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مــن عاشــــقی از کمــــــال تــو آمــوزم
بیــت و غــــزل از جمـــــال تــو آمــوزم
در پـــردة دل خیـــــال تــو رقــص کنــد
مــن رقــص خــوش از خیــال تــو آمــوزم
، غزل 1343) )                      

1. حقیقت زیبایی در اندیشۀ مولوي 
نظریه هاي زیبایی شناسی1 مکاتب فلسفی هر یک به 
آن  ادراك  فرایند  تبیین  و  زیبایی  مفهوم  تعریف 
پرداخته اند. در نظریه هاي زیبایی شناختی مکاتب فلسفی 
غرب، از مکاتب تجربه گرا و معقول گرا تا پدیدار شناسی2 
معرفت شناختی  تحلیل  با  همگی  اگزیستانسیالیسم،  و 
و سوبژکتیو3  امرى محسوس  را  زیبایى  زیبایی،  مفهوم 
دانسته و با تأکید بر روابط سوژه و ابژة زیبایی به تبیین 
فرایند ادراك آن در نسبت با قواي حس و عقل و خیال 
پرداخته اند. چنان که کانت در نقد سوم، ادراك زیبایى و 
صدور حکم زیبایى شناسانه را حاصل «بازى آزاد قواى 

مخّیله و فاهمه» مى داند.4 
و  حقیقت  به  مولوي  عرفانی  نگرش  پرتو  در  اما، 
هستی انسان و عالمـ  که عالم را تجلِّی حسن و جمال 
نه  زیبایی  و  زیباست  یکپارچه  عالم  ـ  می داند  الهی 
امري  که  سوبژکتیو  و  معرفت شناختی  امر ي 
وجودشناختی و ابژکتیو5 است. وى زیبایی را به زیبایِی 
یا  باطنِی عالم معنا  ظاهري صور محسوس و زیبایِی 
مقدمه،  را  اّولی  ادراِك  و  کرده  تقسیم  مطلق  زیبایِی 
دّومی  ادراك  به  شدن  نایل  براي  اشارتی  و  واسطه، 
امرى  حقیقْت  یا  مطلق  زیبایی  وي،  نظر  از  می داند. 
بی صورت و فراحّسى است و همۀ صور و زیبایی هاي 

محسوس ظهور و بروز آن هستند.

بــرون آمـــــد  بی صــــورتی  از  صــورت 
ــعون ــه راجــــ ــا إلیــــ ــه إنّــ ــد ک ــاز ش ب
اول:54) دفتــر                     

یا در جاي دیگر می گوید:
اســت بى صــورت  یقیــن  مطلــق  فاعــل 
ــت ــت اس ــون آل ــت او چ ــدر دس ــورت ان ص
عـــدم کتــم  از  بی صــورت  آن  گــه  گــه 
مــر صــــور را رو نمـــــاید از کــــــرم

صـــورتی هــر  او  از  گیــــرد  مـــدد  تــا 
قـــــدرتی و  جمـــــال  از  و  کمــــال  از 
رو کــرد  پنهـــان  چــو  بی صــورت  بـــاز 
آمــــدند از بهــــر کـــد در رنـــگ و بــو
، دفتر ششم: 1087) )                       

بر این اساس، منشأ صور زیبا در عالم، آن حقیقت 
بی صورت است که توصیف آن در بیان نیاید. 

او حــال  جمـــال  نایـــــــد  بیـــــان  در 
 هــر دو عالــم چیســت عکــس خــال او
                          ( دفتر دوم: 189)

در اندیشۀ مولوي زیبایی شناسی حسی و عقلی که 
ندارد  جایگاهی  است  عقلی  و  حسی  داوري هاي  مجال 
بلکه ادراك زیبایی نه حاصل ادراك حواس بلکه حاصل 
شهود قلبى و خالقّیت قّوة خیال است و جمال واقعی 
به  عشق  و  الهی  مشاهدة حسن  و  قلب  طریق  از  تنها 
جمال حضرتش ادراك می شود. مشابه چنین دیدگاهى 
قرون  متفکرین  برخى  و  فلوطین  افالطون،  آراء  در  را 

وسطى نیز، با تبیینى متفاوت، مشاهده مى کنیم. 
صورت هایى  را  محسوس  عالم  زیبایى هاى  موالنا 
و  مطلق  زیبایى  و  گرفته اند  بى صورتى  از  که  مى داند 
تنها  صور  این  و  است  نشئت  بى صورت  امرى  حقیقى، 
تجلّى و ظهور و بروز آن بى صورت ها هستند. لذا، مولوي 
و  معانی  دیدار  و  محسوس  صور  از  فراروي  به  را  ما 

بی صورت ها فرامی خواند. 
ــت  ــاش مس ــم ب ــدح ک ــورهاي ق ــن صـــ زی
بت پرســــت و  بت تــــراش  نگـــردي  تــا 
َمه ایســت بگــذر  صــور  قـــدح هاي  از 
ــت ــام نیس ــک از ج ــت لی ــام اس ــاده در ج ب
فــم پهــن  بگشــــا  بـــــاده بخش  ســوي 
چــون رســــد بــــاده نیایــد جـــام کــم
                      ( دفتر ششم: 1085)

صور زیبا امورى محسوس، شهودى، متکّثر، ظاهرى 
و متناهى هستند. اما، بى صورت امرى نامحسوس، غیبى، 
واحد، باطنى، و نامتناهى است. در این رویکرد نقش ها و 
صور و زیبایى هاى محسوِس عالم به خودى خود، فاقد 

هرگونه ارزش اند.
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ایــن جهــان خــود حبــس جان هــاي شماســت 
ــت ــراى شماس ــه صح ــو ک ــد آن  س ــن روی هی
ایــن جهــان محــدود و آن خــود بی حــّد اســت
نقــش و صـــورت پیــش آن معنــی ســد اســت
، دفتر اول: 27) )                            

رویارویى  و  مواجهه  در  تنها  صور  و  نقش ها  این 
مخاطب با آن هاست که ارزش و اعتبار پیدا مى کنند و 
محملى براى تجلّى جمال الهى و تحّقق مقام احسان بر 
انسان مى شوند و تنها انسانى به این ادراك نایل مى شود 
که اوالً روح و جان خود را پاالیش نموده و قّوة خیال وى 
با  مواجهه  در  و  باشد  رهیده  حس  و  عقل  بندهاى  از 
پدیده هاى عالم با خالقّیت از صورت به بى صورت و از 
زیبایى هاى محسوس به زیبایى معقول و نامتناهى دست 

یابد و از وادى ظاهر به ورطۀ باطن راه یافته باشد.
براى نیل به عالم بى صورت و نیستى، سالک باید در 
که  آینه  همچون  یعنى  باشد،  نیستى  و  بى صورتى  پى 
هیچ نقش و آلودگى در او نیست به تصفیه درون بپردازد 
تا نور عالم بى صورتى و نیستى، که مبدأ صور و هستى 

است، در آن انعکاس یابد.
هــر کجــا ایــن نیســتى افـــزون تر اســت
اســت َســر  آن  کارگاهــش  و  حــّق  کار 
، دفتر ششم: 989) )                         

و  حقیقى  زیبایى  ادراك  در  که  است  این  سؤال 
عالم بى صورت چه فرایند روحى و معرفتى  راهیابى به 
زیبایى  یا  ظاهرى  صورت هاى  آیا  مى شود.  حاصل 

محسوس به طور کلى مطرود و فاقد ارزش اند؟
توّجه  معنی  به  را  ما  سراسر  در  مولوي   
می دهد و خاطرنشان می سازد که دیدار صورت ها نباید 

ما را از مشاهدة بی صورت ها و درك معانی بازدارند. 

