
 
 تبیین جایگاه هوش معنوی در مثنوی معنوی

تقدیم به روح ملکوتی استاد عرفان و معلم اخالق 

 شادروان دکتر علی غفاری

آموختة زینب کاظمی کوهساره، دانش       

 ادیان و عرفان دانشگاه محقق اردبیلی

راد، دکتری زبان و ادبیات فارسی پیام فروغی

 دانشگاه محقق اردبیلی

 چکیده

گرویی بر  معنوی، کاربرد معنوّیت بررای پاسر هوش 

ی شناسران های بنیادین هسرتینیازهای ذهنی و پرسش

انسان است ک  بر پایة عقاید دینی ب  کار گرفتر  

شرود و نقرش اساسری در یر مین سرومت روانری و می

مثنوی مولوی، ب  عنروان  هدفمند کردن زندگی دارد.

رسی، سرشار یرین منبع منظوم عرفانی در ادب فامهم

های هوش معنوی است ک  شناسرایی و ی مر  از مؤلف 

یواند سالکان را در مسریر رسریدن بر  ها میدر آن

مقصد راهبر باشد و مخاطبان عام نیز با اسرتفاده 

های یعلیمی آن، ب  آرامش درونری برسرند  از جنب 

ب  همین دلی  بررسی هوش معنوی در مثنروی معنروی 

ر مطالعة حاضرر یروش شرده ضرورت فراوانی دارد. د

هرای هروش معنرور در است ب  یبیین مفهوم و مؤلف 

مثنوی مولوی پرداخت  و برا اسرتفاده از آررآن و 

شناسان، مورد دآت و بررسری آررار هار رواندیدگاه

هرای هروش معنروی در مثنروی کاربرد مؤلفر گیرد. 

معنوی بیانگر این است ک  مولوی پاسخی متناسب با 

ت بر  خردا و هسرتی یافتر ، و برا درک خود، نسرب

اعتقاد ب  خدای آفریننده، مخاطب را ب  زیبانگری 

های هوش معنروی در و آرامش دعوت کرده است. مؤلف 

های دین اسروم، بر  مثنوی معنوی، منطبق با آموزه

آورِد وحی الهی برای پرورش ویژه آرآن است  لذا ره

 جان مولوی و یعالی بخشیدن بر  او جهرت شرکوفایی

 ها در درک امور فرا مادی است. آابلیت و یوانایی

نوی، دیرن، مثنروی کلمات کلیددی   خردا، هروش مع

 معنوی، وحدت در عین کثرت.

 

 



 
 

 

 

 

 

 مقدمه

های دینی شناسان، یوج  ب  آموزهاز دیدگاه روان

و معنویت موجب رهایی از پراکندگی فکری، رسیدن 

شناسان  های هستیب  آرامش درونی و کشف پاس  پرسش

شود و ب  یبع آن، زندگی انسان شک  هدفمند ب  می

-گیرد و یعام  انسان و طبیعت معنادار میخود می

ی یکی از نیازها منزل  یوج  ب  معنویت، ب »شود. 

-هار علم روانهار درونی انسان، و پیشرفتو کشش

شناسی جدید و ماهیت پویا و پیچیدة دهکدة جهانی 

ب  ُبعد معنور زندگی در برابر ها سبب گرایش انسان

(. 136: 1391هدایتی و زریباف، «)ُبعد مادر شده است

زیستی شناسی، علوماین گرایش، دانشمندان علم روان

های نظران حوزة دین را ب  بحث و یحقیقو صاحب

منطقة »متعدد واداشت  است. برآیند یحقیقات، کشف 

پشت هار گیجگاهي بود ك  دآیقًا در بخش لپ« خدا

ناحیة گیجگاهي آرار دارد. در این منطق ، با 

یحریك مصنوعي آن، مفاهیم معنور از آبی  دیدار 

با خدا، گفتگور دیني، از خودگذشتگي، فداكارر، 

شود ها پدیدار ميدوستي و مانند اینانسان

(. بر اساس این 8: 1388)فرامرزی و همکاران، 

ن بار نخستی 1996در سال 1یحقیقات، رابرت ایمونز

( اشاره کرد و در S.Qب  ُبعد معنوی هوش انسان)

-ار از یوانایيیعریف آن گفت: هوش معنور، مجموع 

گیرر از منابع دیني و مفهومي است. ها برار بهره

هار هوش و معنویت را در یك سازه هوش معنور سازه

یركیب نموده است  در حالي ك  معنویت جستجو برار 

یابي، هشیارر باال و یافتن عناصر مقدس، معنا

یعالي است. هوش معنور شام  یوانایي برار 

یواند كاركرد استفاده از چنین موضوعات است ك  می

                                                           
1- R. A. Emmons 



 
بیني كند و منجر ب  یولید و سازگارر فرد را پیش

: 1391و نتایج ارزشمندر گردد.)زارع و همکاران، 

60) 

یواند شکلی از ایمونز معتقد بود ک  معنویت می

ود  زیرا عملکرد و سازگاری فرد را هوش یلّقی ش

کند ک  افراد هایی را مطرح میبینی و آابلیتپیش

سازد ب  حّ  مسائ  بپردازند و ب  را آادر می

شان دسترسی داشت  باشند )خزایی، اهداف متعالی

( لذا هوش معنور را شام  پنج مؤلف  33: 1389

. یوانایي برار 2. ظرفیت برار یعالی 1دانست: 

. یوانایي برار 3هار هشیارر عمیق ة حالتیجرب

خدایي كردن و یقدس بخشیدن ب  امور روزان  

.یوانایي برار سود بردن از منابع معنور برار 4

(. با 9:1389. ظرفیت پرهیزگارر )رجایي، 5ح  مسائ  

ها و وآایع یوان از یک سو با ناشناخت این هوش می

، با پاس  نشدنی مواج  شد و از سور دیگربینیپیش

ها، ب  سؤاالت فلسفی دربارة زندگی و درك واآعی آن

ب  جریان بعضًا دشوار زندگی معنا و مفهومی عمیق 

بخشید و آن را ارزشمند کرد  لذا این هوش، ورار 

شناسی و حتی درمان بسیارر مسائ  آراردادر روان

ی امروز دانست  شده است از دردها و مشکوت جامع 

  ب  نق  از زوهر و 142: 1391ف، )هدایتی و زریبا

یوان از این هوش می(، همچنین 64: 2004مارشال، 

دهي و یفسیر مجّدد یجارب خود بهره برار چارچوب

گرفت و این فرایند آادر است از لحاظ 

پدیدارشناختي ب  رویدادها و یجارب فرد، معنا و 

 ارزش شخصي بیشترر بدهد.

