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 چکیده
نیسـت؛ زیـرا در نگـاه اول     روشـن شـهودي   نحـو بـه  » رنج«و » آزادي«پیوند میان 

ظاهراً فقط دربرگیرندة اشارات ضـمنی مثبـت بالواسـطه اسـت امـا آزادي      » آزادي«
اي دارد که همراه با رنج وجودي اسـت. آزادي از منظـر انسـان خـالق از      روي تیره

تـرین مفهـوم،    ما بـه عمیـق  لحاظ روانی سرشار از اضطراب است از این جهت که 
تنها براي جهان درونـی بلکـه بـراي جهـان بیرونـی نیـز        مسئول خودمان هستیم؛ نه

توانـد   مسئول هستیم. تکلیف هر فرد تألیف دنیا و انسانیت خویش است. انسان نمی
بـودن آزادي در    زا ترین عامل رنج مهم از این مسئولیت و از این آزادي اجتناب کند.

اگزیستانسیالیستی است که معتقد اسـت انسـان در    شناسی نوع معرفت الومیاندیشۀ 
 نـه این دنیا پرتاب شده است و براي ساخت خویش نـه قـانونی در اختیـار دارد و    

هـم   موالنـا شناسـی   اما در معرفـت  دهد، ییراهنما را او تا دارد وجود یمبدأ ماورای
 ةشـدن آزادي اسـت نحـو     زا چه باعث رنـج  جا آن خدا وجود دارد هم قانون. در این

ـ پایب یجنگ در تواندیم انسان ایآکه  ؛ مسئله این استکردن به قانون است عمل  انی
 .شود موفق است تیانسان نشیآفر همانا که یاله فیتکل
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 مقدمه. 1

کنند امـا ذهـن خـالق و فیلسـوفانۀ      کامالً مثبت تصور می ها معموالً آزادي را مفهومی انسان
گیري  اند و آن نقش آزادي در شکل اي دیگر نیز بررسی کرده یالوم و موالنا آزادي را از زاویه

شخصیت و شاکلۀ انسانی است؛ یعنی نگاه به آزادي از منظر غایی، که در آن صورت آزادي 
شـود؛ چراکـه هرگـاه     آور تبدیل می اي رنج سئلهداشتنی ندارد بلکه به م چهرة مثبت و دوست

آیـد. در مسـئلۀ    شود، سخن از تکلیف و مسئولیت نیز به میـان مـی   سخن از آزادي عمل می
کارة عـالم خـویش    یابد همه آزادي، فرد کامالً مؤلف دنیا و اعمال خویش است، انسان درمی

ـ    د. درحقیقـت از پرتـو   است خود باید طرح دهد و اجرا کند و محصـول آن را نیـز درو کن
بـه قـول سـارتر انسـان یـک      شـود.   آزادي، رنجِ بودن، ساختن و صیرویت انسان نمایان می

 :1363 ،(موالنااست، و به قول موالنا باید آن ماهیت خدادادي را به اوج خود رساند » طرح«
 رنـج « و ،»بـودن «مهـم اسـت نـه    » شدن انسان« یزندگ يدر باب معنا .)1264دفتر چهارم، 

ورت انسـان فقـط از   ریصـ  .)4156 دفتـر سـوم،   همان:( دینام »شدن رنجِ« توان یم را »يزادآ
خـورد   گیرد اما آزادي که در پرتو آن انسـانیت رقـم مـی    طریق آزادي و انتخاب صورت می

ها و تردیـدها گزینـۀ صـواب را انتخـاب      راهی زاست؛ چراکه پیوسته انسان باید میان دو رنج
هایمان را از کجا بدانیم؟ و این رنجی اسـت افـزون بـر رنـج      انتخاببودن  کند. حال، صواب

ند. بسـیاري از اندیشـمدان اگزیستانسـیال و    ا یکسان شریک ها در آن به که همۀ انسانآزادي، 
اسالمی در باب معناي زندگی و تحقق انسانیت در پرتو آزادي و رنج حاصل از آن آثاري را 

مـرگ، آزادي،  «اي بـا عنـوان    پایان نامه در کیفردر تفاناس و تیاسم يبراند ازجمله  آفریده
اي بـا   در مقالـه  جـو  مـور  يلور؛ »درمانی وجودي آروین د. یالوم معنایی و روان تنهایی و بی

؛ »معناي زندگی در ادیان جهان« در مقالۀ تیاسم وستنیه ؛»راه وجودي براي بازیابی«عنوان 
» معناي معناي زنـدگی « در مقالۀ یزمانیعل رعباسیام؛ »دین و مسئله معنا«در مقالۀ  وارد تیک

ـ ام یمانیسل يعسکر؛ و »نگرش صحیح به زندگی از دیدگاه داستایوفسکی«و  در مقالـۀ   يری
راهکارهـایی بـراي   بـودن آزادي و بیـان    زا نوشتار حاضر ماهیت رنج». خدا و معناي زندگی«

کاستن این رنج و معنادهی به زندگی از رهگذر آزادي را از دیـدگاه ارویـن یـالوم و موالنـا     
پردازیم و سپس بـه نظریـات موالنـا بـه شـیوة       کند. ما در ابتدا به نظریات یالوم می تبیین می

انسـان  تطبیقی. هر دو اندیشمند درصدد ارائۀ راهکارهایی براي تسکین رنج آزادي و تحقـق  
کردن زندگی مادي و تحقـق انسـانیت    کامل هستند؛ شیوة یالوم تسکین رنج آزادي با عقالیی

http://jpt.isca.ac.ir/?_action=article&au=129240&_au=%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86++%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86
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با دستاوردهاي عقل بشري به کمک وجدان درونی است، اما روش موالنا اجراي تام و تمام 
. یالوم اسـتفاده از قـانون   اند هاي الهی است که براي معنابخشی زندگی انسان ارائه شده برنامه
کننـدة آزادي انسـان    براي معنابخشی زندگی انسانی را توهین به شعور انسانی و محدود الهی
تر از  بیند و عقل جزیی انسان را ناقص داند اما موالنا تحقق معنا را جز در برنامه الهی نمی می

چـه عقـل    اي کلی براي سعادت و تحقق انسانیت ارائـه کنـد و آن   یابد که بتواند برنامه آن می
 معناست نه معنا. کند شبه بشر ارائه میجزئی 

ــز ــرود اى خی ــر نم ــوى پ ـان از ج   کسـ
 

 کرکســــان زیــــن نایــــدت نردبــــانى 
ــل  ــزوى عق ــد کــرکس ج  مقــل اى آم

 
ــر  ـا او پـ ــه بــ ــوارى جیفـ ــل خـ  متصـ

ــل  ــداالن عقـ ــو ابـ ــر چـ ــل پـ  جبرئیـ
 

ــى  ــرد م ـا پ ــدره ظــل تـ ــل س  میــل می
ـاز  ـلطانم بــ ــم ســ ــو گشـ ــى نیکـ  ام پـ

 
ـارغ   ام نـــى کـــرکس و مـــردارم از فــ

 کسـت  باشـم  مـن  کـه  کـن  کـرکس  ترك 
 

ــک  ــر ی ــن پ ــر م ــد از بهت ــت ص  کرکس
 )1108-1105 ششم، دفتر :1363 موالنا،( 

