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 قطرة دانش که بخشیدی ز پیش... )تاملّی در مبانی و مبادی علم از منظر مثنوی معنوی(

 2،  بهروز حسن نژاد 1بهروز بامدادی

 استادیار دانشگاه فرهنگیان تبریز-1

 استادیار دانشگاه فرهنگیان تبریز-2

 چکیده 

آگاهی،  را وصالی بیند و الزمة چنین تجربه و داند و میای عاشقانه میترین رابطه را با معبود و معشوق، رابطهموالنا عالی   

دانشی؟ دانشی که قایم بر  نوع چه لذا از منظر وی دانش ناقص، از زایش عشق ناتوان است امّا داندمی خبردانی و علم

نیست بلکه بر مصاحبت، قدم و حصول استوار است پیراستنی است نه آراستنی؛ برخاسته از تابش مشاهده، قلم و اکتساب  

ها. البته از اهمیتی خطیر برخوردار است زیرا هم وجه تمایز ای بر عقلها و ذخیرهای بر ذهنها نه اندوختهانوار است بر دل

با اندکی  را موالنا نظرگاه اجماال مقال، . ما در اینآدمی با دیگر موجودات است هم هرکه را افزون خبر جانش فزون

  .شد خواهیم آدمیت و معیشت در مثنوی وی جویا با  آن ، نسبت هاعلم همة ، جان علوم علم ، پیدایش باب حواشی در

 موالنا، دانش، معیشت و معرفتکلیدی :   واژگان
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 مقدمه :

 و پرتوافکنی که است زمینمشرق آسمان ستارگان رومی، ازمحمدبلخی الدینجالل خداوندگار، موالنا حضرت   

 بر و مکرمت معرفت جامة و چنان گیردمی خدمت به را زندگی این جهانی بشری  ابزار هر وجود شریف وی گرمابخشی

 خوبی هب او کند؛ زیراتعدیل را و فاهمه نیز عقل و عاطفه حسّ بتواند که کندمی سیراب عشق آب و از دوزدمی آن قامت

 طلبان تحقیق کاروان به بودنو متّصل گراییحقیقت در را و مکاتب معارف و همة است واقف حسّ فوران و خرد طغیان بر

 و عالمیان میانآد بر زیباپرستی و زیبابینی عینک ست. او با زیبا همة عالم او . برای داندمی و شریک سهیم خواهانو عدالت

نیز باید  1ها باشدراهی است برای رسیدن به معشوق. اگر علم به معنای دریافت اخبار و دادهافکند و علم برای وی نظرمی

انشمند علم به عنوان کار د»شود؛ گذرکرد . از میهای درست و نادرست دربارة تعریف علم که در فلسفة علم بحثبرداشت

) کاپالدی، «و یا از علم به عنوان تکنولوژی یا از علم به عنوان خیر یا از علم به عنوان نهاد و یا علم به مثابه کار آزمایشگاهی

ونی اخبار این فزشود و میدمی از پوستین حیوانیت فارغآ ی،علم جستنچنین با ( باری مولوی معتقد است 22 – 11: 1711

ودند ب. دریافتی که کثیری از قدما آن را دریافتهدردخبری را از فرط جوش و خروش میهاست که پوستة جهل و بیو آگهی

 به تعبیر سعدی:

 2) 232: 1731چو انسان را نباشد فضل و احسان/ چه فرق از آدمی تا نقش دیوار  ) سعدی،  

 7( 474:  1733یقود الیه طاعة الناس فضله/ و لو لم یقدها نائل و عقاب  )متنبی ،   و قدرتمند می شود به تعبیر متنبی:  

 آثار انبیاب درنوردیدن این که جای به داندمی معرفت و علم از دریایی را اسپید دل سالک، و صوفی شخص برای مولوی

 و ، گاممنزل صد از را آن به ورود و دهدمینشان سبزی ختن، درِ آهوی ناف بوی از قدم آثار گلستان از کند؛توصیه را قلم

 :بنماید و گوهر درّ بر وی نماید؛می و سنگ دیوار بر دیگران آن چه تا داندو نیکوتر می طواف، بهتر

  نیست برف همچون اسپید دل /جز نیست حرف سواد صوفی دفتر

 قدم ؟ آثار چیست صوفی قلم/  زاد آثار  دانشمند   زاد

  شد آثار بر دید آهو /   گام شد اشکار سوی صیّادی همچون

   رهبرست آهو ناف خود آن از /  بعد خورست در آهو گام گاهش چند

  رسد کامی در گام زان برید/    الجرم و ره کرد گام شکر ن که چو

  وطواف گام منزل صد از /   بهتر ناف بوی بر منزلی یک رفتن

   ست ابواب ها فتّحِت عارف /  بهر هاست مهتاب مطلع کو دلی آن

   گوهر است عزیزان و با /   با تو سنگ دَر است و با ایشان ست دیوار تو با

 (131تا   121، دفتر دوم، ابیات: 1737)مولوی،         آن از بیش بیند خشت اندر عیان/   پیر بینی آینه در تو آن چه

                                                           
 . حافظ هم در جایی علم را معادل خبردار شدن دانسته است: 1

 ( 8، بیت  161کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود         که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد) دیوان حافظ؛ غزل 
 If a man possesses not excellence and goodness.  برگردان ازادوارد رهاتسک/ جی.ام.ویکنز - 2

What is the defference between him and a picture on the wall? 
 . معرفت و علم او مردم را به سوی طاعت وی رهنمون شود، گرچه امید عطا و بیم جزا ایشان را به سوی طاعتش نکشاند.  3
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ت یافتن چیزی با تعقیب بویی از جانب خداست و آن به مصاحب لذا چنین علمی برخاسته از آثار قدم است نه قلم؛ کشف و    

 داندیم و صبوری کشیریاضت و عطشناکی مولوی در را چشمة علم و مرافقت قائم است نه مدارست و مطالعت.  جوشش

مولّفة  ا و همینر نیازانو بی سیران نه کنندمیسیراب را شیفتگان و حکمت، تشنگان و علم ساقیان که کندتاکیدمی و

را  توان نظایری از آنهای صوفیه میسان که در اندیشهای مهم است؛ بدانهای معرفت مقولهریاضت، در باز شدن گنجینه

 یافت. 

