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  انسان با اراده و رابطه وی با خدا
  

که در حقيقت اصل ماهيت وجود ما را می سازد، مانند يا روح خداوندی که در نهاد ما نهاده شده است خودی برين 
با کسب وجود مستقل که ما دارای خودی های غريزی و . تبحری است که تمام پوتانشيل ها يا نعمت ها در آن اس

اجتماعی می شويم، در واقع مانند جويباری می شويم، هر چند به بحر ارتباط داريم، ولی هر قدر که اين خودی های 
ودی وقتی که ما خ. ما چاق و فربه می شوند، اين جويبار را تنگ تر می سازند و ارتباط ما را با آن بحر قطع می کنند

 برين را در خود کشف می کنيم، و در حقيقت می خواهيم که تمام تالش مان را برای تقرب به آن به خرج  دهيم، در
 و همين است که نظر به حديث قدسی. واقع راه را برای ورود بحر در خود مان باز می کنيم

  
 . من گنج پنهانی بودم، برای آن که آشکار شوم عالميان را خلق کردم

  
  کو بود از علم و خوبی تا به سر    الم را سبو دان ای پسر کل ع

  کان نمی گنجد ز پری زير پوست    قطره يی از دجله خوبی اوست 
  خاک را تابان تر از افالک کرد    گنج مخفی بود ز پری چاک کرد
 خاک را سلطان اطلس پوش کرد    گنج مخفی بود ز پری جوش کرد

  
ريق ما آشکار می شود، صفات خودی برين را که می توان در چهار بخش وسيله يی می شويم که خودی برين از ط

خالصه کرد، از ما تراوش می کند، و در باور ها، معرفت ها، روابط و عملکرد های ) آگاهی، قدرت، عدل و احسان(
وه ها و  به زمين و ک١ انسان با خلقت خود بار مسؤوليت عظيمی را که به گفته قران .ما خود را آشکار می سازد

ليت چه است؟ اين مسؤوليت همان واين امانت يا مسؤ. آسمان ها از برداشتن آن عجز نشان دادند، به دوش گرفت
داشتن اختيار و اراده آزاد است، که در عين زمانی که مسؤوليتی است عظيم باعث افتخار انسان شده است، و همان 

ن خوانده است، و با لفظ کرمنا او را بر ساير موجودات برتری است که خداوند آدم را خليفه يا نماينده خود در زمي
  . بخشيده است

در حقيقت خلقت انسان نيز بخشی از خلقت تمام عالم است و به همان عين هدف که آشکار ساختن و متحقق ساختن 
 استثنا در در اين قسمت انسان کدام استثنايی نيست، ولی. ظرفيت های بی پايان خداوندی است صورت گرفته است

نحوه عمل آن است که اراده و قدرت انتخاب را دارد و هم چنان در داخل خود نيز نيرو های متضادی را می بيند که 
از يک طرف روح خداوندی که در او دميده است و تمام ). تا قدرت اراده معلوم شود(او را به هر طرف می کشانند 

ه است، او را به طرف وظيفه اصلی اش که کشف و انکشاف اين خودی ظرفيت های بالقوه را در اختيار او قرار داد
در وجودش بيداد می کند ) حيوانی و نباتی(ولی از طرف ديگر خواست های غريزی . برين اش است، فرا می خواند

ساير . و از جانب ديگر تمايالت برتری خواهی و شهرت طلبی اجتماعی اش او را به سوی ديگری می کشد
ز اين کشمکش کامًال بی غم و راحت هستند، و آن ها صرف به يک جانب روان اند، چون اراده و اختيار موجودات ا

موالنا درمثنوی اين کشمکش های انسان را در دو بخش خالصه کرده است در . ندارند و بنًا مسؤوليت هم  ندارند
 جانب ديگر حيوان را که تنها شهوت و حالی که در يک طرف خلقت فرشته گان را قرار داده که عقل محض اند و در

  :غريزه اند و انسان در بين قرار دار د که از هردو دارد و در کشمکش قرار گرفته است
  

  آن فرشته است او نداند جز سجود    يک گره را جمله عقل و علم و جود
  نور مطلق زنده از عشق خدا   نيست اندر عنصرش حرص و هوی 

  همچو حيوان از علف در فربهی     يک گروه ديگر از دانش تهی 
  از شقاوت غافل است و از شرف    او نبيند جز که اصطبل و علف 
  نيم او زا فرشته و نيمی ز خر     اين سوم هست آدمی زاد و بشر 

  نيم ديگر مايل عقلی بود     نيم خر خود مايل سفلی بود 
  وين بشر با دو مخالف درعذاب   آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب 

                                            
  ، سوره االحزاب، قران٧٢ ايت  ١
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ن انسان نسبت به ساير موجودات با داشتن قدرت انتخاب و اراده يا اختيار متفاووت است، بنًا می تواند در هر کدام چو

اگر . ولی وظيفه اصلی و هدف نهايی اش صرف در يکی از اين راه ها وجود دارد و بس. از اين راه ها پيش برود
غريزه حکم می کند به حکم آن عمل می کند، مانند حيوان انسان تنها به دنبال خودی غريزی اش می رود و هر آنچه 

می شود شايد برای بعضی ها همين حالت خوش آيند باشد زيرا در آن ظاهرًا غمی نيست، و هميشه خوشی و لذت 
بردن از زنده گی است، اما چون فطرت انسان به گونه يی است که خواست های ديگری هم در او وجود دارد، بنًا 

با زنده گی محض حيوانی قناعت کند و خوش باشد و لذت ببرد، به زودی در آن لذت الم و غمی را می يابد نمی تواند 
خواست ديگرش که شهرت طلبی اجتماعی اش است او را به کار های مهم تری فرا . و به ناچار از آن دوری جويد

 لذت ها و خوشی های مؤقتی، کوچک و می خواند، او را تشويق می کند تا خطر هايی را متقبل شود، از بعضی از
بايد . و نشان اجتماعی نهفته است در يابد حاضر خود بگذرد تا خوشی بزرگ تری را که در شهرت و افتخار و نام 

دل مردم را به دست آورد، باالی اجتماع حکم براند، مورد عشق و عالقه و احترام و حتی ترس و اطاعت مردم قرار 
يد ظاهرًا راه بهتری معلوم شود ولی در اين پله های زنده گی هم که هر قدر پيش تر می رود در اين راه هم شا. بگيرد

می يابد که گم شده يی ديگری دارد که هر قدر در اين راه پيش تر می رود آن را نمی بيند، و همان طور دلش بی 
آن آفريده شده است دارد و گاه گاهی ليتی را که به خاطر وچون فطرتًا انسان در خود احساس همان مسؤ. قرار است

اين همان ندا هايی خودی برين است که انسان را به سوی . به شکل مبهم يا واضح آن را در خود درک می کند
زمانی که انسان به اين ندا ها لبيک می گويد و خود را آماده می .  انسانيت و نماينده گی خدا در زمين فرا می خواند

خوشی و . اضح تر بشنود و به اساس آن خود را عيار بسازد ديگر در خودی برين داخل شده استسازد تا آن ها را و
سعادت واقعی را در اين جا می يابد، و می بيند که آن خواست های غريزی و يا شهرت طلبی به يک حد بسيار اقل 

قعی نمی گردند، چون مطابق به ضرور بوده اند، ولی افراط در آن ها هيچ گاهی موجب لذت يا مسرت و يا سعادت وا
  . اصل هدف و مأموريت پيدايش انسان نيستند، و بلکه او را از آن مسؤوليت و وظيفه اصلی اش دور می برند

