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  چکیده

 مـورد  همواره بدیعش هايو اندیشه آرا و فکر جامعیت لحاظ به که است اسالمی ایران تمدن و تاریخ برجسته يها تیشخص از یکی مولوي

 و کـالم  و اخالق عرفان، زمینه در ارزشمندي يها دگاهید و تواناست دست رهیچ شاعري که آن بر عالوه است. موالنا بوده توجه پژوهشگران

ـ جبـر و اخت  يشاخص ها اساس بر مولوي مثنوي يها داستان نیز بررسی حاضر پژوهش هدف غیره نیز دارد. بنابراین ـ یترب دیـدگاه در  اری  ،یت

باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر را می تفسیري توصیفی رویکرد با تحلیل محتواي کیفی حاضر پژوهش روش .ی موالناستو عرفان یکالم

، التیاشارات و تمث ات،یحکاداد که با توجه به امکان بررسی کلیه مثنوي مولوي تشکیل می گانه ششدفاتر  التیاشارات و تمث ات،یحکاکلیه 

و مضمون مرتبط با مسئله جبـر و اختیـار از مـوارد     هیما درون 66نهایت تعداد  دري، بررسی به صورت سرشماري انجام شد. ریگ نمونهبجاي 

سو و نگرش او بـه مسـئله    کیاز  يمولو یعرفان شهیآن است که ذوق و اند از یپژوهش حاک نیحاصل از ا جینتامورد بررسی استخراج شد. 

ـ از د .داشـته باشـد  ي متفاوت نظر اریخود نسبت به جبر و اخت يدر مثنو يموجب شده است که مولو گرید يانسان از سو يریپذ تیترب  دگاهی

ـ  ریزناپـذ یگر ابانسان و انتخ یو فرشتگ یوانیح يبا توجه به دو سو ،يمولو یو اخالق یتیترب انسـان را   یاخالقـ  تیـ کـه هو  یو دائمـ  یذات

معتقـدان   ،از دیدگاه کالمی نیز جبر متکلمان را جبر عامه نامیده .نامند یم بکاریرا فر انیو جبر کند یبه شدت مخالفت م یی، با جبرگراسازد یم

 ریفقط از آن خداوند است و هر خ مطلقآن است که وجود  کننده انیب اریدرباره جبر و اخت زین يمولو یعرفان دگاهید. داند یم اعتبار یببه آن را 

   است. يبا حق و حاصل فنا در ذات خداوند تیبلکه اثر مع ستیه نعام برج نیاز جانب اوست و ا يو شر
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  مقدمه

یکی از مسائل بسیار  کهنی که از دیرباز ذهن آدمیان را به تأمل فرا خوانده، مسئله جبر و اختیار است. پرسـش اصـلی در   

این بحث آن است که آیا انسان، دست کم در برخی اعمال خود، مختار است یا آنکه در رفتارهاي خـود هـیچ اختیـاري    

ود از اختیار آن است که رفتار انسان بـر اسـاس آگـاهی، قـدرت و     ، از سر جبر است؟ مقصدهد یمندارد و هر چه انجام 

ي که بتواند به ترك آن نیز اقدام کند. به دیگر سخن، فعل اختیاري آن است کـه بـر اسـاس    ا گونهاراده او انجام پذیرد؛ به 

ه این معنا نیسـت کـه   انتخاب و گزینش فاعل و از روي عزم و تصمیم او واقع شود. البته اختیاري بودن یک عمل لزوماً ب

 طـور  بـه با میل و رغبت انجام پذیرد؛ زیرا چه بسا انسان عملی را بر خالف تمایل اولیه خود، اما با علم به سـودمندي آن  

همواره سه رأي کلی وجود داشته اسـت: گروهـی طرفـدار     ادشده. به هر ترتیب در پاسخ به پرسش یدهد یمارادي انجام 

اي  داري کرده او را در پـاره  دانند و گروهی دیگر، از اختیار انسان جانب نسان را اختیاري نمیاز اعمال ا کی چیهجبرند و 

و نه اختیار را بلکه راه میانه این دو را برگزیدنـد. بـا    رندیپذ یمو گروه سوم نه جبر را  پندارند یماز رفتارهاي خودمختار 

که اندیشه جبرگرایانه از سده نخست هجري به تـدریج در میـان مسـلمانان     گردد یمنگاهی به تاریخ صدر اسالم روشن 

و تشویق آنان قرار گرفـت   تأییدها با منافع حاکمان خودکامه همخوانی داشت، مورد  رواج یافت و از آنجا که این اندیشه

ر در ابتدا از سوي کسـانی  ). به این ترتیب گروهی از اهل حدیث نظریه جبر را برگزیدند. اندیشه جب122: 1965(قاضی، 

ي کامالً  افراطی داشت و هـیچ نقشـی بـراي انسـان در اعمـال خـود در نظـر        ا صبغهچون جهم بن صفوان اظهار شد که 

از سوي اشاعره تـالش شـد    "کسب". جبرگرایی افراطی به تدریج صورت معتدل تري یافت و با ابداع نظریه گرفت ینم

). در مقابل جبرگرایان، معبد جهنـی و  149: 1367ختیاري او بها داده شود (بغدادي، که تا حدي به نقش انسان در اعمال ا

: 1965شاگرد او غیالن دمشقی از اختیار انسان دفاع کردند؛ ولی اندیشه اختیار به سمت تفویض تمایل پیدا کرد (قاضـی،  

ن، خداوند زمام امور را بـه خـود انسـان    ). به عبارت دیگر متکلمان معتزلی معتقدند که در حوزه افعال اختیاري انسا143

واگذار کرده است. متکلمان امامیه با استفاده از بیانات عمیق و راهگشاي امامان معصوم (ع) نه نظریه جبـر را پذیرفتنـد و   

 "امـر بـین االمـرین   "داري کردند؛ بلکه راه سومی را برگزیدند که با اقتبـاس از روایـات، بـه نظریـه      نه از تفویض جانب

هـر  ی داشته است و عرفا توجه قابل). در میان اهل عرفان نیز بحث جبر و اختیار رونق 38: 1388روف است (صدوق، مع

توحیـد   را بـه اختیار عمده توجه خود  جبر و. عرفا در بحث اند گفتهسخن  باره نیدرامتناسب با مشرب کالمی خود  کی

 رو سـخنان الهی و آنچه از انسان سر می زند را دارد؛ از ایـن  و همواره دغدغه جمع میان قدرت  دارند یمافعالی معطوف 

اسـالمی رابطـه    تیـ و تربایشان به اهل جبر نزدیکی بیشتري دارد. از طرف دیگر یکی از سؤاالت اساسی در حوزه تعلیم 

است که ، فرایندي و پرورشتربیت و اختیار و آزادي است . منظور از تربیت و عمل تربیتی در نظام چهارچوب آموزش 

است که عناصر آگـاهی   دار هدفعمل تربیتی،عمل  قتیدر حقي براي نیل به هدف تربیتی است. زیر برنامهرکن اصلی آن،

آن را عملـی   تـوان  ینمـ ي و قصد قبلی، اثر تربیتی به جا بگذارد، زیر برنامهدخالت دارد. و اگر عملی بدون  در آنو اراده 

ي مولوي از دیـدگاه  تربیتـی،   مثنوجبر و اختیار را در شش دفتر  مسئلهاست  آن برتربیتی شمرد. بنابراین پژوهش حاضر 

  .کالمی و عرفانی مورد نقد و تحلیل قرار دهد



مولوي در بحث جبر و اختیار گاهی جبر و گـاهی اختیـار را تـرجیح داده اسـت و ایـن تـرجیح از دو دیـدگاه متفـاوت         

و  مسـئله زرگ به جبر و اختیار و دیگري دیـدگاه عرفـانی او بـه ایـن     گیرد: یکی دیدگاه کالمی این عارف ب سرچشمه می

هـایی بـه آنهـا     دیدگاه تربیتی و اخالقی از مسئله جبر و اختیار سخن گفته است که در ایـن بخـش بـا مثـال     از زینگاهی 

  شود. پرداخته می

  

  

  اختیار جبر ودیدگاه کالمی مولوي در باره 

اعتبـار و   نامد به شدت مخالف است و معتقدان به آن را بی ظاهر که آن را جبر عامه میمولوي با جبرگرایی متکلمان اهل 

  داند. این اعتقاد را مانند خفتن در میان رهزنان می

  

ــب   ــود در ره مخُســـ ــتن بـــ ــو خفـــ ــر تـــ   جبـــ

ــی  ــري بـــ ــب اي جبـــ ـــان مخســـ ــار هـــ   اعتبـــ

ـــان  ـــان رهـزنــــ ـــن در میــــ ـــر، خـفتــــ   جبــــ

  

