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 چکيده

 نیست؛  پنهان  کسی  از  شاندوسویه  هاياثرگذاري   و  موالنا  و  شمس  آراي  موافقت  هرچند

  در   اختالف  اساسی  مواضع   از   حیرت   و   سکر.  دارند  اختالف   یکدیگر  با   مواضعی  در   ولی

  تعریف،   از  اعمّ  مختلف،  وجوه  در  که  است  عارف  دو  این  شناسیمعرفت  و  عرفانی  مشرب

  است   آن  بر  مقاله  این.  است  تحلیلی  يمقایسه   و  تأمل  يشایسته  نتایج،  و  اقسام  مقدمات،

  آراء   اختالف  این  چرایی  براي  مناسبی  پاسخ  ها،دیدگاه  تفاوت  بررسی  و  بیان  بر  عالوه 

  اهمیت   پژوهیشمس   و  پژوهیمولوي   تطبیقی  مطالعات  در  اختالف  این  تبیین.  باشد  داشته

  موضوع   با   اول  دیدار  همان  از   موالنا  و  شمس   آراء   تفاوت  گفتتوانمی   زیرا  دارد؛   ايویژه

که    دلیل  این  به.  شودمی  آغاز  سکر  بر  صحو  رجحان  تر،دقیق  بیانی   در  و  حیرت  و  سکر

موالنا    سکري  اهل   از  شمس  همچون  صحوي  اهل  مقام    يبرتر  میزان  يدرباره چون 
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 واقع،   در.  پرسدمی   سؤالمشهور،    مست  بایزید،  يمرتبه)ص( بر  یامبرپ  یعنی  اعال  یارهوش

  برترین و شناخت    صحو  يمرتبه به    يرساندن و  موالنا،  با  اتاز مالق  شمس  اصلی  غرض

 اصیل   توحید  و  الربمعرفت   النفس،معرفت   به  بتواند  ایشان  معرفت  تبع  به  تا  است  یارهوش

خواهان    نبوت،  و   والیت  مقام  ارک)ص( بر تیامبرپ  که  طورهمان   ،بنابراین  .یابد  دست

  حق،  طفاز اوصاف قهر و ل ي با برخوردار یزاست، شمس ن  یزیدبا یتو هدا گیريدست

  مستی  يمرتبه جملهاز  امور يهمه است که بر   یاريسرّ هوشصاحب یّو ول یچونان نب

  را   خود  ینبنابرا  نیست؛  مستیدوم    يمرتبه او در    وقف به ت   یدارد و راض  یآگاه  موالنا

  به   روح  عالم   مستی  طی  از  پس  هدایتش  يسایهتا موالنا در    داندی حق م  نازنین  يبنده

هرچند    جایگاه  این  در  تا  رسد   هوشیاري  درنهایت  و  خدا  از  مستی  خدا،  راه  مستی

 . باشد عالمی و جهان يهوشیارکننده و  یارترتر، هوشمست 

   .مولوي عرفانی، مشرب صحو، تبریزي،  شمس حیرت، و سکر: کليدی  هایه واژ
 

 مقدمه .  1

: 1977  بدوي،)  هجري  دوم  يسده  ينیمه  در  اسالمی  عرفان  گیريشکل  و  پیدایش  زمان  از

  داشت   اختالف  هم  با  شدند می  نامیده  عارف   یا  صوفی  که  کسانی   مشی  و  بینش(  33-30

  اختالف   يدامنه.  شدمی  تر عمیق  و  بیشتر   اختالفات این  رفت،می  تر پیش روزگار  هرچه  و

  عرفانی  مشرب و طریقه  گروه، زیادي  شمار  آن، اثر  در که  بود گسترده چنان تصوف   اهل

  تحولی   هجري  هفتم  يسده  در.  کرد  پیدا  ظهور  پرشماري  هايسلسله  و  گرفت  شکل

  دستخوش   عرفانی  مبانی  تحول،  این  اثر  در.  آمد  پدید  اسالمی  عرفان  در  عمیق  و  بنیادي

  جدیدي   مرزبندي  و  گرفت  شکل  اسالمی  عرفان  در  ايتازه  هايسنت  کهچندان  شد؛  تغییر

 . آمد وجود  به عرفانی  هايمشرب میان در

عرفان است که جهت و هدف سالک    یمجموعه اصول و مبان   «،ی عرفان  »سنت  از  مراد

از    یاول عرفان   سنت.  شودیم  میتقس  سنت  ای  ورهو به دو د   کندیم  نییتع  قتیرا در طر

  رواج   غالب  یانی جر  عنوانبه  هفتم  ي سدهشکل گرفت و تا    يهجر   دوم  ي سده  يانهیم

کرد    دایپ  رواج  یعرب  ابن  مکتب   ي ریگشکلبا    ژهیوبههفتم    يهو سنت دوم از سد  داشت
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  ي مجموعه به    زی ن  «یعرفان  »مشربشد.    یتلق  یو از آن پس سنت غالب در عرفان اسالم

  اصول  و  ی مبان  چارچوب   در  که   شود یم  گفته  ی عرفان  موضوعات  و   میتعال  آداب،   فروع،

  بتواند   و  باشد   افتهی  نظام  هدفمند،  و  منسجم  ي امجموعه  قالب  در  یعرفان  ي هاسنت  از  یکی

  ی عرفان   میو تعال  موضوعات  يدربارهرا    یصاحب مشرب عرفان  نشیب  یلی تفص  صورتبه

تب  یشکلبهرا    تیو غا  هدف  به  دنی رس  يوهیشو     هر   لیذ  اساسنیبراکند.    ن ییروشن 

  یی هاو تفاوت  هااشتراکآمد که با هم    دیپد  یمتعدد و متنوع  يهامشرب  ،یعرفان  سنت

  گر، ید یعبارت بهبود.  یسنت عرفان  ک ی هها بآن وندیها پمشرب نیداشتند. وجه مشترک ا

  گرفتند، یم  شی پ  در تیغا  بدان  دنی رس  يبرا  که  یها و روشآن   يهو هدف هم  تیغا

با هم اختالف داشتند.    نیا  مودنیپ  یروش و چگونگ  ری بود؛ اما در تفس  کسانی   بهراه 

 با)مشرب(    فروع  در  و  هم  ماننددر اصول )سنت(    یعرفان  يها مشرب  ،ترروشن  ریتعب

 .1هستند متفاوت  گریکدی

 فروع،   در  و  دارد  وندیپ   یعرفان  اول  سنت   با   یعرفان  معامالت  و  اصول   در  موالنا  مشرب 

ب  یبسطام  دیزی با  یعرفان  يهاآموزه  با  مطابق امروزه  مکتب    ایبا عنوان مشرب    شتریکه 

  م ی تعال  در که از قرن سوم    یی ارهای مع  و  ا هدارد. شاخص  یکینزد  شود،یشناخته م  سانخرا

  در  ساخت،یم  زیمتما  یعرفان  ي هاقهیطر  گرید  از  را  او  يقهی طربود و    افتهیرواج    دیزیبا

اصول    نییدر تب  زی ن  شمس  مشربکرد.    دای بازتاب پ  يمولو  ي در آرا  افته،یتکامل  یشکل

.  رک)  است  دیجنمکتب    با  موافق  فروع،  در  و  اول   سنت   يعرفا  با  مطابق  یعرفان

 (. 90-87 ،68-66  ،28- 24:  1394 فرد،يرباقریم

 ،الشریعهمصباح)  «رَبّه   عَرَفَ   فَقَد  نَفسَه    عَرَفَ  مَن»  نبوي  حدیث  مطابق  است  گفتنی

  است   شده  بنیان  انسان  و  خدا  اصلی  قطب  دو  بر  اول   سنت  در  شناسیمعرفت(  13:  ق1400

  مواجید   میزان  يپایه  بر  که  خودشناسی  با  عارف  ، عبارتی به   ؛(74:  1391  فرد،میرباقري.  رک)

.  رسدمی  توحید  یعنی  سلوک،  نهایی  مقصد  و  خداشناسی  به  است،  مکاشفات  نوع  و  عرفانی

  ی سنت عرفان  یکهمچون شمس و موالنا هرچند در اصول در چارچوب    معرفت،اهل  ولی

ات    روش   تفصیل  در  خویش  عرفانی  مشرب   بهباتوجه  فروع  در  اما  ،دارند  نظرفاق با هم 
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  اسباب   و  حیرت  و  سکر.  هستند   متفاوت   یکدیگر  با  توحید  به  رسیدن  و  شناسیمعرفت

 میان   اختالف   اساسی   مواضع  از  که   است   فروعی  ازجمله  هوشیاري   و   صحو  آن،  مقابل

  معیار   مقوله،  دو  این.  شودمی  محسوب  موالنا  و  شمس  شناسیمعرفت  و  عرفانی  مشرب

 بر  را  یکی  مکتب  دو  پیروان  از  هریک.  است  بغداد  و  خراسان  عرفانی  مکتب  شناخت

  متعددي   دالیل  و  کرده  منازعه  بسیار  خود  عقاید  اثبات  درخصوص  و  داده  ترجیح  دیگري

  ؛ 1503-1487:  4ج  ،1363  مستملی،  ؛117- 116:  1339  کالبادي،.  رک)  اندآورده 

  برتري  بر  پیروانش و بسطامی  بایزید(. 112:  1388 قشیري،  ؛285-279: 1396 هجویري،

. رک)  شمارندمی  صحو  يمرتبه  اکمل  و  اتمّ  ابلغ،  را  آن  و  دارند  اذعان  صحو  بر   سکر

  ین ا  ی و محور اساس  اصلی  يشاخصه  حیرت  وسکر    بنابراین(.  280:  1396  هجویري،

  اعتقادي   باو    رودیموالنا به شمار م  مشربارکان    ینتراست که از مهم  عرفانی  يطریقه

 آن است؛ مانند: یجراسخ درصدد ترو

 هست بیداریش از خوابش بتر   ترهرکه بیدار است او در خواب

 ( 113:  1ج ،1387 ،ي)مولو

با    رتیح  و  سکر  نییتب   در  شمس  یعرفان  مشرب   د،گفته ش   که چنان  گر، ید  ییسو  از

  ، يری هجو.  رک)  دارد  تطابق  سکر   بر  صحو  رجحان  یعنی  د؛ی جن  مکتب  ی اصل  يشاخصه

  به با کاربرد دو صفت قهر و لطف    مقاالت   در  شمس  اساس،  نیهم  بر(.  282-280:  1396

لطف که از اوصاف خداوند است،  . قهر و پردازدیم یعرفان يقهیطر نیاصل مهم ا نییتب

آن دو است. عارف کامل، سالک   شی دای از صحو و سکر و در اصل عامل پ ي گرید ریتعب

به کار    ش یخو  حی هر دو صفت، آنان را در موضع صح  داشتناست که ضمن    يار یهوش

و لطف حق است که    تی صفت رحمان  یتجل   صرفاًموالنا    است  معتقد  شمس.  ردیگیم

که فقط مظهر لطف است، در نقصان    یعارف  و  شده  حدشیب  یامر موجب مست  نیهم

  ي مرتبه از    ي مندبهره  بر  عالوه  ار یهوش  سالک   اما.  است  مانده  آن  در  توقف  و  ی مست  ي مرتبه

