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مسئله ی جبر و اختیار یکی از بحث های بسیار قدیمی 

و در ضمن پیچیدد  ای اتدک  ده از عدرور خداریر خشکدر ب در        

وجود داعته و به نظر می رتد  ه همچنان ادامه خواهد داعک. 

د صورت مسئله این اتک  ه آیا انسان در انجام اعمال خود آزا

اتک و یا مجبور. اگر  سی دزدی می  ند، اگر  سی آدم می 

  د، اگر آخیال، چنگیز، هیتلر میلیون ها انسان را   ته اند، آیا 

به اراد  ی خود این  ارها را انجدام داد  اندد، یدا خددا این دور      

خواتته بود؟ یا برعکس دان مندان و بزرگدان علدو و هندر  ده     

علمدی و آادار هندری پدیدد      این همده  اختراعدات و ا ت دا ات    

آورد  اند یا  سی  ه اروت  خود را به مؤتسدات خیریده مدی    

بخ د و در یک  الم همه  اعمال و ر تار انسان، چده خدوو و   

چه بد، آیا این  ار ها بده صدورت اراد  ی آزاد و اختیداری از    
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آنان تر می زند یا این  ه نیرو و اراد  ای دیگر آنان را  مجبور 

 می  ند؟به این  ار 

این پرت ی اتک اتاتی  ه هدی  عدارو و دیدن دار    

واقعی   نمی خواند از  نار آن بی اعتنا بگذرد.  در طول خداریر  

خمدن ب ر،    لسشه و دین و عر ان به این  پرتش بنیادین پاتر 

های متشاوت و گا  متضاد داد  اند.  این مسئله، هو در  لسشه و 

ی دارد  ده طبیعتداب بیدان    هو در دین و عر ان بحث هدای مشلدل  

همه ی آن ها ضروری نیسک. چون بحث ما در زمینه ی عر ان 

اتک، دیدگا  عر ان و دین )بویژ  دین اتالم  ه ترچ دمه ی  

اعتقادات مولوی اتک( را در ایدن مدورد عدرو خدواهیو داد و     

 آنگا  به نظر مولوی خواهیو پرداخک.  

اتدک   اولین موضور  ه در این زمینه باید گشدک ایدن  

 ه مسئله ی جبر و اختیار موضدوعی نیسدک  ده  قد  در دیدن      

اتالم بحث و بررتی عد  باعدد. پی دتر، در ادیدان ییودیدک و     

بویژ  مسیحیک، قدرن هدا در ایدن زمینده بحدث و بددیث بدود         

 اتک. 

واقعیک این اتک  ه چندی  پدس از هیدور اتدالم، و    

ارغ هنگامی  ه اعراو مسلمان، از   ور گ ایی های خود   د 
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عدند، با مسائلی و م کالخی در زمینده ی   دور داری مواجده    

گردیدند.  بسیاری از  قوانین مدنی   ور های خحدک خلدرو   

آنان با  تاو آتمانی قرآن   ه قانون اتاتی اتالم اتدک،  در  

خشاوت و بتی  گاهی در خضاد بود. ا کار و آراء مدردم بعضدی   

ار و غنی بود  ده    ور های خحک تل ه ی آنان، گا  چنان پرب

اعراو با و می بایسک یا آنان را همرا  و همپای خود  نند و 

یا در آرا و عقاید خود خجدید نظر نمایند و یا با خأویل قدرآن و  

بدددیث نبددوی و روایددات و غیددر ،  عقایددد بددا و بددر مددردم     

   ورهای جدید را  با نظو نوین خود همساز تازند. 

د  ه آیدا انسدان   یکی از نظریات میو همین پرتش بو

در اعمال خود مختار اتک یا مجبور. اگر خداوند،  قدادر خواندا   

اتک و همه ی امور به م یک و اراد  ی او در عالو انجدام مدی   

پذیرد، )آن ور  ه در قدرآن آمدد ( پدس بی دک و دوز  چده      

معنایی دارد؟ چرا برای  اری  ه مجبور به انجام آن بود  ایدو  

صالب  تاو های آتمانی ندازل عدد و   باید مجازات عویو. چرا ا

انسان را به را  راتک هدایک  رد؟ آیا بریدن دتک دزد، بدد  

زدن عراو خوار و صد ها از این نور جدرایو، عادننده اتدک؟    
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در بالیکه همه  این اعمال به امر و م یک الیی انجدام پذیر تده   

 اتک؟ 

این پرتش  ار را خیلی بر عریعک اتالم م کل مدی  

به صورخی بده ایدن هدا پاتدر داد  مدی عدد. از  ایدن         رد. باید 

هنگام  بود  ه اندی مندان به خشکر پرداختند و پاتر هدایی هدر   

یک بنا به عقید  خود و نیز با اتتناد به آیدات قدرآن و بددیث    

های نبوی و روایدات مختلد   بیدان  ردندد. از آن جدایی  ده       

ولدوی  هاهر قرآن، یعنی آن رویه ی ت حی قرآن )نه به قدول م 

( در ایدن مدورد بیدان     1آن هشک نیه درونی این  تاو آتمانی

متناقض دارد، این عد  ه از همان اوایل هیور اتالم  دو  رقده  

با عقاید  امالب متضاد در زمینه ی جبر و اختیار  پدید آمد.  رقه  

دتته ی اول معتقد به اختیار بدود و  «. جبریه»و  رقه ی « قدریه»

جبر داعک.  ار اختالو این دو  رقده بدان    گرو  دوم اعتقاد به

گر ک و بحث و جدال آغاز عد  ه هو ا نون خا زمان ما نیز با 

نام های مختل  ادامه دارد.  از درون  این دو گرو   به خددری   

اندی مندانی پیدا عدند  ه با اتتدنل دیگر و قوی خر مسئله ی 

                                                 
١

همچو قرآن  ه به معنی هشک خُوتک  /   خاص را و عام را مَ عَو در اوتک             -
 ٣/١٨٩٧مثنوی 
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گرو  بدرا   جبر و اختیار را عرضه  ردند. خردیدی نیسک  ه هر

ی خود دنیلی داعتند و دارند  ه رد  ردن آن ها خیلی آتان 

نیسک. به هر بال این نظریات را ب ور  لدی مدی خدوان بده تده      

 دتته و یا  رقه خقسیو  رد:

،  ه ادامه ی همان را  گرو  جبریه  رقه ی اععریه -١

 معتقد به جبر اتک.  اتک و

ه پدید آمد ،  ه از درون گرو  قدری رقه ی معتزله -٢

 و معتقد به اختیار اتک.

