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چون قضا آید ،شود دانش به خواب
مَه ،سیه گردد ،بگیرد آفتاب
۱٢٣٢/۱

داستان هُدهُد و حضرت سلیمان
( دفتر اول  -از بیت ) ۱٢٠٢

در داستان ها آمده استت هته رضترل ستنیزان زبتان
پرنتدگان را متتا دانوتت و بتتا آنتان تتد.ت متا هتترد روز
رضرل سنیزان در سراپرده خود هه در درایا بر افراشته
بودند ،نشوته بود و بویار از پرنتدگان را بته رضتور پفیرفتته
بود مرغان هتر یتا از ه تر و متتارل هتا ختود ست متا
گفت د بیان ای متارل ها از سو پرندگان بترا ف زدن و
خودبی ا ن.ود ،بنکه ما خواست د رضرل سنیزان آنان را برا
خدمتا مأمور دارد
جزنه مرغان ،هر یکا اسرار خود
از ه ر وز دانش و از هار خود
با سنیزان یا به یا وا ما نزود
از برا عرضه خود را ما ستود
۱٢٠٩/۱
ه گاما هه نوبت به هُدهُد (شانه بور) رسید ،گفتت
ه ر م آن است هه وقتا در اوج آسزان پرواز ما هت  ،،متا
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توان ،وجود آب را در قعتر زمتی تشت ید بتده ،متا تتوان،
ب.ی ی ،هه وسعت ای آب چه اندازه است در چه عزق از زمی
وجود دارد ،رنگش چگونه است ،از زمی س گ ما جوشد یا
از زمی خاها با ای ه ر ،ا سنیزان ،م متا تتوان ،در ستفر
یار و یاور تو باش ،و تو را از سُفره ها آب زیتر زمی تا آگتاه
ه  ،سنیزان او را بویار پو دید و گفت تو هزتراه متا ختواها
بود و ما توانا یاور ما در بیابان ها با آب باشا
در جزع پرندگان ،زاغ (هالغ) هه به هُدهُد روتادل
ما هرد ،بن د شد و گفت ا سنیزان ،هُدهُد دروغ ما گوید
نزد پادشاه دروغ گفت و ف زدن ناپوت د استت اگتر هُدهُتد
ما تواند آب را زیر زمی ب.ی د ،پس چرا نزا تواند دام را هته
زیر خاک پ تان شده مشاهده ه د و به دام یاد ما افتد؟
هُدهُد پاسخ داد شاها ،رتر هتا مضرضتانه ایت
روود را گوش نک اگر دروغ ما گوی ،،دستور بده سر مترا
ب.رند زاغ هه م کر قضا و قدر و مشیت التا است ،بتا هزته
عقل و درایت ادعایا خود ،هافر است او نزا داند هه م دام
را از هوا ما بی  ،،اما اگر قضا بیاید چش ،عقل بوته ما شتود و
دانش انوان گویا به خواب فرو رفته است
م ب.ی  ،دام را اندر هوا
گر نپوشد چش ،عقن ،را قضا
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چون قضا آید ،شود دانش به خواب
مَه ،سیه گردد ،بگیرد آفتاب
۱٢٣۱/۱
***
شرح مختصر نماد ها و رمز ها

ای ت داستتتان را مولتتو ه گتتاما بیتتان متتا ه تتد هتته
ن جیران (در داستان ن جیران وشیر) از قضا و قدر ست متا
گوی د و ما رسد به ای گفته ن جیران هه نتایت اعتقاد بته
قضا و قدر است
چون قضا آید ،ن.ی ا غیر پوست
دشز ان را باز نش اسا ز دوست
۱۱٩٤/۱
در ادامه ای مطنب است هه مولو به ع وان شاهد
مثال ،به هزی داستان هُدهُد و رضترل ستنیزان متا پتردازد و
بدث هت قضا و قدر را مطرح ما ه د
موضوع قضا و قدر امر است در رابطه بتا بدتث
دیری ه «ج.ر و اختیار» ،هه ای جا بطتور بوتیار خال ته از
هتاب « و چ ی گفت مولو » از هزتی نویوت ده  ،شترح داده
ما شود
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در موئنه ج.ر و اختیار هزواره ایت پرستش مطترح
است هه آیا انوان در اعزال خود اختیتار دارد و یتا مج.تور بته
انجام آن ها است هزاران سال است هته انوتان گرفتتار چ تی
بدثا است از هزان آغاز ظتتور دیت استالم هت ،،ایت موتئنه
هزواره مورد بدث و رتا جدل متفکری بوده استت در ایت
راه ،ابتدا دو دسته هامالً جدا و متضاد در فنوفه استالما
پدید آمدند یکا«قَدریه» هته معتقتد بته اختیتار انوتان بتوده و
