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  عبدالکريم سروش" رؤياھای رسوالنه"در نقد 

 )چھارمبخش (

  
  
  اند؟  قرآن چه آموخته  و يا عارفان از جبر و اختيار  چيست؟ۀ نظر مولوی در بار-۴

   جبر و اختيار ؟ۀچرا نظر مولوی در بار

با زندگی « که نظر مولوی را در اين باره جويا شده ام اين است که دکتر سروش معتقد است که مولوی  علت اين

 سال است که با او زندگی ۵٠که مدت  و اين »است روحی و فکری من از ھر کس ديگری عجين تر و نزديکتر

                     :می کند

ً سال است که من با او زندگی می کنم و اين را حقيقتا نه مجازا عرض می کنم۵٠اکنون « روزی نيست که من به . ً

او نينديشم، از او نگويم، با او سخن نگويم يا به آثارش مراجعه نکنم، يا شعری از اشعار او را در خاطر خودم 

با زندگی روحی و فکری ] مولوی [برم يا در خطابه ای از آن استفاده نکنم، لذا نگردانم، يا در نوشته ای به کار ن

                    ) ٢۴( »است من از ھر کس ديگری عجين تر و نزديکتر

کسی ً   جبر و اختيار چه درسی به ما می دھد؟ و ثانيا ۀمسأل مولوی در ًحال می خواھم اوال بر خودم روشن شود، که 

  عجين تر و نزديکتر«به مولوی و آثارش از ھر کس ديگری ست که با مولوی زندگی می کند و زندگيش  سال ا۵٠که 

  . باز خواھم گشتمسأله، چه درسی از آموزه ھای او گرفته است؟  پس از توضيح مختصری به اين »است

ر مورد بحث قرار گرفته و در بين  جبر و اختياۀمسأل دوم  قرن اول به بعد ۀدر بين متکلمان و فيلسوفان اسالمی از نيم

از » واصل بن عطا«معتزله که بنيانگذارش .  بزرگ اشعری و معتزلی را به وجود آورده استۀاھل سنت دو دست

  و در مقابل اشاعره به وجود آمدند که   قايل به آزادی و اختيار عمل انسان بودنداست،»  حسن البصری«شاگردان 

 افعال را به خدا منتسب می کردند و می گفتند که انسان مجبور است و اراده و ۀه وھمار را از انسان نفی کردياخت
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البته قبل از . نام اشعری مشھور شدنده  از مشھورترين اين فرقه بود، ب و چون ابوالحسن اشعری.ارى از خود نداردياخت

که گفته شد  لمانان مطرح شده بود و ھمچنان جبر و اختيار در بين مسۀمسألاين که اين دو فرقه بدين نامھا مشھور شوند، 

معاويه اولين بار برای توجيه اعمال و حاکميتش جبر را مطرح و ترويج می کرد و می گفت اين خواست خدا بوده که او 

و حتی ھنگامی که معاويه، با تھديد و تطميع، از برخی از انصار . حاکم شده و اعمالی که می کند خواست خداوند است

عايشه »ام المؤمنين«ن باشد، مورد اعتراض مسلميۀ خليفشر  برای پسرش يزيد، بيعت گرفت که پس از خودو مھاج

تقدير الھی است و بر بندگان   »يزيد«خالفت : به عايشه گفت که چرا به چنين کاری دست زد، او در پاسخ قرار گرفت،

  )٢٥( .در امور خود اختياری نيست

    

  مولوی و جبر و اختيار  

آيد موالنا نه پيرو جبر مطلق و نه تفويض مطلق است، بلکه ما بين اين دو   طوری که از خالل شش دفتر مثنوی بر میبه

کريم زمانی شارح جامع مثنوی در اين باره .  ھا دارند و اين ھمان ديدگاھی است که به نوعی شيعه. قرار گرفته است

َ جھميه و ازارقه  کهِجبار مطلقر برزخی است ميان زبدۀ نظر موالنا در مبحث جبر و اختيا«: نويسد می ّ   معتقد) ٢٦(َ

ًموالنا کال از دو منظر . ِو اين، مختار مذھب اماميه نيز ھست.  بدان باور داشته اندمعتزلهبوده اند و اختيار مطلق که 

