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  چكيده

، هاي اين عالم، وجودي است كامل، آگاه  پديدههمةموالنا معتقد است كه در پس 
. نامد مولوي اين وجود را خدا مي.  حسنياسماي صفات و همةامتناهي و داراي ن

 همةقي است كه خداوند خال. اليزال هستي و زندگي استة خداوند منشأ و سرچشم
 موالنا ةكانون و محور انديش.  خويش آفريده استةو فقط به اراد» عدم«كائنات را از 

 و قادر مطلق است» فعال ما يشاء«خداوند.  
به نظر مولوي در يك سوي هستي، خداي نامتناهي، روح و جان جهان قرار دارد، و     

 تضادها متعلق به كثرت همة. در سوي ديگر جهان متناهي و پيوسته در تضاد و شدن
اين جهان حادث و مخلوق به اراده و . گردد است و كثرت سرانجام به وحدت باز مي

خداوند با اعمال قوانين . قدرت خداوند، هر لحظه از فيض جاري الهي مستفيض است
 و ذرات عالم، ربوبيت، حاكميت و مشيت خود را بر آن جاري  اجزاهمةدقيق به 

  .ها در حقيقت وابسته به قدرت خداوند استها و توانش قدرتهمةن در جها. سازد مي
انسان .  ميان آن دو جهان، خداي نامتناهي و جهان متناهي، انسان قرار داردةدر فاصل    

از نگاه مولوي موجودي است عظيم، پر ظرفيت، پر راز و رمز كه در جهان خلقت 
او . پرست استلوي، موحد و يگانهانسان مورد نظر مو. كند حضور خود را تجربه مي

اين انسان براي پيروزي بر تعارضات دروني و .  خداوند استاسمايمحو در صفات و 
سلوك عرفاني، عبادت . جهاد و مبارزه با خود است تمايالت حيواني همواره در
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سفر « مخاطراتهمةاو به عشق و محبت الهي .  راه اوستةعاشقانه و خودسازي توش
  .سازد  ربوبي نزديك مية جاذبةا پذيرفته، دم به دم خود را به حوزر» الي اهللا

نواز،  بدين ترتيب موالنا با استفاده از زبان بلند عرفان و هنر صنعت شعر و نثر روح    
استفاده از آيات . كند  آنها را بيان مية خدا، جهان، و انسان و رابطةبار ديدگاه خود در

.  ديدگاه موالنا غنا و وضوح بيشتري بخشيده استقرآن و مفاهيم مكتب اسالم، به
  . اين ديدگاه است هدف اين مقاله تحليل و بررسي 

  .موالنا ،جهان، انسان، خدا :ديـان كليـاژگو                      
  

  مقدمه

به عقيدة موالنا، اين . كانون، محور و مقصد انديشة موالنا خداست، خداي يگانه و نامتناهي
 جا ههمناپذير  ه و نامتناهي براي انسان وصف ناپذير است؛ اما اين خداي وصفخـداي يگان
 بر محور آن خداي وصف ناپذير، اما ههمبارة عالم و آدم  شعر و  نثر موالنا در. متجلي است

 خداشناسي از نگاه مسئلة. گردد ها ميسرچشمة همة بود و نبودها، سوز و گدازها و عشق
 زيرا تمام مباحث و ، كه بتوان آن را در كنار مسائل ديگر قرار داداي نيست مسئلهموالنا، 

  . اواسمايموضوعات مثنوي و ديگر آثار موالنا مقدمه است براي بيان خدا و صفات و 
بيند كه  موالنا در هستي شناسي خود، در يك سوي هستي، جان و روح جهان را مي    

 ةفاصل. پذير راان متناهي، حادث و زوالنامتناهي، ازلي و ابدي است و در سوي ديگر جه
 خدا با انسان از نگاه موالنا كريمانه و ةرابط. كند ميان اين دو جهان را حضور انسان پر مي

  :نامد موالنا مثنوي خود را دكان وحدت مي. عاشقانه و وحدت آميز است
  غيرِ واحد هرچه بيني آن بتست   ما دكان وحدت استمثنوي

  ) 623ص /3،ج ي شريف نثر و شرح مثنو(
 ةاما وجود خدا و رابط). 21 ص،1،جهمان( ان وحدت موجود استــ چيز در اين دكههم    
 ة و شيفتقرآن ةآري موالنا خدا محور و بند. وري استـرجسته و محـهان بـان و جـا انسـاو ب
  .است) ص(يامبر اكرمپ

  مختارمد ـاك در محمــمن خ  ر جان دارمــرآنم اگــده قــن بنــم  
  بيزارم ازو و زين سخن بيزارم   گر نقل كند جز اين كس از گفتارم

  )1434 /كليات شمس تبريزي (
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ترين   به عنوان غنيقرآنبنابراين موالنا در آثارش از خدا به عنوان معشوق حقيقي، از     
كتاب آسماني و از پيامبر اسالم به عنوان محبوب دل خويش به كرات سخن به ميان 

  . دآور مي
  

  فهم و درك موالنا از خدا 

دانيم از ديدگاه فيلسوف در رأس سلسله وجود، يك وجود محض،يعني  همچنانكه مي
الوجود خالق و كل اين واجب. شود الوجود ناميده ميحقيقت محض وجود دارد كه واجب

پذيرد و اسم او را نوراالنوار  عارف اين حقيقت محض را مي. ماسوا مخلوق اوست
 ديگر وجود يا با آن حقيقت يگانه است، يا در حكم سايه و ظل ةمراتب و سلسل. دگذار مي

  .و شأن يا هيچ و پندار
 اما به نظر عارف خدا دريافتني به ،داند الوجود را با عقل شناختني مي واجب،فيلسوف    

  .شهود باطني و ناشناختني به عقل است
   سرا و از دكانچون بماني از    مكان  با تو باشد در مكان و بي

  )422 /معنويمثنوي(
  فاتــ و صماــاس ذات نبود وهم     كند او عشق ذات  يـوهم مــر تــگ         
   حق نزاييده است، او لم يولَدست    وهم مخلوق است و مولود آمدست         

  )157/همان(
 و فريب شناخت بنابراين هر كس بپندارد كه ذات خدا را شناخته، خويش را فريفته است    
انديشه مخلوق است و مخلوق هرگز با خالق اينهماني پيدا .  و صفات را خورده استاسما
تفكروا في خلق اهللا و ال تفكروا في «، )ص(كند، همچنين موالنا توجه به حديث پيامبر نمي

  .، دارد)250صورام، (» اهللا فإنكم لن تقدروا قدر
  بحث كم جوئيد در ذات خدا           زين وصيت كرد ما را مصطفي 

  )810 /معنويمثنوي(
 چيز را سنجيد همةدهد كه عقل انسان ترازويي نيست كه بتوان با آن  اين روايت نشان مي    

موالنا خداي متعال را همان « .و حديث استقرآن و تصور موالنا از خدا مبتني بر نگرش 
آمده و در آنجا ) 256(كرسيالةـخصوص خدايي كه وصفش در آيهداند و ب  ميقرآنخداي 

  ). 81صشميل، (» ، الحي القيوم، خوانده شده است
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پي  از مجموع آنها  ومولوي در ذم، و نقد و مدح عقل سخنان حكيمانه و شنيدني دارد    
 كه غرض وي طرد و نفي عقل نيست؛ بلكه هدف او توجه دادن به كوتاهي دست بريممي

به نظر وي، در واقع عقل ابزاري است در دست . م استاي حقايق و عوال عقل از دامن پاره
خواهد عقل عملي  آورد و آنچه دل مي بيند، عقل نظري برايش دليل مي دل، آنچه دل مي
 : اين شأن و صفت عقل جزئي است. سازد برايش وسيله مي

                     عاجزانه جنبشي بايد در آن  گرچه عاجز آمد اين عقل از بيان 
  )824 /معنويمثنوي(

تر شود، اما بايد از آن استفاده كرد و  تواند وارد قلمروهايي عالي يعني گرچه عقل نمي    
موالنا «. دشو موالنا در اين خصوص به كانت نزديك مي. اختـور سـايد آن را كـنب

