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 شناسی در مکتب عرفانی مولانازیبایی

 ) با تکیه بر مثنوی معنوی(

 1دکتر بهزاد اتونی

 2دکتر بهناز اتونی

 چکیده:

یکی از مهمترین موضوعاتی که قرنهاست فکر و ذهن فیلسوفان و اندیشمندان جهان را به خود 

بسته به عین و و معیارهای سنجش آن است. برخی، زیبایی را وا« زیبایی» مشغول کرده، موضوع 

 ی مدرِک.دانند و برخی نیز، آن را به ذهن و اندیشهذات موضوع می

عرفا، با توجه به جهان بینی مخصوص به خود، که مبتنی بر عشق است،  معنی و مفهوم زیبایی را 

به کنند که دانند، و مرکز آن را ذات باری قلمداد میدر ارتباط با زیبای مطلق، یعنی خدا، می

 ی فیضان، به جمیعِ کائنات سریان یافته است.واسطه

ای به هان اسلام است، اهمیت خاص و ویژهجلال الدین، که یکی از بزرگترین عرفای ج مولانا

گوید. بدین کند و سخن میدهد، و در مثنوی خود، بارها و بارها، از آن یاد میزیبایی و عشق می

ی زیبایی، سعی بر آن دارند تا ی کوتاه دربارهاپس از ذکر مقدمه این جستار روی، نویسندگان

موضوع زیبایی و عشق را ، از زیباییهای مجازی گرفته تا زیباییهای حقیقی، در مثنوی برکاوند و 

 بررسند.
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 مقدمه

ه هنر و احساس زیبایی گفتگو ( دانشی است که راجع بEsthetiqueزیبایی شناسی یا استتیک )

کند. این رشته از زمان سقراط تا دو قرن پیش به عناوین مختلف مورد بحث بود ولی بوم کارتن می

ی استتیک را برای این رشته اختصاص داد. منظور او از امر زیبا، در ابتدا م واژه 1371در سال 

او از این واژه در اشاره به  شناخت حاصل از حواس یعنی همان معرفت حسی بود، ولی بعدها

 ادراک زیبایی به کمک حواس، به ویژه در هنر، بهره جست.

دامنه مفهوم زیبایی در ادوار مختلف گسترده شده است. اکنون این واژه را نه تنها در توصیف 

یگر گیرند و دها، تجربه و لذت نیز به کار میها، نگرشدر مورد ویژگی بلکهها، ها یا ارزیابیداوری

 (.171: 1731سازند )گات و دیگران، آن را به زیبایی صرف محدود نمی

های مختلفی که ارائه شده، آن را به عنوان یک رشته های تاریخی و تعریفبرخی با توجه به تجربه

های ها و معنای پدیدهمندیزیباشناسی، دانشی است در خصلت، علل قانون»اند: چنین تعریف کرده

شناختی و هنری جهان ه از نظر تاریخی، عینی و اجتماعی، حاصل دریافت زیباییزیباشناختی ک

 (.11: 1731)عبادیان، « یعنی دریافت زیباشناختی طبیعت، جامعه و انسان ؛است

ها که ممکن است فقط نظام منسجمی از شاخص»شناسی چنین است: تعریفی دیگر از زیبایی

« یابی آثار هنری به کار رودها باشد و برای ارزشاز این هر ترکیبی و یا اجتماعی ،بصری، اخلاقی

 (.111: 1731)لوسی اسمیت، 

های فلسفی، فکری و ایدئولوژیک شناسی، با توجه به ذوق و سلایق، و نحلهدر تاریخ زیبایی

فیلسوفان و اندیشمندان، تعاریف متفاوت و گاهی ناهمگونی از زیبایی ارائه شده است که در این 

که  -شناسیهای مهم و تاثیرگذار در تاریخ زیباییجای بحث دربارۀ آن نیست. یکی از نحله مقاله،

