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 چکیده
در مثنوی معنوی تأکید فراوانی بر آن شده است و فضایل اخلاقی است که  مضامین عرفانی و تریناز مهم)رجا( به خدا امیدواری

های مختلف، به تبیین اهمیّت آن پرداخته است. از دیدگاه های عرفانی پیوند ناگسستنی دارد؛ لذا مولوی به بهانهبر دیگر آموزه

کند و سیر ها بیشتر میها و سختیبرابر دشواری او را دراستقامت  ؛سازدتر میرا به خداوند نزدیک ی انسانامیدواراو، رجا و 

کند؛ لذا هر چقدر میزان ایمان فرد بیشتر باشد امیدواری او نیر بیشتر خواهد تر میسالک را در راه رسیدن به معشوق ازلی آسان

در پژوهش رتباط دانسته است. های قرآنی، رجا را مرتبط با عفو، احسان، دعا، توکل و ... در اگیری از آموزهمولوی با بهره بود.

ای انهتحلیلی و استفاده از منابع کتابخ -در مثنوی معنوی هستیم. این پژوهش با روشی توصیفی رجاحاضر در پی واشکافی اهمیّت 

 انجام گرفته است.

 

 ادبیات تعلیمی. عرفان، ،رجامثنوی معنوی، فضایل اخلاقی،  :های کلیدیواژه

 

investigate the importance of hope in mesnevi me'nevi 

 

Abstract: 
having hope in God is one of the most important theosophical  concepts and moral 

virtues  which is emphasised a lot in Mesnevi me' anevi and has a strong link with other 

theosophical concepts.hence, mesnevi tried to elaborate  it's importance over and over. 
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In it's attitude, hope makes human being closer to God, makes him stronger against 

difficulties and facilitates the burble  ُ  ُ  s path of getting to infinite minion. hence ; more 

the credence more the hope. Molavi by using Quranic course, Mowlewi correlates hope 

with forgiveness,benefaction,devotion,dependence and etc.The aim of corrent research 

is to investigate the importance of hope in mesnevi me'nevi. It is done by descriptive- 

analytic method and using library resources. 

Key words: mesnevi me'nevi, moral virtues,hope,didactic literature 

 

 

 مقدمه

رجا در لغت به معنی امید و امید داشتن است و در . »و عرفانی است از فضایل اخلاقیجاء امیدواری مترادف با ر

آینده، نزد سالکان سکونت و آرامش دل است به وعد اصطلاح تعلق دل است به رسیدن و به دست آمدن محبوب در 

رجا دل بستن بود به دوستی که اندر مستقبل حاصل » نویسد:( قشیری در تعریف رجا می18: 1881گوهرین،«)و نوید

خواهد بود همچنانک خوف به مستقبل تعلّق دارد و فرقست میان رجا و تمنّی، ] تمنی صاحبش[ را کاهلی آورد و به 

: 1889قشیری، «) و جهدش بیرون نشود و صاحب رجا به عکس این بود و رجا محمود بود و تمنی معلولراه جدّ 

 : شده استدر قرآن دوبار به امید داشتن و ترك یأس تأکید ( 155

 أسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِّلَا الَْقوْمُ الْکَافِرُونَیا بَنِّیَ اذْهَبُوا فَتَجَسَّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَأخیهِ وَ لا تَیْأسُوا مِنْ رَوِْح اللهِ إِنَّهُ لا یَیْ»  -1

 ( 88/ی،12)یوسف،« 

إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوُر  قُلْ یا عِبادِیَ الّذینَ أَسْرفُوا عَلی أَنْفُسِهِمْ لاتَقْنَطوُا مِنْ رَحْمَۀِ اللهِ إِنَّ اللهَ یَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمیعاً»  -2

               (     98/ و85)زمر،« الَّرحیمُ

/ 19/ یونس،11/ یونس،8/ یونس،9/ عنکبوت،1/ کهف،1/ ممتحنه،21های )احزاب،همچنین در سوره

( به موضوعاتی مرتبط با امیدواری پرداخته شده است. 25-81/فاطر،218/بقره،5/زمر،21/احزاب81/عنکبوت،21فرقان،

و همچنین عرفای اسلامی آن را در برابر خوف قرار داده و یکی  تاکید شده است بر آن نیز در احادیث و روایات مختلف

در نزد صوفیه آرامش و سکون اند؛ به گونه ای که در کشاف تهانوی آمده است: ترین مفاهیم عرفانی شمردهاز مهم

( 988: 1831 )تهانوی، قلب است بر حسن وعده . هرکه در آینده انتظارنیکوی داشته باشد صاحب رجا است و امیدوار.

