
 
 
 
 
 
 

  ي كفر و ايمان در مثنوي معنويهاي كالمي و عرفاني موالنا دربارهبررسي ديدگاه
  رضا حبيبي پوري
  مربي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان
  حسن يعقوبي

كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي                              
  چـكـيـده  

- ها و گروههاي مختلف و تا حدي متفاوت اكثر فرقهدر اين پژوهش سعي شده است ضمن اشاره به ديدگاه

اسالمي در خصوص مولــّفه هاي كفر و ايمان ، با تحليل و بررسي حكايت ها و اشعاري كه در مثنوي  هاي
باشد ، در نهايت حد و مرز كفر و ايمان از نظر موالنا معلوم و مشخص معنـــوي به اين موضوع مرتبط مي

باشد . انسان از نظرگاه موالنا ميهاي مختلف گردد . آنچه مسلــّم است ، نظر موالنا ، تلفيقي  بين آراء فرقه
ترين مالك ايمان در نظر موالنا اساسي» تصديق قلبي« ي آن . كاسـب و گذرگاه عمل است نه ايجادكننده

است ، امـّا به سبب دروني و باطني آن ، نمي توان دانست كه كسي داراي چنين صدقي هست يا نه . لذا 
را به » اقرار به زبان « و » عمل به اعضا « داند و ولي و فعلي ميموالنا حقيقت ايمان را متضمـّن شهادت ق

  كند .عنوان گواهان ضمير ياد مي
  فعل و قول آمد گواهان ضمــير         زين دو بر باطن تو استدالل گيــر
  قول و فعل بي تناقض بايــدت        تا قبول اندر زمان پــيـش آيـدت

كند كه چون خالق كفر و ايمان معبود است و مقصد نهايي هر دو نيز معشوق مياز ديد عرفاني ، موالنا اشاره 
  و جانان ، تفاوتي بين آن دو نيست .

  خود اگر كفر است و گر ايمان  او     دست باف حضرت اسـت و آن او
  كليد واژه ها : ايمان ، كفر، مولوي ، مثنوي معنوي ،كالم اسالمي .
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  مــقـــدمــه 
هاي اسالمي، مطرح شده و وجود هاي مختلف و تا حدي متفاوت درمبحث كفر و ايمان توسط فرقهديدگاه   

اميه را به سبب ارتكاب گناه ، دارد . اين بحث نخستين بار توسط گروه خوارج طرح گرديد؛ آنان خلفاي بني
ي . در همان دوران فرقهي ايمان متـّهم كردند و كافر دانستند خصوص گناهان كبيره ، به خروج از دايرهبه

مرجئه به مخالفت با نظر خوارج پرداخته و مرتكب گناه ، حتي گناه كبيره را فاسق شمردند نه كافر . 
- هاي پيامبر اسالم (ص) ميمتكـلّمان اشعري نيز ايمان را تصديق قلبي به وجود خداوند ، پيامبران و آورده

شمارند . در مقابل، معــتزله حقيقت قلـــبي مومن مي دانند و مرتكب گناه كبيره را در صورت تصديــق
- تواند مومن باشد . فرقهداند ، لذا مرتكب گناه كبيره در نظر آنان نميمي» معرفت « همراه با »عمل « ايمان را 

- ي كراميه همچون مرجئه ، عمل را در تحقّق ايمان دخيل نمي داند و تنها اقرار زباني را براي ايمان كافي مي

  دانند .داند . در حالي كه متكلّمان شيعه (اماميـه) ، ايمان را تصديق قلبي مي دانند و اقرار زباني  را  نياز نمي
  همچنين بحث اسـت تا حشر بشر      در ميان جــبري و اهـل قـَـــــــدر

  ) 3214:  5( مثنوي ، ج
ن و خود را به معشوق سپردن است ، بحث هاي عـــرفا ، از آنجا كه مبناي ايمانشان اعتماد و توكّل ورزيد 

كالمي و اعتقادي را ، كه تامل در حوزه ي اعتقادات است ، به چيزي نمي گرفتند . تفاوت منظرعارفان با 
متكلّـمان و حكيمان در ماهيت ايمان است كه حكيمان تصديق را امري ذهني و عارفان امري قلبي و شهودي 

و  اهل عرفان و طريقت داشته هم بر ثار موالنا تاثير شگرفي هم بر اهل شريعت وها و آانديشه دانند .  مي
لذا شناخت نظريات  . هاي او در هر موضوعي ، مهم ، قابل توجه و راهگشا مي باشدبه يقين ديدگاه . دارد

تلفي است هاي مخشود در واقع شناخت ديدگاهترين زبان بيان ميموالنا در هر موضوعي كه معموال به ساده
  گرديده است . غامض بيان به صورتي دشوار و عموماًكه 
  
  معاني لغوي و اصطالحي ايمان و كفر  
ايمان مصدر باب افعال از ماده يا ريشه أَمنَ است . (  أاْمنَ = آمنَ، يؤمنُ، ائمان = ايمان) . براي اين كلمه   

بيم دادن و بيگردانيدن ، زنهارمعاني زير ذكر شده است : اعتماد كردن ، گرويدن و تصديق كردن ، ايمن
او و قبول شريعت وي كردن و در انقياد او درآمدن ، گردانيدن كسي را ، تصديق كردن كسي را و گرويدن به 
) . به معني گرويدن ، ايمن گردانيدن ، و باور  1372فروتني نمودن ، باورداشت ، مقابل كفــر  ( دهخدا ، 
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) . ايمان به معني تصديق است و برعكس آن تكذيب باشد   654:  2المعارف تشيـّـع ، جداشتن است ( دايره

ق ) . أمن در اصل آرامش خاطر و آرامش نفس و از بين رفتن بيم و هـراس است (  1374( ابن منظور، 
ق ) . متكلّمان اسالمي براي ايمان اين معاني را ذكر كــــرده اند: كار دل ، كار زبان ، كار دل  1392راغب ، 

  ) . 654:  2يـّـع ، جالمعارف تشو زبان ، كردار نيك و آميزه اي از كار دل و زبان و كردار نيك  (دايره
  براي واژه كــفــر و كافر معاني زير  ذكر شده كه  برخي از اين معاني با ديگري هيچ قرابتي ندارد :

اعتقادي ، ضد ديني و بيكردن و پوشاندن نعمت خداوند را ، ناگرويدن ، الحاد و بيكردن ، انكارناسپاسي 
ق ) . و لفظ كافر در معناي : شب تاريك ،  1392راغب ، ) . پوشانيدن ، ستر ( 1372ايمان  ( دهخدا ، 

تاريكي ، ابر تاريك ، كشاورز ، زره ، آنكه جامه باالي يكديگر پوشيده باشد ، دريا و رود بزرگ ، زمين 
ق )  1374پوشاند ( ابن منظور، ) . پس كافر را كافر گويند چون نعمت الهي را مي 1372همــوار ( دهخدا ، 

پوشاند و زارع را از آن جهت كه بذر و دانه را در اش ميبه اين خاطر كه اجسام را با سياهي. شب را هم 
ق ) .  اگر چه كفر در لغت و  1392پوشاند كافر گويند ( راغب ، كند و روي آن را ميزمين و خاك پنهان مي

كذيب ، انكار و ناخستو در اصل متضاد شكر و سپاس است اما در اصطالح ، نقطه مقابل ايمان ودر معني ت
  شدن خداوند ، نبـوت پيامبر (ص) ، آورده هاي او ، مالئكه و روز قيامت است .

  
  كفر و ايمان در قرآن 
« هاي قرآن اين دو كلمه ومشتقّات آن از كلمات كليدي و اصلي قرآنند ، چنانكه نام دو سوره از سـوره   

هاي قرآن به از نظر بسامد واژگاني نيز جزو پركاربردترين كلمهنهاده شده است . » الكافرون « و » المومنون 
بار به كار رفته است (عبد  525ي كفر با مشتقات آن و واژه  879ي ايمان با مشتقاتش آيند . واژهشمار مي

  ) . 1374الباقي :
، ضرورت ايمان آوردن بر اساس تعاريف قرآن از ايمان ، محور اصلي ايمان اهللا است . بعد از اعتقاد به خدا   

 2/ بقره  136:  4هاي آنان ، مالئكه و روز وا پسين تصريح شده است  ( نساء به پيامبران و رسوالن و آورده
اي باالتر از اسالم قرار دارد ، و ايمان واقعي آن ) . ايمان با اسالم متفاوت است و ايمان در مرتبه 285و  62:

ي خداوند و در اين ي تسليم محض ، با كمال اطمينان قلبي در برابر ارادهاست كه در قلب ها نفوذ كند ؛ يعن
) . در بسياري از آيات به انجام  14:  49يابد ( حجرات صورت است كه بنده به آرامش روحي دست مي

شود عمل صالح ، پس از ايمان به طوري اشارت شده است كه مالزمت ايمان و عمل صالح از آن دريافت مي
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اش ) . ايمان وراي علم ظاهري و الزمه 41:  5ن معرفت و شناخت است و كار دل و عمل قلب ( مائده . ايما
اي ديگر ، در اي از آيات ، ايمان در مقابل كفر و در پاره) . در پاره 3:  2يقين و بصيرت قلبي است ( بقره 

ازتاب ايمان حقيقي در زندگي دنيوي و ) .ب 18:  32/ سجده  3:  63است ( منافقون مقابل فسق قرار داده شده
گونه اضطراب و تشويش در دنيا و آخرت را بايد اخروي مومنان ، وجود آرامش و سكينه قلب است ؛ و هر

/  30:  41/ فصلت  139:  3/ آل عمران  277و  62:  2در فقدان ايمان واقعي جست و جو كرد ( بقره 
اصلي ايمان در قرآن ، تصديق قلبي است كه اقرار به زبان و عمل ) . مالك  13:  72/ جنّ   13:  46احقاف 

توان منافقان را هر چند كه در شوند . بر اين اساس است كه مينيز در كنار آن به صورت دو اصل مطـرح مي
د و ي ايمان بيرون راند ؛ زيرا فاقد عنصرتصديق ميان اعتقاد و قول هستني اسالم زباني هستند ، از دايرهدايره

كرداري به عنوان شرط سوم ، گروه ديگري از اهل اسالم را از گويند باور ندارند . عمل و راستبه آنچه مي
  شود .راند كه در كاربردهاي قرآني از آنان به فاسقان و فاجران تعبير ميي ايمان بيرون ميدايره

  ره مي كنيم :ي كفر در معاني مختلف در قرآن آمده كه به مهمترين آنها اشاواژه 
  ) . 152:  2/ بقره  19:  18به معناي ناسپاسي كردن و نا سپاس بودن ( شعرا  – 1 
  ) . 6:  2به معناي انكار كردن ( بقره  – 2 
  ) . 89:  2به معناي ناشناختن ( بقره  – 3 
  ) . 25:  22به معناي فراپوشيدن ( حج  – 4 
  ) . 25:  29عنكبوت /  22:  14به معناي بيزارشدن ( ابراهيم  – 5 
توان آن را به در بسياري از آيات قرآن تضاد ميان كفر و ايمان مذكور و مشهود است كه به طور كلّي مي 

  صورت زير نشان داد و دسته بندي كرد :
/  76:  4كند ( نساء اي را بيان ميآياتي كه براي هر كدام از اهل كفر و ايمان ، سير و سلوك جداگانه – 1 

  ) . 12:  47د محمـّ
  ) . 57- 56:  22كند ( حج آياتي كه نتايج و پيامدهاي متفاوتي را براي اعمال مومنان و كافران بيان مي – 2 
- 10:  47/ محمـّد  257:  2كند ( بقره آياتي كه معين و ياري رسان متفاوتي را براي دو گروه بازگو مي – 3 

11 . (  
:  2/ بقره  28:  13كند (رعد ن حاالت روحي و دروني مختلفي را بيان ميآياتي كه براي مومنان و كافرا – 4 

74 . (  
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كشد ، در حالي كه ي مومنان و كافران را در روز قيامت به تصوير ميآياتي كه صف آرايي جداگانه – 5 

