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Abstract2
The present study is a comparative survey on
the concept of the theological determinism and
free will in SeyedAbdolrahimTavegozi, Malawi
Kurd,
(1555-1011)
and
MoulanaJalaluddinMohammad Balkhi's (111175) thoughts. Malawi Kurd has considered the
concept of theological determinism and free
will in his collections and he has respected and
recognized AbolhassanAsh'ari's ideas and
thoughts regarding these issues, although
Malawi kurds' considerations have been
expressed a bit different from those in Ash'ari's
principles. On the other hand, JalaluddinBalkhi
has pointed to the issue of free will and
determinism in more than seventy pieces of
prose in his Masnavi, though his states are less
theological than Malawi Kurd. This research
aims at studying the free will and determinism
in these two poets’ prose in which both believe
in the right of free will for human beings. The
difference is that Malawi Kurd's manner is
theological and his way of thinking and
reasoning cannot be placed outside the rules and
regulations of traditional theology. On the other
hand, JalaluddinBalkhi's is a master in this
contemplation, so his reasoning is a bit different
when the issue is free will and determinism. He
has divided the free will into two categories:
acceptable and blameworthy. In his book, the
former is called a mystical determinism
(accompany with God and accepting his
determining decree) which is acceptable and
praised and the latter is considered as an
indecent public determinism. In addition,
JalaluddinBalkhi has admired Ash'ari's point of
view in some points. This research is conducted
based on analytical-descriptive method, using
the resources found in libraries.
Keywords: Fate, determinism and free will,
the Rumi, Malawi Kurd, Ash'ari theology.
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چکیده

پژوهش پيش رو درباار سئاۀ ک میساب جوار و ار ياار ا
دیدگاه سيد عودالرحيم تاوهگاز ی سهارزر باو سزلازی مارد
) و سزالنااا جاایلالاادیم سدمااد ب ااب. ق1911ااا1555(
 سزلزی مرد در سنظزسوهای میسب رزد.) است. ق075ا010(
بوتفصيل بو سواحث میسب و ا جم او سئاۀ ک جوار و ار ياار
پردار و و تیش سبمند ایام سئاۀ و را در سدادود اف اار و
اندیهوهای ابزالدئم اشعری و الو و تاا حادودی س فااوا باا
 سزالنا جیلالدیم ب اب نياد در.روی رد و روش او بيان مند
سثنزی در حدود هف اد جا س ناسب با سزقعيت بو سئۀ ک جور و
 اشااراا سزالناا باو جوار و ار ياار.ار يار اشاره داش و است
.برریف سزلزی مرد و س مان دیگر مم ر جنوک میسب دارد
ن يجوای مو ا ایم پژوهش حاصل سبشزد ایم است مو هر
دو قائ ند بو ار يار آدسب در انجام اعمال باا ایام تفااوا ماو
ًسهرب سزلزی مرد بارای حال سئاۀ ک جوار و ار ياار مااسی
میسب است و اس داللهایب مو برای آن ارائو سبدهاد راار
ا قزاعد و ضزابط میم سن ب نيئت اسا سزالناا جایلالادیم
ًبااا وجاازد اشاارافب مااو باار سواحااث ایاام ع اام دارد الوااا
اس داللهایب دیگر برای ار يار داش م انئان در انجاام اعماال
- الو و همانطزر مو در سقالو آسده سزالنا جیل.ارائو داده است
 او.الدیم جور را بو سمدوح و سذسزم تقئيمبندی مرده اسات
جور عارفانو (= سعيت با حق و جواری او) را جوار سمادوح و
 بو عایوه در جاایب هام باو.جور عاسّو را سذسزم دانئ و است
.سفرزم مئب اشعری اشاره مرده و آن را پئندیده است
ایم پژوهش با روش تد ي ب ا تزصيفب با اس فاده ا سنااب
.م اب انوای انجام شده است
 قضا و قدر جوار و ار ياار سزلازی مارد:واژگان کلیدی
سزالنا جیلالدیم مئب میم اشعری
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.  اس ادیار دانهگاه آ اد اسیسب واحد سنند.1
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مقدمه

آیاتب هم مو در قرآن راج باو جوار و ار ياار آساده

جور و ار يار ی ب ا سرمتریم د د اوهاای بهار ا

وق ب بو صزرا سجدا و جدا ا هم بررسب سبشزند گاه

عاسب و عالم ا ا گذش وهای دور تا دنيای ساسات« .آیاا

جور را ثابت سبمنند و گاه ار يار را .اسا وق اب در مناار

بهر در اعمال و افعالب مو انجام سبدهد سجوزر است یا

هم و در سياق عوارا و آیاا دیگار باو بررساب آنهاا

س ار؟» ا اساسبتریم پرسشهاای بنياادیم آدسياان در

سبپردا یم نرای اً بو ن يجک قابل قوازل دسات سابیاابيم.

طزل تاریخ است .هار پاسا ب ماو باو پرساش جوار و

آیاا ویل نمزنک آیاتب است مو سبگزیاد افعاال انئاان

ار يار داده شزد سئ ماً بر رف ار ش صب و س زک عم ب

برای او سقدر شده است:

سا تأثير سئ قيم رزاهاد نرااد .ا ایام رو باا نظاری باو

و م تش ؤونَ اِلّ اَن يش َ اللّهُ َبُّ الع لمين (ت ازیر/

یادگاران ف اری و ووقاب س تهاا در گذشا و و حاال

)53؛و حال آن و نمبتزانيد ب زاهيد جد چيدهاایب

درسبیابيم مو مم ر شاعر و نزیئنده و سدققب در حز

را مو رداوند جرانيان ب زاهد.

ع زم انئانب بوویژه ف ئفو و مایم وجازد دارد ماو باو
سئۀ ک جور و ار يار نپردار و باشد.
با این و آدسب رزد را س ار سبداند اسا دالی ب باعاث
سبشزد مو بررب ا انئانها بو جور گرایش پيادا منناد:

ولو ش اهللُ لَجَعَلَهُم اُمۀً واحدرًً ولِِدن يُدرُِمُ مدن
يشآ ُ في حمتِدهِ و( ...شازری)0 /؛اگار رادا ساب-
رزاست همک سردسان را یک دیم و یک آیيم ساب-

اگر انئان در افعال رزد سئ قل باشاد پام سزجازدی

مرد .اسا ردا هر مو را ب زاهد رق رحمات رازد

ریق و ببنيا ا آفریدگار رزاهد بزد و ایم با تزحياد

سبمند.

افعالب سنافااا دارد و سااابق روایات سهارزر القدر یة

يامُّ اهللُ من يش ُ و يهري من يشد ُ (سادثر)91 /؛

مجوس هذه االمة (سئ م ب ب اری  )151 :1909نازعب

رداوند هر مئب را مو ب زاهد گمراه سبمند و هر

دوگانوپرس ب سدئزب سبشزد .ع ام قادیم الراب هام

مئب را ب زاهد هدایت سبمند.

برای گروهب دس اوید اع قاد بو جور شاده اسات بادیم
سعنا مو آنچو در ع م قدیم ردا گذش و بدان ح م مرده
(= قضا) و آنچو ح م فرسزده تدریجاً در ظرف سان و
س ان وقزع سابیاباد (= قادر) .ی اب دیگار ا عزاسال
گاارایش بااو جواار سزفااق نواازدن انئااان در بررااب ا
فعاليتهایش است .ایم گااهب باو سقصازد نرسايدن و
ناماسب سزجب ایم پندار شده مو دانش و مزشش انئان
تأثيری در رزشو ب حياتش ندارد .عاسل دیگار اع قااد
بو جور ریهو در سياست ح زستهای رزدماساو دارد.
ایم نزع ح زستها در طزل تاریخ ظ م و س م رازد را
ا ایم طریق تزجيو سبمردناد و ساردم را باو تئا يم و
انقياد وادار سبنمزدند و وانمزد سبمردند مو ایم تقادیر

مَن يَشَإِ اهللُ يُالِله و مَن يَشَأْ يَجْعَلْه للي صداطٍ مسدتقيمٍ
(انعام)93 /؛ رداوند هر مو را ب زاهد گمراه سبسا د و
هر مو را ب زاهد بر جاد سئ قيم قرار سبدهد)1( .
در سقابل ایم آیاا تعداد فراوانب آیاا سبیاابيم ماو
بو بيان آ ادی انئان در افعال رزیش و این و رزد فاعل
آنهاست سبپردا د و آن را اثواا سبمناد سانناد آیااا
ویل:

فَمَن ش فليُؤْمِنْ و مَن ش َ فَليَِْفُددْ (مرا)53 //؛
پم مئب مو سبرزاهد سؤسم سبشزد و مئاب ماو
سبرزاهد مافر.
اولئك اصح بُ الجنّۀِ ُ لرين فيه جزا ً بمد اد اوا

و سرنزشت آنها و قضای الرب است .و ال مددَّ لقاد

يعملون (احقااف)11 /؛ آناان یااران جرانم هئا ند.

اهلل (ر.ک .رمنب 12 :1977ا.)17

برای ابد در آن سبسانناد و ایام سادایب اسات ماو
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س ناسب با اعمال آنان است.
جزا ً بم ا اوا يعملون (واقعو)51 /؛ سادایب اسات
مو س ناسب با اعمال آنان است.
فلياحِوا قليلًد وَ لْيَُِْْدوا اريددًا جدزا ً بمد اد اوا

سزالنا جیلالدیم سدمد ب ب نيد در سثنزی ا س زن
اسیسب تأثير فراواناب پذیرف او اسات سئاائل میسب ا
ف ئفب را با لاافات راصاب در آثاار رازد پروراناده و
اشاراا شاعرانو و گاه س ماناو باو آن سواحاث داشا و
است .در ایم راباو نيد آثاری بو رشا ک تدریار درآساده

يَِسِْون (تزبو)05 /؛ پم مم ر سبرندناد و بيها ر

است .در ایم پژوهش عمدهتریم پرسش ایم اسات ماو

گریو سبمنند .و ایم سدایب است سناسب آنچاو باو

چو تفاوا و احياناً شاواه ب در سئاۀ ک میساب جوار و

دست سبآورند.

