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 معّیت در مثنوی معنوی

 1حمزئیان ظیمع

 2طناز رشیدی نسب )مسئول ( 

 

 چکیده

ن کریم بحث آز معّیت و همرآهی خدآ با مخلوقات مطرح شده آست. در عرفان نظری 
 
در قرآ

ر ها بویژه دآند. معّیت قیومی و معّیت سریانی. بحث آز آین معّیتعرفا دو نوع معّیت رآ مطرح کرده
عرفان نظری مطرح شده آست. مولوی عارف نامدآر قرن هفتم نیز در آشعار خود در مثنوی معّیت و 
همرآهی حق تعالی با جهان و جهانیان رآ مطرح کرده آست. پژوهش حاضر تالشی آست، در جهت 

تحلیلی آنجام  -تبیین و تحلیل آین معّیت و همرآهی حق با موجودآت و عالم که به شیوة توصیفی
ن آست که موالنا  نیز همچون عرفای دیگر آصطالح گ

 
مده حاکی آز آ

 
رفته آست. نتایج به دست آ

ن قائل به معّیت قیومی و سریانی 
 
یات قرآ

 
ن آخذ نموده آست. آو ضمن تشریح آ

 
یات قرآ

 
معّیت رآ آز آ

آی آز ظهور و حضور حق در جهان آست. آما وی حق در جهان آست. به عقیدة وی معّیت جلوه
 ین معّیت رآ آمر دشوآری دآنسته و معتقد آست درک معّیت حق تعالی کار هر آنسانی نیست.درک آ

 

 عرفان نظری، معّیت سریانی، معّیت قیومی، مولوی، مثنوی معنوی. کلیدواژگان:

 

 

  مقدمه

معّیت موجودآت با حق تعالی یکی آز مباحث عرفانی آست که در بحث وحدت وجود نیز به عنوآن 
ه مط

ّ
ن آخذ نمودهرح مییک آدل

 
یات قرآ

 
یة شود. عرفا آین مسئله رآ آز آ

 
یاتی نظیر آ

 
آند. برآساس آ

 عرفا قائل به معّیت قیومیة حضرت حق با موجودآت« َو ُهَو َمَعُکم َآیَن َما ُکنُتم»چهارم سورة حدید 

                                                           
. استادیار گروه ادیان و عرفان. دانشگاه سمنان.  دکتری فلسفه غرب و اسالمی. 1 

ahamzeian@semnan.ac.ir 

 t.rashidinasab@semnan.ac.ir. دانشجوی دکتری عرفان و تصوف دانشگاه سمنان. 2 

http://conf.isc.gov.ir/mwr97/fa/SciChair/ManuscriptDetail?mid=89119&s=PosterAccepted
http://conf.isc.gov.ir/mwr97/fa/SciChair/ManuscriptDetail?mid=89119&s=PosterAccepted


2 
 

یة شانزدهم سورة ق 
 
یاتی نظیر آ

 
یِه ِمن َحبِل آلوَ » و برآساس آ

َ
به معّیت سریانی « ریدَو َنحُن َآقَرُب ِآل

 معتقدند. 

یات دیگری وجود دآرد که در بحث آز معّیت حق، در عرفان آسالمی مطرح 
 
یات، آ

 
عالوه بر آین آ

یهشده و آبعاد آین بحث رآ گسترش دآده
 
آی آز همرآهی خدآوند با فرشتگان آند؛ برآی نمونه در آ

ا َصفًّ »شود: صحبت می َک َو آلَمَلُک َصفًّ َء َربُّ
 
(؛ و یا در جایی، حضرت آبرآهیم)ع(، 22)فجر، « اَو َجا

بَرآِهیَم َخِلیالا »شود: به عنوآن دوست خدآ برگزیده می َخَذ آللُه آ  (؛ و آز سخن گفتن 521)نساء، « َو آتَّ
ا»خدآ با موسی)ع(، صحبت شده آست:  َم آللُه ُموَسی َتکِلیما (؛ و یا به مالقات 561نساء، «) َو َکلَّ

هُ »آشاره شده آست موسی)ع( با خدآ َمُه َربُّ َء ُموَسی ِلِمیَقاَتَنا َو َکلَّ
 
ا َجا مَّ

َ
 (.511)آعرآف، « َو ل

ه.ق( مشهور به موالنا یا مولوی، عارف بزرگ آیرآنی آست 672-601آلدین محمد بلخی)جالل
ترین مباحث عملی و نظری عرفان پردآخته به آصلی مثنوی معنویکه در آثر نفیس خود موسوم به 

ن آز آست
 
. مثنوی در حدود بیست و شش هزآر بیت آست که در شش دفتر نوشته شده و سرودن آ

غاز و تا سال 617سال 
 
نجایی که 1390:154ق به طول آنجامیده آست )فروزآنفر،666ق آ

 
(. آز آ

نی مهم
 
یات قرآ

 
ن کریم بوده، آین آثر رآ بیان حقایق تصوف و شرح رموز آ

 
ترین منبع مثنوی معنوی قرآ

: 5137کوب، های پی در پی ذکر شده آست )زرینآند که در قالب دآستانر نبوی دآنستهو آخبا
516.) 