  ) . 42-38:  80/ عبس  107 – 106:  3سيمايشان متفاوت است ( آل عمران 
  ) . 221:  2كند (بقره آياتي كه ايمان را ارزش و كفر را ضد ارزش معرفي مي – 6 
  
  ديدگاه هاي اهل كالم در مورد كفر و ايمان  
-است . بحث ايمان نخستين بار توسط فرقههاي مختلف اسالميي فرقههاي اوليهبحث كفر و ايمان از بحث 

به سبب ارتكاب گناهان به خصوص گناه كبيره به خروج ي خوارج مطرح گرديد . آنان خلفاي بني اميـّه را 
ي ايمان متـّهم كردند و كافر دانستنـد . اما در همان زمان فرقه ي مرجئـه در مقابل اين عقيده ايستادند از دايره

ت و كساني را كه ايمان آوردند و بعد از آن حتـّي گناه كبيره انجام دادنـد را فاسـق شمردنـد نه كافـر . مد
حقيقت ايمان « ي زماني نگذشت كه بحث حد و مرز ايمان صورت كالمي به خود گرفت و همين مساله

هاي مختلف داشت . پس از سختگيري خوراج در باب تاثير مهمي در تقسيم امت اسالمي به فرقه»  چيست؟ 
كالمي ، تعريفات  هاي مختلفايمان و گشاددستي در تكفير ، و آغاز اختالف بين امت اسالمي ، فرقه

  گوناگوني از اين مبحث ارائه كردند كه به ديــــدگاه چند فرقـــه اشاره مي شود : 
ايمان عبارت است از تصديق قلبي به وجود خداوند ، پيامبران و اوامر و نواهي « طبق نظر متكلّمان اشعري   

هاي قلبي. بر اساس اين تفكّر تصديق ي اينخداوند كه بر پيامبران فرود آمده است و اقرار زباني به همه
ي اشعري ، عمل به واجبات شرعي و ترك محرّمات  داخل در حقيقت ايمان نيست و بدين سبب مرحله

شود ، در صورت تصديق پيامبران متوسطي بين ايمان و كفر وجود ندارد و شخصي كه مرتكب كناه كبيره مي
تعبير مي » شهادت گرايانه « ) . از اين ايمان به  713:  10(دايره المعارف بزرگ اسالمي ، ج» مومن است 

  شود .
معرفت « همراه با » عمل « داند ، حقيقت ايمان ، در نظر معتزله كه انسان را موجودي مكلــّف و مختار مي  
از  هاي عقلي است و بعد ، تبعيت عمليي اول ، تبعيت عملي از ايجاباست . ايمان در نظر آنان ، در درجه» 

تواند مؤمن باشد ، چون ارتكاب اين گناهان ، در نظر معتزله ، مرتكب گناه كبيره ، نمي« هاي شرع . ايجاب
تخلّف آشكار از عمل به وظيفه است . چنين انساني ، در مرتبه اي ميان ايمان و كفر قرار دارد (دايره المعارف 
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تعبيري از آن است . از ديدگاه  معتزله چنين » زلتين منزله بين من« ) . كه عبارت  713:  10بزرگ اسالمي ، ج
  مي شود .» عمل گرايانه « انساني فاسق است نه كافر .از اين ايمان ، تعبــــير به 

تحليل اكثر متكلّـمان و فيلسوفان شيـعـه ( اماميه ) از ايمان ، گوياي يكساني آن با تصديق و معرفت است .   
خدا و رسول و محتواي رسالت است كه منظور آنان از تصديق » تصديق « رت از از ديدگاه آنان ، ايمان عبا

البالغه آمده است : [و سئلَ عنِ االيمان فقال:] االيمان معرفةٌ بالقلب و اقرار  همان معرفت است .  در نهج
ر امام علي (ع) اندكي ). اما نظر متكلّمان اماميه با نظ398: 1368باللسان و عملٌ باألركان ( امام علي(ع)، 

ايمان فقط تصديق قلبي است و معرفت خداوند و اذعان نفساني است به « ي آنان متفاوت است . به عقيده
ق :  1400شيخ طوسي ، » ( آنچه كه خداوند ، اقرار و اذعان به آنها را الزم كرده و اقرار لساني الزم نيست 

را بشناسد و به كارهايي كه بايد انجام بدهد ، دانا باشد و آنها ما هر كس را كه خدا و پيامبر (ص) ) . «  140
) . به عقيده شيخ مفيد ،  648:  1358(شيخ طوسي ، » دانيم را راست بداند ، او را داراي ايمان درست مي

مرتكب گناه كبيره اگر از اهل معرفت باشد از آن جهت كه داراي معرفت است مومن و از آن جهت كه 
باشد . مال صدراي شيرازي در كتاب اسفار اربعه ، ايمان را مساوي با بزرگ شده است فاسق مي مرتكب گناه

ايمان حقيقي مشتمل بر دو علم شريف است : يكي « ي آن چنين است : دانسته كه ترجمه» علم و تصديق « 
المتاللهين مي توان  ) . از كالم صدر 7:  1ق ، ج  1419شيرازي ، » ( علم به مبدا و ديگري علم به معاد 

- دريافت كه ايشان ايمان را همان علم تصديقي به مبدا و معاد مي داند و عمل را در مفهوم ايمان داخل نمي

» . االيمان تصـديق بالقلب « داند . از ديدگاه اكثر متكلّمان و عالمان شيعه ، حقيــقت ايمان عبارت است از 
  شود . ـــــير ميتعب» معرفت گرايانه « از اين ايمان به 

ي بعد از ايمان و اند كه عمل در تحقّق ايمان هيچ نقشي ندارد بلكه در رتبهي مرجئه ، بر اين عقيدهاما فرقه  
ي ايستادگي باشد . در بارهداراي اهميت ثانوي است . مرجئه از ماده ارجاء به معني تعليق يا تاخير حكم  مي

دانستند نه كافر ي خوارج و اينكه اين فرقه مرتكبان گناه كبيره را فاسق ميو مخالفت اين فرقه در مقابل نظريه
، پيش از اين سخن گفته شد . در نظر ايشان ايمان عميق تر از آن است كه در ساحت عمل نمايان شود. به 

 ي اين فرقه ، آنچه در تحقّق ماهيت ايمان اثر بخش است ، معرفت و شناخت  نسبت به خداوند وعقيده
افراد را  يباشد . ايمان از نظر آنان قابل افزايش و كاهش نيست و ايمان همهرسولش و محتواي رسالت مي

  دانستند .در يك سطح مي
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دانند و آن را ركن ايمان حقيقت ايمان را اقرار به حقّانيت اصول اسالمي و كار زبان مي« ي كرامــيــه فرقه  

تصديق قلبي و كردارهاي نيك مذهبي ، جزء ايمان نيست و اگر كسي  كنند . طبق اين ديدگاه ،محسوب مي
صرفا به يگانگي خدا و رسالت محمد (ص) و حقّانيت ديگر اصول اسالمي اقرار كند مؤمن است (دايره 

دانند و معتقدند كه تكرار ) . آنان نخستين اقرار انسان را به ايمان ، معتبر مي 654:  2المعارف تشـّيـع ، ج 
كند و اعتقاد دارند نخستين اقرار انسان تا روز رستاخيز موثـّر و ار جز در مورد مرتد ، توليد ايمان نمياقر

معتبراست .  از نظر آنان شخصي كه به شهادتين اقرار كند  در اين دنيا ، اطالق لفظ مؤمن بر او صحيح است  
  شود .ر آخرت مي، هرچند معتقد نبودند كه اين مفهوم ازايمان ، موجب رستگاري د

ي ماتريديه نيز همچون مرجئه ، معتقدند فرد تا زماني كه از سر اعتقاد كفر نورزد مؤمن است ، هر چند فرقه  
ي آنان مرتكب گناه كبيره سر انجام اهل بهشت خواهد بود و برآنند كه گناه كبيره مرتكب شود .به عقيده

د و بدون كيفر وارد بهشت سازد يا به قدر گناهش او را ممكن است خداوند ، مرتكب گناه كبيره را ببخشاي
عذاب كرده سپس وارد بهشت گرداند . آنان هر چند براي عقل ارزش فراوان قايلند و در موارد بسياري از 

جويند و قرآن و سنت متواتر را نيز برند ، همسنگ با عقل ، از نقل نيز استمداد مياستدالل عقلي بهره مي
دانند . نكته اي كه ماتريديه در مقابل كراميه ، كه ايمان ر استنباط عقايد ديني و دفاع از آنها ميمبنايي محكم د

است كه بر قلب به عنوان شايسته ترين محل ايمان » محل ايمان « كردند را فقط به اقرار زباني محدود مي
، براي اظهار ايمان باعث ورود شك تاكيد كردند . آنان همچنين آوردن عبارت شرطي ( استثنا در ايمان ) را 

نه اينكه » من مؤمنم « دانند . يعني بايد صراحتاً با عبارت  قطعي اعالم كرد كه ي كفر ميدر ايمان و به منزله
ي و آوردن جمله» استثنا در ايمان « در مقابل ، اشاعره قايل به ضرورت اعمال ». اگر خدا بخواهد « بگوييم 

  باشند .   شرطي مي
    
  كفر و ايمان از منظر عارفان مسلمان 
ي معهودشان است ، غير از آنكه براي الفاظ و كلمات ديني ، معاني مجازي عارفان و متصوفه چنان كه شيوه  

اند معاني وسيعي كه ي معاني و مفاهيم آنها نيز يد طوالني دارند ، و از اين زمرهگوناگوني قايلند ، در توسعه
ي تعريف كفر و كافر خاص قرآني همچون كفر و ايمان ارائه نمودند كه در اين ميان دامنههاي براي واژه

بسيار گسترده است و در بسياري از موارد تعاريف آنان ، با معاني قرآني آن كلمه نيز متفاوت است . كفر در 
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چه را كه مانع ادب عرفاني ظلمت عالم تفرقه است و نيز پوشيدن وحدت در كثرت را گويند . آنان هر 
  دانند .رسيدن به حق شود از جنس كفر مي

  به هرچ از راه بازافـــتي ، چه كفرآن حرف و چه ايمـــان
  به هرچ از دوست ، وامانــي چه زشت آن نقش و چه زيبا

  ) 72:  1372يي ، ( سنا                                                                                               
آنان چون فقط به مقصد و مقصود مي انديشند در واقع كفر و ايمان نـزد ايشان يكسان است و هر دو را   

  توان به مغز كه همان مقصد و مقصود نهايي است رسيد . دانند كه با عبور از آن مياي ميقشر و پوسته
  له گـــويـان كفر و دين هر دو در رهت پويان          وحده ال شريك

  ) 13:  1374( سنايي ،                                                                                            
از نظر عارفان ، ايمان نوعي اعتقاد نيست ، بلكه نوعي اعتماد ، توكّل ورزيدن و خويشتن را به ديگري   

است و عشق و عاشقي فراسوي وادي كفر » عـــشـق « عارفانه همان  سپردن است . گوهر ايمان در تلقــّي
  و ايمان .

  منكري گر گويد اين بس منكَر است          عشق گو از كفر و ايمان برتر اسـت
  عشق را با كــفــر و با ايمان چه كار         عاشقان را لحظه اي با جان چه كار...