 «. امر بین انمرین»یا  نظریه ی امامیه -٣

البته بسیاری عقید  ها و نظریات جنبی دیگر نیز پدیدد  

آمد   ه از این ته مورد ترچ مه گر ته اند و  عالب  نیدازی بده   

 ذ ر آن ها نیسک .

 
 فرقه ی اشعریه -اعتقاد به جبر 

معرو نددد  دده « اعددعریان» پیددروان ایددن  نظریدده، بدده نددام

گر تده  « ابوالحسن اعدعری »نام ان را از بنیان گذار این مکتب: 

اند. اععریان   می گویند:  خدا قادر م لق اتک و هی   قانون و 

اراد  ای نمی خواند خدا را مقید  ند. همه اعیاء و همه ی عالو 



 جبر و اختیار از دیدگاه موالنا
 www.sayahzadeh.com  سایت مهدی سیاح زاده وب

 

6 

 

در قدرت اوتک و ذر  ای از این عالو نمی خواندد بددون اراد    

ا بر تی  ندد. انسدان  قد  مدی خواندد آنچده را  ده در        ی خد

ترنوعک او نوعته عدد  انجدام دهدد و گریدزی از ایدن م دیک       

 الیی ندارد. 

از دید آن ها، آزادی انسان برو پوچی اتک. انسان 

آلتی بیش نیسک. انسان یک چند مددخی در خماعداخانه ی ایدن    

او جیان آمد   ه نقدش هدایی را بدازی  ندد  ده از ازل بدرای       

نوعته عد  اتک. عروتک  و ی اتدک  ده  لیدد آن دتدک     

خداتک. انسان همان می  ند  ه قبال برنامده ریدزی و طرابدی     

 عد  اتک. 

این نظریه از همان زمان با ایراد هایی  روبروعد. اگدر  

 سی می پرتید: خوو، اگر همه ی  ار ها بده امدر خداتدک،    

د، زنا دار  پس مسئولیک انسان چه می عود؟ پس جنایتکار، دز

را چددرا مجددازات مددی  نیددد؟ چددرا خدددا در قددرآن  بددرای ایددن  

بد اران  جزا خعیین  رد  اتک؟  آن هدا  ده از خدود اراد  ای    

ندارند. آیا می عود از  سدی مسدئولیک خواتدک ، ولدی بده او      

 اختیار نداد؟ 
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در پاتر این ایراد های اتاتی، دنیلی را م درو مدی   

واقد  ندوعی عدعبد  بدازی و بده       ردند  ه بی تر به لشاهی و در 

اص الو به تشس ه عباهک داعک و بحثی را پیش می   یدند 

 ه گشته     می عدد،  خدود آندان را نیدز قدان  نمدی  درد. ایدن         

اتتدنل  بقدری پیچید  اتک  ه بیدان آن مدا را از مقلدودمان    

دور می دارد.  ق  ب ور گذرا بگوییو  ه این هدا مدی گشتندد،    

نزم در یک امر، هی  امری ممکن نیسدک  بدون وجود عرای  

به وقور بپیوندد.  یعنی  این  ه اگدر  سدی جنایدک مدی  ندد،      

بتماب باید محی  و عرای  مساعد این جنایک قبالب بوجود آمدد   

باعد خا اخشاق بیا تد. اما این عرای  )یعنی علدک و معلدول(  نیدز    

. بوتیله ی خدا بوجود آمد  اتک و علک نیایی خود خدا اتک

اما محل وقور واقعه، انسان اتک. در این مدورد بحثدی را پدیش    

 ه بسیار معدروو بدود. آن هدا مدی     «  سب»می   یدند به نام 

گشتنددد، اعمددال انسددان ناعددی از اراد  آزاد او نیسددک بلکدده ایددن 

می  ند.  انسان  ق  آلک  عدل اتدک   «  سب»اعمال را از خدا 

ی و خ دک هندوز   و دیگر هی . با این بال این نظریه ی  جزمد 

پیروان بسیاری در جیان  نونی ما دارد  ه مان  بزرگدی در را   

 پی ر ک ب ر می عود. 
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 فرقه ی معتزله   -اعتقاد به اختیار 

 رقه ی معتزله  به عنوان خردگرایان اتدالمی معدروو   

هستند،  ه اتاس اتتدنل خود را بر دو اصل بنیدادین  اتدالم،    

 عدددل خددداهلل الددی اهلل( و )نا وبدددت و یکتددایی خدددا یعنددی 

گذاعته بودند. آن ها می گشتند خدا یکتا اتدک. پدس قدرآن و    

دیگر  تاو های آتمانی باید از یک خدای وابد صادر عدد   

باعد نه خدایان متشاوت. دوم این  ه خدا عادل اتک. پس اگر 

انسان آزاد نباعد  ه به مسدئولیک خدود خیدر و عدر را انتخداو      

به او،  با عدل خدا ) ه  ق  یکدی اتدک    ند، پاداش و جزا ی 

نه خدایان متعدد( تازگار نخواهد بود.  بندابراین معتزلده معتقدد    

اتک  ه ر تار و اعمدال انسدان بدر اادر قددرت و اراد  ی خدود       

اوتک. قدرت خداوند در وقور این اعمال دخالتی ندارد. ایدن  

وجیه ها برای نخستین بار در خاریر اتالم     می گشتند،  برای خ

و  یمیدن هدر واقعده ای نیداز ندداریو  ده بتمداب خددا را در آن        

دخالک بدهیو و بگوییو خدا باعث چنین و چندان  داری عدد     

اتک، بلکه انسان خود اختیار  امل دارد و بر این اتاس اتدک  

 ه مسئولیک دارد و باید در روز قیامک جوابگوی اعمال  خود 

خداوند هیور مدی یابدد.    باعد. خنیا با این اختیار اتک  ه عدل
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«  داعی»بنابراین برای هر علک این جیانی وجود علک غایی )یا 

