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چکيده
از مباحث کتاب مقاالت شمس تبریزی ،مباحث کالمی ،همچون جبر و اختیار ،حدوث و قدم،
ایمان ،رؤیت و ...است که هر یك از آنها ،به سهم خود ،در زمرة مباحث مهم علم کالم
اسالمیاند .شمس در البالی سخنان خود مباحثی دربارة جبر و اختیار مطرح کرده است که در
عین اختصار بسیار ارزشمندند .او برخالف اکثر عرفا ،که به جبر تمایل دارند ،به تفكر
جبرگرایانه تاخته است و انسان را موجودی مختار میداند که لطیفهای ورای جبر در وجود او
قرار دارد .از مجموع سخنان او چنین برمیآید که او همچون متكلمان امامیه راهی میان جبر و
اختیار برمیگزیند .این اندیشة شمس بهروشنی در آثار مولوی بازتاب یافته است .بدون شك،
سخنان شمس یكی از دالیل اصلی شكلگیری این اندیشه نزد مولوی است ،اما تا کنون
بهندرت محققان به آن توجه کردهاند.
عالوه بر این ،شمس در زمینة حدوث و قِدم عالم نیز نظریههای جالب توجهی دارد .او
بر خالف تعدادی از عرفا و فیلسوفان ،همچون ابنعربی و شیخ اشراق ،که به قِدم عالم اعتقاد
دارند ،بهصراحت ،عالم را حادث میداند .او برای اثبات این عقیدة خود ،تمثیلهای جالبی به
کار میبرد و با تأویل برخی از آیات قرآن ،به بحث دربارة این موضوع میپردازد .مولوی نیز
به تبََع شمس ،با همان صراحت و با سخنان و تمثیلهایی مشابه او ،عالم را حادث میداند و به
شرح و بسط این عقیده میپردازد.

در این مقاله ،ابتدا به طور مختصر به تعریف علم کالم و اندیشههای کالمی ،همچون جبر
و اختیار و حدوث و قدم پرداختهایم .در ادامه ،ضمن بیان ساختارمند نظریههای شمس تبریزی
در این ابواب ،به بررسی چگونگی بازتاب سخنان و عقاید وی در آثار مولوی ،و به خصوص
مثنوی معنوی ،اقدام کردهایم و نشان دادهایم که یكی از اساسیترین سرچشمههای تفكر مولوی
همین سخنان شمس تبریزی است.
کليدواژهها :شمس تبریزی ،مقاالت شمس ،مولوی ،مثنوی معنوی ،جبیر و اختییار ،حیدوث و
قدم.
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مقدمه
شمس تبریزی ،عارف پرآوازة قرن هفتم هجری ،شخصیتی است کیه دربیارة شخصییت
وی آرای گوناگون بسیار است .این اختالف اقوال ،گاه آدمی را چنان دچار شییفتگی ییا
سرگردانی می کند که خروج از آن دشوار مینماید .چنانكه گیاه او را «حضیرت موالنیا،
سلطاناالولیاء و الواصلین ،تاجالمحبوبین ،قطبالعارفین ،فخرالموحدین ...شمسالحیق و
الملّه و الدّین تبریزی ،عظماهلل جالل قدره» نامیدهاند (سپهساالر .)900 :9305 ،گاه عاشیقانه
او را حضرت خضر (س) ،بلكه معشوق خضر دانستهاند (سیلطان ولید .)20 :9343 ،زمیانی
نیز او را «واقف به اسرار رسول» و «کامل تبرییزی» خوانیدهانید (افالکیی.)492 /0 :9340 ،
برخی هم وی را «صاحب حال و قال»« ،قطب همة معشوقان جناب احیدی» و «پادشیاه
کامل و مكمل» نامیدهاند (سپهساالر .)903 :9305 ،عدهای از دیار هندوستانش پنداشتهانید و
عییدهای از دیییار آذربایجییان (قاسییمی13 :9333 ،؛ سپهسییاالر .)903 :9305 ،برخییی هییم او را
خراسانی خواندهاند (بهیزاد.)41 :9374 ،
گروهی از او با عنوان داعی اسماعیلی یاد کردهانید (تیدین .)532-553 :9370 ،گروهیی
دیگر از جمله اقطاب طریقت ابدالیه و قلندریهاش دانستهانید (بییانی .)47-42 :9332 ،گیاه
نامش در میان بزرگان یارسان و اهل حق میدرخشد (جیحون آبادی .)049 :9349 ،گاه هیم
از او با وصف پیر و راهنمای باطنی آیین اکنكار یاد میکنند! (توئیچیل .)972 :9370 ،باری،
از زمرة شیعیان امامیهاش میخوانند (بییانی .)992-925 :9332 ،گیاهی نییز مهیدی موعیود
شیعیانش میپندارند! (اراکی.)22 :9339 ،
«افسانهها شمس را مكتب ندیدهای صیاحبدل و برخیوردار از فیره اییزدی ،قلنیدری
عادی ،یا درویشی سیاح به تصویر کشیدهاند که صاحب کرامت بوده» است (دین لیوئیس،

جبر و اختيار و حدوث و قدم ازديدگاه شمس تبريزي و بررسي بازتاب...

 .)973 :9334گاه در این افسانهها او را پسر جاللالدین نومسیلمان دانسیتهانید کیه فرقیة
حشاشین را رها کرد! (سمرقندی ،بیتا .)927 :خوشبختانه،
مطالعة مقاالت شمس موجب دورریخیتن افسیانههیایی مییشیود کیه از ایین میرد
ساختهاند .نوشتههای شمس آشكار میسیازد کیه او در مباحیث فلسیفی و کالمیی
روزگار خود تبحر داشته ،اما اغلب بر باورهای مرسوم جامعه خرده میگرفته است.
مقاالت شمس آشكار میسازد که شمس سخنرانی بوده خوشبیان و نیّات خیود را
به زبان فارسی هم ساده و هم بسیار دلانگیز بیان میکرده است (دین لوئیس:9334 ،
.)939

بنابراین ،بهترین مالك برای شناخت افكار و عقاید و زندگی شمس تبریزی همیان
کتاب مقاالت شمس است که مجموعه ای از منقوالت پراکندة اوست که به صورت
شفاهی در میان مریدان بیان کرده است« .در مجموع حدود بیست نسیخة خطیی از
این متن برجا مانده که همگی آنها ،کمابیش ،مجموعههایی نامنظم و تصحیحناشیده
است و نشان میدهد که این کتاب هرگز بیه صیورت رسیمی انتشیار نیافتیه اسیت
(همان.)971 :

جبر و اختيار از ديدگاه شمس و بازتاب آن در مثنوي
مسألة جبر و اختیار از مباحثی است که از روزگاران قدیم تا به امروز ،موضوع بحیث و
جدال فیلسوفان ،متكلمان و عرفا بوده است .گروهی جانب جبیر را گرفتیهانید ،عیدهای
جانب اختیار را و جماعتی راهی میانة این دو برگزیدهاند ،برای نمونیه ،اشیاعره جانیب
جبر را گرفتند و معتقد بودند:
ارادت خداوند یكی است و ازلی و متعلق است به همة مرادها از فعلهای خاصیة او
و افعال بندگان ،از آن جهت که افعال بندگان آفریدة حضرت حق اسیت ،نیه از آن

