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 البالغه و مثنوی معنوی انسان در نهج بررسی آزادی و اختیار

 سیامک سعادتی

 ان  دانشجوی دکتری دانشگاه تهر

 اصل مرتضی قبادی

 خلخال    اسالمی واحد دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد

 چکیده

از نظر . نهایی خلقت انسان است ۀآزادی چه در بعدی فردی و بعد معنوی و چه در بعد اجتماعی آن، برای رسیدن به کمال و مرحل

پاک و صاف  ۀین موجود مختار و آزاد با کمال عقل و اندیشاین است که ا ،مختار و آزاد آفریده شده تاًفلسفی علت اینکه انسان اصال

را انتخاب کند و به سعادت  ها، تشخیص داده و آن خود که مرتبط با فطرت الهی و پاک اوست، راه صحیح و هدایت را از گمراهی

ای باالتر   و تعلقات دنیایی و درجهها  ها و وابستگی البالغه آزادی و آزادگی، رها شدن از تعصب از منظر نهج. دنیا و آخرت نایل شود

سعادت است و تقوای الهی هم کلید هر گونه  برای وارستگان واقعی، حتی وارستگی از تعلقات اخروی و عروج انسان به تکامل و

 هر به دهد می اجازه را او که ای وسیله داند؛ می بشر های خالقیت کشف برای ای وسیله را آزادی مولوی نیز. آزادگی و وارستگی است

حقیقت مطلب این است که مولوى . کند زندگی و بیندیشد داند، می بهتر که گونه همان هستی رموز کشف با و بزند سرک ای دریچه

بلکه او پیرو مکتب وسط و اعتدال بوده و به پیروى از قرآن کریم که هم آیات جبرى  (تفویض)نه جبرى است و نه اختیارى محض 

در مورد جبر هم مولوی معتقد است که . هم ابیات جبری و هم ابیاتی مربوط به اختیار انسان داردى نیز دارد و هم اختیارى، و

اى از کمال است که آدمى خود را محصول و منظور حضرت   جبر عارفه، رسیدن به مرحله. ترین آن است  بهترین نوع جبر، عارفانه

ها تالش و کوشش   نیل به این مرحله هزاران زحمت و سال. ث پى ببرداز حقایق عالم آگاه شود و به اسرار حواد. حق بداند

 . روزى الزم دارد  شبانه

 . ، مولوی، جبر(ع)آزادی و اختیار، نهج البالغه، امام علی: هاکلیدواژه

 مقدمه

 طول در که است نکاتی از ،مختار یا است مجبور موجودی کلمه، واقعی معنی به انسان امر، واقع در آیا که این و اختیار و جبر مسالۀ

 راه به خود پیرامون را فراوانی بحث که ست نکاتی از نیز مختلف ادیان در و بینیم می آن سردچار را بزرگی اندیشمندان فلسفه، تاریخ

 مایند،ن می دخیل امر این در که دیگر مسایل از بعضی به توجه با نکته این حل به تا داشته تالش یی گونه به کس هر و انداخته

 ذاتی صفات از بعضی به تا کند می وادار را دیندار اندیشمند مساله، این به پرداختن الهی، ادیان گسترة در مثال طور به. بپردازد

 مورد خداوند صفات این دربارة تفکر با همراه را اختیار و جبر بحث و باشد داشته نظری نیز عدالت و قدرت علم، مانند خداوند

 . دهد قرار بررسی و تحلیل

دالیل، استداللها برهانهای گوناگونی برای انسان مختار عرضه شده و او مختار و آزاد است که یا راه رشد و هدایت را برگزیند یا راه 

شود و دیگری به شقاوت و سقوط در حضیض  گمراهی و ضاللت را؟ او آزاد در انتخاب است ولی یکی به سعادت و کمال منتهی می

است البته آزادی توأم با  .«اختیار و آزادی»ی بدتر از آن، چرا که وجه امتیاز انسان با غیر خود، در اصل اصیل حیوانیت و حت

تر از  کج و گمراهی را اختیار کرده و به پائین رشد را انتخاب کرده و از مالئکه هم باالتر رود و یا اینکه راه تواند راه مسئولیت، او می

نتیجه این که آزادی در تمام ابعاد آن نه به این معنی است که هر کسی هرگونه که خواست و دوست  پایان هم سقوط کند، چهار

داشت عمل کرده و انتخاب کند و در هر حال هم به سعادت و کمال برسد، بلکه راهها و مقصدها واضح و روشن است و رونده مختار 

 . و آزاد

 :آزادی و اقسام آن

مکاتب مختلف گاه آزادى را مطلق فرض . بینى آن مکتب تعاریف گوناگونى دارد شناسى و جهان ر انسانآزادى در مکاتب مختلف بنا ب

بخش، که ضامن سعادت  بدون تردید اسالم به منزله یك مکتب حیات. اند و گاه انسان را فاقد هرگونه آزادى معرفى مى کنند کرده

براى یافتن جایگاه آزادى در این نظام . و حدود آن سخنى نگفته باشد "ىآزاد"تواند در باب  دنیا و آخرت پیروان خویش است، نمى
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نگرى، درک نادرست این  فکرى و سیاسى، باید مفاهیمى وابسته به این مفهوم را مورد توجه قرار دهیم؛ چرا که غفلت از این کلى

 . مقوله مهم و حیاتى را موجب خواهد شد

 .«اندازند کار به را خویش خدادادی و طبیعی های توانایی و استعدادها بتوانند انسانها ،آن موجب به که حقی» از است عبارت آزادی،

 (436ص اول، ج ایران، اسالمی جمهوری اساسی حقوق)

و در این میان انسان و رشد و  خواهد راه رشد و تکامل را طی کند، یکی از احتیاجاتش آزادی است هر موجود زنده ای که می

هایی هستند که با موانعی که در جلوی رشد و های آزاد انسانانسان». برخورداری از آزادی و مواهب آن است پرورش او نیازمند

 (46:،ص4912شهید مطهری،) .«دهند هایی هستند که تن به وجود مانع نمیانسان. کنند تکاملشان هست مبارزه می

یك نوع آزادی ». های دیگری هم داردندند، یك سلسله نیازمندیآن نیازمهایی که گیاهان و حیوانات به انسان، گذشته از آزادی

یعنی بشر باید در اجتماع از ناحیه سایر افراد اجتماع آزادی داشته باشد، دیگران مانعی در راه رشد و تکامل او . اجتماعی است

دیگران او را استثمار نکنند، استعباد  نباشند، او را محبوس نکنند، به حالت یك زندانی در نیاورند که جلوی فعالیتش گرفته شود،

 (46:همان،ص) .«نکنند

آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی میسّر و عملی نیست . نوع دیگر آزادی، آزادی معنوی است که بیشتر از هر چیز دیگر ارزش دارد