« علل  راجیانی»آن طور  ه اص الو آنان اتک، یعنی خدا( یا 

نیاز ندارد.  معتزله باعث عد  ه یک نیضک  کری باز اتالمی 

 ه مستقل از دیگر  رقه ها )مخلوصاب جزمی گرایدان مدذهبی(   

بیاید و همین تبب عد  بود  ه ق ریون مذهبی بودند،  بوجود 

اتالمی با آنان به مخالشک تخک و خونین بپردازند و برخی  از 

آنان  نیز برای عقیدد   روعدنگرانه عدان تدر خدود را از دتدک       

 دادند.

 
 )امامیه(« امر بین االمرین»اعتقاد به 

این نظریه می گوید: نه جبدر اتدک، نده اختیدار. اصدالب      

  ی اختیار انسدان، از نظدر  لدی نادرتدک اتدک.      گشتگو در بار

زیرا بر همه ی عالو، از جمله انسان جبر با و اتک. ایدن جبدر   

این قدوانین   1می نامیو.« قوانین علمی» دام اتک؟ همین  ه ما 

علمی خغییر ناپذیرند و انسان ناگزیر اتک آن ها را بپدذیرد. امدا   

بو  این عوامدل  انسان برای بیبود زندگی خود مجبور اتک از ان

                                                 
نزم به یادآوری اتک  ه ایدن خوجیده هدا و مثدال هدایی را  ده  ا ندون بیدان                -١

ن ها می گشتند. ولی مدا بدرای درب بیتدر عقایدد     می  نیو، دقیقا آن نیسک  ه آ
 آن ها از مشاهیو زمان خود بیر  می گیریو.
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جبر )قوانین علمی( خعدادی را انتخاو  ند. ب ور مثدال، انسدان   

بدون ابزار و وتدایلی، قدادر نیسدک از قدو  ی جاذبده ی زمدین       

بگریزد؟ نمی خواند پرواز  ند. زیرا ایدن گونده آ ریدد  عدد  و     

مجبور به پدذیر تن ایدن محددودیک خدود اتدک. امدا انسدان بدا         

طبیعک )یعنی همین قوانین علمی اندی ه ی خود، عوامل جبری 

 ه جبری اتک و بدا و بدر جیدان مدا اتدک( را مدی عناتدد،        

برخی از آن ها را انتخاو می  ند، آن ها را بده خددمک خدود    

می گیرد، هواپیما و  ضا پیما می تازد و نه  ق  در هوای زمین 

پرواز می  ند، بتی از جبر قو  ی جاذبه ی  ر   زمین رها می 

هو گر تار قو   جاذبه و قوانین علمی دیگری اتک  عود. اما باز

 ه ناگزیر باید آن ها را نیز ب ناتد. نمونه های بسیاری در ایدن  

 زمینه هسک  ه بیان آن ها لزومی ندارد.

پس به عقید  ی معتقدان به نظریه ی امامیه، انسدان در  

عین مجبور بودن، اختیار دارد  ه از ایدن عوامدل جبدر اتدتشاد      

قول د تر خلیشه عبدالکریو اندی مند ملری در  تاو   ند. به
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طبیعک، اصالب قدرت انتخاو نددارد. خددا، در   »عر ان مولوی: 

 1 «انتخاو آزاد اتک و انسان، مجبور به انتخاو اتک.

 

 نظر مولوی در باب جبر و اختیار

بان ببیندیو مولدوی در مدورد جبدر و اختیدار چده مدی        

ملی جیان )یا به قدول عر دا    گوید. مولوی معتقد به بر ک خکا

بر ک عوقی  عالو( اتک.  این بر ک عوقی باعث می عود 

 ه همه ی اجزاء عالو بده تدوی خددا بر دک مدداوم و وقشده       

ناپذیر داعته باعند. این بر دک از همدان لحظده ی جددایی از     

« ع دق »نیستان آغاز عد. موخور و قوّ   محر ه ی ایدن بر دک   

 اتک. به قول با ظ:

 رخو بسنک به خجلی دم زد در ازل پ

 ع ق پیدا عد و آخش به همه عالو زد

 ) غزل با ظ با همین م ل  (

                                                 
١

خرجمده ی ابمدد محمددی و ابمدد      -د تر خلیشه عبدالکریو -عر ان مولوی -
 ٨١ص   -عالیی
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پس نخستین اصل مولدوی در زمینده ی جبدر و اختیدار     

این اتک  ه انسان،  و  ق  انسان اتک  ه ایدن امکدان را دارد   

 به نیایک  مال  برتد.

 

 مختصات عَرَضی  -مختصات ذاتی  

ثنوی می گوید  ه خداوند به مولوی در داتتانی در م

اهل تبا، )ترزمینی در عربستان جنوبی( نعمک های بی عماری 

ع ا  رد  بود. اما این قوم به خدا طغیدان  ردندد و از را  بدق    

دور عدند. خداوند برای آندان پیدامبرانی  رتدتاد و آندان را بده      

 راخواند. ولی آندان از تدر لجاجدک، همده ی دلیدل و      «  مال»

بران خود  را رد می  ردند. وقتی دیدند نمدی خوانندد   برهان پیام

در مقابل دنیل متین پیامبران پاتر من قی بدهند، به جبر روی 

آوردند و گشتند: مگر عما پیامبران نمی گویید  ه همه ی امور 

به اراد  ی خداوند انجام می پذیرد؟ ما نیز به امر خدا اتک  ه 

 بی دین عد  ایو.

می دهند  ده جدان  دالم مولدوی      اما پبامبران پاتخی

 اتک.  

