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چکیده
حقيقت دارای جايگاه محوری در فلسفه است و اساسًا فيلسوف می خواهد به عمق يك پديده بنگرد. می توان 
گفت در طول تاريخ فلسفه، تالش تمامی مكاتب، فيلسوفان و انديشمندان معطوف به مسئله حقيقت بوده 
است. هدف از انجام اين پژوهش، مقايسه ای تطبيقی ميان انديشه موالنا جالل الدين و مارتين هايدگر در 
مورد مفاهيم حقيقت و حجاب است. تالش هايدگر در مبحث حقيقت، اين است كه پديده آغازين و بنيادين 
حقيقت را زنده كند و آن را به گونه جديدی تفسير نمايد. موالنا حقيقت انسان را از منظر عرفانی می نگرد؛ از 
نظر موالنا، واالترين انحای بودن، وصال به حقيقت مطلق است و وصال به حقيقت، جز به واسطه عشق و از 
راه كنار زدن حجابها ممكن نيست. روش بررسی در اين پژوهش، روش كتابخانه ای می باشد. يافته ها نشان 
می دهد برداشت هايدگر از حقيقت به معنای ناپوشيدگی و آشكارگی، بيشترين نزديكی را به مفهوم حجاب 

و حجاب افكنی در انديشه عرفانی موالنا دارد.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال شانزدهم/ دوره جدید/ شماره 54/ پاییز و زمستان 1399

صص 82-90 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
و  مهم ترين  كه  را  حقيقت  باب  در  هايدگر  ديدگاه 
غرب  در  حقيقت  مسئله  به  رويكرد  تأثيرگذارترين 
می باشد، می توان زيربنای نظريه ها در اين باره دانست. 
حقيقت از منظر هايدگر به معنای ظهور، آشكار شدن و 
ناپوشيدگی چيزها برای انسان است. تالش هايدگر در 
بنيادين  مبحث حقيقت، اين است كه پديده آغازين و 
حقيقت را زنده كند و آن را به گونه جديدی تفسير كند. 
او  می نگرد.  عرفانی  منظر  از  را  انسان  حقيقت  موالنا 
معتقد است حقيقت انسان از عالم معنا به عالم صورت 
هبوط كرده و جويای اصل خويش است. انسان موالنا 
دارای ماهيتی نامتعين است و امكان بودنهای مختلف 
برای او مقدور است و واالترين انحای بودن، وصال به 
حقيقت مطلق است كه حقيقت او را مقدور می سازد. 
كنار  راه  از  و  واسطه عشق  به  به حقيقت، جز  وصال 
زدن حجابها ممكن نيست. در اين پژوهش، به مقايسه 
تطبيقی برداشت موالنا از حجاب و برداشت هايدگر از 

حقيقت پرداخته می شود.

الثیا )ناپوشیدگی( و حقیقت از منظر هایدگر
ويژگی مهم الثيا، آن است كه كاشف از بينشی است كه نه 
بر علت و معلول، بلكه بر نسبت ظهور يا تجلی استوار 
است. ويژگی حقيقت نيازمند ظهور است. حقيقت خود 
شكلی از ظهور است. موجودات معلول وجود نيستند، 
بلكه فتح باب وجودند. وجود را آشكار می كنند و پرده 
از آن برمی دارند. حقيقت همين پرده برداری است، از 
اين رو، يونانيان باستان حقيقت را با الثيا و ناپوشيدگی 
اثبات  می كند،  پيدا  ظهور  حقيقت  می دانستند.  يكی 
نمی شود و هر موجودی كه بر حسب ساختار و ذاتش 
برای اين ظهور گشوده تر باشد، بيشتر وجود را از پرده 
بيرون می اندازد و می دانيم كه اين موجود انسان يا به 
اگزيستانس  آن  طبيعت  كه  است  دازاين  هايدگر  قول 
است، حال آنكه ديگر موجودات در خود فروبسته اند. 
ما  به  موجود  از حيث  كه  آنجا  تا  موجودات  بنابراين 

هو موجود نگريسته شوند، و تا آنجا كه از حيث ظهور 
وجود ظاهر شوند، ناپوشيدگی وجودند و شايد بتوان 
ناحقيقت و حقيقت، الزم و ملزوم  اين دو يعنی  گفت 
يكديگرند، ناحقيقت پوشيدگی حقيقت و پنهان ماندن 

حقيقت است و آنچه پنهان می ماند وجود است.1
شناختنی  هايدگر  نزد  ناپوشيدگی  معنای  به  حقيقت 
نيست. حقيقت علت العلل و مادری نيست كه نخستين 
موجودات عالم را بسازد و بعد كنار رود. حقيقت كه 
نامش وجود است، همواره با ما و كنار ما است. حقيقت 
همواره با چيزها و در چيزها است. اما گاه پنهان و گاه 
آشكار است.2 به هر حال، از نظر هايدگر، اين وجود 
داشتن، اواًل؛ نه علت العلل و نه عام ترين مقوله ای است 
شده  استنتاج  موجودات  همه  مشترك  خصلت  از  كه 

باشد، ثانيًا؛ از آغاز بر ما پوشيده بوده است.

