
  

 عرفانی مولوی در نگاه  تاثیر متقابل روح وبدن شناسی روش  

 1عابدین دوریش پور  

 :چکیده

خود را در آثـار ادبی و شعری  نمودبرخاسته از تهذیب است ؛  عنوان یک جریان فکری خاص یشتر بهب که  عرفان  

و هم قوت   اندیشهء عرفانی  ی او هم در حوزه .به جای گذاشته است.در میان مـولانا جـایگاهی بس والا دارد 

 به بسیاری از موضوعات  معرفت تبار ؛ عیار و عاشقدر مقام یک عارف تماموی  خاصی دارد. ذوقی برجستگی

اعتقادات و احکام اخلاقی وسیر و -و حتی فلسفی-نظری به بحثها و مبانی همچنین  و ی اخلاق اجتماعی و یعرفان

عـنوان یک اصل در سیر و سلوک و عرفان تعلیمی  بـه؛ و خودشناسیمعرفت نفس  سلوک نیز پرداخته است.

 ثاردر آرابطهء این دو جایگاه مهمی دارد.مولوی  و کیفیت نسبت جسم و جان مطرح است و در این میان تعیین

مختلف به این مهم پرداخته و بیان و شرح مـسأله را در قـالب تمثیلهایی زیبا و  خود به ویژه به مناسبت های 

از نقص به سوی کمال  و تبدیل وجود انسان تحول در نگاه عرفانی مولوی کمال آدمی در .آورده است شاعرانه

 براین.اثر می گذاردجـسم مادی اونیز  و قالب؛ در ندر باطعلاوه تبدیل  .ایـننامنتاهی خداوند شکل می گیرد 

 هادارای صفات،یا قابلیت (جسم افراد معمولی استهمانند ظاهرعارفان و اولیاء الهی)گرچه در  اساس باطن ابدان

تاثیر متقابل روح وبدن  ایـن مقاله سعی دارد.کندافراد دیگر متمایز می آنان را از دیگرکه آن جسم خاصی است 

 .سی و تحلیل کندبرر

 کلید واژه : مولوی ، عرفان ، نفس ، بدن
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 مقدمه

روزافـزون دربـارة پدیده های عالم جسمانی و نفسانی  معرفـت مــسئلة تــن و روان و ارتـبـاط آن دو، علـی رغـم

کـر همواره به تف را فیلسوفان ، هنوز در هندسة فکری اندیشمندان به جـواب قطعی نینجامیده است . این مسئله

 تا نـظریاتی را در این مـورد پیشنهاد نماینـد)پـاپکین ، کلیات بـر مـی انگیـزد و پیوسته فـیلسوفان کوشیده اند

 . ایندارد، جایگاه خاصی یفلسف نگاه عرفانی و چگونگی ارتباط مجرد با ماده در(  همچنین 1٢١: 1٧٣١فلسفه 

مادی از طریق عقول دهگانه که به عقول  جهان با ه و ارتباط خدای مجرد راشد مطرح شناسیجـهان بـحث در

 ( ٢٢2: 1٧٣١سینا، . )ابناست عشره معروف است، حل کرده

ز حقایق ا بسیاری است با نبوغ سرشار هنری و فکری، توانستهاست، که   همتابـی ی با صفا و شاعریعارف مولوی 

آسان  ها از نگفتنیبیان بسیاری   تمثیل وحکایاتو مسائل غامض دینی و فکری و عاطفی را بگشاید و با بیان 

 رکثی منشور مثنوی مولودی»گوید:خلیفه عـبد الحـکیم در کـتاب عرفان مولوی در این باره می نموده است. 

 الوجوهی است کـه در آن بـازتاب پرتـوهای شکسته یکتاپرستی سامی،خردگرایی یونانی با عناصر

 افلاطین های ایلیایی وجود و صیرورت،نظریه مـثل افـلاطونی،نـظریه علّی و سیر کمالی ارسطو،احد،نظریهفیثاغورثی

 گونگیچ ممتکلمین،آرای ابن سینا و فارابی درباره که انگیزه اتحاد با احد است،مـسائل مـورد اختلاف هاییو جذبه

توان دید.مثنوی مولوی با می را عربی یـک بنی)وحدت وجود(ابن و ماهیت علم،نظریه علم نبوی غـزالی و آیـین

 و نه التقاط محض عرفانی دستگاهی دسـتگاهی فلسفی،نه دستگاهی کلامی،نه چنین گنجینهء فکری،نـه

