
 

 

 

 
 1395، پاییز و زمستان2 شماره ،44 سال فلسفه،

 (142 ص تا 123ص  از)
 

 

 اثر هنری نزد موالنالذت از  منشأ
 

ین نوابسسید ح
1 

 دانشگاه ادیان و مذاهبه فاستادیارگروه فلس
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 چکیده
اشاره شده است. « منشأ زیبایی»و « اثر هنریلذت از منشأ »در میان آثار حکما و فالسفه مسلمان به 

بحث کما بیش در فلسفه غرب نیز تکرار شده است. در این بحث فالسفه تالش دارند منبع الهام این 

زیبایی به هنرمند و چرایی و چگونگی درک زیبایی توسط مخاطب اثر هنری را بررسی کنند و زمینه 

 را فراهم آورند. در این زمینه دو نظر اصلی مطرح شده است؛ نخست« کیفیت درک زیبایی»بحث از 

حکایت کردن آن از افالک است. این نظر  ،فیثاغورس و فیثاغورسیان بر این اعتقادند منشأ زیبایی هنر

داند و لذت  نام گرفته است فواصل موسیقی را برابر فواصل افالک از خورشید می« افالک از محاکات»که 

مسلمان معتقدند که  . در نظریه دوم حکیمانداند از هنر را حاصل درک هارمونی موجود در افالک می

معتقدند انسان « محاکات از عدن»های بهشت است. قائالن نظریه  زیبایی هنر به دلیل محاکات از زیبایی

های مادی این دنیا تداعی کننده  های بهشتی را چشیده است و زیبایی به دلیل حضور در بهشت زیبایی

ه برای انسان لذت بخش است. موالنا به ها برای او هستند و در واقع این تداعی است ک همان زیبایی

کند و ظاهراً طبق شواهدی که در ادامه آمده است از نظر   عنوان متفکر مسلمان هر دو نظریه را بیان می

 کند. دوم دفاع می
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 مقدمه . 1

 موالنا به مثابه فیلسوف

هـ.ق( مشهور به موالنا از معدود شاعرانی است که از میان 672-604) الدین محمد جالل

هنرها تنها به شعر و ادبیات اکتفا نکرده است؛ با تورق کوتاهی در آثار موالنا میزان 

شود. هیچ شاعری به اندازه  شخص میآشنایی او با موسیقی و دیگر هنرها برای ما م

؛ امّا هنر و هنرمندی او باعث نشده است از و نزدیکی نداردموالنا با موسیقی پیوند 

مباحث نظری هنر غافل شود. این هنرمند هنرشناس در مباحث نظری هنر دستگاه 

 .موالنا نامید« فلسفه هنر»توان آن را  منسجمی دارد. دستگاه منسجمی که به راحتی می

 منشأکند و کیفیت دریافت و  اثر هنری اشاره می منشأاو در این دستگاه به تبیین 

و فلسفه شعرش  منشأدر گوشه گوشه مثنوی و کلیات به  وا کند. شعرش را تشریح می

 ،به اصطالح خود .پردازد های فلسفی به واکاوی شعرش می کند. موالنا با دقت اشاره می

این نگاه حکمی و فلسفی به همین جا ختم  وافل نشده شعرش غ« پس پرده»گاه از  هیچ

او زیبایی و . ای از این نگاه فلسفی به عالم هستی است شود. بلکه اشعارش، مجموعه نمی

های  که بخواهد با شگرد کند و بیشتر از این نیز از پنجره حکمت و فلسفه نگاه میرا هنر 

های  پردازد. او زیبایی زیبایی و هنر می شاعرانه زیبایی عالم را تبیین کند به ابعاد نظری

دهد و مانند بسیاری از عارفان پیش از خود از  جهان را پل بیان حقایق عرفانی قرار می

موالنا در بحث منشأ هنر نیز به خداشناسی نیم  رسد. شناسی به خداشناسی می زیبایی

 پردازد. نگاهی دارد و به ترسیم رابطه زیبایی با االهیات می
 

 شعر نشأم.2

داند.  شعرش نمی منشأمولوی برخالف بسیاری از شاعران، ذهن و نفس خود را منبع و 

مطابق دانند.  اصوالً شاعران عارف مسلک، شعرشان را برخاسته از قوایی خارج از خود می

تواند دست به خلق  هنرمند و شاعر، به واسطه قوه خیالش می ،اسالمی مایحک دریافت

که خیال متصل شاعر با عالم خیال منفصل ارتباط برقرار کند  از آناثر هنری بزند؛ پس 

خلق کند. موالنا  ماندگار یتواند اثر می ،و محتوای اثر را از عالم خیال منفصل اخذ کند

در بیش از پنجاه بیت با تعابیر  اوداند.  نیز منبعی بیرونی را الهام بخش شعرش می

 کرده است.متفاوت به منبع الهام بخش شعرش اشاره 
 های من، نیست ز من همه ازوست همه ناله این

 

 زبان شدم دل و بی کز مدد می لبش بی 
 

 1410دیوان شمس، غزل                          
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 زیبایی منشأ. 3

امّا با این اختالف  ،زیبایی حضرت حق جل جالله استحقیقی  منشأدر سنت اسالمی 

کنند.  دست پیدا می منشأهای متفاوتی به این که متکلمان، فالسفه و عرفا از مسیر

دانند و معتقدند  فالسفه مسلمان طبق نظام علیت هر زیبایی را ناشی از حضرت حق می

باشد خداوند  ءتواند معطی شی نمی ءعالم زیبایی داریم و چون فاقد شیکه چون در 

قتی جز وجود اند. ایشان حقی امّا عرفا مسیر دیگری را طی کرده؛ نهایت زیبایی است

های عالم را به ذات مطلق احدیت و اسماء و  بیینند و در نتیجه همه زیبایی مطلق را نمی

ات حضرت دوست ها را به نحوی تجلی جلوّ گردانند و همه زیبایی صفات او باز می

های ظاهری  معتقد است که یک زیبایی بیشتر وجود ندارد و زیبایینیز موالنا  دانند. می

ستند و خود اعتبار حقیقی ندارند و تنها چون شعاع زیبایی هستند زیبایی تجلی بیش نی

 شوند: خوانده می

بینی که آدمی را صد چیز  نماید. نمی در حقیقت کشنده یکی است امّا متعدد می

خواهم، بورک خواهم، حلوا خواهم، قلیه خواهم،  گوید تتماج می آرزوست گوناگون؟ می

آورد امّا اصلش یکی است.  نماید و به گفت می ن اعداد میمیوه خواهم، خرما خواهم. ای

گویید  بینی چون از یک چیز سیر شدید می اصلش گرسنگی است و آن یکی است. نمی

 :1389)مولوی,  ها نیم باید. پس معلوم شد که ده و صد نبود بلکه یک بود. هیچ از این

های ظاهری  ظر کند زیبایو هر گاه این آفتاب زیبایی از تابیدن نور خود صرف ن (20

 دهند: زیبایی خودشان را از دست می
 آن شعاعی بود بر دیوارشان

 

