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 سیمای مکر الهی در اشعار موالنا
 ایم احمد خواجه

  زاده فرحانیمجید 

ی و نیز یکی از تعال معرفت حق م  و برجسته درصفات بسیار مهمکر الهی از  :چکیده

عنوان صفتی عرفانی است و اطالقش بر انسان بهاهمیّت در مباحث اوصاف درخور و پر

به اعتالی  رجایی که شناخت این صفت منج آید. ازآن شمار می نفسانی و رذیله به

وجه عارفان قرار گرفته بسیار مورد تگردد،  و نیز معرفت الهی می روحی و اخالقی

تحلیلی تدوین یافته، ضمن بررسی مکر در این پژوهش که با روشی توصیفی است.

آن در  های عارفانۀ انی، به بررسی جنبههای مختلف عرف الهی در قرآن و سنّت و نگرش

دهد که با وجود تأکیدی که  اشعار موالنا پرداخته شده است. این بررسی نشان می

مراحل سلوک ایمن نبودن از مکر الهی درهمۀ  یش از او بر خوف واغلب عارفانِ پ

دارند، اما نگرش موالنا تاحدودی با آنان متفاوت است. او معتقد است سالک به 

رو شود. ازاین اش فانی می صفات نفسانی کمک جذبه و عنایت حق، در مقام فنا، از

قام حفظ و امنیت نائل مکر او که صفتی نفسانی است، در مکر حق فانی شده و به م

گوید. در این  گردد. همچنین او از مکری عاشقانه در ساحت عشق سخن می می

عنوان صفت معشوق، برای عاشق زیبنده  رب الهی است؛ مکر بهساحت که نهایت ق

 گردد.  تلقّی گردیده و خوف از او زائل می

 فنا، عشق مکر الهی، موالنا، امن، خوف، :هاواژهکلید

                                                 
دانشگاه حکیم سبزواری زبان و ادبیات فارسیرشته  استادیار                     e-mail:khajehim@yahoo.com   

 نویسنده مسئول( دانشگاه حکیم سبزواری زبان و ادبیات فارسیدانشجوی( 
e-mail:farhanizadeh.majid@gmail.com          

 16/5/1397؛ 28/1/1397 . دریافت مقاله:مقاله علمی پژوهشی است
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 مقدمه:
نگرش عرفانی مورد توجه بوده؛  اهمیت درعنوان یکی ازصفات برجسته و پرهمواره مکر به

ز مکر الهی در باطن سالک ق خوف امقام قرب الهی وابسته به تحقکه نزد عارفان نیل به  طوری به

ت است. اگر شناسی بسیار حائز اهمیالهی از دیدگاه توحیدی و معرفت رو مفهوم مکراست. ازاین

شرح کلمات و  رسایل جنیدو  فتوحات مکّیهنظر از چند کتاب عرفانی مانند  صرف –این مفهوم چه 
اما به دلیل جایگاه  صوفیه، استعمال نشده، های باصورت اصطالح مستقلی در کتبه  - ... و بابا طاهر

آثار عرفانی، به شکل وابسته به اصطالحات دیگر، و نیز در ضمن  ت فراوانش در بیشترویژه و اهمی

 کار رفته است.  موضوعات مختلف به

ای  نحو برجسته ا بهه ند که سیمای مکر الهی در آنهست ازجمله آثاری غزلیات شمسو  مثنوی

یت از ای از کاربرد این مفهوم در اشعار موالنا، حکا نمود یافته است. همچنین بسامد قابل توجه

 جایگاه شامخ آن در نظام فکری این شاعر عارف دارد. 

های تعلیمی و اخالقی مکر او به جنبه  هنخست توج پردازد:موالنا از دو منظر به مفهوم مکر می

است. در این رویکرد او ضمن تبیین انواع مکر بشری، تأکید بر مکر محمود و پرهیز از مذموم دارد. 

پردازد؛ ازقبیل مکر  با توجه به معارف قرآنی، به انواع مکر الهی میالهی  همچنین درخصوص مکر

جانب حق بر انسان است، پیش از آنکه جرمی مرتکب شود و واسطه که مکری از  ابتدایی و بی

واسطه،  چنین موالنا به مکر ثانویّه یا باگیرد. هم سبب ایمن بودن انسان از مکر حق به او تعلّق می به

های الهی نظیر:  ورزد. سپس به ویژگی در واکنش و پاسخ به مکر بشر، تأکید می یعنی مکر خداوند

 پردازد.  می« حق در لطف و قهر پنهان بودن مکر»و « استدراج»

 های عرفانی و عاشقانۀ مکر که حاصل ادراک و تجربۀ ه بر جنبهازسویی دیگر موالنا عنایتی ویژ

با رویکرد نخست متفاوت است، به پیوند و درهم  شهودی اوست، دارد. او در این رویکرد که کامالً

های عرفانی مکر از منظر عاشقی و معشوقی اشاره دارد. با این توصیف، تنیدگی مکر با عشق و جنبه

ن مقام تجارب عرفانی او در غزلیات، حاکی از زیبندگی و شیرینی مکرورزی عاشقانه در واالتری

داند. این صفت که در  مکرورزی معشوق می رو این ساحت را شایستۀ ، ازاینقرب و وصال است

 گردد. ساحت عشق استحاله یافته، گاه بر عاشق نیز مجاز می
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نظیر: سکر، شایان ذکر است که مکر با این رویکرد، پیرامون مفاهیم و اصطالحاتی عرفانی 

 گردد.  اهلل و... تفسیر می فیعنایت و  جذبه، فنای در عشق، فنای 

اشعار  بررسیبر   عالوه تحلیلی است که در آن تالش شده ی توصیفینگارش حاضر، پژوهش

ر معنای لغوی و از تدقیق د پس ، لبامط  فهم  و سهولت  مصادیق  ای پاره  تحلیل  جهت  به ،موالنا

جو کرده، سپس به کندوکاو نظریات عارفان و بحث را در کتاب و سنّت جست اصطالحی، پیشینۀ

 است.پیش از او در آثار کهن عرفان اسالمی پرداخته 

و « ترک مکر» موالنا، از قبیل ده در اندیشۀش به وجود عناصر متناقض در دو رویکرد یاد  با توجه

ر ت به سخت ، تاحدودی منجر «لذّت از مکر الهی»و « ترس از مکر الهی»و همچنین « مکرورزی»

ون آن در آثار او گردیده است؛ شدن معرفت مکر و دشوار شدن فهم درست از شئون گوناگ

لحاظ پژوهش  ها و واکاوی زوایای مختلف آن بهله و تحلیل پیچیدگیکندوکاو در این مسئرو  ازاین

  بسیار درخور عنایت است.

نیز تحلیلِ نسبت  های گوناگون مکر الهی و آن است تا ضمن پرداختن به جنبهاین پژوهش بر 

خوف و لذّت از »و « ورزی ترک مکر و مکر»ویکردهای متناقض: آن با عشق، و همچنین بررسی ر

معرفتی او را دربارۀ مکر کشف کرده، نگرشی برجسته از او ارائه  در اشعار موالنا، انگارۀ« الهی مکر

های فهم  شدن دشواریداشته، به مرتفع  بررست و صحیح این صفت عرفانی را دردهد که شناخت د

 موضوع مزبور کمک کند.