با توجه به آهمیت بحث معّیت در عرفان آسالمی آز یک سو و آز سوی دیگر آهمیت موالنا به 
عنوآن عارفی بزرگ و گرآنقدر، بررسی بحث معّیت در مهمترین آثر وی، یعنی مثنوی معنوی حائز 

آست. آز آین رو در پژوهش حاضر پس آز تبیین معّیت در عرفان آسالمی، به بحث آز معّیت  آهمیت
در مثنوی، با روش توصیفی تحلیلی پردآخته شده تا چگونگی معیت در مثنوی معنوی تبیین و 

 تشریح شود.

 

 معّیت در عرفان اسالمی-1

خر نباشدمع بودن دو چیز رآ می
 
. به آعتباری هر یکی آز آین وجود گویند که میان آیشان تقدم و تا

ن معنی آقتضاء یکی آز آین آقسام کند. مانند دو چیز زمانی که یکی رآ بر دیگر 
 
بعد آز آشترآک در آ

خر نباشد، یا ذوآت موجود که معلول یک علت باشند )سعیدی،
 
(. ریشة 5006: 5132تقدم و تا
آست؛ آین وآژه مصدر جعلى عنوآنى  به معنی همرآه بودن، با هم بودن و مصاحبت« مع»معّیت آز 

ية چهار سورة حديد و ظرف مصاحبت محسوب می« مع»كلمة 
 
َو ُهَو َمَعُكْم َآْيَن ما »شود؛ و به آ

ن رآ عرفا، معّيتبرمی -هرحال كه باشيديعنى خدآ با شماست، هركجا و به -« ُكْنُتمْ 
 
 قيومى گردد و آ

 (. 525: 5131آند )همایی، گفته

یة چهارم سورة حدید به معّیت قیومیه آعتقاد دآرند. برآساس معّیت به عب    
 
ارتی عرفا بنابر آ

قیومیه، قوآم هستی آز خدآوند آست و بنابر آین معّیت، حق با موجودآت در ذآت معّیت دآرد. 
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ن، حق در 
 
ن معتقدند، معّیت سریانی حق با آشیاء آست که برآساس آ

 
معّیت دیگری که عرفا به آ

شتیانی، مقام فعل 
 
یة شانزده سورة ق 537: 5176در موجودآت عالم سریان دآرد )آ

 
(. چنانکه در آ

 «.و نحن آقرب آلیه من حبل آلورید»آین مسئله تبیین شده آست: 

بنابرآین معّیت قیومیه بر حسب آحاطة ذآت حضرت حق با آشیاء و معّیت سریانی حق بر 
شتیانی، 

 
(.   یعنی حقیقت وجود، به آعتبار 517، 5130حسب فعل، ساری در همة آشیاء آست )آ

شود و با قید تجلی در آعیان، عین موجودآت آست و به آعتبار آنبساط، شامل همة حقایق می
آش بر حقایق، آحاطة سریانی آست؛ ولی وحدت و صرآفت، معیت سریانی با حقایق دآرد و آحاطه

 (.515ت )همان، معیت و آحاطة آصل وجود نسبت به موجودآت، آحاطة قیومی آس

نها چنین  رسائل قیصریقیصری در آثر خود موسوم به 
 
در تشریح دو معّیت و در تبیین تفاوت آ

ن ضميمه آست می
 
گوید: بنابرآین صوفيه كه قائل به وحدت وجودند معتقدند که ذآت وآجب عين آ

مه آشياء آشياء سارى آست و وجود ه كه وجودست و حق به ذآته به همة آشياء محيط و در همه
نچه آز حق سارى در آشياست فعل حق آست نه ذآت حق كه مقوم 

 
به آحاطه و سريان آست. پس آ

ن به آعتبار قبول تقيد آست و 
 
آشياست، پس مطلق به جهت آطالق معيت سريانى ندآرد و سريان آ
نچه با ماهيت متحد و به آعتبار تعّمل عقلى منضم به ماهيات مى

 
 شود وجود مقيد آست كه آزآ

جهت تقيد عين ربط به مطلق آست و آتحاد مطلق با مقيد، آتحاد حقيقت با رقيقت آست و گرنه 
: 5135آى غير ممازج و مختلط با ماهيات ندآشته باشد )قیصری، بايد حقيقت وجود مقام و مرتبه

