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 مثنوی و شاهنامه در تقدیرباوری
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 را شواعران زبوان و ذهو  کوهرود شومار مویبه کال  علم مهم مباحث از باوریتقدیر

 اثوور یوو  اصوولی هووایویژگی از تقوودیر بووه اعتقوواد اسوو . کوورد  مشوولو  خووود بووهنیوو  

 و تقوودیر، اشووعریان خصووو  بووههووم  عارفووان بوواور تووری مهم وباشوود می حماسووی

 شواهنامه ـ عرفانی و حماسیة برجست اثر دو در را تقدیر مقاله ای  اس . سرنوش 

  کند.می بیان را آنهای تفاوت و هامشابه  و بررسی ـ مثنوی و

 وجووود بووا و دارد شووباه  هووم بووه بسوویار، زمینووه ایوو  در مولوووی و فردوسووی ن ووا  

 هر اس . ن دی  مه به بسیار آنان اندازچشم، هایشانکتا های موضو در  تفاوت

 فراوانوی ت کیود بوا و داننودمی خداونود کلی س خوا و اراد  گا یتجل   را تقدیر، اثر دو

 آزادی و اختیوار نوافی را آنورزنود، می انسوان و جهوان براو  مطل   حاکمی   بر که

 نوه، اسو  آراموش حفو  برای تقدیر به توس ، آنان نظر در .کنندارزیابی نمی انسان

 تورک و عودال  رعایو  و پسوندید  کارهای و نیکی به توصیه انسان. مسئولی  نفی

 .اس  اثر دو ای  مشترک هایویژگی از، ستم

 اختیووار، خداونوود حاکمیوو ، مثنووویو  شوواهنامه، تقوودیر در تقوودیرباوریها: کليدددواژه

 .انسان

 

 ــــــــــ
 نتور پیا  اانشگاه مالی حمایت با پووه  این نور. پیا  اانشگاه فارسی اابیات و زبان گروه استاایار .1

 است. یافته انجا 
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 مقدمه

 و رستتگاری، آزاای و اختیتار بتا آن ارتبا  و انسان سرنوشت و تقدیر بحث
 ختوا بته را آامی ذهن، تاریخ رول ار که است مهمی مسایل از، آامی بختیسیاه

 مباحث این به ااان پاسخ برای ناممتکلّ و فالسفه هایتالش است. کراه مشغول
  است. شده متضاا گاه و مختلف نظریات پیدای  موجب
 انستان، جملته از و جهتانة همت بتر خداوند فعل و قول، هانمتألّ نظر به 
 قتعوا کته را اموریة هم، خداوند مطلق تحاکمیّ و قدرت است. ساری و جاری
 ستابق علتم همتراه بته مطلق قدرت این اارا. خوا مهار و ضبط تحت، شوندمی

 اختیتار و ارااه بترای جایی ایگر، کنند باور بعضی که است شده موجب خداوند
 انستانة اراا و فعتل و کراه تعدیل را نظریه این ایگر ایعده ماند.نمی باقی آامی
 نفی یامعن به را الهی مطلق تاکمیّح و اانسته خداوندة اراا و فعل راستای ار را

 او و آفریتده مختار امور بعضی انجا  ار را انسان خداوند .اندنگرفته آامی اختیار
 ستاخته بتد و نیتک یهتاراه انتختاب به مخیّر و کراه تکالیفی انجا  به مکلف را

 رلبد. اختیار انسان تا کی است، مجالی ایگر می؛ اما اینکه حداست
 از ایعمتده بخ  و اارا وسیع و عا  ایگستره موضود این نیز یااب متون ار
 ...و مولتوی و فراوسی چون ایبرجسته شاعران خصو به شاعران زبان و ذهن
  است. اااه اختصا  خوا به را

 استت. انستانیة حماست، عرفتان و استت ملتی عرفتان، حماسه گفت توانمی
 افتراا سلوک و سیر، عرفان و تاریخی یهاهعرص ار ملت سلوک و سیر، حماسه

 را تقتدیر تحاکمیّت که ستا آن پی ار پووه  این است. جامعه و فراة حوز ار
  .کند بررسی عرفانی و حماسیة برجست اثر او ار

 پژوهشة پيشين

 منتشتر متعدایهای مقاله فارسی اابیات ار اختیار و جبر و قدر و قضاة اربار
 ؛ از جمله:است شده
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اانشتکده الهیتات و  نشتریة ار رکنتی محمدمهدی اکتر بار نخستین برای ت1
 1155 و 1154 یهتاستال ار پیتاپی ةشمار سه ار معارف اسالمی اانشگاه مشهد

 شتاعران از تتن چنتد آثتار ار اختیتار و جبتر نقتد و بررستی بته مفصتل روربه
  اند.پرااخته
 «انمستلم متکلمتان و ستنایی آثتار ار اختیار و جبر تطبیقی بررسی»ة مقال ت2
 شده منتشر مطالعات عرفانی ةنشری ار، 1185 سال ار صبوری حسین اکترة نوشت
  است.
 پتروین اکترة نوشت «شیعه نظر از اختیار و جبر مفهو  بر نو تحریری»ة مقال ت1
 پاستخ نتو نگاهی با ابهامات بعضی به 88 سال ار شناسینامة شیعهفصل ار نبیان
  اند.اااه
 81 سال ار پویا کاویانی حمیدة نوشت «باستان ایران ار اختیار و جبر»ة مقال ت4
 واکتاوی باستتان ایران ار را اندیشه این سوابق و شد منتشر پووهاننامة تاریخ ار

  اند.کراه
 و بهشتتی اکتترة نوشتت «اختیتار و جبتر راهی او سر بر رازی فخر» ةمقال ت5
 یهاهاندیشت ،شتیراز نامه اندیشتة اینتی اانشتگاهفصل ار 11 سال ار نواافارسی
  اند.کراه مطرب زمینه این ار را مختلفی

  فردوسی کالمی و دینی باورهای ـ1
ای تضاا ار میان او نگرش و عقیده به اختیار و سرنوشت محتتو  ار متتون گونه

ای شوا کته ار یکتی، آزاای ارااه بته انتدازهاینی و غیراینی ایرانیان باستان ایده می
توان ایستاا و مخالفت خوا را با او نشان ااا رابر قاار مطلق نیز میاست که با آن ار ب

   1توان به است آورا.آن نیکی نامقدر را نمی، و ایگری حتی با کوش  نیز

 ــــــــــ
 .128  ، ران باستانجبر و اختیار ار ای، حمید، پویا کاویانی .1
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 اوگتانگی و تضتاا نوعی مستشرقان بعضی نیز فراوسی اینی باورهایة اربار
، است ربیعی سیخداشنا مبنای بر خدا از فراوسی تلقی» رینگرن نظر به .اندایده
 زراشتتی ثنویتت از او منتابع کته نیست ترایدی زراشتی. نه است اسالمی نه اما
 1.«اندگذاشتته تتأثیر او ختوا یهاهاندیش ار غالباً باورها گونهاین و اندگرفته تأثیر
 او از، است ااشته عرضه ما به فراوسیکه چنان سرنوشت»: است معتقد نیز وارنر
آنها  تا است نبواه آن بر شاعر که شده تشکیل ت زراشتی و اسالمی ت مجزا عنصر
  2.«اهد آشتی ایگریک با را