کمــــال دیگــر  صورتــی  از  صـــورتی 
گـــر بجــــوید باشــد آن عیـــن ضــــالل
بی گـــهر اي  می کنــی  عرضــه  چــه  پــس 
احتــــیاج خــود بــه محــــتاجی دگــــر
ــو ــزدان مگ ــر ی ــت ب ــده اس ــَور بن ــون ُص چ
ــو ــبیهش مجـ ــه تش ــورت ب ــر صـ ــن مبــ ظ

خویــش اِْفنــاي  در  و  جــوي  تضــّرع  در 
ــش ــه پی ــد ب ــَور نای ــز صــُـ ــکر ج ــز تفــ ک
فــره نبـــــود  ز غیـــــر صـــــورتت  ور 
ــه ِ ــو ب ــد در ت ــو زای ــی ت ــآن ب ــورتی کـ صــ
مــی روي آنجــا  کــه  شهــــري  صــورت 
َروي اي  کشـــیدت  بی صــــورت  ذوق 
پــس بــه معــــنی مــی روي تــا المـــکان 
کــه خـــوشی غیــر مــکان اســت و زمــان
شـــوي او  کــه ســـوي  یــاري  صـــورت 
مـــی روي مـــونســـی اش  بـــــراي  از 
ــدي ــوي بی صــورت ش ــی س پــس بــه معن
گــر چــه زان مقصـــــود غــــافل آمــدي
، دفتر ششم، 1087) )                      

از آنجا که جان مجرد است و در عالم خود به آالت 
و اسباب حاجت ندارد، به واسطۀ تعلّقش به بدن محتاج 
و  زندانی  مادي  لّذات  در  رو  این  از  و  می شود  حواس 
به  جهت  همه  به  روحانی  لّذات  ولی  می گردد  محدود 
حّدي محدود نمی گردد. (فروزانفر، 1373: ج 1، 229 - 

(230
زانکــه آنجــا جملــه اشــیا جانــی اســت
اســت معنــی  انــدر  معنــی  انــدر  معنــی 
آفتــاب معنــی  ســایه  صــــورت  هســت 
خــراب انــدر  بــود  بی ســـــایه  نــور 
، دفتر ششم: 113) )                         

لذا، مولوي ما را به درك معانی و لّذات روحانی که 
بر خالف لّذات مادي نامحدودند دعوت می کند. 

بجــــوي  دلبــــندم  معــــنی  آدمـــــا 
بگــوي گنــدم  و  صــورت  و  قشــر  تــرك 
چـــون کــه ریگــی آرد شــد بهــر خلیــل
نبیــل اي  گنــدم  اســت  معــزول  کــه  دان 
وجــود  در  آیــد  بی صــورت  از  صــورت 
دود زاده اســت  آتشــی  از  همـــچنانک 
خصــال در  مصـــّور  عیـــب  کمتـــــرین 
مـــالل آیــد  بینـــی اش  پیــــاپی  چــون 
بی صـــورتی آردت  محـــض  حیـــرت 
بی آلتـــی از  آلــت  گـــون  صــــد  زاده 
                                (همــان: 1086)
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«یعنی صورت نقص بسیار دارد و کمترین نقصش 
معنی  اّما  و  خیال.  در  آرد  مالل  تکرارش  که  است  آن 
وحدت و ثبات و بقا و عدم تبّدل دارد و تکرار ندارد «و 
 «.(27:55) االکرام»  و  ذوالجالل  َِّک  رب وجُه  یبقی 

(سبزواري، 1374: ج3، 486)
و  حسی  معرفت  نقد  شاهد  جاي   جاي  در 
صور  ادراك  حاصل  که  معرفتی  هستیم؛  ناقص  عقلِی 
اساس، گرفتاري در صور زیباي  حسی است. بر همین 
حسی نیز مورد انتقاد قرار می گیرد و در مقابل اشعاري 
معانِی  را برمی خوانیم که یکسره ما را به معرفت قلبی 

بی صورِت جماِل حْق دعوت می کند. 
علـــــم هاي اهـــل حــس شـــد پوزبنـــد
ــر زآن علـــــم بلنــد ــا نگـــــیرد شیـــ ت
فتــــاد گـــوهـــر  یکــی  را  دل  قطــــرة 
نــداد گـردون هــــا  و  دریــــاها  بــه  کآن 
صورت پرســت اي  آخــر  صــورت  چنــد 
نََرســت صــورت  از  بی معنیــت  جـــــان 
ــدي ُ ــان ب ــی انس ــورت آدم ــه صـــ ــر ب گـ
احمـــد و بوجهـــل خــود یکســان بُــدي
نقــــش بــر دیــــوار مثـــــل آدم اســت
ــت ــم اس ــز او ک ــه چی ــورت چ ــر از ص بنگ
را باتــاب  آن صــورت  اســت  کــم  جــان 
را کمیـــاب  گوهــــــر  آن  بجـــــو  رو 
                       (مثنــوي، دفتــر اول: 48)

یا در جاي دیگر چنین می گوید:

ــود ــدا ش ــود پی ــت خ ــا معنــی اس ــه ب آنچ
شــود رســوا  او  اســت  پوســیده  وآنچــه 
صورت پرســت اي  کــوش  معنــی  بــه  رو 
ــت ــر اس ــورت پ ــن ص ــر ت ــی ب ــه معن زآنک
همنشــــــین اهـــــل معــــنی بــاش تــا
هــم عـــــطا یـــــابی و هــم باشــی فتــا
ــالف ــن تــن بــی خ ــی در ای جـــان بی معن
ــالف ــغ چوبیــن در غ  هســت همـــچون تی
(35 اول:  دفتــر   )               

2. تجّلی ُحسن و ادراك قلبی جمال
جمال حق و حسن و وجه الهى در همۀ موجودات 

سارى است و به این معنا موجود بودْن مساوى آیت حق 
در  که  است  روى  این  از  است.  بودن  زیبا  و  َحَسن  و 
حدیث نبوى آمده است که «إّن اهللا کتب االحسان َعلی 