و فایده مندی آن این است که: حرارت خوف را »ی فواید امیدواری و رجا گفته است: خواجه عبدالله انصاری در باره

 نرمش دهد تا )کار( به ناامیدی نکشد و رجاء بر سه درجه است: 

الی( را تولید ) به او تع. و آن لذت برداری است از خدمتعامل را به سوی جهد برانگیزد ،رجاء :ی نخستیندرجه

که برسند به  ها باشدرجای ارباب ریاضت :ی دومدرجه .ها را به ترك منهیات بیدار کندکند و می خواهی طبع
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ها و لزوم شروط علم و فرارسیدن به ایستگاهی که در آن همت های ایشان صاف شود با فروگذاشتن لذت طلبی

 یرجای پاکدلان باشد و آن رجای لقای حق عز و جل است که انگیزنده :درجه سوم .دورترین حدود پرهیز و نگهداری

کاشانی به نقل از  (12: 1815 )انصاری، « .و سبب پرهیز از مردمان منغض کننده عیش در این جهان  اشتیاق باشد

 رجاء تعبیه و حکمت ربوبیت در دل مومن خوف و« الرجاء ثقه الجود من الکریم : » گوید:میکاشانی از جنید جنید 

طالبان  :. همو گوید اهل رجا دو طایفه اندکرد تا به امتزاج هر دو اعتدالی در او پدید آید، مزاج ایمان مستقیم گردد

حظ و طالبان حق.هر که رجای او بر نیل حظ دنیوی یا اخروی مقصور بود و خلاف آن را کاره باشد رجای او مظنه ی 

لقاء او عین موافقت مراد او باشد نه مظنه ی اعتراض. چه اعتراض طلب مخالف  اعتراض بود، اما رجای طالبان حق به

: 1882 )کاشانی، «حب لقاء الله احب الله لقاءِهِ.من ا» مراد اوست. لقای او مخالف مراد او نه، چه در خبر است که: 

منحصر و محدود به حظوظ  داند: طالبان حظ و طالبان حق، هر کس رضای اوهمچنین، اهل رجا را دو گروه می (858

دنیوی و اخروی باشد رجای او در جایگاه اعتراض و ایراد قرار دارد ولی رجای حق و طالبان او منحصر به لقای حق 

 1882اند و در دنیا و آخرت جز لقای او را طالب نیستند.)کاشانی، است. آنان از هر چه جز حق است چشم پوشیده

مثنوی معنوی به تحلیل اهمّیت امیدواری در زندگی انسان پرداخته است که در  های مختلفمولوی در بخش  (859:

 شود.ها پرداخته میبه آن این پژوهش

 بحث و بررسی
مولوی معتقد بر این استت که آدمی باید باامید برای رسیدن به محبوب خود، یعقوب وار در طلب یوسف حقیقت 

ستتر منزل عشتتق نایل آید. او به لطف و احستتان خداوند اطمینان داشتتته تا  به خود باشتتد و دراین راه امیدوار بوده و

ی طبع را که ستتتن تقویمی دراز دارند و عقل کوتاه ملامت کرده و آنان را به برخی از پیران ختام عقتل و نارستتتیده

دلستان نهایی و  مولانا خدای را که امیدواری دعوت نموده استت؛ زیرا که رستتگاری آنان را در این امر مهم می داند.

راستین است، چاره گر درماندگی و مراقب  سرگشتگی خویش می داند. آدمی با صور گوناگون احاطه شده است، که 

این صتور هی  یک از یاد خدا خالی نیستت و هرگاه آدمی یکی از این صتورت ها یا شواهد تجلی خدایی را برگزیند، 

شتانه ی اوج امید در دل آدمی است که می داند و دریافته است که مانند آن استت که خدا را برگزیده استت و این ن

 آدمی از ستترگشتتتگی در جهان خاکی، همان دلدار آستتمانی استتت. یدرمانگر همه دردها دلستتتان استتت و رهاننده

او می گوید حضترت حق دایماً بندگان خود را مورد لطف و احسان خود قرار می دهد و آنان (  185: 1889)قربانی، 

را از ناامیدی باز می دارد و نیز مولوی یوستتف را رمزی می داند از حقیقت و معرفت که باید آن را جستتت چنان که 

الاخره، یابنده خواهد بود و ی حق و حقیقت بیعقوب )ع( پسر گم کرده اش را می جوید و مولوی معتقداست جوینده

 آدمی را بر امیدواری دعوت می کند. 