 مواا و است شاعر بلکه، نیست متأله فراوسی که است معتقد همچنین رینگرن
، ارتتداا انتگ خطتر از پرهیتز بترای و کتراه تتأمین زراشتتی آثتار از را  خامَ
  1کند. تظاهر مسلمانی به بایستمی

ة اندیش و بواه ساسانی عهدهای متن تأثیرزیر  فراوسی که است معتقد نیز زنر
ة اندیش ار، اارا فاصله نیز زراشت واقعی پیا  از که عهد این ةمأیوسان زروانیسم
 4است. ااشته نق  فراوسی
 بحتث او اینتی عقایدة اربار که ایرانیة برجست پووهشگرانة هم که حالی ار
 ایتن ارآنهتا  اختتالف اما، انداانسته شیعی معتقد شاعر یک را فراوسی، اندکراه
 امتین اکتتر استت؟ استماعیلی یتا امامی اوازاه یا زیدیة شیع فراوسی که است
 نتیجته ایتن بته و کتراه نقتد و بررسی راها ایدگاه این، خوی  کتاب ار ریاحی
 از 5استت. بتواه استماعیلی حکیمتان عقایتد تأثیرزیر  بیشتر، فراوسی که رسیده
 فرهنتگة چهتر و بوا مسلمان خرامند ایرانی یک، فراوسی» که گفت باید ررفی

 ــــــــــ
 .151 ، ی حماسی فارسیهاهتقدیرباوری ار منظوم، هلمر، رینگرن .1
 .152 ، همان .2
 .158  ، همان .1
 .411 و 411 ، گریرلود و غروب زراشتی، آر.سی، زنر .4
 .215ت212  ، فراوسی، محمدامین، ریاحی .5
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 بتا تعارضتی کته آراستت و پیراستت ایگونته بته را ایتران ملی تاریخ و باستانی
 را کهتنة شتد رهتا کی  از هواااری بوی و باشد نداشته ایرانیان جدید معتقدات
 شتاهنامه ...کتراه بیتان اسال  به را خوا ایمان و عشق ،کتاب جایجای ار ندهد.
 تصتویری است... پیوسته هم به اسالمی ایران با را باستانی فرهنگ شکوه و جالل
 معنویتات بتا مختالف تصتویری، اهتدمی نشتان اسال  از پی  ایرانیان از که هم

  1.«نیست اسال  یکتاپرستی
 بتین، استت ااشتته کته ییتوحیتد نگترش با فراوسی، گفت باید حقیقت ار
 بینتد.نمی ماهوی تضاا، اسال  این و ایران زرتشتیان اینی هنگفر اساسی عناصر

 بته ایرانیتان اینتی عقاید بازخوانی ار و است معتقد اایان جوهری وحدت به او
 آغتاز ار، نمونته عنوان به باشد. حاکم توحیدی نگرش که سرایدمی شعر ایگونه

، بعتد شتاعرانة هم که است کراه بیان زیبا چنان را حمدة سور مضامین، شاهنامه
 و ستای  و خدا نا  ذکر با را خوی  منظو  و منثور آثاروی ایباچة  از تبعیت به

ة همت آغتاز ار، ویوگتی ایتن انتد.کراه شرود پیامبر نعت سپس و او از استعانت
 آغاز ار آفرینجهان یکتای خداوند شوا.می ایده نیز شاهنامه یهاهخطب وها هنام
 ستای ، نویسندمی ...چینی و رومی، هندی، ایرانی مختلفِ اافرا که ییهاهنامة هم
  است. شده

های اینی و کالمی فراوانی تجلی یافته است. البتته فراوستی، ، اندیشهشاهنامهار 
های علم کال  کاری ندارا، اما بته کاریمتکلم به معنای مصطلح آن نیست. او به ریزه
ی کالمتیِ حکیمتان استماعیلی بته هاعنوان یک حکتیم شتیعی بتا تأستی از اندیشته

های هتای اساستی کتال  ار ختالل اشتعارش پرااختته و تلفیقتی از اندیشتهموضود
های مستلمان شتیعی و معتزلتی بته وجتوا زراشتی و ایرانیان عهد ساسانی با اندیشه

 های متضاا را ار یک انسجا  کلی ارائه کراه است.آوراه و این اندیشه

 ــــــــــ
 .22  ، همان .1
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 کتهباشتد گونتاگونی می یهاهاندیشت و تقدیر، مهشاهنا کالمی بحث ترینمهم
، استت معتقتد کته رینگترنة اندیشت بترخالف است. گرفته شکل باور این حول
 کنتار ار را آمتوزه او، زراشتتی و استالمی عناصتر ترکیتب جتای بته فراوسی»

 پتووه  ایتن 1،«اهتد آشتی ایگریک با راآنها  بکوشد آنکهبی، گذاشته ایگریک
 اثترش کلیت ار بلکه، اااه آشتی هم با راها هاندیش ایننه تنها او  که است مدعی
  است. کراه ارائه تقدیر از منسجمای هاندیش

 شاهنامه در تقدیرباوری ـ2
 بتر تقتدیر حاکمیتت است. حماسی آثار مهم هایویوگی از یکی، تقدیرباوری

 ایتن استت. هستتی کتلّ بر الهی مطلق حاکمیت از نموای و نماا، انسان و جهان
 پیشتتر هرچه انسان و بواه ترنمایان گذشته ارها انسان زندگی ار مطلق حاکمیت

 اختیار که حاکمیت این ایگر عدِبُ به، شده مسلط بیشتر ربیعت و جهان بر و آمده
  است. یافته بیشتری اشراف و آگاهیباشد، می انسان آزاای و

 یهاانسان سرنوشت و است تاریخ و اسطوره از گزارشی که فراوسی شاهنامة
، ررفتی از استت. اندیشته ایتن گتاهتجلی، کنتدمی بتازگو را باستتانی و نخستین
تمایتل اارا. او  انستان آزاای و اختیتار بته، شیعیی اندیشمند عنوان به فراوسی
 و کنتد احیتا را ایرانتی تمتدن و فرهنتگ اارا قصد که است سازفرهنگی شاعر
 از گزارشتی توانتدنمی؛ پتس اهتد شتکل ار ایتران مرا  اسالمی - ایرانی تهویّ

 ار» باشتد.ش اختیتار و انستانة ارااة کننتدنفتی یکسره که دکن ارائه تقدیرباوری
 ناستازگار فکتری جریتان او بتا اختیتار و جبتر نظتر از فراوسی شاهنامهة مطالع
 بتتا مبتتارزه و کتتاهلی از اوری و کوشتت  بتته ترغیتتب یکتتی: شتتویممی روهروبتت