ار يار هم در روش ارائو و هام در ن يجاک آن سياان دو

فألدضوا لنهم إاّهُم جسٌ و مأواهم جهدنمُ جدزا ً
بم ا اوا يِسْون (تزبو .)32 /ا آنان دوری منيد ریارا
آنان نجم هئ ند و جایهان دو خ است و سدایب است
سناسب آنچو بو دست سبآورند)5( .
در بررب ا سناب آسده است ماو ن ئا يم مئاب ماو
دربار تفزیض س م گفت سردی ا عراق بو نام سزسم
بزد .او اب دا سئيدب بزد و بعادها سئا مان شاد .سعواد
جرنب عقياد رازد را ا او و ايین دسهاقب آن را ا
سعود گرفت (بدوی  .)150/1 :1979الو و تردیدی وجزد

شاعر عارف وجزد دارد.
گرچو ایام سزضازع ا سواحاث درا داسام و پرشازر
ف ئفب ا میسب است اسا سقصزد نگارنده بو هيچ وجاو
ت رار دوبار آن بدثها نيئت ب او ضامم اشااره باو
سابقک تاری ب ایم سئۀ و در دنيای اسیم با ت يو بر نظار
س مان و فرقوها و ند وهای میسب تیش سبشزد مو
رأی و نظر سزلزی مرد و سزالنا جیلالدیم هم روشام
شده و بو تاويق و بارآورد آنهاا در ن يجاوگيری اشااره
شزد.

ندارد مو چو ارتواطب بدیم ش ل راجا باو سزسام و
آوردن اف ار میسب رزد بو دنيای اسایم وجازد داشا و

پیشینه تحقیق

باشد یا رير سئاۀ ک جوار و ار ياار یاا قضاا و قادر ا

بئيار بو ار صار در باب سابقک پژوهش گف و سبشازد

سواحث سئ م میم اسیسب سبشد .و سگر سبشزد با آن

مو پيش ا آن و م اابب ار صاصاب باو سئاائل میساب

همو آیاا راج بو اثوااا جوار و ار ياار ایام سئاۀ و

سثنزی سزلزی نگاشا و شازد شاروح گزنااگزن سثنازی

سئ زا سبساند و بدث و نظری در سزرد آن نمبشد؟

بدون تردید دربار دیادگاههای میساب سزلازی باوویژه

فرهنااو و سعااارف دینااب و ف ئاافو و ماایم باار ادب

جور و ار يار نظریاتب ارائو دادهاند .آقای ج يل سهيدی

اسیسب تأثير فراوانب نراده است .شااعران و عارفاان در

نيااد در رسااالک دم ااری راازد در باااب «ماایم در ماایم

آثار رزد الواً بو دو ش ل بو ایم سئائل پردار واند)1 :

سزلزی» سعب مردهاناد دیادگاههای میساب سزلازی را

گاااهب در البااوالی آثااار راازد اشاااراا و ت ميداااا و

بررسب منند .آقای سدمادع ب رالادیان هام در رساالک

اق واساتب ا ع ازم دیناب ا اسایسب دیاده سابشازد و

دم ری رزد نظری دیگر بو نظرگاههای میساب سزلازی

فرارزر سقام و سقصزد گزینده ساالوب دیده سبشازد)5 .

اندار ند .آقای سدمدسردی رمنب م ابب ار صاصاً دربار

و گاه شاعر سنظزسوای را بو طزر ماسل بو آن ار صاا

جواار و ار يااار در سثناازی نزش ا ند مااو در ناازع راازد

داده و بوعنزان نزعب ادباب (= ادب تع يماب) باو تماام

ار شمند و سفيد است .بو عیوه ریممزب در سر ناب

وایای آن ع م پردار و است .هم در ادب فارسب و هم

همایب در سزلزی چو سبگزید و مریم سانب در سينااگر

در ادب مردی نمزنوهاایب دیاده سابشازد .در ادبيااا

عهق هر یک اشاراا رزبب بو سئاائل میساب سزلازی

مردی سزلزی مرد سو سنظزساو باو بانهاای ماردی و

داش واند .اسا دربار سزلزی مرد اولايم مئاانب ماو بار

فارسب و عربب در ع م میم سروده است (.)9

روی آثار او بو تدقيق پردار ند اسيم فيضاب بياو (در
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بزدند .گزران هم (1311ا 1305م ).شيف و و دلورد شعر

قول ا ابزالدئم اشعری دربار جور و ار يار دو گروه

سزلزی مرد بازده .او سقااالتب در سازرد شاعر هازراسب

افراطب و تفریاب وجزد داش ند .جوریو مئانب بزدند مو

سزلزی مرد سبنزیئد و رزد نيد در اشاعارش بوشادا

سع قد بو ر ق افعال تزسط ردا بزدند و مم ریم ار ياار

س أثر ا شعر اوست .اس اد عیءالادیم ساجادی نياد در

و آ ادیای برای انئان قائل نوزدند .گف و شده است ماو

سيژوی ئودهباب مازردی ب هاب را باو نادگب و شاعر

جعد بم درهم ن ئ يم سنو بنای جور را نراد .او اف ار

و

جورگرایانک رزد را با واساو ا لوياد بام اعاثم یرازدی

سهرزر مرد سی عودال ریم سدرس باا چااو و ان هاار

فراگرف و است (احمدیان  .)92 :1901اف اار جعاد باو

آثار سزلزی مرد گام بدرگب در راه نده مردن ندگب و

شاگردش جرم بم صفزان رسيد .جرم هم با تو يغب ماو

شعر سزلزی مرد برداشت .دم ر سارف رو نودار نياد در

مرد هزادارانب پيدا مرد و بو جرميو (= جوریو) سهارزر

سجمزعک چند ج دی سيژوی ئودهبب مزردی بو ندگب و

شدند .جرم در سال  150ق .مه و شد (اشعری :1905

شعر سزلزی مرد همت گماش و است .همچنيم ع ب عمر

 .)17در سقابل جوریو قدریو بزدند .آنان سع قد بزدند مو

قرهدا ب رسالک سزلزی و طويعت را چاو و سن هر مارده

بندگان رالق افعال رزدند و مفر و سعصيت را بو تقدیر

و با بانب شاعرانو بو اشعار سزلزی سبپردا د و شاعر او

ردا نمبدانند (جرجانب .)37 :5110

سزلزی مارد ار صاا

داده اسات .دانهامند بادر

را سبس اید .دم ر انزر قادر سدمد نيد افدون بر سقااالتب

با ظرزر اشعری سئۀ ک جور و ار يار فصل دیگری باو

مو در سزرد سزلزی مرد نزش و است م اب ار شامندی

رزد گرفت .او هم در م اب االبانو و هم در م اب سرام

بو نام دلياا شاعر بدر

مرد سزلزی را بوعنزان رسالک

ال م

بو سئۀ ک جور و ار يار پردار و و دالیال نق اب و

دم ری رزد نزشا و و آن را چااو و سن هار مارد (.)1

عق ب رازد را راجا باو نظریاک رازد ارائاو داده و باو

سدمد سی مریم نيد با چاو م اب س صر سزلزی مارد؛

اش االا و ایراداا اح مالب هم پاسخ داده است .او در

ندگب و آثار ( )2بو لزن دیگر بو سزلزیشناساب مماک

سانب ظرزر مرد مو سجادالا و سواحثاا میسب قدریاو

مرد .همچنيم شایئ و است بو منفرانمها و همایشهای

و جوریو بو سن را درجک رزد رسيده بزد .اشعری باا هار

گزناااگزنب مااو در مردس ا ان عااراق و ایااران گاااهب در

دو گروه جوریو و قدریو س الفت رزد را ابارا مارد .ا

بدرگداشاات سزلاازی گذاشاا و ساابشاازد اشاااره ماارد.

نظر او ایم دو دیدگاه راج باو افعاال آدساب افراطاب و

سدمدع ب رالدیان نيد در هماایش بايمالم اب ادبيااا

تفریاب است .نظریوای مو او بو دنوال آن سبگهت حد

مردیِ دانهگاه مردسا ان باو ساال  1903ش .در شاش

وسط آنها بزد .ا ایم رو در جئا جزهایب ماو داشات

صفدو فررستوار بو تماسب سئائل میسب سزلزی مارد

نظریک مئاب را سناساب باا سياناک دو نظریاک افراطاب و

پردار و است .نزیئند ایم پژوهش نيد در ساال 1931

تفریاب جوریو و قدریو ارائو مرد .او بوصاراحت اعایم

پژوههب بر روی آثار میسب سزلزی مرد انجام داد و آن

مرد مو ردا رالق (= سودع) همو چيد اسات و بنادگان

را در قالب م ابب بو سال  1931با نام اندیهوهای میسب

هم ماسب هئ ند (اشعری 03 :1322؛ نيد همز :1331

سزلزی مرد چاو و سن هر نمزده است .بو هر صزرا با

 .)59در ن يجو نظریک مئب ماو پيها ر در م ااب الفقاو

نظری بو پژوهشهای گزناگزن در سزرد سزلزی درساب-

االمور اسام ابزحنيفو گذرا ساارح شاده بازد (ابزحنيفاو

یابيم مو بيها ر تدقيقااا بار روی دیازان هازراسب او

 )03 :1332ایم بار بو وساي ک اشاعری و پياروان او باو

انجام شده و تزجو مم ری بو اندیهاوهاای میساب او و

صزرا سوئزطب سارح شد .باقینب نيد مو فاص ک سانب

تاويق با شاعران و عارفان در بانهای دیگر شده است.

اندمب با اشعری دارد همان نظریااا اشاعری را ت ارار
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سبمند و بو بئط و تزضيح آنها سبپاردا د .او پام ا

بندگان آفرید ردا نيئات ب او آفریاد رازد بنادگان

ارائک ادلک نق ب و عق ب رزد سونب بر ر ق افعاال تزساط

است و اگر افعال بندگان آفرید ردا باشد آنان شایئا ک

ردا و مئب آنها تزسط انئان (باقینب )911 :1307

سدح و وم و ثزاب و عقاب نيئ ند و نيد اگر همک افعاال

 /قضا و قدر هم اشاره سبمند و ت زیدااً

بندگان بو قضای رداوند باشد سئ دم آن است ماو باو

بو سعنای «سقضب» اشاراتب دارد (همان .)912 :دالب نيد

همک آنها راضب باشيد ح ب بو مفر و الدااد در حاالب

در آثار رزد همان نظریاا را بيان سبمند .او جور سا ق

مو رضا بو مفر مفر است (عودالجوار ببتا .)225 :اساسيو

و ار يار سا ق را سردود سبشمارد و اعمال آدسب را باو

هم قائل بو ار يارند و نظریاک مئاب اشااعره را نماب-

دو دس ک اضاراری (= جوری) و ار ياری تقئيم سبمند

پذیرند .عیسو ح ب در ایم سزرد سبگزید :مارهایب ماو

( دالب  .)510 :1901تف ا انب نيد دالی اب بار پيهاينيان

ا بنده سر سب ناد و صافاا آن و مئاب ماو اشااعره

سبافداید و سبگزید :فعل بندگان سم ام اسات و هار

گف واند همگب با قدرا و ار يار بنده صزرا سبگيرد.