 گتتفتتت آن یتتعتتقتتوب بتتا اولتتاد ختتویتتش 

 هتتر حتتس ختتود را دریتتن جستتتتتتتن بتته جتتد

 گتتتفتتتت: از روح ختتتدا لتتتاتَتتتیْتتتأستتتتُتتتوا

 

 جستتتتتتتن یتتوستتتتف کتتنتتیتتد از حتتد بتتیتتش 

 هتتر طتترف رانتتیتتد، شتتتتتکتتل مُستتتْتتتَتتعتتد

 هتتمتتچتتو گتتم کتترده پستتتتر،رو ستتتتو بتته ستتتتو

 (582-583 م:دفتر سو،1889، )مولوی        

 انتتبتتیتتا گتتفتتتتتنتتد نتتومتتیتتدی بتتد استتتتت

 از چتتنتتیتتن متتحستتتتن نشتتتتایتتد نتتاامتتیتتد 

 فضتتتتل و رحمتتت هتتای او بی حتتد استتتتت  

 دستتتتت در فتتتتتراك ایتتن رحتتمتتت زنتتیتتد 



3 

 

 ای بستتتتا کتتارا کتته اول صتتتتعتتب گشتتتتت 

 بتتعتتد نتتومتتیتتدی بستتتتی امتتیتتدهتتاستتتتت 

 

 ذشتتتت بعتتد از آن بگشتتتاده شتتتد ستتتختی گتت

 از پتس للمتتت بستتتی خورشتتتیتتدهتتاستتتتت 

  (2522 -2529 :سومدفتر ،1889)مولوی،  

د خواهد که ناامینگرد؛ لذا از آنها میمولوی همواره بر این اعتقاد است که خداوند متعال به بندگانش با نظر لطف می

نشوند و همواره منتظر لطف الهی باشند. وی در مقالات خویش چندین بار به این نکته اشاره کرده است از جمله: 

بسیار مجاهده می کرد و خدمت مشایخ و غیر مشایخ می کرد، بر اومیدی. پیش هر که صوفی ای، طالبی، سال های »

ن که پیری درآمد و نومیدی، روزی به بیرون آشد هنوز وقت نیامده بود. بعد از رفت. البته در واز نمیمی شنید، می

در آن خواب: کار او تمام  رفته بود واز اومیدهای خود یاد می کرد و بسیار گریست و خشتی زیر سر نهاد، بخفت.

گشاده شد و مراد او حاصل شد. برخاست و آن خشت را بر سر و روی می نهاد و هر جا مه می رفت، با خود می بُرد... 

 (81: 1888)مولوی، « .

در پیکار هند، سخت مغلوب شد و سپاه هند سخت بسیار بود،  –قدس الله روحه  –سلطان محمود »و آورده اند که »

چنان که لشکر سلطان محمود دست از جان شسته بودند. در آن حالت ناامیدی سلطان محمود سجده کرد خدای را 

و گفت:  خداوندا با تو عهد کردم اگر ما را نصرت دهی، در این ناامیدی هر چه غنیمت ستانیم، جمله به درویشان 

کنیم. تضرّع نمود، سمیع الدّعا دعا مستجاب کرد و باد نصرت وزان شد و ترس عظیم در دل سپاه هند افتاد و  صدقه

شکسته شدند و غنایم بی حد از سپاه هند رسید، از خزاین و اسبان و بندگان که در هی  پیکاری به دست نیامده 

 ( در مثنوی معنوی آمده است: 52: 1888)مولوی،  .«بود... 

 ح این، از سینه بیرون می جهد شر 

 نی مشو نومید، خود را شادکن 

 کای محب عفو، از ما عفو کن 

 

 لیک می ترسم که نومیدی دهد  

 پیش آن فریادرس، فریاد کن 

 ای طبیب رنج ناسور کُهُن 

    (332-339دفتر دوم،  ،1889)مولوی،

 به رحمت الهی: رجا -8-1

ما برای شما از « ) لَلَّلنَا علَیکمُ الغَماَم و أنزلنا علیکُم المنَّ و السَّلوَی... »ی بقره: سوره  98ی  به آیهبا استناد مولوی 

بر این باور است که خداوند در همه حال و هرجایی نسبت « ابر، سایه انداختیم و برای شما مّن و سلوی فرستادیم...

م بنی اسرائیل چل سال ابر رحمت رحمت خود به بندگان خد لطف دارد؛ همانگونه که در زمان حضرت موسی بر قو

 را گسترانیده بود:

 ابر موسی پرّ رحمت برگشاد  

 از برای پخته خواران کرم 

 تا چهل سال آن ولیفه و آن عطا

 

 بی زحمت بداد  ،پخته و شیرین 

 رحمتش افراشت در عالم علم 

 کم نشد یک روز از آن اهل رجا 

     (8889 -888 :دفتر اول ،1889)مولوی، 

 رجا به عفو گناهان -8-2 

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ َو عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا َفأُولَئِکَ یَُبدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ  »سوره فرقان  81ی مولوی با استناد به آیه