 از منظرکالمی، براھين موالنا. يکی از منظر کالمی و ديگر از منظر عرفانی و صوفيانه. است بدين مبحث در نگريسته

که ھر ذوق سليمی  است، چندان و در اثبات اختيار آدمی آورده و آن را با تمثيالتی دلنشين ھمراه کرده َسخته و پرداخته

اما کدام جبر؟ جبر مصطلح و . کند ليکن در منظر صوفيانه موالنا از جبر دفاع می. رساند را به اقناع و اطمينان می

 را در ّجباريت و ّمعيتِروست  که برای پيشگيری از اين آميختگی و التباس، دو اصل کليدی  اينھم از . مشھور؟ خير

تأمل و بالتحقيق، ابياتی را که بر اين دو اصل ناظر است حمل  اند، بی  و آنان که موالنا را جبری پنداشته آورد گفت می

ُکه بينھما بعد المشرقين است حال آن. اند بر جبر مصطلح کرده بديھی است که اين دو جبر تنھا در لفظ اشتراک دارد نه . ُ

ّطور کلی جبر در منظر صوفيانۀ موالنا، ديدن مسبب االسباب ه ب»  اشتراک لفظ دائم رھزن است«. در مفھوم و مصداق

ّت و عليت به شأن باز میّيزيرا در اين افق اعلی ، سبب. است و الغير  مرآتی ِگردد و جميع ممکنات و موجودات، جنب ّ

موالنا و ساير عرفای بزرگ اين نگرش را  از . کنند و فقط فعال مايشاء بودن حضرت حق را باز می تابانند پيدا می

ايستد، و فعال مايشاء بودن خداوند را در ھمۀ  بنابراين وقتی موالنا در افق مبين توحيد می... تعاليم قرآن کريم آموخته اند

که وقتی  چنان. ی نيست که به کلی علل  و اسباب را نفی کند و ارادۀ آدمی را ناديده گيرد بيند، بدين معن اجزاء ھستی می

  .کردند خواستند در ھمان لحظه سعی و تالش خود را نفی نمی  حاجات خود ر ا از خدا میءانبياء و اوليا

اما ھمين . کند  نوعی اختيار می حق را  شھود نکرده درخود احساسّمعيتبندۀ سالک تا وقتی که مرتبۀ : گويد موالنا می

اين مقام عارفانه کجا و جبر . داند که بدان مقام رسيد و در ھستی مطلق فانی شد، ديگر خود را صاحب اختيار نمی

گويد ھمۀ افعال آدمی  و می کشد ّ جباريت الھی را پيش میۀمسألمصطلح کجا؟ باز در تفاوت جبر عارفانه و جبر عاميانه 

ّاو بسته به مشيت الھی است و چون آدمی به مقام جباريت الھی در نگرد به عجز و ھيچ بودن خود واقف حتی قوۀ اختيار 

ھمانی جستن با حق مطلق بدانيم که ھست، استقالل و  اما فانی شدن در ھستی مطلق را ھرگاه اين)  ٢٧(» می شود 

 که حق زمين و آسمانھا را مسخر او ، حقۀليف حق و خۀابد که آفريديی شود و در م آزادی انسان  نزديک به کامل می

ھا و حقوق ذاتی حيات، از جمله،  ای از استعدادھا و فضل است، ھيچ و ناچيز نيست، برخوردار از مجموعه فرموده

  .گردد شود چراکه در جا، گرفتار جبر قدرت می برد، ناچيز می به عکس، وقتی از خدا می. توانائی است

  :اغ مثنوی می رويم و از او در اين باره مدد می جوئيمبعد از اين توضيح به سر
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  انسان در اعمال خود صاحب اختيار است-١

