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 چکیده  

او از منتقـدان جبـر      . دیدگاه کالمي مولوي با دیدگاه عرفاني او در باب جبر تفاوت دارد           
را، بـه دلیـل      نکوهیـده مولوي دیدگاه اهل جبر     . عان جبر عرفاني است   کالمي، و از مداف   

پذیرد ولي جبر در مفهوم عرفاني رضا و معیّت           نتایج نامطلوب دنیوي و اخروي آن، نمي      
سـتیزي را از      پرسـتي، دنیـاگرایي و حقیقـت        نفـس . با حق و توحید افعالي را قبول دارد       

طلبــي و و خــداگرایي، حقیقــت اهــل جبــر، ی نکــوهش شــدهدالیــل نقــد و ردّ جبــر 
تفسیر و رفتار غلط اهل جبر، . شمارد ستیزي را از دالیل حقانیّت جبر عرفاني برمي     نفس

مفهوم جبرعامیانه را زشت، ولي  تفسیر و رفتار درست عاشقان خـدا، جبـر عاشـقانه را                  
 مولوی قدرت عشق بـا فـانی سـاختن عاشـق در وجـود               نظراز  . رفتني ساخته است  یپذ

گرداند و عاشق را به مقام رضـا و         می معشوق را یکی  ي  را با اراده  ی عاشق    اراده معشوق،
 .است  عارفانهي ستودهرساند و این همان مفهوم جبر معیّت با حق می

 
 . دیدگاه مولويتقابل جبر، جبر کالمي، جبر عرفاني،  ها هواژ کلید
 

 طرح مسأله
 ،بـه همـین دلیـل     . المـي او تفـاوت دارد     ي جبر با دیدگاه ک      دیدگاه عرفاني مولوي درباره   

ي جبر را ردّ و گـاهي          زیرا گاهي عقیده   ،رسدي او در باب جبر متناقض به نظر مي        عقیده
کنـد وآن     ی جبر را ردّ مي     عقیده ،پردازد  آنگاه که به بحث کالمي مي     . کند  از آن دفاع مي   

 امّـا هنگـامي کـه بـه         ،داند  ولیّت انساني و دینداري مي    ؤ و عامل دوري از مس     شایسترا نا 
 .پذیرد ، مينوآورانهو   جبر عرفاني را، با تفسیري عارفانه،پردازد بحث عرفاني مي
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 آن، فقط شامل حال اهل جبـر  ی نکوهیدهي جبر، در معني   اندیشه ،از دیدگاه مولوي  
یـي    شود، بلکه هر فردي از هر فرقه و گروهي و با هر نام و مـسلکي، جبـر را وسـیله                      نمي

 دینـي قـرار دهـد و بـا سوءاسـتفاده از ایـن عقیـده، کجـروي و            تکلیفهـای ز از   براي گری 
پـس مثنـوي در     «. آیـد   نکوهیده به شمار می    اهل جبر    ء جز ،خطاهاي خود را توجیه کند    

گوید، نظر به ردّ و نفي کساني دارد که           جبري، آنجا که در ردّ و نفي جبر سخن مي         نقد قول   
کنند و قدرت خویش را بر فعـل          خالي مي   ع و احکام شانه   به دستاویز جبر از قبول لوازم شرای      

) ٤٤٧ ،١٣٨٣کـوب،   زرّیـن ( ».کننـد   و ترك، که به درك وجداني محسوس اسـت، انکـار مـي            
 و با استناد بـه مـشیّت        گذارند  نمی نیکوکار و بدکار فرقي      میانکساني که با تمسّک به جبر،       

نند و نیکي نیکوکاران را نه از همّت        ک  الهي، کارهاي نادرست و غیراخالقي خود را توجیه مي        
 . مورد نقد و انکار مولوي هستند،دانند ي جبر سرنوشت مي و تالش آنان، بلکه نتیجه

 کنـد  صـوفیه، جبـر را تاییـد مـي    بیـشتر  با آنکـه مـشرب کالمـی اشـاعره و دیـدگاه       
ي و مولوي نیز در مـشرب کالمـي، اشـعري و همچنـین از زمـره               )  ٤٦ ،١٣٨٢بوعمران،(

 به نقد و ردّ دیـدگاه جبـر پرداختـه           ،ي جبرگرا  امّا برخالف اشاعره و صوفیه     ،ه است صوفی
 و اگـر سـخني از جبـر بـه میـان             پذیرد  نمی را   نکوهیدهاو جبر در معني کالمي و       . است
 مراد او جبر اختیاري عارفانه، توصـیف صـفت جباریّـت خداونـد، تـشریح مقـام          ،آورد  مي

 . رضاي بنده و توحید افعالي است
و ) ي محـض  جبریّـه (  به نقد دیدگاه مجبّـره تنها، مسلمانانمختلف های   فرقهمولوي، از   

خود دچـار   باور  از دیدگاه او هردو گروه در       . پرداخته است ) طرفداران اختیار محض  ( معتزله
 تکلیفهـای  خـود در انجـام       توانایی و خواست   زیرا اهل جبر به انکار       ،اند  افراط و تفریط شده   

 خداوند و سـریان آن در هـستي را          توانایی و خواست  ي پرداخته، و معتزله نیز      دیني و انسان  
دهـد و     اند؛ امّا در ترجیح یکي بر دیگري، معتزله را بر اهل جبر تـرجیح مـي                 محدود ساخته 

 .داند ي کالمي مي ترین عقیده کننده ي اهل جبر را رسواترین و گمراه عقیده
 زانک جبري حسّ خودرا منکر است    در خرد جبر از قدر رسواتر است    
 .فعـــل حـق حسي نباشد اي پسر    منــکر حس نیست آن مرد قدر     

 )٣١١ـ٥/٣١٠: ١٣٧٥ مولوي،                                                         (
الدّین همایي، عبدالحسین الزّمان فروزانفر، جالل بدیعچونبا آنکه نویسندگان بزرگي 

ي   آثاري را در حوزه،دي و مهدي رکنيجعفري، جلیل مشیّمحمدتقی کوب، ینزرّ
ي کالمي و عرفاني مولوی پدید آورده و به موضوع جبر و اختیار از دیدگاه مولوي اندیشه

 امّا به موضوع تقابل دیدگاه کالمي و عرفاني مولوي توجّه نکرده و به ،اندنیز اشاره کرده
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 ،اند؛ در ضمن ندادهعلتهای آن پاسخ ی جبر و  عقیدهي ارهبي دراندیشي مولوتناقض
 است و به شرح دیدگاه مولوی در مورد جبر کالمی مثنوی معنویبحثهای آنان محدود به 

 ،فیه ما فیهبه ویژه  مولوي در آثار خود. اند توجّه زیادی نکرده، آثار مولویدیگرو عرفانی در 
گرایی  اشعریهاي کند نشانه  هرگاه بحث کالمي مي نیزمثنوياندیشد و در مثل اشاعره مي

 امّا او شخصیّت و نگرش تک بعدی به دین و اصول دینی ،شودميي او دیده در اندیشه
ای است که آنچه دیدگاه و شخصیّت او را از  بلکه عارف وارسته،ندارد و فقط متکلّم نیست

