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  البداء وصلة الدعاء

  يف اعمال جالل الدين حممد املولوي
  

  ١جليل مشّيدي
  

البدا االطمينان بانفتاح نظام ذلك العامل؛ اجل إن اهللا  ليس طبيعة من الطبائع حبيـث                 و الروية القيمة اليت ُتوضح عمق صلةالدعاء     
علي هذا ميكن القول بـسهولة االمـل باالثارالطيبـة          .  اتصدر افعاله دون اختياروعلم ليتعذرعليه تغيري االشياء وتفادي وقوعه        

طول العمر والسعادة يف الدارين وكذلك بان الذنوب واملعاصي وخاصة           و لالعمال والدعاء اخلالص من اجل دفع البالءواملصائب      
الطاحلـة   و نسان الـصاحلة  ايذاء االخرين الذي جيرالويالت علي حياة االنسان؛ هذا هو البداء؛ تغيري احلياة علي اساس اعمال اال               

جانب ذلك فقـد اشـارالقرآن والـسنة    ىل ا.وُيعد الدعاء من اهم الصاحلات    )  تأثري اعمال االنسان علي تغيري تقدير املشروط      (
م الشريفة اىل الدور الذيٍ يؤدّيه عمل االنسان يف تغيري مصريه االمرالذي أقره املولوي يف ادبه ويف اخلتام يبدو من االرتباط القـائ                     

عليه فـيمكن    و آثاره و ما ورد يف البحث، انه يعتقد مبفهوم البداء واالّ ملا كان كل هذا االمل مشهوداً يف ادبه                 و بني افكاراملولوي 
  . ارتباط بالدعاء استجابتهىالقول بان املولوي ليس بدعا من سائر عباد اهللا الذين يؤمنون مبفهوم البداء ومد

  
  . القدر، العمل الالئق،املولوى، ء الدعا،البداء: الكلمات الرئيسة

  
  

  التمهيد -١
مسأله البداء من الطف احلقائق اليت طُِرَحت يف القـرآن          

 ولـو أن    الَّول مرة يف تاريخ العلوم االنسانية هبذا املعـىن        
 العلمـي  و املّادي نشأ من النظام العلوي     و النظام السفلي 

االقل ى   اَو عل   ميكن أن يؤثر النظام السفلي     هلكنة يف تقابل  و
يؤّدي اىل   و جزٌء منة، اي العامل االنساين، يف النظام العلوي       
 من مظاهر   ىتغيريات، الّا أنّ هذه التغيريات يف املصري احد       

 انّ  ىبعبارة اخـر   و »العليه«القدر يف حلقة من حلقات      
تغيري القدر ايضا ينبعث من      و تغيري املصري ينبعث من املصري    

  .حكم القدر
______________  

  استاذ معيد اللغة الفارسية وآداهبا يف جامعة اراك .١

ـ  هافعال و نعم، ارادة االنسان    ؤّدي اىل تغـيريات   ت
هذا االمر الينايف    و املقدرات؛ و اثباتات يف العامل العلوي   و

احلكم  و العلَم الرّباين؛ الّن عنداهللا العلم الذي يقبل التغيري       
لـيت   ا تهمـشيئ  و هذا ارادة اهللا   و الذي يأخذ النقض ايضا   

ـ ىتسّم ـ      و »التقدير املشروط « ب  ىالّتي تـؤّدي اىل اعل
كذلك جدير بالذكر   .  مصريه ىصورة سلطة االنسان عل   

يف » النـسخ «يف التكوين مع مكانة     » البداء«أنّ مكانة   
  أن التغيري يف االمور التشريعية      هبذا املعىن  ةالتشريع سواسي 

التغـيري يف االمـور      و  بالنسخ ىاالحكام الفرضية يسمّ  و
   هذا الترتيب، االفراد الذين     ىعل و  بالبداء ىلتكوينية يّسم ا
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  يف اعمال جالل الدين حممد مولويوالبداءصلة الدعاء 

 ٨٢

  أفكار االنبياء  ىيتعرفون عل  و يترعرعون يف أحضان الدين   
 ضوء عالقة احلب    ىالدعاء عل  و تعاليمهم، يرون التضرع  و

املخلوق هو الوسيلة املناسبة لتعميق جـذور        و بني اخلالق 
اهللا مطلع  ف. العشق االهلي الذي يعود عليهم بآثاره القيمة      

 احلـق أن مناجـاة اهللا      و . كل شيء، داعيا إياه إليه     ىعل
 التحدث إليه ملن النعم اليت توجـب الـشكر         و جمالستهو
فَربُّ الفالسفة يف غاية البعد عن هذا العامل غري         . االمتنانو

أضاءوا الـسبيل فآخـذوا      و أن االنبياء إختصروا الطريق   
نا التحـدث   علمو و بايدينا ليضعوها بيد الباري سبحانه،    

  شئنا، دون التقولب حجب أقفاص العلية الظاهرية إليه مىت 
سائر االقفاص اليت صنعها الفالسفه، فنظام ذلك العـامل         و

الحاجب، وليس االمر كمـا      و مفتوح للولوج فال بواب   
ذهبوا إليه، أجل إنه ليس طبيعة من الطبائع حبيث تـصدر           

تفادي  و شياءعلم ليتعذر عليه تغيري اال     و أفعاله دون إختيار  
هذا بدوره ما يوضح عمق الرابطة اليت حتكـم          و وقوعها
لعل صـدر    و  ضوء هذه الرؤية القيمة،    ىالبداء عل  و الدعاء

 املتأهلني هو أول من أدرك الترابط الوثيق بـني الـدعاء           
  .البداءو

 ، هذا، األمل باآلثـار الطبيـة لالعمـال        ىبناءا عل 
طـول   و باملـصائ  و الدعاء اخلالص من أجل دفع البالء     و

 املعاصي و كذلك بأن الذنوب   و السعادة يف الدارين   و العمر
حيـاة  ى ذاء االخرين الذي جير الويالت علباخلصوص إي و

االنسان يعد من الحباث اليت اصطلح عليها علماء الكالم         
 أسـاس اعمـال االنـسان       ىبالبداء؛ أي تغيري احلياة عل    

يت من  يعد الدعاء من أهم الصاحلات ال      و الطاحلة، و الصاحلة
االفعـال   و االقـوال  و شأهنا أن تستلزم املزيد من املواعظ     

جدير بالذكر انّ االفعال الـصاحلة يف        و ىاملرضية االخر 
 يف  نفسها ضرب من الدعاء ايضا كما قـال اهللا تعـاىل          

