
     

 
 

 ایمان عارفانه از منظر موالنا
 

 ∗اهللا بدخشاننعمت

 

 چکیده
ایمان در لغت به معنی تصدیق است، اما در اصطالح حکما و متکلمان مسلمان  

کار رفته است. موالنا به معانی مختلفی ازجمله اقرار زبانی و معرفت فلسفی به
اي براي ي کامل و شایستهالدین محمد بلخی معرفت نظري و فلسفی را طریقهجالل

ظر او تنها از راه حکمت ذوقی و داند. ازنشناخت خدا و حصول ایمان دینی نمی
اي وجودي و مستقیم با خداوند برقرار کرد و به ایمانی توان رابطهشهودي می

ایم تا عمدتاً با استناد به عارفانه و شاهدانه نائل آمد. در پژوهش پیش رو کوشیده
ي ماهیت ایمان و شرایط تحقق آن و برخی از ، دیدگاه موالنا دربارهمثنوي معنوي

ي موردنظر او را تبیین و بررسی کنیم و در ضمن، هاي مهم ایمان عارفانهگیویژ
روشن کنیم که ایمان عارفانه ازنظر موالنا، با ایمان مرسوم در نزد متکلمان و 

هایی دارد. ازمنظر موالنا، ایمان حقیقتی قلبی و فیلسوفان مسلمان چه تفاوت
ها به خداست. ي انساناي شهودي است که خاستگاه آن معرفت فطرتجربه

بودن فعل ایمان و ظرف ایمان که سراي دنیا و دار تکلیف و اختیار آدمی اختیاري
آفرینی آن، براساس همین معرفت داشتن ایمان و تحولاست و همچنین مراتب

 شود.تبیین می
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 . مقدمه1
ایمان در لغت به معنی تصدیق است، اما در اصطالح دینی، تعریف و حقیقت آن 

اند. خوارج هر گناه مورداختالف است و فِرَق مختلف کالمی تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده
دانستند. ازنظر ن میاي را موجب کفر، و اعمال ایمانی را داخل در ایمان و جزء ماهیت آکبیره
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اشاعره ایمان عبارت از تصدیق قلبی است و اقرار زبانی و عمل به ارکان از فروع آن است. پس 
کسی که با قلب خود تصدیق کند؛ یعنی به وحدانیت خدا اقرار کند و پیامبران را در آنچه از 

از دنیا رود، اند تصدیق قلبی کند، ایمانش صحیح است و اگر بر این حال سوي خدا آورده
، 12شود (یافته است و جز با انکار آنچه در ایمان الزم است، از ایمان خارج نمیمؤمنی نجات

نامند، ایمان عبارت از ها را معتزله میعطا و پیروان او که آنبن). ازنظر واصل114ص: 
ن ایمان خوانند. ازنظر آناهاي نیکی است که هرگاه در کسی جمع شود، او را مؤمن میخصلت

و فراهم نیامده است، مستحق اسم هاي نیکاسم مدح است و شخص فاسق که در او خصلت
توان وجودِ اقرار مدح نیست. چنین شخصی مؤمن نیست و کافر مطلق نیز نیست؛ زیرا نمی

[شهادت] و سایر اعمال نیک او را انکار کرد، لیکن اگر با داشتن گناه کبیره از دنیا برود و 
). 63-62، صص: 12را پیدا نکند، اهل آتش است و در آن جاودان خواهد بود ( توفیق توبه

کرام معتقدند ایمان، تنها اقرار زبانی است و تصدیق کرامیه یعنی پیروان ابوعبداهللا محمدبن
نامیدن اشخاص، میان آنچه به قلبی و سایر اعمال نیک در آن دخالتی ندارند. آنان در مؤمن

گذارند؛ مربوط است و آنچه به احکام آخرت و جزا ارتباط دارد، فرق می احکام ظاهر و تکلیف
بنابراین ازنظر آنان شخص منافق در دنیا حقیقتاً مؤمن است، ولی در آخرت مستحق عقاب 

دانند و برخی از آنان در کنار این ابدي است. اغلب فِرَق مرجئه ایمان را معرفت به خداوند می
ترك استکبار و محبت قلبی را داخل در تعریف ایمان  عنصر، عناصري چون خضوع و

حدیث ایمان را معرفت قلبی و اقرار زبانی و ). اهل163-162و  13شمارند (همان، صص: می
 است کنند و ازنظر اغلب عالمان شیعی ایمان عبارت از تصدیق قلبیعمل به ارکان معرفی می

دانند، اي که ایمان را تصدیق قلبی میو اقرار زبانی و عمل جوارحی از لوازم آن است. آن عده
از تصدیق قلبی، تلقی یکسانی ندارند و این تصدیق را به اموري مختلف، چون تصدیق نفسانی 

اند. (به معنایی متفاوت از علم و معرفت)، تسلیم روحی و معرفت عقلی و نظري معرفی کرده
دانند که موجب اي شهودي و مستقیم میفان مسلمان ایمان را حقیقتی قلبی و تجربهعار

ي خاصی از زندگی را براي شخص مؤمن شود و نحوهقطع و یقین روانی به متعلقات آن می
ي ایمان ي پیش رو تبیین و بررسی دیدگاه مولوي دربارهآورد. هدف از مقالهبه ارمغان می

ها و آثار آن از دیدگاه او که رسش است که ماهیت ایمان و ویژگیدینی و پاسخ به این پ
هایی میان دیدگاه عارفی مسلمان است، چیست و ضمناً به این خواهیم پرداخت که چه تفاوت

 باره وجود دارد.ایناو و دیدگاه فیلسوفان و متکلمان مسلمان در
 

 . ماهیت ایمان2
 ت ایمان مترادف است با یکی از سه عنصر تصدیق [معرفت] قلبی، اقرار ـرو که ماهیآناز
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زبانی و عمل جوارحی؛ یا ترکیبی از دو عنصرِ تصدیق قلبی و اقرار زبانی؛ یا مرکب از هر سه 
 ي ایمان با این عناصر ازنظر موالنا بحث شود.شود، الزم است تا از رابطهعنصر معرفی می

 و اعمال جوارحی . ایمان؛ اقرار زبانی1. 2
کند که شایسته است هاي بزرگ [الهی] معرفی میموالنا حقیقت ایمان را یکی از نعمت

آن را بپذیریم و پاس بداریم. ازنظر او نباید از ابعاد مختلف ایمان، تنها به قول و اقرارهاي 
ي است نگر او، ایمان یک حقیقت قلبی و شهودزبانی اکتفا کرد، زیرا براساس دیدگاه جامع

 رسد:ي حاالت، افعال و اقوال شخص مؤمن به ظهور میتنها در اقوال، بلکه در همهکه نه
 اي قناعت کرده از ایمان به قول                        ذاتِ ایمان، نعمت و لوتی است هَول  

 )287، بیت:9(      
ي زبانی و رفِ لقلقهمذهبان را که ایمان را در مشتی الفاظ و صدر این بیت موالنا قشري
دهند، مخاطب کنند و به اخالق و رفتارهاي واقعی تسري نمیرفتارهاي ظاهري خالصه می

شمارد. توصیه به اکتفانکردن به قول دهد و جوهر ایمان را نعمت و طعامی عظیم میقرار می
یست، هم به تنهایی نمودِ کاملی از ایمان درونی نو گفتار، هم به این دلیل است که اقوال به

بسا افرادي این دلیل است که قول و گفتار همیشه گواه صادقی بر ایمان درونی نیست؛ چه
کنند باور ندارند. انسانِ عارف بیش از کنند، اما در دل به آنچه اقرار میکه به زبان اقرار می

ن که هاي ظاهري ایمان باشد، نگران بُعد درونی آن است که مبادا ایماآنکه نگران جلوه
هاي فروتر رخدادي قلبی است، در عمق جان ننشیند و ساحت قلب، و به تبع آن، ساحت

 شخصیت آدمی را متحول نسازد.
توان اعتقاد موالنا ایمان میل و معرفتی شهودي و درونی است که حقیقت آن را نمیبه

دنیاي درون  حال کردار و گفتار شخص، گواهبه اقرار زبانی و اعمال ظاهري فروکاست، بااین
طور معمول بر باطن و احوال درونی افراد داللت دارد. معناي گواهی و غرض از آن اوست و به

اساس، صورت ظاهري عباداتی نیز چیزي جز آشکارکردن امري درونی یا پنهانی نیست. براین
ی ها در جوهرِ نفس آدمی باقاند، ولی آثار آنشدنیچون نماز و جهاد و روزه اموري زائل

ماند و به بقاي نفس باقی است؛ زیرا نفس و روح انسان حقیقتی باقی و پایدار است. ازنظر می
موالنا صورت ظاهري اعمال، بیانگر صحت و درستی ایمان نیست و انجام عبادات براي این 
است که انسان مؤمن جوهر نفس خود را به محکِ امر الهی بزند و خود را بیازماید. کسی که 

دهد آورد و آن را گواه صحت ایمان خویش قرار میجا میر] عبادات و طاعات را بهصورت[ظاه
دهد. بنابراین، تنها به باید به این نکته هم توجه کند که در چنین گواهانی، اشتباه نیز رخ می