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،9شماره 56و ،57تابستان و پاييز5595

همان گونه که یادآور شدیم ،در مییان سیخنان پراکنیدة شیمس در مقیاالت ،مفیاهیم
کالمی نیز وجود دارد .این مطالب ،اگرچه مختصر و گاه اشارهوار مطرح شدهاند ،ارزشی
ویژه دارند ،زیرا با بررسی آنها تفكر کالمی شمس به خوبی برای میا آشیكار مییشیود.
بحث پیرامون جبر و اختیار و حدوث و قدم از مباحث مهیم کالمیی اسیت کیه شیمس
ضمن سخنان خود به آنها پرداختیه اسیت .در ادامیه ،عیالوه بیر بییا ِن طبقیهبنیدیشیدة
نظریه های شمس در این ابواب ،به بررسیی چگیونگی بازتیاب آنهیا در مثنیوی مولیوی
خواهیم پرداخت.
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جهت که از کسب بندگان اسیت ،و از اینجاسیت کیه گفتیه اسیت همیه بیه ارادت
حق تعالی است؛ خیر و شرّ و نفع و ضرّ ،و همچنانكه ارادت فرمود و آنچیه معلیوم
داشت ،ارادت فرمود از بندگان چیزی را که معلوم داشت و امر کیرد قلیم را تیا در
لوح محفوظ نوشت و این حكم او و قضا و قدر اوست که تغییر و تبدیل را در آن
راه نیست و خالف معلوم حق تعالی ،که از جینس مقیدور باشید ،وقیوع آن محیال
است (شهرستانی.)905 /9 :9340 ،

برخالف اشاعره ،معتزله مكتب اختیار برگزیدهاند:
اتفاق دارند برآنكه بنده قادر است بر افعال خویش ،هم بیر نییك و هیم بیر بید ،و
موافق کردار خود مستحق ثواب و عذاب میشود در آخرت ،و حضرت حق شیأنه
منزه است از آنكه او را نسبت به ظلم و شرّ و فعل کفر و معصیت کنند؛ زییرا اگیر
ظلم بیافریند ،ظالم باشد ،چنانكه اگر عدل را خلقت کند ،عادل باشد (همان.)43 /9 :
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این دو نحلة فكری ،د ر طول تاریخ اسیالم ،همیواره بیا هیم در سیتیزه بیوده و گیاه
یكدیگر را تكفیر کردهاند« .اشاعره معتزله را قدری میخوانند ،زیرا معتزله نفی قیدرت و
اثبات حریت اراده و اختیار میکنند و افعال عباد را به قدرت و مخلوق عبد میشیمارند.
معتزله نیز اشاعره را قدری میگویند ،از آن جهت که اشاعره مثبت قضا و قیدر هسیتند»
(نسفی 024 :9322 ،و.)027

برخالف اشاعره و معتزله ،شیعه نه معتقد به جبر مطلق است ،نیه بیه اختییار مطلیق؛
بلكه با توجه به این فرمایش نورانی امام صادق (ع)« ،الجَبْرَ وَ ال تَفْویضَ وَ لكِن اَمُرٌ بَینَ
االَمْرَینِ» ،راهی میان آن دو برگزیده است (نك .کلینیی .)942 /9 :9354 ،محققیان شییعه در
این باب گفتهاند که «اعتقاد ما در این باب قول جناب صادق  -علیهالسالم -است که نیه
جبری است و نه تفویضی ،بلكه امری است میان دو امر» (ابن بابویه قمی.) 04 :9371 ،
عالوه بر متكلمان و فیلسوفان ،عرفای مسلمان نیز هر یك در این باب سخن گفته و
مسیری را پیمودهاند .برای نمونه ،عینالقضات همدانی آدمی را صیاحب اختییار معرفیی
کرده است ،نه مجبور:
ای عزیز ،هر چه در ملك و ملكوت است ،هر یكی مسخّر کاری معیین اسیت ،امیا
آدمی مسخّر یك کار معین نیست ،بلكه مسخّر مختاری اسیت؛ چنانكیه احیراق بیر
آتش بستند ،اختیار بر آدمی بستند؛ چنانكه آتش را جز مختاری صفتی نیست؛ پیس
چون محل اختیار آمید ،بیه واسیطة اختییار از او کارهیای مختلیف در وجیود آیید
(همدانی.)931 :9372 ،
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هجویری معتقد است که «اختیار کردن بنده مر اختیار حق را ،تعالی ،هیم بیه اختییار
حق بود ،که اگر نه آن بود که حقتعالی ورا بیاختیاری اختیار کیردی ،وی اختییار فیرو
نگذاشتی .و از ابویزید پرسیدند :امیر کی باشد؟ گفیت :آنكیه ورا اختییار نمانیده باشید»
(هجویری .)523 :9353 ،در این سیخنان هجیویری ،تیا حیدودی ،گیرایش بیه جبیر دییده
میشود .عدهای از عرفا نیز جبر و اختیار را امری نسبی دانستهاند:
ای درویش ،به یقین معلوم شد که آدمی به استعداد و سعی و کوشش به مقصیود و
مراد میرسد و در استعداد مجبور است و در سعی و کوشش مختار است؛ پیس آن
کس که میگوید که همه جبر است ،خطا میگوید و آن کس که میگوید کیه همیه
قَدَر است هم خطا میگوید ،و آن کس که میگوید جبر هست و قدر هست ،جبیر
به جای خود و قدر به جای خود ،حق میگوید (نسفی.)095 :9329 ،

شمس نیز در میانِ سخنان پراکندة خود ،سخنانی در باب جبر و اختییار بییان داشیته
است .در ادامه ،ضمن بیان این نظریهها به بررسی میزان بازتاب آنهیا در مثنیوی مولیوی
میپردازیم.

این بزرگان همه به جبر فرو رفتند ،ایین عارفیان [هیم] ،امیا طرییق غییر آن اسیت.
لطیفهای هست بیرون جبر .خداوند تو را قَدَری میخواند ،تو خیود را جبیری چیرا
میخوانی؟ او تو را قادر میگوید ،زیرا مقتضای امر و نهی و وَعد و وعید و ارسیال
رُسُل ،این همه مقتضای قَدَر است .آیتی چند هست در جبیر ،امیا انیدك اسیت .او
سوی بنده میآید ،زود بنده سوی حق میرود (شمس تبریزی.)025 /9 :9335 ،

