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Abstract 

The Masnavi has been read as if Rumi believed either in 

determination or free will, or he hesitated between the two. Here we 

reveal a new interpretation that how he avoids both of these. His 

position is out of this game entirely. We have explained that he thinks 

of the disputation between two sides as an endless one made by God 

to cover up a great mystery. As far as we could, we tried to explore 

the entire Masnavi and interpret all relevant verses in a consistent 

context, rather than decontextualizing and treating some parts in 

isolation from the overall flow of the text. Our Assumption, unlike 

other commentators, is that his perspective deeply (not superficially) 

differs from that of the philosophers and theologians. We have quoted 

the commentators wherever necessary and then shown why and how 

they made mistakes in understanding his words and thought that he 

believed in determinism or free will. 
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 اریجبر و اخت یاز باز رونیب یبلخ نیالدجلال

 رانیو بلوچستان، زاهدان، ا ستانیدانشگاه س ،یفلسفه و کلام اسلام اریاستاد  یاسکندر  دیحم

 

 رانیو بلوچستان، زاهدان، ا ستانیدانشگاه س ،یفلسفه و کلام اسلام اریاستاد حسن رهبر
  

 

 

 چکیده
 نجایدو تردّد داشته است. ا نیا انیم ایبوده  اریاخت ایقائل به جبر  یمولو ییاند که گورا چنان خوانده یمثنو

باره  نیدر ا ی. سخنانِ ودیجویم یدور هانیا یچگونه از هر دو یکه و میسازیتازه آشكار م یریبا تفس

( انگشت بگذارد اری)گاه جبر و گاه اخت فطر کی یهااست که خواسته باشد بر رخنه یجابیآنجا استوار و ا

و  ونیجبر ی. مولوستیاستوار ساختنِ طرفِ مقابل ن ای دییتأ یبه معنا نیو آن طرف را پس بزند؛ و ا

 یمگو یاست تا راز یکه مقدّرِ عزتِ حق تعال یامناقشه داند،یم انیپایب یارا کارگرانِ مناقشه ونیاریاخت

بافتارِ  کیمتناسب را در  اتابیو همة  میرا بكاو یکه سراسر مثنو میدیکوش مینستبدارد. ما تا توا دهیرا پوش

کرده  ریمتن تفس یِ کل انِیو گسسته از جر رونیو آن را ب دهیرا برگز یاتیاب ای تینه آنكه ب م،یمعنا کن وستهیپ

و  یتا بلكه تازگ میاتهداش یاشارات زیبوده، گرچه به آثار شارحان ن یاساس کار ما متن خود مثنو. پس میباش

بر  -و نه به تعارف  - یراسترا به یکه مولو یشود؛ خوانش ترها معلومخوانش گریتفاوتِ خوانش ما با د

 بوده است. لسوفانیاز راه متكلمان و ف یکه جدا داندیم یراه

 .عشق ار؛یجبر؛ اخت ؛یمثنو ؛یمولو :هاواژهکلید
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 آن و تفاوتِ خوانشِ ما نةیشیدر بیانِ مسئله و پ .7

 این که فردا این کنم یا آن کنم»

 «این دلیل اختیارست ای صنم

 6(9103، بیت: 6631: 6931)مولوی،  

کم در هنگام سرودن این بیت، تردید الدین بلخی، دستچنین است؟! آیا جلال یراستآیا به

داند؟ )این بیت را و تأمل آدمی در انتخاب میان کارهای گوناگون را دلیلی بر اختیار می

در مثنوی بسیار است(. پاسخِ رایج بدین پرسش  دستنیهایی ازاایم؛ بیتنمونه گرفته

-نخست چنین ابیاتی را دلیل بر اختیاری بودن مولانا بوده است. پس « آری»همواره 

اند و آنگاه با نظر به اند و به اختیاری بودنِ وی رأی دادهگرفته -ها کم در همان بیتدست

اند، یا گاهی در تحلیل نهایی مثنوی، وی را در تردّد بین جبر و اختیار دانسته« انةیجبر»ابیاتِ 

 باور دارد.« نیامرٌ بین آمر» ةیاند که مولوی به نظرگفته

بیشتر دلایلی که مولوی »دهد که الدین همایی، نخست توضیح میبرای نمونه، جلال

های حسی و وجدانی است جبریان آورده، از نوع دلیل دةیبرای اثبات اختیار بشر و ابطال عق

)همایی، « که برای اقناع عامه مؤثر و کارگرتر از براهین عقلی و قیاسات فكری صرف است

آورد و می« تردید در انتخاب فعل و ترک»( و سپس بیت مذکور را زیر عنوان 9، 6931

گیریم و حدوث خود میهدر انتخاب فعل یا ترک، حالت تردید و شک ب»نویسد: چنین می

مولوی »(. همایی بر آن است که 4)همان، « این حالت، خود دلیل بر قدرت و اختیار است

قابل آن، اعتقاد به قدریه را با دلایل عقلی و استحسانات خطابی ابطال جبریه و م دةیعق

« را اختیار کرده است نیامر بین آمر ةیامامیه قض عةینموده؛ و در این موضوع عیناً مانند ش

 (.6)همان، 

گنجاند و آن را مولوی می« ادلة اختیار»دادبه نیز در این باره، همان بیت را زیر عنوان 

توجه  ستةی(. شا613، 6933نامد )دادبه، و اثبات اختیار می دییدر تأ« و تردّد دلیل تردید»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

صفحه و  ةشماراختصار در ارجاعات فقط  ایم. ازین پس برایابیات مثنوی را به تصحیح محمدعلی موحد نقل کرده .6

 آوریم.ابیات را می ةشمار
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، «چونان هر مسئلة فلسفی دیگر»او، مولوی مسئلة جبر و اختیار را  دةیاست که به د

کند. داوری نهایی دادبه تلقی می« ناپذیرپایان»داند و بحث دربارة آن را الطرفین میجدلی

گرایی یا دوگرایی چون مسئله را از منظر کثرت»است که: مولانا در این عبارات مشهود 

پردازد و نگرد، چونان یک فیلسوف خردگرای آزاداندیش به تبیین و توجیه اختیار میمی

پردازد، همانند هر عارف گرایی( به موضوع میگرایی )وحدتچون از منظر یک

« جبر چو جان»است و بر آن نام بیند که عین اختیار گرا در برابر خود جبری میوحدت

 (.38)همان، « نهدمی

-فلسفی»ابراهیمی دینانی معتقد است که مولانا پاسخی روشن برای این مسئلة غامض 

)دینانی، « لیكن بهتر از هر متكلمی در این عرصة پر تزاحم ظاهر شده است»نیافته، « کلامی

گیرد و آن را چنین معنا ختیار می(؛ وی نیز بیت مذکور را استدلالی بر اثبات ا43، 6933

گویی این کنم، یا آن کنم، آیا این اختیار خصلت طبیعت است یا این که می»کند: می

)همان، « تواند کاری انجام دهدخصلت فكر است؟ اگر خصلت فكر است، پس فكر می

36.) 

