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     چكيده
 بشرازپیش بامبانی پیچیدۀکالمی وفلسفی،چون:جبرواختيار،برخوردداشته وبه مفاهیمی   
ازآن،دست يافته است. این جستارنیز«جبرواختيار»را«جدلي الطرفينی»یافته،کهباروش 
تفسیری، نظریه های:«جبرواختیارمطلق»،«مجبوِرمختار»، «جبِراختیاری»، 
«مسّخِرمختاری»، «اقدام(اختیار)کسب ولطف 
الهی(جبر)»،«ازاختيـارتـااختيـار=جبرهای:جزئي،تيقن،تخّلق وجبرکلی/تحقیق»و...راتحلیل 
کرده وبرای فرجام دادن به این بحِث پايان ناپذير،راه میانه ای را پذیرفته، تا از بد 
سرانجامی نیزرهایی یابد.زیرا ازدیدگاه بینابین،باورمندبه جبروتفويض،كافرومشرك بوده 
وازسویی انسان،ازمنظر عملي وبینش نظری میانه(َامٌربيَن اال�مَريِن)وبه تاییدمنطقی،به 
هردومسأله نيازمندبوده که گاهي بدين(جبر) ،گاهي بدان(اختیار)روي مي آورده است.امااین 
پژوهش،اراده واختیارانسانی رامطلق ودرعرض اراده یزدانی وهمیاِراو نمی داندوآن اراده 
رادرطول خواسته خداوندی دانسته است.ازاینرو برای گریزازجدل،بانظریۀ:«وحدِت 
عشق»به جمع این اضدادوکثرت،پرداخته وبه این نتیجه دست یافته که«سنایی»وعارفانِ 
شاعر،باابزارعشق،راه میانه ای را خواستار بوده اندتاازمنظِريك گرايي(وحدت)به هرموضوِع 
جدل برانگیز،عارفانه بنگرند.براین پایه،پژوهش پیش رو،بنیان خویش رابادیدگاه«وحدِت 
عشق»بناکرده وبنای نظریۀمیانه(ال جبـَروالَتفـويض...)رانیزبرمبنای آن دانسته 
و«عشق»راهم،راز«وحدتی»شناخته که ازراه میانه(خیرمحض)به مبانی عقلی،نگریسته 

وهدف راحقیقت یابی،از میان«جنگ هفتادودوملت»شناسانده داده است.
    كليد واژگان:سنایی،جبر،اختیار،نظریۀ وحدت عشق.

1. مقدمه

انسان ازديرباز،برای فهم مسائل بنياديني چون:جبر(عدم اراده درافعال)واختيار(اراده درافعال/
تفويض)،استدالل های جدلی وفلسفی فراوانی داشته وهركس به تعبيري ازآن،دست يافته است.عده اي 
به جبر(اشعري و...)،برخي به اختيار(معتزلي و...) وبعضي به هردو(شيعه امامیه)باورمندبوده اند. 
پرسش بنیادین دراین حوزه،درباره افعالى است که ازانسان سرمی زند.آیااین افعال ازاراده خداوندی 



بوده وانسان درآن دخالتی نداشته؟یا این که به اراده انسان یاهم به اراده و اختیار انسان و هم به اراده 
الهى است؟تحلیل این پرسش درتوان جبروتفویض،نیست.پاسخ این مسأله کالمی راباید از«عقل» 
پرسان بود یا از«عشق و عرفان»؟هنگامي كه اشعارشاعران عارف رامي خوانيم،گاه به ديدگاه جبري 
وگاهي به باوری اختياری،مي رسيم.با اين حال اظهارنظردقيق درباره گرايش هاي مذهبي واعتقادي آنان 
كارآساني نيست واز سویی بايد دانست كه فضاي حاكم برجوامع گذشته،راِه اظهارنظرصريح را 
برشاعران وعالمان محدود میكرده است.براي همين،باورهای برخي ازشاعران بزرگ به درستي شناخته 
وشناسانده نشده است. درپژوهش پیش رو،ابياتي ازقصایدومثنوی حدیقه سنایی(۴۶۷ – 529ق)برگزيده 
شده تامگر باوِردروني آن شاعران عارف، نیزنگاه کالمی وعارفانه به«جبرواختیار»بازشناسانده شود.اما 
چرا سنایی؟زیرا«وی ازنویسندگان واستادان بی نظیر فارسی است که لفظ ومعنی را به درجه کمال 
رسانیده،دشوارترین معانی راازجهت تعبیردرجزل ترین عبارات پرورانیده[....]وسخن شناسان ودقیقه 
یابان رادربرابرقدرت وقوت فکر خود خاضع نموده»(فروزانفر،1384: ۲۶۷ -۲۶۸ ) همچنین سنایی آغازگر 
عرفان درشعر فارسی است.درحقیقت وی شاعری، دوران ساز بوده وحقیقت رادر«حدیقه 

الحقیقه»،شریعت وطریقت را نیزدر«شریعه الطریقه»جمع کرده است.
این ُجستار،بانگاهی دیگرگونه به شرح اشعارگُزین شده،باهدف بازکاوی انديشه هاي شاعر، پرداخته؛
زیراسنايي درآن ابیات،توحيد رامبنا قرارداده وعقايدخويش رادرباره ذات وصفات
باري تعالي،جبرواختیار،قضاو قدر، مسأله گناه،امرونهی،لطف پروردگار و...بيان كرده است.اماپیش
ازاین پژوهش، اندیشمندانی درجستارهایی به مسأله: «جبرواختیاردرآثارسنایی ومولوی ومتکلمان
مسلمان»پژوهشگرانی به:«اندیشه های توحیدی وکالمی سنایی»،جستارپیشگانی به:«معاد و فرجام
شناسی عرفانی سنایی»پرداخته اند وصاحِب قلمی، درجایی به نظریۀ سنایی در:«قدیم و حادث
بودن کالم الهی»،ودرپژوهشی دیگربه:«عدل االهی درنظام فکری حکیم سنایی»پرداخته
است.ازآنجاکه،ازجبرگرايي،بوي انديشة كالمي بـه مشام مي رسدوازاختيارگرايي،فكرفلسفي،احساس
مي گردد؛این تحقیق باروش توصیفی-تحلیلی،عقايِدسنايي ازجبرواختيارراازمنظرکالمی-فلسفی
وعرفانی،بازخواني کرده وتقابل های نظری ودیدگاههای گوناگون رانيزبرشمرده؛اگرچه دراین مقال،نه
خواستاِرتكثرگرايي ياپلوراليسم ديني است ونه درپی انحصارطلبي اعتقادي و«مـن ُمـصيبم

وخصم،ُمخطي»؛

ازاین رو،راه رابرای آزاداندیشی بازگذاشته وباپذیرش اين معناكه فرقه ها ونحله ها،هريك بهره اي
نسبی ازحقيقت دارنـد؛كوشيده است تابرمبنای نظریۀ:«وحدِت عشق»به جمع این اضدادوکثرت،بايك
گرايي/وحدت خواهی،دست یابد.چراکه،هدف:حقیقت یابی ازمیان«جنگ هفتادودوملت»،ازراه میانه

خواهی است.
2. جبر و اختيار

 جبرواختيار،نخست،مسأله اي دينـي ـ كالمـي وسـپس مـسأله اي صـوفيانه ـ عارفانه است كه دامنة
آن به قلمرو فلسفه نيزگسترش يافته ودرجنب طرح هاي كالمي ـ ديني وطرح هاي صوفيانه- عارفانه
اي كه ازآن بدست داده اند،طـرح هـايي فلـسفي ـ عقلي نيزپيدا كرده است(دادبه،1388ب: 88). با
پذيرش جبر،معماي مسؤوليت انسان ومعماي خلق گناه ازسوي خدامطرح مي شودوبا قبول
اختيار(تفويض)معماي محدود شدن قدرت خدا واستثناپذيري وقانون استثناناپذير عّلیت،چهره مي

نمايد(همان:87).



