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 :است« نظرگاهاختالف در » به خاطر ،بر سر حقیقت مسلمانان و زرتشتیان و یهودیان اتاختالف

 اختالف مؤمن و گبر و جهود              مغز وجود!ای از نظرگاه است 

 (8521 /3 د ،مثنوي) 

***** 

کند که سبب اختالفات مردم دربارۀ فیل همان باز بر این نکته تأکید می فیل در تاریکیمولوی در پایان داستان 

 :تفاوتِ نظرگاه بود

 شان شد مختلف                  این یکی دالش لقب داد، آن الفاز نظرگه گفت

 (8521 /3 د ،مثنوي)

***** 

به ؛ خیزدبنشیند، سیر از کنار آن سفره برمیای بر سفرۀ او است که هر کسی با هر ذائقه و سلیقه کامل آشپز

  :کنندعارف و عامی از سخن او استفاده می گوید کههمین منوال شخص واال چنان سخن می

                      دوَبُ اشىپ خوان چو کامل ناطقِ

              نوابی مهمان هیچ دنمانَ که

                       توست هفت معنى به که قرآن همچو
 

 دوَبُ آشى ةگون هر پر شخوانْ 

 جدا خود غذاى یابد کسى هر

 اوست در معَطْمَ را عام و را خاص
 

 (8182 – 8181/ 3 د ،يمثنو)

***** 

 : زین سورۀ حدید دربارۀ خداآغاآیات 

 کُلِّ عَلَى وَهُوَ وَیُمِیتُ یُحْیِی وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ لَهُ .الْحَکِیمُ الْعَزِیزُ وَهُوَ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فِی مَا لِلَّهِ سَبَّحَ»

 أَیَّامٍ سِتَّةِ فِی وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِی هُوَ .عَلِیمٌ شَیْءٍ بِکُلِّ وَهُوَ وَالْبَاطِنُ وَالظَّاهِرُ وَالْآخِرُ الْأَوَّلُ هُوَ  .قَدِیرٌ شَیْءٍ

 مَا أَیْنَ مَعَکُمْ وَهُوَ فِیهَا یَعْرُجُ وَمَا السَّمَاء مِنَ یَنزِلُ وَمَا مِنْهَا یَخْرُجُ وَمَا الْأَرْضِ فِی یَلِجُ مَا یَعْلَمُ الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ

 زمین و آسمانها در آنچه»؛ یعنی «األمُورُ تُرْجَعُ اللَّهِ وَإِلَى وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ لَهُ. بَصِیرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ کُنتُمْ

 و کندمى زنده اوست آن از زمین و آسمانها فرمانروایى. حکیم ارجمند اوست و ستایندمى پاکى به را خدااست
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 کس آن اوست. داناست چیزى هر به او و باطن و ظاهر و آخر و اول اوست .تواناست چیزى هر بر او و میراندمى

 آن از آنچه و درآید زمین در آنچه یافت استیال عرش بر آنگاه آفرید هنگام شش در را زمین و آسمانها که

 .بیناست کنیدمى چه هر به خدا و شماست با او باشید کجا هر و داندمى[ را همه] باالرود آن در آنچه و برآید

)ترجمة استاد  «شودمى بازگردانیده خدا سوى به کارها[ جمله] و اوست آن از زمین و آسمانها[ مطلق] فرمانروایى

 .محمدمهدی فوالدوند(

***** 

و با مثال و تشبیه  گفتن وار سخاز خدای متشخص انسان دایب اند، ناگزیره مست تصویر و خیالبرای کسانی ک

  :کردصحبت دربارۀ او 

 شاه ما دستور داد             «ذْکُروا اللَّهاُ»

 اگر چه پاکم از ذکر شما            : گفت

           تصویر و خیال   لیك هرگز مستِ
 

 اندر آتش دید ما را نور داد 

 ،نیست الیق مر مرا تصویرها

 مثالدرنیابد ذات ما را بى
 

 (8182 – 8181/ 5 د ،يمثنو)

***** 

ها به سوی رفتار درست و اخالقی کشیده این است که انسان خدا گفتن بصیر و سمیع از غَرَضبه نظر موالنا 

 :شوند

                    «بصیر» را خود حق گفت آن پىِ از

                   «سمیع» را خود حق گفت آن پىِ از

                   «علیم» را خود حق گفت آن پىِ از

                     ملَعَ اسمِ خدا بر اینها نیست

                     قدیم اوصاف و است مشتقّ اسم
 

 ذیرنَ مهردَ اتوى دیدِ دوَبُ که 

 نیعشَ گفتارِ ز لب ببندى تا

 بیم ز تو فسادى نیندیشى تا

 هم نام دارد کافور سیه که

 قیمسَ اولى تِلَّعِ مثالِ نه
 

 (582 – 588/ 4 د ،يمثنو)

***** 
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کند، ری است و از روش تجزیه استفاده مینگیکی از نقدهای موالنا بر شناخت حسی همین است که فاقد کل

 به همین سبب است که بر همة حقیقت دسترسی ندارد:

                       بس و است دست کف چونهم حس چشمِ

                       دگر کف و است دیگر دریا چشم
 

 رسدست او ةهم بر را کف نیست 

 !نگر دریا ۀدید وز ،لهِبِ کف
 

 (8528 – 8511/ 3 د ،يمثنو)