بیشتر از منظر علوم قرآنی و ای صورت گرفته با موضوع یاد شده هشایان ذکر است که پژوهش

سنت  ؛های الهی در قرآن کریم آشنایی با سنت»ۀ توان به مقال است. ازجمله می شده روایی انجام

رآن با توجه به اصل عدم ترادف در ق «کید»واژگان بررسی »؛ و نیز (1391)فا اثر جعفر و« استدراج

نگارش نسرین « مکر و چگونگی انتساب آن به خداوند» ۀ؛ و مقال(1394)فاطمه ژیان  ۀنوشت «مکر

ادبیات عرفانی با  ای در حوزۀ توان به مقاله ین میهمچن اشاره کرد. (1394) اشتیاقی و محمد شریفی

پور و نسرین  کاظم یوسف محمدبه قلم  «مثنویأویل آن در معانی خوف و رجا در قرآن و ت»عنوان 

 نگارش« از نگاه موالنا یاستبداد ۀجامع در رنگین و مکر یرفتارشناس» زین و (1393)پور  کریم

های  جنبه تفسیر پژوهش این. کرد اشاره (1389)زاده  قاسم یدعلیس زاده و نیحس غالم نیحس غالم
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 سایر از را آن و دهد می نشان موالنا در اشعارش مختصّ معرفتی عنوان نظرگاه را به مکر عاشقانۀ

 سازد. می متمایز عرفانی آثار در موجود های انگاره

 عریف لغوی و اصطالحی مکرت .1

: 5ج : ق1409 )فراهیدی، شود چه در دل پنهان میاندیشی در نهان و خالف آن چاره معنای مکر در لغت به

 معنای بههمچنین  .(798: 2ج :م1988درید،  )ابن مَکور و مَکّار است ماکر وو دارای صفاتی چون  (370

و نیز هنگامی است که با حیله و نیرنگ کسى . (183: 5ج ،ق1414منظور،  )ابنپنهانی است  نیرنگ و حیلۀ

آن قصد کار  است: نخست مکر نیکو که به وسیلۀگونه صدش دور سازند و بازگردانند و دورا از مق

 :ق1412، راغب اصفهانى)ای شود. دوم مکر ناپسند که کسى قصد کار مذمومی را داشته باشد  پسندیده

 ،1361اصفهانی،  )بانو امیندانند  ای مکر را تدبیر لطیف تعبیر کرده و آن را سعى در فساد می عده (.772

داند معرفی  ه دیگری از جایی که نمیبرخی نیز آن را تدبیر و تقدیر برای آسیب رساندن ب .(124: 3 ج

 (.155: 11ج :ق1430)مصطفوی، اند کرده

ها همراه با مخالفت و باقی  مکر از جانب خدا عبارت از در پی آمدن نعمت ،اما در اصطالح

آشکار کردن کرامت . نیز (741: 1383؛ سجادی،100: 1370،ی)جرجانادب است  ءن حال با وجود سوماند

داند  که نمی کوشش و جهد و همچنین نسبت یافتن مکروه به بنده ازجاییسبب  است نه به
 (.100: 1370،ی)جرجان

 کر در قرآن .  م1 .1

ه، کید و استدراج اشاره دارد. در قرآن آیات فراوانی است که به مکر و مترادفاتش ازقبیل خدع

یا ثانویه، دوم مکر گونه مشهود است: نخست مکر باواسطه کلی مکر الهی در قرآن به دوطور به

پذیرد که  مکر باواسطه که بسامد آن در قرآن زیاد است، هنگامی صورت می واسطه یا ابتدایی. بی

دوم باشد. یعنى نخست مکر کفّار و بدکاران در حقّ دین و پیامبران  ۀانتساب مکر به خدا در مرتب

مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ  وَ»: هآی همچون ؛الهی صورت بندد، سپس مکر خدا بر آنان جاری گردد

  .(54آل عمران:) « خَيْرُ الْماكِرِينَ

گیرد.  علّق میاما مکر آغازین مکری الهی است که ظاهراً پیش از ارتکاب فرد به گناه، به او ت

. اگرچه صدور مکر (99: )اعراف «الْخاسِرُونَلََّا الْقَوْمُ فَال يَأْمَنُ مَكْرَ اللََّهِ إ أَ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللََّهِ»: نظیر آیه
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ساس تعلق ا واسطه ازسوی خدا برکسی که معصیتی نکرده باشد، قطعاً محال است. براین ابتدایى و بی

 سبب پندار ایمن بودنش از مکر خدا است که: مکر ابتدایی بر آدمی به

ح در حقیقت خود مکرى است از خداى تعالى که دنبالش عذاب است، پس صحی
ن هم مکر شا ند، زیرا همان ایمنىا است گفته شود: مردم ایمن از مکر خدا زیانکاران

 (.256و 255: 8ج :1374 )طباطبایی، خدا است

لحاظ ماهوی داخل در مکر  صوری دارد و به جنبۀ واسطه و ابتدایی، تنها مکر بی هدر نتیج

 باواسطه است.

بر معانی متفاوتی شایان ذکر است که مکر الهی در قرآن با توجه به قرار گرفتن در آیات گوناگون، 

 کنند: داللت می

 راف و آگاهیاش.  1.1.1

 « وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ» : که در آیه نانمعنای آگاهی و تدبیر است. چ گاه به

خواستند حضرت است که مین حیله و مکر مشرکا« يَمْكُرُونَ»نمود یافته، مراد از  (30:األنفال)

تدبیر خداوند است که آن حضرت را مأمور به هجرت « يَمْكُرُ اللَّهُ»را بکشند و مراد از )ص( رسول

 نمود.

 . عذاب2. 1. 1

کار رفته   آن بهعنوان جزای مکر و مکافات  است که به گاهی مکر در معنای غضب و عذاب الهی

وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْراً وَ هُمْ ال »که در آیاتى چون:  . چنان(107: 1387)گلستانه،  است

ف کافران است از اطاعت مقصود از مکر نخست، سرپیچی و انحرا(. 50-51 :نمل) «...يَشْعُرُونَ

 که مکر خدا نتیجۀ کفار است. چنان و مقصود از مکر الهی، هالکت و عذاب )ع(حضرت صالح

 ها است.طبیعى مکر آن

 . استدراج3. 1. 1

 امین )بانواست و معنى استدراج ناگاه گرفتن است تعالی بر بندگان استدراج گاهی نیز مکر حق

غافل خود که ناگهان او را  ه است به فرصت دادن خدا به بندۀکنایه و اشار (124 :3 ، ج1371اصفهانی، 

لِيَمْكُرُوا فِيها » که برخی آیات نظیر:  . چنان(340: 1 ج :1364 )مجلسی،دهد  به چنگال کیفر خود قرار می
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خداوند هنگام مکر به همان  بدان اشاره دارد. درواقع (123: )انعام «مْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ...وَ ما يَ

داند، اما عین بدبختى است و خودش  من خدا آن را سعادت خود مىکند که دش چیزهایى مکر مى

 .(48: 4 ، ج1374)طباطبایی، فهمد  نمى

 مکر الهی در روایات .2.1

جایگاه  وجود دارد که نشان از عظمت  )ع(ها در رفتار و سخن معصومین روایتبرخی احادیث و 

گریستند،  ه از خوف الهی میو جبرئیل ک ()صپیامبر اسالمنظیر حکایتمکر الهی در نزد آنان است.

