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ِِ:قضاِآمدن ِ

 خواب ه  ب   دانش  شود  ،آید  قضا  چون

 ؟ ستا  نادر  کی   تعبیه  این   قضا  از
 

 آفتاب   بگیرد  گردد،  سیه  مه 

است   را  قضا  کاو  دان!   قضا   از  منکر 
 

 ( ۱۲۲8تا بیت  ۱۲۲۹، دفتر اول، از بیت مثنوی معنوی)

*ِ****ِ

ِشناسیم:اگرِقضاِبیاید،ِدوستِوِدشمنِراِازِهمِبازنمِی

 پوست   غیر  نبینی  ،آید  قضا  چون
 

 دوست  ز   بازنشناسی  را  دشمنان 
 

 ( ۱۱۹4 تی دفتر اول، ب ،یمعنو  یمثنو)

*ِ****ِ

ِدهد:ِِشودِوِعقلِماِنیرویِتشخیصِخودِراِازِدستِمِیاگرِقضاِبیاید،ِچشمِماِبستهِمِی

 بصر    فروپوشد  ، آید  قضا   چون

 دخورَمی   را   خود   ،بگذشت  قضا  ونچ
 

 سر  ز  را   پا  ما   عقلِ  نداند   ات 

 دردمی   گریبان  ریدهبدْ  پرده
 

 (۲44۱و  ۲440 یهاتی دفتر اول، ب ،یمعنو  یمثنو)

*ِ****ِ

خواهدِکهِِموالناِقضاِقابلِتغییرِاست،ِبهِهمینِخاطرِموالنا،ِازِزبانِآدم،ِازِخداِمِیازِنظرِِ

ِقضایِبدِراِازِاوِدورِکند:

ک  چشمِ بلیسی  بر  شَاآدم   ستا  قیو 

خودگُخویش  آمد  و  کرد   زین بینی 

غیرت   برزد  صَفی! بانگ  کای   حق 

کند گر  بازگونه  را   پوستین 

حقارت  بنْ  ، از  زیافت   گریست وز 

کارِ بر  زد   عین لَ  ابلیسِ  خنده 

نمی  استو  ز   خفی   رارِدانی 

بُ از  و  بیخ  از  را  برکَکوه   د نَن 
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دَ   ۀپرد آن  آدم  بردَصد   درَم 

نظر :  آدمگفت   زین  کردم   توبه 

غِیَ اهْیثِغِتَسْمُالْ  یاثَا   !ا نَدِین 

 ! مرَکَالْبِ  تَ یْدَهَ  باًلْقَ  غْزِالتُ

جانِ  از  س  بگذران   ! ضاقَالْ  وءما 
 

بلیسِ آورد  صد   .نومسلمان 

ننْ گستاخ  چنین  دگراین   دیشم 

افْ  نی غِالْ  وَ  ومِلُعُالْبِ  ارَ َختِال 

خَ ذِ الَّ  وءَ السُّ  فِرِاصْوَ  !م لَقَالْ  طَّی 

اِبُوامَ ز  را  ما   ! ا رض  خوانِر 
 

 ( 3۹0۱ تیتا ب 38۹3 تی دفتر اول، از ب ،یمعنو  یمثنو)

*ِ****ِ

 موالناِدرِغزلِزیرِهمِازِبرگشتن ِقضاِسخنِگفتهِاست:ِِِ

خلقان خون  قصد  ز   برخیز 

بگردد  تو  ز  قضا  گاه   آن 
 

فرونیاید   تو  سر  بر   تا 

نیاید  دلت  در  وسوسه   کآن 
 

 (8۲0، چاپ هرمس، غزل 7۱7، چاپ فروزانفر، غزل شمس اتیکل)

*ِ****ِ

 تواندِباِمیِقضاهاِراِبگرداندِ:ساقیِمِی

می   ساقی  بگردانبیا  را   ما 

بگردد  باال  از  که  خواهی   قضا 
 

بگردانآبد  را  قضاها  این  می   ن 

بگردان  پاکِ  شرابِ را   باال 
 

 ( ۱668، چاپ هرمس، غزل ۱۹۱۲، چاپ فروزانفر، غزل شمس اتیکل)

*ِ****ِ

ِازِنظرِموالناِقضاِدارایِاحوالِوِاحکامِگوناگونیِاست:

