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 تقابل لطف و قهر در عرفان مولوی 

 

 

 1راهب محمدی

 2میثم نعمتی معروفان

 چکیده

د برای خداونصفاتِ متقابلی نظیر لطیف و قهار  کریم های الهی دین اسلام، به ویژه در قرآندر آموزه

ی اصلی عرفان اسلامی هم در نظر به صفاِت ذکر شدده اسد ب به تِ ِ آموزه های دی ی شاکله متعال

ی شمولِ صفاتِ قهر و از دایرهطِق سداختارِ عرفانِ اسلامی هتتی متقابلِ الهی شدکل ررفته اسد ب 

دو صفات در عرفان این مقاله تلاش دارد ضدمنِ بررسدیِ تقابلِ این با این بیان لطفِ او خارج نیتد ب

انِ عرفسدداختارِ لطف و قهر الهی در صددفاتِ بازتابِ  به بررسددیِ این نکته بدردازد کهنختدد  مولوی، 

چگونه با وحدتِ ذاتِ حق  متضاد یاد شده،ی تقابلِ صفاتِ دورانه کهاین و مولوی به چه نحوی اس  

  . باشدمیسازرار  قایل اس ، های مکاتبِ معرفتی اسلامی به آنکه هم مولوی و هم آموزه تعالی

 عرفان اسلامی.صفات الهی، مولوی، لطف، قهر، : کلید واژه
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 مقدمه 

زه های دی ی و مومهم در هر نوع معرفتی از جمله آو حقیق  الهی مِحثی  حق تعالی ش اخ  ذات

شود صف  لطیف بودن حق تعالی وند نتِ  داده میوصافی که به خدایکی از اتعالیم عرفانی اس . 

حقیق  الهی هم ن وصف قهار بودن شاره قرار ررفته اس  و در مقابل آمورد اهم ن که در قرآاسد  

زندری موم ان و اوصا  انتانی  شدوون آفری ،، با شوون جا که اوصدا  الهی بااز آنشدود میمطرح 

تان انضلات فکری و عملی ی معپرداختن به حقیق  این دو صف  پاسخی م اسب برا ،کار داردسر و

ارتِاطی ای اسددد  که با اوصدددا  الهی لطف و قهر مقوله جامعه امروزی خواهد بود.در هر برهه و از 

 مهمترین اوصا  پاسخ دادب از مِاحث و معضلات فکری را توان بتیاری و بر مِ ای آن می دارد وثیق

با این موضوع در ارتِاط اس . سرنوش  مان د: عشدق، جِر، اختیار، شدهوت، قهر، بضب و... انتدانی 

موزه های دی ی در ررو فهم درسدد  از این کافر دانتددتن یا تحلیل بتددیاری از آانتددانها در مومن و 

متدله اسد . ای که خداوند واحد اس  چگونه میتواند اوصا  متضادی مثل لطف و قهر داشته باشد 

 یم. به آن بدردازمولانا  های دی ی و دیدراهِخواهیم با تکیه بر آموزهمیخود از معضلات فکری اس  که 
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 لطف و قهر  و اصطلاحی لغوی  یمع .1

لطف: توفیق خداب نرمیب احتددانب بِر ب نیکوییب  قهر آمده اسدد :طف و لرد نامه دهخدا در مو در لغ 

ِهب بلب چیرری: چیره شددددن و بلِه کردنب خوار کردنب قهر نیز آمدده اسددد در مورد  نیکوکداری.

زبردستی ظلم و جور و ستم و تعدیب توانایی و قوتب  انتقامب سختی و درشتیب آزارب عذابب تعذیب و 

 قوب  و سدیاسد  و ت ِیهب بضدب و خشم و کینب خشم از روی ناز، در تداول خلا  صل  و آشتیبع

 .بترک معاشرت و تکلم با کتیتایید حق باشد بف ا کردن مرادها و بازداشتن نفس از آرزوها

ی اممع ای کلاما لطف و قهر در علومِ مختلفِ عالمِ اسلام به معانی مختلفی به کار رفته اس ب در بابِ 

اما به سر حِد  اطاع  وادارد و از معاصى دور ررداندبه که ب دران را  اس فعلى آن رفته شده اس : 

 (1711)دهخدا، علی اکِر، .مان د بعث انِیاء که لطف حق اس اجِار نرساند. 

پرورش دادن عاشدددق را روی د  در م اب  عرفانی نیز برای لطف و قهر معانیِ متعددی آمده اسددد : 

 اند: در این مع ی سروده بطریق مشاهدت و مراقِ .

 بر سر خوبان عالم پادشاهى نیت  هت   ار تو پ دارى ترا لطف خدائى نیت  هت 

با جمال خاک پای  آش ائى نیت  هت  نى که جان نیك مردان را به عشقور چ ین دا

 (515، ص: 2، ج1711به کشف الأسرار و عدة الأبرار،   دی)ب گر 

 شاه نعم  الله روید:

 آن یکى ذات و آن صف  میدان  لطف و قهرش ز روى ذات یکى

 کافر از کفر و مؤمن از ایمان  خواجه و ب ده هر دو دل شادند

 (888، یوان شاه نعم  الله ولى،صد)

 س ائى روید:

 دول  دوال بر باید دال  لام لطف، چو روى ب ماید 

حدیقة الحقیقة و شددریعة الطریقة،   ) قا  همچون سددیم بگدازد  قا  قهرش ارر برون تازد

 (188متن، ص: 
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قهر از عِارات اهل الله اس  که از روزراران خود بیان ک  د و در مورد قهر نیز در م اب  آمده اسد : 

هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ » داشددتن نفس اسدد  از آرزوهامراد از آن تأیید حق باشددد بف اء کردن مرادها و باز 

.و مراد از لطف تایید حق باشدد بِقاء سر و دوام مشاهدت و قرار حال اندر درج  استقام  تا «عِِادِهِ

 (.292، ص1715)هجویری، اند که کرام  از حق حصول مراد اس .حدى که رروهى رفته

دوزخ تجلى قرب قدم حدوث را فعل او، نع  او اس : وض  قدم بر  شیخ روزبهان آمده در شدطحیات

صدف  اوسد . صدف  او ذات اوس ، واحدى اس  من جمی  الوجوه از قهر به قهر تجلى ک د، قهرم 

قدم عین ک ه اسدد ، بر قهر فعل بالب شددود، تا قهر فعل از قهر قدم پر ک دي تأیید حق اسدد  بف اء 

أیید حق باشد بِقا عمر و دوام مشاهدت و قرار کردن مرادها و باز داشتن نفس آرزوها چ انکه لطف ت

)بقلی . اند که کرام  از حق حصدول مراد اس حال اندر درج  اسدتقام  تا حدى که رروهى رفته

نزد عرفا آنچه ب ده را بطاع  حق نزدیك ک د و از معاصى دور ک د لطف  (. 55، ص1712شدیرازی، 

 7(.1758روی د.)کشا  ص 

 

 مولوی  در ساختار عرفانِبررسی نتِ  لطف و قهر  .2

در م اب  اسلامی و به ویژه در قرآن که اساس و م ِ ِ اصلی عرفانِ اسلامی اس  اوصا ِ متقابلِ 

ب ِی إِن َ رَ»لطیف و قهار اس . ها صفاتِ این تقابلمتعددی برای حق تعالی ذکر شده اس  که یکی از 

ص، ) «الل َهُ الْواحِدُ الْقَه َارُ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلا َ». (188یوسف، )«  لِما یَشاءُ إِن َهُ هُوَ الْعَلیمُ الْحَکیمُ لَطیف  

در عرفانِ اسلامی و به « لطف و قهر»عِاراتِ متقابلِ این اوصا  به شکلِ مصدری در قالب   .(55

مطرح شده اس ب و بتیاری از شوونِ هتتی از جمله خلقِ عالمِ هتتی تا ویژه در عرفانِ مولوی 

ها نظیرِ عشق، شادی، بم، و روابطِ بینِ انتان با عالمِ هتتی را ران و اوصا ِ آنافعال ب دهشوونِ 

                                                 
 1331، ص: 3. به نقل از فرهنگ معارف اسالمى،سجادی، ج3
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نیز در  (211، ص1717نامد. )مولوی، حقیقی میخداوند را مالك و قهارِ مولوی شود. شامل می

 برد: همین مضمون از اوصا ِ معادلِ قهاری ِ حق تعالی استفاده می

واسطه جِار بدرورد جهان را             چه ناقوس چه ناموس چه اهلا و چه سهلا چو بى         

 (. 87، ص1782)مولوی، 

 ک د.  های آن نظیرِ رحمان و ... را برای حق تعالی ذکر میو به همین نتِ  صف ِ لطیف یا معادل

 (.185، ص1717. )مولوی، جیدندید             که بکردت حامل عرش مکه به یزدان لطیف بى

در عرفانِ مولوی، خداوند خالق و حافظ هتتی اس  و لطاف  و قهاری ِ حق تعالی در خلق ِ هتتی 

به نوعی در عرفانِ مولوی هتتی حاصلِ تقابلِ اضداد اس  و و تشکیلِ نظامِ احتن بروز و ظهور دارد. 

-جتمانی  و روح و جتمِ انتانی و ... جلوه عالم مع ا و صورت، عالمِ مجرد و مادی، عالمِ روحانی  و

 اند. هایی از این تقابل

 فری ، هتتی از روی لطف و قهر آ .2.1

ه اس  مدم اب   اسلامی و عرفانی آکه در  مطابق آنچه لطف فلتدفه آفری ، اس :ب ا به تفتدیری، 

لطف روی از آفری ،، همان نتِ باشد به تجلی صفات جلال و جمال الهی میحاصلِ عالم هتدتی 

ز مولانا نیب روی همین اساس اس  که باشدمیکه جزوِ صدفاتِ جمالی اسد  دلیل و فلتفه آفری ، 

 : داندلطف را اساس افری ، نظام هتتی می

 قهر بر وى چون بِارى از ب، اس           و داد و بخش، اس  اصل نقدش، لطف

 (.251ص:  1717. )مولوی، ها را آفتاب او نواخ ذر ه    عالم را بتاخ  از براى لطف

با اشاره و همین لطف با احتدان و بخشد، و کرمِ الهی یکی اسد ب مولوی در ادامه همین دو بی  

 روید: سخنِ حضرت رسول ص می

 قصد من از خلق، احتان بوده اس   رف  پیغمِر که حق فرموده اس :
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 آلودى ک  دتا ز شهدم دس          آفریدم تا ز من سودى ک  د

ص:  1717)مولوی،  وز بره دده من قِددایى برک م        نز براى آنکه من سودى ک م

251.) 