) متحقق ساختن، انکشاف و باالفعل ساختن(وظيفه و مسؤوليت اصلی انسان همان است که در راه آشکار ساختن 
اين ظرفيت ها را قبًال . ق روح خداوند که در انسان دميده شده است بکوشدظرفيت های بی پايان خداوندی که از طري
توانايی و مهارت در  (قدرت) ٢، ..)علم، هدايت، دانش، معرفت ( آگاهی)١در چهار بخش خالصه کرديم که شامل 

 به اساس شناخت و ادای حقوق سايرين، پاداش و جزا ( عدل)٣؛ ..)خالقيت، اراده و تدبير، ابتکار و نو آوری 
مهربانی، رحمت، بخشش، عفو، عشق و  (احسان) ٤و ..) محاسبه دقيق عمل، وفا به عهد، راستی، و سپاس گذاری 

و برای آن که انسان بتواند توازن و هماهنگی دربين اين صفات يا . می شوند...) دوست داشتن، ايثار و صدقه و 
که در .  خداوند بايد نگه بدارد عبادت و نيايشکه عبارت ازظرفيت ها را تنظيم کند، تمام اين ها را به يک محور 

  .و اين ها پنج بنای انکشاف خودی را می سازند. مکتب انکشاف خودی اين رکن پنجم و محوری است
را آشکار می سازد در ) آگاهی، قدرت، عدل و احسان(به اين ترتيب زمانی که انسان می تواند اين ظرفيت های 

يش عمل کرده است، و موفقيتی را نصيب شده است، ولی موفقيت وی زمانی کامل می گردد که حقيقت به وظيفه خو
اين صفات يا ظرفيت ها را به اصل منشه و منبع آن نسبت بدهد، و به اصطالح از دستبرد و سؤاستفاده جلوگيری کند، 

يا در حقيقت همان .  جانب خداوند استکه آن به واسطه عبادت و ذکر خداوندی و اقرار به اين که تمام اين نعمت ها از
  .در اين جاست که ما معنی آيه ذيل را می دانيم. نعمت های خداوند است که به ما و از طريق ما آشکار می شوند

  النحل )٥٣! (خوانيد و هنگامى آه ناراحتى به شما رسد، فقط او را مى! آنچه از نعمتها داريد، همه از سوى خداست
 اقرار کنيم که اين صفات از آن منشه و سرچشمه اصلی که همان بحر بيکران است، آمده اند، آن ها از ما بايد بدانيم و

ما نيستند، عبادت و نيايش و ذکر خدا همين است که ما بايد اين حقيقت را منکر نشويم، و مغرور و متکبر نگرديم و 
ز و روزه نيست، بلکه هرگاهی که ما در خود عبادت و ذکر خدا تنها نما. تذکر بدهيم که اين ها همه از خداست

يا احسان را ديديم بايد آن را به خدا نسبت بدهيم و خدا را به بزرگی ياد کنيم و از  تظاهری از قدرت، آگاهی، عدل و
و کلمه الحمد هللا .  او سپاس گذار باشيم که سينه ما را گشوده است و صفات خود را از طريق ما آشکار کرده است

  :تنها نام خدا را مانند گدايان گرفتن ذکر نيست. بهترين اقرا است) ستايش ها خدای راستتمام (
  

  در ميان هردو فرقی هست نيک     کافر و مؤمن خدا گويند ليک 
  متقی گويد خدا از عين جان     آن گدا گويد خدا از بهر نان 

  پيش چشم او نه کم ماندی نه بيش    گر بدانستی گدا از گفت خويش
  همچو خر مصحف کشد از بهر کاه      گويد خدا آن نان خواه سالها

  ذره ذره گشته بودی قالبش    گر به دل در تافتی گفت لبش
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زيرا ما خواست ها و تمايالت شهرت طلبی و غريزی ما که در وجود ما تالش می کنند تا نتيجه هر تالشی را به 
ود غافل شويم، زيرا آن ها به حد اقل کفايت نمی کنند و ليت خوخودشان بگيرند، می خواهند ما از اين وظيفه و مسؤ

و اگر ما با تحقق بخشيدن به ظرفيت های آگاهی، قدرت، عدل و احسان  . هميشه به شکل افراطی بيشتر می خواهند
  :مغرور شديم و فکر کرديم که شايد ما چيزی هستيم در اين جا ما بايد اين آيه را متوجه باشيم

سپس هنگامى آه از جانب خود به او نعمتى ; خواند مى) براى حل مشكلش(ا زيانى رسد، ما را هنگامى آه انسان ر
است، اما ) آنها(ولى اين وسيله آزمايش ; »اند اين نعمت را بخاطر آاردانى خودم به من داده«: گويد دهيم، مى

  الزمر) ٤٩. (دانند بيشترشان نمى
ز گو می کند، و هنگامی که آن ها در اوج قدرت، آگاهی، عدل و يا احسان اين پيامی است که قران به تمام پيغمبران با

خود را می يابند، بايد خداوند را ياد کنند، و اين جاست که ما بايد به گفته قران اين نعمت های پروردگار را ياد کنيم و 
  .سپاسگذاری کنيم

  الضحی) ١١! (و نعمتهاى پروردگارت را بازگو آن
تو آدم بسيار خوبی استی، بسيار هوشيار استی ، بسيار عادل استی، : ماع  با تشويق  های چونبعضًا مردم يا اجت

آدم را گمراه می کنند، موالنا در مورد فرعون چنين می گويد و اين تشويق های . بسيار فهميده و دانسته استی و غيره
  :خلق را به اژدها تشبيه می کند

  
  د و از تحير های خلقاز سجو    گشت مستک آن گدای ژنده دلق

  وان قبول و سجده خلق اژدهاست    مال مار آمد که در وی زهر هاست
  

و همه ما و شما در مقابل مدح بسيار آسيب پذير هستيم، موالنا برای شرح اين مطلب می گويد که اگر کسی که شما را 
را بگويد، چقدر در  ول بدی شماهميشه مدح می کرد، و ظاهرًا باالی شما تأثيری نمی کرد، يک روز بر خالف معم

. دل تان احساس درد و غم می کنيد، هرچند می دانيد که آن شخص درست نگفته است، ولی با آن هم رنج می بريد
مدح و تشويق هم همچنان است، و شخصيت ما را از بين می برد اما چون شيرين و خوش آيند است به تأثير آن چندان 

  .توجه نمی کنيم
  

  روز ها سوزد دلت زان سوزها    و گويد بر مالمادحت گر هج
  کان طمع که داشت از توشد زيان    گرچه دانی کوز حرمان گفت آن

  در مديح اين حالتت هست آزمون    آن اثر می ماندت در اندرون 
  مايه کبر و خداع جان شود     آن اثر هم روز ها باقی بود 

  تاد قدح بد نمايد، زانکه تلخ اف    ليک ننمايد چو شيرينست مدح
  

. پس بايد متوجه اين مداح گری ها باشيم که خلقی را به گودال گمراهی انداخته است، و خداوند ما را از آن نگاه کند
بهترين راه جلوگيری از اين گمراهی همان عبادت و ذکر خداوند است که تمام نعمت ها و نيکی ها را بايد به وی 

   ٢.نسبت بدهيم
 زمانی که سليمان با لشکريانش از محلی می گذرند، موری از مورچه گان به ساير قران در جای ديگر می گويد

