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  ناصر خسرودیوان  رداختیار  جبر و
                                                                                

  *aazam.hemmati@yahoo.comهمتی عظما
              شهرکردواحد اسالمی آزاد دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتري دانشجوي

  
  نکیسا قهرمان 

  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
             

  چکیده 
هاي چهارم تـا   تشیع به معنی عام است که در قرن      هايترین شاخه  اسماعیلیه یکی از بزرگ    فرقۀ

 است کـه   ی از شاعران اسماعیلی مذهبکی ناصرخسرو .هفتم هجري اهمیت بسیاري داشته است 
 هـاي کـی از زمینـه    ی .شـود دینی دیده می   حکمی و  ،اخالقی ماعی،اجتهاي  ري در زمینه   آثا از او 

جبـر  . اختیار است  جبر و لۀ  ، مسأ متأثر است شعري این شاعر بزرگ، که از عقاید اسماعیلیان نیز          
بـا توجـه بـه مـذهب آنهـا       ،نیـز   دیگـر  شـاعران  اختیار نه تنها در شعر ناصرخسرو بلکه در آثار         و

 در ایـن پـژوهش بـه بررسـی جبـر و      . اسـت تناقضات گوناگون  تفاوت ها وانعکاس یافته و داراي 
 اعتقـاد بـه جبـر و   و به این نتیجه رسـیده اسـت کـه          دگاه ناصرخسرو پرداخته شده     اختیار از دی  

  . کرده استاختیار در شعر او جداي از تناقضات، به صورتی بینابین نمود پیدا 
  
  
  
 

   13/3/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله3/3/1397 :تاریخ دریافت مقاله
  
  
  
  
  
 

 واژگان کلیدي
  جبر و اختیار*
  قضا و قدر*
  عدل خداوند*
  شعر ناصرخسرو*
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  مقدمه
در میـان  .جه متفکـران درطـول تـاریخ بـوده اسـت         قابل تو   و از مسائل مهم   و اختیار   جبر لۀمسأ

 اراده ي خود آزاد اسـت      نسان در ا  که آیا  هاذهان وجود داشت   همواره این اندیشه در    مسلمین نیز 
 ناچـاري و سـر   از روي اختیـار یـا   از ،شودمی صادر  آزادانه  در ظاهر یعنی اعمالی که   مجبور؟ یا

 .اسـت پیـدا کـرده       نمـود  آنهـا  شـعر  در توجه بـه مـذهب شـاعران،       بااین مسأله    ؟است اضطرار
 او. شـود می دیده او و آثاراشعار  در این مورد درتناقضاتی که  است  جمله شاعرانی     از ناصرخسرو

بـه  اراده  به صورت موجـودي بـی      ان را اشعریان وکرامیان انس    که افکار  کرددورانی زندگی می   در
  اسـماعیلیه مـذهب «  از آنجـا کـه   و ولـی او داراي مـذهب اسـماعیلیه بـود     .آوردنـد شـمار مـی  

 بـه  ،عادل مت خداوندِقیا روز در معتقدندبنابراین آنها کترین مذهب به مذهب معتزله است      نزدی
اختیـار   در مـورد جبـر و      )78:1374فـضایی، (» .رسـیدگی خواهـدکرد    هـا انـسان  رفتار اعمال و 

نوشـته  » فلـسفه  اختیار از نگاه دیـن و    جبر و «: از جمله  است شده  زیادي نوشته  آثار تحقیقات و 
  :ی نظیـر همچنـین مقـاالت  ... از عالمه محمـد تقـی جعفـري و       » اختیار جبر و «طبایی،عالمه طبا 

 »شبهه هاي جبر در آیات قـرآن «نوشته محمود عبادیان، »جبر واختیار در اندیشه ي اسپینوزا    «
اما بـه بررسـی ایـن مـسئله در اشـعار ناصـر       تألیف گردیده است   ...محمد تقی مصباح یزدي و     از

بـا تکیـه بـر دیـوان     ن پژوهش ی پرداخته نشده است بنابراین اشی مستقل خسرو به صورت پژوه   
  قـضا و  اعتقاد بههمچنین ،فاد به آن اعتجبر واختیار و لۀ  مسأر او و با روش کتابخانه اي به         اشعا

  .پرداخته است ،خسرود در اشعار ناصرسپس وجود عدل خداون قدر و
  اراده واختیار

زبـان فارسـی بـه     لغوي در نظر اراده از ابتدا باید دید که آیا اراده و اختیار با هم یکی هستند ؟  
درفاعـل هـاي   « تـوان ایـن نکتـه را یـادآور شـد کـه              مـی  .قصدکردن اسـت   واستن و معناي خ 

  . داعی فاعل-2.قدرت ذاتیه ي فاعل -1:مختارعلت تامه داراي دورکن است
فعل از فاعل ممکـن   داعی صرف نظرکنیم صدور   از بگیریم و  نظر به تنهایی در   فاعل را  حال اگر 

فعـل ضـروري و واجـب اسـت          بگیریم صـدور   نظر هم در  داعی را  به امکانی ذاتی است ولی اگر     
   )84:1380نیک سیرت،(» .نیست وچنین وجودي سبب جبر

  
  

                   



  دیوان ناصر خسرو اختیار در جبر و             رخسار زبان           1398بهار ، 8شماره  / 
 

 

79

  ي غربی درمورد اراده و اختیار فالسفه نظر
فرهنگ فلسفه ي آلمـانی   ازجمله در.. مختلفی در مورد اراده به کار برده اند        غربی تعابیر  سفۀفال

 ایـن زنـدگی   یی به این معنی کـه گـو  ؛کیفیت حیات روحی است   و رتطو اراده یک « :آمده است 
ي  این حیات آینده به وسـیله      ک حیات پرشده است و    ی تخیل حساسیت آمیز   و تصویر روحی از 

 اراده احساس آن مقـصد  به عبارت دیگر  آورده شود،  به وجود  انتشارات اعصاب محرك می تواند    
ک قوه ي فعالیت حیـاتی      ی این اراده از  .ي هستند عمد اعمال ادراکی و   فعالیتی است که منشأ    و

عنـی یـک موقعیـت مبـدل بـه اراده      که آن قوه به وسیله ي تجربه یک تـأثیر ی         حاصل می شود  
  )  87،ص1356،سطوار(» . که موقعیت هدف اوست شود می به آن قوه محركیعنی 

ارادي می دانـد   غیر فعلی را او« .فالسفه غربی که به موضوع اراده پرداخته ،ارسطو است         کی از ی
 بـا  برابـر  در ارادي را  واقع وي فعـل غیـر      در روي جهل انجام گرفته باشد     از ای و که تحت اجبار  

عامل فعـل در   و خارج از فاعل باشد علت فعل در و بدین صورت که مبدأ .فعل اجباري می داند   
 ان یک نـوع عمـل و      به عنو  اراده را  ارسطو در نتیجه    )همان (».داشته باشد اختیاري ن  آن سهم و  

بـه گونـه اي تقـسیم نمـوده          عنی در واقع کلیه ي اعمال انـسان را        ی ؛فعالیت معرفی کرده است   
 اراده ي انـسان نظراتـی را   مـورد  دکارت نیز در .عل ارادي یکی از این تقسیمات است است که ف  

 ؛اسـت از اراده عبـارت   « :دکارت می گویـد  فاعل مختار می داند،    وي انسان را  : استکرده   بیان
عقـل سـلیم بـه مـا       و ترك جیزهایی کـه شـعور      براي تعقیب یا   تکذیب و  اینکه براي تصدیق یا   

   کنیم که به هیچ وجه احساس نکنیم که یک قـوه ي خـارجی مـا            طوري رفتار  تکلیف می کند،  
ک نـوع فعالیـت   یـ  ارسـطو اراده را  ماننـد  بنابراین دکارت نیز  ) همان(» مجبور می سازد  بدان   ار

 کـه انـسان در   گویـد کانـت نیـز مـی    .گیردسرچشمه می اختیار آزادي و  فعالیتی که از  ؛  ددانمی
بـدي   مورد خـوبی و    دررت تشخیص   عقل عملی خویش که قد     ک عمل از  صورت اراده نمودن ی   

 .گیـرد تـصمیم مـی   ، اختیـار کـه دارد   که این عقـل  بـا آزادي و     ،نماید استفاده می  دارد، را   امور
   .اند مورد نظریاتی را ارائه داده در اینلسوفان اسالمی نیزیف

  فیلسوفان اسالمی نظر از اختیار اراده و
 ما اراده در « :گویدمی معاد و اراده درکتاب مبدأ   مورد  در ، فیلسوف مسلمان،  مالصدراي شیرازي 

چیزي اسـت مالئـم بـه     تصور آن داعی، و شودعقب داعی حاصل می  شوق متأکدي است که در    
 ر د غزالـی ) 154:بی تـا  ،شیرازي(» شودتخیلی که موجب تحریک اعضا می      ی یا ظن علی یا  تصور

 حیـوان و  ک نـوع مـشترك بـین انـسان و    یـ :اراده دو نوع اسـت   « :اعتقاد دارد که   نظریات خود 
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بازده  و رفتار نسبت به هدف و    ادراك او  اي است ناشی از   آن اراده  انسان است و  دیگري که ویژة    
احـساس نـاتوانی بـه       شدن شوق انسان پس از     محصول برانگیخته  و رفتار در  صالح او  درك راه 

ل به مـصلحت  عوامل وصو  ازي به اسباب و   یثمرة تالش براي دست     و او نظر طرف مصلحت مورد  
  )104:1361غزالی،(» . آن استارادة نیز و

اقع ارادة و در« . قابل بحث است ،مقوالت دیگر  ازبا هم   آنها   اراده   تفاوت و  انسان با خداوند   رابطه
درحالیکـه اوامـر    ،تدواعی وابسته نیـس  اوامر خداوند به اغراض و   و حادث نیست    و متغیرانسان  

موسـوي  (» .دهـد  تحـت تأثیرخودشـان قـرار مـی    وي را ها است و انگیزه و هاغرض انسان نتیجۀ 
                                                                                                                                                          )40:1362خمینی،

: اختیـار عبـارت اسـت از      « : نویـسد چنین می   سبزواري ر منظومۀ خود ب مرحوم آملی در تعلیقۀ     
سـد کـه   رشده است و به نظر مـی تصمیم به انجام امر انتخاب، انتخاب یکی از دوطرف ولی اراده 