آفری دب به واق  خداوندِ متعال چون ب یِ مطلق و سددرشددار و به اصددطلاح لِریز از کمال اسدد  می

 که بیافری د تا کامل شود. آفری د چون کامل اس  نه اینمی

 (.222ص:  1717)مولوی،  . امر تا سودى ک م             بلکه تا بر ب دران جودى ک ممن نکردم 

 

 آفری ، مومن و کافر مظهری از لطف و قهر .2.2

داند و در جای آثارِ خود مومن و کافر را مظهرِ دو صدددف ِ لطف و قهرِ الهی میمولوی در جای        

  این زمی ه روید: 

 سر اشارتى سر و بابىاشارتى             زان سر رسد  آن دم که دل ک د سوى دلِر

 زان رنگ اشارتى که بروز الت  بود             کامد بجان مؤمن و کافر اشارتى         

 رسید             بر س گ اشارتیت  و بگوهر اشارتى زیرا که قهر و لطف کزان بحر در         

  باش             بر روهرسد  هر دم دیگر اشارتى بر سد گ اشدارتیتد  که بر حال خوی،   

رحم  خدا وند رحمان در این دنیا فقط اختصاص : چه رحم  رحمانیه (. 1899، ص1782)مولوی، 

ءٍ. )قرآن کریم، اختصداص ندارد به مؤمن یا کافر، صدال  یا طال . قال تعالى: رَحْمَتِی وَسِدعَ ْ کُل َ شَیْ

مطلق روح آدمى دانتتى و در انتان کامل زیاد بر آن مظاهر لطف و  ( پس در155سوره اعرا ، آیه 

شدددرح  )رد.  قهر اسددد  و انتدددان کدامدل هر دو را بده اسدددمداء لطفیه و قهریه دلال  تکوی یه دا

 . (22، ص: 1مث وى)سِزوارى(، ج

 و روبن و آب و ...رل و خار  .2.7

به همان نتِ   کجا سرچشمه میگیرديسؤال از ای جا اباز میشود که اختلا  و دو بی ى و اضداد از 

اند ولی در بعد زمانی کثرت یافته  بودند و ای یکتان و در ابتدا رنگی واحدکه همه رنگها مایه
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 همان به و. اس  صر  وحدت تردیدبى کثرت، مِدأ .اند¬درحقیق  از یك اصل واحد نشات ررفته

ب مولوی در این تجلی متفاوت هتت د یکی، و درریشه  در قهر و لطف خارو و رل و روبن و آب سان

 :مورد روید

 اندآب با روبن چرا ضد رشته       اندچون که روبن را ز آب اسرشته

 در ج گ د و اندر ماجراهر دو  چرا از خار اس  و خار از رل چون رل

 1717. )مولوی،همچو ج گ خر فروشان ص ع  اس  یا نه ج گ اس  این براى حکم  اس 

 (182ص: 

و ج گی دایمی با یکدیگر  اند با همدیگر در تقابل ،ی لطف و قهریع  ،دلیل چیت  که هر دو ای ها

می رل در تقابل همان با در عین حال اس   آنخاری که در رل و از ج س به ع وان مثال،  دارند.

 .باشد

 رویم باصل و نهال رلریریم دامن رل و همراه رل شویم             رقصان همى

 زان صدر بدر رردد آنجا هلال رل   هال رل عرق لطف مصطفاس       و ن اصل

 هرچ د بر ک ید شما پروبال رل   د و باز پروبال نو ده د        زنده ک  

 مان د چار مرغ خلیل از پى ف ا             در دعوت بهار بِین امتثال رل

    زیر لب تو به زیر ظلال رلخ د مى  وار      ب مگشا خواجه ب چهخاموش باش و ل 

 (527ص:  1782)مولوی،

 پادشاهی و نتِ  لطف و قهر .2.2

  ى الل َه بودخاص بود و خاصه  شاه بود و شاه بس آراه بود

   سوى بخ  و بهترین جاهى کشد آن کتى را ک، چ ین شاهى کشد



8/02 
 

 (12ص:  1717. )مولوی،مطلق قهر جو کى شدى آن لطف رر ندیدى سود او در قهر او

زندان اسدد  و هرکس به ت اسب خشدم و دارای محِ  پادشداهی و نیز دارای  همانطور که  پادشداه

وند اخد به همان نتِ ه متتوجب محِ  یا زندان وی قرار میگیرد. لی  وتلاشی که انجام دادمتوو

هیچگونه راهی به ذات قهر خداوند اسددد  اما قهر   و لطف و قهر اسددد . م ِ   لطف صدددفات دارای

مثالی که بر این امر میتوان زد همانگونه که  اعمال و افعال ب ده هاس . ناشدی ازاحدی  ندارد بلکه 

ر اه همان  صدواب افریده خدا اما ر اه از افعال ب ده سدرچشدمه میگرد قهر و لطف نیز چ ین اس .

ل تِدیل به ر اه میشود که ب ده مشموصحی  استفاده نکردن بهتر از خوبی هاس  که این استفاده نا

 قهر و بضب اعمال خوی، قرار میگرد.

 ی مشتمل بر لطفاله قهر .2.5

خداوند عزوجل سرچشمه تمامی الطا  اس  و ممکن اس  راهی قهری که از جانب خداوند صورت 

د. برای ب ده قابل تشخیص نِاشد که در لِاس قهر ظاهر میشود ولیکن ررفته باشد همان لطفی باش

آمیختگی این دو ضدد چ دان مشکل به نظر نمی رسد. چرا که در رفتارهای خود آدمی  درهمدرک 

نیز به وفور قابل مشدداهده اسدد . آنگاه که پدری مهربان و یا معلمی دلتددوز برای تربی  یك کودک 

  از این رو میتوان رفراهی او را ت ِیه میک  د حقیق ِ امر مثل کشیدن دس  نوازش بر سر اوس . 

