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چكيده

مفهوم خوف و رجا از بعد معرفت شناختي و نظام اصطالح شناسي در قرآن و در آثار عرفاني ،بهویژه مثنوي معنوي
جایگاهي ویژه دارد .از این رو این مقاله کوشیده است ابتدا مفهوم این دو واژه را در قرآن کریم بکاود و سپس تأویالت
عرفاني این مفاهیم را در نگاه و اندیشه مولوي بررسي نماید .در این رهگذر ،سیر مفهومي و تاریخي این دو مفهوم در
اندیشه و کالم متصوفه و عرفا تا عصر موالنا نیز به اختصار بررسي ميگردد.
نتیجه تحقیق نشان مي دهد که موالنا با تکیه بر قرآن و آموزه هاي دیني ،احادیث و روایات به این دو مقوله مکمل
نگریسته و در ت بیین مفهوم و حقیقت خوف و رجا با تأثیر از کلیت اندیشه عارفان اهل سکر ،اندیشه خاص و تفکر
عاشقانه خود را به کار گرفتهاست .موالنا با تلفیق رجا و عشق ،رجا را بر خوف برتري ميدهد تا اندیشه غالب در مثنوي ،
یعني عشق و وصال ،در اجزاي آن نیز تبلور یابد.
كليدواژه :خوف ،رجا ،قرآن ،عرفان ،مثنوي

مقدمه
« حکمت ربوبیت در دل مؤمن ،خوف و رجا تعبیه کرده تا به امتزاج هر دو اعتدالي در او پدید آید و مزاج ایمان
مستحکم گردد»( .کاشاني .)133 :3131 ،خوف و رجا در نظام اصطالحشناسي عارفان جایگاهي ویژه دارد؛ از یک طرف
با اصطالحاتي مانن د قبض و بسط ،صحو و سکر ،هیبت و انس در ارتباط است و از طرف دیگر جهتگیري کلي دو
جریان عمده تصوف را در سیر تطور تاریخي آن نشان ميدهد :تصوف زاهدانه و تصوف عاشقانه.
رجا را صفت حضرت عیسي (ع) و خوف را صفت یحیي نبي (ع) دانستهاند و این هر دو را به کمال در پیامبر
اسالم(ص) (رک :هجریري .)133 :3131 ،در این مقاله ميکوشیم تا حقیقت این دو صفت را با مراجعه به معتبرترین
منبع مسلمانان ،قرآن کریم ،بررسي و کشف نماییم و سپس خط سیر مفهومي – تاریخي آنها از کالم اولین صوفیان
صاحبدل دنبال کرده ،کمال این دو را در کالم سرآمد عارفان عاشق ،موالنا ،نشان دهیم.
الف  -مفهوم خوف و رجا در قرآن
 - 1رجا:

دانش آموخته دوره دکترای ادبیات فارسی دانشگاه گیالن
دانشیار دانشگاه گیالن yusofpur@ yahoo.com
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بيتردید قرآن کریم مهمترین منبع اندیشهها و الهامات عارفان مسلمان بودهاست و اصرار نویسندگان آثار تعلیمي
عرفاني در مبتني بودن تمامي مباحث بر آیات قرآن ،ظاهرتر از آن است که به شرح و بسط نیاز داشته باشد .بنابراین
بجاست که سخن در شرح این دو اصطالح را نخست در قرآن کریم دنبال کنیم .بررسي مفهوم رجا را در قرآن از سه
منظر پي ميگیریم :تعریف رجا و زیرمجموعه آن ،آنچه ضد رجا و قبیح شمرده ميشود ،آثار و تبعات رجا.
تعریف رجا و زیرمجموعۀ آن بر اساس آیات الهی:
در تفسیر المیزان در تعریف لغوي واژه رجا آمدهاست« :رجا به معني امیدواري و مظنه رسیدن به چیزي است که
باعث مسرت باشد» (طباطبایي :3111 ،ج .)373/ 2آیاتي که به رجاي الهي اشاره دارند در قرآن بسیار و متنوع است.
جدول صفحه بعد نشاندهنده شماري از این آیات و مضامین است:

نام سوره

شمارۀ آیه

مضمون آیه

انعام
هود

3
333-333

فرض رحمت خداوند بر خویشتن
خلقت انسان بهعنوان رحمت الهي

قصص
یونس

31
17

قرآن بهعنوان رحمت الهي

زمر
اعراف
انعام
فرقان

11
311
312
72

احزاب
مؤمن
شوري

31-33
7-3
1

فاطر
کهف
نساء
توبه

31
13
37و31
321و323

نساء
زمر
ضحي

33
11
1

امیدبخشترین آیات قرآن

نساء
اسراء
بقره

323
17
33

امید به رحمت الهي

اعراف

31

سبقت رحمت الهي بر عضب او

حجر

31

صفح الهي و فراموشي گناه بندگان

توبه

7

توصیف بهشت و پاداش و محبت الهي

رحمت واسعه الهي
تبدیل سی ّئات به حسنات

محبت خداوند و رحمت او و استغفار فرشتگان براي انسانها

تأخیر در مجازات
پذیرش توبه
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بقره

1

مریم
یس
صافات
دخان و . . .

13-1
11-13
33-33
13-17

ضد رجا و نهی از آن:
بر اساس آیات الهي ضد رجا ،یأس و ناامیدي از رحمت و مغفرت الهي است که در قرآن به دو صورت بشدت از آن
نهي شدهاست:
حجر 11 /و11
الف – استفاده از ماده قنوط و نهي از آن

زمر11 /
فصّلت33 /
یوسف37 /

ب – استفاده از ماده یأس و نهي از آن

عنکبوت1 /
إسراء31 /

آثار رجا مطابق آیات الهی:
مطابق آیات قرآن امید و رجاي الهي سه پیامد عمده زیر را در پي دارد :
الف  -توفيق بر انجام عمل صالح و لقای پروردگار
مطابق با آیه  332سوره کهف ،انسان با انجام اعمال نیک مي تواند به لقاي پروردگار خود امیدوار باشد .امید وصال
موجب مي شود تا انسان انگیزه انجام اعمال صالح و توفیق عمل به آن را پیدا کند.
ب  -بخشش گناهان
مطابق آیه  11سورۀ زمر ،که از امیدبخش ترین آیات الهي و وعده انکارناپذیر خداوند است ،انسان با امیدواري بسیار
براي پاکي و توبه از گناهان خود ميکوشد و این امید او را مشمول رحمت و عفو خداوند مينماید.

ج  -تحمل مشكالت و سختیها
مطابق آیه  323سورۀ نساء ،انسان با امید به پاداش و یاري خداوند ،دست به تالش ميزند و نیروي مضاعفي
ميیابد که مي تواند در برابر مشکالت پایداري نماید و سختي ها را پشت سر گذارد.
 - 2خوف:
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تعریف و معانی خوف
مطابق آیات الهي معاني گوناگوني براي واژه خوف در نظر گرفته شدهاست:
« -3تألّم و ناراحتي از تشویش امري که حصولش تعییني یا مظنون باشد» (نراقي ،بيتا.)372:
 « تأثّر نفساني در برابر چیزهاي ناپسند .در این معنا خوف ،ترسي است که شخص را به احتراز از امر ناپسندواميدارد.
 -1ترس از خدا که در اصطالح بدان خشیت ميگویند» (طباطبایي :3111 ،ج.)333/32
واژه خوف در قرآن با اصطالحات خاص زیر بنوعي مترادف است .این کلمات درجاتي از خوف را در بر دارند:

3

خیفه (اعراف) 21 /

حذر (مائده)3 /

رهبـه ( اعراف)313 /

وجل (انفال) /

خشیت (بیّنه)3 /

هلع (معارج)33 /

بأس (احزاب)33 /

فزع (نمل)37 /

از میان این مترادفها ،واژه خشیت جایگاه ویژهاي یافتهاست ،زیرا اگرچه خوف و خشیت در یک معنا استعمال
ميشود ،اما « بعضي از محققین ،خشیت را مرحله باالتر از خوف دانستهاند» (مکارم شیرازي :317 ،ج ،)331/32بدان
جهت که مطابق آیات  3و  3سوره رعد ،خوف به ترس از عذاب الهي در برابر اعمال اطالق ميگردد ،اما خشیت به
ترس ناشي از علم و شعور به عظمت خالق گفتهميشود (رک :العسکري.) 7 ،
آیات خوف و مضامين آن:
نام سوره

شمارۀ آیه

نازعات

 33و32

رحمان

31

طه

3-1

اعلي

 32و3

نازعات

31

مؤمنون

17-13

بیّنه

 3و7

احزاب

17

آل عمران

371

توبه

31

رعد

31

نحل

12

مضمون آیه
سعادت ابدي خائفان الهي

خوف ،شرط پذیرش و هدایت انبیاي الهي

خوف عامل شتاب در انجام عمل خیر

ترس تنها از خدا و نه غیر از او

پرستش فرشتگان و همه موجودات از خوف الهي
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رعد

3

اطاعت الهي توسط عاقالن به جهت ترس از خداوند و سختي حساب

اسرا

13

نزول آیات جهت انذار و خوف از خدا

هود

321

عذاب اقوام دیگر ،عبرتي براي خائفان

واقعه

33-11

طالق

 32و3

نباء و . . .

