
  عربی قضا و مَقْضی از دیدگاه مولوی و ابن
  

  صمد موحّد
  )خوارزمی( دانشگاه تربیت معلّم تهران

  
ر محمدعلی موحّد، هر چند     ادای دینی است نسبت به خداوندگارم دکت      

 من بنده، از شرح ابعاد گونـاگون شخـصیت جـامع و خـدمات             که زبان الکن  
 فرهنگی و اجتماعی ایشان قاصر اسـت و ایـن نوشـتۀ مختـصر الیـق                 ،علمی

  .پیشگاه آن فرزانه نیست
  

مسئله قضا و قدر و رابطۀ آن با مشکل جبر و اختیار، و حدود آزادی انـسان                 
دهد، یکی از     یندگی، و مسئولیت او در قبال اعمالی که انجام م         در انتخاب مسیر ز   

لی است که همواره اندیشمندان را به خـود مـشغول داشـته             انگیزترین مسائ   بحث
  :است

 همچنــین بحــث اســت تــا حــشرِ بــشر
  

ــدر    ــل قــ ــری و اهــ ــان جبــ  در میــ
  )3209/ 5مثنوی، (  

ی توحیـدی   مولوی نیز در جای جای مثنوی به این مهم پرداختـه و بـا دیـد               
  :ارایه کند» شو برون«کوشد این گره را بگشاید و راهِ  عرفانی می

ــار   ــر در اختیــ ــالم مُقِــ ــۀ عــ  جملــ
 گــر نبــودی اختیــار ایــن شــرم چیــست
ــت    ــتادان چراس ــاگردان و اس ــر ش  زج
ــواتر اســت  ــدر رس ــر از ق  در خــرد جب
ــنم    ــا آن ک ــنم ی ــن ک ــردا ای ــه ف ــن ک  ای

  

ــار    ــار و آن میـ ــر و نهـــی ایـــن بیـ  امـ
 لــت و آزرم چیــستویــن دریــغ و خج

 خــاطر از تـــدبیرها گـــردان چراســـت 
 زانکه جبری حسّ خود را  منکـر اسـت         
 ایــن دلیــل اختیــار اســت ای صــنم    

  620 ـ 619ب /1(  
  )3024 و 3018 و 3096ب / 5



نامۀ دکتر محمّدعلی موحّد ارج  

 970

توان قرار گرفتن آدمی بر سر دو راهۀ این کنم یا آن کنم و گزینش                 گرچه می 
ن گـزینش و انتخـاب ظـاهری مـا          او را دلیل اختیار وی دانست، اما شاید در باط         

 ←[قسمی رانده شدن و کشیده شدن و اجبار در کار باشد نـه رفـتنِ بـه اختیـار                   
ـ  : عربی  ابن و ما ثَم من یدبّ بنفـسه و انّمـا یـدبّ          .  االّ هو آخذ بناصیتها    ّۀ  ما من داب

، اوائـل فـصّ     الحکم  فصوص ←الجبر    فمامشوا بنفوسهم و انّما مشوا بحکم     . بغیره
  ].السالم یههود عل

نوشتۀ حاضر تأملی است دربارۀ جنبۀ خاصی از مسئلۀ قضا و قدر و تعارض              
  .عربی میان قدرت مطلق خداوند و اختیار آدمی از دیدگاه مولوی و ابن

داسـتان رفـتن خواجـه بـه دعـوت      « ـ ضـمن   مثنـوی مولوی در دفتر سـوم  
گریخـت و راه    تـوان     شود که از قضای االهی نمی       ـ یادآور می  » ده  روستایی سوی 

  :گریز از قضا راضی شدن به قضا و پذیرفتن آنست
ــز     ــد و تی ــزن ای تن ــه م ــضا پنج ــا ق  ب
ــق     ــم ح ــیش حک ــود پ ــد ب ــرده بای  م
 جز که آن قـسمت کـه رفـت انـدر ازل           
 چــون قــضا بیــرون کنــد از چــرخ ســر 
ــضا   ــزی در قـ ــه در گریـ ــر آن کـ  غیـ
ــد   ــصد جــان کن ــار ق ــضا صــد ب  گــر ق

  

ــتیز        ــم س ــرد ه ــو نگی ــا ت ــضا ب ــا ق  ت
ــا نیایــــ  ــم از ربّتــ ــق د زخــ  الفلــ

ــل  ــسی را در عمــ ــد کــ  روی ننمایــ
 عــاقالن گردنــد جملــه کــور و کــر    
ــا   ــدت از وی رهـ ــه ندهـ ــیچ حیلـ  هـ
ــد    ــان کن ــد درم ــت ده ــضا جان ــم ق  ه

  1259 و 953 و 911 و 910ب /1(  
  )473 و 469ب / 3

شاهد این معنی قصۀ اهل ضَرْوان است که خواستند بـا حـسابگری و حیلـه                
ها به جهـت بخـل و    ها و بوستان ابودی محصول باغکردن قضای االهی را ـ که ن 

امساک و توجه نکردن به استمداد بینوایان بود ـ نادیده بگیرند، ولـی نـشد؛ یعنـی     
مثنوی (جهل یا تجاهل نسبت به قضای االهی مانع تحقّق قضا و حُکم ازل نگردید               

  ). به بعد474ب / 3
ایت بـه آن ـ در جـای    در ارتباط با این سخن ـ یعنی پذیرفتن قضااهللا و رض 

دیگر همین دفتر، سائلی دربارۀ تعارض میان دو حدیث مربوط بـه ایـن موضـوع                
فرض کنیم قضا و حکم االهی کفر و نفاق من است، اگر مـن بـا                : کند  سئوالی می 

ام یعنـی     کفر و نفاق مخالفت ورزم در این صورت با قضای االهی مخالفت کـرده             
اینجاست که میان دو . به قضای االهی کفر استام و رضا ندادن  به قضا رضا نداده   
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شود زیرا از یک طرف راضی شدن به کفـر، خـود                حدیث مذکور تناقض پیدا می    
بـا ایـن    . نوعی کفر است، و از سوی دیگر آدمی باید راضی به قضای الهی باشـد              