ــب     ـــه مخســــ ــی آن در و در گــــ ــا ببینــــ   تــــ

ـــر آن درخــــــت میـــــوهجــــــز بــــــه ز   دار یـــ

ـــی  ـــرغ بــ ـــان    مــ ـــد امــ ـــی یابــ ــام کــ   هنگــ

  )940-1370/1/942(مولوي                   
 

جبریان فریبکارند و دالیل آنان همچون شمشیر چوبین، سست و لرزان است و نباید به سـخن آنـان کـه بانـگ شـیطانی      

  است گوش فرا داد:
 

  مکـــــــرهاي جبریـــــــانم بستـــــــه کـــــــرد   

ـــن   ــپس مـــ ـــن ســـ ــهزیـــ ــنوم آن دمدمـــ   نشـــ

  

ــرد      ــته کـــ ــنم را خســـ ــان تـــ ــغ چوبینشـــ   تیـــ

ــه   ــوالن آن همــــ ــت و غــــ ــگ دیوانســــ   بانــــ

   )1093-1370/1/4(مولوي            

سـازد و در نهایـت حکـم     داند و این بیماري روحی او را رنجـور مـی   معتقد به جبر، الجرم خویش را عاجز و ناتوان می

  .کند مردگان را پیدا می

  

  رنجـــــور کـــــردهرکـــــه جبـــــر آورد،  خـــــود 

  

ــرد      ــور کـــ ــوریش در گـــ ــان رنجـــ ــا همـــ   تـــ

  )1370/1/1069(مولوي                        
 

از طرف دیگر، تفویض و اختیاري که معتزله معتقدند، با مبانی عرفانی سازگار نیست و قدرت مطلق خداوند دربردارنـده  

دانـد کـه غالبـاً در دار     هاي خـالق متعـال مـی    و تأثر در طبیعت را سنت تأثیراسباب و علل است مولوي علت و معلول و 

اسباب جاري است تا جوینده هر چیز، بداند از چه راه باید آن را بیابد تا نظم جهان برهم نخـورد. انسـان عـادي گرچـه     

هـاي وضـع کـرده خـود      االسباب، محکـوم قـانون   تواند از توسل به وسائل و وسائط درگذرد، نباید بپندارد که مسبب نمی

  است.

  



ـــرق   ـــباب و طــــ ـــاد و اســــ ـــنتی بنهــــ   ســــ

  بیشــــــــتر احـــــــوال بـــــــر ســــــــنت رود   

ـــزه   ـــا مــــ ـــاده بـــ ـــادت نهـــ ـــنت و عـــ   ســـ

ــی ــت    بـ ــول نیسـ ــا موصـ ــه مـ ــز بـ ــر عـ ــبب گـ   سـ

ـــر  ـــرون مبـــــ ـــبب، بیــــ ـــار ســــ   اي گرفتـــــ

  هـرچـــــــــه خواهـــــــــد آن مســـــــــبب آورد

ـــاذ   ـــد نفـــ ـــبب رانـــ ـــب برســـ ـــک اغلـــ   لیـــ

  

ــق    ـــن ازرق تتــــ ـــر ایـــــ ـــان را زیـــــ   طالبـــــ

  رق ســــــنت شــــــودگــــــاه قــــــدرت، خــــــا

  بــــــاز کــــــرده خــــــرق عــــــادت معجــــــزه 

  قـــــدرت از عـــــزل ســـــبب معـــــزول نیســـــت

  لیــــــک عــــــزل آن مســــــبب ظــــــن مبــــــر 

  هــــــا بـــــــردرد قــــــدرت مطلـــــــق ســــــبب

ـــراد  ـــتن مــــ ـــالبی جســـ ـــدانی طـــ ـــا بـــ   تـــ

  )1543-1370/5/9(مولوي                     
 

دن آدم آن زلت را به خویشتن که ربنـا ظلمنـا و اضـافت    اضافت کر«مولوي در دفتر اول مثنوي ضمن ابیاتی تحت عنوان 

دهد: آدمی این نکتـه را بـا وجـدان     تقریري زیبا از نظریه کسب ارائه می» کردن ابلیس گناه خود را به خدا که بما اغویتنی

بـه فعـل خـود    توان از کسی سؤال کرد: چرا کردي؟ اما احاطه کامل  اثر نیست و اال نمی کند که در افعال خود بی درك می

ندارد، چنانکه در سخن گفتن هرگاه متوجه لفظ و ظاهر کالم گردد، به معنا توجه ندارد و اگر به معنا توجه کنـد، از لفـظ   

بیند و بالعکس پس چون علم تفصیلی برایش نیست، او  رو را بنگرد، پشت سر را نمی اگر پیش همانطورکهشود.  غافل می

  ل ظهور و اثر آفرینش االهی است.را خالق فعل نتوان گفت؛ بلکه مح
 

ـــن   ــر دو ببیــ ـــق هــ ـــرد حــ ـــا و کــ ـــرد مــ   کــ

ــان     ـــدر میــ ــق انــ ـــل خلــ ــد فعــ ـــر نباشــ   گــ

ــت     ــد اســ ــا را موجــ ــال مــ ــق افعــ ــق حــ   خلــ

ــرض   ـــا غــ ـــد یــ ــرف ببینــ ـــا حــ ـــاطقی یــ   نــ

ــرف      ــل ز حـ ــد غافـ ــت شـ ــی رفـ ــه معنـ ــر بـ   گـ

ــه   ــان کـــ   ی آن زمــــــاننـــــیب شیپـــــآن زمـــ

ــان    ــت جـ ـــی نیسـ ـــرف و معنـ ــیط حـ ــون محـ   چـ

  و آمــــــد اي پســـــرحــــــق محــــــیط هــــــر د

  

ــن     ــت ایـــ ــت دان پیداســـ ــارا هســـ ــرد مـــ   کـــ

ــان    ــردي چنــ ــرا کــ ــس را چــ ــو کــ ــس مگــ   پــ

ـــت    ـــزد اســ ـــق ایــ ـــار خلــ ـــا آثــ ـــل مــ   فعــ

  کـــــی شــــود یکـــــدم محـــــیط دو عــــرض    

ــرف   ــیچ طــ ــد هــ ــدم نبینــ ــس یکــ ــیش و پــ   پــ

  تـــو پـــس خـــود کــــی ببینــــی ایـــن بــــدان      

  چــــون بــــود جـــــان خـــــالق ایــــن هــــر دوان 

  وا نـــــــدارد کـــــــارش از کـــــــار دگـــــــر    

  )1480ـ  7/ 1370/1(مولوي                

انسان نباید فعل خود را از هر جهت به خداوند نسبت دهد؛ چنانکه شیطان در ترك سـجده آدم چنـین کـرد و گمراهـی     

خود را به خداوند نسبت داد و نیز نباید فعل را از هر جهت به خود نسبت دهد؛ چنانکه  حضـرت آدم وقتـی از شـجره    

معرض عتاب االهی قرار گرفت، گفت ما به خود ستم کردیم. خداوند فرمود: مگر نه اینکه تو آن کار ممنوعه خورد و در 

دهـی؟ آدم   را به تقدیر و قضاي من کردي و من سبب محنت تو شدم، پس چرا فعل را از هر جهت به خـود نسـبت مـی   

  .گفت: ادب نگاه داشتم و عمل خالف را به خود نسبت دادم
 

  مــــــا اغـویتــــــنیگفــــــت شــــــیطان کــــــه ب

  گفـــــــت آدم کــــــــه ظلمنـــــــا نفســــــــنا   

ـــرد  ـــانش کــــــ ـــه او از ادب پنهــــــ   در گنــــــ

ـــی     ـــو دنــ ـــان دیــ ـــود نهــ ـــل خــ ـــرد فعــ   کــ

ـــا  ـــد غافـــــل چـــــو مــ   او زفعـــــل حـــــق نبــ

ـــو    ـــر بخــ ــود زدن او بــ ــر خــ ــه بــ   ردز آن گنــ



ــن    ــه مـــ ـــتش اي آدم نـــ ــه گفـــ ـــد توبـــ   بعـــ

ــد آن     ــن بــ ــاي مــ ــدیر و قضــ ـــه تقــ ـــه کــ   نــ

ـــتم   ـــیدم ادب نگـذاشــــــ ـــت ترســــــ   گفــــــ

  

