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 الدیندر مثنوی معنوی مولانا جلال« عادة الله»ی نظریه بررسی
 1نژادسیدمرتضی سجادی

 چکیده

 یچه قصد داشته باشیم نظر اشاعره دربارهاست. چنان« الله عادة»ی قاعده ،در مکتب اشاعرهترین مسائل از جمله مهم

ی متکلمان با تر از همهنماید. در میان متکلمان مسلمان، اشاعره بیشعلّیت را بدانیم، فهم این قاعده ضروری می

اند. اساساً این نظام فکری جهت بروز و اند و در این راه جدّ و جهد تمامی داشتهی ضرورت علّی مخالفت کردهقاعده

ار بهترین وجه آشکتوان می ،وده است که در زمان پیدایش این نظریهپایداری خود نیازمند به وجوهی از آشکارسازی ب

شده  مروج این قاعده دانسته ،در نظر برخیکه . از جمله شاعرانی دانستبیان شاعران و نویسندگان  را نمودن آن

الدین و مثنوی معنوی اوست. در این پژوهش ضمن بررسی نظریات فلسفی و کلامی در این زمینه، است، مولانا جلال

رسیم تا سوگیری او در مثنوی معنوی را نسبت به این قاعده الدین برمیدر کلام مولانا جلالرا « عادة الله» یقاعده

 مشخص سازیم.
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 درآمد
و علم  کند که علم به نتیجه نیز پیدا نماید،فلاسفه معتقدند که هر گاه علم به مقدمات قیاس پیدا شود، نفس انسان استعداد پیدا می

نخ شود. تلازم این دو علم از س، و علم به نتیجه توسط عقل فعال بر نفس انسان افاضه میعلت اعدادی علم به نتیجه است به مقدمات

 تلازم عقلی ضروری است. 

طه از فاعل واسنمایند. مقصود از فعل مباشر فعلی است که بیمعتزله، افعال اختیاری انسان را به فعل مباشر و فعل متولد تقسیم می

ری بین صدور آن از فاعل واسطه نباشد، مانند حرکت دست در هنگام باز کردن قفل توسط کلید. صادر شود، یعنی فعل اختیاری دیگ

فعل متولد کاری است که با واسطه از فاعل صادر شود، یعنی فعل اختیاری دیگری بین صدور آن از فاعل واسطه باشد، مانند حرکت 

 شود.کلید که بین حرکت دست و باز شدن قفل واسطه می

دانند و معتقدند که افعال اختیاری از توجه به این مقدمه، معتزله صدور علم به نتیجه از علم به مقدمات را به نحو تولید میحالا با 

فاعل و فعل تلازم ضروری است، و این افعال اختیاری گاهی از افعال مباشر است و شود، و تلازم بین ها به نحو تفویض صادر میانسان

 ی مورد بحث، علم به مقدمات فعل مباشر انسان است، و علم به نتیجه فعل متولد اوست.د. و در مسئلهزمانی از افعال متول

جو خواهیم کرد و تحلیلی از والدین جستآن را در مثنوی معنوی مولانا جلال« عادة الله»در این نوشتار با توضیح و تبیین نظریه 

 موارد به دست آمده را ارائه خواهیم نمود.

 

 ی پژوهشینهپیش
خداوند و اش، . از جمله مداخل مورد بررسیبندی موضوعی مثنوی معنوی مولانا پرداخته استطبقهشرح و ( به 1931زمانی، کریم )

 است. علل و اسباب

 سیی عادة الله را تبیین کرده است و در چند بخش دیدگاه برخی از متکلمان بزرگ اشعری را بررنظریه( 1931) اللهخادمی، عین

 کرده و دست آخر به نقد این قاعده پرداخته است.