 سرنوشت بر بخت و سپهر بوان حاکم، یایگر و جانبازی... سرحد تا هااشواری

 ــــــــــ
 .151 و 5  ، ی حماسی فارسیهاهتقدیرباوری ار منظوم، هلمر، رینگرن .1
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 کوشت  را و شوانمی کم و که بی  شده برای هرکس و قسمت معیّن انسان
  1.«نیست اثری آن ار

 و مترام  سرنوشت به که است شیعیحکیمی  تلقی، تقدیر از فراوسی تلقی
 نهضتت هنگتیفر بُعتد احیتای پتی ار او اندیشد.می حاکمان ستم از آنان رهایی
 فرهنگ از گزارشیگیرا. وی پایان می ایرانی و ایران استقالل به که است شعوبیه

 بته و شتوا منجتر انسان آزاای و اختیار به که اهدمی ارائه باستان ایران تمدن و
 تقتدیرباوریکه ان مستشرق از بعضی تلقی ربیعتاً بخشد. قوا  اوة مبارز و کوش 
 تقتدیرباوری نیستت. کامتل و اقیق 2،اندندانسته پارچهیک و مندنظا  را فراوسی
 هدفمنتد و منستجمای هاندیشت، راهری تضااهای و تکثر و تنودة هم با فراوسی
  است.
 شتاهنامه ار اختیتارش حتدوا و آامی سرنوشت باب ار که ابیاتی مجمود از
 راآن  اام، پذیرامی را تقدیر به اعتقاا او که شوامی حاصل نتیجه این، شده مطرب
 1ااند.نمی بختیخوش راه ار تکاپو و بهزیستی برای کوش  مانع

 خواستت، سرنوشتت، )بُتوِش( بتوانی، نبشته چون کلماتی با که تقدیر مفهو 
 مهتم هایویوگی که اارا ایگستراهة جلو، شوامی بیان شاهنامه ار قضا و یزاان
 جتایجای ار آن کترارت و تقدیر مفهو  گستراگی الیل به کنیم.می بررسی را آن
  کنیم.می بازگو را حواا  یهاهبزنگا و مهم هایقسمت فقط ناچار به، اثر این
 گتاهی و قتارع و ستخت نموای، خداوند قطعی حکم که موارای از یکیت 1
 شتده تأکیتد اایتان ةهم ار انیاست. ار انسان حتمی مر  ماجرای، اارا آزارال
 و تتدبیر بتا توانتدنمی کسهیچ و ااندمی خدا فقط را انسان مر  زمان که است

 ار انیاست. ار آامی حتمی سرنوشت ،مر  یابد. رهایی مر  چنگال از کوش 

 ــــــــــ
 .55و 54  ، 15 ش، بررسی و نقد جبر و اختیار ار آثار چند تن از شاعران، محمدمهدی، رکنی .1
 .151 ، ی حماسی فارسیهاهتقدیرباوری ار منظوم، هلمر، رینگرن .2
 .51 ، 15ش، بررسی و نقد جبر و اختیار ار آثار چند تن از شاعران، محمدمهدی، رکنی .1
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 امتا را؛ اختتر و بختت و زمانه حتی، اهندمی تغییر را چیز همه پهلوانان، شاهنامه
 :بیندیشند ایچاره مر  برابر ار توانندنمی

 ت سواچو با مر  کوش  ندارا
 

 ز  رستتتم ببایتتد شتتنواکنتتون ر
 2/1111 

 و حکمتت با انسان و است الینحل، تقدیر حکم و زمانه راز و روزگار معمای
 و زنتدگی از بحتث ارفرزانته  فراوسیِ کند. کشف را اسرار این تواندنمی اان 
 زنتدگی مثبتت یهتاهجنبت بته همتواره، انسان نشیب و پرفراز سرنوشت و مر 
 نا  و، کران پیشه اااگری و راستی و، زیستن شاای به زیبایة فلسف و اندیشدمی
  اهد.می ارائه را گذاشتن یااگار به خوا از نیک

، رستتم استت. آرام  و شاای و، عدالت و خرا، بز  و رز ، شاهنامه سراسر
 :کندمی تربیت اساس این بر را فرزندان  که است کسی

 بیتتاموخت  رز  و بتتز  و ختترا
 

 اهمی خواست کز روز رام  بر
 1/21 

 شاهان مر  هنگا  ار انیا وفاییبی و روزگار ناپایداری به فراوسیهای هاشار
 کته مهتمة نکتت ایتن به یافتن است و است آنان سرنوشت از گرفتن عبرت برای
 :بوا انیاة بستال نباید

 نهانی نتدانم تترا اوستت کیستت
 

 بتترین آشتتکارت ببایتتد گریستتت
 1/121 

 یکی پند گتویم تترا متن ارستت
 

 ت شستتال از مهر گیتتی ببایتد
 1/121 

، آخترت جهتان شتوا.می مربتو  انیتای  به او آخرت زندگی و انسان مر 

 ــــــــــ
ة شتمار، راستت ستمت عدا. مطلق خالقی تصحیح به فراوسی شاهنامه به اارا اشاره مواراة هم ار .1

 است. صفحه ةشمار، چپ سمت عدا و جلد
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 :ماست انیایی اعمالة نتیج
 یکتتی ااستتتان گتتویم ار بشتتنوید

 
 ویتدرَر که کارید، خوا بدبَ همان
 2/114 

 کتته فرجتتا  هتتم روز تتتو بگتتذرا
 

 خنک آنکه گیتتی بته بتد نستپرا
 6/112 

 ار رستم. رفت مر  استقبال به شاامانی با باید، نیست چاره مر  از که حال
 خوانتد.می فترا شتاای بته را او و گویتدمی تستلیت او بته گوارز فرزندان مر 
(1/114)   

 کارهای و ستم ترک و پسندیده کارهای و نیکی به توصیه ،شاهنامه سراسر ت2
  است. ناپسند

 ت نتتا اگتتر نیتتک باشتتی بمانتتد
 

 یتی بتر بتوَا شتتااکا بته تختت ک
 ویرَوگر بد کنتی جتز بتدی نتد 

 
 نتویشبی ار جهتان، شتاامان نغْ

 بتته نیکتتی بتتوَا شتتاه را استتترس 
 

 ست کتسبه بد روز گیتی نجسته
 5/512 

 ستوا و آزاریبی، ررفی از است. انسان جاوید یااگار او، نیک کراار و گفتار
 شتکوه شتدن ارخشان موجب عدالت ماست. آیین و فرهنگ، ایگران به رساندن
 عدالت و خوبی از (1/214) سازا.می جاوید را شاه نا ، بخش  و شوامی شاهی
 (2/14) شوا.می برپا رفاه و شاای و روامی خواب به روزگار، شهریار
 نیستت. آامتی تدبیرة کنندنفی تقدیر و است خوی  اعمال مسئول، انسان ت1
 حواله بخت و تقدیر به راش کار و ابپذیر را خوی  کارهای مسئولیت باید انسان
 کتار بته بایتد نیتز انسان عقل و تدبیر و کنندمی خوی  کار بخت و تقدیر ندهد.
  باشند. مشغول خوی 
 ختواش بیهواه نباید و بگیرا ارستیهای تصمیم باید اسحسّ مواقع ار انسان