کردن، وافی به مقصود نیست و ممکن است اعمال با خلوص نیت همراه صورت ایمان استدالل
 نباشد:
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 زین دو بر باطن شو استدالل گیر[...]              ر ــــانِ ضمیــفعل آمد گواهقول و 

 واه فـعل و غیر آنـواه قـول و خــخ           این گواهی چیست؟ اظهارِ نهــــان   
 وصف، باقی، وین عَرَض بر مَعبَر است            رض، اظهارِ سِر جوهـر است   ـــکه غ

 امـد نیکنـَان بمانـد، جــَانـم نمــه         ام    ــو این صی این صَالت و این جهاد
 ودــر را بســر، جوهــر مِحَک امــب          جان چنین افعال و اقوالی نمـــــود    

 در گواهان اشتباهــک هست انلیــ           واه    ــکه اعتقادم راست است اینک گ
 د سِر ِسَتیر ــکنیــدا مــر دو پیـه            فعل و قول، اظهارِ سِر است و ضمیر   

 با حذف برخی از ابیات). 236-258، ابیات: 9(
 . ایمان و معرفت2. 2

ي متکلمان مسلمان و وبیش مورد اذعان و پذیرش همهارتباط ایمان با معرفت کم
ي ایمان بدانیم و چه آن را از معرفت را مقدمهفیلسوفان و عرفاي اسالمی است؛ چه این 

ویژه ترین متعلق ایمان در ادیان توحیدي و بهرو که اساسیآنمقومات ایمان بشماریم. از
اسالم، ایمان به خداست، چگونگی معرفت به خدا، در تبیین چگونگی ایمان نقش اساسی و 

خدا و آنچه را رسول خدا از سوي کننده دارد. اغلب متکلمان شیعی علم و معرفت به تعیین
شمارند و مراد از این علم و معرفت را علم و معرفتِ عقلی او آورده است، با ایمان مترادف می

ي نخست بر معرفت فطري به خدا کنند. در تلقی عرفانی، ایمان در وهلهو نظري معرفی می
ترِ شناخت، به معرفتی رسد و در مراتب برمبتنی است که با سیروسلوك معنوي به کمال می

 رو ایمان عارفانه، ایمانی شاهدانه خواهد بود:اینشود. ازشهودي و مستقیم از خدا منتهی می
 کو قسم چشم، صورت ایمانم آرزوست              ي ایمان و مست شد گوشم شنید قصه

 )441، غزل3(        
ود صورت [حقیقت] ایمان ي چشم دل خود از شهعارف در پی دستیابی به قسمت و بهره

خواهد صورت و حقیقت ایمان را در دل خود است، تا به ایمانی شاهدانه دست یابد. او می
دارانه طور حقیقی به ساحتِ زندگی دینشهود کند. ازنظر او چنین ایمانی است که انسان را به

شوند. این بدان یهاي لفظی و ظاهري که بنابه عرف، ایمان نامیده مسازد، نه ایمانوارد می
کلی از قلمرو گفتگوهاي عرفانی بیرون است، بلکه به معنا نیست که خداشناسی استداللی به

این معناست که پایه و جریان اصلی در ایمان عارفانه را معرفت فطري و شهودي تشکیل 
سازي هاي ساده و روشن عقلی نیز به منظور بیداردهد. در این تلقی از ایمان، از استداللمی

اي شود؛ مثالً موالنا در اثبات وجود خدا استدالل سادهفطرت و تنبه و یادآوري آن استفاده می
آسانی آن را اي دارد و فطرت آدمی بهآورد که در عین سادگی، قوت و استحکام ویژهمی
گوید چگونه ممکن است که عقل و دل یک شخص دانا این حقیقت را نداند پذیرد. او میمی
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خود اي دارد و چگونه ممکن است نداند که روز و شب، خودبهشیء متحرك، گرداننده که هر
هم بیایند و بروند. ازنظر موالنا کسی که از توانند درپیو بدون خواست خدایی حکیم نمی

هاي عقل و فرومایه است، هرچند در خردورزيقبول این دلیل فطري سر باز زند، فردي بی
 د غرق شده باشد:ي خوکاذب و مغرورانه

 اي؟دهــده، گرداننــا گردنـهست ب               اي دهـــد دلِ داننــدانون نمیــــچ
 د؟ کی رود؟ـدي کی آمـی خداونـب             خود   گویی که روز و شب بهچون نمی

 مهیـنعقلیِ خود اي این چنین بی             گَردي ببین   یــوالت مـــردِ معقـــگِ
 ـر ـهنو اي کمــا؟ بگـی بنـه بـیا ک             ر  ـتولــــود معقـــا بـــّه با بنـــخان

 )367 ـ 364، ابیات: 10(
موالنا بینش را بر دانش، و معرفت حقیقی را بر محفوظات کسبی، و علم یقینی را بر 

ربودن این علوم را چیزي داند. او دلیل رجحان و برتهاي وهمی و ظنی راجح و برتر میشناخت
ها در تحول جان و درون انسان از راه اجتناب از رذائل اخالقی و اکتساب صفات جز تأثیر آن

ي عرفا تقویت و پرورش احساسات فطري قلب و داند. ازنظر شهید مطهري شیوهنیک نمی
عارف ). موالنا نیز که 957، ص: 16بردنِ موانع، جهت حصول معرفت شهودي است (بیناز

علم «، »علم تحقیقی«بر تجربه و مکاشفات عرفانی را که از آن به است، شناخت مبتنی
ها هاي ظاهري که از آنکند، نسبت به دانشیاد می» دلعلم اهل«و » علم وهبی«، »بررسته

کند، در مقام و تعبیر می» تنعلم اهل«و » علم کسبی«، »علم بربسته«، »علم تقلیدي«به 
هاي علم، به مفهوم عرفانی آن، این است که علم عرفانی، نشاند. یکی از ویژگیمی منزلتی برتر

که علم کسبی، باواسطه و ذهنی است. ازنظر موالنا واسطه و عینی است، درحالیعلمی بی
پذیر است و با علوم اکتسابی که در امور عادي و ادراك حقیقت فقط با علم شهودي امکان

توان به دریافت حقیقت نائل شد؛ بنابراین شوند، نمیاستفاده می مجادالت کالمی و فلسفی
ها کاريگوید: با آنکه آدمیان در علوم دنیوي مانند علم هندسه و نجوم و طب و فلسفه، ریزهمی

اند، ولی این علوم دنیوي و زمینی را راهی به آسمان و عالم علم هاي بسیار کردهبینیو باریک
سازند که بقاي گاو و شتر، یعنی بناي حیوانیت فقط دنیاي آدمی را می الهی نیست. این علوم

ورزند، تنها خودشان نام این انسان بدان بستگی دارد و کسانی که به این علوم اشتغال می
 اند:علوم و فنون را علم اسرار و رموز نهاده

 فلسفــه وم و علـــم طب وــیا نج              کارهاِي علم هندســــه  خُرده
 شـرَه به هفتـم آسمــــان بر نیست            ن دُنیاستش   ــکه تعلق با همی

 که عِمــادِ بودِ گاو و اُشتر اســــت            اي آخُر است   ـاین همه، علمِ بِن
 وز ــن گیجان، رُمـنام آن کردنـد ای             د روز   بهرِ استبقايِ حیوان چنـ
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 صاحبِ دل داَنـد آن را یا دلش                  علمِ راهِ حق و علمِ منـــــزلش   

 )1516 ـ 1520، ابیات: 8(
دل [علوم شهودي و کشفی]، صاحبان خود را بر دوش خود هاي اهلاز نگاه موالنا علم

هاي رسانند، ولی علمدهند و به سرمنزل مقصود میها را یاري میکنند؛ یعنی آنحمل می
اند؛ زیرا با آنکه آنان در تن [علوم رسمی] بر دوش صاحبان آن سوار و چون باري گراناهل

 رسانند:برند، ولی این علوم آنان را به سرمنزل مقصود نمیاین راه رنج فراوانی می
 تن، اَحمـــــالشانهاي اهلِعلم                    دل، حَمـــــالشان  هاي اهلعلم

 علم چون بر تن زَند، باري شود                      د بر دل زنَد، یاري شـ علم چون
 )3447ـ  3446، ابیات: 5(

شمرد، مقام و منزلتی برتر از علوم ظاهري هایی که موالنا براي آن برمیعلم با این ویژگی
آن،  و متعارف دارد. این نوع علم در معارف فطري آدمیان ریشه دارد که یکی از مصادیقِ

ها به خداست. ازنظر موالنا با آنکه خداشناسی و خداگرایی اموري فطري معرفت فطري آن
ي مردم بنابه فطرت خود رو سوي خدا و معبود حقیقی دارند، ولی برخی از هستند و همه

جاي اینکه به حضرت حق رو کنند و او را بپرستند، در تشخیص مصداق حقیقی آن مردم به
 دهند: هاي محسوس ظاهري را معبود خود قرار میصورت کنند واشتباه می

 ران سبـــلـی ذوق است َسیـز پـک              پس حقیقت، حق بود معبود کل   
 اند گرچه سَر اصل است، سَر گُم کرده               اند   لیک بعضی رو سوي دُم کرده

