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 چکیده 

 ه جه   ئلهمسعع. این اسعع  «الهی م ععی »و  «اراده»، منضععن  آیدمیمباحث مهمی که در اشعععار منالنا  ه م عع   ازجمله   

منری در عال  هستی ترسی  ااز دیدگاه وی  تجلی یافته اس . وفنر همنالنا دارد، در اشعارش نیز  یجایگاهی که در تفکر عارفانه

ستند در حیطه اراده و اختیار حق صرفاًشنند که می س  ز آامنین  ین ی که  رآمده تعالی ه شعار جایجا دریات قرآن ا ی ا

 یا یاتمنین سرایش  و و اختیار آدمی  ه معنای تام نیس البته منالنا منکر اراده . شنددر مثننی و دینان شمس دیده می منالنا

سان و افعالش وی  راعتقاد  ن ان از ضر  ر آن. را دارددر  را ر قدرت مطلق خداوند  ،نامیزی ان شتار حا س  تا  ا تنجه  ه  نن ا

 5)در اینجا  منجند اسعع  قدرگران آثارهای مصععنر نادری که از این نسععخه نقش اراده و خناسعع  الهی در اشعععار وی،محنری  

 .شناسایی کند هااین مفاهی  را در آنهای جلنهقرار داده،  منردمطالعهرا نسخه( 

 ق  ا  ستر داستانی اس  که در اشعار مطا ،هادر ترسی  نگاره ازنمند اراده الهی  اید گف  های صنرت گرفته  ا تنجه  ه  ررسی

صحنهو وجند دارد  ستا یسن ههای روای ، ذهن  یننده را هنرمند  ا انتخاب و نمایش  رخی از  ن و درواقع مفهنمی دریاف  دا

یر امنر و سیطره و سبب گردانی، تد  یسازسببر روزی، هدای ، تقدی دهد.داشته اس ، سنق می مدنظرکه شاعر در ورای آن 

درآمده  تصعنیر ه ه نسعخ 5های این مصعادیقی از اراده حق اسع  که در نگاره ازجملهها،  رآورده کردن دعا و...  ر قلنب انسعان

 اس .

 یافته اس ؟لنه های  صری اراده و م ی  الهی در دو نسخه مثننی و غزلیات شمس مگننه انعکاس ج -1سناالت: 

 ؟اندصیت خقا لها های این نسخهکدام مصادیق از اراده الهی در نگاره -2

 ناخ  جلنه های  صری اراده و م ی  الهی در دو نسخه مثننی و غزلیات شمسش -1اهداف: 

 ناسایی مصادیق اراده و م ی  الهی در نگاره های دو نسخه مثننی و غزلیات شمسش -2

 مقدمه، موالنا، مثنوی معنوی، غزلیات شمسالهی مولوی، اراده، مشیت واژگان کلیدی:   

های فلسععفی و کالمی جهان اسععالم از آغاز تا قرن هفت  تمامی اندی ععه ازای درواقع عصععارهالدین محمد  لخی جاللآثار منالنا 

س  )عبدالحکی ،  ستای  یان یک نظام فکری واحد گرد ه  آمده طرزی( که  ه 10: 1356هجری ا شاعرانه، در را . اندلطیف و 

دینان غزلیات  ترین و  هترین نمننه شعععر تعلیمی صععنفیه  نده و مه درکه کاملمه در مثننی حقایق این در  یان  یان منالنا 

ای آشکار از ترین و زیباترین مجمنعه شعر غنایی در قلمرو اد یات عرفانی اس ،  ه شینهشمس تبریزی یا دینان کبیر که عالی

س   ز ان،  یان س  و مفاهی  قرآنی  هره گرفته ا سلی  در  را ر کالم الهی ا )دان نامه قرآن و قرآن که درواقع نتیجه ع ق و ت
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شنر  ر ز ان همچنن   یان حقایق در آثار منالنا گاه  امثننی و قرآن(.  پژوهی، ذیل لغ  شمس تبریزی»غلبه  گاه  ا و « غزلیات 

، میزی که شکی  ر آن وارد نیس ، این اس  که منالنا نه ز ان و وجندنی اا. شندهمراه می «مثننی»غلبه اندی ه  ر ز ان مانند 

، ن ان از این حقیق  دارد که آنچه در کالم منالنا جریان دارد، در اصل شنر ز انی ز ان ی کنتاه  ر آثار این تأملنه ز انی اس . 

 (.13: 1ج ، 1389اندی ه اس  که از ز ان همچنن ا زاری  رای  یان آن  هره گرفته اس  )ا راهیمی دینانی، 

ضا و قدر، قدی  و حادث، خی سی و... شنر اندی ه در مباحث کالمی نیز همچنن جبر و اختیار، ق شنا شر در آفرینش، خند ر و 

شینهورود می سائل حساس زندگی آدمی میکند و منجر  ه  س .  حالتا هشند که دیگری ای از  یان در م  ه آن دس  نیافته ا

پیچیده کالمی و فلسععفی حاللی  ر تمامی مسععائل  عننان هکند و ع ععق و عرفان را وی خند را در تنگنای متکلمان گرفتار نمی

و ملمنس  درکقا لآن را  رای مخاطب  نین عععدلهایی  خ عععد و  ا تمثیلافزاید.  ه کالمش لطافتی از جنس شععععر میمی

 سازد.می

 عد از که درواقع  پردازدمی آدمی – یاله اریدر خصنص اراده و اخت منالنا دیعقا  ه  یانا تدا  ،این دو اثر یننشتار حاضر  ا  ررس

اندکی که  اسناد تصنیریسپس  نا ر لزوم شناخ  هرمه  ی تر از  .رفته اس گعارفانه  ه خند  یریس یزی ا شمس تبر ییآشنا

. ها  پردازدآنکه  ه انعکاس مفهنم اراده الهی در های مختلف جهان وجند دارد، در صعععدد اسععع  ها و منزهها در کتا خانهاز آن

نسعخه مثننی انجام شعد ولی  5ها از  مد، گزینش نگارهگفتنی اسع  از آنجا که نسعخه مصعنری از دینان شعمس  ه دسع  نیا

س .  شعار، هر دو اثر  منالنا را در  رگرفته ا صادیق ا ضیحات و م س  و م ی  الهی تن های متعددی در آثار منالنا پژوهشخنا

 .منرد تنجه قرار نگرفته اس ها منضن  این پژوهش در هیچ یک از آنصنرت گرفته ولی تا کننن 

 

 پیشینه:
صنص هدر آثار منالنا  تحقیق س  ده  ن منردتنجه ر ازیدشمس از  اتیو غزل یمعنن یمثنن خ  یمتعدد یهامقالهها و کتاب وا

ساخته این آثاردر  منالنادیدگاه عرفانی که  نظام فکری وپیرامنن  شده ،مطرح  س .  منت ر   حث پیچیده ژهیو همیان این در ا

س .  قرارگرفتهمنرد تعمق  شمندی شروح ،یافتههای انجامپژوهشازجمله ا س  که ارز شته ا شرح اند همچنن  ر آثار منالنا نن

شریف ) ( 1376مع مثننی )زمانی اشرح ج( 1376 ،(، منلنی نامه )همایی1386 ،سر نی )زرین کنب، (1371 ،فروزانفرمثننی 

جبر و اختیار »همچنین در کتب دیگری همچنن ه اس . ها  ه فراخنر اشعار، مطالبی در اره اراده و اختیار ارائه شددر آنکه  ...و

ننیسنده در ذیل  ررسی جبر و اختیار از دیدگاه منالنا در خصنص م ی  الهی مطالب را  یان کرده ( 1377)رکنی، « در مثننی

از دیگر کتبی که  داخته اس .(  ه  حث اراده الهی و اختیار پر1356)عبدالحکی ، « عرفان منلنی»اس . کتاب دیگری  ا عننان 

سئله سان و خدا  ه م صنفیانه ع ق»اند پرداخته را طه ان شیمل، « تن آتشمن ا رم و »و ( 1383)میتیک، « طریق  (1378 )

س .  شده مانند ا شته  ضن  جبر و اختیار نن سبب از د»مقاله مقاالتی نیز در من )فنالدی، « یجبر عارفانه منلن دگاهیسبب و م

مختصر  طنر هقرار داده اس  و  منردتنجهندن وی   االسبابمسببتر  حث اراده خداوند را از جنبه که ننیسنده آن  ی ( 1385

«  ررسععی دیدگاه منلنی در ک ععف راز قضععا و قدر»و اختیار انسععان نیز پرداخته اسعع . مقاله دیگری  ا عننان  ه حدود اراده 

شامل قضای ارتباط دارد و اننا  آن را  وی ا مدیری  عام  وندی خداقضاقدر و نیز انجام شده اس  که در آن ( 1381)نیکن خ ، 

ضای م روط را در مثننی  سی محتنم و ق س . نمننه دیگری که می رر شاره کرد مقالهکرده ا ضا و »ای  ا عننان تنان  ه آن ا ق

 اور منالنا  در اریاختقدر و جبر و  و قضادر آن  ه جایگاه نیسنده که ن( 1379)صباغیان، « قدر و جبر و اختیار در مثننی معننی

( 1388)خالد غفاری، « کالمی جبر و اختیار در مثننی منالنا مسئلهمگننگی  ازتاب » ا عننان  زینمقاله دیگری اس . پرداخته 

 .های کالمی اهل سن  انطباق داده شده اس  ه ماپ رسیده اس  که در آن منارد مختلف جبر و اختیار در مثننی  ا دیدگاه

س  مانند  نیز در این  اب ییهانامهانیپا شده ا شته  سفه، متکلم دگاهیاز د یتعالحقاراده »اراده خداوند و ا عاد آن نگا و  نیفال

صفنی،  «نیمحدث سی و  یتعالحقاراده  وصفات آراء منجند در اره که ( 1371)م شنا سمعرف را از منظر وجند  سی  یشنا  رر

تحلیل منضع منلنی در »دیگری نیز  ا عننان  نامهانیپاهمچنین دهد. قرار می منردمطالعهکند و را طه آن  ا اراده انسان نیز می
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شش  ننشته شده اس  که ننیسنده  ا استناد  ه( 1390سلیمانزاده آیدی ه، )« مسئله جبر و اختیار و مبانی فلسفی و کالمی آن

 پردازد.میدفتر مثننی  ه تحلیل منضع منالنا در مسئله جبر و اختیار 

اند و یا تنها منردی از مصععادیق اراده قرار داده منردمطالعه یطنرکل هرا  یا  حث اراده الهی و جبر شععدهعننانهرکدام از مقاالت 

س  الهی  ازتاب اندی ه و هیچ یک اند و قرار داده منردمطالعهمنالنا را  ینی جهانالهی در  سخهاراده و خنا صنر آن در ن های م

 کند.ضرورت انجام آن را ایجاب میخند  نای واند نپرداخته

 

 :روش
ضر ازنظر هدف  ن س  و  ه روش ک یادیپژوهش حا ص یفیا ش یلیتحل-یفیتن س .  اطالعات آن  یگردآور ینهیانجام گرفته ا

صاو ی نده و جامعه آمار ینترنتیو ا یاکتا خانه سخه ریت شمس  یخط هاین صنر مثننی و دینان  س . روش نمننهم  ریغ یرگیا

دیدگاه منالنا  درمصادیقی از اراده الهی  ،ا یاتتحلیل و شارحان منلنی در تفسیر  ازنظرتالش شده تا  ا استعان  . اس  یتصادف

 ای ارائه شند.نمننه نسخ نینگاره ا مجمن ها از آن زمد نظر قرار داده و مطا ق  ا هریک ارا 

 

 موالنا: اشعار در یتعالحقاراده و مشیت  تبیینمفهوم شناسی و 
م ی  و اراده از و در لغ   ه معنی ایجاد شیء، خناستن و اراده کردن آمده اس . « شاء، ی اء»مصدر « شیء»م ی  از ری ه 

 رخی از متکلمان  ین هر دو واژه  ه یک معنی اس  هرمنداو در نظر اکثر متکلمان  اس  یاسالمکالم عل  اصطالحات مه  در 

اراده و م ععی   و شععدت و ضعععف قائل هسععتند. رتبی، جزئی و کلی  ندن تأخرهایی از قبیل تقدم و  ین م ععی  و اراده تفاوت

س .  ازجمله سان و خدا شیء و از جانب  دانان، معانی آن رخی از لغ  رونیازاالفاظ م ترک  ین ان را از دیدگاه خداوند ایجاد 

 .ت یع، ذیل لغ  م ی ( المعارفدائره)اند خناستن و طلب کردن دانستهانسان 

در طنل تاریخ  ا آن درگیر  دینی، فلسععفی و عرفانیهای تمامی نظامکه از مباحث مهمی اسعع  اراده و م ععی  الهی  مسععئله

سئلهاین اند.  نده شاعره )جبرگرا(، معتزله ) 3در  معمنالًاز دیدگاه کالمی  م شیعه )امامیه( دنبال میگرا اریاختمکتب ا شند. ( و 

سئلهپرداختن  ه این  سعی درهای عرفانی نیز همچنین دیدگاه شته م  ه جبری معتقدند  گاهای ان اند. کالمی  ه روش خند دا

مانند دیدگاه ا ن عر ی که گاهی گرایش  ه جبر مطلق قائل نیسعععتند وحدت وجند، جز  رای حق اراده و قدرتی  واسعععطه هکه 

و خناجه  یهمدان القضععا نیعو  ی ععتر گرایش  ه اختیار دارند، مانند  اندمجبنر  ندن انسععان در همه امنر را رد کرده گاهو  دارد

یکی از  نیز منالنا. سعععمنانی الدولهاند همچنن عالءکه راه میانه را اتخاذ کردهاین میان عرفایی نیز هسعععتند عبداهلل انصعععاری. 

