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چکیده
ازجمله مباحث مهمی که در اشعععار منالنا ه م ع میآید ،منضععن «اراده» و «م ععی الهی» اس ع  .این مس عئله ه جه
جایگاهی که در تفکر عارفانهی منالنا دارد ،در اشعارش نیز هوفنر تجلی یافته اس  .از دیدگاه وی امنری در عال هستی ترسی
می شنند که صرفاً در حیطه اراده و اختیار حقتعالی ه ستند منین ین ی که رآمده از آیات قرآن ا س در جایجای ا شعار
منالنا در مثننی و دینان شمس دیده میشند .البته منالنا منکر اراده و اختیار آدمی ه معنای تام نیس و سرایش منین ا یاتی
ن ان از اعتقاد وی ر نامیزی ان سان و افعالش ،در را ر قدرت مطلق خداوند را دارد .نن شتار حا ضر ر آن ا س تا ا تنجه ه
محنری نقش اراده و خناسع الهی در اشعععار وی ،نسععخههای مصععنر نادری که از این آثار گرانقدر منجند اسع (در اینجا 5
نسخه) را منردمطالعه قرار داده ،جلنههای این مفاهی را در آنها شناسایی کند.
ا تنجه ه ررسیهای صنرت گرفته اید گف

ازنمند اراده الهی در ترسی نگارهها ،مطا ق ا ستر داستانی اس که در اشعار

وجند دارد و هنرمند ا انتخاب و نمایش رخی از صحنههای روای  ،ذهن یننده را ه سنی دریاف دا ستان و درواقع مفهنمی
که شاعر در ورای آن مدنظر داشته اس  ،سنق میدهد .هدای  ،تقدیر روزی ،سبب سازی و سبب گردانی ،تد یر امنر و سیطره
ر قلنب انسعانها ،رآورده کردن دعا و ...ازجمله مصعادیقی از اراده حق اسع که در نگارههای این  5نسعخه ه تصعنیر درآمده
اس .
سناالت -1 :جلنه های صری اراده و م ی الهی در دو نسخه مثننی و غزلیات شمس مگننه انعکاس یافته اس ؟
 -2کدام مصادیق از اراده الهی در نگارههای این نسخهها قا لت خیصاند؟
اهداف -1 :شناخ جلنه های صری اراده و م ی الهی در دو نسخه مثننی و غزلیات شمس
 -2شناسایی مصادیق اراده و م ی الهی در نگاره های دو نسخه مثننی و غزلیات شمس
واژگان کلیدی :مولوی ،اراده ،مشیت الهی ،مثنوی معنوی ،غزلیات شمس ،موالنامقدمه
آثار منالنا جاللالدین محمد لخی درواقع عصععارهای از تمامی اندی ععههای فلسععفی و کالمی جهان اسععالم از آغاز تا قرن هفت
هجری ا س (عبدالحکی  )10 :1356 ،که ه طرزی لطیف و شاعرانه ،در را ستای یان یک نظام فکری واحد گرد ه آمدهاند.
یان منالنا در یان این حقایق مه در مثننی که کاملترین و هترین نمننه شعععر تعلیمی صععنفیه نده و مه در دینان غزلیات
شمس تبریزی یا دینان کبیر که عالیترین و زیباترین مجمنعه شعر غنایی در قلمرو اد یات عرفانی اس  ،ه شینهای آشکار از
ز ان ،یان و مفاهی قرآنی هره گرفته ا س که درواقع نتیجه ع ق و ت سلی در را ر کالم الهی ا س (دان نامه قرآن و قرآن
 1دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد زاهدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زاهدان ،ایران m.moini2924@chmail.ir
 2دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی ،واحد زاهدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زاهدان ،ایران(.نویسنده مسوول) keikhafarzaneh@lihu.usb.ac.ir
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پژوهی ،ذیل لغ مثننی و قرآن) .یان حقایق در آثار منالنا گاه ا غلبه شنر ر ز ان همچنن «غزلیات شمس تبریزی» و گاه ا
غلبه اندی ه ر ز ان مانند «مثننی» همراه میشند .ااینوجند ،میزی که شکی ر آن وارد نیس  ،این اس که منالنا نه ز ان و
نه ز انی اس  .تأملی کنتاه ر آثار این ز ان یز ان ،ن ان از این حقیق دارد که آنچه در کالم منالنا جریان دارد ،در اصل شنر
اندی ه اس که از ز ان همچنن ا زاری رای یان آن هره گرفته اس (ا راهیمی دینانی ،1389 ،ج .)13 :1
شنر اندی ه در مباحث کالمی نیز همچنن جبر و اختیار ،ق ضا و قدر ،قدی و حادث ،خیر و شر در آفرینش ،خند شنا سی و...
ورود میکند و منجر ه شینهای از یان در م سائل ح ساس زندگی آدمی می شند که دیگری تا هحال ه آن د س نیافته ا س .
وی خند را در تنگنای متکلمان گرفتار نمیکند و ع ععق و عرفان را هعننان حاللی ر تمامی مسععائل پیچیده کالمی و فلسععفی
میافزاید .ه کالمش لطافتی از جنس شععععر می خ عععد و ا تمثیلهایی دلن عععین آن را رای مخاطب قا لدرک و ملمنس
میسازد.
ننشتار حاضر ا ررسی این دو اثر ،ا تدا ه یان عقاید منالنا در خصنص اراده و اختیار الهی – آدمی میپردازد که درواقع عد از
آشنایی ا شمس تبریزی سیری عارفانه ه خند گرفته اس  .سپس نا ر لزوم شناخ هرمه ی تر از اسناد تصنیری اندکی که
از آنها در کتا خانهها و منزههای مختلف جهان وجند دارد ،در صعععدد اسععع که ه انعکاس مفهنم اراده الهی در آنها پردازد.
گفتنی اسع از آنجا که نسعخه مصعنری از دینان شعمس ه دسع نیامد ،گزینش نگارهها از  5نسعخه مثننی انجام شعد ولی
تن ضیحات و م صادیق ا شعار ،هر دو اثر منالنا را در رگرفته ا س  .خنا س و م ی الهی در آثار منالنا پژوهشهای متعددی
صنرت گرفته ولی تا کننن در هیچ یک از آنها منضن این پژوهش منرد تنجه قرار نگرفته اس .

پیشینه:
تحقیق در آثار منالنا هخ صنص مثننی معننی و غزلیات شمس از دیر از منردتنجه نده ا س و کتابها و مقالههای متعددی
پیرامنن نظام فکری و دیدگاه عرفانی که منالنا در این آثار مطرح ساخته ،منت ر شده ا س  .در این میان هویژه حث پیچیده
منرد تعمق قرارگرفته ا س  .ازجمله پژوهشهای انجامیافته ،شروح ارز شمندی ا س که ر آثار منالنا نن شتهاند همچنن شرح
مثننی شریف (فروزانفر ،)1371 ،سر نی (زرین کنب ،)1386 ،منلنی نامه (همایی )1376 ،شرح جامع مثننی (زمانی )1376
و ...که در آنها ه فراخنر اشعار ،مطالبی در اره اراده و اختیار ارائه شده اس  .همچنین در کتب دیگری همچنن «جبر و اختیار
در مثننی» (رکنی )1377 ،ننیسنده در ذیل ررسی جبر و اختیار از دیدگاه منالنا در خصنص م ی الهی مطالب را یان کرده
اس  .کتاب دیگری ا عننان «عرفان منلنی» (عبدالحکی  )1356 ،ه حث اراده الهی و اختیار پرداخته اس  .از دیگر کتبی که
ه م سئله را طه ان سان و خدا پرداختهاند «طریق صنفیانه ع ق» (میتیک )1383 ،و «من ا رم و تن آتش» ( شیمل)1378 ،
ا س  .مقاالتی نیز در من ضن جبر و اختیار نن شته شده مانند مقاله « سبب و م سبب از دیدگاه جبر عارفانه منلنی» (فنالدی،
 )1385که ننیسنده آن ی تر حث اراده خداوند را از جنبه مسبباالسباب ندن وی منردتنجه قرار داده اس و هطنر مختصر
ه حدود اراده و اختیار انسععان نیز پرداخته اسعع  .مقاله دیگری ا عننان « ررسععی دیدگاه منلنی در ک ععف راز قضععا و قدر»
(نیکن خ  )1381 ،نیز انجام شده اس که در آن قدر و قضای خداوند ا مدیری عام وی ارتباط دارد و اننا آن را شامل قضای
محتنم و ق ضای م روط را در مثننی رر سی کرده ا س  .نمننه دیگری که میتنان ه آن ا شاره کرد مقالهای ا عننان «ق ضا و
قدر و جبر و اختیار در مثننی معننی» (صباغیان )1379 ،که ننیسنده در آن ه جایگاه قضا و قدر و جبر و اختیار در اور منالنا
پرداخته اس  .مقاله دیگری نیز ا عننان «مگننگی ازتاب مسئله کالمی جبر و اختیار در مثننی منالنا» (خالد غفاری)1388 ،
ه ماپ رسیده اس که در آن منارد مختلف جبر و اختیار در مثننی ا دیدگاههای کالمی اهل سن انطباق داده شده اس .
پایاننامههایی نیز در این اب اراده خداوند و ا عاد آن نگا شته شده ا س مانند «اراده حقتعالی از دیدگاه فال سفه ،متکلمین و
محدثین» (م صفنی )1371 ،که آراء منجند در اره صفات و اراده حقتعالی را از منظر وجند شنا سی و معرف شنا سی رر سی
میکند و را طه آن ا اراده انسان نیز منردمطالعه قرار میدهد .همچنین پایاننامه دیگری نیز ا عننان «تحلیل منضع منلنی در
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مسئله جبر و اختیار و مبانی فلسفی و کالمی آن» (سلیمانزاده آیدی ه )1390 ،ننشته شده اس که ننیسنده ا استناد ه شش
دفتر مثننی ه تحلیل منضع منالنا در مسئله جبر و اختیار میپردازد.
هرکدام از مقاالت عننانشععده یا حث اراده الهی و جبر را هطنرکلی منردمطالعه قرار دادهاند و یا تنها منردی از مصععادیق اراده
الهی در جهان ینی منالنا را منردمطالعه قرار دادهاند و هیچ یک و ازتاب اندی ه اراده و خنا س الهی در ن سخههای م صنر آن
نپرداختهاند و این خند ضرورت انجام آن را ایجاب میکند.

روش:
پژوهش حا ضر ازنظر هدف نیادی ا س و ه روش کیفی تن صیفی-تحلیلی انجام گرفته ا س  .شینهی گردآوری اطالعات آن
کتا خانهای و اینترنتی نده و جامعه آماری ت صاویر ن سخههای خطی م صنر مثننی و دینان شمس ا س  .روش نمننهگیری غیر
تصادفی اس  .تالش شده تا ا استعان ازنظر شارحان منلنی در تفسیر و تحلیل ا یات ،مصادیقی از اراده الهی در دیدگاه منالنا
را مد نظر قرار داده و مطا ق ا هریک از آنها از مجمن نگاره این نسخ نمننهای ارائه شند.

