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 چکیده
بزرگتدررن شداعرانِ    م(، بدیون تردردی از  1806-1882گوزی، مشهور به مولوی کرد و متخلنص به معیوم )عبیالرنحیم تاوه

کُرد زبانی است که نه تنها در هنر شاعری، بلکه در عرفان و کالم و تفسیر و حیرث نیز از عیادِ دانشمنیان روزگدار خدود   

های او در مییانهای شعر و کالم اسالمی، میزان توانمنیی او را در ارن دو حدوزه بده خدوبی    رفته است. تجربهبه شمار می

هدای  منظومه به زبانهای فارسی، کردی و عربی در علمِ کالمِ اسالمی سروده اسدت. بیشدتر انیرشده   کنی. او سه روشن می

-احسدان و اسدالم، در منظومده    وی برگرفته از کالم اشعری است که بر اساس حیرثی از پیامبر)ص(، در تعرردف ارمدان،  

ای نوشته شیه، حداکی از  ز منابع کتابخانهتحلیلی و با استفاده ا-هارش تشررح کرده است. ارن مقاله که به روش توصیفی

دهدی کده بیشدتر    است. نتدارج پدژوهش نشدان از آن مدی    « الفضیله»های کالمی مولوی به ورژه در منظومه عربی انیرشه

باورهای کالمی مولوی برگرفته از کالم اشعری است و در برخی موارد، چون: جبدر و اختیدار، خالفدت و امامدت، و کدالم      

 ایِ تا حیودی متفاوت دارد.الهی، دریگاهه

 مولوی کرد، کالم اسالمی، اشاعره، معتزله، امامیه. ها:کلید واژه

 ه الکالمية  املولو  الکرد وآرا
 امللّخص

ِ(، ماان فحااول الشااعراء 1806 -1882ال ريااب أن الساايد عباادالرحيم اتوجااوري، املشااهور مبولااوی واملااتخلص مبعاادِو )
و التفساري و احلادي ، مان أبارِز علمااء عصاره وفرياد دهارهت أابن  ارباه مادی ُقُدراتاه األکرادت وهاو فای العرفاان و الکاالِ 

  ميادين الشعر والکالِ االسالمیت هو أنشد ثالثة دواوين نُظمت ابللسان الکردی والفارسی والعربی فی علم الکالِ 
  النباوي املشاهور فای تعرياف اإلمیااان اإلساالمیت أخا  أکثارا آراءه الکالمياه مان آراء األشاعری وقاد وصافها وفقاا  للحادي

واإلحسان واإلسالِ وتتت متت کتابة ه ه املقاله بناء  علی طريقة وصفةه اليلية ابستخداِ مؤلفاات املکتبياةت ونناه مبنای 
علی آراء املولوي الکالميه، خاصة فی الفريلةت تشري نتائج البح  نلی أّن معظم معتقدات املولوی، مستمده مان آراء 

 ریت وفی بعض آرائه، مثل: ا خ واالختيار، اخلالفة واالمامة، الکالِ االهلی و اخل، هناک آراء خمتلفة نوعا  ماتاألشع
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 مقدّمه -1 65

و نحل، ارن علم در دورانهای گوناگون ها و ملل با پیری آمین کالم اسالمی در میان مسلمانان و فرقه

هاری چون: خدوارج، مرجئده، معتزلده، اهدل     دستخوش تحوالت مختلف شی. صرف نظر از ارنکه فرقه

هدای خدود   حیرث و حنابله، اشاعره، ماترریره، امامیه و باطنیه در چنی قرن اوّل مبانی نظری انیرشه

هدای درگدر   ها نیدز خدود، بده فرقده    از ارن فرقهرا تئوررزه کردنی، خیلی به طول نیانجامیی که هررک 

منقسم شینی و تا اواخر قرن پنجم هجری، بر مبنای کتابهای ملل و نحل، بیش از هزار فرقه کالمدی  

ها در میان مسلمانان تا حیودی بنا بده دالردل تداررخی و تندوع     توان احصا کرد. تولی ارن فرقهرا می

 فکری انسانها، اجتناب ناپذرر بود.

بیندیم کده   های کالمیِ درگر، جز اشاعره نیاشته باشدیم، مدی  ما در ارن نوشتار، کاری به فرقه اگر

ها، تحوالت مختلفی به خود دریه است. ابوالحسن اشعری )متوفی به همین فرقه، خود در طول سیه

هد(، بنیانگذار مکتب اشعری، سه دوره فکری داشته اسدت. در ابتدیا بده دلیدل قرابدت بدا        330سال 

هدد(، بده مکتدب معتزلده پیوسدت. او پد  از سدالها معتزلدی بدودن، در          235 -303ابوعلی جباری )

از  (2005)امدین،  مناظراتی که با ناپیری خود )جباری( داشت و نیز خوابی کده بده پیدامبر دردیه بدود      

کده در آن از  « االبانده عدن اصدول الیرانده    »های حنابله را پدذررفت. کتداب   اعتزال برگشت و انیرشه

کنی، مربوط به ارن دوران اسدت. ولدی خیلدی زود متوجده     های امام احمی بن حنبل دفاع میانیرشه

اشتباهات حنابله و اهل حیرث شی و از آنان فاصله گرفته، مکتب خود را که بعیها بده ندام خدودش    

آن اثری است کده در  « اللمع فی رد أهل الزرغ والبیع»)اشعری( شهرت پییا کرد، پیری آورد. کتاب 

رسدی، آخدررن اثدر تدألیفی     های جیری خود را به بحث گذاشت. ارن اثر که به نظر میافکار و انیرشه

ابوالحسن اشعری باشی، حاوی مطالبی چون: ذات و صفات، افعال باری، رؤرت الهی، کالم الهی، قضدا  

ررش، هدم از  هدای فکد  و قیر، استطاعت و معاد و نبوت است. او در کتاب اللمدع، غالبدار، بدرای گدزاره    

 گیرد و هم از استیاللهای عقلی.استیاللهای نقلی بهره می

نکته جالب توجهی که هست، ارن است که پ  از تئوررزه شین مکتب اشعری در جهان اسالم، 

از طرفی مکتب اعتزال به شیت روی در سراشیبی نهاد و در برخی آثار کالمی تکفیر شینی. از طرف 

 ی مهم و ذی نفوذی در ارن مکتب، خود دستخوش تحوالتی شی.درگر با پیری آمین شخصیتها

در رک بررسی کلی، و بر مبنای نظر نگارنیه، مکتب اشدعری در جهدان اسدالم، بدا پیردی آمدین       

م(، در عربسدتان و بنیداد نهدادن فرقده منسدوب بده خدودش        1703-1792محمی بدن عبدیالوهاب )  

نظریِ ارن فرقه، کالم اشدعری شکسدت فاحشدی    )وهابیت(، به دلیل مخالفت کالم و فلسفه با مبانی 

هد، مکتب اشدعری جارگداه خدود را از    907خورد. در ارران نیز، با پیری آمین سلسله صفوره در سال 

های مختلف، ارن تفکر در برخدی ندواحی هندوز پیرواندی داشدت و       دست داد. با وجود ارن دگرگونی

نواحیی که هم تشیع و هم تفکدر محمدی بدن    شی. رکی از آثاری در دفاع از مکتب اشعری نوشته می
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عبیالوهاب کمتر توانست در دورانی بر آنجا تأثیر بنهی، کردستان به طور کلی بدود. از اردن روی، در    66

کشدیینی و آثداری در دفداع از او    کردستان، بودنی کسانی که هنوز در فضای افکار اشعری نفد  مدی  

(، شدیخ   1193 -1242والندا خالدی نقشدبنیی )   (، م1650 -1706نوشتنی. برای مثال: احمی خانی )

م( را 1806 -1882(، و مولوی کدرد)  1208-1305(، شیخ احمی سلیمانی ) 1211 -1305مهاجر )

 توان نام برد.  می

بده  « عقیدیه مرضدیه  »بده زبدان فارسدی،    « فوائح»مولوی کرد، سه کتاب در علم کالم با نامهایِ 

نظم سروده است. ارن سه اثر که میتها در کردستان، بده   به زبان عربی، در قالب« الفضیله»کردی و 

تررن آثاری هستنی کده در کدالم اشدعری در اردن جغرافیدا و      شی، مهمطالب علوم درنی تیرر  می

 انی.مقطع زمانی آفرریه شیه

تحلیلی به آن کرده -نورسنیه در ارن نوشته، قصی دارد با خوانش کتاب الفضیله، نگاهی توصیفی

 های او را بازنماری.نیرشهتررن امهم

 پیشینه -1-1

مولوی کرد، از شاعران و عالمان پرآوازه کرد در دو سیه پیش است. آثاری که از او بده جدای ماندیه،    

کندی. کسدانی کده بده     میزان توان او را در هنر شاعری و علوم اسالمی به ورژه علم کالم آشدکار مدی  

انیکها نیز بیشتر به دروان شدعر هدورامی او    کنی، اما همانانی، گرچه انیمولوی کرد و آثار او پرداخته

هداری کده    انی. اگر ما پژوهشهای کالمی پرداختهانی. و کمتر به آثار درگر او، به ورژه منظومهپرداخته

بر روی دروان هورامی مولوی کار شیه را در نظر نگیررم، تا آنجا که نگارنیه اردن سدطور بدا اسدتقراة     

هدای کالمدی   انیرشده »چ کتاب مستقلی، جز کتاب نگارنیه اردن مقالده بدا عندوان:     جستجو کرده، هی

، رافت نشی. محمی علی خالیران نیز در همارش بدین المللدی   1391چاپ شیه به سال « مولوی کرد

، در شدش صدفحه فهرسدت وار بده تمدامی مسدارل       1389ادبیات کردی دانشگاه کردستان به سدال  

. همچندین احمدیی )نورسدنیه اردن مقالده(، بده صدورت تطبیقدی         کالمی مولوی کرد پرداخته است

های کالمی موالنا جالل الیرن و مولوی کرد را با هم بررسدی کدرده و آن را دوفصدلنامه ادب    انیرشه

چاپ و منتشر کرده است که اختصاصار به مسدأله   1393نامه تطبیقی، سال اول، شماره اول به سال 

رداخته است. الزم است اشاره شود که مال عبیالکررم میرس کتاب جبر و اختیار با نگاهی تطبیقی پ

چداپ و  « الوسیله فدی شدرح الفضدیله   »الفضیله را شرح مبسوزی به عربی کرده و آن را تحت عنوان 

منتشر کرده است. ارن است که پژوهشهای بسیار انیکی بر روی آثدار کالمدی مولدوی کدرد صدورت      

 گرفته است.
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 بحث و بررسی -2 67

 علم کالم و موضوع آن -2-1

علم کالم، رکی از علوم مستیل و رقین بخشی است که الهیون با تمسدک بدیان، عقاردی و باورهدای     

های معانیان و دشمنان خدود، بدا   پذررنی و در برابر شبههتر و استوارتر میدرنی خود را هرچه محکم

-کننی و به بطالن نظر مخدالف مدی  ارائه براهین استوار و دالرل محکم از عقییه و باور خود دفاع می

علم کالم، در واقع، علمی است که آدمیان با استفاده از آن به اثبات عقاری درنی خدود، بدا   »پردازنی. 