 رو، مولوی حتّي موضوعهای  ایناز . نگرش و دیدگاه عرفانی اوست،کنددیگران متمایز می
در تفسیر عرفاني، . کند جبر و اختیار، را نیز  تحلیل و تفسیر عرفاني ميهمچونکالمي، 

 تفاوت و تقابل دیدگاه رو، پیشي مقاله. دیدگاه او با دیدگاه کالمي او تفاوت فاحش دارد
ي آن را در آثار  او هاکشد و نشانه لوي را در موضوع جبر به تصویر ميکالمی و عرفانی مو

  .دهد ، نشان می و مجالس سبعهفیه ما فیه، کلّیات شمس، مثنوی، همچون
                                                                           

 بحثطرح 
دهنـد و     خداونـد نـسبت مـي       آفرینش بندگان را به  کارهای  اهل جبر گروهي هستند که      

اي از    اشاعره، که به گونـه    : شوند   و به دو گروه تقسیم مي       ندارند باوران  اختیاري براي انس  
ي خـالص هـستند و        نامنـد و جهمیّـه، کـه جبریّـه          مي» کسب«آن را    وباور دارند   اختیار  

 )    ١٣٦ ،١٣٨٤ مشکور،( .باور ندارنداختیاري براي انسان 
 خالص، که هیچ     ي  هجبریّ: الف: شهرستاني اهل جبر را به سه فرقه تقسیم کرده است         

بـاور   به توانـایی  ي متوسط، که براي بنده        جبریّه:ب. باور ندارند  و فعلي براي بنده      توانایی
 شهرسـتاني، ( اشاعره ، که اعتقاد به کسب دارند      :  ج .اثربخش نیست  که   تواناییامّا  دارند،  
ه معتقدنـد کـ  «: ي خالص نوشـته اسـت    ي جبریّه    شهرستاني در مورد عقیده    .)٦٢ ،١٣٥٩

 خویش و کارهای نیست، هر آینه به استطاعت موصوف نشود در تواناآدمي بر هیچ کاري 
چـون  ...، در او  آفرینـد   خدا می  او را    کارهایندارد بلکه   خواست و توانایی    ،  ای  گونهبه هیچ   

 )٦٣ ،١٣٥٩ شهرستاني،( .از روي مجاز باشدکاری به او نسبت دهند، 
 و مولـوي نیـز وقتـي بحـث     اثـر پذیرفتنـد   ،صوفیه در مباحث کالمي از کالم اشعري     

براي اثبات اشعري بودن . هاي کالم اشعري در سخن او آشکار است   نشانه ،کند  کالمي مي 
همچـون   بزرگـان علـم و ادب        پژوهـشهای تـوان بـه     مولوي در مشرب کالمـی، هـم مـي        

 الـدّین همـایي   ، جـالل  )٦٧١ ،١٣٨٣ کـوب، زرّیـن ( کـوب عبدالحـسین زرّیـن   های    نوشته
ــ( ــشیّدی )٣٩ ،١٣٦٢ ایی،هم ــل م ــشیّدی،( ، جلی ــضوي ) ٩ ،١٣٧٩ م ــوچهر مرت  و من
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 اشـعري در آثـار مولـوي      هـای   انگارههاي بازتاب   ، و هم به نشانه    )٥٢٣ ،١٣٨٤مرتضوی،  (
حتّـی اگـر مولـوی را       . اسـتناد کـرد   ... ) خلق افعال، منشأ شـرور، اصـل علیّـت و           (چون  

ی مفهـوم جبـر     از تقابل دیـدگاه او در بـاره        ب ،ماتریدی و یا متمایل به کالم شیعه بدانیم       
 از اشـعریان    بـیش  زیرا ماتریدیه به اختیار انسان       ،تر خواهد شد  عرفانی و کالمی برجسته   

 جبر و اختیار محض هـستند و هـر          میاناعتقاد دارند و شیعه نیز از طرفداران حدّ وسط          
. از مدافعان آن است    ولی مولوی معتقد به جبر عرفانی و         ، جبر محض را منکرند    ،دو گروه 

 دانـست و اقیـانوس   گـرا  توان او را عارفي اشـعري      ، نمي کند  مولوي وقتي بحث عرفاني مي    
 بلکه او در نگرش عرفانی به هستی     ،ی تنگ کالم اشاعره جای داد     ی او را در کوزه    اندیشه

ی شـهودی و    رود و تجربـه   از چهارچوب محدود مذهب حنفی و کالم اشعری فراتـر مـی           
 در ایـن    .)٥١٧ ،١٣٨٤مرتـضوی،   ( کنـد  خود را طرح و بیان می      ی  ویژه عرفانی   یاندیشه

 باورهـای هنگام او عارفي وارسته، اهل تساهل و تسامح و در پي کشف حقیقـت اسـت و                  
 . رود پذیرد و از حدود کالم اشاعره فراتر مي ها را نیز مي فرقهدیگر 
 

 مولوي و اشاعره
 توانـایی آفرینـشگرانه بـاور     هیچ  به  دانند و براي انسان        مي  انسان ی  آفرینندهاشاعره خداوند را    

، کـار را خـدا      از دیـدگاه آنـان    . داننـد  خود مـی   ی کارهای   کسب کننده  و انسان را فقط      ندارند
بـاوری   صوفیه نیـز چنـین   .)٩ ،١٣٦٧ اشعري،(  از انسان است، و نیّت کسب آن دهد  انجام می 

فعال بندگان خویش است چنان که خالق اعیـان         اجماع آن است که حق تعالي خالق ا       «: دارند
آدم را از خیر و شـرّ، جملـه بـه قـضا و قـدر و                   ایشان است و همه چیز که در فعل آید مر بني          

ـ ارادت و مشیّت حق فیـه   و در مثنوياین عقیده در ) ٣١٠: ١٣٧١ کالبادي،(» . باشد ـ  تعالي 
نشاید کـه چنـین باشـد،        ... بنده است  گویند که خالق افعال     معتزله مي «.  نیز آمده است   ما فیه 

ي این آلتست که دارد مثـل عقـل و روح             شود یا به واسطه     زیرا که آن فعلي که از او صادر مي        
هـا، زیـرا کـه او         ي ایـن    واسطه، نشاید که او خالق افعال باشد به واسـطه           و قوّت جسم، و یا بي     

االطـالق   پـس علـي   ...فعـل باشـد   این آلت خـالق       ها، و نشاید که بي      قادر نیست بر جمعیّت این    
 )١٩٩ ،١٣٧١ مولوي،( ».دانستیم که خالق افعال، حقّست نه بنده

 )١٣٧٥،١/١٤٨١ مولوي،( .خلق حق افعال ما را موجدست     فعل ما آثار خلق ایزدست
 ولي در عین حـال ادب       ، خود بداند  آفرینشگر انسان باید خداوند را      ،از دیدگاه مولوي  

 را به خودش نسبت دهد و اگـر ایـن کـار را نکنـد ماننـد شـیطان       کارهارا رعایت کند و  
 امّا  نقش خود را در گمراهي خود انکار کـرد و بـه دلیـل                 ، را دید  کار خدا خواهد بود که    