  حس را منکر نتانى شد عيان//  گمان   اختيارى ھست ما را بی

 ...از کلوخى کس کجا جويد وفا؟ //  سنگ را ھرگز نگويد ھين بپر  

 )دفتر پنجم .. (من زدى؟يا که چوبا تو چرا بر // کس نگويد سنگ را دير آمدى  

 ... نيست جز مختار را اى پاک جيب// امر و نھى و خشم و تشريف و عتاب  

 )دفتر پنجم ... (چون دو مطلب ديد، آيد در مزيد// اختيارى ھست در ما ناپديد 

 ى من دھم بد را سزا؟ئور نيا// ھيچ گويى سنگ را فردا بيا 

 ...گى عتابى کس کند؟ھيچ با سن// ھيچ عاقل مر کلوخى را زند؟ 

 امر و نھى و ماجراھا و سخن// آيد برو کن يا مکن  نغز می

َدر خرد، جبر از قدر رسواتر است  َ َ   ّزآنکه جبر، حس خود را منکر است// ِ

  شرم دار! اين مگو ای عقل انسان// ِعقل حيوانی چو دانست اختيار 

 اى صنماين دليل اختيار است // که فردا اين کنم يا آن کنم  اين

  ِ جبريانه اعتذارئیتا نگو// ِخشم، در تو شد بيان اختيار   

 .)مثنوى مولوى، دفتر پنجم(ز اختيار خويش گشتى مھتدى  // َو آن پشيمانى که خوردى زآن بدى 

ِخجلت ما شد دليل اختيار// ِزاری ما شد  دليل اضطرار  ِ ِ  

   )٦١٨-٦١٩دفتر اول ( آزرم چيست؟واين دريغ و خجلت و// گر نبودی اختيار، اين شرم چيست؟ 

  )٣١٠١دفتر پنجم  (امر کردن سنگ مر مر را که ديد؟// جمله قرآن امر و نھی است و عيد 

  حکايت 

  می فشاند آن ميوه را دزدانه، سخت//  آن يکی می رفت باالی درخت 

  از خدا شرميت کو؟     چه می کنی؟//  ای دنی :  صاحب باغ آمد و گفت

  گر خورد خرما که    حق کردش عطا//   دا      بندۀ خدا   از باغ خ: گفت

  َبخل    بر خوان ِ    خداوند غنی؟//    عاميانه چه مالمت   می کنی ؟ 

َای اببک بياور آن رسن  :    گفت   ُتا   بگويم من       جواب بوالحسن//  َ

  ، سختمی زد او بر پشت و ساقش چوب//  پس ببستش، سخت آن دم بر درخت 

  ِمی کشی اين بی گنه را زار زار// آخر از خدا شرمی بدار : گفت

  ِمی زند بر پشت ديگر بنده اش// از چوب خدا اين بنده اش : گفت

ِچوب حق و پشت و پھلوی آن او    ِمن غالم و آلت و فرمن او//   ِ

  )٣٠٧٧-٣٠٨٦دفتر پنجم (اختيارست، اختيارست، اختيار ! //  توبه کردم از جبر، ای عيار: گفت

  يا

ِجرم خود را    چون نھی بر ديگران؟//  ِبر قضا کم نه بھانه ای جوان؟  ُ  

َھين مباش اعور  چو ابليس خلق // بل قضا حق است، و جھد بنده حق    )٣٠٧دفتر ششم (َ

ه او حال ک  و در ھمان داند مولوی انسان را، در انديشه و عمل، مختار می: اشعار مولوی در اين باره روشن و گوياست

که تا سالک راه، فانی فی هللا نشده  يعنی اين. کند ّداند،  مسبب االسباب را در ھمه جا مشاھده  می انسان  را مختار می
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 و با ھستی مطلق   اما ھمين که به آن مقام رسيد و در ھستی مطلق فانی شد. بيند است، در خود نوعی اختيار می

است، ھيچ و   که حق زمين و آسمانھا را مسخر او فرموده، حقۀ و خليف حقۀھمانی جست، درک می کند که آفريد اين

مانند . دھد، خدائی است چون ھر عملی که انجام می. داند  از آن به بعد  است که خود را صاحب اختيار نمیناچيز نيست،

او از جبر صحبت به ميان ھر جا که . است اختيار شده و به تمامه در اختيار ھستی مطلق قرار گرفته است که خود بی اين

  اين مقام عارفانه کجا و جبر مصطلح کجا؟. گويد آورد، از اين جبر سخن می می

  ھر دو جانسوزند، اما اين کجا و آن کجا// فلفل ھندی سياه و خال مه روين سياه 

توان  تی آنند، آسان می برخوردار از حياتی که حقوق، از جمله استقالل و آزادی ذاۀمثابه باوجود اين، توجه به انسان ب