تان نمودم. ایشان پاسخ  که ایمن  گریید، درحالی تعالى به آن دو وحى کرد که چرا مى رو حق ازاین

 .(30: 13، جتا بی )غزالی،کسی از مکرت ایمن گردد  دادند: چه

 د:نفرمای می در نکوهش آرزوهای دنیایی و مکر نهفته در آن )ع(همچنین سخن امیرالمومنین على

 .(514: ق1410)تمیمى آمدى، سازد را تباه و نابود می عملبسا کسى که به آرزو فریب خورده،  چه

  ایشان، انسان دانا و آگاه: عقیدۀ به

ها را از آسایش و راحتى از  کسى است که مردم را از رحمت خدا ناامید نکند و آن
: 5ج : ق1417 )بحرانی، ایمن نسازد  از مکر و کیفر الهى طرف خدا مأیوس نگرداند، و

484.) 

 کند: مکر خداوند را در شدّت خفا و پنهانی توصیف می)ع( امام صادق

تر است از رفتن مورچه، در سنگ سیاه، به شب  در بنده نهان -جلّعزّو -مکر خداى 
 (.93: ق1426 ؛ بغدادی،16: 1391)عطار، تاریک

 مکر الهی در کالم عارفان .3.1

مفهوم مکر الهی و  بارۀراوانی از نظرات عارفان درآثار عرفانی پیش از موالنا، شواهد ف در

یک از آنان به توان نتیجه گرفت که هرشود. با توجه به سخنان ایشان، میدیده میهای آن  ویژگی

 توجه دارند.فراخور تجارب عرفانی گوناگونشان، به وجوه متنوعی از مکر الهی 

کلی برخی اهل عرفان طور خصوص مکر ابتدایی خداوند است. بهسخنان آنان، در البته معموالً

الهی باشند.  یچه از اولیاپذیر نیست؛ اگر کس امکان الهی برای هیچ معتقدند که ایمن گشتن از مکر

الهی برای اولیای حق میسَر  ن گشتن از مکر در مقام عشق و جذبۀاما برخی دیگر معتقدند که ایم

 گردد. می
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. (294 :1391 عطار،)داند  می« کورى از عیوب نفس»عنای م سقطی مکر را با لفظ استدراج به سریّ

 اهلل از مکر الهی گوید:  اولیا ترس و ایمن نبودن بارۀاو در

ها بسیار بود و بر هر درختى مرغى باشد،  در بوستان شود که اندرو درخت  اگر کسى
که آن مکر است آن اللّه. اگر نترسد  صیح گویند: السّالم علیک یا ولىّهمه به زبانى ف

.(232: 7، ج1371؛ میبدی،  632: 1374)قشیری،  مرد ممکور بود

الخوف من المكر فرط »برای سالک ممکن نیست: جنید معتقد است اساساً ایمن بودن از مکر 

  (.185: ق1426 )بغدادی، «دائم إلى األبد

که ایمن بودن مرید از مکر  چناناو در ایمن نبودن از مکر میان مرید با عارف تفاوت قائل است. 

: ق1426 ؛ بغدادی،389 :1391 عطار،)داند  گناهان کبیره و ایمن بودن واصل از مکر را کفر می ءرا جز

از  گشتن منیا به وجود کرامت و خرق عادت نیز منجر آنند که برخی از عارفان چون جنید بر .(186

 که جنید گوید:  گردد. چنان ی نمیمکر اله
کند و اشارات  رود، و وهم او را در این تصدیق مى رود و در هوا مى کسى بر آب مى

 (. 389 :1391 عطار،) این همه مکر بود کسى را که داند کند. او را در این تصحیح مى

او معتقد است فهم مکر از  به نظر ابوالحسن نوری تأکید بر دشواری شناخت مکر دارد.

همچنین به نظر او جز عارف  . یابند کمی بدان راه نمی  عدّۀ جز که  جایی هاست، تا ترین فهم دقیق

 برد می سر  کند، چون او در شوق و سوزش از آتش عشق به واصل کسی مکر را درک نمی

 .(169 :ق1428 دیلمی،، 156 :م2007 القضات، )عین
 ترس از را تصوّف ما»کند:  شبلی نیز از سهمناک بودن مکر الهی در راه سلوک حکایت می

های  استدراج در نعمت به نظر شبلى .«بود مکر سراسرش تصوّف که یدرحال م،یدیبرگز یاله مکر

های  رو مکر در نعمت ازاین. (39: 4ج ،1371)میبدی، های باطن جاری است  ظاهر و مکر در نعمت

 عطار،) «مکر شش طاعتىاست، و در زیر هر  مکردر زیر هر نعمتى سه » که: بیشتر است. چنانباطنی 

1391: 553 .)

 داند: مستملی بخاری ایمنی از مکر الهی را حتی برای اولیا نیز جایز نمی
 و هرکه ایمن شود ولى نیست ولى است از مکر ورا ایمنى نیست؛ هرکه به حقیقت

 (. 1028: 3، ج1363 )مستملی بخاری،

 داند: نشان مکر می س با قرب را همقشیری حتی رؤیت و ان
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رؤیت قرب حجاب بود از قرب، هرکس کى خویشتن را محلّى داند او فریفته بود زیرا 
ها است و  همه انس بود که حق سبحانه تعالى ورای مکرکه مؤانست به قرب او نشان 

 .(126 :1374)قشیری،  مواضع حقیقت دهشت و محو واجب کند

 ترس نداشتنشود را  ایمن بودن از مکر خدا که سبب هالک انسان میهای  یکی از نشانه غزالی

او هنگامی که ترس و پرهیز از قضای ازلی، در آدمی زائل شده و  عقیدۀ داند. به از قضای ازلی می

ب کبر و سبمکر الهی است که موجب  گاه پایان عمرش آشکار گردد، این نهایت امنیت از آن

  .(56: 11، جتا بی )غزالی، امنیت است و امنیت، کشنده است هالک است. بنابراین کبر نشانۀ

 القضات عین ای بر ایمن نبودن از مکر الهی در مشیّت ازلی دارد ویژه  دیگر عارفانی که توجه از

 : که گوید است. چنان
ب سعادت مسلّط ترسم و جاى ترس است از مکر قدر. بر یکى اسبا اى دوست مى

د مسلّط کننکنند تا مضطر گردد در سلوک راه سعادت ... و بر دیگرى اسباب شقاوت 
 (.103: 1341، القضات عین) تا مضطر شود در سلوک راه شقاوت

الی ندانسته؛ تنها عنایت و کشش را از مکر خ برخی از عارفان چون میبدی و سمعانی کوشش بی

 :دانند حق را سبب ایمنی از مکر الهی می جذبۀ
خلیل مرید است و حبیب مراد. مرید خواهنده، و مراد خواسته، مرید رونده و مراد 
ربوده، مرید بر مقام خدمت در روش خود، مراد بر بساط صحبت در کشش حق، او 

 .(367: 1، ج1371 ،یبدی)م نباشدکه در روش خود بود راه او از مکر خالى 

 نیز:

بدرقه طلب او. حقّا و حقّا که طلب طالبان عین  به سرادقات جالل وى کى رسیم بى ما
 ی،)سمعان مکر است، و قصد قاصدان و سلوک عبادت متعبّدان مجرّد صورت است

1384 :308.) 