 . از درگاه خداوند رانده شد،ترك ادب
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 )١/١٤٨٨ ،١٣٧٥ مولوي،( .گفت شیطان که بما اغویتني      کرد فعل خود نهان دیو دني
 ولی ادب را رعایـت کـرد و         ، خداوند بود  توانایی آفرینش با آنکه ناظر به     ) ع( ت آدم امّا حضر 

 . خداوند و قضاي او بود، به خود نسبت داد و در نتیجه نجات یافتآفرینش را، که سرپیچی
 بعد توبه گفتـش اي آدم نـه مــن     آفــــریدم در تو آن جـرم و محن

   چون به وقت عذر کردي آن نهان؟نه که تقدیر و قضاي مــن بود آن   
 گـفت مــن هم پاس آنت داشـتــم      گفت تــرسیــدم ادب نگذاشـتم 

 )١٤٩٤ـ١/١٤٩١ ،١٣٧٥ مولوي،(
دانـد و    شرّ مـي آفرینشگر شرور نیز، مولوی همانند اشاعره، خداند را  خاستگاهباب   در

 دانـد   ناسـازگار نمـي    عدل و خیر محض بودن خداوند        صفتهایی چون شرور را با    آفرینش  
 ).٢٥٠، ١٣٦٤غزّالي؛ ٩ ،١٣٦٧اشعري(

 هرچه خــواهد آن مسبب آورد        قـــدرت مطلق سبب ها بردرد
  .رسد هر خیر و شرّ        نیست اسباب و وسایط اي پسر از مسبب مي

 )١٥٥٤ـ٥/١٥٤٨ ،١٣٧٥ مولوي،(
بدي و نیکي یک چیزنـد      «. داند  خیر و شرّ مي    آفرینشگر نیز مولوی خداوند را      ،در فیه مافیه  

گوینـد دو خداسـت یکـي         رو ما را بحث است با مجوسیان که ایـشان مـي           غیر متجزّي و از این    
این محالست زیرا که خیر از شرّ جدا نیست چون خیـر و شـرّ دو                ... خالق خیر و یکي خالق شرّ     

 )٢١٤ ،١٣٧١مولوي،( ».نیستند و میان ایشان جدایي نیست پس دو خالق محالست
علّت، و اعتقـاد بـه تاثیرگـذاري اسـباب و علـل در                اشاعره و صوفیه کار خداوند را بي      

 ، ١٣٦٣  مـستملي،  ؛٢٤ ،١٣٨٥ قـشیري، (داننـد     هستي را نیز ناشي از عادت انسانها مـي        
 در عـالم سـریان    ي خداوند مـستقیماً      مولوي نیز همانند آنان عقیده دارد که اراده        .)٤٨٢
وپوشي بیش نیست، تا انسانها از روي غفلت بر اسباب و علـل و              یابد و اسباب و علل ر       مي

  . تا اساس زندگي دنیوي بر هم نریزد،تاثیر آن دل ببندند
 هاست       که نه هر دیدار صنعش را سزاست هها بر نظرها پرداین سبب
 اي باید سبب سوراخ کن       تــــا حجب را برکند از بیخ و بندیــده

 هــرزه داند جهد و اکساب و دکاننــــد اندر المکـان      بّ بیتا مسب         
)                                            ١٥٤٨/٥ـ٥٣ ،١٣٧٥ مولوي،                                                              (

 ،کنـد   یز مـي  ي مولوی را، حتي در مباحث کالمي، از عقاید اشاعره متمـا             آنچه عقیده 
 های  رهگذر اندیشه خواهد بحث جبر و اختیار را نه از           مولوی مي . ي عرفاني اوست    اندیشه
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ي معـشوق، حـلّ و فـصل          ي بنده در اراده     نظري و کالمي، بلکه از راه عشق و فناي اراده         
تفسیر او از جبر، امـري  . کند و تفسیري جدید، عرفاني و عملي از حقیقت جبر ارائه دهد  

 این تاثیرپذیري عمدتاً ، تاثیري هم از کسي پذیرفته باشد، است و اگر در این بابنوآورانه
موالنا در باب جبر و اختیار نه بـا معتزلـه           «: هاي بهاءولد و شمس تبریزي است       از اندیشه 

 بلکـه صـاحب نظـر و مجتهـدي اسـت کـه              ،پـذیرد    است و نه آراي مجبّره را مي       همساز
 ).٣٠٥، ١٣٧٥ گولپینارلي،( ».سازد  دید خود دیگرگون مي صوفیه را نیر مطابقهای انگاره
   

 انواع جبر از دیدگاه مولوي
تقـسیم  ) عرفـاني (و جبـر عاشـقانه   ) محـض ( مولوی جبر را به دو بخش جبر عامیانه       

 میـان  امّا این امـر فقـط تـشابه اسـمي اسـت و               ،ندهر چند این دو جبر، همنام     . کند  يم
رد؛ زیـرا جبـر عاشـقانه سـبب کمـال و روي آوردن               وجود دا  بزرگیحقیقت آن دو، فرق     

 سبب گریز بنده از پیشگاه نکوهیده،انسان به خداوند و عامل وحدت و یگانگی، ولي جبر          
 .شود خداوند و روي آوردن به نفس و دنیا و عامل خودپرستی و دو گانگی مي
 ن کاهـال         جبــــر باشد پرّ و بال کامالن          جبر هـم زندان و بند

          همچو آب نیل دان این جبر را          آب، مومن را و خون مرگبر را
         بال، بـازان را سوي سلطان برد          بـال زاغـان را به گورستان برد

 )١٤٤٤ـ٦/١٤٤٢ ،١٣٧٥ مولوي،                                     (
و خاستگاه  هم در   ) پذیرفته(   با جبر عرفاني    )نکوهیده(از دیدگاه مولوي جبر کالمي      

هاي آن، ولي جبر عرفاني از یاز نفس و خودخواهنکوهیده جبر . تفاوت داردپیامد،  هم در   
 سبب گریز بنده از پیشگاه خداوند نکوهیدهجبر . گیرد هاي آن نشات مي     عشق و پاکبازي  

ي بنـده در   دن اراده ولي جبر عرفاني سـبب فناشـ  ،گردد  هاي نفس مي    و عمل به خواسته   
 بـا   بـه شـدت    مولوي   رو  ، ازین شود  هاي او مي     و خواسته  دستورهاي معبود و عمل به        اراده
 این نـوع از     ،کند، زیرا از دیدگاه او       مخالفت مي  ،ي اهل جبر محض      و عقیده  نکوهیدهجبر  

ی   هسرسپرد زیرا آنان به جاي آنکه       ،پرستان و دنیاگرایان است     جبر، اعتقاد منافقان، نفس   
 . نفس بدفرماي خویش هستند، خداوند باشندخواست

 ترك کن این جبر را که بس تهیست        تا بداني سرّ سرّ جــــبر چیست؟
   تـا خبر یابي از آن جبر چو جانترك کن این جبر جمع منبـــــالن       