هایدگر و ماهیت حقیقت و ناحقیقت
در  دارد،  قرار  حقيقت  در  كه  وجه  همان  به  دازاين 
ناحقيقت نيز هست. همراه با گشودگی، چيزهايی برای 
مستور  او  برای  چيزهايی  و  می شود  آشكار  دازاين 
است.  ناحقيقت  همان  شده  پنهان  وجه  اين  می ماند. 
كذب  به  تحويل  قابل  به عنوان  معنا  اين  در  ناحقيقت 

نيست. حقيقت و ناحقيقت، متضاد يكديگر نيستند.3
ما  بر  را  چيز  همه  اگرچه  ناپوشيدگی  هايدگر  نظر  از 
آشكار می كند و در دسترس قرار می دهد، اما هميشه از 
تيررس فكر بشر می گريزد. به تعبير ديگر انسان توان و 
تحمل شناخت الثيا را ندارد و بنابراين هيچ گاه نمی تواند 
آن را فرا چنگ آورد.4 به تعبير هايدگر حقيقت در ذات 
خود، ناحقيقت است؛ يعنی الزمه ذات ناپوشيدگی كه 
كه  آنجا  از  است. حقيقت  پوشيدگی  روشنی می باشد، 
در جايگاه پوشيده قرار دارد و از خاستگاهی »هنوز ـ 

1. زمينه و زمانه پديدارشناسی، ص368.
2. Plato: an Introduction, p.378
3. The Essence of Truth, p.96.
4. Ibid, p.403.
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حجاب ـ برنگرفته« برخوردار است، ناحقيقت است.5
به طور خالصه هايدگر بر اين عقيده است كه پوشيدگی 
آشكارگی  از  پرهيز  يكی  دارد:  گونه  دو  ناحقيقت  يا 
دوم  و  انسانی،  شناخت  در  افتادن  دام  به  از  گريز  و 
انسان،  انداختن  اشتباه  به  و  فريب  تظاهر،  تشابه،  با 
ناحقيقت به حيثی دو گانه، هم خود را و هم موجودات 
را می پوشاند. هايدگر، كليت پوشيده شده موجودات؛ 
به هيچ روی  ناحقيقت را يك راز می خواند كه  يعنی 
تحليل نمی شود و به اين موجود و آن موجود منسوب 
و  مطلق  به طور  است،  راز  فقط يك  بلكه  نمی گردد، 
محض؛ زيرا پوشيدگی، امری پوشيده است و سرتاسر 
دازاين را فرا گرفته است. در بحث از ناحقيقت بايد در 
الينفك  جزء  ناپوشيدگی  و  پوشيدگی  كه  داشت  نظر 
به عنوان  نبايد  ناحقيقت  است.  حقيقت  خود  ذاتی 
شود.  گرفته  نظر  در  ما  نظر  از  چيزی  ماندن  مجهول 
كه  است  مهمی  نتيجه  خود  امر  اين  داشتن  نظر  در 
ايجاب  و  سلب  با  ناحقيقت  و  حقيقت  می شود  باعث 
يك  روی  دو  ناحقيقت  و  حقيقت  نشود.  گرفته  يكی 
سكه واحدند. ناحقيقت در فلسفه هايدگر با جنبه های 

مكشوف نشدنی شیء در يك رديف قرار می گيرند.

نگاه تطبیقی به حقیقت از نظر هایدگر و عرفای 
اسالمی

ناپوشيدگی  را  حقيقت  ظهور  اصلی  ريشه  هايدگر 
می داند. او معتقد است حرف نفی »ا« در ابتدای الثيا؛ 
يعنی حرف »نا« در ابتدای ناپوشيدگی، به قلمرويی از 
وجود اشاره دارد كه هنوز به تجربه در نيامده است. از 
اين رو، حقيقت با خفا و پوشيدگی مالزم است؛ يعنی 
پوشيدگی هميشه مقدم بر ناپوشيدگی و انكشاف است؛ 
فقط می تواند آشكار شود«.6  است  پنهان  »آنچه  زيرا 
پس از نظر هايدگر حقيقت يعنی ظهور آنچه در مقام 
پوشيدگی است؛ يعنی چيزی كه از دل خفا و پوشيدگی 

5. سرآغاز كار هنری، ص43.
6. Plato`s Doctrine of Truth, p.171.