تدر  . به عبارت درگدر و تعرردف مناسدب   (31: 1977)ارجی، « رابنیها اقتیار میارائه حجتها و دفع شبهه

که انسان بدا داشدتن آن در اثبدات عقاردی خدود بدرای       علم کالم، آگاه شین به اموری است »که: ارن

هاری که پیرامون آنهدا مطدرح شدیه    درگران و ملزم کردن آنان بیان اعتقاد، از طررق ادله و رد شبهه

 .  (40: 1374)بیوی، « آورداست، تواناری کامل به دست می

خدوررم:  رأی بدر مدی   در رابطه با موضوع ارن علم، با مطالعه کتابهای قیرم و جیری کالمی به دو

ای اساسدار علدم کدالم را علمدی     ای قارل هستنی که علدم کدالم موضدوعهاری معدین دارد و عدیه     عیه

داننی کده اثبدات عقاردی    داننی. تفتازانی و ارجی، موضوع علم کالم را قضاراری معلوم میبالموضوع می

. در مقابدل اردن   (31: 1997ز ارجدی،  ؛ نید 167: 1997؛ نیدز همدو،   9: 1376)تفتدازانی،  درنی بیان متعلق است 

داننی. به طدور خالصده، دالردل    استیاللها، برخی از متکلمان معاصر، علم کالم را علمی بالموضوع می

شود، در زمانهای گونداگون بده   آنان ارن است که: چون شبهاتی که توسط معانیان در درن ارجاد می

کالمی هم گاهی به نسبت ارن فراز و فرودهدا  شکلهای مختلفی بروز و نمود دارد و از طرفی مباحث 

)مطهدری،  توان موضوع خاصی برای آن در نظر گرفدت  شونی، پ  نمیهای مختلفی ظاهر میبه گونه

 .(65: 1377و سروش،  22: 1369

بال موضوع بودن علم کالم، نظررده جیردیی اسدت و در میدان متکلمدان جیردی بده دلیدل ورود         

های جیردی پیردی آمدیه اسدت. وگرنده در کتابهدای قدیرمی        ها و نظررهدریگاهها، رورکردها و فلسفه

متکلمان گذشته مسارل علم کالم، موضوعاتی مشخص و معین است که غالبار با تحشدیه و تعلیدق و   

شود. مولوی کرد نیز در هر سده منظومده کالمدی خدود، بده      تبیین بیشتر، همان مباحث پرورده می

کتابهای کالمی کالسیک مقیدی اسدت و هدر سده کتداب را در       موضوعهای معین علم کالم بر مبنای

شرح بخشی از حیرث پیامبر)ص( به نظم درآورده است. ارن حیرث که از حضرت عمر شنییه شیه، 

شدود و از او  زاد بر پیامبر)ص( وارد میگیرد. شخصی در کسوت آدمیموضوعات مختلفی را در بر می

هدای  روز قیامدت و نشدانه  »و « اسدالم »، «ارمان»، «احسان»پرسی. از جمله، تعاررف: پرسشهاری می

.. أن تـ من ابّلل ومالئکتـه ووتبـه »فرماردی:  کنی. پیامبر در تعررف ارمان مدی را از پیامبر سؤال می« آن
کشدی تدا   ارن بخش از حیرث، مولوی را بیان سو مدی . «ورسله واليو  اآلخر وت من ابلقـدر خـریه وشـره
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ختصار و ارجاز در حیرث آمیه، مشبع و مفصل ذکر کنی. فصل بنیی مباحث تعررف ارمان را که به ا 68

کالمی مطرح شیه در الفضیله، بجز مباحث نسبتار مفصل آغاز کتاب که نصف کتاب را هدم بده خدود    

اختصاص داده، بر مبنای همان حیرث به: ارمان به خیا، ارمان به فرشتگان، کالم الهی، نبوت، معداد  

ه است. در بحث ارمان به خیا، مباحث درگری چون: صفات خدیا، افعدال الهدی،    و قضا و قیر پرداخت

 شود.حسن و قبح اعمال و رؤرت خیا مطرح می

 ایمان به خدا -2-2

به تفصیل به برخی مباحث فلسفی عمیق پرداخته است کده مدا   « الفضیله»مولوی در منظومه عربیِ 

المرضدیه. برخدی از اردن مباحدث طدرح شدیه در       بینیم و نه در عقییه آن مباحث را نه در فوائح می

الفضیله، حقارق اشیاة و ثبوت آن، تقسیم علم به تصدور و تصدیرق، کلیدات خمد ، اقسدام تصدور و       

تصیرق، اسباب علم، دلیل و اقسام آن، وجود و ماهیدت، قدیم و حدیوث، وحدیت و کثدرت، علدت و       

ه است. ارن مطالب به استثنای بحدث  معلول، دور و تسلسل، مقوالت عشر و نقی بعضی از آراة فالسف

وجود و ماهیت و نظررات گوناگون درباب آنها در عقییه المرضیه که تعیاد ابیدات آن از فضدیله هدم    

بیشتر است وجود نیارد. به طور کلی در رک مقارسه اجمالی و مختصر، دو منظومه فضیله و عقیدیه  

ی. کتاب فضیله رنگ و بوی فلسدفی دارد.  المرضیه در نسبت با هم دارای نواقص و کاستیهاری هستن

  و مباحث فلسفی بیشتر در استخیام مباحث کالمی قرار گرفته است.

-مولوی در آثار کالمی خود پ  از تحمییره و درود و سالم بر پیامبر)ص( به تعررف ارمدان مدی  

رمدان را  کندی. همدان طدور کده اشدعری ا     پردازد و متناسب با اعتقادات اشعری، ارمان را تعررف مدی 

 کنی:دانی، مولوی نیز به همان تعررف بسنیه میتصیرق و پذررش قلبی می

ـــــــــــــــــــا  اعبـــــــــــــــــــدوا ربکـــــــــــــــــــُ  ای أيمـــــــــــــــــــا الن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادهلتعب   ّ العب

 مــــــــــــــــن غــــــــــــــــری إُیــــــــــــــــان و مــــــــــــــــا اإلُیــــــــــــــــان
ـــــــــــــــــه  بکـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا يعلـــــــــــــــــُ أن جـــــــــــــــــاء ب
 تلهــــــــــــــــــــــــــــــ  القــــــــــــــــــــــــــــــادر ابلشــــــــــــــــــــــــــــــماده

 

 هـــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــذ  خلقکـــــــــــــــــــــُ رّبکـــــــــــــــــــــُ 
 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجره مامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره اإلابده
 تصـــــــــــــــــــــــــديقنا القلـــــــــــــــــــــــــ  و اإلذعـــــــــــــــــــــــــان
ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن رب   ـــــــــــــــــــــــــروره بينن
 شــــــــــــــْر ومــــــــــــــا رجــــــــــــــ/ جــــــــــــــلُّ الســــــــــــــاده

 (43-45: 1972 ،ی)مولو
ترجمه: ای مردم  پروردگار خود را عبادت کنیی. او کسی است که شما را آفرریه تا او را عبدادت  

ای است. اما اگر بیون ارمان و معرفت باشی، ماره هدالا و ندابودی   کنیی. عبادت خیا درخت پر میوه

اسدت. همدان گونده کده بزرگدان       «ما جـاء بـه النبـی»تصیرق قلبی و اذعان )اقرار( به است. ارمان نیز 

 انی، اقرار ]جزو رکن ارمان نیست. بلکه[ شرط آن است. اشعری گفته
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گیرد، اما همان گونه کده در جدای درگدر    مولوی اگرچه در تعررف ارمان، اقرار را نیز به شرط می 69

قرار، اجرای احکام اسالمی بر مؤمن است وگرنه تعرردف ارمدان   بیان اشاره کرده، مقصود از اذعان و ا

همان تصیرق قلبی است. ارن مطلب را نیز مال عبیالکررم میرس در حاشیه همان ابیات گفته اسدت  

که به شرط گرفتن اقرار، برای ورود به اسالم و تسدلیم شدین اسدت و ارمدان همدان تصدیرق اسدت        

 .(45: 1972)میرس، 

هدا  کنی، اما به نظررده الب خود در مورد ارمان به چهار مطلب درگر اشاره میمولوی در ادامه مط

 ها موارد ذرل هستنی:کاود. ارن نظررهپردازد و به تفصیل آنها را نمینمی

ازدراد و نقصان ارمان، ارمان حادث است را قیرم، ارمان بسیط است را مرکب، آرا لفدظ ان شداة   