 گیرد.ت فرآگیر بوده و همة موجودآت رآ در برمی(. پس آین دو معیّ 33و33

یاتی آست که دربارة ربارة معّیت با حق بیان دآشتهبحث دیگری که عرفا د
 
آند مربوط به آ

همرآهی خاص حق با بعضی آز بندگانش مانند حضرت موسی )ع( بیان دآشته آست. دربارة چنین 
معیتی گفته شده که معیت آختصاص بر بعضی عباد مثل معّیت حق با موسی و هارون. فی قوله 

بینم و رسول خدآ شنوم و می( من با شما هستم می20/16« )آننی معکما آسمع وآری»تعالی: 
« ال تحزن آّن آلله معنا»محمد مصطفی )ص( در غار که در پناه حق آست با یار خود گفت: 

(. یعنی: آندوهگین مباش، خدآ با ما آست. و در آین مقام قائم مقام و نایب حق آست در 3/10)
 (.5006: 5132معّیت )سعیدی، 

وجود تو رآ دلیل بر آو قرآر دآد، «. من عرف نفسه فقد عرف ربه»شده آست:  آز آین رو گفته
نجا که آبویزید گفت: 

 
پس تو رآ با تو جمع کرد و تو رآ آز آو در حال جمع تو با تو، جدآ کرد. تا آ

یعنی: نفست رآ رها کن و بیا. تو  رآ آز تو جدآ کرد تا با آو جمع شوی و با «. آترک نفسک و تعال»
دآنی که همیشه در حال توجه به دلیل با شوی، تا دلیل رآ آز آو ببینی نه با تو. پس میع نمیآو جم

کند، هموآره در عین جمع با آو آست و شوی. پس هر که رآ طلب کنی یا هر که طلب میآو جمع می
ب در ترین آحوآل طلآو جامع نفس خود با تو آست. زیرآ وی تو رآ دوست دآرد. و آین آمر آز شگفت

(. در مجموع باید 5007: 5132عین تحصیل و یا به عبارت دیگر تحصیل حاصل آست )سعیدی، 
حق با همة موجودآت و معیتی مختص به  گفت: عرفا معّیت قیومی و سریانی رآ به عنوآن معّیت
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نکه عرفا دآنستن چنین آمری رآ آز شگفتی خاصان قائل بوده
 
آند و درک و ها دآنستهآست. ضمن آ

ن رآ  به وآسطة عرفان و مقامات عرفانی قابل حصول دآنستهف
 
 آند.هم آ

 

 معّیت در مثنوی معنوی-2

 معّیت قیومّیه:-1-2

« معّيت»مولوی در مثنوی معنوی خویش، آز معّیت حق با بندگان بارها سخن گفته آست. كلمة 
ية چهار سورة حدید آسهاى مولوى دیده میكه در گفته

 
خوذ آز آ

 
یه، همه شود نیز، ما

 
ت؛ بنابرآین آ

، 5: ج5176هاست )همایی، تعالى در همه جا و همه حال با آنسانچيز قائم به حق آست و حق
یه آخذ کرده(. چنان33

 
 آند.که عرفا نیز معّیت قیومیه رآ آز آین آ

 گوید:مولوی جبر تکوینی در جهان رآ با معّیت قیومی مرتبط دآنسته و چنین می

 آین تجّلی َمه آست ، آین آبر نیستو جبر نیست          ت با حقست آین معیّ 

 ( 5161)دفتر آول:                                                                     

ن معّيت در آین بیان وی مبناى جبر تكوينى رآ معّيت   
 
كل با جزء  قيومى دآنسته آست كه در آ

(. بنابرآین معتقد آست جبر 332: 2، ج5137کوب، ا كل )زرینجزء ب شود، نه معيتآعتبار مى

ن روست که حق تعالی قوآم دهندة هستی آست، پس جبر تکوینی ناشی 
 
تکوینی موجود در عالم آز آ

 آز معّیت ذآتی حضرت حق با عالم و موجودآت آست و در وآقع جبر نیست، بلکه معّیت آست.

