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وجود تضاد در هستی، ضروری است و دستاوردهای متعالی و ارزشمند : چکیده

چه اگر هستی به جای آیند. چنانانسان در سایة همین تضادها به دست می

نمود. انجام و بیهوده میسویه بود، هدف غایی آفرینش هستی، بیدوسویگی، یک

گمان قاعدة تضاد، هاست. بیهمة هنر انسان، در شناخت تضادها و پیوند دادن آن

بر هستی حاکم است و انسان به عنوان برترین نمونة آفرینش و هدف بنیادین 

ها پیوندی سرشتین دارد. و نقشش به عنوان آفرینش، با این تضادها و تعارض

های هستی، شناخت تضادها و چیرگی بر برترین آفریده، در نسبت با دیگر پدیده

ضرورت تضاد در هستی از منظر عرفان تالش شده تا پژوهش  نیدر اهاست. آن

های عرفانی آن در هستی شناسی و خداشناسی انسان در آموزهو نقش  اسالمی

را از گرداب انسان  تواندیعرفان چگونه م»پرسش که:  نیو به ا شود. نییبت

تضادهای موجود در هستی برهاند و شناخت درستی از هستی و خدا به او 

 دهد. ، پاسخ«بدهد؟

 تضاد، عرفان، هستی، انسان، خدا. کلید واژگان:

 مقدّمه -1

جو و خدامحور و حقیقت ،اسالمی است، که برای تربیت انسانِ الهی -های فرهنگ و تمدّن ایرانیترین پایهعرفان از بنیادی 

کارکردی سازنده و برجسته دارد. مبانی، اهداف و اصول در روشنگری اندیشة نه تنها مسلمانان، که حتّی برخی از غیرمسلمانان، 

های دینی بویژه قرآن و روایات است. خدامحوری، هستی شناسی، خویشتن تربیتی عرفان اسالمی همه برآمده از متن دین و آموزه

بردنی و و تربیتی نام های بنیادین تعلیمیبینی، تسلیم و رضا، مرگ اندیشی و... از آموزهشناسی، مهرورزی به خداوند، وحدت

طلبد. یکی از روشن است که الزمة نگرش به هستی از هر منظری، آگاهی از قواعد حاکم بر جهان را میدرنگریستنی عرفان است. 

است که انسان آن را دریافته. گاهی پرداختن به این اصل « تضاد»های هستی وجود دارد؛ اصل قواعد بنیادینی که در میان پدیده

اند هستی دو های فکری را به انحراف و بیراهه کشانده و  آنان را به دوبینی در هستی دچار نموده است که پنداشتهاز جریان برخی
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خیر و »منشأ دارد یکی خیر و دیگری شر. از سوی دیگر الهیون چه در مقام حکیمان و فالسفة متألّه چه در مقام عرفای الهی، با وجود 

اند و آن، وجود نامتناهی حق تعالی است که خیر مطلق است و شرور در هستی به منشأ عالم را یکی دانستهدر هستی، « شر و تضاد

هدف این پژوهش تبیین کارکرد عرفان اسالمی در تبیین تضاد موجود در هستی و نقش آن در هدایت کثرات در عالم مربوط است. 

ترین عالمانی هستند که گارنده بر این باور است که عرفای مسلمان از برجستهانسان برای  شناخت درست از هستی، خود و خداست. ن

ها را به های تربیت الهی و دینی، انسانهای تربیتی کارساز و کارآمد و روشاند و با شیوهدر هستی را به خوبی دریافته« تضاد»اصل 

های عرفا و متصوّفه نی که در زمینة معرفی آثار و اندیشههای فراوااند. با وجود پژوهشسوی مقصد کل و هدف غایی رهنمون شده

ضرورت تضاد در هستی از »های عرفانی بیان شده  ولی پژوهش مستقل و جداسری دربارة انجام شده، مطالب فراوانی دربارة نگره

 انجام نشده است.« منظر عرفان اسالمی

 روش پژوهش -2

های تعلیم و هدایت انسان به ، شیوه«ضرورت تضاد در هستی»در تبیین  در این پژوهش مبانی و مصادیق عرفان اسالمی 

ای، اسنادی سوی شناختِ هستی، خود و در نهایت خدا، با شیوة انتقادی، تحلیلی و عقالنی گردآوری شده و بر پایة مطالعات کتابخانه

کاویده گران حوزة عرفان و تصوّف، انی و آثار پژوهشمندی از امّهاتِ متون اصلی اسالمی و عرفصورتِ نظری و بهرهبه و ذکر شواهد 

 شده است.

 هایافته -3

های تعلیمی عرفان اسالمی در این پژوهش بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی ضرورت تضاد در هستی، چگونگی شیوه 

های دین مبین اسالم ه بر پایة آموزهها و خود را کهای درونی موجود در میان پدیدههدایت انسان در رویارویی با تضادها و تعارض

 استوار است؛ تبیین نماید، و به اهمّیّت و بایستگی عرفان اسالمی در هدایت درونی، معنوی و الهی انسان بپردازد. 

 اصل تضاد -4

د. آیبه دست میدربارة ضرورت تضاد در هستی، باید گفت، دستاوردهای متعالی و ارزشمند انسان در سایة همین تضادها  

نمود. همة هنر انسان، در انجام و بیهوده میسویه بود، هدف غایی آفرینش هستی، بیچه اگر هستی به جای دوسویگی، یکچنان

گردد؛ دوسویه بودنش به روایت هاست. جهانی پرمشغله و پرآشوب که از نهاد خود انسان آغاز میشناخت تضادها و پیوند دادن آن

 (.8)شمس/.« فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا»قرآن دلیل این مدّعاست: 

عناصر به گونة طبیعی با هم . گیردترین ترکیبات، ترکیبی است که از عناصر اوّلیه شکل میهای هستی سادهدر پدیده 

با یکدیگر تضاد دارند و « صورتها»ماوراء الطبیعی به طور کلی  از نظر فلسفة»لذا  اختالف دارند و نوعی تضاد میان آنها حاکم است.

عبارت است از اصل تنازع و خنثی کردن اشیا اثر یکدیگر را، و به عبارت دیگر  ،«تضاد»به طور کلی اصل  .کنندیکدیگر را خنثی می

 (.318، 6، 9781)مطهری،  .ترین اصولی است که بشر آن را کشف کرده استاین اصل از قدیم. اصل تنازع و جنگ در طبیعت

تضاد و تزاحم  جهان دگرگونی و جهان و جنبش،حرکت  جهان ،ماده جهان ؛که ما در آن هستیم جهانیحکما بر این باورند،  

ت و به حکم طبیعت خودش، مرتبه ت و معلولیّیّشود، به حکم طبیعت علّالهی معتقدند هستى از مبدأ کل که فائض مى ةفالسف»است. 