حوزة علم  پرسش در بارة چیستِی هوش معنوی در

شناسی آرار دارد و ُجستارهای انجام شده در روان

مورد آن، اغلب مبتنی بر کارکرد و ی ثیر هوش 

های مختلف با یکی  معنوی بر رفتار افراد سازمان

های نام های میدانی و استفاده از پرسشبر پژوهش

های شناختی است  اما بررسی و یحلی  مؤلف روان

ای م ادبی، بحثی بینارشت هوش معنوی در متون مه



 
های روانی درونی و ویژگی یواند شخصیتاست ک  می

 پدیدآورندگان آثار را یبیین کند.

 پیشینة پژوهش

در مورد ارتباط هوش معنوی و مثنوی معنوی  .1

هایی انجام گرفته است که عبارتند از  پژوهش

های هوش معنوی در مثنوی تحلیل شاخصه»مقالۀ 

« ر نظریه رابرت ایمونزمولوی با تأکید ب

زاد و همکاران؛ مقاله ( از تهمینه مستعلی1399)

های هوش معنوی بر اساس مثنوی شناسائی مؤلفه»

( از حسین زارعی متین و 1399« )معنوی مولوی

ادب  های هوش معنوی درواکاوی مؤلفه»همکاران؛ 

( از ملک 1398«)عرفانی با تکیه بر مثنوی موالنا

مثنوی »محمد فرخزاد و مژگان زارع کهن؛ مقالۀ 

« مولوی، هوش معنوی و لذات فلسفه برای کودک

 (از نزهت نوحی.1398)

 بحث و بررسی

یرین کتاب یعلیمی و عرفانی مثنوی معنوی، مهم

است ک  هدف مولوی از سرودن آن، برانگیختن 

انسان برای رسیدن ب  مقام اصلی اشتیاق 

خود)نیستان( و منزلگ  حقیقت است  لذا زبان 

ها گویای وجدان بیدار است ک  با نفیر خود، انسان

 کند.را ب  یهذیب نفس و سپس کشف شهودی دعوت می

طرح دآایق عمیق در لباس زیبای شعر ب  زبان »

ساده یوأم با انواع امثل  و حکایات سبب شده است 

موم مردم، هر یک ب  فراخور استعداد از این یا ع

ای آاب  خرمن پربرکت خوش 

های (. بررسی مؤلف 594: 1382 )آشتیانی،«برچینند

ویژه مثنوی معنوی، هوش معنوی در آثار مولوی، ب 

گویای این واآعیت است ک  مولوی ب  مقام روحانی 

یوان گفت یصویری ک  از انسان کام  و رسیده و می

معنوی در آثار او ارائ  شده، یصویری از هوشمند 

های یرین ویژگیخوِد او در آیینة آثارش است. مهم

 هوش معنوی در دفتر اول مثنوی معنوی عباریند از:

https://www.magiran.com/paper/2084790
https://www.magiran.com/paper/2084790


 
 سطح باالی هوشیاری

هوش معنوی این یوانایی را دارد ک  انسان را 

با آدریی بریر و وجودی مقدس پیوند دهد و از این 

سبت ب  عالم روحانی ایجاد طریق، نوعی هشیاری ن

افرادی ک  هوش معنوی  (.Sisk & Torrance,2001: 7کند )

باالیی دارند، ظرفیت یعالی داشت  و یمای  باالیی 

بناب و )غبارر نسبت ب  هشیاری دارند

(. مولوی هوشیاری را ب  دو نوع 135: 1386 همکاران،

کند. هوش جزوی و کّلی)عق  ک  هوشمند( یقسیم می

ی همان هوش معنوی است ک  انسان را ب  سوی کلّ 

دهد و سبب آطع وابستگی انسان عالم روحانی سوق می

 شود.از یعّلقات ماّدی می

جمل  حیروان را پری 

 انسررررران بکرررررش

هش چ  باشد؟ عق  کّ  

 هوشرررررررررررررمند 

 

جمل  انسان را بکش  

 از بهر ُهش

هوش جزوی، هوش بود 

 اما نژند

: 1375)مولوی،     

1/3309-3310) 

با وجود اینک  همواره ی کید مولوی بر این  

اعتقاد دارد  « غفلت»نوع هوش است، بر لزوم وجود 

ب  این دلی  ک  صرف هشیاری نسبت ب  عالم 

روحانی، انسان را از پرداختن ب  امور دنیوی باز 

اکنون عالم ب  غفلت »دارد. بر اساس اعتقاد او می

آائم است. اگر غفلت نماند این عالم نماند. شوق 

خدا و یاد آخرت و سُکر و وجد، معمار آن عالم 

ی آن رو نماید ب  کلی ب  آن عالم است. اگر هم 

 .(۵۲: ۱۳8۱، مولوی«)رویم و اینجا نمانیم

استن ایرن عرالم ای 

 جررررران غفلتسرررررت

هوشیاری زآن جهانست 

 و چررررررررررررو آن

آفترراب و هوشرریاری 

 حررررررر ، یرررررر 

 

هوشیاری، ایرن جهران  

 را آفتسررررررررررررت

غالب آید، پست گرردد 

 ایررررررن جهرررررران

هوشررریاری آب، ویرررن 

 عررررررالم، وسرررررر 

: 1375)مولرررروی،     

1/2066-2086) 



 
از دیدگاه او هشیاریِ کام  نسبت ب  این دنیا 

نیز پسندیده نیست  این نوع هشیاری ب  دلی  

بین یادکرِد گذشت  و آینده، باعث ایجاد حجاب 

 شود.انسان و خدا می

راه فررانی گشررت ، 

 راهرررری دیگرسررررت

هسسررت هشرریاری، ز 

 یررراد مرررا مضررری

آیش اندر زن ب  هر 

 دو، یررا برر  کرری

 

زانک  هشیاری، گناهی  

 دیگرسررررررررررررررت

ماضررری و مسرررتقبلت، 

 پرررررررده خرررررردا

ّپر گره باشی از ایرن 

 هرررر دو چرررو نررری

: 1375)مولررروی،     

1/2200-2202) 

 هااستقبال از تفاوت

ها سبب احترام و ارزش نهادن یفاوت استقبال از

ها و عقاید مختلف و متضاد ها، دیدگاهب  خواست 

پذیری، شود  چنین نگرش بر میزان انعطافمی

)رستمی،  افزایدیادگیری و یمای  افراد ب  رشد می

های شخصّیتی (. این طرز نگرش، از ویژگی25: 1393

ها هشود فرد با گروهوشمند معنوی است ک  باعث می

های متفاوت همبستگی داشت  باشد. مولوی و شخصّیت

ها های رایج در میان افراد و گروهبا یفاوت

گذارد. او بر ها احترام میسازگاری داشت  و ب  آن

های ظاهری و سازگاری حّ  یعارضاین باور است ک  

ها با یکدیگر، مستلزم وجود انسان افراد و فرآ 

انسان »این دلی  ک  کام  و صاحب سّر است  ب  

کام ، مظهر جمایع اسماء و صفات الهی است و صفت 

آهر و لطف را یوأمان دارد  پس با همگان، اعم از 

 (. 55 :1384)زمانی، « صالح و طالح معاشرت کند

من ب  هرر جمعّیتری 

 نررررراالن شررررردم

 