خود  دیدِخواهد که آن بیت می نِاما پرسش این است که: مولوی آیا در هنگام سرود

را دربارة اختیار بازگوید و ضمناً نیز توجیهی سست و موجز در تأییدش بیاورد؟ پاسخ ما 

آشكارا منفی است. یعنی این بیت و آن توجیه را نباید که بیان دیدگاه خود مولوی دانست. 

 بر اثبات اختیار نیست.ی دلیلهرگز « این که گویی این کنم یا آن کنم»

بیت )و دیگر ابیات مشابه(  بگویند که این نیمالدین همایی اینكه چون جلالالبته 

در منطقیات  د:آفرین داربوده باشد، یک تالی مشكل اقناعیتوانسته از نوع دلایلِ می

تراشی که از خطابه برآید، دلیل راستین نیست بلكه نوعی دلیل« اقناعی»خوانیم که آن می

الناس. مادة یشتن و ایجاد تصدیق ظنی و جلب اطمینان عواماست از برای توجیه موضع خو

تراشی البته مظنونات و مقبولات و مشهورات است و نسبتی با یقین ندارد، تا بدان این دلیل

بسا دروغی را بجای راست بنشاند )در این باره برای نمونه بنگرید به: شیرازی،  یاحد که

ولوی قول خود به اختیار را در این بیت گنجانده، (. پس اینكه گفته شود م188، 6، ج 6910
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دلیل به خورد مخاطب  یجادلیل نیست را به یراستبدان معناست که وی آگاهانه آنچه به

 داده است!

گوییم چنین بیتی حاکی از کنیم، بلكه میرایج پیروی نمی ةیباری، ما در اینجا از فرض

از ابیاتِ مثنوی که با چنین بیتی مخالفت قول مولوی به اختیار نیست، چنانكه آن دسته 

خواه در ابیات اختیاری و خواه در  -دارند نیز قول وی به جبر را در خود ندارند. مولوی 

خواسته همانند متكلمان یا فلاسفه بگوید که جبر راست است یا اختیار، نمی -ابیات جبری

 خواسته است.می چیزی دیگر هایشبلكه از سروده

و سنتِ کلام و فلسفه  "Context"ربارة مثنوی عموماً ابیات را در بافتار ها دپژوهش

هایی را دارد که متكلمان و فلاسفه اند، چنانكه گویی مولوی همان دغدغهمعنا کرده

توان ویژه از فلسفه را چگونه میهمه برائتِ وی بهاند. لیكن اگر چنین باشد، پس آنداشته

تمكین دانسته، آیا ود آشكارا پای استدلالیان را چوبین و بیتوجیه و معنا کرد؟! او که خ

 وهیکم در بسیاری ابیات( شگهگاه راهش را بر همین پای پوییده است؟! آیا مولوی )دست

خواسته که جبر یا اختیار یی متكلمانه یا فیلسوفانه داشته است؟! یعنی که آیا مولوی میأو ر

های خود را ها و تنبلیهایی که سستیهم استدلالد؟ )آنرا به استدلال بر کرسیِ اثبات بنشان

 .دارند!(

الدین همایی، نزدیک به نیم قرن پیش، هشت دلیل در اثبات اختیار از قول جلال 

(. جالب آنكه همین هشت دلیل را بی کم و کاست 9-3، 6931شمرد )همایی، مولوی برمی

( و نیز با چند عنواِن افزوده در عبارات 611و  613، 6933خوانیم )دادبه، در نوشتار دادبه می

 (.686-683، 6933نیكوبخت )نیكوبخت، 

مولوی در بسیاری جاهای مثنوی به مسئلة جبر و اختیار پرداخته است، اما در بخشی از 

ای اساسی در کار بوده که از با بیشترین تفصیل بیان کرده است. لیكن نكته آن رادفتر پنجم 

دو چشم شارحان پنهان مانده است: این بخش از دفتر پنجم مثنوی، مناقشة بلندی است میان 

. تازه در پایاِن این مناقشه است که وی خود پای در مولوی فقط راوی آن استکس که 

گوید و خواه خواه گفتار آنكه بر سبیل اختیار سخن می -نهد و کل مناقشه را میدان می
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سان که هر دلیلی که شمرد که هیچ پایانیش نیست، بدینای میبازی -گفتار آن جبری را 

آید و زیر کند یا لااقل از ستیزه کوتاه نمیدیگر نقضش می یسوآن از یكسو گفته شود،

 رود.بارش نمی

کند و اگر هم جاهایی ظاهراً به مولوی راهِ خود را جدای از جبر و اختیار تعریف می

جبرِ گوید که این غیر از پسندد و میرا نیز بر آن نمی« جبر»جبر نزدیک شود، حتی نام 
، نه اینكه «عامه» ظاید توجه داشت که به نظر ما، مقصود مولوی از لفاست )در اینجا ب عامه

ویژه اهل فلسفه و کلام بوده است. اینجا به ناخوانده، بلكه بهفقط مردمان ناپرورده و درس

های فلاسفه و متكلمان سخنی خواهیم گفت(. اقتضای مطلب دربارة نگاه وی به نظرورزی

ت که دفاعیاتی از اختیار یا جبر در خود دارند، موضعِ خودِ از این ابیا کدامچیسان، هبدین

داند، یعنی مناقشه را کنند. مولوی خود را از سراسرِ این بازی برکنار میمولوی را بیان نمی

اش را آشكار سازد و کند تا سرانجام بتواند بیهودگی و تیرگیدقیق و هوشمندانه روایت می

وی مناقشة عقِل مكّار اشارت کند. دادبه البته به خصلتِ به افقی تازه و رازآمیز در فراس

کند اما بدین نكته توجه ندارد که مولوی از سراسرِ این الطرفینیِ این مناقشه اشاره میجدلی

بازی برکنار است؛ و هم بدین خاطر است که دادبه آن جدالِ بلندِ مثنوی را چنان تفسیر 

؛ یعنی قائل به جبرگاه نیز  است واختیار  قائل به گاهی واقعاًکند که گویی مولوی خود می

 نویسد:وی آشكارا می که گاه چنین است و گاه چنان!