جبر:دراصطالح در برابـر «َقـَدر»،بـه معنـي نفي فعل از انسان ونسبت دادن آن به خداست.
(جرجاني،1938: 101) .پیشینه های مهِم جبری گرایی(انسان مجبور)رامی توان درکالم این افراد

یافت:1.«جهم بن صفوان، مقتول در128ق» 2.«ابوالحسن اشعری، م۳۲۴ق».
اختيار:اختيار،در اصطالح به معني انتخاب كردن يا برگزيـدن يك چيز از ميان دو يا چند چيز، با
ارادة آزاد انساني است، هم بدان شرط كه انتخاب به اجبار و اكراه صورت نگيرد.(سيدمرتضي،1405:
2/151).آری:«اختيــاري هــست مــارابــي گمــان/حــّس رامنكــر نتــاني شــد عيــان».
(مولوي،مثنوي،1359: 5/2967)،اختيار با دو اصطالح كالمي ـ فلسفي يعني «َقَدر
»و«تفويض»مرتبط است وهريك ازاصطالحات اختيار، قدر و تفويض، وجهي از يك حقيقت را بيـان
مـي كنـد. بـدين معنا كه:اوالً،«تفويض »،بيانگر واگـذاري كردارهـاي ارادي انـسان بـه انـسان از سـوي
خداست؛ ثانيًا، «َقَدر»، دربرابرجبر، حاكي ازاستناد كردارهاي ارادي انسان به قـدرت اوست.
(دادبه،1388ب: 88).درباره اراده واختیار انسان،«ژان ژاک روسو»بیان می کندکه:«بزرگترین
اختالف میان انسان وحیوان فهم وفکرنیست،بلکه اراده واختیار است»(جعفری،۱۳۹۰:۱۱)ولی درتفاوت
معنی اراده وتصمیم واختیاربایدرنوشت که:«اراده مقرون به تصمیم ونظارت وتسلِط«من»که جلوه
گاه اختیاراست می باشد».(جعفری،۱۳۹۰: 89)یعنی درواقع اختیار بر اراده وتصمیم، چیره است؛نه
اینکه به یک معنا تصور بشود. اّماپیشینه های مهِم اختیارگرایی(انسان مختار)ازکالم ایشان مشهود
بوده اند:1.«ابوحنیفه م150ق » 2.شارح وپیروآرای کالمی ابوحنیفه،«ابومنصورماتریدی م۳۳۳» 3.
«معتزله» (االشعری،مقاالت،1998: 1/۲۲۷ - ۲۲۸) 4 .«فرقه زیدیه /مشابه معتزلی» (ر.ک:صابری،

۱۳۸۴:۲/۸۱) 5. بزرگان اسماعیلی مثل: ناصر خسرو(ر.ک: ناصر خسرو، 1353: دیوان ،قصاید، ۲۶۲).
ازاین روی،«در عالم اسالم فرقه های معتزله، زیدیه، اسماعیلیه، امامیه، ماتریدیه،اشاعره و جبریۀ
خالص،به ترتیب ازبیشترین تا کمترین حوزه اختیار رابرای انسان ها قائل بوده اند»(حیدری، 1385:

.(91
2-1 تحلیل جبر و اختیار

با برگزيدن جبر؛ دو معما ببارمي آيد:1. بي معني شدن مسؤوليت اخالقي ـ ديني انسان2. خلق بدي
ها وآفرينش گناهان از سوي خدا.(دادبه،1388ب:90)اما با انتخاب اختيار(تفويض= َقَدر)؛نيز دو
معما پديدار مي شود :1.محدود شدن قدرت خدا ومخدوش شدن نظرية توحيـد افعـالي از ديدگاه
كالم2.استثناپذيري قانون كلي و استثناناپذيرعّليت ازديدگاه فلسفی. با انتخاب هريك از دو راه، دو

معما حل مي شود و دو معما باقي مي ماند! (همان:91).
حل معما ها:جبرگرايان با ديدگاه اعتقادي، معمايي با عنوان مسؤوليت و ناسازگاري آن را با يك
سره مجبور بودن انسان در ميان نمي بينند و برآنند كه خدا هرچه كند نيك است و عين عنايـت و
لطـف . اگر مؤمنان را به دوزخ برد و كافران را به بهشت، عين عدل است که با این تقسیرمعمايي حل
نشده در نگاه جبرگرايان باقي نمي ماند.(همان:92) دراین راستا«اشاعره با طرح نظرية «كسب» و
تفكيك خالق (خـدا) و فاعـل (انـسان) در حـل معما كوشيده اند»(همان:94).اما اختیارگرایان باطرح
نظريـة«ِاقـدار/تواناسازي»،خداوند راآفريدگاِرگناه بشمارنمی آورندو به نظر می رسدکه شبهه های
پیش آمده را نیزحل کرده اند که: اوالً،خداوند توانايي انجام دادن كردارهاي ارادي انسان را به انسان
مي بخشد و به تعبيري اين توانايي را در انسان خلق مي كند= دخالت خدا (همان:93) ثانيًا، به هيچ
روي افعال ارادي انسان را در انسان خلق نمـي كنـد؛ بلكـه بـا تـوان بخشيدن به انسان، بدو امكان مي
دهد تا كردارهـاي ارادي خـود را خـود انجـام دهـد= دخالت انسان. بدين ترتيب، هم قدرت خدا
محدود نمي شود و هم به توحيد افعالي خلل وارد نمي آيد. همچنـين خـدا، آفريـدگاِرگنـاه و شـرور



بـشمار نمي آيد و از انسان هم سلب مسؤوليت نمي گردد.(مانكديم،1384ق: 323 ،334 به نقل از:دادبه،
اصغر،1388ب:93).

