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»ان اﻟﻠّﻪ ﺟﻤﯿﻞ و ﯾﺤﺐ اﻟﺠﻤﺎل«
ﺳﻮاﻧﺢ اﻟﻌﺸّﺎق ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ
ﻣﻘﺪّﻣﻪ:
ﻋﺸﻖ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و آﺗﺶ ﺑﻬﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ زد

در ازل ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺴﻨﺖ ز ﺗﺠﻠّﯽ دم زد

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﻠﺪ اول ﺑﺨﺶ دوّم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﱰﯾﻦ آﺛﺎر ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺳﻮاﻧﺢ اﻟﻌﺸﺎق
اوﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۵۰۸ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ اوﻟﲔ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﺸﻘﯽ اﺳﺖ ،اﻟﺤﻖ

ﺳﻮاﻧﺢ اﻟﻌﺸﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ در اﺻﻄﻼح ﺗﺼﻮف »ﺳﻮاﻧﺢ ﻋﻠﻢ ذوﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از

ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺑﺮ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد« .و ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻘﺎن و ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﺟﻤﺎل ﺷﺎﻫﺪ ازﱃ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻠﻮات رﺑﺎﻧﯽ و
ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﺟﺬﺑﻪﻫﺎی ﺷﻮق و ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ ذوق ،دل را ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺠ ّﻠﯽ اﻧﻮار ﺳﺮﻣﺪی ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﺑﻪ

ﭼﻨﲔ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ واﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻟﺬا ﺷﯿﺦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺳﻮاﻧﺢ اﻟﻌﺸﺎق ﻧﺎﻣﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ در ﺳﲑ

ﻧﺰول و ﺻﻌﻮد و ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﺷﻖ در اﯾﻦ داﻣﮕﻪ اﺳﺖ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮّ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در واﻗﻊ

رﺳﺎﻟﻪاﯾﺴﺖ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﺠﻤﻞ ،وﱃ در ﺑﺎﻃﻦ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻔﺼﻞ ،ﻫﻤﻮاره ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪی درﺧﺸﯿﺪه و ﺟﺎن

ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن را ﻧﻮر و ﺿﯿﺎء ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن را ﺳﺮﻣﺴﺖ و دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن را ﺷﯿﺪای ﺧﻮد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻌ ّﻠﺖ ﺗﺎﺑﺶ
اﻧﻮار ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﻣﺠﺮده ﺑﺮ دل ﺷﯿﺦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﺎرﻓﺎن را ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﺎﺷﻘﺎن را رﺳﻢ ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ

آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه را در ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻟﻮاﯾﺢ ﯾﺎری داده و ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮاﻗﯽ را ﻣﺪد ﺑﺨﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﲍ ﺳﻮاﻧﺢ،

ﻟﻤﻌﺎت را ﺑﻨﮕﺎرد و ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی را ﻧﲑو ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺗﺎ ﻣﺮﺻﺎداﻟﻌﺒﺎد را ﻋﺮﺿﻪ دارد و ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺨﯽ ،اوﺣﺪی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻌﺪی ،ﺧﻮاﺟﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﲑازی
و دﯾﮕﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪ را ﺑﻪ ﺳﺮودهﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰد ﺗﺎ آﺗﺶ ﺑﺨﺮﻣﻦ ﺟﺎن ﻣﺤﺒﺎن زﻧﻨﺪ .ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

»ﻣﺘﻮﻓﯽ  ۷۳۵ﻫـ« را واداﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار و رﻣﻮز اﻻﺣﺮار« ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﮐﺸﺪ
و ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺴﲔ ﻧﺎﮔﻮری »ﻣﺘﻮﻓﯽ  ۹۰۱ﻫـ«را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﭘﺮدازد و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﯾﺎی
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﻮان ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن آن ﻧﯿﺴﺖ .و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻓﻘﲑ ﻧﺎﺗﻮان را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﻠﻢ را ﺑﻪ ﺷﺮح آن

ﺑﮑﺎرﮔﲑد و ﻣﺬاق ﺟﺎن را ﺑﺎ ﻃﻌﻢ آن ﻣﺎﺋﺪه آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻟﺬت ذوق ﺑﺨﺸﺪ.
ز ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭼﻪ ذوق درﯾﺎﺑﺪ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺐ زﻧﺨﺪان ﺷﺎﻫﺪی ﻧﮕﺰﯾﺪ

و ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ رازﻫﺎ و رﻣﺰﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺻﻮر ﺣﺮوف و ﻋﺒﺎرات اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده آﻧﭽﻨﺎن ژرف اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ را ﺗﻮان ﻏﻮاص در اﯾﻦ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ .وﱃ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﻣﻦ ﻻ ﯾﺪرک ﮐﻠﻪ ﻻ ﯾﱰک

ﮐﻠﻪ« ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ذاﺋﻘﻪ ﺟﺎن را از ﻟﺬت ﭼﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﺷﺮاب ﺳﮑﺮ آورد ﺑﺎز داﺷﺘﻪ و از اﺑﻨﺎی زﻣﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻢ و ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی:

از آن ﮔﻨﺎه ﮐﻪ ﻧﻔﻌﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻏﲑﭼﻪ ﺑﺎک

اﮔﺮ ﺷﺮاب ﺧﻮری ﺟﺮﻋﻪای ﻓﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﺎک
٦

ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﮐﻪ ﻋﺒﺎرات و اﺷﺎرات ،و ﻟﻄﺎﺋﻒ و راز و رﻣﺰﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در رﺳﺎﻟﮥ ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻧﯿﺰﮐﻪ در زﻣﺮهٔ اﻏﯿﺎرم ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ دﻫﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮ آﻧﺎن را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

در اﯾﻦ درﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎوری ﭘﺮدازﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺷﯿﺦ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺼ ّﻮف ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ
و ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی وی ،ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮥ ﻋﺮﻓﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ .و ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ درک

اﺷﺎرات و ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺳﻮاﻧﺢ اﻟﻌﺸﺎق ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺣﻮاﻟﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﯾﺎ ﻋﺪم ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﲑازی ﮐﻪ ﺧﻮد از ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﻣﮑﺘﺐ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮده:

ﻋَـﻠَﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﺎم ﺳﻤﺎوات ﺑﺮﯾﻢ

ﮐﻮس ﻧﺎﻣﻮس ﺗﻮ ﺑﺮ ﮐﻨﮕﺮهٔ ﻋﺮش زﻧﯿﻢ

در زﻣﺮهٔ ﮐﺴﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ازﮐﺘﺎب ﺳﻮاﻧﺢ ﺷﯿﺦ ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ و در ﺗﺄﺋﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺑﻮد ﺧﯿﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯽﺣﻮاﻟﻪ ﺑﺮآﯾﺪ

ﺑﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد ﻧﺘﻮان ﺑﺮد ره ﺑﮕﻮﻫﺮ ﻣﻘﺼﻮد

و اﻣﺎ ﭼﻮن وﻗﺖ و ﺣﺎل و ﻣﻘﺎم وﺻﻞ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق در ﺣﺠﻠﮥ ﺣﺠﺎب و در ﺣﺮم ﻗﺪس و دور از ﭼﺸﻢ ﻣﺤﺮم و
ﻧﺎﻣﺤﺮم اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺲ را ﺟﺮأت و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺣﺮم ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا درک ﻋﺒﺎرات ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ

ﻏﺰاﱃ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺲ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮕﺮدد ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ رازﻫﺎ و رﻣﺰﻫﺎی آن .ﺑﻘﻮل ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ:
ﻣﻬﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و دﻫﺎﻧﺶ دوﺧﺘﻨﺪ

ﻫﺮ ﮐﻪ را اﺳﺮار ﺣﻖ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ

و ﺑﻘﻮل ﺣﺎﻓﻆ:

واﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪاﻧﺴﺖ در اﻧﮑﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﺮم دل در ﺣﺮم ﯾﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ

ﯾﺎدﮔﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻨﺒﺪ دوّار ﺑﻤﺎﻧﺪ

از ﺻﺪای ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ ﻧﺪﯾﺪم ﺧﻮﺷﱰ
و اﻣﺎ ﺑﻘﻮل ﺳﻌﺪی:

آﻧﺮا ﮐﻪ ﺧﱪ ﺷﺪ ﺧﱪی ﺑﺎز ﻧﯿﺎﻣﺪ

اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯿﺎن در ﻃﻠﺒﺶ ﺑﯽﺧﱪاﻧﻨﺪ

ﻟﺬا ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎﺋﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻓﯽ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺘﻪ اراﺋﻪ داده ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
دﱃ ﺷﮑﺴﺘﻪ از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻣﺘﻀﺮﻋﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮ دل و ﺟﺎﻧﻢ ﻗﻄﺮهای از ﺷﺮاب ﺧﻮد ﺑﭽﮑﺎﻧﺪ ﺗﺎ در

ﻣﺴﺘﯽ ﺗﺠﻠﯽ اﻧﻮار ،ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﻨﮕﺮم و ﺳﺨﻨﻢ ﺟﻠﻮهای از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺨﻮد ﮔﲑد و ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ را آﻧﭽﻪ ﺧﻮد
درﯾﺎﻓﺘﻪام اراﺋﻪ دﻫﻢ.

ﮐﺘﺎب ﺳﻮاﻧﺢ ﮐﻪ در واﻗﻊ رﺳﺎﻟﻪای در اﻃﻮار ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﺸﺖ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﺒﻊ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ:

۱ـ ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺑﺎر ﻫﻠﻤﻮت رﯾﱰ ﻣﺴﺘﺸﺮق آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۴۲ﻣﯿﻼدی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۱۳۲۱ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس

ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮔﺮدآوری ﺑﻮده و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺎل  ۶۷۷ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻮده ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ و

ﻃﺒﻊ و ﻧﺸﺮ ﻣﱳ ﺳﻮاﻧﺢ ﭘﺮداﺧﺖ » «۱وی درﺑﺎرهٔ ﺳﻮاﻧﺢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮان ﮐﺘﺎﺑﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ را ﺗﺎ

ﭼﻨﲔ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ »ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ ص «.۲۵۲
۲ـ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﺑﯿﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۲۲ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳﺎل ﮐﺘﺎﺑﺖ آن

 ۶۵۹ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻮده ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻃﺒﻊ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺮداﺧﺖ ».«۲

۳ـ آﻗﺎی اﺣﻤﺪﮔﻠﭽﲔ ﻣﻌﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭼﺎپ ﻫﻠﻤﻮت رﯾﱰ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻃﺒﻊ و ﻧﺸﺮ آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.

۴ـ آﻗﺎ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻓﻮق و دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺦ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ و ﻧﺸﺮ اﯾﻦ اﺛﺮ

ﭘﺮداﺧﺖ.
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۵ـ آﻗﺎی ﺣﺎﻣﺪ رﺑﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻧﺢ ﭼﺎپ ﻫﻠﻤﻮت رﯾﱰ و دو ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﻟﻠﻤﻌﺎت ﺟﺎﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﺮد».«۳

۶ـ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺟﻮاد ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻧﺢ رﯾﱰ و دﯾﮕﺮ ﭼﺎﭘﻬﺎی ﺳﻮاﻧﺢ رﯾﱰ و دﯾﮕﺮ ﭼﺎﭘﻬﺎی ﺳﻮاﻧﺢ و ذوق
ﺷﺨﺼﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺳﻮاﻧﺢ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ.

۷ـ آﻗﺎی دﮐﱰ اﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آﺛﺎر ﻓﺎرﺳﯽ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ

ﮐﻪ ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﯿﺰ ﺟﺰﺋﯽ از آﻧﺴﺖ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﺮد.

۸ـ آﻗﺎی ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﭘﻮرﺟﻮادی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﱳ رﯾﱰ و ﻧﺴﺨﻪای دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۵۹ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺳﻮاﻧﺢ را ﭼﺎپ و
ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﺮد و ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ از اﯾﻦ ﭼﺎپ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ وﮐﺎﻣﻠﱰﯾﻦ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و

ﺑﺸﺮح ﭘﺮداﺧﺘﻪام و از ﭼﺎﭘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮع ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪام.

روش ﮐﺎر :ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﮐﺎر ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ ﺷﺮح ﭼﻨﲔ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺴﺨﮥ ﺳﻮاﻧﺢ آﻗﺎی ﭘﻮر
ﺟﻮادی را ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻞ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻓﺮع ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮده و ﺑﺪﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪم .ﺿﻤﻨ ًﺎ از ﺷﺮح
ﻣﻨﻈﻮم ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار و رﻣﻮز اﻻﺣﺮار ﺷﯿﺦ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺷﺮح ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺴﲔ ﻧﺎﮔﻮری و ﺷﺮح ﻧﺴﺨﮥ ﻧﻮر

ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادر داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﺠﺎﻫﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهام .ﺑﺮای
ﻓﻬﻢ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ،ﺷﺮح ﺗﻌﺮف ،ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ ،رﺳﺎﻟﮥ ﻗﺸﺮﯾﻪ ،و دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺷﯿﺦ

اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ و آﺛﺎر اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ،ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ،ﻋﻄﺎر ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ،ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ رازی ،ﺷﯿﺦ
روز ﺑﻬﺎن ،ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺳﻌﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ،ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ وﱃ ،ﺣﺎﻓﻆ ﺷﲑازی ،و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪام .و
ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﻫﻢ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﱳ ﺳﻮاﻧﺢ را ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺠﺰا ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از آن را ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ

ﻋﺒﺎرت ﺷﺮح ﮐﺮهام ﺗﺎ داﻣﻨﯽ ﮔﻞ از ﮔﻠﺰار ﺣﺴﻦ و ﻋﺸﻖ ،را ﺑﻪ ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺳﻮﺧﺘﮕﺎن ﻋﺸﻖ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮده

ﺑﺎﺷﻢ.ﺣﺴﻦ ﺧﺘﺎم ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﲑازی ﻣﯽﺳﭙﺎرم.
اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺰ ﺣﺴﻦ ﯾﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ

ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ از ﻫﺰاران ﮐﺎﻧﺪر ﻋﺒﺎرت آﻣﺪ

٨

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﻮاﻧﺢ اﻟﻌّﺸﺎق ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ

ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ
اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟ ّﻠﻪِ رَبﱢ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﲔَ و اﻟﻌٰﺎﻗﺒﻪُ ﻟِﻠﻤﺘّﻘﲔ و ﻻ ﻋُﺪوانِ اﻟّﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﻈّﺎﻟﻤﲔ ،و اﻟﺼﻠﻮةُ ﻋﻠﯽ رﺳﻮﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ و
آﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮﯾﻦ

۱ـ اﯾﻦ ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻓﺼﻮﱃ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺸﻖ در ﺣﺮف ﻧﯿﺎﯾﺪ و درﮐﻠﻤﻪ
ﻧﮕﻨﺠﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺑﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺣﯿﻄﮥ ﺣﺮوف ﺑﻪ داﻣﻦ ﺧﺪر آن اﺑﮑﺎر ﻧﺮﺳﺪ .و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ را ﮐﺎر آن

اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﮑﺎر ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ذﮐﻮر ﺣﺮف دﻫﯿﻢ در ﺧﻠﻮات اﻟﮑﻼم ،و ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺒﺎرت در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺷﺎرت اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت .ﭘﺲ ﻧﮑﺮه در ﺣﻖ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ذوﻗﺶ ﻧﺒﻮد .و از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دو اﺻﻞ ﺷﮑﺎﻓﺪ :ﯾﮑﯽ اﺷﺎرت

ﻋﺒﺎرت و ﯾﮑﯽ ﻋﺒﺎرت اﺷﺎرت .و ﺑﺪل ﺣﺮوف ﺣﺪوداﻟﺴﯿﻒ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺑﺼﲑت ﺑﺎﻃﻦ ﻧﺘﻮان دﯾﺪ .و اﮔﺮ در
ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﻓﺼﻮل ﭼﯿﺰی رودﮐﻪ آن ﻣﻔﻬﻮم ﻧﮕﺮدد از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﻮد اﻟﻠّﻪ اﻋﻠﻢ.

» «۲دوﺳﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﻨﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﺑﺠﺎی ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮادران اﺳﺖ و ﻣﺮا ﺑﺎ او اﻟﻔﺘﯽ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ﻣﻌﺮوف »ﺑﻪ«
ﺻﺎﯾﻦاﻟﺪّﯾﻦ« از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮا ﺧﺎﻃﺮ آﯾﺪ در ﺣﺎل در ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﻓﺼﻠﯽ ﭼﻨﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺮ وﻗﺘﯽ او
را اﻧﺴﯽ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻃﻠﺐ او ﺑﻪ داﻣﻦ وﺻﻞ ﻧﺮﺳﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻓﺼﻮل ﺗﻌﻠّﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﺗﻤﺜّﻞ ﺳﺎزد.

» «۳اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدم وی را و ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ اﺛﺒﺎت ﮐﺮدم ﻗﻀﺎی ﺣﻖ او را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺪارد در ﺣﻘﺎﯾﻖ

ﻋﺸﻖ و اﺣﻮال و اﻏﺮاض ﻋﺸﻖ .ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ در او ﻫﯿﭻ ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﺒﻮد ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻟﻖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺗﺎ او ﭼﻮن درﻣﺎﻧﺪ

ﺑﺪﯾﻦ ﻓﺼﻮل ﺗﻌﻠّﻞ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

ﺷﻌﺮ
ﻞ ﻃﺒﯿﺐ اﻧﺲ
وﻟﻮ داواک ﮐ ّ
و ﻟﯿﮑﻦ:

اذٰا
و

ﻣﺎ
اﯾْﻦَ

ﻇﻤﺌﺖُ
اﻟﻤُﺪاﻣَﻪُ

اﱃ
ﻣﻦ

ﺑﻐﲑ ﮐﻼم ﻟﯿٰﻠﯽ ﻣﺎﺷﻔﺎ ﮐﺎ

رﯾﻘﻬﺎ

ﺟَﻌﻠﺖُ

رﯾﻘﻬﺎ

وﻟﮑﻦ

اﻟﻤُﺪاﻣﺔ

اﻋ ّﻠـﻞُ

ﻣﻨﻪُ

ﻗﻠﺒﺎً

ﺑﺪﯾﻼ
ﻋَﻠﯿﻼ

ﺷﺮح ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﻮاﻧﺢ:
ﺗﻌﻠﯿﻤﻢ ﮐﻦ ار ﺗﺮا ﺑﺪان دﺳﱰس اﺳﺖ

دل ﮔﻔﺖ ﻣﺮا ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ ﻫﻮس اﺳﺖ

در ﺧﺎﻧﻪ اﮔﺮﮐﺲ اﺳﺖﯾﮏﺣﺮف ﺑﺲ اﺳﺖ

ﮔﻔﺘﻢ اﻟﻔــ ﮔﻔﺖ ﻣﮕﻮ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ

ﺣﺮوف ﻇﻬﻮر ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ در ﺷﮑﻞ اﻟﻔﺒﺎء ﻟﺬا ﻫﺮ ﺣﺮف ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺮوﻓﯿّﻪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻋﺮﻓﺎ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ » .«۴و در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻫﻢ ﺣﺮف ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ

اﺳﺮار اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻢ ـ اﻟﻤﺮاـ ص ـ ق ـ ﻃﻪ ـ ﯾﺲ ـ ﮐﻬﯿﻌﺺ ـ ﺣﻢ ـ ن ـ ﻋﺴﻖ » «۵و اﯾﻦ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ از ﭼﻬﺎرده

٩

ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎء را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮراﻧﯽ و ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺮوف ﻧﻮراﻧﯽ را ﺑﺼﻮرت ﺟﻤﻠﻪای در آوردهاﻧﺪ
ﺑﺎ اﯾﻨﺼﻮرت »ﺻﺮاط ﻋﻠﯽ ﺣﻖ ﻧﻤﺴﮑﻪ« ﮐﻪ ﺣﺎوی ﭼﻬﺎرده ﺣﺮف ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﻮده و ﺿﻤﻨﺎً ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
اﺳﺖ .از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎء ﮐﻠﻤﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ دﻻﻟﺖ وﺿﻌﯽ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﺼﻮرت ﻗﺮﯾﺐ و

ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪﮐﻠﻤﮥ آب ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﯾﻊ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﺠﺎز ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

»آﺑﺮو« آب رو ،آب دار »آﺑﺪار« و ﻏﲑه ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ وﱃ در اﺻﻄﻼح ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﯿﺾ و ﺣﻘﯿﻘﺖ
روﺣﺎﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺣﺮوف دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ و راز و رﻣﺰﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ اﻫﻞ آن ﮐﺴﯽ را
ﺑﺪان دﺳﱰﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺬا وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﺼﻮﱃ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎی ﻋﺸﻖ
ﺗﻌﻠﻖ دارد« ﻣﻨﻈﻮرش ﺻﻮرت اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهٔ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺸﻖ آﻣﺪه ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از آن

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺸﻖ در ﺣﺮف ﻧﯿﺎﯾﺪ و در ﮐﻠﻤﻪ ﻧﮕﻨﺠﺪ«

و ﭼﻮن ﻋﺸﻖ در ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ،ﭼﻪ ﻣﺠﺎزی و ﭼﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﺻﻮرت ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و آن ﺣﺎل اﺳﺖ ﻧﻪ ﻗﺎل،
ﻟﺬا ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺸﻖ در ﺣﺮوف و درﮐﻠﻤﻪ ﻧﮕﻨﺠﺪ .ﻣﻮﻟﻮی ﻫﻢ ﭼﻨﲔ ﺑﯿﺎﻧﯽ دارد و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﻋﺸﻖ را ﺷﺮح و ﺑﯿﺎن

ﭼﻮن ﺑﻌﺸﻖ آﯾﻢ ﺧﺠﻞ ﮔﺮدم از آن

ﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺴﲑ زﺑﺎن روﺷﻨﮕﺮ اﺳﺖ

ﻟﯿﮏ ﻋﺸﻖ ﺑﯽزﺑﺎن روﺷﻨﱰ اﺳﺖ

ﭼﻮن ﺳﺨﻦ در وﺻﻒ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﺳﯿﺪ

ﻫﻢ ﻗﻠﻢ ﺑﺸﮑﺴﺖ و ﻫﻢ ﮐﺎﻏﺬ درﯾﺪ

ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﺸﻖ آﻣﺪﻗﻠﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺷﮑﺎﻓﺖ

ﭼﻮن ﻗﻠﻢ اﻧﺪر ﻧﻮﺷﱳ ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺖ

ﻟﺬا ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻋﺸﻖ را ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ وﮐﻠﻤﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺟﻨﺲ و ﻓﺼﻞ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﻂ و ﻣﺠﺮد اﺳﺖ.
دﯾﺪن ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﺷﺮط اﺳﺖ اﯾﻦ

رو ﻣﺠﺮد ﺷﻮ ﻣﺠﺮد را ﺑﺒﲔ

ﺐ و دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮑﻤﺎل رﺳﺪ ﻋﺸﻖ ﻧﺎم ﻣﯽﮔﲑد و
و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻋﺸﻖ ،ﻣﯿﻞ ﻣﻔﺮط و ﻓﺮط ﺣ ّ
ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ در ذات ﻣﻌﺸﻮق و ﺑﻪ وﺣﺪت ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻊ اﻻﺻﻒ

ﺐ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﮐﻤﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟ وﺣﺪت ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﺑﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺳﺨﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣ ّ

و ﭼﻮن ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻨﺤﻮ اوﻟﲐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮده و اﻟﻔﺎظ وﮐﻠﻤﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺎدر ﺑﻪ

ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ذﻫﻨﯽ و ﺣﺎﱃ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻮر
و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺑﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ »ﺣﯿﻄﮥ« ﺣﺮوف ﺑﻪ داﻣﻦ ﺧﺪر آن اﺑﮑﺎر ﻧﺮﺳﺪ«؛
ﺷﯿﺦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ ﺑﮑﺮ ﺑﻮدن ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﮑﺎرت ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﭘﺮدهٔ ﺑﮑﺎرت

ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺮهٔ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم و ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﭘﺮدهٔ ﻟﻔﻆ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺗﺎ ﮐﺴﯽ از ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل ﮔﺬر
ﻧﮑﻨﺪ و ﺣﺎل ﻋﺸﻖ ﺑﺎو دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ درک ﻋﺸﻖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد» .ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺬق ﻟﻢ ﯾﺪرک« ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺠﺸﺪ

درﮐﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯽ ﺣﺮوف ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آن ﻧﺪارد ﮐﻪ داﻣﻦ ﺧﺪر »ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮده ،ﭼﺎدر ،ﭘﺮدهای ﮐﻪ ﺑﺮای دﺧﱰان و زﻧﺎن در
ﮔﻮﺷﮥ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﻨﺪ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﲔ« را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺮا ﮐﻨﺎر زده و ﺑﻮﺻﺎل اﺑﮑﺎر ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .زﯾﺮا ﻣﻈﺮوف ﻣﻌﻨﯽ در

ﻇﺮف اﻟﻔﺎظ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﺎ اﯾﻦ ﻇﺮف ﮐﻨﺎر ﻧﺮود ﻣﻈﺮوف ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﺷﻮد و آﻧﻬﻢ ﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ
ﺣﺘﯽ ﺣﺠﺎب ﺧﻮدی ﮐﻨﺎر رود و ﯾﺎر ﺑﯽ ﭘﺮده ﺗﺠﻠﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﺸﻖ در دﻓﱰ ﻧﺒﺎﺷﺪ» .ﺣﺎﻓﻆ«

ﺑﺸﻮی اوراق اﮔﺮ ﻫﻤﺪرس ﻣﺎﺋﯽ

و ﺑﻌﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ را ﮐﺎر آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﮑﺎر ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ذﮐﻮر ﺣﺮوف دﻫﯿﻢ در ﺧﻠﻮات »ﺟﻠﻮات«

اﻟﮑﻼم« .در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﯿﺦ ﺧﻮد اﻋﱰاف ﺑﺎﺳﺘﺎدی ﺧﻮﯾﺶ در ﮐﺎر ﺑﺮد اﻟﻔﺎظ و رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﮐﺎر ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﻣﻌﻨﯽ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻠﻤﺎت »وﱃ در ﺣﺠﻠﻪ ﮐﻼم ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
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ﭼﻮن ﺣﺠﺎﺑﻬﺎﺋﯽ اﺷﺎرات و ﻟﻄﺎﺋﻒ و ﺣﻘﺎﯾﻖ را در ﺧﻮد ﻣﺴﺘﱰ ﮐﺮده اﺳﺖ« ﮐﻨﺎر زﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد و
ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم راه ﯾﺎﺑﯿﻢ و ﻫﻢ ﺑﺂﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و آن در ﺧﻠﻮﺗﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻟﻔﻆ وﮐﻠﻤﻪ

ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﺮف ذﮐﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ و ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻫﻮﯾﺖ اﻧﻔﻌﺎﱃ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﮑﺮ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺣﺮوف ذﮐﻮر در آورده اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻠﻮت اﻧﺠﺎم ﮔﲑد ﮐﻪ آن ﺧﻠﻮت ﻧﯿﺰ

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻗﺘﻀﺎی ﺟﻨﺲ ﺣﺮوف ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻮد ﮐﻠﻤﻪ و ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ در ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ زﯾﺮا ﺣﺮوف وﮐﻼم ﭼﻮن اﺷﯿﺎء و

ﺣﯿﻮان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺠﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺗﺼﺮف ﻣﻌﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻠﻮات اﻟﮑﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻌﻨﯽ را ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎﻧﯿﺚ ﺑﺨﺸﯿﺪه آﻧﺴﺖ ،ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮای
آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ در واﻗﻊ اﻣﺮ ﺑﺎﮐﺮه اﺳﺖ وﮔﺮ ﻧﻪ ﺣﺮوف وﮐﻼم وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ.

اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﱃ ﻣﻊ اﻟﻠّﻪ وﻗﺖ ﻻ ﯾَﺴَﻌﻨﯽ ﻓﯿﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻘﺮب و ﻻ ﻧﺒﯽ
ﻣﺮﺳﻞ« ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﺪا وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﻘﺮب ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻣﺮﺳﻠﯽ ﺑﺪان راه ﻧﺪارد» .اﻟﻠﺆﻟﺆ اﻟﻤﺮﺻﻮع ص
«۶۶

و اﻣﺎ ﭼﻮن ﺳﺨﻦ از ﺧﻠﻮت ﺑﻤﯿﺎن آﻣﺪ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎ درﺑﺎرهٔ ﺧﻠﻮت ﻻزم اﺳﺖ :ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ وﱃ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﻠﻮت ﻣﺠﺎدﻟﮥ ﺳﺮّ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﻨﺤﻮی ﮐﻪ ﻏﲑ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﻣﺠﺎل و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻠﻮﺗﺴﺖ .اﻣﺎ ﺻﻮرت

ﺧﻠﻮت اﻧﻘﻄﺎع اﺳﺖ از ﻏﲑ » «۷و ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﮕﺬار ﮐﻪ ﻏﲑ او در آﯾﺪ در دل

ﺑﻨﺸﲔ ﺑﺪر ﺧﻠﻮت دل ای ﮐﺎﻣﻞ

آﺳﺎن ﺗﻮ دﺷﻮار ﺷﻮد ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ

زﯾﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻏﲑ در آﯾﺪ ﺑﻪ وﺛﺎق

ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻠﻮت ﮔﺰﯾﺪن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﻧﮥ دل را از اﻏﯿﺎر ﺧﺎﱃ ﻧﻤﻮدن و ﺑﺴﱳ آن ﺑﻪ روی ﻏﲑ اﺳﺖ ﭼﻪ:
دﯾﻮ ﭼﻮ ﺑﲑون رود ﻓﺮﺷﺘﻪ درآﯾﺪ

ﺧﻠﻮت دل ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺎی ﺻﺤﺒﺖ اﻏﯿﺎر

و اﻟﺒﺘﻪ آن ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﭘﲑ ارﺑﻌﯿﻨﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ از ﻣﺮدم
ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﻓﮑﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و رﯾﺎﺿﺘﻬﺎی ﺷﺮوع ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .در ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ

ﮐﻪ :ﺧﻠﻮت ﻫﻢ از اﻣﻮر ﻣﺤﺪﺛﻪ اﺳﺖ و از ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺎت اﺳﺖ و ﻣﺮدم در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﷺ ﻫﻤﻮاره در

ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﮑﻦ ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت ﭼﻮن اﻧﺪک اﻧﺪک ﺻﻔﺎت ﻣﻤﺪوﺣﻪ ﮐﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺧﻼف و ﺟﺪال اﺧﺘﻼف آراء

ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﺧﻠﻮت ﻣﺤﺒﻮب ﮔﺮدﯾﺪ و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺣﻖ از ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ دﯾﻦ ﺻﻮاﻣﻊ و ﺧﻠﻮت اﺧﺘﯿﺎرﮐﺮدﻧﺪ ،و از اﯾﻦ

ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﮔﻮﯾﺪ:ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮدم ﮐﻨﺎره ﮔﲑی ﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ زﻣﺎن وﺣﺸﺖ
اﺳﺖ .و ﻣﺪت آﻧﺮا ﭼﻬﻞ روز ﻣﻌﲔ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﺧﱪ ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﷺ ﻓﺮودﻧﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ

ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﺪا در ﭼﻬﻞ ﺻﺒﺢ ،از دل او ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺣﮑﻤﺖ ﺟﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ زﺑﺎن او .و ﻣﯿﻘﺎت

ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻬﻞ روز ﺑﻮد و ﮔﻞ آدم ﻧﯿﺰ در ﭼﻬﻞ روز ﺗﺨﻤﲑ ﮔﺮدﯾﺪ ...و در ﺧﻠﻮت ﮔﺎه اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ

ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻠﻮت از ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﻏﺎﯾﺐ ﺷﻮد و ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺮ اوﮐﺸﻒ ﮔﺮدد و ﻣﺘﺼﻮﻓﻪ آﻧﺮا واﻗﻌﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﻀﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ...

و ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﻤﺎﻻت وﻻﯾﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺗﺤﺎد ﻣﺤﺐ و ﻣﺤﺒﻮب و ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق و ﻧﺒﯽ و وﱃ
اﺳﺖ .و ﺧﻠﻮﺗﺨﺎﻧﻪ اﺳﺮار ﻣﻘﺎم اﻧﺲ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ ».«۹

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺮﻓﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻠﻮت ﮔﺰﯾﺪن ﺧﺎﻧﻘﺎه ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﺑﻘﺎع ﻣﺘﱪﮐﻪ ﮐﻪ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ.

اﺻﻞ ﻣﻘﺎم اﻧﻘﻄﺎع از ﺧﻠﻖ و اﻧﺲ ﺑﺤﻖ اﺳﺖ وﻟﻮ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ درﺑﺎرهٔ ﺧﻠﻮات اﻟﮑﻼم ﻓﺮﻣﻮده ،اﻧﻘﻄﺎع از ﮐﻠﻤﻪ و ﻟﻔﻆ و ﻏﻮﻃﻪورﺷﺪن و ﻣﺤﻮ در ﻣﻌﻨﯽ و
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﭙﺲ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺒﺎرت در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺷﺎرت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت« ﯾﻌﻨﯽ :ﻇﺎﻫﺮﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ دارای ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎرت و اﺷﺎرت را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮑﺎر ﺑﺮده و ﻣﻨﻈﻮر از

ﻻ
ﻋﺒﺎرت را ﺻﻮرت ﻟﻔﻈﯽ و اﺷﺎرت را ﻋﻼﺋﻤﯽ از واردهﻫﺎ ﺑﺮای راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻃﻨﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺻﻮ ً
اﺷﺎره در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻨﻈﻮری ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد

ﻧﻈﺮ آﻧﺮا درﯾﺎﺑﺪ و ﻻﻏﲑ و ﯾﺎ ﺑﻪ رﻣﺰ و ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ اﻧﺪک ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن اﺳﺖ .و در اﺻﻄﻼح ﺻﻮﻓﯿﻪ

اﺷﺎرت ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻏﲑ ﻣﺨﻔﯽ و ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻠﺖ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت در ﻧﯿﺎﯾﺪ واﯾﻤﺎء ﻧﯿﺰ اﺷﺎرت
ﮐﺮدن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎء ﺑﺪن ».«۱۰

در ﺷﺮح ﺗﻌﺮف آﻣﺪه :از ﺑﻬﺮ آن اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را اﺷﺎرت ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات دل و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﺳﺮ را از او ﻋﺒﺎدت

ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن ،ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات دﯾﺪار ﺑﻮد و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﮔﺸﺎﯾﺶ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ دل ﺑﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﻧﮕﺮدد ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ

از او ﻋﺒﺎرت ﮐﺮدن درﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ .و آن را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ﻣﮕﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺣﻮال ﻧﺰول ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺂن ﻣﻘﺎمﻫﺎ ﻓﺮود

آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت در ﻧﯿﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻻت و ﻣﻮاﺟﯿﺪ ﺗﻮان
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را از اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﯿﺪ و ﻣﻨﺎزﻻت ﺑﻬﺮهای ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ او را ﺑﻪ آن اﺷﺎرت ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ او

ﻋﺒﺎرت ﮐﻨﻨﺪ در ﻧﯿﺎﺑﺪ .ﻣﻮﻟﻮی درﺑﺎرهٔ ﻋﺒﺎرت و اﺷﺎرت ﭼﻨﲔ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺧﻮاﺟﻪ ﭼﻮن ﺑﯿﻠﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻨﺪه داد

ﺑﯽزﺑﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ او را ﻣﺮاد

ﭼﻮن اﺷﺎرﺗﻬﺎش را ﺑﺮ ﺟﺎن ﻧﻬﯽ

در وﻓﺎی آن اﺷﺎرت ﺟﺎن دﻫﯽ

دﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﻞ اﺷﺎرتﻫﺎی اوﺳﺖ

ﭘﺲ

اﺳﺮارت

اﺷﺎرﺗﻬﺎی

دﻫﺪ

و درﺑﺎرهٔ اﺷﺎرﺗﻬﺎی ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻫﺴﺖ

اﺷﺎرات

ﻣﺤﻤّﺪ

اﻟﻤﺮاد

آﺧﺮ

اﻧﺪﯾﺸﯽ

ﺑﺎر

ﺑﺮدارد

ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎی

زﺗﻮ

اوﺳﺖ

ﮐﺎرت

دﻫﺪ

ﮐﻞ ﮔﺸﺎد اﻧﺪر ﮔﺸﺎد اﻧﺪر ﮔﺸﺎد

ﯾﻌﻨﯽ اﺷﺎرﺗﻬﺎی اوﮔﺸﺎﯾﺶ و ﻓﺘﻮح و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﺖ:
و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﻮی درﺑﺎره ﻋﺒﺎرت ﭼﻨﲔ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﻟﺘﯿﺴﺖ

آﻟﺖ

زرﮔﺮ

ﺑﺪﺳﺖ

ﺣﺎل ﭼﻮن دﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت آﻟﺘﯿﺴﺖ
ﻫﻤﭽﻮ داﻧﮥ ﮐﺸﺖ ﮐﺮده رﯾﮓ در

ﮐﻔﺸﮕﺮ

و آﻟﺖ اﺳﮑﺎف ﭘﯿﺶ ﺑﺮزﮔﺮ
ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﭘﯿﺶ ﺳﮓ ﮐﻪ ،اﺳﺘﺨﻮان در ﭘﯿﺶ ﺧﺮ
ﻞ ﻣﻌّﻤﺎ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻮ ﺑﺎﺳﺮار ﻧﻈﺮ ﺣ ّ

ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﭘﲑ ﻣﻐﺎن ﺑﺮدم دوش

ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺎه اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭼﻪ او ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ و اﻟﻘﺎء ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﺪون ﻟﻔﻆ در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ دل
ﺷﺮاب ﻣﻌﺮﻓﺖ رﯾﺨﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻣﻌﻤﺎی دروﻧﯽ را ﺣﻞ ﮐﺮده.

ﺣﮑﯿﻢ ﺗﺮﻣﺬی ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ ﻋﺒﺎرت را ،ﺻﺪر »اﻟﻢ ﻧﺸﺮح ﻟﮏ ﺻﺪرک« و ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﺷﺎرت را ﻗﻠﺐ ﻣﯽداﻧﺪ
»ﻣﺎ ﮐﺬب اﻟﻔﺆاد ﻣﺎرٰای« » «۱۲ﺟﻼﺑﯽ ﻫﺠﻮﯾﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺷﺎرت اﺧﺒﺎر ﻏﯿﺐ اﺳﺖ ﺑﯽﻋﺒﺎرت .در ﺷﺮح ﺗﻌﺮف

آﻣﺪه ...زَن را ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﻣﺤﺮم ﻧﻤﺎﺋﯽ ﻓﺴﺎد ﺧﯿﺰد و رﻣﻮز و ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﭼﻮن ﺑﻨﺎ ﻣﺤﺮم دﻫﯽ ﺑﺮ او و ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﺳﺘﻢ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ ﭘﺲ ﭼﻮن ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن رﻣﺰ و اﺷﺎرت ﮔﺸﺖ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ اﺷﺎرت اﯾﺸﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ رﻣﻮز اﯾﺸﺎن ﻓﻬﻢ ﮐﺮد

١٢

ﻣﺬﻫﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﺪاﻧﺴﺖ واﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻏﲑ آن ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ »ﻫﺬا اﻟﻔﻆ ﯾﺪل
ﻋﻠﯽ ان ﻣﺬﻫﺐ اﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻫﮑﺬا« ﭼﻮن ﭼﯿﺰی را ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ در ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل آن ﻟﻔﻈﯽ ﺑﺎز ﺟﻮﯾﻨﺪ و ﭼﻮن

ﻧﻤﯽﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﻢ ﻇﺎﻫﺮ را ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻃﻦ اوﻟﯿٰـﱰ ».«۱۴

و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ از ﻋﺒﺎرت و اﺷﺎرت اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﷷ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد »ان ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ

ارﺑﻌﺔ اﺷﯿﺎء :اﻟﻌﺒﺎرة و اﻻﺷﺎرة و اﻟﻠﻄﺎﯾﻒ و اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ .اﻟﻌﺒﺎرة ﻟﻠﻌﻮام و اﻻﺷﺎرة ﻟﻠﺨﻮاص و اﻟﻠﻄﺎﺋﻒ

ﻟﻼوﻟﯿﺎء و اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ﻟﻼﻧﺒﯿﺎء« ﯾﻌﻨﯽ» :ﮐﺘﺎب ﺧﺪا دارای ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﻋﺒﺎرت و اﺷﺎرت و ﻟﻄﺎﺋﻒ و ﺣﻘﺎﯾﻖ.

ﻋﺒﺎرت ﺑﺮای ﻋﻮام ،اﺷﺎرت ﺑﺮای ﺧﻮاص ،ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺑﺮای اوﻟﯿﺎء و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺮای اﻧﺒﯿﺎء اﺳﺖ« .در ﺗﻔﺴﲑ ﺑﯿﺎن اﻟﺴﻌﺎده
ﺿﻤﻦ آوردن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﲑ آن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﻋﺒﺎرات اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺎﻫﺮ آﯾﺎت و آﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﮥ ﻋﻮام ﮐﻪ ادراک و ﻓﻬﻢ آﻧﺎن از ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻣﻌﻘﻮﻻت ﻧﻤﯽرﺳﺪ .اﺷﺎرت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دﻻﻟﺖ ﻣﺼﺪاﻗﻬﺎی ﻣﺤﺴﻮﺳﻪ و اﺷﺎرات ﻇﺎﻫﺮهٔ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ

روﺣﺎﻧﯿﻪ و ﻧﮑﺎت ﻟﻄﯿﻔﯽ ﮐﻪ در وﺟﻮد ادراک ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ وﯾﮋه ﺧﻮاص اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻇﺎﻫﺮﮔﺬﺷﺘﻪ

رو ﺑﺒﺎﻃﻦ ﻧﻬﺎده ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎﺻﻼح ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل و ﺑﺪرون ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از اﯾﻨﺠﻬﺖ
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت و از ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ».«۱۵

ﺳﭙﺲ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭘﺲ ﻧﮑﺮه ﺑﻮد و آن ﻧﮑﺮه در ﺣﻖ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ذوﻗﺶ ﻧﺒﻮد« ﭘﺲ درک ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﻫﻞ ذوق ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ .ﻟﺬا اﻃﻼق ﺻﻔﺖ ﻧﮑﺮه ،اﺷﺎرت ﺑﻪ اﻫﻞ ذوق ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﻪ

اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﺑﺴﯽ ﻣﺤﺮم اﺳﺮار ﮐﺠﺎﺳﺖ

آﻧﮑﺲ اﺳﺖ اﻫﻞ ﺑﺸﺎرت ﮐﻪ اﺷﺎرت داﻧﺪ

ﺣﺎل ﺑﯿﻨﯿﻢ ذوق ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﺗﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎﻃﻦ و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻣﻮر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ذوق ﺑﻤﻌﻨﯽ ﭼﺸﯿﺪن

اﺳﺖ و در ﻧﺰد ﺻﻮﻓﯿﻪ اول درﺟﮥ ﺷﻬﻮد را ذوق ﮔﻮﯾﻨﺪ »ﺷﺮح ﺗﻌﺮﱠف ﺻﻔﺤﻪ  .«۱۶۰ﻗﺸﲑی ﻫﻢ ذوق را از ﺛﻤﺮات
ﺗﺠﻠﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ واردات ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اول ذوق اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺷﺮب .ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ذوﻗﯽ ﮐﻪ زﺧﻠﻖ آﯾﺪ ،زان ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻦ زاﯾﺪ

ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻋﻠﻤﯽ

ﺟﻮ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ

ذوﻗﯽ ﮐﻪ زﺣﻖ آﯾﺪ ،زاﯾﺪ دل و ﺟﺎن ای ﺟﺎن
ﯾﻌﻨﯽ ذوﻗﯽ اﺳﺖ ﺧﻄﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﻧﯿﺴﺖ

ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ دل او ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺷﺮاﻗﺎت و اﻧﻮار ﺣﻖ ﮔﺸﺘﻪ و در روﺷﻨﺎﺋﯽ آن اﻧﻮار

واردات ﻗﻠﺒﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﻨﮕﺮد و آﻧﻬﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺟﺰ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻮﻻﯾﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺣﻘﯿﻘﯽ وﻻﯾﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﺰﮐﯿﻪ و ﺗﺼﻔﯿﮥ دل ﺑﺎ ذﮐﺮ و ﻓﮑﺮ ﻣﺪام .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺑﺮ رخ او ﻧﻈﺮ از آﯾﻨﮥ ﭘﺎک اﻧﺪاز

ﭼﺸﻢ آﻟﻮده ﻧﻈﺮ از رخ ﺟﺎﻧﺎن دور اﺳﺖ

ﭘﺎک ﺷﻮ اول و ﭘﺲ دﯾﺪه ﺑﺮ آن ﭘﺎک اﻧﺪاز

ﻋﺴﻞ در اﺷﮏ زدم ﮐﺎﻫﻞ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ

ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار و رﻣﻮزاﻻﺣﺮار ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻧﻮ

ﻋﺮوﺳﯿﺴﺖ

اﯾﻦ

ﻣﺨﺪرهٔ

ﻧﺎرﺳﯿﺪه

ﺑﮑﺮ

ﻫﺮ ﮐﻪ در راه ﻋﺸﻖ ﻋﻨﲔ اﺳﺖ

ﺑﺪﺳﺖ

ﺧﺎﻃﺮ

ﻓﮑﺮ

ﺑﯽﺧﱪ زﯾﻦ ﻋﺮوس ﺷﲑﯾﻦ اﺳﺖ

ﺑﻌﺪ از آن ﺷﯿﺦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دو اﺻﻞ ﺷﮑﺎﻓﺪ :ﯾﮑﯽ اﺷﺎرتِ ﻋﺒﺎرت و ﯾﮑﯽ ﻋﺒﺎرت اﺷﺎرت«.
درﺑﺎرهٔ اﺷﺎرت و ﻋﺒﺎرت ﻗﺒﻼً ﺷﺮح داده ﺷﺪ وﱃ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻮن ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو اﺻﻄﻼح ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا
ﺑﺮای ﺷﺮح آن اﺑﺘﺪا ازﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﯽﺷﻮد:

١٣

و اﻣﺎ اﺷﺎرت ﻋﺒﺎرت ،ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻋﺒﺎرات ازﱃ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ دل ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺸﮑﻞ ﺻﺪا ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را وﻗﺘﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﻟﻔﺎظ وﮐﻠﻤﺎت و ﺷﺮح و

وﺻﻒ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻋﺒﺎرت اﺷﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد »ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۲ص.« ۳۹۶

ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺮﻓﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ و ﺷﯿﺦ روز ﺑﻬﺎن و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎرﺗﻬﺎی ﻏﯿﺒﯽ را ﺑﻪ

ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻟﻄﯿﻒ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ روزﺑﻬﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺷﺎرت آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﮐﺸﻒ آن ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ،

ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﻟﻄﯿﻒ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ».«۱۷

در دﻧﺒﺎﻟﮥ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﯿﺦ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪﮐﻪ:
»و ﺑﺪل ﺣﺮوف ﺣﺪود اﻟﺴّﯿﻒ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺑﺼﲑت ﺑﺎﻃﻦ ﻧﺘﻮان دﯾﺪ .و اﮔﺮ در ﺟﻤﻠﮥ ﻓﺼﻮل ﭼﯿﺰی رودﮐﻪ آن
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﮕﺮدد از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ واﻟﻠّﻪ اﻋﻠﻢ«.

ﺣﺪود اﻟﺴّﯿﻒ :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻤﺸﲑ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺪل ﺣﺮوف ﺣﺪود اﻟﺴﯿﻒ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﻮن ﻟﺒﮥ ﺗﯿﺰ ﺷﻤﺸﲑ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ و ﺗﯿﺰ و ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ وﱃ ﻣﻘﺼﻮد و ﻫﺪف ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ

اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﻓﱳ و ﺑﺮﯾﺪن .وﱃ دﯾﺪن آن ﺟﺰ ﺑﺎ ﺑﺼﲑت ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮕﺮدد .ﻣﺜﻨﻮی وﻟﻮی اﺷﺎرهاﺋﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دارد و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﮔﺮ ﻧﺪاری ﺗﻮ ﺳﺮﭙ واﭘﺲ ﮔﺮﯾﺰ

ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ ﭼﻮن ﺗﯿﻎ ﭘﻮﻻدﻧﺪ ﺗﯿﺰ

ﮐﺰ ﺑﺮﯾﺪن ﺗﯿﻎ را ﻧﺒﻮد ﺣﯿﺎ

ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﺷﻤﺸﲑ ﺑﯽاﺳﺮﭙ ﻣﯿﺎ

و ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺮﭙ ﻫﻤﺎن ﺑﺼﲑت ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ .و اﻣﺎ ﺑﺼﲑت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ و ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درون و ﻧﻬﺎن اﺳﺖ و
اﻣﺎ ﺑﻘﻮل ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ »ﺑﺼﲑت ﻋﺒﺎرت از ﻗﻮّه ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﻮر ﻗﺪس روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺂن ﻗﻮﱠت ﺷﺨﺺ ﺣﻘﺎﯾﻖ و
ﺑﻮاﻃﻦ اﺷﯿﺎء را درﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﭼﺸﻢ ﺻﻮر و ﻇﻮاﻫﺮ اﺷﯿﺎء را ﺑﯿﻨﺪ«.
ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری درﺑﺎرهٔ ﺑﺼﲑت ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

»ﺑﺼﲑت ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺮا از ﺣﲑت و ﺑﻄﺮﯾﻖ ﺻﻮاب رﻫﱪی ﮐﻨﺪ« »ﻗﻞ ﻫﺬه ﺳﺒﯿﻠﯽ ادﻋﻮا اﱃ

اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﺼﲑة أﻧﺎ و ﻣﻦ اﺗّﺒﻌﻨﯽ» «...ﯾﻮﺳﻒ -آﯾﻪ  «۱۰۸ﯾﻌﻨﯽ» :ﺑﮕﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ راه ﻣﻦ ﺑﺨﻮان ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﺑﺮ

ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﻣﻦ و ﻫﺮﮐﻪ از ﻣﻦ ﭘﲑوی ﮐﺮد راه ﻣﻦ و راه ﭘﲑواﻧﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ دل اﺳﺖ«

ﺣﮑﻤﺎ ﻗﻮﱠت ﺑﺼﲑت را ﻋﺎﻗﻠﮥ ﻧﻈﺮﯾّﻪ و ﻗﻮّه ﻗﺪﺳﯿّﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دو ﻃﺮﯾﻖ وﺟﻮد دارد:
ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﻞ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻣﺘﮑﻠّﻤﲔ اﺳﺖ و ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺼﲑت ﮐﻪ روش اﻧﺒﯿﺎء ﷷ و ﺣﮑﻤﺎء اﺷﺮاﻗﯽ و ﻋﺮﻓﺎ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آﯾﮥ ﻓﻮق ﻣﺼﺪاق آﻧﺴﺖ .و آن ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد .ﻣﺮﺣﻠﮥ اوﱠل ﮐﺸﻒ اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﯿﺎء ﮐﻪ ﻋﻠﻢاﻟﯿﻘﲔ

ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎﺳﺮار آن و اﺳﺮار ﺗﻘﺪﯾﺮ رﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﲔاﻟﯿﻘﲔ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺣﻖاﻟﯿﻘﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ
در واﻗﻊ ﻓﺮاﺳﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﺗﻘﻮا ﻓﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ،اﻧﻪ ﯾﻨﻈﺮ

ﺑﻨﻮر اﻟﻠّﻪ« » «۱۸ﯾﻌﻨﯽ :از ﻓﺮاﺳﺖ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽﻧﮕﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻢ
ﻣﺮاﺗﺒﯽ دارد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﷷ درﺑﺎرهٔ ﺑﺎﻃﻦ و ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :انّ ﻟﻠﻘﺮآن ﺑﻄﻨﺎً و ﻟﻠﺒﻄﻦ
ﺑﻄﻨﺎً و ﻇﻬﺮاً و ﻟﻠﻈﻬﺮ ﻇﻬﺮاً« ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن دارای ﺑﻄﻦ »اﻣﻮر ﻧﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ« و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﭘﻨﻬﺎن و

ﻧﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ دارای ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﻧﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺖ .و از رﺳﻮل اﮐﺮم ﷺ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻓﺮﻣﻮد» :انﱠ ﻟﻠﻘﺮآن ﻇﻬﺮاً و ﺑﻄﻨﺎً و ﻟﺒﻄﻨﻪ ﺑﻄﻦ اﱃ ﺳﺒﻌﺖ اﺑﻄﻦ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻗﺮآن ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻨﯽ اﺳﺖ و
ﺑﺮای ﺑﺎﻃﻦ آن ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﺎﻃﻦ » .«۱۹اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺪد ﻫﻔﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﻫﻔﺖ ﻋﺪدی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻧﮑﺮه دﻻﻟﺖ

١٤

ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﻫﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺗﺐ دل و ﻧﻔﺲ و ﺳﲑ ﺻﻌﻮدی روح ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ دﻻﻟﺖ دارد از اﯾﲊو ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ از ﺳﲑ ﻧﻔﺲ و ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درﺟﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺑﺎﻃﻦ ﻗﺮآن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

آﻧﮑﻪ در ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎرات ﻣﻘﯿﺪ ﺷﺪه ﺟﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و آﻧﮑﻪ در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ از ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪه

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ در ﻣﻘﺎم ﻗﻄﺒﯿﺖ ﮐﻪ اﻋﻠﯽ درﺟﮥ ﺳﲑﮐﻤﺎل

و ﺳﻔﺮ از ﺣﻖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﭘﺬﯾﺮای اﺷﺎرات ﺑﻮده ﻟﻬﺬا درک اﺷﺎرﺗﻬﺎی او ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ در ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺎزلﺗﺮ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ درک ﺳﺨﻨﺎن او ﺟﺰ ﺑﻪ ﺑﺼﲑت ﺑﺎﻃﻦ و ﻧﻮر درون اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺰول ﺳﺨﻦ ﺣﻖ

ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻟﯿﻠﻪ اﻟﻘﺪر رﺳﻮل ﺧﺪا از ﺑﺎﻃﻦ و روح و ﻏﯿﺐ ﺑﺮ ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﯽ ﺣﻀﺮت ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ  ۲۳ﺳﺎل

ﺑﺼﻮرت ﺗﻨﺰﯾﻞ رﻗﯿﻖ و ﺳﺎدهﺗﺮﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ از اﺷﺎرات و راز و رﻣﺰ ﺑﺼﻮرت ﻋﺒﺎرات و اﻟﻔﺎظ ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻋﻘﻮل

ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﺋﲔﺗﺮ ،از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻋﺒﺎرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨـﺰﯾﻞ ،ﺻﻮرت ﺳﺎده ﺷﺪهٔ ﻧﺎزﻟﮥ اﺷﺎرت اﺳﺖ و اﺷﺎرت

ﺻﻮرت ﺳﺎده ﺷﺪه ﻧﺎزﻟﮥ ﻟﻄﯿﻔﻪ اﺳﺖ و ﻟﻄﯿﻔﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده ﺷﺪه ﻧﺎزﻟﮥ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و از اﯾﲊو ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ
اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح را ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺮاﻗﺎت رﺑﺎﻧﯽ و ﺗﺼﻔﯿﮥ دل ﺑﻤﻘﺎم ﺑﺼﲑت ﺑﺎﻃﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای

ﺳﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ در راه ﻋﺸﻖ ﮔﺎم ﻧﻬﺎده و در ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺑﻤﻘﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ارواح رﺳﯿﺪه و ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎی ودّ و ﺣﺐّ در ﻫﻮای
ﻣﻌﺸﻮق در ﭘﺮواز اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮح ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺳﻮاﻧﺢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ذﮐﺮ

ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺸﺮح آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻣﱳ ﺳﻮاﻧﺢ:

» «۲دوﺳﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰﮐﻪ ﺑﻨﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﺑﺠﺎی ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮادران اﺳﺖ و ﻣﺮا ﺑﺎ او اﻟﻔﺘﯽ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ »ﻣﻌﺮوف
ﺑﻪ ﺻﺎﯾﻦاﻟﺪّﯾﻦ« از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮا ﺧﺎﻃﺮ آﯾﺪ در ﺣﺎل در ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﻓﺼﻠﯽ ﭼﻨﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻢ ﺗﺎ

ﺑﻬﺮ وﻗﺘﯽ او را اﻧﺴﯽ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻃﻠﺐ او ﺑﻪ داﻣﻦ وﺻﻞ ﻧﺮﺳﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻓﺼﻮل ﺗﻌﻠّﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﯾﻦ
اﺑﯿﺎت ﺗﻤ ّﺜﻞ ﺳﺎزد.
ﺷﺮح:

ﺑﯿﺎن ﻓﻮق روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺴﲑ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﺎﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ .ﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﺳﻄﺮ
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﭼﻮن اُﻧﺲ ،ﻃﻠﺐ ،وﺻﻞ ،ﺗﻌﻠّﻞ و ﺗﻤﺜّﻞ آﻣﺪه ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ آن در اﯾﻨﺠﺎ ﺿﺮورت
ﻧﺪارد .وﱃ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻌﻠّﻞ و ﺗﻤﺜّﻞ را ﺟﻬﺖ درک ﺑﻬﱰ ﻣﯽاورﯾﻢ.
ﺗﻌﻠّﻞ :ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﺮدن ،درﻧﮓ ،ﺗﺴﻠّﯽ ،دﻓﻊ اﻟﻮﻗﺖ...

ﺠﺖ آوردن ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدﻫﺪ »ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺗﻤ ّﺜـﻞ :ﻣﺜﺎل آوردن اﺳﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﯿﺘﯽ را ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮی و ﺣ ّ
ﻧﻔﯿﺴﯽ«.

ﻣﱳ ﺳﻮاﻧﺢ:

» «۳اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدم وی را و ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ اﺛﺒﺎت ﮐﺮدم ﻗﻀﺎی ﺣﻖ او را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺪارد در
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺸﻖ و اﺣﻮال و اﻏﺮاض ﻋﺸﻖ .ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ در او ﻫﯿﭻ ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﺒﻮد ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻟﻖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺗﺎ او
ﭼﻮن درﻣﺎﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻓﺼﻮل ﺗﻌﻠّﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺷﺮح:

ﺷﯿﺦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ دﻋﻮت او را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدم و ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻀﺎی ﺣﻖ در ﺑﺮوز ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻫﯿﭻ ﺳﻮﺋﯽ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﻧﺒﻮده و ﺑﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ و ﺣﺎﻻت وارده ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ و ﻫﺪف و

ﻏﺮضﻫﺎی ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ »ﺻﺎﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ« در ﺑﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺳﻮاﻧﺢ و اﺣﻮاﻻت وارده ﺑﺮ او ﺑﻪ

ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻪ ﻫﯿﭽﺪام ﻣﻘﯿﺪ ﻧﺒﻮده و ﺻﺮﻓﺎً ﺧﻮد آن ﺣﺎﻟﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ درﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﻦ
١٥

ﻓﺼﻞﻫﺎ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯽ دﻫﺪ ﯾﺎ دﻓﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻘﻮل ﻧﺎﮔﻮاری »ﺑﺪﯾﻦ ﻓﺼﻮص ﺗﻌﻠّﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﺲ ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را
و آﻧﭽﻪ او را ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ و او در ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺘﺤﲑ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺖ ،ﭼﻮن ﺑﮑﻠﯽ از
آن اﺻﻮل اﯾﻦ ﻧﺸﺎن آﯾﺪ ﻣﺴﺘﻈﻬﺮﮔﺮدد و ﻣﺴﺘﮑﻤﻞ ﺷﻮد ،ﻗﺮاری ﯾﺎﺑﺪ ،ﺧﻄﺎی او را از ﺻﻮاب آن ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﺪ و از آﻓﺎت

و ﻋﻮاﻗﺐ ،ﺣﺬر ﺑﻘﺪر ﻣﺎ اﻣﮑﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.

و اﻣﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺳﲑ ﻧﺰوﱃ از ﺣﻖ ﺑﺨﻠﻖ و در ﺳﲑ ﺻﻌﻮدی از ﺧﻠﻖ ﺑﻪ

ﺣﻖ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺰاﱃ از ﻫﺮ ﻋﺎرف دﯾﮕﺮ ﺑﻬﱰ آﻧﺮا ﺑﻮﺻﻒ آورده و آﻧﺮا ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﻄﻠﻖ و ﺻﻔﺖ ذات ﻣﯽداﻧﺪ .و اﻣﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺟﺎﻣﯽ در اﺷﻌﻪ اﻟﻠﱠﻤﻌﺎت ﮐﻪ در ﺷﺮح ﻟﻤﻌﺎت ﻋﺮاﻗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺧﻮد ﻟﻤﻌﺎت ﺑﺮ ﺳﲍ ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ درﺑﺎر ٔه

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد را ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻫﻮ ﺑﯽﻣﻼﺣﻈﮥ ﻧﺴﺐ و اﻋﺘﺒﺎرات ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺠﺮﱠد

از ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ و ذات ﺑﺤﺖ و ﻫﺴﺘﯽ ﺻﺮف و ﻏﯿﺐ ﻫﻮﯾﺖ و اﺣﺪ ّﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ و اﺣﺪ ّﯾﺖ ذاﺗﯿّﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ
از ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﺮﺗﺒﮥ وی از آن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌ ّﻠﻖ ﻋﻠﻢ وﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪ ».«۲۰

ﭘﺲ ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻏﺰّاﱃ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻮﺻﻒ ﻧﮕﻨﺠﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺣ ّﺪ و رﺳﻢ
ﻧﺪارد ،و ﭼﻮن ﺟﻮﻫﺮ ﺑﺴﯿﻂ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار در ﻫﻤﲔ راﺑﻄﻪ آﻣﺪه:
ﻋﻠﻢ از او آﮔﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﯾﺎﻓﺖ

ﻋﺸﻖ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ

ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﭼﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﻮن اﺳﺖ»«۲۱

ﺣﺪﱠش ار ﺣ ّﺪ وﺻﻒ ﺑﲑون اﺳﺖ

ﭘﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ را ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ذوق ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ در درون ﺣﺮف ﻧﺎﯾﺪ

ﮐﻪ ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم اﻧﺪر ﻇﺮف ﻧﺎﯾﺪ

و ﺑﻘﻮل ﺷﯿﺦ» :او ﻣﺮغ ﺧﻮد اﺳﺖ و آﺷﯿﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ ،ذات ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺻﻔﺎت ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﭘﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﺎل
ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﻫﻮای ﺧﻮد اﺳﺖ و ﭘﺮواز ﺧﻮد اﺳﺖ ،اول ﺧﻮد اﺳﺖ و آﺧﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ ...ﻫﻢ ﺑﺎغ اﺳﺖ و ﻫﻢ درﺧﺖ

و ﻫﻢ ﺷﺎخ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺛﻤﺮه »ﻓﺼﻞ  ۱۰ﺳﻮاﻧﺢ«» .ﺳﺮّ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻤﺎم روی ﺑﻪ ﮐﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ او

ﻣﺮغ ازل اﺳﺖ» .ﻓﺼﻞ ۹ﺳﻮاﻧﺢ«» .ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ او از ﺟﻬﺎت ﻣﻨﺰه اﺳﺖ »ﻓﺼﻞ  ۱ﺳﻮاﻧﺢ«» .وﱃ روح از او

ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ«» .روح ﭼﻮن از ﻋﺪم ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣ ّﺪ ،وﺟﻮد ،ﻋﺸﻖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮﮐﺐ روح ﺑﻮد« ﻓﺼﻞ ۱
ﺳﻮاﻧﺢ«.

ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺸﻖ از ﻣﻄﻠﻘـﯿﱠﺖ و ﺻﺮﻓـﯿّﺖ ﺑﺼﻮرت ﻋﺸﻖ ﻣﺘﻌﯿّﻦ درآﻣﺪ ﺑﺎﯾﻦ ﻋﺒﺎرات زﯾﺒﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:

»ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺼﺤﺮا زﻧﺪ ،در ﺧﺰ اﯾﻦ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،ﮔﻨﺞ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ زﻧﺪ،
ﭼﱰ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ ﻋﻠﻢ

ﺑﯽﻗﺮاری

ﻋﺸﻖ

ﺗﺎ ﺑﻬﻢ ﺑﺮزﻧﺪ وﺟﻮد و ﻋﺪم

ﺷﺮّ و ﺷﻮری ﻓﮑﻨﺪ در ﻋﺎﻟﻢ

ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ

ور ﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻮد آرﻣﯿﺪه ﺑﻮد و در ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﻮد آﺳﻮده آﻧﺠﺎ ﮐﻪ »ﮐﺎن اﻟﻠّﻪ وﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﻣﻌﻪ ﺷﯽٔ« )ﺧﺪا ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰ ﺑﺎ او ﻧﺒﻮد(؛

ﺑﺮ ﻟﻮح وﺟﻮد ﻧﻘﺶ اﻏﯿﺎر ﻧﺒﻮد

آن دم ﮐﻪ زﻫﺮ دو ﮐﻮن آﺛﺎر ﻧﺒﻮد

در ﮔﻮﺷﮥ ﺧﻠﻮﺗﯽ ﮐﻪ دﯾّﺎر ﻧﺒﻮد

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ و ﻋﺸﻖ و ﻣﺎ ﺑﻬﻢ ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ

ﻧﺎﮔﺎه ﻋﺸﻖ ﺑﯿﻘﺮار ﺑﻬﺮ اﻇﻬﺎرﮐﻤﺎل ﭘﺮده از روی ﮐﺎر ﺑﮕﺸﻮد و از روی ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﲔ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻠﻮه ﻓﺮﻣﻮد؛
ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺪر ﻧﻔﺲ ﻫﻮﯾﺪا ﺷﺪ

ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺴﻦ او ﭼﻮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ

ﺣﺴﻦ روﯾﺶ ﺑﺪﯾﺪ و ﺷﯿﺪا ﺷﺪ

وام ﮐﺮد از ﺟﻤﺎل او ﻧﻈﺮی

١٦

ذوق آن ﭼﻮن ﺑﯿﺎﻓﺖ ﮔﻮﯾﺎ ﺷﺪ«

ﻋﺎرﯾﺖ ﺑﺴﺘﻨﺪ از ﻟﺒﺶ ﺷﮑﺮی

»ﻟﻤﻌﺎت ﻋﺮاﻗﯽ ص ۶و«۷
ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻢ ﺧﻠﻘﺖ را ﺗﺠﻠّﯽ ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﻋﺸﻖ ﻣﺨﻠﻮق را ﺟﺎذﺑﯿّﺖ ﺣﺴﻦ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻋﺸﻖ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و آﺗﺶ ﺑﻬﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ زد

در ازل ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺴﻨﺖ زﺗﺠﻠّﯽ دم زد

ﻋﲔ آﺗﺶ ﺷﺪ از اﯾﻦ ﻏﲑت و ﺑﺮ آدم زد«

ﺟﻠﻮهای ﮐﺮد رﺧﺶ دﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﻋﺸﻖ ﻧﺪاﺷﺖ

ﻋﺸﻖ در ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠ ّﻠﯽ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺸﮑﻞ و ﺗﻌﯿّﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪ از اﯾﲊو ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﻨﺖ ﮐﻨﺰاً ﻣﺨﻔﯿﺎ
ﻓﺎﺣﺒﺒﺖ ان اُﻋﺮف ﻓﺨﻠﻘﺖ اﻟﺨﻠﻖ ﻟﮑﯽ اُﻋﺮف« »ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ« ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﻦ ﮔﻨﺠﯽ ﺑﻮدم دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ
ﺐ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر و ﻧﻤﻮد »ﭘﺮﯾﺮو ﺗﺎب ﻣﺴﺘﻮری ﻧﺪارد« ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮم ﭘﺲ ﺑﺨﻠﻘﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻢ .ﭘﺲ ﺣ ّ

ﺗﺠﻠﯿﺎت وﺟﻮدی و ﺗﻤﺜﱠﻞ ﻣﺮاﺗﺐّ ﻧﺎزﻟﮥ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت و ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻮل و ﻧﻔﻮس ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺳﲑ ﻃﻮﱃ ﻧﺎزﻟﻪ ،ﻋﺎﻟﻢ
ﺧﻠﻖ و ﻣﺜﺎل ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﭘﺲ ﻋﺸﻖ ﻟﺬاﺗﻪ ﺑﺬاﺗﻪ »و ﻟﺬاﺗﻪ ﺑﺎﻓﻌﺎﻟﻪ و ﺻﻔﺎﺗﻪ« ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﻠّﯽ ﺣﺴﻦ و ﺗﺸﮑﱠﻞ آن در

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺮﮐﺐ از ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت وﺟﻮدی ﻣﺘﻌ ّﯿﻦ ﺷﺪ و آدم ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ و از آﻧﺠﺎ آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮد آﯾﻨﻪ

ﻞ اﻧﺲ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮق و اﻧﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﮑﺎﻣﻞ و ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﯽ
ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎی ﺣﻖ و ﻣﺤ ّ
ﺑﻮد روح اﻟﻬﯽ و وﻻﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی در او ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺴﺮی روح از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ و ﺗﻌﻠﱠﻖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ ﺑﻌﻨﻮان اﻣﺎﻧﺖ

اﻟﻬﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ و ﻫﻤﯿﺎری ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و ﺟﺴﻢ آدﻣﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﻘﺮارﯾﺶ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﻘﺮاری ﻋﺸﻖ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ و

ﺧﺪا از ﻣﻈﻬﺮ ﺗﺎﻣّﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻟﻄﯿﻔﮥ ﻋﺸﻖ ﺣﻖ را در ﺟﺎن ﺧﻮد داﺷﺖ راﺿﯽ ﺷﺪ و ﺑﺨﻮد ﺗﱪﯾﮏ ﮔﻔﺖ و

ﺐ او ﺷﺎﻣﻞ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺘﺒﺎرک اﻟﻠّﻪ اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﲔ« و ﭼﻮن ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻌﻞ ﺧﻮد را در آﯾﻨﻪ ﻣﯽدﯾﺪ اﻧﺲ و ﺣ ّ
آدﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮه او را ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿّﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪ و از آن ﭘﺲ ﻋﺸﻖ

ﺣﻖ ﺑﺨﻠﻖ »ﯾﺤﺒﱠﻬﻢ« در ﺳﲑ ﻧﺰوﱃ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻌﮑﺎس ﻋﺸﻖ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ در ﺳﲑ ﺻﻌﻮدی »ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ« ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﻮن

در ﻫﺠﺮان ،ﻋﺸﻖ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﻈﻬﺮ و ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد را از ﺑﻬﺸﺖ ﻋﻠﯿﺎی ا ّﺗﺼﺎل و ﻗﺮب ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺳﻔﻼی
اﻧﻔﺼﺎل و ﺑﻌﺪﮐﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻟﻪﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮥ رﺑﻨﺎ ﻇﻠﻤﻨﺎ ﺳﺮ دﻫﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻓﻼﻃﻮن ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻮﯾﺪ» :روح اﻧﺴﺎن

در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺮدات ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﺣﺴﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﲑ را ﺑﺪون ﭘﺮده و ﺣﺠﺎب دﯾﺪه
اﺳﺖ.«...
ﻟﺬا آدﻣﯽ ﮐﻪ در در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺣﺴﻦ ﻇﺎﻫﺮی و ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺠﺎزی را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ از آن زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً درک ﻧﻤﻮده ﯾﺎد

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻏﻢ ﻫﺠﺮان ﺑﺎو دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻮای ﻋﺸﻖ او را ﺑﺮ ﻣﯽدارد ،ﻓﺮﯾﻔﺘﮥ ﺟﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ در

ﻗﻔﺲ اﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﻮی او ﭘﺮوازﮐﻨﺪ .ﻋﺸﻖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﻮری ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻮاﻃﻒ و ﻋﻮاﻟﻢ
ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺷﻮق ﻟﻘﺎی ﺣﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﻮداﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ

ﺣﮑﯿﻢ ﻣﯽزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎزی ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج ﺟﺴﻢ از ﻋﻘﯿﻤﯽ و ﻣﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﺎﯾﮥ ﺑﻘﺎی ﻧﻮع اﺳﺖ ﻋﺸﻖ

ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﻢ روح و ﻋﻘﻞ را از ﻋﻘﯿﻤﯽ رﻫﺎﺋﯽ داده ﻣﺎﯾﮥ ادراک اﺷﺮاﻗﯽ و درﯾﺎﻓﱳ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺟﻤﺎل ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺧﲑ ﻣﻄﻠﻖ و ﺣﯿﺎت روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽرﺳﺪﮐﻪ ﺑﺤﻖ واﺻﻞ

و ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪهٔ ﺟﻤﺎل او ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮد و اﺗﺤﺎد ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﻌﻠﻮم و ﻋﺎﻗﻞ و ﻣﻌﻘﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.

ﻓﻠﻮﻃﲔ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﻣﺎ ﻧﻔﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺟﻌﺖ ﺑﻤﺒﺪأ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﻮس ﺻﻌﻮدی را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدی
اﻋﺮاض ﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎره و ﺳﲑ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮﭙدازﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺰﮐﯿﻪ و ﺗﻄﻬﲑ ﻧﻤﻮده ﺧﻮد را از آﻻﯾﺶ اﻏﺮاض دﻧﯿّﻪ و

ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎی ﭘﺴﺖ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ آﻧﮕﺎه در ﺳﻠﻮک ﻗﺪم ﻧﻬﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﻠﻮک ﻣﻌﻨﻮی ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد ،ﻫﲊ و ﻋﺸﻖ و
ﺣﮑﻤﺖ».«۲۲

١٧

در ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎرهٔ ﻋﺸﻖ ﻻ ﺑﺸﺮط و ﻋﺸﻖ ﺣﻖ ﺑﺨﻠﻖ و ﺧﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ.

»ﻣﱳ:

ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
وﻟﻮ داواک ﮐﻞّ ﻃﺒﯿﺐ اﻧﺲ
ﯾﻌﻨﯽ:

ﺑﻐﲑ ﮐﻼم ﻟﯿٰﻠﯽ ﻣﺎﺷﻔﺎ ﮐﺎ
ﺑﺪون ﺳﺨﻦ ﻟﯿﻠﯽ ﺷﻔﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻧﯿﺴﺖ

اﮔﺮ درﻣﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﻃﯿﺒﯽ از ﺑﺸﺮ

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ ﺑﯿﺖ آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ آﻗﺎی ﭘﻮر ﺟﻮادی ذﮐﺮﮐﺮده از اﺑﯽ ﻫﻼل ﻋﺴﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﺮادرش

اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ در رﺳﺎﻟﻪ اﻟﻄﲑ آورده اﺳﺖ ».«۲۳

داﺳﺘﺎن ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ ﻟﯿﻠﯽ و ﻣﺠﻨﻮن ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﱰﯾﻦ آﺛﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻋﺸﻖ در ﺑﯿﺎن ﺣﺎﻻت ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺼﻮرت ﻋﺸﻖ در ﺣﺎﻟﺖ ﻇﻬﻮر در ﺷﮑﻞ ﻋﺎﺷﻖ »ﻣﺠﻨﻮن« و ﻣﻌﺸﻮق »ﻟﯿﻠﯽ« ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ داﺳﺘﺎن
ﻣﻌﺮوف ﻣﺠﻨﻮن و ﻟﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻟﯿﻠﯽ دﺧﱰ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﮥ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻣﺰاﺣﻢ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ادﺑﯽ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﲔ اﻋﺮاب و اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺻﺪر اﺳﻼم زﺑﺎﻧﺰد ﺑﻮده و در ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ دﯾﻨﻮری در ﮐﺘﺎب
اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﺼﻠﯽ درﺑﺎرهٔ ﻗﯿﺲ ﻋﺎﻣﺮی و ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ او وارد ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر از اﺣﻮال و

اﺷﻌﺎر او ﻧﻘﻞ ﮐﺮد.

ﺳﭙﺲ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم اﺑﻮاﻟﻔﺮج اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ » ۳۵۶ -۲۸۴ه ق« آن اﺧﺒﺎر را ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻊ آورد و درﮐﺘﺎب
اﻏﺎﻧﯽ ﺟﺎی داد و ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی اﯾﺮان اﯾﻦ داﺳﺘﺎن راه ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ

ﺐ ﻣﺘﺒﺎدل و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ »ﯾﺤﺒﻬّﻢ و ﯾﺤﺒّﻮﻧﻪ« را از آن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد:
ﻋﺮﯾﺎن داﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ و ﺣ ّ

ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ درد ﺳﺮ ﺑﯽ

ﭼﻪ ﺧﻮش ﺑﯽﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ ﻫﺮ دو ﺳﺮ ﺑﯽ

دل ﻟﯿﻠﯽ از آن ﺷﻮرﯾﺪه ﺗﺮ ﺑﯽ

اﮔﺮ ﻣﺠﻨﻮن دل ﺷﻮرﯾﺪهای داﺷﺖ

و راﺑﻌﮥ ﺑﻨﺖ ﮐﻌﺐ ﻗﺰداری ﺷﺎﻋﺮهٔ ﻣﻌﺎﺻﺮ اواﯾﻞ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن و ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی و ﺳﺮورﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ
ﻏﺰاﱃ و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ و ﻣﻌّﺰی و ادﯾﺐ ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺪان اﺷﺎرﺗﻬﺎ ﻧﻤﻮده و اﺑﯿﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺸﻖ

ﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮی ﺷﺎﻫﮑﺎر ﻋﺎﱃ ﻟﯿﻠﯽ و ﻣﺠﻨﻮن را ﺑﺼﻮرت ﻣﺜﻨﻮی ﺑﺰﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﲑﯾﻦ و دﻟﭽﺴﺐ
و ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮد ﺳﻤﺒﻠﯿﮑﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﻌﺎﻟﯿﱰﯾﻦ وﺟﻪ در  ۴۴۵۰ﺑﯿﺖ ﺑﺴﺎل  ۵۸۴ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺳﺮود .و ﭘﺲ از او ﻫﻢ

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺨﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻮی و ﺳﻌﺪی و ﻋﺮاﻗﯽ و ﺣﺎﻓﻆ و ﺷﻌﺮا و ﻋﺮﻓﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎری

ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻧﺪ و اﻣﲑ ﺧﺴﺮو دﻫﻠﻮی ﺻﻮﻓﯽ و ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن
ﻫﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ آن داﺳﺘﺎن را ﺑﻨﺎم ﻣﺠﻨﻮن و ﻟﯿﻠﯽ در  ۲۶۶۰ﺑﯿﺖ ﺑﺴﺎل  ۶۹۸ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻨﻈﻢ آورد .و ﻋﺒﺪاﻟﺮّﺣﻤﻦ

ﺟﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ داﺳﺘﺎن ﻟﯿﻠﯽ و ﻣﺠﻨﻮن را در  ۳۸۶۰ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۸۹۷ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻨﻈﻢ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از او ﻧﯿﺰ ﻫﻼﱃ
اﺳﱰ آﺑﺎدی و ﻫﺎﺗﻔﯽ و ﻣﲑﺣﺎج و ﺳﻬﯿﻠﯽ و ﺿﻤﲑی و ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺷﲑازی و ﻓﯿﺾ دﮐﻨﯽ و ﻧﺎﻣﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺼﻮد

ﺑﯿﮏ ﺷﲑازی و ﻋﺒﺪی ﺑﯿﮏ ﺷﲑازی و ﺣﺴﲔ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺛﻨﺎﺋﯽ ﻣﺸﻬﺪی و دﻫﻬﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺎرف و ﻏﲑ ﻋﺎرف ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ

ﭼﺸﯿﺪن ﻣﺰهٔ ﻋﺸﻖ و درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑﺎﻃﻨﯽ درﺑﺎرهٔ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻋﺸﻖ آﻧﺮا ﺑﻨﻈﻢ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ » .«۲۴ﻧﻈﺎﻣﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
او از ﻟﯿﻠﯽ ﻣﻌﺸﻮق ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﻦ

ﻣﭙﻨﺪاری ﮐﻪ ﻣﻦ ﻟﯿﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﻢ

١٨

آن

ﻟﯿﻼی

ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻢ

ﭘﺲ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﻇﻬﻮر ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﲑ ﺷﯿﺦ
اﺣﻤﺪ »اول ﺧﻮد و آﺧﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در ﺟﻨﺒﮥ ﻧﻤﻮدی و ﺗﻌﺒﲑ در ﺑﲔ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺘﻌ ّﯿﻦ ﺟﻠﻮه

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن از ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ اﺻﻞ او ﺑﻮده ﺟﺪا ﺷﺪه ﻣﺠﻨﻮنوار ﺑﯽﻗﺮار ﻟﯿﻠﯽ ﺧﻮد
اﺳﺖ از اﯾﲊو ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﻟﯿﻠﯽ »ﻣﻌﺸﻮق و ﻣﻌﺒﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ« و ذﮐﺮ او آراﻣﺶ دل اﺳﺖ« .زﯾﺮا
ﻧﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻧﯿﺴﺘﺎن وﺻﺎل و ﻃﻮﻃﯽ ﺟﺪا اﻓﺘﺎده از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺟﻤﺎل ﺟﺰ ﯾﺎد آن وﻃﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﯿﭻ آﻫﻨﮕﯽ

ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ذﮐﺮ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎو آراﻣﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻻ ﺑﺬﮐﺮ اﻟﻠّﻪ ﺗﻄﻤﺌﻦ

اﻟﻘﻠﻮب« ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺬﮐﺮ او دﻟﻬﺎ آراﻣﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .و در دﻋﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :ﯾﺎ ﻣﻦ اﺳﻤﻪ دواء و ذﮐﺮه ﺷﻔﺎء« »ای
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ او دوا و ذﮐﺮ او ﺷﻔﺎ اﺳﺖ«.

ﭘﺲ ﻃﺒﯿﺒﺎن ﺟﺴﻢ و داﻋﯿﻪ ﻣﺪاوای ﺟﺴﻢ و روح ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﻨﺪ درد ﻋﺸﻖ را درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺪای »ارﺟﻌﯽ،
ﻋﺒﺎدی« ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻔﺎی دل ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻮﺟﺐ اﻣﯿﺪ و ﺣﺮﮐﺖ و ﻣﺎﯾﻪ آراﻣﺶ ﺟﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮕﻮﺋﯽ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ،از ﻋﺮش ﺑﮕﺬرد ﺧﻨﺪه ﻣﻦ« و ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﺎد ﺑﺎش ای ﻋﺸﻖ ﺧﻮش ﺳﻮدای ﻣﺎ

وی دوای ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠّﺘﻬﺎی ﻣﺎ

ای ﺗﻮ اﻓﻼﻃﻮن و ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﻣﺎ
ﻣﱳ:

وی دوای ﻧﺨﻮت و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺎ
ﺟَﻌﻠﺖُ اﻟﻤُﺪاﻣﺔ ﻣﻨﻪُ ﺑﺪﯾﻼ

»اذٰا ﻣﺎ ﻇﻤﺌﺖُ اﱃ رﯾـﻘﻬﺎ

وﻟﮑﻦ

و اﯾْﻦَ اﻟﻤُﺪاﻣَﻪُ ﻣﻦ رﯾـﻘﻬﺎ

اﻋﻠّـﻞُ

ﻗﻠﺒﺎً

ﻋَﻠﯿﻼ«

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻈﮥ ﺑﺮﻣﮑﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۳۲۴ه ق اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۲۴۰و اﻟﻮاﻓﯽ

ﺑﺎﻟﻮﻓﯿﺎت ج  ۶ص  ۲۸۸آﻣﺪه »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر«.
ﺗﺮﺟﻤﮥ دو ﺑﯿﺖ ﻓﻮق:

»ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺸﻨﮥ آب دﻫﺎن ،ﻣﻌﺸﻮﻗﻪام ﺷﻮم ﺑﺠﺎی آن ﺷﺮاب اﻧﮕﻮری ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ ،وﱃ ﺷﺮاب ﮐﺠﺎ و آب دﻫﺎن اوﮐﺠﺎ؟
و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ آن ﺷﺮاب ﻗﻠﺐ ،ﺑﯿﻤﺎرم را ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽدﻫﻢ«.

ﺷﺮح :ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آب دﻫﺎن ﻣﻌﺸﻮق ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺷﺮاب اﻧﮕﻮری و ﺷﺮب ﻣﺪام ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ آب در ﻧﺰد ﻋﺮﻓﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ
اﺳﺖ و ﻟﺬا در ﺗﻔﺴﲑ »و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎءﮐﻞﱠ ﺷﯽٔ ﺣﯽّ« »اﻧﺒﯿﺎء  «۳۲ -ﯾﻌﻨﯽ :ﺣﯿﺎت ﻫﺮ ﭼﯿﺰ از آب ﻗﺮار دادﯾﻢ«
آب را ﻋﺮﻓﺎ ﻓﯿﺾ و ﻣﻌﺮﻓﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﯿﺎت دل اﺳﺖ .ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ وﱃ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻋﲔ ﮐﻮﺛﺮ ﺑﮕﻮﮐﻪ ﮐﻮﺛﺮ ﭼﯿﺴﺖ»«۲۵

ﮔﺮﻧﻪ آب ﺣﯿﺎت ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ

اﻣﺎ دﻫﺎن اﺷﺎرات اﻧﺘـﺒﺎﻫﺎت اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ .و آب دﻫﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺎت و ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ از آن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺷﺮاب در اﺻﻄﻼح اﻫﻞ ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻪ ﻏﻠﺒﺎت ﻋﺸﻖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺗﺠﻠﯿّﺎت اﻧﻮار ﺣﻖ ﺑﯿﺨﻮدی آرد
اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .و ﺷﺮاب ازل ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺠﻠﯿﺎت ﻗِﺪم اﺳﺖ » «۲۶ﮐﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ آﯾﮥ» :وَ إِذْ أَﺧَﺬَ رَﺑﱡﻚَ ﻣِﻦ ﺑَﻨِﻲ

آدَمَ ﻣِﻦ ﻇُﻬُﻮرِﻫِﻢْ ذُرﱢﻳﱠﺘَﻬُﻢْ وَأَﺷْﻬَﺪَﻫُﻢْ ﻋَﻠَﻰ أَﻧﻔُﺴِﻬِﻢْ أَﻟَﺴْﺖَ ﺑِﺮَﺑﱢﻜُﻢْ ﻗَﺎﻟُﻮاْ ﺑَﻠَﻰ« اﻋﺮاف آﯾﻪ  .«۱۷۲و ﺷﺮاب
ﻃﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﺎﻟﺺ و ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺎک ﺑﺎﺧﺘﻪ و ﺧﺎﻟﺺ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد و در واﻗﻊ ﺷﺮاب ﺑﯽﻏﺶ ﯾﺎ ﺷﺮاب ﻃﻬﻮر
ﺷﺮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺻﺎﻓﯽ ﭘﲑ وﻻﯾﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮر ﺟﺰﺋﯽ ﮐﺪورت ﻫﻢ از ﻧﻈﺮﮐﻤﺎل ﻃﻬﺎرت و ﺑﯽﻏﺶ

در آن ﻧﻤﯽرود .ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺮاب اﻧﮕﻮری در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎد ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﯽ آورد .در ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار
و ﻋﺪه اﻻﺑﺮار آﻣﺪه» :ﯾﮑﯽ را ﺷﺮاب ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﺧﻤﺨﺎﻧﮥ رﺟﺎء داده ﯾﮑﯽ را ﺷﺮاب وﺻﻠﺖ از ﺟﺎم ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺎط

١٩

اﻧﺒﺴﺎﻃﺶ داده ﺑﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه اﻧﺴﺶ ﺟﺎی داد ...ﯾﮑﯽ را ﺧﻮد از دﯾﺪار ﺳﺎﻗﯽ ﭼﻨﺪان ﺷﻐﻞ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاب
ﻧﺮﭙداﺧﺖ ».«۲۷

ﺳﺨﻦ را در اﯾﻦ ﺑﺎب ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﻋﲔاﻟﻘﻀﺎه ﻫﻤﻨﻮا ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ از راه ﺑﺼﲑت ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع آن ﻋﺎﻟﻢ ازﱃ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻌﺒﲑی از آن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎﻟﻔﺎظ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ».«۲۸

٢٠

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت و ﻣﺄﺧﺬ ﺷﺮح ﻣﻘﺪّﻣﮥ ﺳﻮاﻧﺢ
۱ـ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﱳ ﺳﻮاﻧﺢ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻠﻤﻮت رﯾﱰ در اﻟﻨﺸﺮات اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ﺷﻤﺎرهٔ  ۱۵در ﺳﺎل  ۱۹۴۲در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.

وی از ﻗﺪﯾﻤﯿﱰﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﯾﺎ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ۶۷۷ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ از ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ

ﮐﻮروﻟﻮ ﻣﻮرخ  ۷۵۴و ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﺎﻃﻒ ﺳﺎل  ۸۲۸و ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده

ﮐﺮده ﺑﻮد »ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﻮاﻧﺢ ﭘﻮرﺟﻮادی و ﻣﻘﺪﻣﻪ دو رﺳﺎﻟﻪ ﻋﺸﻖ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر«.

۲ـ آﻗﺎی دﮐﱰﺑﯿﺎﻧﯽ از روی ﻧﺴﺨﻪ رﯾﱰﮐﻪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۶۵۹ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﻮد.

۳ـ اﺷﻌﻪ اﻟﻠﻤﻌﺎت ﺟﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﺰاﱃ ص .۱۵۴

۴ـ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و رﺳﺎﺋﻞ ﺣﺮوﻓﯿﻪ ﺣﺮوف ﺗﻬﺠﯽ ﻫﺮﮐﺪام و ﺑﻄﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﺑﺎره ﺧﻠﻘﺖ و راز ﺧﻠﻘﺖ و ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﯿﺎء

آﻣﺪه .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﺎﺋﻞ ﺣﺮوﻓﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻠﻤﻨﺖ ﻫﻮارت ﭼﺎپ ﻟﯿﺪن ص  ۱۹۰۹و آﺛﺎر ﻓﻀﻞ اﻟﻠّﻪ

اﺳﱰ آﺑﺎدی و ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح ﺷﻄﺤﯿﺎت از روزﺑﻬﺎن در ﻣﻌﻨﯽ اﻟﻔــ و ﻻم و راء و ﻣﯿﻢ و ﻋﲔ و ﺻﺎد و ﺑﺎء
و ﻫﺎء ،و اﺳﺮار ﺣﺮوف ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ وﱃ.

۵ـ در ﮐﺘﺎب اﺳﺮار اﻻﯾﺎت ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺷﲑازی »ﻣ ّﻠﺎﺻﺪرا« در ص  ۵۷درﺑﺎرهٔ ﺳﺮّ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﻗﺮآﻧﯽ

ﭼﻨﲔ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻟﻔــ ،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ اول .ﺑﺎء ،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ »ﻇﻬﺮت اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻦ ﺑﺎء ﺑﺴﻢ
اﻟﻠّﻪ« .ﺟﯿﻢ ،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﻠﯿﻪ و ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻔﺲ .دال ،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺎری در اﺟﺴﺎم .ﻫﺎء ،اﺷﺎره ﺑﻪ

ﺑﺎری ﺗﻌﺎﱃ اﺳﺖ .واو ،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ .راء ،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ .ﺣﺎء اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ .ﻃﺎء ،اﺷﺎره

اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺟﺴﻤﯽ و ﻋﺎﻟﻢ آن .در ﺗﻔﺴﲑ ﺑﯿﺎن اﻟﺴﻌﺎده درﺑﺎره اﻟﻢ  ۱۲وﺟﻪ آﻣﺪه ﺑﻪ ج  ۱آﻏﺎز ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .و ﺑﻬﻤﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ از آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮرهای ﮐﻪ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ دارد ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ وﺟﻮه آن اﺷﺎره ﺷﺪه.

۶ـ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺑﯿﺸﱰﮐﺘﺐ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﻧﯿﺰ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪی آﻣﺪه از ﺟﻤﻠﻪ

در ج  ۱ص  .۲۶۹ج  ۲ص  .۶۸۳ج  ۳ص  .۱۸۷ج  ۶ص  .۴۶۰ج  ۷ص  .۷۲ج  ۹ص  ۲۳۸و ج  ۱۰ص .۴۳۲
۷ـ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ وﱃّ ص .۶۷
۸ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص  ۱۲۳ﺗﺎ .۱۲۵

۹ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺒﲑات ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ص .۱۹۷

۱۰ـ ﺷﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺼﻮﱠف ﺑﻨﻘﻞ ازﮐﺸﻒ اﻟـﻠﱠﻐﺎت و ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﻠﻤﻊ ص  ۲۴۷ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ

ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ص  – ۲۱ﮐﺸﺎف ص  – ۷۴۹ﻧﻔﺎﯾﺲ اﻟﻔﻨﻮن ج  ۲ص  ۵۴و ﺷﺮح ﺗﻌﺮف ج  ۳ص  ۸۲ – ۷۷و ﺷﺮح
ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ص  ۶۸ – ۶۳و ﺷﺮح ﺷﻄﺤﯿﺎت ص  ۵۶۰ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

۱۱ـ ﺷﺮح ﺗﻌﺮف ج  ۳ص .۷۷

۱۲ـ ﺑﯿﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﻠﺐ و اﻟﺼﺪر ص  ۵۸ﺳﻠﻄﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ ص .۹۶
۱۳ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص .۵۰

۱۴ـ ﺷﺮح ﺗﻌﺮف ﺑﺎب  ۵۲ص .۱۶۴۳

۱۵ـ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﯿﺎن اﻟﺴﻌﺎده ﻣﻘﺪﻣﻪ ،و رﻫﻨﻤﺎی ﺳﻌﺎدت ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﻘﻠﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ص
 ۹۹و ﺗﻔﺴﲑ ﺻﺎﻓﯽ ج  ۱ص .۱۹

۱۶ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺒﲑات ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ص  ۲۲۳و رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ و ﺷﺮح ﺗﻌﺮف ص .۱۶

٢١

۱۷ـ ﺷﺮح ﺷﻄﺤﯿّﺎت ص .۵۶۰
۱۸ـ ﺷﻬﺎب اﻻﺧﺒﺎر ص  – ۸۱ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۱ص  ۸۸ج  ۲ص .۸۱

۱۹ـ ﮐﺘﺎب اﻟﺼﺎﻓﯽ ﻓﯽ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ص  ۱۷ﺗﺎ ۱۹
۲۰ـ اﺷﻌﻪ اﻟﻠﻤﻌﺎت ص .۵

۲۱ـ ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ص  ۱۹وﮐﺘﺎب ﻣﺜﻨﻮیﻫﺎی ﺣﮑﯿﻢ ﺳﻨﺎﺋﯽ.

۲۲ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺷﻌﺎر ﺣﺎﻓﻆ ص  ۶۱۱ﺗﺎ .۶۱۷

۲۳ـ رﺳﺎﻟﻪ اﻟﻄﲑ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺿﻤﯿﻤﻪ رﺳﺎﻟﻪ اﻟﻄﲑ ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم آﻗﺎی ﭘﻮرﺟﻮادی ص .۴۶
۲۴ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻫﺨﺪا – ﻣﺎده ﻟﯿﻠﯽ.

۲۵ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﺗﻌﺒﲑات ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ .ﻣﺎده آب دﻫﺎن.
۲۶ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﺗﻌﺒﲑات ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ .ﻣﺎده ﺷﺮاب
۲۷ـ ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار و ﻋﺪه اﻻﺑﺮار ج  ۱ص .۵۹

۲۸ـ ﺗﻤﻬﯿﺪات – ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺼﺤﺢ ص .۱۰۶

٢٢

ﻓﺼﻞ ۱
» «۱ﻗﺎل اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﯾﺤﺒّﻬﻢ و ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ.
ﺑﯿﺖ:

ﺑﺎ ﻋﺸﻖ روان ﺷﺪ از ﻋﺪم ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺎ

روﺷﻦ زﭼﺮاغ وﺻﻞ داﯾﻢ ﺷﺐ ﻣﺎ

زان ﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ
ﺑﯿﺖ:

ﺗﺎ ﺑﺎز ﻋﺪم ﺧﺸﮏ ﻧﯿﺎﺑﯽ ﻟﺐ ﻣﺎ

ﻋﺸﻖ از ﻋﺪم از ﺑﻬﺮ ﻣﻦ آﻣﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد

ﻣﻦ ﺑﻮدم ﻋﺸﻖ را زﻋﺎﻟﻢ ﻣﻘﺼﻮد

از ﺗﻮ ﻧَﺒُﺮَم ﺗﺎ ﻧَﺒُﺮد ﺑﻮی زﻋﻮد

روز و ﺷﺐ و ﺳﺎل و ﻣﻪ ﻋﻠﲑﻏﻢِ ﺣﺴﻮد

ﺷﻌﺮ:

ﻓﺼﺎدَفَ

اَﺗﺎﻧﯽ ﻫَﻮا ﻫﺎ ﻗﺒْﻞَ أنْ اَﻋْﺮفَ اﻟﻬﻮﱝ

ﻗﻠﺒﺎً

ﻓﺎرﻏﺎً

ﻓﺘﻤﮑﻨﺎ

ﺪ وﺟﻮد ﻋﺸﻖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮﮐﺐ روح ﺑﻮد .در ﺑﺪو وﺟﻮدﻧﺪاﻧﻢ ﺗﺎ
» «۲روح ﭼﻮن از ﻋﺪم ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣ ّ
ﭼﻪ ﻣﺰاج اﻓﺘﺎد :اﮔﺮ ذات روح آﻣﺪ ،ﺻﻔﺖ ذات ﻋﺸﻖ آﻣﺪ .ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﱃ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺟﺎی ﺑﮕﺮﻓﺖ.

» «۳ﺗﻔﺎوت در ﻗﺒﻠﮥ ﻋﺸﻖ ﻋﺎرﺿﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ او از ﺟﻬﺎت ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﮐﻪ او را روی در ﺟﻬﺘﯽ
ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻧﺪاﻧﻢ ﺗﺎ دﺳﺖ ﮐﺴﺐ وﻗﺖ آب ﺑﻪ ﮐﺪام زﻣﲔ ﺑﺮد .آن ﻧَﻔَﺲ ﮐﻪ رﮐﺎﺑﺪاری
ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺸﯿﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﺮﮐﺐ او ﺑﻮد ،اﻣﺎ زﯾﺎن ﻧﺪارد .ﮐﻼ ﻣﻨﺎ اﺷﺎره.

» «۴ﮔﺎه ﺧﺰﻓﯽ ﯾﺎ ﺧﺮزی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮد ﻧﻮآﻣﻮز دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎد ﺷﻮد .ﺑﺘﻌﺒﯿﻪ ،د ّر ﺛﻤﲔ و ﻟﺆﻟﺆ ﻻ ﻻ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎس او دﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ زﻫﺮه ﻧﺪارد دﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺘﺎدﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﻣﺎ رﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﱳ ﭼﻪ رﺳﺪ.

» «۵ﭼﻮن ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن وﻗﺖ ،ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻧﲑﻧﮓ ﺑﺮ ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻧﻔﺎس زﻧﺪ ﭘﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺒﻮد ،ﮐﻪ روش ﺑﺮ آب اﺳﺖ،

ﻻﺑﻞ ﺑﺮ ﻫﻮا ﮐﻪ اﻧﻔﺎس ﺧﻮد ﻫﻮاﺳﺖ.

ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۱از ﻓﺼﻞ اول ﺳﻮاﻧﺢ:
ﻗﺎل اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﯾﺤﺒّﻬﻢ و ﯾﺤﺒّﻮﻧﻪ.
ﺷﺮح:

ﺷﯿﺦ ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﮐﺘﺎب اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﮐﺘﺎب ﺳﻮاﻧﺢ را ﺗﯿﻤﻨﺎً ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﻪ  ۵۹ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه
آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻋﻄﻒ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا و ﺟﺬب و ﺟﻠﺐ ﺣﺐ اﻟﻬﯽ ،ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺣﺐ و ﻋﺸﻖ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .ﮐﻞ

آﯾﻪ اﯾﻨﺴﺖ:

»ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ ﻣَﻦ ﻳَﺮْﺗَﺪﱠ ﻣِﻨﻜُﻢْ ﻋَﻦ دِﻳﻨِﻪِ ﻓَﺴَﻮْفَ ﻳَﺎْٔﺗِﻲ اﻟﻠّﻪُ ﺑِﻘَﻮْمٍ ﻳُﺤِﺒﱡﻬُﻢْ وَﻳُﺤِﺒﱡﻮﻧَﻪُ أَذِﻟﱠﺔٍ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﲔَ
أَﻋِﺰﱠةٍ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﻳُﺠَﺎﻫِﺪُونَ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ اﻟﻠّﻪِ وَﻻَ ﻳَﺨَﺎﻓُﻮنَ ﻟَﻮْﻣَﺔَ ﻵﺋِﻢٍ ذَﻟِﻚَ ﻓَﻀْﻞُ اﻟ ّﻠﻪِ ﻳُﻮْٔﺗِﻴﻪِ ﻣَﻦ ﻳَﺸَﺎءُ وَاﻟ ّﻠ ُﻪ

وَاﺳِﻊٌ ﻋَﻠِﻴﻢٌ«ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  .۵۴ﺗﺮﺟﻤﮥ آﯾﻪ :اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ﻫﺮﻛﺲ از ﺷﻤﺎ از دﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﻪ زودى

ﺧﺪا ﮔﺮوﻫﻰ را ﻣﻰآورد ﻛﻪ آﻧﺎن را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد و آﻧﺎن او را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺮﻛﺎﻓﺮان ﺳﺮﻓﺮازﻧﺪ
در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و از ﺳﺮزﻧﺶ ﻫﻴﭻ ﻣﻼﻣﺘﮕﺮى ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﻨﺪ اﻳﻦ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﻰدﻫﺪ و ﺧﺪا ﮔﺸﺎﻳﺸﮕﺮ داﻧﺎﺳﺖ
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درﺑﺎرهٔ ﺷﺄن ﻧﺰول اﯾﻦ آﯾﻪ در ﺗﺒﯿﺎن و ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﯿﺎن ﺑﺮواﯾﺖ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﷷو اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﻤﺎر
و ﺧﺬﯾﻔﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ :ﻗﺴﻤﺖ اول آﯾﻪ »ﻫﺮ ﮐﻪ از دﯾﻨﺶ ﺑﺮﮔﺮدد« در ﺑﺎب ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﷷ

ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .وﱃ ﻗﺴﻤﺖ دوم آن »زود ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﻮﻣﯽ را ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ دارد «...در ﻣﻮرد
ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﮐﺎب ﻋﻠﯽ ﷷ در ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ و ﻧﻬﺮوان و ﺻﻔﲔ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺻﻔﺖ ﺣﺐ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ

در ﺷﺄن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪ آﻣﺪه اﻧﻄﺒﺎق ﺗﺎم ﺑﺮ ﺷﺄن اﻣﲑ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﷷ دارد زﯾﺮادر ﻏﺰوه ﺧﯿﱪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل

ﷺ ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﺮدا ﻋﻠﻢ را ﺑﺮ دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را و ﺧﺪ و رﺳﻮﻟﺶ او را

دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ».«۱

آﯾﻪ ﺑﻌﺪ از آن »اﻧّﻤﺎ وﻟﯿّﮑﻢ« ﮐﻪ آﯾﻪ وﻻﯾﺖ اﺳﺖ ﻧﯿﺰﮔﺮﭼﻪ در ﺷﺄن ﻋﻠﯽ ﷷ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻤﻌﻨﯽ اﺧﺺّ ﺑﺮ ﻋﻠﯽ

ﺐ
ﷷ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻋﻢ ﺑﺮ ﻫﺮﮐﻪ در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻋﻠﯽ ﷷ و وﻻﯾﺖ او ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ وﻻﯾﺖ ﺣ ّ
اﺳﺖ .در ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ »ﯾﺤﺒّﻬﻢ و ﯾﺤﺒّﻮﻧﻪ« درﺑﺎرهٔ آﻧﻬﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﻪ وﺟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از

ﺟﻤﻠﮥ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا را از اﯾﻦ آﯾﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺳﻠﻤﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد دﺳﺖ ﻣﺒﺎرک

ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ دوش وی ﻧﻬﺎد و ﮔﻔﺖ »ﻫﺬا و ذروه و ﻟﻮﮐﺎن اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﻠﻘﺎً ﺑﺎﻟﺜﺮﯾﺎ ﻟﻨﺎ ﻟﻪ رﺟﺎل ﻣﻦ اﺑﻨﺎء ﻓﺎرس«

»اﯾﻦ و اﻫﻞ او و اﮔﺮ دﯾﻦ در ﺳﺘﺎره ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﻌﻠّﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدان ﻓﺎرس ﺑﺪان دﺳﱰﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ «.و
ﺑﻌﺪ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ» :و ان ﯾﺘﻠﻮا ﯾﺴﺘﺒﺪل ﻗﻮﻣﺎ ﻏﲑﮐﻢ ﺛﻢ ﻻ ﯾﮑﻮﻧﻮا اﻣﺜﺎﻟﮑﻢ« ﯾﻌﻨﯽ »و اﮔﺮ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ﻗﻮﻣﯽ

دﯾﮕﺮ را ﺧﺪا ﺑﺠﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ »ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ« .و ﺑﻌﺪ اﺧﺒﺎر و اﺣﺎدﯾﺜﯽ از

رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ درﺑﺎره ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ اﺣﺐ ﻟﻘﺎء اﻟﻠّﻪ
اﺣﺐ اﻟﻠّﻪ ﻟﻘﺎﺋﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﻪ دﯾﺪار ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارد ﺧﺪا ﻫﻢ دﯾﺪار او را دوﺳﺖ دارد .و ﺑﻌﺪ ﻗﻮل ﻋﺮﻓﺎ را

اﯾﻦ ﺑﺎره آورده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﭘﲑ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﮔﻔﺖ :ﻧﺸﺎن ﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎﺑﺖ دوﺳﺘﯽ ،رﺿﺎﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﻨﺪه آب دوﺳﺘﯽ ،وﻓﺎﺳﺖ.
ﻣﺎﯾﮥ ﮔﻨﺞ دوﺳﺘﯽ ،ﻧﻮر اﺳﺖ .ﺑﺎر درﺧﺖ دوﺳﺘﯽ ،ﺳﺮور اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﻪ از دوﮔﯿﺘﯽ ﺟﺪا ﻣﺎﻧﺪ در دوﺳﺘﯽ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.
ﻫﺮﮐﻪ از دوﺳﺖ ﺟﺰ او دوﺳﺖ ﺟﻮﯾﺪ ﻧﺎﺳﭙﺎس اﺳﺖ ،دوﺳﺘﯽ دوﺳﺘﯽ ﺣﻖّ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ وﺳﻮاس ».«۲

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻠﻤﮥ ﻋﺸﻖ در ﻗﺮآن ﻧﯿﺎﻣﺪه وﱃ ﺣﺐّ ﮐﻪ ﺑﻬﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ در واﻗﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺐ و ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و
ﺐ آﻣﺪه ﮐﻪ
ﺐ و ودّ ﭘﺮ و ﺑﺎل ﻋﺸﻘﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﮑﺮر در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣ ّ
ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺣ ّ
ﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ،ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا از آﻧﻬﺎ و
»ﻣﯿﻞ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﺧﲑ اﺳﺖ .ﺣ ّ

ﺐ ﻋﻘﺎب ﺧﺪا و ﻋﺪم ﺧﺸﻨﻮدی اوﺳﺖ .ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﺪه
اﺣﺴﺎن ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺛﻮاب اﺳﺖ .و ﻋﺪم ﺣ ّ

ﺐ و دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  ۱۶۵و
ﺑﺨﺪا ،ﺑﺰرگ ﺷﻤﺮدن ﺧﺪا و ﺗﻘﺮب ﺑﺎو ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺣ ّ
ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ آﯾﻪ  ۳۴و آل ﻋﻤﺮان آﯾﻪ  ۳۱و ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ » ۵۴ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ذﮐﺮ ﺷﺪ« و ﻏﲑه آﻣﺪه اﺳﺖ » .«۳در آﺛﺎر

ﺐ و ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﯿﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺮﻓﺎ ﺣ ّ

ﻗﺸﲑی ﭘﺲ ا ز ذﮐﺮ آﯾﻪ  ۵۴ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه »...ﯾﺤﺒّﻬﻢ و ﯾﺤﺒّﻮﻧﻪ« از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﷺ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﻪ
دﯾﺪار ﺧﺪای دوﺳﺖ دارد ﺧﺪای دﯾﺪار او دوﺳﺖ دارد و ﻫﺮﮐﻪ دﯾﺪار ﺧﺪای دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﺧﺪای دﯾﺪار او را

ﱃ
دوﺳﺖ ﻧﺪارد .و از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺧﺪا از ﺟﱪﺋﯿﻞ ﺷﻨﯿﺪﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﻪ و ّ
ﻣﺮا ﺣﻘﲑ دارد ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺠﻨﮓ ﺑﲑون آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻨﺪه ﺗﻘﺮّب ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دوﺳﺖﺗﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ ازﮔﺰاردن

آﻧﭽﻪ ﺑﺮ وی ﻓﺮﯾﻀﻪ ﮐﺮدهام .و ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻨﺪه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻤﻦ ﺗﻘﺮّب ﻫﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻓﻠﻪﻫﺎ ﺗﺎ او دوﺳﺖ ﮔﲑم و ﻫﺮﮐﻪ ﻣﻦ او

را دوﺳﺖ ﮔﲑم او را ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ ﺑﺎﺷﻢ و ﻧﺼﺮت ﮐﻨﻨﺪه او ﺑﺎﺷﻢ ...اﻣﺎ ﻣﺤﺒّﺖ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻨﺪه را ارادت ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﻮد

ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮ او و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی ﻋﺎم ﺗﻌﻠّﻖ ﮔﲑد رﺣﻤﺖ و ﭼﻮن ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﻪ رﺣﻤﺘﯽ ﺧﺎصّ ﮔﲑد آﻧﺮا ﻣﺤ ّﺒﺖ
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ﺧﻮاﻧﻨﺪ ...و اﻣﺎ ﻣﺤ ّﺒﺖ ﺑﻨﺪه ﺧﺪای را ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از دل ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ از ﻟﻄﻒ ،آن ﺣﺎﻟﺖ در ﻋﺒﺎرت ﻧﯿﺎﯾﺪ و آن
ﺣﺎﻟﺖ او را ﺑﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ دارد و اﺧﺘﯿﺎرﮐﺮدن رﺿﺎی او ...و ﯾﺎﻓﱳ اﻧﺲ ﺑﻪ دوام ذﮐﺮ او ».«۴

در ﻫﻤﺎن رﺳﺎﻟﻪ از ﻗﻮل اﺳﺘﺎد اﺑﻮﻋﻠﯽ دﻗّﺎق ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺸﻖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﺒﺖ از ﺣ ّﺪ درﮔﺬرد و ﺣﻖ

ﺗﻌﺎﱃ را وﺻﻒ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﺪان ﮐﻪ از ﺣﺪ درﮔﺬرد .ﭘﺲ او را ﺑﻪ ﻋﺸﻖ وﺻﻒ ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺟﻤﻠﻪ دوﺳﺘﯽ ﺧﻠﻖ ﻫﻢ

ﺑﯿﮏ ﺷﺨﺺ دﻫﻨﺪ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎق ﻗﺪر ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﺮﺳﺪ ﭘﺲ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺑﻨﺪه از ﺣ ّﺪ درﮔﺬﺷﺖ .ﭘﺲ ﻧﺸﺎﯾﺪ وﺻﻒ
ﺐ ﻧﻤﯽرﺳﺪ».«۵
ﮐﺮدن ﺣﻖ ﺑﻌﺸﻖ ﺑﻨﺪه را »ﭼﻮن از ﺣ ّﺪ ﻧﻤﯽﮔﺬردن و ﻧﻪ ﺑﻨﺪه را ﺑﻌﺸﻖ ﺣﻖ »ﭼﻮن ﺑﮑﻤﺎل ﺣ ّ

ﻫﺠﻮﯾﺮی در ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ﺿﻤﻦ آوردن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﺸﲑی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﺤ ّﺒﺖ اﻧﺪر ﻫﻤﻪ اﺻﻨﺎف

ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺮوﻓﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺸﻬﻮر و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﻣﺘﺪاول ...و از ﻣﺸﺎﯾﺦ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ،ﺳﻤﻨﻮن اﻟﻤﺤﺐ اﻧﺪر

ﻣﺤ ّﺒﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺸﺮﺑﯽ دارد ﻣﺨﺼﻮص وﮔﻮﯾﺪﮐﻪ :ﻣﺤﺒﺖ ﻗﺎﻋﺪه راه ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ اﺳﺖ و اﺣﻮال و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﺎزﻟﻨﺪ و

اﻧﺪر ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ اﻧﺪر آن ﺑﺎﺷﺪ زوال ﺑﺮ آن روا ﺑﺎﺷﺪ اﻻ در ﻣﺤﻞ ﻣﺤﺒّﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﯿﭻ وﺟﻪ زوال ﺑﺮ آن روا ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺎدام ﺗﺎ راه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .ﻣﺸﺎﯾﺦ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪر اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎوی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺤﮑﻢ آﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﻤﯽ ﻋﺎم

ﺑﻮد ،ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ اﻧﺪر ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و اﺳﻢ را ﻣﺒ ّﺪل ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺪر ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺟﻮد ﻣﻌﻨﯽ آن ﺻﻔﺎ
ﻣﺤ ّﺒﺖ را ﺻﻔﻮت ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺤ ّ
ﺐ را اﻧﺪر اﺛﺒﺎت اﺧﺘﯿﺎر
ﺐ را ﺻﻮﻓﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﱰک اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤ ّ

ﺐ را ﻓﻘﲑ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ از آﻧﭽﻪ ﮐﻤﱰﯾﻦ درﺟﻪ اﻧﺪر ﻣﺤ ّﺒﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ،و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺣﺒﯿﺐ
ﺣﺒﯿﺐ »ﻓﻘﲑ« ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺤ ّ

ﻏﲑ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻮد ».«۶

در ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﮔﻮاری ،درﺑﺎرهٔ آﯾﻪ ﻓﻮق »ﯾﺤﺒّﻬﻢ و ﯾﺤﺒّﻮﻧﻪ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﭼﻮن اﺷﺎرت ﺑﺂن ﮐﺮده ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر
ﺐ ،او ﻣﺤﺒﻮب .ﭘﺲ ﺗﺮا ﺑﮑﻼم دﯾﮕﺮی
ﺐ او ﺑﻮد ،ﺗﻮ ﻣﺤﺒﻮب او ،ﺗﻮ ﻣﺤ ّ
ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ،ﻣﺤ ّ

ﺷﻔﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻮن ﻣﺤ ّﺒﺖ او ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اول اوﮔﻔﺖ ﯾﺤﺒّﻬﻢ ،او دوﺳﺖ داﺷﺖ ،ﺑﻌﺪﮔﻔﺖ اﯾﺸﺎن دوﺳﺖ

داﺷﺘﻨﺪ».«۷
ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ » «۱از ﻓﺼﻞ ﺳﻮاﻧﺢ:

ﺑﺎ ﻋﺸﻖ روان ﺷﺪ از ﻋﺪم ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺎ

روﺷﻦ زﭼﺮاغ وﺻﻞ داﯾﻢ ﺷﺐ ﻣﺎ

زان ﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ

ﺗﺎ ﺑﺎز ﺧﺸﮏ ﻧﯿﺎﺑﯽ ﻟﺐ ﻣﺎ

ﺷﺮح:
اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺒﺪی در ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار »ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺳﺎل  ۵۲۰ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی« در ذﯾﻞ آﯾﻪ  ۱۸۶ﺳﻮره

ﺑﻘﺮه »وَإِذَا ﺳَﺎَٔﻟَﻚَ ﻋِﺒَﺎدِي ﻋَﻨﱢﻲ ﻓَﺎِٕﻧﱢﻲ ﻗَﺮِﻳﺐٌ أُﺟِﻴﺐُ دَﻋْﻮَةَ اﻟﺪﱠاعِ «...آورده و ﭼﻮن ﻣﯿﺒﺪی ﺳﻮاﻧﺢ را ﺧﻮاﻧﺪه و

از آن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺷﻌﺎر ﺳﻮاﻧﺢ در آﺛﺎر و ﺳﺨﻨﺎن وی در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺗﻔﺴﲑ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪﮐﻪ ﺷﻌﺮ
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً داﻏﺴﺘﺎﻧﯽ در رﯾﺎض اﻟﺸﻌﺮاء و ﻫﺪاﯾﺖ در رﯾﺎض اﻟﻌﺎرﻓﲔ ﻫﻢ

آﻧﺮا ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﻔﺴﺮ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ در ﻧﻮﺑﺖ ﺛﺎﻟﺜﻪ درﺑﺎره آﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﭼﻮن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﻣﺮا از ﺗﻮ
ﭘﺮﺳﻨﺪ آن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎ در آوﯾﺨﺘﻨﺪ و در ﮐﻮی ﻣﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ دون ﻣﺎﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ و از اﺳﺒﺎب ﺑﱪﯾﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﻼ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ و ﻗﻬﺮ ﻣﺎ ﺑﺠﺎن و دل ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ،ﻋﺎﺷﻖ در

وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﲑون ﺷﺪﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ رﺑﺎﻋﯽ ﻣﺬﮐﻮر را در ذﯾﻞ آن ﻣﯽآورد«۸» .

اﻣﺎ ﻣﻘﺼﻮد از ﺷﻌﺮ ﻓﻮق اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ:

٢٥

ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺎ ﮐﻪ روح ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ از ﻋﺪم ﭘﺎ ﺑﻌﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﻧﻬﺎد»از ذات ﺣﻖ ﺑﺼﻮرت روح ﻣﺘﺠﻠّﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﻌﻠﯿّﺖ
وﺟﻮدی ﯾﺎﻓﺖ« در اﯾﻦ ﺳﲑ ﻧﺰوﱃ از ﻣﺮز ﺑﲔ ﻋﺪم و وﺟﻮد ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﺮاه و ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮه ﻋﺸﻖ ﻋﺠﲔ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻻﺟﺮم

آن ﺷﻮر و ﺷﯿﺪاﺋﯽ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ »و اﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن« و وﺻﺎل ﻣﺠﺪ ّد ﭼﻮن ﭼﺮاﻏﯽ ﺷﺐ ﺑﺸﺮﯾّﺖ و ﻇﻠﻤﺖ
و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻤﮑﻨﺎت و ﺗﻘﯿّﺪ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ّﯾﺖ روﺷﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ در ﺳﲑ ﺻﻌﻮدی راﻫﯽ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل وﺻﺎل ﮔﺮدد.

و ﭼﻮن اﯾﻦ ﭼﺮاغ درﺧﺸﺎن ﻋﺸﻖ و ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽ ،دل ﮔﺮﻣﯽ و ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ آﻓﺮﯾﻦ و درﻣﺬﻫﺐ ﻋﺎﺷﻘﺎن اﯾﻦ ﻣﯽ
ﮐﻪ »ﻏﻠﺒﺎت ﻋﺸﻖ اﺳﺖ« ﺣﺮام ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻃﻼق و وادی ﺛﺎﺑﺖ و داﺋﻢ اﺳﺖ ،آدﻣﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در

ذوق و ﻧﺸﺎط ﺑﻮده و داﺋﻤﺎً ﻟﺒﺶ ﻣﯽﺗﺮ و ﺗﺎزه و از ﻣﺴﺘﯽ آن ﺳﺮ ﺧﻮش اﺳﺖ.

در ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﮔﻮاری در ﺷﺮح ﻣﺼﺮاع اول »ﺑﺎ ﻋﺸﻖ روان ﺷﺪ« آﻣﺪه» :آن ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﯿﺾ آن ﻋﺸﻖ

ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻤﺎل اﺳﺖ ،آن ﻋﺒﺎرت از ﻋﺪم اﺳﺖ «...ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺪن از ﻋﺎﻟﻢ اﺟﻤﺎل ﺳﻮی ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ و

ﺗﻘﯿﺪ .و در ﺷﺮح ﻣﺼﺮاع دوم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺎﻟﺐ و ﺷﺮاب وﺻﻞ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط او ﺑﻮد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺠﻤﻞ ،آن ﻫﻤﻪ ﻧﻮر در
ﻧﻮر اﺳﺖ و ﺗﻘﯿﯿﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺣﻘﯿﻘﯽ دارد و وﺟﻮد و ﻫﻤﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺮک و دوﺋﯽ دارد« ».«۹

در اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ﭼﻨﺪ اﺻﻄﻼح ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻋﺸﻖ ،ﻋﺪم ،ﻣﺮﮐﺐ ،ﭼﺮاغ ،وﺻﻞ ،ﺷﺐ،
ﻣﯽ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﺣﺮام .درﺑﺎره ﻋﺸﻖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎزﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻋﺪم ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﺮای وﺟﻮد دو اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﯾﮑﯽ وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻋﺪم ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ
و دﯾﮕﺮی ﻣﻄﻠﻖ وﺟﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺪم اﺳﺖ وﱃ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺪم ،ﻋﺪم ﻣﺠﺎﻣﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﻮل ﺣﺎج
ﻣﻼّ ﻫﺎدی ﺳﺒﺰواری» :اﻣﮑﺎن ذاﺗﯽ دارد ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ ذاﺗﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ وﱃ ﺷﺄﻧﯿﺖ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ

ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی ﺗﻌﻠّﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺷﻮد وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻌﺪوم اﺳﺖ ».«۱۰

ﻣﺮﮐﺐ :ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﺮﮐﺐ و ﺑﻪ روح راﮐﺐ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﮔﺎه ﺑﻪ روح ﻣﺮﮐﺐ و ﺑﻪ ﻋﺸﻖ راﮐﺐ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﲔ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻋﺸﻖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮﮐﺐ روح ﺑﻮد .و در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﮐﺘﺎب »ﺳﻮاﻧﺢ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪﮔﺎه »ﻋﺸﻖ« زﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ روح.

ﭼﺮاغ :ﮐﺎﻧﻮن و ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮر اﺳﺖ از اﯾﲊو در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ درﺑﺎره رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ آﻣﺪه اﺳﺖ »و ﺳﺮاﺟﺎً ﻣﻨﲑا« و
در آﯾﻪ ﻧﻮر ﻣﻮﺿﻮع وﻻﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﺟﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻮة و ﻣﺼﺒﺎح ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه و در ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﻣﺸﮑﻮه آوردهاﻧﺪ ﻣﺮاد ﻧﻔﺲ اﺳﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻟﻤﻠﮑﻪ و ﯾﺎ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﺎد » .«۱۱در ﺷﺮح ﺷﻄﺤﯿﺎت آﻣﺪه:

ﺑﻌﻀﯽ در اﻧﻮار اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﻣﺸﮑﺎت و ﻣﺼﺒﺎح ﻧﺒﻮت ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ در اﺳﺮار ﻗﺪم اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻪﺷﺎن ﯾﻨﺎﺑﯿﻊ ﻋﻠﻮم
ﻣﺠﻬﻮل آﻣﺪ ».«۱۲و ﻣﻨﻈﻮر از ﭼﺮاغ دل ،دل روﺷﻦ ﺑﻨﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ .و ﻣﺮاد از ﭼﺮاغ اﺣﺪ ،ﻧﻮر ﺣﻖ و ﺗﺠﻠﯿّﺎت

وﺟﻮدی اﺳﺖ .و ﭼﺮاغ ﻣﺮده ،دل ﻣﺮده اﺳﺖ.

وﺻﻞ :ﯾﻌﻨﯽ اﺗﺼﺎل ﯾﺎﻓﱳ و در اﺻﻄﻼح ﭼﻮن ﺳﺮّ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺟﺰ ﺣﻖ ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﻧﻔﺲ را از ﺧﻮد ﺑﻄﻮری

ﻏﺎﯾﺐ ﮔﺮداﻧﺪﮐﻪ ﻧﯿﺰ ازﮐﺲ ﺧﱪ ﻧﺪارد .وﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :وﺻﻞ ﻋﺒﺎرت از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ و آﻧﺮا ﺑﻌﺪ از

ﻫﺠﺮان ذوﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺻﻒ در ﻧﯿﺎﯾﺪ .و ﺗﺎ ﻋﺸﻖ دﯾﺪار ﺑﯽﺧﻮد ﻧﺸﻮد ﺑﻮﺻﺎل ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺮﺳﺪ » .«۱۳ﺑﻨﻈﺮ ﺣﻘﲑ

وﺻﻞ ﻣﺮاﺗﺒﯽ دارد .وﺻﻞ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺻﻔﺎت ،اﺗﺼﺎف ﺑﻪ ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ ،وﺻﻞ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻠﯽ ،ﻇﻬﻮر ﻓﻌﻞ ربّ از
ﺳﻮی ﺑﻨﺪه .و وﺻﻞ ﺑﺬات ﮐﻪ ﻣﺤﻮ در ذات ﺷﺪن و ﺟﺬب ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻤﻊ و اﺳﺘﻐﺮاق و ﻓﻨﺎء ﭘﺲ
از ﻓﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺷﺐ :ﺑﻌﺎﻟﻢ ﮐﺜﺮت و ﺑﺸﺮﯾّﺖ و اﻋﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻇﻠﻤﺖ ﻋﺪﻣﯿّﺖ »ﻋﺪم در ﺑﺮاﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ« و ﺣﺒﺎﺑﻬﺎی ﺗﻌﯿّﻨﺎت
و ﮐﺜﺮات و ﺑﺮﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ و ﻋﺎﻟﻢ ﺟﱪوت »در ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻫﻮت« اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ
ﻣﻤﮑﻨﺎت اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﯾﻪ و ﻧﻤﻮدار ﺗﮑﺜّﺮات و ﺗﺠﻠﯿّﺎت ﺣﻘّﻨﺪ ».«۱۴

ﻣﯽ :ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﯽ ذوق و ﺷﻮق و ﻏﻠﺒﺎت ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﺑﻘﻮل ﻧﺎﮔﻮری :وﺻﻠﺖ ﻣﻘﯿّﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻔﺼﻞ

اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻞ .ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

اﻟﻠّﻪ اﻟﻠّﻪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺎرف ﮔﻔﺖ ﻣﯽ

ﭘﯿﺶ ﻋﺎرف ﮐﯽ ﺑﻮد ﻣﻌﺪوم ﺷﯽٔ

ﻓﻬﻢ ﺗﻮ ﭼﻮن ﺑﺎده ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮد

ﮐﯽ ﺗﺮا ﻓﻬﻢ ﻣﯽ رﺣﻤﺎن ﺑﻮد

و ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎده ﻧﺰد ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﺼﺮت اﻟﻬﯽ ﺑﻮد.
ﻣﺬﻫﺐ :ﻏﯿﺰ از ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻋﺎم آن ،ﺑﻄﺮﯾﻘﻪ و ﺷﯿﻮه در ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک ﻫﻢ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﻠﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻤﻌﻨﯽ
ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺎﺷﻖ ز ﻣﺬﻫﺐﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺖ

ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﻠّﺖ ﺧﺪاﺳﺖ

ﺣﺮام :ﻏﲑ از ﺣﺮام ﺷﺮﻋﯽ ،در ﻧﺰد اﻫﻞ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻋﻠﻘﻪ ﺑﻤﺎ ﺳﻮی اﻟﻠّﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺮام اﺳﺖ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺣﺮام
اﻫﻞ اﻻﺧﺮة و اﻻﺧﺮة ﺣﺮام ﻋﻠﯽ اﻫﻞ دﻧﯿﺎ و ﻫﻤﺎ ﺣﺮاﻣﺎن ﻋﻠﯽ اﻫﻞ اﻟﻠّﻪ« ».«۱۶
ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ » «۱از ﻓﺼﻞ اول ﺳﻮاﻧﺢ:

ﻣﻦ ﺑﻮدم ،ﻋﺸﻖ را ز ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻘﺼﻮد

ﻋﺸﻖ از ﻋﺪم از ﺑﻬﺮ ﻣﻦ آﻣﺪ ﺑﻮﺟﻮد

روز و ﺷﺐ و ﺳﺎل و ﻣﻪ ﻋﻠﲑﻏﻢ ﺣﺴﻮد

از ﺗﻮ ﻧﱪم ﺗﺎ ﻧﱪد ﺑﻮی زﻋﻮد
ﺗﻮﺿﯿﺢ:

اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ در ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﺷﻘﲔ ﺑﺮگ  ۳۱و ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﺸﺎق ص  ۶۳و رﯾﺎض اﻟﻌﺎرﻓﲔ ص  ۵۹و ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ج
 ۲ص  ۵۷۴ﺑﻨﺎم ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ آﻣﺪه و در ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۱ص  ۵۰۸ﺑﺪون ﻧﺎم ﺷﺎﻋﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮح:

ﻞ ﻏﲑت ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺴﻦ اﻟﻬﯽ ﻋﻠّﺖ وﺟﻮدی ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﻋﺸﻖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ »روح اﻟﻬﯽ اﻧﺴﺎن« از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ذات و از ﻣﺤ ّ
ﻞ ﺧﻮد ﻧﺰول و ﺗﺒﺪﯾﻞ و
ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻧﻤﻮد وﺟﻮدی ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿّﺖ درآﻣﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ذات ﻣﻄﻠﻖ از ﻣﺤ ّ

در ﺻﻮر اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﻣﻘﯿّﺪ ﺷﺪ و ﺑﻈﻬﻮر آﻣﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺨﺴﺖ آن روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻌﯿّﺖ و ﻃﻠﯿﻌﮥ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﻠﻬﯽ و

ﻣﻈﻬﺮﯾّﺖ و ﻣﻈﻬﺮ ذات ﺣﻖ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﺸﻖ در وی ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه» :ا ّول ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﻠّﻪ

روﺣﯽ« » «۱۷و ﻧﯿﺰ آﻣﺪه» :ان اﻟﻠّﻪ ﺧﻠﻖ اﻻرواح ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺴﺎد ﺑﺎﻟﻔﯽ ﻋﺎم« » «۱۸ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ارواح

را دو ﻫﺰار ﺳﺎل ،ﭘﯿﺶ از اﺟﺴﺎد آﻓﺮﯾﺪﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﺗﻘﺪّم زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽّ و...

ﺣﺎل ﭼﻮن ﻏﺮض و ﻣﻘﺼﻮد از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻋﺸﻖ ،ﻣﻦ ﺑﻮدم» .ﺑﻘﻮل ﻧﺎﮔﻮری ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻨﯽ و ﺗﻮﺋﯽ

ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ﻇﻬﻮر ﻧﭙﺬﯾﺮد «.از ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﻢ و ﻧﮕﺴﻠﻢ و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻮی ﺧﻮش از ﻋﻮد و روز
و ﺷﺐ و ﺳﺎل و ﻣﺎه از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻣﻘﯿّﺪ ﻫﻢ ز ﻣﻄﻠﻖ ﺟﺪا ﻧﺸﻮم .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺣﺴﻮد »ﺷﯿﻄﺎن« و

ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﻣﻦ از ﻋﺸﻖ ﺑﮕﺴﻠﻢ وﱃ ﻣﻦ از ﻋﺸﻖ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮم.

ﺑﯿﺖ اول ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی و ﺳﲑ ﻧﺰوﱃ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﺑﯿﺖ دوم ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ و ﺳﲑ ﺻﻌﻮدی ﻋﺸﻖ .اﻣﺎ ﺳﺨﻦ

در اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﭘﺲ ﻋﺸﻖ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ:
»ﮐﻨﺖ ﮐﻨﺰا ﻣﺨﻔﯿﺎ ﻓﺎﺣﺒﺒﺖ ان اﻋﺮف ﻓﺨﻠﻘﺖ اﻟﺨﻠﻖ ﻻﻋﺮف« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﮔﻨﺞ ﻧﻬﺎن ﺑﻮدم ﭘﺲ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮم ﭘﺲ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن را آﻓﺮﯾﺪم ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮم » .«۱۹ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ اﺻﻞ اﯾﺠﺎد اﺳﺖ »واﻟﻤﺤﺒّﺔ اﺻﻞ
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اﻻﯾﺠﺎد و ﺳﺒﺒﻪ« » «۱۸و ﻋﺸﻖ »ﻟﺬاﺗﻪ ﺑﺬاﺗﻪ و ﻟﺬاﺗﻪ ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ و اﻓﻬﺎﻟﻪ« ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ
ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻠﯿّﻪاش ﻇﻬﻮر و ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﺳﺘﺜﻨﺎءً اﻧﺴﺎن را از روح ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ و ﺑﻌﻨﻮان »ان اﻟﻠّﻪ ﺧﻠﻖ اﻻدم ﻋﻠﯽ

ﺻﻮرﺗﻪ« » «۲۰او را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻤﺎل ﺟﻠﻮه دﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را در ﻓﻌﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﭼﻮن ﮐﻤﺎل ﻓﻌﻞ اوﺳﺖ ﺑﻪ آن

ﺐ و ﻋﺸﻖ در اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﻣﻊ و اﺗﻢ و اﮐﻤﻞ وﱃ ﺑﮑﺎر ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده،
ﻋﺸﻖ ورزد »ﯾﺤﺒّﻬﻢ« .از ﺳﻮﺋﯽ ﭼﻮن ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺣ ّ

ﺟﺎذب ﺻﻔﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای ا ّﺗﺼﺎف ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﻣﺤﺮک او ﺑﺴﻮی ﮐﻤﺎل و ﺗﻘﺮّب اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ

اﺗﺼﺎل ﺟﺰء ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﯿﻘﺮاری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮﻫﺮی وﺟﻮدﯾﺶ ﻣﯽرود ﺗﺎ ﻓﻌﻠﯿّﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻢ

ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ »و ﻋﻠﻢ آدم اﻻﺳﻤﺎء ﮐﻠﻬﺎ« »ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  «۲۹ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﺶ ﻓﺮﻣﻮده »ﻓﺘﺒﺎرک اﻟﻠّﻪ اﺣﺴﻦ
اﻟﺨﺎﻟﻘﲔ« »ﻣﺆﻣﻨﻮن آﯾﻪ  «۱۴اﻓﺎﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺸﻮق ﺣﺮﮐﺎت ارادی ﮐﻤﺎﻟﯿﻪ وی ﺷﻮد و ﭼﻮن آدم
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺨﻮد و ﻋﻠﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﮕﺮ ﻃﻤﻊ ﻣﯽورزﯾﺪ و ﺣﺮص و وﻟﻊ او زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺒّﺶ او را از

ﺳﮑﻮن در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ و ﺗﺤﺮک ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺴﻮی ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ و درک راز ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻇﻬﻮر

راز در ﻣﻬﺠﻮری اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ داغ ﻣﻬﺠﻮری را ﺑﺎ ﻧﻬﯽ اﺑﺘﻼﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﺠﺮه »راز اﺑﺪن ﺑﺮ دل آدم ﻣﯽﻧﻬﺪ ﺗﺎ
ﻋﺸﻖ از ﻧﻬﺎن و درون ﺑﻪ ﻋﯿﺎن و ﺑﺮون ﺳﺮﮐﺸﺪ و ﺷﻮر و ﺷﯿﺪاﺋﯽ در ﻋﺎﻟﻢ اﻓﮑﻨﺪ .ﺣﺎﻓﻆ ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺮوده اﺳﺖ:
ﻋﺸﻖ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و آﺗﺶ ﺑﻬﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ زد

در ازل ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺴﻨﺖ زﺗﺠﻠﯽ دم زد

ﻋﲔ آﺗﺶ ﺷﺪ از اﯾﻦ ﻏﲑت و ﺑﺮ آدم زد

ﺟﻠﻮهای ﮐﺮد رﺧﺖ دﯾﺪﻣﻠﮏ ﻋﺸﻖ ﻧﺪاﺷﺖ

اﻣﺎ ﻣﺼﺮاع دوم »ﻣﻦ ﺑﻮدم ﻋﺸﻖ را ز ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻘﺼﻮد« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﺰوﱃ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻠﻮه ﺟﻤﺎل ﺣﻖ ﺗﺠﻠﯽ
ﮐﺮد و ﻋﺸﻖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻋﻠّﺖ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻮﺿﻮع و ﻇﺮف ﻗﺎﺑﻞ »ﻋﻠّﺖ ﻗﺎﺑﻠﻪ« ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﻣَﻠَﮏ ﻫﻢ

ﻇﺮف ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺒﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺸﻖ را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﻮد زﯾﺮا ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﺪاﺷﺖ »ﻧﻪ وﻟﻊ در رﻧﺞ ﻋﻠﻢ و
ﻀﺮوره ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻪ ﺗﺸﻨﮕﯽ در آﺗﺶ ﻋﺸﻖ« و ﺣﺎل ﻋﺠﺰ و اﻧﮑﺴﺎر و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﻻزم ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎﻟ ّ
در او ﻧﺒﻮد و از اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﯽ ،داغ ﻣﻬﺠﻮری ﺑﺮ دل ﻧﻬﺪ .ﻟﺬا ﻋﺸﻖ ﺑﺮ »ﻣﻦ« وارد ﺷﺪ .ﭘﺲ

ﻏﺎﯾﺖ ﻫﺪف از ﺧﻠﻘﺖ ﺣ ّ
ﺐ و ﻋﺸﻖ در ﺟﻨﺒﻪ ﻇﻬﻮری ،ﺗﻌﻠّﻖ آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮد »ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﻪ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد« ﮐﻪ در
ﻣﺸﯿّﺖ ﺻﺎدره ﺑﺎر ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ.ﭘﺲ ﻋﺸﻖ در اﻧﺴﺎن ﻫﻢ از ﺻﻔﺎت ذاﺗﯿّﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻠﯿّﻪ و وﺻﻔﯿّﻪ

از آن و در آن ﻇﻬﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﺮض و زاﯾﺪ ﺑﺮ ذات ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻓَﺎَٔﻗِﻢْ
وَﺟْﻬَﻚَ ﻟِﻠﺪﱢﻳﻦِ ﺣَﻨِﻴﻔًﺎ ﻓِﻄْﺮَةَ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﱠﺘِﻲ ﻓَﻄَﺮَ اﻟﻨﱠﺎسَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻟَﺎ ﺗَﺒْﺪِﻳﻞَ ﻟِﺨَﻠْﻖِ اﻟﻠﱠﻪِ ذَﻟِﻚَ اﻟﺪﱢﻳﻦُ اﻟْﻘَﻴﱢﻢُ وَﻟَﻜِﻦﱠ أَﻛْﺜَ َﺮ
اﻟﻨﱠﺎسِ ﻟَﺎ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮنَ« ﺳﻮره روم آﯾﻪ «۳۰ﭘﺲ روى ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﻦ دﻳﻦ ﻛﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن

ﺳﺮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﺮدم را ﺑﺮ آن ﺳﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺧﺪاى ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن دﻳﻦ ﭘﺎﻳﺪار وﱃ ﺑﻴﺸﱰ

ﻣﺮدم ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻓﻌﻞ ﻋﺎﺷﻘﯽ اﺳﺖ اﻣﺮی ﻓﻄﺮی و ذاﺗﯽ اﺳﺖ و آن

دﯾﻦ »ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮد و راه و روش« ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮی ﻋﻮد ذاﺗﯽ ﻋﻮد اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻮی ﻋﻮد ﺑﻌﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن و ﺑﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و از او ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺻﻔﺖ ﻋﺎرﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺴﻮد ﮐﻪ
ﮐﻨﺎﯾﻪ ازﮐﺜﺮات ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﺷﻖ را در ﻃﻮل و ﺗﻄﻮر زﻣﺎن و در ﻫﺮ وﻗﺖ و ﺣﺎل و ﻣﻘﺎم ﺑﺨﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ و

ﺑﻪ اﻏﻮا و ﻓﺮﯾﺐ ﭘﺮدازد »ان ﮐﯿﺪ اﻟﺸﯿﻄﺎن ﮐﺎن ﺿﻌﯿﻔﺎ« ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل اوﺳﺖ .و ﺑﻤﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺴﻮد ﮐﻪ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺸﻖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﻊ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺲ اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﻮی ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺷﻤﺲ آﻣﺪ ﺷﻤﻊ را آواره ﮐﺮد

ﻋﺸﻖ آﻣﺪ ﻋﻘﻞ را ﯾﺒﭽﺎره ﮐﺮد

ﯾﺎ:
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ﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮ ﺑﻮد

ﻋﻘﻞ ﺟﺰﺋﯽ ﻋﺸﻖ را ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮد
ﯾﺎ ،ان اﻻﻧﺴﺎن ﻟﺮﺑﻪ ﻟﮑﻨﻮد »ﺳﻮره واﻟﻌﺎدﯾﺎت«.

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻪ روز و ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﺖ اﻟﺠﻤﻌﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎه و ﺳﺎل ﮐﻪ اﻣﺮ اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎل

ﺑﺮای ﻣﻦ و ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﱃ از ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻖ را ﻓﺮاق اﺻﻞ اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮق را وﺻﺎل »در

ﻓﺼﻞ  ۳۹ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد« و اﯾﻦ دو ﻣﺘﻀﺎدﻧﺪ
ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﻗﺴﻤﺖ اول از ﻓﺼﻞ اول ﺳﻮاﻧﺢ:

اﺗﺎﻧﯽ ﻫﻮاﻫﺎ ﻗﺒﻞ ان اﻋﺮف اﻟﻬﻮی

ﻓﺼﺎدف

ﻗﻠﺒﺎً

ﻓﺎرﻏﺎ

ﻓﺘﻤﮑﻨﺎ

ﯾﻌﻨﯽ» :ﻋﺸﻖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻤﻦ داد ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻋﺸﻖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ ﭘﺲ ﻋﺸﻖ او را ﺑﺎ دﱃ ﺧﺎﱃ وآﺳﻮده روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ
و در آن ﻣﺘﻤﮑّﻦ ﺷﺪن .ﭼﻪ آﻧﮑﻪ وﺟﻮد ﻋﺸﻖ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ و ﻇﻬﻮر آن ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﺖ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ ﺑﯿﺖ در ﻋﯿﻮن اﻻﺧﺒﺎر ﺑﻨﺎم ﻋﻤﺮﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﯿﻌﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل  ۹۳ﻫﺠﺮی وﱃ در وﻓﯿﺎت اﻻﻋﯿﺎن ج  ۲ص
 ۳۷۰ﺑﻨﺎم ﻣﺠﻨﻮن ﻋﺎﻣﺮی آﻣﺪه »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص  «۳۱۹و در ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﮔﻮری آﻧﺮا ﻗﺒﻞ از »ﻋﺸﻖ از

...ﺣﺴﻮد« آورده و ﻧﺎﮔﻮری ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از دو رﺑﺎﻋﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،آﻧﺮا ذﮐﺮﮐﺮده وﱃ در ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ و ﺳﻮاﻧﺢ
ﺗﺼﺤﯿﺢ آﻗﺎی دﮐﱰ ﭘﻮرﺟﻮادی ﺑﻌﺪ از دو رﺑﺎﻋﯽ ﻓﻮق آﻣﺪه اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺷﺮح اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺸﺮح
زﯾﺮ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ:

»ﻗﺴﻤﺖ » «۲از ﻓﺼﻞ ﺳﻮاﻧﺢ:
روح ﭼﻮن از ﻋﺪم ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺪّ وﺟﻮد ﻋﺸﻖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮﮐﺐ روح ﺑﻮد ،در ﺑﺪو وﺟﻮد ﻧﺪاﻧﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ

ﻣﺰاج اﻓﺘﺎد اﮔﺮ ذات روح آﻣﺪ ،ﺻﻔﺖ ذات ،ﻋﺸﻖ آﻣﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﱃ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺟﺎی ﺑﮕﺮﻓﺖ«.
ﺷﺮح:

ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻨﮑﻪ روح از ﻋﺪم ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻋﺪم ﻣﺎﻫﻮی و ﻋﺎﻟﻢ اﻃﻼق اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﺪم ﻣﻄﻠﻖ،زﯾﺮا روح از ﻋﺪم ﺑﻮﺟﻮد

ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ آﻣﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ »وَﻳَﺴْﺎَٔﻟُﻮﻧَﻚَ ﻋَﻦِ اﻟﺮﱡوحِ ﻗُﻞِ اﻟﺮﱡوحُ ﻣِﻦْ أَﻣْﺮِ
رَﺑﱢﻲ«اﻻﺳﺮاء آﯾﻪ  ۸۵ﯾﻌﻨﯽ »از ﺗﻮ درﺑﺎره روح ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ روح از اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ« »ﯾﻌﻨﯽ از

ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ و ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻠﯿﻪ ﺣﻖ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ« ﭘﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ روح از ﻋﺪم ﻣﺎﻫﻮی ﯾﻌﻨﯽ از

ﻋﺎﻟﻢ اﻃﻼق و اﺟﻤﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻣﺮ وﺟﻮدی ﺗﻌﯿّﻦ و ﺗﻘﯿّﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺑﻮد ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﻮد ﻋﯿﻨﯽ درآﻣﺪ ﯾﺎ از

ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ ﺗﻨﺰّل ﮐﺮد و ﺗﻤﺜّﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﻋﺸﻖ در آﻏﺎز آﻓﺮﯾﻨﺶ روح ،ﺟﻬﺖ ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ روح ﺧﻠﻖ ﺷﺪ
و در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ روح و ﻋﺸﻖ در ﺑﺪو وﺟﻮد ﺑﻬﻢ
آﻣﯿﺨﺘﻨﺪ ،ﻋﺸﻖ راﮐﺐ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺐ؟ ﭼﻪ در ﻧﺰول روح ،ﻋﺸﻖ راﮐﺐ و در ﺻﻌﻮد ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ و اﮔﺮ روح ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ

ذات ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺸﻖ ﺻﻔﺖ ذات اﺳﺖ ،زﯾﺮا روح ﺑﲑﻧﮓ ﺑﯽ ﺗﻌﻠﻖ و ﺑﯽﺻﻔﺖ ﺑﻮد ،ﻋﺸﻖ در ﺧﺎﻧﻪ روح ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ و
آﻧﺮا ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﮑﺎر آن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ.

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة در ﺳﻮاﻧﺢ در ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :روح و ﻋﺸﻖ ﻫﺮ دو در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪﻧﺪ و از ﻣﮑﻮّن
در ﻇﻬﻮر آﻣﺪﻧﺪ ،روح را ﺑﺮ ﻋﺸﻖ آﻣﯿﺰﺷﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﻋﺸﻖ را ﺑﺎ روح آوﯾﺰﺷﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،ﭼﻮن روح ،ﺑﺨﺎﺻﯿﺖ ،در

ﻋﺸﻖ آوﯾﺨﺖ ،ﻋﺸﻖ از ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑﺪو آوﯾﺨﺖ .ﺑﻘﻮّت آن آوﯾﺰش و آﻣﯿﺰش ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺗﺤﺎد ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻪ

ﻋﺸﻖ ﺻﻔﺖ ﺷﺪ و روح ذات ،ﯾﺎ ﻋﺸﻖ ذات ﺷﺪ و روح ﺻﻔﺖ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺮ دو ﯾﮑﯽ ﺷﺪﻧﺪ« » «۲۱ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن رﻧﮓ ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﻟﺬا اﮔﺮ روح از ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﻧﺰول ﮐﺮده ﭘﺲ رﻧﮓ آن ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ و
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در ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺰول از ﻋﻮاﻟﻢ اﺳﺮارﮐﻪ زرد اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت و ﺻﻔﺎت ﮐﻪ ﺳﺮخ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ از ﻋﺎﻟﻢ آدﻣﯽ و
ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﮓ ﮐﺒﻮد اﺳﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺰول ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺳﲑ ﺻﻌﻮدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺳﺪ
از ﻫﻤﲔ ﻋﻮاﻟﻢ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﮕﺬرد و در ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺰول ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮده وﱃ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﺮاه آن ﺑﺎﻟﻘﻮّه ﺑﻮده وﱃ در ﺳﲑ

ﺻﻌﻮدی ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻔﺎف دل ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻤﺎن ﯾﻘﯿﻨﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ﻗﺮار

دارد ،ﻋﺸﻖ ﻇﻬﻮر ﻧﻤﻮده و روح ﺑﮑﻤﮏ ﻋﺸﻖ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ارواح و از آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺟﱪوت ﮐﻪ ﺳﯿﺎه

رﻧﮓ اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ ﺳﺮّاﻻﺳﺮار و ﻣﻘﺎم ﺧﻔﯽ ﮐﻪ ﺳﺮّ اﻟﺴﺮّ اﺳﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﻌﺪام
وﺟﻮد ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺐاﻟﻐﯿﻮب و ﯾﺎ ﻓﻨﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻮﻫﯿﺖ ،و ﺑﯽرﻧﮓ اﺳﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﺷﯿﺦ ﺣﺴﲔ ﻧﺎﮔﻮری » ۹۰۱ﻫﺠﺮی« در ﺷﺮح ﻋﺒﺎرت »روح از ﻋﺪم «...ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :روح از ﻋﺪم« ﯾﻌﻨﯽ از ﻋﺎﻟﻢ

اﺟﻤﺎل و اﻃﻼق ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ و ﺑﺘﻘﯿﯿﺪ آﻣﺪ ﯾﻌﻨﯽ اول ﺗﻤﺜﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪﮐﺮد روح ﺑﻮد »ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣ ّﺪ وﺟﻮد«

ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد روح» ،ﻋﺸﻖ« ﯾﻌﻨﯽ ذات ﻣﻄﻠﻖ »ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮﮐﺐ« از ﺑﻬﺮ ﻇﻬﻮر ﻣﺘﻮ ّﻗﻒ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ ،ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ »روح ﺑﻮد«
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﻮدی ﻇﻬﻮر ﻧﺒﻮدی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻤﺠﺮد ﻗﺒﻮل ﺗﻘّﯿﺪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﻣﻘﯿﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺸﺘﺎق ﻣﻘﺪ

ﺷﺪ واﻻّ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﺸﻖ ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ اﻻّ ﺑﺎرادت دوﯾﯽ آن ،ذات ﻣﻨﺪرج »ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻘﯿﺪ اﺳﺖ« ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ

راﮐﺐ و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺐ ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ راﮐﺐ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ روح ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻮن ﺗﻘﯿﯿﺪ ﺷﺪ،
ﻫﻤﲔ ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻣﺮﮐﺐ ﻋﺸﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪو ﺷﺪ »ﮐﺎﻟﺮاﮐﺐ ﺑﺎﻟﻤﺮﮐﺐ« ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر راﮐﺐ ﻣﺮﮐﺐ داﺷﺖ ﭼﻦ ار ﺗﻌﻠّﻖ

ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺪان وﺟﻮﻫﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ﮔﻔﺖ» :ﻧﺪاﻧﻢ در ﺑﺪو وﺟﻮد ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﺰاج اﻓﺘﺎد« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮑﺪام ﺻﻔﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﯾﺎﻓﺖ

و ﮐﺪام درﺳﺖ ﻧﺸﺴﺖ.و اﮔﺮ ذات روح آﻏﺎز آﻣﺪ .ﺑﯿﺎن وﺟﻮد ﺗﻌﻠﻖ آن روح ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻇﻬﻮر ،ﭼﻮن ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر
ﻇﻬﻮر ﺑﺪوﺳﺖ ،و آن ﻋﺸﻖ ﭼﻮن ﺻﻔﺖ در وی ﺑﺎﻃﻦ و ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﺨﻠﻖ و اﻟﺨﻠﻖ ﺻﻮرة اﻟﺤﻖ« ﻻﺑﺪ ﭼﻮن در ﺳﺮ ﺣ ّﺪ وﺟﻮد ﺻﻔﺖ راﮐﺐ ﺷﺪ »ﺧﺎﻧﻪ روح ﺧﺎﱃ

ﯾﺎﻓﱳ ﯾﻌﻨﯽ آن ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻋﺪم ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﻪ او ﺧﺎﱃ اﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺘﻤﮑﻦ

ﺟﺎﮔﲑ ﻫﻤﻮ ﺷﺪ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ،و ﻫﻢ دوﯾﯽ از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﯾﮑﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد »ﻓﺎن اﻟﻠّﻪ »ﺑﻮﺟﻮده«
ﻏﻨﯽ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ« » .«۲۲ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻫﻢ در ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق را اﯾﻨﭽﻨﲔ ﺑﻨﻈﻢ ﮐﺸﯿﺪه:

»اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﮐﯿﻔﯿﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﻌﺸﻖ و اﻟﺮوح و ﻋﻠﺖ اﻣﺘﺰاﺟﻬﺎ«
روح

ﯾﺎﻓﺘﻪ

دﯾﺪه

اﮔﺮ

از

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺟﻼل
ﺑﻬﺮ

ﻋﺸﻖ

ﻋﺪم

اﺳﺖ

ﺑﺎ ﻗِﺪَم ﮔﻮﺋﯿﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺪم اﺳﺖ

او

او

ﺳﺒﻮﺣﯽ

دﯾﺪن

ﺷﺮف اﺧﺘﺼﺎص »ﻣﻦ روﺣﯽ«
ﻣﻨﺘﻈﺮ

دﯾﺪه

»از ﻋﺪم ﭼﻮن ﺳﻮی وﺟﻮد آﻣﺪ
ﻋﺸﻖ در وی ﭼﻮ ﺟﺎی ﺧﺎﱃ دﯾﺪ

ذات

ﭼﻮن

ﺑﺎ

ﺻﻔﺖ

ﺗﺎ

ﺑﻮد

ﻃﻮر

ﻋﺸﻖ

در

ﺷﻬﻮد

آﻣﺪ«

رﺧﺖ ﺑﻨﻬﺎد و ﺗﺨﺘﮕﺎه ﮔﺰﯾﺪ

درآﻣﯿﺰد

ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در آوﯾﺰد

اوﱃ

روح را ذات ﮔﻔﺘﻨﺴﺖ اوﻟﲐ

روح ﭼﻮن ذات وﻋﺸﻖ ﭼﻮن ﺻﻔﺘﺴﺖ
ﻧﺸﺂت

ﺗﺎ

ﺑﺪو

رﺳﯿﺪن

ﺑﻌﮑﺲ اﯾﻨﺖ ﺟﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ
ﺻﻔﺘﺶ روح و اﯾﻦ ﻧﻪ ﻃﺎﻣﺎﺗﺴﺖ

ﻋﺸﻖ را ﻧﺸﺄت دوام ذات اﺳﺖ

ﻣﺤﺾ ﺗﺠﺮﯾﺪ و ﻋﲔ ﺗﻔﺮﯾﺪ اﺳﺖ ۲۳

ﺐ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺟﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ
ﻟ ّ

در ﺷﺮح ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ﻫﻤﲔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮﺟﻬﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﭼﻨﲔ آﻣﺪه» :ارواح از ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ در ﺑﯿﺪاری

وﺟﻮد آﻣﺪ و ﻣﺮاد از ﻋﺸﻖ ،ﻋﺸﻖ وﺿﻌﯽ اﺳﺖ از آﻧﮏ ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﮔﻨﺠﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ارواح ،ﮐﻪ ﻋﲔ

٣٠

ﻋﺸﻖ را ﺟﺰ ﻣﻘ ّﺮ ﻋﲔ ﻋﺸﻖ ﺣﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮان ﺑﻮد ،و اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺸﻖ وﺿﻌﯽ ﻣﺮ روح را از آن اﻓﺘﺪﮐﻪ ﻧﺰوﻟﺶ ﺑﻮﺳﺎﺋﻂ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻋﺮوﺟﺶ ﺑﯽ وﺳﺎﯾﻂ .ﺧﻮاﺳﺖ روح را ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻮد ﺳﺎزد در ﻧﺰول ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺎ راﺑﻄﻪ اﺗﺼﺎل روح

ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮد ».«۲۴

ﻗﺴﻤﺖ  ۳از ﻓﺼﻞ اوّل ﺳﻮاﻧﺢ:
ﺗﻔﺎوت در ﻗﺒﻠﮥ ﻋﺸﻖ ﻋﺎرﺿﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ او از ﺟﻬﺎت ﻣﻨﺰّه اﺳﺖ ﮐﻪ او را روی در ﺟﻬﺘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ
داﺷﺖ ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد.

ﺷﺮح :ﺗﻔﺎوت در ﺟﻬﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ذات ﻣﻄﻠﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮده ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﯽ اﻃﻼق اﺳﺖ

ﺣﺎل ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻋﺸﻖ در ﺧﻮد ذاﺗﺎً ﯾﺎ ﺻﻔﺎﺗﺎً ﯾﮑﺴﺎﻧﺴﺖ زﯾﺮا اﺻﻞ او از اﺿﺎﻓﺖ و ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺑﺪان

ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ در ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻮﺟﻬﯽ ﺻﻔﺖ ذاﺗﯿّﻪ »ﺣﺐّ ﻟﺬاﺗﻪ ﺑﺬاﺗﻪ« و ﺑﻮﺟﻬﯽ ﺻﻔﺖ ﻓﻌﻠﯿّﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ

رﺣﻤﺖ و رأﻓﺖ و ﻟﻄﻒ و ﺧﻠﻘﺖ و ...ﻣﯽ ﺷﻮد وﱃ در ﻣﺨﻠﻮق از آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ در ﺟﻮﻫﺮه
وﺟﻮدش ﻋﺠﲔ و ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮﻫﺮی ﮐﻤﺎﻟﯿّﻪ اوﺳﺖ.

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﺸﻖ را اﯾﻨﭽﻨﲔ ﺷﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ او را ﻗﺒﻠﻪای اﺳﺖ و روی او ﯾﺎ از

راه ﺻﻮرت ﯾﺎ از راه ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺪان ﻗﺒﻠﻪ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﯽ روی ﮐﻪ دوای »ﻣﺤﻮﮐﻨﻨﺪه« ﻗﻠﺐﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻋﺸﻖ آﻣﺪ و ﻣﺤﻮﮐﺮد ﻫﺮ ﻗﺒﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد

ﭼﻮن ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺠﺰ ﺟﻤﺎل ﻣﺤﺒﻮب ﻧﺒﻮد

ﻋﺸﻖ ﭼﻮن از ﻋﺎﺷﻖ ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ ﺟﺰ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد ﻣﺤﻮﮐﺮد او را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن روی ﺑﺪل ﺑﯿﺠﻬﺖ ﺧﻮد آر و آﻧﺮا
ﻫﺰار ﻗﺒﻠﻪ ﭘﻨﺪار».«۲۵

در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻋﺎرﺿﺶ

از

ﺑﺮای

ﻋﺸﻖ را ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ

ﻣﺴﺒﻮﻗﯽ

ﻓﺎرغ از ﻧﺎم و ﻋﺎری از ﻧﻨﮕﺴﺖ

ﻋﺸﻖ در ذات ﺧﻮد ﯾﮑﺮﻧﮓ اﺳﺖ

ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ  ۳از ﻓﺼﻞ اول ﺳﻮاﻧﺢ:

»اﻣﺎ ﻧﺪاﻧﻢ ﺗﺎ دﺳﺖ ﮐﺴﺐ وﻗﺖ آب ﺑﮑﺪام زﻣﲔ ﺑﺮد .آن ﻧﻔﺲ ﮐﻪ رﮐﺎﺑﺪاری ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺸﯿﻨﺪ ﻧﻪ
ﻣﺮﮐﺐ او ﺑﻮد اﻣﺎ زﯾﺎن ﻧﺪارد .ﮐﻼ ﻣﻨﺎ اﺷﺎره«
ﺷﺮح :ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ اﺻﻄﻼح ﮐﺴﺐ ،وﻗﺖ و ﺳﻠﻄﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد.
ﮐﺴﺐ ﻋﺒﺎرت از ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﯾﺎ دﻓﻊ ﻣﻀﺎر اﺳﺖ و از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﻓﻌﻞ ﺧﺪا ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ

ﮐﺴﺐ ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺒﺎﺷﺮت اﺳﺒﺎب اﺳﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر » .«۲۶ﺧﻮد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در ﻓﺼﻞ  ۵۷ﺳﻮاﻧﺢ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در او ﻫﯿﭻ ﮐﺴﺐ را راه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻬﯿﭻ ﺳﺒﯿﻞ ،ﻻﺟﺮم اﺣﮑﺎم او ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﺟﱪ اﺳﺖ.

اﺧﺘﯿﺎر از او و از وﻻﯾﺖ او ﻣﻌﺰول اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺮغ اﺧﺘﯿﺎر در وﻻﯾﺖ او ﻧﺮﭙد ...ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ آن ﻧﻘﺶ

ﺑﺮ او ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد ...ﺑﻼی ﻋﺸﻖ در ﭘﻨﺪار اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ« .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺑﺮادرش اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ
ﻏﺰاﱃ اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن را ﻣﺨﻠﻮق ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ ﻣﯽداﻧﺪ .اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻫﻤﻪ اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﻮق اوﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻖ

ﺑﻪ ﻗﺪرت او » .«۲۷وﱃ ﮐﺴﺐ ﮐﻪ در ﺗﻌﻠﻖ ﻗﺪرت و اراده اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﻌﻞ ﺣﺎدث اﺳﺖ« اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻓﻌﻞ را

ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ اﺧﱰاع و ﻏﲑ اﺧﱰاع ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ،و در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻗﺪرت او ﺑﻪ ﻣﻘﺪوری ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﲑد
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺮا ﺧﻠﻖ ﯾﺎ اﺧﱰاع ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻧﺴﺎن در ﻣﻮرد اﻓﻌﺎل ﺧﻮد ﻣﺨﱰع ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻏﲑ ﻣﺨﱰع ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺳﺐ

اﺳﺖ« » .«۲۸ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در ﻣﻮرد ﻋﺸﻖ ﺣﺘﯽ ﮐﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن را ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮادر و دﯾﮕﺮ اﺷﻌﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﻗﺒﻮل
ﻧﺪارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در او ﻫﯿﭻ ﮐﺴﺐ را راه ﻧﯿﺴﺖ «...و در اﻟﺘﺠﺮﯾﺪﮐﻼً ﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎن را
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ﺑﺎﻟﻘﻮه دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻣﺬﻣﻮم ﯾﺎ وﺟﻮد ﻋﺪﱃ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪل ﺧﺪا ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،و وﺟﻮد ﻣﺤﻤﻮد ﯾﺎ وﺟﻮد
ﻓﻀﻠﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ .و وﺟﻮد ﻋﺪﱃ را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﺟﺰء ﻣﯽداﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺣﺲ ،ﺷﻐﻞ ،ﻫﻮی ،ﮐﺪورت ﻧﻔﺲ ،ﻧﻔﺲ ،ﺑﺸﺮﯾّﺖ و ﻃﺒﻊ .و وﺟﻮد ﻓﻀﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮد را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﺟﺰء

ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺣﺲّ ،ﻓﻬﻢ ،ﻋﻘﻞ ،ﻓﺆاد ،ﻗﻠﺐ ،روح و ﻫﻤّﺖ ،ﮐﻪ در ورای ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ...ﺑﺪﯾﻦ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻔﺖ دوزخ »ﺻﻔﺎت ﻣﺬﻣﻮم« و ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ »ﺻﻔﺎت ﻣﻤﺪوح« را در درون اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ وﺟﻮد ﻓﻀﻠﯽ ﺗﻮ ﺑﻬﺸﺖ ﻋﺎﺟﻞ ﺗﺴﺖ و اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺻﻐﺮی اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻋﺪﱃ ﺗﻮ دوزخ ﻋﺎﺟﻞ

ﺗﺴﺖ و اﯾﻦ ﺟﻬﻨﻢ ﺻﻐﺮی اﺳﺖ » .«۲۹ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻋﺸﻖ ﺻﻔﺘﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺎﺿﻪای و ﻻزﻣﻪ وﺟﻮد و
ﻻﯾﻨﻔﮏ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.

ﺐ و ﺗﻮﮐﻞ و ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎ » .«۳۰ﻫﺠﻮﯾﺮی
و اﻣﺎ »وﻗﺖ« در اﺻﻄﻼح ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺣﺎل وارده ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮏ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺣ ّ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺪان از ﻣﺎﺿﯽ و ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﺎرغ ﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ واردی از ﺣﻖ ﺑﺪل وی ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﺳﺮّ

وی را در آن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺮداﻧﺪﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻧﺪر ﮐﺸﻒ آن از ﻣﺎﺿﯽ ﯾﺎد آﯾﺪ ﻧﻪ از ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ «...و ﺑﺎزﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﺎﺣﺒﺎن وﻗﺖ

اﻧﺪر وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدا ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﻧﺪ ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ وی ﺑﺮ دل ﮔﺬارﻧﻨﺪ از ﺣﻖ ﻣﺤﺠﻮب ﺷﻮﻧﺪ و

ﺣﺠﺎب ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ «۳۱» «...ﮔﻮﯾﺎ ﺧﯿﺎم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ وﻗﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺎل ﯾﺎ ﺣﺎﻻت ﺳﺎﻟﮏ از ﺗﺠﻠﯿﺎت وارده ﺑﺮ
دل او اﺳﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده:

ﻓﺮدا ﮐﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮑﻦ

از دی ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﯿﭻ از او ﯾﺎد ﻣﮑﻦ

ﺣﺎﱃ ﺧﻮش ﺑﺎش و ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﮑﻦ

ﺑﺮ ﻧﺎﻣﺪه و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﮑﻦ
و ﻣﻮﻟﻮی ﻓﺮﻣﻮده:

ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮدا ﮔﻔﱳ از ﺷﺮط ﻃﺮﯾﻖ

ﺻﻮﻓﯽ اﺑﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ ای رﻓﯿﻖ

و ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ذﮐﺮ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﻠﮏ در ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺎر داﺷﺖ

وﻗﺖ آن ﺷﲑﯾﻦ ﻗﻠﻨﺪر ﺧﻮش ﮐﻪ در اﻃﻮار ﺳﲑ

ﺑﺮﺑﺎد داد و ﻫﯿﭻ ﻏﻢ ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺖ

ﺧﻮش وﻗﺖ رﻧﺪ ﻣﺴﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت

در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ وﻗﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ »ﺻﻐﺮی وﮐﱪی« را ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ و ﻇﻬﻮر ﺑﻨﺤﻮ اﮐﻤﻞ اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻋﻠﻢ ﺑﺸﺮ

داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻳَﺴْﺎَٔﻟُﻮﻧَﻚَ ﻋَﻦِ اﻟﺴﱠﺎﻋَﺔِ أَﻳﱠﺎنَ ﻣُﺮْﺳَﺎﻫَﺎ ﻗُﻞْ إِﻧﱠﻤَﺎ ﻋِﻠْﻤُﻬَﺎ ﻋِﻨﺪَ رَﺑﱢﻲ ﻻَ ﻳُﺠَﻠﱢﻴﻬَﺎ ﻟِﻮَﻗْﺘِﻬَﺎ إِﻻﱠﻫُﻮَ«

اﻻﻋﺮاف آﯾﻪ  ۱۸۷از ﺗﻮ درﺑﺎره ﺳﺎﻋﺖ و زﻣﺎن ﻗﯿﺎﻣﺖ »ﺻﻐﺮی وﮐﱪی« ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪﮐﻪ ﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﺑﮕﻮ ﻋﻠﻢ آن

ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺮوردﮔﺎرم وﻗﺘﺶ را ﺑﺮﮐﺴﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺠﺰ اوﮐﺴﯽ آﻧﺮا ﻧﻤﯽداﻧﺪ آن وﻗﺖ ﺑﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و
ﻞ
زﻣﲔ ﺳﻨﮕﲔ و دﺷﻮار اﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﮕﺮ ﻧﺎﮔﺎه ...و در آﯾﻪ ﺑﻌﺪی ﮔﻮﯾﺪ» :ﻳَﺴْﺎَٔﻟُﻮﻧَﻚَ ﻛَﺎَٔﻧﱠﻚَ ﺣَﻔِﻲﱞ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﻗُ ْ
ﻜﻦﱠ َٔاﻛْﺜَﺮَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻻَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮنَ« ﯾﻌﻨﯽ از ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻮ از راه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪان داﻧﺎﺋﯽ
إِﻧﱠﻤَﺎ ﻋِﻠْﻤُﻬَﺎ ﻋِﻨﺪَ اﻟﻠّﻪِ وَﻟَ ِ
ﺑﮕﻮ ﻋﻠﻢ آن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﻧﺰد ﺧﺪا و ﻟﯿﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.

ﺣﺎل ﮐﻪ وﻗﺖ ﭼﻪ وارد ﺑﺪل ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺻﻐﺮی و ﯾﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﱪی ،زﻣﺎﻧﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺳﺎﻟﮏ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺮ ذﮐﺮ و ﻓﮑﺮ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻟﺤﻈﻪای ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻟﺤﻈﻪای آﯾﺪﮐﻪ وﻗﺖ ﻓﺮا رﺳﺪ و او در ﺧﻮاب
ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻨﺪ آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ

ﯾﮏ دم زدﻧﯽ ﻏﺎﻓﻞ از آن ﺷﺎه ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ

ﻋﺰّاﻟﺪﯾّﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ درﺑﺎره وﻗﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻟﻔﻆ وﻗﺖ را ﺑﺮ ﺳﻪ اﻃﻼق ﮐﻨﻨﺪ :ﮔﺎﻫﯽ وﻗﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺮادش
وﺿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻀﯽ ﯾﺎ ﺑﺴﻄﯽ ﯾﺎ ﺣﺰﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺮوری و ﺻﺎﺣﺐ آن وﻗﺖ از ﻏﺎﯾﺖ ﻏﻠﺒﻪ
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ﺣﺎل و اﺑﺘﻼ از آن ادراک ﺣﺎﱃ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺮد ...و ﻣﻌﻨﯽ وﻗﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﺎﻟﮏ را و ﻫﻢ ﻏﲑ
ﺳﺎﻟﮏ را ﻣﺘﻨﺎول ﺑﺎﺷﺪ .وﮔﺎﻫﯽ اﻃﻼق ﻟﻔﻆ وﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮادﺷﺎن ﻫﺮ ﺣﺎﱃ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﻫﺠﻮم و ﻣﻔﺎﺟﺎت از

ﻏﯿﺐ روی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻐﻠﺒﻪ ﺗﺼﺮف ،ﺳﺎﻟﮏ را از ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و ﻣﻨﻘﺎد و ﻣﺴﺘﺴﻠﻢ ﺣﮑﻢ ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﺪ و اﯾﻦ وﻗﺖ

ﺧﺎﺻﻪ ﺳﺎﻟﮑﺎن اﺳﺖ .از اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻟﻮﻗﺖ ﺳﯿﻒ...ﮐﻪ وﻗﺖ اﻣﻀﺎء و اﺟﺮای ﻣﺮاد ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮادات

و اﺣﻮال ﻏﺎﻟﺐ آﯾﺪ و آﻧﺮا ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﮑﻢ ﺧﻮد ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ».«۳۲

وﱃ ﺷﯿﺦ اﺣﺪ ﻏﺰاﱃ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺳﻮاﻧﺢ ﺣﺎﻻت ﻋﺸﻖ را در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻌﺒﲑﮐﺮده و در ﻓﺼﻞ  ۱۹واﺻﻼن

را ﺧﺪاوﻧﺪان وﻗﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻤﺮار و دوام دارد »در ﻓﺼﻞ  ۳و  ۱۳ﺷﺮح داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ« .رﺳﻮل

ﺧﺪا ﷺ در ﻫﻤﲔ راﺑﻄﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﱃ ﻣﻊ اﻟﻠّﻪ ﻻ ﯾَﺴَﻌﻨﯽ ﻓﯿﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻘﺮب و ﻻ ﻧﺒﯽ ﻣﺮﺳﻞ« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن

ﭘﯿﺎﻣﱪ در ﻣﻘﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ اﺳﺖ ﺟﱪﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن ﮔﻨﺠﺪ وﱃ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯿﺖ رﺳﺪ ﺟﱪﺋﯿﻞ در آن ﻣﻘﺎم
ﻧﮕﻨﺠﺪ».«۳۳

ﻧَﻔَﺲ :ﺑﻤﻌﻨﯽ دم و در اﺻﻄﻼح ﺻﻮﻓﯿﻪ دوام ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﻮاﺗﺮ و ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻣﺪاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ﻧﻔﺲ و
وﻗﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺣﺎﱃ اﺳﺖ ﮔﺬرا و ﻧﻔﺲ ﺣﺎﱃ اﺳﺖ داﺋﻢ«۳۴» .

ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺎ ﻣﻌﻄﺮﮐﻨﻢ از ﻟﻄﻒ ﺗﺴﯿﻢ ﺗﻮ ﻣﺸﺎم
ﺗﺎ ﭼﻮ ﻣﺠﻤﺮ ﻧﻔﺴﯽ داﻣﻦ ﺟﺎﻧﺎن ﮔﲑم

ﺷﻤّﻪای از ﻧﻔﺨﺎت ﻧﻔﺲ ﯾﺎر ﺑﯿﺎر
*******

دل ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﻨﻬﺎدم زﭘﯽ ﺧﻮش ﻧﻔﺴﯽ

رﮐﺎﺑﺪار ﺧﺎدﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺐ را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن ﯾﺎ ﻣﺨﺪوم ﺧﻮد ﺑﮕﲑد ﺗﺎ او ﺳﻮار ﻧﻔﺲ رﮐﺎﺑﺪار اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﲔ
اﻟﻘﻀﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ ﯾﺎدآور ﺷﺪه »اﮔﺮ رﮐﺎﺑﺪار در اول آﻧﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻤﯿﺪان ﺑﻮد ﺑﺮ آن ﻣﺮﮐﺐ ﺳﻮار ﺷﻮد در ﻣﺬﻫﺐ

ﺟﻬﺎﻧﺪاری رواﺳﺖ .ﻣﻌﺸﻮق ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ و روح ﻣﺮﮐﺐ و ﻋﺸﻖ رﮐﺎﺑﺪار .اﮔﺮ رﮐﺎﺑﺪار ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ روح ﺳﻮار
ﺷﻮد و ﺑﺴﻮی ﻣﯿﺪان ﻣﺮاد ﻣﻌﺸﻮق ﺗﺎزد ﺗﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن ﮔﻮی ﻫﻮا ﺑﺠﺎﯾﮕﺎه رﺿﺎ رﺳﺎﻧﺪ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ از ﺑﯿﺎن

ﻋﺒﺎرات ﻣﺬﮐﻮرﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﺷﺎره ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺑﺎﻗﺘﻀﺎی ذات و ﺑﺤﺴﺐ وﻗﺖ و آن ارادت
ﻣﺨﺼﻮص ،ذات ﻣﻄﻠﻖ ﺑﮑﺪام ﻣﻈﻬﺮ و ﺑﮑﺪام ﺻﻔﺖ ﭘﯿﺪا ﮔﺮدد وﱃ ﺑﻬﺮ ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد او را رﻋﺎﯾﺘﯽ ﺑﻮد

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رﮐﺎﺑﺪاری ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎو ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﻮار ﺷﻮد ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ او ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﺪه وﱃ
زﯾﺎدﺗﯽ ﻧﺪارد .ﭼﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ«.

ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺴﲔ ﻧﺎﮔﻮری ﺑﺮ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﻮﺷﺘﻪ اوﻻً دﺳﺖ ﮐﺸﺖ آورده »ﻧﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﺐ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺮح
دادﯾﻢ« و در ﺷﺮح ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﻮاﻧﺢ آﻗﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﻧﺤﻮ اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎً در ﺷﺮح ﻧﺎﮔﻮری آﻣﺪه

اﺳﺖ» :اﻗﺘﻀﺎی ذات ﻣﻄﻠﻖ ﺑﮑﺪام ﻣﻈﻬﺮ و ﺑﮑﺪام ﺻﻔﺖ ﭘﯿﺪا ﮔﺮدد .ﭼﻮن ﺣﺼﺮ آن ارادت ﻣﺨﺼﻮص ذات ﻣﻄﻠﻖ

ﺑﮑﺪام ﻣﻈﻬﺮ و ﺑﮑﺪام ﺻﻔﺖ ﭘﯿﺪا ﮔﺮدد .ﭼﻮن ﺣﺼﺮ آن ﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺮد و ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ آن اﻃﻼع ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ
»و آن ﻧﻔﺲ رﮐﺎﺑﺪاری« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺮ ﺻﻔﺖ ﻣﻘﯿﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،ﻫﻢ از آن ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺼﻔﺖ آن ﺣﺼﺎر ،ﺑﻠﻪ ﺗﻘﯿﯿﺪ او را

ﻋﺎرﯾﺘﯽ ﺑﻮد ﺟﺰ ﺑﺼﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻠﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ »رﮐﺎﺑﺪار« اﻣﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﻇﻬﻮر »زﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد« ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻣﻈﻬﺮ اوﺳﺖ ...ﮔﺎه ﻣﻮﻟﲐ وﮔﺎه ﻏﻼم اﺳﺖ ،ﮔﺎه اﺳﺐ وﮔﺎه زﯾﻦ ...ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ :ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺎﺷﺪ

و ذات ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ رﮐﺎﺑﺪار ...ﭘﺲ ﻫﺮ ﺗﻘﯿﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﺗﻤﺜﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮض ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮد وﺿﯿﻊ و ﺷﺮﯾﻒ ،ﺣﺴﻦ و

ﻗﺒﯿﺢ ،ﺻﻐﲑ و ﮐﺒﲑ ،ﻫﻢ در ﻣﻌﻨﯽ ﻇﻬﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻮّاء ﺑﻮد «۳۶» «...در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار رﮐﺎﺑﺪار را در ﺗﻤﺜﯿﻞ زﯾﺮ
آورده:

٣٣

ﻣﺮﮐﺒﯽ را ﮐﻪ داغ ﺷﻪ دارد

ﮔﺮ

ﺑﯿﻨﯽ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺷﺎه

ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺼﯽ ﺑﺪو ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ راه

ﺑﻮد

ﺑﻮد

ﺷﺎه ﻋﺸﻖ ار ﭼﻪ در اﻟﺴﺖ آﺑﺎد

ﺗﺎ

ز

آﻓﺎت

در

ﭘﻨﺎه

رﮐﺎﺑﯽ

ران

ﺑﺰﯾﺮ

دارد

روح را داغ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻬﺎد
ﻣﺮﮐﺐ

ﺧﺎص

ﭘﺎدﺷﺎه

ﻫﻢ ﺷﻮد ﺑﻬﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺳﲑ

در ﻣﺒﺎدی اﺳﲑ راﯾﺾ ﻏﲑ

ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﺮط اﺑﺘﺪا ﺑﺎﺷﺪ

اﺛﺮ از ﻋﲔ ﮐﯽ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ »«۳۷

ﺧﺪﻣﺖ

ﺗﺎ ﭼﻮ در ﺳﲑ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻮد

ﺷﺎه را ﻣﻘﯿﻢ

ﺷﻮد

ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ » «۳از ﻓﺼﻞ :۱
ﮐﻼ ﻣﻨﺎ اﺷﺎره

ﺷﺮح :ﺷﯿﺦ ﺧﻮد در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﻔﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺷﺎرت اﺳﺖ و اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را

ﺑﺎﺷﺎره ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﲔ ﮐﻼم ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی را ﮐﻪ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻢ ذﮐﺮﮐﺮده ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﯽآورد ».«۳۸

زﯾﺮا ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﺗﻌﺒﲑ و ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﯽ

اﺻﻄﻼﺣﺎت و اﺷﺎرات و ﻟﻄﺎﯾﻒ ،درﯾﺎ را در ﺳﺒﻮﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺖ  ۴از ﻓﺼﻞ  ۱ﺳﻮاﻧﺢ:

ﮔﺎه ﺧﺰﻓﯽ ﯾﺎ ﺧﺮزی ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻮ آﻣﻮز دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎد ﺷﻮد ،ﮔﺎه ﺑﺘﻌﺒﯿﻪ ،د ّر ﺛﻤﲔ و ﻟﺆﻟﺆ ﻻﻻ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎس
او دﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ زﻫﺮه ﻧﺪارد دﺳﺖِ ﻣﻌﺮﻓﺖِ اﺳﺘﺎدﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺮﻣﺎﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﱳ ﭼﻪ رﺳﺪ.

ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﺎت:
ﺧﺰف :ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮔﻠﯽ ﮐﻪ در آﺗﺶ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ »ﻧﺎﻇﻢ اﻻﻃﺒّﺎء« ﺳﻔﺎل »ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻻرب«

ﺧﺮز :ﻣﻬﺮه »ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻫﺨﺪا« آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺦ ﮐﺸﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺮه داﻧﻪ ﺷﯿﺸﻪای ،ﮔﻠﯽ و ﺻﺪف »ﻣﻌﲔ«
ﺗﻌﺒﯿﻪ :آراﺳﱳ ،ﺳﺎﺧﱳ ،آﻣﺎده ﮐﺮدن »ﻣﻌﲔ«
د ّر ﺛﻤﲔ :ﮔﻮﻫﺮﮔﺮان ﺑﻬﺎ ،ﻣﺮوارﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ »ﻣﻌﲔ«
ﻟﺆﻟﺆ ﻻﻻ :ﻣﺮوارﯾﺪ آﺑﺪار و درﺧﺸﺎن »ﻣﻌﲔ«

ﺑﺮﻣﺎﺳﺪ :از ﺑﺮ ﻣﺎﺳﯿﺪن ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن و ﺳﻮدن ﻋﻀﻮی ﺑﺮ ﻋﻀﻮی دﯾﮕﺮ »ﻣﻌﲔ«
ﺳﻔﱳ :ﺳﻮراخ ﮐﺮدن »ﻣﻌﲔ«
ﺷﺮح:

ﮔﺎه ﺳﻔﺎﱃ ﯾﺎ ﻣﻬﺮهای ﺑﺪﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮد ﻧﻮآﻣﻮزی ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ دادن و ﺗﺮاش دادن و آراﺳﱳ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدن و
ﺳﻮراخ ﮐﺮدن را ﺑﺎ آن ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎد ﺑﮕﲑد .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﮔﻮﻫﺮﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان و ﺧﻮد

ﺟﺮأت ﻟﻤﺲ آن را ﻧﺪارد ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮاش و ﭘﺮداﺧﺖ و آراﯾﺶ و ﭘﲑاﯾﺶ و ﺳﻔﱳ آن ،ﺑﺪﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮدی ﺳﺮﭙه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﺮا ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ آن ﻫﻤﺎن ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﺎل و ﻣﻬﺮه .ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ ﻫﻤﺎن دادن ﻟﻄﯿﻔﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﻦ ﻋﺸﻖ ﺟﺮأت دﺳﺖ زدن ﺑﺂﻧﺮا ﻧﺪارﻧﺪ وﱃ ﺑﺎﻧﺴﺎن ﻧﺎدان داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺎدان ﻓ ّ

ﻣﻮﻟﻮی در ﻣﺜﻨﻮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺧﺎرﯾﺪن روﺳﺘﺎﺋﯽ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﲑ را ﺑﻈﻦّ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎو اﺳﺖ« آورده ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
زﻫﺮهاش ﺑﺪرﯾﺪی و دﻟﺨﻮن ﺷﺪی

ﮔﻔﺖ ﺷﲑ ار روﺷﻨﯽ اﻓﺰون ﺑﺪی

ﮐﻮ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﮔﺎو ﻣﯽﭘﻨﺪاردم

اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﮔﺴﺘﺎخ از آن ﻣﯿﺨﺎردم

٣٤

ﺣﻖ ﻫﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ای ﻣﻐﺮور ﮐﻮر

ﻧﯽ زﻧﺎﻣﻢ ﭘﺎره ﭘﺎره ﮔﺸﺖ ﻃﻮر

ﻟﻠﺠﺒﻞ

ﻻ ﻧﺼﺪع ﺛﻢ اﻧﻘﻄﻊ ﺛﻢ ارﺗﺤﻞ»«۳۹

ﮐﻪ

اﻧﺰﻟﻨﺎ

ﻟﻮ

ﮐﺘﺎﺑﺎً

و در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﯾﻪ  ۲۱ﺳﻮره ﺣﺸﺮﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺑﯿﺖ اﺧﲑ اﺑﯿﺎت ﻓﻮق اﺳﺖ در آﯾﻪ  ۱۷ﺳﻮره اﺣﺰاب ﻫﻢ ﮐﻪ
ﺑﻨﺎم آﯾﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إِﻧﱠﺎ ﻋَﺮَﺿْﻨَﺎ اﻟْﺎَٔﻣَﺎﻧَﺔَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَاﻟْﺎَٔرْضِ وَاﻟْﺠِﺒَﺎلِ ﻓَﺎَٔﺑَﻴْﻦَ أَن

ﻳَﺤْﻤِﻠْﻨَﻬَﺎ وَأَﺷْﻔَﻘْﻦَ ﻣِﻨْﻬَﺎ وَﺣَﻤَﻠَﻬَﺎ اﻟْﺎِٕﻧﺴَﺎنُ إِﻧﱠﻪُ ﻛَﺎنَ ﻇَﻠُﻮﻣًﺎ ﺟَﻬُﻮﻟًﺎ« ﻣﺎ اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ و ﮐﻮﻫﻬﺎ

ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﭘﺲ آﻧﻬﺎ از ﺑﺮداﺷﱳ ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺗﺮس ﺷﮑﺎف ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و اﻧﺴﺎن آﻧﺮا ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ
ﺳﺘﻤﮑﺎر و ﻧﺎدان ﺑﻮد...

در ﺗﻔﺎﺳﲑ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﺣﮑﻤﯽ و ﻧﻘﻠﯽ وﺟﻮه ﺑﺴﯿﺎر درﺑﺎره اﻣﺎﻧﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .وﱃ وﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﺴﯿﺎر از آن

ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺒﮥ ﻋﺸﻖ و وﻻﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﻮن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ای ﺑﺎر ﭼﻘﺪر ﺳﻨﮕﲔ و ﻣﺸﮕﻞ اﺳﺖ آﻧﺮا

ﺑﺮداﺷﺖ» .اﻟﺒﺘﻪ ﻇﻠﻮم و ﺟﻬﻮل ﺑﻤﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ« » .«۴۰ﺣﺎﻓﻆ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎب اﺷﺎرﺗﯽ
دارد:
ﻗﺮﻋﻪ ﻓﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﻪ زدﻧﺪ

آﺳﻤﺎن ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺸﯿﺪ

ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﻮدک ﻧﺎدان ﯾﺎ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن دﯾﻮاﻧﻪ ،ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﻋﺸﻖ را ﺑﯽ آﻧﮑﻪ از ﻣﺸﮕﻼت و ﺧﻄﺮات آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎز ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﻪ ﻋﺸﻖ آﺳﺎن ﻧﻤﻮد اول وﱃ اﻓﺘﺎد ﻣﺸﮕﻠﻬﺎ.

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ از ﺧﺰف وﮔﻮﻫﺮ ،اﺧﺘﻼف ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﻖ در ﮐﺸﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه درﺑﺎره دادن ﮔﻮﻫﺮ ﺑﻪ
ﺷﺎﮔﺮد ﺟﻬﺖ آراﺳﱳ ﺷﺮﺣﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»آن در ﺛﻤﲔ را ﮐﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﻼده ﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺳﻔﱳ ﺑﺠﻮﻫﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﺎد دﻫﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎد در ﺻﻨﻌﺖ

ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻠﱰ ﺧﻮف وی در آن ﺳﻔﱳ ﺑﯿﺸﱰ ،اﯾﻨﺠﺎ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﻞ وی آﯾﺪ ،ﺣﯿﻠﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﺷﻐﻞ دل
ﻓﺎرغ ﮐﻨﺪ«» «۴۱در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت آﻣﺪه:
اﯾﻦ ﻧﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن
ﮔﺮ
دُر

ﺑﻨﺰدﯾﮏ

ﻣﯿﺎن

ﮔﻬﺮﯾﺮا

ﺧﺰف
ﮐﻪ

ﻧﻮ آﻣﻮزی

اوﺳﺘﺎد

ﺳﻔﱳ دُر ﻫﻮس ﮐﻨﺪ روزی

ﺟﺰ

آﯾﺪ

ﻧﻬﺪ ﮔﻬﮕﺎه

ﻧﯿﮏ

ﺑﺴﭙﺎرد
دﺳﺖ

ﺑﻬﺮاﺳﺪ

ﺧﺰف

ﺳﻔﱳ

ﺑﺪﺳﺖ
اﺳﺘﺎد

او

او

ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﺪ
ﻧﺎﮔﺎه

ﺑﱪﻣﺎﺳﺪ

ﭘﺲ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﮔﻮﻫﺮ ﻋﺸﻖ را ﺑﺂن ﻧﻤﯽدﻫﺪﮐﻪ در ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و وﺳﺎﺋﻞ ﺟﻼل ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺂن ﻣﯽدﻫﺪ

ﮐﻪ ﻧﯿﺎز و اﻓﺘﻘﺎر دارد و ،و ﻓﻘﲑ آﻧﺮا ﻋﻄﯿّﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﻮدم و اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺰﮐﺎﺗﻢ
دادﻧﺪ« و وﺟﻮد او ﻫﻤﻪ رﺟﺎء اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮف ،ﭼﻪ از ﻣﺸﮕﻼت و ﺑﯿﻢ و ﺧﻄﺮات آن آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﺴﻤﺖ  ۵از ﻓﺼﻞ  ۱ﺳﻮاﻧﺢ:

ﭼﻮن ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن وﻗﺖ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻧﲑﻧﮓ ﺑﺮ ﺻﺤﯿﻔﻪ زﻧﺪ ،ﭘﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺒﻮد ﮐﻪ روش ﺑﺮ آب اﺳﺖ ﻻﺑﻞ ﺑﺮ ﻫﻮا ﮐﻪ
اﻧﻔﺎس ﺧﻮد ﻫﻮاﺳﺖ.
ﺷﺮح :ﺷﯿﺦ ،وﻗﺖ را ﺑﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده »ﭼﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺗﺎﺑﻊ وﻗﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ او ﺿﺎع و اﺣﻮال

ﻣﺘﻐﲑ و ﻣﻠﻮّن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ اﺻﻄﻼح ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺻﻔﺖ درﺑﺎره ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص و ﯾﺎ در ﻣﻮرد روزﮔﺎر ﺑﮑﺎر

ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد«و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎرهای زﯾﺒﺎ وﻗﺖ را ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﲑﻧﮕﻬﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻧﺮا ﻧﻘﺸﯽ
ﺑﺮ ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻧﻔﺎس »ﺟﻤﻊ ﻧَﻔَﺲ« ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎه ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺒﻮد آن ﺣﺎل داﺋﻢ ،ﺧﻮد
ﭘﯽاش ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺎﯾﻪ آن ﺑﺮ آب اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﯾﻪ آن ﺑﺮ ﻫﻮاﺳﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻫﻮاﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ آب در

٣٥

اﺻﻄﻼح اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﯿﺾ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻫﻮی ﻣﯿﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻃﺒﻊ اﺳﺖ ،وﱃ ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﯿﺦ ﻧﻪ آب ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻧﻪ ﻫﻮا در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﻞ و ﺗﺸﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ آب و ﻫﻮا ﻫﺮ دو
ﻣﺘﻄﻼﻃﻢ ﺑﻮده وﺿﻊ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .و ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﻔﺎس ،ﻇﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ اﻟﺮّﺣﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ذات ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ در ﻓﻬﻢ ﻧﮕﻨﺠﺪ و در وﻫﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ
ﻣﯿﻞ اوﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﮐﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﺎﻟﻢ از اوﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻇﻬﻮر ﻣﯿﻞ و ﻫﻮای او ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ

ﻧﻨﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺟﺰ ﺧﻮد او .ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﮐﻼم ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺎﮔﻮری ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﭼﻮن ﻇﻬﻮر ﻣﺘﺠﻠّﯿﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮاﻫﺪ آﻧﺮا
ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺒﻮد ،ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺠﻠﯽ ﺟﺰ ارادت ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﻧﻤﻮدار از ﭘﯿﺶ ﻧﺒﻮده ﭼﻮن ﻧﻘﺶ ،و ﭘﺎ ﺑﺮ
ﻫﻮا« »«۴۲
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ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ  ۱ﺳﻮاﻧﺢ
۱ـ ﺣﺎﺷﯿﻪ آﯾﻪ  ۵۹ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ اﻻﯾﺎت ﭼﺎپ ﻋﻠﻤﯽ.

۲ـ ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۳ص  ۱۴۷و .۱۵۵

۳ـ ﻣﻌﺠﻢ اﻻﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﻟﺤﮑﯿﻢ ج  ۱ص .۲۳۲ – ۲۳۱

۴ـ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ص  ۵۵۱ﺗﺎ .۵۵۶
۵ـ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ص  ۵۶۰ﺗﺎ .۵۶۱
۶ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص .۳۹۸

۷ـ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﮔﻮری ص  ۱و .۲

۸ـ ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار و ﻋﺪه اﻻﺑﺮار ج  ۱ص  ۵۰۷و .۵۰۸

۹ـ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﮔﻮری ص .۲

۱۰ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺎده ﻋﻠﻮم اﺳﻔﺎر ج  ۱ص  ۵۲۷و ﺷﺮح ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ص  ۷۸ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
۱۱ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ص .۴۲۵

۱۲ـ ﺷﺮح ﺷﻄﺤﯿﺎت ص .۲۱

۱۳ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ص  ۴۸۷و .۴۸۸
۱۴ـ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار و ﺷﺮح ﮔﻠﺸﻦ راز و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ص  ۲۷۹ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

۱۵ـ ﺑﻪ ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻮﻟﻮی و دﯾﻮان ﮐﺒﲑ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ وﮐﺸﺎف ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
۱۶ـ ارﺷﺎد اﻟﻘﻠﻮب دﯾﻠﻤﯽ – ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻔﲑ ج  ۲ص .۱۶
۱۷ـ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﻓﯿﺾ ص  ۷۰ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

۱۸ـ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﻓﯿﺾ ص .۷۰

۱۹ـ ﻣﺄﺧﺬ در ﺑﺨﺶ اول ذﮐﺮ ﺷﺪه.
۲۰ـ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ج  ۸ص  – ۱۲۷ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﻓﯿﺾ ص  – ۱۲۷ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ج  ۲ص  ۲۴۴و  ۲۵۲و .۲۳۴
۲۱ـ ﻟﻮاﯾﺢ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ص .۱

۲۲ـ ﺷﺮح ﻧﺎﮔﻮری ص  ۲۷ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ.
۲۳ـ ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ص .۶

۲۴ـ ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ص .۳

۲۵ـ ﻟﻮاﯾﺢ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ص  ۲و .۳
۲۶ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ.

۲۷ـ اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ – ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻘﺎﯾﺪ – ﻓﺼﻞ  ۳رﮐﻦ  -۳اﺻﻞ .۲
 -۲۸ﺳﻠﻄﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﻔﺤﻪ .۱۸۲

۲۹ـ ﻣﺄﺧﻮذ ازﮐﺘﺎب اﻟﺘﺠﺮﯾﺪ ﻓﺼﻞ .۳۴
۳۰ـ ﺷﺮح ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ.