سم نب هام سقادر اسات پام فعال بناده هام سقادور

و انئان در مارهایش سجوزر نيئت ب و سبتزاند ماری

رداست .و اگر فعل عواد را باو بنادگان نئاوت دهايم

را انجام دهد و سبتزاند ترک مند (ح ب .)115 :1902

بو وجزه س

اج ماع دو سؤثر پيش رزاهد آسد مو سدال است .دليال

برای بررسب و واماوی سئۀ ک جور و ار يار ا دیدگاه

دیگر این و :اگر انئان رالق افعال رزد بزد الجارم باو

دو شاعر اب دا بو بررسب آن ا دیدگاه سزلزی مرد ساب-

جدئياا آن آگاه سببزد در حالب مو در حقيقت انئاان

پردا یم و سپم دیدگاه سزالنا جیلالدیم را نيد بررسب

چنيم ع مب باو اعماال رازد نادارد (تف اا انب :1307

مرده و در ن يجوگيری بئيار گذرا و س صر بو تاويق و

 .)531او سبگزید :س م سا حق است و همان است مو

برآورد آن نظریاا سبپردا یم.

ائمک دیم گف واناد :ال جوار و ال تفازیض بال أسار بايم
االسریم (همان .)509 :ایم اسرٌ بيم االسریم ماو در واقا

مولوی کرد و مسئلۀ جبر و اختیار

در س ب اشعری ا آن بو مئب تعوير سبشزد سفرزسب

تعریف قضا و قدر

ا فعل انئانب است مو بار اسااس آن فعال آدسياان در

سزلزیِ مرد سئۀ ک جور و ار يار را در بدث ا قضا و

عيم آن و بو رزد نئوت داده سبشزد و ار يار و ت ي/

قدر بوتفصيل سزرد بررسب قرار سبدهد .او در هار ساو

ایهان را سزجو سبسا د آفرید رداست .اشعری آدساب

سنظزسک میسب رزد بو سئاۀ ک جوار و ار ياار پردار او

را س ئب اعمال رزیش بو شمار سبآورد .عادا رادا

است .در آ ا بو تعری /قضا و قدر اشاره سبمند .او دو

چنيم جاری شده است مو در بنده قدرا و ار ياری بو

تعری /ا قضا ارائو سبدهد مو سرآ ا بدثهای اص ب

وجزد آورده اسات ماو اگار ساانعب نواشاد آن فعال را

و جدی وی در سئۀ ک جور و ار يار سبشزد .در سنظزسک

هم سان با آن قدرا و ار يار بو وجزد سبآورد .بنابرایم

عقيدة المرضیة ( )0قضا و قدر را ایمگزنو تعری /سب-

فعل بندگان آفرید رداست اسا انئان آن را مئب ساب-

مند :قضا عوارا است ا اراده و رزاست ا لب رداوند

مند .سنظزر ا مئب هم سان بزدن فعل بنده با قدرا و

در ارتواط با اشيا آنگزنو ماو در ا ل هئا ند .قادر نياد

اراد حق تعالب است بادون آن او انئاان رازد در باو

ایجاد و ر ق هر یک ا آفریدهها در سان سعايم اسات

وجزد آسدن آن درال ب داش و باشد و ب او فقاط سدال

(سزلزی مرد 071 :1300؛ همز .)229 :1375

دریافت آن فعل است (ایجب .)911/9 :1337

در ابياتب مو سزلزی قضا و قدر را تعری /سبمند تعریا/

سع دلو برریف اشاعره آدسب را در انجام تماسب اعمال

دیگری نيد ا ایم دو اصایح پرسناقهو ارائو سبدهاد ماو در

و افعال س ار سبدانند .قاضب عودالجوار بو عنزان ی اب

واق اساس اندیهوهای او را دربار جور و ار ياار رقام ساب-

ا دانهمندان سع دلب بوصراحت اعیم سبمند مو اعمال

ند .ا نظر او قضا بو سعنب ع م الرب است:

 ........................................... 01دو فصلنامه ادبنامه تطبیقی ،سال اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان0131
یا قضا :ع م الدق عدّ و جلّ
اوّالً بذی األشيا فب األ ل
(همز )071 :1300
ترجمو :قضا عوارا ا ع م رداوند بو هماک اشايا در
ا ل است.
در بيت بعد هم قادر را ایجااد اشايا در وقات سعايّم
س ناسب با قضا (= ع م الرب) در عالم شرادا سابداناد
(همانجا).

أو

لمحۀٍ

أو

لفتۀٍ

لن ظدٍ

أو

ُطدًٍ

أو

فلتۀٍ

لخ طدٍ

اال

مح طَ

للمهِ

فأحصيت

و فصّلت في زبدٍ و استقصيت
(سزلزی مرد )221 :1375
ترجمو :همو چيد مزچک و بدر در لزح المدفازظ
یا ام ال اب نزش و شده و ع م الرب بر آن سديط اسات.
ع م الرب بر همو چيد در عالم سم ناا مو رزرشيد بار
آن سبتابد ا دانک رردل و وره گرف و تا نگاههای نراانب

علم الهی و ارتباط آن با جبر و اختیار
ارتواط ع م الرب بو سئاۀ ک قضاا و قادر و در نرایات
جور و ار يار سرمتریم س نب است مو سزلازی در هار
سو سنظزسک رزد بيان سبمناد .سزلازی در واقا سئاۀ ک
جدالبرانگيد جور و ار يار را با اسا فاده ا ع ام سا اق
الرب حل سبمند ( .)7بو هميم دليل در آ ا ع م الراب
را تعری /سبمند :هر چيدی بدر یا مزچک در دف ار
قضای الرب (= ع م) نزش و شده ا دانک رردل گرف و تا
رزاطری مو در دل رفات و آسادسبمناد همگاب در «ام
ال اب و لزح المدفزظ» ثوت شده و ع م رداوندی بار
آن سديط است:
سا ورَّ لو ال زنُ بالمرّ
حوو ورّ
ح ب رردلٍ
فب امِّ ال اب فب لزح سدفزظ
فب الع م المديط م را س دزظ
(همان)077 :
ترجمو :هيچ ورهای ا داناک راردل و وراا دیگار در
هئ ب وجزد ندارد سگار این او در ام ال ااب یاا لازح
المدفزظ (= ع م الرب)هئت.
في َّفتي حِم القا
ام

صغيدٍ

و

و القر

اْيدٍ

لليه

حتي

ُدَّلٍ

برای انجام هر فع ب قدرا و ارادهای نيا اسات .باو
هميم دليل سزلزی در بدث ا صفت ع ام باو صافت
اراده و قدرا نيد سبپردا د .او سابگزیاد قادرا تااب
اراده است و اراده هم تاب ع م .هر چيدی ماو ع ام باو
وجزد آن تع ق پيدا مند اراده نيد بدان تع ق سابیاباد و
بیفاص و بدون ت  /بو وجزد سبآید:
ارادا شد سزم سعنيش رزاهش
چو رزاهش رزاههب ببنقص و ماهش
آسد بب ت /
بو ع مش تاب
و آن رزاهش سرادش بب ت /
(همز )02 :1332
قدرا بوعنزان چرارسيم صفت ا صفاا واا عاسل
سزجزداا اسات .هماانطزر ماو اراده تااب ع ام بازد
قدرا نيد تاب اراده است .قادرا رادا باو سقادوراا
تع ق سببندد و سزجزداا آفریده سبشازند .سزلازی در
اینجا نظر فیسفو را رد سبمند مو سابگزیناد :رداوناد
برای بو وجزد آوردن سم ناا ساد اوليک قدیمبای نيا
دارد (همز  .)515 :1300همچنيم بو رد نظریک فیسافو
و بئياری ا ح ما سبپردا د مو سبگف ند :اوليم چيادی

مستطدٍ

مو رداوند آفریاد عقال اوّل ( )0بازد و عاالم مثارا
سنوعث ا عقل اول جاسک هئ ب بر رازد پزشايد .او باو

ذ ًٍ

تصریح بياان سابدارد ماو رادا هئا ب را ا عادم (=
نيئ ب) بو عرصک وجزد (= هئ ب) آورد:

فليس م شمسُ الوجوَِّ ذ ّت
و

و سيل بو یميم و یئار و راراا ق ب و جاان سدايط
است و در ع م او و ام ال اب سزجزد است.
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بالجم ک ال ل سم المزجزد

ترجمو :قدرا ردا ساابق اراد اوست همانطزر ماو

المعوزد

با ع م سديط او همو چيد دانئ نب است .قدرا ردا در

يرنا

هنگام ایجاد س ناسب با ع م الرب در لزح المدفزظ پم

اعمّ فاح م بمقزل ريرنا

ا تع ق بئ م قدرا او باو اق ضاای ح مات بالغاو باو

سئ ند

ل الق

فعندنا بدءً

و عند

(همز )210 :1375
ترجمو :ریصو هماک سزجازداا وابئا و باو راالق
سعوزد هئ ند .ندد سا ردا همو چيد را ا عدم آفریده اسا
ير سا ا فیسفو و سع دلو آن را بو گزناک دیگاری بياان
سبمنند .پم نظر مم تا بر ریم قزل را برگدینب.
اسا این و گف و سبشزد قدرا تاب اراده اسات و اراده
هم تاب ع م بدیم سعنب است مو همانگزناو ماو ع ام
ردا ماشا /المم نااا اسات اراد او نياد تااب اراد

آفریدهها تع ق سببندد و هر چيدی را در وقت سعيم باو
دریای هئ ب سبآورد.
خالقیّت خدا
براساس نظر سزلزی (در عقيدة المرضیة) ردا رالق و
آفرینند همو چيد است .رزب و بد حئم و قوح ناف
و سضر رير و شر مفر و ایمان طاعت و عصيان همو
و همو آفرید اوست (.)077 :1300
حصد الوجوبِ ا ن مقتا ه

آدسيان است .یعنب تا وق اب انئاانها اراده ن نناد و بار

أن ليس ُ لق السوي ،سواه

انجام فع ب تصميم نگيرند رداوند هم اراد آن را نمب-
مند .بنابرایم انئان در انجام افعال رزد س اار اسات و
نو سجوزر.
سودأ ان هاف بزدن ع م ردا بدیم سعنب است مو ع م
ردا ماش /است نو سزجاب و تااب سع زسااا اسات.
یعنب رداوند سبداند مو آدسياان باا رزاسات و اراده و
ار يار رزد اعمال و افعال رزد را انجام سبدهناد .ع ام
ردا ا آن حيث مو قائم بو واا است ع ام اسات و ا
آن حيث مو ح ایت ا سع زساا سبمند سع ازم اسات.
بنابرایم او بر ایم باور است ماو صازرا ع ماب هماان
ع اام رداساات و صاازراهای ع مااب بااو ع اام راادا
س هزفند و بو تنرایب وجازد راارجب ندارناد (سزلازی
مرد  .)01 :1332در الفضي و نيد گزید:
قر تهُ وفقَ اال اًَِّ ام

