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 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

 های هوش معنوی در مثنوی معنویبررسی و تحلیل مؤلفه

 مجريان طرح

 رامین محرمیدکتر 

 همکار طرح

 رادپیام فروغی

 زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه 

ا اجر این طرح با تصویب و حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی

 گردیده است.

 1397 زمستان



 ب

 

 چکیده

؛ به شودکارکرد هوش معنوی در مثنوی معنوی پرداخته می در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل

ی، وش معنوهگیرد. های این نوع از هوش، در اثر مذکور مورد واکاوی قرار میهمین منظور مؤلفه

ن است ی انساشناسانههای بنیادین هستیگویی به نیازهای ذهنی و پرسشکاربرد معنویّت برای پاسخ

د کردن و هدفمن شود و نقش اساسی در تأمین سالمت روانیکار گرفته میی عقاید دینی به که بر پایه

-لفهسرشار از مؤ -رین منبع منظوم عرفانی در ادب فارسیتبه عنوان مهم-مثنوی مولوی  زندگی دارد.

صد ن به مقتواند سالکان را در مسیر رسیدها میهای هوش معنوی است که شناسایی و تأمل در آن

مین د؛ به هی برسنهای تعلیمی آن، به آرامش درونطبان عام نیز با استفاده از جنبهراهبر باشد و مخا

ر دعنوی مهای هوش دلیل بررسی هوش معنوی در مثنوی معنوی ضرورت فراوانی دارد. کاربرد مؤلفه

افته، ستی یمثنوی معنوی بیانگر این است که مولوی پاسخی متناسب با درک خود، نسبت به خدا و ه

ای هوش هلفهعتقاد به خدای آفریننده، مخاطب را به زیبانگری و آرامش دعوت کرده است. مؤو با ا

ی وحی اله آورد  های دین اسالم، به ویژه قرآن است؛ لذا رهمعنوی در مثنوی معنوی، منطبق با آموزه

ور فرا مرک ادها در برای پرورش جان مولوی و تعالی بخشیدن به او جهت شکوفایی قابلیت و توانایی

ه گرفت متوصیفی انجا -ی تحلیلیای و به شیوهگیری از منابع کتابخانهاین پژوهش، با بهرهمادی است. 

 است.

 : خدا، هوش معنوی، دین، مثنوی معنوی، وحدت در عین کثرت.کلمات کلیدی
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 . مقدمه1-1

ی کودکان کوی نشین با وقاری بود که بعد از تحوّل روحی، به بازیچهالدین مولوی، سجادهجالل

ترین ی نابگو و آفرینندهو برزن مبدّل گشت؛ زاهد منبرنشینی بود که بعد از نرد عشق باختن، ترانه

توجه موالنا را از استغراق »شمس و عقل و شهرت را در قماری عاشقانه باخت.  شدهای شورانگیز غزل

در بحث و درس به استمرار در ذوق و کشف کشانید و بی حاصلی علمی را که از قیل و قال مدرسه 

ها و نکته بینیاز ژرف حاکی شود بر وی نمایان کرد. صحبت شمس که مقاالت اوحاصل می

شیفتگی منجر  نوعی به دوستی وی با شمس  چنان مجذوب کرد که کار را های اوست، موالناسنجی

 شاعری ،معلم عشق وی در چهل سالگی، ،دکه مرد بحث و درس و وعظ بوا و مولوی ر شد

تبریزی، بیش از پیش رهگشای سیر در همنشینی مولوی با شمس (3: 1375: نیکلسون«)آموخت.

ای که مولوی با وجود سرمستی از شراب عشق به نوعی گونهمعنویت و توّجه به شمس حقیقی شد؛ به 

-، مولوی را دلعشق ازلیور شدن در دریای نسبت به رموز حقیقت و غوطه هشیاریهوشیاری رسید. 

بیند؛ ی کائنات تجلّی انوار معشوق را درک میبیند و در همهجز معشوق نمی ای کرده است کهسوخته

تا آنجا که »رسد. او به شخصیّت هوشمند معنوی می عرفان عاشقانه و دین، درآمیختن فلسفه بامولوی 

رود، عالمانه در تحقیق است. تا آنجایی که فلسفه کارگر است، فیلسوف مآبانه پیش دانش پیش می

گردد و به کشف و شهود عارفی اشراقی می ،ماندجواب میبی ،ها از این طریقو آنگاه که سوال ،رودمی

در چهارچوب مذهب شافعی یا حنفی محصور »و از نظر مذهبی نیز  (293: 1384: بیانی)«پردازد.می

دهد که نخواسته در یك محدوده های مختلف در گرایش به سوی عرفان، گواهی مینمانده، تجربه

اما  ؛های کالمی نیز بودهرده و دارای اندیشهاو همواره از اصول و احکام دینی حمایت ک ،توقف کند

های دینی به ویژه توحید و نبوت ای خاص دارد و با استفاده از روش قرآن به دفاع از اندیشهشیوه



3 

 

-انسان کاملی میمولوی لذا  (95: 1382: پورافراسیاب) «پردازد.میپرداخته و در قالب عرفان به آن 

امی از یکتا پرستی و مقو به  ،ی مظهریت و خالفت شریعی الهی داشترتبه ،که به اصطالح عرفاشود 

: دهباشی) «خداشناسی رسیده بود که مـعبودی جز حق و مذهب و ملـتی جز خدای یکتا نداشت.