  آفریـــــــدم در تــــــو آن جــــــرم و محــــــن   

  چـــــون بــــه وقـــــت عــــذر کــــردي آن نهــــان 

ـــتم  ـــاس آنــــت داشــ ـــم پــ   گــــــفت مــــن هــ

  )1488ـ  93/ 1370/1(مولوي              
 

گیرد: حرکت دست لرزان و حرکت دستی که انسان به حرکـت   سپس مولوي براي توضیح معناي کسب از مثالی بهره می

  شود. حق است؛ اما در دومی، داعی بر فعل موجود است و گاهی باعث پشیمانی میآورد، هردو آفریده  در می
 

  دســــــت کــــــان لـــــرزان بـــــود از ارتعــــــاش

ــدة حـــــق    ــردو جنـــــبش آفریـــ   شـــــناس هـــ

  زان پشــــــــــیمانی کــــــــــه لرزانیــــــــــدیش

  

  وانـــــک دســــتی را تــــو لرزانـــــی ز جــــاش      

ــا آن قیــــاس     ــن بــ ــرد ایــ ــوان کــ ـــک نتــ   لیــ

ـــدیش   ــیمان دیــــ ـــی پشــــ ــرتعش را کــــ   مــــ

  )1497-1370/1/9(مولوي                  
 

  دیدگاه عرفانی مولوي در باره جبر و اختیار

  داند و معتقد است وجود مطلق فقط خداوند است.   مولوي هستی اشیا را عدم می

  هــــــاي مـــــا هــــــاییم و هســـــتی مـــــا عـــــدم

  

ـــا      ـــانی نمـــ ـــی فـــ ـــود مطلقـــ ـــو وجـــ   تـــ

  )1370/1/602(مولوي                         

  :اند، احول هستند وجودي قائل خدا ریغاي کسانی که بر

ــت  ـــول اســ ــد احــ ــاف دیــ ــی اوصــ ــن دویــ   ایــ

  

ـــه اول آخـــــــر، آخـــــــر اول اســـــــت      ورنــــ

  )819/ 1370/6(مولوي                       

  حقیقت واحد را مشاهده کند: تواند میدیده اکمل 

  اصـــــل بینـــــد دیـــــده چـــــون اکمـــــل بـــــود

  

  فــــرع بینـــــد چــــون کــــه مــــرد احــــول بــــود  

  )1370/5/1709(مولوي                      

  داند: مثنوي مولوي دکان وحدت است که غیر آن حقیقت واحد را بت می

ــا دکــــــان وحــــــدت اســــــت    مثنــــــوي مــــ

  

ــت     ــت اســ ــی آن بــ ــه بینــ ــد هرچــ ــر واحــ   غیــ

  )1528/ 1370/6(مولوي                     

وجود نیست: موجودات دو عالم همگی حجاب هستند و غیر از حق تعالی چیزي م  

  اســـــتخوان و بـــــاد روپـــــوش اســـــت وبـــــس

  

ــس     ــت کـــ ــزدان نیســـ ــر یـــ ــالم غیـــ   در دوعـــ

  )1370/6/1023(مولوي                      

. حقیقـت بـراي مشـرکان و گمراهـان     هاسـت  کفوجود واحد، حقیقی، همچون دریا و هستی هاي ظاهري مانند جنبش 

  آشکار است : ها کفپنهان و 

ــبش  ــفجنـــ ــا کـــ ــب هـــ ــا روز و شـــ   ز دریـــ

  

ــب       ــی عجــ ــا نــ ــی و دریــ ــی بینــ ــف همــ   کــ

  )1271/ 1370/3(مولوي                     

را از بیخ و بن برکند و مشـاهده کنـد کـه جـز خـدا موجـودي نیسـت.         ها حجابي سبب سوراخ کن الزم است تا ا دهید

  سوزند و هر خیر و شري از اوست: اسباب و وسایط همه می



  راخ کـــــني بایـــــد، ســـــبب ســـــو  ا دهیـــــد

ــان    ــدر المکــــ ــد انــــ ــبب بینــــ ــا مســــ   تــــ

  هــــر خیــــر و شــــر   رســــد یمــــاز مســــبب 

  

  تـــــا حجـــــب را برکنـــــد از بـــــیخ وبـــــن       

ــان   ــاب و دکـــ ــد واکســـ ــد جهـــ ــرزه دانـــ   هـــ

  نیســــــت اســــــباب و وســــــایط اي پــــــدر   

  )1552-4/ 1370/5(مولوي                 

از پوست درآمـده، بـراي بـار دوم    این دیده مختص کسی است که از مقام حس و عقل فراتر رفته باشد و مانند مغزي که 

  :  داند یمو خالق آثار را فقط او  نهد یم ها علت بر فرقزاده شود ؛ آنگاه پاي خود 

  

ــت   ــار اوســـــ ــالق آثـــــ ــت خـــــ   در حقیقـــــ

ــو از   ــز کـــ ــتمغـــ ــا پوســـ ــت هـــ   آواره نیســـ

ــزاد   ــی زاده بـــــ ــار آدمـــــ ــون دوم بـــــ   چـــــ

  

  لیــــک جــــز علــــت نبینــــد اهــــل پوســــت       

  از طبیــــــب و علــــــت او را چــــــاره نیســــــت

ــر  ــود بــ ــاي خــ ــرق  پــ ــتفــ ــا علــ ــاد هــ   نهــ

  )3574-6/ 1370/3(مولوي                 

شود که دیگر این مقام، فناي افعال است که نتیجه تجلی افعال الهی است و صاحب فنا چنان مستغرق بحر افعال الهی می

ي فنا رسیده  و نه غیر را؛ هرچه هست فعل و ارادت و اختیار حق سبحانه است. فقط کسی که به مرتبه ندیب یمنه خود را 

ي جـز وجـود حـق، واقعـی     زیـ چ چیهکند.کلمه شهادت حاکی از آن است که  باشد، حقیقت کلمه ال اله الّا اهللا را درك می

  پنداریم، خدایی وهمی است:   بینیم و موجودش می نیست. هر آنچه می

ــه او  ــز وجــ ــک جــ ــیء هالــ ــل شــ   کــ

ــا   ــد فنـ ــا باشـ ــه مـ ــدر وجـ ــه انـ ــر کـ   هـ

  زانکـــــه در االســـــت او از ال گذشـــــت

  

  چـــون نـــه اي در وجـــه او هســـتی مجـــو  

  کـــــل شـــــی هالـــــک نبـــــود جـــــزا 

ــت  ــانی نگشــ ــت او فــ ــه در االســ   هرکــ

  )3052-1370/1/4(مولوي                  

ها و نیز هسـتی خـود را در    کند.هستی حق شهود نمیبنابراین سالکی که به مقام فناي افعال رسیده است، چیزي جز فعل 

بیند که از خود چیزي ندارند و قول و فعل و احوال آنان از حق اسـت. مولـوي    برابر مشیت و قدرت حق، آلتی بیش نمی

  :کند یمبا تشبیهاتی زیبا، عدم بودن ممکنات و افعال آنها را بیان 

ــی    ــی زنــ ــه مــ ــو زخمــ ــوچنگیم و تــ ــا چــ   مــ

  نــــوا در مــــا ز تســــت  مــــا چــــو نــــائیم و   

ــات     ــرد و مــ ــدر بــ ــطرنجیم انــ ــو شــ ــا چــ   مــ

  مــــا کــــه باشــــیم اي تــــو مــــا را جــــان جــــان

  

ــو زاري      ــی تـــ ــا نـــ ــزاري از مـــ ــ یمـــ   یکنـــ

ــت    ــا زتســ ــدا در مــ ــوهیم و صــ ــه کــ ــا چــ   مــ

ــفات     ــوش صـ ــت اي خـ ــا زتسـ ــات مـ ــرد و مـ   بـ

ــو در میــــان      ــا تــ ــیم بــ ــا باشــ ــه مــ ــا کــ   تــ

  )598-1370/1/601(مولوي                

دهد که این جبـر عامـه نیسـت؛     درت و نفوذ مشیت االهی، موهم جبر است، اما مولوي توضیح میتعبیرات از ق گونه نیا

شـود کـه عاشـق، فعـل و ذات خـود را        بیند.عشق موجب می بلکه اثر معیت با حق است. عارف جز وحدت و عشق نمی

  ندارد: فانی در معشوق ببیند و لذا خودخواهی و ناخشنودي که الزمه جبر است، براي عاشق وجود

  کـــــرد صـــــبر یبـــــلفـــــظ جبـــــرم عشـــــق را 

  ایـــن معیـــت بـــا حـــق اســـت، ایـــن جبـــر نیســـت

  وانکــــه عاشــــق نیســــت، حــــبس جبــــر کــــرد    

  ایـــن تجلّـــی مـــه اســـت، ایـــن ابـــر نیســـت      



  )1464-1370/1/5(مولوي                    

 دیدگاه تربیتی مولوي در باره جبرو اختیار

. از نظر او حکمت دین و بعثت انبیـا ایـن اسـت کـه در      داند یموري بی هیچ تردیدي موالنا تعلیم و تربیت را امري ضر