 
 موالنا و الومی شۀیاند در الیستانسیاگز يآزاد تیماه. 2

شـود کشـمکش    ماهیت و جوهر آزادي که در فلسفۀ اگزیستانسیالیست از آن بحث مـی 
خواهد مباحثه و جدل را  خواهد آرامش ایجاد کند بلکه می نمیاست، مبارزه است؛ آزادي 

خواهد اثبات و استدالل و محاجه باز  خواهد تسکین دهد بلکه می تشدید کند، آزادي نمی
بر این باور است کـه هـر    الومو گشوده را تشدید کند. و آزادي با انسان عجین است. ی

تنها انسان را تحقیـر کـرده بلکـه     چیزي که دایرة انتخاب انسان را محدود یا نفی کند، نه
انسان را در سطح یک گیاه یا جانور که تابع محض محیط و قوانین طبیعی و غریـزي و  
 فیزیولوژیک است پایین آورده است و اختیار را که وجه تمایز انسان با سایر موجودات

از این لحاظ آزادي را یک نعمت منحصر به فرد  الوماست از انسان سلب کرده است. ی
خود » انسان«اشاره به این نکته دارد که  سارترداند؛ چراکه او با تاکید بر آزادي همانند  می

گیرد نخست وقوف و آگاهی الزم است آنگـاه پـرداختن بـه عمـل      به خود صورت نمی
)Sartre, 1956: 566.( بـا هرگونـه آرزواندیشـی،     در بـاب آزادي انسـان   الومنین یهمچ

الهی و جبر طبیعی مخالف  گونه که با اخالق انگاري و غفلت سِر جنگ دارد. همان سهل
بشر نیز مخالف است. ایشان این مسئله که انسان با اتکا به  یذات و کین سرشتاست با 
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دلیل دست به هیچ کوششی  سرشت نیک خود راه رهایی را پیدا خواهد کرد و به همین
 .)290-289 :1384 ،الومی( داند نزند، قابل توجیه نمی

 و ، فراتـررفتن از مقـام مالئـک   انسـان  کمـال  به دنیرس يبرا يمعبر را يآزاد زین موالنا
. اساساً انسان با قرارگرفتن بر سر دو راهـیِ انتخـاب و   کند یم یمعرف الیستانسیاگز تیموقع

 اول، دفتـر  :1363 ،موالنا( رسد گیري، به رشد می آزمایش تصمیم قرارگرفتن در یک محک و
پروري، لغزش به سراشیب تجمل، بنـدگی   آسایی، خویشتن گریز از کار و مسئولیت، تن ؛)19

تکاپو بـه امیـد    ایمانی، به شوخی گرفتن مسائل حیاتی، بی عنصري و بی درهم و دینار، سست
ه در اختیـار انسـان قـرار داده شـده اسـت، در      با ماهیت آزاديِ معنی بخـش کـ   فردا نشستن

  تعارض کامل است.
 

 موالنا و الومی منظر از يوجود رنجِ ،يآزاد. 3
اگر  که است معتقد الومکه آزادي در فرهنگ شرق و غرب مفهومی ارزنده دارد، اما ی با این

ما در جهانی  بینیم فاقد ساختار بیرونی است. به گسترة آزادي انسان صادقانه نگاه کنیم، می
کنیم که در آن آزادیم مؤلف زندگی خود باشیم. زندگی  ریزي ذاتی زندگی می بدون برنامه

: 1389، جاسلسن و الومی( هاي خویش مسئولیم پایه و بنیاد است و ما در برابر انتخاب بی
آور است.  آگاهی از آزادي غایی و آزادي اگزیستانسیال همواره دلهرهبدین علت . )73-74

تر  یافتن به امکانات وسیع از آزادي، آزادي سیاسی و اجتماعی به منظور دست الوممنظور ی
شناسـی نیسـت بلکـه بـه نـوعی از آزادي اشـاره دارد کـه مسـئولیتی          براي آگاهی روان

ترسـند کـه    کننده با خود به همراه دارد. نوعی از آزادي که مردم چنان از آن می مرعوب
گیرند تا بـار سـنگین ایـن آزادي را از     یان را به خدمت میخودکامگان، حاکمان و خدا

اما به هر دري که کوبیـده شـود درنهایـت مـا      ). Yalom, 1980: 261دوششان بردارند (
کنیم. یالوم ارتباط مسئولیت و آزادي را  مسئول آن چیزهایی هستیم که از جهان تجربه می

تند کـه از طریـق آزادي بـراي خـود     ها مسئول دنیایی هس داند؛ زیرا انسان ناگسستنی می
سازند. سنگینی آزادي یک طرف و به دوش گرفتن این مسئولیت طرف دیگر قضـیه   می

 الومی( »ایم چون و چراي هر چیزي هستیم که تجربه کرده  مؤلف بی«است. به قول سارتر 
 ).75-73 :1389، جاسلسن و

طلبـی   پـروري و راحـت   تـن به سبب وجود خداوند عدم اعتقاد به  که معتقد است الومی
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از » ی مفـاهیم اخالقـی  یلـوح مـاورا  «گونه ارزشی در  زیرا با نبود او، امکان یافتن هر نیست؛
رود و از طرفی معرفت نامحدود و کاملی نیز وجود نـدارد تـا آن را در درون خـود     میان می

خداوند هـر   بودنو با ). Sartre, 1956: 566( »بشر وانهاده شده است«بپروراند. به قول سارتر 
لذا در حذف  ،یابد و نه بیرون از خود یم اتکا امکاننه در خود  انسان کاري مجاز است زیرا

از  اخـالق که اخالقی وجود داشته باشد و  براي آن .الوجود باید بهاي گزافی پرداخت واجب
ـ ( دنها به بداهت عقـل واگـذار شـو    کمند تجربه درآید الزم است بعضی ارزش  :1393 ،الومی

آورند. بـدیهی اسـت اگـر     وجود می آفرینند و نیکی و بدي را به ها را می آدمیان ارزش .)239
راهنمـا پـیش رود    بود اما چون باید بی تر می داشت کار آسان ی مییبشر بیرون از خود راهنما

   .)Yalom, 2001: 137( بخش نیست وضعش راحت
بودن آزادي این است که آزادي انسان داراي دو نشـانه اسـت: از یـک      زا دیگر رنج ۀجنب

 از دارد،سو آزادي انسان نشان از نیرو و تمامیت استیالي انسان بر طبیعت و قدرت عقالنی 
. اگـر  اسـت  یزنـدگ  و جهان در ترشیب یناأمن و ییتنها تفرد،موجب  يآزاد نیا گرید يسو

بـود؛ چراکـه رنـج و تحیـري      اش داراي معنی می ندگیبود مطمئناً ز انسان داراي آزادي نمی
بایـد   پرخطـر  و گاه هیتک بدونقرار و سرگردان  آمد. انسان در جهان بی براي انسان پیش نمی

 معناي زندگی خود را از روي آزادي و انتخاب خود اختیار کند.  
بـرد کـه انسـان را میـان      آزادي رنج می ۀانسان از دو شاخ که بر این باور است زین موالنا

 موالناکند.  دهد و رنج و اضطراب را بر وجود انسان قالب می قرار میو تردید  شک یدوراه
خواهـد خداونـد روح او را در    دهد که خداوند او را از این رنج نجات دهد، مـی  ناله سر می

نـون و مسـتی عشـق الهـی     اختیـاري ج  وي را به عالم بی تاغیب بچشاند  ۀاي از خمخان باده
 بکشاند.