ترین کتاب تعلیمی و عرفانی است که هدف توان گفت مثنوی معنوی، مهمبنابر این می (295: 1382

برانگیختن اشتیاق انسان برای رسیدن به مقام اصلی خود)=نیستان( و منزلگه مولوی از سرودن آن، 

طرح دقایق عمیق در لباس زیبای شعر به زبان ساده توأم با انواع امثله و حکایات » حقیقت است؛

ای قابل سبب شده است تا عموم مردم، هر یك به فراخور استعداد از این خرمن پربرکت خوشه

ها زبان گویای وجدان بیدار است که با نفیر خود، انسانمولوی لذا  (594: 1382 )آشتیانی،«برچینند.

 کند.را به تهذیب نفس و سپس کشف شهودی دعوت می

 تحقیق یپیشینه .1-2

ی اخیر بحث هوش معنوی به صورت علمی مورد واکاوی قرار گرفته است ولی اگرچه در دو دهه

 پژوهش جامعی انجام نشده است.ی ادبیات، تاکنون در ارتباط با حوزه

 اهداف تحقیق. 1-3

 تبیین ارتباط هوش معنوی و مفاهیم قرآنی در مثنوی معنوی. -1

 .معنوی های هوش معنوی در مثنویترین مؤلفهتبیین و تحلیل مهم -2

 های عرفانی مولوی.تبیین نقش و جایگاه هوش معنوی در دریافت -3

 بررسی علل زیبااندیشی و تقدّس بینی مولوی. -4

 شناسانه در مثنوی معنوی.های بنیادین هستیبررسی پرسش -5



4 

 

 هاپرسش. 1-4

 هوش معنوی در مثنوی معنوی چه ارتباطی با مفاهیم قرآنی دارد. .1

 های هوش معنوی در مثنوی معنوی کدامند؟ترین مؤلفهمهم .2

 های عرفانی مولوی دارد؟هوش معنوی چه ارتباطی با دریافت .3

 بینی مولوی شده است؟تقدّس چه عواملی باعث زیبااندیشی و .4

اسانه شنهای بنیادین هستیدهی به کدام پرسشمولوی در مثنوی معنوی در صدد پاسخ .5

 است؟

 اهمیت و ضرورت تحقیق. 1-5

شناسی قرار دارد و جُستارهای انجام ی علم روانی چیستی  هوش معنوی در حوزهپرسش در باره

های مختلف با تأثیر هوش معنوی بر رفتار افراد سازمانشده در مورد آن، اغلب مبتنی بر کارکرد و 

شناختی است؛ اما بررسی و تحلیل های رواننامههای میدانی و استفاده از پرسشتکیه بر پژوهش

درونی و  تواند شخصیتای است که میهای هوش معنوی در متون مهم ادبی، بحثی بینارشتهمؤلفه

های هوش معنوی را ر را تبیین کند؛ لذا در پژوهش حاضر، مولفههای روانی پدیدآورندگان آثاویژگی

 در دفتر اول مثتوی معنوی واکاوی خواهیم کرد:

 روش تحقیق. 1-6

 دفه به دستیابی برای و است تحلیلی انجام گرفته –توصیفی  مطالعه، بر اساس روش این

 در که حقیقت موضوع با مرتبط مآخذ و منابع محتوای مراجعه به پس از نیاز مورد تحقیق، اطالعات

 هایمؤلفه پسس و شده برداریفیش انتشار یافته بودند، با روش سندکاوی علمی کتاب و مقاالت قالب

 مورد تحلیل قرار گرفته است. و در دفتر اول مثنوی معنوی استخراج معنوی هوش
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 مشکالت تحقیق. 1-7

 شناسی.ی رواندر حوزه  دسترسی دشوار به منابع خارجی به ویژه زبان انگلیسی 

 ی پژوهش.عدم وجود پیشینه 
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 هوش معنوی -2-1

فکری،  رهایی از پراکندگیهای دینی و معنویت موجب شناسان، توجه به آموزهاز دیدگاه روان

شود و به تبع آن، زندگی انسان شناسانه میهای هستیرسیدن به آرامش درونی و کشف پاسخ پرسش

 یمنزله به معنویت، به توجه»شود. گیرد و تعامل انسان و طبیعت معنادار میشکل هدفمند به خود می

 و پویا ماهیت و جدید شناسیروان علم هایپیشرفت و انسان، های درونیکشش و نیازها از یکی

 شده مادی بُعد برابر در زندگی معنوی به بُعد هاانسان گرایش سبب جهانی یی دهکدهپیچیده

شناسی، علوم زیستی و ( این گرایش، دانشمندان علم روان136: 1391هدایتی و زریباف، «).است

قیقات، کشف های متعدد واداشته است. برآیند تحی دین را به بحث و تحقیقنظران حوزهصاحب

دارد. در این  قرار ی گیجگاهیناحیه پشتًً دقیقاً که بود گیجگاهی هایلپ بخش در« ی خدامنطقه»

 از خودگذشتگی، دینی، گفتگوی خدا، با دیدار معنوی از قبیل آن، مفاهیم مصنوعی تحریك با منطقه،

بر اساس این ( 8: 1388دیگران، فرامرزی و )شود.می پدیدار هااین مانند و دوستیانسان فداکاری،