. از نظر مولوی ارمان بده  (46: 1972و مولوی،  48: 1988)مولوی، را خیر  اهلل )استثنا( در ارمان الزم است

شود: کشف، استیالل و تقلیی. ارن سه شیوه کسب البته معتبر اسدت و شدخص   سه شکل حاصل می

 کنی:را مؤمن می

ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــَد الهضـــــــــــــــــِل والتأيي  يکســـــــــــــــــُ  بع
 

 ديـــــــــــــــمـــــــــــــــن وشـــــــــــــــف، أو برهـــــــــــــــان أو تقل 
 (45: 1988 ،ی)مولو

 شود.فضل و تأریی الهی، از طررق کشف، استیالل و را تقلیی حاصل می ترجمه: ارمان، پ  از

 پذررد، پذررا نیست:، ارمان تقلییی را آن گونه که ارمان کشفی و استیاللی میالبته مولوى

ـــــــــــــــــر الهحـــــــــــــــــول: ـــــــــــــــــوُل أوا ـــــــــــــــــری ق  و اخت
 

 امتنـــــــــــــــــــــــــــع التقليـــــــــــــــــــــــــــُد يف اإلصـــــــــــــــــــــــــــول 
 (54)همان: 

 داننی.اصول عقاری جارز نمیترجمه: البته بیشتر علمای بزرگ، تقلیی را در 

 صفات الهی -2-2-1

در اصطالح علم کالم، هر چه ع ر ض و قائم به درگری باشی، ماننی سفییی، که قائم بده خدود نیسدت    

بلکه قائم به جسم است، صفت است. صفت در برابر ذات خیا است و ذات خیا چیزی است که قدائم  

. اگر لفظی داللت (1/618: 1377ذرل صفت؛ نیز: پداکتچی،  : 1387)مصاحب، به نف  خود باشی. ماننی: جسم 

بر صفت تنها بکنی بیون در نظر گرفتن صفتی برای او، اسم است. پ ، علم، اراده، قیرت، و حیدات،  

صفات خیاونی هستنی و عالم و مرری و قادر و حی اسماة او. به طور کلی سده نظدر در مدورد صدفات     

نظر معتزله و حکمای اسدالمی. در ارنکده خیاوندی دارای صدفات     حق تعالی وجود دارد: نظر اشاعره، 

است اختالفی ما بین متکلمان، چه اشاعره و چه معتزله وجود نیارد. اما در کیفیت اسدتحقاق بداری   

گورندی:  تعالی به ارن صفات، و ارتباط آنها با توحیی، اختالف نظر و عقیدیه وجدود دارد. معتزلده مدی    

ارم، اگر ارن صفت را معنداری زائدی بدر ذات    ت، ذات و صفتی را قارل شیههرگاه بگوریم خیا عالم اس

خیاونی بیانیم به ارن معنی که بگوریم آن صفت، چیدزی غیدر از ذات اسدت و در عدین حدال قدیرم       
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. ارن است کده مخالفدان   (302: 1381)احمیران، ارم ارم و به تعید قیما گرائییهاست، از توحیی دور شیه 70

انی. انی که معتزله با ارن باور، صفات خیا را تعطیل کردهانی و گفتها را معطله نامییهمعتزله گاهی آنه

اشاعره بر خالف معتزله معتقینی که صفات خیاونی قائم به ذات اوست. به ارن معنی که صدفات، نده   

: 1955همدو،   ؛ نیدز: 113-121: 1990؛ نیدز: همدو،   88: 1362)اشعری، ذات اوست و نه غیر او )ال هو وال غیره( 

. نکته درگری که در مورد اشعره الزم است گفته شود ارن است که آنان صفات خیا را قدیرم  (31-17

 .  (244: 1373)دادبه، داننی. حکما و فالسفه نیز از عینیت صفات و ذات سخن گفتنی می

ظدر  های خود به تفصیل در مورد صفات خیاونی بحث کرده است. او هدم ن مولوی نیز در منظومه

خود را راجع به عینیت را عیم عینیت ذات و صفات گفته است و هم به تقسیم صدفات خیاوندی بده    

انی ذات و فعل و را سلبی و ثبوتی اشاره داشته است. بر مبنای نظر مولوی، اسماة و صفات خیا قیرم

 ها.و خارج از درا آفرریه

لبی، صفاتی هستنی که ضی آنها کنی. صفات سمولوی به برخی از صفات سلبی خیاونی اشاره می

شود و شامل پنج صفت: قیرم )حادث نیست(، وحیانیت )شررک نیارد(، مخدالف  از خیاونی سلب می

با حوادث )شبیه چیزی نیست(، بقاة )عیم در او راه نیارد(، قائم به ذات خود )جوهر و جسم و عرض 

 نیست(:

 مســــــــــــــــــــــــــــما ســــــــــــــــــــــــــــلبيه تهصــــــــــــــــــــــــــــيَلماو 
ـــــــــــــــــــــــی قدســـــــــــــــــــــــه  ِقدمـــــــــــــــــــــــه بقـــــــــــــــــــــــاءه ف

 لســــــــــــــــــــــــــــــائر الــــــــــــــــــــــــــــــذواتخالفــــــــــــــــــــــــــــــه 
دتـــــــــــــــــــــــــــه يف ْجـــــــــــــــــــــــــــ  اجـــــــــــــــــــــــــــالل  ْو

 

ـــــــــــــوا و عـــــــــــــوا دليَلمـــــــــــــا  ـــــــــــــا ااع ـــــــــــــن قولن  م
 قيامـــــــــــــــــــــــــــــــــه بذاتـــــــــــــــــــــــــــــــــه و نهســـــــــــــــــــــــــــــــــه
 مـــــــــــــــــــــــــــــن الکـــــــــــــــــــــــــــــوائن احلـــــــــــــــــــــــــــــواداثت
 يف الــــــــــــــــــذات و الصــــــــــــــــــهات و اإلفعــــــــــــــــــال

 (475-477: 1972 ،ی)مولو
ترجمه: پنج صفت از آنها سلبی هستنی که الزم است بشنوری و آنها را به خاطر بسدپارری. قدیرم   

مانیگاری و قائم به ذات خود بودن، مخالف سارر موجودات و حوادث و سدرانجام وحدیت در   بودن و 

 ذات و صفات و افعال.

های خود در ادامه مباحثی مربوط به صفات خیاونی، به مسأله صدفات ثبدوتی   مولوی در منظومه

ل تقسدیم  پردازد. در ارن بخش هم مولوی صفات ثبوتی خیاونی را به دو دسته صدفات ذات و فعد  می

کنی، صفات ذات، صفاتی هستنی که خیاونی به ضی آنها متصف نیست. مانندی: قدادر، عدالم،    بنیی می

حی، بصیر، سمیع و غیره. همچنین صفات فعل، صفاتی هستنی که خیاونی هم به آنها و هم به ضدی  

جدانی، ذردل   آنها متصف است. ماننی: رضا و سخط، رحمت و غضب، اعزاز و اذالل و احیاة و اماته )جر

 کنی:صفت(. او صفات ذات را در چنی مرحله بررسی می

ــــــــــــــــــــــــــانی ســــــــــــــــــــــــــبعما صــــــــــــــــــــــــــهات  علــــــــــــــــــــــــــــُ و اراده قـــــــــــــــــــــــــــــدره ْيـــــــــــــــــــــــــــــاه  و للمع
 (491: 1972)مولوی، 
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71  
ترجمه: برای افاده معانیی قائم به خیا هفت صفت ثبوتی هست. چهار صفت از آنها، علدم و اراده  

 و قیرت و حیات است.

کندی و آن را امدام الصدفات نامیدیه و سدبب      ها از آن راد مدی منظومهمولوی اولین صفتی که در 

شود، حیات نامییه اسدت. حیدات در مدورد خیاوندی بدیرن      صفات درگری چون: علم و قیرت و... می

معنی است که او زنیه به ذات خود است و از ارن لحاظ با همه زنیگان درگر که قدائم بده او هسدتنی    

. پ  از حیات، به صفت علم پرداخته است. مطلب بسیار مهمدی کده   (519: 1972)مولوی، تفاوت دارد 

دانی. بیرن معندی کده   کنی ارن است که علم خیا را مبیأ انکشاف میمولوی درباره علم خیا بیان می

دانی که آدمیان بدا خواسدت و   علم خیا کاشف است نه موجب و تابع معلومات است رعنی خیاونی می

 دهنی.  ال و افعال خود را انجام میاراده و اختیار خود اعم

سومین صفت که مولوی بیان  کرده، صفت اراده است. صفت اراده تابع علم اسدت رعندی هرچده    

-شود و بالفاصله بیون تخلف به وجود میعلم به وجود آن تعلق پییا کنی اراده نیز به آن متعلق می

مت ماده و تأثیر افدالا بدر سرنوشدت    آری. در همین بخش مولوی به بطالن رأی فالسفه راجع به قی

 .(65: 1995)فوائح، ای داشته باشی گوری: مگر ممکن است که فلک بتوانی ارادهپردازد و میآدمیان می

چهارمین صفت از صفات حضرت حدق، قدیرت اوسدت. صدفت قدیرت عامدل بده وجدود آوردن         

ارنکه قیرت سرچشمه فعدل و  موجودات است. قیرت تابع اراده است و اراده تابع علم. خالصه سخن 

ترا فعل است. و هیچ چیزی نیست که انجام دادن را انجام نیادن آن بر خیاوندی واجدب باشدی. بدر     

گیرد، اما اگر بخواهی، علی رغم اساس سنت الهی، خیاونی برای انجام کارها آالت و اسباب به کار می

. در تعلدق بسدتن   (199: 1988مولدوی،  )نظر برخی از فالسفه و حکما نیازی بده اسدباب و آالت ندیارد    