شمس در جایی دیگر از سخنانش ،اعتقاد به جبر را باعث متلون شدن نامة اعمیال و
بازماندن از بسیاری از فواید دانسته است« :نامة کردارت متلون است .این تلیون از جبیر
است .نامة متلون منویس .آخر ،جبر را این طایفه بِه دانند .اگر تو بدین جبر معامله کنی،
از بسیار فواید بازمانی .چندان نیست که بگویی ،بیرویم بخسیبیم تیا خیدا چیه فرمایید»
(همان .)19/9 :او معتقد است که تفكر جبرگرایانیة مطلیق از زمیرة حجابهیای راه سیلوك
است و عارفانی چون بایزید بسطامی ،به علیت تفكیر جبیری ،از درك تمیامی حقیقیت
محروم ماندهاند« :اغلب به جبر فرو رفتند ،ابایزید و غیره .در سخنانشان پیداست .چندان
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نقد تفکرات جبرگرايانه
شمس ضمن برخی از سخنانش ،به نقد تفكر جبرگرایانیه پرداختیه و معتقید اسیت کیه
مكتب جبر با تعالیم الهی ،امر و نهی ،ارسال پیامبران و ...در تعارض است:
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نیست .و مشغول شدن بدان سخنها حجاب است از این روش ،که آن چیز دیگر اسیت»
(همان .)923 /9 ،شمس در جای دیگر ،همین تفكر جبری بایزیید را باعیث «سُیبحانی مَیا
اَعْظَم شَأنی» 9گفتن او دانسته و معتقد است که این مرحله ،مرحلة سُكر و مستی است و
متابعت حضرت رسول (ص) در حالت سُكر ممكن نیست:
گفت :ذکر میخواهیم ،فرمود که ذکری میباید که از مذکور بازندارد ،و آن ذکر دل
باشد .ذکر زبان کم باشد .ابایزید ذکری که به دل بود خواست کیه بیر زبیان بییارد؛
چون مست بود« ،سبحانی» گفت .متابعت مصطفی به مستی نتیوان کیردن؛ او از آن
سویِ مستی است .به مستی ،متابعت هشیار نتوان کردن« .سُبحانی» جبر است ،همیه
در جبر فرو رفتهاند (همان.)10/0 :
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از این سخنان شمس این مفهوم استنباط میشود که شمس نظر موافقی دربیارة جبیر
و تفكر عارفان جبرگرا نداشته است ،بلكه از آنها انتقاد کرده و جبیر را باعیث حرمیان و
حجاب راه ایشان دانسته است .مولوی نیز در مثنیوی توجیه وییژهای بیه بحیث جبیر و
اختیار کرده است:
موالنا این مسأله را در شصتوپنج مورد از مثنوى مطرح ساخته و گاه جبر و گاهى
اختیار را ترجیح داده است[... ،اما] حقیقت آن است که موالنا عقییدة جبرییه را بیه
معنى سلب اختیار به طور مطلق نمىپسندد و از نظر فلسفى ،آن را باطل میىدانید؛
در دو جا از مثنوى ،که مسألة جبر و اختیار و خلق اعمال بیه تفصییل مطیرح شیده
[است] ،موالنا اختیار را ترجیح مىدهد (فروزانفر.)045 /9 :9330 ،
بدین ترتیب ،مولوی در مثنوی از یك دیدگاه به جبر و تفكر جبرگرایانه تاخته است.
کالً از دو منظر مبحث درنگریسته است .یكیی از منظیر کالمیی ،و دیگیر ،از منظیر
عرفانی و صوفیانه .موالنا از منظر کالمی ،براهینی سخته و پرداخته در اثبات اختییار
آدمی آورده است و آن را با تمثیالتی دلنشین همراه کرده است ،چندان که هر ذوق
سلیمی را به اقناع و اطمینان میرساند .لیكن در منظر صوفیانه موالنا از جبیر دفیاع
میکند ،اما کدام جبر؟ جبر مصطلح مشهور؟ خیر (زمانی.)330 :9334 ،

آنچه مولوی از آن دفاع کرده است ،جبر تحقیقی و عارفانه است .ما در قسمت بعید
به آن خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که آن جبر هییچ تعارضیی بیا اختییاری کیه
مولوی از آن دفاع میکند ندارد و شمس نیز از چنان نظریهای دفاع کیرده اسیت .اکنیون
بحث دربارة آن دسته از نظرهای مولوی است که بیا تفكیر شیمس در بیاب ردّ جبیر و
ترجیح اختیار مطابقت دارد .همچنان کیه ییادآور شیدیم ،شیمس منطیق جبرگراییان را

جبر و اختيار و حدوث و قدم ازديدگاه شمس تبريزي و بررسي بازتاب...
مخالف «امر و نهی و وعد و وعید و ارسال رُسُل» میداند (شیمس تبرییزی.)025 /9 :9335 ،

مولوی نیز در مثنوی خیود بیا آوردن دالیلیی مشیابه شیمس ،بیه ر ّد تفكیرات جبرییان
برخاسته است .علتهایی را که مولیوی در ر ّد جبیر بییان کیرده اسیت ،از ییك دییدگاه،
میتوان در نُه دسته طبقهبندی کرد .9 :امر و نهی .0 ،تعلیم و تربیت .3 ،کشش به سیوی
خوبی و بدی .2 ،اجرای قوانین .5 ،امر و نهی الهیی .4 ،توبیه .7 ،انتخیاب و اختییار.3 ،
درمان .1 ،تكلیف و تشویق و تنبیه (فاضلی.)32-00 :9334 ،
در تقسیم بندی دیگری میتوان برهانهای مولوی بر اثبات اختیار بشر را بر چهار پایه
استوار دانست .9 :فطریات وجدانیات .0 ،0تردید و دودلی .3 ،3عُروض احیوال مختلیف
2
در انسان  . 2 ،وعد و وعید و امر و نهی کتب آسمانی و اخالقی (نك .زمانی- 334 :9334 ،
312؛ همایی.).34-39 /9 :9341 ،

بحث دربارة همة این موارد در این مقال نمییگنجید .بیه همیین دلییل بیه صیورت
مختصر به چند نمونه از این برهانها که با نظرهای شمس شباهت بیشیتری دارنید اکتفیا
میکنیم (برای اطالعات بیشتر ،نك .فروزانفر045 ،042 ،943 ،953/9 :9330 ،؛ همیان،215 ،377 /0 :
یكی از مواردی که شمس تبریزی آن را مقتضای اختیار دانسته« ،امیر و نهیی» اسیت
( .)025 /9 ،9335امر و نهی میتواند شامل امر و نهی دیگران یا اوامر و نواهی الهی باشد.
مولوی نیز در مثنوی خود به این موضوع توجه نشان داده اسیت .وی معتقید اسیت کیه
یكی از دالیل مختار بودن انسان مكلّف بودن اوست .امر و نهی دیگیران میا را و امیر و
نهی ما آنها را به جهت مكلّف بودن آدمی به انجام اموری و ترك امور دیگر است .اگیر
کسی خلف وعده کند یا در موقع مقرر سر قرار خود حاضر نشیود ،میردم او را میذمت
می کنند .امر به وفای به عهد و نهی از خلف وعده ویژة انسان است ،نه جماد و نبات.
هر عملى که از انسان در وجود مىآید ،دو نسبت دارد؛ نسبتى به وجه قیام و تعلیق
با بنده و نسبتى به وجه صدور و ایجاد با حقتعالى ،دلیل نخستین آن است کیه میا
یكدیگر را بر کار بد مالمت مىکنیم و اگر فعل به میا هییچ نسیبت نداشیته باشید،
مالمت و گفتنِ «چرا کردى» بیجا و نادرست است؛ چنانكه ما چیزى را که مقهور و
مسخّر است ،در معرض بازخواست و عتاب قرار نمىدهیم و فىالمثل به چیوب و
سنگ نمىگوییم که چرا بر سر ما خوردى و شكستى .این امر وجیدانى بیر نسیبت
فعل به انسان دلیلى واضح است (فروزانفر.)522 /0 :9330 ،
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422 ،555 ،552 ،520 ،522؛ شییهیدی277 ،237 ،232 /7 ،9330 ،؛ همییایی15-77 :9341 ،؛ جعفییری،
9350؛ رکنی9377 ،؛ فوالدی و دیگران932-999: 9335 ،؛ جاوید صباغیان.)472 -451 :9371 ،
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اختیاری هست ما را بیگمان

حییس را منكییر نتییانی شیید عیییان

سنگ را هرگز نگوید کس بیا

از کلییوخی کییس کجییا جوییید وفییا

آدمییی را کیییس نگویییید هیییین بپیییر

یییا بیییا ای کییور تییو در میین نگیر ...