۳۱ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص .۴۸۰
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۳۲ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص  ۱۳۸ﺗﺎ .۱۴۰
۳۳ـ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺣﺪﯾﻘﻪ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ص  ۴۵۷و  ۴۵۸وﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۱ص  ۲۶۹و ج  ۲ص  ۳۲۸و ج  ۳ص .۱۸۷

۳۴ـ ﻣﺄﺧﻮذ از ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص .۱۴۱

۳۵ـ ﻟﻮاﯾﺢ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ص .۷

۳۶ـ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﮔﻮری ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ.
۳۷ـ ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ص .۸

۳۸ـ زﺑﺪه اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ص .۶۹

ﻦ
۳۹ـ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ  ۲۱ﺳﻮره ﺣﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻟَﻮْ أَﻧﺰَﻟْﻨَﺎ ﻫَﺬَا اﻟْﻘُﺮْآنَ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﺒَﻞٍ ﻟﱠﺮَأَﻳْﺘَﻪُ ﺧَﺎﺷِﻌًﺎ ﻣﱡﺘَﺼَﺪﱢﻋًﺎ ﻣﱢ ْ

ﺧَﺸْﻴَﺔِ اﻟﻠﱠﻪِ وَﺗِﻠْﻚَ اﻟْﺎَٔﻣْﺜَﺎلُ ﻧَﻀْﺮِﺑُﻬَﺎ ﻟِﻠﻨﱠﺎسِ ﻟَﻌَﻠﱠﻬُﻢْ ﻳَﺘَﻔَﻜﱠﺮُونَ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻗﺮآن را ﺑﺮﻛﻮﻫﻰ ﻓﺮوﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﻳﻘﻴﻨﺎ آن را
از ﺑﻴﻢ ﺧﺪا ﻓﺮوﺗﻦ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﻰدﻳﺪى و اﻳﻦ ﻣﺜﻠﻬﺎ را ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﻣﻰزﻧﻴﻢ ﺷﺎﯾﺪ آﻧﺎن ﺗﻔﮑﺮﮐﻨﻨﺪ

۴۰ـ ﺑﺮای ﺗﻔﺴﲑ اﻣﺎﻧﺖ و ﻇﻠﻮم و ﺟﻬﻮل و آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻨﻬﺎ وﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﯿﺎن اﻟﺴﻌﺎده وﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﺗﻔﺴﲑ
آﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر » – ۷۲ﺳﻮره اﺣﺰاب« وﮐﺘﺎب ﺻﺎﻟﺤﯿّﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
۴۱ـ ﻟﻮاﯾﺢ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ص .۹

۴۲ـ ﺷﺮح ﻧﺎﮔﻮری ﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ آﻗﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ ازﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﮏ.
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ﻓﺼﻞ ۲
ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﱃ ﯾﺎﺑﺪ و آﯾﻨﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻮرت ﭘﯿﺪا ﮔﺮدد در ﻫﻮای ﺻﻔﺎی روح .ﮐﻤﺎﻟﺶ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ

دﯾﺪهٔ اﺷﺮاف روح ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺧﻮ را ﺑﯿﻨﺪ ،ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺶ ﯾﺎ ﺻﻔﺘﺶ ﺑﺎ آن ﺑﯿﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ وﻗﺖ
ﺑﮕﺮدد .ﺣﺠﺎب ﻧﻈﺮ او آﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﺪه اﺷﺮاف او را ﻓﺮو ﮔﲑد ،ﺗﺎ ﺑﺠﺎی او ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺑﺠﺎی ﺧﻮد او را
ﺑﯿﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ:

از ﺑﺲ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﯾﺪه ﺧﯿﺎﻟﺖ دارم

ﺑﯿﺖ
در ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﮕﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﻮﯾﯽ ﭘﻨﺪارم

زﯾﺮا ﮐﻪ راﻫﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﺸﻖ ﮔﺬر ﻧﮑﻨﺪ – ﮐﻪ ﮐﻠﯽ او را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ – ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ

رﺳﯿﺪ .و ﺟﻼﻟﺖ ﻋﺸﻖ دﯾﺪه را ﮔﺬر ﻧﺪﻫﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮد در ﻋﺸﻖ ﻏﲑت اﻏﯿﺎر ﺑﻮد ﻧﻪ ﻏﲑت ﺧﻮد.
ﺑﯿﺖ
ﺧﯿﺎل

ﺗﺮک

ﻣﻦ

ﻫﺮ

ﺷﺐ

ﺻﻔﺎت

ﻫﻢ از اوﺻﺎف ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ

اﻧﺎ ﻣﻦ اﻫﻮی و ﻣﻦ اﻫﻮی اﻧﺎ
ﻓﺎذا

اﺑﺼﺮﺗﻨﯽ

ذات

ﻫﺰاران

ﺷﻌﺮ

اﺑﺼﺮﺗﻪ

ﻧﺤﻦ
و

ﻣﻦ

دﯾﺪهﺑﺎن

روﺣﺎن
اذا

ﺣﻠﻠﻨﺎ

اﺑﺼﺮﺗﻪ

ﮔﺮدد

ﮔﺮدد
ﺑﺪﻧﺎ

اﺑﺼﺮﺗﻨﺎ

اﺷﺎرت ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد ،و ﻟﯿﮑﻦ دور اﻓﺘﺎد در دوم ﻣﺼﺮاع ﮐﻪ » :ﻧﺤﻦ روﺣﺎن ﺣﻠﻠﻨﺎ ﺑﺪﻧﺎ« ﻗﺪم از ﯾﮑﯽ در
دوﺋﯽ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .اول ﻣﺼﺮاع ﻗﺮﯾﺐﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ» :اﻧﺎ ﻣﻦ اﻫﻮی و ﻣﻦ اﻫﻮی اﻧﺎ« اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ درﺳﺖ
آﯾﺪﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺑﯿﺖ
ﮔﻔﱳ ﺻﻨﻤﺎ ﻣﮕﺮ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺎن ﻣﻨﯽ
اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدم ﮔﺮ ﺗﻮ زﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدی

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻫﻤﯽ ﻧﮕﻪ ﮐﻨﻢ ﺟﺎن ﻣﻨﯽ
ﺑﯿﺖ

ای ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن ﺗﻮﮐﻔﺮ اﯾﻤﺎن ﻣﻨﯽ

ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﻔﱳ» :ﺑﯽﺟﺎن ﮔﺮدم ﮔﺮ ﺗﻮ زﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدی« ﻟﯿﮑﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻮد در ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﱳ
ﻣﺎﻧﺪ .ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻋﺎﺷﻘﺎن دﯾﮕﺮ اﺳﺖ وﮔﻔﺘﺎر ﺷﺎﻋﺮان دﯾﮕﺮ .ﺣ ّﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺶ از ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻣﱳ ﺳﻮاﻧﺢ از ﻓﺼﻞ :۲
ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﱃ ﯾﺎﺑﺪ و آﯾﻨﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻮرت ﭘﯿﺪا ﮔﺮدد در ﻫﻮای ﺻﻔﺎی روح .ﮐﻤﺎﻟﺶ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ دﯾﺪ ٔه
اﺷﺮاف روح ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺧﻮ را ﺑﯿﻨﺪ ،ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺶ ﯾﺎ ﺻﻔﺘﺶ ﺑﺎ آن ﺑﯿﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺑﮕﺮدد .ﺣﺠﺎب

ﻧﻈﺮ او آﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﺪه اﺷﺮاف او را ﻓﺮو ﮔﲑد ،ﺗﺎ ﺑﺠﺎی او ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺑﺠﺎی ﺧﻮد او را ﺑﯿﻨﺪ.
٣٩

ﺷﺮح:
»ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﱃ« ﺧﺎﱃ ﺑﻮدن دل اﺳﺖ از اﻏﯿﺎر و ﻣﺎﺳﻮی اﻟﻠّﻪ و از وﻫﻢ وﺟﻮد و ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه ﺑﻮدن آن
از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ.

دﯾﻮ ﭼﻮ ﺑﲑون رود ﻓﺮﺷﺘﻪ درآﯾﺪ

ﺧﻠﻮت دل ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺎی ﺻﺤﺒﺖ اﻏﯿﺎر

و از اﯾﲊو ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺠﻠﯿﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻪ اﺳﺖ .درﺑﺎرهٔ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﺨﻠّﯽ ﻗﺸﲑی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺨﻠّﯽ ﻋﺒﺎرت از ﺳﻘﻮط
ﮐﻞ ﺑﺤﻖ« .ﻧﻈﲑﻫﻤﲔ ﺑﯿﺎن در ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء
اراده و اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺒﺪ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎم اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻮ ّ

آﻣﺪه اﺳﺖ».«۱

»آﯾﻨﻪ ﺻﺎﻓﯽ« دل اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﻧﺴﺎن از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﻈﻬﺮ ذات و ﺻﻔﺎت و اﺳﻤﺎء اﻟﻬﯽ اﺳﺖ آﯾﻨﻪ اﺳﺖ
و اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻮن آﯾﻨﻪاش ﻣﺼﻔّﺎ ﺑﻪ ﻧﻮر وﺣﺪت و ﭘﺎک از ﻣﺎ ﺳﻮی اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ آﯾﻨﻪ ﺻﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﻮدار وﺟﻮد
اﺣﺪﯾّﺖ و ﻻﻫﻮت اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﮐﻪ آﯾﻨﻪ دﻟﺶ ﺻﺎﻓﯽﺗﺮ اﺳﺖ ﻋﺸﻖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ او ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮ رخ او ﻧﻈﺮ از آﯾﻨﻪ ﭘﺎک اﻧﺪاز

ﭼﺸﻢ آﻟﻮده ﻧﻈﺮ از رخ ﺟﺎﻧﺎن دور اﺳﺖ

و ﺑﺎز در ﻣﻮرد آﯾﻨﻪ ﺻﺎﻓﯽ دل ﮐﻪ ﻣﯽ ﻋﺸﻖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺧﺎﻟﺺ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺗﺎ ﺑﻨﮕﺮی ﺻﻔﺎی ﻣﯽ ﻟﻌﻞ ﻓﺎم را

ﺻﻮﻓﯽ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ آﯾﻨﻪ ﺻﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺟﺎم را

ﮐﺎﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺴﺖ زاﻫﺪ ﻋﺎﱃ ﻣﻘﺎم را

راز درون ﭘﺮده ز رﻧﺪان ﻣﺴﺖ ﭘﺮس

ﭘﺲ آﯾﻨﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﺻﺎفﺷﺪن دل ازﮐﺪورات وﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼق در اﻃﻼق و اﺟﻤﺎل در اﺟﻤﺎل اﺳﺖ.
و اﻣﺎ »ﺻﻮرت« در اﺻﻄﻼح ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻋﻘﻞ اول و ﻧﻔﺲ ﮐﻠﯿّﻪ اﺳﺖ وﮔﻮﯾﻨﺪ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﭼﯿﺰی آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻇﺎﻫﺮ

ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﲔ ﻣﯽﮔﺮدد و اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ »ان اﻟﻠّﻪ ﺧﻠﻖ آدم ﻋﻠﯽ ﺻﻮرﺗﻪ« و ﺣﺪﯾﺚ »رأﯾﺖ رﺑﯽ ﻓﯽ
اﺣﺴﻦ ﺻﻮرة« » «۲ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﻇﻬﻮر اﻣﺮ و ﺗﻌﲔ وﺟﻮدی ﻣﻮﺟﻮد اﮐﻤﻞ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﻪ

اﺷﯿﺎء ﻧﻤﻮد و ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﲔ ﺣﻘﻨﺪﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ ﻓﺮﻣﻮد »ﻣﺎ راﯾﺖ ﺷﯿﺌﺎً و راﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﺒﻠﻪ و ﻓﯿﻪ و ﻣﻌﻪ« و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ

»داﺧﻞ اﻻﺷﯿﺎء ﻻ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎزﺟﻪ و ﺧﺎرج اﻻﺷﯿﺎء ﻻ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﯿﻪ« »«۵و در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ »ﮐﻞ ﺷﯽٔ ﻫﺎﻟﮏ
ﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﺎن و ﺑﯿﻘﯽ وﺟﻪ رﺑﮏ ذواﻟﺠﻼل و اﻻﮐﺮام« »اﻟﺮّﺣﻤﻦ  «۲۷ﭘﺲ
اﻻ وﺟﻬﻪ« »ﻗﺼﺺ آﯾﻪ » «۸۸وﮐ ّ
آﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﺷﯽٔ اﺳﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺻﺎﻟﺖ و ﺑﻘﺎ و دوا دارد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .وﺟﻪ اﻟﻬﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻠﻮه وﺟﻮدی

اوﮐﻪ ﺑﺸﮑﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎت ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﻪ و ﻣﺘﮑﺎﺛﺮه ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎن اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻮی ﺧﻮد
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و ﺷﺪﻧﻬﺎی ﻣﺘﻮاﱃ دارد ،و ﭘﺲ از ﻓﻨﺎی ﺻﻮرتﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﭼﻮن در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﺑﻨﺤﻮ اﺗﻢ و

اﮐﻤﻞ و اﺣﺴﻦ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﺪه ﻟﺬا ﻣﻈﻬﺮﯾﺖ ﺗﺎﻣّﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺖ در او ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻟﺬا اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺼﻮرت اﻟﻬﯽ ﺗﻌﺒﲑ ﺷﺪه ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﯾﺪاﻟﻠّﻪ ،ﺧﻮﻧﺶ ﺛﺎراﻟﻠّﻪ ،روﺣﺶ روح اﻟﻠّﻪ ...اﺳﺖ » «۶و ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺪا
را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﯿﺎء او را ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻈﻬﺮ ﺗﺎﻣﻪ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﻗﺎدر ﺑﺮؤﯾﺖ ذات ﻧﯿﺴﺖ.ﭼﻪ ﺑﻘﻮل ﺧﻮاﺟﻪ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری» :ﺻﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻼل و ﮐﺮاﻣﺖ و ﺑﺎ ﺳﺒﺤﺎت ﻧﻮر و ﺑﺮﻗﻬﺎی درﺧﺸﺎن اﮔﺮ ﺣﺠﺎب از آن

ﺑﺮدارد ﺳﺒﺤﺎت و روﺷﻨﺎﺋﯽ و درﺧﺸﺎﻧﯽ وی آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ ﺑﺴﻮزد و ﺑﺮﯾﺰد« » .«۷از اﯾﲊو وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت
ﻣﻮﺳﯽﷷ ﺑﺪرﮔﺎه ﺧﺪا ﻋﺮض ﮐﺮد »رَبﱢ أَرِﻧِﻲ أَﻧﻈُﺮْ إِﻟَﻴْﻚَ « ﺟﻮاب آﻣﺪ »ﻟَﻦ ﺗَﺮَاﻧِﻲ وَﻟَﻜِﻦِ اﻧﻈُﺮْ إِﻟَﻰ اﻟْﺠَﺒَﻞِ

ﻓَﺎِٕنِ اﺳْﺘَﻘَﺮﱠ ﻣَﻜَﺎﻧَﻪُ ﻓَﺴَﻮْفَ ﺗَﺮَاﻧِﻲ ﻓَﻠَﻤﱠﺎ ﺗَﺠَﻠﱠﻰ رَﺑﱡﻪُ ﻟِﻠْﺠَﺒَﻞِ ﺟَﻌَﻠَﻪُ دَﻛًّﺎ وَﺧَﺮﱠ ﻣﻮﺳَﻰ ﺻَﻌِﻘًﺎ« »آﯾﻪ  ۱۴۳ﺳﻮره
اﻋﺮاف« ﭘﺲ ﺻﻮرت ﺑﻤﻌﺎﻧﯽ ﺗﺠﻠﯿﺎت اﺳﻤﺎء اﺳﺖ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »و ﻋﻠّﻢ ﻵدم اﻻﺳﻤﺎء ﮐﻠﻬﺎ« ﻫﻤﲔ

ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﯿﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ روح در ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ و اﻋﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺑﺎ آن درﺗﻤﺎس ﺑﻮده و در ﺑﻄﻦ ﺟﺎن اﻧﺴﺎن آن

ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﻣﮑﻮّن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺼّﺎل ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﻮد ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ روح از اﻏﯿﺎر ﺧﺎﱃ و
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آﯾﻨﻪ ،ﭘﺎک و ﻣﺼﻔﺎ ﺑﻮد در آﻧﺼﻮرت ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت و ﺻﻮر ﻋﻘﻠﯿّﻪ اﺳﺖ در روح ﮐﻪ از روح اﻟﻬﯽ
ﺑﻮد ﺗﺎﺑﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﺮ روح ﻇﻬﻮر ﻣﻌﺸﻮق در وی ﭘﺪﯾﺪارﮔﺸﺖ و ﻋﺸﻖ ﻧﺰوﱃ از ﺣﻖ ﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﺼﻮرت

ﻋﺸﻖ ﺻﻌﻮدی روح ﺑﺎﺻﻠﺶ درآﻣﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ روح ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﯿﻨﺪ ﺑﺂن ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق و ﻧﺎم ﯾﺎ ﺻﻔﺘﺶ ﮐﻪ
در وی ﻣﮑﻮّن اﺳﺖ ﺗﻮﺟّﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺴﺘﻠﺰم وﻗﺖ ﺣﺎﱃ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﺠﻠﯽ و ﻓﯿﻀﺎن دارد ،و
ﭼﻮن ﻋﺸﻖ از درون ﭼﻬﺮه روج ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﺧﻮد ﯾﺎ اﺳﻤﯽ از اﺳﻤﻬﺎی او ﯾﺎ ﺻﻔﺘﯽ از

ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺸﻮق ﺣﺠﺎب او ﺷﺪه و ﺑﺨﻮد ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﺑﺠﺎی او ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺠﺎﯾﯽ ﺧﻮ او را ،و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
اﺗﺤﺎد ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق و ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.
ﻣﱳ ﺳﻮاﻧﺢ از ﻓﺼﻞ :۲

در ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﮕﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﻮﺋﯽ ﭘﻨﺪارم

از ﺑﺲ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﯾﺪه ﺧﯿﺎﻟﺖ دارم

ﺗﻮﺿﯿﺢ :در ﺳﻮاﻧﺢ ﭼﺎپ آﻗﺎی اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﻓﻘﻂ ﻣﺼﺮاع دوم آﻣﺪه و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﯿﺖ در ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﺿﻤﻦ
ﺗﻔﺴﲑ آﯾﻪ ﻓﺮﻗﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮح:

از ﺑﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎﻧﻢ ﺧﯿﺎل ﺗﺮا ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﻓﮑﺮ و ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺑﺘﻮ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪام در ﻫﺮﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺮا
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .در ﺷﺮح آن ﻗﺒﻼً ﺳﺨﻦ ﻋﻠﯽ ﷷ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪﯾﺪم ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا را ﭘﯿﺶ از آن

و ﺑﺎ آن و در آن دﯾﺪم« ﻧﺎﮔﻮری در ﺷﺮح ﻣﺼﺮاع دوم اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺠﺎی او ﺑﯿﻨﺪ و ﮔﻮﯾﺪ» :اﻧﺎ

اﻗﻮل و اﻧﺎ اﺳﻤﻊ و ﻫﻞ ﻓﯽ اﻟﺪارﯾﻦ ﻏﲑی« »و اﻧﺎ اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﯽ« »وﮔﺎه ﮔﻮﯾﺪﮐﻪ رﻓﺘﻪ و

ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﺣﺎل ﺷﺮح اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻞ آﻧﺮا از زﺑﺎن ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎ ﺷﺎﮔﺮد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ:

در اوان ﺻﻔﺎی دل و وﻗﺎر ﺗﻦ اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺧﻮد را در ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺻﻔﺘﯽ از ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺸﻮق ﯾﺎ اﺳﻤﯽ از

اﺳﺎﻣﯽ او ﯾﺎ ﺧﻮد ﺻﻮرت ﻣﯿﺎن دﯾﺪ و دﯾﺪه ﻋﺎﺷﻖ ﺣﺠﺎب ﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ در ﻋﻠﻮ او ﻫﻮﯾﺪا ﻧﮕﺮدد ،ﺷﲑ ﺟﺎن
ﺷﮑﺎر ﻋﺸﻖ را ﺑﯿﻨﺪ درﮐﻤﲔ ﻗﻬﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ و اﺷﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ در ﻧﮕﺮ ﺗﺎ او را ﺑﺠﺎی ﺧﻮد در ﺧﻮد ﺑﯿﻨﯽ ،اﮔﺮ در اﯾﻦ

ﺣﺎل ﻃﺎﻟﺐ ﺧﻮد ﺷﻮی در زﯾﺮ ﭘﻨﺠﻪ ﻣﻦ »ﻋﺸﻖ« اﻓﮑﺎر ﮔﺮدی و ﻣﺮ ﺷﮑﺴﱳ ﺳﺮآواره ﮔﺮدی ،ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﭽﺎره در
آرزوی او ﻣﯽﻣﯿﲑد ﭼﻮن او را در ﺧﻮد دﯾﺪ ازﮐﺜﺮت ﺑﻮﺣﺪت آﻣﺪ و ﺗﺼﻮر اﺗﺤﺎدﮐﺮد زﺑﺎن ﺣﺎﻟﺶ ﮔﻮﯾﺪ:

وز ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﭼﻮن زﻟﻒ ﺗﻮ ﺑﯿﺠﺎن ﺷﺪهام

در ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺑﯿﺪل و اﯾﻤﺎن ﺷﺪهام

ﺑﮕﺬﺷﺘﻪام از دو ﮐﻮن و ﺟﺎﻧﺎن ﺷﺪهام

ﻧﯽﻧﯽ ﻏﻠﻄﻢ ﮐﻨﻮن ﻣﻦ از ﻗﻮّت ﻋﺸﻖ

ﮔﻔﱳ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ »ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﯽ از ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ« و اﻧﺎاﻟﺤﻖ »از ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج« دراﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻮد .ﻋﺎﺷﻖ در

ﻂ اﻻ اﻟﻠّﻪ« »ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻏﲑ از ﺧﺪا ﻧﺪﯾﺪم« زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﯿﻨﺪ »ﻣﺎ راﯾﺖ ﺷﯿﺌﺎ ﻗ ّ
ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺮّ اوﺳﺖ و ﭼﻮن ﺳﺮّ او ،او ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻈﺮ ﺳﺮّ او ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻈﺮﮐﻨﻢ ﺗﻮﺋﯽ ﭘﻨﺪارم ».«۸

ﻣﱳ ﺳﻮاﻧﺢ از ﻓﺼﻞ :۲

زﯾﺮا ﮐﻪ راﻫﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﺸﻖ ﮔﺬر ﻧﮑﻨﺪﮐﻪ ﮐﻠﯽ او را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ – ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ
رﺳﯿﺪ .و ﺟﻼﻟﺖ ﻋﺸﻖ دﯾﺪه را ﮔﺬر ﻧﺪﻫﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮد در ﻋﺸﻖ ﻏﲑت اﻏﯿﺎر ﺑﻮد ﻧﻪ ﻏﲑت ﺧﻮد.
ﺷﺮح:

از اﯾﲊو ﻋﺎﺷﻖ در ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻌﺸﻮق را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم راﻫﺶ را ﻋﺸﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ از ﻋﺸﻖ ﮐﻪ او را
ﮐﺎﻣﻼً ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﺬر ﻧﮑﻨﺪ و از ﻣﯿﺎن آن ﻋﺒﻮر ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﱳ ﺧﻮدش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ .زﯾﺮا او را در ﻣﯿﺎن ﻋﺸﻖ
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ﺐ اﻟﺸﯽٔ ﯾﻌﻤﯽ و ﯾﺼ ّﻢ« »» «۹دوﺳﺖ داﺷﱳ ﭼﯿﺰی اﻧﺴﺎن را ﮐﻮر و ﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ« و ﺟﻼل و
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه »ﺣ ّ
ﻋﻈﻤﺖ ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪه از آن ﮔﺬر ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻊ ورود اﻏﯿﺎر اﺳﺖ و ﻏﲑ ﻋﺸﻖ را راﻫﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻊ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﺧﻮد ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻋﺸﻖ ﻏﲑ ز ﻋﺸﻖ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺤﺮﯾﻢ ﺧﻮﯾﺶ راه ﻧﻤﯽدﻫﺪ.

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ درﺑﺎره ﻏﲑت ﻋﺸﻖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﺂﺧﺮ ﺑﻘﻬﺮ درﮔﺬر اﺳﺖ ﻋﺎﺷﻖ را ازﮐﺠﺎ زﻫﺮه
آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻮی ﺧﻮد ﮔﺬر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در روی ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﺸﻖ ﮔﺬر ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺨﻮد ﻧﺮﺳﺪ و ﻋﺸﻖ ﻧﻬﻨﮓوار،

اوﺋﯽ او را ﺑﮑﻠﯽ ﺑﯿﮏ دم در ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ و او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد راه ﻧﯿﺴﺖ او را ﺑﻪ اوﺋﯽ ﺑﻤﻌﺸﻮق راه اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﻫﺮﮐﺲ از اﯾﻦ ﺳﺮّ آﮔﺎه« »«۱۰

و آﻧﮕﺎه درﺑﺎره ﻏﲑت ﻋﺸﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻏﲑت ﻣﻌﺸﻮق زﯾﻨﺖ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و ﻏﲑت ﻋﺎﺷﻖ ﭘﲑاﯾﻪ ﻣﻌﺸﻮق اﮔﺮ ﻏﲑت
ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻠﯿﻊاﻟﻌﺬار ﺑﻮد و ﺑﯽﻗﯿﻤﺖ و ﻣﻘﺪار ﺷﺪ ﺑﻬﺮ ﺳﻮی رود و ﺑﻬﺮ روی اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﲑت ﻣﻌﺸﻮق

ﻋﻨﺎن ﻣﺮﮐﺐ وﺟﻮدش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ درﺑﺎرﮔﺎه راد ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽدارد و ﭼﻮن آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﮔﺮﻣﱰ ﺷﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯽآزرﻣﱰ
ﺷﻮد ﻏﲑت ﻣﻌﺸﻮق ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺶ ﮔﲑد ﺗﺎ داﻣﻦ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﯽ درﮐﺸﺪ و ﺑﯿﺨﻮد ﺷﻮد ودم درﮐﺸﺪ«۱۱» «.
ﻣﱳ ﺳﻮاﻧﺢ از ﻓﺼﻞ :۲

ﺻﻔﺎت ذات ﻣﻦ ﮔﺮدد

ﺧﯿﺎل ﺗﺮک ﻣﻦ ﻫﺮ ﺷﺐ

ﻫﺰاران

ﻫﻢ از اوﺻﺎف ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ

دﯾﺪهﺑﺎن ﮔﺮدد

ﺗﻮﺿﯿﺢ:

ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ از ﺧﻮد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ در آﺛﺎر ﻣﺘﻘﺪﻣﲔ و ﻫﻢ ﻋﺼﺮان وی دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ،وﱃ ﻣﻮﻟﻮی
در دﯾﻮان ﮐﺒﲑ » «۱۲ﺑﺪان اﺳﺘﻨﺎد ﺟﺴﺘﻪ و ﺳﻌﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺎرق اﻟﺪراری ﺑﯿﺖ اول را ﻋﯿﻨﺎً ذﮐﺮﮐﺮده
و در ﺷﺮح آن ﭼﻨﲔ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :و اﯾﻨﺠﺎ ﻟﻔﻆ ﺧﯿﺎل ﺑﺮای آن ﻗﺼﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﺮّ وﺟﻮدی ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم از ﻗﯿﺪ
اﺻﻨﺎف ﻧﺮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ او ﭘﺮﺗﻮ وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﺧﯿﺎل او ...و از آن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ذات ﻣﻦ ﮔﺮددﮐﻪ آن
ﺗﺠﻠﯽ ﺻﻮرت ﻇﻮاﻫﺮﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻨﻔﺲ ﺗﻨﺰل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻇﻮاﻫﺮ ﺻﻔﺎت ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻃﺮﻧﺪ.
ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺑﯿﺖ درﺑﺎره ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ آن ﺳﺮّ وﺟﻮدی »ﺣﻘﯿﻘﺖ دل« ﺑﻤﺼﺎﺣﺒﺖ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ
ﺳﲑ در ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺑﻮی ﻣﻀﺎﻓﺴﺖ ﻗﺼﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ از ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻤﺎﱃ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ

اﺳﺖ ﺑﺎﯾﻦ ﻗﻮا و ﺻﻔﺎت اﺻﻠﯽ ﻧﻔﺲ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺸﻢ وﮔﻮش و دﺳﺖ و ﭘﺎی و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺗﻨﺰل ﮐﻨﺪ ،آن ﻗﺼﺪ ﻇﻬﻮر و
ﺗﻨﺰل را ﺧﺎﻃﺮﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺸﻮق از ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ وﺣﺪت و اﻋﺘﺪال ﺧﻮد ،ﻋﲔ ﻗﻮا و ﺻﻔﺎت اﺻﻠﯽ ﻣﺮا
ﺑﺮ ﻣﻦ رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﻤﺎرد ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﮐﺜﺮت و اﻧﺤﺮاف ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻣﻘﺼﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺎﻟﺴﺖ ﻓﻮت ﻧﮕﺮدد« »«۱۳

و اﻣﺎ »ﺧﯿﺎل« ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﭘﺮﺗﻮ و ﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ« ﺗﻄﺒﯿﻖ دارد و ﺗﺮک ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ

ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻌﺸﻮق و ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺟﺬﺑﻪ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺸﺶ وﮐﻮﺷﺸﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ دل ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﻮرات

ﻣﻦ از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻨﺎن در ﻣﻦ ﺳﺮﯾﺎن دارد ﮐﻪ در ﺷﺐ ﻫﺠﺮان و
ﻓﺮﻗﺖ از ﻣﻘﺎم ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻨﺰل ﻧﻤﻮده و از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت ذاﺗﯽ ﻣﻦ »ﺧﻮد« ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻄﺖ وﺣﺪﺗﻢ و
اﻋﺘﺪال ﺻﻔﺎت دﯾﮕﺮم آﻧﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﺮ آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ دوﺋﯽ وﮐﺜﺮت ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ﻣﱳ ﺳﻮاﻧﺢ از ﻓﺼﻞ :۲

اﻧﺎ ﻣﻦ اﻫﻮی و ﻣﻦ اﻫﻮی اﻧﺎ

ﻓـﺎذا

اﺑـﺼﺮﺗﻨﯽ

ﻧﺤﻦ روﺣﺎن ﺣﻠّﻠﻨﺎ ﺑﺪﻧﺎ

اﺑـﺼﺮﺗﻪ

و اذا اﺑـﺼﺮﺗﻪ اﺑـﺼﺮﺗﻨﺎ

ﮔﻮﯾﺎ در اﺻﻞ ﭘﻨﺞ ﺑﯿﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ  ۲و ﺑﻌﻀﯽ  ۳و ﺑﻌﻀﯽ  ۵ﺑﯿﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ »«۱۴

٤٢

»ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ« اﻧﺎ ﻣﻦ اﻫﻮی و ﻣﻦ اﻫﻮی اﻧﺎ ﻧﺤﻦ روﺣﺎن ﺣﻠّﻠﻨﺎ ﺑﺪﻧﺎ
»ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎرﻫﺎ« ﻧﺤﻦ ﻣﺬﮐﻨﺎ ﻋﻠﯽ ﻋﻬﺪاﻟﻬﻮی ﯾﻀﺮب اﻻﻣﺜﺎل ﻓﯽ اﻟﻨّﺎس ﻟﻨﺎ
»ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎرﻫﺎ« اﯾﻬﺎ اﻟﺴﺎﻳﻞ ﻋﻦ ﻗﺼّﺘﻨﺎ ﻟﻮ ﺗﺮاه ام ﻧﻔﺮّق ﺑﯿﻨﻨﺎ

»ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ« ﻓـﺎذا اﺑـﺼﺮﺗﻨﯽ اﺑـﺼﺮﺗﻪ و اذا اﺑـﺼﺮﺗﻪ اﺑـﺼﺮﺗﻨﺎ
»ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر و رﺑﺎﻧﯽ« ﻧﺤﻦ ﻓﯽ اﻻﺟﺎل ﺳﯿّﺎن اذا ذﻫﺒﺖ ﺑﻬﺠﺘﻪ ﻣﺖ اﻧﺎ

اﯾﻦ اﺷﻌﺎر درﮐﺘﺎب اﻟﻮاﺳﻄﲔ ﺣﻼج ذﮐﺮ ﺷﺪه »«۱۵و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد از آن ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺷﻌﺎر :ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻋﺸﻘﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ وﻋﺸﻘﻢ ﺧﻮد ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ دو روﺣﯿﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺪن ﺣﻠﻮل
ﮐﺮدهاﯾﻢ.

ﻣﺎ از آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﻋﺸﻖ اﺳﺘﻮار ﺑﻮدهاﯾﻢ »اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ  ۱۷۱ﺳﻮره اﻋﺮاف ،ﻋﻬﺪ اﻟﺴﺖ« و ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ

ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﺑﲔ ﻣﺮدم ﺑﻮدهاﯾﻢ .ای ﭘﺮﺳﻨﺪهای ﮐﻪ درﺑﺎره داﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ اﮔﺮ ﻣﺎ را ﺑﯿﻨﯽ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻓﺮﻗﯽ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ.

ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮا ﺑﻨﮕﺮی او را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و اﮔﺮ او را ﺑﻨﮕﺮی ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ.
ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﻪ اﮔﺮ ﻋﺸﻖ او ﺑﺮود ﻣﻦ ﻣﯽﻣﲑم.
ﺷﺮح :در ﻣﺼﺮاع اول »اﻧﺎ ﻣﻦ اﻫﻮی و ﻣﻦ اﻫﻮی اﻧﺎ« ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﻮﻋﯽ اﺗﺤﺎد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد وﱃ در واﻗﻊ اﺻﺎﻟﺖ و

وﺣﺪت وﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﺎب ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺼﺮاع دوم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻧﺤﻦ روﺣﺎن ﺣﻠّﻠﻨﺎ ﺑﺪﻧﺎ« ﻣﺎ دو روح ﺑﻮدهاﯾﻢ
ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺪن ﺣﻠﻮل ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻣﻨﻈﻮر او ﺣﻠﻮل روح اﻧﺴﺎﻧﯽ و روح ﻋﺸﻖ ﯾﺎ روح رﺳﺎﻟﺖ و وﻻﯾﺖ و ﯾﺎ ﻣﻈﻬﺮﯾﺖ

ﮐﺜﺮت و وﺣﺪت ﮐﻪ ﻻزم و ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن در ﺑﺪن ﺣﻠﻮل ﮐﺮده و در واﻗﻊ ﻋﲔ ﻫﻤﻨﺪ

و ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ آﯾﻪ  ۲۹ﺳﻮره ﺣﺠﺮﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻓَﺎِٕذَا ﺳَﻮﱠﻳْﺘُﻪُ وَﻧَﻔَﺨْﺖُ ﻓِﻴﻪِ ﻣِﻦ رﱡوﺣِﻲ ﻓَﻘَﻌُﻮاْ ﻟَﻪُ ﺳَﺎﺟِﺪِﻳﻦَ«
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ وﻗﺘﻰ آن را درﺳﺖ ﻛﺮدم و از روح ﺧﻮد در آن دﻣﻴﺪم ﭘﻴﺶ او ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﯿﻔﺘﻴﺪ »ای ﻣﻼﺋﮏ« او را

ﺳﺠﺪهﮐﻨﺎن .و اﮔﺮ ﻫﺪف ﺣﻠﻮل روح اﻟﻬﯽ در ﺑﺪن ﻣﺎدی ﭘﺲ از ﺳﲑ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً دوﺋﯿﺖ اﺳﺖ و

ﺑﺎﻃﻞ و از ﻧﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ،ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روح در روح ﻣﻦ
ﺑﯿﺎﻣﯿﺨﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﱪ در ﻣﺸﮏ ﻧﺎب ﺑﯿﺎﻣﯿﺰد » .«۱۶و اﮔﺮ ﭼﻮن ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻫﺮ دو ﯾﮏ روﺣﯿﻢ اﻧﺪر دو ﺑﺪن

ﻣﻦ ﮐﯿﻢ ﻟﯿﻠﯽّ و ﻟﯿﻠﯽ ﮐﯿﺴﺖ ﻣﻦ

اﺷﮑﺎل ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﻮن آﻧﻮﻗﺖ دوﺋﯿﺖ در ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق در ﺑﲔ ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺪن ﮐﻪ ﻇﺮف اﺳﺖ و اﻣﺮی

اﻋﺘﺒﺎری ،دو ﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ﻧﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﻟﺬا ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻫﻢ ﻣﺼﺮاع اول را ﮐﻪ وﺣﺪت

اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ وﱃ ﻣﺼﺮاع دوام را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
ﻣﱳ ﺳﻮاﻧﺢ از ﻓﺼﻞ :۲

»اﺷﺎرت ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد و ﻟﯿﮑﻦ دور اﻓﺘﺎد در دوم ﻣﺼﺮاع ﮐﻪ» :ﻧﺤﻦ روﺣﺎن ﺣ ّﻠﻠﻨﺎ ﺑﺪﻧﺎ« از ﯾﮏ در
دوﺋﯽ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .اول ﻣﺼﺮاع ﻗﺮﯾﺐﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ» :اﻧﺎ ﻣﻦ اﻫﻮی و ﻣﻦ اﻫﻮی اﻧﺎ« اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻣﻌﻨﯽ درﺳﺖ آﯾﺪﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﮔﻔﱳ ﺻﻨﻤﺎ ﻣﮕﺮ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺎن ﻣﻨﯽ

ﺑﯿﺖ
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻫﻤﯽ ﻧﮕﻪ ﮐﻨﻢ ﺟﺎن ﻣﻨﯽ

اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

٤٣

ﺑﯿﺖ
ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدم ﮔﺮ ﺗﻮ زﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدی

ای ﺟﺎن وﺟﻬﺎن ﺗﻮﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن ﻣﻨﯽ

ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﻔﱳ» :ﺑﯽﺟﺎن ﮔﺮدم ﮔﺮ ﺗﻮ ز ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدی« و ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻮد در ﻧﻈﻢ و
ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﱳ ﻣﺎﻧﺪ .ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻋﺎﺷﻘﺎن دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺎﻋﺮان دﯾﮕﺮ .ﺣﺪّ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺶ از ﻧﻈﻢ و
ﺪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺟﺎن دادن اﺳﺖ«.
ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣ ّ
ﺷﺮح:

در ﺷﺮح ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺷﯿﺦ ﺑﺮ ﺣﻼج اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻠﻮل را ﻣﻨﺘﻔﯽ داﻧﺴﺘﻪ و وﺣﺪت را اراﺋﻪ داده و

ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﮔﻔﺘﻢ ای ﺻﻨﻢ ﺗﻮ ﺟﺎﻧﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ وﱃ ﺗﻮ ﺟﺎن ﻣﻨﯽ ﻧﻪ ﺟﺎﻧﺎن ﻣﻦ .و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ » «۱۷از

ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻣﻌﺸﻮق را ﺟﺎﻧﺎن داﻧﺴﱳ ﺑﻪ ﺟﺎن داﻧﺴﱳ رﺳﯿﺪه از اﯾﲊوﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺎن در اﺻﻄﻼح ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺻﻔﺖ ﻗﯿﻮﻣﯽ

اﺳﺖ و ﺟﺎن ﻫﻤﺎن روح اﻧﺴﺎﻧﯽ وﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻧﻔﺲ رﺣﻤﺎﻧﯿﻪ و ﺗﺠﻠﯿّﺎت ﺣﻖ اﺳﺖ » «۱۸و ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﻧﺨﺴﺖ

ﻣﻌﺸﻮق را ﺟﺎﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻔﺖ ﻗﯿّﻮﻣﯽ و ﺟﺪا از ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻤﻘﺎم ﻣﺤﺒﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻮ و

ﻓﻨﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ وﱃ ﺑﻌﺪﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺟﺎن ﻣﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺒﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻮ و ﻓﻨﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ وﱃ ﺑﻌﺪﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺟﺎن ﻣﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻮ و ﻓﻨﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﻌﺸﻮق را ﻫﻤﺎن روح

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ رﺣﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ و ﻋﲔ ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻊاﻟﺠﻤﻊ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ دارد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :روزﮔﺎری ﺧﻮد را ﻣﯽﺟﺴﺘﻢ او را ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ و اﮐﻨﻮن او را ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ ﺧﻮد را
ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ« اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺮ ﺷﺎﻋﺮﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﲑد ﮐﻪ ﭼﺮا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ای ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن ﺗﻮ ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن ﻣﻨﯽ

ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدم ﮔﺮ ﺗﻮ زﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدی

ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺷﺎﻋﺮ اﯾﺮادی اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ زﯾﺮا ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻮن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ و در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﻤﺎن اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻤﺎن زﺑﺎﻧﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻻً اﯾﻤﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮده ﺑﺮای وی ﺑﺮﮔﺸﱳ ﺣﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮﺗﺪّ
ﺷﺪن از اﯾﻤﺎن وﮔﺮوه ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ ،وﱃ ﺷﯿﺦ ﮐﻪ از اﯾﻤﺎن ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺘﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﯾﻘﲔ رﺳﯿﺪه و از ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﮐﺜﺮت ﺻﻔﺎت و اﺳﻤﺎء ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ذات ﺷﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﺪﮐﻪ ﺟﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ »ﻫﻮ اﻟﺤﻖ و اﻟﺤﻖ
ﻫﻮ اﻟﻠّﻪ« و ﻻاﻟﻪ اﻻ اﻟﻠّﻪ را در ذات ﺑﯽﺗﻌﯿّﻦ ﺻﻔﺎت ﺷﻬﻮد ﻧﻤﻮده ودر آﻧﺠﺎ ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﭼﻮن اﯾﻨﻬﺎ

ﺻﻔﺖ ﺧﻠﻘﻨﺪ ﻧﻪ ﺣﻖ .و ﻟﺬا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ » :ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﻔﱳ :ﺑﯿﺠﺎن ﮔﺮدم ﮔﺮ ﺗﻮ زﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدی« و ا ز ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻌﻠﻮم

ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯿﺒﺪی اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻮن ﻧﻈﺮ او را آورده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﺠﺎن ﮔﺮدم ﮔﺮ ﺗﻮ زﻣﻦ

ﺑﺮﮔﺮدی« » «۱۹اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪﮔﺮﻓﺘﺎری ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .ﺷﻌﺮ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﻮزون و
ﻣﻘﻔّﲐ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺗﺨﯿﻠﯿّﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﱃ ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺴﺖ؟ وﮔﺮﻓﺘﺎری ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﺣ ّﺪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺟﺎن

دادن اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ ﺟﺎن دادن ﻫﻢ ﻫﲊی اﺳﺖ؟ ﺟﺎن ﻣﺎل اوﺳﺖ .ﺑﻞ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،وﺻﺎل ﺟﺰء ﺑﻪ
ﻞ اﺳﺖ و ﻧﺠﺎت ﻣﺮغ از ﻗﻔﺲ ﺗﻦ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻌﺎدت ،وﱃ ﭼﻮن ﺗﺮک واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻗﻔﺲ ﺗﻦ و ﺗﻌﻠّﻘﺎت ﮐﻪ
ﮐ ّ
اﯾﺠﺎد ﻋﻠﻘﻪ ﻧﻤﻮده دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺑﻨﺪ ﮔﺴﺴﱳ و ﻗﻔﺲ اﻧﺪاﺧﱳ ﻧﺠﺎت و ﻓﻼح ،از اﯾﲊو ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج ﻣﯽﻓﺮود:
ﺢ وﺿﻮء ﻫﻤﺎ اﻻّ ﺑﺎﻟﺪّم«
»رﮐﻌﺘﺎن ﻓﯽ اﻟﻌﺸﻖ ﻻ ﯾﺼ ّ

ﺗﺎ ﮔﺮﯾﺰد ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﲑوﻧﯽ ﺑﻮد

ﻋﺸﻖ از اول ﺳﺮﮐﺶ و ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻮد

و اﯾﻨﺴﺖ راه ﻋﺎﺷﻘﺎن و ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮور ﺷﻬﯿﺪان ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﷷ ...و ﻋﺎرﻓﺎن و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺳﺎﻟﮏ اﱃ اﻟﻠّﻪ در
ﻣﺴﲑ ﻋﺸﻖ اﱃ اﻟﻠّﻪ...

و ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺮوده اﺳﺖ:

٤٤

ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻧﺪاد ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ

ﺣﺎﻓﻆ ﺻﺒﻮر ﺑﺎش ﮐﻪ در راه ﻋﺎﺷﻘﯽ

ـــــــــــــــــــــ

ﻧﺮود ﺑﯽﻣﺪد ﺗﻮ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ

ﺑﻌﻨﺎﯾﺖ ﻧﻈﺮی ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ دﻟﺸﺪه را

ـــــــــــــــــــــ

ﺑﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺷﻮد ﮐﺸﺘﻪ آن ﮐﺎﻓﺮﮐﯿﺶ

ﮔﺮ ﭼﻠﯿﭙﺎی ﺳﺮ زﻟﻒ زﻫﻢ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ

ـــــــــــــــــــــ

ﺻﻼح ﻣﺎﻫﻤﻪ آﻧﺴﺖﮐﺎن ﺗﺮاﺳﺖ ﺻﻼح

اﮔﺮ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺗﻮ ﺧﻮن ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﻣﺒﺎح

ـــــــــــــــــــــ

ﮔﺎه آن ﮐﻤﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﮔﺎه اﯾﻦ ﮐﻤﲔ ﮐﺸﯿﺪه

درﻗﺼﺪ ﺧﻮن ﻋﺸﺎق اﺑﺮو و ﭼﺸﻢ ﺷﻮﺧﺖ

ــــــــــــــــــــــ

ﺑﺎﺷﺪ زﺗﲑ ﻫﺠﺮت در ﺧﺎک و ﺧﻮن ﺗﭙﯿﺪه

ﺗﺎ ﮐﯽ ﮐﺒﻮﺗﺮ دل ﭼﻮن ﻣﺮغ ﻧﯿﻢ ﺑﺴﻤﻞ

ــــــــــــــــــــــ

ﮐﻪ ﺧﻮش آﻫﻨﮓ وﻓﺮحﺑﺨﺶ ﻧﻮاﺋﯽ دارد

ﻋﺎﻟﻢ از ﻧﺎﻟﻪ ﻋﺸّﺎق ﻣﺒﺎدا ﺧﺎﱃ

ـــــــــــــــــــــــ

درد ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﺟﮕﺮ ﺳﻮز دواﺋﯽ دارد

اﺷﮓ ﺧﻮﻧﲔ ﺑﻨﻤﻮدم ﺑﻪ ﻃﺒﯿﺒﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ

ـــــــــــــــــــــــ

ﮐﺎﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ از ﮐﺸﺘﻪ ﺳﺘﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮاﻣﺖ

دروﯾﺶ ﻣﮑﻦ ﻧﺎﻟﻪ ز ﺷﻤﺸﲑ اﺣ ّﺒـﺎء

ـــــــــــــــــــــــ

ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺪارﯾﻢ ﺳﺨﻦ ﺧﲑ و ﺳﻼﻣﺖ

ای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ و ﺑﯿﺎن دم زﻧﯽ از ﻋﺸﻖ

ـــــــــــــــــــــــ

ﻓﺮﺻﺘﺶ ﺑﺎدﮐﻪ ﺧﻮش رای ﺻﻮاﺑﯽ دارد

ﻏﻤﺰه ﺷﻮخ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻢ ﺑﺨﻄﺎ ﻣﯽرﯾﺰد

٤٥

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ  ۲ﺳﻮاﻧﺢ
۱ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص  ۵۰۴رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ص  ۳۹و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻠﻤﺎء ص .۲۸۱

۲ـ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ج  ۸ص  -۳۲ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ج  ۲ص  ۴۴۴و .۲۵۲

۳ـ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ روزﺑﻬﺎن ﺑﻘﻠﯽ در ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﲔ ص  ۱۳۰ﻫﻢ آورده و در ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۲ص
 ۱۳و ج  ۸ص  ۳۶۸آﻣﺪه.
۴ـ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ »ﻗﺒﻠﻪ ،ﻓﯿﻪ ،ﻣﻌﻪ« در آﺛﺎر ﻋﺮﻓﺎ آﻣﺪه در ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﻓﯿﺾ ص » ۲ﻗﺒﻠﻪ« ذﮐﺮ

ﺷﺪه – در ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب »ﻓﯿﻪ« و در رﺳﺎﺋﻞ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﱃ ﻓﯿﻪ و ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺮّات آﻣﺪه ﺑﻪ ج  ۱ص  ۲۵۱و
 ۳۵۶و ج ۲ص  ۱۳۶و  ۱۶۹و  ۱۷۰و  ۳۰۲و  ۳۶۷ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﻞ ﺷﯽٔ ﻻ ﺑﻤﺰاﺑﻠﻪ...
۵ـ در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ آﻣﺪه :ﮐﺎﺋﻦ ﻻ ﻋﻦ ﺣﺪث ﻣﻮﺟﻮد ﻻ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻣﻊ ﮐﻞ ﺷﯽٔ ﺑﻤﻘﺎرﻧﻪ و ﻏﲑﮐ ّ

۶ـ در اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ج  ۴ص  ۵۴از ﻗﻮل اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﷷ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﯿﻐﻤﱪ ﷺ را ﺑﺂﺳﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﻋﺮض
ﮐﺮد :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺣﺎل ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺪوﺳﺘﯽ از ﻣﻦ اﻫﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ آﺷﮑﺎرا

ﺑﺠﻨﮓ ﻣﻦ آﻣﺪه ...و ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺑﻤﻦ ﺗﻘﺮب ﻧﺠﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﱰ ﺑﺎﺷﺪ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ او

واﺟﺐ ﮐﺮدهام ،و ﺑﺪرﺳﺘﯿﮑﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺑﻤﻦ ﺗﻘﺮب ﺟﻮﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ دوﺳﺘﺶ دارم ،آﻧﮕﺎه ﮔﻮش او ﺷﻮم

ﮐﻪ ﺑﺪان ﺷﻨﻮد و ﭼﺸﻤﺶ ﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﺪان ﺑﯿﻨﺪ و زﺑﺎﻧﺶ ﮔﺮدم ﮐﻪ ﺑﺪان ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و دﺳﺘﺶ ﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﺪان ﺑﺮﮔﲑد .و اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻧﺪم اﺟﺎﺑﺘﺶ ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺸﯽ از ﻣﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﺎو ﺑﺪﻫﻢ ...در ص  ۵۳ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺪ ﺑﻌﺒﺎرت و ﻧﻘﻞ ﻗﻮﱃ دﯾﮕﺮ از
ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﷷ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺻﺤّﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
۷ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺒﲑات ص ۳۰۸
۸ـ ﻟﻮاﯾﺢ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ص  ۱۰درﺑﺎره ﺣﺪﯾﺚ »ﻣﺎ راﯾﺖ ﺷﯿﺌﺎً« در ﺷﻤﺎره  ۴ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪ

۹ـ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ ج  ۱ص  – ۱۴۵ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺣﺐ ﯾﻌﻤﯽ و ﯾﺼ ّﻢ اﺳﺖ ای ﺻﻨﻢ

ﮐﻮری ﭼﺸﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻮری ﻣﻦ
۱۰ـ ﻟﻮاﯾﺢ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ص .۱۰
۱۱ـ ﻟﻮاﯾﺢ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ص  ۱۰و .۱۱

۱۲ـ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ از ﭘﻮرﺟﻮادی ص .۸۲
۱۳ـ ﻣﺸﺎرق اﻟﺪّاری ص ۱۷۵

۱۴ـ ﺳﻮاﻧﺢ از ﭘﻮر ﺟﻮادی ص  ۵دو ﺑﯿﺖ .در رﺳﺎﻟﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﮑﻮﺷﺶ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ص  ۱۹دو ﺑﯿﺖ .اﺷﻌﻪ

اﻟﻠﻤﻌﺎت ﺟﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم ﺳﻮاﻧﺢ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺣﺎﻣﺪ رﺑﺎﻧﯽ ص  ۱۵۶و » ۱۵۷دو ﺑﯿﺖ« و در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص ﭘﻨﺞ ﺑﯿﺖ
آﻣﺪه.

۱۵ـ اﻟﻄﻮاﺳﲔ ﺣﻼج ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻟﻮﺋﯽ ﻣﺎﺳﯿﻨﯿﻮن ص  -۱۳۴دﯾﻮان ﺣﻼج ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺎﺳﯿﻨﯿﻮن ص .۹۳

۱۶ـ ﻫﻤﺎن ﻣﺂﺧﺬ و ﻗﻮس زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻼج ص .۲۲
۱۷ـ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺣﺎﻣﺪ رﺑﺎﻧﯽ ص .۱۵۷

۱۸ـ ﮐﺸﺎف ص  -۵۵۵ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ص .۱۵۱

۱۹ـ ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ذﯾﻞ آﯾﻪ  ۱۸۶ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ج  ۱ص  ۵۰۸و آﯾﻪ  ۱۳۶ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ج .۲
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ﻓﺼﻞ  ۳ﺳﻮاﻧﺢ
» «۱ﮔﺎه روح ﻋﺸﻖ را ﭼﻮن زﻣﲔ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﺠﺮه ﻋﺸﻖ از او ﺑﺮوﯾﺪ .ﮔﺎه ﭼﻮن ذات ﺑﻮد ﺻﻔﺖ را ﺗﺎ ﺑﺪو ﻗﺎﯾﻢ

ﺷﻮد ،ﮔﺎه ﭼﻮن اﻧﺒﺎز ﺑﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ در ﻗﯿﺎم او ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺑﺖ دارد ،ﮔﺎه او ذات ﺑﻮد و روح ﺻﻔﺖ ﺗﺎ ﻗﯿﺎم روح

ﺑﺪو ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ از ﻋﺎﻟﻢ اﺛﺒﺎت دوم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺤﻮ ﺑﻮد و اﻫﻞ اﺛﺒﺎت ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺤﻮ را ﮐﻮژ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﯿﺖ

ﭼﻮن آب و ﮔﻞ ﻣﺮا ﻣﺼّﻮر ﮐﺮدﻧﺪ

ﺟﺎﻧﻢ ﻋﺮض و ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺟﻮﻫﺮﮐﺮدﻧﺪ

ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻗﻀﺎ ﻗﻠﻢ ﭼﻮ ﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

ﺣﺴﻦ ﺗﻮ و ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ

» «۲ﮔﺎه ﻋﺸﻖ آﺳﻤﺎن ﺑﻮد و روح زﻣﲔ ﺗﺎ وﻗﺖ ﭼﻪ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎرد ،ﮔﺎه ﻋﺸﻖ ﺗﺨﻢ ﺑﻮد و روح زﻣﲔ

ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﺮروﯾﺪ ،ﮔﺎه ﻋﺸﻖ ﮔﻮﻫﺮﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮد و روح ﮐﺎن ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻪ ﮔﻮﻫﺮ آﯾﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎن ،ﮔﺎه آﻓﺘﺎب ﺑﻮد در

آﺳﻤﺎن روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻮن ﺗﺎﺑﺪ ،ﮔﺎه ﺷﻬﺎب ﺑﻮد در ﻫﻮا روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺳﻮزد ،ﮔﺎه زﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ روح
ﺗﺎ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﮔﺎه ﻟﮕﺎم ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺮﮐﺸﯽ روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺪام ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﮔﺎه ﺳﻼﺳﻞ ﻗﻬﺮ

ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد در ﺑﻨﺪ روح ،ﮔﺎه زﻫﺮ ﻧﺎب ﺑﻮد در ﮐﺎم ﻗﻬﺮ وﻗﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد ﮐﺮا ﮔﺰاﯾﺪ و ﮐﺮا ﻫﻼک ﮐﻨﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ زﻣﻦ ﻧﻬﺎن ﻣﮑﻦ ﭼﻬﺮه ﺧﻮﯾﺶ

ﺑﯿﺖ

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﱰس ﺑﺮ دل و زﻫﺮه ﺧﻮﯾﺶ

ﺗﺎ ﺑﺮ دارم زﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﺑﻬﺮه ﺧﻮﯾﺶ
ﮐﲔ ﻓﺘﻨﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﮐﺸﺪ دﻫﺮه ﺧﻮﯾﺶ

ﺪ او ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺖ ،او را ﺑﻪ ﻟﺠﻪ ﮐﺎر راه ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ
» «۳اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ وﻗﺖ ﺑﻮد در ﺗﺎﺑﺶ ﻋﻠﻢ ﮐﻪ ﺣ ّ
ﺪ وﺻﻒ و ﺑﯿﺎن و ادراک ﻋﻠﻢ دور اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺟﻼﻟﺖ او از ﺣ ّ
ﻏﺰل

ﻋﺸﻖ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺲ ﻧﺪﯾﺪﺳﺘﺶ ﻋﯿﺎن

ﻫﺮ ﮐﺲ از ﭘﻨﺪار ﺧﻮد در ﻋﺸﻖ ﻻﻓﯽ ﻣﯽزﻧﺪ

ﻻﻓﻬﺎی ﺑﯿﻬﺪه ﺗﺎ ﮐﯽ زﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﻋﺸﻖ از ﭘﻨﺪار ﺧﺎﱃ وز ﭼﻨﲔ و از ﭼﻨﺎن

» «۴ﻫﺴﺘﯽ ذرّه در ﻫﻮا ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ و ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﺶ ﻣﻌﻠﻮم ،اﻣﺎ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﮔﺮو اﺳﺖ.
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﻮﺋﯽ و ذرّه ﻣﺎﺋﯿﻢ

ﺑﯿﺖ

ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎب و ﭘﺮده؟ ﯾﮑﺪم

ﺑﯽروی ﺗﻮ روی ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ
از ﮐﻮه

ﺑﺮآی

ﺗﺎ

ﺑﺮآﺋﯿﻢ

ﮐﻪ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﻧﺎدادن از ﺑﺰرﮔﯽ و ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻮد ،از ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻫﻢ ﺑﻮد و از ﻓﺮط اﻟﻘﺮب ﻫﻢ ﺑﻮد .ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻠﻢ
ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮد از او ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﺼﯿﺐ او ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺪ ﻏﺮﻗﻪ ﺷﻮد .آﻧﮕﻪ ﮐﯽ ﯾﺎرد

ﮐﻪ ﺧﱪ دﻫﺪ و ﻏﺮﻗﻪ ﺷﺪه را ﮐﯽ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد؟

ﺑﯿﺖ
راز ﺗﻮ ﺑﺮون اﺳﺖ زداﻧﺎﺋﯽ ﻣﻦ

ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﻓﺰون اﺳﺖ زﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﻣﻦ

در وﺻﻒ ﺗﻮ ﻋﺠﺰ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﻦ

در ﻋﺸﻖ ﺗﻮ اﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﻦ
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ﻻﺑﻞ ﻋﻠﻢ ﭘﺮواﻧﻪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﻋﻠﻤﺶ ﺑﺮون ﮐﺎر اﺳﺖ .اﻧﺪر او اول ﻋﻠﻢ ﺳﻮزد ،آﻧﮕﻪ از او ﺧﱪﮐﯽ ﺑﲑون
آرد؟

ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ »«۱از ﻓﺼﻞ  ۳ﺳﻮاﻧﺢ:

»ﮔﺎه روح ﻋﺸﻖ را ﭼﻮن زﻣﲔ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﺠﺮه ﻋﺸﻖ از او ﺑﺮوﯾﺪ«.
ﺷﺮح :در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﺎﻣّﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد اﮔﺮ روح زﻣﲔ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺸﻖ داﻧﻪ و ﯾﺎ ﻧﻬﺎل و درﺧﺖ ،دو ﮔﺎﻧﮕﯽ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ و

آﻧﻮﻗﺖ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻋ ّﻠﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ »ﮐﺸﺎورز« ،ﻋﻠّﺖ ﻣﺎدّی »داﻧﻪ و زﻣﲔ« ،ﻋﻠّﺖ

ﺻﻮری ﺷﮑﻞ »درﺧﺖ« ،و ﻋﻠّﺖ ﻏﺎﺋﯽ »ﺛﻤﺮه« در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭼﻨﲔ ﻧﯿﺴﺖ روح ﺧﻮد ﻫﻢ زﻣﲔ اﺳﺖ ﻫﻢ داﻧﻪ ﻋﺸﻖ را
در ذات ﺧﻮد دارد و ﻫﻢ ﻓﺎﻋﻞ و ﻫﻢ ﻏﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﻋﺸﻖ ﺻﻔﺖ ذاﺗﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮّه روح اﺳﺖ و ﻋﲔ اوﺳﺖ و از او ﺟﺪا

ﻧﯿﺴﺖ و روح ﺧﻮد ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه اﻣﺮ و ﻣﺸﯿّﺖ در ﺟﻬﺖ ﻏﺎﯾﺖ و اﺻﻞ و ﻣﺒﺪأ و ﻣﺮﺟﻊ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﺶ وﮐﻮﺷﺶ در

ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﺎن ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﺷﺎﮔﺮد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ روح را ﺷﺠﺮه »درﺧﺖ« و ﻋﺸﻖ را ﺛﻤﺮه »ﻣﯿﻮه« داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﺷﺠﺮه روح

ﺛﻤﺮه ﻋﺸﻖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﺷﺠﺮه در ﮐﺎر ﺛﻤﺮه او آﺗﺶ »اﻧﺲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻮر ﻧﺎرا «۱»...ای ﺑﺮادر اﮔﺮ آن ﺷﺠﺮه
روح او ﻧﺒﻮدی و آن ﺛﻤﺮه ﻋﺸﻖ ﻧﺒﻮدی ﺧﻄﺎب »اﻧّﯽ اﻧﺎ اﻟﻠّﻪ« » «۲ﮐﯽ درﺳﺖ آﻣﺪی زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺸﻖ روا ﺑﻮد ﮐﻪ از
درﺧﺖ ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺮ ﻋﺎﺷﻘﺮا ﺑﺨﻮد ﺧﻮاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺪا ﻫﻢ از او ﺑﺪو رﺳﺎﻧﺪﮐﻪ »اﻧﯽ اﻧﺎ اﻟﻠّﻪ« ...آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ
ﺛﻤﺮه ﺷﺠﺮه ﺟﺎن »روح« اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺮ ﺟﺎن او را ﺑﺴﻮزد و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن ﺳﺎزد«.
ﻣﱳ:
ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۱از ﻓﺼﻞ :۳

»ﮔﺎه ﭼﻮن ذات ﺑﻮد ﺻﻔﺖ را ﺗﺎ ﺑﺪو ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻮد«
ﺷﺮح :روح ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ذات و ﻋﺸﻖ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺻﻔﺖ ذات اﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﻔﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﺻﻔﺖ وﺿﻌﯽ و ﻧﻪ زاﺋﺪ ﺑﺮ ذات ﺑﻠﮑﻪ
ﻋﲔ ذات وﱃ ﭼﻮن ﺧﻮد ﺟﻮﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺮض اﺳﺖ در وﺟﻮد ﯾﺎﻓﱳ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﻞ دارد ﺗﺎ ﺑﺪان ﻗﯿﺎم
ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺎﻟﻖ ﺻﻔﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺖ و در ﻣﺨﻠﻮق ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﻪ در ﺟﻤﺎد وﻧﺒﺎت وﮔﯿﺎه ﻏﲑ ارادی و اﺿﻄﺮاری و

ﻏﲑ ﺷﻬﻮدی ،وﱃ در اﻧﺴﺎن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﻟﻘ ّﻮه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ وﻻﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎده از ﻗ ّﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ
ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻪ ﻗ ّﻮت ﻋﺸﻖ اﺳﺖ از آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺪان ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺷﻬﻮدی اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ».«۳

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﺗﻤﻬﯿﺪات اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ روﺷﻨﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :درﯾﻐﺎ ﻣﮕﺮ ﮔﻮﻫﺮ ﺟﺎﻧﺖ را
ﻋﺮض ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻋﺮض ﺧﺎﱃ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯽﻋﺮض ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮدن ،ﺟﻮﻫﺮ ﻋﺰّت را ﻋﺮض،

ﺐ اﻟﻠّﻪ ﻋﺒﺪاً ﻋﺸﻘﺔ و ﻋﺸﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﯿﻘﻮل
ﻋﺸﻖ ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﮔﻮشدارﮐﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﷷ ﮔﻔﺖ» :اذا اﺣ ّ
ﻋﺒﺪی اﻧﺖ ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﺤﺒّﯽ و اﻧﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻟﮏ و ﻣﺤﺐّ ﻟﮏ ان اردت اوﻟﻢ ﺗﺮد« »ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻨﺪهای را

دوﺳﺖ ﺑﺪارد ﺑﻪ او ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزد و ﻋﺸﻖ را ﺑﺮ او ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ و دوﺳﺘﺪار ﻣﻨﯽ
و ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ و دوﺳﺘﺪار ﺗﻮام ﭼﻪ اراده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺸﻖ دوﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ و ﭼﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ« ...ﻋﺸﻖ ﺧﺪای

ﺗﻌﺎﱃ ﺟﻮﻫﺮ ﺟﺎن آﻣﺪ و ﻋﺸﻖ ﻣﺎ ﺟﻮﻫﺮ وﺟﻮد او را ﻋﺮض آﻣﺪ ،ﻋﺸﻖ ﻣﺎ او را ﻋﺮض و ﻋﺸﻖ او ﺟﺎن ﻣﺎ را ﺟﻮﻫﺮ،
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﺑﯽﻋﺮض ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯿﺎن

اﯾﺸﺎن ﻏﲑﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ«

ﺟﺎﻧﻢ ﻋﺮض و ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺟﻮﻫﺮﮐﺮدﻧﺪ»«۴

ﭼﻮ آب و ﮔﻞ ﻣﺎ را ﻣﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ

٤٨

ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۱از ﻓﺼﻞ :۳
»ﮔﺎه ﭼﻮن اﻧﺒﺎز ﺑﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ در ﻗﯿﺎم او ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺑﺖ دارد«

ﮔﺎه ﻋﺸﻖ و روح در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻦ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ دوﺷﺮﯾﮑﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺸﱰﮐﺎً از ﻫﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﺷﯿﺦ را ﺑﺮ وﺟﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ وﮔﺮﻧﻪ دو ﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﻖ را اﻧﺒﺎزی ﻧﯿﺴﺖ روح اﻟﻬﯽ و

ﻋﺸﻖ ﻻزﻣﻪ روح را دو ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ وﱃ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮه و درﮐﻤﻮن اﺳﺖ.
ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۱از ﻓﺼﻞ :۳

» ﮔﺎه او ذات ﺑﻮد و روح ﺻﻔﺖ ﺗﺎ ﻗﯿﺎم روح ﺑﺪو ﺑﻮد«.
ﺷﺮح :ﮔﺎه ﻋﺸﻖ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ذات اﺳﺖ و روح ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺻﻔﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﺎل ﻗﯿﺎم روح ﺑﻪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﭼﻪ اﮔﺮ ﻋﺸﻖ

ﻧﺒﺎﺷﺪ روﺣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را اﮔﺮ ﺑﻪ آﻏﺎز آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﯿﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ
ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﮔﻨﺞ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدم ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮم ،ﺧﻠﻖ را آﻓﺮﯾﺪم ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮم« در اﯾﻦ ﺻﻮرت

ﻋﺸﻖ ﺗﻘﺪّم ﺑﺮ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺠ ّﻠﯽ روﺣﯽ ﺣﻖ دارد و اﯾﻦ ﺗﻘﺪم از ﻧﻮع ﺗﻘﺪّم ﻋﻠّﺖ ﻏﺎﺋﯽ در ذﻫﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﻞ ﻣﺎدّی و

ﺻﻮری و ﻓﺎﻋﻠﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ .وﱃ ﭘﺲ از ﺧﻠﻘﺖ دﯾﮕﺮ ﻋﺮض ﻋﺸﻖ ﺑﺪون ﺟﻮﻫﺮ روح اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺸﻖ را ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮﻫﺮی روح ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ روح ﺑﺪون اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮﻫﺮی ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد .وﱃ آﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ

اﺻﻞ ﯾﺎ ﺟﻮﻫﺮ ،ﺗﻘﺪم و ﺗﺎﺧﺮ درﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﺷﯿﺦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪﮐﻪ:
ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۱از ﻓﺼﻞ :۳

» اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ از ﻋﺎﻟﻢ اﺛﺒﺎت دوم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺤﻮ ﺑﻮد و اﻫﻞ اﺛﺒﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻮ
را ﮐﻮژ ﻧﻤﺎﯾﺪ«

ﺷﺮح :ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻫﺮﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪﺑﻔﻬﻤﺪﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺸﻖ ذات اﺳﺖ

و روح ﺻﻔﺖ ،ﭼﻪ درک اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺛﺒﺎت دوم ﮐﻪ ﻣﺤﻮ ذات و اﺛﺒﺎت رﺑﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻦ
درﺟﻪ از ﻣﻘﺎ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﻮد ﭘﯿﺪاﺳﺖ و آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﯿﺪاری و ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻮ ذات دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ را
ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ و ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﻠﺐ ﻻزم اﺳﺖ دو ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺤﻮ و

اﺛﺒﺎت را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ »ﺳﻮره رﻋﺪ آﯾﻪ  «۳۹ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻳَﻤْﺤُﻮ اﻟﻠّﻪُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَﺎءُ وَ ﻳُﺜْﺒِﺖُ َو

ﻋِﻨﺪَهُ أُمﱡ اﻟْﻜِﺘَﺎبِ« ﯾﻌﻨﯽ :ﺧﺪا آﻧﭽﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺤﻮ ﻳﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﺻﻞ ﻛﺘﺎب ﻧﺰد اوﺳﺖ

ﻗﺸﲑی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺤﻮ از ﺑﲔ ﺑﺮدن وﺟﻮد ﺑﻨﺪه و اﺛﺒﺎت اﯾﺠﺎد آن ﺑﻪ ﺻﻔﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از امّ اﻟﮑﺘﺎب ﯾﻌﻨﯽ

ﻣﺸﯿّﺖ ﺣﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺛﺒﺎت ﻗﯿﺎم ﮐﺮدن ﺑﻮد ﺑﺎﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎدات ،ﻫﺮﮐﻪ اﺣﻮال ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎﮐﯿﺰه از ﻓﻌﻞﻫﺎی ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه و
ﺑﺬل ﮐﻨﺪ ﺑﺎﺣﻮال و اﻗﻮال ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت ﺑﻮد ...اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت از ﻗﺪرت ﺑﲑون ﮐﻨﺪ،
ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت اﻧﺪر ﻣﻘﺼﻮره ﻣﺸﯿّﺖ ﺑﺎز داﺷﺘﻪاﻧﺪ»:ﻗﺎل اﻟﻠّﻪ ﻳَﻤْﺤُﻮ اﻟﻠّﻪُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَﺎءُ وَ ﻳُﺜْﺒِﺖُ وَ ﻋِﻨﺪَهُ أُمﱡ اﻟْﻜِﺘَﺎبِ«

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺤﻮﮐﻨﺪ از دل ﻋﺎرﻓﺎن ذﮐﺮ ﻏﲑ و اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﺮﯾﺪان ذﮐﺮ ﺧﻮﯾﺶ »«۵

اﻟﺒﺘﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺸﲑی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت اﺳﺖ وﱃ ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت ذﮐﺮ

ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺤﻮ را ﺳﻪ درﺟﻪ اﺳﺖ .درﺟﻪ اوﻟﲐ و آن ﻣﺤﻮ ﻣﻄﻠﻖ

ﺻﻔﺎت اﺳﺖ ﺣﻤﯿﺪه و ذﻣﯿﻤﻪ ،و درﺟﻪ ﻋﻠﯿﺎ و آن ﻣﺤﻮ ذات اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﻮی اﺛﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﯽ ﻓﻨﺎ و

ﺑﻘﺎ و ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت از ﻓﻨﺎء و ﺑﻘﺎء ﻋﺎﻣﱰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻪ ﻓﻨﺎ و ﺑﻘﺎ را اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻧﮑﻨﻨﺪ اﻻّ در ﻣﺤﻮ ﺑﺸﺮﯾّﺖ و اﺛﺒﺎت رﺑﻮﺑ ّﯿﺖ«.

ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﻮ و اﺛﺒﺎت را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻘﺎء ﺑﺤﻖ ﯾﺎﺑﺪ و ﺻﻔﺎت رﺑﻮﺑﯽ در وی اﺛﺒﺎت ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ
ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﯽواﺳﻄﻪ و ﺣﻀﻮری اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ را دﯾﺪه ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺎﻃﻪ وﺟﻮدی ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﻓﻬﻤﺪﮐﻪ ﻋﺸﻖ ذات اﺳﺖ
٤٩

و روح ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﮐﻪ ﻗﯿﺎم روح ﺑﻪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻌﺸﻮق ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ» :ﻫُﻮَ اﻟْﺎَٔوﱠلُ وَاﻟْﺂﺧِ ُﺮ
وَاﻟﻈﱠﺎﻫِﺮُ وَاﻟْﺒَﺎﻃِﻦُ وَﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ« ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ آﯾﻪ ۳
ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۱از ﻓﺼﻞ  ۳ﺳﻮاﻧﺢ »دو ﺑﯿﺘﯽ«:

ﺟﺎﻧﻢ ﻋﺮض و ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺟﻮﻫﺮﮐﺮدﻧﺪ

ﭼﻮن آب و ﮔﻞ ﻣﺮا ﻣﺼّﻮر ﮐﺮدﻧﺪ

ﺣﺴﻦ ﺗﻮ و ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ

ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻗﻀﺎ ﻗﻠﻢ ﭼﻮ ﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ در ﮐﺘﺐ ﻋﺮﻓﺎ و ﺷﻌﺮای ﻗﺒﻞ از ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل دادﮐﻪ از ﺧﻮد
ﺷﯿﺦ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺷﯿﺦ ،ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻤﺪاﻧﯽ در ﺗﻤﻬﯿﺪات اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﻋﯿﻨﺎً ذﮐﺮﮐﺮده اﺳﺖ وﱃ

در ﻣﺼﺮاع ﭼﻬﺎرم ﺗﻐﯿﲑی داده و ﺑﺠﺎی »ﺣﺴﻦ ﺗﻮ و ﻋﺸﻖ ﻣﻦ« ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺘﻪ» :ﻋﺸﻖ ﺗﻮ و ﺟﺎن ﻣﻦ« .ﻫﻤﭽﻨﲔ در
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ج  ۲ص  ۱۱ﻫﺮ دو ﻣﺼﺮاع ﺑﯿﺖ دوم رﺑﺎﻋﯽ را ﺑﮕﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﲑ داده و ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

ﺣﺴﻦ ﺗﻮ و ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ

ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻗﻀﺎ ﻗﻠﻢ ﭼﻮ ﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻋﲔاﻟﻘﻀﺎه ﺑﺮای ﻧﻮﺷﱳ اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ از ذﻫﻦ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﱳ ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل رﺑﺎﻋﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﺷﺮح :ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺼﺮاع اول ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺎدّی آن آب وﮔﻞ اﺳﺖ و ﻋﻠّﺖ ﺻﻮری آن ﺷﮑﻞ آدم
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ وﮐﻼً از آﯾﻪ  ۲۶و  ۲۸و  ۲۹ﺳﻮره ﺣﺠﺮ ﻣﺄﺧﻮذ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ در آﯾﻪ  ۲۶ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

»وَﻟَﻘَﺪْ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻻِٕﻧﺴَﺎنَ ﻣِﻦ ﺻَﻠْﺼَﺎلٍ ﻣﱢﻦْ ﺣَﻤَﺎٍٕ ﻣﱠﺴْﻨُﻮنٍ« ﯾﻌﻨﯽ» :و در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎن را ازﮔﻠﻰ ﺧﺸﻚ ازﮔﻠﻰ ﺳﻴﺎه
و ﺑﺪﺑﻮ آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ« دوﺑﺎره در آﯾﻪ  ۲۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وَإِذْ ﻗَﺎلَ رَﺑﱡﻚَ ﻟِﻠْﻤَﻼَﺋِﻜَﺔِ إِﻧﱢﻲ ﺧَﺎﻟِﻖٌ ﺑَﺸَﺮًا ﻣﱢﻦ ﺻَﻠْﺼَﺎلٍ ﻣﱢﻦْ ﺣَﻤَﺎٍٕ
ﻣﱠﺴْﻨُﻮنٍ« ﯾﻌﻨﯽ :و ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ را ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺸﺮى را از ﮔﻠﻰ ﺧﺸﻚ از ﮔﻠﻰ ﺳﻴﺎه و ﺑﺪﺑﻮ

ﺧﻮاﻫﻢ آﻓﺮﻳﺪ ﺳﭙﺲ در آﯾﻪ  ۲۹ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻓَﺎِٕذَا ﺳَﻮﱠﻳْﺘُﻪُ وَﻧَﻔَﺨْﺖُ ﻓِﻴﻪِ ﻣِﻦ رﱡوﺣِﻲ ﻓَﻘَﻌُﻮاْ ﻟَﻪُ ﺳَﺎﺟِﺪِﻳﻦَ« ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﺲ

وﻗﺘﻰ آن را درﺳﺖ ﻛﺮدم »ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺘﮑﺎﻣﻞ« ﻧﻤﻮدم و از روح ﺧﻮد در آن دﻣﻴﺪم ﭘﻴﺶ او ﺑﻪ ﺳﺠﺪه دراﻓﺘﻴﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
»ﺳ ّﻮﯾﺘﻪ« ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻠﻘﺖ ازﮔﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻫﻤﺎن ﺧﺎﺻﯿّﺖ ﻗﺎﺑﻠﯽ زﻣﯿﻨﻪﭘﺬﯾﺮی ﻋﺸﻖ در اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮش

روح اﻟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » وَﻧَﻔَﺨْﺖُ ﻓِﻴﻪِ ﻣِﻦ رﱡوﺣِﻲ « .ﭘﺲ » ﺟﺎﻧﻢ ﻋﺮض و
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﮐﺮدﻧﺪ« ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎن ﺣﺎدث ﻣﻦ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از روح اﻟﻬﯽ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ

ﺣﮑﻢ ﻋﺮض را دارد ﺑﺮ ﺟﻮﻫﺮ ذات ﻋﺸﻖ ،و ﺳﺠﺪه ﮐﺮدن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻟﻀّﺮوره وﺟﻮد ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ در ﻋﺎﺷﻖ

ﻣﻘﯿﺪ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻗﻀﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﯿﺖ و اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ام اﻟﮑﺘﺎب ،ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ...،ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ازﱃ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻗﺪرت »ﻧﻮن واﻟﻘﻠﻢ و ﻣﺎﯾﺴﻄﺮون« ﻣﺸﯿﺖ ﺣﻖ را از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ

ﺧﻠﻖ آوردﻧﺪ و ﺑﺮای ﻇﻬﻮر آن در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ ﺣﺴﻦ و ﻋﺸﻖ را ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺠﺎ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﺗﻘﺪّم

ﺣﺴﻦ ﺑﺮ ﻋﺸﻖ ﻗﺒﻼً در ﻣﺒﺤﺚ اﻋﱰاﺿﺎت ﺑﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای ا ّ
ﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺟﻠﺪ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۲از ﻓﺼﻞ :۳

»ﮔﺎه ﻋﺸﻖ آﺳﻤﺎن ﺑﻮد و روح زﻣﲔ ﺗﺎ وﻗﺖ ﭼﻪ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎرد«

ﺷﺮح :از اﯾﻦ رو ﺷﯿﺦ ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن را و روح را ﺑﻪ زﻣﲔ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ روح ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ

ﺑﺎﻗﺘﻀﺎی وﻗﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺎﻫﺮﮔﺮدد و ﺑﺮ زﻣﲔ روح آﻧﭽﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺒﺎرد و آن را ﺑﺎرور ﺳﺎزد.
ﻋﲔاﻟﻘﻀﺎه در ﺷﺮح ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﺸﻖ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و روح زﻣﲔ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ و روح ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ دﯾﻦ

ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻮی .او »روح« اﯾﻦ ﻋﺸﻖ را درﻣﯽﮐﺸﺪ و اﯾﻦ او را ﺑﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ...و آﻧﭽﻪ

٥٠

ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﻇﺮ » «۸اﻣﺎ اﻗﺘﻀﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺎﺑﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ از ﻃﺮف
ﻓﺎﻋﻞ و ﺗﺠﻠﯿّﺎت و اراده اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﻖ ﻗﺎﺑﺾ و ﺑﺎﺳﻂ اﺳﺖ ﮔﺎه ﺑﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﺣﯿﻤﯽ وﮔﺎه

ﺑﺎ ﻏﻔﺎری وﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﻬﺎری ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﮑﻮﺳﺖ.
در ﺷﺮح ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه:

»ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﺸﻖ اﺻﻞ ﮐﻞ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ از آن ﺑﻪ روح ﻧﺰول ﮐﻨﺪ اﺛﺮ آن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد«.
ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۲از ﻓﺼﻞ :۳

»ﮔﺎه ﻋﺸﻖ ﺗﺨﻢ ﺑﻮد و روح زﻣﲔ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﺮ روﯾﺪ«
ﺷﺮح :از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﺬر ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده و روح را ﺑﻪ زﻣﲔ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮده آﻧﺴﺖ ﮐﻪ داﻧﻪ ﻋﺸﻖ را ﻣﺤﻠﯽ

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺰ روح اﻧﺴﺎن ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮدی ﻗﺎﺑﻞ و ﻻﯾﻖ ﭘﺮوراﻧﺪن ﺗﺨﻢ ﻋﺸﻖ در رﺣﻢ ﺟﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﻤﻪ از ﭘﺬﯾﺮش آن اﻋﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ

اﻧﺴﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ او ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ و ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻮد« ﯾﺎ ﭼﻮن آﯾﻨﻪ ﺳﺮی ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﺟﺴﻢ داﺷﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن

ﺗﻀﺎد و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ رﺧﺴﺎر ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻫﻤﯿّﺖ اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و اﻟﺒﻠﺪ

اﻟﻄﯿّﺐ ﯾﺨﺮج ﻧﺒﺎﺗﻪ ﺑﺎذن رﺑﻪ« »ﺳﻮره اﻋﺮاف آﯾﻪ  «۵۶ﯾﻌﻨﯽ :ﺳﺮزﻣﲔ ﭘﺎﮐﯿﺰه رﺳﺘﻨﯽﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ اذن
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﲑون ﻣﯽآورد ﭘﺲ زﻣﲔ روح ﺳﺮزﻣﲔ ﻃﯿﺐ و ﭘﺎﮐﯿﺰه اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻋﻄﯿّﻪ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ در آن
ﻣﯽروﯾﺪ وﱃ ﭼﮕﻮﻧﻪ روﺋﯿﺪن؟ داﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻧﻮع زﻣﲔ روح و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻓﺎﺿﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻟﺬا در ﻫﻤﲔ

آﯾﻪ ﻓﻮق ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :واﻟﺬی ﺧﺒﺚ ﻻ ﯾﺨﺮج اﻻ ﻧﮑﺪا« ﯾﻌﻨﯽ :آﻧﭽﻪ ﭘﻠﯿﺪ ﺷﺪ ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه از آن ﺑﲑون
ﻧﻤﯽآﯾﺪ .و ﻫﻤﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﺳﻪ دﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺆﻣﻦ وﮐﺎﻓﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻖ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ زﻣﲔ روﺣﺶ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ

ﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻋﺸﻖ ﭘﻠﯿﺪﮔﺮدﯾﺪه و درﯾﭽﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﺬر
ﻋﺪم ﺗﻮ ّ

ﻋﺸﻖ را ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﻮده و در ﻣﻮرد ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ
ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۲از ﻓﺼﻞ :۳

»ﮔﺎه ﻋﺸﻖ ﮔﻮﻫﺮﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮد و روح ﮐﺎن ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻪ ﮔﻮﻫﺮ آﯾﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎن«
ﺷﺮح :اﮔﺮ روح را ﺑﻪ ﮐﺎن ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻋﺸﻖ ﭼﻮن ﮔﻮﻫﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﮐﺎن ﭘﺮورده ﺷﻮد و ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آن

ﮔﻮﻫﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ وﮐﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻮﯾﺪ:

ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺪن وﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد

ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻌﻞ و ﮔﻬﺮ ﻧﯿﺴﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﺗﻮ ﺗﻤﻨﺎ ز ﮔﻞ ﮐﻮزهﮔﺮان ﻣﯽداری

ﮔﻮﻫﺮ ﺟﺎمﺟﻢ از ﮐﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ دﮔﺮ اﺳﺖ
ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۲از ﻓﺼﻞ :۳

» ﮔﺎه آﻓﺘﺎب ﺑﻮد در آﺳﻤﺎن روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻮن ﺗﺎﺑﺪ«
ﺷﺮح :در اﯾﻨﺠﺎ روح را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن روح ﻣﯽدرﺧﺸﺪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮده در ﻣﻮرد آﺳﻤﺎن
و زﻣﲔ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻋﺮﻓﺎ ﺗﻌﺒﲑاﺗﯽدارﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮاد از آﺳﻤﺎن را ﻣﻄﻠﻖ آﺳﻤﺎن ﻏﯿﺐ و ﻣﻌﻨﯽ اﻧﻮار و ﺗﺠﻠﯿّﺎت

ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻤﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻮق ارض در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و ﮔﺎه ﻣﺮادﺷﺎن از ﺳﻤﺎء »آﺳﻤﺎن«
ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﯿﻪ وﺟﻮدی و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺮدات اﺳﺖ »و ﺳﻤﺎوات اﻟﺴﺒﻊ« »آﺳﻤﺎﻧﻬﺎی ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ« را ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ دل
»ﻃﺒﻊ ،ﻧﻔﺲ ،ﻗﻠﺐ ،روح ،ﺳﺮّ ،ﺧﻔﯽ ،اﺧﻔﺎء« ﯾﺎ اﻃﻮار ﺳﺒﻌﻪ دل »ﺻﺪر ،ﻗﻠﺐ ،ﺷﻐﺎف ،ﻓﺆاد ،ﺣﺒّﻪ اﻟﻘﻠﺐ ،ﺳﻮﯾﺪا،

ﻣﻬﺠﻪ اﻟﻘﻠﺐ« و ﻋﻮاﻟﻢ ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﺒﻌﻪ اﺑﺤﺮ »ﻫﻔﺖ درﯾﺎ« ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻔﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راه ﺳﺎﻟﮑﺎن اﺳﺖ و ﺳﺒﻊ

٥١

ﻃﺮاﺋﻖ »ﻫﻔﺖ راه« را ﺑﺮ ﻃﺮق اﱃ اﻟﻠّﻪ و ﻣﻨﺎزل ﺳﻠﻮک ﺑﻄﻮر ﺗﻠﻤﯿﺤﯽ ﻣﻨﻮط ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻧﻔﯽ ﺷﻮد».«۹

و اﻣﺎ زﻣﲔ ﯾﺎ ارض .ﯾﺎ ارض ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ اﺳﺖ ﯾﺎ ارض ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺴﻢ و ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﻢ و ﺟﺴﺪ و ﻧﻔﺲ و روح و

ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻃﺒﺎﯾﻊ ارﺑﻌﻪ آدﻣﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺧﺎﺻﯿّﺖ و ﻋﻠّﺖ ﻗﺎﺑﻠﻪ .و آﻓﺘﺎب ﯾﺎ آﻓﺘﺎب وﺟﻮد ﯾﺎ آﻓﺘﺎب ﺟﻼل ﯾﺎ ﺗﺎﺑﺶ اﻧﻮار

اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻋﺸﻖ اﻧﻮار اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﻻﻫﻮت ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﱪوت و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت و از آن ﺑﻪ

ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎﺳﻮت ﺗﺎﺑﺪ و در ﺳﲑ ﺻﻌﻮدی ،ﻫﺮ ﮐﻪ از ﻧﺎﺳﻮت ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﮔﺬﺷﺖ و در اﻧﻮار ﺟﱪوت ﺑﺴﻮﺧﺖ ﺑﺎﻧﻮار

ﻻﻫﻮت رﺳﯿﺪ .و آن ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻘﻞ ،ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺧﺎر ﻧﻤﯽروﯾﺪ از زﻣﲔ

از ﮔﻠﺒﻨﯽ ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ

ﻟﺬا ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻤﺪاﻧﯽ در ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪک »ﻋﺸﻖ آﻓﺘﺎب اﺳﺖ .ﻋﻘﻞ ذره .اﮔﺮ ﭼﻪ ذره درﺗﺎب آﻓﺘﺎب در

ﻇﻬﻮر آﻣﺪ اﻣﺎ ازﮐﺠﺎ او را ﻃﺎﻗﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮد در ﭘﺮﺗﻮ آن ﻧﻮر آﯾﺪ«.
ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺠﺪه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﮐﻒ ﭘﺎی ﺗﻮ ﺑﻮد
ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۲از ﻓﺼﻞ :۳
»ﮔﺎه ﺷﻬﺎب ﺑﻮد در ﻫﻮا روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺳﻮزد«

ﺷﺮح :ﺷﻬﺎب در ﺳﻮره ﻧﻤﻞ آﯾﻪ  ۶ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻬﺎب ﻗﺒﺲ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ ﮔﲑﻧﺪه اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح

ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒاﻻﺳﺮار درﺑﺎره اﻗﺴﺎم آﺗﺶ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در ﻗﺮآن ﺷﺶ آﺗﺶ ﯾﺎدﮐﺮد ﯾﮑﯽ آﺗﺶ ﻣﻨﻔﻌﺖ ...دﮔﺮ آﺗﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ ...ﺳﻪ دﯾﮕﺮ آﺗﺶ ﻣﺬﻟّﺖ ...ﭼﻬﺎرم

آﺗﺶ ﻋﻘﻮﺑﺖ ...ﭘﻨﺠﻢ آﺗﺶ ﮐﺮاﻣﺖ ...ﺷﺸﻢ آﺗﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ...ﻋﺎﻣّﻪ ﺧﻠﻖ از آﺗﺶ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ...

ذواﻟﻘﺮﻧﲔ از آﺗﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻈﺎم ﯾﺎﻓﺖ ...اﺑﻠﯿﺲ از آﺗﺶ ﻣﺬﻟّﺖ ﻟﻌﻨﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﮐﺎﻓﺮ از آﺗﺶ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﺰﯾﺪ ﻋﺬاب
ﯾﺎﻓﺖ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ از آﺗﺶ ﮐﺮاﻣﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﯾﺎﻓﺖ ...ﻣﻮﺳﲐ از آﺗﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻗﺮﺑﺖ ﯾﺎﻓﺖ » «۱۰ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻣﮕﺮآن ﺷﻬﺎب ﺛﺎﻗﺐ ﻣﺪدی ﮐﻨﺪ ﺳﻬﺎ را

ز رﻗﯿﺐ دﯾﻮ ﺳﲑت ﺑﺨﺪا ﻫﻤﯽ ﭘﻨﺎﻫﯽ

ب
و اﻣﺎ در آﯾﻪ  ۱۰ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت ﺷﻬﺎب ﺛﺎﻗﺐ آﻣﺪه و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إِﻟﱠﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻄِﻒَ اﻟْﺨَﻄْﻔَﺔَ ﻓَﺎَٔﺗْﺒَﻌَﻪُ ﺷِﻬَﺎ ٌ

ﺛَﺎﻗِﺐٌ«ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮕﺮ دﯾﻮی ﺳﺨﻦ دزد ،ﺳﺨﻨﯽ رﺑﺎﯾﺪ »زﺑﺎن ﺳﺮّ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت را ﺑﺮﯾﺎﺑﺪ« در ﭘﯽ او ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺷﺎﺧﯽ

درﺧﺸﺎن .و ﺷﻬﺎب ﺛﺎﻗﺐ در اﺻﻄﻼح ﻋﺮﻓﺎن ﻫﻤﺎن آﺗﺶ ﮔﺪازان ﻏﲑت ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ اﻏﯿﺎر ﻧﺸﯿﻨﺪ .ﺣﺎﻓﻆ

ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺰآن ﺷﻌﻠﻪ ﭼﺮاغ اﻓﺮوزد

ﺑﺮق ﻏﲑت ﺑﺪرﺧﺸﯿﺪ و ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻫﻢ زد
دﺳﺖ ﻏﯿﺐ آﻣﺪ و ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮم زد

ﻣﺪّﻋﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮔﻪ راز

ﭘﺲ ﻏﺮض ﺷﯿﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ آن آﺗﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻫﺪاﯾﺘﯽ اﺳﺘﮑﻪ در روح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ آﻧﺮا در ﺳﺮای ﮐﺮاﻣﺖ و
ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽدارد و ﻫﺮ ﻏﲑی را ﺗﲑی ﺳﻮزان ﺷﻮد زﯾﺮا ﻫﺮ ﻏﲑی ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ راﻧﺪه ﺷﻮد.
ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۲از ﻓﺼﻞ :۳

» ﮔﺎه زﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺸﯿﻨﺪ«
ﺷﺮح :ﮔﺎه ﻋﺸﻖ در ﺣﮑﻢ زﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ روح ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮد.

ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﯿﺴﺖ و ﻋﺸﻘﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ و درﮐﺪام ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ زﯾﻦ
ﻋﺸﻖ ﻧﺸﺴﺘﻪ .ﺷﺎرح ﻧﺴﺨﻪ »ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ در ﺷﺮح آن ﮔﻮﯾﺪ:

٥٢

و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮﻧﺸﯿﻨﺪ و آﺛﺎرش آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮ ﻧﻬﺎد ﻋﺎﺷﻖ ﻏﻠﺒﻪ ﮔﲑد و ﺣﲑت و ﻋﺠﺰ آورد و ﮔﺎه
ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮﻧﺸﯿﻨﺪ و آن ﺣﺼﻮل ﻗﻮّت و ادراک ﺻﻔﺖ ﻣﻌﺸﻮق آرد و ﻋﺎﺷﻖ از آن ﺣﻼوت و ﻗﻮت ﯾﺎﺑﺪ » .«۱۱دراﯾﻦ

ﺑﺎره ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺑﺎﺳﻠﯿﻤﺎن ﭼﻮن ﺑﺮاﻧﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﻮرم ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ

اﻧﺪر آن ﻣﻮﮐﺐ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺻﺒﺎ ﺑﻨﻬﻨﺪ زﯾﻦ
و ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﯽزد

ﻻ

اﺑﺎﱃ ﮐﺎﻟﺤﻤﺎم

ﻣﺮﮐﺐ ﻋﺸﻘﺶ درﯾﺪه ﺻﺪ ﻟﮕﺎم

ﻧﻌﺮه

ﭘﻬﻠﻮان ﺗﻦ ﺑﺪ او ﻣﺮدی ﻧﺪاﺷﺖ

ﺗﺨﻢ ﻣﺮدی در زﻣﲔ رﯾﮓ ﮐﺎﺷﺖ

ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۲از ﻓﺼﻞ :۳

» ﮔﺎه ﻟﮕﺎم ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺮﮐﺸﯽ روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺪام ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮداﻧﺪ«
ﺷﺮح :و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً روح را ﺑﻪ اﺳﺐ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده و ﻫﻤﲔ ﺗﺸﺒﯿﻪ درﺑﺎره ﻣﻌﺮاج رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﻫﻢ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﮐﻪ

ﺣﻀﺮت ﺑﺮ اﺳﺒﯽ ﭼﻨﲔ و ﭼﻨﺎن ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﺳﲑ ﺻﻌﻮد ﻋﺸﻖ و ﻋﺮوج ﻣﺮﮐﺐ روح اﺳﺖ وﱃ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ

روح ﭼﻮن اﺳﺐ ﺳﺮﮐﺶ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﱳ و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪن ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﻟﺬا ﻋﺸﻖ ﺑﺮ آن ﻟﮕﺎم ﻣﯽزﻧﺪ و اﻓﺴﺎر ﺑﺮ آن
ﻣﯽﻧﻬﺪ ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻠﻮب او را ﺑﺤﺮﮐﺖ آرد از اﯾﲊو در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ درﺑﺎره ﻣﻌﺮاج رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ آﻣﺪه» :ﻣﺎ زاغ
اﻟﺒﺼﺮ و ﻣﺎﻃﻐﲐ« ﺳﻮره اﻟﻨّﺠﻢ آﯾﻪ  ۱۷ﯾﻌﻨﯽ»ﭼﺸﻤﺶ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﮕﺮداﻧﺪ و از ﺣ ّﺪ ﻧﮕﺬﺷﺖ« ﭘﺲ اﯾﻦ
ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ روح اﻓﺴﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ او را در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺸﻮق رﻫﱪی ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﲑ ﺻﻔﺎت
ﻣﻌﺸﻮق ﺗﻌ ّﻠﻖ ﻧﯿﺎﺑﺪﮔﺎه ﺑﺮ ﻟﻄﻒ او روان ﺷﻮد ﮔﺎه ﻣﺴﺨّﺮ ﻗﻬﺮ او ﺑﺎﺷﺪ...
ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۲از ﻓﺼﻞ :۳

»ﮔﺎه ﺳﻼﺳﻞ ﻗﻬﺮﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد در ﺑﻨﺪ روح«
ﺷﺮح :ﮔﺎﻫﯽ ﻋﺸﻖ زﻧﺠﲑﻫﺎی ﻗﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت ﺟﻼﱃ ﻣﻌﺸﻮق ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و روح را در اﯾﻦ زﻧﺠﲑ
ﮔﺮﻓﺘﺎرﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﻘﯿّﺪ ذات ﻣﻌﺸﻮق ﺷﻮد و از ذات ﺑﻪ ﻏﲑ ﺣﺘﯽ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﻧﺮﭙدازد .اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دراﯾﻦ ﻋﺒﺎرت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮑﯽ ﺳﻼﺳﻞ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺳﻠﺴﻠﻪ و ﺑﻤﻌﻨﯽ زﻧﺠﲑﻫﺎﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻗﻬﺮ و ﮐﺮﺷﻤﻪ .و ا ﻣﺎ ﻗﻬﺮ از

آن رو ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﮐﺮدن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ از آرزوﻫﺎ .و ﭼﻮن ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﻗﻬّﺎران ﺑﻌ ّﻠﺖ ﻗﻬﺮ اﻓﺮاد را ﺑﻪ زﻧﺠﲑ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﻟﺬا ﮔﺎه ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺗﺠﻠﯿﺎت ﺟﻼل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺠﻠﯿﺎت

ﺟﻤﺎل ﮐﻪ ﻋﺸﻖ آﻓﺮﯾﻦ و رﺋﻮف و ﻟﻄﯿﻒ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﭘﺮ ﻫﯿﺒﺖ و ﺳﻄﻮت و ﺳﻮزﻧﺪهٔ ﻣﺎ ﺳﻮیاﻟﻠّﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و آن ﻧﺎﺷﯽ

از ﻏﲑت ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻻزﻣﻪ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﯾﺎ زﻧﺠﲑ ﻗﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮادﻫﺎ ﺷﺨﺺ را ﻣﻌّﺮا و ﻣﺒّﺮا و ﻓﺎﻧﯽ

ﺳﺎزد و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻬﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻟﻄﻒ اﺳﺖ ،وﮔﺎه ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت ﺟﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﻟﻄﻒ اﺳﺖ

وﱃ از آن ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺧﯿﺰد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻟﻄﻒ ،ﻫﻤﻪ ﻗﻬﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺎدر ﻣﺸﻔﻖ در آن ﻏﻢ ﺷﺎدﮐﺎم

ﻃﻔﻞ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ز ﻧﯿﺶ اﺣﺘﺠﺎم
ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺳﺤﺮ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﺨﻮاب ﻣﯽدﯾﺪم

زﻫﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زه ﺑﯿﺪاری اﺳﺖ

ﺧﯿﺎل زﻟﻒ ﺗﻮ ﭘﺨﱳ ﻧﻪ ﮐﺎر ﻫﺮ ﺧﺎﻣﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ رﻓﱳ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﯿﺎری اﺳﺖ

ﺑﯿﮏ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﮐﺸﻢ ﻗﻠﻨﺪر ﮐﻦ

از اﯾﻦ ﻣﺰوﺟﻪ و ﺧﺮﻗﻪ ﻧﯿﮏ در ﺗﻨﮕﻢ

وﱃ

ﺑﻌﺰم ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻬﺎدم ﻗﺪح ز ﮐﻒ ﺻﺪﺑﺎر
ﻏﺮض ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺳﺎﻗﯽ اﺳﺖ ورﻧﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﺮﺷﻤﻪ

ﺳﺎﻗﯽ

ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ

ﺗﻘﺼﲑ

ﺟﻤﺎل دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮد را ﺑﺰﻟﻒ اﯾﺎز

٥٣

دل از ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺳﺎﻗﯽ ﺑﺸﮑﺮ ﺑﻮد وﱃ

زﻧﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺨﺘﺶ اﻧﺪﮐﯽ ﮔﻠﻪ ﺑﻮد

ﻋﻼج ﺿﻌﻒ دل ﻣﺎ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺳﺎﻗﯽ اﺳﺖ

ﺑﺮ آر ﺳﺮ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ آﻣﺪ و دوا آورد

ﭼﻨﺎن ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺳﺎﻗﯽ دﻟﻢ زدﺳﺖ ﺑﱪد

ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ دﮔﺮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮگ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﯿﺪ

ﮐﺮﺷﻤﮥ ﺗﻮ ﺷﺮاﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭘﯿﻤﻮد

ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﯽﺧﱪ اﻓﺘﺎد و ﻋﻘﻞ ﺑﯽﺣﺲ ﺷﺪ

ﻋﺘﺎب

ﯾﺎر

ﭘﺮﯾﭽﻬﺮه

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ

ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺗﻼﻓﯽ ﺻﺪ ﺟﻔﺎ ﺑﮑﻨﺪ

ﺑﮑﺶ

ﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺳﺎﻗﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﺜﺎر

ﺟﺰ ﻧﻘﺪ ﺟﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺪارم ﺷﺮاب ﮐﻮ

ﮐﺮﺷﻤﮥ ﻗﻬﺮ ﺑﺎزار ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و اﻏﯿﺎر ،را ﻧﻔﯽ و اﺣﺒﺎب را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﻪ ذات ﻣﻘﯿّﺪ ﻣﯽﺳﺎزد و

ﮔﺎه ﺗﻌﻠّﻖ ﻋﺎﺷﻖ را از ذات ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻗﻬﺮ ﺑﺮ اﻏﯿﺎر ،ﻣﲑاﻧﺪ و ﮔﺎه او را ﻣﺤﺮم درون ﻧﺪاﻧﺪ و از وﺻﺎل ﺑﻪ
ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎز دارد

ﮐﺮﺷﻤﻪای ﮐﻦ و ﺑﺎزار ﺳﺎﺣﺮی ﺑﺸﮑﻦ

ﺑﻪ ﻏﻤﺰه روﻧﻖ ﺑﺎزار ﺳﺎﻣﺮی ﺑﺸﮑﻦ»«۱۲

ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۲از ﻓﺼﻞ :۳

»ﮔﺎه زﻫﺮ ﻧﺎب ﺑﻮد در ﮐﺎم ﻗﻬﺮ وﻗﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد ﮐﺮا ﮔﺰاﯾﺪ و ﮐﺮا ﻫﻼک ﮐﻨﺪ«
ﺷﺮح :ﮔﺎه ﻋﺸﻖ ﻫﻤﭽﻮ زﻫﺮ ﺧﺎﻟﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﻫﺎن وﻗﺖ ﺑﲑون ﻣﯽآﯾﺪ و وﻗﺖ و ﺣﺎل ﺧﺸﻤﮕﲔ را ﻣﻨﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻢ
ﻣﻬﻠﮏ ﺑﺪل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺪام اﻏﯿﺎرﮔﺴﺘﺎخ و ﻣﻐﺮور را ﺑﯿﺨﻮاﺳﺘﻪ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺰﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﻼک ﮐﻨﺪ؟! دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ

ﻋﺸﻖ زﻫﺮی اﺳﺖ از دﻫﺎن وﻗﺖ ﺧﻮد ﺷﯿﺦ در ﻓﺼﻞ  ۷۵ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎ ﺣﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮغ
اﺧﺘﯿﺎر در وﻻﯾﺖ او ﻧﺮﭙد اﺣﻮال او ﻫﻤﻪ زﻫﺮ ﻗﻬﺮ ﺑﻮد و ﻣﮑﺮ ﺟﱪ ﺑﻮد« و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻗﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﮐﺮدن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺑﺎزداﺷﱳ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ از آرزوﻫﺎ .و وﻗﺖ ﺣﺎل وارده ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮏ اﺳﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺎدث
ﻣﺘﻮﻫّﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺎدث ﻣﺘﺤﻘّﻖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ » .«۱۳ﻟﺬا ﮐﺎم وﻗﺖ از اﺻﻞ و ﻣﻨﺸﺎٔ ﺟﱪی اﺳﺖ و اﺧﺘﯿﺎری در آن

ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﻘﻮل ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪن ﻫﺠﻮم و ﻣﻘﺎﻣﺎت از ﻏﯿﺐ روی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﺼﺮف ﺳﺎﻟﮏ
را از ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و ﻣﻨﻘﺎد ﺣﮑﻢ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎص ﺳﺎﻟﮑﺎن اﺳﺖ و دارای دو ﺻﻔﺖ اﺳﺖ ﻟﻄﻔﯽ

و ﻗﻬﺮی .ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﻘﺎد ﺣﮑﻢ وی ﮔﺮدد از ﻟﻄﻒ او ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﯿﺶ
ﮔﲑد و ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺤﻮل و ﻗﻮت ﺧﻮد دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ﻣﻐﻠﻮب ﻗﻬﺮ وی ﮔﺮدد » .«۱۴ﭘﺲ ﻋﺸﻖ ﺣﺎﱃ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﺸﺎٔ

ﻣﺸﯿّﺖ ﺟﱪاً ﺑﺮ دل ﺳﺎﻟﮏ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن زﻫﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺰد و ﯾﺎ ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ در ﻣﻘﺎم
ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﻓﻨﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻘﺎء و آﺗﺶ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺮاﻣﺖ و زﻫﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻮش و رﻧﺠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻟ ّﺬت
و راﺣﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ای ﻋﺠﺐ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺿﺪّ

ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ ﻟﻄﻒ و ﺑﺮ ﻗﻬﺮش ﺑﻪ ﺟﺪّ
ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۲از ﻓﺼﻞ :۳

ﺗﺎ ﺑﺮ دارم زﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﺑﻬﺮه ﺧﻮﯾﺶ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ زﻣﻦ ﻧﻬﺎن ﻣﮑﻦ ﭼﻬﺮه ﺧﻮﯾﺶ

ﮐﲔ ﻓﺘﻨﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﮐﺸﺪ دﻫﺮه ﺧﻮﯾﺶ

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﱰس ﺑﺮ دل و زﻫﺮه ﺧﻮﯾﺶ

ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ در ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﺷﻘﲔ ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ وﱃ ﺷﺎﻋﺮ آن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻘﲑ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ ﮐﻠﻤﻪ

زﻫﺮه ﺑﻤﻌﻨﺎی ﮐﯿﺴﻪ زرد آب و ﮐﻨﺎﯾﻪ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﱰﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﻣﯽﺗﺮﮐﺪ و زﻫﺮ آن در ﺑﻨﺪش

ﺟﺎری ﺷﺪه او را ﻣﺴﻤﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﺬا زﻫﺮهاش آب ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪ و زﻫﺮه ﺗﺮک ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﺗﺮس ﺑﯿﻬﻮش و
ﺑﯿﺠﺎن ﺷﺪ.

٥٤

دﻫﺮه ﺑﻤﻌﻨﯽ داس ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺮﺑﻪ دﺳﺘﻪدارﮐﻪ دﺳﺘﻪاش آﻫﻨﲔ و ﺳﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ داس اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺷﻤﺸﲑﮐﻮﭼﮏ دودﻣﻪ
ﮐﻪ ﺳﺮ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﺳﻨﺎن ﺑﺎرﯾﮏ و ﺗﯿﺰ اﺳﺖ ».«۱۵

در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺦ دﻫﺮه را ﺗﻔﺴﲑ ﻧﻤﻮده وﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻗﻮت ﻋﺸﻖ از درون ﻋﺎﺷﻖ دﻫﺮهٔ ﻋﺎﺷﻖ
اﺳﺖ«

ﺷﺮح :ﻣﻌﻨﯽ رﺑﺎﻋﯽ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ :ﮔﻔﺘﻢ ای ﻋﺸﻖ ﭼﻬﺮه ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ از ﻟ ّﺬت ﺟﻤﺎل و

زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺗﻮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮم .ﮔﻔﺖ از دل ﺟﺮأت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﱰس ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ زﻫﺮه آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ و ﻗ ّﻮت ﻋﺸﻘﺖ آن ﭼﻨﺎن

ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ ﺗﺤ ّﻤﻞ ﮐﻨﯽ زﯾﺮا ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد و آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻖ ﺻﺎدق ﭘﯿﺶ آورد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﲑ
ﻧﻮک ﺗﯿﺰ ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﺮ دل و ﺟﺎن ﻓﺮود ﻣﯽآورد.

ﻣﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻧﺪی؟! زﻧﺎن ﻣﺼﺮ ﭼﻮن ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻒ دﯾﺪﻧﺪ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ .و ﻣﻮﺳﯽ ﷷ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﻠﻮهای از

ﺣﺴﻦ ﺑﺮﮐﻮه ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮد ﻣﺪﻫﻮش اﻓﺘﺎد.

ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۳از ﻓﺼﻞ »:۳ﻋﺒﺎرت اول«

ﺪ او ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺖ ،او را ﺑﻪ ﻟﺠّﻪ ﮐﺎر راه ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺟﻼﻟﺖ
» اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ وﻗﺖ ﺑﻮد در ﺗﺎﺑﺶ ﻋﻠﻢ ﮐﻪ ﺣ ّ
ﺪ وﺻﻒ و ﺑﯿﺎن و ادراک ﻋﻠﻢ دور اﺳﺖ«
او از ﺣ ّ
ﺷﺮح :ﭘﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واردات و ﺣﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد

ﭼﻪ ،ﻋﻠﻢ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﻋﺸﻖ را ﮐﻪ آﺑﺶ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ اﺳﺖ درک ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﻤﺎق ﮐﻢ آﺑﻬﺎی ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی
ﻋﺸﻖ ﺗﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ژرﻓﱰﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ درﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ذات و ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺑﻮد ﻋﺸﻖ
آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻟﺬا ﺷﯿﺦ در ﻗﺴﻤﺖ  ۴ﻫﻤﲔ ﻓﺼﻞ ﻋﺒﺎرت ﺑﻌﺪی را اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ» :ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻠﻢ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮد از او ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﺼﯿﺐ او ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺪ ﻏﺮﻗﻪ ﺷﻮد .آﻧﮕﻪ ﮐﯽ ﯾﺎرد ﮐﻪ ﺧﱪ دﻫﺪ و

ﻏﺮﻗﻪ ﺷﺪه را ﮐﯽ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد« و در ﻫﻤﲔ ﺑﺎره ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﺑﯿﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارد او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺸﻖ
ﺑﯿﺶ ﻧﺮﺳﺪ او را در ﻟﺠّﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ وﯾﺮا راﻫﱪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻗﻮت ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد
» «۱۶و ﺟﻼﻟﺖ و ﻋﻈﻤﺖ ﻗﺪر ﻋﺸﻖ از ﺗﻌﺮﯾﻒ و آوردن ﺣ ّﺪ و ﻣﺮز و وﺻﻒ و ﺑﯿﺎن و ادراک ﻋﻠﻢ دور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و

ﻋﻠّﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺸﻖ را ﺣﺪّی »ﺟﻨﺲ ﻗﺮﯾﺐ و ﻓﺼﻞ ﻗﺮﯾﺐ« ﻧﯿﺴﺖ از اﯾﲊوﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ و ﻓﺼﻞ ﻧﺪارد و اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻮﺻﻒ ﻧﮕﻨﺠﺪ زﯾﺮا وﺻﻒ ﻋﺮﺿﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ذات در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ذات اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺻﻔﺖ ﻋﲔ ذات و اﯾﻨﮑﻪ

در ادراک ﻧﮕﻨﺠﺪ زﯾﺮا ادراک ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از درﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺼﻮل ﺷﯽٔ در ذﻫﻦ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺖ ﻣﻀﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪرﮐﺎت و ادراک ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﻣﻀﺎف اﻟﯿﻪ ذات .ﺧﻼﺻﻪ:
ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﻋﺸﻖ را ﺷﺮح و ﺑﯿﺎن

آﻓﺘﺎب

آﻣﺪ

دﻟﯿﻞ

ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﺸﻖ آﯾﻢ ﺧﺠﻞ ﮔﺮدم از آن

ﮔﺮ دﻟﯿﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ از وی رو ﻣﺘﺎب

آﻓﺘﺎب

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۳از ﻓﺼﻞ :۳

ﻋﺸﻖ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺲ ﻧﺪﯾﺪﺳﺘﺶ ﻋﯿﺎن

ﻫﺮ ﮐﺲ از ﭘﻨﺪار ﺧﻮد در ﻋﺸﻖ ﻻﻓﯽ ﻣﯽزﻧﺪ

ﻻﻓﻬﺎی ﺑﯿﻬﺪه ﺗﺎ ﮐﯽ زﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﻋﺸﻖ از ﭘﻨﺪار ﺧﺎﱃ وز ﭼﻨﲔ و از ﭼﻨﺎن

ﺷﺮح :اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ج  ۲ص  ۲۷۲ﺑﻨﺎم ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ و ﺑﻬﻤﲔ ﺻﻮرت آﻣﺪه وﱃ در

ﺗﻤﻬﯿﺪات ص  ۲۸۶ﺑﯿﺖ دوم ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ:

ﻋﺸﻖ او ﭘﺎﮐﺴﺖ و ﺻﺎﻓﯽ ازﭼﻨﲔ واز ﭼﻨﺎن

ﻫﺮﮐﺴﯽ درﻗﺪر ﺧﻮد ﻻﻓﯽ و وﺻﻔﯽ ﻣﯽزﻧﺪ

٥٥

ﻋﺸﻖ از ﻧﻈﺮﻫﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺠﺎب ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق و ﺗﻌﯿّﻨﺎت ﺻﻔﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﺠﻮب اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮑﺲ
از ﺣﻘﯿﻘﺖ آن آﮔﺎه ﻧﺸﺪ زﯾﺮا ﭘﺎی ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺪود و ﺳﺮزﻣﲔ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﭘﯽ ﺑﺮده و ﺧﻮد در درﯾﺎی ﻋﺸﻖ ﻏﺮق ﺷﺪهاﯾﻢ ﻻف ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯽزﻧﻨﺪ »ﻋﻨﻘﺎ ﺷﮑﺎر ﮐﺲ ﻧﺸﻮد دام

ﺑﺎزﮔﲑ« ﻫﺮﮐﺲ ﻃﺒﻖ ﭘﻨﺪار ﺧﻮد ﻻف ﻣﯽزﻧﺪ و ﮔﺰاف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﱃ ﻋﺸﻖ در ﭘﻨﺪار ﻧﮕﻨﺠﺪ و ﻫﯿﭻ وﺻﻔﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮد

ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺸﻖ ،ﺷﺪن اﺳﺖ ﻧﻪ ﮔﻔﱳ ،و ادراک ﻋﺸﻖ ﻫﻢ از ﻋﲔ ﻋﺸﻖ ﺗﻮان ﮐﺮد واز اﯾﲊو ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ

اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را آورده و ﻗﺒﻞ از آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوزخ زﯾﺮ ﻗﺪم او ﺳﺮد ﺷﻮد ﮔﻮﺋﯽ ﺗﺎ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﯿﺖ رب

ﻣﺤﻤﺪ« ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺮا ﺑﻪ ﺗﺮازوی ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﻣﺴﻨﺞ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ از آن ﻣﻨﺰّه ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺗﺮازوی ﻋﻘﻞ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺳُﺨﺖ

ﻋﺸﻖ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ «...و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺗﺮا ﺑﺪﯾﻦ اﺣﻮال ﺟﺰ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ...آن را ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ زﯾﺒﺎ
آﻣﺪ -دارﻧﺪه دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه دﯾﮕﺮ و داﻧﻨﺪه دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎ را ﺟﺰ از ﻗﻠﻢ و زﺑﺎن ﻧﺪادﻧﺪ ».«۱۷

ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻋﻠﻢ از او آﮔﻬﯽ ﺑﺎﯾﻤﺎن ﯾﺎﻓﺖ

ﻋﺸﻖ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ
ﺣﺪش از ﺣﺪ و وﺻﻒ ﺑﲑون اﺳﺖ
ﻋﻠﻤﺎ

ﻃﺮﯾﻖ

از

ﻧﺘﻮان ﭼﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﯾﺎ ﭼﻮن اﺳﺖ

اﺳﺘﺪﻻل

اﺳﻤﺶ

ﮔﻔﺘﻪ

ﺑﮑﻤﺎل

ﻣﺤﺒﺖ

ﻋﺸﻖ ﺑﲑون زاﺳﻢ و رﺳﻢ آﻣﺪ

ﻋﻠﻢ را زو ﻫﻤﲔ دو ﻗﺴﻢ آﻣﺪ

ﻧﺎداﻧﯿﺴﺖ

وﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ

ﻋﻠﻢ را ﺳﻮی او دﻻﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﻏﺎﯾﺖ

ﻋﺸﻖ،

ﻋﻠﻢ

ﺟﺰ ﻋﺒﺎرت ﺑﺪو ﺣﻮاﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻠﮏ

ﻧﺴﻖ

وادی ﻋﺸﻖ ﺑﺤﺮ ﻣﺴﺠﻮد اﺳﺖ

ﺧﺎﻧﻪ

ﻋﺸﻖ درﯾﺎی ﺣﲑﺗﺴﺖ و ﻫﻼک

دل و ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای ﻋﺸﻖ ﭼﻪ ﺑﺎک

ﺣﻆ

ﻋﻠﻢ

ﻋﻠﻢ

را

از

ﻗﺴﻢ داﻧﺶ ز ﻋﲔ او اﺛﺮی

او

ﭼﻮن ﻓﺰون ﺷﺪ ﺧﱪ ﻋﯿﺎن ﮔﺮدد

زان ﻋﯿﺎﻧﺶ ﯾﻘﲔ ﮔﻤﺎن ﮔﺮدد

ﮔﺮ

ﻧﻬﺪ

ﺗﺎ

از

ﺑﺴﺎﺣﻞ

ﺑﯿﺖ

ﻣﻌﻤﻮر

اﺳﺖ

ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯽ ز ﻋﺸﻖ ﺣﺎﺻﻞ ا و

ﻓﺮاﺗﺮ

راه

ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ

ﺧﱪی

ﻋﻠﻢ

او

ز

او

دم

ﻗﺪﻣﯽ

وﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﺴﺖ »ﻇﻦ ﻋﺒﺪی ﺑﯽ«»«۱۹

اﯾﻦ ﻋﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ »رأی ﻗﻠﺒﯽ« »«۱۸

دﺳﺖ
ﺗﺎ

ﻏﻮاص

ﻣﮕﺮ

ﻋﲔ

ﻣﺎﻫﯿﺌﯽ

اﯾﻦ

ﺑﺸﺴﺖ

ﺑﺤﺮش

ﻓﺮو

ﺧﻮرد

ﺑﺪﻣﯽ

اوﺳﺖ

درﯾﺎ

ﯾﺎ

آرد

ﺟﻮﯾﺎی

ﻣﮕﺮ ﮔﻮﻫﺮی

ﻟﺆﻟﺆ

ﺑﺪﺳﺖ

ﻻﻻ
آرد

ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۴از ﻓﺼﻞ :۳

» «۴ﻫﺴﺘﯽ ذرّه در ﻫﻮا ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ و ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﺶ ﻣﻌﻠﻮم ،اﻣﺎ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﮔﺮو اﺳﺖ«

ﺷﺮح :ذراﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ از روزﻧﻪای دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻧﻮر اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آن ذ ّرات را
ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻏﲑ آن دﯾﺪ و ﯾﺎ ﻟﻤﺲ و درک ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪن ﻫﻮا ذ ّراﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﻮا ﭘﺨﺸﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ

آﻓﺘﺎب ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﭘﺲ درک ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﺟﺰ ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﻋﺸﻖ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد و ﺑﻬﻤﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮری از

اﻧﻮار ﺟﻤﺎل ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺘﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ و ﭼﻪ درک ﻋﻠﻢ ﻋﺸﻖ ،ﻫﺮ دو واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻓﺘﺎب اﺷﺮاق ﺟﻤﺎل
ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ.

اﯾﻀﺎً ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۴از ﻓﺼﻞ :۳
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ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﻮﺋﯽ و ذرّه ﻣﺎﺋﯿﻢ

ﺑﯽروی ﺗﻮ روی ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ

ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎب و ﭘﺮده؟ ﯾﮑﺪم

ﺑﺮآﺋﯿﻢ

از ﮐﻮه

ﺑﺮآی

ﺗﺎ

ﭘﺲ ای ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺎ ذره ،و ﺑﺪون ﺟﻠﻮه و اﻧﻮار و اﺷﺮاﻗﺖ ﻣﺎ ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ روی ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﭘﺲ
ﺗﺎ ﮐﯽ ﻧﻘﺎب ﮐﺜﺮت اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺑﺮ ﺻﻮرت اﻓﮑﻨﺪهای؟ ﺑﯽﺣﺠﺎب و ﭘﺮده از ﻓﺮازﮐﻮه ﻋﻈﻤﺖ ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل
ﺧﻮد ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺘﺎب ﺗﺎ در ﺷﻌﺎع ﻧﻮرت ﻫﺴﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺸﻖ اﺳﺖ در ﻣﺎ ﻇﻬﻮر ﯾﺎﺑﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ اﮔﺮ

ﺑﯽﺣﺠﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و زﯾﺮ و زﺑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﻗﺮآن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ» :اﻟْﻘَﺎرِﻋَﺔُ،

ﻣَﺎ اﻟْﻘَﺎرِﻋَﺔُ وَﻣَﺎ َٔادْرَاكَ ﻣَﺎ اﻟْﻘَﺎرِﻋَﺔُ ﻳَﻮْمَ ﻳَﻜُﻮنُ اﻟﻨﱠﺎسُ ﻛَﺎﻟْﻔَﺮَاشِ اﻟْﻤَﺒْﺜُﻮثِ وَﺗَﻜُﻮنُ اﻟْﺠِﺒَﺎلُ ﻛَﺎﻟْﻌِﻬْﻦِ اﻟْﻤَﻨﻔُﻮشِ«
ﻗﺎرﻋﻪ آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۴ﻣﮕﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺮﮐﻮه ﺗﺎﺑﯿﺪﮐﻮه ﻣﻨﺪک و رﯾﺰ رﯾﺰ ﺷﺪ و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﯿﻬﻮش اﻓﺘﺎد »اﻋﺮاف آﯾﻪ

 .«۱۳۹ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ذرّه ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪون ﻋﺸﻖ ﻫﻢ از ادراک ﻋﺸﻖ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻪ

ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺧﻮب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ذ ّره ﺗﺎ در ﻓﺮوغ ﻣﺤﺴﻮﺳﺖ

ﺑﻌﺪ

ﭼﻮن ﻓﺮوغ از ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ

آﻧﮕﻬﯽ ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ ﻧﺎﭘﯿﺪاﺳﺖ

ﺗﻮ

زآﻓﺘﺎب

ﻣﺤﺴﻮﺳﺖ

ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۴از ﻓﺼﻞ :۳
»ﮐﻪ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﻧﺎدادن از ﺑﺰرﮔﯽ و ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻮد ،از ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻫﻢ ﺑﻮد و از ﻓﺮط اﻟﻘﺮب ﻫﻢ ﺑﻮد«

ﺷﺮح :و ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ و ﺑﻠﻨﺪی ﻣﺮﺗﺒﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻠّﺖ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻣﻄﻠﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﻟﻄﯿﻒ و ﺑﺴﯿﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻠّﺖ ﺑﺴﺎﻃﺖ وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ درک و دﺳﱰﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻠّﺖ ﻗﺮب و
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺮد ﺑﺂن ،ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﻋﺸﻖ و ﻣﻌﺸﻮق وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﺮهاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪرﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و دﯾﮕﺮ
ﺷﺮح آن ﻧﺘﻮاﻧﺪ داد از اﯾﲊوﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه »ﻣﻦ ﻋﺮف اﻟﻠّﻪ ﮐﻞ ﻟﺴﺎﻧﻪ« »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺖ زﺑﺎﻧﺶ از

ﺑﯿﺎن ﮔﻨﮓ و ﻻل ﻣﯽﺷﻮد« .ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﭘﯿﺶ آن ﯾﺎری ﮐﻪ او را ﯾﺎر ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﻦ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﯾﮏ رﮔﻢ ﻫﺸﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﺎﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻄﺎﺳﺖ

ﺧﻮد ﺛﻨﺎ ﮔﻔﱳ زﻣﻦ ﺗﺮک ﺛﻨﺎﺳﺖ
ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۴از ﻓﺼﻞ :۳

»ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻠﻢ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮد از او ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﺼﯿﺐ او ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺪ ﻏﺮﻗﻪ ﺷﻮد.
آﻧﮕﻪ ﮐﯽ ﯾﺎرد ﮐﻪ ﺧﱪ دﻫﺪ و ﻏﺮﻗﻪ ﺷﺪه را ﮐﯽ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد؟«

ﺷﺮح :اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻓﺼﻞ آوردﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺸﱰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ راه ﯾﺎﺑﺪ و او را ﺑﻪ
وﺳﻂ درﯾﺎی ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن در درﯾﺎی ﻋﺸﻖ ﻏﺮق ﻧﺸﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎره ﻋﺸﻖ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﺸﻨﻮد وﱃ اﮔﺮ

ﻗﺪم ﺟﻠﻮﺗﺮﮔﺰارد در اﯾﻦ درﯾﺎ ﻏﺮق ﻣﯽﺷﻮد .ﻏﺮﯾﻖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎم ﺗﻔﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺘﻐﺮق در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از ﻋﻠﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎل ﻏﺮق ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از اﺷﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ در

ﻣﻘﺎم ﮐﺸﻒ ﻣﺴﺘﻐﺮق و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم از ﺷﻬﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺴﺖ او ﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ

»ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ« ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد » .«۲۰و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »اﻧﺎ اﻟﺤﻖ« و »ﻟﯿﺲ ﻓﯽ ﺟﺒﺘﯽ
اﻻ اﻟﻠّﻪ «...و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻏﺮق اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎل ﻋﺸﻖ ﻏﺮق
ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﮕﺎه ﮐﺴﯽ ک ﻏﺮق ﺷﺪه ﮐﯽﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺂن ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ دارد ﺧﱪ دﻫﺪ.

اﯾﻀﺎًﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۴از ﻓﺼﻞ ۳ﺳﻮاﻧﺢ:
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ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﻓﺰون اﺳﺖ زﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﻣﻦ

راز ﺗﻮ ﺑﺮون اﺳﺖ زداﻧﺎﺋﯽ ﻣﻦ

در ﻋﺸﻖ ﺗﻮ اﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﻦ

در وﺻﻒ ﺗﻮ ﻋﺠﺰ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﻦ

ﺗﻮﺿﯿﺢ:
ﺑﯿﺖ اول در ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۶ص  ۴۶۳در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﺷﺮح آﯾﻪ »ﻻَ ﻳُﻜَﻠﱢﻒُ اﻟﻠّﻪُ ﻧَﻔْﺴًﺎ إِﻻﱠ وُﺳْﻌَﻬَﺎ« ﺑﻘﺮه
آﯾﻪ  ۲۸۶آﻣﺪه اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ ﻣﯿﺒﺪی از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﮏ ﺑﯿﺖ آﻧﺮا ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ».«۲۱
ﺷﺮح:

ﺷﯿﺦ در اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺗﻮ از ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﻣﻦ اﻓﺰوﻧﱰ و ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ و راز وﺟﻮد ﺗﻮ از داﻧﺎﺋﯽ ﻣﻦ ﺑﲑون

اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ وادراﮐﺶ
از ﻏﺎﯾﺖ ﻟﻄﺎﻓﺖ و از ﻓﺮط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ .و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎک ﺣﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﮏ

»ﺗﺮا آﻧﭽﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ «.و ﻧﺺّ »ان اﻟﻠّﻪ اﺣﺘﺠﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮل ﮐﻤﺎ اﺣﺘﺠﺐ ﻋﻦ
اﻻﺑﺼﺎر« ﯾﻌﻨﯽ »ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ از ﻋﻘﻠﻬﺎ در ﺣﺠﺎب اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ از دﯾﺪهﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ«» «۲۲و ﻋﻠﯽ ﷷ در

ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﺬی ﻻ ﯾﺪرﮐﻪ اﻟﻬﻤﻢ و ﻻ ﯾﻨﺎﻟﻪ ﻏﻮص اﻟﻔﻄﻦ« ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ او را ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻫﻤ ّﺘﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ درک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و زﯾﺮﮐﯽﻫﺎ و ﻫﻮﺷﻬﺎی ﻏﻮاص ﺑﻪ او دﺳﺖ ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ زﯾﺮا در آن ﻏﺮﻗﻨﺪ » «۲۳و از اﯾﲊو

ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮد» :وَﻋِﻨﺪَهُ ﻣَﻔَﺎﺗِﺢُ اﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻻَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻬَﺎ إِﻻﱠ ﻫُﻮَ« اﻧﻌﺎم آﯾﻪ  ۵۹ﯾﻌﻨﯽ» :ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻏﯿﺐ در ﻧﺰد
اوﺳﺖ وﮐﺴﯽ ﺟﺰ اوﺑﺪان ﻋﻠﻢ ﻧﺪارد« .و اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭘﺮ ﺷﺪه و در دل ﺗﻨﻬﺎ و ﻣﺠﺮد ﺷﺪه از ﻣﺎﺳﻮی
اﻟﻠّﻪ ،ﺟﺰ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮا آن ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اوﺻﺎف ﺗﺮا ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ .درﺑﺎره ﭘﺮ ﺷﺪن وﺟﻮد از ﻋﺸﻖ
ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺎ ﮐﺮد ﻣﺮا ﺗﻬﯽ و ﭘﺮ ﮐﺮد ز دوﺳﺖ

ﻋﺸﻖ آﻣﺪو ﺷﺪ ﭼﻮ ﺧﻮﻧﻢ اﻧﺪر رگ و ﭘﻮﺳﺖ

ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ز ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ و ﺑﺎﻗﯽ ﻫﻤﻪ اوﺳﺖ

اﺟﺰاء وﺟﻮدم ﻫﻤﮕﯽ دوﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ

ﻣﱳ ﻗﺴﻤﺖ » «۴از ﻓﺼﻞ :۳
»ﻻﺑﻞ ﻋﻠﻢ ﭘﺮواﻧﻪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﻋﻠﻤﺶ ﺑﺮون ﮐﺎر اﺳﺖ .اﻧﺪر او اول ﻋﻠﻢ ﺳﻮزد ،آﻧﮕﻪ از او ﺧﱪﮐﯽ ﺑﲑون
آرد؟«

ﺷﺮح:

ﻋﻠﻢ ﭼﻮ ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﲑون از ﺷﻤﻊ ﺧﱪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد اول ﭘﺮ و ﺑﺎﻟﺶ ﺑﺴﻮزد و ﺑﯽﺧﱪﮔﺮدد و

ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ وﺟﻮدش ﺳﻮزد و دﯾﮕﺮ ﺧﱪی از او ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﭘﺮواﻧﻪ و ﺷﻤﻊ را ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺰ در ﻣﺮاﺗﺐ

ﻋﻠﻢاﻟﯿﻘﲔ و ﻋﲔاﻟﯿﻘﲔ و ﺣﻖاﻟﯿﻘﲔ آورده ﮐﻪ ﻋﻠﻢاﻟﯿﻘﲔ ﺧﱪ دادن از ﺻﻔﺎت ﺷﻤﻊ اﺳﺖ و ﻋﲔاﻟﯿﻘﲔ ﭘﺮ ﺳﻮﺧﱳ و

ﺣﻖاﻟﯿﻘﲔ ﺧﻮد ﺳﻮﺧﱳ و ﺷﻌﻠﻪ ﮐﺸﯿﺪن .ﻋﻄﺎر در ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﲑ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﻊ ﻣﺮﻏﺎن ﭘﺮواﻧﻪ را ،از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮﺧﱳ
ﺳﺨﻦ ﺑﻤﯿﺎن آورده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺎ ﺑﮑﯽ در ﺑﺎزی اﯾﻦ ﺟﺎن ﺷﺮﯾﻒ

ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ای ﺿﻌﯿﻒ
ﭼﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ﺷﻤﻌﺖ وﺻﺎل

ﺟﺎن ﺑﺪه ﺑﺮ ﺟﻬﻞ و ﺗﺎ ﮐﯽ زﯾﻦ ﻣﺤﺎل

ﮔﻔﺖ اﯾﻨﻢ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺪل ﻣﺪام

ﮔﺮ درو ﻧﺮﺳﻢ ﺑﺪو ﺑﺮﺳﻢ ﺗﻤﺎم »«۲۴

داد ﺣﺎﱃ آن ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺟﻮاب

زﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﺪ ﻣﺴﺖ و ﺧﺮاب

٥٨

ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻫﺮﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﺮواﻧﻪ در آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺣﻖاﻟﯿﻘﲔ رﺳﯿﺪ و از او ﺧﱪی ﺟﺰ ﺷﻌﻠﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ.

ﮐﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪ را ﺟﺎن ﺷﺪ و آواز ﻧﯿﺎﻣﺪ

ای ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ ﻋﺸﻖ ز ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮز

زﯾﺮا ﺧﱪ ﺧﻮد ﺣﮑﺎﯾﺖ از دﯾﺪن و ﺷﺮح ﻣﺎوﻗﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻘﺎم ﺣﻖاﻟﯿﻘﲔ ،ﻣﻘﺎم دﯾﺪن و ﺷﺮح دادن ﻣﺎوﻗﻊ

ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺎم ﻓﻨﺎی ﻋﻠﻢ و ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎم ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﻟﺬا

ﺑﻘﻮل ﺣﺎﻓﻆ:

دردا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺷﺮح و ﺑﯿﺎن ﻧﺪارد

ﻫﺮﻗﻄﺮهای در اﯾﻦ ره ﺻﺪرﺑﺤﺮ آﺗﺸﲔ اﺳﺖ

٥٩

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ﺳﻮّم ﺳﻮاﻧﺢ
۱ـ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﻪ  ۲۹ﺳﻮره ﻗﺼﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻰ آن ﻣﺪت را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪ و ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﺮد
آﺗﺸﻰ را از دور در ﻛﻨﺎر ﻃﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪﻛﻪ ﻣﻦ آﺗﺸﻰ از دور دﻳﺪم ﺷﺎﻳﺪ ﺧﱪى از آن

ﻳﺎ ﺷﻌﻠﻪاى آﺗﺶ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﻴﺎورم ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻛﻨﻴﺪ.

۲ـ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﻪ  ۳۰ﺳﻮره ﻗﺼﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽﷷ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ آن رﺳﻴﺪ از ﺟﺎﻧﺐ
راﺳﺖ وادى در آن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺒﺎرك از آن درﺧﺖ ﻧﺪا آﻣﺪﻛﻪ اى ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻨﻢ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻧﻢ.
۳ـ ﻋﺸﻖ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن

۴ـ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ص  ۱۱۲و . ۱۱۳

۵ـ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ص  ۱۱۵و . ۱۱۶
۶ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص .۱۴۴
۷ـ ﺗﻤﻬﯿﺪات ص .۱۱۳
۸ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۱۴
۹ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ ص  ۳۴۴ﺗﺎ  ۳۴۹و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﺒﲑات ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،ﺗﻔﺴﲑ ﺑﯿﺎناﻟﺴﻌﺎده – ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج
 ۵ص  ۲۷۹و ص  ۴۴۰و دﯾﮕﺮ ﻣﺂﺧﺬ

۱۰ـ ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒاﻻﺳﺮار ج  ۷ص  ۱۸۶و .۱۸۷
۱۱ـ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ از دﮐﱰ ﭘﻮرﺟﻮادی ص .۸۴

۱۲ـ ﻣﺄﺧﻮذ از ﺷﻄﺤﯿﺎت ،ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ،ﻣﺜﻨﻮی ،دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ.
۱۳ـ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ ص  ۲۴۳وﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص  ۴۸۰و رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ص .۳۱
۱۴ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص  ۱۳۸و . ۱۳۹

۱۵ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﲔ ﻣﺎده زﻫﺮه و دﻫﺮه.
۱۶ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص . ۱۶

۱۷ـ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ص  ۲۱۶و . ۲۱۷

۱۸ـ »رای ﻗﻠﺒﯽ« ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی اﺳﺖ.

۱۹ـ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﻇﻦ ﻋﺒﺪی ﺑﯽ ﻓﺎﻟﻌﺒﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻟﻈﻦ واﻟﻈﻦ ﻣﺘﺼﻞ
ﺑﺎﻟﺮب« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﻨﺪهام ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﮔﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ
»ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ ج  ۱ص .«۸۲

۲۰ـ ﻣﺄﺧﻮذ از ﺷﺮح ﻣﻨﺎزل اﻟﺴﺎﺋﺮﯾﻦ ص .۱۸۵

۲۱ـ ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۶ص .۴۶۳

۲۲ـ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﻓﯿﺾ ﭼﺎپ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ص .۳
۲۳ـ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم ص .۲۲

۲۴ـ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﲑ ﻋﻄﺎر ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم دﮐﱰ ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق ﮔﻮﻫﺮﯾﻦ ﻧﺸﺮﮐﺘﺎب  ۱۳۴۲ص .۲۳۳

٦٠

ﻓﺼﻞ ۴
ﻓﯽاﻟﻤﻼﻣﻪ

»«۱ﮐﻤﺎﻟﺶ ﻣﻼﻣﺖ اﺳﺖ و ﻣﻼﻣﺖ ﺳﻪ روی دارد :ﯾﮏ روی در ﺧﻠﻖ و ﯾﮏ روی در ﻋﺎﺷﻖ و ﯾﮏ روی در
ﻣﻌﺸﻮق .آن روی ﮐﻪ در ﺧﻠﻖ دارد ﺻﻤﺼﺎم ﻏﲑت ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻏﯿﺎر ﺑﺎز ﻧﻨﮕﺮد ،و آن روی ﮐﻪ در

ﻋﺎﺷﻖ دارد ﺻﻤﺼﺎم ﻏﲑت وﻗﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮ وا ﻧﻨﮕﺮد ،و آن روی ﮐﻪ در ﻣﻌﺸﻮق دارد ﺻﻤﺼﺎم ﻏﲑت
ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻮت ﻫﻢ از ﻋﺸﻖ ﺧﻮرد و ﺑﺴﺘﻪ ﻃﻤﻊ ﻧﮕﺮدد و از ﺑﲑون ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰش در ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖ.
ﭼﻮن از ﺗﻮ ﺑﺠﺰ ﻋﺸﻖ ﻧﺠﻮﯾﻢ ﺑﺠﻬﺎن

ﺑﯿﺖ

ﺑﯽﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﻢ ﻧﺪارد ﺳﺎﻣﺎن

ﻫﺠﺮان و وﺻﺎل ﺗﻮ ﻣﺮا ﺷﺪ ﯾﮑﺴﺎن
ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮوﺻﺎل ﺟﻮی وﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺠﺮان

» «۲و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺻﻤﺼﺎم ﻏﲑت اﺳﺖ در ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از اﻏﯿﺎر .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﺪﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻏﲑ
ﺑﻮد و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻢ ﻏﲑ ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗ ّﻮت ﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ از اﺗﺤّﺎد ﺑﻮد ،و در او

ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻧﮕﻨﺠﺪ.

» «۳آﻧﮑﻪ وﺻﺎل ﻓﺮاﻫﻢ رﺳﯿﺪن داﻧﺪ و از آن ﺣﺎل ﻗ ّﻮت ﺧﻮرد آن ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد.
ﺑﺪ ﻋﻬﺪم و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻮام ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻔﺲ

ﺑﯿﺖ

ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ وﺻﺎل ﮐﻮش و ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاق

ﮔﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻮﯾﻤﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎدم رس
ﻣﻦ ﻓﺎرﻏﻢ از ﻫﺮ دو ﻣﺮا ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺲ

ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﻫﺮ دو را ﺑﺨﻮرد .ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻟﻮﺻﺎل در ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد اﻣﮑﺎن ﻫﺠﺮان ﺑﺮﺧﯿﺰد ،و اﯾﻦ ﻫﺮ
ﺼﺎل ﺑﻮد.
ﮐﺲ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﻨﺪ .ﭼﻮن وﺻﺎل اﻧﻔﺼﺎل ﺑﻮد ،اﻧﻔﺼﺎل ﻋﲔ وﺻﺎل ﺑﻮد .ﭘﺲ اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﻮد ﻋﲔ اﺗ ّ
اﯾﻨﺠﺎ ﻗ ّﻮت ﺑﯽﻗ ّﻮﺗﯽ ﺑﻮد و ﺑﻮد ﻧﺎﺑﻮد و ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺼﯿﺐ ﺑﯽﻧﺼﯿﺒﯽ.

» «۴و اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺮﮐﺲ راه ﻧﱪد ،ﮐﻪ ﻣﺒﺎدی او ﻓﻮق اﻟﻨﻬﺎﯾﺎت اﺳﺖ .ﻧﻬﺎﯾﺖ او در ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺪ و در

ﺻﺤﺮای وﻫﻢ ﮐﯽ آﯾﺪ؟ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ درّی اﺳﺖ در ﺻﺪف و ﺻﺪف در ﻗﻌﺮ درﯾﺎ ،و ﻋﻠﻢ را راه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ
ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻨﺠﺎ ﮐﯽ رﺳﺪ؟

» «۵اﻣﺎ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﻏﺮﻗﻪ ﺷﻮد ،ﯾﻘﲔ ﮔﻤﺎن ﮔﺮدد .از ﻋﻠﻢ و از ﯾﻘﲔ ﻇﻨّﯽ ﻣﺘﻮاری ﺑﺮآﯾﺪ ﺗﺎ در ﻟﺒﺎس ﺗﻠﺒﯿﺲ

»ﻇﻨﻨﺖ« ﺑﻪ درﮔﺎه ﺗﻌﺰّز اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺬر ﯾﺎﺑﺪ .اوﻟﻢ ﺗﻮ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻠﯽ وﻟﮑﻦ اﺷﺎرت ﺑﺪﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﮐﺎری ﺑﻮد.
اﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﻇﻦ ﻋﺒﺪی ﺑﯽﻓﻠﯿﻈﻦ ﺑﯽ ﻣﺎ ﺷﺎء ﻫﻤﲔ ﺑﻮد.ﻓﺎﻟﻌﺒﺪ ﻣﺘّﺼﻞ ﺑﺎﻟﻈّﻦ ﻣﺘّﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮّب .آن ﻇّﻦ ﻏﻮّاص

اﯾﻦ ﺑﺤﺮ اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ آن ﮔﻮﻫﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ اﻓﺘﺪ ﯾﺎ او ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﮔﻮﻫﺮ اﻓﺘﺪ.

» «۶ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻠﻖ ﺑﺮای آن ﺑﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺮ ﻣﻮی از درون او ﺑﲑون ﻣﯽﻧﮕﺮد ﯾﺎ از ﺑﲑون ﻣﺘﻨﻔﺴّﯽ دارد
ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠ ّﻘﯽ ،ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد -ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ او از درون ﻣﯽﺑﻮد ﻫﺰﯾﻤﺘﺶ ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .اﻋﻮذ ﺑﮏ ﻣﻨﮏ.
ﺷﺒﻊ و ﺟﻮﻋﺶ از آﻧﺠﺎ ﺑﻮد -اﺟﻮع ﯾﻮﻣﺎً و اﺷﺒﻊ ﯾﻮﻣﺎً .ﺑﲑون ﮐﺎری ﻧﺪارد.

٦١

اﯾﻦ ﮐﻮی ﻣﻼﻣﺖ اﺳﺖ و ﻣﯿﺪان ﻫﻼک

ﺑﯿﺖ

ﻣﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﻨﺪری داﻣﻦ ﭼﺎک

وﯾﻦ راه ﻣﻘﺎﻣﺮان ﺑﺎزﻧﺪه ﭘﺎک
ﺗﺎ ﺑﺮ ﮔﺬرد ﻋﯿﺎروار و ﻧﺎﺑﺎک

ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﮐﺎر از اﻏﯿﺎر ﺑﺮﮔﺮدد و روی در ﮐﺎر آورد و ﺑﺎک ﻧﺪارد »ﺗﺎ درﺳﺖ آﯾﺪ«
ﺑﯿﺖ

ﺑﻞ ﺗﺎ ﺑﺪرﻧﺪ ﭘﻮﺳﺘﯿﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﭘﺎک

از ﺑﻬﺮ ﺗﻮ ای ﯾﺎر ﻋﯿﺎر ﭼﺎﻻک

در ﻋﺸﻖ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎش و ازﺧﻠﻖ ﭼﻪ ﺑﺎک

ﻣﻌﺸﻮق ﺗﺮا او ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎک

» «۷ﭘﺲ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻏﲑت ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺘﺎﺑﺪ .ﻣﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪ .روﯾﺶ از ﺧﻮ
ﺑﮕﺮداﻧﺪ .در ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﻼﻣﺘﯽ ﮔﺮدد .رﺑﻨﺎ ﻇﻠﻤﻨﺎ اﯾﻨﺠﺎ روی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

» «۸ﭘﺲ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻏﲑت ﻋﺸﻖ ﺑﺘﺎﺑﺪ و روﯾﺶ از ﻣﻌﺸﻮق ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﻣﻌﺸﻮق از ﺧﻮد
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .داع ﺑﺮ ﻃﻤﻊ او ﻧﻬﺪ -ﻧﻪ ﺧﻠﻖ و ﻧﻪ ﺧﻮد و ﻧﻪ ﻣﻌﺸﻮق .ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺑﮑﻤﺎل ﺑﺮ ﺗﻔﺮﯾﺪ ﻋﺸﻖ ﺗﺎﺑﺪ.

ﺗﻮﺣﯿﺪ او را و از ﺧﻮد ﻫﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﺑﻮد .در او ﻏﲑی را ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﺒﻮد .ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮد ،ﻗﯿﺎم او ﺑﺪو
ﺑﻮد وﻗﻮت او ﻫﻢ از او ﺑﻮد ،ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق او را ﻫﻤﻪ ﻏﲑ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن.

» «۹از اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻢ ﺧﱪ ﻧﺪارد و اﺷﺎرت ﻋﻠﻢ ﺑﺪو ﻧﺮﺳﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺶ ﺑﺪو ﻧﺮﺳﺪ .اﻣﺎ اﺷﺎرت ﻣﻌﺮﻓﺖ

ﺪ ﺑﺎ ﺧﺮاﺑﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﮐﻪ ﺣﺪود او ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺎرت اﺳﺖ.
ﺑﺮ او دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﯾﮏ ﺣ ّ

اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻼﻃﻢ اﻣﻮاج ﺑﺤﺎر ﻋﺸﻖ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺧﻮد ﺷﮑﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺮدد.
ای ﻣﺎه ﺑﺮآﻣﺪی و ﺗﺎﺑﺎن ﮔﺸﺘﯽ

ﺑﯿﺖ

ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎن ﮔﺸﺘﯽ

ﮔﺮد ﻓﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺮاﻣﺎن ﮔﺸﺘﯽ
ﻧﺎﮔﺎه ﻓﺮو ﺷﺪی و ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺸﺘﯽ

» «۱۰ﻫﻢ او ﻫﻢ او ﻓﻠﮏ .ﻫﻢ او آﺳﻤﺎن و ﻫﻢ او زﻣﲔ .ﻫﻢ او ﻋﺎﺷﻖ و ﻫﻢ او ﻣﻌﺸﻮق و ﻫﻢ او ﻋﺸﻖ .ﮐﻪ
اﺷﺘﻘﺎق ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻋﻮارض اﺷﺘﻘﺎﻗﺎت ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﮐﺎر ﺑﺎز ﺑﺎ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺧﻮد اﻓﺘﺎد.

در ﺑﺎب ﻣـﻼﻣﺖ
ﻣﱳ:
»«۱ﮐﻤﺎﻟﺶ ﻣﻼﻣﺖ اﺳﺖ و ﻣﻼﻣﺖ ﺳﻪ روی دارد :ﯾﮏ روی در ﺧﻠﻖ و ﯾﮏ روی در ﻋﺎﺷﻖ و ﯾﮏ روی در
ﻣﻌﺸﻮق .آن روی ﮐﻪ در ﺧﻠﻖ دارد ﺻﻤﺼﺎم ﻏﲑت ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻏﯿﺎر ﺑﺎز ﻧﻨﮕﺮد ،و آن روی ﮐﻪ در

ﻋﺎﺷﻖ دارد ﺻﻤﺼﺎم ﻏﲑت وﻗﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮ وا ﻧﻨﮕﺮد ،و آن روی ﮐﻪ در ﻣﻌﺸﻮق دارد ﺻﻤﺼﺎم ﻏﲑت
ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻮّت ﻫﻢ از ﻋﺸﻖ ﺧﻮرد و ﺑﺴﺘﻪ ﻃﻤﻊ ﻧﮕﺮدد و از ﺑﲑون ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰش در ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖ«.

ﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ ﻣﻼﻣﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ ﺷﻨﯿﺪن اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﺼﻮف ﻣﺄﺧﻮذ اﺳﺖ از ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﻪ  ۵۴ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَﻻَ ﻳَﺨَﺎﻓُﻮنَ ﻟَﻮْﻣَﺔَ ﻵﺋِﻢٍ ذَﻟِﻚَ ﻓَﻀْﻞُ اﻟﻠّﻪِ ﻳُﻮْٔﺗِﻴﻪِ ﻣَﻦ ﻳَﺸَﺎءُ وَاﻟﻠّﻪُ وَاﺳِﻊٌ ﻋَﻠِﻴﻢٌ« ﯾﻌﻨﯽ :و از ﺳﺮزﻧﺶ

ﻫﻴﭻ ﻣﻼﻣﺘﮕﺮى ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﻨﺪ اﻳﻦ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺧﺪا ﮔﺸﺎﻳﺸﮕﺮ داﻧﺎﺳﺖ «۱».اﯾﻦ

٦٢

آﯾﻪ ﮐﻪ در آن ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻤﺎن و ﻋﺸﻖ »ﯾﺤﺒّﻬﻢ و ﯾﺤﺒّﻮﻧﻪ« و ﺟﻬﺎد »اﮐﱪ و اﺻﻐﺮ« و ﻣﻼﻣﺖ و ﻓﻀﻞ و وﺳﻌﺖ ﻋﻠﻢ
ﺧﺪا ...آﻣﺪه از اﻫﻢّ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻋﺮﻓﺎ اﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﯾﻪ ﻓﻮق آﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﮐﻪ

اﺳﺎس ﺗﺼ ّﻮف و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﺖ و ﻣﺼﺪاﻗﺶ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﷷ و اﺧﺬ ﺑﯿﻌﺖ و ﺧﺮﻗﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﺤﻀﺮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ آﻣﺪه

اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺻﺎﻓﯽ را ﺑﻌﺪ از ﻣﺠﺎﻫﺪان ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠّﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم ،ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ

آﯾﻪ ﺷﻤﺮد .اول ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ازﱃ .دوم ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺟﻬﺎد داﺋﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
ﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ وﻻﯾﺖ ﺑﻮدن.
ﺳﻮم ﺑﻌﻠّﺖ اﺧﻼص و ﻋﺪم رﯾﺎ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه اﻫﻞ ﻣﻼﻣﺖ اﺳﺖ .ﭼﻬﺎرم ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘ ّ

ﻫﺠﻮﯾﺮی در ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ﭘﺲ از ذﮐﺮ آﯾﻪ ﻓﻮق ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :و ﺳﻨﺖ ﺑﺎر ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻫﻤﭽﻨﲔ رﻓﺘﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ وی ﮐﻨﺪ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪه وی ﮔﺮداﻧﺪ و ﺳﺮّ وی را از ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺸﱳ ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖ
اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺎه دارد .و اﯾﻦ ﻏﲑت ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را از ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻏﲑ ﻧﮕﺎه دارد ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺟﻤﺎل ﺣﺎل
اﯾﺸﺎن ﻧﯿﻔﺘﺪ و از رؤﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﺮ اﯾﺸﺎن را ﻧﮕﺎﻫﺪارد ﺗﺎ ﺟﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ وﺑﺨﻮد ﻣﻌﺠﺐ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺂﻓﺖ ﻋﺠﺐ و

ﺗﮑﱪ اﻧﺪر ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﺧﻠﻖ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﺑﺎن ﻣﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن دراز ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻔﺲ ﻟ ّﻮاﻣﻪ را در اﯾﺸﺎن

ﻣﺮﮐﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺗﺎ ﻣﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ...ﭘﺲ آﻧﮑﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺣﻖ ﺑﻮد ،ﺧَﻠﻖ او را ﻧﭙﺴﻨﺪﻧﺪ

و آﻧﮑﻪ زﺑﺪه ﺗﻦ ﺧﻮد ﺑﻮد ﺣﻖ او را ﻧﮕﺰﯾﻨﺪ »اوﱃ آدم و دوﻣﯽ اﺑﻠﯿﺲ« ...ﻻﺟﺮم ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻠﻖ ﻏﺬای دوﺳﺘﺎن

ﺣﻘﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺧﻠﻖ ﺧﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ردّ ﺧﻠﻖ ﺧﺮّم ﺑﺎﺷﻨﺪ .و در اﺧﺒﺎر ﺳﯿﺪ ﻣﺨﺘﺎر آﻣﺪه:

»اوﻟﯿﺎﺋﯽ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺎ ﺑﯽﻻ ﯾﻌﺮﻓﻬﻢ ﻏﲑی اﻻ اوﻟﯿﺎﺋﯽ« » «۲و ﻣﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﺳﻪ وﺟﻬﺴﺖ ﯾﮑﯽ راﺳﺖ رﻓﱳ

ودﯾﮕﺮی ﺗﻘﯿﺪ ﻧﺎﮐﺮدن و ﺳﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺮک ﮐﺮدن ...و ﺳﭙﺲ وی ﻣﺜﺎﱃ از ﻧﺎن ﺧﻮردن ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن آورده
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در آن زﻣﺎن ﺗﺮک ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺮع ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻮده وﱃ ﺣﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﺑﯿﺸﱰ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺷﺮﻋﯽ« و

ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﻼﻣﺘﯿﻪ را ﺣﻤﺪون ﻗﺼﺎر ذﮐﺮﮐﺮده و از ﻗﻮل وی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﻟﻤﻼﻣﺖ ﺗﺮک اﻟﺴﻼﻣﻪ ،ﻣﻼﻣﺖ
دﺳﺖ ﺑﺪاﺷﱳ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺮک ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻣﺮ ﺑﻼﻫﺎ را ﻣﯿﺎن اﻧﺪر ﺑﻨﺪد و از
ﻣﺄﻟﻮﻓﺎت و راﺣﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﱪّا ﮐﻨﺪ ﻣﺮ اﻣﯿﺪﮐﺸﻒ ﺟﻼل« » .«۳در ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف آﻣﺪه :ﺷﯿﺦ »رض« ﮔﻔﺖ:

»ﻣﻼﻣﺘﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﭼﻨﺎن ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ اﻫﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻼﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺣﺎﻟﻬﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺎﻟﺐ اﺧﻼص ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﯿﭻ آﻓﺮﯾﺪه ﺑﺮ اﻋﻤﺎل و ا ﺣﻮال اﯾﺸﺎن وﻗﻮف ﻧﺪارد ...ﻣﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﺮوهٔ وﺛﻘﯽ و
ﺣﺒﻞ ﻣﺘﲔ اﺧﻼص ،اﺳﺘﻤﺴﺎک و اﻋﺘﺼﺎم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.«۴»«...

اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ در ﻓﺘﻮﺣﺎت ،ﺳﺎﻟﮑﲔ را ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﻋﺒّﺎد و ﺻﻮّﻓﯿﻪ و ﻣﻼﻣﺘﯿّﻪ .و درﺑﺎره ﻣﻼﻣﺘﯿّﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻨﻔﺮد و ﯾﮑﻪ ﺗﺎز و اﺳﺘﻮارﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ و ﯾﮏ
ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن از ﻋﺒﻮدﯾّﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﻃﻤﻊ رﯾﺎﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﯿﻼی رﺑﻮﺑ ّﯿﺖ را در دل ﻃﻤﻊ
ﻣﯽدارﻧﺪ«...

ﮐﻪ در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﺎ ﮐﺎﻓﺮﯾﺴﺖ رﻧﺠﯿﺪن

وﻓﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺸﯿﻢ و ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﻢ

آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﺷﺎرهای ﺑﻮد در ﺑﺎره ﻣﻼﻣﺖ و ﻣﻼﻣﺘ ّﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﻣﺸﺮب آﻧﺎن ﺑﺮ اﺧﻼص و ﺻﺪق و وﻓﺎ و ﻗﻄﻊ

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و اﺳﺘﻐﻨﺎ از ﻣﺎﺳﻮی اﻟﻠّﻪ و ﻧﻬﻀﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮاﺋﯿﺎن از ﺻﻮﻓﯿﻪ و ﻏﲑﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ...و آﻧﭽﻪ ﺗﺎ

ﺣﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﮏ روی ﻣﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ از ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻠﻖ و ﺳﺮزﻧﺶ آﻧﺎن ﺗﺮس ﻧﺪارد و
آن در واﻗﻊ ﺷﻤﺸﲑ ﻏﲑﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ اﻧﺒﺎزان ﻋﺸﻖ و اﻏﯿﺎر را در ﺣﺮم و ﺣﺮﯾﻢ ﺗﻔﺮّد ﻋﺸﻖ را ﻧﺪﻫﺪ

ب
و ﮔﺮدن اﻏﯿﺎر را ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﲊو در ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ »اﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠّﻪ ر ّ

٦٣

اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ« ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﺑﺮ اﻟﻠّﻪ ﺗﻌ ّﻠﻖ ﻣﯽﮔﲑد زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ ﻏﲑ او ﻫﻢ ﺣﻤﺪ ﺷﻮد ﺑﺎز ﺑﻪ وﺟﻪ ﺑﺎﻗﯽ
ﺟﻤﯿﻞ ﮐﻪ ا وﺳﺖ ﺗﻌﻠّﻖ ﻣﯽﮔﲑد ﻧﻪ ﺑﺎﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎری ﻓﺎﻧﯽ و ﻫﺎﻟﮏ.

ﻻﺟﺮم ﻋﲔ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﯿﺎء ﺷﺪ

ﻏﲑﺗﺶ ﻏﲑ در ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺖ

ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺧﻠﻖ ﺑﺠﺎی ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻏﲑﯾﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد .در ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ آﻣﺪه» :از
ﺐ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮازم ﻣﺤﺒﺖ ،ﺣﺎل ﻏﲑت اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺐّ ﻧﺒﻮد اﻻّ ﮐﻪ ﻏﯿﻮر ﺑﺎﺷﺪ.و ﻣﺮاد از ﻏﲑت ﺣﻤﯿّﺖ ﻣﺤ ّ

ﻃﻠﺐ ﻗﻄﻊ ﻣﺤﺒﻮب از ﻏﲑ ﯾﺎ ﺗﻌﻠّﻖ ﻏﲑ از ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎ ﻧﺴﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺘﺶ ﺑﺎ او ﺑﺴﺒﺐ اﻃﻼﻋﺶ ﺑﺮ او .و ﻏﲑت ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺐ و ﻏﲑت ﻣﺤﺒﻮب و ﻏﲑت ﻣﺤ ّﺒﺖ .ﭼﻪ ﻏﲑت ﻻزم ﻣﺤ ّﺒﺖ اﺳﺖ و ﻣﺤ ّﺒﺖ ﺻﻔﺖ ذاﺗﯽ ﻣﺤﺐّ...
اﺳﺖ ﻏﲑت ﻣﺤ ّ

ﺐ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ را از او ﻗﺒﺾ ﮐﻨﺪ ...و اﮔﺮ ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮد ﺟﻬﺖ ﺟﺎه و ﻗﺒﻮل ،آن ﺟﺎه را ﺑﻪ ﺗﻘﺒﯿﺢ
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻌ ّﻠﻖ ﻣﺤ ّ

ﺣﺎل او در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﯿﻎ ﻣﻼﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﻌ ّﻠﻖ او را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻌﻠّﻖ او ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﻮد ﺻﻮرت

ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻗﺒﺎﯾﺢ ﻧﻔﺲ را ﺑﺮ ﻧﻈﺮ او ﺟﻠﻮه دﻫﺪ ﺗﺎ آن ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد و ا ﮔﺮ ﺗﻌﻠﻖ او ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﺣﻮر و ﻗﺼﻮر و

اﻧﻮاع ﻧﻌﯿﻢ اﺧﺮوی ﺑﻮد آن را ﺑﺴﺒﺒﯽ از اﺳﺒﺎب ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آدم ﷷ ﮐﻪ ﭼﻮن دل او ﺑﺎ ﻧﻌﯿﻢ ﺟﻨّﺖ و ﺻﺤﺒﺖ

ﺣﻮّا ﺗﻌﻠّﻖ ﮔﺮﻓﺖ و آرام ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻎ ﻏﲑت ،آن ﺗﻌﻠﻖ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و او را از وﻃﻦ ﻣﺄﻟﻮف و ﺻﺤﺒﺖ ﺣﻮّا ﺑﺴﺒﺐ
ﺻﺪور ﺟﺮﯾﻤﻪ دورﮔﺮداﻧﯿﺪ».«۶
ﻣﱳ:
»آن روی ﮐﻪ در ﻋﺎﺷﻖ دارد ﺻﻤﺼﺎم ﻏﲑت وﻗﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮ وا ﻧﻨﮕﺮد«.

ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ آﻧﭽﻨﺎن در ﺣﺎل واردات ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻧﻤﯽﻧﮕﺮد و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آن واردات ﻗﻠﺒﯽ

ﻟﺤﻈﺎت ﻧﻔﺤﺎت اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮق ﻣﯽﮔﺬرد ﺗﻮﺟﻪ دارد ﮐﻪ آﻧﺮا ﻧﮕﺎﻫﺪارد وﺑﺨﻮﯾﺸﱳ ﻧﻈﺮی ﻧﺪارد.
ﭘﺲ ،ﻧﮕﺮﯾﺴﱳ ﻋﺎﺷﻖ در ﺧﻮد و دﯾﺪن ﻋﺸﻖ و ﺟﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ وﻗﺖ وﮐﺸﯿﺪن ﺗﯿﻎ ﻏﲑت اوﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻨﮕﺮد .ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﺣﺎﻻت وارده و ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻻﻏﲑ.
ﻣﱳ:
»و آن روی ﮐﻪ در ﻣﻌﺸﻮق دارد ﺻﻤﺼﺎم ﻏﲑت ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻮّت ﻫﻢ از ﻋﺸﻖ ﺧﻮرد و ﺑﺴﺘﻪ ﻃﻤﻊ ﻧﮕﺮدد و
از ﺑﲑون ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰش در ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖ«

ﺷﺮح:
ﻋﺸﻖ از آﻧﺠﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺮﺑﻮط و واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺸﲑ ﻏﲑت ﻋﺸﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در وی ﻫﺴﺖ ﺗﺎ از ﻋﺸﻖ ﺟﺰ

ﻋﺸﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ و از ﻣﺤﺒّﺖ ﺟﺰ ﻣﺤﺒّﺖ ﻧﺠﻮﯾﺪ از ﻋﺸﻖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد ،و ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﻏﲑ ﻋﺸﻖ وﻟﻮ

ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﺟﻮدش ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ از ﻫﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ و ﻣﺤ ّﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺑﲑون ذات ﻋﺸﻖ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ و
ﻧﺠﻮﯾﺪ و ﺣﺴﻦ ذات ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺰل ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ و از وﺣﺪت ﺑﻪ ﺛﻨﻮﯾﺖ ﻧﮑﺸﺪ.

ﺑﺮای در ک ﺑﻬﱰ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎز از ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﲑﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻏﲑت ﺑﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪاﺳﺖ ﻏﲑت
ﺐ و ﻏﲑت ﻣﺤﺒﻮب و ﻏﲑت ﻣﺤﺒّﺖ« در ﻣﻮرد ﻧﻮع اوّل و دوّم ﻧﻈﺮﯾﺎت وی را آوردﯾﻢ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻮم او
ﻣﺤ ّ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﻣﺎ ﻏﲑت ﻣﺤ ّﺒﺖ ﺟﺰ ﻧﻈﺮ ارﺑﺎب ذوق و اﻫﻞ ﺣﻘﺎﯾﻖ و دﻗﺎﯾﻖ ﺑﺪان ﻧﺮﺳﺪ ﭼﻪ ﻏﲑت از ﺧﻮاصّ ﻣﺤﺒّﺎن

ص ﻣﺤﺒّﺎن اﺳﺖ ...اﮔﺮ ﭼﻪ ﻏﲑت وﺻﻒ
ﺟﺰ ﻧﻈﺮ ارﺑﺎب ذوق و اﻫﻞ ﺣﻘﺎﯾﻖ و دﻗﺎﯾﻖ ﺑﺪان ﻧﺮﺳﺪ ﭼﻪ ﻏﲑت از ﺧﻮا ّ

ﺐ را ﻫﺮﮔﺰ ﻏﲑت ﻧﺒﻮدی
ﺐ اﺳﺖ وﺟﻮد آن ﺻﻔﺖ در او ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺤ ّﺒﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﺤ ّﺒﺖ ﺑﻮدی ﻣﺤ ّ
ذاﺗﯽ ﻣﺤ ّ

ﭘﺲ ﻗﯿﺎم ﻏﲑت ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤ ّﺒﺖ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤ ّ
ﺐ ،و ﻗﯿﺎم ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ دو ذات ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ...و ﻣﺤﺒّﺖ ﺑﺎﺻﺎﻟﺖ

ﺐ روی ﺑﮑﻠﯽ در
ﺐ ﺑﻪ او ...و ﻣﺎدام ﺗﺎ ﻣﺤ ّ
ﺐ اوﱃ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻗﯿﺎم او ﺑﻪ ذات ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻗﯿﺎم ﻣﺤ ّ
و ﺗﻘﺪّم از ﻣﺤ ّ

٦٤

ﻣﺤ ّﺒﺖ ﻧﯿﺎرد و ﻣﺤﺒﻮب او ﻏﲑ ﻣﺤ ّﺒﺖ ﺑﻮد ﻫﻨﻮز روی در ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد دارد وﻓﺮاق ﻣﯿﺎن او و ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺮ ﻧﺨﯿﺰد ﺑﻠﮑﻪ
ﺐ ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ.ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﻨﯿﺪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠّﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ »» :«۷اﻟﻤﺤﺒّﺔ ﻣﺤﺒّﺔ اﻟﻤﺤﺒّﺔ ﻟﻠﻤﺤﺐّ
او را ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﺤ ّ

اﻟﺤﺒﯿﺐ« »دوﺳﺘﯽ ،دوﺳﺖ داﺷﱳ دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای دوﺳﺘﺪار دوﺳﺖ« وﻧﻮری ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻟﻤﺤﺒّﺔ ﻣﺤﺒّﺔ

ﺐ و ﻣﺤﺒﻮب و
اﻟﻤﺤﺒّﺔ« »ﻣﺤ ّﺒﺖ دوﺳﺖ داﺷﱳ ﻣﺤ ّﺒﺖ اﺳﺖ« و ﭼﻮن روی ﺑﮑﻠﯽ در ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺤ ّﺒﺖ آورد ﻣﺤ ّ

ﻣﺤ ّﺒﺖ او ﯾﮑﯽ ﺷﺪ و رﺳﻢ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ از ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﲑت ﻣﺤ ّﺒﺖ ﺑﻮد ﭘﺲ ﻧﻪ وﺻﺎلاﻧﺪ

ﻧﻪ ﻓﺮاق ﻧﻪ ﻗﺐ ﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻪ ردّ ﻧﻪ ﻗﺒﻮل »«...«۹

و از اﯾﲊو ﻋﻠﯽ ﷷ در ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻋﺒﺪﺗﮏ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﻧﺎرک و ﻻ ﻃﻤﻌﺎً ﻣﻦ ﺟﻨﺘﮏ ﻟﮑﻦ
وﺟﺪﺗﮏ اﻫﻞ ﻟﻠﻌﺒﺎدة ﻓﻌﺒﺪﺗﮏ« ﯾﻌﻨﯽ :ﺗﺮا ﻧﻪ از روی ﺗﺮس از دوزخ ﺑﺎ ﺑﺮای ﻃﻤﻊ در ﺑﻬﺶ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ از
آﻧﺠﻬﺖ ﺗﺮا ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﻋﺒﺎدﺗﯽ ».«۱۰

در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻠﯽ ﷷ ﺳﺮور ﻋﺎرﻓﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ وﺻﺎل اﺳﺖ و ﻗﺮب و ﻗﺒﻮل و ﻧﻪ ﺑﺪوزخ ﮐﻪ ﻓﺮاق اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ و

ردّ ﺷﺪن ،ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده ﻣﺤﺒﻮب را ﺟﻬﺖ ذات ﻣﺤ ّﺒﺖ و ﻋﺸﻖ ﮐﻪ در اوﺳﺖ و ﻻزﻣﻪاش ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺳﺖ،
ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺪ .اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺳﻮز ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺴﻦ و ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺟﺰ ﻋﺸﻖ وﻣﺤﺒﺖ

ﻣﺤﺒﻮب ﻧﻈﺮی ﻧﺪارد و زﺑﺎن ﺣﺎﻟﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﻋﺒﺪﻧﺎک ﺣﻖ ﻋﺒﺎدﺗﮏ« زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ
ﺷﺎﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و در ﻫﻤﲔ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞ ﷷ در ﻣﻮﻗﻊ آزﻣﺎﯾﺶ

ﺑﺂﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﱪﺋﻴﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﲔ ﻣﻦ و دوﺳﺖ ﺣﺎﺋﻞ ﻣﺸﻮ .ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﻌﺸﻮق ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ و ﻫﻤﺎن ﺑﺲ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را ﻋﻤﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ »ص  ۶۳ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ اﻻﺳﺮار« درﺑﺎره ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﷷ آورده اﺳﺖ:
ﺳﲑ

از ﭘﯽ اﺛﺒﺎت ﺣﻖ و ﻧﻔﯽ ﻏﲑ

ﺗﯿﻎ

ﮔﺸﺖ

ﮔﺮم

ﻻﻣﺜﺎﻟﺶ

ﺟﱪﺋﯿﻞ آﻣﺪ ﮐﻪ ای ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ

ﯾﮑّﻪ

ﻋﺸﻖ

دارم از ﺣﻖ ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻓﺮّخ اﻣﺎم

ﻫﻢ ﺳﻼم و ﻫﻢ ﺗﺤﯿّﺖ ﻫﻢ ﭘﯿﺎم

ﻣﺤﮑﻤﯽﻫﺎ از ﺗﻮ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﺮاﺳﺖ

ﻋﺸﺎق

ﻣﺮاﺳﺖ

ﺗﺮاﯾﻢ

ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ

ﺷﺴﺖ زآب وﺣﺪت،ازدﯾﻦ رﻧﮓ وﭼﺮک

رﯾﺨﺖ ﺑﺮ ﺧﺎک از ﺟﻼﻟﺖ ﺧﻮن ﺷﺮک

ﮔﻮﯾﺪ ای ﺟﺎن ﺣﻀﺮت ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ

ﻋﺮﺻﻪ

ﺗﺎز

ﻣﯿﺪان

ﻣﺮ ﺗﺮا ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و ﺑﺮ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ
روﺳﭙﯿﺪی

ﺗﻮ

از

اﯾﻦ دوﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ز ﺗﺴﻮﯾﻼت ﻧﻔﺲ

ﻣﻦ ﺗﻮام ای ﻣﻦ ﺗﻮ در وﺣﺪت ﺗﻮ ﻣﻦ

ﻣﺼﺪری و ﻣﺎﺳﻮا ﻣﺸﺘـﻖ ﺗﺮاﺳﺖ

ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮدی ﺧﺪاﯾﯽ ﺣﻖ ﺗﺮاﺳﺖ

ﺗﻮ

ﭼﻮن ﺧﻮدی را در رﻫﻢ ﮐﺮدی رﻫﺎ

ﺧﻮن

ﻣﺮا

ﻣﻦ

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮدت دادهﯾﯽ اﻧﺪر رﻫﻢ

در رﻫﺖ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ دارم ﻣﯽدﻫﻢ

ﺷﺎه ﮔﻔﺖ ای ﻣﺤﺮم اﺳﺮار ﻣﺎ

ﻣﺤﺮم

ﻣﺎ

آوردهای

واﻧﮑﻪ

ﮐﺸﺘﮕﺎﻧﺖ

را

دﻫﻢ

ﻣﻦ

زﻧﺪﮔﯽ

دوﻟﺘﺖ

ﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪای
آﻧﮑﻪ

از

ﺳﻼم

ﭘﯿﺸﺶ

ﻟﯿﮏ

را

اﺳﺮار
ﺗﺎ

از

ﺗﺎ

ﻣﺎ

اﺑﺪ
از

اﻧﺪازهای

ﻧﺰدش

ﭘﯿﺎم

ﭘﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

ﯾﺎر

ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای
آوردهای

ﺑﯽﺣﺠﺎب اﯾﻨﮏ ﻫﻢ آﻏﻮش ﻣﻦ اﺳﺖ

ﺑﯽ ﺗﻮ رازش ﺟﻤﻠﻪ در ﮔﻮش ﻣﻨﺴﺖ

ﮔﺮ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﲑون روی ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ا ﺳﺖ

زآﻧﮑﻪ ﻏﲑت آﺗﺶ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﭙﺳﺖ

از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ آن ﻣﻨﯽ و آن ﺗﻮﺋﯽ

ﺷﺪ ﯾﮑﯽ ﻣﻘﺼﻮد و ﺑﲑون ﺷﺪ دوﺋﯽ

ﻧﮑﻮﺳﺖ

ﭘﺮده ﮐﻢ ﺷﻮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و دوﺳﺖ

ﺟﱪﺋﯿﻼ
رﻧﺠﺶ

رﻓﺘﻨﺖ
ﻃﺒﻊ

زﯾﻨﺠﺎ
ﻣﺮا

ﻣﺎﯾﻞ

در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و او ﺣﺎﯾﻞ ﻣﺸﻮ

ﻣﺸﻮ
٦٥

ﻣﱳ:

ﭼﻮن از ﺗﻮ ﺑﺠﺰ ﻋﺸﻖ ﻧﺠﻮﯾﻢ ﺑﺠﻬﺎن

ﻫﺠﺮان و وﺻﺎل ﺗﻮ ﻣﺮا ﺷﺪ ﯾﮑﺴﺎن

ﺑﯽﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﻢ ﻧﺪارد ﺳﺎﻣﺎن

ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮوﺻﺎل ﺟﻮی وﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺠﺮان

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ آورده و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﯿﺖ اول را ذﮐﺮﮐﺮده » «۱۱ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل دارد از
ﺧﻮد ﺷﯿﺦ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎت ﺑﻌﻠّﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎد آﻧﺮا آورده اﺳﺖ.

و اﻣﺎ وﺻﺎل و وﺻﻞ :ﯾﻌﻨﯽ اﺗﺼﺎل ﯾﺎﻓﱳ .ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ درﺑﺎره ا ّﺗﺼﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻤﻠﻪ اﺣﻮال ﺷﺮﯾﻔﻪ

ﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب و آن ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﺎی وﺟﻮد ﻣﺤﺐ و ﺑﻘﺎی او ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺻﻮرت ﺑﻨﺪد ﭼﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻨﺎ
ا ّﺗﺼﺎل ﻣﺤ ّ

ﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ از ﺳﻄﻮات ﻧﻮر
ﺼﺎل ﺑﻌﺪ از ﺑﻘﺎی وﺟﻮد ﻣﺤ ّ
»ﻗﺒﻞ از ﻓﻨﺎ« اﻣﮑﺎن وﺻﻮل ﻧﯿﺴﺖ ...ﭘﺲ اﺗ ّ

ﺗﺠ ّﻠﯽ ﻣﻀﻤﺤﻞ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﮕﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﻗ ّﻮت ﮔﲑد» .«۱۲و در ﺷﺮح ﺗﻌﺮف آﻣﺪه» :ﺗﺎ ﻣﺎدام ﮐﻪ از ﻫﻮاﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و
ﺼﺎل ﺑﻪ ﺣﻖ ﺻﻮرت ﻧﺒﻨﺪد و ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از ﺧﻮد
ﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاد در ﻧﻔﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ اﺗ ّ
ﺗﻮ ّ

ﻏﺎﯾﺐ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺎﻣﯿﺪ وﺻﻞ او از ﺧﻮد ﺑﯿﺨﻮد ﺷﻮد و ﺧﻮدی را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ واﺻﻞ ﺷﻮد«».«۱۳

و اﻣﺎ ﻫﺠﺮ و ﻫﺠﺮان :ﻋﺒﺎرت از اﻟﺘﻔﺎت ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻏﲑ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮاً و ﺑﺎﻃﻨﺎً و دوری و ﺟﺪاﺋﯽ و ﻓﺮاق از

ﻣﺤﺒﻮب را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻖ ﺷﯿﺪا ﺑﺴﯽ ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﮔﻮار اﺳﺖ .و ﻫﺠﺮت ﻫﻢ از ﻫﻤﲔ ﻣﺎده اﺳﺖ وﱃ ﻫﺠﺮت ﺑﺮ
ﻋﮑﺲ ﻫﺠﺮان اﺳﺖ و آن ﻫﺠﺮت از ﻧﻬﺎد ﺧﻮد ﮐﺮدن اﺳﺖ .در ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار در آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺠﺮت
وﺟﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ آن آﻣﺪه اﺳﺖ وﱃ ﭼﻮن در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺠﺮان اﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﺠﺮت ﻟﺬا ﺑﺂن ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .و اﻣﺎ

ﺑﺮﺗﺮ از وﺻﻞ ﺟﺎﻧﺎن و دوری ،ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ در ﻫﻤﲔ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮ وﺻﺎل
ﺟﻮی و ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺠﺮان« و ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﻋﺮﯾﺎن در ﻫﻤﲔ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﯾﮑﯽ وﺻﻞ و ﯾﮑﯽ ﻫﺠﺮان ﭘﺴﻨﺪد

ﯾﮑﯽ درد و ﯾﮑﯽ درﻣﺎن ﭘﺴﻨﺪد

ﭘﺴﻨﺪم

ﻣﻦ از درﻣﺎن و درد و وﺻﻞ وﻫﺠﺮان

آﻧﭽﻪ

را

ﺟﺎﻧﺎن

ﭘﺴﻨﺪد

و ﺳﺮﺣﻠﻘﻪ ﻋﺎرﻓﺎن و ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﷷ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎر ﭘﺮوردﮔﺎرا راﺿﯽ ﺑﻪ ﻗﻀﺎی ﺗﻮ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ
ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ« و در ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ آﻣﺪه :ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺰول ﺑﻼ و دﮔﺮﮔﻮن ﻧﺸﺪن از آن ﺑﻼ ﭼﻪ

در ﻇﺎﻫﺮ و ﭼﻪ در ﺑﺎﻃﻦ » .«۱۵و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﺒﺎرت از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﻀﺎ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪرات اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا

ﻣﻘﺎم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﻮق ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻮﮐﻞ و رﺿﺎ اﺳﺖ ﭼﻪ در ﺗﻮﮐﻞ ﺳﺎﻟﮏ ﺧﺪا را وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻌﻠّﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد را

ﺑﺪان اﻣﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد وﱃ در ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻗﻄﻊ ﺗﻌﻠّﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ از رﺿﺎﺳﺖ زﯾﺮا در ﻣﻘﺎم رﺿﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ

ﺧﺪا ﻣﻘﺮرّ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻃﺒﻊ ﺳﺎﻟﮏ اﺳﺖ وﱃ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﺎﻟﮏ را ﻃﺒﻊ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ وﱃ
ﻋﻤﻮﻣﺎً رﺿﺎ و ﺗﺴﻠﯿﻢ را ﺑﻄﻮر ﻣﱰادف ﻣﯽآورﻧﺪ .در ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ آﻣﺪه :ﻣﻘﺎم رﺿﺎ » «۱۶ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﺳﺎﻟﮑﺎن
اﺳﺖ ﻟﺬا ﺳﯿﺪ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﻠﻬﻢ اﻧﯽ اﺳﺄﻟﮏ اﯾﻤﺎﻧﺎً ﯾﺒﺎﺷﺮ ﻗﻠﺒﯽ و ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺻﺎدﻗﺎً ﺣﺘﯽ اﻋﻠﻢ اﻧﻪ ﻟﻦ

ﯾﺼﯿﺒﻨﯽ اﻻ ﻣﺎ ﮐﺘﺒﺖ ﱃ و اﻟﺮﺿﺎ ﺑﻤﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﱃ« ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ از ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺖ دارم اﯾﻤﺎﻧﯽ را ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻲ ﮐﻪ

دﻟﻢ ﺑﺪان ﻣﺒﺎﺷﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﻘﲔ ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪای ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
و رﺿﺎ ﺑﻮدن ﺑﺂﻧﭽﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﻮدهای » .«۱۷ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﱳ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق و آﻧﭽﻪ ﻣﻮﻟﻮی درﺑﺎره ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎ

ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ:

ﻏﲑ ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎ ﮐﻮ ﭼﺎرهای

در ﮐﻒ ﺷﲑ ﻧﺮ ﺧﻮﻧﺨﻮارهای

در ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺟﺒﺎر اﺳﺖ و ﻣﻘﻬﻮرﯾّﺖ ﺟﻼل وﱃ در رﺿﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺎم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎ اﻃﻼع ﺑﺎﺣﺎﻃﻪ ﻣﺤﺒﻮب و
ﮐﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮب
ﻧﯿﮑﯽ او و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻓﻮق آن ﻣﺘﺼّﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ رﺿﺎ از ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺗﻮ ّ

٦٦

ﺐ ﻣﺤﺒﻮب و ودّ ﻣﺤﺒﻮب و ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺤﺒﻮب وﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﻮب و اﻃﻼق ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ .و در
ﺑﻌﻠّﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺣ ّ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻫﻢ »ﻓﻮز ﻋﻈﯿﻢ« را در رﺿﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :رﱠﺿِﻲَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻢْ وَرَﺿُﻮاْ ﻋَﻨْﻪُ ذَﻟِﻚَ اﻟْﻔَﻮْزُ اﻟْﻌَﻈِﻴﻢُ«
ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  ۱۱۹ﯾﻌﻨﯽ :ﺧﺪا از آﻧﺎن راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪ و آﻧﺎن از ﺧﺪا ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺸﺘﻨﺪ »ﭼﻮن در ﻣﻘﺎم رﺿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ« و

اﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.در آﯾﻪ  ۱۸ﺳﻮره ﻓﺘﺢ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪا در ﺑﯿﻌﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه و در آﯾﻪ  ۸ﺷﻮره ﺑﯿّﻨﻪ رﺿﺎﯾﺖ
»رﱠﺿِﻲَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻢْ وَرَﺿُﻮاْ ﻋَﻨْﻪُ« ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺸﯿﺖ و ﺧﻮف اﻟﻬﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه.
ﻣﱳ:

» «۲و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺻﻤﺼﺎم ﻏﲑت اﺳﺖ در ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از اﻏﯿﺎر .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﺪﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻏﲑ

ﺑﻮد و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻢ ﻏﲑ ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮّت ﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ از اﺗﺤّﺎد ﺑﻮد ،و در او
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻧﮕﻨﺠﺪ.

ﺷﺮح :ﭘﺲ ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﲑ ﻏﲑت ﮔﺮدن ﻏﲑ زﻧﻨﺪ و ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻢ در ﺣﺮم ﻋﺸﻖ اﻏﯿﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﻋﺸﻖ در ا ّﺗﺤﺎد اﺳﺖ و ﺟﺪاﺋﯽ

ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق در اﺻﻞ ﻋﺸﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻋﲔ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻢ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ در دل اﻓﺘﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ در دل ﯾﺎﺑﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺴﻮزد ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق را ﻧﯿﺰ از دل ﻣﺤﻮﮐﻨﺪ.
ﻣﺠﻨﻮن ﻣﮕﺮ در اﯾﻦ ﺳﻮزش ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻟﯿﻠﯽ آﻣﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﻮد ﻟﯿﻠﯿﻢ .و ﺳﺮ ﺑﮕﺮﯾﺒﺎن ﻓﺮاﻏﺖ ﻓﺮو ﺑﺮد .ﻟﯿﻠﯽ

ﮔﻔﺖ :ﺳﺮ ﺑﺮدارﮐﻪ ﻣﻨﻢ ﻟﯿﻠﯽ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﺗﻮ »آﺧﺮ ﺑﻨﮕﺮﮐﻪ ازﮐﻪ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎز« ﮔﻔﺖ» :اﻟﯿﮏ ﻋﻨﯽ ﻓﺎن ﺣﺒّﮏ ﻗﺪ
ﺷﻐﻠﻨﯽ ﻋﻨﮏ«

از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭘﺮوای ﺗﻮأم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻨﻮن

آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺗﻮ ﻣﯽﺑﻮدم ﺷﺎد

ﺐ اﱃّ ﻣﻦ ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮی«
و ﺳﭙﺲ اﺷﺎرهای ﺑﺎﯾﻦ دﻋﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻞ ﺣﺒّﮏ اﺣ ّ

»ﺑﺎر ﭘﺮوردﮔﺎرا دوﺳﺘﯿﺖ را ﺑﺮای ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽﺗﺮ از ﮔﻮش و ﭼﺸﻤﻢ ﻗﺮار ده« ﻋﺸﻖ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺮ از ﮔﺮﯾﺒﺎن
ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮزﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮ داﻣﻦ ﻣﻌﺸﻮق در آوﯾﺰد ﭼﻮن ﻫﺮ دو را ﺑﺴﻤﺖ دوﺋﯽ وﮐﺜﺮت ﻣﻮﺳﻮم ﯾﺎﺑﺪ ﻧﺨﺴﺖ روی ﻫﺮ
ﯾﮏ را از دﯾﮕﺮی ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻟﺒﺎس ﮐﺜﺮت از ﺳﺮ ﻫﺮ دو ﺑﺮﮐﺸﺪ و ﻫﺮ دو را ﺑﺮﻧﮓ ﺧﻮد ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺻﺮف
اﺳﺖ ﺑﺮآرد ».«۱۸

و ﻫﻢ در ﻟﻤﻌﻪ دوم ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺷﺪم ﻋﺎﺷﻖ ﮐﯿﺴﺖ »از ﻗﻮل ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ« اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺎﺷﻖ
ﻋﲔ ﻣﻌﺸﻮق آﻣﺪ ﭼﻪ او را از ﺧﻮد ﺑﻮدی ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد...
ﻣﻌﺸﻮق وﻋﺸﻖ وﻋﺎﺷﻖ ﻫﺮﺳﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ

ﭼﻮن وﺻﻞ در ﻧﮕﻨﺠﺪ ﻫﺠﺮان ﭼﻪ ﮐﺎر دارد

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻫﻤﲔ ﺑﺎره ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ ﻧﻔﯽ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق در ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻋﺸﻖ روی در ﺧﻮد دارد ﭘﺲ ﻫﻤﻮ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮ ﻣﺸﻬﻮد .و ﻋﺸﻖ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺪ ﭘﺲ ﻫﻤﻮ ﻋﺎرﻓﺴﺖ و ﻫﻤﻮ
ﻣﻌﺮوف .در ﻫﻮای ﺧﻮدﭘﺮد و ﺷﮑﺎر از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ﻫﻤﻮ ﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﻫﻤﻮ ﺻﯿّﺎد ،آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪش در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮد

ﯾﺎﺑﺪ ﭘﺲ ﻫﻤﻮ ﻃﺎﻟﺒﺴﺖ و ﻫﻤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺮ از ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺪارد و ﺑﺮﮐﺲ ﻧﮕﻤﺎرد ﭘﺲ ﻫﻤﻮ ﻗﺎﺻﺪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮ ﻣﻘﺼﻮد.
ﻋﺰﯾﺰی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺻﯿﺎد ﻫﻤﻮ داﻧﻪ ﻫﻤﻮ ﺻﯿﺪ ﻫﻤﻮ

ﺳﺎﻗﯽ و ﺣﺮﯾﻒ و ﻣﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ز ﻋﺸﻖ او ﺑﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺷﻮم

دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮ »«۱۹

ﺐ و ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﺤ ّﺒﺖ او ﯾﮑﯽ ﺷﻮد و
ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :و ﭼﻮن روی ﺑﮑﻠﯽ در ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺤ ّﺒﺖ آرد ﻣﺤ ّ
رﺳﻢ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ از ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ا ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﲑت ﻣﺤ ّﺒﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ روی او را از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﺑﮕﺮداﻧﺪ و در
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ﻗﺒﻠﻪ ﺧﻮد آرد و از ﻗﯿﺪ ﻣﺤ ّﺒﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎرﺟﯿﺶ آزادﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺰﺑﺎن ﻣﺤ ّﺒﺖ اﯾﻦ ﺣﺎل »ﻣﺨﺎﻟﻌﻪ« »ﺧﻠﻊ ﮐﺮدن«
ﺐ را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮرد و در ﺧﻮدش ﻣﺤﻮﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺤ ّﺒﺖ از ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﺤ ّﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﺤ ّ

ﺐ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻫﺮ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ
ﻣﻌﻨﯿﯽ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ ا ّﺗﺤﺎد ﻋﺒﺎرت از آﻧﺴﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد ﭼﻪ ذات ﻣﺤ ّﺒﺖ و ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﺤ ّ

ﺼﻮر اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات در ذات واﺣﺪ
ﺷﻮد .ﭘﺲ ﻧﻪ وﺻﻞ ﻣﺎﻧﺪ ﻧﻪ ﻓﺮاق ،ﻧﻪ ﻗﺮب ﻣﺎﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻧﻪ ردّ ،و ﻧﻪ ﻗﺒﻮل .ﭼﻪ ﺗ ّ
ﺻﻮرت ﻧﺒﻨﺪد و در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

ﻣﻌﺸﻮق وﻋﺸﻖ وﻋﺎﺷﻖ ﻫﺮﺳﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ

ﭼﻮن وﺻﻞ در ﻧﮕﻨﺠﺪ ﻫﺠﺮان ﭼﻪ ﮐﺎر دارد

ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮐﻨﻮن ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ دوﺋﯽ رﺳﻢ ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ را از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﮑﻠّﯽ ﻣﺤﻮﮐﻨﺪ ﻻﺟﺮم را از

روی ﻣﻌﺸﻮق ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺮداﻧﺪ و ﺑﺨﻮدش ﮐﻪ ﻋﲔ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺸﻮق از آﻧﺠﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ
ﻫﯿﭻ اﻟﺘﻔﺎت ﻧﮑﻨﺪ ».«۲۱
ﻣﱳ:

» «۳آﻧﮑﻪ وﺻﺎل ﻓﺮاﻫﻢ رﺳﯿﺪن داﻧﺪ و از آن ﺣﺎل ﻗﻮّت ﺧﻮرد آن ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد.
ﺷﺮح :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﻮﺻﺎل ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺻﺎل ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ و از آن ﺣﺎل ﻏﺬای ﺟﺎن ﻣﯽﮔﲑد و

ﻟ ّﺬت ﻣﯽﺑﺮد ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ و آن ﺷﺨﺺ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ
ﻣﱳ:

ﮔﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻮﯾﻤﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎدم رس

ﺑﺪ ﻋﻬﺪم و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻮام ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻔﺲ

ﻣﻦ ﻓﺎرﻏﻢ از ﻫﺮ دو ﻣﺮا ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺲ

ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ وﺻﺎل ﮐﻮش و ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاق

اﮔﺮ از درﮔﺎﻫﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺟﺰع و ﻓﺰع ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ اﻟﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪام »ﺑﻠﯽ« رﻓﺘﺎر ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ

اﯾﻦ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن وﻓﺎدار ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻧﻔﺲ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻢ و دم از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻧﻤﯽزﯾﻢ

اﮐﻨﻮن ﺗﻮ ﺧﻮاه در راه وﺻﺎل ﺑﮑﻮﺷﯽ و ﯾﺎ در ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاق ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯽ ﻣﻦ از ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ آﺳﻮده و در ﻣﻘﺎم
وﺣﺪت ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺮا ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

دوی آﻧﻬﺎ آﺳﻮده و در ﻣﻘﺎم وﺣﺪت ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺮا ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺖ دوم را ﺳﻌﯿﺪاﻟﺪّﯾﻦ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﻫﻢ آورده و ﻗﺒﻞ از آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﻣﺎ اﻧﺘﻬﺎش »اﻧﺘﻬﺎی ﻋﺸﻖ« آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ
ﮐﻪ از ﻋﲔ وﺣﺪت ﻣﻨﺘﺸﯽ اﺳﺖ و ﺣﮑﻢ وﺣﺪت ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ،راﺑﻂ و ﻣﻮﺟﺪ ﮐﺜﺮت و دوﺋﯽ ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ

ﺟﻪ ﮐﺮد
اﺳﺖ ﭼﻮن ﺣﮑﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ راﻧﺪ و او را از اوﺋﯽ او ﺑﮑﻠّﯽ ﺑﯿﺰارﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺘﻮ ّ

اﮐﻨﻮن ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ دوﺋﯽ اﺳﻢ ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﮑﻠّﯽ ﻣﺤﻮﮐﻨﺪ ﻻﺟﺮم
»ﻣﻌﺸﻮق را« ﺣﺠﺎب وﺣﺪت ﻋﲔ ﻋﺸﻘﺶ ﯾﺎﺑﺪ و از او ﮔﺮﯾﺰان ﺷﻮد .ﻗﻮل ﻣﺠﻨﻮن ﺑﻪ ﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ »ﺷﻐﻠﺘﻨﯽ

ﺣﺒّﮏ ﻋﻨﮏ« »دوﺳﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺨﻮد ﻣﺸﻐﻮل و از ﺧﻮد ﺗﻮ ﺑﺎزداﺷﺖ« از اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻮد .ﻣﱰﺟﻢ ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮﺻﺎل ﮐﻮش و ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻔﺮاق ﻫﻢ از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ.«۲۲»...

ﻣﱳ:

ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﻫﺮ دو را ﺑﺨﻮرد .ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻟﻮﺻﺎل در ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد اﻣﮑﺎن ﻫﺠﺮان ﺑﺮﺧﯿﺰد ،و اﯾﻦ ﻫﺮ

ﮐﺲ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﻨﺪ .ﭼﻮن وﺻﺎل اﻧﻔﺼﺎل ﺑﻮد ،اﻧﻔﺼﺎل ﻋﲔ وﺻﺎل ﺑﻮد .ﭘﺲ اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﻮد ﻋﲔ اﺗﺼّﺎل ﺑﻮد.
اﯾﻨﺠﺎ ﻗﻮّت ﺑﯽﻗﻮّﺗﯽ ﺑﻮد و ﺑﻮد ﻧﺎﺑﻮد و ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺼﯿﺐ ﺑﯽﻧﺼﯿﺒﯽ.

ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪه ﻋﺸﻖ ،ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮرد و در ﭼﯿﻨﻪدان ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺻﺎل ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪ ﭼﻪ در

آﻧﺼﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮ دو در ﭼﯿﻨﻪدان ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻓﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق از ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد .دﯾﮕﺮ دوری و
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ﻫﺠﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ و ﭼﻮن وﺻﺎل ﮔﺴﺴﱳ »اﻧﻔﺼﺎل« از ذات ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ
وﺻﻮل ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﮔﺴﺴﱳ از ذات ﺧﻮد و از ﻃﻤﻊ وﺻﻮل ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ،ﻋﲔ اﺗﺼﺎل اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ

ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ از ﺳﻮی ﻣﻌﺸﻮق ﻗﻮت ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﺑﻪ ﻃﻤﻊ آن ﻗﻮت »ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﻌﻤﺎت آن ﮐﻪ ﻗﻮت
ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ« ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯽدارد ﺣﺎل اﮔﺮ از آن ﻗﻮت ﮔﺴﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻗﯿﺎم داﺷﺖ ﻗﻮت از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮده ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮرد وﱃ اﮔﺮ از ﻫﺮ دوﮔﺬﺷﺖ و ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺮد از ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﲔ ﻋﺸﻖ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻗﻮﺗﯽ از ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ از ﺧﻮد ﻋﺸﻖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ او در ﻧﺨﻮاﺳﱳ و
ﻗﻮت و ﻏﺬای ﻋﺸﻖ او درﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻋﺸﻖ و ﺑﯽﻗﻮﺗﯽ و ﺑﻮدﻧﺶ در ﻧﺎﺑﻮدن اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﻟﻮی ﺑﻬﻤﲔ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻈﺮ

داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده:

ﺗﺎ ﺑﺠﻮﺷﺪ آﺑﺖ از ﺑﺎﻻ و ﭘﺴﺖ

آب ﮐﻢ ﺟﻮ ﺗﺸﻨﮕﯽ آور ﺑﺪﺳﺖ

ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻼﻣﺘﻬﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﺑﻨﻈﻢ ﮐﺸﯿﺪه:
ﻋﺸﻖ را روی در ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ

راه ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺠﺰ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﯽﻣﻼﻣﺖ ﻧﮕﺸﺖ ﻋﺸﻖ ﺗﻤﺎم

ﻋﺸﻖ ﺧﺎم اﺳﺖ ﺑﯽﻣﻼﻣﺖ ﺧﺎم

زر ﻣﻐﺸﻮش ﻋﺸﻖ ﺻﺎﻓﯽ زوﺳﺖ

ﻋﺸﻖ را ﺑﻬﺮهﻫﺎی واﻓﯽ زوﺳﺖ
ﻧﺎم ﻋﺎﺷﻖ ﻧﮕﻮن زﺑﺪ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ

ﺗﺎ

ﮐﺎم او در ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺳﺖ

ﻣﻼﻣﺖ

ﺳﻪ

وﺟﻪ

ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ

ﺑﻨﺪ

اول

ﭼﻮ

ﺟﻠﻮه

آﻏﺎزد

ﺧﻠﻖ را ﺟﻠﻮهﮔﺎه ﺧﻮد ﺳﺎزد

ﻫﺮ ﺳﻪ ﺻﻤﺼﺎم ﻏﲑﺗﻨﺪ و ﺟﻔﺎ

ﺗﻤﺎم

ﻋﺎﺷﻖ

ﻗﻄﻊ

ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺟﻪ ازو ﭼﻮ درﮔﲑد

ﺑﻨﺪ

ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﻧﻈﺮش ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد ز ﺑﺮون

ﻧﺒﻮد ﻗﻮت او ﻣﺮﮔﺮ ز درون

وﺟﻪ

ﭘﺲ ﺷﻮد ﻣﻠﺠﺎٔ و ﻫﺰﯾﻤﺖ او
وﺟﻪ

ﺑﺎز

در

آﺗﺸﯽ

دوم

ﺷﻮد

ﻧﻬﺎدش

در

در

ﻣُﺸﺮق

ﺟﻔﺎ
دل

ﺧﻮﯾﺸﱳ

اﻧﺪازد

ﺑﻨﺪ

ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ

ﺧﻠﻖ

ﻣﻨﺸﺎٔ

ﻋﺎﺷﻘﺶ
را

ﻋﺎﺷﻖ
ﺑﺮ

ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺑﻮد

ﻣﻼﻣﺖ

را

ﮔﲑد
او

ﻣَﺸﺮق

آﻏﺎزد

ﻫﯿﭻ در ﺧﻮد ﻧﺒﯿﻨﺪ اﺳﺘﻌﺪاد

وﺻﻞ ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﻮﺟﻪ ﻣﺮاد
ﭼﻮن ﻧﯿﺎﺑﺪ ﻣﺠﺎﻧﺴﺖ ﺑﺎ دوﺳﺖ

داﻧﺪ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻪ در ﺧﻮر اوﺳﺖ

ﭼﻮ ﺧﻮد از ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد

ﺳﺎزد

روی

ﻃﻤﻊ وﺻﻞ او ﻋﻠﯽ اﻻﻃﻼق
ﻃﻤﻌﺶ

در ﮐﺮم

ﺑﻨﺪد

ﮐﺮﻣﺶ

ﮐﯿﺴﻪای دوزد از ﻃﻤﻊ در ﻓﻀﻞ

ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻨﺠﺎ ﻃﻤﻊ ﺑﺮد از ﻋﺪل

ﮔﺮ ﻧﯿﺎﺑﻢ ز وﺻﻞ او ﺗﺮﻏﯿﺐ

ﮔﻮﯾﺪم ﻓﻀﻞ او ﮐﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺐ

وﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻨﺪ ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ

آن ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ رﻓﺖ زﭘﯿﺶ
ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﻗﻄﻊ

راﺳﺖ

ﺑﺎ

ﺑﻐﲑ

ﯾﺎر

ﻧﻈﺮ

ﻫﺮ دو ﺻﻤﺼﺎم ﻏﲑت دﻟﺪار

ﻧﻈﺮ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ دو ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ

ﻧﺪارد

ﻣﺮﺳﯿﻢ

وﺟﻪ

را

ﺑﮕﺎه

ﻗﺒﻠﻪ

ﻃﻤﻊ

ﮔﺮدد او را رخ ﺳﯿﺎه و ﺳﭙﯿﺪ

اﻣﯿﺪ

اﻏﯿﺎر

ﺑﺮﺗﺎﺑﺪش

ز

اﺳﺘﺤﻘﺎق

از ﺧﻮد و ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺦ او ﺑﮑﻨﺪ
ﻣﻠﺠﺄش او ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﲑ و ﺷﺮّ

ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺸﻮق دان ﻣﺤﻞ ﻇﻬﻮر

ﺷﻌﻮر
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ﭼﻪ

ﮔﺮ

ﻧﺒﻮد

ﻋﺎﺷﻖ

ﻣﻼﯾﻢ

ﮔﺸﺖ

ﻫﺮ زﻣﺎن ﻧﺎز و ﺟﻮر ﺑﯿﺶ ﮐﻨﺪ

ﻣﻌﺸﻮق

ﻋﺎﺷﻖ

داﯾﻢ

ﻧﺎ اﻣﯿﺪش ز وﺻﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻨﺪ

ﮐﻨﺪ از ﮐﱪﯾﺎ و ﻋﺰّت ﺧﻮﯾﺶ

ﺷﻤﻪای ﺟﻠﻮه ﺑﺮ دل دروﯾﺶ

ﻣﻨﻔﻌﺘﺶ

ﭼﻮن ﻧﻬﺪ داغ ﯾﺄس ﺑﺮ ﻃﻤﻌﺶ

ﺗﺎ ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻊ ﻋﺎﺷﻖ از ﻣﻌﺸﻮق

ﻧﺒﻮد او را ﺑﻐﲑ ﻋﺸﻖ وﺛﻮق

ﮐﺰ وﺟﻮد دو ﮐﻮن اﺳﺘﻐﻨﺎﺳﺖ
ﺗﺎ

ﻧﻬﺪ

در

زوال

ﻫﻢ ﻣﺮاد ﺧﻮد اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﺮاﺳﺖ

ﻏﲑت ﻋﺸﻖ راﺳﺖ ﭼﻮن ﺻﻤﺼﺎم

اﯾﻦ ﻣﻼﻣﺖ در اﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻘﺎم
ﻣﻐﺰ ﻋﺸﻘﺶ ﮐﻨﻮن ﺑﻮد ﺑﯽﭘﻮﺳﺖ

ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺎﻧﺪش ﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﻪ دوﺳﺖ

ﺑﻮد

ﺑﻮد

ﻋﺸﻖ را اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺗﺠﺮﯾﺪ اﺳﺖ
ﻗﻮﺗﺶ

اﮐﻨﻮن

زاﺗﺤﺎد

اﺑﺘﺪای
ﺧﻮد

ﻇﻬﻮر

ﻣﺮﯾﺪ

ﺗﻮﺣﯿﺪ

ﺧﻮد

اﺳﺖ

ﻣﺮاد

در ﭼﻨﲔ ﺣﺎل ﺑﯽوﺟﻮد ﺷﮑﯽ

ﻋﺸﻖ و ﻣﻌﺸﻮق و ﻋﺎﺷﻘﺖ ﯾﮑﯽ

ﻫﺴﺘﯽ ﻫﺮ دو ﻋﺎرﺿﯿﺴﺖ و دﺧﯿﻞ

ﻋﺪﯾﻞ

ﻣﺘﺼ ّﻮر ﻧﻪ ﺳﺎﺑﻖ از ﻣﺴﺒﻮق
ﻫ ّﻤﺘﺶ

ﺑﺎ

ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ

ﻣﺘﻤﯿّﺰ

ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﺪ

ﺳﺎزد

ﻧﻪ

رﺳﻢ

ﺗﺎ ﺑﮑﻠّﯽ ﭼﻮ ﻫﺮ دو را ﺑﺨﻮرد

ﻋﺎﺷﻖ

وﺟﻮد

ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ

از

ﻋﺸﻖ

ﻣﻌﺸﻮق

ﺑﺮاﻧﺪازد

ﺑﺨﻮد از ﺧﻮد ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﻧﮕﺮد

ﻣﱳ:
» «۴و اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺮﮐﺲ راه ﻧﱪد ،ﮐﻪ ﻣﺒﺎدی او ﻓﻮق اﻟﻨﻬﺎﯾﺎت اﺳﺖ .ﻧﻬﺎﯾﺖ او در ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺪ و در
ﺻﺤﺮای وﻫﻢ ﮐﯽ آﯾﺪ؟ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ درّی اﺳﺖ در ﺻﺪف و ﺻﺪف در ﻗﻌﺮ درﯾﺎ ،و ﻋﻠﻢ را راه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ
ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻨﺠﺎ ﮐﯽ رﺳﺪ؟

ﺷﺮح :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ و راز ﻧﻔﯽ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق و ﺑﻘﺎء ﻋﺸﻖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﺗﺮ
و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﻧﻮع درک و ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ زﯾﺮا ﻋﻠﻢ را ﺣ ّﺪی و ﺳﺎﺣﻠﯽ
اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ ﺑﯽﺳﺎﺣﻞ و اﻧﺘﻬﺎﺳﺖ ،واﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ »ﺑﯽﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق« در ﺻﺤﺮای اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ و اﯾﻦ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻮن ﮔﻮﻫﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺪف ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ و ﺻﺪف در ژرﻓﺎی درﯾﺎﺳﺖ ،و ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود »ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼًﻫﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪ« و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ درﯾﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،زﯾﺮا
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ در ﻣﮑﻤﻦ ﺳﺮّ ﺧﻔﺎی ﻣﺸﯿّﺖ اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺣ ّﺪ ﻓﻨﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺰوﯾﺴﺖ ﺑﯿﺶ ﻧﺮﺳﺪ

و از آﻧﺠﺎ ﮔﺬر ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻘﺎی ﻻﯾﺰاﱃ را ﻋﻠﻢ ﻻﯾﺰاﱃ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﲔ ﺧﻔﺎ ﺑﲑون آﯾﺪ از آﻧﮑﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﺰوی در ﻋﻠﻢ
ﻣﺪﺧﻞ ﻧﺪارد ﮐﻠّﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﲔ ﮐﻠّﯽ ﺧﱪ ﺑﲑون آرد »ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ«
ﻣﻮﻟﻮی ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮ ﺑﻮد

ﻋﻘﻞ ﺟﺰﺋﯽ ﻋﺸﻖ را ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮد
ﻣﱳ:

» «۵اﻣﺎ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﻏﺮﻗﻪ ﺷﻮد ،ﯾﻘﲔ ﮔﻤﺎن ﮔﺮدد .از ﻋﻠﻢ و از ﯾﻘﲔ ﻇﻨّﯽ ﻣﺘﻮاری ﺑﺮآﯾﺪ ﺗﺎ در ﻟﺒﺎس ﺗﻠﺒﯿﺲ

»ﻇﻨﻨﺖ« ﺑﻪ درﮔﺎه ﺗﻌﺰّز اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺬر ﯾﺎﺑﺪ .اوﻟﻢ ﺗﻮ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻠﯽ وﻟﮑﻦ اﺷﺎرت ﺑﺪﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﮐﺎری ﺑﻮد.

اﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﻇﻦ ﻋﺒﺪی ﺑﯽﻓﻠﯿﻈﻦ ﺑﯽ ﻣﺎ ﺷﺎء ﻫﻤﲔ ﺑﻮد.ﻓﺎﻟﻌﺒﺪ ﻣﺘّﺼﻞ ﺑﺎﻟﻈّﻦ ﻣﺘّﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮّب .آن ﻇّﻦ ﻏﻮّاص
اﯾﻦ ﺑﺤﺮ اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ آن ﮔﻮﻫﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ اﻓﺘﺪ ﯾﺎ او ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﮔﻮﻫﺮ اﻓﺘﺪ.
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ﺷﺮح :و ﭼﻮن ﻋﻠﻢ در درﯾﺎی ﻋﺸﻖ ﻏﺮق ﺷﻮد ﯾﻘﲔ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻠﻢ »ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ« ﺑﻤﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﮐﻪ ﮔﻤﺎن اﺳﺖ
ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد و از ﻋﻠﻢ و ﯾﻘﲔ ﻗﺒﻠﯽ ﮔﻤﺎﻧﯽ ﭘﻨﻬﺎن و ﭘﻮﺷﺪه »ﻣﺘﻮاری :ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﻧﺪه ،ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪه ...ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻣﻌﲔ« ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮ از ﻋﻠﻢ و ﯾﻘﲔ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺸﮑﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻤﺎن اراﺋﻪ

داده و ﻓﺮﻣﻮده» :اﻧﯽ ﻇﻨﻨﺖ اﻧﯽ ﻣﻼق ﺣﺴﺎﺑﯽه« »اﻟﺤﺎﻗﻪ آﯾﻪ  «۲۰ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدهام ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﻢ را درﯾﺎ ﺑﻨﺪهام و
ﻫﻤﺎن را ﺑﺸﮑﻞ ﻋﺰّت و اﺣﱰاﻣﯽ ﺑﺰﺑﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮد» :رَبﱢ أَرِﻧِﻲ

ﻛَﻴْﻒَ ﺗُﺤْﻴِﻲ اﻟْﻤَﻮْﺗَﻰ ﻗَﺎلَ أَوَﻟَﻢْ ﺗُﻮْٔﻣِﻦ ﻗَﺎلَ ﺑَﻠَﻰ وَﻟَﻜِﻦ ﻟﱢﻴَﻄْﻤَﺌِﻦﱠ ﻗَﻠْﺒِﻲ« ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  ۲۶۰ﯾﻌﻨﯽ:ﺑﺎر ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﺑﻪ ﻣﻦ

ﻧﺸﺎن ده؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﻰ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﮕﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردهاى؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ دارم وﱃ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .و ﻫﻤﲔ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺒﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﭘﺲ از ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و از اﯾﲊو ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻧﺎ
ﻋﻨﺪ ﻇﻦّ ﻋﺒﺪی ﺑﯽﻓﻠﯿﻈﻦّ ﺑﯽﻣﺎﺷﺎء« » «۲۳ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ در ﻧﺰد ﮔﻤﺎن ﺑﻨﺪهام ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ

ﻦ
ﺑﻤﻦ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﭘﺮدازﯾﺪ« و ﻓﺮﻣﻮد»:ﻓﻠﻌﺒﺪ ﻣﺘّﺼﻞ ﺑﺎﻟﻈﻦّ و اﻟﻈﻦّ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮّب« » «۲۴ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺪه ﻣﺘّﺼﻞ ﺑﻪ ﻇ ّ
ﻦ و ﮔﻤﺎن ﻣﺘّﺼﻞ ﺑﻪ ربّ اﺳﺖ .آن ﻇﻦ وﮔﻤﺎن ﭼﻮن ﻏﻮّاﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮو ﻣﯽرود و ﮔﻮﻫﺮﻫﺎی
وﻇ ّ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد »ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ« و ﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ آن ﮔﻮﻫﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻓﺘﺎده در آن ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد

»ﺣﻖّ اﻟﯿﻘﲔ«.
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ از ﺑﺤﺜﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢّ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﺖ ﭼﻪ ارزش و ﺣﺪود ﻋﻠﻢ را ﮐﻪ

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و دﻫﻬﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾّﺎت آﻧﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
درﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی ﮐﻪ ﮔﺬر از ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ ﺑﻪ ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ اﺳﺖ

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻋﻤﻼً در اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﻬﻮدات و اﺷﺮاﻗﺎت ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﯾﺎﻓﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ آﻧﺮا

ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺤﺜﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺧﺘﺼﺎص
دادهاﻧﺪ.

ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﺳﻬﺮوردی ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ اﺣﺎدﯾﺜﯽ درﺑﺎره ارزش ﻋﻠﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻋﻠﻤﺎء اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض اﺳﺖ آﻣﻮﺧﱳ آن؟ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻋﻠﻢ
اﺧﻼص و ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻓﺎت ﻧﻔﺲ و ﻋﻠﻢ آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ را ﺗﺒﺎه ﮐﻨﺪ »رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی رﻓﺘﺎری« و ﺑﻌﻀﯽ

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻋﻠﻢ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﯿﺎن اﻟﻬﺎم ﻣﻠﮑﯽ و اﻟﻬﺎم ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ »ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﻧﯽ« .و ﺑﻌﻀﯽ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ »اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ دارد ﭘﺲ ﻋﻠﻢ اﺧﺺ
اﺳﺖ«.

اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﮑﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮت اﻟﻘﻠﻮب اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﯾﺾ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ

آﻧﺴﺖ »ﺷﻬﺎدﺗﲔ ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ،ﺻﻠﻮه ،زﮐﻮه ،ﺻﻮم ،ﺣﺞ« ...ﺷﯿﺦ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ »اﺑﻮاﻟﻨﺠﯿﺐ ﺳﻬﺮوردی« ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻢ اﻣﺮ

و ﻧﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺪان ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ازﮐﺮدﻧﯿﻬﺎ ،ﻋﻠﻢ آن ﺑﺪاﻧﻨﺪ و
در ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .و اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻃﻠﺐ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻃﺎﻟﺐ ﮐﺮاﻣﺖ اﺳﺖ و ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ

ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻮم را از آن ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﺣﺎل و ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺎم و ﻋﻠﻢ ﻗﯿﺎم و ﻋﻠﻢ ﺧﻮاﻃﺮ و ﻋﻠﻢ
ﯾﻘﲔ و ﻋﻠﻢ اﺧﻼص و ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ و ﻣﻌﺮﻓﺖ آن ...و ﻋﻠﻢ ﻣﺮاﺗﺐ و ﻋﻠﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺖ و ﻋﻠﻢ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﻮﮐﻞ و ﻋﻠﻢ رﺿﺎ و

ﻋﻠﻢ ﮔﻨﺎﻫﻬﺎی ﻣﻘﺎم رﺿﺎ و ﻋﻠﻢ زﻫﺪ و ﺣﺪود آن و ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ زﻫﺪ در زﻫﺪ و ﻋﻠﻢ ﻣﺤﺒﺖ ...و در ﺻﺤﻮ و ﺳﮑﺮ

»ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت« ...و ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ،ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻠﻤﺎی آﺧﺮت و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯿﻪ اﺳﺖ و ﻋﻠﻤﺎی دﻧﯿﺎ و

رﺧﺼﺖ ﺟﻮﯾﺎن از اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ و ﺣﻀﻮری را ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺑﻠﮑﻪ در دﻟﻬﺎی
٧١

ﺷﻤﺎ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻫﺪت و رﯾﺎﺿﺖ ﮐﻞ ﮐﺪورات و ﺗﺸﻮﯾﺸﺎت و ﺣﺐّ ﺟﺎه و ﻧﻌﻤﺖ و رﻓﻌﺖ و ﺣﺸﻤﺖ از
زﻣﲔ اﻧﺪرون دورﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﻼق ﺻﺪﯾﻘﺎن و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺆدب و ﻣﻬﺬب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻮم ﻟﺪﻧﯽ ﮐﻪ از
ﻋﲔاﻟﺤﯿﺎت ﺣﻀﺮت اﺣﺪ ّﯾﺖ در ﻧﻬﺎد ﺷﻤﺎ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺷﻤﺎ زاﺋﯿﺪه ﺷﻮد و آن ﺣﮑﻤﺘﻬﺎ از اﻧﺪرون ﺑﺮ ﺑﲑون

ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و اﺻﻞ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺗﻘﻮی و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری اﺳﺖ » .«۲۵ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎره ﻋﻠﻢ و

ﻣﻌﺮﻓﺖ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﻬﺮوردی اﺳﺖ ﺑﻌﻼوه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و اﺿﺎﻓﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪای اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ».«۲۶

در ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ درﺑﺎرهٔ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری« ...ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﻮاﻋﻨﺪ اول

ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ و دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺳﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻢ وﻋﻆ ،ﭼﻬﺎرم ﻋﻠﻢ ﺗﻌﺒﲑ ،ﭘﻨﺠﻢ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ،ﺷﺸﻢ ﻋﻠﻢ
ﻧﺠﻮم ،ﻫﻔﺘﻢ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ،ﻫﺸﺘﻢ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎش ،ﻧﻬﻢ ﻋﻠﻢ ﺣﮑﻤﺖ ،دﻫﻢ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ .اﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ

ﻓﻘﻪ داروﺳﺖ ،و ﻋﻠﻢ ﻋﻈﺖ »وﻋﻆ«ﻏﺬاﺳﺖ ،و ﻋﻠﻢ ﺗﻌﺒﲑ ﻇﻦ اﺳﺖ ،و ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﺣﯿﻠﺖ اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﺗﺠﺮﺑﺖ

اﺳﺖ ،و ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻫﻼک اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎش ﺷﻐﻞ ﻋﺎﻣﻪ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ ﺣﮑﻤﺖ آﺋﯿﻨﻪ اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮد اﺳﺖ » .«۲۷اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻠﻮم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن آن در ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.

ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺒﻘﺎت در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻋﻠﻢ راه ﻣﯽداﻧﺪ و ﯾﺎﻓﺖ را ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﮔﻔﺖ
ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ داﻧﺴﱳ ﻫﺴﺘﯽ او -ﯾﺎﻓﺖ او ﭼﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮد در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺎﺟﺰی؟ ﯾﺎﻓﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺗﺮا ﺑﻮد ،و
آن ﭼﻮن ﺑﻮد؟ آن داﻧﺪﮐﻪ دارد« ﺳﭙﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺎﻓﺖ ﭼﯿﺴﺖ وﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﯽ »ﺧﺎک راه –

ﻏﻼم و ﺑﻨﺪه« ﺑﻮد را ﺑﺴﱰد و ﺑﺨﻮد او را ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ ،از ﯾﺎﻓﺖ اﻟﻠّﻪ ﻧﻮر اﯾﻤﺎن آﯾﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻨﻮر اﯾﻤﺎن اﻟﻠﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ آﯾﺪ...
ﺣﻼج ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻮر اﯾﻤﺎن اﻟﻠّﻪ ﺟﺴﱳ ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺳﺘﺎره ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﺴﱳ ...ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻪ ﺑﻮد ،ﯾﺎﻓﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ

ﺗﺮا ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻧﻪ ﺗﻮ او را ...او را از ﺿﺪ او ﺑﺘﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺷﺮک ،ﺷﺮک ﺑﺸﻨﺎﺧﱳ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻀﺪ

ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ ...ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﻪ ﺗﻠﻘﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ...از ﺧﻮد ﺑﺮﺳﱳ ﯾﺎﻓﺖ او ﺑﻮد .ﻧﺸﺎن از ﯾﺎﻓﺖ ﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ،
ﻧﺸﺎن از او ،ﻫﻢ اوﺳﺖ ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ او ،ﻫﻢ اوﺳﺖ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻓﺮاﺧﱰ اﺳﺖ از درﯾﺎ و از آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ ...اﺑﻮﺑﮑﺮ
وراق ﮔﻔﺖ :ﯾﺎﻓﺖ در ذل ﻧﻔﺲ ﺗﻮ اﺳﺖ ».«۲۸

آﻧﭽﻪ ازﮔﻔﺘﺎر ﻓﻮق ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﯾﻨﺴﺖ :اوﻻًﻋﺮﻓﺎ در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻠﻮم ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن آن را در ﻋﻤﻞ و ﺳﻮک ،ﻣﻼک

ﻗﺮار داده ،ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» ،اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎن ،ﻋﻠﻢ اﻻدﯾﺎن و ﻋﻠﻢ اﻻﺑﺪان« » «۲۹ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﺎﺻﺎﻟﺖ ﻋﻤﻞ

»ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ« ﻫﻢ ﺑﺂن ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد .ﺛﺎﻧﯿﺎً درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری و ﻟﺪﻧﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﻬﺎم و وﺣﯽ و

اﺷﺮاق اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﮐﻨﻪ و ﺑﻮد ﻫﺴﺘﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن اﻓﺎﺿﻪای اﺳﺖ .و ﺗﺠﺮﺑ ّﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و
اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺻﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮر »اﯾﺪ آﻟﯿﺴﻢ« ﻧﺰدﯾﮏ

اﺳﺖ وﱃ ﻋﲔ آن ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﭘﲑوان اﺻﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮر ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺪه و ﺗﺼﻮر را ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و در ﺧﺎرج ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﱃ ﻋﺮﻓﺎ واﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج را ﻧﻪ ﮐﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎزﻟﻪ آن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎ واﻗﻊ و
ﺧﺎرج« ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ و ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﺑﻨﺎم واﻗﻌﯿﺎت ﺧﺎرﺟﯽ

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﻓﺎﻧﯽ و ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ ﻗﺮار ﮔﲑد زﯾﺮا ﻋﻠﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ذﻫﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ

ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻪ ﻓﺎﻧﯽ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار .آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﻠﯽ و ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ »ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﺎﻧﺖ ﻫﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮد« و درک آن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﺰ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺖ دروﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد و آن

ﻧﺘﯿﺠﮥ از ﺧﻮد رﺳﱳ و ذل ﻧﻔﺲ از ﺳﻮی ﻣﺨﻠﻮق و ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﻟﻄﻒ ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺎ ﻧﻮر وﺟﻬﮏ اﻟﺒﺎﻗﯽ

ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و اﺷﺮاق و اﻟﻬﺎم و وﺣﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ،ﻋﯿﻨﯿﺖ وﺟﻪ ﺑﺎﻗﯽ در

ﻧﺰد روح ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ﮐﻪ ﺻﻮر ﻓﺎﻧﯽ در ذﻫﻦ ﻓﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪد .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از وﺣﺪت ﺑﻪ
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ﮐﺜﺮت و از واﺟﺐ ﺑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ ﺳﲑ ﻧﺰوﱃ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺜﺮت اﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ روش ﻋﺮﻓﺎ ﺷﻬﻮد ﺑﺎﻃﻦ در ﻋﺎﻟﻢ وﺣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻫﺎن ﻟﻤّﯽ از واﺟﺐ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻋﺎﻟﻢ
اﻣﮑﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ و ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ را ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .و اﻣﺎ ﺣﺪود ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺧﻮب اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻗﺸﲑی

اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :ﭘﺲ ﻣﺮدﻣﺎن از ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﻬﺎ و ﻏﲑ آن ،ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﻢ را ﺑﺨﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و

ﻣﺸﺎﯾﺦ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ»ﺻﻮﻓﯿﻪ« ﺻﺤﺖ ﺣﺎل را ﺑﺨﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻓﺎﺿﻠﱰاز ﻋﻠﻢ

ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪﮐﻪ ﺻﺤﺖ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻋﻠﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺻﺤﺖ ﻋﻠﻢ ﺻﺤﺖ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎرف ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺤﻖ ﻋﺎﻟﻢ

ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎرف ﺑﺤﻖ ﻧﺒﻮد« ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻖ ﻋﻘﻠﯿﺴﺖ و ﺟﺰ ﻋﺎﻗﻞ را ﺑﺪو ﻣﻌﺮﻓﺖ روا

ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻃﻠﺴﺖ ...و ﺑﻨﺰدﯾﮏ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺻﺤﺖ ﻋﻘﻞ و روﯾﺖ ﻣﺸﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ...ﭘﺲ ﻣﻌﺮﻓﺖ

وی ﺟﺰ دوام ﺣﲑت ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ و اﻗﺒﺎل ﻋﻨﺎﯾﺖ وی ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮐﺴﺐ ﺧﻠﻖ را اﻧﺪر آن ﺳﺒﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺠﺰ اﻧﻌﺎم و

اﻟﻄﺎف وی ﻣﺮ ﺑﻨﺪه وی را دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ و آن از ﻓﺘﻮح ﻗﻠﻮﺑﺴﺖ و از ﺧﺰ اﯾﻦ ﻏﯿﻮب ...اﺛﺒﺎت ﺳﺒﺐ ﻣﺮ ﻋﺎرﻓﺎن را
اﻧﺪر ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺎر ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻐﲑ ﻣﻌﺮوف ،ﺷﺮک».«۳۰

ﻫﺠﻮﯾﺮی ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﺮﻓﺎ را درﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﺒﺎرک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﺮﻓﺖ آن ﺑﻮد

ﮐﻪ از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰت ﻋﺠﺐ ﻧﯿﺎﯾﺪ« ذواﻟﻨﻮن ﻣﺼﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻃﻼع ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺮار ،ﺑﺪاﻧﭽﻪ

ﻟﻄﺎﯾﻒ اﻧﻮار ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺪان ﭘﯿﻮﻧﺪد .ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺠﺰ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ » «۳۱در ﺟﺎی

دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت دﻧﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﺣﮑﺎم اواﻣﺮ و از ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ ﻋﻠﻢ ﺑﺤﺎل ﻧﺰع و وﻗﺖ ﺑﲑون رﻓﱳ

از دﻧﯿﺎ و از ﺣﻖ اﻟﯿﻘﲔ ﻋﻠﻢ ﺑﮑﺸﻒ و روﯾﺖ اﻧﺪر ﺑﻬﺸﺖ وﮐﯿﻔﯿﺖ اﻫﻞ آن ﺑﻤﻌﺎﯾﻨﻪ .ﭘﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ درﺟﻪ ﻋﻠﻤﺎﺳﺖ
ﺑﺤﮑﻢ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﺸﺎن ﺑﺮ اﺣﮑﺎم اﻣﻮر ،و ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ ﻣﻘﺎم ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺤﮑﻢ اﺳﺘﻌﺪادﺷﺎن ﻣﺮ ﻣﺮگ را و ﺣﻖ اﻟﯿﻘﲔ ﻓﻨﺎ ﮔﺎه

دوﺳﺘﺎن ﺑﺤﮑﻢ اﻋﺮاﺿﺸﺎن از ﮐﻞ ﻣﻮﺟﻮدات .ﭘﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ ﺑﻤﺠﺎﻫﺪت و ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ ﺑﻤﺆاﻧﺴﺖ و ﺣﻖ اﻟﯿﻘﲔ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪت ﺑﻮد و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﻋﺎم اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﺧﺎص و ﺳﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺎص »...«۳۲
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده در ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﻘﲔ ﻋﺒﺎرت

اﺳﺖ از ﻇﻬﻮر ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺸﻒ و ﺳﺘﺎر ﺑﺸﺮﯾّﺖ ﺑﺸﻬﺎدت و ﺟﺪ و ذوق ﻧﻪ ﺑﺪﻻﻟﺖ ﻋﻘﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻣﺎدام

ﺗﺎ آن ﻧﻮر از ورای ﺣﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﻧﻮر اﯾﻤﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﭼﻮن از ﺣﺠﺎب ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺮدد آرا ﻧﻮر ﯾﻘﲔ ﺧﻮاﻧﻨﺪ...

آﻓﺘﺎب را ﻣﺜﺎل ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﻘﺎﯾﻖ دان .و ﻧﻮر او را ﺗﺎﺑﻨﺪه از ورای ﺣﺠﺎب ﻧﻮر اﯾﻤﺎن و ﻣﮑﺸﻮف از ﺣﺠﺎب ﻧﻮر ﯾﻘﲔ.

ﭘﺲ ﻧﻮر اﯾﻤﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮر ﯾﻘﲔ ﮔﺎﻫﮕﺎه ﻻﻣﻊ و ﻻﯾﺢ ...و ﯾﻘﲔ را ﺳﻪ وﺟﻪ اﺳﺖ اول ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ،

وﻣﺜﺎﻟﺶ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﺘﺪﻻل از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻌﺎع و ادراک ﺣﺮارت در وﺟﻮد آﻓﺘﺎب ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﻮد ﺳﻮم ﺣﻖاﻟﯿﻘﲔ و
ﻣﺜﺎﻟﺶ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯽٔ ﺑﻪ ﺗﻼﺷﯽ و اﺿﻤﺤﻼل ﻧﻮر ﺑﺼﺮ در ﻧﻮر آﻓﺘﺎب در وﺟﻮد او ﺑﯽﮔﻤﺎن .ﭘﺲ در ﻋﻠﻢاﻟﯿﻘﲔ

ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺒﲔ ﺷﻮد ودر ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ ﻣﺸﺎﻫﺪ و ﻣﻌﺎﯾﻦ و در ﺣﻖ اﻟﯿﻘﲔ رﺳﻢ دوﺋﯽ از ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪ و ﻣﻌﺎﯾﻦ و ﻣﻌﺎﯾﻦ

ﺑﺮﺧﯿﺰد .ﺑﯿﻨﻨﺪه دﯾﺪه ﺷﻮد و دﯾﺪهٔ ﺑﯿﻨﻨﺪه ،و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ از ﺣﺎل ﺑﻘﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﮐﺎﻣﻼن و واﺻﻼن را ﺟﺰ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﻧﺪور
»ﻧﺎدر« و اﺗﻔﺎق ﻟﻤﺤﻪای دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ ».«۳۳

ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﯿﻘﲔ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ ﻧﺮﺳﺪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﻬﺎﯾﺖ او در ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻠﻢ

ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺪ و در ﺻﺤﺮای وﻫﻢ ﮐﯽ آﯾﺪ؟ و ﺑﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻠﻢ را راه ﺗﺎ ﺑﺴﺎﺣﻞ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ« و اﯾﻦ از آن روﺳﺖ

ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ از ﺻﺤﺮای وﻫﻢ اﺳﺖ وﱃ ﮐﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ آن ﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ

ﻣﻌﺮﻓﺖ »ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ« ﺟﻠﻮ ﻣﯽرود زﯾﺮا:

اﮔﺮ رﺳﺪ ﺧﺲ ﺑﻪ ﻗﻌﺮ درﯾﺎ

ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ذاﺗﺶ ﺧﺮد ﺑﺮد ﭘﯽ
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و ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﻏﺮﻗﻪ ﺷﻮد ﯾﻘﲔ ﮔﻤﺎن ﮔﺮدد« .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻋﻠﻢ وارد درﯾﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ
ﯾﻘﯿﻨﻬﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ از درﯾﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻤﯽ و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﻨﯿﺪه وﱃ ﻣﻮﺟﯽ و ﺧﻄﺮی

ﻧﺪﯾﺪه ﭘﺲ ﻧﺤﻮ را ﮐﻨﺎر زده ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻏﻮش درﯾﺎ ﻣﯽﺳﭙﺎرد و ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﻮﻫﺮی از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻤﺎن
دو ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد ﻣﺮﺣﻪ اول از ﺟﻬﻞ ﺧﯿﺰد و ﻗﺒﻞ از ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻫﻤﺎن اﺷﺮاﻗﺎت ﭘﺲ از ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻋﻘﻞ ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده درﺑﺎره ﻇﻦ ﻣﺬﻣﻮم ﮐﻪ از ﺟﻬﻞ

ﺧﯿﺰد و ﻗﺒﻞ از ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَإِن ﺗُﻄِﻊْ أَﻛْﺜَﺮَ ﻣَﻦ ﻓِﻲ اﻻَٔرْضِ ﻳُﻀِﻠﱡﻮكَ ﻋَﻦ ﺳَﺒِﻴﻞِ اﻟﻠّﻪِ إِن ﻳَﺘﱠﺒِﻌُﻮنَ إِﻻﱠ
اﻟﻈﱠﻦﱠ وَإِنْ ﻫُﻢْ إِﻻﱠ ﻳَﺨْﺮُﺻُﻮنَ« »اﻧﻌﺎم آﯾﻪ «۱۱۶ﯾﻌﻨﯽ :و اﮔﺮ از ﺑﻴﺸﱰﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در زﻣﲔ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻰ ﺗﻮ

را از راه ﺧﺪا ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ آﻧﺎن ﺟﺰ ازﮔﻤﺎن ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﺪس و ﺗﺨﻤﲔ ﻧﻤﻰﭘﺮدازﻧﺪ .در آﯾﻪ ۱۴۸
ﻫﻤﲔ ﺳﻮره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫَﻞْ ﻋِﻨﺪَﻛُﻢ ﻣﱢﻦْ ﻋِﻠْﻢٍ ﻓَﺘُﺨْﺮِﺟُﻮهُ ﻟَﻨَﺎ إِن ﺗَﺘﱠﺒِﻌُﻮنَ إِﻻﱠ اﻟﻈﱠﻦﱠ وَإِنْ أَﻧﺘُﻢْ إَﻻﱠ ﺗَﺨْﺮُﺻُﻮنَ«

ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﮕﻮ آﻳﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ داﻧﺸﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ آن را ﺑﺮاى ﻣﺎ آﺷﻜﺎرﻛﻨﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﺟﺰ ازﮔﻤﺎن ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ و ﺟﺰ دروغ
ﻖ
ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻴﺪ .در ﺳﻮره ﯾﻮﻧﺲ آﯾﻪ  ۳۶ﻫﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَﻣَﺎ ﻳَﺘﱠﺒِﻊُ أَﻛْﺜَﺮُﻫُﻢْ إِﻻﱠ ﻇَﻨًّﺎ إَنﱠ اﻟﻈﱠﻦﱠ ﻻَ ﻳُﻐْﻨِﻲ ﻣِﻦَ اﻟْﺤَ ﱢ

ﺷَﻴْﯩًٔﺎ« ﯾﻌﻨﯽ :و ﺑﻴﺸﱰﺷﺎن ﺟﺰ از ﮔﻤﺎن ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪﮔﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻧﻤﻰﮔﺮداﻧﺪ .در آﯾﻪ
 ۱۵۴آل ﻋﻤﺮان ﮔﻤﺎﻧﻬﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﻫﻼن را ﻏﲑ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ از ﻧﻮع ﮔﻤﺎﻧﻬﺎی ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

»ﻳَﻈُﻨﱡﻮنَ ﺑِﺎﻟ ّﻠﻪِ ﻏَﻴْﺮَ اﻟْﺤَﻖﱢ ﻇَﻦﱠ اﻟْﺠَﺎﻫِﻠِﻴﱠﺔِ« ﻧﻈﲑ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﻤﺎﻧﻬﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ در دﻫﻬﺎ آﯾﮥ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه .ﺣﺎل اﮔﺮ از

اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬرﯾﻢ و ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻢ ﯾﻘﲔ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻨﻮز در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻣﮑﺎن اﻧﮑﺎر وﺟﻮد ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻢ ﯾﻘﲔ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻣﮑﺎن اﻧﮑﺎر وﺟﻮد

دارد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :وَﺟَﺤَﺪُوا ﺑِﻬَﺎ وَاﺳْﺘَﻴْﻘَﻨَﺘْﻬَﺎ أَﻧﻔُﺴُﻬُﻢْ« ﻧﻤﻞ آﯾﻪ  ۱۴ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪان

در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﺪان ﯾﻘﲔ داﺷﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ و ﻋﻠﻢ
اﻟﯿﻘﲔ ﻫﻢ ﺷﮏ ﮐﻨﯿﻢ و آﻧﺮا ﮔﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻇﻦ وﮔﻤﺎن ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻖ و ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮر ﺑﺨﺶ دل

ﻦ
و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺟﺎن ﺑﻮده و ﻣﺎ را در ﺟﻬﺖ ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ ﻣﺪد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻟﺬﯾﻨﺎﻟﱠﺬِﻳ َ
ﻳَﻈُﻨﱡﻮنَ أَﻧﱠﻬُﻢ ﻣﱡﻼَﻗُﻮا رَﺑﱢﻬِﻢْ وَأَﻧﱠﻬُﻢْ إِﻟَﻴْﻪِ رَاﺟِﻌُﻮنَ« ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  ۴۶ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎً اﯾﺸﺎن ﺑﻪ

ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﲔ ﺑﺴﻮی او ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إِﻧﱢﻲ ﻇَﻨَﻨﺖُ
أَﻧﱢﻲ ﻣُﻠَﺎقٍ ﺣِﺴَﺎﺑِﻴﻪْ« »اﻟﺤﺎﻗﻪ آﯾﻪ  «۲۰ﻣﻦ ﻳﻘﲔ داﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﻢ ،و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﱳ ﺳﻮاﻧﺢ

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ و آﯾﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﻤﺪوح ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮوج از ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ ﺑﻪ ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺎدﮐﺮد و ﭼﻮن آﯾﻪ ﺑﺎ انّ ﺗﺄﮐﯿﺪی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﭘﺲ اﯾﻦ

ﮔﻤﺎن ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻗﻄﻌﯿﺖ در درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺮاف روح ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ »ﻋﲔ

اﻟﯿﻘﲔ« و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﭼﻨﺎن ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪ و آراﻣﺸﯽ ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ

ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﷷ ﺑﺮای وﺻﻮل ﺑﻪ ﯾﻘﲔ ﮐﻪ ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ ﺑﺎﺷﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎر ﭘﺮوردﮔﺎرا
ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮده را زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ آﯾﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاری؟ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﷷ ﻋﺮض ﮐﺮد ﺑﻠﯽ .اﯾﻤﺎن
و ﯾﻘﲔ دارم وﱃ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ دﻟﻢ »ﺑﺎ روﯾﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻘﯿﻘﺖ« آراﻣﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﷷ ﻫﻢ

از ﺧﺪا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد و ﻋﺮض ﮐﺮد »رب ارﻧﯽ« ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﻫﻤﲔ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮد وﱃ ﻓﺮق در آن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﷷ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻓﻌﻞ ﺣﻖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ وﱃ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﷷ
ذات ﺣﻖ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻻزﻣﻪ آن ﻧﻔﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪ روح و دل ﺷﻬﻮد ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ

دﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺸﺮی .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺷﯿﺦ ﻇﻦ دوم اﻃﻤﯿﻨﺎن را از ﯾﻘﲔ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ وﻋﻆ از
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﷷ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻟﻮ ﮐﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻣﺎ ازددت ﯾﻘﯿﻨﺎً« » «۳۴ﯾﻌﻨﯽ :اﮔﺮ ﭘﺮده را ﺑﺮﮔﲑﻧﺪ
٧٤

ﯾﻘﲔ ﻣﻦ زﯾﺎده ﻧﮕﺮدد .و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﷷ ﮔﻔﺖ» :ارﻧﯽ ﮐﯿﻒ ﺗﺤﯽ اﻟﻤﻮﺗﯽ ﻗﺎل او ﻟﻢ ﺗﺆﻣﻦ؟
ﻗﺎل ﺑﻠﯽ وﻟﮑﻦ ﻟﯿﻄﻤﺌﻦ ﻗﻠﺒﯽ« ﺷﯿﺦ ﺟﻮاب داد ﺑﺎ ﯾﻘﲔ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺤﺪ ﯾﺎ اﻧﮑﺎرﮐﺮد »آﯾﻪ آن در ﺳﻄﻮر ﺑﺎﻻ
ذﮐﺮ ﺷﺪ« وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﻃﻤﻨﺄﻧﯿﻨﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻨﲔ ﮐﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻮاب ﺷﯿﺦ از ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻮده زﯾﺮا ﺷﯿﺦ ﺳﻠﺴﻠﮥ اﺟﺎزهٔ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻠﻤﻪ وﱃ از اﺳﻤﺎء

اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ و ﺧﺪا ﺧﻮد را وﱃ ﻣﺆﻣﻨﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻪ ﻧﺒﯽ ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ وﱃ ﻫﺴﺖ ﻧﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﻃﻦ ﻧﺒﻮت

وﻻﯾﺖ اﺳﺖ و ﻧﺒﻮت ﻇﻬﻮر وﻻﯾﺖ در ﻣﺤﺪودهٔ ﻣﻌﲔ و ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺷﺮﯾﻌﺖ ازﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار

و اﺣﻮال ﻧﺒﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺬا ﺑﺎ آﻣﺪن ﻧﺒﯽ ﺑﻌﺪی اﻣﮑﺎن ﻧﺴﺦ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم وﺟﻮد دارد ﺟﺰ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﲔ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﻇﻬﻮر وﻻﯾﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ اﺳﻼم ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺖ و وﱃ ﻣﮑﺘﻮم و ﻣﮑﻤﻮن در ﺑﻄﻦ ﻧﺒﻮت اﻧﺒﯿﺎء ﮐﻪ ﻣﻘﺎم

ﻋﻠﻮﯾﺖﷷ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻠﻎ اﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ »ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻه ﻓﻬﺬا ﻋﻠﯽ ﻣﻮﻻه« در ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺘﻔﺎ

ﺑﻤﺮﺣﻠﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪ وﱃ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم  ۲۳ﺳﺎل زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم را آﻣﺎدهٔ دﯾﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ

وﱃ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﱃ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﺰ ﯾﻌﻘﻮب و زﻟﯿﺨﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﯾﻮﺳﻒ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ و ﺟﺰ ﻋﻠﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﷺ را

ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ و ﺟﺰ ﻣﺤﻤﺪﮐﺴﯽ ﻋﻠﯽ ﷷ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ .از اﯾﲊو ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم ﷺ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ »ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻚ اﻻ

اﻟﻠّﻪ و اﻧﺎ ،و ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻨﯽ اﻻ اﻟﻠّﻪ و اﻧﺖ و ﻣﺎ ﻋﺮف اﻟﻠّﻪ اﻻ اﻧﺎ و اﻧﺖ« ﯾﻌﻨﯽ :ﺟﺰ ﺧﺪا و ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺗﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ و

ﺟﺰ ﺧﺪا و ﺗﻮﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ و ﺟﺰ ﻣﻦ و ﺗﻮﮐﺴﯽ ﺧﺪا را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ .ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﲔ ﻣﺎ و ﺧﺪا واﺳﻄﻪای از

ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ اوﻟﲔ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﺧﻼﯾﻖ و ﻋﲔ ﺣﻘﺎﯾﻘﯿﻢ » .«۳۵ﭘﺲ در درﺟﻪ اول ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮل
ﺧﺪا ﷷ و در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎزﻟﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از اﺻﺤﺎب ﺻﻔﻪ ﭼﻮن ﺳﻠﻤﺎن و اﺑﺎذر و ﻣﻘﺪادﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﻠّﺖ

ﺧﻠﻮص و رﻓﻊ ﺣﺠﺎب ﻋﻠﯽ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﻌﻼوه ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻋﻠﻤﺎء اﻣﺘﯽ اﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻨﯽ

اﺳﺮاﺋﯿﻞ« و »ﻋﻠﻤﺎء اﻣﺘﯽ ﮐﺎﻧﺒﯿﺎء ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻤﺎی اﻣﺖ ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﱪان ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ ».«۳۶

ﯾﺎ ﻋﻠﻤﺎی اﻣﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻋﻠﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﺮﺣﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری و
ﻟﺪﻧﯽ و ﺷﻬﻮدی اﺳﺖ »ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﲑهٔ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻮده« ﺑﺮﺳﻨﺪ از اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻤﻘﺎم وﻻﯾﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﺼﺮف اﺳﺖ در ﻋﺎﻟﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻤﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ و ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :اﻧﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻟﻌﻠﻢ و

ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﻬﺎ« ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻤﻢ و ﻋﻠﯽ در آﻧﺴﺖ » .«۳۷و ﺑﻌﻼوه ﻋﻠﯽ ﷷ در روز ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ۴۰
ﻫﺠﺮی وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺿﺮب ﺷﻤﺸﲑ آﺛﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﺷﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻻزم داﻧﺴﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ازل و اﺑﺪ را ﺑﺮ

ﻣﻼ ﮐﻨﺪک ﻏﺮض از آﻣﺪن ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﻇﻬﻮر آن ﺣﻀﺮت و ﺳﺮ اﻋﻈﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﺑﻨﻮراﻧﯿﺖ اﺳﺖ ﻟﺬا

اﺑﺘﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻠﻮﻧﯽ ﻗﺒﻞ ان ﺗﻔﻘﺪوﻧﯽ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﭙﺳﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﭼﻨﺪ

ﺻﻌﺼﻌﻪ ﺑﻦ ﺻﻮﺣﺎن ﻋﺮض ﮐﺮد :ﻣﺮا ﺧﱪ دﻫﯿﺪ ﺷﻤﺎ اﻓﻀﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ آدم؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد

ﺧﻮد را ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯿﮑﻦ از ﺑﺎب» :و اﻣﺎ ﺑﻨﻌﻤﺔ رﺑﻚ ﻓﺤﺪث« ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی ﺧﺪا داده ﺑﺨﻮد را ﺑﯿﺎن
ﮐﻦ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :ﻣﻦ از آدم اﻓﻀﻞ ﻫﺴﺘﻢ .ﻋﺮض ﮐﺮد ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ آدم را ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ
داد و ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﻮردن ﮔﻨﺪم او را ﻣﻨﻊ ﮐﺮد و او را از آن ﺷﺠﺮهٔ ﻣﻨﻬﯿﻪ ﺧﻮرد وﱃ ﻣﺮا از ﺧﻮردن ﮔﻨﺪم ﻣﻨﻊ ﻧﻨﻤﻮد و ﻣﻦ

ﺑﻤﯿﻞ واراده ﺧﻮد ﭼﻮن دﻧﯿﺎ را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ازﮔﻨﺪم ﮔﺬر ﮐﺮدم ...ﻋﺮض ﮐﺮد ﺷﻤﺎ اﻓﻀﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻮح؟
ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ اﻓﻀﻞ از ﻧﻮح ﻫﺴﺘﻢ ﻋﺮض ﮐﺮد ﭼﺮا؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻮح ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮد وﱃ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ
از ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻣﺖ دﯾﺪم ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﮑﺮدم ...ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺷﺎ اﻓﻀﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ؟

ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ .ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا؟ ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد :اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺮض ﮐﺮد» :رب ارﻧﯽ ارﻧﯽ ﮐﯿﻒ ﺗﺤﯽ اﻟﻤﻮﺗﯽ ﻗﺎل او ﻟﻢ ﺗﺆﻣﻦ؟

ﻗﺎل ﺑﻠﯽ وﻟﮑﻦ ﻟﯿﻄﻤﺌﻦ ﻗﻠﺒﯽ« ﻣﻌﻨﯽ آﯾﻪ ﻗﺒﻼً ذﮐﺮ ﺷﺪه وﱃ اﯾﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ» :ﻟﻮﮐﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻣﺎ

٧٥

ازددت ﯾﻘﯿﻨﺎً« ﮐﻨﺎﯾﻪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻮ درﺟﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﻘﺎم ﯾﻘﲔ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ واﺟﺪ ﻣﻘﺎم ﺣﻖ اﻟﯿﻘﲔ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ »ﺳﭙﺲ
ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻦ از ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺴﯽﷷ ﺑﺮﺗﺮم ﺑﺎ دﻟﯿﻞ« ».«۳۸

ﭘﺲ از آن ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻧﻤﻞ آﯾﻪ  ۱۴ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪﮐﻪ» :وَﺟَﺤَﺪُوا ﺑِﻬَﺎ وَاﺳْﺘَﻴْﻘَﻨَﺘْﻬَﺎ أَﻧﻔُﺴُﻬُﻢْ« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﮑﺮ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪان و ﻧﻔﺴﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﺪان ﯾﻘﯿﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ اﻧﮑﺎر ﻋﻨﺎدی و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺒﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ ﺑﻮده و ﺑﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ:

»ﻟﻮﮐﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻣﺎ ازددت ﯾﻘﯿﻨﺎً« ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺣﻖ اﻟﯿﻘﲔ اﺳﺖ و ﻋﻠﯽ ﷷ در ﻣﻌﺮﻓﺖ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده
و ﻟﺬا ﮔﻔﺘﺎر ﻏﺰاﱃ ﺑﻮﺟﻬﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ .و ﻣﺴﻠﻤﺎً اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰی داد در

ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎک ﺣﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻚ« و ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﻋﻈﻢ
ﺷﺄﻧﯽ« ﻓﺮق دارد ﭼﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻣﺤﻮ ﺑﻮد و ﻣﻘﺎم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﺤﻮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻮﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﺷﯿﺦ در

ﻓﺼﻠﻬﺎی ﺑﻌﺪی آﻧﺮا ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻓﻼﮐﯽ ﻫﻢ از ﻗﻮل ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﭼﻮن ﺑﺤﻖ رﺳﯿﺪ ﺧﻮد را ﭘﺮدﯾﺪ و

ﺑﯿﺸﱰ ﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮد .اﻣﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽدﯾﺪ و ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽرﻓﺖ اﻧﻮارﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت و ﺣﮑﻤﺖ ﺣﻖ را زﯾﺎده
ﻣﯽدﯾﺪ ».«۳۹

ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ ﺣﺪﯾﺚ» :اﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﻇﻦ ﻋﺒﺪی ﺑﯽ ﻓﻠﯿﻈﻦ ﺑﯽ ﻣﺎ ﯾﺸﺎء« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ در ﻧﺰد ﮔﻤﺎن ﺑﻨﺪهام ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻤﻦ ﮔﻤﺎن ﺑﱪﯾﺪ« را ﺑﻌﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ادﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ آورده و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در درﯾﺎی ﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﻏﻮاﺻﯽ ﺑﺮﭙدازد .و ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﻏﺮق ﺷﺪن و ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮏ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ

از ﻣﺤﻮ ﺷﺪن ﻋﻠﻢ و ﺣﺼﻮل ﺷﮏ ،ﻇﻦ ﻣﺘﻮاری ﺑﺮآﯾﺪ ﺗﺎ ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .در داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﯽ ﷷ و ﺣﻀﺮت
ﺧﻀﺮ ﷷ ﺣﻀﺮﺗﻤﻮﺳﯽ ﷷ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺘﻮ ﺳﻮراخ ﮐﺮدن ﮐﺸﺘﯽ و ﭘﺴﺮ را ﮐﺸﱳ و دﯾﻮار ﺳﺎﺧﱳ را ﺧﻼف

ﻋﻠﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎی ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ اﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ وﱃ ﺣﻀﺮت ﺧﻀﺮﮐﻪ ﺑﻤﺮﺣﻠﻪ ﻇﻦ اﻟﻬﯽ رﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﻗﻞ ﻗﺪﺳﯿﻪ ﺧﻮﯾﺶ،

ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﻋﻠﻢ را ﮐﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن آﻧﺮا ﻣﻘﯿﺪ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﯾﻘﲔ ﻣﻮﺳﯽ ﷷ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﯾﻘﲔ ﺑﺮآﯾﺪ ».«۴۰
ﻣﱳ:

» «۶ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻠﻖ ﺑﺮای آن ﺑﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺮ ﻣﻮی از درون او ﺑﲑون ﻣﯽﻧﮕﺮد ﯾﺎ از ﺑﲑون ﻣﺘﻨﻔﺴّﯽ دارد
ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘّﯽ ،ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد -ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ او از درون ﻣﯽﺑﻮد ﻫﺰﯾﻤﺘﺶ ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .اﻋﻮذ ﺑﮏ ﻣﻨﮏ.

ﺷﺒﻊ و ﺟﻮﻋﺶ از آﻧﺠﺎ ﺑﻮد -اﺟﻮع ﯾﻮﻣﺎً و اﺷﺒﻊ ﯾﻮﻣﺎً .ﺑﲑون ﮐﺎری ﻧﺪارد.

ﺷﺮح:ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺷﺮح اول ﻫﻤﲔ ﻓﺼﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻠﻖ ﭼﻮن ﺳﺒﺐ اﻧﻘﻄﺎع از ﻏﲑ و ﻧﻔﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ
ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ را در ﻃﯽ ﮐﻤﺎل ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺟﻼﺑﯽ در ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب
ﻣﻼﻣﺖ را ﺑﺮ ﺳﻪ وﺟﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺷﯿﺦ ﻫﻢ ﻣﻼﻣﺖ را ﺳﻪ روی داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﻪ وﺟﻪ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب در وﺟﻪ اول

ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ آورده ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻼﻣﺖ آن روی ﮐﻪ در ﺧﻠﻖ دارد ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ آن ﺳﻪ وﺟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻫﺠﻮﯾﺮی ذﮐﺮﮐﺮده اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺷﯿﺦ ارزش ﻣﻼﻣﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻠﻖ از آﻧﺠﻬﺖ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺮ ﻣﻮﺋﯽ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺑﲑون از ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ دارد ﯾﺎ از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج در او دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻓﮑﺮی و

روﺣﯽ و رﯾﺎﺿﺘﯽ از ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ دارد ﯾﺎ ﺗﻌﻠﻘﯽ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺧﺎرج دارد از او ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ از درون ﺧﻮد
ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ و ﺳﻮدی ﻋﺎﯾﺪ او ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺮﯾﺰﮔﺎﻫﺶ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از درون ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﺧﻮاﻃﺮ و ﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی درون ﻫﻢ آزاد

ﺷﻮد ﮔﺮﯾﺰﮔﺎﻫﺶ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از درون ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﺧﻮاﻃﺮ و ﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی درون ﻫﻢ آزاد ﺷﻮد وﻣﻼﻣﺖ ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ را

در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺬﯾﺮا ﮔﺮدد از اﯾﲊوﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد »اﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻨﻚ« ﯾﻌﻨﯽ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﲑی
وﮔﺮﺳﻨﮕﯿﺶ از درون ﺧﻮد ﺑﻮد ﻧﻪ از ﺑﲑون .اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﺟﻮع ﯾﻮﻣﺎً و اﺷﺒﻊ ﯾﻮﻣﺎً« ﯾﻌﻨﯽ روزی ﮔﺮﺳﻨﻪ
٧٦

ﻣﯽﺷﻮم و روزی ﻫﻢ ﺳﲑ .ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎز ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﺳﲑی رﺿﺎی ﻋﺎﺷﻖ و ﺑﯽﻧﯿﺎزی از ﻣﺎ ﺳﻮی اﻟﻠّﻪ
اﺳﺖ .ﺣﺪﯾﺚ اول در ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت آﻣﺪه» :اﻋﻮذ ﺑﻌﻔﻮك ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺑﻚ و ﺑﺮﺟﺎﺋﻚ ﻣﻦ ﺳﺨﻄﻚ و
اﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻨﻚ« » «۴۱ﯾﻌﻨﯽ :ﺧﺪاﯾﺎ از ﻋﻘﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﺖ و از ﺧﺸﻤﺖ ﺑﻪ اﻣﯿﺪواری ﺑﺘﻮ و از ﺗﻮ ﺑﺘﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم.

ﺣﺪﯾﺚ دوم» :اﺟﻮع ﯾﻮﻣﺎً و اﺷﺒﻊ ﯾﻮﻣﺎً« » «۴۲را ﺧﻮد ﺷﯿﺦ در ﺑﻮارق اﻻﻟﻤﺎع آورده اﺳﺖ » .«۴۳ﻋﺮاﻗﯽ ﻧﯿﺰ

در ﻟﻌﻤﺎت ﺣﺪﯾﺚ اول را ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت آورده اﺳﺖ :ﻋﺮاﻗﯽ ﻧﯿﺰ در ﻟﻤﻌﺎت ﺣﺪﯾﺚ اول را ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت آورده اﺳﺖ:

»ﺗﺠﻠﯽ دو ﻧﻮع اﺳﺖ ﺗﺠﻠﯽ ذات و ﺗﺠﻠﯽ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﻗﻬﺮی را ﺑﻪ ﺗﺠﻠﯽ ذات را دﻓﻊ

ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺮد اﻣﺎ در ﺗﺠﻠﯽ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﻗﻬﺮی را ﺑﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﻟﻄﻔﯽ دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ،در ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع

ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻗﻬﺮ و ﺟﻼل ﺑﯿﻨﺪ در ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺮﺿﯽ ﺑﻮد ﻧﺸﺎن ﻟﻄﻒ و ﺟﻤﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻋﻮذ ﺑﺮﺿﺎك ﻣﻦ ﺳﺨﻄﻚ«
و در ﺗﺠﻠﯽ ذات» :اﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻨﻚ« ﮔﻮﯾﺪ ».«۴۴

ﺷﯿﺦ روزﺑﻬﺎن در ﺷﺮح ﺷﻄﺤﯿﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻧﺎﻗﻪاش ﻣﻬﺪ »ﺳﺒﺤﺎن اﻟﺬی اﺳﺮی« »«۴۵
در ﺑﻄﺤﺎء ﻣﮑﻪ ﻣﻔﺘﺎح ﮐﻨﻮز ﮔﻨﺠﻮر ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻮن آورد؟ ﮔﻔﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن وﻻﯾﺖ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﻮد ،ﺧﺰاﻧﻪ
ﻣﻠﮏ آﻓﺎق ﺗﺮاﺳﺖ.

ﺧﻮاﺟﮥ ﻋﺎﺷﻘﺎن راﯾﺖ »اﻟﻔﻘﺮ ﻓﺨﺮی« را ﺳﺮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻗﺪم اﻓﺮاﺷﺘﻪ دﯾﺪﮔﻔﺖ ای ﭘﯿﮏ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺮار وای ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﻋﺎﻟﻢ اﻧﻮار »دﻧﯽ ﻓﺘﺪﻟّﯽ« ﻻ ﯾﺎرب! وﻟﮑﻨﯽ اﺟﻮع ﯾﻮﻣﺎً و اﺷﺒﻊ ﯾﻮﻣﺎً« ».«۴۷
ﻣﱳ:

وﯾﻦ راه ﻣﻘﺎﻣﺮان ﺑﺎزﻧﺪه ﭘﺎک

اﯾﻦ ﮐﻮی ﻣﻼﻣﺖ اﺳﺖ و ﻣﯿﺪان ﻫﻼک

ﺗﺎ ﺑﺮ ﮔﺬرد ﻋﯿﺎروار و ﻧﺎﺑﺎک

ﻣﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﻨﺪری داﻣﻦ ﭼﺎک

ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﮐﺎر از اﻏﯿﺎر ﺑﺮﮔﺮدد و روی در ﮐﺎر آورد و ﺑﺎک ﻧﺪارد ﺗﺎ درﺳﺖ آﯾﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ رازی در ﻣﺮﺻﺎداﻟﻌﺒﺎد ص  ۵۵آورده اﺳﺖ.

ﺷﺮح :اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻮی ﻣﻼﻣﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ و ﻣﯿﺪان ﻫﻼﮐﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻐﺰ و ﺟﺎن را در ﻗﻤﺎر ﻋﺸﻖ
ﺑﺎﺧﺖ و ﭘﺎﮐﺒﺎز ﺷﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻠﻖ .در اﯾﻦ راه ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﺳﺮور آزادﮔﺎن ﭘﺎک ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدی ﻗﺪم

در اﯾﻦ راه ﻧﻬﺪﮐﻪ ﻗﻠﻨﺪر ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻞ ﺗﺮک و ﺗﺠﺮﯾﺪ و ﭘﺎک ﺑﺎﺧﺘﻪ و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻟﺬات ﺑﺸﺮی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻟﺬات

ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدی ﺑﺎﺷﺪ داﻣﻦ ﭼﺎک ﯾﻌﻨﯽ دل ﮐﻨﺪه و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل و ﻣﺪح ﻣﺮدم و ﭼﻮن
ﻋﯿﺎران ﺑﺪون ﺗﺮس از اﯾﻦ وادی ﺑﮕﺬرد .و در ﺟﻬﺖ ﻃﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺪف ﺧﻮﯾﺶ دارد ﮐﻪ وﺻﻮل ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ

از اﻏﯿﺎر وﻟﻮ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﺑﮕﺬرد و ﺑﮑﺎر دل و ﻋﺸﻖ ﺑﺮﭙدازد ،و از ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻠﻖ و آزار و ﺳﺮزﻧﺶ و ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ
ﻫﯿﭽﮑﺴﯽ ﺗﺮﺳﯽ ﺑﺨﻮد راه ﻧﺪﻫﺪ.

»و اﻣﺎ ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ﻗﻠﻨﺪر و ﻣﻼﻣﺘﯽ و ﺻﻮﻓﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﻨﺪر ،ﺗﻔﺮﯾﺪ و ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺑﮑﻤﺎل دارد و در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻋﺎدات
ﮐﻮﺷﺪ و ﻣﻼﻣﺘﯽ در ﮐﺘﻢ ﻋﺒﺎدات ﮐﻮﺷﺪ و ﺻﻮﻓﯽ دل او اﺻﻼً ﺑﺨﻠﻖ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺸﻮد ».«۴۸

ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻗﻠﻨﺪران ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺗﻌﻤﲑ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮ ﺧﻠﻖ ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ زﯾﺎدت ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺎل
اﯾﺸﺎن ﺟﺰ ﻧﺰاع ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺒﺎﺷﺪ وﱃ ﺗﺮﺳﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ زﻫﺎد و ﻋﺒﺎد از اﯾﺸﺎن ﺻﻮرت ﻧﺒﻨﺪد و اﮐﺜﺎر ﻧﻮاﻓﻞ و ﻃﺎﻋﺎت از
اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺟﺰ ﺑﻪ ادای ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻊ و اﺳﺘﮑﺜﺎر را اﺳﺒﺎب دﻧﯿﻮی ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﻧﺒﻮد و اﯾﻦ

ﻃﺎﯾﻔﻪ از ﺟﻬﺖ ﺗﺮک رﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﻣﺘﯿﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارﻧﺪ ».«۴۹

ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر ﺣﺎل ﻗﻠﻨﺪری و وارﺳﺘﮕﯽ و ﭘﺎﮐﺒﺎزی را ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ﻋﺰم آن دارم ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﻧﯿﻢ ﻣﺴﺖ

ﭘﺎی ﮐﻮﺑﺎن ﮐﻮزهٔ دردی ﺑﺪﺳﺖ

ﻧﻬﻢ

ﭘﺲ ﺑﯿﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺒﺎزم ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ

ﺳﺮ

ﺑﺒﺎزار

ﻗﻠﻨﺪر

ﺑﺮ

ﺗﺎ ﮐﯽ از ﭘﻨﺪار ﺑﺎﺷﻢ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺖ

ﺗﺎ ﮐﯽ از ﺗﺰوﯾﺮ ﺑﺎﺷﻢ رﻫﻨﻤﺎی

ﻋﯿﺎر :ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺎﺑﻮﺳﻨﺎﻣﻪ درﺑﺎره ﻋﯿﺎر ﭼﻨﲔ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﻋﯿﺎر آن ﺑﻮد ﮐﻪ او را از آن ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ
ﻫﲊ ﺑﻮد ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ دﻟﲑ و ﻣﺮداﻧﻪ و ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺎری ﺻﺎدق اﻟﻮﻋﺪ و ﭘﺎک ﻋﻮرت و ﭘﺎﮐﺪل ﺑﻮد و زﯾﺎن ﮐﺴﯽ

ﺑﺴﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ و زﯾﺎن ﺧﻮد از ﺑﻬﺮ ﺳﻮد دوﺳﺘﺎن روا دارد و زﺑﻮﻧﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﲑان دﺳﺖ دراز ﻧﮑﻨﺪ و
ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن را ﯾﺎری دﻫﺪ و ﺑﺪ را از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن دﻓﻊ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ راﺳﺖ ﮔﻮﯾﺪ راﺳﺖ ﺷﻨﻮد و اﻧﺼﺎف از ﺧﻮد
ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺮ آن ﺳﻔﺮه ﮐﻪ ﻧﺎن و ﻧﻤﮏ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪی ﻧﮑﻨﺪ و از رﯾﺎ ﻧﻨﮓ دارد »«۵۰

وﮐﻼً ﻋﯿﺎری ﺑﺎ ﻓﺘﻮت و ﻣﻼﻣﺖ و ﻗﻠﻨﺪری ،در اﺧﻼص ﻋﻤﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺑﺨﺶ اول »ﺟﻠﺪ

اول« ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﱳ:

از ﺑﻬﺮ ﺗﻮ ای ﯾﺎر ﻋﯿﺎر ﭼﺎﻻک

ﺑﻞ ﺗﺎ ﺑﺪرﻧﺪ ﭘﻮﺳﺘﯿﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﭘﺎک

ﻣﻌﺸﻮق ﺗﺮا او ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎک

در ﻋﺸﻖ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎش و ازﺧﻠﻖ ﭼﻪ ﺑﺎک

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی در ﻣﺮﺻﺎد اﻟﻌﺒﺎد ﺻﻔﺤﻪ  ۴۸و ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ج  ۲ﺻﻔﺤﻪ  ۱۴۳ذﮐﺮ
ﮐﺮده.

ﺷﺮح» :ﺑﻞ« ﻣﺨﻔﻒ ﺑﻬﻞ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮕﺬار .و ﺷﯿﺦ در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آورده اﺳﺖ و »ﭘﻮﺳﺘﲔ درﯾﺪن« :ﮐﻨﺎﯾﻪ از
ﻏﯿﺒﺖ و ﺗﻬﻤﺖ و اﻓﱰاء و ﻋﯿﺐﺟﻮﺋﯽ و ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻨﯽ و ﺳﺮزﻧﺶ و ﻣﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهٔ اﻓﺮاد ﺟﺎﻫﻞ و ﺑﯽﻓﺮﻫﻨﮓ

و ﻋﻨﻮد و ﺑﯽاﯾﻤﺎن و ﻣﻐﺮوران ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺷﯿﻮه ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﺎن اﺳﺖ وﱃ در ﻧﺰد ﻋﺮﻓﺎ اﻓﺸﺎی راز
اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ای ﯾﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دل ﺑﯿﻐﻤﺎ ﻣﯽﺑﺮی ،راز ﻋﺸﻘﻢ ﻓﺎش ﺷﻮد و ﻣﺮدم
زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﺸﻖ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد و از ﺧﻠﻖ ﻧﻬﺮاﺳﯿﺪ ﭼﻮن آﻧﭽﻪ اﺻﻞ اﺳﺖ رﺿﺎی ﻣﻌﺸﻮق و وﺻﺎل
ﺑﺪوﺳﺖ ،و ﺑﺮای اﯾﻦ وﺻﻮل ﮐﻪ ﺗﺮا ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎک رﯾﺰی و اﻧﺮا ﺑﯽارزش داﻧﺴﺘﻪ در ﺣﮑﻢ
ﻣﺮدهای ﺑﺪاﻧﯽ .ﺑﻘﻮل ﻣﻮﻟﻮی در دﻓﱰ ﭘﻨﺠﻢ »ص  ۵۱۲ﻣﲑﺧﺎﻧﯽ«
ﻣﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺟﻤﺎع و ﯾﺎ ﺳﻤﺎع

ﺗﺎ ﺗﻮ ﺟﻮﺋﯽ زان ﻧﺸﺎط و اﻧﺘﻔﺎع

ﺟﺎن ﺑﯽﮐﯿﻔﯽ ﺷﺪه ﻣﺤﺒﻮس ﮐﯿﻒ

آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺣﺒﺲ ﻋﻘﺪه اﯾﻨﺖ ﺣﯿﻒ

زﻫﺮهای ازﺻﺨﺮه ﮐﯽ ﺷﺪ ﺟﺎﻣﺨﻮاه

آﻓﺘﺎب از ذره ﮐﯽ ﺷﺪ واﻣﺨﻮاه

دﺳﺘﻪ دوم از ﻣﻼﻣﱰﮔﺎن ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻮل ﺟﺰﺋﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺧﻮد را درﺑﻨﺪ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮس ﮐﺮده
و ارزش ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را درﭼﻬﺎر ﭼﻮب از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻌﯿﲔ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﻟﻮی در دﻓﱰ ﭼﻬﺎرم »ص «۳۶۱
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻋﻘﻞ ﺟﺰﯾﯽ ﻋﺸﻖ را ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮد

ور ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮ ﺑﻮد

ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﲔ دﻧﯿﯿﺴﺘﺶ

ره ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻢ آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﺶ

ﺑﻬﺮ اﺳﺘﻔﺎی ﺣﯿﻮان ﭼﻨﺪ روز

ﻧﺎم آن ﮐﺮدﻧﺪ آن ﮔﯿﺠﺎن رﻣﻮز

ﺧﺮده

ﮐﺎرﯾﻬﺎی

ﻋﻠﻢ

ﯾﺎ ﻧﺠﻮم و ﻋﻠﻢ ﻃﺐ و ﻓﻠﺴﻔﻪ

ﻫﻨﺪﺳﻪ

ﮐﻪ ﻋﻤﺎد ﺑﻮد ﮔﺎو و اﺷﱰ اﺳﺖ

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻨﺎی آﺧﻮر اﺳﺖ

ﺻﺎﺣﺐ دل داﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﺎ دﻟﺶ

ﻋﻠﻢ راه ﺣﻖ و ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺰﻟﺶ

٧٨

ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻣﺘﮑﻠﻤﲔ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﻮﻓﯿﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﮕﺮش
آﻧﻬﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻘﻞ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻮده ﯾﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺗﻌﺼﺐ و ﻏﺮور ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدهاﻧﺪ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﮑﻤﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ واﺻﻞ
ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺎﻟﻠّﻪ را ﺳﺘﻮدهاﻧﺪ و ﺧﻮد ﻫﻢ در اﯾﻦ وادی ﺑﻪ ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ راه ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﲔ و

ﺳﺎﯾﺮ اﺋﻤﻪ ﷷ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در راه آﻧﺎن ﮔﺎم ﻧﻬﺪ.

دﺳﺘﻪ ﺳﻮم از ﻣﻼﻣﺘﮕﺮان :ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﺎن از ﺻﻮﻓﯿﻪاﻧﺪ ﭼﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺨﻦ آن ﻣﻘﺎم را درک
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎل آن ﻣﻘﺎم را دارد ﻣﺎﻧﻨﺪﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻟﺬات ﺑﻠﻮغ را درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻧﮑﻪ در ﻣﻘﺎم ﻃﻠﺐ اﺳﺖ از

ﻋﺸﻖ درﮐﯽ ﻧﺪارد .ﺷﺎﯾﺪ ﻃﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮی ﻋﺸﻖ را ﺑﺸﻨﻮد اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ آﻧﮑﻪ در ﻣﻘﺎم ﮐﺜﺮت اﺳﺖ
وﺣﺪت را درک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﱃ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ وﻣﻘﺎﻣﺎت را ﭘﯿﻤﻮده ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دون ﺧﻮﯾﺶ اﺣﺎﻃﻪ واﺷﺮاف

دارد .واز ﻫﻤﲔ رو ﺣﺘﯽ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺﺑﻪ اوج ﻣﻌﺮاج ﺑﺮد و ﺣﻀﺮت ﺑﺮ ﺑﺮاق
ﻋﺸﻖ ﻧﺸﺴﺖ .ﻟﺬا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ اﺳﺮار آن ﻣﻘﺎم را ﺑﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺋﲔﺗﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻼ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ واﮔﺮ ﺑﻪ
ﺳﯿﻤﺮغ ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺳﯿﺪ ﻓﻘﻂ او را ﺑﻪ اﺷﺎرت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .و از اﯾﲊو در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﺎت ﻗﺮآن را

ﺟﺰ راﺳﺨﻮن در ﻋﻠﻢ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ زﯾﺮا اﺳﺮار ﻗﺮآن و ﺧﻠﻘﺖ در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮّ را ﻗﺪرت درک
ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﮕﻮﺋﯿﺪ اﺳﺮار ﻋﺸﻖ و ﻣﺴﺘﯽ

ﺗﺎ ﺑﯿﺨﱪ ﺑﻤﲑد در ﻋﲔ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺘﯽ

ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج و ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻢ ﺟﺮﻣﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﻼ ﮐﺮدن راز ﺑﻮد ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺋﲔﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺟﺮﻣﺶ آن ﺑﻮدﮐﻪ اﺳﺮار ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽﮐﺮد

ﮔﻔﺖ آن ﯾﺎر ﮐﺰو ﮔﺸﺖ ﺳﺮ دار ﺑﻠﻨﺪ

ﺷﯿﺦ آﻧﭽﻨﺎن در ﻋﺸﻖ ﻏﺮق ﮔﺮدﯾﺪه و ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻘﻞ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﮕﺬار ﺗﺎ راز ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺮ ﻣﻼ
ﺷﻮد« ﮔﻮﯾﺎ ﺷﻬﺎدت ﺳﺮور ﺷﻬﯿﺪان و ﺳﭙﺲ ﺣﻼج را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﱃ اﮔﺮ ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﯿﺎر وی در ﻧﺰد ﺷﺎه
ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ و رﺟﺎل ﻋﺼﺮ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺣﻔﻆ اﻟﻬﯽ ﻧﺒﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺴﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺎﮔﺮد ﭘﺎﻣﺒﺎزش ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻣﺒﺘﻼ
ﻣﯽﺷﺪ و ﮐﺎﻟﺒﺪش ﻧﯿﺰ در آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ زﯾﺮا ﻧﻤﺎز ﻋﺸﻖ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺧﻮن ،وﺿﻮ ﻧﺪارد...
ﻣﱳ:

» «۷ﭘﺲ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻏﲑت ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺘﺎﺑﺪ .ﻣﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪ .روﯾﺶ از ﺧﻮ
ﺑﮕﺮداﻧﺪ .در ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﻼﻣﺘﯽ ﮔﺮدد .رﺑﻨﺎ ﻇﻠﻤﻨﺎ اﯾﻨﺠﺎ روی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺷﺮح :ﺷﯿﺦ در ﺑﺎﻻ ﻏﲑت ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺮﺷﻤﺮد وﮔﻔﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﻎ ﻏﲑت ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻏﲑ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﺑﺮاﻧﺪازد
و ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻠﻖ را ﺑﺠﺎن ﺑﺨﺮد.
در ﻋﺸﻖ ﯾﮕﺎﻧﻪﺑﺎش و از ﺧﻠﻖ ﭼﻪ ﺑﺎک

ﻣﻌﺸﻮق ﺗﺮا و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎک

ﺷﯿﺦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﺧﻠﻖ و ﻣﺎﺳﻮی ﺧﱪی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﺸﻮق

ﺑﺮ ﺳﺮ ﻏﲑت آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺗﯿﻎ ﻏﲑت ﺑﺠﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﻪ ﺧﺮاب آﺑﺎد ﻓﻨﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﻟﺬا ﺷﻤﺸﲑ
ﻣﻼﻣﺖ ﺑﺨﻮد را ﺑﺪﺳﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﭽﺎره ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را از اﯾﻦ وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮥ ﮐﻪ »ﺟﻤﺎل ﯾﺎر از آن ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ
اﺳﺖ« ﭘﺎک ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺰﺑﺎن ﺣﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رَﺑﱠﻨَﺎ ﻇَﻠَﻤْﻨَﺎ أَﻧﻔُﺴَﻨَﺎ وَإِن ﻟﱠﻢْ ﺗَﻐْﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ وَﺗَﺮْﺣَﻤْﻨَﺎ ﻟَﻨَﻜُﻮﻧَﻦﱠ ﻣِﻦَ

اﻟْﺨَﺎﺳِﺮِﻳﻦَ« اﻋﺮاف آﯾﻪ  ۲۳ﯾﻌﻨﯽ :آن دو ﺗﻦ آدم و ﺣﻮّا ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺸﱳ ﺳﺘﻢ ﻛﺮدﻳﻢ و اﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﻧﺒﺨﺸﺎﺋﻰ و ﺑﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ ﻧﻜﻨﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎً از زﻳﺎﻧﻜﺎران ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد .ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ دو ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد را ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء در دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
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ﻧﻔﯽ ﻣﺎ ﺳﻮی اﻟﻠّﻪ و ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻠﻖ ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﻔﯽ ﮐﺮده و ﻋﺸﻖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻌﺸﻮق
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .و ﭼﻪ ﺧﻮش ﺳﺮوده اﺳﺖ ﺣﺎﻓﻆ:

ﭼﻮن دل ﺑﯿﮑﯽ دادی آﺗﺶ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻟﻢ زن

ﮔﺮ ﻋﺎرف ﺣﻖ ﺑﯿﻨﯽ ﭼﺸﻢ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻫﻢ زن

» «۸ﭘﺲ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻏﲑت ﻋﺸﻖ ﺑﺘﺎﺑﺪ و روﯾﺶ از ﻣﻌﺸﻮق ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﻣﻌﺸﻮق از ﺧﻮد

ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .داع ﺑﺮ ﻃﻤﻊ او ﻧﻬﺪ -ﻧﻪ ﺧﻠﻖ و ﻧﻪ ﺧﻮد و ﻧﻪ ﻣﻌﺸﻮق .ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺑﮑﻤﺎل ﺑﺮ ﺗﻔﺮﯾﺪ ﻋﺸﻖ ﺗﺎﺑﺪ.

ﺗﻮﺣﯿﺪ او را و از ﺧﻮد ﻫﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﺑﻮد .در او ﻏﲑی را ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﺒﻮد .ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮد ،ﻗﯿﺎم او ﺑﺪو
ﺑﻮد وﻗﻮت او ﻫﻢ از او ﺑﻮد ،ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق او را ﻫﻤﻪ ﻏﲑ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن.

ﺷﺮح :ﭘﺲ از ﻧﻔﯽ ﺧﻠﻖ و ﻓﻨﺎی ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﺑﺎر زﻣﺎن ﻧﻔﯽ ﻣﻌﺸﻮق و ﻓﻨﺎی ﻣﻌﺸﻮق در ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻋﺸﻖ ﺷﻤﺸﲑ
ﻏﲑت ﺑﺮﮐﺸﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﲑ از ﺧﻮد ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺸﻮق را ﮐﻨﺎر زﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﺨﻮد ﻋﺸﻖ ﻣﻌﻄﻮف

ﮔﺮداﻧﺪ .زﯾﺮا ﺗﺎ ﺣﺎل ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻃﻤﻊ ﺑﻪ وﺻﺎل ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮده اﮐﻨﻮن ﻋﺸﻖ ﺳﺮ ﺑﺮآورده
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺻﺎﻟﺖ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق از ﻣﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺪان دل ﺑﻨﺪی ﭘﺲ روﯾﺖ را از

ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻤﻦ ﻣﻌﻄﻮف دار .زﯾﺮا ﺗﻮ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﺟﺎی دارد ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ و ﻧﻪ ﻣﻌﺸﻮق ،دﯾﮕﺮ در اﯾﻨﺠﺎ

ﺗﻔﺮﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدن در ﻋﺸﻖ و ﻓﺮد ﮔﺸﱳ از ﺧﻠﻖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮑﻪ ﺗﺠﺮﯾﺪﮐﺎﻣﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻪ ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ

از ﻋﻮارض دﻧﯿﻮی ﺑﻈﺎﻫﺮ و اﻏﺮاض اﺧﺮوی »ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ« ﺑﺒﺎﻃﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﻮن از ﺳﺮ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت و

ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﺮ دوﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻤﻘﺎم ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺳﯿﺪ .واﺻﻞ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﺮ او راﺳﺖ و او ﺧﻮد ﻣﻈﻬﺮ

ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ ،در او ﻏﲑی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﺪ ﻗﯿﺎﻣﺶ ﺑﺎوﺳﺖ و ﺑﻘﺎء ﺑﺎو» ...ﺑﻘﺎء ﺑﺎﻟﻠّﻪ«
و ﻗﻮت و ﻏﺬای او ﻫﻢ ﻧﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی اوﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد اوﺳﺖ ،در اﯾﻨﺼﻮرت ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮای او ﺣﮑﻢ ﻏﲑ را
دارد.

در ﻣﱳ ﻓﻮق ﭼﻨﺪاﺻﻄﻼح ﻣﻬﻢ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻔﺮﯾﺪ ،ﺗﺠﺮﯾﺪ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺠﺮﯾﺪ :در ﺷﺮح ﺗﻌﺮّف

آﻣﺪه ﮐﻪ در وﺿﻊ ﻟﻐﺖ ﺗﺠﺮﯾﺪ را از ﻣﺠﺮد و ﺗﻔﺮﯾﺪ را از ﻓﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺠﺮد آن ﮐﺲ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻓﺮد

آﻧﮑﺲ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺠﺮﯾﺪ آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ اوﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻋﺮاض ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی از اﻋﺮاض

دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ او در ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎﻃﻦ او ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻏﺮاض ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮک دﻧﯿﺎ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻮض ﻃﻠﺐ ﻧﮑﻨﺪ...

وﻟﮑﻦ از اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و آن اﻧﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺑﺠﺎی آورده ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ او
ﺣﺎﱃ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﯾﺎ در ﺑﺎﻃﻦ او ﻣﻘﺎﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ،ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم آرام ﮔﲑد ،و ﻧﻔﺲ او را ﺑﻪ آن ﺣﺎل ﺳﮑﻮن اﻓﺘﺪ ﺗﺎ ﺳﺮّ ﺑﻪ
آن وﻗﺖ و ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم اﻧﺲ ﮔﲑد و اﯾﻦ ﮐﺲ وﻗﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺖ و ﻣﻘﺎم ﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﻬﺮ آﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ آن

ﻣﻘﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﻣﺠﺮد ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻨﻮز ...ﮐﻤﺎل ﺗﺠﺮﯾﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮّ او ﻣﺠﺮد ﮔﺮدد از ﻣﻘﺎﻣﺎت و اﺣﻮال ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
آراﻣﯿﺪن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن و ﯾﺎ در ﮐﻨﺎرﮔﺮﻓﱳ اﯾﺸﺎن »ﻣﻘﺎﻣﺎت و اﺣﻮال« را ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ او را ﺣﺎﱃ ﺟﻠﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻗﺮﯾﺐ

ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ در ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺑﺂن ﻧﯿﺎراﻣﺪ و اﻋﺘﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﺪ ...و ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ

ﺑﻈﺎﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺒﺎﻃﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﻣﺠﺮد ﺣﻖ را ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺠﺮد ﺣﻖ را ﻧﯿﺴﺖ ،او را از ﺣﻖ ﻫﯿﭻ ﻧﺼﯿﺐ

ﻧﯿﺴﺖ» .اﻟﺘﻔﺮﯾﺪ ،ان ﯾﺘﻔﺮّد ﻋﻦ اﻻﺷﮑﺎل و ﯾﺘﺠﺮّد ﻓﯽ اﻻﺣﻮال و ﯾﺘﻮﺣّﺪ ﻓﯽ اﻻﻓﻌﺎل« و ﺗﻔﺮﯾﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از
اﺷﮑﺎل ﺧﻮﯾﺶ و از اﺣﻮال ﺧﻮد ﻓﺮد ﮔﺮدﯾﺪه در اﻓﻌﺎل وﺣﺪت ﯾﺎﺑﺪ.اﺷﮑﺎل اﻣﺜﺎل و اﻗﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن

ﻧﯿﺎراﻣﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺠﻨﻮن را ﺑﻮد ،ﮐﻪ از ﻣﺤﺒﺖ ﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎ وﺣﻮش و ﺳﺒﺎع ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ داﺷﺖ و از ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﻔﺮت ﮔﺮﻓﺖ...
و ﺗﻔﺮد در اﺣﻮال آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از اﺣﻮال ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﺎن ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﱳ را ﻫﯿﭻ ﺣﺎل ﻧﺪاﻧﺪ ...و اﻣﺎ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدن در
اﻓﻌﺎل آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪاﻧﮑﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﻋﺒﻮدﯾّﺖ اﺳﺖ در ﮔﺰارد ،اواﻣﺮ ﺗﻘﺼﲑ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻤﮥ اﻓﻌﺎل ﺑﺠﺎی آرد ﺑﺎز

٨٠

ﺧﻮﯾﺸﱳ را ﻣﻔﻠﺲ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ داﻧﺪ ﺗﺎ در اﻓﻌﺎل ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ » ...«۵۱ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺎرح اﻟﺘﻌﺮّف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»...ﺗﺠﺮﯾﺪ ﯾﺎدﮐﺮد ،ﭘﺲ ﺗﻔﺮﯾﺪ ،از ﺑﻬﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﺎ اول ﺑﻨﺪه از ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺮد ﻧﮕﺮدد ﺣﻖ را ﻓﺮد ﻧﮕﺮدد» ...«۵۲و ﭘﺲ از

آن ﺗﺠﺮﯾﺪ آدم را ﻣﺜﺎل زده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﺗﻔﺮﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺣﻖ ﻓﺮد ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ »ﻫﻤﯿﺸﻪ« ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﺮ

ﮐﻪ را ﺷﻮق ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ».«۵۳

در ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮح ﺗﻌﺮّف را ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺠﺮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺗﺮک ﺗﻮ ّﻗﻊ اﻋﺮاض »ﻋﺮﺿﻬﺎ -ﭘﺎداﺷﻬﺎ« اﺳﺖ ﻻزم ﺣﺎل ﺗﻔﺮﯾﺪ اﺳﺖ و ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﯾﺪ ﻻزم ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺠﺮﯾﺪ اﺳﺖ

از ﺑﻬﺮ آﻧﮑﻪ داﺧﻞ اﺳﺖ در او اﻣﺎ ﻻزم ﺗﻔﺮﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ » .«۵۴ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ:
ﻣﱳ:

ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺑﮑﻤﺎل ﺑﺮ ﺗﻔﺮﯾﺪ ﻋﺸﻖ ﺗﺎﺑﺪ .ﺗﻮﺣﯿﺪ او را و از ﺧﻮد ﻫﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﺑﻮد .در او ﻏﲑی را ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ

ﻧﺒﻮد .ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮد ،ﻗﯿﺎم او ﺑﺪو ﺑﻮد وﻗﻮت او ﻫﻢ از او ﺑﻮد ،ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق او را ﻫﻤﻪ ﻏﲑ ﺑﻮد ﭼﻮن
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن.

ﺷﺮح :ﻣﻨﻈﻮر او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻫﻢ ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ﻋﺸﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد،
ﭘﺲ ﺗﺠﺮﯾﺪ از ﺧﻠﻖ و ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺮﯾﺪ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﲔ اﺳﺖ ،و در وﺣﺪت
دوﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻣﻔﻬﻮم »ﻻ اﻻ اﻟﻠّﻪ« ﺑﻨﻈﺮ زاﻫﺪان »ﻻ ﻣﻌﺒﻮد اﻻ اﻟﻠّﻪ« و در ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺮﻓﺎ »ﻻ ﻓﺎﻋﻞ اﻻ
اﻟﻠّﻪ« ﺑﻨﻈﺮ ﻋﺎرف ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﺪت وﺟﻮد رﺳﯿﺪه »ﻻ ﻣﻮﺟﻮد اﻻ اﻟﻠّﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﻏﺰاﱃ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺸﻖ را
ﻫﻤﺎن ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﺪ ﭘﺲ »ﻻ ﻣﻮﺟﻮد اﻻ اﻟﻌﺸﻖ اﻟﻤﻄﻠﻖ« در ردﯾﻒ »ﻻ ﻣﻮﺟﻮد اﻻ اﻟﻠّﻪ« اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ »ﻻ ﻓﺎﻋﻞ
اﻻ اﻟﻌﺸﻖ اﻟﻤﻄﻠﻖ و ﻻ ﻋﺸﻖ اﻻ اﻟﻌﺸﻖ «.ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ درﺟﺎﺗﯽ دارد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﺒﺎح

اﻟﻬﺪاﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺖ .اول ﺗﻮﺣﯿﺪ اﯾﻤﺎﻧﯽ ،دوم ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﻮم ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺣﺎﱃ ،ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺣﯿﺪ
اﻟﻬﯽ.
ﺗﻮﺣﯿﺪ اﯾﻤﺎﻧﯽ :ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﺪل و اﻗﺮار ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﱰک ﻫﻤﻪ اﺳﺖ

ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ :ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ ﺑﻪ ذات ﺣﻖ و اﻣﺤﺎء ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل در ذات اوﺳﺖ.
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺣﺎﱃ :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎل ﺗﻮﺣﯿﺪ وﺻﻒ ﻻزم ذات ﻣﻮﺣ ّﺪ ﮔﺮدد و ﺟﻤﻠﮥ ﻇﻠﻤﺎت رﺳﻮم وﺟﻮد او اﻻّ اﻧﺪک
ﺑﻘﯿﻪاش در اﺷﺮاق ﻧﻮر ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﺘﻼﺷﯽ و ﻣﻀﻤﺤﻞ ﮔﺮدد ،و ﻣﻨﺸﺄ آن ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻧﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﻋﻠﻤﯽ ،ﻧﻮر ﻣﺮاﻗﺒﻪ.

ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻬﯽ :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﱃ در ازل اﻻزال ﺑﻨﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﻪ ﺑﺘﻮﺣﯿﺪ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮﺣﺪاﻧ ّﯿﺖ و
ﻧﻌﺖ ﻓﺮداﻧﯿّﺖ ﻣﻮﺻﻮف و ﻣﻨﻌﻮت ﮔﺮدد »ﮐﺎن اﻟﻠّﻪ وﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﻣﻌﻪ ﺷﯽٔ« ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ او ﻧﺒﻮد
» ...«۵۴ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻬﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺣﯿﺪ ذاﺗﯽ و ﻣﻘﺎﻣﯽ و اﻓﻌﺎﱃ و ﻋﺒﺎدی اﺳﺖ وﱃ آﻧﭽﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ درﺑﺎره ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺖ و ﺑﻨﺤﻮ اﮐﻤﻞ در ﺧﺪا ﺗﻮﺣﯿﺪاﻟﻬﯽ و در ﺧﻠﻖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺣﺎﱃ و در وﺟﻮد ﺗﻮﺣﯿﺪ وﺟﻮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ .ﻟﺬا ﺷﯿﺦ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺣﺎﱃ را ﮐﻪ اﺳﺘﻐﺮاق ﺗﺎم ﺑﺎﺷﺪ و دوﺋﯽ در ﺑﲔ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻣﱳ ﻣﺬﮐﻮر

ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

»در او ﻏﲑی ﻧﺒﻮد »ﺗﻮﺣﯿﺪ ذاﺗﯽ« ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮد »ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺣﺎﱃ« ﻗﯿﺎم او ﺑﺪو ﺑﻮد »ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﱃ« و

ﻗﻮت او ﻫﻢ از او ﺑﻮد »ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﺒﺎدی« ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق او را ﻫﻤﻪ ﻏﲑ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن »ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﺻﻔﺎﺗﯽ«.

٨١

» «۹از اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻢ ﺧﱪ ﻧﺪارد و اﺷﺎرت ﻋﻠﻢ ﺑﺪو ﻧﺮﺳﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺶ ﺑﺪو ﻧﺮﺳﺪ .اﻣﺎ اﺷﺎرت ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺪ ﺑﺎ ﺧﺮاﺑﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﮐﻪ ﺣﺪود او ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺎرت اﺳﺖ.
ﺑﺮ او دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﯾﮏ ﺣ ّ
اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻼﻃﻢ اﻣﻮاج ﺑﺤﺎر ﻋﺸﻖ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺧﻮد ﺷﮑﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺮدد.

ﺷﺮح :ﻋﻠﻢ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ و وﺣﺪت اﺳﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ اﺷﺎرﺗﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻢ ﭘﯽ ﺑﺂن ﻧﱪد و ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻧﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭼﻮن از آﻧﺴﻮ

ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﺑﻨﺪه دارد ﺧﺮاﺑﯽ و وﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺨﺺ و ﻣﺤﻮ و ﻓﻨﺎی اوﺳﺖ و ﻫﻤﲔ ﻣﺤﻮ و ﻓﻨﺎ ﻣﻮﺟﺐ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وی
ﻣﯽﺷﻮد .و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪاش آﺑﺎداﻧﯽ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪ در

اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﺎ اﻣﻮاج ﻟﻄﻒ و ﻗﻬﺮ و ﻏﲑت و ﻣﻼﻣﺖ و ﻏﲑه درﯾﺎی وﺟﻮد را ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﻮاج ﭼﻨﺎن

ﮐﻮﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ را ﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و او را در ورﻃﻪ ﻫﻼﮐﺖ و ﻓﻨﺎ ﻣﯽاﻧﺪازد .اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﻮده از اﯾﻦ

ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻢ ﺧﱪ ﻧﺪارد ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﺷﯽٔ ﻣﺮﮐﺐ از ﺟﻨﺲ و ﻓﺼﻞ ﺗﻌﻠّﻖ ﻣﯽﮔﲑد ﻧﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ

ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ ﺣﻀﺮت اﺣﺪ ّﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﻂ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻋﻠﻢ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺮو ﮐﺎر دارد ﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه
وﻗﺖ ﮐﻪ از ﻣﺸﯿﺖ ﺧﯿﺰد ،ﺑﺪان راه ﻧﯿﺴﺖ و از آن آﮔﺎه ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻨﻪ

اﮔﺮ رﺳﺪ ﺧﺲ ﺑﻪ ﻗﻌﺮ درﯾﺎ

ذاﺗﺶ ﺧﺮد ﺑﺮد ﭘﯽ

و اﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﺪان راه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺟﻮد ﺑﺴﯿﻂ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻘﺎم وﺣﺪت ﺑﺴﯿﻂ
اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﲑد .ﻟﺬا ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻋﻠﻢ اﻟﻠّﻪ وﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻠّﻪ .ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ

در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﱳ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺠﻤﻞ در ﺻﻮر ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ...و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻬﯽ را
ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺖ :اول آﻧﮑﻪ ﻫﺮ اﺛﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻄﻠﻖ داﻧﺪ .دوم آﻧﮑﻪ ﻫﺮ اﺛﺮی ﮐﻪ از ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﯿﻘﲔ داﻧﺪ
ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺪام ﺻﻔﺖ اﺳﺖ از ﺻﻔﺎت او .ﺳﻮم آﻧﮑﻪ ﻣﺮاد ﺣﻖ را در ﺗﺠﻠﯽ ﻫﺮ ﺻﻔﺘﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﭼﻬﺎرم آﻧﮑﻪ ﺻﻔﺖ

ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ را در ﺻﻮرت ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺧﻮد را از داﯾﺮه ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻞ از وﺟﻮد اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

از ﺟﻨﯿﺪ رﺣﻤﺔ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد ﺟﻬﻠﮏ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎم ﻋﻠﻢ« ﯾﻌﻨﯽ

ﻣﻌﺮﻓﺖ ،وﺟﻮد ﻧﺎداﻧﯽ ﺗﺴﺖ در ﻧﺰد ﭘﯿﺪاﺋﯽ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا .ﮔﻔﺘﻨﺪ :زﯾﺎدهﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﮕﻮ ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ:

»ﻫﻮاﻟﻌﺎرف و اﻟﻤﻌﺮوف« ﯾﻌﻨﯽ :او ﻋﺎرف و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .و ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﯽ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ« ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎداﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .و ﭼﻨﺪاﻧﮑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺮب زﯾﺎدت ﺷﻮد وآﺛﺎر
ﻋﻈﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﻇﺎﻫﺮﺗﺮﮔﺮد ﻋﻠﻢ ﺑﺠﻬﻞ ﺑﯿﺸﱰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﮑﺜﺮت زﯾﺎدت ﮔﺮدد و ﺣﲑت ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ» :رب
زدﻧﯽ ﺗﺤﲑاً ﻓﯿﻚ« ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺎر ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺗﺤﲑ ﻣﺮا درﺑﺎره ﺧﻮدت اﻓﺰوﻧﱰ ﮔﺮدان ،از ﻧﻬﺎد ﻋﺎرف ﺑﺮﺧﯿﺰد و اﯾﻦ

ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ .ﭼﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻣﺮی وﺟﺪاﻧﯽ ﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺮ ازآن ﻗﺎﺻﺮ

و ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻧﺴﺖ .ﭘﺲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﯽﻋﻠﻢ ﻣﺤﺎل ﺑﻮد و ﻋﻠﻢ ﺑﯽﻣﻌﺮﻓﺖ وﺑﺎل .و ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺪ

ﺑﻮد :ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ،ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،و اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮐﻤﻞ ﺻﻮرت اﺳﺖ » .«۵۵در ﻫﺮ ﺣﺎل
ﻣﻌﺮﻓﺖ وﻗﺘﯽ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪﮐﻪ اﻗﺮار ﺑﻪ ﺟﻬﻞ ﺷﻮد و اﻧﺴﺎن اذﻋﺎن ﮐﻨﺪﮐﻪ:

ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺎداﻧﻢ

ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ داﻧﺶ ﻣﻦ

و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎك ﺣﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻚ«.
ﻣﱳ:

ای ﻣﺎه ﺑﺮآﻣﺪی و ﺗﺎﺑﺎن ﮔﺸﺘﯽ

ﮔﺮد ﻓﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺮاﻣﺎن ﮔﺸﺘﯽ

ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎن ﮔﺸﺘﯽ

ﻧﺎﮔﺎه ﻓﺮو ﺷﺪی و ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺸﺘﯽ

٨٢

ﺷﺮح :اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﻣﯿﺒﺪی در ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار در ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ذﯾﻞ آﯾﻪ  ۸۹در ﺷﺮح ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم» :وَﻟَﻤﱠﺎ
ﺟَﺎءﻫُﻢْ ﻛِﺘَﺎبٌ ﻣﱢﻦْ ﻋِﻨﺪِ اﻟ ّﻠﻪِ ﻣُﺼَﺪﱢقٌ ﻟﱢﻤَﺎ ﻣَﻌَﻬُﻢْ« ﯾﻌﻨﯽ :و ﭼﻮن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد ﺑﺮ آﻧﺎن آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ

ﮐﻨﻨﺪه آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻮد آورده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﺧﺰﯾﻨﻪ اﺳﺮار ﻓﻄﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ﻣﺮﺳﻞ را ﻣﻬﺮی ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﯾﻢ

و ﻃﻤﻌﻬﺎ از درﯾﺎﻓﺖ آن ﻧﻮﻣﯿﺪﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ»:و ﻋﻨﺪه ﻣﻔﺎﺗﺢ اﻟﻐﯿﺐ ﻻ ﯾﻌﻠﻤﻬﺎ اﻻ ﻫﻮ« ﯾﺎ ﺣﺴﲔ ﻣﻨﺼﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﻪای
از دور ﺑﺪﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد ﮐﻪ» :ﺳﺮاج ﻣﻦ ﻧﻮر اﻟﻐﯿﺐ ﺑﺪا و ﺟﺎوز اﻟﺴﺮاج و ﺳﺎرِ« ﯾﻌﻨﯽ :ﭼﺮاﻏﯽ از ﻧﻮر ﻏﯿﺐ

آﺷﮑﺎر ﺷﺪ و ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و از ﭼﺮاغ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد و در ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺳﲑ ﺧﻮﯾﺶ اداﻣﻪ دادﮐﻪ اﺷﺎره اﯾﺴﺖ ﺑﻪ دو

ﺑﯿﺘﯽ ﻣﺬﮐﻮر .و ﻫﻤﲔ رﺑﺎﻋﯽ را در ﺗﻔﺴﲑ آﯾﻪ» :ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﺮﱠﺳُﻮلُ ﺑَﻠﱢﻎْ ﻣَﺎ أُﻧﺰِلَ إِﻟَﻴْﻚَ ﻣِﻦ رﱠﺑﱢﻚَ« » «۵۶ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه
آﯾﻪ  ۶۷در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﺑﺎز در ﺷﺄن رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽآورد » .«۵۷وﱃ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﻓﻬﻤﺪﮐﻪ آن ﻣﺎه ﻏﺎﺋﺒﯽ ﮐﻪ در ﻏﺪﯾﺮ

ﺧﻢ ﻇﻬﻮرﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎز ﺑﺮ ﺧﺎﺻﺎن ﺧﺎصّ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﻣﺘﻨﺎوب و ﺑﺮﺟﺎﻫﻼن ﻏﯿﺐ داﺋﻢ داﺷﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻋﻠﻮﯾّﺖ
ﻋﻠﯽ و وﻻﯾﺖ او ﻧﺒﻮد و در ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﻧﯿﺰ در ﺗﻔﺴﲑ آﯾﻪ» :و ﻋﻨﺪه ﻣﻔﺎﺗﺢ اﻟﻐﯿﺐ« ﺳﺨﻦ ﺣﺴﲔ ﻣﻨﺼﻮر و رﺑﺎﻋﯽ

را ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه »ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ« آورده ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ » «۵۸ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪﮐﻪ رﺑﺎﻋﯽ از ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج ﺑﺎﺷﺪ
زﯾﺮا ﻣﯿﺒﺪی در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ ﻋﯿﻨﺎً ﺳﺨﻦ ﻣﻨﺼﻮر را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺑﺎﻋﯽ آورده اﺳﺖ .ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻢ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ آورده
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻧﺎﻟﺤﻖ ،و ﺑﺤﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﯽ« ﺑﺎز ﭼﻮن از ﻣﺸﺮق ﺧﻮد ﻣﻐﺮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﺣﻖ در
او ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ» :ﻟﯿﺖ رب ﻣﺤﻤّﺪ ﻟﻢ ﯾﺨﻠﺪ ﻣﺤﻤﺪاً« ای ﻣﺎه ﺑﺮآﻣﺪی و ﺗﺎﺑﺎن ﮔﺸﺘﯽ اﱃ آﺧﺮ ».«۵۹

از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺎه ﺗﺠ ّﻠﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ در ﻣﻈﻬﺮﯾﺖ ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ در ﮔﺮد ﻓﻠﮏ دل ﻣﯽﮔﺮدد و درﺟﻨﺒﻪ ﻇﻬﻮر

ﻣﺘﻨﺎوب ﮔﺎه از ﭘﺲ ﭘﺮده ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠ ّﻠﯽ ﻇﻬﻮری ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد وﭼﺸﻢﻫﺎ را ﺧﲑه و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺮا ﮐﺸﺘﻪ وﮔﺎه در ﭘﺲ
ﭘﺮده رﻓﺘﻪ ﺳﻮز ﻫﺠﺮان و داغ ﺣﺮﻣﺎن ﺑﺮ دﻟﻬﺎ ﻣﯽﻧﻬﺪ.

و اﻣﺎ ﺻﻮﻓﯿﺎن ،ﺑﻪ اول ﻧﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و او را ﺑﺪﺧﻮل ﻗﺮب ﺣﻀﺮت ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﺮای ﺳﲑ ﻓﯽ اﻟﻠّﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺮق ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ ﮔﻮﯾﺪ :اوﻟﲔ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد از ﻟﻮاﻣﻊ ﻧﻮری ،ﺑﺮق ﺧﻮاﻧﻨﺪ

» .«۶۰و اﻣﺎ ﻟﻮاﻣﻊ ﮐﻪ ذﮐﺮش ﮔﺬﺷﺖ اﻧﻮار ﺳﺎﻃﻌﻪ اﯾﺴﺖ ﺑﺮ دل ﮐﻪ دوام دارد ﺑﺮای اﻫﻞ ﺑﺪاﯾﺎت ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻔﻮس
ﻇﺎﻫﺮه ﺑﺮ ﺧﯿﺎل و ﺣﺲّ ﻣﺸﱰک ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ».«۶۱
ﻣﱳ:
» «۱۰ﻫﻢ او ﻫﻢ او ﻓﻠﮏ .ﻫﻢ او آﺳﻤﺎن و ﻫﻢ او زﻣﲔ .ﻫﻢ او ﻋﺎﺷﻖ و ﻫﻢ او ﻣﻌﺸﻮق و ﻫﻢ او ﻋﺸﻖ .ﮐﻪ

اﺷﺘﻘﺎق ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻋﻮارض اﺷﺘﻘﺎﻗﺎت ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﮐﺎر ﺑﺎز ﺑﺎ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺧﻮد اﻓﺘﺎد.

ﺷﺮح :آﻓﺘﺎب ،ﺗﺎﺑﺶ اﻧﻮار ﺟﻼل » «۶۲و آﺳﻤﺎن ،اﻧﻮار و ﺗﺠﻠﯿﺎت اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻻ

ﺑﺸﺮط ،در ﺗﻘﯿﯿﺪ و ﺗﺠ ّﻠﯽ ،ﮔﺎه ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﻓﻠﮏ روح ﺗﺠ ّﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎه ﭼﻮن آﺳﻤﺎن ﺑﺮ زﻣﲔ ﺟﺎن ﺑﺎران

ﻓﯿﻮﺿﺎت ﻣﯽﺑﺎرد وﱃ در اﺻﻞ ﻓﺎﻋﻞ و ﻗﺎﺑﻞ و ﻓﻌﻞ و ﺻﺎدر و ﻣﺼﺪر وﺻﺪور و ﻋﺎﺷﻖ وﻣﻌﺸﻮق و ﻋﺸﻖ ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ در ﺟﻠﻮهﻫﺎ و ﺗﻌﲔ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﻧﺎﯾﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﲔﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ ﭼﻮن داﺋﻤﺎً در ﺣﺎل ﮐﻮن و ﻓﺴﺎد و ﺗﻐﯿﲑ و
ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺖ.

ﺗﻌﲔﻫﺎ

وﺟﻮد اﻧﺪر ﮐﻤﺎل ﺳﺎری اﺳﺖ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﭼﻮن ﺑﺼﻮرت آﻣﺪ آن ﻧﻮر ﺳﺮه

اﻣﻮر

اﻋﺘﺒﺎری

اﺳﺖ

ﺷﺪ ﻋﺪد ﭼﻮن ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮه

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٣

دﻟﯿﻞ از ﺧﻮﯾﺶ روﺷﻨﺘـﺮ ﻧﺪاری

ﺗﻮ ﯾﮏ ذاﺗﯽ وﱃ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰاری

ﭘﺲ در واﻗﻊ او ﻫﻢ آﻓﺘﺎب اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻓﻠﮏ و ﻫﻢ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و ﻫﻢ زﻣﲔ و ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق و ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺸﺘﻖ از ﻋﺸﻘﻨﺪ ،در اﺻﻞ ﻋﺸﻖ وﺣﺪت ﺣﻘﯿﻘﯽ دارﻧﺪ و اﺷﱰاک ﻣﻌﻨﻮی .اﮔﺮ ﻋﻮارض را از ذات و ﺟﻮﻫﺮ ﺑﺮدارﯾﻢ

و اﺷﺘﻘﺎق ﻓﺎﻋﻠﯽ و ﻣﻔﻌﻮﱃ از ﻋﺸﻖ ﺑﺮﮔﲑﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺮی ﻋﺮﺿﯽ در ﺑﻌﺪ ﻓﺎﻋﻠﯽ و اﻧﻔﻌﺎﱃ اﺳﺖ ،ﺟﻮﻫﺮه ﻋﺸﻖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
ﮐﻪ واﺣﺪ و ﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺪﯾﺖ او ﻣﺎﻧﺪ و ﻻ ﻏﲑ.
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ او

وﺣــﺪه

ﻻ

اﻟـﻪ

اﻻ

ﻫـــﻮ

ﭘﺲ ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺪون ﺗﻘﯿّﺪ را در ﻧﻈﺮ آورﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮر ﻣﻘﯿّﺪه ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻇﻬﻮر ﻇﺎﻫﺮﮔﺮدد و ﭼﻮن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﮐﺜﺮت ﻧﺒﺎﺷﺪ وﺣﺪت اﻧﺪر وﺣﺪت اﻧﺪر وﺣﺪت اﺳﺖ.

٨٤

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۴
۱ـ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻼﻣﺖ ﻣﺄﺧﻮذ از آﯾﻪ  ۵۹ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻓﺼﻞ اول ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ذﮐﺮ ﺷﺪ.

۲ـ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ازﮐﺘﺐ ﻋﺮﻓﺎ آﻣﺪه از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻫﻢ در اﺣﯿﺎء
اﻟﻌﻠﻮم ج  ۴ص  ۲۵۶آورده اﺳﺖ.
۳ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص  ۶۹ﺗﺎ .۷۸

۴ـ ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف ص  ۲۷ﺗﺎ .۳۰

۵ـ ﻓﺘﻮﺣﺎت ج  ۳ص  ۴۵و ج  ۲ص  ۲۲وﮐﺘﺎب اﻟﻤﻼﻣﺘﯿﻪ و اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﱰ اﺑﻮاﻟﻌﻼء ﻋﻔﯿﻔﯽ ص  ۲۰و ﻧﯿﺰ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﮑﺘﺎب آﺋﲔ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﻧﻮﺗﻪ ﻫﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﺴﺎن ﻧﺮاﻗﯽ ،ﻗﺴﻤﺖ اﻫﻞ ﻣﻼﻣﺖ و ﻓﺘﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﲔ زرﮐﻮب ﮐﻪ ﻣﻼﻣﺘﯽ را ﻧﻬﻀﺖ اﺻﻼح ﺗﺼﻮف ﻧﺎﻣﯿﺪه.
۶ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص  ۴۱۴ﺗﺎ .۴۱۶

۷ـ درﺑﺎره ﺟﻨﺪ ﺑﻐﺪادی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اول ﺟﻠﺪ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ ،اﻟﻠﻤﻊ ،ﺗﺬﮐﺮه اﻻوﻟﯿﺎء ،ﮐﺸﻒ
اﻟﻤﺤﺠﻮب ،رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ،ﻧﻔﺤﺎت و ...ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

۸ـﺪرﺑﺎره اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﻮری ﭘﯿﺸﻮای ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻮرﯾﻪ در ﺗﺼﻮف ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﻓﻮق »ﺷﻤﺎره «۷ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 -۹ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص  ۴۱۶و .۴۱۷

۱۰ـ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ وﮐﺘﺎب واﻓﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ از ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ.

۱۱ـ ﺗﻤﻬﯿﺪات ص  ۱۰۱ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ج  ۱ص  ۳۰۰و .۴۱۳
۱۲ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص .۴۲۹

۱۳ـ ﺷﺮح ﺗﻌﺮف ج  ۳ص .۱۰۴
۱۴ـ ﮐﺸﺎف ص  ۱۴۳۲ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﺒﲑات ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ص .۴۹۵

۱۵ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ ص .۵۹

۱۶ـ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻔﺤﺎت ص .۱۲۱

 -۱۷ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص.۳۹۹

۱۸ـ ﻟﻤﻌﺎت ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺴﻌﯽ دﮐﱰ ﺟﻮاد ﻧﻮرﺑﺨﺶ » -ﻓﺮدوﺳﯽ  «۵۳ص  ۴۲و  ۴۳ﻟﻌﻤﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم.

۱۹ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۳۵

۲۰ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص .۴۱۷
۲۱ـ ﻣﺸﺎرق اﻟﺪاری ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ص .۹۱

۲۲ـ ﻫﻤﺎن ﻣﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻ ص  ۹۱و » ۹۲ﻣﺸﺎرق اﻟﺪاری«.

۲۳ـ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ را ﺑﺨﺎری در ﺗﻮﺣﯿﺪ  ،۱۵ﻣﺴﻠﻢ در ﺗﻮﺑﻪ  ،۱ﺗﺮﻣﺬی در زﻫﺪ  ،۱۵اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ در ادب ،۵۸

اﺑﺎداود در رﻗﺎق  ۲۲آورده – ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ج  ۲ص  – ۲۵۱ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ ص  - ۲۲۴ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ذﯾﻞ ﮐﻠﻤﻪ

ﻃﻖّ ...ﻧﻘﻞ ﺷﺪه.
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۲۴ـ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی در اﺻﻞ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ» :اﻟﻬﻢ اﻧﯽ اﻋﻮذ ﺑﺮﺿﺎک ﻣﻦ ﺳﺨﻄﻚ ،و ﺑﻤﻌﺎﻓﺎﺗﻚ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺘﻚ ،و
اﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻨﻚ «...ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﻼت  – ۲۲۲اﺑﯽ داود در ﺻﻼت  – ۱۴۸و ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﺗﺮﻣﺬی واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و

ﻣﺎﻟﮏ و اﺣﻤﺪ ﺣﻨﺒﻞ آﻧﺮا ذﮐﺮﮐﺮدهاﻧﺪ.

۲۵ـ ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف ص  ۱۸ﺗﺎ .۲۰
۲۶ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص  ۶۰ﺗﺎ .۱۲۴
۲۷ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ ص.۱۶

۲۸ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ ص  ۱۶۳ﺗﺎ .۳۵۴
۲۹ـ ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۳ص.۲۴۲

۳۰ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص  ۳۴۲ﺗﺎ .۳۵۴

۳۱ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص  ۳۵۴ﺗﺎ .۳۵۶

۳۲ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص .۳۹۸
۳۳ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص .۷۵

۳۴ـ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻮﻧﻪ ﻓﯿﺾ ص .۳
۳۵ـ ﻣﺸﺎرق اﻧﻮار اﻟﯿﻘﲔ ص  ۱۱۲و .۱۱۳

۳۶ـ اﺣﯿﺎء اﻟﻌﻠﻮم اﻣﺎ ﻏﺰاﱃ .ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ – ﺗﻔﺴﲑ اﻣﺎم ﻓﺨﺮ رازی – ﺗﻔﺴﲑ زﻣﺨﺸﺮی و
ﺑﯿﻀﺎوی و ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری و ﺷﺒﻬﺎی ﭘﯿﺸﺎور ص  ۴۷۲و ﺳﻔﯿﻨﻪ اﻟﺒﺤﺎر.
۳۷ـ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در اﮐﺜﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﻋﺎﻣﻪ و ﺧﺎﺻﻪ آﻣﺪه و ﻣﻮﻟﻮی ﻫﻢ در ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺧﺪو اﻧﺪاﺧﱳ ﺧﺼﻢ ﺑﺮ روی اﻣﲑ
اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻠﯽ دراﯾﻦ ﺑﺎره آورده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺎﺑﯽ آن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻋﻠﻢ را

ﭼﻮن ﺷﻌﺎﻋﯽ آﻓﺘﺎب ﺣﻠﻢ را

ﺑﺎز ﺑﺎش ای ﺑﺮ ﺟﻮﯾﺎی ﺑﺎب

ﺗﺎ رﺳﻨﺪ از ﺗﻮ ﻗﺸﻮر اﻧﺪر ﻟﺒﺎب

ﺑﺎز ﺑﺎش ای ﺑﺎب رﺣﻤﺖ ﺗﺎ اﺑﺪ

ﺑﺎرﮔﺎه

ﻣﺎ

ﻟﻪ

ﮐﻔﻮاً

اﺣﺪ

۳۸ـ ﺷﺒﻬﺎی ﭘﯿﺸﺎور -ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻮاﻋﻈﲔ ﭼﺎپ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ داراﻟﮑﺘﺎب.
۳۹ـ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﺌﻮال و ﺟﻮاب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﻌﺎرﻓﲔ ج  ۲ص  ۶۱۹ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻓﻼﮐﯽ.

۴۰ـ ﺑﺮای درک ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻮﺳﯽ و ﺧﻀﺮ ﷷ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﻪ داﺳﺘﺎن اﺳﺮار آﻣﯿﺰ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﺷﻮد.

۴۱ـ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۵ص  ۴۴۷و  – ۴۴۸اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﻬﺮس ج  ۲ردﯾﻒ ﺳﺨﻂ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت
آﻣﺪه :اﻟﻬﻢ اﻧﯽ اﻋﻮذ ﺑﺮﺿﺎک ﻣﻦ ﺳﺨﻄﮏ و ﺑﻤﻌﺎﻓﺎﺗﮏ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺘﮏ.

۴۲ـ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻐﲑ ص  ۲۰۱وﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۱ص  ۷۶۱و اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ »ﺗﺮﺟﻤﻪ«

ج  ۲ص  ۲۵۳وﺻﺤﯿﻔﻪ اﻟﺮﺿﺎ ص  ۱۳و دﯾﮕﺮ اﺛﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه.

۴۳ـ ﺑﻮارق اﻻﻟﻤﺎع ص  ۱۷۹در ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ وﺟﻮد دارد.
۴۴ـ ﻟﻤﻌﺎت ص .۲۱

۴۵ـ ﺳﻮره اﺳﺮاء آﯾﻪ ﯾﮏ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻌﺮاج ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۴۶ـ ﺳﻮره اﻟﻨﺠﻢ – آﯾﻪ  ۸ﮐﻪ درﺑﺎره رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ.
۴۷ـ ﺷﺮح ﺷﻄﺤﯿﺎت ص .۱۷۴
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۴۸ـ رﯾﺎض اﻟﻌﺎرﻓﲔ ص .۴۱
۴۹ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص  ۱۲۱و .۱۲۲
۵۰ـ ﻗﺎﺑﻮس ﻧﺎﻣﻪ ص .۲۴۷

۵۱ـ ﺷﺮح اﻟﺘﻌﺮف ﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺘﺼﻮف ﺑﺎب  ۴۲ص  ۱۴۲۱ﺗﺎ .۱۴۲۹
۵۲ـ ﻫﻤﺎن ﻣﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻ ص .۱۴۲۹

۵۳ـ ﻫﻤﺎن ﻣﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻ ص.۱۴۳۷
۵۴ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص .۱۴۳

۵۵ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص  ۸۰ﺗﺎ .۸۲

۵۶ـ ﺗﻔﺴﲑ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۱ص .۲۸۰

۵۷ـ ﺗﻔﺴﲑ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۳ص .۱۸۸
۵۸ـ ﺗﻔﺴﲑ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۵ص ۳۸۶

۵۹ـ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ج  ۲ص .۱۴۳
 -۶۰ﺷﺮح ﻣﻨﺎزل اﻟﺴﺎﺋﺮﯾﻦ ص .۱۶۹
۶۱ـ اﻟﻠﻤﻊ ص .۳۳۶

۶۲ـ ﺷﺮح ﺷﻄﺤﯿﺎت ص .۷۰

٨٧

ﻓﺼﻞ ۵
ﻣﻼﻣﺖ در ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق و ﺧﻠﻖ ﮔﲑم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ در آن راه ﺑﺮد ،اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﻄﻪای ﻫﺴﺖ ﻣﺸﮑﻞ و آن

ﻣﻼﻣﺖ در ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺪ روی در ﻏﯿﺐ ﻧﻬﺪ و ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻢ را وداع ﮐﻨﺪ .او ﭘﻨﺪارد

ﮐﻪ رﻓﺖ و وداع ﮐﺮد ،و او ﺧﻮد در درون ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻤﮑﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .و اﯾﻦ از ﻋﺠﺎﯾﺐ اﺣﻮال اﺳﺖ .وداع
در رﻓﱳ ﺑﻮد ﻧﻪ وداع ﺑﺮ رﻓﱳ .و اﯾﻦ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ وﮐﻤﺎل ﮐﻤﺎل اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺪو راه
ﻧﱪد .وﻣﮕﺮ اﺷﺎرت ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

ﺑﯿﺖ

و ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻮا ﭼﻮن ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ رﺳﺪ

ﺷﻮد دوﺳﺘﯽ ﺳﺮ ﺑﺴﺮ دﺷﻤﻨﯽ

ﺷﺮح :ﻣﻼﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﯾﺎ ﺧﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﻮد و ﯾﺎ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻌﺸﻮق از ﺑﺮداﺷﱳ ﻏﲑﯾﺖ ﻣﻌﺸﻮق و ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﻪ ﻋﺸﻖ را ﻣﻤﮑﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ درک ﮐﻨﺪ وﱃ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﻣﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ از ﻋﺸﻖ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻼﻣﺖ از آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﮑﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮده و ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻢ را ﺑﺪرود ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ از ﺑﲔ ﻣﯽرود »ﻣﺤﻮ ﭘﺲ از ﻣﺤﻮ ﭘﺪﯾﺪی ﻣﯽآﯾﺪ« ﻋﺎﺷﻖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ در

ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻋﺸﻖ در درون ﺧﺎﻧﮥ ﺟﺎن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺑﺮون ﺑﺪرون رﻓﺘﻪ و در ﻣﻘﺎم ﺳﺮّ و ﺧﻔﯽ واﺧﻔﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و
اﯾﻦ از ﺷﮕﻔﺘﯿﻬﺎی ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺸﻖ و ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک اﺳﺖ و آن از اﯾﲊوﺳﺖ ﮐﻪ وداع ﻋﺸﻖ ﻗﻄﻊ اﺗﺼﺎل از ﺧﺎرج و
داﺧﻞ ﺷﺪن و ﺑﺪرون رﻓﱳ و در ﻗﻌﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﺟﺎی ﯾﺎﻓﱳ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﺎو ﻧﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ اﺳﺖ و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﻋﺸﻖ و ﻇﻬﻮر دﺷﻤﻨﯽ اﺳﺖ وﮐﻤﺎل ﭘﺲ ازﮐﻤﺎل اﺳﺖ ﺗﺎ رﯾﺸﻪ دوﺋﯽ

ﺑﺨﺸﮑﺎﻧﺪ ﻟﺬا ﻫﺮﮐﺴﯽ درک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﺷﺎره ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
و ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻮا ﭼﻮن ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ رﺳﺪ

ﺷﻮد دوﺳﺘﯽ ﺳﺮ ﺑﺴﺮ دﺷﻤﻨﯽ

ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﺑﯿﺖ از ﻣﻌﻀﻼت ﺳﻠﻮک اﺳﺖ و ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ در اﯾﻨﺠﺎ اﺻﻞ ﺗﻀﺎد را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺎﻟﻢ

ﻣﺎده ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺸﻖ را »ﺗﺰ« ﻇﻬﻮر دﺷﻤﻨﯽ »آﻧﺘﯽ ﺗﺰ« ﺑﺮای ﮐﻤﺎل »ﺳﻨﺘﺰ«

ﻣﯽداﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﺸﻖ اﺑﻠﯿﺲ را ﮐﻪ آﻧﻘﺪر در ﻋﺸﻖ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﲑ ﻧﻨﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺣﺴﺎدت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد

و ﺳﭙﺲ دﺷﻤﻨﯽ را ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﮐﻪ در واﻗﻊ دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﮐﺮدن ﮔﺎم ﻣﺨﻠﺼﲔ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد ﭘﺲ

ﭼﻮن ﻏﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺪاﯾﺖ ﺿﺪ اوﺳﺖ و ﭼﻮن وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﻬﺮ و ﻟﻄﻒ اﺳﺖ دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻐﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪ
دﺷﻤﻨﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎرح ﻧﺴﺨﮥ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ در ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺑﻐﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪ و ﻏﺎﯾﺖ

ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺪاﯾﺖ ﺿﺪ اوﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻏﺎﯾﺖ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺑﺪاﯾﺖ روز اﺳﺖ و ﭼﻮن وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﻬﺮ و ﻟﻄﻒ
اﺳﺖ دوﺳﺘﯽ ﭼﻮن ﺑﻐﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪ ﻗﺪم در ﺑﺪاﯾﺖ دﺷﻤﻨﯽ ﻓﺮو رﺳﺎﻧﻨﺪ .در آﻏﺎز ﻋﺸﻖ ،ﻋﺎﺷﻖ از ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﻗﻮت

ﺧﻮرد و ﺑﺬوق آﯾﺪ .ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺻﻮرت او را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﮔﲑد وﱃ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﺑﲔ

ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﺣﺎﺋﻞ اﺳﺖ و او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق را ﮐﻪ ﺣﺠﺎب اﺳﺖ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﺸﻖ

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﲔ دﺷﻤﻨﯽ اﺳﺖ« » .«۱ﻧﺎﮔﻮری در ﺷﺮح آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺜﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﻟﯿﻠﯽ در ﻣﺠﻨﻮن ﺑﮑﻤﺎل رﺳﯿﺪ ﻣﺠﻨﻮن ﺧﻮد را ﻋﲔ ﻟﯿﻠﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد .ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﻨﻮن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﮔﻔﺖ
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ﮔﻪ ﻟﯿﻠﯽ آﻣﺪ او را دﺷﻮار ﻧﻤﻮد .ﮔﻔﺖ :ﻟﯿﻠﯽ ﻫﻤﲔ ﻣﻨﻢ .آﻣﺪن ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ دارد اﮔﺮ ﻟﯿﻠﯽ در آن ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﺠﻨﻮن
ﺑﺎﻧﮑﺎر ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺑﺎ او ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻟﯿﻠﯽ ﺗﺼﻮر .و اﯾﻦ اﻧﮑﺎر و ﻋﺪاوت از ﮐﻤﺎل دوﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ

اﺗﺤﺎد.

ﺳﻌﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر را آورده ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ» :ﭼﻮن ﻋﺸﻖ را اﺑﺘﺪاﺋﯽ و وﺳﻄﯽ و اﻧﺘﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ

اﺑﺘﺪاﯾﺶ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن از ذات ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ روی ﻋﺎﺷﻖ را در ﻋﺎﺷﻖ آورد ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﻋﺎﺷﻖ ،ذات و ﻟﺬات

و ﻣﺮادات ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺸﻮق را از ﺑﺮای آن ﻃﻠﺒﺪ» ...ارﻧﯽ اﻧﻈﺮ اﻟﯿﮏ« ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﺗﺎ ﺗﺮا

ﺑﻨﮕﺮم .ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻋﺸﻖ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺑﻨﻬﺎﯾﺖ رﺳﺪ و ﺑﻐﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺧﻮدی

ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻈﻮظ و ﻣﺮاداﺗﺶ -،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺣﺠﺎب وﺻﻮل ﺑﺤﻀﺮت ﻣﻌﺸﻮق ﯾﺎﺑﺪ ،دﺷﻤﻦ ﮔﲑد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

ﺷﻮد دوﺳﺘﯽ ﺳﺮ ﺑﺴﺮ دﺷﻤﻨﯽ»«۳

و ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻮا ﭼﻮن ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ رﺳﺪ

وﱃ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﺴﯽ ﺑﺮﺗﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده زﯾﺮا ﻓﻨﺎی ﻣﺮادات ﻫﻤﺎن ﺻﻤﺼﺎم

ﻏﲑت ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺳﺖ .در ﻓﯿﻪ ﻣﺎ ﻓﯿﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ» :ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ از ﺗﻔﺴﲑ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ

»وﻟﯿﮑﻦ...دﺷﻤﻨﯽ« ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ دﺷﻤﻨﯽ ،ﺗﻨﮕﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ دوﺳﺘﯽ ،زﯾﺮا از ﻋﺎﻟﻢ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻌﺎﻟﻢ دوﺳﺘﯽ رﺳﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻢ دوﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻌﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ و دﺷﻤﻨﯽ از او ﺳﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد و

دوﺳﺘﯽ و دﺷﻤﻨﯽ وﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ ...ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺟﺐ دوﺳﺘﯽ و آن ﻋﺎﻟﻢ ورای
ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن و دوﺳﺘﯽ و دﺷﻤﻨﯽ اﺳﺖ و ﭼﻮن دوﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ دوﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ دوﺋﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ﭼﻮن آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ از دوﺳﺘﯽ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﲑون آﻣﺪ ...ﭘﺲ آن ﻋﺎﻟﻢ اول ﮐﻪ روی ﺑﻮد و
آن ﻋﺸﻘﺴﺖ و دوﺳﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﻧﺎزﻟﺴﺖ و دون ،ﭘﺲ آﻧﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ و دﺷﻤﻦ دارد

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻨﺼﻮر را ﭼﻮن دوﺳﺘﯽ ﺣﻖ ﺑﻨﻬﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺷﺪ و ﺧﻮد راﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻧﺎﻟﺤﻖ .ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻦ ﻓﻨﺎ ﮔﺸﺘﻢ ﺣﻖ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺲ .و اﯾﻦ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺗﻮاﺿﻎ اﺳﺖ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺣﻖ ».«۴

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۵
۱ـ ﻣﺄﺧﻮذ از ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ص  ۱۳ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ آﻗﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ.

۲ـ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ آﯾﻪ  ۱۴۳ﺳﻮره ا ﻋﺮاف ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :وَﻟَﻤﱠﺎ ﺟَﺎء ﻣُﻮﺳَﻰ ﻟِﻤِﻴﻘَﺎﺗِﻨَﺎ وَﻛَﻠﱠﻤَﻪُ رَﺑﱡﻪُ ﻗَﺎلَ رَبﱢ أَرِﻧِﻲ أَﻧﻈُﺮْ
إِﻟَﻴْﻚَ ﻗَﺎلَ ﻟَﻦ ﺗَﺮَاﻧِﻲ وَﻟَﻜِﻦِ اﻧﻈُﺮْ إِﻟَﻰ اﻟْﺠَﺒَﻞِ ﻓَﺎِٕنِ اﺳْﺘَﻘَﺮﱠ ﻣَﻜَﺎﻧَﻪُ ﻓَﺴَﻮْفَ ﺗَﺮَاﻧِﻲ ﻓَﻠَﻤﱠﺎ ﺗَﺠَﻠﱠﻰ رَﺑﱡﻪُ ﻟِﻠْﺠَﺒَﻞِ ﺟَﻌَﻠَﻪُ دَﻛًّﺎ وَﺧَﺮﱠ
ﻣﻮﺳَﻰ ﺻَﻌِﻘًﺎ« ﯾﻌﻨﯽ :و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﻌﺎد ﻣﺎ آﻣﺪ و ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﻋﺮض ﻛﺮد ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺧﻮد را

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻤﺎى ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻨﮕﺮم ﻓﺮﻣﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻛﻮه ﺑﻨﮕﺮ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺟﺎى ﺧﻮد ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ
زودى ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﭘﺲ ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ ﻛﻮه ﺟﻠﻮه ﻧﻤﻮد آن را رﻳﺰ رﻳﺰ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻴﻬﻮش ﺑﺮ زﻣﲔ
اﻓﺘﺎد.

۳ـ ﻣﺸﺎرق اﻟﺪاری ص .۹۱

۴ـ ﻓﯿﻪ ﻣﺎ ﻓﯿﻪ ص  ۱۹۳ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺪﯾﻊ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم  – ۱۳۶۰اﻣﲑﮐﺒﲑ.
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ﻓﺼﻞ ۶
ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻋﺸﻖ رﺧﺖ ﺑﺮﮔﲑد و ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺠﻞ ﺷﻮد از ﺧﻮد و از ﺧﻠﻖ و از

ﺪﺗﯽ .آﻧﮕﺎه ﺗﺎ ﺧﻮد
ﻣﻌﺸﻮق .در زوال ﻋﺸﻖ ﻣﺘﺄﺳﻒ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ آن دردی ﺑﺨﻠﯿﻔﺘﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ آﻧﺠﺎ ﺑﺪل ﻋﺸﻖ ﻣ ّ

ﺑﮑﺠﺎ رﺳﺪ آن درد .و آن ﻧﯿﺰ رﺧﺖ ﺑﺮﮔﲑد ﺗﺎ ﮐﺎری ﺗﺎزه ﺷﻮد .و ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺸﻖ روی ﺑﭙﻮﺷﺪ از ورق
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺸﻘﯽ ودردی ﻧﻤﻮدن ﮔﲑد ،ﮐﻪ او ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن اﺳﺖ ،ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ رﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آورد .وﮔﺎه ﮔﻮﯾﺪ رﻓﺘﻢ

و ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

***

ﻣﱳ» :ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻋﺸﻖ رﺧﺖ ﺑﺮﮔﲑد و ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺠﻞ ﺷﻮد از ﺧﻮد و از ﺧﻠﻖ و از

ﻣﻌﺸﻮق «

ﺷﺮح :ﻧﺎﮔﻮری در ﺷﺮح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﺸﻖ راﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ ،وﺟﻮدی ﻏﲑ وﺟﻮد ﺧﻮد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ

ﻣﻘﺎم دوﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﮔﺮدد «.ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻮن ﻋﺸﻖ راﺑﻨﮕﺮد و ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ آﻧﺮا در ﺳﻪ

ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق و ﻋﺸﻖ ،و ﭼﻮن ﺧﻮد او ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﻋﺸﻖ را ﺑﺨﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و

از ﺗﻌﻠﻖ اﺛﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻨﮑﻪ دوﺋﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺳﺒﺐ ﻇﻬﻮر ﻋﺸﻖ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ،از ﺧﻮدی ﺧﻮد
ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣﯽﮔﺮدد:

و ﭼﻮن ﺧﻠﻖ را ﻣﻈﻬﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯽداﻧﺪ از ﺧﻮد و ﺧﻠﻖ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮔﺮدد و ﭼﻮن ﻣﻌﺸﻮق را ﺟﺪا از ﻋﺸﻖ ﺗﺼﻮر ﮐﺮده و
ذﻫﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﺋﯿﺪه از ﻣﻌﺸﻮق ﺷﺮﻣﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻣﱳ:

»در زوال ﻋﺸﻖ ﻣﺘﺄﺳﻒ ﺑﺎﺷﺪ«
ﺷﺮح :و اﮔﺮ از آﻧﭽﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﯾﺎﻓﺘﻪ روی ﺑﮕﺮداﻧﺪ در واﻗﻊ آﺗﺶ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده و ﻋﺸﻖ روی از ﻋﺎﺷﻖ ﺑﭙﻮﺷﺪ و از
ﻏﯿﺐ ﺳﺮ زﻧﺪ ﻟﺬا ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺸﻖ را ﻏﺎﯾﺖ داﻧﺪ و روی در ﻏﯿﺐ ﻧﻬﺪ ﺑﯽﻋﺸﻖ و از اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺘﺄﺳﻒ ﻣﯽﺷﻮد و
اﺣﺴﺎس اﻇﻄﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻟ ّﺬت ﻃﻠﺐ وﻗﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و دﯾﮕﺮی ﻣﻄﻠﻮب ،ﯾﮑﯽ ﻋﺎﺷﻖ و

دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ دوﺋﯽ و دوری ﻟ ّﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ وﱃ در وﺻﺎل و ﯾﮑﯽ ﺷﺪن و وﺣﺪت ﻫﺠﺮاﻧﯽ

ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﯽ اﺣﺴﺎس ﺷﻮد و ﻟﺬت ﺷﻮرﯾﺪﮔﯽ و ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ اﺣﺴﺎس ﮔﺮدد .از اﯾﲊو ﻧﺎﮔﻮری در ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ» :ﺟﻤﻊ ﭘﲑان ﺗﻤﻨﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﺮﯾﺪان ﮐﻨﻨﺪ« ».«۱

ﺪﺗﯽ«
ﻣﱳ»:ﺑﺮ آن دردی ﺑﺨﻠﯿﻔﺘﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ آﻧﺠﺎ ﺑﺪل ﻋﺸﻖ ﻣ ّ

ﺷﺮح :و ﭼﻮن آن ﻋﺸﻖ و اﺿﻄﺰاب و ﺳﻮز و ﺷﻮق ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ درا ﺗﺤﺎد ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻨﺎر رود ﺑﺠﺎﯾﺶ
درد ﺣﲑت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻣﺜﻞ داغ ﻻﻟﻪ .و اﻣﺎ »درد« :ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻌﺪ و دوری ﺑﺤﻖ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﻮد.
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻧﺼﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻟﻬﯽ دﻟﻢ از ﺑﯿﻢ درد ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ ،ﮐﺒﺎب اﺳﺖ و روزﮔﺎر ﻧﺸﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺬﻻن ﻣﻼزم

و ﺗﻮﻓﯿﻖ در ﺣﺠﺎﺑﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره ﻧﻤﯽداﻧﺪﮐﻪ در ﺳﺨﻦ ﻋﺬاب اﺳﺖ ﯾﺎ از ﻣﻮﱃ ﻋﺘﺎﺑﺴﺖ ،دردی اﺳﺖ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻬﯽ
ﻣﺒﺎد ،ﮐﻪ ﻣﺮاد اﯾﻦ درد ﺻﻮاﺑﺴﺖ ،ﯾﺎ دردﻣﻨﺪی ﺑﻪ درد ﺧﺮﺳﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ را ﭼﻪ ﺣﺴﺎﺑﺴﺖ » .«۲و از اﯾﲊو ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
در آن ﺳﯿﻨﻪ دﱃ وان دل ﻫﻤﻪ ﺳﻮز

اﻟﻬﯽ ﺳﯿﻨﻪای ده آﺗﺶ اﻓﺮوز

درون درد و ﺑﺮون درد و ﻫﻤﻪ درد

ﮐﺮاﻣﺖ ﮐﻦ دروﻧﯽ درد ﭘﺮور
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ﻣﱳ» :آﻧﮕﺎه ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﮑﺠﺎ رﺳﺪ آن درد .و آن ﻧﯿﺰ رﺧﺖ ﺑﺮﮔﲑد ﺗﺎ ﮐﺎری ﺗﺎزه ﺷﻮد«
ﺷﺮح :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺘﺪرﯾﺞ روزﮔﺎری ﭘﯿﺶ آﯾﺪ و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮددﮐﻪ آن در وﻫﻢ ﻧﺎﯾﺪ و آن ﻣﻘﺎم اﺳﺘﻐﺮاق ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و

ﺳﻔﺮ ﺟﺤﻖ در ﺣﻖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺬوﺑﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﮐﺎری ﺗﺎزه ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﮑﺮ ﺑﻤﻘﺎم ﺻﺤﻮ و از ﻓﻨﺎ
ﺑﻤﻘﺎم ﺑﻘﺎء و از ﺳﻔﺮ ﺣﻖ ﺑﺨﻠﻖ رﺟﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا از وﺣﺪت ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ازﮔﺸﺘﻪ و ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق و ﻋﺸﻖ را ﻇﻬﻮر
ﻣﺮﺗﺒﻪای ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از وﺣﺪت ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺷﻮاری اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻧﮕﺮدﻧﺪ.

ﻣﱳ» :و ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺸﻖ روی ﺑﭙﻮﺷﺪ از ورق ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺸﻘﯽ ودردی ﻧﻤﻮدن ﮔﲑد ،ﮐﻪ او ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن
اﺳﺖ ،ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ رﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آورد .وﮔﺎه ﮔﻮﯾﺪ رﻓﺘﻢ و ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«

ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ﻋﺸﻖ از ﻣﻘﺎم اﺗﺤﺎد در ﻣﻘﺎم ﺗﮑﺜّﺮ و ﺗﻔﺮﻗﻪ آﯾﺪ و ﯾﺎ ﻇﻬﻮر او ﺑﺼﻔﺖ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﻄﻠﻖ

اﺳﺖ و ﺑﺼﻮرت ﺗﻘّﯿﺪات ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪه ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ وﮔﺎه ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮﻧﮕﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻇﺎﻫﺮﮔﺮدد .زﯾﺮا او
ﭼﻮن ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن »آﻓﺘﺎب ﭘﺮﺳﺖ« ﺑﻬﺮ رﻧﮕﯽ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺮ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﺎز ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد،

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ وﱃ در ﺟﻠﻮه و ﻧﻤﻮد ﻣﺘﻔﺎوت .وﮔﺎه ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ در واﻗﻊ از دل و ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ
رﻓﺘﻪ وﱃ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﲑ داده اﺳﺖ.

ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﲔ ﮔﻮﯾﺪ:

ﻗﺼﺪ ارﺗﻔﺎع ﮐﻨﺪ

ﻋﺸﻖ ﭼﻮن

ﻇﺎﻫﺮ

از ﺗﻌﺰ ّز ﺷﻮد ز دﯾﺪه ﻏﯿﺐ

ﻋﻠﻢ

را

وداع

ﮐﻨﺪ

ﻣﺤﺘﺠﺐ در ﺣﺮﯾﻢ ﭘﺮده ﻏﯿﺐ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻮی ﻏﯿﺐ ﮔﺮدد ﺑﺎز

در ﺷﻬﻮد آﻣﺪه ز ﭘﺮده راز
ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻮد ز ﻋﺸﻖ ﻣﻠﻮم

ﮐﻪ

درد ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻨﻮن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺸﻖ

ﻫﺠﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﻮن وﻇﯿﻔﻪ ﻋﺸﻖ

ﺑﺮﮔﲑد

درﮔﲑد

ﻋﺎﺷﻖ از درد ﮔﻔﺘﻪ وا اﺳﻔﺎ

در ﻓﺮاﻗﺶ ﻧﻤﻮده واﻟﻬﻔﺎ »«۳

ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎل
ﻫﻤﭽﻨﺎن

درد

رﺧﺖ

ﺗﺼﻮر

ﮐﻨﺪ

ورا

ﻣﻌﺪوم

در ﭼﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﻮد ﻣﺤﻂ رﺣﺎل»«۴

ﺗﺎ

دﮔﺮ

ﻋﺸﻖ

ﺗﺎزه

ﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درد ﻣﺴﺘﺨﻠﻒ

ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻬﺎن زﺻﯿﺖ و ﺻﻠﻒ»«۵

ﮔﺎه ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻮ رخ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد

رﻓﺘﻢ اﮐﻨﻮن وﱃ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد »«۶

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۶
۱ـ ﺷﺮح ﻧﺎﮔﻮاری ﺑﺮ ﺳﻮااﻧﺢ ص .۱۸
۲ـ ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۵ص .۳۵۹

۳ـ »واﻟﻬﻔﺎ« ﯾﻌﻨﯽ واﺣﺴﺮﺗﺎ ،درﯾﻐﺎ ،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ آﯾﻪ  ۵۷ﺳﻮره اﻟﺰﻣﺮ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪاش اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻫﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﮔﻮﯾﺪ

واﺣﺴﺮﺗﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺗﻘﺼﲑﮐﺮدم در ﻗﺮب ﺧﺪا.
۴ـ ﻣﺤﻂ رﺣﺎل :ﻓﺮودﮔﺎه.

۵ـ ﺻﯿﺖ و ﺻﻠﻒ :ﺷﻬﺮت و ﻻف زدن.

۶ـ ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪ ص .۲۷
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ﻓﺼﻞ ۷
ﻋﺸﻖ را ادﺑﺎری و اﻗﺒﺎﱃ ﻫﺴﺖ ،زﯾﺎدﺗﯽ و ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ وﮐﻤﺎﱃ ،و ﻋﺎﺷﻖ را در او اﺣﻮال اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ﺑﻮد

ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺗﻦ در دﻫﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﱪّم ﺷﻮد و راه اﻧﮑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎره رﻓﱳ ﮔﲑد .اﯾﻦ

اوﻗﺎت ﺑﻪ اﺷﺨﺎص و اﺣﻮال ﺑﮕﺮدد :ﮔﺎه ﻋﺸﻖ در زﯾﺎدت ﺑﻮد و ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ او ﻣﻨﮑﺮ و ﮔﺎه در ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻮد و

ﺧﺪاوﻧﺪش ﺑﺮ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻨﮑﺮ – ﮐﻪ ﻋﺸﻖ را ﻗﻠﻌﻪ ﻋﺎﺷﻖ در ﺧﻮﯾﺸﱳ داری ﻣﯽﺑﺎﯾﺪﮔﺸﺎد ﺗﺎ رام ﺷﻮد و ﺗﻦ در
دﻫﺪ.

ﺑﯿﺖ
زﯾﻦ ﺑﯿﺶ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺸﻖ زﻧﻬﺎر ﻣﮕﻮ

ﺑﺎ دل ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ راز ﺑﺎ ﯾﺎر ﻣﮕﻮ

ﺗﻦ را ﺑﻪ ﺑﻼ ﺳﭙﺎر و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮕﻮ

دل ﮔﻔﺖ ﻣﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دﮔﺮ ﺑﺎر ﻣﮕﻮ

ﺷﺮح :ﻣﻨﻈﻮر از اﻗﺒﺎل در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺠ ّﻠﯽ و ﻇﻬﻮر و ﻣﺮاد از ادﺑﺎر ﻏﯿﺒﺖ و اﺳﺘﺘﺎر اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از زﯾﺎدﺗﯽ و ﻧﻘﺼﺎن
ﺷﺪت ﻣﺮاﺗﺐ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﮔﺎه در ﺣﺎل ﺗﺠ ّﻠﯽ وﻇﻬﻮر اﺳﺖ وﮔﺎه در ﺣﺎل

ﮐﻤﻮن و اﺳﺘﺘﺎر و درﺟﺎت آن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮔﺎه در اﻓﺰوﻧﯽ و ﮔﺎه در ﮐﺎﻫﺶ ...و آن ﻇﻬﻮر و ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻮﺟﺐ

ﺣﺎﻻﺗﯽ در ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آﻏﺎز ﻣﻨﮑﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﻋﺸﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻟﻠﱰاب و رب اﻻرﺑﺎب«
»» «۱ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎک را ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺎک« .وﱃ ﭘﺲ از ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﺳﺨﻨﺎن و ﺣﺎﻻت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
ﻋﺎرﻓﺎن ،ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻦ در داده آﻧﺮا ﭘﺬﯾﺮا ﺷﻮد ،وﱃ دوﺑﺎره ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آزرده ﺷﻮد و ﺑﺴﺘﻮه آﯾﺪ و روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و
ﺑﮕﺮﯾﺰد و راه اﻧﮑﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺷﺨﺎص و اوﻗﺎت ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮔﺎه ﻋﺸﻖ در ﺗﺠ ّﻠﯽ و ﻇﻬﻮر

ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ وﱃ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻨﮑﺮ آﻧﺴﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﺸﻖ از ﺟﺎﻧﺶ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ و رﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ
رﻓﺘﻪ »ﻓﺼﻞ ﺳﺎﺑﻖ« ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ ،ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ در ﺣﺎل ﻧﻘﺼﺎن اﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻘﺼﺎن ﻋﺸﻖ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﺎ ﻟﻠﱰاب و رب اﻻرﺑﺎب« در واﻗﻊ ﻧﻘﺼﺎن از ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ

ﺟﻠﻮات ﻋﺸﻖ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و در ﻧﻘﺼﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارد زﯾﺮا ﻋﺸﻖ ﺧﻮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻼﻗﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮد و
در ﻗﻠﻌﻪ ﻋﺎﺷﻖ ،ﻋﺸﻖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد »ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﱳ اﺳﺖ ﻋﺸﻖ او را ﻓﺮو ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« ﭘﺲ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﯾﺪ در

ﻗﻠﻌﮥ ﺧﻮﯾﺸﱳ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻤﺎم ﻋﺸﻖ وارد ﺷﻮد و ﻋﺸﻖ ﺑﺘﻤﺎم ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻦ در دﻫﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﺷﻮد و ﺑﻪ
زﯾﺎدﺗﯽ ﻋﺸﻖ در ﻋﺎﺷﻖ اﻧﮑﺎری ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ﯾﺎ از ﻧﻘﺼﺎﻧﺶ از راه ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﯿﺖ

ﻣﱳ:

زﯾﻦ ﺑﯿﺶ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺸﻖ زﻧﻬﺎر ﻣﮕﻮ

ﺑﺎ دل ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ راز ﺑﺎ ﯾﺎر ﻣﮕﻮ

ﺗﻦ را ﺑﻪ ﺑﻼ ﺳﭙﺎر و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮕﻮ

دل ﮔﻔﺖ ﻣﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دﮔﺮ ﺑﺎر ﻣﮕﻮ

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ در ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﺷﻘﲔ ﺑﻨﺎم ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ آﻣﺪه اﺳﺖ ».«۲
ﺷﺮح :ﺑﺎدل ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ راز دل ﺑﺎ ﯾﺎر ﺑﯿﺎن ﻣﮑﻦ و ﺑﯿﺸﱰ از اﯾﻦ درﺑﺎره ﻋﺸﻖ ﺳﺨﻦ ﻣﮕﻮ .دل ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ

دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﮕﻮ و ﺗﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻼ ﺑﺴﭙﺎر و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮف ﻧﺰن .دل ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ راز و ﻧﯿﺎزﮐﺮدن

و ﺑﯿﻘﺮاری ﮐﺮدن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺧﲑ در وﺻﺎل اﺳﺖ اﮔﺮ ﺻﱪ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ وﺻﺎل زودﺗﺮ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻋﺰّاﻟ ّﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
در ﺷﺮح آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

٩٢

ﻋﺸﻖ را ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻮار اﺳﺖ

ﮔﺎه

ﺑﻮد

ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ اﻧﺪر و ﻣﺤﺎل ﺑﻮد

ﺗﺎ ﻣﺠﺎل زﯾﺎد ﺗﺴﺖ در او

ﻧﺎم

او

ﺑﺎز ﭼﻮن روی در ﺣﻀﯿﺾ ﻧﻬﺪ

رخ ز اﻗﺒﺎل در ﻧﻘﯿﺾ ﻧﻬﺪ

ﻃﻮر او ﻃﻮر ﻋﺸﻖ ﮔﲑد ﻧﺎم

ﻋﺎﻗﺒﺖ

ﺗﺎ

ﮐﺠﺎ

رﺳﺪ

اﻧﺠﺎم

رﻫﺮوان راﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﻂ رﺟﺎل

اﻧﺪرﯾﻦ

ره

ﺑﺴﯽ

ﺗﻘﻠﺐ

ﺣﺎل

روی

ﺑﺮ

او

ذر

وهٔ ﮐﻤﺎل

ﮔﺎه اﻗﺒﺎل و ﮔﺎه ادﺑﺎر اﺳﺖ

ﺳﻮی

ﻗﺒﻠﻪ

ﻗﺒﻠﺴﺖ

اﻗﺒﺎل

ﻣﻄﻠﻘﺴﺖ

ﺑﺮ

ﻃﻮر اﻗﺒﺎل ﻋﺸﻖ از اﯾﻦ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ

ﮔﻪ ﺑﺮ اﻗﺒﺎل و ﮔﻪ ﺑﺮ ادﺑﺎر اﺳﺖ»«۳

ﮔﺎه اﻧﮑﺎر و ﮔﺎه اﻗﺮار اﺳﺖ

ﻋﺮاﻗﯽ در ﻟﻤﻌﺎت ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻت ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﻨﺪ وﺟﻬﯽ ﻧﯿﮑﻮ آورده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :آن را ﮐﻪ
ﺗﻘﻠﺐ ﺧﻮد را اﺣﻮال ﺗﻘﻠﺐ او در ﺻﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺪﮐﺮد و از آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻬﻢ ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﷺ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف رﺑﻪ« » «۴و ﺟﻨﯿﺪ »ره« ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﻮن اﻟﻤﺎء ﻟﻮن اﻧﺎﺋﻪ« ﯾﻌﻨﯽ :رﻧﮓ آب

ﺑﺮﻧﮓ ﻇﺮف ﺗﺴﺖ .ﺻﻮرت ﺑﺤﮏ اﺧﺘﻼف آﯾﻨﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺪل ﺷﻮد ﭼﻨﺎﮐﻪ دل ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻨﻮع اﺣﻮال.
در ﺧﱪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺐ ﮐﺮﯾﺸﺔ ﻓﯽ ﻓﻼة ﺗﻘﻠﺒﻬﺎ اﻟﺮﯾﺎح ﻇﻬﺮ اﻟﺒﺎﻃﻦ« ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺜﻞ دل ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺸﻪ اﯾﺴﺖ در

ﯾﮏ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﺎدﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺮ ﺳﻮ ﺑﺮده ﺑﺎﻃﻦ آﻧﺮا ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .اﺻﻞ اﯾﻦ رﯾﺎح »ﺑﺎدﻫﺎن آن رﯾﺢ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﷷﻓﺮﻣﻮد» :ﻻﺗﻠﺒﺴﻮا اﻟﺮﯾﺢ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺮﺣﻤﻦ« » .«۵ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺎد را ﺑﺪ ﻣﮕﻮﺋﯿﺪﮐﻪ آن از ﻧﻔﺲ
ﺧﺪای ﺑﺨﺸﻨﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ از ﻧﻔﺨﺎت اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﻮﺋﯽ ﺑﻤﺸﺎم ﺟﺎن رﺳﺪ درﮐﺎرﺳﺘﺎن» :ﮐﻞﱠ ﯾﻮم ﻫﻮ ﻓﯽ
ﺷﺄن« ﻧﻈﺎره ﺷﻮ ﺗﺎ ﻋﯿﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﺗﻮ در اﺣﻮال از ﺗﻨﻮع اوﺳﺖ در ﺷﺌﻮن و اﻓﻌﺎل ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯽ ﮐﻪ »ﻟﻮن
اﻟﻤﺎء ﻟﻮن اﻧﺎﺋﻪ« اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ دارد ﮐﻪ »ﻟﻮن اﻟﻤﺤﺐ ﻟﻮن ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ« ﯾﻌﻨﯽ رﻧﮓ ﻋﺎﺷﻖ رﻧﮓ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ

».«۶
ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﺸﻖ را اﻗﺒﺎﻟﺴﺖ و ادﺑﺎری ،اﻗﺒﺎل ﻋﺸﻖ در ادﺑﺎر ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ

ﻣﻘﺒﻞ ﺑﻮد ﻣﻌﺸﻮق در ﻫﻤﻮد ﻋﺰّ ﺧﻮدش ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎزد و ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اوﻗﺎت ﻧﺴﯿﻢ ﺻﺒﺎ ﭘﺮده وﺻﻞ از ﭘﯿﺶ ﺟﻤﺎل

ﺑﺮاﻧﺪازد آﻧﮕﺎه ﻋﺸﻖ ﺻﻮﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮐﻪ راﻧﺪ و ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ از ﮐﻪ ﺳﺘﺎﻧﺪ ،ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺗﺮی ﻃﻠﺒﺪ روز ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و اﻓﺘﺎده
ﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺼﺮ ﻣﺮادش در ﮔﺸﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺻﻮﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺮو ﻣﯽراﻧﺪ و دل ﺧﻮد ازو ﻣﺴﺘﺎﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯿﺶ ﺑﻠﻄﻒ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و

ﮔﺎﻫﯿﺶ ﺑﻪ ﻗﻬﺮ ﻣﯽراﻧﺪ ،ﮔﺎه ﺗﲑ ﺑﺎران ﺑﻼ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﮔﺎﻫﯿﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ و وﻻ ﻣﯽﺳﺎزد وﮔﺎﻫﯿﺶ ﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮ ﻋﺰّت

ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯿﺶ در دام ﻣﺤﻨﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ ...اﮔﺮ اﻗﺒﺎل و ادﺑﺎر ﻋﺸﻖ در ﻣﮑﻮّن و ﻇﻬﻮر ﺑﻮد داﺋﻢ ،ﮐﻪ ﻋﺸﻖ در ﺣﺎل
ﻣﮑﻮّن ﺑﺎ ﺻﻮﻟﺖ ﺗﺮ و ﺑﺎﻗﻮت ﺗﺮ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﻤﯿﻨﮕﺎه ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در ﺟﺎن ﻧﻬﺎن ﺷﻮد درد ﺑﯽﻏﺎﯾﺖ ﺷﻮد
و اﻟﻢ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻮد و اﻟﻢ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ادﺑﺎر ﻋﺎﺷﻖ ،و اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ

زﻧﺪه ﺑﺠﺎن ﺑﻮد و ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ارﮐﺎن ﺑﻮد ،ﭼﻮن زﻧﺪه ﺑﺠﺎﻧﺎن ﺷﻮد و از اﯾﻨﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮﮔﺬرد آن ﺷﻮر ﻋﺸﻖ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﺪد
و اﯾﻦ ادﺑﺎر ﻋﺸﻖ و اﻗﺒﺎل ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ »«۷

****

٩٣

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۷
۱ـ ﺳﻌﺪی در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آری ﺟﻮاﻧﻤﺮد :ﻣﺎﻟﻠﱰاب و رب اﻻرﺑﺎب ،آب و ﺧﺎک را ﺑﺎ ذات ﭘﺎک ﭼﻪ

ﮐﺎر؟ ﻟﻢ ﯾﮑﻦ را ﺑﺎ ﻟﻢ ﯾﺰل ﭼﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ؟ ﻇﻠﻮم و ﺟﻬﻮل را ﺑﺎ ﺳﺒﻮح و ﻗﺪوس ﭼﻪ اﺗﺼﺎل؟ در ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۳ص

 ۷۳۲ -۷۲۶اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از ﻗﻮل ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻢ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ج  ۲ص
 ۱۷۲و ﺗﻤﻌﯿﺪات ص  ۲۷۶و ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ص  ۷ﻧﻘﻞ ﮐﺮده.

۲ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۳۲۴

۳ـ ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﺠﺎﻫﺪ ص  ۲۷و .۲۸

۴ـ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﮐﺘﺎب درر اﻟﺤﮑﻢ ﺑﻨﻘﻞ از ﻋﻠﯽ ﷷ آﻣﺪه وﱃ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺪون ذﮐﺮﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻧﻘﻞ ﺷﺪه

ﺳﻌﺪی در ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ص  ۷و ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﱃّ در رﺳﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﮐﺮّات ذﮐﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.

۵ـ در ﺳﲍ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ج  ۲ص  ۱۲۴۸ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه :ﻻﺗﻠﺒﺴﻮا اﻟﺮﯾﺢ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ روح اﻟﻠّﻪ.
۶ـ ﻟﻤﻌﺎت ﻋﺮاﻗﯽ ص .۱۴

۷ـ ﻟﻮاﯾﺢ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ص  ۳۳و .۴۳

٩٤

ﻓﺼﻞ ۸
» «۱ﺧﺎﺻﯿّﺖ آدﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﺶ ﭘﯿﺶ از ﻣﺤﺒّﯽ ﺑﻮد؟ اﯾﻦ اﻧﺪک ﻣﻨﻘﺒﺘﯽ ﺑﻮد؟ ﯾﺤﺒّﻬﻢ

ﭼﻨﺪان ﻧﺰل اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد آن ﮔﺪا را ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن اوﮐﻪ اﱃ اﺑﺪ اﻵﺑﺎد ﻧﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد.

» «۲ﺟﻮاﻧﻤﺮدا ،ﻧﺰﱃ ﮐﻪ در ازل اﻓﮕﻨﻨﺪ ﺟﺰ در اﺑﺪ ﭼﻮن اﺳﺘﯿﻔﺎ ﺗﻮان ﮐﺮد؟ ﻻﺑﻞ ﻧﺰﱃ ﮐﻪ ﻗﺪم در ازل
اﻓﮕﻨﺪ ﺣﺪﺛﺎن در اﺑﺪ ﭼﻮن اﺳﺘﯿﻔﺎ ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮد؟ ﻓﻼ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ اﺧﻔﯽ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺮه اﻋﲔ.

» «۳ﺟﻮاﻧﻤﺮدا،ازل اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،اﺑﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪ .ﻧﺰل ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﯿﻔﺎ ﻧﯿﻔﺘﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮّ
وﻗﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﻨﺎ ﮔﺮدی ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ ازل و اﺑﺪ دل ﺗﺴﺖ و وﻗﺖ ﺗﻮ.

ﻣﱳ:

»ﺧﺎﺻﯿّﺖ آدﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﺶ ﭘﯿﺶ از ﻣﺤﺒّﯽ ﺑﻮد؟ اﯾﻦ اﻧﺪک ﻣﻨﻘﺒﺘﯽ ﺑﻮد؟ ﯾﺤﺒّﻬﻢ
ﭼﻨﺪان ﻧﺰل اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد آن ﮔﺪا را ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن اوﮐﻪ اﱃ اﺑﺪ اﻵﺑﺎد ﻧﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد«.
ﺷﺮح :از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﻧﺴﺎن واﺟﺪ آﻧﺴﺖ ﻫﻤﲔ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿّﺖ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯿّﺖ او ﻗﺒﻞ از ﻣﺤ ّﺒﺖ و ﻋﺸﻖ او

ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﯿﺸﱰ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ﺧﺪاﯾﺮا دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﺧﺪا وﯾﺮا دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻪ؟ و

ﺐ و ﻋﺸﻖ ﺻﺮف ،ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا
ﺐ و ﻋﺸﻘﯽ دارد ﺟﺰ ﻟﻄﯿﻔﻪ ﺣﺐّ اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﺣ ّ
اﮔﺮ ﻫﻢ ﺣ ّ
ﻣﻘﯿّﺪات ﻧﺎزل از ﺻﺮﻓﯿّﺖ و ﻣﻄﻠﻘﯿّﺖ ﻋﺸﻖ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ازﱃ وﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ازﱃ اﺳﺖ اﺑﺪی اﺳﺖ و آن

ﺐ و ﻋﺸﻖ در ﺣﮑﻢ ﻧﺰﱃ»ﻧُـﺰْلْ :ﻫﺪﯾﻪ و ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯽ از اﻃﻌﻤﻪ و اﺷﺮﺑﻪ و ﻫﺪاﯾﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ
ﺣ ّ

ﺷﺨﺼﯿّﺖﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺳﻼﻃﲔ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻃﻌﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﻣﻬﻤﺎن ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ

ﺑﻌﻠّﺖ دوﺳﺖ داﺷﱳ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ او ﺑﻮده ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻧﻬﺎده ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪازه ﻣﯿﻞ و ﺗﻮاﻧﺶ از آن ﺑﻬﺮه ﮔﲑد وﮐﻤﯿّﺖ و

ﮐﯿﻔﯿّﺖ آن آن ﭼﻨﺎن ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﺒﺎرک ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ و ﺳﺮای دﯾﮕﺮﮐﺎﺳﺘﯽ ﻧﺪارد و ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ »ﭘﺲ ﻋﺸﻖ ﻗﺪﯾﻢ

اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ ﺧﻠﻖ ﺟﺰﺋﯽ و ﺣﺎدث و ﺣﺎدث ﺑﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪ؟!«.

اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺷﺪه و اﺑﺘﺪا »ﯾﺤﺒّﻬﻢ« ﭘﺪﯾﺪارﮔﺸﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن »ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ« ﺟﻠﻮه
ﻧﻤﻮده آﯾﺎ ﻣﻨﻘﺒﺖ ﮐﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

و اﻣﺎ در ﻧﺰل و ﻧﺎزل و ﺗﻨﺰﯾﻞ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎزﻟﻪ ﺟﻠﻮات ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل و ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ و ﻗﺪرت ﺣﻖ اﺳﺖ و

ﻣﺼﺪاق آن آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﻧﻨﺪ» :إِﻧﱠﺎ أَﻧﺰَﻟْﻨَﺎهُ ﻓِﻲ ﻟَﻴْﻠَﺔِ اﻟْﻘَﺪْرِ« ﻗﺪر آﯾﻪ » «۱ﻣﺎ ﻗﺮآن

رادر ﺷﺐ ﻗﺪر ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ» .وَأَﻧﺰَﻟْﻨَﺎ ﻣِﻦَ اﻟﺴﱠﻤَﺎءِ ﻣَﺎءً ﻃَﻬُﻮرًا« »ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن آﯾﻪ » «۴۸ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺎ از آﺳﻤﺎن آﺑﻰ

ﭘﺎك ﻓﺮود آوردﻳﻢ».وَأَﻧﺰَﻟْﻨَﺎ إِﻟَﻴْﻜُﻢْ ﻧُﻮرًا ﻣﱡﺒِﻴﻨًﺎ« »ﻧﺴﺎء آﯾﻪ  «۱۷۴ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ ﻧﻮرى ﺗﺎﺑﻨﺎك ﻓﺮو

ن
ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻳﻢ.و دﻋﺎی ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﷷ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﻠﱠﻬُﻢﱠ رَﺑﱠﻨَﺎ أَﻧﺰِلْ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻣَﺂﺋِﺪَةً ﻣﱢﻦَ اﻟﺴﱠﻤَﺎءِ ﺗَﻜُﻮ ُ
ﻟَﻨَﺎ ﻋِﻴﺪًا« »ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  «۱۱۴ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎراﻟﻬﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرا از آﺳﻤﺎن ﺧﻮاﻧﻰ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺖ ﺗﺎ

ﻋﻴﺪى ﺑﺮاى اول و آﺧﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪاى از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ و ﻣﺎ را روزى ده ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﱰﻳﻦ روزىدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻰ .آﯾﺎ آن

ﺐ اﺳﺖ.
ﺐ و ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﯽٔ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻮدار و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﻤﺎن ﺣ ّ
ﺧﻮان ﮔﺴﱰده ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺣ ّ

٩٥

ﺑﻌﻼوه ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ آﯾﻪ درﺑﺎره ﻧﺰول و ﻧﺎزل و ﺗﻨﺰﯾﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﺰل آﻣﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺎﺿﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﻟﻄﻒ و
ﺐ و ﻋﺸﻖ اﺳﺖ در ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻫﻢ ﺻﻮرت ﻧﺎزﻟﻪ ﻫﻤﺎن »ﻧﺰل« اﺳﺖ ﮐﻪ روح ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﻪ
رﺣﻤﺖ و ﺣ ّ

ﺑﺪن در ﻋﺎﻟﻢ اﻋﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از آن ﻏﺬاﻫﺎی ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﻟﻄﻒ در ﺑﻬﺸﺖ ﺻﻮر ﻋﻠﻤﯿّﻪ
ﻣﺘﻠﺬذ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ در دﻧﯿﺎﺳﺖ ﺻﻮرت ﻧﺎزﻟﻪ آﻧﺴﺖ .و از اﯾﲊو درﺑﺎره ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی ﻧﺸﺄه آﺧﺮت آﻣﺪه از ﺟﻤﻠﻪ:

»ﻧُﺰُﻟًﺎ ﻣﱢﻦْ ﻋِﻨﺪِ اﻟﻠّﻪِ« »آل ﻋﻤﺮان – آﯾﻪ  «۱۹۷و »ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻟَﻬُﻢْ ﺟَﻨﱠﺎتُ اﻟْﻔِﺮْدَوْسِ ﻧُﺰُﻟًﺎﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ« »ﮐﻬﻒ آﯾﻪ

ﺐ اﻟﻬﯽ
 «۱۰۷و »ﻓَﻠَﻬُﻢْ ﺟَﻨﱠﺎتُ اﻟْﻤَﺎْٔوَى ﻧُﺰُﻟًﺎ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮنَ« »ﺳﺠﺪه آﯾﻪ ۱۹ن .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﺰﻟﻬﺎ از ﺑﻬﺸﺖ ﺣ ّ
ﺑﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻻت و ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻄﻮر اﮐﻤﻞ و اﺣﺴﻦ ﻓﯿﻀﺎن دارد و

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫَﺬَا اﻟﱠﺬِي رُزِﻗْﻨَﺎ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻞُ« »ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  «۲۵ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً روزی ﻣﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﺑﺪان
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻠّﺖ ﻫﻤﺎن ﻧﺰل در ﻋﺎﻟﻢ »اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﮑﻢ« ﺑﺪان دﻣﺴﺎز ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﻻرواح ﺟﻨﻮد

ﻣﺠﻨﺪّه ﻓﻤﺎ ﺗﻌﺎرف ﻣﻨﻬﺎ اﺋﺘﻠﻒ و ﻣﺎ ﺗﻨـﺎ ﮐﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﻠﻒ« ﯾﻌﻨﯽ :روﺣﻬﺎ ﭼﻮن ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ

ﭼﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ دﻣﺴﺎز ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺖ آﯾﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ » .«۱و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﮔﺪا :اﺷﺎره اﺳﺖ

ﺑﻪ» :ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ أَﻧﺘُﻢُ اﻟْﻔُﻘَﺮَاء إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ وَاﻟﻠﱠﻪُ ﻫُﻮَ اﻟْﻐَﻨِﻲﱡ اﻟْﺤَﻤِﻴﺪُ« »ﻓﺎﻃﺮ آﯾﻪ  «۱۵ﯾﻌﻨﯽ :اى ﻣﺮدم ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﺪ و ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻰﻧﻴﺎز ﺳﺘﻮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ و ﻋﺒﺎدت ﻣﺎﻫﻢ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد »ز ﻋﺸﻖ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎ ﺟﻤﺎل
ﯾﺎر ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ اﺳﺖ«.

و اﻣﺎ درﺑﺎره ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب »اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﮑﻢ« »اﻋﺮاف آﯾﻪ  «۱۷۱و ﺳﺮ ﻣﺴﺘﯽ ﻣﺪام ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺦ در ﺑﺤﺮ

اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺑﻨﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮﻓﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره داد ﺳﺨﻦ دادهاﻧﺪ ...از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ از آن ﺧﻤﺨﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ ،ﺻﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﻏﺮ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﺑﺎده و ﻣﯽ ﺷﺮاب ﺳﮑﺮآور ﺳﺮﻣﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺸﻨﮕﯿﺶ ﻓﺮو

ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪ اﺳﺖ و ﮐﺄس ﭘﺮ از ﺷﺮاب ﻋﺸﻖ دردش را دوا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎزه او ﺑﺸﻮق ﻣﯽآورد و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎده در اﻓﮑﻦ ای ﺳﺎﻗﯽ -ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻧﮑﻮﺋﯽ ﮐﻦ و در آب اﻧﺪاز «.و از اﯾﲊو در ﺣﺪﯾﺚ

آﻣﺪه» :ﻟ ّﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺷﺮاﺑﺎً ﻻوﻟﯿﺎﺋﻪ اذا ﺷﺮﺑﻮا ﺳﮑﺮوه و اذا ﺳﮑﺮوا ﻃﱪوا و اذا ﻃﺮﺑﻮا ﻃﺎﺑﻮا و اذا ﻃﺎﺑﻮا ذاﺑﻮا و
اذا ذاﺑﻮا ﺧﺼﻠﻮا و اذاﺧﻠﺼﻮا و ﺻﻠﻮا و اذا وﺻﻠﻮا اﺗﺼﻠﻮّا و اذا اﺗﺼﻠﻮا ﻓﻼ ﻓﺮق ﺑﯿﻨﻬﻢ و ﺑﲔ ﺣﺒﯿﺒﻬﻢ«

» .«۲ﯾﻌﻨﯽ :ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺮای دوﺳﺘﺪاراﻧﺶ ﺷﺮاﺑﯽ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﻮﺷﺪ ﻣﺴﺖ ﮔﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﺴﺖ ﮔﺮدﻧﺪ
ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن ﭘﺎک ﺷﻮد ذوب ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن ذوب ﺷﻮﻧﺪ از ﻣﺎﺳﻮی اﻟﻠّﻪ ﺧﻼص ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن
ﺧﻼص ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻮﺻﺎل رﺳﻨﺪ و ﭼﻮن رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﺘّﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﺘّﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﲔ آﻧﺎن و ﺣﺒﯿﺒﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ .و

اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﻮر و ﻧﻮاﻫﺎ ﺑﻮﺋﯽ از آن ﻧﺎﻓﻪ و ﻗﻄﺮهای از آن درﯾﺎ وﮔﺮدی از آن داﻣﻦ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺧﻮب ﻣﺜﻠﯽ ﻋﲔ

اﻟﻘﻀﺎه آورده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻐﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ ﻧﺎﻣﯽ داﺷﺖ و از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯽﻧﺸﺎن ﻧﺸﺎن ،ﮔﻔﺖ ،روزی ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪای
رﺳﯿﺪم از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺪّی ﻣﻘﻤﺮّ »ﭼﺎﻧﻪای ﻣﺎ ﮔﻮن ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺎه ﮔﻮن «،و ﺧﻄّﯽ ﻣﻌﻨﱪ ﻣﺮا دﻋﻮت ﮐﺮد

ﭼﻮن ﻣﺎﺋﺪه ﺣﺎﺿﺮﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻮان ﺑﺴﻮی ﺧﯿﻤﻪﮔﺎه ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﻧﻌﺮه زد و ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪ و زﺑﺎﻧﺶ ازﮔﻔﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ
ﭼﻮن ﺑﻬﻮش ﺑﺎز آﻣﺪ در ﺧﺮوش آﻣﺪ .از ﺣﺎل او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮔﻔﺘﻨﺪ :در آن ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮق اوﺳﺖ درﯾﻦ ﺣﺎل ﻏﺒﺎر داﻣﻦ

اوﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺟﺎﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺴﻮی ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯿﺨﻮدی ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﺪﯾﺪ ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪ و ﭼﻨﲔ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ از

ﮐﻤﺎل ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺑﺮ در ﺧﯿﻤﻪ دﻟﺮﺑﺎی ﺟﺎن اﻓﺰای او ﮔﺬر ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺤﺮﻣﺖ آن ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در ﮐﺎر دروﯾﺸﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺧﺴﺘﻪ ﺿﺮﺑﺖ ﻓﺮاق را ﺷﺮﺑﺖ وﺻﻞ ﭼﺸﺎﻧﯽ و آن ﺑﯿﻤﺎر ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﺮادی را ﺑﻪ ﻣﺮاد رﺳﺎﻧﯽ .از ورای

ﺣﺠﺎب ﺟﻮاب دادﮔﻔﺖ» :ﯾﺎ ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻘﻠﺐ ﻫﻢ ﻻ ﯾﻄﯿﻖ ﺷﻬﻮد ﻏﺒﺎر ذﯾﻠﯽ ﻓﮑﯿﻒ ﯾﻄﯿﻖ ﺻﺤﺒﺘﯽ« ﯾﻌﻨﯽ :اوﺋﯽ
ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ دﯾﺪن ﻏﺒﺎری ز داﻣﻦ ﻣﻦ ﻧﻤﯽدارد او را ﻃﺎﻗﺖ ﺟﻤﺎل ﻣﻦ ﮐﯽ ﺑﻮد؟! ».«۳
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ﺑﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺪاﯾﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻟﻘﻤﻪای ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺳﺮ و ﭘﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺟﻠﻮهای ﮐﺮدﻧﺪ و ﻃﺎﻗﺘﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪ و
ﻣﺪﻫﻮش ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺟﻤﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻨﺪک ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻟْﻘَﺎرِﻋَﺔُ ﻣَﺎ اﻟْﻘَﺎرِﻋَﺔُ وَﻣَﺎ

أَدْرَاكَ ﻣَﺎ اﻟْﻘَﺎرِﻋَﺔُ ﻳَﻮْمَ ﻳَﻜُﻮنُ اﻟﻨﱠﺎسُ ﻛَﺎﻟْﻔَﺮَاشِ اﻟْﻤَﺒْﺜُﻮثِ وَﺗَﻜُﻮنُ اﻟْﺠِﺒَﺎلُ ﻛَﺎﻟْﻌِﻬْﻦِ اﻟْﻤَﻨﻔُﻮشِ« »ﻗﺎرﻋﻪ آﯾﻪ  ۱ﺗﺎ
» «۴إِذَا اﻟﺸﱠﻤْﺲُ ﻛُﻮﱢرَتْ و«...

ﺑﺪو ﺟﺎم دﮔﺮ آﺷﻔﺘﻪ ﺷﻮد دﺳﺘﺎرش

ﺻﻮﻓﯽ ﺳﺮﺧﻮش ازآن دﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺞ ﮐﺮدﮐﻼه
ﻣﱳ:

» «۲ﺟﻮاﻧﻤﺮدا ،ﻧﺰﱃ ﮐﻪ در ازل اﻓﮑﻨﻨﺪ ﺟﺰ در اﺑﺪ ﭼﻮن اﺳﺘﯿﻔﺎ ﺗﻮان ﮐﺮد؟ ﻻﺑﻞ ﻧﺰﱃ ﮐﻪ ﻗﺪم در ازل
اﻓﮕﻨﺪ ﺣﺪﺛﺎن در اﺑﺪ ﭼﻮن اﺳﺘﯿﻔﺎ ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮد؟ ﻓﻼ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ اﺧﻔﯽ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺮه اﻋﲔ«

ﺐ را ﮐﻪ در ازل در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﯿّﺖ ﺟﺎی داﺷﺖ و ﭼﻮن ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﺮح :ای ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﭼﻮن از آن درﯾﺎی ﻣﺤ ّﺒﺖ ﻟﻄﻒ و ﺣ ّ

ﺻﻔﺎت ﻋﲔ ذات ،و ﻗﺪﻣﺶ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ذات ﺑﻮد ﺟﺮﻋﻪای در اﯾﻦ ﮐﻮزه ﺑﺸﺮی ﺗﻮ ﺑﺮﺳﻢ اﻣﺎﻧﺖ در ﻓﻄﺮﺗﺖ ﺑﻮدﯾﻌﻪ

رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭼﮕﻮن ﺗﻮان ﺟﺰ در اﺑﺪ ّﯾﺖ آﻧﺮا ﺑﺘﻤﺎم وﮐﻤﺎل درﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺒﻠﮑﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ازل ﮔﺸﱰده ﺷﺪ »ﺻﻔﺖ
ﺐ و ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﺎدث اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ و آن ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻧﺮا در ﺧﻮر آن اﺳﺘﯿﻔﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪﮐﺮد و ﺣﻖ آﻧﺮا
ﺣ ّ

ﺐ
ﺑﺘﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺑﺎﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ؟ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻬﺪام وﺟﻮد ،آن ﻟﻄﯿﻔﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺟﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﺣ ّ
ﺟﺰاﺋﯽ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺴﺖ ،و آن ﻟﻄﯿﻔﻪ ازﱃ ﮐﻪ ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ اوﺳﺖ اﺑﺪی اﺳﺖ ،ﭘﺲ اول و آﺧﺮ وﺟﻮد ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪد ،و

ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و در ﺣﯿﻄﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ﮐﻪ ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎرﯾﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻟﺬ ّﺗﻬﺎی ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻪ

روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺶ دل و دﯾﺪه اﺳﺖ و در ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﺑﺮای از ذﺧﲑه ﺷﺪه ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ »ﺳﺠﺪه آﯾﻪ  !«.«۱۷درﺑﺎره
ازﻟﯿﺖ ﻋﺸﻖ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻋﺸﻖ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و آﺗﺶ ﺑﻬﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ زد

در ازل ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺴﻨﺖ ز ﺗﺠﻠّﯽ دم زد

و دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎدﯾﺪ:

ﮐﻪ ﻧﻪ ازﺗﺎک ﻧﺸﺎن ﺑﻮدو ﻧﻪ ازﺗﺎ ﻧﺸﺎن

ﻣﻦ در آﻧﺪم ﺑﺪم از ﻃﺎﯾﻔﻪ دردﮐﺸﺎن

و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

دوﺳﺘﯽ وﻣﻬﺮﺑﺮﯾﮏ ﻋﻬﺪوﯾﮏ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﻮد

از دم ﺻﺒﺢ ازل ﺗﺎ آﺧﺮ ﺷﺎم اﺑﺪ

در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار آﻣﺪه:

ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺸﻖ از وﻻﯾﺖ ﺻﻤﺪی اﺳﺖ
ﻣﻨﺸـﺄش

ذات

ذواﻟﺠﻼل

روی او ﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ اﺣﺪی اﺳﺖ
ﻻﺟﺮم

آﻣﺪ

ﺣﺠّﺖ آن ﯾﺤﺒّﻢ ﻧﻪ ﺑﺲ اﺳﺖ

ﭘﺎک

و

ﺑﯽزوال

آﻣﺪ

ﻏﲑ از آن ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻞ ﻫﻮس اﺳﺖ

ﺣﺪﺛﺎن » «۵را از او ﻧﺼﯿﺐ ﺣﺪﯾﺚ

ﻋﺸﻖ را ﭘﺲ ﻗﺪﯾﻢ » «۴دان ﻧﻪ ﺣﺪﯾﺚ

»ﺣﺪﯾﺚ اول ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺣﺎدث و دوﻣﯽ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﺎر«.
ﮐﯽﺑﻮد در ﺳﺮادﻗﺎت ﻗﺪم »«۶

ﺣﺪﺛﺎن را ﻣﺠﺎل وﺿﻊ ﻗﺪم

ﻣﱳ:
» «۳ﺟﻮاﻧﻤﺮدا،ازل اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،اﺑﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪ .ﻧﺰل ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﯿﻔﺎ ﻧﯿﻔﺘﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮّ
وﻗﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﻨﺎ ﮔﺮدی ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ ازل و اﺑﺪ دل ﺗﺴﺖ و وﻗﺖ ﺗﻮ«.

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﺳﺘﯿﻔﺎ :ﭼﯿﺰی را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻃﻠﺐ ﮐﺮدن وﮔﺮﻓﱳ .ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ .ﻗﺪو دو ﮐﻤﺎن »ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ«.
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ﺷﺮح :ای ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﻪ راه ﻋﺸﻖ ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﺑﺪاﻧﮑﻪ ازﻟﯿّﺖ »ﺑﯽآﻏﺎزی ﺑﺼﻮرت »ﯾﺤﺒّﻬﻢ« ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ
ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ »ﯾﺤ ّﺒﻮﻧﻪ« در دﻟﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،و اﺑﺪی و ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ازﱃ ﺑﯽآﻏﺎز و ﺑﯽ

ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ .اﺑﺪی ﻫﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺎدث اﺳﺖ و ازﱃ ﻧﯿﺴﺖ و ﱃ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ» ،ﺧﺪا و

ﺐ او ازﱃ و اﺑﺪی اﺳﺖ وﱃ اﻧﺴﺎن و ﺣ ّ
ﺐ او اﺑﺪی اﺳﺖ« ﭘﺲ ﺗﺠﻠﯿّﺎت و ﻇﻬﻮر ﺑﺼﻮر ﻣﻘّﯿﺪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻣﺤ ّﺒﺖ
ﺣ ّ

اوﺳﺖ و اﯾﻦ اﻗﺘﻀﺎی ذاﺗﯽ اﺳﺖ »ﭘﺮﯾﺮو ﺗﺎب ﻣﺴﺘﻮری ﻧﺪارد« و ﻟﺬا اﺑﺪی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮان ﮔﺴﱰده ﻋﺸﻖ
ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ راز وﻗﺖ ﺧﻮﯾﺸﱳ آﮔﺎه و ﺑﯿﻨﺎ ﺷﻮی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ

ﺑﯽآﻏﺎزی و ﺑﯽﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دل ﺑﻮد و وﻗﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻪ دل ﺑﲔ داﯾﺮهٔ »ﻗﻮس« اﻣﮑﺎن و داﯾﺮهٔ »ﻗﻮس« وﺟﻮب ﻗﺮار

داﺷﺘﻪ و ﺗﺠﻠﯿّﺎت اﻧﻮار وﺟﻮدی ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮب و ﻣﺠﺮد را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮔﲑد و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﮑﺎن وﮐﺜﺮت اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
از اﯾﲊو ﻋﺮش اﻟﺮّﺣﻤﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

در اﯾﻨﺠﺎﭼﻨﺪ اﺻﻄﻼح وﺟﻮد دارد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮّ ،وﻗﺖ »ﺳﺮّ وﻗﺖ« ،ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ و دل ،درﺑﺎره وﻗﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ

ﺗﻔﻀﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و اﻣﺎ ﺳﺮّ :ﺳﺮّ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻬﺎن .در اﻟﻠﻤﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺳﺮّ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ آﻧﺮا ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ
و ﻣﺮدﻣﺎﻧﺮا ﺑﺪان دﺳﱰﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ » «۷در ﮐﺸﺎف ﺳﺮّ ﺑﻤﻌﻨﯽ دو اﻣﺮ آﻣﺪه ﯾﮑﯽ ﺿ ّﺪ ﻋﻼﻧﯿّﺖ و دﯾﮕﺮی ﻗﻠﺐ ».«۸

ﻻﻫﯿﺠﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺮّ را از آن ﺟﻬﺖ ﺳﺮّ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻏﲑ از اﺻﺤﺎب و ارﺑﺎب ﻗﻠﻮب ادراک آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪﮐﺮد ».«۹

ﻗﯿﺼﺮی ﮔﻮﯾﺪ :روح اﻧﺴﺎن را ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻧﮑﻪ ارﺑﺎب ﻗﻠﻮب و راﺳﺨﲔ در ﻋﻠﻢ اﻧﻮار آﻧﺮا درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮّ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ
دﯾﮕﺮان درﻧﯿﺎﺑﻨﺪ ».«۱۰

و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺣﻔﻆ ﺳﺮّ از واﺟﺒﺎت اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء ﷷ و اﻗﻄﺎب و ﻣﺸﺎﯾﺦ آﻧﺮا ﺑﯿﺎن ﻧﻔﺮﻣﻮدهاﻧﺪ،
ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻌﺖ وﻟﻮﯾﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد آن ﺳﺮّ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه در دل ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ

ﺻﻐﲑ را ﻣﯽﮔﲑد و ﻏﲑی ﻧﻤﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ ﻟﻄﯿﻔﻪ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن »ﻧﻔﺨﺖ ﻓﯿﻪ ﻣﻦ روﺣﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻮﺳﺘﻪ روﺋﲔ اﻟﻔﺎظ وﮐﻠﻤﺎت ﺷﺮع ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﷺ» :اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ اﻗﻮاﱃ« و ﺳﭙﺲ در ﭘﻮﺳﺘﻪ دروﻧﯽ اﺣﻮال ﭘﻮﺷﯿﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﻄﺮﯾﻘﻪ اﺣﻮاﱃ« و آن در ﻻﯾﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ ﺣﻘﯿﻘﺖ »ﻣﻨﻄﻮی اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ آن ﺻﻮرت ﻋﲔ
اﻟﯿﻘﲔ در ﻣﯽآﯾﺪ» :و اﱃ رﺑﻬﺎ ﻧﺎﻇﺮه« »ﻗﯿﺎﻣﺖ آﯾﻪ  «۲۲ﻣﻘﺎم اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎل ﻣﺠﺬوﺑﺎن اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪان ﺑﺰم ﺣﻖ
و ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :اﺑﯿﺖ ﻋﻨﺪ رﺑﯽ ﯾﻄﻌﻤﻨﯽ و ﯾﺴﻘﯿﻨﯽ« ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ ﮐﺮدم و او

ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاﺑﻢ داد » «۱۱و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﻖ اﻟﯿﻘﲔ آن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﺣﺎل واﺻﻼن وﮐﺎﻣﻼن و ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ

اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﺤﻖ واﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻨﻪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺳﺮّ را ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻋﲔ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻧﺤﻦ

اﺳﺮار اﻟﻠّﻪ اﻟﻤﻮدﻋﻪ ﻓﯽ ﻫﯿﺎﮐﻞ اﻟﺒﺸﺮﯾﻪ« ﯾﻌﻨﯽ» :ﻣﺎ اﺳﺮار ﺧﺪا در ﻫﯿﮑﻞﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ« و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
»ﻧﺤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﻠّﻪ و اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﻨﺎ« » «۱۳ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺪاﺋﻴﻢ و ﻣﺮدم ﭘﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و

ﺑﺮ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی» :ﻻﯾﮑﻠﻒ اﻟﻠّﻪ ﻧﻔﺴﺎً اﻻ وﺳﻌﻬﺎ« ﺻﻮرت ﻧﺎزﻟﻪ آﻧﺮا اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻟﻔﻈﯽ و ﺻﻮری
اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻌﻨﻮی و ﻧﻮری ﻣﯽﺷﻮد .در اﺣﻮال دل ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻃﺒﻊ ،ﻧﻔﺲ ،ﻗﻠﺐ ،روح ،ﺳﺮ،

ﺧﻔﯽ واﺧﻔﯽ .در واﻗﻊ ﭘﺲ ازﮔﺬر از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺒﻊ و ﻧﻔﺲ و ﻗﻠﺐ و روح وﺟﻪ ﺳﺮّ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﮐﻪ

ﺑﺎﯾﺪ ﺳﲑی ﺗﺎ ﺧﻔﯽ ﻧﻤﻮده ﻣﺤﻮ آن ﺷﺪه ﺑﺎﺳﺘﻐﺮاق ﺗﺎم رﺳﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻮ ﭘﺲ از ﻣﺤﻮ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﺧﻔﯽ رخ

ﻧﻤﺎﯾﺪ ...اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ آن ﺳﺮّ را وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻠﯽ ﷷ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ وﱃ ﺧﻮد اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻧﻪ ﻟﻔﻆ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﻠﻤﻪ و
ﻋﺒﺎرت ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺬر از ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺖ و ﺷﺪن ﻧﻪ ﮔﻔﱳ .و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ:

اﯾﻦﻗﺼّﻪﺳﻤﺎﻋﯿﺴﺖﻣﮑﻦﻓﮑﺮﻗﯿﺎﺳﯽ»«۱۴

اﺳﺮار ﺧﺮاﺑﺎت ﻫﻢ از ﭘﲑ ﻣﻐﺎن ﭘﺮس

٩٨

و ﺗﻨﻬﺎﻧﺎﭘﺨﺘﮕﺎن ﮐﻪ ﺑﻤﻘﺎم ﭘﻨﺠﻢ »ﺳﺮّ« رﺳﯿﺪه و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺣﻖاﻟﯿﻘﲔ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ آﻧﺮاﻓﺎش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﱃ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
آﻧﭽﻪ ﻓﺎش ﻣﯽﮐﲍ ﺑﺎز ﻟﻔﻆ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮا.
ﻣﻌﺎﻧﯽ

اﻧﺪرون

ﺣﺮف

ﮐﻪ ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم اﻧﺪر ﻇﺮف ﻧﺎﯾﺪ

ﻧﺎﯾﺪ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ﮐﺎﻧﺠﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎد ﺑﺪﺳﺖ اﺳﺖ دام را

ﻋﻨﻘﺎ ﺷﮑﺎر ﮐﺲ ﻧﺸﻮد دام ﺑﺎز ﮔﲑ

و اﻣﺎ »ﺳﺮّ وﻗﺖ« ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ رخ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮّ در درون ﺑﻪ ﺷﻬﻮد ﻋﯿﻨﯽ رﺳﺪﮐﻪ ﺣﺎل وﺟﺪ و ﯾﺎ
ﻗﺒﺾ و ﯾﺎ رﻋﺸﻪ و ﺟﺬﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ وﻗﺖ ﻋﺮوج اﺳﺖ .رﻧﺪان وﻗﺖ ﺷﻨﺎس »اﺑﻦ اﻟﻮﻗﺖ« اﯾﻦ ﻧﻔﺨﺎت
اﻟﻬﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﺟﻮد ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و ﻣﺴﺖ و ﺑﯿﺨﻮد ﺷﺪه در آن ﺣﺎل وارده ﮐﻪ ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ و از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺧﻮد را ﻗﺮار

داده ﻋﺮوج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ از ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ و ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﯿﻘﲔ ارﺗﻘﺎء ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﻋﺮوج» :ﻣﺎ زاغ اﻟﺒﺼﺮ و ﻣﺎ ﻃﻐﯽ« »ﻧﺠﻢ آﯾﻪ  «۱۷ﯾﻌﻨﯽ :ﭼﺸﻢ ﺑﺠﺎﻧﺒﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪ و از ﺣﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮد را رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﺑﻬﯿﭻ ﭼﯿﺰ رو ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،و از ﺣﺎل ﺷﻬﻮد و ﺟﺬﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﮑﺸﻨﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻣﺮ» :ارﺟﻌﯽ اﱃ رﺑﮏ«

ﻓﺠﺮ آﯾﻪ  ۲۹ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﻌﺮاج روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻔﻬﻮم» :ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ او

ادﻧﯽ« ﻧﺠﻢ آﯾﻪ  ۱۹را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ و در ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ در ﻣﻌﺮاج روﺣﺎﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ

در واﻗﻊ ﻋﺮوج ﮐﻤﺎﱃ و اﺣﺎﻃﻪ ﻋﯿﻨﯽ ﺷﻬﻮدی ﻧﻮری ﺑﺤﻘﺎﯾﻖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻮد از داﯾﺮه اﻣﮑﺎن ﺗﺎ داﯾﺮه وﺟﻮب ﭘﯿﺶ

رﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ و ﻣﻌﺮاج ﺧﻮد ﺑﺤﺜﯽ ﻣﻔﺼﻞ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻔﺎﺳﲑ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم ﷺ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ،ﺗﻔﺴﲑ ﺑﯿﺎن اﻟﺴﻌﺎده ،ﺗﻔﺴﲑ ﺻﺎﻓﯽ و ﺳﺎﯾﺮﮐﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ».«۱۵
اﻣﺎ درﺑﺎره ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ ،ﻋﺮاﻗﯽ در ﻟﻤﻌﺎت ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺤﺐ و ﻣﺤﺒﻮب را ﯾﮏ داﯾﺮه ﻓﺮض ﮐﻦ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺧﻄﯽ ﺑﺪو ﻧﯿﻢ

ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ دو ﮐﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﻂ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﻫﺴﺖ و ﻧﯿﺴﺖ ،دﻗﺖ ﻣﻨﺎزﻟﻪ از ﻣﯿﺎن ﻃﺮح اﻓﺘﺪ

داﯾﺮه ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﯾﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﺮّ ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ».«۱۵

ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ ﺑﻤﻘﺎم ﻗﺮب اﻟﻬﯽ و اﺳﻤﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن اﺳﻤﺎء در اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ داﯾﺮه وﺟﻮد
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﺪاء و اﻋﺎده »آﻏﺎزﯾﻦ و ﺑﺎزﮔﺸﱳ« و ﻧﺰول و ﻋﺮوج و ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ و ﻗﺎﻟﯿﺖ و آن اﺗﺤﺎد ﺑﺤﻖ

اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺑﻘﺎء ﺗﻤﯿﺰ ،و دوﺋﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎرﯾّﻪ » .«۱۶ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺳﺎﻟﮏ ﻗﺪر ﺳﺮّ ﺣﺎل ﺷﻨﺎﺳﺪ و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻧﺪاﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ

ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻮﯾﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺸﯽ را ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻬﯿﭻ روی ﺟﺰ ﺑﺮ وﺟﻪ او ﻧﻈﺮ ﻧﮑﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺬوب اﺻﻞ ﺧﻮﯾﺶ

ﺷﻮد و از داﯾﺮه »ﻗﻮس« اﻣﮑﺎن ﺑﲑون و ﻓﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﻗﺪم در ﻗﻮس »داﯾﺮه« وﺟﻮب ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﻣﻘﯿّﺪ ﮐﻪ وﺟﻪ اﻟﻬﯽ و

ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﻧﻬﺪ و در ﺣﻖ ﺑﺤﻖ ﺳﻔﺮﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﻖ ﺷﻮد ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ در او ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ دو داﯾﺮه
اﻣﮑﺎن و وﺟﻮب را ﭘﯿﻤﻮده و ﺑﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

و اﻣﺎ دل ﯾﺎ ﻋﺮش اﻟﺮّﺣﻤﻦ را ﻣﻘﺎم ﺑﺲ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ دﻫﻬﺎ آﯾﻪ درﺑﺎره دل آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺷﺮح
ﮔﻠﺸﻦ راز دل ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ و ﻣﺤﻞ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﺨﺰن اﺳﺮار ﺣﻖ ذﮐﺮ ﺷﺪه» .«۱۷در ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ
آﻣﺪه :اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻣﺮاد از دل ﺑﺰﺑﺎن اﺷﺎرت آن ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ داﯾﺮه وﺟﻮد از او در ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺪ و ﺑﺪو ﮐﻤﺎل

ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺮّ ازل و اﺑﺪ در او ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﺒﺘﺪای ﻧﻈﺮ در وی ﺑﻤﻨﺘﻬﺎی ﺑﺼﺮ رﺳﯿﺪ و ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل وﺟﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺮ
او ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪ ،ﻋﺮش اﻟﺮّﺣﻤﻦ و ﻣﻨﺰل ﻗﺮآن و ﻓﺮﻗﺎن و ﺑﺮزخ ﻣﯿﺎن ﻏﯿﺐ و ﺷﻬﺎدت و روح و ﻧﻔﺲ و ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ

ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت و ﻧﺎﻇﺮ و ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺤ ّ
ﺐ و ﻣﺤﺒﻮب اﻟﻪ و ﺣﺎﻣﻞ و ﻣﺤﻤﻮل ﺳﺮّ اﻣﺎﻧﺖ و ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ ﺟﻤﻠﻪ

اوﺻﺎف اوﺳﺖ ».«۱۸

٩٩

دل را ﻫﻔﺖ ﻃﻮر اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻔﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺄن و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از۱ :ـ ﺻﺪر ﮐﻪ ﻣﻌﺪن اﺳﻼم اﺳﺖ۲ ،ـ ﻗﻠﺐ ﮐﻪ
ﻣﻌﺪن اﯾﻤﺎن اﺳﺖ۳ ،ـ ﺷﻐﺎف ﮐﻪ ﻣﻌﺪن ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ ﺑﺨﻠﻖ از آن ﻧﮕﺬرد ۴ـ ﻓﺆادﮐﻪ ﻣﻌﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه

اﺳﺖ ۵ـ ﺣﺒّﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻌﺪن ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ۶ـ ﺳﻮﯾﺪا ﮐﻪ ﻣﻌﺪن ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت اﺳﺖ ۷ـ ﻣﻬﺠﻪ اﻟﻘﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻌﺪن ﻇﻬﻮر
اﻧﻮار و ﺗﺠﻠﯿﺎت ﺻﻔﺎت اﻟﻮﻫﯿﺖ و ﺟﻨﺎن اﺳﺖ.