قليـل مـن عبـادي       و اعملوا آل داود شكراً   (: الشكر
ايضا نـذكر بـأنّ     ). ١٤االيه  : سورة السباء  ()الشكور
احلـوادث   و السيئات و جود الصلة بني احلسنات   القول بو 

انكار تأثريها،   و الكونية اليهدف اىل ابطال العلل الطبيعية     
عامل معنـوي فـوق      و بل املراد اثبات علّة يف طول علة      

اسناد التأثري اىل كلـيت العلـتني لكـن          و العوامل املادية 
  .بالترتيب

  

  مشروح البحث -٢
  الشيء بعـد إخفـاء       اللغوي للبداء فهو إظهار    أما املعىن 

معناه االصطالحي هو كشف ما كـان جمهـوال مـن           و
 بالنسبة هللا العليم الذي ليس      ال يصح هذا املعىن    و .االشياء
 الظروف من سبيل اىل حتديده، فالغيـب       و العلم و للزمان

الشهادة سيان لدية فهو السميع لكل االشـياء البـصري          و
  : فقد قال موالنا هبذا الشأن. بكنهها

  ستري وخواه بد، فاش وكخواه ني
  بصري وبر مهه اشيا مسيعيم

حتتل مسألة البداء يف عقائد الشيعة االمامية املكانـة         
 أنّ املراد من البداء عندهم ليس إلّا تغيري املـصري          و االوىل
فليس االنـسان يف    . الطاحلة و املقّدر باالعمال الصاحلة  و

ّيـره   خمّير يف أن ُيغ    - بعد -مقابل التصدير مسرياً بل هو      
متكن اإلنسان من   ( أنّ هذا    بصاحل أعماله أو بطاحلها، حىت    

  . أيضاً جزء من تقديره سبحانه) تغيري املصري بالعمل
سـورة  (»  ُهو يف َشأنٍِ    كُلََّ َيومٍ «فيما أنه سبحانه    

  التقدير، ىمبا أن مشيئة حاكمة عل     و ).٢٩االيه  : الرمحن  
مقـّدره   و  مصريه مبا أنّ العبد خمتار ال مسري فله أن ُيغّير        و

يدخلـها يف    و خيرج نفسه من عداد االشقياء     و حبسن فعله 
  . عداد السعداء، كما أنّ له عكس ذلك

 ُيغـريوا مـا   الُيَغّيُر ما ِبقـوٍم حـىت  «و مبا أنّ اهللا    
يغري  ، فاهللا سبحانه ال   )١١االيه  : سورة الرعد (» ِبانفُسهم

ال يعد و .قدر العبد إلّا بتغري من العبد حبسن عمله أو سوئه      
تغيري التقدير اإلهلي حبسن الفعل أو سوئه معارضاً لتقدير         

فإنّ اهللا . سنته واالول سبحانه، بل هو أيضاً جزء من قدره      
مل  و  له بأمر، مل يقدره    ىسبحانه إذا قّدر لعبده شيئاً وقض     

ال  واحلتم، حبيـث اليـتغري   و وجه القطع  ىيقضه عليه عل  
هو أنّ مـا     و  وجه خاص،  ىقدره عل  و يتبدل، بل قضاؤه  

قّدر للعبد جيري عليه ما مل يغري حاله حبسن فعل أو سوئه،            
حلّ مكـان    و قضاؤه يف حقه   و فإذا غري حالة تغري قَِدر اهللا     
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 جليل مشّيدي

 ٨٣

. مكان ذلك القضاء قضاء آخـر      و ذلك القدر قَدُر آخر،   
قـضاء  ) الالحقني و القدر السابقني  و من القضاء (واجلميع  

اه االمامية من مبـدأ     هذا هو البداء الذي تتبن     و قدره، و اهللا
ـ      و .تارخيها اىل هذا الوقت     ىالجل إيقاف الباحـث عل
ببعض النصوص القطاهبا القـدماء     صدق هذا املقال نأيت     

 البداء أمر ال حقيقة      يعرف أنّ ما نسب إليها من معىن       حىت
  . له

إنّ «: قال الشيخ الصدوق يف باب االعتقاد بالبـداء   
:  قد فرغ من األمر، قلنا     تعاىل و إنّ اهللا تبارك  : اليهود قالوا 
اآلية : سورة الرمحن (» كلَّ َيوٍم ُهَو يف ِشإنٍ     «بل هو تعاىل  

 يرزق و خيلق و مييت و حييي. يشغله شأن عن شأن    ال) ٢٩
ِعندُه   َيمحو اُهللا ما يشاُء َويثبُت وَ     «: قلنا و .يفعل ما يشاء  و

  ).  ٣٩االية : سورة الرعد(» اُُم الكتاب
قد «): ح عقائد الصدوق  شر(ال الشيخ املفيد يف     قو

يكون الشيء مكتوباً بشرط فيتغري احلال فيـه، قـال اهللا           
  سـورة . (» ِعنـَدهُ  ىأَجلٌ ُمَسم  و  أَجال ىثُمَّ قَض «: تعاىل
ضـرب   و  ضربني، ىفتبني أنّ االجال عل   ) ٢اآلية  : االنعام

 قولـه   ىأال تر . منها مشترط يصح فيه الزيادة والنقصان     
ّمٍر َوال ُينقُص ِمن ُعمـِرِه إال يف        َوما ُيَعمر ِمن ُمعَ   «: تعاىل
  ) ١١االية : سورة فاطر(» كتاٍب

ولَو اَن اَهلَ القُري آَمنوا واّتقوا لَفََتحنا   «: وقوله تعال 
: سورة االعـراف  . (»االرِض و َعلَيِهم َبَركاٍت ِمَن الّسماءِ   

فبّين أن آجاهلم كانت مشترطة يف االمتـداد        ). ٩٦االية  
  . لفسوقبالرب، واالنقطاع عن ا

يف ) عليه السالم ( فيما أخرب به عن نوح       وقال تعاىل 
اسَتغفروا َرّبكم إنَّه كانَ غَفـاراً ُيرسـِل        «: خطابه لقومه 

 ١٠االيتـان   : سورة نـوح    (» ...الّسماَء َعلَيكم ِمدراراً  
  .اىل آخر اآليات) ١١و

سبوغ النعم، االستغفار    و فاشترط هلم يف مّد االجل    
استأصـلهم   و بتر اعمـاهلم   و اهلمفلما مل يفعلوا، قطع آج    