(همز )229 :1375
ترجمه :سق ضای ار صا

اقدس الرب آن است مو مئب ير ا او آفرینند هئا ب
نيئت.
الو و سزلزی بو ایم سا ب هم اشاره سبمناد ماو اگار
بدی و قوح و عصيان و يره بو ردا نئوت داده سبشزد
بو ایم سعنب نيئت مو اراد اوليک انجام آنها را هم سب-
مند .اراد ردا تاب اراد بهر اسات .وق اب انئاان اراده
مرد ردا نيد اراده سبمند و در ن يجو ماار فع يات پيادا
سبمند .او بر رير راضاب و ررساند اسات اساا ا شار
ناراضب و ناررسند؛ «وَ ال یَرضَب لِعِوَادِهِ ال ُفرَ» ( سر.)7 /
همه خیر است زانرو اوست قاضی
ز شر ناراضی است ،از خیر راضی

بحسبِ العلمِ المحيطِ لُلِم
توجّهَت توجه ً في األزل
لِطدفِ الممِنِ في المستقْمِ
فأثدت

بِمقتاي

حِمتهِ

فَأوجرَت اال بعينِ وقتهِ
(همز )222 :1375

واجب الزجزدی باو واا

(همز )590 :1332
ا دیاادگاه سزلاازی اراد حااق سئ ا دم رضاااسندی او
نيئت .اراده سبتزاند سقارن رضا باشد سثل اراد اعماال
رزب ولب بو ع م گاهب هم سقارن رضا نيئت سانناد
اراد اعمال شت و ناپئند.
اراده نیست مستلزم رضا را
رضا ده حکم فرمان قضا را
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(همانجا)

گردد مو ردا باو آنهاا داده اسات .بناابرایم طاعات و

با وجزد ایم سزلزی سع قد است مو باید باو قضاای رادا

عصيان اق ضای عيم بهری است .اگر هم مئب ب زاهد

راضب بزد .ا نظر او رضا بو قضای حق واجاب اسات ولاب

بپرسد مو چرا رداوند اس عداد آدسيان را س فاوا آفریده

رضا بو سقضب ( =( )3س زق) واجب نيئات .او سابگزیاد

است پاسخ داده سبشازد ماو ا ر اق و آفارینش رادا

قضای رداوند همگب رير سدض است .هر فع اب ا حياث

پرساايده نماابشاازد چاارا مااو او هاار ماااری را ا روی

ایجاد رير است و سا رهنزد و راضب بو قضای ردا هئا يم.

سص دت و ح مت انجام سبدهد :ال يُسأَلُ لم يفعدم و

اسا ا سقضب راضب و رهنزد نيئ يم.

هم يُسألون (انوياء.)59 /
سؤالُ اإلستعراَّ لن اول نِ

شرور و مسئلۀ جبر و اختیار

أمدُهُ جم لال ،أمدانِ

سزلزی در ب هب ا ساالب سربزط بو جوار و ار ياار
سئۀ ک شرور را سارح سبمناد .در ایام ب اش سزلازی

(سزلزی مرد )000 :1300

قصد دارد تأميد بيه ری بر رالقيت ردا ب ناد و این او

لطف و عدل الهی

در بدث ا رالق بزدن ردا بو آفرینش س ضادها (رزبب

سئۀ ک رالقيت سا ق رداوند ا یک طرف و شرور و

و بدی مفر و ایماان و )...اشااره داشات در اینجاا باو

اس عداد و تزانایب فعل نياک و باد در انئاان ا طارف

تزجيو سناقب آن سبپردا د و شرور را بو صزرا نئاوب

دیگر سزلزی را بو بدث ا عدل و لا /الرب سبمهاند.

سارح سبمند و آن را نو ا سزجزداا ماو ا سعادوساا

او در اینجا قصد دارد قدرا ته يص عقل آدسب را در

بو شمار سبآورد .ا ایم رو آنچاو را آدسياان شار ساب-
پندارند ا دید سزلزی تزهّمب بيش نيئات و آنچاو ماو
واقعاً ش ب است سار ک دست بهر است و نو حق.
ش ب و شرور ا نظر سزلزی عدم است .هر رازبب و
ني ب مو ا انئان صادر سابشازد ا آثاار اصال وجازد
است .و سبگزید مو اگر عقل جدئب بهری را رها مناب

برابر افعال الرب ناتزان و عاجد نهان دهد .سبگزید (در
عقيدة المرضیة) :چزن رداوند واجب الزجازد اسات و
دارای صفاا ماسل بو هر ش ب مو ب زاهد در هئا ب
تصرف سبمند و بو هر ش ب ماو تصارف مناد یواا و
ني زست .هر بی و سصيو ب و س ب و ضيق ب هام ماو
برای آدسيان پيش بياورد عيم عدل است .و سا همانطزر

سعنب آیک و م اص بك من حسنة فمن اهلل و م اص بك من

مو صفاا ردا را نمبشناسايم ع ام و عادل او را هام

سیئة فمددن افسددك (نئاااء )73 /را درک راازاهب ماارد

نمبشناسيم .ایم سقدساا سزلزی را بو سزیب سزق سب-

(سزلزی مرد  .)005 :1300نئوب سارح مردن شرور بو

دهد تا بگزیاد رداوناد راالق سا اق اسات و ت يا/

ایم سعنب است مو بررب چيدها مو ا نظر سا شر بو نظر

ساالیااق ا جانب او اسری سم م است .بو هميم دليال

سبآید برای عد دیگر رير است .برای سثال اگر راری

است مو در برابر افعال رداوند باید سامت بزد و پارس

پای مئب را اویت مند برای او شر است ولب اگر هميم

و جز ن رد (.)031 :1300

رار را حصار جایب منند رير است .آتش اگر در سدرعو

چزن عقل آدسب تزانایب ته يص فعل اص ح را ندارد

و ررسم بدند شر اسات ولاب اگار در آشاپدی باو ماار

ا ایم رو سزلزی در رد آن دس و ا س مانب مو انجاام

گرف و شزد رير اسات .بناابرایم ا یاک طارف وجازد

فعل اص ح را بر رداوند واجب سبدانند سزض سبگيرد

شرور نئوب است و ا طرف دیگر سص دت و ح م اب

و سبگزید:

در آنهاست( .همان)002 :
انجام فعل نيک و بد در آدسيان باو اسا عدادی برساب-
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خدای و حکم بر وی؟ کذب مطلق
وجوب و فرض بر حق؟ عین ناحق
(سزلزی مرد )590 :1332
همچنيم اشاره سبمند مو هماک افعاال الراب همچازن
ح م او عيم صزاب است و اواسر و نزاهب او نيد ا هر
نظر سااع و سزرد پذیرش است .بنابرایم عقل نمبتزاند

ا نظر سزلزی دو دس و نئوت بو افعال انئان دچاار
افراط و تفریط شدند :یک دس و جوریو مو سع قد بزدناد
افعالب مو ا انئان صادر سبشزد هيچ پيزندی باا آدساب
ندارد و فعل رداست .در سقابل گروه دیگاری باو ناام
قدریو (= سع دلو) بر ایم باور بزدند افعالب مو ا انئاان
صادر سبشزد هيچ پيزندی با رداوند ندارد:
قومٌ أفدطوا ،قومٌ فدطوا

بو اح ام و افعال ردا نئوت حئم و قوح بدهد:
چو فعلش ،حکم وی عین صواب است
چو نهی ،امرش مطاع از کل باب است
(همان)593 :
او در ب ش دیگری ا ساالب رزد عقل را بو س ریو
گرف و و سبگزید اگر عقال ب زاهاد ادعاای تها يص

(همز )031 :1300
سزلزی در سيان ایم افراط و تفریط تزصايو باو نظریاک
سابيم (= وسط) سبمند:
به مابین آی از افراط و تفریط
که جبر و کره تفویض است و تسلیط

حئم و قوح را ب ند باید با تمئ ر بو او گفات ماو ای

(همز )593 :1332

عقل آیا قصد رزدنمایب داری؟ و سگر آدسيان سبتزانناد

نظریک سزسب مو پيه ر ابزالدئم اشعری ارائو داده بزد

حئم و قوح را ته يص دهند؟
کرا آن وسعت علم فسیح است
که گوید آن حسن و آن یک قبیح است
(همان)512 :
بنابرایم ع م انئانها در برابر ع م ردا قارهای بايش

اشعری پای سبفهارد و آن را سزافق با سهرب رزد سب-
داند ا آن دفاع سبمند و در برابر شوروهای اح مالب بو
پاسخ سبنهيند:
والفعمُ ُلقه تع لي وحره
هو

نيئت و ع م او بر هئ ب سديط است:
اگر مدح و ثواب است اوست داند
وگر ذم و عقاب است اوست داند

منفدَّاً

الذي

أوجرهُ

ال جْدَالتفويض بم امٌد وسط
بعينِ م من سلفٍ لن بسط
(همان)593 :

و ُص اسمُ ُ لقٍ بدبن
و ا سبٌ و ل ممٌ ُصّ بن

کسب و مسئلۀ جبر و اختیار
پيه ر سزلزی اشاره مرد مو رداوند رالق و آفرینناد
هئ ب است .اعمال و افعال انئانها نيد ب هب ا هئ ب
است مو آفرید اوست:
أفع لن

نظریک مئب بزد .سزلزی هام بار همايم نظریاک مئاب

مخلوقۀٌ للْ ي

لکننا فیها ذوو اختیار
(همز )201 :1375
ترجمه :افعال سا آفرید رداست اساا ساا انئاانها در
انجام دادن افعال رزد دارای ار يار هئ يم.