-جفت  بدحاالن و خروش 

 حرررررراالن شرررررردم

)مولوی،             

 (5بیت /1: 1375

معتقد است ک  زندگی حاص  هماهنگی مولوی 

اضداد ظاهری است. این یضاّد ظاهری منجر ب  ایجاد 

هر دو »شود. بنابراین ها مییعادل بین پدیده



 
اند. شب پدیده، یاریگر همدگرند و همة اضداد چنین

-اگرچ  ضّد روز است اما یاریگر اوست و یک کار می

خیره کنند. اگر همیش  روز بودی چشم و سر و دماغ 

ی ماندندی و دیوان  شدندی و معط ]...[ پس جمل 

نماید، نسبت ب  حکیم، اضداد، نسبت ب  ما ضّد می

 (.213: 1381مولوی، «)کنند و ضّد نیستندهم  کار می

ء زنررردگانی آشرررتی

 ضّدهاسررررررررررررت

لطف حق این شیر را 

 و ایرررن گرررور را

 

مررررر  آن کانرررردر  

 میانشان جنر  خاسرت

ِالف دادسرت ایرن دو 

 را ضررررررررررّد دور

: 1375)مولرررروی،    

1/1293-1294) 

داشتن انبیای الهی نیز ک  برای هدایت و زنده نگ 

بودند از نظر شیوه و مسلک،  دل مردم مبعوث شده

ها رستگاری اختوف صوری داشتند  ولی هدف همة آن

 مردم بود.

آن دو انبرررررازان 

 گرررازر را ببرررین

آن یکرری کربرراس را 

 در آب زد

باز او آن خشرک را 

 کنرررردمررررییررررر 

لیررک ایررن دو ضررّد 

 نمرررررااسرررررتیزه

هر نبی و هرر ولری 

 را مسرررلکی اسرررت

 

هست در ظراهر خوفری  

 زآن و زایرررررررررن

وآن دگر همباز خشکش 

 کنررررررردمررررررری

همچو ز اسرتیزه بر  

 ینرردضررد بررر مرری

یکدل و یک کار باشد 

 در رضرررررررررررررا

بررد لیک، با حق مری

 جملررر  یکررری اسرررت

: 1375)مولرررررروی،  

1/3082-3086) 

-های موجود در پدیدهیفاوت مولوی با استقبال از

پذیرد و ناِر او را همچون ها، رضای الهی را می

 نهد:نور، و جفای او را همچون مهر او یمکین می

عاشقم بر آهر و بر 

 لطفرررررش بجرررررد

وهللا ار زین خرار در 

 بسرررررتان شررررروم

بوالعجب من عاشق این  

 هررررررر دو ضررررررد

همچو بلبر  مرن زیرن 

 سررربب نررراالن شررروم



 
: 1375)مولررررروی،    

1/1570-1571) 

 خودآگاهی 

ی مرکزر سیستم روانی و محور ب  منزلة هست « خود»

شخصیت انسان است ک  مظهر وحدت، کلّیت، نظم و 

یعادل در شناخت، هیجان و رفتار است و موجب 

انسجام، یکپارچگی، سازگارر، حرمت خود، خودنظم 

وانی ورر بهتر و سومت ربخشی، خودشکوفایی و کنش

(. خودآگاهی 6: 1391می شود )نورعلیزاده میانجی، 

ها، یعنی آگاهی از افکار، اعتقادات، ارزش

ها، هیجانات، ضعف و آوت خود و یمام انگیزه

های درونی منحصر ب  فرد خود ک  دیدن ویژگی

یصویری دآیق از خود بدون یوج  ب  آضاوت دیگران 

ریی است کند و این در صورا برای هر شخص مهیا می

گون  ک  هستیم، ببینیم، بپذیریم ک  خود را همان

یرین (. نزدیک35: 1389و دوست بداریم )رجایی، 

شناختی ب  خودآگاهی، ایگو است. از مفهوم روان

الگوی یون ، ایگو در برگیرندة آگاهی دیدگاه کهن

انسان نسبت ب  جهان بیرون و درون است  لذا آن 

  ب  4: 1393)درودگریان، داند را خودآگاهی محض می

(. در آرآن کریم، بر پایة 36: 1381نق  از فدایی، 

بقره/ ﴿«َبِصیَرة   َبِ  اْلِإنإسَاُن َعَلى َنفإِس ِ »آیایی همچون 

همواره بر اهمّیت خودآگاهی ی کید شده است.  ﴾۱۴

اگر چ  از دیدگاه مولوی، انسان باید منّیت و 

 زلی و هستِ هستی موهوم خود را در برابر معشوق ا

نما کنار بگذارد، از سویی دیگر، باید ب  نیست

حقیقت خود، آگاهی داشت  باشد  این دو دیدگاِه ب  

حقیقت انسان »ظاهر متناآض، مکّم  یکدیگرند  زیرا 

در خودآگاهی اوست  زمانی ک  خودآگاهی رو ب  

افول نهد، انسان از حقیقت خود دور افتد و در 

: 1391و فرامرز آراملکی، حسینی «)واآع مس  گردد

( و زمانی ک  خودآگاهی و درک درست از فلسفة 53

آفرینش و ماهّیت وجود خود داشت  باشد، ب  مقامی 

رسد. مولوی برای یبیین این فرایر از فرشتگی می



 
سازد و با مس ل ، کشمکش روح و جسم را مطرح می

های جسمانی اشاره ب  مس  شدن زهره ب  دلی  خواهش

 پردازد.گیری میج ب  نتی

چون زنی از کاِر برد 

 زردشررررررررررد روی

عوریی را زهره کردن 

 مسرررررر  بررررررود

بردت سوی چرخ روح می

 بررررررررررررررررین

خویشتن را مس  کردی 

 زیررررررن سررررررفول

پس ببرین کرین مسر  

 کرررردن چرررون برررود

اسب همت سروی اخترر 

 یرررررررررررررراختی

ای ای زادهآخرررر آدم

 نرررررررررررررراخلف

چند گویی من بگیررم 

 عررررررررررررررالمی

گررر جهرران پررر برررف 

 سرررگررردد سررر برر  

 