ایییین چنیییین واجُسیییتها مجبیییور را

کییس بگوییید یییا زنیید معییذور را؟

امر و نهی و خشم و تشریف و عتییب

نیست جز مختار را ای پاك جیب ...
(مولوی)912 /3 :9343 ،

جملة عیالَم مقیر در اختییار

امر و نهیی ایین بییار و آن مییار
(همان)913 /3 :
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عالوه بر امر و نهی دیگران ما را و امر و نهی ما دیگران را ،اوامر و نواهی واضیح و
آشكار الهی در کتابهای آسمانی و اخبار پیامبران ،تنها در صورت مختار بودن انسان معنا
پیدا میکنند و اگر اختیاری برای انسان وجود نداشته باشد« ،امر و نهیی و وعید وعیید»
امری عبث و بیهوده است (شمس تبریزی )025 /9 :9335 ،و امیر بیهیوده بیه دور از ذاتِ

پاكِ خداوندِ حكیم است:

96

هیییچ دانییا ،هیییچ عاقییل اییین کنیید

با کلوخ و سنگ خشم و کیین کنید

96

کییه بگفییتم کییه چنییین کیین یییا چنییان

چون نكردید ای میوات و عیاجزان

عقل کی حكمی کند بر چوب و سینگ

عقل کی جنگی زند بر نقش جنیگ

کییای غییالم بسییتهدسییت ،اشكسییتهپییا

نیییزه بییر گیییر و بیییا سییوی وغییا

خیییالقی کیییه اختیییر و گیییردون کنییید

امییر و نهییی جاهالنییه چییون کنیید؟
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جمله قرآن امیر و نهیی اسیت و وعیید

امر کردن سنگ مرمیر را کیه دیید؟

(مولوی)912 /3 :9343 ،

در حقیقت ،مولوی با ذکر این تمثیلها در پی اثبات این سخن است:
امر و نهی و وعد و وعید و ثواب و عقاب بر شخص مجبور و کسی که اختیار فعل
و ترك نداشته باشد ،قبیح است؛ خواه اوامر و نواهی شرعی باشید کیه در میذاهب
مقرر است یا آنچه بر حسب رسم و عادت مابین خود افراد بشر معمول اسیت کیه
به یكدیگر امر و نهی و تهدید و تطمیع میکنند و اشخاص را به سبب فعل یا ترك
اعمال مجازات و مكافات میدهند (همایی.)33 /9 :9341 ،

جبر و اختيار و حدوث و قدم ازديدگاه شمس تبريزي و بررسي بازتاب...

و این سخنان همه توضیح این عبارت شمس است« :امر و نهیی و وعید و وعیید و
ارسال رُسُل ،این همه مقتضای قَدَر است» (شمس تبریزی.)025 /9 :9335 ،

جبر تحقيقي و جبر تقليدي

و .)322

اصطالحهای «جبر تحقیقی» و «جبر تقلیدی» در سخنان شمس را مییتیوان متیرادف
با اصطالحهای «جبر خاصه» و «جبر عامه» در مثنوی مولوی دانست .مولوی نیز همچون
شمس معتقد است که برخالف جبر تقلیدی (جبر عامه) ،که امیری میذموم اسیت ،جبیر
تحقیقی (جبر خاصه یا عارفانه) جبری پسندیده است؛ زیرا در این نوع جبیر عارفیان از
روی تقلید سخن نمی گویند ،بلكه خداوند چشم بصیرت آنها را گشیوده و اوامیر غیبیی
گذشته و آینده بر ایشان فاش کرده است (نك .فوالدی و محمدرضا یوسفی903-905 :9335 ،؛
شهیدی.)053 /2 :9330 ،

لفییظ جبییرم عشییق را بیییصییبر کییرد

وآنكه عاشیق نیسیت ،حیبسِ جبیر کیرد

این معیت با حق است و جبر نیست

ایین تجلیی مَیه اسییت ،ایین ابیر نیسییت

ور بود این جبیر ،جبیر عامّیه نیسیت

جبیییر آن امّیییارة خودکامیییه نیسیییت
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همان گونه که تاکنون نشان داده ایم ،شمس ،و به تَبَع او ،مولوی اختیار را بر جبر تیرجیح
نهاده و دالیل مختلفی برای این ارجح بودن بیان داشتهانید .بیا وجیود ایین ،در البیالی
سخنان شمس دو نوع جبر از یكدیگر تفكیك شده است :یكیی جبیر تحقیقیی و دیگیر
جبر تقلیدی .او جبر تقلیدی را ناپسند و جبر تحقیقی را پسندیده دانسته است« :جبیر را
این طایفه دانند؟ ایشان چه دانند جبر را؟ آخر جبر را تحقیقی است ،تقلیدی است .آخر
در تقلید چرا مینگری؟ آخر سوی تحقیق چرا نمینگری؟» (همان.)19 /9 :
شمس در جای دیگری از سخنانش ،به طور ضمنی ،به نقدِ «جبر تقلیدی» پرداخته و
معتقد است که سالك باید بتواند از ایمان ،اعتقاد و جبر تقلیدی رها شود و از ورای این
حجابها به درك و شناخت بیواسطة خداوند نایل آید« :آن جبرییان چیه مییکننید؟ میرد
قوی 5که نداند که این همه از حق است ،کودکی را بگویی که ما را کیه آفریید؟ گویید:
حق  ...مرد آن است که این غالب 4را ببیند ،و آن هستکننده را ببیند و هست کیردن او
را ببیند ،چشم باز کند بیتقلید و بیحجاب ،خالق را ببیند ،اهلل را ببیند»؟» (همیان011 /9 :

جبییر را ایشییان شناسییند ای پسییر

7

کیییه خیییدا بگشادشیییان در دل بصیییر

3

غیب آینیده بیر ایشیان گشیت فیاش

ذک یرِ ماضییی پیییش ایشییان گشییت الش

اختیییار و جبییر ایشییان دیگییر اسییت

قطییرههییا انییدر صییدفها گییوهر اسییت

هسییت بیییرون قطییرة خُییرد و بییزرگ

در صدف آن دُرّ خرد اسیت و سیترگ...