مورچه ها می گويد که زود به خانه هايتان باز گرديد که مبادا زير پای لشکريان سليمان نشويد، و سليمان که اين 
اصل ايه .  تو استحرف را می شنود تبسمی می کند و به طرف خدا رو می کند و می گويد که اين همه نعمت از

  :چنين است
حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها  )١٧( و حشر لسليمان جنوده من الجن و االنس و الطير فهم يوزعون 

فتبسم ضاحكا من قولها و قال رب اوزعني  )١٨(النمل ادخلوا مساآنكم ال يحطمنكم سليمان و جنوده و هم ال يشعرون 
  انعمت علي و على والدي و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلني برحمتك في عبادك الصالحينان اشكر نعمتك التي 

هم  آردند تا به آنقدر زياد بودند آه بايد توقف مى; لشكريان سليمان، از جن و انس و پرندگان، نزد او جمع شدند
هاى خود برويد  به النه «: تاى گف مورچه; تا به سرزمين مورچگان رسيدند) آنها حرآت آردند) (١٧! (ملحق شوند

سليمان از سخن او تبسمى آرد و خنديد و ) ١٨(» !فهمند تا سليمان و لشكرش شما را پايمال نكنند در حالى آه نمى

                                            
 به نظر من کلمه الحمد هللا يک جهان معنی دارد که هميشه به خصوص زمانی که يا خود ما يا کسی ديگری ما را متوجه قدرت، آگاهی، عدل  ٢

همه بگوييم که تمام ستايش ها يا احسان يا زيبايی و غيره نعمت ها يمان می کند، بايد اين کلمه را از صدق دل بيان بداريم، و به وضاحت به 
  . تنها سزاوار خداست
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اى به من الهام آن، و توفيق ده تا عمل  شكر نعمتهايى را آه بر من و پدر و مادرم ارزانى داشته! پروردگارا «: گفت
  النمل) ١٩(» !توست انجام دهم، و مرا برحمت خود در زمره بندگان صالحت وارد آنصالحى آه موجب رضاى 

دست به اعمالی می زنند که بر خالف مدح و ستايش، هجو ) گروهی از صوفيه که مالمتيه می گويند(بعضی از مردم 
ردم نه تنها آن ها را يعنی کار هايی می کنند و از خود شخصيت هايی می سازند که م. و مالمت مردم را بر انگيزد
در حالی که در دل به خدا ايمان دارند، در زبان کفر می گويند، در حالی که انسان های . مدح نکنند بلکه بد هم بگويند

پاکی اند، در ظاهر خود را شراب خوار و رند و قمار باز معرفی می دارند، در حالی که باطن پاکی دارند، اما 
 از خود نمايش بدهند و باالخره به هر واسطه يی می خواهند خودشان را در نزد مردم کوشش می کنند ظاهر کثيفی را

پست و حقير جلوه بدهند تا از شر اين مدح و ستايش و تشويق خلق رهيده باشند، زيرا آن ها دانسته اند که اين تشويق 
ين صوفی ها دانسته اند، و اشعار وی بعضی ها حافظ را از جمله ا.  ها انسان را می تواند به گودال گمراهی غرق کند

  . را به همين گونه تفسير می کنند
  

  ما که رنديم خرابات مغان ما را بس  قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند
  

ما نمی خواهيم که در تحليل و تفسير اين ها بپردازيم، و در حقيقت طريقه های مختلف صوفيه هم به مانند ساير 
يی از حقيقت را ديده بودند اما بخش های ديگری را نديده بودند، يعنی نمی توان آن ها را مکاتب و بخش ها قطعه ها

  :به گفته موالنا. کامًال رد کرد يا کامًال قبول کرد
  

  وانکه گويد جمله باطل او شقيست    آنکه گويد جمله حق اند احمقيست
  

زيرا بخش اصلی وظيفه ). يک پنجم آن را(ند، در حقيقت اين گروه بخشی از وظيفه يا مسؤوليت خود را درک کرده ا
است، و بعد از آشکار ) آگاهی، قدرت، عدل و احسان(انسان تحقق بخشيدن، انکشاف و آشکار ساختن آن ظرفيت های 

ساختن اين ظرفيت ها وظيفه ديگر وی اين است که آن ها را به اصل منشه آن ارتباط بدهد، و به نفع خودش دستبردی 
ند اين که شما کسی را در پروژه يی مسؤول مقرر می کنيد، و دو چيز از او توقع داريد، اول اين که تمام به مان. نزند

اهداف پروژه را تحقق ببخشد، و دوم اين که نه خودش دستبرد يا فسادی را به نفع شخصی خودش از امکانات پروژه 
يکی اين که مسؤول :  اين جا دو امکان ناکامی استدر. انجام بدهد و نه هم به کسی ديگری اجازه چنين کاری را بدهد

پروژه در تحقق اهداف پروژه خوب پيش می رود ولی از امکانات پروژه به نفع شخصی خودش استفاده می کند يا 
متقبل فساد می گردد مثًال در موتری که شما برايش برای تحقق اهداف پروژه داده ايد به ميله و ساعت تيری می رود 

مردم فخر می فروشد و با فخر آن را موتر شخصی خود و تمام پروژه و امکانات آن را مال شخصی خودش و باالی 
می داند و در هر جايی از شما که صاحب اصلی پروژه هستيد يا بد گويی می کند يا اصًال انکار می کند که اين پروژه 

يک نوع ناکامی شخص مذکور است، که اين . اصًال از کسی ديگری است و او صرف در آن کار مسؤوليت دارد
طبعًا هيچ مالکی خوش ندارد چنين مسؤولی را در پروژه يی مقرر کند و به زودی امکانات را از وی خواهد گرفت 

فرعون يک نمونه . (زيرا می داند که چنين شخصی هر قدر که امکانات بيشتر بيابد همان قدر خطر ناک تر خواهد شد
نوع دوم کسی است که مسؤوليت پروژه را رها کرده نه برای تحقق اهداف آن کار می ). ستاز چنين مسؤولين بوده ا

کند، و نه هم در فکر آن است، بلکه بر عکس آنچه شما هدف داشتيد عمل می کند، ولی درمقابل هميشه کوشش می 
نها تمام امکانات پروژه بلکه تمام کند که نام شما را ياد کند، در هر جايی با افتخار و بزرگی از شما ذکر می کند، نه ت

آن شکست و ريخت ها و خرابی هايی را که خودش انجام می دهد همه را به گردن شما می اندازد و خودش را کامًال 
البته ). گروهی از مردم به شمول مالمتيه مانند چنين مسؤولين پروژه استند. (انسان بی صالحيت و به قدرتی می داند

  .ن شخصی را برای مسؤوليت مقرر نخواهد کردکه هيچ مالکی چني
و برخالف اين دو نمونه شما مسؤول ديگری را در نظر بگيريد که تمام تالش خود را برای اهداف پروژه که گسترش 
و نشر و تحقق آگاهی، قدرت، عدل و احسان است به خرج می دهد، و هر گاهی که دستاوردی دارد و کسانی از او و 

ری می کنند، او تمام شکر و سپاس را به شما رجعت می دهد و با سپاسگذاری می گويد که او از پروژه اش تشک
و شما را به همه به اين طريق معرفی می (صرف مسؤوليت اجرايی دارد و اصل مالک پروژه کس ديگری است 