تحلیلی تقریری از این قاعده  -ی عادة الله با نگاهی توضیحی کرده است تا ضمن تبیین قاعده ( تلاش1931) محمدعلی، اسماعیلی

 .و مبانی کلامی و فلسفی برآمده از آن را در سه بخش بیان کند

 

 هدف
نتج از ی تحلیلی مبتنی بر مفاهیم ممبحث عادة الله با تکیه بر ابیاتی از مثنوی معنوی او. نیز ارائه یبررسی دیدگاه مولانا در زمینه

 .ابیات در رابطه با سوگیری مولانا در این زمینه

 

 روش مطالعه 
 .امهای بوده است و از منابع موجود در این زمینه بهره بردی من در این تحقیق مبتنی بر روش کتابخانهروش مطالعه
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 «عادة الله» ینظریه
« .العادة؛ عود الفاعل إلی مثل ما فعله أو مایجری مجراه إذ لم یکن ملجأ إلی ذلک»اند: برخی از محققان عادت را چنین تعریف کرده

؛ و فاعلی کاری را بارها مثل افعال سابق انجام دهد ،.( یعنی703. رک شرح المصطلحات الکلامیة: 163)مرتضی، الحدود و الحقائق: 

 رویه وجود نداشته باشد.اجباری برای تکرار فعل و وحدت

و العادة عبارة عن الأمر »ی عادت است، آن را چنین تعریف کرده است: علاءالدین طوسی که خودش یکی از طرفداران جدی نظریه

 صورت مستمر و مکرر مشاهده گردد.عادت چیزی است که به ( یعنی،906)طوسی: « المستمر المشاهد مراراً.

رود و مراد از طبیعت آن چیزی است که همیشه هست ولی مراد از کار میبه« طبیعت»در مقابل « عادت»ی ی ارسطو واژهدر فلسفه

 ( 515: 1961، عادت چیزی است که غالباً هست. )ولفسن

شود که هرگز قابل تخلف نباشد. یعنی انجام رود. امر ضروری به چیزی اطلاق میکار میبه« ضرورت»در مقابل « عادت»از طرفی واژه 

 ی طبیعت وپذیرش نظریه اندکردهکار، یک روال خاصی داشته باشد و هرگز ممکن نباشد این روال ویژه نقض شود. اشاعره گمان 

حضرت حق منافات دارد، « فعّال مایشاء بودن»ت است و با گر یک نوع جبر و حتمیضرورت در مورد رابطه موجودات با یکدیگر، بیان

است سوزاند، این سخن بدین معنیعنی اگر بگوییم طبیعت آتش سوزاندن است یا هر زمان آتش با پنبه برخورد کند ضرورتاً آن را می

ه بیان کنند خداوند در انجام ککه جهان هستی نظام خاصی دارد و خدا مجبور است که از این نظام تبعیت کند. اشاعره برای این

 .انداستفاده کرده« عادة الله»اند و به جای آن از نظریه مند بودن جهان هستی را انکار کردهکارهای جهان هستی مختار است، قانون

(Nasr & Leaman, 1996: 263)  

رسد در مورد غزالی نظر میعره صادق است، بهی اشای عمومی است و در مورد همهی کلامی مذکور که یک انگیزهاما علاوه بر انگیزه

تأثیر نبوده است، یعنی غزالی با تبیین ارسطوگرایانه مکانیسم پیدایش معرفت بشری که از سوی شناختی نیز بیی معرفتانگیزه

است. بدین  بودهی مکانیسم نوینی برای تحلیل پیدایش معرفت بشری گرفت مخالف بوده و درصدد ارائهی اسلامی صورت میفلاسفه

 (39: 1931ی بدیل مطرح کرده است. )خادمی، را به عنوان نظریه« عادة الله»ی خاطر نظریه

رفتند ت نپذیی علیت و سببیدر زمینه -ها شد که در بخش درآمد اشارتی به آن -را  فلاسفه و معتزله یکدام از دو نظریهاشاعره هیچ

ن این ی آنااند. حاصل نظریهی عادة الله گشتهاند، و در این میان قائل به نظریهاسلامی پنداشتهها را منافی با برخی اعتقادات و آن