(پازوکى، 1382: 4 - 11) کل شی ٍء»
 ُحسن و زیبایى مقام ظهور و تجلّى حقیقت است. 
زیبایى امرى وجودى است و نه امرى ذهنى و با تجلّى 
حق از مقام کنز مخفى، عالْم نور وجود مى یابد و از طرف 
دیگر حسن حق ظاهر مى شود. در حقیقت مبناى حسن 
و جمال، تجلّى است. (همان، 1384: 26) در این دیدگاه 
الهى  جمال  و  حسن  تجلّى  همان  موجودات  پیدایش 

است. از این رو، همۀ موجودات مظهر حسن الهى اند.
فــرد یــزدان  روشــــنان،  دیــدة  بهــر 
کــرد آیــات  مظهــر  را  جهــت  شــش 
تــا بــه هــر حیــوان و نامــى کــه نَْگَرنــد
چـــرند ربّـــانى  ُحـــسِن  ریــاض  از 
او اِْســـپَه  آن  بــا  فـرمـــود  ایــن  بهــر 
وجُهـــــــُه فَثَــــمَّ  ــیتُم  ـَّ ول حیــُث 
، دفتر ششم: 1082) )                      

از نظر مولوى زیبایِى مطلِق بى صورت از طریق حس 
و عقل قابل ادراك نیست بلکه از طریق شهود قلبى و 

فعالیت قّوة خیال به ادراك درمى آید.
 مشاهدة صورت هاى زیبا، محسوس، متکّثر، ظاهرى 
و متناهى عالِم شهود، مقدمه و اشارتى است براى فعالّیت 
غیبى،  قوة خیال و راهیابى به عالم بى صورت که عالم 

وحدت، باطنى، و نامتناهى است.
پــاك و  صـــافی  شــود  چــون  دل  آینــۀ 
خــاك و  آب  از  بــرون  بینــی  نقش هــا 
را نقـــــاش  هــم  و  نقــش  ببینــی  هــم 
را فــراش  هــم  و  را  دولــت  فــــرش 
چـــــون خلیـــل آمــد خیــال یــار مــن
بت شــکن او  معنــی  بــت  صورتــش 
                          ( دفتر دوم: 184)

در این میان قّوة تخیّل نقش اساسی ایفا می کند. 
«خیال بشرى در خیال مطلق، که همان عالم به مثابۀ 
تجلّى الهى است، مندرج است. چرا که همین اندراج 
براى ما تضمین مى کند که نیّات منبعث از قّوة خالقۀ 
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) اوهام  دل به عنوان یک وجود مستقل (
واهى نیست.» (کربن، 1384: 330) لذا، خیال آدمی با 

فعالیت می تواند به رؤیت جمال حق نایل آید.
خیـــال آن  و  خیــــال  انگیــزد  گــوش 
جمــال آن  وصــال  دّاللــۀ  هســت 
جهــد کــن تــا ایــن خیــال افــزون شــود
شــود مجنــون  رهبــــر  َداللــۀ  تــا 
                         دفتر پنجم: 908)

ما  حواس  بر  که  چیزى  هر  الهی  حسن  تجلّیات  از 
غیب  عالم  مثالى  واقعیت  یک  صورت  می گردد،  عیان 
از  وجهى  یعنى  حق،  وجوه  از  وجهى  غیبى)،  (معناى 
اسماء الهى است. علم به این حقیقت همان شهود معانى 
از   (334  :1384 (کربن،  است.  معنوى)  (کشف  غیبى 
قالِب  و  قید  عنوان  به  خیال  صور  تعّین  دیگر،  سوي 
تجلّیات است، صورت خیالى، در مرتبۀ نهایى اش نوعى 
رؤیِت «صورت حق» است که با وجود باطنى عارف، که 
تجربه  صغیر الهى  مقیاس عالم  خود را به  سان حق در 

مى کند، منطبق است. (همان: 344)
روان انــدر  خیــال  باشــد  نیســت وش 
روان بیــن  خیالــى  بــر  جهانــى  تــو 
                               ( دفتر اول: 8)
خیــــال از  هســت  فـــربهى  را  آدمــى 
صاحب جمــال بــود  خیاالتــش  گــر 
                          ( دفتر دوم: 205)

در  انسانی  هر  در  خیال  قّوة  که  نیست  چنین  اما، 
عالم  به  مربوط  که  ـ  محسوس  زیبایی هاي  با  مواجهۀ 
مشاهدة  با  و  ـ  است  کثرت  و  شهود،  ظاهر،  صورت، 
جمال  و  حق»  «صورت  رؤیت  به  الهی  ُحسن  تجلّیات 
الهی نایل آید بلکه تنها انسان هایی به فراَروي از آن ها و 
رؤیت زیبایی مطلق و دیدار چهرة حقیقت ـ که قلمرِو 
بی صورتی، باطن، غیب، و وحدت است ـ نایل خواهند 
شد که با تصفیۀ دل و جان از پاي بند حس و عقل رهیده 
باشند و زمینه را براي ظهور و بروز خالقّیت قّوة خیال 

فراهم نموده باشند.
او در  تــا  بایــد  صــاف  دل  آینــۀ 
نکــو از  زشــت  صــورت  واشناســی 

                            ( دفتر اول: 265)
اســت دل  وصــف  آینـــه  صــــفاي  آن 
اســت6 قابــل  را  بی عــدد  نقـــوش  کـــاو 
َغیــب بی حــــدِّ  بی صـــورِت  صـــورِت 
مـــوسی ز جیــب تافــت بــر  زآینـــۀ دل 
فلــک در  نگنجــد  آن صــورت  چــه  گــر 
ــه بــه عــرش و فــرش و دریــا و ســمک ن
آن اســت  معــدود  محدوداســت  زآنکــه 
بـــــدان حـــــّد  نبـاشـــد  را  دل  آینـــۀ 
، دفتر اول: 155) )                          

شرط ادراك و رؤیت زیبایِى مطلِق بى صورِت بى حدِّ 
نفس  صفاى  «ازدیاد  است.  جان  و  دل  تصفیۀ  غیب، 
موجب اشتداد تجلّى وجهۀ غیبى و به تعبیر عرفا مقام 
اندازه  هر  بنابراین،  مى گردد.»  قدس  ساحت  و  المقام 
صورت زیباتر، تجلّى حسن و جمال الهى افزون تر و شور 
عشق در انسان سالک بیشتر و حیرتش افزون تر خواهد 
بود. (پازوکى، 1382: 4 ـ 11) رؤیت پرتو حسن حق، که 
زیبایی مطلق و نامحدود است، انسان را در امواج دریاي 
عشق غوطه ور می سازد و او را به ساحل حیرت وجودي 

رهنمون می سازد.