 جانب خورشید وارفت آن نشان 
 

 بر هر آن چیزی که افتد آن شعاع
 

 ای شجاع تو بر آن عاشق آیی 
 

 553-552: 3 مثنوی معنوی،  

 حسن صورت هم ندارد اعتبار
 

 که شود رخ زرد از یک زخم خار 
 

 256:6 مثنوی معنوی،  

ها عالم به پرتو مژده  باری تعالی آن مژده را مقدمه مژده اکبر گرداند که همه مژده

خویش است؛ و اگر پرتو و تاب آن مژده اکبر نبودی، در جهان هیچ مژده را مزه نبودی، 

مزه خاک و کاه داشتی. آن کس که پرتو عطای او کاه را گندم داد و دود را انجم داد و 

ها وصال ارواح جزئی را به  خاک را حسن مردم داد، تاب آفتاب مژده وصال او این مژده

امّال و مراودات خود مزه داد تا عاقالن بدین قناعت نکنند، طالب اصل و معدن و کان 
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پایان این مرادات و حصول مقصودات شوند، تا از این فروع با آن اصول وصول یابند و  بی

 (مکتوبات نامه هشت)یقت حصول روند. از این مجاز با آن حق

خداوند  ،حضرت حق جل جالله است و مانند دیگر عرفا« زیبایی منشأ»در ادبیات موالنا 

؛ امّا با شمرد. و زیبایی جهان را مجازی و عاریتی می داند و خالق زیبایی می منشأرا تنها 

« اثر هنریت از لذ منشأ»بحث از درسنت فلسفی اسالمی توجه تفکیک هنر از زیبایی 

« اثر هنریلذت از  منشأ»به همین دلیل بحث از  .تفاوت دارد« زیبایی منشأ»با   اندکی

به دنبال این « زیبایی منشأ» دارد. در بحث« اثر هنریکیفیت درک »قرابت بیشتری با 

منشأ زیبایی چیست و زیبایی از چه چیزی منبعث شده است و به چه دلیل هستیم که 

نظامی که مخاطب اثر « اثر هنریکیفیت درک »و در بحث از  بریم ت میاز زیبایی لذ

در پاسخ به این سئواالت، با دو کنیم؛  دارد، بررسی می هنری را به لذت از هنر وا می

از  محاکات»نظریه  ای واحدی بر هر دو حاکم است روبرو هستیم. نظریه که درون مایه

دارد و مخاطب به دلیل کشف محاکات از اثر  هنرمند را به خلق اثر هنری وا می« افالک

خلق هنرمند است و مخاطب به  منشأ« محاکات از عدن» و نظریهبرد  هنری لذت می

البته صاحب نظران با  برد. نسی که داشته است از این تجدید خاطره لذت میدلیل اُ

مختلف را جمع  اند. امّا اگر تمامی این نظرات های متفاوتی این دو نظر را تقریر کرده نگاه

محاکات از »توانیم همه این نظرات را ذیل این دو دسته کلی یعنی آوری کنیم تقریباً می

 جای دهیم:« محاکات از عدن»و « افالک

 

 محاکات. 4

کند و معتقد  در بیرون از خودش جستجو می شعرش را منشأتا اینجا گذشت که موالنا 

کند. در اینجا بحث این است که بعد از  میاست عاملی بیرونی او را وادار به شعر گفتن 

تحریک شدن و ملهم شدن از سوی عالم غیب، زبان به حکایت کردن چه چیزی 

ها و  داند که در خواب داستان ای می موالنا شاعر را چونان انسان خواب دیده گشاید؟ می

اتفاقاتی را دیده است و حال که از خواب برخاسته در حال حکایت کردن همان 

هاست. حکایت و روایت گری مختص به موالنا نیست و در سخنان بسیاری از  ستاندا

هنر نوعی محاکات تعریف شده است. این نیز حکیمان مسلمان و اندیشمندان غربی 

ترین نظریات موجود در باب هنر است در آثار افالطون و ارسطو به  نظریه که از قدیمی

داند. البته او نتیجه این  ا محاکات از مُثُل میتفصیل شرح داده شده است. افالطون هنر ر
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داند او با  داند و هنر را نوعی انحراف از واقعیت می کار را دو مرحله دور از واقعیت می

ستاید معتقد است هومر تالش داشته است که مُثل را منعکس کند و  اینکه هومر را می

 یقت دست نیافته است.مُثل را حکایت کند امّا هیچگاه موفق نشده است و به حق

نظریه محاکات در ارسطو و پس از ارسطو نیز همیشه تکرار  (1172 :1380 ،)افالطون

 (87 :1388 ،)ارسطو داند.شده است ارسطو در بوطیقا هنر و شعر را محاکات می

توان یقین کرد موالنا از نظریه افالطون درباره هنر اطالع داشته  با مرور اشعار موالنا می

هنگام بیان نظریه خودش به اشکاالت سخنان افالطون توجه داشته است. است و 

بوعلی »ای دارد و برای موالنا مصداق کامل حکیم است.  افالطون نزد موالنا جایگاه ویژه

در اشعارش وقتی  (89 :1390،)موالنا «نیم فلسفی است و فلسفی کامل، افالطون است.

 کند.  نشان دهد آن را به افالطون تشبیه میخواهد نهایت ارادت خودش را به امری  می
 ای دوای نخوت و ناموس ما

 

 ای تو افالطون و جالینوس ما 
 

 24: 1، مثنوی معنوی  

افالطون را دیده است و مشرب فکری او را  این بیانموالنا  با توجه به این قرائن ظاهراً

کند عالم  رمند تالش میموالنا کلیت نظریه افالطون مبنی بر اینکه هن پسندیده است. 