( اشاره کرد و در S.Qنخستین بار به بُعد معنوی هوش انسان) 1996در سال 1تحقیقات، رابرت ایمونز

 تعریف آن گفت: 

 نی ودی منابع از گیریبهره برای هاتوانایی از ایمجموعه معنوی، هوش

 ترکیب سازه یك را در معنویت و هوش هایسازه معنوی هوش. است مفهومی

 بی،معنایا مقدس، عناصر یافتن جستجو برای معنویت که حالی در است؛ نموده

نین چ از استفاده برای توانایی شامل معنوی هوش تعالی است، باال و هشیاری

 به نجرم و کند بینی پیش را فرد سازگاری و کارکرد تواندمی که است موضوعات

 (60: 1391همکاران، گردد.)زارع و  ارزشمندی نتایج و تولید

                                           
1- R. A. Emmons 
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فرد را  ازگاریستواند شکلی از هوش تلقّی شود؛ زیرا عملکرد و ایمونز معتقد بود که معنویت می

ه ازند و بسائل بپردمسازد به حلّ کند که افراد را قادر میهایی را مطرح میکند و قابلیتبینی میپیش

 مؤلفه نجپ شامل را معنوی ( لذا هوش33: 1389شان دسترسی داشته باشند.)خزایی، اهداف متعالی

 خدایی برای اییتوان. 3عمیق  هشیاری هایحالت تجربه برای توانایی .2 تعالی برای ظرفیت. 1: دانست

. 5 مسائل حل برای معنوی منابع از بردن سود برای توانایی.4 روزانه امور به بخشیدن تقدس و کردن

 ( 9:1386 پرهیزگاری.)رجایی، ظرفیت

 سوی از و شد مواجه نشدنیبینیپیش وقایع و هاناشناخته با سو یك از توانمی هوش این با

 زندگی دشوار بعضاً جریان به ها،آن واقعی درک و زندگی یدرباره سؤاالت فلسفی به پاسخ با دیگر،

شناسی ی روانقرارداد مسائل ورای هوش، این کرد؛ لذا ارزشمند را آن و بخشید مفهومی عمیق و معنا

یباف، هدایتی و زر)دانسته شده است امروز یجامعه مشکالت و دردها از بسیاری درمان حتی و

 توان از این هوش برایمیهمچنین  (64: 2004؛ به نقل از زوهر و مارشال، 142: 1391

شناختی دهی و تفسیر مجدّد تجارب خود بهره گرفت و این فرایند قادر است از لحاظ پدیدارچارچوب

 (133  :1386 بناب و همکاران،رویدادها و تجارب فرد، معنا و ارزش شخصی بیشتری بدهد.)غباری به

ای که جامی شود؛ به گونهدر متون عرفانی به مفاهیمی مرتبط با هوش معنوی پرداخته می

 2. مشاهده وحدت در ورای کثرت ظاهری؛ 1های زیر را برای هوش معنوی برشمرده است: مؤلفه

. سؤال و دریافت جواب معنوی در مورد 3ها و اتفاقات؛ های معنوی از پدیدهو دریافت پیام تشخیص

. تشخیص قوام هستی و روابط بین فردی بر فضیلت عدالت 4منشأ و مبدأ هستی )مبدأ و معاد(؛ 

روندگی از رنج و خطا و به کارگیری عفو و گذشت در روابط بین  . تشخیص فضیلت فرا5انسانی؛ 

. تشخیص کرامت و 7. تشخیص الگوهای معنوی و تنظیم رفتار بر مبنای الگوی معنوی؛ 6 فردی؛

. تشخیص فرایند رشد معنوی و تنظیم عوامل 8ارزش فردی و حفظ و رشد و شکوفایی این کرامت؛ 

. تشخیص معنای زندگی، مرگ و حوادث 9درونی و بیرونی در جهت رشد بهینه این فرایند معنوی؛ 
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. درک حضور خداوندی در زندگی 10ت، نشور، مرگ و برزخ، بهشت و دوزخ روانی؛ مربوط به حیا

. داشتن ذوق و 12های هنری و طبیعی و ایجاد حس قدردانی و تشکر؛ . درک زیبایی11معمولی؛ 

. داشتن هوش 13عشق و عرفان که در آن عشق به وصال منشأ دانش است نه استدالل و قیاس ...؛ 

. هوش معنوی باعث فهم بطون آیات قرآنی 14فته در یك قطعه شعری را بفهمد؛ شاعرانه که معنای نه

. هوش معنوی 15تر و با عمق بیشتر درک نمایند؛ گردد افراد کالم انبیا را راحتشود و موجب میمی

. 16کند؛ ها کمك فراوانی میهای متون مقدس و استنباط معنای نمادین این داستاندر فهم داستان

شود افراد به وی که در قرآن در مورد صاحبان آن صفت اولوالباب به کار رفته است، باعث میهوش معن

 -136: 1386های اوهام عبور نمایند. )غباری بناب و همکاران، جوهره حقیقت پی ببرند و از پرده

137 ) 

 الدين مولویجالل -2-2

و  دین نامرا ب جالل الدین است و همه مورخان او اتفاق تذکره نویسان محمد و لقبش نام او به»

فته گوندگار فظ خدااند و خطاب لدین به لقب خداوندگار نیز خواندهاند و او را جز جالل اللقب شناخته

هباشی، د«)ودبهاء ولد است و در بعضی از شروح مثنوی هم از وی به موالنا خداوندگار تعبیر می ش