دیگر «جَ.ریه» هه اعتقاد به ج.ر داشته است
به تتدری از درون ایت دو دستته ،دو مکتتب فکتر
رشد و ظتور هرد یکا به نتام مکتتب اَشتعَریان (ب یتانگزار آن
ابوالدو اَشتعَر ) و دیگتر مکتتب مُعتَزهلته اشتعریان اعتقتاد
داشت د هیچ اراده ا نزا تواند اراده خدا را مقید ه تد هتر
ررهت یا عزنا هه در جتان ،از جزنه در انوان ،سر ما زند،
به اراده خدا است انوان مج.ور به دنیتا متا آیتد ،بته اج.تار
اعزالا را در ای جتان انجام ما دهد و بته اج.تار از ایت دنیتا
ما رود سرنوشت انوتان دستت ختدا استت انوتان بتازیگر
است هه به اراده خدا آمده تا نقش هایا در ای جتان باز
ه د و آنگاه برود
اما ،پیروان مکتب فکر معتزلته (هته آن هتا را خترد
گرایان اسالما نیز گفته اند) معتقد اند هه انوان دارا اختیتار
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است و ما تواند سرنوشت خود را رق ،بزند ای هتا استتدفل
ما ه د هه اگر خداوند قادر مطنتق استت و هزته امتور از
جزنه اعزال انوان به مشیت او سامان ما گیرد ،چرا پیام.ران از
جانب خدا آمده اند هه انوان را به راه راستت هتدایت ه تد؟
پس موضوع بتشت و دوزخ ،چه مع ایا دارد؟ اگر عزنتا هته
م انجام ما ده ،،ناشا از اراده خدا است ،پس چرا به م
پاداش و یا جزا داده ما شود؟
مکتب فکر دیگر بعد ها پدید آمد به نتام مکتتب
«امامیه» یا «امر بی افمری » هه متا گویتد نته ج.تر استت ،نته
اختیار ا الً گفتگتو در بتاره «اختیتار» انوتان ،از نرتر هنتا
نادرست است زیرا بر هزه عال ،،از جزنه انوان ج.ر رتاه،
است ای ج.ر هزی «قوانی عنزا» است هه راه ،بر هائ ال،
از جزنه زمی  ،است ای قوانی عنزا تضییتر ناپفیرنتد و انوتان
مج.ور است آن ها را بپفیرد اما انوان برا بت.ود زندگا خود
ما تواند از ان.وه ای عوامل ج.ر (قتوانی عنزتا) تعتداد را
انت اب ه د
در موضوع ج.تر و اختیتار دو وا ه بوتیار محتطن
عامه به نام «قضا» و «قدر» هوت هه اگر در ای زمی ته توضتی
داده شود ،ا ل ج.ر و اختیار ه ،بیان شتده استت امتا پتیش از
ای هار ،باید به دو مقوله ا نا هه در فنوفه ادیان از آن به
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تکتوی ا» و

هَرّال بدث ما شتود ،پرداختت یع تا «اراده
«اراده تشریعا»
آنچه ما انوان ها ما ه ی ،،بعضا ذال است و برخا
عَرَض یا ورل ذال اعزال ما تضییر نزا ه د یع تا متا اراده
ا در انجام آن نداری ،بطور مثتال بوتیار از اعزتال اعضتا
بدن ما بدون اراده خودآگاه ما انجتام متا پتفیرد متا نزتا
توانی ،اراده ه تی ،هته قنتب متان از هتار بایوتتد یتا برختا از
اعضا جو ،ما آن چ ان هار ه د هه ما ما خواهی ،یا اگتر
ب واهی ،هر دو پا خود را از رو زمی بن د ه ی ،و در هتوا
بایوتی ،،امکان پفیر نیوت زیرا قوه جاذبه زمی مانع ای
عزل ما ما شود چرا نزا توانی،؟ برا ای هه از آغاز ای طور
آفریده شده ای ،هه جو ،فیزیکا ما بایتد تکیته گتاها (مان تد
رداقل یا پا) در زمی داشته باشد چش ،ما (اگر بتاز باشتد)
باید ب.ی د ما ای طور «هوت شده ای »،نه فقط ما ،بنکه هزته
عالَ ،بر ای اساس خنق شده است ای طرح تضییر ناپفیر است
ای ها هزان هوت د هه ما به نام قوانی عنزا ما ش اسی ،انوان
در مقابل ای موارد تضییر ناپفیر ،مج.ور است ای هتا را «اراده
تکوی ا» خدا ما گوی د تکوی یع ا هوت شتدن ،بته وجتود
آمدن به ع.ارل ساده تر ،یع ا هزان طترح اولیته آفتری ش
«اراده تکوی ا» در اعزال ما هزی امور هوت د هه مج.تور