ـاث ــو اى اَلغیــ ـاثُ تـ ـتَغیث غیــ   المســ
 

ــن  ـاخه دو زیـ ـارات شــ ــث اختیــ  خبیـ
 تــویى مقصــد همــه چــه گــر ره دو زیــن 

 
ـان  خـود  لیک   دویـى  ایـن  آمـد  کنـدن  ج

ــى در  ـنو نُبــ ـانش بشـــ ــدا از بیـــ  خــ
 

 ــت ــفَقنَ آیــــ ـا أَن اَشــــ  یحملنَهـــــ
 )218-200: دفتر ششم، 1363(موالنا،   

آسمان و زمین از این بار و تکلیف هراسـان باشـند چگونـه انسـان از آن هراسـان      وقتی 
خواهـد کـه ایـن تردیـد را بـردارد و زمـام        نباشد؟ لذا موالنا از رب جلیل با زبان نیایش می

این  .)1456 اول، دفتر :1363 ،موالنا( دست گیرد و او را از دودلی نجات دهد اختیارش را به
متفـاوت  » جبـر اصـطالحی  «است که بـا  » جبر اختیاري« ؛تار آن استجبري که موالنا خواس
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اختیار است که موالنا براي ایجاد امنیـت و   است. این جبر خودخواسته به علت فرار از رنجِ
قرار و سکون در نفس خود از خداوند درخواست دارد که نفسش را به عقـال درآورد تـا از   

 اختیار و چموشی برهاند.
 

 موالنا و الومی ۀشیاند در يآزاد رنج گوناگون يها ساحت. 4

 تیانسان خلق رنج و يآزاد 1,4
که انسان علم پیدا کرد که آزاد است و خبري از جبر محیط و اجتماع و تکوین  به محض آن

دهـد: احسـاس    نیست و باید دست به آفرینش خـود بزنـد دو احسـاس بـه او دسـت مـی      
کـس دیگـري نیسـت بـه جـاي        لیت؟ زیرا هـیچ شدید. چرا مسئو ةو رنج و دلهر، مسئولیت

انسان دست به آفرینش انسان بزند و یا جاي او زندگی را بردارد و زندگی کند، هـیچ کـس   
خویشـتن   ةشدت تنهاست و باید خودش آفرینند دیگري نیست انسان را یاري کند، انسان به

انسـان نهـاده شـده اسـت،     اش باشد. بنابراین خواسته یا ناخواسته مسئولیتی بر دوش  و آینده
تـوان از آزادي و   نـه مـی   که آور و دهشتناك است رعب یو این حقیقت ،مسئولیتی بس عظیم

آن را به کناري نهاد. انسان مانند موم در دسـت   ةتوان رنج و دلهر مسئولیت فرار کرد و نه می
کـه  تواند هرگونه  دست خود است و خودش می ۀبه عبارتی هر شخصی بازیچ ؛انسان است

نیازمند به آزادي عظیم و مطلق » ابرمرد«بخواهد با آینده و سرنوشت خود بازي کند. ساختن 
بینـد   است. انسان پس از آگاهی از تکلیف عظیم خود و آزادي مطلقی که در برابر خود مـی 

در دفاع از ایـن تفکـر    الومیوقت آرام ندارد،  شود. این پریشانی هیچ خاطر می یشانیپردچار 
دانیم چه کار باید انجام دهیم، خدا نداریم، سـنتی وجـود نـدارد و     کند: زیرا نمی می استدالل

اي وجود ندارد. پیوندهاي آسمانی و زمینـی کـه    اگر وجود دارد به سنت قدیم و الهی عقیده
 داد امروز جایگاهی ندارد و انسان در هوا معلق است.  قبالً به انسان خط و نشان می

و بالتکلیف نیسـت بلکـه    جانسان گی رنجد نگوی از آن سخن می ناموال و الومیرنجی که 
 ةمسئولیت است. کسی که قرار اسـت آینـد   ۀرنج یک انسان مسئول است. دلهره و رنج الزم

گو نیز باشد به نحـوي کـه    عهده بگیرد و باید پاسخه خود را تحویل بگیرد و آفرینش آن را ب
ناکامی را به قضا و قدر بسته کند و طبیعت را مـتهم   تواند سربلند از آن بیرون آید، دیگر نمی

جاست که انسان باید بهترین راه را انتخاب کند و بهترین محصول  آن يآزاد رنجِ منشأسازد. 
شـود. امـا بهتـرین راه     زیرا هیچ کس به کم و محصول پست راضی و قانع نمی ؛تحویل دهد
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 کدام است؟ 
ـید  خویشى مرغ  خـویش  دام خویشـى  ص

 
 خـویش  بام خویشى فرش خویشى صدر 

ـائم  کـه  باشد آن جوهر  ـا  ق  اسـت  خـود  ب
 

 اسـت  شـده  او فـرع  کـه  باشـد  عرض آن 
 )808-807: دفتر چهارم، 1363(موالنا،  

 دفتـر  :1363 ،موالنـا ( سازد چیـز دیگـري نیسـت    که هویت خودش را می انسان جز این
 .)3296 سوم،

ایـن اسـت کـه موالنـا معتقـد بـه وجـود        در تحقق ماهیت انسـان   الومیبا  موالناتفاوت 
معتقد به این  الومیاما  ،ها تطبیق دهد ساخته است که انسان باید خود را با آن هاي پیش ارزش

 تیمسـئول باشد. بنابراین  ها آن ةدهند ها و هم تحقق است که خود انسان باید هم خالق ارزش
ها تعیین و از طرف دیگر باید مطابق  از طرفی باید ارزش ؛اي در برابر انسان قرار دارد دوگانه

هـا و سـعی بـراي     خلـق ارزش  :ها عمل کند، انسان در هر لحظه باید دو عمل انجام دهد آن
ها. انسان هم در گرو اعمال خود است و هم مسئول آن. از این جهت او تنهاسـت   تحقق آن

 و هراسان.
 
 تیمسئول رنج و يآزاد 2,4

تنها همان است که موجودیت خـود، راه و روش زنـدگی    وقتی آدمی دریافت که وي نه
ي است که با انتخاب شـخص خـود،   گذار قانونکند بلکه افزون بر آن  خود را تعیین می

 تیمسـئول  احساسکند، چنین فردي نخواهد توانست از  جامعۀ بشري را نیز انتخاب می
آمریکـا مجسـمۀ    گونه که در سواحل غربـی  تمام و عمیق بگریزد. به گفتۀ فرانکل همان

قراردهنـد  » مسـئولیت «اند باید در سواحل شرقی آمریکا نیـز مجسـمۀ    قرار داده» آزادي«
شود که با مسئولیت همراه باشد  . آزادي زمانی میسر و سازنده می)212 :1390 فرانکل،(
)Yalom, 1980: 192.(  خدایی نیست باید همـۀ  «گوید:  می» مرگ خدا«یالوم با اشاره به

 انسان است قرار یوقت ).Yalom, 2005: 23» (تب بر آن را از ابتدا تا انتها پذیرفتآثار متر
 و باشـد  يو عهـدة  بـر  هـا ارزش خلـق  تیمسئول یعنی باشد شیخو ندةیآ سازندة خود

  .شود یم حاصل اضطراب و دلهره مسلماً ندارد، دست در زین ياریمع
آزادي و انتخاب معناي زندگی و تسـلط بـر حاکمیـت خـود،      ۀدر سای موالنادر دیدگاه 