اند، احساس ایمن  سبب فعل گناه، گرفتار مکر نهان الهی شده سنایی معتقد است کسانی که به

 ند:ا کنند و از این امر ناآگاه میبودن از مکر حق 

     تو نشاید بود  مکر ایمن از

 کس بود که وى آگاه  ایمن آن
                                  

 طاعت و معصیت ندارد سود 

   فعل گناه  هتو ب مکر نبود از
 (153 :1383)سنایی،                            
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اند، مصون  اهل یقین که با مشاهدۀ قلبی، به دیدار حق نائل آمدهخاصّان از  به نظر روزبهان بقلی

 باشند: از مکر الهی می

ل یقین خواص، پرتو نور کبریاست که از ذات حق بر جان عاشق متجلّى شود. دیدۀ د
خوانند. آن نور خطرات مکر قدم بر « یقین»دل  رؤیت ذات بیابد؛ مشاهدۀ صفات بى

 (.119: 1366 ،شیرازی )بقلی اردد

عطار معتقد است ایمن نبودن جان سالک از مکر الهی موجب فریفته نگشتن و منحرف نشدن از 

 گردد. راه عشق می

     نگردد  فریفته  هیچ تا

  چون پاک شد از دو کون کلّى
                           

 ایمن نبود ز مکر جانش 

  آیند دو کون میهمانش
 (357 :1384 عطار،)                      

 :آن است که عربی مکر در نظرگاه ابن
شود و  کند، وگاهی عمل روزیش می طلبد که بدان عمل را حرام می بنده علمی را می

-531: 2تا، ج ؛ نیز رک بی534: 9، ج1385عربی،  )ابن کند در آن اخالص را حرام می

529). 

 او برای مکر سه مرتبه قائل است: 

نگام ها همراه با مخالفت بنده و زوال آن ه پی آمدن نعمت نخست مکر عوام که پی در
از او ادبی است که  ءص که ابقای حال بنده، با وجود سودوم مکر خوا .موافقات است

الخاص که اظهار کرامات و خرق عادات بدون امر و  سوم مکر خاصزند.  سر می
 (.536 -539: 9، ج1385عربی،  )ابن ان آن استحدّی که میز

 عربی سالمتی و رهایی از مکر:  ابن عقیدۀ به

خیر کند و از  کس را که خداوند ارادۀت، پس هربه میزان مشروع استنها در علم 
گذارد،  ش فرو نمیشرارت مکر محفوظش دارد، میزان شرع را از دستش و شهود حال

 (.535: 9، ج1385عربی،  )ابن و محفوظ است این حالت معصوم

 در اشعار موالنا. بازتاب مکر الهی 2
 در که است قدری به آن عرفانی و تعلیمی های الهی و جنبه مکر مفهوم اهمیت چه مسلّم است،آن

است.  بوده او از پیش بیشتر عارفان مورد عنایت پیش از موالنا انعکاس داشته و عرفانی آثار بیشتر
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مباحث  .باشد می مشهود یگیر قدر چشم شده در اشعار موالنا بهیاد مفهوم پرواضح است که بازتاب

از: مکر بشری )نکوهیده و پسندیده(، مکر الهی )ابتدایی، ثانویه(،  است اصلی این بخش عبارت

های مکر در ساحت عشق )فنای مکر  های مکر )استدراج، لطف و مکر خفی( و ویژگی ویژگی

 بارۀمولوی دراست دیدگاه  محب در مکر محبوب، لذت رؤیت مکر محبوب( است. گفتنی 

اما در بیان است، بر قرآن و نگرش اسالمی  اخالقی از شناخت مکر الهی، مبتنیهای تعلیمی و  جنبه

های ذوقی و عرفانی خویش  بیشتر تکیه بر دریافتموالنا های عاشقانه از شناخت مکر الهی،  ویژگی

 دارد.

 انسان . مکر1. 2

ای نکوهیده که نکبت و  مکر و حیلهگونه است. نخست مکر از جانب انسان به دودر نظر موالنا 

ای پسندیده که در مسیر سلوک انسان به حق،  آورد؛ دوم مکر و حیله بدبختی را برای انسان به بار می

 گشاست. راه

 . مکر مذموم1. 1. 2

رو او همواره آدمی را از مکر و  نفس است، ازاین از منظر مولوی همان مکر و حیلۀ مکر نکوهیده

 :الهى ندارند عشق مکّاران، راهى به حریمارد و معتقد است که د حلیه برحذر می

 بند سخت لعب معکوس است و فرزین

     بر خیال و حیله کم تن تار را
                                                         

 حیله کم کن کار اقبال است و بخت 

 ار راره کم دهد مکّ که غنىّ
 (468تا  467،  5)مثنوی،  د                         

 . مکر محمود2. 1. 2

 شود: گاه نیز موالنا برای بندگی و رهایی آدمی از نفس متوسل به مکر محمود می

 مکر کن در راه نیکو خدمتى

   مکر کن تا وارهى از مکر خود

  ترین بنده شوى مکر کن تا کم
                                              

 تىت یابى اندر امّتا نبوّ 

 مکر کن تا فرد گردى از جسد

  در کمى رفتى خداونده شوى
 (471تا  469،  5مثنوی،  د)                     

خدمتی و در راه نیکو داند که صرفا بنابراین او هنگامی مکر را بر سالک راه حقیقت پسندیده می

 وارستگی از مکر نفس و بندگی خداوند باشد.
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 . مکر الهی2. 2

است. نخست مکر ابتدایی و مولوی با تکیه بر معارف قرآن، از دو منظر به مکر الهی پرداخته 

واسطه و ثانویه که پس از مکر بشری کل عالم سیطره دارد؛ دوم مکر با خداوند که بر واسطۀ بی

 پذیرد. صورت می

 واسطه . مکر ابتدایی/ بی1. 2. 2

نوعی از  معتقد بر (99: اعراف) «الَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَفَال يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إ» شریفه: النا با تکیه بر آیۀمو

گامی است که آدمی گیرد و آن هن م به انسان تعلّق میاز وقوع گناه و جر پیشمکر الهی است که 

 خویش را ایمن و مصون از مکر الهی بداند.

 ز مکر حق مباش ایمن اگر صد بخت بینى تو

                        جانت ۀحق چنان تند است کز وى دیدکه مکر 
 

     سازد او هزاران نقش بازد او مکر هزاران
           

 پندار یقینى توه ها را گر ب بمال این چشم 

 ترا عرشى نماید او وگر باشى زمینى تو
 (34: 5، ج1378 )موالنا،                                        

 هائى اگر با تو بسازد او نه پندارى که مى
 (154: 7ج ،1378)موالنا،                                       

قدرت حق است و اتصافش بر بنده، اعتباری  نا، مکر صفتی است الهی و شایستۀنظر موال به 

 احساس امنیت از مکر حق بر بنده جایز نیست. بنابرایناست، 

 چه در جوال کنمترا چگونه فریبم 

     تو در جوال نگنجى و دام را بدرى
                         

 توى و چراغ هر محتال مکر که اصل 

  که دیده است که شیرى رود درون جوال
 (157: 3، ج1378)موالنا،                                     

 واسطه( . مکر ثانویه )با2. 2. 2

واسطه است که از جانب خداوند  باو   ر الهی در اشعار موالنا مکر ثانویهیکی دیگر از نمودهای مک

های  مکر حق ورای مکرها و نیرنگاو  ۀعقید پذیرد. به له با مکر بشر صورت میدر واکنش و مقاب

 است:  انسان

 غور و کران کان یکى دریاست بى

  ها گر اژدهاست ها و چاره حیله
                      

 

 

 دریاها چو سیلى پیش آنجمله 

 ها جمله الست پیش إال اللَّه آن
 (969تا  968، 3مثنوی، د)                         
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کرانی است و مکر مخلوقات در مقایسه با او سیلی  الهی چون دریای بی با این توصیف مکر