مس  کرد او را خردا  

 و ُزهرررررره کررررررد

خاک و گ  گشرتن چر  

 باشررررد ای نررررود؟

سوی آب و گ  شدی در 

 اسرررررررررررررفلین

ز آن وجودی کر  ُبرد 

 آن رشررررک عقررررول

پیش آن مس  این بر  

 غایررررت دون بررررود

آدم مسرررررررجود را 

 نشررررررررررررناختی

چند پنداری یو پستی 

 را شررررررررررررررف

این جهان را پر کنم 

 از خرررررود همررررری 

یاِب خور بگدازدش با 

 یرررررررک نظرررررررر

: 1375)مولوی،       

1/535-543) 

-مولوی حقیقت و اصالت انسان را در اندیشة او می

کند. داند ک  انسان را از سایر حیوانات ممتاز می

 یواند انسان را ب  مرحلةاین اندیش ، هم می

اسفلین بکشد و هم اینک  ب  انسان آّوة کشف و 

« ای مخصو اندیش »شهود ببخشد. اندیشة نوع دوم، 

)مولوی، و غیر از جنس اندیشة مردم عامی است 

ای است ک  ( و منظور از آن، اندیش 196، 1381

 سازد. یر میانسان را خدا ب  خداوند نزدیک

ای برادر یرو همران 

 ایاندیشررررررررررر 

گر گ  اسرت اندیشر  

 یرررررو، گلشرررررنی

مابقی یو استخوان و  

 ایریشررررررررررررر 

ور بررَود خرراری، یررو 

 هیمررررر  گلخنررررری



 
: 1375)مولرررروی،     

1/277- 278) 

آدمرری دیررد اسررت و 

 برراآی پوسررت اسررت

 

دید، آن اسرت آنکر   

 دیرررِد دوسرررت اسرررت

)مولررررروی،        

1375 :1/1406) 

 های بنیادینپاسخ به پرسش

های های ذهنی بشر، پاس  ب  پرسشیکی از دغدغ 

کند با شناسان  است  لذا همواره یوش میهستی

کننده، ب  زندگی خود معنی دریافت پاسخی آانع

 های آرآنی ی کید فراوانی بر پرسشبخشد. در آموزه

اهمّیت شناخت خدا و هستی شده و در مورد ابهامات 

های معنوی، امنیت است یا با پاس  ب  نادانست 

روانی بشر فراهم شود  ب  عنوان مثال در سورة 

هإَ  الذِّكإِر ِإن ُكن»نح  آمده است: 
َ
ُتمإ ال َفاسإئُلوا أ

(. مولوی در مثنوی معنوی 43سوره نح  /«)َیعإَلُمونَ 

های آرآنی و احادیث در پی با استناد ب  آی 

هاست. وی در یفسیر فلسفة پاسخگویی ب  این پرسش

های بنیادین بشر است، با آفرینش،ک  از  پرسش

السوم(: یا آال داود )علی »اشاره ب  حدیث نبوی 

آال: کنت کنزا مخفیًا  رّب لماذا خلقت الخلق؟

، هدف از «فاحببت ان ُاعرف فخلقت الخلق لکی ُاعرف

-آفرینش را شناخت  شدن الهی از سوی بندگانش می

 داند.

گنج مخفی بد ز پّری 

 چرررررراک کرررررررد 

گنج مخفی بد ز پّری 

 جرررررروش کرررررررد

 

یرر از خاک را یابان 

 افرررررروک کرررررررد

خاک را سلطان اطلرس 

 پرررررروش کرررررررد

)مولوی،            

1375 :1/177) 

در واآع، خداوند با شناساندن خود، نرد محّبت 

 با بندگانش باخت:

این من و مرا بهرر 

 آن انررررررررداختی

 

یا یو با خرود نررد  

 خررررردمت بررررراختی

)مولوی،            



 
1375 :1/ 275) 

 درک حضور خداوند 

هوشمند معنور، جهان و یمامي زوایار آن را یهي 

داند. او چون و خالي از حضور َآیومي خداوند نمي

بیند. ور طلبد، چیزر جز حق نميباطن هستي را مي

 کندخدا را آب  از رؤیت هر چیزر درك مي

هم  »یا « هم  خدایی»مس لة (. 20: 1392مهرابی، )

ک  موالنا در اشعارش ب  دنبال یرسیم و « اویی

بیان این اعتقاد درونی است، حقیقتی است ک  از 

آید. این نوع ار میارکان اصلی هوش معنوی ب  شم

بینش سبب یقّدس بخشیدن ب  امور طبیعی شده است. 

مولوی وجود خدا را اساس و ساختار اصلی دنیا 

های مختلف مثنوی خدا را حاضر داند و در بخشمی

در یمام »داند. وی در همة شئونات زندگی می

گیرد و در ورای کاینات نقش اسباب را نادیده می

-سازست مؤثر و مدبر نمیبباسباب جز آن را ک  س

(. از دیدگاه او، عالم 334: 1389کوب، زرین«)داند

شهادت، نقش ظاهری دارد و اص  و روح عالم در 

وجود غیبی است ک  هوشمند معنوی آادر ب  درک آن 

عالم شهادت، از خود هیچ حرکت و حیایی »است. 

طور ندارد  بلک  حیات و پویایی خود را، ب 

کند. با آنک  غیب غیب کسب می مداوم، از عالم

ناپیدا و نامحسوس، و عالم شهادت، محسوس و 

پیداست اّما آنچ  ناپیداست اص ، و آنچ  پیداست 

ای فرع و نیازمند عالم ناپیداست و اگر لحظ 

امداد غیب گسست  شود هستی از حرکنت و حیات باز 

  (.109: ۱۳88، محرمی)«خواهد ماند

ما چو چنگریم و یرو 

 زنررریمررریزخمررر  

ما چو نائیم و نروا 

 در مررررا ز یوسررررت

ما چو شطرنجیم اندر 

 بررررررد و مرررررات

 

زاری از مرررا نررری  

 کنررییرو زاری مرری

ما چو کوهیم و صردا 

در مررا ز یوسررتبرد 

ومات ما ز یوسرت ای 

 خرررررروش صررررررفات

)مولرروی،           

1375 :1/ 38) 



 
حاوی نغزیرین نکات در زمینة فنای »این ابیات    

افعالی است و آن یکی از مرایب فناء است و مراد 

ای از کشف برسد ک  هیچ این است ک  سالک ب  مریب 

فعلی را ب  خود نسبت ندهد و همة افعال و احوال 

را از حق یعالی بداند. این مریب  را فنای 

برای رسیدن ب   (.221-2:1384زمانی، «)افعالی گویند

ای و مشاهدة حضرت حق، باید از اوصاف چنین مریب 

های دنیوی ب  دور بود. پیامبر ذمیم  و هوس

های اکرم) ( با آطع یعلقات ماّدی و یبّری از خواهش

ی ها را کنار زده و در هم نفسانی، یوانست حجاب

 ها ذات الهی را مشاهده کند.پدیده

ای برادر چون ببینی 

 آصررررررررررررر او؟

چشم دل از مو و عّلت 

 پررررررررررررراک آر

هررر کرر  را هسررت از 

 هررا جرران پرراکهرروش

چون محمد پاک شد از 

 نررررررررررار و دود

 