امّا در هر  (21 :1361 ،)جعفری 1پذیرد. مُثُل را تصویر کند و محاکات از آن عالم را می

مُثُل افالطون را به نوعی »طور مثال  یک از مفردات این گزاره بسطی ایجاد کرده است به

یلی از جهان تر باور داشته است چنانکه جهان ناسوتی را تمث تر و گسترده تر و پربار عمیق

 (334 :1382 ،)دهباشی «دانسته است. الهوتی می
 لیک تمثیلی و تصویری کنند

 

 

   تا که دریابد ضعیفی عشقمند
                      

 117:6ی معنوی، مثنو  

 2پژوهان داند. برخی از مولوی موالنا شعر و موسیقی را بازنمایی و حکایت عالم الهوت می

                                                      
1 . 

 اش مرغ بر باال و زیر آن سایه

 ابلهى صیاد آن سایه شود

 خبر کان عکس آن مرغ هواست بى

 تیر اندازد به سوى سایه او

 ترکش عمرش تهى شد عمر رفت

 

 وش دود بر خاک پران مرغ مى 

 مایه شود دود چندان که بى مى

  خبر که اصل آن سایه کجاست بى

 ترکشش خالى شود از جستجو

  یدن در شکار سایه تفتاز دو

 421-417: 1مثنوی معنوی،       

 

شفیعی  (1384 ،کوب)زرینزرین کوب (1384 ،)چتیکچیتیک  (1389 ،)شیمل. مولوی پژوهانی مانند شیمل 2
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داند و هر آنچه در هنر بازنمایی  نر را حاکی از نظم افالکی میمعتقدند که موالنا ه

شود نظم عالم تکوین است موسیقی موجود در میان هنرها همان موسیقی کیهانی  می

دهنده حرکت کیهانی است. برخی دیگر معتقدند هنر حاکی  است و سماع عاشقان نشان

ه است در عدن احساس هایی است که انسان هنگامی که در صلب آدم بود از زیبایی

 کند. احساس کرده بازنمایی می« اَلَست»کرده است و هنرمند آنچه را روز 

اهل دل و اهل هنر هر دو معتقدند که هماهنگی جان و تن آدمی با هنر و  در هر صورت

حکیمان و شاعران در . گاه مینوی و آسمانی آنهاست الحان موسیقی به دلیل خاست

مینوی و »اند. امّا کاربست الفاظی چون  مانی اشاره کردهآثارشان به این منشأ آس

با معانی مختلف باعث شده است زمینه اختالط بحث فراهم آید. هر دو نظریه « آسمانی

دانند امّا در نظریه  ریشه هنر را آسمانی می« حکایت از عدن»و « حکایت از افالک»

ت و در نظریه دوم آسمان نخست، آسمان به معنای افالک، آسمان فیزیکی باالسر ماس

)شیمل, است.  و متافیزیکی قید فیزیکی را همراه ندارد و نمادی از حقایق قدوسی

را « حکایت از عدن»و « حکایت از افالک»در ادامه این دو نظر یعنی  (296ص.  1389

 کنیم. دهیم و در پایان به نظر مختار موالنا اشاره می توضیح می
 

 حکایت از افالک. 1. 4

رأی، ابداع موالنا نیست و تاریخی به درازای تاریخ فلسفه دارد. فیلسوفان یونانی  این

معتقد بودند که موسیقی نخست با موسیقی کائنات آغاز شده است. در آثار فالسفه 

نظم و هماهنگی کائنات را  ،عنوان شاعری که به دلیل طبع لطیفش هرمس بهاز یونانی 

تاریخ طوالنی دارد امّا به طور مشخص این نظریه  گرچه درک کرده است یاد شده است.

 (Fauvel, 2006: 15) به نام فیثاغورس ثبت شده است و با نام او گره خورده است.

فیثاغورس حکیم، اول حکیمی بود که او در روزگار خود تألیف این علم کرد و درین »

ت نفس این آواز از دور علم ارثماطیقی تصنیف وی است. و گویند او به جوهر لطیف و رقّ

 (54 :1371 ،)اخوان الصفا «افالک دریافت و این تصنیف کرد.

چرخند را  ناپذیری به دور زمین می چرخش سیارات و ستارگان که با نظم خلل او

ها به دلیل ساختار دستگاه شنوایی خود قادر به  داند که انسان ایجاد اصواتی می منشأ

ای  گذارد و زمینه ای بر دل هنرمند می ر ناخواستهشنوایی آن نیستند. این موسیقی تأثی

                                                                                                                             
 اند.  به این بحث اشاره کرده (1388 ،)شفیعی کدکنی کدکنی
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تواند اثر خود و موسیقی خود را مطابق آن خلق کند و  کند که هنرمند می ایجاد می

بخش و شور آفرین را  چون نغمه هنرمند یاد خوش حرکت افالک و موسیقی فرح

البته  (794 :1378 ،)دورانت و غیره 1 .کند برای مخاطبان دلنشین است بازنمایی می

تسری حکم موسیقی به کل هنر شاید در نگاه اول چندان موجه نباشد امّا منطق 

ها را در  همین نظام ترکیب و نسبت»فیثاغورس و یونانیان منحصر به موسیقی نیست و 

تمام هستی از حروف کتابت گرفته با رنگ های نقاشان و خطوط تصویر و ترکیب داورها 

های گرانبها و اشکال حیوانات و گیاهان و  معادن و سنگو اجزای سازنده جواهرات و 

( و ذکر 334 :1388 ،)شفیعی کدکنی« دهند. رنگ و بوی هر کدام گسترش می

 ،)شفیعی کدکنی «مثال در این علم آشکارتر است.»موسیقی تنها به دلیل این است که 

1388: 335 ) 

های  توجه به گزارشگرچه منابع کافی درباره افکار فیثاغورس نداریم ولی با 

فیلسوفان پس از او خصوصاً ارسطو، ظاهراً فیثاغورس دلداده ریاضیات و کیهان شناسی 

های موسیقی برابر فواصل  بوده است. او در نظریه هارمونی افالک معتقد است فواصل نت

 کند را تولید می سیارات از خورشید است و حرکت دایره وار سیارات و خورشید موسیقی

فیثاغورسیان نخستین گروهی بودند که ادعا  انسانی توان فهم آن را ندارد. گوشکه 

ارسطو در کتاب ما  کردند فواصل گام های موسیقی را می توان با عدد نشان داد.

