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چكيده

عبدالرحيم تاوهگوزى ،مشهور به مولوى كرد و متخلّص به معدوم)١٨٠٦ -١٨٨٢م( ،بدون ترديد از بزرگترين
ّ
شاعران كرد زبانى است كه نه تنها در هنر شاعرى ،بلكه در عرفان و كﻼم و تفسير و حديث نيز از عدا ِد
ِ
دانشمندان روزگار خود به شمار ميرفته است .تجربههاى او در ميدانهاى شعر و كﻼم اسﻼمى ،ميزان
توانمندى او را در اين دو حوزه به خوبى روشن مىكند .او سه منظومه به زبانهاى فارسى ،كردى و عربى
علم كﻼ ِم اسﻼمى سروده است .بيشتر انديشههاى وى برگرفته از كﻼم اشعرى است كه بر اساس حديثى
در ِ
از پيامبر)ص( ،در تعريف ايمان،احسان و اسﻼم ،در منظومههايش تشريح كرده است .اين مقاله كه به
روش توصيفى -تحليلى و با استفاده از منابع كتابخانهاى نوشته شده ،حاكى از انديشههاى كﻼمى مولوى
به ويژه در منظومة عربى ”الفضيلة“ است .نتايج پژوهش نشان از آن مىدهد كه بيشتر باورهاى كﻼمى
مولوى برگرفته از كﻼم اشعرى است و در برخى موارد ،چون :جبر و اختيار ،خﻼفت و امامت ،و كﻼم الهى،
ديدگاههاىِ تا حدودى متفاوت دارد.
واژگان كليدى :مولوى كرد ،كﻼم اسﻼمى ،اشاعره ،معتزله ،اماميه.

اﳌولوي الكرد وآراؤه الكﻼمية
ﲨال أﲪدي )اﻷستاذ اﳌساعد اﳉامعة اﳊرة اﻹسﻼمية ،سنندج(

اﳌلخص

ﻻ ريب أن السيد عبد الرحيم وجوري ،اﳌشهور ﲟولوی واﳌتخلص ﲟعدوم )١٨٠٦ -١٨٨٢م( ،من فحول الشعراء
اﻷكراد .هو ﰲ العرفان والكﻼم والتفسﲑ واﳊديث ،من أبرِز علماء عصره وفريد دهره .تتجلی ﲡاربه ومدی قُ ُدراته ﰲ
ميادين الشعر والكﻼم اﻹسﻼمي .هو أنشد ثﻼثة دواوين نُظمت لكردية والفارسية والعربية ﰲ علم الكﻼم اﻹسﻼمی.
أكثر آراءه الكﻼمية من آراء اﻷشعريﲔ وقد وصفها وفقاً للحديث النبوي اﳌشهور ﰲ تعريف اﻹﳝان واﻹحسان
أخذ َ
واﻹسﻼم .ﲤت كتابةُ هذه اﳌقالة بناءً علی طريقة وصفية ﲢليلية .و إنه مبﲏ علی آراء اﳌولوي الكﻼمية ،خاصة ﰲ
الفضيلة .تشﲑ نتائج البحث إلی أ ّن معظم معتقدات اﳌولوي ،مستمدة من آراء اﻷشعريﲔ و ﰲ بعض آرائه کاﳉﱪ
واﻻختيار واﳋﻼفة واﻻمامة والكﻼم اﻹﳍي وغﲑها .فهناك آراء ﳐتلفة نوعاً ما.
الكلمات الرئيسة :اﳌولوي الكرد ،الكﻼم اﻹسﻼمي ،اﻷشاعرة ،اﳌعتزلة ،اﻹمامية.
 .١پست الكترونيكJahmady52@yahoo.com :
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.١مقدمه
ّ

با پديد آمدن كﻼم اسﻼمى در ميان مسلمانان و فرقهها و ملل و نحل ،اين علم در دورانهاى گوناگون
دستخوش تحوﻻت مختلف شد .صرف نظر از اينكه فرقههايى چون :خوارج ،مرجئه ،معتزله ،اهل
حديث و حنابله ،اشاعره ،ماتريديه ،اماميه و باطنيه در چند قرن ا ّول مبانى نظرى انديشههاى خود را
تئوريزه كردند ،خيلى به طول نيانجاميد كه هريك از اين فرقهها نيز خود ،به فرقههاى ديگر منقسم

شدند و تا اواخر قرن پنجم هجرى ،بر مبناى كتابهاى ملل و نحل ،بيش از هزار فرقة كﻼمى را ميتوان
احصا كرد .تولد اين فرقهها در ميان مسلمانان تا حدودى بنا به دﻻيل تاريخى و تنوع فكرى انسانها،
اجتناب ناپذير بود.
كﻼمى ديگر ،جز اشاعره نداشته باشيم ،مىبينيم كه
اگر ما در اين نوشتار ،كارى به فرقههاى
ِ
همين فرقه ،خود در طول سدهها ،تحوﻻت مختلفى به خود ديده است .ابوالحسن اشعرى)متوفى به
سال  ٣٣٠هـ( ،بنيانگذار مكتب اشعرى ،سه دورة فكرى داشته است .در ابتدا به دليل قرابت با ابوعلى
جبايى)٢٣٥ -٣٠٣هـ( ،به مكتب معتزله پيوست .او پس از سالها معتزلى بودن ،در مناظراتى كه با
ناپدرى خود )جبايى( داشت و نيز خوابى كه به پيامبر ديده بود )امين (٢٠٠٥ ،از اعتزال برگشت
و انديشههاى حنابله را پذيرفت .كتاب ”اﻻبانه عن اصول الديانه“كه در آن از انديشههاى امام احمد
بن حنبل دفاع مىكند ،مربوط به اين دوران است .ولى خيلى زود متوجه اشتباهات حنابله و اهل
حديث شد و از آنان فاصله گرفته ،مكتب خود را كه بعدها به نام خودش )اشعرى( شهرت پيدا كرد،
پديد آورد .كتاب ”اللمع فى رد أهل الزيغ والبدع“ اثرى است كه در آن افكار و انديشههاى جديد
خود را به بحث گذاشت .اين اثر كه به نظر ميرسد ،آخرين اثر تأليفى ابوالحسن اشعرى باشد ،حاوى
مطالبى چون :ذات و صفات ،افعال بارى ،رؤيت الهى ،كﻼم الهى ،قضا و قدر ،استطاعت و معاد و نبوت
است .او در كتاب اللمع ،غالب ًا ،براى گزارههاى فكريش ،هم از استدﻻلهاى نقلى بهره مىگيرد و هم
از استدﻻلهاى عقلى.
نكتة جالب توجهى كه هست ،اين است كه پس از تئوريزه شدن مكتب اشعرى در جهان اسﻼم،
از طرفى مكتب اعتزال به شدت روى در سراشيبى نهاد و در برخى آثار كﻼمى تكفير شدند .از طرف
ديگر با پديد آمدن شخصيتهاى مهم و ذى نفوذى در اين مكتب ،خود دستخوش تحوﻻتى شد.
در يك بررسى كلى ،و بر مبناى نظر نگارنده ،مكتب اشعرى در جهان اسﻼم ،با پديد آمدن محمد
بن عبدالوهاب)١٧٠٣-١٧٩٢م( ،در عربستان و بنياد نهادن فرقة منسوب به خودش)=وهابيت( ،به
دليل مخالفت كﻼم و فلسفه با مبانى نظرىِ اين فرقه ،كﻼم اشعرى شكست فاحشى خورد .در ايران
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نيز ،با پديد آمدن سلسلة صفويه در سال ٩٠٧هـ ،مكتب اشعرى جايگاه خود را از دست داد .با وجود
اين دگرگونىهاى مختلف ،اين تفكر در برخى نواحى هنوز پيروانى داشت و آثارى در دفاع از مكتب
اشعرى نوشته ميشد .يكى از نواحيى كه هم تشيع و هم تفكر محمد بن عبدالوهاب كمتر توانست
در دورانى بر آنجا تأثير بنهد ،كردستان به طور كلى بود .از اين روى ،در كردستان ،بودند كسانى
كه هنوز در فضاى افكار اشعرى نفس مىكشيدند و آثارى در دفاع از او نوشتند .براى مثال :احمد
خانى) ،(١٦٥٠ -١٧٠٦موﻻنا خالد نقشبندى) ،( ١١٩٣ -١٢٤٢شيخ مهاجر) ،( ١٢١١ -١٣٠٥شيخ
احمد سليمانى) ،(١٢٠٨-١٣٠٥و مولوى كرد) ١٨٠٦ -١٨٨٢م( را ميتوان نام برد.
مولوى كرد ،سه كتاب در علم كﻼم با نامهاىِ ”فوائح“ به زبان فارسى” ،عقيدة مرضيه“ به كردى
و ”الفضيله“ به زبان عربى ،در قالب نظم سروده است .اين سه اثر كه مدتها در كردستان ،به طﻼب
علوم دينى تدريس مىشد ،مهمترين آثارى هستند كه در كﻼم اشعرى در اين جغرافيا و مقطع
زمانى آفريده شدهاند.
نويسنده در اين نوشته ،قصد دارد با خوانش كتاب الفضيله ،نگاهى توصيفى-تحليلى به آن كرده
مهمترين انديشههاى او را بازنمايد.