لذا مخاطبان را به توبه و  کند.هی  گاه بندگان خود را از لطف خود مأیوس نمی بر این باور است که خدا« حَسَنَاتٍ

. مولوی عقیده دارد معصیت یا گناه نباید سبب ناامیدی از کنددعوت میو عفو گناهان امیدواری به لطف خداوند 
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رحمت خداوند شود زیرا امکان دارد همان گناه و معصیت سبب هدایت و راه یافتن بنده به حقیقت گردد چنانکه 

موسی)ع( برخاستند و با او ادعای همسری کردند ولی همین دشمنی با حضرت ساحران فرعون به دشمنی با حضرت 

موسی)ع( سبب شد تا از حقانیّت حضرت موسی)ع( آگاه شوند و به دعوت او ایمان بیاورند و با سعادت شهادت و اجر 

ند کاطاعت می به هدایت از دنیا بروند. همچنین بندگان، خدایی دارند که از روی لطف و کرم گاهی گناهان را تبدیل

ها ناامید شود و نتواند دهد تا شیطان رانده شده از گمراه کردن انسانو یا در برابر عمل نیک چندین برابر پاداش می

 بندگان را در رفتن به جهنّم با خود همراه سازد.

 تت آمدستتتتد طاعتتتتچون گنه مانن      ت    تتدی را ختتدا گردن زدستتتتتناامی

 م وشاتتتکتتند رغیتتاش میتتتتطاعت    د او سیئتتات     تتکندّل میتتتتتتچون مب

 متتد گردد دو نیتتتد او بطرقتتتز حسو  یم      تتتتوم شیطان رجتتتتتزین شود مرج

 (8838، دفتر اول، 1889)مولوی،                                                          

 شکر  ،سیئاتم شد همه طاعات

 

 شکر ،جدّ اثبات ،هزل شد فانّی و 

     (8113 :دفتر دوم ،1889)مولوی، 

 سیئاتت را مبدل کرد حق 

 

 تا همه طاعت شود این ماسبق  

                    (2221 :دفتر پنجم ،1889)مولوی،   

 اوندرساند که خدرا به یقین میای که مخاطب کند. به گونهبه امیدواری خداوند دعوت می در هر حالی بندگان را او

دستگیری کننده اوست و بردبار و حلیم نیز »چون گذرد؛ و از گناهان بندگان میرئوف در هر حالی همراه اوست 

هموست. پس در هر لحظه و آنی، از او امید فیض و  عنایت داشته باش. اگر دیر زمانی بدون لطف و عنایت او ماندی، 

قرآن و روایات این مطلب را خوانده ای که اگر چه او دیر به بندگان مقربش، رحمت نشان می غم مخور، زیرا در آیات 

دهد، ولی وقتی رحمت و عنایات خود را به بنده ای نشان داد لحظه ای آن را ناکام نخواهد گذاشت. البته در قهاریت 

گیرد، لحظه ای تو را از حضور خود نیز دیرگیر و سخت گیر است.رحمت او دست تو را دیر می گیرد، اما محکم می 

 (128: 1883)زمانی، «دور نمی کند.

 ده وی است و بردبار   دست گیرن

 دیر بی او مانده ای رنیست غم گ

 سخت گیرد رحمتش     ،دست گیرد

 

 دم به دم آن دم از او امید دار 

 سخت گیرش خوانده ای ،دیرگیر و

 غایب ندارد حضرتش  دمتیک َ

 (2981-2988دوم، دفتر،1889)مولوی،

حق تعالی می خواهد که ناامیدان او هم از عبادت روی نگردانند، یعنی آنان که از قرب الهی و رحمت او نومید شده 

اند، دلگرم و امیدوار باشند و از عبادت روی برنتابند. و به واسطه امیدواری شان به خدا تشرف می یابند و چند روزی 

می کنند. حق تعالی می خواهد رحمت عامه ی او بر همه شامل شود و همه ی هم دررکابش می دوند. و کوشش 

نیکان و بدان را نیزتحت پوشش خود در آورد. ]حق تعالی دارای دو رحمت است: یکی رحمت عام و دیگری رحمت 

 (1182: 1883)زمانی،  خاص. رحمت عام او را با صفت رحمن و رحمت خاص او را با صفت رحیم بیان می کنند.