 ماند.   های اژدها سیمای بشر در سنجش با مکراهلل به ال می ناچیز است و نیز حیله

رو مکرش بر زائل ساختن مکر  ازاینمکرهای آدمی است؛  مکر حق، سرچشمۀ همۀ همچنین

 بشر غلبه دارد: 

 این مکرهاست ۀمکر حق سرچشم

 که سازد در دلت مکر و قیاسآن
 

 قلب بین اصبعین کبریاست 

  آتشى داند زدن اندر پالس
 ( 3517تا  3516، 6دمثنوی، )                    

دارد و بر آنان مکر  تعالی اولیا و عزیزانش را از مکر مکّاران در امان می بنا به نظر موالنا، حق

مفهوم، از برخی از روایات و حکایات قرآن الهام گرفته است. کند. موالنا در پرداختن به این  می

انعکاس  مثنویدر  ()صمکر خداوند بر کافران برای در امان ماندن پیامبر اسالم غلبۀ که ماجرای چنان

 دارد: بیان می ()صخداوند در خطاب به حضرت رسولیافته و موالنا در آن از زبان 

   قینهین روان کن اى امام المتّ

وکه در مکر تو دارد دل گرهر 

   ها نهم بر سر کوریش کوری

 ها از نور من افروختند عقل
 

 این خیال اندیشگان را تا یقین 

 گردنش را من زنم تو شاد رو

 او شکر پندارد و زهرش دهم

 مکرها از مکر من آموختند 
 (1476تا  1473، 4)مثنوی، د                     

کند، داستان حضرت  اشاره می الهی بر مکر اهل کفر مکر در آن بر غلبۀت دیگر که موالنا روای

بین بردن دشمن و حفظ فرعون برای از  دارد که حیلۀ است. او اظهار می و فرعون )ع(موسی

سبب مکر الهی موسی از مکر فرعون در امان  گناه شد، اما به کشتن کودکان بی بهحکومتش منجر

نیرنگش به امر خدا از دریافت این حقیقت کور  شد و فرعون با همۀفرعون بالنده ماند و در منزل 

 بود. 

  کشت او برون صد هزاران طفل مى

 د جنینبُکشت هر جا  از جنون مى

     اژدها بد مکر فرعون عنود

    تر آمد پدید لیک از او فرعون

 موسى اندر صدر خانه در درون 

   دوربیناز حیل آن کورچشم 

 بود  خورده را  جهان  شاهان مکر

 هم ورا هم مکر او را در کشید
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 اژدها بود و عصا شد اژدها
 

 این بخورد آن را به توفیق خدا
 (966تا  962،  3، دثنوی)م                    

 های مکر الهی: . ویژگی3. 2

 . استدراج1. 3. 2

 :که است آن  شود. استدراج گاه مکر الهی با لفظ استدراج مطرح می
 خویش طغیان و کفر در بدکار شخص شود، گرفته درجه درجه و تدریج بهشخص 
تدریج استعداد هدایت را از  خبر است که به ولى بى است، کامرانى و لذّت مشغول

 رود تا باالخره فرصت از دستش می شود تر می دهد و عمرش کوتاه و کوتاه دست می
  .(335: 2، ج1371ی، )قرش

ق عادتی است که از غیر مسلمان و یا کافر و مشرک سر زند و از نوع اما نزد برخی عارفان خوار

 (.195: 1، ج1376 )گوهرین،مکر و فریب است 

گردد؛ اگرچه آن چیز  چیز غیر از حق، موجب هالکت تدریجی سالک میموالنا هر عقیدۀ به

 تخت و تاج پادشاهی باشد.

 تست  استدراج چه غیر اوستهر
 

 تاج تستچه تخت و ملک تست و گر 
 (508، 3)مثنوی، د                                       

که آن دو در عالم  آشکار است. چنان ماروت هاروت و  در حکایت مثنوی نمود استدراج در

وصال حق بودند. اما  معنا از فرشتگان مقرّب الهی بوده و در عالم معنا مأوا داشتند و سرمست از

تعالی گفتند: اگر  و کمالی که یافتند، دچار تکبّر و خودبینی شدند و به حقسبب کرامات  تدریج به به

سبب این گستاخی و غرور  شدیم؛ لذا به تکب چنین گناهی نمیما به جای آدم بودیم، هرگز مر

 دچار استدراج شدند



ودوم بیست م/ شمارهسال یازدهفصلنامه/ هشنامه عرفان / دو ژوپ                                                          102

   از تماشاى اله بودند  مست

 مست بودند و رهیده از کمند

  یک کمین و امتحان در راه بود

 کردشان زیر و زبر امتحان مى

 میدان به پیش او یکیست خندق و
 

 ...هاى استدراج شاه وز عجایب 

 زدند هوى عاشقانه مىو هاى

 ربود که را مى ،صرصرش چون کاه

 ها خبر کى بود سرمست را ز این

 ت سمسلکی خوش او پیش خندق و چاه
 (807تا  801، 3)مثنوی، د                                  

رو خداوند آنان را مورد آزمایش قراد داد و راهی دنیا کرد و آنان که مست غرور از  این از

انده و دچار ها پوش قدرت خویش بودند، غافل از کراهت عملشان شدند و خداوند حقیقت را از آن

و مرتکب  بودهچاله ن از راه هموار سبب کوری باطن قادر به تشخیص رو به شان کرد. ازاین استدراج

 ها را بر باد داد. های آن عبادت امتحان الهی مانند باد صرصر همۀفساد شدند و 

 . نهان بودن مکر حق در لطف و قهر 2. 3. 2

فش گریزند و به لط طبع از قهر خداوند می لطف و قهر حق برای همه آشکار است و آدمیان به

ها را در قهر پنهان کرده  ها را در لطف و لطفای است که قهر گونه آویزند. اما سنت الهی به درمی

: )هود «لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» باژگونه و مکر و تلبیس الهی است تا به حکم:  لعباست. این امر 

 اهل بصیرت و تمییز از ظاهربینان و نااهالن جدا گردند. (7

ت درویشی از کشد. در این حکای تصویر میزیبایی به  را به  موالنا در حکایتی نغز این لطیفه

چون دانسته، اما برای  پرسد. او نیز توصیف حق را بی دیدار و رؤیت می درویش دیگر در بارۀ

که سوی چپش  تعالی را دیدم درحالی وصف که حق زند. بدین ه ذهن، مثالی مختصر میتقریب ب

آویختند و گروهی نیز  میآتش  هولناک و سوی راستش جوی کوثر بود.گروهی به آتش دست 

 شتافتند.  سوی جوی کوثر می

رفت،  باژگونه بود. زیرا هرکس که به سمت راست و آب زالل می  لعباما در این کار حیله و 

رفت، از میان آب و سوی یمین سر  آورد و هرکس که سوی چپ و آتش می سر از آتش درمی

 آورد: درمی
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 گفت درویشى به درویشى که تو

 دیدم اما بهر قال چون گفت بى

   دیدمش سوى چپ او آذرى

                                               سوز آتشى سوى چپش بس جهان

 سوى آن آتش گروهى برده دست
 

 چون بدیدى حضرت حق را بگو 

 باز گویم مختصر آن را مثال

 سوى دست راست جوى کوثرى

 سوى دست راستش جوى خوشى

 شاد و مستبهر آن کوثر گروهى 
 (424تا  420: 5)مثنوی، د                            

و   ندختگری از لطف پوشیده در قهر مىکه طالب لذّت نقد بودند، سبب آن بهعموم مردم رو  ایناز