١٠٠

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۸
۱ـ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ج  ۲ص  ۱۴۷و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ج  ۸ص  ۴۱و ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ و ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ.

۲ـ روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎن ج  ۱ص  ۲۳۱و ﻃﺒﻖ ﻧﻘﻞ از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺜﻨﻮی ص  ۱۸۰در ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻟﺮﺿﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه و اﺑﻦ
ﻋﺮﺑﯽ در ﻓﺼﻮص ص  ۱۵۱ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ آورده اﺳﺖ.
۳ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص  ۴۶و ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻄﻼﺣﺎت.

۴ـ ﻗﺪﯾﻢ :ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺪر وﺟﻮد اﺳﺖ و آﻧﮑﻪ ﻫﺴﺘﯽ وی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮده ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﯽﻫﺎ »ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص «۵۰۱

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺷﻮد.

۵ـ ﺣﺎدث و ﺣﺪﺛﺎن :ﺣﺎدث در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻖ اول ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و در وﺟﻮد ﯾﺎﻓﱳ ﻣﺤﺘﺎج
ﺑﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ .و دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻫﺮ دو ﺣﺪﺛﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

۶ـ ﺳﺮادﻗﺎت ﻗﺪم :ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮاﭘﺮده ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻋﻠﻮی ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﺳﺮادﻗﺎت اﻋﻠﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎرﮔﺎه اﺣﺪﯾّﺖ
ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﻧﻮار اﻟﻬﯽ و ﺻﻌﻖ »ﻣﺪﻫﻮش و ﺑﯿﻬﻮش« روﺑﯽ اﺳﺖ و ﺳﺮادﻗﺎت ﻧﻮرﯾﻪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﻠﯿﺎت
ﺐ اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﻮار ﺟﻤﺎل.
اﻧﻮار وﺟﻮدی اﺳﺖ وﮔﺎه ﻣﻨﻈﻮر دل ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﭘﺮده ﻋﺸﻖ و ﺣ ّ
۷ـ اﻟﻠﻤﻊ ص .۳۵۴
۸ـ ﮐﺸﺎف ج  ۱ص .۶۵۳

۹ـ ﺷﺮح ﮔﻠﺸﻦ راز.

۱۰ـ ﺷﺮح ﻗﯿﺼﺮی ص .۴۱
۱۱ـ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﻬﺮس ردﯾﻒ ﺑﯿﺖ .۲۳۵

۱۲ـ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻮﻧﻪ ﻓﯿﺾ ص  ۱۲۴ﺑﻨﻘﻞ از ﻋﻠﯽ ﷷ.
۱۳ـ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻮﻧﻪ ﻓﯿﻀﺺ  ۱۲۱از ﻗﻮل اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ.

۱۴ـ ﺷﻌﺮ از ادﯾﺐ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ص .۲۶۱

۱۵ـ ﮐﺘﺎب ﺳﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﺗﺎﺑﻨﺎک وﮐﺘﺎب ده ﺳﺨﲊاﻧﯽ از ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه.
۱۶ـ ﻟﻤﻌﺎت ص .۲۷

۱۷ـ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ ص .۵۸
۱۸ـ ﺷﺮح ﮔﻠﺸﻦ راز.

۱۹ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص .۹۸

١٠١

ﻓﺼﻞ ۹
» «۱ﺳﺮّ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻤﺎم روی ﺑﻪ ﮐﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﺮع ازل اﺳﺖ ،اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ

ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺑﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.اﯾﻨﺠﺎ روی ﺑﺪﯾﺪه ﺣﺪﺛﺎن ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ آﺷﯿﺎن از ﺟﻼﻟﺖ ازل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺎه ﮔﺎه وا

ازل ﭘـﺮّد و در ﻧﻘﺎب ﭘﺮده ﺣﻼل و ﺗﻌﺰّز ﺧﻮد ﺷﻮد .و ﻫﺮﮔﺰ روی ﺟﻤﺎل ﺑﮑﻤﺎل ﺑﻪ دﯾﺪه ﻋﻠﻢ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ و
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.

» «۲ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺮّ ،اﮔﺮ وﻗﺘﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﻣﺎﻧﺖ وی را ﺑﯿﻨﺪ آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻋﻼﯾﻖ و ﻋﻮاﯾﻖ اﯾﻨﺠﺎﺋﯽ وارﻫﺪ

و از ﭘﻨﺪارِ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺪﺳﮥ و ﻫﻢ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ﺧﯿﺎل و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺣﻮاس ﺑﺎز رﻫﺪ.
ﻏﺰل
ﺑﯿﺎر آﻧﮑﻪ دل دوﺳﺘﺎن ﺑﻬﻢ ﮐﺸﺪا

ﻧﻬﻨﮓ وار ﻏﻤﺎن از دﻟﻢ ﺑﺪم ﮐﺸﺪا

ﭼﻮ ﺗﯿﻎ ﺑﺎده ﺑﺮ آﻫﻨﺠﻢ از ﻧﯿﺎم ﻗﺪح

زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺳﺘﻢ ﮐﺸﺪا

ﺑﯿﺎر ﭘﻮر ﻣﻐﺎن را ﺑﺪه ﺑﻪ ﭘﲑ ﻣﻐﺎن

ﮐﻪ روﺳﺘﻢ را ﻫﻢ رﺧﺶ و روﺳﺘﻢ ﮐﺸﺪا

ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﺮ دو آﻧﺠﺎﺋﯽاﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﺠﺎﺋﯽ.
ﻣﱳ:
» -۱ﺳﺮّ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻤﺎم روی ﺑﻪ ﮐﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﺮع ازل اﺳﺖ ،اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺑﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.اﯾﻨﺠﺎ روی ﺑﺪﯾﺪه ﺣﺪﺛﺎن ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ آﺷﯿﺎن از ﺟﻼﻟﺖ ازل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺎه ﮔﺎه وا

ازل ﭘـﺮّد و در ﻧﻘﺎب ﭘﺮده ﺣﻼل و ﺗﻌﺰّز ﺧﻮد ﺷﻮد .و ﻫﺮﮔﺰ روی ﺟﻤﺎل ﺑﮑﻤﺎل ﺑﻪ دﯾﺪه ﻋﻠﻢ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ و
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ«.
ﺷﺮح :و اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ روی ﻧﻨﻤﻮده و ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺎز و اﻋﺮاض و ﻓﺎﻋﻞ ﺗﺠﺴﻢ در

ﻋﺎﺷﻖ ﯾﺎ ﻣﻌﺸﻮق ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ از اﯾﲊوﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻟﻄﯿﻔﻪای اﺳﺖ ازﱃ و اﺑﺪی وﱃ اﻧﺴﺎن ازﱃ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻣﺮغ

ازل ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ روح ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺴﺎر ﻻﻧﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺧﻮد را در اﺑﺪﯾّﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﺻﻞ

ازﻟﯿّﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .و ﺗﺠ ّﺪد و ﺗﺠﻠﯿّﺎت و ﺗﻈﺎﻫﺮات او ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ او ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻘﯿﻢ ،و ﭼﻮن ﺣﺎدث

روی »ﺗﺎب« ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻟﺬا »ﻋﺸﻖ« از ﺑﺎب رﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﺣﺎدث

روی ﺑﻪ ﺣﺎدث ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﺎن اﻟﻠّﻪ و ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺷﯽٔ« ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ او
ﻧﺒﻮد .او ازﱃ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﺟﺎﯾﮕﺎه ازﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا او از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﲑون اﺳﺖ ﮔﻬﮕﺎه ﺑﺴﻮی ازل

واﭘﺲ ﭘﺮد و ﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﻤﻦ اﻟﻤﻠﮏ اﻟﯿﻮم ﻟﻠّﻪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر« »اﻟﻤﻮﻣﻦ آﯾﻪ  «۱۶اﻣﺮوز ﻣﻠﮏ و ﻗﺪرت از آن
ﮐﯿﺴﺖ؟ از آن ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎی ﭼﲑه دﺳﺖ اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه در راه ﺟﻼل ﻋﺰت ﺧﻮﯾﺶ از دﯾﺪهﻫﺎ ﻣﺨﻔﯽ و از ﮔﻤﺎﻧﻬﺎ

دورﮔﺮدد .ﻧﺎﮔﻮری در ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻮﯾﺪ » :«۱ﺟﱪﺋﯿﻞ را ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻮد ﺑﺮو و ﺳﻼم ﺑﺮ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ و اﻫﻞ دوزخ

ﺑﺮﺳﺎن ﺟﱪﺋﯿﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻪ دوزخ و ﻧﻪ ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن و ﻧﻪ دوزﺧﯿﺎن .ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﯾﺎ رب ﺗﻮ
ﻣﯽداﻧﯽ ﺑﻬﺸﺖ و ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن و دوزخ و دوزﺧﯿﺎن ﻧﻪ آﻣﺪﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻮد از ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﭘﺲ
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»وا ازل ﭘﺮد« ﯾﻌﻨﯽ »ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠّﻪ و ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﮐﻌﻪ ﺷﯽٔ و ﯾﮑﻮن و ﻻ ﯾﮑﻮن ﻣﻌﻪ ﺷﯽٔ« » «۲ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺰّه اﺳﺖ ﺧﺪا
او ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ او ﻧﺒﻮد و او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ او ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ او ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻠﻢ ﻗﺮار ﻧﺪاده و ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﺣﺎدث ،ﻗﺪﯾﻢ را »ﮐﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﻘﻪ«
در ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﻠﻮهای ﺑﺮ ﻃﻮر ﻧﻤﻮد از ﻫﻢ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪ و ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽﷷ ﺑﯿﻬﻮش اﻓﺘﺎد اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﻠﻮه

ﺣﺴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻨﺪک ﻣﯽﺷﺪ» .و اذا زﻟﺰﻟﺖ اﻻرض زﻟﺰاﻟﻬﺎ« » «۳در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ و ﮐﺒﲑ
زﻟﺰﻟﻪای اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﮑﻨﻮﻧﮥ ﺧﻮد را ﻇﻬﻮر دﻫﺪ و ﺟﻨﺎن ﺑﺴﺎط ﻫﺴﺘﯽ را درﻫﻢ ﻣﯽﻧﻮردد ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﭼﻮن ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه وﮐﻮﻫﻬﺎ ﭼﻮن ﭘﺸﻢ زده ﺷﻮﻧﺪ » .«۴و آﺳﻤﺎن ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ و زﻣﲔ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد و ﺑﲑون آﯾﺪ
آﻧﭽﻪ در اوﺳﺖ ».«۵

و از اﯾﲊو ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای دروﯾﺶ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ از آﺷﯿﺎﻧﻪ ازل ﭘﺮد ﺟﺰ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ اﺑﺪ ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ او را ﺑﭽﺸﻢ

ﻋﻤﲐ »ﮐﻮر و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ« ﮔﺮﻓﺘﮥ ﺣﺪوث ﻧﺘﻮان دﯾﺪ .ﭘﲑ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯽ »اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ« ﻋﺸﻖ ﻫﻤﺎن ﻫﻮای ﻗﺪم اﺳﺖ اﮔﺮ
ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﻓﮑﻨﺪ او را از ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻌﺎﻟﻢ وﺟﻮب رﺳﺎﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻋﺸﻖ در ﺗﻮ آوﯾﺰد داﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن از ﺷﺎخ ازل در ﭘﺮواز آﯾﺪ از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﮔﺎه ﮔﺎه دور اﻓﺘﺪ ﭼﻮن در ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ

ﯾﺎﺑﺪ از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯽﻧﺸﺎن ﮐﻪ» :ﺧﻠﻖ اﻟﻠّﻪ آدم ﻋﻠﯽ ﺻﻮرﺗﻪ« ﻋﺒﺎرت از آن ﻧﺸﺎن اﺳﺖ از ﻏﻠﺒﻪ ﺣﺎل در ﺗﻮ آوﯾﺰد و
ﭼﻮن ﻧﺴﯿﻢ ﺻﺒﺎ ،اﻓﻀﺎل ﻣﻌﺸﻮق از ﻣﻬﺐ ﻟﻄﻒ در وزﯾﺪن آﯾﺪ ﭘﺮده ﺟﻤﺎل ﺑﺮﮔﲑد ،ﻋﺸﻖ آﺗﺶ در ﺗﻮ زﻧﺪ و ﻗﺼﺪ

دﮔﺮ اول ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮑﺸﻒ ﺟﻼل ﻣﺘﻤﺘﻊ ﮔﺮدد »ذﻟﮏ ﺳﺮّ« ».«۶
ﻣﱳ:

» «۲ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺮّ ،اﮔﺮ وﻗﺘﯽ ﻧﻘﻄﻪ اﻣﺎﻧﺖ وی را ﺑﯿﻨﺪ آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻋﻼﯾﻖ و ﻋﻮاﯾﻖ اﯾﻨﺠﺎﺋﯽ وارﻫﺪ
و از ﭘﻨﺪارِ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺪﺳﮥ و ﻫﻢ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ﺧﯿﺎل و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺣﻮاس ﺑﺎز رﻫﺪ.

ﺷﺮح :ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻦ ﺳﺮّ و اﺑﺪی آ ﮔﺎه ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻋﺸﻖ از روز اﻟﺴﺖ در درّه وﺟﻮدش ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﭼﻨﺎن از
ﻣﺎ ﺳﻮی اﻟﻠّﻪ »و ﻣﺎ ﺳﻮی اﻟﻌﺸﻖ« ﺑﺮﭙﻫﯿﺰد ﮐﻪ ﮐﻠﯿّﻪ ﻋﻼﺋﻖ و ﻋﻮارض و ﻣﻮاﻧﻊ را از ﻫﻢ ﺑﮕﺴﻠﺪ و از ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻠّﻘﺎت و

ﻣﻮاﻧﻊ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ آزادﮔﺮدد ،واﻧﮕﺎه از ﭘﻨﺪار ﻋﻞ و ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻫﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ و آﻧﭽﻪ از ﺧﯿﺎﻻت ﮐﻪ ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻓﻠﺴﻔﻪ
او ﺷﺪهاﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺣﻮاسّ ﻇﺎﻫﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮﮐﻨﺪ و ﺟﺰ ﺧﺪا »ﻋﺸﻖ« ﺑﻬﯿﭻ ﭼﯿﺰ دل ﻧﺒﻨﺪد و
ﺑﺪان ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻘﻮل ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﺋﯽ:

ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﻠﺒﯿﺲ اﺑﻠﯿﺲ ﺷﻘﯽ

ﻋﻠﻢ ﻧﺒﻮد ﻏﲑ ﻋﻠﻢ ﻋﺎﺷﻘﯽ

اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮاس ﮐﻼً ﻣﺮدود ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻣﺎده و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ وﱃ ﺗﻨﻬﺎ
در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و او را ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺮدات و ﻻﻫﻮت و ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ راﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ رود
ﺷﻬﺎب ﺛﺎﻗﺐ ﻏﲑت ﺑﺴﻮزاﻧﺪش و ﯾﺎ رﺟﻢ ﺷﻮد.
ﻣﱳ:

ﺑﯿﺎر آﻧﮑﻪ دل دوﺳﺘﺎن ﺑﻬﻢ ﮐﺸﺪا

ﻧﻬﻨﮓ وار ﻏﻤﺎن از دﻟﻢ ﺑﺪم ﮐﺸﺪا

ﭼﻮ ﺗﯿﻎ ﺑﺎده ﺑﺮ آﻫﻨﺠﻢ از ﻧﯿﺎم ﻗﺪح

زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺳﺘﻢ ﮐﺸﺪا

ﺑﯿﺎر ﭘﻮر ﻣﻐﺎن را ﺑﺪه ﺑﻪ ﭘﲑ ﻣﻐﺎن

ﮐﻪ روﺳﺘﻢ را ﻫﻢ رﺧﺶ و روﺳﺘﻢ ﮐﺸﺪا

ﺗﻮﺿﯿﺢ :دو ﺑﯿﺖ اول در دﯾﻮان اﻣﲑ ﻣﻌﺰّی ﺑﺎ ﺗﻐﯿﲑاﺗﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﭘﻮرﺟﻮادی ذﮐﺮﮐﺮده » .«۷ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺷﻌﺮ از اﻣﲑ ﻣﻌﺰّی اﺳﺖ و ﺑﯿﺖ اول اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮده:
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ﺑﺴﺮ ﮐﺶ آﻧﭽﻪ ﺑﻼ و اﻟﻢ ﺑﺴﺮ ﮐﺸﺪا

ﺑﯿﺎر آﻧﭽﻪ دل ﻣﺎ ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺸﺪا

و ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻫﻢ آن را ﺗﻐﯿﲑ داده و ﭘﺲ از او ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻢ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻐﯿﲑ راﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﺎن
ﺑﯿﺖ اول را ﻋﯿﻨﺎً در ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮد و ﭘﻨﺠﻢ » «۸ذﮐﺮﮐﺮده و در ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮد و ﺷﺸﻢ  ۴ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻗﺼﯿﺪه اﻣﲑ ﻣﻌﺰّی را
درﺑﺎره ﻣﺮدان ﻋﺸﻖ ﮐﻪ درﯾﺎﻫﺎ ﺷﺮاب ﻋﺸﻖ ﻧﻮش ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎز زﯾﺎدت ﻃﻠﺒﻨﺪ آورده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻏﺮ درﯾﺎ ﻫﺰار ﺑﺎده ﮐﺸﻢ

ﻫﻨﻮز ﻫﻤّﺖ ﻣﻦ ﺑﺎده دﮔﺮ ﮐﺸﺪا

ﻏﻼم ﺳﺎﻗﯽ ﺧﻮﯾﺸﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﺪاد ﭘﮕﺎه

ﻣﺮا زﻣﺸﺮق ﺧﻢ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﮐﺸﺪا

ﺧﻮش اﺳﺖ ﻣﺴﺘﯽ و از روزﮔﺎر ﺑﯽﺧﱪی

ﮐﻪ ﭼﺮخ ﻏﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮد ﺑﯽﺧﱪ ﮐﺸﺪا

ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﮔﺮدم و ﺳﺎﻗﯽ ﻣﺮاﺑﻪ در ﮐﺸﺪا

در ﻧﺸﺎط ﻣﻦ آﻧﮑﻪ ﮔﺸﺎدهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻌﻼوه ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﺑﯿﺖ ﺳﻮم را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﲑاﺗﯽ در ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺘﻢ آورده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﮐﻪ رﺳﺘﻢ راﻫﻢ رﺧﺶ رﺳﺘﻢ ﮐﺸﺪا

ﺑﯿﺎر ﭘﲑ ﻣﻐﺎن و ﺑﺪه ﺑﻪ ﭘﻮر ﻣﻐﺎن

و اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎً اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ زﯾﺮا ﭘﻮر ﻣﻐﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﭘﲑ ﻣﻐﺎن داد .و رﺳﺘﻢ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ روﺳﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ وزن ﺑﻬﻢ ﻧﺨﻮرد و در ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار »ج  ۱۰ص  «۵۳۷ﻣﺼﺮاع اول ﭼﻨﲔ آﻣﺪه» :ﺑﯿﺎر ﭘﻮر ﻣﻐﺎﻧﻪ ﺑﺪه ﺑﻪ ﭘﲑ

ﻣﻐﺎن« .اﻣﺎ ﻣﺼﺮاع دوم را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ذﮐﺮﮐﺮده ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﺮح ﺷﻄﺤﯿﺎت » «۱۱و ﻣﺮﺻﺎد اﻟﻌﺒﺎد
ﻧﯿﺰ آﻣﺪه و ﺑﺼﻮرت ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺄﺧﺬ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه.

ﺷﺮح :آن ﺑﺎدهای را ﺑﯿﺎور ﮐﻪ دل دوﺳﺘﺎن را ﺑﺨﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و ﻋﺎﺷﻖ را ﻣﺴﺖ و ﺑﯽﺧﱪ و ﻣﺠﺬوب ﺟﺬﺑﻪ ﺣﺴﻦ
ﻧﻤﻮده ﺑﺮﭙوازش آورد و ﯾﮏ ﻗﻄﺮه و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و ﺻﺮاﺣﯽ و ﺧﻢ ﻫﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ درﯾﺎی ﺷﺮاب ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ

ﻧﻬﻨﮓوار در اﯾﻦ درﯾﺎ ﻏﻮﻃﻪ زﻧﻢ و ﺑﺎ آن ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪن دردرﯾﺎی ﺑﯿﮑﺮان ﺷﺮاب ﻋﺸﻖ ﻏﻢ ﻫﺴﺘﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ.

و ﭼﻮن ﺑﺎده ﻋﺸﻖ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺸﲑ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ از ﻏﻼق ﻗﺪح ﺑﲑون ﮐﺸﻢ ،ﭼﻨﺎن داد ﻣﺮدی و ﻣﺮداﻧﮕﯽ و ﯾﮑّﻪ
ﺗﺎزی در ﻣﯿﺪان ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻢ دادﮐﻪ زﻣﺎﻧﻪ در ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﭙ ﺑﮑﺸﺪ »در اﯾﻨﺼﻮرت ﺳﺘﻢ ﮐﺸﺪا ﺑﻨﻈﺮ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ و ﺳﺮﭙﮐﺸﺪا درﺳﺖ اﺳﺖ وﱃ ﺟﻬﺖ ﺻﺤّﺖ ﻗﺎﻓﯿﻪ آورده ﺷﺪه« وﱃ اﮔﺮ ﺳﺘﻢ ﮐﺸﺪا را درﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ روزﮔﺎر در ﺑﺮاﺑﺮم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه و ﻣﻐﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و اﮐﻨﻮن ﭘﻮر ﻣﻐﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮاب » «۱۳را ﺑﺪﺳﺖ ﭘﲑ
ﻣﻐﺎن ﯾﺎ ﭘﲑ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﺪه زﯾﺮا رﺳﺘﻢ را رﺧﺶ رﺳﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﺸﺪ .ﯾﻌﻨﯽ آن ﺷﺮاب ﻃﻬﻮر ﻋﺸﻖ را ﺟﺰ ﮐﺎﻣﻼن

ﻃﺮﯾﻘﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﻘﺎم ﭘﲑی ﻗﻄﺒﯿﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﲑ ﻣﻐﺎن درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺗﺠﻠﯿﺎت و وارداﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺳﺎزﻧﺪه آن اﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻀﻮر ﺧﻮدش ﮐﻦ و ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﻧﻤﺎ

درﺑﺎره اﺻﻄﻼح ﭘﲑ ﻣﻐﺎن و ﭘﻮر ﻣﻐﺎن و رﺧﺶ و رﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﲍ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮف اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮه ﻇﺎﻫﺮﮐﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻈﺮوف ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ در ﻇﺮف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﻪ ﻧﻮع
ﻧﻤﻮد و ﻇﻬﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺷﯿﻮه ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮف ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﻧﻮ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻮف ﭘﻮﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل در آن ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮردﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮف ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻋﺎﺑﺪاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً

ﺑﯿﺎن ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻮه ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮف ﻫﻨﺪی و ﺑﻮداﺋﯽ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﺖ و ﺗﺮک ﺗﻌﻠّﻘﺎت و ﺣﺎﻻت اﻧﻔﻌﺎﱃ و ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺑﺎ

ﻧﻔﺲ و روش ﭘﺎﺳﯿﻮ »ﻣﻨﻔﯽ و اﻧﻔﻌﺎﱃ در درک ﺣﻘﺎﯾﻖ« ﺑﯿﺸﱰ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻮم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی
ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ روش اﮐﺘﯿﻮ »ﻓﻌّﺎل« و ﻣﺘﺤّﺮک و ذوق و ﻋﺸﻖ و ﻧﻮر و ﺻﻔﺎ در آن ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﺑﺎل ﻋﺸﻖ و ﺳﮑﺮ و ﺟﺬب و ﺧﺪﻣﺖ و ﻓﺘﻮت و
روش ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺮاﻗﺎت و ﺷﻬﻮدات ﺑﺎﻃﻦ و ﻃ ّ

١٠٤

ﺟﻮاﻧﻤﺮدی و اﺧﺬ ﺣﻘﺎﯾﻖ از ﺑﺎﻃﻦ ﭘﲑ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﲑ ﻣﻐﺎن در آﺗﺸﮑﺪه ،آﺗﺶ ﻣﯽاﻓﺮوزد ﭘﲑ
ﻃﺮﯾﻘﺖ در آﺗﺸﮑﺪه دل آﺗﺶ اﻓﺮوزد زﯾﺮا:

ﮐﻪ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﲑد ﻫﻤﯿﺸﻪ دردل ﻣﺎﺳﺖ

از آن ﺑﺪﯾﺮ ﻣﻐﺎﻧﻢ ﻋﺰﯾﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ

در ﺑﲔ ﺻﻮﻓﯿﺎن ،راﺑﻌﻪ ،ﺷﺒﻠﯽ ،ﺣﻼج ،ﯾﻮﺳﻒﺑﻦ ﺣﺴﲔ رازی ،ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪاﺑﻮاﻟﺨﲑ ،روزﺑﻬﺎن ﺑﻘﻠﯽ ،ﺷﯿﺦ
اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ ،ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﺣﺎﻓﻆ ،ﻋﺮاﻗﯽ ،اوﺣﺪی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﻨﺎﺋﯽ ،ﻋﻄﺎر ،ﻣﻮﻟﻮی ،و ﻣﻼﻣﺘﯿﺎن و ا ﻫﻞ

ﻓﺘﻮّت و ﻋﯿّﺎران و ﻗﻠﻨﺪران و اﻫﻞ ﺣﻖ و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺣﻼﺟﯿّﻪ و ﻧﻮرﯾّﻪ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ،ﺑﯿﺸﱰ ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ،
اﺻﻄﻼﺣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻠّﯽ و ذوﻗﯽ آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺮان و ﻣﻠﯿّﺖ اﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ :ﭘﲑ
ﻣﻐﺎن ،ﭘﲑ ﻣﯽﻓﺮوش ،ﭘﲑ ﺧﺮاﺑﺎت ،آﺗﺶ ،آﺗﺸﮕﺎه ،ﻣﻎ ،ﻣﻎ ﺑﭽﻪ ،ﭼﺎم ﺟﻢ ،ﺟﻤﺸﯿﺪ ،رﺳﺘﻢ ،رﺧﺶ ،ﮐﯿﺨﺴﺮو ،آﺋﯿﻨﻪ

ﺳﮑﻨﺪر ،وﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ .و ﺷﺮاب ﻫﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاب ﻣﻘﺪّس زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ذوق و ﺣﺎل و اﺛﺮی ﮐﻪ در دل ﺳﺎﻟﮏ دارد ﺑﻪ ﺑﺎده ،ﺷﺮاب ،ﻣﯽ ،ﺧﻤﺮ و ﻏﲑه ﺗﺴﻤﯿﻪ و ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﲑ ﻣﻐﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺮاب وﺧﺮﻗﻪ ﻧﻪ آﯾﲔ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ

ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﭘﲑ ﻣﻐﺎن ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاب و ﺧﺮﻗﻪ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺻﻮﻓﯿﺎن را دﯾﻮاﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی
ﻣﺮﺷﺪ و ﻣﺮاد ،وﱃ ،ﺷﯿﺦ ،ﻏﻮث ،ﻗﻄﺐ ،دﻟﯿﻞ راه ،ﺧﻀﺮ راه ،ﻫﺎدی ،ﻣﻘﺘﺪا ،ﭘﲑ ﻣﯿﮑﺪه و ﭘﲑ ﻣﯽﻓﺮوش ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه

و ﻗﺪح ﺑﺎده ﺑﺪﺳﺖ دارد و ﻫﺮﮐﺲ را در ﺧﻮر ﻟﯿﺎﻗﺘﺶ ﻣﯽ ﭼﺸﺎﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﲔ ﺑﺮﮐﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
اﻧﺪر آن آﯾﻨﻪ ﺻﺪﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻠﯽ ،او ﻧﻮر ﻗﺪم اﺳﺖ وواﺳﻄﻪ ﻓﯿﺾ ،اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﻣﻈﻬﺮ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا ،او ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:

»اﻟﺸﯿﺦ ﻓﯽ ﻗﻮﻣﻪ ﮐﺎﻟﻨﺒﯽ ﻓﯽ اﻣﺘﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺦ در ﺑﲔ ﻣﺮدﻣﺶ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﱪ در ﺑﲔ اﻣﺖ اﺳﺖ .و ﺑﻘﻮل اﺑﻮﻋﻠﯽ
ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ» :وﱃ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮد از ﺣﺎل ﺧﻮد و ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﺑﻤﺸﺎﻫﺪه ،ر او را ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ از ﺧﻮد ﺧﱪ دﻫﺪ

و ﺑﺎ ﻏﲑ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎراﻣﺪ «.و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ» :اﻻ او اوﻟﯿﺎء اﻟﻠّﻪ ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ و ﻻ ﻫﻢ ﯾﺤﺰﻧﻮن«

»ﯾﻮﻧﺲ آﯾﻪ  «۶۲ﯾﻌﻨﯽ :آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﺎء ﺧﺪا ﺗﺮس و اﻧﺪوﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ .و آﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در

ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ آﻣﺪه» :ﻣﻦ آذی اوﻟﯿﺎﺋﯽ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺤﻞ ﻣﺤﺎرﺑﺘﯽ« ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﻪ وﱃ ﻣﺮا آزار ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻦ
ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ».«۱۴

وﮐﻼً ﻫﻤﮥ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﺮﺑﯿﺖ از دﺳﺖ ﭘﲑ ﻫﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﻋﺒﺚ و ﺑﯿﻬﻮده وﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه و ﺳﻌﯽﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه

اﺳﺖ ،ﻫﺠﻮﯾﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﻣﺸﺎﯾﺦ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻃﺒﯿﺒﺎن دﻟﻬﺎﯾﻨﺪ« ﺟﻼل اﻟﺪّﯾﻦ ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻫﺴﺖ ﺑﺲ ﭘﺮآﻓﺖ و ﺧﻮف و ﺧﻄﺮ

ﭘﲑ را ﺑﮕﺰﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯽﭘﲑ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ

او ز ﻏﻮﻻن ﮔﻤﺮه و در ﭼﺎه ﺷﺪ

ﻫﺮ ﮐﻪ او ﺑﯽ ﻣﺮﺷﺪی در راه ﺷﺪ

ﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺎﯾﻪ او ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﻮل

ﺑﺲ ﺗﺮا ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ دارد ﺑﺎﻧﮏ ﻏﻮل

ﻞ ﭘﲑ
ﻫﯿﭻ ﻧﮑﺸﺪ ﻧﻔﺲ را ﺟﺰ ﻇ ّ

داﻣﻦ آن ﻧﻔﺲ ﮐﺶ را ﺳﺨﺖ ﮔﲑ

ﭘﯿـﺮ

ﺑﺎﺷﺪ

ﻧﺮدﺑﺎن

ﺗﲑ ﭘﺮّان از ﮐﻪ ﮔﺮدد از ﮐﻤﺎن

آﺳﻤﺎن

و ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻇﻠﻤﺎت اﺳﺖ ﺑﱰس از ﺧﻄﺮ ﮔﻤﺮاﻫﯽ

ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﯽﻫﻤﺮﻫﯽ ﺧﻀﺮ ﻣﮑﻦ

ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎره ﻣﺮﯾﺪ و ﻣﺮاد ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻫﻞ
ﺗﺼﻮف ﻟﻔﻆ ﻣﺮﯾﺪ و ﻣﺮاد را ﺑﺮ دو ﻣﻌﻨﯽ اﻃﻼق ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻘﺘﺪی و ﻣﻘﺘﺪا و دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﺐ و
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ﻣﺤﺒﻮب .اﻣﺎ ﻣﺮﯾﺪ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻣﻘﺘﺪی آﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﺼﲑﺗﺶ را ﺑﻨﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﯿﻨﺎ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮاد ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻣﻘﺘﺪا آﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﻗﻮت وﻻﯾﺖ او در ﺗﺼﺮف ﺑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺎﻗﺼﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ » .«۱۶ﺑﻌﻼوه در ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻌﺮّف ،ﮐﺸﻒ

اﻟﻤﺤﺠﻮب ،رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ،اﺳﺮار اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف ،ﺑﺤﺚ ﺧﺎﺻﯽ دراﯾﻦ ﺑﺎره اراﺋﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در

اﺳﺮار اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ درﺑﺎره ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺮﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺷﯿﺦ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﲑ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺪام اﺳﺖ و ﻣﺮﯾﺪ ﻣﺼﺪق
ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﺤﻘﻖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ده ﺧﺼﻠﺖ در وی ﺑﺎز ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﲑی درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ:

ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻣﺮاد دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺖ ،دوم راه ﺳﺮﭙده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ راه ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد .ﺳﯿﻢ ﻣﻬﺬب وﻣﺆدب ﮔﺸﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺆدب ﺑﻮد .ﭼﻬﺎرم ﺑﯽﺧﻄﺮ ﺳﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎل ﻓﺪای ﻣﺮﯾﺪ آزاد ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮد .ﭘﻨﺠﻢ از ﻣﺎل ﻣﺮﯾﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
در ﮐﺎر ﺧﻮدش ﺑﮑﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺖ .ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﺑﺸﺎرت ﭘﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪ داد ﺑﻌﺒﺎرت ﻧﺪﻫﺪ .ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ رﻓﻖ ﺗﺄدﯾﺐ ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮد ﺑﻪ
ﻋﻨﻒ و ﺧﺸﻢ ﻧﮑﻨﺪ .ﻫﺸﺘﻢ آﻧﭽﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺠﺎی آورده ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻬﻢ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ز آﻧﺶ ﺑﺎز دارد ﻧﺨﺴﺖ او

ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .دﻫﻢ ﻣﺮﯾﺪ را ﮐﻪ ﺑﺨﺪای ﻓﺮا ﭘﺬﯾﺮد ﺑﺨﻠﻘﺶ رد ﻧﮑﻨﺪ .ﭼﻮن ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﲑ ﺑﺪﯾﻦ اﺧﻼق آراﺳﺘﻪ
ﺑﻮد ﻣﺮﯾﺪ ﺟﺰ ﻣﺼﺪق راﻫﺮو ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﺮﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ آن ﺻﻔﺖ ﭘﲑ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد».«۱۷
ﻣﱳ:

»ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﺮ دو آﻧﺠﺎﺋﯽاﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﺠﺎﺋﯽ«
ﺷﺮح :روح ﺣﺎﻣﻞ اﻣﺎﻧﺖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﺧﻮد و ﻋﺸﻖ ﻫﺮ دو از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮﺗﻨﺪ ﻧﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻊ وﻧﺴﺒﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﺼﻮرت
ﻣﺠﺎز ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﺴﺒﯽ وﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ اﺻﻠﯽ ،ﭘﺲ اﺣﺎﻃﺖ ادراک ﻋﲔ اﺻﻞ ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﺣﺎدث اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد زﯾﺮا

ﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ »درک ﺟﺰﺋﯽ ﻋﺸﻖ« ادراک ﺟﺰﺋﯽ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ادراک ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻨﺪ و
آن »ﻋﺸﻖ« از ﻋﲔ ﮐ ّ
اﯾﻨﺠﺎﺋﻲ ،ﻧﺘﻮان ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ را درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻠﻠﮑﻪ ﺧﻮد روح ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﻋﺸﻖ را ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ اﺳﺖ در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
و ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ در ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ.
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ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۹
۱ـ ﺷﺮح ﻧﺎﮔﻮری ﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﺧﻄﯽ دﮐﱰ ﻣﺠﺎﻫﺪ ص .۹

۲ـ ﻣﺄﺧﺬ ﺣﺪﯾﺚ را آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺼﻮرت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎ ﺿﻤﺎﺋﻢ و
اﺿﺎﻓﺎت در ﺑﺴﯿﺎری ازﮐﺘﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻋﺠﻠﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻒ اﻟﺨﻔﺎذﯾﻞ» :ﮐﺎن اﻟﻠّﻪ و ﻻ ﺷﯽٔ ﻣﻌﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :رواه اﺑﻦ

ﺟﻨﺎن و اﻟﺤﺎﮐﻢ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﻋﻦ ﺑﺮﯾﺪه ﻓﯽ رواﯾﻪ ...وﻻﯾﺘﯽ ﻏﲑه و ﻓﯽ رواﯾﻪ ...وﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺷﯽٔ ﻗﺒﻠﻪ »«۱۳۰-۲
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﮑﺎه اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ ﺑﻨﻘﻞ از »ﺑﺨﺎری« اﯾﻦ رواﯾﺖ را در ﺑﺎب »ﺑﺪء اﻟﺨﻠﻖ« ﭼﻨﲔ آورده اﺳﺖ» :ﮐﺎن
اﻟﻠّﻪ و ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺷﯽٔ ﻗﺒﻠﻪ وﮐﺎن ﻋﺮﺷﻪ اﱃ اﻟﻤﺎء ﺛﻢ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض وﮐﺘﺐ ﻓﯽ اﻟﺬﮐﺮﮐﻞ ﺷﯽٔ« »ج  ۲ص

 ۱۱ردﯾﻒ  ۵۶۶۸ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﺠﺎﻫﺪ ص .«۹
۳ـ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺳﻮره زﻟﺰال.

۴ـ ﺳﻮره ﻗﺎرﻋﻪ آﯾﻪ  ۱ﺗﺎ .۵

۵ـ ﺳﻮره اﻧﺸﻘﺎق آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ .۴
۶ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۳۰
۷ـ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺳﻮاﻧﺢ ص  – ۹۵دﯾﻮان اﻣﲑ ﻣﻌﺰّی ﺑﺴﻌﯽ اﻗﺒﺎل ص .۷۷۲
۸ـ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﺑﺴﻌﯽ ﻋﻔﯿﻒ ﻋﺴﲑان ج  ۲ص .۳۲۱

۹ـ ﻫﻤﺎن ﻣﺂﺧﺬ ص .۳۴۱
۱۰ـ ﻫﻤﺎن ﻣﺂﺧﺬ ص .۲۱۶

۱۱ـ ﺷﺮح ﺷﻄﺤﯿﺎت ص .۳۸۴
۱۲ـ ﻣﺮﺻﺎد اﻟﻌﺒﺎد ص .۶۳۱
۱۳ـ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﲔ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺷﺮاﺑﯽ ﮐﻪ زردﺷﺘﯿﺎن درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻣﺪه.
۱۴ـ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ.

۱۵ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب – اﻟﮑﻼم ﻓﯽ اﺛﺒﺎت اﻟﻮﻻﯾﻪ.

۱۶ـ ﺑﺮای ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑﻪ ص  ۱۰۷ﺗﺎ  ۱۱۴ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
۱۷ـ اﺳﺮار اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ص .۳۳۰ – ۳۲۹
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ﻓﺼﻞ ۱۰
او ﻣﺮغ ﺧﻮد اﺳﺖ و آﺷﯿﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ ،ذات ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺻﻔﺎت ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﭘﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﺎل ﺧﻮد
اﺳﺖ ،ﻫﻮای ﺧﻮد اﺳﺖ و ﭘﺮواز ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺻﯿﺎد ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺷﮑﺎر ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﻗﺒﻠﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ و

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﻃﺎﻟﺐ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد اﺳﺖ و آﺧﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ و رﻋﯿّﺖ
ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺻﻤﺼﺎم ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻧﯿﺎم ﺧﻮد اﺳﺖ .او ﻫﻢ ﺑﺎغ اﺳﺖ و ﻫﻢ درﺧﺖ ،ﻫﻢ ﺷﺎخ اﺳﺖ و ﻫﻢ
ﺛﻤﺮه ،ﻫﻢ آﺷﯿﺎن اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺮغ.

ﺑﯿﺖ

ﻣﺎ در ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﻏﻤﮕﺴﺎر ﺧﻮﯾﺸﯿﻢ

ﺷﻮرﯾﺪه و ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺸﯿﻢ

ﺳﻮدا زدﮔﺎن روزﮔﺎر ﺧﻮﯾﺸﯿﻢ

ﺻﯿّﺎداﻧﯿﻢ و ﻫﻢ آﺷﮑﺎر ﺧﻮﯾﺸﯿﻢ

ﺷﺮح :ﻧﺎﮔﻮری در ﺷﺮح آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﺎ اﺿﺎﻓﺖ و ﺑﺪون اﺿﺎﻓﺖ ﺑﻬﺮ دو ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻌﻨﯽ راﺳﺖ
آﯾﺪ« »ﻣﺮغِ ﺧﻮد آﺷﯿﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﺮغ ﺧﻮد و آﺷﯿﺎنْ ﺧﻮد«.

اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﻓﺼﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺜﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﻠﮑﻪ از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﯽﻧﻈﲑ ادب ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ و ﺷﺮح آن واﺿﺢ ،ﺷﯿﺦ
در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﯿﻨﯿّﺖ و ﻣﻄﻠﻘﯿّﺖ و ﺻﺮﻓﯿّﺖ ﻋﺸﻖ »وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ ،ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ« را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺻﻔﺎﺗﺶ را ﻋﲔ ذات و

ﻓﻌﻠﺶ را ﻋﲔ و ﺑﺎﻃﻦ و آﺷﮑﺎر و ﻣﺨﻔﯽ و ازﱃ واﺑﺪی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده و اﺗﺤﺎد ﻃﺎﻟﺐ و ﻣﻄﻠﻮب و ﻋﺎﻗﻞ و ﻣﻌﻘﻮل و

ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﻧﻐﺰی ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺗﺤﺎد را دوﺋﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﻨﻮﯾّﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ دو ﮔﺎﻧﮕﯽ را
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در دو ﺷﮑﻞ و دو ﻣﻈﻬﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﻤﻮده زﯾﺮا ﺑﺸﺮ در درک ﺣﻘﺎﯾﻖ از آن ﺳﺮّ ﺷﻬﻮدی ﺑﻪ ﺳﺮّ ﻏﯿﺒﯽ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد
و ﺷﻬﻮد ﺟﺰ ﻇﻬﻮر ﻏﯿﺐ در ﺗﺸﮑﻞ و ﻫﻤﯽ ﯾﺎ ﺧﯿﺎﱃ ﯾﺎ اﺷﺮاﻗﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﻃﺎﻟﺐ و ﻣﻄﻠﻮب و ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق و

ﺻﯿﺎد و ﺷﮑﺎر و اول و آﺧﺮ و ...ﻫﻤﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﺟﺰ ﺣﺎﻻت ادراﮐﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﯾﻨﻬﺎ
اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ.

ﺗﻌﯿّﻦﻫﺎ

وﺟﻮد اﻧﺪر ﮐﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎری اﺳﺖ

ﺣﻠﻮل و ا ّﺗﺤﺎد اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ

اﻣﻮر

اﻋﺘﺒﺎری

اﺳﺖ

ﮐﻪ در وﺣﺪت دوﺋﯽ ﻋﲔ ﺿﻼل اﺳﺖ

ﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و
درﺑﺎره وﺣﺪت وﺟﻮد ،ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺣ ّ
ﻣﺬﻫﺒﯽ وﮐﻼً در ﺳﻪ ﻧﻮع اﺑﺮاز ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از وﺣﺪ وﺟﻮد وﮐﺜﺮت ﻣﻮﺟﻮد .وﺣﺪت وﺟﻮد و وﺣﺪت ﻣﻮﺟﻮد.

وﺣﺪت وﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻮدن ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺻﺮﻓﯿّﺖ و ﻣﻄﻠﻘّﯿﺖ وﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺣﯿﺪ ﺷﻬﻮدی ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ

و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺎﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ:

ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ﻫﻤﺎن ﺣﻖ اول اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﯿّﺎت و اﻋﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻣﺘﺠﻠّﯽ و ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺠﻠﯿّﺎت ﺗﺎﺑﻊ

ذاﺗﻨﺪ و ﺗﮑﺜّﺮ در آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﮐﺜﺮت از ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻋﲔ ﺛﺎﺑﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯿّﺖﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠ ّﻠﯽ ،ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ.

و اﺣﺎﻃﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﯿﺎء اﺣﺎﻃﻪ ﻗﯿّﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻇﻬﻮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮ را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
»داﺧﻞ اﻻﺷﯿﺎء ﻻ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎزﺟﻪ و ﺧﺎرج اﻻﺷﯿﺎء ﻻﺑﺎﻟﻤﺒﺎﯾﻨﻪ« ﭘﺲ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ذاﺗﯽ اﺳﺖ و ﻣﺠﻼی ﺗﺠ ّﻠﯽ

اﺳﺖ ﭘﺲ ﮐﺜﺮت در وﺣﺪت ﻣﻨﻄﻮی اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ در ﻣﻘﺎم ﻓﻌﻞ ،ﻣﻌﯿّﺖ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ و در ﻣﻘﺎم ذات ،ﻣﻌﯿّﺖ

ﻗﯿﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﯿﺎء ﮐﻪ ﺧﻮد ﺻﻮر ﻧﺎزﻟﻪ ﺗﺠﻠﯿّﺎت ﺣﻘﻨﺪ ،دارد .ﭘﺲ وﺟﻮد در ﻣﻘﺎم اﺟﻤﺎع ،وﺣﺪت دارد »ﻗﻞ ﻫﻮ اﻟﻠّﻪ
اﺣﺪ« و در ﻣﻘﺎم ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﺜﺮت »ﺛﻢ ﻓﺼﻠﻨﺎه ﻣﻦ ﻟﺪن ﺣﮑﯿﻢ ﺧﺒﲑ« و اﯾﻦ ﮐﺜﺮت ﮐﻪ ﻇﻬﻮر ﺷﯽٔ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺤﺴﺐ
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ﺣﻠﻮل و اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﮑﺎن ذاﺗﺎً ﻓﻘﲑ اﺳﺖ و ﻣﻄﻠﻖ در ﻣﻘﺎم ذات ،ﻏﻨﯽ و ﺻﻤﺪ و ﻋﺎری از ﺟﻤﯿﻊ
ﺗﻘﯿّﺪات اﺳﺖ ،و ﻣﻌﯿّﺖ ﺣﻖ ﺑﺎ اﺷﯿﺎء و ﻇﻬﻮرش در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮدی ﺑﻼﻓﺎﺿﻪ و ﺑﺎﻟﻤﻌﯿّﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻠﻮل و
اﺗﺤﺎدﮐﻪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺛﻨﻮ ّﯾﺖ را ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻫﺪ ﺑﺮای ﺷﺮح ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ».«۱

ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ وﺣﺪت وﺟﻮد ﮐﻼً ﺑﻪ آﯾﻪ  ۳ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫُﻮَ اﻟْﺎَٔوﱠلُ وَاﻟْﺂﺧِﺮُ وَاﻟﻈﱠﺎﻫِ ُﺮ

وَاﻟْﺒَﺎﻃِﻦُ وَﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ« ﯾﻌﻨﯽ :اوﺳﺖ اول و آﺧﺮ و ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ و او ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى داﻧﺎﺳﺖ .و ﭼﻮن

ﻋﻠﻢ او از ﻧﻮع ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﺳﺖ »ﻫﻮ ﻣﻌﮑﻢ اﯾﻨﻤﺎ ﮐﻨﺘﻢ« »ﻧﺤﻦ اﻗﺮب اﻟﯿﮑﻢ ﻣﻦ ﺣﺒﻞ اﻟﻮرﯾﺪ« و ا ﺣﺎﻃﻪ اﯾﺴﺖ
»واﻟﻠّﻪ ﻣﻦ وراﺋﻬﻢ ﻣﺤﯿﻂ« »ﺳﻮره  ۸۵آﯾﻪ  «۲۰ﭘﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻗﯽ و ﺛﺎﺑﺖ و داﺋﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻫﺴﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ

اﺳﺖ وﺟﻪ اوﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و ﯾﺒﻘﯽ وﺟﻪ رﺑﮏ ذواﻟﺠﻼل و اﻻﮐﺮام« »ﮐﻞ ﺷﯽٔ
ﻫﺎﻟﻚ اﻻ وﺟﻬﻪ« و ﻏﲑ از وﺟﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﻫﺎﻟﮏ ﺑﻮده وﺟﻮدﺷﺎن ﻋﺮﺿﯽ و اﻋﺘﺒﺎری و ﯾﺎ ﻧﻤﻮدی و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻪای و

ﯾﺎ ﺧﯿﺎﱃ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ در آﺋﯿﻨﻪ اذﻫﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد .و ﺗﺒﺎﯾﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات در ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎﻫﯿّﺖ ﻣﺘﻐﲑ اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اذﻫﺎن ﻣﻘﯿّﺪ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺴﯽ و ﺳﻄﺤﯽ و ﻋﻘﻞ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﺎس

ﻓﺎﺳﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻏﻠﻂ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎﻫﯿّﺖ ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ و ﻣﺘﻀﺎدﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪاﻻﺧﺘﻼف اﻧﻮاع
و اﻓﺮاد اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎری و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدی اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إِﻧﱠﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢ ﻣﱢﻦ ذَﻛَﺮٍ

وَأُﻧﺜَﻰ وَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻛُﻢْ ﺷُﻌُﻮﺑًﺎ وَﻗَﺒَﺎﺋِﻞَ ﻟِﺘَﻌَﺎرَﻓُﻮا« ﺣﺠﺮات آﯾﻪ  ۱۳ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را از ﻧﺮ و ﻣﺎده آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ و ﻣﻠﺘﻬﺎ و
ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺗﮑﺜّﺮ و ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ درک

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا در وﺣﺪت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺪون ﻇﻬﻮر و ﻧﻤﻮد ﻫﯿﭻ درک و درﯾﺎﻓﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ از آن
ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺷﻬﻮدات ﺑﺎﻃﻦ و اﺷﺮاق و وﺣﯽ در ﺷﮑﻞ آﺗﺶ ﯾﺎ ﻧﻮر ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﱪان و اوﻟﯿﺎء اﻟﻠّﻪ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻇﺮف ﻫﻤﺎن ﻣﻈﺮوف» :اﻧﺎ رﺑﮑﻢ اﻻﻋﻠﯽ« »اﻟﻠّﻪ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠّﻪ ﻫﻮ اﻟﺤﯽ اﻟﻘﯿﻮم« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ

ﻟﻔﻆ و ﺷﮑﻞ و ﺣﺮﮐﺖ و ﺻﻮت و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﺲّ ﺷﻮد ﻧﻤﻮد ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺘﻐﲑ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎزﻟﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ

واﺣﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن و ﻃﺎﻟﺐ و ﻣﻄﻠﻮب و ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ و ﺟﺰ اوﮐﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ
ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ.

ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ او

وﺣــﺪه

ﭼﻮن ﺑﺼﻮرت آﻣﺪ آن ﻧﻮر ﺳﺮه

ﺷﺪ ﻋﺪد ﭼﻮن ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮه

ﻻ

اﻟـﻪ

اﻻ

ﻫـــــﻮ

و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﺎن ﺷﯿﺦ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :او ﻣﺮغ ﺧﻮد اﺳﺖ ...اﻟﺦ.
ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻢ ﻫﻤﲔ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت در ﻟﻮاﯾﺢ آورده» :ﻋﺸﻖ روی در ﺧﻮد دارد ﭘﺲ ﻫﻢ او ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ و
ﻫﻢ او ﻣﺸﻬﻮد و ﻋﺸﻖ ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ﭘﺲ ﻫﻤﻮ ﻋﺎرف اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻌﺮوف ،در ﻫﻮای ﺧﻮد ﭘﺮد و ﺷﮑﺎر از ﻋﺎﻟﻢ

ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ﭘﺲ او ﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺻﯿﺎد ،آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪش در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﯾﺎﺑﺪ ﭘﺲ ﻫﻢ او ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻄﻠﻮب.
ﻧﻈﺮ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﺪارد و ﺑﺮﮐﺲ ﻧﮕﻤﺎرد ﭘﺲ ﻫﻢ او ﻗﺎﺻﺪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻘﺼﻮد .ﻋﺰﯾﺰی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺻﯿﺎد ﻫﻤﻮ داﻧﻪ ﻫﻤﻮ ﺻﯿﺪ ﻫﻤﻮ

ﺳﺎﻗﯽ و ﺣﺮﯾﻒ و ﻣﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ زﻋﺸﻖ او ﺑﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺷﻮم

دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮ »«۲

و ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺷﻮرﯾﺪه و ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺸﯿﻢ

ﻣﺎ در ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﻏﻤﮕﺴﺎر ﺧﻮﯾﺸﯿﻢ

ﺻﯿّﺎداﻧﯿﻢ و ﻫﻢ آﺷﮑﺎر ﺧﻮﯾﺸﯿﻢ

ﺳﻮدا زدﮔﺎن روزﮔﺎر ﺧﻮﯾﺸﯿﻢ
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اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ رازی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ داﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺴﻮب داﺷﺘﻪ و ﻗﺒﻞ از آن ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺎرت »او ﻣﺮغ
ﺧﻮد اﺳﺖ و آﺷﯿﺎن ﺧﻮد« را ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﺷﺮح داده ...ﻣﺮغ وﺻﺎل را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﷷ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﲑ ﮐﻤﺎن

»ارﻧﯽ اﻧﻈﺮ اﻟﯿﮏ« » «۳ﺻﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺰّز اوج ﮐﱪﯾﺎ »ﻟﻦ ﺗﺮاﻧﯽ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺼﺪ ﻫﺰار ﻟﻄﻒ و

اﻋﺰار ﺑﻪ ﺷﯿﺌﯿﺖ ﺧﻮاﺟﻪ »ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﷺ« ﻣﯽدادﻧﺪﮐﻪ »اﻟﻢ ﺗﺮ اﱃ رﺑﮏ؟« آﻧﭽﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﺧﻮاﺟﻪ ﻫﻢ

ﺻﯿﺪ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺻﯿﺎد و ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮﻏﯽ ﺑﻮد از آﺷﯿﺎن »اﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻠّﻪ« ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺻﻮرت ﺻﯿﺎدی ﮔﺮﮐﺎﺋﻨﺎت ﭘﺮواز

ﻣﯿﮑﺮد ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺮو ﺑﺎل او درﮐﺎﺋﻨﺎت ﮐﺠﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪی .ﻫﻤﻮ ﻣﺮغ ﺑﻮد و ﻫﻤﻮ داﻧﻪ ،ﻫﻢ او

ﺷﻤﻊ ﺑﻮد ﻫﻢ ﭘﺮواﻧﻪ .ﺷﺸﯿﺦ ا ﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻗﺪس اﻟﻠّﻪ روﺣﻪ» :ﻣﺎ در ...ﺷﮑﺮ ﺧﻮﯾﺸﯿﻢ« .اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ در واﻗﻊ
ﺗﻔﺴﲑ ﻫﻤﺎن ﻣﱳ ﻧﺜﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ...ﺻﯿﺎد ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺷﮑﺎر ﺧﻮد ...ﻫﻢ اول و ﻫﻢ آﺧﺮ ﻫﻢ ﻃﺎﻟﺐ و ﻫﻢ

ﻣﻄﻠﻮب و ...ﭘﺲ ﻣﺎﻫﻢ ﻋﺎﺷﻘﯿﻢ و ﻫﻢ ﻏﻤﮕﺴﺎر ﺧﻮدﯾﻢ و ﻫﻢ ﺷﻮرﯾﺪه ﻋﺸﻘﯿﻢ و ﻫﻢ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ وادی ﻋﺸﻖ ،ﻫﻢ

ﺳﻮدای ﻋﺸﻖ دارﯾﻢ و ﻋﺸﻖ ﻫﻤﻪ وﺟﻮدﻣﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻢ ﺻﯿﺎد ﻋﺸﻘﯿﻢ و ﻫﻢ ﺷﮑﺎر ﻋﺸﻘﯿﻢ ،و اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺮاﺗﺒﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک ﻋﺎﺷﻖ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎه ﺳﺎﻟﮏ اﺣﺴﺎس ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪﮐﻪ ﻋﺸﻖ

او را ﭼﻨﺎن در رﺑﻮده و اﺳﲑ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ از او ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و او ﻣﻘﻬﻮر و ﻣﻐﻠﻮب در ﭼﻨﮕﺎل ﻋﺸﻖ
اﺳﲑ اﺳﺖ وﮔﺎه در ﺣﺎل ﻏﯿﺒﺖ اﺳﺖ وﮔﺎه ﺷﻬﻮد وﮔﺎه در ﻗﺒﺾ وﮔﺎه در ﺑﺴﻂ ﮔﺎه ﺑﺮﮐﺜﺮت وﮔﺎه ﺑﺮ وﺣﺪت وﮔﺎه

ﭼﻨﺎن ﻣﺠﺬوب و ﻣﺴﺘﻐﺮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺪ .آﻧﺠﺎ ﻧﻪ ﺧﻮد ﺻﯿﺎد اﺳﺖ و اﺣﺴﺎس ﻓﺎﻋﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺻﯿﺎد اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺸﻖ او را ﺻﯿﺎد ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﻋﺸﻖ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﯿﺪی اﻧﻔﻌﺎﱃ

ﺑﺪو ﺑﺨﺸﯿﺪه او ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ آن و ﻫﻤﲔ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن.

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۱۰
۱ـ ﺷﺮح ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻗﺼﲑی ﺑﺮ ﻓﺼﻮص اﻟﺤﮑﻢ – ﺷﺮح ﻓﺼﻮص اﻟﺤﮑﻢ ﺧﻮارزﻣﯽ – ﻫﺴﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎن از

ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ.
۲ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۳۵

۳ـ ﺳﻮره اﻋﺮاف آﯾﻪ .۱۷۲
۴ـ ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن آﯾﻪ .۴۵

۵ـ ﻣﺮاداﻟﻌﺒﺎد ص .۴۲۷ – ۴۲۶
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ﻓﺼﻞ ۱۱
» «۱ﮐﺮﺷﻤﮥ ﺣﺴﻦ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ وﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ .ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺣﺴﻦ را روی در ﻏﲑی ﻧﯿﺴﺖ و از ﺑﲑون

ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ و ﻏﻨﺞ و دﻻل و ﻧﺎز :آن ﻣﻌﻨﯽ از ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺪدی دارد ،ﺑﯽ او راﺳﺖ
ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﻻﺟﺮم اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق را ﻋﺎﺷﻖ درﺑﺎﯾﺪ .ﻧﮑﻮﺋﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ.

ﺣﮑﺎﯾﺖ آن ﻣﻠﮏ ﮐﻪ ﮔﻠﺨﻦ ﺗﺎﺑﯽ ﺑﺮ روی ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ و وزﯾﺮ ﺑﺎ اوﮔﻔﺖ .ﻣﻠﮏ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﺪ.
وزﯾﺮﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﺪل ﻣﻌﺮوﻓﯽ .اﯾﻦ ﻻﯾﻖ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﯽ ﺑﺮﮐﺎری ﮐﻪ آن در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺎﯾﺪ« .از اﺗﻔﺎق راه ﮔﺬر

ﻣﻠﮏ ﺑﺮﮔﻠﺨﻦ آن ﮔﺪا ﺑﻮد و او ﻫﺮ روز ﺑﺮ راه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺎ ﻣﻠﮏ ﮐﯽ ﺑﺮﮔﺬرد .و ﻣﻠﮏ ﭼﻮن آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪی

ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﮐﺮﺷﻤﻪ ﺟﻤﺎل ﮐﺮدی .ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﯽآﻣﺪ و او ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮد .و ﻣﻠﮏ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ در

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد .آن ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ را ﻧﻈﺮه ﻧﯿﺎز ﻋﺎﺷﻘﯽ درﺑﺎﯾﺴﺖ .ﭼﻮن ﻧﺒﻮد او ،ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ -ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮل ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺑﺮ
ﻣﻠﮏ ﺗﻐﯿﲑی ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺖ .وزﯾﺮ زﯾﺮک ﺑﻮد ،ﺑﻔﺮاﺳﺖ آن را درﯾﺎﻓﺖ .ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﮑﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ او را

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺮدن ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ از او زﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﮐﻨﻮن ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز او در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

» «۲ﺟﻮاﻧﻤﺮدا ،ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ در ﺣﺴﻦ وﮐﺮﺷﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻠﺦ در دﯾﮓ ﺑﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﻼﺣﺖ ﺑﻪ
ﮐﻤﺎل ﺣﺴﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪد .ﺟﻮاﻧﻤﺮدا ﭼﻪ ﮔﻮﺋﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻠﻚ ﮔﻔﺘﻨﺪی ﮐﻪ او از ﺗﻮ ﻓﺎرغ ﺷﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﮐﺎری
ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ؟ ﻧﺪاﻧﻢ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﱪت از درون او ﺳﺮ ﺑﺮزدی ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﺑﯿﺖ
ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮑﻦ ای دوﺳﺖ ﻣﮑﻦ ﯾﺎر دﮔﺮ

ﮐﺎﻧﮕﻬﯽ ﭘﺲ ﻧﺸﻮد ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺮا ﮐﺎر ﺑﺴﺮ

» «۳ﻋﺸﻖ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ دارد.اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ او در ﺳﻤﺖ ﻋﺎﺷﻖ درﺳﺖ ﺷﻮد،
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺿﺮورت ﺑﻮد از ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻪ او ﺧﻮد ﻣﻘﺪﻣﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ.

ﻣﱳ:
» «۱ﮐﺮﺷﻤﮥ ﺣﺴﻦ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ وﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ .ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺣﺴﻦ را روی در ﻏﲑی ﻧﯿﺴﺖ و از ﺑﲑون

ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ و ﻏﻨﺞ و دﻻل و ﻧﺎز :آن ﻣﻌﻨﯽ از ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺪدی دارد ،ﺑﯽ او راﺳﺖ
ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﻻﺟﺮم اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق را ﻋﺎﺷﻖ درﺑﺎﯾﺪ .ﻧﮑﻮﺋﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ.

ﺷﺮح :ﻣﻨﻈﻮر ازﮐﺮﺷﻤﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﺟﻼﱃ » «۱و ﯾﺎ اﻟﺘﻔﺎت » «۲ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﱃ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺮﺷﻤﮥ اول ،ﺗﺠ ّﻠﯽ ﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ

اﺳﺖ در ﻋﻈﻤﺖ ﺟﻼل ﮐﻪ روی آن ﺑﻪ ﻏﲑ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺑﲑون ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺪارد .ذات او در ﺗﺠ ّﻠﯽ ﺟﻤﺎل از ﻫﺴﺘﯽ

ﺑﯽﻧﯿﺎز اﺳﺖ »زﻋﺸﻖ ﻧﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺎ ﺟﻤﺎل ﯾﺎر ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ اﺳﺖ« ،و اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﭼﻮن ﺣﯿﺎت و اﺣﺪ ّﯾﺖ ﻟﺬاﺗﻪ ﺑﺬاﺗﻪ و ﻋﲔ
ذات ﺑﻮده اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺪون راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺎدث و ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﺮﺷﻤﻪ دوم ﮐﻪ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺗﺠ ّﻠﯽ ﺑﺎﻻﻓﺎﺿﻪ اﺳﺖ

ﻻزﻣﻪاش ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ .و اﻣﺎ ﻏﻨﺞ و دﻻل وﻧﺎز ﻫﻤﻪاش ﻓﺮﯾﺐدادن ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ .ﻏﻨﺞ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻧﺎز

وﮐﺮﺷﻤﻪ اﺳﺖ .دﻻل :اﺿﻄﺮاب و ﻏﻠﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮه ﻣﺤﺒﻮب از ﻏﺎﯾﺖ ﺷﻮق و ﻋﺸﻖ و ذوق ﺑﺒﺎﻃﻦ ﺳﺎﻟﮏ

ﻣﯽرﺳﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در آن ﺣﺎل ﺑﻤﺮﺗﺒﺖ ﺳﮑﺮ و ﺑﯿﺨﻮدی ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﯿﮑﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻧﺪارد و ازﮐﺜﺮت اﺿﻄﺮاب ﻫﺮ

ﭼﻪ ﺑﺮ دل او در آن ﺣﺎل ﻻﯾﺢ ﺷﻮد ،ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ » .«۴و اﻣﺎ »ﻧﺎز« اﺳﺘﻐﻨﺎی ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ و اﻣﺘﻨﺎع

وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ » .«۵و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺬﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺴﻦ ﺑﯽﻣﺜﺎل ﻣﺤﺒﻮب ﺧﯿﺰد و ﻋﺎﺷﻖ را در ﺗﻀﺎدّ ﻣﻬﺮ و
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ﻗﻬﺮ درﮐﻮره اﺑﺘﻼء و آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺪازد و ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺸﻮق ﮐﺮﺷﻤﻪ و ﻧﺎزﮐﻨﺪ و ﺑﺮ او ﺗﺠ ّﻠﯽ ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل
ﮐﻨﺪ .ﮔﺎه او را ﺑﻪ ﺟﻠﻮه ﺟﻤﺎل ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﮐﺸﺪ و ﯾﺎ »ﻋﺒﺎدی« »ای ﺑﻨﺪهٔ ﻣﻦ« ﻟﻄﻒ آﻣﯿﺰﮔﻮﯾﺪ و ﮔﺎه ﺑﺠﻠﻮه ﺟﻼل

»ﻟﻦ ﺗﺮاﻧﯽ« ﮔﻮﯾﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮد .ﻟﺬا ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺨﻠﻮق ﺿﺮورت ﻇﻬﻮر
ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ و ﺟﻠﻮات ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺣﯿﺎت ،ﭘﺲ ﺻﻔﺖ اﺣﺴﺎن ﺣﻖ ﮐﻪ از ﺣﺴﻦ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن اوﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و

ﭼﻪ ﻧﺒﺸﺪ در ﺗﺠﻠﯽ اﺳﺖ وﱃ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻬﺠﻮری ﯾﺎ درد و ﺑﻼ و زﻣﺎﯾﺶ و ﻋﻘﺎب ...ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد و اﯾﻨﺪو ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻓﺮق دارد .ﻋﺰّاﻟ ّﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﺷﺮح اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻨﺞ ودﻻل

ﻏﻨﺞ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ اﺳﺖ و ﻏﻨﺞ ﺟﻤﺎل

ﻏﻨﺞ ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل را ز ﺑﺮون

ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ درون

ﻣﺸﺘﺎﻗﺴﺖ

زﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺣﺎﺟﺘﺶ ﻣﻌﺸّﺎق اﺳﺖ

ﻏﻨﺞ ﻣﻌﺸﻮق از ﺑﺮون ﺑﺎ ﻧﺎز

ﻗﻮت

او

از

ﻧﯿﺎز

ﺑﻪ ﻧﯿﺎزش ﺑﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺎز

ﻣﱳ:
»ﺣﮑﺎﯾﺖ آن ﻣﻠﻚ ﮐﻪ ﮔﻠﺨﻦ ﺗﺎﺑﯽ ﺑﺮ روی ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ...اﻟﺦ«

ﺷﺮح :ﻣﻌﻨﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ وﱃ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻠﮏ »ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد« ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺸﻮق ﺟﻠﻮه دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻤﺎل ﺧﻮد ﺟﻼل ﻫﻢ دارد .و ﻣﻨﻈﻮر از ﮔﻠﺨﻦ ﺗﺎب ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﲑ اﺳﺖ و ﻣﺤﺘﺎج ،وﮔﻬﮕﺎه ﻏﺎﻓﻞ ،و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻏﻔﻠﺖ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻠﻮه

ﻣﯽآﯾﺪ و او در ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻨﺪ آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ

ﯾﮏ دم زدﻧﯽ ﻓﺎرغ از آن ﺷﺎه ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ

ﭼﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺟﻠﻮه آراﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ دل ﺑﺮد و ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن وﺣﺪاﻧﯿّﺖ ﺧﻮد رﻫﻨﻤﻮن ﺷﻮد و
ﺑﻮﺻﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ ﺟﻠﻮات ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﮕﺬرد و ﮐﻔﺮان اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺟﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻘﻬﻮر
ﺷﻤﺸﲑ ﺟﻼل اﺳﺘﻐﻨﺎی ﺣﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ وزﯾﺮﮐﻪ ﺷﻔﯿﻊ اﺳﺖ و ﻣﺮاد ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻟﺖ و وﻻﯾﺖ اﺳﺖ ﭘﺎ در

ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺐ ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺎره او
ﻋﺮاﻗﯽ در ﻟﻤﻌﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻞ آن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺤ ّ
آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب را ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻈﺮی ﻧﺎﻇﺮ ،ﭼﻪ او را در ﻫﺮ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ و در

ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﯽ وﺟﻬﯽ ،در ﻫﻤﻪ اﺷﯿﺎء ﻇﻬﻮر او را ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﺷﯿﺎء ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ» ،ﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮ و
اﻟﺒﺎﻃﻦ« ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺒﯿﻨﺪﮐﻪ و را ﭘﯿﺶ از آن ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﯾﺎ در آن ﭘﺎﯾﻪ آن ﺑﯿﻨﺪ »اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺄﺧﻮذ از ﺑﯿﺎن ﺣﻀﺮت

ﺐ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﻋﺰﻟﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪﮔﺰﯾﺪ ،ﭼﻪ او را ﻋﲔ اﺷﯿﺎ ﻧﺒﯿﻨﺪ ،ﻣﻘﺎﻣﯽ
ﻋﻠﯽ ﷷ اﺳﺖ «.ﻣﺤ ّ

ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﮕﺰﯾﻨﺪ از ﻫﯿﭻ ﻋﺰﻟﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻋﺰﻟﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﮥ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮد ﻧﺸﯿﻨﺪ و از
ﺟﻤﻠﮥ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺖ ﺧﻮد و ﺧﻠﻖ ﻋﺰﻟﺖ ﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻧﺎﻇﺮی او ﺧﻮاری ﻣﻨﻈﻮری دوﻟﺖ آﻣﺪ و
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ را ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﯽ او ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻮﻧﻪای ﻫﺴﺖ ﻋﺰﻟﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻨﺪ» :اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﻪ ﺑﻐﲑ اﻟﻌﺒﻮدﯾﻪ

ﻣﺤﺎل« اﯾﻨﺠﺎی ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭼﻪ اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ را ﻗﺎﺑﻞ ﻧﯿﺎﺑﺪﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺗﻬﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ...ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺸﻮق را ﺣﺴﻦ و ﻣﻼﺣﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ و از روی ﮐﻤﺎل ﻫﯿﭻ در ﻧﻤﺎﻧﺪ.

ﺑﺖ را ﭼﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺒﻮد

ﻧﯽ ﺣﺴﻦ ﺗﺮا ﺷﺮف ز ﺑﺎزار ﻣﻨﺴﺖ

اﻣﺎ از روی ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻧﻈﺎره ﻋﺎﺷﻘﯽ درﺑﺎﯾﺪ ...ﺣﺮﯾّﺖ ﻣﻄﻠﻖ در ﻣﻘﺎم ﻏﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد و اﻟّﺎ از روی ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز و ﻋﺠﺰ ﻋﺎﺷﻖ را ﻧﺎز و ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮق درﺑﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮐﺮﺷﻤﻪ و ﻧﺎز او را ﻧﯿﺰ ﻃﻠﺐ و ﻧﯿﺎز ﻋﺎﺷﻖ ﺑﮑﺎر

١١٢

آﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯽﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎز و ﮐﺮﺷﻤﻪ و دﻻل ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ﻧﯿﺎز و ﺗﺬ ّﻟﻞ و اﻧﮑﺴﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﮔﻮﯾﺪ:

ﭼﻮﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﺑﺎﮐﻪ ﻧﺎز ﮐﻨﺪ»«۶

ﻣﺮا ﻣﮑﺶ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﻨﺖ ﺑﮑﺎر آﯾﺪ

ﭘﺲ او درﮐﺮﺷﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﺟﻼل اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﻮدﯾّﺖ و ﻋﺠﺰ و اﻧﮑﺴﺎر وﻗﻌﯽ ﻧﻨﻬﺪ

ﺐ ﮐﻞ ﺑﺮ ﺟﺰء و ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﻧﻮاع
وﱃ در ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ از آﻧﺮو ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺮ »ﯾﺤﺒّﻢ« اﺳﺖ از ﺑﺎب ﺣ ّ
ﺗﺠﻠﯿﺎت ﺟﻠﻮهﮔﺮی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﺗﺶ ﺑﺠﺎن ﻋﺎرﻓﺎن زﻧﺪ و ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﯿﻨﻮا را ﺑﻪ ﺳﻮز وﮔﺪاز و درد و ﻧﯿﺎز و ﻋﺒﻮدﯾّﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪ

ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﱰ ﺟﻤﺎل او را در آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ »در آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ و ...ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﻘﺮ ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ« و
ﮔﻮﯾﻨﺪ» :رَﺑﱠﻨَﺎ ﻻَ ﺗُﻮَٔاﺧِﺬْﻧَﺎ إِن ﻧﱠﺴِﻴﻨَﺎ أَوْ أَﺧْﻄَﺎْٔﻧَﺎ« ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  ۲۸۶و ﺑﺎ دل ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺻﻠﻮة ﻋﺸﻖ را ﺑﺎ ﺧﻮن دل وﺿﻮ

ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ را ﺟﺰ ﺑﺎ دل ﺷﮑﺴﺘﻪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻟﻄﻒ او ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻧﯿﺴﺖ ،و از اﯾﲊو ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻦ در ﻧﺰد دلﻫﺎی

ﺷﮑﺴﺘﻪام ،و ﻣﻦ ﺻﺪای ﺑﻨﺪه دردﻣﻨﺪ را دوﺳﺖ دارم ،ﻣﻦ ﻏﻔﻮرم و رﺣﯿﻢ .ﭘﺲ او درﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﯿﺎز
ﻣﺎﺳﺖ ﻧﻪ در ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺣﺴﻦ و از اﯾﲊو ﻣﻮﻟﻮی در ﻓﯿﻪ ﻣﺎ ﻓﯿﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ...» :ﻣﺜﺎل اﯾﻦ آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺌﯽ در ﺗﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﻠﻄﺎن از ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﻧﯿﻢ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ اﺳﺖ و ﻓﺎرغ ،و از ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻧﯿﺎن ﻓﺎرغ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻮﻧﯽ ﻣﺮدک را ﭼﻪ

ذوق ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه از او ﻓﺎرغ ﺑﺎﺷﺪ .آری ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺗﻮﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺑﺎم ﺗﻮن ﺑﻮدم ﺳﻠﻄﺎن ﮔﺬﺷﺖ
وﯾﺮا ﺳﻼم ﮐﺮدم در ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎرﮐﺮد و از ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ و ﻫﻨﻮز در ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ذوق دﻫﻨﺪه آن

ﺗﻮﻧﯽ را «۷»...و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺮّ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮود» :ﻟَﺌِﻦ ﺷَﻜَﺮْﺗُﻢْ ﻻَٔزِﻳﺪَﻧﱠﻜُﻢْ« اﺑﺮاﻫﯿﻢ آﯾﻪ .۷
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ آن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮔﻠﺨﻦ ﺗﺎب ﺷﯿﺦ را ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻨﻈﻢ ﮐﺸﯿﺪه و ﺷﺮح داده اﺳﺖ:

»ﺣﮑﺎﯾﺖ در روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻏﻨﺞ و دﻻل ﻣﻌﺸﻮق«

ﺑﻮد ﻣﺮدی ﻓﻘﲑ و ﮔﻠﺨﻦ ﺗﺎب

زآﺗﺶ ﻋﺸﻖ در رواﻧﺶ ﺗﺎب

روزی از روزﻫﺎ ﻣﮕﺮ ﺑﻨﻬﻔﺖ

اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﻣﻠﮏ وزﯾﺮ ﺑﮕﻔﺖ

ﭼﻮ ﻣﻠﮏ ﺣﺎل ﮔﻠﺨﻨﯽ ﺑﺸﻨﻮد

ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮد

ﻧﺎﯾﺪ

ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﺪ

دﻟﺶ از ﻋﺸﻖ او ﭘﺮ آﺗﺶ ﺑﻮد

ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﻮک ﺳﺮﺧﻮش ﺑﻮد

ﮔﻔﺖ ﺑﺎ او وزﯾﺮ ﻧﯿﮑﻮ رأی
آﻧﭽﻪ

اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺲ

در

ﮐﺎﯾﻦ ﺑﻌﺪﻟﺖ ﻧﻪ ﻻﯾﻘﺴﺖ و ﺳﺰای
ﻋﺪل

ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺖ

وی

ﺑﺮ

ﺳﺘﻢ

ﭼﺎرهاش ﻏﲑ ﺑﺮدﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ

ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺴﺎط ﻣﻬﺮه اوﺳﺖ

ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪ ﻣﺮاد ﺷﻬﺮه اوﺳﺖ

ﻋﺎﺷﻘﯽ را ﮐﻪ آن ﺷﻤﺎرش ﻧﯿﺴﺖ

ﻧﯿﺴﺖ

ﺗﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﻣﻬﺮه آن ﺑﺎزد
اﺗﻔﺎﻗﺎً

ﻣﻠﮏ

ﺑﮕﺎه

ﻋﺎﺷﻖ ار ﺧﻮاﻫﺪ ار ﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزد
ﺟﺰ

ﺑﻮد

ﮔﺬر

ﻣﺮد ﻫﺮ روزه ﺑﺮ ﮔﺬار ﻣﻠﮏ

زﭘﻨﺪار
ﺑﺮ

ﺑﻨﺸﺴﺘﯽ
ﺑﯽﻫﺰاران

ﭼﻮن ﻣﻠﮏ ﻧﺰد او روان ﮔﺸﺘﯽ

اﺧﺘﯿﺎرش

ﻣﺮد ﮔﻠﺨﻨﯿﺶ
در

اﻧﺘﻈﺎر

ﮐﺮﺷﻤﻪ

ﻣﻤّـﺮ

ﻣﻠﮏ

ﻧﮕﺬﺷﺘﯽ

روزی آن ﻣﺮد ﺑﺮ ﮔﺬار ﻧﺒﻮد

ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺑﺎ ﮐﺮﺷﻤﻪ روی ﻧﻤﻮد

از ﺑﺮای ﮐﻤﺎل

ﻏﻨﺞ ﻣﻌﺸﻮﻗﯿﺶ ﺑﻪ ﻏﻨﺞ ﺟﻤﺎل

ﺷﺪه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

ﮔﺸﺖ از وی ﺗﻐﲑی ﻇﺎﻫﺮ

ﭼﻮن ﻧﺪﯾﺪه آن رﺑﻮده را ﺣﺎﺿﺮ

ﺳﻮز ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺴﺎزد درﺑﺎﯾﺴﺖ

ﻧﺎز او را ﻧﯿﺎز در ﺑﺎﯾﺴﺖ
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زان ﺗﻐﲑ ﭼﻮ ﺷﺪ وزﯾﺮ آﮔﺎه

ﺑﺎ ﻣﻠﮏ روی ﮐﺮد وﮔﻔﺖ ای ﺷﺎه

آﻧﭽﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﻋﺮض اﻓﺘﺎد

ﺑﻬﺮ آن ﻣﺮد ﻋﲔ ﻓﺮض اﻓﺘﺎد

ﮔﺸﺖ روﺷﻦ ﮐﻨﻮن ﻧﻔﺎﺳﺖ او

ﻫﯿﭻ در ﺧﻮر ﻧﺒﺪ ﺳﻌﺎﯾﺖ او

درﺧﻮراﺳﺖ آن ﻧﯿﺎز او اﮐﻨﻮن»«۸

ﺧﻮد ﻣﻌﯿّﻦ ﭼﻮ روز ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن

»» «۲ﺟﻮاﻧﻤﺮدا ،ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ در ﺣﺴﻦ وﮐﺮﺷﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻠﺦ در دﯾﮓ ﺑﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﻼﺣﺖ
ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺣﺴﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪد .ﺟﻮاﻧﻤﺮدا ﭼﻪ ﮔﻮﺋﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻠﻚ ﮔﻔﺘﻨﺪی ﮐﻪ او از ﺗﻮ ﻓﺎرغ ﺷﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﮐﺎری
ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ؟ ﻧﺪاﻧﻢ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﱪت از درون او ﺳﺮ ﺑﺮزدی ﯾﺎ ﻧﻪ«.
ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮑﻦ ای دوﺳﺖ ﻣﮑﻦ ﯾﺎر دﮔﺮ

ﺑﯿﺖ

ﮐﺎﻧﮕﻬﯽ ﭘﺲ ﻧﺸﻮد ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺮا ﮐﺎر ﺑﺴﺮ

»ﺗﺎ ﻧﭙﻨﺪاری ﮐﻪ ﻃﺎﻣﺎت اﺳﺖ ،ﺣﺎﺷﺎ وﮐﻼّ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ آﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ان اﻟﻠّﻪ ﻻ ﯾﻐﻔﺮ ان ﯾﺸﺮک ﺑﻪ و
ﯾﻐﻔﺮ ﻣﺎدون ذﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﯾﺸﺎء« »«۹

ﺷﺮح :ﺗﺠﻠﯿّﺎت ﺟﻼل و ﺟﻤﺎل ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﻋﲔ ﻫﻢ و ﭼﻨﺎن ﺑﻬﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﮏ در آب و ﻫﺮدود در دﯾﮓ ،ﭼﻪ

ﮐﻤﺎل ﻧﻤﮑﲔ و دﻟﭽﺴﺐ ﺑﻮدن و دﻟﺪار ﮔﻠﺸﻦ ﻣﺤﺒﻮب ،در ﮐﻤﺎل ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ او ﺣﺴﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻋﺸﻖ ﻣﺎ ﺣﺴﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺴﻦ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻠﻮه ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺘﺎﺑﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺴﻦ و ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻋﺠﲔاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺳﺖ ﺟﻤﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻼل آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ...ﭘﺲ ﺻﻔﺎت ﻋﲔ ﻫﻢ و ﻋﲔ ذات و ﻇﻬﻮر ﻧﻤﻮدی

ﺟﻠﻮات ذات اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺪا از آن .ای ﻣﺮد ﭘﺎﮐﺒﺎﺧﺘﻪ و ﭘﻬﻠﻮان در راه ﻋﺸﻖ ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻫﺴﺘﯽ و ﺷﺎه ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ »ﺣﻖ و ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪﮐﻪ آن ﮔﻠﺨﻦ ﺗﺎب »آﻧﮑﻪ در ﮐﻮره ﺣﻤﺎم ﻫﯿﺰم ﻣﯽﻧﻬﺪ ﺗﺎ ﮐﻮره را

ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻧﮕﺎه دارد و ﺣﻤﺎم ﮔﺮم ﺷﻮد« از ﺗﻮ ﻓﺎرغ و آﺳﻮده ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و روی دل ﺑﺪﯾﮕﺮی داده و ﻋﺎﺷﻖ ﻏﲑ ﺗﻮ

ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ آﯾﺎ ﺷﻤﺸﲑ ﻏﲑت از ﻏﻼف ﺑﺮﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮق ﺟﻼل و ﻗﻬﺮ او را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

اﯾﻦ ﮐﻼم ﺷﯿﺦ ذﻫﻦ را ﺑﺴﻮی ﻏﺎﻓﻼﻧﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﻟﻄﻒ و ﺣﺴﻦ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم

ذرات ﺟﻬﺎن و در آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ ﺟﺎری و آﺷﮑﺎراﺳﺖ ﭼﮕﻮن ﭘﺮده ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺮ ﭼﺸﻢ وﮔﻮش ﻧﻬﺎده ﺑﻪ ﺧﺮ ﻣﻬﺮهﻫﺎ دل

ﺳﺮﭙده و ﺑﺎﺟﺰاء ﻧﺎزﻟﱰ از ﺧﻮﯾﺸﱳ ﺧﻮﯾﺶ روی آورده و آﻧﺮا ﻣﻌﺸﻮق ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﺎن در
زﯾﺮ ﺷﻤﺸﲑ آﺗﺸﺒﺎر ﻏﲑت اﻟﻬﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻘﺮاری» :اﯾﻦ اﻟﻤﻔﺮ« و »ﻧﺎراﻟﻠّﻪ اﻟﻤﻮﻗﺪه« ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وزﯾﺮ آن

ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻤﺮدی و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺧﯿﺰد وﮔﻮﯾﺪ :او را ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺮدن ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد ...ﻧﯿﺎز او در ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ...

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر از وزﯾﺮﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻘﺎم ﺷﻔﯿﻊ ﻟﻠﻤﺬﻧﺒﯿـﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻟﺖ و وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ...
و ﺑﻌﺪ ﺷﯿﺦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻦ وﱃ دوﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﮕﲑ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮد» :إِنﱠ

اﻟﻠّﻪَ ﻻَ ﻳَﻐْﻔِﺮُ أَن ﻳُﺸْﺮَكَ ﺑِﻪِ وَﻳَﻐْﻔِﺮُ ﻣَﺎ دُونَ ذَﻟِﻚَ ﻟِﻤَﻦ ﻳَﺸَﺎءُ« »ﻧﺴﺎء آﯾﻪ  «۴۸ﯾﻌﻨﯽ :ﺧﺪا اﻳﻦ را ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺷﺮك

ورزﻳﺪه ﺷﻮد ﻧﻤﻰﺑﺨﺸﺎﻳﺪ و ﻏﻴﺮ از آن را ﺑﺮاى ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺑﺨﺸﺎﻳﺪ .و ﻫﺮﮐﻪ ﺷﺮک ﺑﺨﺪا ﺑﯿﺎوردﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ را
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ ،ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺪﺗﺮ از ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺋﻲ ﭼﺸﻢ دل از ﺟﻤﺎل دوﺳﺖ و ﻧﺎﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ از ﮐﺮﺷﻤﻪﻫﺎی ﻋﻨﺎﯾﺖ و

ﻟﻄﻒ او و ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﺑﻪ ﺣ ّ
ﺐ و ﻋﺸﻖ ﺣﻖ ﻣﺮ ﻣﺨﻠﻮق را ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ را ﺑﺨﺎﻃﺮش آﻓﺮﯾﺪ و
زﯾﺒﺎ آﻓﺮﯾﺪ و او را آﻓﺮﯾﺪ و ﭼﻪ زﯾﺒﺎ آﻓﺮﯾﺪ! و در دﻟﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﺴﻦ و ﻋﺸﻖ را ﺑﺎﻣﺎﻧﺖ ﻧﻬﺎد و ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﻧﻬﺎد! ﭘﺲ ای

ﮔﻠﺨﻦ ﺗﺎب ﺳﺮای ﻓﺮﯾﺐ ،ﭼﺸﻢ دل ﺑﺎزﮐﻦ ،و ﺑﯿﺪار ﺑﺎش ﺗﺎ ﻏﲑی ﻧﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای رﺣﯿﻢ و ﺟﻤﯿﻞ و ﻏﻔﻮر و ودود

و ﻏﻔّﺎر و ﻣﺤﺒﻮب و  ...از ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽﮔﺬرد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزﻟﻪ وﺟﻮدی او را ﺑﺠﺎی او ﻧﺸﺎﻧﯽ.
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ﺐ ،ﭼﯿﺰی را ﺑﺮاﺑﺮ او داﻧﯽ ،ﺑﺪان ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزد ،و او را ﻫﻤﺴﺎن ﺧﺪاﯾﺖ
ای اﻧﺴﺎن اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل وﮐﻤﺎل ﺣ ّ
در ﻣﻌﺸﻮﻗﯿّﺖ ﮔﲑ و ﮔﺮ ﻧﻪ دل ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻨﺪ .ﺑﻘﻮل ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار:
ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﮏ در آن ﺳﺮ وﻗﺖ

ﮔﻔﺘﻨﯽ از روی اﻣﺘﺤﺎن در وﻗﺖ

ﺑﺮﺗﻮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺮد ﮔﻠﺨﻦ ﺗﺎب

ﮐﺮد ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﺮاب

ﻫﯿﭻ داﻧﯽ ﭼﻪ ﻏﲑﺗﺶ ﺑﻮدی

در درون زان اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻨﻤﻮدی

ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮔﺴﺴﺖ

از ﺗﻮ ﺑﺮﺷﺪ ﺑﺪﯾﮕﺮی ﭘﯿﻮﺳﺖ

ﻣﱳ:

» «۳ﻋﺸﻖ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ دارد.اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ او در ﺳﻤﺖ ﻋﺎﺷﻖ درﺳﺖ ﺷﻮد،
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺿﺮورت ﺑﻮد از ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻪ او ﺧﻮد ﻣﻘﺪﻣﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در دﻧﺒﺎل ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت آورده:
ذات ﻣﻌﺸﻮق و ﻋﺎﺷﻖ ار ﭼﻪ ﯾﮑﯿﺴﺖ

در ﺻﻔﺘﺸﺎن ﺑﺠﺰ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺴﺖ

وﺻﻒ ﻣﻌﺸﻮق ﻋﺰّ و ﺟﺒّﺎرﯾﺴﺖ

وﺻﻒ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺬﻟﺖ و ﺧﻮاری اﺳﺖ

ﻟﯿﮏ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻼف و ﻋﻨﺎد

ﻫﺮ ﯾﮑﯽ راﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﭼﻮ ﻋﻤﺎد

وﺻﻒ اﯾﻦ ﺳﻮز و اﺷﺘﯿﺎق و ﻧﯿﺎز

وﺻﻒ آن ﺳﺎز ﺑﺎ ﮐﺮﺷﻤﻪ و ﻧﺎز
وﺻﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺪﯾﮕﺮﯾﺴﺖ ﻣﻨﻮط

ﻧﺎز
ﺗﺎ

ﻫﻤﻮاره

ﯾﮑﯽ

ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﺑﺎ

ﻓﻘﲑ

ﻧﯿﺎز

و

ﺑﻈﻬﻮرش
ﺳﻮز

ﺑﻮد

اﺳﲑ

ﻋﺸﻖ

ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ دﮔﺮ ذﻟﯿﻞ و ﻧﮋﻧﺪ
در

راﺑﻄﻪای

ﻧﺴﺒﺘﺶ ﮔﺮ ﺑﺠﺎ ﻧﺒﯿﺴﺖ درﺳﺖ
ﯾﮑﻄﺮف

را

اﮔﺮ

دﻫﺪ

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

ﺟﻔﺖ

ﺳﺎز

ﺑﻮد

دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﺑﻮد ﻏﻨﯽّ و اﻣﲑ

ﮐﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﻋﺰﯾﺰ و ﺑﻠﻨﺪ
راﺳﺖ

ﻇﻬﻮر

او

ﻣﺸﺮوط

ﻣﯿﺎن

اﯾﺴﺘﺎده

واﺳﻄﻪای

ﺧﻮد ﺑﺪﯾﮕﺮ ﻃﺮف ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺴﺖ
دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﺎﯾﺪ آراﻣﺶ »«۱۰

ﺟﻨﺒﺶ

ﭘﺲ ﻋﺸﻖ را ﺗﻌﻠّﻘﯽ ﺑﻪ ذات ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و ﺗﻌﻠّﻘﯽ ﺑﻪ ذات ﻣﻌﺸﻮق .اﮔﺮ اﺗﺼّﺎل ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻓﺘﺪ ﻣﻘﻬﻮر

ﺟﺬﺑﻪ ﻗﻬﺮ او ﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﺑﺨﻼف آن ﺑﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻐﻠﻮب ﺟﺬﺑﮥ ﻣﻌﺸﻮق ﺷﻮد .و اﮔﺮ ﻗﯿﺎم ﻫﺮ دو از ﻋﲔ ﻋﺸﻖ ﺷﻮد
ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﺪو ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻠﺴﺖ ».«۱۱

و از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﯿّﺪ ﺑﺪون ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﻣﻘﯿّﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻖ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻇﻬﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺪون آن ﻧﯿﺴﺖ.

ﭘﺲ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻬﺮ دو ﻃﺮف ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻄﻠﻖ ﻗﻮام ﺑﺎﺷﺪ »«۱۲

آری ﻋﺸﻖ واﺳﻄﻪای اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﮥ ﮐﺮﺷﻤﮥ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻬﺎﻧﺴﺖ،

ﮔﺎه ﮔﺎه ازﮐﻤﺎﱃ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺧﻮد دارد از ﻏﻤﺰه ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺎوﮐﯽ ﺑﺮﮐﻤﺎن اﺑﺮوی او ﻧﻬﺪ و ﺑﺮ ﻫﺪف ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ اﻧﺪازد
»«۱۳

١١٥

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۱۱

۱ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت و ﺗﻌﺒﯿـﺮات ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ .ﻣﺎده ﮐﺮﺷﻤﻪ.
۲ـ ﻟﻤﻌﺎت ﺑﺨﺶ اﺻﻄﻼﺣﺎت ص .۵۵
۳ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣُﻌﲔ ﻏﻨﺞ.

۴ـ ﺷﺮح ﮔﻠﺸﻦ راز ص .۵۶
۵ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﲔ ﻣﺎده ﻧﺎز.
۶ـ ﻟﻤﻌﺎت ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ص .۴۷ – ۴۵
۷ـ ﻓﯿﻪ ﻣﺎ ﻓﯿﻪ ص .۹۱

۸ـ ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار ص .۱۵ – ۱۳
۹ـ داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ در ﻧﺴﺨﻪ دﮐﱰ اﻓﺸﺎر درﮐﺘﺎب دو رﺳﺎﻟﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در ﻋﺸﻖ در ص  ۳۰ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
۱۰ـ ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار ص  ۱۵و .۱۶

۱۱ـ ﺷﺮح ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺧﻄﯽ ص .۱۷
۱۲ـ ﺷﺮح ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺎﮔﻮری ﺗﺼﺤﯿﺢ آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺧﻄﯽ ص .۹
۱۳ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۳۶

١١٦

ﻓـﺼﻞ ۱۲
ﺳﺮّ روی ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻘﻄﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ اوﺳﺖ .و آﯾﺘﯽ در ﺻﻨﻊ ﻣﺘﻮاری اﺳﺖ و ﺣﺴﻦ ﻧﺸﺎن ﺻﻨﻊ اﺳﺖ .و ﺳﺮّ روی

آن روی اﺳﺖ ﮐﻪ روی در او دارد .و ﺗﺎ آن ﺳﺮّ روی ﻧﺒﯿﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ آﯾﺖ ﺻﻨﻊ و ﺣﺴﻦ ﻧﺒﯿﻨﺪ .آن روی ﺟﻤﺎل و

ﯾﺒﻘﯽ وﺟﻪ رﺑﻚ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﺧﻮد روی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﺎن و آن روی ﻗﺒﺢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را رﯾﱰ در ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آورده و آﻗﺎی دﮐﱰ ﭘﻮر ﺟﻮادی ﻫﻢ آﻧﺮا در ﻓﺼﻞ ﻣﺠﺰّا ذﮐﺮﮐﺮده ﮐﻪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و آﻗﺎی ﺣﺎﻣﺪ رﺑﺎﻧﯽ آﻧﺮا در ﻓﺼﻞ ﺟﺪا ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ  ۱۱آورده و آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﺠﺎﻫﺪ در

ﻓﺼﻞ  ۱۳و آﻗﺎی اﯾﺮج اﻓﺸﺎر آﻧﺮا دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻠﯽ ذﮐﺮﮐﺮده اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً »ﺳﺮّ روی« ﮐﻪ رﯾﱰ و آﻗﺎی ﭘﻮرﺟﻮادی
آوردهاﻧﺪ در دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺦ ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﺬﮐﻮر »ﺳﺮّ و روی« و در ﺷﺮح ﻧﺎﮔﻮری »ﺳﺮّ و وﺟﻪ« و در ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ »ﺳ ّﺮ

وی« آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮح :در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ »ﺳﺮّ روی« ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راز ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺟﻠﻮه ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ
او ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و اﯾﻦ روی ﯾﺎ وﺟﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ آن ﻧﻘﻄﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ و آﯾﺘﯽ از ﺻﻨﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن

ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ .و ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎﱃ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺻﻨﻊ و ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺳﺮّ
ﺼﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻄﻠﻖ و ﺻﻨﻊ ﺟﻤﯿﻞ اوﺳﺖ و ﺗﺎ ﮐﺴﯽ آن
ﺟﻤﺎل رﺧﺴﺎر و ﻧﻤﻮد ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در آن ﺟﻬﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘ ّ

راز ﻧﻬﻔﺘﻪ در آن وﺟﻪ و رﺧﺴﺎری ﮐﻪ ﻣﺘﻌﯿّﻦ ﺷﺪه و ﺟﻠﻮه ﻧﻤﻮده و ﺑﺸﮑﻞ وﺟﻮدات درآﻣﺪه ﻧﺒﯿﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺻﻨﻊ و آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ در آن ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﯽ ﺑﱪد .آن ﺟﻠﻮه ﻇﻬﻮر ﺟﻤﺎل در واﻗﻊ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮدی

از ذات ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻪ او ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻟﺬا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »و ﯾﺒﻘﯽ وﺟﻪ رﺑﻚ ذواﻟﺠﻼل و اﻻﮐﺮام«

»اﻟﺮﺣﻤﻦ آﯾﻪ  «۲۷ﯾﻌﻨﯽ :و ﭘﺎﯾﻨﺪه اﺳﺖ وﺟﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻼل و ﺑﺰرﮔﻮاری اﺳﺖ .و آن روی ﮐﻪ ﻓﻨﺎ

ﺷﻮﻧﺪه و داﺋﻤﺎً در ﺣﺎل ﺷﺪن و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ روﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﻮری اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ »ﺗﻌﯿّﻦﻫﺎ اﻣﻮری

اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ« ﻟﺬا ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﺎن« »اﻟﺮﺣﻤﻦ آﯾﻪ  «۲۶ﯾﻌﻨﯽ :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ آﻧﺴﺖ

ﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن روی ﻧﻤﻮد ﻣﺘﻌﯿّﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺪﻣﯽ دارد و ﻋﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺂن ﺗﻌﻠّﻖ ﻧﻤﯽﮔﲑد زﯾﺮا ذاﺗﺎً در ﺗﻀﺎد
ﺑﺎ ﺑﻮدن و ﻧﺒﻮدن اﺳﺖ و ﺻﻮر ذﻫﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻐﯿّﺮی اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿّﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.

ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺠﺎی »ﺳﺮّ روی « »ﺳﺮّ روی «و ﯾﺎ »ﺳﺮّ و روی« ﺑﮕﲑﯾﻢ ﻣﻔﻬﻮم آن اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻮری در ﺷﺮح آن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺳﺮّ و وﺟﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻘﻄﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ اوﺳﺖ« ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻘﯿّﻮﻣﯽ او ﻗﯿﺎم دارد و در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺴﺦ اﻓﺘﺎده

»ﺳﺮ وری ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﻮﻧﺪ اوﺳﺖ« و اﮔﺮ ﻧﻪ ﺳﺮی ﮐﺠﺎ و ﺳﺮوری ﮐﺮا ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰی دو روی دارد »وﺟﻪ ﻣﻨﻪ اﱃ
اﻟﺤﻖ ،وﺟﻪ ﻣﻨﻪ اﻟﯿﻬﺎ« ﻫﻤﻪ ﺳﺮوری و وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﯿﺰی از »وﺟﻪ ﻣﻨﻪ اﱃ اﻟﺤﻖ« اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،و از
»وﺟﻪ ﻣﻨﻪ اﻟﯿﻬﺎ« ﻫﻤﻪ ﻓﻨﺎﺳﺖ و ﻧﯿﺴﺘﯽ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺴﺦ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ »ﺳﺮ و روی ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻘﻄﻊ ﭘﯿﻮﻧﺪ او« ﯾﻌﻨﯽ:

ﺼﻮر ﺗﻮان ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ او ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺤﺾ ﺑﻮد» .اﻟﺤﺎدث اذا ﻗﻮرن
وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻘﻄﻊ ﻧﺴﺒﺖ او ﺗ ّ
اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻟﻢ ﯾﺒﻖ ﻟﻪ اﺛﺮ« ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺎ ﺣﺎدث ﭼﻮت ﺑﺎ ﻗﺪﯾﻢ روﺑﺮو ﮔﺮدد اﺛﺮی از او ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ و آن

ﻋﺒﺎرت ﻫﻢ از ﻋﺒﺎرت ﺳﺎﺑﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻦ ،اﻋﺎدت ﭼﻪ ﮐﻨﻢ »و آﯾﺘﯽ در ﺻﻨﻊ ﻣﺘﻮاری«ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺘﯽ از ﻋﺸﻖ در ﺻﻨﻊ

١١٧

ﻣﺘﻮاری »ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﭘﻨﻬﺎن« ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﯿﺾ اوﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺪان ﻓﯿﺾ اﺳﺖ »و ﺣﺴﻦ ﻧﺸﺎن
ﺻﻨﻊ اوﺳﺖ« ﯾﻌﻨﯽ »ﮐﻞ ﺟﻤﯿﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﺎل اﻟﻠّﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ از زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﺪاﺳﺖ ».«۱

در ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ »ﺳﺮوری« آﻣﺪه وﱃ در ﺷﺮح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮاد از ﺳﺮّ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی،

روﺋﺖ آن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺖ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﺪان وﺳﺎﯾﻂ ادراک اﻓﺘﺪ و اﯾﻦ در ﺻﻨﻊ ﻣﺘﻮاری اﺳﺖ و آﻧﺮا دو

روﯾﺴﺖ ،رؤﯾﺖ ﺑﻘﺎ از ﻋَﺮض ﺣﺴﻦ .رؤﯾﺖ ﻓﻨﺎ از ﻋَﺮض ﻗﺒﺢ ».«۲

در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻨﻈﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ:

اﻟﻤﻘﺎﻟﻪ ﻓﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻟﺠﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻊ

ﻫﻢ ﺟﻤﯿﻞ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺤﺐ ﺟﻤﺎل

ﻓﺮد

اﺣﺪ

ﻣﺘﻌﺎل

اﯾﺰد

ﺗﻮ ﻫﻢ ار در ﺟﻤﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻨﯽ

در ﺟﻤﺎل ﺟﻤﯿﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻨﯽ

و ﮔﺮت ﺑﺮ ﻣﺤﻞ او ﻧﻈﺮ اﺳﺖ

زاﻧﮑﻪ دروی از آن ﺟﻤﺎل اﺛﺮ اﺳﺖ

ﮔﺮ ﺗﺮا ﭼﺸﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﯿﻨﺎﺳﺖ

وﺟﻪ ﺻﺎﻧﻊ ز ﺻﻨﻊ او ﭘﯿﺪاﺳﺖ

ﭼﻮن ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺮاد ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ

اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﺷﻤﺎر ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ

دﯾﺪه از وﺟﻪ ﺧﻮب ﭼﺸﻤﮥ ﻧﻮر

دﯾﺪه در ﺻﻨﻊ آﯾﺘﯽ ﻣﺸﻬﻮر

ﺑﯿﻨﻨﺪه

آﻓـــﺮﯾـﻨﻨـﺪه

ﺟﺰ ﺑﺪﯾﻦ وﺟﻪ اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﺸﻢ

ﺑﯿﻨﻨﺪه

ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﺸﻢ

ﺑﯿﻨﻨﺪه

زآﻓـﺮﯾﻨـﺶ

وﺟﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺟﻤﺎل ﯾﺰدان دان

ﺑﯽﺑﺼﺮ

ﺟــﺰ

ﺑﺎﺷﺪ

ﻏﲑ آن »ﮐﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﺎن« »«۳

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻢ ﻫﻤﲔ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻮﺟﻬﯽ دﯾﮕﺮ آورده ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﯽ ﻣﻘ ّﺪس اﺳﺖ او روی در ﺣﺴﻦ و دﻟﺮﺑﺎﺋﯽ و ﻣﻼﺣﺖ و ﺟﺎن اﻓﺰاﺋﯽ دارد و ﺣﺴﻦ و
»ﻋﺸﻖ را ﺗﻮ ّ

دﻟﺮﺑﺎﺋﯽ و ﻣﻼﺣﺖ ﺟﺎن اﻓﺰاﺋﯽ داﻧﻪ و دام اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮﮐﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻏﻼم اوﺳﺖ و ﻫﻤﮕﻨﺎن

داﻧﻨﺪﮐﻪ »ﺳﺮّ« او را ﺑﻘﺎﺋﯽ و ﻓﻨﺎ وﺟﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺪّس ﺑﻮد »و ﯾﺒﻘﯽ وﺟﻪ رﺑﻚ« و ﭼﻮن او را ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻮﺟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﺠﺰ او ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ »ﮐﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﺎن« »اﻟﺮﺣﻤﻦ آﯾﻪ » «۲۶ﮐﻞ ﺷﯽٔ ﻫﺎﻟﮏ اﻻ

وﺟﻬﻪ« »اﻟﻘﺼﺺ آﯾﻪ  «۸۸اﻧﻤﻮذج »ﻧﻤﻮﻧﻪ« اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ در ﺟﻬﺎن ﮐﻌﺒﻪ اﺳﺖ ،ﺧﻼﺋﻖ را در ﻋﺒﺎدت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪو و

ﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﻊ و ﺷﻤﻊ را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺋﯽ ﻧﻪ .روی ﻫﻤﻪ ﺑﺂﻓﺘﺎب و آﻓﺘﺎب را ﺗﻮﺟﻪ
او را ﺑﻬﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻪ ،ﭘﺮواﻧﻪ را ﺗﻮ ّ

ﺑﻄﺮﻓﯽ ﻧﻪ .ﻋﺮش ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻘﺮﺑﺎن و ﻋﺮش را ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ﻣﻘﺘﺪای ﻫﻤﻪ و او را ﺑﮑﺲ اﻗﺘﺪا ﻧﻪ ».«۴

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۱۲
۱ـ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﮔﻮری ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ص  ۹و .۱۰

۲ـ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ص .۱۷
۳ـ ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ص  ۹و .۱۰
۴ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص  ۳۸و .۳۹
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ﻓﺼﻞ ۱۳
» «۱دﯾﺪه ﺣﺴﻦ از ﺟﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﺮ دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﺣﺴﻦ ﺧﻮد را ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ اﻻّ در آﯾﻨﻪ ﻋﺸﻖ
ﻋﺎﺷﻖ .ﻻﺟﺮم ازﯾﻦ روی ﺟﻤﺎل را ﻋﺎﺷﻘﯽ در ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺸﻮق از ﺧﻮد در آﯾﻨﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮرد .و اﯾﻦ

ﺳﺮّی ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﻣﻔﺘﺎح ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺮار اﺳﺖ.

ﺑﯿﺖ

ﻣﺴﺘﯽ ﻓﺰودﻧﻢ زرﺧﺶ ﺑﯽﺳﺒﺐ ﻧﺒﻮد

ﻣﯽ ﺑﻮدوﺟﺎی ﺑﻮد و ﺣﺮﯾﻒ ﻃﺮب ﻧﺒﻮد

ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﻢ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﺗﻮ ﺑﻮدهای

او ﺑﻮد در ﻃﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﺮا اﯾﻦ ﻃﻠﺐ ﻧﺒﻮد

» «۲ﭘﺲ ﺧﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺸﻮق از ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮاﺳﻄﻪ او ﻗﻮت ﻣﯽﺧﻮرد

از ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل ﺧﻮد .ﻻﺟﺮم ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق را از ﺧﻮدی ﺧﻮدش ﺧﻮدﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
او از دﯾﺪه او ﻏﲑت ﺑﺮد .و اﻧﺪر اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﯾﺎ رب ﺑﺴﺘﺎن داد ﻣﻦ از ﺟﺎن ﺳﮑﻨﺪر

ﺑﯿﺖ

ﮐﻮ آﯾﻨﮥ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در وی ﻧﮕﺮی ﺗﻮ

» «۳اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺸﻮق را از او او ﺗﺮ ﺑﻮد ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻋﻼﯾﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪ اﻓﺘﺪ ﺑﺸﺮط ﺑﯽﭘﯿﻮﻧﺪی ﻋﺎﺷﻖ

ﺑﺎ ﺧﻮد ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺸﻖ ﺗﺎ ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﺪﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدﮐﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد اوﺳﺖ .اﻧﺎﻟﺤﻖ و ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ اﯾﻦ

ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﻋﲔ راﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮاق و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮد ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰران اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد اوﺳﺖ.
ﭼﻨﺪان ﻧﺎز اﺳﺖ ز ﻋﺸﻖ ﺗﻮ در ﺳﺮ ﻣﻦ

ﺑﯿﺖ

ﯾﺎ ﺧﯿﻤﻪ زﻧﺪ وﺻﺎل ﺗﻮ ﺑﺮ در ﻣﻦ

ﺗﺎ در ﻏﻠﻄﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﯾﺎ در ﺳﺮ اﯾﻦ ﻏﻠﻂ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺳﺮ ﻣﻦ

ﻣﱳ:
»دﯾﺪه ﺣﺴﻦ از ﺟﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﺮ دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﺣﺴﻦ ﺧﻮد را ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ اﻻّ در آﯾﻨﻪ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ.

ﻻﺟﺮم ازﯾﻦ روی ﺟﻤﺎل را ﻋﺎﺷﻘﯽ در ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺸﻮق از ﺧﻮد در آﯾﻨﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮرد .و اﯾﻦ ﺳﺮّی
ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﻣﻔﺘﺎح ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺮار اﺳﺖ«.
ﺷﺮح :ﻧﺎﮔﻮری در ﺷﺮح آن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻈﺎره ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ،در آﺋﯿﻨﻪ ﻃﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﻫﯿﭻ

ﺟﻤﺎل ﺧﻮد را ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دارد ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ دﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در آﺋﯿﻨﻪ ﺑﯿﻨﺪ ﻻﺟﺮم از اﯾﲊو آﺋﯿﻨﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﺎل ﺧﻮد

ﺑﮑﻤﺎل درو ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ و آن »ﺳﺮّی ﺑﺰرگ و ﻣﻔﺘﺎح ﮐﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ« زﯾﺮا ﭼﻪ ﺳﺮّ اﯾﺠﺎد و ﻇﻬﻮر ﻣﮑﻨﻮﻧﺎت اﺳﺖ
».«۱

در ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه :ﺣﺴﻦ ازﻻً و اﺑﺪاً ﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ .و ﭼﻮن در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎﻇﺮی ﺧﻮد »ﯾﻌﻨﯽ

ﻋﺎﺷﻖ« اﻓﺘﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻏﺬا ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﻮد و از ﻣﺮﮐﺰ ﻏﻨﺎ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻓﺘﻘﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺘﻘﺎر ﻧﻪ ﺻﻔﺎت ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﺑﺪﯾﻨﻄﺮﯾﻖ ﻧﻈﺮ ﺣﺴﻦ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﺮ دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ »...«۲

در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻟﻤﻘﺎﻟﻪ ﻓﯽ اﻓﺘﻘﺎر ﻇﻬﻮر اﻟﺤﺴﻦ و ﺑﺮوزه اﱃ وﺟﻮد اﻟﻌﺸﻖ« آﻣﺪه:
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ﺣﺴﻦ ﺑﯽﻋﺸﻖ رخ ﺑﮑﺲ ﻧﻨﻤﻮد

در او را ﮐﻠﯿﺪ ﻋﺸﻖ ﮔﺸﻮد »«۳

ﻣﺤﺒﻮب

از ﮐﻤﺎل ﺟﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﺤﺠﻮب

ﺑﯽﺷﮏ آن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﺎﻧﺪر او ﻧﮕﺮد

ﭼﺸﻤﺶ ازﺣﺴﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﻮت ﺧﻮرد

ﭼﻮن ﻧﺒﯿﻨﺪ ﺟﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﻌﺸﻮق

ﮔﻮﺋﯽ از ذات ﺧﻮد ﺑﻮد ﻣﻔﺮوق

ﺑﻮد

ﺑﯽﻋﺸﻖ

دﯾﺪه

ﺻﻮرت ﺣﺴﻦ از آن ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺷﺪ

ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ و را ﭼﻮ آﯾﻨﻪ ﺷﺪ

ﻫﺴﺖ اﮔﺮزاﻧﮑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﺧﻮد ﺧﻮﯾﺶ

ﻗﺮب ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺤﺴﻦ او زو ﺑﯿﺶ

ﻗﺮﺑﺶ از ﺣﺴﻦ او ﭼﻮ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ

ﻻﺟﺮم ﺑﺎ ﺟﻤﺎل ﺧﻮﯾﺸﱰ اﺳﺖ

زﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﺟﻤﺎل دﯾﺪه دوﺳﺖ

ﻏﲑت آﯾﺪ و راه زدﯾﺪه دوﺳﺖ

ﻓﻬﻢ آن از ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺮار اﺳﺖ

زﯾﺮ آن ﮔﻔﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ »«۴

ﭘﺲ ﮐﺰان ﮔﻨﺠﻬﺎ ﮔﻬﺮ

ﮔﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ را ﺑﺸﺮط درﯾﺎﺑﺪ

ﯾﺎﺑﺪ

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﺷﺮح ﻧﯿﺎز ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ آﺋﻴﻨﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻤﺎل ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺸﻮق ﺟﺰ در آﺋﯿﻨﻪ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ
ﻧﺘﻮان دﯾﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎﯾﺪ .ای دروﯾﺶ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺴﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺴﻦ

ﻏﻨﯽ اﺳﺖ و از وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ وی را ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻮد آﯾﻨﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را درﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﻏﻮری دارد.
ﻣﺎ آﯾﻨﻪاﯾﻢ و او ﺟﻤﺎﱃ دارد

او را ز ﺑﺮای دﯾﺪ او در ﯾﺎﺑﯿﻢ

»اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﺮآت اﻟﻤﺆﻣﻦ« ﺳﺮّ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ » «۵ﻋﺮاﻗﯽ در ﻟﻤﻌﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺎز ﻇﻬﻮر ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺸﻮق در آﯾﻨﻪ
ﻋﺎﺷﻖ را ﭼﻨﲔ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده :ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ آﯾﻨﻪ ﺟﻤﺎل اوﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻻﺟﺮم ﻫﻤﻪ را دوﺳﺖ دارد...و

ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻟﻤﻌﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺤﺒﻮب ﯾﺎ در آﯾﻨﻪ ﺻﻮرت رخ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ در آﯾﻨﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﺎ ورای ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﯽ .اﮔﺮ
ﺐ از ﺷﻬﻮد ﻟﺬّت ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ از ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﻮت ﺗﻮاﻧﺪ
ﺐ در ﮐﺴﻮت ﺻﻮرت ﺟﻠﻮه دﻫﺪ ﻣﺤ ّ
ﺟﻤﺎل را ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺤ ّ

ﺧﻮرد ،آﻧﺠﺎ ﺳﺮّ »رأﯾﺖ رﺑﯽ ﻓﯽ اﺣﺴﻦ ﺻﻮرت« ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﺮوردﮔﺎرم را در ﺑﻬﱰﯾﻦ ﭼﻬﺮه و رﺧﺴﺎر دﯾﺪم ﺑﺎ او

ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻓﺎﯾﻨﻤﺎ ﺗﻮﻟﻮا ﻓﺜﻢ وﺟﻪ اﻟﻠّﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺮ ﺟﺎ رو ﮐﻨﯿﺪ روی ﺧﺪا آﻧﺠﺎﺳﺖ »ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  «۱۰۹ﭼﻪ وﺟﻪ دارد

ﻣﻌﻨﯽ» :اﻟﻠّﻪ ﻧﻮر اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض« »ﻧﻮر آﯾﻪ  «۳۵ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺪﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺮا ﮔﻮﯾﺪ »در ﭼﺸﻢ ﻣﻦ آﺋﯿﺪ
ﺑﺪو در ﻧﮕﺮﯾﺪ« ...و اﮔﺮ ﺟﻼل او از درون ﭘﺮده ﻣﻌﻨﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺗﺎﺧﱳ آرد ﻣﺤ ّ
ﺐ را از ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﺑﺴﺘﺎﻧﺪﮐﻪ

ﺐ ﻧﻪ ﻟﺬّت ﺷﻬﻮد ﯾﺎﯾﺪ ،را از ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﺑﺴﺘﺎﻧﺪﮐﻪ از وی ﻧﻪ اﺳﻢ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ
از وی ﻧﻪ اﺳﻢ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ رﺳﻢ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺤ ّ
ﺐ ﻧﻪ ﻟﺬّت ﺷﻬﻮد ﯾﺎﯾﺪ ،ﻧﻪ ذوق وﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﺪ ...و اﮔﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﺣﺠﺎب ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﯽ از ﭘﯿﺶ
رﺳﻢ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺤ ّ
ﺐ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل ﺑﺮاﻓﮑﻨﺪ ﺳﻄﻮت ذات اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺤ ّ

ﮐﺎﺷﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﺎر وﻻﯾﺖ ﺑﻪ دو ﺗﻦ

در ﺷﻬﺮ ﺑﮕﻮی ﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﻦ

ﺐ آﯾﻨﻪ ﻣﺤﺒﻮب ،در
و در ﻟﻤﻌﻪ ﻧﻬﻢ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺤﺒﻮب آﯾﻨﻪ ﻣﺤﺐّ اﺳﺖ ،و در او ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺟﺰ ﺧﻮد را ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﻣﺤ ّ
او اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت و ﻇﻬﻮر اﺣﮑﺎم ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﺤﺐ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺖ او را ﻋﲔ او ﯾﺎﺑﺪ ﻻﺟﺮم ﮔﻮﯾﺪ:

ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺟﺎم ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎی ﺗﻮ

ﺟﺎم ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎی ﻣﻦ روی ﻃﺮب ﻓﺰای ﺗﺴﺖ

ﮔﺎه اﯾﻦ آﯾﻨﻪ او ﺑﻮد ﮔﺎه او آﯾﻨﻪ اﯾﻦ »...«۶
ﭘﺲ ﭼﻮن ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﯿﻨﺪ ﻣﮕﺮ در آﯾﻨﻪ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ،ﭘﺲ او را ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻮز وﮔﺪاز

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ او ﻣﺘﻠﺬّذ ﺷﻮد و ﻋﻠّﺖ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و ﺣﻤﻞ ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ ﻋﺸﻖ در ذات او ﻫﻤﲔ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻮده .زﯾﺮا ﻣﻠﮏ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻮراﻧﯽ ﭼﻮن ورا اﺧﺘﯿﺎر و ﻣﻬﺠﻮری ﻧﺒﻮد ﻋﺸﻘﯽ ﻧﺒﻮد:
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ﺟﻠﻮهای ﮐﺮد درﺧﺖ دﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﻋﺸﻖ ﻧﺪاﺷﺖ

ﻋﲔ آﺗﺶ ﺷﺪ از اﯾﻦ ﻏﲑت و ﺑﺮ آدم زد

ﻣﱳ:
ﻣﺴﺘﯽ ﻓﺰودﻧﻢ زرﺧﺶ ﺑﯽﺳﺒﺐ ﻧﺒﻮد

ﺑﯿﺖ

ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﻢ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﺗﻮ ﺑﻮدهای

ﻣﯽ ﺑﻮدوﺟﺎی ﺑﻮد و ﺣﺮﯾﻒ ﻃﺮب ﻧﺒﻮد
او ﺑﻮد در ﻃﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﺮا اﯾﻦ ﻃﻠﺐ ﻧﺒﻮد

ﺷﺮح :اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی از ﺧﻮد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺳﺖ.
ﻞ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻫﻢ وﻗﺖ و
و اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮق ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﻮﺳﱳ ﺟﺰء ﺑﻪ ﮐ ّ

ﺟﺎی ﻧﻮﺷﺎﻧﻮش ﺑﻮد وﱃ ﺣﺮﯾﻒ ﻋﺸﻘﯽ ﻧﺒﻮد »ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﻒ ﻋﺸﻖ او ﻧﺒﻮدم« ﮐﻪ آﯾﻨﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﺷﻮم .ﻟﺬا

ﻣﻘﺘﯽ ﺟﻠﻮهای ﻧﻤﻮد ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯿّﺎت ﺣﺴﻦ وﮐﺮﺷﻤﻪﻫﺎی ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﯿﺨﻮدﯾﻢ اﻓﺰون ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ اﺳﺖ

ﺳﺒﺐ ﺑﯿﺨﻮدی و ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ و ﻓﻨﺎی ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ در ﻣﻌﺸﻮق...

و اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﺗﻮ ﺑﻮدهای ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪهای ﮔﻮﯾﻢ ﺧﲑ اﺳﺘﻐﻔﺮاﻟﻠّﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻮد و ﺑﻪ

ﺳﺮاﻏﻢ آﻣﺪ و ﻋﺸﻘﺶ را در دﻟﻢ ﻧﻬﺎد »ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و دﯾﻦ ﻓﻄﺮی و ارﺳﺎل رﺳﻞ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ« و ﻣﺮا ﺑﺸﻮق و

ذوق آورد وﺟﺪ و ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺮاﻗﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺟﺎم ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎی ﻣﻦ روی ﻃﺮب ﻓﺰای ﺗﺴﺖ

ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺟﺎم ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎی ﺗﻮ

و ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺧﻮدﻣﮕﺮﻟﻄﻒ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺪﮔﺎﻣﯽ ﭼﻨﺪ

ﻣﺎ ﺑﺪان ﻣﻘﺼﺪ ﻋﺎﱃ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ رﺳﯿﺪ

در رﺑﺎﻋﯽ ﺷﯿﺦ ﻣﺴﺘﯽ ،ﻣﯽ ،ﺟﺎم ،ﺣﺮﯾﻒ و ﻃﺮب از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ آن ذﯾﻼً آورده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺴﺘﯽ :ﻋﺒﺎرت از ﺣﲑت ﺑﯿﺨﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻤﺎل دوﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻬﻮد دﺳﺖ دﻫﺪ و
ﻣﺴﺖ :اﻫﻞ ﺟﺬﺑﻪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻮق را ﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﻣﺴﺖ و ﺧﺮاب :ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﺘﻐﺮق در ﻣﻌﺸﻮق را ﮔﻮﯾﻨﺪ » .«۶ﻣﺴﺘﯽ

ﻓﺮو ﮔﺮﻓﱳ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺟﻤﯿﻊ ﺻﻔﺎت دروﻧﯽ و ﺑﲑوﻧﯽ را و ﻋﺒﺎرت از او ﺳﮑﺮ اول اﺳﺖ » .«۷ﻣﺴﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﻔﺲ

راﺳﺖ ،ﻫﻢ دل را ،ﻫﻢ ﺟﺎن را ،ﭼﻮن ﺷﺮاب ﺑﺮ ﻋﻘﻞ زورﮐﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭼﻮن آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ زورﮐﻨﺪ
دل ﻣﺴﺖ ﺷﻮد .ﭼﻮن ﮐﺸﻒ ﺑﺮ اﻧﺲ زورﮐﻨﺪ ﺟﺎن ﻣﺴﺖ ﺷﻮد .ﭼﻮن ﺳﺎﻗﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﺠﻠّﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﺴﺘﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و
ﻣﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﻮ ﺷﻮد ».«۸

ﻣﯽ :ﺗﺠﻠﯿّﺎت ﻋﺸﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮاص را ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮک

ﻣﺘﻮﺳﻄﻨﺪ .ﺷﺮاب :ﺗﺠﻠﯿّﺎت ﻋﺸﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و آن اﻫﻞ ﮐﻤﺎل را ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ

اﺧﺼّﻨﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺎت ﺳﻠﻮک »از اﯾﲊو در ﺳﻮره ﻫﻞ اﺗﯽ درﺑﺎره ﻋﻠﯽ ﷷ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﺮاب را در ﻫﺮ ﺳﻪ وﺟﻪ
»ﻣﺰاﺟﻬﺎ ﮐﺎﻓﻮرا – ﻣﺰاﺟﻬﺎ زﻧﺠﺒﯿﻼ – ﺷﺮاﺑﺎً ﻃﻬﻮرا« »دﻫﺮ آﯾﺎت  ۵و  ۱۷و  «۲۱آورده ﮐﻪ آﻧﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ

ﺳﻠﻮک ﺑﻮده ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺠﻠﯿّﺎت ﻋﺸﻖ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻼﻣﺖ ﻏﺎﻓﻼن ﻫﻢ ﺑﻮده در ﺳﻪ ﺷﺐ ﻃﯽ ﮐﺮدﻧﺪ« .و اﻣﺎ

ﺑﺎده :ﻋﺸﻖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻋﻮام را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺪاﯾﺖ ﺳﻠﻮک ﺑﻮد » .«۹ﺟﺎم :اﺣﻮال را
ﮔﻮﯾﻨﺪ » .«۱۰ﺟﺎم ،دلِ ﻋﺎرف ﺳﺎﻟﮏ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ وﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮاد از ﺟﺎم »ﺑﺪن« و از ﺑﺎده

»ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎرف ﮐﺎﻣﻞ از ﺟﺎم ﺑﺎده اﻟﻬﯽ ﻧﻮﺷﺪ و ﺳﺮﻣﺴﺖ از ﺗﻮﺣﯿﺪﮔﺮدد« و ﺟﺎم اﻟﻬﯽ ﺗﺠﻠﯿّﺎت ﻗﺪس
اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻋﺎرف ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﺠﺬوب و ﺳﺮﻣﺴﺖ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺟﺎ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ و ﺟﺎم ﮔﯿﺘﯽ ﻧﻤﺎ و ﺟﺎم ﺟﻢ ،ﻗﻠﺐ ﻋﺎرف ﮐﺎﻣﻞ

اﺳﺖ » «۱۱و ﺑﻘﻮل ﺣﺎﻓﻆ:

ﮐﻪ ﺧﺎک ﻣﯿﮑﺪه ﮐﺤﻞ ﺑﺼﺮ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮد

ﺑﺴﺮ ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﮕﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮد
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ﺣﺮﯾﻒ :ﻫﻢ ﺷﺄن و ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻫﻤﭙﯿﺎﻟﻪ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﺳﺖ در ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک .ﺣﺮﯾﻒ ﻃﺮب :ﻫﻤﭙﯿﺎﻟﻪ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﺳﺖ
در اﻧﺲ ﺑﺎ ﺣﻖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻠﻮه ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭘﲑ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دل و ﺟﺎن ﻫﻤﺮاﻫﯽ دارد ﻧﯿﺰ اﻃﻼق
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﺮاﻫﯽ دل وﺟﺎن .ﻣﻄﺮب :آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .رخ :ﺗﺠﻠﯿّﺎت

ﻣﺤﺾ .روی :ﻣﺮآت ﺗﺠﻠﯿّﺎت .ﭼﻬﺮه را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺮﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد و ﻋﻠﻢ در او ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ».«۱۴

»» «۲ﭘﺲ ﺧﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺸﻮق از ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮاﺳﻄﻪ او ﻗﻮت ﻣﯽﺧﻮرد

از ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل ﺧﻮد .ﻻﺟﺮم ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق را از ﺧﻮدی ﺧﻮدش ﺧﻮدﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
او از دﯾﺪه او ﻏﲑت ﺑﺮد .و اﻧﺪر اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﯾﺎ رب ﺑﺴﺘﺎن داد ﻣﻦ از ﺟﺎن ﺳﮑﻨﺪر

ﺑﯿﺖ

ﮐﻮ آﯾﻨﮥ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در وی ﻧﮕﺮی ﺗﻮ

ﺷﺮح :ﭘﺲ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺰدﯾﮑﱰ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻌﺸﻮق را ﻧﯿﺎز ﻋﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺳﺖ زﯾﺮا درک ﺟﻤﺎل او ﺟﺰ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﭼﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق را از ﺧﻮد ﺑﻬﱰ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و زﯾﺮا ﺟﺰ ﺑﺎ آﯾﻨﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان

ﺧﻮد را دﯾﺪ و ﭼﺸﻢ دل ﻋﺎﺷﻖ و اﻇﻬﺎر آن در ﭘﻨﺪار و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﺴﻦ زﯾﺒﺎی اوﺳﺖ و از اﯾﲊو

ﺑﺮﯾﺪه ﻋﺎﺷﻖ »ﺑﯽﺧﻮدش« ﻫﻢ ﻏﲑت آورد و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن دﯾﺪه را ﻫﻢ ﻓﻨﺎ ﺳﺎزد...

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﭼﻨﲔ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ» :ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺤﺴﻦ ﻣﻌﺸﻮق در ﻣﻌﺸﻮق ﻗﺮﯾﺐﺗﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ
ﻣﯿﺎن ﻋﮑﺲ و ﻋﲔ ﻣﺒﺎﯾﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﺑﻞ »ﻣﻤﺎ ﯾﻘﺒﻠُﻪ« ﻗﺮﯾﺐ ﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ از ﻓﺎﻋﻞ .ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ

در ﻏﻠﺒﺎت ﻋﺸﻖ ،ﻣﻌﺸﻮق را از او اوﺗﺮ اﺳﺖ و از ﺧﻮد ﺧﻮدﺗﺮ ،روا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ او از دﯾﺪه از ﻏﲑت ﺑﺮد و ﭼﻮن وﺟﻮد
ﺧﻮد را آﯾﻨﻪ دﯾﺪ او ﺷﻨﺎﺳﺪ ،وﺟﻮد ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ در درﯾﺎی ﻧﯿﺴﺘﯽ اﻧﺪازد ﺗﺎ او ﺧﻮد ﺑﯽواﺳﻄﻪ او ﺑﯿﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺮو ﻫﻢ از او ﻏﲑت ﻣﯽﺑﺮد و اﯾﻦ ﻋﻈﯿﻢ وﻗﺘﯽ دارد ﺑﯽذوق ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮕﺮدد و در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

ﮐﻮ آﯾﻨﻪای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در وی ﻧﮕﺮی ﺗﻮ

ﯾﺎ رب ﺑﺴﺘﺎن داد ﻣﻦ از ﺟﺎن ﺳﮑﻨﺪر

ای دروﯾﺶ ﭼﻮن ﻣﻌﺸﻮق آﯾﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻏﲑت در ﮔﺪاز ﺑﻮد » «۱۵ﺑﯿﺖ ﻓﻮق ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺷﯿﺦ

ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ » «۱۶آورده اﻣﺎ اﺳﮑﻨﺪر و آﯾﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دو اﺻﻄﻼح را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .آﯾﻨﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن را از ﺟﻬﺖ ﻣﻈﻬﺮﯾﺖ ذات و ﺻﻔﺎت واﺳﻤﺎء آﯾﻨﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ در اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮﯾﺖ ﺗﺎﻣﻪ دارد اﻇﻬﺮ اﺳﺖ » «۱۶ﻋﺮاﻗﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
روﺷﻨﺎن آﯾﻨﻪ دل ﭼﻮ ﻣﺼﻔﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪ

روی دﻟﺪار در آن آﯾﻨﻪ ﭘﯿﺪا ﺑﯿﻨﻨﺪ

در ﺣﻘﯿﻘﺖ دو ﺟﻬﺎن آﯾﻨﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﺪو در رخ زﯾﺒﺎش ﻫﻮﯾﺪا ﺑﯿﻨﻨﺪ

ﺟﺎن ﻓﺸﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮ او ﮐﺎن رخ زﯾﺒﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪ

از ﭘﺲ آﯾﻨﻪ دزدﯾﻪ ﺑﺮوﯾﺶ ﻧﮕﺮﻧﺪ

اﺳﮑﻨﺪر :ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﭘﲑ ﻃﺮﯾﻘﺖ از ﺟﻨﺒﻪ ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ و اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﻘﺎم ﺷﻬﻮد رﺳﯿﺪه و آﯾﻨﻪ دل ﺑﺪﺳﺖ

دارد و اﻧﺪر آن آﯾﻨﻪ ﺧﺪا ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻘﻮل ﺣﺎﻓﻆ:

ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺮﺿﻪ دارد اﺣﻮال ﻣﻠﮏ دارا

آﯾﻨﻪ ﺳﮑﻨﺪر ﺟﺎم ﺟﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻨﮕﺮ
و درﺑﺎره ﭘﲑ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﻪ در دﺳﺖ دارد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﮐﺎﻧﺪر آن آﯾﻨﻪ ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮد

دﯾﺪﻣﺶ ﺧﺮم و ﺧﻨﺪان ﻗﺪه ﺑﺎده ﺑﺪﺳﺖ

ﮔﻔﺖ آن وﻗﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد

ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺟﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﲔ ﺑﻪ ﺗﻮﮐﯽ دادﺣﮑﯿﻢ

در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺸﻮق را از او او ﺗﺮ ﺑﻮد ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻋﻼﯾﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪ اﻓﺘﺪ ﺑﺸﺮط ﺑﯽﭘﯿﻮﻧﺪی ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ

ﺧﻮد ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺸﻖ ﺗﺎ ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﺪﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدﮐﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد اوﺳﺖ» .اﻧﺎﻟﺤﻖ و ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ «اﯾﻦ

١٢٢

ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ .و اﮔﺮ در ﻋﲔ راﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮاق و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮد ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰران »ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ آن – ﻧﺎ ﮔﺬران«
اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد اوﺳﺖ.

ﺷﺮح:اﮐﻨﻮن وﺿﻌﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺰدﯾﮑﱰ از او ﺑﺨﻮدش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﻗﺮب ﭘﯿﺶ

آﻣﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎﺋﯽ ﺷﮕﻔﺖ آور ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ آن دو آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد:
رﺷﺘﻪای ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﻢ اﻓﮑﻨﺪه دوﺳﺖ

ﻣﯿﱪد ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاه اوﺳﺖ

و اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ و رﺷﺘﻪ ﺗﻌﻠﻘﺎت از ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ »ﻣﻘﺎم ﻓﻨﺎء« در اﯾﻨﺼﻮرت ﭼﻨﺎن اﯾﻦ دو ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﭘﻨﺪارد
ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻘﺎم وﺣﺪت و ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺳﯿﺪ »اﻧﺎ اﻟﺤﻖ« ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﻼج ﮔﻔﺖ »و ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ

ﻣﺎ اﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﯽ« ﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮕﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮔﻔﺖ :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در وﺻﺎل و ﻗﺮب ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﻋﲔ راﻧﺪﮔﯽ و دوری ﺑﻮده

و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ و در واﻗﻊ ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﻻ ﻏﲑ »زﯾﺮا در
اﯾﻨﺼﻮرت دوﺋﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ« .درﺑﺎره ﻗﻄﻊ ﻋﻼﯾﻖ از ﻏﲑﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ دوﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد و

ﻫﭽﻨﲔ ﯾﮑﯽ دﯾﺪن ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق ،اﺷﻌﺎر و ﻋﺒﺎرات ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﲔ و ﮐﺎﻣﻠﲔ ﻋﺮﻓﺎ آﻣﺪه ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻧﺼﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﺗﺎ ﮐﺮد ﻣﺮا ﺗﻬﯽ و ﭘﺮ ﮐﺮد ز دوﺳﺖ

ﻋﺸﻖ آﻣﺪوﺷﺪﭼﻮﺧﻮﻧﻢ اﻧﺪر رگ وﭘﻮﺳﺖ

ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ زﻣﻦ ﺑﺮﻣﻦ وﺑﺎﻗﯽ ﻫﻤﻪ اوﺳﺖ

اﺟﺰاء وﺟﻮدم ﻫﻤﮕﯽ دوﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ

و ﺑﺎز ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :روزﮔﺎری ﺗﺮا ﻣﯽﺟﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ .اﮐﻨﻮن ﺧﻮد ﺧﻮد را ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ ﺗﺮا ﯾﺎﻓﺘﻢ ».«۱۶

ﺧﻮد درﻏﻠﻄﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮأم ﯾﺎﺗﻮ ﻣﻨﯽ»«۱۷

ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻨﺎﻧﻢ ای ﻧﮕﺎر ﯾﻤﻨﯽ

ﻣﻮﻟﻮی از ﻗﻮل ﻣﺠﻨﻮن در دﻓﱰ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﻟﯿﮏ از ﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻣﻦ ﭘﺮ اﺳﺖ

اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﭘﺮ از ﺻﻔﺎت آن در اﺳﺖ

داﻧﺪ آن ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ او دل روﺷﻨﯿﺴﺖ

در ﻣﯿﺎن ﻟﯿﻠﯽ و ﻣﻦ ﻓﺮق ﻧﯿﺴﺖ

ﻧﯿﺶ را ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺮ ﻟﯿﻠﯽ زﻧﯽ

ﺗﺮﺳﻢ ای ﻓﺼﺎد اﮔﺮ ﻓﺼﺪم ﮐﻨﯽ

ﻫﺮ دو ﯾﮏ روﺣﯿﻢ اﻧﺪر دو ﺑﺪن

ﻣﻦ ﮐﯿﻢ ﻟﯿﻠﯽ و ﻟﯿﻠﯽ ﮐﯿﺴﺖ ﻣﻦ

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻤﺪاﻧﯽ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺟﻮاﻧﻤﺮدا در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮی :اﻟﻬﯽ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ و ﺑﺠﺎه ﻣﻦ و
ﺑﺠﻤﺎل ﻣﻦ و ﺑﺮ روی ﻧﯿﮑﻮی ﻣﻦ و ﺑﺰﻟﻒ ﻣﺸﮑﺒﻮی ﻣﻦ.

ﺳﺮّی ﺳﻘﻄﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ» :اذا ﮐﺎﻧﺖ ﻟﻚ اﱃ اﻟﻠّﻪ ﺣﺎﺟﺔً ﻓﺎﻗﺴﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯽ« ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺗﺮا ﺑﺨﺪا ﺣﺎﺟﺘﯽ اﺳﺖ
او را ﺑﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﺪه.

ﺑﯿﺖ
ﮐﺎﻧﺪر ﻏﻠﻄﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ

ﭼﻨﺪان ﻧﺎز اﺳﺖ زﻋﺸﻖ ﺗﻮ در ﺳﺮ ﻣﻦ

اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﻏﻠﻂ آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﯽ :ای ﻣﻦ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺗﻮ:

ﺷﲑﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺪدر ﺷﮑﺮ اوﺳﺖ

ﻋﻨﱪ زﻟﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه در ﭼﻨﱪ اوﺳﺖ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهٔ

زان ﭼﻨﺪان ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻧﺪر ﺳﺮ اوﺳﺖ

روزﮔﺎر

ﻓﺮﻣﺎﻧﱪ

اوﺳﺖ

ﻣﺤﻤﺪ ﷺ را ﺧﺪاﯾﺶ ﮔﻔﺖ» :و ﻟﺴﻮف ﯾﻌﻄﯿﻚ رﺑﻚ ﻓﱰﺿﲐ« ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺘﻮ آﻧﻘﺪر ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ

راﺿﯽ ﺷﻮی.

ﮐﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وﺻﺎل و ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻤﻊ »«۱۸

١٢٣

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺎﺷﻖ ،ﻣﻌﺸﻮق را از او اوﺗﺮ ﺑﻮد ﭘﻨﺪار ﭘﯿﻮﻧﺪی در او ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﺪﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻨﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﯽﺧﻮﯾﺸﺘﻨﻢ« اﻧﺎ اﻟﺤﻖ و ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ.

ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻨﻢ

ﭼﻨﺪان ﻧﺎزﺳﺖ ز ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﺟﺎن و ﺗﻨﻢ

ﮐﺎر ﻋﺸﻖ آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ،ﻣﻌﺸﻮق ﺷﻮد و ورق ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﯽآﻧﮑﻪ از ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﯿﺰی ﺑﮑﺎﻫﺪ ﯾﺎ در

ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺸﻮق ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ »...«۱۹

ﻋﺮاﻗﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺐ ﻣﺤﺒﻮب را آﯾﻨﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪ و ﺧﻮدرا آﯾﻨﻪ او ...ﮔﺎه اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ او آﯾﺪ و

او ﻣﺸﻬﻮد اﯾﻦ وﮔﺎه او ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﺎﻇﺮ اوﮔﺎه اﯾﻦ ﺑﺮﻧﮓ او ﺑﺮآﯾﺪ ،وﮔﺎه او ﺑﻮی اﯾﻦ ﮔﲑد ...ﮔﺎه ﻋﺎﺷﻖ

را ﺣﻠﻪ ﺑﻬﺎء و ﮐﻤﺎل در ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﻪ زﯾﻮر ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل ﺑﯿﺎراﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻮن در ﺧﻮد ﻧﻈﺮﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ رﻧﮓ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﯿﻨﺪ

ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را ﻫﻤﻪ او ﺑﯿﻨﺪﮔﻮﯾﺪ »ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﯽ و ﻣﻦ ﻣﺜﻠﯽ و ﻓﯽ اﻟﺪارﯾﻦ ﻏﲑی« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺰه و ﭘﺎﮐﻢ
ﻣﻦ ﭼﻘﺪر ﺷﺄﻧﻢ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﺳﺖ و آﯾﺎ درد و ﺳﺮا ﺟﺰ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ؟ وﮔﺎه ﻟﺒﺎس ﻋﺎﺷﻖ در

ﻣﻌﺸﻮق ﭘﻮﺷﺪ ﺗﺎ از ﻣﻘﺎم ﮐﱪﯾﺎ و اﺳﺘﻐﻨﺎ ﻧﺰول ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻻﺑﻪ ﮔﺮی ﮐﻨﺪ ...در ﻋﺸﻖ ﭼﻨﲔ ﺑﻮاﻟﻌﺠﺒﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ

»...«۲۰

درﺑﺎره اﻧﺎﻟﺤﻖ و ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﻋﻈﻢ ﺷﺎﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻘﲔ و ﻣﺨﺎﻟﻔﲔ ﺳﺨﻨﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎرﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﺨﱪان آﻧﺮا ﺣﻠﻮل و

ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺎ آﮔﺎﻫﺎن اﺗﺤﺎد داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی وﺣﺪت
ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ.

ﮐﻪ دروﺣﺪت دوﺋﯽ ﻋﲔ ﺿﻼل اﺳﺖ

ﺣﻠﻮل و اﺗﺤﺎد اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺎﻟﻠّﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻫﻢ رازی اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان رﺳﯿﺪ و دﯾﺪ و درﯾﺎﻓﺖ

و ﺑﻮد ﻧﻪ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﭼﺸﻢ وﮔﻮش ﻇﺎﻫﺮی ﻫﻢ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺣﺮﯾﻢ ﮐﱪﯾﺎﺳﺖ.

ﺟﺮﻣﺶ اﯾﻦ ﺑﻮدﮐﻪ اﺳﺮارﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽﮐﺮد

ﮔﻔﺖ آن ﯾﺎر ﮐﺰ وﮔﺸﺖ ﺳﺮ دار ﺑﻠﻨﺪ

وﱃ ﭼﻪ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﯾﮑﺮو ز از درﺧﺖ ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮد و »اﻧﺎ رﺑﮑﻢ اﻻﻋﻠﯽ« ﮔﻔﺖ و روزی از دﻫﺎن ﻣﻨﺼﻮر
روا ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺎ اﻟﺤﻖ از درﺧﺘﯽ

ﻣﱳ:

ﭼﺮا ﻧﺒﻮد روا از ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ

ﺗﺎ در ﻏﻠﻄﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ

ﭼﻨﺪان ﻧﺎز اﺳﺖ ز ﻋﺸﻖ ﺗﻮ در ﺳﺮ ﻣﻦ

ﯾﺎ در ﺳﺮ اﯾﻦ ﻏﻠﻂ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺳﺮ ﻣﻦ

ﯾﺎ ﺧﯿﻤﻪ زﻧﺪ وﺻﺎل ﺗﻮ ﺑﺮ در ﻣﻦ

ﺷﺮح :ﺑﯿﺖ اول را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ »ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ« و ﻟﻮاﯾﺢ آورده ﺑﻌﻼوه در

ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ آورده اﺳﺖ:

ای دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ از ﺳﻮداﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺲ ﺑﯽﺧﱪی ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ؟ ﯾﮑﯽ را ﭼﻨﺪان ﺑﻨﻮازد ﮐﻪ دﻣﺎﻏﺶ ﭘﺮ از ﻧﺎز

ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﯾﺪ:

ﯾﺎ در ﻏﻠﻄﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ

ﭼﻨﺪان ﻧﺎز اﺳﺖ ز ﻋﺸﻖ ﺗﻮ در ﺳﺮ ﻣﻦ

ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدش ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اول آن اﺳﺘﻨﺎد ﺟﺴﺘﻪ ،ﺑﻌﻼوه ﻋﲔ

اﻟﻘﻀﺎه در ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻫﻢ آورده » .«۲۱ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ رازی در ﻣﺮﺻﺎد اﻟﻌﺒﺎد » «۲۲و ﻣﯿﺒﺪی ﻫﻢ در ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﺑﺎ
ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺗﻐﯿﲑی آورده اﺳﺖ ».«۲۳

و اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭼﻨﺪان ﻣﺒﺎﻫﺎت و اﻓﺘﺨﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪام و ﺑﺨﻮد ﻧﺎزﯾﺪهام ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه

ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻟﻄﻒ ﮐﺮده و ﻣﺮا ﺑﺤﺮﯾﻢ ﺧﻮد راه داده و ﻓﻨﺎ در ﻋﺸﻖ ﮐﺮدهای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻏﻠﻂ اﻓﺘﺎدهام ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ

١٢٤

ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﻣﻌﺸﻮق ﺗﻮﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎده ﻓﻄﺮﺗﻢ را ﺑﻪ دﯾﻦ و ذرهام را ﺑﻪ ﻋﺸﻖ و ﺟﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﻟﻘﺎء
ﺳﺮﺷﺘﻪای و ﺑﺮای اﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدت آﯾﻢ رﺳﻮﻻن ﻓﺮﺳﺘﺎده و اوﻟﯿﺎﺋﺖ را ﻧﺘﺼﺮف وﺟﻮدم ﺳﺎﺧﺘﻪای و ﻣﺮا ﺑﻤﻘﺎم آﻧﺎن

ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﺰﺑﺎﻧﻢ اﻧﺎﻟﺤﻖ ﮔﻔﺘﻪای »وﮐﻨﺖ ﺳﻤﻌﻪ و ﺑﺼﺮه و ﯾﺪه و ﻟﺴﺎﻧﻪ« ﺷﺪهای .ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ،

ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﻧﺎزم ﮐﻪ ﻣﺤﺮم رازم و ﻣﻬﺒﻂ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن وآﻟﺖ ﻓﻌﻞ ﺣﻖ ﭘﺲ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﺻﺎل ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و در

زﯾﺮ ﺧﯿﻤﻪ وﺻﺎل »اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن« ﺑﻤﻘﺎم ﺗﻌﺰز »ﻋﻨﺪ ﻣﻠﯿﻚ ﻣﻘﺘﺪر« ﻧﺎﺋﻞ آﯾﻢ ﯾﺎ در ﺳﺮ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ
ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻨﯽ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺑﺮود...

و اﻟﺤﻖ ﮐﻪ ﻫﻤﲔ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮق ﻋﻠﯽ ﷷ ﺧﻮﻧﲔ ﺷﺪ و ﺣﺴﲔ ﷷ ﺻﺤﺮا را ﺧﻮن ﭘﺎﻻ ﻧﻤﻮد و ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺮ دار
ﺷﺪ و ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﺳﻮﺧﺖ و .....اﯾﻦ راه ﺧﺪا اداﻣﻪ دارد.

١٢٥

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۱۳
۱ـ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﮔﻮری ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ص .۱۰

۲ـ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ص .۱۸
۳ـ آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﺠﺎﻫﺪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺖ اول را ﻗﺒﻞ از ﻋﻨﻮان و در ﭘﺎﯾﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ آورده وﱃ ﭼﻮن در ﻣﻌﻨﯽ

ﺑﺎﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد در آﻏﺎز آوردﯾﻢ.

۴ـ ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ص  ۱۲و  ۱۳ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ.

۵ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص  ۳۹و .۴۰

۶ـ ﻟﻤﻌﺎت ﻟﻤﻌﻪ ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ص  ۱۷و .۲۰
۶ـ ﮐﺸّﺎف ص  ۵۶۲و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﺒﲑات ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ.
۷ـ ﻟﻤﻌﺎت ،اﺻﻄﻼﺣﺎت ص .۶۰

۸ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت و ﺗﻌﺒﲑات ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ص .۴۳۲

۹ـ ﻟﻤﻌﺎت ،اﺻﻄﻼﺣﺎت ص .۶۰
۱۰ـ ﻟﻤﻌﺎت ،اﺻﻄﻼﺣﺎت ص .۶۰

۱۱ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت و ﺗﻌﺒﲑات ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ص .۱۴۸
۱۲ـ ﻫﻤﺎن ﻣﺄﺧﺬ.
۱۳ـ ﻟﻤﻌﺎت ص .۶۶
۱۴ـ ﻟﻤﻌﺎت ص .۴۰

۱۵ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۴۰

۱۶ـ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻧﺼﺎری.
۱۷ـ ﻫﻤﺎن ﻣﺄﺧﺬ ص .۲۸

۱۸ـ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ج  ۱ص .۹۳
۱۹ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص  ۴۰و .۴۱

۲۰ـ ﻟﻤﻌﺎت ص  ۱۴و .۱۵

۲۱ـ ﺗﻤﻬﯿﺪات ص .۲۳۶

۲۲ـ ﻣﺮﺻﺎد اﻟﻌﺒﺎد ص .۲۹

۲۳ـ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۳ص .۲۹۵

١٢٦

ﻓﺼﻞ ۱۴
ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎ ،ﺗﻮ ﻣﻦ ﮔﺮد ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﮔﺮدم آﻧﮕﺎه ﻣﻌﺸﻮق در ﺑﺎﯾﺪ و در ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ و

ﻧﯿﺎز و درﺑﺎﯾﺴﺖ زﯾﺎدت ﺷﻮد .و ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﻦ ﮔﺮدی در ﻣﻌﺸﻮق اﻓﺰاﯾﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد ،ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯽ .ﻫﻤﻪ

ﻧﺎز ﺑﻮد ،ﻧﯿﺎز ﻧﯽ .ﻫﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮد ،درﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﯽ .ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺑﻮد و دروﯾﺸﯽ ﻧﯽ .ﻫﻤﻪ ﭼﺎره ﺑﻮد و
ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﻧﯽ.

ﺷﺮح :ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎ ﺗﻮ ﻣﻦ ﮔﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻘﯿّﺪ را ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ در ﻣﻦ ﻏﺮق ﺷﻮ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻦ در ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ.

آﻧﮕﺎه ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﺷﻖ زﯾﺎدت ﺷﻮد و ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ زﯾﺎدت ﺷﻮد ،ﻧﯿﺎز و درﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ زﯾﺎدت ﺷﻮد و
ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﻦ ﮔﺮدی ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﻌﺸﻮق ﺷﻮی ،ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺸﻮق زﯾﺎدت ﺷﻮد و ﭼﻮن ﻣﻌﺸﻮق اﻓﺰاﯾﺪ ،ﻧﺎز و ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻮاﻧﮕﺮی
ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ زﯾﺎدت ﺷﻮد ».«۱

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ ﻋﲔ ﺳﺨﻦ اﺳﺘﺎدش را آورده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻗﺪس اﻟﻠّﻪ روﺣﻪ ﮔﻮﯾﺪ در
ﺳﻮاﻧﺢ :ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺑﺎش ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﮔﺮدم آﻧﮕﺎه ﻣﻌﺸﻮق در ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﻦ
ﮔﺮدی در ﻣﻌﺸﻮق اﻓﺰاﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد و ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﻧﺎز ﺑﻮد ﻧﯿﺎز ﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮد و درﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ
ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺑﻮد و ﻗﻠّﺖ ﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﻋﺰّت ﺑﻮد و ذﻟّﺖ ﻧﻪ ،درﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ دروﯾﺶ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺴﺘﻪ ﺗﺎ درﯾﺎ ﺷﻮد

ﻣﻌﺸﻮق اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ در ﮐﺎر ﺷﻮد

در ﻋﺎﻟﻢ او ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪار ﺷﻮد

ﻣﻌﺸﻮق ﺷﻮد ﻋﺎﺷﻖ و ﺑﯿﺰﺣﻤﺖ ﺧﻮد

و ﻫﻢ او در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﺷﻮد ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ وﺻﻒ او از او

ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪد .ای دروﯾﺶ اﮔﺮ دﯾﺪهٔ ﻧﻬﺎن ﺑﲔ ﺑﮕﺸﺎﺋﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﺮ ﺳﻪ ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﯽﺷﺒﻬﺘﯽ و ﺷﮑّﯽ اﺳﺖ ﺷﯿﺦ اوﺣﺪ اﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪی ﺗﻮ ﯾﺎ ﭘﲑ

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ دوﺋﯽ ز راه ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﭼﻮن ﻧﯿﮏ ﺑﺪﯾﺪم آن ﻧﮑﻮ ﺑﻮد

او ﻣﻦ و ﭘﲑ ﻫﺮ ﺳﻪ او ﺑﻮد »«۲

ﻫﺮ ﭼﺎر ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﺗﻮ ﻓﺮدا ،آ

اﻣﺮوز و ﭘﺮﯾﺮ ،و دی و ﻓﺮدا

ﭘﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرت اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ :ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻘﯿّﺪ در ﻇﺮف ﺑﺸﺮی اﺳﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺎ در ﻣﻦ ﻏﺮق ﺷﻮ »ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﻄﺮه در درﯾﺎ ﻏﺮق ﺷﺪه ﺧﻮد درﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد« ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺷﻮم ﻧﯿﺎز و

درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ زﯾﺎد ﺷﻮد و ﺑﯿﻘﺮارﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺪ وﱃ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺷﻮی ﺻﻔﺖ ﻣﻌﺸﻮﻗﯿّﺖ ﺗﻮ اﻓﺰوده

ﺷﻮد و ﻋﺎﺷﻘﯿّﺖ ﮐﻢ ﮔﺮدد و ﺑﺠﺎی ﺣﺎل ﻧﯿﺎز و درﺧﻮاﺳﺖ ،ﻧﺎز ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ و ﺗﻤﺎم وﺟﻮدت ﭘﺮ از ﯾﺎﻓﺖ و

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻢ ﺷﻮد و ﺗﻮاﻧﮕﺮی و اﺳﺘﻐﻨﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از دروﯾﺸﯽ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﮐﺎﺳﺘﻪ

ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﭼﺎره درد اﺳﺖ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ و ﺗﻀﺮع و زاری ﮐﻢ ﺷﻮد ...از اﯾﲊو ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﺎه ﻋﺎﺷﻖ در ﻣﻘﺎم ﻓﺮاق ﺧﻮﺷﱰ از آﺗﻨﮑﻪ در ﻣﻘﺎم وﺻﺎل ،راﺳﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮاق اﻣﯿﺪ وﺻﺎﻟﺖ اﺳﺖ و در

وﺻﺎل ﺑﯿﻢ ﻫﺠﺮ«.

١٢٧

اﻓﺰوﻧﺴﺖ

دﻟﻢ از ﻏﺼﻪ ﻫﺠﺮش ﺧﻮن اﺳﺖ

ﻣﺤﻨﺖ

ﻗﺮب

زﺑﻌﺪ

ﻫﺴﺖ در ﻗﺮب ﺑﯿﻢ ،ﺑﯿﻢ ﻓﺮاق

ﻟﯿﮏ در ﺑُﻌﺪ »اﻣﯿﺪ« اﻣﯿﺪ وﺻﺎل

و اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﺑﺮادر ﻣﻘﺎم ﻓﺮاق ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ و در اﯾﻦ راه ﭼﺸﻢ داﺷﱳ ﺑﺮای
ﺣﺼﻮل ﻣﻌﺸﻮق در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺴﺖ ،او را ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎد و در ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻃﺮف ﮐﺮد

ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ »«...«۴

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۱۴
۱ـ ﺷﺮح ﻧﺎﮔﻮری ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ص .۱۱
۲ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص  ۴۱و .۴۲
۳ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۴۲
۴ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۴۲

١٢٨

ﻓﺼﻞ ۱۵
»» «۱ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ« اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﺪﮐﻪ از ﺧﻮدش ﻏﲑت آﯾﺪ و ﺑﺮ دﯾﺪه ﺧﻮد ﻏﲑت ﺑﺮد .و اﻧﺪر اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

ﺑﯿﺖ
ای دوﺳﺖ ﺗﺮا ﺑﺨﻮﯾﺸﱳ اوﺳﺖ ﻧﯿﻢ

وز رﺷﮏ ﺗﻮ ﺑﺎ دﯾﺪه ﺧﻮد دوﺳﺖ ﻧﯿﻢ

ﻏﻤﮕﲔ ﻧﻪ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ اﻧﺪر ﮐﻮﯾﻢ

ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﻢ

» «۲و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﯽرﺳﺪ وﻗﺖ وﻗﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ روزی ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎﺟﻤﺎﻟﱰ ﺑﻮد او رﻧﺠﻮر ﺷﻮد و ﺧﺸﻢ

آﯾﺪش .و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را ذوق ﻧﺒﻮد دﺷﻮار ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻬﻢ ﮐﺮدن.
ﻣﱳ:

»ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﺪﮐﻪ از ﺧﻮدش ﻏﲑت آﯾﺪ و ﺑﺮ دﯾﺪه ﺧﻮد ﻏﲑت ﺑﺮد«
ﺷﺮح :و اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻖ آﻧﻘﺪر در ﻋﺸﻖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻏﲑت ﺑﺨﺮج ﻣﯽدﻫﺪ و ﭼﺸﻢ
ﺧﻮﯾﺶ را در ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ...ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺲ ،ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ و ﻧﻪ

ﭼﺸﻤﺎن ﻋﺎﺷﻖ .و در ﻫﻤﲔ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﺸﻖ ،ﺧﻮد را در ﺣﺪﻗﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ روح
ﺑﺎﺻﺮه او را ﺟﺰ ﺑﻤﻌﺸﻮق ﻧﮕﺮان ﻧﺪارد » «۱ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﮐﯽ ﺷﻮد ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻮادی ﻋﺸﻖ

ﻋﺎﺷﻖ ﺻﺎدق از ﻣﺒﺎدی ﻋﺸﻖ

ﺗﺎ ز ﻏﯿـﺮت ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺠﻮﺑﺴﺖ
دﺷﻤﻦ

دﺷﻤﻨﺶ

ﺑﻮد

ﭘﯿﻮﺳﺖ

دوﺳﺘـﺪار

ﻏﲑﺗﺶ

ﭼﻮن

ﺟﻤﺎل

ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ

ﺣﺎل

او

ﻣﺤـﺐ

ﻏﲑﺗﺶ

ﺑﺮ

اﻓﺮوزد

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﻨﺪ ز ﻏﲑ ﻣﯽﺳﻮزد

ﻏﲑ ازو و ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﻫﻢ اوﺳﺖ

در ﻧﻈﺮ ﮔﺎه او ﻣﺰاﺣﻢ اوﺳﺖ

ﺗﺎ دﻫﺪ ﻏﲑﺗﺶ ز ﻧﺎﮔﻪ دﺳﺖ

دﺷﻤﻦ دوﺳﺘﺪار دوﺳﺖ ﺷﻮد
آﺗﺶ

ﻣﺤﺒـﻮﺑﺴﺖ

ﺑﺮ

ﺧﻼف

آن

آﯾﺪ

دوﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺼﻢ اوﺳﺖ ﺷﻮد

در ﻧﮕﻨﺠﺪ درو ﮐﺜﲑ و ﻗﻠﯿﻞ

ﺑﺮ ﻧﺘﺎﺑﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮﯾﺶ و ﻋﺪﯾﻞ
ﺗﺎ ﺑﺤﺪّی ﮐﻪ ﮔﺮ در او ﻧﮕﺮد

دﯾﺪه

ﻧﺎزﻧﯿﻨﺶ

رﺷﮏ

ﺣﺴﻦ

ﻣﻌﺸﻮق

اﮔﺮ

ﺑﺮد

دﯾﺪه ﻏﲑ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ دﯾﺪه اوﺳﺖ

ور ﭼﻪ ﺑﺎ ﻧﺎز ﭘﺮورﯾﺪه اوﺳﺖ

اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﺰ ﺑﺬوق ﻧﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ

ذوق آن ﺟﺎن زراه وﺟﺪان ﯾﺎﻓﺖ»«۲

زﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻏﲑﺗﺶ ﻓﺰون

آﯾﺪ

ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ

ﺗﻮﺿﯿﺢ :در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر در ﻣﱳ ﺳﻮاﻧﺢ ﭘﺲ از »ﻏﲑت« ﺑﺮ و آﻣﺪه ،و ﺳﭙﺲ »ﻟﻠّﻪ دراً ﻟﻘﺎﺋﻞ« ذﮐﺮ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ:
ﺧﲑ و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎدﮔﻮﯾﻨﺪه را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪح آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ رﺑﺎﻋﯽ زﯾﺮا از دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .و ﺷﯿﺦ آﻧﺮا
ﺑﻨﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ای دوﺳﺖ ﺗﺮا ﺑﺨﻮﯾﺸﱳ اوﺳﺖ ﻧﯿﻢ

ﺑﯿﺖ
وز رﺷﮏ ﺗﻮ ﺑﺎ دﯾﺪه ﺧﻮد دوﺳﺖ ﻧﯿﻢ

ﻏﻤﮕﲔ ﻧﻪ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ اﻧﺪر ﮐﻮﯾﻢ

ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﻢ
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ﺷﺮح :ای دوﺳﺖ آﻧﻘﺪر ﺗﺮا دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﱳ را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻢ و از اﯾﲊو ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﺨﻮاﻫﻢ و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻏﲑت ﻣﯽورزم ،ﻏﻤﮕﲔ ﻧﯿﺴﺘﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ در ﯾﮏ ﮐﻮی و

ﻣﺤﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ در ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪام و ﯾﮑﯽ ﻧﺸﺪهام.

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در ﻓﺼﻞ  ۲۲ﺳﻮاﻧﺢ ﻫﻤﲔ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت آورده اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﭼﻪ در اﺑﺘﺪا دوﺳﺖ ﺑﻮد و دﺷﻤﻦ او

را دﺷﻤﻦ ،ﭼﻮن ﮐﺎر ﺑﮑﻤﺎل رﺳﺪ ﺑﻌﮑﺲ ﮔﺮدد و ﻏﲑت ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪﮐﻪ ﮐﺲ در او ﻧﮕﺮد«.
ﻧﺘﻮاﻧﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺬرد

وز ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ در ﻧﮕﺮد

ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﮐﻒ ﭘﺎی ﺗﻮ آﻧﺮا ﺳﺮﭙد

ﭼﺎﮐﺮت ﺑﺮآن ﺧﺎک ﻫﻤﯽ رﺷﮏَ ﺑﺮد»«۳

ﻧﺎﮔﻮری در ﺷﺮحِ »وز رﺷﮏ ﺗﻮ ﺑﺮ دﯾﺪه ﺧﻮد دوﺳﺖ ﻧﻪام«ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ دوﺳﺖ دﯾﺪه ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻢ او را ﺑﻤﺸﺎﻫﺪه
ﺟﻤﺎل ﺗﻮ راﺣﺖ رﺳﺎﻧﻢ« .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻏﲑت ﺑﺮدن ﺑﺮ ﭼﺸﻢ راﺣﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺎو ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﯽ و

ﻓﻨﺎ ﮐﺮدن اوﺳﺖ ﺣﺎل ﭼﻪ ﻧﻔﯽ و ﻓﻨﺎ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ زﺣﻤﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺮح آن آﻣﺪ.
ﻣﱳ:

۲ـ »و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﯽرﺳﺪ وﻗﺖ وﻗﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ روزی ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎﺟﻤﺎﻟﱰ ﺑﻮد او رﻧﺠﻮر ﺷﻮد و ﺧﺸﻢ

آﯾﺪش .و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را ذوق ﻧﺒﻮد دﺷﻮار ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻬﻢ ﮐﺮدن«.

ﺷﺮح :در ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ﮐﻠﻤﺎت دور از ذﻫﻦ ﺑﯽﻣﺤﺘﻮاﺋﯽ اﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﯾﺎدﺗﯽ ﺟﻤﺎل ،ﻋﺎﺷﻖ را از
اﺳﺘﻐﺮاق و وﻟﻬﺎن ﻋﺸﻖ در ﺗﻤﯿﺰ ادراک در ﺗﺰاﯾﺪ اﻧﺪازد ،و از ادراک زﯾﺎدﺗﯽ ﺟﻤﺎل ﺑﻨﻘﺼﺎن در ﻋﲔ وﻟﻬﺎن و
اﺳﺘﻐﺮاق آﯾﺪ ،ﻧﻘﺼﺎ وﻟﻬﺎن در ﺻﻮرت رﻧﺞ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ » .«۵ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ اﺻﻞ رواﻧﱰ و ﺳﺎدهﺗﺮ و

ﻓﺼﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﺮح ﻣﻐﻠﻖ.
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻏﲑت ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﺪﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎه اﮔﺮ ﺟﻠﻮه ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق ﺑﯿﺸﱰ و ﺗﺠﻠﯿﺎت او اﻓﺰون ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻮن او ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ آﻧﺮا ﻧﺪارد ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻬﯿﺠﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و ﻏﲑت ﻣﯽورزد »ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ زﻟﯿﺨﺎ از ﺟﻤﺎل ﯾﻮﺳﻒ
ﮐﻪ ﺗﺎب دﯾﺪن او را ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺨﺸﻢ آﻣﺪ و او ﺑﺰﻧﺪان ﮐﺮد«

ﻋﺮاﻗﯽ در ﻟﻤﻌﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﺸﻮق ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از درﯾﭽﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ روی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻋﲔ ﻋﺎﺷﻖ از ﭘﺮﺗﻮ

ﻧﻮر روی او ﻫﺮ ﻟﻤﺤﻪ روﺷﻨﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻤﺎل ﺑﯿﺶ ﻋﺮﺿﻪ دﻫﺪ ﻋﺸﻖ
ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮ آﯾﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﻏﺎﻟﺒﱰ آﯾﺪ ﺟﻤﺎل ﺧﻮﺑﱰ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﺸﱰ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ از
ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق در ﭘﻨﺎه ﻋﺸﻖ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد و از دوﮔﺎﻧﮕﯽ در ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽآوﯾﺰد ».«۶

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۱۵
۱ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۱۵

۲ـ ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ص  ۱۶و .۱۷
۳ـ ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﮔﻮری ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ص .۱۱
۴ـ ﺷﺮح ﻧﺎﮔﻮری ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ص .۱۱

۵ـ ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ص .۱۹
۶ـ ﻟﻤﻌﺎت ص  ۳۱و .۳۲
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ﻓﺼﻞ ۱۶
ﻋﺸﻖ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﺑﻼﺳﺖ و اﻧﺲ و راﺣﺖ در او ﻏﺮﯾﺐ و ﻋﺎرﯾﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮاق ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ در ﻋﺸﻖ دوﺋﯽ

اﺳﺖ و وﺻﺎل ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﭘﻨﺪار وﺻﺎل اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺻﺎل .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺖ:
ﺑﯿﺖ

ﻧﺮﭙﻫﯿﺰم

ﭼﻮ ﻋﺸﻖ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ ﺷﻮم ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰم

ﺑﻼﺳﺖ

ﭘﺮﻫﯿﺰ

ﺑﻼ دل اﺳﺖ ﻣﻦ از دل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰم

اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﻮش وﻧﺎﺧﻮش اﺳﺖ اﻧﺪه ﻋﺸﻖ

ﻣﺮا ﺧﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻬﻢ ﺑﺮآﻣﯿﺰم

ﻣﺮا

ﻋﺸﻖ

رﻓﯿﻘﺎن

ﻣﻨﻢ ﮐﺰ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺰ

ﺑﻼ
ﺑﻼ

»درﺧﺖ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﯽ روﯾﺪ از ﻣﯿﺎﻧﻪ دل

ﭼﻮ آب ﺑﺎﯾﺪش از دﯾﺪﮔﺎن ﻓﺮو رﯾﺰم«

ﻣﱳ:
ﻋﺸﻖ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﺑﻼﺳﺖ و اﻧﺲ و راﺣﺖ در او ﻏﺮﯾﺐ و ﻋﺎرﯾﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮاق ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ در ﻋﺸﻖ دوﺋﯽ
اﺳﺖ و وﺻﺎل ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﭘﻨﺪار وﺻﺎل اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺻﺎل .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺖ:

ﺷﺮح :ﺑﻼ ﺑﻤﻌﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺳﺨﺘﯽ و ﮔﺮﻓﺘﺎری و رﻧﺞ ،ﻣﺼﯿﺒﺖ و آﻓﺖ ،ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ،ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر زرﻧﮓ ،و
ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ ،و ﺑﻼی ﺟﺎن و ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻣﻌﺸﻮق و ﻣﺤﺒﻮب و آﻧﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﺳﺖ ...و ﺑﻼ اﻧﮕﯿﺰی ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻓﺘﻨﻪ
اﻧﮕﯿﺰی آﻣﺪه » «۱در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻋﺸﻖ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﺑﻼﺳﺖ« ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آزﻣﺎﯾﺶ وﮔﺮﻓﺘﺎری و
ﻣﺼﯿﺒﺖ و در ﻋﲔ ﺣﺎل اﻣﺘﺤﺎن دوﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﻟﺬا در آن اﻧﺲ »ﺧﻮﮔﺮﻓﱳ ،آراﻣﺶ ،اﺛﺮ ﻇﻬﻮر ﺧﺪا در ﻗﻠﺐ ﺑﻨﺪه« و

آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻋﺎرﯾﻪای و ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺮارﮔﲑد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺂن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و در
ﺣﮑﻢ ﻋﺎرﯾﻪ اﺳﺖ .آراﻣﺶ ﻫﻢ ﻫﻤﲔ ﺣﺎل را دارد ،و ﺑﻘﻮل ﺷﺎرح ﺳﻮاﻧﺢ» :ﻫﻮای ﻗﯿﺎم ذات ﺧﻮد ﻋﲔ آﺳﺎﯾﺶ ﻫﺮ

وﺟﻮد اﺳﺖ ،و ﻋﺸﻖ در ﮐﺸﺎﮐﺶ ذﺑﺎت ﻧﻪ ﻗﯿﺎم ذات ﮔﺬارد و ﻧﻪ ﺗﻌﻠّﻘﺎت او ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻄﺎع ﺗﻌ ّﻠﻘﺎت و ﺧﺮاﺑﯽ

ذوات ﻋﲔ ﺑﻼ ﺑﺎﺷﺪ » «۲ﭘﺲ» :ﻓﺮاق ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ در ﻋﺸﻖ دوﺋﯽ اﺳﺖ و وﺻﺎل ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ« ﻓﺮاق ﯾﻌﻨﯽ
ﻏﯿﺒﺖ از ﻣﻘﺎم وﺣﺪت ،و وﺻﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎم وﺣﺪت » .«۳ﭘﺲ ﻓﺮاق اﺛﺒﺎت ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن دو ﺗﻌﯿّﻦ و وﺻﺎل

ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ دو ﺗﻌّﲔ اﺳﺖ در ﯾﮏ اﺻﻞ ،ﻻﺟﺮم از ﻓﺮاق دو ﮔﺎﻧﮕﯽ آﻣﺪ و از وﺻﺎل ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ » .«۴و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﲑ آن

ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ »ﭘﻨﺪار وﺻﺎل اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺻﺎل« ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺟﺪا ﻓﺮض ﺷﻮد و آﻧﮕﺎه
از وﺻﺎل ﺳﺨﻦ ﺑﻤﯿﺎن آﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮق و ﺗﻔﺮﻗﻪ اﺳﺖ و ﻓﺮاق و دوﮔﺎﻧﮕﯽ وﱃ اﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق

ﻫﺮ دو در آن ﻣﺸﺘﻐﺮق ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﺣﺪت »ﱃ ﻣﻊ اﻟﻠّﻪ وﻗﺖ ﻻ ﯾﺴﻌﻨﯽ ﻓﯿﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻘﺮّب او ﻧﺒﯽ ﻣﺮﺳﻞ« »«۵

ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ و آﻧﻮﻗﺖ وﺻﺎل اﺳﺖ .و اﻣﺎ درﺑﺎره ﺑﻼ و اﻧﺲ و ﻓﺮاق و وﺻﺎل ﻋﺮﻓﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ داد ﺳﺨﻦ دادهاﻧﺪ:

ﺻﺎح اﻟﻠﱡـﻤَﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻼء ﻋﺒﺎرت از ﻇﻬﻮر اﻣﺘﺤﺎن ﺣﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد اﺳﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺑﺘﻼء ﮐﺮدن آﻧﺮا

ﺑﺎﺑﺘﻼﺋﺎت از ﺗﻌﺬﯾﺐ و رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖ » ...«۶ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻼ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﻗ ّﻮت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻗﺮﺑﺖ زﯾﺎده ﺷﻮد ،و ﺑﻼء ﻟﺒﺎس

اوﻟﯿﺎء اﺳﺖ و ﻋﺬای اﻧﺒﯿﺎء » .«۷ﻫﺮﮐﻪ رﺗﺒﺖ وی ﻋﺎﻟﯿﱰ ﺑﻼء وی ﺗﻤﺎﻣﱰ ...ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺤﻖ ﻧﺰدﯾﮑﱰ و دل ﺻﺎﻓﯽﺗﺮ،

ﻧﻔﺲ وی ﺑﺪﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎرﺗﺮ» .«۸اﻧﺲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻟﺘﺬاذ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻤﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻤﺎل ﺟﻤﺎل ﻣﺤﺒﻮب .ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :اﻻﻧﺲ ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺸﻤﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻬﯿﺒﺔ« ﯾﻌﻨﯽ :اﻧﺲ ﺑﺎﻻ رﻓﱳ ﺣﺸﻤﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﯿﺒﺖ .ذواﻟﻨﻮن

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻻﻧﺲ اﻧﺒﺴﺎط اﻟﻤﺤﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺒﻮب« ﯾﻌﻨﯽ :اﻧﺲ اﻧﺒﺴﺎط ﻣﺤّﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮب ».«۹
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ﻓﺮاق :ﻣﻘﺎم ﻏﯿﺒﺖ را ﮔﻮﯾﺪﮐﻪ از وﺣﺪت ﻣﺤﺠﻮب ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮاق ﻏﯿﺒﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﻣﻘﺎم وﺣﺪت .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﲑون
آﻣﺪه ﺳﺎﻟﮏ از وﻃﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻄﻮن اﺳﺖ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻇﻬﻮر ».«۱۰

وﺻﺎل :ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻋﺎﻟﻢ ﻇﻬﻮر ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺑﻄﻮن اﺳﺖ و آن ﺟﺰ از راه ﻣﺮگ ﺻﻮری ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد .ﺗﺎ ﻣﺪام ﮐﻪ از
ﻫﻮاﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻤﺮاد »ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ« در ﻧﻔﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ا ّﺗﺼﺎل ﺑﺤﻖ ﺻﻮرت ﻧﺒﻨﺪد » .«۱۱ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ

ﺧﻮد را ﻧﻨﺪ و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از ﺧﻮد ﻏﺎﯾﺐ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺎﻣﯿﺪ وﺻﻞ او »ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻖ اﺳﺖ« از ﺧﻮد ﻏﺎﯾﺐ ﮔﺮدد و

ﺑﺎﻣﯿﺪ وﺻﻞ او از ﺧﻮد ﺑﯿﺨﻮد ﺷﻮد و ﺧﻮدی را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ واﺻﻞ ﺷﻮد.
ﻣﱳ:
ﺑﻼﺳﺖ
ﻣﺮا

ﻋﺸﻖ

رﻓﯿﻘﺎن

ﻣﻨﻢ ﮐﺰ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺰ

ﺑﻼ
ﺑﻼ

ﺑﯿﺖ

ﻧﺮﭙﻫﯿﺰم

ﭘﺮﻫﯿﺰ

»درﺧﺖ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﯽ روﯾﺪ از ﻣﯿﺎﻧﻪ دل
اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﻮش وﻧﺎﺧﻮش اﺳﺖ اﻧﺪه ﻋﺸﻖ

ﭼﻮ ﻋﺸﻖ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ ﺷﻮم ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰم
ﺑﻼ دل اﺳﺖ ﻣﻦ از دل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰم

ﭼﻮ آب ﺑﺎﯾﺪش از دﯾﺪﮔﺎن ﻓﺮو رﯾﺰم«
ﻣﺮا ﺧﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻬﻢ ﺑﺮآﻣﯿﺰم

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ اﺷﻌﺎر در ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﺷﻘﲔ ﺑﻨﺎم اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ آﻣﺪه اﺳﺖ ».«۱۳
ﺷﺮح :در ﺑﺎﻻ ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺸﻖ ﺑﻼﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﺑﻼﺳﺖ ﺑﮕﺮﯾﺰم ،و ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﻋﺸﻖ در ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﻣﯽروم و او را ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﻨﻢ ،دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ازﮔﺮﻓﺘﺎری ﻋﺸﻖ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﻦ ،اﯾﻦ

ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﻣﺼﯿﺒﺖ و آزﻣﺎﯾﺶ از ﻧﺎﺣﯿﻪ دل اﺳﺖ و ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ از دل ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﻨﻢ .درﺧﺖ ﻋﺸﻖ از ﻣﯿﺎن زﻣﲔ دل
ﻣﯽروﯾﺪ و ﺑﻪ آب ﻧﯿﺎز دارد و ﻣﻦ ﺑﺎ اﺷﮏ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ آﻧﺮا آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه دارد »ﮐﻪ
ﺷﻮق وﺻﺎل ﺑﺎﺷﺪ« وﮔﺎه ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ و اﻧﺪوه ﺑﺎ ﺧﻮد دارد »ﮐﻪ ﻏﻢ ﻫﺠﺮان ﺑﺎﺷﺪ« وﱃ ﺑﺮای ﻣﻦ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﻮﺷﯽ

و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎدی و ﻏﻢ ،ﺧﻮف و رﺟﺎء را ﺑﻬﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪم و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰم.
ﺑﺎﺑﺎ ﻃﺎﻫﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﯾﮑﯽ وﺻﻞ و ﯾﮑﯽ ﻫﺠﺮان ﭘﺴﻨﺪد

ﯾﮑﯽ درد و ﯾﮑﯽ درﻣﺎن ﭘﺴﻨﺪد

ﭘﺴﻨﺪم آﻧﭽﻪ را ﺟﺎﻧﺎن ﭘﺴﻨﺪد

ﻣﻦ از درﻣﺎن و درد وﺻﻞ و ﻫﺠﺮان

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﲔ ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎ اﺳﺖ.

ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻋﺸﻖ ﺑﻼﺋﯽ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ درد اﺳﺖ و ﻫﻢ دواﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﮑﻪ ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﺎد ﺑﺎش ای ﻋﺸﻖ ﺧﻮش ﺳﻮدای ﻣﺎ

ای

وی ﺗﺘﻮ اﻓﻼﻃﻮن و ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﻣﺎ

دوای

ﺟﻤﻠﻪ

ﻋﻠّﺘﻬﺎی

ﻣﺎ

وی دوای ﻧﺨﻮت و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺎ

و آﻧﮑﻪ ﺑﲑوﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮﯾﻬﺎی ﻋﺸﻖ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﺪ و ﺣﺎل ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﻠﯿّﺎت ﺷﻮق اﻧﮕﯿﺰ وﺻﺎل
دﻟﺨﻮش اﺳﺖ وﱃ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﯽرﺳﺪﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

رﻗﺺ اﻧﺪر ﺧﻮن ﺧﻮد ﻣﺮدان ﮐﻨﻨﺪ

رﻗﺺ و ﺑﺎزی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺪان ﮐﻨﻨﺪ

اﻣﺎ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و اﺣﺎدﯾﺚ درﺑﺎره ﺑﻼ و اﺷﮏ آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری اﻣﺪه ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎ از ﻫﻤﺎن ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﮔﻮارا ﻧﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ
ﻣﺜﻼً ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَإِذِ اﺑْﺘَﻠَﻰ إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ رَﺑﱡﻪُ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎتٍ ﻓَﺎَٔﺗَﻤﱠﻬُﻦﱠ ﻗَﺎلَ إِﻧﱢﻲ ﺟَﺎﻋِﻠُﻚَ ﻟِﻠﻨﱠﺎسِ إِﻣَﺎﻣًﺎ« ﺑﻘﺮه -آﯾﻪ ۱۲۴

ﯾﻌﻨﯽ :و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ آزﻣﻮد اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ و او آﻧﺮا ﺑﺎﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭘﯿﺸﻮا

ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻢ ...ﭘﺲ اﺑﺘﻼء ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺖ و ﭘﯿﺸﻮاﺋﯽ اﺳﺖ و دﻫﻬﺎ آﯾﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻣﺪه و درﺑﺎره اﺷﮏ آﻣﺪه اﺳﺖ:

»وَإِذَا ﺳَﻤِﻌُﻮاْ ﻣَﺎ أُﻧﺰِلَ إِﻟَﻰ اﻟﺮﱠﺳُﻮلِ ﺗَﺮَى أَﻋْﻴُﻨَﻬُﻢْ ﺗَﻔِﻴﺾُ ﻣِﻦَ اﻟﺪﱠﻣْﻊِ ﻣِﻤﱠﺎ ﻋَﺮَﻓُﻮاْ ﻣِﻦَ اﻟْﺤَﻖﱢ« ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  ۸۳ﯾﻌﻨﯽ:
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و ﭼﻮن آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﷺ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺸﺎن از اﺷﮏ ﭘﺮ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺑﻌﻠّﺖ آن ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ از
ﺣﻖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﺮﻓﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار اﺑﯿﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ در ﺷﺮح ﻋﺸﻖ و ﺣﲑت ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻨﻈﻢ

آﻣﺪه اﺳﺖ:

ﻋﺎرﯾﺖ را ﻧﻤﺎﻧﺪ زان ره ﭘﺎک

ﻋﺸﻖ درﯾﺎی ﺣﲑت اﺳﺖ و ﻫﻼک

اﺻﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ او ز رﻧﺞ و ﺑﻼﺳﺖ

اﻧﺲ وراﺣﺖ دراو ﻏﺮﯾﺐ و ﻫﻮاﺳﺖ

ﻫﺮ ﮐﻪ در وی ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﯾﺎری

ﮐﺎر او روز و ﺷﺐ ﺑﻮد زاری

ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺧﺼﻢ ﺟﺎن آن دﮔﺮ اﺳﺖ

ﺟﺎی ﯾﺎری ﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ

ﭼﻮن ﻣﻌﺎدات ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق

ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﯾﺎری اﻋﺘﻤﺎد و وﺛﻮق
ﺗﺎ ﺑﺨﻮد ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ ﻫﻨﻮز

اﯾﻦ ﻣﻌﺎدات ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻧﺸﻮز

ﯾﺎری از اﺗﺤﺎد ﺧﯿﺰد و ﺑﺲ

وﯾﻦ ﺻﻔﺖ در دوﺋﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﮐﺲ

زﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﺸﻖ را ﺑﻼ اﺻﻠﯿﺴﺖ

اﻧﺲ و راﺣﺖ ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﺎ اﺻﻠﯿﺴﺖ

اﻋﺘﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ

ﺳﺒﺒﺶ ﻋﻠّﺖ اﺳﺖ ﯾﺎری ﻧﯿﺴﺖ

درد ﻋﺸﻖ آن ﭼﻨﺎن ﺑﻼ ﮔﺮدد

ﮐﻪ ﺗﺮا ﻧﯿﺴﺘﯽ دوا ﮔﺮدد »«۱۴

ﻫﺮ دو را ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺎ دﻗﺘﺴﺖ

راﺣﺖ ﯾﮑﺪم
ﺗﺎ

دوﺋﯽ

ﭘﺎک

ﺑﺮ

ﻋﺸﻖ

ﻧﯿﻨﺪازد

ﻋﺸﻖ
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را

ﻫﺮﮔﺰ

ﻣﻼزﻣﺘﺴﺖ

ﺑﻼ

ﺳﺮﭙ

ﻧﯿﻨﺪازد

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۱۶
۱ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﲔ.

۲ـ ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ص .۲۰

۳ـ ﻟﻤﻌﺎت – اﺻﻄﻼﺣﺎت ص .۶۹

۴ـ ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ص .۲۰
۵ـ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﻣﺂﺧﺬ ﻗﺒﻼً آﻣﺪه.

۶ـ اﻟﻠﻤﻊ ص .۳۵۳

۷ـ ﻫﻤﺎن ﻣﺂﺧﺬ ص .۵۰۳
۸ـ ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۵ص ۴۴۸

۹ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص .۴۲۲

۱۰ـ ﮐﺸّﺎف ﺑﻨﻘﻞ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت و ﺗﻌﺒﲑات ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ.
۱۱ـ ﻫﻤﺎن ﻣﺂﺧﺬ

۱۲ـ ﺷﺮح ﺗﻌﺮف ج  ۳ص .۱۰۴
۱۳ـ ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﺷﻘﲔ ﺑﺮگ  ۳۱ﺑﻨﻘﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ،ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺳﻮاﻧﺢ ص .۷۴
۱۴ـ ﺗﻠﺨﯿﺺ از ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ﻧﺴﺨﻪ آﻗﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ ص  ۲۲و  ۲۳و .۲۴
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ﻓﺼﻞ ۱۷
» «۱ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺑﻼﺳﺖ ﻗﻮت او در ﻋﻠﻢ از ﺟﻔﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻨﺪ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺒﻮد ﺧﻮد ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻗﻮﺗﺶ از ﯾﮑﯽ ﺑﻮد.

» «۲ﺗﺎ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد و ﺗﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺿﺮورت وﻗﺖ آﯾﺪ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر دوﺳﺖ دوﺳﺖﺗﺮ از ده آﺷﺘﯽ
دارد.
» «۳اﺑﺘﺪای ﻋﺸﻖ از ﻋﺘﺎب و ﺟﻨﮓ در ﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ دل ﭘﺎس اﻧﻔﺎس او داﺷﱳ ﮔﲑد ﮐﻪ از او ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﻏﻀﺎ

ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻌﺎﻗﺒﺖ ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻮرد و دﺳﺖ ﺧﻮد از ﻧﺪاﻣﺖ ﻓﺮاق ﻣﯿﺨﺎﯾﺪ و دﺳﺖ ﻧﺤﺴّﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاق ﻧﺪاﻣﺖ
ﻣﯽزﻧﺪ وﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﻮن ﺑﻮد ﻣﺮا ﺑﺎ ﺻﻨﻢ ﺧﻮﯾﺶ وﺻﺎل

ﺑﯿﺖ

ﭼﻮن ﻫﺠﺮ آﻣﺪ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدم ﺑﺨﯿﺎل

ﺑﺎ وی ﺑﻌﺘﺎب و ﺟﻨﮓ ﺑﻮدم ﻫﻤﻪ ﺳﺎل
ای ﭼﺮخ ،ﻓﻀﻮﱃام ،ﻣﺮا ﻧﯿﮏ ﺑﻤﺎل

ﭘﺲ در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮓ و ﻋﺘﺎب و ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ و ﻧﺎز و ﮐﺮﺷﻤﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﮑﻢ ﺷﻮد.

ﻣﱳ:
»» «۱ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺑﻼﺳﺖ ﻗﻮت او در ﻋﻠﻢ از ﺟﻔﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻨﺪ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺒﻮد ﺧﻮد ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﻗﻮﺗﺶ از ﯾﮑﯽ ﺑﻮد«.

ﺷﺮح :ﭼﻮن ﻋﺸﻖ آزﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ ﻏﺬای ﻋﺸﻖ در ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺎ از ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻢ ﮐﻪ در واﻗﻊ دوﺋﯽ
اﺳﺖ » .«۱ﺟﺰ ﺟﻔﺎ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن دل ﺳﺎﻟﮏ از ﻣﻌﺎرف و ﻣﺸﺎﻫﺪات » «۲ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺪارد ،وﱃ اﮔﺮ
دوﺋﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﻼء ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ﻏﲑی در ﻣﯿﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد آﻧﮕﺎه ﺣﻘﯿﻘﺖ آن

ﻏﺬای ﺟﺎن از ﺧﻮد ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺋﯽ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق در وﺣﺪت او ﻓﻨﺎ ﺷﺪه .ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻔﺎی
ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ دﻟﯿﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﺸﺎدﻧﺴﺖ روا ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻋﺎﺷﻖ را در ﻣﻨﺠﯿﻖ ﺑﻼ ﻧﻬﺪ و در آﺗﺶ وﻻ اﻧﺪازد ﺗﺎ

ﻟﻮث اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﻪ از ﺑﺖ روﯾﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺸﺮﮐﺮده اﺳﺖ از وی زاﯾﻞ ﺷﻮد و دوﻟﺖ ﺗﺴﻠﯿﻤﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد »...«۳و

ﺗﻮان ﮔﻔﺖ...«۳» :و ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮون اﻧﺪاﺧﱳ اﺳﺖ را از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺘﻐﺮاق .ﯾﻌﻨﯽ وﯾﺮا ﺑﻤﻌﺮﻓﺖ
وی ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ او را از ﻋﲔ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺸﻖ ﺗﺎ ﺣﻀﯿﺾ ادﺧﺎل ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ
اﻧﺪاﺧﺖ ».«۴

» ۲ﺗﺎ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد و ﺗﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺿﺮورت وﻗﺖ آﯾﺪ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر دوﺳﺖ دوﺳﺖﺗﺮ از ده آﺷﺘﯽ
دارد«.

ﺷﺮح :در ﺷﺮح ﻧﺎﮔﻮری آﻣﺪه :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺺّ و ﮐﻼم ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻟّﻒ »و ﻧﺸﺮ ،از ﺻﻨﺎﻋﺎت ادﺑﯽ

اﺳﺖ« ﺣﺠّﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق در ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺿﺮورت رﻓﺖ ،ﺳﺒﺐ آن ﺗﺴﻤﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ
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ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺪارد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺠﻤﻞ ﮔﺮدد ﻫﻢ اﺛﺮ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﺮود .ﭼﻮن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺪارد ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺤﺴﺐ
اﻣﮑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻟﻀﺮورت ».«۵

ﮔﺮ ﺗﺮا ﭼﺸﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﯿﻨﺎﺳﺖ

ﺑﺎ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪ او ﻫﻤﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ

ﻣﺮد ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻨﺎن ﺳﺰد ﯾﮏ ﭼﻨﺪ

ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﺟﻨﮓ

ﺑﺮ

ﺻﻠﺢ

ﮐﻪ

اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ

ﺑﺮای

وﺛﻮق

آن

ﺑﻨﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪش اﺳﺘﻮار ﮐﻨﺪ »«۶

ﭘﺲ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آﻧﺴﺖ ﮐﻪ :و اﯾﻦ ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻞ از ﺳﻮی ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ آﯾﺎ ﻋﺎﺷﻖ در ﺑﻼ اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﲔ ﺑﻮد ﺑﻤﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺮﻗﺮارﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر دوﺳﺖ ﺑﻬﱰ از ده آﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر

دوﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺻﻠﺢ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ در ﻧﻮازش ﻋﺎﺷﻖ ،در ﺟﻨﮓ ﮐﺎر راﺳﺘﯽ ﻓﺮو ﮔﺸﻮدن ﺣﺠﺎب
و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ».«۷

ﻣﻮﻟﻮی در ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺑﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ راﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻓﺮﻗﺖ از ﻗﻬﺮش اﮔﺮ آﺑﺴﱳ اﺳﺖ

ﺑﻬﺮ ﻗﺪر وﺻﻞ او داﻧﺴﱳ اﺳﺖ

ﻣﯽدﻫﺪ ﺟﺎﻧﺮا ﻓﺮاﻗﺶ ﮔﻮﺷﻤﺎل

وﺻﺎل

ﺗﺎ

در ﺑﻼ ﻫﻢ ﻣﯿﭽﺸﻢ ﻟﺬّات او

ﺑﺪاﻧﺪ

ﻗﺪر

اﯾّﺎم

ﻣﺎت اوﯾﻢ ﻣﺎت اوﯾﻢ ﻣﺎت او »«۸

ﻣﱳ:

» «۳اﺑﺘﺪای ﻋﺸﻖ از ﻋﺘﺎب و ﺟﻨﮓ در ﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ دل ﭘﺎس اﻧﻔﺎس او داﺷﱳ ﮔﲑد ﮐﻪ از او ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﻏﻀﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻌﺎﻗﺒﺖ ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻮرد و دﺳﺖ ﺧﻮد از ﻧﺪاﻣﺖ ﻓﺮاق ﻣﯿﺨﺎﯾﺪ و دﺳﺖ ﻧﺤﺴّﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاق ﻧﺪاﻣﺖ
ﻣﯽزﻧﺪ وﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺷﺮح :در آﻏﺎز ﻋﺸﻖ ﻫﻤﲔ ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﻋﺘﺎب و ﺟﻨﮓ ﺧﺎﱃ ﻧﯿﺴﺖ »ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﭼﻮن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ذات ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮد

ﻫﻨﻮز ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮد ﻫﻨﻮز ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ آﺷﻨﺎ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ اول ﺟﻨﮓ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﻋﲔ اﻫﻠﺒﯿﺖ از ﭘﺮده
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ روی ﻧﻤﺎﯾﺪ ».«۹

ﭘﺲ ﭼﻮن از ﻋﺘﺎب و ﺟﻨﮓ ﮔﺬﺷﺖ دل ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺎس اﻧﻔﺎس ﻋﺸﻖ ﮐﺮده و ﻫﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﺑﯿﺎد او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ذﮐﺮ او
ﺧﻮد را آراﻣﺶ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را از ﻧﻈﺮ دور ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭻ ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﻓﺮو ﮔﺬار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ از ﻏﻔﻠﺖ ﺧﻮد
ﻣﺘﺄﺳﻒ و دﺳﺖ ﻧﺪاﻣﺖ ﻣﯿﺨﺎﯾﺪﮐﻪ ﭼﺮا از او دورم و ﭼﺮا ﺑﻮﺻﺎل او ﻧﻤﯽرﺳﻢ و دﺳﺖ ﺣﺴﺮت و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﱳ:

ﺑﺎ وی ﺑﻌﺘﺎب و ﺟﻨﮓ ﺑﻮدم ﻫﻤﻪ ﺳﺎل

ﭼﻮن ﺑﻮد ﻣﺮا ﺑﺎ ﺻﻨﻢ ﺧﻮﯾﺶ وﺻﺎل

ای ﭼﺮخ ،ﻓﻀﻮﱃام ،ﻣﺮا ﻧﯿﮏ ﺑﻤﺎل

ﭼﻮن ﻫﺠﺮ آﻣﺪ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدم ﺑﺨﯿﺎل

ﭘﺲ در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮓ و ﻋﺘﺎب و ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ و ﻧﺎز و ﮐﺮﺷﻤﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﮑﻢ ﺷﻮد«.
ﺗﻮﺿﯿﺢ درﺑﺎره ﻟﻐﺎت :ﺟﻨﮓ ﺑﻤﻌﻨﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﻧﻮاع ﺑﻼﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ و ﺻﻠﺢ ﻗﺒﻮل اﻋﻤﺎل و
ﻋﺒﺎدات و ﻫﺠﺮان اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ ﻏﲑ ﺣﻖ را ﮔﻮﯾﺪ دروﻧﯽ و ﺑﺮوﻧﯽ »«۱۰

ﺷﺮح :ﭼﻮن ﺑﺎ دﻟﱪ ﺧﻮد واﺻﻞ ﺷﺪم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮا ﺑﺎﻧﻮاع ﺑﻼﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮده وﮔﺎه اﻋﻤﺎﻟﻢ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ وﱃ ﭼﻮن ﻫﺠﺮان
در ﻋﺎﻟﻢ درون ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺑﺨﯿﺎل او ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدم ،ﭘﺲ ای ﻓﻠﮏ و ای ﭼﺮخ ﮔﺮدان ﻣﺮا ﮐﻪ از ﺣﺪ ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ و
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ﻓﻀﻮﱃ ﮐﺮدم ﻣﺮا ﮔﻮﺷﻤﺎﱃ ﺑﺪه ﭘﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺸﻖ در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮓ و ﺳﺮزﻧﺶ و ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ و ﻧﺎز و ﮐﺮﺷﻤﻪ ﮐﻪ
ﺟﻠﻮه ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ از ﻫﺠﺮان ﺳﺨﻦ ﺑﻤﯿﺎن آﻣﺪه :ﻫﺠﺮان را ﻋﺮاﻗﯽ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻐﲑ ﺣﻖ در ﺟﻨﺒﻪ ﺑﲑوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده

وﱃ در ﺑﯿﺖ ﻓﻮق ﻫﻨﺠﺮان ﺑﺮوﻧﯽ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ از ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﻫﺠﺮت ﮔﺰﯾﺪه ﺧﻮد ﻣﻌﺸﻮق را
ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ .در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار آﻣﺪه:

ﻣﺮد ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻨﺎن ﺳﺰد ﯾﮏ ﭼﻨﺪ

ﮐﻪ

ﺑﺮای

اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ

ﺑﻨﺪ

و

ﺟﻨﮓ

ﺗﺎ

ﺑﺮ

ﻋﺘﺎﺑﺶ

ﺻﻠﺢ

زﯾﺎر

ﯾﺎر

ﺑﻨﺪ

ﺷﻮد

ﻋﺸﻖ ﺗﺎ ﻫﺴﺖ از اﺑﺘﺪا ﭘﯿﻮﺳﺖ

وﺛﻮق
ﭘﯿﻮﻧﺪش

ﭘﯿﻮﻧﺪش

آن

ﭘﯿﻮﻧﺪ

اﺳﺘﻮار

ﮐﻨﺪ

اﺳﺘﻮار

ﺷﻮد

ﺑﻪ ﻋﺘﺎب و ﮐﺮﺷﻤﻪ در ﮔﺮو اﺳﺖ»«۱۱

١٣٧

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۱۷
۱ـ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﮔﻮری ص .۱۲
۲ـ ﻟﻤﻌﺎت – اﺻﻄﻼﺣﺎت.
۳ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۵۰

۴ـ ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ص .۲۰

۵ـ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﮔﻮری ص ۱۲و .۱۳
۶ـ ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار ص .۲۴
۷ـ ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ص .۲۱

۸ـ ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی ج  ۲ص  ۱۷۰ﻣﲑﺧﺎﻧﯽ.
۹ـ ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ص .۲۱
۱۰ـ ﻟﻤﻌﺎت ،اﺻﻄﻼﺣﺎت.