 (٢ص : 1٧3١  عبد الحکیمخـلیفه )«است

اما وجود دارد.الهی  سیر و سلوکبه کمال و های وصولراهباب در و کتب اخلاقی مباحث فراوانی عرفانی،آثار در

قش نفس ن اما دربارهاست  معنوی اتبرای رسیدن به کمال سالک ملکردچگونگی ع ناظر بهها ایـن انـدیشه بیشتر

بسیاری از حکما  و ویمول اما در منظر .کمتر مورد بحث قرار گرفته استترقی روح به موازات  جسم وبدن وتکامل

قراری او در این ملکوتی و الهی است که در زندان جسم گرفتار آمده است و بی موجودی؛ نفس و عارفان روزگارش

که  ای استگونه به او قیاس و تمثیل بر اساس نگرش عرفان نظری ، ناشی از همین امر است.البـته گـاهی  جهان

تمثیل پرنده و قفس)باز و کنده(،مظروف و ظرف،ذات  کندمخاطب را به نکوداشت روح و سرکوب جسم دعوت می

دهد که تمثیلهایی مثل بین روح و جسم را نشان می و گاه به تاثیر متقابل .کندتـأکید مـی ایـن و...بر و سایه

 .و کشتی گویای این امـر اسـت و دریا و کف روغن و دوغ،دریا



های ضمن بیان توانایی روح و باطن برای رسیدن به کمال مطلق،در مورد ترقی و تعالی جسم نیز بحثمولوی  

 اثر  جسم درب تکامل وتعای  دربادیدگاه مولوی  .است عمیق و ژرفی دارد و رمز و رازهایی را در این بیان کرده

عـبور ، طیّ الارض؛را همانند  پذیـرش بعضی کرامات و خرق عاداتی بـرای ان راذهنی انـس آمادگیسیر و سلوک،

کند کـه در شرح حال عرفا و اولیای خداوند،در مـی مهیا و.. بسته(،راه رفتن بر روی آب و درهای دیوار از موانع)مانند

 .است کتب عرفانی ذکر شده

منشأ پیدایش معضل رابطة مادّی با مجرد،عدم  سنخیت دارد و درواقعاصل  با مـستقیمی ارتـباطتاثیر نفس وبدن ،

تأثیر  حثب این سرنوشت در تقریر و تفسیر خاصی از اصل سنخیت . بنابرایناین دو نحو از وجود استسنخیت بی

 املترک دو گونه اسـت سنخیت در مجردات بدین معناست که علت کمال معلول را به صورت .سنخیتبسزایی دارد

اینکه هرچیزی موجب  به توجه و با ندارد وجود چنین سنخیتی بین علتهای مادّی و اعدادی و معلولهایشان اما دارد

 (1٧1٢:31/٢آید که نوعی مناسب بین آنها لازم است)مصباح یزدی، شود اجـمالا بـه دست میهرگونه تغییری نمی

معراج وجود دارد)معراج در اینجا به معنی بالا رفتن و ترقی  نوع دو عتگوید،در عالم طبیمـولانا در مثنوی می

یعنی  است بـخار تا آسمان یا طی شدن فاصله زمین تا ماه است و دیـگر،عـروج تبدیلی عـروج ،مـثلاست(:یک نوع

عنی تا مرحلهء نهی یمـعراج جنین  یـا نـیشکر تر،مثل تبدیل شدن نی بهتبدیل شدن وجود ناقص به وجود کامل

اللّه(عروجی تبدیلی  )عروج در اینجا به معنی سیر الیانـسان عقل خداجو و خدایاب.مولانا معتقد است کـه عـروج

های آن پذیراست کـه انـسان بـا اراده و اختیار خود در مقابل نفس و خواستهامکان صورتی در است و این عروج

راقی فنا همانند ب ،اینمولانا عنی محو شـدن وجـود و هستی نفسانی برسد.در بینشبه مقام فنا ی تا مقاومت کند

 .بردمی انتها)یعنی خداوند( پیشاست که عارف را بـه سـوی کـمال مطلق و بی

 چون براقت برکشاند نـیستی           صف معراجیان گر بیستی در

 چون معراج کلکی تا شکر بلکه            قمر تا نـه چو معراج زمینی 

 تا نُهی جنینی بل چو معراج        نه چـو مـعراج بـخاری تا سما  

 سوی هـستی آردت گـر نیستی     خوش براقی گشت خنگ نیستی 

 کند می پس را تا جهان حسّ         کندو دریا سُمش مس می کوه 

  سوی معشوق جان جان روان چون روان         رو پا بـکش در کـشتی و مـی

 )٢١١-1١١/4مـثنوی،)      ها از عـدمجـان تاخت کهآنچنان          دست نه و پای نه رو تا قدم