بعدالطبیعه گزارشی از نظریات فیثاغورسیان می دهد او در این گزارش قائل است از نگاه 

و باز چنین می  یقی و افالک، اعداد است:فیثا غورسیان حد وسط ارتباط میان موس

نمودد که اعداد، نخستین موجودات در کل کیهانند؛ از این رو معتقد گردیدند که عناصر 

اعداد عناصر همه اشیااند و کل کیهان هماهنگی و عدد است. اینان همه خاصیات اعداد 

ان می توانستند را با صفات و اجزاء کل کیهان نش و گامهای موسیقی را، که توافقشان

در اشعار موالنا،  (38 :1385 ،)ارسطو داد، گرد آوردند و در نظام فکری خود جای دادند.

شود. البته جای انکار نیست که نظام  ابیاتی که موید این نظر هستند دیده می

موسیقیایی افالک در نگاه موالنا با اصل یونانی آن متفاوت است شاید موالنا چون معنای 

افته است از اصطالحات یونانی استفاده کرده ولی این بدان معنا نیست که این مشترکی ی

                                                      
 . در رساله کنز التحف آمده است:1

و بحکم آنکه این صناعت از حکماء « من سمع الغناء بکمال اذا ماته طربا»و افالطون بر همین سبیل فرموده که »

یونان منتقل گشت به حکماء فرس و از حکماء فرس بحکماء عرب و رغبات خواطر و میل طبایع با آن متوجه 

 (95 :1370 ،)کاشانی .«گشت
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اصطالحات در دو مکتب دقیقاً یک معنا را افاده کند. شمیل نظر موالنا را بسط یافته 

اند بلکه ساکنان  و ستارگان در گردش« گنبد گردان»نه تنها »داند:  همین نظر می

رسد، و  بانگ سماع از فلک به گوش می» (309 :1389 ،)شیمل« اند. آسمان نیز رقصان

رساند بدین سبب  سازد که عاشق را به آسمان هفتم می از اینرو، پایکوبی نردبانی می

  (311 همان:) «آسا است که سماع را قدرتهاییست معجزه
 ای شجاع  چرخ را در زیر پا آر

 

 بشنو از فوق فلک بانگ سماع 
 

 1942:2مثنوی معنوی،   

 چیست ز پنهانیان دل پیغامسماع 
 

 شان آرام دل غریب بیابد ز نامه 
 

 1734دیوان شمس، غزل   

 ای دیوانگان بشنو سماع آسمان، خیزید 
 

 افشان کنیم جانم فدای عاشقان امروز جان 
 

 1370دیوان شمس، غزل   

 را نوش ترانه ست گوش را، گوش خوی شده
 

 انکاو شنود سماع خوش، هم ز زمین هم آسم 
 

 1832دیوان شمس، غزل   

ها و  ها و عرف غزلیات موالنا، گریزی است از همه نظام»شفیعی کدکنی معتقد است 

 «ها برای پیوستن به نظام موسیقیایی کیهان و آفریدن این منظومه شمسی عادت

موالنا که طبعی حساس دارد صدای گنبد خضرا را  (389 :1388 ،)شفیعی کدکنی

کند. شعر موالنا ترجمان  ن شعر برای مخاطبانش این آواها را بیان میشنود و به زبا می

 است.« غلغل اجزای عالم»
 از جمادى عالم جانها روید

 

 غلغل اجزاى عالم بشنوید 
 

 1021:3مثنوی معنوی،   

 

این سخنان گرچه ریشه یونانی دارد امّا در عالم اسالم موافقانی دیگر نیز داشته است. 

ز مروجان جدی این نظریه هستند و فراگیری این نظریه در فضای علمی اخوان الصفا ا

مجمل »جهان اسالم مدیون اخوان الصفا است. بعید نیست که موالنا نیز از طریق رساله 

متن عربی رسائل اخوان الصفاء و خلّان « القسم الریاضی»که ترجمه ملخصی از « الحکمه

 1دا کرده باشد.الوفاء است به این اندیشه یونانی دست پی

                                                      
مظهر صفا و وفای »شکی نیست. موالنا در اشعار خود این گروه را « اخوان الصفا». در اصل ارادت موالنا به 1

 (265 :1389 ،)شیمل داند. می« روحانی

 «اخوان الصفا»شود اندر کف  خاک زر می

 

 مزنیخاک در دیده این عالم غدار  

 1646دیوان شمس، غزل              
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در اندیشه یونانی بیشتر موسیقی مطرح شده است و الحان موسیقی و آواهای 

دانند امّا اخوان الصفا این نظریه را  موسیقیایی را راز نغمه حاصل از حرکت افالک می

اند و هویت زیبایی را  بسط دادند ایشان بحث را از موسیقی به اصل زیبایی تعمیم داده

همین نظام ترکیب و »دانند. اخوان الصفا  هارمونی موجود در آن میبه عبارت فرنگی 

های نقاشان ... گسترش  ها را در تمام هستی از حروف کتابت گرفته تا رنگ نسبت

منظور اخوان الصفاء از این بحث تنها  (334 :1388 ،)شفیعی کدکنی« دهند. می

صاص یافتن عنوان علم اخت»اند.  ها به کل زیبایی نظر داشته موسیقی نبوده و آن

ها و الحان است از آن جهت بوده است که  موسیقی بر علمی که موضوع آن تألیف نغمه

 (251 -1/2)رسائل اخوان الصفا 1«مثال، درین علم آشکارتر است.

میان آسمان مادی و بهشت غیر مادی « افالک»البته اخوان الصفا از اشتراک لفظی 

. ایشان موسیقی افالک را حاصل نظریه را بسط دادنداند و این  خداوند استفاده کرده

دانند ترکیب صوت فیزیکی و الحان بهشتی یک گام به  حرکت صرف فیزیکی آنها نمی

ترکیب این نظریه یونانی با « اخوان الصفا»پیشرفت این نظریه کمک کرد. در عبارات 

 توان دید: فرهنگ اسالمی را می

اند و ستارگان نیز حرکتی دارند، نواهای موسیقی  از آن رو که کرات آسمانی در گردش»

کنند و ارواح و فرشتگان را نیز به  آورند و ... به زبان خود، خداوند را تجلیل می پدید می

آورند. همانا که روح ما در قالب جسمانی از آهنگ شیرینی موسیقی  وجد و شادمانی می

ی که این آهنگ ها انعکاساتی از کند و از آنجای گردد و انده را فراموش می مسرور می

آورد که ارواح انسان ها با چه حاالت  موسیقی علوی است، روضه رضوان را به یاد می

کند، و بدین جهت است که ارواح ما شیفته آنند که  وجد و سرور، در آنجا زیست می

 «بدان جا پر گشوده، و به اقران خود وصول یابند.