قدر ضعیف است که با نیستى آمیخته است. عالمى که ما آن ،رسد که وجوداى میناخواه به مرتبهشود و خواه تر مىبه مرتبه نازل
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اکنون در آن هستیم آخرین تنزّل نور وجود و آخرین حدّ قوس نزول است، منتها عالم کمال و تکامل است؛ هستى در همین عالم رو 

جهان (. همة 878، 4، 9781)مطهری،  .«گرددنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ( باز میرود و به هستى اول )إِها میبه تکامل و پر کردن نیستی

مشیّت الهی هر لحظه هستی  و در حال دگرگونی است.مستفیض پیوسته از فیض الهی خداوند، قدرت و ارادة به  هاهستی و پدیده

نمودهای عالم هستی پیوسته در دگرگونی و نو شدن است این نکات را موالنا بخشد. می، به موجودات و قواعد قوانین بسترجدیدی در 

 به زیبایی بیان داشته است:

 ماه آن ماه است و آب آن آب نیست   این قرن نوی استو ها بگذشت قرن

 (946، 6، دفتر9738)مولوی، 

 زانکه شیرین کردن هر تلخ از اوست  ل بی کشش از عشق دوستوکِّبی مُ

 (45، 9، دفتر9738)مولوی، 

 اـــدر بقــدن انــبر از نو شــخبی   ا و ماـــود دنیــشر نفس نو میـه

 اید در جسدـــنممری میــــمست  رسدنو نو می ،همچون جوی ،عمر

 (66، 9، دفتر9738)مولوی، 

تواند عالمى باشد که در آن یعنی مى ،ذات هستى ةذات این عالم است نه الزم ةاین خصوصیات الزم»مطهری معتقد است:   

هستى این است که با نیستى توأم  ةتأکید روی این نکته براى این است که کسى خیال نکند الزم .عالم اصالً تضاد و حرکت نباشد

نیستى را  اصل هستى، نامحدودیت و اطالق است و هستى در ذات خودش ةتواند با نیستی توأم گردد؛ الزماست؛ زیرا اصل هستی نمی

هر معلولیتى این است که از  ةشود.[ الزممعلولیت است ]با نیستى توأم می ةکند، ولى هستى در مراتب نزول خودش که الزمطرد می

کند، تر است نزول میدیگرى که از آن ناقص ةتر باشد و خود این نقصان، راه یافتن عدم است. باز از آن مرتبه به مرتبقبلى ناقص ةمرتب

محض است و از هستى فقط این حظّ و مرتبه را دارد  ةکه همان قوّ« ماده»گوییم رسد به دنیاى ما، یعنى به حالتى که به آن میمی تا

ذات این  ةشود و حرکت الزمهایى دیگر را به خود بپذیرد. این)توان پذیرش( مبدأ اصل حرکت میتواند هستیکه بالقوه است و می

اند )یکجا( آفریده ل قلمبهکه عالم را اوّ، عالم حرکت آفریده شده است؛ یعنى اصالً قوامش به تدریج است، نه اینعالم است. این عالم

اند تا شده است زمان. زمان، حرکت، را کش داده اند بعد آناند تا حرکت پیدا کرده است، یا عالم را در الزَمان آفریدهش دادهشَبعد کِ

این عالم که اثر را  ةذات این عالم است؛ یعنى ماد ةذات این عالم است، تأثّر و قبول کردن اثر از دیگرى، الزم ةالزمتغییر، تدریج و ... 

که غیر از این است، در غیر این عالم و در جاى دیگر آن توانسته آفریده شود.پذیرد، پذیرنده، آفریده شده است و غیر از این هم نمیمی

 (.871، 4، 9781)مطهری، .« وجود است دیگرى از ةو در مرتب

اصل تضاد نه تنها مورد انکار نیست، بلکه از »اگر بگوییم اساس هستی بر وجود تضادها استوار است، سخنی گزاف نیست.  

؛ اگر «دالجوا ألوال التّضادّ ما صحّ الفیض عن المبد»گویند: اصول و ارکان طبیعت و از شرایط پیدایش اشیاء است. حکماى الهى می

)مطهری، .« شدهاى جدید یافت نمیداد و در نتیجه صورتیافت؛ یعنى براى ماده امکانات جدید رخ نمیتضاد نبود فیض ادامه نمی

گمان قاعدة تضاد بر هستی حاکم است و انسان به عنوان برترین نمونة آفرینش و هدف اصلی خلقت، با این (. بی318، 6، 9781

ها، شناخت تضادها و چیرگی ای برتر در نسبت با دیگر آفریدهپیوندی سرشتین دارد. و کارکردش به عنوان آفریده هاتضادها و تعارض

بینیم خداوند در پاسخ به اعتراض که میهایی نمونه. چنانای است، با توانایی و شایستگی برتر و ویژگیهاست. زیرا او آفریدهبر آن

وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ »به این توانایی و شایستگی، دانا و آگاه است: فرشتگان در آفرینش انسان، نسبت 

آن : )(76)بقره/.« أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَقَالَ إِنِّی  قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَکَ خَلِیفَةً

دهى مى دهم. گفتند: آیا موجودى را در زمین قرارزمان را یاد آر که پروردگارت به فرشتگان گفت: به یقین جانشینى در زمین قرار مى
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گوییم و تقدیس تایشت تسبیح مىریزى کند و حال آن که ما تو را همواره با سکه در آن به فساد و تباهى برخیزد و به ناحق خون

 (. .دانیددانم که شما نمىکنیم. ]پروردگار[ فرمود: من ]از این جانشین و قرارگرفتنش در زمین[ اسرارى مىمى

های متضاد، هوشمندانه در کنار هم ساختار جهان هستی بر پایه و نظام تضادها استوار است. نظامی که در آن پدیده 

از حکمای یونانی، آتش را  9که هراکلیتوسریزی جهان هستی، وجود عناصر متضاد، یک ضرورت است. چنانپی اند، و درقرارگرفته

شود و دیگر چیزها به آن تبدیل اصل و مبدأ و عنصرِ پایه دانسته، آتش مظهر کامل دگرگونی است، که به چیزهای دیگر تبدیل می

چیز برد. به هیچثباتی پیوسته، به سر میقراری و بیتوار است، و در جنبش و بیشوند. وی باور دارد، که جهان بر پایة تضاد اسمی

این سبب جنگ در عالم ضروری  شود، و شدن ]وجود/کون[ نتیجة کشمکش اضداد است، و بهباشد، باید گفت؛ میتوان گفت؛ مینمی

عدل »برای یکدیگر الزمند، و قانونی واحد به عنوان دهد، و اضداد است و همواره کشمکش اجزای عالم را با هم سازش و توافق می

نیستی در واقع یکی و های متضاد مانند: خیر و شر، نیک و بد، زندگی و مرگ و هستی ها حاکم است. از نظر او پدیدهبر آن« عالم

و گرم ]آتش[ ناشی هستند و ها نسبی و اعتباری است. حقیقت، واحد است و کائنات از عنصر خشک است، و خواص اشیا و اختالف آن

در  (. حکیم عمرخیّام95-94، 9، 9789داند. )فروغی، ثباتی و ناپایداری میقراری و بیگردند اصلِ هرچیز را بیباز به همان عنصر برمی

الوجود، بازنموده تِ این تضادها و شرور را با واجب چگونگی نسب« البقا الجبر و و العالمالتضاد فی ةضرور»ای کوتاه، با عنوان رساله

بروز شرّ را تضاد  سرچشمةو ا نماید.معرفی میها و نیکیو هستی را سرشار از خیرات کند می ردشرّ را به خداوند  ام نسبتِخیّاست. 