زیـرا هـیچ    ؛شـود  شود. مبارزه و عمل به همراه آزادي آغـاز مـی   تکلیف و مسئولیت زاده می
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که انسان باید یکی را بر دیگـري تـرجیح دهـد. آزادي     دوراهیِ انتخاب وجود ندارد مگر این
ـ   موالنامستلزم قبول تعهد و مسئولیت در جهان است.  برخـی از افـرادي    ۀبا توجه بـه روحی

که این نـوع افـراد    ندک استدالل میتنبل که دوست دارند مسئولیت را از دوش خود بردارند، 
شـوند   شوند اختیار و آزادي مساوي با تکلیف است، دست به دامن جبر می وقتی متوجه می

 :1363 ،(موالنـا ش باشد ا شوند انسان اصالً داراي اختیار نیست تا تکلیفی متوجه و معتقد می
 .)1068 ،دفتر اول

 
 امور ۀهم در یزندگ يریکارگ هب فیتکل در يآزاد رنج 3,4

انسان حاضـر  که  شود حاصل می  کردن زندگی از این سازي و قربانی احساس گناه از محدود
برخی از متفکران چهارمین  ).Yalom, 1980: 282(تواند بشود تبدیل شود  چه می نباشد به آن

ـ  داند می اموري که فرد می ۀکار نگرفتن زندگی در هم هگناه ب«گناه کبیره را  کـار   هتواند آن را ب
هـاي فـرار،   پذیرش کامل مسئولیت اعمال خویش بـا کاسـتن از دریچـه    .)ibid: 279( »گیرد
هایش  معصیت علتتنها به  سازد، به عبارتی فرد نه گناه در اگزیستانسیال را گسترده می ةحوز
گذاشتن اصول اخالقی و اجتماعی گناهکار است بلکه ممکن است  حق دیگري یا زیر پادر 
 ةدر ادبیــاتش واژ کــه دگریــهامعصــیت در حــق خــویش نیــز گناهکــار باشــد.  علــتبــه 

بـا  » بـودن  هکـار اگن«کار برده اسـت معتقـد اسـت     هب» بودن مسئول«به معناي » بودن گناهکار«
ی از وجـدان  یصدا ؛ارتباط تنگاتنگی دارد» ندن در بالقوگیما افتادگی استعدادها یا باقی عقب«

   .)Heidegger, 1962: 330( شود که شخص نتوانسته استعداد اصیل را بالفعل کند شنیده می
انسـان  وي  کنـد.  مطرح مـی » شدن به بیگانهخطر تبدیل«موالنا این مسئله را تحت عنوان 

یعنی بیگانه از خداونـد و محـروم    ؛شده باشدداند که از هستی خود دور  بیگانه را انسانی می
. هسـتی  یردگ صورت میخود که این از روي اختیار و آزادي انسان  أاز کشف حقیقت و مبد

انسان با خداوند ارتباط دارد به نحوي که وجود خـاص انسـانی بـا خداونـد یگـانگی پیـدا       
خودي خود قابل ظهور . انسان به یستاین ارتباط و یگانگی قابل توصیف ن ةکند که نحو می

کامل  با هاي الهی را در برابر خود دارد که انطباق و بروز نیست بلکه انسان، خداوند و برنامه
کنـد واال خطـر    هاي اصیل خود به سوي کمال سیر مـی  لذا دائماً با انتخاب یستن شدنیآن 

ابـر خـود   در بررا بیگانگی را به همراه خواهد داشت. از وقتی انسـان چنـین خطـري     ازخود
ابعـاد   ۀبیند که زندگی را در همـ  احساس کند خود را در برابر تکلیف و مسئولیتی بزرگ می
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 خود بزید.
 باختــــه را خـــود  پیکــــار در تـــو  اى
 

 نشــــناخته خــــود ز تــــو را دیگـــران  
 )803، سوم دفتر :1363 ،موالنا(  

زنـد و از  این مقام براي انسان داراي آزادي همواره ثابت است کـه دسـت بـه الوهیـت     
وجود خویش وجودي ممتاز خلق کند. خلقت یا پرورش ماهیت حیوانی یا انسانی انسان به 

که فراتر از ملَـک رود و یـا   » انسان کامل موالنا«دستان پرتوان خودش گذاشته شده است تا 
 .)808-807 چهارم، دفتر همان:( تر از بهائم تحقق یابد انسان پائین

 
 انتخاب رنج و يآزاد 4,4

تواند مختار و آزاد نباشد به عبارتی انسان در آزادبودنش مجبور اسـت. مسـئولیت    انسان نمی
 ۀطبـق بیـان فالسـف    .توانـد او را یـاري کنـد    کس نمـی  اش است و هیچ انتخاب نیز به عهده

ی نیز توهم و دروغـی بـیش نیسـت، انسـان بایـد از      یهاي ماورا اگزیستانسیال الحادي کمک
انسـان از امتیـاز   اینکـه  دارد خود را بسازد، سرباززدن از انتخاب یعنی  طریق حقِ انتخابی که

با نفی تأثیر موجودات آسـمانی،   الومیخود (در وجود داشتن) بگذرد و خود را متحجر کند. 
اساس را رهـا کنـد و متوجـه     گاه بی انسان تکیه بگوید که کند میجبر و شانس و اقبال سعی 

سرد پیرامون خود معنـا   يهایش به هستی و اشیا با انتخاب هایش شود. انسان خود و انتخاب
نیـز رنـج و    موالنـا زا. و  آور است و بالتبع رنج آور و دلهره بخشد، چنین انتخابی مسئولیت می

ـ آ بـه  تمسـک  با بعضاً و آزادي را با ادبیات گوناگون ناشی ازهراس  بیـان   میکـر  قـرآن  اتی
در قالب انتخاب بـه نحـوي ملمـوس و    را آزادي  که اهمیت و تلخی رنج و براي آنا .کند می

 فرماید: واضح ترسیم کرده باشد، می
ـاى ــد کـــ ــریم خداونــ ـار و کــ  بردبـــ

 
ـانم ده  ــن امــ ـاخه دو زیـ ـار ى شــ  اختیــ

 )200 ششم، دفتر :1363 ،موالنا(  
آزادي و انتخاب یکسره نعمت نیست زیرا اگر انسـان داراي یـک نمونـه انتخـاب، یـک      

بـود، هـم انتخـاب و هـم سـنجش اخالقـی        راه می ۀکامل و یک نقشالگو، یک مدل انسان 
هاي متعدد که یقـین دارد بسـیاري از    شد. اما در این جهان وسیع انسان با انتخاب راحت می

روست و همین باعث رنج و نگرانی بشر است. هرچند انسـان در   هروب هستندها ناصواب  آن
 يبـرا قـانونی   بیتصـو  مثابـۀ  به بلکه تسین یشخص يامر انتخاب نیا ،انتخاب، آزاد است
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نوکردن ماهیات کهنه کار دائمی  .شود برداشته آگاهانه هاگام نیا دیبا ناچارکه  است تیبشر
ن این مسئله آن اسـت کـه   کرد از مطرح موالنا هدفانسان از رهگذر آزادي و انتخاب است. 