گونه  را  قضا                هاستصریف تَگون  این 

بداند فَ  ،هم  دل  نداند   ش             نَهم 
 

مَ  لُ عَفْیَ»بندش    چشمْ  یَاللَّه   ست «  شاا 

بهرِ گردد  مُ  موم  آهنش آن   هر 
 

 (۲76۱و  ۲760 یهاتیدفتر ششم، ب ،یمعنو  یمثنو)



4 
 

*ِ****ِ

تلقیِِ طبقِ گویاِ بنابراینِ دارد؛ِ وجودِ بدترِ وِ بدِ قضاِ »قضاهایِِموالنادرِ بلکهِ قضا،ِ یکِ نهِ ِ،

ِگوناگون«ِوجودِدارد:ِِ

              م رَاِ   در  گر  ،غمم  در  گر:  خر  گفت

              شر  و  خیر  در   را   دوست  گویم   رکْشُ

              هلِگِ  آمد  رفْکُ  ،اوست  امسّقَ  کهچون

              دوست   اوست  ،ندعدوّ  جمله  حق  غیرِ

 نگبیناَ  نخواهم   ،دوغم  دهد  تا
 

 شاکرم  زآن  من   ،کرد  حق  قسمتم 

 ر تَبَ  بد  از  قضا  اندر  هست  کهن آز

 ه لِالصِّ  احُتَفْمِ  ربْصَ  ،باید  صبر

 ؟ نکوست  کى  توَکْشَ  دوست  از  عدو  با

 قرین   دارد  غمى  نعمت  هر  کهن آز
 

 ( ۲360 تیتا ب ۲356 تیدفتر پنجم، از ب ،یمعنو  یمثنو)

*ِ****ِ

ِتواندِقضاِراِعالجِکندِ:بهِنظرِموالناِقضاِمِی

                عالج   داند  قضا  هم  را  قضا  این
 

 گیج   است  گیج   قضا  در  قانلْخَ  عقلِ 
 

 ( ۲۲84 تیدفتر دوم، ب ،یمعنو  یمثنو)

*ِ****ِ

ستاره نحسِِدرِ وِ سعدِ وِ طالعِ بهِ قدیمِ میشناسیِ گمانِ وِ داشتندِ اعتقادِ کردندِِستارگانِ

ِگویدِ:گذارند.ِموالناِدرِاینِبارهِمیستارگانِدرِزندگیِانسانِتأثیرِمی

سَ  نحسِ که  یا   مشترى               دِ عْکیوان 

اثر              دو  هر  این  از  بعضى  هم   لیك 

آثارِ معلوم  شود   قضا               تا 

مشترى             آن  طالعِ باشد  که   کس 

زُنآو طالع  را  شرور               ،لحَکه  هر   از 
 

حَآن  اندر  بشمرى  ،رصْید   گرچه 

کرد باید  ضر  ؛شرح  و  نفع   ، یعنى 

اهلِهشمّ مر  را   اى  نحس  و   سعد 

سرورى و  نشاط  از  گردد   شاد 

امور در  آید  الزم   احتیاطش 
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 ( ۱7۱3 تیتا ب ۱70۹ تیدفتر دوم، از ب  ،یمعنو  یمثنو)

*ِ****ِ

ِاندِ:گویدِکهِازِسعدِوِنحسِفلکِفارغموالناِدرِابیاتِزیرِازِاخترانیِورایِاخترهاِسخنِمی

 ستا  پیوستگی  اختری  با  را  هرکه

 طرب   در  ،باشد  هره زُ   گر  طالعش

 ریزخوخون  یخیِ مرّ  د وَبُ  ور

 اختران   ورای   از  ندااختران 

 دگر   های آسمان   در  سایران

 خدا   انوارِ  تابِ  در  راسخان

 نجوم  نآ   او  طالعِ  باشد  هرکه

 او   خشم  نباشد  یخیمرّ  خشمِ

              قسَغَ  و  قص نَ  از  ایمن   غالب  نورِ
 

 ستا  تگیهم   خود  اخترِ  با  ورا  مر 

 طلب  و  عشق   و   دارد  ی لّکُ  میلِ

 او   د جویَ  صومتخُ  و  هتان بُ  و   جنگ

 آن  اندر   د وَبْنَ  نحس  و   احتراقکه

 رشتَهمُ  آسمانِ  هفت  این  غیر

 جدا   هم  از  نه   ،پیوسته  هم   به   نه

 جومرُ  در  سوزد  ارفّکُ  او  سِفْنَ

 خومغلوب   و  غالب  ،روبلِنقَمُ

 حق   نورِ  نِیْعَصبَاِ  میان  در
 

 ( 75۹ تیتا ب 75۱ تیدفتر دوم، از ب  ،یمعنو  یمثنو)