). 34ص ها،مولوي و جهانبينيجعفري، (» داند هاي كلي را محصول حس برين ميمعرفت
  . سان با معرفت است، جزئي باشد، يا كليامتياز ان

اما عقل كلي، يعني عقل عقل، . اين عجز و ناتواني و محدوديت شأن عقل جزئي است    
  : اين عقل از آن اولياء اهللا است وحكايتش ديگر است

  عرش و كرسي رامدان كز وي جداست          عقل كل و نفس كل مرد خداست 
  )845 /معنويمثنوي(

  : ن عقل عقل، عين رستن از معقوالت و استدالالت فلسفي استو اي    
  شهسوار عقل عقل آمد صفي  بند معقوالت آمد فلسفي

  )525 /همان(
. داند و اين همان عقل سـليم اسـت          از اين رو، موالنا وجه امتياز انسان از حيوان را عقل مي               
يت از نگـاه موالنـا عقـل و        اسـاس انـسان   .  عقل سليم هـيچ مخـالفتي نـدارد        ةي با اساس و پاي    و
  :نديشه استا

  اي      ما بقي تو استخوان و ريشه  اي  انديشهــهو همــرادر تــاي ب                 
    ور بود خاري تو هيمه گلخني      تو گلشنيه            گر گل است انديش

  )234/ همان(
 كل، عقل عقل و عقل احمد عقل: بنابر اين موالنا مفهوم عقل سليم را با عناويني چون    

در نگاه موالنا عقل جزئي است كه . كند آن را مدح و ستايش ميو   است كردهمشخص
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ناتوان و محدود است و اين نيز به دليل عدم ثبات و نوسان آن است كه موقع استدالل به باال 
  :شود و همين معناي پرد و دچار شك و ترديد مي و پايين مي

  تمكين بود   پاي چوبين سخت بي   بود  پاي استدالليان چوبين
  )125/ همان(

است و اگر كسي از آن مخالفت با جنس عقل را فهم كرده باشد، اشتباه بزرگي را مرتكب 
نوعي از : اين عقل در نظر وي دوگانه است. عقل مورد تأييد و تمجيد موالناست. شده است

نوع ديگر كلي، كامل . و ماديآن جزئي و محدود، اما الزم و ضروري براي زندگي جزئي 
  . و ضروري براي سعادت و هدايت معنوي و سير استكمالي آدمي

آنجا كه سخن از شناخت ذاتي و . بنابراين نگاه موالنا به خدا از جهات مختلف است    
اما آنجا كه . شود كامالً شناخت كامل خداوند است، نظر موالنا منفي است؛ خدا را نمي

ي اوست، به باور موالنا خدا از هر ظاهري ظاهرتر است و يتي و اسماسخن از شناخت صفا
  .شناسند همگان او را مي

هاي اسالمي است، در مثنوي  موالنا كه وارث همة فكرهاي پيش از خويش درانديشه    
پردازد و گاه آنها را به  اي از  عقايد توحيدي پيشينيان خود مي خويش به ذكر و شرح پاره

  .كشد نقد مي
موالنا گاه در توضيح برخي از روايات مورد تمسك عارفان از جمله اين عبارت مشهور     
تمثيل آهن؛ : آورد در مثنوي تمثيل مي) 231، ص فيه مافيه(» خلق اهللا آدم علي صورته«

شود، اما  آتش نمي. يابد گيرد، تمام اوصاف آتش را مي آهني كه درون كورة آتش قرار مي
د، اما خدا گونه و خدا شو انسان در سير و سلوك خود خدا نميگردد؛  آتش صفت مي

  : شود صفت مي
  ون كن دست را درمن بزنــ          آزم   و ظنآتشم من گر ترا شك است 

  به                      روي خود بر روي من يكدم بنهـد مشتـو گر شــن برتــم مــآتش
  اليك ز اجتباـجود مـت مسـ             هسرد از خدا          ــور گيــون نــآدمي چ

  )285 /مثنوي معنوي(
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چون و  البته تقرب بنده به خداوند و نسبت او با حق تعالي از جنس ديگري است، بي    
لي بنده به هر حال به مراتبي از درك و فهم و تقرب  و،چراست؛ قابل وصف و بيان نيست

  .رسد مي
                    بر لب دريا خمش كن لب گزاننه كم گوي از آنـا مـاي در دريــپ

  ي نشكنيم از غرقاب بحرــگرچه صد چون من ندارد تاب بحر                 ليك م
  )جاهمان(

در تاريخ تصوف از بعضي بزرگان و مشايخ اين فرقه جمالتي نقل شده است كه گاه از     
كساني از صوفيه «. شود تشمام ميآنها بوي تجاوز از حدود بندگي و گذر از مرز ايمان اس

اند و  كرده  احوال، گه گاه در سكر روحاني از حدود شريعت تجاوز ميةكه به علت غلب
 منجر به تعقيب و ايذاي اقوال و افعال آنان موجب سوء ظن متشرعه در حق آنان و احياناً

  ).335ص در قلمرو وجدان،زرين كوب، (» شده است ايشان مي
.  اند ه عبارات كفرآميز برخي از مشايخ خود سعي و جهد فراوان كردهعرفا در توجي    

بايزيد در آن « :گويد ، مي»ليس في جبتي سوي اهللا«موالنا نيز در  توجيه اين سخن با يزيد 
گفت، بايزيد نبود، بلكه كس ديگري از زبان او سخن  هنگام كه آن سخنان را مي

د را فاني در حق ديده و جز حق چيزي همچنين از نظر وي حالج چون خو» .گفت مي
  .گفت در من جز او نيست و او حق محض است ديد، مي نمي

  پس چه ماند هين بينديش اي جحود    چون اناي بنده ال شد از وجود
  )1122/مثنوي معنوي (

خواهد بگويد سخن، سخن خداوند است اما ما از زبان پيامبر، درخت يا بايزيد  موالنا مي    
  :گويد  شيخ شبستري هم مي.شنويم مي

  »ي انا اهللاـان«دت ــويـــتي گــدرخ    اهــاگــه نــن كــمــدر آ در وادي اي
  ختيـــك بــود روا از نيـــرا نبــچ  ي ــق از درختــحــا الــد انــاشــروا ب

  قين داند كه هستي جز يكي نيستي  هر آنكس را كه اندر دل شكي نيست
  )50/شبستري(

اما باز سرانجام موالنا با  .ه داستان درخت است كه به موسي گفت من خدا هستماشاره ب    
  : گويد دعوت به صمت و سكوت مي
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  لَم بالرشادـــزن و اهللاُ اَعــ           دم م  لب ببند ار چه فصاحت دست داد
  سالم           پست بنشين يا فرود آ وال  امي اي مست مدام ـــار بــركنـــب           

  )736/مثنوي معنوي(
 موالنا آن را با بندگي قابل ،به هر معني باشد» خدا گونه شدن«يا » ه به خداتشب«به هر حال     

فقط در » ب به خداتقر« يا به تعبير شرعي و اخالقي به سخن ديگر اين صفات،. داند جمع مي
  انا الحق، گفتن، آخر اين،« .دشو ساية عبوديت و پذيرش عملي ربوبيت خداوند حاصل مي

گويد،  انا الحق، تواضع عظيم است، زيرا اينكه مي. پندارند كه دعوي بزرگي است مردم مي
اما آنكه، انا الحق، . كند يكي خود را و يكي خدا را من خدايم، دو هستي اثبات مي

 اوست، جز ههمگويد، انا الحق، يعني من نيستم،  مي. گويد خود را عدم كرد، بباد داد مي
فيه مافيه،  (»كلي عدم محضم و هيچم؛ تواضع در اين بيشتر استهخدا را هستي نيست، من ب

  ).  37ص
  يم و بليـــوي الستـــر دعـــ       به  يز قاضي قضا ــن دهلـــما در اي             
  فعل و قول ما شهودست و بيان         كه بلي گفتيم و آن را ز امتحان            