قیرت خیا به مقیورات، حکما و متکلمان نظررات متفاوتی دارنی. حکما بر اردن باورندی کده خیاوندی     

ای نیاز دارد. چرخش افالا هم در جهدت آمداده کدردن    برای به وجود آوردن ممکنات، ماده قیرمی

اندی و  کنی کده جزئیدات رکاردک حدادث    یپردازد و بیان مماده ممکنات است. او به رد نظر حکما می

مسبوق به عیم. هر چیزی که مسبوق به عیم باشی، بر مجموعه آن نیز قابل تعمیم اسدت. امدا نظدر    

بندید و  متکلمان در ارن مورد ارن است که اراده به عنوان رکی از صفات خیا به مقیورات تعلدق مدی  

پدردازد کده   مه فضیله بده رد فالسدفه مدی   شود. او در همین راستا در منظونیستی به هستی بیل می

معتقینی خیاونی اولین چیزی که آفرری عقل اوّل بود و عالم کثرت منبعث از عقل اول جامه هسدتی  

دارد که خیا هستی را از عیم )نیستی( به عرصه وجود )هستی( بر خود پوشیی. او به تصررح بیان می

 آورد:

 ابجملـــــــــــــــــــه الکــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن املوجــــــــــــــــــــود
ــــــــــــــــــــدِ بــــــــــــــــــــدًء، و  ــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــرِیفعن  عن

ــــــــــــــــــــــــــــــود   مســــــــــــــــــــــــــــــتنٌد للخــــــــــــــــــــــــــــــال  املعب
 اعــــــــــــــــــــُ فـــــــــــــــــــــاْکُ صقــــــــــــــــــــول خـــــــــــــــــــــرِی
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 (518:  1972)مولوی،   72

ترجمه: خالصه، همه موجودات وابسته به خالق معبود هستنی. نزد ما متکلمان، خیا همه چیز را 

کنندی پد  نظدر کدن تدا      از عیم آفرری، اما غیر ما از فالسفه و معتزله آن را به گونه درگری بیان می

 بهتررن قول را برگزرنی.

شود اراده تابع علم است بیرن معنا است که همان گونه که علم خیا کاشدف  که گفته می اما ارن

الممکنات است، اراده او نیز تابع اراده آدمیان است. بیرن معنی که تا وقتی انسانها اراده نکننی و بدر  

ندی. بندابرارن انسدان در انجدام افعدال خدود       کانجام فعلی تصمیم نگیرنی، خیاونی هم اراده آن را نمی

مختار است و نه مجبور. صفات پنجم و ششم و هفتم، سمیع و بصیر و متکلم اسدت. اردن صدفات از    

نی و از درگر صفات او چون: علدم و قدیرت و حیدات و اراده جیاسدت. آنچده کده       صفات ذات خیاونی

ن و دردین و کدالم خدیا بدا آدمیدان      کنی، ارن است کده شدنیی  مولوی در ارن بخش بر آن تأکیی می

انسانها نیاز به گوش و چشم و زبان نیارد و اگر کسی قاردل بده    ماننیمتفاوت است و به هیچ وجه به 

 ارن ماننیگی باشی مشبهه و مجسمه است:

ــــــــــــــــــــری  اــــــــــــــــــــٌع وــــــــــــــــــــالٌ  بصــــــــــــــــــــٌر و ال ي
 

 عقـــــــــــــل هـــــــــــــا شـــــــــــــبماً روصـــــــــــــاب الـــــــــــــوری 
 (521: 1972 ،ی)مولو

تعالی سمع و بصر و کالم است. صفاتی که عقل شدبیهی بدرای آنهدا    ترجمه: از درگر صفات حق 

 رابی و ماننی صفات بشری است.نمی

از درگر صفاتی که مولوی اشاره داشته، صفات فعل است. صفات فعل، صفاتی هستنی که خیاونی 

 به آنها و ضی آنها متصف است. ماننی: رضا و سدخط، رحمدت و غضدب، اماتده و احیدا، اذالل و اعدزاز      

داندی.  دانی و آنها را قیرم نمدی )جرجانی: ذرل واژه(. مولوی صفات فعل را متعلق به اراده و قیرت می

دهنی، آن خلق کردن و رزق دادن قیرم نیسدتنی. امدا اگدر    کننی و رزق میمثالر زری را امروز خلق می

دهدی بدیرن   مدی کندی و رزق  بگوری خیای متعال در ازل قیرتی دارد که زری را بعی از آن خلدق مدی  

 .(81: 1995)مولوی، اعتبار قیرت ازلیه اگر قیرمشان بگوری موجه است 

 افعال الهی -2-2-2

کنی. رکی غارتمنیی افعال الهی و درگدری نظدام   مولوی در ارن بخش دو مسأله اساسی را مطرح می

کندی،  دنبدال نمدی  احسن. به طور کلی اشاعره بر ارن باورنی که: خیاونی در افعال خود هیچ غرضی را 

زررا اگر خیاونی دنبال غرضی بود نشان دهنیه ارن بود که ناقص است و با حصدول آن غدرض کامدل    

)ارجدی،  شود. و غارتمنی بودن افعال الهی به معنای نیاز داشدتن ذات تعدالی بده آن اغدراض اسدت      می

نبدال غدرض افعدال الهدی     . ماترریی برارن باور است که کسانی که د(50: 1987و باقالنی،  1/294: 1997
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انی. از ارن رو آنان در آثار خود قارل به حکمدت و  هستنی، غرض را با حکمت و مصلحت اشتباه کرده 73

)ماترردیی،  کندی  ای حکمت و مصلحتی را دنبال مدی مصلحت هستنی و خیاونی در آفررنش هر آفرریه

 .(81تا: بی

گوری: در افعدال  ریی را جمع کرده و میمولوی در منظومه فوائح در دو بیت نظرره اشاعره و ماتر

 الهی هیچ غرضی نیست و اگر غرض و علتی نیارد در عوض پر مصلحت و پر حکمت است:

 در افعددالش غددرض همچددون علددل نیسددت  

 علددددت آمددددی اگرچدددده جملگددددی بددددی 

 

 عبددث را فرصددت و فعددل و خلددل نیسددت     

 ولدددی پدددر مصدددلحت، پدددر حکمدددت آمدددی
 (90: 1995)مولوی: 

 گوری:در الفضیله نیز می

ـــــــــــــــــــــه، ال ـــــــــــــــــــــُ، و العل ـــــــــــــــــــــب/، ال ظل  ال ق
 ُِ ـــــــــــــــــــــــــا ابحِلکـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــداُن درِک عقلن  فق

 

 غــــــــــــــــرض فــــــــــــــــی أفعالــــــــــــــــه جــــــــــــــــّل عــــــــــــــــال 
ُِ األعظــــــــــــــــُ ــــــــــــــــِف ْکمــــــــــــــــه احِلکــــــــــــــــ  مل ين

 (654-655: 1972 ،ی)مولو
ترجمه: افعال الهی، نه زشت، نه ستم، نه علت و نه غرضی دارد. امدا ارنکده عقدل مدا حکمتهدای      

 حکمت در افعال خیا نیست. دانی به معنی نبودنافعال الهی را نمی

مولوی در همین ارتباط به مسأله نظام احسن اشاره دارد و آن را پذررفتده و هدیچ اعتراضدی بده     

 بینی.کارگاه خلقت روا نمی

 ای دسدددتاگدددر بدددر چشدددم دل ننهددداده  

 ز نظددددم و امددددر بددددی موقددددع مقددددیس

 

 زآنچده شدی هسدت   « ابیع»در امکان نیست  

 کددد  و از وی سدددؤال؟ اال کددده نددداک    
 (90: 1995 ،ی)مولو

پردازد و هر ندوع شدری را از   مولوی در ادامه بحث از نظام احسن به انکار شرور چون اشاعره می

گوری: خیاری که بیون هیچ تردریی مالک الملک و حکدیم و علدیم و بدی    کنی. او میهستی نفی می

کندی و  تصدرف مدی  نقص است آنگاه که دست قیرت از آستین غیب در آورد در عالم ملک و ملکوت 

اگر لطف و نعمت را عنف و نقمت از خود نشان دهی، همگی فضل و حکمت و عیالت است و از ظلم 

و جور و قبح و جهالت منزه است. مگر ممکن است فعل زشت از خیای علیم سر بزنی. بندابرارن چده   

نه بخواهی از نظر فعل و چه از نظر حکمت از زشتی و بیی دور است. هستی هم ملک اوست و هرگو

 کنی.در آن تصرف می
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 حسن و قبح اعمال -2-2-3 74

تواندی تشدخیص   های کالمی ارن نظر وجود دارد که آرا خوبی و بیی اعمال را عقل میدر میان فرقه

دهی را شرع را هر دو؟ به طور کلی معتزله و امامیه معتقینی که حسدن و قدبح افعدال، امدری عقلدی      

 .(98: 2005)توسی، نکنی  است خواه شارع به آن حکم بکنی را

شود، فقط بده وسدیله شدرع دانسدته     گورنی که حسن و قبحی که درباره آن بحث میاشاعره می

توانی درباره خوبی و بیی حکم کنی که در نزد خیاوندی خدوب ردا    شود. به ارن معنی که عقل نمیمی

هر عملی که خیاونی از آن بی است بلکه هر کاری که پروردگار جهان به انجام آن امر کرده، خوب، و 

هدای خدود در تقبدیح و    نهی کرده بی است. نیز عقییه دارنی که عقدل در حدی ذات و از روی انگیدزه   

گورنی: فعل نزد خیاونی جهت مقبح و محسدن دارد و  تحسین آن عمل دخالتی نیارد. اما معتزله می

و زشدتی دروغ کده زردان آور    کنی. ماننی خوبیِ راستی که سودمنی اسدت  ناگزرر عقل آن را درا می