این آزادی ». رود آزادی معنوی نمیخواهد آزادی اجتماعی را تأمین کند ولی به دنبال  و درد امروز جامعه بشری این است که می

 (24:همان،ص) .«شود گفته می "تقوا"و  "تزکیه نفس"همان است که در زبان دین، 

 این ولی بردارد، روی پیش از را ها محدودیت این تواند نمى او و شود؛ مى محدود جهت چند از ناخواسته، یا خواسته انسان هاى آزادی

 دیگر، سوى از امام های راهنمایی و اراده نیروى از گیری بهره و سو یك از دانش و خرد از استفاده با حدودی تا که دارد وجود امکان

 در را خویش سرنوشت و سازد منطبق خویش هاى خواسته با را آنها و کند ایجاد کننده محدود عوامل این از بعضى در تغییراتى

 . گیرد دست

در . است البالغه نهج نورانى کتاب خصوص به اسالمى مهم منابع به مراجعه آزادى، موضوع با هایى سوال به گویىپاسخ روش بهترین

 . مثنوی مولوی می پردازیم کنار نهج البالغه،به بررسی مفهوم آزادی در یکی از برترین منظومه های عرفانی ادب فارسی،

 بحث و بررسی

 :آزادی در نهج البالغه

 دآور شده و پاداش و منشی و حریت را به مردم آموخته و اختیار انسان را در سخن و کردار یا در گفتار و رفتار خود، آزاد( ع)امام علی

داستان آفرینش  حضرت در خطبه اول نهج البالغه. جزا در آخرت را نیز در راستای افعال اختیاری و آزادانۀ انسان ارزیابی کرده است

عَیْشَهُ وَ آمَنَ فِیهَا مَحَلَّتَهُ [  عِیشَتَهُ]أَسْکَنَ سُبْحَانَهُ آدَمَ دَاراً أَرْغَدَ فِیهَا  ... :دار بودانسان در بهشت از آزادی برخور. کند انسان را بیان مى

 از و دهید قرار خود جاى را بهشت حوّا همسرت و تو آدم اى گفتیم (19:ص نهج البالغه،صبحی صالح،). . .  وَ حَذَّرَهُ إِبْلِیسَ وَ عَدَاوَتَه

 و شیطان از و( باشید ستمکاران از رفتید اگر که نروید درخت این نزدیك و بخورید خواهید چه هر تمام خوشحالى با آن نعمتهاى

 (92:شرح نهج البالغه فیض االسالم،ص). . .  ترسانیدش او دشمنى

هرگز به این درخت نزدیك نشوید ام استفاده کنید؛ ولى  هایى که در بهشت برایتان نهاده شما آزادید تا از تمام نعمت! اى آدم و حوا

اى براى او قرار داد که  هایى که در اختیار انسان قرار داده بود، محدوده پس خداوند علیرغم آزادی. که از ستمکاران خواهید شد

که از آن به عبارت دیگر انسان در بهشت دارای آزادی مطلق نبود و خداوند حدودى براى او قرار داده بود . تخطی از آن جایز نبود

 . نیدتجاوز نک

آیا رفتن ما به شام به قضا و قدر الهی است؟ قائل شدن به : پرسد در پاسخ به یکی از سپاهیان در سفر شام که میامام علیه السالم 

 کَذَلِكَ ذَلِكَ کَانَ لَوْ  حَاتِماً دَراًقَ وَ لَازِماً  قَضَاءً ظَنَنْتَ لَعَلَّكَ وَیْحَكَ. . . کنند را نفی می( عدم اختیار و آزادی)جبر و قضا و قدر حتمی 

 وَ عَسِیراً یُکَلِّفْ لَمْ وَ یَسِیراً کَلَّفَ وَ تَحْذِیراً نَهَاهُمْ وَ تَخْیِیراً عِبَادَهُ أَمَرَ سُبْحَانَهُ اللَّهَ إِنَّ الْوَعِیدُ وَ الْوَعْدُ سَقَطَ وَ الْعِقَابُ وَ الثَّوَابُ لَبَطَلَ

 وَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ لَا وَ عَبَثاً لِلْعِبَادِ الْکُتُبَ یُنْزِلِ لَمْ وَ لَعِباً الْأَنْبِیَاءَ یُرْسِلِ لَمْ وَ مُکْرِهاً یُطَعْ لَمْ وَ مَغْلُوباً یُعْصَ لَمْ وَ کَثِیراً قَلِیلِالْ عَلَى أَعْطَى

 (124:صالح،ص البالغه،صبحی نهج). النَّار مِنَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ فَوَیْلٌ کَفَرُوا الَّذِینَ ظَنُّ ذلِكَ _بَاطِلًا بَیْنَهُمَا مَا وَ الْأَرْضَ
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 و وعده و باطل دادن کیفر و پاداش صورت، دراین نباشیم مختار و آزاد ما و باشد حتمی قضای و جبر روی از ما حرکات و افعال اگر

 یا طاعت و الهی نهی و امر واساساً آفریده مختار و زادآ را بندگانش متعال خداوند اما است، مورد بی هم عقاب و ثواب به وعید

 آسمانی کتب با را پیامبرانی و رسوالن متعال خداوند که روست همین از هاستانسان آزادی و اختیار برمبنای همه خداوند معصیت

 . کنند هدایت را هاانسان تا فرستاد

 رغبت به که) آسان( کاره ب) کرده تکلیف و( عذاب از) ترس و بیم با مودهفر نهى و اختیار با کرده امر را بندگانش سبحان خداوند "

 خود این که) فرموده عطا بسیار پاداش را اندک کردار و( نباشند مجبور آن انجام در تا) دشوار( کاره ب) نداده دستور و( دهند انجام

 و( باشد مى غالب و قاهر بندگانش بر زیرا) باشد شده وبمغل اینکه جهت از اند نکرده نافرمانى را او و( است داشتن اختیار الزمه

 را پیغمبران و( است ساخته آماده را کار هر اسباب و داده اختیار را همه بلکه) باشد کرده مجبور اینکه جهت از اند نبرده را فرمانش

 هاکتاب و( بترسانند دوزخ از را نافرمانان و داده مژده بهشته ب را کنندگان اطاعت تا فرستاده را آنها بلکه) نفرستاده بازى جهت از

 زمین و هاآسمان و( باشند آشنا خدا بدستور تا فرستاده را آنها بلکه) نفرستاده بیهوده بندگان براى را( قرآن و انجیل و توریۀ مانند)

 کسی را کردار درست حکیم که شودمی چگونه پس آفریده، حکمت به را آنها همه بلکه) نیافریده جابی را است آنها در آنچه و