 ١-١پيشينه
مولوى كرد ،از شاعران و عالمان پرآوازة كرد در دو سده پيش است .آثارى كه از او به جاى مانده،
ميزان توان او را در هنر شاعرى و علوم اسﻼمى به ويژه علم كﻼم آشكار مىكند .كسانى كه به
مولوى كرد و آثار او پرداختهاند ،گرچه اندكند ،اما همان اندكها نيز بيشتر به ديوان شعر هورامى او
پرداختهاند .و كمتر به آثار ديگر او ،به ويژه منظومههاى كﻼمى پرداختهاند .اگر ما پژوهشهايى كه
بر روى ديوان هورامى مولوى كار شده را در نظر نگيريم ،تا آنجا كه نگارندة اين سطور با استقراء
جستجو كرده ،هيچ كتاب مستقلى ،جز كتاب نگارندة اين مقاله با عنوان” :انديشههاى كﻼمى مولوى
كرد“ چاپ شده به سال  ،١٣٩١يافت نشد .محمد على خالديان نيز در همايش بين المللى ادبيات
كردى دانشگاه كردستان به سال  ،١٣٨٩در شش صفحه فهرست وار به تمامى مسايل كﻼمى مولوى
كرد پرداخته است .همچنين احمدى)=نويسنده اين مقاله( ،به صورت تطبيقى انديشههاى كﻼمى
موﻻنا جﻼل الدين و مولوى كرد را با هم بررسى كرده و آن را دوفصلنامه ادب نامة تطبيقى ،سال
اول ،شماره اول به سال  ١٣٩٣چاپ و منتشر كرده است كه اختصاص ًا به مسألة جبر و اختيار با
نگاهى تطبيقى پرداخته است .ﻻزم است اشاره شود كه مﻼ عبدالكريم مدرس كتاب الفضيله را شرح
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مبسوزى به عربى كرده و آن را تحت عنوان”الوسيله فى شرح الفضيله“ چاپ و منتشر كرده است.
اين است كه پژوهشهاى بسيار اندكى بر روى آثار كﻼمى مولوى كرد صورت گرفته است...

 ٢بحث و بررسى
 ١-٢علم كﻼم و موضوع آن
علم كﻼم ،يكى از علوم مستدل و يقين بخشى است كه الهيون با تمسك بدان ،عقايد و باورهاى
دينى خود را هرچه محكمتر و استوارتر ميپذيرند و در برابر شبهههاى معاندان و دشمنان خود ،با ارائة
براهين استوار و دﻻيل محكم از عقيده و باور خود دفاع مىكنند و به بطﻼن نظر مخالف ميپردازند.
»علم كﻼم ،در واقع ،علمى است كه آدميان با استفاده از آن به اثبات عقايد دينى خود ،با ارائة حجتها
و دفع شبههها اقتدار مىيابند« )ايجى .(٣١ :١٩٧٧ ،به عبارت ديگر و تعريف مناسبتر اينكه» :علم
كﻼم ،آگاه شدن به امورى است كه انسان با داشتن آن در اثبات عقايد خود براى ديگران و ملزم
كردن آنان بدان اعتقاد ،از طريق ادله و رد شبهههايى كه پيرامون آنها مطرح شده است ،توانايى كامل
به دست ميآورد« )بدوى.(٤٠ :١٣٧٤ ،
در رابطه با موضوع اين علم ،با مطالعة كتابهاى قديم و جديد كﻼمى به دو رأى بر مىخوريم:
عدهاى قايل هستند كه علم كﻼم موضوعهايى معين دارد و عدهاى اساساً علم كﻼم را علمى
بﻼموضوع ميدانند .تفتازانى و ايجى ،موضوع علم كﻼم را قضايايى معلوم ميدانند كه اثبات عقايد
دينى بدان متعلق است)تفتازانى٩ :١٣٧٦ ،؛ نيز همو١٦٧ :١٩٩٧ ،؛ نيز ايجى .(٣١ :١٩٩٧ ،در مقابل
اين استدﻻلها ،برخى از متكلمان معاصر ،علم كﻼم را علمى بﻼموضوع مىدانند .به طور خﻼصه ،دﻻيل
آنان اين است كه :چون شبهاتى كه توسط معاندان در دين ايجاد مىشود ،در زمانهاى گوناگون به
شكلهاى مختلفى بروز و نمود دارد و از طرفى مباحث كﻼمى هم گاهى به نسبت اين فراز و فرودها
به گونههاى مختلفى ظاهر مىشوند ،پس نميتوان موضوع خاصى براى آن در نظر گرفت)ر .ك:
مطهرى ٢٢ :١٣٦٩ ،و :سروش.(٦٥ :١٣٧٧ ،
بﻼموضوع بودن علم كﻼم ،نظرية جديدى است و در ميان متكلمان جديد به دليل ورود ديدگاهها،
رويكردها و فلسفهها و نظريههاى جديد پديد آمده است .وگرنه در كتابهاى قديمى متكلمان گذشته
مسايل علم كﻼم ،موضوعاتى مشخص و معين است كه غالب ًا با تحشيه و تعليق و تبيين بيشتر ،همان
مباحث پرورده مىشود .مولوى كرد نيز در هر سه منظومة كﻼمى خود ،به موضوعهاى معين علم
كﻼم بر مبناى كتابهاى كﻼمى كﻼسيك مقيد است و هر سه كتاب را در شرح بخشى از حديث

دوره اول ،شماره اول ،زمستان و بهار ۸۵ ١٣٩٨

دو فصلنامه پژوهشنامه ادب اسﻼمى

پيامبر)ص( به نظم درآورده است .اين حديث كه از حضرت عمر شنيده شده ،موضوعات مختلفى را
در بر ميگيرد .شخصى در كسوت آدميزاد بر پيامبر)ص( وارد ميشود و از او پرسشهايى ميپرسد .از
جمله ،تعاريف” :احسان“” ،ايمان“” ،اسﻼم“ و ”روز قيامت و نشانههاى آن“ را از پيامبر سؤال مىكند.
پيامبر در تعريف ايمان ميفرمايد ...» :أن تؤمن باﷲ و مﻼئكته و كتبه و رسله و اليوم اﻵخر و تؤمن
بالقدر خيره و شره« .اين بخش از حديث ،مولوى را بدان سو مىكشد تا تعريف ايمان را كه به اختصار
و ايجاز در حديث آمده ،مشبع و مفصل ذكر كند .فصل بندى مباحث كﻼمى مطرح شده در الفضيله،
بجز مباحث نسبتاً مفصل آغاز كتاب كه نصف كتاب را هم به خود اختصاص داده ،بر مبناى همان
حديث به :ايمان به خدا ،ايمان به فرشتگان ،كﻼم الهى ،نبوت ،معاد و قضا و قدر پرداخته است .در
بحث ايمان به خدا ،مباحث ديگرى چون :صفات خدا ،افعال الهى ،حسن و قبح اعمال و رؤيت خدا
مطرح ميشود.

 ٢-٢ايمان به خدا

عربى ”الفضيله“ به تفصيل به برخى مباحث فلسفى عميق پرداخته است كه ما آن
مولوى در منظومة
ِ
مباحث را نه در فوائح ميبينيم و نه در عقيده المرضيه .برخى از اين مباحث طرح شده در الفضيله،

حقايق اشياء و ثبوت آن ،تقسيم علم به تصور و تصديق ،كليات خمس ،اقسام تصور و تصديق ،اسباب
علم ،دليل و اقسام آن ،وجود و ماهيت ،قدم و حدوث ،وحدت و كثرت ،علت و معلول ،دور و تسلسل،
مقوﻻت عشر و نقد بعضى از آراء فﻼسفه است .اين مطالب به استثناى بحث وجود و ماهيت و نظريات
گوناگون درباب آنها در عقيده المرضيه كه تعداد ابيات آن از فضيله هم بيشتر است وجود ندارد .به
طور كلى در يك مقايسة اجمالى و مختصر ،دو منظومة فضيله و عقيده المرضيه در نسبت با هم
داراى نواقص و كاستىهايى هستند .كتاب فضيله رنگ و بوى فلسفى دارد .و مباحث فلسفى بيشتر
در استخدام مباحث كﻼمى قرار گرفته است.
مولوى در آثار كﻼمى خود پس از تحميديه و درود و سﻼم بر پيامبر)ص( به تعريف ايمان
ميپردازد و متناسب با اعتقادات اشعرى ،ايمان را تعريف مىكند .همان طور كه اشعرى ايمان را
تصديق و پذيرش قلبى ميداند ،مولوى نيز به همان تعريف بسنده مىكند:

أيه ــا الن ــاس اعب ــدوا ربك ــم
العب ــاد

لتعب ــدوه
ﰒّ
م ــن غ ــﲑ إﳝ ــان و م ــا اﻹﳝ ــان

ه ــو ال ــذي خلقك ــم ربّك ــم

ش ــجرة

مثم ــرة

اﻹ دة

تصديقن ــا القل ــﱯ و اﻹذع ــان
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ب ــكل م ــا يعل ــم أن ج ــاء ب ــه