  )831 /نويمثنوي مع(
و اذا اخذ ربك منْ بني آدم منْ ظهور هم  ذُريتَهم و أَشهد «اين بيت اشاره است به آية     

  ).172/اعراف (»...هم علي انفسهم ألست برِبكم قالوا بلي
  :گويد يا مي    

     تا بشستش از كرم آن آب آب  حق ببردش باز در بحر صواب
  )832/همان(   

  .)21/نور  (است» و لو ال فضلُ اهللا عليكم و رحمته مازكي منكم من احد..  .«اشاره به آية     
            كه گرفت از خوي يزدان خوي من  هين بياييد اي پليدان سوي من 

  )833/ همان(
» ه اهللا و من احسنُ من اهللا صبغه و نحن له عابدون«صبغمولوي با اين بيت، اشاره به آية     
  .)138 /بقره (دارد
چون و چراي حضرت  به هر حال از نگاه موالنا شرط اساسي خداشناسي اطاعت بي    

  .همانند قلمي كه در درست نقاش است. اوست
  آلتي كو سازدم من آن شوم    به صنعت آذر است و من صنم او
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  ور مرا خنجر كند خنجر شوم    اغر كند ساغر شومــرا ســر مــگ 
  تش كند تابي دهمور مرا آ    گر مرا چشمه كند آبي دهم

  )904/ همان(
  

  خداي قرآن

توان اوصاف خداي مورد اعتقاد موالنا را به اين صورت جمع  با عنايت به مباحث پيشين مي
 همةاو خالقي است كه .  اليزال هستي و زندگي استةخداوند منشأ و سرچشم: بندي كرد

 هر موجودي در پرتو هر چيزي و.  خويش آفريده استةو فقط به اراد» عدم«كائنات را از 
ترين  او از واال. او هم حاضر در موجودات است و هم متعالي از آنها. او وجود و بقا دارد

هر چيزي جز او فاني و . و قائم به ذات است» قيوم« او يگانه و . دار استصفات برخور
 در عين حي و حاضر بودن قرآناين همان تصوير قرآني خداست؛ خداي . پذير استزوال

هم با كائنات و انسان تماس مداوم دارد و هم « .در عالم، متمايز و متعالي از آن است
حق « :گويد موالنا در جاي ديگر مي). 135-140 فيه مافيه، ص (»نهايت فراتر از آنها است بي

 چيز در قدرت او موجود است، كه، كن فيكون، الواحد ههم چيز را يافته است و ههمتعالي 
 چيز را يافته باشد و مع هذا حق تعالي است كه، هو الطالب و ههمشد كه الماجد، آن با

  ). 147-148، صهمان(» الغالب
گردد كه آثار صنعش در كائنات  يــ مرآنـق  دايـرد خـ بر گهــهموالنا ــثر مــعر و نــش    

او ، )62 / مؤمن(او به انسان وعده داده است كه دعايش را اجابت خواهد كرد« .هويداست
فريدن جهان از عدم هرگز آپيامبران را براي تعليم و راهنمايي بشر فرستاده است؛ او پس از 

 كه موالنا قرآنخداي ). 81 صشيمل،(»از خلق چيزهاي تازه و بديع باز نايستاده است
واصف اوست، تنها علت اصلي و محرك نامتحرك نيست كه از ازل تا به ابد به خودش 

خداي ارسطو در عرش . انديشد ، ولي هيچ وقت به جهان نمي)409صارسطو، (انديشد مي
  اين خدا عالم را . خويش است و تنها معشوق عالم و انسان است و او كاري به آنها ندارد

 اما خداي قرآن كه نظم و  نثر موالنا بر ،وجود نياورده است و مدير و مدبر عالم هم نيستهب
  . عالم استة كارههمرب العالمين، در يك كلمه چرخد، هم خالق هم مدير و  محور او مي
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 خدا با جهان و بيان سر خلقت، به جاي عدل، به جود و كرم الهي ةموالنا در تبيين رابط    
  : كند تكيه مي

  شنود لطف تو ناگفتة ما،  مي    ما نبوديم و تقاضامان نبود
  )41/ مثنوي معنوي(

كـه اشـعري مـسلك اسـت هـم حـل        هي براي موالنا    ـدل ال ـكل ع ـگرش مش ـن ن ـدر اي 
، زيرا خداوند در آفرينش عـالم غيـر از جـود و كـرم هـيچ انگيـزه  و علـت ديگـري                         شودمي

  . بخشد  خدا را تعين و تقيد نميةنداشته است؛ يعني هيچ عاملي فعل كريمان
  پاكبازي خارج هر ملت است    علت است كه فتوت دادن بي

  )1116/همان(
 نـه   كريمانـه، نا كه گـرايش اشـعري دارد نظـام جهـان نظـامي اسـت                 موال ةبنابراين به عقيد      

خداونــد قابليــت هــا را . توانــد در مقــام آفــرينش جهــان كــريم نباشــد خداونــد نمــي. عادالنــه
در برابـر چنـين خداونـد كريمـي،      . كنـد   ها را اعطا مي   آفريند و سپس بر اساس آنها نعمت        مي

صانه و عاشـقانه اسـت، نـه عبـادت از سـر             بهترين عبادت و سپاسگزاري، عبادت و سپاس خال       
خداي موالنا كريم وجهان او خلق از روي كرم و جود است؛ بندگان اين خـدا          . طمع و ترس  

  . هم از روي عشق و كرم عبادتگزار اويند
 

  خدا محوري موالنا 

موالنا خدا محور است؛ هر چه هـست       .  محوري مثنوي، توحيد است    مسئلةهمچنانكه ديديم،   
شـناخت خداونـد   . مثنوي را بايد بـا ايـن نگـاه فهميـد    .  اواسمايل او و صفات و     خداست، فع 

موالنـا همـين را     . »مـا عرفنـاك حـق معرفتـك       «. ممكن نيست يا آنچنانكه بايد ممكن نيـست       
  : كند دنبال مي

              آن كه درانديشه نايد آن خداست  هر چه انديشي پذيراي فناست
  )368 /همان(

  : زيرا، خدا ممكن باشد، بيان استداللي آن ناممكن استاگر هم شناخت    
 .اند عرفا بر زبان خود قفل نهاده .1

                  لب خموش و دل پر از آوازها  بر لبش قَفلست و در دل رازها 
 )929/همان(
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 اضداد ممكن است و خداوند ضد ندارد؛ در نتيجه عقل از ةوسيلهشناخت اشيا و امور ب .2
دست هند عاجز است، زيرا هر علمي از مقايسه و تحديد و تقابل اضداد بشناخت ذات خداو

شود، اما خدا ضد و مقابل ندارد و  آيد، في المثل نور از راه مقابله با تاريكي شناخته مي مي
 : و صفات اوست اسماهرچه هست خدا، 

   چون ببيند زخم، بشناسد نواخت  جز به ضد ضد را همي نتوان شناخت 

  )851/ همان(
  

  اثبات خدا از ديدگاه مولوي 

داند و اثبات خدا را با داليل عقلي غير مفيد و نارسا  موالنا وجود خدا را ثابت و مشهود مي
  . وجود خدا به نظر موالنا ثابت و مشهود است.داند مي

  گر دليلت بايد از وي رو متاب   آفتاب آمد دليل آفتاب 
  )13/ همان(

در دعاي ) ع(علي ) . 18/ آل عمران (» ... اهللا أنّه ال اله إِلّا هوشهد«: فرمايد  هم ميقرآن    
  ). 108صقمي، (» يا من دلَّ علي ذاته بذاته«: فرمايد صباح مي

» بِك عرفتُك وانت دلّلتني عليك«: فرمايد  در دعاي ابو حمزه ثمالي مي) ع(امام سجاد     
  ).337 ، صهمان(
  :كند ان و حتـي فيلـسوفان به وجود خدا استدالل مياما گاه مـوالنا به روش مـتكلم    
  

   برهان حدوث .الف

  . حدوث جهان دليل بر وجود ازلي و ابدي خداوند است
        پشه كي داند كه اين باغ از كي است        كو بهاران زاد و مرگش دردي است