  تناقض چه کنیم؟
ــر  ــالکفر کفـ ــا بـ ــۀ الرّضـ  گفـــت نکتـ
 بــاز فرمــود او کــه انــدر هــر قــضا     

ــ  ــضای ح ــی ق ــاق ن ــر و نف ــود کف  ق ب
 ور نــیم راضــی، بُــوَد آن هــم زیــان    

  

 این پیمبـر گفـت و گفـتِ اوسـت مُهـر             
ــا  ــد رضـ ــا بایـ ــسلمان را رضـ ــر مـ  مـ
ــقاق   ــد ش ــوم بای ــدین راضــی ش ــر ب  گ
ــان؟   ــدر می ــدم ان ــاره باش ــه چ ــس چ  پ

  )1363 ـ 1366/ 3همان، (  
مَـنْ لَـم    «، و دیگری حدیث قدسی      »الرّضا بالکفرِ کفرٌ  «یکی حدیث نبوی    . 1

های گوناگون این دو حدیث رجـوع         برای اطالع از صورت   . »رضَ بقَضائی فَلْیَطْلُب ربّاً سِوای    یَ
  .177 :شود به فروزانفر، احادیث مثنوی

ل و رفع تعارض میان این دو حدیث، مولوی برآنست که میان            ئدر پاسخ مسا  
ن قضا عبارت است از آنچه که علم خداوند به آ         . قضا و مَقْضی باید فرق گذاشت     

گیرد و راضی بودن به قضای االهی پذیرفتن چیزی است که در علم حق     تعلّق می 
زند، و چون مَقْـضی       امّا مَقْضی کاری است که از بنده سر می        . تعالی گذشته است  

  .در حیطۀ قدرت و اختیار و انتخاب ماست پس راضی به آن نباید بود
 ارادۀ تکـوینی و  حکمای االهی و عارفان، احکام خداوند را ـ بـا توجـه بـه    

از ایـن تقـسیم   . حکم تکوینی و حکـم تـشریعی  : اند تشریعی او ـ دو قسم دانسته 
آید که رضای بنده از خداوند ـ به عنوان یکی از مقامات و یا یکـی از     چنین برمی

 و اراده و مـشیّت او، و دیگـری   ،یکی رضا به تقدیر االهـی   :  دو جنبه دارد   1احوال
به عبارت دیگر مشیّت و ارادۀ      . های حق    و امتثال فرمان   رضا به امر و نهی خداوند     

یکـی  : شـود  تعالی ـ که عارف باید به آن راضی باشد به دو صورت نمایان می  حق
به صورت امر تکوینی که تخلّف از آن ممکن نیست و در کالم االهی کلمـۀ کُـنْ         

ینـد و   آ  بیانگر آنست، و با این کلمه موجودات از پردۀ غیب به صحنۀ شـهود مـی               
کند، و دیگـری امـر        گونه که در علم ازلی خداوند رفته است وجود پیدا می            همان

                                                 
. خالف است میان عراقیان و خراسانیان اندر رضا که رضـا از احـوال اسـت یـا از مقامـات     « ـ با توجه به این که  1

خراسانیان گویند رضا ازجملۀ مقامات بود و این نهایت توکّل است و معنی این بازِ آن آیـد کـه بنـده بـه کـسب و                  
قیان گویند رضا ازجملۀ احوال است و بنده را اندرین کسب نبوَد بلکه انـدر دل فـرود آیـد                    و عرا . حیلت بدو رسد  

  ).295 ـ 296: الزمان فروزانفر ترجمۀ رساله قشیریه، تصحیح بدیع(» های دیگر چون حال



نامۀ دکتر محمّدعلی موحّد ارج  

 972

شود و آدمی ممکن است       تکلیفی یا تشریعی است که احکام خداوند را شامل می         
بنابراین رضا از یک سو عبـارت از تـسلیم          . ورزدباز آنها اطاعت کند و یا تخلّف        

 از سوی دیگر گردن نهادن به اوامر و         شدن به تقدیر االهی و امر تکوینی است؛ و        
امر و اراده دو وجه از یک حقیقت اسـت  . نواهی خداوند و یا امر تشریعی اوست  

ای از ارادۀ تکوینی خداوند است، چنان که امـر نیـز              چرا که تقدیر و مشیّت چهره     
  .ای از ارادۀ تشریعی اوست جلوه

ورد تفاوت میان قضا و با توجه به سخنان باال، در توضیح نظر مولوی ـ در م 
توان گفت که قضا در مرتبۀ حکم تکوینی است و مَقْضی در مرحلـۀ   مَقضی ـ می 

شود پس تناقضی میان آن دو  حکم تشریعی؛ و چون مسئله در دو سطح مطرح می
کلمـه  (= یعنـی رضـای بـه کفـر در مرحلـۀ مَقْـضی کفـر اسـت                  . حدیث نیست 

زیـرا اساسـاً در مرتبـۀ       )!  تکـوینی  حکم(= ، و در مرتبۀ قضا کفر نیست        )تشریعی
حکم تکوینی، حالل و حرام و کفر و نفاق و ایمان مطرح نیست بلکه خودِ فعل،                 

امّا در مرحلۀ حکم تشریعی و در حوزۀ زمـان و           . بدون این اوصاف، مطرح است    
بـه  . گیـرد   تعلّق می ) فعل انسان (مکان و شرایط است که این خصوصیات به فعل          

 مرتبۀ قضا و حکم تکوینی، کفـر نیـست چـرا کـه خداونـد                عبارت دیگر کفرِ در   
کفر در مرتبۀ مَقْـضی اسـت و        . صفتی به عنوان کافر ندارد یعنی کفرآفرین نیست       