عنوان دو واقعیت در زندگی انسان هم با عقل چنین است که مسئلة جبر و اختیار، به»

، هم با نقل، و چنین است که یک متفكر، گاه در حال و هوایی خاص و از شودیتأیید م

خود،  گرگونةیآورد. مولانا نیز با نگاه دیا به اختیار روی می دیگرایخاص به جبر ممنظری 

« جبر چو جان»، هم از جبر، کندیو از اختیارگرایی دفاع م دیگویهم از اختیار سخن م

، 6933)دادبه، «. پردازدای جبرگرایی میو به تبیین و توجیهِ گونه آوردیسخن در میان م

 (613و  614

پسندند که مولوی را سان، دادبه و نیز همایی و بسیاری دیگران چنین میآری بدین

 های فلسفه و کلام سنتی آراسته و پابند باشد.باید به اندیشه لابداندیشمندی بشمارند که 
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مولوی در موضعِ نهاییِ مثنوی نه قائل به جبر است و نه اختیار. وی این بازی دوسویه 

شمارد که به تأملات نظریِ رایج گرفتارند. مولوی را در اساس سانی میویژه معضلة کرا به

با اختیار یا جبر چونان دو نیروی واقعی یا عینی کاری نیست؛ بلكه در عوض، محور 

ها در شئون و کارکرد این احساس احساسِ مجبور بودنو  احساسِ مختار بودنسخنش 

كافانه میانِ موضع جبری و موضع گوناگون حیات انسان است. او یک دیالكتیکِ موش

های هر یک از این دو را از دید و زبانِ موضعِ ها و کاستیاندازد تا سستیاختیاری به راه می

زند که نیک بنگرد تا باورش به اختیار یا جبر، مقابل آشكار سازد. نیز به خواننده نهیب می

 فریبِ نفسِ وی نبوده باشد. از

مذهب حنفی بوده و سخنانش گاهی آراء متكلمان،  بر علومالبته که مولوی از قرار م

آورد؛ و البته که به اعم از معتزله و امامیه و اشاعره و مخصوصاً ماتریدیه را به یاد می

های فلاسفه نیز آشنایی داشته است، لیكن باید توجه داشت که راهِ وی از اساس و دیدگاه

هم سلیمان »دور است. وی در دفتر دوم، از بیت آشكارا هم از راه فلسفه و هم از راه کلام 

صد »( تا بیت 9844ت بی ،439همان، ) «عمی در دوربینی نشاط از –هست اکنون لیک ما 

، بیت 439همان، « )گاه عوارض را نبستو آن کمین –هاشان شكست رهزاران مرغ پ

ارِ گشودن و باز کند که هر دم به ک( عمومِ اهلِ بحث و نظر را به مرغانی تشبیه می9830

اند و همچنان در دام باقی و از پریدن در آسمانِ معانی و حقایق محروم های دامبستن گره

روی نفس »شكنند. همچنین در دفتر پنجم، از بیت اند و فقط پروبال خویش را میمانده

پس »( تا بیت 338، بیت 6198همان، « )کشدفكرت می یهاناخن زخم –مطمئنه در جسد 

 ،(389 بیت ،6193همان، ) «دخان سوی جان تخییلات بهر –کاری بود رفتن ز جان سیه

فروبستة آدمی  کار از گرهی که داندمی خیالاتی و انتزاعات قبیل از را فیلسوفانه تفكرِ

او آن  و آنک»انجامد. دفتر چهارم نیز در حوالی بیت گشاید یعنی به خودشناسی نمینمی

 بسی را فلسفه قامت( 318 بیت ،311همان، ) «بود بوسینا کار کی او شرح –نور را بینا بود 

پردة حقیقت بساید. همچنین در مجلس اول از  بر دستی حتی که داندمی آن از ترکوتاه

های علم کلام همانا غافلانی مشغولان به پرسش و پاسخخوانیم که دلمی مجالس سبعه
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های اینان را انتهایی نیست چراکه رهایی از تردید و اند. بحثبازی خو کرده هستند که به

جویند؛ دقیقًا چون کسانی که به جرب یا گری دچارند، از خارش چشیدن حقیقت را نمی

افزاید خود ناچارند و این خارش نه آنكه درمانشان کند، بلكه بر زخم و دردشان می

 6(.33و  34، 6980)بنگرید به: مولوی، 

بحثیِ فلاسفه  وةیباری، باید درنگ کنیم که شارحانِ مثنوی چرا مخالفتِ مولوی با ش

اند که گویی وی نیز اسیرِ این بازی اند و ابیات را چنان معنا کردهو متكلمان را از یاد برده

 ای دیگر گزارش کنیم.بوده است. پس اکنون لازم است که آن ابیات را به شیوه

 و اختیار در دفتر اول دیالکتیک جبر .2

 گفتگوی وزیر و مریدان .2-7

اعتراض گفتن مریدان به/در خلوت موضوع جبر و اختیار نخستین بار در مثنوی با دفتر اول )

زاری از ما نه تو زاری  -زنی ما چو چنگیم و تو زخمه می»شود؛ از ( نمایان میوزیر

« جاهلان را کار دنیا اختیار -عقبی اختیار انبیا را کار »(، تا 113، بیت 41همان، « )کنیمی

 (.143، بیت 40همان، )

گویند که های خویش سخنانی میها و زاریمریدان در اینجا نخست در توجیه ناله 

ای از ابیات را داریم. هر بیت چنان کند. سپس زنجیرهجبریان را تداعی می دةیآشكارا عق

اش را گیرد و کاستیرد یا در مقابل آن جبهه میباست که یا مطلِب بیِت پیشین را پیش می

کشد. پس یک دیالكتیکِ پرفراز و نشیب داریم که از نخستین ابیات زاده آشكارا به رخ می

شود و گاه در سوی اختیار. شود؛ گاه در سوی جبر سرازیر میو در کل متن جاری می

تن( بیش از آنكه وجه ایجابی یا عنوان مؤلف این متفسیرِ مختارِ ما چنین است که مولوی )به

ماجرا چنان است اش را در نظر دارد. مثبتِ این دیالكتیک را پیگیر باشد، وجه سلبی یا منفی

 وارةیشود از برای سیلی زورمند که گاهی بر دمتن مثنوی در اینجا بستری می که گویی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (.تابی. )نگاه منفی مولوی به فلسفه و کلام یادآور دیدگاه ابوحامد غزالی است )برای نمونه بنگرید به: غزالی .6

 (.681و  613 ،4ج؛ نیز به: همان، ربع منجیات، کتاب خوف و رجا، 30و  36، 6ج قواعدالعقاید، 
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و سستی هر دو را بر  نوبت بلرزانداختیار تا هر دو را به وارةیکوبد و گاهی بر دجبر می