2-2جبر گرایی سنایی
اندیشمندانی، سنایی را اشعری و جبری می دانند(ر.ک: شفیعی،1388: 39، ۳۴6، ۲۴۸). به نظر می
رسد سنایی،بر پایۀ آیاتی ازقرآن(بقره :۱۹و165؛نسا: ۷۸؛ آل عمران: ۲۸؛ مائده :۱۸؛ نور:۴۲؛
هود:۱۲۱-۱۲۳؛بروج:20؛ غافر:3 )برداشتی جبری داشته که می سراید:«هر چه بودست وهر چه خواهد
بود/آن توانند کرد کو فرمود...»(حدیقه الحقیقه،1359: 45)و«کفرو دین هر دو دررهت پویان/وحده
ال شریک له گویان/کفر و دین پروِر روان تو اوست/اختیار آفرین جان تواوست»(همان: ۶۰ و۱۰۰ )گاهی
نیز با نگاه رحمانی،جبر راتفسیرکرده:«همه راروح وروز وروزی ازاوست/نیکبختی ونیک روزی
ازاوست/ روزی هریکی پدید آورد/ دِر انبار خانه، ُمهر نکرد/ کافرومومن وشقی وسعید/همه راروزی و

حیات جدید/حاِء حاجت هنوزشان درحلق/جیِم جودش، بداده روزی خلق» (همان:106- ۱۰۵)

2-3 اختیار گرایی سنایی
به نظرمی رسدسنایی،برپایۀ آیاتی ازقرآن(اسرا:۷۰و76)اختیارگرایی برداشت کرده است.حدود
سیصد آیه درقرآن              به اختیارانسانی اشاره داردو درتمام این آیات عمل وکار،به خود انسان
نسبت داده شده است(جعفری،۱۳۹۰: ۲۳۱).اساسًا انجام دادن وندادن کار، خود دلیل اختیارست:«
اينكه فردااين كنم یاآن كنم / اين دليل اختيـارسـت اي صنم»(مولوي،مثنوي،1359: 5 /3024 )گواِه
اختیارگرایی سنایی این است که:«جنبش جبر،خلق عالم راست/جنبش اختیار،آدم راست/تو به قوت
خلیفه ای به گوهر/قوت خویش را به فعل آور/ آدمی رامیان عقل وهوا / اختیارست شرح
منا...»(حدیقه الحقیقه،1359: 12-7و۳۷۳).مولوی هم«انسان را ازجبرمطلق مي رهانـد واختيـاري  کر�
نسبي براي وي اثبات مي كند» (دادبه،1388ب:106) ازسویی نیز سنایی(همان:باب

نهم639)،جبرگرایِی اشاعره را نمی پذیرد: 
چون توبر ذره اي حساب کنی  

o

ور به شبهت بود عتاب کنی  

o

ور حرامی بود عذاب دهي 

o

روز محشر بدان عقاب دهی  

o

کي پسندی ز بنده ظلم و خطا 

o

ور تو رانی چرا دهی تو جزا  

o

چون حوالت کنم گنه به قضا 

o

گفته در نامه کفر اليرضی  

o

خود گنه می کنيم و داده رضا 

o

پس حوالت کنيم سوی قضا  

o

پادشاها مرا بدين بمگير 

o

خودکنم خودکشم جزاو زحير  

o

oبا سگي در جوال نتوان خفت  درصفات  توظلم  نتوان  گفت

o

ره نمودي رسل فرستادي 

o

بر تو جايز کجاست بيدادی  

o

گر تو بر بنده کفر خواسته ای 

o

وز مکافات آن نکاسته ای  

o



اين معاني به ظلم شد منسوب 

o

ای منزه زظلم و جور و عيوب  

o

آنچه ما را به ظلم شد باره 

o

بود از نفس شوم اماره  

o

اما گواه ابیات سنایی که انسان مختاراست، در سخنان امیرالمومنین(نهج البالغه،1375: قصار ۷۸
/ ۳۷۲) و مشابه آن در اصول کافی، کتاب التوحید،باب الجبروالقدر،حدیث اول(کلینی،1379:
۲۸۶و۳۷۲) آمده است.  با این تفاسیر باید:«گفت توبه كردم از جبر اي عيار/ اختيارست، اختيارست،
اختيار»(مولوي، مثنوي،1359: 5 /3086) با این تفاسیر به نظر می آید که به سنايي نسبت جبری دادن
به معناي كفرآميز، درست نباشد. زیرا«كسي كه قائل است به تشبيه وجبر،كافرومشرك است ودردنيا
وآخرت ما[امام هشتم]ازاوبيزاروبري هستيم».(شیخ صدوق،1387: 1/117)هرچند،گاه شده به
پیامبران و امامان معصوم(ع) «...نسبت می دهند قول به تشبيه و جبر را،... بلكه افترا

بسته اند»(همان).

3. قضا و قدر الهی- جهد و توفیق
برحسب تصریح مکررآیات قرآن باوربه حاکمیت قضاوقدر الهی تقریبًا مورداجماع مسلمین
بوده(حیدری،۱۳۸۵: 92).در تعریف قضا وقدر آورده اند:«قضا، وجود جمیِع موجودات درلوح
محفوظ،باهم[است]وقدر،وجود موجودات درزنجیرۀ زمانِی تحقِق خارجِی آن ها بعد ازحصوِل شرایِط
هرکدام.»(جرجانی،1938: 152). با این تعریف قضای الهی، جمیِع موجودات(خاص و عام و نیک و بد)را

دربردارد وَقَدر نیز محقق شدن قضای الهی است. 
 اما وجوِد بقا وفنا،قضاست وتحقق آن ها،قدر است.«مسلمانان سرای عمر، در گیتی دو دردارد/ که
خاص و عام و نیک و بد بدین هر دوگذر دارد/دو دردارد حیات ومرگ کاندر اول وآخر/یکی قفل
ازقضادارد، یکی بند از قدر دارد/چو هنگام بقا باشد قضا این قفل بگشاید/چو هنگام فنا آید قدر این

بند بردارد (سنايي، ق9، ب 3-1، 105)
درباره بقا درقضا وفنادرقدر،به گونه ای برداشت ازآیات(منافقون ۱۱؛آل عمران ۱۴۵ ؛اعراف ۳۴ مومنون
۴۳) شده است.حکیم سنایی به جهدوتوفیق،قضاوقدروتاثیر توفیق الهی درهدایت انسان نظردارد.
یعنی،کوشش(اختیار)رامقدمه توفیق الهی(جبری) می داند:«بندگی کن توجهدخود می کن/...جهد
برتوست، بر خدا توفیق/ زانکه توفیق، جهد راست رفیق»(حدیقه الحقیقه،1359: ۲۸۷؛نیز دراین
معنا،ر.ک:همان:92؛سنایی،مصفا:۷۰۷).به هرروی اختیاری که برآمده ازمفاهیم سالِک مجذوب و مجذوب
سالک است بر دو اصل کوشش(اختیار) و کشش(جبر) پایه گذاری شده که در ابیات سنایی مشهود
است:«کوشش ازتن،کشش زجان خیزد/چشش ازترک این وآن خیزد/جهد کن تا زنیست هست شوی/از
شراب خدای مست شوی»(حدیقه الحقیقه،1359: ۲۸۷؛نیز دراین معنا: ۴۷۸و۴۷۹).گواه گفتارسنایی برآمده
ازنظر قرآنی است که«جهد ازبنده و توفیق ونصرت ازخداست».(ر.ک:توبه:۱۴؛عنکبوت:69؛حج:40). 