و « خَموش»و « خاموش»تخلص او را  ،برخی از اشعارشجه به برخی دیگر با توو  (21: 1382

ی زادهوی مادر به قولی دختربلخ بود و پدرش هم از س اهالیوی از  یاند. خانوادهدانسته« خامُش»

شناسان نامدار با از مولوی «نفرالزمان فروزابدیع»هرچند  (13 :)همانود.سلطان محمد خوارزمشاه ب

ف معرو یپسر حسین بلخ پدر او بهاءالدین محمد ولد،» است.دالیل کافی این نظریه را رد کرده یهارائ

 وخ کبار ز مشایاکه اجدادش از مردم بلخ بوده و همگی  به موالنای بزرگ ملقّب به سلطان العلما بود

 (158: 1376سلطان ولد: «)بزرگان آن دیار بودند.
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یران جری قمری در بلخ خراسان از شهرهای شرقی اه 604وی در ششم ربیع االول سال مول

کیر ظ و تذهمچون پدر خویش اهل وعظ و منبر بود و اشتغال به وع وی» قدیم دیده به جهان گشود.

شمس  دیدار هجری قمری642شد تا اینکه در سال ای دیرینه محسوب میدر خاندان مولوی حرفه

 نز مریدااار و اتّفاق افتاد و موجب انقالب و دگرگونی احوال او گردید. شمس که از مشایخ آن روزگ

ر دثر شگرفی و بابا کمال خجندی و ابوبکر سلّه باف تبریزی بود، چنان ا الدّین سجاسیرکن شیخ

شاعری  یده ولباخته و شورنشینی به عاشقی درا از حالت زهد و خلوت و سجّاده مولوی گذاشت که او

ت شمس مبدّل ساخت که نمودار این احوال را باید در کتاب مثنوی معنوی و غزلیّا گوترانه

بریزی، گفته تشیفته شدن موالنا بر شمس  کیفیّت یدر بارهافالکی  (69:  1382زرّین کوب: )«دید.

-هرسه پنبجماعت فضال از مدهمچنان از کبار اصحاب منقول است که روزی حضرت موالنا با »است: 

 ورخاست حضرت موالنا شمس الدین ب فروشان بیرون آمده بود و از پیش خان شکرریزان می گذشت.

 د؟ا محمیپیش آمده عنان مرکب موالنا را بگرفت که یا امام المسلمین، ابا یزید بزرگتر بود 

دا شده و بر زمین فرو موالنا فرمود که از هیبت آن سؤال گوئیا که هفت آسمان از همدیگر ج

ریخت و آتشی عظیم از باطن من به جمجمه دماغ زد و از آن جا دیدم که دودی تا ساق عرش برآمده! 

جواب داد که حضرت محمد رسول اللّه)ص(بزرگتر عالمیان بود، چه جای با یزید است؟گفت پس چه 

یزید سبحانی ما و این بافرماید عظمت خود ما عرفناک حق معرفتك می یمعنی است که او با همه

و دم  ای ساکن شد؛ود که ابا یزید را تشنگی از جرعهفرم اعظم شأنی و انا سلطان السالطین می گوید؟

اما حضرت  ؛آن نور به قدر روزن خانه او بود ادراک او از آن مقدار پر شد و یو کوزه از سیرابی زد؛

لم نشرح مصطفی را علیه السالم استسقای عظیم بود و تشنگی در تشنگی و سینه مبارکش به شرح ا

گشته بود، الجرم دم از تشنگی زد و هر روز در استدعای قربت زیادتی  هلك صدرک، ارض اللّه واسع

خود را پر دید  یداز بهر آنکه چون او به حق رس بود و از این هر دو دعوی، دعوی مصطفی عظیم است؛
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رفت، انوار و عظمت و دید و بیشتر میهر روز بیشتر می اما مصطفی علیه السالم ؛و بیشتر نظر نکرد

ازین روی ما عرفك حقّ معرفتك می  دید؛قدرت و حکمت حق را یوما و ساعة بعد ساعة زیاده می

مولوی  .(620-619 :1362ی، افالک) «الدین نعره ای بزد و بیفتاد.همانا که موالنا شمس [...]گفت

اصلی  یتاثیر فراوانی در بسط و گسترش عرفان و تصوّف اسالمی داشته است. عشق و اشراق مایه

اخالقی است که با عشق به حقّ و  فکری و تعالی روحی و یترین مرتبهعرفان اوست و عرفان او عالی

 (149:  1379)سجّادی:شود.پیروی از مردان کامل و انبیاء و اولیا حاصل می

 معنوی مولوی و معنوی -2-3

مولوی در این آید. مثنوی معنوی مشهورترین اثر مولوی است که شاهکار ادب عرفانی به شمار می

 بخشد.کند و به انسانیّت انسان تحقّق میآگاه می وجودی خویش انسان را از حقیقت اثر، 

قُلْ هُوَ ل لَّذ ینَ آمَنُوا » ی فصلت سوره 44یآیهمثنوی شفای صدور است و این اشاره دارد به »

مثنوی زایل« ی شفا و هدایت است.ای پیامبر به مردم بگو این قرآن مایه« »ش فَاءَ هُدًىً وَ

ی اخالق است. مثنوی اثری کنندهی ارزاق و پاکی احزان، کاشف معانی قرآن، سعهکننده

ی قرآن و بسط و تفسیر احادیث است ملهم از قرآن مجید در شرح و معنا

ها را به دام مثنوی معنوی بیش از هفت قرن است که دل (58:  1374گولپینارلی:«)شریف.

