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شک و تردید از دید موالنا
مفهوم « عقیده » با « ایمان » متفاوت است .عقیده
گرچه ممکن است مقدمه ای برای ایمان باشد،
خود ایمان نیست.
مهدی سیاح زاده

مولوی می گوید :خدا و یا در حقیقت خلیفه ی خددا
(آدم درون ما) در ارتباط مداوم با انسان است .هر لحظه ممکن
است پیامی از او به سطح خودآگاه ما برسد.
بطور مثال مسئله ی ظن و یقدین یدا د

و تردیدد را

مثال می زند .انسان مؤمن ،گاهی دچار تردید می ود که ایدن
کار درست است یا آن کار .این راه به منزل مقصود مدی رسدد
یا آن راه .مولوی می گوید این همان نغمه ها و یا «فسون» الهی
است به صورت معما در ما جلوه کدرده اسدت .انسدان را در دو
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گمان درست یا نادرست قرار می دهد تا «خود» و به « اراده ی
خود » بتواند راه درست را بیابد.
در تردد هر که او آ فته است
حق به گوش او معما گفته است
تا کند محبوسش اندر دو گمان
کآن کنم کو گفت؟ یا خود ضد آن
۱٤٥٦/۱
چرا انسان گاهی دچار دودلی و تردید می ود؟ چدرا
بسیاری از انسان ها به مرحله ی یقین نمی رسدند تدا جانندان از
این همه

و تردید و کنمکش های درونی خالص دود؟

برای این که در مقابل این تردید ها مقاومت مدی کنندد و نمدی
دانند که این ها عالمت ایدن اسدت کده بدا درون خدود ارتبداط
ایجاد کرده اند.
برعکس ،اگر ما بتوانیم پیام این تردید ها و دودلی هدا
را بفهمیم ،نه تنها مضدر نیسدتند ،بسدیار مفیدد هدم هسدتند .اگدر
بفهمیم که ایدن پیدام هدا از آن درون خددایی مدا یعندی از «آدم
درون» ما به سطح خودآگاه ما می رسد ،می تدوانیم بسدیاری از
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منکالت روانی خود را حل کنیم .چگونه؟ بدا در آوردن پنبده
از گوش جان خود:
گر نخواهی در تردد هوش جان
کم فنار این پنبه اندر گوش جان
۱٤٥٩/۱
اگددر مددی خددواهی هددوش جددان تددو از سرگنددتگی و
سددرگردانی رهددایی بیابددد ،بایددد بتددوانی ندددای آدم درونددت را
بننوی .اما تا هنگدامی کده درگیدر بازیهده هدای ایدن زنددگی
هستی ،و این ها را مانندد پنبده در گدوش جاندت فرومدی کندی،
هرگز قادر به نیدن ندای جانبخش او نخواهی د.
پس
که

و تردید ،حالت بسیار خدوبی اسدت .کسدی

می کند ،یعنی دارد در باره ی هسدتی خدود و جهدان

فکر می کند .انسان ها در این زمینه سه دسته اند.
 - ۱اول کسانی که به مرحله ی یقین رسیده اند .یعنی
بطور آگاهانه می دانندد کجدا هسدتند .چده مدی کنندد .چگونده
زیست کنند تا حقیقت را درک کنند .از کدام راه بروند تا بده
مقام امن برسند .این گروه تعداد معدودی از مردم جهدان مدا را
تنکیل می دهد.
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 - ٢دسته ی دوم کسانی هستند که در مرحله ی یقین
از نوع ناآگاه آن هستند .ایدن هدا بدرای خدود فرضدیه هدایی از
هستی دارند و بر اساس آن زیسدت مدی کنندد .گرچده اگدر بده
پیرامون خود نظر ژرف دا ته با ند ،به ایدن یقدین خدود د
می کنند ،با این حال پنبده را در گدوش جدان خدود چندان فدرو
کرده اند که قدرت نوایی باطنی آنان بسدته دده اسدت .ایدن
دسته نیز تعداد زیادی را تنکیل نمی دهد.
 - ٣اما دسته ی سدوم کده اکثریدت عظیمدی از مدردم
جهان را در بدر مدی گیدرد گرفتدار د