و اسمُ ف لمٍ و مخت ٍ مع ً
إسمَي

ق َّ ٍ

وقع

مديرٍ

بينَ جن بِ حادًِ الخالق
و بينن

مشتدک االطالقِ
(همز )095 :1300

ترجمه :تنرا آفرید افعال آدسب رداسات و او مئاب
است مو بوتنرایب آنها را ایجاد سبمناد .آنگزناو ماو ا
ع مای س  /دیده شده نو جور و نو ار يار ب او ساابيم
ایم دو صديح است .نام رالق س صز

رداست و نام
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دارد .فاعال و

است .ن يجوای مو ا ایم بدث سبگيرد ایام اسات ماو

ماسب و عاسل بو سا انئاانها ار صاا

س ار با هم و دو اسم قادر و سرید سيان رداوند رالق و

انئان نو ماسیً سجوزر است و نو ماسیً س اار .ناو بایاد

انئانها سه رک است[ .الو و ایم اش راک حقيقب نيئات

سثل سع دلو قائل بو ار يار سا ق بزد و نو بوسانند جوریو

ب و س ناسب با آنهاست .رداوناد باو شا ل سا اق و

جور سا ق .ب و راه وسط ایم دو مئب اسات (هماان:

انئان هم نئوب].

.)710

بو طزر م ب سزلزی افعال صادر شده ا انئانها را در
دو دس و تقئيم سبمند :ب هب ا آنراا اضااراری و ا
روی جور است و ب اش دیگار ا روی ار ياار .همايم
ار ياری بزدن بررب ا افعال دليال نفاب جوار اسات و

موالنا جاللالدین و جبر و اختیار
سئائل گزنااگزن میساب در سثنازی سزلازی باووفزر
با تاب یاف و است اسا طرح سئائل میسب در ایم م ااب

اضارار .ا نظر او آیاک له م اسْت و لليه مد ااتسدْت

بو هيچ روی سانناد طارح آنهاا در م ابهاای سفصال

(بقره )500 /رزد دليل ار يار است .سزلزی در اشاره بو

میسب نيئت .بدون تردید با رزانش سثنزی بو بئاياری

ایم آیو سبرزاهد بو سئۀ ک مئب نياد نظاری انادا د و

ا سواحث میسب چزن :رؤیت الرب میم الرب قضاا و

سزافق رأی رزد بيان مند:

قدر صفاا ردا اجل ر ق ساوب سئاۀ ک عاادة اهلل

تو را گر هست فعل اضطراری
بسی هم هست فعل اختیاری
ثبوت آن دلیل نفی این نیست
«لها» خواهد «علیها» اندکی است
بچش زین تلح را سرک انگبین است
طریق اسلم اسالم این است
(همز )593 :1332
سئۀ ک سرمب مو سزلزی اشاره سابمناد تفااوا سياان
ر ق و مئب است .ایم تفاوا بو ار صار با تزضيداتب
مو در عقيدة المرضیة داده است همان تفاوا سيان ابداع
و ام ئاب است .مئب نيا بو ابدار و آلت دارد اسا ر ق
بااو اباادار و آلاات حاااج ب ناادارد (همااز .)715 :1300
بنابرایم هر ر قب مو رالق سبآفریناد یاک سزجازد ناز
است مو ا رالق بو سعنب بدی برسبآید نو انئاانب ماو
صرفاً ماسب است .او قائل شادن باو سئاۀ ک مئاب را
پذیرف م ار يار سبداند .بو هميم دليل است مو سبگزید:
اگر رداوند آدسب را س اار نمابآفریاد چگزناو بارای
راهنمایب و هدایت او قرآن و سایر م ب آسمانب را نا ل
سبفرسزد؟ و چگزنو بو انئانها ت يا /سابمارد و یاا
پياسوران را با شریعت و برناسک هادایت آدسياان سوعاز
سبمرد؟ همک ایم سزارد دالی ب بر وجزد ار يار در آدسب

حئم و قوح اعمال رير و شر و جور و ار ياار برساب-
رزریم اسا سزلزی در طرح آنها شيزه و روش رازد را
دارد .او همانطزر مو اف ار و تعااليم رازد را در قالاب
ح ایاا و تمثيیا ارائو سبدهد و قصو برای او صارفاً
وسي وای برای ان قال سفاهيم وهنب است سئائل میساب
نيد بو اق ضاای حاال در الباوالی قصاوهاا و روایتهاا
پردار و سبشزد .ا ایم لداظ سزلزی در سرایش سثنزی
تدت تأثير قرآن مریم بزده است .در قرآن نيد هيچ گااه
سئائل میسب نو توزیب شده و نو بو صزرا ی پارچو و
سنظم ی بی ب و سفصل سارح شده است .در قرآن نياد
سئۀ ک جور و ار يار در آیاا پرامندهای طرح شده و در
هر جایب بو اق ضای حال اشار س صری باو جوار یاا
ار يار شده است .در راباو با ایم سئۀ و در قرآن سزض
صریدب دیده نمبشزد .چو آیاتب وجزد دارد سوناب بار
این و فاع ب جد رداوند نيئت و افعال انئاان بارای او
سقدر شده است .در منار آن آیاتب نيد وجزد دارد سوايم
ایم حقيقت مو انئان س ار و در سقابل افعاال رازیش
سئۀزل است.
سزلزی در سثنزی حادود هف ااد سرتواو ( )11در بااب
سئۀ ک جور و ار يار س م رانده اسات ( ساانب :1903
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 .)905او در ایم اشاراا گااه جوار را برگدیاده و گااه

س صزصاً بعد ا عرد رزاجاو عواداهلل انصااری و اساام

ار يار را .اسا بو نظر سابرساد هماانطزر ماو در قارآن

ابزحاسد دالب و آنچو آنهاا در م ابهاایب چازن« :وم

ترجيح جور یا ترجيح ار يار س ناساب باا سزقعيتهاای

ال یم» پير هراا و «الجام العزام» و «کحياء ع زم الدیم»

 /س اطب و سربزط بو اق ضای

دالب در ن زهش میم و سواحث و سناظراا آن بو بيان

حال گيرند پيام الرب است در سثنزی نيد ترجيح جور یا

آورده بزدند در ایم ایام اش غال بو سواحث را سایک ضیل

گزناگزن و احزال س

ار يااار فراراازر سقامهااای س

اا /و سزقعيتهااای

گزناگزن میسب سزلزی در ارتواط با سضمزن و سد زای

شمرده باشند (همانجا).
شاید بو هميم دليل باشد مو اسا داللهای سزلازی در

قصوها و همچنيم احزال س اطب است و گرنو آنچو ا

سئائل میسب بو هايچ وجاو سااابق باا طریاق و روش

فدزای میم سزالنا اس نواط سبشزد ایم است مو دیدگاه

س مان نيئت ب و او سئاق دیگری در رویاارو شادن

او همان دیدگاه حد وسط جور و تفزیض اسات ماو در

با سواحث میسب بو مار سبگيرد .امنزن باا ایام تمرياد

میم اشعری با مئب ا آن یاد سبشزد .هماانطزر ماو

بئيار گذرا سئۀ ک جوار و ار ياار را در سثنازی بررساب

رزاهد آسد نگارنده برریف دیدگاه عیسو هماایب ماو

سبمنيم.

نظر سزلزی را س ال /دیدگاه اشااعره دانئا و (هماایب
 )77/1 :1903نظر سزلزی را سزافق دیدگاه اشعری سب-
داند ( .)11با ایم تفاوا مو پردارت سزلزی باو سئاۀ ک
میسب جور و ار يار پردار ب شاعرانو است .اسا «این او
در سثنزی بو اهل میم و طریقک س مان اشارا نيئات
تز ّل سزالنا را در سواحث ایم ع م سدالّ تردیاد نماب-
سا د» ( ریم مزب  .)115/1 :1979الو و ا ن ک دیگار
نواید افل بزد و آن این و بئياری ا بدرگان ا اشا غال
بو ع م میم اج ناب سبمردند و سعب داش ند دیگران را
هم ا رزض در سئائل میسب برحذر منند.
اش غال بو ایم سواحث س صزصاً ندد س هرعک عزام در
آن ایام با مراهيت ت قب سبشده است و ظااهراً اج نااب
سزالنا ا رزض و اشارا در آن باب باو همايم ساوب
باازده باشااد .در واقا س هاارعک صاازفيو و امثاار فقرااا و
سددثان ا قدیم نئوت بو ایم ع م اظراار نفارا مارده
بزدند .ا شافعب نقل سبشد مو« :الع مُ باال یمِ جرالٌ و
الجرلُ بال یمِ ع مٌ» و ا احمد حنول نقال شاد ماو« :ال
یف حُ صاحبُ ال یمِ أبداً و ع ماءُ ال یمِ نادقو» .قاضاب
ابزیزس /سع قد بزد مو« :سَم ط ابَ الع امَ باال یمِ سام

جبر ممدوح و مذموم
ا سنظر سزالنا جور بر دو گزنو سبتزاند تقئايم شازد:
جور سذسزم و جور سمدوح .جور سذسزم ا دیاد او جوار
در تهری است و جور سمدوح نيد جور در ت زیم است.
بنابرایم قزل بو جور تا آنجا مو قدرا حق را بیسنا ع و
فعل وی را سنده ا شرط و قيد سبسا د و هر چاو را باا
ایم قدرا و س اک ناسددودِ بیشرط سعارض باشد نفب
سبمند جور سمدوح است و آنجا مو بو ساقزط جراد و
ت ي /و نفب اسر و نرب و حهر و نهار و بعاث سنجار
شزد سذسزم .اساا نفاب قادرا ا انئاان در واقا جوار
نيئت ادراک سفرزم جواری حق است (همان.)200 /1 :
بر ایم اساس مئانب مو سزالنا را جوری ناسيدهاند نظر
بو جور سمدوح او داش واند مو در سثنزی با لفظ جوااری
و سعيت حق تعوير شده است:
لفظ جورم عهق را بب صور مرد
وان و عاشق نيئت حوم جور مرد
ایم سعيت با حق است و جور نيئت
ایم تج ب سو است ایم ابر نيئت

الع مِ تدنادق» و ابازب ر وراق گف او بازد« :سَام کم فاب

(سزلزی 1909/1 :1973ا)1901

بال یمِ سم الع امِ دونَ الدهادِ و الفقاوِ تدنادق» و اساام

ایم نزع جور مو با جور عاسّو تفاوا اساسب دارد جور

ابزحنيفو هم نئوت بو سع دلو و س مان اظرار نفارا و

عارفانو است مو عارف رزاست رزد را در سهيت حاق

اع راض مرده بزد .پم عجب نيئت مو س هرعک صزفيو

فدا سبمند .و چزن الواً انئانها اسير هزاهاای نفئاانب
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سبشزند و در نورد بيم عقل و نفم ش ئت سبرزرند

و سد م هئ ند.

