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 چکیده
در این مقاله بر آن هستیم اندیشة گرفتاری روح در مادّه و لزوم نجات آن را در دفتر چهاارم منناوی بررسای و ردّ  اای آیاین      

به دو مبدأ خیر و شر در هستی )ثنویّا(( اسا( کاه در     اعتقاد، باورهای کیش گنوسیاز جمله گنوسی را در آن مشخّص کنیم. 
سایر ابعاد هستی و از جمله وجود انسان بازتاب یافته اس(. این باور دوگانگی و کشمکش خیر و شر در وجود انسان و لازوم  

 ةباه شایو   لاه ویسندگان این مقادر مننوی بازتاب داشته اس(. نبه واسطة عرفان الهی وجود معرف( در جه( رهایی روح الهی، 
ای، با بررسی شواهد این اندیشه در دفتر چهارم مننوی، میزان تطابق اندیشه موالنا باا ایان بااور گنوسای را بررسای و       کتابخانه

نتایج حاکی از آن اس( کاه برخای الاول و     د.ان ودهر این بخش از مننوی را بازنمدگنوسی  ةاندیشمولوی از ری  ذیمیزان تأثیر
اس(؛ ازجمله جدایی و تقابا  روح و جسام، فراموشای روح از     وسی در دفتر چهارم مننوی بازتاب یافتهخطوط این اندیشة گن

  ال  الهی، لزوم بازگش( روح به ال  خود، لزوم معرف( به ال  برای بازگش(، لزوم وجود  یر یا راهنما برای بازگش(.  
 

 .جاتمثنوی معنوی، گنوسیس، روح الهی، روح حیوانی، ن: واژگان کلیدی
. 

 مقدمه. 1
 تبیین موضوع 1-1
« ، الاطححی اسا( کاه در لادر مسایوی( روات یافا(.      «عرفان و معرف(»گنوس )گنوسیس یا غنوص( به معنی »

هاای   هاای آیاین   ( این کیش، نه یک آیین اعتقادی مستق ، بلکاه مکتبای التقااای از آماوزه    81:  8811)اسماعی   ور، 
های متعدّد تقسیم شاده   النّهرین اس( که خود به مکاتب و نوله یهودی، مصری و بینباستانی، از جمله ایرانی،یونانی، 

در خصوص مبادأ و   هایی چون کیش مانی، شک  یک آیین اعتقادی خاص به خود گرفته اس(. و تنها در قالب کیش
ه السّاحم(  خاستگاه این کیش، بوث بسیار اس(، اما به نظر برخی موققاان، باه قبا  از مایحد حمارت مسای  )علیا       

های بسیاری  یارو کایش گنوسای شادند، اماا کایش مزباور         ههای نخستین مسیوی( فرق هرچند در سده» :گردد برمی
دینی یهودی، مصری، بابلی، یونانی، ساوری و ایرانای    –ای از عقاید فلسفی  تر داش( و در واقع، آمیزه ای کهن  یشینه
 (71اوت این کیش، دو قرن اوّل عصر مسیوی بود. )همان :  ها و دوران فعّالی( ة( اما عمد81)همان : « بود.

دوگانگی در جهان خلق( اس(؛ یعنی دنیای خیر و ناور و  »های منعکس شده در مکاتب گنوسی،  از جمله اندیشه
هاای ایاران باساتان؛ یعنای زروانای، مهر رساتی و        برخی موققان، برگرفتاه از آیاین   ةکه به عقید« دنیای شر و ظلم(

های ادوار بعدی نیز بدون ارتباط با آیین زروانی نباوده اسا( و    جالب توجّه این که مذهب گنوستیک»س(: زرتشتی ا
( یکای از  83:  8811)جحلی مقادم،  « های گنوستیکی تأثیری نیرومند داشته اس(. ها بر جنبش به گفته بویس این آیین

خداشناسای ثناوی در   »لق و دیگری شرّ مطلق اسا(.  این ابعاد این تأثیر، قای  بودن به دو خدا اس( که یکی خیر مط
ایران، در برابر دیدگاه خردگرای یونانی نسب( به جهان و کاینات قرار داش( و نویسندگان گنوسای، آن را باه عناوان    
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( این تأثیر ذیری از ادیان ایرانی تا حدّی اس( کاه  71: 8811اسماعی   ور، «) ال  بنیادی نظام فکری خود برگزیدند.
ناور و ظلما(، خیار و     ة( جاوداننامند که در آن ثنویّ می« گنوسی ایرانی»ققین، این دسته از باورهای گنوسی را مو»

( این باور به دو خدای خیر و شر، تمام ابعاد دیگر 83:  8833هادی نا، «)شر، خدا و شیطان مقاب  یکدیگر قرار دارند.
سرش( آدمی نیاز دوگاناه و   » :مله این ابعاد، وجود انسان اس(از ج؛ هستی را به دو بعد خیر و شر تقسیم کرده اس(

 (  77:  8811 ور،  )اسماعی .« شام  جزوی مادّی و فانی و جزو دیگرش روحانی اس( ... 

در ایان  » ... این باور ثنوی، منجر به باور کشمکش و جدال بین این دو نیرو جه(  یاروزی بار یکادیگر شاد و     
که شک  نمادین نور و ظلم( به خود گرفته بودند، برای کسب اقتدار، با هم ساتیزه مای   نبردگاه، نیروهای خیر و شر 

( در وجود انسان، در این نبرد، نیروهای مادّی و شر بر آنناد تاا روح الهای و ناوری انساان را در      71: همان« )کردند.
این نبرد، گمراهای و بادبختی انساانر گرفتاار در جهاان ماادیر  ار از         ةظلمات مادّه و جسم نگه دارند و لذا جان مای

عرفان گنوسی چناان تماادی باین روح و مااده، باین ناور و       »او از بند این دنیای مادی بود. « نجات»ظلم(، و لزوم 
دیگار را  دید و در ورای دنیای شر دنیاایی   یاف( که نجات انسان را جز در رهایی از زندان ماده ممکن نمی ظلم( می

ب : 8817کاوب،   )زریان « ساخ(. شد و نجات ابدی را ممکن می نگریس( که با  ایان یافتن دنیای کنونی آغاز می می
نیا  باه نجاات    » ... ( اما ابزار این نجات، در مکاتب گنوسی یونانی، عق  و فلسفه بود و در مکاتب گنوسی شرقی، 1