گفت  می توان  پس  است.  شده  آشكار  و  آمده  بيرون 
حقيقت در مقام ذات، امری ثابت است و دارای مراتب 
بوده  غيرثابت  برسد،  به ظهور  كه  هنگامی  اما  نيست. 
می يابد.  بيشتری  ظهور  شده،  طی  مراتب  نسبت  به  و 
نظر  از  حقيقت  معنای  با  هايدگر  شده  بيان  مطلب 

عرفانی هم خوانی دارد.
عرفای اسالمی نيز حقيقت را با مراتب سلوك مرتبط 
می دانند. حقيقت در مرتبه ذات ثبوت دارد، اما در مرتبه 
ظهور دارای مراتب است. هرچه سالك اوج می گيرد، 
حقيقت ظهور بيشتری می يابد. سالك به ظهور بيشتری 
انسان است كه در  اين  از هستی می رسد. در عرفان، 
ظهوری كه برايش رخ می دهد، كاشف حقيقت می شود. 
با  هايدگر  كالم  ميان  تفاوتهايی  ديگر  طرف  از  اما 
سخنان عارفان وجود دارد. از جمله اينكه نزد هايدگر 
حقيقت همان ناپوشيدگی است كه در پوشيدگی و خفا 
نيست،  حقيقت  خود  ديگر  خفا  مقام  اما  دارد،  ريشه 
بلكه حقيقت تنها به معنای همان ناپوشيدگی است كه 
در  ظهوری  هر  عرفان  در  است.  پوشيدگی  الزمه اش 
ذات ريشه دارد كه نسبت به آن هيچ عملی نمی توان 

داشت، اما آن ريشه نيز خود حقيقت تلقی می شود.
جايگاه  وجودی،  معنای  به  حق  عرفا،  اصطالح  در 
خاص و ويژه دارد. قيصری به عنوان يكی از شارحان 
»فصوص  شرح  بر  خود  مقدمه  ابتدای  در  ابن عربی 
الحكم« موضوع اين علم را وجود برمی شمرد و معتقد 
فص  در  عربی  ابن  است.7  حق  همان  وجود  است 

سليمانی »فصوص الحكم« بيان می دارد:
انما الكون خيال/ و هو حق فی الحقيقة

و الذی يفهم هذا/ حاز أسرار الطريقة
و  شهود  بر  مبتنی  سهروردی  نظام  در  حقيقت  معنای 
قول  سهروردی  دارد.  ويژه ای  جايگاه  و  است  رؤيت 
و اعتقادی را كه با واقعيت عينی مطابقت داشته باشد، 
حق می نامد.8 از نظر عرفا، تنها حق شايستگی ناميده 

7. شرح مقدمه قيصری بر فصوص الحكم، ص21.
8. حكمة االشراق، ص182.
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شدن به وجود را دارد و غير حق از آن رو كه صرف 
و مطلق نيستند و با غير آميخته اند، در واقع تجلی حق 
هستند و وجودنما هستند. ابن عربی در فصوص الحكم 
اين معنا را اين گونه توضيح می دهد: ما هرچه بخواهيم 
بكوشيم  هرچه  با  و  بگوييم  سخن  حقيقت  به  راجع 
چه  كنيم،  توصيف  هست  كه  همان گونه  به  را  آن  تا 
راجع  تا  مجبور خواهيم شد،  نخواهيم،  بخواهيم، چه 
به آن تنها از يك جنبه از تجلی اش گفتگو كنيم؛ زيرا 
حق در حالت عدم تجلی هرگز با زبان انسانی وصف 
شدنی نيست. حقيقت حق در ذات خود هميشه مخفی 

و نهفته در عزلت الهی اش باقی خواهد ماند.9

مفهوم عرفانی حجاب و حجاب افکنی
و  دارد  طوالنی  خاستگاه  عرفان  در  حجاب  مسئله 
از  بدان  بنده  ديده  كه  »موانعی  از:  است  عبارت  آن 
است«.10  ممنوع  و  محجوب  جّلت،  حضرت  جمال 
متون عرفانی، عمومًا از حجاب به عنوان اسم عام برای 
موانعی بحث می كنند كه راه رسيدن به حقيقت مطلق 
را سد می كند. هرچه غير حقيقت مطلق است، حجاب 
است.11 به طور كلی از ديدگاه عرفا هرچه ميان عاشق 
نام  حجاب  شود،  حائل  و  انداخته  فاصله  معشوق  و 
می گذارد،  پا  عرفان  در حيطه  كه   فرد سالكی  دارد. 
بايد بداند كه در راه رسيدن به حق، حجابهايی وجود 
دارد كه با شناختن و كنار زدن آنها می تواند به وجود 
اينها  همه  با  شود.  فانی  او  در  و  نزديك  تعالی  حق 
بيشتر از همه عرفانها، عرفان اسالمی بر مسئله حجاب 

تأكيد فراوان می كند.
مقدس  كتاب  در  را می توان  اسالمی  مايه های عرفان 
قرآن ديد. مسئله حجاب در قرآن به شكل مستقيم و 
غيرمستقيم آمده است و خداوند بشر را از ماندن در 
بيان می كند:  را  آن  كنار زدن  راههای  و  نهی  حجاب 
»َولََقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى بَِآَياِتَنا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن 

9. فصوص الحكم، ص208.
10. مرصاد العباد، ص24.