 ارائه داده اس . در آثار خند ترین  یان راروشن  ارهنیدراهاس  که آن

کند تا  ا در دفتر اول و دوم مثننی مطرح ساخته اس . او از سنیی تالش می ژهیو هاشعار خند  یجایجامنالنا این  حث را در 

ب همه حنادث و مد ر همه که مسب  ک انددهد  ه سم  قدرت نهانی روی می هر آنچهتنجه خناننده را در آنچه سروده اس  

س . وی  صف نفنذ م ی  الهی تا امنر ا هایی از آن در تنان در آن حس کرد. نمننهجبر را می ننعی رود کهپیش می آنجادر و

 آورده خناهد شد.مثننی و دینان شمس در ادامه 

 600ب /1د  صفاتخنش ینس  اعت  رد و مات ما ز  تعرد و مععاععدر    یا مععن شطععرنجععم

 616ب /1د  خععداسع  راندازشععععیتا کمععان و عم  ماسعع  عه زععآن ن ععریت  یرانعععر  پععگع

 2760ب /6د  جععان معا معنن مهره در دس  خداس   ه از هناسعع ععمععا ن یما، جععفت یردععف

 3ب /564غ   ؟         ععمن مه  اش یچه تن خناهععآن جز ه   ؟         ععه  اشعععمن م یناهعآنچه تن خ جز ه

 5ب /564غ    ن یعنعععم یخناه نینعن منن معععمرا ت  نان                عععم ،ین معنن مععنان دارععمععرا تع

 3ب /653غ     رمیجعععع  زنععاس نععه دعس  تعکععه    لقععه                      ععحعع امندهعععععععر   عععالعع زان ز
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فرمان که ای عععان از انکند. من) (  ه زیبایی  یان می نیرالمؤمنیاماز ز ان  مثننی اول در دفترقدرت حق را نفنذ ا عاد منالنا 

اعمال او  وداند. سععپس  ه انسععان از عدم آغاز کرده اسعع  و کل هسععتی را مسععخر اراده وی می زیمهمهمنجند شععدن خدا  ر 

سان را در انتخاب میان دو امر  س  که حتی تردیدی که ان شفته مپرداخته و در اندی ه قدرت خالق منان پیش رفته ا ضاد آ ت

از این دیدگاه داند. یمها را  ر دیگری رجحان دهد نیز در ید او یکی از گزینهدارد که سعععازد و همچنین آنچه او را  ر آن میمی

سان نیز همچنن دیگر مخلنقات  س   نا راینان صرف حق ا سان  ا من أتناند نمی اوکسی جز  در قلمرو ت همه آنچه شد. فعل ان

گفتار ین مطلب  رای تنضیح ادر آن اراده انسان هیچ اس . که  کندمی ه ذهن متبادر در وهله نخس  مفهنم جبر را گفته شد 

نام جبر  همهنیار گنید تنها کسعععی  کند و میمعرفی میع عععق را عامل فه  ا عاد اراده الهی که یا د علی ) ( منین ادامه می

 آن جبری نیس  که منظنر عنام اس .نیز گذارد که عاشق نیس  و حتی اگر حرف جبر در میان  اشد می

 1544-1548 ب /5د  این تجلی مه اس ، این ا ر نیس    این معی   ا حق اس ، این جبر نیس 

 سپارد.ع نق میم ه اختیار خند را  یتمام هدر آن انسان  اس  که «جان جبر من»یا « جبر محمند»این حال  معننی همان 

 3188 ب /5د  انجعبر معن جع از آنتعا خبر یا ی   تعععرک کن این جعععبر جعمع مععععنبالن

که  گننههماننفی قدرت از خنیش، مسععئله اختیارش  ا حفا ادب  ا حق  ه قنت خند  اقی اسعع  و   اوجنددر این جایگاه فرد 

 (.192، 1ج ، 1386، کنبنیزرگنید )نمی 2آورد، مانند ا لیس  ِما اَغنَیتنی ر ز ان می 1رَ َنا ظَلَمنا

 هستی  خ ی، فراه  کردن کهیهنگامدهند. منانکه می نسب گفتنی اس  که اراده و افعال حق را گاه  ه لطف و گاه  ه قهر او 

 .. که در اثرکه واسععطه فیه هسععتند  ه رحم  خداوند و مناردی مانند اضععالل، خذالن و. ایاولنعمات، فرسععتادن پیامبران و 

وی  ر قهر او ه لطف اند و البته که همی آید را  ه قهر خدا نسب  دادهمی  ه وجندو ناسپاس نسب   ه وی  الطافتنجهی  ه  ی

 (.28و  27: 1386سبق  دارد )حجازی، 

  کنعععدناله از قهرت شعععکای  می  کنععدخنععععده از لطف  حعععععکای  می

 1-2ب  /821غ  کنععداز یعععععکی دلعبر روای  می  ایععععن دو پیغام مخععععالف در جععععهان

 نارد زیر اشاره کرد:متنان  ه می قرارگرفته منردتنجهاز دیدگاه منالنا م ی  و اراده الهی کلی که در را طه  ا های از ویژگی

نان محدود کرد. قدرت تعقیده متکلمین که فعل حق را  ه هیچ کیفیتی نمی  ناترمنالنا  اراده الهی نامحدود و نامتناهی اس .. 1

 .(143: 1ج  ،1371، ر)فروزانفانگیزد را  رمی، حیرت یینماقدرتوی  ر انجام اضداد همچنان اشباه اس  و ا عاد این تصرف و 

  دهدن که گفت  این ضرورت میعای  هد عععیفی  نعععنن را که کعععار  ی معععک

 311-312 ب /1د  باشد کار دینعععز که حیرانی نععج  ن عععه ضد ایعععنماید و گعععه منین  ععگ

شند که نتنان آن را  ر . این نکته سبب میهای  اطنی مبتنی اس کند  ر حکم می آنچهو  س ی  نمحکیفعل خدا هرگز   .2

آیند  رمیرد آن  درصدد سیار منلنی  ر این امر درواقع مقا له  ا کسانی اس  که  دیتأکفق حک  عقل، حس و ظاهر تنجیه کرد. و

 3آیه از (. در دفتر مهارم در تفسیر قسمتی 727، 2ج ، 1386، کنبنیزرغایتی را در عال  انکار کنند ) هرگننهخناهند و می

 منالنا منین آورده اس : 3سنره احقاف

 2879ب  /4د  هان مخبری اسع ععای پنعععهآن زحکم   هعععیچ نندی د کعه هعععرجا ظاهریععس 

 2881ب  /4د  قشعععین نعععهر ععععفع  ععید نعععی امعع   قشععععن نععگارد زیعععقاشی نعیچ نعععه

  پندارمعععرده نعععپ کید ععن رقصعت پردهی   رقصندیخلق هم نی ر ضرب دف حکم  ا

 17ب  /1458غ  خارم یکه م یخارش هر جا نیپنهان  ند ا  دایص جهان پعععرق نی  پنهان وعععآواز دف

                                                           
و به ما رحمت و  یو اگر تو ما را نبخش میستم کرد شیما بر خو ا،یگفتند: خدا: َتغْفِرْ َلنَا وَتَْرحَمْنَا َلنَكُونَنََّ مِنَ الْخَاسِرِینَقَالَا رَبََّنَا ظَلَمْنَا أَْنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ  1

 (.سوره اعراف 23 هیآ) بود میخواه انكارانیسخت از ز ییرأفت نفرما

در نظر  نیرا( در زم یمادَّ یمن )نعمتها ،یپروردگارا! چون مرا گمراه ساخت»گفت:  :الْأَْرضِ وَلَأُغْوِیََنَّهُمْ َأجْمَعِینَقَالَ رَبَِّ بِمَا أَغْوَیْتَنِی لَأُزَیَِّنَنََّ لَُهمْ فِی  2

 (سوره حجر 39 هیآ)« را گمراه خواهم ساخت یو همگ دهمیم نتیآنها ز

 میادهیافرینحكمت و مصلحت خلق(  یآنهاست جز به حق )و برا نیو آنچه را ب نیما آسمانها و زم ِقَّ()مَا خَلَْقنَا السََّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضَ وَمَا بَْینَهُمَا إِلََّا بِاْلحَ 3



 98فصل تابستان  34ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره پ -نشریه علمی
 

 عنوان مقاله: جلوه های بصری اراده و مشیت الهی در نسخه های مصور مثنوی و غزلیات شمس  

 300 

 

 م  عمیق وی  اشد.تناند مبین حکمی دهند،و درواقع فعل خدا را ن ان میدهند آوری که اولیاء گاها انجام میافعال تباهی

آورد. اگر د میاسباب و علل را نیز خداوند  ه وجن مراکه. م ی  الهی اگرمه در اسباب جاری اس  ولی منقنف  ه آن نیس  3

آورد و منن این  د ه وجنشند که ناگزیر همان اسباب را ه   اید  ا اسبا ی شرط وقن  فعل وی اسباب  اشد این ایراد وارد می

 (.728، 2ج ، 1386رود نامار  اید آن را متنقف کرد )زرین کنب، رض  ه تسلسل میف

 1626ب  /2د   یقعععس ی  اعه علععن رمیقدعهس  ت   یستقعععلتس  و مععع ععین  عععار مععک

 3ب  /1344غ  س  نه منقنف عللیکننعکار او کن ف  ذیرععفخ   پععدت روز نعان دهععدم او ج

که قا لی  نیز خند از  روس ازآنکند منالنا مفهنم قا لی  را نفی می کهنیاشند. و قا لی  مر نط و م روط نمی.  ه استعداد 4

و منالنا  کنندآن را عل  مادی و هینالیی نیز تعبیر می حکماقا لی  همان میزی اس  که  شند.مقنله اسباب محسنب می

اگر قا لی  شرط  مراکه. تناند  رای فعل او شرط قا لی  را  پذیردکند نمیدر  را ر قدرت خداوند همه اسباب را نفی می ازآنجاکه

ز خداوند منجند اماده  اید پیش آمد. همچنین اگر قا لی  ماده  ر فعل حق تقدم داش ، نمی  ه وجنداز عدم  زیمچیه،  ند

 (.729و  728، 2ج ، 1386آوردن آن نق ی نداش  )زرین کنب،   ه وجندق   ند و در  ند که در این صنرت تنها ناظ  خلمی

 ی  شرط اس . نده وگرنه در امنر ت ریعی قا ل مدنظرگفتنی اس  در اینجا عطای الهی در ایجاد قا لی  تکنینی منجندات 

 1537 ب /5د   ععرط نیسععا لی  شععداد او را ق   عععدلی اسععطای مبعععاره آن دل ععععم

 565ب  /6د  کععه  ر او لطف  منین  درها گ ند  معععر عععدم خند را مه اسععععتحقاق  ند

 1542 ب /5د ستی ناآمدیعیچ معدومی  ه هعععه  دیععق  عععل حعععر شرط فععا لی گعععق

 ا  در را طه (.729، 2، ج1386تناند منجب دفع یا رد آن شند )زرین کنب، اس  و هیچ امری نمی ریناپذلیتبد ی  الهی م. 5

 صحب  خناهد شد. ادامهنسب  دعا  و تضر   ا این ویژگی م ی  خداوند در 

 :موالنا منظراز  مشیت الهیاراده و انسان در جایگاه اراده روشنگری 

سالم از منظر دینی  س   قنی  ر قدرت مطلقه خداوند دارد. الزام و دالل  یدیتأکدینی تنحیدی  عننان ها صل آن ا دقیق این ا

کند یجاب میتمام جزئیات خلق  را اگردد که دانش مطلقش آگاهی از  ه واحد یکتایی  ر  یدرنها ایسععع  می زیمهمهکه 

سنی دیگر (127: 1383)میتیک،  س  که  مفهنمی نیز اختیار. از  سال احتماالًا س م منبعث گردیاز  طن تعالی  ا . درواقع ده ا

)عبدالحکی ،  اس ه  اختیار  جبر و دیمؤه  یکسان  طنر هآید، اسالم  رمی این دیندو منبع  عننان هقرآن و حدیث  منانچه از