 )همان(« د...ش فردی هم از اریق ریاض( و معرف( ممکن شمرده می
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اس(. در این مقاله بر آن هستیم تجلّی  گر شده این اندیشه در ادب عرفانی فارسی و به تبع آن، در مننوی معنوی جلوه
این اندیشه را در دفتر چهارم مننوی بررسی و تبیین کنیم. لذا در این  ژوهش، به ایان مساأله خاواهیم  رداخا( کاه      

تار در دفتار    ه حدی اس( و کدام الاول ایان اندیشاه بایش    تأثیر ذیری مولوی از اندیشة گنوسی نجات روح در چ»
 «  اس(؟ چهارم مننوی بازتاب یافته

 
 پیشینة تحقیق 9-1
نیاز   ایش از ایان دو مقالاه    کوب در این موضوع آمده،  ای که از در آثار اساتیدی چون زرّین های  راکنده جز نوشته به

ابوالقاسم که « مننوی معنوی و اشعار گنوسی ةدیباچبررسی تطبیقی »، نخس( .چاپ شده اس(نزدیک به این موضوع 
ایران شناخ( و دومی، نوری سادات شاهنگیان، استاد ادیان و عرفان دانشگاه الزّهارا، باا عناوان     ة ور در مجلّ اسماعی 

ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شاهیدباهنر   ةدانشکد ةنشریّ 18شمارة بهار در « داستان روح در مننوی و متون گنوسی»
باه قلام   « مروارید جان در لدف تن، سمبولی گنوسی در شعر فارسی»تو( عنوان نیز ای  مقالهاند.  چاپ کرده کرمان

هادف از  علوم انسانی دانشگاه سمنان به چاپ رسایده اسا(.    ةدانشکد ةمجلّ 11زمستان  57مریم حسینی در شماره 
و  اسا(  هاا  در دفتر چهارم مننوی، با تکیه بر مصادیق و سامب   روح ( تا نجاتسیر کلّی فرایند ثنویّ تبیین ،مقالهاین 

 حاضر متفاوت اس(.   ةمقال ةلذا شیوه و مودود
 
 بحث. 2

 بازتاب ثنویّت گنوسی در تصوّف و عرفان اسالمی   1-2
هاا و   از راه کشف و شاهود، بعادها عرفاان    ویژه هاین داستانر تقاب  بین خیر و شر و اسارت روح و لزوم نجات آن، ب

( را 55الاف :   8817کاوب،   )زریان « حکم( اشاراقی مسالمین  »های  س از خود، از جمله عرفان اسحمی و  حکم(
تو( تأثیر قرار داد. موقّقان در باب این که این تأثیرگذاری از کجاا و چگوناه آغااز شاد، نظارات متفااوتی دارناد.        

هاا و آرای فلسافی، دینای و     عطف این تأثیر ذیری را رونق گرفتن بازار تباادل اندیشاه   الف( نقطه 8817کوب ) زرین
مان اسحم از یک سو و علماء یهاود  کنرت مجالس مناظره که بین متکلّ»داند:  حکمی در بغداد در قرن دوم هجری می
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ه هم کم و بایش باا   و لوفیّاد داد نیز سبب شد که زهّ و نصاری و مجوس و مانویه از سوی دیگر، در بغداد روی می
مقاالت اه  دیانات سروکار  یدا کنند و ارق و الولی که خود در معرف( یافته بودند تکمیا  کنناد و ظااهراد بادین     

و با افکار افحاون و فیناغورس و همچنین باا آراء گنوسای و    –شیخ یونانی  –گونه بود که لوفیه با تعالیم افلواین 
بودایی آشنایی یافتند و دانسته یا ندانسته چیزهایی هم از آنها اخذ کردند که سبب توساعه و غناای تعاالیم خودشاان     

( یکی از مکاتب گنوسی، مکتب هرمسی مصر اسا( کاه باه ااور غیرمساتقیم، از      71:  8817کوب الف.  زرین«)شد.
از دو مرکز بغداد » .بغداد و البتّه حرّان، بر اندیشمندان حوزه فلسفه و عرفان اسحمی تأثیرگذار بوده اس( ةن حوزهمی

و حرّان بود که ادبیات هرمسی در سراسر دنیای اسحم از همان قرن دوم هجاری گساترش  یادا کارد؛ و زماانی کاه       
ربی ظهور کردند، عقایاد هرمسای تقریبااد در تفکار اساحمی      متفکرانی از قبی  ابن سینا، ابن افی ، سهروردی و ابن ع

 (  831و  838:  8818) ورنامداریان، « جذب شده بود که آن متفکران مواد فکری خود را از آن اخذ کردند.
برخی نیز بر آن هستند که این عقاید قب  از اسحم، به ااور غیرمساتقیم و ناخودآگااه و از اریاق یکای دیگار از       

سی، یعنی مانوی که قب  از اسحم و در زماان ساساانیان در ایاران روات  یادا کارده باود، در اعتقاادات        های گنو کیش
ها و  انسان ة. دلی  این توفیق کیش مانی و روات آن در بین ایرانیان، نگاه برابر این کیش به هماس(ایرانیان نفوذ کرده 

ها بار یکادیگر اسا(. ایان در حاالی         برتری انسانزهد در جه( تعالی مراتب معنوی اس(؛ مراتبی که عام ةتولی
کردند.  اس( که حاکمان سیاسی و دینی زمان او، زندگی اشرافی داشته، به سایر مردم به دید موجودات  س( نگاه می

برخی از معتقدات یهاود  » ... داند:  های دیگر بر تصوف اسحمی را همین کیش مانی می تأثیر آیین ةسعید نفیسی واسط
ف ایران شده اند.  اس ایان افکاار را متصاوّفة     اند و از آنجا وارد تصوّ اری و یونانیان در دین مانی اثری گذاشتهو نص

 نفیسای ( 851:  8817نفیسای،  «)اناد.  اند و از آیین مانی اقتباس کرده ایران مستقیماد از یهود و نصاری و یونانیان نگرفته
مانویاان باه فکار ناورانی و حاس      »... داند:  همین تقاب  نور و ظلم( میاین معتقدات را  های هنمونیکی از در ادامه، 

نورانی و هوش نورانی و در برابر آن به فکر ظلمانی و حس ظلمانی و هوش ظلمانی معتقد بوده اناد متصاوفه ایاران    
( بارتلس نیاز باه    857و851)همان : « اند.  دانسته نیز به نور ابیض و نور اسود معتقد بوده اند و شیطان را نور اسود می

هاا   گنوساتیک »اسحمی اشاره کارده اسا(:    ةثنوی گنوسی و تأثیر آن در آرای لوفی ةه و روح در اندیشاین تقاب  مادّ
ای دوگاناه کاه هام بار بادن        دیاده  –باور دارند که انسان از سه عنصر ساخته شده اس(: عنصر مادی یا بدن، نفس 

ر خدایی سرش( انسان.  ژواک و انین این تعلیمات را نیاز در نظریاات   و روح عنص –کند و هم بر روح  سنگینی می
 ة( که دو عنصر مادّه و روح، به عنوان نیروهای تعیین کنند53: 8815برتلس، «)برخی از لوفیان مشاهده خواهیم کرد.