 درک و فهم معّیت حق: -5-5-2

دمی نمیبنابر عقید
 
 گوید:گنجد. وی در تبیین آین آمر چنین میة مولوی معّیت در فهم و عقل آ

 چون ِخَرد با توست و مشرف بر تنت            گر چه زو قاصر بَود آین دیدنت

 آز ســکون و جنبشت در آمتحان        اصر دیدِن تو آی فـــــالن!   نیست ق

ن عقل نیز      چه ع
 
 یا تو باشد در ســکون و نقل نیز       جب گـــر خالِق آ

 (1673-1630)دفتر چهارم: 
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ن     
 
به عبارتی در عقیدة آو خرد و عقل آنسان، مشرف و مالزم آنسان بوده ولی كيفيت تالزم بر آ

ن عقل نيز مالزم و مشرف آنسان آست، آگرچه كيفيت 
 
آنسان پوشيده و پنهان آست، پس خالق آ

ق و مخلوق پنهان آست. پس چنانچه عقل رآ با ذآت آنسان آّتحاد و در ميان خال تالزم و معّيت
و همرآهی آست و ليكن حقيقت و  آست، همچنين ذآت خالق رآ با ذآت مخلوق معّيت معّيت

ن معّيت
 
 (.216: 5137پوشيده و پنهان آست )نعیم،  كيفيت آ

ن ر    
 
آ تنها آز رآه طی طریق، وی در دفتر ششم مثنوى مسئلة معّیت رآ دشوآر دآنسته و فهم آ

 سرآید:دآند. وی در آین خصوص چنین میممکن می

 بایست ُجستکه بدآنـــم که نمـــی     آ چندین بجویم ِجّد و ُچست    یار ر

ن معّیت کـی رود در گـوش من    
 
 تا نـگــــردم ِگـرد دورآِن زمـن؟     آ

 آز بعِد سفرهـــــای درآز  کی کنم مــن آز معّیت فهِم رآز؟            جز که 

ید به گوِش دل نه طرد     مهر کرد     حق معّیت گفت و دل رآ
 
 تا که عکس آ

ن مهــر آز دِل آو بر گشاد   چون سفرهـا کرد و دآِد رآه دآد            
 
 بعد آز آ

ن حساِب باصفا      
 
 گرَدَدش روشـن ز بـعــِد دو خطــا       چون خطائین آ

ن گ بعد آز
 
 آیــن معّیت رآ کــــی آو رآ جستمی    ویـد آگر دآنستمی        آ

(1577-1531)دفتر ششم:                                                    

پس دربارة بحث معّیت آین نکته بسیار مهم آست که بدآنیم درک مسئلة معّیت حق با     
آند و قوآم حق با همه ودآت در آین معّیتآی نیست، آگر چه همة موجهموجودآت، مسئلة ساد

 آست، آما آین مسئله تنها با طی طریق ممکن آست.

 گوید:آز آین روست که در جای دیگری می   

 ها در دآنش چونی زبون کیف آست و چون              عقلها نه بیآین تعّلق

(5532)دفتر دوم،   

قّيوميه  د و چون زبون باشند، در دآنش معّيتهاى با چنها در دآنش تعلقيعنى هرگاه عقل   
گوید چند و چون چه خوآهند بود! آز آین و در آدآمة سخن خویش میحضرت بى
 (:231: 5،ج5171)سبزوآری،
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سیب کرد             جان آزو دّری ستد در جیب کرد 
 
 جان کل با جان جزء آ

(5531)دفتر دوم،   

دم    
 
ی در درک معّیت حق  ناتوآن آست و نیز درک آین در مجموع مولوی معتقد آست فهم آ

دمی برآی درک معّیت قیومّیه الزم آست طی طریق کند.
 
 معّیت کار عقل نیست. آ

 معّیت و ظهور حق در جهان: -2-5-2

مولوی معّیت و همرآهی حق رآ در مثنوی حضور پیوستة خدآ تفسیر کرده آست. وی آین معّیت رآ    
آی که آنسان در هر حالتی که باشد و به کند؛ به گونههی در آنسان بازگو میبه آعتبار ظهور آوصاف آل

(؛ آز آین 175، 2: ج5171شود )فروزآنفر، هر صفتی که متّصف گردد، آز خدآ و صفات آو جدآ نمی
 گوید:روست که می

ن آیوآِن آوست
 
ییم، آ

 
ن زندآن آوست              ور به علم آ

 
ییم، آ

 
 گر به جهل آ

ییم، مستاِن ویور به خو
 
 آیمور به بیدآری، به دستاِن وی   آیم                 آب آ

ن زمان برِق ویور بگرییم، آبِر پــرزرِق وی
 
 آیمآیم                  ور بخندیم، آ

 ور به صلح و عذر، عکِس مهر آوست به خشم و جنگ، عکس قهر آوست   ور 

 (5150-5151)دفتر آول:                                                             

یعنی آو معتقد آست که معّیت و همرآه بودن حق با آشياء در جميع مرآتب و آحوآل به آعتبار 
نها به وآسطة آوست و بدون آو نتوآنند بود، آين مطلب همان معّیتی آست که عرفای 

 
ن كه قوآم آ

 
آ

(. پس بنابر معّیت، حق تعالی در 113: 2، ج5167، آند )فروزآنفرنامیدهمتصوفه معّيت قيومّيه 
 خورد. جهان حضور دآرد و مسئلة حضور حق با مسئلة وحدت وجود پیوند می