ض ــرورة بينن ــا م ــن رب ــه

لش ــهادة

شــرط كمــا رجــح ج ﱡل الســادة

تلف ــظ الق ــادر

)مولوى(٣٤-٥٤ :٢٧٩١ ،

ترجمه :اى مردم! پروردگار خود را عبادت كنيد .او كسى است كه شما را آفريده تا او را عبادت
كنيد .عبادت خدا درخت پر ميوهاى است .اما اگر بدون ايمان و معرفت باشد ،ماية هﻼك و نابودى
است .ايمان نيز تصديق قلبى و اذعان)=اقرار( به ”ما جاء به النبى“ است .همان گونه كه بزرگان
اشعرى گفتهاند ،اقرار ]جزو ركن ايمان نيست .بلكه[ شرط آن است.
مولوى اگرچه در تعريف ايمان ،اقرار را نيز به شرط ميگيرد ،اما همان گونه كه در جاى ديگر
بدان اشاره كرده ،مقصود از اذعان و اقرار ،اجراى احكام اسﻼمى بر مؤمن است وگرنه تعريف ايمان
همان تصديق قلبى است .اين مطلب را نيز مﻼ عبدالكريم مدرس در حاشية همان ابيات گفته
است كه به شرط گرفتن اقرار ،براى ورود به اسﻼم و تسليم شدن است و ايمان همان تصديق
است)مدرس.(٤٥ :١٩٧٢ ،
مولوى در ادامة مطالب خود در مورد ايمان به چهار مطلب ديگر اشاره مىكند ،اما به نظريهها
نمىپردازد و به تفصيل آنها را نمىكاود .اين نظريهها موارد ذيل هستند:
ازدياد و نقصان ايمان ،ايمان حادث است يا قديم ،ايمان بسيط است يا مركب ،آيا لفظ ان شاء
اﷲ )استثنا( در ايمان ﻻزم است يا خير)مولوى٤٨ :١٩٨٨ ،؛ نيز :مولوى .(٤٦ :١٩٧٢ ،از نظر مولوى
ايمان به سه شكل حاصل مىشود :كشف ،استدﻻل و تقليد .اين سه شيوه كسب البته معتبر است
و شخص را مؤمن مىكند:

ـب بع ـ َد الفضـ ِـل والتأييــد
يكسـ ُ

من كشف ،أو برهان أو تقليد

)مولوى(٥٤ :٨٨٩١ ،

ترجمه :ايمان ،پس از فضل و تأييد الهى ،از طريق كشف ،استدﻻل و يا تقليد حاصل مىشود.
البته مولوي ،ايمان تقليدى را آن گونه كه ايمان كشفى و استدﻻلى مىپذيرد ،پذيرا نيست:

ـول أكثــر الفحــول:
و اختــﲑ قـ ُ

امتنــع التقلي ـ ُد ﰲ اﻹصــول

ترجمه :البته بيشتر علماى بزرگ ،تقليد را در اصول عقايد جايز نمىدانند.

)همان(٤٥ :

دو فصلنامه پژوهشنامه ادب اسﻼمى

دوره اول ،شماره اول ،زمستان و بهار ۸۷ ١٣٩٨

١-٢-٢صفات الهى
در اصطﻼح علم كﻼم ،هر چه َع َرض و قائم به ديگرى باشد ،مانند سفيدى ،كه قائم به خود نيست
بلكه قائم به جسم است ،صفت است .صفت در برابر ذات خدا است و ذات خدا چيزى است كه قائم
به نفس خود باشد .مانند :جسم)مصاحب :١٣٨٧ ،ذيل صفت؛ نيز :پاكتچى :١٣٧٧ ،ج .(٦١٨ :١اگر
لفظى دﻻلت بر صفت تنها بكند بدون در نظر گرفتن صفتى براى او ،اسم است .پس ،علم ،اراده،
قدرت ،و حيات ،صفات خداوند هستند و عالم و مريد و قادر و حى اسماء او .به طور كلى سه نظر در
مورد صفات حق تعالى وجود دارد :نظر اشاعره ،نظر معتزله و حكماى اسﻼمى .در اينكه خداوند داراى
صفات است اختﻼفى ما بين متكلمان ،چه اشاعره و چه معتزله وجود ندارد .اما در كيفيت استحقاق
بارى تعالى به اين صفات ،و ارتباط آنها با توحيد ،اختﻼف نظر و عقيده وجود دارد .معتزله مىگويند:
هرگاه بگوييم خدا عالم است ،ذات و صفتى را قايل شدهايم ،اگر اين صفت را معنايى زائد بر ذات
خداوند بدانيم به اين معنى كه بگوييم آن صفت ،چيزى غير از ذات است و در عين حال قديم است،
از توحيد دور شدهايم و به تعدد قدما گرائيدهايم )احمديان .(٣٠٢ :١٣٨١ ،اين است كه مخالفان
معتزله گاهى آنها را معطله ناميدهاند و گفتهاند كه معتزله با اين باور ،صفات خدا را تعطيل كردهاند.
اشاعره بر خﻼف معتزله معتقدند كه صفات خداوند قائم به ذات اوست .به اين معنى كه صفات ،نه
ذات اوست و نه غير او)ﻻ هو و ﻻ غيره( )اشعرى٨٨ :١٣٦٢ ،؛ نيز :همو١١٣-١٢١ :١٩٩٠ ،؛ نيز :همو،
 .(١٧-٣١ :١٩٥٥نكتة ديگرى كه در مورد اشعره ﻻزم است گفته شود اين است كه آنان صفات
خدا را قديم ميدانند .حكما و فﻼسفه نيز از عينيت صفات و ذات سخن گفتند)دادبه.(٢٤٤ :١٣٧٣ ،
مولوى نيز در منظومههاى خود به تفصيل در مورد صفات خداوند بحث كرده است .او هم نظر
خود را راجع به عينيت يا عدم عينيت ذات و صفات گفته است و هم به تقسيم صفات خداوند به
ذات و فعل و يا سلبى و ثبوتى اشاره داشته است .بر مبناى نظر مولوى ،اسماء و صفات خدا قديماند
و خارج از درك آفريدهها.
مولوى به برخى از صفات سلبى خداوند اشاره مىكند .صفات سلبى ،صفاتى هستند كه ضد
آنها از خداوند سلب مىشود و شامل پنج صفت :قديم )حادث نيست( ،وحدانيت )شريك ندارد(،
مخالف با حوادث )شبيه چيزى نيست( ،بقاء )عدم در او راه ندارد( ،قائم به ذات خود )جوهر و جسم
و عرض نيست(:

و ﲬســها ســلبية تفصيلَهــا
ِقدمــه بقــاءه فــی قدســه

مــن قولنــا اﲰعــوا و عــوا دليلَهــا
قيامــه

بذاتــه

و

نفســه
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خﻼفــه

لســائر

الــذوات

وحدتــه ﰲ حجــب اﳉــﻼل

مــن

الكوائــن

اﳊ ـواد ت

ﰲ الذات و الصفات و اﻹفعال
)مولوى(٥٧٤-٧٧٤:٢٧٩١ ،

ترجمه :پنج صفت از آنها سلبى هستند كه ﻻزم است بشنويد و آنها را به خاطر بسپاريد .قديم
بودن و ماندگارى و قائم به ذات خود بودن ،مخالف ساير موجودات و حوادث و سرانجام وحدت در
ذات و صفات و افعال.
مولوى در منظومههاى خود در ادامة مباحثى مربوط به صفات خداوند ،به مسألة صفات ثبوتى
ميپردازد .در اين بخش هم مولوى صفات ثبوتى خداوند را به دو دستة صفات ذات و فعل تقسيم
بندى مىكند ،صفات ذات ،صفاتى هستند كه خداوند به ضد آنها متصف نيست .مانند :قادر ،عالم،
حى ،بصير ،سميع و غيره .همچنين صفات فعل ،صفاتى هستند كه خداوند هم به آنها و هم به ضد
آنها متصف است .مانند :رضا و سخط ،رحمت و غضب ،اعزاز و اذﻻل و احياء و اماته )جرجانى ،ذيل
صفت( .او صفات ذات را در چند مرحله بررسى مىكند:

و للمعانــی ســبعها صفــات

علــم و ارادة قــدرة حيــاة
)مولوى(١٩٤ :٢٧٩١ ،

ترجمه :براى افادة معانيى قائم به خدا هفت صفت ثبوتى هست .چهار صفت از آنها ،علم و اراده
و قدرت و حيات است.
مولوى اولين صفتى كه در منظومهها از آن ياد مىكند و آن را امام الصفات ناميده و سبب
صفات ديگرى چون :علم و قدرت و ...مىشود ،حيات ناميده است .حيات در مورد خداوند بدين
معنى است كه او زنده به ذات خود است و از اين لحاظ با همة زندگان ديگر كه قائم به او هستند
تفاوت دارد)مولوى .(٥١٩ :١٩٧٢ ،پس از حيات ،به صفت علم پرداخته است .مطلب بسيار مهمى
كه مولوى دربارة علم خدا بيان مىكند اين است كه علم خدا را مبدأ انكشاف ميداند .بدين معنى كه
علم خدا كاشف است نه موجب و تابع معلومات است يعنى خداوند ميداند كه آدميان با خواست و
اراده و اختيار خود اعمال و افعال خود را انجام مىدهند.
سومين صفت كه مولوى بيان كرده ،صفت اراده است .صفت اراده تابع علم است يعنى هرچه علم
به وجود آن تعلق پيدا كند اراده نيز به آن متعلق ميشود و بﻼفاصله بدون تخلف به وجود مىآيد .در
همين بخش مولوى به بطﻼن رأى فﻼسفه راجع به قدمت ماده و تأثير افﻼك بر سرنوشت آدميان
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مىپردازد و مىگويد :مگر ممكن است كه فلك بتواند ارادهاى داشته باشد )فوائح.(٦٥ :١٩٩٥ ،
چهارمين صفت از صفات حضرت حق ،قدرت اوست .صفت قدرت عامل به وجود آوردن موجودات
است .قدرت تابع اراده است و اراده تابع علم .خﻼصة سخن اينكه قدرت سرچشمة فعل و ترك فعل
است .و هيچ چيزى نيست كه انجام دادن يا انجام ندادن آن بر خداوند واجب باشد .بر اساس سنت
الهى ،خداوند براى انجام كارها آﻻت و اسباب به كار ميگيرد ،اما اگر بخواهد ،على رغم نظر برخى
از فﻼسفه و حكما نيازى به اسباب و آﻻت ندارد)مولوى .(١٩٩ :١٩٨٨ ،در تعلق بستن قدرت خدا
به مقدورات ،حكما و متكلمان نظريات متفاوتى دارند .حكما بر اين باورند كه خداوند براى به وجود
آوردن ممكنات ،مادة قديمياى نياز دارد .چرخش افﻼك هم در جهت آماده كردن مادة ممكنات
است .او به رد نظر حكما مىپردازد و بيان مىكند كه جزئيات يكايك حادثاند و مسبوق به عدم .هر
چيزى كه مسبوق به عدم باشد ،بر مجموعة آن نيز قابل تعميم است .اما نظر متكلمان در اين مورد
اين است كه اراده به عنوان يكى از صفات خدا به مقدورات تعلق مىبندد و نيستى به هستى بدل
مىشود .او در همين راستا در منظومة فضيله به رد فﻼسفه مىپردازد كه معتقدند خداوند اولين
چيزى كه آفريد عقل ا ّول بود و عالم كثرت منبعث از عقل اول جامة هستى بر خود پوشيد .او به
تصريح بيان ميدارد كه خدا هستى را از عدم )نيستى( به عرصة وجود )هستى( آورد:

ﳉملــة الــكل مــن اﳌوجــود
ـدء ،و عنــد غــﲑ
فعنــد بـ ً

للخالــق

اﳌعبــود

مســتن ٌد
اعــم فاحكــم ﲟقــول خــﲑ

)مولوى(٨١٥ :٢٧٩١ ،

ترجمه :خﻼصه ،همة موجودات وابسته به خالق معبود هستند .نزد ما متكلمان ،خدا همه چيز
را از عدم آفريد ،اما غير ما از فﻼسفه و معتزله آن را به گونة ديگرى بيان مىكنند پس نظر كن تا
بهترين قول را برگزينى.
اما اينكه گفته مىشود اراده تابع علم است بدين معنا است كه همان گونه كه علم خدا كاشف
الممكنات است ،ارادة او نيز تابع ارادة آدميان است .بدين معنى كه تا وقتى انسانها اراده نكنند و بر
انجام فعلى تصميم نگيرند ،خداوند هم ارادة آن را نمىكند .بنابراين انسان در انجام افعال خود مختار
است و نه مجبور .صفات پنجم و ششم و هفتم ،سميع و بصير و متكلم است .اين صفات از صفات
ذات خداوندند و از ديگر صفات او چون :علم و قدرت و حيات و اراده جداست .آنچه كه مولوى در
اين بخش بر آن تأكيد مىكند ،اين است كه شنيدن و ديدن و كﻼم خدا با آدميان متفاوت است
و به هيچ وجه به مانند انسانها نياز به گوش و چشم و زبان ندارد و اگر كسى قايل به اين مانندگى
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باشد مشبهه و مجسمه است:

كﻼم بصـ ٌـر و ﻻ يــری
ﲰـ ٌـع ٌ

عقــل ﳍــا شــبهاً وصــاف الــوری

)مولوى.(١٢٥ :٢٧٩١ ،

ترجمه :از ديگر صفات حق تعالى سمع و بصر و كﻼم است .صفاتى كه عقل شبيهى براى آنها
نمييابد و مانند صفات بشرى است.
از ديگر صفاتى كه مولوى اشاره داشته ،صفات فعل است .صفات فعل ،صفاتى هستند كه
خداوند به آنها و ضد آنها متصف است؛ مانند :رضا و سخط ،رحمت و غضب ،اماته و احيا ،اذﻻل و
اعزاز)جرجانى :ذيل واژه( .مولوى صفات فعل را متعلق به اراده و قدرت ميداند و آنها را قديم نميداند.
مث ً
ﻼ زيد را امروز خلق مىكنند و رزق ميدهند ،آن خلق كردن و رزق دادن قديم نيستند؛ اما اگر
بگويى خداى متعال در ازل قدرتى دارد كه زيد را بعد از آن خلق مىكند و رزق مىدهد بدين اعتبار
قدرت ازليه اگر قديمشان بگويى موجه است )مولوى.(٨١ :١٩٩٥ ،
 ٢-٢-٢افعال الهى
مولوى در اين بخش دو مسألة اساسى را مطرح مىكند .يكى غايتمندى افعال الهى و ديگرى نظام
احسن .به طور كلى اشاعره بر اين باورند كه :خداوند در افعال خود هيچ غرضى را دنبال نمىكند ،زيرا
اگر خداوند دنبال غرضى بود نشان دهندة اين بود كه ناقص است و با حصول آن غرض كامل ميشود.
و غايتمند بودن افعال الهى به معناى نياز داشتن ذات تعالى به آن اغراض است )ايجى ،١٩٩٧ ،ج:١
٢٩٤؛ نيز :باقﻼنى .(٥٠ :١٩٨٧ ،ماتريدى براين باور است كه كسانى كه دنبال غرض افعال الهى
هستند ،غرض را با حكمت و مصلحت اشتباه كردهاند .از اين رو آنان در آثار خود قايل به حكمت و
مصلحت هستند و خداوند در آفرينش هر آفريدهاى حكمت و مصلحتى را دنبال مىكند)ماتريدى،
بىتا.(٨١ :
مولوى در منظومة فوائح در دو بيت نظرية اشاعره و ماتريدى را جمع كرده و مىگويد :در افعال
الهى هيچ غرضى نيست و اگر غرض و علتى ندارد در عوض پر مصلحت و پر حكمت است:
در افعالش غرض همچون علل نيست

عبـث را فرصـت و فعل و خلل نيسـت

اگرچـه جملگـى بيعلـت آمـد

ولـى پـر مصلحـت ،پـر حكمـت آمـد
)مولوى.(٠٩ :٥٩٩١ :

دو فصلنامه پژوهشنامه ادب اسﻼمى

دوره اول ،شماره اول ،زمستان و بهار ۹۱ ١٣٩٨

در الفضيله نيز مىگويد:

ﻻ قبــح ،ﻻ ظلــم ،و ﻻعلــة ،ﻻ
فقــدا ُن درك عقلنــا ﳊِكـ ِـم

ـل عــﻼ
غــرض فــی أفعالــه جـ ّ
ﱂ ينـ ِ
ـف حكم ـةَ اﳊِكـ ِـم اﻷعظــم

)مولوى(٤٥٦-٥٥٦ :٢٧٩١ ،

ترجمه :افعال الهى ،نه زشت ،نه ستم ،نه علت و نه غرضى دارد .اما اينكه عقل ما حكمتهاى
افعال الهى را نمىداند به معنى نبودن حكمت در افعال خدا نيست.
مولوى در همين ارتباط به مسألة نظام احسن اشاره دارد و آن را پذيرفته و هيچ اعتراضى به
كارگاه خلقت روا نمىبيند.
اگــر بر چشــم دل ننهادهاى دســت