بـه   شده و اراده نیرویی است که بـا توجـه بـه آن زمینـه،    اختیار به عنوان یک زمینۀ کلی مطرح 
ر مختار باشد امکان فعل و تـرك هـر دو    نماید در نتیجه انسان اگ    ا ترك عملی اقدام می    ی فعل و 

ر صـورت فـرض مجبـور بـودن وي اجـازة ایـن امکـان از او گرفتـه                 د درمورد وي وجـود دارد و     
اراده مـشخص    کـه تفـاوت اختیـار و    جاسـت این از همین  بنابر) 62:1385اقري،میر ب (» .شودمی
 عملـی بـه ارادة   ي ونمـودن کـار    را گویند، انتخـاب   اختیار خالف جبر، آزادي عمل    « . گرددمی

ال خـود  افعـ  حالت بعضی از آثار و      آن صفت و    است قایم به فاعل که به واسطۀ       یحالت خویش و 
ا بر گردد بعضی کارها رد و بر حسب دواعی خاص که حاصل می        دهرا بر بعضی دیگر ترجیح می     

  .توان گفت اختیار نقطه مقابل جبر استپس می) همان(» .دهدبعضی دیگر رجحان می
  )Detr minist(جبرگروي ر وجب
  زور یـا تهدیـد و فـشار    ساختن کسی به کاري به وسیلۀ ر در لغت به معنی گماشتن یا وادار   جب

عتقدنـد کـه   آنان م روشی است که پیروان آن را جبریه می گویند و     در فلسفه طریقه و   «  . است
؛ چـون  ي از خـود ندارنـد  گیرد و بندگان هیچگونه اختیارانجام می خداوند اعمال انسان به ارادة   

از . گوینـد  به این گروه جبریـه یـا مجبـره مـی           اساس عقیده و مکتب آنها متمایل به جبر است،        
جهـم بـن    (ان مسلمانان پرداخت مردي به نـام        این عقیده در می    ترین کسانی که به نشر    قدیمی
 مجبـور اسـت    اعمال خود   انسان در همۀ   «:که معتقدندآنها  ) 205:1387ز،ردادوا(» .بود) صفوان

 وداننـد  خـدا مـی   ،اب و ناصواب و حـسن و قـبح      صو  افعال بندگان را از خیر و شر،       و فاعل همۀ  
ایمان بندگان از سوي خداسـت   یعنی کفر و یا شمارند؛اراده میانسان را در انجام افعال خود بی     
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 عقـل مـا   گوینـد شـمارند و مـی  بودن خدا نمیا دلیل ظالمو خودشان دخالت ندارند و این کار ر      
،چه آنکه او هر کاري کند همان خوب اسـت اگرچـه   حقی ندارد که براي خدا وظیفه تعیین کند     

می است مبنی   گروي پیشنهاد فلسفی عا   جبر «همچنین)245:1383فضایی،(».خالف شرع باشد  
 بـا فـرض آنهـا چیـز     محفوف به شرایطی است کـه   دهدبر اینکه هر چیزي که در اصل روي می        

  ) 205:1387ادواردز،(» .واند شدتدیگري واقع نمی
  و اسـت  هشـد   انجـام  یهاي مختلف  بحث انسانارادة   و  خداوند  ارادة زمینۀ مباحث الهیات در   در

بـه  ،  )معتزلیـان  اشـاعره و  (داشتندجهت مختلف گرایش     دو درگروه مخالف هم که      سرانجام دو 
ابد در نتیجه ایـن   یاس می ر آنها انعک  ونه که بیان شد مذهب شاعران در شع       گهمان .آمدند وجود

 کـه  ی اسـالم اصـیل  البتـه نظریـۀ   انـد طول تاریخ داشـته  شاعران در  آثار زیادي بر   تأثیر گروهدو
بـا توجـه بـه ایـن کـه      . کنـد  در برابر این دو گروه قـد علـم مـی   ،است» امر بین االمرین   «همان

نظـرات ایـن دوگـروه     ابتـدا  ناصرخسرو در آثارش از این سه گروه تأثیر پذیرفته است، در ادامـه           
 قـضا  ،عـدل خداونـد   همچنـبن    و ایـن مـورد     اسـالم در   ه ي   یـ سـپس بـه نظر     و گرددبیان می 

  .شودوقدرپرداخته می
  )جبریون(اشاعره 

آنچـه  «.افعال انـسان بـه دسـت خداسـت         آنها به نظر  دانند،مؤثر می  امورهمه    در را اشاعره خدا 
 )10:1386،هجـویري  (». خداي است تعالی   خلق جمله فعل و   حرکات بنده،  سکون و  از باشدمی

فرمـان   د و به هر چه اراده کند،   کنمالک بندگان است، آنچه بخواهد می     خدا  «:اشعریان معتقدند 
اگر همه آنهـا را بـه      مرتکب حیفی نشده است؛ و     اگر همه خلق جهان را به بهشت برد،        دهد؛می

ـ اً و   حـوادث مـستقیم    تمـام ) 238:1383فـضایی، (» .اسـت فکند ظلمی نکرده  آتش دوزخ ا   دون ب
ا نیز که جـزء حـوادث ایـن جهـان           ه انسان افعالدر نتیجه    .خداوند مربوط است    به ارادة  هواسط
 مـستقیماُ  بلکه فعل او ؛ندارد در افعال خود عنی انسان هیچ دخالتی ی ؛همین حکم را دارد    است،

آیـاتی را از قـرآن       ونجبریـ .گوینداشاعره را جبري می    و به همین دلیل       حق است  ناشی از ارادة  
ـ  فاِن اللّه یضِ   «.آورندان شاهد بر ادعاي خود می     کریم به عنو   ن یـشاء  ل م هـدي مـن یـشاء     ی و. «

                                                                 .کندمی  ه بخواهدگمراه ک هرکسی را  و کندکه بخواهدگمراه می   داوند هرکسی را  خ همانا)35،8(
 هـر  قدر و دودح خلق کرده و او همه ي موجودات را) 3 ،25( » .اًقدره تقدیرفَ لق کل شیءٍ وخَ« 

ظـاهر  از  اشاعره   و   ستا مخالف مختار بودن انسان      این آیات  در ظاهر    .استمعین فرموده  را چیز
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را  قـدر  قضا و اُلۀ  مس براي اثبات این نظریه      آنهاهمچنین  . اندجبر کرده به  چنین آیاتی استنباط    
  .شودجداگانه به این موضوع پرداخته میه اند که در بحثی نمودمطرح 

  نظریه کسب
نـد و   یآفری را مـ   یخداوند افعـال انـسان    ؛  آنطبق  . این نظریه را به جبر متوسط تعدیل کرده اند        

  .ندکیده اکتساب مین افعال را که خدا آفرینسان اا
م ییگـو ی می مثال وقتي همزمان شدن خلق فعل با خلق قدرت در انسان، برا     یعنیکسب  «پس  
 همزمان بـا خلـق راه رفـتن توسـط خـدا،      یعنیکند؛ یا راه رفتن را کسب م  ی رود    راه می  يفرد

ار یـ ن کار را بـه اخت ی او احساس کند که ا کند تا یجاد م یز در انسان ا   ی را ن  یخداوند قدرت حادث  
مقـصود از کـسب، صـرفاً مقارنـه        « بنـابر ایـن      )127:1381برنجکار،(» .ش انجام داده است   یخو

 اسـت کـه تنهـا بـه واسـطه قـدرت خداونـد انجـام                 یجاد فعلـ  یقدرت و اراده حادث با خلق و ا       
  ،مان و کفـر یمثالً ا(ن یت ضدیقدرت حادث، مقارن فعل است نه سابق بر آن، و صالح  . ردیپذیم

ن یبـد  .ت تـرك یا صـالح یت فعل دارد یا صالحیرا ندارد، بلکه ) ا فعل و تركیت یطاعت و معص 
 ی بنامنـد، منتهـ  يها را جبرن گروه حق دارند آن یز جبر است و مخالفان ا     یده ن ین عق یب، ا یترت

 البته در جبر و کـسب  انددهین قسم را جبر متوسط نام   ی، ا  در برابر جبرِ جهم بن صفوان      يعده ا 
ل ی تعـد يدند آن را بـه گونـه ا  ی کوشـ ي از استادان کالم اشـعر یدا شد و برخ   ی پ ي تطور ياشعر
در مقابل، معتزله افعال انـسان را فقـط منـسوب بـه انـسان           ) 563-555 :1983بدوي،  (» .کنند

  .ض کرده استین امور را به انسان تفوین که خداوند ایدانند و ایم
  )وناختیاری(معتزله

 خـود او    اگر افعـال انـسان بـه ارادة        :آنها معتقدند .  هستند مقابل اشاعره ست نقطه   این دسته در  
 از  .کننـد الیلـی را ذکـر مـی       براي اثبات اختیـار د     معتزلیان« عدل خداوند معنایی ندارد،    نباشد
گویند انـسان در وجـدان خـود        اساس این نظر می   بر. استشعور انسان به اختیار خود       -1:جمله

دهـد، احـساس رضـایت    د یا نسبت به اعمالی کـه انجـام مـی         کن می حساس ندامت و پشیمانی   ا
تکلیف چیزي اسـت کـه از     تکلیف؛ وجود -2.آگاهی می تواند تصمیم بگیرد      با شعور و   کند و می

و تکلیف به معنی واقعی خـود عملـی نیـست مگـر آنکـه       انجام دهد تاآدمی خواسته شده است  
انسان داراي اختیار نباشد این تکلیف چـه از جانـب      اگر و انجام آن باشد  و قادر به     مکلف مختار 

انسان با دیدن  کینه نسبت به اعمال دیگران؛    خشم و  -3.چه از جانب عقل باطل است      و خداوند
توانـد ایـن   این دلیل بر این است که شخص مـی   وشوددچار خشم و کینه می    دیگران اعمال بد 
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                     » .هــستند آیــاتی از قــرآن کــه مؤیــد اختیــار انــسان       -4. اعمــال بــد را انجــام ندهــد   
بدرسـتی  ) 76،3(» .کفـوراً  إما واً شاکر ابیل إم الس ناهیده انّاِ« : جمله زا) 120:1385میر باقري، (