تـرجیح  . موالنـا  نکشـد و دسـت از کـار    نـدارد قدر  و سرنوشت و قضا خود را مقهورانسان 
خـود اشـاره    ۀدر شـکوائی و  براي انسان تعیین کند را سیرم از همان ابتداهد که خداوند د می
 بود.   داشت و انتخاب و تصمیمی در میان نمی اي کاش فقط یک راه وجود می  کند که می

ــذب ــک ج ــۀ ی ــراطَ راه ـتقیم الص  المسـ
 

 کــــــریم اى تــــــردد راه دو ز بــــــه 
 تــویى مقصــد همــۀ چــه گــر ره دو زیــن 

 
ـان  خـود  لیک   دویـى  ایـن  آمـد  کنـدن  ج

 نیسـت  عـزم  تـو  بجـز  چه گر ره دو زین 
 

ــک  ــز لی ــزم همچــون رزم هرگ  نیســت ب
ــى در  ـنو نبــ ـانش بشـــ ــدا از بیـــ  خــ

 
ــت  ــفقن آیــــ ـا ان اشــــ  یحملنهـــــ

)207-201 ششم، دفتر :1363 ،موالنا(    
یابـد؟ تکلیـف انسـان در    تواند بدون رنج، به گنجی همانند انسانیت دسـت   آیا انسان می

راه آن اسـتفاده از آزادي و   یگانـه ی از تعلقـات و رسـیدن بـه مقـام فناسـت کـه       یعالم رها
 کاربردن اختیار در مسیر آفرینش انسان است. هب

 
 یتیهو یب رنج و يآزاد 5,4

ی او براي زیستن بـدون  یقدرت درونی انسان و توانا ۀیالوم، نشان ۀردکردن خداوند در اندیش
به روایت شاعرانی چون هولدر لین و که خدا  در جهان بیانسان مدرن ت.  فروافتادن خداس

جایگـاه  نگـاه بـه   ایـن   ةنویسندگانی چون داستایوسکی که در آن هر کاري مجاز است، ثمر
حقیقـت ایـن    دهد. هویتی اوست که بیش از هرچیز او را رنج می سست انسان در عالم و بی

کنـد و   چه را باید بخواهد طلب نمـی  آن ،پندار غلط ۀدر سایاست که انسان در عصر حاضر 
ویـژه   کند. ما در لحظـات پرالتهـاب وجـود بـه     کم نمی ويکند باري را از  چه را طلب می آن

 شویم.   هاي دردناك است با حاق واقعیت آشنا می یملحظات اتخاذ تصم
دامنـه امکانهـایی را   هر تصمیم تصمیمی است در برابر یک تصمیم دیگر ... و هـر تصـمیم   

چه واقعاً انتخـاب   هاي آینده باز خواهند بود ... آدمی نهایتاً آن کند که براي تصمیم محدود می
کند، خودش است. انسان آزاد است و محکوم به آزادي است و تنها، بـدون دسـتاویزي    می

 ).Yalom. 1980: 221که عذرخواه او باشد (

کسـی کـه   تی انسان به نحو دیگر مطـرح شـده اسـت؛    هوی واالي موالنا بی ۀاما در اندیش
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، خـود را  مانـد  بـاقی نمـی  ش ی برایاست و آرامش ، رنجورتردید در جانش رخنه کرده ةدلهر
یابـد در شـهري    اي مـی  شناسـد. خویشـتن را بیگانـه    یابد که مسیرش را نمی اي می گمگشته

توانـد او را از ایـن    خداونـد مـی   فقطکه چیز ناآشناست  همه دوردست و غربتی بزرگ که با
   هویتی نجات دهد. گردآب بی
ــز ـاقض ک ـاى تنـ ـتم دل هـ ــت پشـ  شکس

 
ــر  ــرم ب ـا س ـا جانـ ــى بیـ ـال م ــت مـ  دس

ــر  ــو دســت زی ــى را ســرم ت  اســت راحت
 

 اسـت  آیتـى  بخشـى  شـکر  در تـو  دست 
 مـــدار بـــر مـــن ســـر از خـــود ســـایۀ 

 
ــى  ــرارم بـ ــى قـ ــرارم بـ ــى قـ ــرار بـ  قـ

)562-560 ششم، دفتر :1363 ،موالنا(    
 
 دنینرس از یناش رنج و يآزاد 6,4

؟ احتمـال  انتخابی درست باشدتواند  چقدر می یراه ۀنقش چیه بدون يآزادانتخاب از روي 
بسیار زیادي وجود دارد که امري را انتخاب کنیم ولی حقیقت چیـز دیگـري باشـد و مـا از     

ناتمام شناخت حق و سعادت در  ةو دلهر دنینرس از یناش رنجیابی سعادت بازبمانیم.  دست
افکند. بر فرض که توانستیم به حـق   این دنیاي پیچیده، آرامش وجود انسان را به مخاطره می

داشتن آن و حفاظت  م پس از آن رنجِ چگونگی نگهکنیدست یابیم و آن را براي خود احصا 
ام از  دسـت آورده  بـه  را چـه  . هر لحظه انسان در این فکر است مبـادا آن آورد می هجوماز آن 

اسـت. رسـیدن بـه امـور مـادي و       دادن دست از ترسدست بدهم و این همان رنج ناشی از 
نمایـد و رنـج برخاسـته از ایـن      کننده مـی  محدود پس از مدتی براي انسان تکراري و خسته

نامند. چه باید کـرد؟ جهـان را عـوض کنـیم؟      یم یزدگ دل و یخستگناحیه را رنج ناشی از 
کسـی را توصـیف    کـاخ فرانتس کافکـا در کتـاب    .)1383 ،یزمانیعل( ض کنیم؟خود را عو

کـار   هچـ «کند به ساکنین مرموز یک کاخ که قصد دارند به او بگویند که  کند که تالش می می
عمر قهرمان کتاب در ایـن تـالش   ». جایگاهش در جهان چیست دسترسی پیدا کند«و » کند

 مانـد  احساس حرمـان و نـاتوانی در او بـاقی مـی     شود و شود اما هرگز موفق نمی سپري می

 خودمـان  مسـئول تـرین مفهـوم،    و از طرفی ما به عمیـق  .)184-153 :1373 ا،(فرانتس کافک
ما مسـئول ایجـاد شـکل و معنـا هسـتیم،      ». مؤلف خودمان هستیم« ما سارتر ۀهستیم. به گفت

   .)Yalom, 2001: 137-138( تنها براي جهان درونی بلکه براي جهان بیرونی نیز مسئولیم نه
تنها اندکی از آن به وفق رضاي ما نیست بلکه بسیاري  کنیم که نه ما در جهانی زندگی می
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جا را فراگرفته است ما  ماست. درد و رنج و مرگ همه ۀخواست برخالف آن احوالاز امور و 
ه ایـن سـیالب را   که بتـوانیم را  گر هستیم بدون این هاي متفاوت نظاره ها را در قالب این ۀهم

آن داشته باشیم؟ از کدام مرجـع   درستیتغییر دهیم. حال چه چیزي را انتخاب کنیم که یقین 
پـس چگونـه بـدانیم بـه      ،کس نیست چیز و هیچ بپرسیم تا ما را از حیرت نجات دهد؟ هیچ

ایم؟ سالیان سال تـالش و مجاهـدت و روي    ایم یا در مسیر صحیح قرار گرفته مقصد رسیده
خود ایستادن و به عقل خود نازیدن در پایان عمر متوجه شویم معنا این نبوده که ما بـه  پاي 

چه معناي اصیل است  ایم معناي اصیل نیست و آن چه ما بدان دست یافته ایم، آن دنبالش بوده
گوي عمر  مایه؟ چه کسی پاسخ توان کرد در برابر اتالف عمر گران ایم. چه می ما بدان نرسیده