  يار یهوش  و  صحو  يمرتبه  یعنی  ،یمست   کمال   به  دنیرس  در  را  گرانید  تیهدا  سکر،

 (. 103-102: 2د ، 1385  مس،)ش دارد برعهده
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نیست.   است؛  آن  در   کمال   که   پندارند کس همه لطف است...  کنند که  فالنمى مبالغه»

  محض   همه   کهروا نباشد بر خدا این صفت    هرگز   .است  ناقص   باشد  لطف   همه  آنکه

  موضع   به  لیکن  ،قهر  هم  و  بایدمى  لطف  هم  بلکه.  را  قهر  صفت  کنى  سلب.  باشد  لطف

 (.17: 2د)همان،  «خویش

هم صفت لطف است    را  االدینشمس  موالنا   و  است  لطف  همه  موالنا  که  گفت  کىی»-

که هم قهر دارد و هم    خدا   اوصاف   به   کردمى  موصوف   مرا   او...  و هم صفت قهر است

 ( 142: 2د، 252: 1د. رک  ،74- 73: 1د همان،) «لطف

  خواه .  خوشست  مستى  را  او.  است  تررحیم   من  از  او  که   است  گفته  بارها  موالنا  این»

 زده  زنخ  زیر  در  دست  او  دوزخ،  در  خواه  و  آتش  در  خواه  افتد،  سیاه  آب  در  کس   این

که تو نیز اى برادر در میفت!    گیرممى  د مش  اال   کنم،مى  نظاره  هم  من...  کندمى  نظاره  است

 (. 177-176: 2د)همان،  «ما با آى بیرون

 

 پژوهش  روش و  پيشينه. 2

مهم    هايشاخصه  ،موالنا و  شمس  يدرباره ییگفتارها ؛سبز  باغ کتاب در( 1396موحد ) 

  روحانی و    یقیصد  ینکرده است. همچن  یگفتار بررس  یستدر ب  را عرفان شمس و موالنا  

  ی بررس به «هاداوري و هااندیشه آراء، در مولوي با شمس  اختالفات» يمقاله( در 1394)

و    یس ابل  نکردنسجده)در سه موضوع    ها یشهاند  یثاز ح  يتفاوت نظر شمس با مولو 

چله  و  زن  او،  تأوینینشلعنت  تفس  یل(،  احاد  یاتآ  یرو  پنج    یثو  ننمونه)در  و   یز( 

(  1396)  پور یوسفو    سلطانی اند.  پرداخته  عارف   هفت  و  پیامبر  سه  يدرباره  هایشان يداور

عنوان    يمقاله  در با    هاي یشهر  یینتب  به  «عرفانی  متون  در  سکر   مفهوم  هايمؤلفه» خود 

که    اندرسیده  نتیجه  این  هب  مؤلفه  دوازده  شناسایی  ازسکر پرداخته و پس    یلیو تأو  ينظر 

  ي پیشینه   بهتوجهباو اتحاد با محبوب است.    وحدت  يمؤلفهسکر،    جوهري  يمؤلفهتنها  

تاکنون پژوهش    پژوهی،مولوي  و  پژوهیشمس  تطبیقی   مطالعات  يحوزهدر    شدهبررسی
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  و   سکر  ي دربارهو شمس    يمولو   هايیدگاهد  یل و تحل  بررسی  ي درباره  یجامع و مستقل

 انجام نگرفته است.   حیرت

و مهم سنت اول    لیبه آثار اص  واست    یلی تحلیفیتوص  مقاله،  ن یا  در  ق یتحق  روش

  طور به  پژوهش  نیا  در.  شودیاسناد داده م  شمس  مقاالت  و  ي معنو  ي مثنو  ژهیوبه  ،یعرفان

عرفان   مطابق  جداگانه واکاو   یمشرب  به  موالنا  و    درخصوص  شانیا  يآرا  ي شمس 

  عقل )  آن جی نتا  و  اقسام   مقدمات، ف،یتعر یعنی  رتیح  و  سکر   يمسئلهمختلف   يهاوجه

  یی چرا  گفته،شیپمباحث    نیی تب   به تا باتوجه  شودیم  پرداخته(  دیتوح  و  بقا   و  فنا   شطح،  ،کل

  ن یشیمباحث پ  جینتا  به  استناد  باشده است    یسع  نی. همچندیآ  دست  به  نظر  اختالف  نیا

  غرض   نا،و موال   دی زیبا  ،)ص(امبری شمس نسبت به پ  دگاهی د  ن ییتب  ق یاز طر  ،تر از آنو مهم

  ي ثانو  ي معنااست    یگفتنآشکار شود.    مالقات  نیاول  در  موالنا  با  دار ید  از   شمس   ی اصل

  ی نینو  يها افتهیو صحو،    سکر  يهیپابر    عارف  دو  نیا  دارید  نییتبو    موالنا  نزدعقل کل  

 .است  شده  پرداخته بدانپژوهش   نیا  در بار نیاول يبرا است که 

 

 ها دیدگاه و تعاریف . 3

 حيرت  و  سکر. 1.3

  شود می  موجب  و  آیدمی  پدید   بنده  بر  خداوند  تجلی  اثر  بر  که  حالی  از  است  عبارت  سکر»

  مضرت   از  منفعت  و  الم  از  لذت   شر،  از  خیر  کهچنان.  برخیزد  او  از  تمییز و  تشخیص  يقوه

  از  اما  رسد؛می وي  به  لذت  و  الم  یعنی.  نباشد  غایب چیزها  از  همه،اینبا  ولی  نشناسد؛  باز

: 4ج  ،1363  مستملی،)  «ندارد  آگاهی  لذت  و  درد  آن  از  که  است  غایب  چنان  خویش  حال 

  در   تفکر  و  حضور  و  تأمل  هنگام  که  ناگهانی  است  ايبدیهه  نیز   حيرت»(.  1487-1488

  تا   کند  متحیر  را  او  گاهآن   دارد؛بازمی  تفکر   و  تأمل  از  را  عارف  صوفی  و  شودمی  وارد  دل 

(. 45:  1362  انصاري،  ؛345:  م1914  سراج،  ؛487:  1374  بقلی،)  «نداند  باز  چیزيهیچ

  جزیی   عقل  با  تقابل  در  و  مفهوم   و  معنا  یک  در  حیرت  و  سکر  عرفانی  يمؤلفه  دو  بنابراین،
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  غایت .  دهد  رخ  عقل   زوال   از  بعد   که  است  حالی  سکر   و  مستی »   باباطاهر  قول   به .  است

 (.611:  1356  همدانی،)  «است  سکر   بر  منتهی   هم  تحیر   غایت  و   است  تحیر   بر   عقل  ادراک 

 موالنا   دیدگاه. 1.1.3

  و  حیرانی و مستی مضامین قراردادن هم بر کنارافزون خود، از پیش عرفاي همانند موالنا

  هاي وقال قیل با  حیرت و سکر   يمرتبه در سالک  کندمی اذعان   تعاریفشان،  دانستنیکسان

  سکر   با  مواجهه  هنگام  سالک  عبارتی،به.   است  ناسازگاري  و  تعارض  در  مادي  جزیی  عقل

  آن   بیان  و  درک  از  عقل  که  دارد  قرار  بینیحقیقت  و  معرفت  از  ساحتی  در  حیرت  و

  را   تکلم  و  توصیف  تمییز،  تشخیص،  هرگونه   قدرت   بنابراین.  است  عاجز  متعالی  شهودات

 ( 141:  5ج  ،1387  مولوي،  .رک)  ندارد  اختیاري  و  اراده  هیچ  خویش  از  و  دهدمی  دست  از

 دوست مست و غرق و حیران چنین بل       اوست سوي  پشتش  که حیران چنان نى

 ( 109: 1ج همان،)  

 است و فناست  سکرموج آبى محو و   تـماس وهم و فهم و فکرموج خاکى 

ـ تا از این مستى از آن جامى ت   تا در این سکرى از آن سکرى تو دور  و دورـ

 ( 120: همان)

 وارى نه بخارا اى پسر ــه خـــرو ب  ر ــبخ  حیرتروش و هنر، ـ بفعقل 

 ( 58: 3ج)همان، 

 شمس   دیدگاه. 2.1.3

  سکر   تعریف  درصدد  نمادین  داستانی  و  نبأ  يسوره  یازدهم  تا  نهم  آیات  بر  استناد  با  شمس

  قراري، بی  بر   که  است  لباسی  و   شب  سانبه  صحو.  است  برآمده  صحو  و  حیرت   و

  ثبات  و تمکین آرامش، آنان براي و کندمی غلبه روز در سکر اهل تلوین و وجوشجنب

 همچون  صحو  دیگر،  سویی  از(.  91:  1د  ،1385  ،شمس.  رک)  دارد   پی  در  را   صحو   اهل

  حفظ  خوبیبه  کار در احتیاط  سکر،  خردک ماهی خوردن  از  پس که است عظیمی  ماهی 

  سکر،   ي مرتبه  کمال   که   است   این   بر   اصل  شمس،   عرفانی   مشرب  مطابق  زیرا   شود؛می
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  هوشیار   عارف  سکر،  ماهی  بر  صحو  ماهی  يغلبه  با  پس(.  102:  2د  همان،)  باشد  صحو

  وي  ناتوانی  و  عجز  ينشانه  «َتحَیُّراً  ز دنی»  مطابق  که  حیرتی  شود؛می  حیران  حق  دریاي  در

  سوي   از  فقط  حیرت  این  البته(.  178:  2د  همان،)  است  شهود  يغلبه  و  معرفت  افزونی  از

  دریا   جانب  از  حیرت  و  شود   حیران  و  واله  تعالی  حق  در  تا  است  توجیه  درخور  سالک

  ي مرتبه   برترین  در  سالک  آن  هرچند  ندارد؛  معنایی  سالک   یعنی  ماهی،  در  خداوند  یعنی

 (. 68: 2د همان،) باشد هوشیاري و صحو

 

 شرایط  و  مقدمات. 2.3

 موالنا   دیدگاه. 1.2.3

  است   یتعال  حقعشق    و  محبّت   يغلبهآن،    جادیا  یمنشأ سکر و شرط اصل  هیصوف  نزد

  و   موالنا  نظر  از(.  96:  1387  ،یکاشان  ؛112:  1388  ،يریقش  ؛279:  1396  ،ير یهجو)رک.  