در »نور مومدی را توسا  اخاوان الصّافا،     ةوجود انسان، کامحد در برابر و در تماد با هم قرار دارند. او  یدایش نظری
 (  17داند. )همان :  می« گرایی زیر تأثیر نظریات گنوسی و مانی
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دهناده از   این دوگانگی در روح الهی و ماده )روح ظلمانی یا حیوانی(، نور و ظلم( و نیروهای شر و نیاروی تعاالی  
تار و باا    شارعی اساحمی، متعاادل    ةبه متون عرفانی اسحمی نیز راه  یدا کرده و البتاه باا گارفتن لابغ    ف اریق تصوّ

سمب  مروارید جان در لادف  »هایی در این آثار جلوه گر شده اس(. از جمله این جلوه های ثنوی( گنوسی،  تفاوت
گنوسای   ةاز تماثیا  وارده از اندیشا   موققاان  ةکه از تماثی  رایج در شعر و ادب فارسی اس( که به عقیاد « تن اس(
 اس(.

های قرآن و سنّ(، از این تأثیر اذیری متاون    مننوی معنوی هم با وجود تأکید مولوی بر استوار بودن آن بر اندیشه
باه   ةگنوسی را در این اثر بزرگ عرفانی  یدا کرد. در ایان گنجینا   ةتوان خطوای از اندیش عارفانه مستننی نبوده و می

تاوان معجاونی از    ( مای 5:  8818)عبدالوکیم، « منشور بلورین کنیرالوجه » فه عبدالوکیم، موقق اه  هند، تعبیر خلی
ها، اندیشة گرفتاری تا نجاات   ازجمله این اندیشههای ادیان و مکاتب مختلف فکری و فلسفی را مشاهده کرد.  اندیشه

   های آن را باید در مکتب گنوسی جس(.  روح اس( که ریشه
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 وارة گرفتاری تا نجات روح و بازتاب آن در متون عرفانی و مثنوی داستان 9-2

مصری هبوط روح و هرمسی  ةمسیویر تمایز میان روح و نفس، آموز ةثنویّ( ایرانی، در آیین گنوسی، با آموزة اندیش
را باه وجاود آورده اسا(.    « گرفتااری روح تاا نجاات آن   » ةوار الال( معرف( در راه نجات روح درآمیخته و داستان

به این شرح اس( که سرشا( انساان از   « گرفتاری روح در ماده و لزوم نجات آن با معرف( )گنوس(»داستان گنوسی 
خواهد تا  ای الهی اس(. این بارقه می ای روح و بارقه دو بعد مادّی )ظلم(( و روحانی )نور( اس(. بعد روحانی،  اره

مادّه بیرون آمده و به ال  الهی خود بازگردد. اما دیوانر ساکن در سپهرها راه او را به آسامان بساته و ماانع اویناد.     از 
خواهند او را دوباره به جسم مادّی برگردانند و دوباره تجسّد بخشند. این جاس( که فق  آگاهی)گنوسایس(   ها می آن

یک منجی  ةبخش، از اریق کشف و شهود )اشراق( یا به واسط اتتواند او را نجات دهد. این معرف( نج اس( که می
بخشاد؛   شود. البتّه منجی، خود، رستگاری نمی که از نظر برخی از مکاتب گنوسی، مسی  یا عیسی نام دارد، موقّق می

واره  ان( با کمی دقّ(، در ایان داسات  77:  8811بخش اس(. )اسماعی   ور،  آورد، نجات بلکه معرفتی که به ارمغان می
 اند:   که در متون عرفانیر ما، از جمله مننوی معنوی بازتاب یافتهوجود دارد  چند ال ر مهم

 جدایی روح از جسم و جهان ماده،  -8

  ستی ماده و الال( نوری روح،  -5

 ، و فراموشی ال  روحانی گرفتاری روح در جسم و ماده -8

 تحش روح در جه( بازگش( به مبدأ نور،  -1

 های روح در راه بازگش( به اللش،   گرفتاری -7

 لزوم معرف( روح به خود و الال( نوریش،   -8

لزوم تحش روح در بازگش( به ال  با تکیه بر کشف و شهود )اشراق( یا  یوند با منباع ناوری برتار )انساان      -1
 کام (.  

متاون عرفاانی    داستان دورماندن روح از ال  و بازجس( روزگار ول ، چه به تمنی  و چه به غیر آن، در ساایر 
فارسی و دفاتر قبلی مننوی سابقه دارد. داستان دور شدن و هجران روح از جوار قارب الهای در مرلاادالعباد بسایار     

العاالمین بعاالم قالاب و     بدانک چون روح انسان را از قرب( و جوار ربّ: »؛ با این شرح کهشبیه داستان گنوسی اس(
گااه   ... تا آن ساختند، بر جملگی عوالم ملک و ملکوت عبور دادند، ق میسرای دنیا تعلّ آشیان عنالر و وحش( ظلم(
رچیاز در هرعاالم اگرچاه    ه قالب  یوس(، هفتادهزار حجاب نورانی و ظلمانی  دید آمده بود، چه نگرش او بهه که ب

دة سبب کمال او خواس( بود، حال را هریک او را حجابی شد، تاا بواساطة آن حجاب از مطالعاة ملکاوت و مشااه      
جمال احدیّ( و ذوق مخاابة حق و شرف قرب( موروم ماند، و از اعلی علیّین قرب( به اسف  سافلین ابیع( افتااد.  