 قهر الهی خالی از لطف نیت : 

 مر شما را بود ن گان زمن  این چ ین ظن ختیتانه به من

 رر نِرم سر بود عین خطا  ظانین بالله ظن التوء را

 تا بماند بر جهان این داستان  وارهانم چرخ را از ن گتان

 (122: ص 1717)مولوی، 
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 آیددر مى قهر خدا در لِاس لطف راه .2.5

ز آن اایمن باشد و  نیز به سر میِرد نِاید از قهر و محِ  الهی همانطوری که ب ده  همیشه در لطف 

بدافدل شدددود چرا که هر لحظه ممکن اسددد  مورد قهر امتحان الهی قرار ریرد. مولوی در این باب 

 روید:می

  بر تِتمهاى شیر ایمن مِاش  زد خ ده فاششیر با این فکر مى

   کرد ما را مت  و مغرور و خلق  مهاى حقمال دنیا شد تِت

  کان تِتم دام خود را بر ک د  فقر و رنجورى به است  اى س د

 (122ص 1717)مولوی، 

ال می خوی، قرار دهد. چرا که سرررممال دنیا را که لطف و بخش، الهی اس  اسِاب ب ده نِاید  

این دامها به همان اندازه که لطف  د. ررفتار ک در آن خود را که نِاید دنیا دامی اس  برای ب دران 

  ک د. و از خدا دور ختهتواند انتان را مغرور سامیو کرم الهی اس  به همان نتِ  نیز 

ارر بخواهیم مطالب فوق را در یك نمونه بگ جانیم دنیا را به مثابه دو روی یك سکه در نظر میگیریم 

شدددامل میشدددود لذا در این بین ارر ما ت ها  خداوندنرا لطف و روی دیگرش را قهر آکده یدك روی 

وق س ،ما را به سم  قهر وبضِ باری تعالیدلخوش الطا  الهی) نعمات الهی( باشیم بفل  از قهر 

وبالعکس در صدددورتی که ما توجه خود را از لطف به قهر معطو  سدددازیم هررز نخواهیم می دهد، 

 حدود تجربه ک یم.توانت  طعم خوش لطف الهی را در این زندرانی م

  

 نتِ  اندوه و شادی با لطف و قهر الهی  .2.1

 

توان به کشتی و امواج پر تلاطم دریا نتِ  داد که ارر این قایق در میان امواج لطف و قهرر را می

شود.ولیکن بزرگ و پر از ترس و واهمه با نهای  سلامتی به ساحل رسد موجب شادی و بهج  می

ریرد رام، برساند موجب قهر قرار میرق شود و نتواند خود را به ساحل آارر قایق در میان امواج ب



12/02 
 

 توان لطف را به شادی پس از طوفان و قهر را به امواج و ترس ولرز دریا نتِ  داد.از این رو می

 روید: مولوی نیز در باب کشتی آرام، و وطوفان قهر و اندوه چ ین می

 با بم و شادی  کرد او متصل           هر دم  طوفان و کشتى اى مقل           

 ها بین در همه اجزاى خوی،رر نِی ى کشتى و دریا به پی،             لرزه         

ص:  1717)مولوی، چون نِی د اصل ترس، را عیون             ترس دارد از خیال رونه رون         

988) 

 الر َحْمنِ یُقَل ُِِهُ کَیفَ یَشَاءقَلبُ المُؤمِنِ بَینَ اصَِعَینِ مِن اصاب ِ 

دل ب ده در میان دو انگشدد  از انگشددتان خداوند قرار دارد که این انگشددتان میتوان د صددف  جلالی 

وجمالی یا لطف و قهر خداوند باشد که هریکی بر انتان بلِه ک د حال ادمی را درررون سازد. و هر 

حال، بمگین و اندوه اک شود ولی ارر صف   و قهری خداوند بر ب ده بالب شودوق  صف  جلالی 

رردد. الِته افراد ظاهر بین و کوته نظر این نتددِ  جمالی یا لطفی بر ب ده چیره رردد شددادمان می

شددادی و اندوه را به دنیا و امور دنیوی نتددِ  می ده د و ملاک بم و شددادی را ابزار های ظاهری 

  ی داده اس : دان د که مولوی پاسخ خوبی بر این ظاهر بیمی

 آنکه او ترس آفرید این ها نِود  این نِود و او نِود و آن نِود

 (988، ص: 1717)مولوی،  ترس و لرزه باشد از بیرى یقین     هیچکس از خود نترسد اى حزین

 یوند قهر و لطف از طریق عشقپ .2.8

بی د چه را زیِا میو از همین رو هر دو روی ع ای  محِوب شود به واسطه عشق انتان زیِا بین می

لطف باشدد چه قهر. ب ابراین برای عاشدق لطف و قهر محِوب یکی اسد . راه وصال و راه ارر فراق 

 روید: نماید ولی بیاد وصال همیشگی معشوق لطف حاکم اس . مولوی در این باره میمی

 ک دک د             ناله از قهرت شکای  مىخ ده از لطف  حکای  مى

 ک داین دو پیغام مخالف در جهان             از یکى دلِر روای  مى      
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 ک دبافلى را لطف بفریِد چ ان             قهر ن دیشد ج ای  مى         