3-12

توصیف جهنم ،قیامت و عذابهاي الهي جهت انذار

درجات خوف بر اساس آیات الهی
مفسران قرآن خوف را به درجات و انواع تقسیم نمودهاند .جدول زیر تقسیمبندي خوف را در تفسیر عاملي (جلد
اول ،ص )13نشان ميدهد:
درجات خوف

شاهد مثال آیه

خوف توبهکنندگان (خائفان)

نور17 /

خوف زاهدان (راهبان)
خوف مؤمنان (واجالن)
خوف علما (خاشعان)

انبیا32 /
انفال/
فاطر3 /

خوف عرفا (مشفقان)
خوق صدیقان (هائبان)

مؤمنون17 /
آل عمران3 /

نزدیک به همین دستهبندي را شیخ صدوق در کتاب الخصال خود ارائه نموده است .در اسرارالصالۀ میرزا جواد ملکي
صفحۀ  13نیز تقسیمبندي سهگانه زیر آمدهاست :
 -3خوف ناقص :خوفي که دل را به درد آورد ،اما مانع از ارتکاب گناه نميشود.
 خوف معتدل :خوفي که انسان را به اعمال نیک و جهاد با نفس برانگیزد. -1خوف زائد یا مضر :خوفي که به یأس و ناامیدي منجر ميشود و آدمي را از عمل بازميدارد.

آثار خوف در قرآن:
جدول زیر آثار خوف را همراه با شواهد قرآني نشان ميدهد .
پاداش رضوان و رستگاري خائفان
کسب روحیه پندپذیري و تنبه

بیّنه 3 /و نور1 /
اعلي32 /

کسب دو بهشت

رحمان31 /

آمرزش گناهان
پرهیز از گناه و پرهیزگاري

یس33 /
نازعات32 /
سجده31 /
رعد7 /

شایسته خطاب التخف

بقره 1 /و  33و  ، 1آل عمران ،372 /مائده ،13 /انعام،33 /
زخرف ،13 /اعراف ،33 /یونس1 /

ایمني از عذاب قیامت
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ب  -خوف و رجا در آرای صوفيه و عرفا
تصوف در قرن اول هجري توسط زهدپیشگان خائف و پرهیزگاران ترسان پایهگذاري شد .آنان «با تجدید خاطره
سختزیستي و زهد اصحاب صفّه و با تکرار آیات عذاب که ریشه خوف از آخرت را در دلها استوار ميکرد ،جانب
تفریط را گرفته و یکسره از دنیا و تعلقات آن رويگردان شدند( ».یوسفپور« ) 3 :3132،خوانش آنان از قرآن بر
اساس معناي آشکار متن» (آشوري )331 :313 ،ذهنیت زاهدانه آنان را مستعد توجه انحصاري به آیات قهر و عذاب
و دریافت سطحي از آن نموده ،خوف عظیم از خداوند قهار را در دلها ساکن ميساخت .چنانکه در احوال حسن
بصري – از بزرگترین صوفیان قرن اول – آمدهاست که «چندان خوف بر او غالب بود که چون نشسته بودي ،گفتي
در پیش جالد نشستهاست و هرگز لب او کس خندان ندیدي» (عطار .)11 :3132،خوف در دو قرن ابتدایي تصوف
بیشتر جنبه عملي داشت؛ خوف ،بیم از عقوبت الهي بود و رجا ،تنها در سایه امید به دریافت پاداش اخروي در ازاي
ریاضتهاي طاقتفرسا و عبادات پیوسته معنا مي یافت .از اواخر قرن دوم با پیدایش زمینههاي نظریهپردازي در باب
عشق و تأویل آیات ،اندیشه خوف اندکي تعدیل یافت و رفتهرفته امکان براي طرح مبحث رجا نیز فراهم شد.
در قرن سوم با تحکیم مباني نظري در کنار جنبه عملي تصوف ،اندیشه صوفیان در مورد مسائل مختلف عمق
بیشتري ميگیرد .اقوال نخستین صوفیان این قرن البته بیشتر بر مدار خوف ميچرخد و کوشش آنان در تبیین
معني و تأکید بر آن است؛ چنانکه از حارث محاسبي – که به محاسبه نفس معروف است – نقل شده است« :خوف
آن است که البته یک حرکت نتواند کرد که نه گمان او چنان بود که من به این حرکت مأخوذ خواهم بود در آخرت»
(همان .) 71 ،اما از پس این اقوال زاهدانه ،در پي آشنایي با افکار و عقاید دیگر ملل و آمیزش فرهنگي و تأثرات
فلسفي و اشراقي همراه با جریان تأویل و تفسیر قرآن ،تصوف راهي تازه در پیش ميگیرد .صوفیان با دیگرگونهخواني
آیات الهي « رابطه دیگري میان انسان و خدا کشف کردند که بر اثر آن ،ترس بينهایت ایشان از خدا جاي خود را به
عشق بينهایت به او ميدهد .زیرا اندکاندک از خالل آیات کشف ميکنند که خدا نیز عاشق انسان و مشتاق اوست»
(آشوري .)313 :313 ،این دگرگونهاندیشي موجب از بین رفتن دوگانه انگاري زاهدانه و کشیدهشدن پاي عرفان و
جذبه به حوزه تصوف و در نهایت انشعاب دو مکتب زاهدانه عراق (اصحاب صحو) و عارفانه خراسان (اصحاب سکر)
گردید .با تکیه بر اندیشه خوف و رجا در آراي صوفیان این دو مکتب مي توان به تفاوت نگاه و روش آنها پي برد.
از جنید ،سرسلسله صحویان ،نقل است که« :خوف چشم داشتن عقوبت است با مجاري انفاس» (قشیري: 3173 ،
 .)33و «الرجا ثقــۀ الجود من الکریم» (کاشاني )117 :3131 ،و از بایزید ،سید طایفه سکریان ،است که « :شوق
دارالملک عاشقان است .در آن تختي از سیاست فراق نهاده و تیغي از هول هجران کشیده و یک شاخ نرگس وصال به
دست رجا داده و در هر نفسي هزار سر به آن تیغ بردارد( ».عطار )331 :3132 ،از یحیي بن معاذ ،شوریده این قرن
که در مقام رجا بود و معاملت خائفان مينمود ،نیز نقل است که« :خوف و رجا دو قائمه ایمانند .خائف عبادت کند
خوف قطیعت را و راجي امید وصلت را  .تا عبادت موجود نباشد ،نه خوف درست آید نه رجا» (هجویري: 3131 ،
 .)337مقایسه این اقوال نشان مي دهد که صحویان خوف را بیم عقوبت ميدانند و رجا را امید دریافت پاداش الهي .
در مقابل ،سکریان خوفشان ،بیم فراق است و رجایشان ،امید وصال .
از اواخر قرن سوم و بخصوص قرن چهارم با طبقه بندي عرفان در سه مرحله شریعت ،طریقت و حقیقت و نگارش
کت ب تعلیمي صوفیه اندیشه خوف و رجا ،بسط و شرح بیشتري ميیابد و تأویالت و تقسیمات تازهاي از هر یک ارائه
ميشود .چنانکه ابونصر سراج در کتاب خود ،اللمع في التصوف ،رجا را بر سه قسم کرده و شرح ميدهد -3« :رجا
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در صواب (رجاي عوام)  -رجا به فضل و رحمت الهي که در شأن بنده فرمانبردار است -1 .رجاي عارف کامل واصل