ه سنخیتی با گونگونه علیت و ضرورتی برقرار نیست. بنابراین، علم به مقدمات هیچاست که بین علم به مقدمات و علم به نتیجه هیچ

ت عادت الهی اس ،ی که باعث شده علم به نتیجه بعد از علم به مقدمات حاصل شودعلم به نتیجه ندارد تا علت آن باشد، و تنها چیز

ی کارها هواسطه همکه هر گاه علم به مقدمات را در انسان خلق نمود علم به نتیجه را نیز بعد از آن بیافریند. بنابراین، علت بیبر این

 (795: 1931در عالم هستی خداوند متعال است. )اسماعیلی، 

ی آفرینش بدون واسطه از او صادر شده است. در عالم هستی علت در نگاه اشاعره، خداوند متعال علت مباشر عالم هستی است و همه

شود که صدور معلول از آن به نحو ضرورت علّی و معلولی باشد بلکه علت حقیقی در عالم هستی ای غیر از خداوند یافت نمیحقیقی

ها نیست، ی وجود خواصی مشترک در آنت. حصول برخی از اشیا بعد از برخی دیگر از اشیا در نتیجهمنحصر در خداوند متعال اس

 ی حصول برخی از اشیا بعد از برخی دیگر از اشیا باشد. بنابراین،کنندهگونه خاصیتی در اشیا نهادینه نشده است که توجیهبلکه هیچ

ای نیست، لکن تنها چیزی که که بین کتاب و رفع عطش رابطه، چنانای وجود نداردگونه رابطهبین آب و رفع عطش هیچ

که ی حصول برخی از اشیا بعد از برخی دیگر از اشیاست، همان جریان عادت الهی بر ایجاد آن دو پشت سر هم، نه اینکنندهتوجیه

 (791: همان) بین آن دو رابطه و خصوصیتی وجود داشته باشد.
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 معنوی علیت و سببیت در مثنوی

 از را وا برخی خیر؟ یا دارد باور هستی جهان در تسببی و یتعل نظام به مولانا آیا که است این مثنوی انگیزبحث موضوعات از یکی

 اند.جسته استناد ذیل ابیات خصوصاً مثنوی از چند ابیاتی به خود نظر اثبات برای اند وآورده شمار به علیت مخالفان

 آمدندانبیا در قطع اسباب 

 زدند کیوان بر خویش، معجزات

(7513/9) 

 سبب قطع در هست قرآن، جمله

  بُولَهَب هلاکِ  و درویش عِزِّ

(7570/9) 

 تمام تا قرآن، زآغازِ چنینهم

 والسّلام علّت، و است اسباب رَفضِ

(7575/9) 

 تسببی اصل گربیان مذکور ابیات عکس، بر بل کرد استنباط تسببی و یتعل اصل با را مولانا مخالفت تواننمی یادشده ابیات از البته

 و للع باید ابتدا سخن دیگر به. داشت نخواهد مفهومی علل رفض و اسباب قطع دیگر نباشد، کار در اسبابی و علل اگر زیرا است،

 تگاهدس به مولانا که است این حق .بپردازند آن گسستن و رفض به کریم قرآن و پیامبران تا باشد حاکم هستی جهان بر اسباب

 آن از آتن شراره بکوبی، آهن بر را چخماق سنگ اگر مثلاً  که دانممی نیز من»: گویدمی خود و دارد باور هستی جهان سببیت

 لب. نیست کار در ظاهری اسباب و علل تنها که داشت دقت باید اما است برقرار جهان در قوانینی که دهدمی نشان این «.جهدبرمی

 که تاس کار بر جابدان تا ظاهری اسباب و علل بنابراین. است حاکم جهان در نیرومندتری و بالاتر حال عین در و ناپیدا اسباب و علل

 اثر از ظاهری اسباب و علل جنباند،می دست اسباب، و علل آن که همین اما است ننهاده پیش گام هستی ناپیدای اسباب و علل