که هرگاه آن موجود جهت آن ت. بهجاعل نیس واسطة جعلِ. چنان که مشاهدة تضاد و تنافی در موجوداتِ ممکن الوجود، بهداندمی

که عدم شود، هنگامییافت شد، تضاد به ضرورت موجود خواهد شد و چون تضاد موجود شد، عدم و نیستی به ضرورت موجود می

چکیدة سخن خیّام چنین  .منتفی است ،خداوند تضاد به ذاتِ که اسنادِ دارد باور شود. وموجود شد، به ضرورت شرّ هم موجود می

 گونه از این ،و تضاد و شرّ و عدم ،مستقیم به خداوند ندارد نسبتِ ،مخلوقات است وجودِ روابط و اموری که از لوازمِ کهنخست آن است:

 جهانِبه خیر در  مستقیم بدانیم، این پاسخ وجود دارد که نسبت شرّ اگر هم نسبت غیرمستقیم را مانند نسبتِ کهدوم آن .امورند

شرّ  الهی به دفع اشکالِ ةام در ضمن این پاسخ، مانند دیگر فالسفار بسیار اندك به بسیار بسیار زیاد است. خیّبسی هستی، نسبتِ

گرچه پذیرش شرّ بسیار اندك از سوی او که به بعد(.  754، 9733)خیّام، کند. آن را به خدا منتفی اعالم می کوشد و نسبت دادنِمی

کید أت ،چه هستآن ولیگیرد. نقد قرار تواند مورد تأمل ومی ،ذات خداوندی در هستی وجود دارد با پیوندغیرمستقیم و بدون  گونةبه 

منسوب به وی که جهان را سرشار از شرّ و  رباعیاتِاز آن دسته  با مضامینِ گمانکه بی، است خیرات کثیر به شاعتقاد او بر نفی شرّ و

 است. در تعارض آشکار  ؛داندبیهودگی می

نهد و هنجارشکنانه دربارة ضرورتِ تضادها در هستی که شیوة او است، از خطوط قرمز پا فراتر میالقضات همدانی چنانعین 

-ای عزیز! حکمت آن باشد که هرچه هست و بود و شاید بود، نشاید و نشایستی که به خالفِ آن بودی؛ سفیدی، هرگز بی »گوید: می

عصیان و ابلیس نشایستی؛ طاعت بی عرض متصوَّر نشدی؛ محمّد )ص( بی نبودی؛ جوهر بی  زمین الیقسیاهی نشایستی؛ آسمان بی 

کفرِ ابلیس نتوانست  این بود. ایمانِ محمّد )ص(، بی« وَ بِضِدِّها تَتَبَیَّنُ األَشیاء»چنین جملة اضداد. ایمان، صورت نبستی؛ و همکفر بی 

( نباشد، ممکن باشد که محمّد )ص( و ایمان محمّد )ص( نباشد، 84)حشر/« خَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُهُوَ اللَّهُ الْ»بودن. اگر ممکن باشد که 

( صورت بندد که نباشد، صورت توان بست که ابلیس و کفرِ او نباشد. پس پدید آمد که سعادتِ 87)حشر/« القَهّارُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ»و اگر 

 (.983-986، 9786همدانی، القضات)عین« بلیس نبود.شقاوتِ امحمّد )ص(، بی 

                                                 
7 - Heraclite 
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چه که یابد، و آنگشاید، و هرچه که تضادپذیر باشد، قابلیت شناخت را میهستی را بر انسان میای از شناختِ تضاد دریچه 

 . «اءُ بِاَضدَادِهاتُعرَفُ األَشی»اند: شود. از این روی گفتهاز دیدِ انسان پنهان باشد، درصورت تضادپذیری، آشکار می

 ولی حق را نه مانند و نه ندّ است  ظهور  جملة   اشیا  به   ضدّ  است

 ندانم   تا   چگونه   داند   او  را؟  چو  نبود  ذات حق را ضدّ  و همتا

 (83، 9716)شبستری، 

حکماى الهى تضاد نقش مؤثرى در تغییر و تحول جهان دارد، ولى نقش تضاد از نظر حکما تنها به این شکل است که تضاد و  ةبه عقید

گردد که ماده از انحصار یک حالت و صورت بالخصوص بیرون آید و زمینه براى های متفاوت، بر علیه یکدیگر سبب میتأثیر صورت

رفع مانع بشود و زمینه براى افاضه از مبادى فعّال جهان ]مهیّا گردد[. اگر تضاد نباشد ماده در حالت و صورت جدید پیدا شود؛ یعنى 

 (.311، 6، 9781)مطهری، ماند. معین باقى می انحصار حالت و صورتِ

 تا  بدین  ضدّ،  خوشدلی   آید  پدید  رنج  و  غم  را  حق  پیِ آن آفرید

 چون که حق را نیست ضدّ، پنهان بود  به  ضدّ   پیدا   شودها پس نهانی

 ضدّ  به ضدّ پیدا بود چون روم و زنگ  گه به رنگکه نظر بر  نور بود، آن 

 نماید   در  صـدورضد،  ضد   را   می  پس  به  ضدِّ  نور  دانستی تو  نور

 تا   به  ضد،  او  را   توان  پیدا  نمود  نورِِ  حق  را  نیست  ضدّی  وجود

 (66، 9، دفتر9738)مولوی، 

شمارد. که هر چیزی گونی، تضاد، تخالف، تباین و تقابل بسیاری میهای این جهانی، ناهمموالنا در آغاز دفتر ششم مثنوی، برای آفریده

 است. که در« جنگ نهان»ها و یعنی تقابل آشکار میانشان، نشانگر گوناگونی گوهر هستی آن« جنگ فعلی»در برابرش ضدّی دارد. و 

 ها در تضاد و درگیری بوده است:جهانِ پیش از آفرینشِ جهانِ مادّی، هستی غیر مادّی و ازلی آن

 ذرّه ذرّه همــچو دین با کافـــری  این جهان جنگ است چون کل بنگری

ان زین جنــگ قــائم ـاین جهـ

 بود می

 در عنــاصر در نگـر تا حــل شود 

 ز این تخالف  آن  تخالف را  بدان  ــلی هست از جنـــگ نهانـجنگِ فع

 الجـرم ما جنگی ایم از شرّ و سود  پس بنــــای خــلق بر اضـــداد بود

 به بعد( 1، 6، دفتر9738)مولوی، 

. هُلَ ینَرِن ال قَأَ فَعُرِ شیاءِاألَ ینَبَ هِتِنَقارَمُبِ ، وَهُلَ دَّن ال ضِأَ فَعُرِ ورِمُاألُینَبَ هِتِضادَّمُبِ وَ»البالغه نیز چنین آمده است: در نهج 

-یفِ یسَ... لَ ینَ مُتَعادِیاتِها، مُقارِنٌ بَینَ مُتَبایِناتِهاضادَّ النُّورَ بِالظُّلمَةِ، وَالوُضُوحَ بِالبُهمَةِ، وَالجُمُودَ بِالبَلَلِ، وَالحَرُورَ ]الجَرُورَ[ بِالصَّردِ. مُؤَلَّفٌ بَ

-میشود، که دارای ضدّی نیست، و با هماهنگ کردن اشیا دانسته می : و با آفرینشِ اشیای متضاد، ثابت.«جٍخارِنها بِالعَ وَ جٍوالِبِ شیاءِاألَ

شود، که همانندی ندارد. خدایی که روشنی را با تاریکی، آشکارا را با نهان، خشکی را با تری، گرمی را با سردی، ضدّ هم قرار داد و 