3. رؤیت ُحسن و شیدایی عاشق
تجلّى ُحسن حق، جذبه و شور و شوق عاشقانه را از 

سوى آدمى به دنبال دارد: 
زد دم  تجلّــى  ز  حســنت  پرتــو  ازل  در 
ــم زد ــه عال ــه هم ــش ب ــد و آت ــدا ش عشــق پی
، غزل 152: 296) )                 

میان مبدأ هستی و خلق رابطۀ دوسویه وجود دارد. 
ُحسن خداوندـ  که جمال مطلق استـ  در عالم بر انسان 
تجلّی می کند و انسان سالک و سلیم النفس در مواجهه 

با تجلّی حسن الهی پاي در وادي عشق می نهد. 

گـــــر ببینــی یــک نفــس ُحســـن ودود
انــــدر آتــش افکنــی جــــان و وجــــود
را ُشـــرب  ایــن  آن  از  بعــد  بینــی  جیفــه 
چــــون ببـــینی َکــــّر و فَـــّر قُـــرب را
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                         ( دفتــر چهــارم: 696)

ادراك زیبایِى مطلْق ادراك حقیقت است که وجد و 
ابتهاج و عشق و شوریدگى را به دنبال دارد. این فرایند 
به هیچ وجه با نظریۀ زیبایى شناسى غربى قابل فهم و 
تبیین و تفسیر نیست. دیدن معانی و حقایق و زیبایی هاي 
عشق  رایحۀ  از  آکنده  را  آدمی  جان  و  دل  بی صورت 
می گرداند و او را به سوي بارگاه دوست رهنمون می  شود. 

عاشــقان را شــد مــدرس ُحســن دوســت
اوســت روي  َسبَقشــان  و  درس  و  دفتــر 
تکــــرارشـــان نعـــــرة  و  خامش انــد 
مــی رود تــا عــــرش و تخــت یارشـــان
زلزلــه و  چـــرخ  و  آشــوب  درس شــــان 
و سلســــله بــاب  و  اســت  زیــادات  نــه 
، دفتر ســوم: 510) )                        

آینۀ دل و جان در مواجهه با صورت ها و راهیابی به 
بی صورت ها از دریچۀ خیال، دچار سرگشتگی و شور و 
سطح  در  توقف  مقابل،  در  می گردد.  عشق  و  شیدایی 
ادراك عالم صورت و لّذات زیبایی محسوس و ظاهري 
انسان را همچنان در بند عالم کثرات و ظواهر و عشق هاي 

دروغین گرفتار می سازد.
بــود رنگــی  پــى  کــز  عشـق هـــایی 
بــود ننـــگی  عاقبــت  نبـــود  عشــــق 
(13 اول:  دفتــر   )        
را تــو  بســتاند  کــه  باشــد  آن  معنــی 
را تــو  گردانــد  نقــش  از  بی نیـــــــاز 
کنــد کــر  و  کــور  کــه  نبــود  آن  معنــی 
کنــد عـــاشق تر  نقــش  بــر  را  مـــــرد 
غم فزاســت خیــال  قســمت  را  کــور 
فناســت خیــاالت  ایــن  چشــم  بهــرة 
                             ( دفتر دوم: 210)

ادراك  می کند که براى  اذعان  مولوي بارها و بارها 
عالم باید عاشق بود و کسى که عاشق  جمال و ُحسن 

نیست صورت بین و صورت پرست است:

از قــــدح گــر در عطــش آبــى خوریــد
نـــاظـــرید را  حــــق  آب  دروِن  در 

در  آب در  او  نیســت  عــــاشق  کــه  آن 
صاحب بصــر اى  بینــد  خــود  صــورت 
                     ( دفتر ششــم: 1083)

شده  شناخته  حقیقتش  و  است  چشیدن  عشق 
نیست7، یعنی حقیقت عشق به گونه اي نیست که بتوان 
آن را از راه عقل شناخت و در قالب الفاظ و عبارات بیان 

کر  د. (حکمت، 1384: 261) 
ــام ســلطان جمــال عشــق معراجــى اســت ســوى ب
از رخ عاشــق فروخــوان قّصــۀ معــراج را
         ( غزلیــات، غــزل 113)

عامل عشق دو چیز است: جمال و احسان. «احسان 
همان است که مشهود مردم است.» (ابن عربی، 1420ق: 
ج6، 225) و به  واسطۀ آن نوعی محبت و عالقه نسبت 
عشق حاصل مقام  اما،  می آید.  دلشان پدید  در  به خدا 
جمال است و منشأ آن تجلّی اسم جمیل است. (حکمت، 
1384: 268) از نظر ابن عربی نیز «[ظرف و] جام عشق، 
قلب عاشق است نه عقل و حس او» زیرا عقل و حس 
فراوان،  احکامی  عشق،   » که  حالی  در  قیودند  گرفتار 
مختلف، و متضاد دارد و هیچ قوه اي از قواي انسان، این 
احکام را برنمی تابد مگر آنکه توان آن را داشته باشد که 
همراه با احکام متضاد عشق، در انقالب و تحول باشد و 
تنها قلب است که این توان را دارد.» (ابن عربی، 1420ق: 

ج3، 165) 
تجلّی  انسان  قلب  بر  معشوق  زیبایی  و  جمال  پس 
می کند و بدین ترتیب آدمی عاشق می شود. نکتۀ اساسی 
اول مشاهده یا  پیدایش عشق مرحلۀ  این است که در 
سماع ُحسن الهی است. اما این معشوق است که عاشق 
را به سوي خود جذب می کند و معشوق را برمی گزیند. 
بسط  در  خیال  قّوة  خالقیت  با  بعد  مرحلۀ  در  اما، 
مشاهدات و مسموعات، عاشق به خلق زیبایی و جمال و 
نیروي  می پردازد. «همین  عشق  آتش  ساختن  شعله ور 
جمال  و  حسن  بر  دم  به  دم  که  است  خیال  خالقیت 

معشوق می افزاید.» (حکمت، 1384: 275)
چنین عشقى شور و هیجانش در حّد آنچه از عشق 
صورت حاصل مى شود متوقّف نخواهد بود. به هر حال، 
آن زیبایى که عشق از آن نشأت مى گیرد امرى نیست 
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که از مجّرد صورت حاصل آید، باده اى است که هر چند 
و  صورت  وراى  لیکن  ریخته اند  صورت  کوزة  در  را  آن 
کوزه، باده از غیب است صورت زین جهان. (زرین کوب، 