. ماترریی که دریگاههای شبیه بده اشداعره دارد در   (2/282: 1989و تفتازانی،  368: 1381)احمیران، است 

تواندی تشدخیص   ارن مورد ورژه بر ارن باور است که عقل بشری حسن و قبح بسیاری از امدور را مدی  

)الدزرن،   به سمع و اخبدار )شدرع( پنداه بدرد    توانی دررابی و باری دهی و حسن و قبح برخی درگر را نمی

 .(221تا: و ماترریی، بی 201: 1985

توانی حسن و قبح اعمالی را تشخیص دهی که مولوی به ارن عقییه باور دارد که عقل انسان نمی

انجام آن موجب میح را ذم خیاونی قرار گیرد و در آخرت هم موجب ثواب و عقاب. اما حسن و قدبح  

کمال و را نقص، چون علم و جهل و را راستی و دروغ و غیدره، بدرای عقدل انسدان      اعمالی که صفت

توانی حسن و قبح اعمالی را که با هدیف و غدرض فاعدل هدم     قابل تشخیص است. همچنین عقل می

 .(4/282)تفتازانی، خوانی داشته باشی، ماننی آماده کردن اسباب رسیین به مراد و خواسته، بیانی 

 لعقـــــــــــــــل عاقـــــــــــــــلفلـــــــــــــــُ اـــــــــــــــد ْکمـــــــــــــــاً 
 إبن ذا يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوج  الاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوااب
ـــــــــــــــــــــــي/  مـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــّب/   هـــــــــــــــــــــــو القب

 

 حبســـــــــــــــــــن أو قـــــــــــــــــــب/ لهعـــــــــــــــــــل فاعـــــــــــــــــــل 
 و أن ذا يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوج  العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااب
ــــــــــــــــــــَن احلُســــــــــــــــــــُن و امللــــــــــــــــــــي/ َْس   مـــــــــــــــــــا 

 (655: 1972 ،ی)مولو
تر ذکر شدی، عقدل عداقالن را بده عندوان تشدخیص       توان با توجه به دالرلی که پیشترجمه: نمی

دانست که فاعل با انجام آن مستوجب ثواب ردا عقداب گدردد. بندابرارن     دهنیه اعمال حسن و قبحی 

 فعل زشت و قبیح و را حسن آن است که خیاونی بر قبح را حسنش اشاره فرموده باشی.

در ادامه بحث از حسن و قبح اعمال، مولوی به مسأله درگدری اشدارت دارد و آن عدیل و انجدام     

اسدت مدراد آن   « عادل»زله هرگاه گفته شود، خیاونی فعل اصلح از طرف خیا است. در اصطالح معت

دهدی و از آنچده بدر او    است که افعال او همه نیکو و پسنیریه است. بنابرارن او فعل قبیح انجام نمدی 

. اشدعری بدا نظدر معتزلده مخدالف اسدت و آزادی       (204تدا:  )عبیالجبار، بیکنی واجب است فروگذار نمی



            1400دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی، دوره اول، شماره اول، پاریز و زمستان 
 

75 
 

گوری: خیاوندی حدق دارد   دانی. او بر ارن اساس میی مطلق میمشیت الهی را بیون هیچ قیی و شرط 75

اطفال را در آخرت به درد و رنج گرفتار سازد و اگر چنین کندی، عدین عدیل اسدت. او حدق دارد در      

نهارت دهی. نیز حق دارد برخی از موجودات زنیه را مسدخر برخدی   مقابل جرمی کوچک مجازاتی بی

ی را مورد مالمت و تقبیح قرار دهی، هم چنین حق دارد کسانی را درگر کنی و از میان آنها تنها برخ

و  193)اشدعری،  دانی کافر خواهنی شی و حق دارد به کفار لطف کنی تدا ارمدان بیداورد    بیافررنی که می

گوری کده حکدم   . مولوی نیز در طرح مسأله عیل الهی همچون اشاعره است. او می(153؛ نیز همو: 187

کم خیاست. و بر واجب الوجود رعارت فعل اصلح واجدب نیسدت. همچندین بدر     هر گونه که باشی، ح

خیاونی واجب نیست که نسبت به بنیگانش لطف داشته باشی. و بر خیا واجدب نیسدت بده بندیگان     

خود پاداش بیهی و گناهکاران را عقاب کنی. اگر پاداش به بنیگان راستین خدود داد فضدل اسدت و    

کداران را پداداش دهدی و فرمدان     تواندی گنداه  عیل خواهی بود. خیا مدی  کاران را عذاب بیهیاگر گناه

تواندی بدر مالدک    گناه را آزار دهی و هیچ وقت مملوا نمیهای بیتوانی بچهبرداران را عقاب کنی. می

 خود اعتراض کنی:

ـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــد ثـــــــــــــــــّواب  بهضـــــــــــــــــله ثـــــــــــــــــّوب َم
ــــــــــــــــــــــــــــــریه  بهضــــــــــــــــــــــــــــــله يقــــــــــــــــــــــــــــــول: ال وب
 و لــــــــــــــــــــــــــــــه أن يعــــــــــــــــــــــــــــــذب املطيعــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــَ  ذا الصــــــــــــــــــــــ  غریهو جــــــــــــــــــــــا  أن عاق
 

ــــــــــــــــن قــــــــــــــــد عــــــــــــــــّذاب   بعدلــــــــــــــــه عــــــــــــــــّذب َم
ـــــــــــــــــــــــــــه يقـــــــــــــــــــــــــــول: ال صـــــــــــــــــــــــــــغریه  و عدل
 و لــــــــــــــــــــــــــــــه أن ياــــــــــــــــــــــــــــــّوُب الشــــــــــــــــــــــــــــــنيعا
 و أن عهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن صـــــــــــــــاْ  الکبــــــــــــــــریه

 (658: 1972)مولوی، 
دهدی و اگدر کسدی را    ترجمه: خیاونی بیون استحقاقِ بنیه و وجوب برخود به بنیگان پاداش می

ای نیسدت. او  گوری: صغیرهعیل نیز میای نیست و گوری کبیرههم عذاب داد عیل است. فضل او می

توانی بنیه فرمانبرداری را عذاب دهی و نیز به بنیه خطاکار پداداش دهدی. و جدارز اسدت صداحب      می

 گناهان صغیره معاقب گردد و صاحب گناهان کبیره پاداش گیرد.

 رؤیت الهی -2-2-4

مراد از رؤرت آن است که  رؤرت به معنی درین با چشم سر و دانستن است. در اصطالح دانش کالم،

ها در اردن بداره دردیگاه مثبدت و     با دو چشم ظاهری، آفررننیه را توان دری را نتوان دری. اهم دریگاه

منفی است. اشعری از کسانی است که قارل به رؤرت خیاونی است. او برای اثبات نظدر خدود هدم از    

. دردیگاه درگدری   (302: 1987، و باقالنی، 63: 1966)اشعری، کنی و هم عقلی استیالالت نقلی استفاده می

تدوان آفررنندیه را   که وجود دارد، دریگاه معتزله و امامیه است. آنان بر ارن باورنی که هیچ گداه نمدی  

. مولوی به صراحت در ابیات آغازرن در مورد رؤرت (84-86: 1385و حلی،  155-166تا: )عبیالجبار، بیدری 

توان )ممکن است( چه در دنیا و چه در آخدرت، چده در   : خیا را میگوریخیا نظر مثبتی دارد و می
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خواب و چه در بییاری دری و اگر رؤرت جارز نبود حضرت موسی از خیاوندی درخواسدت دردین او را     76

 داد:پاسخ نمی« لن ترانی»کرد و خیا هم در پاسخ، با نمی

 ُي ســـــــــــــــــــــــاون النعـــــــــــــــــــــــُِ تـــــــــــــــــــــــراه عـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــری ويهيـــــــــــــــــــــة أو مقابلـــــــــــــــــــــة  م

 ْـــــــــــــــــــــــائزملــــــــــــــــــــــدی فطانـــــــــــــــــــــــه حلــــــــــــــــــــــ  
 

 تلــــــــــــــــــــــــــــــّذذت بوجمــــــــــــــــــــــــــــــه الکــــــــــــــــــــــــــــــرمي 
 أو جمــــــــــــــــــــــــــــة فنعمــــــــــــــــــــــــــــِ  املعاملــــــــــــــــــــــــــــة
 ر يتــــــــــــــــــــه عقــــــــــــــــــــال و نقــــــــــــــــــــالً جـــــــــــــــــــــائزم

 (680: 1972)مولوی، 
بینی و لذت خواهدی بدرد. امدا دردین او خدارج از      ترجمه: چشم آدمیان، خیا را در روز آخرت می

مولدوی   است.کیفیت و مقابله و جهت است. نزد زررکان و خردمنیان رؤرت خیاونی عقال و نقال جارز 

 .(273: 1988)مولوی، کنی برای رؤرت خیا، دالرلی عالوه بر دالرل اشعری ذکر می

 ایمان به فرشتگان -2-3

از درگر مباحث اعتقادی، اعتقاد به فرشتگان است. فرشتگان بنیگان مکرمی هستنی که دائم بدر  

شونی و کارهای مهم را بر عهیه دارنی. در میان آنهدا  اطاعت خیارنی و در شکلهای گوناگون ظاهر می

، 1989)تفتازانی، مذکر و مؤنث نیست و در عصمت و فضل بر انبیا در میان بزرگان اختالف نظر هست 

داننی: ردک دسدته کارشدان تقدیر  خیاوندی اسدت و غدرق در        . برخی فرشتگان را دو نوع می(5/62

نان همان مالئکه مقربین را علیدون هسدتی. دسدته درگدر     عبادتنی و مکلف به خیمت بشر نیستنی. ار