نحلۀ عرفانی است که شاید بتوان مولانا جلال الدین محمد  -شاید کمتر به آن پرداخته شده است



3 

 

ر شناسی را دبلخی را بهترین نمایندۀ این مکتب دانست. او به پیروی از اسلاف عارف خود، زیبایی

های سازد. اصول اندیشهداند و پیوندی ناگسستنی میان آن دو برقرار میپیوند با معرفت الهی می

و  عشقشناسی بر شناسی او باید جستجو کرد. مدار این هستیشناسی مولوی را در هستیزیبایی

، از دید توان به معرفت الهی رسید؛ به عبارتیاست که در تفکر مولوی تنها از این راه می زیبایی

 مولوی، جمال الهی در تمام هستی انعکاس یافته و همۀ آن موجودات، جلوۀ آن زیبایی هستند.

ای از زیباییِ خداوند، که در این جستار با توجه به دیدگاه عرفانی مولانا، که همۀ عالم را جلوه

جازی تا زیبایِ از زیبایی و عشق م -به بررسی زیبایی در جمیع کائنات داند،میزیبای مطلق است،

 پردازیم:می -مطلق

 

 اهمیت عشق در مکتب زیبایی شناسی مولانا

عشق،  بدین معنی کهایی و عشق با یکدیگر مساوقند؛ از دیدگاه بسیاری از عرفا و فیلسوفان، زیب

حاصل از تصور زیباییست و زیبایی، عشق را به دنبال دارد. پس هر کجا سخنی از عشق است، 

  ی بوده که آن عشق را خلق کرده است.ابالطبع، زیبایی

ی مدار آموزه های عرفانی مولاناست و در حقیقت، جانِ مثنوی در مثنوی معنوی، عشق، نقطه

 چیزی به غیر از عشق، که بازبسته به زیبایی، بخصوص زیبایی مطلق است، نیست.

یار قابل تأمّل است. ایشاان در دارد که بسدر ابتدای مثنوی، مولانا، ابیاتی را پیرامون عشق بیان می   

شمارد و عشاق را خاود، دلیال و روشانگر خاود توصیف عشق، زبان را قاصر و عقل را ناتوان می

آیاد و قابال شاناخت دانیم ، ذاتِ خداوند به هیچ گونه، به وصف در نمیداند. همانگونه که میمی

ی فخر و نازش آدمای، ست و مایهنیست و حتّی عقل که وجهِ تمیز انسان از دیگر موجوداتِ عالم ا

 در شناختِ خداوند، عاجز:
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 عقاال، حقّااش بتوخاات، نیااک بتاخاات

 

 عجاااز در راه او شاااناخت، شاااناخت 

 

 (                      11: 1731) سنایی،                 

عشق نیز که یکی از صفاتِ الهی است از نظر مولانا، چونان حضرت حق، برای بشر آنگوناه کاه    

د، قابل شناخت و توصیف نیست و عقل در شرح و توصیفش عاجز است. بدین روی در ابیاات بای

 خوانیم:آغازینِ مثنوی می

 هر چاه گاویم عشاق را شارح و بیاان

 

 چون به عشق آیام خجال باشام از آن 

 

 گاار چااه تفساایر زبااان روشاانگر اساات

 

 لیااک عشااق باای زبااان روشاانتر اساات 

 

 عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

 

 رح عشق و عاشقی هم عشق گفات...ش 

 

 آفتاااااا  آماااااد دلیااااال آفتاااااا 

 

 از وی رو متاااا  گاار دلیلااات بایااد، 

 

 (12-11، دفتر اول: 1733) مولانا،                                                                              

برخاوردار اسات کاه سابب  ای است الهی و آنسری، از چنان نیروی شگرفیاین عشق که لطیفه   

 کند:گردد و آدمی را از هر گونه عیبی پاک و مبرّا میتبدیل اخلاق رذیله به حمیده می

 هر کاه را جاماه ز عشاقی چااک شاد

 