*ِ****ِ

ِکندِ:تصرفِمیخداِفاعلِمختارِاستِوِآنِبهِآنِدرِجهانِدخلِوِ

                    درخت   از  نیفتد  در  برگى  هیچ 

                گلو   سوى  نشد   لقمه  دهان   از 

                       است   آدمى  مامِ زِ  ن آک  رغبت  و  میل

                         اى ه ذرّ   ها آسمان  و   ،هازمین  در

               نافذش   قدیمِ   فرمانِ  به  جز

                         ؟ تمام  را   درختان  برگ  درَمُشْکه
 

 بخت   سلطانِ  آن  مِکْحُ  و  قضا  بى 

 «! والُ خُادْ»  که   حق  را   لقمه  نگوید  تا

 است   نىغَ  آن   رِمْاَ  رامِ  آن  جنبش

 ،اىهرّپَ  نگردد   ،دنجنبانَ  رپَ

 وش خَ  نیست  دىلْجَ  و  کرد  نتوان  شرح

 ؟ رام  قطْنُ   در  شود  کى  نهایتبى
 

 ( ۱۹04 تیتا ب ۱۹00 تیدفتر سوم، از ب  ،یمعنو  یمثنو)
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*ِ****ِ

اندازدِوِماِراِحیرانِوِِبنددِوِعقلِماِراِازِکارِمِیاینِگزارهِکهِ»قضاِچشمِوِگوشِماِراِمِی

ِهایِمهم ِپُربسامدِدرِمثنویِمعنویِاست:ِِگذارد«ِیکیِازِگزارِهسرگردانِوِعاجزِبرِجایِمِی

 بصر  فروپوشد   آید،  قضا  چون
 

 سر  ز   را   پا  ما   عقل  نداند   تا 
 

 ( ۲440 تی دفتر اول، ب ،ی معنویمثنو)

*ِ****ِ

شود،ِابزارهایِشناختِماِازِِنشانۀِآمدنِقضاِاینِاستِکهِدنیاِباِهمۀِوسعتشِبرِماِتنگِمِی

ِآید:گذارندِوِهیچِکاریِازِماِبرنمِیافتند،ِهمۀِامورِجهانِتأثیرِمعکوسِبرِجایِمِیکارِمِی

                       جهان   این  تنگ  شود  آید،  قضا  چون

                        الْفَضا  ضَاقَ  الْقَضاء   جَاءَ   »إِذا  گفت:

 قضا   وقت  شودمى   بسته  چشم
 

 دهان  رنِج  شود  حلوا  قضا  از 

 الْقَضاء«.  جَاءَ   إِذا  الْأبْصارْ  تُْحَجبُ

 را   چشم  کُْحلِ  چشم  نبیند  تا
 

 ( 38۲ تیتا ب 380 تیدفتر سوم، از ب  ،ی معنویمثنو)

*ِ****ِ

ِروند:ِِهاِازِدستِمِیشوندِوِتمامِچارههاِبرِرویِآدمیِبستهِمیوقتیِقضاِبیاید،ِهمۀِراِه

                      کند!  دَق  عطارد  بر  عقلت  که  اى

                        قضا  هاىفسون   چندین  صد  هست

                راست  و  چپّ   از  بُوَد  مَْخلَص  و  صد ره
 

 کند   احمق  قضا  را  عاقل  و  عقل 

 الْفَضا«  ضَاقَ  الْقَضاء،   جَاءَ  »إِذا  گفت:

 اژدهاست  کاو  شود  بسته  قضا  از
 

 ( 3883 تیتا ب 3880 تیدفتر سوم، از ب  ،ی معنویمثنو)

*ِ****ِ
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هرِدردیِدرمانیِدارد؛ِبنابراینِشخصِبایدِدرِپی ِدرمانِبیماریِخودِبرآیدِوِدرِاینِراهِ

ناپذیرندِوِبهِنظرِموالناِاینِنشانۀِِهاِدرماِنازِهیچِکوششیِفروگذارِنکند،ِاماِبرخیِازِبیماری