چونک  در چشرم دلرت  

 ُرستسررررررت مررررررو

وآنگرر  آن، دیرردار 

 آصرررررش چشررررم دار

زود بینررد حضرررت و 

 ایررررروان پررررراک

هر مجا رو کرد، وج  

 هللا بررررررررررررررود

: 1375)مولررررروی،   

1/1394-1397) 

خداوند هر لحظ  در امرور بر اساس دیدگاه مولوی، 

کند و هستی هرر لحظر  از نرو دنیا دخ  و یصرف می

آدمی را حق یعالی هر لحظ  از نو »شود. آفریده می

آفریند و در باطن او چیزی دیگرر، یرازه یرازه می

ماند و دوم بر  سروم  فرستد ک  اول ب  دوم نمیمی

-اال او از خررویش غافرر  اسررت و خررود را نمرری

فهرم اسرتمرار مرداوم  (.191: 1381مولوی، )«شناسد

آفرینش مستلزم درک حضور خداوند آفریننده در همة 

-شئونات زندگی است. هوشمند معنوی بر خوف انسران

هرا نیسرت و خبر از این دگرگرونیهای ظاهربین، بی

 داند.صورت جهان را ثابت نمی

شرود هر نفرس نرو می

 دنیرررررا و مرررررا

عمر همچون جروی نرو 

خبررر از نررو شرردن بی 

 انرررررردر بقررررررا

نمایرد در مستمری می



 
 رسرررررردنررررررو می

یررری مسررتمر آن ز ی

 شرررک  آمرررده سرررت 

شاخ آیش را بجنبانی 

 بررررررر  سررررررراز 

ایررن درازی مرردت از 

 ییررررررزی صررررررنع 

 

 جسررررررررررررررررد 

چررون شرررر کررش ییررز 

 جنبررانی برر  دسررت

در نظر آیرش نمایرد 

 بررررررررررررس دراز

انگیزی نماید سرعتمی

 صررررررررررررررررنع

: 1375)مولررروی،     

1/1145-1148) 

 نگریکّلی

نگری و وحدت در در آرآن کریم همواره بر کّلی

ُآ إ »های شریفة عین کثرت ی کید شده است  مث  آی 

یَُّها النَّاُس ِإنِّي َرسُوُل اَّللَِّ ِإَلیإُكمإ 
َ
یا أ

عًاَو َو اعَتِصُموا ِبَحبإِ  اَّللَِّ َجمی»( و 158اعراف/«)َجِمیعاً 

-ّیت کّلی( ک  نشانگر اهم103آل عمران/ «)ال َیَفرَُّآوا

نگری است. هوش معنور از روابط فیزیكي و شناختي 

رود و فرد با فرد با محیط پیرامون خود فرایر می

نگرش فراگیر، ب  محیط پیرامونی خود نگریست  و 

روی آورده و « منِ نوعی»ب  « منِ شخصی»با گذر از 

پردازد. ب  مشاهدة وحدت در ورای کثرت ظاهری می

عامي و عالي( میسّر است  رؤیت كثرت برار هم )»

اند  اّما دریافت وحدت چرا ك  دارار حس و خیال

: 1392مهرابی، «)از كثرت، مختص هوشمند معنور است

(. موالنا در مثنوی، داراى بینش خا  در نگرش 20

بینی بینى او یك جهانب  عالم هستى است. جهان

عرفانى و مبتنی بر وحدت و اریقاء ب  یک کّ  

ت. وی معتقد است ک  وحدت موجب صلح، و یر اسبزر 

 شود.کثرت موجب جن  و نفاق می

منبسط بودیم و یرک 

 جررررروهر همررررر 

یرررک گهررر بررودیم 

 همچررررون آفترررراب

چون ب  صرورت آمرد 

 آن نررررور سررررره

کنگررررره ویررررران 

بی سر و بی پا بدیم  

 آن سرررررر همرررررر 

گره بودیم و صافی بی

 همچررررررررررررو آب

-شد عدد چرون سرای 

 کنرررررگره هرررررای

یرررا رود فررررق از 



 
 کنیرد از منجنیررق

 

 مریان ایررن فریررق

 /1: 1375)مولررروی،  

686-689) 

یرین ابیرات وحردت وجرودی این ابیات از معروف

موالنا است ک  ب  صورت برارزی نمایرانگر دیردگاه 

عرفانی او پیرامون موضوعانی چرون وجرود، یعرّین، 

کثرت، وحدت و... است. زمانی در شرح ایرن ابیرات 

معتقد است: در چهار بیرت اخیرر موضروع پراهمیرت 

وحدت وجود ب  صورت یمثیلی زیبرا و زبرانی شریوا 

این یقریر، وجود، یرک حقیقرت  بیان شده است. طبق

بیش نیست  اما دارای دو وج  است: یکی وج  اطروق 

و دیگر وج  یقیید. وجود در وج  اطوق، نراظر برر 

حق است و در وج  یقیید ناظر بر خلق. وجود ابتدا 

یعینی نداشت  ولی هنگامی ک  حقیقت وجود در لباس 

هرای کثررت پدیردار اسماء و صفات یجلی کرد، صورت

یابرد و از هرا مری. مانند آفتابی ک  بر کنگرهشد

آیرد. های متعردد از آن پدیرد مریاین یابش، سای 

یوانرد دلیر  ها نمیآفتاب، واحد است و یعّدد سای 

ها وجرودی مجرازی بر یعّدد آفتاب باشد، زیرا سای 

دارند و دیری نپاید ک  ب  زوال روند و اگر سالک 

هرای یردی، صرورتبا منجنیق ریاضت نفس و بینش یوح

متعدد وجود را محو کند. یعدد و اخرتوف از میران 

: 1384بر خیزد و سّر وحدت نمایران گرردد )زمرانی، 

247.) 