3-1 گناه از نگاِه قضا و قدر و جبر و اختیار
درمسألۀ گناه وقضای الهی:«بسيارگنه كرديم،آن بود قضاي تو/شايدكه به مابخشي،ازروي كرم
آنها»(سنايي،1388 :ق1،ب26، 69)دكتركدكني آورده:«سنايي به شيوه تفكراشاعره معتقد است كه تمام
افعال بندگان ازايمان وطاعت وعصيان،همه وهمه مخلوق خداونداست وتمامي آنها به اراده ومشيت
وتقديراوست»(همان، 1388، 248)نیزطبق اعتقاد صوفیه،حق تعالی،خالق اعیان وخالق افعال



بندگان،اعم ازایمان،طاعت وعصیان است(ر.ک:کاشانی،1372: 28؛یثربی:521؛نسفی:112)اما به نظر
میرسدكه مرادسنایی این نیست که آدمی مجبور مطلق است وهیچ گونه اختیاری ندارد.بلکه براین
اعتقاد است که بندگان درافعال ارادی خود نه مجبوِر مطلق اندونه مفوِض مطلق.بلکه دارای حالتی
بین آن دوقرار دارند بدین معنی که حق تعالی درمملکت خود بنده را به حال خود رها نمی کندتا به
خودی خود،هرچه بخواهد؛انجام دهد.(کاشانی،1372: ۳۰-۲۹،به نقل از اسداللهی،1389: 155).به نظر
استاد فقيد جـالل الـدين همـايي، غيـر از عارفـان شـيعي، از جملـه شـاه نعمت اا� ولي بسياري از
فيلسوفان ايراني، به ويژه آنان كه شيعة امامي بوده اندنيـزدر مسلك جبر و اختيار از مولوي تأثير
پذيرفته اند،خاصه صدرالمتالهين وحكيم سبزواري،سخن حكيم سبزواري مبني بر«َالِفعُل ِفعُل اِ� و

هو ِفعُلنا»همان سخن مولوي اسـت كه:
كــرِد مــا و كــرِد حــق هــر دو ببــين 

o

كــرِدمــاراهــست دان، پيداســت ايــن  

o

گــر نباشــد فعــل خلــق انــدر ميــان 

o

پـس مگـو كـس را چـرا كـردي چنـان  

o

 خلـق حـق، افعـال مـا را موجـد اسـت 

o

فعــل مــا آثــار خلــق ايــزد اســت  

o

                                                                                                               (مولوي، مثنوي،1359: 1/1480)
 ازاین روی،سنايي گناه كردن را به آن معنا كه اشاعره تصور مي كنند نمي داند. زیرا اگر وي گناه
كردن را قضاي الهي به معناي «جبر» تصور مي كرد؛ چرا در پي بخشش الهی بود؟ اصوالكسي درپي
بخشش طلبي است كه گناه به اختياروي صورت گرفته باشد.چنانچه امام هشتم معاصي وگناهان
را،به امر وارادۀ خدا نمی داند واما گناه را که به قضا و قدرومشيت و علم خدا مرتبط می داند ولی
می فرماید:خدا، عقاب می كند گناهکار رایعنی،گناه ازقضای الهی است وازامر او نیست.نیزفرموده:
«روزي ابوحنيفه از نزد حضرت صادق (ع) بيرون رفت به حضرت موسي بن جعفر (ع) برخورد،
عرض كرد:«اي جوان از كيست معصيت؟»فرمود:«خالي ازسه نفرنيست يا ازخداست،وليكن ازاو
نيست وسزاوار نيست كه كريم عذاب كند بنده خود را به سبب عملي كه از او صادر نشده است ويا
ازخدا وبنده است،يعني هردوشركت دارند در معصيت،وليكن ازبراي شريك قوي روانيست كه ظلم
كندشريك ضعيف را و يا ازبنده است،بلي ازاوست.پس اگرخداوند اورا عذاب نمود،به سبب گناه
اوست واگر اوراعفوفرمود،به سبب كرم وبخشش حضرت حق است»(شيخ صدوق، 1387 :
1/113)همچنین فرمود از رسول خدا (ص) شنيدم كه مي فرمود: خداي عزوجل فرمود:«كسي كه
راضي نباشدبه قضاي من وايمان نياورد به قدرمن، خدايي راطلب كندغير ازمن ورسول خدا فرمود

كه در هر قضا و قدر پروردگار،خير مومن در آن است».(همان، 1387 :1/ 116).
درجایی سنایی،ابلیسرامجبوربرگناه می خواند.درحالی که سنایی زبان حال ابلیس رابیان می کند.
چراکه خود اورا گناهکارومغرورمیداند(ر.ک:حدیقه الحقیقه،1359: 133-132و623؛سنایی،مصفا،1336:
۸۷۱-۸۷۲؛ شفیعی،در اقلیم روشنایی،1373: ۵۸ – ۵۹)باری،عذاب گناهکاری که گناه(جزیی/کلی)اوبه
جبرالهی ظاهرگشته ومختارنیست،ظلم است.اما خداکه ظلم نمی کند(نساء:40؛ انبیاء:47)چنانچه ابـن
سـينا اززبـان معترضـان مـي گويـد:«اگـركردارهـاي جزئـي انـسان نيـز جبـري اسـت،ِعقـاب بـراي
چيست؟»(ابن سینا،1413ق:2/442)خدا گناه کفرراهم نمی پسندد.چگونه-به باور جبرگرایان- برگناه
بنده خرسنداست؟درحالی که خداوند دوستدارکافروظالم وفاسق نیز نیست.(آل عمران: ۵۷؛توبه: ۹۶؛
مائده:۴۲و۶۴).عذاب الهی نیزبرای اعمال زشتی است(بقره:79؛غافر:17؛فصلت:17)که انسان درآن

مختاربوده است.خداهیچ کسی رامجبور به گناه ومکلف



به کاری بیرون ازتوان وعقل نکرده(انعام: ۱۵2؛اعراف:42؛مومنون: ۶۲؛بقره: ۲۷۶و233)واگرمخلوق
مجبوربه خطا ست؟دیگرنباید خشمناک از خطای آنها شد.درحالی که خشِم مخلوق،خود نشان
اختیارست.«خشم در تو شد دليل اختيار/تا نگويي جبريانـه،ِاعتذار»(مولوي، مثنوي،1359:
5/3049).حتی به گونه ای،حیوانات هم درخشم خود،اختیاری دارند.چنانچه:«گرشتربان اشتري رامي
زند/آن شـتر قـصد زننـده مي كند/خشم ُاشتر نيست با آن چوب او/پس زمختاري شتر،برده است بو»
(همان:5/3051 -3050)ازسویی نیز،پروردگارکسی رابه اعمال زشت دستورنداده است.(بقره: ۲۰۵ ؛

اعراف: ۲۸ و ۲۹؛ یس: ۵۴)
خدامردم رادرپذیرش هدایت ازسوی پیامبران،مختار کرده است.جزاین کوشش پیامبران و بندگان
درراه هدایت خواهی،چه فایده ای داشت؟درحقیقت محاسبه اعمال وعطاوعذاب برمیزان
عقل(اختیار)است.(غزالی،1368: 1/193وتعلیقات:438)بااین نشانه ها خداوندچگونه خواستار جبر
بوده وجبرگرایی،ازسوی عارفی چون سنایی نیزدورازعقل به نظرمی آمده است.براین
اساس«دهدایزدگَه سوال وجواب /هرکسی رابه قدرعقل ثواب»(حدیقه الحقیقه،1359: 113)حتی سوال

وجواب درقیامت هم نشان ازاختیاربشری است:
از تو پرسند روز رستاخیز  

o

کای به خواب اندرون یکی برخیز  

o

بازگو تا بدی چرا کردی 

o

 مال ایتام و بیوه چون خوردی؟...  