1364: ج 1، 498)
چنین عشقی تنها در وجود کسانی رخ می دهد که 
را  وجودشان  ساحت  سراسر  جانشان  و  دل  صفاي 
فراگرفته باشد و قّوة خیالشان در پرتو آن به خالقیت و 
آفرینش بپردازد. اما، کسانی که از سالمت جان و قّوت 
عشقی  چنین  طعم  چشیدن  از  باشند  بی بهره  خیال 
به  شبیه  دارند  اولیاءاهللا  که  مطلوب  خیال  محروم اند. 
نیستی (صحنۀ ماوراي طبیعی) است. خیاالتی هم وجود 
است.  الهی  کاروان  از  عقب افتادگان  مخصوص  دارد که 
خیالی  با  و  می کنند  آشتی  خیالی  با  که  هستند  اینان 

می جنگند. (جعفري، 1368: ج 1، 91) 
روان انــدر  خیــال  باشــد  نیســت وش 
روان بیــن  خیالــی  بــر  جهانــی  تــو 
جنگشــان و  صلحشــان  خیـــالی  بــر 
ننگشــان و  فخرشــان  خیــــالی  وز 
اولیــــاست دام  کــه  خیـــــاالتی  آن 
خداســت بُســتان  مه رویــان  ع کــس 
(8 اول:  دفتــر   )          

از  حّدى  تا  را  وى  صورت  عشق  که  واقعى  عاشق 
توجه  صورت  وراى  به  باشد،  کرده  خالى  خود  خودى 
مى کند، گویى هر چند عشق وى از ظاهر آغاز مى شود، 
اما به ظاهر پایان نمى یابد و تمام عالم را از ظاهر و باطن، 
از جلوة خویش سرشار مى سازد. در چنین مرتبه اى از 
عشق، آنچه را عاشق از مکتب عشق صورت آموخت، و 
آن تسلیم و ایثار در مقابل معشوق است که تب آتش آن 
وجود عاشق را مى گدازد و جان وى را تصفیه مى کند. 

(زرین کوب1364: ج 1، 502)
جداســت  علت هــا  ز  عاشــق  علــت 
خداســت اســرار  اســطرالب  عشــق 
(9 اول:  دفتــر   ، )          

4. عشق به زیبایْی مولّد حیرت
ظاهري،  و  صوري  زیبایی هاي  موالنا  اندیشۀ  در 
عشق هاي صوري و ظاهري و ناپایدار به دنبال دارند و 

است  مطلق  زیبایِی  به  عشق  همان  که  حقیقی  عشق 
منشأ حیرت و حرکت است. حیرت و حرکتی که انسان 
از مواجهۀ با زیبایِی مطلِق بی صورِت بی منتهی بدان نایل 
حیرتی  که  معرفتی  حیرتی  نه  حیرْت  این  می گردد. 
وجودي است که منشأ حرکت می گردد؛ حرکت از ظاهر 
به باطن، از زیبایِی محسوس به زیبایِی مطلق و معقول، 
از ظاهر به باطن، از صورت به بی صورتی و از کثرت به 
لذا، مولوي در وصف حیرت  وحدت و از خلق به حق. 

می گوید:
عشــق چــون کشــتى بُــود بهــر خــواص
خــالص اغـــلب،  بُــَود  آفــت  بُــَود  کــم 
بخـــر حیـــرانى  و  بفــــروش  زیرکــى 
نظــر حیـــرانى  و  اســت  ظــّن  زیرکــى 
، دفتــر چهــارم: 617) )                        

در فرهنگ مثنوي سرگردانی و حیرت از ویژگی هاي 
عشق است. حیرت با عقل ناسازگار است، زیرا عقل سر 
دربه دري  و  سرگردانی  باعث  حیرت  و  می دهد  وسامان 
از  سر  عشق  چون   (263  :1384 (حکمت،  می شود. 
سرگشتگی  و  حیرت  به  را  عاشق  درمی آورد  تناقض 
می کشاند. مولوي فکر و ذکر حسی و عقلی را در رسیدن 
به معنی، حقیقت، و زیبایی مطلْق ناتوان می داند و بر 

ضرورت حیرت تأکید می کند.
را فکــر  روبــد  کــه  بایــد  حیــــرتى 
را ذکــر  و  را  فـــکر  حـــیرت  خــورده 
هنــر در  او  بــود  کامــــل تر  کــه  هــر 
پیشــتر بــه صــورت  پــس  معنــى  بــه  او 
                          ( دفتر سوم: 391)

از نظر وي حیرت حالتى است که از فرط معرفت و 
پدید  حق  به  نسبت  عشق  شّدت  و  جمال  شهود  غلبۀ 

مى آید. (شهیدي، 1373: ج7، 174)
ذوالجــالل جمــال  یوســف  صــد  اصــل 
جمــال آن  فــداي  شــو  زن  از  کــم  اي 
بــس و  جــان  اي  را  بحــث  بُــّرد  عشــق 
فریــادرس شــود  گــو  و  گفــت  ز  کاو 
را نطـــق  آن  عشــــق  ز  آیــد  حیــــرتی 
ماجــرا او  کنــد  کــه  نبـــود  زهــــــره 
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کنــد اســت خاموشــت  مــرغ  آن  حیــرت 
کنــد پرجوشــت  و  دیــگ  ســر  برنهــد 
                        ( دفتر پنجم: 877)

 مواجهۀ وجودى با کثرات عالم ـ که تجلّى ُحسن 
الهى اند ـ و ادراك شهودى صورت هاى نامتناهى هستى 
و «تطّور و تحّول دائم حق در صور» انسان را به وادى 

عشِق به جمال الهى و حیرت مى کشاند.
حیرْت سلوك دائم عشق است به جانب معشوق. این 
سلوك، برآیندى از «قرب و بُعد» است. عاشق، از یک 
سو، خود را چنان به معشوق نزدیک مى بیند که انگار با 
سوى  از  شده اند.  یکى  هم  با  و  ندارد  فاصله اى  هیچ  او 
دیگر، محبوِب خود را گم کرده است و در اشتیاق وصال 
دور  او  از  را  خود  که  معناست  بدان  این  مى سوزد.  او 
مى داند. همین دیالکتیک قُرب و بُعد و جمال و جالل 
سوى  به  را  او  مستمر  حرکت  طرف،  یک  از  که  است 
را  او  دیگر  سوى  از  و  مى کند  تأمین  هستى  حقیقت 
گرفتار سرگشتگى و حیرت مى نماید. (حکمت، 1384: 

(281

5. حیرت وجود ـ معرفت شناختى عامل حرکت 
و حیات و هدایت

فرایند  و  زیبایى شناسى  نظریۀ  اساسى  مفاهیم  از 
ادراك آن در تفکر موالنا، مفهوم اساسى «حیرت» است. 
متکّثِر  صورت هاى  مدار  در  که  آنجا  از  انسانى  وجود 
متناهى سیر مى کند چنانچه از صفاى درون برخوردار 
نایل  الهى  حسن  تجلّیات  درك  و  مشاهده  به  گردد 
مى شود و با خالقیت قوة خیاْل و با مشاهدة عالم جمال 
مطلْق آتش عشق در وى شعله ور مى گردد و وى را به 
واژه اي  «حیرت»  مى کشاند.  تکاپو  و  حرکت  و  حیرت 
است که معانی گوناگونی دارد، تردید و نادانی، سرگشتگی 
و تعجب، سردرگمی و درماندگی. اما، در سنت عرفانی 
حیرت مراتب مختلفی دارد و حتی منزل ششم از منازل 
سلوك در عطار است. (عطار، 1373: 246 