 او ز حرص و جملاه عیبای پااک شاد 

 

 (37)همان: 
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س  داند و دوایِ نخوت و نااموی امراض روحانی و جسمانی آدمی میمولانا، عشق را طبیب همه   

انگارد و آن را افلاطون ا که کنایه از طبیب روحانی است ا و جاالینوس ا کاه کنایاه از طبیاب می

 کند . جسمانی است ا خطا  می

 شاد باش ای عشق خاوش ساودای ماا

 

 ای طبیااااب جملااااه علتهااااای مااااا 

 

 ای دوای نخااااوت و ناااااموس مااااا

 

 ای تاااو افلااااطون و جاااالینوس ماااا 

 

 ( 31-37)  همان                                                                                                 

ی شود و مولاناا آن را ملااطِ پیوناد دهنادهمحور کلِّ هستی قلمداد می« عشق»در مثنویِ شریف،    

 آورد.ی اجزای وجود به حسا  میهمه

 جمااع بایااد کاارد اجاازا را بااه عشااق

 

 قند و بهشتتا شوی خوش، چون سمر 

 

 (111، دفتر چهارم :همان)

ی ی ایان لطیفاهرا در ساایه« فناا»ای برای عشق قائل هستند که فقط ایشان، چنان قدرت معنوی   

سوزاند تاا را می  …ی ما سوی اکنند که همهای ذکر میدانند و آن را شعلهالهی مقدور و میسّر می

 به وحدتِ صرف برسد .

 چون برفروختعشق، آن شعله است کو 

 

 مانااد الاااّ ا...، باااقی جملااه سااوخت 

 

 (13، دفتر پنجم: همان)              
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ی عشاق و کشاش عاشاق باه معشاوق را  در مولانا جلال الدین، مانند دیگر عرفای اسلامی، جذبه

 داند. او بر این باور است که از جماد و نبات گرفته تا حیوانسراسر عالم وجود، جاری و ساری می

ی آنها عشق است. مولانا، حتّی آواز ی همهو انسان، هیچ یک خالی از عشق نیستند و نیروی محرّکه

 داند:نی و جوششِ می را نیز به سبب عشق می

 آتااش عشااق اساات کاناادر ناای فتاااد

 

 جوشش عشق اسات، کانادر مای فتااد 

 

 (13، دفتر اول: همان)        

  

نگرد و چشام سار را بخرخایِ آن نماوده اسات، بارای جهاان، مولانا، که با چشم دل به جهان می   

ی الهای در جسمی قائل است و روحی؛ که روح جهان، چیزی غیر از عشق نیست و اگر این لطیفه

ایستاد و دیگر تبدیل جماد باه فسرد و از حرکت باز میشد، جهان، در دخم میکالبد جهان دمیده نمی

 م:نبات و نبات به حیوان را شاهد نبودی

 دور گردونهاااا، ز ماااود عشاااق دان

 

 گاار نبااودی عشااق بفسااردی جهااان 

 

 کاای جمااادی محااو گشااتی در نبااات

 

 کااای فااادای روح گشاااتی نامیاااا  

                    (272، دفتر پنجم:  همان)          

 

 نسبی بودن زیبایی

 برای این که آیا زیبایی، مطلق است یا نسبی، دو نظریه وجود دارد: 

نظریۀ افرادی است که معتقدند زیبایی مطلق است به این معنا که زیبا همیشه و در همه نظریه اوّل، 

رود. اگر قرار بر این شان متعلق زیبایی از بین نمیحال زیباست و با سلیقۀ افراد و معیار زیبایی
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کند اشاره کنیم، آن شخص کسی جزء باشد به شخصی که با تمام وجود از این نظریه حمایت می

زیبایی، مطلق است نه مشروط؛ زیرا شرط خیریت و »صدرا نیست که بر این نظر است که  ملا

زیبایی، وجود داشتن است. هر چیزی که وجود داشته باشد خیر و زیباست. اولین مرتبه از مراتب 

زیبایی، وجود داشتن است. اگر قرار باشد شرطیتی هم در کار باشد، شرطیت در زیباتر بودن است. 