ِفرارسیدنِقضاست:ِِ

              دواست   را  هامرض   زین  هریك  کهزآن 

              یقین  دانمى   دوا،  دارد  مرض  هر

              بِفْسُرَد  مردى  که  خواهد   خدا  چون

              آن   که  بنْهد   اى لرزه   وجودش  در

 شود  ابله  طبیب  آید،  قضا  چون
 

 قضاست  فعلِ   آن  نپْذیرد،  دوا  چون 

 پوستین   سرما   رنِج  دواى  چون

 بگْذرد   هم  پوستین  صد   از  سردى

 آشیان  ازنه   شود،  بِهْ   جامه   به   نه

 شود  گمره  هم  نفع  در  دوا  وآن
 

 ( ۱707 تیتا ب ۱703 تیدفتر پنجم، از ب ،ی معنویمثنو)

*ِ****ِ

ِکار ِقضاست:ِِِازِدستِرفتنِنیرویِبینایی

 هوا  اندر  را  دام  ببینم  من

خواب   دانش  شود  آید،  قضا  چون  به 
 

 قضا   را  عقلم   چشم  نپوشد  گر 

 آفتاب  بگیرد  گردد،  سیه  مه
 

 (۱۲3۲و  ۱۲3۱ یهاتی دفتر اول، ب ،معنوی یمثنو)

*ِ****ِ

ِسازد:ِِپوشاندِوِشیرِوِاژدهاِراِمانندِموشِناتوانِمِیقضاِمانندِابریِاستِکهِخورشیدِراِمِی

است  عَلَّمَ  کاو  بوالْبَشَر  الْأسْمابگ 

 هست  چیز  کآن  چنان  چیزی  هر  اسمِ

 نشد  مُبْدَل  آن  داد،  کاو  لقب  هر

است،  آخر   که   هر  بدید  اول  مؤمن 

چنین  بَرَممی  نامش  که  آدم  این 

 قضا  آمد  چون  و   دانست  همه  این

است  هر  اندر  علمش  هزاران   صد   رگ 

 دست  داد  را  او  جانِ  پایان  به  تا

 نشد   کاهَل  او  خواند،  چُستش   آنکه

 ...   پدید  شد   را  او  کافر،  آخر  که  هر

تا  گر  قاصرم  قیامت،  ستایم 

 خطا  وی  بر  شد  نهی  یك  دانشِ
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 بود؟   تحریم  پی  از  نهی  عجب  کای

 یافت  ترجیح   چون   تأویل   دلش   در

 خورشیدپوش  بُوَد  ابری   قضا  پس
 

 بود؟  توهیم  و  بُد  تأویلی  به  یا

 ...   شتافت  گندم   سوی  حیرت  در   طبع

 موش  همچو  زو   شود  اژدرها  و  شیر
 

 ( ۱۲55 تیتا ب ۱۲34 تی دفتر اول، از ب ،ی معنویمثنو)

*ِ****ِ

گویاِرفتارهاِوِکارهایِدیگرانِکهِازِحیطۀِقدرتِوِنفوذِماِبیرونِاست،ِولیِبرِزندگیِماِِ

ِگذارد،ِنوعیِقضاست:ِِتأثیرِمِی

رسید             ره  از  خانقاه  در   صوفیى 

خویش             کَآبَ دست  از  علف  و  داد  ش 

خُ و  سهو  از  کرد  باط             احتیاطش 

بودند صوفیان   فقیر   تقصیر   و 
 

بُکَرْمَ  خود  آخُب  در  و  کشیدرد   ر 

پیشآنـْه  نَ گفتیم  ما  که  صوفى   چنان 

احتیاط  ،چون قضا آید  ؟چه سود است 

کُعِیَ  أنْ  رٌقْفَ  ادَکَ  یربِیُ  راًفْی 
 

 ( 5۱7 تیتا ب 5۱4 تیدفتر دوم، از ب  ،ی معنویمثنو)

*ِ****ِ

ِافتد«:ِِشود«ِوِ»ماهیِازِدریاِبیرونِمِینشانۀِآمدن ِقضاِاینِاستِکهِ»عاقلِکورِوِکرِمِی

                        کرد   نارنجات  آهنگِ  قضا  چون

                  شد  مات  خواجه  حَزْم  هزاران  با

                   بود  خویش  ثباتِ  بر  اعتمادش

                       سر  چرخ  از  کند  بیرون  قضا  چون

                     برون  دریا   از  افتند  ماهیان

شیشه  دیو  و  پرىّ  تا  شود  در 
 

 کرد  مات  را  شهریى   روستایى 

 شد  آفات  مَعْرَضِ   در  سفر   زآن

 ربود   در  سیلش   نیم  بُد،  کُهْ  چه  گر

 کر  و  کور   جمله  گردند  عاقالن

 زبون   را  پرّان  مرغِ  گیرد  دام

 رود  در  بابل  به   هاروتى   بلکه
 

 ( 47۱ تیتا ب 466 تیدفتر سوم، از ب  ،ی معنویمثنو)
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*ِ****ِ

