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  چکیده
 ایـن  هسـتند  او تعالیم و افکار و موالنا مخالف که شیعه علماى برخى اصلى دالیل از یکى
 تـاکنون  و شـده  تأکید صفویه دوره اواسط از ادعا اینبر  .است سنّى وىگویند  می که است

و آن را مستمسـکی بـراي رد و انکـار تعـالیم موالنـا       1اسـت  یافتـه  قوت مختلف انحاى به
دالیل اصلی آنان یکی اشعاري است که موالنا در آن سنّی بودن را تمجیـد و از آن  اند.  کرده

کند؛ دیگري بعضی آراء موالناست که به نظر ایـن علمـاء شـیعه حـاکی از اعتقـاد       دفاع می
موالنا به اصول دینی اسالم برحسب اعتقادات اهل سنّت خصوصـاً اشـاعره اسـت. در ایـن     

بودن در تلقی عرفانی از آن، نخست به بررسـی آن دسـته    مقاله پس از بررسی مفهوم سنّی
پردازیم. پس از آن چند مسـأله از مسـائل    کند، می ابیاتی که موالنا سنّی بودن را تعریف می
توان نظر موالنا را تشخیص داد کـه آیـا بـر وفـق      مربوط به اصول دین را که مطابق آنها می
   کنیم. مذهب اهل سنّت است یا نه بررسی می

 موالنا، مثنوي، اشعري، سنّت، سنّی، شیعه. ها: واژه لیدک
  

  . مقدمه1
 ياقتضـا  به ،شد رانیا یحکومت و یرسم مذهب عهیش مذهب ،هیصفو دوره در آنکه از پس
 غلبـه نیـز   بـود  يظـاهر  و يقشر که آن از يریتفس و فهم ،بود افتهی تیعموم عهیش که زمان

 میتعـال  و تفکـر  ذات جـزء  کـه  بـود  حکمـت  و عرفان با مخالفت آن یعیطب جهینت که افتی
 یسـنّ  موالنـا  مثـل  یعارفـان  نکهیا يعااد با بار نیا را خود مخالفت ،مخالفان نیا .بود یعیش
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 آقـا  نوشته خیراتیه کتاب قاجاریه دوره اوایل در آن مشهور و بارز نمونه. کردند ابراز هستند
 زبـانى  بـا  مؤلّف که است بهبهانى، وحید مشهور اصولى فقیه فرزند کرمانشاهى، على محمد

 انـواع  بـه  را آنهـا  و گویـد  مـى  بد موالنا همچون بزرگ عارفانى از رکیک الفاظى و سخیف
 تمجیـد  موالنـا از  جهـان  سراسر در که  ما خود زمانه در 2.کند مى متّهم ها زشتى و ها بدعت

 جـدى  وى بـا  ها مخالفت هنوز شیعه قشرى علماى برخى آثار در ،اند آورده رو او به و هدش 
 در یونسـکو  توصـیه  بـه  1385 سال در که موالنا المللى بین کنگره در آن سوء آثار که است؛

  3.شد مشهود شد، برگزار جهان مختلف کشورهاى
 موالنـا  بـه  منحصـر  را بحـث  اینجـا  در کـه  ــبه اتهام سنّی بودن  مسلمان عارفان رد در

 مثـل  عرفان، و تصوف مخالف سنّى علماى که است این است، توجه جالب آنچه ــ کنم مى
 انحـراف  و بودن  رافضى لذا و شیعه، مذهب به گرایش به را مسلمان بزرگ عارفان تیمیه، ابن
 منحـرف  بودن،  سنّى اتّهام به را آنان نیز تصوف مخالف شیعه علماى. کنند مى متّهم سنّت از
 سـه  از موالنـا  تمجیـد  قبیـل  از مطالبى شیعه، متأخر علماى. دانند مى گذار بدعت و اسالم از

 امـام  سـوگوارى  مراسـم  برگزارکننـدگان  شـماتت  در مثنـوى  در موالنـا  اشـعار  اول، خلیفه
 از را او دفـاع  و ،کنـد  دفـاع مـى   بودن  سنّى از ظاهراً که وى از اشعارى حلب، در (ع)حسین

 عنـوان  بـه  اسـت،  اسالمى کالم در اشاعره عقاید به مشابه آنان زعم به که جبر مثل عقایدى
برگـزاري   در نیـز  سـنّت  اهـل  از موالنا مخالفان 4.کنند مى ذکر وى تسنّن دراثبات شواهدى

 تفسـیر  والیت، قبول: مثل اعتقادى مسائلى در و خانقاه، تأسیس یا سماع مثل صوفیانه آدابى
  5.خوانند مى رافضى را موالنا مثل مسلمان عارفان اکثر ؛شفاعت و زیارت عشق، به دین

. پردازم مى دین در بدعتسنت و  درباره مسلمان عارفان نظرتحقیق در  به ابتدا اینجا در
 ایـن  کننـد،  مى بدعت و سنّت از خروج به متّهم را آنها که مخالفانى به مسلمان عارفان پاسخ
 تقریـر  و فعـل  و قـول  از اسـت  عبـارت  که شده گفته نبوى سنّت تعریف در اوالً که است
 حیـث  از فقـط  نبوى سنّت است،عرفان  مخالفان تذکّر و توجه مورد معموالً آنچه اما. پیامبر
 شـأن . دارد بـاطنى  و ظـاهرى  شـأن  دو نبـوى  سـنّت  که آن حال است؛ فقهى احکام و ظاهر

 ولـى  دارد فهـم  عـوام  ظهور اصطالح به ،شود مى دیده ظاهر در چون که است سنّت ظاهرى
 خواص فقط چون است؛ گرفته قرار غفلت مورد فقها برخى جانب از معموالً آن باطنى شأن

 از خـروج  اصـلى  مصداق واقعر د 6.دارند را شأن این از پیروى و فهم استعداد باطن اهل و
  .اند ورزیده غفلت آن از ظاهر اهل که است شأن این به پرداختن عدم و قبول عدم سنّت،
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  هاي مختلف به سنت نبوي . نگرش2
 در فقـط  را اسـالم  پیامبر یکى: دارد وجود مختلف استنباطات ایشان سیره و پیامبر از اصوالً