واساطه،   ... و بدین روزی چند مختصر که بدین قالب تعلّق گرف( آن روح  اک که چندین هزار ساال در خااص بای   
ا فراموش کرد... اگر نه بشومی ایان حجاب باودی    شرف قرب( یافته بود چندان حجب  دید آورد که بکلّی آن دولته

 (  835و  838:  8813)نجم رازی، .« چندین فراموشکار نشدی... 
البتاه باا    –باز و کمپیر زن در دفتار دوم، هماین ممامون     ةدر داستان شاه و کنیزک در ابتدای دفتر اوّل و در قصّ

یزک و در دومی، باز، نماد روح اس(. البتّه داساتان  به تصویر کشیده شده اس(. در اوّلی، کن -شخصی( های متفاوت 
عطّاار نیاز روایا( شاده اسا(.       ةکمپیرزن،  یش از مننوی در کشف الموجوب هجویری و اسرارنام ةباز شاه در خان
رک. (. و شخصیّ( باز در عق  سرخ شیخ اشراق، سرنوشتی چون بااز داساتان مولاوی دارد. )   888:  8818)فروزانفر، 
 (17 – 81:  8833،  ورنامداریان
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شکای( هجران روح و اشاتیاق  س( و در ای آن موالنا از زبان این نی ا نامه موسوب و تفصی  همان نی« تطوی »آن 
کاوب،   )زرین« دارد. وی را برای بازگش( به خدا، بازگش( بدانچه تعلقات مادی وی را از آن جدا کرده اس( بیان می

مبنای این اندیشه، تمایز بین روح و جسم در وجود انسان و تقاب  نور و ظلما( در ایان دو اسا(. بار      (58:  8811
 داند:  و جان را نور آن و اساس این چراغ را خواب و خور و نیازهای دنیوی می همین مبنا، مولوی، تن را چراغ

                آن چراغ ایان تان بداود ناورش چاو جاان       
 آن چاااراغ شاااش فتیلاااة ایااان حاااواس 

                     

 هساااا( موتااااات فتیاااا  و ایاااان و آن 
 جملگاای باار خااواب و خااور دارد اساااس

 (838:  8817/1)مولوی،                      
دارد البتّه ازنظر مولوی، جان بر دو نوع ربّانی و حیوانی اس(. جان حیوانی، همان اس( که جسم را به حرک( می

 که موتات غذاس( و جان ربّانی که همان روح الهی اس(:
                جاااان حیاااوانی باااود حااای از غاااذا     
 ایاااان منااااال جااااان حیااااوانی بدااااود 

                     

 بمیاارد او بااه هاار نیااک و ب ااذی    هاام  
 نااااه منااااال جااااان ربّااااانی بدااااود    

 (837: همان)                                  
او معنقد اس( جان، در جسم  نهان اس( و جسم دروغین، جان راساتین را در خاود  نهاان کارده و حجااب آن      

 اس(:
                آن دروغااا( ایااان تااان فاااانی بداااود     

  یاادا و فاااش هااا ایاان دوغ تاان    سااال
                     

 راسااااات( آن جاااااان ربّاااااانی بداااااود 
 روغاااان جااااان اناااادرو فااااانیّ و الش

 (171:  همان)                                 
 اس( که به جسم نیاز دارد و جان از تن فارغ اس(:« تن»او معتقد اس( این 

                جااان ز ریااش و ساابل( تاان فااارغ اساا( 
                     

 لیااک تاان باای جااان بااود مدااردار و  ساا( 
 (813: همان)                                  

 قرار دارد:« حسّ سقیم تن»اس( که در باان انسان و در مقاب  « خُلق عظیم«تعبیر دیگر مولوی از روح، 
                آدمااای را هسااا( حاااسّ تااان ساااقیم   

                     
 یکااای خُلقااای عظااایم لیاااک در بااااان 

 (738: همان)                                  
شود، در حالی کاه روح مانناد آفتاابی روشان اسا( کاه ایان         همین ضعف حسّ تن باعث تغیّر احوال جسم می

 تغیّرات در آن راه ندارد:
                جاااای تغییااارات اولااااف تااان اسااا(  

                     
 روشاااان اساااا(روح باااااقی آفتااااابی  

 (738: همان)                                  
به تیع این نگاه به جسم، هرچه مربوط به آن اس(، ازجمله جهان و مادیّات آن که نیاز جسام هساتند، حجااب و    

ها را برای رسیدن به حقیق( الهیش، رهاکناد. ایان تقابا  روح)چاان ربّاانی( و      مانع راه روح هستند که روح باید آن
جسم در اندیشة مولوی، نقاط و الول مشترکی با همین اندیشه در مکتب گنوسی دارد. ماا در اداماه، برخای از ایان     

 شماریم و برای هریک، از ادبیّات گنوسی و دفتر چهارم مننوی شواهدی ذکر خواهیم کرد. الول را برمی
 
 فراموشی اصل الهی   1-4-2

بیهوشی دبّاغ در باازار عطّااران اسا(.     ةخوریم، قصّ از این الول برمیدر دفتر چهارم مننوی، اوّلین جایی که به یکی 
عادم   ةدر این داستان، مرد دبّاغ، تمنیلی از انسان های گرفتار در منجحب مادّه و نیروهای شیطانی اس( که باه واساط  

ساتیزان باا باوی    گوید از آنجاا کاه مشاام دل حاق      [ میلویاو]مو»آگاهی به عطر معرف(، توان تومّ  آن را ندارند. 
اسااس و   بای   اند و و دل در گارو افکاار   تابند و از آن گریزان جانبخش حقیق( انس ندارد، آن روای  جانفزا را برنمی

 (  31:  8813/1)زمانی، « نهند. مبتذل می



 1931 بیرجند اسفند -ادبیات فارسی نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و /      1

 چاااون نااازد بااار وی نناااار رشّ ناااور                 
 رشّ نااااور حااااق قساااامیش داد   ور ز

     ... تااو باادآن مااانی کااز آن نااوری تهاای   
                     

 دل چااون قشااور او همااه جسمساا( باای  
 همچااو رساام مصاار ساارگین ماارغ زاد    

 نهااای زآنکاااه بینااای بااار  لیااادی مااای  
 (537:  8817/1)مولوی،                     

در این چند بی(، مولوی علّ( بینی بر  لیدی نهادن دبّاغ را، عدم معرف( و ناآگاهی به نور روحانی وجودش مای  
و این یادآور « ای خالی از الال( نوریش همه جسم باشد، چون  وسته». به نظر او، همین عام  باعث شده که او داند

گنوسی اسا(. در ادبیاات گنوسای،     ةمانع بودن جسم در برابر روح و عدم اتّصال به منبع نور در اندیش ةهمان اندیش
روح )جان(، عام  روشنی و خوشبویی و جسم، تاریک و ددژگند اس( و روح باید از سوی جسم به عالم ناور فاراز   

 رود: 
گفتند: / فراز آی، تو چون مرواریدی / کز گنجینة حیات برده شدی. / فراز آی، فاراز آی    آنان به جان همی» ...   