۱۱ـ ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ص .۲۴

١٣٨

ﻓﺼﻞ ۱۸
» «۱ﺧﻮد را ﺑﺨﻮد ﺑﻮدن دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﺧﻮد را ﺑﻤﻌﺸﻮق ﺧﻮد ﺑﻮدن دﯾﮕﺮ .ﺧﻮد را ﺑﺨﻮد ﺧﻮد ﺑﻮدن

ﺧﺎﻣﯽ ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﭼﻮن در راه ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﻧﺒﻮد و از ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،آﻧﮕﺎه او را ﻓﺮا رﺳﺪ .آﻧﮕﺎه
ﺧﻮد را ﺑﺎ او از او ﻓﺮا رﺳﺪ.

» «۲اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻨﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻘﺎ آﯾﺪ و ﻣﺮد ﻣﺤﺮم ﺷﻮد ﺑﻄﻮاف ﮐﻌﺒﻪ ﻗﺪس و ﭘﺮواﻧﻪ وار از ﺳﺮ ﺣﺪّ ﺑﻘﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ
ﭘﯿﻮﻧﺪد .و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ در ﻋﻠﻢ ﻧﮕﻨﺠﺪ اﻻّ از راه ﻣﺜﺎﱃ و اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪام
ﺑﺮوزﮔﺎر ﺟﻮاﻧﯽ:

ﺑﯿﺖ

ﺗﺎ ﺟﺎم ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎی ﺑﺮ دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ

از روی ﺧﺮد ﭼﺮخ ﺑﺮﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ

ﺗﺎ ﮐﻌﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ

ﻫﺸﯿﺎر ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﺴﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ

»» «۳ﻫﺬا رﺑﯽ« و »اﻧﺎ اﻟﺤﻖ« و »ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ« ﻫﻤﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﻦ اﺳﺖ و از ﺗﻤﮑﲔ دور اﺳﺖ.

ﺷﺮح:

ﻣﱳ» «۱» :ﺧﻮد را ﺑﺨﻮد ﺑﻮدن دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﺧﻮد را ﺑﻤﻌﺸﻮق ﺧﻮد ﺑﻮدن دﯾﮕﺮ .ﺧﻮد را ﺑﺨﻮد ﺧﻮد
ﺑﻮدن ﺧﺎﻣﯽ ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﭼﻮن در راه ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﻧﺒﻮد و از ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،آﻧﮕﺎه او را ﻓﺮا رﺳﺪ.

آﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎ او از او ﻓﺮا رﺳﺪ«.

اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد و ﺑﺒﻘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺗﻔﺮﻗﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻮﺟﻮد و ﺑﻘﺎی ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد
ﺑﻮدن دﯾﮕﺮ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﻪ او ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺒﻘﺎی ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎﺷﺪ آن دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﻔﺮﻗﻪ اﺳﺖ آن دﯾﮕﺮ اﺳﺖ

» .«۱و آﻧﮑﻪ ﺑﺒﻘﺎی ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎﺷﺪ آن دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻤﻊ اﺳﺖ »ﺷﺮح ﻧﺎﮔﻮری« و آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪ او ﺧﺎم
اﺳﺖ و او در ﺑﺪاﯾﺖ ﮐﺎر و در ﻣﻘﺎم ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن از ﺧﻮد ﺑﻤﻌﺸﻮق رﺳﺪ دﯾﮕﺮ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن
ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ از ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ رﺳﺪ.
ﻣﱳ:

» «۲اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻨﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻘﺎ آﯾﺪ و ﻣﺮد ﻣﺤﺮم ﺷﻮد ﺑﻄﻮاف ﮐﻌﺒﻪ ﻗﺪس و ﭘﺮواﻧﻪ وار از ﺳﺮ ﺣﺪّ ﺑﻘﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ

ﭘﯿﻮﻧﺪد .و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ در ﻋﻠﻢ ﻧﮕﻨﺠﺪ اﻻّ از راه ﻣﺜﺎﱃ و اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪام
ﺑﺮوزﮔﺎر ﺟﻮاﻧﯽ«.

ﺷﺮح :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻘﺎی ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺨﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﻨﺎی در ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﺷﻮد ،و ﺑﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮدداﺷﺖ ﭼﻮن در ﻋﺸﻖ ﻓﺎﻧﯽ
ﺷﻮد ﺧﻮدش از ﺧﻮدش ﻓﻨﺎ ﮔﺮدد و ﻣﺤﺮم ﺷﺪه در ﺣﺮﯾﻢ ﮐﻌﺒﻪ ﻣﻘﺪس ذات ﻋﺸﻖ وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻄﻮاف ﻣﯽﭘﺮدازد.

و ﭼﻮن ﭘﺮواﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﺷﻌﻠﻪ ﺷﻤﻊ زﻧﺪ و ﺑﺴﻮزد ﺗﺎ از ﺑﻘﺎء ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﮕﯽ رﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﻨﺎء در ﺷﻌﻠﻪ ﺷﻤﻊ رﺳﺪ.
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻘﺎءدﯾﮕﺮ رﺳﺪﮐﻪ آن ﺷﻌﻠﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﭘﺮ و ﺑﺎل ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻋﻠﻢ درک ﻧﮑﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻨﺎ ﺑﺎﻗﯽ

ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﻘﺎ ﻓﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺼﻮرت

ﺑﯿﺘﯽ ﺳﺮودهام.
ﺷﻌﺮ ﻣﱳ:

١٣٩

ﺗﺎ ﺟﺎم ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎی ﺑﺮ دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ

از روی ﺧﺮد ﭼﺮخ ﺑﺮﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ

ﺗﺎ ﮐﻌﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ

ﻫﺸﯿﺎر ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﺴﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ

ﺷﺮح :ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﺟﺎم ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎی دل ﻋﺎرﻓﻢ را ﺑﺮ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪام و در ﻣﻘﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﯽ و ﭼﺮخ ﮔﺮدﻧﺪه
ﺣﯿﺎت ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﺴﺖ و ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻮﻫﻮم ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﻓﻨﺎی آورده اﺳﺖ آﻧﮑﻪ ﻫﺸﯿﺎر ﺗﺮﯾﻦ

ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ »ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ،ﻣﻦ ﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ« ﻣﺴﺖ و ﺑﯽﺧﱪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺸﯿﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ».«۲

در ﺷﺮح ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه :ﺧﻮدی ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻪ در ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ از ﺧﻮدی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺻﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ» ،و
ﻋﻨﺪه ام اﻟﮑﺘﺎب« آن ﺑﻮد اﺻﻞ ،و اﯾﻦ در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﺮع .و در ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ ﺟﻨﺒﺶ از ﺧﻮدی ﻧﻤﺎﯾﺶ رود ،ﭼﻮن

ﮐﺎر ﺑﻨﻬﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪ ﻇﻬﻮر ﺧﻮدی در ﻋﺮض آﯾﺪ و ﺧﻮدی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻏﺮق ﺧﻮدی اﺻﻞ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﲑ ﻋﺸﻖ

اﺳﺖ.

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻤﺪاﻧﯽ اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را در ﻟﻮاﯾﺢ آورده و آﻧﺮا ﺑﺪﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ »:«۳
وز ﺑﺎده ﻋﺸﻖ ﻣﺮ ﻣﺮا ﻣﺴﺖ ﮐﻨﺪ

ﭼﻮن ﻧﻮر ﻇﻬﻮر ﺗﻮ ﻣﺮا ﭘﺴﺖ ﮐﻨﺪ

در ﻋﲔ ﮐﻤﺎل واﺟﺒﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻨﺪ »«۴

ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻮم از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﮑﺎن آﻧﮕﻪ
ﻣﱳ:

»» «۳ﻫﺬا رﺑﯽ« و »اﻧﺎ اﻟﺤﻖ« و »ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ« ﻫﻤﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﻦ اﺳﺖ و از ﺗﻤﮑﲔ دور اﺳﺖ.
ﺷﺮح» :ﻫﺬا رﺑﯽ«  -اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ آﯾﺎت  ۷۵ﺗﺎ  ۷۹ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ درﻫﺎی ﺷﻬﻮد را ﺑﺮ ﺧﻠﯿﻞ ﺧﻮد
ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﷷﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻧُﺮِي إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ ﻣَﻠَﻜُﻮتَ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَاﻻَٔرْضِ وَﻟِﻴَﻜُﻮنَ ﻣِﻦَ

ﻛﺒًﺎ ﻗَﺎلَ ﻫَﺬَا رَﺑﱢﻲ ﻓَﻠَﻤﱠﺎ أَﻓَﻞَ ﻗَﺎلَ ﻻ أُﺣِﺐﱡ اﻵﻓِﻠِﲔَ .ﻓَﻠَﻤﱠﺎ رَأَى اﻟْﻘَﻤَﺮَ
اﻟْﻤُﻮﻗِﻨِﲔَ .ﻓَﻠَﻤﱠﺎ ﺟَﻦﱠ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻟﻠﱠﻴْﻞُ رَأَى ﻛَﻮْ َ

ﺑَﺎزِﻏًﺎ ﻗَﺎلَ ﻫَﺬَا رَﺑﱢﻲ ﻓَﻠَﻤﱠﺎ أَﻓَﻞَ ﻗَﺎلَ ﻟَﺌِﻦ ﻟﱠﻢْ ﻳَﻬْﺪِﻧِﻲ رَﺑﱢﻲ ﻷ ﻛُﻮﻧَﻦﱠ ﻣِﻦَ اﻟْﻘَﻮْمِ اﻟﻀﱠﺎﻟﱢﲔَ .ﻓَﻠَﻤﱠﺎ رَأَى اﻟﺸﱠﻤْﺲَ ﺑَﺎزِﻏَﺔً
ﻗَﺎلَ ﻫَﺬَا رَﺑﱢﻲ ﻫَﺬَآ أَﻛْﺒَﺮُ ﻓَﻠَﻤﱠﺎ أَﻓَﻠَﺖْ ﻗَﺎلَ ﻳَﺎ ﻗَﻮْمِ إِﻧﱢﻲ ﺑَﺮِيءٌ ﻣﱢﻤﱠﺎ ﺗُﺸْﺮِﻛُﻮنَ  .إِﻧﱢﻲ وَﺟﱠﻬْﺖُ وَﺟْﻬِﻲَ ﻟِﻠﱠﺬِي ﻓَﻄَﺮَ
اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَاﻻَٔرْضَ ﺣَﻨِﻴﻔًﺎ وَﻣَﺎ أَﻧَﺎْ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﲔَ« ﯾﻌﻨﯽ :و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪﻳﻢ ﺗﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻘﲔﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺷﺐ ﺑﺮ او ﭘﺮده اﻓﻜﻨﺪ ﺳﺘﺎرهاى دﻳﺪﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ
اﺳﺖ و آﻧﮕﺎه ﭼﻮن ﻏﺮوب ﻛﺮد ﮔﻔﺖ ﻏﺮوبﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را دوﺳﺖ ﻧﺪارم .و ﭼﻮن ﻣﺎه را در ﺣﺎل ﻃﻠﻮع دﻳﺪﮔﻔﺖ اﻳﻦ

ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ آﻧﮕﺎه ﭼﻮن ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﺮا ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد ﻗﻄﻌﺎ ازﮔﺮوه ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻮدم.
ﭘﺲ ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﺑﺮآﻣﺪه دﻳﺪﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﱰ اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ اﻓﻮل ﻛﺮد ﮔﻔﺖ اى

ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﻦ از آﻧﭽﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻰﺳﺎزﻳﺪ ﺑﻴﺰارم .ﻣﻦ از روى اﺧﻼص ﭘﺎﻛﺪﻻﻧﻪ روى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﺴﻰ ﮔﺮداﻧﻴﺪم
ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ را ﭘﺪﻳﺪ آورده اﺳﺖ و ﻣﻦ از ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻧﻴﺴﺘﻢ«.

در اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻠﻮک و ﺷﻬﻮد و ﺗﺠﻠﯿﺎت اﻟﻬﯽ از ﻣﺮﺣﻠﻪ »ﻫﺬا رﺑﯽ« ﺷﻬﻮد ﺑﺸﮑﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﺳﯿﺪه و ﺳﭙﺲ
از ﻫﻤﻪ ﺗﺠﻠﯿﺎت ﻇﻬﻮری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ و ﻏﯿﺐ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺠﻠﯿﺎت از آن ذات اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﮑﻦ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﺧﻮدی ﻧﯿﺴﺖ و او ﻓﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ او ﺑﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ ازﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺣﻖ را در

ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﺟﺴﺖ و ﻫﻤﺎن در ﺳﲑ ﮐﻤﺎل ﺷﺮک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﺪاﻣﺖ ﻫﻢ از ﺧﻮد ﻫﻢ از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﲔ

ﮐﺸﻒ و اﺣﺘﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺂن دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺷﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ »ﺣﺴﻨﺎت اﻻﺑﺮار ﺳﯿﺌﺎت
اﻟﻤﻘﺮﺑﲔ« » «۵ﻣﺼﺪاق آن ﺣﻀﺮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﺳﺎﻟﮏ اﱃ اﻟﻠّﻪ ﺑﻤﻘﺎم ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻘﺎم ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻘﺺ ﺷﻤﺮده و ﭼﻮن ﺗﺠﻠﯽ آﻏﺎزﯾﻦ ﮐﻤﱰ اﺳﺖ ﺳﺘﺎرهای ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﱰ ﻇﻠﻤﺖ او ﺑﯿﺶ اﺳﺖ و

١٤٠

ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﱰ ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺑﯿﺸﱰ ﺷﻮد ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪﮐﻪ روﺷﻨﯽ او ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﱰ اﻓﺰون اﺳﺖ و ﭼﻮن در ﺳﱰ ﺷﻮد
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺠﻠﯿﺎت ﻗﺪوﺳﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﯾﺎﺑﺪ و ﭼﻮن آن ﻫﻢ در ﺳﱰ ﺷﻮد اﻟﻠﻪ ﻧﻮر اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض ﺗﺠﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دﯾﮕﺮ
ﺳﱰ و ﺣﺠﺎب ﻧﯿﺴﺖ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ درﺑﺎره اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﱳ ﺳﻮاﻧﺢ
اﻧﺎ اﻟﺤﻖ :ﺳﺨﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺣﻼج اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﺳﺨﻦ رﻓﺖ.

ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ :ﻫﻤﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﯽ« ﮐﻪ ذﮐﺮش ﮔﺬﺷﺖ.

ﺗﻠﻮﯾﻦ :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻘﻠﺐ ﺑﲔ ﮐﺸﻒ و اﺣﺘﺠﺎب ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎوب و ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻏﯿﺒﺖ ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺲ و ﻇﻬﻮر آن
».«۶

ﺗﻤﮑﲔ :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دوام ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻠﺐ در ﻣﺤﻞ ﻗﺮب » .«۷درﺑﺎره ﺗﻠﻮﯾﻦ و ﺗﻤﮑﲔ

ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﺎدام ﺗﺎ ﺷﺨﺺ از ﺣﺪ ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺲ ﻋﺒﻮر ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻔﺎت ﻗﻠﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه او را ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻮﯾﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

و ﺗﻠﻮﯾﻦ ارﺑﺎب ﻗﻠﻮب را ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻔﺎت ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ذات ﻧﺮﺳﯿﺪه ...و ﺧﻼص از
ﺗﻠﻮﯾﻦ ﮐﺴﯽ را ﺑﻮد ﮐﻪ دل او از ﻣﻘﺎم ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم روﺣﯽ ﻋﺮوج ﮐﻨﺪ و از ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺗﻌﺪد ﺻﻔﺎت ﺑﲑون آﯾﺪ و
در ﻓﻀﺎی ﻗﺮب ذات ﻣﺘﻤﮑﻦ ﮔﺮدد »...«۸

و اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرت اﯾﻨﺴﺖ :ﮔﻔﱳ »ﻫﺬا رﺑﯽ« »اﯾﻨﺴﺖ رب ﻣﻦ« ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﷷ در آﻏﺎز ﻓﺮﻣﻮد و اﻧﺎﻟﺤﻖ ﮐﻪ

ﺣﻼج ﮔﻔﺖ و »ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﯽ« ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻌﻠﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﺑﲔ ﮐﺸﻒ و اﺣﺘﺠﺎب ﺑﻮده

و ﻫﻨﻮز از ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻔﺎت ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ذات وارد ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ از رﻧﮕﻬﺎی ﺣﺎﻻت وﮔﺮدﺷﻬﺎی اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﺗﻤﮑﲔ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﺣﺎﻻت و ﺳﺨﻨﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ .و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺮﺗﻮی از اﺻﻞ اﺳﺖ

ﮐﻪ اﺻﻞ ﺑﻘﺎء درﮐﺴﻮت ﻓﻨﺎ در ﻇﻬﻮر آﯾﺪ » .«۹آﻧﮑﻪ ﺑﺸﺮاب ﻓﻨﺎ ﻣﺴﺖ ﺷﺪ ،و از ﺧﻮد ﺑﺪر ﺷﺪ ﻣﺴﺘﯽ ﭘﯿﺪا آوردن
ﮔﺮﻓﺖ و آن ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺎﻟﺖ ﮔﻔﱳ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺗﻠﻮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ» .ﺗﻤﮑﲔ« آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺧﻤﻬﺎ ﺧﺎﱃ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺟﺎی

ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ».«۱۰

ﻧﺠﻢ اﻟﺪّﯾﻦ رازی ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ دارد او ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻣﺎ آدم ﺑﯿﻀﻪ ﺳﯿﻤﺮغ ﻗﺎف ﻋﺰﺗﺴﺖ ...آدم ﺗﺎ در ﺑﯿﻀﻪ
ﺑﺸﺮﯾّﺖ ﺑﻨﺪ ﺑﻮد ﺛﻘﻞ وﺟﻮد ﻃﯿﻨﺖ ﺑﺸﺮﯾّﺖ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﻠﯽ ﻣﯽﮐﺮد ...و از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﯿﻀﮕﯽ ﺗﻠﻮن »ﻋﺼﲐ آدم رﺑﻪ

ﻓﻐﻮﱝ« » «۱۱ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻄﺎب »اﻫﺒﻄﻮا ﻣﻨﻬﺎ« » «۱۲ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﭼﻮن ﺑﯿﻀﻪ وﺟﻮد او را در ﺗﺼ ّﺮف ﭘﺮ و
ﺑﺎل ﻋﻨﺎﯾﺖ »ﻓﺘﻠﻘّﲐ آدم ﻣﻦ رﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت« » «۱۳ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﭘﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ آدﻣﯽ از ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺣﯿﻮا ی و روﺣﺎﻧﯽ آن ﻫﻤﻪ ﻧﻘﻮش ﺑﯿﻀﻪ ﺳﯿﻤﺮغ

اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ...ﻣﺮﻏﺎن آن ﺑﯿﻀﻪ را در ﻣﻘﺎم ﭘﺮورش ﺑﻘﺪر ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﻀﮕﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺮﻏﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد اول ﮐﻪ ﺳﺮ از

ﻗﺸﺮ ﺑﯿﻀﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﲑون ﮐﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺗﻨﮥ وی در ﺑﯿﻀﻪ اﻧﺎﻧﯿﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮓ ﮐﻨﺪ »اﻧﺎ اﻟﺤﻖ« و ﭼﻮن ﺗﻨﻪ از ﺑﯿﻀﻪ
وﺟﻮد ﺑﺮآورد ﭘﺎی وی در ﺑﯿﻀﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﻧﻮازد ﮐﻪ »ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﯽ« وﭼﻮن از ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﮑﻠﯽ

ﺧﻼص ﯾﺎﺑﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﻧﻢ ﮐﻨﺪﮐﻪ »ﻣﺎ ﻓﯽ اﻟﻮﺟﻮد ﺳﻮی اﻟﻠّﻪ« ».«۱۴
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ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۱۸

۱ـ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﮔﻮری ص .۱۳

۲ـ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﮔﻮری ص ۱۳و .۱۴
۳ـ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﮔﻮری ص .۲۲
۴ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۴۸

۵ـ اﻟﻠﺆ اﻟﺆ اﻟﻤﺮﺻﻮع.
۶ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص .۱۴۵
۷ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص .۱۴۵

۸ـ ﻣﺼﺒﺎحاﻟﻬﺪاﯾﻪ ص  ۱۴۵و ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ﺑﺨﺶ دوم اﺻﻄﻼﺣﺎت و رﺳﺎﺋﻞ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﱃ ،اﺻﻄﻼﺣﺎت.
۹ـ ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ص .۲۲
۱۰ـ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﮔﻮری ص .۱۳

۱۱ـ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻮره ﻃﻪ آﯾﻪ .۱۲۱

۱۲ـ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  ۳۶و .۳۸
۱۳ـ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ .۳۷

۱۴ـ رﺳﺎﻟﻪ ﻋﺸﻖ و ﻋﻘﻞ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ ﻧﺠﻢ اﻟﺪّﯾﻦ رازی ص  ۸۴و .۸۹
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ﻓﺼﻞ ۱۹
»ﺗﺎ ﺑﺨﻮد ﺑﻮد اﺣﮑﺎم ﻓﺮاق و وﺻﺎل و ردّ و ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ و اﻧﺪوه و ﺷﺎدی و اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺮ او روان ﺑﻮد و او

اﺳﲑ وﻗﺖ ﺑﻮد .ﭼﻮن وﻗﺖ ﺑﺮ او روان ﺑﻮد و او اﺳﲑ وﻗﺖ ﺑﻮد .ﭼﻮن وﻗﺖ ﺑﺮ او در آﯾﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺖ ﭼﻪ ﺣﮑﻢ

دارد .او را ﺑﺤﮑﻢ رﻧﮓ وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد .او را ﺑﺮﻧﮓ ﺧﻮد ﺑﮑﻨﺪ .و ﺣﮑﻢ واردات وﻗﺖ را ﺑﻮد .در راه ﻓﻨﺎ
از ﺧﻮد ،اﯾﻦ اﺿﺪاد ﺑﺮﺧﯿﺰد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻃﻤﻊ و ﻋ ّﻠﺖ اﺳﺖ.

» «۲ﭼﻮن از او در ﺧﻮد واﺧﻮد آﯾﺪ ،راه او ﺑﻪ ﺧﻮد از او ﺑﻮد و ﺑﺮ او ﺑﻮد .ﭼﻮن راﻫﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد از او ﺑﻮد و
ﺑﺮ او ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﺮ او ﻧﺮود .اﺣﮑﺎم ﻓﺮاق و وﺻﺎل اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﻗﺒﻮل و ردّ او را داﻣﻦ ﮐﯽ ﮔﲑد؟

ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ و اﻧﺪوه و ﺷﺎدی ﮔﺮد ﺳﺮاﭘﺮدهٔ دوﻟﺖ اوﮐﯽ ﮔﺮدد؟ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﯿﺖ

و ز ﻋﻠّﺖ و ﻋﺎل ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ آﺳﺎن

دﯾﺪم ﻧﻬﺎد ﮔﯿﺘﯽ واﺻﻞ ﺟﻬﺎن

زان ﻧﯿﺰﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ آن

وان ﻧﻮر ﺳﯿﻪ زﻻ ﻧﻘﻂ ﺑﺮﺗﺮ دان

» «۳اﯾﻨﺠﺎ او ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺖ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎ ﻧﺰول ﮐﻨﺪ ﺑﺮ وﻗﺖ در آﯾﺪ ،ﻧﻪ وﻗﺖ ﺑﺮ او در آﯾﺪ ،و
او از وﻗﺖ ﻓﺎرغ.
» «۴ﺑﻠﯽ وﺟﻮدش ﺑﺪو ﺑﻮد و از او ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﻣﮕﺮ ﻓﺮاق اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻮد .وﻓﺎﺗﺶ از او ﺑﻮد و در او ﺑﻮد .و
اﯾﻦ را اﺧﺘﻔﺎ در ﮐﻨﻪ اﻻّ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،وﮔﺎه ﻣﻮی ﺷﺪن در زﻟﻒ ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﯿﺖ

ﻣﻮﺋﯽ ﮔﺸﺘﻢ از آن دو زﻟﻔﲔ ﺑﺨﻢ

از ﺑﺲ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪهام ز زﻟﻒ ﺗﻮ ﺳﺘﻢ

درزﻟﻒ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻣﻮی ﭼﻪ اﻓﺰون و ﭼﻪ ﮐﻢ

زﯾﻦ ﭘﺲ ﭼﻪ ﻋﺠﺐ اﮔﺮ ﺑﻮم ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻬﻢ

ﻣﱳ» «۱» :ﺗﺎ ﺑﺨﻮد ﺑﻮد اﺣﮑﺎم ﻓﺮاق و وﺻﺎل و ردّ و ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ و اﻧﺪوه و ﺷﺎدی و اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺮ او

روان ﺑﻮد و او اﺳﲑ وﻗﺖ ﺑﻮد .ﭼﻮن وﻗﺖ ﺑﺮ او روان ﺑﻮد و او اﺳﲑ وﻗﺖ ﺑﻮد .ﭼﻮن وﻗﺖ ﺑﺮ او در آﯾﺪ ،ﺗﺎ

وﻗﺖ ﭼﻪ ﺣﮑﻢ دارد .او را ﺑﺤﮑﻢ رﻧﮓ وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد .او را ﺑﺮﻧﮓ ﺧﻮد ﺑﮑﻨﺪ .و ﺣﮑﻢ واردات وﻗﺖ را
ﺑﻮد .در راه ﻓﻨﺎ از ﺧﻮد ،اﯾﻦ اﺿﺪاد ﺑﺮﺧﯿﺰد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻃﻤﻊ و ﻋﻠّﺖ اﺳﺖ«.

ﺷﺮح :در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﭼﻮن »ﻓﺮاق ،وﺻﺎل ،ﻗﺒﻮل ،ردّ ،ﻗﺒﺾ ،ﺑﺴﻂ ،اﻧﺪوه ،ﺷﺎدی« آﻣﺪه اﺳﺖ درﺑﺎرهٔ
»ﻓﺮاق« ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ و »وﺻﺎل« ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺣﻀﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻼً ﺳﺨﻦ ﺑﻤﯿﺎن آﻣﺪ .و اﻣﺎ »ﻗﺒﻮل« ﭘﺬﯾﺮش
ﻃﺎﻋﺖ و »ردّ« ﻧﺎﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ» .ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ« دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻀﺎدﻧﺪﮐﻪ ﻗﺒﺾ ﺑﺮای ﻋﺎرف ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ ﺧﻮف
اﺳﺖ و ﺑﺴﻂ ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ رﺟﺎ اﺳﺖ :ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺎﻟﮏ ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻮن از ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺒﺖ ﻋﺎم ﺑﮕﺬرد و
ﺑﺎواﯾﻞ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎص رﺳﺪ ،داﺧﻞ زﻣﺮهٔ اﺻﺤﺎب ﻗﻠﻮب و ارﺑﺎب اﺣﻮال ﺷﻮد ﺣﺎل ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ ﺑﺮ او ﻓﺮو آﻣﺪن

ﮔﲑد و ﻣﻘﻠﺐ اﻟﻘﻠﻮب ﺗﻌﺎﱃ ﺷﺄﻧﻪ ﻗﻠﺐ او را ﻫﻤﻮاره ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ و ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﺘﻘﻠﺐ ﻣﯽدارد ﺗﺎ

ﺑﮑﻠﯽ ﺣﻈﻮظ او را از او ﻗﺒﺾ ﮐﻨﺪ و از ﻧﻮر ﺧﻮدش ﻣﻨﺒﺴﻂ ﮔﺮداﻧﺪ ...و ﻣﺮاد از ﻗﺒﺾ اﻧﺘﺰاع ﺣﻆّ اﺳﺖ از ﻗﻠﺐ

ﺑﺠﻬﺖ اﻣﺴﺎک و ﻗﺒﺾ ﺣﺎل ﺳﺮور از او ،و ﻣﺮاد از ﺑﺴﻂ اﺷﺮاق ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ﺑﻠﻤﻌﺎن ﻧﻮر ﺣﺎل ﺳﺮور و ﭼﻮن ﻧﻬﺎﯾﺖ

١٤٣

ﻗﺒﺾ ،ﺑﺴﻂ اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺴﻂ ،ﻓﻨﺎ در ﻓﻨﺎ ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ ﻣﺤﺎل ...و ﭼﻮن ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ از ﺟﻤﻠﮥ اﺣﻮاﻟﻨﺪ ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن
را از آن ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺘﻬﯿﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺮوج از ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺣﺎل از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻻﺟﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺎن ،و ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن را ﺑﺠﺎی ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ ﺧﻮف و رﺟﺎ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻨﺘﻬﯿﺎن را ﺑﺠﺎی آن ﻓﻨﺎ و ﺑﻘﺎء ﺑﻮد».«۲

»اﻧﺪوه و ﺷﺎدی «.ﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ ﻫﻤﯽ »اﻧﺪوﻫﯽ« ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻃﯽ »ﺷﺎدی« در ﻧﻔﺲ ﭘﺪﯾﺪ

آﯾﺪ و ﭘﻨﺪارﻧﺪﮐﻪ ﻗﺒﺾ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺴﻂ ﮐﻪ در دل ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه در ﻏﻠﻂ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ...و ﻧﻤﺘﻬﯿﺎن را

ﺑﺠﻬﺖ اﻧﺴﻼخ از وﺟﻮد ﻧﻪ ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ ﺑﻮده ،ﻧﻪ ﺧﻮف و رﺟﺎ ،ﻧﻪ ﻫﻢّ و ﻧﺸﺎط«۳» ...

ﭘﺲ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :ﺗﺎ ﻣﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد اﺳﺖ و از ﺧﻮد ﺑﲑون ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ دوری و ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻗﺒﻮل و

رد ،اﻋﻤﺎل و ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ و اﻧﺪوه و ﺷﺎدی و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﻻت ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ و او اﺳﲑ وﻗﺖ و واردات

ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ آن رود ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﮑﻢ وﻗﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و او

ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮﻧﮓ وﻗﺖ » «۴درآﯾﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ آن رود ،وﱃ ﭼﻮن ﻓﻨﺎ از ﺧﻮد ﭘﯿﺶ آﯾﺪﮐﻪ در
ﻞ و ﻣﻘﯿّﺪ در ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ آﻧﮕﺎه اﺿﺪادﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﮐﺜﺮت اﺳﺖ از ﺑﲔ ﻣﯽرود زﯾﺮا آن ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻪ
واﻗﻊ ﻓﻨﺎ ﺟﺰء در ﮐ ّ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﻤﻊ ورزﯾﺪن و ﻣﺤﻞ ﻋﯿﺐ و ﻋﻠﺖ و ﻧﻘﺺ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد اﮐﻨﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻣﱳ «۲» :ﭼﻮن از او در ﺧﻮد واﺧﻮد آﯾﺪ ،راه او ﺑﻪ ﺧﻮد از او ﺑﻮد و ﺑﺮ او ﺑﻮد .ﭼﻮن راﻫﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد از او

ﺑﻮد و ﺑﺮ او ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﺮ او ﻧﺮود .اﺣﮑﺎم ﻓﺮاق و وﺻﺎل اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﻗﺒﻮل و ردّ او را داﻣﻦ ﮐﯽ
ﮔﲑد؟ ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ و اﻧﺪوه و ﺷﺎدی ﮔﺮد ﺳﺮاﭘﺮدهٔ دوﻟﺖ اوﮐﯽ ﮔﺮدد؟

ﺷﺮح :و ﭼﻮن از آن ﺧﻮد رﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻘﺎء ﺑﺮﺳﺪ راه ﺧﻮدش ﺑﺨﻮدش از ﻣﯿﻼد دوم ﮐﻪ ﺑﻘﺎء ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﺎﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺣﮑﺎم ﻓﺮاق و وﺻﺎل ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد ،ﻗﺒﻮل و رد ،اﻋﻤﺎل ﺑﺮای ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ دﯾﮕﺮ از

ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ و اﻧﺪوه و ﺷﺎدی در او ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ »ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺷﺮح اﺻﻄﻼح ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯿﺎن را
ﺑﺠﻬﺖ اﻧﺴﻼخ از وﺟﻮد ﻧﻪ ﻗﺒﺾ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﺴﻂ ﻧﻪ ﺧﻮف و ﻧﻪ ﺣﺰن و ﻧﻪ ﻫﻢّ و ﻧﻪ ﻧﺸﺎط«

از اﯾﲊو ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻓﺮﻣﻮد» :أَﻻ إِنﱠ أَوْﻟِﻴَﺎء اﻟ ّﻠﻪِ ﻻَ ﺧَﻮْفٌ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ وَﻻَ ﻫُﻢْ ﻳَﺤْﺰَﻧُﻮنَ« ﯾﻮﻧﺲ آﯾﻪ  ۶۲ﯾﻌﻨﯽ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ اوﻟﯿﺎء ﺧﺪا را ﺗﺮس و اﻧﺪوﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﱳ:
و ز ﻋﻠّﺖ و ﻋﺎل ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ آﺳﺎن

دﯾﺪم ﻧﻬﺎد ﮔﯿﺘﯽ واﺻﻞ ﺟﻬﺎن

زان ﻧﯿﺰﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ آن

وان ﻧﻮر ﺳﯿﻪ زﻻ ﻧﻘﻂ ﺑﺮﺗﺮ دان
ﺗﻮﺿﯿﺢ:

اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﺗﻤﻬﯿﺪات » «۵و در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی » «۶ﺑﺴﺘﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻪ از ﻣﺮﯾﺪان ﺷﯿﺦ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻮده ﻧﺴﺒﺖ داده و ﺟﺎﻣﯽ ﻫﻢ در ﻧﻔﺤﺎت » «۷ﻧﯿﺰ آﻧﺮا ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده و درﮐﺸﻒ

اﻻﺳﺮار ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺷﺎﻋﺮ آﻣﺪه » «۸وﱃ در ﻣﺮﺻﺎد اﻟﻌﺒﺎد ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺣﻀﺮت ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »دﯾﺪم ﻧﻬﺎدﮔﯿﺘﯽ.«۹»...
ﺷﺮح :اﻣﺎ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻌﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﺎ ﻧﻬﺎد ﮔﯿﺘﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ واﺻﻞ ﺟﻬﺎن را ﺑﭽﺸﻢ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ دﯾﺪﯾﻢ و از

ﻣﺮاﺣﻞ و ﺣﺎﻻت ،ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻮدن ﺑﺎﺣﮑﺎم وﻗﺖ و اﺿﺪاد ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ و ...ﺑﺎﺷﺪ آﺳﺎن ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ از

ﻻ اﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺳﯿﺎه ﮐﻪ ﻇﻠﻤﺖ اﺑﻠﯿﺲ ﺑﺎﺷﺪ » «۱۰رﺳﯿﺪﯾﻢ و از آن ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻪ

اﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪ »ﻧﻮر ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ ﻻ« و ﻧﻪ آن ﻣﺎﻧﺪ »ﻧﻮر ﺳﯿﺎه اﺑﻠﯿﺲ« .ﺑﻠﮑﻪ از اﺑﻠﯿﺲ و اﻟﻬﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻀﺎد ﺣﺎﻻت
وﺻﺎل و ﻓﺮاق و ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ ﻏﲑه ﺑﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﻻ اﻟﻠّﻪ ﮐﻪ وﺣﺪت ﻣﻄﻠﻖ و ﻓﻨﺎء ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﺎء اﺳﺖ رﺳﯿﺪﯾﻢ.

١٤٤

در ﻧﺎﻣﮥ داﻧﺸﻮران ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن دوم »آن ﻧﻮر ﺳﯿﻪ «...ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﺻﻮرت آﻣﺪه» :ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻧﻮرﯾّﻪ ،ﻧﻮری ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﻣﻨﻘﻮﻃﻪ »ﻧﻘﻄﻪدار« و ﻏﲑ ﻣﻨﻘﻮﻃﻪ »ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ« و

ﻧﻮری در ﺻﻮرت ﺳﻮاد ،و اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﻠﯽ ذاﺗﯽ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ذات ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻫﯽ ﻣﺠﻬﻮل ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و ﺟﻬﻞ

را ﺑﺎ ﺳﻮاد ﮐﻪ ﻇﻠﻤﺖ و ﻋﺪم ﻧﻮر اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ » «۱۱و ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮر ﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه زﻟﻒ
اﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ از ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ »ﻻ« داﻧﺴﺘﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ زﻟﻒ ﺑﺎﻻی ﺧﻂ و ﺧﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ وﮔﺎه روی آﻧﺮا ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و

ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻏﯿﺐ و ﻋﻤﲐ ﮐﻪ ﺗﲑه اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻘﺎم ﺷﻬﻮد ﮐﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ

ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ از اﻟﻬﻪﻫﺎ و ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺑﲑوﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دو ﺑﺮوﻧﺪ ﻫﻢ ﻧﻮر ﺳﯿﺎه اﺑﻠﯿﺲ و ﻫﻢ ﻻ
اﻟﻪ ،ﺗﺎ اﻻ اﻟﻠّﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﺤﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻣﱳ «۳» :اﯾﻨﺠﺎ او ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺖ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎ ﻧﺰول ﮐﻨﺪ ﺑﺮ وﻗﺖ در آﯾﺪ ،ﻧﻪ وﻗﺖ ﺑﺮ او در

آﯾﺪ ،و او از وﻗﺖ ﻓﺎرغ«.

ﺷﺮح :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﮔﺬر از ﺣﺎﻻت ﻣﺘﻀﺎد ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ ...اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺺ اﺳﲑ وﻗﺖ و اﺑﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﻠﮑﻪ او اﻣﲑ و ﺳﻠﻄﺎن و ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺖ ﺑﻮده و اﺑﻮاﻟﻮﻗﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻫﺮﮔﺎه از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺎ و ﻓﻨﺎ و از ﻋﺮوج ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ دﻧﯿﺎ ﺑﺎز ﮔﺮدد از آن وﻗﺖ ﮐﻪ واردات و ﺷﻬﻮدات ﺑﯽﺗﻀﺎدّ و ﺑﯽﺣﺠﺎب اﺳﺖ و ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ و اﻣﲑ و
ﺳﻠﻄﺎن آن ﺑﻮده ﺑﲑون ﻣﯽاﯾﺪ و »ﮐﻠّﻤﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﻤﲑا ﻣﯽزﻧﺪ« ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺖ ﺑﺮ او ﻣﺴ ّﻠﻂ ﺷﻮد و او ،از وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ

واردات ﻣﺘﻀﺎد ﻓﺎرغ اﺳﺖ.

درﺑﺎرهٔ وﻗﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ وﱃ درﺑﺎرهٔ اﺑﻦ اﻟﻮﻗﺖ و اﺑﻮاﻟﻮﻗﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻣﻮﻟﻮی ﻓﺮق اﯾﻦ دو را
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ:

وﻗﺖ را ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺪر ﺑﮕﺮﻓﺘﻪ ﺳﺨﺖ

ﻫﺴﺖ ﺻﻮﻓﯽ ﺻﻔﺎ ﭼﻮن اﺑﻦ وﻗﺖ

اﺑﻦ ﮐﺲ ﻧﯽ،ﻓﺎرغ از اوﻗﺎت و ﺣﺎل

ﻟﯿﮏ ﺻﺎﻓﯽ ﻏﺮق ﻋﺸﻖ ذواﻟﺠﻼل

ﭘﺲ ﺻﻮﻓﯽ اﺑﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﺳﺖ وﱃ ﺻﺎﻓﯽ اﺑﻮاﻟﻮﻗﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﲔ ﻧﻈﺮ را داﺷﺖ .ﻓﺮق ﺻﻮﻓﯽ ﺑﺎ
ﺻﺎﻓﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯽ در راه ﺑﻮد و ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺎل اﺳﺖ وﱃ ﺻﺎﻓﯽ از ﺣﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ »در واﻗﻊ ﺻﻮﻓﯽ ﺳﺎﻟﮏ

اﺳﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﯾﻪ اﱃ اﻟﻨﻬﺎﯾﻪ وﱃ ﺻﺎﻓﯽ ﺻﻮﻓﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﺪاﯾﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ« در ﻣﻘﺎم ﻓﻨﺎء در ﻓﻨﺎ و
ﻣﺤﻮ در ﻣﺤﻮ اﺳﺖ »ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﺑﻌﺪاً ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ« ،ﻟﺬا ﻣﻮﻟﻮی ﮔﻮﯾﺪ:
او ﺑﻮد ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺎل اﻧﺪر روش

ﻧﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺤﺮم از ﺣﺎل و ﮐﺸﺶ

او

زﻧﺪه از ﻧﻔﺦ ﻣﺴﯿﺢ آﺳﺎی او

ﻟﯿﮏ ﺻﺎﻓﯽ ﻓﺎرغ اﺳﺖ از وﻗﺖ و ﺣﺎل

ﺣﺎﻟﻬﺎ

ﻣﻮﻗﻮف

ﻋﺰم

و

رای

ﺻﻮﻓﯽ اﺑﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺜﺎل

ﻣﱳ:

ﺑﻠﯽ وﺟﻮدش ﺑﺪو ﺑﻮد و از او ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﻣﮕﺮ ﻓﺮاق اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻮد .وﻓﺎﺗﺶ از او ﺑﻮد و در او ﺑﻮد .و اﯾﻦ را
اﺧﺘﻔﺎ در ﮐﻨﻪ اﻻّ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،وﮔﺎه ﻣﻮی ﺷﺪن در زﻟﻒ ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

ﺷﺮح :در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم وﺟﻮد وﻗﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﺨﺺ اﺳﺖ و ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد از وﻗﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺎرغ آﯾﺪ و از آن ﺑﺪر ﺷﻮد .ﻓﻨﺎی اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻖ از وﻗﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻘﺎء او در وﻗﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻘﺎم را ﭘﻨﻬﺎن

ﺷﺪن در ﮐﻨﻪ و ﻧﻬﺎﻧﺨﺎﻧﮥ اﻻّ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻓﻨﺎ ﭘﺲ از ﻓﻨﺎ از ﻻ اﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻮی ﺷﺪن در زﻟﻒ ﻣﻌﺸﻮق ﺗﺸﺒﯿﮥ
ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﯾﮏ ﻣﻮی در زﻟﻒ ﮐﻪ از ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﻧﻤﻮدی ﻧﺪارد و ﻓﻨﺎء آن ﻣﺤﻮﮐﺜﺮت در وﺣﺪت

اﺳﺖ.
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در ﻧﺴﺨﮥ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ دراﯾﻨﺒﺎره آﻣﺪه :ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ در ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﺨﻮد راه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎر ﻓﺮاق و وﺻﺎل و ﺷﺎدی و
اﻧﺪوﻫﺶ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﻓﺘﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر وارد اﺳﺖ .ﺗﺎ از ﻋﺸﻖ در ﺑﺮ او ﭼﻪ ﺑﺎرد و از ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮ وی ﭼﻪ رﺳﺪ ﭼﻮ وﻗﺖ

وﯾﺮا در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪن ﮔﲑد ،از اﺧﻼق ﺧﻮد ﻣﱪا ﮔﺮدد و ﺑﻪ اوﺻﺎف وﻗﺖ و ﺟﺬﺑﺎت ﻋﺸﻖ ﻗﺎﺋﻢ و ﻣﺘّﺼﻒ

ﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﻓﺮو آﯾﺪ ،از ﺗﺼ ّﺮﻓﺎت ﻋﺸﻖ ﺑﻮد ﻧﻪ از اﺧﻼق ذات ﻋﺎﺷﻖ ،و او از وﺻﻞ و ﻓﺼﻞ و

ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ ﻓﺎرغ ﺷﻮد و ﺻﺎﺣﺐ وﻗﺖ ﮔﺮدد ،و در ﻋﲔ وﻗﺖ ﻓﺎﻧﯽ اﻟﻮﺟﻮد ﺷﻮد و از وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯽ اﻟﻮﺟﻮد ﮔﺮدد
اﯾﻨﺠﺎ »اﯾﻦ را« »ﺧﻔﺎ در ﮐﻨْﻪِ اﻻّ« ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻓﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺳﺎﻟﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪد آﻧﺮا ﺗﺠﻠّﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻮن

ﺗﺠﻠّﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻮی رﺳﺪ و او را ﻓﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﻞ ﻓﻨﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻮد ».«۱۱اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪه را ﻓﻨﺎ از ﻓﻘﺮ ﻧﻬﺎد

ﺼﺎل ﻣﻌﻨﯽ ذات ».«۱۲
روی ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن ﭘﻮﺷﺶ ﻋﲔ وﻗﺖ ﺑﻮد ﻣﺮاد او را در اﺗ ّ
ﻣﱳ:

ﺑﯿﺖ
ﻣﻮﺋﯽ ﮔﺸﺘﻢ از آن دو زﻟﻔﲔ ﺑﺨﻢ

از ﺑﺲ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪهام ز زﻟﻒ ﺗﻮ ﺳﺘﻢ

درزﻟﻒ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻣﻮی ﭼﻪ اﻓﺰون و ﭼﻪ ﮐﻢ

زﯾﻦ ﭘﺲ ﭼﻪ ﻋﺠﺐ اﮔﺮ ﺑﻮم ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻬﻢ

ﺷﺮح :اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ در ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﺷﻘﲔ ﺑﻨﺎم ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ آﻣﺪه » .«۱۳ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻢ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده
» .«۱۴و ﺧﻮد او ﻫﻢ ﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺳﺮوده ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﭘﯿﺶﭼﻮﮔﺎﻧﯽﮐﻪزﻟﻒداﺷﺖﻣﻦﮔﻮﺋﯽﺷﺪم

اﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﯾﺎرا ﮐﻪ اﻧﺪر زﻟﻒ ﺗﻮﻣﻮﺋﯽ ﺷﺪم

و اﻣﺎ زﻟﻒ در اﺻﻄﻼح ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :ﻏﯿﺐ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻪ ﮐﺲ را ﺑﺪان راه ﻧﯿﺴﺖ» ،ﻣﻮی« ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻮﯾﺖ را
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ را ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺟﻮد اوﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ وﱃ ﺑﺪان راه ﻧﯿﺴﺖ» .ﻣﻮی« ﻇﺎﻫﺮ
ﻫﻮﯾﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ را ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺟﻮد او ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ وﱃ ﺑﺪان راه ﻧﯿﺴﺖ» .ﮔﯿﺴﻮ«

ﻃﺮﯾﻖ ﻃﻠﺐ را ﮔﻮﯾﻨﺪ» .ﭘﯿﭻ زﻟﻒ« اﺷﮑﺎل اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ .و »ﺗﺎب زﻟﻒ« اﺳﺮار اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ».«۱۶
ﻟﺬا ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ :از ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﻤﻘﺎم ﻏﯿﺐ ﺗﻮ راه ﻧﱪدم و از ﺑﺎب از دﺳﺖ ﺗﻮﮐﻪ ﺳﺘﻤﮑﺎری
و ﻣﺮا ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﻫﻮﯾﺖ راه ﻧﻤﯽدﻫﯽ ﺳﺘﻢ ﮐﺸﯿﺪهام ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻮ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪهام ﯾﺎ در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖ

ﻣﺎﻧﺪهام و در اﺷﮑﺎل و ﺻﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ و ﺷﻬﻮد »زﻟﻔﲔ« ﻣﺎﻧﺪهام .از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﻤﻘﺎم ﻣﺤﻮ و
ﻓﻨﺎ رﺳﯿﺪه ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ و ﭼﻮن ﻣﻮﺋﯽ در زﻟﻒ ﺗﻮﮐﺜﺮﺗﻢ ﺑﻮﺣﺪت و ﺑﻘﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﻣﺒ ّﺪل ﺷﻮد و ﻣﺴﺘﻐﺮق ذات ﺷﻮم و

رﻧﮓ ﺗﻮﮔﲑم.

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ درﺑﺎرهٔ ﮔﺬر از ﺣﺎﻻت و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :آﻧﮑﻪ در ﻋﺸﻖ ،ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺒﻮل و ردّ و ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ و ﺳﮑﺮ و ﺻﺤﻮ و ﻓﻨﺎ و ﺑﻘﺎ و ﻏﯿﺒﺖ و ﺣﻀﻮر ...در ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺮ او ﺑﺮ زﻧﻨﺪ و او را
ده ﻋﻤﺮ ﻧﻮح ﺑﺴﺮ آﯾﺪ و اﯾﻦ ﻧﺎزل ﻫﻨﻮز ﺑﭙﺎی ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻖ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺰﱃ ﻧﮕﺬارده ﺑﺎﺷﺪ ...او از اﺳﺮار آﮔﺎه

ﻧﺒﻮد ...ﻫﺮ ﭼﻪ از اﻓﻖ ﻫﺴﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽاﯾﺪ او از ﮐﻤﺎل ﺣﲑت ﭼﻨﮓ در او ﻣﯽزﻧﺪ» .ﻫﺬا رﺑّﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺑﺎز آﻧﮑﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ اﺿﺪاد از راه او ﺑﺮﺧﯿﺰد ...ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺑﺮای او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺑﺎ او ﺳﺎزد »ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻣﻨﺼﻮر ﮐﻪ اﻧﺎﻟﺤﻖ ﮔﻔﺖ« اﻣﺎ آﻧﮑﻪ از در ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ در ﻓﻨﺎء دوم او را ﻣﻘﺮّ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮐﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ
ﮔﻔﺖ و ﭼﻮن از ﺧﻮد و ﻏﲑ ﺧﻮد ﺑﯽﺧﱪ ﺷﻮد ﺑﻘﺎء او ﺑﺪو ﺑﻮد و ﻧﻈﺮ ﺳﺮش از او دور ﺑﻮد ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد دﯾﺪ و ﻧﺎﻇﺮ
ﺑﻮد او ﺑﻪ ﺳﺮادﻗﺎت ﺟﻼل ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻮد ...و اﯾﻦ در ﻣﻘﺎم ﻓﻨﺎء ﺳﻮم ﺑﺎﺷﺪ» .ﻣﺎ ﺳﻮی اﻟﻮﺟﻮد اﻻاﻟﻠّﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﻣﻘﺎم رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﺖ« ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
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ﺗﺎ ﻣﺮد ز ﺧﻮد ﻓﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺸﻮد

اﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﻧﻔﯽ او ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﻮد

ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺣﻠﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺑﻮدن ﺗﺴﺖ

ورﻧﻪ ﺑﮕﺰاف ﺑﺎﻃﻠﯽ ﺣﻖ ﻧﺸﻮد»«۱۷

ﻋﺮاﻗﯽ در ﻟﻤﻌﺎت »ص «۲۲ﮔﻮﯾﺪ ﻧﻮر را ﻧﻮر ﻧﺴﻮزد ﺑﻠﮑﻪ در او ﻣﻨﺪرج ﺷﻮد ﭘﺲ اﻫﻞ اﺣﺪ ّﯾﺖ را ﻧﻪ ﺧﻮف ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ
رﺟﺎ ﻧﻪ ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻮد ﻧﻪ ﻋﺬاب.

ﮐﻪ ﺗﺠﻠّﯽ ﻧﺪاﻧﺪ او ز ﺣﻠﻮل

ﮔﻮﯾﺪ آﻧﮑﺲ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺣﻠﻮل

ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺟﺰ ﺑﻤﻌﺸﻮق ﺑﻞ ﺟﺰ او ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ

ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﺨﻮد ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ

ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻨﺠﺎ ز ﺑﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺠﻬﺪ

ﺧﻮﯾﺸﱳ
ﮔﺮ

اﯾﻦ

را

ﺑﺠﻮﯾﺪ

ﺑﺮای

او

و ز ﻫﻤﻪ ﻋﻠﺖ و ﻃﻤﻊ ﺑﺮﻫﺪ

ﺧﻮاﻫﺪ

از

او

ﺑﺪو

ﺟﻮﯾﺪ

ﻣﻘﺎﻣﯿﺴﺖ

ﺗﺎ

ﮐﺮا

ﮔﺮدد

ﺟﺎن و ﺗﻦ را ﺑﺮای او ﺧﻮاﻫﺪ

ﺟﺎن اﯾﻦ ﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم او راﺳﺖ
زاﻧﮑﻪ

ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ

ﮐــﻪ

ﻓــﻨﺎ

او

ﻗــﺒﻠﮥ

ﺑﻘــﺎ

ﮔــﺮدد

ﻣﺤﻮ ﮐﻞ ﻋﻠﯽ اﻟﺪوام او راﺳﺖ

ﻣﺤﻮ در ﻣﺤﻮ و ﻣﺤﻖ در ﻣﺤﻖ اﺳﺖ
و

ور

ﺑﮕﻮﯾﺪ

از

ﺑﺪو ﮔﻮﯾﺪ

ﻃﻤﺲ درﻃﻤﺲ وﺳﺤﻖ در ﺳﺤﻖ اﺳﺖ

اﻧﺎﻟﺤﻖ ﮔﻔﺖ

دم از اﯾﻨﺠﺎﯾﮕﻪ زد و ﺣﻖ ﮔﻔﺖ

ﻫﺮ ﮐﻪ را اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ

واﻧﮑﻪ ذاﺗﺶ ﺑﻪ ذات واﺻﻞ ﺷﺪ

ﮔﺮ ﭼﻪ آن ﻧﻪ از »ﻧﺰ« ﻣﻘﺎم ﺗﻤﮑﲔ ﺑﻮد
ﻧﺒﻮد

ذات

ﺑﻌﺪ
او

از

آن

رﻧﮓ

ﺑﻬﯿﭻ

وﻗﺖ

ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﮑﺮ ﺣﺎل ﺗﻠـﻮﯾﻦ ﺑﻮد

ﺳﺒﯿﻞ

وارد

ﺑﻠﮑﻪ

ﻧﭙﺬﯾﺮد

وﻗﺖ

زو

وﻗﺖ

را

ﺑﺪو

رﻧﮓ

ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺑﺮ ﮔﲑد

در وی آﻧﮕﻪ اﺛﺮ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺣﻠﻮل

ﻧﻪ وﺻﺎل و ﻓﺮاق و ردّ و ﻗﺒﻮل

از

ﺑﻞ ﺑﻮد ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ و ﺣﺰن و ﺳﺮور

ﺳﺮاﭘﺮدهٔ

ﺟﻼﻟﺶ

دور

ﻧﻪ ﭼﻮد و ﻧﺎن اﺳﲑ وﻗﺖ ﺑﻮد

اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﮐﺲ اﻣﲑ وﻗﺖ ﺑﻮد

ﻏﲑ از او ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﻫﺎﻟﮏ وﻗﺖ

او ﺑﻮد ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺎﻟﮏ وﻗﺖ

واﻧﮑﻪ ذواﻟﻮﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ ذواﻟﻤﻘﺖ اﺳﺖ

ﻫﺮ ﮐﻪ را اﯾﻦ دﻣﺴﺖ اﺑﻮاﻟﻮﻗﺖ اﺳﺖ

ﺑﺎش اﮔﺮ زاﻧﮑﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ذواﻟﻤﻘﺖ

ﯾﺎ اﺑﻮاﻟﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﮐﻪ اﺑﻦ اﻟﻮﻗﺖ »«۱۸

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اوﻻً ذواﻟﻤﻘﺖ ﺑﻤﻌﻨﯽ دﺷﻤﻦ و ﺑﯿﺰار اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﻘﺖ ﺑﻤﻌﻨﯽ دﺷﻤﻨﯽ و ﺑﯿﺰاری اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﭼﻮن در اﯾﻦ
ﻣﺜﻨﻮی اﺻﻄﻼح ﻣﺤﻮ در ﻣﺤﻮ ،ﻣﺤﻖ در ﻣﺤﻖ ،ﻃﻤﺲ در ﻃﻤﺲ و ﺳﺤﻖ در ﺳﺤﻖ آﻣﺪه ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ در آن ﺑﺎره
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺪﻫﻢ .ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﱃّ در رﺳﺎﺋﻞ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻳَﻤْﺤُﻮ اﻟﻠّﻪُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَﺎءُ وَﻳُﺜْﺒِﺖُ وَﻋِﻨﺪَهُ أُمﱡ اﻟْﻜِﺘَﺎبِ«

»رﻋﺪ – آﯾﻪ » «۳۹ﻣﺤﻮ« رﻓﻊ اوﺻﺎف و ازاﻟﺖ اﺳﺒﺎب آﻧﺴﺖ وﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﻣﺤﻮ« ﻓﻨﺎی اﻓﻌﺎل اﺳﺖ و »ﻃﻤﺲ«

ﻓﻨﺎی ﺻﻔﺎت و »ﻣﺤﻖ« ﻓﻨﺎی ذات »ﻓﻨﺎی وﺟﻮد ﻋﺒﺪ در ذات ﺣﻖ« و اﻣﺎ »ﻣﺤﻖ اﻟﻤﺤﻖ ﻇﻬﻮر ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺣﻖ اﺳﺖ

در ﮐﻮن »ﻫﺴﺘﯽ« ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺧﻼﻓﺖ و ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﺣﻖ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻖ اﻟﻤﺤﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪهٔ ﮐﻮن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻫﻤﮥ ﺧﻠﻖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﺣﻤﺖ ﻋﺎﻣّﻪ اﻟﻬﯿّﻪ ﺣﻖ از او ﻣﺴﺘﻮر اﺳﺖ و ﻧﺰد اﻫﻞ اﻟﻠّﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻖ اﻟﻤﺤﻖ در دﻧﯿﺎ اﺗﻢ
ﻖ اﻟﻤﺤﻖ را ﻗﻄﺐ » .«۱۹درﺑﺎره ﻣﺤﻮ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺤﻮ ارﺑﺎب
اﺳﺖ و ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻖ در آﺧﺮت ،وﻓﻮز ﺑﻤﻘﺎم ﻣﺤ ّ
اﻟﻈﻮاﻫﺮ« رﻓﻊ اوﺻﺎف ﻋﺎدت اﺳﺖ و ﺧﺼﺎل ﺿﻤﯿﻤﻪ »ﺧﺼﻠﺘﻬﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ« و ﻣﻘﺎﺑﻞ آن »آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺴﺖ«

اﺛﺒﺎت اﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و اﮐﺘﺴﺎب اﺧﻼق ﺣﻤﯿﺪه و ﻣﺤﻮ ارﺑﺎب اﻟﺴﺮّاﺋﺮ ازاﻟﺖ ﻋﻘﻞ و آﻓﺎت و اﺛﺒﺎت
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ﻣﻮاﺻﻼت» ...ﮐﻨﺖ ﺳﻤﻌﻪ اﻟّﺬی ﯾﺴﻤﻊ ﺑﻪ« »ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﻦ ﮔﻮش او ﺑﻮدهام ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺷﻨﻮد« ﻣﺤﻮ اﻟﺠﻤﻊ و
ط
ﻣﺤﻮ اﻟﺤﻘﯿﻘﯽ »ﻣﺤﻮ در ﻣﺤﻮ« ﻓﻨﺎی ﮐﺜﺮت در وﺣﺪت اﺳﺖ و ﻣﺤﻮ اﻟﻌﺒﻮدﯾﻪ و ﻣﺤﻮ ﻋﲔ اﻟﻌﺒﺪ .اﺳﻘﺎ ِ
اﺿﺎﻓﺖ وﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺴﻮی اﻋﯿﺎن ...و ﻣﺤﻖ ﻓﻨﺎی وﺟﻮد ﻋﺒﺪ اﺳﺖ در ذات ﺣﻖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺤﻮ ،ﻓﻨﺎی اﻓﻌﺎل ﻋﺒﺪ

اﺳﺖ در ﻓﻌﻞ ﺣﻖ ،و ﻃﻤﺲ ﻓﻨﺎی ﺻﻔﺎت اﺳﺖ در ﺻﻔﺎت ﺣﻖ.

اول ﻣﺤﻮ »ﻓﻨﺎی اﻓﻌﺎل ﻋﺒﺪ« اﺳﺖ و ﻃﻤﺲ »ﻓﻨﺎی ﺻﻔﺎت ﻋﺒﺪ« ﺛﺎﻧﯽ
آﺧﺮ ﻣﺤﻖ »ﻓﻨﺎی ذات ﻋﺒﺪ« اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯽ

اول ﻫﺮ ﻓﻌﻠﯽ را ﮐﻪ از ﺷﺌﯽ در وﺟﻮد آﯾﺪ ،ﻓﻌﻞ »ﻓﻌﺎل ﻟﻤّﺎ ﯾﺮﯾﺪ« ﺑﯿﻨﺪ و ﺛﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﺻﻮﻓﯽ ﯾﺎﺑﺪ،
ﺻﻔﺖ ﺣﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺛﺎﻟﺚ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﺑﺪ اﻻّ وﺟﻮد ﺣﻖ » .«۲۰و اﻣﺎ »ﺳﺤﻖ« از ﻣﯿﺎن رﻓﱳ و ﺑﯿﺨﻮدی ﺑﻨﺪه
اﺳﺖ در ﺟﻨﺐ ﻗﻬّﺎرﯾّﺖ ﺣﻖ ».«۲۱

١٤٨

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۱۹
۱ـ ﻣﺄﺧﻮذ از رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ص ۳۲

۲ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص  ۴۲۴و .۴۲۵
۳ـ ﻫﻤﺎن ﻣﺄﺧﺬ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ

۴ـ ﺷﺮح ﻧﺎﮔﻮری ﻧﺴﺨﮥ آﻗﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ ص ۱۴
۵ـ ﺗﻤﻬﯿﺪات ص  ۲۴۸ – ۱۱۹و .۲۴۹

۶ـ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ج  ۲ص .۲۵۵
۷ـ ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ص .۴۱۳

۸ـ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۱ص  ۱۱۵و ج  ۲ص .۵۸

۹ـ ﻣﺮﺻﺎد اﻟﻌﺒﺎد ص .۳۰۸

۱۰ـ درﺑﺎرهٔ ﻧﻮر ﺳﯿﺎه در ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻋﱰاﺿﺎت ﺑﺮ ﻏﺰاﱃ از ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻧﻘﻞ ﺷﺪﮐﻪ ﺧ ّﺪ و

ﺧﺎل ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪی اﺳﺖ و زﻟﻒ ﮐﻪ ﺳﯿﺎه اﺳﺖ ﻧﻮر اﺑﻠﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪی ﻇﻠﻤﺖ ﺗﲑﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﮥ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ دو ﻧﻮر روﺷﻦ ﻣﺤﻤﺪی و ﺳﯿﺎه اﺑﻠﯿﺴﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺷﺮاق ﻫﻢ ﺗﺤﺖ

ﻋﻨﻮان ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ اﺷﺮاﻗﯿﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ص  ،۱۱۷و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ج ۲
ص  ۲۵۵ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
۱۱ـ ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﻮران ج  ۳ص  ۳۹ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺳﻮاﻧﺢ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۳۲۸

۱۲ـ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ آﻗﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ ص .۲۳

۱۳ـ ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﺷﻘﲔ ﺑﺮگ  ۳۱ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آﺛﺎر ص .۳۲۸
۱۴ـ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ج  ۱ص .۲۸۱

۱۵ـ ﻫﻤﺎن ﻣﺄﺧﺬ ص .۱۲۹

۱۶ـ ﻟﻤﻌﺎت ،اﺻﻄﻼﺣﺎت ص  ۵۱و .۵۹
۱۷ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص  ۴۸و .۴۹

۱۸ـ ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار ص  ۴۲و .۴۳

۱۹ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﻪ اﻟﻠّﻪ وﱃ ص  ۲۴۰و .۲۴۴

۲۰ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﻪ اﻟﻠّﻪ وﱃ ص  ۵۸و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ.

۲۱ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﺒﲑات ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ »ﺳﺤﻖ«.

١٤٩

ﻓـﺼﻞ ۲۰
» «۱ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،ﺑﻼ ﺟﻔﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﺸﺎدن اﺳﺖ -ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ اﺳﺖ در ﭘﺴﺘﯽ ﺗﻮﺋﯽ ﺗﻮ ،ﺗﺎ ﺗﻮ او

ﺑﺎﺷﯽ.

» «۲ﺗﲑی ﮐﻪ از ﮐﻤﺎن ارادات ﻣﻌﺸﻮق رود ﻗﺒﻠﻪ ﺗﻮﺋﯽ ﺗﻮ آﻣﺪ ،ﮔﻮ ﺧﻮاه ﺗﲑ ﺟﻔﺎ ﺑﺎش و ﺧﻮاه ﺗﲑ وﻓﺎ ،ﮐﻪ
ﺻﺮف در ﻋﻠّﺖ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺗﲑ را ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ و ﻫﺪف ﻗﺒﻠﻪ وﻗﺖ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﻫﻤﮕﯽ او روی درﺗﻮ ﻧﯿﺎورد ﭼﻮن

ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪاﺧﱳ؟ و اﻧﺪاﺧﱳ را در ﺗﻮ ﻋﻠﯽ اﻟﺘﻌﯿّﻦ ﻻﺑّﺪ از ﺗﻮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻧﯿﻮد ،و ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﺑﻮد؟ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮدﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﯾﮏ ﺗﲑ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ز ﺗﺮ ﮐﺶ ﺑﺮ ﮐﺶ

ﺑﯿﺖ

ﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯽ اﯾﻨﮏ دل ﻣﻦ

واﻧﮕﻪ ﺑﮑﻤﺎن ﺳﺨﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪر ﮐﺶ
از ﺗﻮ زدن ﺳﺨﺖ و زﻣﻦ آﻫﯽ ﺧﻮش

ﻣﱳ:
» «۱ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،ﺑﻼ ﺟﻔﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﺸﺎدن اﺳﺖ -ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ اﺳﺖ در ﭘﺴﺘﯽ ﺗﻮﺋﯽ ﺗﻮ ،ﺗﺎ ﺗﻮ او
ﺑﺎﺷﯽ«.

ﺷﺮح :ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن دل
ﺳﺎﻟﮏ از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻫﻤﻪ ﺑﺮای آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﻌﻪ وﺟﻮد ﮔﺸﻮده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺪرون ذات ﻣﻌﺸﻮق راه ﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ از
ﻫﺴﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺮا در ﻣﻨﺠﯿﻖ ﺑﻼ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺮاب و ﻣﻌﺪوم ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﻮد ﭘﺴﺖ
ﺷﻮد و او ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺲ و آن ﺑﺮای ﻧﻘﺼﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﺎل اﺳﺖ و ﻓﻨﺎء در ﻓﻨﺎء ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮود و او ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ »وَﻗُﻞْ ﺟَﺎء اﻟْﺤَﻖﱡ وَزَﻫَﻖَ اﻟْﺒَﺎﻃِﻞُ إِنﱠ اﻟْﺒَﺎﻃِﻞَ ﻛَﺎنَ زَﻫُﻮﻗًﺎ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮕﻮ ﺣﻖ آﻣﺪ و ﺑﺎﻃﻞ

رﻓﺖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ روﻧﺪه اﺳﺖ» .ﺳﻮره اﻻﺳﺮاء آﯾﻪ  «۸۱ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ

ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﺎﺳﻮی ﻣﺎ ﺳﻮی اﻟﻠّﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻓﺎﻧﯽ و ﻫﺎﻟﮏ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺣﻖ ﯾﻌﻨﯽ

ﺛﺎﺑﺖ و داﺋﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ .درﺑﺎره »ﺑﻼ و ﺟﻔﺎ ﮐﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﺸﺎدن اﺳﺖ« ﻗﺒﻼً از ﻗﻮل ﻋﺰّاﻟ ّﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﮐﻪ

ﮔﻔﺖ:

ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﻗﻠﻌﮥ وﺟﻮد ﺗﻮ ﭘﺴﺖ

ﭘﺲ ﺑﻼ ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ

ﺑﺪ

ﺗﺎ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺗﻮ ﺟﻤﻠﻪ او ﺑﺎﺷﺪ

ﻧﻤﺎﻧﺪ

ﻫﻤﻪ

ﻧﮑﻮ

ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﱳ:
» «۲ﺗﲑی ﮐﻪ از ﮐﻤﺎن ارادات ﻣﻌﺸﻮق رود ﻗﺒﻠﻪ ﺗﻮﺋﯽ ﺗﻮ آﻣﺪ ،ﮔﻮ ﺧﻮاه ﺗﲑ ﺟﻔﺎ ﺑﺎش و ﺧﻮاه ﺗﲑ وﻓﺎ ،ﮐﻪ
ﺻﺮف در ﻋﻠّﺖ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺗﲑ را ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ و ﻫﺪف ﻗﺒﻠﻪ وﻗﺖ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﻫﻤﮕﯽ او روی درﺗﻮ ﻧﯿﺎورد ﭼﻮن

ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪاﺧﱳ؟ و اﻧﺪاﺧﱳ را در ﺗﻮ ﻋﻠﯽ اﻟﺘﻌﯿّﻦ ﻻﺑّﺪ از ﺗﻮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻧﯿﻮد ،و ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﺑﻮد؟ «

١٥٠

ﺷﺮح :ﯾﻌﻨﯽ ﺗﲑی ﮐﻪ از ﮐﻤﺎن ارادت »ﺧﻮاﺳﱳ -ﺧﻮاﺳﺖ -ﻣﯿﻞ -ﻗﺼﺪ -آﻫﻨﮓ -ﻣﺸﯿّﺖ -ﺗﻘﺪﯾﺮ -اﺧﻼص و اﻇﻬﺎر
دوﺳﺘﯽ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی» ««۱ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺑﺮ دل ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﯿﻨﺪ آن ﺗﲑ ﭼﻮن از ﻗﺒﻠﻪ ﮔﺎه ﺗﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﲑون

ﻣﯽﺟﻬﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ از ﺟﻬﺖ ﺟﻔﺎ و ﻋﺬاب و ﭼﻪ در ﺟﻬﺖ اﺑﺰار وﻓﺎ دادن ﺗﻤﺎم وﮐﻤﺎل ﻣﺤ ّﺒﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮق

ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﭼﻪ اﺻﻞ ﻋﻠﺖ ،وﺟﻮد ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﺗﲑ وﻓﺎ ﯾﺎ ﺟﻔﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﲑﮐﻪ

ﺟﻪ داﺷﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف از اﯾﻨﮑﺎر اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ دل در ﻣﻌﺮض ﻗﺒﻮل ﻗﺒﻠﻪ ﮔﺎه وﻗﺖ
ﻋﲔ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﺗﻮ ّ

ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ واردات را ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﮕﲑد و ﺑﭙﺬﯾﺮد و اﮔﺮ آن ﺗﲑ اﻧﺪاز ﺗﻤﺎم روی ﺧﻮد را در ﻗﺒﻠﮥ دل ﺗﻮ و در ﺟﻬﺖ
ﻫﺪف ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﲑ اﻧﺪازد؟ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺗﲑ اﻧﺪاﺧﱳ در ﺗﻮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﻬﻮر و

ﻧﻤﻮد ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﭼﺮا ﺗﲑت زﻧﺪ؟ ﺑﻘﻮل ﺷﺎرح ﺳﻮاﻧﺢ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ:

»ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﺪف ﺗﲑ آﯾﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻘﺎی ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮای آن ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺧﻮاری ﺣﺴﻦ
ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﺑﻘﺎی آن ﻫﺴﺘﯽ از ﺑﺮای ﺣﺼﺎر ﺧﻮد ﺑﻮد »ﺑﺎز ﻫﻢ« ﺗﺎ ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ وی ﺑﺮﺳﺪ »ﭼﻮن

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞﷷ رام ﻧﮕﺮدد ،ﻫﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ را ﺑﻮد از ﺷﺨﻮﻧﺖ »ﺳﺘﱪ و ﺳﺨﺖ ﮔﺮدﯾﺪن«» «۲اﯾﻦ ﺣﺠﺎب ﺑﻮد

».«۳

آﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﲔ او و ﺗﺴﺖ ،ﺑﲔ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﺑﺘﻮ ﭘﺮدازد ،اﮔﺮ ﯾﮑﯽ
ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .در اﯾﻨﺒﺎره ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﻪ ﺧﻮش ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ
ﭼﺮا ﻇﺮف ﻣﺮا ﺑﺸﮑﺴﺖ ﻟﯿﻞ

اﮔﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮاﻧﺶ ﺑﻮد ﻣﯿﻠﯽ

و ﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﻌﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻼ در واﻗﻊ ﻇﻬﻮر رﺣﯿﻤﯿّﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﮐﻪ اﻟﺒﻼء ﻟﻠﻮﻻء .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
ﻓﺮﻣﻮده:
ﻋﺎرف ﺑﻼﮐﻪ راﺣﺖ اودر ﺑﻼی اوﺳﺖ

دون ﻫﻤﺘﺎن ﻫﻤﻪ ﺷﺎدی ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ
ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﮐﺸﺖ ﻣﺎ را و دم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺎ اوﺳﺖ

ﺑﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن ﺳﻨﮕﲔ دل
و ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺘﯿﻐﻢ ﮔﺮ ﮐﺸﺪ دﺳﺘﺶ ﻧﮕﲑم

و ﮔﺮ ﺗﲑم زﻧﺪ ﻣﻨﺖ ﭘﺬﯾﺮم
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ دﺳﺖ و ﺑﺎزوﯾﺖ ﺑﻤﲑم

ﮐﻤﺎن اﺑﺮوی ﻣﺎ را ﮔﻮ ﺑﺰن ﺗﲑ
ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﺷﺮح ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺎ

ﺗﺮا

در

ﺣﺴﺎب

روی در ﻗﺒﻠﻪ ﺗﻮ ﭼﻮن آرد

ﻧﺸﻤﺎرد

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻟﻄﻒ از اوﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﭘﺲ ﭼﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﺎ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪ او ﻫﻤﻪ زﯾﻨﺠﺎﺳﺖ

ﮔﺮ ﺗﺮا ﭼﺸﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﯿﻨﺎﺳﺖ
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اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

واﻧﮕﻪ ﺑﮑﻤﺎن ﺳﺨﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪر ﮐﺶ

ﯾﮏ ﺗﲑ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ز ﺗﺮ ﮐﺶ ﺑﺮ ﮐﺶ

از ﺗﻮ زدن ﺳﺨﺖ و زﻣﻦ آﻫﯽ ﺧﻮش

ﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯽ اﯾﻨﮏ دل ﻣﻦ

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﻣﯿﺒﺪی در ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار آورده وﱃ ﻧﺎم ﺷﺎﻋﺮ آﻧﺮا ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ«۴» .
ﺷﺮح :و اﻣﺎ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ :از ﺗﺮﮐﺶ ﻣﺸﯿّﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻋﲔ ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﺗﲑی ﺑﺮﮐﺶ

و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﺰن ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮔﺮدد و آﺗﺶ ﺗﲑ ﻋﺸﻘﺖ آﻧﺮا ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺑﺎ آن ﺗﲑ ﺑﻼ و ﺑﺎ ﺗﲑ ﻟﻄﻒ و

ﻋﻨﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﻫﺪف ﻗﺮار ده و ﺑﺰن و ﻫﻼﮐﻢ ﮐﻦ ،و ﻣﻦ آﻫﯽ ﺧﻮش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪام و دﻟﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﲑ ﺑﻼی ﺗﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ای :ﻣﻦ در دﻟﻬﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪام.

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۲۰

۱ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﲔ ﻣﺎدّه ارادات.
۲ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﲔ ﻣﺎدّه ﺳﺨﻮﻧﺖ.

۳ـ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ص .۲۴
۴ـ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ،ﺗﻔﺴﲑ آﯾﻪ  ۳۹ج  ۱ص .۱۶۳
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ﻓﺼﻞ ۲۱
» «۱ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﺟﻤﺎل از دﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه در زﻣﲔ ﺧﻠﻮت دل اﻓﮑﻨﺪ .ﺗﺮﺑﯿﺖ او از ﺗﺎﺑﺶ

ﻧﻈﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﯾﮏ رﻧﮓ ﻧﺒﻮد -ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﻓﮑﻨﺪن ﺗﺨﻢ و ﺑﺮﮔﺮﻓﱳ ﯾﮑﯽ ﺑﻮد .و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
اﺻﻞ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ز دﯾﺪار اﻓﺘﺪ

ﺑﯿﺖ

در دام ﻃﻤﻊ ﻣﺮغ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺘﺪ

ﭼﻮن دﯾﺪه ﺑﺪﯾﺪ آﻧﮕﻬﯽ ﮐﺎر اﻓﺘﺪ
ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻄﻤﻊ ﻧﻮر در ﻧﺎر اﻓﺘﺪ

» «۲ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ ﻗِـﺮان ﺑﻮد ﻣﯿﺎن دو دل .اﻣﺎ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ
دﯾﮕﺮ .ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﻋﮑﺲ ﺗﺎﺑﺶ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ در آﯾﻨﮥ او.

» «۳از آن راه ﮐﻪ در ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻗِـﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺎﮔﺰراﻧﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨﺪ و ذﻟّﺖ و اﺣﺘﻤﺎل و
ﺧﻮاری و ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ،و ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﺟﺒﺎری وﮐﱪﯾﺎ و ﺗﻌﺰّز.
زآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﺎل و ﺣﺴﻦ آن دﻟﱪ ﻣﺎﺳﺖ

ﺑﯿﺖ

ﻣﺎدر ﺧﻮر او ﻧﻪاﯾﻢ او در ﺧﻮر ﻣﺎﺳﺖ

» «۴اﻣﺎ ﻧﺪاﻧﻢ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺪام اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮق ﮐﺪام .و اﯾﻦ ﺳﺮّی ﺑﺰرگ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اول

ﮐﺸﺶ او ﺑﻮد آﻧﮕﺎه اﻧﺠﺎﻣﯿﺪن اﯾﻦ .و اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻌﮑﺲ ﮔﺮدد -و ﻣﺎ ﺗﺸﺎؤن اﻻّ ان ﯾﺸﺎء اﻟﻠّﻪ .ﯾﺤﺒّﻬﻢ ﭘﯿﺶ

از ﯾﺤﺒّﻮﻧﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻼ ﺑﺪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮔﻔﺖ ،رﺿﯽ اﻟﻠّﻪ ﻋﻨﻪ» :ﺑﭽﻨﺪﯾﻦ ﮔﺎه ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ .ﺧﻮد
اول او ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد«.

ﻣﱳ:

» «۱ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﺟﻤﺎل از دﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه در زﻣﲔ ﺧﻠﻮت دل اﻓﮑﻨﺪ .ﺗﺮﺑﯿﺖ او از ﺗﺎﺑﺶ
ﻧﻈﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﯾﮏ رﻧﮓ ﻧﺒﻮد -ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﻓﮑﻨﺪن ﺗﺨﻢ و ﺑﺮﮔﺮﻓﱳ ﯾﮑﯽ ﺑﻮد«.

ﺷﺮح:

ﯾﻌﻨﯽ آﻏﺎز و اﺑﺘﺪای ﻋﺸﻖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺨﻢ ﺟﻤﺎل اوﮐﻪ در درون و ﻧﻬﺎﻧﺨﺎﻧﻪ دل ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﺑﺎ ذﮐﺮ و ﻓﮑﺮ آﺑﯿﺎرﯾﺶ ﮐﻨﺪ وﱃ ﺗﺮﺑﯿﺖ آن داﻧﻪ ﺟﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎاﻧﻮار

ﺗﺎﺑﻨﺎک اﻟﻄﺎف ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ آن ﻧﺜﺎرﮐﻨﺪ و آﻧﺮا ﻧﻤﻮ دﻫﺪ وﱃ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﺴﺎن و ﯾﮏ ﺟﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺸﻖ

ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ وﱃ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻤﺎن داﻧﻪ را ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪای ﻣﯿﺪروی »و اﻟﻨﻬﺎﯾﺎت
ﻟﻠﺒﺪاﯾﺎت«.
در ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه» :ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ آوﯾﺰش ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻣﻦ ﺣﺴﻦ ،ﺗﺎ ﺣﺴﻦ ﻗﺪم ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﺪ و ﺑﺮ زﻣﲔ دل

رﺳﺪ و ﺗﺨﻢ ﻣﺤ ّﺒﺖ را در دل اﻧﺪازد ﺗﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻧﺪاﺧﱳ و ﭘﺮورش آن ﭼﻪ روﯾﺪ«.
ﻣﱳ:
ﺑﯿﺖ
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اﺻﻞ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ز دﯾﺪار اﻓﺘﺪ

ﭼﻮن دﯾﺪه ﺑﺪﯾﺪ آﻧﮕﻬﯽ ﮐﺎر اﻓﺘﺪ

در دام ﻃﻤﻊ ﻣﺮغ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺘﺪ

ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻄﻤﻊ ﻧﻮر در ﻧﺎر اﻓﺘﺪ

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﺷﻘﲔ از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪﻏﺰاﱃ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ » .«۲ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﺑﯿﺖ دوم را
ﺑﺎ ﺗﻔﺴﲑی در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﻦ ﺻﻮرت آورده:

از ﺗﻮ ﺑﻨﮕﺮدم ار ﭼﻪ آزار آﯾﺪ

ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻄﻤﻊ ﻧﻮر در ﻧﺎر آﯾﺪ

و ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮاﯾﻢ ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد ،ﺟﺎن را ﭼﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ دل را ﭼﻪ ﻣﺤﻞ؟ » .«۳اﯾﻦ ﺑﯿﺖ دوم در
ﺗﻔﺴﲑ ﺷﻌﺮ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح آﻣﺪه اﺳﺖ ».«۴

و اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻌﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :ﺗﻤﺎم ﻋﺎﺷﻘﯽ از دﯾﺪار و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن دﯾﺪه ﺑﯿﻨﺪ دل

ﺑﺪو ﻣﺸﺘﺎق ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮغ ﻧﺨﺴﺖ داﻧﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ داﻧﻪ ﻗﺪم ﺟﻠﻮ ﻧﻬﺎده و ﺑﺪام ﻣﯽاﻓﺘﺪ .و

ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻄﻤﻊ ﻧﻮر ﺧﻮرد را در آﺗﺶ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ .ﭘﺶ ﻋﺸﻖ ﭘﺲ ﺷﻬﻮد ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﻃﺎﻫﺮﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دﯾﺪه ﺑﯿﻨﺪ دل ﮐﻨﺪ ﯾﺎد

ز دﺳﺖ دﯾﺪه و دل ﻫﺮ دو ﻓﺮﯾﺎد

زﻧﻢ ﺑﺮ دﯾﺪه ﺗﺎ دل ﮔﺮدد آزاد

ﺑﺴﺎزم ﺧﻨﺠﺮی ﻧﯿﺸﺶ ز ﻓﻮﻻد

ﻣﱳ:

» «۲ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ ﻗِـﺮان ﺑﻮد ﻣﯿﺎن دو دل .اﻣﺎ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ
دﯾﮕﺮ .ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﻋﮑﺲ ﺗﺎﺑﺶ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ در آﯾﻨﮥ او«.
ﺷﺮح:

ﻇﻬﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ در اﻗﱰان دل ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﱳ اﯾﻦ دو آﯾﻨﻪ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ
ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺘﻔﺎوت دارد .اﮔﺮ ﻋﺸﻖ از ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﲔ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ وﱃ ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ از
ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪد در واﻗﻊ اﻧﻌﮑﺎس ﻋﺸﻖ اﺳﺖ در آﯾِﻨﮥ ﻣﻌﺸﻮق .و اﮔﺮ ﻋﺸﻖ از ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮ آدﻣﯽ اﻓﺘﺪ

اﻧﻌﮑﺎﺳﺶ ﺗﺎﺑﺶ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ از ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﲔ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ.

ﻣﱳ:

» «۳از آن راه ﮐﻪ در ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻗِـﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺎﮔﺰراﻧﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨﺪ و ذﻟّﺖ و اﺣﺘﻤﺎل و
ﺧﻮاری و ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ،و ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﺟﺒﺎری وﮐﱪﯾﺎ و ﺗﻌﺰّز«.
ﺷﺮح:

و اﯾﻦ از آن رو اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ و ﻗﺮﯾﻨﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ .ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ اﻗﺘﻀﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و ﻧﺎﭼﺎری دارد،
و ﺧﻮاری در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق و ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺷﺪن ﻻزﻣﻪ آﻧﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق در

ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺬات او وارد ﺷﻮد اﻧﻌﮑﺎﺳﺶ ﺟﺒﺎری و ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﺰت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﱳ:

ﺑﯿﺖ

زآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﺎل و ﺣﺴﻦ آن دﻟﱪ ﻣﺎﺳﺖ

ﻣﺎدر ﺧﻮر او ﻧﻪاﯾﻢ او در ﺧﻮر ﻣﺎﺳﺖ

ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺷﺮح:
اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻔﺴﲑ آﯾﻪ  ۱۶۳ﺑﻘﺮه در ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﺑﺪون ﻧﺎم ﺷﺎﻋﺮ آﻣﺪه در ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻤﺲ »«۶

ﺗﱪﯾﺰی ﻫﻢ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ رﺑﺎﻋﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﻠّﯿﺎت ﺷﻤﺲ ﻣﺘﺄﺳّﻔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎم ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻗﯿﺪ

١٥٤

ﮔﺮدﯾﺪه » «۷ﮐﻪ ﻏﲑ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻣﺤﺘﻤﻼً از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم آن ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت در رﺑﺎﻋﯽ آﻣﺪه
اﺳﺖ:

ﻋﺸﻖ ﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪازه ﻣﺎ،در ﺧﻮر ﻣﺎﺳﺖ

وﯾﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻣﺎ ﻓﺰون از ﺧﺮﻣﺎﺳﺖ

آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﺎل ﺣﺴﻦ آن دﻟﱪ ﻣﺎﺳﺖ

ﻣﺎدرﺧﻮر او ﻧﻪاﯾﻢ واو درﺧﻮرﻣﺎﺳﺖ»«۸

و ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻌﻨﯽ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎر ﺷﺪه و ﺑﻌﻨﻮان اﻣﺎﻧﺖ در ذرّه وﺟﻮدﻣﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﺑﯽﺣ ّﺪ اﺳﺖ
و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺸﺮی ﻣﺎ در ﺧﻮر آن ﻧﺒﻮده وﱃ ﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﲑه ﺑﻮدن و ﻧﺎداﻧﯽ ،ﻣﻨّﺖﭘﺬﯾﺮ ﭼﻨﲔ ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ

زﻣﲔ و آﺳﻤﺎن از ﺣﻤﻠﺶ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺸﺘﻪاﯾﻢ ،وﺟﻤﺎل و ﺣﺴﻦ آن دﻟﱪ ﻣﺎ ﺑﻘﺪری زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻟﯿﺎﻗﺖ

درک و اﺣﺴﺎس و درﯾﺎﻓﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ و ﻻﯾﻖ او ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ وﱃ او در ﺧﻮر ﻋﺸﻖ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی
ﺐ او ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎز در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﺟﻤﺎل و ﺣ ّ

ﻣﱳ:

» «۴اﻣﺎ ﻧﺪاﻧﻢ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺪام اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮق ﮐﺪام .و اﯾﻦ ﺳﺮّی ﺑﺰرگ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اول

ﮐﺸﺶ او ﺑﻮد آﻧﮕﺎه اﻧﺠﺎﻣﯿﺪن اﯾﻦ .و اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻌﮑﺲ ﮔﺮدد -و ﻣﺎ ﺗﺸﺎؤن اﻻّ ان ﯾﺸﺎء اﻟﻠّﻪ .ﯾﺤﺒّﻬﻢ ﭘﯿﺶ

از ﯾﺤﺒّﻮﻧﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻼ ﺑﺪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﮔﻔﺖ ،رﺿﯽ اﻟﻠّﻪ ﻋﻨﻪ» :ﺑﭽﻨﺪﯾﻦ ﮔﺎه ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ .ﺧﻮد
اول او ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد«.

ﺷﺮح :و از اﯾﲊو ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺎﺋﯿﻢ و ﻣﻌﺸﻮق ﮐﺪاﻣﻤﺎن؟ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از اﺳﺮار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬّﻢ و

ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﭼﻪ در آﻏﺎز ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻌﻞ و ﺣﺴﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ و آن ﻣﺨﻠﻮق ﻣﺘﺠﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﺗﺠﻠﯽ

و ﻧﻔﺨﻪای از روح ﺧﻮدش ﺑﻮد دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﻻﺟﺮم ﺷﻌﻠﻪ ﻋﺸﻖ را در اﻧﺪرون ذرّه ﺟﺎن او ﺑﻮدﯾﻌﺖ ﻧﻬﺎد و
آﻧﺮا در ﺟﻬﺖِ ﺣﺴﻦ ﺧﻮﯾﺶ در درون ﺟﺎن ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺖ وﱃ ﭘﺲ از آن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﮑﺲ ﺷﺪ او در ﻣﻘﺎم ﻋﺰّت و

اﺳﺘﻐﻨﺎی ﺧﻮد آرﻣﯿﺪ وﱃ آﺗﺶ ﻋﺸﻘﯽ را ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺟﺎن ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ﺑﺎ ارﺳﺎل رﺳﻞ ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺖ و ﺑﺎ دم اوﻟﯿﺎء

اﻟﻠّﻪ ﺷﻌﻠﻪورش ﻧﻤﻮد و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺶ ﺻﻒ ﺑﺮ ﺻﻒ ﺟﺎن ﺑﺮﮐﻒ ،در ﺧﻮن ﻏﻠﻄﯿﺪﻧﺪ و او را ﺑﺎ ﮐﺮﺷﻤﮥ ﺟﻼل ﺧﺮﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﺎ ﺗﯿﻎ ﻋﺰّت ﺧﻮﻧﺸﺎن رﯾﺨﺖ .اﯾﻦ ﻇﻬﻮر ﻋﺸﻖ ﮐﻮﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﺑﺎراده و ﺧﻮاﺳﺖ او ﺑﻮد .و از اﯾﲊوی
ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮده »وَﻣَﺎ ﺗَﺸَﺎؤُونَ إِﻟﱠﺎ أَن ﻳَﺸَﺎءَ« دﻫﺮ آﯾﻪ  ۳۰ﯾﻌﻨﯽ :آﻧﺎن ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ .از

ﻫﻤﲔ رو »ﯾﺤﺒّﻬﻢ« ﭘﯿﺶ از »ﯾﺤﺒّﻮﻧﻪ« آﻣﺪه زﯾﺮا ﻧﺨﺴﺖ ﺧﺪا آﻧﺎﻧﺮا دوﺳﺖ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ آﻧﺎن ﺳﻮز ﻋﺸﻖ ﺣﻖ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ در »ﯾﺤﺒّﻬﻢ« ﻣﻌﺸﻮق ﻃﺮف ﻋﲔ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﻃﺮف ﻏﯿﺒﺖ ﻋﺸﻖ .و در ﻗﻀﯿﻪ »ﯾﺤﺒّﻮﻧﻪ«
ﻣﻌﺸﻮق ﻃﺮف ﻏﯿﺐ اﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﻃﺮف ﻋﲔ » .«۹و ﻫﻤﲔ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ آزﻣﺎﯾﺶ وﮔﺮﻓﺘﺎری ﺧﻠﻖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ

ﺳﺒﺐ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﻣﻦ او را دوﺳﺖ دارم در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او ﺧﻮد از اول ﻣﺮا دوﺳﺖ
ﻣﯽداﺷﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ «.و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ »ﮐﻨﺖ ﮐﻨﺰاً ﻣﺨﻔﯿﺎ ﻓﺎﺣﺒﺒﺖ ان

اﻋﺮف ﻓﺨﻠﻘﺖ اﻟﺨﻠﻖ ﻻﻋﺮف« »ﻗﺒﻼً ﻣﺄﺧﺬ ذﮐﺮ ﺷﺪ«.

ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺻﺎﻓﯽ و از ﻣﺴﺘﺎن ﻫﺸﯿﺎر ﺑﻮد ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺬﮐﺮهﻫﺎ
آﻣﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﲔ ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﺣﻠﯿﺔ اﻻوﻟﯿﺎء آورده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :در آﻏﺎز ﺑﻐﻠﻂ

ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،دوﺳﺖ ﻣﯽدارم و ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ ،وﱃ ﭼﻮن ﺑﺎﻧﺘﻬﺎ رﺳﯿﺪم دﯾﺪم ﯾﺎدﮐﺮدن

او ﭘﯿﺶ از ﯾﺎدﮐﺮدن ﻣﻦ ،ﺷﻨﺎﺧﱳ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ،ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﻮده ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺠﻮﯾﻤﺶ ﻣﺮا

ﻣﯿﺠﺴﺘﻪ » .««۱۰ﻋﻄّﺎر در ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء ﺳﺨﻦ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ را ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده» :ﺳﯽ ﺳﺎل ﺧﺪای ﻋﺰّ و ﺟﻞّ

١٥٥

ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪم ،ﭼﻮن ﻧﮕﻪ ﮐﺮدم او ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻮب » .«۱۱درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻘﺪّم اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺸﻮق و
اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد؟ ﺷﺎرح ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ﺳﺆال و ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﺷﺮح ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ«۱۲» :

ﺳﺆال :ﭘﺲ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق در اﯾﻦ دو ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ وﺟﻪ اﺛﺒﺎت ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮد؟

ﺟﻮاب :اﮔﺮ ﻇﻬﻮر اول در ﻋﺮض ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﻮد ،ﻧﺰول ﻋﺸﻖ از وی ﺑﻮد ﺑﻌﺎﺷﻖ .و اﮔﺮ ﻇﻬﻮر اول ﻋﺎﺷﻖ را
ﺑﻮد ،درﯾﺎﻓﺖ ﺣﺴﻦ» :ﻓﯽ ﺣﻤﻞ اﻟﺨﻔﺎء« ﻧﺰد ﻋﺸﻖ ﺑﻮد و از وی ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق.

ﺳﺆال :آﺧﺮ اﯾﺸﺎن از ﭼﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﻖّ ﻣﺴﺎﺑﻘﺖ ﻣﻌﺸﻮق را ،وﮔﺎه ﻋﺎﺷﻖ را.
ﺟﻮاب :اﮔﺮ اﻗﺘﻀﺎی اول ﺟﻨﺒﺶ ،ﻧﻈﺮ را ﺑﻮد ﺳﺒﺐ ﻇﻬﻮر ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد و اﮔﺮ اﻗﺘﻀﺎی ﺟﻨﺒﺶ اول ،ﺣﻖ را ﺑﻮد ﺳﺒﺐ

ﻇﻬﻮر ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد.

ﺳﺆال :آﺧﺮ در ﻋﺸﻖ ،ﻣﺠﺮّد ﻧﻈﺮ و ﺣﺴﻦ ﺟﻤﺎل ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﯿﻔﯿّﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺖ ﻓﺮض ﭼﻮن ﺗﻮان ﮐﺮد؟

ﺟﻮاب:اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﺎﯾﺮان ﻣﯽﺧﯿﺰد ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ،در اول وﺻﻠﺖ ﯾﺎﻓﺖِ ﻧﻈﺮﮔﺮدد ﺳﺒﻘﺖ در ﺣﻖ

ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪ ،و ﺣﺴﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن .و اﮔﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﻮد ﺣﮑﻤﺶ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﻮد.

ﺳﺆال :ﭼﻮن ﻧﻈﺮ و ﺣﺴﻦ در اﺻﻞ ﻣﺠﺮد ﻻ ﺷﯽٔ اﺳﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ادراک روﻧﺪه ﻣﺮ آﻧﺮا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟

ﺟﻮاب :ﭼﻮن روﻧﺪه از ﮐﻮن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد اﮔﺮ در ﻧﻬﺎد او ﻇﻬﻮر ﺣﺴﻦ ﺑﻮد ،وﻗﺖ اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻗﺘﻀﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﺖ در
ﻏﯿﺒﺖ ﺣﺴﻦ را ﻓﺮض ﮐﻨﺪ .و اﮔﺮ اﻗﺘﻀﺎی ﻧﻈﺮ ﺑﻮد وﻗﺖ اﻧﻘﻄﺎع در ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺖ ﻧﻈﺮ را ﻓﺮض ﮐﻨﺪ.
ﺳﺆال :ﺣﺴﻦ از اوﺻﺎف ﺧﻔﺎﺳﺖ و ﻧﻈﺮ از اوﺻﺎف ﻇﻬﻮر؟

ﺟﻮاب :اﮔﺮ ادراک اوﺻﺎف ﺧﻔﺎﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺴﻦ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ادراک از اوﺻﺎف ﻇﻬﻮر اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺖ
ﻧﻈﺮ را ﺑﻮد .و ﻧﯿﺰ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﻔﺖ اﻋﻄﺎ»ی« ﻣﻮﺻﻮﻓﺴﺖ ،و ﻧﻈﺮ ﺑﺼﻔﺖ اﺧﺬ و ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻮﺻﻮف اﮔﺮ وﻗﺘﯽ ﺧﻮد

ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪﮐﻪ »ﺣﺴﻦ وﻗﺖﻫﺎ ﺧﺮج وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮاﻫﺪ اﺛﺮ ﺻﻔﺖ او«.
ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ »ﺻﻔﺤﻪ  ۵۳و  «۵۴ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

در ﻋﺮف ،ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ اﺻﻠﺴﺖ و ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﻓﺮع ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺸﻖ در ﻣﻌﺸﻮق از ﺗﺎﺑﺶ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و اﯾﻦ

ﺳﺨﻦ را ﻣﺪار ﺑﺮ اﺻﻞ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز و درد و ﺳﻮز و ﻗﻠﻖ و ﺿﺠﺮت و وﻟﻊ و ﻧﺰاع و ﺷﻮق و اﺣﱰاق در ﻋﺸﻖ
ﻋﺎﺷﻖ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد و ﺑﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮد و ﻣﺪارﮐﺎر ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎق ارﺑﺎب ﻋﻘﻮل ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ و اﺣﻮال
ﻋﺸّﺎق دﻟﯿﻞ ﺻﻔﺖ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ ﺑﺎز آﻧﭽﻪ وﻗﺖ ﺑﺴﻂ و ﻗﺒﺾ و اﻧﺲ و روح ،روی ﻧﻤﺎﯾﺪ آن ﮐﻠﻤﺎت ﻟﻄﻒ

ﻣﺤﺒﻮﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮑﺮﺷﻤﻪ و ﻧﺎز و دﻻل ﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﻌﺸﻮق ﺗﻮ ﺑﺎش ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺎر ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ« .اﯾﻦ ﺷﺮاب ﻗﻬﺮ در ﻣﯿﺪﻫﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن در ﺟﺎم ﻟﻄﻒ اﺳﺖ ﻟ ّﺬﺗﺶ در
ﻇﺎﻫﺮﺳﺖ و اﻟﻤﺶ در ﺑﺎﻃﻦ .زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﺑﻄﻌﻦ از ﻣﻘﺎم ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﺪر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﻣﯽراﻧﺪﮐﻪ ازو ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻧﯿﺎﯾﺪ
اﻣﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق اﺻﻞ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﻓﺮع و ﺳﺮّ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ در »ﯾﺤﺒّﻬﻢ و ﯾﺤﺒّﻮﻧﻪ« ﯾﺎﻓﺖ

ﺷﻮد .ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ«۱۳» :
ﺑﯿﺸﮑﯽ ذات ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺸﻬﻮد
ﺑﺮ

ﻣﺜﺎل

دو

آﺋﯿﻨﻪ

ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ

ﻣﺼﻘﻮل

ﺷﻮﻧﺪ

ﮔﺎه

ﺷﻬﻮد

ﻋﮑﺲ

ﺧﻮﯾﺶ

ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ

در ﻣﺤﺎذات ﻋﮑﺲ ﮐﺮده ﻗﺒﻮل
در

آﻧﮑﻪ ﻣﻮﺻﻮفِ وﺻﻒ ﻋﺸﻖ آﯾﺪ

دﮔﺮ

ﺻﻔﺘﯽ ﮐﺎن »ﯾﺤﺒّﻬﻢ« را ﺑﻮد

در

»ﯾﺤﺒّﻮﻧﻪ«

ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﻗﺮار ﮔﺎه وﯾﺴﺖ

دل

ﻗﻠﺐ

ﺻﻔﺖ ذات ﻋﺎﺷﻖ آﻣﺪ ﻋﺸﻖ

ﺑﻌﮑﺲ

ﻧﻤﻮد

ﺑﺮ وی از اﺻﻞ ﺻﺎدق آﻣﺪ ﻋﺸﻖ
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او

ﺑﺎرﮔﺎه

وﯾﺴﺖ

ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﻋﮑﺲ ﺗﺎﺑﺶ اوﺳﺖ

ﺑﺨﻮدش ﻫﯿﭻ از و ﻧﻪ رﻧﮓ وﻧﻪ ﭘﻮﺳﺖ

ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻘﯿﻘﺘﺴﺖ و ﺣﺴﺐ

ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﺗﻬﻤﺘﺴﺖ و ﻧﺴﺐ

ﻋﺸﻖ ﺑﺎ او ودﯾﻌﺘﺴﺖ و ﻣﺠﺎز

ﻋﺸﻖ را ﺳﻮز در ﺧﻮر اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز

ﺑﻤﻌﺸﻮﻗﯽ

ﻧﯿﺴﺖ از وﺻﻒ ﻋﺸﻖ ﻣﺮزوﻗﯽ

ﻧﺼﯿﺐ

ﻧﻪ ﺑﻤﻌﺸﻮﻗﯽاش ز ﻋﺸﻖ ﺣﺒﯿﺐ

ﻗﻮت او از ﺻﻔﺎت ﻋﺸﺎﻗﺴﺖ
ﻫﯿﭻ

ﻣﻌﺸﻮق

ﺑﺎﺷﺪ

آﻧﮕﻪ

را

داﯾﻤﺶ

ﮔﺮ ﺑﺘﺎﺑﺪ ﺑﺮ او ﻃﻼﯾﻪ ﻋﺸﻖ
آﻧﺠﺎ

ﻟﯿﮑﻦ

ﺑﻌﺎﺷﻘﯿﺶ
ﻣﻘﺎم

ﺗﺎ

ﺗﺎ

ز

در

آن

آرد

ورا

ﺑﺴﺎﯾﻪ

ﻋﺸﻖ

ﺣﲑاﻧﯿﺴﺖ

ﭼﻮن ﻧﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﯿﺴﺖ
ﺧﯿﺎل

ﺑﻮد

ﻃﺎﻟﺒﯽ

ﻧﺒﻮد

ﺑﯽ رﺑﻮدن روش ﻣﺤﺎل ﺑﻮد
ﻣﻌﺸﻮق

ز

ﺧﺰاﯾﻦ

اﻧﻔﺎﻗﺴﺖ

ﺟﺎذﺑﯽ

ﺑﯽﮐﺸﺶ

ﮐﻮﺷﺶ

ﻧﺒﻮد

ﻋﺸﻖ

را

ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ

ﻃﺎﻟﺐ

اﯾﻨﺠﺎ

ﻫﯿﭻ

ﻧﺨﺴﺖ

ﻣﻄﻠﻮﺑﺴﺖ

ﺣﮑﺎﯾﺖ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﻨﯽ آﯾﺖ »ﯾﺤﺒّﻬﻢ و ﯾﺤﺒّﻮﻧﻪ«
ﺷﯿﺦ اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ

ﭼﻮ ﺑﺮو ﮐﺸﻒ ﮔﺸﺖ راز ﻧﻬﻔﺖ

ﭘﺲ ﯾﻘﲔ ﮔﺸﺖ ﮐﺎن ﮔﻤﺎن ﮐﮋ ﺑﻮد

ﺣﺎل ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آﻧﭽﻪ ﺑﻮد ﻧﻤﻮد

»ﺑﻮد

ﺗﺎ

ﻣﺪﺗﯽ

ﮔﻤﺎن

ﺐ و ﺟﻮﯾﺎﻧﻢ
ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﻣﺤ ّ

آﻧﻢ

او ﻣﺮا ﻃﺎﻟﺒﺴﺖ و ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻮب«

ﺐ ﻣﻨﺴﺖ و ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻮب
او ﻣﺤ ّ

در او را ﮐﻠﯿﺪ ﻋﺸﻖ ﮔﺸﻮد

ﺣﺴﻦ ﺑﯽﻋﺸﻖ رخ ﺑﮑﺲ ﻧﻨﻤﻮد

١٥٧

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۲۱
۱ـ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ص ۲۴

۲ـ ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﺷﻘﲔ ﺑﺮگ  -۳۱ﻣﺠﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺳﻮاﻧﺢ ص .۷۶
۳ـ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ج  ۲ص .۴۷

۴ـ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح رازی ج  ۳ص .۳۳۱
۵ـ ﮐﺸﻒ ﺳﺮار ج  ۱ص .۴۴

۶ـ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰی ص .۳۱۳
۷ـ ﮐﻠﯿّﺎت ﺷﻤﺲ رﺑﺎﻋﯽ .۱۵۷

۸ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ،ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺳﻮاﻧﺢ ص .۵۷

۹ـ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ص .۲۵
۱۰ـ ﺣﻠﯿﻪ اﻻوﻟﯿﺎء ج  ۱ص .۳۴
۱۱ـ ﺗﺬﮐﺮه اﻻوﻟﯿﺎء ص .۱۶۸

۱۲ـ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ص  ۲۵و .۲۶
۱۳ـ ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ص  ۱۱و .۲۲

١٥٨

ﻓﺼﻞ ۲۲
» «۱اﮔﺮ ﭼﻪ اﺑﺘﺪا دوﺳﺖ او را دوﺳﺖ ﺑﻮد و دﺷﻤﻦ او را دﺷﻤﻦ ،ﭼﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺪ ﺑﻌﮑﺲ ﮔﺮدد و
ﻏﲑت ﭘﯿﺪا ﺷﻮد .ﻧﺨﻮاﻫﺪﮐﻪ ﮐﺲ در او ﻧﮕﺮد.

ﺑﯿﺖ

ﻧﺘﻮاﻧﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺬرد

وز ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ در ﻧﮕﺮد

ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﮐﻒ ﭘﺎی ﺗﻮ آن را ﺳﺮﭙد

ﭼﺎﮐﺮت ﺑﺮ آن ﺧﺎک ﻫﻤﯽ رﺷﮓ ﺑﺮد

» «۲از اﯾﻦ ورق ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﺪﮐﻪ دوﺳﺖ او را دﺷﻤﻦ ﮔﲑد و دﺷﻤﻦ او را دوﺳﺖ ،ﻣﺎدام ﮐﻪ رﻧﺠﯽ ﺑﺪو

ﻧﺮﺳﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﺪﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﻣﺶ ﻏﲑت ﺑﺮد ،ﻓﻀﻼً ﻣﻨﻪ .ﻧﺨﻮاﻫﺪﮐﻪ از ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺎم او ﺷﻨﻮد.
ﺟﻤﺎل او ﮐﻪ ﻧﻈﺮﮔﺎه دل اﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪﮐﻪ ﮐﺲ ﺑﯿﻨﺪ .ﻧﺎم اوﮐﻪ ﺳﻠﻮت ﮔﺎه اوﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪﮐﻪ ﮐﺲ ﺷﻨﻮد.
ﮔﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻠﮥ ﻋﺸﻖ اوﺳﺖ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪﮐﻪ ﮐﺲ آﻧﺠﺎ راه ﺑﺮد.
ﺷﺮح:

ﻣﱳ «۱» :اﮔﺮ ﭼﻪ اﺑﺘﺪا دوﺳﺖ او را دوﺳﺖ ﺑﻮد و دﺷﻤﻦ او را دﺷﻤﻦ ،ﭼﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺪ ﺑﻌﮑﺲ

ﮔﺮدد و ﻏﲑت ﭘﯿﺪا ﺷﻮد .ﻧﺨﻮاﻫﺪﮐﻪ ﮐﺲ در او ﻧﮕﺮد«.

اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻖ در اﺑﺘﺪا دوﺳﺖ ﻣﻌﺸﻮق را دوﺳﺖ ﺑﻮده و دﺷﻤﻦ او را دﺷﻤﻦ ﻣﯽداﺷﺘﻪ ،وﱃ وﻗﺘﯽ ﺑﮑﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺪ،
ﮐﺎر ﺑﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد و ﻏﲑت ﻋﺎﺷﻘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﮐﺲ ﺣﺘّﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق اﻓﮑﻨﺪ.

در ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه :و در ﻏﲑت ﮐﺎر ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﺪﮐﻪ آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ دوﺳﺘﺎن ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد از راه ﻣﻌﺎوﻧﺖ در

دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد و ﺟﻨﺴﯿّﺖ در ﻣﺤ ّﺒﺖ در آﺧﺮ ﺑﻀّﺪ آن ﮔﺮدد از راه آﻧﮑﻪ ﺟﻤﻠﮥ اﺟﺰاء دوﺳﺘﯽ را در ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪن ﮔﲑد و
ﻧﺨﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺟﺰ وی از دوﺳﺖ داﺷﱳ ﻣﻌﺸﻮق در ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺮارﮔﲑد ﺗﺎ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠ ّﻠﯽ اﺻﺎﻟﺖ دوﺳﺘﯽ ﮔﺮدد« و

از اﯾﻦ رو در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ» :ان اﻟﻠّﻪ ﻏﯿﻮر و ﻣﻦ ﻏﲑﺗﻪ ﺣﺮم اﻟﻔﻮاﺣﺶ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ و ﻣﺎ ﺑﻄﻦ« ﯾﻌﻨﯽ:
ﺧﺪا ﻏﯿﻮر اﺳﺖ و از ﻏﲑﺗﺶ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﻬﺎ را از ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ »«۱
ﻣﱳ:

ﺑﯿﺖ
وز ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ در ﻧﮕﺮد

ﻧﺘﻮاﻧﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺬرد

ﭼﺎﮐﺮت ﺑﺮ آن ﺧﺎک ﻫﻤﯽ رﺷﮓ ﺑﺮد

ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﮐﻒ ﭘﺎی ﺗﻮ آن را ﺳﺮﭙد
ﺗﻮﺿﯿﺢ:

در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ﻫﻢ آﻣﺪه:
از ﺑﺲ ﮐﻪ دﻟﻢ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺸﻘﺖ ﺳﺮﭙد

ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪه دره ﻫﻤﯽ ﺧﻮد ﮔﺬرد

اﺷﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺮ ،ﻫﻤﯽ رﺷﮓ ﺑﺮد
ﺗﺎ ﻧﮕﺬرد ﮐﻪ دﯾﺪه در ﺗﻮ ﻧﮕﺮد
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اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ در ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ » «۲و رﯾﺎض اﻟﻌﺎرﻓﲔ » «۳وﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺼﺤﺎء » «۴ﺑﻨﺎم ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ آﻣﺪه
اﺳﺖ.

ﺷﺮح :و اﻣﺎ ﻣﻌﻨﯽ آن :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺘّﲐ ﺑﺎد ﺑﺮ ﺗﻮ وزد »و ﺑﺎ ﮔﯿﺴﻮاﻧﺖ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و «...و از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن

ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ رﻓﱳ در زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺘﻮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﲑد ،اﯾﻦ ﭼﺎﮐﺮ ﺣﺴﺪ ﻣﯽورزد.
ﻣﱳ:

» «۲از اﯾﻦ ورق ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﺪﮐﻪ دوﺳﺖ او را دﺷﻤﻦ ﮔﲑد و دﺷﻤﻦ او را دوﺳﺖ ،ﻣﺎدام ﮐﻪ رﻧﺠﯽ ﺑﺪو
ﻧﺮﺳﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﺪﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﻣﺶ ﻏﲑت ﺑﺮد ،ﻓﻀﻼً ﻣﻨﻪ .ﻧﺨﻮاﻫﺪﮐﻪ از ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺎم او ﺷﻨﻮد.

ﺟﻤﺎل اوﮐﻪ ﻧﻈﺮﮔﺎه دل اﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪﮐﻪ ﮐﺲ ﺑﯿﻨﺪ .ﻧﺎم اوﮐﻪ ﺳﻠﻮت ﮔﺎه اوﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪﮐﻪ ﮐﺲ ﺷﻨﻮد.
ﮔﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻠﮥ ﻋﺸﻖ اوﺳﺖ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪﮐﻪ ﮐﺲ آﻧﺠﺎ راه ﺑﺮد«.

ﻏﲑت و رﺷﮏ ﺑﺮدن ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﯽرﺳﺪﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﻌﺸﻮق دﺷﻤﻦ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﻃﻤﻊ در اﺻﻞ
ﻣﺎﯾﮥ وی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و دﺷﻤﻨﺎن او را دوﺳﺖ ﮔﲑد زﯾﺮا از ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﺳﺘﯽ ﻣﻨﻔﺼﻞ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ » «۴و ﻃﻤﻊ در ﻣﺤﺒﻮب

او ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﺠﯽ ﺑﺎو ﻧﺮﺳﺪ »وﱃ اﮔﺮ رﻧﺠﯽ رﺳﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤّﻞ ﮐﻨﺪ« و ﺑﻬﻤﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﻏﲑت و رﺷﮏ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﯽرﺳﺪﮐﻪ ﺑﻨﺎم او ﻫﻢ ﻏﲑت ﻣﯽورزد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎو داﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ او

ﺑﺪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﻀﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺪو ،و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﺎم ﻣﻌﺸﻮق ﺑﱪد و ﺗﺤ ّﻤﻞ آﻧﺮا ﻧﺪارد،
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻈﺮﮔﺎه او را ﮐﻪ دل اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ و در دل ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اوﺳﺖ ﺟﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻧﺎم ﻣﻌﺸﻮق را ﮐﻪ

ﺗﺴﻠّﯽ ﺑﺨﺶ اوﺳﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪﮐﺴﯽ ﺑﺸﻨﻮد آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻮﯾﺎ او ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺒﻠﮥ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪﮐﺴﯽ داﺧﻞ اﯾﻦ
ﮐﻌﺒﮥ ﻋﺸﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﻤﻠﮏ ﻋﻘﯿﻢ.

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺒﻠﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﺮﮐﻪ ﺣﻖ را ﯾﺎدﮐﺮدی او ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ دﻫﺎن او زدی از
ﻏﲑّت .ﺳﺮّ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻋﺎﺷﻖ ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ آن دارد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﻣّﺤﻞ ﻧﻈﺮ او ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ »««۵
در ﻋﺒﺎرت ﻣﱳ ،ﮐﻠﻤﮥ ﺳﻠﻮت آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﮥ ﺧﻠﻮت و ﺟﻠﻮت ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﻌﻨﯽ آن در اﺻﻄﻼح ﻋﺮﻓﺎن اﯾﻨﺴﺖ.

ﺳﻠﻮت :ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺧﺮﺳﻨﺪی اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح ﺗﺼ ّﻮف ﻧﻮﻣﯿﺪی اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ از ﭼﯿﺰی
ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺷﻮد ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﮕﺮدد و ﭼﻮن از ﻧﻔﺲ ﺳﻠﻮت »ﻧﻮﻣﯿﺪی« ﺟﻮﯾﺪ ﺑﺴﻮی

دوﺳﺖ رود » .«۶و اﻣﺎ ﺧﻠﻮت :اﻋﺮاض از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﻟﮏ را ﻣﺤﺠﻮب ﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻮت اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﻨﺪ در ﻣﻘﺎم ﺗﺠ ّﻠﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻧﻘﻄﺎع و ﺧﻠﻮت ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﺎر ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺠﻠّﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻘﺎم ﺟﻠﻮت

ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﺪﯾﺚ »ﮐﻨﺖ اﻟّﺬی ﯾﺒﺼﺮه ﺑﻪ« ﯾﻌﻨﯽ» :ﻣﻦ ﭼﺸﻤﺎن اوﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺂن ﭼﺸﻤﺎن
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ« ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﺮأت ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ »ﻋﲔ اﻟﺠﻤﺎل« »ان اﻟﻠّﻪ ﺟﻤﯿﻞ و ﯾﺤﺐ اﻟﺠﻤﺎل« » «۷ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﯾﺎ

ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺎﺟﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﮕﺰﯾﻨﺪ
ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﺧﻠﻮﺗﯽ ﭼﻮ در ﻋﺎﻟﻢ

ﯾﺎ

ﺑﮑﻨﺠﯽ

ﺧﺮاب

ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ

ﻧﻮر ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ

در ﺑﺮ ﺑﺎﺷﯽ و ﺳﺎﮐﻦ درﯾﺎﺋﯽ»«۸

در ﺟﻠﻮت اﮔﺮ ﺧﻠﻮت ﻣﺎ درﯾﺎﺑﯽ

ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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ﻓﯽ ﻏﲑة اﻟﻌﺸﻖ و ﻟﻮازﻣﻪ

ﻋﺎﺷﻖ ﺻﺎدق از ﻣﺒﺎدی ﻋﺸﻖ

ﮐﯽ ﺷﻮد ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻮادی ﻋﺸﻖ

ﻣﺤﺠﻮﺑﺴﺖ

ﻣﺤﺒﻮﺑﺴﺖ

ﺗﺎ

زﻏﲑت

دﺷﻤﻦ

ﻏﲑﺗﺶ

ﻫﻨﻮز

دﺷﻤﻨﺶ
ﭼﻮن

ﺑﻮد

ﺟﻤﺎل

دوﺳﺘﺪار

ﭘﯿﻮﺳﺖ

ﺐ
ﻣﺤ ّ

ﺗﺎ دﻫﺪ ﻏﲑﺗﺶ ز ﻧﺎﮔﻪ دﺳﺖ
ﺣﺎل او ﺑﺮ ﺧﻼف آن آﯾﺪ

ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ

دﺷﻤﻦ دوﺳﺘﺪار دوﺳﺖ ﺷﻮد

دوﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺼﻢ اوﺳﺖ ﺷﻮد

اﻓﺮوزد

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﻨﺪ ز ﻏﲑ ﻣﯽﺳﻮزد

ﻏﲑ او ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺎﻫﻢ اوﺳﺖ

در ﻧﻈﺮ ﮔﺎه او ﻣﺰاﺣﻢ اوﺳﺖ

آﺗﺶ

ﻏﲑﺗﺶ

ﺑﺮ

در ﻧﮕﻨﺠﺪ در و ﮐﺜﲑ و ﻗﻠﯿﻞ

ﺑﺮ ﻧﺘﺎﺑﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮﯾﺶ و ﻋﺪﯾﻞ
ﺗﺎ ﺑﺤﺪی ﮐﻪ ﮔﺮ درو ﻧﮕﺮد

دﯾﺪهٔ

ﻧﺎزﻧﯿﻨﺶ

رﺷﮓ

ﺣﺴﻦ

ﻣﻌﺸﻮق

اﮔﺮ

ﺑﺮد

دﯾﺪه ﻏﲑ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ دﯾﺪهٔ اوﺳﺖ

ور ﭼﻪ ﺑﺎ ﻧﺎز ﭘﺮورﯾﺪهٔ اوﺳﺖ

زﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻏﲑﺗﺶ ﻓﺰون آﯾﺪ

ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ

اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﺰ ﺑﻪ ذوق ﻧﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ

ذوق آن ﺟﺎن زراه وﺟﺪان ﯾﺎﻓﺖ»«۹

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۲۲
۱ـ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﮐﻪ در ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ج  ۱ص  ۳۸۱ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ آﻣﺪه :ﻻ اﺣﺪا ﻏﲑ ﻣﻦ اﻟﻠّﻪ ﻋﺰّ و ﺟﻞّ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺣﺮم
اﻟﻔﻮاﺣﺶ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ و ﻣﺎ ﺑﻄﻦ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ آﻣﺪه :اﻟﺴﻌﺪ ﻏﯿﻮر و اﻧﺎ ﻣﻨﻪ و
اﻟﻠّﻪ اﻏﲑ ﻣﻨّﺎ »اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﻬﺮس -ﻏﲑ«

۲ـ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ج  ۲ص  ۵۶۶و .۵۷۴
۳ـ رﯾﺎض اﻟﻌﺎرﻓﲔ ص .۵۹

۴ـ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺼﺤﺎء ج  ۱ص .۱۴۵
۵ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۵۶

۶ـ ﺷﺮح ﺗﻌﺮّف ص .۱۶۹

۷ـ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻔﲑ ج  ۲ص .۶۸
۸ـ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﱃّ ص  ۲۲۰و .۲۲۱

۹ـ ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ.
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ﻓﺼﻞ ۲۳
» «۱ﺗﺎ ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪوﺳﺖ ﮔﲑد .ﻣﺠﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﻃﻌﺎم

ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد ،آﻫﻮﺋﯽ ﺑﻪ دام او اﻓﺘﺎد .اﮐﺮاﻣﺶ ﻧﻤﻮد و رﻫﺎ ﮐﺮد» .ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﭼﻨﲔ ﮐﺮدی؟« ﮔﻔﺖ :از
او ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻟﯿﻠﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺟﻔﺎ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ.

» «۲اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﻗﺪم ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺪﮐﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق را داﻧﺪ و از اﻏﯿﺎر او را

ﺷﺒﻬﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻧﺴﺶ از اﻏﯿﺎر ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮔﺮدد ،اﻻّ از آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﺪو دارد ،ﭼﻮن ﺳﮓ ﮐﻮی دوﺳﺖ و
ﺧﺎک راﻫﺶ و آﻧﭽﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪ.

» «۳و ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺗﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻠﻮت ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﮐﻪ ﺳﻠﻮت در ﻋﺸﻖ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻮد .و ﺟﺪش زﯾﺎدت
ﺷﻮد .و ﻫﺮ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ وﺻﺎل از او ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮدن آن ﻣﻌﻠﻮل و ﻣﺪﺧﻮل ﺑﻮد .وﺻﺎل ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﻫﯿﺰم

آﺗﺶ ﺷﻮق آﯾﺪ ﺗﺎ زﯾﺎدت ﺷﻮد .و اﯾﻦ آن ﻗﺪم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق را ﮐﻤﺎل داﻧﺪ و اﺗﺤّﺎد ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﲑون اﯾﻦ ﺑﻮد او را ﺳﲑی ﻧﮑﻨﺪ ،و از وﺟﻮد ﺧﻮد زﺣﻤﺖ ﺑﯿﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﯿﺖ

در وﺻﻒ ﺗﻮ ﻋﺠﺰ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﻦ

در ﻋﺸﻖ ﺗﻮ اﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﻦ

ﻣﱳ «۱» :ﺗﺎ ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪوﺳﺖ ﮔﲑد .ﻣﺠﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﻃﻌﺎم

ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد ،آﻫﻮﺋﯽ ﺑﻪ دام او اﻓﺘﺎد .اﮐﺮاﻣﺶ ﻧﻤﻮد و رﻫﺎ ﮐﺮد» .ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﭼﻨﲔ ﮐﺮدی؟« ﮔﻔﺖ :از
او ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻟﯿﻠﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺟﻔﺎ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ.

ﺷﺮح :ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﺷﻨﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﻨﺪﮐﻪ ﺑﺪوﺳﺖ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از

آن ﺣﺪﯾﺚ دوﺳﺖ ﺷﻨﻮد و روی دوﺳﺖ ﺑﯿﻨﺪ و ﻣﺴﺖ ﺷﺮاب ﻋﺸﻖ دوﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺤﻮ ﺟﻤﺎل ﺻﻮرت او در آن
آﯾﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺠﻨﻮن ﭼﻨﺪ روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺬا ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد آﻫﻮﺋﯽ در دام او اﻓﺘﺎد ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﺨﻮرد وﱃ
ﻧﺎﮔﺎه ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آن آﻫﻮ اﻓﺘﺎد او را ﻧﻮازش ﮐﺮد و رﻫﺎ ﻧﻤﻮد و ﺳﺆال ﺷﺪ ﭼﺮا ﭼﻨﲔ ﮐﺮدی؟ ﮔﻔﺖ ﭼﺸﻢ او
ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻟﯿﻠﯽ دارد ﺳﺘﻢ ﮐﺮدن ﺑﺮ او روا ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﺮم از آن ﭼﺸﻢ ﺳﯿﻪدار وﻣﺒﻨﺪش ﺑﻪ ﮐﻤﻨﺪ

ﻣﮑﺶ آن آﻫﻮی ﻣﺸﮑﲔ ﻣﺮا ای ﺻﯿّﺎد

در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺠﻨﻮن ،ﻟﯿﻠﯽ ،آﻫﻮ ،ﭼﺸﻢ آﻫﻮ ،ﻋﺬا ﻧﺨﻮردن در ﭼﻨﺪ روز،
ﺗﺸﺒﯿﻪ.

ﻣﺠﻨﻮن ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻋﺎﺷﻖ و ﻟﯿﻠﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ روز ﻏﺬا ﻧﺨﻮردن ﯾﻌﻨﯽ :از روز ﻣﯿﺜﺎق »اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﮑﻢ«

» «۱ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ذر و اﻋﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﻪ و ﺟﺰو ﺗﺠ ّﻠﯽ ذاﺗﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﻌﯿّﻦ ﺑﺸﺮی ﻣﺘﻌﯿّﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد »از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺷﻬﻮد ﺟﺰء
در ﮐ ّ
ﻞ« ﮐﻪ دوﺳﺖ را دﯾﺪه و آواﯾﺶ را ﺷﻨﯿﺪه و ﺷﻬﻮد ﻗﻮّت ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻮد ،ﺳﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ از آن دﯾﺎر دور
اﻓﺘﺎده و در وادی ﻣﻮﺟﻮدﯾّﺖ ﺑﺸﺮی ﭼﻨﺪ روزی ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن روزهدار اﺳﺖ وﮔﻮﺷﺶ ﻣﺸﺘﺎق ،ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺮاه،

و ﺟﺎﻧﺶ ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻧﻮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎر ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﻨﻮازد و ﻫﺮ دﻣﯽ ﮐﻪ در ﻧﯽ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪاش دﻣﯿﺪه ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﻠﯽ

ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﭼﺸﻤﺶ ﭼﯿﺪه ،ﺷﻮد ﻣﺼﺪاق اﺷﺘﯿﺎق او ،ﭼﺸﻢ ﺑﺮاه او و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯿﺶ ﺑﺎوﺳﺖ ﺑﻪ دﯾﺎر
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اوﻟﺶ .ﻫﺮ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﻮد و ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺲ و ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻃﺮات اوﻟﯿّﻪ ﻣﺤﻔﻞ اﻧﺴﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺻﻔﺎت در ﺣﻀﻮر ذات داﺷﺘﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آورد و ﺻﻮرت ﻫﻤﺮﻫﺎن آن ﻧﯿﺴﺘﺎن و وﻃﻦ در »ﻋﻨﺪ ﻣﻠﯿﻚ
ﻣﻘﺘﺪر » «۲در ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻘﺘﺪر« را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﭼﺸﻢ آﻫﻮ را ﺑﯿﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻨﻊ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﯿﺎد ﻫﻤﺎن

روز و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ »ﯾﻮم اﻟﺴﺖ ،روز ﻣﯿﺜﺎق ،وﻃﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،اﻋﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﻪ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ،ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ،ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ

و «...اﻓﺘﺎده آن را ﮐﻪ ﻧﻤﻮد و ﻇﻬﻮر ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺸﻖ آن ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻤﺎل ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارد .و اﻣﺎ ﺗﺸﺒﯿﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻨﻮن

ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻋﺮﻓﺎ از آن دم ﻣﯽزﻧﻨﺪ اوﻻً ﻫﻤﺎن وﺣﺪت وﺟﻮد و ﺗﻌﯿّﻦ وﺟﻮد در ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻌﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻮدن ﺻﻮرت و

ﻇﺮف ،و ذاﺗﯽ ﺑﻮدن ﻣﻌﻨﯽ وﻣﻈﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ و از دال ﺑﻤﺪﻟﻮل و از ﻇﺮف ﺑﻪ ﻣﻈﺮوف و از

اﺳﻢ و ﻧﻨﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺴّﻤﯽ و از ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺑﻮد دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﺎ ﺗﺸﺒﯿﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﻠّﻤﲔ ﻣﺘﺸﺒّﻬﻪ

ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨـﺰﯾﻪ ﺗﺎمّ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ،و ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ای ﺑﯽ ﺧﱪ ز ﻟﺬّت ﺷﺮب ﻣﺪام ﻣﺎ

ﻣﺎ در ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻋﮑﺲ رخ ﯾﺎر دﯾﺪهاﯾﻢ

و اﻣﺎ ﭼﺸﻢ آﻫﻮاﻧﻪ :ﺳﱰﮐﺮدن اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺗﻘﺼﲑات ﺳﺎﻟﮏ را از ﻋﲔ ﺳﺎﻟﮏ ،و ﻟﯿﮑﻦ آﮔﺎه ﮐﺮدن ﺳﺎﻟﮏ را از
ﺗﻘﺼﲑﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و آن ﻧﯿﺰﮐﻪ از ﻏﲑ او ﻣﺴﺘﻮر اﺳﺖ ،وﺟﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻏﺎﯾﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ از ﺗﻘﺼﲑ
ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺪارک ﺗﻘﺼﲑﮐﻨﺪ ».«۴

ﭘﺲ ﻋﺎﺷﻖ »ﻣﺠﻨﻮن« در ﺻﻨﻊ ﺣﻖ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻤﺎل و ﻟﻄﻒ و ﺳﱰ ﺣﺎل را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و او را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺮّم از آﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺮّم از اوﺳﺖ
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ:

ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ از اوﺳﺖ
رخ ﺗﻮدر ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭼﻨﲔ ﺧﻮﺷﺶ آراﺳﺖ

ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺎر ﺟﻬﺎن ﻫﺮﮔﺰ اﻟﺘﻔﺎت ﻧﺒﻮد

و اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﻨﻮن و آﻫﻮ و ﭼﺸﻢ آن در ﻣﺂﺧﺬ ﺑﺴﯿﺎر آﻣﺪه .از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ » -۳۵۶ه« در اﻏﺎﻧﯽ
» «۵و ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻗﺸﲑی در »ﺷﺮح اﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﯽ» «۶و ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮاج ﻗﺎری » -۵۰۰ه« در ﮐﺘﺎب

ﻣﺼﺎرع اﻟﻌﺸﺎق » «۷و ﺳﻨﺎﺋﯽ در ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ » «۸و ﻣﯿﺒﺪی در ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار » «۹ﺑﺎ ﺗﻐﯿﲑاﺗﯽ آورده وﱃ از

ﻫﻤﻪ ﺑﻬﱰ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮی در ﺧﻤﺴﻪ در ﮐﺘﺎب ﻟﯿﻠﯽ و ﻣﺠﻨﻮن » «۱۰آورده اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﯽ ﻫﻢ در ﻫﻔﺖ اورﻧﮓ در
ﮐﺘﺎب ﻟﯿﻠﯽ و ﻣﺠﻨﻮن و ﺳﻠﺴﻠﺔاﻟﺬﻫﺐ آورده » «۱۱ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﭽﻪ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻫﻢ ﻋﺼﺮی و ﯾﺎ
ﺷﺎﮔﺮدی ﺷﯿﺦ ﻣﯽآورﯾﻢ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

آن ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ در ﻋﺮب ﻣﺠﻨﻮن

ﺑﻮد ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﻟﯿﻠﯽ او ﻣﻔﺘﻮن

ﺣﻠﻪ و زاد و ﺑﻮد ﺧﻮد ﺑﮕﺬاﺷﺖ

رﻧﺞ را راﺣﺖ و ﻃﺮب ﭘﻨﺪاﺷﺖ

دﻋﻮی

دوﺳﺘﯽ

ﻟﯿﻠﯽ

ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻠﻮی ﮐﺮد

ﮐﺮد

ﺑﯽﺧﱪ ﮔﺸﺘﻪ از ﻏﻢ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ

ﮐﻮه و ﺻﺤﺮا ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮﯾﺶ

ﭼﻨﺪ روز او ﻧﯿﺎﻓﺖ ﻫﯿﭻ ﻃﻌﺎم

ﺻﯿﺪ را ﺑﻨﻬﺎد ﺑﺮ ره دام

ﭼﻮن ﺑﺪﯾﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ آﻫﻮ را

و آن ﭼﻨﺎن ﭼﺸﻢ و روی ﻧﯿﮑﻮ را

ﮔﻔﺖ ﭼﺸﻤﺶ ﭼﻮ ﭼﺸﻢ ﯾﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ

اﯾﻨﮑﻪ در دام ﺷﮑﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ

ﭼﺸﻢ ﻟﯿﻠﯽ و ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ

ﻣﺎﻧﻨﺪ

ز

اﺗﻔﺎق

آﻫﻮﺋﯽ

ﻓﺘﺎد

ﻣﺮد را ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮ آﻣﺪ ﮐﺎم

ﺑﺪام

ای ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻏﻼم او را

ﯾﻠﻪ ﮐﺮدش ﺳﺒﮏ ز دام او را

در ره ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺟﻔﺎ ﻧﻪ رواﺳﺖ

ﻫﻢ رخ دوﺳﺖ در ﺑﻼ ﻧﻪ رواﺳﺖ
ﻫﺴﺖ ﮔﻮﺋﯽ
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ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ

زﯾﻦ ﺳﺒﺐ را ﺣﺮام ﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ

ﯾﻠﻪ ﮐﺮدﻣﺶ از اﯾﻦ ﺑﻼ و ﻣﺤﻦ

ﻣﻦ ﻏﻼم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ره ﻋﺸﻖ

ﺷﺪ ﻣﺴﻠّﻢ ورا ﺷﻬﻨﺸﻪ ﻋﺸﻖ

ﮐﺮد ،ﭘﯿﺶ آر و ﮔﻔﺖ ﮐﻮﺗﻪ ﮐﻦ

ﺑﺎ ﭼﻨﲔ ﮔﻔﺖ ،ﮐﺮد ﻫﻤﺮه ﮐﻦ

راه

دﻋﻮی

ﺗﻮ

رَوی،

ﻧﺨﺮد از ﺗﻮ ﺗﺮﺳﻢ اﯾﻦ دﻋﻮی

ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ

ورﻧﻪ از ﻣﻌﺮض ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺧﯿﺰ

دﻋﻮی

دوﺳﺘﯽ

ﺗﻮ

ﺑﺎ

ﭼﻮن زﻧﺎن زﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﺮﯾﺰ

ﻣﻌﺒﻮد

ﭘﺲ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻟﺬّت و ﻣﻘﺼﻮد

ﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﮔﺮی ﺑﺮ دﺳﺖ

ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻧﻪ ای ﺧﺪای ﭘﺮﺳﺖ

اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را ﻧﻪ ﻣﺰرﻋﺖ ﭘﻨﺪاﺷﺖ

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﻓﺖ و ﻫﻢ ﺑﮕﺬاﺷﺖ

ﮔﺮ ﺗﻮ ﻓﺮزﻧﺪ آدﻣﯽ ﭘﺲ ﭼﻮن
ﺗﻮ

ز

اﺣﻮال

ﻏﺎﻓﻠﯽ

ﺷﺪهای ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﭼﻨﲔ ﻣﻔﺘﻮن

از ﺧﻮد واﺻﻞ ﺟﺎﻫﻠﯽ ﭼﮑﻨﻢ»«۱۲

ﭼﮑﻨﻢ

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ ص  ۵۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﻮد از رﻓﻘﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره ﮐﺒﮑﯽ ﯾﺎﻓﺖ او را ﺑﮑﻮﻫﺴﺎر ﺑﺮد و در
ﻣﺮﻏﺰار ﺧﺮّم ﺑﮕﺬاﺷﺖ و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ رﻓﺘﺎر اوﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﯾﺎرم ﻣﺎﻧﺪ ،ﺟﻔﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ او ﺟﻔﺎ ﮐﺮدن .اﻣﺎ اﯾﻦ در ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ

ﺑﻮد و ﻣﺪﺧﻮل و ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب را ﺷﺒﻬﺘﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﻠﻮت »ﺧﺸﻨﻮدی -ﺷﺎدی« و اﯾﻦ از
ﻧﻘﺼﺎن اﺳﺖ واﻟﻠّﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ را ﺧﻄﻮر ﺑﻮد ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻤﻌﺸﻮق او ﻣﺎﻧﺪ وﯾﺎر در ﺣﺴﻦ ﺑﺎ او ﻣﺴﺎوات دارد در

ﻋﺸﻖ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﻮد ،در ﻃﻠﺐ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮد ،ﺧﺎم ﺑﻮد .ای دروﯾﺶ آن ﺷﻮﻗﯽ ﮐﻪ وﺻﺎل از او ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮد،
وﺟﻮد ﺷﻮق ﻧﺒﻮد ،ﺗﻬﻤﺖ ﺑﻮد و ﺗﻬﻤﺘﯽ ﮐﺎذﺑﻪ ﺑﻮد ،وﺻﺎل ﻫﯿﺰم آﺗﺶ ﺷﻮق اﺳﺖ او را در ﺷﻌﻠﻪ آرد ﺗﺎ ﺑﺪان دﻣﺎر از

ﻧﻬﺎد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ آرد و اﯾﻦ آن ﺣﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻟﻤﺤﻪای ﺑﻮد .اﻣّﺎ ﺑﺎری ﺑﻮد و اﯾﻦ را ﺑﺰﺑﺎن
آن ﻗﻮم ﺑﯿﺨﻮد اﺗّﺤﺎد ﺧﻮاﻧﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﯿّﺴﺮ ﺷﻮد ﻣﻘﺎﻣﯽ در ﻋﺸﻖ ازو ﻋﺎﻟﯿﱰ ﻧﺒﻮد

ﻣﱳ:
» «۲اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﻗﺪم ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺪﮐﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق را داﻧﺪ و از اﻏﯿﺎر او را

ﺷﺒﻬﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻧﺴﺶ از اﻏﯿﺎر ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮔﺮدد ،اﻻّ از آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﺪو دارد ،ﭼﻮن ﺳﮓ ﮐﻮی دوﺳﺖ و
ﺧﺎک راﻫﺶ و آﻧﭽﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪ«.
ﺷﺮح:

و اﯾﻦ ﮔﺎﻣﻬﺎ آﻏﺎزﯾﻦ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﲑ از او ،او را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺪان ﺷﯿﻔﺘﻪ و ﻣﺠﺬوب ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﺪوﺳﺖ
ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد .وﱃ وﻗﺘﯽ ﺑﮑﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺰء ﻧﮕﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮد و ﺑﻬﺮ ﺟﺰ وی ﺷﻌﺒﻪای از ﺣﺴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺰء را در ﮐﻞ ﻣﺤﻮﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﲔ ﮐﻠّﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﯽﺳﺎزد .و ﺣﺴﲊا ﺟﺰ ﺑﻌﲔ اﺻﻞ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮده و ﺟﻤﻠﮥ اﺟﺰاء را ﻏﲑ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی »ﻟﯿﺲ ﮐﻤﺜﻠﻪ ﺷﯽٔ« ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﺷﺒﯿﻪ او ﻧﯿﺎﺑﺪ .زﯾﺮا او در
ﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ ﻻﯾﺰال ﻗﯿﻮم اﺳﺖ و ﺣﺴﻦ اﺷﯿﺎء ﺻﻮرت ﻧﺎزﻟﮥ ﺟﺰﺋﯿّﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﻣﺎدّی و ﻓﺎﻧﯽ و ﻫﺎﻟﮏ اﺳﺖ

دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﲑ از او اﻧﺲ ﻧﻤﯽﮔﲑد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺪﻣﯽ و دﻣﺴﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ

ﻣﯽﮔﺴﻠﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ دﻣﺴﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪوﺳﺖ ﺗﻌﻠّﻖ دارد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺠﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﮓ ﮐﻮی ﻟﯿﻠﯽ اﻧﺲ

ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺮا ﻧﻮازش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺎک راﻫﺶ را ﻣﯽﺑﻮﯾﺪ و ﻣﯽﺑﻮﺳﺪ و ﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﻧﻬﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻈﺎﺋﺮ آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﺸﻮق ﺗﻌ ّﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺰﯾﺰ و ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﻮی ﻣﻌﺸﻮق را از آن اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﻧﺮد ﻋﺸﻖ

ﻣﯿﺈازد .داﺳﺘﺎن ﻣﺠﻨﻮن و ﺳﮓ ﮐﻮی ﻟﯿﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﯿﻠﯽ و ﻣﺠﻨﻮن ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪ و
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در اﯾﻨﺠﺎ آورده و ﺑﻌﺪ از او ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻣﺠﻨﻮن را ﺑﺎ ﺳﮓ
ﮐﻮی ﻟﯿﻠﯽ ﻣﺤﺒّﺘﯽ و ﻋﺸﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻪ ﺳﮓ را ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﻧﺸﻨﯿﺪهای؟
ﻣﺠﻨﻮن روزی ﺳﮕﺲ ﺑﺪﯾﺪ اﻧﺪر دﺷﺖ

ﻣﺠﻨﻮن ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﮓ ﺷﺎدان ﮔﺸﺖ

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﺮ ﺳﮕﺲ ﺗﺮا ﺷﺎدی ﭼﯿﺴﺖ

ﮔﻔﺘﺎ روزی ﺑﻪ ﮐﻮی ﻟﯿﻠﯽ ﺑﮕﺬﺷﺖ »«۱۳

ﻣﻮﻟﻮی ﻫﻢ در ﻣﺜﻨﻮی ﺿﻤﻦ دﻓﱰ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»«۱۴

ﺑﻮﺳﻪاش ﻣﯽداد و ﭘﯿﺸﺶ ﻣﯽﮔﺪاﺧﺖ

ﻫﻤﭽﻮ ﻣﺠﻨﻮن ﮐﻮ ﺳﮕﯽ را ﻣﯽﻧﻮاﺧﺖ

ﭘﯿﺶ او ﻣﯽ؛ﺷﺖ ،ﺧﺎﺿﻊ در ﻃﻮاف

ﻫﻤﭽﻮ ﺣﺎﺟﯽ ﮔﺮد ﮐﻌﺒﻪ ﺑﯽﮔﺰاف

ﻫﻢ ﺳﺮ و ﭘﺎﯾﺶ ﻫﻤﯽ ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﻧﺎف

ﻫﻢ ﺟﻼب و ﺷﮑﺮّش ﻣﯽداد ﺻﺎف

ﭘﻮز ﺳﮓ داﺋﻢ ﭘﻠﯿﺪی ﻣﯽﺧﻮرد

ﻣﯽاﺳﱰد

اﯾﻦ ﭼﻪ ﺷﯿﺪاﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽآری ﻣﺪام؟

ﺑﻮاﻟﻔﻀﻮﱃ ﮔﻔﺖ ای ﻣﺠﻨﻮن ﺧﺎم

ﻣﻘﻌﺪ

ﺧﻮد

را

ﺑﻠﺐ

ﻋﯿﺐﻫﺎی ﺳﮓ ﺑﺴﯽ او ﻣﯽﺷﻤﺮد

ﻋﯿﺐ دان از ﻏﯿﺐ دان ﺑﻮﺋﯽ ﻧﱪد

اﯾﻦ

ﻟﯿﻠﯿﺴﺖ

اﯾﻦ

زﺷﲑان

ﻋﻈﯿﻢ

ﮔﻔﺖ ﻣﺠﻨﻮن ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺸﯽ و ﺗﻦ
ﮐﺎﯾﻦ

ﻃﻠﻢ

ﺑﺴﺘﮥ

ﻣﻮﻟﯿﺴﺖ

اﻧﺪرآ و ﺑﻨﮕﺮش از ﭼﺸﻢ ﻣﻦ

ﭘﺎﺳﺒﺎن

ﮐﻮﭼﮥ

ﻫﻤﺘﺶ ﺑﲔ و دل و ﺟﺎن و ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﮐﻮ ﮐﺠﺎ ﺑﮕﺰﯾﺪ و ﻣﺴﮑﻨﮕﺎه ﺳﺎﺧﺖ

ﮔﺮ ز ﺻﻮرت ﺑﮕﺬرﯾﺪ ای دوﺳﺘﺎن

در ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﺧﺎک

آن ﺳﮕﺲ ﮐﻪ ﮔﺸﺖ در ﮐﻮﯾﺶ ﻣﻘﯿﻢ

ﺟﻨّﺘﺴﺖ

ﭘﺎﯾﺶ

ﺑﻪ

و ﮔﻠﺴﺘﺎن

» «۳و ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺗﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻠﻮت ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﮐﻪ ﺳﻠﻮت در ﻋﺸﻖ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻮد .و ﺟﺪش زﯾﺎدت
ﺷﻮد .و ﻫﺮ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ وﺻﺎل از او ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮدن آن ﻣﻌﻠﻮل و ﻣﺪﺧﻮل ﺑﻮد .وﺻﺎل ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﻫﯿﺰم

آﺗﺶ ﺷﻮق آﯾﺪ ﺗﺎ زﯾﺎدت ﺷﻮد .و اﯾﻦ آن ﻗﺪم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق را ﮐﻤﺎل داﻧﺪ و اﺗﺤّﺎد ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ

ﺑﲑون اﯾﻦ ﺑﻮد او را ﺳﲑی ﻧﮑﻨﺪ ،و از وﺟﻮد ﺧﻮد زﺣﻤﺖ ﺑﯿﻨﺪ«.

ﺷﺮح :و وﻗﺘﯽ از آن ﻣﺮﺣﻠﮥ »دوﺳﺖداﺷﱳ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺤﺒﻮب« ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺗﺮ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻠﻮت ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﺮﺳﻨﺪی و ﺷﺎدی او از ﻣﻘﺎم ﻗﺒﻠﯽ از ﺑﲔ ﻣﯽرود »زﯾﺮا ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ و ﻣﻘﺎم و ﺑﻪ ﺷﯽٔ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ،در ﻋﺸﻖ ﻧﻘﺼﺎن اﺳﺖ« ﻟﺬا وﺟﺪ »وﺟﺪ :واردی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺮ دل آﯾﺪ و ﺑﺎﻃﻦ را از

ﻫﯿﺌﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﺮداﻧﺪ« » «۱۵او در ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮد .و ﻫﺮ ﺷﻮﻗﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ وﺻﺎل از آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﮔﺮدد ﻋﻠﺖ
ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺪﺧﻮل اﺳﺖ ﻧﻪ داﺧﻞ .ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮه ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﻧﺪارد و ﺑﻠﮑﻪ اﻧﻔﻌﺎﱃ اﺳﺖ.

ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر اﺷﺘﯿﺎق ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻤﻘﺎﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ذات ﻣﻌﺸﻮق را ﮐﻤﺎل ﺑﺪارد و ﺧﻮاﻫﺎن ا ّﺗﺤﺎد ﺑﺎ

ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺸﺶ ﺷﻮق از ذات ﻣﻌﺸﻮف ﺑﻪ ﻋﲔ ﻋﺎﺷﻖ اﻓﺘﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ راﻫﺶ ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮﻗﺴﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ

ﻣﻌﺸﻮق از ﺷﻮﻗﺶ ﻫﯿﭻ ﮐﻢ ﻧﮑﻨﺪ ،و راﻫﺶ ﺑﻌﲔ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪاﯾﺖ وﺻﻮل ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ،ﻫﯿﺰم

ﺷﻌﻠﻪ ﺷﻮق ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻮق را ﺑﻪ وﺻﺎل اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ اﺗﺤﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ذات ﻋﺎﺷﻖ و
ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﺒﺪل ﺷﻮد «۱۶» .آﻧﻮﻗﺖ ﺑﲑون از ﺧﻮد ﻋﺸﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ او را ﺳﲑی ﻧﺒﺨﺸﺪ و ﺣﺘﯽ
وﺟﻮد ﺧﻮدش را ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﯿﻨﺪ وآﻧﺮا ﻣﺤﻞ ازدﺣﺎم ﺷﻤﺮد و ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﺴﺎط ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ داﻧﺪ.

ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ » «۱۷ﮔﺬر از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﺸﺒﯿﻪ را ﮐﻪ ﮔﺎﻣﻬﺎی اول اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻨﺰﯾﻪ ﮐﻪ آﺧﺮ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﺑﻨﻈﻢ
ﮐﺸﯿﺪه.

١٦٥

اﻟﻤﻘﺎﻟﻪ ﻓﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ اﻟﻌﺎﺷﻖ
در ﺑﺪاﯾﺖ ﭼﻮ ﻋﺸﻖ ﺧﺎم ﺑﻮد
ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ
در

ﮔﺮ

ﮐﻤﺎل

ﻧﯿﺎﯾﺪ

ﺷﺒﯿﻪ

را

ﺑﻘﻮّت

ﺧﻮد

ﻧﮕﺎر

ﻣﺮد

ﻋﺸﻖ

در

ﺑﻮد

ﻧﺎﺗﻤﺎم

زﻗﺼﻮر

ﺑﺮ ﺟﻤﺎل ﻧﮕﺎر ﺧﻮد ﻣﻘﺼﻮر

ﺑﯿﻨﺪ

ﻣﻮﻧﺲ و ﻏﻤﮕﺴﺎر ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪ

ﺣﺴﻦ او را ﻣﺠﺮّد از ﺗﺸﺒﯿﻪ

ﺗﻨﺰﯾﻪ

اﻟﺤﮑﺎﯾﻪ ﻓﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﯽ
ﺑﻮد

ﻣﺠﻨﻮن

ﮔﻪ

ﭼﻨﺪ

روزی

ﻧﺨﻮرده

داد

ﺣﺎﱃ

ﺑﺪاﯾﺖ

ﻋﺸﻖ

ﻧﺎﺗﻤﺎم

ﺑﻮد

ﻃﻌﺎم

ﻧﺎﮔﻬﺶ

آﻫﻮﺋﯽ

ﮔﺮدﻧﺶ

ﮔﺮدن

از

رﻫﺎﺋﯽ

داﻣﺶ

ﻧﯿﮏ

ﮔﻔﺖ ﭼﺸﻤﺶ ﭼﻮ ﭼﺸﻢ ﯾﺎر ﻣﻨﺴﺖ
ﭘﺲ

ﻧﺸﺎﯾﺪ

او

ﺑﺮ

ﺟﻔﺎ ﮐﺮدن

در

اﯾﻦ ﻗﺪم در ﺑﺪاﯾﺖ اﺳﺖ ﻫﻨﻮز

ﻧﺎ

ﻣﺮد ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻮ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ در ﮐﺎر

اﻋﺰاز

وﻓﺎ

رﺳﯿﺪن

ﺷﻮد

اﻧﺲ

ﺑﻠﮑﻪ

ﺧﻮد ﻧﺒﯿﻨﺪ ﺑﻠﻄﻒ و ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل

دﻟﱪ

ﺧﻮﯾﺶ

اﻧﺲ

ﻣﺜﻼً

ز

ﺗﺸﺒﯿﻪ

ﯾﺎر

اوﺑﮕﺴﻠﺪ

ﭘﺎﺳﺒﺎن

دور

ز

ﺟﺰ

ﻣﺮﻏﻮﺑﺎت

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻮ ﻋﺸﻖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﺎل

ﺳﻠﻮﺗﺶ

ﭘﺎک

زﯾﻦ

ﺑﺮ ﮔﲑد

آﺗﺶ

ﮐﺲ ﻧﺪاﻧﺪ اﻧﯿﺲ و ﻏﻤﺨﻮارش
ﻃﺎﻟﺐ

ﻫﻤﮕﯽ

ﻋﺸﻖ

رخ

و

اﺗّﺤﺎد

ﺑﺪﻟﻨﻮاز

ﺑﺮ

اﮐﺮاﻣﺶ

ﻧﮕﺎر

ﻣﻨﺴﺖ

ﺟﻮرﻫﺎ

ﮐﺮدن
ﻫﻨﻮز

ﺑﻐﺎﯾﺘﺴﺖ

ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪ از اﻏﯿﺎر
ﻧﺎم

ﻣﻀﺎﻓﺎت

او
را

ﻏﯿﻮر

ﺷﻮد

و

ﻣﺜﺎل

ﻧﻈﲑ

ﻣﻨﺴﻮﺑﺎت

ﯾﺎرو

ﯾﺎ ﭼﻮ ﺧﺎک ره ﺳﮓ ﮐﻮﯾﺶ

ﻫﻨﺪوﯾﺶ

رﺧﺖ

ﮐﺮد

ﻓﺘﺎد

ﺑﺪام

و

ﻧﯿﺴﺖ

او

ﭘﺲ

ﻣﱳ:

اﻧﺪر

و

ﺳﺮاﯾﺖ

ﻋﺸﻖ

ﻣﻘﺎﻣﺶ
وﺟﻪ

ﻣﺴﺘﯽ

ﺷﻮد

ﺳﺎﻟﮏ

ﮐﻨﺪ

ورق

»در ﻋﺸﻖ ﺗﻮ اﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﻦ

دﮔﺮ

ﺷﻌﻠﻪ

ﺧﻮﯾﺸﱳ
از

راه

ﻧﻘﺶ

ﻧﮕﺮدد
در

ﺑﻮد

اﻧﻔﺮاد
ﻏﲑ

ﺣﺎل

ﮔﲑد
ﯾﺎرش

ﺷﻮد

ﺑﺎز ﮐﻨﺪ

دروﺻﻒ ﺗﻮ ﻋﺠﺰ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﻦ«

ﺷﺮح :در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺳﻮاﻧﺢ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ در ﯾﮏ رﺑﺎﻋﯽ» :ﺣﺴﻦ ﺗﻮ...
آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

١٦٦

...ﻋﺠﺰ اﺳﺖ داﻧﺎﺋﯽ ﻣﻦ« آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۲۳
۱ـ ﻗﺮآن ﺳﻮرهٔ اﻋﺮاف آﯾﮥ ۱۷۱

۲ـ ﻗﺮآن ﺳﻮرهٔ اﻟﻘﻤﺮ آﯾﮥ .۵۵

۳ـ ﻟﻤﻌﺎت اﺻﻄﻼﺣﺎت ص ۵۹
۴ـ ﻟﻤﻌﺎت اﺻﻄﻼﺣﺎت ص .۶۰
۵ـ اﻏﺎﻧﯽ ج  ۲ص  ۸۱و .۸۲

۶ـ ﺷﺮح اﺳﻤﺎء اﻟﻠّﻪ اﻟﺤﺴﻨﯽ ص .۳۹
۷ـ ﻣﺼﺎرع اﻟﻌﺸﺎق ج  ۲ص .۱۲۸
۸ـ ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ص .۴۵۷

۹ـ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۵ص .۱۲۸
۱۰ـ ﮐﻠﯿﺎت ﺧﻤﺴﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻟﯿﻠﯽ و ﻣﺠﻨﻮن ص .۵۱۳
۱۱ـ ﻫﻔﺖ اورﻧﮓ –ﻟﯿﻠﯽ وﮐﺠﻨﻮن ص  ۸۲۵ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺬﻫﺐ ص .۱۵۵

۱۲ـ ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺳﻨﺎﺋﯽ ص .۴۵۷
۱۳ـ ﺗﻤﻬﯿﺪات ص .۱۳۹
۱۴ـ ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی دﻓﱰ ﺳﻮم.

۱۵ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﲔ.

۱۶ـ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ص .۲۷
۱۷ـ ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار ص  ۱۷و .۱۸

١٦٧

ﻓﺼﻞ ۲۴
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻧﮓ و ﺧﺮوش و زاری ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﺸﻖ ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﮐﺎر ﺑﮑﻤﺎل رﺳﺪ و

وﻻﯾﺖ ﺑﮕﲑد ،ﺣﺪﯾﺚ در ﺑﺎﻗﯽ اﻓﺘﺪ و زاری ﺑﻪ ﻧﻈﺎره وﻧﺰار ﺑﺪل ﮔﺮدد ،ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺪل
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺖ:
ز اول ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻌﺸﻖ ﮐﺎرم ﻧﻮ ﺑﻮد

ﺑﯿﺖ

ﮐﻢ ﮔﺸﺖ ﮐﻨﻮن ﻧﺎﻟﻪ ﭼﻮ در دم ﺑﻔﺰود

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺸﺐ زﻧﺎﻟﮥ ﻣﻦ ﻧﻐﻨﻮد
آﺗﺶ ﭼﻮ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻢ ﮔﺮدد دود

ﻣﱳ:
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻧﮓ و ﺧﺮوش و زاری ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﺸﻖ ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﮐﺎر ﺑﮑﻤﺎل رﺳﺪ و
وﻻﯾﺖ ﺑﮕﲑد ،ﺣﺪﯾﺚ در ﺑﺎﻗﯽ اﻓﺘﺪ و زاری ﺑﻪ ﻧﻈﺎره وﻧﺰار ﺑﺪل ﮔﺮدد ،ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺪل
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ «

ﺷﺮح :اﺑﺘﺪا ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺼ ّﺮف ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽدارد ،ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺮوش ﺑﺮ ﻣﯽآورد
و ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ .وﱃ ﭼﻮن ﭘﺲ ازﮔﺬﺷﱳ از دو ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﻋﻠﻘﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﻌﺸﻮق ،وارد ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﻨﺰﯾﻪ ﮔﺮدد و ﺑﻪ

اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮﺳﺪ و ﻋﺸﻖ ﺳﺮزﻣﲔ وﺟﻮدی ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺘﺼﺮّف ﺧﻮﯾﺶ درآورد دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﮕﻮی ﻇﺎﻫﺮی از ﻣﯿﺎن

ﻣﯽرود و زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی درون را اﺷﮏ ﮔﺮم ﮔﻮاه اﺳﺖ »ﺣﺪﯾﺚ در ﺑﺎﻗﯽ اﻓﺘﺪ« ﯾﻌﻨﯽ :ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﮐﻨﺎر رود و ﻧﻤﺎﻧﺪ و زاریﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺤﺒﻮب و ﻧﺰاری و ﻣﺪﻫﻮﺷﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮد و ﻣﺎﺳﻮی
اﻟﻠّﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﭘﺎﮐﯽ و ﻃﻬﺎرت و ﺑﯽﻏﻞ و ﻏﺶ ﺑﻮدن ﺗﻐﯿﲑ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

در ﺷﺮح ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه :ﻧﺎﻟﻪ و زاری از ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻬﺎد ﻋﺎﺷﻖ اﻓﺘﺪ .ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﻋﺸﻖ در وی ﺟﺎﯾﮕﲑ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و اﺧﻼق وی ﺑﻪ ﻋﲔ ﻋﺸﻖ ﮐﻠﯽ ﺷﺪ از ﺧﺮوش و ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺣﺠﺐ ﺧﻼص ﯾﺎﺑﺪ و در

ﻧﻈﺎرهٔ ﺣﺴﻦ ﺻﺮف اﻓﺘﺪ »«۱
ﻣﱳ:

ز اول ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻌﺸﻖ ﮐﺎرم ﻧﻮ ﺑﻮد

ﺑﯿﺖ

ﮐﻢ ﮔﺸﺖ ﮐﻨﻮن ﻧﺎﻟﻪ ﭼﻮ در دم ﺑﻔﺰود

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺸﺐ زﻧﺎﻟﮥ ﻣﻦ ﻧﻐﻨﻮد
آﺗﺶ ﭼﻮ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻢ ﮔﺮدد دود

ﺗﻮﺿﯿﺢ:
اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﻣﯿﺒﺪی در ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار « »۲ﺑﺎ ﺗﻐﯿﲑی ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺑﺪون ﻧﺎم ﺷﺎﻋﺮ ذﮐﺮﮐﺮده ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮاﺋﻖ
» «۳آﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻧﯿﺰ در دﯾﻮان اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﲑ ﺑﻨﺎم ﻏﺰّاﱃ آﻣﺪه » «۴وﱃ در ﮐﻠﯿّﺎت

ﺷﻤﺲ آﻧﺮا ﻧﺎم ﻣﻮﻻ ﻧﺎ آوردهاﻧﺪ » «۵ﮐﻪ ﻧﺎﺻﻮاب اﺳﺖ زﯾﺮا ﻏﺰّاﱃ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻟﻮی ﺑﻮده.
ﺷﺮح:

١٦٨

در آﻏﺎزﮐﻪ ﺑﻌﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدم و در ﻋﺸﻖ ﺧﺎم و ﺗﺎزه وارد ،آﻧﻘﺪر ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻦ از ﻓﺮﯾﺎد ﻧﺎﻟﻪ و
زاری ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ،وﱃ ا ﮐﻨﻮن آﻧﻘﺪر در دم زﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻟﻪام ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺘﯽ آﺗﺶ ﻫﻤﮥ
ﻫﯿﺰم را در ﺑﺮﮔﲑد و ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺳﺎزد دﯾﮕﺮ دودی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺳﻌﺪی ﻫﻢ ﻣﻄﻠﺐ »ﺑﺪل ﺷﺪن زاری ﺑﻪ ﻧﺰاری« را
در وﺻﻒ اﻟﺤﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺮاﯾﺪ:

ﮔﻤﺎن ﺑﺮﻧﺪﮐﻪ ﺳﻌﺪی زدوﺳﺖ ﺧﺮﺳﻨﺪﺳﺖ

زﺿﻌﻒ ،ﻃﺎﻗﺖ آﻫﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺮﺳﻢ ﺧﻠﻖ

و ﻣﻮﻟﻮی ﻫﻢ درﺑﺎرهٔ ﺳﮑﻮت ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺷﺪ ﻣﺪّرس ﺣﺴﻦ دوﺳﺖ

دﻓﱰ و درس و ﺳﺒﻘﺸﺎن روی اوﺳﺖ

ﺗﮑﺮارﺷﺎن

ﻣﯽرود ﺗﺎ ﻋﺮش و ﺗﺨﺖ ﯾﺎرﺷﺎن

ﺧﺎﻣﺸﻨﺪ

ﻧﻌﺮه

و

ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽﺳﺮاﯾﺪ:

اﻟﻤﻘﺎﻟﻪ ﻓﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﺷﻖ و ﺟﻤﻮﺣﻪ

ﻫﺮ ﮐﻪ ﻓﺎرغ ز ﻫﺮ دو ﻋ ّﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﻋﺸﻘﺒﺎزی و را ﻣﺴﻠّﻢ ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺴﺘﯽ

ﻣﺴﺘﯽ

ﻋﺸﻖ
در

از

ﺑﺪاﯾﺖ

ﻋﺸﻖ
ز

ﺑﻬﺮ ﮐﯽدارد

ﻏﺎﯾﺖ

ﺗﺎ

ﺑﺴﭙﺎرد

وﻻﯾﺖ

ﻧﺴﭙﺎرد

ﺗﻤﺎم

وﻻﯾﺖ

ﮔﻪ ﮔﻬﯽ ﺗﺎ وﺟﻮد در ﺑﺎزد

ﻋﺸﻖ ﻏﺎرت ﮐﻨﺎن ﺑﺮو ﺗﺎزد

ﻋﺎﺷﻖ از درد ،در ﺧﺮوش آﯾﺪ

ز آﺗﺶ ﻏﻢ دﻟﺶ ﺑﺠﻮش آﯾﺪ

ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ

ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ

ﻇﺮف ﻫﺴﺘﯿﺶ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ
ﻣﯽﻓﺰاﯾﺪ
ﭼﻮن

ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ
ﺗﺎ

ﮔﺮ

ﭼﻨﲔ
وﻻﯾﺖ
ﺧﺮش

ز

ﭼﻪ

ﺳﺮاﯾﺖ

او

زاری

او

ﺗﻤﺎم

و

آﻟﻮدﮔﯽ

ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻬﺴﺖ

ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﻠﮑﺶ اﻧﻘﻼب ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ
ﻣﺮد

ﺷﻮد
را

ﻣﺎﻟﮏ
از

وﻻﯾﺖ

ﺧﺮوش

او

زاری آﻧﮕﻪ ﺷﻮد ﻧﺰاری او

ﺑﭙﺎﻻﯾﺪ

ﺑﺴﻮاﯾﺶ

آﻟﻮده

دﮔﺮ

ﭘﺎک ﮔﺮدد ﮐﻨﻮن

و

ﻧﯿﺎﻻﯾﺪ

ﭘﺎﻟﻮده

ﻣﺮد در ﺧﺎﻣﯽ ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ

ﻧﺎرﺳﯿﺪه

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻮ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺎرش

ﻏﯿﺒﺖ آرد ﺷﻬﻮد دﻟﺪارش »«۶

اﺿﻄﺮاﺑﯿﺶ

ﭘﯿﺶ ﺟﺎﻧﺎن ﭼﻮ در ﺷﻬﻮد آﯾﺪ

ﺑﮑﻨﻪ

در

ﻏﺎﯾﺖ
وﺟﻮد

ﻋﺸﻖ
آﯾﺪ

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺮﯾﻪ در ﻋﺸﻖ از رﻋﻮﻧﺎت ﻧﻔﺲ اﺳﺖ وﮔﺮﯾﻪ در ﺧﻠﻮت از ﺑﺮای ﺳﻠﻮت ﺑﻮد و در ﺻﺤﺒﺖ از

ﺑﺮای اﻇﻬﺎر اﺣﱰاق ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﺮ دو از رﻋﻮﻧﺎت ﻧﻔﺲ ﺑﲑون ﻧﯿﺴﺖ :ﻟﻌﻤﺮی »ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮم ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ« ﺗﺎ
ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺨﻮد ﺑﺎز ﻧﯿﻔﺘﺪ ﻧﮕﺮﯾﺪ .و ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯽﺷﻌﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﻏﯿﺒﺖ در ﺣﻀﻮر آﯾﺪ«۷» .

١٦٩

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۲۴
۱ـ ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ص .۲۸

۲ـ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﺗﻔﺴﲑ آﯾﻪ  ۷۴ﺑﻘﺮه ج  ۱ص .۲۴۰
۳ـ ﻃﺮاﯾﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ج  ۲ص .۵۶۶

۴ـ دﯾﻮان اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﲑ ص .۱۴۴ – ۵۸

۵ـ ﮐﻠﯿﺎت ﺷﻤﺲ رﺑﺎﻋﯽ .۷۵۶

۶ـ ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ص  ۲۰و .۲۱
۷ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۵۷

١٧٠

ﻓﺼﻞ ۲۵
ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﯿﻨﺪ اﺿﻄﺮاﺑﯽ در وی ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ او ﻋﺎرﯾﺖ اﺳﺖ و روی در ﻗﺒﻠﮥ

ﻧﯿﺴﺘﯽ دارد .وﺟﻮد او در وﺟﺪ ﻣﻀﻄﺮب ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎر ﻧﺸﯿﻨﺪ .و ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﭘﺨﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن
ﺗﻤﺎم ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد در اﻟﺘﻘﺎ از ﺧﻮد ﻏﺎﯾﺐ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ در ﻋﺸﻖ و ﻋﺸﻖ ﻧﻬﺎد او را
ﺑﮕﺸﺎد ،ﭼﻮن ﻃﻼﯾﮥ وﺻﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﻮد وﺟﻮد او رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﺪد ﺑﻘﺪر ﭘﺨﺘﮕﯽ او درﮐﺎر.
ﺣﮑﺎﯾﺖ

آوردهاﻧﺪﮐﻪ اﻫﻞ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﺠﻨﻮن ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮم ﻟﯿﻠﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮد از ﻋﺸﻖ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻪ

زﯾﺎن دارد اﮔﺮ ﯾﮑﺒﺎر دﺳﺘﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ او ﻟﯿﻠﯽ را ﺑﯿﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ را از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﺑﺨﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و

ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺠﻨﻮن ﺧﻮد ﺗﺎب دﯾﺪار او ﻧﺪارد .ﻣﺠﻨﻮن را ﺑﯿﺎوردﻧﺪ و در ﺧﺮﮔﺎه ﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﺳﺎﯾﮥ ﻟﯿﻠﯽ

ﭘﯿﺪا ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻨﻮن را ﻣﺠﻨﻮن در ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﻔﱳ .ﺑﺮ ﺧﺎک در ﭘﺴﺖ ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ او

ﻃﺎﻗﺖ دﯾﺪار او ﻧﺪارد.

اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎک ﺳﺮﮐﻮی اوﮐﺎری دارد.
ﮔﺮﻣﯽ ﻧﺪﻫﺪ ﻫﺠﺮ ﺑﻪ وﺻﻠﺖ ﺑﺎرم

ﺑﯿﺖ

ﺑﺎ ﺧﺎک ﺳﺮ ﮐﻮی ﺗﻮ ﮐﺎری دارم

زﯾﺮا ﮐﻪ از او ﻗﻮت ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮرد در ﻫﺴﺘﯽ ﻋﻠﻢ ،اﻣﺎ از ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺻﺎل ﻗﻮت ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮردﮐﻪ اوﺋﯽ او ﺑﻨﻤﺎﻧﺪ.

ﻣﱳ» :ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﯿﻨﺪ اﺿﻄﺮاﺑﯽ در وی ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ او ﻋﺎرﯾﺖ اﺳﺖ و روی در
ﻗﺒﻠﮥ ﻧﯿﺴﺘﯽ دارد .وﺟﻮد او در وﺟﺪ ﻣﻀﻄﺮب ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎر ﻧﺸﯿﻨﺪ .و ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﭘﺨﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد در اﻟﺘﻘﺎ از ﺧﻮد ﻏﺎﯾﺐ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ در ﻋﺸﻖ و ﻋﺸﻖ ﻧﻬﺎد او

را ﺑﮕﺸﺎد ،ﭼﻮن ﻃﻼﯾﮥ وﺻﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﻮد وﺟﻮد او رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﺪد ﺑﻘﺪر ﭘﺨﺘﮕﯽ او درﮐﺎر«.
ﺷﺮح:

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻤﺎل ﻣﺤﺒﻮب را ﺑﯿﻨﺪ ﻣﻀﻄﺮب و ﻣﺸﻮّش ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮدش ﻋﺎرﯾﻪای و ﻓﺎﻧﯽ و ﻫﺎﻟﮏ

ﯽ ﻗﯿّﻮم اﺳﺖ و در ﺟﻬﺖ ﺣﻖ و ﺑﻘﺎء و ﺛﺒﺎت و دوام ﺑﻮده
ﺑﻮده روی در ﺳﻮی ﻧﯿﺴﺘﯽ دارد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ،ﺣ ّ
ازﱃ و اﺑﺪی اﺳﺖ »ﻣﺎ ﻟﻠﱰّاب و رب اﻻرﺑﺎب« ﺧﺎک ﮐﺠﺎ و ﭘﺮوردﮔﺎر! ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺗﺐ رﺑﻮﺑﯿّﺖ ﮐﺠﺎ و ﻓﺎﻧﯽ ﮐﺠﺎ و

ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺠﺎ؟ ﻟﺬا از ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻮق و ذوق ﮐﻪ ﯾﺎر ﺑﻪ او ﭼﻬﺮه ﻧﻤﻮد و او ﻻﯾﻖ ﯾﺎر ﻧﯿﺴﺖ اﺿﻄﺮاب او را ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ او

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وﱃ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ در ﻣﻼﻗﺎت و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرش از

ﺧﻮدش ﻏﺎﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ در ﻋﺸﻖ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﻋﺸﻖ ﻧﻬﺎﻧﺨﺎﻧﮥ ﺟﺎن او را ﺷﮑﺎﻓﺖ و در آن ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ

ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻼﯾﮥ و ﻣﻘﺪم ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن وﺻﺎل وارد ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ وﺟﻮد اوﮐﻨﺎر ﻣﯽرود و ﻣﻘﺪار ﻓﻨﺎی وﺟﻮد

ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻋﺎﺷﻖ دارد .ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق را ﯾﺎدﮐﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺒﻠﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﻣﻨﯽ ﺗﺮا ﯾﺎدﮐﻨﺪ و دﻫﺎن را ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻫﺰار ﺑﺎر از آب ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺸﻮﯾﺪ از ﯾﺎدﮐﺮدﻧﺖ««۱» .
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در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ »اﺿﻄﺮاب« و »ﻣﻼﻗﺎت« آﻣﺪه اﺷﺎره ﺑﺎﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟْﺎِٕﻧﺴَﺎنُ إِﻧﱠﻚَ ﻛَﺎدِحٌ إِﻟَﻰ
رَﺑﱢﻚَ ﻛَﺪْﺣًﺎ ﻓَﻤُﻠَﺎﻗِﻴﻪِ« »اﻧﺸﻘﺎق – آﯾﻪ  «۶ﯾﻌﻨﯽ» :ای اﻧﺴﺎن ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺗﻮ ﺗﻼﺷﮕﺮ ﺿﻄﺮب وﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی

ﺧﺪاﯾﺖ ﻣﯽروی ،و اﯾﻦ ﺗﻼش و ﺑﯿﻘﺮای ﺗﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرت اداﻣﻪ دارد «...ﺑﻌﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد »ﻳَﺎ أَﻳﱠﺘُﻬَﺎ اﻟﻨﱠﻔْﺲُ
اﻟْﻤُﻄْﻤَﺌِﻨﱠﺔُ ارْﺟِﻌِﻲ إِﻟَﻰ رَﺑﱢﻚِ رَاﺿِﻴَﺔً ﻣﱠﺮْﺿِﻴﱠﺔً ﻓَﺎدْﺧُﻠِﻲ ﻓِﻲ ﻋِﺒَﺎدِي وَادْﺧُﻠِﻲ ﺟَﻨﱠﺘِﻲ« »اﻟﻔﺠﺮ-آﯾﻪ  ۲۸ﺗﺎ «۳۱

ﯾﻌﻨﯽ :اى ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ »ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه در وﺻﺎل و ﺧﻮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺠﻠﻮهٔ دﻟﺪار« ﺧﺸﻨﻮد و ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرت

ﺑﺎزﮔﺮد »ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻖ ﺟﺎﻧﺖ را ﻣﺤﻞ ،رﺿﺎﯾﺖ ورود ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده« و در ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻦ درآى و در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺷﻮ.

ﻋﺮاﻗﯽ در ﻟﻤﻌﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ در ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،در ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺧﻮد

را و دوﺳﺖ را در آﺋﯿﻨﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﻨﺪ» .ﻻﻫﺠﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ« »ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ دﯾﮕﺮ ﻫﺠﺮﺗﯽ
ﻧﯿﺴﺖ«...

ﻣﻦ از ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﻧﺮوم

ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺮ ﻧﻮر ﺑﺪر ﻣﯽﻧﺮوم

از اﯾﻨﺠﺎ ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮕﺮدد ...اﯾﻨﺠﺎ راه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻗﻠﻖ ﺑﯿﺎراﻣﺪ ،ﺗﺮﻗﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،اﺿﺎﻓﺎت

ﺳﺎﻗﻂ آﯾﺪ »«...«۲

ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﻓﯽ اﻟﻐﯿﺒﺘﻪ و اﻟﺸﻬﻮد
ﻋﺎرﯾﺘﺴﺖ

وﺻﻒ ﻣﻌﺸﻮق در ﻓﻨﺎﺋﯿﺘﺴﺖ

را

وﺟﻮد

ﻣﺮد را ﺟﺎی در ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ

ﻧﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﮐﻨﻪ و ﻏﺎﯾﺖ ﻋﺸﻖ

ﻋﺎرﯾﺖ

زﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻗﺒﻠﻪ ﺷﺎن ﻓﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﯿﺶ ﺟﺎﻧﺎن ﭼﻮ در ﺷﻬﻮد آﯾﺪ

اﺿﻄﺮاﺑﯿﺶ

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻮ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺎرش

ﻣﱳ:

را ﮐﺠﺎ

ﻏﯿﺒﺖ

آرد

در

ﺑﻘﺎ

ﺑﺎﺷﺪ

وﺟﻮد

آﯾﺪ

ﺷﻬﻮد

دﻟﺪارش

ﺣﮑﺎﯾﺖ

آوردهاﻧﺪﮐﻪ اﻫﻞ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﺠﻨﻮن ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮم ﻟﯿﻠﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮد از ﻋﺸﻖ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻪ
زﯾﺎن دارد اﮔﺮ ﯾﮑﺒﺎر دﺳﺘﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ او ﻟﯿﻠﯽ را ﺑﯿﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ را از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﺑﺨﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و

ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺠﻨﻮن ﺧﻮد ﺗﺎب دﯾﺪار او ﻧﺪارد .ﻣﺠﻨﻮن را ﺑﯿﺎوردﻧﺪ و در ﺧﺮﮔﺎه ﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﺳﺎﯾﮥ ﻟﯿﻠﯽ
ﭘﯿﺪا ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻨﻮن را ﻣﺠﻨﻮن در ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﻔﱳ .ﺑﺮ ﺧﺎک در ﭘﺴﺖ ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ او
ﻃﺎﻗﺖ دﯾﺪار او ﻧﺪارد«.

اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺧﻮد ﺷﯿﺦ در ﺑﺤﺮ اﻟﻤﺤﺒّﻪ » «۳آورده و ﻋﻄﺎر ﺑﺎ ﺗﻐﯿﲑاﺗﯽ در ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﲑ ذﮐﺮﮐﺮده » «۴ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﺑﻨﻈﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

»اﻟﺤﮑﺎﯾﻪ ﻓﯽ ﺗﻠﻮﯾﺢ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﯽ«

ﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻋﻘﻞ ﺑﺲ دورﺳﺖ

در ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﺸﻬﻮرﺳﺖ

ﮐﺎﻫﻞ ﻣﺠﻨﻮن ز ﻓﺮط ﻋﺸﻖ و ﻟﻪ

ﺑﺴﻮی

ﻗﻮم

ﻟﯿﻠﯽ

ﮐﻪ ﺑﺪو راه ﯾﺎﻓﺖ ﻃﻮﺑﲐ ﻟﻪ

ﺑﻄﺮﯾـﻖ

آﺷﻔﺘﻪ

ﮐﺎﺧﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد در ﻓﺮاق ﺑﺴﻮﺧﺖ

ﺷﻔـﺎﻋﺘﯽ

ﮔـﻔﺘﻪ

ﺑﺲ ﮐﻪ ﻧﲑان ز اﺷﺘﯿﺎق اﻓﺮوﺧﺖ

ﺧﺴﺘﮥ

ﭼﻪ زﯾﺎن دارد ار ﺑﺪﺳﺘﻮری
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ﻣﺒﺘﻼی

ﻣﻬﺠﻮری

را

ﯾﮏ ﻧﻈﺮ از ﭘﯽ ﺗﺴﻠﯽ را

ﺑﺎز

ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﺿﻨّﺖ ﻧﯿﺴﺖ

اﯾﻨﻘﺪر ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ

در زﻣﺎﻧﺶ ﺳﺒﮏ روان ﮐﺮدﻧﺪ

ﺳﻮی ﺧﺮ ﮔﺎه ﻟﯿﻠﯽ آوردﻧﺪ

او

ﺟﻤﺎل

ﺑﯿﻨﺪ

ﻗﺒﻮل

ﻧﯿﺎرد

ﻟﯿﻠﯽ
ﺗﺎب

ﻫﻤﭽﻮ ﭼﺸﻢ از ﻓﺮوغ ﭼﺸﻤﮥ ﺧﻮر

ﻧﻈﺮ

دﯾﺪ از دور ﻋﻄﻒ و داﻣﺎﻧﺶ
ﺳﻮی

ﺑﯿﺨﻮدش

ﻣﻨﺰل

ﺑﯿﻬﺸﯽ ﺳﺮ زد از ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺶ
ﺑﺎﻧﺪاﻣﺖ ﮐﻪ

آوردﻧﺪ

ﺣﺎﺻﻞ

آوردﻧﺪ

ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﺪ ﺑﻬﻮش ﺑﺎز آﻣﺪ

دﯾﮓ ﺳﮑﺮش ز ﺟﻮش ﺑﺎز آﻣﺪ

ﻋﺎرﯾﺘﺴﺖ

ﻫﺴﺘﯽ اوﺳﺖ اﺻﻞ ﺑﺎﻗﯿﺘﺴﺖ

ﻧﻮﺑﺖ

ﻫﺴﺘﯽ

ﻏﯿﺒﺘﺶ
ﻣﺎ

ﭼﻮ

ﻟﺒﺎس

آﻣﺪ

ﻫﯿﭻ از آن ﺣﺎﻟﺘﺶ ﻧﺒﻮد ﺧﱪ

ﺳﺮ

ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺰ آﻧﺶ ﻋﺎر ﺑﻮد »«۵

ﻧﻘﺶ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺑﻮد
ﻣﱳ:
»اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎک ﺳﺮﮐﻮی اوﮐﺎری دارد.

ﺑﯿﺖ
ﺑﺎ ﺧﺎک ﺳﺮ ﮐﻮی ﺗﻮ ﮐﺎری دارم

ﮔﺮﻣﯽ ﻧﺪﻫﺪ ﻫﺠﺮ ﺑﻪ وﺻﻠﺖ ﺑﺎرم

زﯾﺮا ﮐﻪ از او ﻗﻮت ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮرد در ﻫﺴﺘﯽ ﻋﻠﻢ ،اﻣﺎ از ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺻﺎل ﻗﻮت ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ اوﺋﯽ او
ﺑﻨﻤﺎﻧﺪ«.
ﺷﺮح:

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ذات ﻣﻌﺸﻮق دﺳﱰﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت او ﻣﯽﭘﺮدازد اﮔﺮ ﻫﺠﺮ او را ﺑﻪ
وﺻﺎل ﯾﺎر ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎک ﺳﺮﮐﻮی ﯾﺎر و ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﺮﮐﻮﯾﺶ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزد و اﻧﺲ ﻣﯽﮔﲑد .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺼﻔﺎت و
ﺗﻌﯿﺎت آﻧﻬﺎ روی آورد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﻧﺨﺎﻧﮥ ﺣﺴﻦ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﺟﺰﺋﯽ و ﭘﺪﯾﺪاری و ﻧﻤﻮدی از ﺣﺴﻦ

و ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﻣﺎﺋﺪهٔ ﺟﺎن ﮔﲑد و ﻏﺬای ﻋﺸﻖ ﺑﺨﻮرد و ﺑﺎ داﻧﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﺳﺮ ﻣﺴﺖ ﺑﺎدهٔ
ﻋﺸﻖ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺻﺎل ﻏﺬاﺋﯽ ﺧﻮرد و ﺑﻬﺮهای ﮔﲑد.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻫﯽ ﭼﻮن در آب اﺳﺖ آب را ﺣﺲّ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﱃ اﮔﺮ ﺑﲑون اﻓﻨﺪ ﺣﺲّ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻏﺮق وﺻﺎل ﻗﻮﺗﯽ

ﻧﻤﯽﺧﻮرد وﱃ آﻧﮑﻪ آﮔﺎه اﺳﺖ »ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻗﻮت« از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺸﻮق ﻗﻮت ﻣﯽﺧﻮرد.

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۲۵
۱ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۵۹

۲ـ ﻟﻤﻌﺎت ص  ۲۳و .۲۴
۳ـ ﺑﺤﺮ اﻟﻤﺤﺒّﻪ ص .۱۲۳

۴ـ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﲑ ص .۲۲۴

۵ـ ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار ص .۲۱

١٧٣

ﻓﺼﻞ ۲۶
» «۱ﮔﺮﯾﺰ ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﺻﺎل ﻧﻪ اﻧﺪک ﮐﺎری اﺳﺖ.ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ راﺗﻦ در ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ

داد ﺗﺎ او ﻧﺒﻮد ،ﻣﻌﺸﻮق را ﻫﻢ ﺗﻦ در ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ داد ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ او ﺑﻮد .ﺗﺎ در درون او او را ﺗﻤﺎم ﻧﺨﻮرد و از
ﺧﻮدش ﻧﺸﻤﺎرد و ﺗﺎ ﺑﮑﻠّﯽ ﻗﺒﻮﻟﺶ ﻧﮑﻨﺪ از اوﮔﺮﯾﺰان ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ او اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪاﻧﺪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻢ

دل و ﺟﺎن او داﻧﺪﮐﻪ ﻧﻬﻨﮓ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎد ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ از او ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﺪم ﯾﺎ ﺑﺪو ﭼﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.
» «۲آﻧﮕﺎه آن اﺗّﺤﺎد اﻧﻮاع ﺑﻮد :ﮔﺎه ﺷﻤﺸﲑ آﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎم وﮔﺎه ﺑﻌﮑﺲ .ﮔﺎه ﺣﺴﺎب را در او راه ﻧﺒﻮد.

ﻣﱳ:

»» «۱ﮔﺮﯾﺰ ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﺻﺎل ﻧﻪ اﻧﺪک ﮐﺎری اﺳﺖ.ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ راﺗﻦ در ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ

داد ﺗﺎ او ﻧﺒﻮد ،ﻣﻌﺸﻮق را ﻫﻢ ﺗﻦ در ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ داد ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ او ﺑﻮد .ﺗﺎ در درون او او را ﺗﻤﺎم ﻧﺨﻮرد و از
ﺧﻮدش ﻧﺸﻤﺎرد و ﺗﺎ ﺑﮑﻠّﯽ ﻗﺒﻮﻟﺶ ﻧﮑﻨﺪ از اوﮔﺮﯾﺰان ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ او اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪاﻧﺪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻢ

دل و ﺟﺎن او داﻧﺪﮐﻪ ﻧﻬﻨﮓ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎد ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ از او ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﺪم ﯾﺎ ﺑﺪو ﭼﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ«.

ﺷﺮح:ﺷﺎرح ﻧﺴﺨﮥ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ در ﺷﺮح آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﻌﺰول ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ذات ﻣﻌﺸﻮق ﻗﺎﺋﻢ

ﺷﻮد ،ﻣﻌﺸﻮق را ﻫﻢ از ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻣﻌﺰول ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺸﻮق از ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎز رﻫﺪ ،و از ذات ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ،

ﺧﻮد ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺮّد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺴﻦ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﻗﺮارﮔﲑد ،وﮔﺮﯾﺰش ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺎﺷﻖ از راه آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﺴﻦ

ﻣﻌﺸﻮق را ﻧﻬﻨﮓ آﺳﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﺪ ،ﺟﻮاز ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺗﻌﻠّﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻤﻌﺸﻮق ﻧﺮﺳﺪ و روی ازﮐﺸﺶ ﻋﺎﺷﻖ

ﺑﺎز رﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﮑﻠّﯽ ذات ﻣﻌﺸﻮق در ﻧﻬﺎد ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺑﺮ راه ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺎﺷﻘﯽ راﺿﯽ ﻧﮕﺮدد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺎل
در ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻢ ﻧﺪاﻧﺪ ،ﺟﺎن و دل از ﻣﻌﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﺧﱪﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺻﻞ و ﺷﺮح ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﻌﺸﻮق از آﻧﺠﻬﺖ از ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد ﮐﻪ وﺻﺎل ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ
ﻣﻌﺸﻮق ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻘﺎء ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻓﻨﺎ ﺷﺪه در ذات ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺤﻮ ﮔﺮدد،
ﻣﻌﺸﻮق ه ﺑﺎﯾﺪ راﺿﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ او ﻫﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﺪو ﺑﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ و در ذات ﺧﻮد ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻋﺸﻖ ،ﻣﺠﺮّد

ﺷﻮد وﮐﻮس اﺳﺘﻐﻨﺎء زﻧﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ در ﺧﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻌﺸﻮق را ﻓﺮو ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮق در ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ
ﺷﻮد ،و ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﻬﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او راﺑﺎ دم ﻧﯿﺎز و ﻃﻤﻊ وﺻﺎل

ﺑﺪرون ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﭘﺲ ﮔﺮﯾﺰ ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮای آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ در ﻣﻌﺸﻮق ﻓﻨﺎ ﺷﺪ ﻣﻌﺸﻮق در
ﻞ ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻋﲔ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ در ﻋﺰّ ﺗﻤﮑﲔ و اﺳﺘﻐﻨﺎء ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ
ﻋﺎﺷﻖ ﺣ ّ

ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻦ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﻟﺬا ﻣﻌﺸﻮق

ﺑﺎﯾﺪ درون ﻋﺎﺷﻖ راﺗﻤﺎم وﮐﻤﺎل ﺑﺨﻮرد و ﺑﺨﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ و از ﺧﻮد داﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ از اوﮔﺮﯾﺰان
اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ ﺷﺪن رخ دﻫﺪ .ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ وﱃ دل و ﺟﺎن او ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
واﻗﻒ اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﻨﮕﯽ در درﯾﺎی درون ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﻪ درﯾﺎ ﻓﺮو ﻣﯽﮐﺸﺪ ،او ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﭘﺲ از

ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن درﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺧﺸﮑﯽ و دﺷﺖ و ﻫﺎﻣﻮن و ﮐﻮﻫﻬﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻬﻨﮓ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮو
ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد وﱃ آﻧﭽﻪ ﻋﺎﺷﻖ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ آب

اﺳﺖ از آب درﯾﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﲔ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ آب ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﯿﻮﻧﯽ او را ﺗﺨﺪﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺧﺎک

اﺳﺖ از آﻧﻬﻤﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺸﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن دل ﺧﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن درﯾﺎ و ﺧﺸﮑﯽﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ

١٧٤

ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻧﻬﻨﮓ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ اﻟﻮﻫﯿﺖ و آﻧﺠﺎ ﻋﺸﻖ ،ﺑﻪ ذات ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺸﻖ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد و
در ﺧﻔﺎی ﺧﻔﯽ آراﻣﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﻧﻬﻨﮓ ،ﻋﺸﻖِ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﯿﻨﺎت ﻋﺎﺷﻖ را ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﺤﻮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را در ﻋﺎﺷﻖ درﯾﺎﺑﺪ.

ﻟﻮاﯾﺢ ص  ۶۴آﻣﺪه» :ﻓﺮار ﻋﺎﺷﻖ از ﻣﻌﺸﻮق در ﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﺻﺎل ﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﺮون از ﺣ ّﺪ او ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

اﻟﻢ ﻣﻔﺮط ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻼک اﺳﺖ ﻟﺬت ﻣﻔﺮط ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻼک اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﲔ ﻫﻼک ﮐﻪ اﮔﺮ در دار ﺟﻼل در
اوان وﺻﺎل ﻫﯿﭻ از ﻗﻮّت ﺑﺸﺮﯾّﺖ در واﺻﻼن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪم ﺻﺮف اﻓﺘﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺳﻢ وﺟﻮد ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻤﺘﻨﻊ اﻓﺘﺪ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ را ﺗﻦ در ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ داد ﺗﺎ در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر ﻣﻌﺸﻮق از ﺳﻔﺮﮐﻨﺪ ﻣﻌﺸﻮق را ﻫﻢ راﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮی ﺑﺪان
ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ او ﻫﺴﺖ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﺮاب ﻣﺸﺎﻫﺪهٔ او ﻣﺴﺖ ﺷﻮد .و ﻫﺮﮔﺎه او را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ در ﺧﻮدش ﺑﯿﺎﺑﺪ«.

ﻣﱳ :آﻧﮕﺎه آن اﺗّﺤﺎد اﻧﻮاع ﺑﻮد :ﮔﺎه ﺷﻤﺸﲑ آﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎم وﮔﺎه ﺑﻌﮑﺲ .ﮔﺎه ﺣﺴﺎب را در او راه ﻧﺒﻮد«.
ﺷﺎرح »ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﻋﺸﻖ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻌﺸﻮق ﺗﻌﻠّﻖ ﮔﺮﻓﱳ از وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﻫﯿﭻ

ﻣﺪدی ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ وﺟﻮد ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺗﻌﻠّﻖ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻌﺸﻮق ﮔﺮوﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ را از وﺟﻮد و ﻋﺪم ﻋﺎﺷﻖ

و ﻣﻌﺸﻮق ﻓﺮاﻏﺖ ﮐﻠّﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻣﻘﺮّ اﺗّﺤﺎد اﺳﺖ »ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ«

ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق در ﻋﺸﻖ ﻣﺤﻮ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و اﺗّﺤﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان

ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮔﺬﻟﺮد ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﮐﺪام ﺷﻤﺸﲑ اﺳﺖ وﮐﺪام ﻏﻼف؟ ﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻤﺸﲑ اﺳﺖ در ﻏﻼف ﻣﻌﺸﻮق زﯾﺮا وﺟﻮد
ﻋﺸﻖ او در درون ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ وﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﮑﺲ اﺳﺖ ﻣﻌﺸﻮق ﺷﻤﺸﲑ اﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﻏﻼف زﯾﺮا در

ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ،ﻣﻌﺸﻮق ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ اﺗّﺤﺎد ﺑﺼﻮرت ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﲔ آﻧﻬﺎ اﺻﻼً ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ آﻧﺮا دو ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺮد واﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻠﻢ را ﺑﺪان راﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗّﺤﺎد ﻧﻪ اﺗّﺤﺎد ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﺑﮑﻪ ﻣﺤﻮ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق در ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻖ وﺣﺪت در وﺣﺪت اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻋﺎﺷﻖ ﯾﺎ ﻣﻌﺸﻮق را ﻣﻨﺘﺰع ﻧﻤﻮد و اﮔﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺮی اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺮاﻗﯽ در ﻟﻤﻌﺎت ص  ۲۳در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻣﯿﺎن ﺻﻮرت »ﻣﻌﺸﻮق« و آﯾﻨﻪ »ﻋﺎﺷﻖ« ﺑﻬﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻧﻪ ﺣﻠﻮل.

ﮐﻪ ﺗﺠﻠّﯽ ﻧﺪاﻧﺪ او ز ﺣﻠﻮل

ﮔﻮﯾﺪ آﻧﮑﺲ در در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻓﻀﻮل

ﺣﻠﻮل و اﺗﺤﺎد در دو ذات ﺻﻮرت ﺑﻨﺪد و در ﭼﺸﻢ ﺷﻬﻮد در ﻫﻤﮥ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺰ ﯾﮏ ذات ﻣﺸﻬﻮد
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد.

آﻓﺘﺎﺑﯽ

در

ﻫﺰاران

آﺑﮕﯿﻨﻪ

ﺗﺎ

ﻓﺘﻪ

ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﻧﻮراﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ رﻧﮕﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻮﻟﻮی ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﭼﻮن ﺑﺼﻮرت آﻣﺪ آن ﻧﻮر ﺳﺮه

ﭘﺲ ﺑﺮﻧﮓ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺗﺎﺑﯽ ﻋﯿﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ
اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ و آن اﻧﺪاﺧﺘﻪ«
ﺷﺪ ﻋﺪد ﭼﻮن ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮه

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه درﺑﺎرهٔ »ﻧﻬﻨﮓ ﻋﺸﻖ« و »ﺷﻤﺸﲑ و ﻧﯿﺎم« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺑﺮادر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺎﺷﻖ داﻧﺪﮐﻪ ﻧﻬﻨﮓ ﻋﺸﻖ از
وﺟﻮد او ﭼﻪ در ﻣﯽﮐﺸﺪ و از اوﺋﯽ او ﭼﻪ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠّﻪ ﺟﻨﯿﺪ در اوان ﻏﯿﺒﺖ از ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯽ »ﻣﻦ

اﺑﺘﻼﺋﯽ ﺑﻚ« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮا ﺑﺘﻮﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮد؟ ﭼﻮن از ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺤﻀﻮر آﻣﺪی و از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر ﻧﻮر آﻣﺪی ﮔﻔﺘﯽ:

»زدﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﻼﺋﯽ« ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﻼﯾﻢ را زﯾﺎده ﮔﺮدان .ﮔﺎه اﯾﻦ ﺧﻨﺠﺮ آﯾﺪ او ﻧﯿﺎم وﮔﺎه او ﻣﺮغ و اﯾﻦ دام »ﻟﻮاﯾﺢ ص
«۶۴

١٧٥

ﻓﺼﻞ ۲۷
» «۱از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮاق ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮگ ﯾﮑﯽ ﻧﺪارد .و اﮔﺮ
ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد ﻫﻨﻮز وﻻﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺮﭙده اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم رام ﻋﺸﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

» «۲و ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻓﺮاق ﺣﮑﻢ وﻗﺖ ﺑﻮد و ﻧﮑﺎﯾﺖ روزﮔﺎر ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﲑون

از اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ ،اﻻّ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﲑون از آن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺒﻮد.

ﻣﱳ «۱» :از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮاق ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮگ ﯾﮑﯽ ﻧﺪارد .و اﮔﺮ
ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد ﻫﻨﻮز وﻻﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺮﭙده اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم رام ﻋﺸﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺮح:

در ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه :ﻣﻌﺸﻮق را در ﻓﺮاق ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺘﻐﻨﺎی وﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺎر ذات ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻧﺒﺎﯾﺪﮐﺸﯿﺪن،
و ﺑﺎ اﺗﺤﺎد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺗﻦ در ﻧﺒﺎﯾﺪ دادن ،و اﮔﺮ از ﻃﺮف ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد ﻫﻨﻮز ذات وی رام ﻋﺸﻖ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ از آﻧﮑﻪ
اﺧﺘﯿﺎرش ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ.

ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ »ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ﻋﺸﻖ« ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ دوری و ﺟﺪاﺋﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﯾﺎ
ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮگ »ﺗﻮﺟّﻪ اﻟﺘﻔﺎت« ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺪارد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻮﺟّﻪ و اﻟﺘﻔﺎﺗﯽ ﻧﺪارد و

ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎر ذات ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﺎ او ﯾﮑﯽ ﺷﻮد .و ﯾﺎ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﺷﻖ و آن ﺑﺪﻟﯿﻞ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم
ﺳﺮزﻣﲔ ﻋﺸﻖ را ﻃﯽ ﻧﮑﺮده ﯾﺎ در ﭘﺬﯾﺮش وﻻﯾﺖ و اﺟﺮای آن ﺑﮑﻤﺎل ﻧﺮﺳﯿﺪه وﮐﺎﻣﻼً رام ﻋﺸﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز

از ﺧﻮد دارای اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ دوری و ﻓﺮﻗﺖ و ﻋﺪم اﺗّﺤﺎد و ﯾﮑﯽ ﺷﺪن ﮔﺮدﯾﺪه .ﺑﻘﻮل ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه:

اﮔﺮﮐﺎر ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد اﺗّﺤﺎد ﺑﻮد وﺟﻤﻊ زﯾﺮا او را اﺣﱰاق در ﭘﺮﺗﻮ اﻧﻮار ﺟﻤﺎل ﺧﻮﺷﱰ از ﺑﻘﺎء ﺑﻮد در ﺗﻔﺮﻗﻪ و

دوﺋﯽ .و اﮔﺮ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد و ﻫﺠﺮ زﯾﺮا ﮐﻪ او را از ﮐﻤﺎل ﺟﻼل ﭘﺮوای ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ﮐﺲ» .ﻻ ﺣﱰﻗﺖ
ﺳﺒﺤﺎت وﺟﻪ«ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺟﻤﺎل او .ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ.
ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﺸﻖ ﯾﮑﺴﺎن ﮐﻨﺪ ﻣﻨﯽ و ﺗﻮﺋﯽ

ﻧﺒﻮد

آﺗﺶ او ﭼﻮ ﺷﻌﻠﻪ در ﮔﲑد

ﺑﺨﺮد

ﻋﺎﺷﻘﯽ

و

ﺑﺎ

ﯾﮕﺎﻧﮕﯿﺶ

دوﺋﯽ

ﻏﲑ ﺧﻮد را ز ﭘﯿﺶ ﺑﺮﮔﲑد
از ره ﻻﺗــﺬرو و ﻻﯾـﺒﻘــﯽ

ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ

وﺻﻞ او ﺑﺮگ اﺗّﺤﺎدش ﻧﯿﺴﺖ

زﯾﻦ ﯾﺎر اﮔﺮ ﻣﺮادش ﻧﯿﺴﺖ

١٧٦

ﻣﱳ:
» «۲و ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻓﺮاق ﺣﮑﻢ وﻗﺖ ﺑﻮد و ﻧﮑﺎﯾﺖ روزﮔﺎر ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﲑون
از اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ ،اﻻّ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﲑون از آن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺒﻮد«.

ﺷﺎرح »ﺷﺮح ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺸﻖ را ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻐﺮاﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺼﺪﯾﻊ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻧﺪارد .ﮐﻪ
ﺳﻠﻄﺎن ذات ﺧﻮد اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻓﺮاق اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺘﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻗﺖ ﺑﻮد.

ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﺮ دو در ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎﯾﻨﺪ »راﺿﯿﺔً ﻣﺮﺿﯿّﺔً ،رﺿﯽ اﻟﻠّﻪ ﻋﻨﻪ و رﺿﻮا ﻋﻨﻪ« اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ

وﻗﺖ .ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ دو دارد دوری را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻧﮑﺎﯾﺖ ﻗﻬﺮ روزﮔﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﲑون از اﺧﺘﯿﺎر
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﲑون از آن ﻫﯿﭻ ﻧﺒﻮد و آن ﻣﺸﯿّﺖ اﺳﺖ.

١٧٧

ﻓﺼﻞ ۲۸

» «۱ﻓﺮاق ﺑﺎﻻی وﺻﺎل اﺳﺖ ﺑﺪرﺟﻪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ وﺻﺎل ﻧﺒﻮد ﻓﺮاق ﻧﺒﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮُﯾﻨﺶ ﭘﺲ از ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ .و

وﺻﺎل ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮاق ﺧﻮد اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮاق ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ وﺻﺎل ﺧﻮد اﺳﺖ ،اﻻّ در ﻋﺸﻖ ﻣﻌﻠﻮل ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻤﺎم ﭘﺨﺘﻪ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
» «۲و آن ﺧﻄﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ رود از ﻗﻬﺮ ﻋﺸﻖ از ﻫﻼک ﮐﺮدن ﺧﻮد :ﻃﻠﺐ ﻓﺮاق ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ وﺻﺎل
ﺑﺪو ﮔﺮو اﺳﺖ .و ﺑﻮد ﻧﯿﺰﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮد از ﻗﻬﺮﮐﺎر ﯾﺎ از ﻏﻠﺒﺎت ﻏﲑت.

ﻣﱳ:
» «۱ﻓﺮاق ﺑﺎﻻی وﺻﺎل اﺳﺖ ﺑﺪرﺟﻪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ وﺻﺎل ﻧﺒﻮد ﻓﺮاق ﻧﺒﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮُﯾﻨﺶ ﭘﺲ از ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ .و
وﺻﺎل ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮاق ﺧﻮد اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮاق ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ وﺻﺎل ﺧﻮد اﺳﺖ ،اﻻّ در ﻋﺸﻖ ﻣﻌﻠﻮل ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻤﺎم ﭘﺨﺘﻪ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮح:
در ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه» :آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻻی وﺻﺎل ﻧﻬﺎد ،از راه آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاق ﻧﺘﯿﺠﻪ وﺻﺎﻟﺴﺖ ﮐﻪ در اﺻﻞ وﺻﺎل ﺑﺮ

ﻓﺮاق ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ،ﻗﻄﻊ ﻓﺮاق ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ :و آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺖ» :وﺻﺎل ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮاق ﺧﻮد اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮاق ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ وﺻﺎل ﺧﻮد اﺳﺖ« ﯾﻌﻨﯽ :ﭼﻮن وﺻﺎل را روی در ﻓﺮاق اﺳﺖ و ﻓﺮاق را روی در وﺻﺎل ﺧﻮد
را از ﺧﻮد ﻗﻄﻊ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد ﻧﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاق ﺧﻮد رﺳﺪ و ﺑﻮﺻﺎل ﻋﺸﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪد.

ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ از ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ »ﻓﺮاق ﺑﺎﻻی وﺻﺎل اﺳﺖ ﺑﺪرﺟﻪ« ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا وﺻﺎل ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺎﺷﻖ
اﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﲑد و ﻋﺎﺷﻖ ﻟﺬّت وﺻﻞ ﻣﯽﭼﺸﺪ ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺗﺒﻪای ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ وﺟﻮدش ﻓﺮاق

اﺳﺖ در وﻗﺖ ﻻزم ﮐﻪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ﻓﺮاق را ﭘﯿﺶ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ اﺧﺘﯿﺎر او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ دوری و
ﺟﺪاﺋﯽ ﻋﺎﺷﻖ از ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﺮﯾﺪن ﭘﺲ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،وﱃ ﺧﻮد وﺻﺎل روی در ﻓﺮاق دارد

ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم وﺻﺎل ﻓﺮاق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﭘﺲ وﺻﺎل در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮاق ﺧﻮدش را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و

ﻏﺎﯾﺖ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻓﺮاق ﻫﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﻪ وﺻﺎل ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﺲ ﻓﺮاق ﻫﻢ در ذات ﺧﻮد وﺻﺎل

را دارد »ﺟﻤﻊ اﯾﻦ دو ﺿﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک اﺳﺖ« ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺺ از ﺧﻮد ﻓﺮاق ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ

ﻋﺸﻖ وﺻﺎل ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻨﻬﺎ درﺑﺎره ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﻋﺸﻖ ﺻﺎدق اﺳﺖ وﱃ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﭼﻨﲔ
وﺿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻋﺸﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﻌﺸﻮق و وﻗﺖ و ...اﺳﺖ.

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻓﺮاق ﺑﺮﺗﺮ از وﺻﺎل اﺳﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮاق ﺑﻌﺪ از وﺻﺎل ﺗﺼﻮر

ﺗﻮان ﮐﺮد و ﭘﯿﻮﺳﱳ ﺑﺎ او ،ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺪن اﺳﺖ از ﺧﻮد ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﻮﺳﱳ اﺳﺖ ﺑﺎ او ،ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ وﺻﺎل ﻓﺮاق اﺳﺖ از

ﺧﻮد و ﻓﺮاق از ﺧﻮد وﺻﺎﻟﺴﺖ ﺑﺎ او« »ﻟﻮاﯾﺢ ص  ۶۵و .«۶۶
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ﻣﱳ:
» «۲و آن ﺧﻄﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ رود از ﻗﻬﺮ ﻋﺸﻖ از ﻫﻼک ﮐﺮدن ﺧﻮد :ﻃﻠﺐ ﻓﺮاق ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺻﺎل
ﺑﺪو ﮔﺮو اﺳﺖ .و ﺑﻮد ﻧﯿﺰﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮد از ﻗﻬﺮﮐﺎر ﯾﺎ از ﻏﻠﺒﺎت ﻏﲑت«.

و اﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻌﻠّﺖ ﻗﻬﺮ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ اﻏﯿﺎر ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﺪ از ﺧﻮدش ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﮐﻪ اﮔﺮ از ﺧﻮد دوری ﮐﺮده و آﻧﺮا ﻓﻨﺎ
ﺳﺎزد وﺻﺎل ﺑﺪو دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ از ﺧﻮد دوری ﮐﻨﺪ و ﺑﻤﻘﺎم ﻣﺤﻮ و ﻓﻨﺎ ﺑﺮﺳﺪ وﱃ ﺑﻬﯿﭻ وﺻﺎﱃ ﻫﻢ

دﺳﱰﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺪﻟﯿﻞ دﺷﻮاری و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﻏﲑت ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﲑ ﻏﲑت
ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻏﲑی را در ﺳﺎﺣﺖ ﺟﻤﯿﻞ و ﻋﺸﻖ ﺧﻮﯾﺶ راه ﻧﺪﻫﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪاً در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﺎد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ »ﮔﺎه

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ را ﭘﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ آﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﻬﺮی ﺑﺪو رﺳﺪ« و ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ در ﺧﻮد اﺳﺘﻌﺪاد وﺻﺎل ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ در ﭘﯽ
ﻫﻼک ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ اﺑﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻻ ﺧﲑ ﻓﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﻼ ﻣﻮت« ﺧﲑی در ﻋﺸﻖ

ﺑﺪون ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ .و دﯾﮕﺮی ﺧﻮد را از ﺑﺎﻻﺋﯽ در اﻓﮑﻨﺪ و ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ اﻓﮑﻨﺪ »ﻟﻮاﯾﺢ ص .«۶۶
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ﻓﺼﻞ ۲۹
» «۱ﺗﺎ ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد در ﻓﺮاق ﻗ ّﻮت از ﺧﯿﺎل ﺑﻮد .و آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﺪه ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﺻﻮرﺗﯽ را ﮐﻪ در درون

ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﮐﺎر ﺑﮑﻤﺎل رﺳﺪ و آن ﺻﻮرت در درون ﭘﺮده دل ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻢ از او ﻗ ّﻮت ﻧﺘﻮاﻧﺪ

ﻞ ﺧﯿﺎل اﺳﺖ ،ﺗﺎ او ﺗﻤﺎم ﺟﺎی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از او ﭼﯿﺰی ﻓﺎرغ
ﺧﻮرد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣُﺪرِک ﺧﯿﺎل ﻫﻤﺎن ﻣﺤ ّ

اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﺧﱪی ﺑﺎز دﻫﺪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﺧﱪی ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن وﻻﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ از او ﭼﯿﺰی ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ از او ﺧﱪ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﺎ ﻗ ّﻮت ﺧﻮرد.

» «۲و ﻧﯿﺰ ﭼﻮن در درون رﻓﺖ ،ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻢ ﻧﻘﺪ درون ﭘﺮده ﺳﺮّ را ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ ﯾﺎﻓﺖ ﻫﺴﺖ اﻣّﺎ از

ﯾﺎﻓﺖ ﺧﱪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﲔ ﮐﺎر اﺳﺖ .و ﻣﮕﺮ »اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ درك اﻻدراك ادراك« اﺷﺎرت ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد

از اﯾﻦ ﺟﻨﺲ.
ﻣﱳ:

» «۱ﺗﺎ ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد در ﻓﺮاق ﻗﻮّت از ﺧﯿﺎل ﺑﻮد .و آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﺪه ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﺻﻮرﺗﯽ را ﮐﻪ در درون
ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﮐﺎر ﺑﮑﻤﺎل رﺳﺪ و آن ﺻﻮرت در درون ﭘﺮده دل ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻢ از او ﻗﻮّت ﻧﺘﻮاﻧﺪ

ﻞ ﺧﯿﺎل اﺳﺖ ،ﺗﺎ او ﺗﻤﺎم ﺟﺎی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از او ﭼﯿﺰی ﻓﺎرغ
ﺧﻮرد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣُﺪرِک ﺧﯿﺎل ﻫﻤﺎن ﻣﺤ ّ
اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﺧﱪی ﺑﺎز دﻫﺪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﺧﱪی ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن وﻻﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ از او ﭼﯿﺰی ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ از او ﺧﱪ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﺎ ﻗﻮّت ﺧﻮرد«.

ﺷﺮح :در ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ :در ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﺪه ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺎ ﻗﺪم ﺑﺪاﯾﺖ ﺑﻮد وی را از ﺧﯿﺎل ﺧﺮﺳﻨﺪی ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﻗﻮّت ﺧﻮردن از ﺧﯿﺎل ﻗﺎﻧﻊ ﮔﺮدد،اﻣﺎ ﭼﻮن در ﺳﲑ ﻋﺸﻖ ﺑﮑﻤﺎل رﺳﺪ ،ﺻﻮرت ﺧﯿﺎل را در ﺧﻮد ﻣﻀﺤﻞ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ از راه ﻋﻠﻢ ﺑﺼﻮرت ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ در ﻗﻌﺮ ﺑﺎﻃﻦ وی ﺷﻮد و ﯾﺎﻓﺖ وی در

ﺻﻮرت ﺧﯿﺎل و ﻋﻠﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰد .ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ و ﺷﺎرح اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ در آﻏﺎز ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺧﺎم

اﺳﺖ ﻣﺎدام ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻓﺮاق اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل او ﺧﻮش اﺳﺖ و ﺑﺎ دﯾﺪه ﻋﻠﻢ ﺟﻤﺎل ﻣﺤﺒﻮب را ﮐﻪ در درون ﺟﺎﻧﺶ

ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آن ﻗﻮّت ﻣﯽﺧﻮرد وﱃ ﭼﻮن در ﺳﲑ ﻋﺸﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه ،ﺻﻮرت ﺧﯿﺎل از ﺑﲔ رﻓﺘﻪ و
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ در ژرﻓﺎی دل او ﺟﺎی ﻣﯽﮔﲑد ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﻋﻠﻢ از ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد »ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ«
زﯾﺮا ﻫﻤﺎن دﱃ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل را درک ﻣﯽﮐﺮد اﮐﻨﻮن ﺧﻮد ﻣﺤﻞ ﺧﯿﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ از ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻨﺒﺎط

اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ و در ﻋﲔ ﻋﺸﻖ اﺻﻞ ﻧﺪارد و آﻧﻬﺎ ﺧﯿﺎﱃ و ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .وﱃ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﺸﻖ در ژرﻓﺎی دل ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻫﻨﻮز در اﻧﺪرون ﺟﺎﻧﺶ

ﻣﺤﻞ ﺧﺎﱃ وﺟﻮد دارد و او ﻣﺤﻮ در ﻣﺤﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻢ در او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﱪی از او ﺑﺪﻫﺪ »در

ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ ﻫﻨﻮز ﺧﱪ دادن ﻫﺴﺖ« وﱃ اﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﻪ وﺟﻮد او را ﻣﺘﺼﺮّف ﺷﺪ از او ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ

ﺧﱪی ﺑﺪﻫﺪ و ﯾﺎ از ان ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه ﻏﺬای ﺟﺎن ﺳﺎزد .ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻤﲔ ﻣﻌﻨﯽ را ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮح داده :در ﺑﺪاﯾﺖ
ﻋﺸﻖ آراﻣﺶ ﺑﺎﻃﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺪﺑﺮ ﺧﯿﺎل ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻘﻮت ﺷﻮق در ﺣﺲ ﻣﺸﱰک وﻃﻦ ﮔﲑد و

ﻧﻘﻮش دﯾﮕﺮ را ﻣﺤﻮﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪﯾﺪه ﻋﻠﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺮد ...ﭼﻮن در ﮐﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﺷﺒﻬﺎت از
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روزﮔﺎر ﻋﺸﻖ زاﯾﻞ ﮐﻨﺪ آن ﺻﻮرت ﮐﻪ از ﻗﻮت ﺧﯿﺎل ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮔﲑد در درون ﭘﺮده دل رود و ﺑﯿﺶ ﺟﻤﺎل ﺑﻮی
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ...

آﻧﭽﻪ در درون ﭘﺮده دل ﺑﻮد آﺳﺎن آﺳﺎن ﺑﺪو ﻧﺘﻮان رﺳﯿﺪ و روی ﭘﻨﺪار ﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺶ از ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮد» .ﻟﻮاﯾﺢ ص .«۶۷

ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﺮد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ

ﺗﺎ ﺑﺪاﯾﺖ ﺣﺎل ﻋﺸﺎق اﺳﺖ

ﭼﻮن ز ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﺑﺪ ﻗﻮت

در ﺧﯿﺎل از ﻓﺮاق ﯾﺎﺑﺪ ﻗﻮت

ﺗﺎ ﺑﻬﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﻮی او ﻧﮕﺮد

دﯾﺪه ﻋﻠﻢ ﻗﻮت ﺗﺎزه ﺧﻮرد

ﺑﻨــﺸﯿﻨـــﺪ

در دروﻧﺶ ز ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻌﺸﻮق

ﺧــﯿﺎل

ﻧـــﺎﻣﻐــﺮوق

ﺑﻌﺪ از آن ﭼﻮن ﮐﻤﺎل ﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ

رﻓﺖ ﺻﻮرت درون ﭘﺮده دل

ﻣﺪد ﻋﻠﻢ از او ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﻮود

ﻗﻮت او را ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد

ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﺷﻮد ز ﺑﺮون

ﻣُﺪرَک ﺳﺮ ﺟﺎن و ﻧﻘﺪ درون

ﻋﻠﻢ از آن ﺑﯿﺨﱪ ﮐﻪ درّاک اﺳﺖ

زاﻧﮑﻪ ﻋﺎﺟﺰ ز درک ادراک اﺳﺖ

ﻋﺎﺷﻖ از درک ﺑﻬﺮهور ﺑﺎﺷﺪ

ﻟﯿﮏ از ادراک ﺑﯽﺧﱪ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣُﺪرِک آن ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻻّ ﺟﺎن

ﭼﻮن ﺷﻮد در درون ﺟﺎن ﭘﻨﻬﺎن

ﻣﱳ:

» «۲و ﻧﯿﺰ ﭼﻮن در درون رﻓﺖ ،ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻢ ﻧﻘﺪ درون ﭘﺮده ﺳﺮّ را ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ ﯾﺎﻓﺖ ﻫﺴﺖ اﻣّﺎ از
ﯾﺎﻓﺖ ﺧﱪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﲔ ﮐﺎر اﺳﺖ .و ﻣﮕﺮ »اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ درك اﻻدراك ادراك«اﺷﺎرت ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد
از اﯾﻦ ﺟﻨﺲ.

ﺷﺮح:

و ﭼﻮن ﺻﻮرت ﺧﯿﺎل در درون دل رﻓﺖ و ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻢ دﯾﮕﺮ آن
ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﺮّ دل ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درک ﮐﻨﺪ ،و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻫﺴﺖ »ﺣﻖ اﻟﯿﻘﲔ« اﻣﺎ

ﻧﻤﯽﺗﻮان درﺑﺎره آن ﯾﺎﻓﺖﻫﺎ ﺧﱪی داد زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﻋﲔ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ
درک اﻻ دراک ادراک« ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از درک ادراک ﺧﻮد ادراک اﺳﺖ .اﺷﺎره ﺑﺎﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ:

اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ و ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ .اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ در

ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻻﻣﺎم »ص« ۶۲و ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﺗﻤﻬﯿﺪات »ص  «۵۸و ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻧﺼﺎری در ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ

»ص  «۱۳۸و ﻫﺠﻮﯾﺮی در ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب »ص  «۲۱و روزﺑﻬﺎن در ﺷﺮح ﺷﻄﺤﯿﺎت »ص  «۶۶ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ

ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ وﱃ در دﯾﻮان ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﷷ »ص  «۱۰۷اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ
ﷷ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺮّ ذات اﻟﺴﺮّ اﺷﺮاک

اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ درک اﻻ دراک ادراک

»ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺳﻮاﻧﺢ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪ و ﭘﻮرﺟﻮادی«.
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ﻓﺼﻞ ۳۰
ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻪ وﺟﻮد ﺑﲑوﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ دوام از ﺧﻮد ﺧﱪ دارد .اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﲑوﻧﯽ ﻧﻈّﺎرﮔﯽ اﺳﺖ .ﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻧﻘﺪ وﻗﺖ در درون روی ﺑﺪو ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .ﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ او ﻋﺮض ﮐﻨﺪ و ﮔﺎه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ .ﻋﺎﻟﻤﻬﺎی درون را ﺑﺪﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽ در ﻧﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ ،و آﻧﭽﻨﺎن آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ آﻧﺠﺎ اﺳﺘﺎر اﺳﺖ و
ﺣﺠﺐ و ﺧﺰاﯾﻦ و ﻋﺠﺎﯾﺐ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺎن آن ﻧﮑﻨﺪ.
ﺷﺮح:

ﻋﺎﺷﻖ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ راﺑﻄﻪ او ﺑﺎ ﻋﺸﻖ دروﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻨﺒﻪ ﺑﲑوﻧﯽ دارد و

اﯾﻦ ﺑﲑوﻧﯽ ﺑﻮدن ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ دارد ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺎﻧﯿّﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ و از ﺧﻮدش ﺧﱪ دارد ،اﯾﻦ وﺟﻮد
آﮔﺎه ﺑﺨﻮﯾﺶ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺸﻮق و ﻋﺸﻖ راﻧﻈﺎره ﮐﻨﺪ» .ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ« ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ واردات اﻟﻬﯽ در ﺑﺎﻃﻦ

ﺑﺪو رو آورده و او در ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺴﺘﻐﺮق ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﻋﺎﺷﻖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺸﺘﻪ از ﺳﲑ در ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﻬﻮد ﺑﺎﻃﻦ ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﺣﺴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،ﺳﲑ ﻋﺎﻟﻢ درون و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻬﺎنﻫﺎی دروﻧﯽ ﺑﺂﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ آﻧﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎ و ﭘﺮدهﻫﺎ و

ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ وﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎﺳﺖ و ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺗﺤ ّﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻋﺎﻟﻢﻫﺎی درون را درک ﮐﺮده ﺷﺮح
دﻫﺪ.

ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﯾّﺖ و اﻧﺎﻧﯿّﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ او در ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ ﺑﻮد .ﮔﺎﻫﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ ﻣﯽرﺳﺪ وﱃ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺤﮑﻢ
ﻋﻨﺎﯾﺖ راه روﺷﻦ ﺷﻮد ﺳﲑ درون ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﭘﺲ از ﮔﺬر از ﺣﺠﺎﺑﻬﺎی ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎی ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ
وﺻﻮل ﺑﻤﻘﺎم ﺣﻖ اﻟﯿﻘﲔ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺮاﻗﯽ در ﻟﻤﻌﺎت آﻧﺮا ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻓﺮﻣﻮده:

ﻣﺤﺒﻮب ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﺣﺠﺎب ﺑﻬﺮ آن ﺑﺮ روی ﻓﺮو ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺤ ّ
ﺐ ﺧﻮی ﻓﺮا ﮐﻨﺪ و او را ﭘﺲ ﭘﺮدهٔ اﺷﯿﺎء ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺗﺎ
ﭼﻮن دﯾﺪه آﺷﻨﺎ ﺷﻮد و ﻋﺸﻖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺷﻮق ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ ﺑﻤﺪد ﻋﺸﻖ و ﻗﻮّت ﺷﻮق ﭘﺮهﻫﺎ ﯾﮑﺎن ﯾﮑﺎن ﻓﺮو ﮔﺸﺎﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه

ﭘﺮﺗﻮ ﺳﺒﺤﺎت ﺟﻼل ﻏﲑﯾّﺖ ﻣﻮﻫﻮم را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ » «۱و او ﺑﺠﺎی او ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﻓﯽ اﻟﺠﻤﻠﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮد ...و
ﮔﻔﺘﻪآﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺠﺐ ﺻﻔﺎت آدﻣﯽ ﯾﺎ ﻧﻮراﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻠﻢ و ﯾﻘﲔ و اﺣﻮال وﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻠﻪ اﺧﻼق ذﻣﯿﻤﻪ،

ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻇﻬﻮر و ﻟﻄﻒ و ﺟﻤﺎل ،و ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻄﻮن و ﻗﻬﺮ و ﺟﻼل ،ﻧﺸﺎﯾﺪﮐﻪ اﯾﻦ

ﺣﺠﺐ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد ﭼﻪ اﮔﺮ ﺣﺠﺐ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد اﺣﺪﯾّﺖ ذات از ﭘﺮده ﻋﺰّت ﺑﺘﺎﺑﺪ اﺷﯿﺎء ﺑﮑﻠﯽ
ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﻮد .ﭼﻪ اﺗّﺼﺎف اﺷﯿﺎء ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﺟﻮد اﺷﯿﺎء ﺑﻪ ﺗﺠ ّﻠﯽ

ذات از ﭘﺲ ﭘﺮده ﺻﻔﺎت و اﺳﻤﺎء اﺛﺮﮐﻨﺪ ...ﭘﺲ ﺣﺠﺐ او اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت آﻣﺪ » ...«۲ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﮐﻨﻮز
اﻻﺳﺮار ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﺴﺘﯽ او ﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﻣﺪ و ﺑﺲ
ﻫﺴﺖِ

ﻧﻈّﺎرﮔﯽ،

وﺟﻮد

ﺗﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﱪ ﻧﻔﺲ ﺑﻨﻔﺲ

ﺑﺮون

در ﻧﯿﺎﺑﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻘﺪ درون

ﺑﺂﺳﺎﻧﯽ

روﺣﺎﻧﯽ

در درون ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ
ﭼﺸﻢ

ﻧﻈﺎرﮔﯽ

ﮔﻨﺞ اﺳﺮار و ﻧﻮر اﻧﻮار اﺳﺖ
در
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ﻧﯿﺎﺑﺪ

ﻧﻔﻮذ

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻌﺸﻮق ﭼﻮن ﺑﻪ اﺳﺘﺎر ﻋﺰّت ﻣﺤﺘﺠﺐ ﺑﻮد و ﺧﻮد را ﺑﮑﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﮐﺲ را ﻃﺎﻗﺖ دﯾﺪار او از ﻏﺎﯾﺖ ﻇﻬﻮر او ﻧﺒﻮد .درد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯽدرﻣﺎن ﺑﻮد وﻣﺤﺒّﺘﺶ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺑﻮد .در ﺷﺮح ﺗﻌّﺮف

آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺤﺒﻮب در ﻣﮑﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺤ ّ
ﺐ اﺑﺪی ﺑﻮد و اﻧﺪوه
ﺐ از ﻣﮑﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ درد دل ﻣﺤ ّ
ﺟﺎﻧﺶ ﺳﺮﻣﺪی »«...«۳

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۳۰
۱ـ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﺎﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ان اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺳﺒﻌﲔ ﻒﻟا ﺣﺠﺎب ﻣﻦ و ﻇﻠﻤﺔ ﻟﻮﮐﺸﻔﻬﺎ ﻻ ﺣﱰﻗﺖ ﺳﺒﺤﺎت

وﺟﻬﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﺑﺼﺮه ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮای وﺻﻮل ﺑﻪ ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﭘﺮده از ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ
اﺳﺖ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮدارد ﺳﺒﺤﺎت وﺟﻪ او ﺧﻠﻖ را ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮﺧﺖ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﮐﺘﺎب واﻓﯽ

ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﲑاﺗﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه »واﻓﯽ ج  ۱ص  -۸۱اﺣﯿﺎء اﻟﻌﻠﻮم ﭼﺎپ ﻣﺼﺮ ج  ۱ص «۱۰۷
۲ـ ﻟﻤﻌﺎت ص  ۲۲۴و .۲۶
۳ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص  ۶۷و .۶۹
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ﻓﺼﻞ ۳۱
» «۱اﮔﺮ در ﺧﻮاب ﺑﯿﻨﺪ ﺳﺒﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ او روی در ﺧﻮد دارد .ﻫﻤﻪ ﺗﻦ دﯾﺪه ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﻤﻪ دﯾﺪه روی
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻌﺸﻮق آورده ،ﯾﺎ در ﺻﻮرت اوﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ او ﻧﻘﺶ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.

» «۲اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮّی ﺑﺰرگ اﺳﺖ و آن ،ان اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﻣﻼزم ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﻗﺮب و
ﺑﻌﺪ او را ﺣﺠﺎب ﻧﮑﻨﺪﮐﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻣﻦ او ﻧﺮﺳﺪ ﻃﻠﺐ آن ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻃﻠﺐ ﻇﺎﻫﺮ
دﯾﮕﺮ.

» «۳اﻣﺎ ﭼﻮن در ﺧﻮاب ﺑﯿﻨﺪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ از روی دل ﭼﯿﺰی دﯾﺪه ﺑﻮد .و آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮا ﻋﻠﻢ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﱪ از
درون ﺣﺠﺐ ﺑﲑون آرد.
ﻣﱳ:
» «۱اﮔﺮ در ﺧﻮاب ﺑﯿﻨﺪ ﺳﺒﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ او روی در ﺧﻮد دارد .ﻫﻤﻪ ﺗﻦ دﯾﺪه ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﻤﻪ دﯾﺪه روی
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻌﺸﻮق آورده ،ﯾﺎ در ﺻﻮرت اوﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ او ﻧﻘﺶ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺷﺮح:
اﮔﺮ در ﺧﻮاب ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﯿﻨﺪ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ روی ﻣﻌﺸﻮق در ﺧﻮد دارد و ﻫﻤﻪ ﺗﻦ او ﭼﺸﻢ و
ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻤﺶ رﺧﺴﺎر زﯾﺒﺎی ﯾﺎرﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﺮا ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮده ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﻫﺴﺘﯽ او

را در ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎی داده .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺤ ّ
ﺐ ﻗﺼﺪ ﺧﻮاب ﮐﻨﺪ از آن ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﺧﻮاب ﺧﯿﺎل اودﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ
در ارزوی ان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺎﻟﲔ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎز ﻧﻬﺎده ﺑﺎﺷﺪ ...ﮐﻪ ﺑﺪان دوﺳﺖ ﺑﺎز رﺳﺪ ...و آﻧﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺸﻮق را در

ﺧﻮاب ﺑﯿﻨﺪ ﺑﺴﺒﺐ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ او ﻫﻤﯿﺸﻪ روی دل ﺑﺪو دارد وﺑﺮ در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎ ﻏﻢ او ﻧﺪﯾﻢ ﺷﺪه ،ﺑﺮ

ﯾﺎدش او ،ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮش او ،در ﺣﺎﻓﻈﻪاش او ،در ﻣﺨﯿﻠﻪاش او در ﻣﻠﻬﻤﻪاش او در ﺣﺲ ﻣﺸﱰﮐﺶ او ،او ﻫﻤﻪ دﯾﺪه
ﮔﺸﺘﻪ ودﯾﺪه ﻫﻤﻪ اﻧﺘﻈﺎرﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﯿﺎل ﺑﺮ ﻟﻮح دﻟﺶ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪﮐﻨﺪ »اواﯾﺢ .«۷۲
ﻣﱳ:

» «۲اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮّی ﺑﺰرگ اﺳﺖ و آن ،ان اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﻣﻼزم ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﻗﺮب و

ﺑﻌﺪ او را ﺣﺠﺎب ﻧﮑﻨﺪﮐﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻣﻦ او ﻧﺮﺳﺪ ﻃﻠﺐ آن ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻃﻠﺐ ﻇﺎﻫﺮ

دﯾﮕﺮ«.

و اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ راز ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﺮاه

ﺑﻮده و ﻫﻤﺪم اﺳﺖ وﺧﻮاﻫﺎن وﺻﺎل و ﻗﺮب وﺑﻌﺪ از ﺳﻮی ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و اﯾﻨﻬﺎ ﺣﺠﺎب ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا در

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم او ﺑﺮﺗﺮ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮب و ﯾﺎ ﺑﻌﺪش ﺣﺠﺎب ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺟﺴﱳ آن ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺸﻖ از ﺳﻮی ﻋﺎﺷﻖ و آرزوی

وﺻﺎل ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺳﺖ دﯾﮕﺮ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺸﻮق ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺪان روی ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺄﻟﻪای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .و اﻣﺎ »ﻗﺮب و

ﺑﻌﺪ« دو اﺻﻄﻼح ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺻﻔﺎت ﺑﺸﺮی و ﻟ ّﺬات ﻧﻔﺲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ از ﻣﺒﺪأ ﺣﻘﯿﻘﯽ و
ﻋﺪم اﻃﻼع ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺣﺎل » «۱و ﻗﺮب :ﻋﺒﺎرت از ارﺗﻔﺎع وﺳﺎﺋﻂ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻋﺒﺪ و ﻣﻮﺟﺪ آن ،ﺑﺎ ﻗﻠّﺖ وﺳﺎﺋﻂ

» «۲و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻗﺮب ﻋﺒﺎرت از ﺳﲑ ﻗﻄﺮه اﺳﺖ ﺑﺠﺎﻧﺐ درﯾﺎ ﺑﺮای وﺻﻮل ﺑﻤﻘﺼﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ و اﺗﺼﺎف

ﺑﺼﻔﺎت اﻟﻬﯽ » .«۳و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻗﺮب اﺳﺘﻐﺮاق وﺟﻮد ﺳﺎﻟﮏ اﺳﺖ در ﻋﲔ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ از ﺟﻤﯿﻊ ﺻﻔﺎت
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ﺧﻮد ﺗﺎ ﻏﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ از ﺻﻔﺖ ﻗﺮب و اﺳﺘﻐﺮاق و ﻏﯿﺒﺖ ﺧﻮد ﻫﻢ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮد » .«۴و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺮب و
ﻏﺎﯾﺖ اﻟﻘﺼﻮار دل اﺳﺖ؛ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

ﺗﻮ آﻣﺪ ﺧﺮده ﺧﺮده رﻓﺖ ﻣﻦ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ

زﺑﺲ ﺑﺴﺘﻢ ﺧﯿﺎل ﺗﻮ،ﺗﻮﮔﺸﺘﻢ ﭘﺎی ﺗﺎ ﺳﺮﻣﻦ

ﻣﱳ:

» «۳اﻣﺎ ﭼﻮن در ﺧﻮاب ﺑﯿﻨﺪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ از روی دل ﭼﯿﺰی دﯾﺪه ﺑﻮد .و آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮا ﻋﻠﻢ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﱪ از
درون ﺣﺠﺐ ﺑﲑون آرد«.

ﺷﺮح:

و ﭼﻮن در ﺧﻮاب ﺟﻤﺎل ﯾﺎر را ﺑﯿﻨﺪ در واﻗﻊ از روی دل ﭼﯿﺰی را دﯾﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﻮد ﻗﻠﺒﯽ رﺳﯿﺪه و از ﻋﻠﻢ ﺑﺮﺗﺮ
ﺷﺪه »ﺑﻪ ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ رﺳﯿﺪه« و از ﺣ ّﺪ ﻋﻠﻮم ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺪرﮐﺎت ﺣﺴّﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .و از

آن ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻ ﺧﱪی دﻫﺪ و از درون ﺣﺠﺎﺑﻬﺎی ﺗﻌﯿّﻨﺎت و ﯾﺎ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت و ﯾﺎ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎی ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ و ﻧﻮراﻧﯽ
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ.

درﺑﺎره رؤﯾﺎ ﺻﻮﻓﯿﺎن و ﺣﮑﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎرﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺒﺤﺚ »ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﮐﺸﻒ ﻣﺠﺮّد و ﮐﺸﻒ
ﻣﺨﯿّﻞ و ﺧﯿﺎل ﻣﺠﺮّد« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺸﻒ ﻣﺠﺮّد« و آن ﺧﯿﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺲ ﺑﺪﯾﺪه روح ﻣﺠﺮّد از ﺧﯿﺎل ﺻﻮرت ﺣﺎﱃ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺣﺠﺎب ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻮد در ﺧﻮاب ﯾﺎ در واﻗﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﮕﯽ در
ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﺎدت آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ...و اﯾﻦ ﺧﻮاب را »رؤﯾﺎی ﺻﺎدﻗﻪ« ﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﯾﻦ رؤﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﻧﺒﻮّت اﺳﺖ .و

اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ روح ﺑﺮ او ﻣﮑﺸﻮف ﺷﻮد آﻧﺮا در ﺻﻮرت ﺷﻤﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .و اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﻠﺐ ﺑﺮ اوﮐﺸﻒ ﮔﺮدد

آﻧﺮا در ﺻﻮرت ﻗﻤﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪت ﮐﻨﺪ .و اﮔﺮ ﺻﻔﺎت ﻗﻠﺐ ﺑﺮ او ﻣﺘﺠﻠّﯽ ﺷﻮﻧﺪ آﻧﺮا در ﺻﻮر ﮐﻮاﮐﺐ ﺑﯿﻨﺪ و ﻋﻠﯿﻬﺬا ﻫﺮ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﮐﺸﻒ ﮔﺮدد آﻧﺮا در ﮐﺴﻮت ﺧﯿﺎﱃ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻗﺴﻢ »ﮐﺸﻒ

ﻣﺨﯿّﻞ« ﮐﺮده ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻗﺴﻢ اﻣﮑﺎن ﻣﺪاﺧﻠﺖ ﮐﺬب ﺑﺎﺷﺪ وﻟﮑﻦ ﮐﺬب ﻣﺤﺾ در آن ﺻﻮرت ﻧﺒﻨﺪد ...ﭘﺲ ﻣﻌﺒّﺮ
و ﻣـﺆوّل ﺑﻘﻮّت ﻋﻠﻢ و ﺗﺄوﯾﻞ ،ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺪرﮐﺎت روﺣﺎﻧﯽ را از ﺷﻮاﺋﺐ ﺧﻮاﻃﺮ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ دل ﻏﻠﺒﻪ دارد ﺑﻐﻠﻪ آن،

روح از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﯿﺐ ﻣﺤﺠﻮب ﻣﺎﻧﺪ ﭘﺲ در ﺣﺎل ﻧﻮم ﯾﺎ واﻗﻌﻪ آن ﺧﻮاﻃﺮ ﻗﻮﯾﱰﮔﺮدد ...و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﮔﺮ در ﺧﻮاب
اﻓﺘﺪ »اﺿﻐﺎث اﺣﻼم« ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﮔﺮ در واﻗﻌﻪ اﻓﺘﺪ »واﻗﻌﻪ ﮐﺎذﺑﻪ« و در اﯾﻦ ﻗﺴﻢ وﻗﻮع ﺻﺪق اﺻﻼً ﺻﻮرت

ﻧﺒﻨﺪد ...و ﺷﺮط ﺻﺤّﺖ واﻗﻌﺎت دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ اﺳﺘﻐﺮاق در ذﮐﺮ و ﻏﯿﺒﺖ از ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت .دوم وﺟﻮد اﺧﻼص
ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺳﺮّ از ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻏﯿﺎر ».«۵

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۳۱
۱ـ ﺷﺮح ﮔﻠﺸﻦ راز ص .۴۰

۲ـ ﺷﺮح ﮔﻠﺸﻦ راز ص .۹۲
۳ـ ﺷﺮح ﮔﻠﺸﻦ راز ص .۳۰

۴ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص .۴۱۷

۵ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص  ۱۷۲و .۱۷۶
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ﻓﺼﻞ ۳۲

» «۱ﻋﺎﺷﻖ را رﯾﺎﺋﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ و ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق .رﯾﺎی او ﺑﺎ ﺧﻠﻖ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺪان روی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دروﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺷﺎد ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ داﻧﺪﮐﻪ دروغ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .و ﺳﺒﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﭼﻮن

آن ﺣﺪﯾﺚ وﺻﺎل ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،در وی ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺸﻮق درﺳﺖ ﺷﻮد در ﺧﯿﺎل .و در ذﻫﻦ او از وﺻﺎل ﻧﺼﯿﺐ

ﺑﯿﻨﺪ .ﻻﺟﺮم در ﻗﺖ از او ﻗﻮت ﺧﻮرد.

» «۲و ﺗﺎ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮد ﺑﻮد از رﯾﺎ ﺧﺎﱃ ﻧﺒﻮدی و ﻫﻨﻮز از ﻣﻼﻣﺖ ﺗﺮﺳﺎن ﺑﻮد .ﭼﻮن رام ﺷﻮد ﺑﺎک
ﻧﺪارد و از اﻧﻮاع رﯾﺎ ﺑﺮﻫﺪ.

» «۳و رﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮر ﻋﺸﻖ در دروﻧﺶ ﺗﺎﺑﺪ و ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻨﻬﺎن دارد ،ﺗﺎ ﺑﺤﺪّی ﮐﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ
از ﻣﻌﺸﻮق ﻋﺸﻖ را ﭘﻨﻬﺎن دارد و ﭘﻨﻬﺎن از او ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزد .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻋﻠّﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻓﺘﺪ ﻧﯿﺰ در
روﯾﺶ ﺑﺘﺎﺑﺪﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮد را در او ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻼﻟﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﻮد .ﭼﻪ ﺟﺎی روی ﺑﺎز
ﺑﺴﱳ ﺑﻮد؟

ﻣﱳ:
»» «۱ﻋﺎﺷﻖ را رﯾﺎﺋﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ و ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق .رﯾﺎی او ﺑﺎ ﺧﻠﻖ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺪان روی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دروﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺷﺎد ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ داﻧﺪﮐﻪ دروغ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .و ﺳﺒﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﭼﻮن

آن ﺣﺪﯾﺚ وﺻﺎل ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،در وی ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺸﻮق درﺳﺖ ﺷﻮد در ﺧﯿﺎل .و در ذﻫﻦ او از وﺻﺎل ﻧﺼﯿﺐ
ﺑﯿﻨﺪ .ﻻﺟﺮم در ﻗﺖ از او ﻗﻮت ﺧﻮرد«.

ﺷﺮح :ﮔﺎه ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ و ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق رﯾﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﯾﺎی او ﺑﺎ ﺧﻠﻖ و ﺑﺎ ﺧﻮدش از آﻧﺠﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺪروﻏﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮّ ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ« ﺧﻮش و ﺧﺮّم اﺳﺖ و ﺷﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ

ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ دارد دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻋﻠﺖ ان اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ذﻫﻦ ﺳﺨﻦ وﺻﺎل را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺸﻮق را در

ﺧﯿﺎل اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ و ذﻫﻦ از وﺻﺎل در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﲑد .و ﻫﺮﮔﺎه وﻗﺖ »ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ« ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد

ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺮده ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮد و ﻏﺬای ﺟﺎن و ﺑﻬﺮه آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﮔﲑد.

در ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ص  ۳۲درﺑﺎره ﻋﻠّﺖ اﯾﻦ اﺛﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ :از راه آﻧﮑﻪ ﻋﲔ ﺳﺮّ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺘّﺼﻞ ﻋﲔ ﺳﺮّ ﻣﻌﺸﻮق

ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺼﻮّر ﺷﻮد ﻧﻪ در ﺻﻮرت ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﺲ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮ ﻋﲔ ﺳﺮّ ﻋﺎﺷﻖ
ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه وی ﺑﯽﻧﻘﻞ ﺻﻮرت ،ﻧﻘﻠﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺶ اﻓﺘﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪهٔ ﺻﻮرت
ﻣﻌﺸﻮق ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﻮاه در ﺧﻮاب و ﺧﻮاه در ﺑﯿﺪاری.

ﭘﺲ رﯾﺎی ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺟﺰ ﺳﺮّ ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻤﯽﯾﻨﺪ وﱃ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ
ﻟﺬا ﺑﻪ ﺧﻮدش و ﺑﻤﺮدم دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ رﯾﺎی ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺸﻖ در دل دارد و
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ﺑﺮای ﺳﻘﻮط ﺟﺎن اﻇﻬﺎر ﻧﮑﻨﺪ و از آن ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻔﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن آﺗﺶ در ﺑﺎﻃﻨﺶ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﺲ را اﺧﺒﺎر ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
اﺧﺒﺎر ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﺎل ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺒﺎﻃﻦ در آﺗﺶ ﺑﻮد ﺧﺮّم و ﺧﻮش ﺑﻮد ».«۱

» «۲و ﺗﺎ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮد ﺑﻮد از رﯾﺎ ﺧﺎﱃ ﻧﺒﻮدی و ﻫﻨﻮز از ﻣﻼﻣﺖ ﺗﺮﺳﺎن ﺑﻮد .ﭼﻮن رام ﺷﻮد ﺑﺎک

ﻧﺪارد و از اﻧﻮاع رﯾﺎ ﺑﺮﻫﺪ«.

و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮد ﻧﻈﺮ دارد از رﯾﺎ ﺧﺎﱃ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﺮﺳﺪﮐﻪ از ﻋﺸﻖ و ﺳﮑﺮ و ﻣﺤﻮ و ﻋﺸﻖ و ﺷﻬﻮد ﻣﻼﻣﺘﺶ

ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن از ﺧﻮدی ﮔﺬﺷﺖ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺪ دﯾﮕﺮ از ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮد و ﺧﻠﻖ رﻫﺎ ﺷﺪه از اﻧﻮاع رﯾﺎ »وﻟﻮ رﯾﺎ ﺑﻪ
ﻋﺪم اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻪ ﻣﻼﻣﺘﯿﻪ دارﻧﺪ« ﻣﯽرﻫﺪ .و اﻣﺎ رﯾﺎی ﺑﺎ ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺸﻖ را ﺑﯿﺨﻮدی ﺷﻤﺎرد و از

ﻗﻮت ﻧﻔﺲ زﺧﻢ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﻫﻢ ﺑﺮدارد و ﺣﺎل ﺧﻮد از ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺟﺎﻣﻪ ﺻﱪ در ﭘﻮﺷﺪ و از درد
ﻧﺨﺮوﺷﺪ ...و ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ای ﺗﺮ داﻣﻦ دم درﮐﺶ و ﺳﺮ درﮔﺮﯾﺒﺎن ﺣﲑت ﮐﺶ »«۲
ﻣﱳ:

» «۳و رﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮر ﻋﺸﻖ در دروﻧﺶ ﺗﺎﺑﺪ و ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻨﻬﺎن دارد ،ﺗﺎ ﺑﺤﺪّی ﮐﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ

از ﻣﻌﺸﻮق ﻋﺸﻖ را ﭘﻨﻬﺎن دارد و ﭘﻨﻬﺎن از او ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزد .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻋﻠّﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻓﺘﺪ ﻧﯿﺰ در
روﯾﺶ ﺑﺘﺎﺑﺪﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮد را در او ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻼﻟﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﻮد .ﭼﻪ ﺟﺎی روی ﺑﺎز
ﺑﺴﱳ ﺑﻮد؟«

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺧﻠﻖ و ﻣﻌﺸﻮق رﯾﺎ ﻣﯽورزد .رﯾﺎی ﺑﺨﻮد و ﺧﻠﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ رﯾﺎی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :ﻧﻮر ﻋﺸﻖ ،در درون ﺟﺎﻧﺶ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ وﱃ آﻧﺮا ﺑﻈﺎﻫﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ از ﻣﻌﺸﻮق ﻋﺸﻖ
ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪو ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزد ،وﱃ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﻧﻘﺺ ﺧﻮد دﯾﺪن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﻮد و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﭼﻮن ﺧﻮد را در او ﻓﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻮن آﯾﻨﻪای اﻧﻮار ﺟﻤﺎل دوﺳﺖ را ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻤﻪ ﺟﻼل از اوﺳﺖ و دﯾﮕﺮ روی ﺑﺴﱳ و ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻧﻨﻤﻮدن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد .ﯾﺎ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﻼﻣﺖ »در ﻧﺴﺨﻪ آﻗﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ و ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ« دﯾﮕﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﯾﺎر ﺑﯽﭘﺮده از رﺧﺴﺎر ،ﺟﻤﺎل ﻧﻤﻮده

و ﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺳﻌﺪی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺗﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺋﯽ

ﺷﻤﻊ را ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮون ﺑﺮدن وﮐﺸﱳ

ﭘﺮﺗﻮ روی ﺗﻮ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺋﯽ

ﮐﺸﱳ ﺷﻤﻊ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻮد از ﺑﯿﻢ رﻗﯿﺒﺎن

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه اﯾﻦ رﯾﺎی ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق را اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده :ﻋﺸﻖ را از او ﻧﻬﺎن دارد و درد در ﻣﯿﺎن ﺟﺎن دارد ...و
در اﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻬﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻮد و ﺑﺨﻮد ﻣﻌﺮوف وﭼﻮن ﻫﺴﺘﯿﺶ در ﭘﺮﺗﻮ اﻧﻮار ﻣﻌﺸﻮق روی ﺑﻪ

ﻧﯿﺴﺘﯽ آورد ﻋﻠّﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰد ...و از ﻟﻮث رﯾﺎ ﺑﮑﻠّﯽ ﭘﺎک ﮔﺮدد ﻋﯿﺎر و ﺑﯽﺑﺎک ﮔﺮدد و آﻧﺮا ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم اﺗﺤّﺎد ﻣﻘﺮ ﺷﻮد

او را ﭼﻪ ﺟﺎی روی و رﯾﺎ ﺑﻮده .در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار آﻣﺪه:
ﻓﯽ اﻟﺮﯾﺎ اﻟﻌﺎﺷﻖ و اﺧﻼﺻﻪ:
ﻫﺮﮔﺰ

ﻋﺎﺷﻖ از ﺑﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﺗﺎ ﻧﺮﻫﺪ

ﮐﺰ

روی او ﻣﺎﻧﺪه در رﯾﺎ زاﻧﺴﺖ
دل او ﮐﻪ روی در ﺧﻠﻖ اﺳﺖ

از

ﻣﻼﻣﺖ

ورﻃﻪ

ﻫﻨﻮز

رﯾﺎ

ﻧﺮﻫﺪ

ﺗﺮﺳﺎﻧﺴﺖ

ﺻﺪﮐﻤﻨﺪش ز ﺧﻠﻖ در ﺣﻠﻖ اﺳﺖ
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ﮔﺮ

ﺑﺮﯾﺪه ﮔﺮدد

ﺗﻌﻠّﻖ

از ﻣﻼﻣﺖ ﻧﺪارد آﻧﮕﻪ ﺑﺎک

ﭘﺎک

ﺑﺮ

ﺗﺎ ﻧﺸﺪ ﻋﺸﻖ را ﺑﮑﻠﯽ رام
ﺑﯿﺦ

ﭘﯿﻮﻧﺪ

وز

ﮔﺮدد

ﻃﻤﻌﺶ دور دارد از اﺧﻼص

ﺗﺎ ﻧﯿﺎﺑﺪ ز ﺣﻆ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺧﻼص

داﺋﻤﺎً در ﺳﻪ ﻗﺒﻠﻪ روی آرد

دل ﮐﻪ اﻣﯿﺪ و آرزو دارد

ﻧﻔﺲ و ﻣﻌﺸﻮق و ﺧﻠﻖ ﻗﺒﻠﻪ اوﺳﺖ

ﺗﺎ ﻣﺮادات ﺧﻮﯾﺶ دارد دوﺳﺖ
روی در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﭼﻨﺎن آرد
آﻧﭽﻨﺎن

ﻣﺮد

رﯾﺎ

ﭘﺎک

ﻣﻨﺨﻠﻊ ﮔﺮدد

روی ﺑﺎ ﻋﺸﻖ آورد در رو

ﺣﻆ ﻧﻔﺲ از ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺪ ﯾﮑﺴﻮ

را

ﻧﺨﯿﺰد

ﻧﻪ اﻣﯿﺪش ﺑﮑﺲ ﻧﻪ از ﮐﺲ ﺑﯿﻢ

ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻧﺪ ﭼﻮ ﺷﺪ ﺑﺪو ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻣﻨﻘﻄﻊ

ﺗﻌﻠّـﻘﺎت

ﺗﻤﺎم

ﮐﻪ از او ﻋﺸﻖ را ﻧﻬﺎن دارد

ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ

ﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺮّش ﺧﻼف آن داﻧﺪ

دل ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪ از ﺣﺪﯾﺚ آن دور

ﻧﻔﺲ را ﮐﺮده در ﺟﻮال ﻏﺮور

ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻓﻼن ﺗﻌﻠّﻖ ﻧﯿﺴﺖ

ﺳﺒﺐ ﻣﯿﻞ ﺟﺰ ﺗﺨﻠّﻖ ﻧﯿﺴﺖ

ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺧﺘﻪ در ﺳِﺮ

ﺑﺎز ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﻃﻦ از ﻇﺎﻫﺮ

زآﺗﺶ ﻋﺸﻖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ

ﺣﺎل ﺧﻮد را زﻫﺮ دو ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ

روی او در ﻧﮕﺎر و ﺧﻠﻖ ﭼﻨﺎن

ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ز ﻫﺮ دو ﻧﻬﺎن

ﻧﮕﺬارد

ﺑﺮدارد

ﻃﻤﻊ

وﺻﻞ

ﯾﺎر

ﮐﺰ

رخ

ﮐﺎر

ﭘﺮده

ﺻﺎﺣﺒﺶ از رﯾﺎ ﺑﺮی ﻣﺎﻧﺪ

دﺳﺖ از اﯾﻦ ﻋﻠّﺖ ار ﺑﺮاﻓﺸﺎﻧﺪ

ﺳﻮی اﯾﻮان ﻋﺸﻖ رو ﯾﺎﺑﺪ

روی از اﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺮﺗﺎﺑﺪ

در

ﺗﺎ ﻫﻨﻮزش ﺑﺨﻮد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ

ﻃﺮﯾﻖ

رﯾﺎ

ﮔﺬر

ﺑﺎﺷﺪ

از رﯾﺎ رﺳﺖ اﮔﺮ زﻋﻠّﺖ رﺳﺖ

ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﻠّﺘﺶ رﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ

در ﻣﱳ ﻓﻮق ﺻﺤﺒﺖ از رﯾﺎ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻤﯿﺎن آﻣﺪ .رﯾﺎ ﺗﺮک اﺧﻼص اﺳﺖ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻏﲑ ﺧﺪا را ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺪ
» .«۴ﺗﺴﻠﯿﻢ :ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ﺑﻤﻘﺪرات اﻟﻬﯽ راﺿﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ ،و ﻣﻘﺎم آن از ﺗﻮﮐﻞ و رﺿﺎ

ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻪ در ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﮐﺎرش را ﺑﺨﺪا وا ﻣﯽﮔﺬارد او را وﮐﯿﻞ ﮐﺮده وﱃ ﺗﻌﻠّﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ آن ﮐﺎر دارد.

وﱃ در ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻗﻄﻊ ﺗﻌﻠّﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از رﺿﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا رﺿﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﻓﻊ ﮐﺮاﻫﺖ و اﺳﺘﺤﻼی ﻣﺮارت

اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر » .«۵ﭘﺲ ﺷﺨﺺ راﺿﯽ اﺳﺖ ﺑﺂﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻣﻘﺮّرﮐﺮده وﱃ در ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺎﻟﮏ را ﻃﺒﻌﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ » .«۶و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻗﺴﺎم ».«۷

وﱃ ﻓﻘﲑ رﺿﺎ را ﻓﻮق ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻪ در رﺿﺎ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ آﻧﭽﻪ از اوﺳﺖ ﻟﺬّت ﺟﺎن اون
اوﺳﺖ ،و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺷﺪن ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻋﻼﻣﺖ رﺿﺎﺳﺖ و ﻟﺬا ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮد در وﺟﻮد رﺿﺎﺳﺖ و ﯾﺎ ﺟﺰو

رﺿﺎﺳﺖ و رﺿﺎ اﺻﻞ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﺬﮐﺮه اﻻوﻟﯿﺎء آﻣﺪه :ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی و ﻣﺎﻟﮏ دﯾﻨﺎر و ﺷﻘﯿﻖ

ﺑﻠﺨﯽ »رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ« ﭘﯿﺶ راﺑﻌﻪ »رﺣﻤﻬﺎ اﻟﻠّﻪ« رﻓﺘﻨﺪ و در ﺻﺪق ﺳﺨﻦ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدق

ﻧﯿﺴﺖ در دﻋﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺮﮐﻪ ﺻﱪ ﻧﮑﻨﺪ در ﺿﺮب ﻣﻮﻻی ﺧﻮﯾﺶ .راﺑﻌﻪ ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻮی ﻣﻨﯽ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺷﻘﯿﻖ ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ در دﻋﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺷﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺮ ﺿﺮب ﻣﻮﻻی ﺧﻮﯾﺶ .راﺑﻌﻪ ﮔﻔﺖ از اﯾﻦ ﺑﻪ

ﺑﺎﯾﺪ .ﻣﺎﻟﮏ دﯾﻨﺎرﮔﻔﺖ :ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ در دﻋﻮی ﺧﻮد ﻫﺮﮐﻪ ﻟ ّﺬت ﻧﯿﺎﺑﺪ از زﺧﻢ دوﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ .راﺑﻌﻪ ﮔﻔﺖ :از
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ.ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮐﻨﻮن ﺗﻮ ﺑﮕﻮی ،راﺑﻌﻪ ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ در دﻋﻮی ﺧﻮد ﻫﺮﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﺪ اﻟﻢ زﺧﻢ در
١٨٨

ﻣﺸﺎﻫﺪهٔ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮﯾﺶ .و اﯾﻦ ﻋﺠﺐ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺼﺮ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﻮﺳﻒ ﷷ اﻟﻢ زﺧﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺳﯽ در
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﻮد ﭼﻪ ﻋﺠﺐ » .«۸و ﻫﻤﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﺪی ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻔﺖ ﺑﻮد ﭼﻪ ﻋﺠﺐ » .«۸و ﻫﻤﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﺪی ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺳﺮ ﺑﺒﺎزم و رخ ﻧﮕﺮداﻧﯿﻢ

ﭼﻮن دل آرام ﻣﯽزﻧﺪ ﺷﻤﺸﲑ

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۳۲

۱ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۷۴

۲ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۷۴
۳ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۷۵
۴ـ ﮐﺸﺎف ص .۶۰۶

۵ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص .۴۰۳ – ۳۹۹
۶ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻔﺤﺎت ص .۱۲۱
۷ـ ﻃﺒﻘﺎت ص  ۳۶۸ﺑﻨﻘﻞ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﺳﺠﺎدی.

۸ـ ﺗﺬﮐﺮه اﻻوﻟﯿﺎء ص .۸۶

١٨٩

ﻓﺼﻞ ۳۳

» «۱ﺑﺎرﮔﺎه ﻋﺸﻖ اﯾﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ازل ارواح را داغ »اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﮑﻢ« آﻧﺠﺎ ﺑﺎر ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭘﺮدهﻫﺎ
ﺷﻔﺎف آﯾﺪ ،او ﻧﯿﺰ در درون ﺣﺠﺐ ﺑﺘﺎﺑﺪ.
» «۲و اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮّی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از درون ﺑﲑون آﯾﺪ و ﻋﺸﻖ ﺧﻠﻖ از ﺑﲑون در درون

رود .اﻣﺎ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺖ .ﻧﻬﺎﯾﺖ او ﺗﺎ ﺷﻐﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن در ﺣﻖ زﻟﯿﺨﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد» :ﻗﺪ
ﺷﻐﻔﻌﻬﺎ ﺣﺒّﺎ« و ﺷﻐﺎف ﭘﺮده ﺑﲑوﻧﯽ دل اﺳﺖ و دل وﺳﻂ وﻻﯾﺖ اﺳﺖ و ﺗﻨﺰّل اﺷﺮاق ﻋﺸﻖ ﺗﺎ ﺑﺪو ﺑﻮد.

» «۳و اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺣﺠﺐ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺰ درﮐﺎر آﯾﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﺮی ﺑﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺎ ﻧﻔﺲ در راه ﻋﺸﻖ

آﯾﺪ .وﺟﺎل دﻧﯿﺎ و ﺧﻠﻖ و ﺷﻬﻮات و اﻣﺎﻧﯽ در ﭘﺮدهﻫﺎ ﺑﲑوﻧﯽ دل اﺳﺖ .ﻧﺎدر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دل رﺳﺪ ،و ﺧﻮد
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﺳﺪ.

ﻣﱳ:

» «۱ﺑﺎرﮔﺎه ﻋﺸﻖ اﯾﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ازل ارواح را داغ »اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﮑﻢ« آﻧﺠﺎ ﺑﺎر ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭘﺮدهﻫﺎ
ﺷﻔﺎف آﯾﺪ ،او ﻧﯿﺰ در درون ﺣﺠﺐ ﺑﺘﺎﺑﺪ.
ﺷﺮح:

ﻋﺸﻖ در ﺟﺎن ﻣﮑﺎن دارد زﯾﺮا از ازل ﺑﺮ ارواح داغ ﻋﺸﻖ »اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﮑﻢ« »آﯾﺎ ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟« ﻧﻬﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ .از ازل ﺟﺎن در ﺑﺎرﮔﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺸﻖ در ﮐﻨﺎر ﻋﺸﻖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و در ﺗﻌﯿّﻦ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺼﻄﺒﻪ ﻋﺸﻖ ﺟﺎی دارد.
اﮔﺮ ﭘﺮدهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﲔ روح و ﺟﺴﻢ و ﺑﲔ ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق اﻋﻢ از ﺣﺠﺎﺑﻬﺎی ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ و ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد

اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺷﻔّﺎف ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺸﻖ از درون آن ﭘﺮدهﻫﺎ اﻧﻮار ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
ﺑﻌﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﱳ:

» «۲و اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮّی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از درون ﺑﲑون آﯾﺪ و ﻋﺸﻖ ﺧﻠﻖ از ﺑﲑون در درون

رود .اﻣﺎ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺖ .ﻧﻬﺎﯾﺖ او ﺗﺎ ﺷﻐﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن در ﺣﻖ زﻟﯿﺨﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد» :ﻗﺪ
ﺷﻐﻔﻌﻬﺎ ﺣﺒّﺎ« و ﺷﻐﺎف ﭘﺮده ﺑﲑوﻧﯽ دل اﺳﺖ و دل وﺳﻂ وﻻﯾﺖ اﺳﺖ و ﺗﻨﺰّل اﺷﺮاق ﻋﺸﻖ ﺗﺎ ﺑﺪو ﺑﻮد.
ﺷﺮح:

در اﯾﻨﺠﺎ رازی ﺑﺰرگ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻪ آن ﻋﺸﻖ ﮐﻪ در درون ﺟﺎن اﺳﺖ در واﻗﻊ ﺧﻮد ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ از
درون ﺟﺎن ﺑﻪ ﺑﲑون ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﻠﻖ از ﺑﲑون ﺑﺪرون ﺟﺎن ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﻠﻖ ﺗﺎ

»ﺷﻐﺎف« ﺑﯿﺸﱰ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ درﺑﺎره زﻟﯿﺨﺎ آﻣﺪه ﮐﻪ »ﻗﺪ ﺷﻐﻔﻌﻬﺎ ﺣﺒّﺎ« » «۱ﯾﻌﻨﯽ:
دوﺳﺘﯽ در ﭘﺮده ﺑﲑوﻧﯽ دﻟﺶ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ .و ﺷﻐﺎف ﭘﺮده ﺑﲑوﻧﯽ دل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دل در وﺳﻂ وﻻﯾﺖ اﻟﻬﯽ و
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ﺗﺼﺮﻓﺎت ﭘﺮوردﮔﺎری اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ ،اﺷﺮاﻗﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺼﻮرت ﻧﺎزﻟﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ دﱃ ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﻐﺎف اﺳﺖ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.

ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺰول اﺷﺮاﻗﺎت ﻋﺸﻖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :ﻋﲔ ﻋﺸﻖ ﭼﻮن در ورای ﻣﮑﻨﻮﻧﺎت اﺳﺖ اﮔﺮ ﺻﻔﺎﺗﺶ را ﻧﺰوﱃ اﻓﺘﺪ ﺟﺰ

در ﻋﲔ روح ﻗﺮار ﻧﮕﲑد .و اﮔﺮ آﺛﺎرش ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺮﺳﺪ آن اﺻﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از درون ﮐﺎر ﺑﲑون ﮐﺎر ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺸﺮط آﻧﮑﻪ وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺼﻔّﺎی ﺻﻔﺎت ﻋﺸﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و ﭘﺮدهﻫﺎ ﺷﻐﺎف ﮔﺸﺘﻪ و ...و ﺣﺠﺐﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﻗﻠﺐ و

ﻧﻔﺲ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﻧﻔﺲ از راه ﺧﺎرج در ﮐﺎر آﯾﺪ .و ﻗﻠﺐ از راه ﭘﺮﺗﻮ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ ﺣﺴﻦ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻋﺸﻖ
اﺻﻠﯽ از درون ﺑﻪ ﺑﲑون و ﻋﺸﻖ ﺧﻠﻖ از ﺑﲑون ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﻧﺸﯿﻨﺪ »«۲
ﻣﱳ:

» «۳و اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺣﺠﺐ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺰ درﮐﺎر آﯾﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﺮی ﺑﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺎ ﻧﻔﺲ در راه ﻋﺸﻖ
آﯾﺪ .وﺟﺎل دﻧﯿﺎ و ﺧﻠﻖ و ﺷﻬﻮات و اﻣﺎﻧﯽ در ﭘﺮدهﻫﺎ ﺑﲑوﻧﯽ دل اﺳﺖ .ﻧﺎدر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دل رﺳﺪ ،و ﺧﻮد
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﺳﺪ.

ﺷﺮح:

و اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎی ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ و ﻧﻮراﻧﯽ »ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ  ۳۰ﺷﺮح داده ﺷﺪ« از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﻔﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻋﺸﻖ ﭘﺮدازد و ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻋﺸﻖ ﺷﻮد وﱃ ﻋﻤﺮ درازی ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راه ﺻﺮف ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﻔﺲ رام ﺷﺪه در ﺧﺪﻣﺖ
ﻋﺸﻖ در آﻣﺪه ﻣﺤﻮ ﺟﻤﺎل او ﮔﺮدد .ﭘﺮدهﻫﺎی ﺑﲑوﻧﯽ دل ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﻠﻖ از آﻧﺴﻮ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه دﻧﯿﺎ و
ﻣﺤﻞ دوﺳﺘﯽ ﺧﻠﻖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻬﻮﺗﻬﺎ و ﺧﻮﺳﺘﻪﻫﺎ وآرزوﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎرﮐﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ ﺑﺪل ﺑﺮﺳﺪ
ﺑﮑﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪاﻧﺠﺎ راه ﻧﯿﺎﺑﺪ .داﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ ﺷﺎه وﮐﻨﯿﺰک ﮐﻪ اوﻟﲔ داﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻮﻟﻮی اﺳﺖ ﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دارد...

ﺷﯿﺦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ و ﺑﺤﺮ اﻟﻤﺤﺒّﻪ و دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑﻨﺎی ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
اﯾﻦ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَإِذْ أَﺧَﺬَ رَﺑﱡﻚَ ﻣِﻦ ﺑَﻨِﻲ آدَمَ ﻣِﻦ ﻇُﻬُﻮرِﻫِﻢْ ذُرﱢﻳﱠﺘَﻬُﻢْ وَأَﺷْﻬَﺪَﻫُﻢْ ﻋَﻠَﻰ
أَﻧﻔُﺴِﻬِﻢْ أَﻟَﺴْﺖَ ﺑِﺮَﺑﱢﻜُﻢْ ﻗَﺎﻟُﻮاْ ﺑَﻠَﻰ ﺷَﻬِﺪْﻧَﺎ أَن ﺗَﻘُﻮﻟُﻮاْ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ إِﻧﱠﺎ ﻛُﻨﱠﺎ ﻋَﻦْ ﻫَﺬَا ﻏَﺎﻓِﻠِﲔَ« اﻋﺮاف آﯾﻪ ۱۷۲

ﯾﻌﻨﯽ :و ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ را ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت از ﭘﺸﺖ ﻓﺮزﻧﺪان آدم ذرﻳﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ »ﭘﺸﺘﻬﺎﺷﺎن« و اﻳﺸﺎن را ﺑﺮ
ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻮاه ﺳﺎﺧﺖ »ﺑﻌﻠﻢ ﺣﻀﻮری و وﺟﺪان ﺷﺨﺼﯽ« ﻛﻪ آﻳﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮔﻮاﻫﻰ دادﻳﻢ ﺗﺎ

ﻣﺒﺎدا روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻣﺎ از اﻳﻦ »ﺷﻬﻮد ﻓﻄﺮی« ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﻳﻢ ».«۳

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﻋﺰﯾﺰ ﯾﺎد آر آﻧﺮوزﮐﻪ ﺟﻤﺎل »اﻟﺴﺖ

ﺑﺮﺑﮑﻢ« ﺑﺮ ﺗﻮ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ...ﻫﯿﭻ ﺟﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ وﯾﺮا ﺑﺪﯾﺪ ...درﯾﻐﺎ ﺷﻐﻠﻬﺎی دﯾﻨﯽ و دﻧﯿﻮی ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ
ﻋﺸﻖ ﻟﻢ ﯾﺰﱃ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺻﺤﺮای ﺻﻮرت آرپ ،ﻣﮕﺮﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ در آن ﺑﻮد و اﻻّ ﻫﻢ ﺳﻮادی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮدی »...«۴

در ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮن ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ در ﺑﺎرﮔﺎه ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎر دﻫﺪ ﺑﺎﻇﻬﺎر »اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﮑﻢ« ﺑﻠﯽ از ﻧﻬﺎد ﻋﺎﺷﻖ
ﺑﺮاﯾﺪ و ﻟﮑﻦ ﺑﲔ ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻖ و دﻻل ﻣﻌﺸﻮق ﭘﺮده ﺑﯿﺸﻤﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺮدهﻫﺎ در ﻏﺎﯾﺖ ﻟﻄﺎﻓﺖ و رﻗّﺖ اﺳﺖ...
ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﺣﺠﺎب اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻮری».«۵

و اﻣﺎ درﺑﺎره دل و ﺷﻐﺎف آن و ﺣﺎﻻت و ﻣﺮاﺗﺐ دﯾﮕﺮ دل ،ﻋﺮﻓﺎ ﺑﺴﯿﺎر داد ﺳﺨﻦ دادهاﻧﺪ .ﺧﻮد ﺷﯿﺦ در ﺑﺤﺮ
اﻟﻤﺤﺒﻬﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎره ﺷﻐﺎف اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺷﻐﺎف را دﻣﺎغ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ وﺳﻂ

اﻟﻘﻠﺐ ،و ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎن روح و ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﺷﻐﺎف ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه » .«۶ﺿﻤﻨﺎً ﺟﻠﻮهﻫﺎ و ﻣﻈﺎﻫﺮ دل را ﻃﻮر دوم را ﻗﻠﺐ
ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ،و ﻃﻮر ﺳﻮم را ﺷﻐﺎف ﮐﻪ ﻣﻌﺪن ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﻃﻮر ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﻓﺆادﮐﻪ ﻣﻌﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و

ﻃﻮر ﭘﻨﺠﻢ را ﺣﺒﻬﻪ اﻟﻘﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻌﺪن ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻃﻮر ﺷﺸﻢ را ﺳﻮﯾﺪای دل ﮐﻪ ﻣﻌﺪن ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت
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ﻏـﯿﺒﯽ اﺳﺖ و ﻃﻮر ﻫﻔﺘﻢ را ﻣﻬﺠﻪ اﻟﻘﻠﺐ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻇﻬﻮر اﻧﻮار ﺗﺠﻠّﯽ اﺳﺖ .در ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار آﻣﺪه:
» :«۷ﺑﺪان ﮐﻪ دل آدﻣﯽ را ﭼﻬﺎر ﭘﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺮده اول ﺻﺪر اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮّ ﻋﻬﺪ اﺳﻼم ﻟﻘﻮﻣﻪ ﺗﻌﺎﱃ »اﻓﻤﻦ ﺷﺮح

اﻟﻠّﻪ ﻟﻼﺳﻼم« ﭘﺮده دوّم ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﻧﻮر اﯾﻤﺎن ﻋﺎﱃ »ﮐﺘﺐ ﻓﯽ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ اﻻﯾﻤﺎن« ﭘﺮده ﺳﻮّم ﻓﺆاد اﺳﺖ
ﺳﺮاﭘﺮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻘﻮﻟﻪ »ﻣﺎ ﮐﺬب اﻟﻔﺆاد ﻣﺎ رای« ﭘﺮده ﭼﻬﺎرم ﺷﻐﺎف اﺳﺖ ﻣﺤﻂ رﺣﻞ ﻋﺸﻖ ﻟﻘﻮﻟﻪ

ﺗﻌﺎﱃ »ﻗﺪ ﺷﻐﻔﻌﻬﺎ ﺣﺒّﺎ« اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﭘﺮده ﻫﺮ ﯾﮑﯽ را ﺧﺎﺻﯿّﺘﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ را ﺧﺎﺻﯿّﺘﯽ اﺳﺖ و از ﺣﻖ ﺑﻬﺮ ﯾﮏ

ﻧﻈﺮی ،ربّ اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪای را ﺑﮑﻤﻨﺪ ﻟﻄﻒ در راه دﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺸﺪ ،اول ﻧﻈﺮی ﮐﻨﺪ ﺑﺼﺪر وی

ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻪ وی از ﻫﻮیﻫﺎ و ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ ﭘﺎک ﮔﺮدد و ﻗﺪم وی ﺑﺮ ﺟﺎده ﺳﻨّﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﻧﻈﺮی ﮐﻨﺪ ﺑﻘﻠﺐ وی ﺗﺎ
از آﻻﯾﺶ دﻧﯿﺎ و اﺧﻼق ﻧﮑﻮﯾﺪه ﭼﻮن ﻋﺠﺐ و ﺣﺴﺪ و ﮐﱪ و ﺣﺮص و ﻋﺪاوت و رﻋﻮﻧﺖ ﭘﺎک ﮔﺮدد و در راه ورع
روان ﺷﻮد ﭘﺲ ﻧﻈﺮی ﮐﻨﺪ ﺑﻔﺆاد وی و او را از ﻋﻼﺋﻖ و ﺧﻼﯾﻖ ﺑﺎز ﺑﺮد ،ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ در دل وی ﮔﺸﺎﯾﺪ.

ﻧﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﻔﻪ ﻧﻘﻄﻪ وی ﮔﺮداﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﻬﻮ ﻋﻠﯽ ﻧﻮر ﻣﻦ رﺑﻪ« ﭘﺲ ﻧﻈﺮی ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻐﺎف وی،
ﻧﻈﺮی و ﭼﻪ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺟﺎن ﻧﮕﺎرﺳﺖ و درﺧﺖ ﺳﺮو ،از وی ﺑﯿﺎرﺳﺖ و دﯾﺪه ﻃﺮب ﺑﻮی ﺑﯿﺪارﺳﺖ .ﻧﻈﺮی

ﮐﻪ درﺧﺖ اﺳﺖ و ﺻﺤﺒﺖ دوﺳﺖ ﺳﺎﯾﻪ آن ،ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺷﺮاب اﺳﺖ و دل ﻋﺎرف ﭘﲑاﯾﻪ آن ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺸﻐﺎف

رﺳﺪ او را از آ و ﮔﻞ ﺑﺎز ﺑﺮد ﻗﺪم در ﮐﻮی ﻓﻨﺎ ﻧﻬﺪ .ﺳﻪ ﭼﯿﺰ در ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮد :ﺟﺴﱳ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮد
ﺷﻨﺎﺧﱳ در ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮد و دوﺳﺘﯽ در دوﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮد.
در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار آﻣﺪه:
ﻋﺸﻖ را ﺟﺎن ﮔﺰﯾﺪه اﯾﻮان اﺳﺖ
در

داﻏﮕﺎه

روز

اﻟﺴﺖ

ﻋﺸﻖ

ﮔﺮ ﮐﻨﻮن

ﭘﺮدهﻫﺎ

ﺗُﻨﮓ

ﯾﺎﺑﺪ

ﺟﺎی ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺘﺶ ز آن اﺳﺖ
ﻣﺘﻤﮑﻦ
ﻧﻮر

ﺿﺎﺑﻄﯽ ﮔﻮﯾﻤﺖ ﭼﻪ ﺧﻮب اﻟﺤﻖ

از ره دﯾﺪه ﭼﻮن ﺑﻪ ﭘﺮده رﺳﺪ
دل

ﻣﺤﻞ

او

درون

ﺑﺮون

ﺗﺎﺑﺪ

ﻋﺸﻖ ﺧﻠﻖ از ﺑﺮون درون آﯾﺪ

ﻟﯿﮏ ﺑﺲ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻏﺎﯾﺖ او
ﺗﻨﺰّل

از

ﺟﺎن

ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﻓﺮق ﻋﺸﻖ ﺧﻠﻖ از ﺣﻖ

ﻋﺸﻖ ﺣﻖ از درون ﺑﺮون آﯾﺪ

ﻋﺸﻖ

درون

ﺑﻨﺸﺴﺖ

ﭘﺮده

دل

ﺑﻮد

داﯾﻤﺎً

در

ﺗﺰﻟﺰل

ﻧﻬﺎﯾﺖ

او

ﭘﺮده دارش ﺑﻪ ﭘﺮده ره ﻧﺪﻫﺪ

اﺳﺖ

ﺟﺎی او ﻗﻠﺐ و ﻧﻔﺲ و روح آﻣﺪ

ﻋﺸﻖ

اﺳﺖ

زﯾﻦ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﻨﺪ و زان ﻓﺘﻮح آﻣﺪ

ﺟﺎی او ﺑﲔ اﺻﺒﻌﲔ » «۸اﯾﻦ اﺳﺖ

از دو ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﻞ ﺗﻠﻮﯾﻦ اﺳﺖ

ﺑﻪ

ﻧﻔﺲ ﺗﺎ در ﺣﺠﺎب ﭘﻨﺪار اﺳﺖ

ﺟﻠﻮه

ﭼﻮن ﺣﺠﺐ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد ﯾﮑﺒﺎر

ﭘﺲ از آن روی ﺳﻮی ﻋﺸﻖ آرد

ﮐﻤﻨﺪ

آرزوﻫﺎ

ﺗﺎ

ﻟﯿﮏ ﻋﻤﺮی ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺳﺮﭙی
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ﻋﺸﻖ

ﻫﻮا

ﮔﺮﻓﺘﺎر
آورد

ﺗﻤﺎم

ﺷﻮد ﻧﻔﺲ

از

در

اﺳﺖ
ﮐﺎر

ﺑﮕﺬارد

ﻣﺮاد ﺑﺮی

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۳۳
۱ـ ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ آﯾﻪ  ۳۰و ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺤﺮ اﻟﻤﺤﺒّﻪ ص ۱۰۱

۲ـ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ص .۳۳

۳ـ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﻠﺪ اول ﻓﺼﻞ  ۸اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﱃ ﮐﺘﺎب ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ.
۴ـ ﺗﻤﻬﯿﺪات ص .۱۰۶

۵ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۷۷

۶ـ ﺑﺤﺮاﻟﻤﺤﺒّﻪ ص  ۱۰۱ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ص  ۱۲۸ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﻘﯿﻬﯽ.
۷ـ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۸ص  ۴۱۱و .۴۱۲
۸ـ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﺎﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﲔ اﻻﺻﺒﻌﲔ ﻣﻦ اﺻﺎﺑﻊ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﮐﺮﯾﺸﺔٍ ﻓﯽ

ﻓﻼت «...ﮐﻪ در ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ج  ۴ص  ۴۱۹ﺑﺎ ﺗﻐﯿﲑات و اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ ﮐﻪ در اﺣﯿﺎء
اﻟﻌﻠﻮم ج  ۲ص  ۱۲آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻣﺎ و ﺳﻌﻨﯽ ارﺿﯽ و ﻻ ﺳﻤﺎﺋﯽ و ﺳﻌﻨﯽ ﻗﻠﺐ ﻋﺒﺪی اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﺘّﻘﯽ اﻟﻨّﻘﯽ«
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ﻓﺼﻞ ۳۴
» «۱اﺑﺘﺪای ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺸﻮق را از ﺑﻬﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ .و اﯾﻦ ﮐﺲ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد اﺳﺖ
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻌﺸﻮق وﻟﯿﮑﻦ ﻧﺪاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ او را در راه ارادت ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﺑﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺖ:
ﮔﻔﺘﻢ ﺻﻨﻤﯽ ﺷﺪی ﮐﻪ ﺟﺎن را وﻃﻨﯽ

ﺑﯿﺖ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﻎ ﺣﺠّﺘﻢ ﭼﻨﺪ زﻧﯽ

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎن ﻣﮑﻦ ﮔﺮ ﺷﻤﻨﯽ
ﮔﻔﺘﺎ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﯽ

» «۲ﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ ﭼﻮن ﺑﺘﺎﺑﺪﮐﻤﱰﯾﻦ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﺧﻮاﻫﺪ و در راه رﺿﺎی او ﺟﺎن دادن ﺑﺎزی
داﻧﺪ ﻋﺸﻖ اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻫﺬﯾﺎن ﺑﻮد و ﻋﻠّﺖ.

ﻣﱳ:

» «۱اﺑﺘﺪای ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺸﻮق را از ﺑﻬﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ .و اﯾﻦ ﮐﺲ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد اﺳﺖ
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻌﺸﻮق وﻟﯿﮑﻦ ﻧﺪاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ او را در راه ارادت ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﺑﺮد«.
ﺷﺮح :آﻏﺎز ﻋﺸﻖ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺎم اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮق را از ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ

اﻧﮕﯿﺰش ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺸﻮق در ﺟﺎﻧﺶ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻌﺸﻮق را در ﺟﻬﺖ

ارادت ﺧﻮدش ﺑﮑﺎر ﺑﺮد و رؤﯾﺖ ﻣﺤﺒﻮب از ﺑﺮای دﻓﻊ آﺗﺶ وﻟﻊ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭼﻮن ﻃﺎﻗﺖ ﺳﻮﺧﺘﺶ ﻧﺪارد و ﻗﻮت دل
ﺑﺮداﺷﱳ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد ﺑﺮای ﺧﻮد و در ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺧﻮد را ﺧﻮاﺳﱳ ﺑﻮد و آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاه ﺑﻮد

ﻧﻪ در راه ﺑﻮد ».«۱
ﻣﱳ:

ﮔﻔﺘﻢ ﺻﻨﻤﯽ ﺷﺪی ﮐﻪ ﺟﺎن را وﻃﻨﯽ

ﺑﯿﺖ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﻎ ﺣﺠّﺘﻢ ﭼﻨﺪ زﻧﯽ

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎن ﻣﮑﻦ ﮔﺮ ﺷﻤﻨﯽ
ﮔﻔﺘﺎ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﯽ

ﺷﺮح :اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﺑﻐﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻮی ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ و در ﺷﻤﺎره  ۱۸۸۹در ﮐﻠﯿﺎت ﺷﻤﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ وﱃ ﻣﺤﺘﻤﻼً از
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ ﺻﻨﻢ ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎن
ﻣﻦ وﻃﻦ داری .ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﻌﺸﻮق ﭘﺮﺳﺖ درﺑﺎره ﺟﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﮕﻮ زﯾﺮا ﺟﺎن ﺧﻮ را ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺮا رﻧﺠﻪ ﻣﯽداری و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﲑ ﻗﻬﺮ و ﺟﻼل ﮐﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺗﻮﺳﺖ ﻣﺮا
ﻣﯽآزاری و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽدﻫﯽ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮدت ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺮا ﺑﺎ

ﺷﻤﺸﲑ ﻏﲑت از ﺑﲔ ﺑﱪم.

ﻣﱳ:

» «۲ﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ ﭼﻮن ﺑﺘﺎﺑﺪﮐﻤﱰﯾﻦ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﺧﻮاﻫﺪ و در راه رﺿﺎی او ﺟﺎن دادن ﺑﺎزی
داﻧﺪ ﻋﺸﻖ اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻫﺬﯾﺎن ﺑﻮد و ﻋﻠّﺖ.
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ﺷﺮح :وﻗﺘﯽ ﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﮐﻤﱰﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺸﻖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻪ او
را ﺑﺮای ﺧﻮد و در راه رﺿﺎی او از ﺟﺎن دادن ﻧﱰﺳﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺮا ﺑﺮای رﺿﺎی ﻣﻌﺸﻮق ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺷﻤﺮد .ﻋﺸﻖ
اﯾﻦ اﺳﺖ و ﻏﲑ از اﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ و ﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺐ اﺳﺖ .ﺑﻘﻮل ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه:

ﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﻮ ،ﺳﺮ ﺑﺎز

در ﻣﻌﺮﮐﻪ ﯾﻼن ﺗﻮ ﺳﺮ ﺑﺎز

از ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮﯾﺸﱳ ﺗﻮ ﺳﺮﺑﺎز »«۲

ﭼﻮن ﺗﯿﻎ ﺗﻼش ﺑﺮ ﺗﻮ آﯾﺪ

در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ از رﺿﺎ ﺑﻤﯿﺎن آﻣﺪ .در ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک رﺿﺎ ﻣﻘﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﻣﺨﯽ دارد رﺳﻮل ﺧﺪا در دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮد:
»اﻟﻠﻬﻢ اﻧﯽ اﺳﺄﻟﮏ ﯾﺒﺎﺷﺮ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺻﺎدﻗﺎً ﺣﺘﯽ اﻋﻠﻢ اﻧﻪ ﻟﻦ ﯾﺼﺒﻨﯽ اﻻ ﻣﺎ ﮐﺘﺒﺖ ﱃ واﻟﺮﺿﺎ ﺑﻤﺎ

ﻗﺴﻤﺖ ﱃ« ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ از ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻤﻦ دﻫﯽ ﮐﻪ دﻟﻢ ﺑﺂن ﻣﺒﺎﺷﺮت ﮐﻨﺪ و ﺑﺪان اﻧﺲ

ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﻘﯿﻨﯽ راﺳﺖ ﺑﻤﻦ دﻫﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﻦ واردﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و رﺿﺎﺋﯽ ﺑﻤﻦ دﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ ﺷﺪه ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﻢ.

ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ اوردن دﻋﺎی ﻓﻮق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻘﺎم رﺿﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﺳﺎﻟﮑﺎن اﺳﺖ ﺗﻔﻀﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ رﻓﯿﻊ و
ذروه ﻣﻨﯿﻊ آن ﻫﺮ روﻧﺪه را ﻣﻘﺪور و ﺑﯿﺸﱰ ﻧﻪ ...و رﺿﺎ از ﯾﻘﲔ ﺗﻮﻟﺪﮐﻨﺪ ...ذواﻟﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رﺿﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دل

اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺬر ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،دوﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رﺿﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﮑﻢﻫﺎی اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ روح .ﺟﻨﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺿﺎ رﻓﻊ
اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ » .«۳و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ »در راه رﺿﺎی او ﺟﺎن دادن ﺑﺎزی داﻧﺪ« ﻫﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﲔ ﷷ در اوج ﻗﺼﻪ
ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﯽ ﺧﻮد و اﺛﺒﺎت ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺣﺘّﲐ ﺟﺎن دادن را ﻫﻢ ﻻﯾﻖ دوﺳﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﻓﺮﻣﻮد:

»اﻟﻠّﻬﻢ رﺿﺎ ﺑﻘﻀﺎﺋﮏ ،ﺗﺴﻠﯿﻤﺎً ﻻﻣﺮک ،ﻻ ﻣﻌﺒﻮد ﺳﻮاک«.

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۳۴

۱ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص  ۷۸و ۷۹
۲ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۷۹

۳ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص ۴۰۳ -۳۹۹

١٩٥

ﻓﺼﻞ ۳۵

ﻋﺸﻖ ﻣﺮدم ﺧﻮار اﺳﺖ .او ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺨﻮرد و ﻫﯿﭻ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارد .و ﭼﻮن ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺨﻮرد ،او ﺻﺎﺣﺐ

وﻻﯾﺖ ﺑﻮد ،ﺣﮑﻢ او را ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺟﻤﺎل ﺑﺮﮐﻤﺎل ﺑﺘﺎﺑﺪ ،ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮرد ،و ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﺖ
دﯾﺮ ﺑﻮد.
ﺷﺮح:
ﻋﺸﻖ ﭼﻮن از ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺠﺮﯾﺪ اﺳﺖ ،از ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺮورش ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺮورش ﺗﺮﮐﯿﺐ و اﻧﺴﺎﻧﯿّﺖ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺴﯽ راه
اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎی ﺗﺠﺮﯾﺪ را در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﺨﻮرد و ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ

ﺟﻤﺎل ﺑﮑﻤﺎل ﺗﺎﺑﯿﺪن .ﺟﻤﺎل ﻋﺮ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺑﮑﺴﻮت ﻣﻌﺸﻮق .وﮐﻤﺎل ﻣﻨﺘﻬﯽ اﺧﻼق ﻣﻌﺸﻮﻗﺴﺖ .و ﻋﺸﻖ ﺻﻔﺎت
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻟﺴﺖ ﺑﺮﮐﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق زاﯾﺪﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﺸﻮق را از ﻋﲔ ﻋﺸﻖ در ﺟﻤﺎل ﮐﻪ ﻋﲔ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ
ﻣﺤﻮﮔﺮداﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻤﲔ ﻣﻄﻠﺐ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮح داده» :ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﻋﺸﻖ ﻣﺮدم ﺧﻮار اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻘﯽ را ﺑﺮ ﺑﺮگ

ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻮد دﺳﺖ در ﺷﺎخ ﺑﯿﻤﺮادی زﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻬﺎل ﻫﺴﺘﯽ از ﭼﻤﻦ وﺟﻮد ﺑﺮاﻧﺪ و در درﯾﺎی ﻧﯿﺴﺘﯽ اﻓﮑﻨﺪ«.
»ﻟﻮاﯾﺢ ص .«۷۹

١٩٦

ﻓﺼﻞ ۳۶
» «۱ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ آﺷﻨﺎ ﻧﺸﻮد ،و اﻧﺪر آن وﻗﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪو و او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮑﱰ داﻧﺪ دورﺗﺮ

ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ او راﺳﺖ »واﻟﺴﻠﻄﺎن ﻻ ﺻﺪﯾﻖ ﻟﻪ «.ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺷﻨﺎﺋﯽ در ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﺘﯽ ﺑﻮد .و اﯾﻦ
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﻪ زﻣﲔ ﻣﺬﻟﺖ ﺑﻮد و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﻪ آﺳﻤﺎن ﺗﻌﺰّز و ﺗﮑﺒّﺮ
ﺑﻮد .آﺷﻨﺎﺋﯽ اﮔﺮ ﺑﻮد ﺑﺤﮑﻢ ﻧَﻔَﺲ و وﻗﺖ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﻋﺎرﯾﺖ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺖ
ﺗﺎ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺷﮑﺮ ﻟﺒﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردم

ﻫﻤﺴﻨﮓ زﻣﲔ و آﺳﻤﺎن ﻏﻢ ﺧﻮردم

ﺗﻮ ﻣﯽﻧﺸﻮی ﻫﺰار ﺣﯿﻠﺖ ﮐﺮدم

آﻫﻮ ﺑﻤﺜﻞ رام ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدم

ﺬﻟﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ؟ ﻧﺎز ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻃﺎﻟﺐ ﮐﯽ ﺑﺎﻫﻢ اﻓﺘﺪ؟ او ﭼﺎره
» «۲ﺟﺒّﺎری ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ﻣ ّ
اﯾﻦ و اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره او .ﺑﯿﻤﺎر را دارو ﺿﺮورت اﺳﺖ اﻣﺎ دارو را ﺑﯿﻤﺎر ﻫﯿﭻ ﺿﺮورت ﻧﯿﺴﺖ »ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎر از

ﻧﺎﯾﺎﻓﱳ دارو ﻧﺎﻗﺺ آﯾﺪ و ﺑﺎز دارو را از ﺑﯿﻤﺎر ﻓﺮاﻏﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺴﺖ« ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دل ﺑﺪﺳﺘﺶ ﻧﺒﻮد

ﺑﯿﺖ

ﻧﯽ ﺣﺴﻦ ﺗﺮا ﺷﺮف ز ﺑﺎزار ﻣﻦ اﺳﺖ

ﻣﻔﻠﺲ ﭼﻪ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺑﺮگ ﻫﺴﺘﺶ ﻧﺒﻮد

ﺑﺖ را ﭼﻪ زﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺒﻮد

ﻣﱳ:
» «۱ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ آﺷﻨﺎ ﻧﺸﻮد ،و اﻧﺪر آن وﻗﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪو و او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮑﱰ داﻧﺪ دورﺗﺮ

ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ او راﺳﺖ »واﻟﺴﻠﻄﺎن ﻻ ﺻﺪﯾﻖ ﻟﻪ «.ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺷﻨﺎﺋﯽ در ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﺘﯽ ﺑﻮد .و اﯾﻦ
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﻪ زﻣﲔ ﻣﺬﻟﺖ ﺑﻮد و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﻪ آﺳﻤﺎن ﺗﻌﺰّز و ﺗﮑﺒّﺮ
ﺑﻮد .آﺷﻨﺎﺋﯽ اﮔﺮ ﺑﻮد ﺑﺤﮑﻢ ﻧَﻔَﺲ و وﻗﺖ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﻋﺎرﯾﺖ ﺑﻮد.

»ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺴﻮت ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﮐﺴﻮت ﺣﺴﻦ و اﯾﻦ از راه ﻣﺸﻮب
ﻣﺘﻔﺮق اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮕﺎﻧﻪ و آﺷﻨﺎ ﻧﺸﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﺰدﯾﮏ اﻓﺘﺪ ...زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ،ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺶ اﺳﺖ و ﺣﺴﻦ،
ﻫﻤﻪ اﺳﺘﻐﻨﺎ و ﻧﺎز ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﻧﯿﺎز ﻃﺎﻟﺒﯽ در ﺧﻮر ﻧﯿﻔﺘﺪ«» .ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ« ﭘﺲ آﻧﻮﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﻣﻌﺸﻮق و او را ﺑﻪ ﺧﻮد واﻗﻌﺎً ﻧﺰدﯾﮑﱰ ﻣﯽداﻧﺪ ان وﻗﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ دورﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ و ﭼﲑﮔﯽ از آن
ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
»واﻟﺴﻠﻄﺎن ﻻ ﺻﺪﯾﻖ ﻟﻪ« » «۱ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎه دوﺳﺘﯽ ﻧﺪارد .ﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﺎه دوﺳﺘﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﲔ

دو ﺗﻦ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ دو ﺗﻦ در ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺑﲔ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻏﲑ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻋﺎﺷﻖ
ﭼﻮن زﻣﯿﻨﯽ ،ﺧﻮار و ﻓﺮو اﻓﺘﺎده و ﻋﻠﺖ ﻗﺎﺑﻠﻪ و ﻣﻨﻔﻌﻠﻪ اﺳﺖ وای ﻣﻌﺸﻮق ﭼﻮن آﺳﻤﺎن ،ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ
ﺑﻮده ﻋﻠﺖ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد »اﮔﺮ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﲔ اﯾﻦ ﻧَﻔﺲَ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮوغ ﻗﻠﻮب ﺑﻪ ﻟﻄﺎﯾﻒ ﻏﯿﻮب و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ

١٩٧

ﺣﮑﻢ وﻗﺖ » .«۳ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ و واردات ﻏﯿﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻋﺎرﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﺴﺖ وﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب در ﻟﺤﻈﻪای داﺷﺖ و ﻟﺤﻈﻪای ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻌﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺘﺎ ﺑﺎن ﮔﻤﮕﺸﺘﻪ ﻓﺮزﻧﺪ

ﮐﻪ ای روﺷﻦ روان ﭘﲑ ﺧﺮدﻣﻨﺪ

ز ﻣﺼﺮش ﺑﻮی ﭘﲑاﻫﻦ ﺷﻨﯿﺪی

ﭼﺮا در ﭼﺎه ﮐﻨﻌﺎﻧﺶ ﻧﺪﯾﺪی

دﻣﯽ ﭘﯿﺪا و دﯾﮕﺮ دم ﻧﻬﺎن اﺳﺖ

ﺑﮕﻔﺖ اﺣﻮال ﻣﺎ ﺑﺮق ﺟﻬﺎﻧﺴﺖ

ﮔﻬﯽ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﭘﺎی ﺧﻮد ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ

ﮔﻬﯽ ﺑﺮ ﺗﺎرک اﻋﻠﯽ ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ

و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﺖ اﺑﻦ اﻟﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ.

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ...در آن ﺣﺎل ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺰدﯾﮑﱰ داﻧﺪ او
دورﺗﺮ ﺑﻮد و ﻣﻌﺸﻮق از او ﺑﺎ ﻧﻔﻮرﺗﺮ ﺑﻮد »«.«۴
ﻣﱳ:

ﺑﯿﺖ
»ﻫﻤﺴﻨﮓ زﻣﲔ و آﺳﻤﺎن ﻏﻢ ﺧﻮردم

ﺗﺎ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺷﮑﺮ ﻟﺒﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردم

ﺗﻮ ﻣﯽﻧﺸﻮی ﻫﺰار ﺣﯿﻠﺖ ﮐﺮدم«

آﻫﻮ ﺑﻤﺜﻞ رام ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدم

ﺷﺮح :اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ در ﻣﺮﺻﺎد اﻟﻌﺒﺎد » «۵و ﻟﻮاﯾﺢ » «۶آﻣﺪه و ﻣﺤﺘﻤﻼً از ﺧﻮد ﺷﯿﺦ اﺳﺖ ﭼﻪ ،رازی و ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه

در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺷﻌﺎر ﺷﯿﺦ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻧﺪازه ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ زﻣﲔ و آﺳﻤﺎن اﻧﺪوه و ﻋﺸﻖ ﮐﺸﯿﺪم و ﻏﻢ و رﻧﺞ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎری ﺷﮑﺮ ﻟﺐ ﺑﺪﺳﺖ
آوردم »ﻟﺐ .در اﺻﻄﻼح ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮐﻼم و »ﻟﺐ ﻟﻌﻞ« ﺑﻄﻮن ﮐﻼم »و ﻟﺐ ﺷﮑﺮﯾﻦ« ﮐﻼم ﻣُﻨﺰَل و »ﻟﺐ ﺷﲑﯾﻦ«

ﮐﻼم ﺑﯽواﺳﻄﻪ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ».«۷

وﻗﺘﯽ آﻫﻮ را ﻧﻮازش ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم رام ﻣﯽﺷﻮد وﱃ ﺗﻮ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻫﺰار ﺣﯿﻠﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدم رام ﻧﺸﺪی.
ﻣﱳ:

ﺬﻟﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ؟ ﻧﺎز ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻃﺎﻟﺐ ﮐﯽ ﺑﺎﻫﻢ اﻓﺘﺪ؟ او ﭼﺎره
» «۲ﺟﺒّﺎری ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ﻣ ّ
اﯾﻦ و اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره او .ﺑﯿﻤﺎر را دارو ﺿﺮورت اﺳﺖ اﻣﺎ دارو را ﺑﯿﻤﺎر ﻫﯿﭻ ﺿﺮورت ﻧﯿﺴﺖ »ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎر از
ﻧﺎﯾﺎﻓﱳ دارو ﻧﺎﻗﺺ آﯾﺪ و ﺑﺎز دارو را از ﺑﯿﻤﺎر ﻓﺮاﻏﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺴﺖ«

ﺷﺮح :ﺻﻔﺖ ﺟﺒّﺎری ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ﺧﻮاری ﻋﺎﺷﻖ در ﯾﮑﯽ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻧﺎز ﻃﺎﻟﺐ و ﻧﯿﺎز ﻣﻄﻠﻮب ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻣﻌﺸﻮق ﭼﺎره اﺳﺖ و اﺳﺘﻐﻨﺎء و ﺑﯽﻧﯿﺎزی .وﱃ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﭽﺎره و ﻓﻘﲑ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ .ﺑﯿﻤﺎر اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ دارو دارد وﱃ
دارو اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺪارد ﭼﻪ ،ﺑﯿﻤﺎر از ﻧﯿﺎﻓﱳ دارو ﻧﻘﺺ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﱃ دارو از

ﻧﻘﺺ ﻣﱪاﺳﺖ و آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﻣﱳ:

ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دل ﺑﺪﺳﺘﺶ ﻧﺒﻮد

ﺑﯿﺖ

ﻧﯽ ﺣﺴﻦ ﺗﺮا ﺷﺮف ز ﺑﺎزار ﻣﻦ اﺳﺖ

ﻣﻔﻠﺲ ﭼﻪ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺑﺮگ ﻫﺴﺘﺶ ﻧﺒﻮد
ﺑﺖ را ﭼﻪ زﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺒﻮد

ﺷﺮح :ﻋﺎﺷﻖ وﻗﺘﯿﻪ دل از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ ،و ﻣﻔﻠﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد ﭼﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﺴﻦ ﺗﻮ از آﻧﺮو در ﺑﺎزار داد و ﺳﺘﺪ ﻋﺸﻖ ﺧﺮﯾﺪار آن ﺷﺪم ،ﺷﻬﺮه ﺷﺪ ،وﱃ ﺣﺴﻦ ﺗﻮ از ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺷﺮﻓﯽ
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ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪان ﺷﺮف ﯾﺎﻓﺘﻪام و اﮔﺮ ﺑﺤﺴﻦ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻤﯽﺷﺪم از ﺷﺮف ﺗﻮﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ.ﭼﺮا
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻪ زﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺖ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :«۸آن ﻣﻘﺘﺪای اﻫﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ ﻗﺪس روﺣﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﺎﺷﻖ زﻣﲔ ذﻟّﺖ اﺳﺖ

و ﻣﻌﺸﻮق آﺳﻤﺎن ﻋﺰّت و ﻋﺰّتِ او ﺑﺎ ذﻟّﺖ اﯾﻦ ﮐﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ و ﻧﺎز او ﺑﺎ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﯽ ﺑﻬﻢ ﺷﻮد او ﭼﺎره اﯾﻦ و اﯾﻦ
ﺑﯿﭽﺎره آن ...ﻫﻢ ﺳﻨﮓ!

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۳۶

۱ـ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺟﺰﺋﯽ از ﯾﮏ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :اﻟﺒﺤﺮ ﻻ ﺟﺎر ﻟﻪ و اﻟﺴﻄﺎن ﻻ ﺻﺪﯾﻖ ﻟﻪ و اﻟﻌﺎﻓﯿﻪ ﻻ

ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻪ .ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ .و اﻟﺘﲔ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﻄﺎﺋﻒ اﻟﺒﺴﺎﺗﲔ ص  ۵۲۴ﺑﻨﻘﻞ از ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت آﻗﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ.
۲ـ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﱃ ص .۸۰
۳ـ درﺑﺎره وﻗﺖ در ﺷﺮح ﻓﺼﻞ اول ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
۴ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۸۰

۵ـ ﻣﺮﺻﺎد اﻟﻌﺒﺎد ص .۷۰
۶ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۸۱

۷ـ ﻟﻤﻌﺎت ،اﺻﻄﻼﺣﺎت ص .۶۷
۸ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۸۱
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ﻓﺼﻞ ۳۷
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﺟﺰ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﺟﺎن ﺳﻮار ﻧﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺎ دل ﻣﺤﻞ ﺻﻔﺎت اوﺳﺖ ،و او ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺠﺐ ﻋﺰّ ﺧﻮد

ﻣﺘﻌﺰّز اﺳﺖ .ﮐﺲ ذات و ﺻﻔﺎت او ﭼﻪ داﻧﺪ؟ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ از ﻧﮑﺖ او روی ﺑﻪ دﯾﺪه ﻋﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ از روی
ﻟﻮح دل ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از او ﺑﯿﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داد .اﻣﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل ﺗﺎ روی ﺧﻮد را ﻓﺮا
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ دارد ﻋﻠﯽ اﻟﺘّﻌـﯿّﻦ وﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺪارد.
ﺷﺮح:

ﺷﺎرح »ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ« ﻣﯽﮔﻮی» :ذات ﻋﺸﻖ در ﺣﺠﺎب ﺧﻔﺎی ﺧﻮد ﻣﺘﻌﺰّز اﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﺑﺪو رﺳﺪ؟ اﻣﺎ از
او ﺷﻌﻠﻪ ﻧﺰول ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣُﺪرِک ﻋﻠﻢ ﺷﻮد اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻢ ﻣﺮ آن ﺷﻌﻠﻪ راﺳﺖ ،و از ﺑﺮای ﺿﺮورت ادراک ﻋﻠﻢ ،ﻋﺸﻖ را

ﻧﺰول ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻧﺰوﻟﺶ ﺟﺰ در ﺻﻮرت ﺧﯿﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯽ ،ذات ﻋﺸﻖ از آن ﻣﻨﺰه

اﺳﺖ ،ﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺧﯿﺎﱃ ﻓﺮا دﯾﺪه ﻋﻠﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﻋﻠﻢ ادراک ﮐﻨﺪ ﺗﻌﯿّﻦ ﺻﻮرت ،وﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ادراک
ﺗﻌﯿّﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد«.

و اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ و ﺷﺎرح اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده و ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ
ودل ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﻔﺎت او ﺑﺎﺷﺪ .و ﺻﺎﺣﺐ دل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺻﻔﺎت ﻣﺘّﺼﻒ ﮐﻨﺪ ،و اﻣﺎ
ﺧﻮد ذات ﻋﺸﻖ در ﭘﺲ ﭘﺮدهﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ در ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺰّت ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ »و ﻫﻮ اﻟﻌﺰﯾﺰ
اﻟﺤﮑﯿﻢ« ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ذات و ﺻﻔﺎت او را ادراک ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ رﻣﺰ از رﻣﻮز او »ﻧﮑﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﮑﺘﻪ

اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﻌﻨﯽ رﻣﺰ اﺳﺖ« ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺷﻌﻠﻪای از آن آﺗﺸﮕﺎه اﺳﺖ از آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دﯾﺪه ﻋﻠﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺮا
درﯾﺎﺑﺪ و آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻢ در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻫﻤﲔ ﺻﻮرت ﻧﺎزﻟﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ» :إِﻧﱠﺎ أَﻧﺰَﻟْﻨَﺎهُ ﻓِﻲ

ﻟَﻴْﻠَﺔِ اﻟْﻘَﺪْرِ« و از اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰آﯾﻪ ﮐﻪ ﻧﺰول ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻧﻤﻮد ﻟﻔﻈﯽ و ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮای آﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻋﻠﻢ ﺻﻮرت ﻧﺎرﻟﻪ را در ﺣّﺪ ﺗﻮان درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﺪه اﺷﺮاق ﺗﺠﻠّﯽ ﺻﻔﺎت

را در ﺻﻮرت ﻧﺎزﻟﻪ آن در ﻗﻠﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و در دﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ دﯾﺪه و ﻧﻪ ﺧﱪی از او...

»آﻧﺮا ﮐﻪ ﺧﱪ ﺷﺪ ﺧﱪی ﺑﺎز ﻧﯿﺎﻣﺪ« .ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮای دل ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ درﮐﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ

از آن ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل ﮔﺎه روی ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﭼﻬﺮه ﺗﻌّﲔ و ﻧﻤﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ

آﻧﭽﻪ ﺧﯿﺎل ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺘﻌﯿّﻦ اﺳﺖ وﮔﺎه ﻣﻮﺿﻮع و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد.

ﺑﺮای درک ﺑﻬﱰ ﻣﻮﺿﻮع از ﻟﻮاﯾﺢ »ص  ۸۱و  «۸۲ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﲑﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻋﺸﻖ
راﮐﺐ و ﻣﺮﮐﺐ ﺟﺎﻧﺴﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺎن ﻣﺘﺼﺮّف ﻋﺎﻟﻢ ارﮐﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ دل ﻣﺤﻞ ﺻﻔﺎت ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ

ﻋﺸﻖ ﻏﯿﺒﯽ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻧﻔﺲ او ﺑﻪ ﺣﺠﺐ ﻋﺰّت ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺠﺐ اﺳﺖ ذات و ﺻﻔﺎت او ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ

ﻋﺸﻖ را ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺪوث ﺑﻮدی او را ﺑﺎ اوﺻﺎف او ﺗﮑﺜّﺮ ﺑﻮدی ﻧﻪ وﺣﺪت .و اﮔﺮ ﺑﻘﺪم ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻮدی وﺻﻒ او

زاﯾﺪ ﺑﻮدی ﺑﺮ ذات«.

اﻣﺎ ﻧﻪ ذات ﺑﻮدی ﻧﻪ ﻏﲑ ذات و ا و ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ آﻣﯿﺰد و ﻧﻪ در ﻣﻌﺸﻮق .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻌﻨﯽ

راﺑﻄﻪ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﮑﯽ ﺑﮑﺸﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ در ﺑﯿﺎن ﻧﮕﻨﺠﺪ .ای ﺑﺮادر ﻋﺸﻖ ﻧﻪ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﻧﻪ

ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮد ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ .اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪوث دارد ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻌﺸﻮق واﺳﻄﻪ
اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو و اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻘﺪم دارد ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻌﺸﻮق و ﻫﻢ ﻋﺸﻖ«.

٢٠٠

ﻓﺼﻞ ۳۸
ﺪ وﮔﺎه ﺑﻪ دﯾﺪه وﮔﺎه ﺑﻪ اﺑﺮو وﮔﺎه ﺑﻪ ﻏﻤﺰه و
ﺪ ﺑﻮد وﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﻞ وﮔﺎه ﺑﻪ ﻗ ّ
» «۱ﮔﺎه ﻧﺸﺎن ﺑﻪ زﻟﻒ وﮔﺎه ﺑﻪ ﺧ ّ
ﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﻣﻌﺸﻮق وﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﺘﺎب.

»«۲و اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﻠﺐ ﮔﺎه ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﺎﻧﯽ دارد .آن را ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﺮ دﯾﺪه ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد ﻗ ّﻮﺗﺶ
از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد و از ﻋ ّﻠﺘﻬﺎ دورﺗﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪه در ﺛﻤﲔ دل و ﺟﺎن اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﻪ دﯾﺪه

ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻨﺪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل ،دﻟﯿﻞ ﻃﻠﺐ ﺟﺎن و دل او ﺑﻮد و از ﻋﻠﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ دور ﺑﻮد .و اﮔﺮ ﺑﻪ اﺑﺮو ﺑﻮد
ﻃﻠﺐ ﺑﻮد از ﺟﺎن او اﻣﺎ ﻃﻼﯾﻪ ﻫﯿﺒﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد در ﭘﯿﺶ آن ﻃﻠﺐ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﺑﺮو ﻧﺼﯿﺐ دﯾﺪه آﻣﺪ.

» «۳و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻬﺎ در راه ﻓﺮاﺳﺖ ﻋﺸﻖ از ﻋﺎﺷﻖ ﻃﻠﺐ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻋ ّﻠﺘﯽ ﯾﺎ

ﻋﯿﺒﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺸﻖ را در ﻫﺮ ﭘﺮده از ﭘﺮدهﻫﺎی درون ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،وا ﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن اوﺳﺖ در

ﭘﺮده ﺧﯿﺎل .ﭘﺲ ﻧﺸﺎن او ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻣﱳ:

ﺪ وﮔﺎه ﺑﻪ دﯾﺪه وﮔﺎه ﺑﻪ اﺑﺮو وﮔﺎه ﺑﻪ ﻏﻤﺰه و
ﺪ ﺑﻮد وﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﻞ وﮔﺎه ﺑﻪ ﻗ ّ
» «۱ﮔﺎه ﻧﺸﺎن ﺑﻪ زﻟﻒ وﮔﺎه ﺑﻪ ﺧ ّ
ﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﻣﻌﺸﻮق وﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﺘﺎب«.
ﺷﺮح:

در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﯿﺦ ﭼﻨﺪ اﺻﻄﻼح ﺗﺼﻮّف ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ راﺑﺎﻫﻢ آورده ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،و در اﯾﻨﺠﺎ
ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
زﻟﻒ :ﻏﯿﺐ ﻫﻮّﯾﺖ را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﮐﺲ راﺑﺪان راه ﻧﯿﺴﺖ ».«۱
ﺧ ّﺪ ﯾﺎ روی :ﻣﺮآت ﺗﺠﻠﯿّﺎت را ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﭼﻬﺮه :ﮐﻠﯿّﺎت را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺮﮐﯿﻔ ّﯿﺖ آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ او در او ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
رخ :ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت ﻣﺤﺾ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ».«۲

ﺧﺎل :ﯾﺎ ﺧﺎل ﺳﯿﺎه ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ».«۳

ﻗﺪّ :اﺳﺘﻮاء اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﻗﺎﻣﺖ :ﺳﺰاواری ﭘﺮﺳﺘﺶ را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺟﺰ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ را اﯾﻦ ﺳﺰاواری ﻧﯿﺴﺖ ».«۴
دﯾﺪه :اﻃّﻼع اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﭼﺸﻢ :ﺻﻔﺖ ﺑﺼﲑی اﻟﻬﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺖ :ﺳﱰﮐﺮدن اﻟﻬﯽ را ﺑﺮ ﺗﻘﺼﲑ.
ﭼﺸﻢ ﺧﻤﺎری :ﺳﱰﮐﺮدن ﺗﻘﺼﲑ ﺳﺎﻟﮏ را ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﺳﺎﻟﮏ.

ﭼﺸﻢ ﺷﻬﻼ :ﻇﺎﻫﺮﮐﺮدن اﺣﻮال وﮐﻤﺎﻻت و ﻋﻠﻮّ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎﻟﮏ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﭼﺸﻢ ﺗﺮک:ﺳﱰﮐﺮدن اﺣﻮال و ﻣﻘﺎﻻت وﮐﻤﺎﻻت و ﻋﻠﻮّ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎﻟﮏ را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﭼﺸﻢ ﻧﺮﮔﺲ :ﺳﺮّ اﺣﻮال وﮐﻤﺎﻻت را ﮔﻮﯾﻨﺪ ».«۵

اﺑﺮو :اﻫﻤﺎل ﮐﺮدن و ﺳﻘﻮط ﺳﺎﻟﮏ اﺳﺖ از درﺟﺎت ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻘﺼﲑی ﮐﻪ از او ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ.
ﮐﻤﺎن اﺑﺮو :ﻋﺮض ﮐﺮدن ﺳﻘﻮط ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮏ.

ﺟﻔﺖ اﺑﺮو :ﺳﻘﻮط ﺳﺎﻟﮏ اﺳﺖ.

٢٠١

ﻃﺎق اﺑﺮو :اﻫﻤﺎل ﮐﺮدن و ﺳﻘﻮط ﺳﺎﻟﮏ اﺳﺖ از درﺟﻪ و ﻣﻘﺎم«۶» .
ﻏﻤﺰه :ﻓﯿﻮﺿﺎت و ﺟﺬﺑﺎت ﻗﻠﺒﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ».«۷

ﺧﻨﺪه :ﻟﻄﻒ وﮔﺸﺎدﮔﯽ دل و ﺑﺴﻂ اﺳﺖ ».«۸

ﻋﺘﺎب :ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮدن را ﮔﻮﯾﻨﺪ ...و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮاد از ﻋﺘﺎب ،ﻋﺘﺎب ﺑﺎﻧﻔﺲ اﺳﺖ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪﮐﻪ او را ﺑﺎز
دارد و ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﺪ از آﻧﻬﺎ ».«۹

اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮاﻧﺢ ﻋﺸﻖ را

ﮐﻪ ورای ادارک ﻋﻠﻢ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎده ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺠﺮد را ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﻏﲑ ﻣﺠﺮد از

ﻗﺒﯿﻞ زﻟﻒ و روی و ﺧﺎل و ﻗ ّﺪ و ﭼﺸﻢ و اﺑﺮو و ﻏﻤﺰه و ﺧﻨﺪه و ﻋﺘﺎب ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺻﻮری دارد در واﻗﻌﻪ

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﯾﺎ ﺳﺎﻟﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ» ،ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ و
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺻﻞ در ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻣﱳ:

»«۲و اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﻠﺐ ﮔﺎه ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﺎﻧﯽ دارد .آن را ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﺮ دﯾﺪه ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد ﻗﻮّﺗﺶ

از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد و از ﻋﻠّﺘﻬﺎ دورﺗﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪه در ﺛﻤﲔ دل و ﺟﺎن اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﻪ دﯾﺪه

ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻨﺪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل ،دﻟﯿﻞ ﻃﻠﺐ ﺟﺎن و دل او ﺑﻮد و از ﻋﻠﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ دور ﺑﻮد .و اﮔﺮ ﺑﻪ اﺑﺮو ﺑﻮد
ﻃﻠﺐ ﺑﻮد از ﺟﺎن او اﻣﺎ ﻃﻼﯾﻪ ﻫﯿﺒﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد در ﭘﯿﺶ آن ﻃﻠﺐ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﺑﺮو ﻧﺼﯿﺐ دﯾﺪه آﻣﺪ«.
ﺷﺮح:
اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق و ﺟﻠﻮهﻫﺎی او در ﻫﺮ ﻣﻨﺰﱃ ﺑﻨﻮﻋﯽ

ﺟﻠﻮهﮔﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﺎﺷﻖ را ﻫﺮ ﺣﺎل و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا آﻧﮑﺲ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﻌﺸﻮق دارد ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ او ﮐﺸﺶ و اراﺋﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻧﺘﻈﺎر آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از دﺳﺖ
ﻣﻌﺸﻮق ﻗﻮت ﺧﻮرد و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ او ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﮐﺲ از ﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺐ دورﺗﺮ اﺳﺖ .ﮐﻪ دﯾﺪه

اﻟﻬﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻔﺖ ﺑﺼﲑی اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻧﯿﺎزﺷﺎن و ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮاﺗﺐ آﻧﺎن آﮔﺎه و ﺑﯿﻨﺎﺳﺖ ﭼﻮن
ﮔﻮﻫﺮی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ در دل و ﺟﺎن ﻣﯽدرﺧﺸﺪ و اﺟﺰاء وﺟﻮد را روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .و ﺣﺎل ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻋﺎﻟﻢ
ﺧﯿﺎل ﺑﺸﮑﻞ ﭼﺸﻢ ﻣﻌﺸﻮق ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﻮد ﺗﻌﺒﲑ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎن و دل اوﺳﺖ و او در اﯾﻦ ﺷﻬﻮد از ﻋﻠﻞ

ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺐ آن ﺑﺪور اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ در ﺧﻮاب ﯾﺎ ﺧﯿﺎل اﺑﺮو ﺑﯿﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎن او را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ
ﻗﺮاوﻻن آن ﺧﻮاﺳﺖ در ﺟﻠﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﻃﻠﺐ او اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و اﯾﻦ از آﻧﺮوﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺮو ﻧﮕﻬﺒﺎن ﭼﺸﻢ اﺳﺖ.
ﻣﱳ:

» «۳و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻬﺎ در راه ﻓﺮاﺳﺖ ﻋﺸﻖ از ﻋﺎﺷﻖ ﻃﻠﺐ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﻠّﺘﯽ ﯾﺎ
ﻋﯿﺒﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺸﻖ را در ﻫﺮ ﭘﺮده از ﭘﺮدهﻫﺎی درون ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،وا ﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن اوﺳﺖ در
ﭘﺮده ﺧﯿﺎل .ﭘﺲ ﻧﺸﺎن او ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ«.

ﺷﺮح:

و ﺑﻬﻤﲔ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻓﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ دارد ﻃﻠﺐ روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻠﻮک و ﯾﺎ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺﻫﺎی ﻋﺎﺷﻖ را درﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺸﮑﻞ ﻧﻤﻮدی »ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ« رخ و ﺧﺎل و زﻟﻒ
و ...ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺸﻖ را ﮐﻪ در ﻫﺮ ﭘﺮدهای ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﺎص دارد .ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ آﻧﺮا درﯾﺎﻓﺘﻪ و

ﺣﺎل ﺧﻮد و درﺟﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .و اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﻨﯽ و ﻧﻤﻮدی »زﻟﻒ و «...ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق در ﺧﯿﺎل
ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺸﻖ او ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد.
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ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت ﺑﺮ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺸﮑﻞ ﺳﺘﺎره و ﺳﭙﺲ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽؤود و ﻣﯽﮔﺬرد و ﺣﻀﺮت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻻ اﺣﺐ اﻵﻓﻠﲔ« ﺳﭙﺲ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯽﺻﻮرت ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺪا

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻧﯽ وﺟﻬﺖ وﺟﻬﯽ ﻟﻠﺬی ﻓﻄﺮ اﻟﺴﻤﻮات واﻻرض« ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ روﯾﻢ را از

ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﺗﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺎره و ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ ﻧﻤﻮد وﺟﻮدی

ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ اوﺳﺖ روی آوردهام .و ﻫﻤﭽﻨﲔ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮد ﺷﻬﻮدی در ﺧﻮاب ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺒﯿﺎء »در
ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری« ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ ﻣﻌﺸﻮق در ﻫﺮ

ﻣﺮﺗﺒﻪای ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ اﻧﻬﺎ را رﻫﱪی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

و اﻣﺎ در ﻣﻌﻨﯽ »ﻓﺮاﺳﺖ« ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻋﻠﻢ ﻟﺪّﻧﯽ ادراک ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﮐﻠﻤﺎت از ﺣﻖ
ص
ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺑﺸﺮ و آن ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :وﺣﯽ ،اﻟﻬﺎم ،ﻓﺮاﺳﺖ .وﺣﯽ ﺧﺎﺻّﻪ اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ .اﻟﻬﺎم ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﺑﺨﻮا ّ

اوﻟﯿﺎ .و اﻣﺎ ﻓﺮاﺳﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺮّس آﺛﺎر ﺻﻮرت ،از ﻏﯿﺐ ﻣﮑﺸﻮف ﺷﻮد و آن ﻣﺸﱰک اﺳﺖ ﻣﯿﺎن
ﺧﻮاص ﻣﺆﻣﻨﺎن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ» :اﺗﻘﻮا ﻓﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻨﻈﺮ ﺑﻨﻮر اﻟﻠّﻪ« و ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﺳﺖ و

اﻟﻬﺎم آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاﺳﺖ ﮐﺸﻒ اﻣﻮر ﻏﯿﺒﯽ ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﺗﻔﺮّس آﺛﺎر ﺻﻮرت ﺑﻮد و در اﻟﻬﺎم ﺑﯽواﺳﻄﻪ آن »«.«۱۰

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺷﯿﺦ آورده ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

ﮔﺮﭼﻪ داﻧﯽ ای ﻋﺰﯾﺰﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪﮐﺪاﻣﺴﺖ؟ و زﻟﻒ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺧ ّﺪ و ﺧﺎل ﮐﺪام ﻣﻘﺎم اﺳﺖ؟ ﻣﺮد روﻧﺪه را
ﻣﻘﺎمﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻧﯽﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن آﻧﺮا در ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻮرت و ﺟﺴﻤﺎﻧﯿّﺖ ﻋﺮض ﮐﻨﯽ و ﺑﺪان ﺧﯿﺎل اﻧﺲ ﮔﲑی و ﯾﺎدﮔﺎر

ﮐﻨﯽ ،ﺟﺰ در ﮐﺴﻮت ﺣﺮوف و ﻋﺒﺎرات ﺷﺎﻫﺪ و ﺧ ّﺪ و ﺧﺎل و زﻟﻒ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ و ﻧﻤﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺖﻫﺎ
ﻧﺸﻨﯿﺪهای:

ﻣﻬﺮﯾﺴﺖ ز ﻣﺸﮏ ﺑﺮ ﺷﮑﺮ ،ﭘﻨﺪارم

ﺧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﻪ ﺑﺮ آن ﻟﺒﺎن ﯾﺎرم

ﻣﻦ ﺑﺸﮑﻨﻢ آن ﻣﻬﺮ و ﺷﮑﺮ ﺑﺮدارم

ﮔﺮ ﺷﺎه ﺣﺒﺶ ﺑﺠﺎن دﻫﺪ زﻧﻬﺎرم

درﯾﻐﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮی ﺧﺎل ﺳﯿﺎه ﻣﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﷺ ﻣﯿﺪان ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه »ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠّﻪ« ﺧﺘﻢ و زﯾﻨﺘﯽ ﺷﺪه

اﺳﺖ ،ﺧ ّﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯽﺧﺎل ﮐﻤﺎﱃ ﻧﺪارد .ﺣﺪ ﺟﻤﺎل »ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠّﻪ« ﺑﯽﺧﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﷺ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﻫﺮﮔﺰﮐﻤﺎل

ﻧﺪاﺷﺘﯽ و ﺧﻮد ﻣﺘﺼّﻮر ﻧﺒﻮدی ،و ﺻﺪ ﻫﺰار ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎن در ﺳﺮ اﯾﻦ ﺧﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺎن ﻣﺮد و ﻣﯿﺎن ﻟﻘﺎء
اﻟﻠّﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن از اﯾﻦ ﺣﺠﺎب در ﮔﺬرد ﺟﺰ ﺟﻤﺎل ﻟﻘﺎء اﻟﻠّﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و آن ﯾﮏ ﺣﺠﺎب
ﮐﺪاﻣﺴﺖ .ﺑﲑون ز ﺳﺮ و زﻟﻒ ﺷﺎﻫﺪ ره ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ».«۱۱

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۳۸
 ۱ﺗﺎ ۶ـ ﺗﻤﺎم اﺻﻄﻼﺣﺎت از ﻟﻤﻌﺎت ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺨﺶ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
۷ـ ﮐﺸﺎف ص  ۱۵۶۰و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﺒﲑات ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ -ﻏﻤﺰه.
۸ـ ﺧﻨﺪه ،اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در ﻣﺄﺧﺬی دﯾﺪه ﻧﺸﺪ.

۹ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﺒﲑات و رﺳﺎﺋﻞ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻧﺼﺎری ص  ۱۱۶وﮐﺸﺎف ص .۹۵۱

۱۰ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص  ۷۹-۷۶و ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل اﻟﺴﺎﺋﺮﯾﻦ »ﺑﺎب اﻟﻔﺮاﺳﺖ «.

۱۱ـ ﺗﻤﻬﯿﺪات ص .۲۹
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ﻓﺼﻞ ۳۹
» «۱ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﭼﻮن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﻗ ّﻮت ﻣﻌﺸﻮق آﯾﺪ ﻧﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻗ ّﻮت ﻋﺎﺷﻖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ در

ﺣﻮﺻﻠﮥ ﻣﻌﺸﻮق ﺗﻮاﻧﺪﮔﻨﺠﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﺸﻮق در ﺣﻮﺻﻠﮥ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﮕﻨﺠﺪ .ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮏ ﻣﻮی ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺪ در زﻟﻒ
ﻣﻌﺸﻮق ،اﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮏ ﻣﻮی ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﺮ ﻧﺘﺎﺑﺪ و ﻣﺄوی ﻧﺘﻮاﻧﺪ داد.

» «۲ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ آﺗﺶ آﻣﺪ ﻗ ّﻮت او در دوری اﺷﺮاق اﺳﺖ .ﻃﻼﯾﻪ اﺷﺮاق او را ﻣﯽزﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و دﻋﻮت

ﮐﻨﺪ ،و او ﺑﻪ ﭘﺮ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد در ﻫﻮای ﻃﻠﺐ او ﭘﺮواز ﻋﺸﻖ ﻣﯽزﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺮش ﭼﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪو رﺳﺪ .ﭼﻮن

ﺑﺪو رﺳﯿﺪ ،ﻧﯿﺰ او را روﺷﯽ ﻧﺒﻮد ،روش آﺗﺶ را ﺑﻮد در او ،و او را ﻧﯿﺰ ﻗ ّﻮﺗﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻗﻮت آﺗﺶ را ﺑﻮد .و اﯾﻦ

ﺑﺰرگ ﺳﺮی اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻔﺲ او ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮ ﮔﺮدد .ﮐﻤﺎل او اﯾﻨﺴﺖ .و آن ﻫﻤﻪ ﭘﺮواز و ﻃﻮاف ﮐﺮدن
اوﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻔﺲ و ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮﮔﺮدد .ﮐﻤﺎل او اﯾﻨﺴﺖ .و آن ﻫﻤﻪ ﭘﺮواز و ﻃﻮاف ﮐﺮدن او ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻔﺲ

اﺳﺖ .ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد! و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺻﺎل اﯾﻨﺴﺖ .ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻔﺖ

آﺗﺸﯽ او را ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و زود ﺑﺪر ﺧﺎﮐﺴﱰی ﺑﲑوﻧﺶ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎز ﻫﻤﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﯽﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺪو رﺳﺪ .وﺟﻮد

و ﺻﻔﺎت او ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﺳﺎز راه اﺳﺖ» .اﻓﻨﯿﺖ ﻋﻤﺮک ﻓﯽ ﻋﻤﺎرة اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﺎﯾﻦ اﻟﻔﻨﺎء ﻓﯽ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ« اﯾﻦ
ﺑﻮد.

» «۳از آﻧﭽﻪ ﻋﺎﺷﻖ را ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎز وﺻﺎل ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺪ .ﺳﺎز وﺻﺎل ﻣﻌﺸﻮق را ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﺳﺮّی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺻﺎل ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﺣﻖ اوﺳﺖ .ﻓﺮاق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ
و ﺣﻖ اوﺳﺖ .ﻻﺟﺮم وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺎز ﻓﺮاق اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻣﻌﺸﻮق ﺳﺎز وﺻﺎل .ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﺑﺬات ﺧﻮد از

اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻖ و ﻋﻠﻞ دور اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻋﺸﻖ را از وﺻﺎل و ﻓﺮاق ﻫﯿﭻ ﺻﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق
اﺳﺖ .ﭘﺲ وﺻﺎل ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻌﺰّز و ﮐﱪﯾﺎی ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﻓﺮاق ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺬﻟّﻞ و اﻓﺘﻘﺎر ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ .ﻻﺟﺮم ﺳﺎز
وﺻﺎل ﻣﻌﺸﻮق را ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎز ﻓﺮاق ﻋﺎﺷﻖ را ،و وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻫﺎی ﻓﺮاق اﺳﺖ.
در ﻋﺸﻖ ﺗﻮ اﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﻦ

ﻣﺼﺮاع

آن را ﮐﻪ وﺟﻮدش زﺣﻤﺖ ﺑﻮد و ﺳﺎز ﻓﺮاق ﺑﻮد ،او را ﺳﺎز وﺻﺎل ازﮐﺠﺎ آﯾﺪ؟
» «۴زﻣﲔ وﺻﺎل ﻧﯿﺴﺘﯽ آﻣﺪ و زﻣﲔ ﻓﺮاق ﻫﺴﺘﯽ آﻣﺪ .ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﻔﻨﺎ در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد ،وﺻﺎل وﺻﺎل ﺑﻮد،

ﭼﻮن او ﺑﺎزﮔﺮدد ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮاق ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ اﻣﮑﺎن وﺻﺎل ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ را ﺳﺎز وﺻﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ
آن وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ.

ﺣﮑﺎﯾﺖ

آوردهاﻧﺪﮐﻪ روزی ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﺑﺎرﮔﺎه .ﻣﺮدی ﺑﯿﺎﻣﺪ و ﻃﺒﻘﯽ ﻧﻤﻚ ﺑﺮ دﺳﺖ ﻧﻬﺎده .در
ﻣﯿﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﺤﻤﻮد آﻣﺪ و ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯽزد ﻧﻤﻚ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﺮد؟ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺮﮔﺰ آن ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﻔﺮﻣﻮد ﺗﺎ او

را ﺑﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﺨﻠﻮت ﻧﺸﺴﺖ او را ﺑﯿﺎورد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﮐﺮدی و ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﭼﻪ
ﺟﺎی ﻣﻨﺎدی ﮐﺮدن ﻧﻤﻚ ﻓﺮوش ﺑﻮد؟

ﮔﻔﺖ :ای ﺟﻮاﻧﻤﺮد ،ﻣﺮاﺑﺎ اﯾﺎزﮐﺎری اﺳﺖ .ﻧﻤﻚ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
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ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺪا ،ﺗﻮﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد دﺳﺖ در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﮐﻨﯽ؟ ﻣﺮا ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﭘﯿﻞ ﺑﻮد و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻠﻚ
و وﻻﯾﺖ و ﺗﺮا ﯾﮑﺸﺒﻪ ﻧﺎن ﻧﺒﻮد؟

ﮔﻔﺖ :ﻗﺼﻪ دراز ﻣﮑﻦ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ داری وﺑﺮ دادی ﺳﺎز وﺻﺎل اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﺎز ﻋﺸﻖ .ﺳﺎز ﻋﺸﻖ دﱃ

اﺳﺖ ﺑﺮﯾﺎن و آن ﻣﺎ را ﺑﮑﻤﺎل اﺳﺖ و ﺑﺸﺮط ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻻﺑﻞ ،ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮد ،دل ﻣﺎ ﺧﺎﱃ اﺳﺖ از آﻧﮑﻪ در او

ﻫﻔﺘﺼﺪ ﭘﯿﻞ را ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻮد ،و ﺣﺴﺎب و ﺗﺪﺑﲑ ﭼﻨﺪﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﺑﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ را دﱃ ﺧﺎی ،ﺳﻮﺧﺘﮥ ﻋﺸﻖ

اﯾﺎز .ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮد ،ﺳﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﻚ داﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻧﮑﻪ در دﯾﮓ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻧﻤﻚ ﺗﺠﺮﯾﺪ و ذﻟّﺖ در ﻣﯽﺑﺎﯾﺪﮐﻪ

ﺑﺲ ﺟﺒّﺎری .و آن آﯾﺎت ﻣﻼء اﻋﻠﯽ دان ﮐﻪ »و ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺒّﺢ ﺑﺤﻤﺪك و ﻧﻘﺪس ﻟﻚ« ﺑﺎ ﺷﺸﺼﺪ ﭘﺮ ﻃﺎوﺳﯽ.

ﮔﻔﺖ» :ﺗﺠﺮﯾﺪی ﮐﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را در ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﻮد آﻧﮕﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﺷﻤﺎ را
ﺑﺮگ آن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﱰك ﺧﻮد ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ «.ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮد ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ دادی ﺳﺎز وﺻﺎل اﺳﺖ ،و ﻋﺸﻖ را از

وﺻﺎل ﻫﯿﭻ ﺻﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن ﻧﻮﺑﺖ وﺻﺎل ﺑﻮد ،اﯾﺎز را ﺧﻮد ﺳﺎز وﺻﺎل ﺑﮑﻤﺎل ﻫﺴﺖ .ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮد ،اﯾﻦ
ﻫﻔﺘﺼﺪ ﭘﯿﻞ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ وﻻﯾﺖ ﺳﻨﺪ و ﻫﻨﺪ ﺑﯽاﯾﺎز ﻫﯿﭻ ارزد ،ﯾﺎ ﺑﺠﺎی ﯾﮏ ﻣﻮی از زﻟﻒ او ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ

ﮔﻔﺖ :ﺑﺎزو در ﮔﻠﺨﻨﯽ ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎرﯾﻚ ﺑﻬﺸﺖ ﻋﺪن ﺑﻮد و در وﺻﺎل ﺑﮑﻤﺎل ﺑﻮد؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻮد.

ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ دادی ﺳﺎز وﺻﺎل ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻪ ﺳﺎز وﺻﺎل ﻫﻢ ﻣﻌﺸﻮق را ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ
ﺪ و ﺧﺎل و زﻟﻒ ﺑﻮد ،و آن آﯾﺎت ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
را ،و آن ﺟﻤﺎل ﺑﮑﻤﺎل و ﺧ ّ
» «۵از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ از وﺻﺎل و از ﻓﺮاق ﻋﺸﻖ را ﻫﯿﭻ ﺻﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،و از ﺳﺎز وﺻﺎل ﻋﺎﺷﻖ را ﻫﯿﭻ

ﭼﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎز وﺻﺎل وﺟﻮد ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﺳﺎز ﻓﺮاق وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ »و ﻋﺸﻖ از ﻫﺮ

دو ﺑﯽﻧﯿﺎز« اﮔﺮ ﺳﻌﺎدت وﻗﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﻨﺪ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻓﺪای آن وﺟﻮد آﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ وﺻﺎل ﺑﮑﻤﺎل.
ﻋﺸﻘﯽ ﺑﮑﻤﺎل و دﻟﺮﺑﺎﺋﯽ ﺑﺠﻤﺎل

ﺑﯿﺖ

زﯾﻦ ﻧﺎدرهﺗﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎل

دل ﭘﺮ ﺳﺨﻦ و زﺑﺎن زﮔﻔﱳ ﺷﺪه ﻻل
ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ و ﭘﯿﺶ ﻣﻦ روان آب زﻻل

ﻣﱳ:
» «۱ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﭼﻮن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﻗﻮّت ﻣﻌﺸﻮق آﯾﺪ ﻧﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻗ ّﻮت ﻋﺎﺷﻖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ در
ﺣﻮﺻﻠﮥ ﻣﻌﺸﻮق ﺗﻮاﻧﺪﮔﻨﺠﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﺸﻮق در ﺣﻮﺻﻠﮥ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﮕﻨﺠﺪ .ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮏ ﻣﻮی ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺪ در زﻟﻒ
ﻣﻌﺸﻮق ،اﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮏ ﻣﻮی ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﺮ ﻧﺘﺎﺑﺪ و ﻣﺄوی ﻧﺘﻮاﻧﺪ داد.
ﺷﺮح:
وﻗﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد »ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آﻏﺎز ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺎم اﺳﺖ و از ﻣﻌﺸﻮق ﻗ ّﻮت ﻣﯽﺧﻮرد و

ﻞ وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﻏﺬای ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻏﺬای ﻋﺎﺷﻖ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ« اﮐﻨﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﮐ ّ
ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﯿﻨﻪدان ﻣﻌﺸﻮق ﯾﻌﻨﯽ در وﺟﻮد ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻌﺸﻮق ﺟﺎی ﮔﲑد

وﱃ ﻣﻌﺸﻮق ﭼﻮن ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺖ در ﻣﺤﺪوده وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺟﺎی ﻧﮕﲑد و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﮕﻨﺠﺪ .ﻋﺎﺷﻖ

ﻞ و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺋﯽ اﺳﺖ در ﮐﺜﺮات ﮔﯿﺴﻮان ﻣﻌﺸﻮق ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﮑﻢ ﺟﺰء اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐ ّ
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وﺟﻮد ا و را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﲑد و در ﺧﻮد ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﱃ ﻫﻤﮕﯽ وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻮی ﻣﻌﺸﻮق را
ﺑﺮ ﺗﺎﺑﺪ و آﻧﺮا در ﺧﻮﯾﺸﱳ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎی دﻫﺪ.

ﺷﺎرح »ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﭼﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺸﻖ از ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮ ذات ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﻠﻂ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺞ ﻣﺬﻟﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺟﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﭼﻘﺪر ﻣﺄوی ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪ .وﺳﻌﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻣﺄوای

ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺲ اﺳﺖ ،و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻮاﺟﻬﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﮑﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﻗ ّﻮت ﻣﻌﺸﻮق آﯾﺪ ،ﻣﻌﺸﻮق ﻗﻮّت ﻋﺎﺷﻖ

ﻧﺘﻮاﻧﺪ آﻣﺪﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﺋﯽ ﻧﺪارد .ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ».«۱
ﻣﱳ:

» «۲ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ آﺗﺶ آﻣﺪ ﻗﻮّت او در دوری اﺷﺮاق اﺳﺖ .ﻃﻼﯾﻪ اﺷﺮاق او را ﻣﯽزﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و دﻋﻮت

ﮐﻨﺪ ،و او ﺑﻪ ﭘﺮ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد در ﻫﻮای ﻃﻠﺐ او ﭘﺮواز ﻋﺸﻖ ﻣﯽزﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺮش ﭼﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪو رﺳﺪ .ﭼﻮن
ﺑﺪو رﺳﯿﺪ ،ﻧﯿﺰ او را روﺷﯽ ﻧﺒﻮد ،روش آﺗﺶ را ﺑﻮد در او ،و او را ﻧﯿﺰ ﻗﻮّﺗﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻗﻮت آﺗﺶ را ﺑﻮد .و اﯾﻦ
ﺑﺰرگ ﺳﺮی اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻔﺲ او ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮ ﮔﺮدد .ﮐﻤﺎل او اﯾﻨﺴﺖ .و آن ﻫﻤﻪ ﭘﺮواز و ﻃﻮاف ﮐﺮدن
اوﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻔﺲ و ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮﮔﺮدد .ﮐﻤﺎل او اﯾﻨﺴﺖ .و آن ﻫﻤﻪ ﭘﺮواز و ﻃﻮاف ﮐﺮدن او ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻔﺲ

اﺳﺖ .ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد! و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺻﺎل اﯾﻨﺴﺖ .ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻔﺖ

آﺗﺸﯽ او را ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و زود ﺑﺪر ﺧﺎﮐﺴﱰی ﺑﲑوﻧﺶ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎز ﻫﻤﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﯽﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺪو رﺳﺪ .وﺟﻮد

و ﺻﻔﺎت او ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﺳﺎز راه اﺳﺖ» .اﻓﻨﯿﺖ ﻋﻤﺮک ﻓﯽ ﻋﻤﺎرة اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﺎﯾﻦ اﻟﻔﻨﺎء ﻓﯽ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ« اﯾﻦ
ﺑﻮد.

ﺷﺮح :ﭘﺮواﻧﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا و ﺣﻆ ﭘﺮواﻧﻪ از آﺗﺶ اﺳﺖ و ﭼﻮن از او دور اﺳﺖ از ﻧﻮر و آن

آﺗﺶ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن ﻃﻼﯾﮥ ﺳﭙﺎه ﻧﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻠﻮه ﺷﻌﺎع ﻓﺮا رﺳﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ را ﺑﺨﻮد دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ا و
ﺑﻪ ﻏﺬای ﻧﻮر ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺮ ﻫﻤّﺖ ﺧﻮد ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﻣﻌﺸﻮق ﻋﺎﺷﻖ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
»ادﻋﻮﻧﯽ اﺳﺘﺠﺐ ﻟﮑﻢ« و ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤّﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻋﺎ و ﻋﺒﺎدت و ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺻﻔﺎت ﺧﻮد

را وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽﺳﺎزد« ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻧﻮر ﺑﺮﺳﺪ وﱃ ﭘﺮﯾﺪن و ﻏﺬای ﻧﻮر ﺧﻮرد او ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﻮر ﺑﺮﺳﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎری
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ و اﯾﻦ آﺗﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .او دﯾﮕﺮ ﻗ ّﻮﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺨﻮرد و ﺗﻨﻬﺎ آﺗﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ او را در

ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ رازی ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﭘﺮواﻧﮥ ﻋﺎﺷﻖ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﮐﻪ ﻗ ّﻮت و ﻏﺬای

ﻣﻌﺸﻮق ﺷﺪه در آن ﻟﺤﻈﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ ﺧﻮدش ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽﺷﻮد وﮐﻤﺎل او ﻫﻢ در ﻫﻤﲔ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﭘﺮواز او ﺑﺴﻮی ﻧﻮر وﻃﻮاف ﻧﻮر ﺑﺮای ﭼﻨﲔ ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺧﻮدش و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﺮ دو ﯾﮑﯽ

ﺷﺪه و ﺷﻌﻠﻪ ﻋﺸﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ» .ﺗﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺷﺪم ﻋﺎﺷﻖ ﮐﯿﺴﺖ« .ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺻﺎل ﻫﻢ ﻫﻤﲔ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در آﺗﺶ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪه و ﺧﻮد آﺗﺶ ﮔﺮدد وﱃ زود ﺧﺎﮐﺴﱰ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﲑوﻧﺶ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ »ﻓﻨﺎء
ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﺎء« و ﺳﺎز »ﺗﻤﯿﺰ .ﺗﻮﺷﻪ .ﺧﻮاﺳﺘﻪ .دﺳﺘﮕﺎه .ﺧﻠﻘﺖ .ﺳﺎزﮔﺎری .ﻃﺮﯾﻖ و ﺷﯿﻮه .ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﲔ« او
ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎو ﺑﺮﺳﺪ .وﺟﻮد و ﺻﻔﺎت ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺷﻪ راه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و از اﯾﲊو ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :آﯾﺎ ﻋﻤﺮت را در
آﺑﺎداﻧﯽ ﺑﺎﻃﻦ ﮔﺬاﺷﺘﯽ ﭘﺲ در ﺗﻮﺣﯿﺪﮐﯽ رﺳﯽ« .در ﻣﱳ ﻓﻮق دو ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﻫﻤﲔ ﮐﻼم ﺣﺴﲔ ﺑﻦ

ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاصّ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻗﺪم ﺧﻮﯾﺶ در ﺗﻮ ّ
ﮐﻞ

راﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺣﻼج ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ در آﺑﺎداﻧﯽ ﺑﺎﻃﻦ ﮔﺬاﺷﺘﯽ ﭘﺲ در ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﯽ رﺳﯽ؟ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
ﻫﺠﻮﯾﺮی و ﻗﺸﲑی و ﻣﯿﺒﺪی و اﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻏﺰاﱃ آوردهاﻧﺪ ».«۲

٢٠٦

و اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﻊ و ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻋﺸﻖ و ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﻘﲔ در آﺛﺎر اﮐﺜﺮ
ﻋﺮﻓﺎ و ﺷﻌﺮا آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﺷﺎﮔﺮد ﺷﯿﺦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽآورﯾﻢ ،وی در ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

»ای ﻋﺰﯾﺰ ،ﭘﺮواﻧﻪ ﻗﻮت از ﻋﺸﻖ آﺗﺶ ﺧﻮرد .ﺑﯽآﺗﺶ ﻗﺮار ﻧﺪارد .و در آﺗﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ آﺗﺶ او را
ﭼﻨﺎن ﮔﺮداﻧﺪﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن آﺗﺶ ﺑﯿﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺂﺗﺶ رﺳﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﯿﺎن زﻧﺪ .ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﺪ ﻓﺮﻗﯽ ﮐﺮدن ﻣﯿﺎن آﺗﺶ و

ﻏﲑ آﺗﺶ ،ﭼﺮا؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ،ﻫﻤﻪ ﺧﻮد آﺗﺶ اﺳﺖ.

ﭼﻮن ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﯿﺎن زﻧﺪ ،ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ ﻧﺎز ﺷﻮد .از ﺧﻮد ﭼﻪ ﺧﱪ دارد و ﺗﺎ ﺑﻮد در ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﻋﺸﻖ

ﻣﯽدﯾﺪ ،و ﻋﺸﻖ ﻗﻮﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ،ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﮕﯽ ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺨﻮد ﮐﺸﺪ و ﺑﺨﻮرد.

آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﭘﺮواﻧﻪ را ﻗﻮت ﻣﯽدﻫﺪ و او را ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﻨﺪاردﮐﻪ آﺗﺶ ،ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﻌﺸﻮق ﺷﻤﻊ

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻗﻮت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﻤﻊ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﯿﺎن زﻧﺪ .آﺗﺶ ﺷﻤﻊ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎری ﺑﺴﻮﺧﱳ درآﯾﺪ ﺗﺎ

ﻫﻤﻪ ﺷﻤﻊ ،آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻋﺸﻖ و ﻧﻪ ﭘﺮواﻧﻪ .و ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﯽﻃﺎﻗﺖ و ﻗﻮت ».«۳

و ﻧﯿﺰ در ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

»ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﻇﺎﻫﺮﮔﺮدد و آﻓﺘﺎب ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺸﻮق از اﻓﻖ دﻟﺮﺑﺎﺋﯽ ﻃﺎﻟﻊ ﮔﺮدد ﻋﺎﺷﻖ در ﭘﺮﺗﻮ آن ﻧﻮر آﯾﺪ ﻧﻪ
ﻣﻌﺸﻮق ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ در ﻃﻠﺐ ﺷﻤﻊ ﭘﺮ زﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮزد ،ﻧﻪ ﺷﻤﻊ در ﻃﻠﺐ ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ از

اﺳﺘﻐﻨﺎی ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و اﻓﺘﻘﺎر ﻋﺎﺷﻖ .اﻣﺎ ای ﻋﺰﯾﺰ ،ﻋﺎﺷﻖ از ﺳﺮ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﺳﺖ و ﺧﻮد را ﻓﺪای راه ﻋﺸﻖ
ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﻌﺸﻮق را ﺗﻌﺰّز و ﮐﱪﯾﺎ ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺣﺎل در ﻫﻢ ﺷﺪه ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻨﺪ ﻋﺠﺐ او ﺑﻼء اﯾﻦ و اﯾﻦ
ﻓﺪای او ،و اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﻮﺻﻠﻪ او ﻧﮕﻨﺠﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻘﺎی ﭘﺮواﻧﻪ در دوری آﺗﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ
ازﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ ﻃﺎﻗﺖ دوری ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﻗﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮگ آن ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﺑﻌﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺪﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮزد اﯾﻦ

ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﻪ ﺑﺨﻮد او را ﺑﺮ اﻓﺮوز .ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در آﺗﺶ ﺳﻮزد اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﻪ آﺗﺶ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﭼﻮن راه ﯾﺎﺑﺪ ﺧﻮد را ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ
در اﻓﮑﻨﺪ و ﻣﺮادش ﻫﻤﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ او ﺷﻮد ﮔﺮ ﭼﻪ در ﻧﻔﺲ دﯾﮕﺮش ﺑﺮاه دازد ،اﻣﺎ از آن ﺑﺎک ﻧﺪارد.

اﻟﻢ اﯾﻦ ﺑﻌﺪ در ﻟ ّﺬت آن ﻗﺮب ﻣﻨﺪرج ﮔﺮدد اﮔﺮ ﺗﻤ ّﺜﻞ ﻋﺎﺷﻖ را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻤﺮ در آن ﺻﺮف ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ در

ﮐﻞ و ﺗﻔﻮﯾﺾ و ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻏﲑ آن ﺟﻤﻠﻪ زاد راه اﺳﺖ و
ﻋﺎﻟﻢ اوﺋﯽ او ﺑﺎر ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ آﻧﭽﻪ ﺷﻨﻮدهای از ﺗﻮ ّ
ﺳﺎزﮔﺎر ﻋﺸﻖ .در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻨﺎء ﻓﯽ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎری ﺑﺮآﯾﺪ .ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در ﻓﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ ﺗﻮ در ﺑﻘﺎ ﻃﻠﺒﯽ
ﮐﯽ ﯾﺎﺑﯽ؟ »اﻓﻨﯿﺖ ﻋﻤﺮک ﻓﯽ ﻋﻤﺎرة ﺑﺎﻃﻨﮏ« آﻧﭽﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮدار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻌﺮه ﺑﺨﻮد

ﺑﺮ ﻣﯽآرد آن ﺗﺠ ّﻠﺪات و ﺗﺠﺎﺳﺮ و ﻗﻮت ﺧﻮد ﻧﻤﻮدن در ﺗﺤ ّﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﻼء او و آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﻌﺪ اﺳﺖ اﻟﺤﺬر
اﻟﺤﺬر ».«۴
ﻣﱳ:

» «۳از آﻧﭽﻪ ﻋﺎﺷﻖ را ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎز وﺻﺎل ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺪ .ﺳﺎز وﺻﺎل ﻣﻌﺸﻮق را ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﺳﺮّی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺻﺎل ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﺣﻖ اوﺳﺖ .ﻓﺮاق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ

و ﺣﻖ اوﺳﺖ .ﻻﺟﺮم وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺎز ﻓﺮاق اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻣﻌﺸﻮق ﺳﺎز وﺻﺎل .ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﺑﺬات ﺧﻮد از

اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻖ و ﻋﻠﻞ دور اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻋﺸﻖ را از وﺻﺎل و ﻓﺮاق ﻫﯿﭻ ﺻﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق
اﺳﺖ .ﭘﺲ وﺻﺎل ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻌﺰّز و ﮐﱪﯾﺎی ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﻓﺮاق ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺬﻟّﻞ و اﻓﺘﻘﺎر ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ .ﻻﺟﺮم ﺳﺎز

وﺻﺎل ﻣﻌﺸﻮق را ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎز ﻓﺮاق ﻋﺎﺷﻖ را ،و وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻫﺎی ﻓﺮاق اﺳﺖ .ﻣﺼﺮاع:

»در ﻋﺸﻖ ﺗﻮ اﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﻦ« آﻧﺮا ﮐﻪ وﺟﻮدش زﺣﻤﺖ ﺑﻮد و ﺳﺎز ﻓﺮاق ﺑﻮد ،او را ﺳﺎز وﺻﺎل ازﮐﺠﺎ
آﯾﺪ؟

٢٠٧

ﺷﺮح:
آﻧﭽﻪ ﻋﺎﺷﻖ دارد ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮﺷﻪ راه و ﯾﺎ ﺧﻠﻌﺘﯽ در راه وﺻﺎل ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺤﺴﺎب آﯾﺪ ﭘﺲ

ﺳﺎز و ﺑﺮگ وﺻﺎل از ﺳﻮی ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ .و اﯾﻨﻬﻢ راز ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺻﺎل در واﻗﻊ در ﺧﻮر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ

و ﺳﺰاوار او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺳﺪ و ﻋﺎﺷﻖ از ﺟﻬﺖ ﺻﻔﺖ ﺧﻮدی ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺮاق ﻗﺮار دارد و

ﺳﺰاوار ﻓﺮاق اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻨﺎﭼﺎر وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺴﻮی ﻓﺮاق در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻣﻌﺸﻮق در ﺟﻬﺖ وﺻﺎل اﺳﺖ.

و ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺬات ﺧﻮد از اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاق ﯾﺎ وﺻﺎل و از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﻔﺖﻫﺎ دور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ذات ﻣﻄﻠﻖ

از ﺻﻔﺖ وﺻﺎل و ﻓﺮاق و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن ﻣﱪّاﺳﺖ و اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺸﻖ ﻣﻘﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ

ﭘﺲ ﻻزﻣﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺰّت وﮐﱪﯾﺎﺋﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺸﻮق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﻮﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ ،و ل ازﻣﻪ

ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮارﯾﻮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻋﺎﺷﻖ ﻓﺮاق و دوری اﺳﺖ »از او ﻫﻤﻪ ﻟﻄﻒ اﺳﺖ و از ﻣﺎﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎز« ﭘﺲ ﻣﻌﺸﻮق وﺳﺎﺋﻞ و

اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺻﺎل را دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖ را اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺻﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻋﺎﺷﻖ ﺟﺰ وﺳﺎﺋﻞ ﻓﺮاق ﭼﯿﺰی

ﻧﺪارد .ﺧﻮدی وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ دوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﺦ ﺳﭙﺲ ﻣﺼﺮاﻋﯽ از ﯾﮏ رﺑﺎﻋﯽ را در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

و ﺑﯿﺖ دوم آﻧﺮا در ﻓﺼﻞ  ۲۳آورده .اﮐﻨﻮن ﻣﺼﺮاع اول ﺑﯿﺖ دوم راﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎل ﻣﯽاورد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در

ﻋﺸﻖ ﺗﻮ اﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﻦ« »ﺷﺮح آن ﮔﺬﺷﺖ« ﭘﺲ آﻧﺮا ﮐﻪ وﺟﻮدش ﺟﺰ زﺣﻤﺖ ﺑﻮد و ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪاﺋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎی وﺻﺎل ﮐﻨﺪ؟!

ﻣﱳ:

» «۴زﻣﲔ وﺻﺎل ﻧﯿﺴﺘﯽ آﻣﺪ و زﻣﲔ ﻓﺮاق ﻫﺴﺘﯽ آﻣﺪ .ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﻔﻨﺎ در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد ،وﺻﺎل وﺻﺎل ﺑﻮد،
ﭼﻮن او ﺑﺎزﮔﺮدد ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮاق ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ اﻣﮑﺎن وﺻﺎل ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ را ﺳﺎز وﺻﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ
آن وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ«.

ﺷﺮح :ﻧﯿﺴﺘﯽ ﭼﻮن زﻣﲔ ﭘﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آب ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻠﻨﺪی زﻣﲔ وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻨﺪ در ﻓﯿﻀﺎن ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻮﺻﺎل او ﻣﯽرﺳﺪ »ﭼﻮن ﭘﺮواﻧﻪای ﮐﻪ در ﺷﻌﻠﻪ ﺷﻤﻊ ﻣﯽﺳﻮزد و ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﯽﺷﻮد« ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮرد آب زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ «.ﻟﺬا اﺣﺴﺎس وﺟﻮد و ﺧﻮدﯾّﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ درد

ﻓﺮاق را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﺎ وﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﲔ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و وﺻﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﻟﻄﻒ
ﺑﺎزﮔﺮدد .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮاق ﮐﻪ وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﺑﺎز ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻮﺻﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و

ﺳﺎز و ﺑﺮگ واﺳﺒﺎب و ﺗﻮﺷﻪ آن راﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺸﻮق را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺎر دﻫﺪ و ﺑﻮﺻﺎل

رﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﻮﺻﻮل و اﻟﻔﺼﻞ
ﺑﺎ دوﺑﲔ وﺻﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻞ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ

وﺻﻞ را از ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺻﻞ اﺳﺖ
وﺻﻞ ﭘﺎﮐﺴﺖ از ﻗﺮان و ﺣﻠﻮل

ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﲔ وﺣﺪﺗﺴﺖ وﺻﻮل

ﭼﻮن زوال وﺟﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ

ﺷﺪ

ﺟﻬﻞ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﻘﲔ داﻧﺪ

ﮔﺮ ﮐﺴﯽ وﺻﻞ را ﺟﺰ اﯾﻦ داﻧﺪ

ﯾﮑﻄﺮف

راﺑﺪاﻧﮑﻪ

واﺻﻞ

ﻏﲑ از اﯾﻦ از ﺗﺼﻮرات وﺻﺎل

ﻫﻤﻪ ﭘﻨﺪار و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻣﺤﺎل

ﺗﻤﯿﯿﺰ

ﮐﻪ ﯾﮑﯽ در ﯾﮑﯽ ﺷﻮد ﻧﺎﭼﯿﺰ

ﺗﺎ دو ﺑﲔ ﭘﺎک ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺸﻮد
آﻧﺰﻣﺎن
»دﯾﮕﺮی

ﻣﺮﺗﻔﻊ
را

ﯾﮑﯽ

ﺷﻮد

ﻋﺎﺷﻖ از وﺻﻞ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻧﺸﻮد
ﻫﺴﺘﯽ

ﻓﺪا ﮔﺮدد
٢٠٨

او

ورا

ﻏﺬا

ﮔﺮدد«

ﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻓﺮاخ ﺣﻮﺻﻠﺘﺖ

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺶ ز ﺣﺪ ﻣﻨﺰﻟﺘﺴﺖ

ﮐﻨﺞ اﯾﻦ ﮔﻨﺞ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﺶ ز ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﺒﺎ ﮔﻨﺠﺪ

ﻧﺎودان ﮐﺠﺎ ﮔﻨﺠﺪ

ﻗﺮب

ﭘﺮواﻧﻪ

ﻣﻬﺮ ﮐﯽ

در

ﮐﯽ

ﺗﻦ

ﺷﻮد

زﯾﻦ ﻣﺤﺎﻻت داﻣﻦ اﻧﺪر ﮐﺶ

آﺗﺶ

ﺑﺤﺮ

ﻗﻮت او از ﺧﯿﺎل ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ
ﻫﻤﻪ

ﺑﺎ

او ﭼﻪ ﻣﺮد وﺻﺎل ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ؟

او

ﺑﺎری

ﺑﺮ

آن

دارد

ﮐﻪ زﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪاش ﻓﺰون ﻧﺎرد

ﺑﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺠﺎی ﯾﮏ ﺳﺮ ﻣﻮی

در ﺧﻢ زﻟﻒ ﺟﺎی دادن اوی

ﻟﯿﮏ

ﻫﺴﺘﯽ

اﺣﺘﻤﺎل

در

ﻣﻌﺸﻮق
او

ﮔﻨﺞ

ﻓﺪای

ﺧﻮد

ﺳﺎزد

ﻧﺘﺎﺑﺪ

ز

زﻟﻒ

او

ﺗﺎری

اﺳﻢ و رﺳﻤﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﻧﺪازد

ﻓﯽ اﻟﺮﺟﺎء اﻟﻮﺻﻞ و اﻟﻔﺼﻞ
ﻓﺼﻠﺶ از وﺻﻞ ﻫﺴﺘﯽ اوﺳﺖ

وﺻﻞ ﻋﺎﺷﻖ ز ﻓﺼﻞ ﻫﺴﺘﯽ اوﺳﺖ

ﻫﺴﺘﯽ او ﭼﻮ اﺻﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﻮد

ﺳﺎز راﻫﺶ ﻧﻪ ﺳﺎز وﺻﻞ ﺑﻮد

ﺟﺎی ﭘﺮواز ﻋﮑﺲ اﺣﺮاﻓﺴﺖ

اﺣﺮاﻗﺴﺖ

ﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺮواﻧﻪ راز ﭘﺮ ﺳﺎزﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺂﺗﺶ

وﺻﻞ

آﺗﺶ

ﻣﻘﺎم

ﺷﺪن ﻧﺪاﻧﺪ ﺑﯿﺶ

ﭼﻮن ﺑﺂﺗﺶ ﺳﺮﭙد ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ

ﺑﻌﺪ از آن ﺳﲑ آﺗﺸﺴﺖ درو

ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ از آن ﺳﺮﺳﺖ ﺑﺮو

ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎز وﺻﻞ ﮐﺮاﺳﺖ

ﺳﺎز ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻪ ﺳﺎز وﺻﻞ ﭼﺮاﺳﺖ

ﺳﺎز

ﻣﱳ:

ﺳﺎز وﺻﻠﺶ ﻧﻪ ﺳﺎز ﭘﺮواز اﺳﺖ

ﺑﺎﺷﺪ

ﭘﺮش ﮔﻪ

وﺻﻞ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزد او را ﺳﺎز

ﭘﺮواز

ﺣﮑﺎﯾﺖ

»آوردهاﻧﺪﮐﻪ روزی ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﺑﺎرﮔﺎه .ﻣﺮدی ﺑﯿﺎﻣﺪ و ﻃﺒﻘﯽ ﻧﻤﻚ ﺑﺮ دﺳﺖ ﻧﻬﺎده .در
ﻣﯿﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﺤﻤﻮد آﻣﺪ و ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯽزد ﻧﻤﻚ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﺮد؟ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺮﮔﺰ آن ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﻔﺮﻣﻮد ﺗﺎ او

را ﺑﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﺨﻠﻮت ﻧﺸﺴﺖ او را ﺑﯿﺎورد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﮐﺮدی و ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﭼﻪ
ﺟﺎی ﻣﻨﺎدی ﮐﺮدن ﻧﻤﻚ ﻓﺮوش ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ای ﺟﻮاﻧﻤﺮد ،ﻣﺮاﺑﺎ اﯾﺎز ﮐﺎری اﺳﺖ .ﻧﻤﻚ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺪا ،ﺗﻮﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد دﺳﺖ در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﮐﻨﯽ؟ ﻣﺮا ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﭘﯿﻞ ﺑﻮد و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻠﻚ
و وﻻﯾﺖ و ﺗﺮا ﯾﮑﺸﺒﻪ ﻧﺎن ﻧﺒﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﻗﺼﻪ دراز ﻣﮑﻦ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ داری و ﺑﺮ دادی ﺳﺎز وﺻﺎل

اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﺎز ﻋﺸﻖ .ﺳﺎز ﻋﺸﻖ دﱃ اﺳﺖ ﺑﺮﯾﺎن و آن ﻣﺎ را ﺑﮑﻤﺎل اﺳﺖ و ﺑﺸﺮط ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻻﺑﻞ ،ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮد،

دل ﻣﺎ ﺧﺎﱃ اﺳﺖ از آﻧﮑﻪ در او ﻫﻔﺘﺼﺪ ﭘﯿﻞ را ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻮد ،و ﺣﺴﺎب و ﺗﺪﺑﲑ ﭼﻨﺪﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﺑﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎ را دﱃ ﺧﺎی ،ﺳﻮﺧﺘﮥ ﻋﺸﻖ اﯾﺎز .ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮد ،ﺳﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﮏ داﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻧﮑﻪ در دﯾﮓ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻧﻤﮏ

ﺗﺠﺮﯾﺪ و ذﻟّﺖ در ﻣﯽﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﺲ ﺟﺒّﺎری .و آن آﯾﺎت ﻣﻼء اﻋﻠﯽ دان ﮐﻪ »و ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺒّﺢ ﺑﺤﻤﺪك و ﻧﻘﺪس
ﻟﻚ« ﺑﺎ ﺷﺸﺼﺪ ﭘﺮ ﻃﺎوﺳﯽ .ﮔﻔﺖ» :ﺗﺠﺮﯾﺪی ﮐﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را در ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﻮد آﻧﮕﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮگ آن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﱰک ﺧﻮد ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ «.ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮد ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ دادی

ﺳﺎز وﺻﺎل اﺳﺖ ،و ﻋﺸﻖ را از وﺻﺎل ﻫﯿﭻ ﺻﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن ﻧﻮﺑﺖ وﺻﺎل ﺑﻮد ،اﯾﺎز را ﺧﻮد ﺳﺎز وﺻﺎل
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ﺑﮑﻤﺎل ﻫﺴﺖ .ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮد ،اﯾﻦ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﭘﯿﻞ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ وﻻﯾﺖ ﺳﻨﺪ و ﻫﻨﺪ ﺑﯽاﯾﺎز ﻫﯿﭻ ارزد ،ﯾﺎ ﺑﺠﺎی ﯾﻚ
ﻣﻮی از زﻟﻒ او ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎزو در ﮔﻠﺨﻨﯽ ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎرﯾﻚ ﺑﻬﺸﺖ ﻋﺪن ﺑﻮد و در وﺻﺎل
ﺑﮑﻤﺎل ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ دادی ﺳﺎز وﺻﺎل ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻪ ﺳﺎز وﺻﺎل ﻫﻢ

ﺪ و ﺧﺎل و زﻟﻒ ﺑﻮد ،و آن آﯾﺎت ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺸﻮق را ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ را ،و آن ﺟﻤﺎل ﺑﮑﻤﺎل و ﺧ ّ
ﺷﺮح:

روزی ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل اﺳﺖ در ﺑﺎرﮔﺎه ﮐﱪﯾﺎﺋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺮدی ﺑﺎ
ﻃﺒﻘﯽ از ﻧﻤﮏ ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ وﺻﻒ اﻟﺤﺎل ﻧﺎﭼﯿﺰی ﻋﺒﺎدات و اﻋﻤﺎل او ﺑﻮده »ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﺧﺎﮐﺴﺎراﻧﻪ«

در ﻣﯿﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻼزﻣﺎن ﻣﺤﻤﻮد وارد ﺷﺪ ،ﻧﻤﮏ ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﺎع ﻧﺎﭼﯿﺰ و

اﯾﻦ اﺷﮏ ﺷﻮر را ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺖ؟ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ آن ﻣﺮد را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد »ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺰه ﻓﻘﺮ در ﻋﺸﻖ را ﻧﭽﺸﯿﺪه ﺑﻮد«

ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در زﻧﺪان ﺟﻔﺎ و ﻗﻬﺮش ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﺤﻤﻮد ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺗﮕﺎه اﻧﺲ ﺑﺎ دل ﺧﻮد
ﻧﺸﺴﺖ او را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺮدی؟ ﺑﺎرﮔﺎه ﺟﻼل و ﺷﮑﻮه ﻣﺤﻤﻮد ﭼﻪ ﺟﺎی

ﺟﺰع و ﻓﺰع و ﻓﺮﯾﺎد و ﺷﯽٔ ﺑﯽارزش آوردن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ آوردهاﻧﺪ ﻻﯾﻖ درﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد و ادب ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ و
ﭘﺎی از ﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﲑون ﻧﺒﺎﯾﺪﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﻤﮏ ﻓﺮوش ﮔﻔﺖ :ای ﺟﻮاﻧﻤﺮد ،ای ﮐﺮﯾﻢ ،ﻣﺮا ﺑﺎ اﯾﺎز ﻣﻌﺸﻮق ﺗﻮ ﮐﺎری
ﻫﺴﺖ و ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯽ ﻧﻤﮏ ﻧﯿﺎز از اﺷﮏ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای دﯾﺪار او .ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ اﺷﮏ ﻧﺪاری،

ﺗﺮا ﭼﻪ ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎه و اﺻﻞ دﺳﺖ در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﮐﻨﯽ و ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺸﻖ او ﺷﻮی! ﺗﺮا
ﭼﻪ ﮐﺎر رﺳﺪ و ﺑﻪ اﯾﺎز ﻋﺸﻖ ورزی؟ ﻣﻦ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻓﯿﻞ دارم »ﻓﯿﻞ ﻣﻈﻬﺮ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل و ﺟﱪوت و
ﻫﻔﺘﺼﺪ آن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﺜﺮت و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻠﮏ و وﻻﯾﺖ اﺳﺖ« وﱃ ﺗﻮ ﺑﯿﻨﻮا ﻧﺎن ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻧﺪاری .آن ﻣﺮد ﺑﯿﭽﺎره ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و

ﻋﺎﺷﻖ ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮕﻮی ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ داﺷﺘﯽ و ﺑﺮﺷﻤﺮدی ﻫﻤﻪ ﺳﺎز و ﺑﺮگ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻫﺪﯾﻪ
وﺻﺎل اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻫﺪﯾﻪ ﻋﺸﻖ ،دﱃ اﺳﺖ ﺑﺮﯾﺎن و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﮑﻤﺎل دارﯾﻢ و ﺑﮑﺎر ﺑﺮدهاﯾﻢ،

ﻣﮕﺮ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻧﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻠﻮب اﻟﻤﻨﮑﺴﺮه  -اﻧﺎ اﺣﺐ ﺻﻮت ﻋﺒﺪ ﻟﻬﻔﺎن «...ﻧﻪ ای

ﻣﺤﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻨﮕﺮﮐﻪ دل ﻣﺎ ﺧﺎﱃﺗﺮ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻓﯿﻞ و ﺣﺴﺎب و ﺗﺪﺑﲑ آن ﻫﻤﻪ ﻣﻠﮏ و دوﻟﺖ در آن ،ﻣﺎ را

ﺑﮕﻨﺠﺪ ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﺿﻌﯿﻔﺎ و اﻧﺘﻢ اﻟﻔﻘﺮاء اﱃ اﻟﻠّﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ .ﻣﺎ را دﱃ اﺳﺖ ﺧﺎﱃ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
و ﺳﻮﺧﺘﻪ وﱃ ﭘﺮ از ﻋﺸﻖ اﯾﺎز ای ﻣﺤﻤﻮد ای ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻠﻢ و ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﺎزی آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ راز اﯾﻦ

ﻧﻤﮏ را ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ در ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﺳﺮّ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :در دﯾﮓ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺗﺠﺮﯾﺪ و ذﻟّﺖ

ﻧﻤﮏ رﯾﺨﺖ »ﺗﺠﺮﯾﺪ -ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺧﻠﯽ ﺷﺪن ﻗﻠﺐ و ﺳﺮّ ﺳﺎﻟﮏ از ﻣﺎ ﺳﻮی اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ« و ﺑﺤﮑﻢ »ﻓﺎ ﺧﻠﻊ ﻧﻌﻠﯿﻚ«

آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺖ از ﺧﻮد دورﮐﻦ » .«۵و ذﻟﺖ ﺧﻮاری و ﭘﺴﺘﯽ راﮐﻪ ﻻزم ﻋﺒﻮدﯾﺖ اﺳﺖ .از ﻏﲑ ﻋﺸﻖ

ﺧﺎﱃ ﺷﺪه ﺧﻮار و ﺑﯿﭽﺎره و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﻧﺎﻻن وﮔﺮﯾﺎن ﻧﻤﮏ اﺷﮏ ﺷﻮر را در دﯾﮓ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ رﯾﺨﺖ ﺗﺎ ﺑﺠﻮش
آﯾﺪ .ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺲ ﺟﺒﺎر و ﻣﺎﻫﺮ و ﭼﲑه دﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ

در زﻣﲔ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻗﺮار دﻫﻢ »ﺑﺰﺑﺎن ﻣﻘﺎم ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ« ﮔﻔﺘﻨﺪ آﯾﺎ در زﻣﲔ ﮐﺴﯽ را ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯽ ﮐﻪ در آن ﻓﺴﺎدﮐﻨﺪ

و ﺧﻮن ﺑﺮﯾﺰد در ﺣﻠﯿﮑﻪ ﻣﺎﺗﺮا ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻮ و ﺗﻨﺰﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺮا »ﺗﻨﺰﯾﻪ ﺟﻼل ﺣﻖ از ﻣﺎ ﺳﻮی اﻟﻠّﻪ و

ﺣﺘﯽ ﻧﻔﯽ ﺻﻔﺎت زاﺋﺪ ﺑﺮ ذات و اﻋﺮاض از ذات ﺣﻖ« ﺧﺪا ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ »ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ
 ،«۲۸ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﺎ داﺷﱳ ﺷﺸﺼﺪ ﭘﺮ ﻃﺎوﺳﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎﺧﺮ و ﺗﮑﱪ و ﻏﺮّه ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﻋﺒﺎدت و

ﻃﺎﻋﺖ و ﻏﲑه ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺗﻔﺎﺧﺮﮐﺮدﻧﺪ وﮔﻔﺘﻨﺪ :آدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺗﺮا ﺗﺴﺒﯿﺢ و

ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺰّه از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ داﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮک ﺧﻮدی
ﺧﻮد ﻧﺪادهاﻧﺪ »ﻣﻼﺋﮑﻪ و ﻣﻌﻠﻢ آﻧﺎن اﺑﻠﯿﺲ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻔﯽ ﺧﻮﯾﺸﱳ و اﺣﺴﺎس و ﻓﻘﺮ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﻋﺎﺷﻖ
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ﺷﺪن را ﮐﻪ ﻻزﻣﻪاش ﻓﻘﺮ و ﻣﺴﮑﻨﺖ اﺳﺖ ﻧﺰﯾﺒﻨﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﻫﻢ ﺻﻔﺎت ﻣﻠﮑﯿّﺖ ﮔﲑد و ﺑﺪان ﻣﻐﺮور ﺷﻮد آن ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ
ﻣﺎﻧﻊ وﺻﻮل ﺷﺪه او را ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺮاق ﻣﯽﮐﻨﺪ« ای ﻣﺤﻤﻮد آﻧﭽﻪ از اﺳﺘﻐﻨﺎ و ﻗﺎﻫﺮﯾّﺖ و ﻫﯿﺒﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

و وﺳﺎﺋﻞ وﺻﺎل اﺳﺖ وﮔﻔﺘﯽ ﻋﺸﻖ را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی وﺻﺎل »اﺳﺘﻐﻨﺎ و ﻗﺎﻫﺮﯾّﺖ و ﻫﯿﺒﺖ« ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺪان وﻗﺘﯽ ﮐﻪ

ﻧﻮﺑﺖ وﺻﺎل ﺑﺎﺷﺪ اﯾﺎز ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪهٔ ﺑﯿﭽﺎره و دردﻣﻨﺪ ﺻﻔﺖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ وﺳﺎﺋﻞ وﺻﺎل را ﺑﻨﺤﻮ ﮐﻤﺎل دارد ای
ﻣﺤﻤﻮد آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻓﯿﻞ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻨﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻔﻠﯽ و ﻫﻨﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﯿﺎ و ﻣﺠ ّﺮدات ،ﺑﺪون وﺟﻮد

ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﭼﻮن اﯾﺎز ﻫﯿﭻ ارزﺷﯽ دارد؟ و ﺣﺘﯽ ارزش ﯾﮏ ﻣﻮی اﯾﺎز را ﻫﻢ دارد؟ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد

ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ اﮔﺮ او درﮔﻠﺨﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدّه و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎ در ﺑﻬﺸﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺮدات و ﺟﻨﺖ
اﻟﺼﻔﺎت ﺗﺠﻠﯿﺎت اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ و دل ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن و ﺟﻨّﺖ اﻟﺬات .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻤﺎل اﺣﺪ ّﯾﺖ » «۶ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز
ﻫﻢ وﺻﺎل او در ﺣﺪﮐﻤﺎل اﺳﺖ؟ ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻔﺖ :ﻫﺴﺖ .ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدی اﺳﺒﺎب وﺻﺎل ﻫﻢ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب وﺻﺎل ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻖ ،زﯾﺮا ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ روی و ﺧﺎل و زﻟﻒ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺣﺴﻦ دارد و ﺧﻮد او را ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺟﻠﻮات ﺟﻤﺎل ﺳﺎز وﺻﺎل اوﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت ﺟﻼل ﭘﺲ اﺳﺒﺎب و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﺎن ﺟﻤﺎل اﺳﺖ و از ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺎز اوﺳﺖ.
ﻣﱳ:

» «۵از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ از وﺻﺎل و از ﻓﺮاق ﻋﺸﻖ را ﻫﯿﭻ ﺻﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،و از ﺳﺎز وﺻﺎل ﻋﺎﺷﻖ را ﻫﯿﭻ

ﭼﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎز وﺻﺎل وﺟﻮد ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﺳﺎز ﻓﺮاق وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ »و ﻋﺸﻖ از ﻫﺮ

دو ﺑﯽﻧﯿﺎز« اﮔﺮ ﺳﻌﺎدت وﻗﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﻨﺪ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻓﺪای آن وﺟﻮد آﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ وﺻﺎل ﺑﮑﻤﺎل«
و از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ ﻧﻪ وﺻﺎل اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﺮاق ،و ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ از وﺳﺎﺋﻞ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی وﺻﺎل ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ

ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ »ﺟﺰ ﻋﺠﺰ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻧﯿﺎز« اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﺋﻞ وﺻﺎل وﺟﻮ ﻣﻌﺸﻮق
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺟﺰ ﻓﺮاق ﻫﻮدهای ﻧﺪارد .و ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻫﺮ دو ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺳﻌﺎدت وﻗﺖ
»ﺑﻤﻌﻨﯽ اﺻﻄﻼح ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ« ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﺗﺠﻠﯿّﺎت و واردات اﻟﻬﯽ ﻓﯿﻀﺎن ﮐﻨﺪ وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻓﺮاق
اﺳﺖ ﻓﺪای وﺟﻮد ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ وﺻﺎل اﺳﺖ ﺷﺪه و وﺻﺎل ﺑﮑﻤﺎل ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻓﺮاق اﺳﺖ ﻓﺪای وﺟﻮد ﻣﻌﺸﻮق
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ وﺻﺎل اﺳﺖ ﺷﺪه و وﺻﺎل ﺑﮑﻤﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد »ﻓﻨﺎء ﻓﯽ اﻟﻠّﻪ«.
ﻣﱳ:

»ﻋﺸﻘﯽ ﺑﮑﻤﺎل و دﻟﺮﺑﺎﺋﯽ ﺑﺠﻤﺎل

دل ﭘﺮ ﺳﺨﻦ و زﺑﺎن زﮔﻔﱳ ﺷﺪه ﻻل

ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ و ﭘﯿﺶ ﻣﻦ روان آب زﻻل«

زﯾﻦ ﻧﺎدرهﺗﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎل

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ در ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه و رﯾﺎض اﻟﻌﺎرﻓﲔ ص  ۵۹و ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺼﺤﺎء »ج ص  ۱۴۵و ﻃﺮاﺋﻖ
اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ« »ج  ۲ص  «۵۷۴ﺑﻨﺎم اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ آﻣﺪه » .«۷ﻣﯿﺒﺪی ﺑﯿﺖ دوم آﻧﺮا در ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار در ﺗﻔﺴﲑ

» ۹اﻟﻤﺮآء« در ﻧﻮﺑﺖ ﺛﺎﻟﺚ آورده اﺳﺖ ».«۸

ﺷﺮح :اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﺸﻖ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻤﺎل ﺟﻠﻮهﮔﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮق در ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﺟﻤﺎل دل
ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ ،دﻟﻢ از ﺳﺨﻦ ﭘﺮ وﱃ زﺑﺎﻧﻢ از ﺑﯿﺎن ﻻل اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﻣﻦ ﻋﺮف اﻟﻠّﻪ ﮐَﻞّ ﻟﻪ ﻟﺴﺎﻧﻪ« ﯾﻌﻨﯽ:
ﻫﺮﮐﻪ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺖ زﺑﺎﻧﺶ ﻻل ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮن آﻧﭽﻨﺎن ﻏﺮق ﻟ ّﺬت اﻧﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻫﻢ از اﻏﯿﺎر ﻣﺤﺴﻮب

ﻣﯽﮔﺮدد و ﻏﲑ را در ﺣﺮﯾﻢ ﻋﺸﻖ راﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ اﺟﺎزه ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﻌﻼوه ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺸﻖ در

ﻇﺮف ﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻗﺺ اﻟﻔﺎظ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﻣﻌﺎﻧﯽ در درون ﻇﺮف ﻧﺎﯾﺪ

٢١١

ﮐﻪ ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم اﻧﺪر ﻇﺮف ﻧﺎﯾﺪ

در ﺑﯿﺖ دوم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ ﭼﯿﺴﺖ وﮐﺠﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﺎﺷﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ آب
زﻻل ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻨﻮﺷﻢ...

ﻣﯿﺒﺪی ﺿﻤﻦ آوردن اﯾﻦ ﺑﯿﺖ از ﻗﻮل ﭘﲑ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻟﻬﯽ ﺟﻮی ﺗﻮ روان و ﻣﺮا ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺗﺎ ﮐﯽ ،اﯾﻦ ﭼﻪ

ﺗﺸﻨﮕﯽ اﺳﺖ و ﻗﺪﺣﻬﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﭘﯿﺎﭘﯽ

ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ و ﭘﯿﺶ ﻣﻦ روان آب زﻻل

زﯾﻦ ﻧﺎدرهﺗﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎل

ﻋﺰﯾﺰ دوﮔﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻬﺎن ﺷﻮی و ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺪا -دﻟﻢ ﺣﲑان ﮔﺸﺖ و ﺟﺎن ﺷﯿﺪا ﺗﺎ ﮐﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎر و ﺗﺠ ّﻠﯽ -آﺧﺮﮐﯽ
ﺑﻮد آن ﺗﺠ ّﻠﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ ».«۹

ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺤﻤﻮد و ﻧﻤﮏ ﻓﺮوش را ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﺑﻨﻈﻢ ﮐﺸﯿﺪه«۱۰» :
ﺑﻮد

روزی

دﯾﺪ ﮐﺎورد

ﺣﮑﺎﯾﺖ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ

ﺑﻄﺎﻟﻊ

ﺧﻮد

ﻧﺎﮔﺎه

ﻃﺒﻘﯽ ﭘﺮ ﻧﻤﮏ ﺑﺪان درﮔﺎه

ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻤﺎﻧﺪ از آن ﻣﺤﻤﻮد

ﭼﻮ ﺑﺪﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻮد ﻧﺎ ﻣﻌﻬﻮد

داد

در

ﻣﺮدی

ﻣﺴﻌﻮد

ﺻﻒ

از

ﺣﺎﺿﺮ

ﺑﺎرﮔﺎه

ﻣﺤﻤﻮد

ﺑﺎرﮔﺎه

ﮐﺎﯾﻦ ﻃﺒﻖ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﺮد ز ﻧﯿﺎز

آواز

ﭘﺲ ﺑﻔﺮﻣﻮد ﺟﺎی ﺧﺎﱃ ﮐﺮد

ﻣﺮد را ﺑﺎ ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ آورد

ﮔﻔﺖ ﮐﲔ ﺟﺎی ﺳﺠﺪه ﻓﻠﮏ اﺳﺖ

ﺧﻮد ﭼﻪ ﺟﺎی ﻣﻨﺎدی ﻧﻤﮏ اﺳﺖ

اﯾﻦ دﻟﲑی ﻧﻤﻮد ز ﭼﻪ ﺟﺎﺳﺖ

ﺑﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺎل را ﺑﯿﺎن ﮐﻦ راﺳﺖ

ﺑﯽﺗﺤﺎﺷﯽ ﭼﻮ ﻣﺮد داد ﺟﻮاب

رﻓﺖ ﻣﺤﻤﻮد از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در ﺗﺎب

ﻣﻠﮏ و دوﻟﺖ ﻣﺮا و اﻓﺴﺮو ﮔﺎه

ﻫﻔﺖ ﺻﺪ ﭘﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ درﮔﺎه

ﻣﺮد ﮔﻔﺘﺎ ﮔﺸﻮده ﮔﻮﯾﻢ

ﻫﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮد ازﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﺎز

راز

ﮔﻔﺖ ﺧﻮد ﮐﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﺮد ﮔﺪا

ﮐﻪ ﮐﻨﯽ

ﮐﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺎل و ﻣﻠﮏ وﮐﻮﮐﺒﻪ ﻧﯽ

ﻣﺮ ﺗﺮا وﺟﻪ ﻗﻮت ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻧﯽ

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺧﯿﺰ و ﺳﺎز اﯾﻦ ره ﮐﻦ

ﻣﺮد ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻮﺗﻪ ﮐﻦ

ﻋﺸﻖ را درد و ﺳﻮز و ﺳﺎز آﻣﺪ

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎز وﺻﻞ و ﻧﺎز آﻣﺪ

ﺳﺎز آن ﺧﻮد اﯾﺎز را ﺑﮑﻤﺎل

دﺳﺖ اﮔﺮ در رﺳﺪ زﻣﺎن وﺻﺎل

ﺳﺎز ﺗﻘﺪﯾﺲ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ﭼﻪ ﺳﻮد

ﻗﺪﺳﯿﺎن را ﮐﻪ ﺳﺎز ﻋﺸﻖ ﻧﺒﻮد

ﺳﺎزﻋﺼﻤﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﺎک

آدﻣﯽ را ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ذّﻟﺖ ﺧﺎک
ﺳﺮّ ﺣﺎل ﻧﻤﮏ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﯿﺴﺖ

دﯾﮓ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ از ﻧﻤﮏ ﺧﺎﻟﯿﺴﺖ

ﮐﺎﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎل وﻣﻠﮏ و ﻋﺪّتﺳﺎز
ﮔﻠﺸﻨﯽ
ﭘﺲ

ﺗﺮا

ﺑﯽﺣﻀﻮر
ﺳﺎز

ﻫﻤﻪ

او ﮔﻠﺨﻦ

ﻋﺸﻖ

دﻋﻮی

ﺷﺮﯾﮑﯽ

ﻣﺎ

ﮔﻠﺨﻨﯽ

ﻫﯿﭽﺴﺖ
ﺑﺎ

ﺑﯽﺣﻀﻮر

ﺣﻀﻮر

اﯾﺎز

او ﮔﻠﺸﻦ

ﻧﺒﻮدﻫﻢ

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻃﻤﻄﺮاق و ﺧﯿﻞ و ﺣﺸﻢ

ﻫﺴﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﺳﺎز ﻓﺮاق

ﻧﯿﺴﺖ از ﺳﺎز وﺻﻠﺶ اﺳﺘﺤﻘﺎق

ﯾﺎر ﮐﻨﺪ

ﮐﻨﺪ

ﺳﺎز ﻣﻌﺸﻮق ﺳﺎز وﺻﻞ آﻣﺪ

وﺻﻞ راز آن ﻧﯿﺎز اﺻﻞ آﻣﺪ

ﮔﺮ ﺳﻌﺎدت ﺑﻮد ﻣﺴﺎﻋﺪ او
ﻫﺴﺘﯽ

او

ﻓﺪای

ﺑﺮ ﮐﻨﺪ
ﺟﺎن

٢١٢

او

ﺟﻤﻠﮕﯽ
ﺑﺮو

ﻗﻮاﻋﺪ
ﻧﺜﺎر

او

ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﻫﻤﻪ زﯾﺎن ﺳﻮدﺳﺖ

وﺟﺪ ﻓﻘﺪاﺳﺖ و ﺑﻮد ﻧﺎﺑﻮد اﺳﺖ

اﯾﺸﺎﻧﺴﺖ

اﺳﺖ

ﻋﺪم

زاد

ﻗﻮت

ﻧﺎﻣﺮادی

ﻋﻠﻢ ازﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی آﮔﻪ ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺮاد

اﯾﺸﺎن

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ راﺑﺪﯾﻦ ﺳﺨﻦ ره ﻧﯿﺴﺖ

آﻧﮑﻪ ﻋﻠﻢ را ﻣﻘﺎرﻧﺖ ﺷﻤﺮد

ﻧﻪ زﺧﻮد ﺑﻞ زﻏﲑ ﻗﻮت ﺧﻮرد

ﺟﺎن اوزﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ

ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺨﱪ ﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻧﯿﺰ در ﻟﻮاﯾﺢ داﺳﺘﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﲑاﺗﯽ ذﮐﺮﮐﺮده اﺳﺖ » .«۱۱ﻋﻄﺎر در ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄّﲑ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »«۱۲

ﮔﺸﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ اﯾﺎز آن ﻣﻔﻠﺴﯽ

اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﺪ ﻓﺎش در ﻫﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ

ﭼﻮن ﺳﻮاره ﮔﺸﺘﯽ اﻧﺪر ره اﯾﺎس

ﻣﯽدوﯾﺪی آن ﮔﺪای ﺣﻖ ﺷﻨﺎس

ﭼﻮن ﺑﻤﯿﺪان آﻣﺪی آن ﻣﺸﮏ ﻣﻮی
آن

ﺑﺎز

ﮐﺎﯾﻦ ﮔﺪاﺋﯽ ﮔﺸﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ اﯾﺎز

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ

روز دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﺑﻤﯿﺪان ﺷﺪ ﻏﻼم

ﻣﯽدوﯾﺪ آن رﻧﺪ در ﻋﺸﻘﯽ ﺗﻤﺎم

ﮐﺮد ﭘﻨﻬﺎن ﺳﻮی او ﺳﻠﻄﺎن ﻧﮕﺎه

دﯾﺪ ﺟﺎﻧﺶ ﭼﻮن ﺟﻮ و روﯾﺶ ﭼﻮﮐﺎه

ﭼﺸﻢ

ﺑﺎ

در ﮔﻮی

ﻣﺤﻤﻮد

رﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻨﮕﺮﯾﺴﺘﯽ ﺟﺰ ﺑﮕﻮی

اﯾﺎز

آورده

ﮔﻮﯾﯿﯽ ﭼﻮن ﮔﻮی ﭼﻮﮔﺎن ﺧﻮرده ﺑﻮد

ﺑﻮد

ﭘﺸﺖ ﭼﻮن ﭼﻮﮔﺎن و ﺳﺮﮔﺮدان ﭼﻮ ﮔﻮی

ﻣﯽدوﯾﺪ از ﻫﺮ ﺳﻮیِ ﻣﯿﺪان ﭼﻮ ﮔﻮی

ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ

ﻋﺸﻖ ﺑﺎزی را ز ﺗﻮ ﮐﻤﱰ ﻧﯿﻢ

ﻋﺸﻖ از اﻓﻼس اﺳﺖ در ﻫﻢ ﺳﺎﯾﮕﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﮕﯽ

ﺧﻮاﻧﺪش ﻣﺤﻤﻮد و ﮔﻔﺘﺶ ای ﮔﺪا
رﻧﺪ

ﮔﺮ

ﮔﻔﺘﺶ

اﻓﻼس

ﻋﺸﻖ

از

ﺗﻮ

ﺟﻬﺎﻧﺪاری

ﮔﺪا
ﻣﯽﮔﲑد

دﱃ

ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﺎش ﺑﻮدی ﭘﺎﺷﺎ
اﯾﻦ

ﻫﺴﺖ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﻋﺸﻖ ﻣﻔﻠﺲ را ﺳﺰد ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺷﮏّ

ﻧﻤﮏ

ﻋَﺸﻖ را ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮ ﻣﻦ دل ﺳﻮﺧﺘﻪ

اﻓﺮوﺧﺘﻪ

ﺳﺎز وﺻﻞ اﺳﺖ اﯾﻨﭻ ﺗﻮ داری و ﺑﺲ

ﺻﱪ ﮐﻦ در درد ﻫﺠﺮان ﯾﮏ ﻧﻔﺲ

ﺷﺎه ﮔﻔﺘﺶ ای ز ﻫﺴﺘﯽ ﺑﯽﺧﱪ

ﺟﻤﻠﻪ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﮔﻮی ﻣﯿﺪاری ﻧﻈﺮ؟

ﻫﺠﺮ را ﮔﺮ ﻣﺮد ﻋﺸﻘﯽ ﭘﺎیدار

وﺻﻞ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﻪ ﺳﺎزی ﮐﺎر و ﺑﺎر

ﻣﻦ ﭼﻮ او و او ﭼﻮ ﻣﻦ آﻏﺸﺘﻪ اﺳﺖ

ﮔﻔﺖ زﯾﺮا ﮔﻮ ﭼﻮ ﻣﻦ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ

ﻗﺪر او ﻣﻦ داﻧﻢ و ﻣﻦ آن او

ﻫﺮ دو ﯾﮏ ﮔﻮﺋﯿﻢ در ﭼﻮﮔﺎن او

او ﺧﱪ دارد ز ﻣﻦ ﻣﻨﻬﻢ ز او

ازو

ﻫﺮ

دو

دوﻟﺘﯽﻧﺮ

ﺳﺮ

آﻣﺪ

ﮔﺸﺘﮕﯽ

از

اﻓﺘﺎدهاﯾﻢ

ﻣﻦ ﮔﻮی

ﺑﯽﺳﺮو
ﺑﺎز

راه

ﺑﯽﺗﻦ

ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ

ﺑﺠﺎن
ﻣﺸﺘﯽ

اﺳﺘﺎدهاﯾﻢ
ﻏﻢ

ﮐﺎﺳﺐ او را ﻓﻌﻞ ﺑﻮﺳﺪ ﮔﺎه ﮔﺎه

ﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮی ﺑﯽﭘﺎ و ﺳﺮم

ﱃ ﻣﻨﺎز ﮔﻮی ﻣﺤﻨﺖ ﮐﺶ ﺗﺮم

ﮔﻮی ﮔﺮ ﭼﻪ زﺧﻢ دارد ﺑﯽﻗﯿﺎس

از ﭘﯽ او ﻣﯽدود آﺧﺮ اﯾﺎس

ﮔﻮی ﮔﻪ ﮔﻪ در ﺣﻀﻮر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ

وﯾﻦ ﮔﺪا ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دور اﻓﺘﺎده اﺳﺖ

ﮔﻮی ﺑﺮ ﺗﻦ زﺧﻢ ﭼﻮن ﭼﻮﮔﺎن ﺧﻮرد

وﯾﻦ ﮔﺪای دل ﺷﻪ ﺑﺮ ﺟﺎن ﺧﻮرد

ﻣﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ زﺧﻢ دارم ﺑﯿﺶ از او

در ﭘﯿﻢ ﺑﯽ او و ﻣﻦ در ﭘﯿﺶ ازو

آﺧﺮ او را ﭼﻮن ﺣﻀﻮری ﻣﯽرﺳﺪ

از ﭘﺲ وﺻﻠﺶ ﺳﺮوری ﻣﯽرﺳﺪ

٢١٣

ﻣﻦ ﻧﻤﯽﯾﺎرم ز وﺻﻠﺶ ﺑﻮی ﺑﺮد

ﮔﻮی وﺻﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ و از ﻣﻦ ﮔﻮی ﺑﺮد

ﻣﻦ

دﻋﻮی اﻓﻼس ﮐﺮدی ﭘﯿﺶ ﻣﻦ

ﺷﻬﺮﯾﺎرش ﮔﻔﺖ

ﮔﺮ

ﻧﻤﯽﮔﻮﺋﯽ

ای

دروغ

دروﯾﺶ

ﺑﯿﻨﻮا

ﻣﻔﻠﺴﯽ ﺧﻮﯾﺶ را داری ﮔﻮا؟

ای

ﻟﯿﮏ اﮔﺮ در ﻋﺸﻖ ﮔﺮدم ﺟﺎﻧﻔﺸﺎن

ﺟﺎن ﻓﺸﺎﻧﺪن ﻫﺴﺖ ﻣﻔﻠﺲ را ﻧﺸﺎن

ﻣﺪﻋﯽام ،اﻫﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﻢ

ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﻮد ﻣﻔﻠﺲ ﻧﯿﻢ

در ﺗﻮ ای ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻮ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ

ﺟﺎن ﻓﺸﺎن ،ورﻧﻪ ﻣﮑﻦ دﻋﻮی ﻋﺸﻖ

اﯾﻦ ﺑﮕﻔﺖ و ﺑﻮد ﺟﺎﻧﯿﺶ از ﺟﻬﺎن

داد ﺟﺎن ﺑﺮ روی ﺟﺎﻧﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﺷﺪ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﻤﻮد را زان ﻏﻢ ﺳﯿﺎه

ﭼﻮن ﺑﺪاد آن رﻧﺪ ﺟﺎن ﺑﺮ ﺧﺎک راه

ﺗﻮ در آﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﻨﯽ دﺳﺖ ﺑﺮد

ﮔﺮ ﺑﻨﺰدﯾﮏ ﺗﻮ ﺟﺎن ﺑﺎزﯾﺴﺖ ﺧﺮد

ﺗﺎ ﺗﻮ زﯾﻦ ره ﺑﺸﻨﻮی ﺑﺎﻧﮓ درای

ﮔﺮ ﺗﺮا ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در آی

ﮐﺎﻧﭻ داری ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺎزی ﺗﻤﺎم

ﭼﻮن ﭼﻨﺎن ﺑﯽﭘﺎ و ﺳﺮ ﮔﺮدی ﻣﺪام

ﻋﻘﻞ و ﺟﺎن زﯾﺮ و زﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮا

ﭼﻮن در اﻓﺘﯽ ﺗﺎ ﺧﱪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮا

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۳۹
۱ـ ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ.
۲ـ ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺳﻌﺎدت ص  ۸۰و ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۵ص  ۲۴۷و اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم دﯾﻦ ج  ۴ص
 ۳۱۳و رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎب ﺗﻮﮐﻞ وﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص .۳۶۷
۳ـ ﺗﻤﻬﯿﺪات ص  ۹۹و .۱۰۰

۴ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص  ۸۲و .۸۳
۵ـ ﺷﺮح ﻣﻨﺎزل اﻟﺴﺎﺋﺮﯾﻦ ص .۲۲۳

۶ـ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﱃ – اﺻﻄﻼﺣﺎت ص .۲۲
۷ـ ﺑﻌﻼوه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺳﻮاﻧﺢ ص  ۸۲از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر.
۸ـ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۵ص .۱۶۵

۹ـ اﯾﻀﺎً ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۵ص .۶۵

۱۰ـ ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ص  ۳۹ – ۳۸ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ.