ماهنگ کرد، و بین موجودات ضدّ هم، وحدت ایجاد کرد. ... خدایی که نه درون اشیا قرار دارد و نه عناصر متضاد را با هم ترکیب و ه

  (.858، 986ة خطب البالغه،نهجبیرون آن. )

-انسان همواره در همة زندگی خود، با تضادهای موجود در هستی، در رویارویی، کشمکش و چالش است. چالشی که زمینه 

شود. خداوند انسان را در جهانی پرآشوب و مشغله که بر پایة رشد و شکوفایی او می آورد، و مایةفراهم می های شناخت و فهم او را
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تضاد بنا شده؛ آفریده است. انسان باید در ساختاری که چارچوبش بر تضاد استوار است؛ به تعالی برسد. در جهان هستی، تضاد به 

که آغاز و انجام زندگی این جهانی انسان را دو ضد تواند مایة فنا و نابودی شود. چنان الهی، میآفرینشی و قانونعنوان یک قاعدة 

است. و رهایی از تضادها مایة روی این جهان که بر پایة تضادها بنا شده؛ فناپذیر و نابود شدنی است. از اینو مرگ( فراگرفته )زایش

گونه شود. وی نگرش خود را ایناست و منجر به وحدت می تضادها از حکمت الهیالقضات وجودِ جاودانگی انسان است. از دیدگاهِ عین

(. دریغا! سیاهی، 9)انعام/ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَاگر باورت نیست؛ از خدا بشنو: »نماید که: بازمی

سیاهی چه کمال دارد؟ هیچ کمال نداشتی. حکمت الهی اقتضا چنین کرد. حکیم دانست که به حکمت  سپیدی و سپیدی، بیبی 

ای نقصان در آفرینش دریابد، نقصان حکیم و حکمت خود چنین باید و چنین شاید. و بر این درگاه جمله بر کار است، و اگر ذرّه

 کند:رینی تضادها را در هستی چنین گزارش میآف(. موالنا نیز نگرش وحدت987، 9786القضات، )عین« باشد.

 بوالعجب، من عاشقِ این هر دو ضدّ  عاشقم بر قهر و بر لطفش به جِدّ

 (86، 9، دفتر9738)مولوی، 

ویژه دارد، که انسان در سایة آن به آشتی همگانی  یدر رویارویی با تضادها عنصر عشق به عنوان شاهکار آفرینش، کارکرد 

های آن و با خدا به یک تواند به یاری عشق، با خودش، با هستی و پدیدهها در هستی، او میهمة تضادها و تعارض رسد. با وجودمی

سازد. جایگاهی که عشق، با کارکردی همگانی تفاهم و آشتی برسد. این همان جایگاهی است، که هستی را در نگاه انسان زیبا می

شود، دیگر در رویارویی با تضادها، دچار پریشانی، بدبینی و سرخوردگی و پراکندگی رفتار نمی تنها رساند. و نهانسان را به آرامش می

فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا  وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ»شود. مییابد، که پایه و مایة شناخت و معرفت او از هستیکه به یک وحدت و یگانگی دست می

جا به سوى آن ،خداست؛ پس به هرکجا رو کنید ةمالکیّتِ مشرق و مغرب فقط ویژ)(: 995)بقره/« عَلِیمٌاللَّهَ وَاسِعٌإِنَّ اللَّهِفَثَمَّ وَجْهُ

(. پس خداوند در همه جا در تجلّی است. در ادامه نمودهای آشتی همگانی انسان را که خداست. یقیناً خدا بسیار عطا کننده و داناست

 کنیم.یاد شد به کوتاهی بیان می

 های هستیسازی و پیوند انسان با پدیدهآوایی، همهم -5

ها ها بپیوندد، و در این پیوند با آنورزی به دیگر پدیدهتواند با عشقانسان در نظام آفرینش به عنوان جزئی از کلِ هستی، می 

تواند به یک فهم و معرفتِ آورد. شناختی که می ها به دستتری از آنآوا شود، و در مدار کیهانی، شناخت بهتر و دقیقساز و همهم

ای از هستی به یاری شناخت و معرفت درونی، با چشم دل زیبایی خداوند را به که در هر ذرّهدرونی و متعالی از هستی انجامد. چنان

که با پیدایش اندیشة چنانهایی رو به رو بوده است. روشنی ببیند و دریابد. البته، حضور انسان در جهانِ هستی گاهی با چالش

بشری که علّت غایی خلفت بود تبدیل به حیوان شد و در ردیف »دانشمندان و اندیشمندانی مانند: فروید و داروین، بشر منحط شد. 

ان پل سارتر، نظر دادند که گرچه عالم هدفی ندارد و جهای از حیوانات قرار گرفت. فیلسوفان اگزیستانسیالیست از جمله ژانگونه

دهد و به عالم غایتی ندارد و هیچ در هیچ است، امّا در این وادی وحشتناك و تاریک هستی، انسان یگانه موجودی است که نور می

پل سارتر و امثال او، انسان شناختی(. در فلسفة الحادی ژانسازد)البتّه نه به معنای هستیدهد. و خالقِ عالم است و عالم را میمعنا می

(. به هر روی حضور و کارکرد انسان در هستی فراتر 87، 9787دینانی، )ابراهیمی« بگوید.« انالحق»تواند نشیند و میا میبه جای خد

ها در کنکاش های آن کوشیده و برای آگاهی از گوهر و سرشت آنهای آن است. پس همواره در شناخت هستی و پدیدهاز همة پدیده

است، دریافت و رسیدن « خداوند»و به عبارتی « حقیقتِ حق»ها، که اصل و منشأ هستی و پدیدهاییج و چالش بوده است. زیرا از آن

های آزمایشگاهی، ممکن نگشته است. و انسان برای رسیدن به این آگاهی، در پی روشی کارآمد بوده، و به او از راه فلسفه و دانش

روش، راهکار عرفان بوده است، که کارکردی درونی و دیگرگون نسبت  های گوناگون، بهترینعلیرغم گسترش دانش بشری در زمینه
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های تجربی دارد. راهکاری کارآمد و آمیخته با عنصر رازآلود و چاشنی زندگی بخشِ عشق. لذا عرفان و تصوّف به فلسفه و دانش

 نمونه را:عاشقانه، به رغم منکران و طاعنان، این راه را هموار ساخته است، و آن را باور دارد. 

 به  هر یک  ذرّه  در، صد  مهرِ تابان  ای  دانجهان را سر  به  سر  آئینـه

 برون  آید  از   او  صد  بحر   صافی  اگر  یک قطره   را  دل   برشـکافی

 هزاران   آدم   اندر  وی  هویداست  هر جزوی زِ خاك ار بنگری راستبه

 جهانی   در  دل   یک   ارزن   آمد  ای  صد  خرمن آمددل   هر   حبّه

 مَلَک  در دیو  و  شیطان در فرشته  ببین  عالم  همه  در   هم  سرشته

 زِ  کافر  مؤمن   و   مؤمن   زِ  کافر  همه با هم به هم چون  دانه  و   بَر

 فزای  روی    جانانجمال    جان    هانــهر   ذرّه  پن  ةبه    زیرِ   پرد

 (16- 81، 9716 )شبستری،

که دریا ]دایم[ در تموّج کند، چنانکند و تجلّی صور میتجلّی صفات می»ذاتِ الهی وحدت صرف است، و همواره در تجلّی است. و 

 است، این ذات در تجلّی است. 