که آزادي خود داراي رنج است به همراه خود این رنج را نیز به  است؟ عالوه بر این فنا شده
هـا   بسیاري انسان تردید بی جا که خودانگیختگی هیچ قالب مشخصی ندارد همراه دارد. از آن

آنکه بپرسند بردن چنین باري چه ضـرورتی دارد و   دهند بی وار وظایفشان را انجام می مورچه
 دهند.   را ادامه میفرجام  تالش بی

کنـد کـه همـواره     موالنا نیز آزادي را عامل جدي نوسان اوج و سقوط انسان معرفی مـی 
اي  رنج نرسیدن را با خود به همراه دارد. بدان علت که نفس اماره نفسـی سـرکش و چهـره   

هـایش در امـان نیسـت. مـرد روزگـار       گـاه از وسـائس و دام   انسان هـیچ  داردیاغی از خود 
خو را به نحوي مهار کنـد کـه همیشـه خفتـه بمانـد و فکـر        که این حیوان درنده خواهد می

یافتن هستی همواره با نامرادي همراه اسـت. انسـان در هـر     برخاستن به سرش نیاورد. تحقق
 لحظه در حال اوج گرفتن و سقوط است. گاهی عقل غالب آید و گاهی نفس.

 شـــکار در آیـــد غالـــب گـــاهى عقـــل
 

ــر   یــار شــیخ باشــد کــه نفســت ســگ ب
ــس  ــت نف ـا اژدرهاس ــد بـ ــن و زور ص  ف

 
ـیخ روى  ــرد را او شــ ــده زمـ ــن دیـ  کـ

)2548-2547 :1363 ،(موالنا    
رسیدن یا نرسیدن  یبررس موالنارنج ناشی از نرسیدن براي انسان یک ستیز بزرگ است. 

 يهـا یبررسـ  در اگـر که  ؛ به طوريگذارد یم شخص خود دوش به را انسان به مقصد الهی
 تیسـنخ  و دارد منافـات  یالهـ  فطـرت  و تیماه با شدهساخته انسان که شد متوجه شیخو

   .کند يزیرهیپا نو از و کند بیتخر را بنا که است نیا فهیوظ است، نشده تیرعا هاآن انیم
ــه ــه رو اى گوشـ ـا را نامـ ــوان بگشــ  بخـ

 
 شـهان  خـورد  در هسـت  حـرفش  که بین 

ـاره را آن خــور در نباشــد گــر   کــن پـ
 

ــه  ــر نامـ ــویس دیگـ ـاره و نـ ــن چــ  کـ
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)1567-1565 چهارم، دفتر همان:(  

 خداوند وجود عدم رنج و يآزاد 7,4
» یـافتن بهشـت در زمـین   «تـوان در   اگزیستانسیالیسم بـراي آزدي بشـر را مـی    ۀتالش فلسف

ی عقـل از تحکمـات دینـی،    یجبـري آسـمان، رهـا    ةیعنی آزادي انسان از قیـد اراد  ؛دانست
ـ  ةداد. بـه عقیـد   زمین براي بهشتی که دین در آخرت وعـده مـی  بازگشت از آسمان به   الومی

آورنـد. بـدیهی اسـت     وجود می آفریینند و نیکی و بدي را به ها را می آدمیان هستند که ارزش
راهنمـا پـیش    بود اما چون باید بی تر می داشت کار آسان ی مییاگر بشر بیرون از خود راهنما

 .)Yalom. 1980: 317( ها بسیار دشوار است مبخش نیست. و تصمی رود وضعش راحت
توأمـان بـا   » وجود خداوند و آزادي انسـان «اما برخالف این اندیشه، موالنا معتقد است: 

داند که از یک  می» اختیار«امانت و بار الهی را  موالنادیگر موجب رنج انسان شده است.  یک
از «آن  ۀسوي دیگر با عشق که الزمکند و از  سو انسان را به محنت تردید و دودلی دچار می

 ،کـوب  گردانـد (زریـن   است وي را به تسلیم عاشقانه عاري از تردیـد بـاز مـی   » ییخود رها
معتقد است: انسان ازخودبیگانه قادر نیست وظیفه و تکلیف خود را بپـذیرد.   و ،)549 :1378

شده اسـت.  او از جوهر اصیل خویش که عبارت است از ساختن ماهیت انسانی خود، خلع 
شود و روش زندگی او روش زنـدگی انسـانی    انسان فاقد تحرك و ابداع، تبدیل به شیء می

انسان با آزادي که در اختیار دارد هر لحظه خطر وانهادنِ بار امانتی که به دوش  ؛نخواهد بود
 :1363 ،موالنـا (آور است  کند و این مسئله براي انسانِ خواهانِ تکامل رنج دارد، احساس می

 .)280 ،سوم دفتر ؛ و263 دوم، دفتر
، امـا  نیسـت آور  آور هست اما اضـطراب  د که زندان رنجکرتوان اشاره  در یک مقایسه می

اي هستید کـه   زیرا شما مسئول برگزیدن هر گزینه ؛آور آور است هم اضطراب آزادي هم رنج
اضطرابِ اختیـار   باشد. هراس و» خود انسان« ةشد چه واگذار خصوص آن هد بیکن انتخاب می

 کند. است که دل را خواهان جبري دلخواه می
 کیســت آن گنــدم کــه گفــتش آن از بعــد

 
ــت گفــت  ــى یتــیم از امان  اســت وصــى ب

ـال  ـام مـ ـیش امانــت اســت ایتـ  مــن پـ
 

ــه ز  ــد انکــ ـا پندارنــ ــوتمن را مـــ  مــ
ــت  ــن گف ــطرم م ــروح و مض ـال مج  حـ

 
ـان  ایـن  مـردار  هسـت    حـالل  مـن  بـر  زم

)529-527 ششم، دفتر :1363 ،موالنا(    

الهـی را   ةشـد  هراس و رنج موالنا از این ناحیه اسـت کـه انسـان نتوانـد قـانون تـدوین      
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 .)3905 سوم، دفتر همان:( کنددرستی اجرا  به
 الومی دگاهید از يآزاد رنج نیتسک يها راه. 5

 عقل به يآزاد سپردن 1,5
ـ  »ریزي کـنم  زندگی عقالنی را پیام باید  حال که از دین جدا شده«دارد  یالوم بیان می  ،الوم(ی

رسد راه متقنی پیشنهاد شده باشد؛ چراکه با توجه به اسـتعدادها   نظر نمی ). ولی به239 :1393
توانـد بـا انتخـاب خـود رنـج را از دل آزادي       ها کدام عقل می هاي متفاوت انسان و ظرفیت

؟ یا براي رسیدن به اهـداف  برهاند؟ آیا عقل خود را تابع عرف و مالکات عرف خواهد کرد
گـري اسـت یـا امـري دیگـر؟ یـا        مدت یا بلندمدت تالش خواهد کرد؟ مبنایش فایـده  کوتاه

کند؟ انسان جداشده از دین، از عقل چه  تجربیات خود را به عنوان مطلوبِ معقول معرفی می
اي من خواهم ضرورتاً چیزي است که بر چه من می خواهد؟ شاید با تردید بتوان گفت آن می

کند. اما اگر ندانم چه چیزي براي من  خوب است، یعنی یگانه چیزي که طبع مرا خرسند می
شـود   ام کسب نخواهم کرد؛ زیرا کشف مـی  چه خواسته خوب است رضایتی از رسیدن به آن