ا ایم رو ا ردا سبرزاهند مو ار يااری ماو باو آنهاا
داده شااده ساا ب شاازد و او را ا دو دلااب برهانااد و

دالیل مولوی بر اثبات اختیار

سجذوبانو بو راه راست مهاند:

سزالنا در سثنزی دالیل گزناگزنب بر داش م ار ياار در

مای

رداوند

ده اسانم

بردبار

مریم

آدسب ارائو سبدهد .اهم دالیل سزالنا ایمهاست (:)19

یم دو شارو ار يار

 .1تدبیر .انئان پيش ا انجام هر ماری الواً دربار آن

جذب یک راهک صراط المئ قيم

مار با اندیهو و ژرفنگری بو عاقوت آن ف ار سابمناد و

دو راه تردد ای مریم

سعب سبمند بو گزناوای عمال و چاارهگاری مناد ماو

یم دو ره گرچو همو سقصد تزیب

سرانجام مار بر او روشم شازد .ایام حالات رواناب در

ليک رزد جان مندن آسد ایم دوی

انئان نهانک ار يار است .سعمزالً در اعمالب ماو جواری

بو

(همان512/0 :ا )519
در ایم سقام است مو سراد و رزاست جدء در سهايت
مل ا بيم سبرود و بنده با سعوزدی ماو سها اقانو او را
سبرزاند در حالت روحانب راصب قرار سبگيرد مو باا

باشد تدبيری هم وجزد ندارد چرا مو فاعل هايچ راهاب
ندارد و ا عرد تدبير رار است:
جر اس ادان و شاگردان چراست
راطر ا تدبيرها گردان چراست؟

اصایح عرفانب ا آن تعوير باو فناای افعاالب سابمنناد

(همان)050/1 :

(رمنب  .)37 :1977سزالنا در هميم سعنب تزحيد افعالب

 .5احساس شرمندگی و پشیمانی بر انجاام کاار .ا

است مو در تفئير آیک و م ميدت إذ ميدت و لِدن اهلل

دیگر دالی ب مو سزالنا بر اثوااا ار ياار ارائاو سابدهاد

مي (انفال )17 /تير اندا ی را بو ردا نئوت سبدهد:

حالت شرسئاری و نداست بر انجاام فعال قوايح اسات.

تز
گفت

قرآن با رزان تفئير بيت

این ااو انئااان پاام ا انجااام عماال شاات نااداست و

رسيت

شرسئاری برایش حاصل سبشزد نهان ا ار ياری است

ساست

مو انئان در انجام مارهایش دارد و اگار انئاان سجوازر

ایدد

سا

گر بپرانيم تير

رسيت
آن نب

کو

سااا ممااان و تاياراناادا ش راداست

بزد هيچ گاه پهيمانب برای او پيش نمبآسد:

ایم نو جور ایم سعنب جواری است

جور بزدی مب پهيمانب بُدی؟

اری است()15

ظ م بزدی مب نگروانب بدی؟

ومر جواری برای

(همان 017 /1 :ا)012

(همان)1011/1 :

جوری مو سزالنا با نام جور سمدوح (= جواری حاق و

و در جای دیگر بو تصریح اشاره سبمند مو رج ت و

سعيّت او) بدان باور دارد همان جور عارفاناو اسات ماو

شرسندگب دليل ار يار است:

چندان با سئاائل و سواحاث میساب ارتوااط نادارد .اساا

اری

شد

سزلزی در جاهای گزناگزن در اثواا ار يار اس دالالا

رج ت

رزبب ارائو داده است .ایم اس دالالا الو و بو هيچ وجو

گر نوزدی ار يار ایم شرم چيئت؟

رنو و بزی میسب نادارد و ا گزناک باراهيم س ماان

وایم دریغ و رج ت و آ رم چيئت؟

نيئت .با وجزد ایم اس داللها بئيار قان مننده اس زار

سا
سا

شد

دليل
دليل

اضارار
ار يار

(همان 013/1 :ا )010
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 .9تردید و دچار دودلی شدن .ی ب ا حاالا روانب
انئان ایم است مو در انجام اعمال دچار شک و دودلب

سزلزی در لايفوای طند سانند سبگزید مو حيزاناا نيد
بيم س ار و سجوزر فرق سبنرند:

سبشزد .اگر آدسب سجوزر سببزد هايچ وقات در انجاام

گر ش ربان اش ری را سب ند

مارهایش دچار تردید نمبشد .تردیاد در انجاام مارهاا

آن ش ر قصد

ننده سبمند

نهانک ار ياری است مو سبتزاند پام ا تأسال و تادبّر

رهم اش ر نيئت با آن چزبِ او

تردید رزد را سرتف مند .ایم ا بيم بردن تردید نهاانک

س اری ش ر بزدست بز

پم

ار يار داش م انئان است .سزلزی در جاهایب ا سثنازی
بو ایم سئۀ و اشاره داش و است:
در تردد ساندهایم اندر دو مار
ایم تردد مب بزد بب ار يار؟
ایم منم یا آن منم او مب گزَد؟
مو دو دست و پایِ او بئ و بزد
هيچ باشد ایم تردد در سرم
مو روم در بدر یا باال پرم
ایم تردد هئت مو سَزصِل رَوم
یا برای سِدر تا بابل روم
ایم تردد را بواید قدرتب
ورنو آن رنده بزد بر سو ب
(همان115/0 :ا)110
همچنيم در هميم سعنب سبگزید:
ایم مو فردا ایم منم یا آن منم
ایم دليل ار يار است ای صنم

(همان9121/2 :ا)9121
سپم در اداسو ن يجو سبگيرد مو:
عقل حيزانب چز دانئت ار يار
ایم سگز ای عقل انئان شرم دار
(همان)9121/2 :
 .2امر و نهی کتابهای آسمانی :دليال دیگاری ماو
سزالنا بر اثواا ار يار انئان ارائو سبدهد اسر و نراب و
وعد و وعيدی است مو ا جانب رداوناد بار انئاانها
وارد سبشزد .اگر انئان سجوزر بزد چگزنو رداوناد او
را سزرد رااب اواسر و نزاهب رزد قارار سابداد؟ و یاا
چگزنو وعد برهات و وعياد دو خ باو او سابداد؟ در
حالب مو ایم رزد نهان ا ار يار انئان است:
جم و قرآن اسر و نرب است و وعيد
اسر مردن سنوِ سرسر را مو دید؟
هيچ

دانا

هيچ

عاقل

ایم

مند

(همان)9151/2 :

با م زخ و سنو رهم و ميم مند

 .1پیدا شدن حالت خشم و کینه و غضب بر افعاال

گو بگف م مو چنيم مم یا چنان

و اقوال دیگران .پيدا شدن ایام احازال نياد در آدسياان

چزن ن ردید ای سزاا و عاجدان؟

رزد سبتزاند دليل دیگری بر ار يار انئان و نفب جور ا

عقل مب ح مب مند بر چزب و سنو؟

او باشد (همایب  .)02 /1 :1903سزالناا سابگزیاد اگار

ش چنو؟
عقل مب چنگب ند بر نق ِ

آدسب در افعال رزد سجوازر بازد دیگار ظرازر احازال

مای

یمِ بئ و دست اش ئ و پا

گزنوگزن ا قويل رهم و ميم و سرر و  ...در او سفرزسب

نيده

ی
سز ِ

وا

نداشت .پم حالت رهم و مينو در انئان دليل بر ایام

رالقب

ار ر و گردون

مند

است مو او در افعال رزد سئۀزل و س ار است.

اسر و نرب جاهینو چزن مند؟()11

رهم در تز شد بيان ار يار
تا نگزیب جوریانو اع ذار
(سزلزی )9113/2 :1973

برگير
مو

و

بيا

(همان)9150-9191/2 :

عیوه بر سزارد سذمزر سزلازی در سثنازی دالیال
دیگری بر داش م ار يار ومر سبمند ا جم و :سادح
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ني زماران (هماان )9911/9 :سجاا اا راامااران

سبگيرد شيزهای بدی و نز است .در آ ا قضاا را ع ام

(9117/2ااا9110؛  )157/0الرااام و وسزسااو (/2

ردا سعنب سبمند .راباک ع م الرب با سئۀ ک قضا و قدر و

9110ا.)9112

در نرایت جور و ار ياار سرامتاریم سا نب اسات ماو

ن ک دیگری مو ومر آن ضروری است ایم اسات ماو
سزلزی بو نظر سبرسد نظریک مئب ابزالدئم اشعری را
پذیرف و است .نظریوای مو براساس آن افعال آفریاده و
س زق رداست ولب قائم بو انئاان و جااری شاده بار
دست انئان است .برای اثواا ایم سئۀ و هم باو هماان
اس ا دالل دساات لاار ان عماادی و يرعماادی اشااعری
(اشعری  )72 :1322اس مداد سبجزید:
دست مان لر ان بزد ا ارتعاش
جاش

وان و دس ب را تز لر انب

هر دو جنوش آفرید حق شناس
ليک ن زان مرد ایم با آن قياس
یم

پهيمانب

مو

لر انيدیش

چزن پهيمان نيئت دست سرتعش؟
(همان1290/1 :ا)1295
و مئب را نيد ایمگزنو تعری /سبمند:

سزلزی در هر سو سنظزسک رزد بيان سبمند .او ع م ردا
را بوعنزان سودأ ان هاف سعرفب سبمند و سبگزید :ع ام
ردا ماش /است نو سزجب و تاب سع زساا است .ردا
سبداند مو آدسياان باا رزاسات و اراده و ار ياار رازد
اعمال و افعال رزد را انجاام سابدهناد .برسوناای نظار
سزلزی مرد ردا رالق و آفرینند همو چيد است و ایم
رالق بزدن بو سعنبِ بدی و نزآور است .رالق بزدن ردا
نو بو ایم سعنب است مو او اراد اولياک شا بهاا را نياد
ب ند .اراد ردا تاب اراد انئان است .وق ب انئان اراده
مرد ردا نيد اراده سبمند و در ن يجو ماار فع يات پيادا
سبمند .او بار ريار راضاب اسات و ا شار ناراضاب و
ناررسند .سزلزی مرد با طرح سئۀ ک شارور هام تأمياد
بيه ری بر رالقيت ردا دارد .او شرور را دست سارت
بهر سبداند .با اثواا ایم سا ب مو رداوناد راالق (=
بدی ) سا ق است انئانها را ماسب بو حئاب سبآورد
و آیوهای فراوانب را در اثواا مئب ومر سبمند .بر ایم

ر ق حق افعال سا را سزجد است

اساس سزلزی مرد افعال صادر شده ا انئانها را در دو

فعل سا آثار ر ق ایدد است

دس و تقئيم سبمناد :ب هاب ا آنهاا اضااراری و ا

(همان)1213/1 :

روی جور و ب ش دیگر ا روی ار ياار و اراده .همايم
ار ياری بزدن بررب ا افعال دليال نفاب جوار اسات و

بحث و نتیجهگیری

اضارار .سئۀ ک سرمب مو اشاره سابمناد تفااوا سياان

ن يجک حاصل ا ایم پژوهش سا را بو ایام بااور ساب-

ر ق و مئب است .ایم تفاوا بو ار صار با تزضيداتب

رساند مو سئۀ ک جوار و ار ياار بارای هار دو شااعر ا

مو داده است همان تفاوا سيان ابداع و ام ئاب اسات.

