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در داستان نخجیران و شیر آمده است ،نخجیتران کت
نماد جبر گرایان هستند در مقابت استتد ش شتیر بتراد ج تد و
کوشش بحث »تسلیم« رامطرح مت کننتدآ آنتان مت گوینتد:
کسان ک توک را رها م کنند و دنباش کسب و تالش هستند
در واقع ب ایمانندآ (ضعف خلق اس )،چرا این گونت است،
براد این ک ایتن مترد بت ایمتان هنتوه بت مریلت د یقتین
نرسیده ا ند و در قدرت خدا شک دارند و دیگر این ک بتیش
طلب اندآ یعن

اه نیاه هاد واقع شان ک بت انتداهه د یتک

لقم اس ،بیشتر م خواهندآ این اس ،ک یرص مت هننتد و
راه تزویر و ریا پیش م گیرندآ اما اگر ب ختدا توکت کننتد
آرامش م یابند و ایتن همت یترص و آه و جنتج و جتداش
پیش نم آیدآ
قو گفتندش ک کسب اه ضعف خلق
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لقم د تزویر دان بر قدر یلق
نیس ،کسب اه توک خوبتر
چیس ،اه تسلیم خود محبوب تر
٩۱٥/۱
این نظر همان اس ،ک در اغلب ادیتان بتر آن تاکیتد
شدهآ جامع اد ب طبق و ب ناهموارد ترسیم کرده اندآ مت
بینید ظاهرا چ نظر دلنشتین و هیبتای است ،کت بتراد اترار اه
یتترص و آه و جنتتج و جتتداش اق ت توک ت ب ت ختتدا کنتتیمآ
تصورش را بکنید ک در یک جامع د بشرد همت د ااتراد
(ن بخش اه این جامع ) ایتن بتاور قطعت را داشتت باشتند کت
روهد و معاش اه سود خدا م رسدآ اوس ،ک تقسیم کننتده
روهد مرد اس،آ هرچ یرص بزن ب جای نخواه رستیدآ
بیشتر و یا کمتر اه آن چ مشی ،اوس ،ب تو داده نمت شتودآ
هیچ کارد بدون اراده د خدا انجا نخواهتد پتریرا،آ هرچت
تالش کن ب اایده اس،آ (یعنت همتان بتاورد کت در همتان
گرشتتتت تتتتوده هتتتاد محتتترو متتترد  -نت ت قتتتدرتخواهان و
قدرتمداران -داشتند)
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خوب در چنین جامع اد چ پیش م آید آیا بتین
ااراد اختالا وجود خواهد داش ،آیا اصالً موضتوی بتراد
اختالف م تواند وجود داشت باشد همت د انستان هتا یتک
ارباب دارندآ هم ب دانای و توانای این ارباب مؤمن هستند و
ارمتانبردار اوآ هرچت اتفتای بیااتتتد مت داننتد کت خواستتت د
اوس ،و چون او خیر ریایاد خود را م خواهد پس هر چت
اه سود او اتفای م ااتد خیر اس،آ ب تردید در چنین جامعت
اد صلح و صفا یکمفرما خواهد بودآ کس ب کس یستادت
نم کندآ کس براد کسب ثروت براد ب دس ،آوردن مقا
یرص نم هند جنج و جداش هاد اردد و اجتمتای و بتین
الملل اه بین خواهد را ،و در یتک کتال همت د گراتتارد
هاد اجتمای

سیاس

یاطف انسان برطرف خواهد شدآ یک

لحظ چشمتان را ببندید و ب یک چنتین جامعت اد بیاندیشتیدآ
آیا هیبا نیس ،این چنین جامع اد همواره مورد نظتر االستف
در طوش تاریخ بوده و کتاب هاد بسیارد در این همینت نوشتت
شده اس،آ
اما آیا این رویا قاب تحقق اس ،آیتا بت راستت ایتن
چنین اس ،تاریخ نشان داده ک خداونتد انستان را ایتن گونت
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نیااریده اس،آ اگر چنین بود ب قوش مؤمنین این  ٢٤هزار پیغمبر
م بایس ،ا ن ج ان را ب ش ،کرده باشندآ چرا چنین نیست،
خیل ساده اس،آ براد ایتن کت انستان ایتن گونت خلتق نشتده
اس،آ با قلم سرنوش ،یک بار و براد همیشت (جتفّ القَلَتم)
نوشت شده ک انسان بایتد بتا پتانستی و استتعداد بتالقوه اد اه
نوع ییوان هاده شده و در یرص د همتین ظ تور کنتدآ نوشتت
شده ک انسان باید صایب قدرتمند تترین اندیشت (اندیشت د
انسان ) باشدآ نوشتت شتده کت انستان بایتد در بستیارد متوارد
اختیار داشت باشدآ نوشت شده ک انسان چون اختیار دارد پس
باید مسئولی ،داشت باشدآ هم د این موارد در طرح آاترینش
یتتالم نوشتتت شتتده استت،آ اگتتر ستتخن و بحتتث و یتتدی