ریا آشام فلك نور، بسته ی دی آن نابغهسخن خویش گرفتار کرده است. از روزی که ناطقه

-که او چشمین ن او گشوده شد و همهای بسیار دیگر به عشق او و به الهام و تلقیشد ناطقه

های دیگر باز شد و این ناطقههای ماهیّت شکاف و حقیقت شناس خود را بر هم نهاد، چشم

های باز چه برکات و حسناتی که نصیب خاکیان محروم نکرد و چه عطر و های گشوده و دیده

نور و جمالی که از عرش شعر آن نازنین روحانی برای فانیان جسمانی به ارمغان نیاورد و 
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ینك دیری است که این جوی روان شده است و گمشدگان لب دریا گوهری را که از صدف ا

 (16:  1383ابند.)زمانی:یجویند و میکون و مکان بیرون است را در آن می
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 شناسی هوشمند معنوی در مثنویشخصیت -3-1

ال و هدف غایی اهل کم رجوع اختیاریو  موت احمرهای نفسانی، رسیدن به گذر از خواهش

ر مسیر شته و دی تعلّقات دنیوی نگی فرمانروایی تن و فریفتهاولی االلباب است. کسانی که شیفته

رک اند. دهای هستی به تجلّی وجود مطلق پی برده، و در پدیدهحقیقت و رستگاری گام برداشته

-ه مینما مستلزم وجود هوشی ماورای هوش منطقی، جسمانی و هیجانی است کطنی هست  نیستبا

 رهنمون اصلی تواند روح لطیف را از آب و گ ل به سوی آسمان روحانی سوق دهد و به نیستان و موطن

به  که شوده میها دیدهایی در برخی از افراد یا گروههای چنین ویژگیدر مثنوی معنوی نمودگردد. 

 گردد:ها اشاره میآن

  انسان کامل -3-1-1

صورتی  ترینلخواند و کامنایب حق در زمین و معلّم الملك در آسمان می»ابن عربی انسان کامل را 

 ت که باوقی اسداند که آفریده شده است و موجودی اکمل از آن به وجود نیامده است و یگانه مخلمی

است.  ی جامع صفات الهیاو صورت کامل حضرت حق و آینهپردازد که مشاهده به عبادت حق می

ن حق و ت و میاین وجوب و امکان برزخ اسباش از حد امکان برتر و از مقام خلق باالتر است. مرتبه

. او رسدیمخلق واسطه که به واسطه و مرتبه وی فیض و مدد حق که سبب بقای عالم است، به عالم 

 ردم چشمی جامعه است نسبت به حق مانند نسبت می فاصلهلمهاحادیث ازلی و دائم و ابدی و ک

ن آاست به چشم؛ یعنی همان طور که مقصود اصلی از خلقت چشم که عضو باصره است، مردمك 

، د عالمی مردمك چشم حاصل است، همین طور مقصود از ایجااست که نظر و بصر  تنها به وسیله

 اول به اتصال وی او اسرار الهی و معارف حقیقی ظاهر لهانسان یه ویژه انسان کامل است که به وسی

 ( 389: 1393حلبی، «)گردد.آخر حاصل و مراتب عالم باطن و ظاهر کامل می
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 ور ازآورد معنوی، منظدر ره» است. پرداختهانسان کامل  بهابیات آغازین مثنوی معنوی  درمولوی 

ز روح امثیلی نیکلسون نی را ت .[..] است. دهنی، هفت بند جسم معنوی و نزول انسان کامل داشته ش

( 172: 1375شیمل، «.)پذیردمیینارلی هم گزارش انسان کامل را داند. استاد گولپانسان کامل می

و  ی جداعظمت مقام انسان کامل در نظر مولوی به حدّی است که آن گروه را نوعی ممتاز و صنف

سر تا  یآئینه والهی  شمارد. انسان کامل مظهر تامّ و تمامدارای روح و جانی جدا از سایر افراد بشر می

یل ق و تکمگوید حق تعالی برای هدایت خلی خداوند است. مولوی میپا نمای حق و نایب و خلیفه

ای مقتض نفوس بشری از غیب وحدت به شهود کثرت در هیکل ناسوت بشریّت متجلّی شده است تا به

هر، و و مظ ق باشد، پس انسان کامل عین حق از راه اتحاد ظاهرجنسیّت جسمانی جاذب و هادی خالی

در (808: 2لد، ج1356به وحدت تجّلی نه به اتحاد ذاتی یا حلول خداوند در هیکل انسانی.)همایی، 

( این 50 :1390.)زمانی، نی تمثیلی از انسان کامل و ولّی واصل استهجده بیت آغازین مثنوی، 

 تا آخر مثنوی هایپر سوز روح پاک انسان از روزهای فراق است که قصه آلود وابیات، حکایت  شکایت

یوند غاز آن پآی امهنهای نامرئی و لرزان اما استوار و پارگی ناپذیر با ابیات معدود نیکتاب با رشته

، ا تعابیری نظیر قطب، پیرکه غالباً ب -( موالنا انسان کامل را 12: 1366کوب، معنایی دارد.)زرین

وم از دمان محرداند که مرسرافیل وقت خود میا -کندمل، اوستاد، کعبه، مؤمن، ولی و ... از او یاد میکا

-سانی میعرفت انمها را به خلعت بخشد و آنحیات روحانی و معارف ربّانی را جانی تازه و دوباره می

 آراید.