ام چیزي نبوده که سعادت من در گرو تحصیل آن باشد. پس بایـد در   چه به آن رسیده که آن
ي باشم؟ تحیر، شک و تردید بـاز دامـن انسـان را خواهـد گرفـت و      جوي چه چیزو جست

گرایی اخالقی باشد؟  گیر نهایی در کثرت تواند تصمیم آرامش را برهم خواهد زد. آیا عقل می
عقل به معناي خرد جمعی عاقالن، با این مقدمه که منطقاً محـال اسـت در پاسـخ بـه یـک      

پسـندند   چه عاقالن براي خـود مـی   هر آن خواسته دو حقیقت متضاد وجود داشته باشد پس
که  همان براي من نیز کارایی دارد و من باید همان را براي خویش انتخاب کنم. عالوه بر این

این پیشنهاد آشکارا نقض آزادي است و اسیر تصمیم عقال شدن است، عـاقالن نیـز شـقوق    
 متعـدد  شـقوق معرفی  ندارد وجود ترشیب حیصح شق کی یوقتکنند،  متعددي را معرفی می

حال اگر ما حقیقت را از جنس کارهاي هنـري بـدانیم کـه     ؟تواند داشته باشد چه معنایی می
 رنجکنیم درنتیجه  تر به چشم مالحظه می شدنی، تعدد را بیش اي ابداعی است نه کشف مسئله

 بیند. نمیشود. موالنا نیز این راه را راهنما و چراغی روشن  ورتر از همیشه می انسان شعله
ـام کــرد       عقــل جزئــی عقــل را بــد نـ

 
ــرد    ـام کـ ــی کــ ــرد را بـ ـا مـ ـام دنیــ  کــ

 این جهان یک فکرت اسـت از عقـل کـل    
 

ــل    ــورتها رسـ ــه دان و صـ ــل را شـ  عقـ
)978-977 دوم، دفتر :1388 ،موالنا(    

ــطفی    ـیش مص ــه پـ ــن ب ـان ک ــل قربـ  عق
 

 حســــبی اهللا گــــو کــــه اهللا ام کفــــی 
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)1408 چهارم، دفتر :1388 ،موالنا(   

 سپردن آزادي به نداي درونی 2,5
دهـد. فطـرت بـر     دادن به نداي درونی را پیشنهاد می ی از رنج آزادي، گوشییالوم براي رها

که بیاموزد یا کشف کند یا استنتاج کنـد یـا    آفریند نه این اساس خواست درونی چیزي را می
هـاي   آیـا تحقـق خواسـته   ریـزد.   چه در درون دارد به بیرون می محاسبه کند و یا بیندیشد. آن

 ی نجات دهد و رنج را از دوش انسان به کنـاري نهـد؟  یمعنا تواند زندگی را از بی درونی می
شمار آورد؛ چراکه نداي درونی در  هتواند راهی محکم ب این راه نیز نمی .)248 :1390 الوم،ی(

شود، توبه و  میها و امیدها  ، انفعاالت، ترسها، احساسات خطر تحت تاثیر قرار گرفتن شوق
 شدن از کاري خاص نشان از جایگاه لرزان نداي درون دارد. توجه به این نیز رنج را پشیمان

طبیعتـی واال و طبیعتـی پسـت کـه      ؛کند که طبیعت انسان داراي دوجنبه اسـت  دوچندان می
د؟ دهنـ  حال کدام یک از این دو طبیعت نـدا مـی   ،ندنآفرینی ک نقش هانداز توانند به هرکدام می

نداهاي درونی انسان برخاسته از کدام منبع است؟ آن زمان که انسان خود را از قیـد دیـن و   
تر همدم شد؛ چراکـه در ایـن دوران انسـان بـا      مذهب آزاد ساخت، هراس نیز با انسان بیش

رو است که انسان را وادار به واکـنش و عمـل در    هروب» احساس وظیفه«و » وجدان اخالقی«
اش سـقوط اسـت یـا اوج     کند که معلوم نیست آن عمل نتیجه اي زندگی میه پستی و بلندي

 نویسد: می يآزاد از زیگردر  فروم کیارگرفتن. 
 هکـرد  انتخاب خود يبرا انسان که است شده یظالم سلطان »یاخالق وجدان« دیآ یم نظر به 

 متعلـق  کنـد  یم فکر که ندک یم عمل به وادار ییآرزوها و مقاصد حسب به را انسان و است
ـ  احکام توانند یم آرزوها و مقاصد نیا که آن از خبر یب اوست خود به  باشـند  اجتمـاع  یبرون
  .)Fromm, 1941: 221( است ختهیآم خود با و برده خود باطن و درون به انسان که

گیـر و   ی سـخت یوجدان اخالقی و مراجع قدرت بیرونی هردو به یک اندازه در فرمانروا
گیرتر باشد؛ چراکـه   تواند سخت وجدان اخالقی از مراجع بیرونی هم میخشن هستند. حتی 

توانـد علیـه    فرد در این خیال است که احکام آن فرامین که خود داده و به همین علت نمـی 
 ند و از آن اطاعت نکند.کخودش شورش 

 
 ی)ی(قدرتگرا برداشتن از قدرت شخصی و تابع قدرت الهی شدن دست 3,5
آور نجـات پیـدا کنـد بایـد      ی و آزادي رنـج یکه از ایـن تنهـا   نسان براي آنمعتقد است ا لوتر
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فردي خود را نیز رها کند و از قدرت فردي خود دست بردارد و آن را انکـار   ةاراد ةباقیماند
در آن صورت است که از احساس پوچی و هیچی نجات پیدا خـواهی کـرد    .و محکوم کند

 کند: یالوم تکرار می .)Yalom, 1980: 225( و مورد الطاف خداوندي قرار خواهی گرفت
 گـران ید از شدنبزرگ يبرا ابد تا اال و یهست که يشو همان که است نیا شما فۀیوظ تنها 

 ).391: 1384 الوم،ی( کرد یخواه استفاده

کند تا خـود دسـت از آسـتین بیـرون کنـد و سـعادت        لذا یالوم اخالق و دین را رد می
اگـر  «کنـد:   طور کامل رد نمـی  هخویش را رقم زند. البته ناگفته نماند یالوم دین و اخالق را ب

شما معتقدید که باید از دین تا آن حد که زندگی ما را اخالقی کند، پیروي کنیم من با شـما  
ـ ( تر که دین ما را برده کنـد  م نه بیشعقیده هست هم گرایـان   مـا آرمـان  «) و 439 :1393 ،الومی
ی یکنیم. ما به توانا شده از سوي جامعه را رد می هاي اعمال اندیشی هستیم که محدودیت آزاد

 .)51 :1384 ،الومی( »خود در آفرینش ساختار اخالقی خاص خود ایمان داریم
 

 موالنا ۀدیشراه گریز از رنج آزادي در ان. 6

 یاله عشق 1,6
جـا   دانـد آن  راه درمان این رنج آزادي را عشق الهی و ورود به دنیاي عاشقان می یگانهموالنا 

هرچه او بگویـد و بخواهـد انسـان     ،خود است و نه خبري از تردید ۀکه نه خبري از خواست
 خواهد، جبر اختیاري کامل. می

ــظ ــرم لف ــق جب ــى را عش ـبر ب ــرد صـ  ک
 

ـبس  نیسـت  عاشـق  که آن و   کـرد  جبـر  ح
ـا  معیت این   نیسـت  جبـر  و اسـت  حـق  ب

 
ــه تجلــى ایــن  ــن اســت م ــر ای  نیســت اب

 
 