 )3756 -3755، ابیات: 10(
دانند که واسطه یا شهودي میاسی را خداشناسی بیي خداشنموالنا برترین طریقه

گیرد، نه اینکه از وجود موجودات بر خدا استدالل بر وجود موجودات، بر مبناي آن صورت می
واسطه از خودِ طور بیاند که بهشود. با آنکه حکماي مسلمان نیز به دنبال این بودهاستدالل 

اند و هریک صفاتی چون امکان ن راه توفیقی نیافتهکنند، ولی در ایخدا بر وجود او استدالل 
ماهوي، حدوث زمانی، امکان فقري، اصالت و تشکیک وجود و قواعدي چون علیت و بطالن 

اند. در صورتی که موالنا معتقد است الوجود قرار دادهدور و تسلسل را واسطه در اثبات واجب
ي کودك اساس، رابطهاینهدف نائل آمد. بر توان به اینواسطه میتنها از راه شهود قلبی و بی
تر از دایه است؛ داشتنیگوید: هر فرد مادر برایش دوستآورد و میبا مادر و دایه را مثال می
گوید: من مانند موسی (ع) هستم که اگر هم تر از اوست. سپس میزیرا مادر به انسان نزدیک

ها عنی در راه رسیدن به معبود حقیقی، واسطهاي داشته باشم، این دایه، مادر من است؛ یدایه
ها موجب غفلت و حجاب هاي ظاهري را باید رها کرد تا توجه و توسل به واسطهو صورت

 ي ماه حقیقت را نپوشاند:ي جان نشوند و در این راه، ابر واسطه رخسارهدیده
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 ي من مادر استام من، دایهموسی           تر است  ن نخواهم دایه، مادر خوشم
 وم شد این رابــــطهــکه هالك ق          واهم لطف مَه از واســــطه   ـن نخـم

 ردد از حجابِ رويِ مــــاه ــتا نگ          ی راه   ـــري شود فانـــگر ابـــــیا م
 )703 ـ 701، ابیات: 9(

پردازد انتقاد ازخداشناسی فیلسوفانه میاو بر مبناي خداشناسی شهودي و مستقیم، به 
کند. ازنظر او در تعبیر می» افزودن بر وسائط«داند و از آن به را راهی پر پیچ و خم میو آن 

هایش ها و مدلولنگاه شخصِ فلسفی، خدا همچون امر مجهولی است که باید او را از راه معلول
تر است و بلکه از هر چیزي به ما نزدیک معلوم کرد، ولی در باور عارف، خدا مجهول نیست،

ماند. هایی که در بشر وجود دارد بر او محجوب میتنها به دلیل اعمال زشت و محدودیت
ها را از لوح نفس ها را کنار زد و آلودگیبنابراین براي شناختن و یافتن خدا باید این حجاب

کند و در اثبات بر صانع استدالل می زدود و پاك کرد. ازنظر موالنا فیلسوف فقط از راه مصنوع
دل برعکس او وسائط که صوفیِ صافیافزاید، درحالیصانع، هرچه بیشتر بر دالئل و وسائط می

اي مستقیم برقرار کند. صوفی از دالئل که ازنظر او دارد تا با خدا رابطهرا از میان برمی
پردازد، ي نفس خود میل و مطالعهگریزد و براي شهود حق، به تأماند، میي حجابمنزلهبه

که اهل شهود خواهد از دیدن دود به وجود آتش پی ببرد، درحالیولی شخص متفلسف می
در میان آتش تجلیات حق خوش باشند. ازنظر آنان این آتش، » دود دلیل«خواهند بدون می

ت، بنابراین تر اسآتشی است که از حیث مقام قرب و عشق، به آدمی از دود استدالل نزدیک
خاطر اوهام و خیاالت، به از نگاِه موالنا، کار بدي است که آدمی تجلیات حق را رها کند و به

 با تلخیص و اندکی تصرف در نقل):178-177، صص: 9سوي دودِ استدالل رود (
 یــی قانعــرانـــــاسِ اقتـــر قیـــب          ی  ـدیدي صانعـجز به مصنوعی ن

 فیـــــرعکسش صــاز بــاز دالیل، ب         ی   ـــائط، فلسفد در وســفزایمی
 دلول، سر برده به جیبـــیِ مــــاز پ         جاب   ـاین گـریزد از دلیل و از ح

 بی دخان ما را در آن آتش خوش است          گر دخـن، او را دلیلِ آتش است  
 د به ماـــتر آمکـــان نزدیــــاز دخ         خاصه این آتش که از قرب و وَال   

 ان، سويِ دخان ــالتِ جــر تخییـــبه         کاري بود رفتن ز جان   پس سیه 
 )573 ـ 568، ابیات: 9(

الیقین ارائه الیقین و حقالیقین، عیني علمداري سه مرتبهدر قرآن کریم براي علم و دین
هاي خود بهره سه اصطالح در بیان دیدگاه از این مثنويشده است. موالنا در جاهاي مختلف 

ي خامی، پختگی و سوختگی استفاده برده است و گاهی معادل با این سه مرتبه، از سه مرتبه
 گوید:کند و میمی

 ).23، ص: 18خام بدم، پخته شدم، سوختم ( حاصل عمرم سه سخن بیش نیست   
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ي آنکه آن را دیده باشید بیانگر مرتبهالً دانستنِ اینکه در عالم آتشی وجود دارد، بدون مث 

دهد و الیقین است که شناختی مفهومی از موجود مورد شناسایی در اختیار ما قرار میعلم
ي اید. در مرتبهالیقین رسیدهي عینوقتی آتشی را ببینید و از حرارت آن گرم شوید، به مرتبه

الیقین است. اگر این مقام حق شوید؛اي از آتش میشوید و خود پارهسوم داخل آتش می
جاي آتش که تعبیري مادي است از تعبیر عشق استفاده کنیم، تفهیم این سه مقام رساتر به

رسد و از اینکه حالت و مقامی به نام خواهد بود؛ زیرا گاهی از عشق سخنی به گوشمان می
حساس کنیم و شویم، بدون اینکه خود چنین حالتی را در خود اعشق وجود دارد مطلع می

کند و زمانی ي خامی تعبیر میبه چنین مقامی رسیده باشیم. موالنا از این مرتبه، به مرتبه
کنیم، این مرتبه کنیم و تا حدي آن را تجربه میکه این عشق را در درون خود مشاهده می

شویم که خود را ي پختگی است و گاهی چنان در عشق مستقر میبه اعتقاد موالنا مرتبه
نامد. در این مرتبه، خودي سالک می» سوختگی«یابیم که این مرتبه را چیزي جز عشق نمی

شود. ازنظر موالنا ایمان انسان در خیزد و در هستی معشوق ازلی مستهلک میاز میان برمی
بر شناختی کلی و نظري از متعلقات ایمان است، ایمانی غایبانه الیقین که مبتنیي علممرتبه

ی چون محرك اول، علۀالعلل، ي مفاهیمطور غیرمستقیم و باواسطهد، چون بهخواهد بو
شناسیم. ایمان حقیقی و شاهدانه مستلزم این است الوجود و غیره خدا را میمُحدِث، واجب

ي که انسان خود به تجارب دینی دست یابد و امور موردتجربه را شهود کند. ازنظر او مرتبه
اي ایمان و کفر و ساحتی فراسوي این دو است، ولی ایمان تجربه الیقین مقامی برتر ازحق

ي شناخت مفهومی دارد. تصدیق قلبی که مقوم ایمان درونی است که مقامی برتر از مرتبه
هاي حصولی و مفهومی. شود، نه بر معرفتاست، بر شهود درونی از متعلقات ایمان منطبق می

یاري از متکلمان و حکما ایمان را با تصدیق قلبی بنابراین درست است که موالنا مانند بس
کند، ولی تلقی موردنظر او از تصدیق قلبی، از تصدیق قلبی به معنیِ تصدیق منطقی تعریف می

رو در معرفی معرفت و حکمت موردنظر و معرفت نظري موردنظر این افراد، متفاوت است؛ ازاین
است و آنکه به چشم ذوق در اشیا و  حکمت صوفی، حکمت ذوقی«اند: عارف و صوفی گفته
کند، مالك قبولش تسلیم قلب است، نه تصدیق عقل و کشف و شهود و احوال عالم نظر می

الهام و اشراق در نزد وي بیشتر مقبول است تا برهان و استدالل و استقرا. صوفی به مدد ذوق 
خضوع و تسلیم  ي بحث و استدالل، به آنچه حق است و قلب او را بهواسطهخویش، بی

شود و در پیچ و خم سازد، نایل میدارد و او را از هرگونه شک و حیرت برکنار میوامی
ي ذوق البته شود. حصول این ملکههاي تنگ و تاریک عقل و استدالل گم و حیران نمیکوچه

 ت ــي انــوار دسله، دل را قابلیت مشاهدهـی طی آن مرحـمحتاج ریاضت و سلوك است و ب
   ).             100، ص: 4» (دهدمین
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 هاي آن. ظرف و ساحت ایمان و برخی ویژگی3
 بودنِ فعل ایمان. اختیاري1. 3