  خيتص مبا كان مشترطا يف       بالعذاب، فالبداء من اهللا تعاىل    
 اهللا  ليس هو االنتقال من عزمية اىل عزمية، تعـاىل         و التقدير

  .»عما يقول املبطلون علواً كبرياً

 أقـول يف معـىن  «): أوائل املقاالت (وقال أيضاً يف  
، مـن   هأمثال و نسخ املسلمون بأمجعهم يف ال    هالبداء ما يقول  

باالماتة بعد   و االمراض بعد االعفاء،   و االفقار بعد اإلغناء،  
ما يذهب إليه أهل العدل خاصة من الزيادة يف          و االحياء،
   .»النقصان منها باالعمال واالرزاق واالجال

البداء حقيقـة   «): العدة(و قال الشيخ الطوسي يف      
 »املدينـة بدا لنا سور «لذلك يقال   و يف اللغة هو الظهور،   

َو َبـدا لَهـم      «قال اهللا تعـاىل    و .» الرأي هبدا لنا وج  «و
  .)٣٣االية : سورة اجلائيه(» َسيئاُت ما َعِملوا

االيـة  : سورة الزمر (» وبَدا هلم َسيئات ما كََسبوا    «
  .»ظهر«ويراد بذلك كلة ) ٤٨

قد يستعمل ذلك يف العلم بالشيء بعد أن مل يكـن           
أضيفت هذه اللفظـة    أما إذا    و .كذلك يف الظن   و حاصال

. منه ما الجيـوز    و  قمنه ما جيوز إطالقه عليه     اىل اهللا تعاىل  
يكـون   و فأما ما جيوز من ذلك فهو ما أفاد النسخ بعينه         

ـ  و . ضرب من التوسع   ىإطالق ذلك عليه عل     هـذا   ىعل
) عليهم الـسالم  (الوجه حيمل مجيع ما ورد عن الصادقني        

، دون ما    تعاىل من االخبار املتضمنه الضافة البداء اىل اهللا      
ويكون . من حصول العلم بعَد اَن لَم يكن      : ال جيوز عليه  

هو أّنه إذا كان     و ، التشبيه  اهللا تعاىل  ىوجه اطالق ذلك عل   
 النسخ يظهر به للمكلفني ما مل يكن ظـاهراً          ىما يدلّ عل  

حيصل هلم العلم به بعد أن مل يكن حاصال هلم أطلق            و هلم
  »  ذلك لفظ البداءىعل

 ألجل   اهللا تعاىل  ىشيخ أن إطالق البداء عل     ال ىوير
ظهوراً  بعد خفاء، فكـان       و كونه بداء يف أذهان الناس،    
التوسع،  و  اهللا سبحانة باجملاز   ىذلك مصححاً الطالقه عل   

  .كما تعرف نظرية يف بعض األلفاظ
أما مـا    و ،ى علماء الشيعة القدام   ههذا بعض ما أفاد   

يف وسعك   و كتبة املتأخرون حولة فحدث عنه وال حرج      
 تسميه بداء،  و  هذا هو الذي تقول به الشيعة      .املراجعة إليه 

 أما غريهم فيقولون به حسب مـا مـّر مـن اآليـات            و
 بداء، فالرتاع يف احلقيقة إمنا هو يف        هاليّسمون و الرواياتو

 هلو عرف املخالف أن تسمية فعل اهللا سـبحان         و التسميه،
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  يف اعمال جالل الدين حممد مولويوالبداءصلة الدعاء 

 ٨٤

ف النقـد   التوسع ملا شهر سـيو     و بالبداء من باب اجملاز   
 االطالق التجوزي فعليه أن يتبع النيب       إن أيب حىت   و .عليهم

حيث أطلق لفظ البداء عليه     ) اله و  اهللا عليه  ىصل(األعظم  
  اجملازي الذي قلناه، يف حديث االقرع      سبحانه هبذا املعىن  

فبأي . » بدا اهللا عزوجل ان يبتليهم    «: ىاالعم و االبرصو
  .وصيائهوجه فّسر كالم النيب يفسر به كالم أ

أّنـه   و فاتضح بذلك أنّ التسمية من باب املشاكله      
سبحانه يعرب عن فعل نفسة يف جماالت كثرية مبا يعرب بـه            

 هالناس عن فعل أنفسهم، الجل املشاكلة الظاهرية، ولكون       
قد ذكرنـا    و .التحدث معهم  و  احملاورة مع الناس   ىمقتض

  .مناذج من ذلك فيما سبق
 البداء املقـصودة    إنّ البحث يف حقيقة   : وباختصار

 لإلمامية أمر اتفق املسلمون حـسب نـصوص كتـاهبم         
  .ال ميكن ألحد انكاره وأحاديث نبيهم عليه،و

اجملاز، فمن   و وأما التسمية بالبداء فمن باب املشاكلة     
وليتق اهللا ربه يف أخيـه      «مل يستسغة فليسمه باسم آخر      

وال َتبَخـسوا النـاَس     «؛  »ال يبخس منه شـيئاً     و املؤمن،
بقية اِهللا خٌري لكم    * اَءُهم َوالَتعثوا يف االرِض ُمفسدين    أشي

  ).٨٦ و٨٥االيتان : سورة هود (ِان كنتم مؤِمنَني 
 أن ما ذكرة االمام االشعري يف       ىوبذلك يوقف عل  

الـرازي يف    و البلخي يف تفسريه     و ) مقاالت اإلسالميني (
غريهم حول البداء، الصلة له بعقيـدة        و ،)نقد احملّصل   (

 فإهنم فسروا البداء هللا بظهور ما خفي عليـه        .  فيه الشيعة
 براء منه، بل البداء عندهم تغيري التقدير بالفعـل          ةالشيعو

الطاحل فلو كان هناك ظهور بعد اخلفـاء فهـو           و الصاحل
، بل هو بالنسبة إليـه      بالنسبة إلينا البالنسبة اىل اهللا تعاىل     

وسع لو أطلق عليه فمن باب الت      و .إظهاره و إبداء ما خفي  
  ما تقدم سنستعني بااليات القرآنية الكرميـة       ىو بناءاً عل  

أفكار املولـوي يف هـذا االّتجـاه         و الروايات الشريفة و
الذي سنتوصل   و لنعتمدها حمور الدراسة موضوع البداء،    

يف خامتة املطاف من أنه ميثـل االعتقـاد باالختيـار            اليه
  .موالناه  ما يثبتىالتقرييب لالنسان عل

  

