می

یده است. خشبخشد، از آن سان که خداوند به خضر و الیاس بکشتنی که زندگی جاوید می
این در واقع معناي صریح فنا در عرفان است، از بین رفتنی که باایی دائمی است و به نوعی 

دَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمُواتاً بَلْ أَحُیاءٌ عِنْ ال تَحُسَبَنَّ الَّذِینَ وَ﴿یادآور این آیة شریفه است: 
 فان ایرانی در قصیدۀ سنایی:و همچنین یادآور سنت عر ﴾6رَبِّهِمُ یُرْزَقُونَ

 خواهی زنادگی  می اگر مرگ از پیش دوسااات اي بمیر
 

 ماا  زا پیش گشاات بهشااتی مردن چنین از ادری  کاه  
 

 (6838 )سنایی،
 

                                                            
 616عمران، آیة لآ. سورۀ 6
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ها نام برده شده است، دو پیامبري هستند که خضر و الیاس که در غزل مولوي از آن
 حیات و در نتیجه، حیاتیناطة مشترک آن دو دست یافتن به آب زندگانی، چشمة آب 

جاویدان است. به دلیل تشابهات فراوان میان این دو، برخی مفسران، این دو را در اصل 
 (.6862اند )ر.ک: خزائلی، یک نفر دانسته

دزدد و به جاي آن بخت و این دزد رخت )اثاث دنیوي( و سیم )مال ناپایدار( را می
 کند. رسم استمندتر است، نصیب عارف میشده ارزشزري که به مراتب از اموال دزدیده

گوید که اگر مشکلی وجود دارد، تنها که از دزد و قاتل فراري باشند، اما مولوي می
تجربة عشای موالنا او را بدین »گشاي آن، چنین دزدي است. به عبارت دیگر، مشکل

 ود رااي خونخوار خوصف مهم عشق رهنمون شد که عشق لطیف آسمانی، ابتدا با چهره
جویان یمجویان و سها که مرد صحنة پیکار نیستند، عاب بنشینند و نامدهد تا آننشان می

از کام گرفتن از آن معشوق سیمگون، نومید شوند و سپ  فاط دلیران و پاکبازان با او 
 (.6834)سروش، « سودا کنند

 ناپذیري، بنا بر ادعاي عرفا. بیان3-3-0-7

هاي عرفانی دیگر نیز از آن بهره گرفته است، بسیاري غزلاي که در مولوي به شیوه
دهد. آنچه مولوي بیان بندي غزل خویش را به موضوع خاموشی اختصاص میپایان
کند، نمود تجربة عرفانی اوست که در عالم تکثر به بیان آمده است وگرنه در حین می

ربة از ارآیی ندارد تا تججهانی، زبان سالک هرگز کتجربة اصلی به دلیل غلبة شدیدي آن
سر گیراندۀ عارف را به بند کلمات بکشد. در تکمیل بحث ویژگی بینش وحدانی در این 

از خود خالص یافتن همان فنا یا رهایی از منِ تجربی و رستن از »توان گفت: مرحله، می
ه کیابد و از همین ماام است کفر و ایمان است و در همین ماام است که فرامن تحاق می

ید گوگوید در حالی که خاموش است و می. سخن میگویدنماید که سخن میمولوي می
 (.6833)پورنامداریان، « گویدخاموش است در حالی که سخن می

است.  هاي عرفانیناپییري تجربهبندي غزل مولوي، بیانگر ویژگی بیانپ  پایان
ید کند که کلباز اشاره میمولوي اشاره دارد که رشک حق سبب توقف غزل شده است و 

این سرایش هم در دست خداوند بوده است و پ  از اتمام اجازه، جایی سپرده شده که 
 شاعر )عارف( تا اذن بعدي به آن دسترسی نخواهد داشت.
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گران شود که پژوهشتجارب عرفانی را نیز یادآور می« انفعالی بودن»این مسأله، موضوع 
این  اند. براساسهاي تجربة عرفانی برشمردهرا از ویژگی مطرحی همچون ویلیام جیمز، آن

توان با اعمال ارادي مادماتی نظیر متمرکز کردن وارد شدن حاالت عرفانی را می» ویژگی 
عرفا  هايهاي دیگري که در دستورنامهحواس یا با انجام برخی حرکات بدنی یا به شیوه
د کندهد، احساس میه عارف دست میآمده است، تسهیل کر، اما وقتی که این حالت ب

« اش را از دست داده و گویی نیروي برتري او را به تسخیر خودش درآورده استاراده
 (.6866)جیمز، 

توان این به وضوح می -هاي انفسیبه ویژه در غزل-هاي عرفانی مولوي در عموم غزل
عبیر سپاري سرایش به تنسپردن عنان غزل به کسی دیگر )خداوند( را مشاهده کرد. این برو