 ... و پست باال از آبت بجوشد بدست/ تا آور تشنگی جو کم آب    

 ( 7211و   7212)همان،  ابیات:   بالصّواب اعلم اهلل باش /تشنه خطاب آید "ربّهم هُم سَقا" تا      

 ریو همشی شیطان شیر از را جان طفل آسانی به تا داندمی و علم حکمت مادر را پاک و طعام حالل آن سترگ مرد، لقمة 

 :شود کاسه و هم هسفرهم ملکوتیان و مَلَک با تا کند مبدّل آشکاری و به روشنی را تیرگی و تاریکی و دارد باز لعین دیو با

 کن انباز ملک با آنش از /  بعد کن باز شیطان شیر از جان طفل            

  ای همشیره لعین دیو با که ای/ دان و تیره و ملول توتاریک تا                  

 آن بود آورده از کسب حالل/ لقمه ای کان نور افزود و کمال                 

 آب خوانش چون چراغی راکشد/  کشدروغنی کاید چراغ ما                   

 مد از لقمة حاللآت عشق و رقّ/ علم و حکمت زاید از لقمة حالل           

 ( 1342  -  1341رام  )همان، دفتر اول،  ابیاترا دان ح جهل و غفلت زاید آن/ چون ز لقمه تو حسد بینی و دام             

وی  راگر جمود و رکودی د .خوردمیتکانپرسشی آدمی با هر د؛ زیرا خوانو پیوسته جویندگان را به پرسشگری فرامی

است  این معنای علم. نمودهای جدیدتری از شریعت و فضیلت بر وی خواهدحیاتی دوباره می باید و چهره ،با سؤال ؛باشد

  :که هم موجد سؤال است هم محصول آن

 (7113دفتر چهارم ، بیت )همان ، گل از خاک و آب و خار کهنان چ هم/ هم سؤال از علم خیزد هم جواب              

عرفت جویی، پیدایش دانش، نسبت ماست:  اهمیت علمیافتهلذا این مقال  به بررسی موضوعات زیر از منظر موالنا اختصاص

و و ترجیح م محو معیشت، اصناف علوم)مثبت و منفی، تحقیقی و تقلیدی و...( و نقد علم، محدودیت علم نحو در برابر عل

 ترین سخن موالنا راجع به علم .ابلهی بر زیرکی و... مهم

 ی خواهاهمیت مرتبت علم جویی و دانش . 1

  ) وجه ممیّز گزاره های اخالقی(وجوب دینی: . 1-1

إقرأ "را بر دهد و بنیان تمدّن اسالمی ( خطاب قرارمی 1قرآن کریم: علق/ «) إقرأ»اش  را با که آخرین فرستاده 4خداوندی 

-اش میبارهای که درتفاوت بگذرند ؟ فرستادهاش هم شاگردان چنین مکتبی از کنار علم بینهد؛ چگونه هم فرستادهمی"

اعلم الناس من جمع علم الناس الی علمه و اکثر الناس قیمه اکثرهم علما و اقلّ الناس قیمه اقلّهم علما. )مجلسی، » خوانیم :

                                                           
/  وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ ه:البقرسورة  آیات ها داشته من جمله: در خداوند سبحان در کثیری از آیات کریمه بر علم و ضرورت و اهمیت آن، اشارت  . 4

قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ال  وَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ و قال طَبَعَ اللَّهُ عَلى :التوبة /کَذلِکَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ و قال تعالى وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یَعْلَمُونَ :األعراف

ینِ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّ رَسُولِهِ و قال تعالى فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ یَعْلَمُونَ و قال الْأَعْرابُ أَشَدُّ کُفْراً وَ نِفاقاً وَ أَجْدَرُ أَلَّا یَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى

اتٍ مَنْ نَرْفَعُ دَرَج :یوسف/یُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ  :یونس/ مٌ ال یَفْقَهُونَ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ و قال صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْ

 :األنبیاءا /وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْم :طه /إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ کَمَنْ هُوَ أَعْمى أَ فَمَنْ یَعْلَمُ :الرعد/ نَشاءُ وَ فَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ 
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لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ وَ لَا وَحْدَةَ أَوْحَشُ مِنَ : السالم  (وَ قَالَ ) علیه» ( موال علی )ع( نیز فرموده است : 134:  1، ج1732

 وَ لَا تِجَارَةَ کَالْعَمَلِ قَائِدَ کَالتَّوْفِیقِوَ لَا عَقْلَ کَالتَّدْبِیرِ وَ لَا کَرَمَ کَالتَّقْوَى وَ لَا قَرِینَ کَحُسْنِ الْخُلُقِ وَ لَا مِیرَاثَ کَالْأَدَبِ وَ لَا الْعُجْبِ 

بَادَةَ کَأَدَا ِِ وَ لَا عِ {لَا عِلْمَ کَالتَّفَکُّرِ}هَةِ وَ لَا زُهْدَ کَالزُّهْدِ فِی الْحَرَامِ وَ الصَّالِحِ وَ لَا رِبْحَ کَالثَّوَابِ وَ لَا وَرَعَ کَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْ

 قُ مِنَ الْمُشَاوَرَةِةَ أَوْثَوَ لَا عِزَّ کَالْحِلْمِ وَ لَا مُظَاهَرَ{لَا شَرَفَ کَالْعِلْمِ  }الْفَرَائِضِ وَ لَا إِیمَانَ کَالْحَیَا ِِ وَ الصَّبْرِ وَ لَا حَسَبَ کَالتَّوَاضُعِ وَ

 ( 431:  117، قصار  1731. )علی )ع( ، 

مشعل علم جویی و دانش خواهی را هم با  ،عالمة خان در تاریکهم به مثابه شاگردی از شاگردان آن مکتب،  مولوی       

رتبا نا  و پس از وی داشته یا م.  بگذریم از تطوراتی که مفهوم علم تا موالکندمینور شریعت هم با ضو ِ معرفت مشتعل

مقدمة مترجم( بوده و علم جدید پدید آمده و گاهی  42: 1731آرثربرت، «) هایی نادرستانقالباتی دائم و یا انقالب»در

های قدما اعمّ از عرفانی و فلسفی داشته . فی المثل شخصیتی هم چون یاسپرس، علم جدید را رودرروی هایی با آموزهچالش

نه تنها ارسطو و ذیمقراطس بلکه توماس اکوئیناس و حتّی دکارت نیز از این »داند: دما به ویژه فلسفة یونانی میفلسفة ق

( یا معتقد بودند که علم، 123تا  124:  1737)یاسپرس ، « کنندنیروی محرّک یونانی که فلج کنندة علم است پیروی می

شأن  »المثل  وایستکر، دانشمند و فیلسوف معاصر آلمانی، معتقد است کهکرده : فی جایگاه دین را در دنیای معاصر اشغال

است که بخشی از ذهن انسان که قبال در تصرّف دین و ایمان بوده اکنون علم و علم پرستی علم در زمان ما به جایی رسیده

دانی، جمة حسین معصومی همکارل فردریش فن وایتسکر، شأن علم، تر« ) کندمیپر کرده است لذا علم نقش دین را بازی