  از   یحتحق    ریآن است که عاشق را از غ  عشق  يفهیوظ  نی ترمهم  اول،  سنت  يعرفا ریسا

.  ک)ر  گرداند   متمرکز   یقیحق   مقصود  و  معشوق  در   را  او  و   سازد  یخال  شیخو  وجود

؛  15  :1366  ،یبقل؛  174:  1376  ،یغزال؛  9:  6ج،  35- 34:  5ج،  141:  3ج  ،1387  ،يمولو

خود   گرفتندهینادو  کردنفراموش (.118-113:  1331 ،ینسف ؛ 192- 188:  1391 ،ینسف

  عشق   جه،یدرنتشود.  جادی ا رتیح و سکر سالک در که شودیم موجب  عشق يمرتبهدر 

، 171:  1376  ،یغزال)رک.    ندیآیم  دیپد  عشق   از  دو  نیا  و  شود یم  یمنته  رتیح  و  سکر  به

 : موالنا قول به(؛ 279: 1396 ،ير یهجو  ؛146- 145:  1366  ،ی؛ بقل188

 وگو شود فریادرسکاو ز گفت  د بحث را اى جان و بسرّعشق ب 

 ره نبود که کند او ماجرا ــــهزَ  ى آید ز عشق آن نطق راـــحیرت 

 ( 156:  5ج ،1387 ،يمولو)

 شمس   دیدگاه. 2.2.3

  سنت   عرفاي  سایر   و  موالنا   با  مخالف   نظري  حیرت،  ایجاد  اصلی   شرط   تبیین  در  شمس

  از   پس   حیرت   شمس   نظر   در  است،   عشق  ي نتیجه  حیرت   ایشان  نظر   در  اگر .  دارد  اول 
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  موهوم   سخنان  بیان  به   منجر  سرگشتگی  این  که  است  سرگردانی  و  گمراهی  معادل  عشق

 حق   با  وصال   لذت  و  بوده  دور  به  سرگردانی  و  ظن  از  واقعی  مؤمن  ولی  شود؛می  تاریک  و

  سالک   موالنا،  دیدگاه  در  اگر  درنتیجه،(.  301:  1د   ،1385  شمس،.  رک)  است   کرده  درک   را

  عاجز   اهللمعرفت  و  عالی  شهودات  بیان  از  حیرت،  و  سکر  یعنی  عشق  يثمره  فرط  از

  در   خود،  یعنی   صحو  اهل  کالم  صداقت  از   تأثّر   سبب به  سالک   شمس،  نظر  در   شود؛می

  و   است  حیران  و  عاجز  آن  توصیف   از  که  گیردمی  قرار  معرفت  و  شهود  از  واال   ايمرتبه

  سخن   پرتو  که  کسانى  آخر» :  ندارد  مرتبه  این  در  جایگاهی  هیچ  بایزید،  چون  سکري   اهل

 چون...  هاواقعت  و  عجایب  اند،دیدهمىچیزهاى معین    هاوقت  است،  زدهمى  ایشان  بر  ما

  صدیق   افتاد،  را   توراستى گفتم، هیچ از این نکردى، اال حیران شدى؟ این حال بعینه که  

  تحیراً،   ز دنى  ندارم،  دست  به   حیرت  جز:  گفت.  شد  حیران شنیدنکه از راست  افتاد  این  را

  «نرسد  اینجا  به  بود  گرفته  او  که  راه  آن  زند؟  چه  اینجا  ابایزید...  کن  زیاده  را  همین  بارى

 (. 178-177: 2د)همان، 

 

 اقسام  و  انواع. 3.3

 موالنا   دیدگاه. 1.3.3

: شوندمی  تقسیم  ممدوح  و  مذموم  نوع  دو  به  حیرت  و  سکر  هايمؤلفه  از  هریک  مثنوي  در

 و  کژرو  را  برنا  جوان  و   آوردمی  شبهیک  مستی  که  است  خاکی  حرام  يباده  ناپسند،  سکر

  را  مذموم سکر موالنا البته ؛(105-104: 4ج ،37:  3ج ،1387  مولوي،. رک) کندمی ناتوان

 گوش  و  چشم  و  باشد  شهوانی  هرچه  است  معتقد  و  دانسته  شرع  حرام  شرب  از  فراتر

  و  غرور  مست   اما   نخورد،  باده  که   ابلیس   همانند  است؛   مذموم   و  قبیح   ببندد،  را  انسان

 (.175: 4ج همان،) بود طلبیجاه

  بر  سکر   برتري  یعنی  وي،  مشرب  مهم   اصل   طریق   از   موالنا   ممدوح   سکر   از   صحیح   فهم 

  است   حق   الطاف   از   توفیقی   ، ( 37:  3ج   همان، )   سکر   اهل   مدام   مستی .  شود می   محقق   صحو 

  ي پیمانه   از   زمان   هر (  172/ اعراف )   الست   پیمان   مطابق   که (  102:  6ج   ؛ 137  و   37:  3ج   همان، ) 



ـ   10 ـ ــ  (47پياپی) 1400بهار ، 1ی شماره   ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــ

 

  شود می   عقل بی   و   هوش بی   و   خود بی   کهف   اصحاب   و   مصر   زنان   همچون   نوشد،   بلی   خّم

  زیرا   کرد؛   دقت   بسیار   باید   دروغین   مستی   از   واقعی   سکر   شناسایی   در   البته (.  105:  4ج   همان، ) 

  مست   واقع،   در   اما   زنند، می   حالج   و   بایزید   ي مستانه   ي نعره   و   خودي بی   الف   که   هستند   کسانی 

  خود   به   که   زمانی   و   است   کوتاه   و   گذرا   دنیا   همچون   مدعیان   این   سکر .  آنند   تعّلقات   و   دنیا 

  ترک   با   پس (.  38- 37:  3ج   همان، )   شود نمی   عایدشان   چیزي   حسرت   و   پشیمانی   جز   آیند، 

  فارغ  حقیقی   سکر   اهل   و   گردد می   مشخص   دنیا   مست   از   حق   مست   احتیاط،   حفظ   و   خودبینی 

 : رسد می   اصیل   مستی   به   مادي   عقل   هاي وسوسه   عقال   و   هوشیاري   از 

 خر مست جو... ، ست عیسى مست حق ه        وــه مشدال غرّى ـر مستــهین به ه

 الطـــ زه ز اختــ ى منــى یابــیتا م    اط ــن بچش با احتیــى شناسا هیم 

 دین  ا ربّـــان ت ـات آرد کشمستى  دت لیک اینــدهن هر دو مستى مى

 لــالجم عقال این عقل در رقصبى  ر و وسواس و حیلــتا رهى از فک 

 ( 133: 4ج همان،)

  قبیل   از  مختلفی  عوامل  از  ناشی  و  بوده  ضاللت  معناي  در  مذموم  حیرت   مثنوي  در

: 3ج  همان،)  تکبر   ،(141:  4ج  همان،)  تردید  و  شک  ،(151:  1ج  همان،)  ناآگاهی   و  جهل

  عظمت   فهم  و  خودشناسی  جايبه   جاهل  انسان  مثال،  طوربه  است؛  جزیی  عقل  و(  120

  فالسفه   همانند اگر  یا( 55: 3ج همان،) شودمی مارگیري مثل  دنیوي امور  حیران خویش،

 به  راه  دهد،  قرار  شناخت  معیار   را(  121:  5ج  ،169:  3ج  همان،)  مغلوب  بحثی   عقل   تنها

  خیاالت،   با(  92:  6ج  ،65:  3ج  همان،)  مفلسف  زايظلمت  عقل  زیرا،  برد؛نمی  مقصود

 : شودمی  گمراهی و حیرانی موجب و آویزددرمی نفسانی امور  و اوهام

 دىـــ ن بـفخر رازى رازدان دی  بین بدىاندر این بحث ار خرد ره

 عقل و تخییالت او حیرت فزود...   بود در م یَ ق لَذ م یَن لَلیک چون مَ

 ادـ ول و اتحـــاکى حلـــدر مغ  ها در افتقادلـــد این عقـــ فتمى

  ( 199: 5ج همان،)
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  ي خدا   ت یفی ک  و  تیّکم  توانینم(  191:  1ج  همان،)  نی تمکیب  یی با عقل جز  ن،یبنابرا

مختلف حق   اتیتجل  مذموم،  رتیح  در  سالک(.  168:  6ج همان،)  نمود  نییتب  را  چونیب

  ؛ مانده است   یو جهل فلسف  ییرا درک نکرده و همچون سکر ناپسند در حجاب عقل جز

 و  نیظاهرب  ییجز عقل يها ییپرگو از  زبانش مطلوب،سکر  مانندممدوح،   رتی در ح اما

 همان،)  شودیم  رها  است،  يشهود  مکاشفات  و  سلوک  مانع  که  آن  شماریب  يهاخواسته

  ي مرحلهتوجه تمام به جالل و عظمت حضرت حق است در    رت، ی »ح  رایز  ؛(56:  1ج

  ان ی ادراک او از عظمت مشاهدت از م  ي هتوجه در خود بماند و قو  نیدر ا  کهچنان  شهود،

  ات یتجل   و  معارف  شدت  از   یگ ید  همانند(. پس عارف  211:  5ج،  1373  ،يدیبرود« )شه

 : ندارد فی توص و تکلم  توان کنیل است؛   خروش و جوش در حق

 بر نهد سر دیگ و پر جوشت کند   حیرت آن مرغ است خاموشت کند 

 ( 157:  5ج ،1387 ،يمولو)

 شمس   دگاهید. 2.3.3

  آن   ر ی نظ   ی عرفان   متون   در   که   دهد ی م   ارائه   ی مست   مراتب   از   ی متفاوت   و   ن ی نو   ي بند م ی تقس   شمس 

ها به  آن   ی ط   از   پس   سالک   که   است   مرتبه   و   قسم   چهار   در   ی مست   و   سکر .  شود ی نم   ده ی د 

  روح؛   عالم   ی مست   هوا؛   مستى از:    اند عبارت   مراتب   ن ی ا .  رسد ی م   ي ار ی هوش   اکمل   و   اتم   ي مرتبه 

(.  103- 102:  2، د 1385  شمس، .  رک )   ي ار ی آن هوش   از   بعد   و   خدا   از   ی مست   خدا؛   راه   ی مست 

گانه، خواه با  مراتب پنج   ن ی ا   ن یی تب   مختلف به   ي ها ب ی و ترک   ها عبارت   با شمس در مقاالت  

مذموم    نفسه ی را ف   ی از مراتب مست   ک ی ج ی ه   ي است و   ی اختصار پرداخته است. گفتن   ا ی   ل ی تفص 

 . شمارد ی م را ناپسند    یی نها   ي مرتبه و بازماندن از    ها آن   ر ی بلکه توقف در س   داند؛ ی نم 

  سالک،   که  نیست  موالنا   مذموم  سکر،  همچون  هوا  مستی:  هوا  مستی   اول؛   ی مرتبه

 با   مرتبه  این  در  سکر  اهل  آن،  مقابل  معناي  در  بلکه  باشد؛  تعلقاتش  و  دنیا  هوا،  مست

  شمس   نظر  از .  اندگذشته  دنیا،  و  زن  زر،  نفس،  هواي  هايوابستگی  از  عظیم  دشواري 

 به  بودندي،  کامل  هوا  مستی  در  او  امثال   و  عماد...  باشد  هوا  مستی  این   را  رهابین  اغلب»

  بوي   الجرم. بودند  تمام  هوا  در   فرعون  ي سحره...  یافتندي  راه  و   بردندي  بوي   روح  مستی
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  فرعون »  نیز   و  «هوا  تمامى  به  بود  ترنزدیک»  کرمانی  اوحدالدین  اما  ؛«رسید  ایشان  به  روح

  ی مست   دوم،  ي مرتبهبه    یلسبب از ن   ین(؛ بد102:  2د  ،)همان  «اهل  و  بود  منطقى   نبود،  تمام 