 ک دوان یکى را قهر نومیدى دهد             یأس کلى را رعای  مى         

 ک دن دو رمره را حمای  مىعشق مان د شفیعى مشفقى             ای         

 ک دنهای  مىهاى بىشکرها داریم زین عشق اى خدا             لطف

 .(772ص:  1782)مولوی، 

 عاشقم بر قهر و بر لطف، به جد              بوالعجب من عاشق این هر دو ضد     

 و الل ه ار زین خار در بتتان شوم             همچو بلِل زین سِب نالان شوم   

 .(55ص:  1717)مولوی، 

عاشق انچه که دل خواهِ معشوق اس  انجام میدهد هرچ د که این امر بر خلا  خواسته وی باشد و 

تحقیق در ای  چ انچه اهل داند.به نوعی دیگر عاشق خواسته معشوق را بر خواسته خوی، مقدم می

 باره آورده اند:

برد و جور و جفاى معشوق را چ ان خوش دارد که مهر خلا  مراد و دل خواه خود لذت مىعاشق بر 

نگرد و از خواس  معشوق بی، ریرد که بتوى مراد خود نمىو وفا را، و در این صف  چ ان قوت مى

ن امر ای تدد  که الم و رن ، رسددد که از رسددیدن بخواسدد  خوی،، موجب ایاز آن خوشددى بدو مى

شود و آن بتتگى دارد انفعالى اسد  که در نفس انتدان به گام وجود اسدِاب رن  و الم حاصدل مى

بکیفی  بر خورد و تلقى آن اسِاب و از این رو ممکن اس  که امرى نتِ  بشخصى ایجاد الم و درد 

ى اثر مختلف داشته باشد و یا در ک د و نتِ  بدیگرى نک د و یا همان امر از جانب دو تن براى آدم

 حالتى موجب الم رردد و در حال  دیگر بخلا  آن اثر ک د.

اراده و خواه، معشوق  و چون سدلط   عشق بر دل عاشق متتولى رردد و کام و آرزوى او مغلوب

ى اراده و کامروایى وى لذت بجان عاشق رسد در آن ه گام، از ناخوشى و ناکامى که شدود و از بلِه

برد که از رسددیدن بکام و آرزوى معشددوق بر وى راند و رن  و آزارى که بدو رسدداند، بیشددتر لذت مى

 خود. و در اشاره بدین مع ى، مولانا فرموده اس :
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 ناخوش او خوش بود در جان من             جان فداى یار دل رنجان من         

ق اس  و کامروایى و آرام،، مطلوب عاشق دلیل، ای ت  که آزار و رن  و نامرادى، دل خواه معشو

و چون عاشق در عروض حالتى چ ین که باز رفتیم از سر اراده و خواه، خود برخاسته اس  و میل 

او در خواه، معشدوق ف ا پذیرفته اسد  بدین سدِب هر چه معشوق را کامرواتر بی د چ انت  که 

 (521و 528 ، ص:2ج، 1751)فروزانفر ،  بمراد خود بیشتر رسیده اس .

 

 اصوام و خواز م ظر عقهر و لطف  .2.9

از م ظر آنها لطف و قهر یك  .ها را خواص نامیدتوان در عرفدان بده نوعی آنبرای اهدل حق کده می

مع ی و مفهوم دارد و آن هم لطف اسددد  و قهر در طریقده ایشدددان مکدانی ندارد و هرچه از جانب 

این مورد لطف و قهر در میان عوام هر کدام از این پ دارند. بر خلا  محِوب می رسد آن را لطف می

دان د. مولوی نیز در اشعار خود سعی کرده اس  صفات مفهوم بخصوصی دارد و هریك را ضد هم می

 روید:میان عوام و خواص تفکیك ک د و در این باره میکه این دو صفات را در 

 دین بوَد فوقِ قهر و لطف و کفر و  بین بوَدخود طوا ِ آنکه او شه

بین اس  و در مشاهده آن شاه برقین اس ، پس آن کس از قهر و بیم که شه  کسمقام و م زل آن

إِن َ أَوْلِیاءَ الل َهِ لا خَوْ   عَلَیْهِمْ وَ لا  و مهر بیرون اس  که او را ترس و قهر و بضب نیت  که و از لطف

رزین اس  که کفر و دین از جمله ر و دین رذشته، حقدر حق  او وارد اس  و نیز از کف هُمْ یَحْزَنُونَ

 اوصا  عِد اس  و او از لوث عِودی  رذشته اس .

 پس نهان اس  و نهان اس  و نهان  ز ان نیامد یك عِارت در جهان

آن مقامى را که فوق قهر و بالاى بضددب اسدد ، هیب تعِیرى و بیانى نیتدد . چرا که تعِیر و بیان، 

اس  که مصدر آن حر  و صوت لتان اس  و مقتضى شفتین و زبان اس  و متتلزم حر  و صوت 

انتان اس ، نه ذات رحمانب و آن مقام که در آن مقام حر  و صوت را ر جای،   این همه لازمه ذات

 حر  و صوت.نیت ، مقامرحمان اس . چرا که ذات حق سِحانه، متکل م اس  بى
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 دمى آمد پدیداز کلام آ  زانکه این اسما و الفاظ حمید

 (275: ب ص1781)نعیمب  

 کیشانى کرامقهر شد بر عشق  باشد بر عوام لطف  آنچه عینِ

حق تعالى در حق  عوام اسددد ، آن لطف و احتدددان در حق   یع ى: هر لطف و احتدددان که از جانب

عاشدقان کرام زیان اسد . چرا که عاشدق، طالب حق اس  و سواى حق نزدیك عاشق راهزن مطلق 

و عوام طالب حظ  نفس اس ، مان د ج    و قصور و حور و جز آن. عاشق در خرمن هوا و هوس  اس 

 اس .  آت، زده، از هتتى خوی، رذشته اس  و بجز از ذات حق ندرداخته

 (275ب ص 1781)نعیمب 

 رر ولى زهرى خورد نوشى شود             ور خورد طالب سیه هوشى شود         

 رب هَبْ لِی از سلیمان آمده س              که مده بیر مرا این ملك و دس          

 تو مکن با بیر من این لطف و جود             این حتد را ماند اما آن نِود           

یع ى: چون ولى را زهر مضدر  نیتد  که وجود آن ولى  تریاق رشته اس  و از تأثیر زهر رسته اس . 