( از این مباحث در این مقال باید عبورکرد و از موالنا گفت: وی معتقد است خیر مطلق و شرّ مطلق در آفریدة 121ص

ن گیرند  و تشخیص این مواضع با علم است و علم از ایآفریدگار نیست، همة این امور بستگی به مواضعی دارند که قرارمی

 :رو واجب آمده است

 یست باطل هر چه یزدان آفرید/  از غضب و ز حلم  وز نصح و مکیدن

 خیر مطلق نیست زین ها هیچ چیز/ شرّ مطلق نیست زین ها هیچ نیز

 (2211 – 2211: تابیاششم،  ،دفتر 1737، ویولم)ت اس و نافع است علم از ین رو واجب /هر یکی از موضعت  نفع و ضرّ

 تواند سودمند نباشد به تعبیر ابوالعال ِ معرّی: لذا علم نمی

 (241: 1731)عمرفروخ،             2اذا کان علم الناس لیس بنافع     و ال دافع فالخسر للعلما ِ

 : (جنگلیان اآدمیان ب زوجه ممیّوجوب انسانی : ). 2-1
                                                           

وَ  :النمل/وَ لِیَعْلَمَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَیُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ : الحج  /وطاً آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً و قال تعالى وَ کُلًّا آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْماًوَ لُ

کَثِیرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِینَ و قال تعالى إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ و قال سبحانه بَلْ  عِلْماً وَ قاال الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی فَضَّلَنا عَلى لَقَدْ آتَیْنا داوُدَ وَ سُلَیْمانَ

حاً لِحُکْماً وَ عِلْماً و قال تعالى وَ قالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَیْلَکُمْ ثَوابُ اللَّهِ خَیْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صاآتَیْناهُ  وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوى :القصص /أَکْثَرُهُمْ ال یَعْلَمُونَ

ینَ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْعالِمِینَ و قال سبحانه وَ قالَ الَّذِ :الروم /لْمَعوَ ما یَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ و قال تعالى بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْ :العنکبوت/ 

قُلُوبِ الَّذِینَ ال  عُ اللَّهُ عَلىیَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا یَوْمُ الْبَعْثِ وَ لکِنَّکُمْ کُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ و قال تعالى کَذلِکَ یَطْبَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِیمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِی کِتابِ اللَّهِ إِلى

/ لْبابِأَقُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ ال یَعْلَمُونَ إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْ :الزمر /وَ یَرَى الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ هُوَ الْحَقَّ  :سبأ /یَعْلَمُونَ

 :الحشر /یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ :المجادلة/عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَیانَ  :الرحمن /بَلْ کانُوا ال یَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِیلًا :الفتح

مِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ وَ رَبُّکَ الْأَکْرَمُ الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَ :العلق /وَ لکِنَّ الْمُنافِقِینَ ال یَفْقَهُونَ و قال تعالى وَ لکِنَّ الْمُنافِقِینَ ال یَعْلَمُونَ :المنافقین /هُونَقال یَفْذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ 

 .ما لَمْ یَعْلَم

 بر علما است.. اگر دانش سودمند و دافع ضرر نباشد؛ وای  5
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 جانش فزون ،هر که را افزون خبر  /آزمون  جان نباشد جز خبر در        

 ( 7773  - 7772 ابیات  م،دفتر دوّ ،1737وی،ولم)رو که فزون دارد خبر از چه؟ زان/تر  جان ما از جان حیوان بیش            

 (1711، دفتر چهارم ، بیت  )همان   همچو حیوان از علف در فربهی   /یک گروه دیگر از دانش تهی            

   دایش و رویش دانش از منظر مولوی. پی2

 .است منظور همین به ناظر گری و صورت نقّاشی علم در و چینیان رومیان داستان :دل و آراستن زدودن .1-2

 :دانستند می و ماهرتر نقاش تر را هریک و چینیان رومیان است که این قصّه خالصة

 (7431کرَ و فرّ )همان، دفتر اول، بیت :  را ما گفتند رومیان  تر/نقّاش ما گفتند چینیان 

 :دهدنشان را خودشان هنرمندی و قدرت نقاشی مهارت داد تا هم روی رو در اتاقی ایدسته هر به سلطان این که تا

   گزین دعوی در کیست شماها درین/کز خواهم امتحان سلطان گفت 

  بدند ترواقف علم در / رومیان شدند حاضر چون و روم چین اهل

  شما آن بسپارید و یک /خاصّ ما به خانه یک گفتند چینیان 

 (7411 - 7433)همان، دفتر اول  ابیات   دگر رومی ستد چینی یکی زان / در به در مقابل خانه دو بود 

ها          و رسم هاو نقش هارنگ انواع به را اتاق نخست دستة ها؛زنگ دفع و رومیان خواستندمی هارنگ سلطان از چینیان

  : زدودمی را هاو نقش هاو چرک هازنگ انواع و دستة دوم آراستمی

 ... زنگ دفع جز را کار آید خور /   در رنگ ونه نقش نی گفتند رومیان 

  شدند و صافی ساده گردون زدند/   همچو می و صیقل فروبستند در 

  مهیست رنگی وبی ابرست چون / رنگ  رهیست رنگی بی به رنگی صد دو از

 زدند می دهل ها شادی پی شدند/   از فارغ عمل از چون از چون چیینیان 

 و فهم را را عقل آن ربود/       می هانقش آنجا دید آمد در شه

  میان از کشیدند باال را رومیان/         پرده سوی به آمد آن از بعد 

  دیوارها شده صافی این بر کردارها/  زد و آن تصویر آن عکس 

 (7432 – 7414ربود  )همان، دفتر اول، ابیات: می خانه دیده از را دیده     نمود/ به این جا دید؛ آن جا چه هر

 می خیره ار عقول شد،که و متجلّی منعکس رومیان یافتة صیقل خانة در چنان ها،پرده کشیدن با چینیان و نگار نقش آن

 :ربودمی را و قلوب کرد

  هنر بی و و کتاب ز تکرار پدر/ بی ای صوفیانند آن رومیان        

  و کینه و بخل و حرص آن از ها/  پاکسینه آن اندکرده صیقل لیک       

   قابلست را انتها بی /   صورت دلست وصف آینه صفای آن       

 زجیب موسی بر تافت دل غیب/  ز آینه صورت بی حدّ بی صورتِ     

 (7431تا  7437)همان، دفتر اول ، ابیات:   سمک و دریا و و فرش عرش به فلک/ نه در نگنجد صورت آن گرچه 