۱۱ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص  ۸۵و .۸۶

۱۲ـ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﲑ ص .۱۹۱ – ۱۸۹

٢١٤

ﻓﺼﻞ ۴۰
» «۱از آﻧﺠﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎر اﺳﺖ ﻣﻌﺸﻮق را از ﻋﺸﻖ ﻧﻪ ﺳﻮد اﺳﺖ ﻧﻪ زﯾﺎن وﻟﯿﮑﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺳﻨّﺖ ﮐﺮم

ﻋﺸﻖ اﺳﺖ او ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻨﺪد .ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻬﻤﻪ ﺣﺎل ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻣﻌﺸﻮق آﯾﺪ از راه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺸﻖ«.

» «۲اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاق ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺸﻮق وﺻﺎلﺗﺮ ﺑﻮد از وﺻﺎل ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﺷﻖ .زﯾﺮا ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر

ﻣﻌﺸﻮق ﻓﺮاق را ،ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻈﺮﮔﺎه آﯾﺪ دل ﻣﻌﺸﻮق را و اﺧﺘﯿﺎر و ﻣﺮاد او را .و در راه اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﺷﻖ وﺻﺎل را،

ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺮ از ﻣﻌﺸﻮق در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ و او را ﺑﺎز و ﻫﯿﭻ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ ﮐﺲ اﯾﻦ ﺑﮑﻤﺎل ﻓﻬﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺮد ﭘﺲ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮازوﺳﺖ در ﺗﻤﯿﯿﺰ درﺟﺎت و ﺻﻔﺎت ﻋﺸﻖ،

در ﮐﻤﺎل زﯾﺎدت و ﻧﻘﺼﺎن.

ﻣﱳ:
» «۱از آﻧﺠﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎر اﺳﺖ ﻣﻌﺸﻮق را از ﻋﺸﻖ ﻧﻪ ﺳﻮد اﺳﺖ ﻧﻪ زﯾﺎن وﻟﯿﮑﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺳﻨّﺖ ﮐﺮم
ﻋﺸﻖ اﺳﺖ او ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻨﺪد .ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻬﻤﻪ ﺣﺎل ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻣﻌﺸﻮق آﯾﺪ از راه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺸﻖ«.

ﺷﺮح:

از ﺟﻬﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻪ ﺳﻮدی ﻣﯽﺑﺮد و ﻧﻪ زﯾﺎﻧﯽ ،و ﻟﯿﮑﻦ از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺸﻖ ﮐﺮﯾﻢ و
ﺑﺰﮔﻮار اﺳﺖ و رﺳﻢ ﮐﺮاﻣﺖ و ﺑﺰرﮔﻮاری ﺳﻨّﺖ اوﺳﺖ ،ﻋﺸﻖ را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ و ﻣﻮﺟﺪ راﺑﻄﻪ آﻧﺎﻧﺴﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﺮار

ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ رﯾﺴﻤﺎن ﻋﺸﻖ »ﺣﺒﻞ« و دﺳﺘﮕﲑهﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ وﻻء »ﻋﺮوه اﻟﻮﺛﻘﯽ« ﭘﯿﻮﻧﺪ را ﻫﺮ چ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺘﻮار

ﮐﻨﺪ .و در واﻗﻊ اﯾﻤﺎن و ﻋﺸﻖ و ﻧﯿﺎز و ﻋﺒﺎدت ،رﯾﺴﻤﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺸﻮق ﺟﻬﺖ ﺻﻌﻮد
ﻋﺎﺷﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻣﱳ:

» «۲اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاق ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺸﻮق وﺻﺎلﺗﺮ ﺑﻮد از وﺻﺎل ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﺷﻖ .زﯾﺮا ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر

ﻣﻌﺸﻮق ﻓﺮاق را ،ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻈﺮﮔﺎه آﯾﺪ دل ﻣﻌﺸﻮق را و اﺧﺘﯿﺎر و ﻣﺮاد او را .و در راه اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﺷﻖ وﺻﺎل را،

ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺮ از ﻣﻌﺸﻮق در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ و او را ﺑﺎز و ﻫﯿﭻ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ ﮐﺲ اﯾﻦ ﺑﮑﻤﺎل ﻓﻬﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺮد ﭘﺲ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮازوﺳﺖ در ﺗﻤﯿﯿﺰ درﺟﺎت و ﺻﻔﺎت ﻋﺸﻖ،

در ﮐﻤﺎل زﯾﺎدت و ﻧﻘﺼﺎن«.
ﺷﺮح:

و در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﻓﺮاق را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،وﺻﺎل در آن ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ وﺻﺎل را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .زﯾﺮا

وﻗﺘﯽ ﻣﻌﺸﻮق ﻓﺮاق را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﮔﲑد ﻋﺎﺷﻖ را در ﻧﻈﺮ آورده و او را از ﻧﻈﺮﮔﺎه دل ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و
ﭼﻮن دل او را ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻓﺮاق ﻗﺮار دﻫﺪ و اﺧﺘﯿﺎر وﺻﺎل را از او ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﻣﯿﻞ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﺸﻖ

رﻓﺘﺎرﮐﻨﺪ وﺻﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻘﻮل ﺣﺎﻓﻆ:

٢١٥

ﻓﻠﮏ ﭼﻮ دﯾﺪ ﺳﺮم را اﺳﲑ ﭼﻨﱪ ﻋﺸﻖ

ﺑﺒﺴﺖ ﮔﺮدن ﺻﱪم ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎن ﻓﺮاق

ﺑﭙﺎی ﺷﻮق ﮔﺮ اﯾﻦ ره ﺑﺴﺮ ﺷﺪی ﺣﺎﻓﻆ

ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺠﺮ ﻧﺪادی ﮐﺴﯽ ﻋﻨﺎن ﻓﺮاق

ﯾﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﻧﻮﯾﺪ دوﻟﺖ وﺻﻞ ﺗﻮ داد ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺎز

ﺗﻨﻢ زﻫﺠﺮﺗﻮ ﭼﺸﻢ ازﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﻣﯽدوﺧﺖ

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺗﺮک ﮐﺎم ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮآﯾﺪﮐﺎم دوﺳﺖ

ﻣﯿﻞ ﻣﻦ ﺳﻮی وﺻﺎل و ﻗﺼﺪ او ﺳﻮی ﻓﺮاق

و ا ﯾﻦ ،از آﻧﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ وﻗﺘﯽ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ وﮐﻮﺷﺶ او وﺻﺎل ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد .ﻟﺬا در راه ﻋﺸﻖ دﺳﺖ ﺑﺎزو و ﻗﺪرت و اراده و اﺧﺘﯿﺎر ﺟﺎﺋﯽ

ﻧﺪارد و درک اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﻓﻬﻢ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﻈﺮ
ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮددﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ را در ﭼﻪ درﺟﻪای ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻋﺸﻖ را ﺑﭽﻪ ﺻﻔﺘﯽ و

ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ و آﻧﺮا در ﺣ ّﺪ ﮐﻤﺎل زﯾﺎدت دﻫﺪ ﯾﺎ در ﮐﻤﱰﯾﻦ ﺣﺪ ،ﺑﺪو ﻋﺮﺿﻪ دارد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ

ﻋﺎﺷﻖ اﺻﻼً ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﻋﺸﻖ را در ﺣﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮑﻪ دارد و ﭼﻪ اﻧﺪازه از اﯾﻦ ﻗﺪح

ﻧﻮﺷﺪ ...ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮﮐﺎر ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد اﺗﺤﺎد ﺑﻮد و ﺟﻤﻊ زﯾﺮا ﮐﻪ او را اﺣﱰاق در ﭘﺮﺗﻮ ﺟﻤﺎل

ﺧﻮﺷﱰ از ﺑﻘﺎء ﺑﻮد در ﺗﻔﺮﻗﻪ و دوﺋﯽ ،و اﮔﺮ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد ﻓﺮاق و ﻫﺠﺮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او از ﮐﻤﺎل ﺟﻼل ﭘﺮوای

ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﺒﻮد »ﻟﻮاﯾﺢ ص  .«۶۵ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَﻋَﺴَﻰ أَن
ﺗَﻜْﺮَﻫُﻮاْ ﺷَﻴْﯩًٔﺎ وَﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟﱠﻜُﻢْ وَﻋَﺴَﻰ أَن ﺗُﺤِﺒﱡﻮاْ ﺷَﻴْﯩًٔﺎ وَﻫُﻮَ ﺷَﺮﱞ ﻟﱠﻜُﻢْ وَاﻟﻠّﻪُ ﻳَﻌْﻠَﻢُ وَأَﻧﺘُﻢْ ﻻَ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮنَ« ﺑﻘﺮه آﯾﻪ ۲۱۶

و و ﺑﺴﺎ ﭼﻴﺰى را ﺧﻮش ﻧﻤﻰدارﻳﺪ و آن ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﺴﺎ ﭼﻴﺰى را دوﺳﺖ ﻣﻰدارﻳﺪ و آن ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ

ﺑﺪ »ﺑﺪﺗﺮ« اﺳﺖ و ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ .و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ راﺑﺎﻧﺪازه وﺳﻌﺶ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ.

»ﻻَ ﻳُﻜَﻠﱢﻒُ اﻟﻠّﻪُ ﻧَﻔْﺴًﺎ إِﻻﱠ وُﺳْﻌَﻬَﺎ« ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﻔﺴﯽ ﺟﺰ ﺑﺎﻧﺪازه ﮔﺸﺎﯾﺶ آن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﯽﻧﻬﺪ .و »ﻣﯿﺰان« را
در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن وآن ﺟﻬﺎن ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ در آﯾﺎت  ۲۵ﺣﺪﯾﺪ و  ۶و  ۸اﻟﻘﺎرﻋﻪ و  ۷و  ۸و  ۹اﻟﺮّﺣﻤﻦ از ﺟﻤﻠﻪ

آﻧﻬﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا »ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﻏﮑﯽ اﻧﺠﲑ ﻧﯿﺴﺖ« وﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﷺ ﭘﺲ از وﺣﯽ ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺳﺮ در
ﮔﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻤﺎل ﮔﺮدد «.ﺑﺎ اﻧﺰال آﯾﮥ» :ﯾﺎ اﯾﻬّﺎ اﻟﻤﺰﻣّﻞ« ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ اﻧﺬار اﺳﺖ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

٢١٦

ﻓﺼﻞ ۴۱
»«۱ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺰّ و ﺟﺒّﺎری و اﺳﺘﻐﻨﺎء و ﮐﱪﯾﺎﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺸﻖ ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺸﻮق آﻣﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺬﻟّﺖ و ﺿﻌﻒ

و ﺧﻮاری و اﻓﺘﻘﺎر و ﻧﯿﺎز و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﺑﻮد ﻧﺼﯿﺐ ﻋﺎﺷﻖ آﻣﺪ .ﻻﺟﺮم ﻗﻮت ﻋﺸﻖ ﺻﻔﺎت ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻋﺸﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ روزﮔﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻪ در ﭘﯿﺶ آورد .واﯾﻦ ﺑﻮﻗﺖ ﺑﮕﺮدد.

» «۲اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺸﻮق در ﻇﻬﻮر ﻧﯿﺎﺑﺪ اﻻّ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر اﺿﺪادش ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ -ﺗﺎ اﻓﺘﻘﺎر اﯾﻦ ﻧﺒﻮد اﺳﺘﻐﻨﺎء او
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت از اﯾﻦ روی او را در ﺧﻮر اﺳﺖ.

ﻣﱳ:
»«۱ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺰّ و ﺟﺒّﺎری و اﺳﺘﻐﻨﺎء و ﮐﱪﯾﺎﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺸﻖ ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺸﻮق آﻣﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺬﻟّﺖ و ﺿﻌﻒ

و ﺧﻮاری و اﻓﺘﻘﺎر و ﻧﯿﺎز و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﺑﻮد ﻧﺼﯿﺐ ﻋﺎﺷﻖ آﻣﺪ .ﻻﺟﺮم ﻗﻮت ﻋﺸﻖ ﺻﻔﺎت ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻋﺸﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ روزﮔﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻪ در ﭘﯿﺶ آورد .واﯾﻦ ﺑﻮﻗﺖ ﺑﮕﺮدد«:
ﺷﺮح:

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﺸﻮق را ﻋﺰّت و ﻗﺪرت و ﺑﯽﻧﯿﺎزی و ﮐﱪﯾﺎﺋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺴﺘﯽ و ﺿﻌﻒ و ﺧﻮاری و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی از

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺻﻔﺎت ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻬﻤﲔ ﻋﺒﺎرت و در ﻣﻮرد ﻣﻌﺸﻮق ﻋﻠﯽ اﻻﻃﻼق
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺟﻼل ﭼﻮن ﻋﺰّت »ﻓﺎن اﻟﻌﺰة ﻟﻠّﻪ ﺟﻤﯿﻌﺎ -ﻧﺴﺎ آﯾﻪ  «۳۹و ﺟﺒّﺎری »اﻟﻤﻠﮏ

اﻟﻘﺪوس اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﻤﻬﯿﻤﻦ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺠﺒﺎر اﻟﻤﺘﮑﱪ -ﺣﺸﺮ آﯾﻪ  «۲۳و اﺳﺘﻐﻨﺎء »و اﻟﻠّﻪ ﻫﻮ اﻟﻐﻨﯽ

اﻟﺤﻤﯿﺪ ،ﻟﻘﻤﺎن آﯾﻪ  ۲۶ﻓﺎﻃﺮ آﯾﻪ  «۱۵و ﺑﺰرﮔﯽ وﮐﱪﯾﺎﺋﯽ »اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺠﺒﺎر اﻟﻤﺘﮑﱪ ﻧﺴﺎء آﯾﻪ  «۱۳۹ﻣﺘّﺼﻒ اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺟﻼل را ﻋﺸﻖ دار اﺳﺖ .و ﻋﺎﺷﻖ از ﭘﺴﺘﯽ و ﺿﻌﻒ و ﺧﻮاری و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﺑﻬﺮه دارد

»اﻧﺘﻢ اﻟﻔﻘﺮاء -ﻓﺎﻃﺮ آﯾﻪ  – ۱۵ﻣﺤﻤﺪ آﯾﻪ  «۳۸ﺑﻨﺎﭼﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪاﻧﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻔﻌﺎﱃ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﻏﺬای

ﻋﺸﻖ را در ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﲑد و ﺑﺎ آن ﺧﻮد را ﺳﲑ ﺳﺎزد و ﺑﺪان ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد .زﯾﺮا ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﺷﻖ ،ﻋﺸﻖ
اوﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻬﺮ ﺳﻮ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.

رﺷﺘﻪای ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﻢ اﻓﮑﻨﺪه دوﺳﺖ

ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاه اوﺳﺖ

اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﭽﺎره ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ،او را ﺑﻪ وﺻﺎل رﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاق ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻨﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﻗﺖ ﺻﺪور ﻣﺸﯿّﺖ و
ﻧﺰول ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .در ﻟﻮاﯾﺢ »ص  «۹۰ﻫﻢ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ» :ﻫﺮ ﭼﻦ ﻋﺰّ وﮐﱪﯾﺎﺳﺖ و
ﻣﺠﺪ و ﺑﻬﺎﺳﺖ و ﺟﺒﺎری و ﻗﻬﺎرﯾﺴﺖ و ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﻮاری در ﻗﺴﻤﺖ وﺻﻒ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد و اﺿﺪاد آن ﺻﻔﺖ

ﻋﺎﺷﻖ .و اﯾﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ اﺛﺮ ﺧﻮد را در ﻋﺎﺷﻖ ﻇﺎﻫﺮﮐﻨﺪ ﻧﻪ در ﻣﻌﺸﻮق .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺎز ﻋﺸﻖ

ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ«.
ﻣﱳ:

» «۲اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺸﻮق در ﻇﻬﻮر ﻧﯿﺎﺑﺪ اﻻّ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر اﺿﺪادش ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ -ﺗﺎ اﻓﺘﻘﺎر اﯾﻦ ﻧﺒﻮد اﺳﺘﻐﻨﺎء او
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت از اﯾﻦ روی او را در ﺧﻮر اﺳﺖ.

٢١٧

ﺷﺮح:
وﱃ ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ ﻋﺰّ و ﺟﻼل و ﺟﱪوت اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﺪّش ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و اﻓﺘﻘﺎر اﺳﺖ از

ﺳﻮی ﻋﺎﺷﻖ ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ آﻏﺎز ﻧﺸﻮد ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی او رخ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ...ﺑﻬﻤﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﺑﺮوز و ﺟﻠﻮه ﻫﺮ

ﺻﻔﺖ از ﻣﻌﺸﻮق ﻇﻬﻮر ﺻﻔﺖ ﻣﻀﺎد آن از ﻃﺮف ﻋﺎﺷﻖ ﻻزم اﺳﺖ» .ﻣﺜﻼً وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽﷷ ﻓﺮﻣﻮد» :رَبﱢ إِﻧﱢﻲ
ﻟِﻤَﺎ أَﻧﺰَﻟْﺖَ إِﻟَﻲﱠ ﻣِﻦْ ﺧَﻴْﺮٍ ﻓَﻘِﻴﺮ« ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاﯾﺎ آﻧﭽﻪ از ﺧﲑ ﺑﻤﻦ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدی ﻣﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪم »ﻗﺼﺺ آﯾﻪ  «۲۴ﺧﺪای

ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺘﺶ ﺑﻪ ﺷﻌﯿﺐ ﷷ ﺑﺪو ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را داد و اﺳﺘﻐﻨﺎء ﮐﺮم ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺪو ﻋﻤﻼً ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و در آﯾﻪ

 ۳۲ﻧﻮر آﻣﺪه» :إِن ﻳَﻜُﻮﻧُﻮا ﻓُﻘَﺮَاء ﻳُﻐْﻨِﻬِﻢُ اﻟﻠﱠﻪُ ﻣِﻦ ﻓَﻀْﻠِﻪِ وَاﻟﻠﱠﻪُ وَاﺳِﻊٌ ﻋَﻠِﻴﻢٌ« ﯾﻌﻨﯽ :اﮔﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ

را از ﻓﻀﻞ ﺧﻮدش ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺪا وﺳﻌﺖ دﻫﻨﺪه ﻧﻌﻤﺖ و داﻧﺎﺳﺖ .و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای

ﺗﻌﺎﱃ ﺻﻔﺎت ﺿ ّﺪ ﻣﺨﻠﻮق راﺑﻌﻨﻮان ﺻﻔﺎت ﺟﻼل ﻣﯽﺷﻤﺮد و ﻣﺜﻼً وﻗﺘﯽ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ادّﻋﺎی داﻧﺴﱳ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :إِﻧﱢﻲ أَﻋْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻻَ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮنَ« »ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  «۳۰ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ آﻧﭽﻪ را ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ .و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﺎس ﺑﺴﯿﺎر

اﺳﺖ ،درﺑﺎره ﻋﺰّ وﺟﻼل ﻣﻌﺸﻮق و اﻓﺘﻘﺎر ﻋﺎﺷﻖ .ﺳﻌﺪی ﻫﻢ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻮم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺟﻮاﻧﻤﺮدا ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﻪ

ﻋﺰّت وﮐﱪﯾﺎء و ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻮد ،ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﻪ اﻧﻘﯿﺎد و ﺗﻮاﺿﻊ و ﻣﺬﻟّﺖ«...

ﻋﺮاﻗﯽ در ﻟﻤﻌﺎت ﻟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

»ﻋﺸﻖ ﺳﻠﻄﻨﺖ و اﺳﺘﻐﻨﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق داد و ﻣﺬﻟّﺖ اﻓﺘﻘﺎر ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ،ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺬﻟﺖ از ﻋﺸﻖ ﮐﺸﯿﺪ ﻧﻪ از ﻋﺰّت

ﻣﻌﺸﻮق ،ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻨﺪه ﺑﻮد »ﻣﺜﻞ اﯾﺎز« و ﻋﻠﲐ ﮐﻞ ﺣﺎل .ﻏﻨﯽ ﺻﻔﺖ ﻣﻌﺸﻮق آﻣﺪ و ﻓﻘﲑ ﺻﻔﺖ

ﻋﺎﺷﻖ .ﭘﺲ ﻋﺎﺷﻖ ﻓﻘﲑی ﺑﻮد ﮐﻪ »ﯾﺤﺘﺎج اﱃ ﮐﻞ ﺷﯽٔ« و »ﻻ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻠّﻪ ﮐﻞ ﺷﯽٔ« او ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﯿﺎء ﻣﺤﺘﺎج
ﺐ ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺷﯿﺎء آﯾﺪ.
ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪو ﻣﺤﺘﺎج ﻧﻪ اﻣﺎ آﻧﮑﻪ او ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻮد ،آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤ ّ

 ...داﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﮕﺮی و دروﯾﺸﯽ ﻗﺼﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼً در دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﭼﺮاﻏﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و در دﺳﺖ دروﯾﺶ ﻫﯿﺰم ﭘﺎرهای ﻧﯿﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ،ﻧﺴﯿﻤﯽ ﮐﻪ از آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮزد ﭼﺮاغ ﺗﻮاﻧﮕﺮ را ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و ﻫﯿﺰم دروﯾﺶ را
ﺑﺮ اﻓﺮوزد .ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺳﺮ ﭼﻮﮔﺎن» :اﻧﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﮑﺴﺮه ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ و ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﺪرﺳﻪ ﻗﺒﻮرﻫﻢ« ﻣﺼﺮاع:

»ﺑﺮدﻧﺪ ﺷﮑﺴﺘﮕﺎن از اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﮔﻮی «.ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
ذات ﻣﻌﺸﻮق و ﻋﺎﺷﻖ ار ﭼﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ

در ﺻﻔﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺴﺖ

وﺻﻒ او ﺳﺎز ﺑﺎ ﮐﺮﺷﻤﻪ و ﻧﺎز

وﺻﻒ اﯾﻦ ﺳﻮز و اﺷﺘﯿﺎق و ﻧﯿﺎز

وﺻﻒ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺬّﻟﺖ و ﺧﻮاری اﺳﺖ

وﺻﻒ ﻣﻌﺸﻮق ﻋﺰّ و ﺟﺒّﺎری اﺳﺖ

ﻫﺮ ﯾﮑﯽ راﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﭼﻮ ﻋﻤﺎد

ﻟﯿﮏ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻼف و ﻋﻨﺎد

وﺻﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﻣﻨﻮط

ﻧﺎز
ﺗﺎ

ﮐﯽ

ﻫﻤﻮاره

ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﯾﮑﯽ

ﯾﮑﯽ

ﺑﺎ

ﻓﻘﲑ

ﻧﯿﺎز

ﻋﺰﯾﺰ

و

و

ﺑﻪ

ﺳﻮز

ﺑﻮد

اﺳﲑ

ﻇﻬﻮرش

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

ﻇﻬﻮر

ﺟﻔﺖ

او

ﻣﺸﺮوط

ﺳﺎز

ﺑﻮد

دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﺑﻮد ﻏﻨﯽ و اﻣﲑ

ﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ ذﻟﯿﻞ و ﻧﮋﻧﺪ

ﺑﻠﻨﺪ

٢١٨

ﻓﺼﻞ ۴۲
ﻻﺟﺮم ﭼﻮن ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﺿﺪّﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻻﺟﺮم ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ اﻻّ ﺑﺸﺮط ﻓﺪا و ﻓﻨﺎ و ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

ﺑﯿﺖ
ﭼﻮن زرد روﯾﻢ آن ﺳﺒﺰ ﻧﮕﺎر

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ دﮔﺮ ﺑﻪ وﺻﻠﻢ اﻣﯿﺪ ﻣﺪار

ﺪ ﻣﺎ ﺷﺪی در دﯾﺪار
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺿ ّ

ﺗﻮ رﻧﮓ ﺧﺰان داری و ﻣﺎ رﻧﮓ ﺑﻬﺎر

ﻣﱳ:

ﻻﺟﺮم ﭼﻮن ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﺿﺪّﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻻﺟﺮم ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ اﻻّ ﺑﺸﺮط ﻓﺪا و ﻓﻨﺎ و ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

ﺷﺮح:
ﭘﺲ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﺿ ّﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﻌﺔ اﻟﺠﻤﻌﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد

راﻓﺪا ﮐﻨﺪ »ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻤﺒﻞ ﻓﺪای ﺧﻮد اﺳﺖ« و در ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد را ﻓﻨﺎ ﺳﺎزد و در او ﻣﺤﻮ ﺷﻮد» .از راه آﻧﮑﻪ
ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺶ اوﺻﺎف ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﮔﺮﯾﺰش ز ﻋﺎﺷﻘﯽ .ﺷﺮط ا ّﺗﺼﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺪا و ﻓﻨﺎی
ﻋﺎﺷﻖ و ﺗﺮک ﮔﺮﯾﺰش ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﺗﺎ اﺗﺤﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد« »ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ«

و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﻣﱳ:

»ﭼﻮن زرد روﯾﻢ آن ﺳﺒﺰ ﻧﮕﺎر

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ دﮔﺮ ﺑﻪ وﺻﻠﻢ اﻣﯿﺪ ﻣﺪار

ﺪ ﻣﺎ ﺷﺪی در دﯾﺪار
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺿ ّ

ﺗﻮ رﻧﮓ ﺧﺰان داری و ﻣﺎ رﻧﮓ ﺑﻬﺎر«

اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﺷﯿﺦ در رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄّﯿﻮرﻫﻢ آورده و ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻢ در ﻟﻮاﯾﺢ »ص  «۷۵ذﮐﺮ ﮐﺮده و در ﺑﻌﻀﯽ

ﺗﺬﮐﺮهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ در رﯾﺎض اﻟﺸﻌﺮاء و ﺗﺬﮐﺮه ﺣﺴﯿﻨﯽ »ص  «۳۳ﺑﻨﺎم ﺷﯿﺦ اﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮح:

وﻗﺘﯽ ان ﻧﮕﺎر ﺳﺒﺰ رو و ﺷﺎداب ﮐﻪ در اوج ﻏﻨﺎ و ﻋﺰّت و ﺗﻤﮑّﻦ ﺑﻮد روی ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺒﺎدت و ﻃﺎﻋﺖ و

رﯾﺎﺿﺖ و ﺑﯿﻘﺮاری ﻓﺮﻗﺖ ،زار و ﻧﺰار ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،دﯾﺪ .ﮔﻔﺖ :دﯾﮕﺮ ﺑﻮﺻﻞ ﻣﻦ اﻣﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش .زﯾﺮا ﺗﻮ ﺿ ّﺪ
ﻣﺎﻫﺴﺘﯽ .ﺗﻮ رﻧﮓ ﺧﺰان داری و ﻣﺎ رﻧﮓ ﺑﻬﺎر دارﯾﻢ ،ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻧﺴﯿﺖ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﺮﻓﺎ

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎر ﺳﺮخ رو ﭘﺴﻨﺪد و ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج وﻗﺘﯽ دﺳﺘﺶ راﺑﺮﯾﺪﻧﺪ ...ﺧﻮن آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ در ﭘﯿﺶ

ﻣﻌﺸﻮق ﺳﺮخ رو ﺑﺎﺷﻢ .و ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء در ﺧﻮن ﻏﺴﻞ ﮐﺮدﻧﺪ وﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻮن وﺿﻮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺪا و ﻓﻨﺎ و
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮن ﺳﺮخ ﺑﺪرﮔﺎه ﺟﻼﻟﺖ اوﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ورود ﺑﺪرﮔﺎه ﻋﺰّ او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻬﻤﲔ ﻟﺤﺎظ در ﻟﻮاﯾﺢ »ص  «۹۱آﻣﺪه» :ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻈﻬﻮر ﻧﯿﺎﯾﺪ اﻻّ ﺑﻈﻬﻮر اﺿﺪاد آن در ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺿﺪّاﻧﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اوﺻﺎف ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮ اﻧﻮار ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺴﻮزد و ﻓﺎﻧﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎم ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺒﻘﺎی اوﺻﺎف ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺮدد«

٢١٩

ﻓﺼﻞ ۴۳
» «۱ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد ﺑﻬﻤﻪ ﺣﺎل ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﺳﺘﻐﻨﺎ ﺻﻔﺖ اوﺳﺖ .و ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻬﻤﻪ ﺣﺎل ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ،

ﭘﺲ اﻓﺘﻘﺎر ﺻﻔﺖ اوﺳﺖ .ﻋﺎﺷﻖ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺸﻮق در ﺑﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ اﻓﺘﻘﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﻔﺖ او ﺑﻮد ،و ﻣﻌﺸﻮق را
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﻧﺒﺎﯾﺪﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد را دارد ،ﻻﺟﺮم اﺳﺘﻐﻨﺎ ﺻﻔﺖ او ﺑﻮد.
ﺑﯿﺖ

اﺷﮑﻢ ز ﻏﻢ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺷﺒﯽ ﺧﻮن ﺑﺎﺷﺪ

وز ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﺑﺮ دﻟﻢ ﺷﺒﯿﺨﻮن ﺑﺎﺷﺪ

ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺋﯽ ای ﻧﮕﺎر زان ﺑﺎ ﻃﺮﺑﯽ

ﻫﻤﻮاره ﺗﻮ دل رﺑﻮدهای ﻣﻌﺬوری

ﺗﻮ ﺑﯽﺗﻮ ﭼﻪ داﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﭼﻮن ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﯿﺖ

ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻫﺰار ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﻮن در ﺑﻮدم

ﻏﻢ

ﻫﯿﭻ

ﻧﯿﺎزﻣﻮدهای

ﻣﻌﺬوری

ﺗﻮ ﺑﯽﺗﻮ ﺷﺒﯽ ﻧﺒﻮدهای ﻣﻌﺬوری

» «۲و اﮔﺮ ﺗﺮا اﯾﻦ ﻏﻠﻂ اﻓﺘﺪﮐﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮد و ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻨﺪه ﺗﺎ در وﺻﺎل او درﮐﻨﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد،
آن ﻏﻠﻄﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﻃﻮق ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﮔﺮدن ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻬﺪ و ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮدارد.

» «۳ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻠﻚ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ،وﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ دم از ﻓﻘﺮ زﻧﻨﺪ ﺟﺎن و دل ﺑﺎزﻧﺪ و دﯾﻦ و

دﻧﯿﺎ و روزﮔﺎر در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و از ﺳﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﱰﺳﻨﺪ و ﻗﺪم ﺑﺮﮐﻮﻧﲔ
ﺳﺮﭙﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺸﻖ رﺳﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﺸﻮق در ﻣﯿﺎن ﻧﻨﻬﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ

در ﻣﯿﺎن ﺗﻮان ﻧﻬﺎد ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ .ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮد.

» «۴دﺳﺖ آزادﮔﯽ ﺑﺮ داﻣﻦ ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻧﺮﺳﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ آﻧﺠﺎ ﮔﺸﺎده ﺷﻮد -اﻋﻨﯽ در آزادﮔﯽ
ﻓﻘﺮ – ﻫﻤﻪ ﮔﺸﺎدﻫﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺪ ﺷﻮد اﻋﻨﯽ در ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻋﺸﻖ.
» «۵ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،ﺟﻼﻟﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺮو ﺑﻮد ﺧﻮد زﯾﺎن ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از

ﻋﻠﻞ ﺑﺮﺧﯿﺰد و از ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺑﺮﻫﺪ.

ﻣﱳ:

» «۱ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد ﺑﻬﻤﻪ ﺣﺎل ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﺳﺘﻐﻨﺎ ﺻﻔﺖ اوﺳﺖ .و ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻬﻤﻪ ﺣﺎل ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ،
ﭘﺲ اﻓﺘﻘﺎر ﺻﻔﺖ اوﺳﺖ .ﻋﺎﺷﻖ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺸﻮق در ﺑﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ اﻓﺘﻘﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﻔﺖ او ﺑﻮد ،و ﻣﻌﺸﻮق را

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﻧﺒﺎﯾﺪﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد را دارد ،ﻻﺟﺮم اﺳﺘﻐﻨﺎ ﺻﻔﺖ او ﺑﻮد.

ﺷﺮح:

ﻣﻌﺸﻮق در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﻟﺬا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﻔﺖ اﺳﺘﻐﻨﺎء را داراﺳﺖ .و ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﭘﺲ

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﺻﻔﺖ ﺧﺎص او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻨﲔ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﺳﺘﮑﺒﺎر ورزد اﺑﻠﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮد و

اﮔﺮ اﺳﺘﻐﻨﺎء ورزد ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﲊو ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮد» :إِنﱠ اﻟْﺎِٕﻧﺴَﺎنَ ﻟَﻴَﻄْﻐَﻰ أَن رﱠآهُ اﺳْﺘَﻐْﻨَﻰ« »ﺳﻮره
اﻟﻌﻠﻖ آﯾﻪ  «۷ﯾﻌﻨﯽ :اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﯿﻨﺪ ﻃﻐﯿﺎن و ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﻣﻌﺸﻮق
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اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻌﱰف ﺷﻮد و ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﻧﺎ ﻋﺒﺪ ذﻟﯿﻞ
ﺧﺎﺋﻒ ﻣﺴﮑﲔ ﻣﺴﺘﮑﲔ ﻻ اﻣﻠﻚ ﻟﻨﻔﺴﯽ ﻧﻔﻌﺎً و ﻻ ﺿﺮاً و ﻻ ﺣﯿﺎةً و ﻻ ﻧﺸﻮرا« و اﯾﻦ ﺳﺮّ ﻧﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺟﺎت و

دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﱪان و اﺋﻤﻪ ﻫﺪی واوﻟﯿﺎء ﺧﺪا اﺳﺖ ...و اﯾﻨﻬﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻐﻨﺎی او ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا
ﺐ« ﺻﻔﺖ وﺻﻔﯽ اوﺳﺖ .ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
او ﻣﺤﺘﺎج ﻧﯿﺴﺖ وﻏﻨﯽ ﺑﻮدن ﺻﻔﺖ ذاﺗﯽ اوﺳﺖ وﱃ »ﺣ ّ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻓﺘﻘﺎر ﺑﻮد ،ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ اﻓﺘﻘﺎر ﺻﻔﺖ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ،ﺻﻔﺖ

ﻻزﻣﻪ وﺟﻮد ،و اﻓﺘﺨﺎر ﺻﻔﺖ ﻣﻌﺸﻮق ،ﺻﻔﺖ ﺟﻮﻫﺮی و ذاﺗﯽ ،و اﻓﺘﻘﺎر ﺿ ّﺪ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﺎل ﻋﻘﻞ...

ﭼﻮن او ﺧﻮد را دارد او ﺑﺨﻮد ﻏﻨﯽ اﺳﺖ و او ﺑﻪ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ».«۱
ﻣﱳ:

ﺑﯿﺖ
اﺷﮑﻢ ز ﻏﻢ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺷﺒﯽ ﺧﻮن ﺑﺎﺷﺪ

وز ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﺑﺮ دﻟﻢ ﺷﺒﯿﺨﻮن ﺑﺎﺷﺪ

ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺋﯽ ای ﻧﮕﺎر زان ﺑﺎ ﻃﺮﺑﯽ

ﺗﻮ ﺑﯽﺗﻮ ﭼﻪ داﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﭼﻮن ﺑﺎﺷﺪ

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ در ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﺷﻘﲔ »ﺑﺮگ  «۳۱ﺑﻨﺎم اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ آﻣﺪه ».«۲

ﺷﺮح :ﺷﯿﺦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺠﺎی اﺷﮏ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺧﻮن ﻣﯽﮔﺮﯾﻢ زﯾﺮا ﻫﺮ ﺷﺐ ﻫﺠﺮان ﺗﻮ ﺑﺮ دﻟﻢ ﺷﺒﯿﺨﻮن ﻣﯽزﻧﺪ و ﺧﻮﻧﻢ

را ﻣﯽرﯾﺰد .ﺗﻮ ای ﻧﮕﺎر ﻣﻦ و ای ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻌﺒﻮدم ﭼﻮن در ذات ﺳﺒﺤﺎت ﺟﻼل ﺧﻮد در ﻋﺰّ ﺗﻤﮑﲔ آرﻣﯿﺪهای و
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪاری از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﱃ و در ﻃﺮب و ﺷﺎدی ﻫﺴﺘﯽ »و ﻫﺴﺘﯽ راﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺮب و رﻗﺺ وا

داﺷﺘﻪای« ﻟﺬا ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﻮ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد »اﻟﺒﺘﻪ او ﻣﯽداﻧﺪ وﱃ ﭼﻮن ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد ﻟﺬا
اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﮐﻪ ﺿ ّﺪ اﺣﺴﺎس ﺻﻔﺖ اﺳﺘﻐﻨﺎﺳﺖ ﺑﺮای او ﻧﯿﺴﺖ« .از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در اﺣﺴﺎس
درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺸﻮق و ﺷﺪت ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺖ داﻧﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﮔﺎه اﺳﺖ و ﺟﻔﺎی وارده ﺑﺮ

ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ از ﺳﻮی اوﺳﺖ.
ﻣﱳ:

»ﻫﻤﻮاره ﺗﻮ دل رﺑﻮدهای ﻣﻌﺬوری

ﺑﯿﺖ

ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻫﺰار ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﻮن در ﺑﻮدم

ﻏﻢ

ﻫﯿﭻ

ﻧﯿﺎزﻣﻮدهای

ﻣﻌﺬوری

ﺗﻮ ﺑﯽﺗﻮ ﺷﺒﯽ ﻧﺒﻮدهای ﻣﻌﺬوری«

ﺗﻮﺿﯿﺢ :در اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ﺷﯿﺦ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻮرﯾﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ:
ﺗﻮ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺣﺴﻦ ﻣﻄﻠﻖ وﺟﻠﻮات آن در دل ﻋﺸﺎق از ازل ﺗﺎ ﺑﺎﺑﺪ دل ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل راﺑﺨﻮد ﺟﺬب
ﮐﺮدهای ،ﺑﺮای ﺗﻮ ﻏﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮاق ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد ﻟﺬا ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻪ درد ﺟﺎﻧﮑﺎﻫﯽ راﺑﺎﯾﺪ در دوری ﻣﻌﺸﻮق

ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺪون ﺗﻮ ﻫﺰار ﺷﺐ در ﺧﻮن ﺧﻮد ﮐﻪ از اﺷﮑﻬﺎی ﭼﺸﻤﻢ ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ زدم وﱃ ﺗﻮ

ﯽ ﻗﯿﻮﻣﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﻫﻢ ﻧﺪاری و آن از ﺑﺎب اراﺋﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺴﺖ در ﺟﻨﺒﻪ
ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬات و ﺣ ّ

ﻟﻄﻒ ﭘﺲ از درک اﯾﻦ ﺧﻮن ﭘﺎﻻﺋﯽ ﻣﻦ ﻣﻌﺬور ﻫﺴﺘﯽ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ اﻃﻼق ﻣﻌﺬورﯾﺖ ﺣﻖ ﺑﻪ درک ﺣﺎل ﻣﻌﺸﻮق

ﻣﺒﺎﻟﻐﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ.
ﻣﱳ:

» «۲و اﮔﺮ ﺗﺮا اﯾﻦ ﻏﻠﻂ اﻓﺘﺪﮐﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮد و ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻨﺪه ﺗﺎ در وﺻﺎل او درﮐﻨﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد،
آن ﻏﻠﻄﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﻃﻮق ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﮔﺮدن ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻬﺪ و ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮدارد«.
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ﺷﺮح:
ای آدﻣﯽ ﮐﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺑﯽﺧﱪی .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﻣﯽﭘﻨﺪاری ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و

ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻨﺪه اوﺳﺖ و ﻟﺬا ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺻﺎل ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮﺳﺪ ،اﯾﻦ ﻏﻠﻄﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﮔﺮدن ﻣﻌﺸﻮق ﻃﻮق ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻬﺪ و او را ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻣﺴﻠّﻂ ﺑﺮ
ﻫﺴﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ در ﮔﻮش ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﮐﺸﺪ .و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ او را ﺑﺤﻀﺮت ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ

ﻧﻔﯽ ﺧﻮد ﮐﺮده »ﻋﺒﺪ« ﮔﺮدﯾﺪه وﺑﺎ ﻋﺠﺰ »أَﻣﱠﻦ ﻳُﺠِﻴﺐُ اﻟْﻤُﻀْﻄَﺮﱠ إِذَا دَﻋَﺎهُ وَﻳَﻜْﺸِﻒُ اﻟﺴﱡﻮءَ« »ﺳﻮره اﻟﻨﻤﻞ آﯾﻪ
 «۶۲ﺳﺮ دﻫﺪ.
ﻣﱳ:

» «۳ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻠﻚ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ،وﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ دم از ﻓﻘﺮ زﻧﻨﺪ ﺟﺎن و دل ﺑﺎزﻧﺪ و دﯾﻦ و
دﻧﯿﺎ و روزﮔﺎر در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و از ﺳﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﱰﺳﻨﺪ و ﻗﺪم ﺑﺮﮐﻮﻧﲔ
ﺳﺮﭙﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺸﻖ رﺳﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﺸﻮق در ﻣﯿﺎن ﻧﻨﻬﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ

در ﻣﯿﺎن ﺗﻮان ﻧﻬﺎد ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ .ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮد.
ﺷﺮح:

و ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻠﮏ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل آﻧﭽﻪ او ﻓﺮود ﻣﺎ

ﮐﺮدﯾﻢ ،آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اوﮐﻨﺪ .و از ﺑﺮای ﻫﻤﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ دم از »ﻓﻘﺮ« ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺟﺎن و دل را در راه

ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺑﺎزﻧﺪ و دﯾﻦ و دﻧﯿﺎ و ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ ،وﺑﺮای وﺻﻮل ﻫﺮﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و از ﺳﺮ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺑﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻠّﻘﺎت و واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ را ﻣﯽﮔﺴﻠﻨﺪ .و از دادن ﺳﺮ ﻫﻢ ﺧﻮدداری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ

»ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﺮور ﻋﺸﺎق ﺟﻬﺎن در راه ﻋﺸﻖ ﺳﺮ ﺧﻮد و  ۷۲ﺗﻦ و اﺳﺎرت ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ را ارﻣﻐﺎن ﻣﯽدﻫﺪ« و از
دو ﺟﻬﺎن در ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺸﻖ ،ﯾﻌﻨﯽ وﺻﺎل ﻣﯽرﺳﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق و ﻏﲑه در ﻋﲔ ذات راﻫﯽ ﻧﺪارد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﯿﺎن

ﻧﻬﺎد ،ﻣﻠﮏ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎﻟﮏ و ﻋﺎﺷﻖ راﻣﻠﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻣﻌﺸﻮق ﻣﺎﻟﮏ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻠﮏ ﻋﺸﻖ .ﻟﺬا ﭼﻮن ﺳﻠﺴﻠﻪ
ذات و ﺻﻔﺎت در ﻫﻢ اﻓﺘﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮداﻧﯿّﺖ در ﻋﲔ وﺣﺪاﻧﯿّﺖ ﻗﺮارﮔﲑد و ﻓﺮداﻧﯿّﺖ را در اﺣﺪﯾّﺖ ذاﺗﯽ ﻣﻌﲔ و
ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻣﻤﯿﺰ ﺣﺎﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ »ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ«.
ﻣﱳ:

» «۴دﺳﺖ آزادﮔﯽ ﺑﺮ داﻣﻦ ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻧﺮﺳﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ آﻧﺠﺎ ﮔﺸﺎده ﺷﻮد -اﻋﻨﯽ در آزادﮔﯽ
ﻓﻘﺮ – ﻫﻤﻪ ﮔﺸﺎدﻫﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺪ ﺷﻮد اﻋﻨﯽ در ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻋﺸﻖ«.
ﺷﺮح:

و ﺑﺎ آزادی و آزادﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻌﺸﻖ رﺳﯿﺪ و دم از ﻋﺎﺷﻘﯽ زد،اﮔﺮ ﭼﻪ در آن ﻣﻘﺎم ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺷﺨﺺ آزاد ﻣﯽﺷﻮد وﱃ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﻬﺎﺋﯽ داد .آزادﮔﯽ در ﻓﻘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻧﯿﺎز ﺑﻐﲑ را از دﺳﺖ و ﭘﺎی
ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ وﱃ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻋﺸﻖ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻋﺎﺷﻖ را ﻣﯽﺑﻨﺪد ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ در رﺿﺎی ﻋﺎﺷﻖ
ﺷﺪن »از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﺸﻖ ﺑﺎو دﺳﺖ داده« ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﱃ ﭼﻮن آزاد اﺻﻠﯽ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎﺻﺎﻟﺖ
ﺑﻮی داده اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻠﻮک ﺷﻮد »ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺮف«.

ﭘﺲ دﺳﺖ آزادی ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﺮﺳﺪ ،و در ﻓﻘﺮ آزادی ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ» .ﻣﺎ زاغ اﻟﺒﺼﺮ و ﻣﺎ ﻃﻐﯽ« » «۸ﻋﺒﺎرت از

آزادﯾﺴﺖ در ﻓﻘﺮ .اﻣﺎ در ﻋﺸﻖ آزادی ﻣﻤﺘﻨﻊ »اﺳﺮی ﺑﻌﺒﺪه« »» «۹ﻓﺎوﺣﲐ اِﱃ ﻋﺒﺪه« » «۱۰اﺷﺎرت ﺑﺪان
ﺑﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ ».«۱۱
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ﻣﱳ:
» «۵ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،ﺟﻼﻟﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺮو ﺑﻮد ﺧﻮد زﯾﺎن ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از
ﻋﻠﻞ ﺑﺮﺧﯿﺰد و از ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺑﺮﻫﺪ«.

ﺷﺮح:

اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﺎری ﻧﺘﻮان ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ ﺧﻮد ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺎﺷﻖ را

درﯾﺎﺑﺪ و در ﺧﻮد ﻣﺤﻮﮐﻨﺪ ،و ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺸﻮق را از ﺟﻬﺖ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻪ از وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯿﺰد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن او را زﯾﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ و از ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺑﺮﻫﺪ .ﺑﻘﻮل ﻧﺎﮔﻮری »» :«۱۲ﻋﺎﺷﻘﯽ

ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺗﺤﺖ اﻣﺮ او درآﯾﺪ و در ﺗﺼﺮف او ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺷﻘﯽ در ﻋﺸﻖ ﻣﮑﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد

ﻫﺮﮔﺰ از ﻋﺠﺰ و اﻧﮑﺴﺎر ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻋﺠﺰ ﺑﺮ ﻋﺠﺰ ،و اﻓﺘﻘﺎر ﭘﺲ اﻓﺘﻘﺎر ،اﻧﮑﺴﺎر در اﻧﮑﺴﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻨﺎ در ﻓﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ
ﻋﺎﺷﻖ را وﺟﻮد زﯾﺎن ﮐﻨﺪ ،او ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺤ ّ
ﺐ ﺷﻮد و از ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺑﺮﻫﺪ«.

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۴۳
۱ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۹۲
۲ـ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت آﻗﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ -ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر -ص  ۸۳ﺳﻮاﻧﺢ.
۳ـ اﯾﻀﺎً ﻫﻤﺎن ﻣﺄﺧﺬ.

۴ـ ﻧﻔﺤﺎت ص .۳۷۴
۵ـ رﯾﺎض اﻟﺴﯿﺎح ص .۲۵۰

۶ـ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ج  ۲ص .۵۶
۷ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۹۲

۸ـ ﺳﻮره ﻧﺠﻢ آﯾﻪ .۱۷

۹ـ ﺳﻮره اﺳﺮاء آﯾﻪ .۱

۱۰ـ ﺳﻮره ﻧﺠﻢ آﯾﻪ .۱۰

۱۱ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۹۳

۱۲ـ ﺷﺮح ﻧﺎﮔﻮری ص .۲۳
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ﻓﺼﻞ ۴۴
اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ از ﻣﻌﺸﻮق ﻗﻮت ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺧﻮرد ،ﻣﮕﺮ در ﺣﻮﺻﻠﻪ دل ﺑﻮدی ،و ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﯽدﱃ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﺷﻮد؟ ﭘﺲ ﺑﯽدل ﻗﻮت در ﮐﺠﺎ ﺧﻮرد؟ دﻟﺶ ﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ و ﻗﻮت
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺧﻮرده واﭘﺲ ﻣﯽﺑﺮد ،ﻗﻮت از ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .و اﯾﻦ دور دور اﺳﺖ .آن ﻗﻮت ﭘﻨﺪار از
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و از ﺟﻤﺎل ﺑﻪ ﺑﺼﺮ آن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ،ﮐﻪ آن ﻧﻪ وﺻﺎل اﺳﺖ .آن در اﯾﻦ ورق ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ

ﻧﮕﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎراﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮر او ﺟﻬﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺲ را از او ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻫﯿﭻ ﻗﻮت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎ

در ﻏﻠﻂ ﻧﯿﻔﺘﯽ.
ﺷﺮح:

اﮔﺮ اﻣﮑﺎن آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ از ﻣﻌﺸﻮق ﻏﺬای ﻋﺸﻖ ﺧﻮرد و از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ دل اوﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺧﻮراک آﻧﺮا
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا» :ﻻن اﻟﻘﻠﺐ ﺑﯿﺖ اﻟﻠّﻪ و ﻗﻠﺐ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﺮش اﻟﻠّﻪ » «۱اﻟﺮّﺣﻤﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺮش اﺳﺘﻮی »«۲

ﯾﻌﻨﯽ :ﻗﻠﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و ﻗﻠﺐ ﻣﻮﻣﻦ ﻋﺮش ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﺪای رﺣﻤﻦ ﺑﺮ ﻋﺮش ﮐﻪ ﻫﻤﺎن دل ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ ﭼﲑه ﭘﺎﯾﺪار
ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ .و ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ دل را در ﮔﺮو ﻋﺸﻖ ﻧﻬﺎده ﻻﺟﺮم دﱃ ﻧﺪارد و در ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺎن ﻏﺮق ﺷﺪه ﮐﻪ از او
ﯾﺎد ﻧﻤﺎﻧﺪه ،ﻗﻮت ازﮐﺠﺎ ﺧﻮرد ،دﻟﺶ رﺑﻮده ﺷﺪه و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮﺗﯽ ﺑﺨﻮرد ،ﺿﺮورﺗﺎً ﻗﻮت ﻣﻌﺸﻮق راﻧﺎﺧﻮرده ﭘﺲ

ﻣﯽزﻧﺪ و ﻗﻮت ﻧﺎﺧﻮرده واﭘﺲ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻻﺟﺮم از ﻣﻌﺸﻮق ﻗﻮت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮردن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮕﺮدد ،و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﯿﺪ

اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻨﯽ از ﻗﻮت ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﻣﻨﻈﻮرم آن ﺗﺠﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﯿﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﮔﻮش ﺑﺎﻃﻦ ﺳﺨﻦ
دوﺳﺖ ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻃﻦ ﺟﻠﻮه ﺟﻤﺎل دوﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺻﻮر ﻋﻠﻤﯽ درﺧﯿﺎﻟﺶ ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ

آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام وﺻﺎل ﻧﯿﺴﺖ »ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﺬای ﭼﺸﻢ و دل و دﻫﺎن و روح اﺳﺖ ﻧﻪ ﻏﺬای
وﺻﺎل« .آن ﻗﻮت در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﮕﻨﺠﺪ و از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﲔ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﻬﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ ،وﱃ ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻗﻮت و ﻏﺬای ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎزد .ﭘﺲ ﺑﺪان ﮐﻪ در اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﻔﺘﯽ و ﻧﭙﻨﺪاری ﮐﻪ اﮔﺮ در
آﺋﯿﻨﻪ ﺧﯿﺎل ﺻﻮر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدی وﮔﻮش ﮐﺮدی وﮔﻮش دﻟﺖ ﻧﻮاﺋﯽ ﺷﻨﯿﺪ آن ﻗﻮت ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ...

ﻧﺎﮔﻮری در ﺷﺮح ﺧﻮد از ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﱳ دارد ﻣﺜﻼً ﺑﺠﺎی »اﯾﻦ دور اﺳﺖ« آﻣﺪه »و آن

دورﮔﺬﺷﺖ« در ﻣﻌﻨﯽ آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨﯽ آن دور و آن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن ﻣﺤﻮ در ذات ﺑﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم ،و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮ

در ﺻﻔﺎت ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ،ﺻﻔﺎت ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﺑﺮود ،ﺑﺠﺎی او ﺻﻔﺖ ﻣﻌﺸﻮق ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎﻧﺪ »واﻟﻠّﻪ ﺧﻠﻒ ﻋﻦ ﮐﻞ

ﺗﻠﻒ« » «۳ﯾﻌﻨﯽ :ﺧﺪا ﺟﺎﻧﺸﲔ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه .آن اﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت و ﻣﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻮی ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
روﺳﺘﺎﺋﯽ ﮔﺎو

در

آﺧﺮ

ﺷﲑﮔﺎوش ﺧﻮردودرﺟﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺖ...

ﺑﺒﺴﺖ

و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﮔﻮری ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻏﲑ از ﻣﱳ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎ ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت آورده» :آن ﻗﻮت ﭘﻨﺪارﮐﻪ از ﺣﺪﯾﺚ

ﺑﯽ ﯾﺴﻤﻊ و ﺑﯽ ﯾﺒﺼﺮ« » «۴و در ﺷﺮح آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨﯽ آن ﻗﻮت ﯾﺎ ذات ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻣﻘﺎم وﻣﻮ در ذات
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ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺪان اﺷﺎرت ﮐﺮد ،و ﯾﺎ آن ﻗﻮت از ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻣﺤﻮ درﺻﻔﺎت ﺑﺎﺷﺪ و در ﺷﺮح
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت» :آن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ،ﮐﻪ آن ﻧﻪ وﺻﺎل اﺳﺖ .آن درﯾﻦ ورق ﻧﯿﺴﺖ«.

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎن وﺻﺎل از آن اﻋﺘﺒﺎری و ﻃﻮر دﯾﮕﺮﺳﺖ .ﻧﮕﻮﯾﺪﮐﺎﻧّﯽ ،ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را اﻗﺒﺎل روی ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ادﺑﺎر

ﺧﻮد ﺑﲑون آﯾﻨﺪ ».«۵

ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﯿﺎل ﻣﻌﺸﻮق ﻗﻮت ﻣﯽﺧﻮرد ﻧﻪ از وﺻﺎل ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻗﻮت او از ﺧﯿﺎل ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ

او ﭼﻪ ﻣﺮد وﺻﺎل ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ

ﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻓﺮاخ ﺣﻮﺻﻠﺘﺴﺖ

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺶ ﻧﻪ ﺣﺪ و ﻣﻨﺰﻟﺘﺴﺖ
ﮐﺶ زﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ»«۶

ﮔﻨﺞ اﯾﻦ ﮔﻨﺠﺶ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۴۴
۱ـ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ص  ۵۵۷ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر آﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده.

۲ـ ﻗﺮآن ﺳﻮره ﻃﻪ آﯾﻪ .۵
۳ـ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی

۴ـ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و ﻻ ﯾﺰال اﻟﻌﺒﺪ ﯾﺘﻘﺮب اﻟّﯽ ﺑﺎﻟﻨﻮاﻓﻞ ﺣﺘﯽ اﺣﺒﻪ ،ﻓﺎذا اﺣﺒﺒﺘﻪ ﮐﻨﺖ ﻟﻪ ﺳﻤﻌﺎً

و ﺑﺼﺮاً و ﯾﺪاً و ﻣﺆﯾﺪاً ﺑﯽ ﯾﺴﻤﻊ و ﺑﯽﯾﺒﺼﺮ و ﺑﯽ ﯾﺒﻄﺶ« .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر آﻣﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ص
 ۲۰۴ﻫﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده.
۵ـ ﺷﺮح ﻧﺎﮔﻮری ﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻠﮏ ﺗﺼﺤﯿﺢ آﻗﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺧﻄﯽ ص .۲۰

۶ـ ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار.
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ﻓﺼﻞ ۴۵
» «۱ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻔﺎ از ﻣﻌﺸﻮق در وﺻﺎل ﻋﺸﻖ ﻓﺰاﯾﺪ و ﻫﯿﺰم آﺗﺶ ﻋﺸﻖ آﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻗﻮت ﻋﺸﻖ از

ﺟﻔﺎﺳﺖ ،ﻻﺟﺮم زﯾﺎدت ﺷﻮد .ﺗﺎ در وﺻﺎل ﺑﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻓﺮاق ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق دﺳﺘﮕﲑ و
ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻠّﯽ ﺑﻮد  -ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻮد و از او ﭼﯿﺰی ﻧﻈّﺎرﮔﯽ ﮐﺎر ﺑﻮد.

» «۲اﻣﺎ ﭼﻮن رام ﻋﺸﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺘﻤﺎﻣﯽ وﮐﻤﺎل و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﺘﻤﺎﻣﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد
زﯾﺎدت و ﻧﻘﺼﺎن را آﻧﺠﺎ راه ﻧﺒﻮد.
از دوﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﻼ و ﺻﺪ ﻧﮕﺮﯾﺰم

ﺑﯿﺖ

ﺷﺮﻃﯿﺴﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﮔﺮم آوﯾﺰم

ﻣﱳ:
» «۱ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻔﺎ از ﻣﻌﺸﻮق در وﺻﺎل ﻋﺸﻖ ﻓﺰاﯾﺪ و ﻫﯿﺰم آﺗﺶ ﻋﺸﻖ آﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻗﻮت ﻋﺸﻖ از
ﺟﻔﺎﺳﺖ ،ﻻﺟﺮم زﯾﺎدت ﺷﻮد .ﺗﺎ در وﺻﺎل ﺑﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻓﺮاق ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق دﺳﺘﮕﲑ و
ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻠّﯽ ﺑﻮد  -ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻮد و از او ﭼﯿﺰی ﻧﻈّﺎرﮔﯽ ﮐﺎر ﺑﻮد«.

ﺷﺮح:
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻋﺸﻖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺸﻮق ﺟﻔﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺸﻖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد راه ﺑﺮای وﺻﺎل ﺑﺎزﺗﺮ

ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﯿﺪ وﺻﺎل ،ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﮔﺮدد زﯾﺮا ﻓﺮاق ﭼﻮن ﻫﯿﺰﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ ﻋﺸﻖ را ﻣﺸﻌﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دل را

ﻣﯿﺴﻮزاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﻋﺎﺷﻖ از ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق ﻗﻮت ﻣﯽﺧﻮرد .ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ وﺻﺎل ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد
ﺑﻌﻼوه ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﮕﲑی و آراﻣﺶ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﱃ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﺣﺴﺎس اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر

ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮﺳﺪ او ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺷﯿﺦ در ﻓﺼﻞ ﺳﯽام ﺑﺂن ﻣﺴﺄﻟﻪ

اﺷﺎره ﮐﺮده وﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻪ وﺟﻮد ﺑﺮوﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ دوام از ﺧﻮد ﺧﱪ دارد ،اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﲑوﻧﯽ ﻧﻈﺎرﮔﯽ
اﺳﺖ ،ﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺪ وﻗﺖ در درون روی ﺑﺪو ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.

و ﭼﻪ ﺧﻮب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻓﻆ:

ﻣﯽ ﺳﻮزم از ﻓﺮاﻗﺖ روی از ﺟﻔﺎ ﺑﮕﺮدان
و ﯾﺎ

ﻫﺠﺮان ﺑﻼی ﻣﺎ ﺷﺪ ﯾﺎ رب ﺑﻼ ﺑﮕﺮدان
ﮐﻪ ﺛﻨﺎ و ﺣﻤﺪ ﮔﻮﺋﯿﻢ و ﺟﻔﺎ و ﻧﺎز ﺑﺎﺷﺪ

ﻧﻪ ﭼﻨﲔ ﺧﯿﺎل ﮐﺮدم ﭼﻮﺗﻮ دوﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ

ﻣﱳ:

» «۲اﻣﺎ ﭼﻮن رام ﻋﺸﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺘﻤﺎﻣﯽ وﮐﻤﺎل و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﺘﻤﺎﻣﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد
زﯾﺎدت و ﻧﻘﺼﺎن را آﻧﺠﺎ راه ﻧﺒﻮد«.
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ﺷﺮح:
و ﻫﺮﮔﺎه ﻋﺎﺷﻖ از ﺧﺎﻣﯽ ﺑﲑون آﯾﺪ و از ﺧﻮدی ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺎﻻت وﺻﺎل و ﻓﺮاق اﺳﺖ ﺑﲑون ﺷﻮد و از وﺟﻮد

ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﺸﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﲔ وﺟﻮد او را ﻓﺮو ﻣﯽﮔﲑد و دﯾﮕﺮ زﯾﺎدی وﮐﻤﯽ ﻋﺸﻖ وﻫﺠﺮان و ﻓﺮاق و

وﺻﺎل ﺑﺮای او ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ و او ﻏﺮق درﯾﺎی ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺸـﺌﻪ ﺟﺎودان آن راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ .و اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ راﺿﯿﻪ ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »اوﻓﻮ ﺑﻌﻬﺪی اوف ﺑﻌﻬﺪﮐﻢ« ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻪ

ﺗﻤﺎم وﮐﻤﺎل از ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﯿﺦ ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﱳ:
از دوﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﻼ و ﺻﺪ ﻧﮕﺮﯾﺰم

ﺑﯿﺖ

ﺷﺮﻃﯿﺴﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﮔﺮم آوﯾﺰم

ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﻦ ﺷﺮط ﮐﺮدهام ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺳﻢ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﺎ ﺻﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻼ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ دوﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻓﺮود آﯾﺪ ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و از آن ﻧﮕﺮﯾﺰم .درﺑﺎره ﺑﻼ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻤﺎل ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﻗﺒﻼً ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺷﺪ در
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ  ۱۳۶آﯾﻪ در ﺑﺎره ﺑﻼ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ درﺑﺎره ﮐﺎﻓﺮان و ﻓﺎﺳﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ درﺑﺎره

ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ و ﻋﱪت اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ درﺑﺎره اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای وﻻء و ﺗﺮﻓﯿﻊ درﺟﻪ

اﺳﺖ .در ﺗﻔﺴﲑ ﻣﯿﺒﺪی آﻣﺪه :ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺧﺪای را دوﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻃﺮﻓﻪ اﻟﻌﲔ ﻣﺪد ﻟﺸﮕﺮ ﺑﻼ از روزﮔﺎر اﯾﺸﺎن
ﮔﺴﺴﺘﻪ ﮔﺮدد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ از ﺑﯽﻧﻌﻤﺘﯽ ﻏﺮﯾﻮﻧﺎک ﮔﺮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن از ﺑﯽ ﺑﻼﺋﯽ ﺑﻔﺮﯾﺎد آﯾﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ آﺳﯿﺐ

دﻫﺮ و ﺑﻼ ﺑﯿﺶ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﻼی ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ آﺗﺶ ﻋﺸﻖ اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺗﯿﺰﺗﺮ ،اﯾﺸﺎن ﭼﻮن ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﻤﻊ

ﺑﺮ ﻓﺘﻨﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺮ روز ﻓﺘﻨﻪﺗﺮﻧﺪ »ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۲ص .«۳۰۸
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ﻓﺼﻞ ۴۶

اﺳﺮار ﻋﺸﻖ در ﺣﺮوف ﻋﺸﻖ ﻣﻀﻤﺮ اﺳﺖ ،ﻋﲔ و ﺷﲔ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد و ﻗﺎف اﺷﺎرت ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ .ﭼﻮن دل ﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد ﻣﻌﻠّﻖ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮد آﺷﻨﺎﺋﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪاﯾﺘﺶ دﯾﺪه ﺑﻮد و دﯾﺪن ،ﻋﲔ اﺷﺎرت ﺑﺪوﺳﺖ در
اﺑﺘﺪای ﺣﺮوف ﻋﺸﻖ .ﭘﺲ ﺷﺮاب ﻣﺎﻻﻣﺎل ﺷﻮق ﺧﻮردﮔﲑد ،ﺷﲔ اﺷﺎرت ﺑﺪوﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺑﻤﲑد و ﺑﺪو

زﻧﺪه ﮔﺮدد ،ﻗﺎف اﺷﺎرت ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﺑﺪوﺳﺖ .و اﻧﺪر ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﺣﺮوف اﺳﺮار ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺪر در ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﺣﺼﯿﻒ ﻓﻄﻦ را ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﻮد.

ﺷﺮح:
اﺳﺮاری ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺮوف آن ﺟﺎی دارد ﭼﻪ ﻋﲔ و ﺷﲔ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺎف

ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد و دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻗﺎف ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﭽﺴﺒﺪ ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ .دل ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺨﻮرده ﻣﻌﻠﻖ و
واژﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .وﱃ وﻗﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﻋﲔ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .و ﻋﲔ ﺑﻤﻌﻨﯽ

ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﺗﺎ ﻋﲔ ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان

از »ش« ﻋﺸﻖ ﺷﺮاب ﻣﺎﻻﻣﺎل ﺷﻮق ﻧﻮﺷﯿﺪ .و ﺷﲔ اﺷﺎرت ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻮق و ﺷﺮاب ﺷﻮق اﺳﺖ .و ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ از
»ﻋﲔ« دﯾﺪه و دﯾﺪن و »ﺷﲔ« ﺷﺮاب ﺷﻮق ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﯽ اوﺳﺖ ﺑﻤﲑد آﻧﮕﺎه ﻗﺎف ﻋﺸﻖ در ﻗﻠﺒﺶ ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و

ﺑﻪ او ﻗﯿﺎم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﺣﺮوف اﺳﺮار ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان آﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آورده ﺷﺪ ،ﺗﺎ
ﺑﺮای ﻧﯿﮑﻮ رای زﯾﺮک »ﺣﺼﯿﻒ :ﻧﯿﮑﻮ رای ،ﻣﺤﮏ ﻋﻘﻞ -ﻓﻄﻦ :ﻫﻮﺷﯿﺎر ،زﯾﺮک« آﻏﺎز اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﻤﲔ ﺑﺮای زﯾﺮﮐﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

اﺳﺮار ﺣﺮوف از آﻏﺎز ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻤﻮاره اذﻫﺎن را ﺑﺨﻮرد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول ﻗﺮآن ﻫﻢ

ﺑﻨﺤﻮی ارﺑﺎب ﻃﻠﺴﻤﺎت و اﻫﻞ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻮرد اﻋﺪاد از ﻋﻬﺪ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرث ﮐﻪ ﻋﺪد را
ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮدات داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم و اﺣﮑﺎم رﻣﻞ و اﺻﻄﺮﻻب و ﻏﲑه ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار ﺑﻮد و ﻋﻠﻢ اﻋﺪاد

ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮص اﻓﺮادی ﺧﺎص ﺑﻮد .ﭘﺎﺑﭙﺎی ﻋﻠﻢ اﻋﺪاد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ اﺑﺠﺪ ﮐﺒﲑ و ﺻﻐﲑ

ﺳﻨﺠﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﭼﻮن ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﺛﯿﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻘﻄﻪ و ﺧﻂ و ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ ﺑﺂن دادهاﻧﺪ،
ﺣﺮوف ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺮ ﻗﻮم ﻧﻤﻮدار ﻣﺨﺘﺼﺮ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎری ﺣﺮوف و اﻋﺪاد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .درﺑﺎره ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﮔﻮﯾﺎی ﭼﯿﺴﺖ در

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در دو ﻣﻮرد رﻣﺰ ﺣﺮوف را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﻫﻤﲔ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺸﻖ

اﺳﺖ »ع :دﯾﺪه ﯾﺎ دﯾﺪن -ش :ﺷﺮاب ﺷﻮق -ق :ﻗﻠﺐ ،ﻗﯿﺎم« دﯾﮕﺮی ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻤﺎع اﺳﺖ .در ﺑﻮارق اﻻﻟﻤﺎع »ص
 ۱۶۵ﺗﺎ  «۱۶۶آورده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
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ﺳﲔ و ﻣﯿﻢ ﺳﻤﺎع اﺷﺎرت اﺳﺖ ﺑﻪ »س« ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮّ ﺳﻤﺎع ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻢ اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ را از ﺗﻌﻠّﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻏﯿﺎر دارد
ﻣﯽﻣﲑاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻏﯿﺒﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .و »ﻣﯿﻢ و ﻋﲔ« اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ »ﻣﻊ« »ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ« .ﻟﺬا ﺳﻤﺎع ﯾﻌﻨﯽ

ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﻣﻌﯿّﺖ ذاﺗﯽ اﻟﻬﯽ ﻣﯽﺑﺮد ...و س و ﻣﯿﻢ و اﻟﻔـ ﺳﻤﺎع اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺎ »آﺳﻤﺎن« .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻤﺎع ﺷﺨﺺ را
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و »اﻟﻔـ و ﻣﯿﻢ« ﺳﻤﺎع اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ »امّ« »ﻣﺎدر« و ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻤﺎع ﻣﺎدر

ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و از ﭘﺮﺗﻮ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد از ﻏﯿﺐ ﻣﺪد ﻣﯽﮔﲑد.

در اﻟﺘﺠﺮﯾﺪ ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﻣﻮرد اﻟﻠّﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻟﻔـ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﺣﻖ ﺑﺬات ﺧﻮدش .ﻻم اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ

اﯾﻨﮑﻪ او ﻣﺎﻟﮏ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ .ﻫﺎ :ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ او ﻫﺎدی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ .ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﱃ ﻫﻢ در

رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺮار ﺣﺮوف راﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﻧﯿﺰ درﮐﺘﺐ ﺣﺮوﻓﯿّﻪ اﯾﻦ اﺳﺮار ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻔﺼﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه:

در رﺳﺎﻟﻪ ﺣﺮوف از رﺳﺎﺋﻞ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ »ج  ۳ص  ۳۰۸و » :«۳۰۹ﺣﺮوف ﺗﻬﺠﯽ ﮐﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ
در ﮐﻠﻤﺎت و وﺿﻊ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﺮوف را ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻦ ،و ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺒﻨﯽ اﺳﺖ از ﺑﺎﻃﻦ و
اﺻﻞ در ﺣﺮوف ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ و از ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﯽرﺳﺪ و از ﺧﻂ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺴﻢ

ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻼم از ﻧﻘﻄﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﻟﻔـ اﺷﺎرت اﺳﺖ ﺑﻪ اﻟﻬﯿﺖ وﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ از ﺳﻪ

ﻧﻘﻄﻪ و از اﻟﻔـ ﺑﻪ ب ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ روح ﻣﻨﻔﻮخ »دﻣﯿﺪه ﺷﺪه« ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﯿﺎن اﻟﻬﯿّﺖ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻧﻔﺨﺖ ﻓﯿﻪ ﻣﻦ روﺣﯽ« و از ب ﺑﻪ ت ﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﮐﻞ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺒﯿﺎن اﻟﻬﯿّﺖ اﺳﺖ

و از ت ﺑﻪ ث ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺛﻮران اﻟﻬﯿﺖ اﺳﺖ و آن ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ث اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ آدم و ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﻟﻔـ اﻟﻬﯿﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﻤﻊ اﺳﺖ و ﺑﺼﺮ اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ اﺳﺖ«...
ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ای ﻋﺰﯾﺰ او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺎن را از اﺳﺮار ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت ﺧﱪی دﻫﺪ درﮐﺴﻮت ﺣﺮوف ﺗﺎ

ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ﺑﺮ آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﻮﻧﺪ »اﻟﻢ -اﻟﻤﺮا -اﻟﺮا -ﮐﻬﯿٰﻌﺺ -ﯾٰﺲ -ق -ص -ﺣٰﻢ -ﻋﺴﻖ -ن -ﻃٰﻪ -اﻟﻤﺺ -ﻃٰﺴﻢ-

ﻃٰﺲ« درﯾﻐﺎ اﯾﻦ ﺧﱪ از ﻣﺼﻄﻔﯽ ﷺ ﻧﺸﻨﯿﺪی ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :انّ ﻟﮑﻞ ﺷﯽٔ ﻗﻠﺒﺎً و انّ ﻗﻠﺐ اﻟﻘﺮآن ﯾﺲ« اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺸﺎن ﺳﺮّ اﺣﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺲ ﺟﺰ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ آن واﻗﻒ ﻧﺸﻮد »ﺗﻤﻬﯿﺪات ص  «۳۳۲و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
ﺣﺮوف را در ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺮّ ﻣﺠﻤﻞ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺮوف ﻣﺘﺼﻞ ﻫﻢ ﻣﻨﻔﺼﻞ

ﮔﺮددﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﻠﻖ ﺧﻮاﻧﻨﺪ »ﯾﺤﺒّﻬﻢ و ﯾﺤﺒّﻮﻧﻪ« ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻣﺘّﺼﻞ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺧﻮد را از ﭘﺮده ﺑﺪر آورد ،ﺟﻤﺎل ﺧﻮد
در ﺣﺮوف ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﺮ دﯾﺪه او ﻋﺮض ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ »ی -ح -ب -ه -م« اﮔﺮ ﻣﺒﺘﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﭘﺎرهای ﺑﺮﺳﺪ

ﺣﺮوف ﻫﻤﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺮدد ،ای ﻋﺰﯾﺮ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﺑﺪان ﻧﺮﺳﯿﺪهای ﮐﻪ ﺗﺮا اﺑﺠﺪ ﻋﺸﻖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ« »ﺗﻤﻬﯿﺪات ص  «۲۳۳و در

ﺟﺎی دﯾﮕﺮﮔﻮﯾﺪ» :درﯾﻐﺎ آن ﺷﺐ ﮐﻪ ﺷﺐ آدﯾﻨﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از ارل و اﺑﺪ
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺮف »ﻒﻟا« ﺑﺪﯾﺪم درﯾﻐﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﮐﺮدی ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ» «...ﺗﻤﻬﯿﺪات ص .«۴۵۹

٢٢٩

ﻓﺼﻞ ۴۷

» «۱ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺼﻢ ﺑﻮد ﻧﻪ ﯾﺎر و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻢ ﺧﺼﻢ ﺑﻮد ﻧﻪ ﯾﺎر .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﺎری در ﻣﺤﻮ رﺳﻮم اﯾﺸﺎن
ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎدام ﮐﻪ دوﺋﯽ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﺧﺼﻤﯽ ﺑﻮد ﻣﻄﻠﻖ .ﯾﺎری در اﺗﺤﺎد

ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﯿﺎﺑﺪﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ﯾﺎری رﺳﺪ .واﻟﻠّﻪ ﻋﺠﺐ ﮐﺎری ،ﮐﻪ در وﺟﻮد
زﺣﻤﺖ اﺳﺖ ،ﺻﻔﺎت وﺟﻮد ﮐﺠﺎ در ﮔﻨﺠﺪ؟

» «۲ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ رﻧﺞ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و راﺣﺖ ﻋﺎرﯾﺘﯽ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ راﺣﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ در
وی.

ﻣﱳ:
» «۱ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺼﻢ ﺑﻮد ﻧﻪ ﯾﺎر و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻢ ﺧﺼﻢ ﺑﻮد ﻧﻪ ﯾﺎر .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﺎری در ﻣﺤﻮ رﺳﻮم اﯾﺸﺎن

ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎدام ﮐﻪ دوﺋﯽ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﺧﺼﻤﯽ ﺑﻮد ﻣﻄﻠﻖ .ﯾﺎری در اﺗﺤﺎد

ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﯿﺎﺑﺪﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ﯾﺎری رﺳﺪ .واﻟﻠّﻪ ﻋﺠﺐ ﮐﺎری ،ﮐﻪ در وﺟﻮد
زﺣﻤﺖ اﺳﺖ ،ﺻﻔﺎت وﺟﻮد ﮐﺠﺎ در ﮔﻨﺠﺪ؟
ﺷﺮح:

ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮدن دﺷﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﺎری و ﻋﺎﺷﻖ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﺎر ،ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻢ اﯾﻦ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ

اﺳﺖ و ﯾﺎر ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﯾﺎری ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ راه و رﺳﻢ ﺧﻮﯾﺶ راﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻋﺎﺷﻖ

ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و دﯾﻮاره دوﺋﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮدﻧﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻌﻠّﺖ ﺗﻘﺎرن دو ﻧﻮع
ﺻﻔﺖ ﻧﺎز و ﻧﯿﺎز ،ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﲑ ،ﺳﻄﻮت و ذﻟّﺖ و ...ﺑﲔ آن دو دﺷﻤﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق

ﺑﻬﻢ ﯾﺎری ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،وﻫﻤﻪ رﻧﺞ ﻋﺸﻖ در ﻫﻤﲔ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮای او رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ

اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺬﻟّﺖ و ﻋﺠﺰ و اﻧﮑﺴﺎر دﻋﻮی ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺸﻮق دارد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﻪ

ﺟﺒّﺎری و ﺗﻌﺰّز اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دﻋﻮی ﺣﺴﻦ ،و ﭼﻮن ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ راﮐﻪ ﺗﻌ ّﺰز و اﺳﺘﻐﻨﺎء اﺳﺖ در ﺻﻮرت

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮔﻨﺠﺎی ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺬ ّﻟﻞ و اﺣﺘﯿﺎج ﺻﻮرت ﻋﺎﺷﻘﯽ در ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﻪ .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺻﻔﺎت در ﯾﮏ
ﺟﺎ ﮔﻨﺠﺎﺋﯽ ﻧﺪارد ،ذوات ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻨﺠﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻮ رﺳﻮم و ﻃﺮح ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﻘﺼﺪ ،در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎر ا ّﺗﺤﺎدی رو ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ و دﯾﺮ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ »ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ«.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻠﻮل و ا ّﺗﺤﺎد را ردّ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺣﻠﻮل و ا ّﺗﺤﺎد ﺿﺮورت وﺟﻮد دو ﺷﯽٔ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ

در ﻓﻨﺎ و ﻣﺤﻮ دوﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و آن اوﺳﺖ.

٢٣٠

ﻣﱳ:
» «۲ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ رﻧﺞ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و راﺣﺖ ﻋﺎرﯾﺘﯽ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ راﺣﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ در
وی.

ﭘﺲ در ﻋﺸﻖ رﻧﺞ اﺻﻞ اﺳﺖ ،و راﺣﺘﯽ ﻓﺮع اﺳﺖ و ﺑﺼﻮرت ﻋﺎرﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ راﺣﺖ
را اﺻﻠﯽ در او ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪای و ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮح وﻗﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ .درﺑﺎره

ﺗﻀﺎد ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ در ﻗﺼﻮل  ۲۳ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ آﻣﺪه و در ﻓﺼﻞ  ۵۵ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و در ﻣﻮرد ﻋﺎرﯾﺘﯽ ﺑﻮدن
را ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﻓﺼﻞ  ۱۶ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ.

٢٣١

ﻓﺼﻞ ۴۸

» «۱ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﺎری اﺳﺖ از اﻋﻀﺎی آدﻣﯽ .ﺗﺎ آن ﻧﺒﻮد او ﺑﯽﮐﺎر ﺑﻮد .دﯾﺪه را ﮐﺎر دﯾﺪن اﺳﺖ.
ﺗﺎ دﯾﺪن ﻧﺒﻮد او ﺑﯽﮐﺎر ﺑﻮد .وﮔﻮش را ﮐﺎر ﺷﻨﯿﺪن اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺒﻮد او ﺑﯽ ﮐﺎر ﺑﻮد .و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻫﺮ
ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎی آدﻣﯽ را ﮐﺎری اﺳﺖ .ﮐﺎر دل ﻋﺎﺷﻘﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﻧﺒﻮد او را ﮐﺎر ﻧﺒﻮد .ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻘﯽ

آﻣﺪ ،او را ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻓﺮا دﯾﺪ آﻣﺪ .ﭘﺲ ﯾﻘﲔ آﻣﺪﮐﻪ دل را ﺑﺮای ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ آﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪ وﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ

دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﻧﺪ.

» «۲آن اﺷﮑﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ روی دﯾﺪه ﻓﺮﺳﺘﺪ ﻃﻼﯾﻪ ﻃﻠﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻣﻌﺸﻮق ﭼﻪ ﺧﱪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺪاﯾﺖ او از راه

دﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ او ﻓﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻼ از راه ﺗﻮ آﻣﺪ و ﻗﻮﺗﻢ ﻫﻢ از راه ﺗﻮ اﺳﺖ.

ﻣﱳ:
» «۱ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﺎری اﺳﺖ از اﻋﻀﺎی آدﻣﯽ .ﺗﺎ آن ﻧﺒﻮد او ﺑﯽﮐﺎر ﺑﻮد .دﯾﺪه را ﮐﺎر دﯾﺪن اﺳﺖ.
ﺗﺎ دﯾﺪن ﻧﺒﻮد او ﺑﯽﮐﺎر ﺑﻮد .وﮔﻮش را ﮐﺎر ﺷﻨﯿﺪن اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺒﻮد او ﺑﯽ ﮐﺎر ﺑﻮد .و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻫﺮ

ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎی آدﻣﯽ را ﮐﺎری اﺳﺖ .ﮐﺎر دل ﻋﺎﺷﻘﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﻧﺒﻮد او را ﮐﺎر ﻧﺒﻮد .ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻘﯽ
آﻣﺪ ،او را ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻓﺮا دﯾﺪ آﻣﺪ .ﭘﺲ ﯾﻘﲔ آﻣﺪﮐﻪ دل را ﺑﺮای ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ آﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪ وﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ

دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﻧﺪ.

ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎری اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آن ﻋﻀﻮ ﺑﯿﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﺎر ﭼﺸﻢ

دﯾﺪن اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﻣﻮرد دﯾﺪن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،او ﺑﯿﮑﺎر اﺳﺖ ،و ﮐﺎر ﮔﻮش ﺷﻨﯿﺪن اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﺻﺪاﺋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،او ﺑﯿﮑﺮ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ! ﺑﻬﻤﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎء آدﻣﯽ ﮐﺎری ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .و اﻣﺎ ﮐﺎر دل ﻋﺎﺷﻘﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻋﺸﻖ

ﻧﺒﺎﺷﺪ او ﺑﯿﮑﺎر اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﻋﺸﻖ آﻣﺪ ،دل ﻫﻢ ﺑﮑﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﻠّﻢ و ﯾﻘﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
دل را ﺑﺮای ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ آﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪ و ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺪ.

ﺷﯿﺦ در ﻓﺼﻞ  ۲۳درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ورود ﻋﺸﻖ و ﺗﻨﺰّل اﺷﺮاق از ﺑﲑون ﺑﻪ درون دل ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد
دل و اﻃﻮار ﺳﺒﻌﻪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت آن ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
ﻣﱳ:
» «۲آن اﺷﮑﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ روی دﯾﺪه ﻓﺮﺳﺘﺪ ﻃﻼﯾﻪ ﻃﻠﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻣﻌﺸﻮق ﭼﻪ ﺧﱪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺪاﯾﺖ او از راه

دﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ او ﻓﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻼ از راه ﺗﻮ آﻣﺪ و ﻗﻮﺗﻢ ﻫﻢ از راه ﺗﻮ اﺳﺖ«.

٢٣٢

ﺷﺮح:
وﻗﺘﯽ دل از ﻋﺸﻖ ﺷﻌﻠﻪور اﺳﺖ ﺳﻮزش ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و در واﻗﻊ اﺷﮏ

ﭘﯿﺶ ﻗﺮاوﻻﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﱳ ﻣﻌﺸﻮق ﮔﺴﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ از او ﺧﱪی ﺑﯿﺎﺑﺪ ،زﯾﺮا آﻏﺎز ﻋﺸﻖ از

دﯾﺪن ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد »ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﺟﻤﺎل را از ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺧﻠﻮت دل اﻓﮑﻨﺪ« »ﻓﺼﻞ  ۲۱ﺳﻮاﻧﺢ« ،و ﻋﺎﺷﻖ اﺷﮏ را
ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﺎﺿﺎی وﺻﺎل ﺑﺴﻮی ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺑﺰﺑﺎن اﺷﮏ داغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺑﻼ و ﮔﺮﻓﺘﺎری از
ﻃﺮف ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدت ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻣﺮﻫﻢ ﻧﻬﯽ و ﻏﺬای ﺟﺎﻧﻢ ﮔﺮدی...

ﺑﺎﺑﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮش ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ز دﺳﺖ دﯾﺪه و دل ﻫﺮ دو ﻓﺮﯾﺎد

ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دﯾﺪه ﺑﯿﻨﺪ دل ﮐﻨﺪ ﯾﺎد

ﻓﻮﻻد

زﻧﻢ ﺑﺮ دﯾﺪه ﺗﺎ دل ﮔﺮدد آزاد

ﺑﺴﺎزم

ﺧﻨﺠﺮی

ﻧﯿﺸﺶ

ز
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ﻓﺼﻞ ۴۹
» «۱ﻗﺪﻣﯽ ﻫﺴﺖ در ﻋﺸﻖ و ﺑﻠﻌﺠﺐ ﮐﻪ در آن ﻗﺪم ﻣﺮد ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻧَﻔَـﺲِ ﺧﻮد ﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧَﻔَـﺲِ

آﯾﻨﺪه و ﺷﻨﻮده ﻣﺮﮐﺐ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽآﯾﺪ از آن روی ﮐﻪ دل ﻣﺴﮑﻦ اوﺳﺖ .و ﻧَﻔَـﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ از دل ﺑﻮی و رﻧﮓ
اوﮔﲑد.

» «۲اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮاد را روی در ﺧﻮد ﺑﻮد و از ﺑﲑون ﮐﺎری ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺤﺪّی ﮐﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »اﮔﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﯿﺎﯾﺪ
او را از ﻧﻔﺲ ﭘﺮوای آن ﻧﺒﻮد« اﮔﺮ ﻣﻌﺸﻮق او را از ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ ﺑﺎر آن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ

اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺎﻣﺤﺘﯽ دارد ،ﺑﺎر ﺑﺮﮔﲑد و دﯾﺪار ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎر ﺑﺮ ﻧﻬﺪ ،و ﺳﯿﺎﺳﺖ او ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ .از

در درون ﭼﻮن ﻗﻮت ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﻣﺴﺎﻣﺤﺘﯽ دارد ،اﻣﺎ ﻧﺎز ﻣﻌﺸﻮق ﮐﺸﯿﺪن دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﺑﯿﺖ

ﮐﺰ ﺑﯿﻢ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻮ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺣﺬرم

زان ﻣﯽ ﺑﻪ در ﺳﺮای ﺗﻮ ﮐﻢ ﮔﺬرم

ﻫﺮ ﮔﻪ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺧﻮاﻫﻢ در دل ﻧﮕﺮم

ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﻪ دل اﻧﺪری ﻧﮕﺎرا ﺷﺐ و روز

» «۳ﻧﭙﻨﺪار ﯾﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﺑﲑون ﺑﻮد ﻫﻤﮕﯽ ،ﮐﻪ آن ﺳﻬﻞ ﺑﻮد .ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ آﯾﺎت اﻟﺠﻤﺎل و
ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻟﻌﺸﻖ ﺑﻮد ،ﮐﻪ از وی ﺣﺬر ﻧﺒﻮد و ﻫﯿﭻ ﮔﺮﯾﺰﮔﺎه ﻧﺪارد .ﻗﻮت ﺑﮑﻤﺎل از ﺑﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮان
ﺧﻮرد اﻻّ ﻣﺸﻮب ﺑﻪ ﻟﺮزه دل و ﻫﯿﺒﺖ ﺟﺎن.

ﻣﱳ:

» «۱ﻗﺪﻣﯽ ﻫﺴﺖ در ﻋﺸﻖ و ﺑﻠﻌﺠﺐ ﮐﻪ در آن ﻗﺪم ﻣﺮد ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻧَﻔَـﺲِ ﺧﻮد ﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧَﻔَـﺲِ
آﯾﻨﺪه و ﺷﻨﻮده ﻣﺮﮐﺐ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽآﯾﺪ از آن روی ﮐﻪ دل ﻣﺴﮑﻦ اوﺳﺖ .و ﻧَﻔَـﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ از دل ﺑﻮی و رﻧﮓ
اوﮔﲑد.

ﺷﺮح:

در ﻋﺸﻖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »اﻟﻨﻔﺲ ﺗﺮوﯾﺢ اﻟﻘﻠﻮب ﺑﻤﺸﺎﻫﺪه اﻟﻐﯿﻮب ﻣﻘﺮوﻧﺎً ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ«

»ﯾﻌﻨﯽ :ﻧﻔﺲ وزش ﻧﺴﯿﻢ دﻟﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻏﯿﺐﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن دم »ﻧﻔﺲ« ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ« ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪه

ﺗﺠﻠّﯿﺎت ﻏﯿﺒﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا آن ﺗﺠ ّﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽرود ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻨﻮﻋﯽ ﻣﺘﺠﻠّﯽ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا دل ﻣﺴﮑﻦ
و ﻣﺤﻞ ﺗﺎﺑﺶ اﻧﻮار ﻗﺪوﺳﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻟﻄﺎﺋﻒ ﻏﯿﺒﯽ از ﻫﻤﺎن دل ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺸﮕﺎه اﻧﻮار ﻗﺪوﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و
ﻧﻤﻮد آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺑﻮد دل و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻧﮓ و ﺑﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻠﻮه در ﺷﻬﻮد ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺷﻬﻮد اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاﷺ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ دم رﺣﻤﺎﻧﯽ را از ﯾﻤﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ »ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ج  ۲ص «.۵۴۱

ﻣﱳ:

» «۲اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮاد را روی در ﺧﻮد ﺑﻮد و از ﺑﲑون ﮐﺎری ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺤﺪّی ﮐﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »اﮔﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﯿﺎﯾﺪ
او را از ﻧﻔﺲ ﭘﺮوای آن ﻧﺒﻮد« اﮔﺮ ﻣﻌﺸﻮق او را از ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ ﺑﺎر آن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
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اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺎﻣﺤﺘﯽ دارد ،ﺑﺎر ﺑﺮﮔﲑد و دﯾﺪار ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎر ﺑﺮ ﻧﻬﺪ ،و ﺳﯿﺎﺳﺖ او ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ .از
در درون ﭼﻮن ﻗﻮت ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﻣﺴﺎﻣﺤﺘﯽ دارد ،اﻣﺎ ﻧﺎز ﻣﻌﺸﻮق ﮐﺸﯿﺪن دﺷﻮار اﺳﺖ«.
ﺷﺮح:

»و ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ دروﻧﯽ روی در ﺧﻮد دارد ﺑﻪ ﺑﲑون ﮐﺎری ﻧﺪارد و ﺑﻘﺪری اﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺸﺎﻫﺪه
و ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻢ ﺑﯿﺎﺑﺪ او از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻤﯽﭘﺮدازد .و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻌﺸﻮق او را ﺑﺬات

ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮداﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎر آن راﺑﮑﺸﺪ وﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ »زﯾﺮا از ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺲ »دم« ﻗﻮت ﺧﻮرد،
ﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮت دروﻧﯽ ﻣﺴﺎﻣﺤﺖ ﮐﻨﺪ و از ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻊ آﯾﺪ« »ﺷﺮح ﻧﺎﮔﻮری«.

ﭘﺲ ﺑﻬﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻟﺨﻮش ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﺪار ﻣﻌﺸﻮق را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آن دل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺪﺑﲑﮐﺎر او آﻧﭽﻨﺎن

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ وﻗﺖ از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت دروﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد ،ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺎده
و ﻧﻘﺪ اﺳﺖ وﱃ ﻧﺎز ﻣﻌﺸﻮق را ﮐﻪ ﻫﻢ ﻗﻮت دادن ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻓﺮﯾﺐ دﺷﻮار اﺳﺖ.

در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻧَﻔَﺲ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﯾﺖ .ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ از آن ﯾﺎد ﺷﺪ ﻧَﻔَﺲ ،ﺗﻮرّع »ورع و ﭘﺎرﺳﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓﱳ«
دل اﺳﺖ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ ﻏﯿﻮب ﮐﻪ ﻧﺎزل اﺳﺖ از ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺒﻮب و ﻋﺒﺎرت از ﺗﺮوﯾﺢ ﻗﻠﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﻄﺎﺋﻒ ﻏﯿﻮب ...و

ﺻﺎﺣﺐ وﻗﺖ ﻣﺒﺘﺪی اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺐ اﻧﻔﺎس ﻣﻨﺘﻬﯽ اﺳﺖ »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﺒﲑات ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ص  «۳۶۷و »ﻧﺎز« ﻫﻢ ﺑﻨﺎ
ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻋﺮﻓﺎ ﻗﻮت دادن ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد را در ﻋﺸﻖ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﻋﺎﺷﻖ

ﺧﻮد را »ﮐﺸﺎف ص .«۱۵۶۳
ﻣﱳ:

زان ﻣﯽ ﺑﻪ در ﺳﺮای ﺗﻮ ﮐﻢ ﮔﺬرم

ﺑﯿﺖ

ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﻪ دل اﻧﺪری ﻧﮕﺎرا ﺷﺐ و روز

ﮐﺰ ﺑﯿﻢ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻮ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺣﺬرم
ﻫﺮ ﮔﻪ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺧﻮاﻫﻢ در دل ﻧﮕﺮم

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رﺑﺎﻋﯽ  ۱۱۸۹ﮐﻠﯿّﺎت ﺷﻤﺲ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﲑ ﺟﺰﺋﯽ آﻣﺪه وﱃ
آﻗﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ در ﺟﻨﮓ ﺧﻄﯽ ﺷﻤﺎره  ۵۵۳ﺑﺮگ  ۴۱ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ آﻣﺪه اﺳﺖ »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

آﺛﺎر ص «۳۳۶
ﺷﺮح:

از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻤﱰ از در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﺗﺮس ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺎب ﺛﺎﻗﺐ ﻏﲑت ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ ﺟﺮأت

ﻧﺪارم ﺷﻮم زﯾﺮا ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدم ،وﱃ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮدت ﺷﺐ و روز در دل ﺟﺎی داری ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺮا ﺑﯿﻨﻢ در دل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺠﻠّﯿﺎت ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮدازم.

ﺷﺎﯾﺪ در ﻫﻤﲔ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﻠﺐ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﲔ اﻻﺻﺒﻌﲔ ﻣﻦ اﺻﺎﺑﻊ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ«» ...ﻗﻠﺐ اﻟﻤﺆﻣﻦ
ﻋﺮش اﻟﻠّﻪ« ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺷﺮح داده ﺷﺪ.

ﻣﱳ:

» «۳ﻧﭙﻨﺪار ﯾﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﺑﲑون ﺑﻮد ﻫﻤﮕﯽ ،ﮐﻪ آن ﺳﻬﻞ ﺑﻮد .ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ آﯾﺎت اﻟﺠﻤﺎل و

ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻟﻌﺸﻖ ﺑﻮد ،ﮐﻪ از وی ﺣﺬر ﻧﺒﻮد و ﻫﯿﭻ ﮔﺮﯾﺰﮔﺎه ﻧﺪارد .ﻗﻮت ﺑﮑﻤﺎل از ﺑﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮان

ﺧﻮرد اﻻّ ﻣﺸﻮب ﺑﻪ ﻟﺮزه دل و ﻫﯿﺒﺖ ﺟﺎن«.
ﺷﺮح:

٢٣٥

و ﻓﮑﺮ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺑﲑون وﺟﻮد ﺗﺴﺖ ﮐﻪ آن آﺳﺎن اﺳﺖ در واﻗﻊ آﯾﺎت ﺟﻤﺎل و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ در
درون ﺗﺴﺖ و از دﺳﺖ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ .ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ در ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﯽ و در

رﺟﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮی ﮐﻪ در آن ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﺖ ﺑﻠﺮزد ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺟﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯽادﺑﯽ در ﻋﺸﻖ و ﻧﺸﻨﺎﺧﱳ ﺣﺮﯾﻢ ﺟﻼل
وﺟﻤﺎل ﺑﮕﺬاری و ا ﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن داﺋﻤﺎً درﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮف و رﺟﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ در دل ﺑﻮدن ﻧﮕﺎرﮐﻪ در

ﺑﯿﺖ دوم آﻣﺪه اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ» :اﻧﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻠﻮب اﻟﻤﻨﮑﺴﺮه« ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﻦ در دﻟﻬﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ .و آﯾﻪ:
»ﻫﻮ ﻣﻌﮑﻢ اﯾﻨﻤﺎ ﮐﻨﺘﻢ« و »ﻧﺤﻦ اﻗﺮب اﻟﯿﮑﻢ ﻣﻦ ﺣﺒﻞ اﻟﻮرﯾﺪ« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ از رگ ﮔﺮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮑﱰم.

»وَاذْﻛُﺮ رﱠﺑﱠﻚَ ﻓِﻲ ﻧَﻔْﺴِﻚَ ﺗَﻀَﺮﱡﻋًﺎ وَﺧِﻴﻔَﺔً« اﻋﺮاف آﯾﻪ  ۲۰۴ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﺮوردﮔﺎرت را در ﺟﺎن از روی زاری و ﺧﻮف
ﺑﺪون ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻠﻨﺪ در ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه »ﺑﺎﻣﺪاد ﺟﻠﻮات و وﺻﻞ و ﺑﺴﻂ ،و ﺷﺎﻣﮕﺎه ﻗﺒﺾ و ﻫﺠﺮت و ﻓﺮاق و ﻧﯿﺰ

ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم زﻣﺎﻧﯽ« ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و از ﻏﺎﻓﻼن ﻣﺒﺎش و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَﻓِﻲ اﻟْﺎَٔرْضِ آﻳَﺎتٌ ﻟﱢﻠْﻤُﻮﻗِﻨِﲔَ وَﻓِﻲ أَﻧﻔُﺴِﻜُﻢْ أَﻓَﻠَﺎ
ﺗُﺒْﺼِﺮُونَ« اﻟﺬارﯾﺎت آﯾﻪ  ۲۰و  ۲۱ﯾﻌﻨﯽ :و در زﻣﲔ »زﻣﲔ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ و ﺻﻐﲑ« ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﻘﲔ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

»ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ« و در رواﻧﻬﺎﯾﺘﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺼﲑت در ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﺪ »ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺼﲑت و ﻣﺸﺎﻫﺪه و
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ«.

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ »ﻧَﻔَﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ از دل ﺑﻮی و رﻧﮓ او »ﻣﻌﺸﻮق« ﮔﲑد« و ﻧﯿﺰ »اﮔﺮ ﻣﻌﺸﻮق او را از
ﻧَﻔَﺲ ﺧﻮش ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ« و ﻧﯿﺰ »ﺑﺎر ﺑﺮﮔﲑد و دﯾﺪار ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎر ﺑﺮ ﻧﻬﺪ« در ﻟﻮاﯾﺢ »ص  ۹۳و  «۹۴ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

»روا ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻏﻠﺒﻪ ﻋﺸﻖ دل رﻧﮓ ﻣﻌﺸﻮق ﯾﺮد ﺗﺎ ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻔﺲ ﺑﺮ آرد ﺑﻮی ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻤﺸﺎم وﻗﺘﺶ رﺳﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ

اﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ذﮐﺮ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮد و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺮدد و آﻧﭽﻪ ﺻﺪﯾﻖ در ﻏﻠﺒﺎت ﻋﺸﻖ ﺳﺮ ﺑﺰاﻧﻮ ﻣﯽﻧﻬﺎد ﭼﻮن
ﻧﻔﺲ ﺑﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺑﻮی ﺟﮕﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻤﺸﺎم ﻣﻘﺪّﺳﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ در ﺣﺎل ﻏﻠﺒﻪ ذﮐﺮ ﺑﻮد و ﻗﺎﺋﻢ ﺷﺪن او ﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر «...و

در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﲑ »ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﺪل اﻧﺪری «...ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ص  ۹۵ﻟﻮاﯾﺢ«» :در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻐﻠﻮﺑﯽ او را ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ را

ﭘﺮوای رﻓﱳ ﺑﺪر ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺒﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ داﻧﺪﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ازﮐﻤﺎل ﺟﻼل ﺑﻨﺰد او ﻧﯿﺎﯾﺪ و اﯾﻦ او آن ﺑﻮد ﮐﻪ ا ز ﻣﻐﻠﻮﺑﯽ

او را در ﺧﻮد ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺪﺷﻮاری دﺳﺖ دﻫﺪ از آﻧﮑﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﻌﺸﻮق در آﯾﻨﻪ ﻣﺼﻔّﺎی دل داﺋﻢ اﻟﺤﻀﻮر

ﺑﻮد«.

٢٣٦

ﻓﺼﻞ ۵۰

ﻣﱳ:
اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮددﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ از ﻣﻌﺸﻮق ﻗﻮت ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮرد ،آن ﻧﺒﻮد اﻻّ در ﻏﯿﺒﺖ از ﺻﻔﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮ .ﮐﻪ آن

ﺷﺒﯿﻪ ﺳﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎر ﻧﺒﻮد و ﻗﻮت ﺑﻮد و آن ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺜﺎل ﺑﯽﻫﺸﯽ دارو ﺗﺎ ﺗﺎب ﻃﻼﯾﻪ ﻣﻌﺸﻮق دارد
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺖ:

در ﺧﻮاب ﺧﯿﺎل ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣﻮﻧﺲ و ﯾﺎر

از ﺧﻮاب ﻣﮑﻦ ﻣﺮا ﻧﮕﺎرا ﺑﯿﺪار

زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺮا ﻫﺴﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺑﯽﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﮕﺬار

ﺷﺮح:

ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖِ از ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮی ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻤﺸﺎم ﺟﺎن او ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺘّﺼﻒ و

ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺮدد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﯾّﺖ اوﺳﺖ ﻏﺎﯾﺐ ﮔﺸﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻔﻌﺎﱃ
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻬﺖ و ﺳﮑﺮ و ﺟﺬب ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﯽﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﮔﺮدد »ﻗﻮت ﺑﯽﻗﻮﺗﯽ ﺑﻮد ﻣﺎ را ﻧﻮال« ﺗﺎ ﻋﻠّﺖ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻋﺸﻖ

زﻣﲔ ﮐﺸﺖ ﻧﺸﺪه او را ﻻﯾﻖ ﮐﺸﺖ داﻧﻪ ﻋﺸﻖ داﻧﺪ و ﺑﺎران ﻋﻨﺎﯾﺖ را از آﺳﻤﺎن ﻻﻫﻮت ﺟﺎن ﺑﻪ زﻣﲔ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎﺳﻮت

ﻧﻔﺲ وی ﻧﺎزل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﮑﻮّن در ﻧﻬﺎد وی در ﻣﺴﲑ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺤﺮﮐﺖ آﯾﺪ و ﺑﮑﻤﺎل ﮐﻪ ﻓﻼح
اوﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ در ﺑﻬﺖ و ﻣﺤﻮ و ﻓﻨﺎ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ داروﺋﯽ او را ﺑﯿﻬﻮش ﻧﻤﻮده

ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﺟﺮاح ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﻬﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻀﻮ ﺑﯿﻤﺎر را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ در

اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎب آن دارد ﮐﻪ ﺻﻔﺎﺗﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت وارده از ﺟﻤﺎل و ﺣﺴﻦ ﻣﺸﻮق ﺑﺮﮐﻮه وﺟﻮد او ﺑﺘﺎﺑﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﲑ راﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن در آﯾﻪ  ۱۳۹ﺳﻮره اﻋﺮاف ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺮض ﮐﺮد:

ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﻮد راﺑﻤﻦ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻨﮕﺮم ،ﺟﻮاب آﻣﺪ ،ﻣﺮا ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ وﱃ ﺑﮑﻮه ﺑﻨﮕﺮ اﮔﺮ در ﺟﺎﯾﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﺮ ﮐﻮه ﺗﺠ ّﻠﯽ ﮐﺮد ﮐﻮه رﯾﺰه رﯾﺰه ﺷﺪ و ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺪﻫﻮش اﻓﺘﺎد« ﻟﺬا اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠ ّﻠﯽ

ﺻﻮرت ﮔﲑد وﮐﻪ اﻧﺎﻧﯿّﺖ و ﺻﻔﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮ »ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ« رﯾﺰ رﯾﺰ ﺷﻮد و آﻧﮕﺎه ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪﻫﻮﺷﯽ و ﺑﻬﺖ

و ﺟﺬب و ﺳﮑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﺠ ّﻠﯽ ﻣﺪام ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﲑد وﱃ آﻏﺎز آﻧﻬﻢ ﺑﺎﺗﺠﻠّﯽ ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد وﱃ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺠ ّﻠﯽ اول ﻫﻢ ﺻﻮرت ﮔﲑد و آن ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻌﯿﺐ ﻧﻤﻮدن و ﺟﺎن در ﻣﺠﻤﺮ ﻋﺸﻖ

ﺳﻮﺧﱳ اﺳﺖ.
ﻣﱳ:

»در ﺧﻮاب ﺧﯿﺎل ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣﻮﻧﺲ و ﯾﺎر

از ﺧﻮاب ﻣﮑﻦ ﻣﺮا ﻧﮕﺎرا ﺑﯿﺪار

زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺮا ﻫﺴﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺑﯽﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﮕﺬار«

وﻗﺘﯽ در ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻢ و در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯿﻬﺸﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮم ای ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﻣﺮا ﺑﯿﺪار ﻣﮑﻦ .زﯾﺮا ﺗﻮ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر داری

و ﻣﯽﺗﺮﯾﻢ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺰّ و ﺟﻼﻟﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺎﺗﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﻧﺪرون ذات ﺗﻮ راه ﻧﺪﻫﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﮕﺬار ﻣﻦ ﺧﯿﺎل ﮐﻨﻢ ﮐﻪ

٢٣٧

ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯽﺗﺮس در درون ذات ﺗﻮ ﺷﻨﺎ ﮐﻨﻢ و در آن ﻏﺮق ﺷﻮم ﺗﺎ در ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت اﻟﻬﯿّﺖ ﺗﻮ »وﻟﻮ در
ﺧﯿﺎل و ﺧﻮاب« ﺑﺪون اﻏﯿﺎر ﺑﺴﺮ ﺑﺮم و از ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮم .و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺳﺒﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ

ﻣﻌﺸﻮق ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻀﻮر وﯾﺮا از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ ﺑﻮی رﺳﺪ ﻣﺸﻐﻮﱃ ﺑﻪ

ﺗﺬ ّﻟﻞ و اﻧﮑﺴﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻪ از ﺟﻔﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ او اﻧﺪﮐﯽ ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ﻗﻮت ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮرد »ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ«

و ﻫﻤﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ان اﮐﺜﺮ اﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﻠﻪ« ﯾﻌﻨﯽ :اﮐﺜﺮ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﻬﺖ زدﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ

ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ »ﺑﺤﺎر ج  «۱۵ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻬﺖ و ﺣﲑاﻧﯽ و ﻣﺴﺘﯽ و ﺑﯿﻬﺸﯽ اﺳﺖ و آن ﺑﺎ ﻣﯽذﮐﺮ و

داروی ﻓﮑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻓﺼﻞ ۵۱

ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل او ﻋﺎﺷﻖ را از دﯾﺪن و ادراک ﮐﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻋﺸﻖ ﺳﮑﺮی اﺳﺖ در آﻟﺖ ادراک و ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ازﮐﻤﺎل ادارک ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺮّی ﻟﻄﯿﻒ اﺳﺖ و رای اﯾﻦ ،و

آن آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ذات ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ادارک ﺣﻘﯿﻘﺖ ذات ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .ﭘﺮوای اﺛﺒﺎت ﺻﻔﺎت
ﭼﻮن ﺑﻮد از روی ﺗﻤﯿﯿﺰ؟ و اﮔﺮ ادارک ﺑﻮد ﭘﺮوای ادراک ادراک ﻧﺒﻮد» :اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ درك اﻻدراك
ادراك« اﯾﻦ ﺑﻮد و اﯾﻦ از ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻻﺳﺮار اﺳﺖ و اﻧﺪر اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻋﻤﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ﻧﮕﺎرا

وﻗﺖ ﻏﻢ و وﻗﺖ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ

واﻟﻠّﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﺎﺟﺰم ﻣﻦ

ﮐﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮ دﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﯽ

ﺷﺮح:
ﻧﺎﮔﻮری در ﺷﺮح آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺎﺷﻖ وﮔﺮﻓﺘﺎری او ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﮑﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ .زﯾﺮا ادراک ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق ﺷﻮد ﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﭼﻮن ادراک ﺻﻔﺎت ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮد ﭼﻨﺎن ﻣﺴﺘﻐﺮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوای آن ﻧﻤﺎﻧﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اوﺳﺖ درﯾﺎﺑﺪ و ﺧﻮد ﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ و ﺳﮑﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ »ﺷﺮح ﻧﺎﮔﻮری«.

ﭘﺲ ﺷﯿﺦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻬﺸﯽ و ﻣﺴﺘﯽ وﮔﺮﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﮑﻤﺎل ﻋﺸﻖ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻨﺎن ﻣﺤﻮ
و ﻣﺴﺘﻐﺮق در ﺻﻔﺎت ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ذات ﻣﻌﺸﻮق را درک ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا آﻟﺖ درک ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺨﻮد ﺷﺪه »ﭼﺸﻢ ﺧﲑه

وﮔﻮش ﻣﺒﻬﻮت و دل ﭘﺮﯾﺸﺎن« و ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﺪ ﺑﮑﻤﺎل ادارک ﺑﺮﺳﺪ .وﱃ ﺳﺮّی ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻫﺴﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن

ﺣﻘﯿﻘﺖ ذات ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ذات ﻣﻌﺸﻮق را ادراک ﮐﻨﺪ و ﻏﺮق در آن ﺷﻮد ،و آن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ذات

ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ذات ﻣﻌﺸﻮق را ادراک ﮐﻨﺪ و ﻏﺮق در آن ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮﮐﺠﺎ ﺗﻮاﻧﺪﮐﻪ او راﻣﺸﻐﻮﱃ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺛﺒﺎت

ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺗﻤﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ ادراک ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ادارک ﺧﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ:

ادارک ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻏﺮق ﺷﺪن و ﻓﺎﻧﯽ ﮔﺸﱳ در ﻣﻌﺸﻮق .و ﭼﻮن ﻓﺎﻧﯽ از ادراک ﻓﻨﺎ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻪ

ادراک ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻓﻨﺎ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ اﻣﺎ از ادراک آن ادراک ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﻋﺠﺰ از درک
ادراک ،ادراک اﺳﺖ« و اﯾﻦ از ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی اﺳﺮار ﻋﺸﻖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ.

درﺑﺎره» :اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ درك اﻻدراك ادراك« در ﻓﺼﻞ  ۲۹ﺷﺮح داده ﺷﺪ.
ﻣﱳ:

»ﻋﻤﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ﻧﮕﺎرا

وﻗﺖ ﻏﻢ و وﻗﺖ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ

واﻟﻠّﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﺎﺟﺰم ﻣﻦ

ﮐﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮ دﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﯽ«
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ﺷﺮح :ﻋﻤﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ »ﻫﻮ ﻣﻌﮑﻢ اﯾﻨﻤﺎ ﮐﻨﺘﻢ« ﭼﻪ در وﻗﺖ ﺟﺪاﺋﯽ ﻓﺮاق ﮐﻪ اﻧﺪوه و ﻏﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﻮﻗﺖ وﺻﺎل و ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت و اﺷﺮاﻗﺎت ﮐﻪ وﺟﺪ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮا در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﲑد .و ﭼﻨﺎن در ﺗﻮ ﻓﻨﺎ
ﺟﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻪ ﻣﺘﻮ ّ
ﺷﺪهام ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺘﻮ ّ
ﺟﻪ درک ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از ﺗﻮ و ﺻﻔﺎﺗﺖ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﻢ.

ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻮﯾﺪ:

و ﻧﯿﺰﮔﻮﯾﺪ:

در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﯿﺎل ﮐﻪ آﻣﺪ ﮐﺪام رﻓﺖ

ﻣﺴﺘﻢ ﮐﻦ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﻢ ز ﺑﯿﺨﻮدی

ﺑﯽﺧﻮد از ﺷﻌﺸﻊ ﭘﺮﺗﻮ ذاﺗﻢ ﮐﺮدﻧﺪ

ﺑﺎده از ﺟﺎم ﺗﺠﻠّﯽ ﺻﻔﺎﺗﻢ دادﻧﺪ

ﻣﻮﻟﻮی در ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺎﻫﯽ و آب اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را وﺻﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺳﮑﺮ و ﺟﺬب اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﻌﻀﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮون آﻣﺪه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺤﻮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.

اﮐﺜﺮ ﻋﺮﻓﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮب ﺗﺼﻮف ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﺳﮑﺮ را ﺑﺮ ﺻﺤﻮ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽدﻫﻨﺪ وﱃ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺸﺮب
ﺗﺼﻮف ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪم ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﺻﺤﻮ را ﺑﺮ ﺳﮑﺮ ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و اﻣﺎ ﺳﮑﺮ و
ﺻﺤﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وی در »ص  «۱۶۳ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

»ﻟﻔﻆ ﺳﮑﺮ در ﻋﺮف ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از رﻓﻊ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﯿﺎن اﺣﮑﺎم ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻄﺎف »ذﺧﲑه ﺷﺪن«
ﻋﻘﻞ در اﺷﻌﻪ ﻧﻮر ذات .و ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ وﺟﺪ دو ﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ .ﻣﺤﺒﺎن ذات ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ وﺟﺪ اﯾﺸﺎن ذات

ﺑﻮد و ﻣﺤﺒﺎن ﺻﻔﺎت و ﻣﻨﺸﺄ وﺟﺪ اﯾﺸﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻔﺎت ،در وﺟﺪ ﻣﺤﺒﺎن ﺻﻔﺎت ﻓﱰات »ﻓﱰﺗﻬﺎ -ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ« و
وﻗﻔﺎت »وﻗﻔﻪﻫﺎ« ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ ﺧﻼف وﺟﺪ ﻣﺤﺒﺎ ذات ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻮم ذات و ﺧﺼﻮص ﺻﻔﺎت و ﻧﯿﺰ وﺟﺪی

ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻔﺎت ﺑﻮد آن ﻗﻮت آردﮐﻪ وﺟﺪی ﮐﻪ آﺛﺎر اﻧﻮار ذات ،ﭘﺲ واﺟﺪ در ﺑﺪاﯾﺖ وﺟﺪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﻮت و ﻏﻠﺒﻪ
وارد ،ﻣﻐﻠﻮب ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﺎل ﮔﺮدد و ﻋﻘﻠﺶ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻤﯿﯿﺰ و ﺑﺼﺮ ﻗﻠﺒﯽ »ﻋﻘﻞ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﭼﺸﻢ دل اﺳﺖ« اﺳﺖ در

ﺗﻮاﺗﺮ اﺷﻌﻪ اﻧﻮار ذات و ﻏﻠﺒﻪ آن ﻣﺨﺘﻄﻒ »ﺧﲑه« و ﻣﺘﻄﺎﯾﺮ »ﭘﺮوازﮐﺮده« ﺷﻮد و ﺳﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﻤﯿﯿﺰ از دﺳﺖ ﺗﺼﺮف

و اﺧﺘﯿﺎرش ﻣﺴﻠﻮب ﮔﺮدد »ﺳﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد -از ﺑﲔ ﻣﯽرود« ...و ﺑﺎﻓﺸﺎی اﺳﺮار رﺑﻮﺑ ّﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﻨﻮن ﺧﺰاﻧﻪ ﻏﲑﺗﻨﺪ
ﻣﺒﺎﻻت ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻤﺜﻞ »ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ« و »اﻧﺎﻟﺤﻖ« زﺑﺎن اﻧﺒﺴﺎط دراز ﮐﻨﺪ .و اﻣﺎ ﺻﺤﻮ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻌﺎودت ﻗ ّﻮت

ﺗﻤﯿﯿﺰ و رﺟﻮع اﺣﮑﺎم ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮد و ﺑﯿﺎﻧﺶ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن وﺟﺪ ﺳﺎﻟﮏ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺎل

ﺑﻐﻠﺒﻪ اﻧﻮار ذات ﻓﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﻮد ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ در ﻧﺸﺄت ﺛﺎﻧﯿﻪ او را وﺟﻮدی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ از ﻟﻤﻌﺎن
»درﺧﺸﺶ« اﻧﻮار ذات ﻣﺘﻼﺷﯽ و ﻣﻀﻤﺤﻞ ﻧﮕﺮدد و ﻫﺮ وﺻﻔﯽ ﮐﻪ از وی ﻓﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎودت ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ

ﻋﻘﻞ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﺳﺖ ﻣﻌﺎودت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻄﻬﺮ از ﻟﻮث »آﻟﻮدﮔﯽ« ﺣﺪوث »ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻓﻨﺎ« و ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺒﻘﺎی ﺣﻖ

ﺗﻌﺎﱃ و ﺑﺮزﺧﯽ ﮔﺮدد ﻣﯿﺎن روح و ﻧﻔﺲ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ در ﻣﺮوج از ﺣ ّﺪ ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﻨﺪ » ﻣَﺮَجَ اﻟْﺒَﺤْﺮَﻳْﻦِ ﻳَﻠْﺘَﻘِﻴَﺎنِ

ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﺑَﺮْزَخٌ ﻟﱠﺎ ﻳَﺒْﻐِﻴَﺎنِ«  -اﻟﺮﺣﻤﻦ آﯾﻪ  ۱۹و  -۲۰ﯾﻌﻨﯽ روان ﮔﺮدد دو درﯾﺎ را ﮐﻪ ﺑﻬﻢ رﺳﻨﺪ .ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺣﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ زﯾﺎدﺗﯽ ﺑﻬﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ« .و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻓﻌﺎل و ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻗﻮال و ﺣﻔﻆ آداب وﮐﺘﻢ اﺳﺮار ﻫﺮ ﯾﮏ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺎره ﺑﺎز آﯾﺪ«.

و اﻣﺎ درﺑﺎره ﺷﺮح ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮑﺮ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ »ص  «۹۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﻤﺎل ﺟﻤﻞ ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﻪ ﺧﻮ ادراک

ﻧﺘﻮان ﮐﺮد ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻏﻠﺒﺎت ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻗﺎم ﻣﺴﺘﯽ ﺑﻮد و ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻐﻠﻮب ﻣﺴﺘﯽ ﻋﺸﻖ ،ﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﮑﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ادراک
ﮐﻤﺎل ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮّی اﺳﺖ و آن آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻼ و ﻗﻮت ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ذات ﺑﻮد و ﻋﺎﺷﻖ را در اوان

٢٤٠

ﻃﻠﺐ ذات ﭘﺮوای اﺛﺒﺎت ﺻﻔﺎت ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ وﺣﺪت دارد ﻧﻪ ﺑﺮﮐﺜﺮت ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺎﺷﻖ از ادراک ﻋﺎﺟﺰ
ﺑﻮد و از ادراک ادراک ﻧﯿﺰ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮد و »اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ درك اﻻدراك ادراك« اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ:
ای آﻧﮑﻪ ﺑﻠﻄﻒ ﺧﻮد ﮐﻨﯽ درﻣﺎﻧﻢ

ﻣﮕﺬار ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ اﻧﺪر ﻣﺎﻧﻢ

از ﻏﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﺌﯽ ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ ﺑﺮاﺳﺖ

ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ زﺗﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﻢ

ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار »ص  ۳۹ﻣﺠﺎﻫﺪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﺸﻖ ﻧﻮﻋﯽ ز ﺣﲑت و ﺳﮑﺮ اﺳﺖ

ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ از او ﻧﮑﺮاﺳﺖ

ﻋﻘﻞ را ﮐﺮده ﺟﺎن او ﺳﺮﻣﺴﺖ

رﺷﺘﻪ

زدﺳﺖ

ﺻﺎﺣﺒﺶ ﭼﻮن ﺑﺬات ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ

از وﺟﻮد ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺰول اﺳﺖ

ﺣﺎل

ﻏﯿﺒﺖ

او

ﺑﺮﺗﺮ

ﮐﻠﯽ

از

ار

ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﺴﺖ

ﻧﯿﺎرد

اﺑﺘﺪای

ﺑﺎری

ﻫﻢ

ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻠﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ

اﺧﺘﯿﺎر،

رﻓﺘﻪ

ﺗﺠ ّﻠﯽ

از

ﺣﲑﺗﯽ

ذاﺗﺴﺖ

ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻢ

ﺣﺎل ﻣﺠﻨﻮن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ
ﺣﺎل آن ﻫﺴﺖ ﻃﺎﻓﺢ از ﻣﯽ ﻋﺸﻖ

ﺣﲑت ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ از ﭘﯽ ﻋﺸﻖ
»ﻃﺎﻓﺢ :ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺖ ﻣﺴﺖ«.

٢٤١

ﻓﺼﻞ ۵۲

اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺣﺎﺿﺮ و ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺸﻬﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد ،و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ دوام ﻏﯿﺒﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﻀﻮر
ﻣﻌﺸﻮق ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺎرد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺠﻨﻮن اﺳﺖ -ﺑﺎری ﮐﻢ از دﻫﺸﺘﯽ ﻧﺒﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن ﻣﺮد از
ﻧﻬﺮ اﻟﻌﻤﻠﯽ آن زن را در ﮐﺮخ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ و ﻫﺮ ﺷﺐ در آب زدی و ﭘﯿﺶ او رﻓﺘﯽ .ﭼﻮن ﯾﮑﺸﺐ ﺧﺎﱃ

ﺑﺮ روﯾﺶ ﺑﺪﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎل ازﮐﺠﺎ آﻣﺪ؟ اوﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎل ﻣﺎدر زاد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮ اﻣﺸﺐ در آی

ﻣﻨﺸﲔ .ﭼﻮن در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻤﺮد از ﺳﺮﻣﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد اﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﺎل ﻣﯽدﯾﺪ و اﯾﻦ ﺳﺮّی ﺑﺰرگ اﺳﺖ و

اﺷﺎرت ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ.

ﺑﯿﺖ
ﻧﻪ از ﺧﻮﯾﺸﱳ آﮔﻬﻢ ﻧﻪ زﯾﺎر

ﻧﻪ از ﻋﺎﺷﻘﯽ آﮔﻬﻢ ،ﻧﻪ زﻋﺸﻖ

ﺗﻮﺿﯿﺢ :آﻗﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر »ص  «۳۰۲آورده اﺳﺖ:

در ﺣﮑﺎﯾﺖ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻮد از ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﺳﻠﻄﺎن و او را ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮﯾﺸﯽ ﺑﻮدی ،روزی در
ﺳﺮاﭘﺮده ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻤﺎع ﺑﻮدی ،ﻫﯿﭻ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ از ﻏﻠﺒﺎت ﺷﻮق و آﺗﺶ ﻋﺸﻖ؛ ﺷﺒﯽ واﻣﻌﺸﻮق ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺧﺎل ﺑﺮ

روﯾﺖ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم؟ و ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮ روی ﺧﺎﱃ داﺷﺖ .ﭼﻮن وﻗﺖ ﺻﺒﺢ آﻣﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮود
ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎوﮔﻔﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮو ﺑﻪ ﺳﺒﺎﺣﺖ .ﺻﱪﮐﻦ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺖ :زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﻮاب ﻧﺒﻮد ،ﻧﯿﺎﯾﺪﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎ

ﺗﺮا ﻫﻼک ﮐﻨﺪ .او رﻧﺠﻮر ﮔﺸﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﭼﻨﲔ ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ؟ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺪّﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺎﺣﺖ ﻋﱪه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﮔﻔﺖ :ای ﺟﻮاﻧﻤﺮد اﯾﻦ ﺧﺎل ﻣﺮا ﻣﺎدر زاد اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻋﻤﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ وز ﻏﻠﺒﺎت ﻋﺸﻖ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدی ،از ﺑﯽ

ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮا از اﻟﻢ ﺳﺮﻣﺎی آب و زﻣﺴﺘﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻨﻮن ﭘﺎره ﺑﺎ ﺧﻮد آﻣﺪهٔ ﮐﻪ ﺧﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و ﺗﻤﯿﯿﺰ
ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻓﺮﻣﺎن او ﻧﱪد اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در آب ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﻋﱪه ﮐﻨﺪ ﻫﻼک ﺷﺪ از ﺳﺮﻣﺎ.

ﺷﺮح :در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﮑﺮ اﺻﻄﻼح ﺷﻬﻮد و ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺸﻬﻮد و ﻏﯿﺒﺖ و دﻫﺸﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ

ﻣﻌﻨﺎی آﻧﺮا ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ ﺷﻮد .ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ »ص  «۱۴۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮاد از ﺷﻬﻮد

ﺣﻀﻮر اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ دل ﺣﺎﺿﺮ آﻧﺴﺖ ﺷﺎﻫﺪ آﻧﺴﺖ و آن ﭼﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮد اوﺳﺖ .اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺷﺎﻫﺪ اوﺳﺖ و
اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ،ﺷﺎﻫﺪ آن ،و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﺸﻬﻮد را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﺒﺐ آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دل ﺣﺎﺿﺮ آن ﺑﻮد آن ﭼﯿﺰ

ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ دل ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ ﻟﻔﻆ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﺮ ﺻﯿﻐﺖ واﺣﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮادﺷﺎن ﺣﻖ ﺑﻮد ﺗﻌﺎﱃ و

ﺗﻘﺪّس .و ﭼﻮن ﺷﻮاﻫﺪﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﺻﯿﻐﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﺮادﺷﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﻮد ﺑﺠﻬﺖ وﺣﺪت ﺣﻖ وﮐﺜﺮت ﺧﻠﻖ ،و ﭼﻮن ﻟﻔﻆ
ﺷﻬﻮد ﻣﺠﺮد ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮادﺷﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﻮد ﺑﺠﻬﺖ وﺣﺪت ﺣﻖ وﮐﺜﺮت ﺧﻠﻖ ،و ﭼﻮن ﻟﻔﻆ ﺷﻬﻮد ﻣﺠﺮد ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮادﺷﺎن

ﺣﻀﻮر ﺣﻖ ﺑﻮد .و اﻫﻞ ﺷﻬﻮد دودﺳﺘﻪاﻧﺪ :اﺻﺤﺎب ﻣﺮاﻗﺒﻪ و ارﺑﺎب ﻣﺸﺎﻫﺪه .و اﻣﺎ ﻏﯿﺒﺖ وﺿﻌﯽ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺷﻬﻮد و آن ﺑﺮ دوﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻏﯿﺒﺘﯽ ﻣﺬﻣﻮم در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻬﻮد ﺣﻖ .و ﻏﯿﺒﺘﯽ ﻣﺤﻤﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻬﻮد ﺧﻠﻖ و آن دو
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ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن و آن ﻏﯿﺒﺖ اﺳﺖ از ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻠﺒﻪ ﺷﻬﻮد ﺣﻖ »ﺷﺒﯿﻪ آﻧﭽﻪ درﺑﺎرهٔ ﻣﺠﻨﻮن ذﮐﺮ
ﺷﺪه و ﺷﺒﯿﻪ داﺳﺘﺎن زﻧﺎن ﻣﺼﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﻮﺳﻒ« و ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎن و آن ﻏﯿﺒﺖ اﺳﺖ از وﺟﻮد ﺧﻮد ﺑﻐﻠﺒﻪ ﺷﻬﻮد

ﺣﻖ و اﯾﻦ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻏﯿﺒﺖ اﺳﺖ و ﺑﺪاﯾﺖ ﻓﻨﺎ »ﺷﺒﯿﻪ ﺣﺎل زﻟﯿﺨﺎ اﺳﺖ در ﻋﺸﻖ ﯾﻮﺳﻒ« .و اﻣﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺘﻬﯿﺎن ورای
ﺣﺎل ﻏﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﮐﻤﺎل را ﻧﻪ ﺷﻬﻮد ﺣﻖ از ﺧﻠﻖ ﻏﺎﯾﺐ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻧﻪ ﺷﻬﻮد ﺧﻠﻖ از ﺣﻖ ...و اﯾﺸﺎن را ﻏﯿﺒﺖ
ﻧﺒﻮد ﻧﻪ ﻣﺬﻣﻮم و ﻧﻪ ﻣﺤﻤﻮد ...و اﻣﺎ دﻫﺸﺖ ﻫﻢ ﺣﲑت اﺳﺖ و ﻫﻢ اﺑﺘﺪای ﻫﯿﺒﺖ«.

ﭘﺲ در ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ:

در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮑﺮ »ﺷﺮح داده ﺷﺪ« ﻣﺸﻮق در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ و ﺟﻠﻮهﮔﺮ ،ﻋﺎﺷﻖ را ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﺑﺎ اﻧﻮار

ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت ذات او را ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮد وا ﻣﯽدارد زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ دل ﺣﺎﺿﺮ آن ﺑﻮد آن ﭼﯿﺰ ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ دل ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ
ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺎﺷﻖ و ﻫﻢ ﻣﺸﻬﻮد اوﺳﺖ »اﯾﻦ ﻫﻤﺎن وﺟﺪ ذات اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ« .وﱃ اﯾﻦ اﻣﺮ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ در ﻣﻘﺎم دوام ﻏﯿﺒﺖ از ﺧﻮد و در ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺸﻮق ﻏﺮق در ذات ﺑﺎﺷﺪ »ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎن« .وﱃ اﮔﺮ

ﺣﻀﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻮﺟﺐ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در داﺳﺘﺎن ﻣﺠﻨﻮن »ﻓﺼﻞ  «۲۲آﻣﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ
ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن اﺳﺖ از ﺧﻄﺮ رﻫﺎﺋﯽ ﻧﺪارد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮدی در ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ اﻟﻤﻌﻠﯽ در ﺑﻐﺪاد ﻣﺴﮑﻦ داﺷﺖ و زﻧﯽ را در ﻧﺎﺣﯿﻪ

ﮐﺮخ ﺑﻐﺪاد »ﻣﺤﻞ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺸﲔ و اﻋﯿﺎﻧﯽ ﺑﻐﺪاد ﺑﻮده« دوﺳﺖ داﺷﺖ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺧﻮد را در رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺷﻨﺎ
ﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺴﻮی رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﺻﺎل آن زن ﺑﺮﺳﺪ ﯾﮏ ﺷﺐ آن ﻣﺮد ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺎﱃ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻮرت زن

ﺑﻮد ﻧﻈﺮش را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺧﺎل ازﮐﺠﺎ آﻣﺪه؟ اوﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺧﺎل ﻣﺎدرزاد اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻮ اﻣﺸﺐ ﺑﻪ آب ﻧﺰن.
وﱃ ﻣﺮد ﺣﺮف او را ﻧﺸﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آب زد و ﻏﺮق ﺷﺪ و از ﺳﺮﻣﺎ ﻣﺮد .زﯾﺮا ﺷﺒﻬﺎی دﯾﮕﺮ از ﺧﻮد ﺑﯿﺨﻮد ﺑﻮد و از

ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﻏﺎﯾﺐ ،وﮔﺮم ﻣﺴﺘﯽ و ﺳﮑﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد .وﱃ در آﻧﺸﺐ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻮد و ﻟﺬا ﺧﺎل را در ﺻﻮرت ﯾﺎر ﻣﯽدﯾﺪ.

و اﯾﻦ ﺳﺮّ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و در ﻫﻤﲔ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه:

آﻧﭽﻨﺎن ﻏﺮق در ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﻋﺎﺷﻘﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارم و ﺣﺎل ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﻢ و از ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻮ آﻧﻢ ﺑﯽﺧﱪم،
ﻧﻪ از ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻢ ﻧﻪ از ﯾﺎر .زﯾﺮا ﻣﺤﻮ ذات ﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪ ﻧﻪ ﺻﻔﺎت زﯾﺮا ذات ﺑﺎ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﯾﺎﺑﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد.

ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻨﻈﻢ آورده:
ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﺴﺖ ﺑﻮد در ﺑﻐﺪاد

داده ﺟﺎﻧﺮا زﺟﺎم ﺣﲑت داد

ﻋﱪه ﮐﺮدی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻧﻬﺮ

ﺗﺎ رﺳﯿﺪی ﺑﮑﺮخ از آﻧﺴﻮی ﺷﻬﺮ

دوﺳﺘﯽ داﺷﺖ ﻧﺎزﻧﲔ در ﮐﺮخ

ﺑﻨﺸﺴﺘﯽ

دﻣﯽ

ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ در ﻫﻮاش ﭼﻮ ﭼﺮخ

ﺑﺼﺤﺒﺖ

ﯾﺎر

ﺗﺎزه

ﮐﺮدی روان ﺑﻮﺻﻞ ﻧﮕﺎر

دﻟﻨﻮاز

آﻣﺪ

زان

آﻣﺪ

در وی از ﺑﯿﺨﻮدی ﺑﮕﺎه ﺷﺘﺎب

ﺗﺎ

ﺷﺒﯽ

ﭘﯿﺶ

ﺑﯿﺨﱪ ﺑﻮدی از ﺑﺮودت آب
ﺗﺤﲑ

ﺑﻬﻮش

ﺑﺎز

ﺑﺮ رخ او ﺷﮕﺮف ﺧﺎﱃ دﯾﺪ

ﺣﺎل آن ﺧﺎل را از او ﭘﺮﺳﯿﺪ

ﻟﯿﮑﻦ اﻣﺸﺐ ﺗﻮ ﻗﺼﺪ آب ﻣﮑﻦ

ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻦ در او ﺧﺮاب ﻣﮑﻦ

ﮔﻔﺖ ﮐﺎﯾﻦ ﺧﺎل ﻫﺴﺖ ﻣﺎدر زاد

از ﺳﮑﺮ زﯾﺮﮐﯽ ﺟﻮاﺑﺶ داد
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺴﺖ و ﺑﯽﺧﱪ ﺑﻮدی

ﻻﺟﺮم اﯾﻤﻦ از ﺧﻄﺮ ﺑﻮدی

ﻫﯿﭻ ﻧﺸﻨﯿﺪ و ﺷﺪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺮ آب

ﺗﺎ ز ﺳﺮﻣﺎ ﻫﻼک ﮔﺸﺖ در آب

اﯾﻦ زﻣﺎن ﭼﻮن ﺣﻀﻮر داری ﻫﻮش

در ﻫﻼک وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﻣﮑﻮش

ﺻﺤﻮ ﺧﻮد را زﺳﮑﺮ ﻓﺮق ﻧﮑﺮد

ﻻﺟﺮم ﺟﺰ وﺟﻮد ﻏﺮق ﻧﮑﺮد
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اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﲑ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻣﯿﺒﺪی در ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار »ج  ۲ص  «۶۲۶آورده و ﺑﺠﺎی ﺧﺎل ،ﻧﻘﺼﺎن در ﭼﺸﻢ

ﻣﻌﺸﻮق ذﮐﺮﮐﺮده و ﻓﺮﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﺣﺎل ﺳﮑﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺨﻮد آﯾﺪ از آن ﺣﺎل ﺑﲑون ﺷﺪه و
ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ذات ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯽ دﯾﮕﺮ او را ﺑﻪ ﺻﺤﻮ رﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .ﻋﻄﺎر در ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﲑ

»ص  «۱۶۹داﺳﺘﺎن را ﺑﻬﻤﲔ ﻧﺤﻮﮐﻪ ﻣﯿﺒﺪی ذﮐﺮﮐﺮده آورده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻮد ﻣﺮدی ﺷﲑ دل ﺧﺼﻢ اﻓﮑﻨﯽ

ﮔﺸﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل او ﺑﺮ زﻧﯽ

داﺷﺖ ﺑﺮ ﭼﺸﻢ آن زن ﻫﻤﭽﻮن ﻧﮕﺎر

ﯾﮏ ﺳﺮ ﻧﺎﺧﻦ ﺳﭙﯿﺪی آﺷﮑﺎر

ﻣﺮد ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻮن ﺑﺮد در ﻋﺸﻖ زار

ﮐﯽ ﺧﱪ ﯾﺎﺑﺪ ز ﻋﯿﺐ ﭼﺸﻢ ﯾﺎر

ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﻓﮑﻨﺪی ﻧﻈﺮ

زان ﺳﭙﯿﺪی ﻣﺮد ﺑﻮدش ﺑﯿﺨﱪ

ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻢ ﮔﺸﺖ ﻋﺸﻖ آﻧﻤﺮد را

داروﺋﯽ آﻣﺪ ﭘﺪﯾﺪ آن درد را

ﻋﺸﻖ آن زن در دﻟﺶ ﻧﻘﺼﺎن ﮔﺮﻓﺖ

ﮐﺎر او ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﱳ آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺖ

ﭘﺲ ﺑﺪﯾﺪ آن ﻣﺮد ﻋﯿﺐ ﭼﺸﻢ ﯾﺎر

اﯾﻦ ﺳﭙﯿﺪی ﮔﻔﺖ ﮐﯽﺷﺪ آﺷﮑﺎر

ﮔﻔﺖ آن ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﮐﻢ

ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻋﯿﺐ آﻧﺰﻣﺎن آورد ﻫﻢ

ﮐﺮدهای از وﺳﻮﺳﻪ ﭘﺮ ﺷﻮر دل

ﻫﻢ ﺑﺒﲔ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﺧﻮد ای ﮐﻮر دل

ﻋﯿﺐ در ﭼﺸﻤﻢ ﭼﻨﲔ زان ﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪ

ﭼﻮن ﺗﺮا در ﻋﺸﻖ ﻧﻘﺼﺎن ﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪ

آن ﺧﻮد ﯾﮏ ره ﺑﺠﻮی از ﺟﯿﺐ ﺑﺎز

ﭼﻨﺪ ﺟﻮﺋﯽ دﯾﮕﺮان را ﻋﯿﺐ ﺑﺎز

ﻧﺒﻮدت

ﺗﺎ ﭼﻮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﯿﺐ ﺗﻮ آﯾﺪ ﮔﺮان

ﻋﯿﺐ

ﭘﺮوای

دﯾﮕﺮان

وﱃ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺑﻬﻤﺎن ﻧﺤﻮﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ در ﺣﮑﺎﯾﺖ آورده در ﺣﺪﯾﻘﻪ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ »ص« ۳۳۱
ﺑﻨﻈﻢ ﮐﺸﯿﺪه:
ی و دل زدﺳﺖ ﺑﺪاد
ﺑﻮد ﻣﺮد ّ

اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﺧﻮاﻧﺪهام ﮐﻪ در ﺑﻐﺪاد

در ره ﻋﺸﻖ ﻣﺮد ﺷﺪ ﺻﺎدق

ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮔﺸﺖ ﺑﺮ زﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ

ﻫﺮ ﺷﺐ اﯾﻦ ﻣﺮد ز آﺗﺶ دل ﺧﻮﯾﺶ

راه دﺟﻠﻪ ﺳﺒﮏ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﭘﯿﺶ

زن زﮐﺮخ آب دﺟﻠﻪ ﮔﺸﺖ ﺣﺠﺎب

ﺑﻮد ﻧﻬﺮ اﻟﻤﻌﻠّﯽ اﯾﻦ را ﺑﺎب
ﻋﱪه ﮐﺮدی ﺷﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ زن

ﺑﯽﺧﱪ ﮔﺸﺖ او زﺟﺎن و زﺗﻦ

ﭼﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮕﺬﺷﺖ

آﺗﺶ ﻋﺸﻖ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻢ ﮔﺸﺖ

ﺑﻮد ﺧﺎﱃ ﺑﺮ آن رﺧﺎن ﭼﻮ ﻣﺎه

ﻣﺮد در ﺧﺎل زن ﭼﻮ ﮐﺮد ﻧﮕﺎه

ﺑﺎده

ﻋﺸﻖ ﮐﺮده

وﯾﺮا

وز وﻗﺎﺣﺖ ﺳﺒﺎﺣﻪ ﮐﺮده ﺑﺪﺳﺖ

ﻣﺴﺖ

ﮔﺮد ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻫﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ

ﺧﻮﯾﺸﱳ را در آن ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪﯾﺪ

ﺑﺎ ﻣﻦ اﺣﻮال ﺧﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﻮی

ﮔﻔﺖ ﮐﺎﯾﻦ ﺧﺎل ﭼﯿﺴﺖ ای ﻣﻪ روی

ﻣﻨﺸﲔ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻫﻼ درﯾﺎب

زن ﺑﺪو ﮔﻔﺖ ﮐﺎﻣﺸﺐ اﻧﺪر آب
ﺧﺎل

ﺑﺮ

روﯾﻤﺴﺖ

ﻣﺎدر

آﺗﺶ

زاد

ﺗﺎ ﺑﺪﯾﺪی ﺗﻮ ﺧﺎل ﺑﺮ رخ ﻣﻦ

ﻋﺸﻖ

ﺗﻮ

ﺷﺮر

ﺑﻨﻬﺎد

ﭘﺮ ﺷﺪی زﯾﻦ ﺟﻤﺎل ﻓﺮخ ﻣﻦ

٢٤٤

ﻣﺮد ﻧﺸﻨﯿﺪ و ﺷﺪ ﺑﺪﺟﻠﻪ درون

ﺑﺘﻬﻮر ﺑﺮﯾﺨﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮن

ﻏﺮﻗﻪ ﮔﺸﺖ و ﺑﺪاد ﺟﺎن در آب

ﮔﺸﺖ ﺟﺎن و ﺗﻨﺶ در آب ﺧﺮاب

ﻣﺮد ﺗﺎ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪر ﺳﮑﺮ

ﺑﻮد

ﻣﺮد را ﺗﺎ ﺑﻮد ﺷﺮر در دل

ﻧﺒﻮد

واﻧﮑﻪ او ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ در ره ﻋﺸﻖ

ﺷﲑ او ﻫﺴﺖ ﮐﻢ ز روﺑﻪ ﻋﺸﻖ

ﭼﻮن ز ﻣﺴﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﺷﺪ ﺑﯿﺪار

ﻫﺴﺖ

در

ﺑﻨﺪ

ﺑﻪ

ﺣﺎﺻﻞ

ﮔﻞ

ﮐﺮد ﺟﺎن ﻋﺰﯾﺰ در ﺳﺮ ﮐﺎر

ﭼﻮن ﺷﺮر ﮐﻢ ﺷﻮد ﺧﱪ ﯾﺎﺑﺪ
ﻟﻘﻠﻘﻪ

راه

ﺳﻼﻣﺖ

اﻧﺪر

ﺷﮑﺮ

ﻣﻄﻠﻊ

آﻧﮕﻪ از ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺧﻄﺮ ﯾﺎﺑﺪ
از

ﻣﺎﻧﺪه

ﺣﺎل او ﺣﺎل آن ﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ

در

ﻣﻌﻨﯽ

و

ﺧﱪ

راﻧﺪه

ﮐﻪ ﺧﺠﻞ ﮔﺸﺘﻪ از زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻮن ﺑﺮو ﻣﺮد ﺣﺎل ﺧﻮد ﻧﻨﻬﻔﺖ

ﻧﺸﻨﯿﺪی ﮐﻪ آن ﻋﺰﯾﺰه ﭼﻪ ﮔﻔﺖ

٢٤٥

ﻓﺼﻞ ۵۳

ﭼﻮن ﻋﻘﻮل رادﯾﺪه ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ از ادراک ﺟﺎن و ﻣﺎﻫﯿّﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ او ،و ﺟﺎن ﺻﺪف ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻟﺆﻟﺆ
ﻣﮑﻨﻮن ﮐﻪ آن ﺻﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎ ﺷﻮد اﻻّ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﻫﻤﺎﻧﺎ؟
ﻋﺸﻖ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰﮐﺲ ﻧﺪﯾﺪﺳﺘﺶ ﻋﯿﺎن

ﺑﯿﺖ

ﻻﻓﻬﺎی ﺑﯿﻬﺪه ﺗﺎ ﮐﯽ زﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﺷﺮح:
ﭼﻮن ﻋﻘﻞ از ادراک ﺟﺎن و ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن درﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ .و ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﭼﻮن ﮔﻮﻫﺮﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در درون ﺻﺪف ﺟﺎن ﺟﺎی دارد ﻟﺬا ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺑﺎره آن ﮔﻤﺎن و ﭘﻨﺪاری اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و

ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼن ﻋﺮﻓﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻞ ﺻﺤﻮ ﭘﺲ از ﺳﮑﺮﻧﺪﮐﻪ از اﻋﻤﺎق درﯾﺎی وﺟﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ وﮔﻮﻫﺮﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖِ ﻋﺸﻖ را

ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان آوردهاﻧﺪ...
در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﯿﺦ ﯾﮏ ﺑﯿﺖ از ﻏﺰﱃ راﮐﻪ دو ﺑﯿﺘﺶ را در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم آورده ﺑﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎل ﻣﯽآورد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻋﺸﻖ در ﺻﺪف ﺟﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰﮐﺴﯽ آﻧﺮا ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ ﮐﯽ اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن »ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن در
ﻏﯿﺒﺖ و ﺷﻬﻮد ...و ﻣﺘﻮﺳﻄﺎن آﻧﻬﺎ« ﻻف ﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده زده و ﺷﻄﺤﯿﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ «...ﺑﻘﻮل ﺣﺎﻓﻆ:
ﯾﮑﯽ از ﻋﻘﻞ ﻣﯿﻼﻓﺪ ﯾﮑﯽ ﻃﺎﻣﺎت ﻣﯽﺑﺎﻓﺪ
ﯾﺎ:

ﺑﯿﺎ ﺗﺎ داوریﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ داور اﻧﺪازﯾﻢ

ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺰﯾﻦ ﺷﻌﻠﻪ ﭼﺮاغ اﻓﺮوزد

ﺑﺮق ﻏﲑت ﺑﺪرﺧﺸﯿﺪ و ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻫﻢ زد

ﻣﺪﻋﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮔﻪ راز
وﱃ

دﺳﺖ ﻏﯿﺐ آﻣﺪ و ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮم زد
واﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪاﻧﺴﺖ در اﻧﮑﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﺮم دل در ﺣﺮم ﯾﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ

٢٤٦

ﻓﺼﻞ ۵۴
ﺑﺎرﮔﺎه ﻋﺸﻖ اﯾﻮان ﺟﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﺎرﮔﺎه ﺟﻤﺎل دﯾﺪه ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ،و ﺑﺎرﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺸﻖ دل ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ،

و ﺑﺎرﮔﺎه درد ﻫﻢ دل ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎرﮔﺎه ﻧﺎز ﻏﻤﺰه ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ .ﻧﯿﺎز ذﻟﻬﺖ ﺧﻮد ﺣﻠﯿّﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد

ﺷﺮح:

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﺼﻞ  ۳۳ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ در ﮐﺎخ ﺟﺎن ﺑﺎرﮔﺎه ﺗﺠ ّﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و آﻧﺮا ﻣﻈﻬﺮ ﺟﻠﻮه ﺧﻮد ﻗﺮار

ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﭼﺸﻤﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎرﮔﺎه ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت ﻣﻌﺸﻮق راﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺸﻖ در ﺟﺎن ﺗﺠ ّﻠﯽ

دارد و ﺟﻤﺎل ﺟﺎن در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﺎﺷﻖ .ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺟﻤﺎل را ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺷﻬﻮد ،دل

ﺑﺎرﮔﺎه اﺑﺘﻼء ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎﯾﮕﺎه درد و ﺳﻮز ،و ﻣﻌﺸﻮق ﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﺎز و ﻓﺮﯾﺐ وﮔﺎه ﺑﺎ ﻗﻮت دادن ﯾﺎ ﻧﺸﺎن دادن
ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻢ ،ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﭽﺎره را ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ و او ﺑﻪ ﺧﻮاری و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

اوﺳﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻢ ﻫﻤﲔ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ »در ﻓﺼﻞ  ۴۲ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﺑﻤﯿﺎن آﻣﺪ«.

٢٤٧

ﻓﺼﻞ ۵۵
در ﻓﺼﻞ اول ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ راﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻌﯿّﻦ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ »ان اﻟﻠّﻪ

ﺟﻤﯿﻞ و ﯾﺤﺐ اﻟﺠﻤﺎل« ﻋﺎﺷﻖ آن ﺟﻤﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ .و اﯾﻦ ﺳﺮّی ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن

ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ و اﺛﺮ ﺟﻤﺎل و ﻣﺤﻞ ﻣﺤﺒﺖ او ﺑﯿﻨﻨﺪ و داﻧﻨﺪ وﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺑﲑون اﯾﻦ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮﮐﺮا ﻧﮑﻨﺪ .و ﺑﻮد

ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﺪاﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮد دﻟﺶ ﻣﺤﻞ آن ﺟﻤﺎل و ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﺑﺪ.

ﺷﺮح:
در ﻓﺼﻞ اول ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﻗﺒﻠﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺻﺎﻟﺖ ذات ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﯿﺴﺖ
ﻞ ﺑﻪ ﺟﺰء و از ﻧﻮع»ان اﻟﻠّﻪ ﺟﻤﯿﻞ و ﯾﺤﺐ
و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺗﻌﻠّﻘﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐ ّ

اﻟﺠﻤﺎل« »ﯾﻌﻨﯽ :ﺧﺪا زﯾﺒﺎﺳﺖ و زﯾﺒﺎﺋﯽ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد« .ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﻄﻠﻖ آن ﺻﻮرت ﻣﻘﯿّﺪه را ﮐﻪ
ﺟﻤﺎل او را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ دوﺳﺖ دارد .ﺑﻘﻮل ﻧﺎﮔﻮری :ﺟﻤﯿﻊ ﺗﻘﯿﯿﺪات ﺻﻮر ﻣﻈﻬﺮ اوﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮ
ﺻﻮر ﺟﻤﯿﻠﻪ اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺘﺎد» :ان اﻟﻠّﻪ ﺟﻤﯿﻞ «...ﺟﻤﺎل ﺻﻔﺖ اوﺳﺖ ،ﺟﻤﺎل ﻫﻤﻪ از ﺟﻤﺎل اوﺳﺖ.
ﻟﮑﻨﻪ

ﮐﻞ اﻟﺠﻤﺎل ﻋﻨﺪ وﺟﻬﮏ ﻣﺠﻤﻞ

»ﻫﺮﺟﻤﺎﱃ از وﺟﻪ ﺟﻤﺎل ﺗﻮ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﻓﯽ

اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ

ﻣﻔﺼﻼ

و ﻟﯿﮑﻦ آن ﺟﻤﺎل در ﻋﺎﻟﻢ ﮔﺴﱰده ﺷﺪه«

ﺐ ﻟﺬاﺗﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎﺗﻪ ،ﺟﻤﺎل ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارد و ﻣﺮآت ﺟﻤﺎﻟﺶ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن راﺑﻌﻠّﺖ اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﺲ ﺧﺪا از ﺟﻬﺖ ﺣ ّ
ﺟﺎﻣﻊ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﻮد اوﺳﺖ دوﺳﺖ دارد .و ﻟﺬا وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻖ آن ﺟﻤﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻖ
ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ« ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد آن ﺟﻤﺎل ﺟﻤﯿﻞ را دوﺳﺖ داﺷﺖ ﯾﺎ آﻧﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب آن ﺟﻤﺎل اﺳﺖ .ﺑﺎز ﻧﺎﮔﻮری در
ﺷﺮح آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﺗﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪّس ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﺎل را در ﺧﻮد ﻧﻈﺎره ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺧﻮد را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آﯾﻨﻪ

ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪ در ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ دﯾﺪ اﻧﺴﺎن راﻣﺮآت ﺟﻤﯿﻊ اﺳﻤﺎء ﮔﺮداﻧﯿﺪ »ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪﯾﺚ ،ﮐﻨﺖ ﮐﻨﺰاً ﻣﺨﻔﯿﺎ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« و از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آن ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت او ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ
اﯾﺸﺎن را ﻣﺮآت اوﺳﺖ» .ﺷﺮح ﻧﺎﮔﻮری ص «۲۵

و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﺒﻮب ﻫﻤﺎن اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻏﲑ آن اﻧﺴﺎﻧﯿﺘﺶ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺸﺪه و ﻣﺼﻔﺎ و ﺻﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﯾﻨﻪ ﺟﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﻤﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪ در ﻋﺸﻖ ﺣﻖ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن اﻟﻬﯽ از اﻧﺒﯿﺎء و

اوﻟﯿﺎء و اﻗﻄﺎب و ﻣﺸﺎﯾﺦ را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و دﯾﻮاﻧﻪ ﺟﻤﺎل ﺣﻖ در ﻣﺤﺒﻮب ﺣﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و از اﯾﲊو رﺳﻮل ﺧﺪا

ﻓﺮﻣﻮد» :و ان ﺣﺒﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ اﯾﻤﺎن و ﺑﻐﻀﻪ ﮐﻔﺮ و ﻧﻔﺎق و اﻧﻪ ﻟﻮ اﺟﺘﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﯽ ﺣﺒﻪ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﻠّﻪ اﻟﻨﺎر«
»ﺳﻔﯿﻨﻪ اﻟﺒﺤﺎر ج  ۱ص  ۲۰۱ﺣﺐ« ﯾﻌﻨﯽ :ﺣﺐ ﻋﻠﯽ ﷷ اﯾﻤﺎن و ﺑﻐﺾ او ﮐﻔﺮ و ﻧﻔﺎق اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮ
درﺳﺘﯽ او اﺟﻤﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺪا آﺗﺶ دوزخ ﻧﻤﯽآﻓﺮﯾﺪ ...در ﻫﻤﲔ ﺑﺎره ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻃﻮﺑﯽ ﻟﻤﻦ رأﻧﯽ

و ﻃﻮﺑﯽ ﻟﻤﻦ رأی ﻣﻦ رآﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻔﲑ ص  «۱۹۷ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺸﺎف از رﺳﻮل ﺧﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ

ﻣﺎت ﻋﻠﯽ ﺣﺐ آل ﺣﻤﺪ ﻣﺎت ﺷﻬﯿﺪاً «...ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻨﺴﺖ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ در دوﺳﺘﯽ آل ﻣﺤﻤﺪ ﷺ

ﺑﻤﲑد ﺷﻬﯿﺪ »در ﺣﺎل دوام ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻖ« ﻣﺮده اﺳﺖ و آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮ دوﺳﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ﻣﺮد ،آﻣﺮزﯾﺪه

٢٤٨

اﺳﺖ .و آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮ دوﺳﺘﯽ آل ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ﺑﻤﲑد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺎر از ﺟﻬﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮ
دوﺳﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﷺ و آل ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ﺑﻤﲑد ﻣﺆﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن او ﮐﻤﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ »ﺳﻔﯿﻨﻪ اﻟﺒﺤﺎر ج  ۱ص .«۲۰۱

ﺑﻌﻼوه ﺻﺪﻫﺎ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ درﺑﺎره دوﺳﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ و آل او و دوﺳﺘﯽ اوﻟﯿﺎء ﺧﺪا آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ آﻧﺎن ﭼﻮن
ﻣﺨﻠﺺ ﺷﺪه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻠﻨﺪ آﯾﻨﻪ ﺣﻖ ﻧﻤﺎی و ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺪاﯾﻨﺪ .ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ »ص

 «۴۰۷ﺿﻤﻦ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﺒﺖ ،اﯾﻦ دﻋﺎ رااز ﻗﻮل رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﻠّﻬﻢ اﺟﻌﻞ

ﺣﺒﻬﻚ اﺣّﺐ اﻟّﯽ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﯽ و ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮی واﻫﻠﯽ و ﻣﺎﱃ و ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﺒﺎرد« ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺎر ﭘﺮوردﮔﺎرا

دوﺳﺘﯽ ﺧﻮدت را ﺑﺮای ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺗﺮ از ﺟﺎن وﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎل و از آب ﺧﻨﮏ ﮔﻮارا ،ﻗﺮار

ﺑﺪه .ﺑﺎز ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﻢ ﺟﻤﯿﻞ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺤﺐ ﺟﻤﺎل

ﺗﻮ

اﮔﺮ

ﻫﻢ

ﺟﻤﺎل

ﺣﻖ

ﺑﯿﻨﯽ

در

و ﮔﺮت ﺑﺮ ﻣﺤﻞ آن ﻧﻈﺮ اﺳﺖ
ﮔﺮ

ﺗﺮا

ﭼﺸﻢ

ﺟﻤﺎل

ﺟﻤﯿﻞ

ﺣﻖ

ﺑﯿﻨﯽ

زاﻧﮑﻪ در وی از آن ﺟﻤﺎل اﺛﺮ اﺳﺖ

اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﺷﻤﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ
ﻣﻌﺮﻓﺖ

اﺣﺪ

ﻓﺮد

و

اﯾﺰد

ﻣﺘﻌﺎل

ﭼﻮن ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺮاد ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ

وﺟﻪ ﺻﺎﻧﻊ ز ﺻﻨﻊ او ﭘﯿﺪاﺳﺖ

ﺑﯿﻨﺎﺳﺖ

ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ »ان اﻟﻠّﻪ ﺟﻤﯿﻞ ﯾﺤﺐ اﻟﺠﻤﺎل« ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻋﺮﻓﺎ ﺑﺪان اﺳﺘﻨﺎد ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ .در ﻣﺴﻨﺪ
اﺣﻤﺪ ﺣﻨﺒﻞ ج  ۴ص  ۱۳۳و ﺳﲍ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ -دﻋﺎ  -۱۰ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻤﺎن  ۱۴۷و اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻔﲑ ص  ۶۲آﻣﺪه

اﺳﺖ »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻣﺂﺧﺬ« .و اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن »ﻋﺎﺷﻖ آن ﺟﻤﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻖ
ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ و اﯾﻦ ﺳﺮّی ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ« اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ،آﻧﺎن در ﻣﺤﺒﻮب ﮐﻪ ﺻﻨﻊ ﮐﺎﻣﻞ اوﺳﺖ ﺟﻠﻮه ﺟﻤﺎل ﺣﻖ

ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺒﺖ او ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ آن ﻣﻈﺎﻫﺮ از ﺟﻬﺖ ﺣﻖ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه و آﻧﺎن را ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و

ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ .و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻏﲑ از ﺟﻤﺎل او و ﻣﺠﻼی ﺟﻤﺎل و ﻋﺸﻖ او ﺑﺎﺷﺪ ﻻﯾﻖ دوﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻤﺮﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻮری از

ﻗﻮل ﻣﺤﯽاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎره ﻏﲑ ﺣﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺜﺎﱃ ﮔﻮﯾﻢ ،ﺳﺮآب ،ﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎ و ﻫﻮا
ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎ ،ﺳﺮاب ﺻﻮرت ﻫﻮاﺳﺖ و ﻫﻮا ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺮاﺑﺴﺖ ،ﻗﻮام ﺳﺮاب ﺑﻪ ﻫﻮاﺳﺖ و ﻇﻬﻮر ﻫﻮا ﺑﻪ

ﺳﺮاﺑﺴﺖ« »ﺷﺮح ﻧﺎﮔﻮری ص  «۲۶و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﮐﻪ ﻏﲑ او ﻻﯾﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺮاب اﺳﺖ ﺧﻮد ﻋﺎﺷﻖ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ زﯾﺮا ﻧﻤﯽداﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وی ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺻﻮرت زﯾﺒﺎ ﺷﻮد وﱃ دل او ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻤﺎل اﺳﺖ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ آن ﺟﻤﺎل را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﻧﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ و ﮔﺬرا و ﻓﺎﻧﯽ ،ﻟﺬا در دل ﺧﻮد

ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و ﻣﯽﭘﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺎل ﺑﺮﺳﺪ و در ان آراﻣﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

٢٤٩

ﻓﺼﻞ ۵۶

ﻫﯿﭻ ﻟﺬّت در آن ﻧﺮﺳﺪﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﯿﻨﺪ ﺑﺤﮑﻢ وﻗﺖ و ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﻏﺎﻓﻞ و ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ او
ﻧﺎ ﮔﺰران اوﺳﺖ آﻧﮕﻪ در ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺆال وﺗﻀﺮّع وزاری و اﺑﺘﻬﺎل .اﮔﺮ دﯾﺮﺗﺮ ﺟﻮاب دﻫﺪ ﯾﺎ دﯾﺮﺗﺮ
اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺣﺪﯾﺚ ﻗﻮت ﻣﯽﺧﻮردﮐﻪ ﻟﺬّﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ دارد و ﺗﻮ ﻧﺪاﻧﯽ.

ﺷﺮح:
ﻫﯿﭻ ﻟ ّﺬﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﺤﮑﻢ وﻗﺖ »ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت و واردات ﻗﻠﺒﯽ« ﻋﺎﺷﻖ را ﻧﻈﺮ ﺑﺮزخ
ﻣﻌﺸﻮق اﻓﺘﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻤﺎل او ﻣﻌﺸﻮق ﺷﻮد و ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺎﺷﻖ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﺎ ﮔﺰراﻧﯽ

»ﻧﺎﮔﺮﯾﺰی ،ﻧﺎﭼﺎری ،ﺿﺮوری ﺑﻮدن« و ﻧﺎﭼﺎری ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺪو اﻟﺘﻔﺎت ﮐﻨﺪ وﱃ ﭘﺲ از آن در ﻣﮑﺎن ﻋﺰّ ﺧﻮد د ﻣﻘﺎم
اﺳﺘﻐﻨﺎء ﺑﯿﺎراﻣﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮز ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺷﻮد ،ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﭽﺎره ﻫﻢ ﮐﻪ ﻟ ّﺬت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﺸﯿﺪه ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺶ و
ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﻀ ّﺮع و ﻧﺎﻟﻪ و زاری ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﭘﺮدازد ،و او دﯾﺮﺗﺮ ﺟﻮاب دﻫﺪ ،آﻧﮕﺎه او ﻧﺎﻟﻪ از ﺣﺪه ﮔﺬراﻧﺪ و زاری

زﯾﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﺸﻮق ﭼﻮن ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺪ» :اﻧﺎ اﺣﺐ ﻋﺒﺪ ﻟﻬﻔﺎن« ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﻦ ﺻﺪای ﺑﻨﺪهام را ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ

ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ دوﺳﺖ دارم .ﻟﺬا از ﻧﺎﻟﻪﻫﺎ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ...و اﯾﻦ ﻟﺬّﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﺗﻮ
ﻧﻤﯽداﻧﯽ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﻟ ّﺬﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺗﻀﺮع و زاری ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق او ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد و ﻋﺎﺷﻖ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ »زﯾﺮ ﻫﺮ ﯾﺎ رب او ﻟﺒﯿﮏ ﻫﺎﺳﺖ«.

٢٥٠

ﻓﺼﻞ ۵۷

ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻨﺎی ﻗﺪس اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻋﲔ ﭘﺎﮐﯽ و ﻃﻬﺎرت ،از ﻋﻮارض و ﻋﻠﻞ دور و از ﻧﺼﯿﺐ ﭘﺎک،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺪاﯾﺖ او اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ »ﯾﺤﺒﻬﻢ« و اﻧﺪر او اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﻋﻠّﺖ و ﻧﺼﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ از ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻠّﺖ و
ﻧﺼﯿﺐ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،آن از ﺑﲑون ﮐﺎر اﺳﺖ و ﻋﺎرﺿﯽ اﺳﺖ و ﻟﺸﮕﺮی و ﻋﺎرﯾﺘﯽ اﺳﺖ.

ﺷﺮح:
ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻘﺪّس و ﻣﻨ ّﺰه اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻨﺎی ﺗﻘﺪﯾﺲ و ﺗﻘﺪّس ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮارض ﻣﱪّا و ﻣﻌﺮّا
اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻋﲔ ﭘﺎﮐﯽ و ﻃﻬﺎرت اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮده و ﺗﻘﯿﯿﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺪارد اﻟﺒﺘﻪ »اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺗﻨﺰﯾﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ از ﻣﺎ

ﺳﻮی اﻟﻠّﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺰّ ﺟﻤﺎل اﯾﻦ درﯾﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ذات را از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﺎک و ﻃﺎﻫﺮ ﻧﻤﻮده ﻣﻄﻠﻘﯿﺖ آﻧﺮا ﺑﺎ

ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .و از اﯾﲊو ﺧﺪا ﺑﺰﺑﺎن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وَﻧَﺤْﻦُ ﻧُﺴَﺒﱢﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِكَ وَﻧُﻘَﺪﱢسُ ﻟَﻚَ«
ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  ۲۸ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺎ ذات ﺗﺮا از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﺎک و ﻣﱪّا ﻣﯽداﻧﯿﻢ و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻳُﺴَﺒﱢﺢُ ﻟِﻠﱠﻪِ ﻣَﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَﻣَﺎ ﻓِﻲ اﻟْﺎَٔرْضِ اﻟْﻤَﻠِﻚِ اﻟْﻘُﺪﱡوسِ اﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ اﻟْﺤَﻜِﻴﻢِ« ﺟﻤﻌﻪ آﯾﻪ  ۱ﯾﻌﻨﯽ :آﻧﭽﻪ در

آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و در زﻣﲔ اﺳﺖ ﺧﺪا آن ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎک ﺑﺎ ﻋﺰّت و ﻗﺪرت ﺣﮑﯿﻢ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ
ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﺮ اﺳﻤﯽ و ﻧﺴﺒﯽ و ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت او ﺗﻌﻠّﻖ ﻣﯽﮔﲑد ﻣ ّﱪا اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ او
ﻣﺼﺪر ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

وﱃ از آﻏﺎز اﯾﻦ ذات ﺑﯽﭘﯿﻮﻧﺪ واﺟﺐ ،ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ
»ﯾﺤﺒﻬﻢ« ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺎﺧﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻘﺼﯽ داﺷﺖ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ

ﻏﲑ از ﺧﻮد ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ دارد ،اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺻﻔﺖ ذاﺗﯽ ﺗﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ

ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺻﻔﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ و وﺻﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﻌﲔ و ﻣﻘﯿﺪ ﺗﻌ ّﻠﻖ ﻣﯽﮔﲑد و از اﯾﻦ رو ﻧﺎﻣﺶ را ﻋﺸﻖ

ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ﻧﻪ ﻋﺸﻖ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﲔ ﻓﻨﺎی ﻋﺎﺷﻖ در ﻣﻌﺸﻮق و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺠﻼ و ﻣﻈﻬﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻮع ﻇﻬﻮر ذات
ﺐ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ و آن ﺻﻔﺎت ﺛﺒﻮﺗﯽ و ذاﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﻔﺖ
در ﻣﺠﻼی ﺻﻔﺎت اﺳﺖ .و ﻟﺬا آﻧﺮا ﺑﻘﻮل ﻗﺸﲑی ﺣ ّ

وﺻﻔﯽ ﺑﲑون ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ راﺑﻄﻪ واﺟﺐ ﺑﺮ ﻣﻤﮑﻦ ...و ﻟﺬا ﺣﻀﺮت ﺣﻖ را ﺑﺂن ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از آن

ﺑﻬﺮه ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮدی ﮐﻨﻢ

ﻣﻦ ﻧﮑﺮدم ﺧﻠﻖ ﺗﺎ ﺳﻮدی ﮐﻨﻢ
و ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮارﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ

از ﻋﻠﻞ دور و از ﻧﺼﯿﺐ ﺟﺪاﺳﺖ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻬﺎرﺗﺶ ﭼﻮ ﺑﻨﺎﺳﺖ
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ﻓﺼﻞ ۵۸

» «۱اﺻﻞ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ از ﻗﺪم روﯾﺪ .ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎء »ﯾﺤﺒﻬﻢ« ﺑﺘﺨﻤﯽ در زﻣﲔ »ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ« اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ﻻﺑﻞ آن ﻧﻘﻄﻪ
در »ﻫُﻢْ« اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ »ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ« ﺑﺮآﻣﺪ ﭼﻮن ﻋﺒﻬﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﺮآﻣﺪ .ﺗﺨﻢ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺛﻤﺮه ﺑﻮد و ﺛﻤﺮه ﻫﻤﺮﻧﮓ
ﺗﺨﻢ.

» «۲اﮔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ رﻓﺖ ﯾﺎ اﻧﺎ اﻟﺤﻖ رﻓﺖ ،از اﯾﻦ اﺻﻞ رﻓﺖ :ﯾﺎ ﻧﻄﻖ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻄﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ ،ﯾﺎ
روی دﻋﻮی ﻋﻼﻗﻪ ﺛﻤﺮه ﺑﻮد و ﺛﻤﺮه ﻋﲔ ﺗﺨﻢ.

ﻣﱳ:

» «۱اﺻﻞ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ از ﻗﺪم روﯾﺪ .ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎء »ﯾﺤﺒﻬﻢ« ﺑﺘﺨﻤﯽ در زﻣﲔ »ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ« اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ﻻﺑﻞ آن ﻧﻘﻄﻪ

در »ﻫُﻢْ« اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ »ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ« ﺑﺮآﻣﺪ ﭼﻮن ﻋﺒﻬﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﺮآﻣﺪ .ﺗﺨﻢ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺛﻤﺮه ﺑﻮد و ﺛﻤﺮه ﻫﻤﺮﻧﮓ
ﺗﺨﻢ«.

ﺷﺮح :ﺷﺎرح ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ »ص  «۴۹ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :اﺻﻞ ﻋﺸﻖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ورای ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮن اﺳﺖ ،و از
ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ،ﺷﻌﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎﺟﺰاء ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﻫﺒﻪ ﺟﺎذب ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻟﺬا ﻫﯿﭻ اﺻﻞ
در زﻣﲔ اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮع اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ »ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ« در ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮع ﺑﺮ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺑﺮآﻣﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻓﺮع ﺑﻮد ،ﭼﻮن

ﺗﺨﻢ از اﺻﻞ ﺑﻮد ﺛﻤﺮه ﺑﺮﻧﮓ اﺻﻞ ﺑﺮآﯾﺪ.

ﻧﺎﮔﻮری در ﺷﺮح »ص  «۲۶ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ و ﺗﻘﺪس ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ﺑﺎﻗﺘﻀﺎی ﻣﺤﺒﺖ او ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ او ﺣﺎﺻﻞ
آﻣﺪ ﭘﺲ ﮔﻮﯾﯽ »ﯾﺤﺒﻬﻢ« ﺗﺨﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در »ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ« ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻘﯿﺪات اﻓﺘﺎد ،ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻘﯿﺪ در ﻫﻢ
اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ،ﺷﺠﺮه ﻋﺸﻖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺠﺮهای ﮐﻪ آن ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو ﺑﺮآﻣﺪ »ﺗﺨﻢ« ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ آن ﻣﻄﻠﻖ »ﻫﻤﺮﻧﮓ

ﺛﻤﺮه ﺷﺪ« ﮐﻪ آن ﻣﻘﯿﺪ اﺳﺖ» ،و ﺛﻤﺮه ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺗﺨﻢ« ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ دو اﺗﺤﺎد ﺷﺪ.
ﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺷﯿﺦ در ﻓﺼﻞ  ۱و  ۲۱و ﻫﻤﻪ آﺛﺎر ﺧﻮد »ﯾﺤﺒّﻬﻢ و ﯾﺤﺒّﻮﻧﻪ« را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ رﺑﻂ ﺣﺎدث ﺑﻪ ﻗﺪﯾﻢ و ﺣ ّ

ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ اراﺋﻪ داده در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن اﺻﻞ ﻋﺸﻖ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﺎدث ،رﺑﻂ ﺣﺎدث ﺑﻪ
ﺐ و ﻣﻮﻫﺒﺖ و ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﺑﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﺿﺮوری ﻇﻬﻮر
ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﺷﻌﺎع ﺣ ّ

ذات ﺑﻮد ﺑﺨﺎرج از ذات ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻮد ﺑﺸﮑﻞ ﺻﻔﺎت و اﺳﻤﺎء ﻣﺘﻌﲔ ﺟﻠﻮه ﮐﺮد و ﭼﻮن ذات و ﺻﺎﻓﺖ و اﻓﻌﺎل او

ﺑﺸﮑﻞ ﻣﻈﻬﺮﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﯿّﺪ و ﻣﺘﻌ ّﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﺮت اﻧﺴﺎن ،ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﻧﲔ ﺑﻮد ﺗﻌﯿّﻦ ﯾﺎﻓﺖ ،ﯾﺎ ﺗﺠ ّﻠﯽ دوم ﮐﻪ رﺣﻤﺖ
رﺣﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﺗﺨﻢ دوﺳﺘﯽ در زﻣﲔ ﻗﺎﺑﻞ »ﻋﻠّﺖ ﻗﺎﺑﻠﻪ« اوﮐﺎﺷﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺖ ﺷﺠﺮه ﻋﺸﻖ ﺧﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﻤﺎن »ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ« »دوﺳﺘﺶ دارﻧﺪ« ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺒﻬﺮ »ﻧﺮﮔﺲ« ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ آن ﮔﻞ ﻫﻤﺮﻧﮓ و ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﻫﻤﺎن

ﺑﺬر ﻧﺮﮔﺲ اﺳﺖ ﺑﺬر ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﮐﻪ در زﻣﲔ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯿﻮه ﻋﺸﻖ ﻣﻘﯿّﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﻬﻤﺎن ﺟﻨﺲ و رﻧﮓ و
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ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ آن اﺻﻞ ﻣﻄﻠﻖ داﺷﺖ درآﻣﺪ ،ﻟﺬا ﭼﻮن ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ ا ّﺗﺤﺎد ﺑﻤﻌﻨﯽ اﯾﻦ
آن ﺷﺪﻧﺪ در ﺻﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿّﺖ ذاﺗﯽ ﻋﺸﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺣﻖ ﺑﻮد ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﻣﱳ:

» «۲اﮔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ رﻓﺖ ﯾﺎ اﻧﺎ اﻟﺤﻖ رﻓﺖ ،از اﯾﻦ اﺻﻞ رﻓﺖ :ﯾﺎ ﻧﻄﻖ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻄﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ ،ﯾﺎ
روی دﻋﻮی ﻋﻼﻗﻪ ﺛﻤﺮه ﺑﻮد و ﺛﻤﺮه ﻋﲔ ﺗﺨﻢ.

ﺷﺮح :ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﯽ« »ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه« و ﺣﻼج ﮔﻔﺖ:
»اﻧﺎاﻟﺤﻖ« »ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آﻣﺪه« ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﺎن اﺻﻞ ﮐﻪ »ﯾﺤﺒﻬﻢ« در زﻣﲔ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎن ﺗﺨﻢ ﺣﺐ را

ﺐ
ﮐﺸﺖ و »ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ« ﺛﻤﺮ داد و اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺟﺰء ﻋﲔ ﺧﻮد ﺗﺨﻢ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺑﻮد ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺣ ّ

درون ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ و ﺣﻼج ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﻮد و ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﻨﺰه ازﻏﲑ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﻠﻮهاش

ﺐ و ﻋﺸﻖ »ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ
ﻫﻤﲔ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺣ ّ

ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ در ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﺑﺎری«ﭼﻮن ﺑﻪ ﻓﻨﺎ رﺳﯿﺪه و ﻫﯿﭻ ﺷﺪه ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﲔ آن ﺷﺪم ﯾﺎ

ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ او ﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﻘﻮل ﻧﺎﮔﻮری ،ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺎن رﺑﻂ »ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ«

ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻠّﻖ اﺿﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪﮐﻪ او ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺖ و اﺿﺎﻓﺖ
ﺑﺨﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻤﺮه ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﻋﲔ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
دروی آن روز ﺗﺨﻢ ﻋﺸﻖ ﺑﮑﺎﺷﺖ

ﺗﺎ ﮐﻨﻮن زو رﺳﯿﺪه ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ
ﭼﻮن ﻣﻮاﺛﯿﻖ دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﺑﺴﺖ

ﻋﺸﻖ ﺑﺎ روح در ﻣﻘﺎم اﻟﺴﺖ

ﭼﻮن از او ﺑﺮ دﻣﯿﺪ ﻋﺒﻬﺮ ﻋﺸﻖ

ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﺸﻖ

آﻧﮑﺶ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ آن اﻓﺘﺎد

راز ﭘﻨﻬﺎن ز ﭘﺮده ﺑﲑون داد

ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﻢ ﺑﻮد ﻋﲔ ﺛﻤﺮ

ﺑﺎر دﻋﻮی ﻋﻼوه ای ﺑﺮ ﺳﺮ

ﺗﺎ ﮐﻪ

ﻓﺮع اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﺸﻒ روﺣﺎﻧﯽ

ﺑﻮد اﻧﺎاﻟﺤﻖ و ﻧﻄﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ

»ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ص «۱۱
ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ »ص «۱۰۰ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﻫﻢ ،وﺻﻒ ﻻزﻣﻪ وﺟﻮد اوﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻋﺮاض را

ﺑﺪرﮔﺎه او راه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺤﺐ ﻫﻢ ﺻﻔﺖ ﻻزﻣﻪ اوﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ در اوان وﺟﻮد و اﺑﺪاع در ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد او
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺳﺮّ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ارﺑﺎب ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ »ﯾﺤﺒﻬﻢ« از آﺛﺎر اﻧﻮار »ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ« ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه

اﺳﺖ.

ﭘﺲ ﺑﮕﻮ ﻋﺸﻖ راﺑﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ

اول از او ﺑﺪاﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺸﻖ

او ﻋﻠﻤﯿﺴﺖ و ﺟﺰ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ

رﻫﱪ راه ﻋﺸﻖ ﺣﻀﺮت اوﺳﺖ

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ص  ۱۱۱و  ۱۱۲ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ در ﯾﺤﺒﻬﻢ و ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ در ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ ،اﯾﻦ را ﺑﺪان و ﺑﺪﯾﺪه
ﺑﺼﲑت در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻮن ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺟﻮد را از وﺣﺪت ﺧﱪﮐﻦ

از ﺣﺮف ﻣﻘﺪس آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯿﮕﻮ

در ﻧﻘﻄﻪ اﮔﺮ ﺳﺮّ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ

٢٥٣

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺳﺮّ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در رﻗﻢ و ﺻﻔﺮ ﺑﺎز ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻣﺜﻼً  ۱ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻔﺮ  ۱۰ﻣﯽﺷﻮد ۲ .دو ﺑﻮد ﺑﺼﻔﺮ  ۲۰ﮔﺮدد
ﭼﻮن رﻗﻢ ﻣﺤﻮﮐﻨﺪ ﺻﻔﺮ ﻫﯿﭻ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺻﻔﺮ از ﯾﮑﯽ ﻣﺤﻮﮐﻨﻨﺪ ازﮐﺜﺮت ﺑﻮﺣﺪت ﺑﺎز آﯾﺪ و ﯾﮑﯽ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در

ﻫﺮ رﻗﻢ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺻﻔﺮی ﻣﻌﻨﺌﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻘّﻂ اﺳﺖ ارﺑﺎب ﺑﺼﲑت
را از ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن از ﺣﺮف اﺳﺘﻐﻨﺎء ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽاﯾﺪ و اﯾﻦ رﻣﺰی ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ «.ﻋﲔ
اﻟﻘﻀﺎه در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ ﻗ ّﺪس اﻟ ّﻠﻪ روﺣﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی »ﯾﺤﺒﻬﻢ« را در زﻣﲔ ﻓﻄﺮت اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ﺗﺨﻢ »ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ«
ﺑﺮآﻣﺪ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺗﺨﻢ دوﯾّﻢ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺗﺨﻢ اول ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ و اﻧﺎاﻟﺤﻖ اﮔﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ از اﯾﻦ اﺻﻞ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺬوق ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد» .رب ﻧﺴﺒﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﯽ ﻟﺴﺎن ﻋﺒﺪه« ﯾﻌﻨﯽ :ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﺧﻮد را ﺑﺰﺑﺎن ﺑﻨﺪهاش ﺗﺴﺒﯿﺢ و

ﺗﻨﺰﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﺲ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﺎ ﻣﻄﻮل ﺑﺎﺷﺪ

ﮔﺮ ﺗﺨﻢ ﺑﺮﻧﮓ ﺗﺨﻢ اول ﺑﺎﺷﺪ

٢٥٤

ﻓﺼﻞ ۵۹
» «۱ﻧﺸﺎن ﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻼی ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺮدد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻟﺒﺘّﻪ ﺗﺎب او ﻧﺪارد و ﺑﺎر او ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺸﯿﺪ

و او ﺑﺮ در ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد دوام ﺷﻬﻮد در دوا ﺑﻼ ﭘﯿﺪا ﮔﺮدد.
ﮐﺲ ﻧﯿﺖ ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﮑﯿﻨﻢ

ﺑﯿﺖ

ﮐﺰ دﯾﺪن و ﻧﺎدﯾﺪن ﺗﻮ ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ

و ﺧﻮد را ﺟﺰ در ﻋﺪم ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻨﻔﺴّﯽ ﻧﺪاﻧﺪ و درِ ﻋﺪم ﺑﺮ او ﺑﺴﺘﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻘﯿّﻮﻣﯿﺖ او اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .درد اﺑﺪ
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد.

» «۲اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﻔﻨﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﻓﮑﻨﺪ و او را در ﺳﺎﯾﻪ ﺑﯽﻋَﻠَﻤﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﺮ آﺳﺎﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻼی او ﺑﺮ دوام ﺷﺎﻫﺪ ذات او ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪو اﺣﺎﻃﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮش

ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از او او را ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎز ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻻّ ﭘﻨﺪاری ﮐﻪ ﻣﻨﺰل ﺗﯿﻤﺎری آﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ

ﻣﺮﮐﺐ ﺣﺴﺮﺗﯽ ﺑﻮد» .اﺣﺎط ﺑﻬﻢ ﺳﺮادﻗﻬﺎ و ان ﯾﺴﺘﻐﯿﺜﻮا ﯾﻐﺎﺛﻮا ﺑﻤﺎءﮐﺎﻟﻤﻬﻞ ﯾﺸﻮی اﻟﻮﺟﻮه«.

ﻣﱳ:
» «۱ﻧﺸﺎن ﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻼی ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺮدد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻟﺒﺘّﻪ ﺗﺎب او ﻧﺪارد و ﺑﺎر او ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺸﯿﺪ
و او ﺑﺮ در ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد دوام ﺷﻬﻮد در دوا ﺑﻼ ﭘﯿﺪا ﮔﺮدد.

ﺷﺮح :ﺷﺎرح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ »ص  «۴۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮن درﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ ﻓﻨﺎء ذات ﻋﺎﺷﻖ از ﺑﻘﺎی ﻣﻌﺸﻮق ﺣﺎﺻﻞ

ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎر ﭼﻮن ﭼﻨﲔ ﻣﯽرود ﺗﺎب ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎی او ﻧﺪارد .از ﺷﺪت ﺳﻄﻮت وی ،وﻗﺖﻫﺎ روی در ﻓﻨﺎ آرد ﭘﻨﺪار

ﺧﻼص را ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺮ ﺧﻼص وﺟﻮد را ﺗﻤﻨﺎی ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ود ر ﻋﺪم ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ ازﮐﺸﺎﮐﺶ ﺑﻼ و زﺣﻤﺖ

وﺟﻮد ﺑﺎز رﻫﺪ« ﺑﻘﻮل ﻧﺎﮔﻮری »ص» «۲۷ﺑﯿﭽﺎره ﻋﺎﺷﻖ را ﭘﺮوای آن ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺎب ﻣﻌﺸﻮق آرد و در ﺣﻀﻮر او

ﺑﺨﻮد ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎر او ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺸﯿﺪ و »ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ در ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ« ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد در ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ »دوام

ﺑﻼ« ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ در »دوام ﺷﻬﻮد« ﺑﻮد و »در ﻋﺪم ﺑﺮو ﺑﺴﺘﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻘﺒﺖ ﻋﺎﺷﻖ در ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻓﻨﺎی او و آن در

ﺑﺴﺘﻪ«.

ﭘﺲ ﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ در ﻣﻌﺸﻮق ﻓﻨﺎ ﺷﻮد زﯾﺮا ﺗﺎب آن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎر ﺑﻼی ﻣﻌﺸﻮق راﺑﮑﺸﺪ .ﻟﺬا
ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از ﺑﻼﻫﺎ روی در ﻓﻨﺎ آورده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺑﻼ و زﺣﻤﺖ وﺟﻮد ﺑﺎز رﻫﺪ و اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای

آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﻮد ﻣﺪام وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼ ﻣﺪاوﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﲔ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻼ را ﺑﺮای
دوام ﺷﻬﻮد ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﻓﻨﺎ را ،زﯾﺮا ﺗﺎب ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻼی ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺪارد و از اﯾﲊوﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه
در ﻟﻮاﯾﺢ » «۱۰۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺒﻼ ﺑﮑﺎﻫﺪ ،ﺑﻨﻌﻤﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .ﻣﮕﺮ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻼ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﺑﻨﻌﻤﺎ

ﺑﮑﺎﻫﺪ .ای دروﯾﺶ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﻬﯿﭻ ﻧﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﻧﮑﺎﻫﺪ ...ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻋﺸﻖ آﺗﺶ اﺳﺖ و

ﻫﯿﺰم او ﺗﻦ و ﺟﺎن و دل و دﯾﺪه ﻋﺎﺷﻖ ،ﺗﺎ آن در وی ﻧﯿﻔﺘﺪ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺎرد وﺣﺮارت او ﻧﯿﻔﺰاﯾﺪ ...ﺣﺴﲔ ﻣﻨﺼﻮر را
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ﻗﺪس اﻟﻠّﻪ روﺣﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻟﺬت ﻋﺸﻖ در ﮐﺪام وﻗﺖ ﮐﻤﺎل ﮔﲑد؟ ﻓﺮﻣﻮد :در آن ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺴﺎط ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮔﺴﱰده ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﺣﺎﺿﺮﮐﺮده و اﯾﻦ ﺟﻤﺎل او ﺣﲑان ﺷﻮد وﮔﻮﯾﺪ

ﮐﺎن راﻧﺪن ﺗﯿﻐﺶ ﭼﻪ ﻧﮑﻮ ﻣﯽراﻧﺪ

او ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺘﻞ و ﻣﻦ در او ﺣﲑاﻧﻢ

ﺷﯿﺦ ﭘﺲ از آن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻣﱳ:

ﮐﺲ ﻧﯿﺖ ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﮑﯿﻨﻢ

ﺑﯿﺖ
ﮐﺰ دﯾﺪن و ﻧﺎدﯾﺪن ﺗﻮ ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ

ﺗﻮﺿﯿﺤﮏ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎت »ج  ۱ص  ۴۱۲و ج  ۲ص  «۳۵۸و ﺗﻤﻬﯿﺪات »ص  «۱۰۶آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﺷﺮح:

ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﮑﲔ و ﺑﯿﭽﺎره ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﻢ از دﯾﺪن ﺗﻮ ﻏﻤﮕﲔ ﻫﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺤ ّﻤﻞ ﮐﻨﻢ و ﭼﻮن

زﻧﺎن ﻣﺼﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮم و ﻃﺎﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻼﻫﺎ را ﻧﺪارم و ﻫﻢ از ﻓﺮاق و ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮ ﻏﻤﮕﲔ و ﻧﺎراﺣﱳ
ﭼﻮن ﻃﺎﻗﺖ دوری ﻧﺪارم .ﺑﻘﻮل ﺳﻌﺪی:

ﻧﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﻮﺧﯿﺶ در ﮐﻨﺎر ﮐﺸﻢ

ﻧﻪ ﻗ ّﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻨﺎره ﺟﺴﱳ از او
ﻣﱳ:

و ﺧﻮد را ﺟﺰ در ﻋﺪم ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻨﻔﺴﯽ ﻧﺪاﻧﺪ و درِ ﻋﺪم ﺑﺮ او ﺑﺴﺘﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻘﯿّﻮﻣﯿﺖ او اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .درد اﺑﺪ
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد«.

ﺷﺮح :ﭘﺲ ﻫﯿﭻ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪن و ﻓﻨﺎ ﺳﺮاغ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﻨﻔﺲ ﯾﺎﺑﺪ وﱃ درِ ﻓﻨﺎ ﻫﻢ
ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻌﺸﻮق ﻗﯿﻮم وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ،و ﺑﺪو ﺑﻘﺎء ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﻟﺬا درد اﺑﺪی در ﻫﻤﲔ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ.
ﻣﱳ:

» «۲اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﻔﻨﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﻓﮑﻨﺪ و او را در ﺳﺎﯾﻪ ﺑﯽﻋَﻠَﻤﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﺮ آﺳﺎﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻼی او ﺑﺮ دوام ﺷﺎﻫﺪ ذات او ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪو اﺣﺎﻃﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﺳﻤﻊ وﺑﺼﺮش ﻓﺮو

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از او او را ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎز ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻻّ ﭘﻨﺪاری ﮐﻪ ﻣﻨﺰل ﺗﯿﻤﺎری آﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ
ﺣﺴﺮﺗﯽ ﺑﻮد» .اﺣﺎط ﺑﻬﻢ ﺳﺮادﻗﻬﺎ و ان ﯾﺴﺘﻐﯿﺜﻮا ﯾﻐﺎﺛﻮا ﺑﻤﺎءﮐﺎﻟﻤﻬﻞ ﯾﺸﻮی اﻟﻮﺟﻮه«.

ﺷﺮح:

اﮔﺮ زﯾﺒﺎ روی ﺷﻬﻮد ﺣﻖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻨﺎ ﺟﻠﻮهﮔﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ﺳﺎﯾﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ و او را در
ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻨﺎ و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮا ﮔﺮدد ﻫﻤﲔ ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ زﻣﺎن آراﻣﺶ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد »اﯾﻦ ﺣﺎل ﺟﺬﺑﻪ ﭘﺲ از ﻓﻨﺎ و ﻣﺤﻮ

در ﻣﺤﻮ و ﻓﻨﺎ ﭘﺲ از ﻓﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« زﯾﺮا ﻫﻤﺎن ﺑﻼ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻋﺎﺷﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ذات او ﺑﺘﺠﻠّﯽ ﻣﺸﻐﻮل

اﺳﺖ و آن ﭼﻨﺎن در ﺟﺎن رﺳﻮخ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ آن دارد وﮔﻮش و ﭼﺸﻢ او ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺷﻨﻮد و

ﺑﻬﻤﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش در اﺧﺘﯿﺎر اوﺳﺖ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه» :ﻻﯾﺰال اﻟﻌﺒﺪ ﯾﺘﻘﺮب اﻟّﯽ ﺑﺎﻟﻨﻮّاﻓﻞ ﺣﺘﯽ

اﺣﺒﻪ ﻓﺎذا اﺣﺒﺒﺘﻪ ﮐﻨﺖ ﻟﻪ ﺳﻤﻌﺎً و ﺑﺼﺮاً و ﻟﺴﺎﻧﺎً و رﺟﻼً ﺑﯽﯾﺴﻤﻊ و ﺑﯽﯾﺒﺼﺮ و ﺑﯽﯾﺒﻄﺶ و ﺑﯽﯾﻨﻄﻖ« ﯾﻌﻨﯽ:

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺎﻓﻠﻪﻫﺎ ﺑﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻤﯽﺟﻮﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ او را دوﺳﺖ ﺑﺪارم و ﭼﻮن دوﺳﺖ داﺷﺘﻤﺶ ﮔﻮش

و ﭼﺸﻢ و دﺳﺖ و زﺑﺎن او ﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ »ﮐﺸﻒ
اﻟﻤﺤﺠﻮب ص  -۳۲۶اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﲑ ﻣﺨﺘﺼﺮ ج  ۴ص  -۵۴رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ«.
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در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺪار وﺟﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری اوﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ ﺟﺰ
ﺣﺴﺮت و اﻓﺴﻮس ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد .ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﺮ ﻣﯽ ﻟﻌﻞ ﮐﺰان دﺳﺖ ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﺳﺘﺪم

آب ﺣﺴﺮت ﺷﺪ و در ﭼﺸﻢ ﮔﻬﺮﺑﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ

ﻧﺎﮔﻮری در ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ »ﯾﺎ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﺣﺴﺮﺗﯽ ﺑﻮد« »ﯾﺎ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﺣﲑت ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ« آورده
ﻣﯽﮔﯿﻮد :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ راﺣﺖ در دوﺋﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺎﻟﺶ او ﻫﻢ از دوﺋﯽ اﺳﺖ و ﺣﲑت او ﻫﻢ از دوﺋﯽ اﺳﺖ.

و اﻣﺎ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ » :أَﺣَﺎطَ ﺑِﻬِﻢْ ﺳُﺮَادِﻗُﻬَﺎ«...ﮐﻪ آﯾﻪ  ۲۸ﺳﻮره ﮐﻬﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﯿﺦ در وﺳﺎﻧﺢ آورده اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم
آﯾﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ» :وَﻗُﻞِ اﻟْﺤَﻖﱡ ﻣِﻦ رﱠﺑﱢﻜُﻢْ ﻓَﻤَﻦ ﺷَﺎء ﻓَﻠْﻴُﻮْٔﻣِﻦ وَﻣَﻦ ﺷَﺎء ﻓَﻠْﻴَﻜْﻔُﺮْ إِﻧﱠﺎ أَﻋْﺘَﺪْﻧَﺎ ﻟِﻠﻈﱠﺎﻟِﻤِﲔَ ﻧَﺎرًا أَﺣَﺎطَ

ﺑِﻬِﻢْ ﺳُﺮَادِﻗُﻬَﺎ وَإِن ﻳَﺴْﺘَﻐِﻴﺜُﻮا ﻳُﻐَﺎﺛُﻮا ﺑِﻤَﺎءﻛَﺎﻟْﻤُﻬْﻞِ ﻳَﺸْﻮِي اﻟْﻮُﺟُﻮهَ ﺑِﯩْٔﺲَ اﻟﺸﱠﺮَابُ وَﺳَﺎءتْ ﻣُﺮْﺗَﻔَﻘًﺎ« ﺗﺮﺟﻤﻪ :و ﺑﮕﻮ

ﺣﻖ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮕﺮود و ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﻜﺎرﻛﻨﺪﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺳﺘﻤﮕﺮان آﺗﺸﻰ آﻣﺎده

ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﺮاﭘﺮدهﻫﺎﻳﺶ آﻧﺎن را در ﺑﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﻓﺮﻳﺎدرﺳﻰ ﺟﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ آﺑﻰ ﭼﻮن ﻣﺲ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎ را

ﺑﺮﻳﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﺎرى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ وه ﭼﻪ ﺑﺪ ﺷﺮاﺑﻰ و ﭼﻪ زﺷﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ اﺳﺖ.