 ىعل و  العامل ى يعين السلطة املطلقة هللا عل     البداء -٣
  االنسان

د مفاهيم البداء هو عدم وجود أي مانع أمام املـشيئة          فاح
االهلية احلكيمة، أي أن يكون اهللا حّراً يف عمل ما يـشاء            

» عنده اّم الكتاب   و يثبت و ميحوا اهللا ما يشاء   «كيفما شاء   
  ). ٣٩سورة الرعد االية (

  ):١٦رة الربوج، االية سو(»  فعال ملا يريد«أو 
  اين قضا را گونه گون تصريف هاست

  چشم بندش يفعل اهللا ما يشاست
 مجيع املسلمني، فقد صـرح ابـن        هاالمر الذي يقر  

  : قائالً- أحد العلماء القرن الرابع للهجره –بابويه 
يعدم ما  ومن أعتقد بان اهللا قادر أن يوجد ما يشاء      «
 هنا بالصورة اليت يشاء   بعد أوا  و يوجد االشياء قبل   و يشاء،
املولوي هو اآلخر يؤمن    »  يأمر مبا يشاء، فقد أقر بالبداء     و

  : كراراًتقد أشار إليه  وبكل كيانه هبذا املفهوم
  اين جهان چون خس به دست باد غيب

  داد غيب وعاجزي پيش گــرفـت
  گه بلنـدش مي كند گاهيـــش پسـت

  گه درستش مي كند گـاهي شكست
  رد گاهـــي يســار ميينـش مي بگـه

  گــــه گلستـانش كند اهيش خار
 حد قول ابن بابويه فان هذا القول يتـضمن          ىوعل

رّدا صرحيا لعقيدة اليهود اليت صرحت بأن اهللا قد فرغ من           
ليس هللا من سـبيل اىل       و كل ما قدر سيقع    و نظام اخلليقه 
 يف باديء االمر القرآن الكرمي بدوره       .قدر و حمو ما اثبت  

وقالت اليهود يد اهللا    «: لعقيدة، فقد قال سبحانه   فند هذه ا  
لعنوا مبا قالوا بل يداه مبـسوطتان        و مغلوله، غلت ايديهم  
   .)٦٤/سورة املائده(» ينفق كيف يشاء

  ).٢٩/ سورة الرمحن (» كل يوم هو يف شأن«: وقوله
وهذا ما أشار اليه املولوي من أنه سبحانه كل يوم          

  :خالقيته التعرف التوقف ويف شأن
  كل يوم هو يف شـأن خبــــوان

  يب فعلــي مدان ومر ورا يب كار
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 جليل مشّيدي

 ٨٥

  كمترين كاريش هر روز است آن
  كو سه لشكر را كند اين سو روان 

   امهـاتيلشكري ز اصالب سـو
  هبر آن تا در رحــــم رويد نبات 

   خاكـدانيلشكري ز ارحام سـو
  مــــاده پر گردد جهان  وتا ز نر
   اجليلشكري از خاك زان سـو

  تا ببينـــد هر كسي حسن عمل
قد جف القلم مبا    «أضف اىل ذلك فقد فسر احلديث       

ـ ) ٥٥: كنوز احلقـائق  (» هو كائن اىل يوم القيامة      ىعل
خالف ما ذهب إليه اليهود، فقد قال بان هذا احلـديث ال            
يعين قط أن يداهللا مغلولة حمدودة، بل يشري اىل وجود بعض           

  .اليت حتكم هذا العامل والتغيري ىبالقوانني القطعية اليت تأ
ليس االعوجاج   و جزاء خاص  و فلكل فعل رّد فعل   

  : الالظلم كالعدل وكاالستقامة
  مهچنني تأويل قد جف القلم

  هبر حتريض است بر شغل اهم
  پس قلم بنوشت كه هر كار را

  جزا واليق آن هســـت تـاثري
  كژ روي جّف القلم كژ آيـدت

  راستـــي آري سعـادت زايدت 
  ظلم آري، مدبري جّف القلــم

  عدل آري، برخوري جّف القلم
ولكن الينبغي االعتقاد بان اهللا اليسعه تغيري حكمه؛        

  فان هللا بعض االحكام اليت ميكن تغريهـا،        ىبعبارة أخر 
  :الدعاء أمال يف ذلك التغيري وا يأيت دور التضرعنهو

  تو روا داري روا باشد كــه حــق
  م سبقمهچو معـزول آيد از حك

  كه ز دست من برون رفته است كار
  پيش من چندين ميا چندين مزار

  ذره اي گر جهد تو افـزون بـــود
  در تـــرازوي خدا موزون بود

 عـدم   مبعىن» جّف القلم « حديث   ىفاملولوي ال ير  
هذا بدوره ميثـل     و عاقبته، و إمكانية تغيري مصري االنسان   

  .نوعاً من أنواع البداء
  

  تأثري عمل االنسان  ويثاحلد و القرآن-٤
التقـدير  «لقد تبيني مما مّر معنا أن حقيقة البداء هي تغيري           

من ِقبل اهللا سبحانة بطبيعة االعمال الـصاحلة        » املشروط
  جانب ذلك فقد أشـار القـرآن       إىل اليت يقوم هبا العباد،   

السنة الشريفة اىل االثر الذي يلعبه عمل االنسان يف تغيري          و
  . ي أقره املولوي يف أدبهمصريه، االمر الذ

   گر بترسيدي از آن فقر آفرين
  گنج هاشان كشف گشيت در زمني  

لئن كفرمت   و وإذ تأذن ربكم لئن شكرمت الزيدنكم     «
  ): ٧/ابراهيم (» ان عذايب لشديد

  ه نعمت فزون شـد، شكـر گوكه مه
  مركب شكر ار خبسبــــد حر كوا 

  شكر منعم واجب آبــد در خـــرد
  بگشــــايد در خشـم ابد ورنـــه 

  هيـن كرم بينيد وين خود كس كند؟
  كز چنني نعمت به شكري بس كند؟ 

فلوال كانت قرية آمنت فنفعها امياهنا اال قوم يونس   «
 ملا آمنوا كشفنا عنهم عذاب اخلـزي يف احليـاة الـدنيا           

  ). ٩٨/ يونس (» متعناهم اىل حنيو
قومـة  حني يئس من اميان     ) ع(وقّصتهم هو أن يونس     

 خرج من بينهم؛ فما كان من قومه اال أن تـابوا           و دعا عليهم 
عادوا النفسهم ملا رأوا ما ينذر بوقوع العذاب، فتضرعوا اىل          و
قد كانت توبتهم ذات اثر بالغ يف دفـع          و .طلبوا نبيهم  و اهللا