ید در نظر گرفتن  ستر آید. منظنر از این دهمان  ین ی اس  که  ا دید کلی  ر اشعار منالنا  ه دس  می قاًیدقاین  (.69: 2536

  اف  کلیون در نظر گرفتن سعععی در ارائه آن دارد که اگر تنها  ه ا یاتی  د ،الفاظ واسععطه هو پیامی اسعع  که منالنا  هر کالم

رود آنجا پیش می خند گاه تا ینگرجهانزیرا منالنا در ؛  ه حقیق  آن ره نخناهی   رد گاهچیهنظام فکری منالنا پرداخته شععند 

ی در نظر گرف  تنان همان  ینش جبردر آفرینش خند هیچ اختیاری ندارد. این را می دانسته اس  کهکه انسان را مصنن  حق 

سان  ه قدرت حق که مبتنی  ر آن  س   حک  ه» نا راین  افتهیانجاممنن ایجاد ان صل ا آید که  نده در زم میالآنکه فر  تا ع ا

 مانند آنچه در ا یات زیر آمده اس :«  اشد فعل خند مجبنر

  عععاجز و  سته من کندک در شک   نعععقش  اشد پععععیش نععععقاش و قععل 

 610 ب /1د  عععاجزان منن پیش سنزن کعارگه  پیعععش قدرت خععععلق جععمله  ارگعععه 

 5ب  /1291غ  گه پلنععگش کنی و گعععاهی منش  نقععععش تسلی  گعععع ته پیععععش قععل  

 1194 ب /4د  وصعععف ما از وصف او گیرد سبق  خععععلق ما  ر صنرت خعععند کرد حععق
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سان  شرف روح ان س   1و حدیث آنچه در قرآن  ناترولی  س  که تنها آمده ا صنن  در نظر گرفته  عننان ه االتر از آن ا کاالی م

 صععنرت خنیش آفریده اسعع اسعع ، اما مخلنقی اسعع  که خدا او را  هکند که انسععان اگرمه مخلنق منالنا نیز  یان می .شععند

 اس . خناس و  ها ارادهتناند  ا خدا م ترک  اشد که یکی از آنهایی می نا راین در ویژگی؛ (29: 1356)عبدالحکی ، 

 

تردید  ین امنر، ، جدانیدلیل ودر دفتر پنج  دالیل متعددی را همچنن  ژهیو ه ه دفا  از اختیار  رخاسته اس  و  دراینجا منالنا

 .دهدمی ارائه رای اثبات اختیار  و  روز خ   و کینه و ... را ، پ یمانی و شرمساری از انجام عمل ناپسندیامرونه

منظر در کالمی. وی  ازنظرکه منالنا از دو منظر  حث جبر و اختیار نگریسته اس : یکی از منظر عرفانی و دیگری تنان گف  می

)زمانی،  های محکمی را در اثبات اختیار آدمی آورده اسععع لیکن از منظر کالمی،  رهان خیزد ه دفا  از جبر  رمیصعععنفیانه 

  ا. وی  رای اختیار   ر و نسب  آن کندر آن را در سایه اراده خداوند تعریف می حث اختیامنالنا کلی طنر ه ولی .(382: 1383

 ها در تعیین حدود اختیار کمک خناهد کرد:هایی قائل اس  که شناخ  آنخداوند ویژگی اراده

 کرده اس .تیار را خالق  ه او عطا شده و این اخ خلقخالق مختار  ذاتاًتیار   ر مخلنق اختیار خالق اس .   ر . اخ1

  اخعتیارش منن سناری زیر گععرد   اخعععتیارات اخععععتیارش هععس  کععرد

 3087 -3088 ب /5د  امعععر شد  ر اخععععتیاری مععستند  اخععععتیارش اخعععععتیار مععععا کعععععند

 88: 1376 نا راین اختیار   ر در  را ر اختیار الهی ز نن و عاجز اس  )همایی، ؛ . اختیار   ر مقهنر و مغلنب اراده الهی اس 2

 (89و 

مختار  شیهایریگ یتصمدرواقع انسان در ، زیمهمهدر عین سیطره قدرت الهی  ر دهد که منالنا  ر این اساس منین تعلی  می

: 1383)میتیک، پذیرفته اس  نیز پیمان الس ، نتایج اختیار یعنی مسئنلی  پاداش و مجازات اعمال خند را  منجب هو  اس 

شده نا راین منالنا  رخالف ؛ (128 شاعره که در افعال قائل  ه جبر  س  ا اما این اختیار از جنس اند، طریق اختیار را  رگزیده ا

س  که گروهی از معتزله  ر آن  اور دارند.  لکه  شعار مذهبی خند   رحسبمنالنا   ارهنیدراتفنیه و اختیار مطلقی نی سیره و 

که شععیعه امامیه معتقدند  طنرهمانفنیه مطلق شععده اسعع ، معتقد  ه حالتی ما ین جبر و ت« مارمی  اذ رمی »که همان 

ای اس  که یک سر آن اراده همچنن رشتهتنان گف  میدرواقع  (77: 1376)همایی، « الجبر و ال تفنیه  ل امر  ین االمرین»

سیار کنتاه را که مر نط  ه ودر دس  خالق قادر و یک سرش  ه مخلنق عاجز متصل می سانیشند، تنها یک قسم    و  جند ان

صدور  س ، اختیاری  افعالمحدود  ه  س  ) خنانندیموی ا سخر و تح  اراده خداوند ا سایر عنامل همگی م : 1356همایی، و 

در این  یا د نسب  این اختیار مخلنق و مغلنب  ا امنر جهان در این محدوده اس .اهمی  می نجایا نا راین آنچه در ؛ (81 و 80

 تقسی  کرد. ریرناپذییتغو  ریرپذییتغپینندد را  ه دو گروه آنچه در دنیا  ه وقن  میتنان تمامی نگاه می

را دگرگنن کند )عبدالحکی ،  ریرپذییتغدارد مجبنر اس  اما مختار اس  که امنر  سروکارانسان تا جایی که  ا امنر تغییرناپذیر 

ماند که انسان  ه مسافر ک تی می واقع هکه  ه قنانین الهی مر نط اس  اختیاری وجند ندارد.  آنجا(.  ر این اساس تا 85: 1356

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 

دی انسان نیز جزئی از آن اس  و سیر و استمرار ک تی کند. نظ  ک تی که آزاناخدایی اس  که ک تی را  ه مقصدی هدای  می

                                                           
 (115. خداوند آدم را مانند صورت خویش آفریده است )احادیث مثنوی، ص صُورَِته یإنََّ اهللَ خَلَقَ أَدمَ عل 1

 2967ب  /5د  حعععس را منکر نعتانی شد ععععیان   اخعععتیاری هععس  معععا را در جععععهان 

 1852 ب /5د   َرکععرّ و فعععرّ اخععععتیار  عععنالبَ  خععععند مه  اشد پیععش نععنر مُعععستَقَر

 2ب  /1265غ  وین اخعتیارها را   کسته اختیارش  هاهر لحظه اخععتیاری نن نن دهد  ه جععان

 2904ب  /3د  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 

 2911 -2912ب  /3د  خاک را گنیی که گل شن، جایز اس   ریعگ را گنیی که گل شعن، عاجز اسعع  
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ای قطع اگر این عنای  لحظه کهیطنر هدارد که مبتنی  ر طرحی دقیق اس ، عنای  ناخدا را در تمامی جزئیات مسیر الزام می

ب اسباب و نتایج دارد که تنالی و ترتیناخدای این ک تی، نیز معلنم می رود. همچننعدم می یسن هشند تمامی آن ک تی 

ای سیر کند که العملی را در پی خناهد داش ( در خط سیر م ی  و حکم   الغههر عملی عکس 1)مطا ق  ا حدیث جف القل 

دارد. پذیرش ضرورت استمرار عنای  الهی که حک  الهی در وجند اعیان و اراده وی جریان امنر عال  را مبنی  ر عنای  الهی می

 595، 1ج ، 1386)زرین کنب، سباب و ظروف معین، الزمه استمرار تنجه صانعی حکی  در  قای عال  اس . ها  ر ا ر حصنل آن

االمرین امر  ین را تنها  ا همان عبارت آید که محدوده اختیار انسان در نظر منالنااز همه آنچه گفته شد منین  رمی (.596 و

 و  ر اساس سنن قطعىدنیا اس  که   ر کل هستی جاری اس ، اینم ی  الهى  کهنیامقصند از  نا راین تنان شرح داد. می

 مراکهنداشته  اشد.  یریتأثیک امر جبری که اراده و خناس  انسان در تحنالت آن  عننان هاس  ولی نه در گردش  یروشن

 ازهایی را   که منالنا داستانو همین دلیلی اس (458: 13، ج 1388)سبحانی،  نیس  انکارقا لآزادی انسان در سیر هستی 

  ه  یانی دیگرکند تا آنچه منجب خنشبختی و یا هالک  افراد یا اقنام در گذشته شده اس  شناخته شند. گذشتگان نقل می

نتایجی  عمل اوهر ولی که خدا  رای او ساخته اس  اعمالی را  ه اراده خند  ه انجام  رساند. تناند  ا تمسک  ه اسبا ی انسان می

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 

  ا عدل او سازگار اس . کامالً پاداش و جزایی را  ه دنبال داشته  اشد و انسان در اعمال اختیاری خند مسئنل شناخته شند 

خالق حرک  درس  اس  که نفی اختیار از او نیس .  وجهچیه ه یند ولی این منالنا تنانایی انسان را از خدا میاینکه  یطنرکل ه

جهد کرد.  دی ا یتعال ی را زیمعنا ن یایتالش اسعع  در دن ازمندین دنیرسعع یکه در عال  ماد طنرهمان یاسعع  ول یذات  ار

 (.304: 1375 ،ینارلی)گنلپ اس  اریآن اخت من أکه  ایمجاهده

های وفق جنبهو آن تعین  خ یدن آزادانه  ه  ر گرفته اس  که  ه انسان اختصاص دارد، غایتی نیز در نظر  ی رای اختیارمنالنا 

که عال  را از صانع آن رفع  و دوگانگیای اراده انسان در اراده خداوند غرق گننه ه (.89: 1356)عبدالحکی ، متعالی خند اس  

کند و ها را که قنل  ه وحدت وجند مستلزم آن اس  ایجاد نمیوحدت حقیق  آناتصال این که   اید در نظر داش  البته. شند

اشاره شد مبتنی  ر معی  اس . این همراهی معی  کل  ا جزء اس ، نه کل  ا جزء،  نا راین این معی   کهمنانها را طه  ین آن

در دیدگاه منالنا کل را  ه جزء متصل  آنچه. کند نداردمفهنم حلنل را تداعی میقینمی اس  و ارتباطی  ا معی  سریانی که 

 .(747، 2ج ، 1386)زرین کنب،  ی اس  که الزمه ع ق اس کند نسبتی واقعی اس  اما حقیق  آن انجذا می

انگیزد تا  دان حد از فداکاری  رسد که خناس  خنیش را در خناس  معبند ع ق همان عامل نیرومندی اس  که انسان را  رمی

ر اس  در خند حس شند و در هیچ منردی نا ندی و کراهتی که الزمه جبمی« مع نق»تبدیل  ه « معبند»فدا کند. در این حال 

 .(98: 1377)رکنی، کند. هرمه  رایش پیش آید منن از محبنب رسیده، مطلنب اس  نمی

 1499 ب /1د  بر کردععاشق نیس  حس جعوانکه ع  بر کردععع ق را  ی صعرم عععلفا جب

 3ب  /455غ  هر کن ز اختیار نرسع ، اختیار نیس   گنیند ع ق میس   گنترک اخعتیار

                                                           
 (38آنچه باید خورده است )احادیث مثنوی، ص . قلم به نیالدَّومِیَ یاِلجَفَّ القََلمُ بِما ُهوَ کائِنٌ  1

  ناهی گرو؟عععه خعقرض تن کردی ز ک  وید غیر جنرععععاری جن، نکععععنن  ععم

  اداش دهعنش خند  دین پعنش و گعه  نهعععسی دیگر معععر کعععرم خند را  ععج

 425 -427 ب /6د  تی ععن آشععق کعدل حععزا و عععع ا ج  تیععه، که تن خند کاشعععرم  ر خند نععج

 1ب  /916غ  هرمه  کاری ترا همان رویدکه خناجه   درخعع  و  رگ  رآید ز خععاک این گنید

 2912ب  /4د  لععععیس لالنعسان اال معععا سعععی  قعععدر هم   اشععد آن جعععهد و دععععا
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 مورد استفاده در این پژوهش:های نسخه
ذهب ولی فاقد مهایی نفیس و های سراسر دنیا از مثننی و دینان شمس، نسخهها و منزههای منجند در کتا خانه ی تر نسخه