اختیییار و جبییر در تییو بُیید خیییال

چون در ایشیان رفیت ،شید نیور جیالل
(مولوی)12 /9 :9343 ،

بنابراین میتوان گفت:

511
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511

آخرین تحقیق مولوی دربارة جبر و اختیار آن است که دو حالت جبر و اختییار
مربوط به درجات سیر و سلوك و مقامات استكمالی سالكان روحانی است؛ به ایین
معنی که سالك در آغاز و اثنای سیر و سلوك تا به مقیام فنیای فییاهلل و معییت بیا
حق ،که آخرین مقام وصول سالك اسیت ،نرسییده باشید ،حالیت اختییار در خیود
احساس میکند ،اما چون به آن مقام رسید که تعینات او در هسیتی مطلیق فیانی و
مستهلك گردید ،دیگر از خود هیچ اختیار ندارد؛ بلكه وجود او عین وجیود حیق و
فانی در جبر مطلق است .قطرهای است کیه بیه درییا پیوسیته [اسیت] .وجیود او و
جنبش و آرامش او و هر عملی که از او صادر شود ،تابع دریاسیت (همیایی:9341 ،
.)13 /9

در این حالت ،جبر عارف جبری تقلیدی و کورکورانه نیست؛ بلكه بتحقییق دریافتیه
است که همه چیز در قبضة قدرت پروردگار است و این همان جبری است کیه شیمس
از آن با عنوان «جبر تحقیقی» یاد کرده است (شمس تبریزی.)19 /9 :9335 ،

جمع بين جبر و اختيار
چنانكه تا اینجا مالحظه شد ،شمس در وهلة نخست ،جبر مطلق را رد کیرده و بیا ذکیر
دالیلی اختیار را ارجح دانسته است .عالوه بر این ،وی در بیانات خود از جبیر تحقیقیی
سخن به میان آورده و آن را بر خالف جبر تقلیدی آن را امری پسیندیده دانسیته اسیت.
مولوی نیز به تَبَع شمس ،همین مفاهیم را با ساختاری منسجمتر و با بیان تمثیلهایی زیبیا
در جای جای مثنوی خود بیان کرده است.
نكتة دیگر در باب سخنان شمس دربارة جبر و اختیار این اسیت کیه او در سیخنانی
پراکنده ،از حالتی ورای جبر سخن گفته است که البته اختییار مطلیق هیم نیسیت ،ولیی

جبر و اختيار و حدوث و قدم ازديدگاه شمس تبريزي و بررسي بازتاب...

نیكوبخت.)934-957 :9333 ،

استاد همایی ابیات زیر را شاهد اثبات نظرییة جمیع بیین جبیر و اختییار در مثنیوی
دانسته و معتقد است که مولوی در این ابیات میخواهد بگوید که قدرت خالق با اختیار
مخلوق منافاتی ندارد و بشر در عین محصور بودن در قدرت پرودگار ،اختیاری دارد که
خداوند به او داده شده است (همایی:)73 /9 :9341 ،
1
گفیت اییزد« :میا رَمَیْیتَ اِذْ رَمَیییت»
تییو ز قییرآن بییازخوان تفسیییر بیییت
گییر بپ یرّانیم تیییر ،آن نییی زِ ماسییت

مییا کمییان ،و تیرانییدازش خداسییت

این نه جبر ،این معنی جبّاری اسیت

ذکییر جبّییاری بییرای زاری اسییت
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متأسفانه به بسط و شرح آن نپرداخته اسیت .شیمس از «لطیفیهای بییرونِ جبیر» سیخن
میگوید که «چیز دیگر است» ،اما اکثر بزرگان و عارفان آن را در نیافتهاند« :این بزرگیان
همه به جبر فرو رفتند ،این عارفان ،اما طریق غیر آن است ،لطیفهای هست بیرون جبیر»
(همان 025 /9 :و  .)923این جبر مطلق نیست و اختیار مطلق هم نیست ،زیرا وی در جیای
دیگر از سخنانش جبر تحقیقی (جبر عارفانه) را پذیرفته است .پس این «لطیفة بییرون از
جبر» چیست؟ شمس آن را «چیز دیگر» ورای جبر دانسته است« :اغلیب بیه جبیر فیرو
رفتند  ...چندان نیست .مشغول شدن بدان سخنها حجیاب اسیت از ایین روش؛ کیه آن
[مسیر درست] چیز دیگر است» (همان.)923 /9 :
با توجه به اینكه شمس جبر مطلق را رد کرده و نوعی جبر عارفانیه را نییز پذیرفتیه
است ،به نظر میرسد میتوان گفت که منظور شیمس از «لطیفیة بییرون از جبیر» همیان
جمع بین جبر و اختیار باشد که بعدها مولوی ،به صورت سیاختارمندتر ،در مثنیوی بیه
شرح و تفسیر آن پرداخته است .محققان عرفان اسالمی به این امر تصریح کیردهانید کیه
مولوی ،در نهایت« ،معتقد به حالتی مابین جبر و تفویضِ مطلق شده است ،همانطور کیه
شیعة امامیه معتقدند» (همایی .)77 /9 :9341 ،به زبان دیگر« ،زبیدة نظیر موالنیا در مبحیث
جبر و اختیار برزخی است میان جبرِ مطلق و اختیار مطلق ،و ایین مُختیارِ میذهب کیالم
امامیه نیز هست» (زمانی .)330 :9334 ،بنابراین ،میتوان گفت جمع نظرهای جیاللالیدین
در زمینة جبر و اختیار این است که این دو با هماند .جبر به همراه اختییار ،و اختییار بیا
جبر است؛ همانگونه که خود اختیار ،به اختیار حاصل نشیده اسیت ،بلكیه انسیان جبیراً
مختییار آفریییده شییده اسییت (نییك .فاضییلی42 :9334 ،؛ زرییینکییوب 533 ،910 :9343 ،و 531؛

زاری میییا شییید دلییییل اضیییطرار

خجلیییت میییا شییید دلییییل اختییییار

گر نبودی اختیار ،این شرم چیسیت؟

ویییین درییییغ و خجلیییت و آزرم
یت؟
چیسییییییییییییییییییییییییییی
چراسیت؟
خاطر از تیدبیرها گیردان

زجر شاگردان و اسیتادان چراسیت؟

(مولوی)31 /9 :9343 ،

البته گفتنی است که جمع بین جبر و اختیار در مثنوی مولوی ،تنها در این چند بییت
خالصه نمیشود و محققان پس از جمع بندی کلی از تمامی ابیات مثنوی در این زمینیه،
به این نتیجه رسیدهاند.
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حدوث و قدم
از مسائل دشوار و مورد اختالف فیلسوفان و متكلمان مسألة حدوث و قِدم عالم هسیتی
است که از دیرباز محل اختالف ارباب ملل و مذاهب بیوده اسیت (سیجادی.)910 :9374 ،
92
فیلسوفان در تعریف حادث گفتهاند« :کُل ما لَمْ یَكُینْ زَمانیاً ثُیم حَصَیلَ فَهُیوَ حیادِثٌ»
(سهروردی 970 /:0 :9353 ،و .)973در مقابل «حادثات»« ،قدیم» قرار مییگییرد کیه «عیدم و
زمان ،بر او پیشی نگرفته  ،بلكه همیشه بوده است و همیشه خواهد بیود» (همانجیا) .ایین
ذات مقدس واجب الوجود و علیت تامّیة هسیتی اسیت .عزیزالیدین نسیفی در تعرییف
حدوث و قدم گفته است:
بدان که وجود از دو حال خالی نباشد :یا او را اول باشید ییا نباشید .اگیر او را اول
نباشد ،آن وجود قدیم است ،و اگر باشد ،آن وجود حادث است .حادث بیی قیدیم
نتواند بود و البته باید بیه قیدیم رسید تیا حیادث را وجیود باشید .وجیود حیادث
ممكنالوجود است .واجبالوجود خیدای عیالَم و ممكینالوجیود عیالَم خداسیت
(نسفی.)33 :9329 ،