 انبیا گشتند  آری، آ رید 
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 وص  هایی  ه نتان زآن تر   ید

 و آ رید او وص  های عارضی 

  ه  سی مبغوض،  می گردد رَضی 

٣/٩۰٩   

انبیا می گویند: آری ) آری( ایدن درتدک اتدک  ده     

خداوند خلوصیات و صشاخی )وص  هایی( در انسدان آ ریدد   

نتان( از آن  تدرپیچی  درد و ایدن وصد  هدا و       ه نمی خوان )

هستند. اما  باید دانسک  ه بجز این ها، خداوند «  ذاخی»صشات 

صدشات و خلوصددیات دیگددری هددو در مددا آ ریددد  اتددک  دده  

)عارضی( اتک.  مدثالب  سدی  ده بده علدک  دردار و       « عَرَضی»

صشات بد خود مورد بغض و دعمنی )مبغدوض(  قدرار گر تده،    

ییر صشات بد به صشات خوو، خدا و مدردم را از  می خواند با خغ

 خود خرتند  )رَضی( نماید.

پس مولوی با این دو بیک عقید  ی اصدلی خدود را از   

جبر و اختیار بیدان مدی  ندد و مدی گویدد: اعمدال انسدان از دو        

 من اء ترچ مه می گیرد: 

  ذاخی  مختلات   -١

  ضیرَعَ مختلات   -٢
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صددابب ایددن دو هرچدده در عددالو مددادی مددا هسددک،   

اتک. ذات یا جوهر، بقیقک هدر چیدز   « ذات و عَرَض»ویژگی 

اتک و عَرَض صورخی اتک  ه عارض آن جوهر عدد  اتدک.    

ب ور خیلی تاد ، مثالب ذات این میز، چوو اتدک، ولدی عدکل    

مدی  « میز»میز عَرَض آن اتک.  یعنی عکل و صورخی  را  ه ما 

. یدا مدثالب ذات   نامیو، عارض چوو عد  اتک و عد  اتک میز 

 این لیوان عی ه اتک و عکل لیوان عَرَض آن اتک.

   

 اراده ی تشریعی  -اراده ی تکوینی 

بان مولوی می گوید: همین موضور در بار  ی جبدر  

و اختیار هو صادق اتک. یعنی آنچده مدا انسدان هدا مدی  ندیو،        

بعضی ذات اتک و برخی عَدرَض یدا صدورت. ذات اعمدال مدا      

. یعندی مدا اراد  ای در انجدام آن ندداریو. ب دور      خغییر نمی  ند

مثال بسیاری از اعمال  اعضای بدن ما بدون اراد  ی خودآگدا   

ما انجام می پذیرد. ما نمی خوانیو اراد   نیو  ده قلدب مدان  از    

 ار بایستد یا برخی از اعضای جسو ما آن چنان  ار  نند  ده  

را از روی   ما می خواهیو. یدا اگدر بخدواهیو هدر دو پدای خدود      

زمین بلند  نیو و در هوا بایستیو، امکان پذیر نیسک. زیدرا قدو    
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ی جاذبه ی زمین مان  این عمل ما می عود. چرا نمدی خدوانیو؟   

برای این  ه از آغاز این ور آ رید  عد  ایو  ه جسو  یزیکدی  

ما باید خکیه گاهی )مانند بداقل یک پا( در زمین داعته باعدد.  

نه «. هسک عد  ایو»باعد( باید ببیند. ما این ور چ و ما )اگر باز 

 ق  ما،  بلکه همه ی عالو بر این اتاس خلق عد  اتک. طدرو  

آ ددرینش بددراین قرارگر تدده اتددک  دده نمددی خددوانیو خودمددان   

پروازبکنیو. نمی خوانیو زیدرآو بددون وتدایل معدین، زنددگی      

 نیو. ولی ماهی می خواند و همین ماهی نمی خواند در خ دکی  

سک  ند. این ذات ما و دیگدر موجدودات عدالو اتدک. ایدن      زی

قدوانین  طرو خغییر ناپذیر اتک. این ها همان هستند  ه ما به نام 

می عناتدیو. انسدان در مقابدل ایدن مدوارد خغییدر ناپدذیر،          علمی

مدی گویندد.   «  اراد  ی خکدوینی خددا  »مجبور اتک. این هدا را  

ارت تداد  خدر،   خکوین یعنی هسک عدن، به وجود آمدن. به عب

 یعنی همان طرو اولیه ی آ رینش آرعیتکک بزرگ جیان.

در اعمال ما همین اموری هسدتند  « اراد  ی خکوینی» 

  ه مجبور به انجام آن هستیو. 

اما بسیاری از اعمال مدا بدا اختیدار و اراد  ی آزادمدان     

انجام     می گیرد. ما اختیار داریو چ و خود را ببندیو و نبینیو. 
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انیو گوش خود را مسدود  نیو و ن نویو. می خوانیو این می خو

برو را بزنیو وآن برو را نزنیو. می خوانیو خوو باعیو و یا 

بد باعیو و در بد بانخر، ما  می خوانیو این دین را بپذیریو و یا 

آن آیین را بپذیریو. ما اختیار داریو خدا پرتک باعیو و یا بدک  

ی ایمان. ما می  خوانیو جدد و جیدد   پرتک. با ایمان باعیو و یا ب

بکنیو و با پیدا  ردن  قوانین الیی، برای درمان درد هدای ب در   

بکوعیو و یا می خوانیو همدین قدوانین را علیده ب دریک بده  دار       

بگیریو و میلیون ها انسان بیگنا  را در جبیه های جنگ و یا در 

یعی اراد  ی خ در » ور  های آدم توزی نابود  نیو. این ها را 

نام گذارد  اند. خ ری  )از عرر( یعنی روش، را ، طریقه « خدا

اتک  ه می خوان خغییر داد. پس امور عالو بدرای مدا دو ندور    

 هستند:

برآن ها  خعلدق  « اراد  ی خکوینی خدا»اموری  ه   -١

گر ته و خغییرناپذیراند. ما نیز قادر به خغییر آن هدا  نیسدتیو و در   

با و بر اعمال ما اتک. مانندد همده ی   « جبر»راب ه با این امور 

 قوانین علمی در طبیعک.