د د وهای اساسب بازده و هار دو تایش ماردهاناد ا

مئب نيا بو ابدار و آلت دارد اسا ر ق بو ابادار و آلات

طریقب ایم سئۀ و را حل منند .سزلزی مرد با اسا فاده ا

حاج ب ندارد .بنابرایم هر ر قب مو رالق سبآفریند یک

ضزابط میسب سندر در م ُبِ صاحوان س ل و ندال باو

سزجزد نز است مو ا رالق بو سعنب بدی بر سبآیاد ناو

حل سئۀ و اه مام سبور د و سزالنا جیلالادیم نياد باا

انئان مو صرفاً ماسب است .او قائال شادن باو سئاۀ ک

بانب شاعرانو ا س مانو بو ایم سئۀ و سبپردا د.
سزلزی مرد با ارائک نظریاا رزد و برداش ب مو ا آثار

مئب را بو سعنب پذیرف م ار يار سبداند .بو هميم دليل
است مو ندول قرآن و ابعا

رسل ا جانب رداوناد را

اشعری دارد نظر او را نو جوری ب و سو ناب بار ار ياار

بوعنزان دليل س ار بزدن آدسب ومر سبمناد .ا نظار او

سبداند .شيزهای مو او برای اثواا ار يار در آدساب پاب

انئان نو ماسیً سجوزر است و نو ماسیً س اار .ناو بایاد
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سثل سع دلو قائل بو ار يار سا ق بزد و نو بوسانند جوریو

و پرشزر شاعران اسا با براهيم عقلپئند بو اثواا ار يار

بو جور سا ق .او در ان رای بدث باو شاوراا اح ماالب

بپردا د .سزلزی مرد تیش سبمند با اس فاده ا دیدگاه و

پاسخ سبدهد.

نظر اشعری و چينش سرح و بو سرح اک باراهيم میساب

همانطزر مو در س م سقالو آسد سزالنا جایلالادیم در

بدث را بو انجام برساند .ا طرف دیگر سزالناا جایل-

حدود هف ااد جاا در سثنازی باو سئاۀ ک جوار و ار ياار

الدیم با روی ردی ماسیً س فاوا سئۀ و را نگریئا و اساا

پردار و است .ا ایم رو طويعب است مو با جم بندی و

سرانجام ن يجوای مو گرف و است هام دارای روی اردی

منار هم گذاشا م ابيااا سربازط باو جوار و ار ياار در

میسب است و هم دارای روی اردی عرفاانب اسات .ا

سثنزی سبتزان بو نظرهای او دسات یافات .پيها ر هام

دیدگاه نزیئند ایم سازر هيچ تفاوتب در ن يجوای ماو

اشاره شد مو شيز پردارت سزالنا جیلالدیم بو سئائل

سزلزی مرد و سزالنا جیلالدیم ا بدث جوار و ار ياار

میسب همچزن س مان در م ابهاای میساب نيئات.

گرف واند وجزد ندارد .تنرا تفااوتب ماو سابتازان بادان

سزالنا برای حل سئۀ ک جور و ار يار در آ ا جور را باو

اشارا داشت روی رد آنها بو ایم سئۀ و است .همايم

سمدوح و سذسزم تقئيم بندی سبمند .جور سمادوح باو

روی اارد اساات مااو تااا حاادودی اساا دالالا سزالنااا

سعنب رزد را باو حاق ساپردن باو سعيات و جواریات

جیلالدیم را سادهتر هموفرمتر و روشمتر نهان ساب-

پروردگار باور داشا م راضاب باو رضاایت او بازدن و

دهد و ا طرف دیگر روی ارد سزلازی مارد باو دليال

عاشقانو با ردا یئ م است .اسا جور سذسزم نفب تایش

میسب بزدنِ اس داللهایش سه لتر و فنبتر بو نمایش

و مزشش و در نرایت جور در تهری است (.)12

سبگذارد.

سزالنا جیلالدیم در بررب جاهای سثنازی فرارازر
حال و سقام بو دالیل مافب بر وجزد ار ياار در تهاری

یادداشتها

اشاره داش و است .ا جم و براهيم او بر وجازد ار ياار
در انئان تدبير احئاس شرسندگب و پهيمانب بر انجام
مار تردید و دچار دودلب شدن پيدا شدن حالت رهم
و مينو و ضب بر افعال و اقازال دیگاران اسار و نراب
م ابهای آسمانب سدح ني زماران سجا اا بادماران و
الرام و وسزسو است .بو عیوه سزالناا جایلالادیم در
جای دیگری ا سثنزی بو سئۀ ک مئب اشعری و تعری/
آن بر اساس دیدگاه ابزالدئام اشاعری اشااره مارده و
همان سثالب را برای اثواا مئب ومر سبمند مو اشاعری
در م اب ال م ومر مرده است.
در راتمک ایم بدث ال م است اشااره شازد ماو هام
سزلزی مرد و هم سزالنا جایلالادیم قائال باو داشا م
ار يار در انئان هئ ند .تفاوتب مو در سيان آنها وجازد
دارد روش پردارت و ارائک سا ب است .سزلازی مارد
تیش سبمند با اس دالالا ماسیً میسب و با اسا فاده ا
سنظزسک ف ری ابزالدئم اشعری ار يار را بارای انئاان
بو اثواا برساند و سزالنا جیلالدیم نيد با بان عارفاناو

 .1نيد رجازع منياد :آیاااِ انئاان91 /؛ قصاص00 /؛
احداب90 /؛ تزبو21 /؛ سجده19 /؛ اعراف170 /؛ انعاام/
152؛ نداال90 /؛ یاازنم13 /؛ هاازد92 /؛ بقااره 2 /ا0؛
اسراء.39 /
 .5نياد رجاازع منيااد :آیاااِ رحماام01 /؛ نئاااء73 /؛
حدید0 /؛ سدثر13 /؛ تغابم5 /؛ سادثر .90 /فصا ت10 /؛
یزنم110 /؛ یزنم91 /؛ انعام111 /؛ نئاء111 /اا111؛
رعد.11 /
 .9سيد عودالرحيم تاوهگز ی سهارزر باو سزلازی و
س

ص بو سعدوم (1055ا 1010م) ی ب ا بدر تریم

عالمان و عارفان و شاعران بان و ادب مردی است ماو
آثار ار شمندی بو بانهاای فارساب عرباب ماردی و
گزیش هزراسب ا رزد باو جاای گذاشا و اسات .او ا
رانزاد س دیّم و دانشپژوه و سهرزرِ مرد اسات ماو باا
چند واساو بو عالمِ ربانبِ سهرزر پير ردر شاهز برسب-
گردد .همچنيم س ّا ابازب ر سصانّ /چازری پادربدر
سزلزی عالم سهرزری بزده و م ابهایب در سينک ع ام

 ........................................... 11دو فصلنامه ادبنامه تطبیقی ،سال اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان0131
اصزل و فقو و عرفان تألي /مرده است .پدر سزلزی نياد

پژوهش چاو و سن هر شده است.

عالِمب دانهمند بزده و در روس ای بيژاوه نددیک ح وچو

 .0همانگزنو مو در آ ا اشاره شاد عقيادة المارضیة

حجره داش و و بو تدریم سهغزل بزده و سزلزی نياد در

ی ب ا سنظزسوهای سزلزی مرد است مو بو بان ماردی

همان جا سهغزل درس رزاندن شده است .بناابر رسام

سزرانب ا ير ا ابياتب مو گاهب بو باان عرباب است ا

رایج ط وگب آن رو گار سزلازی بارای رزانادن ع ازم

نزش و شده است .ا ایم رو بو دليل این و سم ام اسات

اسیسب شرر بو شرر و روسا ا باو روسا ا در مردسا ان

طي /وسيعب ا رزانندگان ایام سقالاو باا باان ماردی

عراق و ایران گه و و در ح وچو رزرسال بياره تووی و

آشنایب نداش و باشند ا آوردن ابياا ماردی رازدداری

س يمانب پاوه چزر سانند و بئاياری جاهاای دیگار

شد و فقط بو ترجمو و ارجاع بو س م اص ب بئنده شد.

یئ و و درس رزانده است (برای اطیع ا ندگبناساک

 .7سزلزی در حاشايک م ااب فازائح رازد (

)529

او ر.ک .رو نودار  921 :5119باو بعاد؛ قاادر سدماد

نزش و است :بو اصایح قزم تصزف مو ناظم را چنان و

 17 :1931بو بعد؛ سی مریم  9 :1900بو بعد؛ سادرس

ا تع يقاا سابقو و آتيواش سع زم سابشازد سيال باا آن

 905 :1902بااو بعااد) .او دارای احئاسااب شاااعرانو و

است قضا عوارا است ا ح م حق تعالب بار سزجاب

ف ری س مانو و في ئزفانو بزد .ا یاک طارف اشاعار

آن چيدی ماو وواا سع زسااا اق ضاای آن سبمناد در

لاي /و ريالانگيد سبسرود و ا طرف دیگر سنظزساو-

نفم رزد و قدر اشارا است بو تزفياک آنچاو برویناد

هایب در ع م میم سبسارت .سزلزی در دیازان ماردیِ

اشيا در عيم رزد .و سرّ ایم سا م آن اسات ماو حاق

هزراسيش شاعری نا کريال و هنرسندی رایق و مام

تعالب دانئ و است ا احزال هر ينب در حالات ثوازا

نظير است .ظرافتهاای هناری و شاعریِ دیازان او ا

آن عيم در يب سا ق پم هرآینو چنانچو سق ضای آن

سزلزی شاعری مم نظير با روحب ببقرار سار و و اف ار

عيم باشد ظاهر شزد بر وی در سان وجزد عيناب و ا

س مانو و في ئزفانو در سنظزسوهای فزائح و فضاي و و

اینجا سع زم سبشزد مو ح م قضا و قدر تاب ع م است

عقيد سرضيو ا او س ماب دانهامند و عاالمب آگااه و

و ع م تاب سع زم مو عيم ثاب و است و عيم ثاب و سق ضب

عارفب ا راک رس و و باو افایک پيزسا و پدیاد آورده

آن و ا سناف وی حاصل و آنچو ا سضار بو وی واصل

است .جم دو سقزلک شعر و میم ا سرم ریم ویژگاب-

شزد.