که از سدلیمان صادر اس ، به جه  آن اس  که آن سلیمان بر زهر مملک  و «* ب ِ هَبْ لِیرَ»پس 

سدلط   بالب و قاهر اسد  و بیر سدلیمان را آن ملك و سلط   مهلك و مضر  اس  که وجود بیر 

سدلیمان محتاج تریاق اسد  و سدلیمان عین تریاق اس . پس آن سلیمان از تأثیر زهر م ز ه و پاک 

مِتلاى « 1»اى سلیمان به جه  شفق  سلاطین پتین اس  که تا آن سلاطین پتین اس . پس دع

این بلا نگردند که احتمال بار حقوق مملک ، مشکل و متعذ ر اس ب یع ى ملکى که احتمال بار حقوق 

کس م ه و مهار اختیار آن آن ملك متعذ ر و بیر آسددان اسدد ، قل اده تکلیف آن ملك بر رردن هیب

من ده که فضل تو در اداى آن حقوق به من ره ماس  و اعطاى آن ملك به بیر من ملك به دس  

 (.55ص: ب 1781)نعیمب جاس . موق  و بىبى
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   لطف پوشیده در قهر .2.18

بین لطف و قهرتفاوت بتدیاری وجود دارد و تفکیك بین این دو مشکل و دشوار اس  که کدام یك 

أَنْ تُحِِ ُوا شَیْاا  وَ هُوَ شَر    تَکْرَهُوا شَدیْاا  وَ هُوَ خَیْر  لَکُمْ وَ عَتىأَنْ  عَتدى لطف اسد  و کدام یك قهر.

تفاوت میان خیر و شدر از این جه  به وجود آمده اس  که قهر در خیر . (215سدوره بقرهب آیه )لَکُمْ

که راهی در صددورت نار نور  به نتددِ  مخفی شددده اسدد  یا که لطف در قهر انکار شددده اسدد .

، شودمی و راهى قهر در لطف پ هانهرمیشود و درتمییز بین ای ها اساسا با مشکل مواجه میشویم. ظا

لِمیقاتِ ا وَ کَل َمَهُ رَب ُهُ قالَ رَب ِ  وَ لَم َا جاءَ مُوسىهمانطور که خداوند به حضدرت موسدی )ع( میفرماید: 

وْ َ تَرانی وَ لکِنِ انْظُرْ أَنْظُرْ إِلَیْكَ قالَ لَنْ تَرانی أَرِنی تَقَر َ مَکانَهُ فَتددَ جَل َى رَب ُهُ فَلَم َا تَ إِلَى الْجََِلِ فَإِنِ اسددْ

ِْحانَكَ تُِْ ُ إِلَیْكَ وَ أَنَا أَو َلُ الْمُؤْمِ ینَ )سددوره  لِلْجََِلِ جَعَلَهُ دَک  ا وَ خَر َ مُوسدى عِقا  فَلَم َا أَفاقَ قالَ سددُ صددَ

عاد ما آمد و پروردرارش با وی سدددخن رف ، عرض کرد: ( . زمدانی کده موسدددی بده می127اعرا ب

ب گرم. خدا فرمود: هررز مرا پروردردارا جمدال با کمال ذات بی نهایت  را به من نشدددان بده تا تورا 

نخواهی دیددد ولی بده این کونده ب گر ارر بر جدای خود ثدابدد  مدانددد تو هم مرا خواهی دیددد. چون 

تلاشی نمود و موسی بی هوش شد ، پس پس ه گامی که به پروردرارش بر بر کوه جلوه کرد، ان را م

سوره )هوش امد و رف : تو م زهی به سوی  بازرشتم. ومن نختتین باور ک  ده این حقیق  هتتم. 

(. لن ترانی لطفی اسد  که خدا وند به  موسی )ع( در قالب قهر فرو فرستاده چرا که با 127اعرا ، 

ن رردید وموسی بیهوش شد ارر خدا بر موسی تجلی  یا رخ تجلی خدا در کوه،باعث متلاشی شدن آ

شدد. پس نتیجه می ریریم ممکن اس  لطف خداوند در قهر وی نمود موسدی نیتد  و نابود میمی

 پوشیده شده باشد.

 بهالطف مخفى در میان قهرها             در حدث پ هان عقیق بى

 کردن جان ز حق جان ک دن اس قهر حق بهتر ز صد حلم من اس              م   

 بدترین قهرش به از حلم دو کون             نعم رب العالمین و نعم عون    

 (188ص: ، 1717 ،)مولوی
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                        لطف تو لطف خفى را خود سدددزاسددد بخشددد، نده حدد کار ماسددد           یدا رب این          

 (258ص: ، 1717،) مولوی

 (163، ص: 3131موالنا، ) در پ هان شده             یا که قهرى در دل لطف آمده لیك لطفى قهر

ک د که که لطف را پوشدددانده باشدددد.ممکن امکان دارد هر قهری  که از جانب خدا بر ب ده ظهور می

اسد  در بطن همان قهر ظاهری لطف خدا وند متتتر باشد اما تشخیص آن بر ب ده دشوار باشد.این 

بالعکس نیز صددادق اسدد  راه بخاطر اعمال ب ده لطف برای، اتفاق بیافتد اما قهر خداوند برای مورد 

 عقوب  اعمال، تح  لطف باشد وب ده را ررفتار ک د.