  ذره اي نه شك شناسد نه يقيــــن          لحظه اي نه كافـــري داند نه ديــن 
  نيك و بد در راه او يكســــان بـود           خود چو عشق آمد نه اين نه آن بود

  ) 3337-8و  1169-70:  1370( عطار ،                                                                                  
هاي آنان اند . در تعريفي معنوي سخن گفتهاي تجربهقام بيان حقيقت از گونهعارفان مسلمان در م«   

ايمان محافظت « ، » ايمان عبادت كردن خدا از روي حب و شوق است « اينگونه تعبيرات ديده مي شود : 
- د فرو ميايمان دريايي است كه درياها را در خو« ، » ايمان مشاهده با نور يقين است « ، » سرّ توحيد است 

توان توان درك كرد ، با ايمان ميايمان نوري است كه بر عقل رجحان دارد و آنچه را با عقل نمي« ، » برد 
) .  714:  10(دايره المعارف بزرگ اسالمي ، ج» ، ايمان سكون و استقرار قلب و اطمينان نفس است » يافت 

ي يادكردن از عهد الست و منشأ و وطن ا نتيجهداند و ايمان ر نجم رازي انس و محبت را تخم ايمان مي
كه دل ازعالم غيب بسته شود و در اين  ايماني انقطاع اين انس است و اين اصلي . به نظر او نشان كفر و بي

اتفاق است « ) .  هجويري در كشف المحجوب در حقيقت ايمان گويد : 104: 1383جهان نظر كند (رازي، 
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هل تحقيق و معرفت كي ايمان را اصلي و فرعيست . اصل آن تصديق به دل ميان اهل سنّت و جماعت و ا

باشد و فرع آن مراعات امر و اندر عادت عرب است كي فرع چيزي را بر وجه استعارت به نام اصل آن 
بازخوانند كي بنده جز بدان ايمن نشود از عقوبت و تصديق مجرّد ، امن اقتضا نكند تا احكام فرمان به جاي 

... پس از روي حقيقت بي خالف ميان امت ، ايمان معرفت است و اقرار و پذيرفت عمل . پس ايمان و نيارد
معرفت محبت آمد و عالمت محبت طاعت . از آنچ چون دل محل دوستي و ديده محل رؤيت ، تن بايد كه 

) . ابو سعيد  369:  1336خبر باشد ( هجويري ، تارك االمر نباشد و آنك تارك االمر بود از معرفت بي
ت و فناي نفس مي ؤمن باهللا (« داند:  ابوالخير ايمان حقيقي را در ترك انانيـو 2/256فمن يكفر بالطاغوت و ي (

) . 283: 1، ج 1381(منور، » طاغوت كُلِّ اَحد نَفْسه، تا به نفس خويش كافر نگردي به خداي مؤمن نشوي 
طلب نكند   هركه ايمان به تقليد دارد و حقيقت« داند:  ها راه رستگاري ميابوالقاسم قشيري ايمان حقيقي را تن

داند علمي  ) . او يقين را موجب ايمان مي14-13: 1361(قشيري،» و داليل توحيد نجويد از راه نجات بيفتد 
كردن  يقين همان نور حق است كه باعث برطرف« گويد:  كه در آن شك نيفتد و در تعريف آن از قول عرفا مي

  ) . 271شود (همان:  ها از دل مي شك
عارفان با توجه به معني لغوي كفر كه يكي از معاني آن پوشاندن و فرو پوشاندن است ، اين پوشش را بر دو  

دانند و ديگر بينند كه آن را مذموم ميي آن خداي را نمينوع دانستند : يك پوشش آن است كه به واسطه
نگرند . دانندو به اين كفر به ديد مثبت ميبينند و آن را ممدوح ميخداي را نميي آن غير آنكه به واسطه

دريغا! سوختگان عشق « داند:  القضات، كفر حقيقي را ديوانگي و عاشقي در برابر حسن شاهد حقيقي مي عين
ي و آنگاه بداني كه با سودايي باشند و سودا نسبتي دارد با جنون و جنون راه با كفر دارد. باش تا شاهد ما بين

مگر حالج از اينجا گفت: كَفَرت بدين اهللا و الكُفرُ ) . « 205-204: 1370(تمهيدات، » چرا ديوانه بايد شد 
سلمينَ قبيحو عندالم يلَد / و ابليس 215(همان:» واجب أَحمدإال ل هالفُتو تحاو با بيان قول حلّاج كه: ما ص .(

  گمارد .  ي او همت ميداند و اطفال راه و كفر ابليس را كفر حقيقي دانسته و به تبرئه ،  بقيه را خام مي
  
  حد و مرز و مولـّـفه هاي كفر و ايمان در مثنوي معنوي  
ي هاو داستان هاحكايت بر با تكيه ،كفر و ايمان را  و زواياي حد و مرز ، سعي خواهيم كرد مقالدر اين   

هاي ها ، كه به طور معمول طي موقعيـّتهاي  موالنا از اين حكايتها و استنباطرداشتبا توجه به ب مثنوي ،
  كنيم : صمشخّ گردد را كالم بيان مي
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ت اساسي ترين مالك ايمان   صدق و نيـ  

صدق و نيت ،  اساسي ترين مالك ايمان در نظر موالناست ، اما چون اين دو ، امري دروني و سرّي است ، 
كند كه حقيقت ايمان توان دانست كه كسي داراي چنين صدقي هست يا خير . لذا موالنا بيان مينمي 

مادام كه قول و فعل با صدق مقرون نباشد ، شهادت آنها براي « متضمـّن شهادت قولي و فعلي است . و 
نام دارد تحقـّق ايمان سالك وافي نيست و آنچه در حقيقت مبناي شريعت محسوب است و كلمه شهادت 

  ) . 672: 2، ج 1374بدون اين صدق مخلصانه تحقّق نمي پذيرد ( زرين كوب ، 
  فعل و قول آمد گواهان ضمـــير      زين دو بر باطن تو استدالل گـير
  چون ندارد سير ، سرّت در درون     بنگر اندر بول رنجور از بــــرون

  جسم را برهان بودفعل و قول آن بول رنجوران بود      كه طـــبـيـب 
  ) 238-236:  5(  مثنوي ، ج  
ي موالنا اين دو گواه ( قول و فعل ) نياز به مزكـّي و مؤيـّـدي دارند. اين تزكيه و تاييـد ، توسط به عقيده 

  صدق انجام مي شود . 
  ش صدقي كه موقوفي به آنتزكــيه بايد گواهـــان را بـــدان       تزكيه

  گواه قولي است       حفظ عـهـد اندر گواه فعلي استحفظ لفـظ انـدر 
  گر گــواه قول كژ گويد رد اسـت      گر گواه فعل كژ پويد رد اســـت
  قول و فعل بي تناقض بايــــدت       تا قبول اندر زمان پــيـش آيـدت

  ) 255-252:  5(  همان ، ج 
  مي كنــد سرّ ستيــرفعل و قول اظهار سرّ است و ضمير       هر دو پــيدا 

  چون گواهت تزكيه شد ، شـد قبول       ورنه محبوس است اندر مول مول
  ) 259-258:  5(  همان ، ج 

تعبير » ي قلب سكينه« را همان اعتقاد جازم قلبي به خدا و نبوت رسول (ص) مي داند كه به » ايمان « موالنا 
شرط ايمان است و اين در صورت اعتقاد قلبي ظاهــر مي شود . از ديد او ، ايمان در قول و عمل نيز 

  خـواهـد شـــد .
  ايــن نماز و روزه و حج و جـــهاد        هم گواهي دادن است از اعـتــــقـاد
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  ايــن زكات و هديه و ترك حســـد         هم گواهي دادن است از سرّ خـــود

  كرده از ايمان به قــــول ذات ايمان نعمت و لوتي است هول         اي قـناعت
  گر چه آن مطعـوم جان است و نظر         جسم را هم زان نصيب است اي پسر

  ) 288-285:  5(  همان ، ج 
  كشف و شهود ، راه دستيابي به ايمان متعالي

ند . متصوفه ، با تاكيد بر بعد باطني ايمان ، با ايمان تقليدي كه ، تبعيت كوركورانه است ، مخالف بود« 
» ( شود ي كشف و شهود و رؤيت دل حاصل ميتري از ايمان قايل بودند كه به واسطهصوفيان به نوع عالي

  ) .   354:  1379لويزن ، 
تاكيد موالنا را بر بعد باطني ايمان و توجـّه وي به ايمان متعالي ، كه به واسطه ي كشف و شهود دل حاصل 

  يابيم .به وضوح در مي» گبري زمان بايزيد «فتر پنجم ، در حكايت  شود ، در دمي
  يدـــلمان سعــگفت او را يك مس      دــــبري در زمان بايزيــود گـــب

  روريـــيابي صد نجات و ســتا ب       چه باشد گر تو اسالم آوريكـــه 
  زيدـــــبايم ـــآنك دارد شيخ عال       اي مريد گفت اين ايمان اگر هست

  انـهاي جن فزون آمد ز كوششاك        ت آن تاب آنــــــمن ندارم طاق
  نمـمـــــؤس مـليك در ايمان او بم       نـــــگرچه در ايمان و دين ناموق

  تــسابس لطيف و با فروغ و با فر       ستامله برترــز ج اندارم ايمان ك
  انــهرم هست محكم بر دهگرچه م       انـمان اويم در نهـــــن ايــــمؤم

  تــتهاســـنه بدان ميلستم و نه مش      تــباز ايمان خود گر ايمان شماس
  د آن فاتر شودـون شما را ديــــچ       ودـــآنك صد ميلش سوي ايمان ب

  تنيــــــابان را مفازه گفـــچون بي       يــي بيند و معنيش نــــزانك نام
  گردـــــمان شما او بنـون به ايـچ        ردــــــورد ايمان بفسعشق او ز آ

  ) 3366 -3356:  5( همان ، ج                                                                                           
ب وي و افراد نظيـر او ، تنها به عقيده ي اين گبر ، بايزيد معناي حقيقي ايمان را در يافـته ، حال آنكه مخاط  

اند . گبر ، ايمان ظاهري را نامي از ايمان شنيده اند و ظاهر آن را ديده اند ، اما حقيقت ايمان را درك نكرده
  داند . داند و همانند اطالق مفازه بر بيابان ، اين ايمان ظاهري را به معناي متضادش ميعين كفر مي
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  مـــــد     كافر از ايمان او حســـرت خــوردمؤمن آن باشد كه اندر جزر و 
  ) 3355:  5( همان ، ج

درست است كه در باب عبادات و اعمال طاعات ، موالنا به نوعي معني باطني كه متضمـّن حكمت و سرّ «   
ه آنهاست نظر دارد ، امـّا اين باطن گرايي در معني نفي ظاهر اين اعمال نيست...واگر بين تعليم او با آنچ

گويند تفاوتي هسـت از آنجاست كه وي در عين حفـظ ظواهـر عبادات ،توجــّه به ي اهل ظاهـر ميمتشرّعه
كند ، و در واقع كمال احكام مربوط به عبادات را به جمع بين ظاهر و باطن آنها باطن آنها را هـم الزام مي

- به سرّ باطني ترك صورت ظاهر را جايز نميي نيل دانـــــد امـّا به هيچ وجه به بهانهقابل تـحـقّـق مي

  ) .    673:  1374زرين كوب ، » ( شمارد 
  

  افزايش و نقصان پذيري ايمان
ايمان واقعه اي نيست كه يك بار و در يك سطح و براي هميشه اتـّفاق افــتد ، بلكه فرآيندي است قابل  

مختلفي ارائه شده است كه به طور گذرا به اين  هايي افزايش و كاهش پذيري ايمان ، ديدگاهتغيير. درباره
  كنيم :ها اشاره ميديدگاه

  الف : ديدگاه قرآني :  
  ) . 124: 9دارد ( توبه » ازدياد و نقـصان « داند كه قابـلـيـت ــ قرآن ايمان را حقيقـتي مي     
)  4: 48/ فتح  17:  3(آل عمران  ــ در قرآن ، آشكارا از افزايش پذيري ايمان ، سخن به ميان آمده است     

  ) . 149: 3/ آل عمران  106:  16.     ــ از تبديل ايمان به كفر سخن گفته شده است ( نحل 
  ب : ديدگاه كالمي : 
  متكلّمان با توجه به ماهيت ايمان ، سه نظريه در اين باب مطرح كردنـــد: 

يابد نه كاهش . آنان كه ايمان را تصديق قلبي و فزايش ميــ نظريه ي منفي : طبق اين نظريه ايمان نه ا«     
آنند كه افزايش و كاهش در ايمان راه ندارد ؛ چرا كه تصديق قلبي و اقرار زباني ، شمارند براقرار زباني مي