 )٣١٨٨ـ٥/٣١٨٧ ،١٣٧٥ مولوي،(
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 و پنج مورد از مثنوي  یار را در شصتي جبر و اخت    لهأي فروزانفر، مولوی مس     به نوشته 
 کالمـي   که جبر و اختیار از موضوعهای      با آن  ،)٢٤٦،  ١٣٧٤ فروزانفر،(مطرح ساخته است    

بـا مباحـث    بنیـادین    مباحث کالمـي مولـوی چنـدین تفـاوت           ،مثنوي است، با این حال    
طـرح  با آنکه مولوي در آثار خود موضوع کالمي را م         : صرف کالمي دارد از جمله    کتابهای  

پردازد یعني موضوع، کالمي ولـي     به تفسیر عرفاني موضوع کالمي مي     بیشتر  کند ولي     مي
تفسیر آن عرفاني است؛ در آثارش  به بعد عملي عقیده بیـشتر از بعـد نظـري آن توجّـه                 
دارد؛ در مثنوي معنوی مباحث کالمي در قالب تمثیل، قصّه و حکایت مطرح شده است؛               

مولـوی  . کند  وضوع و هم ملموس ساختن آن کمک فراواني مي         هم بر جذابیّت م    ،این امر 
 گاهی رو  ازینکند؛     دفاع نمي  از سر تعصب  ي خاصّي،     ي گروه و فرقه     در آثار خود از عقیده    

اي واحد را از دیدگاه تفسیر کالمي ردّ، ولـي همـان عقیـده را بـا تفـسیر عرفـاني                       عقیده
 .پردازدکند و به دفاع از آن میمیپذیرد  می

 
 باور به جبر نکوهیدهمولوي برای ردّ لیلهای د

 دهند  خود را به خداوند نسبت مي زشتکارهایاهل جبر، : الف
لیاقتي خود را بـه         بد، شکست و بي    کارهایاهل جبر نیکیها را به لیاقت و شایستگي خود، و           

 و رقـم    هاپندار آنـان، خداونـد آمـر بـه بـدی          گویا به   . دهند  ي خداوند نسبت مي     تقدیر و اراده  
 .ي سعادت خود هستند زننده  آنان، و خود آنان عامل به نیکیها و رقم ي بدبختي زننده

 در هر آن کاري که میــــلستت بـــدان      قــــــدرت خود را همــي بیني آن
 واندرآن کاري که میلت نیست و خواست    خویش را جبري کني کین از خداست

 )٦٣٩ـ١/٦٣٨ ،١٣٧٥ مولوي، (
خواسـت   دیني، کاهلي خود را به مجبور بودن خـود در برابـر              تکلیفهایجبر در   اهل  

شـمس تبریـزي نیـز      . دهند تا ساحت خود را از گناهکاري مبرّا سازند          خداوند نسبت مي  
ي   نامـه «.: پـذیرد    ولي جبر عرفاني را مي     ،کند   جبر را ردّ مي    باور به  از   نادرستاین تفسیر   

آخـر جبـر را ایـن    . ي متلـوّن منـویس    نامـه ،از جبر است  این تلوّن   . کردارت متلوّن است  
چنـداني  . اگر تو بدین جبر معامله کني از بـسیار فوایـد بـاز مـاني              . به دانند ] عرفا[طایفه

 )٩١ ،١٣٧٧تبریزيشمس( ».نیست که بگویي برویم و بخسبیم تا خدا چه فرماید
 رد پاي جبرشکر و صبر       او همان دانـد که گی هر که ماند از کاهلي بي

      تا همان رنجوریش در گور کردهرکه جبر آورد خود رنجـــور کرد  
 )١٠٧١/١ـ٢ ،١٣٧٥ مولوي،                                                            (
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اهل جبر نافرماني و کجروي خود را نه به فعل خود، بلکه بـه تقـدیر خداونـد نـسبت         
ند در هیچ کتابي و از طریق هیچ پیـامبري بـه بـدي و تـرك                 که خداو    آن  حال. دهند  مي

 اگـر   . تا اهل جبر را بر انجام آن مجبور کرده باشـد           ،پرستي امر نکرده است     شرع  و نفس   
که رفتار اهل جبر،       در انجام عمل نیک و خداپرستي باید باشد حال آن          ،اجباري هم باشد  

 .تخداوند اسدستورهای خالف این حقیقت و نافرماني از 
 را شه زآستانه پیش خواند        بــــــــاز ســـــوي آستانه باز راندو چــون ت

 اي اي       جــــــــبر را از جهل پیش آورده دان که جرمـي کردهتو یقین مي
   پس چرا دي بودت آن دولت به دستکه مرا روزي و قسمت این بُدست    

 ) ٣٨٣٢ـ٢/٣٨٣٠، ١٣٧٥ مولوي،                      (                                       
                                                                                                                                               

 آنان استهای  اندیشهي کننده کردار اهل جبر نقض :ب
 دنیـوي، بیـشتر از اهـل        رسیدن به سودهای  اهل جبر براي رسیدن به مال و جاه و براي           

ي خود آنان، خداوند روزي  ه و به این مساله توجّه ندارند که بنا به عقیدکوشند میاختیار 
.  روزی آنان کم و زیاد نخواهد شـد ، در روز ازل رقم زده است و با تالش انسانها         ها را انسان

ي جبر حتّي در نزد خود اهل جبر هـم            اهمیّت بودن عقیده    ي بي   له نشان دهنده  أاین مس 
ي جبـر، آنـان را بـه          هست و ذات مختار انساني آنان در زمان مقتضي بر خـالف عقیـده             

شهود عجز در انسان، که از شعور به جباري «. کند  ميتالش و جلب نفع و دفع ضرر وادار         
ي تسلیم بـه      شود، اگر انسان را از ظلم تعدي باز دارد البته محمود و نشانه              حق ناشي مي  

 کساني هم هستند کـه آن را دسـتاویز رفـع تکلیـف              از این رو،  ي حق است      حکم و اراده  
اینجاست که جبري در هـر      . دگراین  شود مي   خوانده مي نکوهیده  سازند و به آنچه جبر        مي

امّا وقتـي مـوردي پـیش       ...کار که با میل و خواست او توافق دارد قدرت خود را مي بیند             
دارد و پاي حکـم        دست از سعي و تالش باز مي       ،آید که با میل و مراد او موافق نیست          مي

 )٢٧ ،١٣٨٠ کوب،زرّین (».کشد و قضا را در میان مي
 س و هوا        بـیست مــرده اخــتیار آید تـرا                چـــونک آید نوبت نف

        چون برد یک حبّه از تو یار سود       اخـتیار جـنگ در جانـت گشود
     اختیارت نیست و ز سنگي تو کم       چــــون بیاید نوبت شکر و نعم  

 )٣٠٧٤ـ٤/٣٠٧١ ،١٣٧٥ ولوي،م(                                                            
 

 پذیرد ي اهل جبر را نميدین، قانون و عرف، عقیده: ج
 دانـد     زیرا هر عاقلي مي    ، دیني، و امر و نهي شریعت، حکایت از اختیار انسان دارد           فرمانهایدین و   