 آراستکاین نقشاستکسآنصورتاین  هر نقش که در تختة هستی پیداست

 موجش خوانند  و  در حقیقت دریاست  نودریـای کـــهن چــو برزند نقشی 

 (33، 9789)نسفی، 

 خودشناسی و غلبه بر تضادهای درونی  -6

های نخستین و مؤثّری که انسان در شناخت هستی باید بردارد، خودشناسی و فهمِ خویشتن است. در حدیث آمده: از گام 

(. خویشتن شناسی، 78، 8جم. 9187هـ 9467مجلسی، و  968، 4ج ،م9185هـ 9465جمهور، ابیابن« )مَن عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ»

های تواند به حقیقت دست یابد. برای خودشناسی باید از تضادها و تعارضکلید شناخت خداوند است. انسان با شناخت خویش می

تضادی سرشتین است. به مصداق آیة:  درونی خویش رها شد، تا بتوان با خاطری آسوده پیش رفت. نخستین تضاد درونی انسان،

ها کنار بیاید، جویی نیز از دیگر تضادهای درونی انسان است که اگر نتواند با آن(. خودبینی، برتری8)شمس/.« فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا»

ی او دچار کاستی و نارسایی خواهد شد. هر یک مانند سدّی در برابر خودشناسی او خواهند بود. از این رو فهمِ معرفتی و خداشناخت

خوبی بشناسد و تعدیل کند. در این میان عرفان ها را بهکه گذشت، انسان دارای تضادهای درونی و سرشتین است. پس باید آنچنان

 ی غرور و کبر و خوپسندی است.کند و آن ازالهراستین راهکار مناسبی برای خودشناسی پیشنهاد می

 که افکنده دارد تنِ خویش را  یست درویش راطریقت جز این ن

 (996، 9738)سعدی، 

های راهِ عرفان و معرفت درونی، تکبّر و خودپسندی است. و از اهدافِ عرفا و متصوّفه، در رسیدن به یکی از آفات و بیماری 

ند. کبر و غرور، از اخالق ناپسند و نکوهیده حقیقت، ازالة تکبّر و غرور و خودپسندی است که بیشتر عرفا در این موضوع، اتّفاق نظر دار

بندد. کبر و غرور، آفتی است که جان و روحِ آدمی است که عُجب و خودبینی به همراه داشته و چشمِ انسان را برای دیدنِ حقایق می

که برد. چنانودبینی فرومیکند و او را از راهِ راست و روشنایی، دور ساخته و در تاریکی و جهلِ خرا، از حقیقت و اصالت، تهی می

انسان[ به سببِ تکبّر، آدابِ صحبت و مراتبِ معیشت، از دست بگذارد و از خیلِ ابلیس گردد که بر آدم تکبّر کرد و گفت: »]اند: گفته

 اصلِ تکبّر عُجب است که به»( و 98)اعراف/.« لَقْتَهُ مِن طِینٍقَالَ مَا مَنَعَکَ أَالَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ قَالَ أَنَاْ خَیْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِی مِن نَّارٍ وَخَ»
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چشمِ اندکی عمل و علم، مغرور گردد و گمان برد که عمل و علمِ او وافرِ وافی باشد و بدین، ظنِّ نیکو در عمل و علم خویش نگرد و به 

« ه به خـویش مُعجب گردد. و از تکبّر تبختر تولّد کند.گحقارت به مردمان نظر کند و جهلی که در وی بود، در دیگران گمان برد و آن

هستی تو، اندر تو اعظم اندر راهِ حقّ، تویی. چون تو از تو غایب شد، آفاتحجابِ»محبّ گفته: (. سمنون883. 33. 78، 9768)عبّادی، 

 (. 786، 9783)هجویری، « فانی شد.

خواهد و بیند، پیر زن از او یاری میای آرد میصحرا پیر زنی را با کیسهعطّار داستانی از بایزید نقل کرده است که روزی در  

خاطرِ مکلّف نمودن شیری که خدا بر آن تکلیف ننهاده، نهد تا بارِ آن پیر زن به شهر برد. پیر زن بایزید را بهبایزید شیری را تکلیف می

خواهد، دیگران بدانند که شیر مطیعِ اوست و او صاحبِ کرامت یخواند. رعنا از این جهت که مظالمی رعنا ]مغرور و خودپسند[ می

(. و موالنا فریفته شدن به ظواهر را که موجب غفلت و بازماندن از بواطن 955، 9784کند. )عطّار، شود و توبه میاست. بایزید آگاه می

ستان نحویِ مغرور و خودپسند با سخنِ تحقیرآمیزِ بان، بیان داشته است. در این داشود؛ در داستان زیبای نحوی و کشتیو حقایق می

شود و اندك علمِ نحو که در نظرِ خودِ نحوی بسیار جلوه شکند. در ادامة راه، کشتی دچارِ گرداب و توفان میبان را میخود، دل کشتی

ا به دریای حقایق و اسرارِحقّ کشیده و تواند او از ورطة بال برهاند. از این تمثیل موالنا سخن رکرد و موجب تفاخرِ او بود، نمیمی

ای از دریای تواند به حقایق برسد و قطرهها بمیرد و هستی خود را محوِ خداوند کند، میمعتقد است: اگر سالک از تعلّقات و دلبستگی

ای برد، باید قی و اسرار حقّ بهرههای درونی و باطنی و علوم حقیکه بتوان از دانشکرانِ حقّ شود و از این فنا به بقا برسد. برای آنبی

که خویشتن از علوم ظاهری تهی کرد و محو شد. وگرنه مانندِ آن مردِ اعرابی که با کوزة پُر از آب باران به رسم هدیه به دیدار خلیفه 

های دیدنِ دانشمند شد. زیرا علوم ظاهری حجاب توان از دریای حقیقت بهرهخبر بود؛ نمیرفت و از وجود آب گوارای دجله بی

 حقیقی و حقیقت می شود. 

 بان نهــاد آن خـود پرسترو به کشتی  آن یکی نحــوی به  کشتی درنشست

 گفت: نیــمِ عمـــرِ تو، شـــد در فنــا  گفت: از نحـو هیچ خواندی؟ گفت: ال

 هاستزآن که کشتی، غرقِ این گرداب  گفت: کلِّ عمـرت ای نحـوی! فناست

 گـر تو محـــوی، بی خطـر در آب ران  باید نه نحـــو اینجـا، بدانمحــو می

 بحـــرِ اســـرارت نهـــد بر فــرقِ سر  چــون بمــردی تو ز اوصـــافِ بشر

 ایاین زمان چون خـر بر این یخ مانده  ای!خواندهای که خلقان را تو خر می

 این جهــان بین وین زمـاننک فنـای   گر تو عالّمــة زمــانی در جهــــان

 تا شمــا را نحـــوِ محــــو آموختـیم  مردِ نحـــوی را از آن در دوختــیم

 در کــــم آمـد یابی ای یارِ شـــگرف!  فقـهِ فقه و نحـوِ نحو و صـرفِ صرف

 و آن خلیفـــه، دَجـــلة علـمِ خداست  هــای ماستآن سبــوی آب، دانش

 او نبـردی آن سبـــــو را، جــا به جـا  خبــر بودی چـو ما گر زِ دَجــله با

 آن سبــــو را بر سـرِ سنــــگی زدی  بل که از دَجــله چــو واقـف آمدی

 (978و973، 9، دفتر9738)مولوی، 

 یابد.رسد، و هرکه سرکشی نجوید، سربلند شود، و به حقیقت دست منشی میمنشی، به پاكهرکه فروتنی گزیند و خاك