لت،( مثلکم بشر أنا نّماإ  حدمثـل  دیگـرى، . شود مى ایشان رسالت منکر لذا ،بیند مى) 6 فص 
 وحـى  او بـه  خداونـد  جانب از وحى، ملَک واسطه به که داند مى رسولى را ایشان متکلّمان،

 و دنیـوى  سـعادت  بـه  رسـیدن  نحوه که است الهى احکام کننده ابالغ و حافظ او و شود مى
 نشـان  را جهـنم  در الهـى  عـذاب  از شدن دور و بهشتى هاى نعمت به شدن متنعم و اخروى

 بـه  کـه  آسـمانى  بینـد  مـى  اى یول رسالت، شأن بر  عالوه را اسالم پیامبر هم سومى. دهد مى
  :گوید مى ایشان درباره موالنا که حد آن در رسیده؛ حق وصال

  زآنکه حل شد در فناىِ حلّ و عقد    پس محمد صـد قیامـت بـود نقـد    
  7انـــ در عیـود او انـامت بـصد قی    زاده ثــانى اســت احمــد در جهــان

رسد درك کند،  تواند پیامبر را بشناسد و آنچه به او مى کس نمى موالنا درباره این که همه
  گفته است. از جمله گوید:سخن  گونه در مثنوى چندین

  اش مدرك هر جان نشد روح وحى    عقل احمـد از کسـى پنهـان نشـد    
ــز  ــت نی ــى را مناسبهاس ـ ـد عـان آمـد عقل، کـابـدرنی    روح وحی   زـزی
  8ز آنکه موقوفست تـا او آن شـود      گه جنون بیند، گهـى حیـران شـود   

 موالنـا  که ستایشى و مدح و توصیف بینیم مى که است (ص)نبى حیات به نگرش این با
 ابـن  سیره مثل (ص)نبى عمومى هاى سیره در آنچه با وجه هیچ به کند مى پیامبر از مثنوى در

 معنـوى  و ولـوى  وجهه از معموالً پیامبر غیرعرفانى هاى سیره. نیست قیاس قابل آمده هشام
 چـون  و ؛کننـد  مى شان ظاهري رویه و اوصاف به منحصر را ایشان و گویند نمى چیزى پیامبر

 را پیامبر بیشتر دانند، مى و دانسته ممدوح بسیار را آن اعراب که است اوصافى از جنگجویى
 قـرون  از مسـیحیان  که شود مى آن امر نهایت. کنند مى وصف جنگجو یا غازى یک عنوان به

 از جـویى  کام و ثروت و تجارت و دنیا اهل و جنگجو فردى صرفاً را ایشان کنون تا وسطى
  .کنند مى توصیف زنان

 ایـن  شـوند،  مـى  یـادآور  شان مخالفان به نبوى سنّت موضوع در عارفان که دیگرى نکته
 نباشـد،  سـنّت  مغـایر  اگـر  شـود،  مى صوفیه ظاهرى آداب و احکام به مربوط آنچه که است
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 بـدعت  ایـن  از تصـوف  مشـایخ . اسـت  ممدوح بدعت بلکه ،آن مذموم معناى به نه بدعت
  .اند کرده یاد 11»عندالخلق دین« یا 10»مستنبطات« یا 9»مستحسنات« مثل عناوینى با ممدوح
 آن بـه  عرفـان  مخالفـان  که است صوفیه مستحسنات اصطالح به و آداب مورد در ها این
 در. نیسـت  عرفان ذاتى ،فالسفه اصطالح به ،امور این از یک هیچ ولى. اند داده بدعت عنوان
، بلکـه از  نبوده اصول از کدام هیچ خانقاه تأسیس نه پوشى، خرقه نه سماع، نه تصوف، تعالیم
 اى طریقـه  در و بوده جایز سماع ،مثل مولویه اى طریقه در بینیم مى که است این. است آداب
 دیگـر،  مکـانى  و زمـان  در و بـوده  مهم مکانى و زمان اقتضاى به ها خانقاه تأسیس .نه دیگر

 و ارکـان  از جـا  همـه  و همـواره  اصـطالح  به و تصوف اصل آنچه. است شده حذف اصوالً
 بـه  یا متعددش، شئون و آن عرفانى معناى به والیت، بعد به توجه شده، محسوب آن اصول

 شـد،  گفتـه  کـه  چنـان  مسلمان، عارفان منظر از. است اسالم در طریقت و معنویت اصطالح
 نـه  اسـت؛  نبـوى  سـنّت  طریقتى یا معنوى بعد کردن فراموش دین، در مهم و حقیقى بدعت

  .سماع یا پوشیدن خرقه مثل فرعى و عرضى امور
 از نبـوى  سـنّت  در حقیقت و طریقت و شریعت مشهور ثالثى به عارفان ارجاع و تأکید

 سـه  یـا  جنبه سه یا بعد سه ابراهیمى ادیان از هریک عرفانى، تفسیر براساس. است باب این
 غلبـه  طریقـت  بـر  شـریعت  یهود، دین در .متفاوت تأکیدهاى با البتّه دارد؛ خود در را مرتبه
 مسـیح،  دیـن  در. است بودن (orthopraxy) العمل صحیح بودن، سنّى مالك که است این دارد؛

 بـودن  (orthodoxy) االعتقـاد  صـحیح  بـودن،   سـنّى  مالك لذا و دارد غلبه شریعت بر طریقت
 و شریعت جامع اسالم رو این از .دارد وجود جنبه دو این میان تعادلى اسالم دین در و است

 طریقـت  بر شریعت غلبه است، داده رخ اسالم تاریخ در عمالً آنچه ولى. است شده طریقت
 احیاءکننـده  سـهم  مسلمان، عارفان که است رو این از. است عرفان بر فقه دیگر عبارت به و