برآن ها خعلدق  «  اراد  ی خ ریعی خدا»اموری  ه   -٢

داریو  ه آن ها را بپذیریو و « اختیار»گر ته و خغییرپذیراند و ما 
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یا نپذیریو. خغییر بدهیو و یا خغییر ندهیو. مانند همه ی آیین ها و 

مناتک عریعک و دین، همه ی ارزش های اخالقدی و همده ی   

 ن.  قوانین با و بر رواب  اجتماعی انسا

چددون نمددی خددواهیو وارد بحددث هددای   لسددشی و      

روان ناتی ب ویو  از این موضدور مدی گدذریو  ده برخدی از      

روان ناتان و  التشه ی معتقد به جبر،  می گویند همدین امدور   

خ ریعی نیدز ناعدی از ندوعی جبدر اتدک. زیدرا  بایدد عدرای  و         

مقتضددیات روانددی و اجتمدداعی معینددی بوجددود بیایددد، خددا در آن 

 ،  انسانی مانند چنگیز، هیتلرو یا برعکس د تر عدوایتر و  عرای

مادر خرزا  هیور  ند. این موضور عرای  و مقتضیات از پدیش  

، البته به نحوی دیگر، «قضا و قدر»خعیین عد ، در عر ان به نام  

 بحث عد  اتک  ه به زودی به آن خواهیو رتید.

ند و  به هر روی،  ا ران اهل تبا، باز هو قان  نمی عدو 

می گویند: اراد   الیی این طور خواتته  ه ما باید خا آخر عمر 

 ا ر باقی بمانیو. در اینجا مولوی بر دی از زبدان پیدامبران مدی     

را دارد. پیامبران به « اراد  ی خ ریعی خدا»زند  ه همان مشیوم 

 قوم  ا ر  می گویند:  
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 ارما پیامبران رتاندن پیام خدا به عما بندگان اتدک.  

مدی نامندد. بدان عدما     « پیدام بدر  »ه همین علک اتک  ده مدا را   ب

  ه قبول  نید و یا نه.  «اختیار دارید»

 هی  ما را با قبولی  ار نیسک 

  ار ما خسلیو و  رمان  ردنی تک 

 او بشرمودتتمان این بندگی 

 نیسک ما را از خود این گویندگی...

 غیر بق، جان نبی را  یار نیسک 

 ش  ار نیسک با قبول و رد خلق

٣/٢٩٢٧ 

مولوی می گوید: آنچه پیامبران از توی خدا گشته اند 

بق اتک،  اما انسان )خلق( اختیار دارد این بق را قبول  ند و 

یا قبول نکند. آنچه پیامبران گشته اندد، همدان اراد  ی خ دریعی    

دزدی نکنیدد، هلدو نکنیدد. بده انسدان هدای دیگدر        »خدا اتدک:  

ن خدمک  نید. به پدر و مادر خود ابترام میربان باعید و به آنا

و صد ها نمونه از این ابکدام  ده را  رتدتگاری و    « بگذارید...

آرامش انسان اتک. ایدن هدا بدق اندد. ایدن هدا  همدان ابکدام         

عریعک اند  ه اراد   خ ریعی خدا نام دارند و انسان آزاد اتک 
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و  ه این ابکام را اجرا  ندد و یدا نکندد.  همانگونده  ده گشتدی      

انسان اختیار دارد متدین به ادیان وبدانی باعد و یدا م درب و   

چند خدایی. اختیار دارد تتمگر باعد یدا دادگدر. امدا  نکتده ی     

 مسدئولیک اتاتی این جا اتک  ه اختیار داعدتن، بدرای انسدان    

ایجاد می  ند. بیوان چون اختیار ندارد، مسئولیک هدو نددارد.   

، از پیش در درون او نوعته آن چه را  ه بیوان باید انجام دهد

عد  اتک. یعنی اختیار ندارد جز آن چه برای او از پیش خعیین 

عد  اتک  راخر برود. و چون اختیار ندارد، طبیعتاب  جوابگو هدو  

 نیسک. 

اما انسان این گونه نیسک. انسان بده علدک ایدن  ده در     

بسیاری از اعمال و  ارهای خود اختیار دارد، بایدد جوابگدوی   

ل خدود باعدد. جوابگدو نده در روز رتدتاخیر ) ده آن هدو        اعما

بحثدی تددمبلیک اتدک(، بلکدده بایدد عواقددب آن را بپددذیرد.این    

مدی عناتدیو.   « قضدا و قددر  »عواقب  دامند؟همان  ه ما به نام 

یعنی انسان بنا به اعمال خود گر تار قضا و قدر می عدود.  ایدن   

 ی رتد.م« قضا و قدر»جا اتک  ه مولوی به بحث بسیار میو 
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 قضا و قدر

همان گونه  ه معلدوم اتدک، قضدا و قددر از دو لغدک      

خ کیل عد  اتک. این دو واژ  گرچه هموار  با « قدر»و « قضا»

هو می آیند، معانی مختل  دارند. قضا یعنی مقتضدیات و قَددَر   

«. آن قَددر »یدا  « این قَدر»یعنی انداز  و قَدر، چنانکه می گوییو 

قضا عبارت اتک از آن چه  ه بر اار ار(. )این مقدار یا آن مقد

. مقتضیات جم  مقتضی اتک. مقتضی مقتضیات اخشاق می ا تد

معانی زیادی دارد  ه یکی از آن ها عرای  و ضرورت اتدک.   

پس اگر عرای  و ضرورت ها و مقتضیاخی  ه از آغاز خلقدک  

طرو عد ، با هو یک جدا جمد  ب دوند،  اخشداقی را پدیدد مدی       

پیش در طرو آ رینش پیش بینی عد  اتدک. ندام    آورند  ه از

گذاعته اند.عاید این خعری   مدی پیچیدد    « قضا»این اخشاق را 

 باعد. بگذارید بی تر خوضیح بدهیو. 