11. درآمدی بر تصوف و عرفان اسالمی، ص138.

ُلَماِت ِإلَى النُّوِر«؛12 »ما موسی را فرستاديم و به  الظُّ
او امر نموديم كه قوم خود را از ظلمت به سوی نور 

خارج كن«.
مانعی  از  است  عبارت  عرفانی  اصطالح  در  حجاب 
كائنات  صور  انطباق  نيز  و  معشوق  و  عاشق  ميان 
گردد.  حق  نور  تجلی  از  مانع  كه  نحوی  به  قلب  در 
ظلمانی  و  نورانی  حجابهای  به  عارفان  نزد  حجاب 
تقسيم می شود و اين برگرفته از روايات نبوی است. 
در حديثی از پيامبر)ص( آمده است: »أَنَّ هللِ تَبَاَرَك َو 
ُكِشَفْت  لَْو  ُظْلَمٍة  َو  نُوٍر  ِمْن  ِحَجاٍب  أَلَْف  َسْبِعيَن  تََعالَی 
أَلَْحَرقَْت ُسبَُحاُت َوْجِهِه َما ُدونَُه«.13 خداوند متعال 70 
هزار از حجاب نورانی و ظلمانی دارد كه به مقتضای 
اين حديث، عرفای بزرگ به بحث از حجابها و كنار 

زدن آن اقدام نموده اند.
سنايی در يك بيت زيبا حجاب را تعريف می كند و به 
نظر می رسد هنوز هم يكی از بهترين تعاريف حجاب، 

تعريف او است:
به هر چه از راه وامانی چه كفر آن حرف و چه ايمان/

به هر چه از دوست دور افتی چه زشت آن نقش و 
چه زيبا14

به  كه  برمی خوريم  مواردی  به  نيز  حافظ  اشعار  در 
حجابها اشاره دارد. همانند:

حجاب چهره جان می شود غبار تنم/ خوشا دمی كه از 
آن چهره پرده برفكنم15

خرگه  و  بيا  جمال/  شعاع  شد  ادراك  ديده  حجاب 
خورشيد را منور كن16

حجاب راه تويی حافظ از ميان برخيز/ خوشا كسی كه 
در اين راه بی حجاب رود17

خدا  و  بنده  ميان  است  معتقد  حافظ  ديگر  جايی  در 
هيچ حجابی وجود ندارد و تنها حجاب، هستی سالك 

12. ابراهيم، 5.
13. بحار األنوار، ج58، ص45.

14. ديوان حكيم سنايی غزنوی، ص251.
15. ديوان حافظ، 199.

16. همان، 241.
17. همان، 82.
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است:
خود  تو  نيست/  حائل  هيچ  معشوق  و  عاشق  ميان 

حجاب خودی حافظ از ميان برخيز18
وجود  دليل  فوق،  روايت  براساس  مسلمان  عرفای 
الغيوب  بيان كرده اند: ذات غيب  اين چنين  حجاب را 
قابل درك  و  است  پنهان  همه  ديد  از  عماء  مرتبه  در 
حب  دليل  به  خداوند  نيست.  كسی  برای  شناسايی  و 
اين  برای  و  شود  آشكار  كه  خواست  توجه،  و  ذاتی 
بپذيرد.  تعين  كه  بود  موجودی  به  نياز  شدن  آشكار 
سپس تمامی اسماء و صفات و عوامل موجود را خلق 
نمايان  را  خود  و  يابد  تجلی  آنها  واسطه  به  تا  كرد، 
سازد. هر موجودی به اندازه سعه وجودی اش خدا را 
تعينات  دارای  موجودات  تمامی  زيرا  می دهد؛  نشان 
و  نامتناهی  موجود  نمی توانند  و  هستند  محدوديتها  و 
اين  طرفی  از  گيرند.  دربر  كامل  طور  به  را  نامحدود 
خدا  ذات  و  هستند  الهی  ذات  تجلی  هم  موجودات 
هستند.  او  ذات  كننده  پنهان  هم  و  می دهند  نشان  را 
ابن عربی معتقد است اين حجابها رحمت الهی هستند؛ 
زيرا اگر برداشته شوند، پرتوی ذات الهی، مخلوقاتش 