 (255 -
تعّقل  و  اندیشه  آنکه  با  که  است  این  مسئله 
سوى  به  را  او  و  ساخته  شکوفا  را  انسان  استعدادهاى 
و  حیرت  چرا  مى سازد،  رهنمون  حق  چهرة  رؤیت 

سرگردانى از دید عارفان ارزشمند و سازنده است. 
عرفان  سّنت  در  حیرت  مفهوم  بررسی  با  اینجا  در 
پرسش  این  پاسخ  به  ابن عربی،  آراء  به ویژه  اسالمی، 

می پردازیم.
عرفا به  طور کلی حیرت را دو قسم می کنند: «حیرت 
مذموم و ممدوح. حیرت مذموم حیرت ناشى از جهل و 
علم  و  معرفت  مولوِد  حیرت  ممدوح  حیرت  و  نادانی 
است». (حکمت، 1384: 279) حیرت ناشى از جهل و 
نادانى باعث گمراهى و ضاللت است، اما حیرت حاصل از 
محض،  «حیرت  است،  هدایت  و  حرکت  باعث  معرفت 
حیرت ممدوحه، نه مذمومه. کما قال (ص): ربِّ ِزدنی 

فیک تحّیراً» (سبزواري، 1374: ج3، 489) 
 گاهی این دو قسم حیرت را با اصطالحات «حیرت 

عقلی» و «حیرت تجلّی» توضیح می دهند: 
الف. «حیرت عقلی»، حاصل ناتوانی انسان در حّل 
در  است.  میان دریافت هاي حسی و شهودي  تعارضات 
اینجا حیرت در مقابل عقل است. زیرا عقل امور را جمع 

کرده و مقیّد می سازد، اما حیرت پراکنده می  گرداند.
ب. «حیرت تجلّی»، این حیرت نه حاصل تعارض و 
پراکندگی در حس و شهود، بلکه به جهِت افزایش علم 
به کثرات و پذیرش صور مختلف تجلی است. (کاکایی، 

1381: 442 ـ 445)
را  تقسیم بندي  چنین  مشابه  نیز  مولوي  اشعار  در 

مشاهده می کنیم.

نگــون گــه  چیــره  گاه  ُجــزوي  عقــل 
ریب الَمــــنُون از  ایمــن  کلــی  عقــل 
بَِخــر حیــرت  هنــْر  و  بفــروش  عقــل 
پســر اي  بخــارا  نــه  خــواري  بــه  رو 
، دفتــر ســوم: 392) )                       

برخی نیز حیرت را به «حیرت قبل العقل»، «حیرت 
مى کنند.  تقسیم  بعدالعقل»  «حیرت  و  مع العقل» 
(حکمت، 1384: 279) اولى حاصل جهل و موانع مادى 
است که تالش براى عبور از این حیرت علم و دانش به 
بار مى آورد. دومى حاصل پرسش است که تالش براى 
این  دارد.  دنبال  به   را  فلسفه  آن  از  عبور  و  پاسخ گویى 
حیرْت حیرتى معرفت شناختى و در مرتبۀ فهم و شناخت 
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که  است  ایمان  و  پرستش  حیرت  سومى  است.  عالم 
حیرتى وجودشناختى است که قلب آدمى در مواجهۀ با 
تجلّى حقایق وجودى دچار حیرت مى گردد و این همان 
طلب  را  آن  فزونى  خداوند  از  پیامبر  که  است  حیرتى 

مى کند. (همان: 279 ـ 281)
گاهی نیز انواع حیرت را با تفصیل بیشتري چنین 

برشمرده اند: 
الف. «حیرت ابتدایى و سطحى» که حاصل مواجهۀ 
شخص با پدیده هاى جدیدى است که با معلومات قبلى 

وى در تعارض اند.
ب. «حیرت مولود جهل» که حاصل مواجهۀ شخص 
ممکن  حالت  این  در  که  است  ناشناخته  پدیده هاى  با 
به اینکه جهلش موجب حیرت وى شده  است شخص 
ناآگاه باشد، یا اینکه به این موضوع آگاهى داشته باشد، 
اما هیچ حرکتى براى بر طرف کردن حیرت از خود نشان 
ندهد. حالت سّوم این است که شخص با آگاهى از نادانى 
تالش  خود  حیرت  و  جهل  کردن  طرف  بر  براى  خود 
سبب  به  متحّیر  شخص  آنکه  چهارم  حالت  و  مى کند. 
عوارض خارجى نظیر لجاجت و براى حفظ وضع موجود 

به حیرت خود ادامه مى دهد.
تردید»، در این حالت  ناشى از شّک و  ج. «حیرت 
ذهن با علم ناقص به چیزى بین نقاط روشن و تاریک در 

نوسان است.
که  حیرتى  دانستنى ها»  کنار  در  «حیرت  د. 
دوشادوش دانستنى ها در حرکت است. و گاهى کاروان 
مغرور و متکّبر علم و دانش را مورد عتاب قرار می دهد. 
این در حالی است که اگر آدمی توّجه بیشتري به این 
حاشیه نشین مبذول نماید، می تواند عالوه بر شناساندن 
ماهیت کاروان به او، وي را در شناخت هدف و تحصیل 

دانش هاي معطوف به علم مطلق یاري رساند. 
هـ . «حیرت مافوق دانش و اندیشه» حیرتی که پس 
منفی  حیرتی  گاه  که  می شود  حاصل  دانش  کمال  از 
از  رفتن  فراتر  ناکامی در  احساس  واسطۀ  به  است، که 
سطح موجود حاصل می شود و گاه حیرتی مثبت است 
گذرگاه  در  گرفتن  قرار  و  عظمت  احساس  حاصل  که 

بی نهایت است. (جعفرى، 1368: 644 ـ 650)

تحیّــر دیــر  ایــن  در  خداونــدا 
پــر      دلــی  و  تهی دســت  هســتم  همــی 
(528  :22 بخــش   ، )         

مقولۀ  از  حیرت  این  مطلوب»،  و  عالی  «حیرت  و. 
از  ترس  یا  یقین  در  سستی  یا  گمان  و  تردید  و  شّک 
بازیگري نیست. این حیرت از نقطۀ آغاز رشد روحی و 
فکري انسان و تابش پرتو جالل و جمال الهی به درون 
انسان آغاز شده و تا نیل به ساحت بی نهایت و گام نهادن 
و  نور  و  سکون  و  حرکت  و  کیفیت  و  کمّیت  وراي  به 
ظلمت و آغاز و انجام و پیوستگی و گسستگی و... ادامه 
می یابد. این حیرت حاصل معرفت و شور و وجد و ابتهاج 