  حکمت   سخن  شنیدن  از  که   هوایند  مستی  غرق  مرتبه،  این  سالکان.  بازماندندعالم روح،  

مانده  شده،  مست نور حجب هوا  پرتو  بنابرااما در  نور حق    یناند.  پرتو  از  توان بحث 

 (. 104-103:  1د همان،. رکهوا باشد ) همهآنندارند و اگر بحث کنند، 

  مگر   نقل  سخن  آیدش  عار »  روح  مستی   در  سالک:  روح  عالم  مستی  دوم؛   ی مرتبه

  ي یگانه حق،    نازنین  يبندهاست؛ مگر    مشکلگذشتن سخت    دوم  يمرتبه. از  تفهیم  جهت

(. موالنا و 102:  2د)همان،    «برسد  خدا  راه   به  و   ببیند  روح  حقیقت  تا  فرستند  او  بر  خدا

  گیرندمی  جاي   مرتبه   این  در  ست، ا   موالنا   از   برتر   او  مستی  يدرجه  ی که حت  الدینیدبرهانس

  مستی   يمرتبه( و  102:  2د   همان،)  «را   موالنا  که   بیش  روح  مستى   و  روح  بوي  را  سید »

  به   که  نیز  حالج(.  131-130:  2د  همان،)  «موالنا   از  به  سید  و  بود  سید  از  به  باز»  بایزید

  سخن   به  قائل   خویش  يگفتهبنابر    زیرا  است؛  روح  مستی  در  است،   نزدیک  حلول

  دوم  يمرتبهآنکه از گذراندن    برافزون  ي(. و103:  1د)همان،    است   ،2بَدَنا  حَلَلنا   روحانیان،

 عالم   در»  دارد؛  ربانی  عالم  مستی  در  اقامت  و  سوم  يمرتبهبه    یدنعاجز است، پنداشت رس

 که  است  روح  عالم  همان  اما  گویند،مى  سخن  ربانى  از  و یافتند...    ذوقى  اىطایفه  روح

  چگونه   اناالحق  اگرنه  و  بود  ننموده  جمال   تمام  روح  هنوز  را  منصور..  .پندارندمى  ربانى

  غرق   اگر  نیز  روح  عالم  در  چیست؟  حرف   چیست؟  انا   این   کجا؟  انا   و  کجا  حق  گوید؟

 (. 280: 1د همان،) «گنجیدى؟ کى  نون گنجیدى؟ کى الف  گنجیدى؟ کى حرف بودى

سیّم است.   يمرتبه  هم  خدا  راه  مستی»:  ربانی  عالم  یا  خدا  راه  مستى  سوم؛  یمرتبه

 آن   از  را  او  خدا  است،  آن  که  پنداشتمى  که  چیزى  زیرا  ؛؛ اما مقرون با سکونمستى عظیم

  تجلی   ينشانهو حالج    یزید(. پس اگر در نظر موالنا شطح با102:  2د)همان،    «آورد  بیرون

. اندیافتهرا درن یلذت خداشناس ینانشمس معتقد است ا است،  وجودشان سراسر در حق

  اش اندیشه  و  وهم  در  هرآنچه  از  است،  ربانی  عالم  غرق  که  کسی  براي  حق  معرفت  واقعدر  

شطح    یچه  يمرتبه جا   یندر ا  بنابراین(.  49:  2د  ،)همان  است  بلندتر   و  برتر   و  تربزرگ  آید،



ـ ـــــــــــــــــــــ السادات آقادادی سمانه  /...حيران مست یا هوشيار حيران؟  13 ـــــــــ

 

  حق   که ... آنجا  نیست  خلق  هیچ  است؛  حق   همه  ه گویند کگاه مى»آن  یرا ز  یست؛ن  ی و سخن

 (. 50: 2د ،)همان «نیست صوت و حرف است،

نکته که    ینا  یانبا ب  فقطدر سراسر مقاالت    شمس:  خدا   از  مستی  چهارم؛  یمرتبه

 و ( 102: 2د ،)همان کند یآن اکتفا م یح است، به توض یکمال مراتب مست «از خدا  ی»مست

 آن» است؛ یافته راه مرتبه ینکه بد داندیم یرا تنها کس تبریزي بافسله ابوبکر پیشوایش

نیست. این   است،  آن  از  بعد  که  هشیارى  آن  لیکن  و  هست  خدا  از  مستى  را  ابوبکر  شیخ

 (. 103: 2د ،از روى علم معلوم شد این بنده را« )همان

: 2د  ،)همان  يار یهوش  یعنی  مرتبه،  نیتریعال  در  سالک:  هوشياری  پنجم،  ی مرتبه

 بر  و است گشته شراب وجودش يهمهمستغرق است که  یاز شراب ربان چنانآن( 102

  ی برخالف مراتب قبل  گر،ی د  یعبارت به(.  147:  2د  ،سلطه دارد )همان  ،يگفتار  چیهیب  او

است که »هرچند    «یافکن »مرد شراب  اریمردافکن باشد«، سالک هوش   وسته یکه »شراب پ 

تا گلو پر شده استخورد، ه شیارتر. هرچند مستمى همچنان ه شیار و    ،تر، ه شیارتر. 

  »اما  عالمند،  بانیغر  اران،یهوش  نیا(.  148- 147:  2د  همان،)   «!عالمى  و  جهانى  کنندهه شیار

: 2د  ،)همان  است«  غریب  او...  نیست  آوازه  خود  را  این  گیرد،مى  فرو  او  را  خمر  اینکه

: 1د )همان،    د«ی آفر  تنها  مرا  خود،  »خدا   دی گویم  ش یخو  ي دربارهشمس    کهچنان(؛  148

  ار  یهوش  نیبنابرا(.  141:  1د  ،)همان  «است  الیق  سراکاروان  را  غریب  و  غریبم  »من(،  35

  ي سکر  اهل  حجاب  و  انی نس(،  148:  2دهمچون شمس از هرگونه خطر )همان،    ی بیغر

  محبت   در  ه شیارى  اما  محبت؛  در  هست  مستى  را  »موالنا  رایز  است؛  مصون  موالنا  چون

  نباشد   نسیان  آن  مرا.  هست  محبت  در  ه شیارى  و  محبت  در  هست  مستى  مرا  اما.  نیست

 (.79: 1د)همان،  کند« حجاب مرا که باشد  زهره چه  را دنیا. مستى در

  به   محض  ی خاموش  با  که  است  ی ارانیهوش  مختصّ  حق   با  وصالاتحاد و    جه،یدرنت

... ى؟وگوى بین»آنجا که اتحاد معین است و حضور، چه گفت  اند،دهیرس  حق  در  استغراق

  است   مدهوشى  یا   رسند،  هم   به  صحبت   اهل  دو  که  آنجا  ...نگنجد  گفت  وصال   در   که  زیرا

  از   ه شیارى  آن  با   که   هست  ه شیاریى   استغراق،  آن  میان  از   آرى .  یکدیگر  در  استغراق  یا
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است    ی(. گفتن173-172:  2د)همان،    باشد«  معنى  این  خبیرى  وصف  .باشد  باخبر  عالم  کار

  است   استغراق  رسول،  عمل  و  »طاعت  رایز  اند؛مرتبه  نیا   ياعال  ينمونهاکرم)ص(    ینب

  ی همگ  زند،  گرانید  بر  استغراق  حال   آن  از  ي اذره  اگر  که(  15:  2د  ،)همان  خود«  معبود  در

  اء یوجود انب ،ینب  يهواژ يمعنا   بهباتوجه شمس  واقع در(. 30: 2د  ،)همان شوند سروپا یب

... نبى  را(؛ بیدار کنم تو  78)کهف/  »سَا نَبِّئ کَ:  داندیم  ياری هوش  يمرتبه  شی دای را عامل پ

 (. 160:  2د  ،کند به حقیقت حق« )همانیعنى بیدارکننده، پس بیدار بود به حق، بیدارش مى

  ی سرگردان  و   یگمراه  با   را  آن  و   است  نظر هم  موالنا  با  رتیح  مذموم   قسم  در  شمس

  ي به شناخت عالم فراخنا   یآسان به  تواندیشود که م   یمدع  ی اگر کس  ن،یبنابرا.  داندیم  یکی

مطلوب    رت ی (؛ اما ح130:  2د  ،)همان  شودیم  میعظ  یو سرگردان  رتیحق رسد، دچار ح

  ي ثمرهبلکه    ست؛ین  عشق  يجهینتگفته شد، معادل سکر و    کهچنانموالنا،    دگاهی د  رینظ

  دن یشن  از  زین گرانید. کندیم انیب حق  معرفت در شمس ر ی نظ  ياری هوش که  است یصدق 

 (.178-177: 2د همان،) آنند یافزون یپ  در مدام و دهی رس رتیح به ي و راست سخن

 

 نتایج  و  آثار. 4.3

 ربانی  عقل  و  کلی عقل . 1.3.4

 موالنا  دیدگاه. 1.1.4.3

  ، 1387  مولوي،)  فلسفی  جزیی  عقل:  شودمی  تقسیم  کلی  و  جزیی  نوع  دو  به  مثنوي  در  عقل

  عقل   رسیدى  او  در  بر  چون.  آورد  پادشاه  در  بر  را  تو »  تنها  حق  شناخت   مسیر  در(  92:  6ج

  با   موالنا  بنابراین (.  112:  1386  ،)همان  «نیست   کارى  وچراچون  با  را  تو.  ..ده  طالق  را

:  2ج  ،1387  همان،)  برده  آن  ناتوانی  و  نقصان  به  پی  عقلی  روش  آزمودن  و  تمام  آگاهی

  تمام   حیرت  و  سکر  یعنی  آن  آشکار  ينتیجه  و  عشق  ابزار  با  است  معتقد  و(  106

 (. 216- 215: 3ج همان،) گیردمی  پایان  جزیی عقل هايوقال قیل

  ي ریپ  ای  یّول معادل  کل  عقل  یکی: رودیم  کار  به معنا  دو درعقل کل  ا یممدوح   عقل

؛  108،  66:  4ج   ،31:  3ج  ،187:  1ج  همان،.  رک)  دارد  احاطه  یاله  اسرار  يهمهکه بر    است
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عقل در    عرفان،  در.  ردیگیم   شکل  دل   در  که  است  یعقل  کل،  عقل  يگری( و د42:  5ج

  اند . لطائف سبعه عبارتشودیاست که از اقسام لطائف سبعه محسوب م  یدل، عقل خاص

  به   سالک  و(  121،  117:  1387  ،يراز)  «یاخفو    یقلب، عقل، روح، س ر، خف  »نفس،  از

ط  شی خو  وشهودکشف  ی باطن  مراتب  هاآن  مدد موالنا  کندیم  یرا    ي دی جد  ي افتهی. 