o

چون ز شمرلعین،خدای به حق  

o

پرسد این یک سخن بگو مطلق 

o

که چرا قّرة العیون رسول 

o

گشت بر دست شوم تو مقتول  

o

گوید آن سگ که:آن قضای تو بود 

o

وآن چنان فعل بد،رضای تو بود...  

o

دل بیمار را دوا بتوان 

 

ُحمق را هیچ گونه چاره مدان  

(همان: 639-640)

اصوالً آگاه کردن انسان به اینکه در«فعل بد»رضای الهی نیست؛برای چیست؟جزآن نیست که
سنایی،بدی را ازجانب بشِرمختارمی داند که باید ازبدی پشیمان گردد وگرنه سوال ازفعل بد باهدف
شرمسارکردن،بی معنی است.چراکه:«گر نبودي اختياراين شرم چيست؟!/ وين دريغ و خجلت وآزرم

چيست؟»(مولوي، مثنوي،1359: 1 /619).
دراین راستا(گناه وجبروتفويض)،حضرت رضا (ع) فرموده:«كه يك اصل وقاعده اي ازبراي شما
بگويم كه درآن اختالف نكنيدوكسي با شما گفتگونكند،مگرآن كه اورا مغلوب كنيد[وآن،اینست که]حق
تعالی اطاعت كرده نشود به اكراه واجبار و معصيت ونافرماني او،نشود به قهر وغلبه وبندگان رامهمل
نگذاشته است درملك خود،اومالكست آنچه راكه ايشان رابه آن مالك گردانيده وقادراست به آنچه
ايشان را بر آن قدرت داده واگر بندگان به آن اقدام كنند.براطاعت اووآن ها راسدومنع نمي فرمايد واگر
اقدام كنند برنافرماني ومعصيت وبخواهدحائل شودميان ايشان ومعصيت ايشان؛ ونگذارد معصيت
بكنند،ميتواندواگرحائل نشودومعصيت ازايشان صادربشود.پس خداوندايشان راداخل معصيت ننموده
است،بلكه خودشان معصيت را متحمل مي شوند» پس از آن فرمود:«هركه ضبط كند حدودو اطراف



اين كالم را، مي تواند با كسي كه مخالف اوست ، مباحثه و مخاصمه كند»(شیخ صدوق، 1387:
.(1/118

4. امرونهی
«اي پايگه امرت، سرمايه درويشان/وي دستگه نهيت،پيرايه خذالن ها».(سنايي،1388:ق1،ب13،68).
دكتر كدكني مي آورد: «خذالن يعني بي يار ماندن ـ خذالن در اصطالح متكلمان نقطه مقابل«لطف»
است. سنايي مي گويد: امر تو براي درويشان و اهل توفيق سرمايه اي است، يعني از روي «لطف» آنان
را به توفيق مي كشاند و نهي تو پيرايه اي و زيوري است براي خذالن (بي يار ماندن) و عدم توفيق
آنان كه عاصي اند.»(شفيعي كدكني، 1388، 8 ـ 247). در راستای معنای تأویلی «خذالن» باید آورد که:
امام رضا (ع) درباره «امر بين االمرين» مي فرمود:«يافتن راه راست به كردن آنچه به آن امر
فرموده اند و ترك كردن آنچه از آن نهي فرموده اند.از امام پرسيده مي شود كه آيا از براي خدا عزوجل
مشيت واراده اي هست دراين فعل و ترك آن؟ امام (ع) فرمودند: «طاعت و عبادت، پس اراده ومشيت
خداوند امر به آن ها و رضاي آنها و ياري كردن به آن ها است و اراده و مشيت حق در معاصي نهي از
آنها و سخط و غضب از آنها و «خذالن» و فرو گذاشتن ياري ازبراي آنهاست»(شيخ صدوق ، 1387،
101) ازامام پرسيده مي شود كه بندگان را از براي خداوند در عبادات و معاصي حكم است؟ وی
مي فرمايند:«بلی، عملی از بندگان ازخير وشر صادرنمي شود مگربه حكم خداوند واز براي خداوند
درآن ها حكم است.عرض كردم: «معني اين حكم چيست؟»فرمود:«حكم كردن ازبراي ايشان به آنچه
استحقاق دارندبرافعال خود ازثواب وعقاب دردنياوآخرت»(همان، 101) نيزحضرت فرمودكه:«اعمال
بر سه گونه است:1.واجبات 2.فضائل كه مستحبات است.3.ومعاصي كه محرمات است. اما واجبات،
پس به امر خدا و به رضاي او و به قضا وقدر او، به مشيت وعلم او است واما مستحبات و فضايل،
پس به امرخدا نيست وليكن به رضاي خدا و قدر خدا و به مشيت و علم خدا است و اما معاصي و
محرمات، پس به امر خدا نيست و لكن به قضا و قدر و مشيت و علم خدا است و عقاب كند بر

آن»(همان:117).
به هرروی این بیت سنایی روایتگر دو گونه از اعمال:واجبات(امربه شایست) ومحرمات(نهی از
ناشایست)است.چنانچه به نظر می رسدمصراع نخست«اي پايگه امرت،سرمايه درويشان»امر به
انجام واجبات است که سرمایه ای برای بنده است و مصراع دوم«وي دستگه نهيت،پيرايه
خذالن ها»نهی ازمعاصی است که به امرخدانیست،امابه قضاوقدر ومشیت خداوندی است که دوری

ازآن،فرومایگِی درویشان رامی کاهد.از سویی امرونهی کردن به کسی، نشانه مختار بودن بشر
درانجام آن است.«امرونهي وخشم وتشريف وعتيب/ نيست جـزمختار را اي پاك جيب»(مولوي،
مثنوي،1359: 5 /2973).نیزازحسن بن علي الوشا مرويست كه گفت: از حضرت علي بن موسي الرضا
(ع) پرسيدم و عرض كردم كه حق تعالي امر را به بندگان واگذارنموده وتفويض كرده؟ فرمود:«حق
تعالي عزيزتر است ازاين نسبت كه تو به آن مي دهي» عرض كردم كه جبر مي كند بندگان را بر معاصي
وگناهان؟ فرمود:«حق تعالي عادل تر وحكومت او بهتر است از اين نسبت» پس از آن فرمود كه حق
تعالي فرموده:«اي فرزند آدم!من به حسنات وعمل هاي صالح توسزاوارترم ازتو و تو به گناهان خود

سزاوارتري از من، معصيت مي كني به قوتي كه من درتو قرار دادم»(شیخ صدوق،1387: 1/117).
5. فضل و لطف الهی به تّواب

«چون فضل تو شد ناظر،چه باك ز بي باكي؟/چون ذكر تو شدحاضر چه بيم
زنسيانها؟» (سنايي،1388:ق1،ب 22، 69) و «لطف تو همي بايد چه فايده از گريه؟/فضل تو همي بايد،
چه سود ز افغانها؟ «(همان: ب 24، 69). دراین معنا، حضرت رضا (ع) روايت كرده است كه:«رسول



خدا(ص)فرمود:کسی كه ايمان نياورده وقبول نكرده است شفاعت مرا،هرگزخدا او را به شفاعت من
نرساند»پس از آن فرمود:«شفاعت مخصوص كساني ازامت من است كه گناهان كبيره كرده باشند.