 .(231: 1383)السعیی، کارشان خیمت به انسان و برآورد کردن نیازهای آدمیان است 

دانی. فرشتگان جسمی ندورانی  مولوی اصل دوم از اصول شش گانه ارمان را باور به فرشتگان می

شدود  هستنی. هیچ نافرمانی از آنان دریه نمی و لطیف دارنی. آنان پاا و قیسی و مطیع اوامر خیاونی

و اگر در ماجرای خلقت آدم و خلیفه شین او به ظاهر اعتراض کردنی، پرسدش از حکمدت آفدررنش    

 موجود تازه بود و قصی رخنه گرفتن از فعل رب العزه نیاشتنی. در الفضیله گوری:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ   هلل عــــــــــــــــــــــــــــــــــز  و عــــــــــــــــــــــــــــــــــال عب
ــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــه أجســــــــــــــــــــــــــــــاممُ لطيه  نوري

 کْجاعــــــــــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــــــــهيه العرائــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ُجبـــــــــــــــــــــَل فـــــــــــــــــــــی ْیـــــــــــــــــــــبعمُ الرشـــــــــــــــــــــاد 
 و غـــــــــــــــــــــــــــــری ذا مقالـــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــعيهة
ـــــــــــــــــــــــک  اشـــــــــــــــــــــــتمروا يف الشـــــــــــــــــــــــرع ابملالئ

 (722: 1972)مولوی، 
ترجمه: خیاونی بلنی مرتبه بنیگانی دارد که در سرشت آنان غیر از وصول به حق چیدزی تعبیده   

آندان  نشیه است. اجسامی لطیف و از نور آفرریه هستنی و غیدر از آن هدر سدخن درگدری در مدورد      

مولدوی در ادامده بده مداجرای      اندی. ضعیف است. آنان گروهی پاا هستنی که به مالئکه مشهور شیه

 .(723)همان منبع: هاروت و ماروت و خلقت آدم و فرشتگان اشاره دارد 
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 کالم الهی -2-4 77

رکی از نظرراتی که در وجه تسمیه علم کالم گفته شیه و به احتمال درست باشدی، اردن اسدت کده     

شود علم کالم از مجادالت و مناقشاتی که در دوران مأمون عباسدی بدر سدر حدیوث قدرآن      میگفته 

گورنی که چون درباره حیوث و قیم قدرآن جدیالهای فدراوان    درگرفت، نامگذاری شیه است. آنان می

رخ داد و بسیاری از انیرشمنیان و عالمان دچار محنت شینی و به زندیان افتادندی و مدیت طدوالنی     

 ییا کرد، ارن علم را به علم کالم نامگذاری کردنی.ادامه پ

به طور کلی سه دریگاه در ارن باره وجدود دارد. دو دردیگاه مربدوط بده قبدل از اشدعری و ردک        

دریگاه هم از آن ابوالحسن اشعری. قبل از اشعری حنابله قارل به قیمت قرآن و کالم الهدی بودندی و   

کردندی  ن هیچ تفکیکی ما بین کدالم نفسدی و لفظدی نمدی    قیرم است. آنا الهیمعتقی بودنیکه کالم 

دانسدتنی. آندان چدون قدرآن را     . در مقابل معتزله کالم الهی را حادث و مخلوق می(3/34: 2004)امین، 

. ابوالحسن اشعری، به دلیدل ارنکده   (357تا: )عبیالجبار، بیگفتنی دانستنی آن را حادث میفعل خیا می

دانی از ارن رو در بحث از کالم الهی تابع نظر پیشین خود در مدورد  ی میمتکلم را رکی از صفات اله

داندی. او در آثدار خدود    دانی کالم الهی را نیدز قدیرم مدی   صفات است. و چون صفات خیا را قیرم می

ای کده دربداره دردیگاه    . نکتده (65-74: 1397)اشعری، کنی دالرل مختلفی بر قیمت کالم الهی ذکر می

باره شاران توجه است ارن است که او کالم الهی را به کدالم نفسدی و لفظدی تقسدیم     اشعری در ارن 

 .(123: 1362)شهرستانی، دانی و کالم لفظی را حادث کنی و کالم نفسی را قیرم میمی

مولوی مسأله کالم الهی را همچون سارر مباحث علم کالم در سه منظومه خود آورده و آن را به 

های مولوی، مباحثی متفرقه و غیدر کالمدی اسدت. از جملده:     اول منظومهبحث گذاشته است. بخش 

تعیاد کتابهای منزله، نام آنها، عیم تحررف و لزوم ارمان داشتن به آنها و غیره اسدت. بخدش بعدیی    

مطالب مولوی در مورد کالم الهی، مربوط به علم کالم، همچون: قیرم و حدادث بدودن قدرآن، کدالم     

خطی و غیره است. مولوی در ارن بخش با اسلوب و روش خاصی مطلب را  لفظی و نفسی و ذهنی و

کندی مسدأله را از منظدر    کنی، تالش مدی به بحث گذاشته و اگرچه رأی و نظر درگر فرق را اشاره می

 اشاعره بررسی کرده و اثبات نماری.

آسدمانی را در  کندی و کتابهدای   مولوی در بخش اوّل فوائح به تعیاد کتابهای آسمانی اشداره مدی  

رسی مولوی که کالم الهی را نامحیود دانسدته،  دانی. به نظر میتعیاد معیود و محیودی منحصر نمی

قـل لـو وـان البحـر مـداداً لکلمـات ربـی لََنهـَد قبـل أن  از سوره کهف است که فرمدود:  109ناظر به آره 
 .(109)کهف: تنَهَد ولمات ربی ولو جئنا صاله مداداً 

 کالم الهی در منظومه الفضیله چنین آمیه است:ارن معنی از 

ـــــــــــــــــه املطمـــــــــــــــــرم  مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن وتب
ــــــــــــــــــــــربکُ مل يمــــــــــــــــــــــدء ــــــــــــــــــــــن قبلــــــــــــــــــــــه ب  َم

 مــــــــــــــــــــــن ذلکــــــــــــــــــــــُ ورقــــــــــــــــــــــة خمتصــــــــــــــــــــــرم 
 عليــــــــــــــــــــه اقــــــــــــــــــــرء« لنهــــــــــــــــــــد البحــــــــــــــــــــر»
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 (734: 1972)مولوی،   78
ترجمه: صفحات کمی از کتابهای آسمانی از جانب خیاونی نازل شیه است. اگدر کسدی بده اردن     

 را بر او بخوانیی.« لنفی البحر»شود آره تعیاد معیود آرام نمی

مولوی در ادامه همین مطالب، به مباحثی پرداخته که غالبار ما آنهدا را در جدزو مباحدث کالمدی     

« راسدخون در علدم  »از سوره آل عمران  7کنیم. برای مثال مولوی باور دارد که مطابق آره ذکر نمی

 داننی:معنی آرات متشابه را می

 لزواهـــــــــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــــنن النصوصـــــــــــــــــــــــــــه وا
ـــــــــــــــوِّض يف حنـــــــــــــــو املشـــــــــــــــکل  وســـــــــــــــلف  فـَ

 

 مـــــــــــــا امکـــــــــــــن اُحلمـــــــــــــا علـــــــــــــی الظـــــــــــــواهر 
، و اّول  أو َفّصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلن خللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

 (739: 1972)مولوی، 
ترجمه: نصوص قرآن همچون سنن نورانی و درخشان است و بیون هیچ دلیلی نباردی بده معندی    

واگدذار کدرد و ردا ارنکده     درگر روی آورد. اما معنی آرات متشابه را را باری مانندی سدلف بده خیاوندی     

 همچون خلف تأورل و معنی درست و صحیحی برای آن رافت.

گانه مولوی، به صورت جیی و با تبیینی کامالر فنی و استیاللی بده  های سهبخش بعیی منظومه

پردازد. البته مولوی در بخش پیشین بده قدیمت کدالم الهدی اشداراتی      مسأله قیم و حیوث قرآن می

کندی و در جهدت دردیگاه و    جا بیشتر به تقسیم آن به کالم نفسی و لفظی اشاره میداشت، اما در ارن

 پردازد.نظررات اشعری و اشاعره به اثبات آن می

-دانی از ارن رو آن را بر مبنای باور خود، قیرم میمولوی در ابتیا کالم را رکی از صفات خیا می

گوری که اگدر کسدی بخواهدی    ود و میششمارد. سپ  برای روشن شین مطلب به مثالی متوسل می

مطلبی، چه خبری، چه امری و چه استفهامی بگوری؛ معناری وجیانی در ذهن دارد که آن معنا غیدر  

-از سارر صفات درگر چون: حیات و علم و قیرت و غیره است. معنا را هم با الفاظ خودت تعبیر مدی 

است. در ارن میان تفاوتی میدان زبانهدا    کنیی. ارن معنا کالم نفسیکنیی و به مخاطب هم منتقل می

هم وجود نیارد و ارن معنای وجیانی، بسیط و واحی و قائم به ذات تدو اسدت. مولدوی از اردن مثدال      

داندی. اردن شدیوه اسدتیالل در     کنی و آن را در مورد کالم الهی نیز منطبق میمحسوس استفاده می

کندی کده کدالم    شود. مولوی بیدان مدی  ریه نمیمورد کالم نفسی البته در آثار اشعری به هیچ وجه د

نفسی خیاونی به همین شکل است. صفتی جیای از درگر صفات است. غیر مخلوق است و بسدیط و  

قائم به ذات حق، نه حرف است و نه صوت و نه کثیر و نه قلیل، نه عربدی اسدت و نده سدررانی و نده      

در هیچ چیزی حلول نیارد و خیاوندی بدیان   رونانی و نه عبرانی و به طور کلی از حوادث بری است و 

 صفات تا ابی متکلم است:

ــــــــــــــــــــــــــــــــزه النهســــــــــــــــــــــــــــــــی  والمــــــــــــــــــــــــــــــــه املن
ـــــــــــــــــــــــــــــــذات  واْـــــــــــــــــــــــــــــــده قائمـــــــــــــــــــــــــــــــه ابل

 متصــــــــــــــــــــــــــــــــف بقــــــــــــــــــــــــــــــــد   قدســــــــــــــــــــــــــــــــی 
 طه وســــــــــــــــــــــــــــائر الصــــــــــــــــــــــــــــهاتيبســــــــــــــــــــــــــــ
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 (729: 1972)مولوی،   79
ترجمه: کالم پاا الهی، نفسی است و قیرم است. رکی اسدت و قدائم بده ذات اسدت و همچدون      

 سارر صفات بسیط است.