معتقد است سالک پس    يدارد. و   ي عرفا برتر  ری که بر سا  دهدیم  ارائه   معنا   نیا  يدرباره

  تواند یم  ابزار  دو  نیا  کاربرد با  شد،  رهی چ  ییجز  عقل  بر  رتیح  واز آنکه با عشق و سکر  

  یخال   شی خو  از  ش یپازشی ب  آن  مدد  به  تا  ابد ی  دست   سبعه لطائف   از   يا مرتبه  کل، عقل  به

 :بخشد ارتقا  معشوق در يفنا  تا را  یآسمان  مکاشفات  ریس و شود

 ا ـو به ا فرّــق بــدر عشــ ى انــیاب  ها ول ـها معقول ــن معقــر ایـــ غی

 تـر اسباب سماس ــ دان تدبیــکه ب  هاستغیر این عقل تو حق را عقل

 اق را... ـى اطب ــر مفرش کنــزآن دگ  ل آورى ارزاق راــ ن عقــه بدیــک

 ( 156:  5ج، 1387 ،يمولو)

 سوى است کاوست... ها بارى از آن عقل   عقل را قربان کن اندر عشق دوست

 ود... ــى شـت سر و عقلــهر سر موی  زین سر از حیرت گراین عقلت رود

 بـالووزت نجنبد تو مجن ــا قـــت   ن ره ترک کن طاق و طرنبـاندر ای

 ( 74: 4ج همان،)

 

 شمس  دیدگاه. 2.1.4.3

 تازد می  سختیبه  استدالل   و  فلسفه  اهل  یعنی  جزیی  عقل  صاحبان  بر  موالنا  مانند  شمس

  ، 118  ،44  ،26:  2د  ؛331  ،297  ،288  ،250- 249  ،145  ،128  ،89:  1د  ،1385  شمس،.  رک)

  درگاه  تا  اياندازه تا پايسست  جزیی عقل اگرچه  است، معتقد  وي چونان و( 139-140

  ،شمس)  «بردنمی  ره  خانه  اندرون»  ،(112:  1386  ، مولوي)  است  راهبر  پادشاه،  يخانه

 (.134: 1د همان،) «شودمی  سرگشته محبوب، بیان در» و( 180،301: 1د  ،1385
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  را   آن  استهزاء   به  که  بردمی  نام  کل  عقل  ي مرتبه  از   بار  یک  مقاالت  سراسر   در   شمس

  از   امري  هر   دانستن   بر   کندمی  سعی  جزیی   عقل   ترفندهاي  با  که   داند می  فلسفی  به   متعلق

در  بنابراین(. 338: 1د ،)همان شودمی آن منکر وگرنه کند پیدا احاطه حق شناخت جمله

  جهانی، آنکه در تقابل عقل    است  جهانیاین  ییکل مرادف عقل جز  عقل  يمرتبه  ي،نگاه و

  از   سخنش  جهانی،اینطبع   (. عقل زبون314-313:  1د  همان،)  گیردمی  قرار  ربانی،  عقل

  و (  49-48:  2د  همان،)  «ندارد  بویی   ربانی  عقل   ازین»  وجههیچ  به   که  است   فلسفی  دهان

  است   جان  میان  از  سخنش جهانیآن  یا  ربانی  عقل اما  نیست؛  اولوااللباب  عنوان  يشایسته

  همان، )  است  آن  نافی  حکما  عقل  و  گنجد می  انبیا  عقل  در  تنها  که (  314-313:  1د  همان،)

 (.193- 192: 1د . رک ،155: 2د

محسوسات آن رها و   و جهانیایناز عالم عقول    گوش،  از  پنبه کشیدنبیرون  با  سالک

پروردگار است که    یتدرک مستلزم رضا  ین. ارسدمی  جهانیآنبه درک مراتب عقول  

به   رضایت  بدین  پیامبران  فقط و  به    تبع داده    دست   جهانیآن   یا  یربان  عقل   يمرتبهآن 

  ، )همان  اندهوشیاري  و  صحو  مصداق  شمس  نگاه  در  که  پیامبرانی(؛  10:  2د)همان،    اندیافته

و   در  زیرا  ست؛ا  موالنا  مقابل  ينقطه  مرتبه،  بدین  نیل  درنتیجه،(.  178،  92:  2د   ي نظر 

کل،    عقل  يمرتبهبه    ییدر ضمن غلبه بر عقل جز  حیرت  وسالک با ابزار عشق و سکر  

  ي مرتبه شمس، دیدگاه در  اما (؛  156:  5ج، 74:  4ج ، 1387  ي، )مولو رسد می  دل، در  عقل

  اهل   وجود  ظرف  مختصّ  ست،موالنا ا  یکه مرادف عقل کل  یعقل ربان  یا  جهانیآن  عقل

 است.  یارهوش انبیايهمان   یعنی صحو

 

 شطح . 5.3

 موالنا   دیدگاه. 1.5.3

که آن سخن    یاما حال  نبود؛  راست  شرع  ظاهر  به  آن  ظاهر  که  گویند  را  سخنى  شطح»

  خراسان   مکتب  در  شطح(.  59:  2ج  ،1383  باخرزي،)  «باشد  حق  به  است،  حال   آن  ينتیجه

  سکر  يثمره گویند،می پیروانش و بایزید که شطحی عارفان،  نظر از. دارد ویژه جایگاهی
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  سراج، .  رک)  است  شده  ایجاد  سکر  افزونی   و  وجد   يغلبه  اثر   بر   چون  است؛  حیرت  و

.  رک  ؛59:  2ج  ،1383  باخرزي،.  رک  ؛57- 55  ،12:  1374  بقلی،.  رک  ؛346  ،10-11:  1914

 (. 367: 1377  طارمی،

  پروردگار»  واقع،  در.  یستن  یشخو  یشحالج ستا  یا  یزید معتقد است شطح با  موالنا

  حق   يدرباره  است  حق  سخن  رفته،  ایشان  زبان  به  آنچه  و  ستوده  را  خود  بندگانش  زبان  به

  ي مرتبهسالک به   نزدیکی  ي نشانهشطح    بیان  بنابراین(.  313:  4ج   ،1387  استعالمی،.  رک)

  کلیبه خویش از حیرت و  سکر  يمرتبه در وي زیرااست؛  یو وحدت با معشوق ازل فنا

- 64:  2ج   ،1387  مولوي،.  رک)  است  گشته  او  افعال   و  اقوال   تمام  صادر  خداوند  و  خالی

  دیگر   بیانیبه(.  215  ،59-58:  1386  همان،  ؛101:  6ج  ،199:  5ج  ،107-105:  4ج  ،65

او    یهست  یانم  يتفرقه  از  اندازه  همان  به   گوید،  شطح  و  شود   افزون  سالک  مستی   قدرهر

 : رسدیو سرانجام به مقام فنا و اتحاد با حق م شودیو حق کاسته م

 ... گفت منصورى اناالحق و برست  گفت فرعونى اناالحق گشت پست

 ...ول ــنه از راى حل ورــ اتحاد نز   در سر اى فضول  و بودــاین انا ه

 ا اندر فنا... ـن بقــبیدم مىهـــبدم  ن اندر جهاد و در عنا ـــر کــصب

 فزاید در سرتوصف مستى مى  رود از پیکرتهستى مىف ــوص

 ( 100:  5ج ،1387 ،ي)مولو

 شمس   دیدگاه. 2.5.3

پردازان نظر  شطح  يدرباره   ي. و3ستموالنا ا   باشمس    اختالف  یاساس  مواضع  از  شطح

  عارفان   مقامات   و  معرفت  اسرار   در  تفاخر  با باور است که آنان    نیندارد . بر ا  ي مساعد

. رک)  مشغولند  شیخو  سخن  حجب  به  که  هستند  یانیحلول  قتیحقاما در    کنند،یم  مناظره

مراتب   ریسخن متوقف گشته و از س تنگ  يعرصهدر  نی بنابرا (.103: 1د ،1385 شمس،

  همچون (؛  168،  96:  1د  ،)همان  اندبازمانده  ياریهوش  فراخ  يعرصهتا وصول به    یمست

(  131- 130:  2د)همان،    مانده  دوم،   يمرتبهروح،    یمست  ي درجهیاعلدر    ی که حت  دیزیبا

:  2د،  280،  103:  1د  همان،)   است  شده  قانع  ی مست  يمرتبه  نیاز ا  ییبوحالج به اندک  ای
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درنت148   ی ک ینزد  ينشانه  »اناالحق«و    «ی»سبحانموالنا،    دگاهید  رغمیعل  جه،ی(. 

  بلکه   باشند؛  خدا  از  مملوء  و  ی ته  خود  از  که  ستین  استغراق  و  فنا  يمرتبهپردازان به  شطح

 و  مزهیب  ل،یتأوی ب  ربط،یب   سخنشان  سراسر  که  هستند  یمردودان  و  افسردگان  شانیا

معرفت،   یعالمت اصل   واقع  در.  سرشارند  تی انان  از  و  ندارند  خدا  از  ینشان  است؛  ذوقیب

از سر نقصان مرتبه و    شانی مانند ا  نکه یاست؛ نه ا  ي اریهوش  ي مرتبهسالک در    ی خاموش

  خدا   همه  سرتاپایم  از:  گفتمى»  ؛زنند  «ی»سبحانو    »انالحق«  ییرسوا  کوس  صدر،  يسعه

  انا   اند؟ذوقبى   چه.  مردودند  چه  اند،فسرده  چه  ذوقان،بى  این  خبران،بى  این!  است  گرفته

  ؟«بینىمى  خدا  کجا  تو!  کالم  این  با  و  گفتار،  این  با  دارد  من  طاقت  که!  سبحانى!  الحق

 (. 23:  2د. رک؛ 285: 1د)همان، 

 

 بقا  و  فنا و صحو  و  سکر. 6.3

 موالنا   دیدگاه. 1.6.3

  عارف .  ستا موالنا  یعرفان  مشرب  یاصل  يهازهیمم  از  و  سلوک  یاصل  يجوهرهو بقا    فنا

  اودان ج  يبقا  ،یتخلّق به اخالق ربان  و  الهى  اوصاف  به  اتصاف  عالم  در  اهللیف  يپس از فنا 

راه    تنها  موالنا(.  100:  5ج،  130:  4ج  ،213:  3ج،  235:  1ج   ،1387  ،ي. مولورک)  ابدییم

  ي ثمرهفنا و بقا    گر، ید  عبارت  به  داند؛یم  رتیح  وسکر    ي از واد  گذر  رابه فنا    دنیرس

غبارآلود    يوگوها ترک گفت  و  سکر   اثر  بر سالک    سو،  کی  از  ن یبنابرااست.    رت ی ح  و  سکر

و به    شودیو افکار باطل جدا م  یخاک   یمست(، حواس ظاهرش از  )صحو  يداریعالم ب

حق«    یارجع  »خطابسکر در اصل    نی. ابردیم یپ  جانشدر قلمرو    یقیحق  یمست  ریس

در فنا   مست سالک  پس (. 120:  1ج همان،) شود یم ختم  فناو  محواست که سرانجام به 

  داند یم  خداوندتمام افعالش را    عاملو    است  یباقحق    در  ندارد؛  يار یهوشاز    ینشان  چیه

حبه  سالک   گر ید  ییسو  از  نیهمچن  و(  117:  2ج  ،182:  1ج  همان،) از    رت،یسبب 

  کند یبا خدا ارتباط برقرار م  ماًیمستق  شود،یرها م  ییعقل جز  یدانو سبب  ییجوواسطه