. انـد  کـرده  مى مجاهده آن براى و اند داشته را اسالم باطنى جنبه یعنى (ص)نبى معنوى سنّت
 در را عارفان مجاهده از بخشى آن، مقدمه خصوصاً و غزّالى الدین علوم احیاء کتاب به توجه
  .دهد مى نشان اسالم تاریخ طول در دین احیاى
  

  . نظر عرفانی موالنا به سنت3
 از یکى. پردازم مى مولوى مثنوى به استناد باسنّت  درباره موالنا خاص هاى نظرگاه به اینجا در

 معنوى سنّت تجدید و تذکّر همین مثنوى در موضوع ترین اصلى شاید و اصلى هاى موضوع
 کار به را آنها مطلب اقتضاى بهموالنا  که متفاوت الفاظى و اصطالحات و عبارات به است نبى
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 و شـریعت  مغـز،  و پوست لُب، و قشر باطن، و ظاهر معنى، و صورت: مثل تعابیرى. برد مى
  .ستوا توجه همین از حاکى شده، برده کار به مثنوى در دفعات و کرّات به که طریقت

 را ظاهرپرسـت  علمـاى  طـرف  یک از آن، جامع معناى به رسول سنّت احیاى در موالنا
 از تا کند دین هاى حکمت و لطایف و اسرار متوجه را آنها کوشد مى و دهد مى قرار مخاطب

 بـا  متکلّمـان  که دهد مى نشان دیگر طرف از و یابند، راه معنى به صورت از و باطن به ظاهر
 موکـول  آنها فهم که دین اعتقادى اصول به راهى توانند نمى خود رکیک عقل و ضعیف فهم

 بنـد  در را خـود  کـه  نیـز  فیلسـوفان . بیابنـد  اسـت،  تقلیدى نه و تحقیقى معرفت حصول به
 یعنى خود، عقل باالتر مرتبه متوجه و اند نشناخته را خویش عقل حد و کرده دون معقوالت

  :گوید باره این در او. اند شده سنّت فهم مخلّ دیگر سوى از نیستند، عقل عقلِ
ــفى  ــد فلس ــوالت آم ــد معق   12شهسوارِ عقلِ عقل آمد صفى    بن

  :گوید آن دنباله به و
  جوسـت معده حیوان همیشـه پوسـت       عقل عقلت مغز و عقل توست پوست

توان از آنها مالك موالنا را  در اینجا چند مسأله از مسائل مربوط به اصول دین را  که مى
  کنیم: بودن به معناى عمیق و باطنى آن فهمید، ذکر مى سنّى از حقیقت سنّت و

  
  جبر و تفویض 1.3

دین درباره آن مسأله اول، مسأله جبر و تفویض است که موالنا بیش از سایر مسائل اعتقادى 
خصـوص در دفتـر    مختلف بحث کرده و در طى حدود دو هزار بیت، به در مثنوى به انحاى

مفسران مثنوى، تعدادى انـدك وى را بـه دلیـل     اول و پنجم، آن را دنبال کرده است. از میان
تناد به تعدادى زیاد با اس باره مؤید اختیار است، معتزلى و اینکه برخى از ابیات مثنوى در این

  13اند. کسانى نیز وى را ماتریدى دانسته ابیاتى دیگر در تأیید جبر، وى را اشعرى و البتّه اخیراً
کنند. همه آنها هم به ابیاتى از  باب مى گویى در این حتّى کسانى هم موالنا را متّهم به پریشان

اثبات مـدعاى  کنند. درست مثل خود متکلّمان که هریک در  استشهاد مى مثنوى در این باب
کننـد. حـال    آیات مستند گروه مخالف را تأویل مى خویش به آیاتى از قرآن مجید استناد، و

اصوالً قابل طرح و حل  آنکه از منظر موالنا این مسأله در حد و مرتبه عقل سطحى متکلّمان
نیست، بلکه به تفاوت احوال سالکان و نگرشى که در آن حـال و جایگـاه نسـبت بـه حـق      

و از منظـر   15بـه نظـر غالـب عارفـان     14ممکن است معتقد به جبر یا تفویض شـوند.  د،دارن
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چیز را از خود  تدبیر و اندیشه خود داشته باشد و همه عرفانى هرگاه انسان، توجه به خود و
به -موالنا در مقام خرد عمومى  شود. این است که به قول ببیند قائل به تفویض یا اختیار مى

  تر است. رسوایى قائالن به جبر عیان-common senseرن اصطالح فلسفه مد
ــواتر اســت  ــدر رس ــر از ق   16زآنکه جبرى حس خود را منکر است    در خــرد جب

اراده و تـدبیرى از خـود نبینـد و مجـذوب حـق شـده و       او در مقامی باشد کـه  اما اگر 
حالت داشـتن اختیـار،   عبارت عرفانى  شود. به چیز را از جانب او ببیند، قائل به جبر مى همه

کمال حقیقـى   حالت سالک صرف است و حالت داشتن جبر، حالت مجذوب صرف است.
  این است که بتوان بین سلوك و جذبه جمع کرد. 

را به عنوان نظر اهل سنّت، یعنى  موالنا در دفتر پنجم مثنوى، این نظر جامع جبر و اختیار
دفتر پنجم  به بعد 2962آورد. عنوان ابیات  کسانى که متوجه حقیقت سنّت پیامبر هستند، مى

گفتن. سـنّت   جواب گفتن مؤمن سنّى، کافر جبرى را و در اثبات اختیارِ بنده دلیل«این است: 
السالم؛ بر یمین آن راه، بیابان جبر که خود را اختیار نبیند...  کوفته اقدام انبیاء علیهم راهى باشد

  .»که قدرت خالق را مغلوب قدرت خلق داند... تو بر یسار آن راه، بیابان قَدر اس
پـذیرد و قائـل بـه     کـدام را نمـى   براساس عنوان مذکور، موالنا نه جبر و نه تفویض هیچ

هاى مثنوى نیز از این قول بـه   االمرین است. در بعضى شرح الجبر و ال تفویض بل امرٌ بین
در شرح  معروف شیعه است. مثالً که این نظر عنوان اعتقاد اهل سنّت یاد شده است؛ حال آن