رنگی اسیر چونک  بی

 رنرررررر  شررررررد

رنگی رسی چون ب  بی

 کرررررشن داشرررررتی

گر یو را آید بدین 

 نکتررررر  سررررروال

-رنرر عجررب،کینایررن

 ازبیرن  خاست

موسئی با موسرئی در  

 جنررررررر  شرررررررد

رعرون دارد موسی و ف

 آشرررررررررررررررتی

رن ، کی خرالی برود 

 از آیرررر  و آررررال

رنرر  بررا بیرنرر  در 

 جنررررررر  شرررررررد

: 1375)مولررررروی،   

1/2467-2470) 



 
مولوی رن  را سررمب  زشرتی، اسرارت، اخرتوف، 

رنگی را ناهنجاری و دوگانگی، و در مقاب  آن، بی

داند. از دیدگاه او انسران سمب  پاکی و وحدت می

یوانرد برا لرذا مریرن  خلق شده اسرت  فطریًا بی

کر  -رهایی از اسارت نفس ب  جایگاه اصرلی خرود 

 (. 17: 1378مصفا، ) برسد -رنگی استهمان بی

 شوق وصال به معشوق واقعی

داشتن ذوق عشق و شوق وصال ب  خداوند متعال 

از عوام  مهم هوش معنوی است ک  جنبة انگیزش و 

: 1389شود)رجایی، هیجانی هوش معنوی آلمداد می

(. عاشقان فقط در زمان فراق، یشن  و مشتاق 40

جمال معشوق نیستند  بلک  در عین برخوردارر از 

کنند. وصال او نیز احساس اشتیاق و یشنگي مي

عاشقان در حكم ماهیاني هستند ك  حیات آنان 

وابست  ب  آب دریار عشق است و آنان از آب شور 

 شوند. یر ميشن نوشند یعشق هرچ  بیشتر مي

هر ک  جز ماهی، ز آبش سیر شد          هر ک  

 روزیست، روزش دیر شدبی

                                                                  

 (16 /1: 1375)مولوی، 

گون  ک  آب ُحسن معشوق همانند آب دریاست، همان

  كند و با خوردن نیز بدریا یشنگي را كم نمي

پایان و هم رسد، حسن معشوق هم بيپایان نمي

افزاست. عاشق با یك دیدار از جمال او سیر شوق

شود  بلك  یشن  و مشتاق دیدارهار دیگر باآي نمي

شود. از دیدگاه آرارر او افزون ميماند و بيمي

مولوی، شوق وصال ب  معشوق منجر ب  یکام  انسان 

 کند.ب  دور می هاشود و انسان را از آلودگیمی

های بسرت  انردر جان

 آب و گرررررررررررر 

در هرروای عشررق حررق 

 رآصررررران شررررروند

 

چررون رهنررد از آب و  

 هرررا، شررراددلگررر 

-همچو آر  بردر، بری

 نقصررررران شررررروند

-1346 /1)مولوی، :  

1347) 



 
هم  »ای فرایر از شوق است. اشتیاق مرحل 

کس را[ مقام خلقان را مقام شوق است و ]هیچ

اندر حال ]اشتیاق[ شد جایی اشتیاق نیست و هرک  

آشیری، «)رسد ک  او را ن  اثر ماند و ن  آرار

(. مولوی در بحث از اشتیاق، ب  رجوع 575: 1385

کند ک  خا ّ سالکان راه حّق است. اختیاری اشاره می

این اشتیاق یوأم با سوز و گداز برای رسیدن ب  

 خاستگاه روحانی است.

بشنو ایرن نری چرون 

 کنررردحکایرررت مررری

ز نیستان یرا مررا ک

 انررررردببریرررررده

سررین  خررواهم شرررح  

 شرررررح  از فررررراق

هر کسی کو دور ماند 

 از اصرررر  خررررویش

 

هرا شرکایت از جدایی 

 کنررررررردمررررررری

در نفیرم مررد و زن 

 انررررردنالیرررررده

یا بگرویم شررح درد 

 اشرررررررررررررتیاق

برراز جویررد روزگررار 

 وصرررررر  خررررررویش

              

-1/1: 1375)مولرروی، 

4) 

مثنور معنور، هم دمسازر، مقتضي  ةنامدر ني

الزمة غیبت معشوق، ب  حضور معشوق، و هم مشتاآي، 

هار نوازنده و ني نسبت داده شده است ك  آرین لب

 همدم اوست:

همچو نی زهری و یریاآی ک  دید              

 همچو نی دمساز و مشتاآی ک  دید

                                                                           

 ( 21 /1: 1375)مولوی، 

چون »است:  فروزانفر در شرح بیت باال نوشت 

كند و مسازر اآتضار وصال و حضور مطلوب ميد

دهد و جار ني اشتیاق با وجود غیبت محبوب دست مي

كشد، موالنا لب است و با این هم  نالة زار برمي

دمساز و مشتاآي  اند: همچو نيب  وج  یعجّب فرموده

 (.18: 1373فروزانفر، «)ك  دید

، و در «زهر و یریاق»در مصراع اّول بیت باال، 

در یقاب  آرار « دمسازر و مشتاآي»مصراع دوم، 



 
گون  ك  ني، گاهي حكم زهر را برار دارند. همان

برخي، و گاهي حكم پادزهر را  برار برخي دیگر 

جلوة  دارد  همچنین گاهي دمساز و واص  ب  یک

هار دیگر معشوق، و گاهي نیز مشتاق مشاهدة جلوه

معشوق است. درحقیقت، ني نسبت ب  ظرفّیت خود 

پایان معشوق، واص ، ولي نسبت ب  عظمت و ُحسن بي

شود. از دیدگاه موالنا ني ظرفّیت مشتاق محسوب مي

ندارد  گر ساختن همة هنرهار نوازندة خود راجلوه

از هنرمندر و خّوآیت و در وجود ني فقط اندكي 

شود  لذا ني در عین وص ، گر مينوازندة او جلوه

 كشد.ی زار برميماند و نال باز مشتاق باآي مي

 توکل به قدرت الیزال

یوک  ب  خدایی ک  در هم  حال لطف او شام  

-های هوش معنوی شمرده میشود از مؤلف بندگانش می

مطلق صاحب شود  ب  دلی  اینک  با یوک  ب  آدرت 

یوان ب  آرامش درونی رسید. مولوی، جهد هستی، می

و کسب و یوس  ب  اسباب را سّنت رسول خدا و یوک  

دانند. رسول خدا صحابة خود را ایشان می« حال»را 

کردند از اینک  بدون یوسّ  ب  سبب، متوک  نهی می

خواستند اّول اسباب را درست باشند لذا از آنان می

و زانوی شتر خود را ببندند بعد از  ب  کار ببرند

آن در حفظ شتر و فرار نکردن یا دزدیده نشدن آن 

ب  خداوند یوک  کنند. یعنی رسول خدا جهد و کسب 

را آاب  جمع با یوک   و جمع کردن آن دو را، 

دانستند. باز یرین راه نی  ب  مقصود مینزدیک

دانستند و هیچ رسول خدا اه  کسب را حبیب خدا می

پرداختند بلک  خودشان و وآت ب  نکوهش کسب نمی

 ی ایشان هم اه  جهد و کسب بودند.صحاب 

گفت پیررغامبر ب  آواز بلند           با یوک  

 زانوی اشرررررتر ببند

رمز الکاسب حبیب هللا شنو          از یوک  در 

 سبب کاه  مشو

                                                        

 (916و 915 /1: 1375)مولوی، 

 