 آوردند: قهر پوشیده در لطف پناه می به

    کرده ذوق نقد را معبود خلق

  صف از حرص و شتا صف جوق و جوق 
 

  زین لعب مغبون بود خلقالجرم  

 محترز ز آتش گریزان سوى آب
 (432تا  433:  5)مثنوی، د                        

کند تا انسان را  کارى مى وارونه در نشان دادن قهر و لطف، جهت بدان خداوندموالنا  عقیدۀ به

 :بیازماید

 جلیل این چنین لعب آمد از ربّ

 اند آتشى را شکل آبى داده
 

 ببینى کیست از آل خلیلتا  

 اند اى بگشاده و اندر آتش چشمه
 (445تا  444، 5)مثنوی، د                       

لطف، تنها کار عارفان و  نظر موالنا، شناخت لطف در جامۀ قهر و قهر در جامۀ بنابراین طبق

 اولیای الهی است و سهم دیگران از این شناخت تنها گمانی باطل است.

 لطف داند هر کسى قهر را از

 لیک لطفى قهر در پنهان شده

  کم کسى داند مگر ربانیى
 

  نادان یا خسى  خواه دانا  خواه 

  یا که قهرى در دل لطف آمده

 جانیى کش بود در دل محکّ
 (1509تا  1506، 3)مثنوی، د                   

عارفان دارد.  هایی با برخی از مشابهتاهلل،  دیدگاه موالنا درخصوص تمییز لطف از مکر نزد اهل

جنید طریق صوفیه از مکر خالی نیست؛ اما مکر در میانشان آشکار است و اهل این  عقیدۀ که به چنان
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و نیز  (185 :ق1426 )بغدادی، اند ترین مردم طریق بر آن اشراف و بصیرت دارند؛ زیرا آنان از زیرک

 گوید:  سخن خرقانی که 

 :1391 )عطار، ف کرد و لطف خدا چون مکر خدا بوداولیای خویش لطخداى تعالى به 

 (.66 :1363مینوی، ؛ 603
ناک  سوى لطف پوشیده در قهر و آب آتش بهوار  ابراهیم ،عشاق الهى رو مقرّبان و ازاین

 روند: مى

 ام فرعون کایم سوى نیل من نى

  معین ءنیست آتش هست آن ما
 

 روم من چون خلیل سوى آتش مى 

 آتشین  آب مکر از دگر  آن و
 (454تا  453:  5مثنوی، د)                               

 مکر در ساحت عشق الهی. 4. 2

اساس، مفهوم  شود. براین مکر الهی از منظر مولوی پرداخته می ۀهای عاشقان در این بخش به ویژگی

های تعلیمی آن دارد و از دو  مکر در ساحت عشق و لقای الهی رویکردی متفاوتی نسبت به جنبه

 منظر مورد نظر است: نخست فنای مکر محب در مکر محبوب و دوم لذّت رؤیت مکر الهی. 

  .  فنای مکرمحب درساحت عشق1. 4. 2
موالنا مکر  رو ازاین به قرب خداوند است؛ جویی محب برای رسیدن معنای تدبیر و چاره گاه مکر به

 نایت و جذبۀفایده دانسته و معتقد است که تنها ع و تدبیر محب را برای نیل به محبوب، بی و حیله

اهلل  و فنای فیرساند. این امر تنها با مرگ ارادی  اهلل میءاست که محب را به مقام قرب و لقاحق 

کفر رو مکر و تدبیر محب نشان از هستی بشری بوده و در سنّت الهی عین  گردد. ازاین حاصل می

 موالنا تأکید بر ترک مکر و تدبیر،  و توسل به جذبه و عنایت الهی دارد. است؛ و

 عنایت به بود ه زآننیم ذرّ

 امیر  اى گیر  خویشتن مکر  ترک

 معدود نیست ۀقدر حیل هاین ب
 

 که ز تدبیر خرد سیصد رصد 

 پیش عنایت خوش بمیرپا بکش 

 زین حیل تا تو نمیرى سود نیست
 (3798تا  3796: 6)مثنوی،  د                          

و نیز  (185: ق1426 )بغدادی،« و ما أمن المكر إال هالك»گوید:  که جنید در این باره می نچنا

 گوید:  قشیری 



 105                                                                                                                   سیمای مکر الهی در اشعار موالنا
 

چون ولىّ اگر گویند خوف مکر از دل ولىّ زائل شود جواب آن است که 
بود به حال، از احساس خویش، وى مستهلک  2ود از شاهد خویش مختطفب1مصطلم

  .(633 :1374)قشیری،   د و خوف از حاضران بود با ایشانبود در آنچه بر وى مستولى بو

گردد، لذا طبق  صفات نفسانی سالک در حق فانی می اهلل، همۀ که در مقام فنای فینبا توجه به ای

گردد و محب از هستی مجازی و  نظرگاه موالنا صفت مکر بنده نیز در صفت مکر رب فانی می

گردد. و این جایگاه، محل حفظ و  بشری خویش خالصی یافته و در مقام بقای باهلل، مملو از حق می

 امن از مکر الهی است.

 بهل خود مکر و  بین را  حق مکر

 چون که مکرت شد فناى مکر رب

 آن کمین باشد بقا ۀکه کمین

 

 اى ز مکرش مکر مکاران خجل 

 العجببو3گشایى یک کمینىبر

 تا ابد اندر عروج و ارتقا
 (497تا  495، 5)مثنوی،  د                             

 پروردگار از حاصل جاودانگی و حق به بقای فانی شدن، رسیدن به مقام بهرۀ ترین بنابراین کم

  (.236: 6، ج1370 ،موالنا) جاودانه است

 . لذّت رؤیت مکر الهی در ساحت عشق2. 4. 2

دیگری از مکر در غزلیّات موالنا جریان دارد که در ساحت عشق الهی تجلّی یافته و بسیار  گونۀ

ی نموده و با پذیر است. حضرت حق در این ساحت در مقام معشوق بر عاشق رو گوارا و دل

ق و مالزم با حسن و ناز و اوصافی نظیر مکر و افسون و دغلی نمود یافته؛ این صفات ضروری معشو

که افزونی تجلّی این صفت  بخش است؛ تاجایی اوست. صفاتی که برای عاشق زیبا و لذت کرشمۀ

 را از معشوق تمنّا و درخواست دارد.