(رجاي فياهلل) که از خدا جز خدا نميجوید» (کيمنش .)1 7 :3111 ،همچنین در شرح کتاب معروف التعرف
لمذهب اهل التصوف ،در توضیح قول رویم «الخائف الذي الیخاف غیر اهلل» ،به نفس خوف (خوف عقوبت) و حقیقت
خوف (خوف از حق) اشاره شده و خائفان نفساني و رباني را از هم متمایز ساخته است (ر ک :مستملي بخاري،
.)3 72-7 :3111
ابوعلي دقّاق ،از صوفیان بنام اهل صحو این قرن ،نیز خوف را به سه مرتبه خوف و خشیت و هیبـه تقسیم نموده،
خوف را از شرط ایمان ،خشیت را از طریق علم و هیبت را از شرط معرفت دانستهاست (ر ک :قشیري .)332،در قرن
پنجم با دگرگوني هاي سیاسي و اجتماعي و فعالیت فقیهان و متشرعان ،اصل تصوف نیز بر وفق سلیقه آنان عرضه
گردید و صوفیان متشرعي چون خواجه عبداهلل انصاري و امام محمد غزالي در کتب خود به شرح مبسوط مسأله
خوف و رجا پرداختهاند .
خواجه عبداهلل در کتاب منازلالسائرین خود ،خوف را بر سه قسم خوف عقوبت (خوف عامه) ،خوف مکر (خوف
خواص) و خوف اهل خاصه (هیبت اهل اجالل) ،تقسیم و شرح کرده است (انصاري:3113 ،صص  31و 31و .)33
وي همچنین در کت اب صد میدان خود ،میدان خوف را برخاسته از میدان تواضع و موجد میدان وجل(ترس
زندهدالن) معرفي کرده است(.رک :همان ،صص .) 3 - 33
خواجه در بحث رجا آن را ضعیف ترین منازل مرید و باعث نرمش طریق خوف معرفي نموده و آن را در سه قسم شرح
داده است -3 :رجاي عامالن (لذت خدمت به خداوند و ترک منهیات)  -رجاي ارباب ریاضت (صافي دل و نهایت
پرهیزگاري)  -1رجاي پاکدالن (رجا به لقاي حق) (همان .)13 ،وي میدان رجا را برآمده از میدان فرار( گریز به
درگاه الهي) و مقدمه اي براي میدان طلب معرفي مي کند و آن را مرحله پایینتر میدان رغبت ميداند(.رک :همان،
صص 121و .)13-11
در شرح عبدالرزاق کاشاني بر منازل السایرین ،رجا از یک جهت معارضه با خواست الهي و از جهت دیگر اعتراض به
حکمت خدا معرفي ميشود که تنها فایده آن کاستن شدت حرارت خوف است .کاشاني مقدار خوف و رجا را برابر
دانسته تا غلبه خوف ،یأس از رحمت را موجب نباشد و غلبه رجا ،ایمني از مکر الهي(.رک :کاشاني :3173،صص
71و 71و 311و .)31
شرح مبسوطي که امام محمد غزالي از خوف و رجا در کتاب کیمیاي سعادت خود آوردهاست ،هم ابعاد فردي و
اجتماعي دو صفت را تبیین مينماید و هم نشان دهنده آراي صوفي متشرعي است که سعي در پیوند دادن شریعت و
طریقت دارد .وي سبب خوف را علم و معرفت ذکر کرده و ثمره آن را عفت و ورع و تقوي دانسته که در دل و تن و
جوارح ظهور مي یابد و انسان را از شهوات و حرام و شبهات و کبر و حسد و غفلت و شره دنیا بازميدارد .تقسیمبندي
وي از خوف نیز مفصلتر از دیگران است :خوف عقوبت ،خوف معصیت ،خوف خاتمت و خوف سابقت .نهایت و
حقیقت خوف نیز صدق است که انسان را از هرچه جز زاد راه آخرت بازميدارد( .رک :غزالي)137-321 :3132،
غزالي در باب رجا نیز با مشربي صوفیانه اظهار داشتهاست« :عبادت خداي متعال بر امید فضل و کرم نیکوتر از
عبادت بر هراس از عقوبت که از امید ،محبت خیزد و هیچ مقام از محبت فراتر نیست» (همان .)131 ،وي حقیقت
رجا را ایمان و مواظبت بر اطاعت و عمل دانسته ،آن را از تمناي باطل و غرور متمایز نمودهاست.
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نکته مهمي که در باب تصوف در قرن پنجم مطرح است ،تبلیغ مشرب پیروان مکتب عاشقانه و مقبولیت عام آنان
است .از مهم ترین عارفان این مکتب یکي ابوالحسن خرقاني است که با اقوال شطحآمیز خود ،عطر رجا را به مشام
جانها ميرسانید« :اي بارخداي خواهي تا آنچه از رحمت تو ميدانم و از کرم تو ميبینم با خلق بگویم تا هیچکس
دیگر سجودت نکند» (عطار .)17 :3132 ،عارف دیگر ابوسعید ابيالخیر است که در تحول و تداوم مشرب صوفیان
اهل سکر بسیار مؤثر بوده و در ورود شعر در بیان صوفیان با رنگ و بوي عاشقانه نقش بسزایي داشتهاست .
قرن ششم شاهد نفوذ عمیق شعر در عرفان و تصوف و گسترش اشعار عارفانه بود .در این قرن به موازات ظهور عرفان
نظري ،عرفان عملي عارفان شیداي عاشقپیشه نیز پیش ميرفت .آراي احمد غزالي که مولوي بسیار از او تأثیر
پذیرفته ،بهترین نمود عرفان عاشقانه است « :مراد در منزل رجا بود تا همه از حق به خود نگردد و مرید در منزل
خوف بود گاه از حق به خود و گاه از خود به حق» (مجاهد.)311 :3113 ،
ج) خوف و رجا در شعر پيش از موالنا
« خوانش صوفیانه قرآن با ذوق شاعرانه در بستر زبان فارسي در خراسان بزرگ از قرن سوم به دست صوفیان
شاعرمشرب خوش ذوقي همچون بایزید و بوسعید و خواجه عبداهلل انصاري و احمد غزالي» ( آشوري،)313 :313 ،
زیباترین نمود خود را به دلیل شعف و شوري که ذاتاً داشت در قالب شعر یافت .این نوع بیان در زبان فارسي نخست
در آثار ابوسعید ابوالخیر آغاز شد و سپس در اشعار سنایي و عطار نمود یافت و در اشعار مولوي به اوج رسید .اندیشه
خوف و رجا در تصوف و عرفان در نهایت در کالم عارفانه موالنا و اشعار پرشور او به کمال ميرسد .مثنوي وي
تجلي گاه اوج اندیشه و نگاه عارفانه در باب خوف و رجاست که در زبان شیداي موالنا شوري دیگر یافتهاست.
براي آنکه بتوان به واکاوي اندیشه خوف و رجا در مثنوي موالنا پرداخت ،ابتدا باید این موضوع را با نیمنگاهي به
اشعار سنایي و عطار که پیشکسوتان شعر موالنا به شمرده مي شوند ،کاوید .در اشعار سنایي که نمونه ارزشمندي از
اشعار صوفیانه مبتني بر شریعت است ،بحث خوف و رجا ،صورتي کاملتر و اختصاصيتر نسبت به ادوار پیشین دارد .
اشعار سنایي جنبه درسي و هدایتگري دارد و اگرچه از خالل این اشعار تعلیمي و گاه دستوري ،عشق نیز خود را
مي نمایاند ،این عشق ،رنگ و بوي علم و دین دارد و به تعبیر دکتر زرینکوب «راوي هرچند از کوي عشق ميگذرد،

اما از مسجد و صومعه دور نیست» (زرینکوب .)313 :3173 ،ازاینرو اشعار سنایي و عرفان او بخصوص در حدیقه
«بیشتر انفرادي و انزوایي است» (شیخ االسالمي )7 :3133 ،و سعي دارد تا مخاطب خود را بر موازین شرع پرورش
دهد و اصالح نماید .بنابراین مسأله خوف و رجا نیز در اشعار او بر طبق شریعت و احکام دیني و در زباني دستوري و
حکمي بیان شدهاست:
در حـجـاب کــبـریا چـون با ریا جــوالن کـند

تکیه کي بر مسند الخوف و البشري زند

با وفـــاداران دیـــن چــنـدان بــپــر در راه او

تـا نـه بـال خوف مـاند بـا تـو نه پر ّ رجا

بحر پر کشتي است لیکن جمله در گرداب خوف

بي سفینهي نوح نتوان چشم معبر داشتن
(سنایي)33،313 ،313 :311 ،

مـر ورا هـسـت جـــاي خـــوف و هـــراس

خــوانــده در نـص هُـمُ وقــود الـنـاس

دیــن بـــاغــي مـــیـــان خـــوف و رجـــا

طــمـع لــقــمـه دان و بــیـم قــضــا
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کــیـــن ز خـــوف از بـــدي نــســازد سـاز