 ارزش با نِجا نباید که کندمی توصیه ایرج فرزندش به فریدون بیندازا. خطر به را
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 نصتیب  ایگزنتده زهر، بکند را کار این کسی اگر سپرا. اگاها اهان به بیهواه را
 ایگتران نصتیبرا  گزنتده زهتر که کندمی اقتضا گونهاین اگاها آفرین  شوا.می

 (1/116) بکند.
 اعمتال بیند.می انیا همین ار را خوی  اعمالة نتیج انسان، موارا بسیاری ار
 انستان به ارخت بد و خوب محصول، است کاشته که است ختیار مانند انسانی
 : گویدمی سلم به جنگ میدان ار منوچهر شوا.می مربو 

 ارختی کته پترورای، آمتد بته بتار
 

 ببینتتتی بتتترش را کنتتتون ار کنتتتار
 اییشتتهگرش خار بار است، خوا کِ 

 
 ایوگر پرنیتان استت، ختوا، رشتته

 1/151 

 وآورند گرا می را خرامندان، ایحااثه آمدن پی هنگا  ار پهلوانان و شاهان
 ار گیرنتد.می تصتمیم جمعتی خترا و مشتورت با و کنندمی جوییچاره آنان از

 :کندمی جمع را سپاه بزرگانارنگ بی سوکاو، ایران به سهرابة حمل هنگا 
 چه سازیم و ارمان این کار چیست؟

 
 از ایران، هماورا این مترا کیستت؟

 2/141 

 راهنمایان مشورت و بزرگان نصیحت از نیازبی را خواش گاههیچ نباید انسان
 از و خوانتدمی فترا نیکتی بته را او و کنتدمی نصتیحت را اسکندر ارسطو بداند.
  (5/512) .اارابازمی بد کارهای
 ختدا از را او نبایتد انستان مستئولیت و اختیار بر تأکید و انسان مهم نق  ت4
 توکتل ختدا به باید کوش  با نیست. توکل ترک یامعن به آامی تدبیر .کند غافل
 ختدا، ببرا پناه خدا به انسان اگر اشوار کارهای ار .خواست یاری او از و ستجُ

. زیتاا بستیار، وصتال موانتع و است زال عاشق، رواابه کند.می حل را او مشکل
، ستاخته برآوراه را تو آرزوهای خداوند تاکنون که گویندمی او به خدمتگزاران 

 :رسدمی سرانجا  به هم کار این نتیجه ار
 که یزاان هتر آنچتت هتوا بتوا، ااا

 
 ستترانجا ِ ایتتن کتتار، فرخنتتده بتتاا
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1/118 

  کند.نمی فراموش را خدا یاری، خوی  بازوی و زور بر تأکید ضمن رستم
 آفریننتتده، یتتار متتن استتتجهتتان

 
 ال و تیغ و بازو، حصار متن استت

 1/141 

 سترا را هتوا جتااوگری بتا تورانیان .ندنبرا حال ار تورانیان با نایرایان سپاه
 شتوند.می متوستل ختدا بته ایرانیتان رستانند.می آسیب ایران لشکر به و کنندمی
(1/128)   

 نیتازبی چیز همه از یزاان نیروی با و خداست یاا به کارهاة هم ار خسروکی
  .باشدمی

 و از رنتتتج آز و کمتتتیّ ز بیشتتتیّ
 

 نیتتازیتتزاان شتتد  بی بتته نیتتروی
 4/162 

 :کندمی تأکید هم فراوسی
 گزنتتتدان بتتتوَابتتته اندیشتتته از بی

 
 همیشتته پنتتاه  بتته یتتزاان بتتوَا

 4/112 

 بایتد انستان امتا، است چنین روزگار رسم است. رنج و شاای از پر جهان ت5
 :کند زندگی شاای بابکوشد 

 یکی شاا و ایگر، پتر از ارا و رنتج
 

 رای ستتپنجچنتتان چتتون بتتوَا ار ستت
 4/251 

 : گویدمی خسروکی گذراند. شاای به را روزگار توانمی خدا به تکیه با
 کتتز کراگتتار ،بتته ایرانیتتان گفتتت

 
 ا هتتر کستتی شتاا و بتته روزگتتاربتوَ
 4/165 

 و متانی اور رنتج از، بکتوش است چنین که حال، کندمی تأکید هم فراوسی
 :بگذرانی شاای به را زندگی

 ستتپنجچنتتین استتت رستتم ستترای 
 

 بتتدان کتتوش تتتا اور متتانی ز رنتتج
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4/116 

 و اارا را سلطنت ترک و نشینیعزلت قصد، خوی  شاهیِ پایانِ ار خسروکی
 او نصتیب شتاای و خوشتی، روزگتار گراش و تقدیر از که کندمی شکر را خدا
   (2/211) است. شده
 روا و به ایرانیتان، هویّتت واحتدشمار میفراوسی، اینداری موحّد به ت6

 استت. مشتهوا، شتاهنامه سراسر ار تهویّ این است. بخشیده اسالمی -ایرانی 

، ایگتر ختدایان و زمتان ختدای بته او. شوانمی پرستیهاوگان اچار او اینداری
 بتا تقابتلمفهو   به بخت و اختر و زمانه و تقدیر تأثیر بر او تأکید ندارا. اعتقاای
، او اوینتد. قدرت و عظمتة نشان و خدا کارگزاران، هااینة هم بلکه، نیست خدا

 ایتنفراوستی  نیستت. و هستت و، زمتین و زمتان بر حاکم است یکتایی خدای
 :کندمی بیان پهلوانان و شاهان و خواش زبان از را موضود

 خداونتتدِ هستتت و خداونتتدِ نیستتت
 

 همتته بنتتدگانیم و ایتتزا یکیستتت 
 1/215 

 : نویسدمی منوچهر به اشنامهة مقدم ار سا 
 ست نیک و بد و هست و نیستتازوی
 

 همتتته بنتتتدگانیم و ایتتتزا یکیستتتت
 1/211 

، روزگتار و ستپهر از، بتورزا مهتر کسی به او وقتی. است کاره همه، خداوند
 (4/281) نیست. ساخته کاری
 (6/241) اویند. مظاهر از مظهری و هستند گواه خدا وجوا بر هستیة هم
 شتده تأکیتد او توحیتد و ختدا کتاییی این بر نیز زراشتیان یهاهنام ار اتفاقاً
 : نویسدمی اسفندیار به نامه آغاز ار زراشتی گشتاسب است.