به   که    یرچنگیپ   يهیگر  همانند(.  130:  1ج  همان،)  شودیم   واصل  بقا  و  فنا  يمرتبهو 

خود و   انی است، م  ياریهوش   يمرتبهکه در    ی مادام  اوست؛  یهست  و  ي اریهوش   ي نشانه
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تفرقه احساس م  نتیخدا مبا ها و هر نوع  اضافات، نسبت  رت،یح  سبب بهاما    کند؛ یو 

 (.195- 193: 1ج)همان،  ابدی یو به مقام فنا راه م شودیاو و حق ساقط م انیم  زیتما

 ان را نبیند حدزدنـــ رع مستـــش  م مزناى حدّکردهم ــچون که مست

 شیار منکه نخواهم گشت خود ه   گاهم بزنار آنـــشیوم ه ــچون ش

 ش و از حد زدنست از ه  تا ابد رَ  هر که از جام تو خورد اى ذوالمنن

 ... ى هواکم لم یقمـــانى فــ ن تفـم  مـــناء سکره ـى ف ـــن فـــخالدی

 نقطه و پرگار و خط در دست تو  وــا سرمست تــهها چون ذرهکوه

 ( 202: 5ج همان، )

 شمس   دیدگاه. 2.6.3

  شود می   باقی   روحش   ، ( فنا )   خویش   هستی   غبار   از   آمدن بیرون    با   سالک   است،   معتقد   نیز   شمس 

  ممکن  هوشیار  ولّی  ارشادات   با   صرفًا مرتبه،  بدین   نیل   لیکن   ؛ ( 266: 1د   ، 1385  شمس، . رک ) 

  اما  است؛   سلوک   مبتدیان   هدایت   ي شایسته   است،   حق   لطف   مظهر   تنها   که   پیشوایی .  است 

  از  گردند؛ می   سّر  صاحب   خویش،   ولیّ   عتاب   و   لطف   با   مواجهه   از   پس   رتبه عالی   سالکان 

.  رک )   رسند می   بقا،   هزار   در   بلکه   بقا   در   بقا   مراتب،   باالترین   به   و   مصونند   هالکت   ي ورطه 

  قهر  و   لطف   مظهر   حق،   اوصاف   جامع   آنکه   سبب به   هوشیار   عارف    واقع،   در (.  279:  1د   همان، 

 .شود   باقی   و   متّصف   حق   صفات   جمله   به   تواند می   ، ( 17:  2د   ، 74- 73:  1د   همان، .  رک )   اوست 

 

 معرفت و  توحيد  و صحو  و  سکر. 7.3

 موالنا   دیدگاه. 1.7.3

 به   دنی رس  يبرا   فنا  و  رتیح  سکر،  عشق،  از  اعم  سلوک  مختلف   مراتب  دی زیبا  مکتب  در

  رت یح  وسکر    يمرتبهدر    کهچناندارند؛    يریناپذ ییجدا  وند یو پ  یختگ یآم  یقی حق  دیتوح

  عاشق آمدم چون مار از پوست. پس نگه کردم    رونی ب  يدی زی با  »از  گفته است:  شطح  انیب  با

  ي توان بود و گفت از خدا به خدا   یکیهمه    د یتوح  عالمکه در    دمید  ی کیرا    معشوق  و

)عطار،   دم«ی رس  اهلل یف  الفناء  مقام  به  ی عنیتو من؛    يرفتم تا ندا کردند از من در من که ا 
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در    رتیح  وسکر    گاهیجا  نییتب  به  اشیعرفان  بمشر  بهباتوجه  زی (. موالنا ن164:  1391

 وطور که گفته شد، سکر  همان  نیبنابرا.  پردازدیم  میمفاه  نیا  نفکّیال   ارتباط  يچرخه

تا عارف    شودیم  ختم  بقا  و  فنا  به  گرید  ییسو  از  و  است   عشق   يجهینتسو    ک یاز    رتیح

 .رسد یانی مقصد پا د،ی به توح ،یرانی ح از پس يفنا   تبعسرانجام به

را   خویشتن  مرهستى خویش بیرون آیى...    همگى  از  که  است  آن  توحید»عرفان    در

  ي خالصه)  دارد«  نگه  را  خویش  حریم  تعالى  حق  آنکه  بهر  ازصفت و فعل نبینى...    هیچ
گفته    دی زیبا  کهچنان  شود؛یاز فنا و بقا حاصل م   دیتوح(.  452-449:  1349  ،شرح تعرف

  ، یستین  در   یستین  از  تا   دمیپریم  یستین  در  سال  چند.  رفتم  یستین  دانی م  در   »مناست:  

  شدم«  ست ین  کون  و  خود  از   آنکه  از  بعد   دمینگر  دیتوح  در  آنگاه...  شدم  ست ین    ستین

 : داندیم  فنا  يثمرهرا  دیتوح زی (. موالنا ن83:  1374 ،ی)بقل

 نــ خویشتن را پیش واحد سوخت  نــدا آموختــ ید خــچیست توح

 هستى همچون شب خود را بسوز  که بفروزى چو روز خواهىگر همى

 ( 230:  1ج، 1387 مولوي،)

  معادل  اهللمعرفت  و  توحید  یعنی  سلوک  غایت  حقیقت  عرفا،  یانم  دراست    گفتنی

  قشیري،   ؛403،  401:  1396  هجویري،؛  345:  1388  ،. سراجک)ر  است  شده  معنا  حیرت

:  1373  نویا،   ؛ 113:  1ج   ،1386  منور،محمدبن  ؛164:  1391  عطار،  ؛545  ،516،  514:  1388

  او  تحیّر خدا، به است ترعارف که آن»معتقد است که  مصري ذوالنونمثال  طوربه(. 234

 بدان  همسانی   این   موالنا   نظر   از(.  130:  1391  عطار،)  «بیشتر   و   است  تر سخت  خدا   به

  پر   جزیی  عقل ادعاهاي  یعنی  اهلل،ماسوي از  سالک  وجود  ظرف   کهزمانی  تا  که است علت

  مولوي، .  رک)  دودمی  هرسو  به  حبابی  يکاسه  همچون  و  ندارد  معرفت  از  نشانی  است،

  به   گشت  لبریز  استعدادش  ظرف  و  رسید  معرفت   کمال   به   چون»  اما  ؛(145:  1ج   ،1387

  معرفت   ادعاى   از  زبان  و  رودمى  فرو  حیرت  دریاى  به  «ل سان ه    کَلَّ  اللَّهَ  عَرَفَ  مَن»  حکم

  هوشیاري،   بر  حیرت  رجحان  با  سالک  پس(.  347-346:  2ج،  1367  ،)فروزانفر  «بنددمى

  حق   یاري  خواستار  حیرانی،  از  پس  فناي  يمرتبه  در  وي.  شودمی  حق  در  فانی  و  جانباز

 : شود هدایت   است، حیرت عین  که دین معرفت  اساس به او  مدد  به تا  است
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 صــدر اخـ گان انــى خاصــشه بى  حیرت اندر حیرت آمد این قصص

 پردازى استچند جان دارى که جان  استازى  ــ ها جمله اینجا بشیه بى

 ( 184:  4ج ،1387 مولوي،)

 صر حق از پیش و پسا درآید ن ــت   پس همین حیران و واله باش و بس

 اهْد نَا  ىـــال گفتـــان حــا زبــب  چون که حیران گشتى و گیج و فنا 

 ( 182: 4ج همان،)

 ه حیرانى نباشد کار دینـــ ز کــج  د اینــه ضــگه چنین بنماید و گ

 ( 109: 1ج همان، )

 شمس   دیدگاه. 2.7.3
چه؟...   را  تو  توحید  عالم  از»باور است که    ینو بر ا  داندمی  فنا  يثمرهرا    یدتوح  نیز  شمس

  از  را  تو او تا   نکنى، خرج و  درنبازى او  واحدى در را اجزا  این تو  تا ... بیشى صدهزار تو

با    مطابق  ي(. و41:  2د   ،1385  شمس،!« )س رت  و  بماناد  سرت کند، همرنگ  خود  واحدى

که    کندمی  بیان  «رَبَّه   عَرَفَ  فَقَد  نَفسَه   عَرَفَ  مَن»  حدیث  تأیید   در  یشخو  یسنت عرفان

، 93:  2د  ،. همانرک)  بردمی  پی   خدا   عمیق   شناخت به    یشدر حال خو  تفحّص   با  عارف 

  براى   اصفیا  و  اولیا  و  انبیا  يهمه  کندنجان»  اصال(.  280  ،221  ،227  ،213-212،  196،  99

  «دانست   را  همه  دانست  را  خود  چون  .است  کس  یک  در  عالم  همه.  جستندمى  این  بود،  این

 همان،.ک.  ر)  خواندمی  را  خداوند  ورق  خوانَد،را    خود( و چون ورق  203:  1د  همان،)

 (. 139، 133:  2د، 338: 1د

  هوشیار   ولّی(،  15:  2د کّل عالم )همان،    ي عصاره   خلقت،   سبب )ص(،  یامبر پ   دیگر   سویی   از 

،  171،  75:  1د   همان، .  رک )   است   پیشین   ادیان   و   انبیا   تمام   معّرف ( و  92:  2د   ؛ 140:  1د   همان، ) 

  و  شناخت   در   نیز   سلوک   غایت   به   رسیدن   و   الرب معرفت   کسب   که (  179:  2د ؛  196-197

را    او ...  است   النبیین خاتم   که   را   محمد » :  شمس   نظر   در   زیرا   است؛ شده    نهاده   ایشان   از   متابعت 

،  136:  2د  همان، )  «گفت  َنفَسه  َعَرَف  َمن .  َرّبى   َعَرَف  َفَقد  َنفسى   َعَرَف  َمن   گوید شرم بود که ب 

  النفسمعرفت   یعنی   ی شناس رکن اول معرفت   تر، یح صر   بیانی به (.  179:  2د ،  140،75:  1د   رک، 

  همان، )   شود می   حاصل   او   ورق   برخواندن )ص( و  پیامبر   شناخت   با   خویش   ورق   خواندن   یا 
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:  2د   ، )همان   «باشد   دل شکسته   که   باشد   آن   محمدي »   ي شیوه شناخت و    شرط   اما (؛  166:  2د 

سبب در    ین هم   به (.  126:  1د   همان، )   «بیچارگی   و   باشی خاک   و   است   شکستگی   راه   این »   ؛ ( 48

  شبانه   آه   دل،   انکسار   با   همراه   ی شرع   تکالیف و    عبادات   دادن انجام   بر   شمس مقاالت   جاي ي جا 

.  رک )   است   شده   فراوان   ید و تأک   یه توص   است،   صحو   اهل   هاي یژگی و و   اسباب   از که    تضّرع و  

:  2د   ؛ 390- 391  ، 286- 287،  283- 284  ، 181- 182،  150  ، 209- 208،  204،  92:  1د   همان، 

  یات را به شرع   تعهدش   صحو   اهل   ابزار   طریق   از   عارف   پس (.  192،  161-162،  157،  47

  شناخت   به   بتواند )ص(  پیامبر   سنت و متابعت از    پایبندي   با   تا   کند ی اثبات م   هوشیار   پیامبر 