عه دعوی چنانست که افالک و کواکب را آوازهاست و ناقل کتاب گوید که درین مجمو»

تر و لذت وی بیشتر. و ارسطاطالیس و افالطون و بطلمیوس  مناسب آواز و سازها و لطیف

و تابعان ایشان بر آنند که این آواز نیست و این قول محالست. و حقیقت آنست که اگر 

                                                                                                                             
تواند گمانه زنی باشد. برخی  سخنانی گفته شده است که تنها می« اخوان الصفا»اما در نحوه آشنایی موالنا با 

 معتقدند موالنا از طریق شمس تحت تأثیر فلسفه، حکمت و علوم اسماعیلیان و اخوان الصفا قرار داشته است.

ساز  کرده است زمینه الدین تبریزی که در قونیه زندگی می برخی معتقدند ارتباط موالنا با بدر (260 :1384 ،)بیانی

 این آشنایی بوده.
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ایم که  شک. و ما گفته افالک و کواکب را آوازی باشد آواز روحانی بود نه جسمانی بی

 ،)اخوان الصفا «هرچه حشو است از این کتاب دور کنیم و آن گوییم که برهان بود.

1371: 53) 

خود به نظر هرمس و فیثاغورس مبنی بر صدای زیبایی اجرام سهروردی نیز در آثار 

از آن کند و پس  میرا بیان ارسطو در رد این نظریه و در ادامه رای  کند؛ افالک اشاره می

اند. اصواتی که حاصل  کند که سالکان متأله در مقام هورقلیا این اصوات را شنیده ادعا می

 (242 :1372 ،)اشراق حرکات افالک است و دلنشین ترین نغمات موسیقی است.

فیثاغورس به دلیل صفای شهروزی در شرح خود می گوید شیخ اشراق معتقد بود 

درک کرده است و تنها ادعای فلسفی نکرده است باطنی که داشته است این اصوات را 

 (573 :1372 ،)شهروزی این الحان را دریافته است. ،بلکه با شهود

را مطرح کرده است امّا بسیار زیرکانه در مقابل آن « حکایت از افالک»مولوی در آثارش 

ای  یهعنوان نظر سکوت کرده است و نه آن را پذیرفته و نه رد کرده است و فقط آن را به

 مطرح در باب هنر آورده است.
 اند این لحنها گفته حکیمانپس 

 بانگ گردشهاى چرخ است این که خلق

 گویند کاثار بهشت مومنان

 ایم ما همه اجزاى آدم بوده

 

 از دوار چرخ بگرفتیم ما 

  سرایندش به طنبور و به حلق مى

 نغز گردانید هر آواز زشت

  ایم در بهشت آن لحنها بشنوده 

 736-733: 4مثنوی معنوی،        

توان حدس زد که این نظر، مختار موالنا نیست. موالنا در این  البته به قرائن دیگری می

دهد و دومی را نظر  اشعار دو نظر را مطرح کرده است اولی را به حکیمان نسبت می

مان ندارد داند و با قرینه اینکه مولوی چندان رابطه خوبی با فیلسوفان و حکی مومنان می

را نتیجه تذکار و و هنر توان فهمید نظر مختار او رأی دوم است و زیبایی موسیقی  می

 داند.  های عدن می یادآوری زیبایی

 

 حکایت از عدن. 2.  4

حکایت از »، «حکایت از عدن»های مختلف اسامی متفاوتی چون  این نظریه که در کتاب

قدسی دارد و  منشأاست که: روح انسانی و... آمده بر این « موسیقی الستی»، «بهشت

عنوان  توسط خداوند این روح با کالبد مادی گره خورده است و خداوند زمین مادی را به

ق به عالم مجردات است امّا این روح که در حقیقت متعلِّ ؛مسکن او انتخاب کرده است
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های دنیایی  اییبا دیدن زیبو زیبایی و خیر را در مأوای اصلی خویش دیده و لمس کرده 

های آن جهانی برای او  کند و لذت زیبایی های مطلق یاد می و ظاهری از آن زیبایی

در »گیرد.  شود و لذت درک هنر دنیایی از این یادآوری و تداعی سرچشمه می تداعی می

عالم قدس، روح مستمع دائمی موسیقی جاویدان این عالم بوده و از هماهنگی و وزن آن 

در این زندان تن، روح از طریق موسیقی سنتی بار دگر یادآور سرزمین  بهره یافته و

یابد تا ...  ای چند هم شده، مرغ روح اجازه می شود ... و حتی برای لحظه اصلی خود می

این معنای واحد با کلمات  (115 :1382 ،)نصر« در ساحت عالم معنی به پرواز درآید.

به  2آمده است. موالنا نیز مانند دیگر عارفان 1متفاوتی در کتب عرفا و فالسفه مسلمان

 این لطیفه اشاره کرده است.

شنویم، منکری گفت: ما نیز همان آواز  آواز رباب، صریر باب بهشت است که ما می»

...آنچه  شویم که موالنا. خدمت مولوی فرمود: شنویم، چون است که چنان گرم نمی می

                                                      
 دهد:  . فروغی در کتاب سیر حکمت در اروپا شبیه این نظر را به افالطون نسبت می1

روح انسان در عالم مجردات پیش از ورود به دنیا حقیقت زیبایی و حسن مطلق خیر را بی پرده و حجاب دیده »

بیند، از آن زیبایی مطلق که پیش از این درک نموده  این دنیا چون حسن ظاهری و مجازی را میاست، پس در 

شود و مانند مرغی که  دارد، فریفته جمال می دهد و هوای عشق او را برمی کند، غم هجران به او دست می یاد می

قای حق است. اما عشق خواهد به سوی او پرواز کند، عواطف و عوالم محبت همه همان شوق ل در قفس می

زند، و همچنان که عشق  جسمانی مانند حسن صوری مجازی است و عشق حقیقی سودایی است که بسر حکیم می

مجازی سبب خروج جسم از عقیمی و تولد فرزند و مایه بقای نوع است، عشق حقیقی هم روح و عقل را از عقیمی 

دانی یعنی نیل به معرفت جمال حقیقت و خیر مطلق و زهایی داده مایه ادراک اشراقی و دریافتن زندگی جاو

رسد که به حق و اصل و به مشاهده جمال او نایل شود و  زندگانی روحانی است و انسان به کمال دانش وقتی می

 (34 :1381 ،)فروغی «اتحاد عالم و معلوم و عاقل و معقول حاصل گردد.