باتر بودن موجودات، قر  و یا عدم قر  به زیبایی مطلق است. موجودی زیباتر است که شرط زی

 (.733-733: 1733)بابایی، « مرتبه وجودی آن نزدیک به مرتبه زیبای کل باشد

نظریۀ دوّم، نظریۀ افرادی است که معتقدند زیبایی نسبی است. از دیدگاه هواداران این نظریه، 

 ها به علایق انسانی وابسته، و در نتیجه نسبی خواهد بود.خوبیها و ها و زیباییارزش

توان به مولانا اشاره کرد. مولانا بر این نظر است که زیبایی، نسبی است. دلیل از پیروان این نظریه می

 شود: ما برای اثبات این ادّعا دو بیت زیبایی است که در مثنوی بین خلیفه و لیلی رد و بدل می

 خلیفااه کااان تااویی گفاات لیلاای را
 

 کز تو مجنون شاد پریشاان و غاوی 
 

 از دگاار خوبااان تااو افاازون نیسااتی
 

 گفت خامش چون تو مجنون نیستی 
 

 (133 ، دفتر اول:1733مولانا، )

 گوید: زند که میو این ابیات مولانا خواسته و ناخواسته ما را به ابیاتی از وحشی بافقی پیوند می

 یبه مجنون گفت روزی عیاب جاوی
 

 کااه پیاادا کاان بااه از لیلاای نکااویی 
 

 که لیلی گرچه در چشم تو حوریست
 

 به هر جزوی ز حسن او قصوریسات 
 

 جاو مجناون برآشافتز حرف عیاب
 

 :در آن آشفتگی خنادان شاد و گفات 
 

 اگااار در دیااادۀ مجناااون نشاااینی
 

 باااه غیااار از خاااوبی لیلااای نبینااای 
 

 بافقی(وحشی )

بیند، از چهرۀ آن متحیر باز گردیم، هنگامی که خلیفه لیلی را میاگر به دو بیت مولانا در این زمینه 

 وار عاشق آن شده است؟!چنان دیوانهگردد که آیا این همان دختر زیبارویی است که مجنون می



8 

 

آری لیلی از دیدگاه مجنون زیباست و از دیدگاه خلیفه فاقد هر گونه زیبایی است و این دلیلی بر 

 .است نسبی بودن زیبایی از دیدگاه مولانا

 

 ارزش نبودن عشقهای مجازیبی

یعنی: مجاز، پلی اسات بارای رسایدن باه « المجازُ، قنطرهُ الحقیقه»در مثل عر  آمده است که :    

ی عشق بر همین باور است که عشق مجاازی پلای اسات بارای مولانا نیز دربارهحقیقت. حضرت 

رسیدن به عشق حقیقی. او  برخلاف انسانهای عامی یا به دور از شهودِ عرفانی، نه تنها این دو عشق 

داند؛ بلکه یکی را نردباانی بارای رسایدن باه را ا عشق مجازی و عشق حقیقی ا بیگانه از هم نمی

ارد. مولانا این عقیده را به زیباترین بیان در قالب داستان پادشاه و کنیزک  به تصاویر دیگری می پند

 کشد:می

ی راه، دل و دین باه رود. در میانهپادشاهی به قصد شکار، همراه خدمتکارانش به بیرون شهر می   

پاید که کنیزک نمی آورد؛ اما دیریبازد و با بذلِ مالی فراوان او را به دست میکنیزک زیبا رویی می

خواند تاا کنیازک را درماان کنناد  شود . شاه، طبیبان حاذق را از هر سوی نزد خود فرا میبیمار می