 (4424:شرح نهج البالغه فیض االسالم،ص). "سازد مجبور

 براستی که حالی در مباش، دیگری عبد و برده (114:نهج البالغه،صبحی صالح،ص). . . حُرّا اللَّهُ جَعَلَكَ قَدْ وَ غَیْرِکَ عَبْدَ تَکُنْ لَا 

 . . . است داده قرار آزاد را تو خداوند

شان آزادند فقط خودشان حق دارند راه و روش خود را انتخاب کنند و این  اند تا بدانند که همه عموم مردم( ع)سخن امام مخاطب  

را پایمال کرده و به بردگی دیگران درآیند زیرا آنان واقعاً و  به ارادة خود آنان است که برمبنای اصل اصیل آزادی بمانند و یا آن

 . است را او ببخشیده و یا اعطا کرده ی حق ندارد این آزادی را از آنان سلب کرده و یا مدعی شود آنکس و هستند آزاد  قانوناً

 :امام علی علیه السالم در نامه به مالك اشترمیفرماید

 مَعَ إِلَّا یَشْقَى لَا وَ بِاتِّبَاعِهَا إِلَّا أَحَدٌ یَسْعَدُ لَا الَّتِی سُنَنِهِ وَ ضِهِفَرَائِ مِنْ کِتَابِهِ فِی بِهِ أَمَرَ مَا اتِّبَاعِ وَ طَاعَتِهِ إِیْثَارِ وَ اللَّهِ بِتَقْوَى أَمَرَهُ". . . 

 أَعَزَّهُ مَنْ إِعْزَازِ وَ نَصَرَهُ مَنْ نَصْرِبِ تَکَفَّلَ قَدْ اسْمُهُ جَلَّ فَإِنَّهُ لِسَانِهِ وَ یَدِهِ وَ بِقَلْبِهِ[  قَلْبِهِ وَ بِیَدِهِ] سُبْحَانَهُ اللَّهَ یَنْصُرَ أَنْ وَ إِضَاعَتِهَا وَ جُحُودِهَا

 (126:نهج البالغه،صبحی صالح،ص). . . "الْجَمَحَاتِ عِنْدَ یَزَعَهَا[ یَنْزَعَهَا] وَ الشَّهَوَاتِ مِنَ نَفْسَهُ[ عِنْدَ نَفْسِهِ مِنْ] یَکْسِرَ أَنْ أَمَرَهُ وَ

 از فرموده امر بآن( کریم قرآن) خود کتاب در آنچه از پیروى و او، فرمان برگزیدن و خدا، از ترس و پرهیزکارى به را او نماید مى امر"

، آنها ساختن تباه و نرفتن بار زیر به جز گردد نمى بدبخت و آنها، از پیروى به مگر شود نمى بخت نیك کسى که مستحبّات و واجبات

 امر زبان به و گیرد جلو دشمن از دسته ب و داشته باور و ایمان لبد) کند یارى زبان و دست و بدل را سبحان خداوند( دین) اینکه و

 ارجمند و کند، یارى را خود کننده یارى که گشته ضامن او نام است برتر که خداوندى زیرا( نماید منکر از نهى و معروفه ب

 . فرماید ارجمند را اش داننده

 نیافتاده او بدست عنان تا) دارد باز آنرا سرکشیها هنگام و نشاند، فرو شهاخواه و شهوات هنگام را خود نفس که فرماید مى امر را او و

 (339:شرح نهج البالغه فیض االسالم،ص)"(نیافکند سختیهایش در و

پاداش و جزاى اخروى که در سخن حضرت آمده است، نشانه دیگری از آزاد بودن فرد است؛ انسان مختار است که عمل نیك انجام 

زیرا هیچگاه بر عملی اجباری پاداش یا مجازات تعلق . ن پاداش بگیرد و یا این که از آن سر باز زند و مجازات شوددهد و در قبال آ

یابد که انسان آزاد باشد از بین دو راه، راه صحیح را انتخاب کند و پاداش یابد و یا راه خطا  گیرد؛ پاداش و جزا زمانى معنا مى نمی

 . رود و مستحق جزا شود

شخصی حضرت را با . علی علیه السالم در این خطبه یکی از انواع آزادی های اجتماعی یعنی آزادی بیان را تفسیر می نمایدامام 

 أَهْلِ عِنْدَ بِهِ ظُیُتَحَفَّ بِمَا مِنِّی تَتَحَفَّظُوا لَا وَ الْجَبَابِرَةُ بِهِ تُکَلَّمُ بِمَا تُکَلِّمُونِی فَلَا" :عبارات غلیظ و مدحی،ثنا گفت آن گاه امام فرمودند

 لَهُ یُقَالَ أَنْ الْحَقَّ اسْتَثْقَلَ مَنِ فَإِنَّهُ لِنَفْسِی إِعْظَامٍ الْتِمَاسَ لَا وَ لِی قِیلَ حَقٍّ فِی اسْتِثْقَالًا بِی تَظُنُّوا لَا وَ  بِالْمُصَانَعَۀِ تُخَالِطُونِی لَا وَ الْبَادِرَةِ

 وَ أُخْطِئَ أَنْ بِفَوْقِ نَفْسِی فِی لَسْتُ فَإِنِّی بِعَدْلٍ مَشُورَةٍ أَوْ بِحَقٍّ مَقَالَۀٍ عَنْ تَکُفُّوا فَلَا _عَلَیْهِ أَثْقَلَ بِهِمَا الْعَمَلُ کَانَ یْهِعَلَ یُعْرَضَ أَنْ الْعَدْلَ أَوِ

 لَا مَا مِنَّا یَمْلِكُ غَیْرُهُ رَبَّ لَا لِرَبٍّ مَمْلُوکُونَ عَبِیدٌ أَنْتُمْ وَ أَنَا فَإِنَّمَا مِنِّی هِبِ أَمْلَكُ هُوَ مَا نَفْسِی مِنْ اللَّهُ یَکْفِیَ أَنْ إِلَّا فِعْلِی مِنْ ذَلِكَ آمَنُ لَا
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نهج )".  الْعَمَى بَعْدَ الْبَصِیرَةَ انَاأَعْطَ وَ بِالْهُدَى الضَّلَالَۀِ بَعْدَ فَأَبْدَلَنَا عَلَیْهِ صَلَحْنَا مَا إِلَى فِیهِ کُنَّا مِمَّا أَخْرَجَنَا وَ أَنْفُسِنَا مِنْ نَمْلِكُ

 (993:البالغه،صبحی صالح،ص

( آنها خشم اثر بر) خشمگین مردم از را آنچه و نگویید، میشود گفته( آنها آمد خوش براى) گردنکشان با که سخنانى من با "

 باره در و نکنید، آمیزش من با( زبان به) دادن رشوه و چاپلوسى و بمداراة و ننمائید، پنهان من از نمایند مى پنهان کرده خوددارى