بعد االحداث الـيت    ) ع(العذاب االهلي، مث عاد إليهم يونس     
  .اعهم كما ينبغيأمس ومل يعريوه قلوهبم ووقعت له،

مفّنـداً  ) ع(املولوي أيضا أشار اىل قصة قوم يـونس         
العلة، فاهللا سبحانه    و مزاعم الفالسفة يف حتديد فعل اهللا بالطبع      

  :التضرع إليه له تأثري كبري يف تغيري االمور وفاعل خمتار
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  يف اعمال جالل الدين حممد مولويوالبداءصلة الدعاء 

 ٨٦

  قوم يونس را چو پيدا شد بــال
  ابر پر آتـش جـدا شـــد از مســا

  مي سوزيد سنگبرق مي انداخت 
  ابر مي غـريد، رخ مـي ريـــخت رنگ

  مجلگان بر بام هـا بودند شـــب
  كه پديـد آمـد ز بـاال آن كـرب 

  مجلگان از بام هـا زيـر آمـــدند
  سر برهنـه جانــب صحــرا شدنـد

  مادران بچگان بــرون انـداختنــد
  نفيــر افـراختنـد وتا مهـه نــاله

  سـحـراز مناز شام تا وقــت 
  خاك مـي كردند بـر سـر آن نفــر

  مجلگي آوازها بگـرفتــه شــــد
  رحم آمـد بـر سـر آن قـــوم لــد

  آه ناشـگفت وبعد نوميـدي
  اندك انـدك ابر واگشتـن گرفــت

  چون تضرع را بر حـق قدرهـاست
  و آن هبا كان جاست زاري را، كجاست؟

  هني اميد اكنون ميان را چست بند
  دايـم خبند ورنـدهخيز اي گيـ
  كه برابر مـي هنـد شـاه جميد

  اشـك را در فضل با خون شهيد
فلوال انه كان من املسبحني، للبث يف بطنه اىل يوم          «
   .)١٤٤-١٤٣/ الصافات(» يبعثون

اثر تركه لقومـه    ) ع(من جانب آخر فان يونس      
شهد بالء ابتالع احلوت له؛ اال أنه ختلص مـن ذلـك            

 عليه فمناجـاة اهللا    و الدعاء و لتضرعدفعه عنه با   و البالء
كـشف   و التوسل إليه هلا أثر يف دفع املصائب       و ذكرهو

  :البالء
  يونست در بطن ماهي پختـه شد

  خمـلصش را نيست از تسبيح بد
  گر نبودي او مسبح بطـــن نون

  زنـدانش بدي تا يبعثون  وحبس

  او به تسبيح از تن ماهي جبسـت
  چيست تسبيح؟ ايت روز الست  

د اوردنا مناذج من اآليات تأييداً ملفهوم البـداء،         لق
من ذلك   و كما تظافرت الروايات اليت تؤيد ما ذهبنا اليه،       

الصدقة متنع سبعني نوعاً من أنواع      «: ما ورد يف احلديث   
  :»البالء
  الصدقه مرّد للبال: گفت

  داو مرضاكم بصدقه يا فىت
من أكثر االستغفار جعل اهللا له من كل هـّم          «او  

  »  يرزقه من حيث الحيتسب ومن كلّ ضيق خمرجا واًفرج
ليه املولوي من االثار العظيمة اليت حيـدثها       إوهذا ما أشار    

  :االستغفار
  مجله گناه جمرمان چون برگ دي ريزان كند 

  در گوش بد گويان خود عذر گنه تلقني كند
  بگو يا ذا الوفا اغفر لذنب قد هفا : گويد

  هنان آمني كند چون بنده آيد در دعا او در 
  آمني او آن است كو اندر دعا ذوقش دهد 

  خوش چون تني كند واندرون شريين واو را برون
يـؤمن   و إذن فالدعاء مفتاح حاجـات اخلالئـق؛      

» ادعوين استجب لكم   «هاملولوي امياناً مطلقا بقولة سبحان    
. فقد ربط اهللا االستجابة بالدعاء    ) ٦االية  : سورة الغافر (

 ع اىل اهللا من شأنه أن ينجـي االنـسان         التضر و فالدعاء
  .بالء ويكشف عنه ما أمل به من كربو
  

   )املشروط(املخروم  و التقدير احملتوم-٥
 جدير بالذكر أن تغيري احلكم امنا يرتبط بالتقدير املشروط؛        

التقدير احملتـوم    هو و البد أن نعرف بان هللا تقديرا آخر      و
تقدير حركـة    و ،الذي يأيب التغري، من قبيل وقوع القيامة      

زمان معني، أو ان كـل إنـسان         و القمر مبسري  و الشمس
العـدل   و أن الصدق  و  آثار أعماله،  ىسري و ميت الحماله 

الظلم يؤديـان اىل     و االحنراف و الفالح و يوجبان السعادة 
بصورة عامه فإن مجيع القوانني الثابتة يف        و الشقاء، و البؤس

  :عامل الوجود هي من قبيل التقدير احملتوم
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 جليل مشّيدي

 ٨٧

  س قلم بنوشت كه هر كار راپ
  جـزا ودر خـور آن است تاثري

  كژ روي جف القلم كژ آيـدت
  راستــي آري، سعادت زايـدت

  ظلم آري، مدبري جف القلــم
  عدل آري، برخوري جف القلم 

  

ـ       مل  و ؛)أم الكتـاب  (وهذا ما عرب عنه القرآن بـ
قـد   و يصرح أحد من املتكلمني بالبداء يف هذه املرحلة؛       

كذلك إمكـان وقـوع املعجـزات يف أم          و اءثبت البد 
 املعـصومون  و هي املرحلة اليت يعلمها االنبياء     و الكتاب،

  .اولياء اهللاو
 وأما التقدير املشروط فهو ما أطلع اهللا عليه مالئكتة        

 ان كان وقوعه ليس حتيماً، بل كـان معلقـاً          و انبيائه؛و
 مشروطاً أي أنه منوط بعدم تعلق املشيئة االهلية خبالفـه،   و

لقد أخـرب اهللا عزوجـل      «): ع(فقد قال االمام الصادق   
ـ   و مبا وقع يف اول الدنيا    ) ص(حممداً  ع يف آخرهـا   قيما س
 غري ذلك ممـا     ىمل يطلعه عل   و  الوقانع احلتمية  ىاطلعه عل و