نه دیجیتال کنگره کتا خا ، منزه هنر هاروارد،  وکتا خانه شهر ایالتی درسدنتنان  ه نسخه مثننی تصنیرند. از این میان می

های اد نسخهشند. ولی تعدهای مجلس، ملی و آستان قدس رضنی یاف  می، و نسخ متعددی اشاره کرد که در کتا خانهامریکا

پراکنده منجندند.  صنرت هاد ی  سیار ک  تعداد و نادر اس  و گاه تنها صفحاتی از آن مصنر در این میان نسب   ه سایر آثار 

نسخه  5ز ا جمعاً ه دلیل نیافتن نسخه مصنری از دینان شمس،  قرارگرفته منرداستفادهاین پژوهش  درمجمن که تصاویری 

شماره   ه دولتی  رلین کتا خانهننی در این پژوهش مث شدهاستفاده. ازجمله نسخ اندشدهانتخابها و  ر مبنای مضمنن آنمثننی 

(Ms. Or. Oct. 3748)  ردارد قسمتی از مثننی را درکه اس  و میالدی  19و مصنر مر نط  ه قرن ای مذهب نسخهاس  که  

 قرارگرفته فادهمنرداستنیز  (Ms. or. oct. 3817)شماره دولتی  رلین  ه کتا خانه مثننی دیگری از  . رداردتصنیر را در  9و 

نزه مسخه ن یمثنن نسخه دیگر، تصنیر اس . 5و شامل  تعلق داردمیالدی  15ای مذهب و مصنر مر نط  ه قرن نسخهکه  اس 

میالدی  17ر قرن  نا رآنچه در متن اثر آمده اس  دو  نیز روننشتی مذهب و مصنر اس  که این نسخه  (w626)شماره والترز  ه 

 ر اس .صنیت 50دارای  یطنرکل ههجری( در هند تکمیل شده اس . هر  خش  ا دو صفحه مذهب آغاز شده اس  و  1073)

ای مذهب نسخه (BSB-Hss Cod.pers. 389)نسخه شماره  :(MDZ) خیمنن یسازتالیجیدمرکز  یمثنننسخه دیگر نسخه 

نگاره  4تمام صفحه و  نگاره 2 یطنرکل هو  شدهشرو میالدی اس  که  ا صفحات آغازین نفیسی  1662و مصنر مر نط  ه قرن 

المثننی من ابکتاب مستطهمچنین از تصاویر  اس . نسخه مر نط  ه دفتر دوم مثننی اس . دادهیجادر حاشیه اثر را در خند 

 نط  ه دوره ای از مثننی  ه ماپ سنگی و مرگزیده که ملی ایران نیز  هره گرفته شدهکتا خانه نسخه منلنی رومی  کالم

تخلص  ه صفا و ملقب مند و کاتب آن محمدرضا مالملک محاین نسخه مفتاح مصححو  کنندهانتخابشاه قاجار اس . ناصرالدین

 .دارد  ررا در تصنیر  44تعداد  درمجمن الکتاب و  ه سلطان

 

ی هاها در نسخههای مربوط به آنو نگاره مشیت الهی در امور هستی مصادیقی از

 :مثنوی
ضالل، تنفیق همچنن آفرینش، هدای  و اها نمننهدر هریک از شند و آورده میاز م ی  و خناس  حق  مصادیقی این  خشدر 

شر سان  سپس حدود اختیار ان شد. اختیاری که و خذالن و... ا تدا ا عاد اراده الهی در آن حیطه از دیدگاه منالنا آورده و  ح داده 

عمل د آزادانه ام کارهای خنزیرا م ی  وی جز  ر این نیس  که انسان در انتخاب و انج گرفتهتعلقاراده حق  ه انسان  ازآن نیز 

 هایی ارائه خناهد شد. نگارهاز مصادیق کند سپس  رای هریک 

 تقدیر روزی: . 1
مبتنی  همچنینآمده اس  تقدیر روزی منجندات را  ه اراده خداوند نسب  داده اس .  1منالنا در مثننی  ر اساس آنچه در قرآن

 کند.جان  خ یده اس ، رزق نیز عطا می جنبندگانکند که همان کسی که  ه از پیامبر خاطرن ان می 2یثی ر حد

هععععمچنین از پَ ّعه، گعععیری تععا  ه 

 پیل

 2295 ب /1د  یلعیالُ اهلل و حعق، نِع َ العمُعشد عِ 

                                                           
 سوره هود( 6)آیه  اى در روى زمین نیست، جز آنكه روزى او بر عهده خداستهیچ جنبنده: وَمَا مِنْ دَابََّةٍ فِی الْأَرْضِ إَِلَّا عَلَى اللََّهِ رِزْقَُها 1

 (.22الخَلقُ کُُلهُم عِیالُ اهلل )احادیث مثنوی ص  2
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ورنععه  عدهد آن کعسی که داد   گععععف  از ضعععف تععنکل  اشععععد آن

 جان

 2388 ب /5د 

 دهد.حان قرار میخداوند را منرد امت یرسانیروزکند که  ا استناد  ه سخن پیامبر، همچنین حکای  زاهدی را  یان می

  که یقععین آید  ه جان، رزق از خدا  آن یعععکی زاهععد شعععنند از مععصعطفی

 2401 -2402 ب /5د  پعععیش تعن آیعد دوان از ع عق تن  گععععر  عععخناهی ور نععخناهی رزق تعن

جان کنند که وی از ضعف  یرسد و افراد آن گمان میزند. کاروانی سر میرود و خند را  ه خناب میاز شهر میوی  ه کنهی دور 

 آورد.خداوند ایمان می یرسانیروزریزند و اینجاس  که مرد  ه در دهان  سته او می زور هشده اس . پس طعام را 

 20417 ب /5د  اسععع   ر جععان و تعن رازق، اهلل   کعن گععععف  دل: دانععع  و قاصععد معی

 شند.در دینان شمس نیز نسب  روزی  ه حق منین آورده می

 6ب  /54غ  جان  رون از صنع  نانبا یاند اها پختهمه نان  ییجنیکه م یروز نیجز ا یپنهان هاس یمه روز

  ن داردعععرار تعععععدل ط یدر روز دیعععه کلعن  یعم  و دادعدف نععه ین از آن روز که زادععععت

 9-10ب  /758غ  ن داردععت مارعیدل   لهیقععناس و ععمه وسععه  یهعععنرد از رزق الععخ یاهیععو گ خععین هر  ععع 

 7ب  /2655غ  یععععا کععالح تععف یا دنعععینرععش نیعععزم   عمان اسعع  ز آسعع  رزقععسرمندهععن فععععم

داند زیرا  اور دارد گیرد منافی سعی و عمل نمیروزی مقدر  ه امر خدا  ه انسان تعلق می کهنیامنالنا از سنی دیگر اعتقاد  ه  

ای را سیری  خ د و  ی کاشتن، گندم  رویاند جهل که خدای متعالی  دون سعی و عمل ت نه را سیراب کند، گرسنهامید  ه این

که  . آنچه از اعتقاد  ه تقدیر روزی  اید حاصل آید حرص ننرزیدن در طلب معاش اس . نه آنمحه اس  و در شر  جایز نیس

و آسای ی  دون  زندیردروندر خانه  ن یند و در خند  بندند و منتظر  اشند که روز از روزن خانه  ه  یخبری از روی نادانی و 

 (. 362: 2ج  ،1371، حاصل کنند )فروزانفر رنج،  رخالف م ی  الهی

  یتعف یر رزق اععکه   غامبرعععی  پععععگف

  هاع  و  ر در قفععلععععسععرو  عستهععدر ف
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از دفتر  حکایتیس  مر نط  ه آمده ا رورو هآنچه در نگاره 

اعتقاد  یفروشزمیهکه در آن از ز ان خر پنج  مثننی اس  

شند. این حینان رنجنر که  یان میخداوند  یرسانیروز ه 

کرد و غذای  ار  سیاری را  ر پ   خند حمل میهمناره 

دیدن اسبان تازی که  سیار فر ه و گرف   ا اندکی  ه او تعلق می

ها حسد  رد شد  ر آنها رسیدگی دائ  میسرحال  ندند و  ه آن

و گف  خداوندا من نیز مخلنق تن هست  ولی همناره از گرسنگی 

و آرزوی مرگ دارم. در همین هنگام آوازه رفتن  ر پیکار   در عذا 

شدند. آغاز شد و اسبان تازی همگی  رای شرک  در جنگ آماده 

ای که در اینجا هنرمند  ه تصنیر ک یده اس  مر نط  ه صحنه

هایی زخمی که  ا  دن و زمانی اس  که اسبان از جنگ  ازگ ته

تن   نداننعلایستاده  ندند تا  قطار ه ند  فرورفته ها ر آنتیر 

خر رنجنر که شاهد این ای ان را شکافته و پیکان را  یرون آورند. 

 ه  امیراضگنید خدایا من وند رو کرده و میصحنه اس   ه خدا

نهی. در من می شیپ های و آن را قسمتی تن  رای  مقدر کرده

 دنیناپسند»در  خش خیزد و اینجا رو اهی  ه جناب وی  رمی

تنها انتظار ک یدن «  ه قسم  امیراضمن  یرو اه گفتن خر را ک

را در کسب آن  منجنداتکند و فعل را در طلب روزی مذم  می

  داند.دخیل می

 

 

 گردانی: و سبب یسازسبب. 2
شعاری که  ازجمله دهد جایی قرار می منردتنجهم ی  الهی را ا

از  سععخن گفته اسعع . علی اسعع  که منالنا در را طه  ا قاننن 

سباب و علل فرامنش نماید و نباید کسچیهدیدگاه منالنا  س  او تنها  م ی  الهی را در  االی همه ا صنر کند که اراده و خنا ت

س . این  س  که در پی جه ازآنعل  ایجاد فعل ا سبا ی ا شرایط و ا س  که هر فعل معلنل  س . از این ا ضروری ا  امد آن 

میان تنها یکی از علل خناسعع    ععر اسعع  و مه  سععیار علل و 

که اراده آد که  رای وقن  امری  با ی  یل دارد اسععع می  ه آن م

س  ولی ج  ،1371، ماند )فروزانفراز دید او پنهان می ضروری ا

1 :57) 

  عبَرعععن مَععععن مسععبب ظعک عععزل آعععلی  یرون مَعععععپَرعععتار سعععععبب!  عای گععععرف

 1544-1548 ب /5د  ر دَرَدعععها  عطلق سعععببعععععدرت مععقعع  ه خناهععععد، آن مسععععبّب آوردععععهعععرم

 6ب  /2370غ  آن که  یند او مسبب ننر معنی دان شده اس   هر که  یند او سبب  اشد یقین صنرت پرس 

 و  ه همین دلیل  سته  ه اراده اوس  که تنالی معمنل عل  و هاس معلنلها و قاعده، خداوند خالق کلیه عل   رحسب نا راین 

اگر خدا  خناهد، این  آنکهحالو   یاگرفتهمعینی عادت و الف   نهیشما  ه تعاقب اشیاء عال   ه » معلنل حفا یا  ره  زده شند.