هایی ماننـد کفـر و نفـاق و ایمـان             کفرآفرینِ در این مرحله خود ما هستیم و واژه        
  :مربوط به حوزۀ زندگانی ماست

ــدان   پــس قــضا را خواجــه از مقــضی ب
ــیم د ــضاست راض ــه ق ــر زان رو ک  ر کف

ــست    ــر نی ــم کف ــضا ه ــر از روی ق  کف
  

 تـــا شـــکالت دفـــع گـــردد در زمـــان  
 رو کـه نـزاع و خُبـث ماسـت           نه از ایـن   

ــست   ــا نای ــوان، اینج ــافر مخ ــق را ک  ح
  )1368 ـ 1370/ 3 همان،(  

دهد که عیان عشق به صُـنع و    برای درک بهتر این مطلب، مولوی توضیح می       
سماء و مشیّت االهی که از یک لحاظ عین یکدیگر صانع ـ یعنی مرتبۀ صفات و ا 

و عین ذاتند ـ و عشق به مصنوع ـ یعنی مخلوق و آفریده و یـا ممکنـات ـ بایـد       
تفاوت میان قضا و مَقْضی مانند تفـاوت میـان صُـنع و مـصنوع               . تفاوت گذاشت 

  :عاشق صُنْع بودن کفر نیست امّا عاشق مصنوع بودن کفر است. است
ــا  ــدا بـ ــنع خـ ــق صـ ــودعاشـ ــر بـ   فـ

  

ــود    ــافر بــ ــصنوع او کــ ــق مــ  عاشــ
  )1361/ 3همان، (  
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کفر در مرتبۀ مصنوع یعنی در مَقْضی است که به دست خـود ماسـت و بـه                  
کند؛ در صورتی که رضای به قضا مربوط به مرتبـۀ صُـنع               وسیلۀ ما تحقق پیدا می    

به عبارت دیگر کفر در مرحلۀ مَقْضی مربوط به جهل  و نادانی و انتخـاب                . است
در . لط و جُنث خود ماست؛ اما کفر در مرتبۀ قضا مربوط به علم خداوند اسـت               غ

  شـود   مرتبۀ علم خداوند فقط حُکم بر این است که هرکس چنین کند چنـان مـی               
، ولی در این مرتبه هنوز چنین کـردن و چنـان شـدن در عـالم                 )حکم تکوینی (= 

به نتیجه و حاصـل     در مرتبۀ علم االهی فقط حکم       . خارج تحقّق پیدا نکرده است    
لم خارج  خود کارها یعنی تحقق آن حکم در عا       . کارها مطرح است نه خودِ کارها     

  :به دست ما و از آنِ ماست
ــار را     ــر ک ــه ه ــت ک ــم بنوش ــس قل  پ

 القلـــم کـــژ آیـــدت کـــژ روی جـــفّ
ــفّ   ــدبری، جـ ــم آری، مـ ــم ظلـ  القلـ

 القلـــم کـــی ایـــن بـــود معنـــی جـــفّ
 القلــم بــل جفــا را هــم جفــا جــفّ    

  

ــ   ــزاالیــــق آن هــــست تــ  أثیر و جــ
 راســـــتی آری ســـــعادت زایـــــدت

ــفّ  ــوری جـ ــدل آری، برخـ ــم عـ  القلـ
 کــه جفاهــا بــا وفــا یکــسان شــود     

ــفّ  ــا جـ ــم وفـ ــا را هـ ــم وان وفـ  القلـ
  )3132 ـ 3134 و 3151 ـ 3152 /5همان، (  

به گفتۀ مولوی اگر چه در هر دو مورد ـ یعنی کفر در مرتبۀ قضا که مربـوط   
 که تحقّق خارجی کفر به دست ماست        به علم خداوند است، و در مرحلۀ مَقْضی       

بریم امّا این بدان مانَد که دو کلمۀ حِلْـم و خِلْـم را ـ کـه      ـ واژۀ کفر را به کار می
پنداریم در حالی که بر حـسب معنـی،   بظاهراً همانندند ـ از جهت معنی نیز یکی  

  :آنها دو امر متضادند
 کفر جهـل اسـت و قـضای کفـر، علـم           

  

 لْــم و خِلْــمهــر دو کــی باشــند آخــر حِ  
  )3/1371همان، (  

این که در قضای االهی، پاداش و کیفر اعمال خوب و بد، زشت و زیبا و یـا     
بهــشت و دوزخ، هــر دو، ملحــوظ شــده اســت نــشانۀ مهــارت اســتاد نقّــاش و 

  :دستی و کمال و سعۀ علم اوست چیره
ــه او  ــد آن کــ ــاش باشــ ــوّت نقــ  قــ

  

ــو      ــم نک ــردن، ه ــت ک ــد زش ــم توان  ه
  )1373/ 3همان، (  
دسـت چـون      نقّاش چیره «: توان گفت   در روشنگری بیشتر مقصود مولوی می     

صورت زشـتی را در کمـال زشـتی پدیـد آرد، پدیـد کـردن آن، مهـارت وی را                     
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شود از نادانی است و آنچه در علم خدا گذشته گـرایش              آن که کافر می   . رساند  می
خدا بـه جهـلِ     پس جهل از بنده نقص است و علم         . اوست به کفر از روی نادانی     

  .)210 ـ 211 :3شرح مثنوی دکتر شهیدی، ج (» وی کمال
مثالً لطف  . جمالی و جاللی  : از نظر عارفان صفات خداوند بر دو گونه است        

و چون اسماء . و رحمت از صفات جمالی است و قهر و قدرت از صفات جاللی 
. انستتوان بهشت را مظهر اسم لطیف و رحیم د          االهی هر یک مظاهری دارند می     

اگر چه الزمۀ قضا یعنی حُکم به وجود دوزخ     . و دوزخ را مظهر اسم قهّار و منتقم       
و بهشت امری وجوبی است ولی اینجا جبری در کار نیست چرا که بهشتی و یـا                 