خواهد بر جانب یكی از دو جبهة جبر یا اختیار خواننده آشكار سازد. مولوی در اینجا نمی

ای از جبر و اختیار باشد؛ و میان این خواهد جبهة سومی برپا کند که آمیزهبایستد؛ نیز نمی

 وآمد یا تردید و تردد هم گرفتار نیست.دو جبهه به سرگردانی و رفت

تازد و گاهی غلتد و بر اختیار میجانب جبر می این جریانِ دیالكتیكی گاهی بهآری، 

گیرد، یعنی جهت حرکت را گراید و بر جبر خرده مینیز برعكس، به جانب اختیار می

دهد. چیزی که شارحان را به اشتباه تواند انداخت در این نكته است که پیاپی تغییر می

کند. پس تعجبی ندارد که یار گرم و همدلانه گزارش میمولوی هر دوی این جهات را بس

، 41)ص « کنیزاری از ما نه تو زاری می -زنی ما چو چنگیم و تو زخمه می»گاهی، بیتِ 

( و ابیات متعاقب آن را چنان بخوانند که گویی نیایش و ستایشی است از خود 113بیت 

زبانِ حالِ مریدان است در پیشگاه  مولوی با خدای جبار خود )حال آنكه این ابیات آشكارا

گر نبودی »وزیر، نه آنكه سخنِ خودِ مولوی باشد(؛ و نیز تعجبی ندارد که ابیاتی چون 

( را در 101، بیت 46 همان،« )وین دریغ و خجلت و آزرم چیست -اختیار این شرم چیست 

گاه بزرگانی چون شمارِ دلایلِ خودِ مولوی در اثبات اختیار آورند. به همین سبب بوده که 

لا جبر و لا تفویض، بل امر »الدین همایی، برآیندِ ابیات مولوی در این مسئله را بر سبیل جلال

 اند.تفسیر کرده« نیبین آمر

گر ز »ای مهم عنایت داشت تا مغفول نماند: خاصه از بیت در اینجا باید که به نكته

انبیا »( تا بیت 198، بیت 40ن، هما« )بینش زنجیر جباریت کو -جبرش آگهی زاریت کو 

(، سخن، در 143)همان ص، بیت « سوی علیین جان و دل شدند -چون جنس علیین بدند 

شناسانه ، بلكه سخنی معرفت"Ontological"شناسانه درجة اول، نه سخنی هستی

"Epistemological" شناسانه و نیز روان"Psychological" در نخست،است. مولوی ، 

پهنة هستی آیا جبر حاکم است و واقعیت دارد، یا اختیار؛ بلكه  بهخواهد معلوم کند که نمی

شوند و گاهی به اختیار. گوید که چرا آدمیان گاهی به جبر قائل میدر این باره سخن می

 دةیجبر یا عق دةیشناختی یا نفسانیِ گرایش آدمی به عقپرسش این است که: علِت روان
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زند، علائم و المثل در احوال و افعالِ کسی که از جبر دم میو اینكه آیا فی اختیار چیست؟

عوارض و نتایجِ جبر هم مشهود هست یا نه؟ آیا باور به جبر در تمامی حیات فرد جاری 

ای است بر زبانش؟ پس سخن مولوی در بسیاری ابیات در نكوهشِ است یا تنها لقلقه

و حال است. شارحان مثنوی که عموماً ابیاتِ مولوی را ناسازگاری و ناهماهنگی میان قال 

اند. تاکنون اند، بدین نكتة بنیادین عنایت نداشتهفلسفی تعبیر کرده-ذیل سنت کلامی

ایم؛ خوب است که فقرات دیگری را هم از هایی از این دیدگاه رایج را آوردهنمونه

 شارحان بیاوریم تا ماجرا بیشتر روشن شود:

و اختیار یا جبر و تفویض، و قضا و قدر یكی از مسائل مهم کلامی و مسئلة جبر »

القیومی در مثنوی الله سرهالدین محمد بلخی رومی قدساعتقادی است که مولانا جلال

جا مخصوصاً در مجلد اول و شریف بیش از دیگر مسائل اصولی بدان اهمیت داده و همه

خود  دةیقریر و تمثیلی تازه در تشیید مبانی عقپنجم آن را دنبال کرده؛ و در هر موضع با ت

، 6931)همایی، « که اثبات اختیار و انكار جبر است سخت کوشیده و پافشاری نموده است

مسئلة جبر و اختیار از مسائل مهم فلسفی و کلامی است، مولانا... گاه جبر و گاهی »(؛ 6

سلب  یجبریّه را به معن دةیاختیار را ترجیح داده است... حقیقت آن است که مولانا عق

داند، در دو جا از مثنوی... پسندد و ازنظر فلسفی آن را باطل میطور مطلق نمیاختیار به

مولانا مسئلة جبر و اختیار را... »(؛ 013و  014، 6918)فروزانفر، « دهداختیار را ترجیح می

تعاش فرومانده و در جبر مطرح ساخته و باثبات اختیار پرداخته است اما خود در نوسان و ار

نماید که مولانا ظاهراً چنین می»(؛ 13و  13، 6914)نژاد سلیم، « و اختیار، گرفتار آمده است

گاه جبر را ترجیح داده و گاه اختیار را برگزیده است. اما این نوسانات فكری متوقف بر 

ر مولانا در نگریسته است. زبدة نظمنظرهای مختلفی است که از آن، جهان هستی را می

اند و اختیار مبحث جبر و اختیار برزخی است میان جبر مطلق که جَهمیه و َازارقه معتقد بوده

، 6939)زمانی، « اند. و این مختارِ مذهب کلام امامیه است.مطلق که معتزله بدان باور داشته

از  (؛ بر همین اساس، محمدمهدی رکنی نیز صفحاتی در اثبات اختیار و ابطال جبر930

 (.83-34، 6988دیدگاه مولوی دارد )رکنی، 
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اند که گویی مولوی خود چنانكه دیدیم، شارحان، چنین ابیاتی را عملاً چنان خوانده

فلسفی گرفتار بوده است. اما چرا چنین خوانش اشتباهی -نیز در مخمصة یک معضل کلامی

بدین سوءبرداشت کم سه چیز ذهنِ شارحان را رسد که دسترخ داده است؟ به نظر می

کار برده سوق داده است: اولاً مولوی بسیاری از اصطلاحات کلام و فلسفه را در مثنوی به

ویژه فلسفه( در چشِم شارحان چنان مقام والایی داشته که گمان است؛ ثانیاً علوم معقول )به

یگاهش آن علوم معنا نكنند، از جا نةیاند که اگر سخنِ مولوی را در بافتار یا زمکرده

شود و سخناِن هر اند؛ ثالثاً مولوی چنان ماهرانه در لباِس طرفیِن این مناقشه ظاهر میکاسته

اندازد که کند که خوانندگان را بدین اشتباه میدو سو را چنان گرم و همدلانه روایت می

 وی خود نیز جانبداِر این یا آن سوی است.