  » تعلق باملشيئة االهلية
كيفيـة   و االثبـات  و فهذا القسم مرتبط بلوح احملو    

إن أحد :  اخلصوص قد قال املولوي هبذا    و .وقوع البداء فيه  
 قوانني احلق سبحانه هو أن االنسان يـستطيع بـسلوكه         

تصرفاته أن يغري الوضع القائم، فباسـتطاعته مـثال أن          و
 الـشكر  و الـدعاء  و يضاعف النعمة من خالل التضرع    

بعبارة  و العصيان و التمرد و الطاعة، كما يقللها بالذنوب   و
ـ     و  فان معادالت النعم زيادة    ىأخر  ىنقصانا متوقفـة عل

  :أعمال االنسان
  

  ى كـرده اى دان كه جرمىتو يقني م
  ىجرب را از جهــــل پيـــش آورده ا

  قسمت اين بده ست وىكه مرا روز
   بودت آن دولت به دست؟ىپس چرا د
   تو زجهـلىقسمت خود، خود بريد

  قسمت خــــود را فــزايد مرد أهل

أجل، بوسع االنـسان أن حيـول دون احلـوادث          
املقدمات اليت جتعلـه     و  باعماله الظروف  ميهد و املشؤومة

هذا االمـر لـيس      و .املعنوية االصيلة  و يعيش احلياه املادية  
اليعارض القضاء االهلي فحسب، بل هـو        و فقط الخيالف 

 ضرورة قيام االنسان بالدور     ىعني القضاء االهلي الذي ير    
بصورة عامـة فـان فلـسفة     و.املطلوب يف صنع مصريه 

  الفرار من قضاء اىل قضاء آخـر        اساس ىاعمالنا تقوم عل  
 املعاصي هو عوده اىل اهللا،     و أي أن االقالع عن الذنوب    و
  :انتقال قضائه السيء اىل قضائه احلسنو

  غري آن كه در گريزي در قضـا
  هيـــچ حيـله ندهدت از وي رها

  اين قضا را هم قضا داند عالج
  عقل خلقان در قضا گيج است گيج

 ميحو ما يشاء مما اثبتـه       و خملص مما سبق اىل أن اهللا      
ما اىل ذلـك مـن       و الدعاء و البالء بالصدقة  و من القضاء 
هذا ما يـدعو املـؤمنني اىل    و.االفعال الصاحلة و االعمال

قـد كـشف     و التضرع اىل اهللا   و العبادة و التثبت بالدعاء 
  :اثره يف أكثر من موضع واملولوي عن حقيقة دور الدعاء
  آن ها كه زما خرب ندارند

   دعا اثر ندارد :گويند
 أن اهللا سبحانه طالبنا بالدعاء، فقـد خلقنـا         ىوير

  :التضرع إليه وعليه فالبد من طرق بابه وحمتاجني إليه؛
  طفل حاجات مشا را آفريـــد

  شود شريش پديد وتا بناليد
  ادعوا اهللا، يب زاري مباش: گفت

  تا جبوشد شريهاي مهرهاش 
  حـىت  ويعتقد املولوي بان اهللا قد يستجب دعـاء       

 املشرك؛ االمر الذي يدعو لالجتهاد يف الـدعاء        و الفاسق
  :التضرعو

  اهل صنم وگفت حق گر فاسقي
  چون مرا خواين اجابت ها كنم

  مي شخول وتو دعا را سخت گري
  عاقبت برهاندت از دست غول
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  يف اعمال جالل الدين حممد مولويوالبداءصلة الدعاء 

 ٨٨

   االنسانةمصلح و البداء-٦
 يف مسئلة البداء هي أن مصلحة االنـسان         ىالنقطة االخر 

ه من حوادث   ياالنسان عن العلم مبا جيري عل     اقتضت إبعاد   
فقد . هبذه الطريقة ميارس حياته دون توقف      و يف املستقبل، 
لوال آيه يف القرآن الخـربتكم      : أنه قال ) ع(ورد عن علي  

ميحـواهللا مـا    «: اآلية هي  و مبا هو كائن اىل يوم القيامة،     
 معـىن  و ).٣٩االيـة   : سورة الرعـد  (» ...يثبت و يشاء

 ه االمام، أن اهللا أراد خبلقه أن يعيـشوا        احلديث كما فسر  
هم جاهلون مبا سيقع هلم مـن حـوادث يف           و يف الدنيا 

 تظهر أعماهلم من خالل قيامهم بوظـائفهم        املستقبل حىت 
املقدرة عليهم؛ اىل جانب ضرورة قيامهم باعماهلم بـني         

اليتحقق هذا االمر فيما لـو كـشف         و الرجاء و اخلوف
  :املستقبلة احلجاب لالنسان عن احلوادث 

وقد عرب املولوي عن ذلك اجلهل باحلوادث املستقبلة        
االجتهاد أفضل   و لذلك صرح بانّ السعي    و باالضطراب؛
  :البطالة ومن اجلمود

  دوست دارد يار اين آشفتگي
  كوشش بيهوده به از خفتگي
 كما يعتقد بان بقاء العامل مرهون بفغلة االنـسان؛        

  ملا كان نظام العامل    احاطة تامة،  و لو كان لالنسان يقظة   و
كيفية تنازع البقاء بالشكل الذي عليـه        و ترتيب املعاش و

 إذن فاقتضاء احلكمة االهلية هو جهـل االنـسان        . اآلن
  :غفلته عن حوادث املستقبل الستمرار نظام اخلليقهو

  اُسُتن اين عامل اي جان غفـلت است
  هوشياري مردمان را آفت اســت

  نچو آ وهوشياري ز آن جهان است
  غالب آيد پست گردد اين جهـان

  حـرص يــــخ وهوشياري آفتاب
  اين عامل وســخ وهوشياري آب

  ز آن جهان اندك ترشـــح مي رسد
  حسـد وتا نغرد در جهان حرص
  گر ترشح بيشتر گــردد ز غيــــب

  وين هنر ماند در اين عامل نه عيب 

 عليه ما يبدو مغلقا من هذه الدنيا فان هناك الطرق         و
وسائل اليت تفتحه، اال اهنا ليست من سـنخ الطـرق           الو

هـو   و املادية هلذه الدنيا، كما دخل االنسان هذا العـامل        
املعرفة بشيء اليعين عـدم      و اليعرف الطريق، فعدم العلم   

وجوده، االمر الذي يعين أن االنسان ينبغـي أن يعـيش           
عدم اليأس، فما كان مستحيال بنظرنا قد يكـون          و االمل