ت در آخرت؛ ها سودي به حالشان ندارد: نخسآوردن انسانازنظر قرآن در سه زمان، ایمان 
ي عذاب الهی. سبب اینکه در این دوم در هنگام سَکَرات موت (مرگ)؛ و سوم هنگام مشاهده

ي واقعیات یادشده، به انسان ي مشاهدهفایده است، این است که در نتیجهسه زمان ایمان بی
دهد. همین حالت دهد که او را در حالتی کامالً انفعالی قرار میختیاري دست میشهودي غیرا

بندد. کامالً انفعالی است که راه انتخاب ایمان راستین و سودمند را که فعلی اختیاري است، می
هایی که ظرف تحقق ایمان و نیز کفر، سراي دنیا یعنی دار تکلیف است. در مواقع و موقعیت

ي شود، فرصت ایمان و کفرورزي و زمینهو عمل اختیاري از انسان سلب میشرایط تکلیف 
شود، زیرا ظرف تحقق ایمان شرایط عادي و طبیعی در زندگی انتخاب این دو منتفی می

هَل ینظرونَ اال اَن تأتیهم المالئکۀ او یأتی «فرماید: باره میدنیوي است. خداي تعالی دراین
» ینفع نفساً ایمانها لم تکن آمنت من قبلِ او کسبت فی ایمانها خیراًرَبکَ او بعض آیات رَبکَ ال

هاي اي از نشانه) آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان بیایند. یا پاره158، انعام، 1(
هاي پروردگار [پدید] آید، کسی که قبالً اي از نشانهپروردگارت بیاید؟ [اما] روزي که پاره

بخشد. آوردنش سودي نمیدست نیاورده، ایمانآوردن خود بهده یا خیري در ایمانایمان نیاور
فَلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باهللاِ وحده و کفرنَا بما کنا مشرکین فلَم یک ینفعهم «فرماید: نیز می

، غافر، 1» (ایمانهم لَما رأوا بأسنَا سنت اهللاِ التی قد خلَت فِی عِبَادهِ و خسر هنالکَ الکافرونَ
چه با او ) چون سختی (عذاب) ما را دیدند گفتند: فقط به خدا ایمان آوریم و بدان85 -84

گردانیم کافریم، ولی هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند، دیگر ایمانشان براي شریک می
ي بندگانش چنین جاري شده و ها سودي نداد، سنت خداست که از [دیرباز] دربارهآن

وَ جَاوزَنا «فرماید: آوردن فرعون میي ایماناند. همچنین دربارهناباوران زیان کرده آنجاست که
اسرائیلَ البَحرَ فَاتبَعَهم فرعونُ و جنودهُ بَغیًا و عدواً حتی اذا اَدرَکَهِ الغَرَقَ قالَ آمَنتُ انه ال بنی

االنَ و قد عَصَیتَ قبل و کنتَ من الهَ اال الذي آمَنَت بهِ بَنواسرائیلَ وَ اَنَا منَ المُسلمینَ و 
اسرائیل را از دریا گذراندیم، پس فرعون و ) و فرزندان بنی91ـ  90، یونس، 1» (المفسدینَ

شدن قرار سپاهیانش از روي ستم و تجاوز، آنان را دنبال کردند تا وقتی که در شرف غرق
اند، نیست ل به او گرویدهگرفت، گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودي جز آنکه فرزندان اسرائی

کردي و از تباهکاران که پیش از این نافرمانی میشدگانم. اکنون؟ درحالیو من از تسلیم
بودي؟ بنابراین آنچه در ایمان مهم و اساسی است، فرایند اختیاري آن است، نه صرف اقرار و 

 .)160 ـ 159، صص: 2اذعان به متعلقات ایمان از هر راهی که فراهم آید (
 گوید. سخن می» رو«، و »بو«، »صدا«ي موالنا در تبیین فرایند ایمان گاهی از سه مرتبه
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شنود کند، مانند کسی است که گویی صدایی میآوردن پیدا میانسانی که آمادگی براي ایمان

شنود. پس از اینکه به و خطابی متوجه اوست. به تعبیر حافظ شیرازي گویی بانگ جرسی می
رسد. ي دوم گویی بویی به مشامش میخطاب توجه کرد و اعتنا ورزید، در مرحلهآن صدا و 

اگر صاحب این تجربه به دنبال آن بو حرکت کرد و به جستجو پرداخت، سرانجام به رؤیت و 
کنیم. ازنظر موالنا کسی شود که از آن به ایمان شاهدانه تعبیر میي مطلوب نائل میمشاهده

کند، حالتِ صیادي را دارد که نخست اثرِ پاي آهویی را مشاهده می که گوهر ایمان را صید
دارد، تا کند و در مسیر آن گام برمیکند و مدتی به دنبال آهو، اثر پاي او را دنبال میمی
رسد. از این پس به دنبال این بو ره رسد که بوي عطر ناف آهو به مشامش میجایی میبه

 رسد:آورد تا اینکه به صید آهو میجا میا بهسپارد و شکر این رهسپاري رمی
 د ــد و بر آثار شــو دیـــام آهــگ       همچـو صیادي سويِ اِشکار شـد   
 بعد از آن خود ناف آهو راهبر است        چندگاهش گام آهو درخور است   
 دالجَرَم زان گام در کامی رسیـــــ          چون که شکر گام کرد و رَه برید 

 زل گام و طوافـد منــر از صــبهت        زلی بر بوي ناف   ــنِ یک منــرفت
 )161-164ابیات: 6(

شود، ي عرفانی وصال به حق نائل میي حقیقت و تجربهازنظر موالنا وقتی مؤمن به مرتبه
که کفر نیز در این ساحت منتفی است. اي به نام ایمان نیازي ندارد. چناندیگر به واسطه

ي جدایی توان گفت ایمان از منظر موالنا ابزارِ ابرازِ محبت محب به محبوب حقیقی در دورهمی
اضطرار] است. مؤمن در تصویري که او ارائه و فراق از او [یعنی سراي تکلیف و اوقات عدم

بیند، دست به قلم دهد، همچون عاشقی است که وقتی خود را دور افتاده از معشوق میمی
رقت را پشت سر گذارد. نفِس ي فراق و درد فُنویسد، تا بتواند دورهبراي او نامه می برد ومی
رسد، دیگر نوشتن به یار و محبوب بیانگر فراق و فُرقت از اوست. آنکه به وصال معشوق مینامه

روست که مصداق روشنِ ایمان، ایمان به غیب است. از منظر موالنا به نامه نیازي ندارد، ازاین
برد و از شاه متبوع خود دور است، در وفاداري همچون سر میداري که در سرحدات بهعهقل

کسی است که در حضور اوست. ازنظر شاه چنین کسی نسبت به کسانی که در حضور شاه به 
ورزي در غیاب و دوري ذره کار و خدمتپردازند، بهتر است؛ زیرا نیمنثاري میخدمت و جان

ر کار که در حضور انجام گیرد بهتر است. طاعت و ایمان در اکنون، یعنی از مخدوم، از صدهزا
در دنیا و زمان کنونی، پسندیده و مقبول است، ولی پس از مرگ، یعنی در زمانی که حقایق 

ها پس در آن وقت که پرده«شوند، مردود است. دلیل این مردودشدن آن است که آشکار می
رسند، حتی کافران و منکران نیز حقایق و اسرار را یمان میشود، همگان به ایقان و ازده می

 ):929، ص: 5» (آوردن در این دنیا ارزشمند استکنند. بنابراین، ایمانمشاهده می
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 اــه دارد وفـو حاضر، او نگــهمچ          رها  ـه، در کنار ثَغــائب از شــغ
 فشانبه خدمت حاضرند و جانه ک        ران   ــوَد از دیگــه، بِهتر بُـنزدِ ش

 دهزارــاندر حاضري، زان صبه که         ذره حفظ کار   ت نیمــپس به غیب
 ردود شــد ـبعد مرگ، اندر عیان، م        طاعت و ایمان، کنون محمود شد  

 )3640ـ  3637، ابیات: 5(
د تا ایمان آنان دهي خود را به بندگانش نشان میهاي بالغهگوید: خداوند حجتنیز می 

به عالم غیب محکم و استوار شود. ولی وقتی ایمان آدمی به غیب استوار شد، ایمان دیگر 
ي غم و اندوه است، چون آدمی وقتی حقیقت را شهود کند ولی سودي ندارد و تنها مایه

اهللا چنین اهل«فرصت انتخاب و عمل را از دست داده باشد، دچار غم و اندوه خواهد شد. 
 ): 1200، ص: 10» (اندانی را ایمان یأس نامیدهایم

 ي غم شودآن زمان که ایمانت مایه          ود ــو محکم شــتا به غیب ایمان ت
 آن زمان، خود سرکشان بر سر دوند         آن زمان، خود جملگان مؤمن شوند 

 در زیر دارزن ـــو دزد و راهــهمچ         ار  ــد و اِفتقــان، زاري کننــآن زم
 وِي ـود تُــي خمالک دارَین و شِحنه        ر در غیب گردي مستوي  ـــلیک گ 