های آثار سزلزی اسات .ویژگابای ماو مم ار در سياان

 .0ایم نظریو مو بو نظر سبرساد ریهاو در باورهاای

شاعران دیگر دیده سبشازد .او باو ساو باانِ ماردی و

فیساافک یزنااان دارد در سيااان سئا مانان نيااد سقوزلياات

فارسب و عربب شعر سبسرود .رزانندگان اهل و آشنا با

فراوانب پيدا مرد و بئياری ا فیسفو س مان و عرفاا

رزاندن دیزان سزلزی بو گزیش هزراسب سنظزسک فازائح

آن را پذیرف ند و ح ب روایت سهارزر اوّل ساا ر اق اهلل

بو بان فارسب سنظزسک الفضي و بو بان عرباب و لقيدرة

العقل را نيد سئ مئک آن قرار داده و بر سيدان اع وار آن

المدضیة بو بان مردی سزرانب ا تزانایب و سراارا او

افدودند .اسا جالب است مو گف و شازد ایام روایات در

در سرودن شعر بو بانهای ساذمزر شاگفت ده ساب-

م ب س ک احادیث نياسده و بئياری ا سناب نيد آن را ا

شزند.

احادیث سزضزع بو شمار آوردهاند (حافظ شاممالدیم

 .1نگارند ایم سازر رسالک دم ری انزر قادر سدماد
را در سال  1903باو باان فارساب ترجماو و چااو و
سن هر مرده است.
 .2ایاام م اااب در سااال  1900تزسااط نگارنااد ایاام

اببال ير  :1373حدیثِ شمار 503؛ نيد .سيزطب ببتا:
191/1؛ الد وب ببتا.)539/1 :
 .3اشاعره در سئۀ ک قضا و قدر بداث سقضاب را نياد
سعمزالً سارح سبمنند .قضا عوارا است ا ح ام م اب

بررسی تطبیقی اندیشههای کالمی موالنا جاللالدین و مولوی کرد دربارة جبر و اختیار 11 ....................................
رداوند در اعيان سزجزداا آنگزناو ماو در ع ام او ا
رو ا ل بزده است (جرجانب  .)30 :1977سقضاب نياد
ط ب عيم اس عداد عود ا حق است (هماان .)152 :بار

)سزلزی  1973دف ر 1972 9ا(1905

ت زینب و قضای ت يفب .قضای ت ازینب ماو در مایم

 .11سرحزم فرو انفر سبگزید :سزالنا ایم سئۀ و (جوار

الرب با لفظ مم (= باش) بدان اشاره شده باو هار چاو

و ار يار) را در شصت و پانج سازرد ا سثنازی ساارح

تع ق گيرد بدان جاسک تدقق ب هد و ت /بردار نيئت.

سار و و گاه جور و گاهب ار يار را تارجيح داده اسات

اسااا قضااای ت يفااب مااو در شاارای آساامانب بااا الفاااظ

(فرو انفر .)501/1 1907

ایم سونا سا سبتزانيم دو نزع قضا داشا و باشايم :قضاای

گزناگزن بو وسي ک پياسوران الراب باو ساردم ابایه شاده

 .11س أساافانو هنااز پاام ا قرنهااا وق ااب س ا م ا

ح مب االس ثال نيئت ب و سد مل االس ثال است .یعناب

اشعری و اشاعره بو سيان سبآیاد بیفاصا و آنراا را باو

هم در آن اح مال اطاعت است و هم اح ماال عصايان.

جوریگری س رم مرده و گمان سبمنند مو اشعری جوری

پم بررب راه مفر سبپزیند و بررب راه ایمان ( ساانب

بزده است .اسا اگر بو آثار او بوویژه م اب ال م فب الاردّ

.)919/9 :1901

ع ب أهل الدیغ و الودع سراجعو شزد س زجو سبشزیم مو

سزالنا جیلالدیم ب ب هام در بااب قضاا و قادر و

او قائل بو جور نيئت ب و در ماوشهای رزد دنوال راه

تزفيق سيان دو حدیث با ظاهر س عاارض تدقياق دقياق

سيانک جور و قدر بزد و با ارائک نظریک مئب تیش مرد تا

مرده است« :الرضا بال فر مفر» و «سم لم یرضَ بقضائب

انئان را در انجام اعمال س ئب بناساد و بادیم طریاق

ف يا ب رباً سزائب» .سزلزی در قالب تمثيل هميم پاسخ

نظر رزد را در سيانک جور و قدر ارائو داد (ر.ک .اشعری

را سبدهد مو مفر سقضاب (= قضاای ت يفاب) اسات.

03 :1322ا.)39

بنابرایم بدان راضب نيئ يم:
سؤالب

دی

 .15نيااد در هماايم سعنااا ر.ک .سزلاازی /1 :1973

مرد

سائل
او

ان و

عاشق

بزد

گفت

ن ک

الرضا

سر

سرا

بر

ساجرا

بال فر

مفر

ایم پيمور گفت و گفتِ اوست سرر
با

فرسزد او مو اندر هر قضا

سر

رضا

سئ مان

را

رضا

باید

010ا.010
 .19ایم تقئيم بندی آسيدهای ا دیدگاههای ساانب و
همایب و رمنب و ریممزب است.
 .11نيد ر.ک .همان9111/2 :ا.9111
 .12ایم دو نزع جور تاا حادودی در داسا ان شاير و
ن جيران سثنزی در دف ر اول با تاب یاف و است.

نب قضای حق بزد مفر و نفاق؟
گر بدیم راضب شزم
ور نيم راضب

باشد شقاق

بُزد آن هم

یان

پم چو چاره باشدم اندر سيان؟
گف مش ایم مفر سقضب است نو قضاست
هئت آثار قضا ایم مفر راست
پم قضا را رزاجو ا
تا

ش الت

دف

گردد

سقضب بدان
در

سان

راضبام در مفر ان رو مو قضاست
نو ا ایم رو مو نداع و روث ساست

منابع
قرآن مریم.
ابزحنيفو نعمان بم ثابت .)1332( .الفقه األاْد .شارح
و تصديح سی ع ب قاری .بيروا :دارال ب الع ميو.

احمدیان عواداهلل .)1901( .سديد تحليلدي ادالم اهدم
سنت .ترران :احئان.

اشعری ابزالدئم .)1322( .اللمع في الدَّ اهم الزيغ و
الْرع .تصديح حمزده رابو .سصر :ساوعک سصر.

 ........................................... 11دو فصلنامه ادبنامه تطبیقی ،سال اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان0131
ــــــــ ( .)1331االب اۀ لن اصدول الري ادۀ .تصاديح
بهير سدمد عيزن .دسهق :س وک دارالويان.

ــــــــــ ( .)1905سقاااالا الإساایسييم و اراا یف
المص يم .ترجمک سدئم سؤیدی .ترران :اسيرموير.
ایجب عضدالدیم .)1337( .م اب المزاق ./تصاديح
عودالرحمان عميره .بيرواَّ :ا الجيم.

بااقینب ابازب ر .)1307( .تمهيدر االوالدم و تلخديص
الراليم .تصديح عماد الادیم حيادر .بياروا :مؤسسدۀ
الِتب الرق فيۀ.

باادوی عواادالرحمان .)1979( .تاااریخ اندیهااوهااای
میسب در اسیم .سهرد :آس ان قدس رضزی.
تف ا انب سعدالدیم .)1303( .شرح المقاصد .بيروا:
عالم ال ب.
جرجانب سير سيد شری .)1977( ./تعریفاا .ترجمک
حئم سيد عرب و سيما نزرب ش ترران :فر ان.

حافظ شمم الدیم اببال ير .)1373( .المق صر الحسنۀ
في بي ن االح َّيث المشتهدً .بيروا :دارال ب الع ميو.

الد وب ع ب حئم ع ب( .ببتا) .موسدولۀ االح َّيدث
الاعيفۀ و الموضولۀ .ریاض :مِتْۀ المع ف.
ح ب عیسو .)1902( .باب حادی عهر .ترجمک ع اب
شيروانب .قم :دارالف ر.
رو نودار سارف .)5111( .سيژوی ئاودهباب مازردی.
هوولير :ئاراس.
رمنب سدمدسردی .)1977( .جور و ار يار در سثنزی.
ترران :اساطير.
ریمماازب عودالدئاايم .)1979( .سارّ نااب .ترااران:
ع مب.
سانب ماریم .)1901( .شارح جااس سثنازی .تراران:
اطیعاا.

ــــــــ ( .)1903سيناگر عهق .ترران :نب.

سيزطب جیلالدیم( .بابتاا) .الآللدي المصدنولۀ فدي
االح َّيث الموضولۀ .بيدوتَّ :ا المعدفۀ.

عواادالجوار احمااد هماادانب( .باابتااا) .شاارح اصاازل
ال مئو .بيروا :دار احياء ال را

العربب.

دالب اسام سدمد .)1901( .احياء ع زم الدیم .ترجمک
سؤیدالدیم رزار سب .تصديح حئيم ردیز جم .ترران:
ع مب و فرهنگب.
فرو انفر بدی الدسان .)1907( .شرح سثنزی شاری./
ترران :وار.

قادر سدمد انزر .)1931( .دلياا شاعر بادر مارد
سزلزی .ترجمک جمال احمدی .سنند  :آراس.
سزلزی مرد .)1375( .الوسيلۀ في شدد الفاديلۀ .سای

عودال ریم سدرس .بغداد :مطْعۀ اال ش َّ.
ــــــــــ ( .)1300لقيددرً المدضدديۀ .ساای عواادال ریم
سدرس .بغداد :مطْعۀ االرشاد.
ــــــــــ ( .)1332فزائااد الفاازائح .ساای عواادال ریم
سدرس .بغداد :ببنا.
ــــــــ ( .)1902یاد سردان .سی عوادال ریم سادرس.
سنند  :مردس ان.

سئ م ب ب اری اسماعيل بم سدماد .)1909( .شارح
ال عرف لمذهب ال صزف .تصديح سدمد روشم .ترران:
اساطير.

سصاان /ساای اباازب ر ساايد حئاام .)1970( .ساارا
الاریق .بو اه مام سير ای هزراسب .سنند  :مردس ان.
سی مریم سدمد .)1900( .سزلزی مرد؛ ندگب و آثار.
ترجمک جمال احمدی .سنند  :تافگو.
همایب جیلالدیم .)1903( .سزلزیناسو .ترران :هما.