و عشق است.
بر اساس این تفصیالت، رسیدن به حیرت در باب 
حْق عین رسیدن به خداست. حیرت بزرگ ترین چیزي 
است که به واسطۀ اختالف و دگرگونی صورت ها به اهل 
حیرت   (43 (ابن عربی،1420ق: ج4،  دارد.  تعلّق  تجلّی 
اهل خدا در هر تجلّی افزوده می شود. (همان: ج1، 272) 
بر اساس چنین نگرشی است که مولوي چنین حیرتی را 
فراتر از عقل و دانایی و عامل حرکت و حیات و هدایت 

معرفی می کند.
عقــل را قربــان کــن انــدر عشــق دوســت
ــت ــت کاوس ــوي اس ــاري از آن س ــا ب عقل ه
عقـــول فــــرستاده  ســو  آن  عقـــل هـــا 
ــه معشــوق اســت گــول مانــده ایــن ســو کــه ن
ــت رود ــن عقل ــر ای ــرت گ ــر از حی ــن س زی
ــود ــلی ش ــر و عقــ ــویت سـ ــر مـ ــر ســ هـ
(618 چهــارم:  دفتــر            

«َحیرت توّجه تمام به جالل و عظمت حضرت حق 
خود  در  توّجه  این  در  چنانکه  شهود،  مرحلۀ  در  است 
بماند و قّوة ادراك او از عظمت مشاهدت از میان برود». 

(شهیدي، 1373: ج8، 212)
از نظر ابن عربی «هدایت آن است که آدمی به وادي 
زیرا   (200 ج4،  (ابن عربی، 1420ق:  یابد.»  راه  حیرت 
«حیرتی که از هدایت و علم حاصل می شود مولود شهود 
وجود تجلّیات متکّثر است که عقول و اوهام را به تحّیر 
می کشاند. و این عین هدایت است. از این رو، کامل ترین 
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فرمود: «رّب  علیه-]  اهللا  صلوات  ـ  انسان [پیامبر خاتم 
زدنی فیک تحّیراً» (خدایا بر حیرتم دربارة خودت بیفزا) 
یعنی هدایت و علم مرا افزونی بخش.» (آشتیانی، 1365: 

(1118 -1117
ابن عربى در فص سوم از  در تفسیر آیۀ «وقد 
تعداد  فی  «َحیِّروهم  مى گوید:   (24 :71) کثیراً»  أضلّوا 
الواحد بالوجوه و النَِّسب»، یعنى قوم نوح بسیارى را به 
ساختند.  متحّیر  نَِسب  و  وجوه  با  واحد  تکثیر  واسطۀ 
عقول  اتّباع  «ایشان  که  چرا   (72  :1980 (ابن عربی، 
مى کنند و درجات عقول ایشان متفاوت است. پس هر 
یکى، از آن وجوه آنچه را مناسب استعداد اوست ادراك 
مى کند؛ و نفى مى کند آنچه را غیر او درك کرده است، 
(همان، 1377:  مى افتند.»  ضاللت  و  حیرت  در  الجرم 
به گمراهى  است که  جهل  از  ناشى  این حیرت   (277
مى انجامد. اما، در ادامه ابن عربى در تفسیر آیۀ «ثمَّ أوَرثنا 
َّذیَن اصطفَینا من عباِدنا فمنُهم ظالٌم لِنفسِه و  الکتاَب ال
اهللاِ» (35:  بإذِن  بِالَخیرات  سابٌق  منُهم  و  ُمقَتِصٌد  منُهم 
32) سه گروه را مشّخص مى کند: «ظالم لنفسه که ظلم 
بر نفس خویش روا داشت از براى تکمیل نفس خود؛ تا 
به عدم اعطاى حقوق و حظوظش اتصال کرد به مقام فنا 
و  کماالت»،  همۀ  حلیۀ  به  ساخت  متحلّى  و  ذات،  در 
«مقتصد که او متوّسط است در سلوك و مجاهدات، و 
واصل نیست به مقام فنا در ذات؛ بلکه واقف در فناء فى-
الصفات» و «سابق بالخیرات که در مقام افعال خیریّه و 
تحلیه به اعمال زکّیه چون عّباد و زّهاد است». (همان: 

278) سپس مى گوید: 
َّذین  «الَمصطَفیَن» ال ألنفسهم «وال تزد الظالمیَن»
مُه علی الُمقتِصِد  أورِثوا الکتاَب. فُهم اوَُّل الثَّالثِه، فقدَّ
«ِزدنی  » إال حیرة. المحّمدّى و السابق، «إال ضالالً

فیَک تحّیراً». (همان، 1980: 73)
اما  در اینجا ضالل را به حیرت تفسیر کرده است، 
حیرتی که حاصل علم است نه جهل. چنانکه پیامبر اکرم 
تحّیر  تحیُّراً»، پروردگارا  (ص) فرمود: «ربِّ ِزدنی فیَک 
مرا نسبت به خودت افزون ساز. زیرا از علم به وجوه و 

نَِسبى که ذات تو راست حیرت من زیاده شود.
حیرت در نظام فکري ابن عربی مفهومی ایجابی است 
نه سلبی. «یعنی متحیر بودن به معنی «محروم بودن» 

از  بودن  محروم  یا  اطمینان  از  بودن  محروم  نیست، 
است».  داشتن  معنی  به  بودن  متحیر  بلکه  حقیقت. 
حیرتی  صرفاً  حیرت  این   (183  :1378 (اسمیرنوف، 
معرفت شناختی نیست. در اینجا حیرت نه تنها به تحّیر 
در معرفت شخصی داللت دارد بلکه حاکی از تحّیري در 
وجود شخص نیز می باشد. «أألمر حیرة و الحیرة قلٌق و 
حرکٌۀ و الحرکُۀ حیاة»، نظام [عالم مبنی بر] تحّیر است 
و تحّیر آشفتگی و حرکت است و حرکت حیات است. 