شود، فاقد اختيار  پس وقتی آفريده از اين حق غافل می.  حق با حق استۀ آفريده با آفريدگار، رابطۀدريافت که رابط

ن سپردن، خود را به جبر ُيَاما خود را به تع. قطع رابطه با خدا، ناچيز کردن ھستی در ھستی متعين است. شود می

ُبرد و برخوردار از استقالل و آزادی و  ختيار کسی است که رابطه با حق مطلق را میا سان، بی بدين. سپردن است

  .کند ھمانی پيدا می کسی است که عقل او با ھستی مطلق که حق مطلق است اين... توانائی و اميد و

  

   جبرۀمقام عارفان-٢

َاختيارش چون سواری زير گرد// اختيارات، اختيارش ھست کرد  ِ  

َامر شد بر اختياری  مستند //  ِار ما کنداختيارش، اختي َ   )٣٠٨٧و٣٠٨٨دفتر پنجم (ُ

اختياری که در وجود آدمی به وديعت نھاده شده  از اختيار خدا به وجود آمده است و اختيار خداوند مانند اسب سواری 

ن اوامر و نواھی خداوند بنابر اي. اختيار خداوند است که اختيار ما را آفريد. است که در گرد و غبار پنھان شده است

اين سخن . ول اعمالش قرار داده استؤو چون انسان موجودی مختار است، حق او را مس. متکی به اختيار آدمی است

ھمانی با حق مطلق انسان را از  خاطر است که اين شود و بدين نقص است چراکه از حق جز حق صادر نمی مولوی بی

  .کند نزديک به کامل برخوردار می... واستقالل و آزادی و توانائی و اميد 

َ مزن ای تند و تيزبا قضا پنجه   ز تو ستيارد ھم قضا بيتا نگ!  //  َ

ِمرده بايد بود پيش   حکم حق   ِ   ّتا نيايد زخم   از رب الفلق//   َ

  اين سبب ھم سنت پيغمبر است//  آری گر توکل رھبرست : گفت

  توکل   زانوی    اشتر    ببندبا //  ِگفت پيغمبر       به آواز بلند 

  ..از توکل در سبب،    کاھل مشو//  ِرمز الکاسب   حبيب هللا شنو 

  حيلۀ فرعون    زين افسانه بود//  در ببست و دشمن اندر خانه بود 

َصد ھزاران طفل کشت آن کينه کش    )٩٠٨- ٩٢٠دفتر اول (اش  ُجست، اندر خانه وآنکه او می//  ُ

داند که دشمن در خانۀ او  اما او نمی. بندد از گزند دشمن در امان بماند، در ھا را به روی مردم میکه  انسان برای اين

گشت  اما آن طفل را که به دنبالش می. که فرعون کينه توز و انتقام گير صدھا ھزار کودک را کشت ھمچنان. ساکن است

  .  شد کرد و آماده می اش صحيح و سالم رشد می در خانه

ّکشت کن پس تکيه بر جبار کن //  می کنی ، در  کار کن گر توکل   )٩٤٧دفتر اول  (ِ

. کنی علل و اسباب را بايد به کار ببندی و جد و جھد کنی، توکل نبايد باعث تعطيلی سعی و تالش شود وقتی توکل می

 کار خود نگريستن است و داند که توکل از منظر خداوند در او می. کند که زارع کشت کنان، به خدا نيز توکل می چنان

کار، توکل نيست، خود فريبی است  وارونه اين. نقص انجام دادن است بنابراين، با ھمه سونگری و کارھای بايسته را بی
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برند توکل يعنی  خداوند را به استخدام درآوردن تا  فريبند و گمان می اند کسانی که خود را می و بسيارتر از بسيار شده

  !و را انجام دھدکارھای ناکرده ا

َحاش  اي ّ ِ   حاکم آمد در مکان و ال مکان// َش شاء هللا کان َ

ِھيچ کس در ملک او، بی امر او  ِدر نيفزايد سر يک تای مو // ُ ِ َ  

ِملک، ملک اوست، فرمان، آن او  ِ ُ   )٢٩٣٧-٢٩٣٩دفتر پنجم (ِکمترين سگ بر در آن، شيطان او // ُ