زبـان   مثنوى انقروى در دو جا اشاره است به اینکه اهل سـنّت و جماعـت، زبـان اعتقـاد و    
مرحوم استاد همائى نیز همین نظر  17بین ذلک است. استعدادشان، الجبر و ال تفویض واالمر

ه و قول به تفـویض  مولوى عقیده جبریه و مقابل آن اعتقاد قدری« گوید: کند و مى را تأیید مى
مانند شیعه امامیه،  و در این موضوع عیناً را با دالیل عقلى و استحسانات خطابى ابطال نموده

  18.»االمرین را اختیار کرده است قضیه امر بین
را صـفت مـؤمن   » سنّى«برَد و  کار مى را به »مؤمن سنّى«بینیم موالنا اصطالح  که مى چنان

سنّى را نه بـه معنـاى   واژه آورد. او در اینجا  را مى »کافر جبرى«تعبیر  داند و در مقابل آن مى
  آورد.   است، مى  اللّه رسول اى بلکه به معناى کسى که تابع سنّت مصطلح فرقه

سـنّى را در مقابـل جبـرى    واژة بـه بعـد) نیـز     1502موالنا در دفتر سوم مثنوى (ابیـات  
  گوید: مى آورد و مى

  هست جبرى را ضد آن در مناص    خاصهست سنّى را یکى تسبیح 
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ــر    خبــر ســنّى از تســبیح جبــرى بــى ــى اث   جبــرى از تســبیح ســنّى ب
  
  رؤیت خدا 2.3

مسأله دیگر مسأله رؤیت خداوند است که از موضوعات اصـلى عرفـانى در مثنـوى اسـت.     
همه عارفان، چه مسلمان و چه غیرمسلمان، است. در تاریخ اسالم  رؤیت خدا مقصد اعالى

کالم، رؤیـت را منحصـر بـه     علمشناخت در متکلّمان اشعرى و معتزلى، به اقتضاى ماهیت 
 اند؛ با این تفاوت که معتزله رؤیت حـق را در دنیـا و آخـرت    چشم جسمانى یا حسى کرده

 داننـد و عقـالً و سـمعاً    ر آخـرت ممکـن مـى   محال ولى اشاعره اجماالً در دنیا محال ولى د
و مانند مسأله جبر و تفـویض هـر گـروه بـه آیـاتى از قـرآن       و  خواهند آن را اثبات کنند مى

بـه معرفـت    سبب قول به یعرفانتعالیم کنند. اما در  در تأیید مدعاى خود استناد مىاحادیث 
ز ائمه شیعه نیز، احادیث بسـیارى  دانند. ا قلبى، رؤیت را به چشم دل در همین دنیا میسر مى

اى از آنهـا را در   جسمانى و اثبات رؤیت به قلب رسیده است که مجموعـه  در ابطال رؤیت
ترین آنها یعنى در اصـول کـافى، بـاب در ابطـال      قدیمى شیعه از جمله در ییهاى روا کتاب

بـه عنـوان یـک اصـل     معمـوالً   توان دید؛ البتّه این مسأله در متون کالمـى شـیعه   رؤیت، مى
  شود. نمى مطرح

کسى است که از مرتبه حس  ،تابع سنّت پیامبر یعنی ،»سنّى«گوید  موالنا در اینجا نیز مى
بینـد؛   است ــ یافته و خـدا را مـى   عقل عقلمراد او در اینجا  بیرون شده و دیده عقل ــ که

  به بعد، گوید: 61که در دفتر دوم مثنوى، ابیات  چنان
  دیده عقـل اسـت سـنّى در وصـال        هست مذهب اعتزالچشم حس را 

ــزال   ــل اعتـ ــند اهـ ــخره حسـ   خـویش را ســنّى نماینــد از ضَــالل     سـ
  

  ام از جـاهلى اسـت   گرچه گوید سنّى    هر که در حس مانَد او معتزلى اسـت 
  اهل بینش، چشم عقل خوش پیسـت     هر که بیرون شد ز حس سنّى ویست

 رؤیـت  بـر  سنّت و کتاب«: گوید 19مثنوى بر خود شرح در انقروى ابیات، این تفسیر در
 و کتـاب  در کـه  اخبـارى  و آیـات  آن) معتزلـه ( آنان که درحالى دارد شهادت و داللت حق

 ولى. »کنند مى انکار را حق رؤیت و نموده تأویل را همه ،کند مى داللت حق رؤیت بر سنّت
 مـذکور  ابیـات  شرح درنیز  هجرى دوازده قرن در مثنوى شارحان دیگر از ،اکبرآبادى محمد
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 را اشاعره نظر سپس. هستند رؤیت منکر آخرت و دنیا در که کند مى ذکر را معتزله نظر ابتدا
 معتقد ظاهرند، اهل علماى که سنّت اهل عوام«: کند مى نقل چنین »سنّت اهل عوام« عنوان با

 صوفیه وى اعتقاد به که آورد مى را »سنّت اهل خواص« نظر باالخره و. »دنیا در نه عقبى، در
 مـدعاى  شـاهد  عنوان به وا .»آخرت در هم و دنیا در هم ،مطلقاً اند رؤیت قائلِ« آنها و باشند

 اَعبـد  لَم فَعبدتُه، فَعرفتُه رأیتُه که است مرتضى على اولیا امام قول چنانچه«: گوید مى خویش
 کند مى تکرار دوباره »...اعتزال اهل اند حس سخره« بعد بیت تفسیر در اکبرآبادى. »اَره لَم ربا
 کـس  هـیچ  انـد،  مشـرّف  رؤیـت  شـرف  بـه  دنیـا  در که علّیه صوفیه جز سنّى درحقیقت« که

: گویـد  انگلیسـى  زبـان  به مثنوىاش از  ترجمه بر 21خود تعلیقات در نیز نیکلسون 20.»نباشد
 بـا  معنـوى  رؤیـت  اسـتعداد  مولـوى،  نزد بودن) سنّى( ارتدکس حقیقى هاى آزمون از یکى«