 حق همی خواهد که نومیدان او 

 هم به امیدی مشرف می شوند 

 زین عبادت هم نگردانند رو  

 چند روزی در رکابش می دُوند
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 خواهد آن رحمت ببارد بر همه 

 

 بر بد و نیک از عموم مرحمه  

  (8118-8821دفتر اول،  ،1889)مولوی،

  رابطه رجا و دعا -8-8

و حکایات با مشکلی روبه رو می شوند تا به درگاه حق و حضرت دوست روی در مثنوی هر گاه اشخاص داستان ها 

دریای رحمت الهی به جوش نمی آید و ابر خطاپوش الهی بر سر  ،نیاورند و سر بر خاك نشایند و گریه و زاری نکنند

  .آن ها شروع به باریدن نمی کند و حاجت و نیاز آنان را برآورده نمی سازد

ی کنیزك برنیامدند در آن هنگام معالجه یعهدهچون حکیمان از ،ن پادشاه بر کنیزك رنجورق شدمثلا در داستان عاش

ریای بخشش الهی به جوش د ،پادشاه روی به درگاه حضرت حق می آورد و چون از میان جانش خروش بر می آورد

  .آورده می سازدربرا  اجت اوحمی آید و 

کودك از  ،چون شیخ از کودکی حلوا می خرد و پولش را نمی پردازد ،یا درحکایت حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه

اما شیخ هی  توجهی به کودك  نمی کند تا این که ناگهان از طرف صاحب  .ناراحتی به گریه و زاری روی می آورد

و چون مردم از از این کرامت شیخ تعجب  .هدایایی به نزد شیخ می آورند و او قرض خود را می پردازد ،دلی ثروتمند

 (221: 1888:)عطاری کرمانی، در جواب گفت ،می کنند

 گفت آن دینار اگر چه اندك است 

 تا نگرید کودك حلوا فروش 

 طفل چشم توست  ،طفل ،ای برادر

 گر همی خواهی که آن خلعت رسد 

 

 لیک موقوف غریو کودك است  

 بحر رحمت در نمی آید به جوش 

 خود موقوف زاری دان درست کام 

 پس بگریان طفل دیده بر جسد

  (332-339دفتر دوم،  ،1889)مولوی،          

رو به خدا  ،در این حالت .گاهی تفکر آدمی کند و راکد می شود و آن زمانی است که یأس و نومیدی به وجود می آید

پدیده ای خلاف قانون در عرصه ی هستی به وجود می آید و موجب می  ،کن و دعا بخوان که به وسیله دعا و ذکر

شود که کارگاه  مغز انسان به واسطه ی ذکر و دعا از سکون و سکوت به حرکت و تلاش در آید و همانند خورشید 

 (218: 1888. )عطاری کرمانی، شعاع خود را بر جان بتاباند و ضیاء و گرمی بخشد

فرضتتاً تباهکار و بت پرستتت هم باشتتد اگر خداوند را قلباً با ذکر خفی و جلی بخواند مولوی معتقد استتت آدمی 

خداوند با زبان حال و اشتتاره او را اجابت می کند. بنابراین مولوی بر این باور استتت که آدمی باید دعا را در وجودش 

دست غول راهزن )نفس امّاره و یا مدعیان ثابت و راستخ گرداند و به درگاه الهی ناله کند ، یقین بداند که دعا او را از 

استجابت  می کند پس  رهایی می دهد. مولوی می گوید : حال دعا را پروردگار می دهد و دعا را نیز خداوند ارشاد (

 با خلوص نیّت مشغول دعا باش وامیدوار به استجابت آن. 

 هتتتم دعتتتااز متتتن روان کتتتردی چتتتو آب

ی دعتتتاهتتتم تتتتو بتتتودی اوّل آرنتتتده  
 

 نتتیتتاتتتش بتتختتش و دارش مُستتتتتتتجتتابهتتم  

 هتتتم تتتتو بتتتاش آختتتر،اجتتتابتتتت را رجتتتا

 (3112 -3118/ 1881،9)مولوی ،               
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 رابطه رجا و بخشش -3-8

در  بخشد. همان گونه کهها میخداوند نسبت به بندگانش بخشش کامل دارد؛ یعنی بیش از سزاواری بندگانش به آن 

 «الَّذِی یُنَزِّلُ الْغَیْثَ مِن بَْعدِ مَا َقنَطُوا وَیَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِیُّ الْحَمِیدُوَهُوَ »سوره شوری آمده است.  28آیه 

 بتتخشتتتتش متتحضتتتتی زلتتطتتف بتتی عتتوض 

 رو ستتتتپتتس کتتردم بتته آن متتحتتض کتترم 

 ستتتتتوی آن امتتیتتد کتتردم روی ختتویتتش 

 ختتتلتتتعتتتت هستتتتتتتتتی بتتتدادی رایتتتگتتتان 

 چتتون شتتتتتمتتارم جتترم ختتود را ختتطتتا 

 کتتتای متتتلتتتایتتتک بتتتاز آریتتتدش بتتته متتتا

 لتتتتااُبتتتتالتتتتی وار آزادش کتتتتنتتتتیتتتتم 

 