  و پرورش است : رییتغ قابل.بنابراین جان انسان باز شودجان انسان روزنی به سوي عالم باال 

ــت     ــی روزنســ ــان بــ ــه کــ ــت آن خانــ   دوزخســ

ــر   ــه هــــ ــهیبتیشــــ ــا  ا شــــ ــم زن بیــــ   ي کــــ

  

  اصــــــل دیــــــن اي بنــــــده روزن کردنســــــت    

ــدن روزن   ــه زن در کنـــــــ ــالتیشـــــــ   هـــــــ

  )2405-1370/3/6(مولوي                  
 

بر این فرض استوار است که توانـایی   میده یمو دیگران را مورد امر و نهی قرار  میریگ یماین که ما مورد امر و نهی قرار 

انجام آن کار را داریم و مهترین شرط توانایی داشتن اختیار است . این که خداوند متعال نیز به ما امر و نهی کرده نشانگر 

وجود اختیار در ماست . این امر و نهی اعم از امر و نهی هاي است که در فقه و اخالق موجـود اسـت . مولـوي معتقـد     

  معنا ندارد: ها ینهگر انسان مختار نباشد، هیچ یک از این امر و است ا

ــد    ــی اســــت و وعیــ ــر و نهــ ــرآن امــ ــه قــ جملــ

  خــــــالقی کــــــه اختــــــر و گــــــردون کنــــــد 

  

ــد؟        ــه دیــ ــر را کــ ــنگ مرمــ ــردن ســ ــر کــ   امــ

  امـــــر و نهـــــی جاهالنـــــه چـــــون کنـــــد؟    

  )3031-1370/5/2(مولوي                  
 

نهی،وعد و وعید، ثواب و عقاب، داللت بـر اختیـار    امر وتربیت انسان مانند در حقیقت وجود احکامی در شریعت براي 

انسان دارد؛ زیرا شایسته نیست خداوند بر بنده مجبور امر و نهی و وعـد و عیـد داشـته باشـد. تفـاوت انسـان بـا دیگـر         

و بـه کـاري مـأمور و از کـاري محـذور       ردیگ یمي خداوند این است که تنها انسان است که مورد خطاب قرار ها دهیآفر

  : گردد یم

ــد   ــی اســــت و وعیــ ــر و نهــ ــرآن امــ ــه قــ   جملــ

  هـــــیچ دانـــــا، هـــــیچ عاقـــــل ایـــــن کنـــــد؟ 

ــان     ــا چنــ ــن یــ ــین کــ ــه چنــ ــتم کــ ــه بگفــ   کــ

ــا     ــته پــ ــت، اشکســ ــته دســ ــالم بســ ــاي غــ   کــ

ــد   ــردون کنــــ ــر گــــ ــاو اختــــ ــالقی کــــ   خــــ

  

ــد؟      ــه دیـــ ــر را کـــ ــنگ مرمـــ ــردن ســـ   امرکـــ

  بــــا کلــــوخ و ســــنگ، خشــــم و کــــین کنــــد؟ 

ــون نکرد ــاجزان  چــــ ــوات و عــــ ــد اي مــــ   یــــ

ــا    ــوي وغــــ ــا ســــ ــر و بیــــ ــزه برگیــــ   نیــــ

  امـــــر و نهـــــی جاهالنـــــه چـــــون کنـــــد؟    

  )3026-3030/ 1370/5(مولوي          

  

ــاب    ــریف و عتــ ــم و تشــ ــی و خشــ ــر و نهــ   امــ

  

  نیســـــت جـــــز مختـــــار را اي پـــــاك جیـــــب  

  )2973/ 1370/5(مولوي                     
     

بـه ثـواب و پـاداش     او رابه بنده مجبور و مضـطر امـر و نهـی، و     خداوندبنابراین از نظر تربیتی اشکال بزرگی است که  

  اعمال امیدوار کند و نسبت به اعمال زشت، از عذاب و عقاب اخروي بترساند:

ــا     ــردا بیــــ ــنگ را فــــ ــویی ســــ ــیچ گــــ هــــ

ــد    ــوخی را زنــــ ــر کلــــ ــل مــــ ــیچ عاقــــ هــــ

ــز      ــد را ســــ ــم بــــ ــن دهــــ ــایی مــــ   اور نیــــ

ــد   ــی کنـــ ــابی کـــ ــنگی عتـــ ــا ســـ ــیچ بـــ   هـــ



  )2974-1370/5/5(مولوي                    
 

نعمـت و مرحمـت بـدون در     میو تقسالزمه اعتقاد به جبر ظالم بودن خداوند و عاري بودن او از عدالت است و بخشش 

  یی بري است:ها نسبتخداوند از چنین  که یدرحالنظر گرفتن عدالت ؛ 

   عـــــدل قسامســــــت و قســــــمت کردنیســــــت 

  جبــــــر بــــــودي کــــــی پشــــــیمانی بــــــدي  

  

ــت         ــم نیسـ ــی و ظلـ ــر نـ ــه جبـ ــب کـ ــن عجـ   ایـ

ــانی بــــــدي    ظلــــــم بــــــودي کــــــی نگهبــــ

  )1643-1370/4/4(مولوي                  
 

چیزي را اختیار کنیم، وگرنه همیشـه   میتوان یمناشی از آن است که ما  ها تعارضوجود تردید و دودلی و گرفتار آمدن در 

  : چیزي برایمان از میان چیز هاي مختلف ترجیح داشت و تعارض و تردیدي نداشتیم

ــنم   ــا آن کــ ــنم یــ ــن کــ ــویی ایــ ــه گــ ــن کــ   ایــ

  

ــنم      ــت اي صـــ ــار اســـ ــل اختیـــ ــود دلیـــ   خـــ

  )405/ 1370/6(مولوي                     
  

  میان دو مطلب، دلیلی بر اختیار انسان است :، یا انتخاب مطلبی از ها شغلانتخاب شغلی از میان 

ــاري  ــردهاختیـــــ ــو ا کـــــ ــهیپي تـــــ   ي ا شـــــ

ــون   ــه چــــ ــبگزور نــــ ــه را  ا دهیــــ ي آن پیشــــ

  

ــاري دارم و     ــهیاندکاختیــــــــــــ   ي ا شــــــــــــ

  اي کدخــــــــدا هــــــــا شــــــــهیپاز میــــــــان 

  )3069-1370/5/3070(مولوي           
 

کـه   میکنـ  یمـ و مـا همـواره چیزهـایی را اراده     ردیپذ یمي در محدوده مقدورات ما صورت ا ارادهمولوي معتقد است هر 

گفـت   تـوان  یم. از این رو میده ینم، اساساً متعلق اراده خود قرار میدان ینمو آنچه را مقدور خود  میپندار یممقدور خود 

الزم  ،صـاحب اختیـار نبـودیم    اگر ماو از این رو معتقد است  داند یمموالنا فهم مقدورات را مقدم بر کردار و بلکه اراده 

  نباشیم و هر چیزي را اراده کنیم: قائلکه براي مقدوراتمان حد و حصري  آمد یم

ــا مانــــــدهدر تــــــردد  ــار میــــ   انــــــدر دو کــــ

ــا آن کـــــنم او کـــــی گـــــود    ایـــــن کـــــنم یـــ

ــرم   ــردد در ســــ ــن تــــ ــد ایــــ ــیچ باشــــ   هــــ

ــه موصـــــل روم      ــت کـــ ــردد هســـ ــن تـــ   ایـــ

ــدرتی   ــد قــــــ ــردد را ببایــــــ ــس تــــــ   پــــــ

  

ــود      ــی بـــ ــردد کـــ ــن تـــ ــایـــ ــاخت یبـــ   اریـــ

ــاي او بســـــته بـــــود     ــت و پـــ ــه دودســـ   کـــ

ــرم    ــاال پــــ ــا بــــ ــر یــــ ــه روم در بحــــ   کــــ

  یــــــا بــــــراي ســــــحر تــــــا بابــــــل روم    

ــبلتی  ــر ســــ ــود بــــ ــده بــــ ــه آن خنــــ   ورنــــ

  )408-412/ 1370/6(مولوي              

  

 

امر و نهی براي موجودي معقـول و   کند یمبسیاري از ابیات مثنوي لحن توصیه و امر دارد و چنانکه خود مولوي تصریح 

  منطقی است که واجد اختیار باشد .