مفهوم شناسی و تبیین اراده و مشیت حقتعالی در اشعار موالنا:
م ی از ری ه « شیء» مصدر « شاء ،ی اء» و در لغ ه معنی ایجاد شیء ،خناستن و اراده کردن آمده اس  .م ی و اراده از
اصطالحات مه در عل کالم اسالمی اس و در نظر اکثر متکلمان این هر دو واژه ه یک معنی اس هرمند رخی از متکلمان
ین م ععی و اراده تفاوتهایی از قبیل تقدم و تأخر رتبی ،جزئی و کلی ندن و شععدت و ضعععف قائل هسععتند .اراده و م ععی
ازجمله الفاظ م ترک ین ان سان و خدا س  .ازاینرو رخی از لغ دانان ،معانی آن را از دیدگاه خداوند ایجاد شیء و از جانب
انسان خناستن و طلب کردن دانستهاند (دائرهالمعارف ت یع ،ذیل لغ م ی ).
مسععئله اراده و م ععی الهی از مباحث مهمی اسعع که تمامی نظامهای دینی ،فلسععفی و عرفانی در طنل تاریخ ا آن درگیر
ندهاند .این م سئله از دیدگاه کالمی معمنالً در  3مکتب ا شاعره (جبرگرا) ،معتزله (اختیار گرا) و شیعه (امامیه) دنبال می شند.
همچنین دیدگاههای عرفانی نیز سعی در پرداختن ه این م سئله کالمی ه روش خند دا شتهاند .ای ان گاه ه جبری معتقدند
که هواسعععطه وحدت وجند ،جز رای حق اراده و قدرتی قائل نیسعععتند مانند دیدگاه ا ن عر ی که گاهی گرایش ه جبر مطلق
دارد و گاه مجبنر ندن انسععان در همه امنر را رد کردهاند و ی ععتر گرایش ه اختیار دارند ،مانند عینالقضععا همدانی و خناجه
عبداهلل انصعععاری .این میان عرفایی نیز هسعععتند که راه میانه را اتخاذ کردهاند همچنن عالءالدوله سعععمنانی .منالنا نیز یکی از
آنهاس که دراین اره روشنترین یان را در آثار خند ارائه داده اس .
منالنا این حث را در جایجای اشعار خند هویژه در دفتر اول و دوم مثننی مطرح ساخته اس  .او از سنیی تالش میکند تا ا
آنچه سروده اس تنجه خناننده را در هر آنچه روی میدهد ه سم قدرت نهانی ک اند که مسبب همه حنادث و مد ر همه
امنر ا س  .وی در و صف نفنذ م ی الهی تا آنجا پیش میرود که ننعی جبر را میتنان در آن حس کرد .نمننههایی از آن در
مثننی و دینان شمس در ادامه آورده خناهد شد.
د /1ب 600
رد و مات ما ز تعنس ای خنشصفات
مععا مععن شطععرنجی در عععرد و مععات
د /1ب 616
معا کمععان و تععععیراندازش خععداسع
گععععر پععرانی تیععر آن نعععه ز ماسعع
د /6ب 2760
جععان معا معنن مهره در دس خداس
فععردی ما ،جععفتی مععا نععه از هناسعع
هجز آنععچه تن خناهی من مه اشعع ؟ غ /564ب 3
هجز آنچه تن خعناهی من معععه اشعع ؟
غ /564ب 5
مرا تعععن منن معنین خناهی مععععنین
مععرا تعععن معنن مععنان داری ،معععنان
کععه عه دعس تععن اسععع زنعععجیرم غ /653ب 3
زان ز ععععالع ر عععععععندهام حععععلقععه
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منالنا ا عاد نفنذ قدرت حق را در دفتر اول مثننی از ز ان امیرالمؤمنین ( ) ه زیبایی یان میکند .منانکه ای عععان از فرمان
خدا ر منجند شععدن همهمیز از عدم آغاز کرده اس ع و کل هسععتی را مسععخر اراده وی میداند .سععپس ه انسععان و اعمال او
پرداخته و در اندی ه قدرت خالق منان پیش رفته ا س که حتی تردیدی که ان سان را در انتخاب میان دو امر مت ضاد آ شفته
میسعععازد و همچنین آنچه او را ر آن میدارد که یکی از گزینهها را ر دیگری رجحان دهد نیز در ید او میداند .از این دیدگاه
ان سان نیز همچنن دیگر مخلنقات در قلمرو ت صرف حق ا س نا راین ک سی جز او نمیتناند من أ فعل ان سان ا شد .همه آنچه
گفته شد در وهله نخس مفهنم جبر را ه ذهن متبادر میکند که در آن اراده انسان هیچ اس  .رای تنضیح این مطلب گفتار
علی ( ) منین ادامه مییا د که ع عععق را عامل فه ا عاد اراده الهی معرفی میکند و میگنید تنها کسعععی ر اینهمه نام جبر
میگذارد که عاشق نیس و حتی اگر حرف جبر در میان اشد نیز آن جبری نیس که منظنر عنام اس .
د  /5ب 1544-1548
این تجلی مه اس  ،این ا ر نیس
این معی ا حق اس  ،این جبر نیس
این حال معننی همان «جبر محمند» یا «جبر من جان» اس که در آن انسان هتمامی اختیار خند را ه مع نق میسپارد.
تعا خبر یا ی از آن جعبر معن جعان د  /5ب 3188
تعععرک کن این جعععبر جعمع مععععنبالن
در این جایگاه فرد اوجند نفی قدرت از خنیش ،مسععئله اختیارش ا حفا ادب ا حق ه قنت خند اقی اس ع و همانگننه که
رَ َنا ظَلَمنا 1ر ز ان میآورد ،مانند ا لیس ِما اَغنَیتنی2نمیگنید (زرینکنب ،1386 ،ج .)192 ،1
گفتنی اس که اراده و افعال حق را گاه ه لطف و گاه ه قهر او نسب میدهند .منانکه هنگامیکه هستی خ ی ،فراه کردن
نعمات ،فرسععتادن پیامبران و اولیا که واسععطه فیه هسععتند ه رحم خداوند و مناردی مانند اضععالل ،خذالن و ...که در اثر
یتنجهی ه الطاف و ناسپاس نسب ه وی ه وجند میآید را ه قهر خدا نسب دادهاند و البته که همی ه لطف وی ر قهر او
سبق دارد (حجازی 27 :1386 ،و .)28
ناله از قهرت شعععکای میکنعععد
خنععععده از لطف حعععععکای میکنععد
از یعععععکی دلعبر روای میکنععد غ  /821ب 1-2
ایععععن دو پیغام مخععععالف در جععععهان
از ویژگیهای کلی که در را طه ا م ی و اراده الهی از دیدگاه منالنا منردتنجه قرارگرفته میتنان ه منارد زیر اشاره کرد:
 .1اراده الهی نامحدود و نامتناهی اس  .منالنا ناتر عقیده متکلمین که فعل حق را ه هیچ کیفیتی نمیتنان محدود کرد .قدرت
وی ر انجام اضداد همچنان اشباه اس و ا عاد این تصرف و قدرتنمایی ،حیرت را رمیانگیزد (فروزانفر ،1371 ،ج .)143 :1
ایعن که گفت این ضرورت میدهد
کعععار ی معععنن را که کعععیفی نعععهد
جععز که حیرانی نعععباشد کار دین د  /1ب 311-312
گععه منین عععنماید و گعععه ضد ایعععن
 .2فعل خدا هرگز یحکم نیس و آنچه میکند ر حکم های اطنی مبتنی اس  .این نکته سبب میشند که نتنان آن را ر
وفق حک عقل ،حس و ظاهر تنجیه کرد .تأکید سیار منلنی ر این امر درواقع مقا له ا کسانی اس که درصدد رد آن رمیآیند
و میخناهند هرگننه غایتی را در عال انکار کنند (زرینکنب ،1386 ،ج  .)727 ،2در دفتر مهارم در تفسیر قسمتی از آیه 3
سنره احقاف3منالنا منین آورده اس :
د  /4ب 2879
آن زحکم هعععای پنععهان مخبری اسع
هعععیچ نندی د کعه هعععرجا ظاهریععس
ععی امعععید نععفع عععهر ععععین نعععقش د  /4ب 2881
هعععیچ نعقاشی نعععگارد زیععن نععععقش
یپرده تعن رقصععد یک پعععرده نعععپندارم
ر ضرب دف حکم این خلق همیرقصند
پنهان ند این خارش هر جای که می خارم غ  /1458ب 17
آواز دفععع پنهان وین رقعععص جهان پیدا
 1قَالَا رَبََّنَا ظَلَمْنَا أَ ْنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ َتغْفِرْ َلنَا وَتَ ْرحَمْنَا َلنَكُونَنََّ مِنَ الْخَاسِرِینَ :گفتند :خدایا ،ما بر خویش ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشی و به ما رحمت و
رأفت نفرمایی سخت از زیانكاران خواهیم بود (آیه  23سوره اعراف).
 2قَالَ رَبَِّ بِمَا أَغْوَیْتَنِی لَأُزَیَِّنَنََّ لَ ُهمْ فِی الْأَ ْرضِ وَلَأُغْوِیَ ََّنهُمْ َأجْمَعِینَ :گفت« :پروردگارا! چون مرا گمراه ساختی ،من (نعمتهای مادَّی را) در زمین در نظر
آنها زینت میدهم و همگی را گمراه خواهم ساخت» (آیه  39سوره حجر)
قَّ) ما آسمانها و زمین و آنچه را بین آنهاست جز به حق (و برای حكمت و مصلحت خلق) نیافریدهایم
( 3مَا خَلَ ْقنَا السََّمَاوَاتِ وَا ْلأَرْضَ وَمَا بَ ْینَهُمَا إِلََّا بِا ْلحَ ِ
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افعال تباهیآوری که اولیاء گاها انجام میدهند و درواقع فعل خدا را ن ان میدهند ،میتناند مبین حکم عمیق وی اشد.
 . 3م ی الهی اگرمه در اسباب جاری اس ولی منقنف ه آن نیس مراکه اسباب و علل را نیز خداوند ه وجند میآورد .اگر
شرط وقن فعل وی اسباب اشد این ایراد وارد می شند که ناگزیر همان اسباب را ه اید ا اسبا ی ه وجند آورد و منن این
فرض ه تسلسل میرود نامار اید آن را متنقف کرد (زرین کنب ،1386 ،ج .)728 ،2
د  /2ب 1626
هس تعقدیرم نععه علع ای سعععقی
کععار معععن ععی عععلتس و معععستقی
غ  /1344ب 3
کار او کن فعیکننس نه منقنف علل
دم او جععان دهعدت روز نععفخ پععذیر
 .4ه استعداد و قا لی مر نط و م روط نمیشند .اینکه منالنا مفهنم قا لی را نفی میکند ازآنروس که قا لی نیز خند از
مقنله اسباب محسنب میشند .قا لی همان میزی اس که حکما آن را عل مادی و هینالیی نیز تعبیر میکنند و منالنا
ازآنجاکه در را ر قدرت خداوند همه اسباب را نفی میکند نمیتناند رای فعل او شرط قا لی را پذیرد .مراکه اگر قا لی شرط
ند ،هیچمیز از عدم ه وجند نمیآمد .همچنین اگر قا لی ماده ر فعل حق تقدم داش  ،ماده اید پیش از خداوند منجند
می ند که در این صنرت تنها ناظ خلق ند و در ه وجند آوردن آن نق ی نداش (زرین کنب ،1386 ،ج  728 ،2و .)729
گفتنی اس در اینجا عطای الهی در ایجاد قا لی تکنینی منجندات مدنظر نده وگرنه در امنر ت ریعی قا لی شرط اس .
د  /5ب 1537
داد او را قععا لی شععرط نیسعع
معععاره آن دل ععععطای مبععدلی اسععع
کععه ر او لطف منین درها گ ند د  /6ب 565
معععر عععدم خند را مه اسععععتحقاق ند
هعععیچ معدومی ه هعستی ناآمدی د /5ب 1542
قعععا لی گععر شرط فععععل حععق ععدی
 .5م ی الهی تبدیلناپذیر اس و هیچ امری نمیتناند منجب دفع یا رد آن شند (زرین کنب ،1386 ،ج .)729 ،2در را طه ا
نسب دعا و تضر ا این ویژگی م ی خداوند در ادامه صحب خناهد شد.