 شتتناسختترا یافتتته متترا یتتزاان
 

 بتته نیکتتی ز یتتزاان شناستتد ستتپاس
 اگر گفتت کتز اااگتر یتک ختدای 

 
 بختتواهم کتته او باشتتدت رهنمتتای

 5/281 
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 مولوی کالمی و دینی باورهای ـ3

 ترآستان، شتاهنامه بته نستبت مولتوی کار، کالمی و اینی یهاهاندیش بیان ار
 مکتتوب هایااستان نقل ار ااریامانت و متن به بندیپای مشکل او چون، است
 عارفتان و او کته است اشعری کالمیة اندیش ساختار مولوی مشکل اما ندارا؛ را

 تربیتتی و اخالقتی، تعلیمتیی کتتاب، مثنتوی انتد.کراه رشتدآن  ار ایگرة برجست
 بته مولتوی گرچه است. شده مطرب آن ار فراوانی کالمی هایبحث اما ؛اشدبمی

 کالمتی نگاهی با حق... صفات و ذات، توحید قبیل از کال  علم مهمهای موضود
، ایگر هایبحث ار اما، کندمی مطرب را مسایل این عرفانی نگرشی با و نگرانمی
 او گرچته استت. شتعریا مکتتب یعنی، تسنّ اهل اکثریت بر حاکم گرای  تابع
 هتای حرف گتاهی و گنجتدنمی نیتز اشعری مکتب چهارچوب ار کامل روربه

  است. آنان از فراتر و ترکامل
 و کتراه ورزیاندیشته مختلتف یهاهعرصت ار متکلمی عارف عنوان به مولوی
 ار متضتاای گتاه و متنتودهتای موضتود است.گفته باز  را متنوعیهای موضود
 ارائه را هماهنگی و منسجمة اندیش اثر این، حال عین ار است. شده مطرب مثنوی
 بیتان و هاپریتدن شتاخه آن بته شاخه این از و های نظمیبی ار حتی و اهدمی
 و واال رتفکّت نشتانگر کته استت نهفتته انستجامی و نظمی نیز تو ار تو یهاهقص

  اوست. استوارة اندیش

 مثنوی در تقدیرباوری ـ4

 بتر حتاکم فضتای کته اارا وجتوا نظتری اتفتاق، تصوف ختاری قانمحقّ بین
 کالمتی مباحتث ار صوفیان یعنی است. اشعری تفکر، اسالمی صوفیان بینیجهان
 از نیتز مولتوی و هستتند اشعریان تأثیر تحت ...و قدر و قضا، اختیار و جبر چون
  نیست. مستثنی قاعده این

 پتی  از ارچوبِچهت هتیچ کته استت متفکری، مولوی، شد اشارهکه چنانهم
 و گستتاخی و جستارت و او آزاااندیشتی کنتد؛نمی محتدوا را او ایشده تعیین



 1111 زمستان 111شمارة  121

 فراتر که بخشدمی را ویوگی اینوی  به، تازه یهاهاندیش ررب ار اششکنیتسنّ
  بیندیشد. اشعری یهاهاندیش از

 نگاه ار شوا.می نمایان اختیار و جبر و تقدیر بحث ار مسأله این خصو  به
 او از ایجبرگرایانه گرای  تقدیر حاکمیت به مربو  مباحث از بعضی به یسطح
 همتان مولتوی که شواتصوّر  است ممکن عمیق توجه بدون و کندمی گریجلوه
 و عمیتق نگتاه ار امتا، استت اااه جلتوه ایتازه شکل به را اشعریان یهاهاندیش
 شوا.می اثبات موضود این خالف، مثنوی به کامل و گستراه
 مختالف رتاهر بهة عقید او با، اختیار و جبر نظر از مثنوی معنویة مطالع ار»
 بته گتاه و جبتر بته گتاه حواا  یابیعلت ار مولوی بینیممی و شویممی روهروب

 گوییتنتاقض به را او راهربینان برخی که شده موجب این و شوامی قائل اختیار
 1.«دننمای منسوب
 بتا آن ارتبتا  و انستان سرنوشتت و جهتان تقتدیر و الهتی قدر و قضا بحث
 پرااخته آن به نامتکلم که است مهمی مسایل از انسان مسئولیت و اختیار موضود

 تقتدیر و قدر و قضا بین فالسفه از بعضی اند.اااه ارائه نیز مختلفی هایتعریف و
، او ایجتاب ایتن و است تعالی حق، چیز هر ةموجب علت: نداقایل هاییتفاوت نیز

 و ختوا  و صتفات حتدوا و اندازه از است عبارت قدر و اوست. قضای همان
 صتورت به ابتدا که است آثار و حدوا و صفات این تعیین، تقدیر و، چیز هر آثار

 و امکانتات حستب بتر و آیتدارمی عمتل به سپس و اارا تحقق عالم نزا علمی
 پهنتاور قلمترو کته»: انتدگفته همچنتین 2یابد.می خارجی وجوا، شیئ آن شرایط
 قتدر همتان کاریهندسه این و نقشه این است. منظمی و قبلی نقشه اارای هستی
 ایتن، استت ااشتته تیمشیّ و ارااه خدا، نقشه این به بخشیدن تحقق برای و است

 ــــــــــ
، 11و16 ش، (2) بررستی و نقتد جبتر و اختیتار ار آثتار چنتد تتن از شتاعران، محمدمهدی، رکنی .1

 111. 
 .284 و 281 ، الحکمه ةنهای، محمدحسین، رباربایی .2
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  1.«قضاست تمشیّ و ارااه
 و قتدر و قضتا بتین آیا نامید. خداوند عمل و علم را قدر و قضا توانمی پس
 ختدا قدرت و عمل و علم میانة رابط ندارا؟ وجوا منافاتی آامی عمل و انتخاب

 معتقدنتد مؤمنان از بسیاری است. بواه یجدهای همناقش موضود، انسان اختیار و
 خداوند که معنابه این  کرا. موصوف مطلق تِحاکمیّ صفت به را خداوند باید که
 تعتیّن راآنهتا  و ااار ختوا مهتار و ضبط تحت، شوندمی واقع که را اموریة هم
از نظتر منطقتی  انستان اختیتار و آزاای بتا الهتی مطلتقِ تحاکمیّ پس بخشد.می

 راها انسان انتخابة نتیج خداوند که اندگفته مشکل این رفع برای است. ناسازگار
 کته اانتدمی تفصتیل بته و اقیتق قبتل از، همته این با اما، کندنمی رمقد و نمعیّ

 خداونتد علتم آیا 2زنند.می هاانتخاب قبیل این به است انهمختار چگونهها انسان
 جایگتاه پس، است مثبت آن پاسخ اگر شوا؟می نیز انسان زندگی جزئیات شامل
  کجاست؟ ار آامی انتخاب و ارااه
 متورا کته استت ستال هزار او انسان اختیار و خداوند سابق علم حال ره به
 این شاید است. نشده حاصل آنة راربا نظری اتفاق هیچ و ستوگوگفت و بحث
 مجموعه بارزهای مصداق از انسانة مختاران هایگزین  که باشد ترمنطقی، پاسخ