) مَقْـضی (= دوزخی شدن یعنی تحقّق آنها در عالم خـارج و در زنـدگانی آدمـی                
  .انتخاب و اختیار اوستبسته به اختیار و فعل انسان است و در حیطۀ 

مولوی بیش از این، بحث کالمی فلسفی قضا و قدر و جبر و اختیار را ادامه                
دهد زیرا معتقد است که این گونه مباحث درخـور عـارف نیـست و او را از                    نمی

دارد و ذوق عـشق را از او          هدف اصلی، یعنی خدمت و بندگی و متابعـت بـازمی          
  :گیرد می

  بـه سـاز    گر گـشایم بحـث ایـن را مـن         
ــی   ــن مـ ــشق از مـ ــه عـ  رود ذوق نکتـ

  

 تـــا ســـئوال و تـــا جـــواب آیـــد دراز  
 شــود نقــش خــدمت، نقــش دیگــر مــی

  )1374 ـ 1375/ 3همان، (  
***  

 الحکم فصوصزیزی از قسمت پیشین مطرح شد یادآور فصّ عمطلبی که در 
عربی است که موضوع اصلی آن نیز قضا و قدر و رابطۀ آنها با اعمال و افعـال                ابن
دمی و مسئله جبر و اختیار است؛ اگر چه برحـسب ظـاهر در آن فـصّ تنـاقض                   آ

رسد که بـا پـذیرفتن       به نظر می  . گیرد  میان دو حدیث مذکور مورد توجه قرار نمی       
توان از زاویۀ دیگری به این مطلب نگریست و تنـاقض             عربی می   مبانی فکری ابن  

زیـزی از دو قـدر       فصّ ع  توضیح این که در   . رفع نمود ای دیگر     مذکور را به گونه   
یکی پیش از قضا و دیگری بعد از آن؛ زیرا از یک طرف هر حُکم               : رود  سخن می 

ها و به اندازۀ اقتضاء و استعداد عین ثابتِ هر موجودی  متناسب با قابلیت) قضا(= 
کنـد کـه خواسـت        خداوند دربارۀ ما درست همان چیزی را اراده می        «است یعنی   

) انـدازۀ (= ، و این قـدر      )422 :الحکم  ی موحّد، ترجمه فصوص   محمدعل(» عین ثابت ماست  
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از طـرف  . اسـت ) یـا راز سرنوشـت  (القـدر   و یا همان سِرّ) قضا(= پیش از حُکم   
دیگر تحققِ هر موجود در عالم خارج و بروز اعمال و افعال و آثار او متناسب بـا                  

ن قدرِ پـس از    های عین ثابت خود اوست، و این هما         مقتضیات و به اندازۀ قابلیت    
و یا همان توقیت است یعنی تحقق در خارج و بروز آثار در زمان              ) قضا(= حکم  

  .معیّن و به اندازۀ معیّن و با شرایط معیّن
گوید توقیت از جانب معلوم اسـت منظـور او قـدر در               عربی می   آنجا که ابن  

 و اراده اما آنجا که برآن است قضا و علم. معنای دوم، یعنی قدرِ پس از قضا است  
و مشیّت تابع قدر اسـت منظـور وی قـدر بـه معنـای اول، یعنـی قـدرِ پـیش از                       

  .قضاست
مراد از حکمـت قدریّـه   «: نویسد خوارزمی ـ به تبع قیصری ـ در این باره می  

سرِّ قدر است که عبارت است از اعیان ثابته و نقوشی که در وی است نـه نفـسِ                   
ه توقیت اشیاء در عینش، چه این قضا        قدری که بعد از قضا است که معبّر است ب         

 تـصحیح  الحکم خـوارزمی  شرح فصوص(» اعیان ثابته و نقوش غیبیّه   و قدر مرتّب است بی    
  ).655: زاده آملی حسن

چنان که گفته شد مولوی در پاسخ سایل و به قصد توفیق میـان دو حـدیث                 
ت قایـل  مذکور ـ که در ظاهر متناقض با یکدیگرند ـ میان قـضا و مَقْـضی تفـاو     

  گوید؟ عربی در این مورد چه می شود؛ حال ببینیم ابن می
عربی ـ که معتقد است مقصود از عین ثابت یـا اعیـان     با توجه به سخنان ابن

ثابته همان صُوَرِ علمیۀ موجودات در مرتبۀ علم باریتعالی است، و اسماء و صفات   
که از نظر مفهوم    حق از لحاظ تحقق و مصداق عین یکدیگر و عین ذاتند گو این              

توان گفت چون مَقضی عبارتست از ظهور آنچه          غیر از یکدیگر و غیر از ذاتند می       
که در مرتبۀ قضا، مطابق با ظرفیت و مقتضیاتِ عین ثابتِ هـر کـس مقـرّر شـده                   
است، پس کفر در مرحلۀ مَقضی ظهور همان کفری است کـه در مرتبـۀ قـضا بـا                   

کنـد،    خداوند امر مـی   .  هرکس ملحوظ است   توجه به اقتضاء و استعدادِ عین ثابتِ      
اگر اطاعت کند مطابق عین ثابت خودش       . کند  کند و یا نمی     اما آدمی یا اطاعت می    

است، و اگر اطاعت نکرد باز هم متناسب با عین ثابتِ اوست و در هـر دو حـال                   
بنابراین نتیجه یکی است یعنـی همـان جبـر محـض و             . تخلّف از آن محال است    

. درتِ و مشیّت االهی بر سراسر نظام هستی و در همـۀ حـضرات             سیطرۀ مطلق ق  
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شود گفت که کفر در مرحلۀ مَقْضی چیز دیگری است و در مرتبـۀ قـضا          پس نمی 
چیز دیگر؛ زیرا چنان که گفته شد کفر در مرحلۀ مَقْضی ظهور همان کفری است               