ــا ــ نیـــ ــور را   هـــــا واج ســـــت نیچنـــ مجبـــ

ــاب    ــریف و عتــ ــم و تشــ ــی و خشــ ــر و نهــ   امــ

  

  کــــــس بگویــــــد؟ یــــــا زنــــــد معــــــذور را   

  نیســـــت جـــــز مختـــــار را اي پـــــاك جیـــــب

  )2972-1370/5/3(مولوي                  

  ي است :دار نیدي مولوي یا تالش و کوشش براي رسیدن به پختگی و ها هیتوصمحتواي 

ــوي        جهــــد کــــن تــــا پیــــر عقــــل و دیــــن شــــوي ــین شـ ــاطن بـ ــو بـ ــل تـ ــل کـ ــو عقـ ــا چـ   تـ



  

  : خواند یفراماز قلب خود  ها يدیپلو  ها یآلودگو یا انسان را به پاك کردن نفس خود از صفات ذمیمه و زدودن زنگار 

شـــــو    رنـــــگ یبـــــهمچـــــو آهـــــن زآهنـــــی 

ــود     ــاف خــ ــن از اوصــ ــافی کــ ــویش را صــ   خــ

  

  در ریاضـــــت آیینــــــه بـــــی زنــــــگ شــــــو      

  تــــــا ببینــــــی ذات پــــــاك صــــــاف خــــــود

  )3465-1370/1/6(مولوي                  
  

که انسان قادر است از آن راهی به بیرون بزند. دنیایی که اوانسان را اسیر و زنـدانی   داند یممولوي دنیا را همچون زندانی 

مشخص اسـت کـه چنـین نگرشـی      و کامالًآزادي و رهایی آن نیز در خود اوست؛  و راهدر خود انسان است  داند یمآن 

  ي و امکان ایجاد تغییرات وجودي مطلوب در آدمی است:ریپذ تیتربمستلزم اعتقاد به 

ایــــــن جهــــــان زنــــــدان و مــــــا زنــــــدانیان    

چیســــــت دنیــــــا از خــــــدا غافــــــل بــــــدن  

  

حفـــــره کـــــن زنـــــدان و خـــــود را وارهـــــان      

  نـــــــه قمـــــــاش و نقـــــــده و میـــــــزان و زن

  )985-1370/1/6(مولوي                  

 

  مـــــال و ملـــــک را از دل برانـــــد  چـــــون کـــــه

ــن    ــر کــــ ــد و مهــــ ــان دل ببنــــ ــس زبــــ   پــــ

  جهــــــــد حقســــــــت و دوا حقســــــــت و درد

  

  لیمان خــــویش جــــز مســــکین نخوانــــدزان ســــ  

ــدن    ــن لــــ ــر مــــ ــاد کبــــ ــرکنش از بــــ   پــــ

ــرد     ــد کــ ــدش جهــ ــی جهــ ــدر نفــ ــر انــ   منکــ

  )3052-1370/1/4(مولوي                  

مثنوي خود از دیدگاه تربیتی و اخالقی به مسئله جبـر و   او دري انسان موجب شده است که ریپذ تیترباعتقاد مولوي به 

 دهد یم بیترت يا مناظره رانیو نخچ ریش انیدر دفتر نخست، م  رانیو نخچ ریدر داستان شاو اختیار بپردازد.او در داستان 

را  ریشـ  گـاه یگـاه و ب  يا که تاخت و تازه نیا يبرا رانیداستان، نخچ نیاست. در ا اریمسئله آن، جبر و اخت نیتر یکه اصل

بـه آنهـا پاسـخ     ریکـرد. شـ   میخـواه  تأمینرا  تیذاو ما غ ییایکه به شکارگاه ب ستین يازیکه ن ندیگو یمهار کنند به او م

امور خود را به انجام رساند  توان یکرده که با آن م تیعنا ییکه خداوند ابزار کار کردن را به ما داده و دست و پا دهد یم

  است. يو ناشکر یناسپاس نیها ع نعمت نیبه ا یتوجه یو ب

  العباد    رب ی   ول ي   رآ   ریش    گفت

  بام ي    سو    دیبا   رفت      هیپا    هیپا

  لنگوت    را  خود ی کن  چون    يدار ي پا

  داد   بنده   تدس  به  یلیب  چون    خواجه

  اوست ي   اشارتها   لیب   همچون   دست

ــکر ــدر شـــ ــد  تقـــ ــزون کنـــ ــدرتت افـــ   قـــ

  

  نهاد    ما       يپا       شیپ       ینردبان  

  خام   طمع    نجایا   بودن   يجبر   هست

  چنگوت  پنهان   یکن   چون  يدار  دست

  مراد   را    او    شد   معلوم    زبان یب

  اوست    يها   عبارت      یشیاند    آخر

 کند    رونیب   کفت     از    نعمت    جبر

  )929-1370/1/34 يمولو(

  )2177/ 1370/4(مولوي                       



ـ ما ریداسـتان بـه جانـب شـ     نیدر ا يکه و دهد ینشان م باره نیدر مطالب موالنا درا يریس را بـر   یـی اسـت و جبرگرا  لی

قـرائن متعـدد بـر     رغـم  یاز مردم علـ  ياریو چرا بس ستیبه جبر چ شیگرا یشناس نشان دهد روان کوشد ی. او متابد ینم

  .شود میبخش به آنها اشاره  نیکه در ا کنند یم تیو از جبر حما دانند یمختار بودن، خود را مجبور م

از  کننـد  یمـ  یسع يافراد نیچن دیگو یم يتاب مواجهه با آن را ندارند؛ مولو ياریآور است که بس تیئولمس يامر اریاخت

  :اند زانیو انتخاب کنند گر شندیندیب وستهیکه بخواهند پ نیو از ا رهایی بخشند اریمختلف خود را از اخت يها راه

  خود   هست   و  اریاخت   ز   عالم    جمله

  وارهند ي     اریهوش      از    دمی      تا

  است   فَخ ی هست  نیا  که  دانستند  جمله

  يخود   یب   در   يخود  از   زندیگر ی م

  خود    مست   سر   سر  در    زدیگر یم  

  نهند ی م   خود  بر    زمر  و خمر    ننگ

  است    دوزخ  ي  اریاخت    ذکر    و  فکر

  يمهتد   يا   شغل،   به   ای ی  مست به   ای

  )224-1370/6/7 يمولو(

ارائه ندارند و از نظر عمل و اخالق دچـار   يبرا ستهیشا یعمل ،یو کاهل یتنبل يکه از رو شوند یم لیبه جبر متما یکسان

  :ستندین بایاند و صبور و شک نقصان

  جبر  ي   پا د   ریگ   که  داند     نیاو هم      صبر   و   شکری ب  ،یکاهل  از  ماند که  هر

  )1370/1/1071 يمولو(

کـه   يمثـال فـرد   ي. بـرا کنـد  یم انیبه جبر ب شیگرا يبرا ياست که مولو يگرید لیبا توسل به جبر، دل ها یناکام هیتوج

و  شـود  مـی  يشده متوسل به جبـر  واقع یناکام هیاز دست داده است در توج یبوده و آن را به جهت يا واجد شأن و مرتبه

را از مقام وزارت عزل کنـد   يریاگر شاه وز دیگو یکند. موالنا م انرا در پشت آن پنه شیسهم خود و عجز خو کوشد یم

 نیـ در واقـع عقوبـت اوسـت و ا    یانتصـاب  نیسر زده و چن ییمنصوب کند معلوم است که از او خطا یو به مقام محتسب

 ينابجـا  هیـ جهـل و توج  نیموضع ع نیدر ا یشیکه از همان ابتدا محتسب بوده است. جبر اند یدارد باکس اریتفاوت بس

  است: یناکام
  

  روش 

 روش

 پژوهش

 حاضـر 

ــل  تحلی

محتواي 

 با کیفی

 رویکرد

 از يها مقوله اساس بر هابررسی یعنی بوده؛ دار جهت محتواي تحلیل ها داستان این تحلیل باشد. روشمی تفسیري توصیفی