اختالف نظر میان فیلسوفان از این قرار است که عدهای فقیط ذاتِ پیاك خداونید را
«قدیم» میدانند ،اما عدهای دیگر نفس انسانی و چند چیز دیگر را نیز «قدیم» دانستهاند:
به عقیدة افالطون و پیروان او ،نفس انسانی قدیم زمانی است؛ یعنی قبل از تعلق به
بدن عنصری در ازل هم وجود داشته و از عالم مجردات به جهان مادی تنزل کیرده
است .گروهی از فالسفة حرّانی و نیز بعض حكمیای اسیالمی ایرانیی ،کیه ابیوبكر
محمدبن زکریای رازی را یكی از دانشمندان شاخص این دسته باید شمرد ،نفس را
قدیم ذاتی دانستهاند؛ به این قرار که معتقد به قدمای خمسهاند ،یعنی به پنج موجود

جبر و اختيار و حدوث و قدم ازديدگاه شمس تبريزي و بررسي بازتاب...
حیّ قدیم ذاتی معتقدند :دو موجود فاعل ،یكی ذات باریتعالی و دیگر نفس؛ و یك
موجود منفعل که هیوال یا ماده است؛ و دو موجود دیگر که نه جنبیة فعیل در آنهیا
ملحوظ است و نه جنبة انفعال :یكی خأل یا مكان و دیگر دهر ییا زمیان .پیس پینج
موجود قدیم ذاتی به عقیدة ایشان میشود :ذات باریتعالی ،نفس ،زمان ،مكان ،ماده»
(همایی.)999 /9 :9341 ،
شیخ اشراق در اکثر آثار خود بر قدیم بودن عیالَم صیحه گذاشیته اسیت (نیك .خالید

غفیاری 994 :9332 ،و  .)997وی با ذکر برهانهایی ثابت کرده است کیه تعیدد قیدما باعیث
برابری و همسانی علت و معلول و خالق و مخلوق نمیشود (همیان .)959 :بیرای نمونیه،
در پرتونامه این مفهوم را اینگونه بیان داشته است:

سهرو ردی برخالف نظر کلی خود ،در یك جای از آثارش نظریة قدمت عیالم را رد
میکند و می گوید که به هر حال ،جهیان اول و آخیری دارد ،و آنچیه اول و آخیر دارد،
نمیتواند قدیم باشد:
بدان که حق تعالی عالِم بود در ازل .بدان که جهان را خواست آفرییدن ،چنانكیه در
ازل بود .همچنین در ابد باشد و هیچ تغییر و تبدیل نپذیرد  ...چون ایین بدانسیتی،
بدان که جهان را اولی است و آخری خواهد بود و هیر چیه را اول و آخیر باشید،
قدیم نباشد (همان.)337 /0 :

ابن عربی معتقد است:
اعیان موجودات از جهت ثبوتشان قدیم اند و حدوث از جهت وجود بدانها نسیبت
داده میشود و در این باره آن را به میهمانی مثال میزند کیه در زمیان معینیی وارد
میشود .ما میتوانیم بگوییم امروز میهمانی بر ما وارد شد؛ یعنی وجود وی حیادث
گشت و از ورود و حدوث وی الزم نمیآید که از پیش وجود نداشته باشد .خدای
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بدان که حكما گفتهاند که نشاید که واجبالوجود چیزی نكند .پس بكند ،کیه اگیر
مرجحِ وجود چیزها اوست ،چون مرجح دائم باشد ،ترجیح دائیم باشید  ...و آنچیه
گویند که اگر مبدأ اول و معلومیات او دائیم باشید ،هیر دو برابیر باشیند ،و همیی
نادرست بُوَد؛ از آنكه مثالً تو دانی گفت که انگشت بجنبید ،پس انگشتری بجنبیید،
و نگویی که انگشتری بجنبید ،پس انگشت ،زیرا که حرکیت انگشیتری از انگشیت
است ،نه حرکت انگشت از انگشتری ... .پس حرکت انگشت در عقل متقدم اسیت
بر حرکت انگشتری ،و اگر هم به زمان متقدم نیست ،پس علت را بر معلیول تقیدم
به ذات باشد ،نه به زمان ،اگرچه دائم باشد ،همچون تقدم کسر بر اِنكسار ،و وجود
معلول از علت باشد ،نه وجود علت از معلول (سهروردی 29 /3 :9353 ،و.)20

بزرگ گوید« :مَا یَأتیهِم مِن ذِکرٍ مِن رَبهِم مُحْدَثٍ اِال اسْتَمَعوهُ وَ هُمْ یَلْعَبُون 99».ایین
مثالی است که بتوان معنای مقصود از حدوث را بیان نماییم .عالم قدیم اسیت؛ چیه
برای او عین ثابتی است که در ازل وجود داشته است ،بلكه او قدیم اسیت بیا قِیدم
ذاتی الهی که در صورتی ظاهر میشود و در تجدد و تنوع ایین صیورتها و تنیوع و
اخالف آن صور حدوث صورت میگیرد (سعیدی070-079 :9337 ،؛ نك .خوارزمى،
.)292 ،902 ،33 /9 :9343

شمس تبریزی معتقد بود که عالم حادث است .او بر این باور بود کیه جهیان اول و
ابتدایی دارد ،از همین رو نمیتواند قدیم باشد .شمس در سخنانش به تفسیر چند آیه از
قرآن میپردازد و میگوید که حضرت باریتعالی برای اینكه به همه بفهمانید کیه عیالَم
حادث است ،جهان هستی در برابر چشمان حضرت رسول (ص) نابود کرد و دوباره از
نو بنا نهاد تا حضرت رسول (ص) شاهد باشد که جهان حادث است ،نه قدیم .از همین
روست که خداوند از حضرت رسول (ص) با وصف «شاهد» یاد کرده است:
514

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،9شماره 56و ،57تابستان و پاييز5595

514
514

یك الف را بدانی ،همه قرآن را بدانی ،وَالسماءَ بَنَیْنَاهَا بِأیْیدٍ 90،بنا انداختیم تا نگوینید کیه
قدیم است و اول ندارد .همه را پیش او محو کرد ،باز پیش او بنا کرد ،تا گیواه باشید بیر
معاینه .اِذا رَأیتَ الشَمسَ فَاشهَد .إنا اَرسَلناكَ شَاهِداً( 93شمس تبریزی.)029 /9 :9335 ،