 بتتتودم امتتتیتتتد ای کتتتریتتتم بتتتی غتتترض  

 ستتتتوی فتتعتتل ختتویشتتتتتتتن متتی نتتنتتگتترم 

 کتته وجتتودم داده ای از پتتیتتش بتتیتتش 

 متتن هتتمتتیشتتتته متتعتتتتتمتتد بتتودم بتترآن 

 متتحتتض بتتخشتتتتتایتتش در آیتتد در عتتطتتا 

 کتته بُتتدستتتتتتتش چشتتتتم دل ستتتتوی رجتتا 

 و آن ختتطتتاهتتا را هتتمتته ختتط بتترزنتتیتتم

       (1831-1831دفتر پنجم،  ،1889)مولوی،   

چون » :روایتی است از عبادة بن صامت و فضالۀ بن عبید ،مناسب با سروده ی مولانا و وصف او از چنین گنهکار

فرمان رسد که آن دو را به دوزخ برند.  ،روزقیامت شود داوری درباره ی آفریدگان به پایان می رسد دو مرد باقی ماند

و چون بازش گردانند پرسد چرا واپس نگریستی ؟ گوید  .یکی از آن دو باز نِگَرَد خدای جبار فرماید: او را باز گردانند

 (282: 1881)شهیدی،  «.امید داشتم مرا به بهشت در آری پس فرمان رسد تا او را به بهشت برند

 نکوهش نومیدی -9-8

خداوند در قرآن به شدت آدمیان را از  :داندرا از جمله گناهان نابخشودنی می یأس و ناامیدی از رحمت الهی مولوی

 88و در سوره یوسف آیه .. « .لا تَقنَطوا مِن رَحمتِ اللِه»  :سوره زمر می خوانیم 98مثلا در آیه  .آن برحذر داشته است

 .. « .لا تَیئَسوا مِن رَّوحِ اللهِ»  :می فرماید

 نتتتاامتتتیتتتدی را ختتتدا گتتتردن زدستتتتتت  

 چتتون متتبتتدل متتی کتتنتتد او ستتتتیتتئتتات 

 

 چتتون گتتنتته متتانتتنتتد طتتاعتتت آمتتدستتتتتت  

 طتتاعتتتتتی اش متتی کتتنتتد رغتتمِ  وُشتتتتتاة 

   (8832-8838دفتر اول،  ،1889)مولوی،

او فضل و رحمت خداوند را بی پایان می داند واز زبان انبیاء اشاره می کند که شایسته نیست انسان از رحمت بی 

 .زیرا که: در ناامیدی بسی امید است / پایان شب سیه سپید است .منتهای الهی مأیوس شود

 انتتبتتیتتا گتتفتتتتتنتتد نتتومتتیتتدی بتتدستتتتتت

 از چتتنتتیتتن متتحستتتتن نشتتتتایتتد نتتا امتتیتتد 

 

 فضتتتتل و رحتتمتتت هتتای بتتاری بی حتتدستتتتت  

 دستتتتتت در فتتتتتراك ایتتن رحتتمتتت زنتتیتتد 

 (2522-2528دفتر سوم،  ،1889)مولوی، 

 

روی آدمیان باز است و مأیوس شدن از رحمت خداوند گناه محسوب می شو د و موجب  او می گوید در توبه همیشه به

  .خوشحالی شیطان می باشد

 حق پی شیطان بدین سان زد مثل 

 

 که تو را در رزم آرد باحیل  

  (8111دفتر ششم، بیت  ،1889)مولوی،   
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که خداوند به بندگان خویش لطف و رحمت بی پایان دارد و از همه ی بندگان گنه  برای رهایی از یأس باید دانست

کنند و به سوی رحمت بی کرانش دست نیاز بگشایند و وعده داده است اگر  دعوت کرده است به او التجا ،کار خود

کرم بی منتهای   همه ی گناهان را خواهد بخشید وآنان را مشمول لطف و ،و دست از زشتی ها بشویند توبه کنند

 (98آیه  ،خود قرار خواهد داد. )سوره زمر

 شاد کن  رانی مشو نومید و خود

 کای محب عفو از ما عفو کن 

 

 پیش آن فریادرس فریادکن  

 ای طبیب رنج ناسور کهن 

   (8298-8295دفتر اول،  ،1889)مولوی، 

براساس پاره ای از روایات و احادیث  .کامل و به او اعتماد کرد ،هم چنین باید حسن لن خویش را به حضرت حق

خداوند  .است« گمان نیک » و « حسن لن» اثر بخشیدن به  ،یکی از موهبت ها و الطاف الهی به بندگان ،قدسی

 ااز آن ج ،آن گمان را جامه عمل بپوشاند ،گمان نیکی ببرد ،مقرر فرموده است  که هرکس نسبت به وجود مقدس او