   نهالتــوب را وقــداند چــي بـــك    اندر چوب زايد سست حالــرم كــ     ك
  )331/مثنوي معنوي(

  هرچه مولود است او زين سوي جوست   هرچه جسم آمد والدت وصف اوست    
  ت و محدثي خواهد يقينــادث اســـح  كه از كون و فساد است و مهينـــزان     

  )304/ همان(
 موالنا دعوي منكران حدوث جهان ناشي از كوته نظري و قصور ادراك             ةبنابراين به عقيد      
تواننـد درك كننـد كـه آن بـاغ و      مانـد كـه نمـي    اي مـي  ان است و حال آنها به كرم و پـشه      آن
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اند و بعـد بـه   گونه كه نبودهند و همانا خودشان فاني و حادثاننددرخت كه جاي آنهاست م   
اند، زماني هم خواهد رسيد كه نباشند و حدوث دليل بر وجود محدث است كـه              وجود آمده 

  . استهمان خداي خالق جهان
   

   برهان حركت و  سكون .ب

  بي خبر از نو شدن اندر بقا    شود دنيا و ما  س نو ميـــر نفـــه
  نمايد در جسد مستمري مي    رسد  عمر همچون جوي نو نو مي           

  )72/ همان(
و « نيز  و)15 /ق(» أفعيينا بالخلق االول بل هم في لبس من خلق جديد«اقتباس از آية در     

هاي موالنا   بسياري از انديشه،)88/ نمل( » الجبال تحسبها جامدة و هي تمرّ مر السحابتري 
 ةمولوي در حد بسيار گسترده و بسيار عميق در عرص«. اند  ملهم از آيات قرآنيمثنويدر 

هللا و انا اليه راجعون، حركت كرده است و آيات را با تقيد  فرهنگ اسالمي و در راستاي، انا
ها، تكاپوي انديشهجعفري، (»الي معنا كرده استـــيار عــالمي و بســابع اســ منبه ارــبسي
  ).138ص
 و استاز نظر عرفا هستي، ظهور حـق و عـالم خلقت مراتب ظهور و تجلي خداوند     

يكي از خصوصيات بارز مولوي اين است كه وي « .آفرينش هميشه در تغير و تبدل است
آنـچه ثابـت و دائم  ). 36صعبد الحكيم، (»طور در آفرينش است قائل به ت متفكري كامالً

توان تحت عناوين داللت تجدد امثال، حركت   و اين بحث را مياستاست ذات حق 
  .تر مطرح كرد جوهري و برهان كمال و وجوب بر وجود خدا مفصل

  
   برهان محرك نامتحرك .ج

ن برهان از يادگارهاي ارسطو اي. بر اساس اين برهان هر متحركي نياز به محرك دارد
  . ن رواج داردا مشاء و متكلمةو ميان فالسف) 399-408 صارسطو،(است

  كه گواه ذو الجالل سرمد است              جنبش ماهر دمي خود اشهد است 
  د آمد بر وجود جوي آبـاشه              ردش سنگ آسيا دراضطراب ــگ                      

  )980/مثنوي معنوي(
    حمله شان از باد باشد دم به دم     م   ـر علـــي شيــران ولــ شيــههما ـــم    
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  آنكه ناپيداست هرگز گم مباد    حمله شان پيداست و نا پيداست باد       
  )40/ همان(

  بنا بگو اي كم هنر ه بيــا كـــ                 ي  ر ــولتـــود معقـــا بـــا بنــانه بــــخ    
  )1044/ همان(

  

   خداوند ةبار حاصل نظر موالنا در

آن  اي است كه جمال حق در از ديدگاه مولوي جهان آفرينش، جهان طبيعت و انسان،آينه
.  تا چشمان درون بين را به سوي عظمت، جالل و جمال مطلق هدايت كند،منعكس گرديد

. داند  خداوند متعال ميآن را مخلوق موالنا همة جهان ممكنات و آثار و افعال نمايان در
 قائم به همةموجودات عالم هم در ذات و هم در تأثير و عليت از خود استقالل ندارند و 

  »ايها الناس انتم الفقراء الي اهللا و اهللا هو الغني الحميد« : استهمةخدايند و او خالق قيوم 
  )16/ رعد(» قل اهللا خالق كل شيء« ، )15/ فاطر (

   تاكه ما باشيم با تو درميان    ما را جان جان ما كه باشيم اي تو 
   تو وجود مطلقي فاني نما    هاي ما هاييم و هستي دمـــا عـــم

  )40/همان(
و مراد از مطلق فاني نما همان حق متعال است كه هستي محض است و از شدت ظهور     

  . نمايد فاني مي
گاهي . ود تعلقي و ظلي دارندبه نظر موالنا موجودات وجود واقعي ندارند، بلكه وج    

كند كه همان معيت قيومي  موالنا از نسبت وجود مخلوق با خالق، معيت با حق تعبير مي
  . است)27/حديد(»و هو معكم اينما كنتم«است و اشاره به آية

         وان كه عاشق نيست حبس جبر كرد  صبر كرد  ق را بيـرم عشــظ جبــلف       
  ي مه است، اين ابر نيستــن تجلــاي         ق است و جبر نيست        اين معيت با ح

  )90/ همان(
  .، منظور قيام و وابستگي همة ممكنات با خداوند متعال استشدهمچنانكه اشاره 

به هر حال به عقيده موالنا شأن حدوث جهان و انسان و به ويژه بندگي انسان مقتضي     
 او ة چيز را از ناحيههمند اظهار عدم استقالل كند و  خداودر برابراست كه جهان و انسان 

  .ببيند و محبت حق سراپاي وجودش را فراگرفته باشد
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   جمله شاهانند آنجا، بندگان را بار نيست  در ره معشوق ما ترسندگان را كار نيست
   اليق پرگار نيستد ما خود اي برادرـحــن تا بداني حد ما         رگار بر تــي پــگر نه               

  )146 / كليات شمس تبريزي(
عشق و « . نهايت راند توان به سوي كماالت بي يعني تنها با مركب محبت مي    

محبت يكي از اصول جذب و انجذاب است؛ عشق به منزله يكي از اصول تكوين عالم، 
  ). 51-52 صعبد الحكيم،(» منشأ و مبدأ حيات است

    كي زدي نان بر تو و تو كي شدي؟  ؟ گر نبودي عشق، هستي كي بدي
  ه فاني بود جاويدان كندــان كــج            ـان كند   رده را جــان مــق نــعش         

  )918/ مثنوي معنوي(
  دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم  مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم   

  )508  / كليات شمس تبريزي(
 خداوند و انسان و جبر و ةو رابط خدا و جهان، موجودات و تأثير آنها، ة رابطةبار در    

  ، به ويژه نيستيك مقاله مقدور   آنها درةاختيار، آراء و نظرياتي هست كه طرح و فيصل
 موالنا كه از نظر كالمي، اشعري است، يعني نه به عليت قائل است و نه به حسن و در بارة

نا خداوند انسان و جهان را از عدم برآورده است و بنابراين  موالةبه عقيد. قبح ذاتي افعال
قدرت حق تعالي محدود به شرطي نيست؛ قدرت حق آن اندازه است كه محاالت را به 

  : كند ممكن مبدل مي
  هر حرون از بيم او ساكن شود    هر محال از دست او ممكن شود

  عزيزده گردد از فسون آن ــزن    ه و ابرص چه باشد مرده نيزـاكم
  جاد او مضطر بودـف ايــدر ك    تر بود ــدم كز مرده مردهو آن ع

  )173/مثنوي معنوي(
  

  جهاني كه موالنا مي فهمد

مباحث بسيار . موالنا جهان هستي را به عنوان يك واقعيت انكارناپذير مطرح كرده است 
 شاهد بر صريح و روشن وي در حركت، تحول و تضاد با استمداد از مباني دين مبين اسالم

نهايت امر اين است كه وي اصرار دارد كه اثبات واقعيات را بر باز شدن و به «. اين است