و  پاکانسینه پیروزی یمن به را الیقین عین و رایت بیندمی دور به و زنگ رنگ را از صیقل اهل مولوی که و آن جاست   

 گوید:آورد و میدرمی اهتزاز به بندان و زینت زیورآرایان بر زدایان چرک
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  عدد بی هم عدد با هم دلز  ابد/ جز تا نتابد  نقشی هر عکس    

 اندر او حجابی بی نماید / می برو نو کاید نقش هر ابد تا     

  درنگ بی  خوبی بینند دمی و رنگ/ هر بوی از اند رسته صیقل اهل  

  افراشتند الیقین عین رایت / بگذاشتند را علم و قشر نقش            

  یافتند آشنایی و بحر / نحر یافتند روشنایی و فکر رفت  

  برداشتند را فقر محو بگذاشتند/لیک را و فقه نحو چه گر  

  یافتست پذیرا را دلشان /  لوح تافتست جنتّ هشت نقوش تا  

 ( 7411- 7411)همان، دفتر اول، ابیات:  خدا صدق مَقعد و خال/ ساکنان و کرسیّ عرش از برترند  

 نگی ربی و صفتیآینه به را پیشگانو کدورت زدگانو زنگ خواهیمسمّی به را جویان اسم داستان، همین مقدمة در   

 را انبیا لومع مُعین،و بی مُعیدخطا، بیو بی کتابو بی ببینند خویشتن صفای در را خود صاف پاک ذات تا خواندفرامی

 کنند:    تذّوق

  جو آب اندر نه به باال دان مَه  / بجو را مسمّی رو خواندی اسم                

  یکسری هین ، زخود را خود کن پاک /بگذری خواهی و حرف ز نام گر      

 ... شو زنگ بی آینة ریاضت در / شو رنگ بی ز آهنی آهن همچون       

  خود صافِ پاکِ ذاتِ ببینی تا / خود اوصاف از کن صافی را خویش  

 ... و اوستا مُعیدو بی کتاببی /انبیا ِ علوم دل اندر بینی     

  آب حیات مشرب اندر که بل  /و رُوات احادیث و صحِیَفین بی 

 (7434 - 7421)همان، دفتر اول، ابیات:                                                                                                

از  ثانیا مهبط و موقف چنین دانشی باید پاک پس پیدایش علم از منظر آن بزرگ سترگ ، اوال جوششی است نه کسبی   

 آز و حرص و رذایل اخالقی باشد. مانند رومیان در داستان باال.

  (و سقف علم به قامت رنج آدمی دمیان به قامت علم و جهلآعیشت سقف م ) قدم: آثار در سیر.2-2

آن درخت را  نمیرد و شرح کردن شیخ سرّ ؛ن درخت کی هر که میوة آن درخت خوردآجستن »داستان در مولوی نظر    

 حمتها و زها و سختیشایستة این همه رنج  ،این مقال است که حرمت علم در دفتر دوم مثنوی گویای« دبا آن طالب مقلّ

عهده  دمیان ازآلی را در معیشت ل و تبدّهر تحوّ و بینددمیان را به قامت علم و جهل قایم میآچون سقف معیشت است ؛ ها 

 شوند:ران باز شناختهثان و متجبّمنشان از مخنّصفتان و حمزهداند تا رستم ة علم میو عدّ

 که درختی هست در هندوستان/  ستاناگفت دانایی برای د                   

 (7347 - 7344، دفتر دوم ، ابیات)همان نی هرگز بمرد ،نی شود او پیر / هر کسی کز میوة او خورد و بُرد            

قاصدی به هندوستان رهسپار  کهبرآن داشت قرارکرد و او بی پادشاه زمان را  ،آسای آنعجزهاثرات من درخت و آوصف 

 :ای در خور برای پادشاه بیاورد و به او عمر جاویدان ببخشدانگیزش تحفه؛ ازمیوة شگفتکندراز درخت را کشف تاکند 

 درخت و میوه اش شد عاشقی بر/  پادشاهی این شنید از صادقی          

 سوی هندوستان روان کرد از طلب / قاصدی دانا ز دیوان ادب           
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 جوو  گِرد هندوستان برای جست/  ها می گشت آن قاصد از او سال   

 (7342 -7343، دفتر دوم ، ابیات )همان  دشت هنی جزیره ماند و نی کوه و ن/ شهر شهر از بهر این مطلوب گشت  

 ؛شدمیهایی که متحملها و رنجرغم تعبگری آن، علیپرسان از معجزهآسا، پرسانآن قاصدِ جویای درختِ مسیح   

 ود:بکردهپاره ای امیدش را پارهو نقیض، پاک رشته ضعف، خبرهای ضدّ ،مطعون طاعنان و مجنون عاقالن هم بود و عجز

 ز مگر مجنون بندکین کی جوید ج/ هر کرا پرسید کردش ریشخند     

 در فالن اقلیم بس هول و سترگ/  سخر کای بزرگه تمی ستودندش ب 

 .....زپهن و هر شاخیش گب بس بلند و/ در فالن بیشه درختی هست سبز  

 خراالمر از طلبآعاجز آمد /  تعب ،چون بسی دید اندر آن غربت 

 نشدزان غرض غیر خبر پیدا       /هیچ از مقصود اثر پیدا نشد    

 (7321 -7333، دفتر دوم ، ابیات )همان    جستة او عاقبت ناجسته شد / رشتة امید او بگسسته شد   

رو اس امید ددتا شاید یأسش را به  رفتو پیش او  دید اما در بین راه شیخی را  شد؛داشت ناامید میقاصد اشک ریزان 

 سحاباشک می بارید مانند     /رفت پیش شیخ با چشم پر آب  کند:

 تسناامیدم وقت لطف این ساعت/    ت ستشیخا وقت رحم و رقّ: گفت 

 ؟رو با چیستت ؟چیست مطلوب تو/  تتگفت واگو کز چه نومیدیس 

 از برای جستن یک شاخسار/  شاهنشاه کردم اختیار : گفت 

 آب حیات میوة او مایة/   که درختی هست نادر در جهات     

 سخر این سرخوشانت جز که طنز و/  ان ها جستم ندیدم یک نش سال     

 این درخت علم باشد در علیم/   شیخ خندید و بگفتش ای سلیم      

 آب حیوانی ز دریای مُحیط/   بس بلند و بس شگرف و بس بسیط   

 (7311 -7311، دفتر دوم، ابیات )همان   ی بی بار و بر......نیزان ز شاخ مع/  ای بی خبر  ؛ صورت رفته ای ه تو ب   