کنیم که در یش رویم، باز هم تأکید میاکنون قبل از آنكه در گزارشِ ابیاتِ دیگر پ

رسد، مولوی گفتگویی هر جای مثنوی که سخن به جبر و اختیار و نیز جهد و توکل می

 ایستد.از دو سو نمی کیچیکه دو سوی دارد؛ اما خودش در ه اندازدبه راه میآسا ستیزه

 گفتگوی شیر و خرگوش .2-2

داستان شیر و خرگوش است که مولوی باز از جبر باری، پس از داستانِ وزیر و مریدان، در 

نخجیر  فةیطا»ویژه از بیت گوید، هرچند اصلِ سخن در جهد و توکل است: بهو اختیار می

روبه و »( تا بیت 318، بیت 33مولوی، « )بودشان از شیر دائم کشمكش -در وادی خوش 

 (.6111، بیت 14، همان« )جبر را بگذاشتند و قیل و قال -آهو و خرگوش و شغال 

شیر هوادار اختیار و جهد است و نخجیران دلدادة جبر و توکل. گفتگو از اینجا آغاز 

دهند که ما تو را سیر شود که نخجیران، آزرده از شكارهای بسیاِر شیر، وی را وعده میمی

د که گوینابهنگام و بسیار حمله نیاور. شیر می نیچننیگردانیم و در عوض تو نیز بر ما امی

ام و دو بار از یک سوراخ ها دیدههای دروغین آسیبست، اما من از وعدها البته فكر بكری

بهوش باشی و بگویی که فریب  نیچننیگویند هرچه هم تو اشوم. نخجیران میگزیده نمی

نخواهم خورد، باز قضا و قدر است که پیروز است، پس بیا و جهد بگذار و بر طریقِ توکّل 

گوید که توکل اگر حق است، تكیه بر اسباب و کسب نیز حق است؛ و پاسخ می باش. شیر
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دهند که کسب همانا گرچه توکل باید کرد اما جهد هم لازم است. نخجیران پاسخ می

استفاده )یا بگوییم سوءاستفاده( از نیازهای مردم است و هیچ کسبی بهتر از توکل نیست؛ 

بسا غلط کشد. چشمِ ما خطاکار است و چهغرض می ها( که به نقضها )کسببسا تلاشچه

ببینیم و تصمیم غلط بگیریم. پس بهتر است به چشم خود تكیه نكنیم و از چشمی برتر یاری 

بگیریم؛ و اصلاً بدبختی انسان نیز از همین بود که بر پای خود تكیه کرد و نادان بود و بسیار 

پرستِ خلایق، نردبانی پیش پای آنان نهاد، دهد آری، اما همان سرزیان برد. شیر پاسخ می

ست خام )جبری را کسی ا که باید به کوشش خود از آن بالا رفت؛ پس جبری بودن طمعی

ست که معنای آن بكار بردنِ آن است، ا برد(. هر چه داریم ابزاریاز نردبان بالا نمی

خواجه بیلی به دست که دست از برای کار کردن است و پای از برای رفتن. اگر  اننهمچ

دهد به این معناست که بیل را بگیر و بزن. اگر از این ابزار و معانی غافل نباشی، تو را تو می

گویند که اگر چنین است های برتر خواهند رسانید. نخجیران به شیر چنین پاسخ میبه پله

ای و نتیجهها چنین تدبیرها کردند همه زمانهمه هزاران هزار کس در اینپس چرا این

دهد که حاصل نیاوردند! و نهایت همان درویدند که قسمت بود. پس شیر چنین پاسخ می

آری، ولی جهدهای پیامبران و مؤمنان را هم ببین، که با یاری خدا به نتیجه رسید؛ پس باید 

همچون ایشان اهل جهد بود. جهد هرگز ایستادگی در برابر قضا نیست، بلكه خود حاصِل 

است؛ لعنت بر من اگر بگویم که کسی از جهدِ خویش زیانی کرده است. نیز این  قضا بوده

شوند و جهد را باید در راه عقبی بكار بست نه دنیا. اینجا دیگر نخجیران از گفتگو سیر می

 رود.جریانِ مثنوی به راهِ اصلی خود می

یاری؟ شنیدیم آنچه آوردیم، باید بگوییم که مولوی جبری است یا اخت ةیاینک، بر پا

افتد. در اینجا مولوی که هر دو سو سخنانی گفتند که با سوی مقابلِ خود هیچ سازگار نمی

کرده است! نه شیر است و نه خرگوش؛ وگرنه باید بگوییم که وی خود با خود جدل می

را به معنای دقیق مراد کردیم، چراکه هر سوی این گفتگو، سوی دیگر را خصمی « جدل»

کوشد. وی در اینجا فقط یک راوی هوشمند است که هر دو در اسكاتش میگیرد و می

کند. در ابیاتی که اکنون گزارش کردیم یک نكتة اساسی و جالب توجه سو را گزارش می
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از اختیار ، هست: شیر چون میل دارد که به زور و بازوی خود طعامی فراچنگ آورد

خواهند تدبیری کنند تا جان از چراکه می گویندمی گوید؛ نخجیران اما از جبر و توکلمی

 شكار شیر به در برند.

 گفتگوی رسول روم با عمر .2-3

شود و سخن باز هم بوی جبر دیگر در گفتگوی رسول روم با عمر پدیدار می بارکیماجرا 

 گیرد:می

 در ترررردد هرررر کررره او آشرررفته اسرررت

 ترررا کنرررد محبوسرررش انررردر دو گمررران

 هررم ز حررق ترررجیح یابررد یررک طرررف

 

 حرررق بررره گررروش او معمرررا گفتررره اسرررت 

 آن کرررنم آن گفرررت یرررا خرررود ضرررد آن

 زان دو یررررک را برگزینررررد زان کنررررف
 

 (6414-6411، ابیات 33همان، )

جبریان، و نیز حتی از مسلک  دةیدرنگ ابیاتی داریم از برای دوری جستن از عقو اما بی

وانک عاشق نیست حبس جبر  -صبر کرد لفظ جبرم عشق را بی»اختیار! از این بیت که: 

سوی جان به -گر گشاید دل سر انبان راز »( تا بدانجا که: 6486، بیت 31همان، « )کرد

د و شوتاب میآید عشق بی(. نام جبر که می6438، بیت 38همان، « )تازعرش سازد ترک

 شودگفته نمی راز است و پس افتد تا زبان بگشاید و افشای راز کند. رازی کهبه شورش می

گوید که من قرین است. مولوی می« معیت با حق»که چیست اما هرچه که هست، به 

دار باشد و راز را برملا نكند! حالا راز چیست؟ راز تواند خویشتنعاشقم و عاشق چگونه می

اند اما در حقیقت از آن یا در ظاهر یادآورِ جبری است که عوام قائلهرچه که هست، گو

سادگی خاموش بماند و از این راز هیچ تواند بهکسی که عاشق نباشد می فقطدور است. 