زند آز شخصی حیرآن که سرآغ آسبش عالوه بر آین، آو در جهت تبیین معّیت حق، تمثیلی می
خود بیا و ببین که آسبت  گیری، بهسوآری که سرآغ آسبت رآ میگوید: آی چابکگیرد و میرآ می

یة چهار سورة 
 
همرآه خود توست. آین آبیات تماماا در بیان معّیت حضرت حق و تفسیر قسمتی آز آ

(. به آعتقاد مولوی، جان )ذآت حضرت حق( آز 170و 163، 5: ج5131حدید آست )زمانی، 
ت ظهور، مخفی کوشد تا آین مطلب که خدآوند آز شدّ شّدت ظهور و نزدیکی، پنهان آست. وی می

آز کمال ظهور، مخفی آست؛ مانند نور که آز گوید، هستی مطلق، آست رآ بیشتر تبیین کند و می
که نور ذآتاا گیرد؛ برآی آیننهایت ظهور پوشیده آست؛ زیرآ دیدن همة آشیاء به وآسطة نور صورت می

سفانه ها ظهور نمیظاهر آست و ظاهر کنندة آشیاست، و تا آول نور دیده نشود، رنگ
 
کنند؛ ولی متا

دمیان چنان در بند ممکنات هستند که شود. همیننمیبیند و متوّجه نور آنسان، رنگ رآ می
 
طور آ

بادی، وجود وآجب رآ نمی
 
 (:511، 5: ج5131یابند )آکبرآ
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ری آین
 
، آی شـهسـوآِر آسـب آسب آست، لیکن آسب کو؟       آ

 
 جـوبا خود آ

ب و لب خشکی چو ُخم  ، ز پیدآیی و نزدیکی آست ُگـم  جان
 
 چون شکم ُپر آ

 ز و ُفور رآ              تا نبینــی پیش آز آین سـه، نور رآ؟کی ببینی سرخ و سب

 (5553-5525)دفتر آول:                                                           

شکارتر آز همة آشیاء آست.
 
 برآساس آین بیانات آست که آز نظر عرفا خدآوند ظاهرتر و آ

نظام سبب و مسِبب، طبق مشرب عارفانة خود،  رغِم آعتقاد بهآز سوی دیگر، مولوی علی
رو بر آین باور آست که نظام سبب و مسّبب، به معتقد به معّیت قّیومّیة حق تعالی آست. آز آین

شود، بلکه در پشت پردة طبیعت، حوزة تنگ و حیطة ناچیز شناخت بشری محدود و مقصور نمی
ن نیست )زمانی، قوآنین و علل و آسبابی حاکم آست که هر چشمی قادر 

 
، 1: ج5131به دیدن آ

 گوید که:(؛ لذآ چنین می611

یــد، ز پنهانهرچه می         آم، آفسانه آستدوش چیزی خورده
 
 خانــه آستآ

موختیم         چشـــم بر آسباب آز چه دوختیم؟
 
 گر ز خوش چشمان، َکَرشم آ

مدند             معجـزآِت 
 
 خویش بر کیوآن زدند آنبیاء در قطـــِع آسبــــاب آ

 (2151-2156)دفتر سوم:                                                            

بنابرآین وی با پیوند زدن عقاید خود در باب نظام سبب و مسبب و معّیت حق تعالی، همه 
 بخش هستی آست.  چیز رآ به حق نسبت دآده که قوآم

 

 معّیت سریانی:-2-2

د دآنست، آین همرآهی و معّیت، معّیت با ذآت حق تعالی نیست؛ آز آین رو مولوی آلبته بای
 گوید:می

 ما کییم آندر جهان پیچ پیچ               چون آلف آو خود چه دآرد؟ هیچ هیچ 

 (5151)دفتر آول:                                              

(. در آین بیت 212، 5: ج5173لباِب معیت آست ) گِر لِب آز دیدگاه نیکلسون، آین بیت بیان
 ذآِت 

ّ
دمی معّیت دآرد و آال

 
مولوی در صدد بیان آین مطلب آست که خدآوند، آز طریق صفاتش، با آ
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خدآوند مطلقاا آز معّیت با غیر منزه آست. آین نحو معیت رآ مولوی به معّیت آلف با حروف دیگر 
با آین آوصاف، در آین معّیت وجود خدآ در عین (. 531: 5133تشبیه کرده آست )بحرآنی، 

، در همرآهی با بنده آست و آین چیزی جز حضور همیشگی حق در «تو»نزدیکی، به صورت یک 
ن، معّيت هيچ جهان نیست. 