                                 .ا ناســـپاس اســـت  یـــ  گزار و یـــا شـــکر  بـــه راه راســـت   کـــه هـــدایت کـــردیم او را  
این  فکرت طرز اشکالی که در  « .شبیه شیعیان اسماعیلی هستند    بعضی موارد  دراً  این گروه تقریب  

اشـکال  .انـد پذیرفتـه )انسان(ت دیگري راخالقی برابرخالقیت خدا  این است که در    دارد عده وجود 
موجـودات   داننـد، غنـی مـی   راا خـد  و فقیـر  قرآن که انسان را این است که خالف نظر دوم آنها 
) همـان  (».نیازمند است جهان درپیدایش خود تنها گویندمی و دانندبی نیاز می  بقا در جهان را 

سخگوي چگونگی  اپ و سازدمی مسیراصلی الهی دور   از را انسان مطلق هردو  اختیار مطلق و  جبر
  . نیست انسانطرف اعمال از بروز

  ) ي بین االمرین نظریه(اختیار و جبر مورد  درمیشیعیان دوازده امادیدگاه  
 امانـت دار   راقرآن انـسان     .خودآگاه است  و انسان موجودي مختار   شیعیان دوازده امامی،  از نظر   
حمـل آن   از آنها .ه کردیم عرض هاکوه و هاآسمان رب ما بار امانت را   « : گویدمی و داندمی خداوند

ـ  انـسان آن را    همانـا  آن ترسـیدند   از و سرباز زدند  برخـی مفـسران     )72،33(» .دوش کـشید   رب
 امانـت خداونـد    آگاهی را   اختیار و   در نتیجه آنها   .امانت تکالیف الهی است    از که منظور  اندگفته
جانـشینی   خلیفـۀ الهـی و    انـسان شایـستۀ      ،آگـاهی  پذیرفتن اختیـار و    با :گویندیم و دانندمی

 نیـز  گونه کـه گمراهـی او  انسان است همان ودبه دست خ کسب سعادت نیز  .گشته است  خداوند
     :فرمودنـد )ع(ضمن وصـایاي خـویش بـه امـام حـسن      در )ع(علی حضرت  . اوست به دست خود  

نهج البالغه وصیت حضرت بـه امـام         (».آزاد آفریده است   را تو  دیگري مباش زیرا خداوند    بندة«
  در،اسـت   مختـار ست کـه  دانـ و شـد  ندگی دیگـران آزاد    ب قید وقتی انسان از   پس   )920حسن،

 حقیقـت   قـرآن  .کندشرع اقدام به عمل می     رعایت موازین عقل و    با وکند  میدقت   انتخاب امور 
انتخـاب   اگر انسان راه درسـت را پـذیرفت و      پس   دهدمی مقابل انسان قرار   در و کندبیان می  را

پـذیرفت بـدبخت   رسـت را ن و راه د ه گمراهی را انتخاب نمود     و چنانچ  شودمند می نمود سعادت 
 جازات کردن در برابر اعمال انجـام م پاداش دادن و نهی کردن،  و در جوامع انسانی، امر    .شودمی

تفـاوت بـین    ،تردیـد  وجـود شـک و   همچنـین    اراده اسـت،   و شده توسط انسان دلیل بر اختیار     
ـ    یـ خـود دال   ،تربیـت  و امکان تعلـیم و    وجود پشیمانی    ،يدارحرکات ارادي و غیر ا     ر ل دیگـري ب

 ایـن دو     بـودن  وسط حد ،اختیار مورد جبر و   بهترین نظر در  در نتیجه    .استبودن انسان   ار  مخت
نه جبر است و نه تفویض بلکه امري بین االمرین اسـت          :می فرماید ) ع(امام صادق  «.است هقولم
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را  از گنـاه او  بین االمرین مثل این است که کسی را در حـال معـصیت ببینـی و        و منظور از امر   
این چنان نیست که تـو   را به حال خودش رها کنی و  کنی ولی او از گناه دست نکشد تو او  نهی

انـسان در    شده،با توجه به روایات ذکر     )156: 1348کلینی،(» .او را وادار به معصیت کرده باشی      
 داده کاناتی که خـدا در اختیـار او قـرار    ام نه مختار بلکه با قدرت و      افعال خود نه مجبور است و     

 .تواند ترك کنـد   و هر عملی را که بخواهد می       دهد تواند انجام  هر عملی را که بخواهد می      ،ستا
 کـه انـسان بـا اختیـار خـود بـه انجـام آن          استاعمالی   پس در مکتب اسالم آنچه اهمیت دارد      

از دیدگاه اسـالم انـسان در حـین انجـام      .مقابل آن باید حساب پس دهد   و در  ورزدمیمبادرت  
 در وبا اراده خود می تواند مـسیر زنـدگیش را انتخـاب نمایـد           داراي اختیار است و    اعمال خود 

 افعـال ارادي    تـوان گفـت کـه      می این بنابر .دگیرمیاش در مسیر مشیت الهی قرار       اراده حقیقت
چه نقشی در مختار  و قدر  که مسأله قضا وحال باید دید    .دارندده خداوند قرار  ر طول ارا  انسان د 

   .انسان  داردجبري بودن 
  قدر و قضا
حتوم بودن زندگی او    م  از جمله مسائلی است که به عدم اختیار انسان و          ،قدر یا سرنوشت   و قضا

انـسان از   اسـت و  هنوشـت  دست تقدیر آن را شده و سرنوشت از قبل تعیین یعنی   ؛تعبیر گردیده 
 الزم در قـرآن آمـده    وهنـی انـداز  الزم به توضیح است که قدر بـه مع    البته   خود اختیاري ندارد،  

 بـه   نیـز قـضا  .فریـدیم همانا هر چیـزي را بـه انـدازه آ        ) 29،54(» .ئ بقدر قناکل ش لَخَ انّاِ« .است
ـ  و« است رفته  به همین معنی به کار اءاسرسوره   23 در آیه    ؛معناي حکم است   لـی  ربـک ع  َضاقَ

الّاِ تعبد قضا بحث دربارة  روایات از  در«.ت نکنید عباد کسی را  او جز  حکم کرد  پروردگارت» ایاه  
 خداونـد  :امام صادق فرمـوده اسـت   . خداست اسرار این سري از   :نهی شده وگفته شده که     قدر و

نـه   می دهـد  بازخواست قرار آنچه بدان سفارش نموده است مورد    قیامت بندگان را از    متعال در 
هـا  ایـن  آیا چیست و سحر وکه افسون  سؤال شد او از .رفته است آنها آنچه که قضاي الهی بر     از

                     ».اســت قــدر از ایــن نیــز خــود   :فرمــود هنــد؟تغییــري د قــدر و قــضا در تواننــدمــی
معـروف اسـت    آثـار  انـدر « :  هجویري در این مورد چنین گفته است)30: 1369فیض کاشانی، (

 کی منقبض بـود یآنچه  از -علیهم  ... صلوات ا-نگریست عیسی بود تا و نخندید  بودیییح که تا 
عیـسی   قطعیت؟ عیسی ایمن شدي از    ای : گفت ییحی رسیدند کدیگری چون فرا  کی منبسط، ی و

نـه خنـده ي      و بگرداند حکم ازلی را   پس نه گریستن تو    رحمت؟ شدي از   نومید ییحی ای :گفت
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 المحـق و   و المحـو  الانـس و   الطمـس و   البـسط و   القبض و (پس .گرداند رد من قضاي کرده را   
  )550: 1386هجویري، (». بوده استکه تقدیر آن نباشد جز.)الجهد و عجزال

قـدرت   علـم و  خیرخواهی،: نظر جبریون عبارت است ازه بیان شد، سه منبع عمدة  گونه ک همان
 آگوسـتین  «تقدیر ازلی است حتـی و قوي ترین ادعاي آنها، بی شک سومین   و خداوند نامحدود

است خود را ناچار یافتـه اسـت کـه از     بانی دیگر دفاع کرده   اساس م  بشري بر  اختیار از چند هر
ناشـی   تقدیر ازلی از همـین جـا    .صرف نظر کند این برداشت در پرتو تصورش از قدرت خداوند   

در  .آگوستین قدرت انسان در قیاس بـا قـدرت آفریـدگارش چیـزي نیـست           به اعتقاد  .شود می
اریش یـ  لطـف خـدا   ندارد مگر اینکه قدرت وحقیقت انسان چاره از انجام دادن چیزي جز گناه         

اشـاعره  ) 214:1362ایان بـور، (» .کند تا هم اراده کنیم و هم عمل کنیم  خداوند در ما کار    کند،
کارهاي نیک   اعم از  آنچه بندگان     خداوند بر  قضا عبارت است از حکم     « : معتقدند که  و جبریون 
» .اسـت محفـوظ نوشـته شـده   و قـدر همـان قـضاي سـابق اسـت کـه در لـوح            دهنـد انجام می 

 ؛شـد  مطـرح مـی    اینگونه) جبریون(از طرف آنها  قدر    قضا و  مسألۀبنابراین   )203:1387ز،دادوار(
کارهـا در   وقتی که وقوع حـوادث و  .گیرد به هر موضوعی از عالم تعلق می     که اراده ازلی خداوند   

در کـشف   . سـت  مقـصود همـان جریـان علیـت تامـه ا           ،شـود قدر نسبت داده می    و عالم به قضا  
 قدرت آنـان در  است و افعال اختیاري بندگان تنها به قدرت خداوند« : المحجوب آمده است که 

اختیـاري پدیـد آورد کـه      بر آن جاري است که در بنده قدرت و اهللاة عاد  بلکه آن تاُثیري ندارد،  
احـداث   ع واین فعـل بنـده در ابـدا    بنـابر اگر مانعی نباشد همزمان با آنها فعل مقدر واقع شـود،       

مراد از کسب همزمانی فعل است با قـدرت   مخلوق حق است اما کسب آن به بنده مربوط است،        
» .سـت تنهـا او محـل پدیـد آمـدن فعـل ا        بنده بی آنکه وي در آن مؤثر و دخیل باشـد،          ارادة   و
را اسـتخاره آمـوختی       ما ،پیغمبر« : در جایی دیگر نیز چنین آمده است       )690: 1386هجویري،(