رسد در ترجمه عبارات  ا در آثار افالطون بیابم. به نظر میبنده هر قدر تالش کردم نتوانستم شبیه این عبارت ر

ل را با عباراتی شبیه به کلمات عرفای ثُاسالمی فروغی تأثیر گذاشته و نظریه مُ -افالطون پیش زمینه شرقی

به توان این نظر را از آن استخراج کرد به طور مثال در منون افالطون عباراتی دارد که می اسالمی بیان کرده است.

ای را با اندکی  کند و بحث اسطوره یاد و فراموشی قابلیت اسختراج چنین نظریه اسطوره یاد و فراموشی اشاره می

  اند. تأویل دارد اما نه خود او و نه ظاهراً هیچ یک از شارحان آثار او چنین ادعایی نکرده

دانند. عطار نیز در توجیه لذت  وز الست میسماعیان سماع را یادآور ر»گوید:  . کاشانی در مصباح الهدایه خود می2

حق تعالی ذریت آدم را در میثاق خطاب کرد که: الست بربکم؟ همه مستغرق لذت آن خطاب » گوید:  سماع می

باخرزی  (459 :1388 ،)عطار نیشابوری «.شدند؛ چون در این عالم سماع شنوند، در حکت و اضطراب آیند

بر آن جا جرس ها است از نقره آویخته؛ هرگاه اهل بهشت سماع خواهند،  در بهشت درخت ها است و»گوید:  می

 هایی خدای تعالی از زیر عرش بادی بفرستد تا در این درخت ها افتد و این جرس ها در حرکت آید و از او صوت

عیان سماع سما»کاشانی:  (181 :1383 ،)باخرزی «بیرون آید که اگر اهل دنیا آن را بشنوند، همه از طرب بمیرند.

 (187 :1389 ،)کاشانی .«دانند را یاد آور روز الست می
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  :1389 ،)شیمل«. شنود آواز فراز شدن چه او میشنویم آواز باز شدن در است و آن ما می

 462به نقل از نفحات  (269
 رسد از چپ و راست هر نفس آواز عشق می

 ایم ایم، یار ملک بوده ما به فلک بوده 

 تریم خود ز فلک برتریم، وز ملک افزون

 عالم خاک از کجا؟ گوهر پاک از کجا؟

 

 رویم عزم تماشا که راست؟ ما به فلک می 

 با همانجا رویم جمله که آن شهرماست

 زین دو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریاست

 بر چه فرود آمدیت؟ بار کنید! این چه جاست؟

 473دیوان شمس، غزل                           

منزل و مأوای کند که منزل ما این زمین خاکی نیست و  موالنا به انسان یادآوری می

جا که فرشتگان خانه دارند و این چند روزه را برای سفر به  واقعی ما کبریاست همان

ایم و باید برای بازگشتن به منزل واقعی خود امّاده باشیم. موالنا در  دنیای مادی آمده

کند که آن روز که در کبریا بودیم و همنشین  اشعار دیگر خود این نکته را اضافه می

ها و آوازهای خوشی شنیدیم که مقبول جانمان افتاد و این روزها  بودیم نغمه فرشتگان

های آن روزها  ی ربابی ما را به یاد خوشی که در سفریم گاهی صدای آوازی یا نغمه

مثنوی معنوی،  )کند. تداعی میهای آن روزهای خوش را برایمان  اندازد و خاطره می

731:4) 

کند چگونگی  تی با دیگر عارفان و شاعران دارد او تالش میالبته خوانش موالنا اندک تفاو

حضور انسان در بهشت را توجیه کند و برای حضور انسان در بهشت برین به دو دلیل 

کند. موالنا در شعر زیر که اصول فلسفه موسیقی را خود را بیان کرده به  اصلی اشاره می

 کند.   حضور و نحوه حضور ما در بهشت اشاره می
 بد مقصودش از بانگ رباب لیک

 ى سرنا و تهدید دهل ناله 

 اند این لحنها پس حکیمان گفته

 بانگ گردشهاى چرخ است این که خلق

 مومنان گویند کاثار بهشت 

 ایم ما همه اجزاى آدم بوده 

 گر چه بر ما ریخت آب و گل شکى

 لیک چون آمیخت با خاک کرب

 آب چون آمیخت با بول و گمیز

 ستش در جسدچیزکى از آب ه

 گر نجس شد آب این طبعش بماند

 پس غذاى عاشقان آمد سماع

 قوتى گیرد خیاالت ضمیر

 همچو مشتاقان خیال آن خطاب 

  چیزکى ماند بدان ناقور کل

 از دوار چرخ بگرفتیم ما

 سرایندش به طنبور و به حلق مى

 نغز گردانید هر آواز زشت

  ایم بشنوده در بهشت آن لحنها

  ها چیزکى یادمان آمد از آن

   کى دهند این زیر و این بم آن طرب

 گشت ز آمیزش مزاجش تلخ و تیز

 کشد بول گیرش آتشى را مى

 کاتش غم را به طبع خود نشاند

  که در او باشد خیال اجتماع

 بلکه صورت گردد از بانگ و صفیر
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 آتش عشق از نواها گشت تیز

 

 آن چنان که آتش آن جوز ریز

 744-731: 4مثنوی معنوی،                        

کند و  موالنا در این اشعار برای توجیه حضور ما در بهشت قصه حضرت آدم را مطرح می

و در نتیجه همه ما در صلب آدم بودیم آن زمان که آدم در بهشت بود کند که  اشاره می

را بهشتی  خوشآواز و الحان بالطبع همه انسان ها و اند  انسان ها بالقوه در بهشت زیسته

ند و چون این صدای خوش مادی تداعی کننده همان الحان و آوازهایی است که ا شنیده

دلیل دیگری که موالنا برای حضور بریم. ایم از این زیبایی مادی لذت می در بهشت شنیده

است. بنابر نص قرآن کریم وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ « روز الست»کند. واقعه  ما در بهشت اقامه می

شَهِدْنَا     دَهُمْ عَلىَ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ  قَالُواْ بَلىَمْ وَ أَشهَهن بَنىِ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتُمِ

خداوند در نشأت انسانی که مقدم بر نشأت 1أَن تَقُولُواْ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هَاذَا غَفِلِینَ

ها شهادت گرفته است که آیا من پروردگار شما نیستم؟ و انسان به  ندنیایی است از انسا

ها را از  موالنا قائل است هنگامی که خداوند انسان 2ربوبیت خداوند شهادت داده است.

ها سخن گفت انسان الحان و آوازهای بهشتی را شنیده  صلب آدم بیرون آورد و با آن

به این علت است که ... گوش درونش پیوسته  اگر موالنا همواره در وجد بود و ...»است. 