ت یقق و حقها به بارگاه حپدیده ترینو مقربای از صفات الهی را به همراه دارد جلوهانسان کامل ، 

ا ولوی بگونه که م ی پروردگار باشد؛ همانهدکه همواره برگزی است و این تقرب موجب شده است

 گوید:می  (21)انسان/« و سَقاهُم رَبُّهُم شَراباً طَهوراً»... ی شریفه گیری از آیهبهره

 انجمنش ، نوبت زنند.برتر از هفت             آنکه ملکش برتر از نوبت زنند 

 اند.ساقی با    ها دائم روح     دور         اند ت ، ملوک باقینوببرتر از 
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 (1370-1371: ابیات 1، دفتر1375)مولوی،                                    

 راترفی مسیری های نفسانندارد و همواره با گذر از خواهش به تعلقات مادی دلبستگیانسان کامل 

-ا بهرهبرسیده است که  ایمرتبهبه ، ی نفستزکیههای دنیوی را در سر دارد. او با از رسیدن به ارزش

 ان دخل وتواند در اموری جاری بر جهخداوند قلمداد شده و میمظهر عنایت گیری از فیض الهی 

 تصرف کند: 

 دست او در کارها دست خداست چون قبول حق بود آن مرد راست 

 (1610: بیت1، دفتر1375)مولوی،                                                         

 لیل، باه همین دها تابیده است؛ بآن انسان کامل مورد قبول درگاه الهی شده و نور الهی بر جان

ر جهان وند بدرک حضور خداوند، از غیر خداوند روی برگردانده است. او از این جهت که تجلّی خدا

 ا دارد:ق ازلی ربخشد. او بلبلی است که شوق وصال به معشوی قدسی میها جنبهیان دارد به پدیدهجر

 نور غالب ایمن از نقص و غسق

 ها حق فشاند آن نور را بر جان

 وان نثار نور را او یافته

 هر که را دامان عشقی نابده 

 ها سوی کل است جزوها را روی

 

 در میان اصبَعَین نور حق 

 هامقبالن برداشته دامان

 روی، از غیر خدا برتافته

 بهره شدهزان نثار نور، بی

 بلبالن را عشق بازی با گل است

 (763-759:ابیات 1، دفتر1375)مولوی،  

فهیم ولوی تآید؛ از این روی که شمس به ماز دیدگاه مولوی شمس تبریزی انسان کامل به شمار می

اه و از ر الت و رازهای پوشیده در کائنات و جهان درون نیست؛کرد که منطق و فلسفه مفتاح مشک

کوب، )زرین «توان بسیاری از اسرار حیات را کشف کرد.روش اشراق که منبعث از عشق است می

-ی همنزلهها به ماند که با همنشینی با آنی انسان کاملاز دیدگاه مولوی، اولیا نمونه (347: 1366

 آیند:الهی به شمار میی نشینی خداست و نفخه

 نشیند در حضور اولیا تا  هر که خواهد همنشینی خدا
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 از حضور اولیا گر بگسلی

 

 های حقگفت پیغمبر که نفخت

 گوش هش دارید این اوقات را

 ای آمد شما رو دید و رفتنفخه

 ای دیگر رسید آگاه باشنفخه

 

 کلیتو هالکی، زان که جزو بی

-2164 :ابیات2، دفتر1375)مولوی، 

2165) 

 آرد سبقاندرین ایام می

 در ربایید این چنین نفخات را

 خواست جان بخشید و رفتهرکه را می

 تاشتا از این هم وانماینی خواجه

-1951:ابیات 1، دفتر1375)مولوی، 

1954) 

 است. ل پرداختههای انسان کامبه شرح ویژگی« پیر»گیری از لفظ مولوی در دفتر اول مثنوی با بهره

 م باشد.ای مردتوان در شب تیره نماینده راه براز دیدگاه او، انسان کامل همچون ماهی است که می

 سیر و سلوک بدون ارشاد و راهنمایی انسان کامل امکان پذیر نیست:

 دانبر نویس احوال پیر راه

 پیر تابستان و خلقان، تیر ماه

 ام بخت جوان را نام پیرکرده

 آغاز نیستاو چنین پیری است ک ش 

 شود خَمر کهنتر میخود قوی

 پیر این سفرپیر را بگزین که بی

 ایآن رهی که بارها تو رفته

 پس رهی را که ندیدستی تو هیچ

 پیر را بگزین و عین راه دان 

 اند و پیر، ماهخلق، مانند شب

 کو ز حقّ پیر است، نه ایام، پیر

 یتیم، انباز نیستبا چنین دُرّ 

 خاصه آن خمری که باشد م ن لَدُن

 هست بس پر آفت و خوف و خطر

 ایقالووز، اندر آن آشفتهبی

 هین مرو تنها، ز رهبر سر مپیچ
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 گر نباشد سایه او بر تو گول

 

 پس تو را سرگشته دارد بانگ غول

-2938: ابیات 1، دفتر1375)مولوی، 

2945) 

 پیامبر اکرم)ص( -3-1-2

به دلیل تحمّل مشکالت از جانب سالك، هیبت و شکوه، آگاهی از اسرار و رموز، فارغ بودن  پیامبر اکرم