ی مانند. وقتی که شاه از هماهولی طبیبان مدّعی  که از مشیّت قاهرِ الهی غافلند، در درمان او در می

آورد و از صامیم دل، دسات نیااز باه شود، به درگاه الهی روی مایعلل و اسبا  طبیعی نومید می

بارد و در اثناای دارد. پادشاه  در گرماگرم دعاا و تضارّع خاوابش میدرگاه حق ، جلّ و عخلی برمی

ی ماست . آید که فرستادهگوید که: طبیبی حاذق، فردا نزد تو میخوا ، پیری روشن ضمیر بدو می

بیند گویی عشق کنیزک وقتی طبیب الهی را می یابد. اوفردای آن روز، شاه ، طبیب موعود را در می

 گردد:کند و با تمام وجود، عاشقِ وی ، که مظهرِ حضرت حق بود، میرا فراموش می
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 گفاات معشااوقم تااو بودسااتی نااه آن

 

 لیااک، کااار از کااار خیاازد در جهااان 

 

 (11 -22، دفتر اول: 1733)مولانا، 

تواناد باه فهماند که عشق مجازی، گااهی مید میمولانا، در قالب این داستان، به خوانندگان خو   

 عشق حقیقی بینجامد؛ پس نباید عشق مجازی را ناچیز و بی قدر شمرد و به حسا  آورد.

 

 همۀ عالم مظهر جمال حق است

در عرفان اسلامی، عالم به تمامی حاصل و مظهر تجلیات خداوند است، تجلیات متنوعی که مربوط 

یک یا چند اسم خداوند است. « جلوه»و « مظهر»ار بوده و هر موجود، پروردگ« اسماء و صفات»به 

گوید: تجلی به دو نوع فیض آورد، میابن عربی آنجا که دربارۀ تجلی خداوند سخن به میان می

فیض اقدس تجلی ذاتی حق تعالی است، و فیض مقدس ؛ شوداقدس و فیض مقدس تقسیم می

 (.111: 1731ابن عربی، تجلی اسمائی او )

حال خداوند چون زیبایی مطلق است، بنابر سخنان گفته شده، تمامیِ کائنات که تجلی خداوند 

 شود: . مولانا نیز با ابیاتِ زیبایش این حقیقت را یادآور میاویند و مظهر جمال  ،هستند، زیبا

 همچااو آن حجاارۀ زلیخااا پاار صااور
 

 تااا کنااد یوسااف بااه ناکااامش نظاار 
 

 گریدننچون که یوسف سوی آن می
 

 خانه را پر نقشِ خود کارد از مکیاد 
 

 تا به هر سو که نگرد آن خوش عِذار
 

 اختیااااارروی او را بینااااد او باااای 
 

 بهاار دیاادۀ روشاانان، یاازدان فاارد
 

 شااش جهاات را مظهاار آیااات کاارد 
 

 تا به هر حیاوان و ناامی کاه نگرناد
 

 از ریااااض حاااس رباااانی چرناااد 
 

 او اساا هبهاار ایاان فرمااود بااا آن 
 

 فخااااثخمّخ وجهُااااهُ تمحیااااث ولّیاااا 
 

 از قدح گر در عطاش آبای خوریاد
 

 در درون آ ، حااااق را نا ریااااد 
 

 آنکااه عاشااق نیساات، او در آ  در
 

 صورت خود بیند ای صااحب بصار 
 



10 

 

 صورت عاشق چاو فاانی شاد در او
 

 پس در آ  اکنون که را بیناد؟ بگاو 
 

 حااق بیننااد اناادر رویِ حااور حاان
 

 غیاااور مااه در آ ، از صاانعهمچو 
 

   

 (112 -111، دفتر ششم: 1733)مولانا، 

ی ی موجودات عالم، آیینهمظهر جمال ربّانی است و همه عالم،آری! از نظر مولانا، شش جهت 

 زیبایی او.