 تضاعیف رد مولانا افتاد، مذکور که است همین مطلب تبیین اولیا و انبیا کرامات و معجزات بحث از مولانا مقاصد از یکی اصولاً و افتدمی

 جهت. بازدارد سوی جهان دگر به سفر از را او و گردد آدمی پندار یپرده ظاهر، اسباب و مبادا علل که دهدمی هشدار گفتارها این

 در که یکس. است آمده میان در غیریت نفی و عاشقی مقام در غالب سخنان مولانا که نمایدمی بایسته نیز سخن این تر،بیش ایضاح

 فقا این در متأله حکمای اصطلاح به و بیندنمی دیگری یزچ الاسباب مسبب و معشوق حضرت جز نگردبه هستی درمی مقام این

 که دشونمی تبدیل ایآینه به کهکشان تا ذرّه از جهان یهمه والا، یمرتبه آن در که معنی بدین گردد،می باز تشأن به علّیت اعلی،

 (93-96: 1931)زمانی،  لاغیر. و بیند آن در را یار جمال تنها عاشق،

 

 و سببیت عقیده بر علیت
 فرد یزدانِ روشنان،دیده بهرِ

 کرد آیات مظهر را جهت شش

 نْگرندکه نامی و حیوان هر به تا

 چرند رَبّانی حُسنِ ریاضِ از

 اسپه او آن با فرمود این بهرِ

 حیْثُ وَلَّیْتُمْ فَثَمَّ وَجْهُهُ

 خورید آبی عطش، در گر قدح، از

 ناظرید را حق آب، درونِ در

 در آبْ در او نیست، عاشق کهآن
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 بصر!صاحبْ ای بیند خود صورتِ

 او در شد فانی چو عاشق صورت

 بگو بیند؟ را که اکنون آب، در پس

 حُور رویِ اندر بینند حق حُسنِ

 غَیور صُنعِ از آب، در مَه چوهم

(9610-9615/6) 

 غَیْرُالْمُفیق قالَهُ شَیءٍ کُلُّ

 لایَلیق تَصَلَّف أوْ تَکَلَّفْ اِنْ

(173/1) 

 جهد بیرون زنی آهن بر سنگ

 نهد بیرون قدم حق امر به هم

 مزن هم بر ستم سنگ و آهن

 زن و مرد چونهم زاینددو می کین

 ولیک آمد سبب خود آهن و سنگ

 نیک مرد ای نگر بالاتر به تو

 پیش آورد سبب آن را، سبب کین

 خویش؟ ز هرگز سبب شد کی سبببی

 رهبرست را کانبیا هاسبب آن و

 است برتر هاسبب زین ها،سبب آن

 کند عامل سبب، آن را سبب این

 کند باطل و بَربی گاهی باز،

 هاعقل آمد مَحْرَم را سبب این

 انبیا محرم راست هاسبب آن و

 رََسن: گو تازی به بْوَد؟ چه سبب این

 فن به آمد رَسَن این چَهْ، اندرین

 است علّت را رَسَن چرخه، گردشِ

 است زَلّت ندیدن، را گَردانچرخه

 جهان در هاسبب هایرَسَن این

 مدان سَرگردان چرخِ زین هان، و هان

 چرخ چو سَرگردان و صفر نمانی تا

 مَرْخ چو مغزی،بی ز تو نسوزی تا

(110-150/1) 

 

 نشینی و جانشینی(بستگی در عالم )محور همپیوستگی و هم
 کند.می فاش گونهاین را اسراری کل با جزء پیوند شاید یا دیگر اجزای و عالم از اجزایی اتصال و پیوند یدرباره مولانا

 گشت بحر دریا به آمد چون سیل
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 کشت گشت مزرع به آمد چون دانه