  .»است دل چشم
  
  عقول اختالف 3.3
 سـنّت  تـابع  معنـاى  به بلکه آن، اى فرقه مصطلح معناى به نه را سنّى موالنا که دیگرى مورد

 ونئشـ  و مراتـب  و عقـل  مسـأله . اسـت  عقول اختالف مسأله در برد، مى کار به پیامبر معنوى
 پرداختـه  آن به بسیارى مواضع در موالنا که است مثنوى مهم مسائل از آن، مختلف و متعدد
 میـان  بالتسـاوى  عقـل  اینکـه  بـر   مبنـى  را معتزلـه  قول که است آن موارد این از یکى. است
 تحـت  فصـلى  در بعـد،  بـه  1540 ابیات سوم، دفتر در وى. کند مى رد شده، تقسیم ها انسان
 عقـول  تفاوت است، متساوى معتزله نزد و فطرت اصلِ در است متفاوت خلق عقولِ« عنوان

  :گوید مى »است علم تحصیل از
ــاق ســنّیان بایــد شــنود    ها در اصـل بـود   اختالف عقل   بــر وِف

  
ــزال  ــل اعت ــولِ اه ــرخالف ق   که عقول از اصل دارد اعتـدال     ب

  
  تا یکى را از یکـى اعلـم کنـد       تجربه و تعلیم بیش و کم کنـد 

  
4.3 ظاهرى تأویل رد  

 و آیـات  ظـاهر  بـه  وى رجـوع  بخوانند اشعرىسنّی  را موالنا شده باعث که بعدى موضوع
 در چنانکه را خداوند لقاى مثل دینى، اسرار و رموز انکار موالنا .است تأویل نفى و روایات
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 تـأویلى  ظـاهرا  کـه  معنـوى  لطایف این از را معتزله تأویل و آمده؛ روایات و آیات از برخى
 رو این از است؛ جو پوست و ظاهربین تأویلى، عقل این چراکه. داند مى احمقانه است، عقلى

 ربى یطْعمنى إِنّى کَاَحدکُم لَست انّى نبوى حدیث تفسیر هنگام به مثنوى اول دفتر انتهاى در
قینى، وسگوید مى معتزله به خطاب ی:  

  چون شهد و شیرتا درآید در گلو     تأویــل ایــن را در پــذیر هـیچ بــى 
ــا  ــت واداد عط ــل اس ــه تأوی   چونکه بینـد آن حقیقـت را خطـا       زآنک

  
  کل مغز است و عقل جزو پوست عقل    عقـل اوسـت   خطا دیـدن ز ضـعف   آن

  
  22مغز را بد گـوى نـه گلـزار را       خویش را تأویل کن نه اخبار را

خواهـد ماننـد اهـل     نمـى انـد،   ولى موالنا برخالف آنچه بعضى از موالناپژوهان پنداشته
پـذیرد   ظاهر نص نهد و تأویل را رد کند. او اگرچه ظاهر را مى حدیث یا اشاعره، اصل را بر

گویـد   نمىمطابق قول آنان کند ولى  مى و از این حیث مثل اهل حدیث و اشاعره از آن دفاع
اهـل معرفـت    که کیفیت امر بر او مجهول است و علم و دانایى به آن ندارد. موالنا عارف و

رود،  او نیز مانند دیگر عارفان اهل تأویل است، منتهى تأویلى که از ظاهر به باطن مـى  است.
بـه   ،نه تأویلى که در مراتـب عرْضـى   ،رسد قشر به لباب مى یابد، از از پوست به مغز راه مى

 تـأویلى در سلسـله مراتـب    رو تأویـل موالنـا   از این 23ظاهرى خالف ظاهر اول منجر شود.
 طولى وجود از ظاهر به باطن است. این تأویل کار عقل کل است که عقل اولیـاء اسـت؛ نـه   

جهت پس از نفـى تأویـل معتزلـه، خطـاب بـه حضـرت علـى(ع)         عقل جزئى معتزله. بدین
  آن بزرگوار است نه معتزله: گوید که تأویل در حد و مقام مى

  24اى آنچه دیـده اى واگو از  شمه    اى اى على که جمله عقل و دیده
  

  گیري نتیجه. 4
در آنچه مربوط به مقام طریقت و حقیقت سنت نبوي اسـت  به معنى  »سنّى«استفاده از واژه 

در جهت فهـم   متون عرفانى سابقه دارد؛ چون اصوالً عارفان مسلمان حقیقت سنّت نبوى را
چنانکه دانند.  دینى مى گوید ــ همین اصول و تحقیق و تحقّق ــ البتّه به معنایى که موالنا مى

آورد. همـین   مـى  »پاك اعتقـاد «سنّى را به معناى  25االولیاء تذکره درنیز عطّار  پیش از موالنا 
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کار برده اسـت. وى خطـاب بـه     به ولى در اشعار خویش  اللّه بودن را شاه نعمت معنا از سنّى
  گوید: اند، مى اى که حقیقت ولوى تشیع را فراموش کرده شیعه

ــى    ه هستى محب آل علىاى ک ــاملى و ب ــؤمن ک ــدلى م   ب
  

  26اى و در خللـى  ورنه گم گشته    ره سنّى گزین که مذهب ماسـت 

 رافضـى  به متّهم را او کسانى است ممکن که کند مى مقدر شبههاین  رفع همانجا در ولى
  :گوید مى لذا بکنند، داشت، زمان آن در که مذمومى معناى بهبودن 

  مؤمن پاك و خصم معتزلى    ولـى هسـتم  رافضى نیستم 
  

  27بعد از او پیرو على ولى    مذهب جد خـویش دارم 

 کـار  بـه  orthodoxدر مقابـل واژه   heterodox ي معادلمعنا به را بودن رافضى وى اینجا در
  .است نبوى سنّت تابع مؤمن پاك، مؤمن از مرادش و برد مى

 ــ آن از بیش ولى برد مى کار به نیز آن فقهى معناى به را بودن سنّى مثنوى، در موالنا البتّه
 و ولـوى  و نبـوى  سـنّت  تـابع  معنـاى  بـه  را بـودن   سنّى موالنا ــ مذکور موارد تمامى مثل