  :ليست هناك مشكلة بالعالج و،ممكنا عنداهللا
  ).٢/الطالق(» ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاً«
  

  گر چه رخنه نيست عامل را پديد
  خريه يوســف وار مي بايد دويد

  در پيدا شـــود وتا گشايد قفل
   يب جــايي مشا را جا شودىسو

  آمدي اندر جهان اي ممتحـــن
  هيــــــچ مي بيين طريق آمدن؟

  نگويي راه نيســتگر نداين تا 
  زين ره يب راهه ما را رفتين ست

  
  فائدة البداء -٧

: باالستناد ملا بينا بشأن البداء، فقد يطرح السوال االيت        
ـ     و  البداء؟ ىما الفوائد املترتبة عل     ىيبدو أن االجابة عل

ضوء ما اوردنـاه لـيس بالـشيء        ى  هذا السوال عل  
ـ    ان الصعب، فهو يؤدي اىل بعض االمور من قبيل إمتح

كما جاء  (الرجوع اىل اهللا     و تأثري التوبة  و الفرد أو االمة  
مـساعدة   و أو تاثري الـصدقة   )) ع(يف قصة قوم يونس   

القيام ببعض االعمال الصاحلة من      و احملتاجني و ينزاملعو
اليت تتطلب   و ما شاكل ذلك   و أجل دفع احلوادث املؤملة   

حالة من تنظيم احلوادث املستقبلة بشكل ميكن أن تتغري         
. عاقبته بيـده   و ض االمور، لعلم االنسان بان مصرية     بع

 جيهدها يف تقرير مـصريه     و فيشعر االنسان بقيمة نفسه   
  .هي أهم فائده للبداءو

 قـوم   ىمها عل نعذلك بان اهللا مل يك مغريا نعمة أ       «
  ).٥٣االية : سورة االنفال(»  يغريوا ما بانفسهمحىت
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 جليل مشّيدي

 ٨٩

باهللا وعليه فالبداء مظهر االمل بالنسبة ملن يستغيث        
ميكن إنكار املفهوم الـسليب      بالطبع ال  و .فيستجب دعائه 

السطوة يف اجملتمع    و الذي يعتقد به بعض أصحاب القدرة     
  .االسالمي لتربير هزائمهم املنكره

مع ذلك فان هذا املفهوم قد لعب دورا بـارزا يف           
روع املؤمنني حني   ه  ن اىل جانب تسكي   ىإشاعة حالة التقو  

  دافعـا هلـم للتقـرب مـن اهللا         كان و املصائب و الباليا
 ضوء ما   ىعل و .االحسان اىل إخواهنم من اجلنس البشري     و

ـ     ىاوردناه يتضح لنا مد     ذلـك   ى االمل الذي يترتب عل
  .الذي تعرض له املولوي يف أبياته وهومفامل

 فحياتنا مفعمة باحلوادث اليت تدعو اىل اليأس واالسي       
 السرور و الفرحاحلزن، اال اهنا ما تلبث أن تتبدد لتستبدل ب        و
  :تضييق حلقات الكرب، فتراه يهمس يف قلوبناو

  هان مشو نوميد چون واقف نه اي ز اسرار غيب
  باشد اندر پرده بازي هاي پنهان غم خمور

  )حافظ الشريازي(
عرب عنها هبـذا     و كما أشار املولوي اىل بارقة االمل     

  :النشيد
  انبيا گفتند نوميدي بـد اســــت

   يب حد استرمحت هاي باري وفضل
  از چنني حمسن نشايد نا اميـــد

  دســــت در فتـراك اين رمحت زنيد
  اي بسا كارا كه اول صعب گشت

  بعــد از آن بگشاده شد، سخيت گذشت
  بعد نوميدي بسي اوميدهاســـت

  از پس ظلمت بســــي خورشيدهاست 
نعم، اليأس رسالة الشيطان اليت تقذف باالنسان يف        

 منه  يرجولالنسان أن    و نا كرمي حليم  احلضيض؛ اال ان رب   
  :وسوسته واليكترث لنداء الشيطان واملخرج
  نوميديت دان آواز غول وترس

  مي كشد گوش تو تا قعر سفول
  بردبار ودست گرينده وي است

  دم بــه دم، آن دم ازو اميد دار

كل شيء بيد    و القنوط؟ و فلم يعيش االنسان اليأس   
كليال «: ا القرآن الكرمي  لذلك خاطبن  و .اهللا منقاد لقدرته  

  ).١٨االية : سورة احلديد(»  مافاتكمىتأسوا عل
  ه عمرت برد ديو فاضحـهچون ك

  فاحتــــه ويب منك باشد اعوذ
  گر چه باشد يب منك اكنون حنني

  هست غفلت يب منك تر زان يقيـــن
  مهچنني هم يب منك مي نال نيـز

  كه ذيـالن را نظر كن اي عـزيز
  شد يا بـه گـــاهقادري يب گاه با

  از تـو چيزي فوت كي شد اي اله؟
   ما فاتكمىشـــاه التاسوا عل

  كي شــود از قدرتش مطلوب گـم
  هني مشو نوميد نور از آمســـان

  حق چو خواهد مي رسد در يك زمان
ويف اخلتام يبدو من االرتباط القائم بـني أفكـار          

اال  و ء؛ما ورد يف البحث، أنه يعتقد مبفهوم البدا        و املولوي
عليـه   وآثـاره؛  وملا كان كل هذا االمل مشهودا يف أدبه   

فيمكن القول بان املولوي ليس بدعا من سائر عبـاداهللا          
  ارتباطـه بالـدعاء    ىمـد  و الذين يؤمنون مبفهوم البداء   

  :استجابتهو
  ين مشو نوميد خود را شـاد كــــن

  پيش آن فريـاد رس فريـــــاد كــن
  كــــينكاي حمب عفو از مـا عفـو 

  طبيب رنج ناســــــور كهــــن
  ميد نباشي كه تو را يــار براندهله نو

  كه گر امروز براند نه كه فردات خبواند؟
    گذرها واگر او بر تو ببندد مهه درها

  در پنهان بگشايد كه كس آن راه نداند
  
  نتيجةال -٨

  القول بالبداء أمـر ال     ىإنّ األثر التربوي الذي يترتب عل     
اإلعتقاد بالبداء يبعث الرجـاء يف       و كاره، كيف ميكن أن 
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  يف اعمال جالل الدين حممد مولويوالبداءصلة الدعاء 