به . ستهر کس مقرّر ا   ) صورت علمیۀ (= که در مرتبۀ قضا با توجه به عین ثابتِ          
پرسیم مگر نه این است که اعمال و آثار و افعال مـن در مرحلـۀ                  عبارت دیگر می  
بر طبق عین ثابتِ من است، پس رضای من بـه کفـر             ) مَقضی(= تحقّقِ در خارج    

در مرتبۀ مَقْضی، تحققِ همان کفری است که در مرتبۀ قضا، باز هم بـا توجـه بـه                   
  .ده استملحوظ ش) صورت علمیۀ من(= عین ثابتِ من 

گوید همانست که در سرودۀ حـافظ مـنعکس           عربی می   عصارۀ مطلبی که ابن   
  :است

 در کار گالب و گل حُکم ازلـی ایـن بـود           
 جام می و خون دل هر یک به کسی دادند         

  

 نـشین باشـد   کان شاهد بازاری ویـن پـرده      
ــین باشــد  ــسمت اوضــاع چن ــرۀ ق  در دای

  )175: دیوان حافظ(  
عربـی در پایـان فـصّ لـوطی           نکته است کـه ابـن     در تأیید و بازگویی همین      

أی بالـذّین   » و هـو أعلـم بالمهتـدین      «القـصص     ۀ  و زاد فی سور   «: کند  تصریح می 
  فأثبـت أن العلـم تـابع      . ۀ  الثابتــ   العلم بهدایتهم فی حـال عـدمهم بأیمـانهم            أعطوه  
  فی حـال   ۀالصور  فمن کان مؤمناً فی ثبوت عینه و حال عدمه ظهر بتلک            . للمعلوم
و هـو أعلـم     «اهللا ذلـک منـه أنـه هکـذا یکـون، فلـذلک قـال                  و قدم علم  . وجوده

ألنّ قـولی علـی حـدّ       » یالقول لد   ما یبدّل «ا قال ایضاً    فلمّا قال مثل هذ   . »بالمهتدین
الکفر الذی یشقیهم ثمّ  أی ما قدرت علیهم » و ما أنا بظلّام للعبید«علمی فی خلقی؛ 

بل ما عاملنا هم االّ بحسب ما علمناهم، و         .  یأتوا به  بما لیس فی وسعهم أن    . طلبتهم
و . الظالمون  ما علمنا هم االّ بما أعطونا من نفوسهم مما هم علیه، فإن کان ظلم فهم              

فَلنـا القـول منّـا،    ... اهللا فمـا ظلمهـم  . »ولکـن کـانوا انفـسهم یظلمـون    «لذلک قـال    
و هـو   :  قـصص افـزود    ۀ سور و در . [: »السماع منهم   االمتثال مع   االمتثال و عدم    ولهم

دین، یعنی به کسانی که در کتم عدم، اعیان ثابتۀ آنها هـدایت خـود را                تأعلم بالمه 
آن کـه در عـین      . شود که علم تابع معلوم است       اند، و از اینجا ثابت می       اعالم کرده 

شـود، و     ثابت و کتم عدم مؤمن بود در عالم وجود نیز به صورت مؤمن ظاهر می              
رو گفتـه     و علم پیدا کرده است که چنین خواهـد شـد و از ایـن              خداوند از خود ا   

القول لدی، زیرا  است و هو أعلم بالمهتدین؛ و چون چنین گفت باز فرمود ما یبدّل
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 للعبیـد، یعنـی      قول من در حدّ علمی است که بر مخلوق خود دارم و ما انا بظلّام              
ا چیزی از آنان بخواهم کـه  کفری را که مایۀ شقاوتشان باشد بر آنها مقدّر نکردم ت      

ای که با آنها روا داشتیم بر حسب علمـی بـود              شان نیست بلکه هر معامله      در وسع 
. انـد    بودیم که چگونه    که دربارۀ ایشان داشتیم و این علم را از خود آنها فرا گرفته            

پس اگر ظلمی در کار است ظالم خود آنانند، و از اینجاسـت کـه فرمـود و لکـن      
ما را اسـت کـه سـخن    ... پس خدا بر آنان ستم روا نداشت    .  یظلمون کانوا انفسهم 

] خود بگوییم و با بندگان است که چون شنیدند امتثـال کننـد و یـا امتثـال نکننـد      
  .)الحکم، محمّدعلی موحّد ترجمۀ فصوص(

عربـی چنـین    خوارزمی ـ با استفاده از شرح قیصری ـ در توضیح سـخن ابـن    
در است و حاصل آن که حق سـبحانه و تعـالی ذات و     مقصود بیان سِرّ ق   : نویسد  می

داند و اعیان ثابته را که صُوَر اسـماء اسـت بـه عـین                 اسماء و صفات خویش را می     
و همچنـان کـه او ذات و صـفات و اسـماء خـویش               . دانـد   آنچه ذات خود را مـی     

کند از آنچه بر وی اسـت،         داند مگر آنچه ذات و اسماء و صفات اعطای آن می            نمی
پس علم حق سـبحانه و تعـالی از         .  اعیان نیز بر همین نهج حق را معلوم است         حالِ

این وجه تابع معلوم است اگرچه معلوم تابع علم است از وجهی دیگر؛ الجـرم هـر       
که عین او مؤمن است در حال ثبوتش و در حالت اتّصاف او به عدم، به نـسبت بـا                    

ولِ کُـنْ و هـر کـه کـافر و           شود به صفت ایمان نزد سماع حق به ق          خارج ظاهر می  
و چـون از    ... عاصی و منافق باشد او نیز در وجود عینی به همان صفت ظاهر گردد             

طرف فاعل و قایل سخن تمام شد فرمود که قول و امر از ما است و سماع و امتثال                   
قسمی آن که هیچ عینی را از اعیان امتثال او ممکـن  : از اینان؛ و امر بر دو قسم است       