 اعتقاا این و است محالآنها از منظر منطقی  به خداوندی علم که هستند حقایقی
 ایمحدواه ار خداوند که گفت توانمی 1نیست. خداوند مطلق علم نفی یامعن به
 تقتدیر همان، بکند انسان که کاری هر محدواه آن ار، است اااه ختیارا انسان به

  است. تقدیر هم باز، بنشینی اگر و تقدیر، برخیزی اگر؛ خداست
 گوینتدمی «کتائن هو بما القلمجف» حدیث به اشاره با الهی تقدیر به معتقدان

 ایتن مولتوی امتا است؛ شده تعیین قبل از انسان سرنوشت جمله از چیز همه که

 ــــــــــ
 .542 ، 1ج، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی، محمدتقی، جعفری .1
 .118-116  ، عقل و اعتقاا اینی، مایکل، پترسون .2
 .121  ، همان .1
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 ار انستان بترای الهتی تقتدیر کته چون، گیرانمی مطلق جبر یامعن به را حدیث
 اگتر .بکوشتد کته استت خواستته انسان از و شده قایل اختیار یخاصّ یهاهحوز
 عتدالت و راستتی اگر و شوامی کج هم سرنوشت قلمِ، کند رلم و کوروی انسان
  .گراامی نصیب  نعمت و سعااتسازا،  پیشه

 القلممتتتدبری جتتتفرلتتتم آری، 
 

 القلمعتتدل آری، بتتر ختتوری جتتف
 (5/1114)1 

 و نیست سانیک خدا نظر ار عدل و رلم که است این «القلمجف» معنی پس
 پتاااش یا مجازات آن مطابق و گیرامی نظر ار خدا را انسان وفای یا جفا ایهذرّ
 :اهدمی

 القلما جتتتفبلکتتته معنتتتی آن بتتتوَ
 

 تمسان پی  من عدل و ستنیست یک
 فتتترق بنهتتتاا  میتتتان خیتتتر و شتتتر 

 
 فتتترق بنهتتتاا  ز بتتتد هتتتم از بتتتتر

 ای گتتتر ار تتتتو افزونتتتی اابذره 
 

 باشتتد از یتتارت بدانتتد فضتتل رب
 (5/41-1118) 

 رتور بته آا  اختیتاریِ فعتل اگتر و است قایل اختیار انسان برای الهی تقدیر
 و پتذیرناتخلف الهتی تقتدیر و یافتته تخلتف خداوند تقدیر، پذیرا تحقق جبری
 را ختواش گناه ندارا حق و، است مسئول خوی  اختیاری اعمال برابر ار انسان
 (1158-5/1) بیندازا. تقدیر گران به

 ار و ازاامتی خرما کسی باغ از که کندمی بیان را ازای ااستان مولوی سپس
 : گویدمی باغ صاحب اعتراض مقابل

 گفتتتت از بتتتاغ ختتتدا بنتتتدة ختتتدا
 

 راش عطتاگر خورا خرما که حق ک
 کنتتتیعامیانتتته چتتته مالمتتتت می 

 
 !بختتل بتتر ختتوانِ خداونتتد غنتتی

 
 ــــــــــ
 و مثنوی افترهایة شمار، راست سمت عدا نیکلسون. تصحیح به مثنوی به اارا اشاره مواراة هم ار .1

 است. آن ابیاتة شمار، چپ سمت عدا
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(5/81-1111) 
 کندمی زان به شرود و بندامی ارخت به را ازا و آورامی رنابی باغ صاحب

 : گویدمی ازا اعتراض برابر ار و
 اشگفت از چتوب ختدا ایتن بنتده

 
 زند بر پشت ایگتر بنتده ختوشمی
 او چتتوب حتتق و پشتتت و پهلتتو آنِ 

 
 متتتن غتتتال  و آلتتتت فرمتتتان او

 ای عیتار!، گفت: توبه کرا  از جبتر 
 

 اختیارستتتت، اختیارستتتت، اختیتتتار
  (5/6-1184) 

 بتواه چنتین خدا خواست بلکه ندارا؛ منافاتی انسان تالش با تقدیر، نتیجه ار
 آیتد.می پتی  چته اانتدنمی کته وقتتی حتتی؛ کند تالش انیا ار انسان که است

  بکشد. زحمت نیز این راه ار که اراا وریفه همچنین
 گویی گرچه خوف حرمان هست پی 

 
 هست اندر کاهلی ایتن ختوف بتی 

 هستتت ار کوشتت  امیتتد  بیشتتتر 
 

 اار  انتتتدر کتتتاهلی افتتتزون خطتتتر
 پس چترا ار کتار ایتن، ای بتدگمان! 

 
 گیرا ایتن ختوف و زیتان؟اامنت می

 یتتا ندیتتدی کتته اهتتل ایتتن بتتازار متتا 
 

 و اولیتتتا؟ار چتتته بوانتتتد انبیتتتا 
 (1/111-1111) 

، آیتدبرنمتی است  از کاری هیچ خدا قدرت برابر ار که حالی عین ار انسان
 اختیتار گتاههتیچ استتثنایی موارا و است کاره همه جهان ار خدا خواست به اما

 (2111-1/4) کند.نمی نفی را انسان
 ار ؛گشتت خواهد بیهواه، برانگیختن پیامبران باشد نداشته اختیاری انسان اگر
 برابتر ار و کننتد هتدایت را او، انستان اختیارات ةحوز ار اندآمدهآنها  که حالی
 : گویندمی، است نهااه قفل ما هایال بر خدا، گویندمی که کسانی

 آفریتتتد ه آریانبیتتتا گفتنتتتد، کتتت
 

 هایی که نتان زآن ستر کشتیدوصف
 های عارضتتتیوآفریتتتد او وصتتتف 

 
 گتراا رضتیکه کستی مبغتوض می
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 ستنگ را گویی که زر شو، بیهدهس
 

 مس را گویی که زر شو، راه هستت
 (1/11-2111) 

 ایتن ار - انستان جز - ایپدیده هر و است حاکم الهی عدل قانون، جهان ار

 انجتا  بته کاست و کمبی و کندمی حرکت، است کراه تعیین خدا که چهارچوبی
 ناشتی خداوند ااریمانتا ازها هپدید ااریامانت و است مشغول خوی  ورایف

 (511-1/11) شوا.می
 برابتر ار موجواات وها هپدیدة هم و است شده مشخص کلی احکا ، ازل ار
 (1255-1/6) هستند. تسلیم احکا  این

 اانتد؛می حتاکم نیز او کار عاقبت و انسان سرنوشت بر را ازلی احکا  مولوی
 خبتربتی کارها عاقبت از آامی چون و نیست انسان اختیارة کنندنفی، باور این اما