د و مسؤوليت آن ، و برعکس اگر خطايی يا مشکلی در امور پروژه رخ می دهد، آن را به خود منصوب می کن)کند
را به دوش گرفته و به زودی شما را از آن اطالع داده در پی بهبود و اصالح آن می رود، و يا اگر کسی ديگری هم 
اشتباهی را برايش خاطر نشان بسازد، بدون آن که آن را به شما نسبت بدهد و خود را بی گناه و بی خطا و بی اراده و 

انکشاف خودی می . ( خودش به دوش می گيرد و در پی اصالح می برايدبی صالحيت معرفی کند، مسؤوليت را
  ). خواهد چنين مسؤوليت پذيری را تقويت کند
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او به آغاز خلقت و اشتباهاتی که ابليس در سجده نکردن به آدم و آدم در . موالنا در مثنوی مثال ديگری را نقل می کند
می گويد شيطان به خداوند ج گفت که تو مرا گمراه . ه می کندسرپيچی کردن از امر پروردگار، انجام دادند اشار
اگر در کل ببينيم همه فعل حق است، ولی مسؤوليت پذيری آدم . کردی، اما آدم می گويد خدايا من بر خود ستم کردم

  .باعث می شود که بخشيده شود، و تکبر و اظهار بی گناهی ابليس باعث رد او شد
  

  کرد فعل خود نهان ديو دنی    ٣گفت شيطان که بما اغويتنی
  او زفعل حق نبد غافل چو ما       ٤گفت آدم که ظلمنا نفسنا

  
  ولی مصيبت چيست و از کجا می شود؟ 

  :در جايی ديگری قران می گويد که
  قل ان ضللت فانما اضل على نفسي و ان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب

و اگر هدايت يابم، به وسيله آنچه پروردگارم به من وحى ; شوم د گمراه مىاگر من گمراه شوم، از ناحيه خو«:  بگو
  سبا) ٥٠(» !او شنواى نزديك است ; يابم آند هدايت مى مى

يعنی ما در اين دنيا با کسب اين وجود و خودی دارای اراده يی می شويم که اگر آن را نه برای گشودن دروازه های 
نان و (مت خداوند، بلکه برای فربه ساختن خودی های غريزی و شهرت طلبی رحمت و سرازير شدن بحر بيکران نع

خداوند اصالح  هرچند که بسياری از اشتباهات مان را. به کار بگيريم در واقع برای خود مصيبت را آفريده ايم) نام
  :ن آيه را می دانيمو در اين جاست که معنی اي. می کند، و يک مقداری از آن بحر هميشه در اين جويبار وجود دارد

  الشوری) ٣٠! (آند ايد، و بسيارى را نيز عفو مى هر مصيبتى به شما رسد بخاطر اعمالى است آه انجام داده
کتابی که در آن تمام (عالمه اقبال در کتاب احيای فکر دينی در اسالم در مورد تقدير و ام الکتاب يا لوح محفوظ 

  .  دارد که بد نيست خالصه آن را در اين جا ذکر کنيمنظر بسيار خوبی) تقديرات عالم درج است
وی می گويد که انسان دارای اراده آزاد است و تصميم می گيرد که چه کاری را بکند و به کدام راه برود، ولی چون 
در دل خود به ظرفيت بيکران هستی ارتباط دارد که نزد خداوند است، هر تصميمی را که می گيرد، و به هر راهی 

 می رود در حقيقت يکی از آن ظرفيت های بالقوه را بالفعل ميسازد، و به اين ترتيب هر کاری که بکند، از علم و که
تقدير الهی خارج نيست، اما اين تقدير چنين نيست که ما فقط يک راه داشته باشيم و بس، وی مثالی را نقل می کند که 

ستاده است و راه هايی که در مقابل او باز است به تعداد بی راهروی را در نظر بگيريد که در دشت يا صحرايی اي
نهايت است، ولی راهرو نمی تواند که در عين لحظه بيشتر از دو راه را طی کند، يعنی هر راهی را که انتخاب کند، 

ن در عين زمان از امکانات بی نهايت صحرا خارج نيست، اما چنين نيست که فقط می توانست همي امکان دارد، و
. يک راه را طی کند و بس، بلکه می توانست کمی زاويه خودش را تغيير داده و راهی ديگری را در صحرا ايجاد کند

  . و امکان داشت اين راه به يک گودال منتهی می شد
موالنا نيز عبادت را صرف با داشتن اختيار و اراده با نمک و سود مند می خواند، و می گويد اگر می خواهی کسی 

امتحان کنی اول شمشير را به دستش بده او را از تمام قيد و بند ها آزاد کن، و بعدًا ببين که غازی می شود يا به را 
  .يک راهزن تبديل می گردد

  
  ورنه می گردد به نا خواه اين فلک      اختيار آمد عبادت رانمک 

  که اختيار آمد هنر وقت حساب     گردش او را نه اجر و نه عقاب 
  نيست آن تسبيح جبری مزد مند     م خود مسبح آمدند جمله عال

   ٥تا که غازی گردد او يا راه زن    تيغ در دستش نه از عجزش بکن 
  نيم زنبور عسل شد نيم مار     زانکه کرمنا شد آدم ز اختيار 

  
م آن ها خارج به اين ترتيب با وجودی که ما مصيبت ها را با اراده و تصميم خود برای خود خلق می کنيم، اما باز ه

از اين امکانات نا محدود نيستند، يعنی به شکل بالقوه وجود دارند و ما می توانستيم که با انتخاب دقيق تر راهی را 
  .انتخاب می کرديم که مصيبت در آن وجود نداشت

                                            
  )مأخذ از ايات قران( يعنی مرا اغوا کردی  ٣

  )مأخذ از ايات قران( يعنی من به خود ظلم روا داشتم  ٤

  . آزادی در جامعه از قبيل آزادی بيان، عقيده، فعاليت سياسی و غيره همه از همين قبيل اختيار اند ٥
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و خدا به ; آند و هر آس به خدا ايمان آورد، خداوند قلبش را هدايت مى! دهد مگر به اذن خدا هيچ مصيبتى رخ نمى
   التغابن١١هر چيز داناست 

ولی در عين زمان اين آيت ما را . اذن خدا در اين جا به معنی همان پوتانشيل بی کرانی است که در آن همه چيز است
متوجه می سازد که اگر دريچه قلب خود را به هدايت خداوندی بگشاييم در حقيقت آن هدايت تصميم و انتخاب ما را 

ايمان در اينجا درست باز کردن همان دريچه . دهد، و نتيجه آن همان نعمتی است که قبًال تذکر داديمشکل بهتری می 
و زمانی که به داد ما رسيد و ما تصميم درستی . قلب برای داخل شدن وحی و الهام خداوندی است، تا به داد ما برسد

گذاری کنيم، نه اين که به اراده و تصميم يا هوشياری و گرفتيم که در نتيجه نعمتی به ما رسيد باز هم بايد خدا را سپاس
  .  زرنگی خود مغرور شويم

به اين ترتيب با وجودی که خداوند ج تمام منشه خير و عدل و قدرت و آگاهی و احسان است، اما آنچه ما به نام شر 
ی فلسفه دين است، و نمی اين بخش يکی از مغلق ترين بحث ها. می شناسيم نيز خارج از آن ظرفيت بی پهنا نيست
اما در اين جا به طور خالصه در مورد شر نظرياتی که وجود . خواهيم که در مسايل بسيار دقيق فلسفی تماس کنيم