رد گینفس و ریاضت،در مـسیر کـمال قرار می با که باطن و درون در اثر مجاهده گونه،هماناست معتقد وی هچنین

 خاک که خـداوند بـهمولانا،همچنان شود.در بینشتر تبدیل میجسمی کامل به عارف نیز شود؛جسمو مبدّل می



کند و استعداد و توان رشد بخشد،به جسم نیز صـفا و پاکـی اعطا میمی و رویانیدن یا جماد قدرت شکوفا کردن

 .آورداو بـه وجـود مـی در و تعالی را

 قـهرش دمی حمّال تُست آتـش              لطفش بال تُست موج زمان یک

 اتّحاد هر دو بین اندر اثـر                  او را ضد لطفش کم شمر قهر

 کندو کـبرت مـی بـاد یـک زمان پُر     کند خاک سبزت مـی چون یـک زمان 

 )١4١-14١همان،   (ادتـا بـر او روید گل و نسرین ش             را دهد وصف جماد عارف جسم 

افـراد عادی  و برای یابندمی در طریقت جـسم را فـقط مردان راه و مرشدان تعالی مولانا معتقد است که این

 .درک نـیست و قابل محسوس

 پاک ندهد خُلد بو  جز بـه مـغز               لیـک او بیند،نبیند غیر او 

 گـلزار از یابد تا که ریحان             کن از انکار یار خالی را مغز

 )١4١-1١١همان،(      چـون محمّد بوی رحـمن از یـمن       بیابی بوی خلد از یـار مـن تا یـار 

شود و این شرط پاک و صاف شدن می مولانا معتقد اسـت،در اثـر ریاضت و مجاهده با نفس،جسم صاف و پاک

های دیـگران را ،که افـکار و انـدیشهاز عافی این حقیقت عرفانی را در حکایت  درون و باطن عـارف اسـت.او

دهد، درون من پر دانی و او جواب می،چگونه باطن و ضمیر دیگران را میپرسندمی عارفاز :کندخواند،بیان میمی

 .از عشق خداست و هرچه غیر از آن باشد انـعکاس ضـمیر دیگران است

 ایـن قـدر انـدیشه دارد ای عـمو              او پس بگفتندی چه دانستی کـه

   خالی از کدیه مثال جنّت است            او بگفتی خانهء دل خـلوت اسـت

  نـیست دیّار جز خیال وصل او            نیست کار اندر او جز عشق یزدان 

 ام پرّ است از عشق احـدخانه             خـانه را مـن روفتم از نیک و بد 

 عکس گدا  ،بودآن من نَبوَد      هـر چـه بـینم انـدر او غـیر خدا 

 جز ز عکس نخلهء بیرون نبود      نخل یا عرجون نمود آب گر در

 (121٢-٣21٢/١مثنوی،)     عکس بیرون باشد آن نقش ای فتی         در تگ آب ار بینی صورتی

در  کهیابد، چـنانرفان نیز معتقدند که ملکات نفسانی و بدنی در معاد به صور مناسب آن عالم تمثل مـیعـا

  :نویسدمحقق لاهیجی در شرح گلشن راز می.روایـات نیز وارد شده است



جمع است،  روز تمام ملکات خیر و شر از افعال و اقوال که در نفس مدّخر و مخزون شده باشد، در یوم الحشر که

سـپس مولانا .متمثل و متشکل بـه اشـکال و صور مناسبه شده، هویدا و ظاهر گردد و از قوّت به فعل آید

و باطن صاف شود،ابتدا باید جسم و بدن بر اثر ریاضت و مبارزه با هواهای نفسانی پاک  درون گوید:برای اینکهمی

 .دبده نشان ها و ضـمایر دیـگران رازلال تصویر اندیشه و صاف شود تا درون و باطن بتواند همانند آبی صاف و