سمی آن که عدم امتثال او بعضی اعیان را ممکن است و لهذا گفت ولهم               نیست؛ و ق  
اما قسم اول امری اسـت کـه بـدو موجـود     .  السّماع منهم االمتثال مع   االمتثال و عدم    

شود اعیان که آن قولِ کُنْ است چه عدم امتثـال در وی محـال اسـت زیـرا کـه                       می
پس عدم امتثال از هـیچ یـک        اند از حضرت الهیّه،       ممکنات همه طالب وجود عینی    

اما قسم ثانی امر است به ایمان و هدایت و توابع آن، چه هر که عین                . ممکن نیست 
  .)648 ـ 649 :همان(. »او قابل ایمان و لوازم آن نباشد ممکن نیست او را امتثال امر

عربی این اسـت کـه ایمـان و کفـر در مرحلـۀ             ترتیب حاصل سخن ابن     بدین
مان و کفری است که در مرتبۀ قضا با توجـه بـه اسـتعداد و    مَقضی ظهور همان ای   
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مقـرّر اسـت؛ و از      ) صـورت علمیّـه یـا معلـوم       (= اقتضای عـین ثابـتِ هـرکس        
هر کس عین ثابـت او قابـل ایمـان و لـوازم آن     «. کند جاست که تصریح می    همین

 هر کس عین ثابت او قابـل      «؛ و نتیجه این که      »نباشد ممکن نیست او را امتثال امر      
  .»ایمان و لوازم آن باشد ممکن نیست او را عدم امتثال امر

هر یک از مـا     (: » و ما منّا االّ له مقام معلوم      «در فصّ ابراهیمی در توضیح آیۀ       
و آن جایگاه همان اسـت کـه تـو در           «خوانیم    چنین می ) را جایگاهی معلوم است   

» هر شـدی  خود بودی و به موجب آن در وجود خود ظـا          ) عین ثابت (مقام ثبوت   
عربی این است که      در اینجا نیز مقصود ابن    . )331 :الحکم  محمدعلی موحد، ترجمه فصوص   (
کند که بر آن علـم دارد و علـم را از معلـوم یعنـی از                   خداوند چیزی را اراده می    «

اگر عین ثابت ما تقاضای کفر کرده، ارادۀ حق بر کافر           . گیرد  اعیان ثابتۀ خود ما می    
 و اگر عین ثابت ما خواستار ایمان بوده، خواست خدا هم بـر              بودن ما تعلّق گرفته   

  )321 :همان(. »مؤمن بودن ما تعلّق گرفته است
عربی عطایای االهی را بـر هـر موجـود،        آید ابن   چنان که از عبارات باال برمی     

از یک سو داد    : گوید  داند و از دو قدر یا دو اندازه سخن می           تابع عین ثابتِ آن می    
کـه الیقبـل    [:  به اندازۀ استعداد و قابلیت عـین ثابـتِ موجـودات             و عطایی است  

 االّ بما هو علیه؛ یعنی هر قابـل، عطایـای حـق را بـه انـدازۀ                  ۀ  القابل هذه اال عطیـ     
؛ و  ]116 نقدالنصوص، تصحیح ویلیام چیتیـک     ←(کند    استعداد و قابلیت خود دریافت می     

کـه بـاز هـم متناسـب و بـه           از سوی دیگر تحقّق عینی و ظهور خارجی آنهاست          
  .اندازۀ عین ثابت هر موجود است

:  را چنـین خالصـه کـرد       آنتوان    عربی می   با استفاده از اصطالحات خود ابن     
منظـور از   . فیض اقدس و فیض مقدّس    : فیض یا تجلّی خداوند بر دو گونه است       

فیض اقدس ظهور حضرت حق به صورت اعیان ثابتۀ موجودات در مرتبـۀ علـم               
 است، و فیض مقدّس تجلّی دیگری است که موجب ظهور خارجی و             حق تعالی 

شود و هر موجود بر حسب استعداد و قابلیت خود که             تحقّق عینی موجودات می   
پوشـد و     مقدّر و معیّن شده است لباس هستی می       ) فیض اقدس (= در مرتبۀ پیش    

رت بـه عبـا   . گـردد   ترتیب فیض مقدّس تابع فیض اقدس و مترتّب بر آن می            بدین
شوند کـه خداونـد در        دیگر موجودات عالم همان طور در عرصۀ وجود ظاهر می         

ازل بر احوال و اوصاف آنها آگاه بوده است و ممکن نیست که هیچ موجودی بـا                 
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و ایـن  . خصوصیات دیگر و برخالف علم االهی تحقّق عینی و خارجی پیدا کنـد            
جاری اسـت گرچـه     همان سرِّ قدر یا راز سرنوشت است که حکم آن بر خالیق             

. انـد   اند و آن را چنان که بایـد توضـیح نـداده             عالمان این طریق از آن غفلت کرده      
  ).586 و 430 :الحکم  ترجمۀ فصوص(

گذارد، بلکه     میان قضا و مَقْضی فرق می      مثنویتنها در دفتر سوم       اما مولوی نه  
 و بـر    دانـد   نهد و قابلیت را شرط عطـای حـق نمـی            در دفتر پنجم گامی فراتر می     

  .دادِ او را قابلیت شرط نیست: آنست که
داد و عطای حضرت حق قدیم و ازلی است و قابلیت حادث؛ حـادث را بـا              

عیـب و نقـص       قدیم چه مناسبت؟ و در قلمرو قدرت و کمال صُـنعِ پـاک و بـی               
االهی، علّت حادث یا موجود حادث چـه جـایی دارد؟ عطـا و بخـشش وصـف         

ت صفتِ مخلوق است و حادث، و اگر قابلیت را خداوند است و قدیم، ولی قابلی   
  .گیرد شرط عطا بدانیم قابلیت در مرتبۀ مُعْطی قرار می

 در کمـــال صـــنع پـــاک مُـــسْتَحَث   
 وصف حق کو، وصف مشتی خاک کـو       

  