  انتخاب. حقّ و اارا مسئولیت پس، است
 پرستتتبُتتد عُمتتر را نتتا  اینجتتا بتتت

 
 لیتتک متتؤمن بتتوا نتتام  ار الستتت

 1/1241 

 مورا و کراه مأمور راآنها  انسان راهنمایی برای و برگزیده راپیامبران  خداوند
 (2/111) است. براه االتربنیز از فرشتگان  را مقامشان و اااه قرار، خوی  عنایت

 را ایگری گناه و بار کسهیچ که گویدمی زمرة سور 1 آیه به اشاره با او 
 :کندمی ارو آخرت ار را خوی ة کاشت هرکس و گیرانمی عهده بر

 هتتیچ وازر وزر غیتتری برنداشتتت
 

 هیچ کس ندروا تا چیتزی نکاشتت
 2/111 

 و مطلتق قتدرت بتا بشری رتدبی و علم و هوش معارضه مقا  ار الدینجالل»
 کتهآن نته، اهد نشان را آامی زبونی و ناچیزی خواهدمی، تعالی حق نافذ تمشیّ
 انستان کوشت ة کننتدنفتی تنهتا نه حق عنایت 1.«کند انسان از اختیار نفی مطلقاً

 ــــــــــ
 .115 ، 11و16ش، (2) بررسی و نقد جبر و اختیار ار آثار چند تن از شاعران، هدیمحمدم، رکنی .1
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 انستان خداستت. عنایت کسب برای الز  شر ، انسان مییاا تالش بلکه، نیست
 :بدهد تشخیص را ارست راه خوی  خرا و عقل با وبکوشد  روز و شب باید

 جهد کن تا صتد گمتان گتراا نتوا
 

 شب برو ور تتو بخستبی شتب روا
 ار شتتب تاریتتک چتتون آن روز را 

 
 پی  کتن آن عقتل رلمتت ستوز را 

 1/11-1681 

 اختیتاربی را ختوا و پراازنتدمی عباات ترک و پروریتن به جوبهانه کاهالن
، بلنتد تهمّت بتا باید بلکه بنگرا خوا ضعف و ناتوانی هب نباید انسان 1شمرند.می
 :براارا خوا راه سر از را موانعة هم

 منگر آنکته تتو حقیتری یتا ضتعیف
 

 بنگر اندر همتت ختوا، ای شتریف!
 رلتبتو به هر حالی کته باشتی می 

 
 لتتب!جتتو اائمتتاً ای خشتتکآب می

 1/1-1418 

 نیتز آخترت ار را او شتتسرنو بلکته، است مفید انیا ار تنها نه آامی تالش
 حقیقتت و معرفتت و اانت  به وبکوشد  انیا این ار انسان اگر کند.می مشخص
 چتون، هراستدنمتی متر  از ایگتر، کند متعالی و پاک را روح  و بیابد است
 (116-1/1) ا.سازمی ترافزون را او وجوای ارزش، مر 

 استت.آگتاه  آن از خدا فقط که همتاستبی و نظیربی چنان انسان عالی همت
 همت به وابسته را آن شکوه و مثنوی پذیریگسترش مولوی، چهار  افتر آغاز ار
 :ااندمی چلپی الدینحسا  بلند

 تتتویی ،الدینای ضتتیارالحق حستتا 
 

 که گذشت از مه بته نتورت مثنتوی
 ای مرتجتتتا همتتتت عتتتالی تتتتو 

 
 !کشتتد ایتتن را ختتدا اانتتد کجتتامی
 ایگتتتران ایتتتن مثنتتتوی را بستتتته 

 
 ایکشتتی آن ستتوی کتته اانستتتهمی
 4/1-1 

 ــــــــــ
 .112  ، همان .1
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 چیزیآنها  وقتی. سازامی برآوراه را قینمتّ آرزوی خداوند، گویدمی ااامه ار
 کنتد.می بترآوراه ختدا را آنان خواستِ خواهد.می را همان هم خدا، بخواهند را
 است این عمل  پاااش، شوا او به متعلق و کند خدا تسلیم را خواش کسی اگر
 (6-4/1) گراا.می خوی ة بند به متعلق نیز خدا که

، بخواهتد خدا آنچه «کان ماشاراهلل» شوامی گفته ما اینی فرهنگ ار آنچه پس
 به بلکه، یابد تحقق خداة اراا تا بنشیند انسان که است این برای نه، شوامی همان
 و اختال  بترای انسان تا یابدمی تحقق چنین این خدا خواستِ که ستامعن این
 تا است بیشتر کوش  برای انسان مشوق ،الهی مطلق حکم .بکوشد بیشتر تخدم
 تنبلتیمفهو   به بوان خدا خواست تسلیم شوا. مندبهره بیشتر اوت عنای از بتواند
  (5/1111) نیست. مسئولیت از فرار و
 باگگونه زیتن ستخن کاهتل شتدی 
 

 متتتنعکس ااراک ختتتارر آمتتتدی
 همتان یتابی یقتین ،هرچه او خواهد 

 
 ختتدمت او برگتتزین ،اوه کتتم رویتت
 1121و5/1121 

 پژوهش کلی نتایج ـ5

 و حماستی آثتار ار سرنوشتت و تقتدیر آیتا که بوا این تحقیق اصلیپرس  
  است؟ کدا  آنهای تفاوت و هامشابهت است؟ کراه تجلی سانیک عرفانی
 بستیاری متوارا ار مولوی و فراوسی نگاه، گفت بایدپرس   این به پاسخ ار
 آنتان اندازچشم، هایشانکتابهای موضود تفاوت وجوا با و اارا شباهت مه به

 ایتن ار کته مهمة نکت چند به پاسخ شدن روشن برای است. نزایکبه هم  بسیار
 : کنیممی اشاره، ایمیافته است آن به تحقیق
 کته خصتو هبت، است متنود بسیار، شاهنامه ار شده مطربهای موضود -1

 به تاریخ و حماسه، اسطوره بخ  سه ار را ایران مرا  ندگیز روالنیة اور یک
 گیتریشکل ار روالنی هایزمان ار بسیاری افراا، ررفی از است. کشیده تصویر
 ایتده آن ار یمتضتاا گتاه و متنود مطالب، نتیجه ار اند.ااشته نق  آن محتوای
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 نظتم البمط این به خواش فکری انسجا  با کهکوشیده  فراوسی گرچه شوا.می
 ار استت. بواه موفق هم کار این ار و اهد ارائه منسجمی ساختار یک و ببخشد
، اارا اساسی تاهمیّ آنچه مثنوی ار نیست. گونهاین مثنوی مطالب تنود که حالی