شمس در جای دیگر از سخنانش ،با نقد تفكر معتزله ،به این موضوع اذعان دارد کیه
عالم حادث است ،نه قدیم« :معتزله میگویند« :که از قِدَم کالم ،قِدَم عالم الزم آید» .ایین
راه بحث معتزله نیست؛ این راه شكستگی است و خاك باشی و بیچارگی و ترك حسید
و عداوت» (همان.)904 /9 :
مولوی نیز همانند شمس ،عالَم را حادث میداند .مولوی «تغیّر و تبّدل احوال جسیم
را از حرکت و سكون و اجتماع و افتراق بر حدوث آن دلیل میشیمارد و بیدین سیبب
عالَم را حادث میداند» (مشیدی .)393 :9371 ،مولوی بیه مصیداق «العیالَمُ مُتِغَییرٌ وَ کُیل
مُتِغَیرٍ حادِثٌ وَ کل حادثٍ فانٍ» 92با تمسك به برهان حرکت و سكون به اثبات حیدوث
عالم پرداخته است (همان:)391 :
بیییخبییر از نییو شییدن انییدر بقییا
هییر نفییس نییو میییشییود دنیییا و مییا
عمر همچون جیوی نونیو مییرسید

مُسیییتمری میییینمایییید در جسییید

آن زِ تیزی مستمر شكل آمده اسیت

چون شرر کش تیزجنبانی به دسیت
(مولوی)79 /9 :9343 ،

جبر و اختيار و حدوث و قدم ازديدگاه شمس تبريزي و بررسي بازتاب...

حیال امیروز بییه دی ماننید نییی
شیادی هییر روز از نیوعی دگییر

همچو جو اندر روش کش بند نیی
فكیییرت هیییر روز را دیگیییر اثیییر
(همان)039 /3 :

مولوی در جای دیگر از مثنوی با صراحت بیان میکند که عیالَم حیادث اسیت ،امیا
خداوند آنچنان جهان را معمور و آبادان خلق کرده است که دهریان میپندارنید ازلیی و
قدیم است .او در سخنانش بر این موضوع تأکید دارد که پیامبران راز حیدوث جهیان را
بر همگان گشودهاند ،و این مترادف این سخن شمس اسیت :خداونید حضیرت رسیول
95
(ص) را شاهد گرفت بر حدوث عالَم و او این سرّ را برای ما آشكار ساخت» (شیمس
تبریزی.)029 /9 :9335 ،

آن چنییان معمییور و بییاقی داشییتت

تیییا کیییه دهیییری از ازل پنداشیییتت

شیییكر ،دانسیییتیم آغیییاز تیییو را

انبییییییا گفتنییییید آن راز تیییییو را

آدمی دانید کیه خانیه حیادث اسیت

عنكبوتی نه که در وی عابیث اسیت
(مولوی)375 /9 :9343 ،

بنابراین« ،مولوی عالم را حادث ذاتی میداند و تذکر میدهد کیه انسیان عیادی از درك
ازلیت و ابدیت عالم عاجز است و نباید خود را جاهالنه در ماجرای این بحث بینیدازد»
(همایی.)993 /9 :9341 ،

دی یكی میگفت عیالم حیادث اسیت

فانی است ایین چیرخ و حقیش وارث اسیت

فلسفی ای گفت :چیون دانیی حیدوث
کرمكییی کانییدر حییدث باشیید دفییین

حییییادثی ابییییر چییییون دانیییید غیییییوث
کییییی بدانیییید آخییییر و بَییییدوِ زمییییین

این به

این به تقلید از پدر بشنیدهای
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(مولوی)224 /0 :9343 ،

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،9شماره 56و ،57تابستان و پاييز5595

شكر خداى را که دانستیم که فلك آغاز دارد ،که حق آغاز اوست و هر مسبوق بیه
علتى حادث است .بلكه عالم هر چند سلسلة عرضیه باشد ،عوالم و حادث حوادث
است؛ چه آناً فآناً فلك و آنچه در جوف آن است ،متجدد است بالذات و الهوییه .و
هر مرتبه از وجودش محفوف است به عدمین :عدم سابق و عدم الحِق .کما قیالاهلل
تبارك و تعالى« :أَفَعَیِینا بِالْخَلْقِ اَلْأَولِ بَلْ هُمْ فِی لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ» .94و دهرى و
طباعى قصور دارند و کورند که از جسم و قواى حالة منطبعه در آن ،نظیر عقلشیان
بر مجردات متعلقه واقع نمىشود (سبزواری.)354 /9 :9372 ،

513


مولوی در جای دیگر همین مفهوم را اینگونه بیان میدارد:
آسمانها و زمین یك سیب دان

کز درخت قدرت حق شد عیان

تو چو کرمی در میان سیب در

از درخییت و باغبییانی بییی خبییر
(همان)333 /0 :

پشه کی داند که این باغ از کی است

کو بهاران زاد ،مرگش در دی است

کرم کاندر چوب زاید سسیت حیال

کییی بدانیید چییوب را وقییت نهییال
(همان)375 /9 :

مولوی معتقد است که آدمی در مرحلهای نیست که بتواند بیه معنیای واقعیی کلمیه،
حدوث و قدم عالم را درك کند .این عقیدة وی مترادف است با این سخنان شیمس کیه
«تو را از قِدَم عالَم چه؟ تو قِدَم خویش را معلوم کن که تو قدیمی یا حادث؟ ایین قیدر
عمر که تو را هست ،در تفحص حال خود خرج کن ،در تفحص قِدَم عیالَم چیه خیرج
میکنی؟» (شمس تبریزی.)009 /9 :9335 ،
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نتيجهگيري
میتوان گفت که شمس تبریزی در میان سخنان پراکندهاش مطالبی چند در باب جبیر و
اختیار بیان کرده است که بسیاری از این مفاهیم در مثنوی مولوی منعكس شدهاند .برای
نمونه ،شمس در میان سخنانش با صراحت جبر مطلق را رد کرده و با بیان دالیلی ،مانند
امر و نهی و وعد و وعید الهی ،به نقد تفكر جبرگرایانة برخی عرفیا و بزرگیان پرداختیه
است .مولوی نیز در بسیاری از سخنانش در مثنوی ،به نقد تفكر جبرگرایانیه پرداختیه و
با ذکر دالیلی ،که تعدادی از آنها مشابه برهانهای شمس است ،مكتب اختیار را بیر جبیر
ترجیح نهاده است ،اما موضوع به اینجا ختم نشده است و شیمس در جیای دیگیری از
سخنانش از «جبر تحقیقی» در برابر «جبر تقلیدی» سخن به مییان آورده و بیه آن نظیری
مثبت داشته است .مولیوی نییز همچیون شیمس ،از دو نیوع جبیر عارفانیه (خاصّیه) و
ناآگاهانه (عامّه) سخن به میان آورده و جبر عارفانه یا به تعبیر شمس« ،جبر تحقیقیی» را
جبری ممدوح دانسته است ،زیرا عارف در مقام فنای فیاهلل به مرتبهای دسیت میییابید
که همه چیز را از خداوند میداند.
از مجموع سخنان شمس اینگونه استنباط میشود کیه او راهیی میانیة جبیرِ مطلیق و
اختیارِ مطلق ،با تعبیر «لطیفهای بیرونِ جبیر» ،پیشینهاد کیرده اسیت .از مجمیوع سیخنان
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مولوی در مثنوی نیز نتیجهای مشابه دریافت میشود ،بنابراین میتوان گفت نظرییههیای
سه گانة شمس در حوزة جبر و اختیار ،که اعم از ترجیح اختیار بیر جبیر ،سیتایش جبیر
تحقیقی (عارفانه) و جمع بین جبر و اختیار است ،به شكلی منسجمتر در مثنوی مولوی
بازتاب یافتهاند که نشان از تأثیر اندیشههای کالمی شمس در حوزة تفكر مولوی است.
در باب مبحث حدوث و قدم عالم نیز به طور خالصه مییتیوان نتیجیه گرفیت کیه
شمس تبریزی در مباحث مطرحشده ضمن سخنان پراکندة خیود در ایین زمینیه ،معتقید
است که عالَم حادث است .عالوه بر این ،او معتقد است که درك حدوث و قِیدَم عیالَم
کاری است بسیار دشوار ،و آدمی به جای مشغول شدن به آن ،بهتیر اسیت بیه تفكیر و
تأمل در وجود خویش بپردازد .مولوی نیز همچون شمس به حدوثِ عالَم معتقد بوده و
به دو شیوة کالمی و عرفانی – شهودی این موضوع را بیان داشته اسیت .مولیوی ماننید
شمس بر این باور است که فهم و درك قِدَم یا حدوثِ عالَم برای بشر امكانپذیر نیست
و بهتر است آدمی خویشتن را در این مبحث نیندازد.
پينوشت