اه

سرنوش ،اس ،همین اس،آ سرنوشت ،یعنت همتینآ در یتک
کال در سرنوش ،انسان نوشتت شتده کت بت یتارد آد درون
خود باید طرح آارینش آاریدگار را بساهدآ اگر جبرد وجتود
دارد در همین نکات اس،آ اگر گریزد اه سرنوشت ،نیست،
ب همین یل ،اس،آ پس اگر تسلیم و یا توکل باید بشتود در
همین د «اراده د تکوین خدا» اس،آ ن در «اراده د تشریع
خداآ» ( بتراد دریاات ،شترح « اراده تکتوین ختدا » و « اراده
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تشریع خدا » ب مقال جبر و اختیتار در همتین ستای ،مراجعت
شودآ)
اما موضوع تسلیم شدن اه دیدگاه یراان با آنچت کت
گفتیم تفاوت داردآ تسلیم شدن یعن خود را در اختیار کس
گراشتن یعن اراده د خود را در اراده د دیگرد ی کردن
و در مقاب او ب اراده بودن یعن در مقاب کست بت اختیتار
بتتودن و در ن ایتت ،یعنتت متتردن در دیگتتردآ در یتتالم چتت
وجودد هس ،ک ممکن اس ،چنین خصوصیات داشت باشد
« یاشق ! » آ م مترین مختصات یشق ی شدن اراده د یاشق
اس ،در معشویآ تسلیم بودن و ب اختیار بودن یاشق اس ،در
مقاب معشویآ ایتن اه معجتزات یشتق است،آ چت یشتق هتاد
مجاهد و همین و چ یشق هاد آسمان و یراان آ یتماً کس
را ک ب راست یاشق باشد دیده ایتدآ دیتده ایتد کت او آرا و
قرار نداردآ هرچت معشتوی بگویتد بتراد او یجت ،است،آ در
تالش دستیاب و تقدیم آن ب معشوی اس،آ (باید توج داشت،
ک منظور اه معشوی اق هن نیس،آ چ هن و چت مترد وقتت
طرف یشق کس قرار بگیرد معشوی اس )،در ایتن یالت ،اه
یشقِ ب تسکین اس ،ک یاشتق یروستک کتوک است ،در
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دس ،معشویآ اراده او در دس ،معشوی اس،آ یاشق دیگر اه
خود اختیارد نداردآ این چنین یاشق چگون باید باشد تتا همت
اراده د او در معشوی مستتحی شتود همتان اصتطالی کت
رایج اس،آ « یاشق دیوان ! » « مجنون! » یعن وقت
شیفت و شتیداد کست شتدد وقتت یشتق معشتوق

ب راستت
همت د

وجودت را در خود گرا ،وقت آتش این یشتق هستت ات
را شعل ور ساخ ،آن وق ،اس ،ک یق اه یوهه د آگاه
تو خارج م شود و م شود :دیوان ! همان م شود کت مت
گویند :مجنونآ در این وقت ،است ،کت دیگتر تتو نیستت کت
بتودد دیگتر همت «او» ست ،در وجتود تتتوآ یعنت تستتلیم «او»
هست

اختیارت اختیار «او» اس،آ اراده ات اراده د «او» اس،آ

یعن نوی «جبر» یاکم بر وجودت م شودآ جبرد ک ناشت
اه وجود معشوی اس،آ «جبر»د ک خودت با «اختیار» ختودت
آن را پریرات ادآ ما این کیفی ،را اغلب در یشق هاد همینت
م بینیمآ اما مولود این کیفی ،را در یشق ال

توصتیف مت

کندآ در این یال ،اس ،ک یارف هم وجودش یشق ب یتق
م شودآ تسلیم یق م شود و مرده در وجود یتق مت شتودآ
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دیگر خودد در او نیس،آ و هم یق م شود و ب مقا انا م
رسدآ این اس ،ک مدا اریاد م کشد ک :
بمیرید بمیرید در این یشق بمیرید
در این یشق چو مردید هم روح پریرید
کلیات شمس ٦٦٢٨/ ٢
ایتتن همتتان مف تتو جبتترد استت ،کت مولتتود نتتا آن
را«جبر ختواص» و یتا «جبتر محمتود» گراشتت است،آ در ایتن
هنگا اس ،ک «یوا» د وجود ما ب لقاد «آد » درون ما مت
رسد و م شویم «آد »آ م شویم «یضرت سلیمان» کت هتم
ملک دنیا را دارد و هم ملک دین راآ اما این کار و ایتن «ستیر
اه خلق ب یق» بدون کوشتش و مجاهتده ممکتن نیست،آ ایتن
طور نیس ،ک در خان بنشینیم و اق «خدا خدا» بگوییم و اه
خلق ببریم و یق ما را بپریرد و آد بشویمآ اگتر ج تادد ه
اس ،همین اس،آ
پس وقت م گوید« :مرده باید بود پیش یکتم یتق»
ویا «چیس ،اه تسلیم خود محبوب تر» منظورش همتین است،آ
اما نفس یتا شتعور ییتوان (نخجیتران) نمت توانتد یشتق را
بشناسدآ یشق اه دید او همان غرایز ییوان اس،آ او کشتش و
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تمای جسم را یشق مت دانتدآ در اینجتا رابطت د یاشتق و
معشوی درس ،بریکس اس،آ او معشوی را بتراد «ختود» مت
خواهدآ او معشوی را تسلیم «خود» مت خواهتدآ معشتوی بایتد
مرده د «خود» او باشدآ او گمان م کند ک یاشق است ،امتا
یاشق «خود» اس،آ معشوی او «من» اوس،آ اما معشتوی ختارج
اه وجود او ملک اوس ،ماش اوس ،و همان رابطت اد را کت
با ثروت مقا قدرت خود دارد ب رابط د یشتق ختود نیتز
تسرد م دهدآ و چون یارض د یشق یقیقت

یعنت تستلیم

معشوی شدن را نم تواند بف متد ایتن است ،کت مت گویتد
تسلیم خدا شدن یعن اه کوشش و کار پرهیز کتردن و ختود
را ب قضا و قدر خیال خود سپردن و ب خدا توک کردنآ
***
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