را می سوزاند.
بر مسئله حجاب  از عرفای شاعر ديگر  بيشتر  موالنا 
معنوی  مثنوی  در  می بينيم  كه  طوری  به  دارد،  تأكيد 
همواره انسان را با آوردن تمثيالت و حكايات متفاوت، 

از محجوب ماندن نهی می كند:
روح محجوب از بقا بس در عذاب/ روح واصل در بقا 

پاك از حجاب19
موالنا در حكايتهايش انواع و اقسام حجابها را توضيح 
می دهد و انسان را از اثرات محجوب ماندن و اثرات 

رفع حجاب آگاه می كند:
نور دان  پرده های  نور حق/  پرده دارد  آنكه هفصد  ز 

چندين طبق
اين  صف اند  صف  مقام/  را  قومی  پرده  هر  پس  از 

18. همان، 266.
19. مثنوی معنوی، دفتر چهارم، 446.

پرده هاشان تا امام
اهل صف آخرين از ضعف خويش/ چشمشان طاقت 

ندارد نور بيش
و آن صف پيش از ضعيفی بصر/ تاب نارد روشنايی 

بيشتر
اين  فتنه  و  جان  رنج  است/  اول  حيات  كاو  روشنی 

احول است
احوليها اندك اندك كم شود/ چون ز هفصد بگذرد او 

يم شود20
آمده  ديگر  بيانی  به  همين سخن  نيز  كليات شس  در 

است:
هر آنچه دور كند مر تو را ز دوست بد است/ به هر چه 

روی نهی بی وی ار نكوست بد است21
اشاره  خدا  و  بنده  بين  حجابها  تعدد  به  گاهی  موالنا 
را می توان در  اين حجابها  است  معتقد  او  اما  می كند. 
كه  می كند  اظهار  نيز  گاهی  درنورديد.22  العين  طرفة 
به  است.23  اوهام  و  پندار  محصول  زياد،  حجابهای 
طور خالصه، حجاب در عرفان مصطلح بوده و معنای 
خاصی دارد كه همان حائل و سد ميان عاشق و معشوق 
است كه آدمی برای نائل شدن به حقيقت مطلق، بايد 

آن را از بين برده و در صدد رفع و ازاله آن برآيد.

حجاب و حقیقت از منظر موالنا
می كند:  تأكيد  مختلف  شكلهای  به  و  بارها  موالنا 
و  عَرضی  بيماری  يك  ما  در  فكری  هويت  حاكميت 
ما  در  پديده  اين  است.  حجاب  تعبيری  به  يا  القايی 
بيگانه  آن  پذيرای  ما  اصالت  و  فطرت  و  است  بيگانه 

نيست:
در دهان زنده خاشاكی جهد/ آن گه آرامد كه بيرونش 

نهد24

20. همان، دفتر دوم، 826-821.
21. كليات شمس، غزل 160.

22. مثنوی معنوی، دفتر ششم، 1920.
23. همان، دفتر چهارم، 3701.

24. همان، دفتر اول، 11.
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ما  فطرت  و  روح  و  گرفته  را  ما  گوی  خاشاك  اين 
می خواهد اين خاشاك را بيرون نهد. چيزی كه هست 
حاكميت آن غاصب توان استقامت ما را گرفته است:

آب گل خواهد كه در دريا رود/ گل گرفته پای آب 
و می كشد25

ما ميل به برگشت به جوهر فطرت و حقيقت خويش 
را داريم، اما چنان سخت اسير گشته ايم كه گلها مانع 
حركت ما به سوی فطرتمان می گردد. موالنا در جايی 
و خرد  علم  كه  می كند  تأكيد  معنوی  مثنوی  از  ديگر 
عاقل  افالطون  گاهی  و  باشد  حجاب  رافع  نمی تواند 

هم نمی تواند از حجاب بيرون آيد:
مهر حق بر چشم و بر گوش خرد/ گر فالطون است 

حيوانش كند26
موالنا در مثنوی معنوی، در موارد متعددی در تقابل 
تن و جان، تن را حجاب دانسته و معتقد است مراد 
سهولت  به  ما  و  است  جسمانی  حجاب  تن  از  وی 

می توانيم تن را مترادف وجود جسمانی بگيريم:
هم ز لطف و عكس آب با شرف/ پرده شد بر روی 

آب اجزای كف
هم ز لطف و جوش جان با ثمن/ پرده ای بر روی جان 

شد شخص تن
آب صافی  ز  پرست/  كف  تشنگان  اين  زين حجاب 

اوفتاده دوردست27
اين  است  معتقد  و  می داند  حجاب  را  نفس  موالنا 
حجاب به سهولت از بين نمی رود، بلكه بايد در سير و 

سلوك اندك اندك اين حجاب را كنار زد:
غبارهاست درون تو از حجاب منی/ همی برون نشود 

آن غبار از يك بار
به هر جفا و به هر زخم اندك اندك آن/ رود ز چهره 

دل گه به خواب و گه بيدار28
به  وصل  حجاب  را  تفكر  و  انديشه  نوع  هر  مولوی 

25. همان، دفتر سوم، 102.
26. همان، دفتر چهارم، 1922.
27. همان، دفتر ششم، 3426.