 . شود   نائل   یدند، توح   یقت و حق   الرب معرفت   اساس که    ایشان 

  بایزید  متابعت  کیفیت  يدربارهپرسش    ،سخن شمس با موالنا یناول  یحت  است  گفتنی

  ما   و   المتابعه  لزم   کیفما  ابایزید  اما :  فهذااول کالم تکلمت معه کان    و»:  است)ص(  پیامبر  از

  همان  از  موالنا  با  شمس  دیدگاه  تفاوت  واقع،(. در  87:2د)همان،    «ماعبدناک   سبحانک  قال 

. شودیرجحان صحو بر سکر آغاز م  تریقدق  یانیبا موضوع سکر و صحو و در ب  4اول   دیدار

  میزان   يدربارهچون موالنا    سکري  اهل  از   شمس  همچون  صحوي   بدان سبب که اهل

.  کندیساکر مشهور، پرسش م  بایزید،  يمرتبه)ص( بر  یامبرپ  یعنیاعال    یارمقام هوش  يبرتر 

و موالنا ممکن   یزیدبا  یامبر،پ  یگاهشمس نسبت به جا  دید يزاویه  یینتب با  مسئله  ین فهم ا

 . گرددمی بیان آن يتکملهشد و  یبررس یشپ يها در بخش یاديکه تا حدّ ز گرددیم

  مصطفی،   آن   از   خبرى   کمترین » :  گفت می   که   است   پیامبر   ي بسته دل   چنان آن   شمس 

(.  209:  1د   ، )همان   «غیرآن   و   قریشى   و   قشیرى   هاى رساله   هزار ندهم به صد   وسلم علیه الّله صّلى 

:  2د نیست« )همان،    دادن خرقه شیخ ابوبکر را خود این رسم    آن » که    کند می   اذعان   حتی   وي 

ملّبس کرده است )همان،    خود   با   نشینی هم   ي خرقه او را به    خواب،   در )ص(  پیامبر   و (  158

  تبریزي باف سّله   ابوبکر   و   جنید   چون   پیشوایانی   از   آنکه   از   یش شمس ب   بنابراین (.  134- 133:  1د 

  از   پیروي   با   فقط چون    داند؛ ی م   یامبر و ارشادات پ   یت گرفته باشد، خود را مرهون وال   یر تأث 

 . رسد   هوشیاري،   اکمل،   و   اتم   ي مرتبه است به    توانسته )ص(  مصطفی   شریعت 
از مقام    ي( و برخوردار141- 140:  2د)همان،    پیامبر   از   متابعت  ي شایسته  نیز   بایزید 
با آنکه در   زیرا (؛ 163: 2د)همان،   یست ( و نبوت ن92: 2د ، 117:  1د همان،.  رک) والیت
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  یاران اما از نمود هوش  ،(131- 130:  2د  همان،)  دارد  را  درجه  برترین  روح،  مستی  يمرتبه
  احوال  از هیچ» قرآن در خداوند و( 94:  1دندارد )همان،   يا اسرار قرآن بهره  یرتفس یعنی
  کالم   شرح  به  قادر  انبیا   فقط  واقع،  در(.  130:  2د)همان،    «نکرد  ذکر(  یزید)با  ایشان
.  یافت»فراخنا    یگرد  ر س ل  از  بیش)ص(  پیامبر  که(  95- 94:  1)همان، د  ندهست  العالمینرب
  آورده   آن  نام)قرآن(    جاىجاي»در    خدا  و(  95:  1د  ،)همان  «کردن  قرآن  شرح  داند  او

بىاست چنان.  طر  یزیدبا  بنابراین(.  130:  2د)همان،    «اولوااللباب  کهشرح،    ، حق  یقدر 
  و   برهنه  سخنان  گفتن  با  که(  31-30:  2د  همان،است )  گمراه  و(  130:  2د  ،)همان  خبریب

)ص(  محمد  هوشیاري،  و خرد  صاحب  برترین  اولوااللباب، مستور  سخنان  مقابل  در  رسوا
  مقام   و  صحو   اهل  يپوشیده( و از ثبات سخنان  91:  1د)همان،    شده  تلوین  و  عجز  دچار
 (.130  ،68: 2د)همان،  است مانده  نصیببی آنان تمکین

عاجز و در  یمراتب مست یرس یللطف حق است، از تکم نمودسبب آنکه به نیز موالنا
(؛  148:  2د   ،79:  1د)همان،    است   مانده  روح  مستی  يمرتبهحجاب و خطر    یان،نقصان، نس

  یت وال   مقام  و  هوشیاري   برتر  يمرتبهاز اوصاف قهر و لطف حق به    يمند اما شمس با بهره
)  یدهرس   آثارش  در  نیز  موالنا(.  177- 176،  92،  17:  2د  ،73- 43:  1د. همان،  رکاست 
  ي، ؛ مولو109  ،95:  1ج   ،1387  ي،)رک. مولو   کندمی  تأیید  را  شمس   والیت  ي مرتبه  کرّاتبه

  مقام   به  قائل  شمس،  يگفتهاز    ر با تأث  مافیهفیهدر    یحت  وي  ؛(250  ،225،  76،  13:  1384
  ي، به هر دو صفت قهر و لطف حقّند )مولو  موصوف  یاله  یاءانب  یراز  اوست،  براي  نبوت
  باطن   تا  دهد  اجازه  او  به  اهلل سنت  اگر  است  معتقد  شمس  اساس  همین  بر(.  220:  1386
از    سکري  اهل  کند،  آشکار  را  سخنش  حقیقت  و  هوشیار و   مستی  يمرتبهچون موالنا 
  ی م الهحک  یکنل  ؛ (106:  1د ،  1385)شمس،    گذردمی  یزید،با  دین،  مبدع از    داريجانب

چون صحو باشند.    یکسانی  يمرتبهو حائز    رنگیک  یادن  ینکه همه در ا  داندینم  یزجا
دن  یبیغر  یارهوش  بنابراین به  را محدود  مراتب شناخت خودش    ی فان  یاي چون شمس 

د  است  معتقد  و(  148:  2د   همان،)  داندینم عالم  در  رس  یگرموالنا    ي مرتبهبه    یدنبا 
  شناسد یو غربتش را م  یابدیم  ی( آگاهیزي)شمس تبر  وي  يها جنبهبر تمام    هوشیاري
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  هوشیاري   یعنیمرتبه،    ینسخن شمس بد  ییددر تأ  مثنويدر    کهچنان(.  106:  1د)همان،  
 : کندمی اقرار  است، باقی  جهان به متعلق  که مطلوب

 غالب آید پست گردد این جهان  هوشیارى زآن جهان است و چو آن 

 ( 188:  1ج ،1387 ي،)مولو

م   از   درنتیجه،      موالنا،   با   مالقات   از   شمس   اصلی گفت، غرض    توان ی مجموع مباحث 
  دیدار  اولین   در   نمادین   اي مقایسه   با   را   امر   این   که   است   هوشیاري   ي مرتبه به    ي و   دن رسان 
  بر)ص(،  پیامبر   هوشیاران،   برترین   که   طور همان   شود،   آگاه   امر   این   بر   موالنا   تا   کند می   مطرح 
  ، )شمس   روح   عالم   مست   برترین   هدایت   و   دستگیري   خواهان   نبوت   و   والیت   مقام   تارک 
  شوقا   وا  نبود،  مجال   سوخت، مى   ایشان   آرزوى  در   مصطفى » :  است   بایزید، (، 131:  2د ، 1385
  یگاه در جا   یز (؛ شمس ن 130:  2د   ، )همان   «َسنأئیک   خواست   زنار   الجرم ...  ابایزید .  گفت مى 
نبوت   یت وال  کمال    و  به ست ا   موالنا   مستی   ي مرتبه خواستار  با    تر، یح صر   یانی ب .  شمس 

  سرّ صاحب   ولیّ   و (  220:  1386  ي، )مولو   ی چونان نب   ، از اوصاف قهر و لطف حق   ي برخوردار 
موالنا    مستی   ي مرتبه از جمله    امور   ي همه ( که بر  279:  1، د 1385  ، )شمس   است   هوشیاري 

  بنابراین .  یست عالم روح ن   ی به توقف او در مست   ی راض دارد و    ی آگاه   یدار د   ین از اول   یش ب   ی حت 
  فرستاده او   براي  حق   جانب   از   موالنا   مستی   ي مرتبه که در    داند ی حق م  نازنین   ي بنده خود را 

  روح   حقیقت   دریافت   از   پس   بتواند   هدایتش   ي سایه در    ي ( تا و 102:  2د )همان،    است   شده 
تر،  »هرچند مست   یگاه جا   ین رسد تا در ا   یاري هوش   یت درنها   و   خدا   از   مستی   خدا،   راه   مستی   به 
 (. 147:  2د   ، )همان   «باشد   عالمی   و   جهان   ي هشیارکننده و    شیارتر ه 

  برخاسته  که  ی رت ی ح  منتها  است؛  معرفت   عادل م  زی ن  رتیشمس ح  دگاهیدر د  نیهمچن
سالک  178- 177:  2د  همان،)  است   ارانی هوش  صادق  کالم  از و    در   استغراق  انی م  از( 

  قادر   حق  وصال   وفرط معرفت    از  که  رسدیم  يار یو هوش  ير یاز خب  يامعشوق به مرتبه
  موالنا،  نظر  در  رتی اما ح  ؛(173- 172:  2د  همان،)  ستی ن  یصوت   وحرف    چیه  انیب  به

از    يامرتبه  در  سکر  تیغا  از  آن  در  سالککه    است  یمعرفت   معادل گفته شد،    کهچنان
  ران یح  و  خاموش   خود  و  دهد یم  نسبت  حق   به  را  شطح   يادا است که    معرفتو    شهود

 رهنمون شود. است،  معرفت و رتی ح نیع که نیبه اساس د  حق ي اریاست تا با 
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 گيری نتيجه. 4

  در  که  ستا   موالنا  و  شمس  ی عرفان  مشرب  دراختالف    یاز مواضع اساس   رتیح  و  سکر
  یل یتحل  يسهیمقاو    یبررس  درخور  جی مقدمات، اقسام و نتا  ف،یتعر  از  اعمّ  مختلف  وجوه
است که    دی زیشناخت مکتب با  اریو مع  یاصل  يشاخصهبر صحو    سکر  ن. رجحااست

ا  کامل  يندهینماموالنا   مشهور  از    نیا  نیبنابرااست.    یعرفان  يقهی طر  نیو  موضوع 
  ده دا  ج یآن را ترو  راسخ   ياعتقاد   با  که   رودیمبه شمار    يو  یارکان مشرب عرفان  نیترمهم
 و  بقا   و   فنا  به  سرانجام   که  است   عشق   ج ینتا  از  رتیح  و  سکر   است،  معتقد  موالنا .  است
  ی مست تی که از غا هستند يا رتبهیعال عارفان سکر،  اهل   ي و  نظر   از .  شودیم  ختم  د یتوح
را    شطح  انی ب  که  حقّند  بامعرفت، فنا و اتحاد    شهود،  يمرتبهو در    یخال  شیخو  از  چنان
  ن یکه ع  نیبه اساس د  حق  نصرتتا با    رانندیو خود خاموش و ح  داده  نسبت  حقبه  
هدا  رتیح است،  معرفت  جز    ییمعنا  شانیا  شطح  ،شمس  دگاهید  در  اما  ؛شوند  تی و 