 

 رجحان زیبایی معنی و روح بر صورت

معنی بر صورت، ارجحیت دارد. شاهد مثال  و از دیدگاه مولانا زیباییِ روح بر جسم، باطن بر  اهر،

 :برای این ادعا این ابیات زیبا از مولاناستما 

 پس بدان که صورت خاو  و نکاو
 

 بااا خصااال بااد نیاارزد یااک تسااو 
 

 بااود صااورت حقیاار و ناپااذیر رو
 

 چون بود خلقش نکو، درپااش میار 
 

 صااورت  اااهر فنااا گااردد باادان
 

 عاااالم معنااای بماناااد جااااودان 
 

 ؟نقااش ساابوچنااد بااازی عشااق بااا 
 

 بگااذر از نقااش ساابو، روآ  جااو 
 

 صااورتش دیاادی، ز معناای غااافلی
 

 از صاادف درّی گاازین گاار غااافلی 
 

 هاای قوالااب در جهااانایان صاادف
 

 اناد از بهار جاانگرچه جمله زناده 
 

 لیااک اناادر هاار صاادف نبااود گهاار
 

 چشاام بگشااا در دل هاار یااک نگاار 
 

 (231 - 233، همان، دفتر دوم)

ر مقایسۀ صورت با معنی و روح، آن مولانا در ابیات بالا منکر زیبایی صورت و نقش نیست، بلکه د

 داند.ورزی و ارزش میشمارد و زیباییِ معنی را لایق عشقرا ناچیز می

 :داند نه جسمو باز مولانا در جای دیگر احسن التقویم را روح می

 بخااوان والتّاایناحساان التقااویم در 
 

 که گرامی گوهر است ای دوست جان! 
 

 احساان التقااویم از عاارش او فاازون
 

 سااان التقاااویم از فکااارت باااروناح 
 



11 

 

 گااار بگاااویم قیمااات ایااان ممتناااع
 

 ماان بسااوزم، هاام بسااوزد مسااتمع 
 

 (717 همان، دفتر ششم:)

 

 جایگاه انسان کامل در زیبایی شناسی مولانا

طور که پیشتر بیان کردیم تمامیِ کائنات حاصل و مظهر تجلیات خداوند است. تجلّیات همان

یک یا چند « جلوه»و « مظهر»پروردگار بوده و هر موجود « تاسماء و صفا»متنوعی که مربوط به 

 اسم خداوند است.

و باز بیان داشتیم که چون خداوند زیبای مطلق است. تمامیِ کائنات که تجلی خداوند هستند، زیبا 

خواهیم در اینجا بگوییم جایگاه انسان کامل در این زیبایی باشند. حال میو مظهر جمال حق می

ترین مقام انا بر این باور است که انسان کامل یا ولی حق، انسانی است که به عالیکجاست؟ مول

ها باید به او اقتدا کنند )آل عصفور، کشف و شهود رسیده است و در مسیر معنوی، سایر انسان

 ( و مصداق این کلام حضرت علی )ع( قرار گیرند: 117: 1731

 (.713، ص 1737البلاغه، )نهج« …ستضیء بنور علمه الا ولکل مأموم إمام إمام یقتدی به و ی …»

های ای است که با بیشترین حدّت و شدت زیباییبه قول مولانا، دل همین انسان کامل، آیینه

کند. شاهد مثال ما برای این گفتۀ مولانا داستان رومیان و چینیان از خداوند را متبلور و  اهر می

 مثنوی معنوی است: 

ا در نقاشی مهارت بیشتری داریم و رومیان نیز گفتند ما. پادشاه گفت در این ها گفتند مچینی

 خصوص باید امتحان کنم تا ببینم کدامیک از شما در این ادعا، برتر است؟

به هر کدام یک خانه اختصاص دادند که درهایی مقابل هم داشتند. چینیان از شاه، صد نوع رنگ 