  تسابععععا و اکعد مععد شعنبش و آمععععج

  جابعععر آن قفل و حعع  یس  مفتاحعععه

  س یعع ادن راه نعععدر گ نععیا دیلعععکی 

ب  /5د  س یعع  اهلل نعععان سنعععن طلبیعععع عع

2387- 2385 

 ،میالدی 17 ،خر و اسبان تازی ،مثنویاز  ی(: برگ1) ریتصو
 ،(w626) موزه والترز 
     www.art.thewalters.org))                                
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او جریان  ارادهم ی  خدا و   نا  رو هرگننه تحنیل یا تحنل  کندینمماده در ماده اثر  دهد. پسدیگری قرار می نهیشتعاقب را  ه 

این قرار داده که این نتیجه از  ی عادت را  رتعالحقزنده  لکه سن خندیخند ه رای مثال آتش  .(93 :1373، )حلبی« یا دمی

د و تش صنرت  گیرد و یا میزی  ا آتش تماس پیدا کن نا راین عمل سنختن ممکن اس   دون تماس  ا آ؛ آتش  ه ظهنر رسد

: 1ج  ،1371، )فروزانفر ند  یتعالحقنسنزد. منانکه آتش ا راهی  را نسنزانید و دوس  را از دشمن  ازشناخ  زیرا مسخر اراده 

 سازند.نمایان میرا و معی  هر جس   ا او حنادث  ه هر صنرتی که در پی ه   یایند تنها قدرت حق  نی نا را (.320

 838 ب /1د  اند ا من و تن معرده  ا حعععق زنعده  اند عععاد و آب و خعععاک و آتعععش  عنده

  هان و هان زین مرخ سرگردان مدان  ها در جعععهانایعععن سعبب های رسعععن

 850 ب /1د  مععغزی من مرختا نعسنزی تن ز  ی  تا نععمانی صفر و سععرگردان مععن مرخ

 851-849 ب /1د  هر دو سرمس  آمدند از خمر حععق  خنرد از امعععر حععق عععععاد آتعععش می

 1627ب  /2د  ایععن غبار از پیش  نع ان   ه وقعع   عععععادت خعند را  عععگردان   ه وقعع 

 1ب  /202غ  آنچ ممکن نبند در کف او امکان  عین  تن سبب سازی و دانعایی آن سلطان  عین

 5ب  /295غ  مه  اشعععد تار و پند الف اسعععباب  مسبب اوسععع  اسعععباب جعععععهان را

 10ب  /3023غ  که تن اسباب را همه  ید خند مسببی  روددل  ه اسباب این جهان  ه امید تن می

حکم   یمقتضا ه یتعالحق زیرا؛  ه معنی نفی اختیار انسان نیس  عننانچیه هسیطره قدرت الهی  ر اسباب و عنامل  نجایادر 

اند. نادیده گرفتن های زنجیر  ه ه  متصلخند  رای حصنل و وصنل  ه مقاصد، وسایل و اسبا ی را ساخته اس  که مانند حلقه

نفی حکم  الهی  منزله هاین وسایل خالف اراده خداوند و 

و قنتی که  ر انجام اختیار . (369: 2ج ، 1371 ،)فروزانفراس  

ای از عنامل وقن  یک در سلسله شدهدادهنر  ه  دن انسان ام

گیرد که  رای وجند آن ضروری اس  و در نبند امر قرار می

 پذیرد. آن فعلی انجام نمی

 رای نمند این مفهنم که تنالی اتفاقات و عل  و  نجایادر 

شند که ای ارائه میها  ه اراده حق  ستگی دارد، نمننهمعلنل

جناب »مهارم مثننی  ا عننان داستانی از دفتر مر نط  ه 

اس . « گنیددهری که منکر النهی  اس  و عال  را قدی  می

ث فرد پیرامنن قدی  و حاد 2در این حکای   حثی میان 

داند که دهد، یکی گردون را فانی می ندن دنیا رخ می

ای  رای آن وجند دارد و دیگری منکر وجند  انی  رای سازنده

گیرد همگان در دو گروه شند. منن جدال  اال میجهان می

مرد دهری از طرف  حث خند کنند. پیرامنن ای ان تجمع می

ارائه دلیل، کند که  رای  رهانی  یاور و  دون درخناس  می

دهد حج  درون حرفی در من اثر ندارد. مرد دیگر پاسخ می

میزی اس  که  ر ز ان نخناهد آمد جان من اس  و آن 

یا د و  نا راین امتحان آتش را منجب حل اختالف می

دهد که هردو درون آتش شنی  تا آیتی  رای پی نهاد می

افکنند که هنرمند ارائه همین صحنه را  رای نمایش را  ه آتش می اند. پس هر دو خندگروهی  اشی  که گرد ما جمع شده

مرد دهری در حال  سنختن  جهیدرنتها دارد. از آن هرکدامشند آتش  رخنرد متفاوتی  ا دیده می کهمنانداستان  رگزیده اس . 

 ،دهری و متقی در آتش رفتن ،المثنویمستطاباز  ی(: برگ2) ریتصو
 کتابخانه ملی ایران، ،قاجاری 

 (780926شناسه کتاب )
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اده و گزندی نیز از آن  ه وی مرد دیگر استنار در میان همان آتش ایست کهیدرحالو واژگنن شدن  ه تصنیر درآمده اس  

 رسد. نمی

 

 هدای  و اضالل:. 3
سرش  انسان را  ر مبنای حکم  خند خداوند . 1آمده اس   ر آنمبنی در قرآن نیز آیاتی مباحثی اس   ازجملههدای  و اضالل 

او فراه   اشد و تنها در این صنرت اس  که اختیار آدمی  هر دو درهی و هدای  گمرا تنان پنییدن راهکه  خلق کرد یاگننه ه

 . در اینجا اراده حق  ر وجند گمراهی در کنار هدای  ه  ن انی از قدرت خداس کند. در انتخاب مسیر معنا پیدا می

 2651 ب /2د   اف حضعرت اس  و آن اودسع   خعععند اگعر کفر اسع  و گعر ایعععمان او

  زین سبب خالق گبر و مخلص اس   کعردن نعععاقص اس ور نعععداند زشع  

 2542 -2543 /2د   ر خداوندیش و هععردو سعععاجداند  پعععس از این رو کعفر و ایمان شعععاهداند

 ت ریعی صنرت هخدا  رادها ه و از راه فطرت و عقل  ه انسان داده شده اس  تکنینی  صنرت ه ر این مبنا، عالوه  ر آنچه هدای  

از عطای  وخند خداوند  لهیوس ه تکنینیهدای  دارند در این اس  که   اه تفاوتی که این دو نن  هدای  پذیرد. می انجام نیز

اختیار انسان در  و اس  یامرونه لهیوس هاس . هدای  ت ریعی اما  شیریناپذو خاصی  آن تخلف  گرفتهتعلق ه منجندات  الهی

دیدن مضرت یرا ز یاری کندرا ت خیص مسیر انسان در  خداوند  ه لطف خند. وجند داردن دخال  دارد امکان تخلف قبنل و رد آ

تعیین  کسی لهیوس ه  اید این نن  از هدای  و راهکند ن آن مستقل عمل نمیدو منفع  اعمال، امری اس  که عقل عادی در دی

 .(216و  215: 1ج  ،1371، )فروزانفر اشد.  م رفو  ر حقایق امنر شند که از هنای نفس رسته 

  یعیر زَلععَّععتعع تند اسععععالجععععرم گع  ععععاقب  دیعععدن هععرگععععنن معععلتی

 490-492 ب /1د  عتالفععها اخندی ز دیعنعورنعععه کی    ععععاقب  دیعععدن نعععععباشد دس   اف

-نیس  منین دس  و قهرمان،سلطن    حا ا نکنعععنش  ه غنغا مکن، هیچ معععگ

  اف

 5ب  /1304غ 

. ندیجنی ازمه خدا را مردم در تا ش آن را و خ د کند که معرف  و هدای  میجان انبیاء و اولیا را  ه ننری ت بیه می ،منالنا

کند  ه می در عین غالبی   ر ظلم  درون، مغلنب تصرف حق اس  و هرمه وکند این ننری اس  که تاریکی  ر آن غلبه نمی

 ماند.ور میک د داو را  ه هالک  و نا ندی می ازآنچهانسان در پرتن این ننر اس  که  .(305: همان) کنداشارت حق می

 759 ب /1د  2قععععنر حععععبعین نععععیان اصعععدر م  سَقعععسق و غَعععنر غالب ایمن از نععععن

 5ب  868غ   برد ایانب یسن شیآن کس که رخ  خن  و دور س ا منععینا و اجل اعارت فععاز غ

در این مع نق  یا د.  یسن هراه خنیش را که از این ننر مراغ فکر خند را روشن کند و  راهگ اس اراده و فکر انسان  پسنیازا

 .مسیر شرط یافتن، ع ق و طلب اس  

 ستگی  ه خند انسان که دارد  دالیلی و  روز آناس   این لطف و احسان خداوندروی  رتافتن از  قاً یدقک یده شدن  ه گمراهی 

انسان اس  که رفتن  ه سم  آن نفس در ، نفاق، حرص، آز و شهنات جهلگناهانی مانند  دالیل وجنداین  نیتر زرگ. دارد

                                                           
 َفهُوَ الُْمهَْتدِ وَ مَنْ یَهْدِ اللَّهُ مَنْ»سوره الكهف  17 هیآو « ُدونِهِ أَوِْلیَاءَ مِنْ تَِجدَ لَهُمْ فَلَنْ یُضْلِلْ فَهُوَ الُْمهَْتدِ وَ مَنْ یَهْدِ اللَّهُ وَ مَنْ»سوره االسراء  97مانند آیه  1

 .«وَِلیَّاً مُْرشِداً  تَجِدَ َلهُ فَلَنْ یُضْلِلْ

های فرزندان آدم، میان دو انگشت از : همانا همه دلعِ الرَّحمنِ، یُصَّرفُها کیفَ شاءاِنَّ قُلوبَ بَنی آدمَ کُلَّها بینَ اصبعینِ مِن أصابکند به حدیث اره میاش 2

 (6گرداند آن را هرگونه بخواهد )احادیث مثنوی ص انگشتان خداوند همچون یک دل است که می
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 ه خداوند آمده اس ،  1مطا ق  ا آنچه در قرآنشند که مجازاتی می ها منجدویژگیاین فاده نادرس  از اختیار در اوس . است

 حروم شنند. سخن حق م و از درک یندازد گنش و دل ان   رکفر را آن حجاب  سبب

 2881 ب /2د  تعععا  ععه آواز خععععدا نعععارد سععععبق  معععهر  ر گععععنش شعما  عععنهاد حعععق 

خند این  ند را  ر  حک  هو که ا ه  مراکهشد  نسیمأهرگز نباید از فضل خدا  وجندنی ااکه در ادامه  یان کرده اس  منالنا 

ز خدا دانسته شند ا گمراهیاگر  همچنیندارد. وامیاز خطر ای ان  و آگاهی گنش و دل کفار زد  ه لطف خند انبیا را  ه نصیح 

 .ای   دل نمایددها قادر اس  که این ضالل  را  ه این را نیز  اید در نظر داش  که  ا تن ه و رهایی از نفسانیات همان خد

 760-762 ب /1د  کفر ایمان شد، مععن کفر از  هر اوسععع    د نعععماند منن اشعععاره کعرد دوسععع 

هدای  تکنینی، یعنی  ه مدد عقل  لهیوس هافتد که می مؤثرکلی  ر کسانی  صنرت هم ی  الهی منین اس  که هدای   درواقع

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  

هدای  او منرد م ی  کند سر  از زد، تکنینی  ه انسان القا می

اصلی خند انسان  کنندهنییتعگیرد پس در اینجا الهی قرار نمی

 نا راین م ی  ( 188: 14، ج 1388شند )سبحانی، شناخته می

کند. همچنین اگر هدای  و قضای الهی از انسان سلب اختیار نمی

ی امرونهی  ند آمدن تمامی پیامبران و اشدهنییتعمیز از پیش 

 حرک  یهنده  ند و این  ا  کامالًمسیر کمال انسان ای ان در 

 خدا ناسازگار اس .

ویژه آنچه میان منسی ) ( و فرعنن مسئله هدای  و اضالل  ه

 نجایانگارگران اشعار منالنا قرار دارد و در  منردتنجهاتفاق افتاد 

 عننان نمننه آورده شده اس .  ا همین مضمنن  ه دونگاره

مر نط  ه حکایتی از دفتر مهارم مثننی اس  که  رورو هنگاره 

ایمان و اقرار  یدرازامنسی ) ( نزد فرعنن رفته و وی را  در آن

مزد یا فضیل    ارت  مهار ه یگانگی خداوند و خالقی  وی،  ه 

ها صح  پایدار و عمر طنالنی اس  که آن ازجملهدهد که می

تنانی حجاب میفرماید که نصیب وی خناهد شد. همچنین می

 رانی. این همان  خندغفل  را کنار زده و اژدهای جهل را از 

ای که هنرمند آن را  ه تصنیر درآورده و منسی ) ( را در صحنه

ای دستی گننهحال آگاهی دادن  ه فرعنن نمایش داده اس   ه

 ه سم  وی و دس  دیگرش  ه اژدهای  زرگی اشاره دارد که در 

 هاس  ولی گنیی قادر  ه دیدنش نیستند.کنار آن

                                                           
خدا مهر نهاد بر دلها و گوشهای ایشان و بر چشمهای ایشان پرده : عَِظیمٌ عََذابٌ َولَهُمْ غِشَاوَةٌ أَبْصَارِهِمْ وَعََلى سَمِْعهِمْ لُوِبهِمْ وَعَلَىقُ خَتَمَ اللََّهُ عَلَى 1

 سوره بقره(. 7)آیه  افتاده و ایشان را عذابی سخت خواهد بود

 ،پند دادن موسی )ع( به فرعون ،مثنویاز  ی(: برگ3) ریتصو
 (Ms. Or. Oct. 3748) نیبرل یکتابخانه دولت ،میالدی 19 

     www.digital-beta.staatsbibliothek-berlin.de))                                
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م ترکی  ا تصنیر پی ین دارد نگاره مقا ل نیز  ا منضن  

و منسی ) ( را نزد فرعنن که  ر تخ  ن سته در حال 

دهد  ا این تفاوت که در اینجا می دعنت  ه راه حق ن ان

 ه  ژهیو هشخصی  منسی ) ( فضا و اهمی   ی تری را 

راف سرش  ه خند اختصاص داده دلیل هاله مقدس اط

 ی تر شده اس . همچنین تزئینات معماری و جامگان 

اس  و همین تنجه  ه جزئیات، فضای مجلل زندگی 

  یدرنهادانی  که فرعنن دهد. میمی فرعنن را  هتر ن ان

منرد هدای  منسی ) ( و درواقع خداوند قرار نگرف  و 

شنیدن و تنجه او  ه نفسانیات و آلندگی قلبش مانع از 

 ه دعنت حق شد و  ه اضالل خداوند گرفتار دادن پاسخ 

 مد. آ

روند در راهی که میهر دو را فرعنن و منسی ) (  ،منالنا

که از مسیر هدای   طنرهمانداند مسخر م ی  حق می

و اضالل انسان هرکدام را که  رگزیند تنها اراده حق را  ه 

 گذارد.نمایش می

 