  قابل افزايش يا كاهش نيست .
ي ان كه ايمان را مجموعهي مثبت : براساس اين نظريه ، ايمان قابليت تغيير را دارد . آنــ نظريه     

  كننــــد .شمارند ، از اين نظريه جانبداري ميدانند يا عمل را ركني از اركان ايمان ميكردارهاي نيـك مي
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ي تلفيقــي : به نظر امام فخر رازي ، بحث افزايش يا كاهش پذيري ايمان ، بحثي لغوي و لفظي ــ نظريه     

آورد . به شمــرد و از اصل ايمان و ايمان كامــل سخن به ميان مــيميي تصديق است . وي عمل را نتيجـه
اي از نظر وي ، اصل ايمان ، همانا تصديق است كه افزايش يا كاهــش پذير نيست ، امـّا ايمان كامل كه آميزه

پذيرد ميتصديق ، اقرار و كردار نيك است ، بدان سبب كه كردار ركني از اركان آن است ، افزايش يا كاهش 
  با تلخيص ) .   656-655: 2دايره المعارف تشيـّـع ،ج» (  

كنند كه چرا ايمان تشكيك نپذيرد ؟ يا ج : ديدگاه تشكيكي ( فلسفي ) : اهل فلسفه اين پرسش را مطرح مي 
 امام صادق ايمان را داراي هفت سهم يا مرتبه دانسته و تصريح« چرا اصل ايمان افزايش يا كاهش نيابد ؟ 

كرده است كه خداوند به بعضي مؤمنان تنها يك سهم از ايمان بخشيــده ، به برخي دو سهم و سر انجام به 
) . از كالم امام صادق به  655:  2دايره المعارف تشيـّـع ،ج» ( برخـــي هفت سهــم عـطـا فرموده اســت 

  . رسيم كه ايمان حقيـقتـي است يگانه با مراتـب مختلـفاين نتيجه مي
پذيرد و داراي درجات است . از نظر موالنا ،ايمان چون مجرّد قول تقليدي نيست ، زيادت و نقصان مي 

ي تفاوت ميان مراتب ايمان است . در اين حكايت ، از در حقيقت تبيين كننده» گبري زمان بايزيد «حكايت 
د ؛ ايمان بايزيد همه معني است و ايمان زبان گبري ، ايمان بايزيد با ايمان ظاهــري مسلمانان مقايسـه مي شو

  ديگران تنها نام .
شود ، ضمــن بيان كه آواز ناخوشش باعث سردي ايمان در دل مؤمــن مي» مؤذن ناخوش آواز « حكايت  

  ي موالنا در باب افزايش يا كاهش پذيري ايمان است .تفاوت مراتب ايمان ، ترجمان عقيده
  بــــد     در ميـــان كافرســـتان بانـــگ زد...يك مـــؤذّن داشــت بس آواز 

  خلق خائف شد ز فتنـه ي عامـــه اي     خود بيامـــد كافــــري در جامـه اي
  پرس پرسان كاين مؤذّن كو كجاست؟      كه صال و بانـگ او راحت فزاســت...

  ـتهين چه راحت بود زآن آواز زشـت؟      گفت : آوازش فتاد اندر كــنـــش
  دختري دارم لطيف و بس ســــــني      آرزو مــــي بــود او را مؤمنــــي...

  در دل او مهـــر ايمان رســـــته بود      همچو مجمـر بود اين غم ، من چو عود
  هـيـچ چاره مي ندانــــستــم در آن       تا فرو خوانـــد اين مـــؤذّن آن اذان

  بانگ     كه به گوشم آمد اين دو چار دانـــگگفت دختر : چيست اين مكـروه 
  من همه عمر اين چنين آواز زشــت       هـيچ نشنـــيدم درين ديــرو كُنشت
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  خواهرش گفتــش كه اين بانـگ اذان      هســت اعالم و شـــعار مؤمــــنان...
  چون يقين گشتش رخ او زرد شـــد      از مسلماني دل او ســــــــــرد شـد

  ) 3383-3367: 5( مثنوي ، ج                                                                                   
  كـــفـــر و قضا و قـــدر

تواند كفر در مثنوي به لحاظ ارتباط نزديك آن با مباحــث كالمي نظير جبر و اختــيـار و خير و شــرّ مي  
رد . كفر و قضا و قدر بارها در مثنوي در كنار يكديگر ياد شده اند . در جاي جاي مورد توجـّه قرار گيـــ

اين كتاب ، هر جا كه بحث كالمي جبر و اختيار مطرح شــده ، به اثبات اختيار نسبي انسـان و مـوثـّربودن 
قــدر از يك سو ي قضا و عمل وي و در نهايت الزام اجتناب از كفــر و شـــرّ منتـهي شــده است . مساله

از سوي ديگر ، ظاهراً تناقضي را سبب شده است  -كه موالنا بدان معتقد است –و اختـيار تشريـعي انسان 
كه موالنا در مثنوي بدان پرداخــته و سعي در حلّ اين تعارض داشته است . غوغاي اين تعارض و حلّ آن از 

رسد .  در دفتر سوم شخصي خواستار حلّ تعارض مي سوي موالنا ، بيشتر در دفتر سوم و پنـجـم ، به گوش
  موجود بين دو حديث زير از حـضـرت رسول ( ص ) مي شود :

  و ال رضا بالكفر بعد االسالم : راضي شدن به كــفـر پس از در آمدن به اسالم جايز نيست . -1
ن رضا ندهد و بر من لم يرضِ بقضائي و لم يصبر علي بالئي فليلتمس رباً سواي : هر كه به قضاي م -2

 بالي من بردبار نباشد ، بايد خدايي جز من بجويـــد .

هر گفت : نكته ي الرضا بالكفـر كـفـر     اين پــيمبر گفت و گفت اوست مـ  
  باز فرمـــــود او كه انـدر هر قضا      مر مسلـــمان را رضـــا بايـــد رضا

  ضي شـــوم باشـد شقـاقنـي قضاي حـق بود كفــر و نفاق      گر بدين را
  ور نيــــم راضي بود آن هم زيان       پس چه چـاره باشـدم انـــدر مـيـان

  ) 1366-1363: 3( همان ، ج                                                                                              
پاسخ موالنا در برابر اين پرسش و نكته ابهام آميز كه ، در اسالم و از سوي خدا ، در جايي رضا به قضاي 
الهي ، اصلي از اصول ايماني محسوب مي شود و در جايي ديگر رضا به همين قضا ( رضا به كـفـر ) 

سراء ، و بيان بحث ِ قضا و سوره ا 23سوره بقره و آيه ي 117كــفــر محسوب مي شود ، با توجه به آيه ي 
مقضي كه در كالم موالنا بيانگر قضاي تكويني و قضاي تكليفي مي باشد ،  بسيار واضح و صريح است . 

بدان اشارت شده ، به هر چه تعلّـق گيرد ، بدون تخلّف تحقـق مي يابد . اما » كن « قضاي تكويني كه با لفظ 
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وسيله ي پيامبران الـهي به مردم ابالغ شده حتمي االمتثال نيست بلكه قضاي تكليفي ،كه با الفاظي گوناگون به 

اند . پس موالنا محتمل االمتثال است . هم مؤمن و هم كافر ، طوعاً و كرهاً بر امر تكويني خداوند گردن نهاده
د و آنرا كفر را همچون قضا مي داند نه همچون مقضي و با بيان وجه تمايز اين دو به اين سوال پاسخ مي ده

  حل مي كند .
آنچه كفر يا ايمان ناميده مي شود ، مربوط به قدر و مقضي است . پس كفر اگرچه قضا حساب مي شود ،اما   

قضاي تكليفي و مقضي است نه قضاي تكويني . تحقق لطف خدا در بعثت انبياء ، به وجود كــفـــر تعلّق 
كفــري كه در كافــر وجود دارد ، مقضـــي است نه دارد و وجودآن در عالم ، قضاي الهي است ، اما 

  قضـــــا .
موالنا در داستان ابليس و معاويه  و در مناظره ي مؤمن سنّي و كافــر جبـــري نيز با مبحث بحث برانگيز   

جبر و اختيار روبروست . آنچه كه موضوع كفر و ايمان را با مساله ي جبر و اختيار ربط مي دهـد ، مساله ي 
از سوي ديگر است . اعتقاد به جبر ، اين نتيجه » مسئوليت انسان « از يك سو و » قدرت خدا و خلق گناه « 

را در پي خواهد داشت كه فعل و خواست انسان نقشي در نيل به مقصود ندارد و آنچه شدني است ، اسباب 
كافر « قيده اي كه موالنا از او به آن بدون خواست و مراد وي آماده گشته است . از اين  رو معتقد به چنين ع

تعبير مي كند ، معماي حل نشده اي بين قدرت خدا و خلق گناه از سوي او و مسئوليت انسان مي » جبري 
  يابد . 

موالنا بحث دراز دامن جبر و اختيار را ، در مثنوي مورد نقد و بررسي قرار داده است . او از يك سو اعتقاد   
ي داند و از سوي ديگر، انديشهشمارد و آن را ناشي از كاهلي و دون همــّتي ميرود ميبه  جبر را منفي و مط

داند و اختياري محدود براي انسان اختيار نامحدود كه معتزله بدان معتقدند را منجر به شرك و ثنويــّت مي
نزد عارف ، « است .  تعريف مي كند .  انسان به عقيده ي موالنا مختار است ، اما فعل وي مخلوق خداوند

خداوند در عين آنكه خالق فعل انسان است ، خالق اختيار او هم هست و هر چند اين اختيار امري است كه 
به قول غزّالي، انسان تنها گذرگاه و محلّ آن است ، به هر حال آن اندازه هست كه جبر مذموم را نفي كند و 

  »جايي براي اعتذار باقي نگذارد 
  )  590:   1، ج 1374؛  ( زرين كوب 
پذيرد و نه اختيار نا محدود را ؛ بلكه وي اختيار نسبي و محدود ، كه آن نيز موالنا نه جبر مطلق را مي«   

كه موالنا بدان معتقد است ، آزادي » امرٌ بين االمرين « ناشي از اراده حق است ، براي انسان قايل است . 
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داند . اين ديدگاه ، انسان را تا حدي مثل مسافر كشتي نشان مي ي مغاير نميي انسان را با قضا و قدر الهاراده
رود ، دهد كه هر چند داخل آن آزادي حركت دارد ، آزادي او محدود است و وجود او با كشتي كه در آن مي

:   1، ج 1374(زرين كوب ؛ » كنـــــد در تصرّف تدبير ناخدايي است كه كشتي را به مقصدي هدايت مي
  است .» مختار مضطر« ) . بنابراين انسان  595

خير و شرّ نيز  تنها در فعل انسان ملحوظ است ، اما در عالم كبير ، خير و شرّي وجود ندارد. آنچه نزد «  
مخلوق ، شرّ و عيب مي نمايد ، در قضاي الهي و علم حق كه حكمت و تدبير عالم وابسته بدان است ، عيب 

  ) . 576:   1، ج 1374(زرين كوب ؛ » ير و مصلحت است و شرّ نيست ، خ
ي وجود شرّ در عالم با حكمت الهي منافاتي ندارد . اين معنا را موالنا با تمثيلي روشن مي سازد . به عقيده   

وي ، زشتي نقشِ نقّــاش ، نشان زشتي يا خطاي نـقـّاش نيست ، بلكه حاكي از قدرت و مهارت صنعتگر 
  تواند نقش زشت و نيكو ، هـــر دو را بيافريند .گر آن است كه او مياست و نشان

  كفر از روي قضا هــم كفـــر نيست     حق را كافر مخوان اينجا مايــــســـت
  زشتي خــط زشتي نـقـّاش نيســت      بلك از وي زشت را بنمودني اســــت

  ــــت كردن هــــم نكوقــوت نـقـّاش باشــد آنـــــك او     هــم تواند زش
  ) 1373 -1371:  5( مثنوي ، ج                                                                                   

جف القلم بما هو « ، » من لم يرض بقضائي ... « موالنا در پاسخ كافر جبري كه به دستاويز سه عبارت     
، كفر و بي ايماني خود را توجيه و آنها را به معني نفي مسئوليت و اسقاط تكاليف »  ماشاء اهللا كان« و » كائن 

، با توضيح قضا و مقضي و تمايز آنها و نيز با نفي جبر و اختيار » تاويل « مي كرد نه » ، به قول موالنا  تبديل 
حـق ، بحث » جبــّاري « ه مفهوم  پاسخ مي گويد و نهايتا با توجه دادن ب» امرُ بين االمرين « مطلق و اثبات 

خود را به نتيجه مي رسانـــد . جبـّـاري كه نتيجه ي اعتقاد به قدرت مطلق خداست با جــبر متفاوت است 
. اينگونه افراد در كارهايي كه ميل بدان دارند ، احساس قدرت و اختيار مي كنند اما در آنچه جنبــه ي 

  يست ، جبر را بهانه ي كاهلي و دستاويز اجتناب از عمل مي سازند .تشريعي دارد و مطابق ميل ايشان ن
  در هر آن كاري كه ميل استــــت بـــدان      قدرت خود را همي بينـــــي عيــــان
  در هرآن كاري كه ميلت نيست و خواست     اندر آن جبري شدي كيـــن از خداست

  كافــــــران در كار عقبي جبــــري اند  انـــبيا در كار دنيــا جبـــــــري انـــد    
  ) 637 – 635:  1( مثنوي ، ج
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داند بلكه به مفهوم جباري حق ، موالنا اسناد فعل بنده را به خداوند ، به معناي سلب مسئوليت از بنده نمي

ي حق را كه تعبير ميكند ، يعني انقياد به حكم او و ترك اعتراض بر مشيت او . اختيار محدود ما ، جبــّار
جبر محمود در مرتبه ي معيت با حق كه سالك در آن از « خود خالق اختيار ما هم هست ، محدود نمي كند . 