وان ز شــــهــوت بـــه بـد گـراید باز
(سنایي)312 :3177 ،

با توجه به کلیت اشعار سنایي و تقید کامل وي بر شریعت و تعلیم ،مي توان مشاهده کرد که بحث خوف قويتر از
رجا نمود یافتهاست .اما « نقش اساسي رواج عرفان به وسیلۀ شعر را شاعر بزرگ ایراني ،عطار نیشابوري ،ایفا ميکند»
(شیخ االسالمي .)3 :3133 ،اگرچه عرفان عطار نیز عرفاني معتدل و مطابق با شریعت است ،اما اشعار او را باید اشعار
پرشور عرفاني و اجتماعي دانست .عشق و عرفان در اشعار عطار «بیش از آنکه جنبه عملي داشتهباشد ،به حوزه
اندیشه و قلب مربوط ميشود و بیشتر موهبتي است تا اکتسابي» (همان .)32،ازاینرو عطار با اشعارش «افقي به
سوي بیان مکنونات عارف از راه شعر و رمز» گشوده است (همان )3 ،و به همین جهت اشعار او بیشتر رنگ عشق
دارد:
لـبـّیـک عـشـق زن تـو در ایـن راه خوفناک

احــرام درد گیر دریــن کــعبه رجا

پــاک کــن از مــا دل مــا زانـــکــه مــا

ســوخــته

و رجـا ماندهایم

صـــد عالم بيپایان از خوف و رجا بیرون

از خوف شده مویي در خطّ امان مانده

خـوف

(عطار)72 ،331،131 :3131 ،

ز خـــوف عــاقــبـت هــرکــو خبر یافت

به نو هر لــحظه انــدوهـي دگــر یافت
(عطار) 2 :3133 ،

در عــشق تو خــوف و خطــرم بسیار است

خون دل و آه ســحـرم بـسـیـار اســت
(عطار) 31 :3171 ،

گــر بگــویم خــوف خــود از صــد یکي

ذره ذره گــردي ایــنــجــا بـيشـکي

گــاه مــيســوزم ز بـــیــم زمـــهـــریـر

گــه شــوم افسرده از خــوف ســعــیر

هــر کــه او بـــر زیـــردســتان شـد رحیم

گـشـت دایـم ایـمـن از خـوف جحـیم
(عطار)33،133،321 :3133 ،

حـــق تـعـالـي گـفـت بــا داوود پــاک

بــندگانم را بـــگـو کـاي مــشت خاک

گـــرنـــه دوزخ نـــه بـــهـشـتستـي مـــرا

بـنــدگـي کـــردن نـه زشـتـسـتي مـرا

گــر نــبــودي هــیــچ نــور و هـــیـچ نار

نــیــســتــي بـا مــن شــما را هیچ کار؟

مـــن چـــو اســـتــحقاق آن دارم عــظـیم
گــر رجـــا و خـــوف نـــه در پـــي بدي

مــيپــرســتــیـدم نـه از امـیـد و بـیــم
پــس شــمــا را کـــار بــا مـن کي بدي
(عطار)373 :3171 ،
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با توجه به اشعار عطار مي توان دید که خوف و عشق در کنار یکدیگر قرار دارند ،اما این خوف براي تعلیم و تحذیر
نیست ،خوف عطار بیشتر ترس جدایي است و فراق .بههرحال در اشعار هر دو شاعر عارف پیش از موالنا ،خوف نمود
بیشتري دارد و عشق را تحتالشعاع خود قرار دادهاست .سخن موالنا خود بهترین بیان است« :حکیم الهي و
فریدالدین عطار ،بس بزرگان دین بودند ،لیکن اغلب سخن از فراق گفتند ،اما ما سخن همه از وصال گوییم» (شیخ
االسالمي.)33 :3133 ،
د  -خوف و رجا در مثنوی مولوی
موالنا از عارفان اهل بسط است که به هیچگونه با قبض و حزن میانه ندارد .این نکته البته بهروشني تمام در غزلیات
شورانگیز او جلوهگر است و ورود به آن مجالي دیگر ميطلبد .به عنوان نمونه و مدخل بحث موالنا در یکي از
معروفترین غزلهاي خود که ميتوان آن را به مثابه واگویهاي مختصر و رازناک از خلوت ششماهه او با شمس
تبریزي دانست ،شمایي کلي از تعالیم شمس و متعاقب آن تحول روحي خود را بازميگوید .این غزل  3بیتي،
همچون سماع مولویه ،ساختار دایرهاي دارد .دو بیت نخست از تحول شگرف روحي موالنا ميگوید:
مرده بدم زنده شدم ،گریه بدم خنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

دیدۀ سیر است مرا ،جان دلیر است مرا

زَهرۀ شیر است مرا ،زُهرۀ تابنده شدم

هفت بیت بعدي شرح خطابهایي است ایرادگیرانه و از موضع استعالء که او را نکوهش مي کند و در مقابل از موالنا
هیچ بهجز تسلیم و رضا نميبیند .از ابیات یادشده آنچه در این مقام مناسبت بیشتر دارد این است:
گفت که تو کشته نهاي ،در طرب آغشته نهاي

پیش رخِ زندهکنش کشته و افکنده شدم

در دو بیت بعد آن گویندۀ ایرادگیر بر سر مهر ميآید و خطاب عنیفش به بیان لطیف بدل ميشود:
گفت مرا دولت نو راه مرو رنجه مشو

زانکه من از لطف و کرم سوي تو آینده شدم

گفت مرا عشق کهن از بر ما نقل مکن

گفتم آري نکنم ،ساکن و باشنده شدم

ده بیت پایاني غزل بازگشت قدرشناسانهاي است به شرح همان تحول روحي تا دو سر دایره به هم بپیوندد .بیت
ماقبل آخر غزل نتیجه تربیت شمس را در وجود موالنا ،چنانکه درخور این مقال است ،بازميگوید:
از توام اي شهرهقمر ،در من و در خود بنگر

کز اثر خنده تو گلشن خندنده شدم
(موالنا ،3111 ،جزو سوم)333-332 ،

این مایه طرب که تا جاودان در اشعار موالنا موجزن است از اقیانوس شادي جان شمس تبریزي برميخیزد .وي که
در مقاالت مهمترین معیار شناخت افراد را «متابعت» از پیامبر اکرم (ص) ميداند و بسیاري از مشایخ و چهرههاي
بزرگ تاریخ تصوف را به عدم متابعت مينکوهد ،بهصراحت تمام ابراز ميدارد که نميتواند با این سخن پیامبر(ص)
که «الدنیا سجن المؤمن» (فروزانفر )33 :3113 ،کنار بیاید .آنگاه تا چیزي از متابعت فرونگذارد ،سخن پیامبر(ص) و
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موضع خود را اینگونه جمع ميکند که «او نگفت الدنیا سجن العباد ،سجن المؤمن گفت .عباد ،قومي دیگرند»
شمس.)133 :3113 ،
با این پیوستگي که موالنا به تبع شمس به شادمانگي و طرب دارد ،پیداست که از میان خوف و رجا جانب کدام را
خواهد گرفت .در یک نگاه کلي به مثنوي مي توان غلبه رجا بر خوف را احساس کرد ،چنانکه خوف در سایه رجا معنا
و مفهوم حقیقي خود را ميیابد .این از آن روست که تفکر موالنا عشقمحور و معشوقمدار است .موالنا ضمن آنکه
جنبه تعلیمي خوف و رجا را در نظر دارد ،در تبیین هر یک ،تأویل و تحلیل خود را بهکار مي گیرد و سرانجام با
مشرب فکري خویش ،نتیجهاي عارفانه – عاشقانه از آنها به مخاطب ارائه ميدهد.
رجا در مثنوی:
پراکندگي بحث رجا در مثنوي و تنوع موضوعاتي که مستقیم یا غیرمستقیم با آن مرتبطاند ،دستهبندي موضوعي و
جمعبندي این مبحث را دشوار مينماید .بااینحال مي توان این مباحث را تحت دو عنوان کلي زیر بررسي نمود:
لطف ،و رحمت الهي .این دو مبحث الزم و ملزوم و گاه مکمل یکدیگر در تبیین بحث رجا هستند.