گااه  ظلما( را    الشة ددژگند را خوشبو کرده اس( / فراز آی، فراز آی، تو عطار نوری / که خانهتو چون عطاری. / که 
 (88:  8811)اسماعی   ور، ...«ای  ای  / فراز آی، تو آزاده روشن کرده

، باه  او ةکند که دیاد  ، انسانی را معرّفی می«کرامات و نور شیخ عبداهلل مغربی» ةدر مقاب ر مرد دبّاغ، مولوی، در قصّ
 (  831:  8813/1)زمانی، « تواند حجاب دیدة او شود. عل  و اسباب ظاهری نمی»... نور الهی منوّر شده و لذا 

 
 خوار(  گرفتاری روح در جسم و دنیای مادی )داستان مردِ گل 2-4-2

کنناد، در داساتان    تعلّق به دنیا فدا می ةهای گرفتار دنیا هستند و روح خود را به واسط مولوی امنال مرد دبّاغ را که آدم
خوار به تمنی  می کشد. این مارد کاه در حاین خریاد قناد، سان         ، در شخصیّ( مرد  گ «خوار عطّار و مشتری گ »

رسااند.   ترازوی عطّار را که از گ  اس(، می خورد، تصوّر می کند که نفع می برد، اما در حقیق( به خاود زیاان مای   
 رساتانی کاه    آورده تا نقد حالی باشد برای دنیاخواهان و شهوت (851 – 853)ت ابیاموالنا این حکای( را در شرح »

دهند. و خحلاه   خور و خواب و عشرت مادّی و لذّت نفسانی را بر شیرینی حظّ معنوی و ذوق روحانی رجوان می
( اینان غافلند کاه نفاع الالی در اعاتحی روح     531:  8813 )زمانی،« کنند. روح و جان را فدای حیات مادی خود می

مادّیّاات، باه  اای روح     ةکند. چونان مرغی که با نظر به دان اس( و  رداختن به مادّیّات، آدمی را از این انتفاع دور می
 زند و اگرچه به ظاهر آزاد باشد، اسیر اس(:   خود بند می

 ماااارغ فتنااااة دانااااه باااار بامساااا( او           
 جااان        ه دانااه داد او دل را باا  ه باا چااون 

 کناااد            داناااه مااای ه آن نظرهاااا کاااه بااا 
                     

   ااااار گشااااااده بساااااتة دامسااااا( او 
 ناگرفتااااااه ماااااار ورا بگرفتااااااه دان 

 زناااد       اااا برمااایه آن گاااره دان کاااو بااا
 (851 - 853:  8817/1)مولوی،            

 آن هستند؛ اگرچه به ظاهر خواجه باشند:  ةاند و بند جهان کرده این گونه افراد، جان خود را زندانی این
 ای تااو بناادة ایاان جهااان موبااوس جااان       

                     
 چنااد گااویی خااویش را خواجااة جهااان          

 (875بی( :  8817/1)مولوی،               
هاا   اس(. ... به ااور کلای، از نظار گنوسای    ای عظیم  چاله جهان ... یک موبس بزرگ و سیاه»در آیین گنوسی نیز 

جهان بر شرارت و گناه بنا شده و تقدیر مقدر جهان و انسان بر تباهی و فساد اس(. مگر اینکاه انساان باا بیاداری و     
زندان و ظلمانی بودن جهاان، در   ة( این آموز17:  8833)هادی نا، « معرف( به عالم الوهی قصد بازگش( داشته باشد.

 ی نیز منعکس شده اس(:  ادبیات گنوس
... و زمین را چه مایه خوار بینند / بس  لید و کُشندة ارواح / نه چیزی در آن بدو د، سزاوار و دلخواه / کاه خاناه    "

           (                                                                115و  118:  8811)اسماعی   ور،  "گاهی س( بس تلخ و کینه توز...

 و نیز: 



 7/      بررسی بازتاب اندیشة گنوسی گرفتاری روح در مادّه و نجات آن؛ در دفتر چهارم مثنوی 

« ... آه از این جهان گذشته ام  / جهانر  وچ، بیهوده و فریبکار، آنر ظلم(. / زایشر زمین، آنر ایان بیگانگاانر روح   "
"  

                                                                                                  )همان(
 
 بر مبنای اصل ثنویّت روح و جسمها  بندی انسان دسته 9-4-2

ها نیاز باا یکادیگر متفااوت هساتند و لاذا        به تبعر جدایی نور و ظلم( و خیر و شر در این جهان ظلمانی،  یروان آن
 شوند:   اه  نور) اکان( و اه  مادّه)کافران( تقسیم می ةهای روحی، به دو دست ها، با توجّه به تفاوت انسان

 ساا(            اای  ایاان جهااان شااهوتی بتخانااه   
 لیااااک شااااهوت بناااادة  اکااااان بااااود                    

 انااد و  اکااان همچااو زر               کااافران قلااب 
                     

 ساااا(اای  انبیااااا و کااااافران را النااااه  
 زر نساااوزد زآنکاااه نقاااد جاااان باااود   

 درناااد ایااان دو نفااار   انااادرین بوتاااه 
 (153-181:  8817/1)مولوی،              

مولوی و همچنین گنوسی، این ظلما( کاافران و اهریمناان در برابار ناور انبیاا و منجای نااچیز و          ةدر اندیش اما
 نابودشدنی اس(:

 چااون مومااد گفاا(، ایاان، جملااه بتااان                          
 که برو ای  یر، این چه جس( و جوسا(؟               

 مااااا نگااااون و سنگسااااار آیاااایم ازو  
 ز مااااا  آن خیاااااالتی کااااه دیدناااادی 

 گااام شاااود چاااون بارگااااه او رساااید                                                                
                     

 سااارنگون گشاااتند و سااااجد آن زماااان  
 آن موماااد را کاااه عااازل ماااا ازوسااا( 
 مااااا کساااااد و باااای عیااااار آیاااایم ازو
 وقااا( فتااارت، گااااه گااااه، اهااا  هاااوا
 آب آماااااد مااااار تااااایمّم را دریاااااد 