 این درختی که تو این همه در پی اش متحمّل رنج فراوان شده ای همان علم است.آری 

 چون بدی بی ره زن و دیو لعین؟   /صابرین و صادقین و منفقین        

 علم و حکمت باطل و مندک بدی  /رستم و حمزه و مخنث یک بدی      

 (1121 -1127، دفتر ششم، ابیات  )همان   ن حکمت تهیستآاشد چو همه ره ب  /علم و حکمت بهر راه و بی رهیست    

و دنیا آکنده از راه و بی راه است و تشخیص و تمییز این دو به ید علم و حکمت است و اگر دنیا سراسر راه بود چه  

 نیازی به علم بود؟

 اصناف علوم:. 3

 مثبت و منفی  علوم.1-3

 (7111)همان، دفتر چهارم،  بیت        که تلخ و شیرین از ندا چنان هم   /دیهم ضالل از علم خیزد هم هُ        

بلکه گمراهی و ره یابی، تلخی و شیرینی، صدمه زنی و سود ؛ هدایت را به گردش در نمی آورد جام شربت ساقی علم فقط 

غزی، شرعی و غیر شرعی، دینی قشری و ممذموم،  دهی، چنان در پوستة علم درهم تنیده اند که علوم را در مقسم محمود و 
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نند م نبیچشها را به یک  چون بت نپرستند و همة دانش و دنیاوی..... می نهد تا جویندگان و پویندگان، علم را در معنای اعمّ

 و با همه یک نوع معامله نکنند که، در دکان مثنوی هر علمی قیمتی خاص دارد.

 علوم بنای آخر. 2-3 

 ها از قعر دریا یافتندرّ/ جامه های زرکشی را بافتن

 یا نجوم و علم طب و فلسفه / های علم هندسه ده کاریرخ

 ره به هفتم آسمان بر نیستش /که تعلق با همین دنیاستش 

 رستتکه عماد بود گاو و اش/خرستآعلم بنای  ،این همه

 نام آن کرده اند این گیجان رموز / بهر استبقای حیوان چند روز 

 (1214   -1211 :، دفتر چهارم، ابیات)همان    شلد را یا نآصاحب دل داند   /علم راه حق و علم منزلش 

و  رتقشان بر همین عالم و ره نبردن به هفتم آسمان  کم بهاطب و نجوم و کالم را به دلیل تعلّ فلسفه ونظیر مثنوی، علومی 

 کوشد.تر کردن گوهر انسان میتر و پر ارجکه برای صاف آوردشمارمیه ب یعلوم ر از تحرمتکم

 های اهل تن و اهل دلعلم. 3-3

 «سفارهایحمل »ی و سهمی از این نبرده اند ظّمی داند و صاحبان و واجدان علومی را که ح« او»و برای « هو»مولوی علم را از 

ه ای ا ذرّه بالی و سبک سیری آن خطاب می کند و توصیه می کند که هرگز مُشک علم را بر مَشک تن نزنند تا از سبک

 ها را نفشارد: کم نشود و سلسله های نخوت و زنجیره های آهنین تکبر دست و پای آن

 همچو نی دان مرکب کودک هال/وهم و فکر و حس را دراک شما

 های اهل تن احمالشان علم  /الشان های اهل دل حمّ علم

 یاری شود علم چون بر تن زند/علم چون بر دل زند  یاری شود

 بار باشد علم کان نبود ز هو  /« یحملُ اسفاره»گفت ایزد 

 (7421-22، دفتر نخست، ابیات )همان       آن نپاید همچو رنگ ماشطه/علم کان نبود ز هو بی واسطه

 علوم تحقیقی و علوم تقلیدی. 4-3

را در  ترین کاالها همین علوم تحقیقیفربهترین و سنجد و از گرانهرگز علم تحقیقی را هم کفه و هم رتبه تقلیدی نمی

ی ان معداند و اذمی قّر نهد. چون علوم تحقیقی را حق و تقلیدی ِراان مثنوی در معرض و  منظر سالکان و صادقان میدکّ

پاک ت که اسپر کردهپا و بیمرغِ علمِ تقلیدی، در یافتن و خواستن مشتری چنان او را بی« عاریگیِ»و « وبالی»کند که 

 است.قدرت پیمودن و پریدن را از وی نشانده

 چون بیابد مشتری خوش برفروخت/علم تقلیدی بود بهر فروخت

 (7211 -11  :ابیات دوم، ، دفتر)همان     دایماً بازار او با رونق است/مشتری علم تحقیقی حق است

 مرغ تقلیدت به پستی می چرد/ گرچه عقلت سوی باال می پرد

 (2723-2721، دفتر دوم، ابیات )همان   ته کان ماستسعاریه است و مانش/ل جان ماست علم تقلیدی وبا

 (2722، دفتر دوم، بیت )همان    کز نفور مستمع دارد فغان/علم تقلیدی و تعلیمی است آن 

 همچو طالب علم دنیای دنیست/چون پی دانه نه بهر روشنیست 
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 از این عالم خالصنی که تا باید / طالب علم است بهر عام و خاص

 ت بَردشگ که  نورش راند، از در چون/ همچو موشی  هر طرف سوراخ کرد

 هم در آن ظلمات جهدی می نمود  /که سوی دشت و نورش ره نبود چون

 برهد از موشی و چون مرغان شود  /گر خدایش پر دهد پر خرد 

 نا اُمید از رفتن راه سِماک  /ورنجوید پر بماند زیر خاک 

 عاشق روی خریداران بود /تاری که آن بی جان بودعلم گف

 (2472 -2471: ، دفتر دوم ، ابیات)همان   چون خریدارش نباشد مرد و رفت /فتزگرچه باشد وقت بحث علم 

اش  و موش کوری به تصویر می کشد که از رویت نور حقیقت سخت بیمناک است و بی طالب علم تقلیدی را چون خفّ

در عدم رغبت خریدارن و نبود بحث زفت می داند که ارزشمندی و ارجمندی خود را از شیفتگی  جان و فرسودگی آن را

 ی شنوندگان و گرمی بازار سخن و سخنوری کسب می کند، لذا بر برج سِماک و کمال ره نخواهد برد مگر اینایدیو ش

و با یک بال پریدن  ی بودنن حاصل کند و از ظنّکه بر کرسی تحقیق و یقین تکیه بزند و اعتماد و اعتبار خود را از یقینی بود

 برهد:

 پرستی ، به پرواز بناقص آمد ظنّ   /علم را دو پر، گمان را یک پر است 

 باز برپرد و گاهی با فزون  /مرغ یک پر زود افتد سرنگون 

 با یکی پر بر امید آشیان   /افت خیزان می رود مرغ گمان  

 (1211-1217 :، دفتر سوم، ابیات)همان   شد دو بر، آن مرغ یک پرپر گشود  /وارست رو نمود  چون ز ظنّ