 علّــت حــادث چــه گنجــد یــا حَــدَث؟  
 وصف حادث کو و و وصف پاک کـو؟        

  )2188 و 1930 /5مثنوی، (  
هیچ معـدومی بـه     ] قابلیت را شرط عطا دانستن    یعنی  [اساساً با چنین فرضی     

بود چرا کـه از یـک سـو داشـتن قابلیـت               آمد و خلقت عالم محال می       هستی نمی 
موکول به داشتن وجود است و در عدم قابلیت نیست؛ از سوی دیگر هست شدن 
  موجودات بسته به قابلیت آنهاست؛ و ایـن گرفتـار شـدنِ در چنبـرۀ دور منطقـی                 

چــون عــالم ممکنــات هـستی واقعــی نــدارد و نیــستِ  « کـه  مــضافاً ایــن. اسـت 
کوب،  زرّین(. »نماست در این صورت ذات و قابلیت ذاتی از کجا تواند داشت        هست
  .)2/580سِرّ نی، 

ــت    ــت دادِ اوسـ ــرط قابلیـ ــه شـ  بلکـ
ــدی    ــق ب ــی ح ــرط فعل ــر ش ــابلی گ  ق

  

 داد، لُـــبّ و قابلیـــت هـــست پوســـت  
 هـــیچ معـــدومی بـــه هـــستی نامـــدی

  )1542 و 1538 /5مثنوی، (  
عطـای حـق و قـدرت، موقـوفِ         «کند کـه      مولوی در دفتر پنجم تصریح می     

قابلیت نیست، همچو دادِ خلقان که آن را قابلیت باید، زیـرا عطـا قـدیم اسـت و                   
  .»قابلیت صفتِ مخلوق، و قدیم موقوف حادث نباشد وگرنه حدوث محال باشد

  :در اینجا باید چند نکته را یادآور شویم
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عربـی اسـت کـه         سخن مولوی در این باره، نقطۀ مقابل نظر ابـن          اول این که  
عطای االهی را متناسب با قابلیت و استعداد عین ثابت هر موجود ـ ازجمله انسان 

  .داند ـ می
دوم این که از لحاظ سابقۀ تاریخیِ این مسئله، نظر مولـوی کمـابیش همـان                

دانند و هـیچ قیـد و    شاء میباور اشاعره است که خداوند را قادر مطلق و فعّال مای   
در صـورتی کـه عقیـدۀ       . پذیرنـد   شرط و محدودیتی بـرای اراده و فعـل او نمـی           

عربی در مورد اعیان ثابته بیان دیگری از نظریـۀ مُثُـل افالطـون اسـت کـه در                     ابن
توضیح این که در نظام نوافالطـونی       . ای دینی و نوافالطونی ارایه شده است        صبغه

 و از نظر حکمای اسالمی متـأثّر     )46 و   45تون، بخش پنجم، فـصل      کاپلس(پس از افلوطین    
تعـالی تعبیـر شـده اسـت          از آن نظام، مُثُل به صور علمیۀ موجودات در علم باری          

کنـد و    بر این امر تصریح مـی    الحکیمین  الجمع بین رأیی  چنان که فارابی در رسالۀ      
 کـه موجـودات     کنـد   افالطون در بسیاری از سخنان خـود اشـاره مـی          «: نویسد  می

نامنـد،   های مجرّدی در علم االهی دارند، که گاهی آنها را مُثُل االهـی مـی              صورت
آنچـه در معـرض زوال و تبـاهی       . پذیرنـد   روند و تباهی نمی     مُثُلی که از میان نمی    

  ) چاپ بیروت، دارالمشرق105ص (. »است همانا موجودات عالم کون و فساد است
ساله، ضـمن بحـث دربـارۀ مثـل افالطـون           از طرف دیگر فارابی در همان ر      

 ـ که بـه اثولوجیـا عـروف اسـت ـ وجـود        ۀ ارسطو در کتاب الربوبیـ«: نویسد می
هـا در     گوید که آن صـورت      کند و می    را اثبات می  ) مجرّد(= های روحانی     صورت

  )همان(. »ت موجودندعالم ربوبیّ
عـالم  «یـا   »  االه عـالم «شود که موجود بودنِ مُثُـل در          به این ترتیب معلوم می    

تعبیری نوافالطونی است و در کتاب اثولوجیا نیز ـ که از منابع مهم تفکّر  » ربوبیّت
مُثُل در این کار برد ـ یعنی  . نوافالطونی در جهان اسالم است ـ مطرح شده است 

صور علمیۀ موجودات در علم خداونـد ـ معـانی ذات، ماهیـت، صـورت، کلّـی،       
هـا و     در خـود نهفتـه دارد و محـسوسات عـالم جلـوه            قابلیت، استعداد و علم را      

شود، و اینها همه در اعیان ثابتـه ـ در معنـایی     ظهورات و تعینات آن محسوب می
  .برد ـ مندرج است عربی به کار می که ابن

عربی در ایـن اسـت کـه سـخن      سوم این که تفاوت نظر مولوی و عقیدۀ ابن  
پروردگار ـ روزنـۀ امیـدی بـرای     مولوی ـ با توجه به لطف و کرم و رحمت عام  
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عربی جبـر محـض اسـت و          گذارد، در صورتی که حاصل نظر ابن        آدمی باقی می  
خداونـد  «عربـی     امّا از آنجا که به گفتـۀ ابـن        . سیطرۀ مطلق قضای االهی بر آدمیان     

کند که ذات عـین ثابـت ماسـت، زیـرا             دربارۀ ما درست همان چیزی را اراده  می        
علم هم تابع معلوم است ـ و معلوم همـان عـین ثابـت یـا      اراده تابع علم است و 

تعالی اسـت ـ بنـابراین ارادۀ حـق و      صورت علمیۀ موجودات در خزانۀ علم حق
 و  )422 :الحکـم   محمدعلی موحّد، ترجمۀ فصوص   (. »علم او دربارۀ ما مأخوذ از خود ماست       