(ابن عربی، 1980: 73)
فالحائُر لَُه الّدور و الَحَرکـۀ الدوریّۀ حول القطِب فال 

یبَرُح منه. (همان: 73)
دوري  حرکت  به  متحرك  حیرت  صاحب  یعنی 
است زیرا حائر با هر موجودي که در دایرة وجود 
سوي  به  پس  می کند.  مشاهده  را  مطلوب  است، 
است  دوري  وجود  چون  و  می کند  حرکت  وجود 
حرکت  از  حائر  لذا  می شود.  دوري  نیز  حرکت 
دوري منفک نمی شود و دائماً بر مدار قطب وجود 

حیران و در حرکت است. 
در زبان عرب واژة «َحیرت» با واژة «ِحیرة» تناسب 
معناي  به  «َحیرت»  که  دیدیم  دارد.  خاصی  قرابت  و 
حرکت و حیات است. «ِحیرة» به معناي گرداب است که 
یکی از تصاویر حرکت و حیات در نظام عالم است. انسان 
حیرت زده در حرکت مداوم و پیوسته است و هیچ نقطۀ 
اتّکاي ثابتی ندارد. به همین خاطر، ابن عربی قائل است 
انسان حائر در مشاهدة تکثیر واحد دچار حیرت است؛ 
وجودشناختی. انسان متحّیر  حیرتی معرفت شناختی و 
در گرداب حیات و نظام عالم بین کثرت و وحدت در 
حرکت است. (اسمیرنوف، 1378: 184) از نظر ابن عربی، 
و  استدالل  و  بحث  طوالنی  مسیِر  مقابِل  در  حیرت 
نظرورزي است که براساس اصول منطقی انجام می شود. 
«صاحب الطریق المستطیل مائٌل، خارٌج عن المقصود.» 
(ابن عربی، 1980: 74) در حیرت وجودـ  معرفت شناختی 
است که انسان حائر به الیه هاي باطنی و بی صورت عالم 

راه می یابد. 
می گیرد  صورت  این حرکت بین دو قطب مخالفی 
که تنها با هم می توانند وجود و معنا داشته باشند. در 
این حرکت و انتقال دائم از یکی به دیگري است که عالِم 
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و  کثرت  مخالف  قطب  دو  این  می گیرد.  شکل  وجود 
وحدت، ظاهر و باطن، الخلق و الحق، صورت و معنی، 
و  صورت  معقول،  و  مطلق  زیبایِی  و  محسوس  زیبایِی 
بی صورتی و ... است. انسان حائر حرکتى دورانى در محور 
هدایت  و  حیات  عین  که  حرکتى  مى کند.  آغاز  وجود 

است.
واســطه هــر جــان فــزون شــد، وصــل جســت
واســطۀ کــم، ذوِق وصــل افزون تــر اســت
از ســبب دانــــی شـــود کـــم حیــرتـــت
حضـــرتت در  دهـــد  ره  تـــو  حیـــرت 
ــتی ــا یــافــ ــا از فنــاهــ ــن بقـــاهــ ایـ
برتــافـــــتی چـــــرا  رو  فنــــایش  از 
                        ( دفتر پنجم: 763)

حیرت که حاصل معرفت ربوبیت است حالى است 
که رهایى از خود و فناء از خوْد شرط نیل بدان است؛ از 
این  رو، هر چند بعد از معرفت علمى و عبور از مقامات 
اهل بحث حاصل مى آید و حکم نفى آن مقامات را دارد، 
بدون طى این مقامات براى همه کس حاصل نمى آید. 
«حیرت حالتى است که از فرط معرفت و غلبۀ شهود 
جمال حق پدید مى آید.» (شهیدي، 1373: ج7، 174) 
«َحیرت توّجه تمام به جالل و عظمت حضرت حق است 
در مرحلۀ شهود، چنان که در این توّجه در خود بماند و 
قّوة ادراك او از عظمت مشاهدت از میان برود.» (همان: 

ج8 ، 212) 
لذا، مولوي حیرت را حاصل معرفت به معانی غیبی 
دریاي  مشاهدة  الزمۀ  و  می داند  عالم  صور  و  پدیده ها 
وجود را گذر از بند ظواهر و کف هاي روي آب معرفی 

می کند.
را دوالب  گــــردش  بینــی  چنـــــد 
ســر بــرون کــن هــــم ببیــن تیــزآب را
ولیــک می بینــم  کــه  گویــی  همــی  تــو 
نیــک عالمت هاســت  بــس  را  آن  دیــِد 
مختَصــر دیــدي  چــو  را  کــف  گــردش 
درنگــر دریــــــا  بــه  بایــد  حیــــرتت 
بُــَود سـِــرگویان  دیــد  را  کــــف  کــه  آن 
بُــَود حیــران  او  دیــد  دریـــــا  کــه  آن  و 
کنـــد نیّـــــت ها  دیــد  را  کــف  کــه  آن 
کنــد دریـــــا  دل  دیــد  دریــا  کــه  وآن 

پنجــم:862) دفتــر   )        

در  حیرت  اما  است،  وجودشناختى  عاشق  حیرِت 
مقام هستى نیست بلکه در مورد چگونگى است. چون 
حیرت در هستى از شک منکرانه ناشى مى شود و آنچه 
معرفت عارف بدان منتهى مى شود حیرت در چگونگى 

است. (زرین کوب، 1364: ج 1، 544 - 545)

6. جمع بندي و سخن پایانی
بر اساس آنچه بیان شد فرایند ادراك زیبایى که در 
صور  حسى  ادراك  به  مدرن  زیبایى شناسى  نظریه هاى 
اندیشۀ  در  مى شود،  ختم  حسى  لّذات  دریافت  و  زیبا 
نزد  زیبایى  ادراك  مى کند.  طى  را  دیگرى  روند  موالنا 
موالنا عامل لّذت حسى صرف نیست بلکه راهى است به 
سوى هدایت و توسعۀ وجودى سالک و اتّصال به مبدأ 
انسان  مولوي،  نظر  از  زیبایى.  و  خیر،  حقیقت،  وجود، 
سالک با ادراك قلبى تجلى حسن الهى و با خالقّیت قّوة 
خیال در بحر عشق غرقه گشته و گرفتار امواج حیرت 
و  بى سر  و  شوریدگى  و  سرگردانى  حیرت،  مى گردد. 
عاشِق  انساِن  وجود  و  معرفت  در  که  است  سامانى اى 
زیبایى حقیقى رخ مى دهد و وى را در حرکت و انتقالى 
دورانى بین ظاهر و باطن و کثرت و وحدت و صورت و 
بى صورت قرار مى دهد. در این حرکت و انتقال هر چه 
دل صافى تر و پاك تر و هر اندازه خالقّیت قّوة خیال در 
ادراك و خلق جمال فزون تر باشد شدت حیرت و حرکت 
افزون تر و بصیرت و هدایت کامل تر خواهد بود. چنین 
حیرتی حاصل معرفت و شور و وجد و ابتهاج و عشق 
است، نه جهل و ترس و تردید و اضطراب و سرگردانی 
روحی و روانی؛ حیرتى که او را به ساحل هدایت و نجات 
رهنمون مى گردد. بدین ترتیب، از منظري هستى شناسانه، 
همچون  را  زیبایی  ادراك  از  حاصل  حیرت  مى توان 
آیینه اى دانست که بودهاى آن جهانى را در نمودهاى 

این جهانى منعکس مى سازد.
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