ت امور اندر کسب و تدبیر وي بـسته نیـست کـه          پس چون بنده بداند که خیری      ه قرآن، چنان ک 
همـان  (» .شري که بـه بنـده رسـد مقـدر اسـت      صالح بندگان خداوند تعالی بهتر داند و خیر و        

 ؛نظر هجویري ما فاعل افعال خود هستیم اما تمام این اعمال آفریده ي خـدا اسـت        به   )122ص
  بـسیار قـدر  و ي قـضا  زمینه بحث در .یت خداوند در طول هم قرار دارندیعنی فاعلیت ما با فاعل  

بیهـوده نیافریـده    زمـین را  خدا آسمانها و .شود میمعتزله اکتفا  جبریون وبه نظریۀ تنها است و 
 و قـضا  اگـر .  عقل انسان است مستلزم باطل دانستن حکمت الهی و      به جبر  است بنابراین اعتقاد  

  شود؟پس عدل الهی چه می ندارد خود ختیاري ازانسان ا حتمی است و قدر
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  عدل
 زیـرا  مسلمین قدمتی دیرینه دارد؛    خ اسالم و  تاری در شده است و   ذکر عدل در قرآن کریم مکرر    

ـ اِ« قـرآن آمـده اسـت       در .کی ازاصول دیـن مـسلمین اسـت       ی و ارکان اسالم    کی از ی ن اهللا یرُأم 
ـ   تَ ربـی و  ذي القُ  ایتاء حسان و اِ  و العدلِبِ و حـشا شن الف نهـی ع ـ الم کـم  علَغـی یعظکـم لَ  الب و رنکَ
 بـه قـبح آن      کـه او   چـرا  ؛دهدگاه عمل قبیح انجام نمی    چسبحان هی  خداوند )90،16(» ذکرونتَ
 بـه وعـده و   اعتقـاد  چنـین کنـد   او اگـر . نیازي بـه انجـام آن نـدارد   ، بوده کش قادر  تر بر گاه و آ
ـ   و « .رودمـی  پیامبران از بـین   همچنین گفتۀ     و هاي او عیدو  او )47،22(» وعـده  ف اهللا لـن یخلِ

   . خویش نکندهرگز خالف وعدة
   در شعر ناصرخسرواختیار

 است که با اتکا به تـوان و         یجمله سخنوران مطرح و صاحب سبک       از یانیم ناصرخسرو قباد  یحک
و ا.  بوجـود آورد یم و تازه در شـعر فارسـ   ی عظ یذوق قدرتمند شاعرانه خود توانسته است،حرکت     

 افکنـد و سـرآغاز   ی پـ یات فارسـ ی نو را در ادبی نمود و طرحیحکمت و کالم را وارد شعر فارس   
  .دین گردیران زمیات فرهنگ ای در ادبینیان نویجر

ت حکمـی، فلـسفی و      حا هیأت انبوهی از عبارات و اصـطال       در این شیوه نوین براي نخستین بار      
ــاب شــعر و شــاعري مطــرح گردیــد کــه ارتبــاط   ــا جهــانکالمــی در ب شناســی، مــستقیمی ب

  .جلمله این موارد جبر و اختیار است  از؛شناسی، خداآگاهی و خودآگاهی داردانسان
ه در ادامـ  .خسرو شواهدي وجود دارد که بیانگر اعتقاد او بر مختار بودن انسان است      در آثار ناصر  

  .شودبه بررسی این شواهد پرداخته می
   و خردعقلداشتن 

ورد فرمـان و خطـاب خداونـد قـرار          ، مـ  چون ما داراي اختیـار هـستیم      :  است معتقدناصرخسرو  
.  آن کارهاي درست را از بد تشخیص دهـیم  وسیلۀخداوند به ما عقل داده است تا به         . گیریممی

  :داریم داراي اختیار هستیمخرد  پس چون عقل و
  هی گنه کاریم؟گ  گهی خداپرست و          ما به خرد        چه دادندمان که بهر ز خرد«  

  مختاریم؟ ه حی وـن گر را  خداي مافرمود                    راچ نیکی بکن، تو مکن بدي و   
  » گرفتاریم؟ ما به فعل خویش گرفتار                 رگ ستمکاره نیست سوي خداکه گ چرا  

  )71:1378ناصر خسرو،(
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گـرگ درنـده اختیـاري از     . حیوان استاین بیت نشان دهندة متفاوت بودن ارادة انسان با ارادة         
 مـسئول اعمـال خـود    ، نیست ولی ما چـون مختـاریم      به اعمال خود   مأخوذاین  بنابر ؛خود ندارد 

 کـه  کـاري را  ،خرد استفاده از عقل و باتوانیم عقل داده پس ما می     به ما   چون خداوند   و هستیم
به فلـک نـسبت    نباید رام کارها انجا: گویدمی جایی دیگر در  او .انجام دهیم ،  استبه صالحمان   

  :داد
  )12همان،ص (»مرا سپر بست سپاه و خرد       دین وتیغ تیز دهر         با زمانه و لشکر با« 
توانی در برابر روزگار مقاومت کنـی و در حقیقـت   می ،که همان تکلیف الهی است و دین    خرد با

  .باشی مختار
  نام جست نخواهم نشان و هگرز تو  از رسن دین حق زدم   درمن دست خویش«

                                           )57همـان،ص (»نام ژرف بدین بیقرار ن چاه زشت ویز   اکنون که بر شوم  مآن همی کنـ   تدبیر
ایـن   تـوانم از  چاره اندیشی می   دست زدم بنابراین با    )دین(من به ریسمان الهی     : گویدشاعر می 

 دین الهی پیروي کـرده و       از تواندمی خود اختیار باانسان    یعنی؛ .برسم االدنیاي زشت به عالم ب    
اندیشی و پیروي کردن از دیـن  چاره : خسرو اعتقاد دارد کهپس ناصر  .اندیش باشد ها چاره درکار
  .، دلیلی بر مختار بودن انسان استالهی

  گـواريسـو رنـج نبینـی و  جـز      نسازي        خرداي بی خرد چون با « 
  )30همان،ص (»  با من نکنـد هیـچ بـردباري         روزگار جافـی            ه چراگـویی ک  

 بـراي  بـدبختی  رنـج و   چیـزي جـز      ،خردي از عقل و انجام کارها از روي بی        عدم استفاده کردن  
 را سـتمگر    سپس روزگـار   وکند   می بد را  بخت خود  خردي، بی باحقیقت آدمی    در. انسان ندارد 

از نظر ناصرخسرو گناه کارها را به      « . به روزگار نسبت دهد    را چیز بد  هر  تا کوشد می  و خواندمی
   )54:1384دکتر غالمرضایی،(».گردن فلک و روزگار انداختن نشانه جهل آدمی است

  به زبان  شماس»       رفتنیم مناي مردمان        « همی گویددهر«
         تکیه مدارید چنین برقضاش    طاعـت داریـد رسوالنش را      

                                              )423:1378ناصرخسرو،(»بزرگ این عطاش سخت شریف است و   ائیست شما را از او عقل عط
 مختاریـد خـرد،    وعقـل  داشتن  با. استرین چیزي است که خدا به شما داده       تهمانا عقل شریف  

  .اطاعت کنیددین الهی   وپیامبران خدا که از
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  هدایت انسان ها توسط پیامبران
مبعـوث شـدن پیـامبران از     ،ت خراسان به مختـار بـودن انـسان   کی دیگر از شواهد اعتقاد حج  ی

  : جانب خدا و هدایت آدمی توسط آنهاست
  بـاد با شدن ناچـار    بـرون بایـد       بـادخـانه هم به آخـر        ایـن پر از«
  چه افتاد؟ از این بند   بدین زندان و       این علوي گوهر پاك        چه گویی 
  چه بنهاد؟ بندش از این زندان و   در               ـد ار نیامـد زوگنـاهـیخداونـ 

                               )61:1378ناصرخسرو،(»چون فرستاد؟ ي اواین زندان سو در بستش به جرمی پس پیمبر   وگر
داد  انجـام مـی    خـدا  خود این گناه را   بر اساس نظر جبریون      ای و زدنمی گناهی سر انسان   اگر از 

 انجـام  اختیـار خـود   با پس انسان خود   از بهشت به این دنیاي فانی فرستاد؟       را پس براي چه او   
 ،دخواست انسان گناه کنـ    خداوند می  اگر .دبهشت بیرون رانده ش    از و  را انتخاب کرد   گناهدادن  

 هـا انـسان هـدایت   ایـن ابیـات ناصرخـسرو،    در اسـت؟  فرستاده براي هدایت آنها پیامبران را  راچ
اختیـار    دلیـل روشـنی بـر    را از بهـشت شدن آدم خوردن میوة ممنوعه و رانده    ،توسط پیامبران 

  .داندانسان می
  حقّ انتخاب داشتن

هاسـت کـه در شـعر       دن انـسان  هاي مختار بو  از نشانه  خود   حق انتخاب  نمودن چیزي و   انتخاب
  :استکرده پیدا ناصر خسرو نمود

                                )11:1378ناصرخـسرو، (» مان را  خان به دشمن بده   ناصر چو     متی خاندان بایدت ه   اگردوس«
 برگزیـده  دوستی خاندان رسول را  و کرده   رها را خاندانش   انتخاب خود   با :شاعر معتقد است که   

نشانگر آزاد بودن انسانها در انجام امور        داشتن حق انتخاب  گیري و بنابراین قدرت تصمیم  . است
  . است

  فاسق ملعون زشت و  فعل بدش کرد                مـادر دیوان یکی فریشته بوده ست     « 
 )8همـان،ص (» خواهی ایـدون  و خواهی ایدون گراي   ست دو گشاده هر  شرخیر و توراه زي    
آشـکار   روشـن و  ،جراه راست و راه کـ » رشد من الغی«ن کریمآبه قول قر  ای و شر و خیرخاب  انت

 را کفـر  ا راه کـج و ی  و ایمان را برگزیند که راه راست و آدمی است   این به اختیار   است و  گردیده
عیلیان از در آیین اسـما «  )256،2 ( »ی الغَنَ مِشدِن الرُبتبی دن قَیفی الد کراهالاِ«.انتخاب نماید 