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به انجام آن هوتی ،اما بویار از اعزال ما انوان ها با اختیتار و
اراده آزادمان انجام ما گیرد ما اختیار داری ،چشت ،ختود
را ب .دی ،و ن.ی ی ،متا تتوانی ،گتوش ختود را موتدود ه تی ،و
نش وی ،ما توانی ،ای رر را بزنی ،و آن رر را نزنی ،ما
توانی ،خوب باشی ،و یا بد باشی ،و در رد بافتر ،ما متا تتوانی،
ای دی را بپفیری ،و یا آن آیی را بپتفیری ،متا اختیتار داریت،
خدا پرست باشی ،و یا بت پرست با ایزان باشی ،و یا با ایزتان
ما ما توانی ،جد و جتد بک ی ،وبا پیدا هردن قوانی التا ،برا
درمان درد ها بشر بکوشی ،و یا متا تتوانی ،هزتی قتوانی را
عنیه بشریت به هار بگیری ،و مینیون ها انوان بیگ اه را در ج.ته
ها ج گ و یا در هوره ها آدم سوز نابود ه ی ،ایت هتا
را «اراده تشریعا» خدا نام گفارده انتد تشتریع (از شترع)
یع ا روش ،راه ،طریقه است هه ما توان تضییر داد پتس امتور
عال ،برا ما دو نوع هوت د
 -۱امور هه «اراده تکوی ا خدا» بر آن ها تعنق
گرفته و تضییر ناپفیر اند ما نیز قادر به تضییر آن ها نیوتی ،و در
رابطه با ای امور «ج.ر» راه ،بر اعزال ما است مان تد هزته
قوانی عنزا در ط.یعت
 -٢امور هه «اراده تشریعا خدا» برآن هتا تعنتق
گرفته و تضییر پفیر اند و ما «اختیار» داری ،هه آن ها را بپفیری،
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و یا نپفیری ،تضییر بدهی ،و یا تضییر ندهی ،مان د هزه آیی ها
و م اسا شریعت و دی  ،هزه ارزش هتا اخالقتا و هزته
قوانی راه ،بر روابط اجتزاعا انوان
چتتتون نزتتتا ختتتواهی ،وارد بدتتتث هتتتا فنوتتتفا و
روانش اسا بشوی ،از ایت موضتوع متا گتفری ،هته برختا از
روانش اسان و فالسفه معتقد به ج.ر ،ما گوی د هزی امتور
تشتتریعا نیتتز ناشتتا از نتتوعا ج.تتر استتت زیتترا بایتتد شتترایط و
مقتضتتیال روانتتا و اجتزتتاعا معی تتا بوجتتود بیایتتد ،تتتا در آن
شرایط ،انوانا مان د چ گیز ،هیتنر و یا برعکس دهتر شوایتر و
مادر ترزا ظتور ه د
ای موضوع شرایط و مقتضیال از پتیش تعیتی شتده،
در عرفان به نام «قضا و قدر» ،ال.ته به ندو دیگر ،بدتث شتده
1
است هه به زود به آن خواهی ،رسید »
مولو در داستانا در دفتر سوم به نتام «قحته اهتل
س.ا» به ندو بویار روش ا هزی موضوع را بیان ما ه تد آنجتا
هه مردم به پیام.ران خود ما گوی د ما ج.ر هوتی ،و خدا متا
را ای طور آفریده هته هتافر باشتی ،و ست ان شتزا در متا ا تر
 -۱موضوع «ج.ر و اختیار» از دیدگاه موفنا ،در هتاب « و چ ی گفت مولو »،
متد سیاح زاده  ،شرهت هتاب ،لوس آنجنس )٢٠۱٠( ۱٣۸٩ ،از فده ،٤٢۷
تدت ع وان «سه نرریه ب یاد در باب ج.رو اختیار» ،بطور مشروح نوشته شده
هه ما توان به آن مراجعه هرد
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ن واهد داشت ،پیام.ران پاس ا ما ده د هه هزی موضتوع
«اراده تشریعا» را آشکارا ما سازد پیام.ران ما گوی د
« هارما پیام.ران رستاندن پیتام ختدا بته شتزا ب تدگان
است به هزی عنت است هه ما را «پیام بر» ما نام د راف شزا
« اختیار دارید » هه ق.ول ه ید و یا نه
هیچ ما را با ق.ولا هار نیوت
هار ما تونی ،و فرمان هردنا ست
او بفرمودستزان ای ب دگا
نیوت ما را از خود ای گوی دگا
غیر رق ،جان ن.ا را یار نیوت
با ق.ول و رد خنقش هار نیوت
٢٩٢۷/٣
مولو ما گوید آنچه پیام.ران از سو خدا گفته اند
رق است ،اما انوان (خنق) اختیار دارد ای رق را ق.ول ه د و
یا ق.ول نک د آنچه پیام.ران گفته انتد ،هزتان اراده تشتریعا
خدا است «دزد نک ید ،نزتاز ب وانیتد ،ظنت ،نک یتد باانوتان