ر سرو ره می دهد و رایحة مثوبت بین را چنان ب« توصیف و تمجید»کاشفان و واقفان علم تحقیقی و حضوری را بر گلستان 

 رتر نشاند:صورت شیفتگان عطشناک می ریزد تا خواب چنین فرخندگان را از عبادت بندگان  و بردگان ب

 بود.... بهچنان علمی که مستن آن  /نومِ عالمِ از عبادت بِه بود  

 (7313 -7331 :، دفتر ششم، ابیات)همان    طالبِ علمست غواص بِحار    /علم دریاییست بی حد و کنار

 او نگردد سیر، خود از جست و جو   /گر هزاران سال باشد عمر او 

 که منهومان هُمَان لَا یَنیَعانِ نای /کان رسول حق بگفت اندربیان 

 ها طالبُ العلم و تدبیر آن   /ها  طالب الدنیا و توفیر آن

 (7331-7334 :، دفتر ششم، ابیات)همان       غیر دنیا باشد این علم ای پدر  /پس درین قسمت چو بگماری نظر 

ارت بخش ِ خود چهرة افسردگان را لعل خندان داند که با عطرِ حراین نوع علم را چون شرابی معنوی از جامی خسروی می

 ا سمّن عسل شیرین را بآمبادا  .کند که مبادا چنین گوهر و جوهری در دست بدگوهران قرار بگیردکند و تأکید میمی

 آلوده کنید که : آغشته و« مصلحت»و « منفعت»زهرآکین 

 دست راه زنه دادن تیغی ب /فن آموختن  و بد گهر را علم     

 دسته به که آید علم ناکس را ب  /تیغ دادن در کف زنگی مست      

 مد در کف بد گوهرانآفتنه  /ن اعلم و مال و منصب و جاه و قر

 (1471-تا  1473 :، ابیاتچهارم، دفتر )همان   تا ستاند از کف مجنون سِتان /پس غزا زین فرض شد بر مؤمنان 
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 نقد علم. 4

قصة ریگ در جوال اعرابی و مالمت کردن آن فیلسوف » 3باشد نه مشکل ساز و خیال انگیز . علم باید راهگشا و چاره ساز*

 همین منظور است  :ه در دفتر دوم ناظر ب« او را

 دو جوال زفت از دانه پُری /یک عرابی بار کرده اشتری          

 یک حدیث انداز کرد او را سؤال  /او نشسته بر سر هر دو جوال   

 (7113   -7113)همان، دفتر دوم ، ابیات:       تبسُف و اندر آن پرسش بسی درها/   از وطن پرسید و آوردش بگفت   

ک گوید که یکند. اعرابی در پاسخ میرهگذرِ عالمی از اعرابی سوار بر اشتری از دو جوال پر بر روی مرکب سؤال می

؛ ابدیرا درمیشتر وی لنگی   واعرابی را نخورد. عالم که خنگی ست.  دیگری ریگ تا تعادل جوال بر هم ا جوالم گندم

 گوید:آورد و میدست حکمت از آستین نصیحت بیرون می

 فرهنگ را  یدر دگر ریز از پ     /ن تنگ را  آ گندمِ گفت نیمِ

 گفت شاباش ای حکیم اهل و حرّ /تا سبک گردد جوال و هم شتر 

 چنین عریان پیاده در لَغوبتو   /این چنین فکر دقیق و رای خوب

 ( 7132  -7132)همان، دفتر دوم ، ابیات:         کَش بر اشتر بر نشاند نیک مرد/مد بر حکیم و عزم کرد آرحمش 

سپاس  گنجید و به خاطرب شد که در پوست خود نمیر و متعجّن عالم چنان متحیّآگشایی اندیشی و مشکلاعرابی از چاره

 : کردپهننزد اوو سفرة سؤال را  شسوار شتر کرد ،از وی

 ه ای از حالِ خود هم شرح کنشمّ /باز گفتش ای حکیمِ خوش سخن 

 تو وزیری یا شهی برگوی راست /این چنین عقل و کفایت که تراست

 بنگر اندر حال و اندر جامه ام /ه ام گفت این هر دو نیم از عامّ

 ومکا گفت نه این و نه آن ما را / ؟گفت اشتر چند داری چند گاو

 و  محبوب پند  که توی تنها رَو/گفت پس از نقد پرسم نقد چند  

 عقل و دانش را گهر تو بر توست  /عالم با توست  کیمایی مسِّ

 در همه ملکم وجوه قوتِ شب /گفت واهلل نیست یا وجهَ العرب 

 روم جا  نآهر که نانی می دهد   /پا برهنه تن برهنه می دوم  

 (  7133  - 7114)همان، دفتر دوم ، ابیات:    نیست حاصل جز خیال و دردسر...  /مرا زین حکمت و فضل و هنر  مر

اعرابی که عالمِ حکیم را سوار بر شتر کرده بود و سوار شدن اشترِ علم و حکمت را بر حکیم و عدل چاره سازی و مشکل 

 شد از شتر پیاده کرد و با عتاب و خطاب او را گفت:گشایی آن در عرصة معیشت و طبیعت نیک واقف 

 نطق تو شومست بر اهل زَمَن /من  دور بَر آن حکمت شومت ز    

                                                           
یده است، پرس افکار دینی به سر آمده ةبود و از او شنیده بود که دور علم مالقات کردهة آیند کتاب ةبا ارنست رنان، نویسند 1881ال . رومن روالن در س 6

ا ه نخواهند توانست علم ربرند و این عدّ کنند و ... به سختی رنج مییف از این که خود را تنها حسّ میکنید که بسیاری از افراد ضعآیا گمان نمی»بود: 

د کرده خراگر این افراد ناتوانند و علم آن ها را زیر بار خود » بود:دادهاعتنایی جوابرنان با لبخندی حاکی از بی« د؟  ل کنند و در زندگی به کار بندنتحمّ

 (24-23: 1311ژان فوراستیه، «)برند...است به جهنّم که رنج می
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 من وا پس روم ؛ور ترا ره پیش/  یا تو آن سو رو من این سو می دوم  

 به بود زین حیله های مرد ریگ /یک جوالم گندم و دیگر ز ریگ     

 قیستکه دلم با برگ و جانم متّ /ی است احمقی ام بس مبارک احمق   

 جهد کن تا از تو حکمت کم شود /ت شقاوت کم شود کگر تو خواهی    

 حکمتی نی فیض نور ذوالجالل /خیال  حکمتی کز طبع زاید و ز     

 حکمت دینی برد فوق فلک  /و شک  حکمت دنیا فزاید ظنّ   

 پیشینان بر فزوده خویش بر /زوبعان زیرک آخر زمان       

 ها و مکرها آموخته فعل  / حیله آموزان جگرها سوخته    

 ان بود اکسیر سودکباد داده / جود  صبر و ایثار و سخای نفس و  

 (7211تا  7113 :، ابیاتدوم، دفتر )همان    راه آن باشد که پیش آید شهی /فکر آن باشد که بگشاید دهی   