ده خـویش حـق یـا    نظر گفتار وکردار و انتخاب نیک و بد انسان مختار است نه مجبـور و بـا ارا               
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 توجه بـه مـذهب   از دیدگاه ناصر خسرو با   پس  )41:1384غالمرضایی،(».کندباطل را انتخاب می   
  :برگزیدن به دست خود انسان است کردن و اختیار انتخاب، اسماعیلی که داشته

  )18:1378خسرو،رناص(»بار بی خواهی خار به فعل اکنون وخار  ن باش بییشیر رتوخواهی با «
تـوانی خـار   هـم مـی   توانی بار شیرینی باشی و  بخواهی می  انسان اختیار به دست توست اگر     اي  
  .بار باشیبی
  اختیاري  نکردم جز که پرهیز     تن خویش       بر اختیار ااگرمن ب«
  )502ص،همان( »ابدالی حکیمی بختیاري         جزلم         اختیار زخلق عااین نکرد 

توجه بـه    با و ها داراي حق انتخاب هستند     تمام انسان  : که توان دریافت  می ابیات باال با توجه به    
  .از آن پرهیز کنند  یا وانتخاب نموده چیزي را توانندبودن خود می مختار

  افزایی دانش تالش و کوشش،
، ن غـم  آاگر تخم محال بکاریم نتیجـۀ  .استکارها به دست خود م    نتیجۀ  : به عقیدة ناصر خسرو   

  بـر ی روشـن  دلیـل   کار مـا   و نتیجۀ  تالش کنیم و این کوشش       ما مختاریم . حسرت است  اندوه و 
  :هاست بودن ما انسانمختار

  تاري این چاه تنگ و  دربرخیر        خواهی که تماشا کنی به نزهت    «
  )30:1378،ناصرخسرو( »هرگاه که تخم محال کـاريحسرت        دوه غم ندروي وکان جز

  :گویداز آموختن سخن میاو در جایی دیگر 
  غفلـت به دانش بیفشــان ازگرد      سـرآن کش بیاموخت ایزد         ازبیاموز«
  )85ص،همان( »ن  که سلمان از آموختن گشت سلما      سلمان بباشی       همچو اموز تایبـ 

تـالش   ترقی انسان در گرو آمـوختن علـم و   کمال و )ناصرخسرو(به نظر اسماعیلیان  « حقیقت در
 ،کوشـش  تالش و  ،سلمان با آموختن  ) 54:1384غالمرضایی،(» .در راه کسب علم و بزرگی است      

 .تـالش اوسـت   دانش و خاطر به بزرگی او  ، در حقیقت  و افزایی بزرگ شد  دانش با او .سلمان شد 
 ،کـردن تـالش در نتیجـه    شد  او بی معنا می   کوشش    تالش و   از خود نداشت،   ي اختیار آدمی اگر

  .مختار بودن انسان باشد تواند بیانگر دانش آموختن میوحصول نتیجه 
                                                             ندامت وپشیمانی

  :هاي وجود اختیار استی دیگر از نشانهام بعضی کارها یکپشیمانی از انج ندامت و
   ».ماست که برماست ه اززکه نالیم ک گفتا             دید ویش برونگه کردو پرخ زي تیر«

                                              ) 524:1378خسرو،ناصر( 
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دست هـیچ کـس      از ام :گویدکند و می  ابراز پشیمانی می  ها   از انجام کار   این بیت ناصرخسرو   در
 که بـشر از     پس هنگامی  . کارهاي خودمان است   ، نتیجۀ آید ما می  سر هرچه بر ؛  بنالیم زیرا  نباید

بلکه   ببیند از چشم روزگار  شود براي توجیه خود نباید نتیجه آن کار را          انجام کاري پشیمان می   
  . او مسئول انجام کارها استخود

  کارهاي بد خودبه دلیل مجازات شدن 
در جهان  در این جهان و(ها ؛کیفر انسان استهی که در قرآن نیز از آن یاد شده        از قوانین ال  کی  ی

سـزاوار   انسان اختیاري از خـود نداشـت،  اگر . زندمی اعمالی است که از آنها سر     برابردر  ) آخرت
  :مجازات شدن نبود

                                                                                                                  » و شما اهل قضایید دحدن خور اندر                     ایشان  فعل بدحکم الهی به چنین  از«
                                       )447:1378ناصرخسرو، (

جبریون فعل بد را  «درحالی که  دجازات شو  م  باید دهد،کارهاي بدي که انجام می     در برابر آدمی  
امـور بـه     اگر انجـام     .د در اشتباهن  )74:1378میر باقري، (» .سرنوشت نسبت می دهند    به خدا و  

هـا در روز جـزا بـراي    پـس سـخن از مجـازات انـسان      ،گرفـت سرنوشت صورت می   دست خدا و  
  چیست؟

  )همان(» ه اعداي خداییدک دینگوی کفر  جز       همه برخواست خدایست   که بدها گویید«
 و آنهـا را دشـمن خـدا     ،ا بیان نظر اشاعره   او ب  .خسرو است  بیت بیانگر رد جبر از جانب ناصر       این

   .کندجبر را کامالً رد می  وداند میسخنانشان را کفرآمیز
  عدم اعتقاد به تأثیر سرنوشت در انجام امور

ناصرخسرو اعتقـاد  . تیار از انسان است اخت قبول سلب، اعتقاد به سرنوش گونه که بیان شد   همان
  :کندبه سرنوشت را رد می

  به نیکی رقم مکن جز به جان بر  کردار خط   ست وجانت نامه را تو«
  )62:1378خسرو،ناصر(»  که دردست توست اي برادرقلم     به نامه درون جمله نیکی نویس  

 سرنوشت خـوبی را ،  سعی کند   باید  پس انسان است،  سرنوشت به دست خود    :او معتقد است که   
مختـار    انـسان را و او بـه سرنوشـت اعتقـادي نـدارد       توجه به ایـن ابیـات        با .رقم زند  براي خود 

  .داندمی
  زمـانه برفکنـی چون    عیـب تنت بر ست زمانه ؟       چندبنالی که بد شده«  
  )9همان،ص(» ه مفتون مفتونی چونی به قول عام       کن   کی گفت این زمانه که بد هرگز   
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اي : گیـرد سخن او حالتی پند گونه به خود مـی دهد و می خسرو انسان را مورد خطاب قرار     ناصر
زمانـه   ،بینـی چشم زمانه مـی  از هاي خود راعیب نالی ومی روزگار دست زمانه و کی از  تاانسان  
بـدي   شـوي و  مـی  مغـرور  هستی که به سخن مردم فریفته و       تو این خود ،  بدي کن  ،استنگفته

 سـرزنش  فلـک را  چراپس  کنیود را بد می نوشت خ سر خود اختر و    وقتی تو به اختیار    .کنیمی
  :کنیمی

  خیره سري را   برون کن زسر باد    مکن چرخ نیلوفري را          نکوهش «
      نشـاید زدانـا نکوهش بـري را        فعال چرخ برین را         ا ازدان بري

  )142،صهمان( »اختري رافلک چشم نیک از  مدار       بد    کنی اختر خویش را خود تو وچ
  :داندجهان را سزاوار نکوهش نمیهمچنین در جایی دیگر 

  یـکی نـام بـردار دارد سر کـه بـر دانا         کاري است اي مردجهان پیشه «
  دارد ردل خویش زي پا چشم و چورا        گـرسـال خـود بینـددحقیـقت ب 
  دارد اســرار بـسیــار ایـن کـار در   کـه یـزدان      او را کوهـش مرن نشاید 
  )376ص،همان(»نه دانـا نه ســاالردارد  را ه او    کــ          ـشه اســت آن نکـودانا بـس ز 

  :گوید خطاب به روزگار میاین بنابر،داند روزگار را مختار نمیناصرخسرو
  )423ص،همان (» که نه مختـاريزیرا نه نکوهش را ستـایـش را        زاوار سـنیستی اهـل« 

  :است در بیت دیگري به خوبی بیان کردهبیت رامفهوم این او 
   )142همان،ص(» افعال چرخ برین را                  نشـاید ز دانا نکوهش بـري را دان ازبري« 

                                                                                دانیم؟ا در کارها مقصر میرا او رن روزگار اختیاري از خود ندارد، چ چو
   مگرخـویشتــن را بـه داور بـریـم که خواهیم داد       کنیم از بد چوخود« 
  داوریم خود خصم و آن پس که خود  از خود    داد ه ندهیم خودپس ک چرا 
  )504ص،همان (« اختــریــم   اگر بـد نجوییـم نیک   اختري      توست نیکدست من وبه  

خـواهی داشـته   تواند انتظـار داد  میچه کسی   پس از  کند دست خویش بدي می     با  انسان   وقتی
  .باشد

  داد  عدل و
 بارها مـردم را بـه برقـراري     نیزقرآن مهم دینی مسلمانان است و خداوند در    عدل یکی از اصول   

این فراخوانی به تأثیر از قرآن در شعر ناصرخسرو نیز ظـاهر    .  و دادخواهی فراخوانده است    عدالت
  :شده است
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  حق رانــد احـکـام  فردا همه بر خویش که ایزد       ه دادبد امروز«
  )70:1378ناصر خسرو،(» م       گویی که چنین بود قسم قساتـو فــردا      نپـذیرد اگرتـو  ز

بـودن   عدل خداوند دلیل مختـار   .  بهانه کند  را ع جبر  موض تواندو انسان نمی  ست  عادل ا  خداوند
  .ستانسان ا

  )19،صهمان(»  داد پیش آرخواهی دادمی نگه کن            اگر  نیکوخویش خود به کار«
  .ستدادخواهی، نشانه ي مختار بودن آدمی ا

  » گردون به وقت اعتدال اینجا کند جهان  با     روز عدل   آنجا تو با خواهد کرد زدیآنچه ا«
  )388همان،ص (

اسـت    دادهانجـام  آدمی  بـه اختیـار خـویش        مورد کارهایی که   عدالت در رعایت  قیامت   روز در
   کند؛ پیشگی دعوت می همه را به عدالت ناصرخسرو. داشتن  اوست دلیل روشنی بر اختیار

» گاه افریدون کنیاي برچه افریدون نه     گرعدل و دین روي  و خویشتن را چون به راه داد«
  )26،صهمان(