  : دارد مرور می کنيم
  :انواع شر

  ... يکی ساخته دست انسان مثًال قتل، دزدی، چور، کشتار دسته جمعی، ظلم: شر يا مصيبت عمومًا به دو نوع است
  .. وم آن مصيبت هايی که بشر در وقوع آن دخالت ندارد مانند زلزله، سيل، برف کوچ، هوريکان، سونامی، امراضد

البته در اين تقسيم بندی اکثرًا بعضی بحث های جانبی هم وجود دارد، مثًال عده يی استدالل می کنند که محيط طبيعی 
ود باالی وی تأثير گذاشته و باالخره از او يک انسان شرير و اجتماعی که انسان در آن تولد می شود و تربيه می ش

ه محيط و طبيعت يا ساير موضوعات است، ولی عده ديگری که به اراده می سازد، بنًا اين شر های انسانی هم نتيج
ازاد انسان معتقد اند برعکس نه تنها تمام اين شر ها را به انسان نسبت می دهند، بلکه يک عده از مصيبت های 

نسان به مثًال می گويند که سيل زمانی مصيبت می آفريند که ا. طبيعی را هم به عملکرد های انسان حمل می کنند
تخريب طبيعت می پردازد، زمين های طبيعی را به خاطر کشت و کار تخريب می کند، جنگالت و بته های وحشی 
را از بين می برد و زمين را برای تخريب توسط سيل آماده می سازد، يا نتيجه منفی ايکه کارخانه جات صنعتی در 

 داليل علمی يا تجربی بين عملکرد انسان و طبيعت ايجاد و حتی يک عده بدون اين که. گرم شدن زمين دارند و غيره
کنند، يک قانون يا علت اخالقی را ذکر می کنند، از جمله مثًال موالنا قحطی و خشکسالی را از باعث ندادن ذکات 

 و به هر ترتيب اين بحث بسيار مغلق است و تا حال بشر نتوانسته است که به تجربه.  توسط مسلمانان ذکر کرده است
يا به صورت علمی ارتباط بسياری از اين مصيبت ها را با عملکرد های انسان ارتباط بدهد، هرچند تعداد زيادی را 

نتيجه : ولی اين که اين ارتباط را بيشتر جنبه اخالقی بدهيم دو نتيجه يکی خوب و ديگری بد دارد. ارتباط داده اند
تر تکيه کنند زيرا می بينند که در اثر بد اخالقی آنان مصيبت های خوب آن اين است که مردم به خود و به اخالق بيش

بزرگی می تواند ايجاد شود، ولی نتيجه منفی آن اين است که در اين صورت مصيبت ها را در واقع توجيه می کند، 
نده گان کنند، مثًال اگر در جايی سيل يا زلزله يی آمد، شايد بعضی ها به عوض اين که کمک يا معاونتی برای باقی ما

که البته اين نوع تفکر و قضاوت هم اکثرًا .. خواهند گفت چون آن مردم انسان های خوبی نبودند خدا بااليشان قهر کرد
و بعضی ها حتی در بحث های شان در اين مورد عدل خداوندی را زير سؤال . دور از حقيقت و حتی انسانيت است

ی را که در زلزله يا ساير حوادث می ميرند نمی توان به اساس نظر ارتباط می برند مثًال کشته شدن کودکان بی گناه
اخالقی عملکرد های انسان حل کرد، ومی گويند که اگر در آن جا چندين شخص گناه کار وجود داشت و از باعث 

  آنان اين بال آمد، پس حال آن کودکان بی گناه چطور می شود؟
اين مورد ندارد، اما عارفان اسالمی ما به شمول موالنا نظر جالب ديگری آلبته فلسفه دين جواب قناعت بخشی در 

  . دارند که بهتر است آن را نيز مختصرًا ببينيم
  . اين بحث مربوط به موضوع عدل و احسان است

ه عدل در واقع کلمه ايی است که با حق يا حقوق پيوند دارد، و در بطن آن حق وجود دارد، زيرا اگر حقی وجود نداشت
مثًال اگر شما در مقابل کار کسی برايش مزدی اعطا می کنيد، و به اين ترتيب عدل می . باشد عدلی در کار نيست

و به همين ترتيب عدل جزايی . کنيد، درواقع حق آن کار گر را اعطا کرده اييد، يا آن کارگر در مقابل شما حقی داشت
 ريا يا به هر واسطه يی غصب کرده باشد، پايمال کرده زمانی مطرح است که کسی حق کسی ديگری را به زور يا

يعنی موضوع عدل با حق و تعهد پيوند نا گسستنی دارد، و در حقيقت حق يک طرف و تهعد طرف . باشد و غيره
  . ديگر برای شناخت آن حق و ادای ان در بطن عدل وجود دارند

آن .  مورد عدل خداوند در مقابل بنده گان مطرح می کنندال را درؤاما عارفان و متفکران اسالمی مانند موالنا اين س
ها استدالل می کنند که اکنون که ادعای بعضی حقوق را می کنيم، به هر ترتيب، ولی زمانی که اصًال ما وجود 
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چون ما وجود نداشتيم حقی هم نداشته ايم که برای بدست . نداشتيم چطور؟ زيرا هر حقی وا بسته به وجودی است
 ٦پس وجود ما در حقيقت خودش ناشی از احسانی. آن ادعايی داشته باشيم و زيرا عدلی هم در کار نبوده استآوردن 

يا به عباره ديگر . است که از طرف خدا صورت گرفته است، و احسان خداوند همه جا پيش قدم از عدل وی است
خداوند ج همان طوری که تصميم گرفته است . وجود ما و تمام عالم حقی نيست که ما در مقابل خداوند ج داشته باشيم

ما يا ساير موجودات را خلق کند، به همان گونه تصميم می گيرد آن هستی را دو باره از آنان بگيرد، چون در اين 
آنچه به نام حق حيات يا بعضی ديگر حقوق طبيعی . ميان حقی مطرح نيست، پس عدلی هم نيست که خدشه دار شود

ست که انسان ها باالی همديگر شان دارند، اين حقوقی نيست که ما باالی خدا داشته باشيم و از می گويند حقوقی ا
البته در ساير موضوعات مثٌال پاداش و جزای اعمال عدل خداوندی صدق می . گرفتن آن عدل خداوند  صدمه ببيند

  .ی مطرح نيستکند، اما در اين قسمت خاص ديگر زمينه يی برای عدل نيست، زيرا حقی يا تعهد
به اين ترتيب بنا بر اين نظريه انچه که شر است، در حقيقت به صورت مستقيم يا غير مستقيم وابسته به عمل کرد 

يد و کسی را می آولی اگر سيل می . اگر يک انسان کسی را می کشد، شر است و بايد قاتل مجازات شود. انسان است
يک حادثه طبيعی ( در واقع شری نيست که به کسی نسبت داده شود کشد، ديگر کسی مجازات شده نمی تواند، و آن

ولی اگر معلوم شود که سيل به خاطری آمده است که کسی زمين های باير را تخريب کرده بوده و گياه ها يا ). است
در اين جنگالت طبيعی را از بين برده و بنًا اين امر باعث شده است که سيل با اين شدت بيايد و شخصی را بکشد، 

. صورت شر است و آن شر مربوط می شود به تصميم آن شخص يا اشخاصی که به گفته قران در زمين فساد کرده اند
يا اگر ثابت شود که شخصی از وقوع سيل خبر داشت و می توانست با کمکی آن قربانی را نجات می داد اما سهل 