***** 

 نویسند:کنند، میقرآنی تصویری از خدا را معرفی میدکتر خلیفه عبدالحکیم نیز پس از اینکه با دوازده گزارۀ 

تك گرفته شود و به مبالغه درآید، ممکن است که به هر تصوور ممکون   های گوناگون این تصویر اگر تكجنبه»

ل بشر خطور کرده است، منجر گردد ... خدای اسالم هم شخصی و هم غیور  از خدا که تا به حال به اندیشه و خیا

شخصی، هم حاضر در موجودات و هم فراتر از آنهاست، اما آنچه بعدها بر سر این تصور در اسالم آمده، ناشوی  

زیواده   هوا بور روی آن  اند و بوه زیوان سوایر جنبوه    به یك جنبه از این تصویر نگریستهاز این امر بوده است که تنها 

 (. 841، ص رفانِ مولويع) «اندتأکید کرده

***** 

مولوی در ابیات زیر، به برخی از تصویرهای خدا در جامعة اسالمی اشاره می کنود و بوا وسوعت مشوريِ ویو ۀ      

  :خویش همة آنها را می پذیرد و در عین حال نقد می کند

                      معرفت در کسى هر که همچنان

                      شرح کرده دیگر نوع از فلسفى

                      زندمى طعنه دو هر در دگر وآن

                      دهند زآن هانشان این ره از هریك

 همه این اندحق نه دان حقیقت این
 

 صفت را غیبى موصوفِ کندمى 

 حرْجَ کرده را او گفتِ مر باحثى

 دنَکَمى جانى قرْزَ از دگر وآن

 اندهدِ زآن ایشان که آید گمان تا

 رمه این گمرهانند ىلّکُه ب نه
 

 (5853 - 5851/ 5د  ،ويمثن)

***** 
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 خودای  آن از بیوزارم : » نیازی خدا از معصیت و طاعت انساندرمورد بیعارف مسلمان،  واسطی، ابوبکرسخن 

 توا  است، من بندِ در خود او پس گیرد؛می خشم من از من، معصیتِ به و شودمی خشنود من از من، طاعت به که

 (. 144 ص ،االولیاء تذکره) «کنممی چه من

***** 

 اشده ... خدا راغلب نمایندگان دینِ نهادینه: »نیازی خدا از اعتقادات بشربارۀ بیستاد ویکتور فرانکل دراسخن 

تمام اصرار دارد کسانی که  مند است مورد اعتقاد باشد و با دقتکنند که در درجۀ اول عالقهطوری تصویر می

عجیب نیست که نمایندگان دینیی از این دست، طوری رفتار  به او اعتقاد دارند، وابسته به کلیسایی خاص باشند.

« های دیگر استها و فرقهشان نادیده گرفتن یا کنار زدنِ گروهکنند که انگار وظیفۀ اصلی گروه و فرقهمی

 (.92 ، صانسان در جستجوی معنای غایی)

***** 

  گوید:شمار انسانی گناهکار چنین میموالنا از زبان خدا، هنگام مواجهه با خطاهای بی

             کنیم آزادش وارالاُبالى

             مُباح شد را کسى مر الاُبالى

             کَرَم از برفروزیم خوش آتشى

             شرار کمتر اششعله کز آتشى

             زنیم انسانى بُنگاهِ در شعله

             نُهُم چرخِ از فرستادیم ما

             مُستقَر نورِ پیشِ باشد چه خود
 

 برزنیم خط همه را خطاها وآن 

 صالح از و غَدْر ز نَبْوَد زیان شکه

 کم و بیش زَلَّت، و جُرْم نمانَد تا

 اختیار و جبر و جُرم بسوزدمى

 کنیم روحانى گلزارِ را خار

 «أعْمَالَکُمْ لَکُمْ یُصْلِحْ» کیمیا

 بُوالْبَشَر؟ اختیارِ فَرِّ و کَرّ
 

 (2581 – 2559/ 5 د ،مثنوی)

***** 

. در این معامله هر بنددبرد و نه از اجرای دستورهایش توسط انسان طرفی میخدا نه از آفرینش سودی می

  :گوید. مولوی از زبان خدا چنین میسودی هست، از آنِ انسان است و بس
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             امهادهبنْ سیرتى را کسى هر

             مذَ تو حقِّ در و مدح او حقِ در

             همه ناپاکى و پاك از رىبَ ما

            کنم سودى تا امر نکردم من

             مدح هند اصطالحِ را هندوان

             تسبیحشان از پاك نگردم من
 

 امداده اصطالحى را کسى هر 

 مسَ تو حقِّ در و شهد او حقِ در

 همه چاالکى و جانىّگران از

 کنم جودى بندگان بر تا بلکه

 مدح سند اصطالحِ را سندیان

 رفشاندُ و شوند ایشان هم پاك
 

 (2551 – 2555/ 9 د ،مثنوی)

***** 

اگر همۀ کائنات خداوند را بپرستند، برای او سودی ندارد و اگر همۀ موجودات کفر پیشه کنند، گردی بر 

  نشیند:دامن کبریای او نمی

            است فرموده حق که پیغمبر گفت

             کنند سودى من ز تا آفریدم

             کنم سودى تا که آن براى نه
 

 است بوده حساناِ لقخَ از من قصدِ 

 ،کنند آلودىدست شهدم ز تا

 منَبرکَ قبایى من برهنه وز
 

 (9115 – 9115/ 9 د ،مثنوی)