 نشتان را آامیان عروج و تعالی راه خواهدمی مولوی است. انسان و خدا شناخت
 تلقتی مهتم آرمتانی انستان ستاختن و ناسیشروان ابعاا از بیشتر اثر این و بدهد
  است. بواه ترموفق، خوی  منسجم رتفکّة ارائ ار مولوی شوا.می
 وهتتا هواگ ار و استتت متنتتود بستتیار تقتتدیر یهتتاهجلو، شتتاهنامه ار -2

 فترّه، اختتر، آن بته مربتو  واگگتان و آسمان، روزگار، زمانه: چونهایی اصطالب
 ایتن مثنتوی ار کته حالی ار است؛ یافته جلیت ایگستراه شکل به بخت، ایزای

 مولوی گرچه اند.یافته رنگیکم بسیار رهور و ندارند چندانی اهمیت اصطالحات
 و جبتر ماننتد استالمی فرهنتگ کالمی اصطالحات ار را تقدیر به مربو  مفاهیم
  کند.می بیان معلول و علت و قدر و قضا، اختیار
 بیتان را هستتی و جهان بر خدا مطلق تاکمیّح، فراوان تأکید با اثر او هر -1

 ار او مستئولیت و انستان آزاای و اختیتار نتافی را الهی مطلقة اراا ولی، کنندمی
 ار امتا استت؛ عمیتق و یجتد بستیار آنان تقدیرباوری اانند.نمی کارهای  قبال
 و هاراا گتاهیتجلّ، تقتدیر نتد.اقایلهتایی اختیار، انسان برای، اندیشه همین ارون

 ار و ااشته عمل آزاای انسان که است خواسته خدا است. خداوند کلی خواستِ
 باشد. پاسخگو و مسئول بدش و خوب هایانتخاب قبال
 یهاانستان استت. متفتاوت ،تقتدیر قطعتی احکتا  برابر ارها انسان رفتار -4

 بته و کنندمی استناا تقدیر به مسئولیت از فرار برای ضعیف و بافمنفی، خطاکار
 اهنتد.می حوالتهآن  بته را خواشان اختیاری کارهای، خطاها جبران و توبه جای
 مستئولیت، خرامنتدان و حکیمتان، پهلوانتان خصتو هب قوی و توانا یهاانسان

 الهی تقدیر هایمصداق از یکی را آامی تالش و اختیار و پذیرندمی را کارهایشان
 بیشتتر و پراازنتدمی اندیشتیچاره به، یاحااثه افتاان اتفاق هنگا  ار و اانندمی
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 مسئولیت. نفی نه، است آرام  حفظ برای تقدیر به لتوسّ آنان نظر ار .وشندکمی
 حتدیث و قترآن به، خوی  مسئولیت از فرار برای خطاکار آامیان، مثنوی ار
 آنتان کته گویتدمتی و کندمی نقد را آنان استناای موارا مولوی شوند.می متوسل
، ااشتتندمی ارستتی ارک اگر و اندنکراه ارک را گهربار سخنان این از کدا هیچ
، جهتان ار .کوشتیدند، میخالصتانه ختدمتگزاری و اخال  و وریفه انجا  برای
  گراا.برمی ما به آخرت و انیا ار ما کارهایة نتیج و ااراکاری، بازتابی هر

 الیتل بته مثنوی اما است؛ مشهوا کامالً اثر او هر ار الهی عنایت به توجه -5

 ختدا عنایت مولوی و فراوسی اارا. بیشتری هایحرف زمینه این ار آن موضود
 انستان و استت عتا  او رحمت مانند خدا عنایت کنند.نمی تعبیر مطلق جبر به را
، بتزر  یهاانستان استت. عنایت جذبة الزم، تالش پس کند. جذب را آن باید
 کستب زیاای هایموفقیت تالش و تدبیر با ند.اانمی خدا عنایت از را خوا تدبیر
، کننتدمی توکل خدا بهکند؛ اچار نمی غروربه  را آنان هاموفقیت این اما، کنندمی
 .نسبت اهند خدا به را خوی  هایناتوانی و شکست، جبرگرایان مانند اینکه نه

 و اانتدمتی ختدا فقط را انسان مر ِ زمانِ است. تقدیر قطعیِ حکم، مر  -6

 حتمتی سرنوشتت، مر  یابد. رهایی مر  چنگالِ از تدبیر با تواندنمی کس هیچ
، مر  برابر ار اما، اهندمی تغییر را چیز همه، شاهنامه پهلوانان انیاست. ار آامی
 و نشستتن مر  منتظر یامعن به سخن این البته شوند.می تسلیم و ندارند ایچاره

 مشتخص متر  زمتان کته وقتی، عکسهب بلکه نیست؛ پذیرفتن را مر  منفعالنه
 بتا و نهراستیم متر  از کته استت بهتتر، نیستت آن پتذیرش جز ایچارهنبواه، 
 .بکوشیم نامینیک کسب برای و برویم جنگ میدان به گستاخی و شجاعت
 مر  از تنها نه، بزر  یهاانسان و است ایپسندیده امر مر ، مولوی نظر ار
 و آه و اشتک، متر  به مولوی نگاه روند.می نیز آن استقبال به بلکه، ندارند باکی
 او نیستی. و فنا یامعن به نه، ااندمی نجات و رهایی نوعی را مر  او؛ نیست ماتم
 :شمرامی خلقت ربیعی مراحل از یکی را مر 
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 از جمتتتاای مُتتتراَ  و نتتتامی شتتتد 
 

 زا  وز نمتتا مُتتراَ ، بتته حیتتوان ستتر
 را  از حیتتتتوانی و آا  شتتتتد مُتتتت 

 
 ترسم؟ کی ز مران کم شد ؟پس چه 

 1/2-1111 

 کارهای و ستم ترک و پسندیده کارهای و نیکی به توصیه، شاهنامه سراسر -1

 و آزاریبتی استت. انستان جاویتد یااگتار، نیتک کتراار و گفتتار استت. ناپسند
 هتایآرمان از خواهیعتدالت ماست. فرهنگ و آیین وجز ایگران به سوارساندن
 ایتوصتتیه و نظیتتربی بستتیار، فراوستتی رلبیعتتدالت و استتت انستتان همیشتتگی
 باشد.می حکمرانان و شاهان به غیرمستقیم

 بلکته، ختواش عصتر بترای تنها نه، مولوی تربیتی و اخالقی تعالیم، ررفی از

 تربیتت ار کته استت نظیتریبتی کتاب، مثنوی. است مفید نیز امروز انسان برای

 معنوی سلوک و سیر سراسر، مثنوی کند.می عمل موفق بسیار آامی جان و جسم

 آامی. روب و جان تعالی برای است

  ______________________________ منابع  ___________ 
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 هرمس.  ،)شاهنامه و ویس و رامین(، ترجمة ابوالفضل خطیبی، تهران

، ترجمة تیمتور قتااری، گریغروب زراشتی رلود و ،(1184زنر، آر.سی. ) .11
 تهران، امیرکبیر.

، ترجمة محمدمهدی تدین، الحکمه ةنهای ،(1111رباربایی، محمدحسین ) .11
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