  ِوآنکه عاشق نيست، حبس جبر کرد// ِلفظ جبرم، عشق را بی صبر کرد 

  ه است، اين ابر نيستّاين تجلی م//  است و، جبر نيست ّاين معيت با حق

َور بود اين جبر، جبر عامه نيست  ّجبر آن امارۀ خود کامه نيست// ُ ِ  

  که خدا بگشادشان در دل، بصر! // جبر را ايشان شناسند ای پسر

  ذکر ماضی، پيش ايشان گشت الش// نده بر ايشان گشت فاش غيب آي

  ) ١٤٦٣-١٤٦٨دفتر اول    (ھا ، گوھر است  ھا اندر صدف قطره// اختيار و جبر ايشان ديگر است 

و موالنا در موارد بسيار تأکيد دارد که  سالک راه تا . است بحث جبر و اختيا در دفاتر مختلف مثنوی بار ھا مطرح شده

افراد کاھل، سست عنصر  و يا قدرت طلب . شود ش می اه به وصال حق نرسيده، جبر باوری سبب گمراھیھنگامی ک

جبر «موالنا در ابيات فوق اين گونه جبر را به . چسبند وليت خود، به جبر میؤبرای ناديده گرفتن حقوق و فرار از مس

عاشق رنج را ضرورت رسيدن به معشوق : فرمايد یکند، و م که خود کامه است تعبير می» ّنفس اماره«و يا جبر» عامه

کشند  و با ناخشنودی به آن تن  دانند،  رنجھا را می ولی کسانی که خود را جبری می. داند و از آن خشنود است می

ھای طالب و عاشق حق  در حقيقت  حبس کردن خود در زندان جبر، کار  انسان. افزايد دھند و رنج بر رنج شان می می

به اين معنی است که چون حق مخلوقات . است» ّمعيت با حق«وليت و سعی و کوشش الزمۀ ؤِپذيرش رنج مس. نيست

 فيضش برخودار ۀ و  ما در تمامی حاالت و احوال از ادام کند و در  ھمۀ احوال با کائنات ھمراه است خود را رھا نمی

ه اين جبر به معنای جبر مصطلح و عامه نيست، که به فرض محال اگر ھم اين را جبر بگوئيد، نيک بدانيد ک.  ھستيم

ّنفس اماره او را رھبری کرده و زندانی قدرت خود ساخته است که  ھر گناه و جرم و جنايتی را مرتکب می شود، می 

اين استدالل حق جويان نيست، بلکه استدالل کسانی است که، نفس ! نه. گويد که خدا خواسته که من چنين و چنان کنم

است و » معيت با حق«گويم،   که آنچه که من می! بنابر اين ای جوان توجه کن. رۀ خود را جايگزين حق ساخته اندّاما

آن جبر سالکان راه حق است که در مقايسه با جبر مصطلح !  جبری را که من مطرح  می کنم بشناس. نه اعتقاد به جبر

تقاد قدما قطرۀ آب در درون صدف به مرواريد تبديل می شود، که به اعن نظير مرواريد است در مقابل قطرۀ آب، ھمچنا

  .ابد و  جبری نيست که انسان خود را در درون آن زندانی کنديی جبر در نزد ما مفھوم عالی الھی م

و ھرجا که باشيد او با ...  و ھو معكم اين ما كنتم ...«:  حديد است  که می فرمايدۀ سور٤ ت مأخوذ از آيّ  معيتکلمه  

ٍمع کل شيئی ال «: را بدين گونه توضيح داده است و امام علی آن» .دھيد بيناست و خداوند نسبت بدانچه انجام می. شماست ُّ ُ َ َ
ٍبمقارنة و غير کلۀ شيئی ال بمزا يلة  ٍَ َُ ُ ُِ ٍِ ُ ُ َ ََ که ھمسنخ آن باشد و غير از ھر  با ھر چيزی ھمراه است نه آن طوری]حق تعالی[ِ

  ) ٢٨(» . که از آنھا جدا باشدطوریه چيزی است نه ب

َما رميت اذ رميت: گفت ايزد// ِ تو ز قرآن باز خوان تفسير بيت  َ ِ ُ  

  ما کمان و تير اندازش خداست// ّگر بپرانيم تير ، آن نی ز ماست 

ّذکر جباری برای زاری است// ّاين نه جبر، اين معنی جباری است    ) ٦١٥- ٦١٧دفتر اول   (ِ
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ّی جبر نيست، بلکه جباری خداوند را شرح اکه اين اسرار و حقايقی را که گفتم، به معن! ه باشآگا:  موالنا می گويد