اما كساني كه

 گناه نكرده اند،راهي برآنها نيست»(شيخ صدوق،1387 :1/112)حافظ مي سرايد:«نصيب ماست بهشت
اي خداشناس برو/كه مستحق كرامت گناهكارانند»(حافظ،دیوان 1378: 192)بيت فوق كنايه اي است
به خداشناسان ريائي و نيزدرباره گناه درديوان حافظ،دکترخرمشاهي مي آورد:«درذهن حافظ
گناه،مخصوصااگرازمقوله حّق ا� باشد،ونه حّق الناس، تازيانة سلوك است. منتهي اين سخن ازبس
حساس وباريك است به سرعت موردسوءتفاهم وبرداشت هاي نادرست قرارمي گيرد»(خرمشاهي
1379: پيشگفتارحافظ نامه،ص4)حديث روح نوازواميدبخشي ازرسول اكرم (ص)دراغلب مجموعه هاي
ُ َخْلًقا كُْم ُتْذِنُبوَن لََخلََق ا�� حديث ومتون عرفاني نقل شده است كه مناسب اين مقام است:«لَْوَال أن�
ُيْذِنُبوَن فَيْغِفُرلهْم»:اگرگناه نمي كرديد،خداوندخلقي ديگرمي آفريد،تاگناه كنندوبيامرزدشان.
(سيوطي،1373ق:2/132). اما«منظور از گناه كردن اين نيست كه هركس دروغ بگويد، دغلكاري  كند
[...] بلکه جان كالم،بسيارساده است. در ژرفنای نماز،گاه حضور قلب ازدست مي رود.اين ازدست رفتن
حضورقلب گناه است وبايد شرمنده شود وبا پشيماني ازگناه توبه كند»(پیشین) رسول
نِب كََمن ال َذنَب لَه.»:آن کسی که توبه کند مانند کسی است که بی گناه اِئُب ِمَن الذ� خدا(ص)فرمود«َالت�
باشد. (شيخ صدوق،1387 :2/74)البته اگربنده اي هم گناهي چون دروغ و...انجام دهدسپس پشيمان
شودنبايداميدرا ازدست دهد وچشم به فضل و بخشش خدا داشته باشد.«بازآ، بازآ، هر آنچه هستي
بازآ/گر كافر و گبر و بت پرستي بازآ/اين درگه ما درگه نوميدي نيست/صدبار اگر توبه شكستي
بازآ»(اباالخير، ديوان: 31)رسول خدا(ص) مي فرمايند:«بنده باشد كه به سبب گناه در بهشت شود،
گفتند چگونه؟گفت:گناهي بكند وازآن پشيمان شودوآن درپيش چشم وي مي باشدتابه بهشت
رسدوگفته اندكه باشدكه ابليس گويدكاش كه من وي رادراين گناه نيفكندمي» (غزالي،1361: 2/ 326).
درواقع توبه وپشیمانی نیزنشانه اختیاراست:«وان پشيماني كه خوردي ازبدي/ زاختيـارخـويش،
گشتي مهتدي»(مولوي، مثنوي،1359: 5 /3025) پس چنانچه پيش ازاين گفته شد،هر كس ازگناهي

توبه كند؛با فضل الهي بخشيده خواهد شد.سنايي
 نیزمنكر توبه(اختیار)و گريه نبوده وگريه اي با سوز را نفي نمي كند.«چه خوش بود آن وقتي، كز سوز
دل از شوقت/ در راه تو مي كاريم، از ديده گلستانها»(سنايي،1388:ق1،ب68 ،12)درحقیقت
سنایی،گريه اي رابي فايده مي داندكه لطف وفضل الهي همراه آن نباشد. «لطف توهمي بايد چه فايده
ازگريه؟/فضل توهمي بايد،چه سود زافغانها؟ «(همان:ب24،69)ازاینرو می بایست طالِب فضل ولطف
وبخشایش الهی،بادعادرمقام رضابود.زیرا،دعا،اختیاری است واجابت درسایه حکمت(جبرالهی)
است:«تودعاگویی واجابت نه/ زانکه دل داری وانابت نه/ زانکه داندخدای انابت را/ حکمتش مانع
است استجابت را»(حدیقه الحقیقه،1359:۴۳۶).ازاین جاست که تمناخواهان ودعاخوانان وطالبان
فضل، بایدطالِب«رضا/مقام رضا»باشند.(ر.ک:آل عمران:174؛توبه:۷۲؛حدید۲۷).باری«فراق ووصل چه
باشدرضای دوست طلب/ که حیف باشدازاوغیراو تمنایی»(حافظ،دیوان 1378: 366).نیز سنایی

دارد:«دوستان زو همه لقا خواهند/ در دعا  زو همه رضا خواهند»(حدیقه الحقیقه،1359:۳۳۵).

6. قديم و حادث



سنایی،درباره عدم سنخیِت حادث باقدیم آورده:«تاابد با ِقَدم حدث طفل است...»(حدیقه
الحقیقه،1359:۱۲۷)و«تو حدیثی نفس مزن زِقدم/ ای ندانسته بازسر ز َقدم »(همان:110) و«ای حدث
با قدم چه کار تو را؟...»(همان:109).و اما«صفت قديم رابراي علم حق ازآن جهت آورده:«در ذاِت
لطیف تو،حیران شده فکرت ها/برعلِم قدیم تو،پیدا شده پنهانها»كه نشان دهد علم باري
مانندديگرصفات او وهمچون ذات اوقديم است وچنان نيست كه چيزي درذات اوعارض ياحادث شود
[...]برخي معتقدندكه علم خداوند به اشياءعين وجودآنهاست[...] مشكلي كه وجود دارداينست كه
اگرعلم االهي ازلي وقديم است،پس افعال بندگان رااز ازل مي دانسته واين منتهي به جبِرمطلق
مي شود واگر بگوييم علم اوبعد ازحصول وحدوث اشياء بوجود مي آيد،نتيجه آن خواهد بودكه تغيير
وحدوث درذات او حاصل شود [...نیز] ازتعبير«پيدا شده پنهانها»دانسته مي شودكه سنايي ازكساني

است كه معتقدندكه خداوند عالم به اشياء است دراوقات آنها.»(شفيعي كدكني، 1388: 246)
گمان مي  رودكه سنايي عقيده خود را بااحتياط بيان مي كند.اگر چه:«پيدا شده پنهانها»را
درمصراع دوم آورده است. اما درمصراع نخست، فكرها رادراين باره حيران مي داند.«حسين بن
خالد» به حضرت رضا (ع) عرضه داشت:«يابن رسول ا� از جمعي شنيدم كه مي گفتند:حق تعالي
هميشه عالم است به علمي و قادر است به قدرتي و حي است به حياتي وقديم است به قدمي و