 (373-377:  همان)                          
  شود:   ها می ها و تاریکی ها و نابودی در ادبیّات گنوسی نیز منجی و فرشته باعث گریز مرگ

چون این سخنان را گفتم / با جانی لرزان / دیدم منجی را / که در برابرم تابیده بود. / ... و چشام فاراز گارفتم /    »
هاا دور شادند از مان / و هماة      هاا را . / هماة ناابودگری    ته نهان داش( / همة مرگسوی آن کرانه / و دیدم که فرش

همتاا   ها. / نهان شد همة منظرها / تاریکیشان گریخ( / هر چهر ایزدی / بی ن دشخواریآهای گران / و اندوه  بیماری
 (181:  8811)اسماعی   ور،  «درخشید... .
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این درگیری نور و ظلم( در وجود انسان نیز بین روح و جسم برقرار اس( و اگر انسان در راه خدا در برابر ظلما(  
 وجودیش بایستد، نهایتاد  یروزی با روح الهی اس(:  

 ظاااهرت بااا بااناا( ای خاااک خااوش                   
 جنا                 ه هرک با خاود بهار حاق باشاد با     
 ر قتاااال            ظلماااتش باااا ناااور او شاااد د  

                     

 چونااک در جنگنااد و اناادر کااش مکااش  
 تااا شااود معناایش خصاام بااو و رناا     
 آفتاااااااب جااااااانش را نبااااااود زوال 

 (881:  8817/1)مولوی،                     
ناور   آسودگی، در رؤیایر رسیدن باه سارزمین   بند تن اس( که در این نبردگاه، بی گنوسی، روح تخته ةو در اندیش

 اس(:  
های رنگارن  / یکی اندیشه، لوظه به لوظه / دیگری بااد / کاه    گون با آرایه  یرامون ما نبردگاه / آرزوهای گونه "

ایم. /  بند  تن ایم / دور از خداوندیم / دور از آسودگی / چه در تن النه گزیده زمان به زمان وزد. / تا بدان گاه که تخته
 (818:  8811 ور،  )اسماعی "آسودگی بیاساییم  / برای همیشه و جاودانه / با روح مریم خجسته ... بود که ما نیز در این 

به تبع نبرد جسم و روح، اه  جسم و روح نیز با یکدیگر در کشاکش هستند. اما هرچه جسمانیان نبرد بر کاوس  
 کنند:کوبند، روحانیان از روی حلم، حمله نمیجن  می
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                انحملااااه بردنااااد اسااااپه جساااامانی   
                تااااا فروگیرنااااد باااار دربنااااد غیااااب 
             غازیااان حملااة غاازا چااون کاام برنااد     

                     

 جانااااااب قلعااااااه و دز روحانیااااااان 
 جیاابتااا کساای نایااد از آن سااو  اااک   

 کااااافران باااارعکس حملااااه آورنااااد  
 (155:  8817/1)مولوی،                      

 
 لزوم کسب معرف(   7-1-5

 داند و راه یقظه، کسب معرف( اس(:   مولوی، در این نبرد، شرط  یروزی بر روح حیوانی را یقظه می
 روح حیااااوانی ناااادارد غیاااار ن ااااوم             
 یقظااااه آمااااد نااااومر حیااااوانی نمانااااد          

                     

 هاااای مااانعکس دارناااد قاااوم    حاااس 
 انعکاااسر حااسّ خااود از لااوح خوانااد    

 (8751و  8758:  8817/1)مولوی،        
:  8818)ساجادی،  « نویسند. لوح دل نیرویی را گویند که یافته بار آن نقاش بنادد.    ای که بر آن می لفوه»، «لوح»
( و لذا لوح، مو ّ ثب( معارف اس(. و لذا برابق مصراع آخر، معرف( اس( که ادراکات وارونه و خاحف واقاع   813

تقاب  روح الهای و روح حیاوانی )تان و     ةفهماند. مولوی همین اندیش می های بیدار شده از خواب حیوانی را به روح
لیلی را دارد، اماا   ة. در این قصّه، مجنون قصد خاناس( کردهبه شک  دیگری مطرح « مجنون و ناقه» ةجسم( را در قصّ

منظاور از  »، ای( دارد. در ایان حکایا(   کند؛ زیرا او هم برای خاود معشاوقی )کُارّه    ناقه، خحف آن جه( حرک( می
مجنون، عق  لطیف نورانی، و مراد از لیلی، حقیق( الهی اس(. عق  نورانی و لطیف همواره مس( و شیدای حقیقا(  

کوشد بدان مقام وال  شود. و منظور از ناقه )شتر(، نفس امّاره، و مراد از کُرّة ناقه، شاهوات نفساانی    الهی اس( و می
 (  175:  8813/1)زمانی، « وسته شیفتة شهوات اس( و با عق  در تماد.و حظوظ جسمانی اس(. نفس امّاره نیز  ی

 زن                      ایااااان دو هماااااره، همااااادگر را راه
 جاااان ز هجااار عااارش انااادر فاقاااة    

 هاااا                                  جاااان گشااااید ساااوی بااااال باااال  
                     

 گمااره آن جااان کااو فاارو نایااد ز تاان     
 خااااربن چاااون ناقاااة  تااان ز عشاااق  

 هااااا در زده تاااان در زمااااین چنگااااال 
 (883:  8817/1)مولوی،                     

 تر از جسم اس(:  از نظر مولوی، در این مصاف، ارت و ارزش جان و روح و حتّی قدرت آن بسیار بیش
 جساااام را نبااااود از آن عااااز بهاااارة                         

       ... حدِّ جسم( یاک دو گاز بایش نیسا(       
 تااااا ببغااااداد و ساااامرقند ای همااااام                        

                     

 جساام  اایش بواار جااان چااون قطاارة     
 جااان تااو تااا آساامان جااوالن کنیساا(    
 روح را اناااادر تصااااوّر ناااایم گااااام   

 (813:  همان)                                
 

تن را یکسره نفی نکند و معتد اس( با لیقلی کردن تان،  های اسحمی باعث شده تا مولوی ارزش التّه تأثیر آموزه
 به آن ارزش معنوی بخشید:

                     گاار تاان خاااکی غلاایظ و تیااره اساا(     
         تااااا درو اشااااکال غیباااای رو دهااااد   

                     

 لاایقلش کاان زانااک لاایق  گیااره اساا( 
 عکاااس حاااوری و ملاااک در وی جهاااد

 (813:  همان)                                
  