  .منشاء حقیقی این جبر محض نه خداوند که اقتضای عین ثابت خود ماست
عربـی متـأثر     ـ که از افکـار ابـن   مثنویگران  چهارم این که برخی از گزینش

اند ـ ابیاتی را کـه مولـوی در بیـان قـضا و قـدر سـروده اسـت بـا الفـاظ و            بوده
انـد؛ و   عربـی و نظـام فکـری او تفـسیر کـرده            اصطالحات مربوط به مکتـب ابـن      

عربـی نادیـده گرفتـه        های قابل تأمل نظر مولوی با دیدگاه ابن         ترتیب تفاوت   بدین
 لُبّ لبـاب مثنـوی   توان حسین کاشفی را نام برد که در           از آن جمله می   . شده است 
بدان که قضا در اصطالح عبارت است از حکم حق تعـالی بـر              «: نویسد  چنین می 

کنـد در     اقتـضای آن مـی    ] یعنی اعیان ثابته  [موجب آن چیزی که ذوات معلومات       
انـد اشـیاء در عـین خـود           قیت آنچه بـر وی    و قدر اشارت است به تو     . نفس خود 

تعـالی دانـسته اسـت از         و سِرّ این سخن آنست که آنچه حق       . زیادت و نقصان    بی
احوال هر عینی، در حالت ثبوت آن عین در غیبت مطلق، پسر هر آینه چنـان کـه                  

و از اینجـا معلـوم      . مقتضای آن عین باشد ظاهر شود بر وی در زمان وجود عینی           
م قضا و قدر تابع علم است و علم تابع معلم که عین ثابته است و              شود که حک    می

عین ثابته مقتضای آنچه از منافع وی را حاصـل گـردد و آنچـه از مـضار بـه وی                     
  .)1386 ،، چاپ تهران60ص (» واصل شود

  :کاشفی، جای دیگر، در توضیح ابیات زیر
 پـــیچ گـــر شـــود ذرّات عـــالم حیلـــه 

ــمان    ــین از آس ــن زم ــزد ای ــون گری  چ
  

ــیچ    ــد هـ ــمان هیچنـ ــضای آسـ ــا قـ  بـ
ــان  ــد او خــویش را از وی نه  چــون کن

  )447 و 448 / 1مثنوی، (  
مراد از «کند که  گیرد و تصریح می آسمان را مترادف و معادل با اعیان ثابته می

اند، و مـراد از زمـین، آثـار اعیـان کـه               آسمان، اعیان ثابته است که در مرتبۀ علمی       
  .)63 : مثنویلبّ لباب(» اند موجودات عینی
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عربـی    ای از بیان ابن     پیداست که توضیحات کاشفی، صورت مجمل و فشرده       
  .و شارحان آثار اوست که پیشتر آورده شد

االسباب است و در نظر او حقیقـت توحیـد        با این که تأکید مولوی بر مسبّب      
سوزی است اما معتقد است که در نظـام هـستی دو چیـز حـاکم                  عبارت از سبب  

سو برای جریان یافتن امور زنـدگی آدمیـان و امیـدوار شـدن آنهـا،                از یک   : است
سنّتی االهی در سطح زندگی و در حوزۀ محسوسات جاری است که تعبیر دیگـر           

این کلمه است، ] یعنی مبتنی بر عادت[آن قانون علیّت در معنای معمولی و عادی     
وزیِ سـ   و دیگری آن سوی این حوزه که مطیـعِ محـضِ اراده و مـشیّت و سـبب                 

سنّت االهـی هـر چنـد کـه در ظـاهر ثابـت و تغییرناپـذیر                 . خداوند است و بس   
ـ     می اهللا تبدیال و تحـویال، ولـی گـاهی اراده و مـشیّت ازلـی                 ۀ  نماید که التجد لسنّ

کند که این سنّت شکـسته شـود و زنجیـر علیّـت از هـم                  خداوند چنان اقتضا می   
ات و کرامات انبیاء و اولیـاء از  بگسلد و قدرت مطلق االهی نمایان گردد، و معجز    

  :همین باب است
 ســـنّتی بنهـــاد و اســـباب و طـــرق   
ــنّت رود  ــر ســ ــوال بــ ــشتر احــ  بیــ
ــامزه   ــاده بــ ــادت نهــ ــنّت و عــ  ســ

 ســبب گــر عــزّ مــا موصــول نیــست بــی
ــر  ــرون مپــ ــار ســــبب بیــ  ای گرفتــ
ــسبّب آورد  ــد آن مـ ــه خواهـ ــر چـ  هـ
ــد نفــا      ــبب ران ــر س ــب ب ــک اغل  ذلی

 چون سـبب نبـود چـه ره جویـد مریـد           
 هاســت هــا بــر نظرهــا پــرده ســببایــن 
 ای بایـــد ســـبب ســـوراخ کُـــن دیـــده

ــان    ــد المکــ ــسبّب را ببینــ ــا مــ  تــ
  

 طالبــــان را زیــــر ایــــن ازرق تتــــق  
 گـــاه قـــدرت، خـــارق ســـنّت شـــود
ــزه  ــادت معجـ ــرده خـــرق عـ ــاز کـ  بـ
 قــدرت از عــزل ســبب معــزول نیــست
 لیـــک عـــزل آن مـــسبّب ظـــن مبـــر 

ــبب  ــق سـ ــدرت مطلـ ــر درد قـ ــا بـ  هـ
ــراد    ــستن مـ ــالبی جُـ ــد طـ ــا بدانـ  تـ

 بایـــد پدیـــد پــس ســـبب در راه مـــی 
 که نـه هـر دیـدار صُـنعش را سزاسـت           
 تــا حجــب را برکنــد از بــیخ و بــن    
ــان   ــساب و دک ــد و اک ــد جه ــرزه دان  ه

  
  )1543 ـ 1553/ 5مثنوی، (  