 ٩٠

 بـه   ىااللتزام بانّ ماجر   و قلوب املؤمنني، كما أنّ إنكاره    
 قلم التقدير كائن الحمالة دون استثناء، يترتب عليه اليأس        

الطاغي يف طغيانـه،     و فيستمر الفاسق يف فسقه   . القنوطو
 شقائنا، فألي   ى عل ىقائلني بأنه إذا كان قلم التقدير مض      

  .الدعاء والتضرع وجه نغري منط أعمالنا بأعمال الربو
 إنّ االعتقاد بالبداء يضاهي اإلعتقاد بقبول التوبـة       

 يبعث يف   هتكفري الصغائر باجتناب الكبائر، فإن     و الشفاعةو
 ةيشرح قلوب النـاس أمجعـني، عـصا        و  االمل النفوس

 الييأسوا من روح اهللا وال يتصوروا إهنم إذا         مطيعني حىت و
م من األشقياء فال فائدة يف السعي والكدح بل         قدر كوهن 

 يعتقدوا بأن اهللا سبحانه مل جيف قلمـه يف لـوح احملـو            
يـسعد   و يثبت ما يشاء،   و اإلثبات، فله أن ميحو مايشاء    و

 به العبد من    ىيشقي من شاء، حسب ما يتحل      و من شاء، 
 صاحل االعمال أو يرتكب من طاحلهـا       و مكارم االخالق 

ه سبحانه جزافية غـري تابعـة       تليست مشيئ  و .فاسدهاو
متسك  و عمل بالفرائض،  و العبد  لضابطة حكيمة، فلوتاب  

دخـل يف عـداد      و بالعصم، خرج من صفوف األشقياء    
  .بالعكس والسعداء

 وهكذا كل ما قدر يف حق اإلنسان مـن احليـاة          
الفقـر ميكـن تغـيريه       و الغين و املرض و الصحة و املوتو

الوالدين، فالبـداء   إكرام   و صلة الرحم  و الصدقة و بالدعاء
 لكـون االعمـال    و يبعث نور الرجاء يف قلوب هـؤالء      

 االفعال ضرباً من الدعاء ايضا هكذا يتـصل  الـدعاء          و
  .البداءو

  
  املآخذ وفهرس املنابع -٩
   القرآن الكرمي-١
اختالف  و  االشعري، ابواحلسن، مقاالت االسالميني    -٢

   هـ١٣٦٩: املصلني، مكتبة النةضة املصرية، مصر
، عقائـد   )شـيخ الـصدوق   (ابن بابويه، ابوجعفر     -٣

  الصدوق، املطبوع يف ذيل شرح لباب احلادي عشر 
  . ابن منظور، لسان العرب، بريوت، دار الصادر-٤

 البحراين، هاشم بن سليمان، الربهان يف تفسريالقرآن،        -٥
  .الطبعة الثانيه، اخوان االعلمي

 البلعمي، ابوعلي، تاريخ بلعمي، تـصحيح ملـك         -٦
  .١٣٥٩: الشعراء هبار، طهران

  .االثر و اجلرزي، جمدالدين، النهاية يف غريب احلديث-٧
   احلافظ الشريازي، ديوان غزليات-٨
:  السبحاين، جعفر، االهليات، مطبعة القـدس، قـم        -٩

  ق. هـ١٤١٣
، ١٣٨٩ شّرب، السّيد عبداهللا، مـصابيح االنـوار،         -١٠
  ق.هـ
اآلثار يف ترمجه    صاحب اجلواهر، عبدالعزيز، جواهر      -١١

  .مثنوي، انتشارات دانشگاه هتران، سته دفاتر
   الطوسي، ابوجعفر، عدة االصول، طبعة النجف-١٢
 التبييان يف تفسري القرآن، دار احياء التـراث العـريب،           -

  .بالتاريخ
 الكليين، ابويعقوب، االصول من الكايف، تـصحيح        -١٣

 ١٣١٨علي اكرب غفاري، دار الكتب االسالمية، هتـران         
  .هـ
 املفيد، الشيخ ابوعبداهللا، اوائل املقاالت يف املذاهب        -١٤

  .ق. هـ١٣٧١: املختارات، الطربيز
 ، مبقدمـه  )شرح عقائد الـصدوق   ( تصحيح االعتقاد    -
: حواشي هبة اهللا الشهرستاين، الطبعة الثانيـه، تربيـز        و

  ق. هـ١٣٧١
:  املولوي، جالل الدين حممد، املثنـوي، املـصحح        -١٦

  .١٣٦٠ اجمللد الطهران؛ ٣كلسن، املطبعة مويل، رينولد ني
 ديوان الغزليات، تصحيح بديع الزمان فروزان فر،        -١٨

  .نشر نگاه
 اجمللسي، حممدباقر، حبار االنوار، تصحيح حممدباقر       -١٥

  .هـ١٣٨٥: هببودي، مكتبه االسالميه، طهران
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 ٩١

  

  
  
  بداء  وپيوند دعا

  )الدين محمد مولوي در آثار جالال(
  

  1مشيديجليل 

  
ست كه ي از طباع نىعتيرا خداوند طبينان به باز بودن نظام جهان است؛ زيدهد اطم ىوند مي كه دعا را با بداء پىبا ارزش وبينش مهم
 ىدعا وك اعمالي به آثار نىدوارين؛ امير آن نباشد؛ بنابراييتغوى ريشگياو قادر به پ وعلم صادر شود ىب وارياختي فعل او ب

گران در يژه آزار رساندن به ديبه و و از آن كه گناهانىآگاه وسعادت وىحصول عمر طوالن وىگرفتار ودن بالخالصانه در ران
ان يست آدميناشا وستهي شاىه كارهاي بر پاىزندگى  دگرگونىبه عبارت وشود ىرا سبب مى يها ىگرفتار و انسان مشكالتىزندگ

 از ىريضمن بهره گى ل آراء مولويتحل ون مقاله، به شرحيدر ا. اء است قت بديحق) ر مشروطير تقدتغيير رفتار انسان بر يتاث(
 ، اعتقاد او به مفهوم عام به بداءى مولوىها شهيوند آن با انديپ واز مجموع بحث وف پرداخته شديات شريروا وميت قرآن كرياآ
  . ده استين گردييارتباط تنگاتنگ دعا با آن تبو
  

  .ر محتوم مشروطيست، تقديناشا  وستهي شاى ، كار ى، دعا، مولوء بدا:ىديكل گانواژ

                                                 
   دانشيار دانشگاه اراك.1
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