 ض است.اختیاري محپژوهان، بیانگر انفعالی بودن تجربه و قرار داشتن شاعر در بیعرفان

 گیريبندي و نتیجهجمع
ة هاي تجرباز دیوان شم ، غزلی عرفانی از نوع آفاقی است که تمامی ویژگی 369غزل 

انی، مکبی-زمانیبی نگر،عرفانی از نظرگاه استی  )بینش وحدانی یا آگاهی وحدت
دار احساس عینیت یا واقعیت، احساس تیمّن و صلح و صفا، احساس امري قدسی و حرمت

ناپییري( را داراست. این غزل از آنجا که ضمن روایت خود نمایی، و بیانو الوهی، متناقض
از میان رفتن عاشق براي تحاق حضور معشوق عرفانی )خداوند( را داراست، بینشی 

ساخت خود، مسیري از سمت تکثر به وحدت را حور دارد؛ یعنی غزل در ژرفموحدت
 کند.طی می

تجربة عرفانی فرازمانی است و فاط به سبب اشتراکی که با زمان عادي دارد، عارف 
تواند از زمان تاریبی رخداد آن حکایت کند. برخی اتفاقات این غزل از منطق جهان می

ن در زمانی که مایاس آن با زمان معمول همخوانی ندارد گیرد و رخداد آمادي فاصله می
 زمانی تجارب عرفانی است.که این ویژگی، بیانگر ویژگی بی

عارف از آنچه بر او گیشته مطمئن است و ایمانی عمیق به رخدادي که از سر گیرانده، 
عی ی و واقوارۀ این غزل را به شکلی کامالً عینعارف، داستان -دارد. مولوي به عنوان شاعر

اي که اي است که احساس عینیت و واقعیت تجربهکند و شیوۀ بیان او به گونهروایت می
 کند.ح  کرده است، به مخاطب منتال می
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پژوهان، ماهیت حایای تجربة عرفانی، احساس تلاّی شود، اگر همانند بسیاري از عرفان
ه از لحن مولوي ضمن این غزل از جهتی بیانگر احساس ویژۀ شگفتی و آرامش است ک

شود و از جهت دیگر، احساس قدسی بودن و الوهی بودن تجربة جاري وقایع آشکار می
 شود.در بیت پایانی، تثبیت می« حق»در غزل، بویژه با کلمة 

هایی که میان زمان و مکان رخداد و روایت عارف از تجربة خویشتن به سبب تفاوت
وع، متکلم، کالم و مستمع، وجود دارد، وقتی به نین موانع حکایت دقیق اعم از موضهم

هاي منطای همراه است. غزل مورد بررسی در گوییرسد، غالباً با تناقضعرصة بیان می
دزدد و طالب مزد است و کسی که اي از ابیات، حاوي تناقض است؛ دزدي که میپاره
 بخش است.کشد، اما کشتن او زندگیمی

یوۀ بسیاري دارد؛ مولوي به شاپییري تجربة عرفانی را بیان مینبیت پایانی غزل نیز بیان
 شودگیرد و یادآور میهاي عرفانی خود راه خاموشی را به دستور الهی پیش میاز غزل

سرایش همین ابیات محدود هم از عهدۀ وي خارج بوده و بدون لطف الهی، همین 
 ماند.ناپییر باقی میهایی که سروده شد نیز بیانشمّه

در خالل بررسی مشخص شد که غزل مولوي از دو ویژگی کیفیت معرفتی و انفعالی 
د نیز برخوردار انبراي تجربة عرفانی بیان کرده -بجز استی -پژوهان بودن که برخی عرفان

پژوهان همچون ویلیام جیمز، تجربة عرفانی، است. اگر بنا باشد بنا بر نظر برخی عرفان
خاطب روایت عارف منتال کند، معرفتی که تجربة مولوي در پی معرفتی را به عارف یا م

اري سپانتاال آن است، گیر از همة دارایی وجودي براي رسیدن به واحد مطلق است. برون
سرایش و دادن عنان کالم به خداوند نیز بیانگر انفعالی بودن غزل و قرار داشتن شاعر در 

 است. اختیاري محض و بدل شدن به زبان حقموضع بی
 بود که با توجه به« دزد»مطلب دیگري که در این غزل اهمیت داشت، پیگیري رمز 

هاي مولوي در دیوان شم ، مشخص شد که این واژه رمزي است براي خداوند سایر غزل
و هرگز معناي معمول و ناپسند خود را ندارد. خداوند به عنوان تنها خیرخواه حایای عارف 

رباید تا پ  از این تخلی راه هاي ناپسند وي را میلک، ویژگیو مصلح مطلق عالم از سا
 براي تحلی به صفات پسندیده و تجلی خداوند بر دل عارف هموار شود.
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