اند و خداوند آنھا را خودانگيخته به ھستی  ھا از نيستی به ھستی آمده ھمه بايد بدانند که آفريده. کنم دھم و يادآور ی می می

ھا خود  شود اگر انسان  سالب خودانگيختگی نمی–قت است  که مو-که زندگی پايدار است، مرگ  بنابر اين. است آورده

بگاه معيت کامل با خدا، جز . ھمانی با حق مطلق، خدا است کمال خودانگيختگی اين. خويشتن را از آن محروم نسازند

ِکند که ال مؤث رسد و آن را درک می  اگر اين نکته درک شد، آن وقت سالک خود به اين حقيقت می. کنی حق نمی َ َر ُ

ّالوجود االِ فی ِ.  

  :سرايد که اين نکته را برای ما ملموستر کند،  از زبان امام علی می موالنا برای اين

  بندۀ حقم،         نه مأمور تنم//  زنم  من تيغ از پی حق می: گفت

ِشير حقم،   نيستم      شير ھوا   ُفعل من، بر دين من، باشد گوا//   ِ ِ ِ  

َما رميت اذ رميت  َ ِ   )٣٧٨٧- ٣٧٨٩دفتر اول(من    چو تيغم،  و آن زننده آفتاب //  ِ      در حراب  ُ

رسم، مأمور نفسم و يا ذھنم  کنم و يا به امور ديگران می زنم و يا عبادت می من  اگر تيغ می: فرمايد از زبان امام می

عمال و سکناتم بر دين و ايمانم گواھی ام که تمامی ا من چنان خدائی شده. من شير حق ھستم و نه شير ھوا و ھوس. نيستم

َعمل من مصداق ما رميت اذ رميت است. دھد و اگر شما بخواھيد مرا درک کنيد، بايد که در اعمالم تأمل کنيد می َ ِ در . ُ

ھمانی جست تا  به سخن ديگر، بايد با خداوند اين. کم و کاست شد مقام دفاع از حق در برابر متجاوز به حق، بايد حق بی

کند،  سوی متجاوز به حق، تير رھامیه است که ب گاه معيت با حق، گرچه انسانه ب.  اطمينان داشت عمل به حق استکه

کند، عمل به حق دفاع و دفاع  تيری که او رھا می: کند سوی متجاوز به حق رھا میه اما حق مطلق است که تير را ب

  .ونه برای حاکميت ذھن خود. برای احقاق حق است

  

  : جبارۀوضيح کلم٭ در ت

ّ مبالغه از جبر است يعنی شکسته بند و اصالح کننده و بنابر اين جبار کسی ۀّ جبار ھمانگونه که در باال آمد، صيغۀکلم

کار ه ّجبار  در دو معنای مختلف ب.  خود را بر ھر کسی که بخواھد تحميل می کندۀاست که اراده اش نافذ است و اراد

.  خود بر ديگران به ناحق استۀ ارادۀکار رود معنايش ظالم، زورگو و تحميل کننده نسان ب اگر در مورد ا- ١: رود می

. ی مصلح، مصلحی که بر اصالح توانا است و توانائی مطلق استارود ، به معن کار میه  خدا بۀ ولی وقتی در بار-٢

  .ستا دائمی نيز ۀ جبران کنندترميم  و.  و جاری استیتوانائی است که مشيت او که جز حق نيست، در عالم سار

ی اول است يعنی زورگو، ظالم، و ا آن  در رابطه با انسان و به معنۀ مرتب٩ آمده است که ّجبار ۀ بار  کلم١٠در قرآن 

  .کار گرفته شده استه ی دوم با حشر به معنۀ سور٢٣ تستمگر و يک بار فقط  در مورد خدا در آي

ّھو هللا *شركون يـز الجـبـار المتكبر سبحان هللا عما يـمـن العـزيالقدوس السلم المومن المـھـّھو هللا الذى ال اله اال ھو الملك 