 :تد یر امنر. 4

پنهان در صفاتش،  ه نمایش درآیند. ولی  رای  قای  خناس  نیروهای آفرینندگی  القنهآفرید که می رونیازاخداوند کائنات را 

هایی زیرا در غیر این صنرت مردم  ه فعالی ؛ جهان الزم اس  که دانش حقیقی اشیا از  ی تر ساکنان زمین مخفی نگاه داشته شند

 عننان هکه فرامنشی  کندکه  رای نمایش تمام و کمال صفات حق الزم اس ، نخناهند پرداخ .  ه همین دلیل خداوند اراده می

خند دنیا را  خداوند  ه تد یر نا راین (. 70و  69: 1383)میتیک،  وجند داشته  اشد زم هدف غایی وی از آفرینشیکی از لنا

 .(143: 5ج ، 1377)زمانی، کند را مفتنن می )عقل معاش یا عقل ظاهر ین( ای قرار داده اس  که صاحبان عقنل جزئیگننه ه

انسانی که تا مقام رفیع تعل  اسماء پیش رف  منن م ی  وی  ه . شنداز آغاز آفرینش دیده میانسان غفل  خداوند  ر  اراده

منن   عدازآن. سبب شد که وی گندم خنرد و از  ه    ه زمین فروانداخته شد ومیان آمد دریاف  نهی پروردگار  ر وی پنشیده 

در  .اش پذیرفته شد. پس در اینجا عامل دستگیری وی نیز فرمان الهی  ندف  تن ه از  ه اراده خدا از ظلم  حیرت نجات یا

اما منن میرگی نافذ م ی  الهی یا قضا در رسد دیده  ازش نا ینا و گرفتار  شناسدی ازمآدمی کنر نیس  و راه را از ماه حقیق  

 گنید:افتد میمنالنا در اره ینسف ) ( که  نا  ه م ی  الهی در ماه می کهمنان .(68و  67: 1377)رکنی، شند می

   ععنالعجب افعععتادن دانععععای راه  ایعن ععجب نبند کعععه کنر افتعععد  ه ماه

« یفعل اهلل ما ی ا»م    ندش  هاس ایعن قععضا را گععننه گنن تصریف

 س 

 2762-2763 ب /6د 

آنگاه دهد. قرار می تنگناداند ولی همان امر عاقب ، وی را در انسان امری را سبب آسایش خند می کهافتد  سیار اتفاق میمه 

کند ولی  رخالف تصنر از . همچنین مه  سیار آدمی کسی را دشمن خنیش فرض میشندمی خندآگاهاس  که انسان  ر اشتباه 

 . (366: 2ج  ،1371، )فروزانفر رودخند همی ه راه صناب را نمیای اس  که انسان در تد یر ن انه همهنیا یند و او فایده می

 3ب  /609غ  وان را که وفا خنانی آن مکر و فسنن  اشد  آن را که شععفا دانی، درد تعععن از آن  اشد

  دعععداوند مه مانعععه تقدیر خعد یر  ععععت  دعقدیر ندانععععده و تععععر کند  نععععتد ی

 ،پند دادن موسی )ع( به فرعون ،مثنوی از  ی(: برگ4) ریتصو
 (Ms. or. oct. 3817به شماره ) نیبرل یدولت کتابخانه ،میالدی 1464 

     www.digital-beta.staatsbibliothek-berlin.de))                                
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 1-2ب  /647غ  دعععدایی  ندانعععک خعععد لیعیل   کنععح  دعععپیداس  مه  ین دععنده من  یندی عع 

تناند کسی که تد یر خداوند متعال را غالب  ر تد یر خند  داند نمی ر مقا ل م ی  الهی هیچ و پنچ اس ها دتد یرها و نیرنگ

از تقدیر الهی فرار کند همان تد یر منن دامی  رایش   نا راین اگر کسی  ه تد یر خند  خناهد؛  اشد خنشدلهای خند  ه حیله

 (289-287 ،1377یر نیز از تد ر حق ناشی شده اس  )زمانی، شند زیرا این تد می

  آن کععه  یند حعععیله حق  ر سرش  های گشکعععی کند خنش دل  ه حیععل 

 1054 -1056ب  /2د  آن جعهدجعععان تن نه این جهد نه   نععععععهددر درون دام، دامعععععی مععععی

 6ب  /178غ  اععکار قضععم یهایازععع  شععیپ  کردععن ین سندععکر و فعکس را م چیععه

. ن ان از اختیار او دارد یهر کاراندی ی انسان  رای آغاز تد یر و مارهکند  لکه تد یر انسان را لغن نمی خدا ریتد اراده و در اینجا 

پندارد در حقیق  احتیاط آن را در  را ر م ی  الهی، ماره و تد یر خنیش می انسانآنچه  معمنالًشند که آغاز می نجایازام کل 

؛ (64: 1386)زرین کنب،  اوس  یپرستنفسو صنرت دیگری از های نفسانی مبتنی  ر عقل نیس   لکه تسلی   ه جاذ ه خناهش

 ولی  ه ثمر نرسید: کارکردهمچنن تد یری که فرعنن در اثر تد یر منجمان در 

  آنک جععععان پنداش ، خعععنن آشام  عند  اش دام  عندحعععیله کرد انعسان و حیععله

  حععععیله فرعععععنن زیعن افعععسانه  ععند  در  عععبس  و دشعمن انعدر خعععانه  عند

 618 -620 ب /1د  اشجس  انعععدر خعععانهو آنعععک او می  کشصعععد هزاران طفل کع   آن کععینه

فرعنن  .مثننی اس  سنمنگاره مقا ل مر نط  ه همین داستان از دفتر 

خنا ی که در اره منسی ) ( و خراب شدن ملکش  ه دس    ر اساس

تد یر وی این  ند که در روز منعند تمام ای ان دید،  ه فکر ماره افتاد. 

 کهنیاها از تا  ه  هانه دیدار  ا آن جمع کرد در میدان اسرائیلیان را

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 

ها حیله دیگری ارائه کردند که  رای  ه مرگ کرد. در همین زمان آن

 هانه دادن   هآمدند را ماه  عد  ه دنیا می 9، ننزادانی که ازقضارهایی 

کنند. آنچه در  عامقتلصل  و خلع  در میدان جمع کنند و همه را 

این نگاره  ه تصنیر درآمده اس  نیز همین قسم  از ماجراس . 

خند در  متنلدشدهشند مادران همگی  ا کندکان تازه دیده می کهمنان

قبل از لحظه شرو   ه سر  قاً یدق نیو ااند آغنش گرد فرعنن جمع شده

ماند  ریتأثی  رین کندکان پسر اس . این تد یر فرعنن نیز  ه امر حق 

منسی ) (  ه دنیا آمد و  ه امر حق  ه دریا فرستاده شد و در  مراکه

 خانه خند فرعنن پرورش یاف .

 

 ها:سیطره  ر قلنب انسان. 5
هستند  حق هاز دیدگاه اشعریان و صنفیان  دون واسطه مستند 

تصرف نیز منالنا . (321: 1ج  ،1371، )فروزانفرفعل حق اس   ریتأثآید نیز می وجند ه  نا راین غ  و شادی که در طبیع  انسان 

که  مانند غ ، شادی، خ  ، صبرداند  لکه تصرف در دل و حاالت روحی محدود  ه امنر محسنس و مادی نمی ،حق در امنر را

  یند.در سیطره اراده حق مینیز دهد را  ه انسان دس  می

تدبیر فرعون برای سر بریدن  ،مثنوی از  ی(: برگ5) ریتصو
   ،(w626) موزه والترز ،میالدی 17 ،نوزادان پسر
  www.art.thewalters.org))                                
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 3702 ب /5د  ندععععانع شععر و حکعم  صعععم ه اآن   ندعععشععععادی  مانعع شفکععععرتی کععععز 

  ندعععن کعععک دیععر ملیعععنزش از امععس  ندععععمگین کععععر غعبع  اگععععش طعععآت

 834-835 ب /1د  هدععععن نععلیک دیععادی معععاو ش عععدران  دععععادی دهععععر شعبع  اگععععش طعععآت

  صرعهععع  ز حق  عععینی من  ععگ ایی  ع  حعععل  و آتعععش خععع   ای پععععسرآب 

 4ب  /616غ  دا داندععخرقه ز دوزنده خند را مه ج نیو  دوزدععیکه که م یرا دان یرقه غ  و شادععخ

انگ   مهر و  آدمی را همچنن قلمی  ین دو 1در میان دو انگ   خدای رحمان اس  مؤمندل  وی مبتنی  ر مضمنن حدیث

شند را  ر دل وارد می آنچه ندد. منالنا  یند که حاالت گنناگنن آن همچنن حروفی  ر صفحه دل نقش میقهر ذوالجالل می

 اس . گرفتهشکل ر صالح آدمی  آمدهشیپشند که تمامی حاالت داند و یادآور میننیس قدرت حق میدس 

  ننیسد زی، ننیسد  از فردا ریکه امع ب می  یدلععع  همچنن قعل  آمد در انععگ تان دلدار

  قععل  گنید که تسلیم  تن دانی من کی ،  اری  نقععل  را ه  تراشد او، رقا  و نسخ و غیر از آ

 1-3ب  /2530غ  گه او را سرنگنن سازد، گهی سازد مدد کاری  گهعی رویش سیه دارد، گهی در روی خند مالد

هایی همچنن غ  نیز  ه اراده خدا نسب  این طرز تلقی که  دی 

خداوند اگر زیرا کند. داده شند نقص و خطایی  ر مبد  وارد نمی

پرداخ ، کمال و عظم  قدرتش ها میتنها  ه نقش کردن زیبایی

 که طنرهمان منالنا (.269: 1386گ   )زرین کنب، پدیدار نمی

و  ه  دانداز اراده خدا میدر   ر را  عارض شدن منین حاالتی

گنید که هنگام  روز آن در استغفار و رها شدن از  ند انسان می

کند تا  ه حق متصل شند و این دعنت  ه تالش  نفسانیات جهد

در اینجا های غ  ن ان از اختیار انسانی دارد. در از  ین  ردن ری ه

 شند.خداوند دگر اره آن  دی  ه شادی و زیبایی مبدل می حک  ه

اول مثننی اس  که در آن مر نط  ه داستانی از دفتر  رورو هنگاره 

 ا یکی از افراد سپاه دشمن اس .  ) ( نیرالمؤمنیامشرح رویارویی 

شند علی ) (  ر وی غالب می کهیهنگامدر نبرد صنرت گرفته 

) ( در جا  نیرالمؤمنیامکند. ای ان پرتاب می صنرت هآب دهانی 

اندازد. آن پهلنان که از این حرک   ه حیرت شم یر خند را می

گرفتی نه  ا  د  ه ای ان گف  تن  ا حل  خند جان مرا ن فرورفته

شم یرت و این  ی شم یر ک تن تنها کار خداوند اس   گن که 

 ای علی ) ( مه  ر تن رفته اس . 

زن  و ) ( پاسخ گف  که من  ر فرمان حق تیغ می نیرالمؤمنیام

تن  ر روی من آب دهان  کهیهنگامنفس خند نیست .  مأمنر

 همان خدایی که می هنای نفس و این م ارک  در امر حق جایز نیس . نفس من جنبید. نیمی از من  هر خدا  ند و نیانداختی 

را  ه حل  و نفسانیت  خ   سبق دارد.  نا راین من نیز  ه میل او  خ   را  ر دل من وارد کرد کسی اس  که رحم  او  ر قهرش

کند که همان خدایی که درون فرد را می در پایان داستان منالنا اشاره مراکهلگام زدم که البته این نیز از اراده الهی اس  خند 

تناند  ه او صافی و روشنی عطا کند. و  ه این قرار آن فرد از دشمنی  ا علی ) ( دس  ک ید و کند ه  او نیز دو اره میتیره می

                                                           
های فرزندان آدم، میان دو انگشت از : همانا همه دلعِ الرَّحمنِ، یُصَّرفُها کیفَ شاءبینَ اصبعینِ مِن أصاب اِنَّ قُلوبَ بَنی آدَم کُلَّهاکند به حدیث اشاره می1

 (6گرداند آن را هرگونه بخواهد )احادیث مثنوی ص انگشتان خداوند همچون یک دل است که می

ی از مثنوی، رویایی حضرت علی با دشم خود و غلبه برگ (:8) ریتصو
 ،(MDZ) خیمون یساز تالیجیمرکز د میالدی، 1662بر نفسش، 

 (BSB-Hss Cod.pers. 389 ) 
https://daten.digitale-sammlungen.de)) 



 98فصل تابستان  34ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره پ -نشریه علمی
 

 عنوان مقاله: جلوه های بصری اراده و مشیت الهی در نسخه های مصور مثنوی و غزلیات شمس  

 312 

 

آن  منجب هشند که همان نمادی از نفسانی  اس  که علی ) (  ر آن غالب آمد و اژدهایی دیده می درصحنهدر رکا ش آمد. 