 گردنکشان مانند من با خواهم نمى) را خود نمودن بزرگ خواست در گمان نه و آید، دشوار شود گفته حقّى اگر که مبرید گمان من

 پیشنهاد باو که را تىدرس و دادگرى یاد شود گفته باو که را حقّ سخن که کسى زیرا( نمائید رفتار گویند نمى بایشان حقّ سخن که

 را حقّ پروا بى من با) ننمائید خوددارى بعدل مشورت یا گویى حق از پس است، دشوارتر او بر عدل و بحقّ عمل شمرد دشوار گردد

 مگر باشم نمى ایمن خویش کار در آن از و کنم خطاء اینکه از نیستم برتر من زیرا( کنید بیان دانید مى بعد و درست را آنچه گفته

 را خطا خود براى اینجا در که السّالم علیه امام مقصود) است تواناتر و مالکتر من از بآن او که آنرا کند کفایت من نفس از خدا آنکه

 خداوند هاىنعمت جمله از حضرت آن عصمت که است باین اقرار است، خطاء از منزّه و معصوم امام صورتیکه در دانست ممکن

 نیست، اى دهنده پرورش و جزا که پروردگارى اختیار در مملوکیم و بنده شما و من که نیست این جز و:( دفرمای مى لذا است، متعال

 و بندگى و جزا وظیفه و است او زیبنده بزرگوارى پس) نداریم اختیارى آن در خودمان که را آنچه ما از است اختیار صاحب و مالك

 به را ما گمراهى و داده، سوق بود مصلحتمان که معرفتى و بعلم آورده بیرون بودیم آن در که نادانى و جهل از را ما و( است فروتنى

شرح نهج البالغه فیض ). "(دنیا و دین امر در بودن نادان از بعد) بخشید بما کورى از بعد بینایى و نمود، تبدیل یافتن راه و هدایت

 (623:االسالم،ص

 حَتَّى  أَمْلَقَ قَدْ وَ عَقِیلًا رَأَیْتُ لَقَدْ اللَّهِ وَ:جرای امام علی علیه السالم و عقیل می بینیمنمونه اعالی آزادی و اختیار انسان را در ما 

 کَرَّرَ وَ مُؤَکِّداً عَاوَدَنِی وَ ظْلِمِبِالْعِ وُجُوهُهُمْ سُوِّدَتْ کَأَنَّمَا فَقْرِهِمْ مِنْ الْأَلْوَانِ غُبْرَ الشُّعُورِ شُعْثَ صِبْیَانَهُ رَأَیْتُ وَ صَاعاً بُرِّکُمْ مِنْ اسْتَمَاحَنِی

 جِسْمِهِ مِنْ أَدْنَیْتُهَا ثُمَّ حَدِیدَةً لَهُ  فَأَحْمَیْتُ طَرِیقَتِی مُفَارِقاً قِیَادَهُ أَتَّبِعُ وَ دِینِی أَبِیعُهُ أَنِّی فَظَنَّ سَمْعِی إِلَیْهِ فَأَصْغَیْتُ مُرَدِّداً الْقَوْلَ عَلَیَّ

 أَحْمَاهَا حَدِیدَةٍ مِنْ تَئِنُّ أَ عَقِیلُ یَا الثَّوَاکِلُ ثَکِلَتْكَ لَهُ فَقُلْتُ مِیسَمِهَا مِنْ یَحْتَرِقَ أَنْ کَادَ وَ أَلَمِهَا مِنْ دَنَفٍ ذِی ضَجِیجَ فَضَجَّ بِهَا لِیَعْتَبِرَ

 (911:نهج البالغه،صبحی صالح،ص). . . " هلِغَضَبِ جَبَّارُهَا سَجَرَهَا نَارٍ إِلَى تَجُرُّنِی وَ لِلَعِبِهِ إِنْسَانُهَا

 و نمود، درخواست من از را شما( المال بیت از) گندم یك من که دیدم پریشانى و فقر بسیارى در را عقیل( برادرم) بخدا سوگند

 براى عقیل و بود، شده سیاه نیل با رخسارشان آنکه مانند تیره هاىرنگ و آلوده غبار موهاى با دیدم پریشانى از را کودکانش

 روش از فروخته باو را خود دین کردمی گمان و دادم، مى گوش را گفتارش من و نمود، مى تکرار را سخن کرده تأکید خود درخواست

 تا بردم تنش نزدیك کرده سرخ او براى اى پاره آهن پس 9( دهم مى انجام بگوید چه هر) روم مى او دنبال برداشته دست خویش

 تو سوگ در مادران عقیل اى: گفتم باو 1 بسوزد، آن اثر از بود نزدیك و بیمار، ناله مانند کرد شیون و ناله آن درد از و گیرد، عبرت

 خشم براى آنرا قهّار خداوند که آتشى بسوى مرا و کنى،می ناله کرده سرخ خود بازى براى آنرا آدمى که اى پاره آهن از آیا بگریند،

 (143:ترجمه و شرح نهج البالغه فیض االسالم،ص) ننالم؟ دوزخ آتش از من و نالى مى( اندک) رنج این زا تو آیا کشانى؟ مى افروخته

. السالم با وجود توانایى و آزادى عمل، از انجام خواسته برادر خود سر باز زدند؛ چون عاقبت کار خود را مى دانستند حضرت علی علیه

ودند و آن را به صالح خود و برادرشان نمى دیدند، لذا از آزادى خود در استفاده از امام با علم خود به سرانجام این کار آگاه ب

-کارگزاران نیز احساس مسؤولیت مى امام نه تنها در مورد خودشان بلکه نسبت به. المال، سود نبردند و آن را محدود کردند بیت

 . دادندکردند، به آنها تذکر میفاده مىستکردند و هرگاه آنان از آزادی هاى خود بر خالف مصلحت خود و جامعه ا

البالغه، آزادی معنوی و همان وارستگی و آزادی و عدم دلبستگی به هرگونه تعلقات و  یکی از مصادیق آزادی از منظر نهج

ری وابستگی و دلبستگی به چیزی، کلید و مرکب گرفتا( ع)های دنیوی و مادی است از منظر علی خواهشهای نفسانی و وابستگی

 (311:نهج البالغه،صبحی صالح،ص)" التَّعَب مَطِیَّۀُ وَ النَّصَبِ مِفْتَاحُ الرَّغْبَۀُ ":است

آزمندی و حرص ورزیدن به چیزهایی که دلبستگی و وابستگی را بدنبال دارد بر خالف آزادی معنوی بوده و بلکه  :مُؤَبَّد رِقٌّ الطَّمَعُ