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   88، سال هفتم، شمارة هجدهم، بهار  آينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

112

ها، مولوي و جهانبينيعفري، ج(»فعليت رسيدن ابعاد و استعدادهاي آدمي مستند بدارد
  ).  24ص
  :داند موالنا اثبات واقعيات را با چشم دل و عقل باطني ممكن مي    

     پيش چشم حس كه خوشه چين اوست   هفتاد توست خاصه چشم دل كه آن
  )2/485ج  نثر و شرح مثنوي شريف، (

موالنا استدالل مستقيم به «داند  موالنا جهان طبيعت را با همة عظمت آن متناهي مي    
آورد ولي معتقد است كه جهان هر چه باشد در برابر عظمت  متناهي بودن جهان نمي

حال كه  جهان متناهي ). 25ها، صمولوي و جهانبينيجعفري، (اي ناچيز است  خداوند ذره
شود، پس آن ازليت و ابديت هم ندارد، بلكه حادث و  است و محاط درك و فهم انسان مي

  :زوال پذير است و انسان آن را مي فهمد 
        عنكبوتي نه كه در وي عابث است  ه خانه حادث است ــداندك ي ــآدم             

               پشّه كي داند كه اين باغ از كيست        كو بهاران زاد و مرگش در ديست
  )1/723ج ، همان(

اين جهان حادث و مخلوق به اراده و قدرت خداوند،هر لحظه و دمادم مستفيض از فيض     
جاري الهي است؛ مشيت الهي هر لحظه هستي جديدي در مجراي قوانين، به موجودات 

  :كند ياعطا م
          ماه آن ماه است و آب آن آب نيست  قرن ها بگذشت اين قرن نوييست 

  )1169/مثنوي معنوي(
  : در حال اخذ فيض جديد و تحول استهمواره و روابطش  اجزاجهان هستي با تمام    

  ود نيستم پروايِ توــرب خــز طــانم پايِ تو              كـمت مي كشــن ز رحــم
  ش شاه بنهادست خوانــاندر آتــم بخوان              كـــگران را هــو ديدر آ ــان
  ه دارد صد بهارـــره كــدرين بهــانــروانه وار                پــههمد اي ـــدر آييــان

  در آتش مرد و زنـندند انــي فكــخَلق خود را بعد از آن بي خويشتن              م
  زانكه شيرين كردن هر تلخ از اوست     دوست كشش از عشق  وكل بيم بي

  )1/178ج نثر و شرح مثنوي شريف، (
  :نمودها و مظاهر عالم پيوسته دچار انقالب و تطور است    

  خبر از نو شدن اندر بقا بي   و ما شود دنيا هر نفس نو مي
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  نمايد در جسد              مستمري مي  رسد  عمر همچون جوي نو نو مي
  ) 203 /همان(

 طبيعت، در تحوالت جهان است و اين يمنظور موالنا از اشعار فوق، تأثير عامل ماورا    
 به نظر موالنا قوانين .تعبير ديگري از ربوبيت و حاكميت و مشيت خداوند در جهان است

 ريز و درشت جهان حاكم است؛ از اين جهت ديد موالنا به جهان مانند ي اجزادقيق به همة
گويد كه اين قوانين و نواميس پيرو   اما موالنا در نهايت امر مي،گراست يك عالم عيني
 حال كه در هربه سخن ديگر حركت جهان هستي . ي يا فوق طبيعي استيعوامل زير بنا

  .فرض شود بدون فرض عاملي كه ما فوق حركت و سكون است، قابل قبول نيست
  اطل كندـــپر و ع يـــاهي بـــاز گــب    اين سبب را آن سبب عامل كند 

  ان و هان زين چرخ سرگردان مدانه    هاي سببها در جهان  نــن رســاي
  ) 179/ همان(

فقط او را سزاست كه حكم . قادريت و حاكميت مطلق از نگاه موالنا از آن خداوند است    
 حكومت). 40/آل عمران (» كذلك يفعل اهللا ما يشاء«. اند و او متبوع تابعههمكند، جز او 

  چون و چراست؛ خدا بي
  ين درد انگيزد دواــو ز عــحاكم است و يفعل اهللا ما يشاء                    ك

  ار را سفلي كند                     تيرگي و دردي و ثقلي كندــوا و نــر هــگ
  )655/ همان(

 طبيعي يامل ماورابنابراين موالنا با اعتقاد كامل به قوانين جهان هستي، آنها را معلول عو    
داند، نه ضد  هاي واقعي مي  از اين راه معجزه، دعا و وحي و الهام را پديدهداند و مي

  .واقعيات
 همةبه نظر موالنا يكي از قوانين اساسي در رشد و تكامل جهان قانون تضاد است؛     

 ههم چيز با ههمتمام زندگي ميدان جنگ است، جنگ « .دهد تحوالت در اثر تضاد رخ مي
بدون . خلق و آفرينش همان جنگ اضداد است.  ديگر در گير استةاي با ذر چيز، هر ذره

تنها . تنها عالم روح عالم صلح است. تواند وجود داشته باشد اين جنگ همگاني علمي نمي
ن كشاكش ايستاده است يكي آان بخش از عالم كه خود را با هستي يكتايي كه بيرون 

  ). 43-44صعبد الحكيم، (» پيوندد ساخته است، به صلح مي
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 خود را طي ةوقف بنابر اين جهان موالنا، كه آدم و عالم در آن تكامل مستمر و تحول بي    
كند و   دنياي شر نمياستمرار تنازع، دنيا را ضرورتاً«. كنند، دنياي تضاد ميان اضداد است مي

). 277 له تا مالقات خدا، صپله پزرين كوب، ( »دهد شر مطلق را هم قابل تصور نشان نمي
اين جنگ و تنازع، موالنا هميشه  با وجود . استتجدد و دوام هستي، وابسته به تضاد و تنازع 

در كانون خدا شناسي موالنا، «. بيند  خدا مية زيرا وي جهان را آين،به جهان خوشبين است
 »وند قرار دارداخد او به عدل الهي، ايمان خدشه ناپذير به دانايي و رحمت ةيا در عقيد

به فرمان خداوند قانون تضاد است كه حيات را از عالم جمادي به عالم ). 83صشيمل، (
اضداد را متحد و متحد ها را متفرق . سازد كشاند و تباعد را به تقارب مبدل مي انساني مي

  . سازد مي
  وزان مندمجــسدر آب ــش انــآت                     ضــد انــدر ضــد پنهان منــدرج  

  )1178/ مثنوي معنوي(
  از يكي رو هزل و از يك روي جد  از يكي رو ضد و از يك رو متحد          

  )165  /همان(
 تـضادها متعلق به كثرت است و كـثرت سرانجام به وحـدت باز همة مـوالنا ةبه عقيد    
ن رو به رشد آركت زندگي سفر بازگشت است به جانب خدا؛  بنابر اين جريان ح. گردد مي

همچنان كه خلق و آفرينش جهان مبتني بر قانون تضاد و برخورد اضداد . و استكمالي است
و » جمال«يكي به صورت: است، ظهور و تجلي خداوند در جهان نيز به دو صورت است

 آمده است به همين دو قرآن الحسني به صورتي كه در اسماي. »جالل«ديگري به صورت
ميشگي آنها در آفرينش عالم و تداوم آن ناظر است مانند رحمت و غضب، جنبه و تعامل ه

اين دو گانگي ذاتي جهان « خداوند هم محيي است و هم مميت، هم رافع است، هم خافض
خلقت است و براي اينكه زندگي به روند خود ادامه دهد، كائنات جهان پيوسته به اين 

متناوب دم و باز دم، شب و روز، و زندگي و تبادل از قطب مثبت به قطب منفي، به حركات 
  ).84صشيمل، (»مرگ نيازمند است

پرستي و دنيا موالنا در مثنوي، جهان مادي و طبيعت را نكوهش كرده و بشر را از ماده    
 جا سفارش كرده است كه تن و جسم را ضعيف و جان و روح را ههمپرستي بيم داده و 