شود که مولوی به رنجی عظیم نگوید. خاموشی برای عاشق ساده نیست. اینجا معلوم می

ا به یاد آن راز انداخت و درونش شعله زبانه کشید افتاده است. از سویی نام جبر آمد و او ر

و چیزی نمانده است که راز بر زبانش بریزد و افشا شود )البته اصلاً اگر چنین رازی به زبان 

)راز نهان دار و  گفتنی باشد(؛ از سوی دیگر اما باید که خویش را بدارد و خموش بماند
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، غزل 6983آنچه جگرسوزه بوَد باز جگرسازه شود: مولوی،  –خمُش ور خمُشی تلخ بوَد 

شود. و راز را همچنان سازد. بر آتشِ درون چیره می. پس رنج را بر خود هموار می(341

شود کند. راز اگر گشوده شود، جان کنده میدارد، گرچه بدان اشاراتی میسربسته نگاه می

: تازعرش سازد ترک یسوجان به -نبان رازآفرین بپیوندد )گر گشاید دل سر اتا به جان

اینكه بگوید که معیت با حق چه  یجا(. پس اینجا مولوی ناگزیر به6438، بیت 38همان، 

هست، تأکید دارد که چه نیست. آن راز هرچه که باشد، هیچ نسبتی با جبرِ مصطلح ندارد. 

در  -ست باشد آن جماد نان چو در سفره»نامد. در بیت می« جبر عامه»وی جبر مصطلح را 

(، کل ماجرای پرتضاِد جبر و اختیار را 6430، بیت 31همان، « )تن مردم شود او روح شاد

جان است. نان هرچه بر سفره بماند به جان کند. نان تا بر سفره است بیبه نان تشبیه می

جبر و  شود، مگر آنكه طعاِم کسی شود که تندرست باشد. آری، برای عامه، همتبدیل نمی

جان است؛ نه روح دارد، نه معنا؛ فقط فریب دارد و هم اختیار، دو سویِ یک مجادلة بی

رنج دارد و اندوه. نصیب عامه از آن تنها تیرگی ست. این هر دو فقط در جاِن والای آن 

؟ اندستیافزای و شادانه خواهد بود. اما عامه کانسانی که طریق عشق را پیموده باشد، روح

؛ خواه اهل درس و بحث بوده باشد و خواه دو بدان معیت نرس پویده بر طریق عشق نهر آنك

 !نه

که آشكارا مولوی را در فراسوی  عنایت کنیمدو بیت دیگر نیز به اکنون نیكوست 

 نشاند:بازی جبر و اختیار می

 ایشررران دیگرررر اسرررت رِاختیرررار و جبررر»

 

 اختیررررار و جبررررر در تررررو بُررررد خیررررال»

 

 «ها گرروهر اسررتصرردفهررا انرردر قطره 
 

 (6481، بیت 31همان، )

 «چررون در ایشرران رفررت شررد نررور جلررال
 

 (6436، بیت )همان

« کرد ما را هست دان پیداست این -کرد حق و کرد ما هر دو ببین »و آنگاه سخن از بیت 

مرتعش را کی پشیمان  -زان پشیمانی که لرزانیدیش »( تا بیت 6433، بیت 38همان، )

رود. اکنون دگرباره قامتِ اختیار است که برخاسته ( پیش می6318، بیت 33)ص « دیدیش
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کند. جبر در ابیات پیشین، یكه و تنها، تا بدانجا که خواسته تاخته است؛ و و خودنمایی می

دی نشان بدهد. لیكن به یاد آوریم که مولوی فقط راویِ این حالا نوبت اختیار است که خو

 دلدادة یكی از این دو سوی.سرداده یا کشاکش پیاپی است، نه 

تا ضعیفی  -گر بحث عقلست این چه عقل آن حیله»رسیم از بیت باری، به ابیاتی می

ز دلیل ا -زانک بینایی که نورش بازغست »( تا بیت 6313، بیت )همان« ره برد آنجا مگر

(. اینجا مولوی دست و دامن از کل این بازی 6361، بیت )همان« چون عصا بس فارغست

شود که خواند. معلوم میگر میکشد و سراسر مجادله را محصول عقل حیلهبیرون می

همه فلسفی از برای آن بوده تا از ضعیفان دستگیری شود؛ ورنه آن-کلامی زةیروایتِ این ست

بحثِ عقلی در پیشگاِه بحثِ جانی، فروغی ندارد و خواستنی نیست و هیچ ارج و قربی 

گرانه تعلقی داشته ندارد؛ آخر چه رسد به آنكه مولوی به یكی از دو جناح آن بحثِ حیله

 !باشد

 ر دفتر دوم و سوم( دیالکتیک جبر و اختیار د3

و اما بعد، دفتر دوم نیز ابیاتی دارد در خطاب به آن مردِ جبری که خسارتی دیده و آن را 

هم گناهی »گذارد تا پاسخگوی انتخاب مختارانة خود نباشد: از بیت به حساب جبر می

 قسمت»( تا بیت 0308، بیت 491همان، « )سبب نبود تغیّر ناگزیربی -کرده باشد آن وزیر 

 (.0399، بیت )همان« سمت خود را فزاید مرد اهلق -خود خود بریدی تو ز جهل 

تاباند اینجا هم ماجرا فقط این است که مولوی نوری از جبهة اختیار بر جبهة جبر می

تا روشن کند که اظهارِ عقیده به جبر، از فریبِ نفس برخاسته است و هرگز اصیل نیست. 