 حکومت می توانست با اتخاذ بعضی از تدابير جلو مرگ آن انگاری کرد، باز هم شر است، يا اگر ساير انسان ها مثًال
قربانی يا تخريبات ناشی از سيل را می گرفت اما سهل انگاری کردند، باز هم شر است ولی حادثه يی که در آن نتوان 

  . دست انسانی را يافت ديگر حادثه طبيعی است و نمی توان آن را شر يا عمل نا عادالنه از طرف خدا پنداشت
ر اين جا يک موضوع ديگر نيز روشن می شود که آنچه به نام شر يا مصيبت و حادثه طبيعی شناخته می شود، د

مثًال پنجاه سال قبل در خانواده های افغانستان اگر از هر ده طفل در يک . هميشه نسبی است و در حال تغيير است
ات می مردند، يک پديده طبيعی پنداشته می شد، زيرا در خانواده پنج آن به زودی بعد از تولد يا در سال اول يا دوم حي

ولی امروزه که می دانيم اکثر . ان زمان کدام ارتباطی بين دانش و عملکرد های خودشان و اين مرگ و مير نمی يافتند
ايه اين مرگ و مير يا از سبب تيتانوس نوزادان بوده است، يا در اثر ساير امراض کشنده دوره طفوليت که قابل وق

  . اند، ديگر اين مرگ و مير ها طبيعی نيست، يک مصيبت است و يک شر است که بايد در مورد آن اقدام کرد
شر يعنی دست داشتن انسان در مصيبت ها، زيرا انسان ها همه در مقابل همديگر حقی دارند و اگر اين حق غصب يا 

داوندج خصوصًا در قسمت هستی و وجود هيچ کسی پايمال می شود در حقيقت عدل از بين می رود، اما در مقابل خ
ادعای حقی کرده نمی تواند، و اگر مصيبت يا شری با عملکرد های انسان ارتباط پيدا کرده نتوانست، به صورت 
ساده يک حادثه طبيعی است که هيچ کسی در آن مقصر نيست، و شر هم گفته نمی توانيم، و هم کسی نمی تواندخدا را 

شايد باز سوالی پيدا شود که آن زلزله ها، و سيل  يا آفاتی را که قران .  در اين حادثه زير سوال ببرديا عدل خدا را
ذکر می کند که يک قوم مثًال قوم فرعون، قوم لوط و غيره را از بين می برد و قران آن را به عدل خداوندی نسبت 

  . می دهد، چگونه است
وادث اطالعات بسيار دقيق تاريخی نداريم، فقط چيزی که ما به آن استناد در جواب بايد گفت که ما از جزييات آن ح

ولی قران به صراحت اين حوادث را به نام انتقام ياد کرده است، و دقيقًا آن هايی را . کرده می توانيم همان قران است
دازه يی بوده است که کسانی که ظالم بوده اند مورد هدف قرار داده است، از آيات قرانی بر می آيد که دقت آن به ان

چون پسر نوح ع، يا زن لوط ع از بين می روند، چون انکار می ورزيدند، اما کسانی چون زن فرعون، موسی، 
تمام آيات قرانی در مورد آن . نوح، لوط ع و کسانی که ايمان آورده بودند و اهل صالح بودند نجات پيدا می کنند

  .ثًال در اين آيات توجه کنيدحوادث همين يک حقيقت را می گويد م
و مسرفان را ; خواستيم  نجات داديم آنها و هر آس را آه مى! اى را آه به آنان داده بوديم، وفا آرديم سپس وعده
  انبيا) ٩! (هالك نموديم

 و ريشه آسانى آه آيات ما را تكذيب; و آسانى را آه با او بودند، برحمت خود نجات بخشيديم) هود(سرانجام، او 
  االعراف) ٧٢! (آردند و ايمان نياوردند، قطع آرديم

به هر ترتيب نتيجه از اين بحث چنين است که شر در حقيقت وابسته به عمل کرد انسان است، يا به صورت مستقيم يا 
  . و اگر دست انسان در آن دخلی نداشت حکم شر را به آن کرده نمی توانيم. غير مستقيم

                                            
  . ضافی است که به کسی می دهيد، بدون اين که باالی شما حقی داشته باشد يا شما وادار به پرداخت آن باشيد احسان آن امتياز ا ٦
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  ی کند؟انسان چگونه شر را ايجاد م
يعنی هيچ کسی شر را به خاطر . اوًال بايد تذکر داد که شر به ذات خودش عمومًا نه مطلوب کسی است و نه هم مقبول

پس . اين که شر است، مرتکب نمی شود و هم اگر حادثه يا عملی شر باشد کسی خوش ندارد که ان را مرتکب شود
و از . ت ناشی از اشتباه، نا آگاهی، سؤ فهم و غيره مسايل استاين همه شری که در دنيا به وقوع می پيوندد در حقيق

يعنی متوجه اشتباه (همين جهت خداوند ج به خود اين حق را محفوظ کرده است که هر کسی را که از گناهی توبه کند 
  . ببخشد) خود شود و تهعد کند که دوباره مرتکب آن اشتباه نمی شود

 پيوندد، يکی زمانی که تمام هدف و انگيزه فعاليت انسان راخودی غريزی يا شر يا مصيبت به دو گونه به وقوع می
خودی شهرت طلبانه وی تشکيل بدهد، که در اين صورت هميشه اين خواست ها به طرف افراط رفته و در مقابل 

حل آن که راه . ديگران قرار گرفته و رقابت يا کشمکش در خواست ها ايجاد می گردد و باعث بروز شر می گردد
از نظر انکشاف خودی وظيفه و . ليت اصلی شان و شنيدن ندا های خودی برين استوتوجه انسان ها به وظيفه يا مسؤ

آگاهی، قدرت، عدل و (مسؤوليت انسان همانا تحقق بخشيدن، آشکار ساختن يا انکشاف ظرفيت های خودی برين 
شد که اين صفات هر کدام آن هدف است و بايد به شکل ولی درنظر با. است که توأم با عبادت و نيايش باشد) احسان

مدغم و يکجايی انکشاف نمايند يا به عباره ديگر هيچکدام آن نبايد به خاطر ديگری قربانی شود، و اگر يکی افراط 
می کند و ديگری را نهی می کند، همين است که اشتباه رخ می دهد و باعث بروز شر می شود که اين نوع دوم شر 

مثًال اگر شما به کسی احسان می کنيد و در ضمن با اين احسان خود او را تحقير می کنيد، يا مانع آن می شويد . است
که به آگاهی خود بيافزايد يا چنان می نماييد که اين احسان از شما بوده است و او بايد مديون شما باشد نه مديون خدا، 

 و آگاهی کسب می کنيد که در اثر آن ايمان شما تضعيف می يابد يا اگر شما دانش. در حقيقت شما اشتباه می کنيد
و به همين . يا با اين آگاهی شما حقی را تلف می کنيد باز هم اشتباه بوده است) ايمان و يقين از جمله قدرت است(

رت ترتيب هر زمانی که يکی از اين ظرفيت ها به قيمت از بين رفتن ديگرش عرض وجود می کند، يک اشتباه صو
بايد تمام اين ظرفيت ها در يک فرد به شکل مدغم انکشاف . می گيرد که می تواند باعث شر يا بدی يا مصيبت گردد