از  ی یزدان بودن،ی تمام نمای دیگران بودن و سایهاز تعلقات دنیوی، راضی بودن به رضای حق، آینه

مك ؛ به نقل از 110: 1393زارعی و حاجیلو،د.)هوش معنوی باالیی دارکه دارای  ی استجمله افراد

 ( 2002هاوک، 

ن کامل ك انساینور حضرت محمد)ص( را روح الهی است و وجود پیامبر را به عنوان  مولوی،از دیدگاه 

وجودی  کند که حقیقتکند و بر این تأکید میباشد معرفی میکه هدف و غایت اصلی آفرینش می

( از دیدگاه 61: 1386ترین مخلوقات عامل بوده است.)خسرویان، لترین و کامپیامبر اکرم)ص( شریف

ار دمتگزخی افالک مولوی پیامبر اکرم)ص( مغز عالم روحانی و اساس آفرینش کائنات است که همه

 اوست:

 آخر آمد در عمل اول فکر

 ها در فکر دل اول بودمیوه

 چون عمل کردی شجر بنشاندی

 پس سری که مغز آن افالک بود

 

 جهانی رو بدو زنده کنیمما 

 با محمد بود عشق پاک جفت

 بنیت عالم چنان دان در ازل 

 شوددر عمل ظاهر به آخر می

 اندر آخر حرف اول خواندی

 بود« لوالک»اندر آخر خواجه 

 (973-970: ابیات 2، دفتر1375)مولوی، 

 خدمتش بنده کنیمچرخ را در 

 بهر عشق او خدا لوالک گفت
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 گر نبودی او نیابیدی فلك

 عقل قربان کن به پیش مصطفی

      

 گردش و نور و مکانی ملك

 ام کفیحسبی اهلل گو که اهلل

-2938: ابیات 4، دفتر1375)مولوی، 

2941) 

م تمام ر مردبپیامبر اکرم به عنوان هوشمند معنوی و نماینده خداوند بر روی زمین حجت رسالت را 

 هستی گشود:ها و رازهای از دشواری کرد و گره

 داشتندبر دیــاحم نـــدی به آن                  دــیا بگذاشتنــــکه انب هاییختم

 !ودــبرگش اـــفتحن انا کف از                  بود دهــــمان شادهـــناگ هایقفل

 جنان زی جا آن و دین زی جهان این           جهان آن و جهان این است شفیع او

 (165-167: ابیات 4، دفتر1375)مولوی،                                                          

 عقل کل-3-1-3

به معنی خرد، دانش، فهم، قید و عقال و ضد جهل و حمق، هوش و شعور ذاتی است و نیز »واژۀ عقل 

ماورای طبیعت و عالم جوهر مجرّدی است که ذاتاً و فعالً مستقل است و اساس و پایة جهان به معنی

عقل جوهری است روحانی که خداوند تعالی آن را  (482 -483:1375سجّادی، )«.روحانیّت است

-قلب که حق و باطل را میخاصّ بدن انسان آفریده است، وگویند عقل نوری است در 

ن مرتبه در امّا عقل کلّی به معنای مدرک حقایق امور، مرتبة عالی ادراک است، ای (482:)همان.شناسد

گر یا امّاره به آن دسترسی ندارد، بلکه عقل به آن محیط و مسلّط چنان اوجی است که نفس وسوسه

جو، عقل جلیل، عقل است. در بیان مولوی، تعابیری چون عقل ایمانی، قوّۀ قدسی، عقل برتر، عقل حق

ام از این تعبیرها مفهومی از هوشمند، عقل راهبر،... و سایر تعابیر به همین عقل کلّ راجع است؛ هر کد

کند. بنابراین از همین رهگذر است که موالنا به مراتب عقل اشاره کاربردهای گوناگون عقل را بیان می
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مولوی در نگرشی ژرف و زیبا هوش کلی را عقل کل هوشمند  (57 :1391حیدرپور و باقی، کند.)می

از هوش جرئی نسخن به میان آورده که نامیده که مترادف با هوش معنویی است و در مقابل آن 

 اندیش است و همواره پشیمانی را به همراه دارد:منظور عقل معاش

 جمله حیوان را پی انسان بکش

 هش چه باشد؟ عقل کلّ هوشمند 

 

 جمله انسان را بکش از بهر هُش 

 هوش جزوی، هوش بود اما نژند

 (3310-3309، دفتر اول: 1375مولوی، )

یب ا از آسسان ردیگر، برای عقل کل از عقل ایمانی بهره گرفته است. این نوع عقل ان مولوی در بیتی

 کند:نفسانیات بر حذر داشته و ایمان را تقویت می

 است دل شهر حاکم و پاسبـان                    عقل ایمانی چو شحنة عادل است

 بود زندان در نفس بیمشز  که                     عـقــل در تـن حاکم ایمـان بود

 (248-247: ابیاترمچهادفتر  همان:)                                                              

  ین شود:بباطن وشده تواند از اسرار الهی آگاه مولوی بر این باور است که عقل کل مرد خداست که می

 و کرسی را مدان کز وی جداست عرش                    عقل کلّ و نفس کل مرد خداست

 ـویش بین باطـن تو کـل عقـل چـو تا                    جهد کن تا پیر عقل و دین شوی 

 (573-572هارم: ابیاتچهمان: دفتر )                                                                 
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 مولوی 3-1-4