لذا شناخت درست خداوند متعال و  ،صحیح به اوست« عدم معرفت »که منشأ ناامیدی غفلت از خدا و منشأ غفلت 

به هرحال اگر خوف بر آدمی غلبه کند موجب یأس می گردد و اگرامید   .در پیدایش امید لازم و ضروری است ،آیات او

بهترین عامل بازدارنده از گناه و مشوق به توبه و انجام  ،براو غالب آید موجب جرأت بر گناه است ؛ ولی تساوی آن دو

 (285: 1812)کاشفی،  .عمل صالح است

 کوی نومیدی مرو امیدهاست 

 

 سوی تاریکی مرو خورشیدهاست 

     (823دفتراول، بیت  ،1889)مولوی،     

مباش و  دلگیر ،شکنجه افتادیمحمد تقی جعفری درتفسیر این بیت می گوید: اگر درپیدا کردن اولیاء به مشقت و 

زیرا در این جهان پهناور با داشتن خدای مهربان چگونه می توانی ناامید باشی؟ تو گمان  ،ناامیدی را به خود راه مده

ین زیرا درا ،نه ،مبر که اگر حوادث جهان تو را در تاریکی قرارداد حقیقت بنیان برای همیشه از تو پوشیده خواهد ماند

 (825: 1883)زمانی،  .یدن به راه راست به حد کافی پرتو عنایت الهی می درخشددنیا برای رس

 پتتس چتته چتتاره جتتز پتتنتتاه چتتاره گتتر 

 نتتاامتتیتتدی هتتا بتته پتتیتتش او نتتهتتیتتد 

 

 ش نتتظتتراکستتتتیتتر ،نتتاامتتیتتدی متتسّ و 

 تتتا زدرد بتتتی دوا بتتیتتترون جتتهتتیتتتد 

      (8888 -8888دفتر دوم، ،1889)مولوی،   

 رجاعشق و  -1-8

امید ثواب را در دل می پرورد عشق او را مثوب می سازد و این جاست که مولانا زیرکانه از وی زاهد در عشق به حق 

می پرسد که عشق خدا و آن گاه مزد ؟ به علاوه این هم که عشق زاهد بر خوف و رجا مبتنی است او را  از سیر و 

از این روست  .نمی کند باز می دارد علاقه ی طالب را محدودشوق و  یملاحظهچیز که در آن  هی   پویه ی عاشقانه

راه حق را می پوید زاهد ترس کار باپای لرزان دراین راه لنگ لنگان قدم « پرّان تر از برق و هوا»که وقتی عاشق رهرو 

زرین ) .بر می دارد و آن جا که عارف در هر نَفَس تا پیشگاه قرب می تازد سیر زاهد در هر ماه یک روزه بیش نیست

 (915: 1813، کوب

 نیست از عاشق کسی دیوانه تر 

 زانکه این دیوانگی عام نیست 

 

 عقل از سودای او کور است و کر  

 را ارشاد این احکام نیستطب 

     (2898-2891،چهارمدفتر  ،1889)مولوی،
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ی م لب صافی و دل روشنبلکه ق ،و نیزبه همین دلیل است که می گویند عشق و عاشقی دبستان و  دانشگاه ندارد

عباد و زهاد پیوسته دربیم و خوف اند، برروی جهان و جهانیان با  .این جا کشش به کار است نه کوشش رخواهد ؛ د

تلخی و ترش روئی می نگرند ؛ اما  عشاق برین جهان و جهانیان می خندند، ذره ای خوف ا ز هی  کس و هی  امری 

  .ندارند

 تتترس متتوئتتی نتتیستتتتت انتتدر پتتیتتش عشتتتتق 

 عشتتتتق وصتتتتف ایتتزد استتتتت امتتا کتته ختتوف 

 چتتتون یتتتحتتتبتتتون بتتتختتتوانتتتدی در نُتتتبتتتی 

 پتتس متتحتتبتتت وصتتتتف حتتق دان عشتتتتق نتتیتتز 

 وصتتتتف حتتق کتتو وصتتتتف مشتتتتت ختتاك کتتو 

 شتتتتترح عشتتتتتق ارمتتن بتتگتتویتتم بتتا دوام 

 زانتتکتته تتتاریتتخ قتتیتتامتتت را حَتتدَستتتتتت 

 عشتتتتق را پتتانصتتتتد پَتترَستتتتت و هتتر پتتری

 زاهتتتدی بتتتا تتتترس متتتی تتتتازد بتتته پتتتا 

 کتتی رستتتتنتتد آن ختتائتتفتتان در گتترد عشتتتتق

 

 