عبادتی که بدون احساس و ادراکِ اختیار باشد؛ از بیت  نقصانِنیز دفتر سوم ابیاتی دارد در 

( تا 9033، بیت 181همان، « )برگشا در اختیار آن دست او -گفت یزدان تو بده بایست او »

 (.9910، بیت 183همان، « )در کف درکش عنان اختیار -آدمی بر خنگ کرمنا سوار »بیت 

 ( دیالکتیک جبر و اختیار در دفتر چهارم4

دوباره سر بر « رستن خروب در گوشة مسجد اقصی»ر و اختیار در دفتر چهارم با قصة جب
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« غژیچو طفلان سوی کژ چون میهم -عاشقا خروب تو آمد کژی »آورد؛ از بیت می

دست او را ورنه  -چون سلاحش هست و عقلش نه ببند »( تا بیت 6938، بیت 339همان، )

خواند به اینكه به (. مولوی در اینجا عاشق را می6491، بیت 331همان، « )آرد صد گزند

اصلاح خود برخیزد و چون ابلیس، خویش را بدین استدلال، جبری نسازد که من اگر کژم 

سازد که ام، آن از من نیست و خواسِت خدا آن بوده است. ابیات آشكار مییا هر چه

پوشند تا به جبر را بر تن میافتند و قبای دروغیِن عقیده آدمیان چگونه به فریبِ نفس می

کنند شان را گردن نگیرند. اینان تزویر دارند؛ دعوی جبر میجُرم خویش بپوشانند و عیوب

اما درونشان هیچ مانند کسی که مجبور و ناچار باشد نیست؛ چراکه در گمراهی با خوشی و 

ود را چون اهل شتابند؛ بر هرچه نفسشان بخواهد خرغبت و نیروی تماِم اختیاِر خویش می

ما، شوند. خطاب ابیات این است که کار میسازند و بر هرچه نه، جبری و بیاختیار می

باید جرم خویش را به گردن گیریم. نباید که جبر را بهانه بیاوریم. باید  ،چون آدم ابوالبشر

 های تزویرآسای نفس را فرو بگذاریم تا هلاک نشویم؛ و باید که از اینکه این زیرکی

توجه است که مولوی کلمة  ستةیعقلِ مكار رهایی بجوییم تا به حیرتِ عشق اندر افتیم. شا

گیرد و نفسانی( بكار می ابلیسی/ را در این ابیات گاهی در معنای منفی )عقلِ بحثی/« عقل»

 عشقی(. الهی/ گاهی در معنای مثبت )عقِل جانی/

 ( دیالکتیک جبر و اختیار در دفتر پنجم5

مر »رسیم. از بیت در دفتر پنجم به گفتگوی مسلمانِ اهلِ اختیار و کافرِ اهلِ جبر میسرانجام 

( تا 0369: 6639همان، « )هین مسلمان شو بباش از مؤمنان -مغی را گفت مردی کای فلان 

، 6010همان، « )که از آن حیران شد آن منطیق مرد -کافر جبری جواب آغاز کرد »بیت 

خواند و سخن تیاری( اکنون مغ )جبری( را به آیین خویش فرا می(. مسلمان )اخ9066بیت 

 رود:سان پیش میبدین

 شوم(.آورم )و اختیاری میجبری: اگر خدا بخواهد ایمان می

 گذارد.خواهد. شیطان نمیخواهد. اما نفس تو نمیاختیاری: خدا می

که تو  طورنیشود! اخواهد اما خواستش محقق نمیجبری: عجب! پس خدا می
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گویی، زورِ نفس و شیطان بیش از عنایتِ خدا بر من بوده، پس طبیعتاً یارِ آن دو می

توانم باشم، نه یارِ خدا! منِ بیچاره چه کنم که مغلوبم؟! لیكن معاذالله از آنچه تو بر خدا می

گویی! درست است که ننگِ مغانم و کافرم ولی نتوانم که بندی! نیک بنگر که چه میمی

ظنی بر خدا برم! چطور ممكن است که ُحكم کسی بر خواستِ خداوند بچربد؟! اگر  چنین

گویم که پس باید وی را بندگی کرد، نه خدای گویی که حكم شیطان غالب است، میمی

را! باید اویی را بندگی کنیم که چیره است، تا مبادا که بر ما خشم گیرد! آری باز هم 

تواند که نمی کسچیشود. در فرمانروایی او هن میگویم که هرچه خدا خواهد همامی

که با آشنا هیچ کاریش نیست و  _خدشه بیاورد. شیطان بر آن درگاه البته سگی بیش نیست 

خواه از درد. پناه جستن به خدا از شر شیطان در حقیقت یعنی حاجتتنها بیگانگان را می

ه بارگاه گشوده شود. اینكه ما خواهد که بر سگِ درگاه بانگی زند تا راهش بخدا می

تواند گوییم از آنجاست که چنین امكانی هست و صاحبِ سگ البته که میمی« اعوذ»

دانی، اما سگ را آرام گرداند. پس خدا بر شیطان چیره است. آخر تو خود را شیر یزدان می

 ای؟!!چگونه مؤمنی هستی که شكارِ این سگ شده

توان حس را منكر شد. خدای از کنیم و نمیحس می اختیاری: ما اختیار را در خود

 یخواهد. آدمی اگر مختار نباشد پس امرونهکسی که مجبور و ناتوان است چیزی نمی

خداوند چه معنایی تواند داشت. مرادم از شیطان و نفس این بود که در ظلم و ستم لابد 

ه تا میلی حادث اختیار نیست، پس چگونه است کاختیاری هست. اگر نفس هیچ صاحب

شتابد؟! اختیارِ آدمی همانا عرصة الهامِ فرشته به نیكی و نیز سوی آن میشود مشتاقانه به

وسوسة دیو به بدی است. تشویق و تنبیه آموزگار هم خود دلیل اختیارِ طفل است. دور و 

سخت نیست: چشم بگشای تا اختیار را درون خود بیابی. شاید بتوانی حواسی چون سمع و 

 کهنیتوانی انكار کرد. در همبصر را موقتاً تعطیل کنی ولی این درکِ وجدانی را نمی

توانی وجدان کنی. وانگهی، خدای عالم نیز گویی چنین کنم یا چنان کنم، اختیار را میمی

نهد و او را اگر سر پیچید کند و بر آنكه اختیاری ندارد باری نمینمی ینابجا هیچ امرونه

اندوزی که -گویی اختیار نیست؛ پس چرا نوبت به سوداگری و سود. تو میدهدسزا نمی
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برسد، اختیار هست و بسیار هم هست؟! چطور است که هنگام نفس و هوا، اختیارِ ده کس 

کنی ای را از تو بگیرد، اختیارِ جنگ میجوشد؟! و چطور اگر کسی حبهدر یک کس می

ت؟! و عذر دوزخت این است که ما را ولیكن هنگام شكر و خدمت هیچ اختیارت نیس

گویی، نه از برای آن است را که می« اللهشاءإن»ده است! این را هم بدان: لفظ اختیار نبو