 )4701 ـ 4698، ابیات: 10(
بنابراین ایمان، فعلی اختیاري است و تنها در سراي اختیار و تکلیف [دنیا] است که  
یا انسان اضطراً به قبول و سودمند خواهد بود. در شرایطی که اختیار از انسان سلب شود قابل

قبول حقیقتی مجبور شود که بر او آشکار شده است، ایمان پذیرفته نخواهد بود. موالنا معتقد 
توان سخن گفت، چون در زمان وصال انجامد، دیگر از ایمان نمیاست وقتی فراق به وصال می

نین ساحتی، اي نیست و چشدن با او، دیگر نیاز به واسطهو رسیدنِ عاشق به معشوق و یکی
ي الهی، کفر و ایمان نیست، و وقتی ساحتی فراسوي ایمان و کفر است. به اعتقاد او در مرتبه

قشر  شود،نائل می -کندکه او از آن تعبیر به مغز و اصل می-ي وصال حق مؤمن به مرتبه
رو که عاشق به هنگام ظهور عینی حقیقت، مست و شود. ازآنایمان و کفر از او جدا می

اي فراسوي ایمان و دهد، ناگزیر در مقام و مرتبهشود و عنان اختیار از کف میدهوش میم
 برد؛ زیرا ایمان و کفر هر دو در ساحت اختیار قرار دارند:سر میکفر به

 تــان برتر اســر و ایمــرَم از کفــالجَ            ت  ـزآنکه عاشق در دَمِ نقد است مس
 ست مغز و کفر و دین او را دو پوست وک           دربانِ اوست  کفر و ایمان هر دو خود 

 )3281-3280، ابیات: 8(
اند. این دو مانند در بیت اخیر، کفر و ایمان هر دو حجاب براي حقیقت معرفی شده 

، مثنوي معنويي باریافتن به درگاه حضور را ندارند. ازنظر شارحان دربانانی هستند که اجازه
بودنِ کفر، امري معلوم و روشن است، چون کفر در لغت به معنی پوشاندن چیزي حجاب
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اند: مراد این است که ایمان خشک بودنِ ایمان به چه معناست؟ برخی گفتهاست، ولی حجاب

بودنِ ایمان است که هر اند: شاید مراد اشتداديو ظاهري حجاب حقیقت است، یا گفته
اند: )، یا گفته618، ص: 11ي باالتر آن، حجاب است (ن، نسبت به مرتبهتر ایماي پایینمرتبه

شود نااهالن به درگاه حقیقت واصل نشوند مراد از ایمان، ایمان تقلیدي است که سبب می
بودِن ایمان و کفر این است که از این دو، یکی رسد مراد از حجابنظر می). به926، ص: 8(

یقت است و دیگري که ایمان باشد، ابزارِ ابراز ِدلبستگی و که همان کفر باشد، حجابِ حق
رو هر دو حجاب وصال است؛ ازایني فُرقت و غیبت و عدممحبتِ محب به محبوب در دوره

اند، با این تفاوت که ایمان، قشري است که پیوسته به مغز است، ولی کفر، قشر شمار آمدهبه
ي سخت دارد که از مغز فاصله دارد و یک پوستهخشکِ دور از مغز است؛ مانند گردو که یک 

ي او را به خود ي نازك که به دور مغز کشیده شده و به مغز چسبیده و طعم و مزهپوسته
 گرفته است:

 ه ـــیافتذتــــر لــان، قشـــباز ایم            ه   ـرتافتـر خشکِ رو بــر، قشــکف
 قشر پیوسته به مغزِ جان، خوش است              قشرهاي خشک را جا آتش است   

 )3283ـ  3282، ابیات: 8(
 ي قشرِ پیوسته به مغز [ایمان] برتر است:ي مغز یا حقیقت، از مرتبهولی مرتبه

 گستر است برتر است از خوش که لذت   ي خوش برتر است   مغز، خود از مرتبه
 )3284، بیت: 8(

حالت یا مقام، در موقعیتی فراسوي ایمان  ازنظر شیخ شبستري نیز انسان سالک در سه 
گیرد؛ زیرا در این سه موقعیت، شرایط تکلیف که عبارت است از داشتن عقل و کفر قرار می

و هوشیاري و نداشتن اضطرار (یعنی اختیار و توانایی مکلف)، مهیا نیست. این سه مقام 
ي ها سالک از مشاهدهر آنکه د» مقام فنا« و » اللحالت دَ«، »کرحالت سُ«اند از عبارت

مثال محبوب حقیقی دچار مدهوشی و اشتیاق شدید و فناي هستی مجازي خود جمال بی
، یعنی شرایط تکلیف باقی است، »خود«شود، ولی تا زمانی که در پرتوي تجلی ذات حق می

 باید به امر و نهی شریعت عمل کرد:
 بـــــارات شریعت را نگـــــــه دارع    ولـــــــی تا با خودي زنـــهار زنــهار   

 فنا و سکر و پس دیگر دالل اســــت      دل را در سه حال است   که رخصت اهل
 )734-733، ابیات: 15(

 . مراتب ایمان2. 3 
مراتب بودن فعل ایمان، ایمان در تلقی عرفانی حقیقتی دارايافزون بر ویژگی اختیاري

مراتب و کماالت مختلف است و است؛ زیرا قلب و روح آدمی که جایگاه ایمان است، داراي
ها با پیامبران و قبول دعوت حاالت روحی و روانی و اخالقی مثبت افراد که موجب تجانس آن
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اساس افراد در شود، سطوح و مراتب و درجات متفاوتی دارد. براینمان میها و تحقق ایآن
گیرند، در صورتی که در تلقی متکلمانه و سطوح و مراتب و درجات متفاوتی از ایمان قرار می

شود شود و چنین استدالل میفیلسوفانه اغلب ایمان و کفر، با یقین نظري و جهل تعریف می
ها شود و آن، یعنی براي کس یا کسانی این معرفت حاصل میکه یا ایمان هست یا نیست

ها شود و ایمانی هم تحقق ندارد. بنابراین براي آنشوند، یا این معرفت حاصل نمیمؤمن می
اي از آیات قرآن که حقیقت ایمان تصور نیست. این داوري با مضامین دستهحالت دیگري قابل

کنند، سازگار نیست. براي نمونه شیخ مفید از فی میپذیر معرپذیر و کاهشرا امري افزایش
گویم که آن من می«گوید: باره میقائل است و دراین» موافات«محدثان و متکلمان شیعی به 

اي از ایام عمر خود به او ایمان کس که خداي تعالی را زمانی در زندگی خود شناخته و لحظه
رفت و آن کسی که با کفر به خدا از دنیا برود، در آورده، جز به ایمان به خدا از دنیا نخواهد 
). موافات به این معنا است که اگر 318، ص: 17» (هیچ زمانی به او ایمان نیاورده بوده است

یابد و سرانجام آن فرد با طور واقعی ایمان بیاورد، این ایمان تا هنگام مرگ ادامه میکسی به
ایمان آن شخص و زوال عناست که کاهش و نقصان رود. این بدان محالت ایمان از دنیا می
تنها از کاهش و نقصان پذیر نیست، در صورتی که در آیاتی از قرآن نهدر طول عمرش امکان

که ایمان، بلکه از تبدیل ایمان به کفر و بازگشت از ایمان [ارتداد] نیز سخن رفته است، چنان
عمران، ؛ همان، آل108؛ همان، بقره، 25، محمد، 1شود (گاهی کفر نیز تبدیل به ایمان می

). از نگاه موالنا ایمان مراتب و درجات مختلفی دارد و درجات و مراتب ایمان افراد را 86
هایی دارد که ایمان هاي آن شناخت. ایمان راستین عالئم و نشانهتوان از راه عالئم و نشانهمی

که ایمان راستین و صادقانه نیز از درجات نانها را ندارد، چتقلیدي و ظاهري، آن عالئم و نشانه
 و مراتب مختلفی برخوردار است و هر درجه و مرتبه نیز آثار خاص خود را دارد:

 آنکه آید خوش تو را مرگ اندر آن           شد نشانِ صدق ایــمان اي جوان!  
 ن ـل، رو بجو اکمال دیـنیست کام            گــر نشد ایمان تو اي جان چنین 

 )4610ـ 4609، ابیات: 7(
کند که در روزگار بایزید بسطامی از سوي جماعتی از موالنا داستان گبري را نقل می

مسلمانان دعوت به ایمان شد، او در ضمن پاسخ، تفاوت مراتب ایمان عارفانه بایزید و ایمان 
طاقت و توان خود و ایمان  ي ایمان بایزید را باالتر ازشود و مرتبهها را یادآور میي آنعامیانه

 کند:آن جماعت را ایمان سطحی و تقلیدي که هیچ میل و رغبتی بدان ندارد توصیف می
 آنکه دارد شیخِ عاَلم بایزیــــــد   گفت این ایمان اگر هست اي مرید                     
 هايِ جان[....]ز کوششکآن فزون آمد ابِ آن         ـمن نـــــــدارم طاقتِ آن ت            
 نه بــدآن میلستم و نه مُشتَهاستمان، خود گر ایمانِ شماسـت          ـباز ای            
 اتِر شــودـون شما را دید، آن فـچ        وَد  ـآنکه صد میلش سوي ایــمان بُ            
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 به بعد) 3358، ابیات: 9 (
 آفرینی ایمان. تحول3. 3