روشنگری جایگاه اراده انسان در اراده و مشیت الهی از منظر موالنا:
از منظر دینی ا سالم هعننان دینی تنحیدی تأکیدی قنی ر قدرت مطلقه خداوند دارد .الزام و دالل دقیق این ا صل آن ا س
که همهمیز می ایسععع درنها ی ه واحد یکتایی رگردد که دانش مطلقش آگاهی از تمام جزئیات خلق را ایجاب میکند
(میتیک .)127 :1383 ،از سنی دیگر اختیار نیز مفهنمی ا س که احتماالً از طن تعالی ا سالم منبعث گردیده ا س  .درواقع
منانچه از قرآن و حدیث هعننان دو منبع این دین رمیآید ،اسالم هطنر یکسان ه مؤید جبر و ه اختیار اس (عبدالحکی ،
 .)69 :2536این دقیقاً همان ین ی اس که ا دید کلی ر اشعار منالنا ه دس میآید .منظنر از این دید در نظر گرفتن ستر
هر کالم و پیامی اسعع که منالنا هواسععطه الفاظ ،سعععی در ارائه آن دارد که اگر تنها ه ا یاتی دون در نظر گرفتن اف کلی
نظام فکری منالنا پرداخته شععند هیچگاه ه حقیق آن ره نخناهی رد؛ زیرا منالنا در جهاننگری خند گاه تا آنجا پیش میرود
که انسان را مصنن حق دانسته اس که در آفرینش خند هیچ اختیاری ندارد .این را میتنان همان ینش جبری در نظر گرف
که مبتنی ر آن منن ایجاد ان سان ه قدرت حق انجامیافته نا راین « هحک آنکه فر تا ع ا صل ا س الزم میآید که نده در
فعل خند مجبنر اشد» مانند آنچه در ا یات زیر آمده اس :
عععاجز و سته من کندک در شک
نعععقش اشد پععععیش نععععقاش و قععل
عععاجزان منن پیش سنزن کعارگه د  /1ب 610
پیعععش قدرت خععععلق جععمله ارگعععه
گه پلنععگش کنی و گعععاهی منش غ  /1291ب 5
نقععععش تسلی گعععع ته پیععععش قععل

وصعععف ما از وصف او گیرد سبق

خععععلق ما ر صنرت خعععند کرد حععق
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ولی شرف روح ان سان ناتر آنچه در قرآن و حدیث1آمده ا س االتر از آن ا س که تنها هعننان کاالی م صنن در نظر گرفته
شععند .منالنا نیز یان میکند که انسععان اگرمه مخلنق اسعع  ،اما مخلنقی اسعع که خدا او را هصععنرت خنیش آفریده اسعع
(عبدالحکی )29 :1356 ،؛ نا راین در ویژگیهایی میتناند ا خدا م ترک اشد که یکی از آنها اراده و خناس اس .
دراینجا منالنا ه دفا از اختیار رخاسته اس و هویژه در دفتر پنج دالیل متعددی را همچنن دلیل وجدانی ،تردید ین امنر،
امرونهی ،پ یمانی و شرمساری از انجام عمل ناپسند و روز خ و کینه و  ...را رای اثبات اختیار ارائه میدهد.
د  /5ب 2967

حعععس را منکر نعتانی شد ععععیان
اخعععتیاری هععس معععا را در جععععهان
میتنان گف که منالنا از دو منظر حث جبر و اختیار نگریسته اس  :یکی از منظر عرفانی و دیگری ازنظر کالمی .وی در منظر
صعععنفیانه ه دفا از جبر رمیخیزد لیکن از منظر کالمی ،رهان های محکمی را در اثبات اختیار آدمی آورده اسععع (زمانی،
 .)382 :1383ولی هطنرکلی منالنا حث اختیار آن را در سایه اراده خداوند تعریف میکند .وی رای اختیار ر و نسب آن ا
اراده خداوند ویژگیهایی قائل اس که شناخ آنها در تعیین حدود اختیار کمک خناهد کرد:
 .1اختیار ر مخلنق اختیار خالق اس  .ر ذاتاً خالق مختار خلق شده و این اختیار را خالق ه او عطا کرده اس .
اخعتیارش منن سناری زیر گععرد
اخعععتیارات اخععععتیارش هععس کععرد
امعععر شد ر اخععععتیاری مععستند د  /5ب 3087 -3088
اخععععتیارش اخعععععتیار مععععا کعععععند
 .2اختیار ر مقهنر و مغلنب اراده الهی اس ؛ نا راین اختیار ر در را ر اختیار الهی ز نن و عاجز اس (همایی88 :1376 ،
و )89
کععرّ و فعععرّ اخععععتیار عععنالبَ َر د  /5ب 1852
خععععند مه اشد پیععش نععنر مُعععستَقَر
وین اخعتیارها را کسته اختیارش غ  /1265ب 2
هر لحظه اخععتیاری نن نن دهد ه جععانها
منالنا ر این اساس منین تعلی میدهد که در عین سیطره قدرت الهی ر همهمیز ،درواقع انسان در تصمی گیریهایش مختار
اس و همنجب پیمان الس  ،نتایج اختیار یعنی مسئنلی پاداش و مجازات اعمال خند را نیز پذیرفته اس (میتیک:1383 ،
)128؛ نا راین منالنا رخالف ا شاعره که در افعال قائل ه جبر شدهاند ،طریق اختیار را رگزیده ا س اما این اختیار از جنس
تفنیه و اختیار مطلقی نی س که گروهی از معتزله ر آن اور دارند .لکه دراین اره منالنا رح سب سیره و شعار مذهبی خند
که همان «مارمی اذ رمی » معتقد ه حالتی ما ین جبر و تفنیه مطلق شععده اسعع  ،همانطنر که شععیعه امامیه معتقدند
«الجبر و ال تفنیه ل امر ین االمرین» (همایی )77 :1376 ،درواقع میتنان گف اراده همچنن رشتهای اس که یک سر آن
در دس خالق قادر و یک سرش ه مخلنق عاجز متصل می شند ،تنها یک قسم سیار کنتاه را که مر نط ه وجند انسانی و
محدود ه صدور افعال وی ا س  ،اختیاری میخنانند و سایر عنامل همگی م سخر و تح اراده خداوند ا س (همایی:1356 ،
 80و )81؛ نا راین آنچه در اینجا اهمی مییا د نسب این اختیار مخلنق و مغلنب ا امنر جهان در این محدوده اس  .در این
نگاه میتنان تمامی آنچه در دنیا ه وقن میپینندد را ه دو گروه تغییرپذیر و تغییرناپذیر تقسی کرد.
د  /3ب 2904

آب را گععنیی عسل شعن یا که شععیر
خعععاک را گعنیی صعععفات آب گععععیر
مسّ را گعنیی که زر شن راه هععس
سعععنگ را گنیی که زر شن ،یهده اسعع
د  /3ب 2911 -2912
خاک را گنیی که گل شن ،جایز اس
ریعگ را گنیی که گل شعن ،عاجز اسعع
انسان تا جایی که ا امنر تغییرناپذیر سروکار دارد مجبنر اس اما مختار اس که امنر تغییرپذیر را دگرگنن کند (عبدالحکی ،
 .)85 :1356ر این اساس تا آنجا که ه قنانین الهی مر نط اس اختیاری وجند ندارد .هواقع انسان ه مسافر ک تی میماند که
هرمند در داخل آن آزادی حرک دارد ،آزادی او محدود اس زیرا او ه همراه ک تی که ر آن سنار اس در تصرف تد یر
ناخدایی اس که ک تی را ه مقصدی هدای میکند .نظ ک تی که آزادی انسان نیز جزئی از آن اس و سیر و استمرار ک تی

 1إنََّ اهللَ خَلَقَ أ َدمَ علی صُورَتِه  .خداوند آدم را مانند صورت خویش آفریده است (احادیث مثنوی ،ص )115
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که مبتنی ر طرحی دقیق اس  ،عنای ناخدا را در تمامی جزئیات مسیر الزام میدارد هطنریکه اگر این عنای لحظهای قطع
شند تمامی آن ک تی هسنی عدم میرود .همچنن ناخدای این ک تی ،نیز معلنم میدارد که تنالی و ترتیب اسباب و نتایج
(مطا ق ا حدیث جف القل 1هر عملی عکس العملی را در پی خناهد داش ) در خط سیر م ی و حکم الغهای سیر کند که
جریان امنر عال را مبنی ر عنای الهی می دارد .پذیرش ضرورت استمرار عنای الهی که حک الهی در وجند اعیان و اراده وی
ر حصنل آنها ر اسباب و ظروف معین ،الزمه استمرار تنجه صانعی حکی در قای عال اس ( .زرین کنب ،1386 ،ج 595 ،1
و  .)596از همه آنچه گفته شد منین رمیآید که محدوده اختیار انسان در نظر منالنا را تنها ا همان عبارت امر یناالمرین
میتنان شرح داد .نا راین مقصند از اینکه م ی الهى ر کل هستی جاری اس  ،این اس که دنیا ر اساس سنن قطعى و
روشنی در گردش اس ولی نه هعننان یک امر جبری که اراده و خناس انسان در تحنالت آن تأثیری نداشته اشد .مراکه
آزادی انسان در سیر هستی قا لانکار نیس (سبحانی ،1388 ،ج  )458 :13و همین دلیلی اس که منالنا داستانهایی را از
گذشتگان نقل می کند تا آنچه منجب خنشبختی و یا هالک افراد یا اقنام در گذشته شده اس شناخته شند .ه یانی دیگر
انسان میتناند ا تمسک ه اسبا ی که خدا رای او ساخته اس اعمالی را ه اراده خند ه انجام رساند .ولی هر عمل او نتایجی
را در پی خناهد داش که خداوند آن را تعیین کرده اس  .اینکه در کل نظامی که ه خداوند تعلق دارد هر عمل نیک و دی
ال ا عدل او سازگار اس .
پاداش و جزایی را ه دنبال داشته اشد و انسان در اعمال اختیاری خند مسئنل شناخته شند کام ً
قرض تن کردی ز کعه خعععناهی گرو؟
مععنن ععععکاری جن ،نععععروید غیر جن
هعنش و گعنش خند دین پعاداش ده
جععرم خند را عععر کعععسی دیگر معععنه
ا جعععزا و عععدل حعق کععن آشععتی د  /6ب 425 -427
جععرم ر خند نعععه ،که تن خند کاشععتی
که خناجه هرمه کاری ترا همان روید غ  /916ب 1
درخعع و رگ رآید ز خععاک این گنید
هطنرکلی اینکه منالنا تنانایی انسان را از خدا می یند ولی این ههیچوجه نفی اختیار از او نیس  .درس اس که خالق حرک
ذات اری اسعع ولی همانطنر که در عال مادی رسععیدن نیازمند تالش اسعع در دنیای معنا نیز رای تعالی اید جهد کرد.
مجاهدهای که من أ آن اختیار اس (گنلپینارلی.)304 :1375 ،
قعععدر هم

اشععد آن جعععهد و دععععا

لععععیس لالنعسان اال معععا سعععی

د  /4ب 2912

منالنا رای اختیاری که ه انسان اختصاص دارد ،غایتی نیز در نظر گرفته اس و آن تعین خ یدن آزادانه ه ر وفق جنبههای
متعالی خند اس (عبدالحکی  .)89 :1356 ،هگننهای اراده انسان در اراده خداوند غرق و دوگانگی که عال را از صانع آن رفع
شند .البته اید در نظر داش که این اتصال وحدت حقیق آنها را که قنل ه وحدت وجند مستلزم آن اس ایجاد نمیکند و
را طه ین آنها منانکه اشاره شد مبتنی ر معی اس  .این همراهی معی کل ا جزء اس  ،نه کل ا جزء ،نا راین این معی
قینمی اس و ارتباطی ا معی سریانی که مفهنم حلنل را تداعی میکند ندارد .آنچه در دیدگاه منالنا کل را ه جزء متصل
میکند نسبتی واقعی اس اما حقیق آن انجذا ی اس که الزمه ع ق اس (زرین کنب ،1386 ،ج .)747 ،2
ع ق همان عامل نیرومندی اس که انسان را رمی انگیزد تا دان حد از فداکاری رسد که خناس خنیش را در خناس معبند
فدا کند .در این حال «معبند» تبدیل ه «مع نق» میشند و در هیچ منردی نا ندی و کراهتی که الزمه جبر اس در خند حس
نمیکند .هرمه رایش پیش آید منن از محبنب رسیده ،مطلنب اس (رکنی.)98 :1377 ،
وانکه ععاشق نیس حس جععبر کرد د  /1ب 1499
لفا جبععرم عع ق را ی صعععبر کرد
غ  /455ب 3
هر کن ز اختیار نرسع  ،اختیار نیس
گنیند ع ق میس گنترک اخعتیار