الف – لطف الهی
مولوي معتقد است «بنیاد کار خداوند بر مهر و بخشش و محبت است .زیرا معشوق ،جهان را از سر لطف ساخته و
آن را با داد خود سامان بخشیدهاست» (قرباني .) 13 :3131 ،از نظر موالنا در میان صفات الهي ،لطف بر قهر غلبه
دارد و آنچه اصالت دارد لطف الهي است و قهر خداوند عرضي.
گر عتابي کرد دریاي کرم

بسته کي کردند دریاي کرم؟

اصل نقدش داد و لطف و بخشش است

قهر بر وي چون غباري از غش است

از براي لطف عالم را بساخت

ذرهها را آفتاب او نواخت
( ) 112 - 1 /

به اعتقاد مولوي چنانچه با دیدي عارفانه و بصیرتي دقیق به مسألۀ لطف و قهر الهي نگریسته شود ،این دو ،یک
حقیقت و صادري از واحدند .به همین جهت عارفان بر قهر الهي همان اندازه عاشقاند که بر لطف او و قهر را مقدمه
لطف و اصالً عین لطف ميدانند (ر ک .) 313-1 /3 :دلهاي عاصیان با قهر الهي ربوده ميشود و قلبهاي بیداردالن
با لطف خداوند جذب مي گردد و این هر دو از محبت خداوند ناشي ميشود (ر ک.) 3 3 – 3 3 /1 :
نکته مهم در باب لطف آن است که خداوند در عین آنکه الطافي مخصوص براي بندگان خاص خویش در نظر دارد،
اما لطف عام او همه بندگان را بدون هیچ سبب و علتي شامل ميشود ،زیرا خداوند بخشاینده و کریم است و بخشش
بيعلت ،کریمان را ميزیبد:
مينجوید لطف عام تو سند

آفتابي بر حدثها ميزند
() 131 /1

معانی خوف و رجا در قرآن و تاویل آن در مثنوی مولوی 12

از دیگر مباحثي که موالنا ذیل مبحث لطف الهي مطرح و به تبع آن رجا را در دل ها تقویت ميکند به قرار زیرند:
 - 1نهی از نااميدی
اصل بنیادین امید در نزد موالنا عشق به حضرت حق و اعتماد همهجانبه به لطف و مهرباني اوست .از این روست که
وي با استناد به آیات قرآن (یوسف 37/و زمر )11/از امیدواري سخن ميگوید .به اعتبار این آیات و اعتماد بر عشق
است که موالنا بر عدم اصالت یأس تأکید مي ورزد و نهي از نا امیدي را از زبان انبیا مؤکد مينماید:
انبیا گفتند نومیدي بد است
از چنین محسن نشاید ناامید

فضل و رحمتهاي باري بيحد است
دست در فتراک این رحمت زنید
() 3 - 1 /1

 - 2عفو و بخشش الهی
از نظر مولوي بخشش و گذشت جملۀ اهل عالم ،تنها پرتوي اندک از عفو بيکران و بخشایش بيهمتاي الهي است.
عفوهاي جمله عالم ذره اي
عفوها گفته ثناي عفو تو

عکس عفوت اي ز تو هر بهرهاي
نیست کفوش ،ایها الناس اتقوا
()3332-33 /1

در سایه این لطف وافر ،خداوند از گناهان و غفلتهاي بيشمار بندگان درميگذرد و بدینسان نور امید را در دل آنان
برميافروزد .این حلم و چشمپوشي خداوند چنان شامل و وافر است که بر هیبت و عظمت الهي پرده ميافکند
به طوري که انسان از روي غفلت و جسارت ،دوباره مرتکب گناه ميشود:
غفلت و گستاخي ما مجرمان

از وفور عفو توست اي عفوالن
()3231 /1

ابلیس نیز به یاري همین گذشت و بردباري حضرت حق مي تواند انسان را منحرف سازد و به گناه دراندازد (ر ک/1 :
 ) 322- 323اما خداوند مهربان با اطالع از غفلت بندگان با عفو و بردباري خود در مقابل علم و قهرش از انسان
شفاعت مي کند تا او را به سوي خویش بازگرداند.
شاه را غافل مدان از کار کس
من هنا یشفع به پیش علم او

مانع اظهار آن حلم است و بس
الاباليوار اال حلم او
() 233 -3 /1

 - 3تبدیل سيئات به حسنات ازجمله مسائلي که موالنا در تأکید بر عدم ناامیدي و برجسته سازي رجاي الهي بدان
پرداخته است ،تبدیل گناهان به حسنات است .این مسأله یکي از بزرگترین عوامل رجا و نشاندهنده لطف بيکران
الهي است و آیۀ  72سوره فرقان بدان اشاره دارد :االّ مَن تابَ و آمَنَ و عَمِلَ َعمَالً صالِحاً َفاُل ِئکَ یُبَدِّلُ اهللُ سَ ّیِئاتِهِم
حَسَناتٍ و کانَ اهللُ غَفوراً رحیماً.
چون مبدّل ميکند او سیّئات

طاعتياش ميکند رغم وُشات

سیّئاتت را مبدّل کرد حق

تا همه طاعت شود آن ماسبق

()1317 /3
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(1 /1

)

موالنا این کیمیاگري خداوند را وسیلهاي براي رشد و اصالح انسان و بازگرداندن او به مسیر حق ميداند.
باز آن عین ضاللت را به جود

حق وسیلت کرد اندر رشد و سود

گمرهي را منهج ایمان کند

کژروي را محصد احسان کند
()3133 - /1

بدین وسیله نه تنها انسان با یاري خداوند به راه راست هدایت و به جبران گذشته امیدوار مي شود ،بلکه مسیر رشد و
تکامل را یافته ،در آن راه گام مي نهد ،زیرا انسان با مشاهده چنین لطفي درميیابد که در مقابل طاعت و اطاعت
خویش چه جایگاه رفیعي مي تواند یافت ،پس خویش را براي رسیدن به آن ميپروراند و این نیز ،خود از لطف الهي
دست ميدهد (ر ک :دفتر ششم .) 133- 721 ،توفیق دستیابي به چنین لطف بينظیري نیز در سایه توبه واقعي و
به بعد؛ داستان توبۀ نصوح)
پایداري در راه صحیح به یاري خداوند محقق ميشود (ر ک3 /1 :

ب – رحمت الهی
رحمت الهي یکي از مفصل ترین مباحثي است که ذیل مبحث رجا در مثنوي آمده است .تنوع مباحث این عنوان و
گسترش آن در تمام مثنوي بر اهمیت این موضوع در نگاه و تفکر مولوي اشاره دارد .ابیات و موضوعاتي که مستقیم و
غیرمستقیم با رحمت الهي مرتبط هستند ،به قرار زیرند:
 - 1سبق رحمت الهی بر غضب خداوند
گذشته از استناد به آیاتي که به سبق رحمت بر غضب اشاره دارند ،موالنا بر مبناي تفکر عرفاني معتقد است
« نخستین مظهر اسم اعظم مقام رحمانیت و رحیمیت ذاتي است و این دو اسم از اسماءِ جمالیه است» (زماني،
 )323 ،3171بنابراین از آنجایي که صف ات جمالیه بر صفات جاللیه رجحان دارند و نیز رحمانیت الهي سنگ بنا و
بنیان خلقت است ،در تفکر عاشقانه موالنا نیز برتري و سبقت از آن فضل و رحمت بيکران الهي است (ر ک/3 :
 1311و  17و  .)3133 /1مولوي این سبق رحمت الهي را در اشکال گوناگون تبیین نموده است .از آنجا که
رحمت حق بر غضبش سبقت دارد ،بینش حقیقتجو که بر مبناي حق استوار است ،نیز بر بینش حقیقت ستیز غلبه
دارد .همچنین به جهت این سبقت است که پیامبران بر دشمنان خود و سالکان راه حق بر باطل روان زشت باطن
غالباند .
سبق ،رحمت راست و او از رحمت است

چشم بد محصول قهر و لعنت است

رحمتش بر نقمت ش غالب شود

چیره زین شد هر نبي بر ضد خود
()133-31 / 1
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دیگر آنکه مولوي معتقد است که مقربان درگاه الهي همان سابقون هستند که مظهر رحمانیت و رحیمیت حضرت
حق شدهاند .پس بر اساس سبق رحمت الهي این کامالن سبق یافته اهلیت دستگیري دارند و هرکه بخواهد در ایمان
و عمل صالح پیشتاز باشد و مظهر اسم سابق الهي گردد ،باید به این کامالن سابق اقتدا کند.
رحمت او سابق است از قهر او

سابقي خواهي برو سابق بجو
()1 21 /3

همچنین موالنا معتقد است که سبق رحمت الهي بر قهر و غضب او براي بندگان خطاکار و حتي ریاکار امکان پاک
گردیدن و راست شدن کژيهایشان را فراهم ميآورد .
بدین ترتیب سبق رحمت الهي ،غفاریت او را نیز آشکار نموده و عیوب بندگان را ميپوشاند و یا برطرف مينماید (ر
ک.)331-3 /1 :
 رحمت عام و رحمت خاصمولوي در تبیین دو صفت رحمان و رحیم به تشریح دو نوع رحمت جزئي و کلي خداوند پرداختهاست .وي رحمت
عام یا جزئي را از آن همگان و کساني که از حیث باطني و معرفتي در درجه پایینتري قرار دارند ميداند و رحمت
خاص یا کلي خداوند را از آن واالهمتان طریق حق .
رحمت جزوي بود مر عام را

رحمت کلي بود همّام را
()3327 /1

نکته مهم تفسیر موالنا از این دو نوع رحمت و یکي دانستن این دو در باطن و اصل آنهاست  .به اعتقاد او «رحمت
جزئي حق با رحمت کلياش وحدت ذاتي دارد ...بنابراین دریاي رحمت الهي راهنماي همه خالیق اعم از ناقصان و
کامالن است» (زماني.)311 - 12 :3173 ،
رحمت جزوش قرین گشته به کل