هاي آفرینی یکی دیگر از ویژگیبخش است و تحولآفرین و کمالولایمان حقیقتی تح
بودن ایمان دارد؛ زیرا ساحت قلب که جایگاه ایمان دینی است. این ویژگی ریشه در قلبی

که با ورود ایمان در قلب طوريهاي وجودي انسان است؛ بهترین ساحتایمان است، ژرف
اند و یابد. کسانی که مدعی ایمانت از قبل میانسان و استقرار آن، انسان شخصیتی متفاو

رسد، در ادعاي خویش صادق نیستند. این تحول ایمانی در تمام ها به ظهور نمیتحولی در آن
ویژه در نوع نگرش انسان به مسائل زندگی و در رفتارهاي او ظهور و بروز ابعاد شخصیت و به

موي پیامبر (ص) ایمان آورد، نگاه و رفتارش کند که وقتی حمزه عکند. موالنا نقل میپیدا می
آوردنش که در ي جوانی و زمان قبل از ایماننسبت به دنیا و مرگ تغییر کرد. برخالف دوره

پوشید، بدون جوشن کرد و براي محافظت از خود جوشن و زره میجنگ و مبارزه احتیاط می
قتی از وي پرسیدند چرا چنین کرد. وجنگید و مبارزه میمحابا با دشمنان میو زره، بی

 دهد:پاسخ می اینگونه کنی،می
 گفت حمزه: چونکه بودم من جوان            مرگ می دیدم، وداع این جـهان

 پیشِ اژدرها، برهنه َکی شــــود؟ سويِ مُردن کس به رغبت َکی رود           
 نیستم این شهرِ فانی را زبــــون لیک از نورِ محمَّد من کنـــــــون           

  ر همی بینــم ز نورِ حق، سـپاهپُ ـــاه            رونِ حِسّ، لشکرگاه شــــاز ب
 )3432-3429، ابیات: 7(

ي این ي انسان خوش بیاید، نشانهموالنا معتقد است اگر مرگ در حالت ایمان در ذائقه 
شود است که او در ایمان خود صادق است و اگر ایمان این نشانه را نداشته باشد، معلوم می

که هنوز کامل نشده است. هرکسی در کار تو مرگ را طلب کند و دل تو نیز در دوستی با او 
گ نداشته باشد، او دوست حقیقی است؛ زیرا همین که کراهت مرگ زائل شود، کراهتی از مر

دیگر حقیقتاً مرگ، مرگ نیست، بلکه ظاهراً مرگ است، درواقع مرگ نوعی انتقال از سراي 
 ناپایدار دنیا به سراي جاوید آخرت است:

 مـــرگ اندر آن  آنکه آید خوش تو را    ـــــوان          شد نشانِ صدق ایمان اي جــــ
 ـــننیست کامل، رَو بجُو اِکمالِ دیــگـر نشد ایمانِ تو اي جان چنیــــــــن              

 بر دلِ تو، بی کراهت دوست، اوســت  هر که اندر کار تو شد مرگ دوســـــت             
 ت و نُقالن کردنی ست صورتِ مرگ سچون کراهت رفت، آن خود مرگ نیست               

 )4612ـ  4609، ابیات: 7(    
 



  41  ایمان عارفانه از منظر موالنا

 
 

 . اصل تجانس و اجابت دعوت پیامبران4
آوردن به خدا و سایر متعلقات ایمان، اسباب مختلف معرفتی، عاطفی، با آنکه ایمان 

شک یکی از اسباب مهم ایمان ازنظر موالنا، ارادي و انگیزشی خاص خود را دارد، ولی بی
کردن دعوت پیامبران الهی و تصدیق به وجود ت. اگر ایمان دینی را اجابتاس» اصل تجانس«

کردن، بر مبناي تشابهات خداي یگانه و التزام به آن بدانیم که البته چنین است، این اجابت
یابد. موالنا این تشابهات را شده تحقق میعاطفی، روحی و روانیِ میان پیامبران و افراد دعوت

 دهد.موردتأکید قرار می» یا جنسیت تجانس«با عنوانِ 
تجانس یا جنسیت که به معناي اتحاد دو یا چند چیز در جنس است، تعبیري است که  

هاي روحی و روانی او آن را هم براي بیان تجاذب میان نمودهاي طبیعی، هم تجاذب در پدیده
دهند و اي از مردم به دعوت پیامبران پاسخ مثبت میبرد. ازنظر وي سبب آنکه عدهکار میبه

شوند، وجود تجانس روحی و خُلقی است که میان مردم و پیامبران ها میمجذوب شخصیت آن
زنند و به گمراهان و گناهکاران ها سر باز میطوري که آنان که از دعوت آنوجود دارد. همین

ها با گمراهان و گناهکاران نداشتنشان با پیامبران و تجانس آنخاطر تجانسشوند، بهمایل می
گوید که مبناي تجاذب است. موالنا در تعریف جنسیت یا تجانس میاست. تجانس اساس و 

تجانس نوعی نظر است که اگر آن نظر در درون تو نهاده شود، به دنیاي درون دیگري راه «
شوي. خصلتی را که خداوند در درون او سرشته، اگر در جنس او میکنی؛ یعنی همپیدا می

 ): 782، ص: 10» (شديجنس او میسرشت، همدرون تو نیز می
 دیگرـــد ره در همــــکه بدان یابن        چیست جنسیت؟ یکی نوع نظــر   

 چون نهد در تو، تو گردي جنس آن         ق در وي نهان   ـآن نظر که کرد ح
 )2992 – 2993، ابیات :10(

اند، فرشتگان را جنس روح [جبرئیل] و فرشتهرو که پیامبران همگوید: ازآنموالنا می 
اند، میل هر دو سوي باالست. بنابراین جنساند، و به دلیل اینکه باد و آتش همجذب کرده

اي بسته شود و در میان آب حوض یا جویی گذاشته شود، تا قیامت در آب ي کوزهاگر دهانه
؛ زیرا جز از باد و هوا، خالی از هر چیز دیگري است و به دلیل اینکه بادِ درون رودفرو نمی

ها کشد. همچنین چون روح انسانکوزه میل به باال دارد، ظرف خود را هم به سوي باال می
 شوند:جنس با انبیاي الهی است، چون سایه به دنبال آنان کشیده میهم

 مر مَلَک را جذب کردند از فلَـــــــــــک   ـــک          س روحند و مََلـــانبیا چون جن       
 کـــه بُــوَد آهنگ هر دو بر عُلُــــــــــوس آتش اســـت و یــار او           ـبــاد، جن       
 ی نــــــهیــــوض یا جویـدر میـانِ  ح ون ببنـدي تو سر کوزة تــــهــی         ـچ       
 ی ست و در وي باد هســتـکه دلش خال فرو نـآید پســـــــــت          امت اوـتا قی       
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 مَیلِ بادش چون سويِ باال بُــــــوَد           ظرف خــود را هم سوي باال کَشَـــــــد       
 هاستسوي ایشان کَش کشان چون سایه     باز آن جــان ها که جنسِ انبیاسـت            

 )2702ـ 2697، ابیات: 8( 
شود. در این نظریه ي فلسفیِ ایمان، ایمان با علم و معرفت فلسفی تعریف میدر نظریه 

اند و مؤمنان کسانی هستند که معرفت عقلی و استداللی کافی براي ایمان را تحصیل کرده
عنوان نمونه شیخ مفید اند؛ بهاند و به این معرفت دست نیافتهکفار کسانی هستند که جاهل

هیچ عارف به خدا و رسول کافر نیست و هیچ جاهل به خدا و رسول «نویسد: باره مییندرا
نشان  مؤمن نیست. اگر جایی کفر کسی براساس اصولی که داریم معلوم شد، خود به مالزمه

کرد و این دهد که او معرفت به خدا نداشته است؛ اگرچه به زبان اعتراف به وجود او میمی
که موالنا در )، درحالی119، ص: 13» (د که عارف به خدا و رسول استکرخود وانمود می

کشد. درتلقی تصویر میآوردن افراد را بهي خود، گویی وضعیت ایمانی و چگونگی ایماننظریه
ي او ایمان در فضاي فکري و روحی خاصی که او از آن به تجانس و جنسیت یاد عارفانه

معرفت، نقش صفات مثبت و منفی درونی و خصوصیات  یابد و افزون برکند، تحقق میمی
روحی و روانی افراد که خود به میزان فراوانی متأثر از وضعیت اجتماعی جامعه است، نادیده 

شود. افزون بر این موارد، معرفت عقلی و استداللی یادشده، با فرض تحقق، علت انگاشته نمی
بسا این ایمان نیز تحقق پیدا کند. چهي تحقق ایمان نیست، تا به صرف حصول آن، تامه

ي کفرها معرفت براي کسانی حاصل شود، ولی ایمان تحقق نیابد، زیرا اگر نگوییم همه
ها چنین است و در قرآن سرزنش اصلی متوجه کسانی جاحدانه و آگاهانه است، ولی اغلب آن