ها دیگر متربان باشید و به آنان خدمت ه ید به پدر و متادر
خود ارترام بگفارید » و د ها نزونه از ای ارکتام هته راه
رستگار و آرامش انوان است ای ها رق اند ای ها هزتان
ارکام شریعت اند هه «اراده تشریعا» خدا نام دارند و انوان
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آزاد است هه ای ارکام را اجرا ه د و یا نک د هزانگونه هته
گفتی ،انوان اختیار دارد متتدی بته ادیتان ورتدانا باشتد و یتا
مشرک و چ د خدایا اختیار دارد ستزگر باشد یا دادگتر امتا
نکته اساسا ایت جتا استت هته اختیتار داشتت  ،بترا انوتان
موئولیت ایجاد ما ه د ریوان چون اختیار نتدارد ،موتئولیت
ه ،ندارد آن چه را هته ریتوان بایتد انجتام دهتد ،از پتیش در
درون او نوشته شده است یع ا اختیار ندارد جز آن چته بترا
او از پیش تعیی شده است فراتر بترود و چتون اختیتار نتدارد،
ط.یعتاً جوابگو ه ،نیوت
اما انوان ای گونه نیوت انوان بته عنتت ایت هته در
بویار از اعزال و هارها خود اختیار دارد ،بایتد جوابگتو
اعزال ختود باشتد بایتد عواقتب آن را بپتفیرد ایت عواقتب
هدام د؟ هزان هه ما به نتام «قضتا و قتدر» متا ش استی ،یع تا
انوان ب ا به اعزال خود گرفتار قضتا و قتدر متا شتود ایت جتا
1
است هه مولو به بدث بویار مت« ،قضا و قدر» ما رسد »
قضا و قدر
هزان گونه هه معنتوم استت ،قضتا و قتدر از دو لضتت
«قضا» و «قدر» تشکیل شده است ای دو وا ه گرچه هزواره با
 -۱هزان
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ه ،ما آی د ،معانا م تنف دارند قضا یع ا مقتضتیال و قَتدَر
یع ا اندازه و قَدر ،چ انکه ما گویی« ،ای قَدر» یتا «آن قَتدر»
(ای مقدار ،آن مقدار) قضا ع.ارل است از آن چه هه بتر ا تر
مقتضیال اتفاق ما افتد مقتضیال جزع مقتضا است مقتضا
معانا زیاد دارد هه یکا از آن ها شرایط و ضرورل استت
پتس اگر شرایط و ضرورت ها و مقتضیاتی کهه از آاهاز قلقهت
طرح شده ،با هم یک جا جمع بشوند ،اتفاقی را پدید می آورنهد
که از پیش در طرح آفرینش پیش بینی شهده اسهتن نهام ایه
اتفاق را «قضا» گذاشته اندن

بطور مثال وقتا در ط.یعت و جتان ماده چیز اتفتاق
ما افتد ،ذه ما فوراً ای گونه نتیجه ما گیرد هته رتزتاً بایتد
یتتا شتترایط و مقتضتتیاتا از پتتیش فتتراه ،شتتده باشتتد هتته آن
رویداد رخ داده باشد مثالً یتا قتانون بوتیار ستاده عنزتا
یع ا جوشیدن آب را در نرر بگیری ،اه ون ما ما دانتی ،هته
آب در ررارل ۱٠٠درجه سانتیگراد ما جوشد (ال.تته متا
هار به بدث دقیق عنزا آن نداری )،ما پس از آزمایش ها
بویار به ای قانون التا دست یافته ای ،هزانطور هه با هوشش
و آزمایش فراوان هزاران قانون التا دیگر را پیتدا هترده ایت،
نام ای را ه« ،قانون عنزا» گفاشته ای ،راف ب.ی تی ،مقتضتیال
ای قانون عنزا چیوت؟ یع ا برا ای هته آب در رترارل
 ۱٠٠درجه سانتیگراد بجوشد ،چه شترایطا فزم استت اول
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ای هه ای آب باید آب مقطر باشد دوم ای هه ای هار بایتد
ه ار دریا آزاد انجتام بگیترد یع تا از نرتر ارتفتاع زمتی در
فر باشد سوم ای هه باید آتشتا باشتد تتا ایت هتار
نقطه
انجام گیرد و چتارم ای هه ررارل باید به ۱٠٠درجه برسد نه
هزتر ای ها شرایط و مقتضتیال قتانون جوشتیدن آب استت
رتاف اگتر هتتر یتا از ایت شترایط ن.اشتد ،ایت اتفتاق (یع تتا
جوشیدن آب در  ۱٠٠درجه ررارل) رو ن واهتد داد اگتر
ه ار دریا ن.اشد ،اگر آب معزتولا باشتد ،اگتر رترارل آتتش
پایی  ۱٠٠درجه باشد ،هرگز ایت اتفتاق رخ ن واهتد داد ایت