 جتتمتتلتته قتتربتتانتتنتتد انتتدر کتتیتتش عشتتتتق   

 وصتتتتف بتتنتتده متتبتتتتتلتتای فتترج و جتتوف 

 بتتا یتتحتتبتتهتتم قتتریتتن در متتطتتلتتبتتی 

 ختتوف نتتبتتود وصتتتتتف یتتزدان ای عتتزیتتز

 وصتتتتف حتتادث کتتو و وصتتتتف پتتاك کتتو 

 صتتتتتد قتتیتتامتتت بتتگتتذرد و آن نتتاتتتمتتام 

 حتتد کتتجتتا آن جتتا کتته وصتتتف ایزد استتتتت 

 از فتتتراز عتتترش تتتتا تتتتحتتتت التتتثتتتری 

 عتتاشتتتتتقتتان پتترّان تتتر از بتترق و هتتوا 

 ا فتترش ستتتتازد درد عشتتتتق کتته آستتتتمتتان ر

      (2189 -2153دفتر پنجم،  ،1889)مولوی،

 ی زندگی استرجا لازمه -8-8

ی غیب قرار دارد و زیرا در این عالم خیلی از امور در پرده ؛داندی حیات دنیوی میمولوی خوف و رجا را لازمه

از این دنیا مؤمن یا کافر بیرون خواهد رفت لذا  داند که عاقبتی افعال و اعمال خود خبر ندارد و نمیانسان از نتیجه

گردد تا اگر گناهی مرتکب ها کرانه گیرد و روی به اعمال نیک بیاورد رجا نیز سبب میشود تا از بدیخوف سبب می

شد از لطف و رحت خداوند ناامید نشود و یکباره خود را تسلیم نفس و شهوات نسازد بلکه امیدوار باشد روزی مورد 

شود از بدکاری خود توبه کند و روی به اعمال نیک بیاورد. ت و بخشش خداوند واقع شود لذا این امر سبب میرحم

شد این دنیا دنیای غیب و اسرار نبود و تبدیل به ی اعمال بنده در این دنیا روشن میمولوی عقیده دارد اگر نتیجه

دنیای ماّدی برپاست خوف و رجا در آن وجود خواهد داشت  شود لذا تای اسرار در آن هویدا میشد که همهقیامت می

و ماهیّت این دنیا چنین است که خوف و رجا در آن حاکم باشد و حکمت خداوند چنین اقتضا کرده است تا این دنیا 

 دمحل خوف و رجا باشد تا مؤمنان به عبادت خود غرّه و فریفته، و گناهکاران به دلیل گناهان خود سرگشته و ناامی

       (88 ،1851)محرمی، نشوند.

 حق هتتمی خواهد که هر میر و اسیر       با رجا و خوف باشند و حذیر        

 این رجتتتتتتتتا و خوف در پرده بود        تا پس این پرده پرورده شود        

 چون دریدی پرده کو ختوف و رجا       غیب را شد کرّ و فرّی بر ملا.       

 (8121/1: 1889)مولوی،                                                                     
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 گیرینتیجه -3
به دلیل اهمیت امیدواری در بُعد عرفانی و تعلیمیِ اثر  -ترین منبع منظوم عرفانیمهم-مولوی در مثنوی معنوی 

مثنوی معنوی به مسأله امیدواری به خدا و نقش آن در های مختلف ای به آن کرده و در بخشویژه خویش توجه

زندگی انسان پرداخته است. از دیدگاه او، حضرت حق دایماً بندگان خود را مورد لطف و احسان خود قرار می دهد و 

وند به امیدواری خدا ی می داند. او در هر حالی بندگان راآنان را از ناامیدی باز می دارد و نیز مولوی یوسف را رمز

در مثنوی رساند که خداوند رئوف در هر حالی همراه اوست؛ لذا کند. به گونه ای که مخاطب را به یقین میدعوت می

هر گاه اشخاص داستان ها و حکایات با مشکلی روبه رو می شوند تا به درگاه حق و حضرت دوست روی نیاورند و سر 

لهی به جوش نمی آید و ابر خطاپوش الهی بر سر آن ها شروع بر خاك نشایند و گریه و زاری نکنند، دریای رحمت ا

 به باریدن نمی کند و حاجت و نیاز آنان را برآورده نمی سازد. 

د خواهد که ناامیها مینگرد؛ لذا از آنمولوی همواره بر این اعتقاد است که خداوند متعال به بندگانش با نظر لطف می

 ؛یأس و ناامیدی از رحمت الهی را از جمله گناهان نابخشودنی می داندند زیرا نشوند و همواره منتظر لطف الهی باش

 . دبخشها میعلاوه بر این، خداوند نسبت به بندگانش بخشش کامل دارد؛ یعنی بیش از سزاواری بندگانش به آن
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