رحمت دریا بود هادي سبل
()3323 /1

بدین ترتیب با آنکه رحمت عام الهي خود مایه امیدواري است ،اما به جهت قرار گرفتن در مسیر رحمت کلي ،باعث
تشویق و تحریض بندگان جهت رسیدن به رحمت خاص و مبدأ اصلي آن است.
 - 1توفيق توبه و پذیرش آن
مولوي توبه را دري از درهاي بهشت توصیف مينماید که به اقتضاي رحمت الهي همیشه و بر روي همگان باز است
(ر ک .) 121 /3 :توفیق توبه و پذیرش آن را نیز از نشانههاي لطف الهي و بر اساس رحمت فراگیر و استوار حضرت
حق معرفي ميشود:
باز رحمت پوستیندوزیم کرد

توبه شیرین چو جان روزیم کرد
() 127 /1

بازت آن توّاب لطف آزاد کرد

توبه پذرفت و شما را شاد کرد
() 373 /1

معانی خوف و رجا در قرآن و تاویل آن در مثنوی مولوی 15

مولوي همچنین ویژگيهاي توبه واقعي و نتیجهاي را که چنین توبهاي در درگاه رحمت واسعه الهي دارد به زیبایي
بیان داشته است (ر ک3 – 1 1 /1 :

).

 - 4مظاهر دیگر رحمت الهی از نگاه موالنا
 )3-3رهایي از خودبیني و دست کشیدن از تکبر از نشانههاي رحمت الهي و خود جاذب رحمت خداوند است
چنانچه انسان از درخت خودبیني فرود آید ،رحمت الهي وي را از دایره بسته بشري خارج کرده ،با خود پیوند
ميدهد (ر ک 211 /1 ، 1113-11 /3 :و .) 117- 173 /1
 )3فهم و دریافت چگونگي سبق رحمت حق از عهده عقول محدود انسانها خارج است .در این راه انسان باید خودرا در اختیار حضرت حق و حیران امر او قرار دهد تا این حیرت و سرگشتگي با زبان حال از ذات الهي هدایت را طلب
نماید و با اظهار فروتني از قهر الهي نجات یابد .در این حالت است که رحمت الهي دستگیر انسان خواهد شد( .ر ک:
.)1737-13 /3
 )3-1تفکر انسان در اعمال خویش و تالش براي اصالح آن مایه جذب رحمت است .هرگونه کژي را رحمت الهي
ميتواند به راستي و درستي تبدیل نماید (ر ک.) 311-12 /1 :
 )3-3عدم نزو ل عذاب و مانع اظهار گناه و خطاي بندگان از روي رحمت واسعه الهي و بخشایش خداوند است .نه
آنکه حضرت حق گناه بندگان خویش را نمي بیند و یا از آنها غافل است ،بلکه این تأخیر و مهلت ،فرصتي است که به
واسطه رحمت الهي به انسان داده ميشود.
ور نیاید تیر ،از بخشایش است

نه پي نادیدن آالیش است
() 311 /3

 )3-1به اعتقاد موالنا انسان کامل واسطه فیض و رسیدن رحمت الهي به مردمان است .دریاي بيکران رحمت
حضرت حق با روح انسان کامل پیوند دارد .خداوند با صفت رحمانیت بر دو جهان تجلي کرد و آینۀ دل انسان کامل
را براي تجلي رحمت خویش مناسب یافت .انعکاس نور رحمت الهي از مرآت قلب انسان کامل ،جهان را غرق
بخشایش خداوند مينماید (ر ک 373 - 3 /1 :و .)1271 /1
 )3-1موالنا در تأویل و تحلیل امتحان و ابتالي الهي ،آن را مظهر و نشانهاي از رحمت الهي معرفي مينماید .ابتالئات
الهي به صورت ،نقمت است و به سیرت ،رحمت تا انسان را هرچه بیشتر به مبدأ هستي نزدیک و او را شایسته پیوند
با پروردگارش سازد (ر ک.)3711 /1 :
 )3-7رابطه عاشانه موالنا با معشوق ازلي ،مناجاتهاي زیبایي را در مثنوي خلق کردهاست .وي در مناجات عاشقانه
خود رحمت الهي را آنچنان بر گناه بنده برتري مي دهد که حتي پس از مرگ نیز شامل حال بنده خواهد شد .
چشمان فضل خداوند اگرچه بي نیاز است ،از روي کرم بر بنده خویش گریان خواهد شد و رحمت و گذشت خویش را
شامل حالش خواهد ساخت.
در کمال زشتيام من منتهي

لطف تو در فضل و در فن منتهي

چون بمیرم فضل تو خواهد گریست

از کرم گرچه ز حاجت او بریست

بر سر گورم بسي خواهد نشست

خواهد از چشم لطیفش اشک جست

نوحه خواهد کرد بر محروميام

چشم خواهد بست از مظلوميام
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() 727-33 /1

 - 5رابطۀ اشك و رحمت الهی
در مثنوي کراراً به اهمیت اشک و تأثیر گریه و عجز در نزول رحمت الهي اشاره شده است .این ابیات را ميتوان به
صورت زیر دستهبندي نمود:
 )1-3رحمت الهي موجد حالت عجز و نیاز و اظهار خالصانه آن از ژرفاي دل است (ر ک 331-3 / :و  171- 171و
.)113-111
 )1رحمت الهي مایه نجات و دستگیر گرینده ناتوان از رسیدن به حاجات معنوي و مبارزه با نفس است (ر ک/ :.)3332-13
 )1-1رحمت الهي موجد میل به تضرع و گریستن نشانه یاري الهي و بهانهاي براي لطف و عنایت به بنده است (ر ک:
.)337- 3 /3
 )1-3گری ستن از روي انکسار و فروتني ،جاذب رحمت الهي است (ر ک.)313-331 /1 :
 )1-1قدر و ارزش اشک ندامت و چشم گریان مجرمان و تائبان ،زمینه را براي عفو و رحمت الهي فراهم ميسازد (ر
ک 3131-3127 /1 :و .)3137-33
 )1-1چشم تر و زاري در دفع بال و عذاب الهي نقش مؤثر دارد (ر ک.)3133-3121 /1 :
هین امید اکنون میان را چست بند

خیز اي گرینده و دایم بخند

که برابر مينهد شاه مجید

اشک را در فضل با خون شهید
()3133-33 /1

این گریه البته گریه شوق است و شاديبخش و با غم و دلگرفتگي میانه ندارد .این گریه و عجز نشانه آگاهي و
هدایتیافتگي است که خود نتیجه رحمت و لطف بيمنتهاي پروردگار است :
هرکه او بیدارتر پردردتر

هرکه او آگاهتر رخ زردتر
()1 3 / 3

نکته مهم در باب رجا ،نقطه اشتراک میان لطف و رحمت الهي است .این عامل وحدتبخش که رجا را تقویت
ميکند ،عنایت الهي است« .امیدواري به کرم حضرت باري جاذب عنایت است» (کاشفي )323 :3131 ،و در مقابل،
عنایت نیز رحمت لم یزلي و لطف ازلي خداوند را که موجد امیدواري است ،به بندگان ارزاني ميدارد .پردازش زیبا و
دقیق موالنا از عنایت بهخوبي جایگاه برتر رجا بر خوف را به مخاطب منتقل مينماید .موالنا در تبیین عنایت الهي،
این فضل بيعلت ،بيهمتا و بيواسطه خداوندي را برتر و مطمئنتر از مجاهدتها و مساعي انسان معرفي مينماید
که در معرض فساد و تعدي شیطان است (ر ک .)1313-77 /1 :در نتیجه عنایت الهي سراسر موجد رجا و وصال و
مبرا از هر خوف است حتي اگر خود را به صورت امتحان و ابتال بر بنده ظاهر نماید (ر ک.)13 3-11 /1 :
خوف در مثنوی:
خوف در بیان موالنا ،تحت تأثیر بینش تأویلي و اندیشۀ عرفاني – عاشقانه او ،در سایه رجا معنا ميیابد .جنبه
تعلیمي کالم او با تفکر عشقاندیش به هم مي آمیزد تا خوف نیز چون رجا مایه و باعث حرکت و جنبش مخاطب به
سوي معشوق باشد .مبحث خوف را در مثنوي ميتوان به صورت زیر جمعبندي نمود:
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اساس ایجاد خوف :موالنا خوف را سنگ بناي اصالح و قوام جهان و امور دنیایي ميداند:

هر یکي از ترس جان در کار باخت
کرد او معمار اصالح زمین

حق ستون این جهان از ترس ساخت
حمد ایزد را که ترسي را چنین

() 23- /1

اختصاص و انحصار خوف به خداوند :حقیقت خوف ،ترس از معبود ازلي است« :این خوف ،روح انسان را چنان
پوالدین ميسازد که ترسهاي دنیایي در برابرش زانو ميزند» (قبادي )31 :3131 ،و هر خوفي غیر از خوف حق
موجب هالک انسان است (ر ک 21-7 /1 :و .)3333 /1
خوف از خداوند موجب آگاهی و تنبه است :خوف انسان را به تفکر در اعمال و خویشتن خویش واميدارد و
موجبات تزکیه نفس او را فراهم ميسازد:
آن شقایقهاي پارین را بریز

در خزان و باد خوف حق گریز

()3313 /1

خوف موجب پشيمانی از اعمال ناپسند است :انسان به واسطه خوف از خداوند دست از گناه شسته ،طلب
مغفرت مينماید .این امر رحمت و عفو الهي را در پي دارد و انسان به امید کسب این دو ،به توبه رو ميکند:
لیک صد امید در ترسش بود
()3133 /1

خاطر مجرم ز ما ترسان شود

خوف ،آگاهی بخش است و در خودشناسی به آدمی یاری میرساند :انسان به یاري آگاهي و تنبه حاصل از
خوف به خودشناسي ميرسد و گوهر وجودي او آشکار ميگردد .بنابراین خوف از فضل و لطف الهي است که به
انسان عطا شده است :
بر تن ما مينهد اي شیرمرد
جمله بهر نقد جان ظاهر شدن

حق تعالي گرم و سرد و رنج و درد
خوف و جوع و نقص اموال و بدن

( ) 311-3 /

خائف راستين و مخاطب خطاب التخف :خوف راستین که خداوند آن را ابزار هدایت ساخته است موجب تهذیب
آدمي شده ،او را شایسته عنایت الهي ميسازد .چنین خائفي از امن الهي برخوردار و مخاطب خطاب التخف ميشود:
آن که ترسد من چه ترسانم ورا
()313 /1
هست درخور از براي خائف آن

من بترسانم وقیح یاوه را
التخافوا هست نزل خائفان

()33 3 /3

خوف و رجا توأماناند :در مثنوي آنگاه که موالنا قصد صراحت بیشتري در ارشاد مخاطب دارد و یا وارد مباحث
کالمي و حکمي مي گردد ،در تبیین مقوله خوف و رجا ،این دو را با یکدیگر همراه ميکند .وي مطابق با قرآن و
روایات و آموزههاي عرفاني ،معتقد است که خوف و رجا یکدیگر را تعدیل مينمایند و هیچیک بهتنهایي نميتوانند
راهبر و به مقصد رساننده باشند زیرا تمسک به یکي از این دو صفت امکان انحراف و خطا را فراهم مينماید :
این جهان با این دو پر اندر هواست

زین دو جانها موطن خوف و رجاست
()3311 /1

موالنا در بحث خوف و رجاي توأمان ،به نکات زیر توجه داده است:
 -3احساس امن
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کاشفي در لب لباب معنوي آورده است « :بدان که رجا آمیخته باید با خوف تا مؤدّي به ایمني نشود؛ فال یأمن مکر
اهلل اال القوم الخاسرون» (کاشفي.)327 :3131 ،
مطابق قرآن و مشرب عارفان ،رجاي جاهالنه و بيپشتوانه ،احساس اطمینان و امنیتي کاذب را ایجاد ميکند که
سبب غفلت و فریب انسان است .موالنا معتقد است که انسان باید در اوج رجا نیز از خوف مکر الهي غافل نباشد و با
تهذیب نفس ،پیوسته از احساس امنیت کاذب عبور نماید تا در طي طریق تکامل خویش به ایمني واقعي که انسان را
شایستۀ خطاب التخف مينماید دست یابد:
التخافوا از خدا نشنیدهاي

پس چه خود را ایمن و خوش دیده اي
( )1213 /

چون فرشته گشت از تیغ ایمني است

از سلیمان هیچ او را خوف نیست
()1331 /1

 - 2لطف خفی و خوف خفی
گاه لطف و خوف چنان درهم ميآمیزند و یا در لباس یکدیگر ظاهر ميشوند که تشخیص آنها دشوار ميگردد .موالنا
این امر را وسیلهاي جهت تشخیص و تمایز حاليبینان ظاهربین از اهل تمییز معرفي مينماید (ر ک)333-3 2 /1 :
زیرا به اعتقاد او ،اهل بصیرت و آنان که روح خویش را پالودهاند ،درک خواهند کرد که در میان قهر الهي چه الطافي
نهفته است و در لطفهاي ظاهري ،مکر و استدراجي است که خوف و قهر در آن درج است (ر ک .)3111-13 /1 :از
این رو انسان باطن اندیش و هوشیار با حرکت در میانۀ خوف و رجا به درجه تشخیص ميرسد و به مقام ینظر بنور اهلل
نائل ميشود:
قهر را از لطف داند هرکسي
لیک لطفي قهر در پنهان شده

خواه دانا ،خواه نادان ،یا خسي
یا که قهري در دل لطف آمده

کم کسي داند مگر ربّانیي

کش بود در دل محکّ جانیي
()3121-3 /1

درجات خوف و رجا:
در طرح و تبیین درجات خوف و رجا ،بینش تأویلي و عرفاني موالنا آشکارتر است ،بهخصوص در نتیجه و حاصل این
بحث ،مشرب فکري و بیان خاص و نگاه عاشقانه موالنا بسیار بارز است .موالنا ،منطبق با اندیشه رایج در عرفان ،خوف
و رجا به درجات مبتدي ،منتهي ،یا عوام و خواص تقسیم ميکند ،اما در این تقسیمبندي متوقف نميشود ،بلکه
تأویل عاشقانه و قلب شیفته او تفسیر و تصویر منحصربهفرد دیگري را ارائه ميدهد.
در اولین مرتبه ،وي خوف و رجا را در مرحلۀ شریعت و از آن سالکان مبتدي و عوام بندگان ميداند .نتیجۀ این
مرحله و حاصل خوف و رجاي این مرتبه ،ایمان است ،اما این ایمان از نظر وي ایماني تقلیدي است:
پس محبّ حق به امّید و به ترس

دفتر تقلید ميخواند به درس
()3131 /1

در مرحله ایمان تقلیدي ،سالک مبتدي هنوز از خودي خود نرسته و به مراتب فنا نرسیده است .عامه بندگان نیز بر
اساس موازین شرعي و تعلیمات دیني اکتسابي ،به خوف عقوبت و رجاي در پاداش الهي مشغولاند:
جمله در زنجیر بیم و ابتال

ميروند این ره به غیر اولیا
()313 /1

مرحله بعد زماني است که سالک خائف در ادامه طي طریق خود به حدي ميرسد که هیبت جاي خوف را در دل او
ميگیرد و فناي فعلي در وي ظاهر ميشود .در این مرتبه انسان به مرحله سطوت که نتیجه فناي وصفي است ،نایل
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ميشود و لذت حضور خویش را فراموش مي کند و به مقامي که دوگان گي از آن برخاسته و محلي براي خوف و رجا
باقي نميماند ،ميرسد « ،زیرا این هر دو از آثار بقاي نفسانیت و خودي است و در این حالت بر اثر وصول ،فناي ذاتي
حاصل ميگردد» (کيمنش .)1 7 :3111 ،موالنا در این مرحله میان زاهد خائف و عارف مجذوب محبت الهي که از
خوف گذشته و به مقام امن رسیده است ،تمایز قائل ميشود:
زاهد باترس ميتازد به پا

عاشقان پرّانتر از برق و هوا
() 33 /1

عارفان زانند دایم آمنون
امنشان از عین خوف آمد پدید

که گذر کردند از دریاي خون
الجرم باشند هر دم در مزید
()3113- 1 /1

در آخرین مرحله ،عارفان که در سیر تعالي خویش و در باالترین درجه سلوک خود ،با آگاهي از بدایت کار و وقوف بر
حکم سابقه حبّ ازلي و لطف الهي از خوف و رجا فراغت یافتهاند و به مرحله فناي ذاتي و عشق الهي رسیدهاند،
درجه منتهیان عاشق را ميیابند .در این مرتبه عاشقان از قبض و بسط عارفان نیز رها شده ،در مقام امن و هیبت که
مقام یگانگي و اتحاد و عشق است ،ساکن ميشوند .موالناي عاشق ،در این مرحله ،خوف را که وصف بنده ميداند ،در
پاي عشق که وصف ایزد است ،قرباني ميکند و رجا و امید را به وصال و عشق پیوند ميدهد .او شدت اشتیاق به
وصال را با رجاي عاشقان یکي مينماید .بدین گونه رجاي واقعي را مشخص و آن را با مشرب خاص خویش از رجاي
مصطلح در عرفان متمایز ساخته و بر خوف برتري ميبخشد.
ترس مویي نیست اندر پیش عشق
عشق وصف ایزد است اما که خوف
کي رسند آن خائفان در گرد عشق