 1جَفَّ القَ َلمُ بِما ُهوَ کائِنٌ اِلی یَومِالدَّین .قلم به آنچه باید خورده است (احادیث مثنوی ،ص )38
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نسخههای مورد استفاده در این پژوهش:
ی تر نسخههای منجند در کتا خانهها و منزههای سراسر دنیا از مثننی و دینان شمس ،نسخههایی نفیس و مذهب ولی فاقد
تصنیرند .از این میان میتنان ه نسخه مثننی کتا خانه شهر ایالتی درسدن ،منزه هنر هاروارد ،و کتا خانه دیجیتال کنگره
امریکا ،و نسخ متعددی اشاره کرد که در کتا خانههای مجلس ،ملی و آستان قدس رضنی یاف میشند .ولی تعداد نسخههای
مصنر در این میان نسب ه سایر آثار اد ی سیار ک تعداد و نادر اس و گاه تنها صفحاتی از آن هصنرت پراکنده منجندند.
تصاویری که درمجمن این پژوهش منرداستفاده قرارگرفته ه دلیل نیافتن نسخه مصنری از دینان شمس ،جمعاً از  5نسخه
مثننی و ر مبنای مضمنن آنها انتخابشدهاند .ازجمله نسخ استفادهشده در این پژوهش مثننی کتا خانه دولتی رلین ه شماره
) (Ms. Or. Oct. 3748اس که نسخهای مذهب و مصنر مر نط ه قرن  19میالدی اس و که قسمتی از مثننی را در ردارد
و  9تصنیر را در ردارد .مثننی دیگری از کتا خانه دولتی رلین ه شماره ) (Ms. or. oct. 3817نیز منرداستفاده قرارگرفته
اس که نسخهای مذهب و مصنر مر نط ه قرن  15میالدی تعلق دارد و شامل  5تصنیر اس  .نسخه دیگر ،مثننی نسخه منزه
والترز ه شماره ) (w626اس که این نسخه نیز روننشتی مذهب و مصنر و نا رآنچه در متن اثر آمده اس در قرن  17میالدی
( 1073هجری) در هند تکمیل شده اس  .هر خش ا دو صفحه مذهب آغاز شده اس و هطنرکلی دارای  50تصنیر اس .
نسخه دیگر نسخه مثننی مرکز دیجیتالسازی مننیخ ( :)MDZنسخه شماره ) (BSB-Hss Cod.pers. 389نسخهای مذهب
و مصنر مر نط ه قرن  1662میالدی اس که ا صفحات آغازین نفیسی شرو شده و هطنرکلی  2نگاره تمام صفحه و  4نگاره
در حاشیه اثر را در خند جایداده اس  .نسخه مر نط ه دفتر دوم مثننی اس  .همچنین از تصاویر کتاب مستطابالمثننی من
کالم منلنی رومی نسخه کتا خانه ملی ایران نیز هره گرفته شده که گزیدهای از مثننی ه ماپ سنگی و مر نط ه دوره
ناصرالدینشاه قاجار اس  .انتخابکننده و مصحح این نسخه مفتاحالملک محمند و کاتب آن محمدرضا متخلص ه صفا و ملقب
ه سلطانالکتاب و درمجمن تعداد  44تصنیر را در ر دارد.

مصادیقی از مشیت الهی در امور هستی و نگارههای مربوط به آنها در نسخههای
مثنوی:
در این خش مصادیقی از م ی و خناس حق آورده میشند و در هریک از نمننهها همچنن آفرینش ،هدای و اضالل ،تنفیق
و خذالن و ...ا تدا ا عاد اراده الهی در آن حیطه از دیدگاه منالنا آورده و سپس حدود اختیار ان سان شرح داده شد .اختیاری که
آن نیز از اراده حق ه انسان تعلقگرفته زیرا م ی وی جز ر این نیس که انسان در انتخاب و انجام کارهای خند آزادانه عمل
کند سپس رای هریک از مصادیق نگارههایی ارائه خناهد شد.

 .1تقدیر روزی:
قرآن1آمده

اس تقدیر روزی منجندات را ه اراده خداوند نسب داده اس  .همچنین مبتنی
منالنا در مثننی ر اساس آنچه در
ر حدیثی2از پیامبر خاطرن ان میکند که همان کسی که ه جنبندگان جان خ یده اس  ،رزق نیز عطا میکند.
شد عِعیالُ اهلل و حعق ،نِع َ العمُعیل د  /1ب 2295
هععععمچنین از پَ ّعه ،گعععیری تععا ه
پیل
 1وَمَا مِنْ دَابََّةٍ فِی الْأَرْضِ إِ َلَّا عَلَى اللََّهِ رِزْقُهَا :هیچ جنبندهاى در روى زمین نیست ،جز آنكه روزى او بر عهده خداست (آیه  6سوره هود)
 2الخَلقُ کُ ُلهُم عِیالُ اهلل (احادیث مثنوی ص .)22
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د  /5ب 2388

ورنععه عدهد آن کعسی که داد
گععععف از ضعععف تععنکل اشععععد آن
جان
همچنین حکای زاهدی را یان میکند که ا استناد ه سخن پیامبر ،روزیرسانی خداوند را منرد امتحان قرار میدهد.
که یقععین آید ه جان ،رزق از خدا
آن یعععکی زاهععد شعععنند از مععصعطفی
پعععیش تعن آیعد دوان از ع عق تن د  /5ب 2401 -2402
گععععر عععخناهی ور نععخناهی رزق تعن
وی ه کنهی دور از شهر میرود و خند را ه خناب میزند .کاروانی سر میرسد و افراد آن گمان میکنند که وی از ضعف یجان
شده اس  .پس طعام را هزور در دهان سته او میریزند و اینجاس که مرد ه روزیرسانی خداوند ایمان میآورد.
د  /5ب 20417
رازق ،اهلل اسععع ر جععان و تعن
گععععف دل :دانععع و قاصععد معیکعن
در دینان شمس نیز نسب روزی ه حق منین آورده میشند.
مه نانها پختهاند ای جان رون از صنع نانبا غ  /54ب 6
مه روزیهاس پنهانی جز این روزی که میجنیی
نعه کلعععید در روزی دل طعععععرار تعععن دارد
تععععن از آن روز که زادی هععدف نععم و دادی
هععمه وسعناس و عععقیله دل یعمار تععن دارد غ  /758ب 9-10
عععن هر یععخ و گععیاهی خععنرد از رزق العععهی
زمعععین شععنریعععدن ای فععالح تععا کععععی غ  /2655ب 7
مععععن فععرمندهسعع رزقعع ز آسععمان اسع
منالنا از سنی دیگر اعتقاد ه اینکه روزی مقدر ه امر خدا ه انسان تعلق میگیرد منافی سعی و عمل نمیداند زیرا اور دارد
امید ه اینکه خدای متعالی دون سعی و عمل ت نه را سیراب کند ،گرسنهای را سیری خ د و ی کاشتن ،گندم رویاند جهل
محه اس و در شر جایز نیس  .آنچه از اعتقاد ه تقدیر روزی اید حاصل آید حرص ننرزیدن در طلب معاش اس  .نه آنکه
از روی نادانی و یخبری در خانه ن یند و در خند بندند و منتظر اشند که روز از روزن خانه ه درونریزند و آسای ی دون
رنج ،رخالف م ی الهی حاصل کنند (فروزانفر ،1371 ،ج .)362 :2

گفعععع پیعععغامبر که ععر رزق ای فعتی
در فععرو عستهسعععععع و ر در قفععلعها
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جععععنبش و آمعد شععد معا و اکععععتساب
هعععس مفتاحی ععر آن قفل و حعععجاب
یکعععلید ایععن در گععع ادن راه نععیس
د  /5ب
ععععععیطلب نعععان سنعععع اهلل نعیس
2385 -2387
اندکی ه او تعلق میگرف ا دیدن اسبان تازی که سیار فر ه و
سرحال ندند و ه آنها رسیدگی دائ میشد ر آنها حسد رد
و گف خداوندا من نیز مخلنق تن هست ولی همناره از گرسنگی
در عذا و آرزوی مرگ دارم .در همین هنگام آوازه رفتن ر پیکار
آغاز شد و اسبان تازی همگی رای شرک در جنگ آماده شدند.
صحنه ای که در اینجا هنرمند ه تصنیر ک یده اس مر نط ه
زمانی اس که اسبان از جنگ ازگ ته و ا دنهایی زخمی که
تیر ر آنها فرورفته ند هقطار ایستاده ندند تا نعل ندان تن
ای ان را شکافته و پیکان را یرون آورند .خر رنجنر که شاهد این
صحنه اس ه خداوند رو کرده و میگنید خدایا من راضیام ه
قسمتی تن رای مقدر کردهای و آن را هپیش من مینهی .در
اینجا رو اهی ه جناب وی رمیخیزد و در خش «ناپسندیدن
رو اه گفتن خر را کی من راضیام ه قسم » تنها انتظار ک یدن
را در طلب روزی مذم میکند و فعل منجندات را در کسب آن
دخیل میداند.

آنچه در نگاره رو هرو آمده اس مر نط ه حکایتی از دفتر
پنج مثننی اس که در آن از ز ان خر هیزمفروشی اعتقاد
ه روزیرسانی خداوند یان میشند .این حینان رنجنر که
خند حمل میکرد و غذای
همناره ار سیاری را ر پ

 .2سببسازی و سبب گردانی:
ازجمله اشعاری که م ی الهی را منردتنجه قرار میدهد جایی
اسعع که منالنا در را طه ا قاننن علی سععخن گفته اسعع  .از
دیدگاه منالنا هیچکس نباید م ی الهی را در االی همه ا سباب و علل فرامنش نماید و ت صنر کند که اراده و خنا س او تنها
عل ایجاد فعل ا س  .این ازآنجه ا س که هر فعل معلنل شرایط و ا سبا ی ا س که در پی امد آن ضروری ا س  .از این
ععر اس ع و مه سععیار علل و
میان تنها یکی از علل خناس ع
تصویر ( :)1برگی از مثنوی ،خر و اسبان تازی 17 ،میالدی،
اسععع با ی که رای وقن امری که اراده آدمی ه آن م یل دارد
موزه والترز (،)w626
))www.art.thewalters.org
ضروری ا س ولی از دید او پنهان میماند (فروزانفر ،1371 ،ج
)57 :1
لیعععک عععزل آن مسععبب ظععععن مَعععععبَر
ای گععععرفعتار سعععععبب! عععیرون مَعععععپَر
قعععععدرت مععععطلق سعععببها ععععر دَرَد د  /5ب 1544-1548
هعععرمععععه خناهععععد ،آن مسععععبّب آورد
غ  /2370ب 6
آن که یند او مسبب ننر معنی دان شده اس
هر که یند او سبب اشد یقین صنرت پرس
نا راین رحسب قاعده ،خداوند خالق کلیه عل ها و معلنلهاس و ه همین دلیل سته ه اراده اوس که تنالی معمنل عل و
معلنل حفا یا ره زده شند« .ما ه تعاقب اشیاء عال ه شینه معینی عادت و الف گرفتهای و حالآنکه اگر خدا خناهد ،این
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تعاقب را ه شینه دیگری قرار میدهد .پس ماده در ماده اثر نمیکند و هرگننه تحنیل یا تحنل نا ر م ی خدا و اراده او جریان
مییا د» (حلبی .)93 :1373 ،رای مثال آتش هخندیخند سنزنده لکه حقتعالی عادت را ر این قرار داده که این نتیجه از
آتش ه ظهنر رسد؛ نا راین عمل سنختن ممکن اس دون تماس ا آتش صنرت گیرد و یا میزی ا آتش تماس پیدا کند و
نسنزد .منانکه آتش ا راهی را نسنزانید و دوس را از دشمن ازشناخ زیرا مسخر اراده حقتعالی ند (فروزانفر ،1371 ،ج :1
 .)320نا راین حنادث ه هر صنرتی که در پی ه یایند تنها قدرت حق و معی هر جس ا او را نمایان میسازند.
د  /1ب 838
ا من و تن معرده ا حعععق زنعدهاند
عععاد و آب و خعععاک و آتعععش عندهاند
ایعععن سعبب های رسعععنها در جعععهان