 تر شدجا پاكدان که آنیقین می  تر شدجا خاكهمی هرکس که این

 و تن را پاك کردندبه مردی جان  چو مردان خویشتن را خاك کردند

 که کلّی سرکشـی از سـر فکندند  سرافــرازانِ این ره ز آن بلنـــدند
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 (957، 9783)عطّار، 

-اند و بیپرستند و به عباداتِ خود مغرور و فریفتهجای خداوند، عبادت را می پرست که بهپیشگانِ عبادتاند عبادتو چنین 

که در بارگاهِ خداوند، خودبینی و خودستایی پذیرفته نیست و ارزشی ندارد. این مطلب را سعدی در حکایت عیسی)ع( و عابد خبر از آن

کرد و و زاری و سوز، از درگاه خداوند درخواستِ بخشش می ناپارسا بیان نموده است. آن گاه که فرد گناهکاری با شرمساری و درد

-تحقیر می ةرویی، با او رفتار کرد و به او به دیدعابد ظاهرپرست که وجودش سرشار از کبر و منی بود با خودپسندی و غرور و ترش

 خواست که در قیامت با او محشور نشود. ندای غیبی خبر داد که: نگریست و از خدا می

 نینــــدازمش زِ آستـــــانِ کَـــــرَم  ـــــارگی هر که آمــد بَرَمبه بیچ

 به انعـــامِ خـــویش آرمش در بهشت  های زشتعَفُــو کردم از وی عمل

 که در خُلـــــد با وی بُوَد هـم نشست  وگر عـــار دارد عبــــادت پرست

 برند این به نــــــار که آن را به جنّت  بگو ننــگ از او در قیـــامت مدار

 گـــر این تکیه بر طـاعتِ خویش کرد  که آن را جگر خون از سـوز و درد

 که بیچـــــارگی به زِ کبــــر و منی   ندانست در بارگــــــاهِ غنـــــی

 درِ دوزخش را نبــــاید کلــــــــید  کرا جامه پاك است و سیرت پلید

 به از طــــاعت و خــــویشتن بینیت  مسکینیتبر این آستان عجــز و 

 گنـــــجد اندر خــــدایی خودینمی  چو خود را ز نیکان شمردی بدی

 دَر برد گــوینه هر شهســـــواری بِه  اگر مردی، از مردی خـود مگوی

که پنداشت چون پسته مغزی در   هنر جمله پوستپیـاز آمد آن بی

 اوست

 برو عـــــذرِ تقصـــــیرِ  طــاعت بیار  نیــاید به کار از  این نوع طاعت،

 به از پارســــــای عبــادت نمــــای  گنهـــکارِ اندیشنـــاك از خدای

 (998و 993، 9738)سعدی، 

سازد. میشود و او را از هدفِ اصلی و واقعی، دور ها در وجود انسان میها و تاریکیخودبینی و خودستایی موجب رشدِ پلیدی 

خبر. عرفا راه نجاتِ و اند و از حقیقت، غافل و بیخودبینی گرفتارِ خویش ةخودستایان و متکبّران که دچار عُجب و منی هستند، در پیل

 دانند. های کبر و غرور میها و حجابدست یافتن به حقیقت را، شکستنِ این پیله

 یا زنّــار بستخــوك باید سـوخت،   در نهادِ  هر کسی، صد خوك هست

 کیـــن خـــطر آن پیـر را افتاد بس  بری ای هیچ کس!تو چنان ظن می

 ســر برون آرد چــــو آید در ســفر  در درونِ هر کسـی هست این خطر

 ایسخت معــذوری که مـــردِ ره نه  ایتو زِ خـوكِ خـویش اگـر آگـه نه

 هم خــوك بینی صد هزار هم بت و  گر قـدم در ره نهـی چـون مردِ کار

 چون شیخ شو، رسوای عشقورنه هم  خوك کش، بت سوز، اندر راهِ عشق

 (31، 9738)عطار، 

در داستانِ شیخ سمعان ]صنعان[ و دخترِ ترسا، کبر و غرور دو سویه است. از سویی شیخ که در عبادت و پارسایی و زهد، سرآمد است 

شود دختر ترسا می ةباختشود. و دلهایی از دست میاین ظواهر است که به اندك عشوه ةبسیار، فریفتو پیشوای یاران و دارای مریدانِ 
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بانی، خود را به نهایتِ نوشد. تا جایی که با خوكبندد و در دیر خمر میشود، زنّار میو برای وصالِ او دست از ایمان شسته، ترسا می

یابد؛ نوری از ها رهایی میبچشد. امّا همین که از تمامِ ظواهر و غرور و خودپسندی کشد تا طعمِ وصالِ دختر ترسا راحقارت می

 کند. آید و توبه میحقیقت در دلش پدید می

 بند بندِ شیخ آتش درگرفت  دخترِ ترسا چو برقع برگرفت

کشاند و شیخِ مسلمان را وادار به کفر و در دیگر سوی، دختر ترسا با کبر و ناز و غرور، شیخ را تحقیر نموده و او را به بدنامی می

 کند. بانی میترساپیشگی و خمرنوشی و خوك

 عاشق  و   پیر   و  غریبم   درنگر  از  سرِ   ناز  و   تکبّر    درگذر

چاك، در رنگی شیخ در عشق، موجب شد تا نورِ حقیقت در دلِ دختر ترسا، روشن شود و از پیِ شیخ پابرهنه و جامهامّا راستی و یک

راستین و شکستنِ ظواهرِ تیره و  آورد، و به برکتِ توبةنهد و به دست شیخ، اسالم میدود و غرور و تکبّر خود را زیر پا میبیابان می

به بعد(. تواضع و فروتنی، معنای طریقت است. افتادگی، رسیدن به  31، 9738پیوندد. )عطّار، پوشالی، به دریای زاللِ حقیقت می

شود تا سالک با مردان حقیقت شنوی سالک و کنار نهادنِ کبر و غرور و منیّت، موجب میآورد. حرفحقیقت را به ارمغان می بلندای

 هم رتبه شده و به جایگاهِ آنان دست یابد. 