  )٢٤و ٢٣/حشر(م يز الحكيـسـبـح له مـا فى السموت و االرض و ھو العزيالخلق البارى المـصـور له االسـمـاء الحـسـنـى 

ِّتا بدانی سر  سر//  ترک کن اين جبر را که بس تھی است  ِِّ       جبر چيستِ

َترک کن      اين جبر     جمع منبالن  َ ِ    )٣١٨٧-٣١٨٨دفتر پنجم (ِتا خبر يابی از آن     جبر چو جان  //  ِ

َسر  سر   جبر يعنی حال بندگان فانی در حق و جبر جمع منبالن يعنی جبر عوام: در اشعار فوق َ ِ ِ ِّ ِِّ منبل يعنی سست و .  ِ

  ی جبر خواص و واصالن به حق ِبيکاره و جبر چو جان ھم  يعن

  :سرايد که نظر خود را روشنتر بيان کند، چنين می موالنا برای اين

َما رميت اذ رميت گفت حق  َ ِ   )١٣٠٦دفتر دوم (ِکار حق بر کارھا دارد سبق // ُ
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ن توضيح اي. در اين اشعار،  موالنا می گويد که اراده  و مشيت حق تعالی بر ھمۀ کارھا سبقت دارد و فراگير است

گيرد، در  چون ھستی آفريده حق است و عمل ناحق در بطن حق انجام می. بايسته است که مشيت خداوند حق است

ھا ممکن است از آزادی خويش غافل شوند و جھنم بسازند، اما، در نھايت،  آفريده. شود نھايت، توسط حق خنثی می

د بشر را آفريده و  او را رھا کرده و خود ھيچ دخالتی در اين طور نيست که خداون. شود بلعيده می) بھشت(توسط حق 

خواند و  خود میه گيرد، عمل کنندگان به حق را ب حق تعالی که جز بر حق تعلق نمی.  خود نداشته باشدۀکار ھستی آفريد

ه ذاتی حيات شوند، استقالل و آزادی را ک  قدرت میۀکنند و بند از مرتکبان ناحق، که خود از خويشتن سلب اختيار می

توانند از بندگی قدرت برھند و  گونه انسان ھا، ھمواره می بدين لحاظ است که اين. کند آنھا است، از آن ھا سلب نمی

عبارت ديگر  توانائی خالق ھستی، آن تونائی است که انسان وقتی آن را ادراک ه ب. استقالل و آزادی خويش را بازيابند

توانائی خداوند با . گرداند و به يمن نزديکی به او، افزايش توانائی خويش را پيوسته میجويد  کند که با او معيت می می

اين واقعيت که انسانی، در زندگی خود، ھر زمان . حواس ظاھر و بدون معرفت بر توانائی خويش، قابل درک نيست

به انسان عارف بر اختيار خويش، است،  کار برده، دست پنھان از چشم ظاھر بين را مشاھده کردهه توانائی خويش را ب

موالنا برای اثبات آن به . معنای ھرچه از حق و ناحق کردن، آزادی نيست و بندگی قدرت استه آموزد که اختيار ب می

  .کند قرآن کريم استناد می

َما رميت اذ رميت آي َ ِ بلى ي هللا رمى و لت و لكنيت اذ رميفلم تقتلوھم و لن هللا قتلھم و ما رم« :  سوره انفال است١٧ تُ

با ياری خود در [پس اين شما نبوديد که آنان را کشتيد بلکه خداوند بود که .  »ميع علين منه بالء حسنا ان هللا سميالمؤمن

افکندی بلکه خداوند افکند تا ] سوی آنانه مشتی خاک ب[اين تو نبودی که !] ای پيامبر[و . آنان را کشت] جنگ بدر

  ».ھمانا خداوند است شنوای  دانا. به آزمونی نکو بيازمايد] زیپيرو[مؤمنان را بدين 

ھرگاه با حق . پيروزی بايد پيروزی حق با ناحق باشد: آموزد  به مؤمنان پيروز در جنگ بدر، درسی بزرگ میتاين آي

ھرگاه جز . پاشد شود که مشتی خاک به روی دشمن می اين حق می. اندازد شود که تير می ھمانی پيدا کنی، اين حق می اين