ِ:شودمِیبهِاحساساتِخودشِِانساِنقضاِمانعِتوجهِ

»گفت نَ:  که  دانم  بَلَ قْاین  از   م             رَش 

نمى  هرگز  دلم  دروغ             این   گوید 

دلیلِ بُ  آن  فساد             قاطعى  بر   د 

وى   از  آندرگذشت   چنان             نشانى 

نَ عجب  چاه             وَبْاین  به  افتد  کور  که   د 
 

سَ  مى  و  درد  دلم  در   م قَفروزد 

نورِ ز  فروغ  که  دل  دارد   «.عرش 

اِو او  نکرد  را  آن  قضا   عتدادز 

زمان  آن  بود  فلسفه  در  قضا   که 

الْبُ افتادنَِجعَو  راه   ب   بیناى 
 

 ( ۲75۹ تیتا ب ۲755 تیدفتر ششم، از ب ،یمعنو  یمثنو)

*ِ****ِ

معلومِِ بیفتد،ِ زمینِ بهِ احتیاط،ِ جوانبِ تمامِ رعایتِ باِ وِ بازِ چشمانِ باِ بینایی،ِ شخصِ اگرِ

ِشودِکهِقضاِدرِحالِمداخلهِکردنِدرِکارهایِاوست:ِِِِِِِمِی

                      مَایست!   دَم  یك  راستى  مقامِ  جز

                       شود  پالوده   پند  از  اگر  کور

                      نظر   از   کور  نیستى  تو  آدما!

                       گاهگاه   ،نادر  به  ،باید  عُمرها

                        اوست  همراهِ  قضا   این  خود  را   کور
 

 نیست   چشم   چون   را   مرد  الال   هیچ  

 شود   آلوده   باز  او  دَمى  هر

 الْبَصَر«  عَمْىَ  الْقَضا  جَاءَ  »إذَا  لیك

 چاه   به   افتد   قضا   از   بینا  که  تا

 خوست  و  طبع   اوفتادن  را  او   مر  که
 

 (334 تیتا ب 330 تیدفتر چهارم، از ب ،ی معنویمثنو)

*ِ****ِ

ِسودِخداِ:ِبِهِسودِانسانِاستِنهِبهتلقیِموالناِازِخدا،ِقضایِحق،ِِطبق

 گرفت   نکوکاری  و اک  آن  خنك   ای 

 تبَشَ  همچون  سیه  پوشد  قضا  گر

 گرفت   زاری  او  ،بگذاشت  را   زور 

 عاقبت  بگیرد  دستت  قضا  هم
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 کند   جان  قصد  بار  صد  قضا  گر

 زند  راهت  اگر   بار   صد   قضا  این 

                        ترساندتمی   که   این  !دان   مرَکَ  از 
 

 کند   درمان  ،دهد  جانت  قضا  هم

 زند   خرگاهت  چرخْ  فراز  بر

 بنشاندت  ایمنی   كِلْ مُ  به  تا
 

 ( ۱۲6۱ تیتا ب ۱۲57 تی دفتر اول، از ب ،یمعنو  یمثنو)

*ِ****ِ

ِتفاوتِمیانِقضاِوِمقضِی

 :«سِوای رَبَّاً فَلْیَطْلُبْ بِقَضایی یَرْضَ لَمْ مَنْ» دیگر حدیثِ و «کُفْرٌ بِالْکُفْرِ ألرِّضا» که حدیث دو این میانِ توفیقِ: »

                   مرا   مر  سائل   کرد  سؤالى  دى

»گفت  کُفْر  بِالْکُفْرِ  ألرِّضا   ةنکت: 