کند، و هم چنان در يک جامعه به شکل هماهنگ رشد کنند تا يکی باعث انکشاف ديگری شود نه اين که يکی باعث 
در غير آن هميشه ما مرتکب اشتباه می شويم و . به اين صورت شر را می توان جلوگيری نمود. نهی ديگرش شود

  .ليت اصالح آن را نيز به عهده بگيريمواين اشتباه توسط اراده و انتخاب ما صورت گرفته است و بايد مسؤ
  :ليت پذيری ما تأکيد می کند، معنی شده می تواندوو در اين جاست که اين آيت در حالی که به مسؤ

  الشوری) ٣٠! (آند ايد، و بسيارى را نيز عفو مى اعمالى است آه انجام دادههر مصيبتى به شما رسد بخاطر 
را تحقق ببخشد اما در اخير باز هم ) آگاهی، قدرت، عدل و احسان(اين که کسی تمام اين چهار ظرفيت خودی برين 

است، نا سپاسی ادعای مالکيت آن ها را به خودش بنمايد، باز هم اشتباه است، شر است، منکر شدن است، کفران 
  . است و کفر است

پس بر انسان است که با وجودی که همه اين ظرفيت ها را انکشاف می دهد، کريدت اصلی را به خداوند ج رجعت 
و اگر اين حق مرعات ) حقی است که خدا باالی ما دارد(بدهد، البته اين نه تنها وظيفه اخالقی ماست، بلکه حق است 

  .  مصيبت که تشريح شد به وجود خواهد امدنشود همان شر و بد بختی و
و الذي خلق االزواج آلها و جعل لكم من )١١(و الذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا آذلك تخرجون 

لتستووا على ظهوره ثم تذآروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه و تقولوا سبحان الذي سخر )١٢(الفلك و االنعام ما ترآبون 
  و انا الى ربنا لمنقلبون)١٣(هذا و ما آنا له مقرنين لنا 

در (همين گونه ; همان آسى آه از آسمان آبى فرستاد بمقدار معين، و بوسيله آن سرزمين مرده را حيات بخشيديم
و همان آسى آه همه زوجها را آفريد، وبراى شما از آشتيها و ) ١١! (سازند شما را خارج مى) قيامت از قبرها

سپس هنگامى آه ; تا بر پشت آنها بخوبى قرار گيريد) ١٢(شويد،  يان مرآبهايى قرارداد آه بر آن سوار مىچهارپا
پاك و منزه است آسى آه اين را مسخر ما  «: بر آنها سوار شديد، نعمت پروردگارتان را متذآر شويد و بگوييد

   الزخرف١٤ (»!گرديم گارمان بازمىو ما به سوى پرورد; ساخت، وگرنه ما توانايى تسخير آن را نداشتيم
و اگر اين کريديت را به خداوند ج رجعت می دهيم نه تنها از ما چيزی کاسته نمی شود، زيرا خداوند ج در مقابل ما و 
در خارج از ما در رقابت با ما نيست، بلکه در قلب و در دل ماست و در حقيقت ما برای خود دريچه رحمت و نعمت  

موالنا در مثنوی اين معنی را در قصه يی که شير و گرگ و روباه به شکار رفته بودند و يک . اييمبيشتری را می گش
گاو يک گوسفند و يک مرغ را شکار کردند و باالخره شکار را تقسيم می کردند و گرگ مسؤوليت تقسيم را به دوش 

ا، اما شير با اين تقسيم بندی خوش نشده گرفته و  گاو را به شير داد و گوسفند را به خودش گرفت و مرغ را به روب
بلکه سر گرگ را از تنش جدا می کند، بعدًا به روبا می گويد که تو تقسيم کن، انگاه روباه همه را به شير می دهد که 

، بعدًا شير )از کندن کله گرگ می آموزد(يکی را صبح، و ديگرش را چاشت و ديگرش را هم شب نوش جان  کند 
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 در اين قصه موالنا شير را به خودی برين تشبيه می کند و چنين به زيبايی ٧مه را به او می بخشد،خوش می شود و ه
  :بيان می کند

  
  ملک ملک اوست ملک او را دهيد    جمله ما و من به پيش او نهيد
  شير و صيد شير خود آن شماست    چون فقير آييد اندر راه راست

  
عضی ديگر از صوفيان بهترين رابطه را بين انسان و خدا عشق می و اين تنها به جهت ترس نيست، موالنا و ب

خوانند، و او می گويد که وقتی شما به معشوقی عشق می ورزيد، د ر حقيقت اين عشق شما يکطرفه نيست، بلکه او 
  .هم در مقابل شما را با مهر و عشق می نوازد

  
  که هستاندر ان دل دوستی می دان   چون در اين دل برق مهر دوست جست

  هست حق را بی گمانی مهر تو     در دل تو مهر حق چون شد دوتو 
  

  : خالصه نتيجه گيری اخالقی از اين بحث
به اين ترتيب نتيجه گيری کرده می توانيم که هر آنچه از نعمت ها به ما رسيده و می رسد، در حقيقت تظاهری از 

در اين ميان نقشی که ما . برين بر ما جاری می شودقدرت، آگاهی، عدل و احسان خداوند است که از طريق خودی 
داريم همين است که دريچه قلب خود را به روی اين نسيم نعمت گشوده ايم، ولی ادعای مالکيت اصلی آن را نبايد 

باز بکنيم و اخالقًا وظيفه ما است که آن را از خداوند ج بدانيم و با ذکر اين نعمت ها که از خداوند است اين دريچه را 
  .نگه بداريم

اين آيات را که به محمد ص در قران در بسياری جا ها به پيغمبران اين امر ياد آوری شده است، و از جمله می توان 
  :خطاب است ذکر نمود

و لسوف يعطيك ربك )٤(و لآلخرة خير لك من االولى )٣(ما ودعك ربك و ما قلى )٢(و الليل اذا سجى )١(و الضحى 
و اما )٩(فاما اليتيم فال تقهر )٨(و وجدك عائال فاغنى )٧(و وجدك ضاال فهدى )٦(دك يتيما فآوى ا لم يج)٥(فترضى 

  )١١(و اما بنعمة ربك فحدث )١٠(السائل فال تنهر 
و ) ٦! (آيا او تو را يتيم نيافت و پناه داد؟) ٥! (و بزودى پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد آرد آه خشنود شوى

حال آه چنين است يتيم را تحقير مكن، ) ٨(نياز نمود،  و تو را فقير يافت و بى) ٧( و هدايت آرد، تو را گمشده يافت
  الضحی) ١١! (و نعمتهاى پروردگارت را بازگو آن) ١٠(آننده را از خود مران،  و سؤال) ٩(

  :ويا اين آيات ديگر را که به وضاحت  محمد ص را خطاب قرار می دهد
فان مع العسر يسرا )٤(و رفعنا لك ذآرك )٣(الذي انقض ظهرك )٢(و وضعنا عنك وزرك )١(ا لم نشرح لك صدرك 

  )٨(و الى ربك فارغب )٧(فاذا فرغت فانصب )٦(ان مع العسر يسرا )٥(
همان بارى آه سخت بر پشت تو ) ٢! (و بار سنگين تو را از تو برنداشتيم؟) ١(آيا ما سينه تو را گشاده نساختيم، 

مسلما با سختى آسانى )  ٥! (به يقين با  سختى آسانى است) ٤! (و آوازه تو را بلند ساختيم) ٣(! آرد سنگينى مى
و به سوى پروردگارت توجه ) ٧(شوى به مهم ديگرى پرداز،  پس هنگامى آه از آار مهمى فارغ مى) ٦(است، 