 
ن حيثيت كه قيود مطلق آست و با قطع آز آ

 
يعنى، مرآتب عقيده آز آ

 (.551: 5177نيست )الهوری، 

 موجودآت: معّیت و قرب خدآ به-5-2-2

کند. بنابر معّیت سریانی خدآ در جهان مولوی در مثنوی بحث آز معّیت سریانی رآ نیز مطرح می
یة شانزدهم 

 
و موجودآت جهان ساری آست و آین در مقام فعل حق آست. موالنا ضمن آشاره به آ

مده: سورة ق، مسئلة معّیت رآ بیان می
 
یه آ

 
 »... کند. در آین آ

َ
ما «: یِه ِمن َحبِل آلَوریدَو َنحُن َآقَرُب ِآل

دمی نزدیک
 
تریم. زمخشری آین تعبیر رآ َمجازی، برآی بیان قرب گرفته آست آز رگ حیات به آ

ن کریم در بیان 131، 1: ج5133)
 
ن رآ رگ آقوآلی گفته« حبل آلورید»(. مفسرآن قرآ

 
آند؛ بعضی آ

ن رآ رگ گردن و رگ قلب دآنند. و بعضجان معنی کرده
 
ن رآ همة آند؛ بعضی آ

 
ی نیز مانند طبرسی آ

 (:511، 3، ج5172آند )های بدن فرض کردهرگ

َس یـا من الَآرآک
 
غازید بیتـی خوآبناک              که َآِنلنی آلکا

 
 مطــرب آ

شتباه رآه              غایه آلقـــرِب حجاُب آال 
 
 َآنـَت َوجهـــی الَعَجب َآن الآ

ـم َآَرک
َ
ن ل  ِمن ُوُفوِر آاللتبــاس آلُمشَتَبک               َآنَت َعقلــی الَعَجب آ 

 جئَت َآقَرب َآنَت ِمن َحبل آلَورید             ک َم َآُقل یـــا یـــا ِندآٌء ِللبعیـد

ن َآغار م َمن َمعـــی ِممَّ  َبل ُآغاِلطُهــم ُآنـادی فی آلقفار                 َکی ُآَکتِّ

 ( 661-663)دفتر ششم:                                                              

یه، به بیان تمثیل گونه
 
آی آز شّدت قرب آو عالوه بر آین، در بحث معّیت، با آستفاده آز آین آ

دمی آشاره می
 
 گوید: دآرد و چنین میحق تعالی، با آ

ب َآقرب ِمنُه ِمن حبِل آلَوریدبیند عطشخفته می
 
 های شدید        آ

 (1215)دفتر چهارم:                                                                     

ن
 
 تو فگنده تیره فکرت رآ بعید     چه حق آست َآقَرب آز حبُل آلَورید   آ

 (2111)دفتر ششم:                                                                        
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دم
 
آت رآ به دور ی باشد که حضرت حق به تو نزدیک آست، آما تو تیر آندیشهتا خطابی به آ

 آفکنی. دست می

 شناسی:معّیت و خویشتن -2-2-2

جان کالم مولوی در بحث معّیت آین آست که حق آز بندگانش بیرون نیست و تنها طریق      
ت ظهور آوست؛ آما گوید پوشیدگی و آختفای حق آز شدآست. آو می« شناسیخویشتن»وصال بدو 

دمیان حضور آو رآ که آز رگ گردن هم نزدیک
 
یة مذکور رآ آینتر آست نمیغالب آ

 
گونه بینند. مولوی آ

گوید: تو سبدی ُپر آز نان بر سر دآری، آما در به در به دنباله لبة نانی؛ یعنی کند و میتفسیر می
ن رآ نمی

 
 (: 103، 1: ج5131بینی )زمانی، حقیقت همرآه توست ولی آ

 یک سبد ُپر نان تو رآ بر فرِق سر      تو همی خوآهی لِب نان در به در؟...  

 (5071)دفتر پنجم:                                                                    

 کند:آش بیان میمولوی تمثیلی دیگر برآی آین عقیده    

هر در بحر گوید بحر کو        ن خیاِل چون صدف دیوآِر  آو           )دفتر پنجم:          چون گُ
 
وآ

5030 ) 

دمی با شناخت خود می
 
توآند حقیقت همرآهی و معّیت دآئمی حق و شدت نزدیکی حق با پس آ

خویشتن رآ دریابد. بنابرآین شناخت نفس پیوند عمیقی با فهم و شناخت معّیت سریانی دآرد و 
دمی می شناسی سبب دریافتن سریانخویشتن

 
 شود.حق و معّیت آو در مقام فعل به آ

 

 معّیت حق با بندگان خاص-3

گوید. آو معّیت خاص برگزیدگان رآ وی در مثنوی آز معّیت حق با خاصان و برگزیدگان سخن می    
با حق و آتحاد، تنها  آين حالِت معّيت گوید:کند و در آین خصوص میبه نوعی آتحاد تلقی می