  محتَسب    شه      کند    را     يریوز   مر

  ریوز   آن    باشد     کرده    یگناه    هم

  ورا  خود    بد     محتسب  اول   ز    آنکه

  بدست  شه     ریوز    اول    آنک     کیل

  خواند یشپ   آستانه  ز   شه   را   تو  چون

  يا کرده   یجرم  که    دان یم  نیقی  تو

  بدست   نیا   قسمت  و ي  روز  مرا    که

  جهل  ز  تو  ي  دیخود بر  خود،    قسمت

  محب    نبود    بود،     او      عدوِ    شه  

  ریناگز     ریتغّ       نبود       سبب یب

  ابتدا   از  بدست    آن ي  روز   و   بخت

  است  بد   فعل   سبب     کردن   محتسب

  راند       باز       آستانه ي      سو      باز

  يا آورده   شیپ    جهل    از   را   جبر

  دست؟ به  دولت  بودت آن   يچرا د  پس

  اهل     مرد      دیفزا    را  خود    قسمت

  )2822-1370/2/8 يمولو(



اشـارات و   ات،یـ حکااست. جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیـه   گرفته ي جبر و اختیار صورت مسئله شده مشخص قبل

ـ   ات،یـ حکاکه با توجه به امکان بررسی کلیـه   داد یممثنوي مولوي تشکیل  گانه ششدفاتر  التیتمث ، التیاشـارات و تمث

و مضمون مرتبط با مسئله جبـر   هیما درون 66نهایت تعداد  دري، بررسی به صورت سرشماري انجام شد. ریگ نمونهبجاي 

  تخراج شد.و اختیار از موارد مورد بررسی اس

  ها یافته

اصلی استخراج شـد کـه از سـه دیـدگاه      هیما درون 66مثنوي مولوي،  گانه ششآمده از دفاتر  به عملپس از بررسی هاي 

موالنـا در   یو کالمـ  یعرفـان  ،یتیتربي مربوط  به دیدگاه ها افتهی 1، جدول اند گرفته نشأت موالنا یو عرفان یکالم ،یتیترب

  .دهد یمرا نشان  اریبحث جبر و اخت

هاي تربیتی، عرفانی و کالمی موالنا در بحث جبر و اختیار .  یافته1جدول   

ف
دی

ر
تر  

دف
عنوان  

 حکایت
  ها بیت / بیت

مایه  درون

  ها اصلی بیت

ی
یت

رب
ه ت

گا
د

دی
 

ی
فان

عر
ه 

گا
د

دی
 

ی
الم

ک
ه 

گا
د

دی
  

  شیر و نخجیران  اول  1

جبر تو خفتن بود در ره 

  مخسب

تا ببینی آن در و درگه 

  مخسب

بی اعتباري 

  جبر عامه
      

  شیر و نخجیران  اول  2

هان مخسب اي جبري 

  اعتبار بی

جز به زیر آن درخت 

  دار میوه

بی اعتباري 

  جبر عامه
      

  شیر و نخجیران  اول  3

جبر، خفتن در میان 

  رهزنان

هنگام کی یابد  مرغ بی

  امان

نهایت جبر 

عامه نابودي 

  است

      

  شیر و نخجیران  اول  4

مکرهاي جبریانم بسته 

  کرد

تیغ چوبینشان تنم را 

  خسته کرد

فریبکاري 

  جبریان
      

  شیر و نخجیران  اول  5

زین سپس من نشوم آن 

  دمدمه

بانگ دیوانست و غوالن 

  آن همه

توجهی  لزوم بی

به دالیل سست 

  جبریان

      

      عاقبت جبر هر که جبر آورد، خود   شیر و نخجیران  اول  6



  رنجور کرد

تا همان رنجوریش در 

  گور کرد

عامه ناتوانی و 

  رنجوري است

  پنجم  7

عطاي حق 

موقوف قابلیت 

  نیست

سنتی بنهاد و اسباب و 

  طرق

طالبان را زیر این ازرق 

  تتق

جهان بر اساس 

علل و اسباب 

  بنا شده است

      

  پنجم  8

عطاي حق 

موقوف قابلیت 

  نیست

  بیشتر احوال بر سنت رود

گاه قدرت، خارق سنت 

  شود

گاهی قدرت 

خداوندي 

خارق اسباب و 

  علل است

    
  

  

  پنجم  9

عطاي حق 

موقوف قابلیت 

  نیست

  سنت و عادت نهاده با مزه

باز کرده خرق عادت 

  معجزه

معجزه خارق 

اسباب و علل 

  است

    
  

  

  

  

10  

  

  

  پنجم

عطاي حق 

موقوف قابلیت 

  نیست

بی سبب گر عز به ما 

  موصول نیست

قدرت از عزل سبب 

  معزول نیست

***  

اي گرفتار سبب، بیرون 

  مبر

لیک عزل آن مسبب ظن 

  مبر

***  

هرچه خواهد آن مسبب 

  آورد

قدرت مطلق سبب ها بر 

  درد

قدرت مطلق 

خداوندي 

محکوم سبب 

 ها نیست

      

  

11  
  پنجم

عطاي حق 

موقوف قابلیت 

  نیست

لیک اغلب بر سبب راند 

  نفاذ

  تا بدانی طالبی جستن مراد

انجام کارها بر 

 اساس علل و

  اسباب

    
  

  

  

12  

  

  اول

اضافت کردن 

آدم آن زلت را 

به خویشتن و 

اضافت کردن 

ابلیس آن گناه 

  را به خدا

کرد ما و کرد حق هر دو 

  ببین

کرد ما را هست دان 

  پیداست این

درك انسان از 

اینکه در افعال 

خود بی اثر 

  نیست

    
  

  

      پرسش چرا گر نباشد فعل خلق اندر اضافت کردن   اول  13



آدم آن زلت را 

به خویشتن و 

اضات کردن 

ابلیس آن گناه 

  را به خدا

  میان

پس مگو کس را چرا 

  کردي چنان

کردي؟ دلیل 

  بر اختیار انسان

  

  اول  14

اضافت کردن 

آدم آن زلت را 

به خویشتن و 

اضات کردن 

ابلیس آن گناه 

  را به خدا

خلق حق افعال ما را 

  موجد است

فعل ما آثار خلق ایزد 

  است

محل  انسان

ظهور و اثر 

آفرینش الهی 

  است

    
  

  

  اول  15

اضافت کردن 

آدم آن زلت را 

به خویشتن و 

اضات کردن 

ابلیس آن گناه 

  را به خدا

ناطقی یا حرف بیند یا 

  غرض

کی شود یکدم محیط دو 

  عرض

***  

گر به معنی رفت غافل 

  شد ز حرف

پیش و پس یکدم نبیند 

  هیچ طرف

***  

آن زمان که پیش بینی آن 

  زمان

تو پس خود کی ببین یان 

  بدان

***  

چون محیط حرف و 

  معنی نیست جان

چون بود جان خالق این 

  هردوان

عدم احاطه 

کامل انسان به 

 افعال خود

      

  اول  16

اضافت کردن 

آدم آن زلت را 

به خویشتن و 

اضات کردن 

ابلیس آن گناه 

  را به خدا

حق محیط هر دو آمد اي 

  پسر

  کارگروا ندارد کارش از 

احاطه کامل 

 حق بر افعال
      

17  

  

  اول

  

اضافت کردن 

آدم آن زلت را 

گفت شیطان که به ما 

  اغویتی

نادرستی نسبت 

کامل فعل به 
    

  
  

  



به خویشتن و 

اضات کردن 

ابلیس آن گناه 

  را به خدا

کرد فعل خود نهان دیو 

  دنی

***  

  گفت آدم که ظلمنا نفسنا

اوزفعل حق نبد غافل 

  چوما

***  

در گنه او از ادب پنهانش 

  کرد

بر خود زدن او زآن گنه 

  بربخورد

***  

بعد توبه گفتش اي آدم نه 

  من

آفریدم در تو آن جرم و 

  محن

***  

نه که تقدیر و قضاي من 

  بد آن

چون به وقت عذر کردي 

  آنها نهان

***  

گفت ترسیدم ادب 

  نگذاشتم

گفت من هم پاس آنت 

  داشتم

 انسان

  اول  18

اضافت کردن 

زلت را  آدم آن

به خویشتن و 

اضافت کردن 

ابلیس آن گناه 

  را به خدا

دست کان لرزان بود از 

  ارتعاش

وانک دستی را تو لرزانی 

  زجاش

***  

هر دو جنبش آفریده ي 

  حق شناس

لیک نتوان کرد این با آن 

  قیاس

***  

زان پشیمانی که 

  لرزانیدش

خلق افعال از 

خداوند و 

کسب آن 

  بوسیله بنده

      



مرتعش را کی پشیمان 

  دیدیش

  اول  19

پادشاه جهود 

که نصرانیان را 

می کشت از 

  بهر تعصب

ما عدم هاییم و هستی 

  هاي ما

  تو وجود مطلقی فانی نما

وجود مطلق 

فقط خداوند 

  است

  
  

  
  

  

20  

  

  ششم

تمثیل مرد 

حریص         

نابیننده رزاقی 

حق را و خزاین 

رحمت او را به 

  موري

این دویی اوصاف دید 

  استاحول 

ورنه اول آخر، آخر اول 

  است

دیده احول 

است که یکی 

 را دو می بیند

  
  

  
  

  

21  

  

  پنجم

بیان آنکه 

مخلوقی که ترا 

ازو ظلمی رسد 

به حقیقت او 

همچون آلتی 

است، عارف 

آن بود که به 

حق رجوع 

  کند...