 آن دل که توبه کرد ز عشقش ستیر شد


 ى رایدر آموخته هر جائ مکر اى


  دوست شنیدن گرفت باز مکر فسون وا
 (72: 3، ج1378 )موالنا،                                      

 براى من درانگیز و بیا مکر یک
 (12: 8، ج1378)موالنا،                                        

پردازد.  الهی می مستانه به بیان این ویژگی از مکرپرواضح است که موالنا، با زبانی سکرآمیز و 

 4.گردد مستی و شوری که از عشق و فنای در معشوق است، حاصل می



ودوم بیست م/ شمارهسال یازدهفصلنامه/ هشنامه عرفان / دو ژوپ                                                          106

 او مکر با و  دم با  زنم  چه  من
 

 دغل بر همه پیروز شد هکو ب 

(259: 2ج ،1378)موالنا،                                  

سخنان برخی از عارفان مشابهت زیادی دارد. کسانی چون بیان این وجه از معانی مکر با 

؛ 233 :1369 ی،)سلم گشت ابوالحس نوری که گفت: اگر مکر نبود عیش وخوشی اولیا گوارا نمی

 است، کرده نام مکر لیکن است، او لطف آن»: گفت که خرقانی ابوالحسن نیز و (193: ق1426، بغدادی

المكر غذاؤنا، و هو : »که گفت و رویم (92 :1363مینوی، ؛ 619: 1391 )عطار، «نبود مکر اولیا با کرده که

 (.169 :ق1428 )دیلمی، «غواؤنا

گردد که عاشق گستاخانه با معشوق  خویشی ناشی از عشق، گاهی سبب می همچنین مستی و بی

 .سخن بگوید، از معشوق مکر بیاموزد و دربرابر او مکر نماید

 مکر بود این دل من ساده و بى

 

 هاش بدآموز شد دید دغل 
 (259: 2، ج1378)موالنا،                                 

 رو ازاین ادبی است؛ است در مشرب عرفانی موالنا، رعایت ادب در مقام فنا عین بی  گفتنی

پروایی است، با معشوق سخن  خودان ساحت عشق، به اقتضای  ادب عشق که بی سرمستان و بی

 گویند:  می

 ادبیست عشق جمله بى  ادب
 

 5عشقهم آداب  امه العشق 
 (192: 1، ج1378)موالنا،                                 

رو در ساحت فنا، شرط  قضای دوگانه و تغایر را دارد، ازاینزیرا رعایت ادب در این حال ا

 (.106 :1394 زاده،  )شمس، فرحانیشود  دوگانگی زایل می

 نتیجه:
یک از آنان به فراخور معرفت توان نتیجه گرفت که هر والنا، میعارفان پیش از مبا دقت در سخنان 

های مکر الهی  های گوناگونی از ویژگی فرد خویش، به جنبه ک عرفانی منحصربهشهودی و در

، دو از مکر الهیامنیت یا عدم امنیت  ، اهل عرفان در مواجهه با مسئلۀکلی طور اند. به توجه داشته

که برخی از آنان شناخت و معرفت  اند. چنان معتقد به عدم امنیت از مکر الهی نخست اند. دستۀ دسته

ضمن توجه  ای دانند. همچنین عده ممکن شمرده، پندار و گمان آن را مکر میامل خداوند را غیرک
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عتقدند مکر در مشمارند. شماری  بر دوام مکر برای سالک، وجود کرامات را نیز مکر بزرگ می

شدن از تر از نعمت ظاهری است. شماری دیگر احساس ایمن  مراتب سهمناک های باطنی به نعمت

رؤیت و انس با قرب را اند. گروهی پا فراتر نهاده و حتی  مکر الهی دانسته مشیّت ازلی را نیز نشانۀ

بودن از مکر الهی حتی برای در نظرگاه این دسته از عارفان، ایمن  یهررو بهدانند.  نشان مکر می  هم

این باورند که در هر شرایطی خوف از مکر الهی برای سالک  برممکن نیست و  اولیای خدا نیز

 .واجب است

دانند.  مکر الهی می دوم که شمارشان اندک است، واصالن و صاحبان یقین را ایمن از دستۀ

الهی برای اولیای حق میسّر  جذبۀن گشتن از مکر در مقام عشق و یما ندن معتقدکه برخیشا چنان

 دانند.  نیز ایمنی از مکر را  تنها در علم به میزان مشروع می از ایشان بسیار کمی عدۀ گردد. می

بعد مالحظه   توان آن را در سه عار موالنا، میبا بررسی مفهوم مکر الهی و نسبتش با آدمی در اش

 : کرد

علیمی و حکمی، ضمن تبیین انواع مکر بشری، به انواع های ت گیری از جنبه موالنا با بهره نخست:

ورزد. سپس به  واسطه تأکید می و نیز مکر ثانویّه یا با واسطه مکر الهی ازقبیل مکر ابتدایی و بی

پردازد. همچنین در این رویکرد پیوسته توصیه بر وجوب خوف و عدم  های مکر حق می ویژگی

 احساس امنیت از مکر الهی دارد.

ی تعالی در مقام فنا الهی فنای مکر بنده در مکر حق ه اعتقاد موالنا راه رهایی از مکرب دوم:

گردد. سالک  صفات نفسانی بنده ازجمله صفت مکر، در حق فانی می اهلل است. در این مقام همۀ فی

رگ رسد. به نظر موالنا فنا و م در این ساحت از خویشتن فانی شده و به مقام حفظ و امنیت الهی می

 گردد. تعالی میسّر می حق ارادی، تنها با عنایت و جذبۀ

متفاوت با   ستایش موالنا از مکر معشوق در ساحت عشق است. این رویکرد که کامالً سوم:

عارفان پیشین است، با زبانی سکرآمیز سروده شده و بیشتر تکیه بر معرفت شهودی و دریافت ذوقی 

، پس از مقام فنا و امنیت از مکر الهی . این رویکرد نو از مکرفهوم دارداو در قرائت و تفسیر این م

گردد و آن عبارت از اثبات صفت مکر در ساحت عشق است. مکر در این ساحت از  حاصل می

آید. در  شمار می صفات مالزم حسن و جمال معشوق است و برای عاشق نیز بسیار گوارا و شیرین به

تنها خوف از مکر الهی در  سکر ناشی از عشق است، نهخویشی و  این ساحت که عاشق دچار بی
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رو صفت  بخش و شورانگیز گردیده است. ازاین تدلش زوال یافته، بلکه مکر معشوق برایش لذّ

 گردد. مکر در ساحت عشق استحاله یافته، اتصافش بر عاشق مجاز می

   :ها نوشت پی
 را مقهور سلطان و قهر خود گرداندست که بر عقول وارد شده و آن  ای معنای غلبه صطالم بها .1

 (.109 :1383 ک: سجادی،)ر

 (.282 :ق1412)راغب اصفهانی، سرعت و شتاب است  بامعنای ربودن چیزى  اختطاف به .2

و برخی  ( 76: 6، ج1373ک: شهیدی، )رمعنای خالصى به دست آوردن  برخی کمین برگشادن را به .3

ک: )ر اند دهکار بر اسرار عالم غیب( بهعجیب )گاه  معنای گشودن کمین به دیگر این تعبیر را

 (.236: 6، ج1370 ،مولوی

حال ناشى است و در آن حال  ز مکر نفس، زیرا از شهود و غلبۀسکر امان و نگهدارنده است ا» .4

حب و  گردد، زیرا در وقت غلبۀ رتفع مینفس شکسته شده و مکر ندارد. همچنین مکر الهى هم م

)حالی  «المكر  من  السّكر امانکه گویند:  تجلّاى شهود حقیقى، جایگاه لطف است نه مکر. چنان

 (.113 :1370اردبیلی، 

 گوید: باره می دراین مثنویموالنا در  .5

 ادب ترک از نه است عشق جوشش

 نهد یم شه ۀدرکفّ را شیخو

 نهان در زو کس ستین تر باادب
 (3679تا  3677، 3د )مثنوی،                   

 ناقصان بر کار رب اسیق نیا 

 جهد یم بر ادب یب عاشق نبض

 جهان در کس زو ستین تر ادب یب

 

 :نامهکتاب
 . العلم للمالیین، بیروت: دارجلدی3دوره ، اللغة جمهرة (، م1988)  . حسن بن درید، محمد ابن -

، بیروت: جلدی 4دوره، هالمكيفتوحات الفتوحات  ،تا( )بی .الدین محمد ییعربی، مح ابن -

 دارالصادر.