28. كليات شمس، ص450.

دريای بی وصف و نشان حقيقت يا عدم می داند. كسی 
كرده  محو  كلی  به  را  خود  كه  است  بحر  اين  شناگر 
است. فكر، خواه علمی يا تعبيری، يك فعل و انفعال 
و  است  ماده  ورای  حقيقت  آنكه  حال  است.  مادی 

بنابراين وسيله اتصال به آن آلت بی آلتی است:
من  بر  رسد  كی  مگس/  انديشه  اوجم  مرغ  چو  من 

مگس را دسترس؟29
انديشه  از  خارج  بگذشته ام/  انديشه ها  ز  من  زآنكه 

پويان گشته ام30
زمين  در  تن  زده  در  بالها/  باال  سوی  گشايد  جان 

چنگالها31
هست  باطن  سير  ما/  فعل  و  قول  است  بيرونی  سير 

باالی سما32
انسانی كه اسير انديشه های تعبيری نيست، در استفاده 
نيز آزاد است و چون  انديشه های علمی و واقعی  از 
آزاد است، آنها را در نقش ذاتيشان به كار می گيرد. آنها 
را حجاب و كنده روح، جان و حقيقت قرار نمی دهد. 
نمی تواند جستجوگر حقيقت  ذهن  مولوی،  ديدگاه  از 
می كند،  جستجو  حقيقت  به عنوان  ذهن  آنچه  باشد. 
محتوای  و  جوهر  نه  است،  حقيقت  تصور  و  تصوير 
اگر  نيست.  يا  هست  نفس  اسير  يا  انسان  حقيقت. 
يعنی  است؛  از حجابها  فارغ  هم اكنون ذهنش  نيست، 
در رابطه مستقيم با حقيقت است. اگر اسير نفس است، 
اسير نقش و تصوير و صورت خواهد بود. انسان فارغ 

از نقش و صورت، متصل به حقيقت است.
در  را  تو  دنيايی  امور  به  تعلق  می كند  اشاره  موالنا 
فطرت  با  را  تو  ارتباط  و  پيچانيده  اوهام  از  پرده ای 

خويش قطع كرده است:
ناقه ای گم كرده ای/ از كفت بگريخته  ضاله چه بود؟ 

در پرده ای33

29. مثنوی معنوی، دفتر دوم، 103.
30. همان، دفتر دوم.

31. همان، دفتر چهارم، 58.
32. همان، دفتر اول، 26.

33. همان، دفتر دوم.
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تيرگی، گمراهی و گمگشتگی چيست؟ فطرت خويش 
را باختن، گم كردن و آن را در پرده مستور و پوشيده 
نگه داشتن. حقيقت غيرقابل توصيف است؛ بی وصف 

و نشان است:
موصوف  می كند  معرفت/  در  كسی  هر  كه  همچنان 

غيبی را صفت
فلسفی از نوع ديگر كرده شرح/ باحثی مر گفت او 

را كرده جرح
و آن دگر در هر دو طعنه می زند/ و آن دگر از زرق 

جانی می كند34
مولوی هشدار می دهد كه برای اتصال به حقيقت، بايد 
به هستی  همه توصيفات را كنار بگذاری و مستقيمًا 
است؛  با حجابها  مترادف  توصيفات  بنگری.  خويش 
چون به ورای توصيفات رفتی، حجاب را از جان خود 
برداشته ای. برای موالنا خود يعنی حصاری ذهنی از 
ناپوشيدگی  انسان  به  كه  شناخته هايی  و  دانسته ها 
و  دانستگی  يعنی  خود  وقتی  می بخشد.  تعين  و 
شناختگی، از طريق بی خودی از بين می رود، حقيقت 
ـ كه ناشناخته و پوشيده است ـ متجلی می گردد. به 
از  يعنی  خود  حصار  از  شاه  كه  همين  موالنا،  تعبير 
حيطه دانسته ها خارج می شود، كيفيتی ورای تعينات 

به صورت پيری غريب بر او تجلی می يابد:
می رسيد از دور مانند هالل/ نيست بود و هست بر 

شكل خيال35
كيفيتی  پوشيدگی،  و  ناشناختگی  علت  به  حقيقت، 

است از نيستی و عدم، ولی در عين حال هست!
شه به جای حاجبان فا پيش رفت/ پيش آن مهمان 

غيب خويش رفت36
دست بگشاد و كنارانش گرفت/ همچو عشق اندر دل 

و جانش گرفت37
بدون  و  مستقيمًا  تواضع،  كيفيت  با  بايد  را  حقيقت 

34. همان، دفتر دوم، 81.
35. همان، دفتر اول، 3.
36. همان، دفتر اول، 3.
37. همان، دفتر اول، 5.