 که افگنـــده دارد تنِ خویش را  طریقت، جـز این نیست درویش را

 بام را نیست سُلَّم جز اینکه آن   بلنـدیت بایــد، تواضـــع گـــزین

 که دستت گرفتند و برخــاستی  تکبّــــر مکـــن بر رهِ راستــــی

 به مردان رسـی گر طریقت روی  سخـن سودمنــد است اگر بشنوی

 (989و  996، 9738)سعدی، 

بیند. در دیگران می هایش را در وجودِشود که زشتیکِبر و خودپسندی، موجبِ کوریِ شخصِ متکبّر نسبت به خود می 

بیند. موالنا شمس جهالتِ کِبر و بادِ غرور، او را چنان سرمستِ خودپرستی نموده است که خود را از عیب پاك می ةکه پردحالی

 (. 916، 9785)شمس تبریزی، « خداپرستی آن است که خود پرستی، رها کنی.»تبریزی فرموده: 

 باشد در ایشان ای فالن!خـوی تو،   ای بسا ظلمی که بینی در کسان

 از نفـــاق و ظلـم و بد مستــیِ تو  انـدر ایشــان تافتــه هستـیِ تو

 (61، 9، دفتر9738)مولوی، 

توانید با دیگران همراه و همدم شود. زیرا بنای آفرینشِ این جهان تضاد است. آن جهان بینی نرهد، نمیانسان تا از خویشتن 

سره پلیدی و نقمت و کیفر )دوزخ(. پس برای همراهی با دیگران باید تضادهای درونی و است)بهشت(، یا یکسره نیکی و نعمت یا یک

 ها آشتی نمود. بیرونی را شناخت و با آن

ـای خــلق بر اضـداد ـپس بنــ

 بود

 ایم از ضرّ و سودالجـــرم ما جنـگی 

-ــالف همـهست احـــوالم خــ

 دگر

 مخـــالف در اثرهر یکـــی با هــم  

 با دگــر کس ســازگاری چون کنم؟  زنمه هر دم راه خود را میـچون ک
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 هر یکی با دیگری در جنــگ و کین  موجِ لشـــکرهای احــــوالم ببین

 پس چـه مشغولی به جنگِ دیگران؟  نگر در خود چنین جنـگِ گرانمی

 صلـــح یک رنگت برددر جهــــان   یا مگر، زین جنـــگ حقّت واخرد

 کـه آن ترکیب از اضـداد نیستز آن  آن جهــان جز باقی و آبـاد نیست

 چــون نباشد ضـــد، نبود جز بقـــا  این تفـــانی از ضــد آید ضــد را

 کـه نبـاشد شمس، و ضدش زمهریر  نظیرنفی ضد کرد از بهشت آن بی

 هاباشد اصــــول جنــگ هاصلـــح  هارنـــگی اصـولِ رنگهست  بی

 (99، 6، دفتر9738)مولوی، 

تر اندیشیده، و اند که دیگرگونهکه گذشت خداشناسی بر خودشناسی مبتنی است. ولی در این میان کسانی نیز بودهچنان 

گفتند: گر پیشینیان میعبارت دیبه« یافتم. من، خدا را مبدأ فلسفه»»گوید: اند. اسپینوزا میخودشناسی را در خداشناسی دانسته

که او خدا را در همه چیز، ، اسپینوزا، خداشناسی را طریقِ خودشناسی دانست، و نظر به این«خداشناسی است» ةوسیل« خودشناسی»

نکرِ دید، یکی از محقّقان گفته است: اسپینوزا مستِ خداوند است، با این همه معاصران و علمای قشری او را مچیز را در خدا میو همه 

 (. 839، 9، 9789)فروغی، « ذاتِ باری گفتند و ملعونش خواندند.

  پرهیز از جبرگرایی برای رسیدن به فهم درست از هستی -7

-روشن است که بنای هستیِ این جهان بر تضادها استوار است. در این میان یکی از عوامل اصلی عدم فهم درست و شناخت 

نمایی تضادهای ای کارکردِ تضاد آفرینی دارد، این تضادآفرینی با بزرگگونهاست. جبرگرایی، بهدقیق و صحیح از هستی، جبرگرایی

لَقَدْ خَلَقْنَا »زندگی انسان با درد و رنج و سختی، پیوندی سرشتین دارد. گیرد. به روایت روشن قرآن موجود در هستی صورت می

آورد. از این روی های زندگی را کمتر به یاد میها و شیرینیای است که خوشیگونهه(. ولی سرشت او ب4)بلد/.« کَبَدٍ الْإِنْسَانَ فِی

ترین رنجشی و اندك سختی کنند. در حالی که به کوچکها با ناسپاسی در شکرگزاری و ستایش خداوند کوتاهی میبسیاری از انسان

های خویش ناکامی ةهم ةآورند، و روزگار و هستی را مایفریاد برمیو مرارتی، زبان به گله و شکایت بازنموده و از ژرفای جان، ناله و 

از سرشار چون و چرا به هستی و یکتایی و توانایی مطلق خداوند، بی با وجود اعتقادِ ی است کهبینشها برآمده از این گالیهدانند. می

سپهر، آسمان، گیتی، جهان، دهر، ستاره، بخت و غیره زمانه، روزگار، چرخ، مانند: که با اصطالحاتی است.  باورداشت به قضا و قدر

 دارِعهدهزمانه  . در این نگرش، روزگار واستبوده به امروز  روزگار کهن تااز  انسانزیربنای فکری همواره به قضا و قدر  . باورِآیدمی

 توان در گله و شکایت از روزگار، فلک، گیتی و... به روشنی دریافت. نمونه را می .رسدمی انسان هو بدی است که ب ینیک ةهم

 بیــدادگـری کینــــة دیرینة تست  ای چرخ فلک، خرابی از کینة تست

 بس گوهر قیمتی که در سینة تست  ای خــاك، اگر سینـة تو بشکافند

 (969، 9784)خیّام، 

 شیر انــپست رزندــف زِ ستاند  پیر ردار این گندهـچنین است ک

 ناگهان سرشبه خاك اندر آرد   چو پیوسته شد مهر دل بر جهان

 (968، 7، 9737)فردوسی، 

 اندزِ بهـــر بزرگـــی پسنـــدیده  اندها  کــز جهـان دیدهبســا رنج

 از او بهره زهر است و تریاك نیست  سرانجـام بستر جز از خاك نیست
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 به تــارك چـــرا برنهی تـــاجِ آز  درازچـو دانـی که ایـــدر نمـانی 

 (868، 7، 9737) فردوسی، 

 فـرازش بلنـــد و نشیبش نشیب  چنین است رسـم ســرای فریب

 گوش آید آواز کوسهزمان به که   چه بندی دل اندر سرای فسوس

 نبینی به جــز دخمــة گور تخت  خروشـی برآید که بربنــد رخت

 (759-758 ،1، 9737)فردوسی، 

 که این عجوز عروس هزار داماد است  مجو درستی عهد از جهان سست نهاد

 (994، 9768)حافظ، 

 

 (895، 9768)حافظ، 

 ای جهـاندیده! ثبـات قدم از سفله مجوی  سفله طبع است جهان بر کرمش تکیه مکن

 (765، 9768)حافظ، 

خواه انسان و دیگری بدخواه اوست. که هر دو توانا، ولی یکی نیک آید،می پدید ی نیک و بد،میان دو نیرو یجا ناچار تضاد آشکاراین

قرار برابر هم شود. درعوض هرکجا این دو نیرو در این تضاد نشان داده نمیاز میان برداشتن یا آشتی راهی منطقی برای هرگز 

ای است که عرفان و تصوّف برای رسیدن به یگانگی و وحدت با راهکاری . این همان نقطهشودناگهان توانایی زمانه انکار می ؛گیرندمی

نهد. این راهکار کارآمد، چیزی نیست، مگر عشق. عشقی دور از عقل و استدالل فراروی جویندگان حقیقت، میدرونی و فرامنطقی و به 

ها و آرزوهایش رنگ آورد، و خواسترساند. عاشق در برابر معشوق سرِ تعظیم و تسلیم فرو میاز خامی به پختگی می که گرفتارانش را