                  قضا  هر  اندر  که  او  فرمود  باز

               نفاق  و  کفر  د وَبُ  حق  قضاى   نه

              زیان  هم  آن  دوَبُ  ،راضى  مای ن  ور

                        قضاست  نه  ،ىضِقْمَ  کفرِ  این»  :گفتمش

              ! بدان  ضىقْمَ  از   خواجه  را  قضا  پس

                          قضاست  که   رو   زآن  ،کفر  در   م اراضی

                     نیست   کفر  هم  قضا  روى  از  کفر

                   علم  کفر  قضاى  و  است  جهل  کفر

                     نیست   اشنقّ  زشتىِ   خط   زشتىِ

                   او  که  آن  باشد  اشنقّ  تِوَّقُ

                      ساز  به  من  را  این  بحثِ  گشایم  گر

 رودمى  من   از  عشق  ةنکت  ذوقِ
 

 ماجرا  بر  او  بود  عاشق  نکهآز 

 هرمُ  اوست  گفت  و  گفت  پیمبر  این 

 رضا   باید  رضا  را  مسلمان  مر

 قاقشِ  باشد  ، شوم  راضى  بدین  گر

 «؟ میان  اندر  باشدم  چاره   چه   پس

 راست  کفر  این   قضا  ر آثا   هست

 زمان  در  گردد   دفع  کالتشِ  تا

 ماست  ثِبْ خُ  و   زاعنِ  که   رو   این   از   نه

 ! مایست  اینجا  ، مخوان  کافر  را   حق

 ؟ ملْ خِ  ملْحِ   آخر  باشد  یك  کى  دو  هر

 است  مودنىبنْ  را  زشت  وى  از  بلکه

 نکو   هم  کردن  زشت  تواند  هم

 ، دراز  آید  جواب   تا  و  سؤال   تا

 شود مى   دیگر   نقش  خدمت   نقشِ
 

 ( ۱375 تیتا ب ۱36۲ تیدفتر سوم، از ب  ،یمعنو  یمثنو)

*ِ****ِ
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ِِ:ازِحدیثِ»جفَِّالقلُمِبماِهوِکائن«ِموالناتفسیرِِ

  السِّرْقَهُ،   وَ  الْأمَانَهُ  یَسْتَوِى  لَا  الْمَعْصِیَهُ،  وَ  الطَّاعَهُ  یَسْتَوِى  لَا  کَتَبَ  وَ   الْقَلَمُ  جَفَّ  یعنى  ؛«الْقَلَمُ  جَفَّ  قَدْ»  همچنین  و»

 :      «الْمُْحسِنِینَ  أَجْرَ یُضِیعُ لَا  اللَّهَ  أنَّ»  الْقَلَمُ جَفَّ  الْکُفْرَانُ، وَ  الشُّکْرُ لَایَسْتَوِى أنْ الْقَلَمُ  جَفَّ

              «م لَقَالْ  فَّ دجَقَ»  ویلِ أت  همچنین

              را   کار  هر   که  وشتبنْ  قلم   پس

              تدَآیَ  کژ  ،ملَقَالْ  فَّجَ  ،روى  کژ

              ملَ قَالْ  فَّجَ   ، رىبِدْمُ   ،آرى  م لْظُ

              م لَقَالْ  فَّجَ   ،شد  دست  ،بدزدد  چون

              دوَبُ  آن  کى  ملَقَالْ  فَّجَ  معنىِ

 م لَقَالْ  فَّجَ ،  جفا  هم  را  جفا  بل
 

 م هَاَ  شغلِ  بر  است  ریضْحتَ  بهرِ 

 جزا  و  ثیر أت  هست  آن  الیقِ

 ت دَزایَ  سعادت   ،آرى  راستى 

 م لَقَالْ  فَّجَ   ،خورى  بر   ،آرى  عدل

 ...   ملَقَالْ  فَّ جَ   ،شد  مست  ،باده  خورد

 ؟دوَبُ  یکسان  وفا  با  جفاها  که

 م لَقَالْ  فَّجَ   ،وفا  هم  را  وفا  وآن
 

 ( 3۱5۲ تیتا ب 3۱3۱ تیدفتر پنجم، از ب ،ی معنویمثنو)

*ِ****ِ

ِقضایِحقِباِاختیارِانسانِمنافاتیِندارد:ِِ

 «:نیست اختیار کنندۀ سَلْب قضا و تقدیر آنکه بیان و خلق اختیارِ تقریرِ بیانِ در هم حکایت»

              ! پادشاه  کاى  را   شحنه  دزدى  گفت

»شحنه  گفت  کنممى  هم  من  آنچه: 
 

 له اِ  مِکْحُ  آن  بود  کردم  آنچه 

   ! روشنم  چشمِ   دو  اى  ،است  حق  مِکْحُ
 

 (305۹و  3058 های ¬تیدفتر پنجم، ب ،یمعنو  یمثنو)

*ِ****ِ

ِقضایِحقِباِجهدِانسانِمنافاتیِنداردِ:

سلطان آنچ :  گفت  نَ  هبلکه  زاد             فْاز   س 

خداور با  بگفتى  کى  آدم                :نه 

دَ  عِ یْرَ  و  است   ،جتهاداِ  لِ خْتقصیر 

ظَنَّإا  نَبَّرَ» نَنَمْلَا   «؟انَسَفْا 
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بود              بخت  از  گناه  کاین  بگفتى   خود 

گفت که  ابلیسى  »همچو                «ینِتَیْوَ أغْ: 

حقّبَ قضا  جَ   ل  و  حق  دِ هْاست   بنده 

بهانه نه  کم  قضا  جوان  ،بر                            ! اى 
 

بود این  قضا  سود  مِزْحَ  ،چون  چه   ؟ ما 

مى  را  ما  و  جام  شکستى   ؟! زنىتو 

اَ  ،هین ابلیسِ وَ عْمباش  چو  ... قلَخَ  ر   ! 

دیگران  مِرْجُ بر  نهى  چون  را   ؟خود 
 

 ( 4۱3 تیتا ب 403 تیدفتر ششم، از ب ،یمعنو  یمثنو)

*ِ****ِ

درِِ تغییریِ یاِ بدهیمِ بهِدستِ ازِجهانِ نوِ تفسیریِ بایدِ یاِ دکترِِماِ بهِقولِ کنیم.ِ ایجادِ جهانِ

ِشفیعیِکدکنیِ:

 عوض می کنم هستی خویشتن را

 نه با هرچه خواهم که با هرچه خواهی:

 ز گاوَرْس و گنجشك، تا مور و ماهی.

 عوض می کنم هستی خویش را با

 کبوتر                                                  

 که می بالد آن دور

 زین تنگناها                           

 فراتر.                                               

 عوض می کنم هستی خویش را با 

 چکاوی که در چارْچارِ زمستان

 تنش لرز لرزان

 دلش پر سرود و ترانه.                    
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 عوض می کنم خویش را با اقاقی

 که در سوزنی سوزِ سرمای دی ماه

 جوان است و جانش پر است از جوانه.

 عوض می کنم خویش را

 با کبوتر                                 

 نه                                           

 با فضله های کبوتر                                          

 کزان می توان خاک را بارور کرد و

 سبزینه ای را فزون تر.                                                 

 بسی دور رفتم، بسی دیر کردم

 من آن بذرِ بی حاصلم کاین جهان را

 نه تغییر دادم

 نه تفسیر کردم.                

 باعوض می کنم هستی خویش را 

 هر آن چیز از زمرۀ زندگانی،

 هر آن چیز با مرگْ دشمن،

 هر آن چیز روشن،

 هر آن چیز جز » من«.

*ِ****ِ
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گاهِدهدِکهِهیِچهایِدیگریِراِبهِماِنشانِمیهاِوِشیوهازِطریقِابتهالِوِتضرع،ِخداوندِراِه

ِتوانِرهاییِیافتِ:بهِآنهاِنیندیشیدهِبودیم.ِآری،ِازِقضاِباِقضاِمی

                        سر   چرخ  از  کند  بیرون   قضا  چون

                      برون  دریا   از  افتند  ماهیان

                       شود  شیشه  در  دیو  و  پرىّ  تا

                        گریخت   حق   قضاى   در انْه  کَ  کسى   جز

                                    قضا   در   گریزى   در  که  آن   غیرِ
 

 کر  و  کور   جمله  گردند  عاقالن 

 زبون   را  انپرّ  مرغِ  گیرد  دام

 رود  در  بابل  به   هاروتى   بلکه

 نریخت  بیعى رْتَ  هیچ   را  او   خون

 رها   وى  از  هدت ندْ  حیله   هیچ 
 

 ( 473تا بیت  46۹، دفتر سوم، از بیت مثنوی معنوی)

*ِ****ِ

ِتواندِانسانِراِازِآثارِبدِقضاِرهاییِبخشدِوِیاِاینکهِقضاِراِتغییرِبدهدِ:مِیدعاِوِابتهالِ

 پوست   غیر  نبینی  ،آید  قضا  چون

 !کن   آغاز  بتهالاِ  ،شد  چنین  چون

 !یوب غُالْ  امُ لّعَ   تو   کای   کنمی   ناله

 ! شیرآفرین  ای  ،کردیم  سگی  گر

 !مده   آتش  صورت  را  خوش  آبِ
 

 دوست  ز   بازنشناسی  را  دشمنان 

 !کن   ساز  روزه   و  تسبیح   و  ناله

 !مکوب  را   ما  بد  مکرِ  سنگِ  زیرِ

 !کمین  زین  ما  بر  مارگْمَ  را  شیر

 !ه نِمَ  آبی  صورت   آتش   اندر 
 

 ( ۱۱۹8 تیتا ب ۱۱۹4 تی دفتر اول، از ب ،یمعنو  یمثنو)

*ِ****ِ

مِی خودبرتربینیِ وِ غرورِ وِ بزندخودپسندیِ رقمِ انسانِ برایِ راِ بدیِ قضایِ داستانِِتواندِ ِ.