سميع و شنواست به سمعي و بصير و بينا است به بصري، فرمود: 
كسي كه اين طور بگويدو متدين به اين معني شود،خدای ديگربا خدا گرفته است واز واليت ما
بهره اي ندارد.پس ازآن فرمود:خداوند عزوجل هميشه دانا و قادر وحي و قديم وشنوا و بيناست به
ذات خود، يعني اينها صفات ذات است و بلند است شأن او، بلندي عظيمي ومبراست ازچيزي كه
مشركين ومشبهه قائلند»(شیخ صدوق،1387: 1/96).ازاینروبه نظر نمی رسدكه سنايي عقيده داشته
باشدكه خداوند عالم به اشياء است دراوقات آنها.چنانچه امام رضا (ع)مي فرمايد:«خداوند،عالم بود
وهست به تمام اشياء قبل ازوجود اشياء»(همان،1387: 1/95). به عبارتي سنايي مي گويد:انديشه هاي
انساني درباره صفات ذات تو،حيران مي شوند وبرپايه علم قديم تو، اعمال وكردار انسانها،درپنهانِي
تقدير،مانده است وهرگاه خدا اراده كند،به پيدايي مي رسد.ازحمدان بن سليمان مرويست كه گفت:
«نوشتم به حضرت رضا (ع) كه آيا كردار بندگان آفريده شده است يا نه؟ پس آن جناب در جواب من
نوشت كه افعال و كردار بندگان،  پيش از آفريدن بندگان درعلم خدا مقّدر بود»(همان، 112)یعنی پنهان

بود و سپس پیدا شد. پس باور سنایی دراین اشعاربا گفتار امام، همسوست.

7. نظریه های میانه و عارفانه درجبر و اختیار
مبحث پیچیده جبرواختیارازدیربازبوده،«همچنـين بحـث اسـت تـاحـشربـشر/درميـــان جبـــري
واهـــل َقـــدر» (مولوي، مثنوي،1359: 5/3214) درواقع،مولوی به اهميت فلسفي این بحث توجه
داشته كه اين استمرار،الزمة پرسشهاي فلسفي والزمـة زنـدگي خردمندانـة بـشري است.
(دادبه،1388ب:100)از سویی عـين القـضاة(525ق)كـه داراي تمايل فلسفي وآزادانديشي فيلسوفانه
است،انسان را«مسّخر مختاري»توصيف مي كندوميگويد:«اي عزيز،هرچه درملك وملكوت است
هـريكـي مـسّخركـاري معين است،اما آدمي مسّخريك كارمعين نيست؛ بلكه مسّخِرمختاري است،چنان
كه احراق درآتش بستند،اختيار درآدمي بستند .آدمي راجزمختاري،صفتي نيست.پس چون [آدمـي]
  واسطة اختيار ازاو كارهاي مختلف دروجود آيد...» (عين القضاه ، 1341: محـل اختيـار آمـد،بـه
189،190).مالهادی سبزواري، در حاشية خود بر اسـفار صـدرالمتألهين،تصريح مي كند كه: انسان،



مضطّري است در صورت مختار يا مختاري است كه در اختيار خود اجبار دارد.(سبزواری،1338ق:2/
224،حاشیه 1)

كاشـفي، بـه ظـاهر بـه بيـان سـير«از اختيـار تـا اختيـار»مي پردازد تا نشان دهد كه سالك با اعتقاد
به اختيار، كار خود را آغاز ميكند و سـرانجام هم به اختيار ميرسد اما بر مراتب سير سالك نام جبر
مي نهد و تصريح ميكند آنجا كه سالك بايد بداند«كه نفس او را اختياري هست»درحقيقت مجبور
است:«و جبر چهار است:[یکم]جبرجزئي واين ّضد اختيار اسـت وسـالك را دربدايت حال بايد دانست
كه نفس اورا اختياري هست كه امرونهـي، وعد و وعيد برآن متفّرع است... وامر بي اختيـار نباشـد
واگرچـه درحقيقت ايشان مجبورند،اما از مجبوريت خود آگاهي ندارند؛ [دوم] جبر تيقن و آن درمرتبة
توحيد افعال اسـت و[سـوم] جبـرتخّلـق وآن درمرتبة توحيد صفات است ومتوسطان در اين مرتبه،
مجبوريت خـود رامشاهده مي نمايند و[چهارم] جبركلي كه آنرا جبـرتحقيـق خوانند. بقای بعدالفناء
اخص الخواص را دست دهد و در اين مرتبه جبر و جـابر و مجبور يكي باشد و باز اين جا اختيار روي
نمايد، و چنانكه در بـدايت مختار بوده، اينجا نيز باشد...» (كاشفي، لب لباب، 1375ش: 65 ،66،به نقل از

دادبه،1388ب:96)
بانگاه دیگرگونه عرفانی می توان گفت:«تــرك كــن ايــن جمــع جبــِرَمنــبالن[وکاهالن و نادرست
باوران را]تـا خبـريـابي ازآن جبـِرچـوجـان[که در واقع]معيت باحق»است.جبرچوجان، جبري است
عين اختياروحتي فراتراز اختياركه چون سـالك ازمرحلة پذيرش اختيارگرايي برآمده از ادّله وبراهين
گذشته وبا ورود به حـوزة عـشق،بـه«جبر چو جان»مي رسد.(دادبه،1388ب:108)وچون ازمنظريك
گرايي(وحدت گرايي)به موضوع مي پردازد، همانند هرعارف وحدت گرا در برابر خود جبري مي بيند

كه عين اختيار است.(همان:111).
امامتكلمان اماميه با تكيه بر قول معصوم(ع)مبني براين كه:«ال جبـَر وال َتفـويض َبل َامٌر بيَن
اال�مَريِن»راهي ميانه جسته اند، هم به نوعي از«ِاقدار»سخن گفته انـد وهـم چنانكه خواجه نصير
تصريح كرده است، خدا را فاعـل بعيـد كردارهـاي ارادي انـسان و انسان را فاعل قريب كردارهاي
ارادي خود بشمار آورده اند و سرانجام فالسـفه، بـه مـدد مباني فلسفي، ضمن لحاظ كردن نقش خدا و
  آدمي،انسان را«مجبوِرمختار»دانسته اند انسان در انجـام گـرفتن كردارهـاي ارادي
(دادبه،1388الف:17/500-527).دراین راستا،حكيم سبزواري نظري بديع اظهارمي داردواعالم مي

كند:«اختياربالّذات»حق تعالي،

 كه چونان سواري زير گرد و غبار نهفته است، يعني ناپيداسـت اختيارهاي بالعرض انسان رادروجود
آورده است وانـسان بـه سـبب آنكـه داراي اختياراست،مسؤول نيزهست»(سبزواري،  1285ق :394)به
هرروی،ازمیان تقریبًا شانزده عقیده که ازفروع دونظریه اصلی جبرواختیارهستند(ر.ک:جعفری،۱۳۹۰:
225-220)،اقناع عقلی نظریه امامیه،بیش ازنظریات دیگراست چراکه ازدیدگاه آن:«اصِل قدرت تمام
وسایلی[جبر]که عوامل طبیعی کارمی باشند،ازخداونداست وبهره برداری اختیاری ازآن قدرت ووسائل

مربوط به انسان می باشد»(همان: ۲۲۵).