 .کند شود و کسي بر جماد و مجبور امر و نهي نمي که امر و نهي بر موجود مختار نازل مي
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 ي فرمانها از بهر قـــدر آمــد      اي جبـــــري غافل تو از لذّت کار آخر این جمله
 »رکانجاست شکار آخ«:با بسته کسي گوید  »     کاین رشته به سوزن کش« :با کور کسي گوید

 )  ١٠٣٢مولوي، غزل                                                                              (
 بلکـه آنـان را  بـه         ،کند  ي مجبور بودن، تبرئه نمي      ن و عرف، اهل جبر را، به بهانه       قانو
مولوی با ذکر داستاني این موضوع را ایـن گونـه بـه تـصویر               . رساند   مي کارهایشانسزاي  

. دزدیـد   هـا را مـي       بر باالي درختي رفته و میوه      نکوهیدهدزدي از اهل جبر     : کشیده است 
: دزد براي توجیه کار خود به جبـر متوسّـل شـد و گفـت              . یدباغ از راه رس     ناگهان صاحب 

باغبان نیز براي ملزم کـردن دزد بـا         .  خداوند او را به این کار مجبور ساخته است         ي  اراده
استناد به دالیل و عقاید خود او، شروع به کتـک زدن او کـرد و در جـواب اعتـراض دزد                      

اش،  خدا به دست بنده. مر او هستمي خدا و تسلیم ا چوب، مال خدا و من نیز بنده  : گفت
دزد با  .  کسي حق اعتراض به کار خدا را ندارد        رو،  ازین .زند  ي دیگر خود را چوب مي       بنده

ي خـود پـي       این استدالل باغبان ملزم و تسلیم نظر باغبان شد و بر زشتي کار و عقیـده               
، نکوهیـده  ي اهـل جبـر   بر این اساس، مخالفت قانون، عرف و خردجمعي بـا عقیـده           . برد

 .ي آنان است ي نادرستي و نامقبول بودن عقیده دهنده نشان
 ف جلّاد این دورت نداشتــکس بدین عذرت چو معذورت نداشت     وز ک

   حـــال آن عالم هَمَت معلوم شدس بدین داور جـــهان منــظوم شد    پ
 ) ٣٠٧٦ـ٦/٣٠٧٥، ١٣٧٥ مولوي، (

گفتند دوزخي و     مي«: ي اهل جبر وارد ساخته است      بهاءولد نیز این ایراد را  بر عقیده       
خواهي که یکي را نیکـو نبایـد گفـتن و             از این مي  : فتمگ. بهشتي هر دو در مشیّت است     

این سـخن خـالف عقـل همـه         . یکي را به بدي نباید نکوهیدن و به نکویي نباید ستودن          
یکي را امین مال بدارنـد و یکـي را          . گواهي فاسق نشنوند و از آن عدل بشنوند       . عقالست

 .)٢٧٠ ،١٣٨٢ بهاءولد،( »ندارند و عقل از بهر تمییز میان نیک و بد است
 

 بردي اهل جبر، امنیّت و نظم اجتماعي را از بین مي فراگیر شدن عقیده:  د
کنـد و      انسانها در برابر کردارشان معنا پیـدا مـي          بودن ي مکلّف   امنیّت اجتماعي در سایه   

 ازلـي خداونـد نـسبت دهنـد و از خـود سـلب               خواسـت  خـود را بـه       کارهایاگر همگان   
 مال کسي در امان نخواهد ماند زیرا در صورت فراگیر شدن            ولیّت کنند آنگاه جان و    ؤمس

ي مجبور و مقهور بودن در برابر مشیّت الهي، به حریم، جـان               این عقیده، همگان به بهانه    
ول اعمـال   ي اهل جبر، که انسان را مـسؤ         عقیدهو مال دیگران تجاوز خواهندکرد و طبق        

 آنان را نخواهد داشت و ایـن امـر          ي   و محاکمه   دانند، هیچ کسي قدرت موأخذه      خود نمي 
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اساس زندگي دنیوي را ویران خواهد کرد زیرا نظم، قانون و امنیّتي در آن وجود نخواهد                
تواند ریش و  ي خود متضرر خواهد شد، زیرا هرفردي مي     خود جبري نیز از عقیده    . داشت

خـود او،   ي  یـده تواند با استناد بـه عق  سبیل او را بکَند و اگر فرد جبري اعتراضي کرد مي       
داند، درستي کار خود را توجیه، و از خـود سـلب              ي خداوند مي    که همگان را مقهور اراده    

 .ولیّت کندؤمس
        از چنین عذر اي سلیم نانبیل         خون و مال و زن همه کردي سبیل        

 دـ  عــذر آرد خــویش را مضطر کنـد       ـ       هرکسي پس سبلت تو برکن
 )٣٠٦٥ـ٥/٣٠٦٤، ١٣٧٥ مولوي،(                                                             

 
 مفهوم عرفاني جبر

ي عرفاني مولوي همه چیـز رنـگ وحـدت دارد؛ از دیـدگاه او ادیـان وحـدت                   در اندیشه 
 اند و رنـگ اخـتالف در ایـن دنیـا          رنگي وحدت آفریده شده   ها از بي   دارند؛ انسان  گوهری

رسـند و  ادی در حقیقت ایمان به وحـدت مـی    بپدیدار گشته است، صورت کثیر اعمال ع      
 نیـز در وجـود      سـرانجام ی خداوند پدیدار گـشته و       هستی کثیر موجودات از وجود یگانه     

 در کاینات یـک هـستي حقیقـي         ،از دیدگاه عرفاني مولوی   . شوندباقی او فانی و باقی می     
هـا پرتـوي از هـستي    خداوند است و سایر هـستي بیش وجود ندارد و آن هستي حقیقي   

بر یکـي  افزون توحید عرفانی سان،  بدین . اوستآفرینشگریي لطف و   ي او و نتیجه   یگانه
 دیـدن غیـر در      »ال« است، بـه معنـي       استوار» اللّهالّا  الاله«ي    دانستن خداوند، که بر عقیده    

 توحیـد بـه     ،ن و عارفان خداسـت    در این مرتبه که مقام عاشقا     . هستبرابر هستي خداوند نیز     
 خداونـد   نگرگـاه از ایـن    . معني نفي هستي حادث و فاني، در هستي باقي و قدیم خداوند است            

 کـه بـر ایـن       شناخت و بیـنش   اهل  . نما هستند   ها، نیستِ هست    نما، و سایر هست     هستِ نیست 
 از دیـدن  یشپـ بیننـد و    از خداوند دیّـاری را نمـي  جزي هستي    اند در پهنه    حقیقت آگاه گشته  

 ،انـد    گذشته و به مقـام االّ اللّـه رسـیده          »ال«ي    آنان از مرتبه  . بینند   آنها را مي   آفریدگارها،  پدیده
  .ي وجود او هستند  سایه،هاي دیگر  و هستجهانمقامي که در آن خداوند، هست واقعي و 