  .نيرومند پرورش دهند
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  كه از او حمام تقوي روشن است    مثال گلخن استشهوت دنيا 
  )648 / مثنوي معنوي(

البته مقصود موالنا اين نيست كه تن را عمداً ناتوان و رنجور كنيم بلكه مقصود اين است     
  . پرستي نباشد كه يك سره دل به دنيا نبنديم و تمام هم و غم ما ماده و ماده

، شهرت و مقام، غفلت از معنويت و خداست؛ چنانكه و منظور از ماده پرستي هم، ثروت    
  :فرموده است

  ني قماش و نقره و فرزند و زن    چيست دنيا، از خدا غافل بدن 
  )62/ همان(

دهد و او  بندد، عمر او را به باد غفلت مي اين دنيا كه انسان را از شهود آيات حق فرو مي    
اما تالش براي دوام حيات و . رك كردني استدارد، رها و ت را از انديشه به تعالي باز مي

قرار گرفتن در مسير تعالي و عروج به مراتب باال الزم و ضروري است و ترك آن موجب 
  . رهبانيت است كه در اسالم روا و مجاز نيست

 »له ملك السموات و األرض«.  ملك و مملوك خداستهمةاز نگاه موالنا جهان     
  .دهد دثي كه در اين قلمرو بيفتد به اجازه و امر او رخ ميهر اتفاق و حا). 107/بقره(

  دويم اندر مكان و المكان هاي حكم كن فكان             مي پيش چوگان
  )142/ همان(

هر عملي در جهان . ، همين است)93/نحل (»يضل من يشاء و  يهدي من يشاء«معناي     
قادرها هم وابسته به قدرت خداوند ها و  قدرتهمةهستي وابسته به قدرت و قادري است و 

  .قادر مطلق است
 الهي است كه به شيطان و ابليس قدرت و فعل شيطنت داده است؛ هقدرت حكيمان    

خداوند است كه با حكمت خود، حاكمان زورگو و عصيانگر را در راه آباداني جامعه به 
ا دنياداران حريص و به حكمت و قدرت خداوند است كه دنيا محوران و دني. گيرد كار مي

طماع، مدام به كشف و نگهداري ذخاير موجود جهان و كمك رساني به تدبير و تمشيت 
  .نداامور مردم جهان مشغول
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  بحر علمي در نمي پنهان شده: پرراز و رمز    انسان

انسان موالنا عرفاني و الهي . انسان مورد نظر موالنا ، صاحبدل، آزاد، خداجو و آسماني است
توان در آن يافت كه  انسان موالنا درياي مباركي است كه هزاران در و گوهر مي. است

انسان مورد نظر موالنا با خود اوصاف و نشانه . مرتبط با جان و روح حيات و معنابخش است
  : دهيم هايي دارد كه آنها را مورد دقت و بررسي قرار مي

   . او واجب استبر خوداخت او انسان موجودي است عظيم، شگفت و پر ظرفيت و شن. 1
  عوالم زيادي . اند انسان كوچكدر برابرموجودات هر چه كه با عظمت و با شكوه نمايند     
   نيز انسان بايد در  وشوددر جهان درون انسان وجود دارد كه در سير انفسي كشف مي    
  ه شكل جزئي و فردي از  و روابط آنها بشناسد ولي خود ب اجزاهمةسير آفاقي جهان را با     
  انسان كامل كمال مطلوبي است كه « .هاي انسان كامل است اين از ويژگي.آنها در نيايد    
   سير تكامل متوجه اين هدف همةبراي تحقق يافتن آن تمامي خلقت در كارند و     
  در حقيقت انسان كامل علت غائي خلقت است؛ هر چند ). 110، صعبد الحكيم(»است    
  اين طرز .  نخستين او بوده استة به ظهور آمده در واقع جنبندههمبه لحاظ زمان آخر     
  بيني موالنا مبتني بر غائيت انسان بر جميع عالم دهد كه جهان تلقي از انسان نشان مي    
 . اين نگاه انسان به صورت عالم اصغر است و به معني عالم اكبر با .است    

    پس به معني عالم كبري تويي  غري توييپس به صورت عالم ص   

 )661 / مثنوي معنوي(

  در سه گز تن عالمي پنهان شده      ي در نمي پنهان شده ـر علمـــبح           
 )993/ همان(

  منظور موالنا اين است كه انسان بر خالف موجودات ديگر، موجودي است پر راز و     
   همةظاهري دارد و باطني، ظاهرش مانند . اسرار كه در جهان خلقت حضور دارد    
  :موجودات است، اما باطنش اعجاز آفرين و تحيرآور    

  ودـريان بــر از پــت انــدمي پنهآ         ري پنهان بود ــاهر آن پــر به ظــگ 
  تر است  خود پنهانصد بار  آدمي     نزد عاقل زان پري كه مضمر است 

  )608/ همان(
  از يك سو همجنس ساكنان ديار قدس و . ركب از روح و جسم استانسان موجودي م. 2
  .از سوي ديگر همنشين خاكيان و دربند عالم طبيعت. ملكوت است    
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  وي وز خاك تنــانش از هــواره    ن     ـان مــدر جــت انــم اســرة علــقط           
  ادها نشفش كنندها خسفش كنند        پيش از آن كاين بپيش از آن كاين خاك

  ) 111/ همان(
  گردد و هميشه به  زده در زندان طبيعت به ياد وطن مأنوس ميبه نظر موالنا انسان غربت    
  :فكر وصال مجدد است    

  كند ها شكايت مي        از جدايي    كند  بشنو از ني چون حكايت مي
  )5/ همان(

  قرار س بس بي  مرغ باشد در قف    بدن بس كار و بار  روح دارد بي
  )483/ همان(

  جوهر و حقيقت انسان روح و تفكر است كه نطق نمايش بيروني آن است و جز با نيل به    
  انسان واقعي غير از جسم و پوست و گوشت است . كند  حيوان ناطق تحقق پيدا نميةمرتب    

  اين دنيا و «. درس  حقيقت خود ميةكه با گذر و عبور از مراتب نباتي و حيواني به مرتب    
  .  آنچه اصل است انسان است كه در كاهش است وها نصيب حيوانيت آدمي استخوشي    
  آنچه در اين عالم : ؛ پس آدمي دو چيز است»انسان حيوان  ناطق است«: گويند آخر مي    
  نچه خالصه اوست، غذاي او، آقوت حيوانيت اوست، اين شهوات است و آرزوها اما     
  حيوانيت آدمي از حق گريزان است و انسانيتش از دنيا . ، حكمت و ديدار حق استعلم    
  ). 153 و 47 فيه مافيه، ص (»گريزان است    
  روح انسان مراتب دارد و هر مرتبه از آن عاشق و حيران مرتبة باالتر از خود است و . 3
  ند، و عرفا از روح انبيا از روح وحياني برخوردار. قدرت فهم و درك آن را ندارد    
 .عرفاني    

 : مردم عقل جزئي، عقل معيشت و زندگي دارندةتود    

  روح وحيش مدرك هر جان نشد    عقل احمد از كسي پنهان نشد 
  )375 / مثنوي معنوي(

  تـآدمي را عقل و جاني ديگر س            و خرست در گاوغير فهم و جان كه         
  يــبي و در ولــهست جاني در ن             ي ـــان آدمـــل و جـــر عقــاز غيـــب        
  هاي شيران خداستــتحد جانــم           جان گرگان و سگان از هم جداست         

  )656/ همان(

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   88، سال هفتم، شمارة هجدهم، بهار  آينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

118

  تـرين عظمـت و ارزش را بيـان كـرده،              انسان نهايي  ةيكي از آن مواردي كه مولوي در بار           
   مـشاهده  اشعار ذيـل هاي آدميان است كه در  جانارزشها و د انسان اتحاةمطلب او در بار       
  :كنيم مي    

  ادشانــدد آورده باشد بـــدر ع  ا اعدادشانــوجهــال مـــر مثــب          
  روح حيواني سفال جامده است  روح انساني كنفس واحده است         