جمله قربانند اندر کیش عشق
وصف بندهي مبتالي فرج و جوف...
کآسمان را فرش سازد درد عشق
( 331 / 1و ) 333-1

نتيجهگيری
مطابق آیات قرآن ،خوف و رجا در پرورش روح ایمان و رستگاري انسان مکمل یکدیگرند و هر دو نشان از محبت
بينهایت پروردگار نسبت به بندگان دارند .عرفان اسالمي در سیر تاریخي خود دریافت تدریجي و رو به تکامل مفهوم
ب
خوف و رجا را نشان ميدهد  .تصوف با خوف مطلق و بينهایت از معبود آغاز شد ،اما با پیدا شدن زمینههاي ح ّ
الهي و تعمیق مفاهیم نخستین در نهایت به رجاي عاشقانه و دریافت مفهوم حقیقي خوف دست یافت .ورود اندیشه
عارفان اهل سکر و عاشقان وصال یار به شعر در تکامل تفکر عارفانه – عاشقانه و رشد طریق عرفان نقش بسزایي
داشت.
بنیان اندیشه اهل سکر با گذر از مسیر شعر در بیان موالنا به اوج کمال خود رسید .موالنا با بینش عمیق و مهارت
بينظیر خود در تأویل دقیق و منحصربه فرد آیات الهي با ذخیره سرشار معنوي و عرفاني خویش ،تبیین مفاهیم
عرفاني را به اوج رساند .در بحث خوف و رجا ،وي با دیدي معرفتشناختي در ابتدا این مقوله را از جنبه تعلیمي آن
تشریح ميکند .در این مرحله مطابق با آیات الهي و شریعت به تبیین عملي و مستدل خوف و رجا ميپردازد و
زوایاي مختلف این دو صفت را در مسیر رشد و اصالح سالک طریق حق ،آشکار مي کند؛ سپس با بینشي عرفاني به
تحکیم و تعمیق مباني خوف و رجا ميپردازد ،بهگونهاي که باطن و حقیقت این دو را روشن و رجاي واقعي و خوف
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سازنده را در مخاطبان خود نهادینه ميسازد .درنهایت تأویل و تفسیر ویژه موالنا و شور و مستي عاشقانه او ،متناسب
با کلیت روح حاکم بر مثنوي ،اجزاي بهکاررفته را نیز با خود همسو ميسازد و مشرب عاشقانه و تفکر وصالطلب
مولوي رجاي الهي را با عشق پیوند ميدهد .با ایجاد چنین وحدتي است که موالنا رجا را برتر از خوف و در مفهومي
بسیار وسیع و عمیق به مخاطب عرضه مينماید.
پی نوشت
 -3براي آشنایي از معاني دقیق این اصطالحات ،رک :معجم الفروق اللغویه.
 نقل ابیات و ارجاعات مثنوي همه از مأخذ مذکور در بخش منابع است .عدد سمت راست شماره دفتر و اعداددیگر از چپ به راست شماره ابیات همان دفتر است که در مأخذ یادشده به صورت التین ثبت شده است .

منابع و مآخذ
قرآن کریم
آشوري ،داریوش (  )313عرفان و رندی در شعر حافظ ،چ ،3تهران :مرکز.
العسکري ،ابوهالل (بي تا) معجم الفروق اللغویه ،تهران :نشر اسالمي.
انصاري ،خواجه عبداهلل ( )3113منازل السائرین ،روانفرهادي ،تهران :مولي.
بابایي ،احمد علي ( )3173برگزیدۀ تفسير نمونه ،آیتاهلل مکارم شیرازي .چ ،1قم:دارالمکتب االسالمیه.
زرینکوب ،عبدالحسین ( )3173با كاروان حله ،چ ،33تهران :علمي.
ــــــــــــــــــــــ ( )3173سر نی ،چ ،3تهران :علمي.
زماني ،کریم ( )3172 -3173شرح جامع مثنوی ،تهران :اطالعات.
سراج ،ابونصر عبداهلل بن علي ( )3312اللمع فی التصوف ،مصر :بي جا.
سنایي غزنوي ،ابوالمجد مجدودبن آدم (  )311دیوان سنایی غزنوی ،به تصحیح مدرس رضوي ،تهران:
کتابخانۀ سنایي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( )3177حدیقه الحقيقه و شریعه الطریقه ،به تصحیح مدرس رضوي،
تهران :دانشگاه تهران.
شمس الدین محمد تبریزي ( )3113مقاالت شمس تبریزی ،به تصحیح و تنقیح محمدعلي موحد ،تهران:
خوارزمي.
شیخ االسالمي ،علي (« )3133عرفان و شعر»  ،مجلۀ دانشکدۀ علوم انساني و ادبیات دانشگاه تهران ،شمارۀ -
 333دورۀ .13
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شیخ صدوق (بي تا) الخصال ،احمد فهري زنجاني ،تهران :علمیه اسالمیه.
طباطبایي ،سیدمحمدحسین ( )3111تفسير الميزان ،قم :رجا.
عاملي ،ابراهیم ( بي تا) تفسير عاملی ،مشهد :باستان.
عبدالباقي ،محمد فؤاد ( )3131المعجم المفهرس ،تهران :دُر.
عطار نیشابوري ،فریدالدین ( )3133الهینامه ،به تصحیح فؤاد روحاني ،تهران :زوار.
ــــــــــــــــــــــــ ( )3132تذكرۀ االولياء ،محمد استعالمي ،تهران :زوار.
ــــــــــــــــــــــــ ( )3131دیوان اشعار ،به تصحیح تقي تفضلي ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ــــــــــــــــــــــــ ( )3171مختارنامه ،به تصحیح شفیعي کدکني ،تهران :سخن.
ــــــــــــــــــــــــ ( )3133مصيبتنامه ،به تصحیح دکتر نوراني وصال ،تهران :زوار.
ــــــــــــــــــــــــ ( )3171منطقالطیر ،به تصحیح سیدصادق گوهرین ،تهران :علمي و فرهنگي.
غزالي ،امام محمد ( )3132كيميای سعادت ،حسین خدیو جم ،تهران :علمي و فرهنگي.
فروزانفر ،بدیعالزمان ( )3113احادیث مثنوی ،تهران :امیرکبیر.
قبادي ،حسینعلي (« )3131تحليل اميد و یأس در اندیشه و داستانپردازی مولوی» مجلۀ پژوهشهاي
ادبي ،سال ،3شمارۀ .37
قرباني ،منیژه ( )3131ژرفای دریا ،تهران :کویر.
قشیري ،عبدالکریم هوازن ( )3173رساله قشيریه ،به تصحیح بدیعالزمان فروزانفر ،تهران :علمي و فرهنگي.
کاشاني ،عبدالرزاق ( )3173شرح منازل السایرین ،جلد  ،3تهران :الزهراء.
کاشاني ،عزالدین محمد ( )3131مصباحالهدایه و مفتاحالكفایه ،عفت کرباسي – محمدرضا برزگر خالقي،
تهران :زوار.
کاشفي ،مال حسین واعظ ( )3131لبّ لباب معنوی ،به تصحیح و پیشگفتار عبدالکریم سروش ،تهران :مؤسسۀ
فرهنگي صراط.
کيمنش ،عباس ( )3111پرتو عرفان ،تهران :سعدي.
مجاهد ،احمد ( )3113مجموعه آثار فارسی احمد غزالی ،تهران :دانشگاه تهران.
مستملي بخاري ( )3111شرح التعرف لمذهب اهل التصوف ،محمد روشن ،تهران :اساطیر.
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نراقي ،مال احمد (بي تا) معراج السعاده ،قم :هجرت.
مکارم شیرازي ،ناصر (  )317تفسير نمونه ،قم ،دارالکتب االسالمیه.
ملکي تبریزي ،میرزاجواد ( )3111اسرار الصالۀ ،رضا رجب زاده ،تهران ،پیام آزادي.
موالنا ،جاللالدین محمد ( )3111كليات شمس تبریزی ،جزو سوم ،با تصحیحات و حواشي بدیعالزمان
فروزانفر ،تهران ،امیرکبیر.
ــــــــــــــــــــــ ( )3173مثنوی معنوی  ،به اهتمام دکتر توفیق هـ سبحاني ،تهران ،روزنه
هجویري ،علي بن عثمان ( )3131كشفالمحجوب ،محمود عابدي ،تهران ،سروش.
یوسفپور ،محمد کاظم ( )3132نقد صوفی ،تهران ،روزنه.