سوزد ِعشق میگذرد، در آتششود. این همان جایگاهی است که عاشق از خویشتن نیز میبازد و به رنگِ خواست و میل معشوق میمی

گمان عرفانِ راستین، مسیری است که هرکه در بیشود. ه عاشق و معشوق و عشق یکی میرسد کو در این گداختگی به یگانگی می

 پسندد.چه را یار بخواهد؛ مییابد و هر آنبین می آن گام نهد، در سایة عاشقی و یگانگی و تسلیم، بینشی حقیقت

 یکی وصل و یکی هجران پسندد  یکــی درد و یکــی درمــان پسندد

 چه را جــانان پسنددپسنـدم آن  درد و وصل و هجرانمن از درمان و 

 (999، 9736 )باباطاهر،

ها و آرزوهای اش را بر هستی و روزگار تحمیل کند. خواستهکوشد تا ارادههمه گله و شکایت، انسان همواره میبا وجود این 

ستوار آن هستی اهستی، اصلی هوشمندانه است، که بیدور و دراز او خود دلیل این مدّعاست. ضرورت وجود تضاد در ساختار آفرینش 

 نخواهد بود. چنانکه زندگی در هستی برآمده از آشتی جویی میان اضداد است:

 خاست جنگ کاندر میانش مرگ، آن  زندگـــــانی،    آشتــیِ    ضـــدهاست

 (63، 9، دفتر9738)مولوی، 

های هستی با جدال و شکوه و کوشد، ناتوانی خویش را در برابر پدیدهو همواره میخوبی نقهمیده است انسان جبرگرا این اصل را به

ای دیگر، نه مختار است و نه که انسان موجودی مختار و مجبور است و به گونهسره تسلیم شود. حال آنگالیه توجیه کند و یک

بودن استعداد خود هم مجبور استو امّا در کردن افعال آدمی در بودن جسم و روح خویش مجبور است، و در »مجبور. به روایت نسفی: 

ی آدمی به طریق جزوی نوشته است، و افعال آدمی به طریق که جسم و روح و استعداد ادمی در نطفهخود مختار است. از جهت آن

 رودنشیند و محتاله میمکّــاره می  از ره مرو به عشوة دنیا که این عجوز
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آدمی مقدّر است. امّا کمیّت  نوشته است، و جسم و روح و استعداد کلّی نوشته، یعنی کمیّت و کیفیّت روح و جسم و استعداد در نطفه

این بحث جبر مطلق و اختیار  ة(. وی در ادام871، 9786)نسفی، « و کیفیّت افعال در نطفه ننوشته است، و افعال آدمی مقدّر نیست.

در رسد، و ای درویش! به یقین معلوم شد که آدمی به استعداد و سعی و کوشش به مقصود و مراد می»شمارد: مطلق را مردود می

گوید کس که می گوید، و آنگوید که همه جبر است، خطا میکه میاستعداد مجبور است، و در سعی و کوشش مختار است. چس آن

-گوید که جبر هست و قدر هست، جبر به جای خود و قدر به جای خود، حق میگوید. و آن کس که میهمه قدر است، هم خطا می

(. و خداوند با استعداد جبری که در سرشت انسان نهاده است، 849، 9786)نسفی، « و قدر است.گوید. و طریقِ مستقیم در میان جبر 

ها . امّا پافشاری بر خواسته(71)نجم/.« وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى»داند. های او اصل میتالش و کوشش را برای رسیدن به خواسته

دهد از یک دستگاه هوشمند انسان روی می ةچه در هستی مطابق و موافق خواست و اراد. آنناشی از عدم فهم درست از هستی است

-که برخی آن را با خود و خواستهتر است. حال آنها به مراتب از زیانشان بیشگیرد که کارکرد خیر و بازخورد نیکی آنسرچشمه می

 ناخت درست از هستی است.خودبینی و عدم ش ةبینند که نتیجهایشان در تضاد و تعارض می

هستی همراه سازد.  ةتواند انسان را از آرزوهای مادّی و زمینی فراتر برد و او را با همدر این میان فهم درست از هستی، می 

وجودی اوست، از زمین و جهان ماده برکند و به آسمان معنویت برآورد. در این صورت آرزوهای  ةاش را که خمیرمایذهن و اندیشه

 ةای روشن، همساز با هستی، با اندیشهآهنگ و همسو، همشود. انسان همینی به آرزوهای درونی، معنوی و آسمانی دگرگون میزم

اش به هستی ةرسد. که انسان همان اندیشه است، و گستراش به رشد و بالندگی میسازد و از کارکرد اندیشهوجودش را متعالی می

 اش است. اندیشه ةانداز

 ایما بقی تو استخـوان و ریشه  ایبـرادر! تو همــان اندیشهای 

 ور بود خـاری تو هیمة گلخنی  تو، گلشنی  گر گل است اندیشة

 ور تو چون بولی، برونت افکنند  گر گــالبی، بر سر جَیبَت زنند

 (89، 8، دفتر9738)مولوی، 

های معنوی و آرزوهای مادی و زمینی که فانی و نابود شدنی است، به اندیشهکارکرد اندیشة درست، آن است که انسان را از ساختار 

 ستاند. های دنیایی و زمینی بازمیسازد و او را از گرو لقمهالهی و ماندگار دگرگون می

 برو !  لقمه  ای  ستا   لقمان  وقت   وگر    انیــلقم  گشته، هـلقم رـبه

 خار  جویید همی   لقمان   کف  از   ؟خارخار  اینیی  لقمه   هوای  از 

 نیست  تمییز  آن  حرص از لیکتان  نیست ش نیزدر کف او خار و سایه

 ایو بس نادیده بس نان کور هکنآ ز ایدیده  خرما  را که   خار دان آن

 ؟خاری چراستی پای جانش خسته خداست گلستان که  لقمان  جان 

 سوار  رـاشت  ینا  بر  زادی مصطفی  خوار  خار  ودِـوج این    اشتر آمد

 رست د گلزار ـتو ص کز نسیمش در   تست  پشت بر  گ گلیـتن ، اشترا

 (13، 9، دفتر9738)مولوی،    
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 نتیجه گیری

از اصول و قواعد جهان هستی است که بشر آن را دریافته است. این اصل نه تنها قابل نفی و انکار نیست؛ که از  ،اصل تضاد 

ها و خلق امکان نو برای های هستی است. تضاد مایة ادامة فیض الهی به هستی و پدیدهاصول و ارکان طبیعت و شرایط پیدایش پدیده

انسان در هستی شناسی، خود شناسی و خدا شناسی ناگزیر از رویارویی با تضادهای درونی و است.  تازههای ماده و پدید آمدن صورت

سویی با آوایی و همها و گاهی همکوشد با تعارض و تضادهای موجود در هستی کنار بیاید. گاهی با غلبه بر آنبیرونی است. انسان می

تواند به یاری عقل و چه را که او نمیگیرد و آنفرا روی انسان قرار می های هستی. در این میان عرفان اسالمی همانند چراغیپدیده

های بنیادین اسالم و سازد. شیوة عرفان راستین برآمده از آموزهاستدالل و منطق دریابد؛ به مدد عشق و مهرورزی برایش روشن می

 مطلق هستی موفق بوده است.   تعلیم و تربیتی درونی و معنوی است که همواره در هدایت بشر به سوی حقیقت 
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