  الشرح) ٨! (آن
 آمده اند و سينه آنحضرت ص را جراحی کرده و گشودن سينه را مفسران ما به اين تفسير کرده اند که گويا ماليکه

  . پاره کرده اند و در داخل آن نام خداوند ج را نوشته اند
  

  بی نياز از نقش گرداند ترا     معنی آن باشد که بستاند ترا 
  مرد را بر نقش عاشق تر کند    معنی آن نبود که کور و کر کند 

  
به . ، و درحقيقت با اين قصه ها از علويت و اهميت قران می کاهندمن فکر نمی کنم منظور از آيه فوق اين قصه باشد

  . ٨نظر من گشودن سينه در اين جا فقط اين را معنی می دهد که تو توانستی در قلب و يا در سينه خود خدا را بيابی

                                            
 ظاهرًا اين قصه ها در بين مردم موجود بوده است و موالنا خود چندان قصه ساز نبوده و بلکه تعبيرات عرفانی خود را با ذکر اين قصه ها  ٧

ين شيوه را از قران تقليد می کند، زيرا قران نيز تمام قصه های موجود را به همين شکل مورد استفاده قرار به شيرينی بيان می کند، و او ا
  .داده است
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  من نگنجم هيچ در باال و پست    گفت پيغامبر که حق فرموده است

  گنجم اين يقين دان ای عزيزمن ن    در زمين و آسمان و عرش نيز 
  گر مرا جويی در آن دلها طلب    در دل مؤمن بگنجم ای عجب 

  
به عباره ديگر هر نعمتی که به ما می رسد، بايد آن را از خداوند بدانيم و سپاسگذاری وی را کنيم، ولی اگر مصيبتی 

و در يابيم . وابط خودمان جستجو کنيممی رسد، بايد علت آن را در خود، در باور ها، در معرفت، در عملکرد ها و ر
. که چه کاری از ما به خطا رفته است، يا در کجا نادانی از ما سرزده است، و چگونه بايد خود را اصالح کنيم

متأسفانه بسياری مردم برعکس عمل می کنند، گاهی که نعمتی برايشان می رسد، آن را به علم و ) مسؤوليت پذيری(
کنند، ولی زمانی که مصيبتی رخ می دهد، آن را از خدا می دانند و خود را مقصر نمی زرنگی خودشان حمل می 

شايد اين گونه زنده گی کردن آسان می نمايد، ولی چنانی که قران در آيات فوق می گويد آسانی اصلی در سختی . بينند
   .اين گونه آسان طلبی در حقيقت تنبلی، حق ناشناسی و غفلت را نشان می دهد. است

عده يی هم شايد فکر می کنند که خداوند بنده گان مصيبت زده و در حالت مصيبت خود را دوست دارد، ولی بنده 
ديشب در فکر من اين سؤال می پيچيد که چگونه ممکن . گانی را که نعمت برايشان اعطا کرده است دوست ندارد

ولی ) فکر ساديستی(د که در مصيبت ببيند است که خداوندی که بنده گان خودش را دوست دارد خوش داشته باش
حقيقت اين است که خداوند ج بنده گان خودش را در نعمت و آسايش دوست دارد، ولی مادامی که بنده گان خداوند را 
فراموش می کنند و اين نعمت ها را صرف از خود و نتيجه زرنگی خودشان می دانند، در حقيقت به خودی خود و به 

و از طرف ديگراحکامی که خداوند ج ما را به آن امر کرده است اکثرًا در . به مصيبت می اندازنددست خود خود را 
فکر . حالتی است که ما از اين مصيبت های مانند فقر، و مرض، گرسنه گی و فاقه گی، و جنگ و غيره به دور باشيم

انی است که نعمت خداوندی برای شان کنيد، ذکات، حج، روزه، صدقه، آزاد ساختن برده گان و غيره همه برای کس
رسيده است، و از جانب ديگر ما در هر نماز دعا می کنيم که خداوندا ما را به راه آنانی هدايت کن که آن ها را نعمت 

 و می دانيم که آنانی که برايشان نعمت داده است پيغمبران و ساير دوستان خداوند بوده اند که زنده گی آبرو ٩داده يی
  . اشته اندمندی د

قرار دارند، استثنا هايی را قايل شده است که بايد ) مثًال فقر و فاقه گی شديد(حتی برای کسانی که در حالت مصيبت 
  .مثًال حرام خوردن را برايشان به صورت مؤقتی حالل کرده است. خود را از اين مصيبت نجات بدهند

 که مانند چراغ های سرخی اند  که با روشن شدن شان ما را در واقع تنها اهميتی که اين مصيبت ها دارند اين است
اين نظری که مؤمنين در اين دنيا در زندان اند، و متوجه خود مان می سازند که بايد در خود تغيير و اصالحی را 

 بکشند بايد رنج. ها هيچ نوع خوبی ندارند که ما در پی آن باشيمو در غير آن به خودی خود اين مصيبت . ايجاد کنيم
تا در آن دنيا راحت بيابند، نظری است که کامال مخالف عقل سليم و رهنمايی های قران و شايد از دين مسيحت داخل 

برای اين که با اين مصيبت ها مجادله شود و از بين برده شوند، بايد دريچه قلب خود را باز کنيم تا . اسالم شده باشد
 ارتباطات و عملکرد های ما تظاهر کند، و اين صفات آگاهی، قدرت، خودی برين از طريق باور ها، معرفت ها،
   .عدل و احسان جز اصلی شخصيت ما شوند

  
   و اثباتست و هردو مثبتست١٠نفی    مارميت اذ رميت از نسبتست 

  تو نه افکندی که قوت حق نمود     آن تو آفکندی که در دست تو بود 
  نفی و اثباتش رواستزين دو نسبت    مشت مشت تست و افکندن زماست 

  
به اين ترتيب انکشاف خودی دارای پنج بنای اساسی می شود که عبارت از همان آگاهی، قدرت، عدل، احسان و 
عبادت و نيايش است که در فرد به شکل مدغم و در جامعه به شکل هماهنگ بايد انکشاف نمايند و انسان با پذيرش 

و اين پنج بنا را در چهار بخش . ن ظرفيت ها را به عهده خود گرفته استمسؤليت در حقيقت اراده و توانايی تحقق اي
                                                                                                                                        

 من اين را از روی تجربه شخصی خودم دريافتم يعنی زمانی که خدا را در دل خود می يابم و آن لحظه اوج خوشی و زنده گی من است،  ٨
 من فراخ شده است، مانند يک جسم شفاف ويا يک خاليگاه شده است که از طريق آن نور خداوندی بر من متوجه می شوم که قلب يا سينه

  . ميايد، بعد از اين تجربه من معنی اين گشودن سينه را فهميدم

  )فاتحه( در سوره الحمد اهللا  ٩

   در خواندن نف  ١٠



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ١١از  ١١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

به صورت مفصل هم در فرد و هم در جامعه ) در باور ها، در معرفت، در ارتباطات، و در عملکرد ها ( از خودی 
 و هم برای بحث ميکنيم و خواهيم ديد که انکشاف خودی به اين ترتيب می تواند يک مبنای فکری واضح هم برای فرد

  . جامعه ايجاد کند
   

  پايان
  

  :  انکشاف خودی تارنما يا ويب سايت
aspx.default/net.selfdev://http  
  net.hamid@selfdev.bashirahmad: ايميل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