 اگر چه فریدون نیستی ولـی  ،هایت عدالت پیشه کنیاگر در کار: کنداو به ما چنین سفارش می    
تـو اختیـار داري   :  ایـن اسـت کـه   عادل بـودن نـشانۀ   پس   توانی همانند فریدون عادل باشی    می

  . عدالت را در کارهایت  پیشه کنی
   کار بنده همه خاموشی  تسلیم و رضاست           افعال خداوند کند        مهه: ت گوید این« 

  بدبـخت همه کار شماست اي امـت   بدي      نت گوید همه نیکی زخدایست و لیک          وا
 جزاست مکافات و روز هیچ شک نیست که آن،  است بزرگ   که روزيگه این هردو مقرند   وان

   اندر این قول خـرد را بنـگر راه کجاســت       نباشـد نبـوم اهـل جـزا        چــو مـرا کـار  
  » نیست اگر زي تو رواست زي من این هیچ روا     جرم عذاب؟ نکند عدل برآنک او ود   چون ب

  )22صهمان،(
خداوند خالق  افعـال  : گویندکند که میشعري  اشاره می جبر ا عقیدةبهخسرو در بیت اول ناصر   

داننـد   بدها را از خلق می:کند کهرا بیان می معتزلی  موضوع اختیار   ست و در بیت دوم      بندگان ا 
کند کـه پـاداش و عقـاب خداونـد در برابـر       مطرح می چنیننه از خدا و به دنبال این دو عقیده  

، عادل و اگر خداوند غیر مجرم  را عذاب کند) عادل بودن خداوند(عمل نیک و بد بندگان است     
روز جـزا  بـر قـراري عـدالت در      عـادل بـودن خداونـد و       :توان گفت پس به طور کلی می    . ستنی

  . هاستنشانگر مختار بودن انسان
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  نهی کردن، وعده و وعید دادن امر و
آن را  کنـد و ادن و امر و نهی کردن را مطرح می    وعده د  ،براي اثبات وجود اختیار   شاعر خراسان   

  :دانددلیل بر وجود اختیار می
  چرا خورد باید  به بیهوده غم؟       بوده است و رفته قلم  اگر کار«

  نه ذم  تونه مدح و برروا نیست      ز تونه نیک و نه بد ناید ا  وگر   
  ستـد  صنم به فرمان  ایزد پ           بت پرست  ست اگر عقوبت محال  
  بر من ستم کرد او به دست  تو    کار زي تو خدا نیست اگر   ستم 

  نه کم؟ حکم کرده نه بیش و نشد         کتاب و پیمبر چه بایست اگر 
  )62:1378ناصرخسرو،(» این راه پس چون گذاري بر           ول خداي حقست قگر جمله    و

گویی آنچه که باید انجـام     اگر می : گویددهد و می  او انسان را مورد خطاب قرار می      در این ابیات    
بـه  اعتقـاد   (تواند آن را دگرگـون کنـد        ن بوده است و ارادة انسان نمی      مقدر و معی  آغاز    در ،شود
کارهـاي  نیـک و  بـد بـه     انجام ؟ اگر خوريبر انجام کارهاي خود غم می     پس چرا بیهوده    ) جبر

امـر و نهـی کـردن      (.ذم  نیـستی مدح و تو خارج است پس شایستۀ ختیار ا دست تو نیست و از 
کتاب  و نازل شدنمان خداوند بت بپرستد پس عذاب کردن    اگر بت پرست به فر     .).بیهوده است 

 پـس چـرا کارهـا را بـه او     ینداخدا را درست می  اگر سخن    .،کاري بیهوده و باطل است    و پیامبر 
، اگر مذهب جبر حق بـود، اوامـر   : گویدجا ناصرخسرو خالف جبریون می    دهی؟ در این  نسبت می 

شواهد بیان شده و به طور      به   با استناد  .گردیدیعید متوجه انسان نم   وو    ذم، وعده  ،نواهی، مدح 
  :داندو مسئول اعمال خود می را مختار  انسان کلی با توجه به دالیل زیر ناصر خسرو

  ). درك و شعور انسان(در برابر کارها اندیشی ، خرد و چاره داشتن عقل-  
 . حق انتخاب دارد، مختار استجا که انسان حق انتخاب، از آن داشتن - 
 ). ي انسان ها اراده و اختیار دارند همه. (بودن اختیار بدیهی - 
  . داشتن اختیار استافزایی و به نوعی تعلیم و تربیت دلیلی بر تالش و کوشش و دانش- 
  . که به آیات در این زمینه داردهایی و اشاره آیات قرآنی - 
 .از انجام اعمال بد افسوس خوردن پشیمانی - 
 . ز دین به عنوان یک تکلیف الهی  اطاعت ا- 
داللت بر ختیار او در انجام  اعمـال و  ان،  انسمورد پاداش و نتیجه ي اعمال، ثواب و عقاب در           - 

  . افعال دارد



  دیوان ناصر خسرو اختیار در جبر و             رخسار زبان           1398بهار ، 8شماره  / 
 

 

94

 . براي هدایت انسان هارستاده شدن پیامبران و کتب الهی  ف- 
 .  عدالت و عادل بودن خداوند- 
  .وعده و وعید دادنح همچنین دن، عقاب و سرزنش  و مد امر و نهی کر- 

  ناصرخسرو شعر در جبر
تقاد او بـه مختـار بـودن    گونه که در دیوان ناصر خسرو شواهدي وجود دارد که دلیل بر اع         همان

 را نسبت به پذیرفتن جبر نـشان  توان یافت که اعتقاد اوشواهدي را نیز می دالیل و ،انسان است 
  :دهدمی

  چون دشمن من تو زبهر مالی       از مال مرا چیزهاست بهتر      «
  بد فعالی زرق و خرافات و  با      مال گرد ناید         فضل و خرد و

  تو چون شکسته نالی پر بارم و که من چون درخت خرما    هرچند
  )466:1378ناصر خسرو،(» او بار خدایست و ما مولی          این حکم خدایست رفته بر ما     

این حکم خدا چنین بوده اسـت  بنابر. خداست که بر ما جاري شده است فرمان حکم وبه نظر او    
داند خالف جـایی کـه عقـل    ها میهمچنین خدا را حاکم بر عقل انسان .که ما این چنین باشیم    

  :دانستسان را دلیل بر مختار بودن او میان
  ن و نه ایراستی گر نه عقلستی تو را نه چو  عقل در ترکیب مردم بآفرینش حاکمست      «

    » گر عقل از او برخاستیبر مرد عقل         امر از او برخاستی ! امر خدایست اي پسر حجت و
  )471همان،ص  مرگ جبر و

البته باید توجه داشت که یکی از   . داند بودن و مرگ را در دست خداوند می        به طور کلی او زنده    
  .انواع مرگ ها ؛مرگ اختیاري است

  اگر دست یزدانـش گوییـم رواسـت  ست مردار خاك دو زنده گشته ب«
           )428:1378خسرو،ناصر(»نان چون بر این قول ایزد گواستچ     سیح را زنده کردي ماگر مرده 

اي را زنـده    اگر حضرت عیسی نیز مـرده      .به دست و فرمان خداست    ) انسان(مرده زنده شدن خاك  
توجه داشت که جبر افعـالی بـا جبـر تکـوینی متفـاوت         البته باید    .به فرمان خداست    فقط کندمی

  .در اینجا جبر تکوینی مورد نظر است. است
    نشوي تو اندرین فانـی باقی          تو را خوش آمد این خانه هر چند «  
  )59صهمان،(» رو به آسانیبیرون نشوي تو          چه خداي از او گرـرون کندت بی  
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 .باید از این دنیا بیـرون رود  بخواهد یا نخواهدچند که آدمی     هر ،ن در دست خداست   مرگ انسا 
  . طرف خداوند است از نوعی جبر، مرگتوان گفت به نظر او میپس 
او . شـود اختیار در شعر ناصرخسرو دیـده مـی      در مورد جبر و   گونه که بیان شد، تناقضاتی      همان

ر خداونـد د کند و معتقد اسـت ارادة  دن امر خداوند را با جبر بیان می در ابیاتی دیگر متفاوت بو    
  .یعنی جبري از جانب خداوند وجود ندارد هاست؛طول اراده انسان

  را کـه مـهاریـمایـم خداونـد  نه بنده        گنـاه نخواهد ز ما و ما بکنیم وگـر«
                                                                )71همان،ص(»خوب کرداریم ایم عاصی بل نیک ونه    ما  همی گناه از خواست وي آید وگربه
   روزگار وجبر

شـود و گـاهی     ه از طرف روزگار بر انسان روا می       گوید ک ي سخن می  جبر اهی از شاعر خراسان گ  
  :کندداوند را در مورد روزگار بیان مینیز جبر خ

  بر  بحر وي  هبی دار و بند پای        است وي استاده هوا به امر وندر«
  با خاك خشک ساخته آب تر   و تقدیرش  او شد و ایدون به امر

  )45:1378ناصر خسرو،(» رو بی دراین آسیاي تیز          همی به قدرت او گرددچندین
خداست  برجاست و به فرمان    پافرمان خداوند    به قدرت و  جهان و روزگار     :شاعر معتقد است که   

 جهـان پـا   نخواهد خدا بنابراین تا . داردخشک آب وجودخاك  رو دبر زمین ایستاده  که آسمان   
  . است روزگار مورد در جبرخدادر واقع بیانگر این  و ماندنمی جابر
  )435ص، همان(»ش  تن آسانیناز دلش  راحت  وزت      ياین چرخ جفا پیشه به بیدادبرده «

 و سـتم خـود آسـایش را از آنهـا           مدارد و بـا ظلـ     ستم روا می   ها ظلم و  نیز نسبت به انسا    روزگار
  :هاستنجبر روزگار بر انساستم نشانۀ  این ظلم و وگیرد می

  پیش من بنشین و نیکو بنگرم     آن کند با تو که با من کرد راست «
  )470صهمان،(» زین چرخ جافی محضرم مرتو را  فعلهاي او ز من برخوان که من 

بـا او  جافی  زند که روزگار ستمگر و خود را مثال میها،او براي نشان دادن جبر روزگار به انسان       
  .چه کرده است