برد: عیندی،  مولوی در ادامه توضیحات خود راجع به کالم الهی، چهار وجود را برای قرآن نام می

ذاتی، لفظی و خطی. مطابق ارن تعبیر، وجود عینی همان وجود نفسی است که قدارم بده ذات حدق    

تعالی است. منظور از وجود ذهنی نیز کلمات و عبارات و آراتی اسدت کده حافظدان قدرآن در ذهدن      

های نوشدته شدیه   شود و وجود خطی را کتبی، آرهی. وجود لفظی نیز الفاظی است که قرائت میدارن

تردری بر ارن اساس حیوث قرآن به وجود ذهنی و لفظی و خطدی  . بی(335: 1988)مولوی، قرآن است 

 گردد و قیرم به وجود عینی:بر می

 ِصقتضــــــــــــــــــــی وجــــــــــــــــــــوده فــــــــــــــــــــی العــــــــــــــــــــ
 

 ُِصــــــــــــــــقَل عــــــــــــــــن صــــــــــــــــدء وــــــــــــــــل شــــــــــــــــ 
 (729: 1972)مولوی، 

 ترجمه: کالم الهی به مقتضای وجود، عینی)نفسی( است و از هر عیب و نقصی بری است.

کنی ارن است که چون کالم نفسی قابدل  آخررن مطلبی که مولوی در مورد کالم الهی مطرح می

کنی. بندابرارن شدنیین کدالم لفظدی و فهدم      شنیین نیست از ارن رو کالم لفظی بر نفسی داللت می

ای مخصوص از کدالم بدوده   شیوه« ولُ اّلل موسـی تکليمـا»نفسی است. و اگر در قرآن آمیه که کالم 

 .(364-366: 1988)مولوی، که بیون تردری لفظی نبوده است 

 نبوّت -2-5

نبوت از ررشه نبأ و در لغت به معنی خبر دادن، پیدام آوری و پیدامبری اسدت و در اصدطالح داندش      

 .نبوت خاصه ب.؛ نبوت عامهالف.  رود:کالم در دو معنی به کار می

 شود: تعرف نبی، معجزه و وحی.در نبوت عامه به چنی مسأله اساسی اشاره می

دانی صالح کننی. به ارن دلیل که چون خیاونی میمعتزله مسأله نبوت را در باب عیل بررسی می

تا چیزی در آنچه بر خدیا  آدمیان در شررعت و شرعیات است پ  ناگزرر است ما را از آن آگاه سازد 

. آنان بر ارن باورنی که بعثت انبیدا لطدف خیاوندی    (380تا: )عبیالجبار، بی واجب است اخالل ارجاد نکنی

 .(386)همان: است و البته لطف او واجب عقلی است 

نامنی. آنچده در بداب معجدزه، وحدی و     اعتقاد داشتن به پیامبری پیامبر اسالم را نبوت خاصه می

ت گفته شیه، معانی و ورژگیهاری است که در باب همه پیامبران صدادق اسدت. امدا آنچده     حسن بعث

شود، دلیلهای اثبات پیدامبری حضدرت محمدی )ص( از دردیگاه     اختصاصار در نبوت خاصه مطرح می

متکلمان است. مطلب درگری که درباره انبیا مطرح است، عصمت آنهاست. پیروان ادران بر عصدمت  

رسالت اتفاق نظر دارنی. اما در ارنکه به صورت سهو و فراموشی خطاری از نبی سر بزنی انبیا در ابالغ 
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توانندی دروغ هدم   ای از خوارج هستنی، معتقینی که پیامبران مدی اختالف هست. مثال ازارقه که فرقه 80

 .(415: 1997)جرجانی، بگورنی 

پذررنی. گناهان صدغیره را  ار میداننی ولی سهومعتزله خطای عمیی را عقالر از پیامبران جارز نمی

انی )همانجا(. جاحظ هم صیور کبیره را قبل از بعثت جدارز  هم اکثر معتزله غیر از جباری قبول کرده

 .(416)همان: دانی می

گوری: باری بداور داشدته باشدیی کده انبیدا بده       مولوی نیز به مسأله نبوت به تفصیل پرداخته و می

یام الهی را بی کو و کاست به دست مردم برساننی و راهنمدا و راهبدر   انی تا پوسیله خیا مبعوث شیه

جامعه بشری باشنی. پیامبر باری راست گفتار و راسدت کدردار باشدی. متخلدق بده فضدارل اخالقدی و        

محاسن رفتاری باشی. آزاد و مذکر باشی. دارای انیرشه واال و ذهنی وقاد و فکری وسیع باشی. نسدبت  

شدود  هاری که باعث میتر باشی. هم چنین از آغاز پیامبری باری از از بیماریبه هم عصران خود کامل

 مردم از او دور شونی مبرا باشی:

 ُعـــــــــــــِرَب الرســـــــــــــول، مـــــــــــــن نـــــــــــــوع البشـــــــــــــر
 اومـــــــــــــُل أهـــــــــــــِل العصـــــــــــــِر غـــــــــــــری االنبيـــــــــــــا
ـــــــــــــــــ  ُْل  ـــــــــــــــــده ملوســـــــــــــــــی   خلقـــــــــــــــــاً، و عق
َُ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دِءه اآلابء   َســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل
 و مــــــــــــــــــــــن منهــــــــــــــــــــــر لطبــــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــُ يـــــــــــــــــِرد بـــــــــــــــــالُء ايـــــــــــــــــوب،  َل  مـــــــــــــــــافـَ
 

 رن  ذاک جمتبـــــــــــــــــــــــــی، ْـــــــــــــــــــــــــّر ذوــــــــــــــــــــــــــر 
ــــــــــــــــــــــــــه و رأایً   عــــــــــــــــــــــــــدالً و عقــــــــــــــــــــــــــالً فطن
 أو أن مــــــــــــــــــــــــــا أرســـــــــــــــــــــــــــلُه، ابلـــــــــــــــــــــــــــدعوه
ــــــــــــــــــــــــــاء  و عمــــــــــــــــــــــــــد االممــــــــــــــــــــــــــات و اخلن
ــــــــــــــــــــــــــــــــذا   مقــــــــــــــــــــــــــــــــارن  وــــــــــــــــــــــــــــــــ ص، ُج
ــــــــــــــدا مــــــــــــــن العمــــــــــــــی  لنحــــــــــــــو يعقــــــــــــــوب ب

 (692: 1972مولوی، )
گوری که آنها از هر گناهی چده  کنی و میمولوی در بخش بعیی اشاره به معصومیت پیامبران می

شدود کده برخدی از پیدامبران از فرمدان      صغیره و چه کبیره معصومنی. و اگر گاهی در قرآن دریه می

کنی همچون عتاب اربابی بر بنیه و مملوکش است. و زننی، و خیاونی بر آنان عتاب میالهی سرباز می

 ی:کنسرزنش می« خالف أولی»را « ترا اولی»اش را به خاطر را ماننی آن است که خیا بنیه

 ذو عصـــــــــــــــمه عــــــــــــــــن الــــــــــــــــذنوب مطلقــــــــــــــــاً 
 إذ فضـــــــــــــــــله علـــــــــــــــــی املالئـــــــــــــــــک ُجـــــــــــــــــز 
 و ذا الـــــــــــــــــــذی تــــــــــــــــــــراه فــــــــــــــــــــی وتــــــــــــــــــــاب
ـــــــــــــــــی   مـــــــــــــــــُل ذا علـــــــــــــــــی خـــــــــــــــــالب األول

 

ـــــــــــــــــدی األصـــــــــــــــــل/ قـــــــــــــــــد ُتققـــــــــــــــــا   و ذا ل
ـــــــــــــــــــــز  ـــــــــــــــــــــذا ل ـــــــــــــــــــــه ذاعصـــــــــــــــــــــمه ل  فکون
ـــــــــــــــــاب  مـــــــــــــــــن نســـــــــــــــــبه العصـــــــــــــــــيان و العت
 و ربنـــــــــــــــــــــــــــــــا مالکنـــــــــــــــــــــــــــــــا و مـــــــــــــــــــــــــــــــولی

 (695: 1972)مولوی، 



            1400دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی، دوره اول، شماره اول، پاریز و زمستان 
 

81 
 

انی و از گناه به دورندی. زردرا فضدل آندان بدر      معصوم ترجمه: پیامبران کسانی هستنی که نزد محققان 81

انی. و آنچه که در قرآن راجع به عصیان و عتداب نسدبت   فرشتگان قطعی است. فرشتگانی که معصوم

 شود.به پیامبران آمیه است، بر خالف اولی حمل می

 معاد -2-6

. 1اندی:  ررسدی قدرار داده  متکلمان و فیلسوفان از سه دریگاه، مسأله امکدان معداد را مدورد توجده و ب    

. دردیگاه منفدی.   2دانندی.  دریگاه مثبت. بر مبنای ارن دریگاه، امکان تحقق معاد را عقل و نقدل مدی  

. دریگاه توقف و تردردی کده بدر    3کننی. دریگاه حکمای طبیعی و مادی است. امکان معاد را نفی می

. (287: 1373)دادبده،   ی معاد وجود نیاردی استوار بر نفطبق آن، دلیل قطعی بر امکان معاد و نیز برهان