خاص، و  ن خدآى تعالى آست؛ زیرآ آئمه دين و پيشوآيان رآه يقين، خلفا و نايبانمختص برگزيدگا
له و سلم

 
 :مظهر تام و تمام پيغمبر كه به حكم آتحاد ظاهر و مظهر نفس پيغمبرند صلى آلّله عليه و آ

ید نه خوب 
 
 نی غلط گفتم که نایب یا منوب             گر دو پندآری قبیح آ

(630)دفتر آول:   
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يينه    
 
پيوندد تا به سر حلقه هستى كه ذآت هاى متعاكس همچنان به هم مىپس سلسله آين آ

نه و تقدس منتهى مى
 
 (.651: 2،ج5131گردد )همایی،وآجب آحدى آست تعالى شا

 دآرد:آو در بیان علت آین معّیت، به ُحّب و دوستِی خدآوند، با بندگان خاصش آشاره می    

ن
 
ید ز آ

 
 که َمرد          با کسی ُجفت آست کو رآ دوست کردتا معّیت رآست آ

 (711)دفتر پنجم:  

بنابرآین موالنا معّیت حق با بندگانش ناشی آز حب و دوست دآشتن چنین بندگانی آز جانب     
 حضرت حق آست.    

شود که آنسان بتوآند به معرفت معّیت خدآ دست یابد، آز نظر آین معّیت زمانی حاصل می    
ی چنین آنسانی، عارفی آست که نیازی به ذکر لفظی و لسانی ندآرد؛ زیرآ هموآره خدآ رآ همرآه مولو

 (:361، 6: ج5131بیند )زمانی، خود می

ن طرف که دل آشارت می
 
 کندکند                  چون زبان یا هو عبارت میآ

 ـو گفتمیکاش جوالهانه مــا ک          آست بی کـوکـو همی      آو مع آلله 

(1125و1120)دفتر ششم:                                                              

دمی چنین آز آین آبیات بر می
 
گاه آست. بنابرآین آ

 
ید که چنین عارفی آز معّیت حق با خود آ

 
آ

ورد. آین مسئله حدرکی آز معّیت آلهی رآ در مقام وآالیی آز عرفان و معرفت به دست می
 
اکی آز آ

ن دآرد.
 
 آهمیت معّیت حق و درک آ

 

 گیری نتیجه

یات مرتبط با  وی به معّیت قیومی و سریانیدر مثن مولوی
 
نها،آشاره دآشته و ضمن آ

 
نظرآت  آ

نو جبر تکوینی در عالم رآ مربوط به  دآنسته و ذآتی آزلیآو معّیت قیومی رآ . ددآرخود رآ بیان می
 
 آ

 معّیت شده، بنابرآین فهم آومانع آز دیدن  ،در عالم حق ظهورشدت عقیدة موالنا، به  دآند.می
ن
 
 با کند، آوج  معّیت بنده آین معّیت رآ درک که. زمانیالزم آست طی طریق دشوآر بوده و برآی آ
ن
 
مولوی آز معّیت سریانی  بیند؛ عالوه بر آینکنار خود می رآ همیشه در خدآ ،بنده ،خدآست که در آ

ن رآ قر
 
ددآندمی ی همیشگیبسخن گفته و آ

 
ت با ذآت عیّ ، ممی باید بدآند که معّیت سریانی. آلبته آ

د و زنشناسی پیوند میت رآ با خویشتن. همچنین آو معیتفاوت دآرد با معّیت قیومی حق نیست و
دمی آگر به شناخت خود دهد، نشان می

 
معّیت  بیان درآو  .رسدمی به درک معّیت سریانی رسد،آ

م رآ  آین معّیت ،آشرگزیدهبا بندگان ب حق
 
تن حق یعنی آنسان برآی یاف ؛دآندمیبا درک معّیت توآ



11 
 

ن خود رآ در معّیت  باید آین معّیت رآ درک کند،
 
. تفخوآهد یادر آحاطة حق و همیشگی پس آز آ

گاهی به معیّ  ،بنابرآین
 
ناشی آز حب حق به ، چنین معّیتی . همچنینآی نیستکار هر بندهت آ
 .آست بندگانش

 

 منابع

ن کریم. -
 
 قرآ

شتیانی، سید جالل -
 
، چاپ سوم، قم: دفتر تبلیغات هستی آز نظر فلسفه و عرفان(، 5176) آلدین،آ

 آسالمی حوزه علمّیه قم. 