 (314:همان،ص). باشد بندگی جاودانه می

 طُولُ أَمَّا وَ الْحَقِّ عَنِ فَیَصُدُّ الْهَوَى اتِّبَاعُ فَأَمَّا الْأَمَلِ طُولُ وَ الْهَوَى اتِّبَاعُ اثْنَانِ[  اثْنَتَانِ] عَلَیْکُمُ أَخَافُ مَا أَخْوَفَ إِنَّ النَّاسُ یُّهَاأَ

 از پیروى اوّل: است چیز دو ترسم مى به آن شما ابتالى از کهچیزی  ترسناکترین مردم اى( 21:همان،ص). . . "الْآخِرَة فَیُنْسِی الْأَمَلِ
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 یاد از را آخرت حساب بى آرزوى و دارد، مى باز حقّ راه از را شخص نفس هواى از پیروى امّا بی شمار، آرزوى دوّم و نفس هواى

 (422:شرح نهج البالغه فیض االسالم،ص). برد مى

ن را پیروى از ترین آآورد، ترسناک کند و زمینه انحراف او را به وجود میتهدید مىا چرا حضرت از بین تمام خطراتى که یك فرد ر

د، آزادى درونى خود را از دست این بیانگر اهمیت مطلب است؛ وقتى انسان بنده و اسیر هواى نفس شو کند؟هواى نفس معرفى مى

 . امل بیرونى ـ مثل استبداد ـ از دست مى دهددهد و در نتیجه به راحتى آزادى اجتماعی خود را نیز تحت غلبه عومى

 :برای نایل شدن به آزادی معنوی( ع)راهکارهای علی 

 تُنَالُ وَ هَارِبُالْ یَنْجُو وَ الطَّالِبُ یَنْجَحُ بِهَا  هَلَکَۀٍ کُلِّ مِنْ نَجَاةٌ وَ  مَلَکَۀٍ کُلِّ مِنْ عِتْقٌ وَ مَعَادٍ ذَخِیرَةُ وَ سَدَادٍ مِفْتَاحُ اللَّهِ تَقْوَى فَإِنَّ

کلید درستی کردار و اندوختۀ قیامت و موجب رهایی و ( ترس از خدا)همانا تقوی  (932نهج البالغه،صبحی صالح،ص)" الرَّغَائِب

 . آزادی از هر گونه بندگی و رهایی از هر تباهی است

های خود را به دنیا ببرید و پرهیزگاری را پشتیبان خود  پس وابستگی (924:ن،صهما) التَّقْوَى بِزَادِ اسْتَظْهِرُوا وَ الدُّنْیَا عَلَائِقَ فَقَطِّعُوا

 . ای همراه خویش برید کنید و مانند توشه

در این ( اشواسته از دنیا ب)خواهان دنیا مباش  (313:همان،ص) عَنْك بِمَغْفُولٍ فَلَسْتَ تَغْفُلْ لَا وَ عَوْرَاتِهَا اللَّهُ یُبَصِّرْکَ الدُّنْیَا فِی ازْهَدْ

 . را به تو نمایان خواهد کرد های آنصورت خداوند، زشتی

های آنست  مدار و محور دلبستگی و بندگی و بردگی و یا آزادی و آزادگی، دنیا و تعلقات دنیا و دل سپردن به آن و برگزیدن خوشی

ت از دنیا و عدم استفاده از آن به ذهن و آزادگی، عدم دلبستگی به تعلقات دنیوی است، حال ممکن است، شبهۀ رهبانیت و عزل

های  چنان که اسم آن بر مسمی است، دلبستگی به خوشی خطور کند اما منظور از دنیا، این جهان و یا این روزگار نیست بلکه هم

 . روزگار استهای درست و اصولی و بهتر از دنیا و  ها در مقابل امکان استفاده ها و دون گذرا و تعلقات آن و دل سپردن به زشتی

 :آزادی و اختیار انسان در مثنوی

 :برای بررسی مفهوم آزادی و اختیار انسان،ابتدا باید نظر فرق اسالمی درباره این مفاهیم را بیان کنیم

 . کندنامند برای حصول کفایت میمی"قدرت حادثه"رت آدمی که آن را انسان مختار و مستقل در فعل است و قد :نظر معتزله

مانند حرکات در خانه است که آنرا می بندند و می  گونه اعمال ندارد و حرکات انسانآدمی هیچ گونه تاثیری در این :ریانجب نظر

 افتادن بدان سنگ مربوط نیست تاثیری داشته باشد یا سنگی که ان را از باال به زیر افکنند که این فرو گشایند بی آنکه در خانه

 یات قرانی و احادیث نبوی و سخنان صحابه راه دیگری پیمود و آن راه میان جبر واختیار بود که به آنابوالحسن اشعری با توجه به آ

 (361:،ص2شرح مثنوی فروزانفر،جلد). می گویند کسب

نه جبر مطلق درست است و نه اختیار : وقتى از ائمه اطهار در خصوص جبر و اختیار سؤال کردند، جواب فرمودند که :نظر شیعه

 "السالم ال جَبْرَ وَ ال تَفْویضَ وَ لکِن امْرٌ بَیْنَ الْامْرَینِ قالَ الصَّادِقُ علیه". ؛ بلکه چیزى بین این دو درست است(تفویض)مطلق

 . تکاپو است مولوی معتقد به آزادی اراده و مخالف جبر است و عرفان او عرفان حرکت و

 او. کندمی ابطال هم را دربست مطلق و اختیار تفویض به قول و قدریه عتقادا داند،می باطل را جبریان عقیده که طورهمان مولوی"

مسئله  این در و است اختیار و جبر مابین حالت بلکه محض، اختیار نه و است صرف رجب طور به نه انسان افعال که است معتقد

 (31:،ص4924همایی،)". قت اوستاست که پیشوای فکر و شعار مسلك و طری «رمیت اذ مارمیت»اعتقاد او به مفاد آیه 

انسان منوط به کوشش اوست به درباره این که سرنوشت  بنا به گفته او سرنوشت انسان جهاد یا سعی و عمل و مجاهده است و

 :آورده است های مختلف در مثنویصورت

 لیس لالنسان الّا ماسعی                                   قدرهمت باشد آن جهد و دعا

 در ترازوی خدا موزون بود                                    ذره ای گر جهد تو افزون بود   

 .بی خود و بی اختیار آنگاه شوی                                  جهد کن کز جام حق یابی نوی         

 (2344_2349دفترچهارم،)

از میان غذاى متنوع هر حیوانى غذاى . شود  دار شود اختیارش نیز بیدار مىوقتى حیوان خوابیده باشد اختیارى ندارد ولى وقتى بی

 . کند  آدمى نیز چنین است؛ از میان چندین چیز متفاوت یکى را اختیار مى. کند  مناسب با ذائقه خود را انتخاب و اختیار مى
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  نخست را کف یوسفى او ندید تا                                   اختیار اندر درونت ساکن است