شرایط را «مقتضیال» اتفاق افتادن ای رویداد متا نتامی ،ایت ،
یع ا «قضا» ،یع ا شترایط و مقتضتیاتا هته در طترح آفتری ش
آمده و رک ،ما ه د هه اگر شرایط به ای گونته باشتد ،ایت
واقعه رتزاً اتفاق خواهد افتاد هزی طور است در تزاما قوانی
عنزا هه تا ه ون بشر پیدا هرده است ما ای ها را قوانی
التا ما نامی ،هه از ازل نوشته شده و در شرایط ه ونا زمی
تضییر ناپفیر هوت د ما در مورد قوانی ش اخته شده عنزا ،هتیچ
تردید در ندوه وقوع آن ها نداری ،هیچگتاه آن هتا را بته
سرنوشت و قضا و قدر نو.ت نزتا دهتی ،وقتتا هفشتا را بته
اندازه پا خود ما خرید و به رارتتا پتا ختود را در آن
ما ه ید ،آیا هیچوقت گفته اید «از قضا هفش اندازه پتای،
13
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بود؟» وقتا غفا ما خوریتد و گرست گا شتزا رفتع متا شتود،
هیچگاه گفته اید «از قضا سیر شدم؟» چرا نزا گویید؟ بترا
ای هه به عنت ها و مقتضیال ای اعزال ختود هتامالً واقفیتد
یع ا ما دانید هه شرایط و مقتضا پایتان چیوت و بر استاس
آن هفشا با هزان شرایط خریده اید یتا در متورد گرست گا،
ما دانید اگر شرایط جوزا به گونه م حو ا باشد ،پتس
گرس ه اید ،و نیز ما دانید فالن مواد ما تواند آن شرایط را
برطر ه د و به شزا آرامتش ب .شتد پتس چته لزومتا دارد
بگویید «از قضا» چه وقت پا قضا را پیش ما هشید؟ موقعا
هه شرایط و مقتضیال را ندانید وقتا تحتاد اتوم.یتل پتیش
ما آید ،قطعاً یا شرایط و مقتضیاتا از پیش بتوده ،هته ایت
تحتتاد را ستت.ب شتتده استتت یع تتا بتته موجتتب هزتتان طتترح
آفری ش ،ای طور ب یان گفاشته شده است هته اگتر شترایط و
مقتضیاتا آن چ ی پیش آید ،چ تی تحتادفا الزامتا استت و
قطعاً پیش خواهتد آمتد (یع تا قضتا) و شتدل و انتدازه و
مقدار ای واقعه نیز بر اساس هزان شرایط از پیش تعیتی شتده
است (یع ا قَدَر) ولا چون ما فقط نتیجه ،یع ا خود تحاد
را ما بی ی ،و نیز فقط عنت ها مدوتوس آن را متا فتزتی ،و
بر بویار از عنت ها دیگر ای واقعه آگاه نیوتی ،،ای است
هه وا ه «قضا و قدر» را به مفتوم دیگتر ،یع تا بدشانوتا و
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داستان هُدهُد و حضرت سلیمان(مثنوی)
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

تیره ب تتا و یتا بترعکس ختوش شانوتا و خوشت .تا و ایت
مفاهی ،نو.ت ما دهی،
مفتوم «قضا و قدر» در مورد موایل روانا و اجتزاعا
و اخالقا و رفتار و اعزال انوان نیز هزی طور است یع ا هزان
گونه هه شترایط معی تا باعتث شتد هته آب بجوشتد ،شترایط
معی ا ه ،باعث ما شود هه شتزا فتالن عزتل و یتا رفتتار را
بک ید و اگر آن شرایط وجتود نداشتته باشتد ،آن عزتل اتفتاق
ن واهد افتاد ای یع ا «قضا» تفاول ای دو نزونته ایت استت
هه در موضوع جوشیدن آب ،ما تزام عوامتل و شترایط را متا
توانی ،با رس ها خود بفتزی ،یع ا متا آب و آتتش را متا
بی ی ،و نتیجه آن را ه ،هه جوشیدن آب است ،مشاهده ما
ه ی ،اما در متورد موتایل روانتا و اجتزتاعا انوتان ،ای طتور
نیوت انوان وجود پیچیده ا است یا عزل انوتانا مزکت
است آنقدر شرایط و مقتضیاتا داشته باشد هه هزه آن ها با
رس ها ما قابل فت ،ن.اشد در ای موقع ما فقط نتیجه ایت
شرایط ،یع ا رفتار و عزل را ما بی ی ،و چون هزه شرایط و
مقتضیال را نزا فتزی ،،ای است هه ما گویی« ،از قضتا ایت
هار شد» و ارتزتافً آن را بته «روزگتار» و «فنتا» و شتانس و
بدشانوا و غیره نو.ت ما دهی ،در رالیکه ای طتور نیوتت