هرگونه حجاب و واسطه دريافت و مالقات نمود:
شه چو پيش ميهمان خويش رفت/ شاه بود او ليك 

بس درويش رفت38
شاه متواضعانه پيش می رود و همچو عشق در برش 
می گيرد. در واقع با حقيقت يگانه می شود و در اين 
باقی می ماند، معشوق  و  دارد  اصالت  آنچه  يگانگی، 
به  پديدار می آفريند.  از طريق  را ذهن  است. عاشق 
عبارت ديگر عاشق يعنی خود و خود حجاب معشوق 

است: »جمله معشوق است و عاشق پرده ای«.
نخجيران و خرگوش،  و  داستان شير  البته موالنا در 
به تمثيل جالب و ظريفی می پردازد كه در آن هبوط 
انسان در اين جهان را با مراحل رشد كودك شيرخوار 
مقايسه می كند. وی می گويد: جانی كه هنوز در قالب 
تن و جسم مادی قرار نگرفته و مورد توجه خداوند 
توان  كه  آمده است  دنيا  به  تازه  است، همانند طفلی 
اطراف  به  نسبت  نمی تواند  بنابراين  ندارد،  رفتن  راه 
توجه  مورد  خاطر  همين  به  كند.  كنجكاوی  خود 
می گيرد،  پا  و  دست  كه  زمانی  كودك  است.  پدرش 
می شود  كنجكاوی  اهل  و  می كند  حركت  به  شروع 
بعد  هم  آدمی  جان  می شود.  شروع  دردسرهايش  و 
و  كرده  به فرش سقوط  از عرش  هبوط،  از مصيبت 
قرار  اندوزی  مال  طمع  و  در خشم  و  شده  محبوس 
اين  به زندگی می شود و  نهايت خرسند  گرفته و در 
از  جبری  تصور  هرگونه  موالنا  است.  حجابها  آغاز 
مسئله هبوط و حجاب را رد می كند و می گويد: اگر 
خدا دست و پا داده برای اين است كه از نردبان معراج 

باال برويم و دوباره به عرش برسيم.
طفل تا گيرا و تا پويا نبود/ مركبش جز گردن بابا نبود

چون فضولی گشت و دست و پا نمود/ در عنا افتاد 
و در كور و كبود

چون به امر اهبطوا بندی شدند/ حبس خشم و حرص 
و خرسندی شدند

ما عيال حضرتيم و شيرخواه/ گفت الخلق عيال لالله

38. همان، دفتر اول، 2.
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آن كه او از آسمان باران دهد/ هم تواند كو ز رحمت 
نان دهد39

آشكار  حقيقت  اگر  می گويد:  موالنا  ديگر  جای  در 
باقی  ميانت  نه  و  كنارت  نه  و  می مانی  تو  نه  شود، 
می ماند. حقيقت همواره در پس پرده ظاهر می شود، 
تا مخلوقش تاب او را بياورد. اين نقابها و حجابها از 

روی مصلحت آفريده شده است.
گفتم ار عريان شود او در عيان/ نی تو مانی نی كنارت 

نی ميان40
حقيقت از زمان فالسفه ما قبل سقراطی به معنای امر 
الثيا  كشف شده و ناپنهان مطرح شده است كه آن را 
و  بوده  مكتوم  قباًل  كه  چيزی  می ناميدند.  ناپنهان  يا 
می تواند منكشف شود. هايدگر اين انكشاف را نوعی 
گشودگی و باز بودن انسان می نامد؛ چون هر حقيقتی 
به وسيله انسان كشف می شود. بنابراين حقيقت عبارت 
است از استمرار انكشاف توسط انسان و بدين ترتيب 
چيزی نيست كه يك بار و برای هميشه به دست آيد، 
بلكه حقيقت همان استمرار انكشاف دائمی است. در 
حقيقت  انكشاف  ثقل  مركز  در  عدم  هايدگر  فلسفه 
است؛ زيرا حقيقت از ناحقيقت كشف می شود.41 تعبير 

مولوی در اين باره چنين است:
ال  و  نيستی  كارگاهش  صمد/  استادان  استاد  الجرم 

بود42
آنچه منكشف شده تمام حقيقت نيست؛ زيرا تمام آنچه 
منكشف خواهد شد، در يك پديدار واحد نمی گنجد. 
پس حقيقت كشف شده با نفی خود همراه است؛ يعنی 
از  حقيقت  به  نيل  باشد.  حقيقت  تمام  كه  می كند  نفی 
عدم  يا  ناحقيقت  به  توجه  می شود.  شروع  ناحقيقت 
عبارت  به  می شود.  حقيقت  به  توجه  سبب  حقيقت، 
ماهيت  می شود،  بنا  ناحقيقت  روی  بر  حقيقت  ديگر 
اين  است.  بودن  خفا  در  و  پوشيدگی  حقيقت  اوليه 

39. همان، دفتر اول، 46.
40. همان، دفتر اول، 6.