 تنقیه شرط است در جوی بدن            تا آب از قذی خالی شدن لیک

 تا امین گردد نماید عکس رو                  او تا نماند تیرگی و خس در 

 آب صافی کـن ز گـِل ای خصمِ دل               مُقِل ای کو جز گِلابه در تنت

 اندر این جو بیشتر  ریزیخاک        تو بر آنی هر دمی کز خواب و خور 

 (311٢و  121٢-111٢همان،)    روفـتن درونـه تا خیالات از               شود در زهد تنچون خیالی می

استعداد درک و دریافت تجلّی خود را  -سخت بود که سنگی-گونه کـه خـداوند به کوه طوردر بینش مولانا،همان

که بتواند حقایق و اسـرار الهـی را دریابد و این  دهدمی و جوارح آن نیز استعدادی بخشید،به جسم مادی و اعضا

ها از وجود عارف رخت بربندد و در صورتی اسـت کـه بر اثر ریاضت و مبارزه با نفس،صفات رذیله و ناخالصی

 .،وجود و هستی او به هستی الهی مبدّل شودجایگزین آن شود صفات الهی

 تـا که مَی نوشید و مَی را برنتافت           کوه طور اندر تجلّی حلق یـافت

 الجَمَل هل رَأَیتُم مِن جَبَل رَقصُ                    صار دکاً منه و انشقّ الجبل 

 بخشی،کار یزدان است و بسحلق        بخشی،آید از هرکس به کسلقمه 

 بـخشد بهر هـر عضوت جدا  حـلق             حلق بخشد جسم را و روح را  

 و از دغل خالی شوی دغا وز          این گهی بخشد که اجلالی شوی

  تا نریزی قند را پیش مگس            تا نگویی سرّ سلطان را بـه کس 

 (١1-1٢/٧مثنوی،)    و لال کـو چـو سوسن صد زبان افتاد      گوش آن کس نوشد اسرار جـلال

  

گوید:روح یا های روح در یک لحظهء کوتاه از آسمان به زمین،میکاروان و رفتن آمدن بعد از بیان حکایتمولوی 

مورد روح ماوراء  در کند،زیرا زمان که دارای بعد مادی استهای زیادی را طی میلحظه کـوتاه فـاصله یک در دل

مورد لطف خداوند منّان قرار صورتی که  در نیز کند.وی معتقد است،جسممادی و حرکت و سیر آن صدق نمی

لحظه کوتاه طی کند و این در صورتی است که خداوند آن را  یک های بسیار طولانی را درتواند فـاصلهبگیرد مـی

 .و طبیعت روح را به آن اعطا کند و خاصیت کند تبدیل

  بود وصف ازل کو خاصه فکری                   اول فکر آخر آمد در عمل

 کـاروان آید ایـدررود میمی آسمان  از                       اصل انـدر یـک زمانحـ



    کی مفازه زفت آید با مفاز       بر این کاروان این ره دراز  نـیست 

 جسم طبع دل بگیرد ز امتنان              هر زمان در رودمی دل به کعبه

 چه دراز و کوته آنجا که خداست      راست این دراز و کـوتهی مـر جـسم 

  کرد میلفرسخ و بیرفتنش بی         چون خـدا مـر جسم را تبدیل کند 

 (2٧١-٣٧١/4مثنوی،)       ای فتی خلّ الکلامعاشقانه           صد امید است این زمان بردار گام

 ای کوتاه طیهای بسیار زیاد را در لحظهو اولیاء خاصیت روح را دارد و فاصله انبیا مولانا مـعتقد است،جسم

 گوید،رسیدن به مجمع البحرین راهیو می کرده اشـاره  مـجمع البـحرین سوی .او به حرکت موسی بهکندمی

 .ن پهنای یک گلیم بوداندازهء پیمود به که در طول هـفت صـد سال باید طی شود.اما برای موسی بود

  گرو سپس رو نه حرونی را نـه               روحبذّا اسـبان رام پیـش

 (3٢11-2٧11/3مثنوی،)      تا به بـحرینش چـو پهـنای گلیم    گرم رو چون جسم موسی کلیم
  

د و آن تابکند بلکه به بدن و جـسم آنـان نـیز میتجلّی می دل و باطن انبیا و اولیا در تنها حق نه نورهمچنین 

 حتی کـوه سـخت و استواری و هر کرد و متلاشی خرد طور رایک تابش آن کوه که کند.آن نوریرا نورانی می

 و اولیا حق پیامبران و بـاریک آن نور را در بـدن ظـریف کند،خداوند با قدرت مطلق خودقاف را نیر متلاشی می