 
مولوی نوع آفرینش جسم انسان، داشتن دست و پا و 

یدبیر و عق  را نشانة ی کید خداوند بر کسب و 

داند. همین ک  خداوند ب  انسان آدرت جهد می

ت یدبیر و امکان و ابزار جهد و کسب را داده اس

این امر حکایت از آن دارد ک  هم یوس  ب  

های الهی است اسباب،کسب و جهد و هم یوک  از سّنت

و انسان در عین یوک  ب  خداوند باید اه  جهد و 

کسب هم باشد. لذا مولوی یوک  ب  معنی یرک کسب و 

کند و با عقیدة اه  جبر مخالفت جهد را نفی می

و ب  معنی کند و یوک  را حال درونی انسان می

اعتماد و امید ب  خداوند در ب  ثمر رسیدن جهد و 

یوک  هرگاه ب  وسواس اه  افراط »داند.یوش می

منجر نشود در عم ، مستلزم نفی ک  اسباب نیست و 

شعور ب  آزادی اراده، در حدی ک  هست، جایی برای 

گذارد چون نفی ک  اسباب ب  جبر این نفی باآی نمی

ک  خود نفی امر وجدانی و از شود مطلق منتهی می

 (.222: 1387کوب، زّرین«)مقولة انکار محسوس است

های اوست          آخر دست همچون بی  اشارت

 های اوستاندیشی عبارت

                                                            

 (936 /1: 1375)مولوی، 

-معنا میمولوی یوک  کردن بدون جهد و یوش را بی

یواند اه  دهد نمیداند. کسی ک  کاری انجام نمی

یوک  باشد زیرا یوک  در فع  و عم  و در حین کار 

دهد کند. کسی ک  کاری انجام نمیمعنا پیدا می

نتیجة عم  او روشن است و نیاز ب  یوک  در شکست 

خورد بلک  کسی ندارد و ب  آطع و یقین شکست می

دهد ولی ب  حول و جام میکند ک  کاری انیوک  می

ی کار خود آگاهی و اطمینان آوة خود و نتیج 

ندارد لذا ب  فض  و رحمت خداوند و ب  یقدیر او 

کند و از جمع بندد و ب  او هم یوک  میهم دل می

این دو، یعنی یوش و یوک ، امید پیروزی و کسب 

یابد. در واآع در یوک ، نتیجة مطلوب افزایش می

ن موضوع آگاهی دارد ک  با آنک  کارها بنده ب  ای

رود و اگر او یوس  ب  اسباب با اسباب پیش می

داند ک  نکند کاری صورت نخواهد گرفت ولی باز می



 
اسباب و عل  عالم محدود ب  اسباب و عل  ماّدی 

نیست و ورای آن نیز اسبابی وجود دارد ک  در 

 اختیار بنده نیست بلک  واالیر و فرایر از اسباب

ماّدی است و از جمع شدن اسباب غیبی و ماّدی، امور 

رسد  لذا بنده بعد از آنک  عالم ب  سامان می

اسباب ماّدی را ب  کار برد و جهد و حرکت خود را 

انجام داد در یاثیرگذار بودن اسباب غیبی ب  

کند و از جمع شدن جهد و حرکت خداوند یوک  می

سیدن ب  بنده و لطف و ارادة خداوند امکان ر

-نتیج  و رستگاری در امور دنیا و آخرت بیشتر می

شود  اّما کسی ک  عاط  و باط  نشست  است و کاری 

رسد در چنین حالتی شک ب  نتیج  هم نمیکند بینمی

نیازی ب  یوک  کردن هم نیست  زیرا نتیجة کار، 

 یعنی شکست، آطعی و یقینی است.

کشت کن  کنی در کار کن            گر یوک  می

 پس یکی  بر جّبار کن

                                                            

 (950 /1: 1375)مولوی، 

مولوی عقیده دارد: جهد و یوش نیز نتیجة آضا و 

آدر الهی است و جهد و کسب در یناآض با آضا و 

آدر آرار ندارد بلک  نتیجة آن است. آضا و آدر 

یوک  و هم جهد و کسب را رآم زده  الهی است ک  هم

یواند متوک  است لذا انسان در عین سعی و یوش می

یواند کاسب و اه  هم باشد و در عین یوک  هم می

جهد و یوش باشد یعنی این دو نافی هم نیستند 

 بلک  کام  کننده و یاری دهندة همدیگر هستند.

با آضا پنج  زدن نبود جهاد            زانک  

 را هم آضا بر ما نهاد این

                                              

 (979 /1: 1375)مولوی، 

 لزوم پیروی از پیر و اولیا

های هوش معنوی، یوانایی یرین مؤلف از مهم

استفاده از منابع معنوی برای افزایش ظرفیت 

(. پیروی از 17: 2008یعالی است )سهرابی، 

ع معنوی، سبب گذر از عنوان منباولیا، ب 



 
شود  موآعیت کنونی و متعالی شدن  انسان می

بخشد و بر عووه بر این ب  اهداف سالک معنا می

افزاید. مولوی پذیری او میآدرت یحم  و انعطاف

معتقد است ک  سالک برای طّی مراح  عرفانی و 

خواهد ک  در دستیابی ب  حقیقت، آوووزی می

« بان  غول»ز رهزنان و یاریکِی راه، سالک را ا

بر حذر دارد. از دیدگاه او، باید انسانی کام  

رهبری و ارشاد سالکان را بر عهده گیرد ک  در 

هر دوری وجود داشت  و یا آیامت دوام خواهد 

(. منظور از پیر، 287: 1363داشت )گولپینارلی، 

یواند سالک مبتدی را از خطر ب  اولیاست ک  می

م او را پخت  سازد  پیری دور دارد و وجود خا

ک  در گرداب هائِ  شب یاریک کشتی وجود سالک را 

 رساند. ب  ساح  آرامش می

بر نویس احوال پیرر 

 دانراه

پیرررر یابسرررتان و 

 خلقرران، ییررر مرراه

ام بخت جوان را کرده

 نررررررام پیررررررر

او چنین پیرری اسرت 

 ِکرررش آغررراز نیسرررت

شرود یرر مریخود آوی

 َخمررررررر کهررررررن

-پیر را بگزین ک  بی

 ر ایرررن سرررفرپیررر

آن رهی ک  بارها یو 

 ایرفتررررررررررررر 

پرررس رهررری را کررر  

 ندیدسررتی یررو هرریچ

گر نباشرد سرای  او 

 بررررر یررررو گررررول

 