های گوناگون را به چینیان داد. در این میان ا گشود و رنگاش رخواستند، پس آن شاه درِ خزانه
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کنیم و هیچ نقش و نگار و زنیم و زنگارها را از در و دیوار پاک میرومیان گفتند، ما فقط صیقل می

آید. رومیان، در خانه را بستند و مشغول صیقل زدن شدند و درون خانه را با رنگی به کار ما نمی

 مانند آسمان، ساده و صاف و شفاف.صفا و جلا کردند ، و 

ربود و شاه از های چینیان تحمل و هوش را از سر بیننده میها را مشاهده کرد، نقششاه آمد و نقش

ها ها به سراغ رومیان رفت. عکس آن صورتدیدن آن حیرت کرد. شاه پس از مشاهدۀ نقاشی چینی

ی شده افتاده است. هر چه آن پادشاه در ها را دید که روی آن دیوارهای صیقلو بازتا  آن عمل

-ربود و مات میآنجا دید، در اینجا بهتر نمودار شد؛ به حدّی که دیده را از خانۀ چشم و حدقه، می

 کرد.

نیازند و های پاک و صاف و صادقند که از کتا  و تکرار، بیمنظور مولانا از رومیان همان انسان

های خود را اند. و اینان، سینهیل و قال نیستند بلکه اهل حالاند؛ خلاصه اهل قفاقد هنرهای  اهری

آنچنان صیقل داده اند که از هر گونه آز و حرص و کینه پاک شده و دل آنان تبلوری از جمال الهی 

شده است. در این داستان، زیبایی خانۀ رومیان همان کنایه از جمال الهی است که در دل مؤمن 

 ور خود کرده است. تابیده شده و همه را مسح

 

 مطلق زیبای

زراندودی از این زیبایِ مطلق هستند.  ،هااز دیدگاه مولانا خداوند زیبای مطلقی است که همۀ زیبایی

س وجودش را به طلایی و م گیردی میااز این زیبایِ مطلق بهره هر کس و هر چیز به فراخور خود

 ند متعال است.خداویعنی مطلق،  یکه ناشی از زیبای سازدمبدل می

 عشق تو بر هر چاه آن موجاود باود
 

 آن ز وصااف حااق، زرّاناادود بااود 
 

 چون زری با اصل رفت و مس بماند
 

 طبااع ساایر آمااد، طلاااق او برانااد 
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 از زرانااادود صااافاتش پاااا بکاااش
 

 ی خاوشقلب را کم گاو از جهالت 
 

 ها عاریتی استکان خویشی در قلب
 

 زینتاای اسااتناات مایااۀ باایزیاار زی 
 

 رودروی قلااب، در کااان ماایزر ز 
 

 رودسوی آن کان رو تو هم کان مای 
 

 رودنااور از دیااوار تااا خااور ماای
 

 رودتو بدان خور رخو که در خور مای 
 

 زین س س، بستان تو آ  از آسامان
 

 چااون ندیاادی تااو وفااا در ناااودان 
 

  

 

 

 

  (111-113، دفتر سوم: 1733مولانا، )

چه زیبا بیان داشت و در جای دیگر خدا را زیبارویی خطا  مولانا در این ابیات اصل مطلب را 

 :را ب ردازد  کند که باید زکات زیبایی خودمی

 روده زکات روی خاو  ای خاو 
 

 شاارح حااال شاارحه شاارحه بااازگو 
 

 ایکاااز کِرشااام غمااازۀ غماااازه
 

 ایبااار دلااام بنهااااد داغااای تاااازه 
 

   

 

 (133-133همان دفتر اول: )

زیبای  داند که نه تنهاترین وجود، زیباترین وجودی میرا به عنوان کاملآری مولانا واجب متعال 

نیز مطلق است بلکه علت و سر منشاء هر زیبایی و حسن و جمال و شور و عشق و حرکت 

 باشدمی
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