هان و هان زین مرخ سرگردان مدان

تا نععمانی صفر و سععرگردان مععن مرخ

تا نعسنزی تن ز یمععغزی من مرخ

د  /1ب 850

عععععاد آتعععش میخنرد از امعععر حععق

هر دو سرمس آمدند از خمر حععق

د  /1ب 851-849
د  /2ب 1627

ایععن غبار از پیش نع ان ه وقعع
عععععادت خعند را عععگردان ه وقعع
آنچ ممکن نبند در کف او امکان عین غ  /202ب 1
تن سبب سازی و دانعایی آن سلطان عین
مه اشعععد تار و پند الف اسعععباب غ  /295ب 5
مسبب اوسععع اسعععباب جعععععهان را
که تن اسباب را همه ید خند مسببی غ  /3023ب 10
دل ه اسباب این جهان ه امید تن میرود
در اینجا سیطره قدرت الهی ر اسباب و عنامل ههیچعننان ه معنی نفی اختیار انسان نیس ؛ زیرا حقتعالی همقتضای حکم
خند رای حصنل و وصنل ه مقاصد ،وسایل و اسبا ی را ساخته اس که مانند حلقههای زنجیر ه ه متصلاند .نادیده گرفتن
این وسایل خالف اراده خداوند و همنزله نفی حکم الهی
اس (فروزانفر ،1371 ،ج  .)369 :2اختیار و قنتی که ر انجام
امنر ه دن انسان دادهشده در سلسلهای از عنامل وقن یک
امر قرار میگیرد که رای وجند آن ضروری اس و در نبند
آن فعلی انجام نمیپذیرد.
در اینجا رای نمند این مفهنم که تنالی اتفاقات و عل و
معلنلها ه اراده حق ستگی دارد ،نمننهای ارائه میشند که
مر نط ه داستانی از دفتر مهارم مثننی ا عننان «جناب
دهری که منکر النهی اس و عال را قدی میگنید» اس .
در این حکای حثی میان  2فرد پیرامنن قدی و حادث
ندن دنیا رخ میدهد ،یکی گردون را فانی میداند که
سازندهای رای آن وجند دارد و دیگری منکر وجند انی رای
جهان میشند .منن جدال اال میگیرد همگان در دو گروه
پیرامنن ای ان تجمع میکنند .مرد دهری از طرف حث خند
درخناس میکند که رای رهانی یاور و دون ارائه دلیل،
حرفی در من اثر ندارد .مرد دیگر پاسخ میدهد حج درون
جان من اس و آن میزی اس که ر ز ان نخناهد آمد
تصویر ( :)2برگی از مستطابالمثنوی ،در آتش رفتن دهری و متقی،
نا راین امتحان آتش را منجب حل اختالف مییا د و
قاجاری ،کتابخانه ملی ایران،
شناسه کتاب ()780926
پی نهاد میدهد که هردو درون آتش شنی تا آیتی رای
گروهی اشی که گرد ما جمع شدهاند .پس هر دو خند را ه آتش میافکنند که هنرمند ارائه همین صحنه را رای نمایش
داستان رگزیده اس  .منانکه دیده میشند آتش رخنرد متفاوتی ا هرکدام از آنها دارد .درنتیجه مرد دهری در حال سنختن
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و واژگنن شدن ه تصنیر درآمده اس
نمیرسد.

درحالیکه مرد دیگر استنار در میان همان آتش ایستاده و گزندی نیز از آن ه وی

 .3هدای و اضالل:
هدای و اضالل ازجمله مباحثی اس در قرآن نیز آیاتی مبنی ر آن آمده اس  1.خداوند سرش انسان را ر مبنای حکم خند
هگننهای خلق کرد که تنان پنییدن راه گمراهی و هدای هر دو در او فراه اشد و تنها در این صنرت اس که اختیار آدمی
در انتخاب مسیر معنا پیدا میکند .در اینجا اراده حق ر وجند گمراهی در کنار هدای ه ن انی از قدرت خداس .
د  /2ب 2651
دسع اف حضعرت اس و آن او
خعععند اگعر کفر اسع و گعر ایعععمان او
زین سبب خالق گبر و مخلص اس
ور نعععداند زشع کعردن نعععاقص اس
ر خداوندیش و هععردو سعععاجداند د 2542 -2543 /2
پعععس از این رو کعفر و ایمان شعععاهداند
هدای ر این مبنا ،عالوه ر آنچه هصنرت تکنینی و از راه فطرت و عقل ه انسان داده شده اس ه اراده خدا هصنرت ت ریعی
نیز انجام میپذیرد .تفاوتی که این دو نن هدای اه دارند در این اس که هدای تکنینی هوسیله خند خداوند و از عطای
الهی ه منجندات تعلقگرفته و خاصی آن تخلف ناپذیریش اس  .هدای ت ریعی اما هوسیله امرونهی اس و اختیار انسان در
قبنل و رد آن دخال دارد امکان تخلف وجند دارد .خداوند ه لطف خند در ت خیص مسیر انسان را یاری کند زیرا دیدن مضرت
و منفع اعمال ،امری اس که عقل عادی در دیدن آن مستقل عمل نمیکند و راه این نن از هدای اید هوسیله کسی تعیین
شند که از هنای نفس رسته و ر حقایق امنر م رف اشد( .فروزانفر ،1371 ،ج  215 :1و .)216
الجععععرم گععع تند اسعععععیر زَلععَّععتی
ععععاقب دیعععدن هععرگععععنن معععلتی
ورنعععه کی عندی ز دیعنها اخعععتالف د  /1ب 490-492
ععععاقب دیعععدن نعععععباشد دس اف
سلطن و قهرمان ،نیس منین دس  -غ  /1304ب 5
گعععنش ه غنغا مکن ،هیچ معععحا ا نکن
اف
منالنا ،جان انبیاء و اولیا را ه ننری ت بیه میکند که معرف و هدای می خ د و مردم در تا ش آن راه خدا را ازمیجنیند.
این ننری اس که تاریکی ر آن غلبه نمیکند و در عین غالبی ر ظلم درون ،مغلنب تصرف حق اس و هرمه میکند ه
اشارت حق میکند (همان .)305 :در پرتن این ننر اس که انسان ازآنچه او را ه هالک و نا ندی میک د دور میماند.
در معععیان اصععععبعین نععععنر حععععق 2د  /1ب 759
نععععنر غالب ایمن از نعععسق و غَعععسَق
آن کس که رخ خنیش سنی انبیا برد غ  868ب 5
از غععارت فعنا و اجل ایععمن اس و دور
ازاینپس اراده و فکر انسان راهگ اس که از این ننر مراغ فکر خند را روشن کند و راه خنیش را هسنی مع نق یا د .در این
مسیر شرط یافتن ،ع ق و طلب اس .
ک یده شدن ه گمراهی دقیق ًا روی رتافتن از این لطف و احسان خداوند اس و روز آن دالیلی دارد که ه خند انسان ستگی
دارد .زرگترین این دالیل وجند گناهانی مانند جهل ،نفاق ،حرص ،آز و شهنات در نفس انسان اس که رفتن ه سم آن

جدَ لَهُمْ أَوْ ِلیَاءَ مِنْ دُونِهِ» و آیه  17سوره الكهف «مَنْ یَهْدِ اللَّهُ َفهُوَ الْ ُمهْ َتدِ وَ مَنْ
 1مانند آیه  97سوره االسراء «وَ مَنْ یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْ ُمهْ َتدِ وَ مَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَ ِ
یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ َلهُ وَ ِلیَّاً مُ ْرشِد ًا».
 2اشاره میکند به حدیث اِنَّ قُلوبَ بَنی آدمَ کُلَّها بینَ اصبعینِ مِن أصابعِ الرَّحمنِ ،یُصَّرفُها کیفَ شاء :همانا همه دلهای فرزندان آدم ،میان دو انگشت از
انگشتان خداوند همچون یک دل است که میگرداند آن را هرگونه بخواهد (احادیث مثنوی ص )6
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استفاده نادرس از اختیار در اوس  .این ویژگیها منجد مجازاتی میشند که مطا ق ا آنچه در قرآن1آمده اس  ،خداوند ه
سبب آن حجاب کفر را ر گنش و دل ان یندازد و از درک سخن حق محروم شنند.
تعععا ععه آواز خععععدا نعععارد سععععبق د  /2ب 2881
معععهر ر گععععنش شعما عععنهاد حعععق
منالنا در ادامه یان کرده اس که ااینوجند هرگز نباید از فضل خدا مأینس شد مراکه ه او که هحک خند این ند را ر
گنش و دل کفار زد ه لطف خند انبیا را ه نصیح و آگاهی ای ان از خطر وامیدارد .همچنین اگر گمراهی از خدا دانسته شند
این را نیز اید در نظر داش که ا تن ه و رهایی از نفسانیات همان خدا قادر اس که این ضالل را ه هدای دل نماید.
د  /1ب 760-762
کفر ایمان شد ،مععن کفر از هر اوسععع
د نعععماند منن اشعععاره کعرد دوسععع
درواقع م ی الهی منین اس که هدای هصنرت کلی ر کسانی مؤثر میافتد که هوسیله هدای تکنینی ،یعنی ه مدد عقل
و فطرت خند ،خنی تن را در مسیر هدای ت ریعی قرار دهند و مقصند از اضالل آن اس که منن فردی از پذیرش آنچه هدای
تکنینی ه انسان القا میکند سر از زد ،هدای او منرد م ی
الهی قرار نمیگیرد پس در اینجا تعیینکننده اصلی خند انسان
شناخته میشند (سبحانی ،1388 ،ج  )188 :14نا راین م ی
و قضای الهی از انسان سلب اختیار نمیکند .همچنین اگر هدای
میز از پیش تعیینشدهای ند آمدن تمامی پیامبران و امرونهی
ای ان در مسیر کمال انسان کامالً یهنده ند و این ا حرک
خدا ناسازگار اس .
مسئله هدای و اضالل هویژه آنچه میان منسی ( ) و فرعنن
اتفاق افتاد منردتنجه نگارگران اشعار منالنا قرار دارد و در اینجا
دونگاره ا همین مضمنن هعننان نمننه آورده شده اس .
نگاره رو هرو مر نط ه حکایتی از دفتر مهارم مثننی اس که
در آن منسی ( ) نزد فرعنن رفته و وی را درازای ایمان و اقرار
ارت
ه یگانگی خداوند و خالقی وی ،ه مهار مزد یا فضیل
میدهد که ازجمله آنها صح پایدار و عمر طنالنی اس که
نصیب وی خناهد شد .همچنین میفرماید که میتنانی حجاب
غفل را کنار زده و اژدهای جهل را از خند رانی .این همان
صحنه ای که هنرمند آن را ه تصنیر درآورده و منسی ( ) را در
حال آگاهی دادن ه فرعنن نمایش داده اس هگننهای دستی
ه سم وی و دس دیگرش ه اژدهای زرگی اشاره دارد که در
کنار آنهاس ولی گنیی قادر ه دیدنش نیستند.
تصویر ( :)3برگی از مثنوی ،پند دادن موسی (ع) به فرعون،
 19میالدی ،کتابخانه دولتی برلین ()Ms. Or. Oct. 3748
))www.digital-beta.staatsbibliothek-berlin.de

 1خَتَمَ اللََّهُ عَلَى قُلُو ِبهِمْ وَعَلَى سَمْ ِعهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ َولَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ :خدا مهر نهاد بر دلها و گوشهای ایشان و بر چشمهای ایشان پرده
افتاده و ایشان را عذابی سخت خواهد بود (آیه  7سوره بقره).
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نگاره مقا ل نیز ا منضن م ترکی ا تصنیر پی ین دارد
و منسی ( ) را نزد فرعنن که ر تخ ن سته در حال
دعنت ه راه حق ن ان میدهد ا این تفاوت که در اینجا
شخصی منسی ( ) فضا و اهمی ی تری را هویژه ه
دلیل هاله مقدس اطراف سرش ه خند اختصاص داده
اس  .همچنین تزئینات معماری و جامگان ی تر شده
اس و همین تنجه ه جزئیات ،فضای مجلل زندگی
فرعنن را هتر ن ان میدهد .میدانی که فرعنن درنهای
منرد هدای منسی ( ) و درواقع خداوند قرار نگرف و
تنجه او ه نفسانیات و آلندگی قلبش مانع از شنیدن و
پاسخ دادن ه دعنت حق شد و ه اضالل خداوند گرفتار
آمد.
منالنا ،فرعنن و منسی ( ) هر دو را در راهی که میروند
مسخر م ی حق میداند همانطنر که از مسیر هدای
و اضالل انسان هرکدام را که رگزیند تنها اراده حق را ه
نمایش میگذارد.