خواطری که بر عرفا و سالکین نیز رخ میدهد همان د موضوع فوق اس   خواطر به رونه های متفاوتی 

باشد. مظاهری رد یا از مظهرلطف اس  یا از مظهر قهر میبر عار  سالك رخ میدهد   که دورانگی دا

که ملك و شیطان اس  یا همان لطف و قهر می باش د که در ظهور بر عار  متفاوت می باشد و نیز 

باشد که خواطر شیطانی بجای خواطر رحمانی بر وی چیره نشود که تشخیص آن به عهده سالك می

 در همدیگر م درج هتت د.

 هتر از لطف بَدانقهر نیکان، ب .2.11

در م اب  اسلامی و روایی به قهرنیکان و بدان اشاره شده اس  وقهر نیکان را بهتر از لطف بدان 

ی  تربیتی و اخلاقی دارد ولی ممکن اس  لطفی که از جانب شمرده اند  زیراکه قهر صالحان ج ِه

نتان را  به الکه میتواند آخرت بدکاران صورت میگیرد نه ت ها ج ِه تربیتی و اخلاقی  نداشته باشد ب

 نابودی بکشاند.

 مر ترا دش ام و سیلى شهان             بهتر آید از ث اى رمرهان    

 صف  شاهان خور مخور شهد ختان             تا کتى رردى ز اقِال کتان  

ص:  1717، )مولویز آنك از ایشدان خلع  و دول  رسدد             در پ اه روح جان رردد جتد   

252). 
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آن که تواند خویهاى بد را از درون آدمى بر ک د و به خویهاى نیک، بیاراید شیر مرد یا انتان کامل 

اس  که بر درونها اشرا  دارد. هر انتانى از راه خوى انتانى با او مرتِط اس  پس آدمى باید بکوشد 

ی د و خوى بد آنان را ریرد، با نیکان تا از عارفان کتددب کمال ک د. باید به جاى آن که با بدان ب شدد

 (287، ص: 2، ج 1717بیامیزد و از آنان ادب آموزد. )شهیدى، 

 اى ز تو مر آسمانها را صفا             اى جفاى تو نکوتر از وفا         

 ز انکه از عاقل جفایى رر رود             از وفاى جاهلان آن به بود         

 ر عداوت از خرد             بهتر از مهرى که از جاهل رسدرف  پیغمِ         

 (. 229ص:  1717)مولوی،                       

 

 جفا و وفا قهر و لطف و .2.12

ک د دلیل، آنت  که جِر کاریت  که ب ا خواس  صِر و نگران مىعشق را بى« لفظ جِر»اما ای که 

کراه  و ناخش ودى اس  و خاصی  عشق کتى تحمیل ک  د و آن متضمن ه و بر خلا  میل ب

اش در خواس  و مراد معشوق چ انت  که عاشق سرانجام از سر مراد و خواه، خود برخیزد و اراده

ى و عدم رضا وجود نتواند داش  بلکه قهر و لطف و جفا و وفا مضمحل رردد و در چ ین حالتى کره

، 2، ج1751)فروزانفر،  خواه معشوق اس .پت دد که مراد و دل برابر اس  و عاشق، آن چیز را مى

 (551ص: 

 بی مبی م             در قهر و جفا لطف و وفا مىاز درد همیشه من دوا مى         

، 1782)مولوی، بی مدر صددحن زمین به زیر نه طاق فلك             بر هرچه نظر ک م ترا مى         

 .(1215ص: 

 ی یریو ش یتلخ و . قهر و لطف1.1

ناسداس بود  دینِایافته از کرم و لطف او رشد و نمو  وجود یدرار که همه پرور یمقابل لطف ها در

بردارد. چرا که   انیاز م کِارهیآن همه لطف را به  دینِا دهد¬یم یرو یو قهر که در زندر یآن تلخ
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اشارات  یبخصوص اشعار مولو یاسدلام یانتدان زنده به لطف و کرم پروردرار اسد . در متون عرفان

ه موارد ب نیرسد همه ا یکه از جانب معشوق به عاشق م یتلخ اندوه، ،یسخت  کهینتِ  به ا یادیز

 .ت یو لطف معشوق ن ی یریجز ش یزیچ زیو آن ن رردد¬یمِدل م یکام و مع  كی

 صد افت تین و داروهاى ناف              توى جان را چو من رنجور باشم         

 شوم شیرین ز لطف روهر تو             ارر چون بحر تلخ و شور باشم         

، ص: 1782 ،ی) مولو ارر بم همچو شدب عالم بگیرد             برآ اى صدِ  تا م صور باشم         

519 .) 