در امكان نيســت»ابدع« زآنچه شــد هست

ز نظــم و امــر بــى موقــع مقــدس

كــس و از وى ســؤال؟ اﻻ كــه ناكــس
)مولوى(٠٩ :٥٩٩١ ،

مولوى در ادامة بحث از نظام احسن به انكار شرور چون اشاعره مىپردازد و هر نوع شرى را از
هستى نفى مىكند .او مىگويد :خدايى كه بدون هيچ ترديدى مالك الملك و حكيم و عليم و بى
نقص است آنگاه كه دست قدرت از آستين غيب در آورد در عالم ملك و ملكوت تصرف مىكند و
اگر لطف و نعمت يا عنف و نقمت از خود نشان دهد ،همگى فضل و حكمت و عدالت است و از ظلم
و جور و قبح و جهالت منزه است .مگر ممكن است فعل زشت از خداى عليم سر بزند .بنابراين چه
از نظر فعل و چه از نظر حكمت از زشتى و بدى دور است .هستى هم ملك اوست و هرگونه بخواهد
در آن تصرف مىكند.
 ٣-٢-٢حسن و قبح اعمال
در ميان فرقههاى كﻼمى اين نظر وجود دارد كه آيا خوبى و بدى اعمال را عقل مىتواند تشخيص
دهد يا شرع يا هر دو؟ به طور كلى معتزله و اماميه معتقدند كه حسن و قبح افعال ،امرى عقلى است
خواه شارع به آن حكم بكند يا نكند )توسى.(٩٨ :٢٠٠٥ ،
اشاعره ميگويند كه حسن و قبحى كه دربارة آن بحث ميشود ،فقط به وسيلة شرع دانسته
ميشود .به اين معنى كه عقل نمىتواند دربارة خوبى و بدى حكم كند كه در نزد خداوند خوب يا بد
است بلكه هر كارى كه پروردگار جهان به انجام آن امر كرده ،خوب ،و هر عملى كه خداوند از آن نهى
كرده بد است .نيز عقيده دارند كه عقل در حد ذات و از روى انگيزههاى خود در تقبيح و تحسين آن
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عمل دخالتى ندارد .اما معتزله مىگويند :فعل نزد خداوند جهت مقبح و محسن دارد و ناگزير عقل
خوبى راستى كه سودمند است و زشتى دروغ كه زيان آور است )احمديان،
آن را درك مىكند .مانند
ِ
٣٦٨ :١٣٨١؛ نيز :تفتازانى ،١٩٨٩ ،ج .(٢٨٢ :٢ماتريدى كه ديدگاههاى شبيه به اشاعره دارد در اين
مورد ويژه بر اين باور است كه عقل بشرى حسن و قبح بسيارى از امور را مىتواند تشخيص دهد و
حسن و قبح برخى ديگر را نمىتواند دريابد و بايد به سمع و اخبار )شرع( پناه برد )الزين:١٩٨٥ ،
٢٠١؛ نيز :ماتريدى ،بىتا.(٢٢١ :
مولوى به اين عقيده باور دارد كه عقل انسان نمىتواند حسن و قبح اعمالى را تشخيص دهد كه
انجام آن موجب مدح يا ذم خداوند قرار گيرد و در آخرت هم موجب ثواب و عقاب .اما حسن و قبح
اعمالى كه صفت كمال و يا نقص ،چون علم و جهل و يا راستى و دروغ و غيره ،براى عقل انسان قابل
تشخيص است .همچنين عقل مىتواند حسن و قبح اعمالى را كه با هدف و غرض فاعل هم خوانى
داشته باشد ،مانند آماده كردن اسباب رسيدن به مراد و خواسته ،بداند )تفتازانى ،١٩٩٨ ،ج.(٢٨٢ :٤

ﲝس ــن أو قب ــح لفع ــل فاع ــل

فل ــم ﲡ ــد حكمـ ـاً لعق ــل عاق ــل
ن ذا يس ــتوجب الث ــوا

و أن ذا يس ــتوجب العق ــا

م ــا قبّ ــح ﷲ ه ــو القبي ــح

س ـ َـن اﳊُس ـ ُـن و اﳌلي ــح
م ــا َح ﱠ

)مولوى(٥٥٦ :٢٧٩١ ،

ترجمه :نمىتوان با توجه به دﻻيلى كه پيشتر ذكر شد ،عقل عاقﻼن را به عنوان تشخيص دهندة
اعمال حسن و قبحى دانست كه فاعل با انجام آن مستوجب ثواب يا عقاب گردد .بنابراين فعل زشت
و قبيح و يا حسن آن است كه خداوند بر قبح يا حسنش اشاره فرموده باشد.
در ادامة بحث از حسن و قبح اعمال ،مولوى به مسألة ديگرى اشارت دارد و آن عدل و انجام فعل
اصلح از طرف خدا است .در اصطﻼح معتزله هرگاه گفته شود ،خداوند»عادل« است مراد آن است
كه افعال او همه نيكو و پسنديده است .بنابراين او فعل قبيح انجام نمىدهد و از آنچه بر او واجب
است فروگذار نمىكند )عبدالجبار ،بىتا .(٢٠٤ :اشعرى با نظر معتزله مخالف است و آزادى مشيت
الهى را بدون هيچ قيد و شرطى مطلق ميداند .او بر اين اساس مىگويد :خداوند حق دارد اطفال را
در آخرت به درد و رنج گرفتار سازد و اگر چنين كند ،عين عدل است .او حق دارد در مقابل جرمى
كوچك مجازاتى بينهايت دهد .نيز حق دارد برخى از موجودات زنده را مسخر برخى ديگر كند و از
ميان آنها تنها برخى را مورد مﻼمت و تقبيح قرار دهد ،هم چنين حق دارد كسانى را بيافريند كه
ميداند كافر خواهند شد و حق دارد به كفار لطف كند تا ايمان بياورد )اشعرى ١٩٣ ،و ١٨٧؛ نيز همو:
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 .(١٥٣مولوى نيز در طرح مسألة عدل الهى همچون اشاعره است .او مىگويد كه حكم هر گونه كه
باشد ،حكم خداست .و بر واجب الوجود رعايت فعل اصلح واجب نيست .همچنين بر خداوند واجب
نيست كه نسبت به بندگانش لطف داشته باشد .و بر خدا واجب نيست به بندگان خود پاداش بدهد و
گناهكاران را عقاب كند .اگر پاداش به بندگان راستين خود داد فضل است و اگر گناهكاران را عذاب
بدهد عدل خواهد بود .خدا مىتواند گناهكاران را پاداش دهد و فرمان برداران را عقاب كند .مىتواند
بچههاى بيگناه را آزار دهد و هيچ وقت مملوك نمىتواند بر مالك خود اعتراض كند:

بفضل ــه ث ـ ّـوب َم ــن ق ــد ث ـ ّـو
بفضل ــه يق ــول :ﻻ كب ــﲑة

بعدل ــه عـ ـ ّذب َم ــن ق ــد عـ ـ ّذ
و عدل ــه يق ــول :ﻻ صغ ــﲑة

و ل ــه أن يع ــذب اﳌطيع ــا

ب الش ــنيعا
و ل ــه أن يث ـ ّـو ُ
و أن عفا عن صاحب الكبﲑة

ـب ذا الصغ ــﲑة
و ج ــاز أن عاق ـ َ

)مولوى(٨٥٦ :٢٧٩١ ،

استحقاق بنده و وجوب برخود به بندگان پاداش مىدهد و اگر كسى را
ترجمه :خداوند بدون
ِ
هم عذاب داد عدل است .فضل او مىگويد كبيرهاى نيست و عدل نيز مىگويد :صغيرهاى نيست.
او مىتواند بندة فرمانبردارى را عذاب دهد و نيز به بندة خطاكار پاداش دهد .و جايز است صاحب
گناهان صغيره معاقب گردد و صاحب گناهان كبيره پاداش گيرد.
 ٤-٢-٢رؤيت الهى
رؤيت به معنى ديدن با چشم سر و دانستن است .در اصطﻼح دانش كﻼم ،مراد از رؤيت آن است
كه با دو چشم ظاهرى ،آفريننده را توان ديد يا نتوان ديد .اهم ديدگاهها در اين باره ديدگاه مثبت
و منفى است .اشعرى از كسانى است كه قايل به رؤيت خداوند است .او براى اثبات نظر خود هم از
استدﻻﻻت نقلى استفاده مىكند و هم عقلى )اشعرى ،٦٣ :١٩٦٦ ،نيز :باقﻼنى.(٣٠٢ :١٩٨٧ ،ديدگاه
ديگرى كه وجود دارد ،ديدگاه معتزله و اماميه است .آنان بر اين باورند كه هيچ گاه نميتوان آفريننده
را ديد )عبدالجبار ،بيتا١٥٥-١٦٦ :؛ نيز :حلى .(٨٤ -٨٦ :١٣٨٥ ،مولوى به صراحت در ابيات آغازين
در مورد رؤيت خدا نظر مثبتى دارد و مىگويد :خدا را ميتوان )ممكن است( چه در دنيا و چه در
آخرت ،چه در خواب و چه در بيدارى ديد و اگر رؤيت جايز نبود حضرت موسى از خداوند درخواست
ديدن او را نمىكرد و خدا هم در پاسخ ،با ”لن ترانى“ پاسخ نمىداد:
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ـﲔ س ــاكن النعي ــم
تـ ـراه ع ـ ُ
م ــن غ ــﲑ كيفي ــة أو مقابل ــة