 دهدِ:جمشیدِبهِخوبیِاینِموضوعِراِنشانِمِی

              رهى   را  او   گشت  سره سرب  جهان

              بنگرید  مهى   تخته  ب  یکایك

              شناسیزدان  شاه  آن  کرد  منى

فرهى  با  جهاندار   نشسته 

ندیده  ب را  خویشتن  از  جز   گیتى 

ناسپاس شد  و  بپیچید  یزدان   ز 
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              بخواند  ر کلش  ز  را  گرانمایگان

              مهان   خوردهسال  با  گفت  چنین

              پدید   آمد  من  از  جهان  در  هنر

              آراستم   من   خوبىه  ب  را  جهان

              ست ا  من  از   آرامتان  و  خواب  و  خور

              مراست   شاهى   دیهیم  و  بزرگى

              نگون   ندهکف  سر  موبدان  همه

              وى ا  از  یزدان  فرّ  ،شد  گفته  این  چو

              کردگار  با  بپیوست  چون  منى

              هوش   و  فرّ  با  گوىسخن  آن  گفته  چ

              ناسپاس  شد  که  کس   آن  هر   یزدانه  ب

              روز   گشت  گونتیره   بر   جمشیده  ب
 

براند  ایشان  پیش  سخن  مایه   چه 

جز   جهان که  ندانم  را   خویشتن 

ندید  شاهى  تخت  نامور  من   چو 

خواستم ا  چنان کجا  گیتى   ست 

من از  کامتان  و  کوشش   ستا   همان 

پادشاست کسى  من  جز  که  گوید   ؟ که 

چون نه  گفتن  نیارست  کس   چرا 

گفت از  پر  شد  جهان  و   گوىبگشت 

کار برگشت  و  اندرآورد   شکست 

شوى خسرو  بکوش  ،چو  را   ! بندگى 

انه  ب هراس دلش  سو  هر  ز  آید   در 

فروز  گیتى  فرّ  آن  کاست   همى 
 

 ( ۲۱چاپ هرمس، ص  ،یفردوس ۀشاهنام)

*ِ****ِ

 زند:ِِِخیرخواهیِوِنیکوکاریِقضایِنیکِراِبرایِانسانِرقمِمی

است لطیف  تو  خوی  و  تو   روی 

را  کس  هیچ  مخای  خشم   از 

قصدِ ز   لقان خَ   خونِ  برخیز 

بگردد  تو  ز  قضا  گاه   آن 
 

باید   دلِ  رّسِ  لطیف   تو 

نخاید  را  تو  خدا  خشم   تا 

فرونیاید  تو  سر  بر   تا 

نیاید  دلت  در  وسوسه   کآن 
 

 ( 3۹0۱ تیتا ب 38۹3 تیدفتر ششم، از ب ،یمعنو  یمثنو)

*ِ****ِ

اگرِماِعادلِباشیمِوِکارهایِخودِراِبهِخوبیِانجامِبدهیم،ِقضاِبرایِماِپاداشِنیکوِدرِنظرِِ

ِگیردِ:می
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عالِ تو  و  تا  باشى   قضا               ،عادلم 

کُچون این  حاکم  گُنَکه  اندر   زین             د 

جو بکارى  غیرِ  ،چون   جو               نروید 

مَ  مِرْجُ دیگر  کسى  بر  را                ! هْنِخود 

نِ  خود  بر  کاشتى   هْجرم  خود  تو                         که 
 

سزا  و  داد  دهد  چون   ؟ نامناسب 

حُ کند  اَکْچون  حاکمین  مِ کَحْم   ؟این 

کردى تو  گرو  ،قرض  خواهى  که   ؟ ز 

ده  پاداش  بدین  خود  گوش  و   !هوش 

آشتى کن  حق  عدل  و  جزا     ! با 
 

 ( 4۲7 تیتا ب 4۲3 تیدفتر ششم، از ب ،یمعنو  یمثنو)

 

ِ