اختییییار و داعییییه در نفیییس بیییود
مخلص اینكیه دییو و روح عَرضیه دار
اختییییاری هسیییت در میییا ناپدیییید

رُوش دید ،آنگه پر و بیالی گشیود ...
هییر دو هسییتند از تتّم یة اختی یار
چون دو مطلب دید ،آید در مزید

(جالل¬الدین محمّد مولوی ،مثنوی ،ج ،3صص )912-910

 .3این که فردا این کینم ییا آن کینم
در تردّد مانده¬ایم انیدر دو کیار
این کنم یا آن کنم او کیی گُیود؟

این دلیل اختیار اسیت ای صینم!
(همان ،ج ،3ص )912

این تیردّد کیی بیود بیی¬اختییار
که دو دست و پای او بسیته بیود
(همان ،ج ،3ص )012

 .2خشم در تو شد بییان اختییار

تیییا نگیییویی جبریانیییه اِعتیییذار
(همان ،ج ،3ص )915

و آن پشیمانی کیه خیوردی زآن بَیدی

زِ اختیار خویش گشیتی مُهتیدی
(همان ،ج ،3ص )912
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 .9پاك و منزه من! چقدر واالست مقام و شأن من! این جمله از زمره شطحیات معروف بایزید بسطامی
است (ر.ك :فریدالدین عطار نیشابوری ،تذکرةاالولیاء ،ص .)930
تا ندید او یوسفی کف را نَخَست
 .0اختییار انییدر درونییت سییاکن اسییت
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ظلم بودی کیی نگهبیانی بُیدی؟

(همان ،ج ،0ص )375
 .5به نظر میرسد که درست تر این است که شمس گفته باشد «غوی» به معنی گمراه .یعنی کسیی کیه
نداند همه چیز از حق است گمراه است .امّا کاتب به اشتباه غوی را با قاف و به شكل قوی نوشیته
باشد که در این جمله معنای درستی ندارد.
 .4به نظر میرسد که درست تر این است که شمس گفته باشد «قالب».
 .7این مصراع مولوی حتّی از نظر الفاظ و ظاهر عبارت ،شبیه این عبارات شمس اسیت« :جبیر را ایین
طایفه دانند .ایشان چه دانند جبر را» (شمس¬الدین محمّد تبریزی ،مقیاالت شیمس تبرییزی ،ج،9
ص .)19
 .3این مصراع هم مشابه این عبارت شمس است« :چشم باز کند بی تقلید و حجاب ،خالق را ببیند ،اهلل
را ببیند» (همان ،ج ،9ص .)322
 .1قرآن مجید ،سوره انفال ( ،)3آیه 97.
 .92هرآنچه روزگاری وجود نداشته است و سپس به وجود آمده ،حادث است.
 .99قرآن مجید ،سوره انبیاء ( ،)09آیه( .0هیچ پند تازه¬ای از پروردگارشان نیامد ،مگر آنكه بازی کنان
آن را شنیدند).
 .90همان ،سوره الذّاریات ( ،)59آیه ( .27و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم).
 .93همان ،سوره االحزاب ( ،)33آیه ( .25ای پیامبر ما تو را گواه فرستادیم).
 .92عالم متغیّر است و هر متغیّری حادث است و هر حادثی فناشدنی است.
 .95قرآن مجید ،سوره االحزاب ( ،)33آیه ( .25ای پیامبر ما تو را گواه فرستادیم).
 .94همان ،سوره ق ( ،)52آیه( .95مگر از آفرینش نخستین [خود] به تنگ آمیدیم؟ [نیه!] بلكیه آنهیا از
خلق جدید در شبههاند)
 .97از همین روست که مولوی در نهایت این گونه نتیجه می¬گیرد که پیروز کسی است کیه بیه گفتیه
شرع گردن نهاده و عالَم را حادث بداند:

فهم کردم کانكیه دم زد از سیبق

در حدوث چرخ ،پیروز اسیت و حیق
(همان ،ج ،ص )227

منابع
 .9قرآن مجید ،ترجمه محمّد مهدی فوالدوند؛ تهران :دارالقرآن کریم 9295 ،ه.ق.
 .0اراکی ،محسن؛ «شمس در اشعار موالنا»؛ مجله کیهان فرهنگی؛ سال نوزدهم؛ شماره .9339 ،913
 .3ابن بابویه ،ابوجعفر محمّد بن علی؛ اعتقادات؛ ترجمه سیّد محمّد الحسنی؛ تهران :کتابخانه
شمس9371 ،ق.
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 .90خالد غفاری ،سید محمّد؛ فرهنگ اصطالحات آثار شیخ اشراق شهاب الدین یحیی
سهروردی؛ تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.9332 ،
 .93توئیچل ،پال؛ دندان ببر؛ ترجمه هوشنگ اهرپور؛ تهران :دنیای کتاب.9370 ،
 .92دین لوئیس ،فرانكلین؛ موالنا دیروز تا امروز ،شرق تا غرب؛ ترجمه حسن الهوتی؛ تهران:
نامك.9334 ،
 .95رکنی ،محمّد مهدی؛ جبر و اختیار در مثنوی؛ تهران :اساطیر.9377 ،
 .94زرین کوب ،عبدالحسین؛ سرّ نی؛ تهران :علمی.9343 ،
 .97زمانی ،کریم؛ میناگر عشق شرح موضوعی مثنوی معنوی موالنا جالل الدین محمّد بلخی؛
تهران :نی.9343 ،
 .93سبزواری ،حاج مالهادی؛ شرح مثنوی؛ به کوشش مصطفی بروجردی؛ تهران :سازمان
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