کند.مـولانا بـه نور چهرهء موسی نورانی می را و جسمشان دهدمی جای است که همانند شیشه نازک و شکننده

 (1١2٧-2٣2٧/3مثنوی،)کند و حضرت یوسف اشاره می

 :گویدو همچنین در مورد نور حضرت یـوسف مـی

   فتادی در شباک هر قصورمـی    یوسفی وقت عبور نور روی

 یوسف است این سـو بـه سیران و گذر   در خانه پس بـگفتندی درون 

 (1١2٧-٧١2٧همان،)    فهم کردندی پس اصحاب بقاع       زانک بر دیوار دیدندی شعاع 

  

آب را به مروارید گرانبها و سنگ سخت را به طلای  ی خداوند قطره که گونههمان مولوی در مثنوی می گوید؛

را  جـهان که نور آن،همانند نور ماه،همهءبخشد. آنچنانکند،به جسم خاکی نیز نور و روشنایی میناب مبدّل می

 .تـحت سلطه خود درآورد

   تا عزیز خلق شد یعنی که زر     که داد سنگی را هنرآنچنان

 (١14٧-1١4٧همان،)     گوهری گردد بَرَد از زر سبق      قطرهء آبی بیابد لطف حق 



رسد یکسان به نظر می معمولی افراد مولانا برای نشان دادن این حقیقت،که بدن مردان حق اگرچه در ظاهر با بدن

شاره ،به یکی از کرامات شـیخ ابـو عبد اللّه مغربی عارف معروف قرن سوم هجری ااسـت امّا در باطن مـتفاوت

پشت  در که مریدان و یارانهای ظلمانی،درحالیهای تاریک هنگام عبور از بیابانشب در مغربی کند:ابو عبد اللّهمی

کرده چـون هـمه جا وهمه چیز را در تاریکی همانند روز روشن اند،آنان را راهنمایی میکردهسر او حرکت می

 راه و به شب،یاران وی با وی همی رفتند و چون یکی از»آمده ات: قشیریه دربارهء او رسالهء دیده است.درمی

  «ایشان را، و ایشان از پشت او،... داشتی همی گفتی،به دسـت راس بـازگرد یا فـلان،یا دست چپ،بر ره بیفتادی

 نورزای مشرق چو کرده مغرب را          مغربی را مشرقی کرده خدای

  است حارس وز خاص و علم را او  ر رس استنور این شمس شموسی فا 

 که هزاران آفتاب آرد پدیـد          چون نباشد حارس آن نور مجید

 در میان اژدها و کژدمان        رو در امان همی تو به نور او 

 چاکزنی را چاککند هر رهمی        پاک رود آن نورپیش پیشت می 

 بخوان  نور یسعی بین ایدیهم      راست دانالنبیّ  یُخزِی یوم لا

 از خـدا اینجا بخواهید آزمون    گردد در قیامت آن فـزون گرچه 

 (323-٧13/4،مثنوی)   بالبلاغ و اللّه اعلم جان نور      میغ و هم به ماغ به کو ببخشید هم

انبیا و  وجود بخشیده بود این نـور در ایـن جـهان در:خداوند به او نور وی دراز این کرامت نتیجه می گیرد:مول

یوم لا یخزی اللّه :فرمایدمی تحریم ،سورهء1 که خداوند در آیهءیابد.چناناولیا وجود دارد،امّا در قیامت افزایش می

لی نا و اغـفرلنا انـّک عـربّنا اتمم لنا نور یقولون و الّذیـن آمنوا معه،نورهم یسعی بین ایدیهم و بأیمانهم النـبیّ 

 .ء قدیرکلّ شی

 نـیرومند مـولانا معتقد است،وقتی جان و یا روح،جسم و تن را کلا فراموش کند از غذاهای الهـی و غـیبی

پذیر است که در اثر ریاضت و ایستادگی در مقابل گرایش نفس بـه غـذاهای شود و این امر در صورتی امکانمی