الك ــرﱘ

تلـ ـ ّذذت بوجه ــه
أو جه ــة فنعم ـ ِ
ـت اﳌعامل ــة

ل ــدی فطان ــة ﳊ ــق حائ ــزة

رؤيت ــه عق ــﻼ و نقـ ـﻼً جائ ــزة

)مولوى(٠٨٦ :٢٧٩١ ،

ترجمه :چشم آدميان ،خدا را در روز آخرت ميبيند و لذت خواهد برد .اما ديدن او خارج از
كيفيت و مقابله و جهت است .نزد زيركان و خردمندان رؤيت خداوند عقﻼ و نقﻼ جايز است.
مولوى براى رؤيت خدا ،دﻻيلى عﻼوه بر دﻻيل اشعرى ذكر مىكند )مولوى.(٢٧٣ :١٩٨٨ ،

٣-٢ايمان به فرشتگان
از ديگر مباحث اعتقادى ،اعتقاد به فرشتگان است .فرشتگان بندگان مكرمى هستند كه دائم بر
اطاعت خدايند و در شكلهاى گوناگون ظاهر ميشوند و كارهاى مهم را بر عهده دارند .در ميان آنها
مذكر و مؤنث نيست و در عصمت و فضل بر انبيا در ميان بزرگان اختﻼف نظر هست )تفتازانى،
 ،١٩٨٩ج .(٦٢ :٥برخى فرشتگان را دو نوع ميدانند :يك دسته كارشان تقديس خداوند است و غرق
در عبادتند و مكلف به خدمت بشر نيستند .اينان همان مﻼئكة مقربين يا عليون هستد .دستة ديگر
كارشان خدمت به انسان و برآورد كردن نيازهاى آدميان است )السعدى.(٢٣١ :١٣٨٣ ،
مولوى اصل دوم از اصول شش گانه ايمان را باور به فرشتگان ميداند .فرشتگان جسمى نورانى
و لطيف دارند .آنان پاك و قدسى و مطيع اوامر خداوند هستند .هيچ نافرمانى از آنان ديده نميشود
و اگر در ماجراى خلقت آدم و خليفه شدن او به ظاهر اعتراض كردند ،پرسش از حكمت آفرينش
موجود تازه بود و قصد رخنه گرفتن از فعل رب العزه نداشتند .در الفضيله گويد:

ـاد
ع ـ ﱠز و عــﻼ عبـ ُ
نوري ـةٌ أجســامهم لطيفــة
ﲨاعــة

صفيــة

العرائــك

ـل فــی طبعهــم الرشــاد
ُجبـ َ
و غــﲑ ذا مقالــة ضعيفــة
اشــتهروا فــی الشــرع ﳌﻼئــك
)مولوى(٢٢٧ :٢٧٩١ ،

ترجمه :خداوند بلند مرتبه بندگانى دارد كه در سرشت آنان غير از وصول به حق چيزى تعبيه
نشده است .اجسامى لطيف و از نور آفريده هستند و غير از آن هر سخن ديگرى در مورد آنان ضعيف
است .آنان گروهى پاك هستند كه به مﻼئكه مشهور شدهاند.
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مولوى در ادامه به ماجراى هاروت و ماروت و خلقت آدم و فرشتگان اشاره دارد)همان(٧٢٣ :

٤-٢كﻼم الهى
يكى از نظرياتى كه در وجه تسمية علم كﻼم گفته شده و به احتمال درست باشد ،اين است
كه گفته ميشود علم كﻼم از مجادﻻت و مناقشاتى كه در دوران مأمون عباسى بر سر حدوث قرآن
درگرفت ،نامگذارى شده است .آنان ميگويند كه چون دربارة حدوث و قدم قرآن جدالهاى فراوان رخ
داد و بسيارى از انديشمندان و عالمان دچار محنت شدند و به زندان افتادند و مدت طوﻻنى ادامه
پيدا كرد ،اين علم را به علم كﻼم نامگذارى كردند.
به طور كلى سه ديدگاه در اين باره وجود دارد .دو ديدگاه مربوط به قبل از اشعرى و يك ديدگاه
هم از آن ابوالحسن اشعرى .قبل از اشعرى حنابله قايل به قدمت قرآن و كﻼم الهى بودند و معتقد
بودندكه كﻼم الهى قديم است .آنان هيچ تفكيكى ما بين كﻼم نفسى و لفظى نمىكردند)امين،
 ،٢٠٠٤ج .(٣٤ :٣در مقابل معتزله كﻼم الهى را حادث و مخلوق ميدانستند .آنان چون قرآن را
فعل خدا ميدانستند آن را حادث مىگفتند )عبدالجبار ،بيتا .(٣٥٧ :ابوالحسن اشعرى ،به دليل
اينكه متكلم را يكى از صفات الهى ميداند از اين رو در بحث از كﻼم الهى تابع نظر پيشين خود در
مورد صفات است .و چون صفات خدا را قديم ميداند كﻼم الهى را نيز قديم ميداند .او در آثار خود
دﻻيل مختلفى بر قدمت كﻼم الهى ذكر مىكند )اشعرى .(٦٥-٧٤ :١٣٩٧ ،نكتهاى كه دربارة ديدگاه
اشعرى در اين باره شايان توجه است اين است كه او كﻼم الهى را به كﻼم نفسى و لفظى تقسيم
مىكند و كﻼم نفسى را قديم ميداند و كﻼم لفظى را حادث )شهرستانى.(١٢٣ :١٣٦٢ ،
مولوى مسألة كﻼم الهى را همچون ساير مباحث علم كﻼم در سه منظومة خود آورده و آن را
به بحث گذاشته است .بخش اول منظومههاى مولوى ،مباحثى متفرقه و غير كﻼمى است .از جمله:
تعداد كتابهاى منزله ،نام آنها ،عدم تحريف و لزوم ايمان داشتن به آنها و غيره است .بخش بعدى
مطالب مولوى در مورد كﻼم الهى ،مربوط به علم كﻼم ،همچون :قديم و حادث بودن قرآن ،كﻼم
لفظى و نفسى و ذهنى و خطى و غيره است .مولوى در اين بخش با اسلوب و روش خاصى مطلب
را به بحث گذاشته و اگرچه رأى و نظر ديگر فرق را اشاره مىكند ،تﻼش مىكند مسأله را از منظر
اشاعره بررسى كرده و اثبات نمايد.
مولوى در بخش ا ّول فوائح به تعداد كتابهاى آسمانى اشاره مىكند و كتابهاى آسمانى را در تعداد

معدود و محدودى منحصر نمىداند .به نظر ميرسد مولوى كه كﻼم الهى را نامحدود دانسته ،ناظر به
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آية  ١٠٩از سورة كهف است كه فرمود:

فد قبل أن تن َف َد كلمات رﰊ ولو جئنا ﲟثله مداداً )كهف:
قل لو كان البحر مداداً لكلمات رﰊ لَنَ َ
.(١٠٩
اين معنى از كﻼم الهى در منظومة الفضيله چنين آمده است:

مــا جــاء مــن كتبــه اﳌطهــرة

مــن ذلكــم ورقــة ﳐتصــرة

َمــن قبلــه بربكــم ﱂ يهــدء

»لنفــد البحــر« عليــه اقــرء

)مولوى(٤٣٧ :٢٧٩١ ،

ترجمه :صفحات كمى از كتابهاى آسمانى از جانب خداوند نازل شده است .اگر كسى به اين تعداد
معدود آرام نميشود آية ”لنفد البحر“ را بر او بخوانيد.

مولوى در ادامة همين مطالب ،به مباحثى پرداخته كه غالباً ما آنها را در جزو مباحث كﻼمى ذكر

نمىكنيم .براى مثال مولوى باور دارد كه مطابق آية  ٧از سورة آل عمران ”راسخون در علم“ معنى
آيات متشابه را مىدانند:

الزواهــر

نصوصــه كالســنن
ك سـ ٍ
ـلف ف ـَ ِّـوض فــی ﳓــو اﳌشــكل

مــا امكــن اﲪلهــا علــی الظواهــر
صلَــن ﳋلـ ٍ
ـف ،و ّاول
أو فَ ّ

)مولوى(٩٣٧ :٢٧٩١ ،

ترجمه :نصوص قرآن همچون سنن نورانى و درخشان است و بدون هيچ دليلى نبايد به معنى
ديگر روى آورد .اما معنى آيات متشابه را يا بايد مانند سلف به خداوند واگذار كرد و يا اينكه همچون
خلف١تأويل و معنى درست و صحيحى براى آن يافت.