نه و از روي ناآگاهی. این است که جحد و انکار آگاهانه و عالمانه دارند، نه جحد و انکار جاهال
حقیقت با اذعان به تساوي معرفت یادشده با ایمان و ترادف کفر با جهل سازگار نیست. خداي 

اسرائیل را از روي جحد و انکار آگاهانه و تعالی انکار حقانیت حضرت موسی (ع) از سوي بنی
وَ استیقنتها انفسُهُم ظلمًا وَ جَحَدُوا بها «کند: جویی آنان معرفی میبه سبب ستمگري و برتري

ایمان توصیف ي روشنی از عالمانِ بیطور شیطان را نمونه)، و همین14، حجرات، 1» (و عُلُواً
). ازنظر موالنا نیز شیطان [ابلیس] علم داشت، 34؛ همان، بقره، 14و 12، اعراف، 1کند (می

 ولی عشقِ دین نداشت؛ به همین دلیل کافر خوانده شد، نه مؤمن:
 م پرست و عبرتی گیر از بِلیسک        ر باشد نفیس   ــز اگــر را نیـــپُرهن

 ن ـــاو ندیـد از آدم اال نقشِ طی        علم بودَش، چون نبودش عشقِ دین  
 )260ـ 259، ابیات: 10(
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 . ایمان و معجزه5
ازنظر موالنا اظهار معجزات از سوي پیامبران و دیدنِ معجزات و کرامات از طرف مردم، 

طور که گفتیم، آنچه موجب ایمان سببِ ایمان حقیقی یا سبب اصلی ایمان نیست، بلکه همان
شوندگان به آن کنندگان به ایمان [پیامبران] و دعوتشود تجانس روحی میان دعوتمی

النا معتقد است که بوي جنسیت است که موجب جذب صفات مشترك [عموم مردم] است. مو
که بوي شود. کارآیی معجزات فقط در این حد است که دشمن را مقهور سازد، درحالیمی

 بردگی است: تجانس براي ایجاد دل
 ذب صفاتـبوي جنسیت کند ج    وجب ایمان نباشد معجزات   ـــم 
 بردن است وي جنسیت پیِ دلبـ    معجزات از بهر قهر دشمن است    

 )1177ـ 1176، ابیات: 10(
بنابراین اثر معجزات در این حد است که شخص مخالف را مقهور و ساکت کند و از 

ي تسلیم روحی و روانی و پذیرش ي مجادله بازدارد، ولی از اینجا تا رسیدن به مرحلهادامه
ي کسانی النی در پیش است؛ زیرا همهنامیم، راهی طوقلبی حقانیت انبیا که آن را ایمان می

ي اندکی کردند، ولی عدهها را مشاهده میکردند، معجزات آنکه در زمان پیامبران زندگی می
گی دبربستگی و دلبردگی است و این دلبستگی و دلآوردند. ایمان دلها ایمان میبه آن

آنان که «ها. شناخت عقالنی آن ریشه در اوصاف و حاالت روحی و روانی افراد دارد، نه صرفاً
اند، معیارشان در شناخت حقانیتِ رجال الهی رؤیت خوارق عادات نبوده و حقیقتطالب

، ص: 10» (نیست، بل اخالق نکو و خصال پسندیده بهترین معیار شناخت حق و باطل است
شود نه میآنچه موجب ایمان حقیقی و ارادات صادقا«اند: اساس برخی نیز گفته). براین344

 و ظهور کرامات. ي تجانس ذاتی ما بین رهبر و رهرو، و مرید و مراد است، نه خرق عادتجاذبه
اکثر معجزات انبیا براي قهر و ارعاب منکران و دشمنان بوده است، دوستان حقیقی از معجزه 

معجزه ). بنابراین ازنظر موالنا معجزه موجب ایمان نیست، بلکه 298، ص: 18نیاز بودند (بی
صرفاً دلیلی اقناعی است، نه برهانی عقلی؛ هرچندکه اگر معجزه را ازقبیل براهین و دالیل 

تنهایی در تحقق ایمان حقیقی و شهودي قاطع عقلی هم بدانیم، ازنظر موالنا چنین دالیلی به
با  تر شناخت راه پیدا کند و نیزکه این دلیل به مراتب عالیحال، درصورتیکافی نیست. بااین

تواند ایمان هاي مناسب روحی و روانی افراد [اصل تجانس و تجاذب] همراه شود، میزمینه
 حقیقی را به ارمغان آورد.
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 . موانع ایمان6
طور که تحقق و تقویت ایمان مرهون وجود اسباب و عواملی چون میل و معرفت همان

نیافتن ایمان یا هاست، تحققآنهاي مثبت اخالقی در ها و زمینهفطري، تجانس روحی انسان
اي که از ایمان تضعیف ایمان نیز به اسباب و عواملی خاص وابسته است. موالنا مطابق با تلقی

ي رذائل اخالقی را دربرگیرد. تواند همهداند که میدارد، مانع اساسی آن را اهواي نفسانی می
کند و معتقد است تا زمانی که می کردنِ ایمان درونی دعوترو مخاطب خود را به تازهازاین

کردن پذیرد. بنابراین تازههواي نفس در نهان و باطن آدمی تازه و فعال است، ایمان تازگی نمی
پذیر است؛ زیرا اهواي ي زبان، بلکه با مهارکردن و کنترل اهواي نفسانی امکانایمان نه با لقلقه

بندد که جز با شکستنِ این بر ایمان میي دل آدمی را نفسانی مانند قفلی است که دروازه
شود. در مقابل اهواي نفسانی که مانع و عامل سلبی ایمان محسوب قفل، ایمان وارد قلب نمی

 گیرد:شود، تهذیب اخالق که عامل ایجابی ایمان است قرار میمی
 ان!ـــــکرده در نهاي هواي تــازه      ان، نه از گُفتِ زبان   ـن ایمــتازه ک

 کین هوا، جز قفلِ آن دروازه نیست       تا هوا تازه است، ایمان تازه نیست   
 )1079-1080، ابیات: 5(

اند: یکی آنکه مقصود از باره را به دو صورت توجیه کردهبرخی سخن موالنا دراین
ي کرامیان کردن ایمان، تصدیق و اخالص قلبی است و در این صورت، ردي است بر گفتهتازه
شدن اند. دوم آنکه مقصود، قبول دعوت باطنی و آمادهایمان را فقط اقرار به زبان شمردهکه 

براي حصول احکام قلبی باشد؛ زیرا تا وقتی که انسان دعوت باطنی را نپذیرد و دست در 
مؤمن است و این معنی با تعبیر  ،رسد و او به صورتدست پیر ننهد، به ایمان حقیقی نمی

ي نخستین و تر است و چون قبول دعوت باطن که مرحله، مناسب»ایمان کنتازه«موالنا 
منزل اول آن توبه و پشیمانی از گذشته است، همیشه با ریاضت و مجاهدت با هواي نفس 
همراه است و از دگر سوي، ایمان حقیقی مستلزم اطاعت فرمان خدا و پیغمبر و پیر است، 

هاي شهوانی باشد به صفت ایمان حقیقی پس بالطبع کسی که مطیع هواي نفس و آرزو
گیرد شود و تا هواي نفسانی تازه و نیرومند باشد، تعظیم و محبت در دل قرار نمیمتصف نمی

جهت موالنا تبعیت هوا و آرزوي کند و بدینو ایمان به تمام نیرو و قدرت بر دل حکومت نمی
 ).415، ص: 14شمارد (نفسانی را با ایمان منافی می

گره داشته باشد تا نوایی از آن برخیزد، درون باید درونی خالی و بی» ساز«طور که همان 
مؤمن نیز باید از هوا و هوس و رذائل اخالقی، مانند حقد، حسد، ریا و شرك خالی باشد تا 

دلیل همیني هستی خوش بنوازد؛ بهالیقِ موهبت الهی [ایمان] شود و در دستان نوازنده
نوازد. مؤمن نیز نهد و دیگر با آن نمیشود، نوازنده آن ساز را فرومیر میوقتی درونِ ساز پ
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شدن و نباید درون خود را از مشتهیات و امور دنیوي پر کند. بنابراین موالنا مردم را به خالی
کند تا ساز وجودشان اهللا] دعوت میها و تعلقات دنیوي [ماسويي نفس از هواها و هوستخلیه

 نوا شود:وشاز دم الهی خ
 ر استــگاي نالهیـــان خــالــدر زم      ون پیمبر گفت مؤمن مِزهَر است   ـچ

 پُر مشو که آسیبِ دست او خوش است       چون شود ُپر، مطربش بنهد ز دست   
 )4214ـ 4213، ابیات:  10(

 نرعُفَ. تکبر و ت1َ. 6
» رودسبب تفرعن از میان میایمان به «تکبر و تفرعن مانعی دیگر براي ایمان است. 