  )229/ همان(
  

گذارد و  كند، غير را در جاي خود مي خود را گم مياين انسان پر اسرار و ملكوتي،گاهي . 4
كند و اين براي خويشتن  كند و به او خدمت مي  وجود خود ميهمان ميةبيگانه را در صحن

  .انسان خسارت است
        ديگران را تو ز خود نشناخته  اي تو در پيكار خود را باخته 

  )675/ همان(
  كن كار بيگانه مكن كار خود        در زمين مردمان خانه مكن 

  راي اوست غمناكي توــز بــ       ك  كيست بيگانه؟ تن خاكي تو                 
  )233/ همان(

  منظور موالنا اين است كه براي پرواز در فضاي  بيكران كمال، بايد شخصيت مستقل     
  طور ساختگي به هداشته باشيم و بال و پري از ذات خود  برويانيم  و بال و پر ديگران را ب    
  .خود نچسبانيم     
  ها بايد ها و افسردگيانسان براي بازگشت به خويشتن خويش و نجات از سرگرداني    
  اين انسان در بند زمان و مكان اما عاشق كمال و خواهان آن  .هويت الهي خود را باز يابد    
  :ندها را بگسلد و به وراي زمان پرواز كتواند اين دام مي    

  روزها گر رفت گو رو، باك نيست           تو بمان اي آنكه چون تو پاك نيست
  )6/ همان(

  هاي تماس او را با حقايق  بخشد و دريچه عشق به خدا نه تنها حواس تازه به انسان مي    
  .به عهده داردبسيار مهم هاي او هم نقشي كند، بلكه در درمان بيماري تر مي افزون    

   اي عشق خوش سوداي ما                   اي طبيب جمله علتهاي ماشاد باش
  )جاهمان(
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  اما عشق و محبت به . سلوك روحاني و نيل به مراتب كمال دشوار و پر مخاطره است    
  دهد و  ت ميئ ربوبي به سالك و مسافر مسير كمال جرةكمال مطلق و ورود به جاذب    
   ازلي است، وقتي ةمحبت الهي كه همان اراد« .سازد ميمخاطرات سفر را بر او آسان     
   راه ةاندازد و مخاطر سالك را در كمند جاذبه فرو گيرد، او را به خط سلوك روحاني مي    
  بنابر اين عشق و ). 280 صپله پله تا مالقات خدا،كوب،  زرين(» سازد را بر او سبك مي    
   ةن عشق و محبت موافق با طلب و ارادآت، سهاي مامحبتي كه طبيب جمله علت    
  ).54 / مائده(»يحبهم و يحبونه« است قرآنخداست كه مورد اشاره     
  من پرستي، خودبيني، افتخار بر دانش و نعمت نمايي، به خود استقالل دادن و خود را . 5
   همةدر نظر موالنا كليد   كردن، به جاي خدا،بر خودكاره پنداشتن، و توكل  ههم    
  ها و  رهاييهمة ةسرچشم و فنا در او بر خداهاست و تكيه ها و جداييمحروميت    
  پرست است، محو در ذات و صفات انسان مورد نظر موالنا، موحد و يگانه. هاست وصال    
  .بيند  او را مية كارها ارادةهمدر . بيند خداوند است؛ جز او چيزي نمي    

  فاني است و مرده و مات و دفين            واجه آفرينـــور خـواجه هم در نــخ      
  گم كني هم متن و هم ديباچه را   اين خواجه راز حقچون جدا بيني 

  )1171 /مثنوي معنوي(
   خود در تعارض است و با خود دشمني دروني هموارهانسان با آن اوصافي كه بيان شد، . 6
  و  كشد و پيروزي انسان در سير  ميوانيتـ حيوتي ـمت پسـرا به س واره اوـه همـدارد ك    
  .سلوك الهي در مهار كردن اين تعارضات دروني و دشمن به ظاهر خفته است    

  ها         تن زده اندر زمين چنگال  ها جان گشايد سوي باال بال
  )709/ همان(

  تعارضات در همچنين، . ساز اختيارند و هم عالمت اختياراين تعارضات درون، هم زمينه. 7
  انسان و پيش روي او نشان آن هستند كه انسان موجودي است مختار و بر سر چند     
  ها به انسان اجازه اين كشمكش. ها داردبا خود كشمكش ها و هنگام انتخابراهي    
  ها، يكي را انتخاب كند و ملزم و مجبور به پيمودن يك مسير دهند كه از ميان راه مي    
  ارزش «. كرد تنها به انسان اختيار ارزاني داشت هنگامي كه خدا كائنات را خلق مي. شدنبا    
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  ها به مصداق، اختيار آمد عبادت را نمك، از اين اختيار ناشي  كارها و عبادتهمة    
  ).83صعبد الحكيم، (» شود مي    

  دد به ناخواه اين فلكگر د عبادت را نمك        ورنه ميــيار آمــاخت                    
  ر وقت حسابـد هنــاختيار آمــگردش او را نه اجر و نه عقاب        ك       

  )563 /مثنوي معنوي(
  موالنا با وجود اينكه در تفكر و عقيده طرفدار مكتب جبر است، در عمل و امور جزئي و     

  :پذيرد انساني، اصل آزادي و اراده بشر را مي    
  اين دليل اختيار است اي صنم    ن كنم يا آن كنماينكه فردا اي

  )967/ همان(
  .داند كاره مي موالنا در امور كلي هستي و جهان خدا را فاعل مطلق و انسان را هيچ    
  اي  انسان در ذات خود عدم محض است و اگر بهره. انسان خليفة اهللا در روي زمين است. 8
  .  حق استةانسان كامل آين.  حق تعالي است جهت است كه نسخةاز آناز وجود دارد     
  خالفت و نيابت الهي در زبان عرفا، روح . ترين تجلي خداوند در انسان كامل استكامل    
  به نظر مولوي انسان كامل مظهر تام و . محمدي است كه در وجود آنان حي و فعال است    
  . خداوند است سرتا پا نماي حق و نايب و خليفة ةتمام الهي و آين    

  النــلند اي فــاع و طفيــه اتبــجمل     خود جهان آن يك كس است و باقيان                  
  اي            جمله هستي ها ز موجش چكره اي رهــك قطــا اندر او يــت دريـــهف            
  ك ميناگرندــره هايش يك بيــقطــد              رنـــا بــها از آن درياكيــله پــجم           

  )912/ همان(
انسان كامل .  موالنا انسان كامل تجسم عقل كل است و با نفس كل يكي استةبه عقيد    

هاي كامل با هم متحدند، در انسان. داند زبان خداست و لذا گاهي خود را با خدا يكي مي
  عين كثرت فردي 

  ات اوستــهر آيــف آدم مظــوص    لو ستــردون عــرالب گــآدم اصط         
  همچو عكس ماه اندر آب جوست    نمايد عكس اوست هر چه در وي مي        

  )1168/ همان(
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   خدا، جهان و انسانةرابط

   و مدير جهان ريده و برآن قدرت مطلق دارد و ربخداي موالنا، جهان را از عدم آف. 1
  . بوداست؛ پيش از جهان بوده و بعد از آن هم خواهد    

  ههــالك إلّا وجـــيء هـــلُّ ش              كــ  ــر ده او و باشد ســي ماند چــل كـعق      
          هستي اندر نيستي خود طرفه ايست  هالك آمد پيش وجهش هست و نيست 

  ) 626/ همان(
   قصص (» جعونكلُّ شيء هالك إال وجهه له الحكم و اليه تُر... «تضمين از عبارت قرآني     
  ).26-27 /الرحمن و نيز 88/     
  موالنا معتقد است كه معنويت به طور تام و تمام و مطلق فقط در جهان ديگر تحقق . 2
  يابد و فقط خداوند وجود نامتناهي و جاوداني است كه به عنوان كمال محض عينيت  مي    
  آخرت غير از اين جهان است، يعني و واقعيت دارد؛ به همين خاطر به نظر موالنا  جهان     
  در وراي زمان و مكان قرار دارد و اين جهان نيز وراي جهان طبيعي، مستقل از انسان     
  . دشو است و انسان بعد از مرگ وارد آن مي    
  است و جهان و انسان متناهي » هو االول و هو االخر«، خداي موالنا، شدمچنانكه اشاره ه. 3
  اند و سرانجام با يك انقالب بنيادي و زيرو  ين مبدأ و معاد در حركت تكامليدر ميان ا    
 :رسند رو كن،يعني رستاخيز، از حركت افتاده، به آرامش و استقرار و ثبات مي    