بخش بعدى منظومههاى سهگانه مولوى ،به صورت جدى و با تبيينى كام ً
ﻼ فنى و استدﻻلى

به مسألة قدم و حدوث قرآن ميپردازد .البته مولوى در بخش پيشين به قدمت كﻼم الهى اشاراتى
داشت ،اما در اينجا بيشتر به تقسيم آن به كﻼم نفسى و لفظى اشاره مىكند و در جهت ديدگاه و
نظريات اشعرى و اشاعره به اثبات آن مىپردازد.
مولوى در ابتدا كﻼم را يكى از صفات خدا ميداند از اين رو آن را بر مبناى باور خود ،قديم
ميشمارد .سپس براى روشن شدن مطلب به مثالى متوسل ميشود و مىگويد كه اگر كسى بخواهد
مطلبى ،چه خبرى ،چه امرى و چه استفهامى بگويد؛ معنايى وجدانى در ذهن دارد كه آن معنا غير از
ساير صفات ديگر چون :حيات و علم و قدرت و غيره است .معنا را هم با الفاظ خودت تعبير مىكنيد
و به مخاطب هم منتقل مىكنيد .اين معنا كﻼم نفسى است .در اين ميان تفاوتى ميان زبانها هم
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وجود ندارد و اين معناى وجدانى ،بسيط و واحد و قائم به ذات تو است .مولوى از اين مثال محسوس
استفاده مىكند و آن را در مورد كﻼم الهى نيز منطبق ميداند .اين شيوة استدﻻل در مورد كﻼم
نفسى البته در آثار اشعرى به هيچ وجه ديده نمىشود .مولوى بيان مىكند كه كﻼم نفسى خداوند به
همين شكل است .صفتى جداى از ديگر صفات است .غير مخلوق است و بسيط و قائم به ذات حق،
نه حرف است و نه صوت و نه كثير و نه قليل ،نه عربى است و نه سريانى و نه يونانى و نه عبرانى و به
طور كلى از حوادث برى است و در هيچ چيزى حلول ندارد و خداوند بدان صفات تا ابد متكلم است:

كﻼمــه

اﳌنــزه

النفســی

واحــدة

قائمــة

لــذات

ب قـ ٍ
ـدم

قدســی

بســيطةً كســائر

الصفــات

متصــف

)مولوى(٩٢٧ :٢٧٩١ ،

ترجمه :كﻼم پاك الهى ،نفسى است و قديم است .يكى است و قائم به ذات است و همچون ساير
صفات بسيط است.
مولوى در ادامة توضيحات خود راجع به كﻼم الهى ،چهار وجود را براى قرآن نام ميبرد :عينى،
ذاتى ،لفظى و خطى.مطابق اين تعبير ،وجود عينى همان وجود نفسى است كه قايم به ذات حق
تعالى است .منظور از وجود ذهنى نيز كلمات و عبارات و آياتى است كه حافظان قرآن در ذهن دارند.
وجود لفظى نيز الفاظى است كه قرائت ميشود و وجود خطى يا كتبى ،آيههاى نوشته شدة قرآن
است)مولوى .(٣٣٥ :١٩٨٨ ،بيترديد بر اين اساس حدوث قرآن به وجود ذهنى و لفظى و خطى بر
مىگردد و قديم به وجود عينى:

ﲟقتضــی وجــوده فــی العــﲔ

ـل عــن صــدء كل شــﲔ
ُ
صقـ َ

)مولوى(٩٢٧ :٢٧٩١ ،

ترجمه :كﻼم الهى به مقتضاى وجود ،عينى )نفسى( است و از هر عيب و نقصى برى است.
آخرين مطلبى كه مولوى در مورد كﻼم الهى مطرح مىكند اين است كه چون كﻼم نفسى قابل
شنيدن نيست از اين رو كﻼم لفظى بر نفسى دﻻلت مىكند .بنابراين شنيدن كﻼم لفظى و فهم كﻼم
نفسى است .و اگر در قرآن آمده كه »كلم اﷲ موسى تكليما« شيوهاى مخصوص از كﻼم بوده كه
بدون ترديد لفظى نبوده است )مولوى.(٣٦٤-٣٦٦ :١٩٨٨ ،

 ٥-٢نب ّوت

نبوت از ريشة نبأ و در لغت به معنى خبر دادن ،پيام آورى و پيامبرى است و در اصطﻼح دانش كﻼم
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در دو معنى به كار ميرود:
الف .نبوت عامه
ب .نبوت خاصه
در نبوت عامه به چند مسألة اساسى اشاره ميشود :تعرف نبى ،معجزه و وحى.
معتزله مسألة نبوت را در باب عدل بررسى مىكنند .به اين دليل كه چون خداوند ميداند صﻼح
آدميان در شريعت و شرعيات است پس ناگزير است ما را از آن آگاه سازد تا چيزى در آنچه بر خدا
واجب است اخﻼل ايجاد نكند )عبدالجبار ،بىتا .(٣٨٠ :آنان بر اين باورند كه بعثت انبيا لطف خداوند
است و البته لطف او واجب عقلى است )همان.(٣٨٦ :
اعتقاد داشتن به پيامبرى پيامبر اسﻼم را نبوت خاصه مينامند .آنچه در باب معجزه ،وحى و
حسن بعثت گفته شده ،معانى و ويژگيهايى است كه در باب همة پيامبران صادق است .اما آنچه
اختصاص ًا در نبوت خاصه مطرح ميشود ،دليلهاى اثبات پيامبرى حضرت محمد )ص( از ديدگاه
متكلمان است .مطلب ديگرى كه دربارة انبيا مطرح است ،عصمت آنهاست .پيروان اديان بر عصمت
انبيا در ابﻼغ رسالت اتفاق نظر دارند .اما در اينكه به صورت سهو و فراموشى خطايى از نبى سر بزند
اختﻼف هست .مثﻼ ازارقه كه فرقهاى از خوارج هستند ،معتقدند كه پيامبران ميتوانند دروغ هم
بگويند )جرجانى.(٤١٥ :١٩٩٧ ،

معتزله خطاى عمدى را عق ً
ﻼ از پيامبران جايز نمىدانند ولى سهوا ً مىپذيرند .گناهان صغيره را

هم اكثر معتزله غير از جبايى قبول كردهاند)همانجا( .جاحظ هم صدور كبيره را قبل از بعثت جايز
مىداند )همان.(٤١٦ :
مولوى نيز به مسألة نبوت به تفصيل پرداخته و مىگويد :بايد باور داشته باشيد كه انبيا به وسيلة
خدا مبعوث شدهاند تا پيام الهى را بى كو و كاست به دست مردم برسانند و راهنما و راهبر جامعة
بشرى باشند .پيامبر بايد راست گفتار و راست كردار باشد .متخلق به فضايل اخﻼقى و محاسن
رفتارى باشد .آزاد و مذكر باشد .داراى انديشة واﻻ و ذهنى وقاد و فكرى وسيع باشد .نسبت به هم
عصران خود كاملتر باشد .هم چنين از آغاز پيامبرى بايد از از بيماريهايى كه باعث مىشود مردم از
او دور شوند مبرا باشد:

ف الرسول ،من نوع البشر
ُع ِر َ

اكمل ِ
أهل العص ِر غﲑ اﻻنبيا
ُ
خلقـاً ،و عقــدة ﳌوســی ُحلﱠــت

ﱠن ذاك ﳎتبــی ،حـ ّـر ذكــر
عــدﻻً و عق ـﻼً فطن ـةً و رأ ً
أو أن مــا أرســلهُ ،لدعــوة
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ســلِم مــن د ِ
ءة اﻵ ء
َ َ
و مــن منفــر لطبــع العــام
فـَلَــم ي ـ ِرد بــﻼءُ ايــوب ،مــا

و عهــد اﻻمهــات و اﳋنــاء
مقـ ٍ
ُجــذام
ـارن كــﱪص،
لنحــو يعقــوب بــدا مــن العمــی

)مولوى(٢٩٦ :٢٧٩١ ،

مولوى در بخش بعدى اشاره به معصوميت پيامبران مىكند و مىگويد كه آنها از هر گناهى چه
صغيره و چه كبيره معصومند .و اگر گاهى در قرآن ديده ميشود كه برخى از پيامبران از فرمان الهى
سرباز ميزنند ،و خداوند بر آنان عتاب مىكند همچون عتاب اربابى بر بنده و مملوكش است .و يا
مانند آن است كه خدا بندهاش را به خاطر »ترك اولى« يا »خﻼف أولى« سرزنش مىكند:

ذو عصمة عن الذنوب مطلقاً
إذ فضلــه علــی اﳌﻼئــك ُجــزم
و ذا الــذی ت ـراه فــی كتــاب
ـل ذا علــی خــﻼف اﻷولــی
ﳛمـ ُ

و ذا لــدی اﻷصلــح قــد ﲢققــا
فكونــه ذاعصمــة لــذا لــزم
مــن نســبة العصيــان و العتــاب
و ربنــا مالكنــا و مولــی

)مولوى(٥٩٦ :٢٧٩١ ،

ترجمه :پيامبران كسانى هستند كه نزد محققان معصوماند و از گناه به دورند .زيرا فضل آنان بر
فرشتگان قطعى است .فرشتگانى كه معصوماند .و آنچه كه در قرآن راجع به عصيان و عتاب نسبت
به پيامبران آمده است ،بر خﻼف اولى حمل مىشود.