 .دمـادی،مزاج تبدیل شو

 فطام لقمه،لقمانی شود وز            از فکر تن خالی شود جان حلق

 کز مزاج بد بود مرگ بدان              شـرط تـبدیل مزاج آمد،بدان 

 شد زرد و بـدرنگ و سقیم و خوار         خوار شـد چون مزاج آدمی گـل 

 از رخش،چون شمع تـافترفت زشتی             یافت تبدیل چون مزاج زشت او 

 تا به نعمت خوش کندپدفوز را                ای کو طفل شیرآموز را دایـه

 او بر بـرگشاید راه صـد بـستان                    گر ببندد راه آن پستان بر او 

 از هزاران نعمت و خوان رغیف         زان که پستان شد حجاب آن ضعیف 



  اندک جـهد کن تمّ الکلامانـدک              وف فطامپس حیات ماست موق 

 بـرد مـؤمن،کذا نجس پاکـی از           چون جنین بُد آدمی،بُد خون غذا

 وز فطام شیر،لقمه گیر شد              از فطام خون،غذایش شیر شد  

 (٢4-٢١/٧مثنوی،)    طـالب اشـکار پنهانی شود              اجلالی شـود آنگهان روزیش

و طبیعت  مادهچون آن نور اصل به وجود آمدن عالم  می داند  نـور خداوند  را مولوی  غذای اصلی بـشر  

کند بر اثر داشتن نیروی ماورای  تسخیر را است.وقتی به سرچشمهء آن نـور بـرسی و آن نور همهء وجود تو

،چـون قـوّت و نیروهای مادی مغلوب و منکوب آن نـدارد مـادی و الهـی،دیگر نیازی به نیروی غذاهای مادی

 .نیرو و قدرت غـیبی و الهـی است

     جان نیابد پرورشاز جز آن                خورش غیر نور آدم را نیست

 کین غذای خر بود نـه آن حـُرّ            اندک بـاز بـُرها اندکزین خورش

  های نور را آکل شویلقمه                  تا غـذای اصـل را قـابل شوی

 جانست کین جان جان شده اسـتفیض آن      است کین نان نان شدست عـکس آن نـور

 (١١١1-١١١1/4همان،)

ر تان مرد کـافمـثنوی نـیز در رابطه با همین موضوع،که غذای اصلی بشر نور خداونداست،داس دوم مولانا در دفتر

و مسلمان شد و  آورد کند که اشتهای زیـادی بـه غـذا داشت و در زمان پیـامبر،ایـمانو پرخـواری را نقل می

مولانا معتقد است این غذایی که جسم .بعد از ایـمان آوردن،فـقط به اندازهء بچهء کوچکی غذا خورد و سیر شد

فرشتگان در عالم  خورند و یاذایی است که شهیدان در عالم بزرخ میهمان غ گرداندمی و نیرومند آنها را قوی

 آن خوردن شایستگی شوند و هنگامی که ما مستغرق عالم الهی شویم جسم ما نیزمند میملکوت از آن بـهره

 (٣١21و  1121-1121/٢،مثنوی)   .غذا را خواهد داشت

 یابدنه تنها درون و باطن تـبدیل مـی در صفات حق تعالی و فنا شدن اماره  مجاهده با نفس اثر بربنابراین آدمی 

 دارای شود.از موارد دیگری که در بینش مولانا،جسمشود و دارای خاصیت روح میجسم نیز مبدّل می بلکه

 .شود،در مرگ ارادی و اختیاری استخواص روح می

 بد هیچار بیبیند او اسر         تن روح شد چون غفلت از تن بود

 (33١٧-٣3١٧/٧مثنوی،)      سایه باشد لی و لک و نه نه شب     زمـین برخاست از جـوّ فلک چـون 

تابع قوانین حاکم بر عالم طبیعت مولوی اصرار دارد نفس هرگاه به کمال  وجودی خود رسد، جسم خاکی او نیز 

 حـضرت :بهاست درآورده شده به رشتهء نظم عرفانی نقل کتب نیست،این روایت را که در بسیاری از

رفت پیامبر فرمودند:اگر یقین او زیادتر بود بر هوا نیز )ع(بر روی آب را میمسیح پیامبر)ص(گفتند، حضرت



هوا سوار شـدم،یـعنی بر  بر معراج شب در من گونه کهکند:هماناز قول پیامبر اضافه می مولانا .سپسرفتمی

جاذبهء زمین مسلّط شدم.و این مطلب نشاندهندهء این است که از دید مولانا عروج پیامبر،عروج جسمانی و قدرت 

 .روحانی بوده است

   کایمنی از غرقه در آب حـیات     عیسی بر سرش گیرد فراد  همچو

 خود هوایش مرکب و مأمون بُدی    گـوید احمد گر یقین افزون بُدی 

 (3٣11-1111/3مثنوی،)     معراج مستصحب شدم شب در      راکب شدم همچو من که بر هوا

عتقد است اند،مضمن بیان ایـنکه صـفات موجودات تجلّی صفات خداوند است و مظاهر حق عین وجود حقلوی مو

الهی تبدیل  اند و این فنا وجد آنان را به وجودیدر حق فـنای اند،چـون آنـان:ابدال یا مردان حق با خلق متفاوت

 هبود،بلک حق نه تنها درون و باطن پیامبر در اثر تجلّی ذات و صفات خدا عین وجود به همین خاطر  کـرده است.