 بوالبشر با نان یافت تعلق چون

 باخبر و گشت زنده مرده نان

 شد نار فدای چون هیزم و موم

 شد انوار او ظلمانی ذات

 دیدگان در شد چونک سرمه سنگ

 دیدبان جاآن شد بینایی گشت

(1591-1591/1) 

 به نور آتش با پیوست در هیزم و موم و گرددمی حیات زنده حیوان وجود در مرده نان و گرددمی دریا دریا؛ به اتصال در سیل آری

 گوید:می دهاپیون نوع این اثر تأیید در شاعر. شودمی بینایی از جزئی خود بلکه گرددمی بینایی سبب سرمه سنگ و شودمی تبدیل

 شوی مرمر و صخره سنگ تو گر

 شوی گوهر رسی، دلصاحب به چون

(377/1) 

 فرماید:می بیان چنین گرم زبانی با هم حافظ را حقیقت این

 سیاه قلب آن پرتو از شودمی زر چهآن

 است درویشان صحبت در که است کیمیایی

(1/13) 

 فرماید:می مولانا باز هم

 شد رسته خود کز مرد آن خُنک ای

 شد پیوسته یزنده وجود در

(1595/1) 

 در بیت زیر: و

 شود راهی او در دریا از که خم

 زند زانو هاجیحون او پیش

(79/6) 

گذارد، به نحوی که پس از چند مرتبه می تأثربر م مؤثرچه شرط است رنگ و بویی است که ها، آنها و جانشینینشینیدر این هم

 کند نه یکآخر اهمیت پیدا میچه دستاست، اگر چه، نه به همان کیفیت. آن تأثر همان مؤثرتوان گفت که مجایی دیگر میجابه

 فرماید:می آلایش خواهد بود.سازش بلکه یک پیدایش بیپیمایش بی

 آسیا سنگ گردش بدیدی چون

 بیا آخر ببین هم را جو آب

 هوا در برآمد دیدی را خاک

 را باد بنگر خاک میان در

 جوش؟ به بینیمی فکر هایدیگ

 هوش به کنمی نظر هم آتش اندر

(7300-7307/5) 

 :نیز
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 بدان جنبدمی که دیدی را باد

 بادران جااین است بادجنبانی

(175/1) 

 آن: از پس و

 هست داننده هر عقل در یقین پس

 هست جنباننده جنبنده با کهاین

 نظر در نبینیمی را او تو گر

 اثر اظهار به را آن کن فهم

 جان تو بینینمی جنبد جان به تن

 بدان جان تن جنبیدن از لیک

(159-155/1) 

 

 (روحدر « عادة الله»)تجویز « عادة الله»ی صدور محدوده
 ست،ا آفریننده اختیار در همه اسباب و علل کهیادآوری مولانا آن است  است، فراگیر طبیعت جاری سنن و علیت اصل کهاین وجود با

 گرگونشد تواندمی که اوست هم لذا است گرفته کار به آن در را مشیتی چنین که خداست این است معلولی موجب علتی اگر تردیدبی

 است چنین که حال و خداست از همه و همه است رفتن به قادر مانپای و شنودمی مانگوش و بیندمی مانچشم اگر بنابراین. کند

 را ایگونیدگر چنین ایزدپرستی هر البته و شنودمی چشم و بیندمی گوش گیرد تعلق او مشیت اگر و رواست هم آن تبدیل و تغییر

خالفی گیری می تعقل و اندیشه را تخریب نکند، مادامی که این مفاهیم عرفانی جهتکه چنین تصوراتی حوزهمشروط بر این دارد باور

 ها وجود ندارد.دلیلی بر سرکوب آن ،نداشته باشند –که آن هم از خداست  -ورزی با اندیشه

 چشایی حس و صداها برای که گوش مانند است آفریده مخصوصی چیزهای ادراک برای را حواس آن از یک هر تعالی خدای تردیدبی

 نخواهد درک شود،می درک دیگری حس با که چیزی حواس، آن از کدام هر یوسیلهبه بوها، برای بویایی حس و هاخوراکی برای