وقتی در طبیعک و جیان ماد  چیزی اخشداق مدی ا تدد،    

ذهن ما  وراب این گونده نتیجده مدی گیدرد  ده بتمداب بایدد یدک         

اهو عد  باعد  ه آن رویداد ر  عرای  و مقتضیاخی از پیش  ر

داد  باعد. مثالب  یک قانون بسیار تاد  ی علمی یعنی جوعیدن 

آو را در نظر بگیریو:  ا نون ما  می دانیو  ه آو در برارت 
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)البته ما  اری به بحث دقیق  می جوعد.تانتیگراد    درجه ١۰۰

علمی آن نداریو.( ما پس از آزمایش های  بسیار به این قدانون  

الیی دتک یا ته ایو. همان ور  ه با  وعش و آزمایش  راوان 

هزاران قانون الیدی دیگدر را پیددا  درد  ایدو.  ندام ایدن را هدو          

گذاعته ایو. بدان ببیندیو مقتضدیات ایدن قدانون      « قوانین علمی»

درجه ی ١۰۰علمی چیسک؟ یعنی برای این  ه آو در برارت

ل این  ه این آو . اوتانتیگراد بجوعد، چه عرای ی نزم اتک

باید آو مق ر باعد. دوم این  ه این  ار باید  نار دریای آزاد 

انجام بگیرد. یعنی از نظر ارخشار زمین در نق ده ی صدشر باعدد.    

توم این  ه باید آخ ی باعد خا این  ار انجدام گیدرد و چیدارم    

.  این ها عرای  درجه برتد نه  متر١۰۰این  ه برارت باید به

نون  جوعیدن آو اتک. بدان اگدر هدر یدک از     و مقتضیات قا

درجه  ١۰۰این عرای  نباعد، این اخشاق )یعنی جوعیدن آو در

( روی نخواهددد داد. اگر نددار دریددا نباعددد، اگددر آو  بددرارت

، هرگدز  درجه باعد ١۰۰معمولی باعد، اگر برارت آخش پایین

این اخشاق ر  نخواهد داد. این عرای  را مقتضیات اخشاق ا تادن 

، یعنددی عددرای  و «قضددا»رویددداد مددی نددامیو. ایددن، یعنددی   ایددن



 جبر و اختیار از دیدگاه موالنا
 www.sayahzadeh.com  سایت مهدی سیاح زاده وب

 

22 

 

مقتضیاخی  ه در طرو آ رینش آمد  و بکو  می  ند  ه اگدر  

 عرای  به این گونه باعد، این واقعه  بتماب اخشاق خواهد ا تاد. 

همین ور اتک خمامی قوانین علمی  ه خدا  ندون ب در    

ه از ازل پیدا  رد  اتک. ما این ها را قوانین الیی مدی ندامیو  د   

نوعته عد  و در عرای   نونی زمین خغییر ناپذیر هستند. مدا در  

مورد قوانین عدناخته عدد  علمدی، هدی  خردیددی در نحدو  ی       

وقور آن ها نداریو. هیچگا  آن ها را به ترنوعک و قضا و قدر 

نسبک نمی دهیو. وقتی  ش دی را بده اندداز  ی پدای خدود مدی       

ن می  نیدد، آیدا هیچوقدک    خرید و به رابتی پای خود را در آ

وقتدی غدذا  مدی    « از قضا  شش انداز  ی پدایو بدود؟  »گشته اید 

از »خورید و گرتنگی عما ر   می عود، هیچگدا  گشتده ایدد:    

چرا  نمی گویید؟ برای این  ه به علدک هدا و   « قضا تیر عدم ؟

مقتضیات این اعمال خود  امالب واقشید. چه وقدک پدای قضدا را    

 ه عرای  و مقتضیات را ندانید. وقتدی   پیش می   ید؟ موقعی

خلادو اخومبیل پیش می آید، ق عاب یک عرای  و مقتضیاخی از 

پیش بود ،  ه این خلادو را تبب عد  اتک. یعنی به موجب 

همان طرو آ رینش، این طور بنیان گذاعته عد  اتک  ه اگدر  

عرای  و مقتضیاخی آن چنین پیش آید، چنین خلداد ی الزامدی   
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 عاب پیش خواهد آمد.  )یعنی قضدا( و عددت و اندداز     اتک و ق

ی و مقدار این واقعه نیز بر اتاس همان عرای  از پدیش خعیدین   

عد  اتک. )یعنی قَدَر(. ولی چون مدا  قد  نتیجده، یعندی خدود      

خلادو را می بینیو و نیز  ق  علک های محسدوس آن را مدی   

نیسدتیو،    یمیو و بر بسیاری از علک های دیگر این واقعه آگدا  

را بده مشیدوم دیگدر، یعندی     « قضدا و قددر  »این اتک  ه واژ  ی 

بدعانسی و خیر  بختی و یا برعکس خوش عانسی و خوعبختی 

 و این مشاهیو نسبک می دهیو. 

در مورد مسایل روانی و اجتماعی  انسدان، نیدز همدین    

طور اتک. انسان وجود پیچیدد  ای اتدک. یدک عمدل انسدانی      

  و مقتضیاخی داعته باعد  ده همده ی   ممکن اتک آنقدر عرای

آن ها با بس های ما قابل  یدو نباعدد. در ایدن موقد  مدا  قد        

نتیجه ی این عرای ، یعنی ر تار و عمل را می بینیو و چون همه 

ی عرای  و مقتضیات را نمی  یمیو، این اتک  ه مدی گدوییو   

اگر آگاهی ما به آن بد برتد  ه همه ی « از قضا این  ار عد»

« قضا»عرای  و مقتضیات پیچید  را بشیمیو، قادر می عویو  این

 ی بد بکنیو. « قضا»ی  دیگری را جان ین 
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 جَفَ القَلَم

پس انسان در امور خ ریعی اختیار دارد  ه هر طدوری  

 ه اراد   ند انجام دهد. اما همان ور  ه گشتده عدد، در پ دک    

ه  سدی  هر اختیار، مسئولیک وجود دارد. این امکدان  نددارد  د   

اختیار داعته باعد ولی مسئولیک نداعته و جوابگو اعمال خدود  

نباعد.  ق  خود امگان این گونه اند. اما در نظدام عددل الیدی    

 این چنین خود امگی ممکن نیسک. 