كند . ضعف قدرت انسان خود نفي اختيار مي كند و در مرتبه ي  فناي افعالي قرار مي گيرد ، مفهوم پيدا مي
) . اعتقاد به جبــّاري  595:  1نيكلسون ، ج » (در برابر خدا ، چون ضعف نقش در مقابل نقــّاش است 

خداوند ، منجر به شهود عجز انسان مي شود ، اما به سقـوط تكليف منجــر نمي گردد ، بلكه به زاري 
منجــر مي شود كه همين ظـهور زاري و تضـرّع ، حاكي از وجود گونه اي اختيار در انسان است . پس 

ي تواند داشته باشد .  بعثت انبيا هم مبني بر آن است كه اختيار و اجتهاد ارتكاب كفر و گناه هيچ توجيهي نم
براي انسان مفروض باشد ، بنا براين تن دادن به كفــر ، به بهانه ي اينكه قضاي الهي است نابجاست . كسي 

كند . كه جبر را در مفهوم معيت با حق درك نمي كند ، رابطه ي عاشقانه ي بين خود و خدا را درك نمي 
خود را در آنچه به مشيت حق انجام مي دهد ، مضطر مي بيند و از جبر ، زنجيري براي خود مي سازد . جبر 
مذموم نفي قدرت شخص مي كند ، اما در جبر محمود ، شخص ، قدرت مطلق حق را رؤيت ميكند . بنابراين 

و معتقد به جبر مذموم تكاليف را از معتقد به جبر محمود پيوسته به سوي حق روي دارد تا به او لطف شود 
خود ساقط مي كند و نتيجه همان مي شود كه كفر خود را مستند به خدا و قضاي الهي مي داند و از خود 

  سلب مسئوليت مي كند . 
  آن زمان كه مي شوي بيمار تو     مي كنـــــي از جرم استغفار تو

ــت  كه باز آيم به رهمي نمايد بر تو زشــــتي گنه     مي كني نيـ  
ــاريت كـــــو گر ز جبرش آگهي زاريت كو     بينش زنجير جبـ  

  )  625-622:  1( مثنوي ، ج    
موالنا معتقد است شخصي كه گمان مي كنــد كفر او به اراده ي حق محقّـق شده ، بايد بداند كه در 

  طور مطلق مجبور نيست .انتخــاب اين كفر ، اراده ي او نيز دخالت دارد زيرا انسان به 
  چونكه گفتي كفــر من خواست وي است     خواست خود را نيـز هـم مي دان كه هسـت
  زانـكه بي خواه تـو خـود كفـر تو نيـست     كفـر بي خواهـش تناقـض گفتــــني اســت
  ) 3100-3099:  5(مثنوي ، ج
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  ايمان تقليدي ، عادت پذيري ، عادت ستيزي
اسالم واقعي و جوهره ي دين رسيدن به خداست و در اين راه هر چه انسان را از رسيدن به خدا باز دارد   

شود و هر چه انسان را به خـدا برساند ، حتي اگر زهد و عبادت باشد ، از نظر عرفا كفرِ واقعي محسوب مي
كفر حجاب ذات حق است . تصوف خروج اسالم واقعي است . ايمان تقليدي تنها نامي از ايمان دارد و مانند 

  از زيستن در رسم و عادت شريعت و دوري از ايمان تقليدي است .
عرفا معتقدند هر چيزي ظاهر و باطني داردو ايمان نيز در نظر آنان ،هم ظاهـر و رسمي دارد و هم حقيقـت   

ا تقـليد اســت گـذشت و با و روحـي. براي رسيدن به حقيقت ايمان بايد از پوسته و ظاهـر آن كه همان
  تالش و مـجاهـده به حقـيقـت و يقـيـن دست يافت .

  روي ايمان را نديـده جــــانِ او       بلك تقليدســـت آن ايمـــانِ او
  از ره و رهزن ز شيطان رجيــــم       بس خطر باشد مقلّد را عظيــــم

  ) 2450 – 2449:  5( همان ، ج
  دل ببينيـــم و بـه ظاهر ننگريــم    شوريـــــمبين جمله ك ما كه باطن

  كننــــد حكم بر اَشكال ظاهر مي    تننــد قاضياني كه به ظاهـــــر مي
  حكم او مؤمن كنند اين قوم زود    چون شهادت گفت و ايماني نمـود
  خون صد مؤمن به پنهاني بريخت    بس منافق كاندرين ظاهـر گريخت
  بين شوي تا چو عقل كل تو باطن    يجهد كن تا پير عقل و ديــن شو

  )2178-2174: 4(همان ،ج
شود ، هيچ شور و حالي ايجاد رسوم و عادات شريعت كه به صورت تكراري توسط شخص انجام مي

كند و حتّي اي با معبود برقــرار نميي تنگاتنگ و عاشقانهنخواهد كرد . زهد و ايمان ناشي از عادت ، رابطه
وقتي عقيده و عمل به صورت عادت در آيد ، ديگر نه عقيده است و نه عمل « شود . سبب غيبت از حق مي 

» ( . بينش و اعتقاد و عمل در اثر عادت بدل به طبيعت ثانوي مي شود كه طلب و اراده بر آن مقدم نيست 
ام و قرار نامند در حقيقت همين عادت ستيزي است . آر) آنچه صوفيان درد مي 164:  1374پورنامداريان ، 

نداشتن در پرستش معبود است . عشق در انسان ، همواره درد ايجاد مي كند و درد عشق با عادت در ستيز 
ي مذهب از عادت پرستي درآمدن ، كر از مذهب به نهنده« است و از تعلّق به ظواهـــر شرع دور است . 

ناشي از شريعت ورزي  ... اما درد عشق  افتادن است و پديــد آمدن درد عشق و از ميان رفتن آرام و قرارِ
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پيدا كردن و عاشق شدن مستلزم تجـّلي معشــوق به يكي از صور بي نهايت خويش است . شرط اين 

) . ايمان امانتي است كه خدا در دل آدمي  167-166:  1374پورنامداريان ، » ( تجــلّي البته رياضت است 
شدن كودك بر اثر درد، پديدآمدن ايمان  ساندن آن درد است همچون زادهر  به وديعت نهاده اما الزمة به فعليت

  و والدت روحاني هم پيامد درد است:
  ست ها مثال قابله ايـــــــن نصيحت      ست اين امانت در دل و دل حامله

  ست قابــله گويد كه زن را درد نيست        درد بايــــد درد كودك را رهي
  ) 2520 – 2519:  2( مثنوي ، ج 

  كفر و ايمان هـر دو خود دربان اوســت     كاوست مغز و كفر و دين او را دو پوست
  ) 3281:  4( مثنوي ، ج

اينكه موالنا ابراز مي دارد كه كفر و ايمان ، هر دو دربان درگاه حق اند مقصود كفر و ايمان تقليدي است كه  
ي ي مغز است و كفر و ايمان به منزلهبه منزلهسبب مي شود نااهالن به حقيقت واصل نشوند . حقيقت 

داند . اگرچه ايمان تقليدي نيز مانع نيل به حقيقت است پوست . البته موالنا كفر را هم تراز ايمان تقليدي نمي
ي پوست نرم و لطيفي است كه مغز را احاطه كرده است و طعم اما ميان اين دو تفاوتي است . ايمان به منزله

ي سبز آن را چينند و اليهآن را يافته است .  موالنا تمثيلي دارد بدين گونه :  گردو و بادام را وقتي ميي و مزه
كننـد ، دو پوست باقي مي مانـد ، يك پوست سخت خارجي كه موالنا از آن به كفر تعبير مي كنند و جدا مي

د كفر و ايمان هيچ كدام به حقيقــت گويديگر پوست داخلي كه به مغز چسبيده است . موالنا با آنكه مي
  ) . 927-926:  4ج 1374زماني ، « ( تر مي داند نرسيده اند ، اما ايمان را به حقيقـــــت نزديك

  كفر قشر خشـــك رو بر تافـــته     باز ايــمان قشـــر لـذّت يافتــــــه
  قشر هاي خشك را جا آتش است     قشر پيوسته به مغز جان خوش است

  ) 3283 -3282:  4( مثنوي ، ج
  شود .ايمان راستين و حقيقي باعث خوف و خشيت الهـي مي  

  همچو برگ از بيم اين لرزان بود        هـــر كه او را برگ اين ايمان بود
  ) 3289:  1( همان ، ج
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  سنــّت ادبي كفريات ( كفر محمود )
كفر « كفر در ادب صوفيانه انتقال معنايي پيدا كرده است و عامل اين انتقال معنايي ، حلّاج و نظريه ي    

وي است . در اشعار حلّاج ، مراد از لفظ كفر ، كفر ديني نيست و بنا بر معني لغوي آن داللت مي »حقيقي 
  د: لفظ كفر ، در دو معناي مذموم و ممدوح مي آي» . « سـتر « كند بر 

كفر مذموم : بقاياي صفت هاي ذميمه در بنده و تصور فاعليت غير حق در عالم ( نداشتن توحيد افعالي  – 1 
. (  
دهد و مقصـود از اين كفر آن ي مفهوم كفرعارفانه را تشكيل ميكفر محمود : اين معني كفر ، شالوده – 2 

حلّاج ) . «  377:  1379لويزُن ، » ( د بپوشاني است كه طاغوت نفس خود شوي و دارين و منزلتين را بر خو
گويد : عارف در اوايل حال نگاه كند كه ايمان نيارد الĤّ بعد از آن كافر شود . منظور آن است كه هر كه ايمان 
به حق آورد و او را در دل درجات و اسباب عطا بماند ، در حقيقت توحيد مشرك است . چون در اوايل 

شود آنگه جمله بگذارد ودر حق فاني شود ، حقيقـت  ، آنگاه در اواخر به رؤيت عطا كافرايمان به حق آورد 
  ). 395:  1344شرح شطحيات ،» ( ايمان يافت 

بدون توجه به مفهوم كفر حقيقي ، در توجيه بسياري از سخنان متناقض نماي عرفا ( شطحيات ) دچــــار   
ال عشق است . در اين مرحله است كه ميان كفر و ايمان تفاوتي مشكل مي شويم . اتّحاد عاشق با معشوق كم