 )         1464 اول، دفتر :1363 ،موالنا( 
 مبدأ در شدن جذب شنهادیپموالنا براي نجات از رنج تحیر و تردیدهاي همراه با آزادي، 

دهد؛ چراکه افراد مجذوب، اختیاري از خود ندارند بلکه مجبـور محـض و کامـل     حق را می
کنـد   اند. موالنا خود در باطن تمنا می هستند که از دو شاخۀ اختیار و آزادي رهایی پیدا کرده

 کند؛ به این مرحله از رهایی دست پیدا کند و دیگران را به پیمودن این راه تشویق می
ــد ــن جه ــز ک ـا ک ــوى یــابى حــق مجـ  ن

 
ــى  ــود ب ــى و خ ـار ب ــه آن اختیـ ــوى گ  ش

ـان آن  ــل گهــ ــى تنبـ ـایز کنـ ــود جــ  بـ
 

 شـود  آن گـویى  چـه  آن و خـواهى  کانچه 
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 )3114-3105 پنجم، دفتر همان:(

   یاله ریتدب به زدنچنگ 2,6
کـه تـدبیر خـود را رهـا کنیـد و      این است در نجات از رنج آزادي دارد  موالنااي که  توصیه

 :تدبیر الهی بزنیدچنگ به 
ـیش  را خـود  تـدبیر  ایـن  افکن  دوسـت  پ

 
  اوســت تــدبیر از هــم تــدبیرت چــه گــر 

ـار  ــه دارد آن کـ ــق ک ـته ح ــت افراشـ  س
 

ــر  ــد آن آخ ــه روی ـته اول ک ــت کاشـ  س
 
 

 )1061-1060 دوم، دفتر همان:(
عالم است و اوسـت کـه    ةکار استدالل موالنا نیز بر این پایه استوار است که خداوند همه

داند بهترین فکر و تدبیر کدام است و وقتی منبع مـوثقی در اختیـار انسـان باشـد و از آن      می
وجه اضطراب و واهمـه   هیچ خود استفاده کند به ۀعمل اختیاري و آزادان ۀپشتوان مثابۀمنبع به 

تدبیر تمـام   ی یکیدر وجودش رخنه نخواهد کرد. عالوه بر این زمانی که مدت عمر و کارا
کند کـاري   زند و آن را از مدار فعل و عمل خارج می شد خداوند خود دست به نسخ آن می

 .)3860-3859 اول، دفتر همان:( که در اختیار انسان نیست
هاي  با وجود تمام مطالبی که موالنا در راستاي واگذاري تدبیر امور به خداوند و استدالل

ند این است که ک تري که براي خود و مخاطب عرضه می قويدارد، استدالل  پیرامون بیان می
توانـد دلیـل    ی مییتنها و همین مسئله به ،ماند اما تدبیر انسان خیر تدبیر و حکم الهی باقی می

نـد و وارد حـریم جبرآلـود الهـی و     کواضحی باشد که انسان تـدبیر و آزادي خـود را رهـا    
 سرسپردگی کامل الوهی شود.  

ــه ــد جملــ ــدبیر از افتادنــ ـار و تــ  کـــ
 

ــد  ـار مانـ ــم و کــ   کردگـــار  هـــاى حکـ
 )954 همان:(       

 

 ممدوح جبر رشیپذ 3,6
تواند به باالترین مرحله  داند که انسان با آن می در عین حالی که آزادي را نعمتی می موالنا

توانایی و ظرفیت خود برسد اما لشکر عقل و جهل در درون انسان در جنگـی مـدام و   
پایان درگیر هستند، طمع انسان که یکی از لشکریان جهل است مانع آن است که  نبردي بی
از جبـر ممـدوح و پـذیرش آن سـخن      موالناراحتی مسیر کمال را بپیماید. لذا  آزادي به

(همان: دفتر  شود گوید و از آزادي که نتیجۀ آن تخریب انسانیت انسان است دور می می
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  ).2732-2729ششم، 
 گیري جهینت. 7

شـود وجـود اختیـار و     چه باعث تکلیف و تعهـد در انسـان مـی    یالوم و موالنا آن ۀدر اندیش
تـوان   نند اما نمیک آزادي است. هرچند بسیاري از مردم آزادي را نعمتی براي خود قلمداد می

هـاي ناشـی از آن و خطـرات همـراه بـا آزادي را نادیـده        طرفه به قضاوت رفت و رنج یک
هاي متعهـد   محاسنی که دارد براي انسان ۀاین دو اندیشمند، آزادي با هم ۀانگاشت. در اندیش

دسـت گرفـت    . آن زمان که انسان آزادي خویش را بهبه همراه دارد هاي فراوانی و آگاه رنج
مسئولیت آفرینش خویش را نیز پذیرفته است و این آغازِ راهی طـوالنی و پـر پـیچ و خـم     

آور. انسان خود مسـئول آفـرینش خـویش     ولیت رنجآور است و مسئ است. آزادي مسئولیت
ترین کوتاهی و غفلت مساوي است با دورشدن از تعالی خویش و انسانیتش. اما  است و کم

خداونـد در   غیـاب و  حضـور  کنـد  در این بحث از یکدیگر جدا میرا چه یالوم و موالنا  آن
شـده اسـت و هـیچ جایگـاه      یالوم معتقد است انسان در این دنیا تنها و پرتـاب  ؛آزادي است

اش کـامالً   ممتازي در میان موجودات ندارد و بر اثر اتفـاق موجـود شـده اسـت و زنـدگی     
خـویش نـه قـانونی در اختیـار      ن. انسان براي ساختگیرد و پایان میشود  می جهانی اداره این
ی نیز وجود داشته باشـد حـق چنـین کـاري را     یحتی اگر خدا .ی وجود داردینه خداو  دارد

انسان نیز  ۀشود و درنتیجه آفرینش خودساخت که آزادي و اختیار انسان محدود میراچ ؛ندارد
یـک رنـج    ،خداوند و عدم قـانون خـود یـک نعمـت اسـت      هرچند عدم .افتد به تعویق می

 ،موالنا هم خدا وجـود دارد و هـم قـانون    ۀدر اندیش درمقابل، .شود پایان نیز محسوب می بی
. کـردن بـه ایـن قـانون اسـت      عمل ةشود نحو ا شدن آزادي انسان میز چه باعث رنج آن ولی

پایان تکلیـف الهـی کـه همانـا      تواند در جنگی بی که آیا انسان می جا این است مسئله در این
ـ آفرینش انسانیت است موفـق شـود.    بـراي تسـکین و    کـه  بـر ایـن باورنـد    موالنـا  و الومی

هـا در آن   یم. تفـاوت آن یاصـیل خـویش بـرآ   بردن این رنج باید در پی ساخت وجود  ازمیان
براي فرار از ایـن تـرس خـود را بـه منبـع و قـدرتی        کسهر که است که یالوم معتقد است

 درمقابـل،  ،ده اسـت کـر براي خود انتخـاب   وجودي غیراصیل رادرواقع ند کی متصل یماورا
هسـتی   أمبـد ی از این ترس و رنج بایـد خـود را بـه    یانسان براي رها که معتقد است موالنا

اسـت   سـبب ند واال اگر چنین نکند به وجودي غیراصیل چنگ زده است. به همین کمتصل 
آن تخریـب انسـانیت    ۀگوید و از آزادي که نتیجـ  که از جبر ممدوح و پذیرش آن سخن می
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 شود. انسان است دور می
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