 حی نبیوممنوعیت غرور در برابر . 5

ان را مگستراند و هم متواضعان و متعلّمیهم سایة تواضع را  .به همان اندازه فروتن است باشد؛درخت علم هر چقدر پر ثمر

و به  رعلمی است که آدمی را بر اریکة نخوت و تکبّ« الینفع»یکی از مصادیق علم  .خواندمندی از خویشتن فرا میبه بهره

شری همچو کنعان فریفته و آلودة علم ب را از طالب صالح بستاند تا« من و مایی»ید علم با. ر می نشاندتبعش محنت و تجبّ

ای هقلّبه کند و میوح امتناعناز رفتن به داخل کشتی  ؛غیر یقینی نشود. کنعان به دلیل تجربة خامی که از طغیان سیل داشت

 ود.شش منجرمیتبرابر علم وحی به هالکا غرور و نخوتش در د که سابقة سیل گرفتگی را نداشته امّربمیپناه

 که غرورش داد نفس زیرکش/همچو کنعان سر زکشتی وامکش       

 ت نوحم چرا باید کشید..........منّ  /یم بر سرکوه رشید آکه بر          

 تا طمع در نوح و کشتی دوختی  /کاشکی او آشنا نآموختی         

 چو طفالن چنگ در مادر زدیتا  /کاش چون طفل از حیل جاهل بدی  

 (1423-1412 :، دفتر چهارم، ابیات1737)مولوی ،   دی از وَلیوعلم وحی دل رُب  /یا به علم نقل کم بودی ملی   

کند که ای کاش او از ابتدا غافل و جاهل بود و شنا را یاد نمی آرزومی ؛سوزدلوی که دلش بر کنعان و کنعانیان میمو

ی کرد، کاش به علم نقلآالیش و خالی از هر گونه چالش بود تا مادر خود را رها نمیساده و بی گرفت، کاش مانند طفل،

ی ئبی استقراهم تجر ا حیف! علمی که آنرا برباید. امّ نهاد تا علم وحی بتواند بر دلش بتابد و آنتر ارج و وقع میو قولی کم

 خاضع نباشد؟  ِ، چگونه می تواند در برابر وحی نبی

 مانهابلهی صاقانه بر زیرکی متکلّ جترجی.  6

 فوز ساخت از کُه عاصم سفینة /ز کبر و ناشناخت   نه چو کنعان کو

 و آن مراد را بُده حاضر بجیب   /علم تیر اندازیش آمد حجاب 

 گشته رهرو را چو غول و راهزن   /ای بسا علم و ذکاوات و فطن  

 وفی می رهندفیلس تا ز شرّ  /تر اصحاب جنت ابلهند   بیش

 تا کند رحمت بتو هر دم نزول  /خویش را عریان کن از فضل و فضول 
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 زیرکی بگذار و با گولی بساز  /شکستست و نیاز   زیرکی ضدّ

 تا چه خواهد زیرکی را پاک باز    /زیرکی دان دامِ بُرد و طمع و گاز 

 (2731-2714، دفتر ششم، ابیات مان)ه     ابلهان از صنع در صانع شده   /زیرکان با صنعتی قانع شده  

در  ند وکاری میایمان خویشتن طربناکی و طرّ دمیده در جا بر سعادت رسته از اقاویل متکلمان و فیلسوفان ودر همین    

ه با زیرکی نهد کف بر دهن میر و تأسّن زیرکان انگشت تحیّآحال  کند و بررمیآنان تصوّ فردوس برین بهترین جا را بر

 دهد که :اند و در همان لحظه ندامیاند و در چکاچک شمشیر عقل  حسابگر نهادهکردهایمان خود را قیچیخود 

 رستگی زین ابلهی یابی و بس /رو سپس میخویش ابله کن تبع 

 بهر این گفتست سلطان البشر  /اکثر اهل الجنه البُله ای پدر 

 (1421-1411 :، ابیاتچهارم، دفتر )همان      د دل درستابلهی شو تا بمان /زیرکی چون کبر و باد انگیز تست 

 محدودیت علم نحو)ظاهری( در برابر علم محو. 7

قب  ن داستان نحوی و کشتیبان تمثیل و سمبل دیگری برای ظاهر بینان و پوست جویانِ مغز کُش  است که بجای نقد و    

اد می ر، نصف عمر کشتیبان را بر بعالم نحو در اوج نخوت و تکبّمعنی و محتوا  نَقلِ قالب و لفظ کنند و در این داستان 

عمر نحوی دان فنای آب پاک گستر می  موزی می طلبد نه نحو آموزی، لذا کلّآکه دریانوردی محو دهد غافل از این

 جا به تصویر می کشد: شود و مولوی چقدر نیکو، تواضع عالمانه و تفاخر جاهالنه را در این

 انرگر تو محوی بی خطر در آب   /جا بدان د نه نحو اینیامی بمحو      

 دریا کی رهد ور بود زنده ز /بر سر نهد  آب دریا مرده را        

 بحر اسرارت نهد بر فرق سر  /چون بمردی تو ز اوصاف بشر      

 این زمان چون خر برین یخ مانده ای  /می خوانده ای  رای که خلقان را تو خ

 ک فنای این جهان بین و وین زمانن   /زمانی در جهان  عالمةتو  گر       

 موختیمآتا شما را نحو محو  /مرد نحوی را از آن در دوختیم       

 (2343-2322: ، دفتر نخست، ابیات)همان   کم آمد یابی ای یار شگرف در  /صرف صرف  نحو فقه فقه و نحو و    

ق است با فالکت و هالکت، در ونهد و در برابر دریا اظهار وجود مساوی و مساب دریا مرده را بر سر میآکه  چنان هم

عتراف بر تواضع یعنی، ا پس برابر علم هم باید خاضع و ساکت بود و مردن در برابر عالمان معنای دقیق تواضع علمی است

یابی در دریای علم را با لباس انوری و مرجکردن و دوباره به آن ختم نمودن. همو غوطهدانم شروععجز خویشتن، از نمی

ولی نشاند که طریقشان نه قدر صدر می بیند و از میان همة علوم، فقر و عاشقی راکبر و کین امری ناممکن و نامطلوب می