پس ما اگر اختیار داریو باید جوابگوی اعمدال خدود    

باعیو. جواو اعمال ما پاتخی اتک  ده از پدیش نوعدته عدد      

امدا نده آن   «. قضدا و قددر  »ترنوعدک. یعندی همدین    اتک. یعندی  

ترنوعتی  ه از  دود ی در ذهدن مدا انباعدته اندد  ده نامده ی        

اعمال ما نوعته عد  و ما هی  اختیاری در اعمال خود نداریو و 

یا آن چه باید پیش بیاید از آغاز معلوم و نوعته عد  و ما ناچار 

ا مدی گدوییو   به انجام آن هستیو. این یعنی جبدر. در بالیکده مد   

انسان اختیار دارد.  این خناقض را چگونه می خدوان بدل  درد؟     

باید گشک اگر خناقلی دید   می عود از این جیک اتک  ه با 

دو دید متشاوت داریو به موضور نگا  می  ندیو. واقعیدک ایدن    

مورد نظر اتک   لیاتک  ه در موضور قضا قدر، یک قانون 



 جبر و اختیار از دیدگاه موالنا
 www.sayahzadeh.com  سایت مهدی سیاح زاده وب

 

25 

 

نوعدک یدک امر لدی    . یعندی موضدور تر   دردی نه به صدورت  

وعمومی اتک نه این  ه ترنوعدک عدخم معیندی را از پدیش     

نوعته باعند. این قانون  لی  ه  ل عدالو )از جملده انسدان( را    

با قلو ترنوعک، یک بار و  ق  یک در بر می گیرد این اتک: 

هر عملی، عکس العملدی   »: بار، برای ابد نوعته عد  اتک  ه

همان اتک « عکس العمل»مشیوم این  «متناتب با خود را دارد.

اتک. بده  « قَدَر»همان « متناتب»می نامیو و مشیوم « قضا» ه ما  

وجود دارد.این « قضا و قدر»عبارت دیگر  در پ ک هر عمل ما 

قانون ابدی، درهمه ی  اعمال  ردی و روابد  اجتمداعی انسدان    

هموار  جاری و تاری اتک. اگر چیزی به نام ترنوعک گشتده  

با قلو ترنوعک یعنی همین. یعنی یک قانون  لی  ه می عود، 

برای ابد نوعته عد  و مر ب این قلو پس از نوعتن این قانون 

« جَ ّ القَلَدو »خ ک عد  و دیگر نوعته نخواهد عد. مشیوم  

 .  همین اتک

 من همی گویو: برو جَ ّ القَلَو 

 زآن قلو بس ترنگون گردد علو 

 ١/٣٨٥١ 



 جبر و اختیار از دیدگاه موالنا
 www.sayahzadeh.com  سایت مهدی سیاح زاده وب

 

26 

 

به بدیثی اتک از پیامبر اتالم  ده  اعار  « جَ ّ القَلَو»

خ دک عدد قلدو بددان     »یعنی « جَ َّ القَلَوُ بِما هُوَ  ائنّ» رمود: 

 «چه پدید آمد و یا خواهد آمد.

جَ ّ القَلَو و ترنوعک  ده جبریدون ایدن قددر بده آن      

اتتناد می  نند، همین اتک. اما آن ها می گویند: معندی جَد ّ   

سدانی از پدیش نوعدته عدد .     القَلَو این اتک  ه ترنوعک هدر ان 

پس هر  اری  ه انسان  می  ند از خود او نیسک. مولوی  می 

گوید: این نور خشسیر جَ ّ القَلَو برای خن پروران و سدانی  ده   

اتیر نشس خود هستند بیانه ی خدوبی اتدک. داتدتان  وخداهی     

دارد در د تددر پددنجو  دده مددی گویددد عاددحنه )پاتددبان( دزدی را 

 ار خددا بدود و مدن اراد  ای از خدود      گر ک و دزد گشک این

 نداعتو:

 گشک دزدی عحنه را  ای پادعا  

 آنچه  ردم، بود آن بکو االه 

 گشک عحنه: آنچه من هو می  نو 

  بکو بق اتک، ای دو چ و روعنو
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 «اختیار است، اختیار است، اختیار»

مولوی در همان د تر پنجو نیدز داتدتان بدا مدز  ای در     

تیددار دارد. اینجددا ب ددور خالصدده آن را مددی زمیندده ی جبددر و اخ

 آوریو خانظر مولوی را روعن خر بیان  نیو.

داتتان این گونده اتدک  ده  سدی  دزدانده وارد بداغ       

خرما می عود و می رود بانی درخک و با خکدان دادن عداخه،   

خرما ها را به زمین می ریزد. در همین وقدک صدابب بداغ مدی     

 رمایده )دندی( ،  ایدن چده      رتد  و داد    مدی زندد: ای پسدک و   

  اری اتک  ه      می  نی؟ از خدا عرم نداری ؟ 

 آن یکی می ر ک بانی درخک 

 می   اند آن میو  را دزدانه تخک 

 صابب باغ آمد و گشک: ای دنی  

 از خدا عرمیک  و؟ چه می  نی؟

٥/٣۰٧٧ 

دزد خرما  می گویدد:  ایدن چده بُخدل و خندگ نظدری       

یددک بنددد  ی خدددا، از بدداغ خدددا، اتددک  دده خددو داری؟ اینجددا 

خرمایی را  ه خدا به بند  خود ع ا  رد ، دارد می خورد. آیا 

این جای مالمک دارد؟ آیا بق داری در ایدن  َدرَم خددا بُخدل     
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بورزی؟ منظورش این اتک  ه اگر مدن از بداغ خدو خرمدا مدی      