 .4تد یر امنر:

تصویر ( :)4برگی از مثنوی  ،پند دادن موسی (ع) به فرعون،
 1464میالدی ،کتابخانه دولتی برلین به شماره ()Ms. or. oct. 3817
))www.digital-beta.staatsbibliothek-berlin.de

خداوند کائنات را ازاینرو آفرید که میخناس نیروهای آفرینندگی القنه پنهان در صفاتش ،ه نمایش درآیند .ولی رای قای
جهان الزم اس که دانش حقیقی اشیا از ی تر ساکنان زمین مخفی نگاه داشته شند؛ زیرا در غیر این صنرت مردم ه فعالی هایی
که رای نمایش تمام و کمال صفات حق الزم اس  ،نخناهند پرداخ  .ه همین دلیل خداوند اراده میکند که فرامنشی هعننان
یکی از لنازم هدف غایی وی از آفرینش وجند داشته اشد (میتیک 69 :1383 ،و  .)70نا راین خداوند ه تد یر خند دنیا را
هگننهای قرار داده اس که صاحبان عقنل جزئی (عقل معاش یا عقل ظاهر ین) را مفتنن میکند (زمانی ،1377 ،ج .)143 :5
اراده خداوند ر غفل انسان از آغاز آفرینش دیده میشند .انسانی که تا مقام رفیع تعل اسماء پیش رف منن م ی وی ه
ه زمین فروانداخته شد .عدازآن منن
میان آمد دریاف نهی پروردگار ر وی پنشیده و سبب شد که وی گندم خنرد و از ه
از ه اراده خدا از ظلم حیرت نجات یاف تن ه اش پذیرفته شد .پس در اینجا عامل دستگیری وی نیز فرمان الهی ند .در
حقیق آدمی کنر نیس و راه را از ماه ازمیشناسد اما منن میرگی نافذ م ی الهی یا قضا در رسد دیده ازش نا ینا و گرفتار
میشند (رکنی 67 :1377 ،و  .)68منانکه منالنا در اره ینسف ( ) که نا ه م ی الهی در ماه میافتد میگنید:
ععنالعجب افعععتادن دانععععای راه
ایعن ععجب نبند کعععه کنر افتعععد ه ماه
ندش«یفعل اهلل ما ی ا» د  /6ب 2762-2763
م
ایعن قععضا را گععننه گنن تصریفهاس
س
مه سیار اتفاق میافتد که انسان امری را سبب آسایش خند میداند ولی همان امر عاقب  ،وی را در تنگنا قرار میدهد .آنگاه
اس که انسان ر اشتباه خندآگاه میشند .همچنین مه سیار آدمی کسی را دشمن خنیش فرض میکند ولی رخالف تصنر از
او فایده می یند و اینهمه ن انهای اس که انسان در تد یر خند همی ه راه صناب را نمیرود (فروزانفر ،1371 ،ج .)366 :2
وان را که وفا خنانی آن مکر و فسنن اشد غ  /609ب 3
آن را که شععفا دانی ،درد تعععن از آن اشد
تععععد یر عه تقدیر خعععداوند مه مانعععد
تد یععععر کند نععععده و تععععقدیر ندانعد
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غ  /647ب 1-2

حععیل کنعد لیعععک خعععدایی ندانعععد
ععنده من یندی ععد پیداس مه ینعععد
تد یرها و نیرنگها د ر مقا ل م ی الهی هیچ و پنچ اس کسی که تد یر خداوند متعال را غالب ر تد یر خند داند نمیتناند
ه حیلههای خند دلخنش اشد؛ نا راین اگر کسی ه تد یر خند خناهد از تقدیر الهی فرار کند همان تد یر منن دامی رایش
میشند زیرا این تد یر نیز از تد ر حق ناشی شده اس (زمانی)289-287 ،1377 ،
آن کععه یند حعععیله حق ر سرش
کعععی کند خنش دل ه حیععل های گش
جعععان تن نه این جهد نه آن جعهد د  /2ب 1054 -1056
در درون دام ،دامعععععی مععععینععععععهد
غ  /178ب 6
پیععش عععازیهای مععکار قضععا
هععیچ کس را معکر و فععن سندی نععکرد
در اینجا اراده و تد یر خدا تد یر انسان را لغن نمیکند لکه تد یر و مارهاندی ی انسان رای آغاز هر کاری ن ان از اختیار او دارد.
م کل ازاینجا آغاز میشند که معمنالً آنچه انسان آن را در را ر م ی الهی ،ماره و تد یر خنیش میپندارد در حقیق احتیاط
مبتنی ر عقل نیس لکه تسلی ه جاذ ه خناهشهای نفسانی و صنرت دیگری از نفسپرستی اوس (زرین کنب)64 :1386 ،؛
همچنن تد یری که فرعنن در اثر تد یر منجمان در کارکرد ولی ه ثمر نرسید:
آنک جععععان پنداش  ،خعععنن آشام عند
حعععیله کرد انعسان و حیععلهاش دام عند
حععععیله فرعععععنن زیعن افعععسانه ععند
در عععبس و دشعمن انعدر خعععانه عند
د  /1ب 618 -620
و آنعععک او میجس انعععدر خعععانهاش
آن کععینهکش
صعععد هزاران طفل کع
نگاره مقا ل مر نط ه همین داستان از دفتر سنم مثننی اس  .فرعنن
ر اساس خنا ی که در اره منسی ( ) و خراب شدن ملکش ه دس
ای ان دید ،ه فکر ماره افتاد .تد یر وی این ند که در روز منعند تمام
اسرائیلیان را در میدان جمع کرد تا ه هانه دیدار ا آنها از اینکه
ننزاد پای ه هستی گذارد جلنگیری کند .این تد یر کارگر نیفتاد و
مادر منسی ( ) همان شب وی را حامله شد و منجمان فرعنن ستاره
وی را در آسمان رصد کردند .شاه خ مگین شد و ه منجمان را تهدید
ه مرگ کرد .در همین زمان آنها حیله دیگری ارائه کردند که رای
رهایی ازقضا ،ننزادانی که  9ماه عد ه دنیا میآمدند را ه هانه دادن
صل و خلع در میدان جمع کنند و همه را قتلعام کنند .آنچه در
این نگاره ه تصنیر درآمده اس نیز همین قسم از ماجراس .
منانکه دیده میشند مادران همگی ا کندکان تازه متنلدشده خند در
آغنش گرد فرعنن جمع شدهاند و این دقیق ًا قبل از لحظه شرو ه سر
رین کندکان پسر اس  .این تد یر فرعنن نیز ه امر حق یتأثیر ماند
مراکه منسی ( ) ه دنیا آمد و ه امر حق ه دریا فرستاده شد و در
خانه خند فرعنن پرورش یاف .
تصویر ( :)5برگی از مثنوی  ،تدبیر فرعون برای سر بریدن
نوزادان پسر 17 ،میالدی ،موزه والترز (،)w626
))www.art.thewalters.org

 .5سیطره ر قلنب انسانها:

از دیدگاه اشعریان و صنفیان دون واسطه مستند هحق هستند
نا راین غ و شادی که در طبیع انسان ه وجند میآید نیز تأثیر فعل حق اس (فروزانفر ،1371 ،ج  .)321 :1منالنا نیز تصرف
حق در امنر را ،محدود ه امنر محسنس و مادی نمیداند لکه تصرف در دل و حاالت روحی مانند غ  ،شادی ،خ  ،صبر که
ه انسان دس میدهد را نیز در سیطره اراده حق می یند.
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د  /5ب 3702

آن ه امعععر و حکعم صععانع شععععند
فکععععرتی کععععز شععععادی مانعع شعععند
سععنزش از امعععر ملیععک دیعععن کعععند
آتعععش طععععبع اگعر غععععمگین کععععند
انعععدر او شعععادی مععلیک دیععن نععععهد د  /1ب 834-835
آتعععش طععععبع اگعر شععععادی دهععععد
هععع ز حق عععینی من ععگ ایی ععصر
آب حعععل و آتعععش خععع ای پععععسر
وین خرقه ز دوزنده خند را مه جععدا داند غ  /616ب 4
خععرقه غ و شادی را دانی که که مععیدوزد
مهر و
خدای رحمان اس 1آدمی را همچنن قلمی ین دو انگ
وی مبتنی ر مضمنن حدیث دل مؤمن در میان دو انگ
قهر ذوالجالل می یند که حاالت گنناگنن آن همچنن حروفی ر صفحه دل نقش می ندد .منالنا آنچه ر دل وارد میشند را
دس ننیس قدرت حق میداند و یادآور میشند که تمامی حاالت پیشآمده ر صالح آدمی شکلگرفته اس .
که امع ب میننیسد زی ،ننیسد از فردا ری
دلععع همچنن قعل آمد در انععگ تان دلداری
قععل گنید که تسلیم تن دانی من کی  ،اری
قععل را ه تراشد او ،رقا و نسخ و غیر از آن
گه او را سرنگنن سازد ،گهی سازد مدد کاری غ  /2530ب 1-3
گهعی رویش سیه دارد ،گهی در روی خند مالد
این طرز تلقی که دیهایی همچنن غ نیز ه اراده خدا نسب
داده شند نقص و خطایی ر مبد وارد نمیکند .زیرا خداوند اگر
تنها ه نقش کردن زیباییها میپرداخ  ،کمال و عظم قدرتش
(زرین کنب .)269 :1386 ،منالنا همانطنر که
پدیدار نمیگ
عارض شدن منین حاالتی را در ر از اراده خدا میداند و ه
انسان میگنید که هنگام روز آن در استغفار و رها شدن از ند
نفسانیات جهد کند تا ه حق متصل شند و این دعنت ه تالش
در از ین ردن ری ههای غ ن ان از اختیار انسانی دارد .در اینجا
هحک خداوند دگر اره آن دی ه شادی و زیبایی مبدل میشند.
نگاره رو هرو مر نط ه داستانی از دفتر اول مثننی اس که در آن
شرح رویارویی امیرالمؤمنین ( ) ا یکی از افراد سپاه دشمن اس .
در نبرد صنرت گرفته هنگامیکه علی ( ) ر وی غالب میشند
آب دهانی هصنرت ای ان پرتاب میکند .امیرالمؤمنین ( ) در جا
شم یر خند را میاندازد .آن پهلنان که از این حرک ه حیرت
فرورفته ند ه ای ان گف تن ا حل خند جان مرا گرفتی نه ا
شم یرت و این ی شم یر ک تن تنها کار خداوند اس گن که
تصویر ( :)8برگی از مثنوی ،رویایی حضرت علی با دشم خود و غلبه
ای علی ( ) مه ر تن رفته اس .
بر نفسش 1662 ،میالدی ،مرکز دیجیتال سازی مونیخ (،)MDZ
()BSB-Hss Cod.pers. 389
امیرالمؤمنین ( ) پاسخ گف که من ر فرمان حق تیغ میزن و
))https://daten.digitale-sammlungen.de
مأمنر نفس خند نیست  .هنگامیکه تن ر روی من آب دهان
انداختی نفس من جنبید .نیمی از من هر خدا ند و نیمی هنای نفس و این م ارک در امر حق جایز نیس  .همان خدایی که
خ را ر دل من وارد کرد کسی اس که رحم او ر قهرش سبق دارد .نا راین من نیز ه میل او خ و نفسانیت را ه حل
خند لگام زدم که البته این نیز از اراده الهی اس مراکه در پایان داستان منالنا اشاره میکند که همان خدایی که درون فرد را
تیره میکند ه او نیز دو اره می تناند ه او صافی و روشنی عطا کند .و ه این قرار آن فرد از دشمنی ا علی ( ) دس ک ید و

1اشاره میکند به حدیث اِنَّ قُلوبَ بَنی آد َم کُلَّها بینَ اصبعینِ مِن أصابعِ الرَّحمنِ ،یُصَّرفُها کیفَ شاء :همانا همه دلهای فرزندان آدم ،میان دو انگشت از
انگشتان خداوند همچون یک دل است که میگرداند آن را هرگونه بخواهد (احادیث مثنوی ص )6
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در رکا ش آمد .درصحنه اژدهایی دیده می شند که همان نمادی از نفسانی اس که علی ( ) ر آن غالب آمد و همنجب آن
رحم خداوند نزول کرد که آن را میتنان از فرشتگانی که در قسم فنقانی اثر در حال خ یدن ننرند دریاف .