 ترک تعلّقات دنیاوی و جسمانی جهت رهایی   1-4-2

یشاان متفااوت   اه ها در این کشمکش عق  و نفس، نور و ظلم( و روح و جسم، به تناسب ظرفیّ( اما برخورد انسان
 (، ایان تفااوت را  183-131: 8817/1مولاوی،  « )آن آبگیر و لایّادان و آن ساه مااهی    ةقص»اس(. مولوی در داستان 

شوند که جهان ماده را رها کنند یا خاود را در آن باه مردگای و     کند که آنانی در این جدال  یروز می آشکار و بیان می
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مولاوی، هرچاه کاه باه جهاان      عدم تعلّق بزنند. اما کسانی که دل به آن ببندند، سرانجامشان، گرفتاری و تباهی اس(. 
را « غبای »داند و می« ملک جسم»بی( زیر که گمراهی را ماندن در داند. ازجمله در مربوط باشد را عام  گمراهی می

 خواند:به ترک آن می
         ملااک جساام( را چااو بلقاایس ای غباای 

                     
 تاااارک کاااان بهاااار ساااالیمان نباااای   

 (858:  همان)                                 
و « خراب خانة جسام »را از آن جه( که « مرگ»، «( را...السّحم آن چارفمیلشرح کرد موسی علیه»او در داستان 

 داند:نتیجة آن را دستیابی به گنج اس(، مطلوب می
                       جااو باشاای ولاای نااه از عجااز رنااج ماارگ

         ای ااس بااه دساا( خااویش گیااری تیشااه 
                       کاااه حجااااب گااانج بینااای خاناااه را    

                     

 بلاااک بینااای در خاااراب خاناااه، گااانج  
 ایاندیشاااهزنااای بااار خاناااه بااای مااای

 ماااانع لااادخرمن ایااان یاااک داناااه را  
 (151:  همان)                                 

عماارت در ویرانای   »کند کاه  همین معنی تأکید می« جسم»مولوی در جای دیگر، با استفاده از تماثی  متعدّد برای 
 «:اس(

                       شاااکاف( مااایآن یکااای آماااد زماااین را 
                      گفااا(: ای ابلاااه بااارو بااار مااان ماااران 

 زار ایااانکااای شاااود گلااازار و گنااادم  
                     

 ابلهاااااای فریااااااادکرد و برنتافاااااا(  
 تااااو عمااااارت از خراباااای بااااازدان   
 تااا نگااردد زشاا( و ویااران ایاان زمااین   

 (181و  188:  همان)                         
آرمان گنوسی ها، رهایی انسان از بند جهان »در کیش گنوسی هم، ال  نجات، رهایی از بند جهان و جسم اس(: 

و جسم و بازگش( به قلمرو الوهی اس( که با معرف( به خود، معرف( به وجود خدای متعال و منشأ روحاانی روح  
زاده و کمپیار   دفتر چهارم مننوی، داستان  ادشاهترین نمونة چنین اللی در  مهم( 17:  8833نا،  هادی«)شود. حال  می

  کابلی اس( که تطابق زیادی با داستان شاهزادة روح در اندیشة گنوسی دارد. 
زاده که  ادشاهی حقیقای باه    حکای( آن  ادشاه» ةگرفتاری انسان تا نجات او را در قصّ ةوار کاملی از داستان ةنمون

ای اسا( کاه    زاده شود، حکایا(  ادشااه   دفتر چهارم آغاز می 8317که از بی( توان دید. این قصّه  می« وی روی نمود
شود که این واقعه در خواب بوده اسا(،   خیزد و متوجه می بیند مرده اس(. اما وقتی از خواب برمی  درش خواب می

به یادگار بماند. گیرد تا برای او همسری اختیار کند تا در لورت مرگش، از او فرزندی  شود و تصمیم می شادمان می
گیرد. اما یاک کمپیار جاادوگر     ای تهیدس( برایش به زنی می رغم می  اه  خانه، دختر  ارسایی را از خانواده لذا علی

بیناد،   کند. شاه که فرزندش را این گونه گمراه می کابلی که دل به شاهزاده بسته جادو و دل جوان را به خود جلب می
شاود و از شااه    شود و مردی وارسته و ربّانی در مقابلش ظاهر می او کارگر می ةالصانشود. دعای خ به دعا متوسّ  می

های آن را بااز کناد. شااه هام      خواهد تا سورگاهان به قبرستان رفته، ریسمانی را از قبر سفیدی بیرون آورد و گره می
ماراد  »گردد. در این حکایا(   زمیرهد و به نزد همسرش با کند و شاهزاده از جادوی  یرزن کابلی می همین کار را می

از شاهزاده، انسان اس( ... و منظور از آن عجوزة کابلی، دنیاس(... . و مراد از مارد ربّاانی ... مرشاد کاما  و هاادی      
 :گذارد ( مولوی، خود بر این تماثی  لوّه می118:  8813)زمانی، « .قابلی اس(... 

 زاده تااااویی         ای باااارادر دانااااک شااااه 
 و ایااان دنیاسااا( کاااو            کاااابلی جااااد 
                     

 در جهااااااان کهنااااااه، زاده از نااااااوی 
 را اسااایر رنااا  و باااو   کااارد ماااردان 
 (181:  8817/1)مولوی،                      

هاای جسامانی اسا( کاه     ها ازنظر مولوی، شهوت و خواساته ترین آنو شاید مهم« رن  و بو»های یکی از جلوه
 شوند:  از آن، گمراه می گمراهان با تبعیّ(

 ایسااااا(انبیاااااا و کاااااافران را الناااااه  ایسااا(ایااان جهاااان شاااهوتی بتخاناااه 
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 لیااااک شااااهوت بناااادة  اکااااان بدااااود
         کاااافران قلبنااااد و  اکااااان همچااااو زر 

                     

 زر نساااوزد زاناااک نقاااد کاااان بداااود   
 انااادرین بوتاااه درناااد ایااان دو نفااار                                    

 (851:  همان)                                 
ی من  داستان  ادشاه و کنیزک، ممامون  در قصة جادوی کابلی، تا حدّ»... کوب بر این باور اس( که مولوی  ینزرّ

نغماة  »رهایی از تعلّقات دنیای جسمانی، چیزی از فووای داستان رهایی شهزاده روح را که در قصاة جاماة فخار یاا     
« آورد. نیز یک روای( باستانی و گنوسای آن، در دوران  اارت، لاورت تمنیا  یافتاه اسا(، باه بیاان مای          «مروارید
شاود کاه    ای روای( می مذکور از کتاب اعمال توماس حواری، حکای( شاهزاده ة(. در قص71ّ:  8 /8813کوب،  )زرین