 ت قایم و راسخ است :است نه فعلی، بلکه به صحبت و همّ

 مَلبَس ذل پوش در آموختن /پس لباس کبر بیرون کن ز تن          

 حرفت آموزی طریقش فعلی است /علم آموزی طریقش قولی است          

 نی زبانت کار می آید نه دست  /صحبت قائم استه فقر خواهی آن ب       

 نی ز راه دفتر و نی از زبان   /جان  دانشِ آن را ستاند جان ز        

 (1131-1132 :، دفتر پنجم، ابیات )همان     رمز دانی نیست سالک را هنوز  /در دل سالک اگر هست آن رموز     
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 (2371 :، دفتر نخست، بیت)همان   برگ و راهدانش فقر ست زو   /زین همه انوع دانش روز مرگ       

ت که چرا انگیخی دیگر پیوسته موالنا را برمییاز سو ویاللت ضکرامت و قداست انسانیت آدمی از یک سو و حقارت و 

خود  تمُطاع وی هستند عزّ بر سر و گردن دارد و عقل و تدبیر و هوش مُسخر و« طوق اعطیناک»و « نامتاج کرّ»انسانی که 

 فروشد چرا؟کال بر علمی اندک میرا با اعتماد و اتّ

 (2347 :، دفتر سوم، بیت)همان   «الیعلمون»گفت ایزد در نبی   /از پی این عاقالن ذوفنون           

 چون چنینی خویش را ارزان فروش /ات  و هوش  ای غالمت عقل و تدبیر   

 ت باده کشی...چرا خود منّ تو   /تو خوشی و خوبی و کان هر خوشی    

 ...عالم از ما هست نی ما ازو   /نی ما ازو   مست شدما باده از       

 (7213-7213: ،دفتر پنجم، ابیات  )همان    در سه گز تن عالمی پنهان شده   /بحر علمی در نمی پنهان شده      

جز خویشتن خویش،  تقوا است، عالمانی که برهمه چیز واقفندبی وعمل مشمول و محصول عالمان بی« الیعلمون»آری 

ا قیمت نهند امّکه خودشان حورند یا عجوز، بر همة معارف و مکاتب قیمت می داننداما نمی دانندمی یجوز و الیجوز را

 فروشند:دانند و خویشتن را ارزان میا نمیمعرفه النفس ر

 غرق بیکاریست جانش تا به حلق... /ند خلق  دگوید از کارم برآور        

 جان خود را می نداند آن ظلوم  /صد هزاران فضل داند از علوم     

 در بیان جوهر خود چون خری  /داند او خاصیت هر جوهری         

 خود ندانی تو یجوزی یا عجوز /ال یجوزو همی دانم یجوز ه ک       

 تو روا یا ناروا   این بین تونیک    /لیک   این روا آن نا روا دانی و    

 قیمت خود را ندانی احمقی است    /قیمت هر کاله می دانی که چیست      

 یا ناشسته ای تو ننگری سعدی /ها دانسته ای   سعدها و نخس     

 (234-2324 :، دفتر سوم ، ابیات)همان    وم دینیم در ا که بدانم من کی   /ها اینست این  جان جمله علم       

ری ننهد از شناسی و خود باوکند، دانشی که بدایت را بر خویشتندانش کلیدی است که دروازة خویشتن شناسی را بازمی

 رآنو گره زدن بهای خالی و عاری سرکیسه از ها های تهی و گره گشودن از آنقفلنظر شخصی مثل مولوی باز و بستن 

 شناسی آدم را بگشایند:خویشتن شوند تا عقدة گلوی ناگسیلهاست وی معتقد است که همة علوم باید 

 عقدة سخت است بر کیسه تهی   /ای منتهی ها را بگشاده گیرعقده

 عقدة چندی دگر بگشاده گیر/درگشاد عقده ها گشتی توپیر 

 که بدانی که خسی یا نیک بخت /وی ماست سخت عقده ای کان بر گل

 (231-243 : دفتر پنجم، ابیات،1737، )همان   خود را دان کزان نبود گریز حدّ   /ته گیر نساعیان و عرض را دا حدّ

می پرستند و همه چیز و همه کس را در میزان و معیار عقل  رااز سوی دیگر موالنا همیشه عاقالن را که بت عقل و علم 

تمکینی و چوبین بودن عصای استدالالت را بر بی کشاند و آناننهند بر محکمة وعظ و پند میوی و علم حصولی میجز

 ها بسنجد:آگاهاند که مبادا محبوب را هم در همین حصارها و حفاظمی

 پای چوبین سخت بی تمکین بود....  /پای استداللیان چوبین بود 
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 (2173 – 2123 : ، ابیاتاول، دفتر  )همانا جلیلنآن عصا که دادشان بی /عصا چه بود قیاسات و دلیل این

 ترین سخن موالنا  دربارة دانش : . مهم8

شود؛  این است که اوّال: محبّت، زادة دانش ترین سخن موالنا  دربارة دانش مستفادمیچه از توضیح موالنا به عنوان مهمآن

 لید عشق پردازد و رابطة عاشقانه با محبوب حاجت به دانش دارد:تواند به تواست  ثانیا: دانش ناقص نمی

 این محبّت هم نتیجة دانش است/ کی گزافه بر چنین تختی نشست 

 (1277- 1272دانش ناقص کجا این عشق زاد /   عشق زاید ناقص اما بر جماد     )همان، دفتر دوم، ابیات: 

 (713:  1)سبزواری مال هادی،  ج «     معرفت مقامات عالیه میسر نگردد دانش وبلی بی»لذا به تعبیر مال هادی سبزواری 

 (1112دفتر دوم، بیت:1737این سخن ناقص بماند و بی قرار / دل ندارم ،بی دلم ،معذوردار )همان ،               

 گیری:نتیجه

ای آن ر علم؛ مبادی، مبانی، تاثیرها و تاثّرهتوانسته از کنامولوی به مثابه عارفی عاشق، عالمی عامل و فکوری مسلم؛ نمی   

شود. ثانیا: تفاوت آدمیان را میروید و پروردهتفاوت بگذرد  لذا علم از منظر وی اوّال: در دل و ذهنی عاری از رذائل میبی

ورزی  محبّت کند. ثالثا: علم، پیش درآمد هر اقدامی من جمله عاشقی ومیبا دیگر موجودات و حیوانات همین علم تعیین

هد. خامسا : دگشا باشد تا بتواند کارامدی خود را در حلّ مشکالت معیشتی آدمیان نشاناست. رابعا: علم باید راهنما و گره

، که از منظر آن بزرگعلم عبارت است از خودشناسی و دانستن این که آدمی نباید خود را ارزان بفروشد و النّهایه این

 لم و معرفت ما قائم و راسخ است.سقف معیشت ما بر ستون ع
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