  وز نما مردم ز حيوان سرزدم               ازجمادي مردم و نامي شدم 
  )590/همان(

 بعد از آن اين است كه حيات معمولي ماده خام حيات منظور موالنا از اين بيت و ابيات    
فلسفه و هدف «. ها با حركت استكمالي آن را به دست بياورندواقعي است كه بايد انسان

تر برسد و باز به تكاپو   معمولي تجاوز كرده، به مراحل عاليةحيات حياتي است كه از مرحل
 جعفري،( »دشو ربوبي واصل ةجاذبة و عبور خود از مراحل واالتر ادامه دهد تا به حوز

  ). 134ص، فلسفه و هدف زندگي
  :گويد موالنا بعد از بيان مراحل استكمالي سير مي    

        گويدم  كّانا  اليه راجعون   پس عدم گردم عدم چون ارغنون 
  )591 / مثنوي معنوي(
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. اي نيستي محضعدم در اينجا به معناي مافوق طبيعت و عالم ملكوت است، نه به معن    
گويد به كار  فرينش سخن ميآ ميان خدا، جهان و ةرا هنگامي كه از رابط» عدم «ةموالنا واژ

 حق است كه آفريدگار جهان از آن ةگويي عدم در نظر موالنا مخزن و صنع خزان. برد مي
  . آفريند  چيز را ميهمة

  دم، تازه و سبز و شادمان ـقرف ـن طآم ــنه بانگ رسيد در عدم، گفت عدم بلي، نعم      مي 
   نيست بد او و هست شد، الله و بيد و ضيمران  مستمع الست شد، پاي دوان و مست شد

  )6630/ كليات شمس تبريزي(
 از طي سير پسآورند،  همچنانكه موجودات عالم با آفرينشگري خداوند از عدم سرمي    

  .تكاملي اشتياق بازگشت بدان را نيز دارند
  الك جز وجه او         چون نه اي در وجه او هستي مجوـــيء هـــلُّ شــك          
  بود جزاـالك نـــيء هـــلُّ شـــه ما باشد فنا         كـــدر وجـــر كه انــه           
  هركه در االّست، او فاني نگشت      زانكه در االّست او، از ال گذشت               

  )1/395ج شريف،  نثر و شرح مثنوي(
 و عناصر جهان  اجزاخواهد بگويد، انسان بعد از سر بر كشيدن از در واقع موالنا مي    

گردد   ربوبي و اشعة الهي ميةطبيعت، از عالم فيزيك، رهسپار عالم متافيزيك، منطقة جاذب
  ).156/بقره) (انا هللا و انا  اليه راجعون(

  د كانا اليه راجعونـــاز شـــب          ن ورتي آمد بروــص يـــورت از بــص      
  مصطفي فرمود دنيا ساعتيست    پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتيست

  )72 / مثنوي معنوي(
 موالنا، زندگي عرفاني انسان، با آفرينش خدا شروع و بعد از استكمال ةبنابراين به عقيد    

 نيز مراحل استكمالي را اين كبيرديوان موالنا در . دشودر جهان، با رسيدن به معاد ختم مي
  :سرايد گونه مي

  رويم اييم و دريا ميــما ز دري             رويم يـال مــااالييم و بــا ز بــم
  رويم ما به جذبه حق تعالي مي             قل تعالوا آيتيست از جذب حق

  رويم ريا ميــوق ثـــرم فــالج             ست در دور قمرــا نيـــر مـــاخت
  رويم لي ميـي تا رب اعــاز عل             رهاي ماـاليست در ســت عــهم

  رويم ما به كوه قاف و عنقا مي             ندـا ره را مبـــتي مــه هســاي كُ
  )604 / كليات شمس تبريزي(

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  فهم و برداشت موالنا از خدا، جهان، انسان                                                                                                                   

____________________________________________________________________________________  

123 

  
  نتيجه

 صفات و همةموالنا معتقد است خداوند، وجودي است كامل، آگاه ونامتناهي و داراي 
خداوند خالقي است .  اليزال هستي و زندگي استةخداوند منشأ و سرچشم.  حسنيماياس
 ةكانون و محور انديش.  خويش آفريده استةو فقط به اراد» عدم« كائنات را از ةهمكه 

 به نظر مولوي در يك سوي هستي، اين . و قادر مطلق است» فعال ما يشاء«موالنا خداوند
ي، روح و جان جهان قرار است، و در سوي ديگر، جهان متناهي خدا، قرار دارد كه نامتناه

است و  هر لحظه از فيض جاري  قرار دارد كه حادث و مخلوق به اراده و قدرت خداوند
 و  اجزاهمةخداوند پيوسته ربوبيت، حاكميت و مشيت خود را به . شودالهي مستفيض مي

يعني خداي نامتناهي و جهان  ، ميان آن دو جهانةدر فاصل. سازد ذرات عالم جاري مي
انسان از نگاه مولوي موجودي است عظيم، پر ظرفيت، پر راز و . متناهي، انسان قرار دارد

به نظر مولوي انسان كامل مظهر تام . كند رمز كه در جهان خلقت حضور خود را تجربه مي
  . سرتا پا نماي حق و نايب و خليفة خداوند استةو تمام الهي و آين

  

 منابع

 .قرآن كريم

 .1379، حكمت،  شرف الدين خراساني، تهرانة، ترجم)مابعدالطبيعه(متافيزيك ارسطو، 

 .تا بي، بعثت، ، تهرانمولوي و جهانبيني هاجعفري، محمد تقي، 
 . 1378،  دفتر نشر فرهنگ اسالمي،، تهرانهاتكاپوي انديشه ،____________ 
 .1380، انتشارات قليايية موسس،، تهرانفلسفه و هدف زندگي ،____________ 

 .1369،  سروش،، تهران در قلمرو وجدانزرين كوب، عبد الحسين، 
 .1384،  و فرهنگي علمي،، تهرانپله پله تا مالقات خدا ،____________ 
 .1385،  موسسه امير كبير،، تهراندنباله جستجو در تصوف ايران ،____________ 

 .1382،  انتشارات خدمات فرهنگي كرمان،، تهرانگلشن رازشبستري، محمود، 

 .1377،  توس، فريدون بدره اي، تهرانة، ترجمتو آتش و من بادمشيمل، آنيماري، 
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  ،  احمد مير عاليي، تهران واحمد محمدية ، ترجمعرفان مولويالحكيم، خليفه، عبد
 .1383، علمي و فرهنگي    

 .1380، صبا، ، تهرانمفاتيح الجنانقمي، شيخ عباس، 

  ترجمه و ) گولپينارلي، عبدالباقي(نثر و شرح مثنوي شريف ،الدين محمد بلخيجالل مولوي،
   سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ، تهران،1-3، جسبحاني. توفيق هـ: توضيح     
 .1381،ارشاد اسالمي    

  ان، كانون  تهر،، مقدمه و شرح حال بديع الزمان فروزانفرمثنوي معنوي ،____________ 
  .1357    انتشارات علمي، 

 .1345،  امير كبير،، تهرانكليات شمس تبريزي، ____________ 
 .1385، امير كبير، ، تصحيح بديع الزمان فروزانفر، تهرانفيه ما فيه، ____________ 
 .1386،  نشر كتاب آبان،تهران) دو جلدي(كليات شمس تبريزي ،____________ 

    محمد رضا شفيعية، ترجم انسان و خداةتصوف اسالمي و رابطنولد، ري .ا نيكلسون،
 .1358، توس،  تهران،كدكني    

 .1376،  الفقيهةـ مكتب، قم،1 ج،مجموعه ورامورام،  
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