نمي بينند و تكيه بر ايمان در مرتبه ي معيت با حق و مشاهده ، اثبات خودي خود و نهايتا موجب غيبت از 
ي شود و به ناچار مقام و مرتبهاهللا مي شود . به نظر موالنا عاشق به هنگام ظهور عيني حقيقت ، مدهوش مي

  از كفر و ايمان برتر است. او 
  كافران را درد و مؤمــــــن را بشــــير     ليك نقـــد حــال در چشم بصــــير
  زانكه عاشـــق در دم نقــد است مست     الجرم از كفر و ايمان برتــــــر است

  ) 3280-3279:  4( مثنوي ، ج
شود . موالنا در مثنوي گاه زلّت و كفر را بر ايمان  سنّت ادبي كفريات ، در اشعار موالنا نيز آشكارا ديده مي

  ي اولياست و به ظاهر كفر است . برتري مي دهد كه اين البته كفر در مرتبه
  ور بگويد كفــــــر دارد بـــــــوي دين     ور به شك گويـــد شكش گردد يقـين

  استــــه استكف كـــژ كز بحر صدقـــي كاسته است      اصل صاف آن تيره را آر
  )  2885 - 2883:  1( همان ، ج
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  زلــّت او به ز طاعــت نزد حــق     پيش كفـرش جمله ايمانها خَلَــق

  ) 1579:  1( همان ، ج
كفري كه در اين ابيات بر ايمان ترجيح داده شده است ، سر آغاز « فروزانفر در شرح اين ابيات مي گويد :   

ي عدم اعتماد به مانوسات و تلقينات و معتقدات معمول زيرا كفر نتيجه بيداري و پژوهش و آگاهي است .
است و نفي تقليد كه با شك و ترديد خاطر و نهايتاً با انكار پيوند دارد و بديهي است كه هر گاه مرد زيرك با 
ي تردد خاطر مواجه گردد در صدد جستجوي حقيقت بر مي آيد و اين طلب او را به سوي مقصود رهبري م

باشد . در مقابل چنين كفري ، ي رسيدن به تحقيق ميكند . پس اين كفر كه گسستن از بند تقليد است مايه
ي حس اعتماد به گفته ها و تلقينات ديگران است و تقليد ي عوام است . ايمان آنها نتيجهايمان در مرتبه

رهايي خلق از تقليد و تحقق آنها محض مي باشد . در صورتي كه مقصود انبيا (ع) و بخصوص پيامبر(ص) 
ي يقين بوده است . پس كفري كه به تحقيق كشاند ، بهتر است از ايمان به مقام معرفت و وصول به درجه

  )  633:  2فروزانفر، ج» ( كوركورانه و تقليدي كه مشرب عوام است 
  
  ي موالناكفر ابليس و نگاه دوگانه 
ابليس و كوشش در توجيه نافرماني او، به عنوان يك جريان خاص در تاريخ تصوف اسالمي ، دفاع  از   

مطرح بوده است .  از نظر تاريخي ، نخستين مدافع ابليس بنا بر روايت عين القضات همداني در تمهيدات ، 
ق ) و سهل ابن عبداهللا تستري ه .  261-188ق ) و بعد از وي بايزيد بسطامي ( ه .  110-21حسن بصري ( 

« روند . امــّا ق ) بنا بر نقل قولهايي كه از آنها روايت كرده اند مدافع ابليس به شمار ميه . 283 -200(
ي دفاع از ابليس حلّاج است . در طواسين حلّاج ، بويژه در طاسين االزل و االلتباس، به برجسته ترين نماينده

ي ناگزير تقابل امر ج ، كفر ابليس نتيجهي حلّانحو چشمگيري به دفاع از ابليس پرداخته شده است . به عقيده
ي ازلي بر عصيان و نافرماني ابليس بود و امر ) . اراده 177:  1374نيكلسون ، » ( ي الهي است الهي و اراده

كند و از سوي ديگر ي بر آدم مبتني بود . پروردگار از يك سو ابليس را به سجود بر آدم امر ميالهي بر سجده
» ( چنان كه ابراهيم را فرمود كه حلق اسماعيل ببرد و خواست كي نبـُرد « دارد . كار باز مي ، وي را از اين

) . احمد غزّالي و عين القضات همداني ، بعد از حلّاج از مدافعان سرسخت ابليس  324:  1336هجويري ، 
  به شمار مي روند .
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ديگر از صوفيه مثل حلّاج و عين القضات بدان ي كفر و عصيان ابليس با آنچه برخي ديدگاه موالنا درباره  
معتقدند در مواردي تشابه دارد و در مواردي مباينت . از موارد افتراق ديدگاه موالنا با آراي اين دسته از 

» اغويتني « ي امرا و شاه ، مذكور است . در اين داستان ، موالنا صوفيه ، در دفتر ششم ، در ماجراي محاجــّه
  ي الهي را خطا مي داند .و واگذاري كفر خود به ارادهگفتن شيطان 

  گفت سلطان بلكه آنچ از نفـس زاد       ريع تقصير است و دخل اجــتهاد
  ورنــه آدم كي بگفتــي با خــــدا       ربنا انـّا ظـلـمـنـا نـــفــــسنــا
  سود خود بگفتي كين گناه از بخــت بود       چون قضا اين بود حزم ما چه

  همچو ابليسي كه گفـت اغـويتنــي       تو شكستي جام و مــا را مي زني
  بل قضا حق است و جـهد بنده حق      هين مباش اَعور چـو ابليس خـَلَق

  )  407 – 403:  5( مثنوي ،ج
  كرد ما و كرد حــق هر دو بـبـيـن      كرد ما را هـسـت دان ،پيداست ايــن

  اندر ميــان      پس مگـو كـس را ، چرا كردي چنان؟گر نباشد فعل خـــلق 
  گفت شيطـان كه : بِـما اَغـويتــني     كــرد فعل خود نهــــــان ديـو دنـي
  گفت آدم كه : ظـلـمـنـا نـفـــسنا     او ز فعل حـق نَـبد غافل چــــــو ما
  ) 1489-1488و 1481-1480:  1( همان ، ج

دوم ، در داستان ابليس و معاويه ، از زبان ابليس به دفاع از او مي پردازد . او از زبان امـّا موالنا در دفتر   
  ي ازلي . داند و عصيان او را ناشي از ارادهابليس وي را مسخـّرو تسليم اراده و تقدير الهي مي

  گفت ما اول فرشته بوده ايـــــم     راه طاعت را به جان پيموده ايــم...
  تان اين مـي بوده ايـم     عاشقان درگه وي بوده ايـــــــمما هم از مس

  ناف ما بر مهر او ببريده انــــــد     عشق او در جان ما كاريده انـــد...
  گر عتابي كرد درياي كـــــــرم     بسته كي كردند درهاي كـــــرم...

  دترك سجده از حسد گيرم كه بـود     آن حسد از عشق خيزد نه از جحو
  هر حسد از دوستي خيـــزد يقين    كه شود با دوسـت غيـري همنشين...
  چونكه بر نطعش جز اين بازي نبود     گفت : بازي كن ، چه دانم در فزود

د من باخــتم     خويشــتن را در بال انداختـــــم آن يكي بازي كه بـ  
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  ــم مات اوچــشم لـذّات او     مات اويـم مات اويـــدر بال هـــم مي

  )  2647 – 2617:  2( همان ، ج
موالنا در دفتر سوم ، عصيان ابليس را به گونه اي ديگر توجيه مي كند . همچنانكه هر چيز به ضـدش   

هاي حلّاج ي تحقـّق ايمان است . اين طرز فكر موالنا ، همرنگ انديشهشناخته مي شود ، كفر ابليس نيز الزمه
  ر باب كفر ابليس است .و غزالي وعين القضات  د

  اياي     تا بــود شاهيــش را آييـــنهپس خليفه ساخت صاحب سينــه
  پس صفـاي بـي حــدودش داد او      وانگه از ظـلمت ضدش بنــهاد او
  دو علـم برساخت اسـپـيد و سـياه      آن يكي آدم دگـــر ابلـــيس راه

  لش و پيكار آنچـه رفت رفـت...در مــيان آن دو لشكرگاه زفـــت      چا
  دور دور و قرن قرن اين دو فـريـق      تا به فرعون و بـه موساي شـفـيق
  همـچنان تا دور و طـور مصطفـي      با ابـوجـهل آن ســپـــهدار بـال

  ) 2165 – 2153:  6( همان ، ج
ي تشخيص صدق امر الهـي و وسيلهي ابليس و معاويه ،از زبان ابليس ، وي را مأمور موالنا در مجاوبه  

ي آيينه« و » امتحان شـير و كـلـب « و » محــك قلب و نـقد « وكذب دعاوي مدعيان دانسـته و او را  
  خوانده است .» خوب و زشت 

قد را     مـن محــكّم قلـب را و نـقـــد را گفت ابليسش گـشـاي ايــن عـ  
  امتـحان نــقــد و قـلـبـم كرد حق امتـحان شـيـر و كلـبـم كـرد حــق    

  ام      صـــيرفـي ام قيـمت او كـرده ام...قـلب را مــن كي سيـه رو كـرده
  ام     زشـت را و خــوب را آيــيـنـه ام...خوب را مـن زشت سازم ، رب نه

  او مـــرا غـمـّاز كرد و راسـت گو     تا بگويـم زشت كو و خــوب كــو
  ) 2682 – 2672 : 2( همان ، ج

ـز مدعـيان « اين تعبير به كالم عين القضات  كه ابليس را  اگر پادشاه را « خواند نزديك است : مي» مميـ
دربان نبودي ، هـمه به قربت سلطان يكسان بودندي و هــيچ تفاوت نبودي و نامردان نيز قدم در راه 

:  1377همداني ، » ( مخلص كدام است  و مـدعـي كدام نهادندي . اين دربان مـمـيـّز مدعيان است تا خـود 
دهد و بارها ) با اين همه موالنا در بحث اعتـذار ابلـيس ، مانند عين القضات ، بي پروايي به خرج نمي 342
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ي صوفيه در در مثنوي ، ابليس را به صفت لعين و ملعون توصيف كرده است و گاه با آراء متشرّعان و عامـّه
  همداستان است .  باب ابليس

  
  سنخيـّت و تجانس روحي مؤمنان و كافران 

  جاذبه جنسيــّت است اكنون ببين     تا تو جنس كيستي از كفــر و دين
  ) 2716:  4( مثنوي ، ج

بير ــسنخيت  كه موالنا از آن به جنسيت تع . هاي انديشه موالنا در مثنوي است سنخيت  يكي از بن مايه  
نظر، كه موقوف به ظاهر  ه موالنا، بسيار پيچيده و گسترده است. پيچيده از اينرده از ديدگاـــك

  . خود گنجانده است يهاي هستي را در دايره نظر، كه تمام پديده ت و گسترده از اينـــــــنيس
  رـــــدگـــند ره در همـــــكه بدان ياب     رـــت جنسيت يكي نوع نظـــچيس

  نس آنــــچون نهد در تو، تو گردي ج      هانــــنآن نظر كه كرد حق در وي 
   ) 2993-2992:6مثنوي ، ج ( 

تعبير شده است . چنانكه در داستان جالينوس » قدر مشترك « در جاي ديگر از مثنوي » يك نوع نظر « اين   
از ياران خود  اي بدو روي كرد و خنديد. جالينوس رفت. ديوانه روزي جالينوس با ياران خود مي آمده است : 

  دارويي خواست، كه مخصوص جنون بود. چون علت كار پرسيدند، گفت:
  كي رخ آوردي به من آن زشت رو     دي در من از اوــــگر نه جنسيت ب

  نس، خود را برزديـكي به غير ج     ديــــگر نديدي جنس خود كي آم
  تركـــدر ميانشان هست قدر مش      هيچ شك چون دو كس برهم زند بي

  ) 2101 -2099: 2( همان ،ج 
  و همين تعبير در داستان زاغ ولك لك نيز آمده است . 