  .داند مى (orthodox) بودن االعتقاد صحیح
 سـنّى واژة  دقیـق  معنـاى  ایـن  بـه  28همائى استاد مرحوم مثنوى معاصر شارحان میان در
 ابیـات  شـرح  هنگـام  مثنـوى،  بر خود شرح در شهیدىجعفر  استاد مرحوم ولى کرده توجه

 اسـت؛  معتزلـى  مقابـل  کـه  است اشعرى سنّى، از مراد که بر آن است خدا رؤیت به مربوط
 با وى حال این با. گیرند مى بهره حدیث و قرآن از تنها حقیقت شناخت براى اشعریان چون
 تشـویش  ابیـات  ایـن  در خـویش  فرض بنابر اینکه آن و شود مى مشکلى متوجه تفسیر، این
 حسى چشم حسى، رؤیت از آنها چون نیست؛ چنین اشعریان کالم ظاهر گوید مى و بیند مى
 »...خـاص  تسـبیح  یکـى  را سـنّى  هست« ابیات تفسیر در دیگر جایى در اما 29.گویند مى را

 سـنّت  از پیـروى  اندیشـه،  و کـار  در کـه  است کسى عبارت این در سنّى« که کند مى اذعان
   30.»بندد کار به را او تقریر و رفتار و گفتار .کند) ص(رسول

 را بودن  اشعرى لذا و بودن  معتزلى ضد بودن،  سنّى از موالنا که شود تصور است ممکن
 مخالفــان  از بعضـى  31.شود مى دیـده اطالق این اسالم تاریـخ در که چنان اسـت؛ کرده مراد

 درواقـع  وى امثال البتّه. کنند مى اظهار را قول همین نیز 32قمى طاهر مالّ مثـل موالنـا شیعـى
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 شیعه نزد بتوانند تا کنند معرّفى اشعرى سنّى را موالنا اقوال، قبیل این به استناد با خواهند مى
   که؛ داشت توجه باید ولى. کنند طردش
 بتـوان  شـاید  اگرچـه  هسـتند؛  سنّى اى فرقه نظر از همه ماتریدیه، یا اشاعره و معتزله اوالً

 مطلبـى  این. نزدیکترند عرفانى تفکّر به معتزله با قیاس در جهات بعضى از اشاعره که گفت
 اشـاعره [ سـنّیان  مـذهب  ایـن «: گویـد  مـى  و کند مى بیان را آن نیز تبریزى شمس که است

   33.»است نزدیک فلسفه به آن معتزله؛ مذهب از کار به است تر نزدیک]
 و نقـل  بـه  مسـتند  روش در کـالم  علم و هستند متکلّمین از ها گروه این همه اینکه ثانیاً

 تفـاوت  بـه  ماتریدیـه  و اشـاعره  و معتزلـه  و اسـت  ظـاهرى  حواس و جزئى عقل به متّکى
 و عقـل  عقـلِ  مقام ازبه عنوان یک عارف  موالنا ولى .کنند مى استناد منبع دو این به درجات
 ماتریدیـه،  و اشـاعره  و معتزله از اعم کالمى، هاى گروه همه که گوید مى سخن قلبى معرفت
 فقـط  کـه  سـنّت  اهـل  بزرگ فقیهان نزد را معرفت این او 34.هستند منکرش یا آن به جاهل
  :گوید مى و نیاموخته ،هستند نقل به متّکى

  35بوحنیفه و شافعى درسى نکرد    افـزود درد  آن طرف که عشق مى

  جوید: اصلى روایت و حدیث اهل سنّت نیز آن را نمىکه در کتب  چنان
  36بلکه اندر مشـرِب آب حیـات      صحیحین و احادیث و روات بى

 داننــد؛ نمـى  را عشـق  روایـت  و شــرح نیسـتند  عرفـان  اهـل  کــه آنـان  دانـد  مـى  چـون 
  :گوید که چنان

  جز گشاد دل و هـدایت نیسـت      عشق جز دولت و عنایت نیست
  شافعى را در او روایـت نیسـت      نگفـت عشق را بوحنیفـه درس  

  37حنبلى را در او درایت نیسـت     خبر اسـت  مالک از سرّ عشق بى

  معرفت حقیقى هم قابل نقل نیست:
ــت   ــل نیس ــت را نق ــاب معرف   38مشرق او غیر جان و عقل نیست    آفت

  :آموخت را آن ولى عارف از باید و
  39ربودى از ولىعلمِ وحى دل     یا به علمِ نقل کم بـودى ملـى  
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به همین منوال در طریق عرفانى موالنا، راز ولوى دین که باطن سـنّت نبـوى اسـت، در    
عالم بزرگ اشعرى، فخر رازى، که بـه صـرف عقـل جزئـى تکّیـه       بساط هیچ متکلّمى حتّى

  کند نیست: مى
  فخـــر رازى رازدان دیـــن بـــدى    اندرین بحث ار خرد ره بین بدى

نْ لَمرِ بـود  لیک چون مدی ذُقْ لَم40عقل و تخییالت او حیرت فزود    ی  

 عقـل  طریـق  از متکلّمان اصوالًبا این مقدمات، موالنا به لحاظ کالمی سنّی نیست چون 
 قلبـى  و بـاطنى  حـواس  منکـر  و کنند دین اسرار فهم خواهند مى جسمانى حواس و قشرى
 مختلـف  مسائل در ــ دیدیم که چنان ــ موالنا. دورند به مولوى دینىفهم  طریقه از هستند،
 نهایتـا  دینـى  حقـایق  و لطـایف  در کـه  اشـعرى  متکلّم. داند مى اصل را قلبى معرفت ایمانى

 فـرق  اسـت،  دانـایى  و معرفـت  کسـب  دنبال به اصوالً که عارف با »فهمم نمى من« گوید مى
 هـا  فـرق  مقلّـد  تـا  محقّـق  از«: او قـول  به. برسد تحقیق به تقلید از خواهد مى موالنا. کند مى