بـود.بـنابراین،از  خـداوند در وجـود مـادی و صوری آن حضرت نیز تجلّی کرده بود و آن را همرنگ وجود خود کرده

 .و الهی تبدیل شده بود  یروحان قالب جسمانی پیامبر نیز بهظرف 

 از شاه غیور  شـرم دار ای احول     خواجه را چون غیر گـفتی از قـصور

 تاریکی مگیر  جنس این موشان      خواجه را که درگذشته است از اثیر

 مغز بین او را مبینش استخوان     بین مبین جسم گران جـان خـواجه را

 مـنگر و نـسبت مـکن او را به طین           خواجه را از چشم ابلیس لعین 

 شد ساجد مدان آنکه او مسجود        پر مخوانهمره خورشید را شب 

 (3١1٧-1١1٧و  ١11٧-٧١1٧/3مثنوی،)

 دنیوی تعلقات بر اثر ریـاضت، مـجاهده،زهد،و ترک صفای باطن بر تن آدمی اثر گذار است و ، عرفان رظدر من 

و شفافیت نـسبی و دارای مـراتب است و چون انبیا از لحاظ مقام  پاکی این شود.البتهپاک،باصفا و نورانی می

یا اول،از این رو اولیـا خـداوند است. از بیشتر معنوی و روحـانی از اولیـا بـرترند،این پاکی و صفا در جسم آنان

بالا رفتن از جـسمشان نـیز قابلیت معراج روحانی علاوه بر الهی که انبیااند،درحالیروحانی عروج فقط دارای

 نردبان زمینی را نیز دارد.

ا با مـعراج اولیـ گوید:انبیا نسبت به اولیا،می بـرتری در علی هجویری در کـتاب کـشف المحجوب،ضـمن بـحث

 ااولی معراج انبیا به جسد.زیرا که جـسد انـبیا از لحاظ صفا و پاکی و قرب حق هـمانند دل است،اما سرّ و باطن

معراج عبارت بود  .کننندخود عروج می جسم کنند انـبیا بااولیـا با دل و باطن خود عروج مـیگونه کـه،هماناست

آن اولیا از روی همت و اسـرار و تـن پیـغمبران  و از و جسد شخص از قرب،پس معراج انبیا از روی اظهار بـود بـه

 (32٧:ص 1٧11 هجویری،  «)دل اولیا باشد و سـرّ ایـشان... چون و قـربت به صفا و پاکـی



ی جسم نیز تعالبه تبع  دهد بلکه تغییر می جان را نـه تنها درون و باطن در نگاه عرفانی مولوی ؛تهذیب نفس

 همدم می گردد.  باملکوت عالم معقولیابد مـی

 

 

 :نتیجه

 ونـقص به سوی کمال است  از تبدیل و دگرگونی وجـود بین سلوک روح وبدن ارتباط وجودارد .کمال  نفس.1

که در نتیجهبه تبعیت ازنفس وی را همراهی نموده  جسم مرکب و ابزار نفس برای رسیدن به این کمالات است 

 وهمرنگ نفس می گردد.   

 جسم و اعضا و جوارح آن،همانند روح، ،نفسانی  رذایل  در نگاه مولوی در اثر تهذیب نفس وزایل شدن .٢

 می یابد.حـقایق و اسرار الهی را  ظرفیت درک

همانند روح در بند آنها  ،بدنجسم اولیا و انبیا خاصیت روح را داراست و به همین جهتمولوی  معتقد است   .٧

 که کراماتی ازقبیل طی الارض از این موارد است زمان ومکان نمی گردد 

معراج روحانی جسم علاوه  سبب گردیده،الهی  کمال درونی و قرب علت ،بهو جان اولیاءالهی  جسم هم نوایی .4

واه الهی است گ پیامبران ملاکبه عالم بالا را داشته باشد . معراج پیامبر گرامی )ص( که قابلیت عروج آن ها نیز

 این مطلب است 
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