 تنان از فرشتگانی که در قسم  فنقانی اثر در حال  خ یدن ننرند دریاف .رحم  خداوند نزول کرد که آن را می

 

 :دعااجا   الهام و  .6

که م ی  و اراده  نجاس یاک اند از آن می یسن های از عنای  الهی اس  و وقتی خداوند میل ما را دعا و زاری نزد منالنا ن انه

گردد و زیرا زاری و تضر  از دیدن فقدان کمال منبعث می؛ (680: 2ج ، 1386خناهان یاری ماس  )زرین کنب،  درواقعوی 

 نا راین م ی  خداوند  ر این امر ؛ (216: 1ج )فروزانفر،  داردیمواغریزه خنی تن دوستی انسان را در رفع آن نقصان  ه کنشش 

دارند. خداوند از طریق الهام و اشراق  ا  دوجانبهای انسان و خدا را طهدرواقع  خناند.تکمیل نفس خند فرامی یسن هانسان را 

شند. این اتصال  ه دلیل سنخی  میان خالق و مخلنق کند و انسان نیز از طریق دعا  ه خداوند متصل میانسان را طه  رقرار می

فاطری ، خالقی  یا قهاری   ه انسان امکان  ازجملهشند زیرا سایر وجنه خداوند رحمانی  خداوند ناشی میوجه نیس   لکه از 

گرف  اگر میل  ه دعا از فضل خدا درون ما جای نمی.  ه  یانی دیگر (691: 1383دهد )زمانی، نزدیکی  ه ساح  اقدس وی را نمی

  یان کرده اس : گننهنیانا در مثننی  یان مقصند  ه درگاه ای ان نبند. این مسئله را منالانسان خاکی را یارای 

 2319ب  /6د  ورنه خاکی را مه زهعره این  دی؟  ایعععن دععععا تععن امععر کععردی ز ا ععتدا

 .دیاجا   نما زیخندش نکرده اس  را  یتداع در دل انسان خنددعایی را که خناهد از خداوند می همچنینمنالنا 

 2320ب  /6د  این دعای خنیش را کن مستجاب  ُعععجاب!مععنن دععامان امعر کعردی ای 

 کرده اس . خاطرن ان مثننی یجایجاداند و آن را در  نا راین منالنا ه  میل  ه دعا و ه  اجا   آن را در اراده خداوند می

  ا و ه  اجا   از تن اس ع  دعععه  رآرد  نده، دس عی  ععیش کععن پعز تععج

 3499-3500 ب /4د  تعععن دهعععی آخعر دععاها را جعزا  دهععععی معععیلِ دعععععاهعع  ز اول تععن 

  ه  نباتش  خش و دارش مستجاب  هعععع  دعا از مععن روان کعردی معن آب

 4162-4163 ب /5د  ه  تعععن  اش آخر، اجا   را رجا  هعععع  تن  ععععندی اول آرنعععده دعععععا

 اس : کردهدیگر  یان  یاگننه هرا همین معانی  منالنانیز در غزلیات شمس 

 13 ب /21غ  اععععع  او دهد مزد دعععا هعععع  اوت آرد در دععه  تنگ  کند سرسبز و گلرنگ  کندععه  او که دل

 4ب  /1غ  کرده روا  تنیحاج  خناسته، ه  خن شی  خنعه  را آراسته  عهیدععسته، اناعععها  رخ نهیعععدر س

 10ب  /29غ   اععهل گنش تمام  رگعععع  یکرمععن کر یاعععکع  دت جناب اوععده یتن م یاعععدع  نندیععععم

فرعنن پس از انکار نبنت  ه درگاه خداوند  رای رسیدن  کهیهنگاممنسی و فرعنن در داستان کند که همچنین اشاره میمنالنا 

: 1386)زرین کنب  گیردخیزد مقبنل درگاه حق قرار نمیقلبی آلنده  رمیز ان و دعای وی از  ازآنجاکهکند،  ه ایمان دعا می

تناند در جه  نیل  ه خناسته میداند ولی  ه نق ی که انسان منالنا گرمه کلی  مسئله دعا را در تسلط خداوند می نا راین ؛ (65

همچنن دوری از گناه، پاک کردن نفس اجا   دعا رای   مناسب ایجاد  ستری از راه دعا داشته  اشد نیز تنجه داشته اس .خند 

قدم  ندن و ثا  دعا در حق یکدیگر هنگام  الیا،  فقطنهدر همه حال  ه یاد خدا  ندن و   ا تضر ، تنأمنیایش خالصانه از آلندگی، 

 این منارد اس . ازجملهدعا  در  ه ز ان آوردن

  ناهععکردی تن گععععانی که نعععععععا دهعع   ن می جن پناهععنسی! ز مععف : ای معععگ

  یر خنانعان غعععععف : ما را از دهععععععگ  انعدارم آن دهعععن نعععم :ف  منسیعععگ

  ه!عنان کای الععخرعععیر  عععان غععععاز ده  ناه؟عععردی گععی کعععیر کعععان غععاز ده

  اعععععععا آرد دععروزه ب و درععععععدر ش  ر تن راعها مانععن که دهعععنان کعععآن م

  اشد عذرخناهعر  ععععععان غیعععععععآن ده  ناهعععععتی گععکردسععععه نعانی کعععاز ده

 180-185 ب /3د  االک کنعععععا ک و مععععروح خند را م  اک کنعععع تن را پععععان خعععععنییا ده
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 756-757 ب /3د  ع  غنلعرهاندت از دسععععاقب   عععععع  تن دعععا را سععخ  گیعر و می شعععُخنل

مستجاب »گاره مقا ل  ه داستانی از دفتر مهارم مثننی  ا عننان ن

. در این دارد« یکا ل یپادشاه در خالص پسرش از جادو یشدن دعا

پادشاهی که پسری  رنا و صالح داش  شبی خناب دید که او داستان 

  ر آنناگاه گرفتار مرگ خناهد شد. این غ  وی را سخ   رآشف  و 

پادشاه تا عروسی  رای پسرش اختیار کند تا نسلش دوام یا د. شد 

اعتراض اهل حرم دختر دروی ی را  رای او  رگزید تا اسیر  رغ یعل

ای کا لی ازدواج صنرت گرف ، عجنزهحرص و طمع نباشد. منن این 

را  ا سحر  ه ع ق خند گرفتار کرد. شاه که عاشق شاهزاده  ند وی 

شد  نا راین اندی ید مهر پسر  ر پیرزن  ی تر میای که میهر ماره

کرد و یسجده متنها عالج خند را در دعا و زاری  ه درگاه حق یاف . 

گف  خدایا فرمان  رای تنس  و ای رحی  تن دس  مسکین را می

تا جادوی  را فرستادکرد و خداوند ساحری  ریتأث گیر.  این دعا و فغان 

پدر دوان شد  یسن هعمل وی کارگر افتاد و پسر  پیرزن را  اطل کند.

کرد. شاه دو اره مراس  عروسی را  رای وی  ا و  ر زمین سجده می

که در نگاره نیز همین شادی  عد از نزول نعم   دخترک ترتیب داد

 و ا نمایش ننازندگان، رقصندگان  و استجا   دعا از سم  خداوند

  ه تصنیر درآمده اس . اقالمی  رای پذیرایی 

 داندرا جادوی دنیا می کا لی این شاهزاده را در حقیق  آدمی ومنالنا 

شند که  اطل کردن آن تنها  ا عرض حاج  که انسان  ه آن گرفتار می

 پذیر اس .پیش خدا و مدد وی امکان

 درد و دوا:. 7

 (.385: 2ج  1371، فروزانفر)شند و ظهنر قضای الهی اس  حق حاصل می حک  همنالنا درد و رنج امری اس  واقعی که  ازنظر

 درصدد شند وی از خناب غفل   یدار شده ونقصانی  ر آن وارد می کهنیهمدر اختیار اوس  غافل اس  و  ازآنچه غالباً انسان 

 قضا و م ی  الهی اس .ن نیز ظهنر آید که دوای آدرمان  رمی

  نهد ای شعععیر مرد ععر تعععن معععا مععععی  حععععق تعالی گعععرم و سعرد و رنعععج و درد

 2963 -2944ب  /2د  جعععمله  هر نعععقد جععان ظاهعر شعععدن  خععععنف و جععععن  و نقص امنال و  عععدن

ازدش ععمن سععکه درد داده ه سععآن ک  امداده شععیو درد دمیرعععن آفععان را معععج

 دوا

 3ب  197غ 

 8ب  /167غ  مان جا که رسد درد همان جاس  دواعاز ه  یاتعناله کنی ای آب حععه طبیبش مه حععع 

 ننیسد:از ز ان پیامبر منین می  ارهنیدرا ای  منالنا ه خدا نیز متنسل شدهما هنگام دردمندی اگر  ه دارو متنسل شنی    نا راین

  دععععیرععععان آفععر درد درمععه یععععاز پ  دیجععععم زدانعععععیه عک غامبریععععف  پعععگ

 684 -685ب  /2د  ان اوععععی فرمععععنیش  ععهر درد خعععع   نعععگ و  عععرن ینیبعان نعععزان درم کیععععل

شند و منن  ه گناهان خند میوی منجب تضر ،  یداری و آگاهی آید زیرا از لطف او  رمیدهد دردی که خداوند  ه انسان می

  رند که جان ان صیقل یا د. ه همین دلیل انبیا سه   ی تری از  الیا می. گذاردکمال قدم می درراهآید ها  رمی ه رفع آن آدمی

  اس  یداریععععمه  ععه یماریععع   ععوق  اسعع  یماریعععه  ععععگ یسرت و زارعععح

 ،پس از استجابت دعا سرور ،مثنویاز  ی(: برگ7) ریتصو
 (Ms. Or. Oct. 3748) نیبرل یکتابخانه دولت ،میالدی 19 

  www.digital-beta.staatsbibliothek-berlin.de)) 
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 623 -624ب  /1د  نعععغفار تععععرم استعععععاز ج ینععععکیم  نععععت ماریعععع  ینععععشیان که مععععزم آن

 ی تر مر نط  ه داند که داند که  رای آن دوایی منجند نیس  و سایر دردها را فرعی میاصیل را درد ع ق و فراق میمنالنا درد 

؛ تناند درمان آن را  یا داگر انسان هم  کند میکه  داردای فرعی خداوند ماره رای  ی تر این دردهای نفس انسان اس . 

  نا راین اینکه درد و درمان هر دو  ه اراده حق وا سته اس  ناقه اختیار آدمی نیس . 

  س یمعطس و ععو ف یگععععمثل لنعه آن    س عععیاره نعع  کان را معععها دادسجععععرن

   عععرسعععقنه و درد سعععثل لعععمعه آن    س عععاره هعععن را م  کاعععها دادسجعععرن

  زافععععا از گعدرد و دواه نعععیا س یعععن  تالفعععیهر اعععاخ   ععععا سعععدواه نعععیا

 2913-2916ب  /3د  دس عععآن   دیایع  یینعععنن  جد جعععم  س عععاره هعععها را مجعععلب رنعلک اغععع 

 9ب  /223غ  ز دوا یعماند   مس یدععن درد ع ق قععم  نهادععع  یععیر درد داروعه یلنععپه یداعععخ

داستانی از دفتر اول مثننی  اره مقا ل مر نط  ه نگ

شند و او در این حکای  شاه عاشق کنیزکی می اس .

کند. کنیزک  نا  ه خناس  را  رای خند خریداری می

 جاهمهشند و شاه طبیبان را از و قضای الهی  یمار می

خناند که  رای درمان وی حاضر شنند. این فرامی

-طبیبان هرکدام خند را در درمان مسیح عالمی می

مان را فرامنش کرده دانستند و اراده خداوند در در

 ندند.  ه مین دلیل خداوند عجزشان را  ه ای ان 

پس قادر  ه انجام کار ن دند.  کیچیهن ان داد و 

پادشاه روی  ه درگاه خدا آورد. خدا نیز طبیبی را  ه 

رش قدرت حق  ر درمان سراغ وی فرستاد که در کا

نمایان  ند. در این نگاره صحنه حضنر طبیب الهی  ر 

او منن  یمار را  یمار  ه تصنیر درآمده اس    الین

قرار که مه میز او را  یدید پی  ه حال درونش  رد 

 کرده اس .