یان  خود را هم در م     هستیپرستی عاشقانه، عارفِ عاشق حتّي       عشق و یگانه   جهاندر  
 اراده قرار، بدین .داند  شرك مي،بیند و توجّه به هستی خود را در برابر هستي خداوند       نمي

سـازد و در برابـر هـستي متعـالي             معشوق فاني مي   خواست و توانایی  و اختیار خود را در      
 . کند وار خود پرهیز مي  از توجّه و دل بستن به هستي فاني و سایه،خداوند
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  برفروخت         هـرچه جز معشوق باقي جمله سوختست کو چون عشق آن شعله
 درنــــگر زان پس که بعد ال چه ماندــراند            ر حق بــتــیغ ال در قـتل غـی

 شـاد باش اي عشق شرکت سوز زفتــــاقي جمله رفت           ـــاند الّـا اللّه بــم
 )٥٩٠ـ٥/٥٨٨، ١٣٧٥ ،مولوی (

گزینش  در ، انسانگزینشو خواست ي کمال، فنا شدن  رتبه معارفان، واپسیناز نظر 
 عشق با توانایی. گردد  آنان ميپیوندي  در این مرتبه، عشق حلقه.  خداوند استو خواست 

سـازد و دوگـانگي وجـود          معشوق مي  توانایی و خواست  فاني ساختن عاشق، او را باقي به        
ي عاشق   در وجود بندهتوانایی و خواست در مقام فنا، اگر     . گرداند  بازمیآنان را به یگانگي     

 نو به عاشق بخـشیده      زندگانی معشوق است که     خواست و توانایی   ناشي از    ،شود  دیده مي 
 . معشوق استخواست  همان فعل و ،عاشق در این مقامخواست فعل و رو،  ازین. است

 اي     زنده معشوقست و عاشق پردهاي    جمله معشوقست و عاشق مرده
 )١/٣٠ ،١٣٧٥ ،مولوی(

و مردان خدا از حقیقت جبر و تفسیر آن خبر دارند و جبـر                که اولیاء  برآنستمولوي  
 در برابـر    سرسپردگیي مردم فرق دارد، زیرا مفهوم جبر از دیدگاه آنان             آنان با جبر عامّه   
 خواسـت خـود در    خواسـت    بلکه فاني سـاختن      ، دیني نیست  دستورهاینفس و گریز از     

او و دست یافتن به مقام توحیـد افعـالي اسـت کـه              خرسندی  ه  شدن ب خرسندمعشوق و   
 خواستگیرد و     از جبر و اختیار کالمي است، زیرا این جبر از عشق نشات مي             برترمقامي  

سازد و اخـتالف بـین جبـر و اختیـار را بـه صـلح کـلّ و               یکي مي  خواست خدا بنده را با    
انگیزد تا بدان حدّ از        را برمي  عامل نیرومندي که آدمي   «. کند  وحدت و یگانگي تبدیل مي    

 ،فداکاري و از خود گذشتگي برسد که خواست خویش را در خواسـت معبـود فـدا کنـد                  
شود و عبـادت از سـر شـوق و         در این حال معبود تبدیل به معشوق مي       . فقط عشق است  

ي جبـر اسـت،       گیرد و در هیچ موردي ناخشنودي و کراهیت، که الزمه           اشتیاق انجام مي  
 )          ٩٨، ١٣٨٤ رکني،(» .ود نداردبرایش وج

     جبــــر را ایشان شناسند اي پسر      کــــه خدا بگشادشـان در دل بصر
 هـــا اندر صدفها گوهرست    اخــتیار و جبر ایشان دیگر است      قطـــره

 )١٤٦٨ـ١/١٤٦٦ ،١٣٧٥ مولوي،(
 .اي او حکم یکساني دارد    عاشق، ناظر به جمال معشوق است و لطف و قهر معشوق بر           

او بـر   خواسـت    تفسیري که عاشقان از جباریّت خداوند، قضا و قدر او و حاکمیّت              رو  ازین
 .داري آنان از معشوق است  سراسر مثبت و حاکي از منّت،سرنوشت خود دارند

 اي چون قدر را مست گشته با قضا آوردهف نیست   از قضا و از قدر مر عاشقان را خو
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 اي از بهــــر ما آوردهکاین جمال جانفزا ـو   ان ما در پوست از شادي تنگنجد ج مي
 )٢٧٨٦مولوي، غزل                                                                              (

عشق چنان قدرت شـگرفي دارد کـه        . شود  ي عشقِ به خداوند حاصل مي       فنا در سایه  
در ایـن  . دارد گرداند و دوگانگي و اختالف را از میان بـر مـي      يعاشق و معشوق را یگانه م     

شود و چنان وحدت و یگانگي بر وجود          مرتبه خواست عاشق، با خواست معشوق یکی مي       
عاشـق  . خیـزد عاشق و معشوق  از میان بر می       خواست   میانشود که فرق      آنان حاکم مي  

بـه  د و عاشـق بـاقي و        گـرد   خواهان و نیازمند معشوق و معشوق هم مشتاق عاشـق مـي           
 . شود  مي آراییده معشوقصفتهای

 دالن           جــــــمله معــشوقان اسیر عاشقـان  ر بيــــبران را دل اسیـــدل
 هست هم این و هم آن ه نسبت هرکه عاشق  دیدیش معشوق دان           کـــو ب

 م به عالم تشنگان تشنگان گــر آب جویند از جهان            آب جــــــــوید  ه
 )١٧٤١ـ١/١٧٣٩ ،١٣٧٥ ،مولوی(

در نگرش عرفاني، مَثَل مومن عاشق همان مَثَـل نـي اسـت کـه تـا از خـود تهـي نـشود از             
 ،بـستگی پـاك سـاخت     گاه که مومن درونش را از هـر دل        آن. گردد  ي خود پر نمي     ي نوازنده صدا

 ،اي  ه تهي بودن نـي از هرگـره       گونه ک   همان. شود   معبود و معشوق مي    پدیدارگاه صفتهای دل او   
خواسـت   تهی شدن مـومن از  ، شود پدیدارشود تا صفت نوازنده و هنر او در وجود ني             سبب مي 
مثـل  «. شـود  معبود و معـشوق در وجـود او مـی          پدیدار شدن صفتهای   خود نیز سبب     و توانایی 

 ). ٦ ،ول جزء ا،١٣٧٣ فروزانفر،(» المومن کمثل  المزمار الیحسن صوته اال بخالء بطنه
عاشـق  . گـردد   پـذیر مـي     اتّحاد و یگانگي میان عاشق و معشوق با فناي عاشق امکـان           

. دهد  معشوق را بر هستی خود ترجیح ميخواستسازد و هستي و  هستي خود را رها مي
و وصال او به خاطر معشوق و به خواسـت و           دوری  آنگاه غم و شادي، دوستي و دشمني،        

در . شـود    قائـل نمـي    خواسـتی   براي خود هیچ اختیـار و         گیرد و عاشق    میل او شکل مي   
 توحید عرفانی، دوگانگي راه ندارد و از عاشق و معشوق باید یکي باقي بماند و یکي جهان