 تقلیـد  مقـام  از گـاه  هـیچ  است، ابزارى صرفاً نیز عقل از اش استفاده که متکلّم ولى 41؛»است
 حتّى ،نیست اشعرى مسلمانی از آن جهت که عارف است عارف هیچ اصوالً .آید نمى بیرون

  .باشد تر نزدیک اشاعره عقاید به عقایدش موارد بعضى در اگر
 احکام و فقه در که آن از بیش را سنّت حفظ موالنا ،شد دیده که چناناما به لحاظ فقهی، 

 بـودن » العمـل  صـحیح «د در قیـاس بـا مسـیحیت    یهـو  قـوم  هماننـد  و بدانـد  مهـم  ظاهرى
(orthopraxy) بودن »النظر صحیح« به باشد داشته نظر در را (orthodoxy) هرو این از. دارد توج 

 اسـتاد  مرحـوم  قـول  بـه  ـــ  عطّار مثل عارفان از دیگر بسیارى و او خود مورد در که ستا
 قول اگرچه. اند کرده مى عمل فقهى مذهب کدام به که کرد معلوم توان نمى دقیقاً ــ فروزانفر
 اجتهـاد  گـاه  حـال  اقتضـاى  بـه  خودش واقع در ولى است حنفى موالنا که بوده آن مشهور

 بـه  حنفـى  اطـالق  لـذا  است؛ نبوده سنّت اهل اربعه مذاهب از کدام هیچ به مقید و کرده مى
   42.نیست روا او بر عرفانى لحاظ

 اسـت و طی طریق بـه سـوي او    عالم مبدأ و عالم به صحیح نگرش یافتن او، اندیشه در
 مخـرّب  بدعت که است »نظرى کج« این و است،حقیقی  بودن  سنّى و نبوى سنّت اساس که
 فهمیده رسول معنوى سنّت که شود مى میسر وقتى نیز صحیح نظر یافتن ولى. است دین در
 عمیـق  لطـایفى  حقیقت به بتواند که است خارج کالم علم و فقه استطاعت از. شود حفظ و

 کسـى  اگر. کند رسوخ آن در و ببرد پى تفویض و جبر و خدا رؤیت آن، مراتب و عقل مثلِ
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 نیسـت،  حقـایق  این متوجه ولى داند مى لفظ دقیق معناى به سنّت اهل یا سنّى را خود واقعاً
  .»ضالل از نماید سنّى را خویش«: موالنا قول به

 سـنّت  کـه  اسـت  ایـن  شود مى درك آن از موالنا تلقّى و سنّت معناى از که آخرى نکته
 در کـه  اسـت  هـایى  خاتم یا ها قفل گشایش. است »گشایش در گشایش« وى تعبیر به نبوى
 بـا  را مثنـوى  آخـر  دفتـر  موالنـا  .گشود را آن اسالم پیامبر و بود نشده باز پیشین انبیاء سنن

  :گوید مى و گشاید مى پیامبر خاتمیت موضوع
ــراد  ــد الم ــارات محم   43کُل گشاد اندر گشاد اندر گشاد    هســت اش

سـخن از گشـایش ولـوى بـه دسـت علـى(ع)       مثنـوي  که در انتهاى دفتـر اول   همچنان
سـبب همـین گشـایش اسـت کـه       فتوح است. بـه  گشایش وگوید. اصوالً مثنوى، کتاب  مى

شمشیر قهـر و غلبـه    اند. گشایشى که نه با هاى اقوام دیگر را فتح کرده عارفان مسلمان قلب
  شمشیر رخ داده است.  بلکه بى

 نـام  بـه  مسـلمانان  از گروهى که ما زمانه در خصوصاً موالنا مثنوى در سنّت معناى درك
 ایـن  بـه ندارند  پ می و دارند سرستیز جهانیان با آن احیاى و نبوى سنّت به بازگشت و اسالم
 محـدوده  آن در نبـوى  سـنّت  نـه . است اهمیت حائز شوند، مى اسالم گسترش باعث طریق
 نظـر  داشـتن  بـدون  تـوان  مى نه و گیرد مى جاى دارند، خود خیال به سنّت از آنها که تنگى

 و درك را اسـالم  اسـت،  حقیقـت  و طریقـت  و شـریعت  ثالثى در حقیقت مقام که حقیقى
  .کرد آن به دعوت را دیگران

 کـه  کنـد  مـى  خاطرنشان آورد، مى) ص(پیامبراکرم خاتمیت معناى در که ابیاتى در موالنا
  :گوید مى او. است مهم بسیار پیغمبران خاتم سنّت و راه حقیقت فهم حقیقت، رهرو براى

  اینست رهرو را مهماین شناس،     معنــىِ نخــتم علــى افــواههِم   
  بو که برخیزد ز لب، ختم گـران     تــــا ز راه خــــاتم پیغمبــــران

ــتم ــتند  خ ــاء بگذاش ــایى کانبی ــتند     ه ــدى برداش ــدین احم   44آن ب
  

  ها نوشت پی
 

 1304اکبر مصالّیى است کـه در سـال    میرزا على  اللّه رساله موجز آیت مثنوىهاى  . از آخرین ردیه1
، انتشـارات  نقـدى بـر مثنـوى   (چاپ شده اسـت   نقدى بر مثنوىقمرى به انتها رسیده و با عنوان 

جـواد مدرسـى در    سـید   اللّـه  مقدمه مفصل چاپ این رساله مختصر را آیت .)1375انصاریان قم، 
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نـویس تـالش بسـیار     است. در این کتاب، هم مؤلّـف و هـم مقدمـه   حدود پانصد صفحه نوشته 
مذهب است. نکته جالـب توجـه    اثبات کنند موالنا سنّى مثنوىاند که با استشهاد به ابیاتى از  کرده

شیخ انصـارى اسـت کـه در      اللّه ى از شاگردان فقیه بزرگ آیتیاکبر مصالّ این است که میرزا على
د نراقى به توصـیه اسـتادش بـه در خانـه درویشـى رفـت و از او       زمان شاگردى در محضر احم
موالنـا در نگـاه سـه    "بیاموزد (به نقل از اکبر ثبوت، در مقالـه   مثنوىخواست که به او یک دوره 