 ر قلب کنیزک  اشتباه هطبیب دریاف  که ع قی 

ن سته اس   نا راین  رای درمان  ه امر حق مع نق 

ماه  ه او دارویی خنراند که  6او را فراخناند و پس از 

مار کرد و سپس ک  . دخترک ا تدا وی را  ی

داند که از قید این ع ق مرده و آلنده رهایی شد و صح  خند را  ازیاف . منالنا حال این کنیزک را نقد حال ما می پسنیازا

تنانی   ه درمانی که خدا ها میو در صنرت پاک کردن نفس خند از تیرگیکنی  از امراض را خند  ه جان خند وارد می سیاری 

 . یا یدس  رای ما لحاظ کرده اس ، 

 ح ر:مرگ و . 8
شند همچنان که میزی فنا می افتد.اتفاق میدر هستی  هرلحظهخداوند اس  که  از جانبمیراندن و زنده کردن حکمی مستمر 

و  ندیو طرد ق یخلع البسه ماد یمعن  هاصطالحی اس  که  ار مثب  داشته و عرفا  نزد مرگ آید.و میزی دیگر  ه وجند می

 رایز «ال تحفه المنمن المنت»: فرمایدمی)ص( پیامبر  و فنا در صفات و اسماء ذات اس . یمعنن عنال و تنجه  ه  ینیعالئق دن

نیز نگاه ان  ه مرگ رانش منالنا و یا .(427: 1362 ی)سجاد اوس  و مرگ  رداشتن آن حجاب اس  از حق نفس مؤمنحجاب 

 ،حاضر شدن طبیب الهی بر بالین کنیزک ،المثنوی مستطاباز  ی(: برگ8) ریتصو
 کتابخانه ملی ایران، ،قاجاری 

 (780926شناسه کتاب )
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زرکعنب وصعی  کعرد  نیالدصالحمنانکه شیخ نامیدند. می« أ ناء السرور» ر همین مبنی را  شادمانی درآمیخته  ند و خند  ا

و کعنچ از سعرای فعانی  محبنبکعه پیکرش را  ه آیین سنگ ت ییع نکنند  لکه ج ن و سما   رپا دارنعد، زیعرا پینسعتن  عه 

داند: مانند  سیاری از اولیا الهی مرگ را  ر دو نن  میوی (. 177: 1383)زمانی،  سعنگ و مات ب شعادمانی اسع  نعه دنیعا منجع

  ندن در  را ر آن اس .که اولی مصداق اراده و م ی  الهی و دومی  ه معنای تسلی  مرگ اجباری و مرگ اختیاری 

ن ان از آن  نزدیک اس  و هر  یماری و رنجی هرلحظه  ه جان انسان، فهنم اجل در ارتباط اس  ا ماجباری یا طبیعی مرگ 

 تاد. رای همه اتفاق خناهد اف جبراًها خالصی نیس ، پی امدی اس  که که انسان را از آن طنرهماندارد و 

  ای اس جزو مرگ از خند  ران، گر ماره  ای اس دان کعه هعر رنجی ز مععردن پاره

 2298 -2299 /1د  که کعلش  ر سرت خناهند ریععخ دان   معععنن ز جعععزو مرگ نعتنانی گعریخ 

 1888ب  /3د  ع یرکجععا خععناهععد  بخ ععد تهنععه   یرسعتد تععزععر کجعععا خعناهد فعععهع

 رای ها آن خلق  خلق و سپس هالکو  داند که متکی  ر حکم  اس مرگ را منالنا در مثننی از ز ان منسی فعل حق میاین 

 (.577، 1ج ، 1386آن اس  که حکم  خداوند پنهان نماند و آنچه اراده اوس  مجال تحقق  یا د )زرین کنب، 

 1821 ب /2د  لععععیک مععقصندم ععیان و رویعععتس   مععععن یقین دان  که ععععین حععکمتس 

 3001 ب /4د  رابععنن کردی خععقش کردی  از مععن  سابعععداوند حعععنسی ای خععف  مععگ

 3028 ب /4د  هانعععها نکم عععماند گنج حععععا نععت  هانعععلق جعععهارس  این خعععهر اظععع 

اده حق در نظام ار  نا  رمایه تحقق مقصدی اس  که   سامهرسد ولی  ه نظر می درد و شرمرگ اجباری در م   ظاهر ینان 

آید نیز  د می ظاهر ه آنچهتنان گف  هرمند که هرمند مانند مرگ می نا راین ؛ کل عال  ضرورت دارد و مقتضای عدل اوس 

 (.578و  577، 1ج ، 1386)زرین کنب،  ناشی از م ی  خداوند اس  ولی مبنی  ر نقصان فضل او نیس 

 :اندشدهانی  گننهنیاکند در غزلیات شمس نیز راجع  ه اراده خداوند  ر مرگ اجباری که انسان را ناگزیر می

 7ب  /794غ  فر  گریزدعنی سعععس از  ی  اجل سععععآن ک  فر خناهد مردعععع ه س ینن قضا گف  فالنعم

 1ب  /1788غ  رند انا الیه راجعننععی  ععش ک ان  مععنک ک  نننععنان و ارغعععتا کی گریزی از اجل در ارغ

 4ب  /2754غ  عنانععععیعععدم جعع ه ازعععرگ  عععععآن معععع  عادععرگ معن  ععععگعععر معرگ  از اوسعع  م

قیام   امبتنی اس . عرفا این مرگ راز پیامبر  1اختیار انسان اس  و  ر حدیثیکه در  کندنیز عننان میمنالنا مرگ دیگری را 

 میراند.اس  که  ه اختیار و درخناس  خند، خدا نفس ای ان را می یصاحب دالنو قیام  وسطی گنیند و مخصنص  صغرا

 رای هر کمالی  همچنان کهزند. مثال میرا  رای آن طبیع   و داندمنالنا درک سر اراده خداوند در اره مرگ را در ح ر می

نی که سراسر کای اس  آکنده از نقص درک کنی،  اید  ه ح ر نظر خناهی راز مرگ را که پدیدهنقصانی مقدم اس  و اگر می

 (461: 2، ج 1377، کمالی نیز در پی نخناهد  ند )زمانی، اگر نقیصه مرگ نباشد حق نا راین مبتنی  ر حکم  ؛ کمال اس 

 باطارتدر  عدل خداوندمفهنمی اس  که   ا پاداش و جزای اعمال و درواقع   ه اراده خداوندزنده کردن دو اره مردگان  ح ر یا

 شند.شند. در ادامه ا یاتی  ا این منضن  ارائه میاس  و روزی اس  که  نا  ر آیات قرآن ماهی  واقعی  اشخاص م خص می

                                                           
 (116)احادیث مثنوی ص  دیریکه مرگ شما فرا برسد بم نیقبل از ا یعنی :مُوتُوا َقبلَ اَن تمُوتُوا 1

 1825 ب /1د  ها گنیند سر  رگ معیس میعععنه  حععع ر تن گعنید که سر معرگ مععیس 

 1738 ب /3د  کععنداز قعائ  میعععععر  عععخناهد  ععگع  گر گعععر  ععع کندای را کعععنزهکعععنزه

   عععداسععار آواز خععردن کععده کعععزن   عععداسعععآواز ز آواها ج نععیا دینعععگ

 1932 -1933ب  /1د   یتععمه  ر خاسعععق آمد هعععانگ حععع    یتعععاسعععک یکلعععهو    یردعععا  معععم

  یزعععر یعکی تعن را که خععععامععر آید ه  در حععدیث آمعععد کععه روز رسعععتخیز

 1779-1780 ب /5د  اکعععرآرید از ذرایر سعععر ز خعععکععه    نعععفخ صنر امعععر اس  از یعععزدان پاک

 3ب  /1344غ  للععس  نه منقنف عن فیکننععکار او ک  ذیرعععفخ   پعدت روز نعان دهععدم او ج
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تنها میزی که در  ح ردر همچنین  سر  رسد انسان را از آن گریزی نیس  و کهیهنگاماش اجباری نا راین مرگ  ه معنای 

 اس  که  ا آن مح نر خناهد شد. سرش  و صفاتی اختیار اوس  تعیین

رسد که عزرائیل مردی  ه خدم  حضرت سلیمان میمر نط  ه داستانی از دفتر اول مثننی اس . در این داستان نگاره مقا ل 

و کین  ر وی کرده اس . مرد از سلیمان نبی خناس  که  اد را فرمان دهد که او را  ه هندوستان  برد  لکه  تناند  پرخ  نگاهی 

ای که مرد در حال کمک خناستن از حضرت سلیمان اس  در این نگاره  ه تصنیر ک یده شده جان خند را نجات دهد. صحنه

دهد. مرد در در محضر او هستند حضنر سلیمان نبی  ر تخ  را ن ان میاس  و حینانات اطراف او، دینان و پریان که همگی 

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 امی

عزرائیل پاسخ گف  اش کردی. نگریستی و آواره ه هند  رساند. روز دیگر سلیمان از عزرائیل پرسید که مرا خ مگین  ه آن فرد 

اگر  ال ه   کهیدرصنرتمن تنها  ا تعجب  ه او نگاه کردم که مگننه حق امر کرده اس  جان این فرد در هندوستان گرفته شند 

رسید. این ن انی داش  در این مدت کنتاه  ه آنجا نمی

 از حتمی  ندن م ی  حق در این امر اس .

 :یریگجهینت

های عل  کالم  حث نیترمه ث م ی  و اراده حق از  ح

س   ضیح ا سیاری از متکلمان، فالسفه و عرفا  ه تن که  

هنگام  ررسی م ی  الهی از منظر منالنا اند. آن پرداخته

وی متعلق و معطنف  ععه اراده  آنچععهیععا ی  کععه درمی

ه در ک میزی اسعع آن داند در حقیق  همه خداوند می

این طرز فکری اس   رآمده از آیات  .هستی جریان دارد

عقاید منالنا  ر آن اسعععتنار تمامی   نای درواقع قرآن که

در مثننی و  ویاشعار  یجایجا در ی ین  اس . منین

شمس دیده می  ،دهایتأک و البته تمامی این شنددینان 

سان و افعالش را در  را ر قدرت مطلق خداوند  نامیزی ان

 یقتی اس  که منالنا در پس اینآورد و این حق ه یاد می

س   مدنظر جبر گننها یات  شته ا دفاعیات وی  مراکهدا

 دارد.جبراندی ی او را از میان  رمی تصنراز اختیار انسان 

گفته شعععد  ارها و  کهمناناین دو اثر ارزشعععمند منالنا 

سی که در کتا خانه سخ نفی شده و ن سی  ها و  ارها  ازننی

شععند گناه این ها یاف  میآن های سععراسععر دنیا ازمنزه

س .  سخهحقیق  ا صنر ولی تعداد ن سخ های م از این ن

تعداد و نادر اس . از آنجا که از دینان شمس نمننه مصنری یاف  ن د در  ررسی این اثر تنها اد ی  سیار ک  نسب   ه سایر آثار

شعار اکتفا کرده و  صادیق ا ضیحات و م صنر از میان  هاینمننهگزینش  رای  ه ارائه تن سخه 5های نگارهم صنرت مثننی  از ن

در پیروی از کالم منالنا، ن ععان از این دارد که  آمد  ه دسعع ها گرف . آنچه  ر مبنای مطالعه خناسعع  الهی از اشعععار و نگاره

ستانی هنرمند  ستر دا شعار وجند داردکه مطا ق  ا   س  و م ی  الهی و جبر و و  در ا در ضمن آن مفاهی  مهمی همچنن خنا

 نا راین از ها داشته اس . آن ها  ه مخاطبآن ترشند، سعی در نمایاندن مضمنن درونی اثر و شناساندن عمیقمی مطرحاختیار 

 2ب  /548غ  ک تن و ح ر  ندگان الجرم از خدا رسد  دهدیعل تن داد مععل کندی   تن ناز مععم

 1419 ب /2د  ه   ر آن تصنیر ح رت واجب اسع   سعععیرتی کان در وجععندت غالب اسع 

رسیدن مردبه به خدمت حضرت سلیمان  ،المثنویمستطاباز  ی(: برگ9) ریتصو
 کتابخانه ملی ایران، ،قاجاری ،برای رهایی یافتن از مرگ

 (780926شناسه کتاب )
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صحنه س  انتخاب کرده و  ا نمایش آن  میان  سمتی را که گنیاتر ت خیص داده ا درواقع صنرت ظاهری های مختلف روای  ق

مصادیقی از م ی  الهی که در آثار هنرمندان این نسخ  ازجملهشاعر سنق داده اس .  مدنظرذهن  یننده را  ه آن مفهنم واالی 

ی و سععبب گردانی، تد یر امنر و سععیطره  ر قلنب سععازسععببهدای ، تقدیر روزی،  تنان  ه اسعع   می شععدهپرداختهقا ل  ه آن 

 ه کردن دعا و.. اشاره کرد. ها،  رآوردانسان

 

 

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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