اصل بیند دیده چون 

  اکمل بود

فرع بیند چون که مرد 

  احول بود

دیده کمال 

 یافته حقیقت

واحد را 

 کند مشاهده می

  
  

  
  

  صوفی و قاضی  ششم  22

مثنوي ما دکان وحدت 

  است

غیر واحد هرچه بینی آن 

  بت است

مولوي غیر آن 

حقیقت واحد 

 را بت می داند

  
  

  
  

  ششم  23

وصیت کردن 

مصطفی (ص) 

  صدیق را

استخوان و باد روپوش 

  است و بس

در دو عالم غیر یزدان 

  نیست کس

موجودات دو 

حجاب عالم 

هستند غیر 

خداوند 

  وجودي نیست

  
  

  
  

  سوم  24

اختالف کردن 

در چگونگی و 

  شکل پیل

جنبش کف ها ز دریا 

  روز و شب

کف همی بینی و دریا نی 

  عجب

حقیقت براي 

گمراهان پنهان 

  است

  
  

  
  

  پنجم  25

عطاي حق و 

قدرت موقوف 

  قابلیت نیست

دیده اي باید، سبب 

  سوراخ کن

 تا حجب را برکند از بیخ

  و بن

ضرورت چشم 

حقیقت بین تا 

سبب ها را 

  بسوزاند

  
  

 
  



***  

تا مسبب بیند اندر ال 

  مکان

هرزه داند جهد و اکساب 

  و دکان

  پنجم  26

عطاي حق و 

قدرت موقوف 

  قابلیت نیست

از مسبب می رسد هر خیر 

  و شر

نسیت اسباب و وسایط اي 

  پدر

هر خیر و شري 

از جانب حق 

  است

      

  سوم  27

و  هر چه غفلت

غم و کاهلی و 

تاریکی است 

  همه از تن است

در حقیقت خالق آثار 

  اوست

لیک جز علت نبیند اهل 

  پوست

خالق آثار و 

افعال خداوند 

 است

      

  سوم  28

هر چه غفلت و 

غم و کاهلی و 

تاریکی است 

 همه از تن است

مغز کو از پوست ها 

  آواره نیست

از طبیب و علت او را 

  چاره نیست

اسیر حس و 

گرفتار  ظاهر

اسباب و علل 

 است

      

  سوم  29

هر چه غفلت و 

غم و کاهلی و 

تاریکی است 

 همه از تن است

چون دوم بار آدمی زاده 

  بزاد

پاي خود بر فرق علت ها 

  نهاد

فرد رها از 

حس و ظاهر 

خالق آثار را 

 خدا می داند

      

  شیر و نخجیران  اول  30

کل شئ ها لک جز وجه 

  او

چون نه اي در وجه او 

  هستی مجو

همه چیز جز 

ذات پروردگار 

از  بین رفتنی 

  است

      

  شیر و نخجیران  اول  31

هر که اندر وجه ما باشد 

  فنا

  کل شء هالک نبود جزا

هر که به مقام 

فنا برسد 

جاودان خواهد 

  شد

      

  شیر و نخجیران  اول  32

زانکه در االست او از ال 

  گذشت

هر که در االست او فانی 

  نگشت

اعتقاد نتیجه فنا 

  به جبر است
  

  

  
  

  اول  33

پادشاه جهود 

که نصرانیان را 

می کشت از 

  بهر تعصب

ما چو چنگیم و تو زخمه 

  می زنی

زاري از مانی تو زاري می 

  کنی

        اعتقاد به جبر

        اعتقاد به جبرما چو نائیم و نوا در ما پادشاه جهود   اول  34



که نصرانیان را 

می کشت از 

  بهر تعصب

  زتست

ما چو کوهیم و صدا در 

  ما ز تست

  اول  35

پادشاه جهود 

که نصرانیان را 

می کشت از 

  بهر تعصب

ما چو شطرنجیم اندر برد 

  و مات

برد و مات ما ز تست اي 

  خوش صفات

        اعتقاد به جبر

  اول  36

پادشاه جهود 

که نصرانیان را 

می کشت از 

  بهر تعصب

ما که باشیم اي تو ما را 

  جان جان

باشیم با تو در تا که ما 

  میان

        اعتقاد به جبر

  اول  37

سؤال کردن 

رسول روم از 

امیر المومنین 
  رضی اله عنه

لفظ جبرم عشق را بی 

  بصر کرد

وانکه عاشق نیست حبس 

  جبر کرد

جبرثمره عشق 

  است
      

  اول  38

سؤال کردن 

رسول روم از 

امیر المومنین 
  رضی اله عنه

این معیت با حق است این 

  جبر نیست

این تجلی مه است این 

  ابر نیست

جبر حاصل 

همراهی و یک 

شدن با حق 

  است

      

  سوم  39

تضرع آن 

شخص از 

داوري داوود 
  علیه السالم

دوزخست آن خانه کا ن 

  بی روزنست

اصل دین اي بنده روزن 

  کردنست

اساس دین 

ایجاد ارتباط 

  با خداوند است

  

  
    

  سوم  40

تضرع آن 

شخص از 

داوري داوود 
  السالمعلیه 

تیشه هر بیشه اي کم زن 

  بیا

تیشه زن در کندن روزن 

  هال

پرورش و 

  تربیت انسان
      

  پنجم  41

درك وجدانی 

چون اختیار و 

اضطرار و خشم 

به جاي حس 

  است

جمله قرآن امر و نهی 

  است و وعید

امر کردن سنگ مرمر را 

  که دید؟

امر و نهی و 

وعده و وعید 

قرآن نشانه 

تربیت پذیري 

اختیار انسان و 

  است

      

  

42  

  

  پنجم

درك وجدانی 

چون اختیار و 

اضطرار و خشم 

به جاي حس 

خالقی که اختر و گردون 

  کند

امر و نهی جاهالنه چون 

  کند؟

امر و نهی بدون 

اختیار، بی 

مورد و جاهالنه 

  است

      



  است

  پنجم  43

درك وجدانی 

چون اختیار و 

اضطرار و خشم 

به جاي حس 

  است

هیچ عاقل این هیچ دانا، 

  کند؟

با کلوخ و سنگ، خشم و 

 کین کند؟

خشم و 

عصبانیت به 

افراد نشانه 

  اختیار است

      

  پنجم  44

درك وجدانی 

چون اختیار و 

اضطرار و خشم 

به جاي حس 

  است

که بگفتم که چنین کن 

  یا چنان

چون نکردید اي موات و 

  عاجزان

کسی به 

مردگان و 

عاجزان امر و 

  کند نهی نمی

      

  پنجم  45

درك وجدانی 

چون اختیار و 

اضطرار و خشم 

به جاي حس 

  است

کاي غالم بسته دست، 

  اشکسته پا

  نیزه برگیر و بیا سوي وغا

        

  پنجم  46

جواب گفتن 

مؤمن سنی 

  کافر جبري را

هیچ گویی سنگ را فردا 

  بیا

ور نیایی من دهم بد را 

  سزا

***  

هیچ عاقل مر کلوخی را 

  زند

کی هیچ با سنگی عتابی 

  کند

موجود بی 

اراده مورد 

عذاب و 

خطاب قرار 

  گیردنمی

  

  
    

  چهارم  47

عارف را 

غذایی است از 

  نور حق

عدل قسام است و قسمت 

  کردنی است

این عجب که جبر نی و 

  ظلم نیست

جبر ظالمانه 

  است
      

  چهارم  48

عارف را 

غذایی است از 

  نور حق

جبر بودي کی پشیمانی 

  بدي

 ظلم بودي کی نگهبانی

  بدي

پشیمانی نشانه 

  اختیار است
      

  ششم  49

مدافعه امرا آن 

حجت را به 

شبه جبریانه و 

جواب دادن 

  شاه ایشان را

این که گویی این کنم یا 

  آن کنم

خود دلیل اختیار است اي 

  صنم

تعارض و 

تردید نشانه 

  اختیار است

      



  پنجم  50

تقریر اختیار 

خلق و بیان 

آنکه تقدیر و 

قضا سلب 

اختیار کننده 

  نیست

اختیاري کرده اي تو پیشه 

  اي

کاختیاري دارم و اندیشه 

  اي

****  

ورنه چون بگزیده اي آن 

  پیشه را

از میان پیشه ها اي 

 کدخدا

  