  به جانى کز وصال  زاد مهجورى روا دارى  جان و دل چ ین دورى روا دارى نزدیك ایا

 کار این شورى روا دارى شیرین تو با آن لطف  دانه تلخم نشاید کش  و خوردن را ررفتم

مرا در دل چ ین سوزى و محرورى روا   آن نورى که دوزخ را به آب خود بمیرانى تو

 (921، ص: 1782 ،ی)مولو دارى

 

 قهاری از اوصا ِ عشق اس   .2.17

 (851ص:  ،1717 ،)مولوی ررداندم بر ررد سر             نه به زیر آرام دارم نه ز براو همى         

ی بی چون و چرای حالات اولین مطلِی که از این بی  در ذهن مخاطب مجتم می شود سلطه

وسررردانی عاشق در وصل به معشوق عشق بر سالك طریق الی الله اس  که نشان از بی ارادری 

آرام وقرار از کف داده و دچار طوفانی از حالات  اس  بطوری که در طی این طریق شخص سالك

که قاعدتا  بی قراری عاشق را به دنِال خواهد داس . در نتیجه تلاش عاشق برای  شودمع وی می

 ک د.میجلوه بی مع ی دستیابی به آرام، 

  (851ص:  ،1717 ،)مولوی انداند       بر قضاى عشق دل ب هادهت د افتادهعاشقان در سیل 

قیق  در ح ،شاید تصور ای که فرد ررفتار شده در سیل سهمگین چه حالاتی دارد برای ما آسان باشد

 و با دس  وپا زدن هم نمی تواند راه چاره ای پیدا ک د هر چ د کهدیگر کاری از پی، نخواهد برد 

ی بر لی باشد. الِته شایان ذکر اس  که این متله به عدم ش اخ  فرد از فن و ف ون ش اررش ارر قاب

رردد بلکه این ت دی و قدرت تتخیر ناپذیری سیل خروشان اس  که او را از چیره شدن بر آن نمی

ه و تتلیم قضای عشق در راه معشوق ه، لذا به ناچار خود را در متیر سیل رها کردبر حذر می دارد

خواهد شد. ب ابرین قهاری عشق صِر و قرار را از کف عاشق ربوده واو را مدام در طی این  خود

قضای عشق الهی به بایتتی راضی طریق به چال، می کشد. سالکی که در این ره قدم میگذارد 
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  به خواس  معشوق خود شده و با سر سدردری محض در قِال عشق حقیقی تقدیر خود را معطو

  نماید.

                       

ای که از مِاحث فوق بدس  می آید ای ت  که قهاری از اوصا  عشق میِاشد. و دل آخرالامر نتیجه

سدرده در راه شادذی و شیری ی مع وی خود را از شوری و سختی های طاق  فرسای مراحل عشق 

 حقیقی بدس  می آورد. 

  عشق قهار اس  و من مقهور عشق         چون شکر شیرین شدم از شور عشق

 (851، ص: 1717) مولوی،  

 

 وحدت اضداد  .2.12

 

و وجودی اس   در مِحث لطف و قهر که به ظاهر در تضاد هتت د اما در واق  لطف اصل  و پایه   

 .که در اصل تاریکی نِود نور اس  عدمی اس . همان د نور و تاریکی ب  وتا اما قهر

 لطف حق این شیر را و رور را             الف داده س  این دو ضد دور را

 علو و دنو حق تعالی و صفاتِ لطف و قهر  .2.15

، صددفات متعددی انتزاع ذات حق تعالی یك چیز بیشددتر نیتدد  و از این ذات به اعتِار های متعدد

مطلقی  این ذات اس . در این لحاظ از که هریك از این صدفات متکفل تِیین روشده ای شدود می

صفاتی نظیر لطیف، جمال، رحیم، ودود که ج ِه زیِایی ش اختی وحتی وجودی دارند در یك دسته 

ق در دسته دیگر. طِصدفات مقابل انها که به نوعی تابعی از صدفات دسته اول اس   قرار میگیرند. و

طف همان رحیم اس  به تعِیری دیگر و به لو لطف همان جمال اس  به تعِیری دیگر  این تفتدیر

 همین نحو... .

ک د به واق  علو و تعدالی ذاتی حق تعدالی یك نوع قهر وجودی بین مخلوقات و حق تعالی ایجاد می

 خداوند هم درای شاُن تعالی و دور ز دسترسی و ع د الحقی دارد.

 مولانا: رِیبه تعِ

 هت  هت  ایکه ب دیلطف تو رو              ت یکه برو راه ن دیقهرِ تو رو 

اس  نه انقدر دور اس  که ب دران نا امید نحوِ نیبه هم شهیبا خداوند متعال هم ی ب ده نیزفاصله

ب خواهد بود  گونهیهم ا شهیهم یاس  و برا یکیدور و نزد یکی شوند.رردند ونه انقدر نزدیك که 
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تا  نیو آن و ا كیدور و نزد نِیب یفاصله  نیایع ی در عین حالی که تعالی دارد نزدیك نیز هت . 

مولانا در تعِیری عاشقانه دیگر  2فاصله وجود دارد ابد امکانِ تحقق دارد. نیاس ب و چون ا یابد باق

 روید:می

، ص: 4831مولوی، ) رحم  تو رف  بیا هت  هت   نیت  بیرت تو رف  برو راه

082) 

 نتیجه  .7

عرفانِ مولوی دس  توان به ساختار و نق،ِ اجمالی لطف و قهرِ الهی در از نکاتی که اشاره شد می

ب و هر دورانه و متضادی در الهی خلق شده اس لطف و قهرِ یاف . اصلِ هتتی بر اساسِ تقابلِ 

خار و آب و روبن و  هایی چون رل وهتتی مظهری از این لطف و قهرِ الهی اس ب مولوی دورانه

ای دورانگی داند. اما در عینِ حالآشتی و قهرِ معشوق و ... را مظهری از همین لطف و قهر الهی می

ها در ی آنهای وارونهصفاتِ وجودی اس  و معادلچه که اصل و اساس اس  آنهم در کار نیت ب 

  .هاقهر راه از علمِ اندکِ انتان ه مربوط به بلایا و آن م دی از همان اصل اس .واق  نِودِ بهره
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