آن است که کوشش و اخلاص و امید و  ةیکه خود را در کاری تنبل سازی، بلكه ما

ازی. و نیل به هدف س ستةیتر شاتر شود و خود را هرچه بیشتو در کار بیش یگرمپشت

ای نیستی، آن است که کار تنها کارِ خداست و تو کاره« اللهشاءإن»گویی که معنای اگر می

هم  _گیری؟! گردی و نیاز و خواست در پیش نمیپس چرا بر گِرد بندگی نمی

آنكه از بارگاه  یجااست، به یریکه اگر بدانی که گرفت و گیرِ کاری از جانِب وزچنانآن

این است، همچنان که معنای « اللهشاءإن»شوی! معنای گرد او گردان می و بگریزی برا

امید و پرکاریِ تو  ةیاین باید ما _نیز این است که هر چه بكاری همان بدروی « جف القلم»

 آسایی.گردد، نه سستی و تن

ی را گزارش کرده است. او پاسخِ کافرِ جبر جانیباری، مولوی گفتگو را فقط تا هم

گوید که کافر چنان پاسخی داد که مسلمان را حیران ساخت. یعنی کند؛ و تنها مینقل نمی

شود که موضع اختیار نیز چندان استوار و سنجیده نیست که موضع نهایِی مولوی معلوم می

 باشد:

 کرررافرِ جبرررری جرررواب آغررراز کررررد

 لیررک گررر مررن آن جوابررات و سررؤال

 مانهررررا هسررررتتررررر گفتنیزان مهم

 

 از آن حیررران شررد آن منطیررق مرررد کرره 

 جملررره را گرررویم بمرررانم زیرررن مقرررال

 کررره بررردان فهرررم ترررو بِررره یابرررد نشررران
 

 (9066-9069، ابیات 6010)ص 

 تا این بیت که:

 حیرررت آن مرغسررت خاموشررت کنررد

 

 بر نهد سرردیگ و پرر جوشرت کنرد 
 

 (9036، بیت 6014)ص 
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حیرت و خاموشی به پایان  نقطةسخن را در مولوی تأمل است که  ستةیشاجالب توجه و 

اما پیش از آنكه  ؛ها برسدتا به دیگر گفتنی کندپاره میگفتگو را  اینجا رشتة برد. ویمی

هایی دیگر پی گیرد، ماجرای جبر و اختیار را ترک گوید و جریانِ کلیِ مثنوی را با داستان

جا که مولوی را همان گوییم تا سخنها را بازمیکه آن داردبه چندین مطلبِ دقیق اشاراتی 

 پایان داد، پایان دهیم:

تر و بهتر دستگیر و هایی که بیشگفتنی - تر از جبر و اختیارهایی هست مهم( گفتنییکم

 راهنمای آدمی در طریقِ معرفت است؛

( آنچه تاکنون از جبر و اختیار گفتم، مشتی بود نمونة خروار که درنگ در آن برای دوم

 افی است؛آشكارگیِ کل مطلب ک

پاسخی برای  سوکی( این مناقشة اختیاری و جبری را پایانی نیست، زیرا که همواره سوم

سوی دیگر دارد، وگرنه مذهب اهل اختیار یا مذهب اهل جبر تاکنون از روزگاران برافتاده 

 بود! که البته هرگز برنیفتاده و نخواهد افتاد.

برپا باشد، پس هم در فكرِ جبریون و هم  متتا قیاخواهد که این مناقشه ( تقدیر میچهارم

 یدهد تا آتشِ کار از هیچ سو، بهایی تازه پرورش میدر فكرِ اختیاریون، نو به نو، دلیل

 هیزم نشود؛

( این تقدیر را عزت و جلالِ مخزنِ غیب مقدّر فرمود تا که آن راِز مگوی پوشیده پنجم

 بماند؛

اند تا مقلدان در هر دو طرف حیران دیر کرده( مناقشة جبریون و اختیاریون را تقششم

 شوند؛

 های هر دو طرف از وسواس و وسوسة عقل است؛ها و جوابگویی( دوامِ ستیزههفتم

جویِ پُروسوسه البته تنها عقلِ موجود نیست، بلكه عقولی ورای آن ( این عقلِ ستیزههشتم

 هست؛

 برتر از آن خواهی یافت؛ ها عقلِ( اگر این عقل را در عشقِ خداوندِ صمد ببازی، صدنهم

( شاید که، و امید است که، و باشد که حیرانیِ مقلدان در هر دو سوی مناقشه، دهم
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ای فراهم کند از برای وداع با چنین عقلی و سلام به چنان عشقی که تنها پوزبنِد زمینه

عشق کند، چه رسد به آنكه مناقشه ورزد؛ وسوسة عقل است؛ عاشق از سخن پرهیز می

 وادیِ حیرت است و خاموشی.

 سخن بهرة .6

، تفسیری به دست داده شد که در آن ههای دهگانآمد، خاصه آن نكته گفته آنچه ةیبر پا

مولوی نه جبری است و نه اختیاری، و بنیاِد اندیشه به آن دو را بیرون از مشیِ عاشقانه و 

، آنچه را که قاطبة رونیگیرد. ازاخود و درخور مشغلة فیلسوفان و متكلمان می مانةیحك

که آری جبری ست، یا اختیاری ست، یا گاهی  -اند مولوی گفته ارِیمفسران از جبر و اخت

 -ویژه بیتی را به -ای را افزاییم که نباید تكهدانیم. نیز مینادرست می -این و گاهی آن 

چه کوتاه و چه بلنِد خود خواند و دریافت؛ بلكه باید که سراسِر مثنوی  نةیا زمجدا از بافتار ی

ای رسید یا نرسید. تفسیری که همه به نكتهرا برای آن خواسته کاوید و آنگاه میانِ آن

گامی نگیریم، و دچار تناقض و سست یسادگالدین را بهگذشت، بر آن پایه سپرد که جلال

ان یكپارچگیِ سره و موزونی را در گفتار او یافت؛ هرچند، با توبجوییم که چگونه می

کوتاه که در گفتاِر دیگران یافته است.  _یابد ترک این نگاه، تفسیر البته راهی دیگر می

فرا بگذراند، نه و  گوید تا از این هر دو فرا بگذردمولوی از جبر و از اختیار می سخن آنكه

 .اندازد و فرو شان فرو افتدآنكه در یكی

 تعارض منافع

 تعارض منافع وجود ندارد.
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