 گشود بالى و پر که آن دید روش                                       اختیار و داعیه در نفس بود  

 مو کرد گربه گوشت بجنبد چون                                اسب هم هوهو کند چون دید جو  

 شرار انگیزد آتش ز نفخى همچو                                      دیدن آمد جنبش آن اختیار  

  ویس پیغام آردت دالله شد                                  پس بجنبد اختیارت چون بلیس                         

 نورد بگشاید خفته اختیار                         چون که مطلوبى برین کس عرضه کرد                          

 غریو دل در کند مى دارد عرضه                                    شته خیرها بر رغم دیوو آن فر

 خو دو  این است خفته عرضه از  پیش  زانك                                          تا نجنبد اختیار خیر تو                 

 اختیار عروق تحریك بهر                                دار پس فرشته و دیو گشته عرضه

 کسه دَه شرّت و خیر اختیار                                       ها و وسوسه شود ز الهام مى    
 (2313_2321دفتر پنجم،)

 :دالیل مولوی در اثبات اختیار و ابطال جبر

 :آمدن پیامبران متعدد

 .مومنان را ز انبیا آزادی است                               چون به آزادی نبوت هادی است 

 نام خود با آن علی موال نهاد                                     زین سبب پیغمبر با اجتهاد 

 ابن عم من علی موالی اوست                             یعنی هرکس را منم موال و دوست 

 بند رقیت ز پایت بر کند                               ه آزادت کند کیست موال، آن ک                             

 .همچو سرو و سوسن آزادی کنید                                 ای گروه مومنان شادی کنید        
 (1391_1314دفتر ششم،)

  :دلیل وجدانی

 که بشر خود به خود اختیار در خود احساس می کند

 حس را منکر نتانی شد عیان                           رجهان اختیاری هست ماراد

 .ره رها کردی به ره آ، کج مرو                            اختیار خود ببین جبری مشو

 (2361_2362دفتر پنجم،)

 :دلیل تردید و تردد در امور

دلیل است بر این که برای خود اختیار اثبات و احساس  یعنی همین وجود حالت تردید در انسان که فالن کار را انجام بدهم یا ندهم

 می کند

 . این دلیل اختیار است ای صنم                   این که فردا این کنم یا آن کنم 

 (9123دفتر پنجم،)

 

کوه سنگین را بپرم یا  هرگز فکر نمی کند که به هوا مثال انسان در امور غیر ممکن و خارج از طاقتش حالت تردید پیدا نمی کند

دست نمی دهد  همچنین در امور تکوینی که تحت اختیار بشر نیست هرگز حالت تردید فعل و ترک بایك دست از جای برکنم،

 ویا به جای دوچشم چهارچشم داشته باشم یا نداشته باشم مثال هرگز فکر نمی کند که قد خود را بلند وکوتاه کنم یا نکنم

 وز کلوخی کس کجا جوید وفا                              سنگ را هرگز نگوید کس بیا

 یا بیا ای کور در من در نگر                                   آدمی را کس کجا گوید بپر

 (2362_2363دفترپنجم،)

اتب که قلم با حرکت دست ک، دست او می لرزد تفاوت واضح و آشکار مابین حرکت دست مرتعش که مرض رعشه دارد و بی اختیار

 :نویسد به دست می گیرد و با اختیار می
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 دست کان لرزان بود از ارتعاش                                وآنك دستی تو بلرزانی ز جاش

 هر دو جنبش آفریده حق شناس                             لیك نتوان کرد این با آن قیاس

 مرتعش را کی پشیمان دیدیش                              زان پشیمانی که لرزانیدیش 

 (4136_4133دفتر اول،)

 :دهد دلیل اختیار استعد از افعال زشت قبیح برمادست میحالت ندامت و پشیمانی که ب

 ای عجب که جبر نی و ظلم نیست                     عدل قسام است و قسمت کردنی است 

 توبدی   نگهبانی  کی   بودی   ظلم                          جبر بودی کی پشیمانی بدی         

 (4619_4611دفترچهارم،)

 :شود دلیل بر اختیار استکه از فعل قبیح بر انسان عارض میحالت خجلت و شرمساری 

 خجلت ما شد دلیل اختیار                 زاری ما شد دلیل اضطرار

 وین دریغ و خجلت و ازرم چیست  رم چیست           گر نبودی اختیار این ش   

 (624_622دفتر اول،)

 :پیدا شدن حالت خشم و کینه وغضب بر افعال و اقوال دیگران

 اعتذار جبریانه نگویى تا                                   خشم در تو شد بیان اختیار

 کند قصد زننده مى آن شتر                                  زند  گر شتربان اشترى را مى   

 بو برُدست شتر مختارى ز پس                             خشم اشتر نیست با آن چوب او         

  منثنى گردد حمله آرد تو بر                           همچنین سگ گر بر او سنگى زنى     

  رى و ندارد بر تو دستدو تو که                             سنگ را گر گیرد از خشم توست       

 دار شرم انسان عقل اى مگو این                          عقل حیوانى چو دانست اختیار            

 (9113_9131دفترپنجم،)

 : تعلیم و تربیت، دلیل اختیار است

زیرا در تعلیم و تربیت یاد دادن . تهاى گوناگون دلیل محکمى بر اختیار آدمى اس  تعلیم و تربیت در سطوح مختلف و به شیوه

تواند بدون اختیار کسى   انسان نمى. ها منظور شده است  ها و ناشایسته  ها و عمل به آنها و دور ساختن از نابایسته  ها و شایسته  بایسته

ان نشانه و پرچم اختیار آدمى همه مراکز تعلیم و تربیت در سراسر جه. اى را به او یاد دهد  و صنعت یا حرفه. را به چیزى راضى کند

 . است

 مزید در آید دید مطلب دو چون                                   اختیارى هست در ما ناپدید

 کنند کى را سیه سنگ ادب آن                                   زنند  اوستادان کودکان را مى

 !سزا؟ را بد دهم من نیایى ور                                    هیچ گویى سنگ را فردا بیا

 کند؟ کس عتابى سنگى با هیچ                                   هیچ عاقل مر کلوخى را زند

 (9113_9112دفتر پنجم،)

 : کشش به سوى خوبى و بدى، دلیل اختیار است

هاى مختلف، توبه از بدى و گرایش به خوبى، همه بیانگر   میل به خوبى و بدى و انتخاب یکى از آن دو و ارتکاب به هر دو در زمان

 . اختیارى بودن این امور است

خداوند فرشته و شیطان را دو دعوت کننده قرار داده است که هر دو انسان را به : مولوى با توجه به آیات قرآن کریم گفته است

هر دوى اینها به . دهند  اى دیگر به شیطان پاسخ مثبت مى  هگویند و عد  اى نداى فرشته را لبیك مى  عده. خوانند  سوى خویش مى