شوند و پيروزی در   قدرت میۀاند، از نو، بند دست آوردهه آوری خويش پيروزی ب ھا بپندارند که به جنگ اين باشد، انسان

  .  جنگشان نيز شکست است

جبر توخالی و بی پايه را رھا کن تا راز حقيقی جبر ما، آن جبری  ای کسی که به جبر چسبيده ای، و ای تنبل بيکاره ،

آن جبری که . ه بندگان فانی در حق ھر چه می کنند حق و خدائی است و از جان عزيز تر است را درک و فھم کنیک

است  و جز خواست حق چيزی و عملی انجام نمی »  معيت با حق«انسان با داشتن اختيار چنان فانی در حق شده که 

  .ِدھد گوئی که که اختيار او ھم اختيار خداوند است

 کنم که کسی بدون پيشداوری و يا پيش فرض  به مثوی مراجعه کند و بخواھد از موالنا درس بياموزد و گمان  نمی

نه جبر و نه تفويض : آوزد بلکه آنچه او به ما می. ی ھرچه خواھی کن استامعنه درنيابد که او نه جبری و نه تفويضی ب

ٌال جبر و ال تفويض بل امر ب:  بلکه امری ميان اين دو است ٌين االمرين يا  ال جبر و ال تفويض بل امر بين المنزلتين َ َ

  .ھا است  ديگری از اين سلسله نوشتهۀکه موضوع نوشت. که به نوعی شيعه ھا معتقدند يعنی ھمان

 به مولوی و آثارشاز ھر کس ديگری زندگيتان فرض کنيم ھمه جبری باشند و يا ھمه اختياری، شما که به قول خودتان 

است، چرا به دنبال اشاعره و يا معتزله می گرديد که در مورد جبر و اختيار چه می گويند؟ ھر »  عجين تر نزديکتر و«

مولوی که مشخص است چه می گويد و  چه تجربه ای را به ما منتقل می کند، چرا از او و . چه می خواھند بگويند

فکار و اعتقاداتشان را نمی شناخته است؟ که به راه آنھا  او آموخته و منتقل نمی شود؟ آيا او اشاعره و معتزله و اۀتجرب

     .  ًنرفته؟ قطعا می شناخته
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خود می گويد که اين تجربه و آموزش را قرآن به من . ش را از قرآن آموخته است ااو جبر و اختيار و تجربه عرفانی

فته که اين امر ديگری است؟ اگر اين را که شما بگوئيد خير او اين تجربه ھا را از جای ديگری گر مگر اين. داده است

ھم قبول نداريد که موالنا اين تجربه را از قرآن به دست آورده و برای شما ھنوز مشخص نيست که قرآن و اسالم جبری 

ًفعال . ِکه دينداران  از عالم تا دانی نماز می خوانند شک نيست و شما خود عامل به آن ھستيد است و يا اختياری؟  در اين

 جبر و اختيار چه تجربه ۀ می کنيم تا ببينيم نماز در رابطهاز ھمۀ قرآن می گذريم و در قسمت بعدی  تنھا به نماز مراجع

 . ای را به ما منتقل می کند

 ٩۵ / ]دلو[بھمن / ١١محمد جعفری     

 

 :يادداشت و نمايه  

  . پخش شده است١٣٩٣ آذر ١٩  فق که درا برنامه مريکا برنامه درا مصاحبه با صدای -٢۴

1=zp&0=z?html.2556640/soroush-rumi-iran/video/media/com.voanews.ir://http  

 .١٤٨، ص٢٠٠٦، چاپ دوم ١االمامة و السياسة نگارش ابن قتيبة ج -٢٥ 

ھای جبريه مکتبی   وی در ميان فرقه. شود اى از مذھب خوارج و به پيروان جھم بن صفوان گفته می رهيتجھميه  به -٢٦

ازارقه ھم به گروھی ديگر . اميه، کشته شد او، در اواخر دوران بنی. پايه ريزی کرد که سرسخترين گروه جبريه ھستند

  .از خوارج که پيرو نافع بن ازرق است اطالق می شود

  .٣٨٣-٣٨٤، ص١٣٩١ر عشق، کريم زمانی، چاپ نھم،  ميناگ-٢٧

  . نھج البالغه فيض، خطبه اول-٢٨

 