انتخاب شغل 

  نشانه اختیار

  

  
    

  ششم  51

مدافعه امرا آن 

حجت را به 

شبه جبریانه و 

جواب دادن 

  شاه به ایشان

در تردد مانده ایم اندر دو 

  کار

این تردد کی بود بی 

  اختیار

تردید و دو 

دلی نشانه 

  اختیار

      

  ششم  52

مدافعه امرا آن 

حجت را به 

شبه جبریانه و 

جواب دادن 

  شاه به ایشان

این کنم یا آن کنم او کی 

  گود

که دو دست و پاي او 

  بسته بود

انسان مجبور 

دچار تردید و 

دو دلی 

  شود نمی

      

  ششم  53

مدافعه امرا آن 

را به حجت 

شبه جبریانه و 

جواب دادن 

  شاه به ایشان

هیچ باشد این تردد در 

  سرم

  که روم در بحر یا باال پرم

***  

این تردد هست که 

  موصل روم

  یا براي سحر تا بابل روم

درك 

مقدورات مقدم 

بر اراده و 

  اختیارات

     

  ششم  54

مدافعه امرا آن 

حجت را به 

شبه جبریانه و 

جواب دادن 

  ایشانشاه به 

  پس تردد را بباید قدرتی

ورنه آن خنده بود بر 

  سبلتی

قدرت بر انجام 

کار مقدم بر 

تردید و دو 

  دلی است

      

  پنجم  55

جواب گفتن 

مؤمن سنی 

  کافر جبري را

این چنین واجست ها 

  مجبور را

کس بگوید؟ یا زند 

  معذور را

***  

امر و نهی و خشم و 

  تشریف و عتاب

امر و نهی براي 

فرد واجد 

اختیار معقول و 

  منطقی است

      



نیست جز مختار را اي 

  جیب پاك

  چهارم  56

بیان رسول 

(ص) سبب 

تفضیل و اختیار 

کردن او آن 

هذیلی را به 

امیري و 

سرلشگري بر 

پیران و کار 

  دیدگان

جهد کن تا پیر عقل و 

  دین شوي

تا چوعقل کل تو باطن 

  بین شوي

تالش و 

کوشش براي 

رسیدن به 

  پختگی و دین

      

  اول  57

حال خود 

دوستی خود 

پنهان باید 

داشت در 

  جاهالن

همچو آهن ز آهنی بی 

  رنگ شو

در ریاضت آیینه بی رنگ 

  شو

***  

خویش را صافی کن از 

  اوصاف خود

تا ببینی ذات پاك صاف 

 خود

پاك کردن 

نفس از صفات 

  ذمیه

  

  
    

  اول  58

نگریستن 

عزرائیل بر 

مردي و 

گریختن آن 

مرد در سراي 

  سلیمان

این جهان زندان و ما 

  زندانیان

حفره کن زندان و خود را 

  وارهان

***  

چیست دنیا از خدا غافل 

  بدن

نه قماش و نقده  و میزان 

  وزن

***  

چونکه مال و ملک را از 

  دل براند

زان سلیمان خویش جز 

  مسکین نخواند

***  

پس زبان دل ببند و مهر 

  کن

پر کنش از باد کبر من 

ضرورت 

انسان از  رهایی

زندان دنیا و 

  تعلقات آن

      



  لدن

  اول  59

نگریستن 

عزرائیل بر 

مردي و 

گریختن آن 

مرد در سراي 

  سلیمان

جهد حقست و دوا 

  حقست و درد

منکر اندر نفی جهدش 

  جهد کرد

اصرار بر نفی 

جهد و اختیار 

دلیل بر اختیار 

  است

     

  شیر و نخجیران  اول  60

گفت شیر آري ولی رب 

  العباد

  نردبانی پیش پاي ما نهاد

***  

پایه پایه رفت باید سوي 

  بام

هست جبري بودن اینجا 

  طمع خام

ابزار و اسباب و 

علل نشانه 

  اختیار ماست

      

  شیر و نخجیران  اول  61

پاي داري چون کنی خود 

  را تو لنگ

دست داري چون کنی 

  پنهان تو چنگ

استفاده درست 

از ابزار و 

  وسایل

      

  نخجیرانشیر و   اول  62

خواجه چون بیلی به 

  دست بنده داد

بی زبان معلوم شد او را 

  مراد

***  

دست همچون بیل 

  اشارتهاي اوست

آخر اندیشی عبارت هاي 

  اوست

ابزار و اساس 

نشانه اختیار 

  است

      

  شیر و نخجیران  اول  63

شکر قدرت قدرتت 

  افزون کند

جبر نعمت از کفت بیرون 

 کند

ضرورت شکر 

گزاري از 

ها در نعمت 

حالی که جبر 

کفران نعمت 

  است

      

  ششم  64

مناجات و پناه 

جستن به حق از 

  فتنه اختیار

جمله عالم ز اختیار و 

  هست خود

می گریزد در سر سر 

  مست خود

اختیار 

مسئولیت آور 

است پس افراد 

سعی میکنند از 

      



***  

تادمی از هوشیاري 

  وارهند

ننگ خمر و زمر بر خود 

  می نهند

***  

جمله دانستند که این 

  هستی فخ است

فکر و ذکر اختیاري 

  استدوزخ 

***  

می گریزند از خودي در 

  بی خودي

یا به مستی یا به شغل، اي 

  مهتدي

راه هاي 

مختلف خود را 

از اختیار رهایی 

  بخشند

  شیر و نخجیران  اول  65

هر که ماند از کاهلی، بی 

  شکر و صبر

او همین داند که گیرد 

  پاي جبر

جبر به اعتقاد به 

علت کاهلی و 

  تنبلی

      

  دوم  66

فوت شدن دزد 

به آواز دادن 

آن شخص 

  صاحب خانه را

تو یقین می دان که 

  جرمی کرده اي

جبر را از جهل پیش 

  آورده اي

که مرا روزي و قسمت 

  این بدست

پس چرا دي بودت آن 

  دولت به دست؟

قیمت خود، خود بریدي 

  تو ز جهل

قسمت خود را فزاید مرد 

  اهل

توجیه نا کامی 

  با توسل به جبر
      

  

  گیري بحث و نتیجه

موجب شده اسـت کـه    گرید يانسان از سو يریپذ تیسو و نگرش او به مسئله ترب کیاز  يمولو یعرفان شهیو اند ذوق

معتقد است با توجه بـه دو   يمولو یو اخالق یتیترب دگاهیداشته باشد، از دمتفاوت   ينظر ارینسبت به جبر و اخت يمولو

و هم بـه   یخواه ایو دن ینفس پرست يانسان ذاتاً هم به سو و،ا یو فرشتگ یوانیح يبودن وجود انسان و دو سو یسرشت



اسـت.   یکـ یاز انتخاب  ریکه ناگز دهد یقرار م یاو را در مقابل دو راه وستهیدارد که پ شیگرا یباق اتیو ح یکین يسو

 کنـد  یمخالفت مـ  یی؛ پس به شدت با جبرگراسازد یاو را م یاخالق تیانسان است که هو یو ذات ریزناپذیانتخاب گر نیا

خـود   يکارهـا  تیبـار مسـئول   ریاز ز خواهند یم یاله يو انکار نعمت ها یکه با ناسپاس داند یم یبکارانیرا فر انیو جبر

 اءیـ و بعثـت انب  نیخود را به جبر نسبت دهند. ضمن آن که د يها یزشت و ناکام يکنند و گناهان و کردارها یشانه خال

انسان  اریاخت يمولو دیهستند که از د یما در انجام امور و ... از مسائل یو دودل دیترد ،يعدل خداوند ،یاله یو امر و نه

و  ضیتفـو البته  .داند یم اعتبار یبمعتقدان به آن را  ،از دیدگاه کالمی نیز جبر متکلمان را جبر عامه نامیده .کنند یرا ثابت م

کسب خداوند را خالق افعال و انسـان را محـل    هیو او با توجه به نظر ستیسازگار ن يمولو یعرفان یمطلق با مبان اریاخت

کننـده آن اسـت کـه وجـود      انیب اریدرباره جبر و اخت زین يمولو یعرفان دگاهید .داند یم یظهور و کسب کننده افعال اله

ـ بلکـه اثـر مع   سـت یجبر عامه ن نیاز جانب اوست و ا يو شر ریمطلق از آن خداوند است و هر خ بـا حـق اسـت و     تی

 .عرفان و اخالق است ییاست که هدف نها یحاصل فنا در ذات اله
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