8. تقیه:راز پنهان ماندن باورها
 غافر:28)ازاعتقادات محكم ومتقني است كه برجوازآن استنادشده تقيه(آل عمران:28؛نحل: 106؛
است.(حّرعاملی،۱۴۱۲:ج۱، باب ۲۵وج۱۶، باب۲۹).هارون الرشيد خليفه عباسي(170 ـ 198 ق)روبه موسي

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1


بن جعفر(ع)كرده،مي گويد:«ترك كن تقيه را كه بني فاطمه به آن معروفند و هميشه تقيه
مي كنند»(شيخ صدوق، 1387: 1/66)

تقیه نشان ازآن داردکه فضاي حاكم برجوامع گذشته راه اظهار نظرصريح برامامان وعالمان
وشاعران و...راگاهي محدود مي كرده است. نبایدتقیه را تنها به معنی ترس از بیان چیزی دانست.
بلکه تقیه پرهیز ازگفتاری که فتنه خیز است یا گفتن آن دردی را دوا نمی کند. ازسویی نیز اظهار

نظروعقيده درهرجا واجب نبوده ونيست.
چنانچه عّزالدين محمودبن علي كاشاني(درگذشته ۷۳۵ ق) براین باور بوده وبه احاديث امامان
معصوم نيزتمسك مي جسته است.وی حضرت علي(ع)رابرديگر صحابه ترجيح وتفضيل مي نهد
ودرباطن ازهمه بيشتردوست مي دارد؛امااظهارآن راواجب نمي داند.(كاشاني،1387:مقدمه10). درباره
حافظ نيز اگرچه گفته مي شودكه وي شافعي مذهب است. اماهرگاه به اشارات شيعي وي
دراشعاربرمي خوريم،باترديدروبرومي شويم.(خرمشاهي،1379: 2/905).بهاءالدين خرمشاهي درباره
حافظ مي گويد:«قطع نظر ازداليل تاريخي؛ازنصوص ابيات حافظ كه اشعريگري ازاوبرمي آيد.منتها
اشعري گري اعتدالي و آميخته با عناصر فلسفي ـ شيعي ـ اعتزالي است.پس نمي توان با قطعيت
شاعر ونويسنده اي را با ابيات وگفتاري داراي مذهبي خاص ويا قائل به جبرياتفويض معرفي
كرد.ازطرفی عالمه همايي درباره عقايدی ازكاشاني مي نگارد:«كاشاني درموردجبرواختيار،حدوسط
ميان جبراشعري وتفويض معتزلي رامعتقد است ومانندشيعيان،به امربين االمرين اعتقاد داردوبه
سخن امام صادق(ع):الجبروالتفويض ولكن امربین االمرين،متمسك
شده...»(كاشاني،1372: مقدمه44و29ـ30 متن)وراه میانه،راه رهایی است.ازاین رو:«ازنگارستان نقاش
طبیعی برترآی/تارهی ازننگ جبروُطمُطراق اختیار»(حدیقه الحقیقه،1359:۱89). [به نظر میرسد]موضع
سنایی همسوی باماتریدیه وتاحدودی شیعه امامی است وبااشاعره ومعتزله فاصله بسیاردارد».
(حیدری،۱۳۸۵: 91)وازآنجاکه«عرفان سنایی،عاشقانه است» (مرتضوی،1370: 74) و«احوال وتجارب
عارفانه وعاشقانه خود را حاضر نیست باگسترده ترین ومقتدرترین سلطنت دنیوی معاوضه کند».
 ممکن است،جبِراختیاری(پارادوکس) راپذیرفته که نوعی برداشت (سنایی،مصفا،1336: ۲۸۷-۲۸۶). 

الجبر والتفویض شیعی است. آنچنانکه عاقلی، زیِر تیغ جبری َحّجام، با اختیار خود برود.

به هر روي سنايي نيز مانند:«حافظ از معتقدان است گرامي دارش»(حافظ،دیوان 1378:
120)،ازحافظان دين و معتقدان به آن است و بايد اورا گرامي داشت. اماگرامي داشت يك عارف درآن
است كه در شناساندن مذهب و اعتقاد اومسير احتياط را رها نكرد و اورا جبرگرای مطلق یا قائل به
تفويض و اختيارمشمرد. امام صادق (ع) نیز مي فرمايد: «درتمام كارهايي كه زمينه  احتياط
وجوددارد،مسيراحتياط رارهامكن».براین پایه:«گرِدجعفرگرد،گردين جعفري جوئي همي/زانكه نبود
هردو، هم دنياروهم دين جعفري».(سنایی،1388:ق 27،ب 9، 198)یعنی:«اگرمذهب امام
صادق[الجبروالتفويض و...]را جويايي،در پيرامون اوباش،زيرا نمي توان هم دين جعفري داشت و هم
ازدينار جعفري(زر جعفري)برخوردار بود. دين و دنيا را با يكديگر نمي توان جمع كرد».(شفيعي

كدكني،1388: 449).

نتیجه
هرنتیجه ای نسبي ونیازمندبازنگری است.مگرنتایِج برآمده ازگفتارهاي مطلق
خداوندی.اماپروردگاِربی نیاز،«جبرواختيار» رابرپایه احتیاج بشری آفرید.انسان نیز،ازمنظرعملي وبه
تایید منطقی، به هردومسأله نيازمندبوده که گاهي بدين وگاهي بدان روي مي آورده است.ازآنجاکه



جبرواختيارچونان هرمسألة فلسفي ديگر،جدلي الطرفين وبحث دربارة آن پايان ناپذيربوده وچنانچه
پیش ازاین رفت که:قائل به جبر،كافروقائل به تفويض،مشرك است. پس می بایست راه میانه ای
رابرگزید. نظریه میانه درپی آن است تا افعال انسانى رابه اراده خداوندی وقدرت واراده انسانى
بنیادگذاری کند.اما باید دانست که اراده واختیارانسان،مطلق ودرعرض اراده یزدانی وهمیاراونیست
ودرطول خواسته خداوندی است. یعنى خواسته واختیار وتوانایی انسان،جزیی ازعلت تامه افعال
اختیارى اوست.زیرا زمینه کار دراختیار او نبوده است. به نظرمی رسد حکم«َامٌربيَن اال�مَريِن»،حاکم
برافعال آدمی است و اختیار انسانی، پیوستگی عّلى و معلولى  با اراده یزدانی دارد. درحقیقت
برگزیدن راه میانه،همچون نظر«الجبـَروالَتفـويض،َبل َامٌربيَن اال�مَريِن»بگونه ای
گریزازجبرواختیارمطلق بوده که پایانی براین جدل پایان ناپذیراست.ازاینرو پذیرفتنی است که
بگوییم:سنایی وعارفاِن شاعر،باابزارعشق درپی راه میانه ای بوده اند.چنانچه ازمنظِريك
گرايي(وحدتگرايي)به این موضوِع جدل برانگیز،عارفانه نگریسته اند.راه عرفان نیز،همواره
باابزارعشق،همواربوده وشایدجمع این کثرت،جمع اضدادی است که بانظریه:«وحدت عشق»بدست
آید.حتی به نظرمی رسدکه بنای نظریۀمیانه(الجبـَروال َتفـويض...)نیزبرمبنای عشق
است.زیرا«عشق»هم،راز«وحدتی»است که ازراه میانه(خیرمحض)به مبانی عقلی، نگریسته تا حقیقت

را ازمیان «جنگ هفتادو دوملت» نشانگرباشد.
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