 . هست -تتمه اختیار -اصطالح مولوى از

 . شود  یعنى اختیار، ابعاد گوناگون دارد که وجود ملك و دیو به یکى از ابعاد اختیار او مربوط مى

  من زور ردمنک کردم  مى عرضه                               دیو گوید اى اسیر طبع و تن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

677 

 

  غمت گردد فزون شادى ازین که                           و آن فرشته گویدت من گفتمت    

  جِنان سوى ره سویست آن از کى                           آن فالن روزت نگفتم من چنان        

 تو اباىب مخلص ساجدان                               افزاى تو  ما محب جان و روح

  زنیم  مى صالیت مخدومى سوى                          کنیم   این زمانت خدمتى هم مى      

 ابا کرده اسجدوا خطاب در                                  آن گروه بابات را بوده عِدى

  اختىنشن ما خدمتهاى حقّ                                   آن گرفتى آنِ ما انداختى 

 اختیار تتمه از هستند دو هر                        دار  مَخلَصْ این که دیو و روح عرضه    

 مزید در آید دید مطلب دو چون                           اختیارى هست در ما ناپذیر             

 (2332_9113دفترپنجم،)

 :گوید  رآن دانسته و مىمولوى یکى از دالیل مختار بودن را اوامر و نواهى ق

 ر را که دیدمرم سنگ کردن امر                          جمله قرآن امر و نهى است و وعید 

 کند کین و خشم سنگ و کلوخ با                                   هیچ دانا هیچ عاقل این کند     

  ردید اى موات و عاجزانگچون ن                            که بگفتم که چنین کن یا چنان    

  چنگ نقش بر زند چنگى کى عقل                   عقل کى حکمى کند بر چوب و سنگ       

 وغا سوى بیا و برگیر نیزه                          کاى غالم بسته دست اشکسته پا                              

 (9126_9191دفترپنجم،)

 :از دالیل اختیار است توبه و تردید

زیرا توبه در جایى معنى دارد که آدمى . ها بهترین دلیل بر اختیار آدمى است  توبه انسان از کارهاى زشت و بازگشت به سوى نیکى

 اش انجام بوده ترک کرده  اش ترک بوده، مرتکب شده و آنجا که وظیفه  جایى که وظیفه. باشد  در انجام یا ترک کارى مختار بوده

 . باشد

 مهتدى گشتى خویش اختیار ز                            و آن پشیمانى که خوردى زآن بدى

 چیست؟ آزرم و خجلت و دریغ وین                              گر نبودى اختیار این شرم چیست      

  چراست گردان رهاتدبی از خاطر                                  زجر استادان و شاگران چراست 

 او ابر اندر شد پنهان حق ماه                                 ور تو گویى غافل است از جبر او

  بگروى دین در و کفر از بگذرى                             هست این را خوش جواب ار بشنوى  

  است بیدارى همه بیمارى وقت                                  گه بیمارى است  حسرت و زارى   

 تو استغفار جُرم از کنى  مى                                    شوى بیمار تو  آن زمان که مى

  ره به آیم باز که نیّت کنى  مى                                         نماید بر تو زشتى گنه  مى   

  کارگزین نبودم طاعت که جز                             کنى که بعد از این  عهد و پیمان مى  

 (622_623دفتر اول،)

 :انتخاب و اختیار، دلیل نفی جبر است

  اى  اندیشه و دارم کاختیارى                                    اى  اى تو پیشه  اختیارى کرده

 کدخدا؟ اى ها  پیشه میان از                                اى آن پیشه را  ورنه چون بگزیده

 را تو آید اختیار مَرْده بیست                                   چون که آید نوبت نفس و هوا

 گشود جانت در جنگ اختیار                               چون برد یك حبّه از تو یار سود 

  کم تو سنگى وز نیست اختیارت                                       چون بیاید نوبت شکر نعم     

  بین معذور مرا سوزش کاندرین                                دوزخت را عذر این باشد یقین   

 (9163_9111دفترپنجم،)
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 :ارزش اعمال در اختیاری بودن آنهاست

موجودات از قبیل جهاد و نبات و حیوان و ملك  در حالى که سایر. کرامت انسانى در پرتو انتخاب عبادت اوست ویاز نظر مول

 . اند  به همین دلیل آنها به کرامت انسان نائل نیامده. عبادتشان اختیارى نبوده بلکه فطرى و جبرى است

  ن فلكای ناخواه به گردد مى ورنه                                     اختیار آمد عبادت را نمك 

  حِساب وقت هنر آمد اختیار که                                 عِتاب گردش او را نه اجر و نه 

 نیست آن تسبیح جبرى مُزدمند                                 جمله عالَم خود مسبح آمدند  

  زن  راه یا او گردد غازى که تا                             تیغ در دستش نِه از عجرش بِکَن

 مار نیم شد عسل زنبور نیم                                  شد آدم ز اختیار زانك کرَّمنا

 اختیار عنان کش دَر کف در                                     کرّمنا سوار گآدمى بر خِنْ

 آگهى حِفاظ و زاختیارات                         در جهان این مدح و شاباش و زهى                              

 (9221_9236دفترسوم،)

 :دالیل مولوی در رد جبر

 تا نبینی آن در و درگه مخسب                          جبر تو خفتن بود در ره مخسب 

 جز به زیر آن درخت میوه دار                        هان مخسب ای کاهل بی اختیار 

 مرغ بی هنگام کی یابد امان؟                          جبر و خفتن در میان رهزنان؟

 (311_316دفتر اول،)

فساد مأموریتی ندارند،  شده ازسوی شیاطینی که جز گسترش شر و مولوی با تشریح آزادی انسان و این که جبر امری است القا

ن کاهلی او را به بند جادوگران و کند که آدمی باید بصیرت خویش را پاس بدارد و از تنبلی و کاهلی بپرهیزد، زیرا که همیتأکید می

 :سحره مزدور فرعونیان زمان خواهد افکند

 جبر هم زندان و بند کاهالن                             جبر باشد پر و بال کامالن 

 (4112دفترششم،)

 . فریبدد و دیدگاه جبری بعضی، او را نمیافتانسان خردمند هرگز به اشتباه نمی

 همان. آب مومن را و خون مرگبر را                       دان این جبر را  همچو آب نیل     

 بال، زاغان را به گورستان برد                     بال، بازان را سوی سلطان برد 

 (4119_4111همان،)

-و جبرانگاری خودخواسته نادانیهای خداوند، بیداری خردمندان را در پی دارد و غافالن را در های نهفته در جریانات و سنترافتظ

 . ای فرو خواهد برد

 این عجب که جبرنی و ظلم نیست            عدل قسام است و قسمت کردنی است      

 ظلم بودی کی نگهبانی بدی                        جبر بودی کی پشیمانی بدی

 (4619_4611دفترچهارم،)