  بی خواب و حال             این فلک جاهل     به یکی حال بر دیر نباید « 
  )348ص، همان«     زان ملـک مقبـل مسعـود فـال     اقبال و سعد زود بگرداند  

اوسـت و  ه اقبـال و سـعد بـه دسـت       ست ک هیچ گاه خواب و قرار ندارد، جاهل و نادانی ا          روزگار
نـسبت بـه    خـود را  این بیت ناصرخسرو اعتقـاد   در .گیردها می از انسان  را و خوشبختی    تداسع
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انـسان   خـود  بـه دسـت روزگاراسـت و    هـا بدبختی انـسان  و  سعد:که کندگونه بیان می این جبر
  .نداردخوشبختی و یا بدبختی خود  درگونه دخالتی هیچ

  )11ص، همان(» بر مقر ماه نبودي مقرمرا جز    چرخ بگشتی مداربر قیاس فضل  گر«
شاعر در واقع گردش فلک را عامـل  . این بیت بیانگر پذیرفتن جبر از طرف روزگار بر آدمی است   

       .داندها میبدبختی و خوشبختی  انسان
  )322،صهمان( »که کرده است نال نالم؟ گویم  ز   از هر جفا پیشه زي که نالیم « 
  :دهدنسبت می یار ماندن خود را به اونالد و بی    او از روزگار می 
  )419ص،همان( » خلق روزگارم  درماندة  رفیق و یارم چند که بیهر«

رت البته در ایـن بیـت ناصرخـسرو بـه صـو     . اند روزگار این بال را بر سرم آورده      مردم: گویداو می 
  . تنها بگذارند، مردم او رااست شدهوزگار باعث  که رنمایدغیرمستقیم جبر روزگار را مطرح می

  کی بی گنه را به سر بر نشینیی   شانیخرد را به گه برنکی بیی« 
  )17،صهمان (» گزینیرا کنی خوارکش بر همان  وانده باشی را که خود خ هم آن 

و رسـاند  عقـل را بـه بلنـدي مـی    هـاي بـی  انـسان روزگار  :در این جا ناصرخسرو معتقد است که      
 در بخـش  . ارزشـی نـدارد  گناهی در برابر جبر روزگـار     س عقل و بی    پ کندگناهان را خوار می   بی

ست کـه  دانـ عقل و خرد را دلیل برداشتن اختیار مـی     ناصرخسرو   ،شدگونه که ذکر    اختیار همان 
ض وجـود دارد کـه در واقـع انـسان       شد ولی در این جا نوعی تناق      باعث رسیدن او به بزرگی می     

کـه روزگـار   م با بیان اینورسد و در بیت دبه بزرگی  می ست   حاکم ا  ه خاطر جبري که   خرد ب بی
راند و ممکن است آنهایی را که پذیرفته باشد همـان افـراد پـست               هرکس را بخواهد از خود می     

  .وحقیر باشند، مستقیماُ جبر را پذیرفته است
  د     هیچ نخسبد همی و کار کن    خفتستی آسیاي جهان  گرچه تو«

    گاه یکی راز گـه به دار کنـد       گاه یکی را ز چه به گـاه بـرد 
       گاه چو فرزند در کنـار کـند    بال فکند  درشمنت دگاه چو 

  سالیان شمارکـند  به صد     چند  مر در افعال او مهندس اگر نش
     اهل خرد را همـی خمـار کند     این سخنان  کز کنداین نه فلک می

    کار بـه فـرمـان کردگـار کند      همی  ست این فلک به عمرکارکن
  )200ص، همان(»     بلکـه همـه کار پیشکار کنـد   خداوند ، کار خــود نکنـد ه تاک
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در  او ابتـدا روزگـار را مقـصر   . ي جبر را مطرح کرده است لهناصرخسرو کامال مسأ ،در ابیات فوق  
کنـد  هل خرد را خمـار مـی  نیست که ا  این روزگار   : گویدیو در بیت پنج م    ا .داندمیها  انجام کار 

جاسـت   در این . خواهددهد که خداوندي می   شکاري است و کارهایی را انجام می      روزگار پی بلکه  
 روزگـار را   در حقیقـت   و.دهـد اشاعره کارها را به خـدا نـسبت مـی      طبق عقیده   که ناصرخسرو   

   .شان دهدخداوند ناز جانب کند تا جبر را میاي بهانه
 از در ادامه شواهدياین   بنابر .دانند بر پذیرفتن جبر می    یقضا و قدر را دلیل     جا که جبریون  از آن 

 مـشخص   در ارتباط بـا جبـر  تا اعتقاد او نسبت به قضا و قدر  خسرو آورده شده است     دیوان ناصر 
  .گردد

  قدر و قضاجبر و 
ر را مطـرح    قـد   قـضا و   هـا مـسألۀ   ودن تأثیر سرنوشت در زنـدگی انـسان       جبریون براي اثبات نم   

 اعـم از  آنچـه بنـدگان بـه حکـم خداونـد     :قدر عبـارت اسـت از    قضا و« :معتقدند که  و کنندمی
  :گویدناصر خسرو نیز در این زمینه می) 203:1387ز،دادوار(».دهندبد انجام می کارهاي نیک و

  )462:1378صر خسرو،نا(»   به تقدیر ایزد تعالی و جـلچنانک آمدي رفت باید همی      «
  .داندها را بسته به سرنوشت میرفتن انسان در این بیت او آمدن و

  اي روزگاري  وز جهل، معاد                 آنگه گنه از روزگار بینی«
 )30،صهمان(» باري     اال که به تقدیر و امر  باري  و زجهان هیچ کار ناید

ارهـا را  ک  انجـام گنـاه و   شـمن روزگـار اسـت،     انـسان د   چون   ؛که بر این عقیده است   ناصرخسرو  
  جا مستقیماً  او در این   . ولی چنین نیست همه چیز به قدر بستگی دارد         اندازدروزگار می برگردن  

   .اعتقاد خود را به تقدیر الهی بیان نموده است
  )63ص،همان(» ملک او مرحرُم را حرم نه جز    قول او مر قضا را مرّد  نه جز« 

ـ    فَهللا بقوم سوء     ادرذا اَ  اِ و« :فرمایدکه می اي از قرآن دارد     ح به آیه  این بیت تلمی   رّد لَ 13(» هال مـ 
  .بر آن نیستدي را براي گروهی بخواهد پس ردي هرگاه خداوند ب) 11،

  مانند عصا مانده شب و روز به پایید بردر سلطان  اندر طلب حکم و قضا« 
  )447:1378،ناصر خسرو» خورد قضاییدشما یکسره درآنگاه    خلق ببارد  ایزد چو قضاي بد بر

ناصر خسرو با آوردن ایـن ابیـات         .شودرا بخواهد،  همان می    نوشتی  وقتی خداوند براي خلق سر    
  :دهدتقاد خود را نسبت به جبر نشان میاع
  آب تراب  از این خانه خداي        آنکه بسرشت چنین مشخص تر در به غریبیت همی خواند«
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  »شباب پیري و سستی و و خور وت و خواب و ق         سر مـا ست چنین برراندهکه بآن مقدر 
  )187همان،ص( 

براي مـا رقـم زده    است که خداوند   يتقدیر ،قوي  سست باشیم یا   ،جوان باشیم یا  پیر ماکه  این  
اسماعیلیان سـتارگان  « .داندمانی را در سرنوشت انسان دخیل میاو حتی گاهی اجرام آس     .است
عـالم   در شـر،  خیر و بد، به نظر اسماعیلیان نیک و     .دانستند زوال دولت عباسیان مؤثر می     را در 
از  آینـد و  عناصر اربعه از افالك بـه وجـود مـی          .گیردتی از سیارات هفت گانه سرچشمه می      هس

ـ               از تـأثیر سـتارگان      شـود و  ایجـاد مـی    )خـشکی  سـردي،گرمی،تري و  (هعناصر طبـایع چهارگان
ــبعیآ« ــه  » باءس ــر اربع ــر عناص ــه  ،ب ــد ثالث ــات و(موالی ــوان جماد،نب ــده    )حی ــود آم ــه وج ب

 ،که ناصر خسرو نیز پیرو مذهب اسماعیلیه اسـت         با توجه به این   ) 38:1384غالمرضایی،(».است
  : داندان را در سرنوشت انسانها مؤثر میستارگان و اختر

  و قـدرنـد  ـاران و رقیبــان قضـاپیشـک        ستاره ست ولیکن سوي من  نامشان زي تو« 
  »  به هزاران بصرایشان به سوي من نگرند             گریزم ز قضا یا ز قدر من چو همی  چون

 )64:1378ناصر خسرو،( 
   .دنکنها را تعیین میاجرام آسمانی خطوط زندگی انسان : بر این نظر است کهاو 
   عقل بهره اي ز خدایست  قول راست  پس شدي از قوت خرد      دچون تو خداي خر«
  »  زین روي نام عقل سوي اهل دین قضاست                هیچ علتی ز قضا عقل دادمانیب 

  )394،صهمان(                                                                                               
: گویـد مـی و  ا .برتـري یافتـه اسـت     ه دیگر موجودات    سبت ب نخرد   انسان به دلیل داشتن عقل و     

عقل نزد  اهل دیـن همـان    و به همین دلیل خداوند عقل را بدون علت و از روي قضا به ما داده       
داند عکس آنجایی که بـا آوردن ابیـاتی عقـل را     عقل را نیز قضا می    پس در این ابیات     . قضااست

  .داند میها مختار بودن انساندلیل
  قدر ا ورد کردن قض

داند اما در ادامه بـا تـأویلی       ابتدا آنها را رهبر خود می     قدر،   شاعر خراسانی براي رد کردن قضا و      
  : دهد مقوله ارائه میظریف برداشتی دیگرگون از این

    وین هر دو رهبرند  قضا و قدر مرا    قدرکند  و زقضا هرکس همی حذر«
  »مرا  سخن زیکی نامور  یاد است این  سخن قدر  کن و نام خرد نام قضا

  )92:1378ناصر خسرو،(
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 ؛زیراهدایتگر او هستند همه از قضا و قدر فرار می کنند ولی این دو           : که اعتقاد دارد  خسروناصر
چنـین  خواهـد   مـی همان سـخن اسـت، ممکـن اسـت ناصرخـسرو             قضا همان خرد است و قدر     