از آنها فاني شود و چون امکان فاني شدن معشوق وجود ندارد، عاشق باید هستي خود را                
پـیش او دو  «. دست یابد» ال هو الّا هو  «ی  از میان بردارد تا به مقام توحید عرفانی و مرتبه         

گویي و او انا، یا تو بمیر پیش او، یا او پیش تو میرد تا دوي نماند                   گنجد، تو انا مي     انا نمي 
او را  . امّا آنک او بمیرد امکان ندارد نه در خارج ونه در ذهن که وهو الْحَيّ الّذي ال یموت                 

اکنون چون مردن   . ا دوي برخاستي  آن لطف هست که اگر ممکن بودي براي تو بمردي ت          
 )٢٤ ،١٣٨١مولوي،( ».او ممکن نیست تو بمیر تا او بر تو تجلّي کند و دوي برخیزد
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جبرگرایي و جبرستایي عرفاني مولوي با جبرگرایي اهل جبرمحض هم در مباني، هم        
در واقـع تفـسیر او از       . و بنیـادي دارد   ژرف  گیـري تفـاوت       در تفسیر موضوع و هم نتیجه     

بر اهل جبر محض و تفسیر  است؛ حال آنکه جي کوشش مایهبخش و   وع جبر، تعالي  موض
 دیني و وظـایف   برافتادن تکلیفهای  جهد و تالش است و سبب        ی کوشش   کننده  آنان نفی 

ي آن    گوید که آنچه من گفـتم جبـري نیـست کـه نتیجـه               مي] مولوي[«. شود  انساني مي 
 و بدکار باشـد بلکـه ایـن مطلـب توجیـه             سقوط تکلیف و ابطال شرایع و تساوي نیکوکار       

ي باري تعالي است تا ما بندگان عجز و ناتواني خود را ببینیم و مغرور                 قدرت و نفوذ اراده   
 )    ٢٦٤ ،١٣٧٤ فروزانفر،( »و خودبین نباشیم

، »معیّت بـا حـق  « هم نام متعالي  ،شود  ي عرفان مولوي مي     بحث جبر وقتي وارد حوزه    
گـردد و منجـر بـه         کند و هم تفـسیر آن متعـالي مـي           پیدا مي » مقام رضا «و  » حال قرب «

شـهود ایـن جبّـاري در نـزد         «. شود  ي وحدت وجود مي      مقام عشق و  نظریّه     پدیدار شدن 
بـدون ایـن معیّـت، انـسان کـه         . ي مجبوري نیست، شهود معیّت حق اسـت         عارف تجربه 

د تا بتواند در قلمـرو      کند چه محل دار     مابقي وجودش را همواره در عالم جماد پایبند مي        
 )٢٧٦ ،١٣٨٦ کوب،زرّین( ».جبّار تصرّف کند

 هاطبع ناف آهوست آن قــــوم را     از برون خـون و درونشــان مشک
 تو مگو کین مایه بیرون خون بود     چـون رود در ناف مشکي چون شود
 اختیار و جــــبر در تو بُد خیال     چون دریشان رفت شد نــــور جالل

 )١٤٧٣ـ١/١٤٧١ ،١٣٧٥ مولوي، (
شود، به معني دفـاع از دیـدگاه          در مثنوي اگر ابیاتي در توصیف جبر و دفاع از آن دیده مي            

مجبّره و یا اشاعره نیست بلکه منظور از این جبر، جبر عاشقانه و همان مقام عرفاني معیّـت بـا                    
ز مقـام اختیـار کالمـي    ایـن مقـام، ا  .  معبود اسـت خواست بنده در   خواستخداوند و فنا شدن     

از . سـازد   معشوق فـاني مـي    خواست  خود را در    خواست  باالتر است، زیرا عاشق به اختیار خود،        
کند زیـرا سـبب رسـیدن بـه           گاه مولوي، مفهوم حقیقي اختیار در این مرتبه ظهور پیدا مي          نگر

 تعریـف   ي میان انسان و حق را چـه زیبـا           مولوي رابطه « .شود  مقام وحدت و توحید حقیقي مي     
بنـابراین حـدیث جـفّ القلـم، در نظـر           . سعي در شکر نعمتِِِ حق کردن، اختیار اسـت        : کند  مي

مولوي دعوت به کاهلي و سکون نیست بلکه بر عکس تحریض اسـت بـر بیـشترکوشیدن و بـه                    
تـر و     خلوص کامل عمل کردن، به نحوي که عبادت آدمي به درگاه پروردگار عبـادتي خالـصانه               

 )٣٦٧ ،١٣٨٢ شیمل، آن ماري (».مفیدتر گردد
 این معیّت با حق است و جبر نیست     این تجلّي مه است این ابر نیست
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 ي خودکامه نیست   جــبرآن امّارهور بود این جـــبر، جبر عامّه نیست   
)                                        ١٤٦٨ـ١/١٤٦٧ ،١٣٧٥ مولوی،(

عشق حتّي مفهوم متناقض جبر و اختیار را  دگرگون ساخته و مفهوم متناقض قدرت 
خواسـت  عشق از  معیّت انـسان بـاحق و یکـي گـشتن              . سازد  آن دو را یگانه و متّحد مي      
 زیـرا در عـالم      ،گرداند  گوید و مفهوم جبر و اختیار را یکي مي          عاشق و معشوق سخن مي    
 آن را   فرمـانبرداری و خرسـندی    عاشق  بـا     ) جبرعاشقانه(ه کند عشق، هرچه معشوق اراد   

سازد، زیرا عاشق  معشوق آن را برآورده مي  ) اختیار(پذیرد، و آنچه را که عاشق بخواهد        مي
در عـالم عـشق سـخني از        سـان،     بـدین معشوق، و معشوق نیـز مـشتاق اوسـت؛          نیازمند  

 تناقض بین جبر و     ، عشق تواناییرود، بلکه سخن از اتّحاد و یگانگي است و            دوگانگي نمي 
 . دارداختیار را از میان برمی

در این مقـام    .  جبر عرفاني فراتر از جبر و اختیار کالمي و عامیانه است           ،از نظر مولوي  
در این مقام خداوند و جالل او براي رسیدن به دنیا           . کند  همه چیز در عمل معنا پیدا مي      

جعفـري  . شـود   ز در راه خـدا قربـاني و فـدا مـي            بلکه همه چیـ    ،شود  و امور فاني فدا نمي    
 هنگـام بحـث از      مثنـوي در  «: اشقانه از دیدگاه مولوي نوشته است     ي مفهوم جبر ع     درباره

وهـو معکـم    «:جبر، سخن از معیّت موجودات با خداوند است زیراکه خداوند فرموده است           
ـ    ،هاي نفـس امّـاره نیـست        این جبر ناشي از انگیزه    » اینما کنتم  ي کـشش و      اره بلکـه درب

شناسند که خداوند در دل آنان روشـنایي          ي خداوند است و این جبر را کساني مي          جذبه
 .)١٣٥١،٧٦ جعفري،( »معنوي ایجاد کرده است