خورم، این دزدی هو از اراد  ی و م یک الیی اتک و من  ق  

 دا را اجرا می  نو. اراد  و م یک خ

 گشک از باغ خدا، یک بند  ی خدا 

 گر خورد خرما  ه بق  ردش ع ا 

 عامیانه چه مالمک می  نی؟

 بخل بر خوان خداوند غنی؟

٥/٣۰٧٩  

صابب باغ مستخدمش را صدا می زند و  مدی گویدد   

آن طناو را بیاور خا جواو این  بوالحسن )خلویحداب یعندی  دالن    

عدد  دزد را پدایین مدی   دد و او را بده       الن عدد ( را بددهو. ب  

درخک می بندد و با چوو به تختی به پ ک و تاق پایش مدی  

 زند.       

خرما دزد می گوید: آخر ای مرد، از خددا عدرم نمدی    

 نی  ه داری مرا بی گنا  می   ی؟ صابب باغ جدواو مدی   

دهد: اینجا یک بند  ی خدایی دارد با چدوو خددا،  بدر پ دک     

بندگان خدا می زندد. ایدن در واقد  چدوو خددا      یکی دیگر از 

اتک و پ ک و پیلوی خو هو مال خدا اتک و  من  رمان بردار 
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او هستو و آلک  عل او. خرما دزد وقتدی چندین مدی بیندد  مدی      

گوید: ای جوانمرد )عیار(،من از جبر خوبده  دردم و  مدی داندو      

  ه اختیار درتک اتک، اختیار، اختیار.  

 این بند  اش  گشک: از چوو خدا،

 می زند بر پ ک دیگر بند  اش 

 چوو بق  و پ ک و پیلو آن او 

 من غالم و آلک و  رمان او 

 گشک: خوبه  ردم از  جبر ای عیار 

 اختیار اتک، اختیار اتک، اختیار 

 ٥/٣۰٨٤ 

 

 توکل                  

اگر ما قادر  پیش می آید.« خو ل»اینجاتک  ه بحث 

به عناخک همه ی عرای  و مقتضیات نیستیو،  اگر نمی خوانیو 

ل )قضا( به خ خیم بدهیو  ه  الن عمل ما چه عکس العم

دنبال خواهد داعک،  بیترین را  محا ظک ما چیسک؟ بیترین 

چار  همان اتک  ه ما در رواب  اجتماعی انجام می دهیو. 

مدنی جامعه ای را  ه در آن زندگی  همه ی قوانینما وقتی 
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، درتک خرین را  آن اتک  ه برای خود می  نیو،  نمی دانیو

ه ی جزئیات قوانین را آگا  و دانایی بگیریو  ه هم« و یل»

بداند و ما را در مقابل خ رات ابتمالی محا ظک  ند. در این 

«  مو ل»یعنی ما « ما خو ل به و یل  رد  ایو»وقک می گویند: 

اتک و رواب  ما نسبک به او « و یل»هستیو و  الن عخم 

مشیوم تاد  ی خو ل در ادیان،  ه آن را با  نام دارد. « خو ل»

ک و دور از ذهن غیر قابل  یو  رد  اند،  بیان عبارات تخ

 همین اتک. 

از آن جایی  ه ما همه ی قوانین الیی و عمل ها 

وعکس العمل های  این عالو را نمی دانیو. پس بیترین چار  

قادر و آگا  و دانا، « و یل»این اتک  ه امور خود را به دتک 

 یل یعنی خدا را و نیو. « خو ل»بسپاریو و به او خدا یعنی 

 خود بکنیو.

این برو بسیار دلپذیری اتک. خیلی هو به مذاق 

خن پروران عیرین می آید. چه بیتر از این. در همه ی  خنبالن و

ر به خدا خو ل  نو . همه ی امور زندگی و معاش خود را وام

به خدا بسپارم و رابک و آتود  بن ینو و بگویو  خدا و یل 
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د  رد. آیا به راتتی من اتک و خمام م کالت مرا بل خواه

 معنی خو ل این اتک؟ 

همانگونه  ه پی تر گشتیو، بعضی از عر ا معتقد هستند 

 ه جید و  وعش، مخال  خداپرتتی اتک. اما مولوی و 

بسیاری از عار ان اعتقاد دارند  ه خو ل هی  مغایرخی با جید 

و  وعش و  ار ندارد. روایک اتک  ه یک مرد اعرابی 

ن(، خدمک بضرت رتول ا رم رتید. )عرو باد  ی ن ی

پیغمبر از او پرتید: عتر خود را  جا گذارد  ای؟ گشک: با 

زانوی »خو ل به خدا رهایش  ردم. بضرت رتول  رمود: 

 «. عتر خود را ببند و به خدا نیز خو ل  ن

این یعنی هو  ار و هو خو ل. مولوی معتقد اتک  ه 

ی و بیرون موضور  وعش و  ار در زندگی، یک امر خارج

از وجود انسان اتک. یعنی انسان برای این  ه بتواند در زندگی 

مادی و روزمر  ی خود دوام بیاورد باید  ار ند و نیز در را  

خکامل باید بکوعد و با اراد  ی آزاد خود به تاخک و 

یک بالک درونی و « خو ل»پرداخک وجود خود بپردازد. اما 

 ه هموار  به یاد خدا باعد  قلبی انسان اتک. انسان برای این

) ه خنیا را  آرامش انسان اتک( باید همرا   ار و  وعش، 
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خو ل به خدا  ند. این خو ل الزاماب این طور نیسک  ه برای هر 

بلکه همان یا خدا بودن و  «.  خدایا خو ل به خو» اری بگوییو: 

 خود یک خو ل« خدایا به امید خو»بیان  نام خدا،  و یا این  ه: 

اتک. به هر روی مولوی در ضمن این داتتان به این موضور 

 بی تر خواهد پرداخک. 

*** 