؛ 24، ص 36و  35، گردآوري سید مصطفی آزمـایش، شـماره   عرفان ایرانمندرج در  "داناى شیعه
 زنجانى).  ، به نقل از شیخ اسداللّه7، ص 1371 ، فروردینکیهان اندیشههمچنین نشریه 

ها در اوایل قاجاریه به حدى بوده که مثالً یکـى از فضـالى شـیعه بـه نـام مالّعلـى        این مخالفت .2
کـردن   پرسد که آیا لعن در مکاتباتش با مرحوم میرزاى قمى از وى مى "رکن"مازندرانى ملقّب به 

دهد تا صوابى ببرد. میرزاى قمى هم ابتـدا از پاسـخ    زه مىعربى و مولوى را اجا صوفیانى مثل ابن
جـاى   گوید بهتر است انسان به مى مثنوىرود و با استناد به ابیاتى از خود موالنا در  دادن طفره مى

تواند به سادگى درباره  افزاید که نمى پرداختن به دیگران در فکر رفع معایب خود باشد. سپس مى
بلکه جـایز نیسـت ولـى ابتـدا از او      ،کردن بر آن عارفان الزم نیست نآنان حکم قطعى بدهد و لع

پرسد آیا به همه تکالیف شرعى خود رفتار کرده که فقط همین یکى بـاقى مانـده کـه بایـد ادا      مى
، مدرسـى طباطبـایى، قـم،    نامـه  قـم ، منـدرج در  جوابات مسائل رکنیهمیرزا ابوالقاسم قمى، (کند؟ 
 .)، کتابخانه مرعشى1364

مجموعه مقـاالت  ( "کالمى چند درباره ما و موالنا"باره نگارنده در نوشته دیگرى با عنوان  . در این3
، 1386حکمـت و فلسـفه ایـران، تهـران،      ، دکتر غالمرضا اعوانى، دفتر اول، مؤسسـه موالناپژوهى

 ) با تفصیل بیشترى سخن گفته است.17ـ  29صص 
کننـده دالیلـى حـاکى از تسـنّن      که ابتدا در تأییـد سـؤال   ا اینمثالً میرزاى قمى در رساله مذکور ب .4

تشیع ایشـان معلـوم نیسـت بلکـه     «گوید:  آورد و در جایى مى عربى و موالنا مى عرفایى امثال ابن
از اول تـا بـه آخـر    «و در جایى دیگـر:   )327، ص جوابات مسائل رکنیه(» تسنّن آنها ظاهر است

مـردد اسـت و    ) ولى نهایتـاً 331(همان، ص » شود. او معلوم نمى او به غیر تسنّن چیزى از مثنوى
 گیرد که: با این تردید چنین نتیجه مى

الدین یـا وجـوب لعـن او یـا حکـم بـه        به هر حال من اصرارى ندارم در اثبات تسنّن محى
معذّب بودن او در قیامت، بلکه غرضم این است که خوب بودن هم ثابت نیسـت. پـس او و   

مثل مالّى روم و غیره از متشابهات علما هستند و از آنها باید ساکت بود؛ نه مـدح و  امثال او 
 ).337نه لعن (همان، ص 
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منـدرج در   "بازاندیشـى سـنّت معنـوى نبـى در دوره مـدرن     ". نگارنده در مقاله دیگرى با عنـوان  5
ـ    127، صص 1387تهران،  به کوشش حسین کلباسى،( نامه دکتر داورى جشن، فیلسوف فرهنگ

 درباره ابعاد مختلف سنّت نبوى بحث کرده است. )111
یکى از این موارد، مربوط به حدود دو دهه گذشته است که در مصر چاپ آثار ابن عربـى بـراى    .6

عربى  کنندگان، وجوه تشابه آراى ابن مدتى کوتاه از جانب حکومت ممنوع شد؛ یکى از دالیل منع
بود که مخالفان مدعى بودند موجب ترویج تشـیع   "والیت"در موضوع  با آراى شیعیان خصوصاً

دادن ایـن   شود. در جزوه کوچکى که به همین مناسبت چاپ شده بـود، بـراى نشـان    در مصر مى
 کلینى در همین موضوع. اصول کافىتشابهات، استناد شده بود به جمالتى از کتاب 

 4، دفتر ششم، ابیـات  1378ى، انتشارات روزنه، تهران، ، به اهتمام دکتر توفیق سبحانمثنوى معنوى .7
 است.مثنوي همین طبع  در این مقاله براساس مثنوى، تمام ارجاعات به 753ـ 

 .3267ـ  9، دفتر دوم، ابیات مثنوى. 8
الدین  تصحیح و مقدمه جالل( مصباح الهدایه و مفتاح الکفایهعزّالدین محمود بن على کاشانى در  .9

فصلى را بـا همـین عنـوان آورده اسـت.      )146، ص 1381چاپ ششم، نشر هما، تهران، همائى، 
 کار برده است. را به "مستحسنات صوفیه"نیز لفظ  تشویق السالکینمجلسى اول در رساله 

 کار برده است. به اللّمع. این واژه را ابونصر سرّاج در اواسط قرن چهارم در کتاب 10
گوید: دین دو  ، مىفص حکمۀ روحیه فى کلمۀ یعقوبیه، فصوص الحکمعربى در فص هشتم  ابن. 11

قسم است؛ دین نزد خدا و نزد کسى که خداوند به او معرفت داده و یا کسى که او از آن شخص 
این معرفت را گرفته و دین نزد خلق که خداوند آن را معتبر دانسته. او مستحسنات صـوفیه را در  

تَدعوها ما کتبناهـا علـیهم االّ   رهبانیۀً ابآورد که مانند رهبانیت در آیه شریفه  زمره دین نزد خلق مى
بدعت ممدوح است؛ به این معنا که خداوند آن را بر مسیحیان تشریع نکرده بود  ، اللّه ابتغاء رضوان
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، کـالم و عرفـان، انتشـارات    2، ج آشنایى با علوم اسـالمى  (»همه مسائل رنگ دیگرى داده است
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