روحانی  -مطلب درگری که در ارن باره ذکر شیه ارن است که معاد، جسمانی، روحانی و را جسمانی

 .(289)همان: داننی است. به طور کلی متکلمان اشعری و معتزله غالبار معاد را جسمانی روحانی می

دارنی، جهان اول، دنیدای مدادی اسدت کده در آن     گوری: آدمیان دو جهان مولوی در ارن باره می

کننی و سعی دارنی خود را پرورش دهنی. جهان درگر هم قیامت را معداد اسدت کده    انسانها تالش می

های معداد هدم اشداراتی دارد. بدا آرداتی      منزل پاداش و سزای مؤمنان و گناهکاران است. او به نشانه

-پردازد. معادرا نه فقط روحانی که جسمانی نیدز مدی  می کنی و به رد تناسخفراوان معاد را ثابت می

 .(589: 1988)مولوی، آورد دانی و منکران معاد جسمانی را گمراه به حساب می

از مسارل طرح شیه در کنار معاد، شفاعت است. او معتقی است که شفاعت برای کسی که خدیا  

أمتدی،  »گیدرد، پیدامبر   وز حشر فدرا مدی  به او اذن بیهی وجود دارد وقتی انیوه، همه آدمیان را در ر

پردازد. پ  از شفاعت کبرای پیامبر، خیاونی به درگران نیدز اجدازه   گوران به شفاعت کبرا می« أمتی

 دهی.شفاعت می

 قضا و قدر -2-7

دهدی کده   پدردازد. او دو تعرردف از قضدا ارائده مدی     مولوی در آغاز ارن بخش به تعررف قضا و قیر می

شدود. او قضدا و قدیر را اردن گونده      صلی و جیی وی در مسأله جبر و اختیدار مدی  های ا سرآغاز بحث

کنی: قضا عبارت است از اراده و خواست ازلی خیاونی در ارتباط با اشیاة، آن گونده کده در   تعررف می

، همدو،  674: 1988)مولدوی،  ها در زمان معین اسدت  ازل هستنی. ق ی ر نیز ارجاد و خلق هر رک از آفرریه

هدای او را در بداره جبدر و    دهی در واقع اساس انیرشه. تعررف درگری که از قضا ارائه می(553: 1972

 زنی. از نظر او قضا به معنی علم الهی است:اختیار رقم می

 علــــــــــــــُ احلـــــــــــــ  عــــــــــــــز   جــــــــــــــل  » ا ای: قـــــــــــــه
 

 «أوالً بـــــــــــــــــــــــذی األشـــــــــــــــــــــــيا فـــــــــــــــــــــــی األ ل 
 (674: 1988)مولوی، 
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در وقت معین متناسب با قضا )علم الهدی( در عدالم شدهادت     در بیت بعی هم ق ی ر را ارجاد اشیاة 82

 کنی.. مولوی مسأله جبر و اختیار را از طررق علم الهی حل می)همانجا(دانی می

خیاونی عالم به هر چیز جزئی و کلی است. همه چیدز کوچدک و بدزرگ در لدوح محفدوظ ردا ام       

بدر همده چیدز در عدالم ممکندات کده       الکتاب نوشته شیه و علم الهی بر آن محیط است. علم الهدی  

هدای نهدانی و میدل بده رمدین و رسدار و       تابی از دانه خردل و ذره گرفته تدا نگداه  خورشیی بر آن می

 .(554: 1972)مولوی، خطرات قلب و جان، محیط است و در علم او و أم الکتاب موجود است 

ولوی در بحث از صفت علم، به ای نیاز است. به همین دلیل مبرای انجام هر فعلی، قیرت و اراده

گوری: قیرت تابع اراده است و اراده هم تابع علم. هر چیدزی  پردازد. او میصفت اراده و قیرت نیز می

رابی و بالفاصله بدیون تخلدف بده وجدود     که علم به وجود آن تعلق پییا کنی، اراده نیز بیان تعلق می

 (.65: 1995)همو،  آریمی

صفت از صفات ذات، عامل موجودات است. همان طور کده اراده تدابع   قیرت به عنوان چهارمین 

-بنید و موجدودات آفرردیه مدی   علم بود، قیرت نیز تابع اراده است. قیرت خیا به مقیورات تعلق می

شود قیرت تابع اراده است و اراده هم تابع علم، بیرن معندی اسدت کده همدان     شونی. ارنکه گفته می

مکنات است اراده او نیز تابع اراده آدمیان است. رعنی تدا وقتدی انسدانها    گونه که علم خیا کاشف الم

کندی. بندابرارن انسدان در افعدال خدود      اراده نکننی و بر انجام فعلی تصمیم نگیرنی خیا هم اراده نمی

 مختار است و نه مجبور.

مبیأ انکشاف بودن علم خیا بیرن معنی است کده علدم خدیا کاشدف اسدت نده موجدب و تدابع         

دانی که آدمیان با خواست و اراده و اختیار خود اعمال و افعال خدود  لومات است. رعنی خیاونی میمع

کنی معلوم است. بنابرارن او بر ارن دهنی. علم خیا از آن حیث که حکارت از معلومات میرا انجام می

تنهداری  باور است که صورت علمی همان علم خیا است و صورتهای علمی به خدیا مکشدوفنی و بده    

 گوری:. در الفضیله می(61: 1995)مولوی، وجود خارجی نیارنی 

 قدرتـــــــــــــــــــــــــــــه وفـــــــــــــــــــــــــــــَ  االرادم ومـــــــــــــــــــــــــــــا
 توّجمــــــــــــــــــــــــــ  توجمــــــــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــــــــــی اال ل
 فـــــــــــــــــــــــــــــأثرت صقتضـــــــــــــــــــــــــــــی ْکمتـــــــــــــــــــــــــــــه

 

 حبســــــــــــــــــــ  العلــــــــــــــــــــُ احملــــــــــــــــــــي  ُعلمــــــــــــــــــــا 
 لطـــــــــــــــــرب املمکـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــی املســـــــــــــــــتقبل
ـــــــــــــــــــــه  فأوجـــــــــــــــــــــدت وـــــــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــــــِ وقت

 (555: 1972)همو، 
طور که با علم محیط او همه چیز دانسدتنی اسدت.   ترجمه: قیرت خیا مطابق اراده اوست همان 

قیرت خیا در هنگام ارجاد، متناسب با علم الهی در لوح المحفوظ پ  از تعلق بسدتن قدیرت او بده    

-بنید و هر چیزی را در وقت معین به دررای هستی مدی ها تعلق میاقتضای حکمت بالغه به آفرریه

 آورد.
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ررننیه هستی است. اعمال و افعال انسانها نیدز بخشدی از   مولوی اشاره کرد که خیاونی خالق و آف 83

 هستی است که آفرریه اوست:

 أفعالنــــــــــــــــــــــــــــــــا خملوقــــــــــــــــــــــــــــــــة للبــــــــــــــــــــــــــــــــار 
 

 لکننــــــــــــــــــــــــــــــا فيمــــــــــــــــــــــــــــــا ذوو اختيــــــــــــــــــــــــــــــار 
 (561)همو: 

از نظر مولوی دو دسته نسبت به افعال انسان، دچار افراط و تفررط شینی: ردک دسدته جبررده و    

-ارن افراط و تفررط توصیه به نظرره مابین )وسط( مدی  دسته درگر قیرره )معتزله(. مولوی در میان

 کنی:

 بدددده مددددابین آی از افددددراط و تفددددررط  

 

 کدده جبددر و کددره تفددورض اسددت و تسددلیط  
 (239: 1955)همو، 

است. مولوی هم بر همین  تر ابوالحسن اشعری ارائه داده بود نظرره کسبرره سومی که پیشظن

کندی و در  دانی و از آن دفاع مدی افق با مشرب خود میفشارد و آن را مونظرره کسب اشعری پای می

 .(632: 1988)همو، نشینی های احتمالی به پاسخ میبرابر شبهه

 گیرینتیجه -3

توان به ارن انجام رسیی که: مولوی رکی از متکلمان صداحب اثدر و مدؤثر در    بر مبنای آنچه آمی، می

کردی، فارسی و عربی در علم کالم آفرردیه بده    های قرن نوزدهم میالدی است. در آثاری که به زبان

های خود را عرضه کرده است. او سه منظومه: فوائح )بده فارسدی(،   تفصیل و بسیار هنرمنیانه انیرشه

عقییه المرضیه )به کردی( و الفضیله )به عربی( را در علم کالم سروده است. مبنای هر سه منظومه، 

ت که موضوعات مختلفی چدون: تعرردف اسدالم، ارمدان،     شرح بخشی از حیرث پیامبر اسالم)ص( اس

کنی. ارن شیوه بیان مباحدث کالمدی، غالبدار در میدان     های آن را بیان میاحسان، روز قیامت و نشانه

 متکلمان اشعری و ماترریی و معتزلی رارج نبوده است.

ذات و بر مبنای روارت مشهور، مولوی در شش باب و فصول گوناگون به طدرح مبداحثی چدون:    

صفات خیا، رؤرت الهی، افعال الهی، فرشتگان، کتابهای آسمانی، پیامبران و معاد و قضا و قیر اشداره  

داشته است. او در بسیاری از ارن مسارل همان استیاللهای رارج متکلمدان گذشدته را بده کدار بدرده      

امامت، دردیگاههای   است اما در برخی مطالب نیز، چون: جبر و اختیار، کالم الهی، معراج، خالفت و

جیریی ارائه داده است. آنچه روشن است ارن است که طرح مسارل گوناگون نشان از اشعری بدودن  

 و تفکر اشعری داشتن مولوی است.

 منابع
 قرآن کررم.

 . بیروت: دار الکتب العلمیه.ضحی االسالم(، 2004امین، احمی )
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