کرد. اشعار او  الحان آن غنایی را که ابنای آدم در روز الست شنیده بودند استماع می

 (708 :1386 ،)نصر «خود ثمر آهنگی است که استاد ازل بر تار وجودش نواخته بود.

 خاسته سر مست مست های زبگ

 عشق رسانید تو را همچو جام

 

 ست چیز دگر گفت پستدلبر روز ال

 گفت به تو تاختم بهر خودت ساختم

 گفتم تو کیستی گفت مراد همه

 

 مست شرابی و شراب الست 

 از بر ما تا بر خود دست دست

 517دیوان شمس، غزل                            

 هیچ کسی هست کو آرد آن را به یاد

 ساخته خویش را من ندهم در مزاد

 اد مرادگفتم من کیستم گفت مر

 884دیوان شمس، غزل                            

اند امّا  شاعران و عارفان با کمک خیال خود بسیار درباره این روز میثاق الهی سخن گفته

تر از بقیه شاعران است و این عهد ازلی در اندیشه  توجه موالنا به این میثاق بسیار پررنگ

بتفصیل درباره مولوی که « تاریخ ادبیات ایران»ابموالنا جایگاه خاصی دارد. هامر در کت

بحث « کتاب راهنمای تمام صوفیان از مرزهای گنگ تا مرزهای بسفر است»مثنوی او 

کند بلکه  سرایان، حتی حافظ، بر فراز ماه و خورشید سیر نمی مولوی چون غزل»کند:  می

                                                      
 172. اعراف:1

 306ص  8. ر.ک طباطبایی، محمد حسین، المیزان، جامعه مدرسین، ج2
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 «ستاخیز اندیشیدهدرباره زمان و مکان آفرینش و سرنوشت، عهد الست و روز جزا و ر

  (529 :1389 ،)شیمل
 اى چون ریخت ساقى الست جرعه

 جوش کرد آن خاک و ما ز آن جوششیم

 

 مطرب آغازید پیش ترک مست

 

  بر سر این شوره خاک زیر دست 

 کوششیم اى دیگر که بس بى جرعه

 391-390: 5مثنوی معنوی،                  

 در حجاب نغمه اسرار الست

 703:6مثنوی معنوی،                           

سپهساالر در زندگی نامه موالنا آورده است که گاهی که فشار متشرعه بر موالنا زیاد 

شماری موالنا به آواز روحانی که انسان  شد که به کدام دلیل شرعی سماع را مباح می می

آید که در  ش میآواز غنیه عاشقان را از آن خو کرد: در روز الست شنیده است اشاره می

اند و با سماع نزهت آن پروریده،  بزم الست در میان آوازهای خوش روحانی انس گرفته

ای  امروز که در عالم نفس و کدورت وجود گرفتارند و از آن عالم روحانی دور مانده، شمه

رسد از غایت شوق، دل محزون در  های خوش و لطیف در گوش هوش می از آن آواز

 (66 :1388 ،)سپهساالر .آورد آید و تن را به متابعت در حرکت می یاضطراب و جوش م
 در وقت سماع صوفیان را

 

 ست از آنسوی که سو نیست ست سماعی سماعی

 

 از آن آب حیات است که ما چرخ زنانیم

 

 های دنیا بسیار رقص کردیم بر پرده

 های قالب برقصند با کنده ها چو می جان

 وبانپس ز اول والدت بودیم پای ک
 پس جمله صوفیانیم از خانقه رسیده

 

 از عرش رسد خروش دیگر 

 1057دیوان شمس، غزل                                   

 عروسی همه آن جاست شما طبل زنانید

 637دیوان شمس، غزل                                     

 نه از کف و نه از نای نه از دفهاست خدایا

 94دیوان شمس، غزل                                       

 چابک شوید یاران مر رقص آن جهان را

 خاصه چو بسکالنند این کنده گران را

 ها از بهر شکر جان را در ظلمت رحم
 رقصان و شکر گویان این لوت رایگان را

 186دیوان شمس، غزل                                     

 

موالنا معتقد است لذت درک زیبایی ناشی از تداعی خاطرات  توان گفت میبنابراین 

های بهشتی را دارد  ی اندکی از زیبایی های مادی بهره بهشتی است و چون این زیبایی

تواند زیبایی واقعی را برای ما یادآوری کند و این نفس یادآوری است که حس  می

یقی و نقاشی اشاره کرده است البته موالنا تنها به موسکند.  خوشی را در ما تحریک می

و زیبایی توان این حکم را به کل هنر  د و مینولی ظاهراً این دو هنر موضوعیت ندار

هنر است. موالنا که دلداده موسیقی است همه تسری داد. برای موالنا موسیقی گوهر 
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کند که چه  کند و تفاوتی نمی بیند و لمس می زیبایی های جهان را در موسیقی می

 باعث این یادآوری لذت آور شده باشد. نقاشی باشد یا موسیقی یا هر هنر دیگری. امری

مادی ارزش ذاتی قائل نیست و فقط از باب مقدمیت  یها موالنا برای زیبایی هر حالدر 

کند. موالنا  ها توجه می به آن ،های بهشتی باشد تواند یادآور زیبایی که میو یادآوری 

ها اشاره  کند. ما در اینجا به سه فقره از آن هایی نیز نقل می برای این ادعای خود موید

 کنیم.  می
 پیل باید تا چو خسبد او ستان

 خر نبیند هیچ هندستان به خواب

 جان همچون پیل باید نیک زفت

 ذکر هندستان کند پیل از طلب 

 

 ى هندوستان خواب بیند خطه 

 ست اغتراب خر ز هندستان نکرده

 داند رفت تفتتا به خواب او هند 

 پس مصور گردد آن ذکرش به شب

 3071-3068: 4مثنوی معنوی،                

ای با خود از بهشت بیاورد دلنشین  این فراق بعد از وصل باعث شده هر نسیمی که رایحه

شویم زیرا روزی اصل زیبایی را لمس  بینیم و شاداب می شود. اگر امروز امر زیبایی را می

ایم. اگر پیش از این آن زیبایی حقیقی را درک  شدت زیباییش مست شده ایم و از کرده

داد.  ای از آن زیبایی در این عالم ما را تحت تأثیر خود قرار نمی نکرده بودیم امروز نشانه

سخن گفتن از آن لذت برای او جذاب نیست.  ها را نچشیده قطعاً انسانی که لذت خوشی

های این دنیایی،  ین عالم و لذت حاصل از زیباییهای ا توان گفت خوشی در واقع می

لذت نیستند و فقط سخن گفتن از لذت هستند. خوشی ما در این دنیا خوشی از لذت 

نیست بلکه خوشی از تداعی لذت است. حال آنکه لذت واقعی را نچشیده چه تداعی 

باشد کِی  دارد؟ چه لذتی دارد؟ آن که هندوستان را ندیده و لذت هندوستان را نچشیده

تواند خواب هندوستان ببیند. این فقط فیل است که توانایی دیدن هندوستان را در  می

اگر هنرمندی سری به هندوستان معنا نزده باشد و روزی روزگاری از آن » خواب دارد.