 ، چاپ پنجم ، قم: بوستان کتاب.شرح مقدمه قیصری(، 5130،_____،_________ ،) -

بادی، ولی محمد،) -
 
، به آهتمام ن. مایل م به مخزن آالسرآرشرح مثنوی مولوی موسو(، 5131آکبرآ
 ، چاپ آول، تهرآن: نشر قطره.1؛ 1؛ 1؛ 5هروی، ج

شعاع شمس: غزلیات شمس تبریزی به روآیت دکتر (، 5133آبرآهیمی دینانی، غالمحسین،) -
 ،مصاحبه: کریم فیضی ، دو جلد، چاپ آول، تهرآن: آطالعات.دینانی

ینه(، 5133بحرآنی، آشکان،) -  ، تهرآن: علم.تیهای نیسآ 

 ، چاپ سیزدهم، تهرآن: آمیرکبیر.آرزش میرآث صوفیه(، 5137کوب، عبدآلحسین،)زرین -

 ، شش جلد، چاپ دوآزدهم، تهرآن: آطالعات.شرح جامع مثنوی معنوی(، 5131زمانی، کریم،) -

، ترجمه: مسعود آنصاری،چاپ آول، 1، جکشاف(، 5133زمخشری، آبوآلقاسم محمود بن عمر،) -
 رآن: ققنوس.ته

، مصحح و محقق: مصطی بروجردی، تهرآن: سازمان چاپ شرح مثنوی(، 5171سبزوآری، مالهادی، ) -
 و نشر وزآرت آرشاد آسالمی.

ثار آبن(، 5132بابا، )سعیدی، گل -  ، تهرآن: زّوآر.عربیفرهنگ جامعاصطالحات عرفانی با تکیه بر آ 

ن مجمع آلبیان فی(، 5172طبرسی، فضل بن حسن،) - آلله ، مصحح: هاشم رسولی؛ فضلتفسیر آلقرآ 
 ، تهرآن: ناصر خسرو.3یزدی طباطبایی، ج

، سه جلد، چاپ هشتم، تهرآن: آنتشارآت علمی و شرح مثنوی شریف(، 5171آلزمان، )فروزآنفر، بدیع -
  فرهنگی.

 ، تهرآن: زّوآر.رساله در تحقیق آحوآل و زندگی موالنا ،(5130_____،______، ) -
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شتیانی، تهرآن: ، مصحح و محقق: سید جاللرسائل قیصری(، 5135یصری، دآوود، )ق -
 
آلدین آ

 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه آیرآن.

 ، مصحح و محقق: کوروش منصوری، تهرآن: روزنه.مکاشفات رضوی(، 5177الهوری، محمدرضا، ) -

آلزمان فروزآنفر، چاپ ، تصحیح: بدیعکلّیات شمس تبریزی(، 5136آلدین محمد،)مولوی، جالل -
 چهارم، تهرآن: طالیه.

، تهرآن: کتابخانة موزه و مرکز آسناد مجلس شورآی شرح مثنوی )نعیم((، 5137نعیم، محمد، ) -
 آسالمی. 

، نسخة رینولد آلین نیکلسون، شش جلد، مثنوی معنوی(، 5135_____،__________،) -
 چاپ آول، تهرآن: دیبایه.

؛ 5، ترجمه و تحقیق: حسن الهوتی، جشرح مثنوی معنوی مولوی(، 5173ن،)نیکلسون، رینولد آلی -
 ،چاپ آول، تهرآن: علمی و فرهنگی.6و 1

 ، دو جلد، چاپ نهم، تهرآن: هما.نامه مولوی(، 5176آلدین،)همایی، جالل -

 ن.، چاپ دوم، تهرآن: دآنشگاه تهرآتفسیر مثنوی مولوی(، 5131_____،______،) -

 ، چاپ دوم، تهرآن: نگاه معاصر.عرفان و تفکر(، 5133همدآنی، آمید،) -

 
 
 

Co-existence in The Mathnavi of Rumi 
Abstract 
In the Holy Qur'an, it is a discussion of the standard of God with the abovementioned 
essence. In the mystical mysticism of the mystics, we put forward two types of arguments. 
The consanted and flowing of Co-exisance. The discussion of these arguments has been 
made especially in theoretical mysticism. The famous Mowlavi Sufi of the seventh century 
has also raised his verses in Mathnawi and the accompaniment of the uprising to the 
world and the world. The present research is an attempt to explain and analyze this 
concept and the accompaniment of the right to the beings and the world, which has been 
done in a descriptive-analytical manner. The results indicate that Mowlana, like other 
mystics, has received the term "Qi'at" from Quranic verses. He describes the verses of the 
Qur'an as the The consanted and flow in the world. According to him, it is a 
manifestation of the emergence and presence of rights in the world. But he sees the 
perception of this criterion as difficult, and believes that understanding the right to 
excellence is not for any human being. 
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