فرساتند و   اس(. والدینش او را به مصر مای  «در خانه گاه   در، غرقه در ثروت/ و تجمّحت  ریستاران... »در کودکی، 
بایسته اس( که مرواریدی فراز آوری/ کاه در میاناة دریاسا(/ گ ارد اژدهاایی کاه بلناد نفاس         »کنند که  به او امر می

کشد/ تو آنگاه خواهی  وشید جامة رخشان( را/ و ردای( را که بدان خشنود گشتی/ و باا بارادرت، کاه کناار ماا       می
کند و در آن جا به  شاهزاده، شرق را به سوی مصر ترک می «(، / وارث تخ( و تات ما خواهی شد.مقتدر ایستاده اس

ورزناد و باه او خاوراکی     یابند که او بیگانه اس( و با او نیرن  مای  رود. اما مصریان در می سوی اژدها و مروارید می
 ةای از سوی والدینش کاه باه واساط    نامه ةواسط برد و تنها به خورانند که همه چیز، از جمله رسالتش را از یاد می می

رباید و به قصد  برد و مروارید را از کام او می آید و به فریب، اژدها را به خواب می رسد، به خود می ای به او می  رنده
گیارد و   فخری را که  درش بارایش فرساتاده مای    ةرسد، جام می« میشان»افتد و چون به  زادگاه و قصر  درش راه می

رسد و مورد استقبال  در قرار می گیارد. )تلخایص از    دهد تا به سرزمین  دریش می  وشد و باز به راهش ادامه می می
 (      811 – 881:  8811متن ترجمه شده به نق  از اسماعی   ور، 

قاوّت   در این دو داستان نقاط و الول مشترکی وجود دارد که احتمال تأثیر اذیری مولاوی از چناین داساتانی را    
 بخشد. ازجمله این الول عبارتند از:  می
 کاری ال  الهی   ال  فراموش 8-8-1-5

نسب( باه الا  الهایش اسا( کاه در اثار        ال  فراموشکاری روحیکی از الول مشترک بین این دو داستان تمنیلی، 
و روح در مرلاادالعباد،  های باز در عق  سارخ   مننوی، مانند داستان ةحجاب مادّه ایجاد شده اس(. در داستان شاهزاد

روح در داستان گنوسی، فراموشی و غفل( ناشی از نیرن  و فریب و جاادوی عواما  دنیاایی،     ةبسان داستان شاهزاد
اش اس(. ارفه این که در هر دو داستان، جادو، عام  فراموشی  عام  جدا ماندن شاهزاده از خانواده و تعلّقات واقعی

 اس(.   
 ال  لزوم کسب معرف( برای بازگش( به ال    5-8-1-5

کند که دقیقاد یادآور  رفع جادو، به معرف( دس(  یدا می ةدر داستان شاهزاده و کمپیر جادوی کابلی، شاهزاده به واسط
شاود و باه خاود و     هاای  ادرش، از جاادو رهاا مای      ناماه  ةهمان داستان تمنیلی گنوسی اس( که شاهزاده به واساط 

  یدا می کند.  مأموریّتش معرف(
 ال  لزوم وجود  یر   8-8-1-5

یاابی باه معرفا(     ال  دیگر، لزوم وجود یک واسطه )راهنما و مرشد( در جه( کنار رفتن حجاب فراموشی و دس(
 اس(. در داستان مننوی، یک  یر ربّانی و در داستان گنوسی،  در شاهزاده نقش ارشاد دارند.  

در داستان مننوی اس( که ریشه در اندیشة دینی « دعا»تان وجود دارد، نقش ای که در این دو داس اما تفاوت عمده
 و فرهن  اسحمی دارد. 
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گنوسیر گرفتاری روح، اشتیاق به بازگش( باه الا  و لازوم     ةچند قرن عرفان اسحمی، اندیش ةمننوی به عنوان عصار
شاود و در تماام    نامه شاروع مای   نجات آن را در خود جای داده و لبّ لباب مننوی هم همین موضوع اس( که از نی
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ای نارم و   ها چاون هرمسای و ماانی، باه گوناه      برخی کیش ةالتقاای گنوسی، به واسط ةمننوی جریان دارد. این آموز
تعالیم تصوف اسحمی وارد شده، در عرفاان اساحمی، ذوب شاده و در متاون عرفاانی       ةناموسوس به حوز خزنده و

هاا   اسحمی نیز بازتاب یافته اس(. و مننوی معنوی هم با وجود اتّکای خالق آن به قرآن و سنّ(، از مسی  این اندیشاه 
و اثر ارجمندش در زمانی اتّفاق مای افتاد کاه چیازی      دور نبوده و آثار آن را متومّ  شده اس(. البتّه این تأثّر مولوی

ها در آن کامحد جاذب و حا     های گنوسی گذشته و این آموزه بیش از  نج قرن از تأثیر ذیری عرفان اسحمی از آموزه
ه های ناب اسحمی و قرآنی، به ویژه در اثر سترگ مولوی، آثار ثنویّ( گنوسی را متعادل کارد و تأثیر اندیشه شده اس(

اس(. تأکید بر معرف( نفس، ارزش یافتن وجود با توباه و تاأثیر دعاا در  ااکی     و به آن رن  و بوی دینی و الهی داده
 اس(.     های فرهن  دینی در این اندیشه اس( که آن را از اندیشة گنوسی متمایز کردهترین جلوهجسم و روح، از مهم

ن مکاتب گنوسی، روح از مبدأ نوری خود جدا افتاده و باه ایان   در مننوی هم بساخحلة این اندیشه چنین اس( که 
جهان مادّی هبوط کرده و در بند جسم و در زندان جهان مادّی گرفتار شده و ال  الهی خود را فراموش کرده اس(. 

از سوی   یر ةاین روح الهی اگر بخواهد روزگار ول  خود را بجوید، ابتدا باید معرف(  یدا کند؛ معرفتی که به واسط
در اندیشاة  تواند راه  رخون بازگش( را تا رسیدن دوباره به قرب الهای اای کناد.     رسد.آنگاه او می خداوند به او می

 تواند با توسّ  به دعا و با توبه راه برگش( خود را مقدورتر کند.دینی مولوی، انسان می
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