پیر را بگزین و عین  

 راه دان

اند و خلق، مانند شب

 پیررررررر، مرررررراه

کو ز حّق پیرر اسرت، 

 نررر  ایرررام، پیرررر

با چنرین ُدّر یتریم، 

 انبررررراز نیسرررررت

خاصرر  آن خمررری کرر  

 باشرررد ِمرررن َلرررُدن

و هست برس پرر آفررت 

 خررررروف و خطرررررر

آروووز، انردر آن بی

 ایآشررررررررررررفت 

هررین مرررو ینهررا، ز 

 رهبرررر سرررر مپررریچ

پررس یررو را سرگشررت  

دارد بانررر  غرررول  

 /1: 1375)مولرررروی، 

2938-2945) 



 
مولوی در حکایتی، یوصیة پیامبر اکرم) ( ب  

-حضرت علی)ع( مبنی بر لزوم داشتن مرشد و یقّرب

شود و معتقد جویی ب  صحبت اولیا را یادآور می

است ک  راهبری و یاریگری اولیا شام  همة 

شود. او عق  را ب  شتربان و آدمی را افراد می

« عق  عقلند»داند. از دیدگاه او اولیاء شتر می

ک  کاروان بشری را در صراط مستقیم مسلم هدایت 

 (. 379: 1375کنند )شیم ، می

عقررر  یرررو همچرررون 

 شررتربان، یررو شررتر

و عق  عقلند اولیررا 

 هررررررراعقررررررر 

انرردر ایشرران بنگررر 

 آخررررر ز اعتبررررار

 

کشاند هر طررف در می      

 حکرررررررم ُمررررررررّ 

بر مثال اشتران یرا 

 انتهررررررررررررررا

یک آوووزست جان صرد 

: 1375هزار  )مولوی، 

1/ 2497-2500) 

 های متون مقدستوانایی فهم و تأویل داستان

شود ک  هوش معنوی باعث فهم بطون کتب مقدس می

کوم انبیا را در پی دارد  این امر، درک عمیق 

عووه بر این، منجر ب  استنباط معنای نمادین 

بناب و )غبارر شودهای متون مقدس میداستان

مولوی، ب  عنوان هوشمند (. 137: 1386 همکاران،

معنوی، با درک عمیق معنای باطنی آرآن ب  

پردازد و مفاهیم آرآنی ی وی  این کتاب مقدس می

کند  های دلنشین ذکر میداستانرا در آالب 

مفاهیمی ک  سبب یغییر در نگرش ب  محیط 

پیرامون شده است و مولوی با گذر از ظواهر 

ها های باطنی آنها ب  کشف حقیقت و الی پدیده

-هار هشیارر عمیق را در فنای فیبپردازد و حالت

 هللا یجرب  کند.

 فضایل اخالقی

-یرین مؤلف سیب  کار بستن اصول اخوآی از اسا

آید )زارعی و های هوش معنوی ب  شمار می

(. مثنوی معنوی ب  دلی  این 112: 1394حاجیلو، 

-دهد و پیچیدهک  مسیر سعادت سالکان را نشان می

یرین مفاهیم اخوآی را در آالب یمثی  و فاب  



 
سازد، کتاب یعلیمی ب  شمار برای مخاطب مطرح می

های رکیک و وی آص آید  حتی آن هنگام ک  مولمی

شوند، ُبعد هزلیایی ک  در مثنوی معنوی دیده می

دردان معمول یعلیمی دارند و با آنچ  در نزد بی

-(، ب  گون 418: 1378 کوب،)زرین است یفاوت دارد

هایی گذشت  از آن ک  گوش »ها ای ک  این آص 

انگیز از استعدادهای بالقوة انسان زشت و ینب 

آنچ  را در خود گذارد  یا زشتیرا ب  نمایش می

گیرد در حدیث دیگران دریابد، از نطر ندیده می

رساند یا از یشویش روانی نیز ب  مخاطب مدد می

و اضطراب ناشی از پنهان کرن بخشی از روانِ 

(. 295: 1388خویش آزاد شود )پورنامداریان، 

از آبی : اخو ، یواضع، شکر،  مفاهیم اخوآی

ها ... ک  در هوش معنوی ب  آنایمان، دعا و 

-شود، در مثنوی ب  وفور دیده میاهمّیت داده می

 شود.

 گیرینتیجه

ای جدید در یبیین هوش معنوی، ب  عنوان سازه

یواند سبب دسترسی و درک آسان شناسی میعلم روان

مولوی ب  ب  ذهنّیت شاعر یا نویسنده شود. 

ی از گیرعنوان بزرگترین عارِف شاعر، با بهره

های هوش معنور، در یوش است با گذر از مؤلف 

ها ب  حقیقت اشیاء پی ببرد و با ظواهر پدیده

یر از کشف حقیقت وجودی اشیاء، نگرشی متفاوت

درک ظاهری ب  محیط داشت  باشد و در ماورای 

بیند هدف غایی آفرینش را دریابد. این آنچ  می

ور و نوع نگرش، باعث شده است ک  مولوی، ب  ام

ها صبغة یقّدس ببخشد و با یجربة عناصر پدیده

های معنوی از فرای مقدس، ب  دریافت پیام

با  مولوی های مادی بپردازد  در واآع،پدیده

فرایر رفتن از روابط فیزیكي و شناختي فرد با 

روی « مِن نوعی»ب  « مِن شخصی»محیط و گذر از 

ی آورده و ب  مشاهدة وحدت در ورای کثرِت ظاهر

 پردازد. 

مولوی در جهت اعتوی معنویت و ایجاد اریباط با 

عالم روحانی مفاهیمی را ب  کار برده است ک  



 
های های این سازه یطابق دارد. مؤلف با مؤلف 

های هوش معنوی در مثنوی معنوی مطابق با آموزه

دین اسوم است ک  در نهایت سعادت بشری را ب  

یبط با پرسش ها مرهمراه دارد. این مؤلف 

دربارة فلسفة آفرینش انسان و وظیفة او در 

های مولوی با استناد ب  آی برابر خالق است و 

 آرآنی و احادیث در پی پاسخگویی ب  این پرسش

است. از دیدگاه مولوی، هدف از آفرینش انسان، 

 شناختن خالقی است ک  همچون گنجی مخفی بود.

ع یعلقات انسان برای شناسایی خدا باید با آط

مادی، ب  سوی عالم روحانی سیر کند و این سیر 

ها و سلوک، بدون راهبری پیری اگاه ب  دشواری

پذیر نیست. شناختِ خداوند سبب یغییر نگرش امکان

لذا سالک، خدا را حاضر در شود  فرد ب  محیط می

داند و در کاینات نقش همة شئونات زندگی می

بینی مبتنی جهانگیرد. این اسباب را نادیده می

یر است  وحدیی بر وحدت و اریقاء ب  یک کّ  بزر 

کند. مولوی با ک  یعارضات ظاهری را ح  می

اعتقاد ب  وجود یضاد ظاهری در زندگی، این 

-ها مییضاّد را مسّبب ایجاد یعادل بین پدیده

 داند.
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