  لكي ك لكــــدي زاغ با يـــدوي يـم      دم در تكيــــــــدي : مي گفتـــآن حكي
  شانــم نـــترك يا بــه قدر مشــتا چ      انـم حالشـــــــــبجست ، در عجب ماندم

  لنــــگ دم هر دوان بودندـــخود بدي      گـــــحيران و دن ، چون شدم نزديك من
  ) 2105 – 2103:  2( همان ،ج 
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به انسان و  يجذب جنس به جنس خود، مانند انسان -يكي : «داندچهار نوع مي را جذب جنسمولوي ،   

ي خاكي اجزاء ارضي به سوي كره خود، مانند و به كلّزجذب ج -. دومر ديگربه كبوت ي في المثلركبوت
انواع ، مانند نان و آب و  ت استجنسيت بالقوه و آنچه قابل جنسي -. سوم نفوس جزئيه به نفس كلي و

پندار و  -شود. چهارم پس از هضم، جزو بدن مي  آشاميدني و خوردني كه بالفعل جنس انسان نيست ولي
خورد از آن به صفير صياد فريب ميست؛ مانند مرغي كه نمايش جنسيت، كه منشأ جذب دروغين و ناپايدار ا

  ) .  335 – 334:  1، ج 1371فروزانفر،» ( كند جهت كه آهنگ جنس او را تقليد مي
  ذوق جزو از كل خود باشد ببين      ذوق جنس از جنس خود باشد يقين

  نس او شودـچون بدو پيوست ج       ر آن قابل جنسي بودـــــــــيا مگ
  ت جنس ما و اندر ما فزودـــگش      چو آب و نان كه جنس ما نبودــهم
  نس دانـــبار آخر آن را جــزاعت       يت ندارد آب و نانــــقش جنسـن

  نس راــر مانند باشد جــــآن مگ      د ذوق ماـنس باشـــر جــور ز غي
  بتــــــــعاريت باقي نماند عاق      تـت باشد عاريــــآن كه مانند اس

  چون كه جنس خود نيابد شد نفير      يرـــــفـــمرغ را گر ذوق آيد از ص
  ) 895 – 889:  1( مثنوي ، ج

هاي  هايي كه در وجود انسان اگر خداوند مجموعه ويژگي مي داند .عنايتي از سوي حق را جنسيت  موالنا
هاي  ، آن شخص جذب انسان جنسيت يبنا به رابطه  ، ، در وجود شخص ايجاد كند صالح گذاشته است

  شود. صالح مي
  ...هاست كشان چون سايه سوي ايشان كش      تــــها كه جنس انبياس باز آن جان

  يمــــــكل نس موسيـــبطي جـــبود س      نس فرعون ذميمـــطي جــــبود قب
  سرا رصدرد تا ــــــــــدش بـــــبرگزي      ون راـتر فرع نســـــبود هامان ج

  يدــــــنس دوزخند آن دو پلــــكه ز ج      يدــــالجرم از صدر تا قعرش كش
  هر دو سوزنده چو دوزخ ضد نــور     هر دو چون دوزخ ز نور دل نفــــــــور 

  )  2708 – 2702:  4( همان ، ج 



 479    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

كه چه چيزي جنس چه تشخيص اين و كندبيان مي ها موالنا  جنسيت را  فراتر از صورت و ظاهر پديده  
پيروي سگ اصحاب كهف از مردان حق و عروج حضرت  داند همچنانكه ،را كار دشواري مي چيزي است

  كند .قلمداد مي، در نوع جنسيت آنها را عيسي(ع) به سوي آسمان
  بــقل ،ها حبوب و مور هست صورت       لبـــزين سبب آمد سوي اصحاب، ك

  خ...فر ، نسـ، يك ج ها مختلف صبد قف       رخـــچِ  پاكانِ  زان شود عيسي سوي
  جنس و نا جنس از خرد داني شناخت       سوي سورت ها نــشايد زود تاخـــت
  نيســت جنسيت به صورت لي و لـك      عيسي آمد در بشـــــر ، جـــنس ملك

  ) 2972 - 2963:  6( همان ، ج
همين تجانس روحي بين آنان است و گويي بين آنان از زمان شود آنچه موجب جذب مؤومنان به پيامبران مي

ف اشباح نتيجه تعارف ارواح ـّتأل « ،» مصباح الهدايه « عالم ارواح اين سنخيت بوده است و به قول صاحب 
ي پيامبران اسكات خصم است نه اينكه دليلي باشد براي ) . لذا علـّت معجزه 149:  1376( كاشاني ،»  است

  ي آن ايمان بياورند .كه مؤمنان با مشاهده ترس و بيم
  موجب ايمان نباشــد معجــزات     بوي جــنسيت كند جذب صفــات
 معجــزه از بهر قهر دشمن است     بوي جــنسيت سوي دل بردن است

  ) 1177 – 1176: 6( مثنوي ، ج
كند. مالك اين تشخيص را تمايل و  به خود او واگذار مي ت  را جنس كيساز  موالنا  تشخيص اين كه انسان

، از جنس كافران و اگر به دين گرايش  داند. از ديد موالنا، اگر به كفر گرايش دارد گرايش دروني انسان مي
، از جنس اولياي حق است. او اگر نيمي به اين و نيمي بدان گرايش داشته باشد، عقل و نفس او  داشته باشد
  بين اين و آن است .د يخته و در حال تردبه هم آم

  اي ي سبحانيـــــور به موسي مايل      اي يــي هامانــــــگر به هامان مايل
  تهــــهر دوان آميخ ، نفس و عقلي     ته ـــــــــور به هر دو مايلي انگيخ

  هر دو در جنگند، هان و هان بكوش     تا شود غالب معانــــــي بر نقوش
  ) 2719 -2717:  4ان ، ج( هم 

  كشــــد     كفــر كافر را و مرشــد را رشــَددر جــهان هر چيز چيزي مي
  كهــربا هم هست و مغناطيس هست     تا تو آهن يا كهــي آيي به شست
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  ) 1644 -1633:  4( همان ، ج

  كافران چون جنس سجـّين آمدند     سجن دنيا را خوش آييـن آمــدنـد
دنـد     سوي عـلّـيـين جان و دل شـدنـد        انبــيا چون جنس علّـيـين بـ  

  ) 642 – 641:  1( همان ، ج
موالنا در داستان موسي (ع) و فرعون يكي از عواملِ حرمان فرعون را ، باتوجه به تضرّع و زاري او به درگاه  

موسي (ع)در باطن از باب « داند .  موسي (ع) ميالهي ، براي تبديل شدن كفرش به ايمان ، همانا دفع باطني 
 1371فروزانفر،» ( عدم تجانس فرعون را رد مي كرد و نفرت فرعون انعكاس نفرت باطني موسي بود از وي 

  ) 1060:  3،ج
  ها ننگي بوددر عمارت هســتي و جنــگي بود     نيســت را از هســـت

  نيســت آن هست را واداد كرد ني كه هســت از نيستي فرياد كرد     بلكه
  تو مگو كه : من گريزانــم ز نيست     بلكه او از تو گريزان اســت، بيست
  ظاهراً ميخوانــدت او سوي خــود     وز درون مي رانـــدت با چوب رد

  دان از كلـــيم...فعــل هاي باژگونت اي سلــــيم     سركشي فرعون مي
  ال     جان فرعونان بمانــــد اندر ضاللپس ز دفــع خاطــــر اهل كـم

  ) 2489 – 2477:  1( مثنوي ، ج
از اين رو هر چند فرعون شبها ، با « داند . موالنا دفع باطني اوليا را سبب حرمان اشقيا و فرعونان مي    

ه روي موسي را طلبد ، به مجرّد آنكنالد و از وي براي نيل به ايمان توفيق ميتضرّع والحاح بر درگاه حق مي
يابد و بيند ، از تاثير دفـع باطن وي خـود را همچنان در اظـهار كــفــر و عصيان مــصــرّ ومصمم ميمي
ي زنجيري كه از حكم تقدير وي را به كفر و عصيان وابسته است خويشتن را رهايي دهد تواند از چنبرهنمي
  ) . 65:  1372زرين كوب ، » ( 

  
  كامالن كـفـر و ايــمان 
ي اوليا و كامالن با ديگر طبقات بشر ، از نظر احكام و تكاليف ، چگونگي انجام اعمال عبادي و ميان طايفه  

نقد و ارزيابي مباشرت آنان به امور مادي ، تفاوت و تمايز هست . از اين منظر ، طاعت و گناه آنان نيز با هم 
نزد صوفيه صالح » . « حسنات االبرار سيئات المقربين. «  اي سنجيده خواهد شدمتفاوت و با ترازوي جداگانه
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گردد و بنابراين هر عملي كه موجب نقص و و فساد عمل ، مبتني است بر نتيجه و اثري كه از آن متولّـد مي
انحطاط باشد و صفات و اعمال ناستوده از آن در ظهــور آيد خواه موافق ظواهــر شرايع و يا برخالف آنها 

المثل اگر عبادت ، خودبيني و غرور ــوم و نامطلوب است و سالك بايد از آن دوري جويد ؛ فيباشد مذم
بسياري چيزها ) . «  128:  1، ج 1371توليد كند ، حجاب راه و نزد خـــدا غير مقبـول اســـت ( فروزانفر ، 

ي عارف صاحبدل ، سودمند ، ي مردمِ جاهل ، ناروا ، حرام و موجب زيان و خسران است ، براكه براي عامه
) . موالنا در تبيين تاثير امور و افعال در كامالن و ناقصان ،  253:  1، ج 1374همايي ،» ( حالل و پاك است 

  ي اشخاص آثار متفاوت دارد .تمثيل زيبايي دارد . احكام و تكاليف بسته به مقام و مرتبه
  گــــوارخدايي ، خوشدر مقامي هست هم ، اين زهر مار     از تصاريف 

  در مقامي زهر و در جايــــي دوا     در مقامي كفــر و ، در جايــــي روا
  گر چـه آنجا او گزند جان بـــود     چون بديـــنجا در رسد ، درمان شود
  آب در غوره ترش باشد وليـــك     چون به انگوري رسد ، شيرين و نيك

  در مقــــــام سركـگي نــعـم االدام   باز در خُم او شود تلخ و حــرام  
  ) 2602 – 2598:  1( مثنوي ،ج

خور / كه صاحب دل اگر تو صاحب نفسي اي غافل ميان خاك خون مي« موالنا در تفسير اين بيت عطّار  
  دارد .تفاوت كامالن را با ناقصان و سالكان راه بيان مي» زهري خورد آن انگبين باشد

  ـدارد آن زيــان     گر خورد او زهــــــر قاتل را عيانصاحـــب دل را نــــ
  زانكه صحت يافــت و از پرهيز رست     طالب مسكين ميان تب در اســـت...
  در تو نمــرودي است ، آتش در مــرو     رفت خواهـي اول ابراهـــــيم شو...

  كســـتر شودكامـــلي گر خاك گـــــيرد ، زر شود     ناقص ، ار زر برد ، خا
  چون قبول حق بود آن مرد راســـــت     دست او در كارها ، دسـت خداست...
  دست ناقص، دست شيطان است و ديو     زآنكه اندر دامِ تكليـف است و ريو
  هر چه گـــــــيرد علّتي ، علّت شـود     كفـــر گيرد كامــــلي ، ملّـت شود

  ) 1613 -1603:  1( همان ، ج
توان به چشم ظاهر سنجيد . اشياء بر حسب نگرش ، بد يا و ايمان اشخاص ، بويژه انسان كامل را نميكفر   

  آيند .نيك به نظر مي
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  زانكه در چشمت خيال كفر اوســــت     وآن خيال مؤمني در چشم دوسـت
  كاندرين يك شخص هر دو فعل هست    گاه ماهي باشد او و گاه شـــــست

  ، نيمـــــيش گبــــر      نيم او حرص آوري نيمـيش صبـر...نيم او مؤمن بود 
  يوسف اندر چشم اخوان چون ستــور     هم وي اندر چشم يعقوبي چو حور

  ) 610 -603:  2( همان ، ج 
ي وي حقيقت ايمان آن است كه موالنا ايمان كامالن طريقت را نقصان ناپذير و استوار مي داند. به عقيده  

اند. اين نوع اند كه از شك ايمن هستند و به يقين بي تزلزل رسيدهاي رسيدهت دارند و به مرتبهكامالن طريق
  ايمان مبتني بر مكاشفه و شهود است .