جویی از پذیرش خداي موسی سر باز طور که فرعون با علو و برتري). همان610، ص: 11(
گرداند. براي نیل به ایمان زند و روي از آن برمیصفت نیز از ایمان سر باز میزد، انسان فرعون

ي دل ور بستیزد تا خانهبینی و غرعارفانه انسان باید با صفت بسیار مذموم و مهلک خودبزرگ
تواند از اغیار پاك شود و جایگاه ایمان و خداخواهی و خداگرایی شود؛ زیرا آدم خودبین نمی

خدابین باشد. به تعبیر موالنا آدمی براي نیل به ایمان باید به خداي موسی و حقانیت موسی 
 کردن و تکبر آبروي ایمان را نریزد:پناه ببرد و با فرعونی

 )781، بیت : 5آبِ ایمان را ز فرعونی مریز (          موسی و موسی گریز  از خداي 
که در مقابل تکبر و تفرعن، خودیابی و تواضع از عوامل ایجابی ایمان خواهند بود. چنان

کسانی که خویشتن را در زیان » الذین خَسِروا أنفسَهم فهُم الیؤمنونَ«فرماید: خداوند می
 ).12، انعام، 1آورند (نمیافکندند ایمان 

 . ظاهرگرایی2. 6
ازنظر موالنا در موضوع ایمان نباید گرفتار ظاهرگرایی شد. حقیقت ایمان را باید در خود 

ي تکلف در اعمال و رفتار و کلیهمحقق کرد. تنها در این صورت است که این حقیقت، بی
ل ظاهري و رفتارهاي شود، در صورتی که صرف اعماحرکات و سکنات انسان ظاهر می

زند، هیچ حکایتی از رخداد درونی ایمان ها از انسان سر میاي که در برخی موقعیتریاکارانه
که لفظ مؤمن که از حروف میم و واو و دهد، چناننخواهد داشت، بلکه از فقدان آن خبر می

ي درون پاك کنندهخود شرافتی ندارد، مگر اینکه معرفیخوديمیم و نون تشکیل شده، به
 طور حقیقی ایمان داشته باشد:آدمی باشد یا براي تعریف نفس و ذاتی وضع شده باشد که به

 لفظ مؤمن جـز پی تعریف نیست             میم و واو و میم و نون، تشریف نیست 
 ) 292، بیت: 5(

م جاي گاه اسداند، ولی ازنظر او هیچموالنا با آنکه هر اسمی را حاکی از یک مسمی می
 کند:نیاز نمیگیرد و انسان را از مسمی [حقیقت] بیمسمی را نمی

 هیــــچ نامی بی حقیقت دیـده اي؟            یا ز گاف و الم گُل، گُل چیــده اي؟؟       



  فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز  46

 مَه به بـاال دان، نه اندر آبِ جُـــــــو  وانـدي رَو مسمَّی را بجـــــو         ـاسم خ       
 خود را ز خود هین یکـسري نپاك ک  ام و حرف خواهی بگـذري         ـــــر ز نگ       
 همچــــــو آهن ز آهنی بی رنگ شو          در ریاضت، آینۀ بی زنگ شـــــــــو       
 خویش را صافی کن از اوصاف خویش           تا ببینی ذاتِ پاك صاِف خویــــــش       
  بـی کتــاب و بی مُعید و اوستــــــا       علــــــــوم انبیا    بینـــــی اندر دل،  

 )3461ـ  3456، ابیات: 5(
 . شیطان3. 6

ها و نیز ها و زشت نشان دادنِ زیباییهاي شیطان و زیبا نشان دادن زشتیکاريوارونه
ایمان و در  هاي او در درون آدمی و ایجاد غفلت در او و دعوت به دنیا، از موانعکاريوسوسه

اند. ي ایمانکنندهکننده و سپس زائلبودن ایمان در اشخاص، از عوامل تضعیفصورت محقق
 گوید:باره میموالنا دراین

 ولــخرد با ُملک دنیا دیو غمی        عقل و ایمان را از این طفالن گُول    
 که خَرَد ز ایشان دوصد گلزار را         ردار را   ــــد مُــچنان زینت دهآن 

 )994 -993، ابیات: 10(
 دارد:داري بازمیي رنج و فقر و درویشی، انسان را از ایمان و دینشیطان با وعده

 در ننهادـدیـــــو، بانگت، برزند ان تـو چه عزمِ دین کنی با اجتـــهاد                   
 که اسیــــر رنـج و درویشی شوي          که مرو زآن سو بیندیش اي غـوي!         
 بی نــــــوا گردي، ز یاران، وابُـري             خـــــوار گرديّ و پشیمانی خوري     
 ــنریزي در ضـاللت از یقیــــواگُن             تــــــو ز بیم بانک آن دیو لعیــ     

 )4329ـ 4326، ابیات: 7( 
) که خود یکی از موانع اساسی 412، ص: 11» (شیطان استي حسادت کمترین آموزه«

 آید:شمار میایمان به
 جانشان شاگردِ شیطانــان شــدهکافران، همجنس شیـــطان آمـده                     
 دیده هايِ عقل و دل بر دوختـــهد هزاران خوي بد آموختــــــه               ـص     
 آن حسد که گردنِ ابلیـــــس زد   به زشتی آن حسد             کمترین خُوشان      
 زآن سگان، آموختــۀ حِقد و حَسَد               که بخـــــــواهد خلق را مُلکِ اَبَد      

 ) 2677- 2674 ، ابیات:8( 
 

 گیري. نتیجه7
اي شهودي و مستقیم است. از نگاه ي موالنا، ایمان باوري قلبی و تجربهاز منظر عارفانه

اي اي کامل و شایسته براي شناخت خدا و حصول رابطهاو معرفت نظري و فلسفی طریقه
مستقیم و مستلزم تحقق ایمانی شاهدانه نیست. با آنکه ایمان در گفتار و اعمال ظاهري ظهور 
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توان ایمان را که میل و معرفتی شهودي و درونی است، صرفاً به کند، ولی نمیو بروز پیدا می
ي نخست، بر بستر گفتارها و اعمال ظاهري فروکاست. در تلقی عرفانی موالنا ایمان در وهله

روید و سپس با رشد این معرفت و سلوك معنوي به کمال معرفت فطري آدمی به خدا می
شود؛ خت، به معرفتی شهودي و مستقیم از خدا منتهی میرسد و در مراتب برتر شنامی
روست که ایمان عارفانه، ایمانی شاهدانه است. این بدان معنا نیست که ایمان عارفانه به ایناز

هاي روشن عقلی برکنار است، بلکه به این معنا است که پایه و جریان کلی از قلمرو استدالل
دهد. ازنظر موالنا ادراك حقیقت ري و شهودي تشکیل میاصلی در ایمان عارفانه را معرفت فط

پذیر است و با علوم اکتسابی که در امور عادي و مجادالت کالمی فقط با علم شهودي امکان
واسطه نائل شد. او بر توان به دریافت حقیقت و ایمانی بیشود نمیو فلسفی استفاده می

پردازد خداشناسی متکلمانه و فیلسوفانه می قیم، به انتقاد ازتمبناي خداشناسی شهودي و مس
کند. فیلسوف فقط از راه مصنوع بر تعبیر می» افزون بر وسائط«خم یا وو آن را راهی پرپیچ

که افزاید، درحالیکند و در اثبات صانع، هرچه بیشتر بر دالیل و وسائط میصانع استدالل می
اي مستقیم برقرار دارد تا با خدا رابطهمیدل، برعکس او، وسائط را از میان برصوفیِ صافی

 کند.
ازنظر موالنا ایمان فعلی اختیاري است و تنها در ظرف اختیار و دار دنیا و سراي تکلیف  

شود، ي عرفانی وصال به حق نائل میي حقیقت و تجربهدهد، ولی وقتی مؤمن به مرتبهرخ می
گیرد. تی فراسوي ایمان [و کفر] قرار میاي به نام ایمان نیازي ندارد و در ساحبه واسطه

بنابراین ایمان که یک فعل اختیاري است، تنها در سراي اختیار و تکلیف [دنیا] است که 
بودن آن است که در تلقی مراتبقبول و سودمند خواهد بود. از ویژگی دیگر ایمان، دارايقابل

و براساس حاالت مختلف روحی و داشتنِ قلب که جایگاه ایمان است عرفانی، از راه مراتب
آوردن به خدا و سایر متعلقات ایمان، اسباب رسد. با آنکه ایمانروانی افراد به اثبات می

معرفتی، عاطفی، ارادي و انگیزشی خاص خود را دارد، ولی موالنا بسیاري از این اسباب را در 
وت پیامبران الهی عمدتًا کند. از منظر او اجابت دعجویی میپی» اصل تجانس«اصلی به نام 

یابد. شده تحقق میبر مبناي تشابهات عاطفی، روحی و روانی میان پیامبران و افراد دعوت
رو اظهار معجزات از سوي پیامبران سبب اصلی ایمان نیست، بلکه آنچه موجب ایمان ایناز

 شود، تجانس روحی میان مردم و پیامبران است.می
ها با توان از آن، تضعیف و زوال ایمان نیز اسبابی دارد که میجدا از اسباب تحقق ایمان 

اند از: ترین موانع ایمان عبارتعنوان موانع یا اسباب سلبی ایمان یاد کرد. از منظر موالنا مهم
 توان در اهواي نفسانی ي اصلی همه را میتکبر و تفرعن، ظاهرگرایی و وجود شیطان که ریشه

 شناسایی کرد.
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