 .6الهام و اجا

دعا:

دعا و زاری نزد منالنا ن انهای از عنای الهی اس و وقتی خداوند میل ما را هسنی آن میک اند از اینجاس که م ی و اراده
وی درواقع خناهان یاری ماس (زرین کنب ،1386 ،ج )680 :2؛ زیرا زاری و تضر از دیدن فقدان کمال منبعث میگردد و
غریزه خنی تن دوستی انسان را در رفع آن نقصان ه کنشش وامیدارد (فروزانفر ،ج )216 :1؛ نا راین م ی خداوند ر این امر
انسان را هسنی تکمیل نفس خند فرامیخناند .درواقع انسان و خدا را طهای دوجانبه دارند .خداوند از طریق الهام و اشراق ا
انسان را طه رقرار میکند و انسان نیز از طریق دعا ه خداوند متصل میشند .این اتصال ه دلیل سنخی میان خالق و مخلنق
نیس لکه از وجه رحمانی خداوند ناشی میشند زیرا سایر وجنه خداوند ازجمله فاطری  ،خالقی یا قهاری ه انسان امکان
نزدیکی ه ساح اقدس وی را نمیدهد (زمانی .)691 :1383 ،ه یانی دیگر اگر میل ه دعا از فضل خدا درون ما جای نمیگرف
انسان خاکی را یارای یان مقصند ه درگاه ای ان نبند .این مسئله را منالنا در مثننی اینگننه یان کرده اس :
ورنه خاکی را مه زهعره این دی؟ د  /6ب 2319
ایعععن دععععا تععن امععر کععردی ز ا ععتدا
منالنا همچنین از خداوند میخناهد دعایی را که خند در دل انسان تداعی کرده اس را خندش نیز اجا نماید.
د  /6ب 2320
این دعای خنیش را کن مستجاب
مععنن دععامان امعر کعردی ای عُععجاب!
نا راین منالنا ه میل ه دعا و ه اجا آن را در اراده خداوند میداند و آن را در جایجای مثننی خاطرن ان کرده اس .
هعع دععا و ه اجا از تن اس
جععز تعن پععیش کععی عرآرد نده ،دس
تعععن دهعععی آخعر دععاها را جعزا د  /4ب 3499-3500
هعع ز اول تععن دهععععی معععیلِ دعععععا
ه نباتش خش و دارش مستجاب
هعععع دعا از مععن روان کعردی معن آب
د  /5ب 4162-4163
ه تعععن اش آخر ،اجا را رجا
هعععع تن ععععندی اول آرنعععده دعععععا
در غزلیات شمس نیز منالنا همین معانی را هگننهای دیگر یان کرده اس :
غ  /21ب 13
هع اوت آرد در دعععععا هعع او دهد مزد دععععععا
ه او که دلععتنگ کند سرسبز و گلرنگ کند
غ  /1ب 4
هع خنیش حاج خناسته ،ه خنی تن کرده روا
در سعععینه ها رخعععاسته ،انععدی عه را آراسته
غ  /29ب 10
کععععای کرمععن کری ععععهل گنش تمام رگعع ا
مععععی نند دععععای تن می دهععدت جناب او
منالنا همچنین اشاره میکند که در داستان منسی و فرعنن هنگامیکه فرعنن پس از انکار نبنت ه درگاه خداوند رای رسیدن
ه ایمان دعا میکند ،ازآنجاکه دعای وی از ز ان و قلبی آلنده رمیخیزد مقبنل درگاه حق قرار نمیگیرد (زرین کنب :1386
)65؛ نا راین منالنا گرمه کلی مسئله دعا را در تسلط خداوند میداند ولی ه نق ی که انسان میتناند در جه نیل ه خناسته
خند از راه دعا داشته اشد نیز تنجه داشته اس  .ایجاد ستری مناسب رای اجا دعا همچنن دوری از گناه ،پاک کردن نفس
از آلندگی ،نیایش خالصانه تنأم ا تضر  ،در همه حال ه یاد خدا ندن و نهفقط هنگام الیا ،دعا در حق یکدیگر و ثا قدم ندن
در ه ز ان آوردن دعا ازجمله این منارد اس .
ععا دهعععععععانی که نععععکردی تن گععناه
گعععف  :ای مععنسی! ز مععن می جن پناه
گععععععف  :ما را از دهعععععان غعیر خنان
گعععف منسی :معععن نعععدارم آن دهعان
از دهععععان غععععیر ععرخععنان کای العه!
از دهععان غعععیر کعععی کععردی گعععناه؟
در شععععععب و در روزهعا آرد دععععععععا
آن معععنان کعععن که دهععانها معر تن را
آن دهعععععععان غیععععععر عاشد عذرخناه
از دهعععانی کعه نععععکردسععتی گعععععناه
د  /3ب 180-185
روح خند را مععععا ک و معععععاالک کن
یا دهععععان خعععععنی تن را پععععاک کن
عنوان مقاله :جلوه های بصری اراده و مشیت الهی در نسخه های مصور مثنوی و غزلیات شمس
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ععععععاقب
تن دعععا را سععخ گیعر و می شعععُخنل
نگاره مقا ل ه داستانی از دفتر مهارم مثننی ا عننان «مستجاب
شدن دعای پادشاه در خالص پسرش از جادوی کا لی» دارد .در این
داستان پادشاهی که پسری رنا و صالح داش شبی خناب دید که او
ناگاه گرفتار مرگ خناهد شد .این غ وی را سخ رآشف و ر آن
شد تا عروسی رای پسرش اختیار کند تا نسلش دوام یا د .پادشاه
علیرغ اعتراض اهل حرم دختر دروی ی را رای او رگزید تا اسیر
حرص و طمع نباشد .منن این ازدواج صنرت گرف  ،عجنزهای کا لی
که عاشق شاهزاده ند وی را ا سحر ه ع ق خند گرفتار کرد .شاه
هر مارهای که میاندی ید مهر پسر ر پیرزن ی تر میشد نا راین
تنها عالج خند را در دعا و زاری ه درگاه حق یاف  .سجده میکرد و
می گف خدایا فرمان رای تنس و ای رحی تن دس مسکین را
گیر .این دعا و فغان تأثیر کرد و خداوند ساحری را فرستاد تا جادوی
پیرزن را اطل کند .عمل وی کارگر افتاد و پسر هسنی پدر دوان شد
و ر زمین سجده میکرد .شاه دو اره مراس عروسی را رای وی ا
دخترک ترتیب داد که در نگاره نیز همین شادی عد از نزول نعم
و استجا دعا از سم خداوند ا نمایش ننازندگان ،رقصندگان و
اقالمی رای پذیرایی ه تصنیر درآمده اس .
منالنا این شاهزاده را در حقیق آدمی و کا لی را جادوی دنیا میداند
که انسان ه آن گرفتار میشند که اطل کردن آن تنها ا عرض حاج
پیش خدا و مدد وی امکانپذیر اس .

 .7درد و دوا:

ععععرهاندت از دسعع غنل

د  /3ب 756-757

تصویر ( :)7برگی از مثنوی ،سرور پس از استجابت دعا،
 19میالدی ،کتابخانه دولتی برلین ()Ms. Or. Oct. 3748
))www.digital-beta.staatsbibliothek-berlin.de

ازنظر منالنا درد و رنج امری اس واقعی که هحک حق حاصل میشند و ظهنر قضای الهی اس (فروزانفر 1371 ،ج .)385 :2
انسان غالب ًا ازآنچه در اختیار اوس غافل اس و همینکه نقصانی ر آن وارد میشند وی از خناب غفل یدار شده و درصدد
درمان رمیآید که دوای آن نیز ظهنر قضا و م ی الهی اس .
ععر تعععن معععا مععععینهد ای شعععیر مرد
حععععق تعالی گعععرم و سعرد و رنعععج و درد
جعععمله هر نعععقد جععان ظاهعر شعععدن د  /2ب 2963 -2944
خععععنف و جععععن و نقص امنال و عععدن
آن کععس که درد داده هععمن سععازدش غ  197ب 3
جعععان را مععن آفعععریدم و دردیععش دادهام
دوا
از هعمان جا که رسد درد همان جاس دوا غ  /167ب 8
عععه طبیبش مه حععناله کنی ای آب حعیات
نا راین ما هنگام دردمندی اگر ه دارو متنسل شنی ه خدا نیز متنسل شدهای منالنا دراین اره از ز ان پیامبر منین میننیسد:
از پععععی هععر درد درمععان آفععععریععععد
گعععف پععععیغامبر کعه یعععععزدان مععععجید
ععععهر درد خععنیش ععععی فرمععععان او د  /2ب 684 -685
لععععیک زان درمعععان نعبینی رنعععگ و عععن
دردی که خداوند ه انسان میدهد از لطف او رمیآید زیرا منجب تضر  ،یداری و آگاهی وی ه گناهان خند میشند و منن
آدمی ه رفع آنها رمیآید درراه کمال قدم میگذارد .ه همین دلیل انبیا سه ی تری از الیا می رند که جان ان صیقل یا د.
وقعع عععیماری هععمه ععععیداری اس
حعععسرت و زاری گععععه عععیماری اسعع
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میکععععنی از جعععععرم استععععغفار تعععن د  /1ب 623 -624
آن زمععععان که میشععععنی ععععیمار تععععن
منالنا درد اصیل را درد ع ق و فراق میداند که رای آن دوایی منجند نیس و سایر دردها را فرعی میداند که ی تر مر نط ه
نفس انسان اس  .رای ی تر این دردهای فرعی خداوند مارهای دارد که اگر انسان هم کند میتناند درمان آن را یا د؛
نا راین اینکه درد و درمان هر دو ه اراده حق وا سته اس ناقه اختیار آدمی نیس .
آن عه مثل لنععععگی و فعطس و ععمیس
رنععععجها دادسععع کان را مععاره نیعععس
آن عه معععثل لعععقنه و درد سعععرسععع
رنعععجها دادسععع کان را معععاره هعععس
نعععیس ایعععن درد و دواهعا از گععععزاف
ایعععن دواهعععا سععععاخ عععهر ایعععتالف
د  /3ب 2913-2916
معععنن جد جعععنیی عیاید آن عععدس
عععلک اغعلب رنعععجها را معععاره هعععس
مععن درد ع ق قععدیمس ماند عی ز دوا غ  /223ب 9
خعععدای پهععلنی هعر درد دارویععی عععنهاد
نگاره مقا ل مر نط ه داستانی از دفتر اول مثننی
اس  .در این حکای شاه عاشق کنیزکی میشند و او
را رای خند خریداری میکند .کنیزک نا ه خناس
و قضای الهی یمار میشند و شاه طبیبان را از همهجا
فرامیخناند که رای درمان وی حاضر شنند .این
طبیبان هرکدام خند را در درمان مسیح عالمی می-
دانستند و اراده خداوند در درمان را فرامنش کرده
ندند .ه مین دلیل خداوند عجزشان را ه ای ان
ن ان داد و هیچیک قادر ه انجام کار ن دند .پس
پادشاه روی ه درگاه خدا آورد .خدا نیز طبیبی را ه
سراغ وی فرستاد که در کارش قدرت حق ر درمان
نمایان ند .در این نگاره صحنه حضنر طبیب الهی ر
الین یمار ه تصنیر درآمده اس او منن یمار را
دید پی ه حال درونش رد که مه میز او را یقرار
کرده اس .
طبیب دریاف که ع قی هاشتباه ر قلب کنیزک
ن سته اس نا راین رای درمان ه امر حق مع نق
تصویر ( :)8برگی از مستطابالمثنوی  ،حاضر شدن طبیب الهی بر بالین کنیزک،
قاجاری ،کتابخانه ملی ایران،
او را فراخناند و پس از  6ماه ه او دارویی خنراند که
شناسه کتاب ()780926
ا تدا وی را یمار کرد و سپس ک  .دخترک
ازاینپس از قید این ع ق مرده و آلنده رهایی شد و صح خند را ازیاف  .منالنا حال این کنیزک را نقد حال ما میداند که
سیاری از امراض را خند ه جان خند وارد میکنی و در صنرت پاک کردن نفس خند از تیرگیها میتنانی ه درمانی که خدا
رای ما لحاظ کرده اس  ،دس یا ی .