و تردیدد کندنده ای

هستند که آن ها را به این سدوی و آن سدوی مدی کندد .مهدم
نیست اعتقاد به چه دیندی دا دته با دند .مهدم نیسدت کده حتدی
معتقد به خدای واحد با ند یا نبا ند .آنهه مهم است این است
که در اعتقاد آنان خللی وجود دارد .در واقع آنان عقیده دارند
نه ایمان.
می دانید که مفهدوم عقیدده بدا ایمدان متفداوت اسدت.
عقیده گرچه ممکن است مقدمه ای بدرای ایمدان با دد ،خدود
ایمان نیست .آن چه قطعی است در حوزه ی اعتقاد نیست .اگر
کسی بگوید بده عقیدده ی مدن مثلد
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مضح

گفته است .همه ایمان دارند که مثل

سه زاویه دارد.

اما عقیده در آن موضوع هایی به کار می رود که هنوز قطعیت
نیافته است .مانند همده ی ارزش هدای اخالقدی ،موضدوع هدای
سیاسی ،قوانین اجتماعی ،روش های تربیتی و غیره .ایدن اسدت
که در این مورد از واژه ی «عقیده» استفاده می کنند .مثالً مدی
گویند «به عقیده ی من پدر و مادر باید با کودکان سخت گیر
با ند ».یا «من معتقدم که سیاست خارجی فالن کنور نادرست
است»
این دسته ی سوم ،کسانی هسدتند کده بده آن چده مدی
اندینند ،چه در زمینه ی دینی و چه در زمینه های دیگر ،ایمان
ندارند .بطور مثال می گویند ،بده خددا ایمدان دارندد ،امدا ایدن
ایمان در حد منافع ان مطرح است .یعنی خددا را بدرای امدور
زندگی خود می ناسند .این خدای آنان باید در آسمان دست
به سینه منتظر با د که این ها چه امر می فرمایند ،اطاعت و کار
سازی کند .اگر نکرد ،خدا وجود ندارد.
فقط بح

خدا نیست .در همه ی زمینه هدا ایدن گونده

اند .مولوی می گوید همین تمایالت و خواسته های آنان است
که مانند پنبه در گوش جاننان فرو رفتده و نمدی گددارد نددای
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آن آدم درون خود را بننوند .که اگر بننوند ،تمامی منکالت
آنان برطرف خواهد د .اما دریغدا کده بداور ها دان از جدنس
ایمان نیست ،از نوع عقیده است.
این است که مولوی توصیه می کند اگر دچار تردیدد
و دودلی و چند دلی دی و نتوانستی آن منکل را حل کندی،
بهتددرین راه ایددن اسددت کدده راه گددوش جددان خددود را مسدددود
نکنی،سعی کنی با «آدم درون» خود در ارتباط با ی.
گر نخواهی در تردد هوش جان
کم فنار این پنبه اندر گوش جان
تا کنی فهم آن معما هاش را
تا کنی ادراک رمز و فاش را
۱٤٥٩/۱
در این حال است که راز و رمز های جهان را ادراک
خواهی کرد .در این حال است که گوش جان تو محدل وحدی
می ود.
پس محل وحی گردد گوش جان
وحی چه بود؟ گفتنی از حس نهان
۱٤٦۱/۱
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وحی چیست؟ مولوی پاسخ می دهد« :گفتنی از حس
نهان» یعنی وحی مقوله ای است که از حدوزه ی ادراک حدس
های ما پنهان است .همان کده همدواره مولدوی مدی گویدد :بدا
حس های خود ما قادر به درک جهان فراحسی نیستیم.
***
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