رای شناخت حق و باطل دارد، به خوبی قادر به تشخیص حق از باطل است و آنچه بر سر مسلماً با مالک ها و معیارهایی که انسان ب

 . او می آید از خود اوست و هیچ کس جز خود او مقصر نیست

 دست داری چون کنی پنهان تو چنگ               پای داری چون کنی خود را تو لنگ 

 (391دفتر اول،)

ت دهد و از جایی که انسان آزاد اسفریبد و بازی میوسته آدمی را مییگر و فریبکار است پیاز جایی که فکر و ذهن آدمی بسیار باز 

گوید و با آن که شود و تناقض میآزادی نمی اندیشد، دچار تناقض میای از کردار خود در قبال و مختار، گاهی به سرانجام پاره

 . کند که او مطلقاً آزاد بودوش میگراید و فرامگری میکند به جبریی را به خوبی درک میآزاد

 او همین داند که گیرد پای جبر                       هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر
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 قصه مکر خرگوش/اول

 تا همان رنجوریش در گور کرد                           هر که جبر آورد خود رنجور کرد 

 کند؟ چون جاهالنه نهى و امر                               خالقى که اختر و گردون کند

 (4111_4112دفتر اول،)

زیرا انسان غیرمختار . اند  اند، در واقع به عبث بودن امر و نهى اقرار کرده  آنان که با وجود جبر قائل به تکلیف دینى و الهى شده

 . نداردهمانند جامدات بوده و امر و نهى جامدات غیر از جهل و لغو معنى دیگرى 

خواستید با نفى اختیار از آدمى و منحصر داشتن آن در ذات . گوید شما جبرگرایان، از چاله درآمدید و به چاه افتادید مولوى مى

االطالق معرفى کنید، ندانستید که با فکرِ جاهالنه خود، خدا را   حدّ خدا را اثبات کنید و تنها او را مختارى على  بارى تعالى، قدرت بى

 . جهل متصف ساختید که بدتر از اثبات اختیار به غیر خداستبه 

  خواندى سفیهش و گیج و جاهل                                          احتمال عجز از حق راندى      

 بود بدتر عاجزى از جاهلى                                          عجز نبود از قدر ور گر بود

 دار  جرم بر آیدت  مى چون خشم                                         گر نباشد اختیارغیر حق را    

 او؟ جرم و گناه بینى همى چون                                 چون همى خایى تو دندان بر عدو    

 (9192_9111دفترپنجم،)

 :گیرینتیجه

ای باالتر برای وارستگان واقعی،   ها و تعلقات دنیایی و درجه ها و وابستگی ز تعصبالبالغه آزادی و آزادگی، رها شدن ا از منظر نهج

حتی وارستگی از تعلقات اخروی و عروج انسان به تکامل وسعادت است، و تقوای الهی هم کلید هر گونه آزادگی و وارستگی است، 

 . ر کسی که به او اقتدا کندمولی الموالی و مولی المتقین است و آزاد کننده و رهایی بخش ه( ع)علی

البالغه، آزاد شدن انسان از هواهای نفسانی و از معصیت خداوند است و تقوی یعنی مخالفت با هرگونه  راز آزادی از منظر نهج

های نفسانی چه در بعد شخصی و چه در بعد اجتماعی آن و متقی رها از طمع و حرص به تعلقات دنیا و عدم دلبستگی به خواهش

گونه و  ست خود چنین بوده است و در یك کالم راز آزادی و آزادگی، علی«موال»که ( ع)و مقام ومکنت و مال است چرا که علی جاه 

 . وار بودن است علی

له جبر و اختیار از طرف دیگر باعث شده است که وى در شرایط متفاوت ولوى از یك طرف و پیچیده بودن مسئجوالن ذهنى م

حقیقت مطلب این است که . اند  اى دیگر اختیارى معرفى کرده  اى او را جبرى و عده از این رو عده. ه باشدمواضع متفاوتى داشت

بلکه او پیرو مکتب وسط و اعتدال بوده و به پیروى از قرآن کریم که هم آیات  (تفویض)مولوى نه جبرى است و نه اختیارى محض 

 . به جبر و اشعار مُشعِر به اختیار داردجبرى دارد و هم اختیارى، وى نیز اشعار مُشعِر 

زیرا بعد از نابودی کامل نفس اماره و تحقق روح الهی در بشر  رفت؛گابیات مربوط به جبر را نمی توان دال بر جبری بودن مولوی "

جرقه ی خود کند و در تاریکاز طریق اندامهای جسمانی عمل می تا جایی که نفس اماره یردگقدسی میگ است که فعل آدمی رن

این اعمال یا به عبارتی تقابل دیالکتیکی نفس و روح به امر . شخص، مسئول اعمال خویش است. کنداعمال نیك را خاموش می

و  یتیكچ)"انداند مجری امر الهیاند و فقط عامل نفس ناطقها کشتهتنها اعمال کسی که نفس اماره ر. قدسی منسوب نیست

 (231ص:4926 ران،گدی

ان را شهود معیت حق است در واقع مشاهده عجز خود بر فعل و ترک، انس، باری حق در نزد عارف تجربه مجبوری نیستشهود ج"

و جماد تلقی  گفعل و حرکت سن ونچدارد اما شهود معیت حق او را از آنکه ترک و فعل خود را همبه نفی قدرت از خویش وا می

 (211ص :4926زرین کوب )"رسدتعلیم موالنا به تعادل می تیار درمفهوم جبر و اخ ونهگو بدین  آیدکند مانع می

کند و معقتد است که این موهبت الهی است و هیچ کس حق ندارد به حریم آن سان را از بنیاد و اساس بررسی میمولوی آزادی ان

 . لهی ایستاده اندبنابراین تمام جباران و مستبدان تاریخ با بی خردی تمام در مقابل این موهبت ا. تجاوز کند

 :منابع و مآخذ

 4926/نشر سخن/تهران/ترجمه مریم مشرف/میراث مولوی/چیتیك و دیگران،ویلیام_
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 4141/قم/نهج البالغه/صبحی صالح_

 4931/تهران/شرح مثنوی شریف/فروزانفر،بدیع الزمان_

 تهران/سالمموسسه چاپ و نشر تایفات فیض اال/ترجمه و شرح نهج البالغه/فیض االسالم،علی نقی_

 4912/نشر صدرا/نشر صدرا/تهران/آزادی معنوی/مطهری،مرتضی_

 4913/نشر توس/تهران/تصحیح نیکلسون/مولوی،جالل الدین_

 4924/موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/تهران/چاپ دوم/دو رساله در فلسفه اسالمی/همایی،جالل الدین_

 4926زمستان/نشر میزان/تهران/حقوق اساسی جمهوری ایران/هاشمی،سید محمد_
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