 ازلـي، ابـدي و      خواسـت آنـان   . گیـرد   جبر عاشقان از دیدار جمال و جالل معشوق نشات مـي          
 قـرار،   ، بـدین  رسـند  و به مقام رضا می       خود ترجیح داده      حادث و فاني   خواستمطلق خداوند را بر     

. زاهدان از عمل اندیشند که چنـین کنـیم و چنـان کنـیم             «. و خواست خود ندارند   کار  توجّهي به   
 . عارفان از ازل اندیشند که حق چنین کرد و چنان کرد و از هاي و هوي عمل خود نیندیشند

 ».ونیم زنندعارفان چون دم از قدیم زنند           هاي و هو را میان د
 )٧٨ ،١٣٦٥ مولوي،(

 عامیانه آمیخته، و هـر دو       نکوهیدهآنکه مفهوم عالي جبر عاشقان با مفهوم جبر          براي
ي جبّـاري   معیّت بـا حـق و مـشاهده   «به اشتباه یکي فرض نشود، مولوي جبر عاشقان را        

وق را بر   ي معش    زیرا عاشقان خداوند با رغبت و با صد اختیار، اراده          ،نامیده است » خداوند
 .تسلیم آنان نه جبر، بلکه معیّت با حق استرو،  ، ازیندهند ي خود ترجیح مي اراده
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 تاب کرد     وآن که عاشق نیست حبس جبر کرد لفظ جــبرم عـــشق را بي
 این معیّت با حق است و جبر نیست     ایــن تجـلّي مه است این ابر نیست

   جــبر آن امّــــارة خود کامه نیستور بود این جــبر، جبر عـامّه نیست    
 )١٤٦٥ـ١/١٤٦٣ ،١٣٧٥ مولوي، (

الشعاع خود قـرار داده و   ي کالمي او را تحت  باید گفت عرفان مولوي، اندیشه   سرانجام
کالمی آن غالب   رنگ   عرفانی مباحث کالمی مثنوی بر       رنگرنگ خود ساخته و     آن را هم  

 جبر را   ،ي کسب، قصد گریز از جبر را داشتند         او بر خالف اشاعره که با طرح نظریّه       . است
بخـشد کـه     و رنگ و تفسیر عاشقانه به آن مي   کند  دگرگون می پذیرد امّا تفسیر آن را        مي

عـشق و روي    پدیـدار    بلکه سبب    ،شود  نه تنها سبب گریز بندگان از پیشگاه خداوند نمي        
 از اختیـار انـسان نیـز        او همانند معتزله و شـیعه     . شود  آوردن آنان به پیشگاه خداوند مي     

. ي این موارد، او تلفیق جبرعاشقانه و اختیار را نیز قبول دارد کند و باالتر از همه دفاع مي
گریزي گردد همان بهتر که انـسان بـه           از دیدگاه او هرگاه جبر سبب خداشناسي و نفس        

  گيي جبر عاشقانه عمل کند و هرگـاه اختیـار، انـسان را متوجّـه خداونـد و بنـد                     عقیده
کدام از آن دو را رها سازد و جانب  ي اختیار عمل کند و نباید هیچ کند باید به اندیشه     مي

درد مولـوي، درد دفـاع از       : تـوان نتیجـه گرفـت     پس مـي  . یکي را بر دیگري ترجیح دهد     
ي اشاعره نیست بلکه درد اصـلي او درد عـشق و         اي حتّي فرقه  ي کالمي هیچ فرقه     عقیده

از دیدگاه عرفاني او، هرکدام از این عقاید سبب کسب معرفت و . رسیدن به حقیقت است
 . ي انسان گردد مقبول و راهگشاست تعالي اندیشه

 از عشــــق خورید باده و نقل              گر مقبـل و گر حـالل خوارید
 اوتان به خود اخـتیار کردست               چــه در پــي جبر و اختیارید

 گر عاشق و اهل اعتبـــــارید         د    ـتیار باشیمحکوم یک اخــــ
 )٧١٨غزل مولوي،( 

 
   نتیجه
ي   نکوهیدهاو جبر   . کالمي مولوي با دیدگاه عرفاني او در موضوع جبر تفاوت دارد          نگرگاه  

تفـسیر   نکوهیـده،    پذیرد، زیرا  اهـل جبـر        کالمي را، که اهل جبر آن را قبول دارند، نمي         
اعتبار و هم خود      ي جبر را بي    هم عقیده  رو،  ازین،    دادهبه دست    جبر   ي  نادرستي از عقیده  

ي خداوند سوءاستفاده کـرده و بـا     اهل جبر از حقیقت حاکمیّت اراده     . اند  را گمراه ساخته  
پردازنـد و در نتیجـه تفـسیري بـسیار نارسـا و               آن به توجیه خطاها و گناهان خـود مـي         
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یـي کـه عمـل بـه          گونـه    بـه  ،دهنـد    مي به دست ش  کننده از معیّت خداوند با آفرین       گمراه
دنیـوي و هـم     زنـدگی   ي آنان هم سبب تباهي زندگي و عامل رکود و ایستایي در               عقیده

بخـش،  تفسیر عارفان خداونـد از جبـر، تعـالي   . گردد  اخروي ميزندگیسبب بدبختي در  
ا بـه   عارفان جبر ر  . به اوست نزدیکی  مشوّق کوشش و عامل معرفت و سبب خداپرستي و          

جبـر آنـان نـه    . دهنـد  پرستي ترجیح مي گزینند و خداپرستي را برنفس     اختیار خود برمي  
 معبود و   ی  خواسته خود در    سرسپردگی خواست به داده و    خرسندی  ، بلکه    نکوهیده جبر

 به خطا، معیّت هستي با خداونـد و همراهـي           نکوهیدهمعشوق است، حال آنکه اهل جبر       
 سـان،   بدین .دانند  مجبور بودن انسان و رافع تکلیف دیني مي       ي     را نشانه  ساخته با سازنده  

کـه آن اعمـال نـه از          دهنـد، حـال آن      خداوند نسبت مي  خواست  اعمال نارواي خود را به      
هـاي     آنـان در برابـر وسوسـه       سرسـپردگی  حق با هستي بلکـه از جبـر نفـس و             همراهی
 نادرسـت  بـاور مـین   هبـه سـوی   گیرد، مولوي نوک تیز انتقـاد خـود را             مي مایهشیطاني  

را، کـه   ) با حـق  همراهی  رضا و   (او جبر عاشقان خدا     . پردازدميسازد و به ردّ آن        جبرگرایان مي 
او مفهـوم   . دانـد   ستاید و آن را عامل رسـتگاري مـي          گزیند، مي   عارف به اختیار خود آن را برمي      

ن را بـه مقـام      کند؛ مفهومي که انـسا      حقیقي جبر را در تفسیر عاشقان خدا از جبر جستجو مي          
 نکوهیـده ي اهـل جبـر        او عقیده . شود  و در نتیجه سبب کمال او مي       رضا و حال قرب رهنمون،    

اي بس کوتـاه و ناسـاز         را نه حقیقت جبر، بلکه تفسیري بسیار بد و نارسا از حقیت جبر و جامه              
 .داند خداوند بر هستي ميباور چیرگی خواست بر قامت 
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