اگر آگتاها متا بته آن رتد برستد هته هزته ایت شترایط و
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مقتضیال پیچیده را بفتزی ،،قادر ما شوی « ،قضا»
1
را جانشی «قضا» بد بک ی» ،

دیگتر

ف القََلم
ج َ
َ
پس انوان در امور تشریعا اختیار دارد هه هر طتور
هه اراده ه د انجام دهد اما هزانطورهه گفتته شتد ،در پشتت
هر اختیار ،موئولیت وجود دارد ای امکان ندارد هته هوتا
اختیار داشته باشد ولا موئولیت نداشته و جوابگو اعزال خود
ن.اشد فقط خودهامگان ای گونه اند اما در نرتام عتدل التتا
ای چ ی خودهامگا مزک نیوت
پس ما اگر اختیار داری ،باید جوابگو اعزال ختود
باشی ،جواب اعزال ما پاس ا است هته از پتیش نوشتته شتده
است یع تا سرنوشتت یع تا هزتی «قضتا و قتدر» امتا نته آن
سرنوشتا هه از هودها در ذه ما ان.اشته اندهه نامه اعزال
ما نوشته شده و ما هیچ اختیار در اعزال خود نداری ،و یا آن
چه باید پیش بیاید از آغاز معنوم و نوشته شتده و متا ناچتار بته
انجام آن هوتی ،ای یع ا ج.ر در رالیکه ما ما گویی ،انوتان
اختیار دارد ای ت اقض را چگونته متا تتوان رتل هترد؟ بایتد
 -۱هزان
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گفت اگر ت اقحا دیده ما شود از ای جتت استت هته بتا دو
دید متفاول داری ،به موضوع نگاه ما ه ی ،واقعیت ای است
هه در موضوع قضا قدر ،یا قانون هنا مورد نرر است نه بته
ورل فرد یع ا موضوع سرنوشت یا امر هنا و عزوما
است ،نه ای هته سرنوشتت شت د معی تا را از پتیش نوشتته
باش د ای قانون هنا هه هل عتال( ،از جزنته انوتان) را در بتر
ما گیرد ای است بر قن ،سرنوشت یا بار و فقط یا بار،
برا ابد نوشته شتده استت هته « هتر عزنتا ،عکتس العزنتا
مت اسب با خود را دارد » ای مفتوم «عکس العزل» هزان است
هه ما «قضا» ما نامی ،و مفتوم «مت اسب» هزان «قَدَر» است به
ع.ارل دیگر در پشت هر عزل ما «قضا و قدر» وجتود دارد
ای قانون ابد  ،در هزته اعزتال فترد و روابتط اجتزتاعا
انوان هزواره جار و سار است اگر چیز به نام سرنوشت
گفته ما شود یع ا هزی یع ا یتا قتانون هنتا هته بتا قنت،
سرنوشت برا ابد نوشته شده و مرهب ای قن ،پس از نوشتت
ای قانون خشا شده و دیگر نوشته ن واهد شد مفتوم«جَفّ
القَنَ »،هزی است
م هزا گوی ،بُرو جَفّ القَنَ،
زآن قن ،بس سرنگون گردد عن،
٣۸٥۱/۱
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ما گوید جَفّ القَنَ ،هیفیتا است هته پترچ ،و عنت،
ها قدرتز دانا را سرنگون هرده هته هرگتز تحتور آن نزتا
رفت «جَفّ القَنَ »،اشاره به رتدیثا استت از رضترل رستول
اهرم هه فرمود «جَفَّ القَنَ ُ،بهزا هُوَ هائ ّ» یع تا «خشتا شتد
قن ،بدان چه پدید آمد و یا خواهد آمد » و آن ای است هه هر
آنچه در عال ،رخ داده و ما دهد ،براساس هزان طررا استت
هه در آغاز نوشته شده است ای مفتوم آن نیوت هه هزته
رویداد ها از پیش تعیی شده باشد بنکه بدی گونته استت هته
وقتا به انوان اختیار داده شده ،پس باید جوابگو اعزال خود
باشد ب ابرای در سرنوشت تو به ع وان انوان نوشته شده است
هه اگر بده ا ،بد ما بی ا هژ برو  ،هژ به سراغت خواهد
آمد ظن ،ه ا سرانجام ظن ،خواها دید
هژ رو  ،جَفّ القَنَ ،هژ آیدل
راستا آر  ،سعادل زایدل
ظن ،آر  ،مُدبر  ،جَفّ القَنَ،
عدل آر  ،بَر خوریت ،جَفّ القَنَ،
٣۱٣٣/٥
جَفّ القَنَ ،و «سرنوشت» هه ج.ریون ایت قتدر بته آن
است اد ما ه د ،هزی است اما آن ها ما گوی د مع تا جَتفّ
القَنَ ،ای است هه سرنوشت هرانوانا از پیش نوشته شده پس