خطه گذری نکرده باشد، در خواب هم آن هندوستان را نخواهد دید، آن که مولوی 

شرح حال همه هنرمندانی است که دوران فراق « کند ایت میها شک از جدایی»گفت  می

آفرینش بکر »در اینجا چیزی جز « خواب دیدن»بینند و  خواب روزگار وصال را می

ای  کند، در هر چیزی معنای تازه نیست. هنرمند وقتی به عالم بیرون نظر می« هنری

کند. و وسعت و عمق  یابد و آن را نماد حقیقیتی از حقایق مکشوف شده بر خود می می

در فقره بعدی  (227 :1379 ،)سروش «گردد این معانی به وسعت عالم هنرمند باز می

در احوال « فیه ما فیه»شود. موالنا در  نیز، این معنا در قالب داستانی دیگر تکرار می

آورند و  غالمّان را از کافرستان به والیت مسلمانی می» گوید: اولیاء و انبیاء می
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ساله و بعضی را پانزده ساله؛ آن را  آورند و بعضی را ده ساله می وشند، بعضی را پنجفر می

های بسیار میان مسلمانان پرورده شود و پیر شود،  که طفل آورده باشند، چون سال

ی ا احوال آن والیت را به کلی فراموش کند و هیچ از آتش اثری یاد نباشد و چون پاره

ترش یاد باشد؛ هم  تر باشد بیش ی بزرگدرآید و چون قتر باشد، اندکیش یاد  بزرگ

چنین ارواح در آن عالم در حضرت حق بودند که الست بربکم قالوا بلی. و غذا و قوت 

صوت، چون بعضی را به طفلی آورند چون آن کالم  حرف و بی ایشان کالم حق بود و بی

بیند و آن فریق محجوبانند  را بشنود، از آن احوالش یاد نیاید و خود را آن کالم بیگانه

آید و جوش و هوای آن  اند و بعضی را پاره یاد می که درکفر و ضاللت به کلی فرو رفته

شنوند آن حالت در  کند و آن مومنانند و بعضی چون آن کالم می طرف در ایشان سر می

ر آن شود د آید و حجابها به کلّی برداشته می نظر ایشان چنان که در قدیم بود پدید می

 و در فقره آخر : (85 :1389 ،)مولوی «پیوندند و آن انبیاء و اولیااند. وصل می

 
مادر  ات             تخم بطى گر چه مرغ خانه

 ست تو بط آن دریا بده

 میل دریا که دل تو اندر است

 میل خشکى مر ترا زین دایه است

 دایه را بگذار در خشک و بران

 گر ترا مادر بترساند ز آب 

 

 کرد زیر پر چو دایه تربیت 

 ات خاکى بد و خشکى پرست دایه

 آن طبیعت جانت را از مادر است

 دایه را بگذار کاو بد رایه است

 اندر آن در بحر معنى چون بطان

 تو مترس و سوى دریا ران شتاب

 3771-3766: 2مثنوی معنوی،             

 

داند و معتقد است  ل حقیقی انسان میای مأوا و منز موالنا این میل به بازگشت را نشانه

ر خشکی بزرگ اگر ما زاده دریا نبودیم هرگز آرزوی بازگشت به دریا نداشتیم. گرچه د

مان مملو از عشق حرکت به سوی دریاست و این عشق خود  شدیم ولی همیشه سینه

ن و زیبایی حقیقی برای ما همان زیبایی آ ایم ن نشانه است که ما دریا زادهتری بزرگ

جهانی است و اگر به دنبال زیبایی هستیم باید به دنبال یادآوری و بازگشت به سرمنشأ 

زمینی نیست،  در نهایت وقتی به این نتیجه رسیدیم که منشأ زیبایی اصلی باشیم.

هنرمند برای خلق اثر هنری و برای نشان دادن زیبایی های اثر خودش باید به دنبال 

ه زیبایی حقیقی دست پیدا کند و توسط آن قوه، زیبایی ای باشد که بتواند آن ب قوه

حقیقی را درک کند و پس درک و دریافت زیبایی با خلق اثر هنری آن را پیش چشم 

دیگران بگذارد. این مهم با قوای مادی امکان پذیر نیست زیرا قوای مادی توان درک و 
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ان دست یافتن به معارف ارتباط با عالم مینوی را ندارند. همان گونه که عقل مادی تو

از عقل قدسی مدد گرفت باید برای  آسمانی را ندارد و برای فهم معارف آسمانی باید

تواند  همان گونه که عقل بشری میفهم زیبایی حقیقی از خیال قدسی مدد جُست و 

توان پذیرفت که قوای دیگر مانند  ای فراهم کند که تابع عقل قدسی شود می زمینه

توانند با ارتباط با ساحت قدسی از آن الهام بگیرند و منبع دریافت انوار و  خیال نیز می

اشراقات االهیه باشند. موالنا مستقیماً ارتباط با عالم خیال منفصل را مطرح نکرده است 

به این « مری کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورتگری»امّا در قالب داستان 

داستان، هنر یعنی انعکاس صحیح آنچه در عالم باالست. بحث اشاره کرده است در این 

ها در واقع همان نقش عالم باالست که رومیان چون هنرمندانی بودند که  نقاشی چینی

را که در عالم باال هست؛  زیبایی حقیقیسینه خود را صیقل زده بودند توانستند 

هنرمند نیز اگر «. بود»هستند و چینیان در مقام « نمود»منعکس کنند. رومیان در مقام 

تواند با قوه خیال منفصل ارتباط  سینه خود را صیقل زده باشد قوه خیال متصلش می

صد البته این بحث از خیال و خلق اثر طور صحیح انعکاس دهد.  را به« بود»برقرار کند و 

 هنری توسط شاعر و هنرمند نیازمند مقال و فرصتی دیگر است.
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