را تغییـر  توانـد، قـضا و قـدر    خرد است مـی   ن که  نتیجۀ      سخ نسان با که ا  اي را بیان کند   عقیده
  .دهد

  خیز هرگز نخواهدت خاست  کز و   او  غدر پس آن که بگریزي از«
  )429،صهمان(» خواست و تقدیر راست فرمان و   که او        نیــاز مگر اطاعت ایزد بی

 ن ارادة انـسان در طـول ارادة  ایبنـابر دانـد،  مـی  را در اطاعت کردن از خدا تقدیر شاعرجا  در این 
  : گویدقصیده چنین میبعد در همین ند بیت چاو در .گیردخداوند قرارمی

  )همان (») که گوئی از ایزد مر این را قضاستآن       به طاعت همی کوش و منشین بر« 
 تـالش کـردن را دلیـل بـر اختیـار         و ذکر شد او اطاعـت نمـودن      ر بحث اختیار    گونه که د  همان

 تالش کن و نگو که کارها به دلیـل  ،را اطاعت کن خدا :ت کههم معتقد اس   در این بیت     .داندمی
  .قضا و قدر است

  سوي بالست  دگر یک رهت سوي نعیمست و بهترین ره گزین کن که دوره پیش تو است   «
  ؟ و قضاست نیک به تقدیر و گویی که بد دچناز پس آنکه رسول آمده با وعده و عید             
  که چنین گفتن بی معنی کار سفهاســت  بر چه نهی؟               ه قضاگنه و کاهلی خود ب  
  تو به قول تو خداوند تو راست       پس گناه     تـو             ر خداوند قضا کرد گنه بر سرگ  
  گفت نیاري،کت ازاین بیم قفاست  گرچه می     بدین مذهب زشت بدکنش زي توخدایست   
 )همان( »تگویی حاکم عدل است و حکیم الحکماس     ن به زبان اعتقاد تو چنین است ولیک  

داند و داراي اختیار میبراین انسان را   کند بنا طرح می در بیت اول ناصرخسرو انتخاب کردن را م       
،  اگر خداوند آدمی را مجبور کرده و قضاي محتوم خود را بـر او جـاري سـاخته اسـت                     :گویدمی

ها  را از دسـت  صت کاهلی و تن پروري  بسیاري  فرانسان با . دکیفر معنایی ندار   پاداش و  ،وعده
 قضاي الهی اسـت پـس بـا     انسان اگر گناهان  .دهدبت می گاه آن را به قضا و قدر نس       ندهد آ می

در  اسـت  بـد کـنش و سـتمکار   خداونـد   جبر،   ي عقیدهبا این   . کار است گنه خداونداین حساب   
عادل اسـت و   که يخداوند را به خداوند نسبت داد؛ توان ظلم و ستمحالی که به هیچ وجه نمی     

را  اعتقاد به قـضا و قـدر   با بیان کردن این موارد   او   .برداشتن اختیار انسان است   عدل خدا دلیل    
  .کندرد می

  به میانه نی دوره خوف و رجاست    راه دانا   به بیان قدر و جبر رود اهل خرد      « 
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  )همان (»درد و عناست و قدر جبر  که سوي اهل خرد      ره راست بجوي جبر و به میان قدر
 و قدري باشد انسان  نباید جبري :کهبر این عقیده است   بیت باال   با توجه به    خسرو  باالخره ناصر 

از نظـر  « .کندروي را سفارش می میانهقرار گیرد در نتیجه       این دو  کند تا در میانۀ   او باید تالش    
   )41:1384غالمرضایی،(».اختیار معتقدند به میانه جبر ومبانی اعتقادي، اسماعیلیان 

  نتیجه
مضامین شعري او می تـوان  از جمله . تنوع مضامین استهاي  شعر ناصر خسرو،      کی از ویژگی    ی

ستایش دیـن، پنـد    ،ا و بدي ها، سرزنش روزگار و دنیاستایش اخالق نیک، نکوهش زشتی ه  به  
مضامین شـعري او تناقـضاتی دیـده    البته در  .اره کرد اشو موعظه و بیان مسائل اخالقی و دینی   

ي جبـر   لهأوبی در آن نمود پیدا کرده است مس   یکی از مضامینی که این تناقضات به خ        .شودمی
اشعریان و کرامیان، انـسان را بـه صـورت        است که افکار    زیسته وي در دورانی می    .و اختیار است  

عمـل او  انسان را مختـار و  ساس تفکرات اسماعیلی، او که بر ا. نمود تصویر میموجودي بی اراده  
ـ     داند و معتقد استرا مبناي سعادتش می  ه اعمـال انـسان    کـه در روز قیامـت حـاکمی عـادل ب
کمـال و   او .سخن خردمندانه و کردار حکیمانه را مهم می دانست      طبیعتاُ  . رسیدگی خواهد کرد  

  .داند بزرگی میعلم وعلم آموختن و تالش در راه کسب  را در گرو تعالی آدمی
خـرد و  : را از جملـه گردید، او مـسائلی  ابیات او در مبحث اختیار ذکر  گونه که شواهدي از  همان

امـر و نهـی، اطاعـت    مبران از جانـب خـدا،    فرستادن پیـا  وعده و وعید،    ش، تالش و کوشش،     دان
لیل بر مختار بودن   درا... پاداش و مکافات انسان ها، عدل خداوند و       ،  حق انتخاب کردن از خدا،    

در اکثر موارد اعتقـاد او بـه جبـر    . اعتقاد داردبه جبر و سرنوشت از طرفی دیگر    .داندانسانها می 
البتـه او بـا پیـروي از عقایـد     . چگـونگی خلقـت و امثـال آن       : تکوینی است مثـل    ربوط به امور  م

 آمـده ،از  شکه سرخودداند و بالهایی را الك را در سرنوشت آدمیان مؤثر می      اسماعیلیه گاهی اف  
درت الهی از طریـق افـالك اعمـال    و ق قضا و قدر:و معتقد است کهداند چشم روزگار و فلک می    

نـادانی بـر     دلیل کـاهلی و مصایبی را که به انسان نباید بالها و : گویدشود ولی در نهایت می    می
بـا توجـه بـه     ر کلـی و به طـو . مبرّا داند از همه چیز آید، به فلک نسبت دهد و خود را     سر او می  

در پایـان ناصـر خـسرو     . ر بیشتر از اعتقاد  او به جبراسـت  بسیاررسی ابیات اعتقاد او به اختیار       ب
 هر چنـد فـصلی  از جـامع    ،ه به مذهب معتزله دارد تا اشاعرهمانند سایر اسماعیلیان بیشتر توج   

د فـرق   و اختیـار ماننـ   ي جبـر  او در مـساله   مذهب اعتزال آورده است،      در رد الحکمتین خود را    
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 بـه حـدیثی از  معتقد به امر بین االمرین  است و این مـستند اسـت   شیعه در بسیاري از مسایل    
  »رینامر بین االمال تفویض بل   وال جبر«:که می فرماید) ع(امام جعفر صادق 

  
  منابع

  قرآن کریم 
  نهج البالغه 

  نشر دانشورحسینی، جلد اول،تهران؛ ابوالقاسم پ ي ترجمه،  اخالق نیکو ماخوس .1356. رسطوا
موسـسه فرهنگـی     ؛ي  انـشاء الـه رحمتی،تهـران       ترجمـه     ،فلـسفه اخـالق   ،  )1387(ادوارز، پل،   

 .انتشاراتی  تبارات
 وزارت فرهنـگ و      تهـران؛  ي احمـد فهـري،     ترجمـه ،  طلب و اراده  ،)1362(امام خمینی، روح اهللا،   

  .فرهنگی آموزش عالی و مرکز انتشارات علمی
دانـشگاهی  خرمـشاهی،تهران؛ مرکـز نشر  ي بهـاء الـدین    ، ترجمـه نعلم و دیـ  ،)1362(ان، باربو، ای

 .تهران
 . قم،مؤسسه فرهنگی طه،چاپ چهارمآشنایی با فرق و مذاهب اسالمی،، )1381(برنجکار، رضا،

 ، چاپ اول1 بیروت،ج مذاهب االسالمین،،)1983(بدوي، عبدالرحمن،
 مرکـز  تهـران؛ احمد محمد حـسینی اردکـانی،   ي    ترجمه ،و معاد مبدا  ،  )بی تا (شیرازي، مالصدرا، 

  .ستاد انقالب فرهنگیشر دانشگاهی ن
 ؛ انتـشارات  قـم  جلـد اول و دوم،    ، تصحیح احمد آرام،   کیمیاي سعادت ،)1361(غزالی، امام محمد،  

  .بهجت
  .انتخاب، تهران؛ جامی ،شرح سی قصیده، غالمرضایی، محمد

   .انتشارات عطائی تهران؛ ،لی و نهضت حسن صباحسماعیامذهب ،)1374(فضایی، یوسف،
تهـران؛   مذاهب اهـل سـنت و فرقـه اسـماعیلیه،          تحقیق در تاریخ و عقاید    ،)1383(ـــ، ـــــ، ــــ

  .آشیانه کتاب
 ،رضـا رجـب زاده   ،ي کتاب منهـاج النجـات   ، ترجمهراه نجات ،)1369(فیض کاشانی، مال محسن،   

  .ي آزادامیانتشارات پ
 نشر دفترتهران؛    ترجمه و شرح جواد مصطفوي،     کافی، اصول،  )1348(عقوب،کلینی، محمد بن ی   

  .اسالمیفرهنگ 
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 .ناشر محمدتهران؛  ، چاپ اول،مختار در قرآنسیماي انسان ، )1385(میرباقري، سید محسن،
تهـران؛  مجتبـی مینـوي و دکتـر مهـدي محقـق،      تـصحیح   ،  دیوان اشـعار  ،  )1378(،ناصر خسرو   

  .انانتشارات دانشگاه تهر
ي مالصـدرا،    ي خردنامـه   مجله ،»اختیار و مسئله ي جبر   خیام و «،  )1380(عبداهللا، نیک سیرت، 

  .84-91صص ،1380پاییز
  تهـران؛  دکتـر محمـود عابـدي،    تـصحیح کـشف المحجـوب،  ،)1386(هجویري، علی بن عثمـان،    

   .انتشارات سروش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