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هر هار هه انوان ما ه د از خود او نیوت مولو ما گوید
ای نوع تفویر جَفّ القَنَ ،برا ت پروران و هوتانا هته استیر
نفس خود هوت د بتانه خوبا است »
« اختیار است  ،اختیار است  ،اختیار »
« مولو در دفتر پ ج ،داستان بتا متزه ا در هزتی
زمی ه دارد ای جا خال ه از آن را بترا نتیجته گیتر بتتتر
ما آوری،
« داستان ای گونه است هه هوا دزدانه وارد بتاغ
خرما ما شود و ما رود باف درخت و با تکتان دادن شتاخه،
خرما ها را به زمی ما ریزد در هزی وقتت تارب بتاغ متا
رسد و داد ما زند ا پوت و فرمایه (دنتا) ،ایت چته هتار
است هه ما ه ا؟ از خدا شرم ندار ؟
آن یکا ما رفت باف درخت
ما فشاند آن میوه را دزدانه س ت
ارب باغ آمد و گفت ا دنا
از خدا شرمیت هو؟ چه ما ه ا؟
٣٠۷۷/٥
دزد خرما ما گوید ای چه بُ ل و ت گ نرر است
هه تو دار ؟ ای جا یا ب ده خدا ،از بتاغ ختدا ،خرمتایا را
هه خدا به ب ده خود عطا هرده ،دارد ما خورد آیا ایت جتا
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مالمت دارد؟ آیا رق دار در ایت هَترَم ختدا بُ تل بتورز ؟
م رورش ای است هه اگر م از باغ تو خرما ما ختورم ،ایت
دزد ه ،از اراده و مشیت التتا استت و مت فقتط اراده و
مشیت خدا را اجرا ما ه ،
گفت از باغ خدا ،یا ب ده خدا
گر خورد خرما هه رق هردش عطا
عامیانه چه مالمت ما ه ا؟
ب ل بر خوان خداوند غ ا؟
٣٠۷٩/٥
ارب باغ موت دمش را (آی.تا نتام یتا غتالم)
دا ما زند و ما گوید آن ط اب (رس ) را بیاور تتا جتواب
ای بوالدو ( تنویداً یع ا فالن فالن شتده) را بتده ،بعتد
دزد را پایی ما هشد و او را به درخت متا ب تدد و بتا چتوب
به س تا به پشت و ساق پایش ما زند
گفت ا اَبیا بیاور آن رَسَ
تا بگوی ،م جواب بوالدو
پس ب.وتش س ت آن دم بر درخت
ما زد او بر پشت و ساقش چوب ،س ت
٣٠۸۱/٥
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خرما دزد ما گوید آخر ا مرد ،از ختدا شترم نزتا
ه ا هه دار مرا با گ اه ما هشا؟ ارب باغ جتواب متا
دهد ای جا یا ب ده خدایا دارد با چتوب ختدا ،بتر پشتت
یکا دیگر از ب دگان خدا ما زنتد ایت در واقتع چتوب ختدا
است و پشت و پتنو تو ه ،مال خدا است و م فرمان بردار
او هوت ،وآلت فعل او خرما دزد وقتا چ ی ما بی دما گوید
ا جوانزرد (عیار) ،م از ج.ر توبه هردم و ما دان ،هه اختیار
درست است ،اختیار ،اختیار »
گفت از چوب خدا ،ای ب ده اش
ما زند بر پشت دیگر ب ده اش
چوب رق و پشت و پتنو آن او
م غالم و آلت و فرمان او
گفت توبه هردم از ج.ر ا عیار
اختیار است ،اختیار است ،اختیار
٣٠۸٤/٥
« پس قضا یع تا شترایط و مقتضتیاتا هته از پتیش
برا به وجود آمدن یا اتفاق در طرح آفری ش نوشته شده و
آن مفتوم «جف القن »،است خوب راف تکنیف متا چیوتت؟
مگرما ما توانی ،هزه شرایط ومقتضیال را بدانی ،و بفتزی،؟
مگر ما «سنیزان» هوتی ،و اسرار آفری ش عال ،را ما دانتی ،هته
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خود را در مویر شرایط و مقتضیاتا قرار نتدهی ،هته اتفتاق بتد
برا ما پدید نیاید؟ ط.یعتاً نته متا ه توز در دوران هتودها از
نرر درک قوانی عنزا هوتی ،اگر به هزه ساختار ط.یعت و
عال ،آگاه بودی ،،ما توانوتی ،خود را از قضا هتا بتد محتون
بداری ،اما ای طور نیوت پس چه باید بک ی،؟ »
توکل
« ای جاست هه بدث «توهل» پیش ما آید اگر متا
قادر به ش اخت هزه شرایط و مقتضیال نیوتتی ،،اگتر نزتا
توانی ،تش ید بدهی ،هه فالن عزل ما چه عکس العزل (قضا)