٦-٢معاد
متكلمان و فيلسوفان از سه ديدگاه ،مسألة امكان معاد را مورد توجه و بررسى قرار دادهاند.١ :
ديدگاه مثبت .بر مبناى اين ديدگاه ،امكان تحقق معاد را عقل و نقل ميدانند .٢ .ديدگاه منفى .ديدگاه
حكماى طبيعى و مادى است .امكان معاد را نفى مىكنند .٣ .ديدگاه توقف و ترديد كه بر طبق آن،
دليل قطعى بر امكان معاد و نيز برهانى استوار بر نفى معاد وجود ندارد )دادبه .(٢٨٧ :١٣٧٣ ،مطلب
ديگرى كه در اين باره ذكر شده اين است كه معاد ،جسمانى ،روحانى و يا جسمانى -روحانى است.
به طور كلى متكلمان اشعرى و معتزله غالب ًا معاد را جسمانى روحانى مىدانند )همان.(٢٨٩ :
مولوى در اين باره مىگويد :آدميان دو جهان دارند ،جهان اول ،دنياى مادى است كه در آن
انسانها تﻼش مىكنند و سعى دارند خود را پرورش دهند .جهان ديگر هم قيامت يا معاد است كه
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منزل پاداش و سزاى مؤمنان و گناهكاران است .او به نشانههاى معاد هم اشاراتى دارد .با آياتى فراوان
معاد را ثابت مىكند و به رد تناسخ ميپردازد .معادرا نه فقط روحانى كه جسمانى نيز ميداند و منكران
معاد جسمانى را گمراه به حساب مىآورد )مولوى.(٥٨٩ :١٩٨٨ ،
از مسايل طرح شده در كنار معاد ،شفاعت است .او معتقد است كه شفاعت براى كسى كه خدا
به او اذن بدهد وجود دارد وقتى اندوه ،همة آدميان را در روز حشر فرا ميگيرد ،پيامبر ”أمتى ،أمتى“
گويان به شفاعت كبرا ميپردازد .پس از شفاعت كبراى پيامبر ،خداوند به ديگران نيز اجازة شفاعت
مىدهد.

 ٧-٢قضا و قدر
مولوى در آغاز اين بخش به تعريف قضا و قدر ميپردازد .او دو تعريف از قضا ارائه مىدهد كه سرآغاز
بحثهاى اصلى و جدى وى در مسألة جبر و اختيار مىشود .او قضا و قدر را اين گونه تعريف مىكند:
قضا عبارت است از اراده و خواست ازلى خداوند در ارتباط با اشياء ،آن گونه كه در ازل هستندَ .ق َدر
نيز ايجاد و خلق هر يك از آفريدهها در زمان معين است )مولوى ،٦٧٤ :١٩٨٨ ،همو.(٥٥٣ :١٩٧٢ ،
تعريف ديگرى كه از قضا ارائه مىدهد در واقع اساس انديشههاى او را در بارة جبر و اختيار رقم ميزند.
از نظر او قضا به معنى علم الهى است:

 :قهزا »علم اﳊق ع ﱠز ج ﱠل

أوﻻً بذی اﻷشيا فی اﻷزل«

)مولوى(٤٧٦ :٨٨٩١ ،

در بيت بعد هم َق َدر را ايجاد اشياء در وقت معين متناسب با قضا )علم الهى( در عالم شهادت
مىداند )همانجا( .مولوى مسألة جبر و اختيار را از طريق علم الهى حل مىكند.
خداوند عالم به هر چيز جزئى و كلى است .همه چيز كوچك و بزرگ در لوح محفوظ يا ام الكتاب
نوشته شده و علم الهى بر آن محيط است .علم الهى بر همه چيز در عالم ممكنات كه خورشيد بر
آن ميتابد از دانة خردل و ذره گرفته تا نگاههاى نهانى و ميل به يمين و يسار و خطرات قلب و جان،
محيط است و در علم او و أم الكتاب موجود است )مولوى.(٥٥٤ :١٩٧٢ ،
براى انجام هر فعلى ،قدرت و ارادهاى نياز است .به همين دليل مولوى در بحث از صفت علم ،به
صفت اراده و قدرت نيز مىپردازد .او مىگويد :قدرت تابع اراده است و اراده هم تابع علم .هر چيزى
كه علم به وجود آن تعلق پيدا كند ،اراده نيز بدان تعلق مىيابد و بﻼفاصله بدون تخلف به وجود
مىآيد )همو.(٦٥ :١٩٩٥ ،
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قدرت به عنوان چهارمين صفت از صفات ذات ،عامل موجودات است .همان طور كه اراده تابع
علم بود ،قدرت نيز تابع اراده است .قدرت خدا به مقدورات تعلق ميبندد و موجودات آفريده ميشوند.
اينكه گفته ميشود قدرت تابع اراده است و اراده هم تابع علم ،بدين معنى است كه همان گونه كه علم
خدا كاشف الممكنات است ارادة او نيز تابع ارادة آدميان است .يعنى تا وقتى انسانها اراده نكنند و بر
انجام فعلى تصميم نگيرند خدا هم اراده نمىكند .بنابراين انسان در افعال خود مختار است و نه مجبور.
مبدأ انكشاف بودن علم خدا بدين معنى است كه علم خدا كاشف است نه موجب و تابع معلومات
است .يعنى خداوند ميداند كه آدميان با خواست و اراده و اختيار خود اعمال و افعال خود را انجام
مىدهند .علم خدا از آن حيث كه حكايت از معلومات مىكند معلوم است .بنابراين او بر اين باور
است كه صورت علمى همان علم خدا است و صورتهاى علمى به خدا مكشوفاند و به تنهايى وجود
خارجى ندارند )مولوى .(٦١ :١٩٩٥ ،در الفضيله مىگويد:

قدرتــه وفـ َـق اﻻرادة كمــا
توجهــت توجه ـاً فــی اﻻزل
ّ

فأثــرت ﲟقتضــی حكمتــه

ﲝســب العلــم اﶈيــط عُلمــا

لطــرف اﳌمكــن فــی اﳌســتقبل
فأوجــدت كﻼ بعــﲔ وقتــه

)همو(٥٥٥ :٢٧٩١ ،

ترجمه :قدرت خدا مطابق ارادة اوست همان طور كه با علم محيط او همه چيز دانستنى است.
قدرت خدا در هنگام ايجاد ،متناسب با علم الهى در لوح المحفوظ پس از تعلق بستن قدرت او به
اقتضاى حكمت بالغه به آفريدهها تعلق ميبندد و هر چيزى را در وقت معين به درياى هستى ميآورد.
مولوى اشاره كرد كه خداوند خالق و آفرينندة هستى است .اعمال و افعال انسانها نيز بخشى از
هستى است كه آفريدة اوست:

أفعالنــا ﳐلوقــة للبــاري

لكننــا فيهــا ذوو اختيــار

)همو(١٦٥ :

از نظر مولوى دو دسته نسبت به افعال انسان ،دچار افراط و تفريط شدند :يك دسته جبريه
و دستة ديگر قدريه )معتزله( .مولوى در ميان اين افراط و تفريط توصيه به نظرية ما بين )وسط(
مىكند:

به مابﲔ آی از افراط و تفريط

كه جﱪ وكره تفويض است و تسليط

)همو(٩٣٢ :٥٥٩١ ،

نطرية سومى كه پيشتر ابوالحسن اشعرى ارائه داده بود نظريه كسب ٢است .مولوى هم بر همين
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نظرية كسب اشعرى پاى ميفشارد و آن را موافق با مشرب خود ميداند و از آن دفاع مىكند و در برابر
شبهههاى احتمالى به پاسخ مىنشيند )همو.(٦٣٢ :١٩٨٨ ،

 ٣نتيجه گيرى

بر مبناى آنچه آمد ،ميتوان به اين انجام رسيد كه :مولوى يكى از متكلمان صاحب اثر و مؤثر در قرن
نوزدهم ميﻼدى است .در آثارى كه به زبانهاى كردى ،فارسى و عربى در علم كﻼم آفريده به تفصيل
و بسيار هنرمندانه انديشههاى خود را عرضه كرده است .او سه منظومة :فوائح )به فارسى( ،عقيده

المرضيه )به كردى( و الفضيله )به عربى( را در علم كﻼم سروده است .مبناى هر سه منظومه ،شرح
بخشى از حديث پيامبر اسﻼم )ص( است كه موضوعات مختلفى چون :تعريف اسﻼم ،ايمان ،احسان،
روز قيامت و نشانههاى آن را بيان مىكند .اين شيوة بيان مباحث كﻼمى ،غالب ًا در ميان متكلمان
اشعرى و ماتريدى و معتزلى رايج نبوده است.
بر مبناى روايت مشهور ،مولوى در شش باب و فصول گوناگون به طرح مباحثى چون :ذات و
صفات خدا ،رؤيت الهى ،افعال الهى ،فرشتگان ،كتابهاى آسمانى ،پيامبران و معاد و قضا و قدر اشاره
داشته است .او در بسيارى از اين مسايل همان استدﻻلهاى رايج متكلمان گذشته را به كار برده
است اما در برخى مطالب نيز ،چون :جبر و اختيار ،كﻼم الهى ،معراج ،خﻼفت و امامت ،ديدگاههاى
جديدى ارائه داده است .آنچه روشن است اين است كه طرح مسايل گوناگون نشان از اشعرى بودن
و تفكر اشعرى داشتن مولوى است.
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پىنوشت:

مولوى مذهب خلف را دربارة آيات متشابه ،تأويل مىداند.

مقصود از كسب تعلق قدرت و اراده بندگان است به فعلى كه حقيقتاً از جانب خداوند مقدر و

ايجاد مىشود.
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