، محمد خواجوی مهترج، یجلد17دوره  ،هيفتوحات مكَّ(، 1385) .ــــــــــــــــــــــــــــــــ . -

 .مولی تهران:

 صادر.: داربیروت ،سوم چاپجلدی(، 15، )العرب لسان (،ق1414) .بن مکرممنظور، محمد ابن -
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: تهرانجلدی،  15دوره  ،ر قرآنیمخزن العرفان در تفس (،1361) . نصرت اصفهانى، سیده امین بانو  -

 . نهضت زنان مسلمان

قربانعلی  هترجمجلدی، 5دوره ، میثم( )ابن هشرح نهج البالغ هترجم (،ق1417) .میثم ابن ،بحرانى -

 .مجمع البحوث اإلسالميه: مشهد ،زاده یحیی نوایى اصغر علی مقدم و محمدى
 داوود،تصحیح عبدالبارى محمد ،هفى انفاس الصوفي السرَّ (،ق1426) .الجنید  ابوالقاسمبغدادی،  -

 . دار جوامعقاهره: 

، چاپ سومتصحیح هانری کربن و محمد معین،  ، عبهر العاشقین (،1366) .روزبهان شیرازى، بقلى -

 .منوچهرى: تهران
:  ، قم دوم تصحیح رجائى، چاپ،  غرر الحکم و درر الکلم(،  ق1410عبد الواحد .)تمیمی آمدی،  -

 . دار الکتاب اإلسالمی

 .خسروناصر: تهران، چهارم چاپ، التعریفات (،1370) .شریف سید، جرجانى -

، چاپ دوم، و شرح کلمات باباطاهر ترجمه ،عارفان مقامات (،1370. )محسن حالی اردبیلی، میرزا -

 تهران: مستوفی.

 .هاآلثار االسالميداره: قاهر، هيشرح األنفاس الروحان، (ق1428) .بن عبدالملک محمد، یلمىد -

  تصحیح صفوان عدنان ، بهمفردات الفاظ قرآن (،ق1412. )محمد  بن راغب اصفهانى، حسین -

 الشامیه. الدار  : دار القلم دمشقبیروت، ، داوودى

 ، چاپ هفتم، تهران، طهوری.یعرفان راتیاصطالحات و تعب فرهنگ ،(1383) .سجادی، جعفر -

 .مرکز نشر دانشگاهىتهران:  ،السلمى آثار ۀمجموع (، 1369) .ابوعبدالرحمنسلمی،  -

، تصحیح نجیب مایل هروی،  احالملك الفتَّ روح األرواح فى شرح أسما (،1384) .احمد، سمعانى -

  .علمى و فرهنگى :تهران، دوم چاپ

 مدرستقی مدتصحیح مح، هالطريق هو شريع هالحقيق قةحدي (،1383). بن آدممجدودسنایی،  -

 .دانشگاه تهران: تهران، ، چاپ ششم رضوى

 و یجام آثار در یورز ادب یعرفان مفهوم» (،1394. )زاده فرحانیمجید شمس، محمدجواد،  -

 -109، 14، دوره 55 ، شمارۀنامۀ فرهنگستان، «یفارس زبان به یعرفان آثار نیتر مهم با آن ۀسیمقا

94. 

 .شرکت انتشارات علمى و فرهنگىتهران:  ،یجلد7، دوهرشرح مثنوى (،1373) .جعفرشهیدی،  -
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، باقر موسوى همدانىمحمد سید هترجمجلدی، 20دوره، تفسیر المیزان ۀترجم (،1374). طباطبایى -

 . انتشارات اسالمى دفتر :قمچاپ پنجم، 

سوم، تهران:  و بیست، چاپ تصحیح محمد استعالمی ،األولياء رةتذك (، 1391) .الدینریدف، عطار -

 زوار. 

انتشارات  :تهران، یازدهم ، چاپیلتفضّ یتق حیتصح ،دیوان عطار (،1384) ــــــــــــــــــــ . -

 .علمى و فرهنگى

 :، تهران، تصحیح عفیف عسیران و علینقی منزویتمهیدات (،1341 .)القضات همدانى عین -

 .دانشگاه تهران

، الکیالى ابراهیم عاصم، تصحیح العریان باباطاهر کلمات شرح (،م2007) ــــــــــــــــــــــــ . -

 بیروت: دار الکتب العلمیه.

 بیروت: جلدی،16دوره  ،تصحیح حافظ عراقی ، الدين احياء علوم تا(، )بیــــــــــــــــــــــــ .  -

 .الکتاب العربىدار

دوره  خوارزمى،الدین  مؤید ، ترجمهالدين احياء علوم ۀترجم ،(1386)ــــــــــــــــــــــــ .  -

 .علمى و فرهنگى :تهران ، چاپ: ششم،یجلد4

 . : هجرت ، قم جلدی، چاپ دوم9دوره ، العین کتاب (، ق 1409. )بن احمد لفراهیدى، خلی -

 . الکتب االسالمیه: دارتهران، چاپ ششمجلدی، 7 دوره ،قاموس قرآن ،(1371) .اکبر قرشى، على -

الزمان  تصحیح  بدیعابوعلى عثمانى،  ۀترجم، قشیریه ۀرسال (،1374) .ابوالقاسم عبدالکریم، قشیرى -

 .علمى و فرهنگىانتشارات ، تهران: چاپ چهارمفروزانفر، 

تصحیح   ،به شیعیان( )ع(نامه امام صادق منهج الیقین )شرح (،1387). الدین محمد گلستانه، عالء -

 : دارالحدیث. قم ، مجتبی صحفى و  علی صدرایى خویى

 ، چاپ دوم، تهران: زوار.جلدی10دوره، تصوف اصطالحات شرح ،(1376) .صادق گوهرین،  -

تهران:  ، تصحیح محمد روشن، صوفف لمذهب التَّشرح التعرَّ (،1363) .مستملى بخارى، اسماعیل -

 .اساطیر

 سیده ترجمجلدی(، 2دوره ،  68و 67جلد  ۀترجم ،بحار األنوار (،1364) .باقرمجلسى، محمد -

  تهران: کتابخانه مسجد ولى عصر.موسوى همدانى،  باقرمحمد

، چاپ سومجلدی، 14دوره ، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم ،(ق1430) .مصطفوى، حسن -

 الکتب العلمیه.: داربیروت
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وزارت تهران:  ، تصحیح  توفیق سبحانى ،مثنوى معنوى ،(1373). محمد بلخى الدینجالل ،موالنا -

 . ارشاد اسالمى

جلدی، تصحیح 10دوره، دیوان کبیر ایشمس  اتیکل ،(1378) ــــــــــــــــــــــــــــــــ .  -

 : امیرکبیر.تهرانچهارم،  چاپ، الزمان فروزانفر بدیع

جلدی(، شرح محمد 6، )یبلخ نیالد جالل موالنا یمثنو (،1370) ــــــــــــــــــــــــــــــــ .  -

 تهران: زوار. استعالمی،

تصحیح ، جلدی10دوره ، األبرار هكشف األسرار و عد (،1371) .الدین ابوالفضل رشید، میبدى -

  .امیر کبیر چاپ پنجم، تهران: حکمت، اصغریعل

 .طهورى چاپ سوم، تهران: ،احوال و اقوال خرقانى (،1363). مجتبی مینوى، -

 

 

 