 اً مثل که ندارد وجود مورد این در که( چیز آن مخصوص حس غیر با چیزی ادراک) افتد اتفاق چنین که است جایز و ممکن آیا اما شد

 .کند درک را صداها چشم از استفاده با بتواند انسانی

 صورت قابل مانادراک برای محدودیتی دیگر باشیم داشته عروجی بتوانیم اگر که کندمی خارج حواس تنگ یمحدوده از را ما مولانا

 :یمکن تفرجی نورانی بسیط اقلیم این در و رنگارنگ و نازک دنیای این در هم باتا  شد خواهد گوش و چشم وجودمان یهمه نیست

 نام و ننگ از و تنگی از وارهی

 والسلام بینی عشق اندر عشق

 بدن از رستی که چون بدانی پس

 شدن داندمی چشم بینی و گوش

  زبانشیرین شه آن است گفته راست

 عارفان مویبهمو گردد چشم

  یقین اول نبود چشمی را چشم

 گوشتین جنین او بود رحم در

 پسر ای پیه مدان دیدن علت

 صور کس ندیدی اندر خواب نه ور

(7933-7109/1) 
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 یسیطره. است تیزبین و توانا وجود یهمه است، عشق چیزش همه و است عشق در عشق که جهانی در عارفان مویبهمو گردد چشم

 داشت خواهد ادراک و بینایی وجودش مویبهمو خداشناس عارف و رسدمی نور ملکوت به و رودمی فراتر معهود مرزهای از بشر ادراک

 بنابراین .کند فهم را تصویری هیچ خواب در انسان بایستنمی بود چشم یعنی ظاهری عضو این از ناشی تنها دیدن اگر که است راست

 (93-91: 1939)علوی،  .بس و است خداوند کرم و لطف از حواس یهمه یریشه و اصل و هاشناخت یهمه

 :ی آن مطلبدر دنباله

 نبود نسبت خود پیه با را نور

 ودود اقخلّ بخشید نسبتش

  خاک به ماند کی خاک از است آدم

 اشتراک هیچبی نار از است یجنّ

 پری آن آتش مانندای نیست

 بنگریمی چون اوست اصلش گرچه

 باد به ماند کی و است باد از مرغ

 داد به نسبت خدا را نامناسب

 هااصل با هافرع این نسبت

 هاوصل دادش چه ار چونبی هست

(7105-7103/1) 

 

 یندآبر
یدات الهی ها و تأیکه در اثر جذبه -ی مولانا را شود که تعبیرات عاشقانه و عارفانهبا توجه به مطالبی که بیان شد چنین استنباط می

ته تر به آن دستر و روشنهای خشک متکلمان و اشاعره درآورد بلکه باید با دیدی فراختوان و نباید در ردیف قاعدهنمی -بوده است 

 چنان بود که خود فرمود:ست. مثنوی آننادآسمان و زمین ی ذهن شورآفرین مولانا در جهت پیوند نگریست و آن را زاییدهاز مفاهیم 

 مثنویِّ ما دکان وحدت است

 غیرِ واحد هر چه بینی آن بُت است

(1571/6) 

ترتیب مثنوی هست و هزاران حکایت و بدین  ؛در گرو نیّت خواننده است -خصوصاً در مثنوی معنوی  -ای از مطالب فهم دسته نیز

 هزاران مسأله و هزاران برداشت. در چنین پیشامدهایی باید چنان کرد که خود فرمود:

 شرح این را گفتمی من از مِری

 لیک ترسم تا نلغزد خاطری

 ها چون تیغِ پولاد است تیزنکته

 گر نداری تو سپر، واپس گُریز

 اِسْپَر میاپیشِ این الماس، بی

 بُریدن، تیغ را نَبْوَد حیاکز 

 زین سبب من تیغ کردم در غِلاف

 تا که کژْخوانی نخواند برخلاف

(630-639/9) 
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