تعلیمی و عرفانی است که هدف مولوی از سرودن آن، برانگیختن ترین کتاب مثنوی معنوی، مهم

اشتیاق انسان برای رسیدن به مقام اصلی خود)=نیستان( و منزلگه حقیقت است؛ لذا زبان گویای 

 کند.ها را به تهذیب نفس و سپس کشف شهودی دعوت میوجدان بیدار است که با نفیر خود، انسان

ی شعر به زبان ساده توأم با انواع امثله و حکایات سبب شده است تا طرح دقایق عمیق در لباس زیبا»

ای قابل عموم مردم، هر یك به فراخور استعداد از این خرمن پربرکت خوشه

ویژه مثنوی های هوش معنوی در آثار مولوی، به( بررسی مؤلفه594: 1382 )آشتیانی،«برچینند.

توان گفت تصویری که از مقام روحانی رسیده و میمعنوی، گویای این واقعیت است که مولوی به 

مولوی ی آثارش است. از خود  او در آیینه بازتابیانسان کامل و هوشمند معنوی در آثار او ارائه شده، 

هشیاری با دمی آتشین  برای استفاده از استعداد طالبان سلوک برای تعالی و به تصویر کشیدن حالت

داند که انسان را از سایر ی او میحقیقت و اصالت انسان را در اندیشهمولوی  پردازد.به شکایت می

اسفلین بکشد و هم اینکه به  یتواند انسان را به مرحلهاین اندیشه، هم میکند. حیوانات ممتاز می

ی و غیر از جنس اندیشه« ای مخصوصاندیشه»ی نوع دوم، ی کشف و شهود ببخشد. اندیشهانسان قوّه

ای است که انسان را خدا به خداوند ( و منظور از آن، اندیشه196 :1381)مولوی، است. مردم عامی

 سازد: تر مینزدیك

 ایای برادر تو همان اندیشه

 گر گل است اندیشه تو، گلشنی

 

 ایمابقی تو استخوان و ریشه 

 ور بوَد خاری، تو هیمه گلخنی

 (278 -277: ابیات2، دفتر1375مولوی، )
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 های هوش معنوی در مثنویمولفه -3-2

 سطح باالی هوشیاری -3-2-1

هوش معنوی این توانایی را دارد که انسان را با قدرتی برتر و وجودی مقدس پیوند دهد و از این 

افرادی که  (Sisk & Torrance,2001: 7طریق، نوعی هشیاری نسبت به عالم روحانی ایجاد کند.)

بناب و .)غباریداشته و تمایل باالیی نسبت به هشیاری دارند هوش معنوی باالیی دارند، ظرفیت تعالی

کند. هوش ( مولوی هوشیاری را به دو نوع جزوی و کلّی)عقل کل هوشمند( می135: 1386 همکاران،

دهد و سبب قطع وابستگی کلّی همان هوش معنوی است که انسان را به سوی عالم روحانی سوق می

 ود.شانسان از تعلّقات مادّی می

 جمله حیوان را پی انسان بکش

 هش چه باشد؟ عقل کلّ هوشمند 

 

 جمله انسان را بکش از بهر هُش 

 هوش جزوی، هوش بود اما نژند

-3309، دفتر اول: ابیات1375مولوی، )

3310) 

به  د دارد؛اعتقا «غفلت»با وجود اینکه همواره تأکید مولوی بر این نوع هوش است، بر لزوم وجود  

د. بر دارمی ی بازاین دلیل که صرف هشیاری نسبت به عالم روحانی، انسان را از پرداختن به امور دنیو

 ا و یادوق خدند. شاکنون عالم به غفلت قائم است. اگر غفلت نماند این عالم نما»اساس اعتقاد او 

ا م و اینجی آن رو نماید به کلی به آن عالم رویآخرت و سُکر و وجد، معمار آن عالم است. اگر همه

  (۵۲: ۱۳8۱، مولوی«).نمانیم
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Abstract 

In the present study, the spiritual intelligence function is analyzed and 

analyzed in spiritual mathnavi; therefore, the components of this kind of 

intelligence are analyzed in the above-mentioned. Spiritual intelligence is 

the application of spirituality to respond to mental needs and fundamental 

ontological questions of the human being that is based on religious beliefs 

and plays a vital role in providing mental health and life-purpose.Molavi's 

Mathnawa, as the most important source of mystical verse in Persian 

literature, is full of spiritual intelligence components that identifying and 

reflecting on them can guide the seekers on the way to their destination, 

and the general audience by using The educational aspects of it will 
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achieve inner peace; therefore, spiritual intelligence is essential in spiritual 

mathnavi. The use of the components of spiritual intelligence in spiritual 

mathnavi indicates that Rumi has responded appropriately to his own 

understanding of God and the existence and, by believing in the Creator 

God, invites the audience to beauty and tranquility. The components of 

spiritual intelligence in spiritual mathnavi are in accordance with the 

teachings of the Islamic religion, in particular the Qur'an; therefore, the 

divine revelation is transmitted to cultivate the divine soul and to exalt it to 

the prosperity of the capabilities and abilities of understanding the 

metaphysical affairs . This research has been carried out using library 

resources and analytical-descriptive methods. 

 

Keywords: God, Spiritual Intelligence, Religion, Spiritual Mathnawa, Unity 

at the same Plurality. 
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