41. »حقيقت و عدم در نظر مولوی و هيدگر«، صص113و114.
42. مثنوی معنوی، دفتر ششم، 1469.

ديدگاه هايدگر در باب حقيقت بسيار با نظر موالنا و 
انكشاف مشابهت دارد.43

نتیجه گیری
و  آشكارگی  ظهور،  معنای  به  را  حقيقت  هايدگر   .1
نزد  حقيقت  می داند.  انسان  برای  چيزها  ناپوشيدگی 
هايدگر شناختنی نيست. حقيقت همواره وجود دارد. 
وجود  اين  است.  آشكار  گاهی  و  پنهان  گاهی  اما 
داشتن، اواًل؛ علت العلل نيست كه از خصلت مشترك 
همه موجودات استنتاج شده باشد، ثانيًا؛ از آغاز بر ما 
اوليه حقيقت پوشيدگی و  بوده است. ماهيت  پوشيده 
در خفا بودن است. اين ديدگاه هايدگر در باب حقيقت 

بسيار با نظر موالنا و انكشاف مشابهت دارد.
و  از خفا  كه  يعنی چيزی  هايدگر حقيقت  نظر  از   .2
حقيقت  است.  شده  آشكار  و  آمده  بيرون  پوشيدگی 
در مقام ذات، امری ثابت است و دارای مراتب نيست. 
به  و  بوده  غيرثابت  برسد،  ظهور  به  كه  هنگامی  اما 
اين  می يابد.  بيشتری  ظهور  شده،  طی  مراتب  نسبت 
نظر هايدگر با معنای حقيقت از نظر عرفانی هم خوانی 

دارد.
كه  است  ناپوشيدگی  همان  حقيقت  هايدگر  نزد   .3
ديگر  خفا  مقام  اما  دارد،  ريشه  خفا  و  پوشيدگی  در 
خود حقيقت نيست، بلكه حقيقت تنها به معنای همان 
در  است.  پوشيدگی  الزمه اش  كه  است  ناپوشيدگی 
حالی كه در عرفان هر ظهوری در ذات ريشه دارد كه 
نسبت به آن هيچ عملی نمی توان داشت، اما آن ريشه 

نيز خود حقيقت تلقی می شود.
4. موالنا نگاه عرفانی به حقيقت انسان دارد و معتقد 
است حقيقت انسان از عالم معنا به عالم صورت هبوط 
كرده و جويای اصل خويش است. انسان در نگاه او، 
ماهيتی نامتعين دارد و بودنهای مختلف برای او ممكن 
است. وصال به حقيقت مطلق، واالترين انحای بودن 
است كه جز به واسطه عشق و از راه كنار زدن حجابها 

43. »حقيقت و عدم در نظر مولوی و هيدگر«، ص115.
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ممكن نيست.
5. حاكميت هويت فكری در ما يك بيماری عَرضی 
و القايی يا به تعبيری حجاب است. اين پديده بيگانه 
است و فطرت ما پذيرای آن بيگانه نيست. پس حجاب 
و  عاشق  ميان  حائل  معنای  به  عرفان،  اصطالح  در 
معشوق است كه آدمی برای رسيدن به حقيقت مطلق، 
بايد در صدد رفع آن برآيد. موالنا بيشتر از عرفای 

شاعر ديگر بر مسئله حجاب تأكيد دارد.
اقسام حجابها  انواع و  به  6. موالنا در حكايتهايش، 
می پردازد و انسان را از اثرات محجوب ماندن و اثرات 

رفع حجاب آگاه می كند. او به تعدد حجابها بين بنده و 
خدا اشاره می كند. اما معتقد است می توان اين حجابها 
حجاب  را  نفس  وی  درنورديد.  العين  طرفة  در  را 
نمی رود،  بين  از  سهولت  به  حجاب  اين  كه  می داند 
بلكه بايد در سير و سلوك اندك اندك آن را كنار زد. 
برای اتصال به حقيقت، بايد همه توصيفات )حجابها( 
را كنار بگذاری و مستقيمًا به هستی خويش بنگری. 
و  ناپوشيدگی  معنای  به  حقيقت  از  هايدگر  برداشت 
و  حجاب  مفهوم  به  را  نزديكی  بيشترين  آشكارگی، 

حجاب افكنی در انديشه عرفانی موالنا دارد.
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