ﻧﺎﮔﻮری در ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮواﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﺷﯿﻔﺘﻪ اﺳﺮار ،اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﺮد ،ﺷﻤﻊ ﻓﺮﯾﺎدش رﺳﯿﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد

ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ :آﻧﮑﻪ ﻣﺴﮑﲔ ﭘﺮواﻧﻪ را ﺧﱪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺸﱳ و ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﻪ اﺳﺖ داد او» ...ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﻠﮏ ﺗﺼﺤﯿﺢ آﻗﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ ص  «۲۷ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻫﻤﲔ ﺑﺎره در ص  ۱۱۲ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

ﻓﺼﻞ :در ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ .ﻋﺸﻖ ﺑﻼی ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻣﱪدی »ﺳﻮﻫﺎﻧﯽ« وﯾﺮا ﻣﯽﺳﺎﯾﺪ و از او ﻣﯽﻓﺮﺳﺎﯾﺪﮔﺎه او را
در آﺗﺶ ﺑﻼ ﻣﯽاﻧﺪازد وﮔﺎه او را ﻫﺪف ﻧﺎوک وﻻ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺟﻨﮓ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﺴﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﲑ ﺑﺎران ﭼﺸﻢ دارﮐﺎن ﻋﺮوس ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﺎﻧﺠﺎ ﺷﮑﺮ ﺑﺎران ﺷﻮد ﭼﻨﺪ روزی ﭼﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آﯾﺪ
ﻋﺸﻖ ﺑﻼی ﺧﻮد ﺷﻮد ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻼ ﺑﺮآرد ﺗﺎ ﻫﻼک ﺷﻮد و ﻧﺎﻣﺶ از دﻓﱰ وﺟﻮد ﭘﺎک ﺷﻮد وﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ ﻣﺎت ﻋﺸﯿﻘﺎً ﻓﻠﯿﻤﺖ ﻫﮑﺬا

ﻻﺧﲑ ﻓﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﻼ ﻣﻮت

ﭼﻨﺪ روزی ﭼﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮآﯾﺪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻼء ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺮدد ،و ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﭼﻮن ﺳﺎﯾﻪ ﺷﻮد ﻫﯿﺠﺎن ﺳﺮﮔﺮدان و ﺑﯽﻋﯿﺶ
ﺣﲑان.
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ﻓﺼﻞ ۶۰

ﻫﺮ زﻣﺎن ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﮑﻤﺎل ﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻮد و
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺑﻔﺰودی ﻣﻬﺮ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺮدی ﮐﻢ

ﭘﯿﻮﻧﺪش ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪﻧﺶ ﺑﻮد ﺑﻬﻢ

ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭼﻨﲔ ﮐﺮد ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻢ

ﻧﯿﮑﯽ ز ﭘﺲ ﺑﺪی و ﺷﺎدی ﭘﺲ ﻏﻢ
ﺣﮑﺎﯾﺖ

روزی ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ اﯾﺎز ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﯾﺎز ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﻣﻦ در ﮐﺎر ﺗﻮ زارﺗﺮم و ﻋﺸﻖ ﺑﮑﻤﺎل ﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﻮ
از ﻣﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺗﺮی اﯾﻦ ﭼﺮاﺳﺖ؟

ﻫﺮ روزه ﺑﻪ اﻧﺪوه دﻟﻢ ﺷﺎد ﺗﺮی

ﺑﯿﺖ
در ﺟﻮر و ﺟﻔﺎ ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺎد ﺗﺮی

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺎﺷﻘﯽ ﺗﺮا ﺑﻨﺪه ﺗﺮم

از

ﮐﺎر

ﻣﻦ

اﻧﮕﺎر

آزادﺗﺮی

ﯾﺎ اﯾﺎز ﻣﺮا آن آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻣﯽﺑﻮد ،وﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻋﺸﻖ ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺠﺎب ﻧﺒﻮد .اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ

ﺣﺠﺎب اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﯾﺎز ﺟﻮاب داد ﮐﻪ آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺮا ذﻟّﺖ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮد ﺗﺮا ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻋﺰّت

ﺧﺪاوﻧﺪی .ﻃﻼﯾﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .اﻧﺒﺴﺎط ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﻣﻤﻠﻮﮐﯽ در ﺑﺮﮔﺮﻓﱳ آن ﺑﻨﺪ ﻣﺤﻮ
اﻓﺘﺎد .ﭘﺲ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ در داﯾﺮه ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻓﺘﺎد.

ﺷﺮح:

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻖ در ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺗﺮ و ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و وﺻﺎل اوﺳﺖ ،و ﻣﻌﺸﻮق
در ﻣﻌﺸﻮﻗﯿّﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪاش ﺣﺴﻦ ﻓﺮوﺷﯽ و ﻧﺎز اﺳﺖ ﺑﯿﺸﱰ اﺻﺮار ورزد ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺘﻀﺎد ﻫﺮ

زﻣﺎن از ﻫﻢ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮑّﺜﺮ و ﺗﻌﺪّد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﭼﻨﲔ ﺷﺪ
وﺣﺪت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از ﺑﲔ ﻣﯽرود ،و آن ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ در ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق در
اﺳﺘﻐﻨﺎﺳﺖ و اﯾﻦ دو ﻣﺘﻀﺎدﻧﺪ .ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق را ﯾﮕﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﻮد ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﮑﻤﺎل ﺗﺮ آن ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ
ﺑﯿﺸﱰ«۱» «.
ﺷﯿﺦ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ رﺑﺎﻋﯽ ﻓﻮق »ﺑﻔﺰودی ﻣﻬﺮ و «...را ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮش ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎل

آورده ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن اﯾﻨﺴﺖ :ای ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻦ اﻓﺰودی و آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »ﺣﺐ

اﻟﺸﯽٔ ﯾﻌﻤﯽ و ﯾﻌﺼﻢ« ﻣﺮا ﮐﻮر وﮐﺮﮐﺮدی ﮐﻪ از درک ﺗﻮ ﻋﺎﺟﺰ و از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻮ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪهام زﯾﺮا ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻬﺮﮔﺴﺴﱳ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪاش ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺎن در ﻣﻬﺮ و ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻏﺮﻗﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻢ از ﺗﻮ ﺧﱪ دﻫﻢ
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»زﯾﺮا ﻓﻨﺎ در ذات ﻻزﻣﻪاش ﻧﺪﯾﺪن اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت و ﻇﻬﻮرات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯽ در آب ﮐﻪ از ﺧﻮاص آب
ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ از آب ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ اﻓﺘﺪ« و اﯾﻦ ﻣﺸﯿّﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺪی ﻧﯿﮑﯽ آﯾﺪ و ﭘﺲ از ﻏﻢ
ﺷﺎدی و ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻀﺎد و ﺗﺰاﺣﻢ و ﺗﻨﺎزع اﺳﺖ .ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺗﺎ ﺑﻮد ﻋﻠﻢ را ﺛﺒﺎت و ﻣﺠﺎل

ﻗﺮب ﻣﻌﺸﻮق و ﻋﺎﺷﻘﺴﺖ ﻣﺤﺎل

ﻫﺴﺘﯽ آن زﻣﲔ ذل و ﻧﯿﺎز

وان اﯾﻦ آﺋﻤﺎن ﻋﺰّت و ﻧﺎز

ﻫﯿﭻ ﺿﺪی ﻧﻪ ﺿﺪ ﺧﻮ را ﺧﻮﯾﺶ

ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺶ دوری ﺑﯿﺶ

واﻣﻘﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻮﻣﻮﻗﯿﺴﺖ

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯿﺴﺖ

وان ﯾﮑﯽ ﻗﺎدر و ﻏﻨﯽ و اﻣﲑ

آن ﯾﮑﯽ ﻋﺎﺟﺰ و ﻓﻘﲑ و اﺳﲑ
ﻋﺮاﻗﯽ در ﻟﻤﻌﺎت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﻣﻌﺸﻮق ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از درﯾﭽﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ روی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻋﲔ ﻋﺎﺷﻖ از ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر روی او ﻫﺮ ﻟﻤﻌﻪ روﺷﻨﺎﺋﯽ

دﯾﮕﺮ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﺎل ﺑﯿﺶ ﻋﺮﺿﻪ دﻫﺪ ﻋﺸﻖ ﻏﺎﻟﺐﺗﺮ آﯾﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺸﻖ

ﻏﺎﻟﺐﺗﺮ آﯾﺪ ﺟﻤﺎل ﺧﻮﺑﱰ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﺸﱰ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ از ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق در ﭘﻨﺎه ﻋﺸﻖ
ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد و از دوﮔﺎﻧﮕﯽ در ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽآوﯾﺰد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﻇﻬﻮر اﻧﻮار اﺳﺘﻌﺪاد اﺳﺖ و ﻓﯿﺾ ﻣﻘﺪر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﮔﺮز ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮم ﺑﯽﻧﲑوﺳﺖ
ﻫﺮ

ﭼﻪ

روی

دﻟﺖ

از ﭘﯽ ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﻧﻪ از ﭘﯽ اوﺳﺖ
زو

ﻣﺼﻔﺎﺗﺮ

ﺗﺮا

ﺗﺠﻠّﯽ

ﻣﻬﯿﺎﺗﺮ

اﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺴﺖ و ﻟﯿﮑﻦ» :ﯾﺎ ﻣﺒﺘﺪﺋﺎً ﺑﺎﻟﻨﻌﻢ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ« ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﻣﺤﺠﻮب ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻋﲔ ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ از ﭘﺮﺗﻮ ﺟﻤﺎل ﺧﻮد ﻋﲔ او را ﻧﻮری ﻋﺎرﯾﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪان ﻧﻮر ﺟﻤﺎل ﺑﯿﻨﺪ و از او

ﺗﻤﺘّﻊ ﮔﲑد و ﭼﻮن ﺑﺪان ﻧﻮر از آن ﺷﻬﻮد ﺣﻆّ ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﺪ .ﺑﺎز ﻓﺮوغ روی او ﻋﲔ ﻋﺎﺷﻖ را ﻧﻮری دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ

ﺑﺪان ﻧﻮر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻮری روﺷﻦ ﺗﺮ از اول ﮐﻨﺪ »«۳
ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻢ در ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻇﺎﻫﺮ ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮّت ﮐﻠﯽ ﺑﻮد و ﺣﮑﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ادراک
ﻣﻮﺟﺐ ﻟ ّﺬت ﺑﻮد ،ﻋﺸﻖ آن ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺪم روﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ راه آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻠّﺖ اﺳﺘﻌﺪاد

ﺧﻮد از ﻋﺪم وﺻﻮل اﺧﺘﯿﺎرﮐﻨﻨﺪ ...و ﻣﻮﺟﺐ اﻟﻢ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻮده اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﺤﺪﮐﻤﺎل رﺳﺪ ﺑﺪاﻧﺪﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ را ادراک
ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد«۴» .

درﺑﺎره ﺗﻀﺎدﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮده ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﭘﺲ ﺑﻀﺪ آن ﻧﻮر ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﺗﺮا

ﺷﺐ ﻧﺒﺪ ﻧﻮر و ﻧﺪﯾﺪی رﻧﮓ را

ﺿﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﭼﻮن روم و زﻧﮓ

ﮔﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻧﻮر ﺑﻮد آﻧﮕﻪ ﺑﺮﻧﮓ
ﭘﺲ

ﻧﻬﺎﻧﯽﻫﺎ

ﺑﻀﺪ

ﭘﯿﺪا

ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺣﻖ راﻧﯿﺴﺖ ﺿﺪﺿﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد

ﺷﻮد

وﯾﻦ

دﯾﺪن ﻧﻮر اﺳﺖ آﻧﮕﻪ دﯾﺪ رﻧﮓ

ﺑﻀﺪ

ﻧﻮر

داﻧﯽ

ﺑﯿﺪرﻧﮓ

ﺿﺪ ﺿﺪ را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﺪور

ﭘﺲ ﺑﻀﺪ ﻧﻮر داﻧﺴﺘﯽ ﺗﻮ ﻧﻮر

ﻫﺮ ﺿﺪی را ﺗﻮ ﺑﻀﺪ آن ﺑﺪان

ﭼﻮن ﻧﻤﯽﭘﺎﯾﺪ ﻫﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻧﻬﺎن

زاﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪ اﺳﺖ اﻧﮕﺒﲔ

زاﻧﮑﻪ ﺿﺪ را ﺿﺪ ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﯾﻘﲔ
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ﮐﻪ

ﺿﺪﻫﺎ

زﺿﺪﻫﺎ

آﯾﺪ

ﭘﺪﯾﺪ

در

ﻏﻢ ﭼﻮ آﺋﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﺠﺘﻬﺪ

ﺳﻮﯾﺪا

آﻓﺮﯾﺪ

روﺷﻨﺎﺋﯽ

ﮐﺎﻧﺪران ﺿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ری ﺿﺪ

ﺑﺪ ﻧﺪاﻧﯽ ﺗﺎ ﻧﺪاﻧﯽ ﻧﯿﮏ را

ﺿﺪ را از ﺿﺪ ﺗﻮان دﯾﺪ ای ﻓﺘﯽ

ﻧﻔﯽ ﺿﺪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﮑﯽ

ﺗﺎ ز ﺿﺪ ﺿﺪ را ﺑﺪاﻧﯽ اﻧﺪﮐﯽ

ﭼﻮن ﺑﺒﯿﻨﺪ زﺧﻢ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﻧﻮاﺧﺖ

ﺟﺰ ﺑﻀﺪ ﺿﺪ راﻫﻤﯽ ﻧﺘﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ

آن ﺟﻬﺎن را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺶ از آن

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ

ﺗﺎ ﺑﺪان ﺿﺪ اﯾﻦ ﺿﺪش ﮔﺮدد ﻋﯿﺎن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺿﺪﻫﺎﺳﺖ

آﺷﺘﯽ

ﻣﺮگ آن ﮐﺎﻧﺪر ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﺧﺎﺳﺖ

ﺻﻠﺢ اﺿﺪادﺳﺖ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن

ﺟﻨﮓ

ﻟﻄﻒ ﺣﻖ اﯾﻦ ﺷﲑ را و ﮔﻮر را
آن

دواﻧﺒﺎزان

ﮔﺎزر

را

ﺑﺒﲔ

ﻫﺴﺖ در ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻼف آن اﯾﻦ

واﻧﺪﮔﺮ

ﺑﺎز او آن ﺧﺸﮏ را ﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻟﯿﮏ

آن

دو

ﺿﺪ

ﮔﻮﺋﯿﺎ

ﻧﻤﺎ

ﺑﺎز

ﺣﮑﻤﺖ اﯾﻦ اﺿﺪاد را ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺒﺴﺖ
ﻏﻮره

و

اﻧﮕﻮر

ز

اﻧﺒﺎز

اﺳﺘﯿﺰه

ﺧﺸﮑﻦ
ﺿﺪ

ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﺮ

ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺗﻤﯿﺰ

اﻣﺘﯿﺎز

ﯾﮏ دل و ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ای ﻓﺘﯽ

ﺟﻤﻊ ﺿﺪﯾﻦ از ﻧﯿﺎز اﻓﺘﺎد و ﻧﺎز
ﺿﺪاﻧﻨﺪ

ﻋﻤﺮ

اﻟﻔــ داده اﺳﺖ اﯾﻦ دو ﺿﺪ دور را

آن ﯾﮑﯽ ﮐﺮﺑﺎس در ﺧﻮ ﻣﯽزﻧﺪ
اﺳﺘﯿﺰه

اﺿﺪادﺳﺖ

ﺟﺎودان

در

وﻗﺖ

ای ﻗﺎب اﯾﻦ ﮔﺮدران ﺑﺎ ﮔﺮدن اﺳﺖ

ﻟﯿﮏ

ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻏﻮره ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﺷﺪ ﯾﺎر ﻧﯿﮏ»«۶

ﻣﱳ از ﻓﺼﻞ  ۶۰ﺳﻮاﻧﺢ:
ﺣﮑﺎﯾﺖ

روزی ﻣﺤﻤﻮد »ﺳﻤﺒﻞ ﻋﺎﺷﻖ« ﺑﺎ اﯾﺎز »ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻌﺸﻮق« ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﯾﺎز ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﻣﻦ در ﮐﺎر
ﺗﻮ زارﺗﺮم و ﻋﺸﻖ ﺑﮑﻤﺎل ﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺗﺮی اﯾﻦ ﭼﺮاﺳﺖ.
ﻫﺮ روزه ﺑﻪ اﻧﺪوه دﻟﻢ ﺷﺎد ﺗﺮی

ﺑﯿﺖ

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺎﺷﻘﯽ ﺗﺮا ﺑﻨﺪه ﺗﺮم

در ﺟﻮر و ﺟﻔﺎ ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺎد ﺗﺮی
از

ﮐﺎر

ﻣﻦ

اﻧﮕﺎر

آزادﺗﺮی

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ در ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﺸﺎق »ص  «۶۳و ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﺷﻘﲔ »ﺑﺮگ  «۳۱و ﺗﺬﮐﺮه روز روﺷﻦ »ص
 «۳۷ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ».«۷

ﺷﺮح:

ﻫﺮ ﭼﻪ اﻧﺪوه و ﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮ ﺷﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮی و ﺑﻬﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﻢ و آزارم اﺳﺘﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮی و ﺑﯿﺸﱰم
ﻣﯽآزاری .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﻣﯽﺷﻮم و ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻨﺪﮔﯿﺖ ﺑﺮ ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻮ ﺑﻬﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ از ﻣﻦ اﻣﺜﺎل ﻣﻦ

ﺑﯽﻧﯿﺎز و ﻏﻨﯽ از ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ .ﺻﻔﺖ ﺗﻮ ای ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﻪ ﺻﻤﺪﯾّﺖ و ﻋﺰّت و ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻣﻠﮑﯿّﺖ و ﻗﻬﺎرﯾّﺖ و
ﺟﺒّﺎرﯾﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻪ و ﺗﮑﺒّﺮ و ﻏﻨﲐ و ...اﺳﺖ و ﺻﻔﺖ ﻣﻦ» :ﻋﺒﺪ ذﻟﯿﻞ ﺧﺎﺋﻒ ﻣﺴﮑﲔ و ﻣﺴﺘﮑﲔ ﻻ اﻣﻠﻚ ﻟﻨﻔﺴﯽ
ﻧﻔﻌﺎً و ﻻ ﺿﺮاً و ﻻ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻻ ﻧﺸﻮرا «...ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺪه ﺑﺂزاد و ﻣﺨﻠﻮق ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ؟ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ:

٢٦٠

»ﻣﻮﻻی ﻣﻮﻻی اﻧﺖ اﻟﻤﻮﱃ و اﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ و ﻫﻞ ﯾﺮﺣﻢ اﻟﻌﺒﺪ اﻻ اﻟﻤﻮﱃ» «۸» «...ﯾﺎ رب ارﺣﻢ ﺿﻌﻒ ﺑﺪﻧﯽ
و رﻗﺔ ﺟﻠﺪی و.«۹» «...
ﻣﱳ از ﻓﺼﻞ  ۶۰ﺳﻮاﻧﺢ:

ﯾﺎ اﯾﺎز ﻣﺮا آن آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻣﯽﺑﻮد ،وﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻋﺸﻖ ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺠﺎب ﻧﺒﻮد .اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ
ﺣﺠﺎب اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟«
ﺷﺮح:

ﻋﺎﺷﻖ در آﻏﺎز ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ او اﻣﲑ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ وﻟﺬا ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی وﺻﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ وﱃ وﻗﺘﯽ در ﻋﺸﻖ ﻣﺤﻮ

ﺷﺪ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﺸﻮق اﻣﲑ ﻋﺎﺷﻖ ،و ﻋﺎﺷﻖ اﺳﲑ او ﻣﯽ ﺷﻮد آﻧﮕﺎه ﻋﺰّت و ﻫﯿﺒﺖ و ﺷﻮﮐﺖ ﺟﻤﺎل

ﻣﻌﺸﻮق و »ﻫﯿﻬﺎت ﻫﯿﻬﺎت ﻟﻤﺎ ﺗﻮﻋﺪون« ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺠﺎب ﺑﲔ ﻣﻌﺸﻮق و ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺎﺷﻖ را

ﺟﺮأت ﻧﻤﯽدﻫﺪﮐﻪ ﺑﺂن آﺳﺘﺎن وارد ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺣﺠﺎب ﻋﺎﺷﻖ در ﺧﺸﻮع و ﺧﺸﯿﻪ ،و ﺣﺠﺎب ﻣﻌﺸﻮق در ﻫﯿﺒﺖ و
ﺳﻄﻮت ،ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﭽﺎره در آن ﺟﺎ راﻫﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﲔ ﺟﻮاب را ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﱳ از ﻓﺼﻞ  ۶۰ﺳﻮاﻧﺢ
»اﯾﺎز ﺟﻮاب دادﮐﻪ آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺮا ذﻟّﺖ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮد ﺗﺮا ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻋﺰّت ﺧﺪاوﻧﺪی .ﻃﻼﯾﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺑﻨﺪ

ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ«

اﻧﺒﺴﺎط ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﻣﻤﻠﻮﮐﯽ در ﺑﺮﮔﺮﻓﱳ آن ﺑﻨﺪ ﻣﺤﻮ اﻓﺘﺎد .ﭘﺲ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ در داﯾﺮه ﺣﻘﯿﻘﯽ
اﻓﺘﺎد.
ﺷﺮح:
ﺳﭙﺎه ﭘﯿﺶ ﻗﺮاول ﻋﺸﻖ رﺳﯿﺪ و ﺗﺮا ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮد و ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪﮔﯽ از ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺗﻮ ﺑﻤﻦ رﺳﯿﺪ و

ﺻﻔﺖ ﻣﻤﻠﻮﮐﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ .ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق در ﺣﮑﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﮐﺰ داﯾﺮه

ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻌﺎع او و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮدن و ﻣﻤﻠﻮک ﺑﻮدن ﮐﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻮد ﺑﺸﮑﻞ داﯾﺮهای ﺷﺪﮐﻪ ﯾﮑﯽ
ﺑﺪور دﯾﮕﺮی ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و ﯾﺎ وﺻﺎل ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ.

درﺑﺎره ﻫﻤﲔ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﻮک ﺗﺮک ذﮐﺮ ﺟﻤﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﺎﱃ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد و

دل در ﮐﺎر اوﮐﺮده در ﺣﺮﺑﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺎ آن ﻗﻮم ﺑﻮد آن ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﺎل را اﺳﲑﮐﺮد ،ﭼﻮن ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺟﻤﺎل ﮐﻤﺎل او

ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺑﯿﺨﻮد ﺷﺪ.

ﭼﻮن ﺑﻬﻮش آﻣﺪ در ﺧﺮوش آﻣﺪ ﺑﺎز ﺑﺎﺣﻀﺎر او اﻣﺮ ﮐﺮد .از ﺧﻮد ﺑﯿﺸﻌﻮر ﺷﺪ و ﺑﺎ او در ﺣﻀﻮر .آن ﮐﺮّت دل
ﺳﻮﺧﺖ ،اﮐﻨﻮن در ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ .ﺗﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اوﮐﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻗﻮت وﺻﻮل ﻋﺸﻖ از

ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺎ او اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ داﺷﺖ و ﺑﺪﯾﺪ او در ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻃﯽ داﺷﺖ ﭼﻮن ﺑﺪاﻧﺴﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻮن ﺑﺮﺳﯿﺪ در وﺟﻮد

ﻧﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺼﺪ ﺑﺴﺎﻃﺖ ﻗﺮﺑﺖ ﮐﺮدی از ﺳﺮادق ﻋﺰّ او ﺧﻄﺎب رﺳﯿﺪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻌﺪا ﻫﯿﻬﺎت ﺗﺮا ازﮐﺠﺎ ﯾﺎرای آن ﮐﻪ

ﺑﺨﻮد ﻗﺪم در ﺑﺴﺎط ﻗﺮﺑﺖ ﻧﻬﯽ ،ﺑﻬﺶ ﺑﺎش ﺗﻮ اﻣﲑ ﺑﻮدی و او اﺳﲑ اﮐﻨﻮن ﺗﻮ اﺳﲑی و او اﻣﲑ .اﺳﲑ را ﺑﺎ اﻣﲑ

ﭼﮑﺎر .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻌﯿﻨﻪ واﻗﻌﮥ ﯾﻮﺳﻒ و زﻟﯿﺨﺎﺳﺖ ،روزی آن ﭘﺎدﺷﺎه در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر او ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ...ﮔﻔﺖ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ
اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﺑﻮد ...زﻟﯿﺨﺎ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﭘﻨﺪاﺷﺘﯽ ﺻﱪﮐﺮدی ...در ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ ﮐﺎر ﺧﻼف ﻣﺮاد ﺑﻮد ».«۱۰
ﻣﱳ ﻓﺼﻞ  ۶۰ﺳﻮاﻧﺢ:
٢٦١

»ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻫﻤﻪ اﺳﲑی اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻫﻤﻪ اﻣﲑی ﻣﯿﺎن اﻣﲑ واﺳﲑ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﭼﻮن ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد؟ ﭘﻨﺪار
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﺮا ﻓﺮا ﺑﯿﻤﺎر اﺳﲑی ﻧﻤﯽدﻫﺪ از اﯾﻦ ﺧﻠﻞﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺑﻮد اﮔﺮ اﻧﺒﺴﺎط اﺳﲑ ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﺧﻮد

اﻣﲑی او ﺣﺠﺎب او آﯾﺪﮐﻪ از ذﻟﺖ ﺧﻮد ﯾﺎرﮔﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮔﺮد ﻋﺰت اوﮔﺮدد ﺑﮕﺴﺘﺎﺧﯽ .و اﮔﺮ اﻣﲑ ﺧﻮاﻫﺪ

ﮐﻪ اﻧﺒﺴﺎط ﮐﻨﺪ ،اﻣﲑی او ﻫﻢ ﺣﺠﺎب ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺰّت او ﺑﺎ ذﻟﺖ اﺳﲑی ﻣﺠﺎﻧﺲ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺿِﻌﻒِ
اﻣﺎرت ﮔﺮدد و از ﺻﻔﺎت ﻋﺰت ﺧﻮد آن اﺳﲑ راﺻﻔﺎت دﻫﺪ و از ﺧﺰاﯾﻦ دوﻟﺖ ﺧﻮد او را دوﻟﺖ دﻫﺪ .ﭘﺲ

ﺑﻪ ﺟﺎم ﺑﯽاﻧﺠﺎم او را ﻣﺴﺖ ﮐﻨﺪ و آن ﺳﺮرﺷﺘﻪ ﺗﻤﯿﺰ از دﺳﺖ ﮐﺴﺐ و اﺧﺘﯿﺎر او ﻓﺮا ﺳﺘﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺸﻖ

ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﺮدن ﮔﲑد ﻋﺎﺷﻖ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪه ﻋﺎﺟﺰ و اﺳﲑ اﺳﺖ ،و ﻋﺸﻖ ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﮕﺮ«.
ﺷﺮح :ﭘﺲ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻫﻤﻪاش اﺳﲑ ﻣﻌﺸﻮق ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮدن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺪﺳﺖ داﺷﱳ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﲔ اﻣﲑ و اﺳﲑﮔﺴﺘﺎﺧﯽ و ﺟﺴﺎرت ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺧﯿﺎل ﻣﻤﻠﮑﺖ داری ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻊ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻏﻢ اﺳﲑ ﺗﺮا ﺑﺨﻮد ﻣﺸﻐﻮل دارد و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ اﮔﺮ اﺳﲑ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ و راﺣﺖ و

آﺳﻮده و ﺑﯽرو در ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ و ﺑﯽﭘﺮده ﺑﺎ اﻣﲑ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﺳﲑ ﺑﻮدن اوﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ ﺣﺠﺎب و ﻣﺎﻧﻊ راه

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاری و ذﻟﺘﯽ ﮐﻪ دارد ﺟﺮأت آن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻣﲑ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻟﻠﱰاب و رب
اﻻرﺑﺎب« »» «۱۱ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎک را ﺑﺎ داور ﭘﺎک« ﺑﻌﻠﺖ آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪای» :ﻗُﻞِ اﻟﻠﱠﻬُﻢﱠ ﻣَﺎﻟِﻚَ اﻟْﻤُﻠْﻚِ ﺗُﻮْٔﺗِﻲ

اﻟْﻤُﻠْﻚَ ﻣَﻦ ﺗَﺸَﺎء وَﺗَﻨﺰِعُ اﻟْﻤُﻠْﻚَ ﻣِﻤﱠﻦ ﺗَﺸَﺎء وَﺗُﻌِﺰﱡ ﻣَﻦ ﺗَﺸَﺎء وَﺗُﺬِلﱡ ﻣَﻦ ﺗَﺸَﺎء ﺑِﻴَﺪِكَ اﻟْﺨَﻴْﺮُ إِﻧﱠﻚَ ﻋَﻠَﻰَ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ

ﻗَﺪِﻳﺮٌ« ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﮕﻮ ﺑﺎر ﺧﺪاﻳﺎ ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﻳﻰ ﻫﺮ آن ﻛﺲ را ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﻰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻰ ﺑﺨﺸﻰ و از ﻫﺮﻛﻪ ﺧﻮاﻫﻰ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻰ را ﺑﺎز ﺳﺘﺎﻧﻰ و ﻫﺮﻛﻪ را ﺧﻮاﻫﻰ ﻋﺰت ﺑﺨﺸﻰ و ﻫﺮﻛﻪ را ﺧﻮاﻫﻰ ﺧﻮارﮔﺮداﻧﻰ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﻴﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ

ﺗﻮﺳﺖ و ﺗﻮ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ .ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان آﯾﻪ  «۲۶و اﮔﺮ اﻣﲑ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﲑ از در ﻣﻼﯾﻤﺖ در آﻣﺪه و

ﺑﺎو ﭘﺮدازد اﻣﲑ ﺑﻮدن اوﮐﻪ ﻻزﻣﻪاش» :اﻟﺤﻨّﺎن اﻟﻤﻨّﺎن واﻟﻘﻬﺎر واﻟﺠﺒﺎر« اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻋﺰت او ﺑﺎ ذﻟﺖ
»ﻃﺒﻖ آﯾﻪ ﻓﻮق« ﻫﻤﺠﻨﺲ ﻧﯿﺴﺖ ذﻟّﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺰّت ﺗﺎب اورد .ﭘﺲ اﮔﺮ اﻣﲑ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﻪ

اﺳﲑ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺻﻔﺎت ﻋﺰّت ﺧﻮد را ﺑﺎو ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﺎو از ﺧﺰاﻧﻪ ﻏﯿﺐ ﺧﻮدش ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل و ﺛﺮوت و

ﻣﮑﻨﺖ ﺑﺨﺸﺪﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاب ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﮐﻪ اﺑﺪی اﺳﺖ او را ﻣﺴﺖ ﮔﺮداﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺟﺬب و ﺳﮑﺮ
ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺳﺮرﺷﺘﻪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ از دﺳﺖ او ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ ﺗﺎ او رااﺧﺘﯿﺎری ﻧﺒﻮد» ،ﺟﱪ ﭘﺲ از اﺧﺘﯿﺎرﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺸﯿﺖ
ﺑﺎﺷﺪ« و او در اوج ﺳﻠﻄﻤﻨﺖ و ﻋﺰت ﮐﻮس» :ﻟﻤﻦ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﯿﻮم؟ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠّﻪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر« زده ﻋﺎﺷﻖ را در
ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺼﺮف و ﺳﻠﻄﻨﺖ وﺟﻮدی ﺧﻮد ،در آورد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺪرت زاری و ﺗﻀﺮّع را از اوﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﻫﻮش و

ﺑﯿﻬﻮش و ﺑﯿﺨﱪش ﺳﺎزد .زﯾﺮا ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻨﺪهاﯾﺴﺖ ﻋﺎﺟﺰ و اﺳﲑ و ﻋﺸﻖ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻮاﻧﮕﺮ .ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ص
 ۱۱۸ﻟﻮاﯾﺢ«

ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮدت دل از ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮ ﺑﯿﺨﱪی اﮔﺮ اﺳﲑ
ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﲑ اﻧﺒﺴﺎط ﮐﻨﺪ ذﻟّﺖ اﺳﲑی ﺣﺠﺎب او آﯾﺪ و اﮔﺮ اﻣﲑ ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﲑ اﻧﺒﺴﺎط ﮐﻨﺪ ﻋﺰت اﻣﲑی

ﺣﺠﺎب او آﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺒﺴﺎط ﻣﺴﺪودﺳﺖ و دﺳﺖ آن ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺧﺴﺎر ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﻮد ﻣﺤﻮ ﺷﺪ و ﺑﺮ رﺧﺴﺎر

ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻮ ﭘﺪﯾﺪ اﻣﺪ .ﻋﺠﺐ اﻣﲑ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﲑﮔﺮﻓﺖ ﭼﻮن در ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ اﺳﲑ اﻣﲑ » «۱۲ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺣﺎﺻﻞ،

ﻋﺸﻖ ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﮕﺮﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد و در ﻣﻠﮏ ﺷﺮﯾﮏ واﻧﺒﺎز ﻧﺪارد ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد اﺳﲑ اﺳﺖ

اﮔﺮ ﭼﻪ اﻣﲑﺳﺖ و در ﺳﻌﲑﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎج و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﻋﺎﺷﻖ را ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﺸﻮق

را ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﺪف ﺗﲑ ﺑﻼی او ﺷﻮد و ﺟﺎﻧﺶ ﻓﺪای وﻻی او ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ اوﮐﺮﺷﻤﻪ و ﻧﺎز ﺑﺎ ﮐﻪ
ﮐﻨﺪ؟ و داد ﺟﻤﺎل ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ازﮐﻪ ﺳﺘﺎﻧﺪ؟
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ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﮔﻔﺖ ﻣﺤﻤﻮد روزی از ﺳﺮ درد

ﺑﺎ اﯾﺎز آن ﺑﺤﺴﻦ و ﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮد

دﻟﻢ از ﻋﺸﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ رﯾﺸﱰﺳﺖ

ﺑﯿﺸﱰﺳﺖ

ﮐﺎی ﺑﺮﺧﺴﺎر ﺗﻮ رواﻧﻢ ﺷﺎد

ﻧﻔﺴﯽ
از

از ﭼﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ اﻧﺒﺴﺎط ﻗﺪﯾﻢ

ﺑﯽﺗﻮام

ﺗﻮ

ﻣﺮاد

ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯿﻢ

ﻣﺒﺎد

وز ﺗﻮ ﺑﻨﺸﺴﺖ در دﻟﻢ ﺗﻌﻈﯿﻢ

روز از روز از ﺗﻮ دورﺗﺮم

دﻣﺒﺪم

ﭘﯿﺶ ازﯾﻦ ﻗﺮب و آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﻮد

ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ

ﺗﺎ ﻣﺤ ّﺒﯽ ﮐﻨﻮن و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺴﺖ

ﺑﻌﺪ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺤﺠﻮﺑﯿﺴﺖ

از ﺳﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻮ آﺗﺶ و آب

داد ﻣﺤﻤﻮد را اﯾﺎز ﺟﻮاب

ﮔﻔﺖ اول ز ﺳﺴﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪی

ﺑﻨﺪﮔﯽ

ﺧﺪاوﻧﺪی

ﻋﺸﻖ ﭼﻮن در دل ﺗﻮ ﺗﺨﻢ ﺑﮑﺎﺷﺖ

ﺑﻨﺪ آن ﺑﻨﺪﮔﯽ زﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺖ

ﺑﻨﺪم

ﺧﺪاوﻧﺪم

ﺳﺒﺐ ﺑﻌﺪ ﻓﺮط ﻋﺸﻖ ﭼﺮاﺳﺖ

ﺗﻮ

ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺑﻮده

ﻣﻦ

ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻤﻪ

از

اﺣﻮال

ﻣﺎ

از

و

ﻧﺎ

روﺷﻨﺎﺋﯽ

ﺑﻮد

ﺑﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺎل را ﺑﯿﺎن ﮐﻦ راﺳﺖ

ﺑﻨﺪه

ﺑﻮد

ﺑﺎ

ﮐﻮ ﺳﺮاﻓﺮاز و ﻣﻦ ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه

ﺑﺎز ﮔﺴﱰد از اﺣﺘﺸﺎم ﺳﻤﺎط
ﺳﺮ ﮐﺮم

ﺗﻮ

ﺻﺒﻮرﺗﺮم

در ﻧﻮر دﯾﺪ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺴﺎط

ﺑﻨﺪه

ﮐﻨﻮن

ﺑﻮدم

ﻣﺤﻮل ﮐﺮد

ﻫﻤﻪ اوﺻﺎف ﻣﺎ ﻣﺒﺪل ﮐﺮد

ﺗﻮ اﺳﲑی ﻣﺮا و ﻣﻨﺖ اﻣﲑ

ﻗﺮب ﭼﻮن ﯾﺎﺑﺪ از اﻣﲑ اﺳﲑ
زﯾﻦ

اﺳﲑی

ﻧﻤﯽدﻫﺪ

ﺗﯿﻤﺎر

ﺑﯽﺷﮑﯽ ﭼﻮن ﻣﺠﺎﻧﺴﺖ ﻧﺒﻮد

در

ﻣﺮاﺗﺐ

ﻣﻮاﻧﺴﺖ

ﻧﺒﻮد

ﮐﻨﺪ از ﺟﺎم ﺣﲑﺗﺶ ﺳﺮﻣﺴﺖ

ﺑﺴﺘﺎﻧﺪش

از

دﺳﺖ

ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻬﺎد
ﻣﮕﺮ
ﻣﮕﺮ

ﺑﺴﱰد

از

ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﺮا

از ﻗﺪرت اﻣﺎرت
ﺗﺨﺘﻪ

ﺗﻌﺮف

ﺗﻮ ﮐﻨﻮن ﺑﻨﺪهای و ﻣﻦ آزاد

ﭘﻨﺪار

ﺻﻔﺖ ﻋﺰ ﺧﻮد دﻫﺪ ﺑﻪ اﺳﲑ

اﻣﲑ

او

ﺑﮕﺴﻠﺪ

ﻋﻠﻢ ﭼﻮن ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺣﲑت ﺷﺪ

اﺧﺘﯿﺎر
رﺷﺘﻪ

ﺗﺼﺮف

او

ﻫﺴﺘﯽ ﻏﲑ ﭘﺴﺖ ﻏﲑت ﺷﺪ

ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد

ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در آﻣﯿﺰد
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ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۶۰

۱ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۱۱۵
۲ـ ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار.

۳ـ ﻟﻤﻌﺎت ص  ۳۱و .۳۲
۴ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۱۱۵

۵ـ ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی دﻓﱰ ﺳﻮم و دﻓﱰﻫﺎی دﯾﮕﺮ.

۶ـ اﺧﺬ از ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی.

۷ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ص .۳۳۹

۸ـ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ در ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﺎن.

۹ـ ﻗﺴﻤﺘﯽ از دﻋﺎی ﮐﻤﯿﻞ در ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﺎن.
۱۰ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۱۱۶

۱۱ـ در ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۳ص  ۷۲۶و  -۷۳۲اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ﻗﻮل ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﲐﷷ در ﮐﻮه ﻃﻮر
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و در ﺗﻤﻬﯿﺪات ص  ۲۷۶و ﺗﺬﮐﺮه اﻻوﻟﯿﺎء ص  ۷۹۱و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﻌﺪی و ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص  ۲۱۰وﮐﻠﻤﺎت

ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﻓﯿﺾ ص  ۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
۱۲ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۱۱۸

۱۳ـ ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ص .۳۲

٢٦٤

ﻓﺼﻞ ۶۱

»اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ آﺷﻨﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق ﻫﯿﭻ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﯿﺖ
ﮔﺮ زﻟﻒ ﺗﻮ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﺖ دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﻨﻢ
ﭘﯿﻤﺎن

ﺗﺮا

ﺑﺸﺮط

ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

ور ﻋﺸﻖ ﺗﻮ آﺗﺶ اﺳﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻨﻢ

ﻣﻨﻢ

ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺧﻮﯾﺶ و از ﺗﻮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﻢ

ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﮑﲔ ،دروﯾﺶ ﻏﺎﯾﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺖ:
در ﮐﻮی ﺧﺮاﺑﺎت ﯾﮑﯽ دروﯾﺸﻢ

زان ﺧﻢ زﮐﺎت ﻣﯽﺑﯿﺎور ﭘﯿﺸﻢ
ﭼﻮن ﻣﯽ ﺑﺨﻮرم ز ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻧﻨﺪﯾﺸﻢ

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﺮﯾﺐ و ﻋﺎﺷﻖ و دﻟﺮﯾﺸﻢ

ﻣﱳ:
»اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ آﺷﻨﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق ﻫﯿﭻ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪارد«.
ﺷﺮح :اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺸﻖ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و دراﻋﻤﺎق وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ درک ﻣﯿﮑﻨﺪ وﱃ درﺑﺎره ﻣﻌﺸﻮق ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﻧﺪارد زﯾﺮا او در ﺳﺮادﻗﺎت ﺟﻼل آرﻣﯿﺪه »ﻋﻨﻘﺎ ﺷﮑﺎرﮐﺲ ﻧﺸﻮد دام ﺑﺎزﮔﲑد« »در داﯾﺮه ذات ﮐﺲ را ﻣﺠﺎل ﻋﺒﻮر
ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻣﱳ«۲»:
ﮔﺮ زﻟﻒ ﺗﻮ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﺖ دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﻨﻢ
ﭘﯿﻤﺎن

ﺗﺮا

ﺑﺸﺮط

ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

ﺑﯿﺖ
ور ﻋﺸﻖ ﺗﻮ آﺗﺶ اﺳﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻨﻢ

ﻣﻨﻢ

ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺧﻮﯾﺶ و از ﺗﻮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﻢ

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ » «۱و رﯾﺎض اﻟﻌﺎرﻓﲔ » «۲ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ».«۳

ﺷﺮح :و اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :زﻟﻒ ﺗﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﻫﻮﯾّﺖ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﺑﺪان راه ﻧﯿﺴﺖ » .«۴و ﯾﺎ

ﺗﻌﯿّﻨﺎت وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻨﻮﻋﯽ و وﺻﻔﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ » .«۵اﮔﺮ زﻧﺠﲑی ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ دﯾﻮاﻧﻪای را در ﺑﻨﺪ ﺗﻮﮔﺮﻓﺘﺎر
ﮐﻨﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن دﯾﻮاﻧﻪام و ﻣﻐﻠﻮب ﻋﺸﻖ ﺗﻮام و ﻋﻘﻞ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺶ را رﻫﺎ ﮐﺮده ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻠﻖ را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهام و ﺗﻮ
ﺧﻮد ﮐﺎرت زﻧﺠﲑﮐﺮدن دﯾﻮاﻧﻪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺪود ﻓﺮﻣﺎﻧﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را

دﯾﻮاﻧﻪ آن زﻟﻒ ﭼﻮ زﻧﺠﲑ ﻧﮑﺮدی

و اﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭼﻮن آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﻮﺧﱳ در آﺗﺶ ﻋﺸﻖ را ﮐﻪ ﻋﲔ
وﺻﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ دو ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻮض ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .زﯾﺮا ﻫﻤﮥ اﻣﯿﺪم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .آن ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ

ﮐﻪ در روز اﻟﺴﺖ در ذره ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺴﺘﻪای و ﺑﺎ ﺑﯿﻌﺖ آﻧﺮا ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﻤﻮدهای ،ﻫﻤﺎن ﻟﻄﯿﻔﻪ و ﺟﻮﻫﺮهٔ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ در

ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻗﻠﺒﻢ رﯾﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎد آن ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﻮار ﻏﯿﺒﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ » .«۶و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﱳ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻗﻠﺐ ﮐﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﺟﻮﻫﺮه ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارم و ﻧﺰدﯾﮑﻢ وﱃ ذات ﺗﺮا ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻔﺎت ﻋﺸﻖ را ﮐﻪ
در ﺟﺎن ﻣﻦ ﻇﻬﻮر دارد ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ.
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ﻣﱳ:
»ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﮑﲔ ،دروﯾﺶ ﻏﺎﯾﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺖ:
در ﮐﻮی ﺧﺮاﺑﺎت ﯾﮑﯽ دروﯾﺸﻢ

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﺮﯾﺐ و ﻋﺎﺷﻖ و دﻟﺮﯾﺸﻢ

زان ﺧﻢ زﮐﺎت ﻣﯽﺑﯿﺎور ﭘﯿﺸﻢ
ﭼﻮن ﻣﯽ ﺑﺨﻮرم ز ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻧﻨﺪﯾﺸﻢ

ﺷﺮح:
»ﺧﺮاﺑﺎت« اﺷﺎرت ﺑﻮﺣﺪت اﺳﺖ اﻋﻢ از وﺣﺪت اﻓﻌﺎﱃ و ﺻﻔﺎﺗﯽ و ذاﺗﯽ و اﺑﺘﺪاء آن ﻣﻘﺎم ﻓﻨﺎی اﻓﻌﺎل اﺳﺖ و

ﺻﻔﺎت »ﺧﺮاﺑﺎت« اﺷﺎرت ﺑﻮد ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﻋﺎﺷﻖ ﻻاﺑﺎﱃ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﯿﺪ دوﺋﯿﺖ و ﺗﻤﺎﯾﺰ اﻓﻌﺎل و ﺻﻔﺎت

واﺟﺐ و ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻓﻌﺎل و ﺻﻔﺎت ﺟﻤﯿﻊ اﺷﯿﺎء را ﻣﺤﻮ اﻓﻌﺎل و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ داﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺻﻔﺘﯽ را
ﺑﺨﻮد ودﯾﮕﺮان ﻣﻨﺴﻮب ﻧﺪارد...

ﺧﺮاﺑﺎﺗﯽ ﺷﺪن از ﺧﻮد رﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ

ﺧﻮدی ﻣﻔﺮﺳﺖ ﮔﺮ ﺧﻮد ﭘﺎرﺳﺎﺋﯽ اﺳﺖ

ﺧﺮاﺑﺎﺗﯽ ﺧﺮاب اﻧﺪر ﺧﺮاب اﺳﺖ

ﮐﻪ در ﺻﺤﺮای او ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺮاﺑﺴﺖ »«۷

»ﺧﻢ« اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺮاد ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﯿﺪاﺳﺖ .و ﺧﻤﺨﺎﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ.
ﺷﺮح :ﭘﺲ ﺷﯿﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی » «۸از ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﺪه و از ﻗﯿﺪ ﻣﻦ و ﻣﺎ ﮔﺴﺴﺘﻪام ،ﭘﺲ ﺑﯿﺎ و از آن ﻋﺎﻟﻢ
ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت ﻋﺸﻖ ،ﻣﯽ ﻋﺸﻖ راﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺬﺑﻪ و ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت رﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ آور .ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از وﻃﻦ

اﺻﻠﯽ و وﺻﺎل دور اﻓﺘﺎدهام و ﻋﺎﺷﻖ و ﺳﻮﺧﺘﻪ دل و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﻢ وﱃ اﮔﺮ آن ﺗﺠ ّﻠﯿﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﺟﺬﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﯿﺶ

آﯾﺪ از ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ وﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﻢ ،زﯾﺮا در آن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﺗﻮام ،و ﺗﻮ ﻣﻦ ،و ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺰوی از ﻣﻦ ﻧﻪ
ﻣﺮا ﻏﻢ ﺟﻬﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻪ آﻧﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺼ ّﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺋﯽ.

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۶۱
۱ـ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ج  ۲ص .۵۷۴

۲ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۳۴۰

۳ـ ﺷﺮح ﮔﻠﺸﻦ راز ص .۵۸۲
۴ـ ﺷﺮح ﮔﻠﺸﻦ راز ص .۲۶۲

۵ـ رﯾﺎض اﻟﻌﺎرﻓﲔ ص .۵۹

۶ـ ﻟﻤﻌﺎت اﺻﻄﻼﺣﺎت -زﻟﻒ.
۷ـ ﻣﺄﺧﻮذ ازﮐﺸﺎف ص  ،۵۵۴ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ.
۸ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ .ﺧﻢ.

٢٦٦

ﻓﺼﻞ ۶۲

ﺗﺎ ﺟﻼﻟﺖ ﺑﯽ ﺗﻤﯿﯿﺰی ﺳﮑﺮ ﺑﻮد ﺑﺮ او ﻫﯿﭻ ﻋﺘﺎب ﻧﺒﻮد ،اﮔﺮ وﻗﺘﯽ ﻫﺸﯿﺎر ﺷﻮد و ﻋﻠﻢ و ﺗﻤﯿﯿﺰ و ادب ﺑﺎز ﭘﺎی
در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺪﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﺮ در ﻣﺴﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﻠﺖ ﺑﮕﺴﺴﺘﻢ

ﺻﺪﮔﻮی ز زر ﺑﺎز ﺧﺮم ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ

ﻋﺠﺒﺎ ﮐﺎر ﺗﻮ!

ﺑﺮ ﺷﺎخ ﻃﺮب ﻫﺰار دﺳﺘﺎن ﺗﻮاﯾﻢ

دل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺪان ﻧﻐﻤﻪ و دﺳﺘﺎن ﺗﻮاﯾﻢ
ﺑﮕﺬر ز ﮔﻨﺎه ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺎن ﺗﻮاﯾﻢ

از دﺳﺖ ﻣﺪه ﮐﻪ زﯾﺮ دﺳﺘﺎن ﺗﻮاﯾﻢ

ﻣﱳ:«۱»:

ﺗﺎ ﺟﻼﻟﺖ ﺑﯽ ﺗﻤﯿﯿﺰی ﺳﮑﺮ ﺑﻮد ﺑﺮ او ﻫﯿﭻ ﻋﺘﺎب ﻧﺒﻮد ،اﮔﺮ وﻗﺘﯽ ﻫﺸﯿﺎر ﺷﻮد و ﻋﻠﻢ و ﺗﻤﯿﯿﺰ و ادب ﺑﺎز ﭘﺎی

در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺪﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﺮح :وﻗﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ در ﻣﻘﺎم ﻫﺴﺘﯽ و در ﺣﺎل ﺟﺬب و ﻣﺤﻮ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﻋﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا در ﺷﺮع ﻣﺴﺖ راﻧﻪ

اﻗﺮار و ﻧﻪ ﺣ ّﺪ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻬﻮش آﻣﺪ ،ﺑﻌﻘﻞ از او اﻗﺮارﮔﲑﻧﺪ و ﺣ ّﺪ زﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺟﺬب و ﻣﺴﺘﯽ و

ﺑﯽﺗﻤﯿﯿﺰی ﺗﺎ ﺑﻤﺮﺣﻠﻪ ﺟﻼﻟﺖ ﻧﻪ ﻣﻮاﺧﺬهای دارد و ﻧﻪ ﺣﺪّی وﱃ اﮔﺮ وﻗﺘﯽ ﻓﺮا رﺳﯿﺪﮐﻪ ﻫﺸﯿﺎر ﺷﺪ و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﻮد
ﯾﺎﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﻤﯿﯿﺰ وادب ﭘﺎی در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎد و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد زﺑﺎن ﺑﻪ ﭘﻮزش ﮔﺸﺎﯾﺪ و ﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﱳ:

ﺑﯿﺖ
ﮔﺮ در ﻣﺴﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﻠﺖ ﺑﮕﺴﺴﺘﻢ

ﺻﺪﮔﻮی ز زر ﺑﺎز ﺧﺮم ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ ﺑﯿﺖ در ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار »ج  ۱ص  «۷۷۵ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮح:
اﮔﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﯽ و ﺳﮑﺮ از ﻏﺎﯾﺖ ﻏﻠﺒﺎت ﺷﻮق وارد ﺣﺮﯾﻢ ﮐﱪﯾﺎی ﺗﻮ ﺷﺪم و از ادب ﺑﲑون رﻓﺘﻪ رﻧﺪاﻧﻪ وارد

ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪم و ﺑﻨﺪ و ﺣﻤﺎﯾﻞ ﺷﻤﺸﲑ ﺟﻼﻟﺖ را ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺘﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدم و آﻧﭽﻪ ﻻزﻣﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و

ﺣﺪود آن ﺑﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدم .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺻﺤﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺣﺎﺿﺮم ﺻﺪ دﮔﻤﻪ زرﯾﻦ ﺑﺎ ﺻﺪﮔﻮی ﻃﻼ ﺑﺮای ﺑﺎزی

ﭼﻮﮔﺎن ﺗﻮ در ﻋﺮﺻﻪ ﮔﲑ و دار ﺳﺘﯿﺰت ﺑﺮاﯾﺖ ﻓﺮﺳﺘﻢ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﱪان ﺣﺎﺿﺮم ﻫﺴﺘﯿﻢ را ﻗﺮﺑﺎن ﮐﻨﻢ و ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ از

درﮔﺎﻫﺖ ﻃﻠﺐ ﻋﻔﻮﮐﺮده و ﺻﻔﺖ ﺟﻼﻟﺖ را ﭘﺎس ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﯾﺎ ﻣﻬﯿﻤﻦ و ﯾﺎ ﺟﺒّﺎر را ﻏﺬای ﺟﺎن ﺳﺎزم...

ﻋﺠﺒﺎ ﮐﺎر ﺗﻮ! ای ﻣﺤﺒﻮب ﻗﻬﺎرﮐﺎرت ﻫﻤﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن واﻣﺎﻧﺪه ﻗﻬﺮ و ﻟﻄﻒ ﺗﻮ

٢٦٧

ﻣﱳ:
ﺑﺮ ﺷﺎخ ﻃﺮب ﻫﺰار دﺳﺘﺎن ﺗﻮاﯾﻢ

ﺑﯿﺖ

از دﺳﺖ ﻣﺪه ﮐﻪ زﯾﺮ دﺳﺘﺎن ﺗﻮاﯾﻢ

دل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺪان ﻧﻐﻤﻪ و دﺳﺘﺎن ﺗﻮاﯾﻢ
ﺑﮕﺬر ز ﮔﻨﺎه ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺎن ﺗﻮاﯾﻢ

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ در ج  ۱ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار »ص  «۵۹۲آﻣﺪه و ﻧﯿﺰ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه »ج  ۳ص «۲۲۶
ﻣﺼﺮاع اول آن آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺮح:

آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﭼﻬﺮه ﻧﻤﺎﺋﯽ و از ﻏﻠﺒﺎت ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺟﺪ آﺋﯿﻢ ﭼﻮن ﺑﻠﺒﻞ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺰارﻫﺎ ﻧﻐﻤﻪ ﻋﺸﻖ ﺳﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و در آن

ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻐﻤﺎت دﻟﮑﺶ و ﻣﻮزون »ارﺟﻌﯽ« و ﻧﻮای »آﻣﻨﻮا« و ...را ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺪان ﻟﺒﯿﮏ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ و ﺑﺎ

ﺟﺎن ﺳﻤﺎع ﻋﺸﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آﻧﭽﻨﺎن ﻏﺮﻗﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽدارﯾﻢ .و ﺗﻮ ای ﻣﻮﻻی ﻣﻦ ﻣﺎ را از ﺧﻮد ﻣﺮان ﮐﻪ

زﯾﺮ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ازﮔﻨﺎه ﻣﺎ ﺑﮕﺬر ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﻣﺴﺖ ﺣﺴﻦ ﻋﺸﻖ ﻧﻤﻮدهای و اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺖ و ﺑﯽﺧﱪ ،ﻏﺮق
درﯾﺎی ﺷﺮاب ﺟﻤﺎﻟﯿﻢ و ﺑﯿﻬﻮش ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺴﻦ.

ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
زاﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺎف و ﻣﻨﻔﻮرﻧﺪ

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺴﺘﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﺬورﻧﺪ

ﻫﯿﭻ ﺑﺮ ﺟﺮﻣﺸﺎن ﻋﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﻮن در اﻓﻌﺎﻟﺸﺎن ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ
از ﭘﯽ ﺳﮑﺮﺷﺎن ﭼﻮ ﺻﺤﻮ ﺑﻮد

ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻮ ﺑﻮد

ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺣﺎل ﺳﮑﺮ ﮐﺴﺮ ﮐﻨﻨﺪ

ﺑﺎز در ﺣﺎل ﺻﺤﻮ ﺟﱪ ﮐﻨﻨﺪ

٢٦٨

ﻓﺼﻞ ۶۳

اﺳﻢ ﻣﻌﺸﻮق در ﻋﺸﻖ ﻋﺎرﯾﺖ اﺳﺖ و اﺳﻢ ﻋﺎﺷﻖ در ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ .اﺷﺘﻘﺎق ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎز و
ﺗﻬﻤﺖ اﺳﺖ ،اﺷﺘﻘﺎق ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻋﺎﺷﻖ راﺳﺖ ،ﮐﻪ او ﻣﺤﻞ وﻻﯾﺖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻣﺮﮐﺐ اوﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻌﺸﻮق را
از ﻋﺸﻖ ﻫﯿﭻ اﺷﺘﻘﺎق ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ

ﺷﺮح:

اﺳﻢ ﻋﺸﻖ در ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﻋﺎرﯾﻪ آﻣﺪه ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﯾﺮا ﻋﺎﺷﻖ وﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در روز اﻟﺴﺖ ﻋﺸﻖ در وی

ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ اﺷﺘﻘﺎق او از ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻌﺸﻮق ﻧﯿﺎز ﻋﺸﻖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا در آﻧﺼﻮرت او

ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد ﻧﻪ ﻣﻌﺸﻮق .ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺸﻖ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺧﻮد

ﺗﻬﻤﺖ و اﻓﱰاﺋﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻨﺪﯾﻢ و ﻣﻌﺸﻮق را از ﻋﺸﻖ ﻣﺸﺘﻖ داﻧﯿﻢ وﮔﻮﺋﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺎز ﻋﺸﻖ در او ﺟﺎی

دارد ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺸﻮق در آﯾﻨﮥ ﻋﺸﻖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﻋﺸﻘﯽ ﻧﺪارد .ﺷﯿﺦ در ﻓﺼﻞ  ۷۱ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﻌﺸﻮق ﺧﺰاﻧﮥ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﺟﻤﺎل ذﺧﲑهٔ اوﺳﺖ« ﭘﺲ در ﺗﻌﯿّﻦ ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﻌﺸﻮق ،و در درک

ﺣﺴﻦ ،ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻦ.

ﻋﺮاﻗﯽ در ﻟﻤﻌﺎت »ﻟﻤﻌﻪ اول« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﺷﺘﻘﺎق ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ در ﻣﻘﺮّ ﻋﺰّ ﺧﻮد از
ﺗﻌﯿّﻦ ﻣﻨﺰّه اﺳﺖ و در ﺣﺮﯾﻢ ﻋﲔ ﺧﻮد از ﺑﻄﻮن و ﻇﻬﻮر ﻣﻘﺪّس ،ﺑﻞ ﺑﻬﺮ اﻇﻬﺎرﮐﻤﺎل از آن روی ﮐﻪ ﻋﲔ ذات ﺧﻮد
اﺳﺖ و ﺻﻔﺎت ﺧﻮد ،ﺧﻮد را در آﯾﻨﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،ﺣﺴﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺟﻠﻮه داد.
از روی ﻧﺎﻇﺮ و ﻣﻨﻈﻮری ﻧﺎم ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،ﻧﻌﻤﺖ ﻃﺎﻟﺒﯽ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻇﺎﻫﺮﮔﺸﺖ ،ﻇﺎﻫﺮ را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ
ﻧﻤﻮد ،آوازه ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﺮآﻣﺪ ،ﺑﺎﻃﻦ را ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯿﺎراﺳﺖ ،ﻧﺎم ﻣﻌﺸﻮق آﺷﮑﺎرا ﺷﺪ.
ﭼﻮن ﮔﺸﺖ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻏﯿﺎر آﻣﺪه

ﯾﮏ ﻋﲔ ﻣﺘﻔﻖ ﮐﻪ ﺟﺰ او ذرهای ﻧﺒﻮد

ﻣﻄﻠﻮب را ﮐﻪ دﯾﺪه ﻃﻠﺒﮑﺎر آﻣﺪه؟

ای ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎﻃﻨﺖ

ﻋﺸﻖ از روی ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ آﯾﻨﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ در وی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ،و از روی ﻋﺎﺷﻘﯽ آﯾﻨﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺗﺎ در او اﺳﻤﺎء
ﺻﻔﺎت ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در دﯾﺪه ﺷﻬﻮد ﯾﮏ ﻣﺸﻬﻮد ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﯾﮑﯽ ﺑﺪو آﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ در ﻫﺮ آﯾﻨﻪ

روی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا آﯾﺪ »ﯾﺎ آﻧﮑﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد«.

٢٦٩

ﻓﺼﻞ ۶۴
»ﻣﻌﺸﻮق را از ﻋﺸﻖ ﻧﻪ ﺳﻮد اﺳﺖ و زﯾﺎن ،اﮔﺮ وﻗﺘﯽ ﻃﻼﯾﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺮ او ﺗﺎﺧﺘﻨﯽ ﮐﻨﺪ و او را ﻧﯿﺰ در داﯾﺮه

ﻋﺸﻖ آورد آﻧﻮﻗﺖ او را ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻮد از روی ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻧﻪ از روی ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ«.

ﺷﺮح :و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﮑﻤﺎل ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ از راه آﻧﮑﻪ در اﺑﺘﺪای ﻗﺪم ﻋﺸﻖ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق

ﺑﮑﺴﻮت ﺣﺴﻦ ،ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺸﻘﺴﺖ ،و ﺻﻮرت ﻋﺎﺷﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺸﻖ ...ﭼﻮن ﻋﲔ ﻋﺸﻖ در
ﻇﻬﻮر آﯾﺪ ﺻﻮرت ﻋﺮض ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ،و ﺻﻮرت ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺎﺷﻘﯽ ،ﭘﺲ ﺣﺎﺟﺐ ﻧﯿﻔﺘﺪﮐﻪ ﻋﲔ ﻋﺸﻖ در ﺟﻨﺒﺶ آﯾﺪ،
ﺧﻮد ﻋﺮض و ﯾﺎﻓﺖ آن ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﺧﻮد را »ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ«

ﭘﺲ ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺸﻖ ﻧﻪ ﺳﻮدی ﻣﯽﺑﺮد و ﻧﻪ زﯾﺎﻧﯽ زﯾﺮا او ﺻﻤﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮﮔﺎه ﺧﻮدش ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﺮﺿﯽ را اراﺋﻪ

دﻫﺪ آن وﻗﺖ او ﺧﻮد ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ را ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻟﯿﮑﻦ او ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻋﺸﻖ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﺼﻞ  ۴۰ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪ .ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﭼﻨﲔ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ:
ﻧﯿﺴﺖ از وﺻﻒ ﻋﺸﻖ ﻣﺮزوﻗﯽ

ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ
ﮔﺮ ﺑﺘﺎﺑﺪ ﺑﺮ او ﻃﻼﯾﻪ ﻋﺸﻖ

ﺗﺎ در آرد ورا ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻋﺸﻖ

ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﻋﺎﺷﻘﯿﺶ ﻧﺼﯿﺐ

ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯿﺶ زﻋﺸﻖ ﺣﺴﯿﺐ

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻋﺸﻖ و ﻏﻠﺒﺎت آن ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ ﺷﺮف و ﻗﺪرﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﻢ

ﻣﻌﺸﻮق در ﻋﺸﻖ ﻋﺎرﯾﺖ اﺳﺖ و اﺳﻢ ﻋﺎﺷﻖ ،ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﻌﺸﻮق را ﻧﻪ ﺳﻮد اﺳﺖ و ﻧﻪ زﯾﺎن ،و

اﮔﺮ او را وﻗﺘﯽ ﺑﻌﺎﺷﻖ ﻣﯿﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و آن ﻣﯿﻞ ﻣﻔﺮط ﺷﻮد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﮔﺮدد در آن از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺑﺪرﺟﻪ
ﻋﺎﺷﻘﯽ آﯾﺪ ،و آﻧﻬﻢ از وی ﺳﺎﻗﻂ ﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﭘﺲ از وﺟﻮد ﺧﻼﺋﻖ اﺳﻢ ﻣﺤﯿﯽ او ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ »ﯾﺤﺒﻬﻢ« ﺑﺮای
اﯾﻨﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﺒﺪّل و ﺗﻐﯿّﺮ .در اوﺻﺎف و ذات ﻗﺪم ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﺗﻮﻫّﻢ آن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺪرﺟﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ آﯾﺪ

و اﯾﻦ ﺳﺮّی ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

٢٧٠

ﻓﺼﻞ ۶۵
» «۱ﻋﺸﻖ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﭘﯿﮑﺮ ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ آﯾﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ از آن ﺻﻮرت داﺋﻤﺎً

ﻗ ّﻮت ﻣﯽﺧﻮرد ،و ﺑﺮای آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻫﺰار ﻓﺮﺳﻨﮓ دور ﺑﻮد ،ﻋﺎﺷﻖ او را ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺪ و اﻗﺮب

ﻣﻦ ﮐﻞّ ﻗﺮﯾﺐ ﺷﻤﺎرد .اﻣﺎ ﻗﻮّت آﮔﺎﻫﯽ از آﻧﭽﻪ ﻧﻘﺪ ﺧﻮﯾﺸﱳ اﺳﺖ ﺟﺰ از ﺳﺎﯾﻪ ﺟﻤﺎل روی ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﺧﻮرد

ﺷﻌﺮ

»اﻻ ﻓﺎﺳﻘﻨﯽ ﺧﻤﺮاً و ﻗﻞ ﱃ ﻫﯽ اﻟﺨﻤﺮ«.
»» «۲وﺻﺎل ﻗ ّﻮت آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮردن اﺳﺖ از ﻧﻘﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻧﻪ ﯾﺎﻓﱳ«

» «۳اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺻﺎل اﺗّﺤﺎد اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از دﯾﺪه ﻋﻠﻢ ﻣﺘﻮارﯾﺴﺖ ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺑﮑﻤﺎل رﺳﺪ ﻗ ّﻮت

ﻫﻢ از ﺧﻮد ﺧﻮرد ،از ﺑﲑون ﮐﺎری ﻧﺪارد.

ﺷﺮح ﻣﱳ«۱» :
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ،ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق را ﭘﯿﮑﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺗﺼ ّﻮرﮐﻨﺪ و ﺟﺎن و دل ﺧﻮد ﭼﻨﺎن در او
ﻏﺮق ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق در ﺧﻮد ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﺪ ،و از آن ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ داﺋﻢ ﻗ ّﻮت

ﻣﯽﺧﻮرد .و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﯾﺎﺑﯽ از ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻟﻄﯿﻔﻪ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد داد ﺷﺪه وﻗﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﮑﺮ و اﺳﺘﻐﺮاق ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﻌﺸﻮق از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺰار ﻓﺮﺳﻨﮓ ﻫﻢ دور ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ
ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره وی در ﺣﻀﻮر اﺳﺖ »و از ﻏﲑ او در ﻏﯿﺐ« و ا را ﻧﺰدﯾﮑﱰ از ﻫﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻤﺮد ،و

ازاﯾﲊو در دﻋﺎ ﻫﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ» :ﯾﺎ اﻗﺮب ﻣﻦ ﮐﻞ ﻗﺮﯾﺐ« ﮐﻪ آن ﻫﻢ اﺷﺎره ﺑﻬﻤﲔ ﺣﺎل دارد ﭼﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻧﺤﻦ اﻗﺮب اﻟﯿﮑﻢ ﻣﻦ ﺣﺒﻞ اﻟﻮرﯾﺪ«.

ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻫﻮ ﻣﻌﮑﻢ اﯾﻨﻤﺎ ﮐﻨﺘﻢ« ﻏﲑ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﻔﻬﻮم» :و اذا ﺳﺄﻟﻚ ﻋﺒﺎدی ﻋﻨﯽ ﻓﺎﻧﯽ ﻗﺮﯾﺐ اﺟﯿﺐ

دﻋﻮه اﻟﺪّاع اذا دﻋﺎن« ﻫﻤﲔ ﻗﺮب و ﺣﻀﻮر داﺋﻢ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ از اﺳﺘﻐﺮاق و ﻣﺤﻮ ﺑﺤﺎل ﺻﺤﻮ و ﺗﻤﯿﯿﺰ
آﯾﺪ ﺟﺰ از ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮت ﺧﻮرد و ﺣﺎﻟﺖ او ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ اﺑﻮﻧﻮاس ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۹۸ﻫﺠﺮی

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:

»اﻻ ﻓﺎﺳﻘﻨﯽ ﺧﻤﺮاً و ﻗﻞ ﱃ ﻫﯽ اﻟﺨﻤﺮ«»«۱

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻤﻦ ﺷﺮاب ده و ﺑﮕﻮﮐﻪ آن ﺷﺮاب اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻫﻢ ﻟ ّﺬت ﭼﺸﯿﺪن و ﻫﻢ ﻟ ّﺬت ﺷﻨﯿﺪن ﯾﺎﺑﻢ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺤﻮ ﭼﻨﲔ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻣﺴﺖ ﻣﯽ ﻋﺸﻖ ﮔﺮدﯾﺪه و از آن ﻗ ّﻮت ﺧﻮرده و ﻫﻢ از دﯾﺪن و ﺷﻨﯿﺪن ﺟﻤﺎل ﻣﺤﺒﻮب اﺣﺴﺎس

ﻟﺬّت ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻤﲔ ﻣﻄﻠﺐ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آورده اﺳﺖ» :در ﻋﺸﻖ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮاس ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﻤﻌﺸﻮق ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ
ﺣﺴّﯽ از ﺣﻮاسّ او در ﻫﯿﭻ ﺣﺎل از او ﺧﺎی ﻧﺒﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن ﺷﺎﻋﺮ دﻗﯿﻖ اﻟﻨﻈﺮ »اﺑﻮﻧﻮاس« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ در دوﺳﺘﯽ
ﺧﻤﺮ:

و ﻻ ﺗﺴﻘﻨﯽ ﺳﺮاً اذا اﻣﮑﻦ اﻟﺠﻬﺮ

اﻻ ﻓﺎﺳﻘﻨﯽ ﺧﻤﺮاً و ﻗﻞ ﱃ ﻫﯽ اﻟﺨﻤﺮ

٢٧١

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻤﻦ ده ﺟﺎم ﺷﺮاب ،ﺗﺎ ﭼﺸﻢ آﻧﺮا ﺑﯿﻨﺪ و دﺳﺖ ،او را ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و ﮐﺎم ،آﻧﺮا ﺑﭽﺸﺪ و ﺑﯿﻨﯽ ،راﯾﺤﻪ آن ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﯾﮏ
ﺣﺲّ ﻣﻌﻄّﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ از او ،و آن ﺳﻤﻊ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻮ ﻧﺎم او ﺑﮕﻮی ﺗﺎ ﺳﻤﻊ ﻫﻢ از او آﻧﭽﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺤﺒﻬﺖ اﺳﺖ

ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﺳﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪت ،روح را وﺻﻠﺖ ،ﺗﻦ را ﻟﺬّت و ﭼﺸﻢ را رؤﯾﺖ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺳﻤﻊ را ﻫﻢ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آن
ﺷﻨﯿﺪن اﺳﻢ و ﺻﻔﺖ وی اﺳﺖ«۲» «...
ﻣﱳ «۲» :از ﻓﺼﻞ ۶۵

»وﺻﺎل ﻗ ّﻮت آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮردن اﺳﺖ از ﻧﻘﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻧﻪ ﯾﺎﻓﱳ«.
ﺷﺮح :ﭘﺲ وﺻﺎل ﻣﻌﺸﻮق در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ آﮔﺎﻫﯽ و ﺻﺤﻮ ،ﺷﻬﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و در ﺣﺎل ﺳﮑﺮ و
اﺳﺘﻐﺮاق ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﭘﯿﮑﺮ ﺟﺎن او آﯾﺪ و از آن ﻗ ّﻮت ﺧﻮرد .اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﯿﯿﺰ ،ﻗﻮت از ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق

ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮرد .ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎن در ﺑﺎﺧﱳ ﻧﻪ ﯾﺎﻓﱳ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﯿﺖ» :اﻻ ﻓﺎﺳﻘﻨﯽ ﺧﻤﺮاً «...ﮔﻮﯾﺪ ﺻﻔﺖ »ﺧﻤﺮ«

ﺑﯽﺗﻤﯿﯿﺰ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺮا از ﻗﻮل ﺧﻮد ﻗ ّﻮﺗﯽ ﺑﺨﺶ ...و اﮔﺮ ﺧﻤﺮ ذاﺗﺴﺖ و ﺳﮑﺮ ﺻﻔﺎت ،ادراک را اﺳﺘﻐﺮاق در ذات

اوﻟﯿﱰ از اﺳﺘﻐﺮاق در ﺻﻔﺎت » .«۳ﻧﺎﮔﻮری ﻫﻢ در ﺷﺮح اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﺻﺎل ﺗﻮ ﺑﺬات ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻮی ،ﻗﻮت آﮔﻬﯽ ﺧﻮری از ﺟﺎن ﺧﻮد ﻧﻪ از ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ او در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻤﮑﻦ اﺳﺖ و
از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻈﻮظ ﺑﲑون اﺳﺖ ».«۴
ﻣﱳ:

» «۳اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺻﺎل اﺗّﺤﺎد اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از دﯾﺪه ﻋﻠﻢ ﻣﺘﻮارﯾﺴﺖ ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺑﮑﻤﺎل رﺳﺪ ﻗ ّﻮت
ﻫﻢ از ﺧﻮد ﺧﻮرد ،از ﺑﲑون ﮐﺎری ﻧﺪارد«.
ﺷﺮح:

و اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺻﺎل ا ّﺗﺤﺎد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق در ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ راﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺑﮑﻤﺎل
ﺑﺮﺳﺪ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺨﺎرج ﺧﻮد ﻧﺪارد و از درون ﺧﻮد ﺑﻤﺸﺎﻫﺪه ﺟﻤﺎل ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮ و ﺑﻪ ﺑﲑون ﮐﺎری
ﻧﺪارد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﻟﻮی ﻫﻢ اﺷﺎرهای دارد ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﻬﺎران در درون ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺑﻮده.

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :«۵» :اﮔﺮ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق در ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻄﺒﻊ ﺷﻮد ﻋﺎﺷﻖ
ﻗﻮّت از او ﺳﺎزد وﻧﻈﺮ ﻫﻤّﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از او ﺑﺮﻧﺪارد و او را ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪو ﻧﮕﺬارد و آﻧﭽﻪ اﺑﺮام ﻣﺰاﺣﻤﺖ و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ
ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﲔ اﺳﺖ .ای دروﯾﺶ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮّی ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ ا ّﺗﺤﺎد ﺧﻮاﻫﺪ اﮔﺮ
ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد او ﻗ ّﻮت از ﺧﻮد ﺳﺎزد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺷﻖ آﺗﺶ اﺳﺖ ﭼﻮن در ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﲑد ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﻘﻮت ﺧﻮد

آﺗﺶ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن از ﻋﺎﺷﻖ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﺎﻧﺪ آﺗﺶ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد را ﺧﻮردن ﮔﲑد ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﺎﻧﺪ«

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۶۵
۱ـ دﯾﻮان اﺑﯽ ﻧﻮاس ص  ۲۸ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻏﺰاﱃ .ﺑﲑوت .۱۳۷۲

۲ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۱۲۵

۳ـ ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ص .۵۲

۴ـ ﺷﺮح ﻧﺎﮔﻮری ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ص  ۲۹و .۳۰

۵ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص  ۱۲۶و .۱۲۷
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ﻓﺼﻞ ۶۶
ﻓﯽ ﻫﻤﻪ اﻟﻌﺸﻖ

ﻋﺸﻖ را ﻫﻤّﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺘﻌﺎﱃ ﺻﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ در دام وﺻﺎل ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺘﺎد
ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻧﭙﺴﻨﺪد اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺎ اﺑﻠﯿﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :و ان ﻋﻠﯿﻚ ﻟﻌﻨﺘﯽ« ﮔﻔﺖ» :ﻓﺒﻌﺰﺗﻚ« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ

ﺧﻮد از ﺗﻮ اﯾﻦ ﺗﻌﺰّز دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﺗﺮا ﻫﯿﭽﮑﺲ در واﻧﺒﻮد و در ﺧﻮرد ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺮا ﭼﯿﺰی در ﺧﻮرد
ﺑﻮدی آﻧﮕﻪ ﻧﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﻮدی در ﻋﺰّت.

ﺷﺮح:

ﻋﺸﻖ در ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤّﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ دارد »او ﻫﻤﺎره آن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺘﻌﺎﱃ ﺻﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺮﭙدازد و ﺑﺎ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺴﺎزد » ««۱ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻬﺮ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ واﺻﻞ ﮔﺮدد »ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﻓﺮو ﻧﯿﺎرد ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﯿﺪ
ﺷﮑﻞ و ﻣﺜﺎل ،ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻮر از ﺷﻬﻮد از ﻣﺤﻮ ﺷﻮد و ﻣﺤﺒﻮب را ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺻﻮر ﺑﯿﻨﺪ » «۲و ﺑﻬﻤﲔ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ

اﺑﻠﯿﺲ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪای ﻣﻨﺰّه و ﺗﺒﺎرک و ﺗﻘﺪس ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ،ﻧﺨﻮاﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آدم ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﭘﺎﺋﲔﺗﺮ ﺑﻮد ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﻧﻘﯿﺎد ﺧﻢ ﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﺑﺎو ﮔﻔﺖ» :وَإِنﱠ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻟَﻌْﻨَﺘِﻲ إِﻟَﻰ
ﻳَﻮْمِ اﻟﺪﱢﻳﻦِ« ﺳﻮره ص آﯾﻪ  «۷۸ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺮ ﺗﻮ ﻟﻌﻨﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ روز ﺟﺰا» .ﻗَﺎلَ رَبﱢ ﻓَﺎَٔﻧﻈِﺮْﻧِﻲ إِﻟَﻰ ﻳَﻮْمِ ﻳُﺒْﻌَﺜُﻮنَ ﻗَﺎلَ

ﻓَﺎِٕﻧﱠﻚَ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﻨﻈَﺮِﻳﻦَ إِﻟَﻰ ﻳَﻮْمِ اﻟْﻮَﻗْﺖِ اﻟْﻤَﻌْﻠُﻮمِ ﻗَﺎلَ ﻓَﺒِﻌِﺰﱠﺗِﻚَ ﻟَﺎُٔﻏْﻮِﻳَﻨﱠﻬُﻢْ أَﺟْﻤَﻌِﲔَ إِﻟﱠﺎ ﻋِﺒَﺎدَكَ ﻣِﻨْﻬُﻢُ

اﻟْﻤُﺨْﻠَﺼِﲔَ« ﯾﻌﻨﯽ :اﺑﻠﯿﺲ ﮔﻔﺖ ﺑﺎر ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﻤﻦ ﺗﺎ روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ »ﯾﺎ ﺑﻌﺜﺖ دروﻧﯽ ﺑﻘﺎء ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﺎ« ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪه
ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺮا رﺳﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﺰّت و ﺟﻼﻟﺖ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻫﻤﻪ را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻟﺺ
ﮐﺮده ﺷﺪه« .در واﻗﻊ اﺑﻠﯿﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﻋﺰّت وﺟﻼل را دوﺳﺖ دارم »و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺂن ﺑﻬﻤﲔ ﻣﻌﻨﯽ

اﺳﺖ« ﮐﻪ درﮔﺎه ﺗﻮ ﺑﺮوی ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎز ﻧﯿﺴﺖ وﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و در ﺧﻮر ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﺮا

دروا »ﯾﻌﻨﯽ ﺿﺮوری -ﺣﺎﺟﺖ« ﻧﺒﻮد »و ﺗﺮا ﺿﺮورت و ﺣﺎﺟﺘﯽ ﻧﺒﻮد« در ﺧﻮر ﻧﺒﻮد وﮐﺴﯽ ﺧﻮر و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻻﯾﻖ
و ﺳﺰاوار ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮوره و ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت ﻗﺮارﮔﲑد و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻻﯾﻖ آﻧﺴﺖ

»ﭼﻮن ﺣﻖ اول ﺑﻌﻠّﺖ ﺛﺒﺎت و دوام و ارﺟﺤﯿّﺖ و ﻗﺪﻣﺖ و وﺟﻮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ« ﮐﻪ

اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻻﯾﻖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﻋﺰّت ﺗﻮﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮد و »ﻟﻮﮐﺎن اﻟﻬﻪ اﻻ اﻟﻠّﻪ ﻟﻔﺴﺪﺗﺎ ،ﻟﯿﺲ ﮐﻤﺜﻠﻪ

ﺷﯽٔ« اﺷﺎرت ﺑﺂن ﻣﻄﻠﺐ دارد .و ﻧﯿﺰ آﯾﺎت ﺗﻨﺰﯾﻪ و ﺗﻘﺪﯾﺲ و ﺗﺴﺒﯿﺢ » .«۳درﺑﺎره اﺑﻠﯿﺲ و ﻋﻠّﺖ اﻣﺘﻨﺎع وی و
ﻋﻠﺖ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ وی در ﺟﻠﺪ اول »در اﻋﱰاﺿﺎت ﺑﺮ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ« ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺸﱰی ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪاﻧﺠﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻈﺮ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه را درﺑﺎره ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق ﻣﯽآورﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﺸﻖ را ﻫ ّﻤﺘﯽ ﻋﺎﻟﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﱃ
ﺻﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺸﻖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺴﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه

٢٧٣

ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﯾﮑﯽ را ﺻﯿﺪﮐﺮد و در ﻗﯿﺪﮐﺮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺎه اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ،ﺑﻨﺪه ﺷﻮد ﺑﻤﻌﻨﯽ و ﭼﻮن
ﯾﮑﯽ را ﺑﺮ ﺑﻨﺪ ﻋﺰّ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺑﺮ آورد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻮد ﺑﺼﻮرت ،ﺷﺎه ﺑﻮد ﺑﻤﻌﻨﯽ.
ﺗﺪﻋﲐ

ﻏﻼﻣﯽ

ﻇﺎﻫﺮاً

و اﮐﻮن ﻓﯽ ﺳﺮی ﻏﻼﻣﮏ

ﺐ ﮐﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻮرت اﺳﺖ از ﻋﺸﻮه
ﻋﻠﻮّ ﻫﻤّﺖ آﻧﺴﺖ از ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ وﺻﻞ او ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﺑﻄﺒﻊ ﻣﺤ ّ

ﻫﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻋﺸﻖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ و از دون ﻫﻤﺘﯽ آﻧﺮا ﻋﺸﻖ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﻄﺎب

»و ان ﻋﻠﯿﻚ ﻟﻌﻨﺘﯽ« ﺑﺪان ﮔﺮدﻧﮑﺶ رﺳﯿﺪ ﺳﺮ ﺑﺮآورد و ﮔﻔﺖ »ﻓﺒﻌﺰّﺗﮏْ« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﺮای ﺗﻌﺰز ﺗﻮ دوﺳﺖ
دارم و ﯾﻘﲔ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ در ﺧﻮر ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﻣﻌﺸﻮق را در ﻋﺸﻖ ﮐﺴﯽ در ﺧﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﻦ او را
ﮐﻤﺎل و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺒﻮد ».«۴

ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﺸﻖ را ﻫ ّﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺲ ﻋﺎﱃ

از

دﺋﺎﻧﺖ

ﻣﺠﺮد

و

ﺧﺎﱃ

دارد

ﮐﻪ

ﺑﭙﯿﻮﻧﺪ

ﺳﺮ

ﻓﺮو

ﻧﺎرد

ﻫﻤﻪ

ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﺑﺎ

ﮐﺴﯽ

ﻧﻪ

ﻫﺮ ﮐﻪ آﺳﺎن ﺳﻮی ﮐﻤﻨﺪ آﯾﺪ
ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻋﺰت و ﺗﺠﺒّﺮ ﺑﯿﺶ

ﺑﻤﻌﺸﻮﻗﯿﺶ

ﭘﺴﻨﺪ

آﯾﺪ

ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻧﺨﻮت و ﺗﮑﱪ ﺑﯿﺶ

ﻋﺸﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی آﻣﯿﺰد

دﺳﺖ در داﻣﻦ وی آوﯾﺰد

ﺳﻮﮔﻨﺪ

ﭘﺎﯾﻪ وﺻﻞ او ﭼﻮ دﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ

زﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﭼﻮن ﮐﺸﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن
ﺧﻮرد

ﺣﺎﱃ

ﺑﻌﺰﺗﺶ

رﻗﻢ

ﻣﻦ ﻫﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ای ﺑﻌﺰت ﻓﺮد

ﻟﻌﻨﺖ

اﺑﺪ

ﯾﺰدان

ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺮا ﮐﺴﯽ در ﺧﻮرد

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۶۶

۱ـ ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ص .۲۹
۲ـ ﺷﺮح ﻧﺎﮔﻮری ﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ص  ۲۹و .۳۰
۳ـ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺎده ﻗﺪس و ﺳﺒﺢ در ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﻬﺮس ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
۴ـ ﻟﻮاﯾﺢ ص .۱۲۸
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ﻓﺼﻞ ۶۷
» «۱ﻃﻤﻊ ،ﻫﻤﻪ ﺗﻬﻤﺖ اﺳﺖ و ﺗﻬﻤﺖ ﻫﻤﻪ ﻋ ّﻠﺖ و ﻋ ّﻠﺖ ،ﻫﻤﻪ ذﻟّﺖ و ذﻟّﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺧﺠﻠﺖ و ﺧﺠﻠﺖ ،ﻫﻤﻪ
ﺪ ﯾﻘﲔ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﲔ ﻧﮑﺮت.
ﺿ ّ

» «۲ﻃﻤﻊ دو روی دارد ﯾﮏ روﯾﺶ ﺳﭙﯿﺪ اﺳﺖ و ﯾﮏ روی ﺳﯿﺎه آن روی ﮐﻪ در ﮐﺮم دارد ﺳﭙﯿﺪ اﺳﺖ و آن

روی ﮐﻪ در اﺳﺘﺤﻘﺎق دارد ﯾﺎ ﺗﻬﻤﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎق ،ﺳﯿﺎه اﺳﺖ.

ﻣﱳ»«۱
» «۱ﻃﻤﻊ ،ﻫﻤﻪ ﺗﻬﻤﺖ اﺳﺖ و ﺗﻬﻤﺖ ﻫﻤﻪ ﻋﻠّﺖ و ﻋﻠّﺖ ،ﻫﻤﻪ ذﻟّﺖ و ذﻟّﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺧﺠﻠﺖ و ﺧﺠﻠﺖ ،ﻫﻤﻪ
ﺪ ﯾﻘﲔ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﲔ ﻧﮑﺮت.
ﺿ ّ
ﺷﺮح:

ﻃﻤﻊ داﺷﱳ ﺑﻮﺻﺎل ﻫﻤﻪاش ﺗﻬﻤﺖ و وﻫﻢ و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،و وﻫﻢ ﭘﻨﺪار و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪاش ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ اﺳﺖ،
و ﻧﻘﺺ ﻫﻤﻪاش ذﻟّﺖ و ﺧﻮاری اﺳﺖ و ﺧﻮاری ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺮدن و ﺷﺮﻣﮕﲔ ﺑﻮدن اﺳﺖ ،ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﻘﲔ

داﺷﱳ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ و ﻋﲔ ﻧﺎداﻧﯽ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻃﻤﻊ داﺷﱳ ﺑﻮﺻﺎل ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎداﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ در ﻟﻮاﯾﺢ ص  ۱۲۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪک »ﮐﻤﺎل ﻋﺎﺷﻘﯽ در ﻋﺸﻖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد از راه ﻋﺸﻖ ﺑﺮدارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«:
ﺗﺎ زﺣﻤﺖ ﺗﻮ ز راه ﻣﻦ ﮐﻢ ﮔﺮدد«

ﻟﻄﻔﯽ ﺑﮑﻦ از راه وﺟﻮدم ﺑﺮدار
ﻣﱳ:

» «۲ﻃﻤﻊ دو روی دارد ﯾﮏ روﯾﺶ ﺳﭙﯿﺪ اﺳﺖ و ﯾﮏ روی ﺳﯿﺎه آن روی ﮐﻪ در ﮐﺮم دارد ﺳﭙﯿﺪ اﺳﺖ و آن

روی ﮐﻪ در اﺳﺘﺤﻘﺎق دارد ﯾﺎ ﺗﻬﻤﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎق ،ﺳﯿﺎه اﺳﺖ.

ﺟﻪ ﮐﺮم و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎﺻّﻪ اوﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ.
ﻃﻤﻊ ﭼﻮن ﺳﮑﻪای دو رو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻃﺮف آن ﮐﻪ ﻣﺘﻮ ّ
وﱃ ﻃﺮف دﯾﮕﺮﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ از ﺧﻮدش اﻧﺘﻈﺎر دارد وﺑﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد اﻣﯿﺪوار و ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد دﻟﺨﻮش وﮔﻤﺎن دارد ﮐﻪ

اﺳﺘﺤﻘﺎق وﺻﺎل ﻣﻌﺸﻮق را دارد روی ﺳﯿﺎه ﺳﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺰّاﻟ ّﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی

ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻃﻤﻊ وﺻﻞ او ﻋﻠﯽ اﻻﻃﻼق

روی ﺑﺮ ﺗﺎﺑﺪش ز اﺳﺘﺤﻘﺎق

ﻃﻤﻌﺶ در ﮐﺮم ﭼﻮ ﺑﻨﺪد اﻣﯿﺪ

ﮔﺮدد او را رخ ﺳﯿﺎه ﺳﻔﯿﺪ

ﮔﺮﻣﺶ

ﭼﻮن ﺧﻮد از ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻨﺪازد

ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮد اﻣﯿﺪ از ﻋﺪل

ﻗﺒﻠﻪ

ﻃﻤﻊ

ﺳﺎزد

ﮐﯿﺴﻪای دوزد از ﻃﻤﻊ ﺑﺮ ﻓﻀﻞ

ﮔﺮ ﻧﯿﺎﺑﻢ ز ﻋﺪل او ﺗﺮﺣﯿﺐ

ﮔﻮﯾﺪم ﻓﻀﻞ او ﮐﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺐ

٢٧٥

ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻧﺼﺎری در ﻫﻤﲔ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﻟﻬﯽ ﭼﻮن در ﺗﻮ ﻧﮕﺮم از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺟﺪاراﻧﻢ و ﺗﺎج ﺑﺮ ﺳﺮ و ﭼﻮن
در ﺧﻮد ﻧﮕﺮم از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﮐﺴﺎراﻧﻢ و ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ ...و ﻫﻤﻪ دﻋﺎﻫﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﮐﺮم اوﺳﺖ .در ﻗﺮآن

ﮐﺮﯾﻢ درﺑﺎره ﮐﺮم ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﺎت ﭼﻨﺪ آﻣﺪه از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت اﺳﺖ

۱ـ »وَﻣَﻦ ﻛَﻔَﺮَ ﻓَﺎِٕنﱠ رَﺑﱢﻲ ﻏَﻨِﻲﱞ ﻛَﺮِﻳﻢٌ« ﻧﻤﻞ آﯾﻪ  ۴۰ﯾﻌﻨﯽ :و ﻫﺮﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮد »ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻧﯿﺴﺖ« ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﯽﻧﯿﺎز و
ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ.

۲ـ »ﺗَﺤِﻴﱠﺘُﻬُﻢْ ﻳَﻮْمَ ﻳَﻠْﻘَﻮْﻧَﻪُ ﺳَﻠَﺎمٌ وَأَﻋَﺪﱠ ﻟَﻬُﻢْ أَﺟْﺮًا ﻛَﺮِﻳﻤًﺎ« اﻻﺣﺰاب آﯾﻪ  «۴۴ﯾﻌﻨﯽ :ﺗﺤ ّﯿﺘﺸﺎن روزی ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪش ﺳﻼم اﺳﺖ و ﺧﺪا ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﭘﺎداش ﺧﻮب ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ »زﯾﺮا ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ«.

٢٧٦

ﻓﺼﻞ ۶۸
راه ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻫﻤﻪ اوﺋﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺋﯽ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ
ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﺎﺷﯽ ،ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﻮد را ﻧﺒﺎﺷﯽ و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯽ.
ﺗﺎ ﺗﻮ در ﺑﻨﺪ ﻫﻮاﺋﯽ از زر و زن ﭼﺎره ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﯿﺖ

ﺑﺎ دو ﻗﺒﻠﻪ در ره ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﺘﻮان رﻓﺖ راﺳﺖ
ﻗﺪری ﻧﺒﻮد ﻣﻠﻮك را ﺑﺮ در ﻣﺎ

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺷﻮ ﺗﺎ ﻫﻢ از زر ﻓﺎرع آﺋﯽ ﻫﻢ ز زن
ﯾﺎ رﺿﺎی دوﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﻮای ﺧﻮﯾﺸﱳ

ﺑﯿﺖ

ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮی ای ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺪاری ﺳﺮﻣﺎ

ﺟﺰ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﮑﲔ ﻧﺒﻮد در ﺧﻮر ﻣﺎ

ﮐﲔ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯽﺳﺮ آن ﺑﻮد اﻓﺴﺮ ﻣﺎ

ﻣﱳ:
»راه ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻫﻤﻪ اوﺋﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺋﯽ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪﮐﻪ

ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﺎﺷﯽ ،ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﻮد را ﻧﺒﺎﺷﯽ و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯽ«.
ﺷﺮح:
راه ﻋﺎﺷﻘﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﻪ وﺟﻮدش او ﺑﻮده در ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد.

ﺑﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ ز ﮐﺸﺘﮕﺎن آواز

ﻋﺎﺷﻘﺎن ﮐﺸﺘﮕﺎن ﻣﻌﺸﻮﻗﻨﺪ

وﱃ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻫﻤﻪاش وﺟﻮد داﺷﱳ و ﺗﺸﺨّﺺ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻋﺎﺷﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺘﻘﻼﱃ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰل ﻋﺸﻖ
را در ﻧﻬﺎد ﺧﻮﯾﺶ از او ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺷﺮ و ﺷﺮّ ﻋﺸﻖ و ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ او ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ

ﺧﻮدت ﻧﺒﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎﺷﯽ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻮﻟﻮی در دﻓﱰ اول ﻣﺜﻨﻮی داﺳﺘﺎن ﻣﺮدی را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ

ﺑﺪرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺸﻮق آﻣﺪ و ﭼﻮن در زد ﻣﻌﺸﻮق ﭘﺮﺳﯿﺪﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ،...ﻣﻌﺸﻮق راﻫﺶ ﻧﺪاد و ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺧﻮدت
ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺮا راﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
آن ﯾﮑﯽ آﻣﺪ در ﯾﺎری ﺑﺰد

ﮔﻔﺖ ﯾﺎرش ﮐﯿﺴﺘﯽ ای ﻣﻌﺘﻤﺪ

ﺧﺎم را ﺟﺰ آﺗﺶ ﻫﺠﺮ و ﻓﺮاق

ﮐﻪ ﭘﺰد؟ ﮐﻪ وارﻫﺎﻧﺪ از ﻧﻔﺎق

ﺑﺮ ﭼﻨﲔ ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻘﻢ ﺧﺎم ﻧﯿﺴﺖ

ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ،ﮔﻔﺘﺶ ﺑﺮو ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﻮن ﺗﻮﺋﯽ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز از ﺗﻮ ﻧﺮﻓﺖ

ﺳﻮﺧﱳ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮا در ﻧﺎر ﺗﻔﺖ

ﭘﺨﺘﻪ ﮔﺸﺖ آن ﺳﻮﺧﺘﻪ ﭘﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ

اﻧﺒﺎز ﮔﺸﺖ

در ﻓﺮاق ﯾﺎر ﺳﻮزﯾﺪ از ﺷﺮر

رﻓﺖ آن ﻣﺴﮑﲔ و ﺳﺎﱃ در ﺳﻔﺮ

ﺑﺎز ﮔﺮد

ﺧﺎﻧﻪ

ﺣﻠﻘﻪ زد ﺑﺮ در ﺑﺼﺪ ﺗﺮس و ادب

ﺗﺎ ﺑﻨﺠﻬﺪ ﺑﯽادب ﻟﻔﻈﯽ ز ﻟﺐ

ﮔﻔﺖ اﮐﻨﻮن ﭼﻮن ﻣﻨﯽ ،ای ﻣﻦ درآ

ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻨﺠﺎﺋﯽ و ﻣﻦ در ﯾﮏ ﺳﺮا

ﮔﻔﺖ ﺑﺮ درﻫﻢ ﺗﻮﺋﯽ ای دﻟﺴﺘﺎن

ﺑﺎﻧﮓ زد ﯾﺎرش ﮐﻪ ﺑﺮ درﮐﯿﺴﺖ آن

٢٧٧

ﭼﻮن ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻮد دوﺋﯽ

ﻫﻢ ﻣﻨﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰد آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺋﯽ

ﮔﻔﺖ ﯾﺎرش اﻧﺪر آ ای ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻦ

ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﻮن ﮔﻞ وﺧﺎرو ﭼﻤﻦ

ﻣﱳ:
ﺗﺎ ﺗﻮ در ﺑﻨﺪ ﻫﻮاﺋﯽ از زر و زن ﭼﺎره ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﯿﺖ

ﺑﺎ دو ﻗﺒﻠﻪ در ره ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﺘﻮان رﻓﺖ راﺳﺖ

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺷﻮ ﺗﺎ ﻫﻢ از زر ﻓﺎرع آﺋﯽ ﻫﻢ ز زن
ﯾﺎ رﺿﺎی دوﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﻮای ﺧﻮﯾﺸﱳ

ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﺑﯿﺖ دوم در ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار »ج  ۱ص  ۳۵۲و ج  ۵ص  «۱۳۸آﻣﺪه و در ﺣﺎﺷﯿﻪ آن »ج  ۸ص  «۳۶۱ﺑﻨﺎم
ﺳﻨﺎﺋﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺮح:

ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﻫﻮی و ﻫﻮس ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ و ﻣﯿﻞ ﺑﺨﻮد داری ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ زﺣﻤﺖ ﻣﺎل و زن و ﺑﭽﻪ راﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤ ّﻤﻞ ﮐﻨﯽ.
ﭘﺲ ﺑﯿﺎ و ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﻮ ﺗﺎ از زﺣﻤﺖ ﻣﺎل و زن آﺳﻮده ﮔﺮدی .ﺑﺎ دو ﺗﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪﮐﻌﺒﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ رﻫﺴﭙﺎر
ﺷﻮی ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﺿﺎی دوﺳﺖ را ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﯿﻞ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯽ.

درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ دل ﺑﺨﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ،در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﱠﺎ ﺟَﻌَﻞَ اﻟﻠﱠﻪُ
ﻟِﺮَﺟُﻞٍ ﻣﱢﻦ ﻗَﻠْﺒَﻴْﻦِ ﻓِﻲ ﺟَﻮْﻓِﻪِ« اﺣﺰاب آﯾﻪ  «۴ﯾﻌﻨﯽ :ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺮد دو دل در ﻧﻬﺎﻧﮕﺎه وﺟﻮدش

ﻧﻨﻬﺎده اﺳﺖ ...و از اﯾﲊو اﯾﻦ دو ﮔﺎﻧﮕﯽ راﺑﻪ ﺷﺮک ﺧﻔﯽ ﺗﻌﺒﲑ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

و اﻧﺪوه ﺗﻮ از دو دﯾﺪه ﭘﻨﻬﺎن دارم

ﺗﺎ ﺟﺎن دارم ﻏﻢ ﺗﻮ در ﺟﺎن دارم

ﺑﺮ دوش دل ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺸﻢ ﺗﺎﺟﺎن دارم

ﻏﻤﻬﺎی ﺗﻮ ﭼﻮن ﮔﺮان ﻧﺪارد ﺑﺎری

»ﻟﻮاﯾﺢ ص «۱۳۰
ﻣﱳ:
ﻗﺪری ﻧﺒﻮد ﻣﻠﻮك را ﺑﺮ در ﻣﺎ

ﺑﯿﺖ
ﺟﺰ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﮑﲔ ﻧﺒﻮد در ﺧﻮر ﻣﺎ

ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮی ای ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺪاری ﺳﺮﻣﺎ

ﮐﲔ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯽﺳﺮ آن ﺑﻮد اﻓﺴﺮ ﻣﺎ

ﺷﺮح:

ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ارزﺷﯽ ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﻣﺎﺑﻪ ﻣﻠﮏ و ﻟﺸﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﻢ و ﻏﻨﯽ ﺑﺎﻟﺬات ﻫﺴﺘﯿﻢ

و ﺑﺠﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﭽﺎره ﮐﻪ ﻟ ّﺬت ﺣﺴﻦ ﻣﺎ آﻧﺎﻧﺮا ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و درﯾﻮزﮔﯽ ﺑﺪرﮔﺎه ﻣﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺗﻮﺟﻪ و اﻟﺘﻔﺎﺗﯽ
ﻧﺪارﯾﻢ وﮐﺴﯽ ﺟﺰ آﻧﺎن را ﻻﯾﻖ در ﮔﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﭘﺲ ای ﺧﻮاﺟﻪ وای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ و ﺷﺨﺼ ّﯿﺖ

ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﺒﺎدت و ﻃﺎﻋﺖ ﺑﺴﻮی ﻣﺎ ﻣﯽآﺋﯽ و اﺣﺴﺎس ﺳﺮ ﺑﻮدن و ﺳﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ ﺗﺎ ﺗﻮ ﭼﻨﲔ
ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﺑﻮده در ﺧﻮر ﻣﺎ ﮔﺮدی زﯾﺮا ﺗﺎج ﺷﺎﻫﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯽﺳﺮان ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ در راه
رﺿﺎی ﻣﺎ داده وﮐﺸﺘﻪ ﺷﻤﺸﲑ ﻋﺸﻘﻨﺪ.

ﮐﻤﱰﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺗﻮ از ﻣﺎه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻫﯽ

اﮔﺮت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻘﺮ ﺑﺒﺨﺸﺪ ای دل
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ﻓﺼﻞ ۶۹
» «۱ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق دواﺳﺖ :ﯾﮑﯽ در ﭘﺎی ﺑﺎﻻی ﻋﺸﻖ و ﯾﮑﯽ در ﭘﺎی ﻧﺸﯿﺐ ﻋﺸﻖ .و ﻋﺸﻖ را ﭘﺎی ﺑﺎﻻﺋﯽ و

ﭘﺎی ﻧﺸﯿﺒﯽ ﻫﺴﺖ .ﺗﺎ ﻋﺸﻖ در زﯾﺎدت ﺑﻮد ﭘﺎی ﺑﺎﻻی او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ دﺷﻮار ﺑﻮد ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق ﯾﺎر

ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد در ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻏﲑت از ورق ﺟﻔﺎ ﺑﻮد و ﯾﺎر ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد ﺗﺎ زﯾﺎدت ﻣﯽﺷﻮد.
» «۲ﭘﺎی ﻧﺸﯿﺐ ﻋﺸﻖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ راه زﯾﺎدت ﺑﺮﺳﺪ و ﻋﺸﻖ روی در ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻬﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻔﺎ و ﻏﲑت ﯾﺎر

ﻋﺎﺷﻖ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪش ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﻣﻨﺎزل در ﺧﻠﻊ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺑﺮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻔﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﻏﲑﺗﯽ

ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺪو رﺳﺪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﺑﺴﺎﱃ ﺧﻮاﺳﺘﯽ رﻓﺖ در ﺧﻠﻊ ﻋﺸﻖ ﺑﺮوزی ﯾﺎ ﺷﺒﯽ ﻻﺑﻞ ﺑﺴﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮود زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺑﺎرﮔﺎه ﺟﻔﺎ ﻻﺑﺪی ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﭼﻮن ﭼﺸﻢ ﺑﺮ رﺧﻨﻪ اﻓﺘﺎد ﻻﺑﺪی رﺳﯿﺪ و اﻣﮑﺎن ﺧﻼص ﭘﯿﺪا ﮔﺸﺖ.

ﻣﱳ:

» «۱ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق دواﺳﺖ :ﯾﮑﯽ در ﭘﺎی ﺑﺎﻻی ﻋﺸﻖ و ﯾﮑﯽ در ﭘﺎی ﻧﺸﯿﺐ ﻋﺸﻖ .و ﻋﺸﻖ را ﭘﺎی ﺑﺎﻻﺋﯽ و
ﭘﺎی ﻧﺸﯿﺒﯽ ﻫﺴﺖ .ﺗﺎ ﻋﺸﻖ در زﯾﺎدت ﺑﻮد ﭘﺎی ﺑﺎﻻی او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ دﺷﻮار ﺑﻮد ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق ﯾﺎر
ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد در ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻏﲑت از ورق ﺟﻔﺎ ﺑﻮد و ﯾﺎر ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد ﺗﺎ زﯾﺎدت ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﺮح:

ﻣﻌﺸﻮق دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻔﺎ روا ﻣﯽدارد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ دل را از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻤﺎل و ﻣﻌﺎرف ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﯾﮑﯽ

آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻋﺸﻖ در ﺳﲑ ﺻﻌﻮدی ﺧﻮد ﺑﺴﻮی ﻣﻌﺸﻮق در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮ ﺷﺪت آن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﮕﺮی در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﯿﺐ و ﻧﺰول ﻋﺸﻖ .ﭘﺲ ﻋﺸﻖ را ﺳﲑ ﺻﻌﻮدی و ﻧﺰوﱃ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻋﺸﻖ در ﺳﲑ ﺻﻌﻮدی و

اﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد را ﺑﯿﺎراﯾﺪ و ﻧﺎز و ﮐﺮﺷﻤﻪ اﻓﺰاﯾﺪ و اﯾﻦ زﯾﺎده آاﺳﱳ در ﻧﺎز و ﮐﺮﺷﻤﻪ آوردن ،ﺟﻔﺎی ﺑﺮ
ﻋﺎﺷﻖ وﮐﺸﱳ او ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻇﻬﻮر وﻻﯾﺖ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ اوﺳﺖ .و ﻣﻌﺸﻮق آن ﺟﻔﺎ و ﻧﺎز را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ اﻓﺰاﯾﺪ در

واﻗﻊ ﻓﯿﻀﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺸﻮق و اﺳﺒﺎب ﺟﺬب ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻌﺸﻮق .و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺟﻠﻮات ﺣﺴﻦ و ﻧﺎز

ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ و ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ از وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﺤﻮ ﺷﻮد و ﺑﺬات ﻣﻌﺸﻮق ﻗﯿﺎم

ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺸﻖ ﭘﺮﺷﻮر اﺳﺖ و ﭘﺮ وﺟﺪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺳﻮﺧﱳﻫﺎﺳﺖ و ﺳﻤﺎع ﺟﺎن دارد زﯾﺮا

ﻫﻤﻪ آن ﺟﻔﺎﻫﺎ ﮐﺸﺶ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺬ ّﻟﻞ و ﻋﺠﺰ و اﻧﮑﺴﺎر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﻨﺪ وﱃ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی
ﻋﺎﺷﻖ در ﮐﺸﺸﺶ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﮑﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

ﮐﻮﺷﺶ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﭽﺎره ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻧﺮﺳﺪ

ﺗﺎ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺸﺸﯽ

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ »ص  «۱۳۰در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﺮح ﺟﺎﻟﺒﯽ آورده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺠﺎن ﮐﺸﺪ و

روا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﺪّی ﺑﺮﺳﺪﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻘﻮّت ﺧﻮد آن ﺑﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺸﯿﺪ از ﺣﻮل و ﻗ ّﻮت ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺘﻤﺪادﮐﻨﺪ در ﺗﺤﻤﺂل

ﺑﺎر ﺑﻼ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﺑﻼ ﺧﻮد ﻫﻢ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد و »ﺣﻤﻠﻨﺎﻫﻢ« ﺳﺮّ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ای
دروﯾﺶ ﺟﻔﺎء ﻣﻌﺸﻮق در ﻫﺮ ﻟﺒﺎس ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎز و ﮐﺮﺷﻤﻪ و دﻻل و ﺑﺮ ﺷﮑﺴﱳ و ﺗﺎب زﻟﻒ و اﺷﺎرت اﺑﺮو و ﻏﻤﺰه

ﻏﻤﺰه و ﺑﺪﻧﺪان ﮔﺮﻓﱳ از ﺟﻔﺎﻫﺎی ﻣﻌﺸﻮق ﻟﺐ و ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺳﻮزش ﻋﺸﻖ اﺛﺮی دارد و ﺑﺠﺎن ﻣﺸﺘﺎق اﻟﻤﯽ
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ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻏﲑت از آن ﺟﻔﺎﻫﺎﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﻘﲔ داﻧﺪﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ او در ﻗﺒﻀﻪ اﻗﺘﺪار اوﺳﺖ ﺑﺮ او
ﻏﲑت ﺑﺮدن از وﻓﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ از ﺟﻔﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ رﺳﺪ ﺑﺬوق ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﻣﻌﻠﻮﻣﺴﺖ.

» «۲ﭘﺎی ﻧﺸﯿﺐ ﻋﺸﻖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ راه زﯾﺎدت ﺑﺮﺳﺪ و ﻋﺸﻖ روی در ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻬﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻔﺎ و ﻏﲑت ﯾﺎر

ﻋﺎﺷﻖ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪش ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﻣﻨﺎزل در ﺧﻠﻊ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺑﺮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻔﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﻏﲑﺗﯽ
ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺪو رﺳﺪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﺑﺴﺎﱃ ﺧﻮاﺳﺘﯽ رﻓﺖ در ﺧﻠﻊ ﻋﺸﻖ ﺑﺮوزی ﯾﺎ ﺷﺒﯽ ﻻﺑﻞ ﺑﺴﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮود زﯾﺮا

ﮐﻪ ﺑﺎرﮔﺎه ﺟﻔﺎ ﻻﺑﺪی ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﭼﻮن ﭼﺸﻢ ﺑﺮ رﺧﻨﻪ اﻓﺘﺎد ﻻﺑﺪی رﺳﯿﺪ و اﻣﮑﺎن ﺧﻼص ﭘﯿﺪا ﮔﺸﺖ.

ﺷﺮح :ﭼﻮن راه زﯾﺎدت ﺑﺮﺳﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن وﺟﻮدی وی ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻮ اﻓﺘﺎد ﺟﻔﺎ و ﻏﲑت ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽآﯾﺪ

ﺗﺎ ﺑﻨﺪ او را از ﺧﻮد و ﺧﻠﻖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﮕﺴﻼﻧﺪ و در راه ﺧﻠﻊ ﻋﺸﻖ از ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮﯾﺪه در ﻋﲔ ﻋﺸﻖ

ﻣﺤﻮ ﺷﻮد و از ﻋﺸﻖ او را ﺧﱪی ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ از ﺟﻔﺎ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎﺗﯿﻎ ﻏﲑت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﻣﻌﺸﻮق ،او ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا راﺿﯽ ﺑﺮﺿﺎی اوﺳﺖ و آن راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮد

اﮐﻨﻮن در ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺐ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ »اﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ره ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽرود« .و اﯾﻦ از آن رو اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺎﺷﻖ ﻏﲑ را ﺑﮕﺴﻠﺪ و او را از آﻧﻬﺎ آزاد ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻻﯾﻖ ﺧﻮﯾﺸﱳ ﺳﺎزدش و او را ﺑﻘﺎ

ﺑﺨﺸﺪ ،و ﻟﺬا ﺟﻔﺎی او رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﻌﺸﻮق رﺧﻨﻪ در آن ﺑﯿﻨﺪ ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺑﯿﺎرﯾﺶ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ و او
را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﺎدر ﻣﺸﻔﻖ در آن ﻏﻢ ﺷﺎدﮐﺎم

ﻃﻔﻞ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ز ﻧﯿﺶ اﺣﺘﺠﺎم

و از ﻫﻤﲔ رو در داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﯽ و ﺧﻀﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺧﻀﺮﮐﺸﺘﯽ را ﺳﻮراخ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺠﺎی ﻏﺼﺐ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻄﻒ
ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻮد و او راﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ آورد .ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻫﻤﲔ ﺑﺎره در ﻟﻮاﯾﺢ »ص  «۱۳۰ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

»ﮐﺎر ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﺪﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از ﺷﺮاب وﻓﺎ ﻣﺴﺖ ﺷﻮد ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ از ﺷﺮاب ﺟﻔﺎ ﻫﺴﺖ ﺷﻮد
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺒﺎرز در ﺻﻒ ﻫﯿﺠﺎ »ﮐﺎرزار« ﺟﺎن ﺑﺮﮐﻒ ﻧﻬﺪ و ﺻﻤﺼﺎم ﺟﺎن اﻧﺠﺎم از ﻧﯿﺎم اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺮ آرد آﺳﺎن ﺗﺮﮐﺎری
وﯾﺮا ﻓﺪا ﮐﺮدن ﺟﺎن ﺑﻮد و در ﭘﯿﺶ زﺧﻢ داﺷﱳ ارﮐﺎن ﺑﻮد .اﻣﺎ درﺳﺘﯽ ﺟﻔﺎ راه ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮوزی ﺑﻞ ﺑﺴﺎﻋﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
رﻓﺖ »از درد ﮐﻢ آ ﮔﺎه ﺑﻮد ﻣﺮدم ﻣﺴﺖ« اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻗﺮب ﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﻟﻤﺤﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ
ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮا از ﺗﻦ ﺳﺘﺪ .و ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد داد«.

ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻃﻮر اﻗﺒﺎل ﻋﺸﻖ ﺗﺎ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ

ﻋﺎﺷﻖ اﻧﺪر ﻧﯿﺎز و ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﺴﺖ

ﭘﺲ ﺟﻔﺎ ﯾﺎر ﻋﺸﻖ و ﻣﻌﺸﻮﻗﺴﺖ

ﺗﺎ ﺑﺪان ﺑﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﻣﻮﺛﻮﻗﺴﺖ

ﺑﻨﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ را ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺛﻮق

ﻫﺮ ﺟﻔﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺪ از ﻣﻌﺸﻮق

ﭼﻮن ﺑﻮد ﻃﻮر ﻋﺸﻖ را ادﺑﺎر

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺮا

ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ز ﺟﻔﺎ

در ﭼﻨﲔ ﻃﻮر رد راﺳﺖ دوا

ﻋﺎﺷﻖ از ﻋﺸﻖ ﻣﻨﺨﻠﻊ ﮔﺮدد

ﮔﺮدد

ﻣﻮﺟﺐ

ﺟﻮر ﻣﻌﺸﻮق و ﻇﻠﻢ و ﺑﯿﺪاری

ﯾﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻔﺎ ﺷﻮد اﮐﻨﻮن

ﺗﺎ

ﻃﺮﯾﻘﯽ

ﮐﻪ

رﺣﻤﺘﺴﺖ

و

آزادی

آرد از ﺑﻨﺪ ﻋﺎﺷﻘﯿﺶ ﺑﺮون

ﺟﻮر

ﭼﻮن ورا اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ
ﺳﺎﻟﻬﺎ

ﺑﻌﮑﺲ

ﮔﺮدد ﮐﺎر

ﺑﯽﻏﻢ

ﺑﱪد

ﻣﻌﺸﻮق
ﻋﺸﻖ

ﻣﻨﻘﻄﻊ

ﻣﯽﺑﺮد

ﻣﻨﺰل

ﻋﺎﺷﻖ آﻧﺮا ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺳﺮﭙد
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ﻓﺼﻞ ۷۰
ﻏﲑت ﭼﻮن ﺑﺘﺎﺑﺪ او ﺻﻤﺼﺎﻣﯽ ﺑﯽﻣﺴﺎﻣﺤﺖ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﭘﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺮا ﭘﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﱪ را ﭘﯽ ﮐﻨﺪ

و ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ آﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﻬﺮی ﺑﺪو رﺳﺪ ﺳﺮ در رﺳﻦ ﮐﺮدن و ﺧﻮد را ﻫﻼک ﮐﺮدن از اﯾﻦ ورق ﺑﻮد وﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﯿﻮﻧﺪ آﯾﺪ و ﺑﺒّﺮد و ﻋﺸﻖ را ﭘﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻓﺎرغ ﺷﻮد وﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق آﯾﺪ و ﻣﻌﺸﻮق را ﭘﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا

ﮐﻪ او از ﺟﻨﺎب ﻋﺪل ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻋﺪل ﻋﺸﻖ ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺘﺎﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﯿﺰش و آوﯾﺰش ﻋﺸﻖ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﻢ ﻫﻢ در ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ و ﺑﺲ و اﯾﻦ از ﻋﺠﺎﯾﺐ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺖ
ای ﺑﺮده دﻟﻢ ﺑﻪ ﻏﻤﺰه ﺟﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﱪ

ﭼﻮن ﺷﺪ دل و ﺟﺎن ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﱪ

ﮔﺮ ﻫﯿﭻ اﺛﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن

ﺗﻘﺼﲑ

روا

ﻣﺪار

آن

ﻧﯿﺰ

ﺑﱪ

ﺷﺮح:

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﲑ ﻏﲑت ﻋﺸﻖ »ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ« ﺑﻪ ﻗﻬﺮی در آﯾﺪﮐﻪ در آن ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،رگ
و ﭘﯽ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ را ﯾﺎ ﺻﱪ و ﺑﺮدﺑﺎری او را .ﮔﺎه رﺷﺘﻪ ﺻﱪ را ﻣﯽﺑﺮد و ﻋﺎﺷﻖ راﺑﻘﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ در رﯾﺴﻤﺎن ﻧﻬﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺸﻮق ا را ﮐﺸﺎن ﺷﺎن ﺑﻪ وادی ﻋﺸﻖ ﺑﺮد» .واﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺤﺒﻞ
اﻟﻠّﻪ« اﺷﺎرت ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻋﺸﻖ رﯾﺴﻤﺎن ﻣﺤﮑﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮﮔﺮدن ﻋﺎﺷﻖ اﻓﮑﻨﺪه و ﺻﱪ از
ﮐﻔﺶ رﺑﻮده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻌﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
دﺳﺘﮕﺎه ﺻﱪ و ﭘﺎﯾﺎب ﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﺎ ﻓﺮاﻗﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎزم ﺗﺎب ﺗﻨﻬﺎﺋﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ
وﺣﺎﻓﻆ ﮔﻮﯾﺪ:

ﭼﻮن ﺻﱪ ﺗﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﺬور ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ

ﺻﱪ اﺳﺖ ﻣﺮا ﭼﺎره ﻫﺠﺮ ﺗﻮ و ﻟﯿﮑﻦ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻧﮕﺎﻫﺪار

ﮔﺮت ﻫﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﮕﺴﻠﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﺳﺮ

رﺷﺘﻪ

ﺗﺎ

ﻧﮕﻬﺪارد

و ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن رﯾﺴﻤﺎن ﻫﻼک ﮐﻨﺪ .ﮔﺎه ﺷﻤﺸﲑ ﻏﲑت ،ﻋﺸﻖ را ﮐﻪ رﯾﺴﻤﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ او ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق

اﺳﺖ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻨﺎن دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ از ﺧﻮدش ﺧﱪی ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻧﻪ از ﻋﺸﻖ او .ﻋﺰ ﻫﻤﻪ ﻓﺎرغ ﺷﻮد.
ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﺧﻮد ﻧﺒﻮدﺳﺖ آﺷﻨﺎﺋﯽ

ﭼﻨﺎن ﺑﲑﺣﻢ زد ﺗﯿﻎ ﺟﺪاﺋﯽ

وﮔﺎﻫﯽ ﺷﻤﺸﲑ ﻏﲑت ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﻗﻄﻊ ﺷﻮد و ﺣﻘﯿﻘﺖ او ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺪون ﺻﻮرت ﮐﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ او ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺳﺪ وﻣﻌﺸﻮق در ﻏﯿﺐ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮد .آری اﯾﻦ ﺟﻔﺎﻫﺎ ﻻزﻣﻪ ﻋﺸﻖ و از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ

ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺪان ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺎل ﺗﻨﺰﯾﻪ و ﺗﻘﺪﯾﺲ و ﺑﻮدن در ﻣﻘﺎم ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﲔ اﻗﺘﻀﺎ دارد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺸﻖ در ﻇﻬﻮر و ﯾﻘﲔ از آن ﻣﯽاﻓﺘﺪﮐﻪ ذات ﻋﺸﻖ در اﺻﻞ ﺗﻌﲔ ﻧﺪارد وﱃ ﮐﺴﻮت ﻏﲑ در ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﻘﺮّ ﺧﻮد وی را ﺧﻔﺎ و ﻇﻬﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻏﲑ ﺟﺰ در ﺧﻔﺎ و ﻇﻬﻮر ﻗﺮار و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﮕﲑد وﺻﻞ و ﻓﺼﻞ و ﻃﺒﻘﻪ

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻏﲑ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﺿﺮورات ﻏﲑ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺗﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﲔ ﺗﻌﯿّﻦ ﺷﻮد »ﺷﺮح ﻧﻮرﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ص  «۵۵آری
٢٨١

ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و او را ﺷﺮﯾﮏ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﻧﯿﺴﺖ او ﺑﺠﺰ ﺑﺬات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ »ﯾﺎ ﻣﻦ دل
ﻋﻠﯽ ذاﺗﻪ ﺑﺬاﺗﻪ و ﺗﻨﺰه ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻪ« ﭘﺲ اﯾﻦ ﻏﲑت ﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﻔﺎﺳﺖ ﻋﲔ ﻋﺪل ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.

ﻣﱳ:

ﺑﯿﺖ
ای ﺑﺮده دﻟﻢ ﺑﻪ ﻏﻤﺰه ﺟﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﱪ

ﭼﻮن ﺷﺪ دل و ﺟﺎن ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﱪ

ﮔﺮ ﻫﯿﭻ اﺛﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن

ﺗﻘﺼﲑ

روا

ﻣﺪار

آن

ﻧﯿﺰ

ﺑﱪ

ﺷﺮح :اﯾﮑﻪ دﻟﻢ راﺑﺎ ﺟﺬﺑﺎت و ﻓﯿﻮﺿﺎت ﺑﻄﺮﯾﻖ ﺧﻮف و رﺟﺎء داﺋﻤﺎً در ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪای و آﻧﺮا در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﻬﺮ

و ﻟﻄﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دادهای و ﺑﯿﺪﻟﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪای ﺟﺎﻧﻢ را ﻧﯿﺰ ﺑﮕﲑ و ﺑﻪ ﻓﻨﺎ رﺳﺎﻧﻢ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دل و ﺟﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎم و

ﻧﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدﯾّﺖ و ﺗﻌﯿّﻨﺎت وﺟﻮدﯾﻢ را ﻣﺤﻮ ﺳﺎز .و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮی ﮐﻪ از ﻣﻦ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﺑﺪون ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ آﻧﺮا
ﻧﯿﺰ ﺑﱪ و ﻣﺮا ﻣﺤﻮ اﻧﺪر ﻣﺤﻮ و ﻓﻨﺎ در ﻓﻨﺎ ﺳﺎز ...ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
روی ﺑﻨﻤﺎ و وﺟﻮد ﺧﻮدم از ﯾﺎد ﺑﱪ

ﺧﺮﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﮕﺎن را ﻫﻤﻪ ﮔﻮ ﺑﺎدﺑﱪ

دوﻟﺖ ﭘﲑ ﻣﻐﺎن ﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺳﻬﻠﺴﺖ

دﯾﮕﺮی ﮔﻮ ﺑﺮو و ﻧﺎم ﻣﻦ از ﯾﺎد ﺑﱪ

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻏﲑت ﻋﺸﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ در ﻟﻮاﯾﺢ »ص  «۱۳۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻏﲑت
ﺻﻤﺼﺎم ﺟﺎن اﻧﺠﺎم اﺳﺖ اول ﺻﱪ را از راﻫﱪ دارد ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺎﺻﺒﻮر ﺷﻮد و از وﻻﯾﺖ ﺧﻮد دور ﺷﻮد ﭼﻮن اﺑﺮ و

ﺑﺎد در ﺗﮏ و ﭘﻮی آﯾﺪ و ﭼﻮن ﻣﺮگ و زرق در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی آﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

وان دردﮐﻪ دی ﺑﻮی ﻧﻪ اﻣﺮوز ﮐﻢ اﺳﺖ

ﻧﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﻋﺸﻘﺖ ای دل اﻓﺮوز ﮐﻢ اﺳﺖ

ﻧﯽ ﺳﺎز ﻓﺰون ﺷﺪﺳﺖ ﻧﯽﺳﻮز ﮐﻢ اﺳﺖ

در ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺻﱪ دﻟﻢ را ﺻﻨﻤﺎ

آﻧﭽﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد را ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺑﯽﺻﱪﯾﺴﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺻﻤﺼﺎم ﻏﲑت ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺸﻖ آﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺮ آن ﭘﯿﻮﻧﺪﺳﺖ ﻫﻤﻪ از ﻧﻈﺮ او ﺑﺮدارد و ﺑﮑﻠﯽ روی دل او ﺑﻤﻌﺸﻮق آرد ﺗﺎ وﻻﯾﺖ دﻟﺶ ﺑﮑﻠﯽ ﺟﺰ
ﻣﻌﺸﻮق را ﻣﺴﻠّﻢ ﻧﺸﻮد و ﭘﯿﻮﻧﺪ او ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺤﮑﻢ ﺷﻮد.

از ﻫﺮ دو ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﱪﯾﺪم

ﭼﻮن در دو ﺟﻬﺎن ﻣﺜﺎل ﺗﻮ ﮐﻢ دﯾﺪم

زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺮا ﺑﺮ دو ﺟﻬﺎن ﺑﮕﺰﯾﺪم

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺮا ز ﺣﻀﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﻣﱪ

آﻧﭽﻪ ﻋﺎﺷﻖ دل از ﺟﺎه و ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻣﯽدارد ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﯿّﻢ ﺻﻤﺼﺎم ﻏﲑت ﺑﺮ
ﻣﻌﺸﻮق آﯾﺪ و او را از راه ﻋﺸﻖ ﺑﺮدارد اﯾﻦ ﻋﺪل ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق

ﮐﻔﺎﺋﯽ و ﻫﻤﺘﺎﺋﯽ و ﻫﻤﺴﺮی ﻧﯿﺴﺖ او را ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﻘﺪ وﺟﻮد را در ﺑﺤﺮ ﺑﯽﺳﺎﺣﻠﯽ ﻋﺸﻖ اﻧﺪاﺧﺖ
و اﯾﻦ رﻣﺰی ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ.
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ﻓﺼﻞ ۷۱

ﻗ ّﻮت ﻋﺸﻖ از درون زﻫﺮه ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و ﺟﺰ درﮐﺄس دل ﻧﺨﻮرد اوﻻً در ﻣﻮج درد ﻋﺸﻖ ﺑﺮ دل رﯾﺰد زﻫﺮه
ﭘﺲ ﺑﺨﻮرد ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﺑﺨﻮرد ﺻﱪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺨﻮرد راه ﺻﱪ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ در ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ
از ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺧﻮاص ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.

ﺷﺮح:
ﻋﺸﻖ وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد ﺟﮕﺮ ﻋﺎﺷﻖ را ﮐﻪ درد و رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖ ﻋﺎﺷﻖ و زﻫﺮه ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ
ﺑﺨﻮن ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻣﯽﺧﻮرد وﱃ ﺧﻮردن آن ﺟﺰ ازﮐﺎﺳﻪ دل ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺖ »ﮐﺎﺳﻪ .ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﺟﺎم ﻣﯽ وﺣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺳﺎﻟﮏ راﺳﺮﻣﺴﺖ ﮐﻨﺪ و ﮐﺄس ﮐﺎﺳﻪ ﭘﺮ از ﻣﯽ وﺣﺪت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده:

ﮐﻪ ﻋﺸﻖ آﺳﺎن ﻧﻤﻮداول وﱃ اﻓﺘﺎد ﻣﺸﮑﻠﻬﺎ

اﻻ ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﺴﺎﻗﯽ ادر ﮐﺄﺳﺎً و ﻧﺎوﻟﻬﺎ

زﺗﺎب ﺟﻌﺪ ﻣﺸﮑﯿﻨﺶ ﭼﻪ ﺧﻮن اﻓﺘﺎد در دﻟﻬﺎ

ﺑﺒﻮی ﻧﺎﻓﻪای ﮐﺎﺧﺮ ﺻﺒﺎزان ﻃﺮه ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ

ﭘﺲ ﻋﺸﻖ ﺟﮕﺮ را ﺧﻮن و دل را ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻋﺎﺷﻖ در ﮐﺎﺳﻪ دل ﺧﻮد ﺧﻮن ﺟﮕﺮ را ﮐﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ او ﺑﺎ
ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻗ ّﻮت ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺖ و در آﻏﺎز ﺟﺮﻋﻪای در ﻧﻬﺎد ﻋﺎﺷﻖ رﯾﺰد و در او درد ﭘﯿﻮﺳﱳ

ﺑﻪ ﺧﻤﺨﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ و وﺻﻮل ﺑﻪ ﻣﻌﺪن ﺣﺴﻦ اﯾﺠﺎدﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﯿﻘﺮا و دردﻣﻨﺪش ﮐﺮد ﺟﮕﺮ او را ﻫﻢ ﺧﻮﻧﲔ ﮐﻨﺪ و
ﻏﺬای ﺧﻮد ﺳﺎزد
ﻋﺸﻖ از اول ﺳﺮﮐﺶ و ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻮد

ﺗﺎ ﮔﺮﯾﺰد ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﲑوﻧﯽ ﺑﻮد

و ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﮐﻤﺎل ﺟﮕﺮ ﻋﺎﺷﻖ را ﺧﻮرد و ﻣﺤﻮﮐﺮد ،ﻋﺎﺷﻖ در ﻣﺤﻞ ﺻﱪ و ﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ ﻗﺮارﮔﲑد و

در ﻣﺤﻞ ﻓﻨﺎ ﻣﻘﺎم ﮐﻨﺪ وﱃ ﻫﻨﻮز ﺑﲔ ﻓﻨﺎ و ﺑﻘﺎ اﺳﺖ و ﺑﯿﻘﺮار ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﻨﺎء و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻘﺎء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺗﺎ ﻓﻨﺎی

ﮐﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ﺻﱪ و ﺑﺮدﺑﺎری ﮐﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻦ از ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺎﺷﻖ

ﯽ ﻗﯿﻮم و ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ.
را در ﺧﻮد ﻣﺤﻮﮐﻨﺪﮐﻪ ﻓﻘﻂ او ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺲ زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ او ﺣ ّ

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ »ص  «۱۳۲ﻫﻤﲔ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده» :ﻗ ّﻮت ﻋﺸﻖ از ﻋﺎﺷﻖ دل و ﺟﺎن اوﺳﺖ
در ﻣﺮﺗﺒﻪ اول و در ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﻮم ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن اوﺳﺖ و در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﯿﻢ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اوﺳﺖ .و در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﺣﺪوث

و اﻣﮑﺎن اوﺳﺖ ﭼﻦ ﻋﺸﻖ از ﺧﻮردن اﯾﻦ ﻗ ّﻮﺗﻬﺎ ﺑﺮﭙدازد ﻋﺎﺷﻖ ﺻﺒﻮر ﺷﻮد و ﻏﯿﻮر ﺷﻮد و در ﺣﻀﻮر ﺷﻮد و در ﭘﺮﺗﻮ

آن ﻧﻮر ﺷﻮد ﭘﺲ ﺧﻮد ﻧﻮر ﺷﻮد«.

و اﻣﺎ درﺑﺎره ﺻﱪ و اﻗﺴﺎم آن در ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ »ص  «۳۸۳ - ۳۷۹ﭼﻨﲔ آﻣﺪه:
»اﻗﺴﺎم ﺻﱪ ﻧﻔﺲ و ﻗﻠﺐ و روح«

و ﺻﱪ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ ،ﺻﱪ ﻧﻔﺲ و ﺻﱪ ﻗﻠﺐ و ﺻﱪ روح .اﻣﺎ ﺻﱪ ﻧﻔﺲ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺻﱪ از ﻣﺮاد دوم ﺻﱪ
ﺑﺮ ﻣﮑﺮوه .و ﺻﱪ از ﻣﺮاد ﻫﻢ دوﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻓﺮض و ﻧﻔﻞ »ﻣﺴﺘﺤﺐّ« .ﻓﺮض ،ﺻﱪ اﺳﺖ از ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ
٢٨٣

ﻧﻔﺲ ﺑﺪان ﺗﺸﻮّﻗﯽ دارد .و ﻧﻔﻞ ﺻﱪ از ﻣﮑﺎره ﭼﻮن ﺷﺒﻬﺎت و زﯾﺎدات ﻗﻮﱃ و ﻓﻌﻠﯽ ،ﭼﻪ ،ﺗﺮک آن از ﻗﺒﯿﻞ آن از
ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺎت اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺻﱪش ﺑﺮ ﻣﮑﺮوه ﻫﻢ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮض و ﻧﻔﻞ .ﻓﺮض ﺻﱪ اﺳﺖ ﺑﺮ اداء ﻓﺮاﺋﺾ

ﻋﺒﺎدات از ﺻﻠﻮه و زﮐﻮه و ﺻﻮم و ﺣﺞ .و ﻧﻔﻞ اﻧﻮاع ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﱪ ﺑﺮ ﻧﻮاﻓﻞ .و اﻣﺎ ﺻﱪ ﻗﻠﺐ ﻫﻢ دو ﮔﻮﻧﻪ

اﺳﺖ ﺻﱪ ﺑﺮ ﻣﮑﺮوه و ﺻﱪ از ﻣﺮاد اﻣﺎ ﺻﱪ ﺑﺮ ﻣﮑﺮوه ﯾﺎ ﺑﺮ دوام ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﯿّﺖ ﺑﻮد و اﺧﻼص آن از ﺷﺎﺋﺒﻪ ﻧﻔﺲ و
آﻧﺮا ﺻﱪ ﻟِﻠّﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﯾﺎ ﺑﺮ دوام ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ذﮐﺮ اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ و آﻧﺮا ﺻﱪ ﻋﻠﯽ اﻟﻠّﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

و اﻣﺎ ﺻﱪ روح ﻫﻢ دو ﮔﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﺻﱪ ﺑﺮ ﻣﮑﺮوه و آن ﺻﱪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻃﺮاق ﺑﺼﲑت از ﺗﺤﺪﯾﻖ ﻧﻈﺮ در ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺟﻤﺎل ازﱃ و اﻧﻄﻮاء روح در ﻣﻄﺎوی ﺣﯿﺎ ،رﻋﺎﯾﺖ ادب ﺣﻀﺮت ﺷﻬﻮد را«.

ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻘﻮل ﻣﻮﻻﻧﺎ:

ﮐﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﻫﻤﭽﻮ ﺻﱪ آدم ﻧﺪﯾﺪ

ﺻﺪ ﻫﺰاران ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺣﻖ آﻓﺮﯾﺪ

٢٨٤

ﻓﺼﻞ ۷۲
ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺗﻠﻮﯾﻦ ﻋﺸﻖ از ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﻮد در ﺗﻤﮑﲔ ﻋﺸﻖ ﺑﺪل آن ﺑﯿﺎﯾﺪ از ﻣﻌﺸﻮق ...و ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺪﯾﻦ

ﻣﻘﺎم رﺳﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺲ ﻋﺎﱃ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ در ﻋﺸﻖ وﮐﻤﺎل ﺗﻤﮑﲔ آن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﺴﺘﯽ او ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﯿﺖ
ﻟﻌﻠﯽ ﮐﻪ زﮐﺎن ﻋﻘﻞ و ﺟﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪام

ﺑﺎ ﮐﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻬﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪام

ﺗﺎ ﻇﻦ ﻧﱪی ﮐﻪ راﯾﮕﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪام

ﻣﻦ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن داده ﭘﺲ آن ﯾﺎﻓﺘﻪام

و وﺻﺎل و ﻓﺮاق او را ﯾﮑﯽ ﺑﻮد و از ﻋﻠﻞ و ﻋﻮارض ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ او اﻫﻠﯿّﺖ ﺧﻠﻌﺖ ﻋﺸﻖ
ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺪل از ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﻠﻌﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺖ
ﺟﺎن در دم زﻫﺠﺮ او ﺑﺮ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ

در دل ﻃﻤﻊ وﺻﻞ ﺑﻼ را ﺳﺮﭙ اﺳﺖ

ﻫﻤﺖ ﭼﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ دردﺳﺮ اﺳﺖ

ﺑﲑون ز وﺻﺎل و ﻫﺠﺮﮐﺎری دﮔﺮ اﺳﺖ

ﻣﱳ:
ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺗﻠﻮﯾﻦ ﻋﺸﻖ از ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﻮد در ﺗﻤﮑﲔ ﻋﺸﻖ ﺑﺪل آن ﺑﯿﺎﯾﺪ از ﻣﻌﺸﻮق ...و ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺪﯾﻦ

ﻣﻘﺎم رﺳﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺲ ﻋﺎﱃ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ در ﻋﺸﻖ وﮐﻤﺎل ﺗﻤﮑﲔ آن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﺴﺘﯽ او ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮح:

درﺑﺎره ﺗﻠﻮﯾﻦ و ﺗﻤﮑﲔ ﻗﺒﻼً ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻮﯾﻦ در راه اﺳﺖ و ﺻﻔﺎﺗﺶ در او ﺑﺎﻗﯽ و ﺻﺎﺣﺐ

ﺗﻤﮑﲔ در ﻓﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺑﺪوام ﮐﺸﻒ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﯿﺦ اﯾﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت آورده
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺗﻠﻮﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻋﺸﻖ از ﻋﺎﺷﻖ زاﯾﻞ ﺷﻮد ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ از ﻋﺸﻖ ﺟﺎﻧﺸﲔ آن ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﮑﲔ

ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و ﮐﻤﺎل ﺗﻠﻮﯾﻦ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﻋﺎﺷﻖ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﮑﲔ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻠﻮت ﻋﺸﻖ

ﯾﺎﺑﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻠﻮﯾﻦ »ﻓﻨﺎء در ﺑﻘﺎ ﺻﻔﺖ« ﻋﺸﻖ از ﻋﺎﺷﻖ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﭼﻮن ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎ و ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺸﻮق ،وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻤﻘﺎم ﻓﻨﺎء ﺻﻔﺖ رﺳﯿﺪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺸﻮق دﯾﺪه و ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﺪو ﻣﯽداﻧﺪ وﱃ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻘﺎم
ﻧﻤﯽرﺳﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم در ﻋﺸﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ وﮐﻤﺎل ﺗﻤﮑﲔ ﻫﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻨﺎء ﺻﻔﺎت وی را ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه

ﺑﻠﮑﻪ از ﻫﺴﺘﯽ او ﻫﯿﭻ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺑﺎو ﺑﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻨﺎء در ﻓﻨﺎء ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ »ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح

ﻓﺼﻞ  ۸ﺳﻮاﻧﺢ«
ﻣﱳ:
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»ﻟﻌﻠﯽ ﮐﻪ زﮐﺎن ﻋﻘﻞ و ﺟﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪام

ﺑﯿﺖ

ﺗﺎ ﻇﻦ ﻧﱪی ﮐﻪ راﯾﮕﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪام

ﺑﺎ ﮐﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻬﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪام

ﻣﻦ ﺟﺎن وﺟﻬﺎن داده ﭘﺲ آن ﯾﺎﻓﺘﻪام«

ﺷﺮح :آن ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻬﻮد ﻋﻘﻠﯽ و روﺣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻢ زﯾﺮا ﻓﻨﺎء در ﺧﻮﯾﺸﻢ و

از ﻣﻦ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﭙﻨﺪاری ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﻮد را ﺑﺂﺳﺎﻧﯽ و ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﺪت آوردهام .ﻣﻦ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻔﯽ
ﺗﻌﻠّﻘﺎت از ﺟﻬﺎن و ﻣﺎ ﺳﻮی اﻟﻠّﻪ ﻧﻤﻮدم و ﺳﭙﺲ ﻧﻔﯽ وﺟﻮد ﺧﻮد ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﭘﺲ از آن در ﻓﻨﺎ ﺑﺎﯾﻦ ﺑﻘﺎء در ﺷﻬﻮد و
اﺳﺘﻘﺮار در آن ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪم.
ﻣﱳ:

»وﺻﺎل و ﻓﺮاق او را ﯾﮑﯽ ﺑﻮد و از ﻋﻠﻞ و ﻋﻮارض ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ او اﻫﻠﯿّﺖ ﺧﻠﻌﺖ ﻋﺸﻖ ﯾﺎﺑﺪ
و اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺪل از ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﻠﻌﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد«.
ﺷﺮح:
آﻧﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﺪ وﺻﺎل و ﻓﺮاق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼً ﺷﺮح دادﯾﻢ ﺑﺮای او ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .او از اﯾﻦ اﻣﻮر ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻘﺺ

و ﻋﯿﺐ اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻠﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﮑﲔ ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آﻧﺮا ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻠﻌﺖ

ﻋﺸﻖ را ﺑﭙﻮﺷﺪ و در آن ﺑﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ و ﺧﻮد ﻫﻤﺎن ﺷﻮد و در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﮑﲔ او ﺧﻠﻌﺖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺑﺮای اوﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ .ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ص  ۱۳۲ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ را ﺗﻠﻮﯾﻦ ﺑﻮده و ﺗﻤﮑﲔ ﺑﻮد ،ﺗﻠﻮﯾﻦ

ﺑﺎﺑﻘﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻮد و ﺗﻤﮑﲔ در ﻓﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻮد .ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻮﯾﻦ ﺑﺨﻮد ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻮد و ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻤﮑﲔ ﺑﻤﻌﺸﻮق ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻮد.

ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻮﯾﻦ ﻃﺎﻟﺐ و ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻤﮑﲔ واﺻﻞ ﺑﻮد .ﻣﻬﱰﮐﻠﯿﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻮﯾﻦ ﺑﻮد اﺿﺎﻓﺖ ﻓﻌﻞ او ﺑﺪو ﮐﺮدﻧﺪ» :و
ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﻮﺳﯽ ﻟﻤﯿﻘﺎﺗﻨﺎ« ،ﻣﻬﱰ ﺣﺒﯿﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻤﮑﲔ ﺑﻮد اﺿﺎﻓﺖ ﻓﻌﻞ او ﺑﺨﻮد ﮐﺮدﻧﺪ» :و ﻣﺎ رﻣﯿﺖ اذرﻣﯿﺖَ

و ﻟﮑﻦ اﻟﻠّﻪ رﻣﯽ« .اﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ را ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺗﻠﻮﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﺒﺎد ﺷﻮد در ﺗﻤﮑﲔ ﻋﺸﻖ ﺑﺪو ﺑﺎز رﺳﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎی ﻋﺎﱃ
اﺳﺖ و درﺟﻪ ﻣﺘﻌﺎﱃ زﯾﺮا ﮐﻪ درﺗﻤﮑﲔ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺪرﺟﮥ رﺳﺪﮐﻪ وﺻﻞ و ﻓﺮاق و ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻨﺰد ﻫﻤﺖ او
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد و ادراک اﯾﻦ ﺳﺮّ ﻧﻪ آﺳﺎن ﺑﻮد .ای ﺑﺮادر ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﺨﻮد ﻧﻪ ﺻﺎل اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﺮاق ،ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ در

رﻏﻠﺒﻪ ﺣﺎل از وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﲑون اﻓﺘﺪ و از اوﺻﺎف ﺧﻮد ﻓﺎﻧﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﺪو ﺑﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ و از او ﻟﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ ﭼﻮن از
او ﻟﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻘﺎ ﺑﺪو ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻮن در ﺧﻮد ﻧﮕﺮد ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻌﺪ از آن او را از ﺧﻮد در ﺧﻮد ﻧﻪ ﻓﺮاق ﺑﻮد و ﻧﻪ

وﺻﺎل«
ﻣﱳ:

ﺑﯿﺖ
ﺟﺎن در دم زﻫﺠﺮ او ﺑﺮ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ

در دل ﻃﻤﻊ وﺻﻞ ﺑﻼ را ﺳﺮﭙ اﺳﺖ

ﻫﻤﺖ ﭼﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ دردﺳﺮ اﺳﺖ

ﺑﲑون ز وﺻﺎل و ﻫﺠﺮﮐﺎری دﮔﺮ اﺳﺖ

ﺷﺮح :ﯾﻌﻨﯽ دل آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻪ وﺻﺎل ﻃﻤﻊ دارد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﺮﭙی ﺟﻠﻮی ﺑﻼﻫﺎ اﺳﺘﺎده و ﺟﺎن داﺋﻤﺎً از ﻫﺠﺮان ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و

زﻫﺮ دوری ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ اﻣﺎ ﯾﺮون از وﺻﻞ و ﻫﺠﺮ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﺑﺪان ﻣﯽرﺳﻨﺪﮐﻪ ﻫﻤﺖ واﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﺷﺮح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت آﻣﺪه» :آﻧﭽﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق دارد ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻼی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮب ،و ﻫﻤﭽﻮ ﻣﺤﻨﺖﻫﺎی ﻫﺠﺮ ﺑﺴﺮور وﺻﻞ ،ﻫﻤﭽﻮ ﻗﯿﺎم ذات ﺧﻮد واﻧﮑﺴﺎر در آن ،در اﻧﻘﻼب ﻗﯿﺎم ﭘﺬﯾﺮ

ﺷﺪن ﺑﺬات ﻣﻌﺸﻮق و ﯾﺎﻓﺖ ﻋﺰّﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺬﻟﻪ ،و ﻃﺮح ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺣﺼﻮل آﺷﻨﺎﺋﯽ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﺪﮐﻪ ﺣﺴﻦ

و ﻟﻄﺎﻓﺘﻬﺎی ذات ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺨﻮد ﮐﺸﯿﺪن ﮔﲑد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻏﯿﺒﺖ ﻫﻤﺎن ﻟﺬّت و ﺳﺮور ﯾﺎﺑﺪﮐﻪ در ﺣﺼﻮل .و اﮔﺮ از
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اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﮐﻤﺎل زاﯾﺪﺗﺮ ﺷﻮد ،ﮐﺎر ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق در ﻧﺎﻇﺮی ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻨﺎن ﻣﺼﻮّر ﮐﻨﺪ و
ﺣﺴﻦ وی ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺨﯿﺎل ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﺳﮑﻮﺗﯽ ﭼﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق

ﻧﻄﻠﺒﺪ .و از ﻗﻮت وﺻﺎل ﻣﻌﻨﻮی وی را ﻓﺮاق و وﺻﺎل ﻫﺮ دو ﯾﮑﯽ ﮔﺮدد ،و از ﺑﲑون ﮐﺎر وﯾﺮا ﻋﻠّﺖﻫﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ .و اﮔﺮ

ﻣﺮﺗﺒﺖ از اﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﮔﺮدد و در ﻣﮑﻤﻦ ﻋﲔ ﻋﺸﻖ ﮐﺎر ﺑﺠﺎﻳﺐ رﺳﺪﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺘﺠﺮﯾﺪ ﻋﲔ ﻋﺸﻖ ،و از ﻓﻨﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ

ﺑﺒﻘﺎی ﺗﺠﺮﯾﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻮد و از ﺟﻨﺎب ﻣﻨﺴﻮب و ﻟﺬّت ﺟﺰوی ﺑﺠﻨﺎب اﺻﻞ رﺳﺪ ،و ﻗﯿﺎم ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد و اﯾﻦ در ﻣﺮاﺗﺐ

ﻣﻨﺘﻬﺎی ﺗﻤﮑﲔ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﻋﲔ ﻋﺸﻖ وﮐﺴﻮت ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ ،و راﺑﻂ
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻋﲔ ﻋﺸﻖ ا اﺻﻞ ﺗﻤﮑﲔ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدد و ﻣﻨﺘﻬﺎی ﻣﻘﺮّ اﺻﻞ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﺻﻞ

اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﺗﻠﻮﯾﻦﻫﺎی ﺧﺎرج ازو ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮد و ﺑﻤﻘﺮّ ﻗﯿﺎم اﺻﻞ ﻗﯿﺎم ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد« ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی
ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ره ﻧﻮﺷﱳ ﺑﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻄﻮط اوﺳﺖ

روح ﻧﯿﺴﺘﯽ ز ﺳﻄﻮت اوﺳﺖ

ﺗﺎ ز اوﺻﺎف ﺧﻮد ﺟﺪا ﻧﺸﻮد

ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺸﻖ را ﺳﺰاﺳﺖ ﻧﺸﻮد

ﭼﻮن ز ﺧﻮد ﭘﺎک ﻣﻨﺨﻠﻊ ﮔﺮدد

ﺻﻮرت

ﮔﺮدد

اﯾﻦ ﻗﺪﻣﮕﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﻤﮑﲔ اﺳﺖ

ﻏﲑ از اﯾﻦ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﻦ اﺳﺖ

روح در ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻨﮕﺮد زان ﭘﺲ

ﻋﺸﻖ

ﻣﻨﻄﺒﻊ

ﻧﻘﺶ ﻣﻌﺸﻮق و ﻋﺸﻖ ﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺲ

٢٨٧

ﻓﺼﻞ ۷۳

ﻣﻌﺸﻮق ﺧﺰاﻧﻪ ﻋﺸﻖ و ﺟﻤﺎل ذﺧﲑه اوﺳﺖ ،ﺗﺼﺮّف ﻋﺸﻖ در او ﻧﺎﻓﺬﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻬﻤﻪ ﺣﺎل .اﻣﺎ اﻫﻠﯿﺖ ﺧﻠﻌﺖ
ﻋﺸﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اول ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن اﻓﺘﺎد.

ﺷﺮح:
ﺷﺎرح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺸﻖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺎﺧﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻨﺪ .ﮔﺎه در ﻋﺮض ﺟﻤﺎل ﻧﻈﺮش

ﺑﺮﺗﺎﺑﺪ و اﻟﺘﻔﺎت ﻧﮑﻨﺪ .وﮔﺎه از راه ﺣﺴﻦ وﯾﺮا ﻟﻄﺎﻓﺖﻫﺎ ﺑﺨﺸﺪ و ﻧﻈﺮ ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﻼی ﺣﺴﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻮض ﮐﺮﺷﻤﻪﻫﺎ

ﺑﺨﺸﺪ .وﮔﺎه دل ﻋﺎﺷﻖ را از ﺑﻼﻫﺎ و ﻣﺤﻨﺖﻫﺎ ﻣﻼ ﮐﻨﺪ و ﮔﺎه ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ و ﺑﺎﻣﯿﺪﻫﺎﺋﯽ وﯾﺮا ﻣﻘﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﮔﺎه
از ﻧﻈﺮ اﻣﯿﺪﻫﺎﺋﯽ ﺑﺤﺴﻦﻫﺎی ﻣﻌﺸﻮق وی را ﻣﺴﺘﻐﺮق ﮔﺮداﻧﺪ و از ذات ﺧﻮدش ﺑﺎز رﻫﺎﻧﺪ و ﻧﺼﯿﺐ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻇﻠﻤﺖ
اﻧﺪوه وﯾﺮا از ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﺷﻮق ﺟﻨﺲ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﻋﺰم ﻫﻼﮐﺶ ﻧﯿﻔﺘﺪ و ﮔﺎه روح ﻋﺎﺷﻖ را ﺗﺒﻌﯿﺖ روح

ﻣﻌﺸﻮق ﻗﺮب ﺣﺴﻦ ﻣﯽدارد ﮔﺎه ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺘﺬﻟّﻞﻫﺎ و اﻧﮑﺴﺎرﻫﺎ ﮐﻮﻓﺘﻪ و ﺧﺴﺘﻪ و ﺧﺮاب ﻣﯽدارد وﮔﺎه وﻟﺶ

ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻌﺎرﯾﺖ ﺑﺮ او ﻣﯽﮔﺬرد ﺗﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮن در ﻧﻈﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﭘﺸﻪای ﻧﻤﯽارزد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻓﻨﺎی ﮐﻠّﯽ وﯾﺮا
ﻣﻀﻤﺤﻞ و ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻻﻣﺮ ،اﮔﺮ وی را از ﻓﻨﺎء ،از ﺑﻘﺎی ﺧﻮدی ﺑﺨﺸﺪ و ﯾﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﻮ دﻫﺪ ،وی

داﻧﺪﮐﻪ ذات ﻋﺸﻖ ﻣﺴﺨّﺮ و ﻣﺴﮑﻦ وﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻌﺸﻮق ،ﻋﺎﺷﻖ را از ﻋﲔ ﻋﺸﻖ ﺧﱪ رﺳﺪ«

ﭘﺲ ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :ﻣﻌﺸﻮق در ﺣﮑﻢ ﺧﺰاﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن از ﮔﻮﻫﺮ ﺗﺎﺑﻨﺎک ﺟﻤﺎل ﭘﺮ ﺷﺪه ﭘﺲ ﻋﺸﻖ در
ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻔﻮذش ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ و داﯾﻤﯽ .و ﻫﺮﮔﺎه ﺣﺐ رؤﯾﺖ ﺟﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آﻧﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺧﻠﻌﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

٢٨٨

ﻓﺼﻞ ۷۴

ﻋﺸﻖ ﻋﺠﺐ آﯾﻨﻪ اﯾﺴﺖ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ را و ﻫﻢ ﻣﻌﺸﻮق را ،ﻫﻢ در ﺧﻮد دﯾﺪن و ﻫﻢ در ﻣﻌﺸﻮق دﯾﺪن و ﻫﻢ در
اﻏﯿﺎر دﯾﺪن و اﮔﺮ ﻏﲑت ﻋﺸﻖ دﺳﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ واﻏﲑی ﻧﻨﮕﺮد ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق ﺑﮑﻤﺎل ﺟﺰ در آﯾﻨﻪ ﻋﺸﻖ

ﻧﺘﻮاﻧﺪ دﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻤﺎل ﻧﯿﺎز ﻋﺎﺷﻖ و ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت ﻧﻘﺼﺎن وﮐﻤﺎل از ﻫﺮ دوﺟﺎﻧﺐ.

ﺷﺎرح ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ در ﺷﺮح اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ذات ﻋﺎﺷﻖ از اﺻﻞ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ

ﺑﺎﺻﺎﻟﺖ ﻗﯿﺎم ﺑﯿﺶ ﻃﻠﺒﺪ و اﮔﺮ ﻧﻈﺮ وی ﺑﺠﺰ وی از اﺟﺰای ﻣﮑﻨﻮﻧﺎت ﺗﻌﻠّﻘﯽ دون ذات ﻣﻌﺸﻮق ﺳﺎزد آن از ﻧﻘﺼﺎن
رﺗﺒﺖ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺶ آﯾﻨﻪ ﻋﺸﻖ ،و ذﻟﺖ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽﻧﯿﺎﯾﺪﮐﻪ اﺳﺘﻐﻨﺎی ﮐﻠّﯽ دارد و اﺳﺘﻈﻬﺎر ﺑﮑﻤﺎل ﺣﺴﻦ

ﺧﻮد ،و ﻫﯿﭻ اﺣﺘﯿﺎج ﮔﺮدِ داﻣﻦ ﺗﻌﺰز وی ﻧﮕﺮدد ،ﺗﺎ ﮐﻤﺎل ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻧﻤﺎﺳﺖ در آﯾﻨﻪ ﻋﺸﻖ ﺻﻮرت ﻋﺎﺷﻘﯽ

ﻞ ﺟﻬﺎت ﺗﺎﺑﺶ ﻟﻘﺎی ﻣﻌﺸﻮق وﯾﺮا ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺻﻔﺎت وی ﻣﻦ
در ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﲔ ﻋﺸﻖ وﻗﺘﯽ ﮐﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﮐ ّ
ﻞ ﺣﺪود ﺑﺎ اﺣﺴﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺎﺷﻘﯽ از ذات ﺧﻮد ﻣﱪا ﮔﺸﱳ و ﺑﺎﺻﻞ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻗﯿﺎم
ﮐ ّ

ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪن و اﮔﺮ ﺑﻼی ...از ﻓﺮاق روی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺪﺑﲑ دﻓﻊ آن ﮐﺮدن از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺗﺎ ﮐﺎر وﺻﻮل ﭘﯿﺶ

ﮔﺮﻓﱳ و ﺗﻤﻨﺎی آن ﺳﺎﺧﱳ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺼﻬﺎی ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﯽاﻓﺘﺪﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻫﻤﻪ ﺗﺬ ّﻟﻞ و اﺣﺘﯿﺎج

و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎری ﺑﻬﺮ ﭼﻪ از ﻃﺮرف ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽرﺳﺪﮐﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻫﻤﻪ در ذوﺑﺎن و ﻫﻤﻪ ﺳﻮﺧﱳ اﺳﺖ
ﺑﯽﺧﻮﯾﺶ .و ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ ﺑﯽﮐﻮﺷﺶ ﮐﻪ از ﺻﻔﺎی ﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ ،ﺻﻮرت ﻋﺎﺷﻘﯽ را ﺟﺰ ﻋﺸﻖ
ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺻﻮﻟﺖ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ را ﻫﯿﭻ در ﻧﺒﺎﯾﺪﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽﻫﺎی راه ﺑﺎ ﮐﺸﺶ آﯾﺪ و ﻫﺴﺘﯽﻫﺎی راه ﻧﻤﺎﯾﺶ«

ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ آﯾﻨﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖ در آن آﯾﻨﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق را ﺷﻬﻮد
ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﻌﺸﻮق ﺟﻤﺎل ﺧﻮد را ﻧﮕﺮد .و ﻋﺎﺷﻖ در آﻏﺎز در آﯾﻨﻪ ﻋﺸﻖ ،ﻋﺎﺷﻖ و ﻧﻘﺺ او ،و ﻣﻌﺸﻮق وﮐﻤﺎل او ،و

ﻫﻢ ﺗﺠﻠﯿﺎت ﻋﺸﻖ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم و ﻋﻠﻢ و ﻋﺎﻟﻢ را ﻣﺘّﺤﺪ »ﺗﺜﻠﯿﺐ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺣﯿﺪ« .و ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﻏﲑﯾّﺖ

را ﮐﻨﺎر زﻧﺪ و ﻏﲑ و ﻋﺎﺷﻖ و ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق را ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﯿﺪﻧﺪﮐﻨﺎر زﻧﺪ ،و در ﻓﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻏﲑ ﻣﻘﯿﺪ

ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻤﺎل ﺟﻤﺎل را ﺟﺰ در ﻣﻄﻠﻘﯿّﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ رأﯾﺖ ﺷﯿﺌﺎً ﻗﻄﺎً اﻻ اﻟﻠّﻪ« و آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ

ﭼﯿﺰ را ﺑﺪو ﺑﯿﻨﺪ زﯾﺮا او ﭼﺸﻢ وﮔﻮش و ﻗﻠﺐ او ﺷﺪه .ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ آﯾﻨﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﺧﲑ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﭼﻮن در آن آﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد ﺻﻔﺎت ﻋﺎﺷﻖ را ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺺ و ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺸﻮق را ﻫﻤﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽﻧﮕﺮد

»و ﻟﻪ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﯽ« ﺷﻬﻮد اوﺳﺖ .ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﺑﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ» :ﺑﻮاﻟﻌﺠﺐ آﯾﻨﻪ اﺳﺖ آﯾﻨﻪ ﻋﺸﻖ در وی ﺻﻮرت

ﻋﺎﺷﻖ و ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﯽﺗﻌﺪّد و ﺗﮑﺜّﺮ«» .ﻟﻮاﯾﺢ ص .«۱۳۳

ﻋﺮاﻗﯽ در ﻟﻤﻌﺎت »ﻟﻤﻌﻪ دوم« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:

ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺼﺤﺮا زﻧﺪ ،در ﺧﺰاﯾﻦ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪﮔﻨﺞ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺎﺷﺪ.
ﭼﱰ

ﺑﺮداﺷﺖ

ﺑﯽﻗﺮاری

ﻋﺸﻖ

ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ

ﺗﺎ ﺑﻬﻢ ﺑﺮ زﻧﺪ وﺟﻮد و ﻋﺪم

ﻋﻠﻢ

ﺷﺮ و ﺷﻮری ﻓﮑﻨﺪ در ﻋﺎﻟﻢ

ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ

٢٨٩

ور ﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻮد آرﻣﯿﺪه ﺑﻮد و در ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﻮد آﺳﻮده آﻧﺠﺎ ﮐﻪ» :ﮐﺎن اﻟﻠّﻪ وﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﻣﻌﻪ ﺷﯽٔ«
آن دم ﮐﻪ ز ﻫﺮ دو ﮐﻮن آﺛﺎر ﻧﺒﻮد

ﺑﺮ ﻟﻮح وﺟﻮد ﻧﻘﺶ اﻏﯿﺎر ﻧﺒﻮد

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ و ﻋﺸﻖ و ﻣﺎ ﺑﻬﻢ ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ

در ﮔﻮﺷﻪ ﺧﻠﻮﺗﯽ ﮐﻪ دﯾّﺎر ﻧﺒﻮد

ﻧﺎﮔﺎه ﻋﺸﻖ ﺑﯿﻘﺮار و ﺑﻬﺮ اﻇﻬﺎرﮐﻤﺎل ﭘﺮده از روی ﮐﺎر ﺑﮕﺸﻮد و از روی ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﲔ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻠﻮه ﻓﺮﻣﻮد:
ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺴﻦ او ﭼﻮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ

ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺪر ﻧﻘﺶ ﻫﻮﯾﺪا ﺷﺪ

وام ﮐﺮد از ﺟﻤﺎل او ﻧﻈﺮی

ﺣﺴﻦ روﯾﺶ ﺑﺪﯾﺪ و ﺷﯿﺪا ﺷﺪ
ذوق

ﻋﺎرﯾﺖ ﺑﺴﺘﺪ از ﻟﺒﺶ ﺷﮑﺮی

آن

ﺑﯿﺎﻓﺖ ﮔﻮﯾﺎ

ﺷﺪ

ﻣﺼﺮاع» :ﻫﻢ ﻧﻮر ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺗﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ« ﻓﺮوغ آن ﺟﻤﺎل ﻋﲔ ﻋﺎﺷﻖ را ﻧﻮری داد ﺗﺎ ﺑﺪان ﻧﻮر آن ﺟﻤﺎل ﺑﺪﯾﺪ ،ﭼﻪ
او را ﺟﺰ ﺑﺪو ﻧﺘﻮان دﯾﺪ» :ﻻ ﯾﺤﻤﻞ ﻋﻄﺎﯾﺎ ﻫﻢ اﻻ ﻣﻄﺎﯾﺎﻫﻢ«.
ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻮن ﻟﺬّت ﺷﻬﻮد ﺑﯿﺎﻓﺖ ،ذوق وﺟﻮد ﺑﭽﺸﯿﺪ ،زﻣﺰﻣﻪ ﻗﻮل »ﮐﻦ« ﺑﺸﻨﯿﺪ ،رﻗﺺ ﮐﻨﺎن ﺑﺮ در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ
دوﯾﺪ.

٢٩٠

ﻓﺼﻞ ۷۵

» «۱ﻋﺸﻖ ﺟﱪی اﺳﺖ ﮐﻪ در او ﻫﯿﭻ ﮐﺴﺐ را راه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻬﯿﭻ ﺳﺒﯿﻞ ،ﻻﺟﺮم اﺣﮑﺎم او ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﺟﱪ اﺳﺖ.

اﺧﺘﯿﺎر از او وﻻﯾﺖ او ﻣﻌﺰول اﺳﺖ .ﻣﺮغ اﺧﺘﯿﺎر در وﻻﯾﺖ او ﻧﺮﭙد .اﺣﻮال او ﻫﻤﻪ زﻫﺮ ﻗﻬﺮ ﺑﻮد و ﻣﮑﺮ

ﺟﱪ ﺑﻮد ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺴﺎط ﻣﻬﺮه ﻗﻬﺮ او ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ او ﭼﻪ زﻧﺪ و ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ آن ﻧﻘﺶ
ﺑﺮ او ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد.

» «۲ﺑﻼی ﻋﺎﺷﻖ در ﭘﻨﺪار اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺪاﻧﺴﺖ و آن ﭘﻨﺪار ﻧﺒﻮد ﮐﺎر ﺑﺮ او آﺳﺎﻧﱰ ﺷﻮد
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎری ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرﮐﻨﺪ در ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در او ﻫﯿﭻ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
آزاده

ﺑﺴﺎط

ﻣﻬﺮ

ﺗﻘﺪﯾﺮ

اﺳﺖ

ﺑﯿﺖ

آن ﻣﻬﺮه ﺗﻮﺋﯽ و ﻧﻘﺶ دورش ﺗﻤﺜﺎل

در راه ﻣﺮاد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯽﺗﺪﺑﲑ اﺳﺖ
ﮐﻮﺧﻮد ﻫﻤﻪ دردﯾﺪه ﺧﻮد ﺗﻘﺼﲑ اﺳﺖ

ﺷﺮح:
ﺷﺎرح »ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ« در ﺷﺮح آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻋﺸﻖ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘ ّﺮ وی در ﻻ ﻣﮑﺎن ﺑﲑون از ﺗﻌﻠّﻖ و زﻣﺎن.

ﻫﯿﭻ ﺧﻠﻖ را ﺑﺪو راه ﻧﻪ .اﮔﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮد .ﻣﮕﺮ از ﺟﻬﺖ وی ﺑﻮد واﮔﺮ ﺗﺼﺮﻓّﯽ رود از ﻧﻔﺎذ ﺣﮑﻢ و ﺗﺴﻠّﻂ وی ﺑﻮد ﮐﻪ
وی اﺳﺘﻘﻼل ذاﺗﯽ دارد .ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻮی رﺳﺪ ،اوﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ .ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﻮی رﺳﯿﺪ .ﻻﺟﺮم ﺣﮑﻢ وی ﺟﻤﻠﻪ ﺟﱪ اﻓﺘﺎده

وﮐﺴﺐ را ﺑﺪو راه ﻧﻪ .اﺧﺘﯿﺎرﻫﺎ ﺗﺪﺑﲑ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻣﺪ .وی اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﺠﺮﯾﺪ آﻣﺪه و راه ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﯾﺪ

ﻗﺮﯾﺐ اﻻﺻﻞ اﻓﺘﺎد .و ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﻪ .ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺑﻼ ﭼﻨﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎم اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .ﭼﻮن
اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن او ﻣﻨﺸﺄ ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎری ﺑﻮد ،ﺗﺴﺨّﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻼ اﻋﺰاز ﻣﺮ اﯾﺸﺎﻧﺮا اﺿﻄﺮاری ﺑﻮد .ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺮد را ﻫﯿﭻ

ﻏﲑ در ﻧﻮا ﻧﺒﻮد ،در ﻣﻘﺮّ ﺧﻮد از اﺳﺘﻘﻼل ذات ﺧﻮد ﺑﻘﯿﺎم اﺻﻞ ﺧﻮد .و ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺎﯾﻨﺎت از دروای ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻋﺸﻖ

ﺣﻘﯿﻘﯽ دروا ﺑﻮد .وﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﺑﺪو راه ﻧﺒﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ در ﮐﻮن از ﻋﺸﻖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ آﻧﺮا ﻋﺸﻖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯿﮑﻦ ﻋﺸﻖ

وﺻﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ در ﻣﻘ ّﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ در ﮐﺴﻮت دو ﺗﻌﲔ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻮ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ،آﻧﺮا ﻋﺸﻖ ﻣﻤﺰوج

ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﻋﺸﻖ اﺻﻠﯽ ﮔﺮدد .و ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻣﻨﺎزل ﻋﺸﻖ وی ﺑﻤﻘ ّﺮ اﺻﻞ ﮐﺸﯿﺪ ،ﻫﻢ ﺣﮑﻢ اﺻﻞ ﯾﺎﻓﺖ در ﻫﺮ

ﻣﻠّﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ﮐﻪ ﺑﻮد .ﺑﺸﺮط آﻧﮑﻪ در ﻣﻨﺎزل وﻗﻮف ﻧﮑﺮد و ﺗﻠﻒ ﻋﻠﻞ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﲑوﻧﯽ ﻧﺸﺪ و ﺑﺎﺿﻤﺤﻼل ﺗﻦ در

داد وﻗﻮع ﺑﺬوﺑﺎن ﻏﺮق اﺻﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .و ﻧﻤﻮدار ﺣﺮج و ﻓﻨﺎی ﺑﻮد ﮐﺰ دﱃ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﮔﺮﯾﺰان ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﯾﻖ اﺳﺖ ﺟﱪ ًا
و ﻗﻬﺮاً .اﮔﺮ وﺟﻮدی را از ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺸﺶ وﮐﻮﺷﺶ در ﻫﻢ اﻓﺘﺪ ،و ﺧﯿﱪ و ﻋﺎرف اﯾﻦ اﺻﻞ ﺷﺪ ،ﻓﻬﻮاﻟﻤﺮاد ،واﺻﻞ

اﺻﻞ ﺷﺪ .و ا ﮔﺮ ﻧﻪ ﭼﻮن ﮐﺸﺸﻬﺎی اﺟﺰا ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،وﻟﯿﮑﻦ از ﺳﻘﻮط ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﻧﻘﻄﺎع ﻋﻼﻗﻪ اﺻﻠﯽ در ﻣﺮاﺗﺐ

ﺗﻠﻒ ﻓﺮع ﺷﻮد و در اﺳﺘﻐﻨﺎی ﮐﻠّﯽ ﻋﲔ ﻋﺸﻖ ﺷﻮد .ازﯾﻦ ﺑﺴﯽ ﯾﺎﺑﯽ«.

٢٩١

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺻﻞ و ﺷﺮح ﻓﻮق ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را ﭼﻨﲔ ﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﻋﺸﻖ ﺟﱪ اﺳﺖ و اﺧﺘﯿﺎر در آن راه ﻧﺪارد
»ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻌﺘﺰﱃ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪﮐﺴﺐ ﺑﻨﺪه و ﻓﻌﻞ او دﺧﺎﻟﺖ دارد« و اﺣﮑﺎم آن ﻫﻤﻪ ﺟﱪ اﺳﺖ و اﺧﺘﯿﺎری در آن
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ »ای دﻋﺎ از ﺗﻮ اﺟﺎﺑﺖ ﻫﻢ زﺗﻮ» .ﺗﻌﺰ ﻣﻦ ﺗﺸﺎء و ﺗﺬل ﻣﻦ ﺗﺸﺎء «...و در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺟﱪ ﻫﯿﭻ ﭘﺮﻧﺪه

ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت وارده ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﻮﻋﯽ از ﺻﻔﺖ

ﻗﻬﺎرﯾﺖ و ﭼﲑﮔﯽ او ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﻬﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و ﮔﺎه ﻗﻬﺮ :ﻋﺎﺷﻖ در ﺣﮑﻢ ﺗﺨﺘﻪ ﻧﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺗﺎس ﺟﱪ ﭼﻪ آﯾﺪ و ﭼﻪ ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﺷﻤﺎرهای ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ...ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ آﻧﭽﻪ ﺣﮑﻤﺖ او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ...و ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎی ﻋﺎﺷﻖ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎری دارد وﱃ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺪاﻧﺪ
ﮐﻪ »ﻻ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﯽ اﻟﻮﺟﻮد اﻻ اﻟﻠّﻪ« »و ﻣﺎ رﻣﯿﺖ اذ رﻣﯿﺖ و ﻟﮑﻦ اﻟﻠّﻪ رﻣﯽ« ﮐﺎر او آﺳﺎﻧﱰ ﻣﯽﺷﻮد »ﮐﻪ ا ﯾﻦ

ﻫﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻬﻮدی اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻓﻨﺎء ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد« و ﻟﺬا دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﮐﻮﺷﺪﮐﻪ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﮐﺎری
ﮐﻨﺪ در ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺻﻼً اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪارد و ﻟﺬا از آﻏﺎز ﺑﺮ ﻣﻮج ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﯿﻢ ﺟﺬب او را ﺑﺂﻧﺴﻮﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﺮد .ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﻟﻮاﯾﺢ »ص  «۱۳۵در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﺷﻖ در ﻋﺸﻖ زﻗﻬﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﺴﺖ ﮐﻪ در
ﺟﺎم ﻣﮑﺮ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺪو ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪو ﺑﺮای دﻓﻊ ﻋﻄﺶ او ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ او را از ﻗ ّﻠﺖ ﻋﻘﻞ و
ﺳﻮء ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و ﻧﻮش ﮐﻨﺪ ﻋﻄﺶ او زﯾﺎدت ﺷﻮد و او ﻧﺪاﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ در ﻏﻠﺒﻪ ﻋﻄﺶ آب درﯾﺎ ﺧﻮرد ﻣﺘﻌﻄّﺶ اﺳﺖ

ﻣﱰوّی »ﮐﺬاﻟﻚ اﻟﻌﺸﻖ ﻟﻠﻌﺎﺷﻖ ﮐﺸﺎ رب ﻣﺎء اﻟﺒﺤﺮﮐﻠﻤﺎ ازداد ﺷﺮﺑﺎً ازداد ﻋﻄﺸﺎ« ﻋﺠﺐ ﯾﺤﯿﯽ ﻣﻌﺎذ رازی

ﻗﺪس اﻟﻠّﻪ روﺣﻪ ﺑﺴﻠﻄﺎن اوﻟﯿﺎء ﻗﺪس اﻟﻠّﻪ روﺣﻪ ﺑﻨﻮﺷﺖ :اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﺑﺤﺎر ﻋﺸﻖ ﺑﻤﺬاق او
ﭼﮑﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﻣﺴﺖ ﻣﺴﺖ ﺷﺪ و ﺟﻮاب ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺎر ﻣﺤﺒّﺖ ﻧﻮش ﮐﺮد و ﻟﺐ ﺑﺮ ﻟﺐ

ﻧﻬﺎد و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد.
ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﺎرهاش ﻏﲑ ﺑﺮدﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ

ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﺎﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺖ

ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺴﺎط ﻣﻬﺮه اوﺳﺖ

ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪ ﻣﺮاد و ﺷﻬﺮه اوﺳﺖ

رﻧﺞ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ آن ﺷﻤﺎرش ﻧﯿﺴﺖ

ﻧﯿﺴﺖ

ﺗﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ و ﻣﻬﺮه ﭼﻮن ﺑﺎرد
ﻣﱳ:

آزاده

ﺑﺴﺎط

ﻣﻬﺮ

ﺗﻘﺪﯾﺮ

ﻋﺎﺷﻖ ار ﺧﻮاﻫﺪ ار ﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزد
ﺟﺰ

اﺳﺖ

زﭘﻨﺪار

اﺧﺘﯿﺎرش

در راه ﻣﺮاد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯽﺗﺪﺑﲑ اﺳﺖ
ﮐﻮﺧﻮد ﻫﻤﻪ دردﯾﺪه ﺧﻮد ﺗﻘﺼﲑ اﺳﺖ

آن ﻣﻬﺮه ﺗﻮﺋﯽ و ﻧﻘﺶ دورش ﺗﻤﺜﺎل

ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﺷﯿﺦ اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﻏﲑ از اﯾﻨﺠﺎ در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺸﺎﮔﺮد و ﻣﺮﯾﺪش ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ در آﺧﺮ ﻧﺎﻣﻪ آورده

اﺳﺖ »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص «۴۷۴
ﺷﺮح:

اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﱪ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن آﻣﺪه .وی در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺨﺘﻪﻧﺮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮش ﻫﺮ

ﺗﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ از ﺧﻮد واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ و اﻋﱰاض ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ آزاده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ای ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ آن ﻣﻬﺮه ﻫﺴﺘﯽ

و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ دور آن اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﭘﯿﮑﺮه ﺧﻮد ﺗﺴﺖ و ﺗﻮ در ﺧﯿﺎل ﺧﻮد و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻘﺼﺮ
ﻣﯽ ﭘﻨﺪاری .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻬﺮه ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ...ﺑﻘﻮل ﺧﯿّﺎم

٢٩٢

ﻣﺎ ﻟﻌﺒﺘﮕﺎﻧﯿﻢ و ﻓﻠﮏ ﻟﻌﺒﺖ ﺑﺎز

از روی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻪ از روی ﻣﺠﺎز

ﭘﺲ ﮐﻤﺎل در ﻧﻔﯽ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﻨﯿﺪ را ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻓﺮﯾﺪﮔﺎرا ﺑﯿﻨﯽ.
ﮔﻔﺖ ﻧﻪ .ﮔﻔﺖ ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﻮاﺳﺖ وﻧﯿﺎﻓﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﻪ آﻓﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ از آﻓﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﭘﻨﺎه

ﺑﺪو ﺳﺎزم .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ را دﯾﺪﻧﺪﮐﻪ ﻏﺮق ﻣﯽﺷﺪﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮآﺋﯽ و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﻮاﻫﯽ
ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮی؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮاد ﻣﻦ در ﻣﺮاد او ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ آن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ او

ﺧﻮاﻫﺪ .ﻋﺸﻖ ﭼﻮن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ رﺳﯿﺪﮐﻤﺎل ﮔﲑد »ﻟﻮاﯾﺢ ص .«۱۳۷

٢٩٣

ﻓﺼﻞ ۷۶

ﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻼ و ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق ﺗﺨﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از دﺳﺖ اﻟﻤﻌﯿّﺖ وﮐﻔﺎﯾﺖ رﻋﺎﯾﺖ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻋﺸﻖ در زﻣﲔ
ﻣﺮاد ﻋﺎﺷﻖ اﻓﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اوﮔﻞ اﻋﺘﺬاری ﺑﺮآﯾﺪ و ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮا ﺑﻨﺪد و ﺛﻤﺮه وﺻﺎل ﮔﺮدد و اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﮑﻤﺎل ﺗﺮ

ﺑﻮد آن وﺻﺎل از ﯾﮑﯽ ﺧﺎﱃ ﻧﺒﻮد اﮔﺮ ﺑﺮق و ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑﺮ ﻧﺠﻬﺪ و ﭘﺮده ﺑﺮ راه او ﻧﯿﺎﯾﺪ و راه ﺑﺮ دوﻟﺖ اوﻧﺰﻧﻨﺪ

و اﯾﻦ ﺑﺮای آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در راه ﻋﺸﻖ روی اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺒﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﮔﺮ ﻏﺮه ﺑﺪان ﺷﺪی ﮐﻪ دادم ﺑﺘﻮ دل
دل ﮔﺮ ﭼﻪ ز وﺻﻞ ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ

ﺑﯿﺖ

ﺑﯿﺖ

ﺻﺪ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺑﯿﺶ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،از ﻣﻨﺰل
ﻫﻢ ﭘﺎی ﻓﺮاق در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ
در وﺻﻞ ﺗﻮ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﻋﯿﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ

در ﻫﺠﺮ ﺗﻮ وﺻﻞ ﺗﻮ ﻧﻬﺎن ﻣﯽدﯾﺪم

ﺷﺮح:
»ﺷﺎرح ﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ« در ﺷﺮح اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻼء ﺟﻔﺎ ﮐﻪ از ﻣﻌﺸﻮق ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﺗﯿﻎ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻋﺸﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ از راه ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮ ذات ﻋﺎﺷﻖ آﯾﺪ ﺗﺎ ذات ﻋﺎﺷﻖ را از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﲑوﻧﯽ ﻣﻨﻔﺮد ﮔﺮداﻧﺪ و ﺗﻌﻠّﻘﺎﺗﺶ ﻗﻄﻊ

ذات ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﻄﺮف ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﻠﯽ ﮔﺮدد » .«۱وﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﮕﺪﮐﻮب اﺳﺘﻐﻨﺎء ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮک وﺟﻮد

ﺧﻮد ﮔﲑد و ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺗﻦ در دﻫﺪ .وﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ آﺗﺶ ﻋﺸﻖ اﻓﺮوﺧﱳ ﮔﲑد .ﺟﻔﺎ و ﺑﻼ از ﺟﻤﺎل و ﺣﺴﻦ وﺟﻮد ﻣﻌﺸﻮق

ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺎﺧﱳ آرد ﺗﺎ ذات ﻋﺎﺷﻖ راﻫﯿﺰم ﺧﻮرای اﻧﮕﯿﺰش ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﺷﻮق ﮔﺮداﻧﺪ و ﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻔﺎ ﭘﯿﺶ رو

ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق از ﺳﺮ ﺗﻌﺰّز و اﺳﺘﻐﻨﺎی ﮐﻤﺎل ﺟﻼل ﺧﻮد ﺳﻮی ﻣﻘﺒﻮل وﺻﻠﺖ ﻋﺎﺷﻖ در ﺟﻨﺒﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﲔ
ﻧﺰول در ﻣﺮاﺗﺐ از ذوره ﮐﻤﺎل ﺟﱪوت ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎﻧﺤﻄﺎط ﺑﺒﺴﺎط ﻣﺬﻟﺖ ﻋﺎﺷﻖ آﻣﺪن از ﺟﻔﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮد.

و اﻣﺎ آﻣﺪﯾﻢ ﺑﺎ آن ﺟﻔﺎ ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ وﻓﺎ در ﻫﻢ اﻧﺪازد و ﺗﺨﻢ ﻣﺮاد از راه وﺻﻠﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻋﲔ ﻋﺸﻖ در زﻣﲔ اﺣﺘﯿﺎج

ﻋﺎﺷﻖ اﻓﮑﻨﺪ ﺗﺎ از اوﮔﻠﯽ ﺑﺮآﯾﺪﮐﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ و ﺑﻮی اﺗﺤﺎد ﺑﻮد و ا ﮔﺮﮐﺎر از اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﺮ رود ﺷﺠﺮه ﺛﻤﺮه ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در

ﻇﻬﻮر آﯾﺪ و اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﮑﻤﺎل ﺗﺮ ﺑﻮد آن ﺛﻤﺮه ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از ﺑﺎدﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ و ﺻﺎﻋﻘﻪﻫﺎی ﻗﺪری ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪ و از
ﺧﻠﻞ ﻋﻮدش ﺑﺘﻌ ّﯿﻨﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻧﯿﻔﺘﺪ و در ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﮑﻤﺎل رﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻬﺎی ﯾﮕﺎﻧﮕﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ وﺻﻔﯽ ﺛﺒﺖ

ﺷﻮد و در ﻧﯿﺎﺑﺖ ﭘﺮﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺣﺪﯾّﺖ اﺻﻞ .و اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﺎر ﺑﻌﲔ اﺻﻞ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺖ:
»وﺻﺎل از ﯾﮑﯽ ﺧﺎﱃ ﺷﻮد« ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ وﺣﺪاﻧﯿّﺖ را اﺳﺘﻘﻼل ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺣﺪﯾﺖ ﺑﺲ اﺳﺖ ﻓﺮداﻧﯿّﺖ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ
ﺗﺼﺮف ﺿﻤﻦ دو ﮔﺎﻧﮕﯽ ﭘﲑاﻫﻦ داﻣﻦ ﻋﲔ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺣﺪﯾّﺖ ﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻇﻬﺎر ﻫﺮ وﺣﺪاﻧﯿّﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﲔ ﺣﻘﯿﻘﺖ

اﺣﺪﯾﺘﺴﺖ ،ﻫﺮ دو وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دو ﮔﺎﻧﮕﯽ دارد و ﯾﺎ از اﺗﺤﺎد اﻣﺘﺰاج دو ﮔﺎﻧﮕﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﱰﻗﯽ و
رﻓﻌﺖ ﺑﻈﻬﻮر وﺣﺪاﻧﯿّﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻏﲑت ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﲔ اﺣﺪ ّﯾﺖ او را اﺑﺘﻼی ﺗﻮﻗﻒ در اﯾﻨﻤﺮﺗﺒﻪ در آﯾﻨﻪ

ا ّﺗﺤﺎد ﺧﻮد ﺗﺨﻮﯾﻔﯽ از آﺛﺎر ﻣﻨﺰل اوﻟﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ روی ﺑﺎﺣﺪ ّﯾﺖ اﺻﻞ آرد ﻏﺮق اﺻﻞ ﮔﺮدد

٢٩٤

ﮐﻪ اﺣﺪﯾﺖ را اﺻﻞ راﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ واﺣﺪﮐﻪ ﺑﺂﺳﺘﺎن اﺻﺎﻟﺖ اﺣﺪﯾّﺖ رﺳﺪ از ﻓﻨﺎ آن واﺣﺪ ﻋﺪدی از اﺣﺪ ﺑﻼ
ﻋﺪد ﻃﺮح و ﻣﺤﻮ اﻓﺘﺪ واﻟﻠّﻪ اﻋﻠﻢ«.

در ﻣﱳ ﻓﻮق ﺷﯿﺦ ﺟﻔﺎ و ﺑﻼ را ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﻨﺪار اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺮا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻋﺸﻖ داﻧﺴﺘﻪ و آﻧﺮا

ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ ﻧﻤﻮده .ﻗﺴﻢ اول از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎری ﺑﺤﺪﮐﺎﻓﯽ ﺑﻬﺮه رﺳﺎﻧﺪن

ﺑﺎو در وﺟﻮد ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ داﻧﮥ اﺑﺘﻼ ﻣﯽﮐﺎرد ﺗﺎ ﺗﺮک ﺗﻌﻠّﻘﺎت ﮔﻔﺘﻪ و زﺑﺎن ﺑﻪ ﭘﻮزش ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ و ﮔﻮﯾﺪ» :رَﺑﱠﻨَﺎ

ﻇَﻠَﻤْﻨَﺎ أَﻧﻔُﺴَﻨَﺎ وَإِن ﻟﱠﻢْ ﺗَﻐْﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ وَﺗَﺮْﺣَﻤْﻨَﺎ ﻟَﻨَﻜُﻮﻧَﻦﱠ ﻣِﻦَ اﻟْﺨَﺎﺳِﺮِﻳﻦَ« اﻋﺮاف آﯾﻪ  «۲۳ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ ﺑﺮ
ﺧﻮﻳﺸﱳ ﺳﺘﻢ ﻛﺮدﻳﻢ و اﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﺨﺸﺎﻳﻰ و ﺑﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ ﻧﻜﻨﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎ از زﻳﺎﻧﻜﺎران ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد« ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺬر

ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ وﺻﺎل اوﮔﺮدد.

ﻗﺴﻢ دوم ﺑﻼ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ در ﻋﲔ وﺣﺪت و

ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﯿّﻨﺎت و ﻗﯿﺪﻫﺎی ﻏﲑ ﺑﺎز ﻧﮕﺮدد و اﯾﻦ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮق ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯿّﺎت و دﯾﺪهﻫﺎ و
ﺻﺎﻋﻘﻪﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﱃ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ از وﺣﺪت ﺑﻪ ﮐﺜﺮت و اﺧﺘﯿﺎر آﻣﺪه وا

اﺳﻔﺎﮔﻮﯾﺎن ﻣﯽﻓﻬﻤﺪﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در راه ﻋﺸﻖ روی اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻘﺼﲑ اوﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻣﺎ زاغ اﻟﺒﺼﺮ و ﻣﺎ ﻃﻐﲐ« را

رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻼ از ﺧﻮد ﻋﺸﻖ ﺑﻮده ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪﮐﻪ »ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﭙﺴﻨﺪد ،ﻫﲊ اﺳﺖ و
ﺻﻼح ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺴﺮوان داﻧﻨﺪ«و ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ،وﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﻣﱳ:

ﺑﯿﺖ
ﮔﺮ ﻏﺮه ﺑﺪان ﺷﺪی ﮐﻪ دادم ﺑﺘﻮ دل

ﺻﺪ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺑﯿﺶ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،از ﻣﻨﺰل

دل ﮔﺮ ﭼﻪ ز وﺻﻞ ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ

ﻫﻢ ﭘﺎی ﻓﺮاق در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ

در وﺻﻞ ﺗﻮ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﻋﯿﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ

در ﻫﺠﺮ ﺗﻮ وﺻﻞ ﺗﻮ ﻧﻬﺎن ﻣﯽدﯾﺪم

ﺷﺮح :اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﻐﺮور ﺷﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ دل دادهام ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردهای و ﺧﻮدت را ﮔﻮل زدهای ،ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻗﺎﻓﻠﻪ

ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ﻫﻤﲔ ﮔﻮل را ﺧﻮردهاﻧﺪ و ﺑﻪ وﺻﺎل ﻣﻦ ﻣﻐﺮور ﺷﺪهاﻧﺪ ...و اﮔﺮ ﭼﻪ دﻟﻢ از وﺻﻞ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ و

ﺧﺮﺳﻨﺪ و اﺣﺴﺎس وﺟﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪان اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ »رﺟﺎ« وﱃ از آﻧﺠﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم وﺻﺎل ،ﻓﺮاق اﺳﺖ
»و وﺻﺎل ﺟﺬب ﺟﻠﻮه ﺟﻤﺎل اﺳﺖ وﱃ ﻓﺮاق ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺰّ و ﺟﻼل و اﯾﻦ دو ﺑﺎﻫﻤﻨﺪ« در رﻧﺞ و ﺧﻮﻓﻢ »ﺧﻮف«.

و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﺠﺮ ﻣﯽﻧﮕﺮم ﻣﯽإﯾﻨﻢ در ﻧﻬﺎن آن وﺻﺎل ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ »رﺟﺎ« .وﱃ ﺑﺎز ﻣﯽﻧﮕﺮم ﮐﻪ وﺻﻞ در دروﻧﺶ
ﻫﺠﺮت و دوری اﺳﺖ »ﺧﻮف« .و اﯾﻦ دور و ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و ﻣﺎ در ﺣﲑت اﻧﺪرﺣﲑت.

ﺑﻘﻮل ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه

ﮔﻪ ﯾﻘﲔ ﮔﺮدد ﮔﻤﺎن و ﮔﻪ ﮔﻤﺎن ﮔﺮدد ﯾﻘﲔ

ﺣﲑت اﻧﺪر ﺣﲑت اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﮕﯽ در ﺑﺴﺘﮕﯽ

ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﺗﺨﻢ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ زﻣﲔ ﻣﺮاد ﻋﺎﺷﻖ اﻓﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻞ اﻣﯿﺪی ﺑﺮآﯾﺪ روا ﺑﻮد ﮐﻪ از راﯾﺤﻪ آن ﻣﺸﺎم او ﺑﺮ
آﺳﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮ آن دل ﻧﻬﺎدن ﻧﺸﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﮐﱪﯾﺎ و ﺗﻌﺰّز وﺻﻒ ﻻزﻣﻪ ذات داﺷﺘﻨﺴﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﻦ در ﻧﺪﻫﺪ.
در ﺑﯽ ﺧﻮدﯾﻢ ﺑﻘﺎ دﻫﺪ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ

ﮔﺮ او ﺑﺨﻮدم ﺑﻘﺎ دﻫﺪ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ

ﮔﺮ ﺣﻀﺮت او رﺿﺎ دﻫﺪ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻦ ﺧﻮد ﮐﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻟﻄﻔﺶ ﻟﯿﮑﻦ
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ﻓﺼﻞ ۷۷

ﻓﯽ اﻟﺨﺎﺗﻤﻪ اﻟﮑﺘﺎب
ﻋﻘﻮل را دﯾﺪه ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ از ادراک ﻣﺎﻫﯿّﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ روح ،و روح ﺻﺪف ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺻﺪف
ﻋﻠﻢ را راه ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻮﻫﺮ ﻣﮑﻨﻮن ﮐﻪ در آن ﺻﺪف اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ راه ﺑﻮد؟ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﺟﺎﺑﺖ اﻟﺘﻤﺎس اﯾﻦ

دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ »اﮐﺮﻣﻪ اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ« اﯾﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﯿﺎت اﺛﺒﺎت اﻓﺘﺎد اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ »ﮐﻼ ﻣﻨﺎ اﺷﺎره« از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ

ﺟﺰو اﺛﺒﺎت ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ اﮔﺮﮐﺴﯽ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻌﺬور ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮ داﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﺮﺳﺪﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﻋﺸﻖ ﺑﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻻﻓﻬﺎی ﺑﯿﻬﺪه ﺗﺎ ﮐﯽ زﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﻋﺸﻖ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰﮐﺲ ﻧﺪﯾﺪﺳﺘﺶ ﻋﯿﺎن

ﻋﺸﻖ از ﭘﻨﺪار ﺧﺎﱃ و زﭼﻨﲔ و از ﭼﻨﺎن

ﻫﺮ ﮐﺲ از ﭘﻨﺪار ﺧﻮد در ﻋﺸﻖ ﻻﻓﯽ ﻣﯽزﻧﺪ

ﺷﺮح :ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮی از درک ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روح ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ و ﻫﻤﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا درﺑﺎره روح

ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ آﯾﻪ آﻣﺪ» :وَﻳَﺴْﺎَٔﻟُﻮﻧَﻚَ ﻋَﻦِ اﻟﺮﱡوحِ ﻗُﻞِ اﻟﺮﱡوحُ ﻣِﻦْ أَﻣْﺮِ رَﺑﱢﻲ وَﻣَﺎ أُوﺗِﻴﺘُﻢ ﻣﱢﻦ اﻟْﻌِﻠْﻢِ إِﻻﱠ ﻗَﻠِﻴﻠًﺎ« »اﻻﺳﺮاء آﯾﻪ

 «۸۷ﯾﻌﻨﯽ :از ﺗﻮ درﺑﺎره روح ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﺑﮕﻮ روح از »ﻋﺎﻟﻢ«اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ »ﻧﺰول اﻣﺮ در ﺧﻠﻖ« و ﺟﺰ ﻋﺪّه
اﻧﺪﮐﯽ آﻧﺮا ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺪان ﻋﻠﻢ ﻧﺪارد ...و روح »ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ  ۵۰ﺳﻮاﻧﺢ ذﮐﺮ ﺷﺪ« در ﺣﮑﻢ ﺻﺪﻓﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﻋﺸﻖ درون آﻧﺴﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻦ ﮔﻮﻫﺮ ﻫﻢ آن ﺻﺪف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﻠﺐ از ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن ﻟﺐ درﯾﺎ ﻣﯽﮐﺮد

ﮔﻮﻫﺮی ﮐﺰ ﺻﺪف ﮐﻮن و ﻣﮑﺎن ﺑﲑون ﺑﻮد

وﻗﺘﯽ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﺪف روح راﻫﯽ ﻧﺪارد ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﮔﻮﻫﺮ ﻋﺸﻖ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺻﺪف ﻗﺮار دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ.
اﮔﺮ رﺳﺪ ﺧﺲ ﺑﻪ ﻗﻌﺮ درﯾﺎ

ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ذاﺗﺶ ﺧﺮد ﺑﺮد ﭘﯽ

اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞﻫﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﻮاﻫﺶ آن دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﮔﺮاﻣﯽ دارد »ﯾﻌﻨﯽ:
ﺻﺎﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺎﻣﺶ ذﮐﺮ ﺷﺪ«

اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻼم ﻣﺎ اﺷﺎره اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﭘﯿﺶ اﺛﺒﺎت ﮐﺮدهاﯾﻢ »در ﻓﺼﻞ  «۱و اﮔﺮﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﺪ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ زﯾﺮا
دﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﺪاﻣﻦ آن ﻧﺮﺳﺪ »ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﻮاﻧﺢ« زﯾﺮا ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻣﱳ:
ﻻﻓﻬﺎی ﺑﯿﻬﺪه ﺗﺎ ﮐﯽ زﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﻋﺸﻖ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰﮐﺲ ﻧﺪﯾﺪﺳﺘﺶ ﻋﯿﺎن

ﻋﺸﻖ از ﭘﻨﺪار ﺧﺎﱃ و زﭼﻨﲔ و از ﭼﻨﺎن

ﻫﺮ ﮐﺲ از ﭘﻨﺪار ﺧﻮد در ﻋﺸﻖ ﻻﻓﯽ ﻣﯽزﻧﺪ
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ﺗﻮﺿﯿﺢ :درﺑﺎره اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ .ﻋﺰّاﻟﺪّﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﯾﺎ رب اﯾﻦ ﻗﻮم ﮐﺎﻫﻞ ﺗﻤﮑﲔاﻧﺪ

زﺑﺪه ﮐﻮن واﺻﻞ ﺗﮑﻮﯾﻦ اﻧﺪ

ﻫﻤﻪ را ز آﻓﺘﺎب ﻋﺰّت ﺧﻮﯾﺶ

ﺟﻠﻮه ﮐﻦ ﺑﺮ ﻓﮑﻦ ﻧﻘﺎب از ﭘﯿﺶ

ﻫﻤﻪ در وادی ﻃﻠﺐ ﻋﻄﺸﺎن

ﺣﯿﻮان

ﺑﻬﺮ

ﺟﻤﻌﯽ

روﻧﺪﮔﺎن

ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺤﺮ وﺟﺪ و ﺷﻮق ﻏﺮﯾﻖ

ﻃﺮﯾﻖ

ﺷﺪه

ﺟﻮﯾﺎی

ﭼﺸﻤﻪ

ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ روشاﻧﺪ

ﻫﻤﻪ در ﮐﻮﺷﺶ از ﭘﯽ ﮐﺸﺶاﻧﺪ

داﯾﻢ از ﺣﺮف ﻣﮑﺮ و اﺳﺘﺪراج

ﻏﺮق

اﻣﻮاج

وارﻫﺎن از ﻣﻘﺎم ﻫﺴﺘﯽ ﺷﺎن

ﻣﮕﺴﻼن ﺟﺎم ذوق و ﻣﺴﺘﯽﺷﺎن

ﻫﻤﻪ را ﺷﺮﺑﺖ ﻗﺒﻮل ﭼﺸﺎن
ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﻧﻈﻢ

را

ﺑﮑﻤﻨﺪ

ﻋﺪاﻟﺘﻌﯿﲔ

درﯾﺎی

آﺗﺸﲔ

ﻣﺤﺒﺖ

ﺑﮑﺸﺎن

ﺑﺎ ﻫﻤﲔ ﺟﻤﻊ ﺣﺮز ﮐﻦ اﻣﲔ

»اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻓﺼﻞ  ۷۲ﮔﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﻦ و ﺗﻤﮑﲔ اﺳﺖ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ«.

ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﺪرود ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ و ﺑﺮای ﺣﺴﻦ

ﺧﺘﺎم ﮐﻼم ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺷﯿﺦ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﺗﻤﺜﻞ ﻣﯽﺟﻮﺋﯿﻢ.

ﻻﻓﻬﺎی ﺑﯿﻬﺪه ﺗﺎ ﮐﯽ زﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﻋﺸﻖ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰﮐﺲ ﻧﺪﯾﺪﺳﺘﺶ ﻋﯿﺎن

ﻋﺸﻖ از ﭘﻨﺪار ﺧﺎﱃ و زﭼﻨﲔ و از ﭼﻨﺎن

ﻫﺮ ﮐﺲ از ﭘﻨﺪار ﺧﻮد در ﻋﺸﻖ ﻻﻓﯽ ﻣﯽزﻧﺪ

آن را ﮐﻪ ﻋﺸﻖ آﻣﺪﺳﺖ زﯾﺒﺎ آﻣﺪ ،دارﻧﺪه دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه دﯾﮕﺮ و داﻧﻨﺪه دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎ را ﺟﺰ ﻗﻠﻢ و زﺑﺎن
ﻧﺪادﻧﺪ....

ﻓﻘﲑ :ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻠّﻪ رﯾﺎﺿﯽ
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