  چون ببيند نور حق ايمن شود     زاضطرابات شك او ساكن شود
  ) 2449:  5( همان ، ج

ي به ظاهر خالف شريعت د . انسان كامل اگر به كارهاناقصان تلقّي نادرستي از رفتار اوليااهللا و كامالن دارن  
ي حق است ، امور نفساني و دنيايي را به ي مشاهدهدست يازد ، چون ديو نفس را در بند كرده و در مرتبه

شود . سليمان (ع) نمودار گيرد و تعلـّقي بدان ندارد و جمعيـّت وي به پريشاني و غيبت مبدل نميچيزي نمي
ي است كه با وجود داشتن چنان سلطنتي عظيم ، منزّه از زخارف دنيا بود . صوفي وقتي به مرتبه چنين انساني

شود . چنين فردي از وجود موهوم خالصي كمال رسيد ، ديگرباره ، هرگز دستخوش اوهام وخودپرستي نمي
دهد ، بر لي نسبت ميتعاي اعمال خود را به حقنامد كه همهيافته است . موالنا چنين شخصي را مخلَص مي

  پندارد .كند ، امـّا اخالص را از آنِ خود ميچه از روي اخالص خدا را عبادت ميخالف مخلص كه اگر
  ــد ز دام      تا ز خود خالص نگـــردد او تمـــــامزانكه مخلـِص در خطـــر باشـ

  ايــــزد اســـــترهزن بي حد اســـت      آن رهد كاو در امان وزانكه در راهست
  آينه خالص نگشت او مخلص اســـــت      مرغ را نگرفته است او، مقنــص اسـت
  چونكه مخـلَص گشت مخلص بازرست      در مقــام امــن رفـت و ، برد دســـت
  هيــچ آييـنه دگـــر آهــن نـــــشــد      هــيـچ نانـــي گندم خــرمــن نـــشد

  ي پخــــته باكـــوره نشـدــر غـوره نـــشـد      هـــيچ ميوههــيــچ انگوري دگ
  پخــته گــرد و از تـغـيـّر دور شــــو      رو چو برهان محـــــقـّق نــــور شــو
  چون ز خود رستي ، هـمه برهان شدي      چونكه بنده نيســـت شد ، سلطان شدي
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  ) 1320 – 1313:  2( همان ، ج
موالنا ، مردان حق ، خود ميزان حق و باطل و معيار تشخيص خطا و صواب و مصلحـت و ي به عقيده  

  انــد .مفسده
سنجند ولي ترازو حاجت به سنجش ندارد . مردان خدا را با ميزان مواريث سنـن و چيز را به ترازو ميهمه

كنند مالن را متّهم به كفر ميتــوان سنــجــيد . ناقصان ، با سنجشگري نادرست ، كاحــدود و رسـوم نمـي
االسالم بدأ غريبــاً و يعود غريبـاً ، هر كه در جان او از  « ، حال آنكه كفــر آنان برتر از ايمان عوام است . 

وار زيـد ، چنانكه انبيا و ها باشد ، ميان خلق غريب باشد و خلق با او درنياميزد و بيگانهحقيـقت اسالم بهره
 1376مولوي ، » ( اند كردهها بيرون مياند و از شهرنهادهها ميكرده اند و تهمتـتن مياوليا را قصد كشـ

چه به ظاهر يكي در راه رسيدن به حقيقت ، مردم يا كافرِ مسلمانند يا مسلمان كافر و اين مقامها اگر) . «  157:
ان و واصالني كه چشم به حقيقت شود ، از نظرگاه عارفكفر و يكي اسالم و ايمان مي نمايد و خوانده مي

 175-174:  1374پورنامداريان ، » ( اند ، هر دو كفر محسوب مي شوند دارند و حقيقت را به شهـود دريافته
(  
  
  نتيجه 

ي موالنا مشهود است سبب گرديده كه او در برخورد با ي تساهل و مدارايي كه در مشرب عارفانهروحيه
اي را طرد كند و نه تاييد كامل ؛ بلكه ديدگاه موالنا در اين ون نه به يكباره فرقههاي گوناگنظريات كالمي فرقه

تر است . انسان در نظر مقوله تلفيق و تركيبي از آراء گوناگون است اگر چه نظر او به ديدگاه اشعريان نزديك
اي الهي است كه جهت ي آن . در حقيقت امر تكويني يا قضموالنا كاسب و گذرگاه عمل است نه ايجاد كننده

ي زندگي انسان را مشخّص مي كند و اختيار تشريعي انسان در طول قضاي الهي قرار دارد. اين و سير سفينه
، امر در نظر موالنا به معناي جبر نسيت بلكه بيانگر جبـّاري خداوند است . ذهنيت مركزي موالنا در مثنوي

باشد . موالنا بر اين باوراست كه فرعون و موسي و نمرود يي عالم غيب بر عالم طبيعت و شهادت مسيــطره
شوند بلكه بايد به حقيقت وباطن آنهارسيد ؛ او به فرعوني  و ابراهيم تنها در طرح يك داستانِ ماضي تمام نمي

چون اند اشاره دارد . از نظر موالنا ، ايمان  و نمروديِ نفسِ كافر و ابراهيمي و موسايي ايمان كه همواره زنده
پذيرد اما در اين ميان ، كامالن  مستثني هستند زيرا آنان چون مجرّد قول تقليدي نيست ، زيادت و نقصان مي

تزلزل رسيدند ، ديگر نقصاني براي ايمان آنان متصور نيست . براي ي كشف و شهود ، به يقين بيواسطهبه
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ليد ، پذيرش درد عشق و صيقل دل از تمام رسيدن به ايمان حقيقي ، تطهير باطن ، رهايي از عادت و تق

  تعلّقات ، ضروري است تا بدين طريق به فنا و نيستي يعني وصال با معشوق دست يافت . 
  دلي     غيب را بيند به قــدر صيقلـــــي ي روشنهر كسي انـــــــــدازه

  هر كه صيــقل بيش كرد او بيش ديد       بيشــتر آمد بر او صورت پديـــد
  ) 2910-2909: 4( مثنوي ، ج

كفر و ايمان اگر چه در عالم ماده و تفرقه از هم جدا و به ظاهر ضد يكديگرند اما از آنجا كه هر دو از       
گيرند و هر دو دستباف معشوق ازلي هستند ، نه تضادي بين آنان است و نه ايمان يك حقيقت سرچشمه مي
  را بر كـــفـــر رجحاني . 

  موسيئي با موسيئي در جنگ شــد  رنگي اسير رنگ شـــــــد يچونكه ب
  موسي و فرعـــون دارد  آشتـــي   رنگي رسي كĤن داشتــــي چون به بي
  )2468-2467: 1(همان ، ج

  بحر تلخ و بحر شيرين در جـــــهان     در ميانشـــــان برزخٌ اليبـــــغيان
  گذر زين هر دو، رو تا اصـلِِ آندان كه اين هر دو، ز يك اصلي روان      بر 

  ) 298 – 297:  1( همان ، ج
  كتابنامه

   قرآن كريم
ي سيـد جعفر شهيــدي ، تهران ، انتشارات آموزش ، نهج البالغه ، ترجمه 1368امام علي بن ابي طالب . 

  انقالب . 
  . بيروت ، دارصادر  ، العربلسان  ، ق1414ابن منظور، محمد بن مكرم. 

، شرح شطحيات ، تصحيح هانري كربن ، چاپ اول ، تهران ، انستيتوي ايران و  1344روزبهان .  بقلي ، 
  فرانسه .

، ديدار با سيمرغ ، پاپ اول ، تهران ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  1374پورنامداريان ، تقي . 
.  

ردي ، چاپ اول ، مركز دايره المعارف ، زير نظر كاظم موسوي بجنو 1374دايره المعارف بزرگ اسالمي . 
  بزرگ اسالمي .
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  نامه ، زيرنظر محمدمعين و جعفر شهيدي ، تهران ، دانشگاه تهران .، لغت1372اكبر. دهخدا، علي
  رياحي، چاپ دهم، تهران ، علمي و فرهنگي .امين ، مرصادالعباد، تصحيح محمد1383الدين . رازي، نجم

  . بيروت ،دارالعلم الدارالشاميهق ، المفردات ، 1412. حمـّد، حسين بن م راغب اصفهاني
  ، بحر در كوزه ، چاپ چهارم ، تهران ، علمي و سخن . 1372زرين كوب ، عبدالحسين . 
  ، ســرّ نــي ، جاپ ششم ، تهـــران ، علمي . 1374 زرين كوب ، عبدالحسين .

  تهران ، اطالعات.، شرح جامع مثنوي ، چاپ دوم ،  1374زماني ، كريم . 
الحقيقه ، تصحيح  مدرس رضوي ، پاپ چهارم ،تهران ، ، حديقه1374آدم . بنمجدودسنايي غزنوي ، ابوالمجد

  دانشگاه تهران .
  هاي سلوك ، چاپ دوم ، تهران ، آگاه .، تازيانه 1376رضا . شفيعي كدكني، محمد

  مع چهلستون .ق ، االقتصاد ، تهران ، مكتبه الجا 1400شيخ طوسي . 
ي ايران الديني ،تهران ، انتشارات انجمن حكمت و فلسفه، تمهيد االصول ،ترجمه مشكوه 1358شيخ طوسي . 

.  
  ق ، االسفار االربعه ، چاپ پنجم ، بيروت ، دار االحياء التراث العربي . 1419شيرازي ، صدر المتأللهــيـن . 

الكريم ، ازروي چاپ قاهره ، قم ، كتابخانة رس اللفاظ القرآنالمفهق ، المعجم1364عبدالباقي، محمدفؤاد . 
  اسماعيليان.

  الطير، به اهتمام سيد صادق گوهرين ، چاپ هفتم ، تهران ، علمي و فرهنگي.، منطق 1370عطار، فريدالدين . 
  ، شرح مثنوي شريف ، چاپ پنجم ، تهران ، زوار . 1371الزمان . فروزانفر ، بديع
  الزمان فروزانفر، چاپ سوم، تهران ، زوار.، رسالة قشيريه ، تصحيح بديع 1361لكريم . قشيري، عبدا

الدين همايي ،چاپ پنجم ، الكفايه ، تصحيح جاللو مفتاح ، مصباح الهدايه 1376كاشاني، عزّالدين محمود. 
  تهران، هما.

  كيواني ، چاپ اول ، تهران ، نشر مركز . ي مجدالدين، فراسوي ايمان و كفر ، ترجمه 1379لويزُن ، لئوناردو . 
، اسرارالتوحيد ، تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني، چاپ پنجم، تهران، 1381منورميهني، محمد. 

  آگاه.
، مثنوي معنوي ، تصحيح رينولد الين نيكلسون ، چاپ اول ، تهران ،  1375مولوي ، جالل الدين محمـّد . 

  توس .
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سبحانـي ، چاپ اول ، تهران ،مركز ه . ، مجالس سبعه ، تصحيح توفيق  1372ين محمـّد . مولوي ، جالل الد

  نشر دانشگاهي .
  الهوتي ، تهران، علمي فرهنگي. حسن معنوي ، ترجمةمثنوي، شرح1374نيكلسون، رينولدالين. 
كدكني، چاپ شفيعي رضاي محمدوخدا، ترجمهانسانيرابطهو، تصوف اسالمي1374نيكلسون، رينولدالين. 

  دوم،تهران، سخن .
  تهران  ، اميركبير . المحجوب، تصحيح ژوكوفسكي ،، كشف1382هجويري، علي بن عثمان. 

  ، مولـــوي نــامه ، تهران ، نشـر هما . 1374الديـــن . همايــي ، جالل
 يكتابخانه تهران ،، تمهيدات ، تصحيح عفيف عسيران، چاپ پنجم ،  1377القضات . همداني ، عين

  منوچهري.