 . ندارد نیلوحلول، تکبر، عجز و ت 

و حالج بدان    دیزیچون با  يسکر  اهل  از  موالنا  يدارجانباز نظر شمس    واقع،  در
  یعنی  گاهیجا  آن  در  زین  دی زیبااست که حالج و    یاز مست  يا در مرتبه  يسبب است که و

به دفاع از    وکاستکمیب  نااست که موال   یعیطب  جه،یدرنت.  دارند  قرارروح    یمست   يمرتبه
  ت یوال   يمرتبهحائز    ،ياری اکمل هوشو    اتم  يمرتبهبه    دنی بپردازد؛ اما شمس با رس  شانیا

  ن یبنابرااست.    افتهی  ی کاف  وقوف   آنان   ضعف  نقاط   و  حجاب  ان،ی نس  نقصان،  برشده و  
توح   دنی رسکه    است   معتقد   یّ ول  شناخت  با  فقط  یشناسمعرفتو    نید  قت یحق  د،یبه 
)ص(  امبریپ  یعنی  نیتمک  و  ثبات  ياعال  مصداق  ن،یشیپ  انیاد  و  ای انب  تمام  شارح  ار،یهوش
  ر یپذ امکانتضرع،    واشک و آه    اران،یهوش  ابزار  کاربرد   قیطر   از   شانیا  سنت   به   يبنديپا  و

)ص(  محمد  يمرتبه  يبرتر  زانی م  يدربارهشمس از پرسش    یغرض اصل   کهچناناست.  
  اهل   از  يدار جانب  و  یمست  يمرتبه  از  يو  تی هدامالقات با موالنا،    نیدر اول  دیزیبر با
تا    است)ص(  امبری پ  یعنی  ار یهوش  نیواالتر  شناخت صحو و    ي مرتبه  به  دی زیبا  ی عنی  سکر،

 .ابدی دست لیاص  د یتوح  والرب معرفت النفس،معرفت به شانیا  معرفت تبعبه
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 هاادداشتی
  ؛ (88-65:  1391  فرد،يرباقریم . )رک   یاز مباحث سنت و مشرب عرفان  شتریب   یآگاه  يبرا  .1

 (. 38-22: 1397 ،يو محمد فرديرباقریم) و( 90- 83، 37-7: 1394 فرد،يرباقریم)

 شعر حالج:  به است  اشاره .2

 158: 2002)حالج،  ...نحن روحان حللنا بدنا أنا من أهوى، و من أهوى أنا

  عنوان   با   جداگانه  ايمقاله  در  دارد  که  ايویژه  اهمیت  سبب به  موضوع   این  تفصیل  و   شرح  .3

  ي درباره  شمس  و  مولوي  هايدیدگاه  تحلیل  و  بررسی  خاموش؟  هوشیاران  یا   گو شطح  مستان»

 . شودمی آماده زودي به شاءاهلل ان که است  بررسی حال در «شطح

در    موالنا  و  شمس  مالقات  نی اول  يدربارهموجود    يهاگزارش  نیتریمیاز قد  یافالک   ت یروا  .4

 (. 389-387: 1396 ،یاست )افالک  زانیخان شکرر

  فناوران   و   پژوهشگران  از  حمایت   صندوق  به   وابسته  پژوهیمولوي  کرسی  حمایت   با  مقاله  این.  5

 . است  شده انجام( Iran National Science Foundation: INSF)  کشور
 

 منابع 

 .ایآر قلماصفهان:  ،يا قمشهیاله  يمهد  ي ترجمه(. 1390) .میکر قرآن

 .سخنتهران:  ،4ج .موالنا يمثنو  شرح و متن (. 1387. )محمد ،یاستعالم

 .دوستان: ،تهرانیج یازی  نیتحس  حیتصح. نیالعارفمناقب(. 1396. )احمد ،یافالک

 . توستهران:   ،ییموال  سرور محمد ح یتصح .هیالصوفطبقات(. 1362. )عبداهلل ،يانصار 

  افشار،  رجی ا  کوششبه.  اآلدابفصوص  و  االحباب  اوراد(.   1383. )احمدبنییحی  ،يباخرز

 . تهران  دانشگاهتهران: 

 . المطبوعات وکاله: الکویت .االسالمیه  التصوف التاریخ(.  1977. )عبدالرحمن بدوي،

 . يمنوچهرتهران:  کربن، يهانر  حیتصح. نیالعاشق  عبهر(. 1366. )روزبهان ،يرازیشیبقل

 .يطهور تهران:  کربن، يهانر  حی تصح.  اتی شطح شرح(. 1374. )ــــــــــــــــــــ

)دادملکمحمدبن  ن یالدشمس  ،يزی تبر بهيز یتبر  شمس  مقاالت (.  1385.    ح ی تصح. 

 .یخوارزم: تهران  موحد،  یمحمدعل
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)بن حسین   حالج، الحالج.(.  2002منصور.  : روتیب  عثمان،  هاشم  قیتحق  و  شرح  دیوان 

 .هدارالکتب العلمی

 .رانیا  فرهنگ ادیبنتهران:  ،ییرجا یاحمدعل حی تصح(. 1349) .تعرف شرح يخالصه

 . فرهنگی   و   علمی :  تهران   ، ریاحی   محمدامین   تصحیح   . العباد مرصاد (.  1387. ) الدین نجم   رازي، 

 . بریل   مطبع :  لیدن   نیکلسون،   رینولد   تصحیح   . التصوف فی اللمع (.  1914.) علی بن طوسی،عبداهلل   سراج 

به کلسونین  نولدیر  حیتصح  .التصوفیف  اللمع(.   1388)  ــــــــــــــــــــــــــ  .

 .ریاساطتهران:   ،یمحبت   يمهد  يترجمه

)پوروسفیمحمدکاظم    و  بهروز  ،یسلطان  .1396« متون    يهامؤلفه(.  در  سکر  مفهوم 

 .60-31صص ، 35ي شماره،  18سال زد،ی دانشگاه نامه،کاوش. «یعرفان

 . یوفرهنگیعلمتهران:  ،5ج. يمثنو  شرح(. 1373. )دجعفری س ،يدی شه

)یروحان  و  يکبر   ،یقیصد مولو1394.  با  »اختالفات شمس  اند  ي(.  آراء،  و    هاشهیدر 

 . 122-95صص  ،21ي شماره،  11سال ،دانشگاه کاشان ،یعرفان مطالعات. ها«يداور

 .روزنهتهران:  ،یاوجب ی عل  حیتصح   .نیالعارفسی ان(. 1377. )محمدنیالدیصف  ،یطارم

 . زوّارتهران:    ،یاستعالم  محمد  حیتوض  و  حیتصح.  اءیاالولتذکره  (. 1391. )نیدالدیفر  عطار،

 .تهران دانشگاهتهران:   مجاهد،  احمد ح یتصح .العشاقسوانح(. 1376. )احمد ،یغزال
 . زوار، تهران: 2ج. شریف مثنوي شرح(. 1367. )الزمانبدیع فروزانفر،

) ابوالقاسم  قشیري،    عثمانی،  ابوعلی   يترجمه.  قشیریه  ي رساله  ي ترجمه(.  1388. 

 . وفرهنگیعلمی: تهران  ،فروزانفر الزمانبدیع تصحیحبه

  عفت   حیتوض  و  حی تصح.  هی الکفامفتاح  و  هیالهدامصباح(.  1387. )محمودنیعزالد  ،یکاشان

 .زوّارتهران:  ،یبرزگرخالق  محمدرضا  و یکرباس

  ،ییرجا  یاحمدعل حیتصح.  التصوف  لمذهب  التعرف(.   1339. )محمدابوبکربن  ،يکالباد

 .کتاب نشرترجمه و  بنگاه: هرانت 

 . آگاه ، تهران:  1ج   کدکنی، شفیعی   محمدرضا   تصحیح .  التوحید   اسرار (.   1386. ) منور محمدبن 
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  روشن،  محمد  حیتصح.  التصوف  لمذهب  التعرف  شرح(.  1363. )لیاسماع  ،يبخار یمستمل

 . ری اساط، تهران: 4ج

 .یاعلم: روتیب السالم،هیعل محمدجعفربنامامق(. منسوب به 1400. )عهیالشرمصباح

 . کارنامه: تهران. موالنا و  شمس  ي درباره  ییسبز، گفتارها  باغ (.  1396. )یمحمدعل موحد،

  فروزانفر،   الزمانعیبد  حیتصح.  شمس  ریکب  وانید(.  1384.)یمحمدبلخنیالدجالل   ،يمولو

 .هیطالتهران: 

 . نگاه تهران:    فروزانفر،   الزمان ع ی بد   ی حواش   و   ح ی تصح .  ه ی ف   ما   ه ی ف (.  1386.) _________________

 . سخن :  تهران ،  1ج   ، ی استعالم   محمد   کوشش به .  ي معنو   ي مثنو (.  1387. ) _________________

 . سخن :  تهران   ، 2ج   ، ی استعالم   محمد   کوشش به .  ي معنو   ي مثنو (.  1387. ) _________________

 . سخن :  تهران   ، 3ج   ، ی استعالم   محمد   کوشش به .  ي معنو   ي مثنو (.  1387. ) _________________

 . سخن :  تهران   ، 4ج   ، ی استعالم   محمد   کوشش به .  ي معنو   ي مثنو (.  1387. ) _________________

 . سخن :  تهران ،  5ج   ، ی استعالم   محمد   کوشش به .  ي معنو   ي مثنو (.  1387. ) _________________

 . سخن :  تهران ،  6ج   ، ی استعالم   محمد   کوشش به .  ي معنو   ي مثنو (.  1387. ) _________________

.  ؟«ی سنت اول و دوم عرفان   ا ی   ي و نظر   ی عمل   »عرفان (.  1391) .  اصغر سیدعلی   فرد، میرباقري 
 . 88- 65صص ،  2ي شماره   ، 6سال ، دانشگاه اصفهان ، ( ا ی گو )گوهر    ی عرفان   ادب   ي ها پژوهش 

 . سمت: تهران.  2تصوف  تاریخ(.  1394. ) ________________

)محمدبننیزالدیعز  ،ینسف    اصغر یدعلیس  قیتعلو    ح ی تصح.  لیالتنزانیب(.  1391. 

 . سخنتهران:  فرد،يرباقریم

  مرکزتهران:    سعادت،  لیاسماع  يترجمه.  یعرفان  زبان  و  ی قرآن  ری تفس(.  1373. )پل  ا،ینو

 . یدانشگاه نشر

تهران:    عابدي،   محمود   تعلیق   و   تصحیح   . المحجوب کشف   (. 1396)   . ابوالحسن   هجویري، 

 . سروش 

  خطیب   ابراهیممحمدبن  يترجمه.  باباطاهر  کلمات  شرح (.  1356. )القضاتعین  همدانی،

 . ملی آثار انجمن: تهران مقصود،  جواد کوششبه وزیري،