بتته دن.تتال خواهتتد داشتتت ،بتتتتری راه مدافرتتت متتا چیوتتت؟
بتتری چاره هزان است هه ما در روابتط اجتزتاعا انجتام متا
دهی ،وقتا متا هزته قتوانی متدنا جامعته ا را هته در آن
زندگا ما ه ی ،،نزا دانی ،،درستت تتری راه آن استت هته
برا خود «وهیل» آگاه و دانایا بگیری ،هته هزته جزئیتال
قوانی را بداند و ما را درمقابل خطرال ارتزالا مدافرت ه د
در ای وقت ما گوی د«ما توهل به وهیل هرده ای » ،یع تا متا
«موهل» هوتی ،و فالن ش د «وهیل» و روابط ما نو.ت بته او
«توهل» نام دارد مفتوم ساده توهل در ادیان ،هه آن را بتا
بیان ع.ارال س ت و دور از ذهت غیتر قابتل فتت ،هترده انتد،
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هزی است از آن جایا هه ما هزه قوانی التا و عزتل هتا
و عکس العزل ها ایت عتال ،را نزتا دانتی ،پتس بتتتری
چاره ای است هه امور خود را بته دستت «وهیتل» قتادر و
آگاه و دانا ،یع ا خدا بوپاری ،و به او «توهل» ه ی ،یع ا خدا
را وهیل خود بک ی ،ای رر بویار دلپفیر است خینا هت،
به مفاق ت .الن و ت پروران شیری ما آید چته بتتتر از ایت
در هزه امور به ختدا توهتل هت  ،هزته امتور زنتدگا و
معاش خود را به خدا بوپارم و رارت و آسوده ب شی  ،و بگوی،
خدا وهیل م است و تزام مشکالل مرا رل خواهد هرد آیتا
به راستا مع ا توهل ای است؟
بعضتتا از عرفتتا معتقتتد هوتتت د هتته جتتتد و هوشتتش،
م الف خداپرستا است اما مولو و بویار از عارفان اعتقاد
دارند هه توهل هیچ مضایرتا با جتد و هوشش و هار ندارد
یا مرد عرب بادیته نشتی  ،نتزد رستول ختدا رستید
رضرل پرسید شترل را چه هرده ا ؟ پاسخ داد با توهل بته
خدا در درا رهایش هردم رسول خدا فرمتود «زانتو شتتر
خود را ب .د و به خدا نیز توهل ه » ای یع ا هت ،هتار و هت،
توهتتل مولتتو معتقتتد استتت هتته موضتتوع هوشتتش وهتتار در
زندگا ،یا امر خارجا و بیرون از وجود انوان استت یع تا
انوان برا ای هه بتواند در زندگا متاد و روزمتره ختود
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دوام بیاورد باید هاره د و نیز در راه تکامل بایتد بکوشتد و بتا
اراده آزاد خود به ساخت و پرداخت وجتود ختود بپتردازد
اما «توهل» یا رالت درونا و قن.ا انوان است انوتان بترا
ای هه هزواره به یاد ختدا باشتد (هته ت تتا راه آرامتش انوتان
است) باید هزراه هار و هوشش ،توهل به خدا ه د ای توهل
الزاماً ای طور نیوت هه برا هر هار بگویی« ،خدایا توهتل
به تو» بنکه هزان با خدا بودن و بیان نام خدا« ،خدایا بته امیتد
1
تو» ،خود یا توهل است »
باید توجه داشت هه مولو ه گام بیان نرر ش حیت
ها داستان ها خود ،مان تد نویوت دگان چیتره دستت ،قتو
تری استدفل را در بیان آن ها متا گتفارد تتا بافتت و قتدرل
داستان ها خود را موتدک ،تر نزاید به هزی دلیل است هته
گاه چ ان با استدفل قو در یا موضوعا س متا گویتد
هه خوان ده گزان ما ه د ای رر نرر خود مولتو استت
دررالا هه چ ی نیوت و خوان ده با دقت درمطالب ،ما تواند
نرر خود مولو را دریابد به هزی عنت است هه چ دی بیت
بعد ،نرر نتایا خود را در زمی ه قضا و قدر ایت گونته بیتان
ما ه د
گر قضا پوشد سیه ،هزچون ش.ت
 -۱هزان.
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ه ،قضا دستت بگیرد عاق.ت
گر قضا د بار قحد جان ه د
ه ،قضا جانت دهد ،درمان ه د
ای قضا د بار اگر راهت زند
بر فراز چرخ ،خرگاهت زند
از هرم دان ،ای هه ما ترساندل
تا به مُنا ایز ا ب شاندل
۱٢٥۸/۱
***
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