 .8مرگ و ح ر:
میراندن و زنده کردن حکمی مستمر از جانب خداوند اس که هرلحظه در هستی اتفاق میافتد .همچنان که میزی فنا میشند
و میزی دیگر ه وجند میآید .مرگ نزد عرفا اصطالحی اس که ار مثب داشته و ه معنی خلع البسه مادی و طرد قیند و
عالئق دنینی و تنجه ه عنال معننی و فنا در صفات و اسماء ذات اس  .پیامبر (ص) میفرماید« :ال تحفه المنمن المنت» زیرا
حجاب مؤمن از حق نفس اوس و مرگ رداشتن آن حجاب اس (سجادی  .)427 :1362منالنا و یارانش نیز نگاه ان ه مرگ
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ا شادمانی درآمیخته ند و خند را ر همین مبنی «أ ناء السرور» مینامیدند .منانکه شیخ صالحالدین زرکعنب وصعی کعرد
کعه پیکرش را ه آیین سنگ ت ییع نکنند لکه ج ن و سما رپا دارنعد ،زیعرا پینسعتن عه محبنب و کعنچ از سعرای فعانی
دنیعا منجعب شعادمانی اسع نعه سعنگ و مات (زمانی .)177 :1383 ،وی مانند سیاری از اولیا الهی مرگ را ر دو نن میداند:
مرگ اجباری و مرگ اختیاری که اولی مصداق اراده و م ی الهی و دومی ه معنای تسلی ندن در را ر آن اس .
مرگ اجباری یا طبیعی ا مفهنم اجل در ارتباط اس  ،هرلحظه ه جان انسان نزدیک اس و هر یماری و رنجی ن ان از آن
دارد و همانطنر که انسان را از آنها خالصی نیس  ،پی امدی اس که جبراً رای همه اتفاق خناهد افتاد.
جزو مرگ از خند ران ،گر مارهای اس
دان کعه هعر رنجی ز مععردن پارهای اس
د 2298 -2299 /1
دان که کعلش ر سرت خناهند ریععخ
معععنن ز جعععزو مرگ نعتنانی گعریخ
د  /3ب 1888

هععرکجععا خععناهععد بخ ععد تهنیع
هععععر کجعععا خعناهد فععرسعتد تععزی
این مرگ را منالنا در مثننی از ز ان منسی فعل حق میداند که متکی ر حکم اس و خلق خلق و سپس هالک آنها رای
آن اس که حکم خداوند پنهان نماند و آنچه اراده اوس مجال تحقق یا د (زرین کنب ،1386 ،ج .)577 ،1
د  /2ب 1821
لععععیک مععقصندم ععیان و رویعععتس
مععععن یقین دان که ععععین حععکمتس
نععقش کردی از مععنن کردی خععراب د  /4ب 3001
گععف مععنسی ای خعععداوند حعععساب
تععا نععععماند گنج حعععکم ها نعععهان د  /4ب 3028
عععهر اظعععهارس این خعععلق جعععهان
مرگ اجباری در م ظاهر ینان درد و شر ه نظر میرسد ولی مه سا مایه تحقق مقصدی اس که نا ر اراده حق در نظام
کل عال ضرورت دارد و مقتضای عدل اوس ؛ نا راین میتنان گف هرمند که هرمند مانند مرگ آنچه هظاهر د میآید نیز
ناشی از م ی خداوند اس ولی مبنی ر نقصان فضل او نیس (زرین کنب ،1386 ،ج  577 ،1و .)578
در غزلیات شمس نیز راجع ه اراده خداوند ر مرگ اجباری که انسان را ناگزیر میکند اینگننه یانشدهاند:
آن کععععس از ی اجل سعععنی سعفر گریزد غ  /794ب 7
معنن قضا گف فالنی ه سععععفر خناهد مرد
نک کععش ک ان مععی ععرند انا الیه راجعنن غ  /1788ب 1
تا کی گریزی از اجل در ارغعععنان و ارغععننن
آن مععععععععرگ ععععه از دم جععععععنانععععی غ  /2754ب 4
گعععر معرگ از اوسعع مععرگ معن عععععاد
منالنا مرگ دیگری را نیز عننان میکند که در اختیار انسان اس و ر حدیثی1از پیامبر مبتنی اس  .عرفا این مرگ را قیام
صغرا و قیام وسطی گنیند و مخصنص صاحب دالنی اس که ه اختیار و درخناس خند ،خدا نفس ای ان را میمیراند.
منالنا درک سر اراده خداوند در اره مرگ را در ح ر میداند و رای آن طبیع را مثال میزند .همچنان که رای هر کمالی
نقصانی مقدم اس و اگر میخناهی راز مرگ را که پدیده ای اس آکنده از نقص درک کنی ،اید ه ح ر نظر کنی که سراسر
کمال اس ؛ نا راین مبتنی ر حکم حق اگر نقیصه مرگ نباشد ،کمالی نیز در پی نخناهد ند (زمانی ،1377 ،ج )461 :2
د  /1ب 1825

میعععنهها گنیند سر رگ معیس
حععع ر تن گعنید که سر معرگ مععیس
ح ر یا زنده کردن دو اره مردگان ه اراده خداوند مفهنمی اس که ا پاداش و جزای اعمال و درواقع عدل خداوند در ارتباط
اس و روزی اس که نا ر آیات قرآن ماهی واقعی اشخاص م خص میشند .در ادامه ا یاتی ا این منضن ارائه میشند.
کعععنزهای را کعععنزهگر گعععر ععع کند
گعععنید ایععن آواز ز آواها جعععداسععع
معععا معععردی و عععهکلی کعععاسعععتی
در حععدیث آمعععد کععه روز رسعععتخیز
نعععفخ صنر امعععر اس از یعععزدان پاک
دم او جععان دهعدت روز نعفخ پعععذیر

د  /3ب 1738

گععععر عععخناهد ععععاز قعائ میکععند
زنعععده کععردن کععار آواز خععداسععع
د  /1ب 1932 -1933
عععانگ حعععق آمد هعععمه ر خاسععتی
امععر آید هعععر یعکی تعن را که خععععیز
کععه عععرآرید از ذرایر سعععر ز خعععاک د  /5ب 1779-1780
کار او کععن فیکننس نه منقنف عععلل غ  /1344ب 3

 1مُوتُوا قَبلَ اَن تمُوتُوا :یعنی قبل از این که مرگ شما فرا برسد بمیرید (احادیث مثنوی ص )116
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غ  /548ب 2

ک تن و ح ر ندگان الجرم از خدا رسد
معع تن ناز میکند لعععل تن داد میدهد
نا راین مرگ ه معنای اجباریاش هنگامیکه سر رسد انسان را از آن گریزی نیس و همچنین در ح ر تنها میزی که در
اختیار اوس تعیین سرش و صفاتی اس که ا آن مح نر خناهد شد.
سعععیرتی کان در وجععندت غالب اسع

ه ر آن تصنیر ح رت واجب اسع

د  /2ب 1419

نگاره مقا ل مر نط ه داستانی از دفتر اول مثننی اس  .در این داستان مردی ه خدم حضرت سلیمان میرسد که عزرائیل
نگاهی پرخ و کین ر وی کرده اس  .مرد از سلیمان نبی خناس که اد را فرمان دهد که او را ه هندوستان برد لکه تناند
جان خند را نجات دهد .صحنه ای که مرد در حال کمک خناستن از حضرت سلیمان اس در این نگاره ه تصنیر ک یده شده
اس و حینانات اطراف او ،دینان و پریان که همگی در محضر او هستند حضنر سلیمان نبی ر تخ را ن ان میدهد .مرد در
میا نه صحنه ا دستانی گ نده رو ه وی از او امید یاری دارد .سلیمان درخناس او را پذیرف و ه اد دستنر داد تا او را شتا ان
ه هند رساند .روز دیگر سلیمان از عزرائیل پرسید که مرا خ مگین ه آن فرد نگریستی و آوارهاش کردی .عزرائیل پاسخ گف
من تنها ا تعجب ه او نگاه کردم که مگننه حق امر کرده اس جان این فرد در هندوستان گرفته شند درصنرتیکه اگر ال ه
داش در این مدت کنتاه ه آنجا نمیرسید .این ن انی
از حتمی ندن م ی حق در این امر اس .

نتیجهگیری:
حث م ی و اراده حق از مه ترین حثهای عل کالم
ا س که سیاری از متکلمان ،فال سفه و عرفا ه تن ضیح
آن پرداختهاند .هنگام ررسی م ی الهی از منظر منالنا
درمییععا ی کععه آنچععه وی متعلق و معطنف ععه اراده
خداوند میداند در حقیق همه آن میزی اسعع که در
هستی جریان دارد .این طرز فکری اس رآمده از آیات
قرآن که درواقع نای تمامی عقاید منالنا ر آن اسعععتنار
اس  .منین ین ی در جایجای اشعار وی در مثننی و
تصویر ( :)9برگی از مستطابالمثنوی ،رسیدن مردبه به خدمت حضرت سلیمان
دینان شمس دیده می شند و البته تمامی این تأکیدها،
برای رهایی یافتن از مرگ ،قاجاری ،کتابخانه ملی ایران،
نامیزی ان سان و افعالش را در را ر قدرت مطلق خداوند
شناسه کتاب ()780926
ه یاد میآورد و این حقیقتی اس که منالنا در پس این
ا یات جبر گننه مدنظر دا شته ا س مراکه دفاعیات وی
از اختیار انسان تصنر جبراندی ی او را از میان رمیدارد.
این دو اثر ارزشعععمند منالنا منانکه گفته شعععد ارها و
ارها ازننی سی شده و ن سخ نفی سی که در کتا خانهها و
منزههای سععراسععر دنیا از آنها یاف میشععند گناه این
حقیق ا س  .ولی تعداد ن سخههای م صنر از این ن سخ
نسب ه سایر آثار اد ی سیار ک تعداد و نادر اس  .از آنجا که از دینان شمس نمننه مصنری یاف ن د در ررسی این اثر تنها
ه ارائه تن ضیحات و م صادیق ا شعار اکتفا کرده و گزینش رای نمننههای م صنر از میان نگارههای  5ن سخه از مثننی صنرت
گرف  .آنچه ر مبنای مطالعه خناسعع الهی از اشعععار و نگارهها ه دسعع آمد ن ععان از این دارد که در پیروی از کالم منالنا،
هنرمند مطا ق ا ستر دا ستانی که در ا شعار وجند دارد و در ضمن آن مفاهی مهمی همچنن خنا س و م ی الهی و جبر و
اختیار مطرح می شند ،سعی در نمایاندن مضمنن درونی اثر و شناساندن عمیقتر آنها ه مخاطب آنها داشته اس  .نا راین از
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میان صحنههای مختلف روای ق سمتی را که گنیاتر ت خیص داده ا س انتخاب کرده و ا نمایش آن صنرت ظاهری درواقع
 ازجمله مصادیقی از م ی الهی که در آثار هنرمندان این نسخ. ذهن یننده را ه آن مفهنم واالی مدنظر شاعر سنق داده اس
 تد یر امنر و سععیطره ر قلنب، سععببسععازی و سععبب گردانی، تقدیر روزی، قا ل ه آن پرداختهشععده اسع میتنان ه هدای
. اشاره کرد.. رآورده کردن دعا و،انسانها

Visual Features of Divine Will and Providence in the Illustrated Manuscripts of
Masnavi and Shams Sonnets
Mahdieh Moinizadeh1
Ahmadreza Keykhaye Farzaneh2
Mostafa Salari3

Abstract
Among the most significant features in the poems of Rumi is the concept of “will” and “divine
providence”. The mentioned features are abundantly manifested in the poems of Rumi due to this
knowledgeable outlook. From his point of view, all substances in the universe are defined merely in
the domain of God’s will and authority. Such insights, which are derived from the verses of the Qur'an,
are found in various sections of Rumi's poems in Masnavi and Divan Shams. Of course, Rumi does not
deny the will of man in the fullest sense; moreover, the exhortation of such verses implies his belief
in the insignificance of man and his actions against the absolute power of God. The present article
seeks to study the rare illustrated versions of these highly valued works (here 5 copies), focusing on
the implications of these concepts in light of the centrality of divine will and desire in his poems.
According to the studies, the representation of the divine will in the paintings is in accordance with
the context of the story contained in the poems, and the artist selects and displays some of the
narrative scenes to incline the viewer's mind toward the story and indeed the concept designated
prior by the poet. Guidance, fate, triggering and burning, managing affairs, control of the heart,
supplication of prayers and others are among the instances of the will of God depicted in these five
versions.
Research questions:
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1- How are the visual effects of the divine will and providence reflected in the two versions of Masnavi
?and Shams' sonnets
?2. What examples of divine will can be found in the paintings of these manuscripts
Research aims:
1- Understanding the visual effects of divine will and providence in two versions of Masnavi and
Shams' sonnets.
2- Identification of instances of divine will and providence in two versions of Masnavi and Shams's
sonnets.
Keywords: Rumi, will, divine providence, Masnavi Ma’navi, Shams sonnets
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