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ﺷﺮح رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﮐﱪﱝ

ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ :اﮐﺮم ﺷﻔﺎﺋﯽ

ﻢ
ﺑِﺴـﻢ ٱﻟﻪ ٱﻟـﺮﺣﻤﻦ ٱﻟـ ﺮﺣﻴ 
ﻻ ﻫ ﻮ« ١درود ﺑﯽﺣﺪ ﺑﺮ آن ﻇﻬﻮر ﮐﻪ ﺷﻬﻮد ذاﺗﺶ ﻣﻘﺼﻮد از ﺻﻔﺎت اﺳﺖ.
»اﻟﻪ ﻻ اَ ﻟﻪ ا 
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﺗﻮﯾﯽ در ﺟﻬﺎن ﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ

ﻧﺪارم روا ﺑﺎ ﺗﻮ از ﺧﻮﯾﺸﱳ

ﻦ ﺑﯽﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﺑﺴﱰِ ﻧﺎز در ﺧﻮاب ﻧﯿﺴﺘﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﯽﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺧﱪ
ﭼﻮن آن ﮔﻞ ﻧﺎزک در ﮔﻠﺸ 

ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺸﺎﻃﮥ ﻗﻀﺎ از ﺧﻠﻮﺗﺨﺎﻧﮥ »ﮐُﻨﺖ ﮐَﻨﺰاً ﻣﺨﻔﯿﺎً« ٢ﺳﺮ ﺑﺰد ،زﻣﺰﻣﻪ » َﻓﺎَﺣﺒﺒﺖ «ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﻓﺮو ﺧﻮاﻧﺪ

و ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺎع آن در ﺟﻮﺷﺶ آورد و ﺑﻪ ﮐﺸﺶ » ان اﻋﺮف« ﺑﯿﺪارش ﮐﺮد .ﭼﻮن از ﻣﻬﺪ ﻋﺪم ﺳﺮ ﺑﺮ ﮐﺮد ،ﻧﺎﮔﺎه

ﻧﻈﺮش ﺑﺮ رخ »ﺧﻠﻖ آدم ﻋﻠﯽ ﺻﻮرﺗﻪ ٣«اﻓﺘﺎد و ﻧﻮر ﺟﺒﯿﻨﺶ ﺑﺮ دﯾﺪهاش ﭼﻨﺎن ﺗﺎﻓﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪﻧﺶ دﯾﺪه روﺷﻦ
ﻢ
ﺳﺎﺧﺖ و از ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺿﻄﺮاب در ﻋﲔ ﺣﻀﻮری ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯽﺻﺒﻮری ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ» :ﯾﺎ ﻟَﯿﺖ رب ﻣﺤﻤﺪ ﻟ 
ﯾﺨﻠُﻖ ﻣﺤﻤﺪاً« ؐ ٤ﯾﻌﻨﯽ از ﻏﺎﯾﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﺮاﺑﯽ در ﺟﺎﻧﺶ اﻓﺘﺎد .آری! ﺷﺎه ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﺣﺴﻨﺶ ﻋﺒﺎرت از آن

اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از دﯾﺪه ﻋﺎﺷﻘﯽ در آﯾﻨﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺟﻤﺎل ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺧﻮشﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺮابﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و
ق
ﺧﻮبﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺎﻟﺶ ﻫﻤﲔ اﺳﺖ .آری! از ازل ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﮐﺮد ،ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﮕﺮان اﺳﺖ ،از اﺷﺘﯿﺎ 
ﺳﲑی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺪارد.

اﻟﺤﻖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺪاﯾﯿﻢ

وﻗﺘﯽ ﻧﺸﺪ از دﯾﺪن ﺗﻮ دﯾﺪه ﻣﺎ ﺳﲑ

اﻣﺎ ارواح ﻣﺤﺒﺎن ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮاق ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان دﻧﯿﺎ آﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
و ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وﻋﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮو ﻧﺨﻮاﻫﺪﮔﺬاﺷﺖ ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﻦ ،ﻣﺼﻠﺤﺖِ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﻪ

ﻗﺪر وﺻﺎل ﺑﯽﻓﺮاق ﻧﻤﯽﺗﻮان داﺷﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﺮو در ﮔﻠﺸﻦ ﺻﻔﺎت ﺗﻔﺮج ذات ﺑﻪ دﺳﺖ آر ،و ﺧﯿﺎﻻت ﻋﺠﺎﯾﺐ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻦ ،و ﺷﮑﺮﮔﻮﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪه .از اﯾﻦ دوری ﻣﺘﻔﺮق

ﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﯾﻌﻨﯽ »ﯾﺤﺒﻬﻢ و ﯾﺤﺒﻮﻧَ ﻪ« ٥و رﻓﯿﻖ ﮐﺮم ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺎل از ﺗﻮ ﺟﺪا
ﻣﺸﻮ؛ ﺧﻮاﻃﺮ ﺟﻤﻊ دارﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻣﺤﺒ ِ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ» :و ﻫﻮ ﻣ ﻌﮑُﻢ اﯾﻦ ﻣﺎ ﮐُﻨﺘُﻢ« ٦و ﻗﻼده ﻟﻄﻒ از ﮔﺮدن ﺗﻮﮐﺸﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ» :و ﻧَﺤﻦ

اﻗﺮب اﻟﯿﻪ ﻣﻦ ﺣﺒﻞ اﻟﻮرﯾﺪِ« ٧و ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎش ﯾﻌﻨﯽ» :ﻓَﺎذﮐُﺮوﻧﯽ اذﮐُﺮﮐُﻢ« ٨و ﻫﺮ دم در

ﻣﺠﺎﻫﺪه ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﮐﻮش ﯾﻌﻨﯽ» :واذﮐُﺮ رﺑﮏ اذا ﻧَﺴﯿﺖ ٩«و ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻨﻮش ﯾﻌﻨﯽ» :ﻓَﺎﯾﻨَﻤﺎ
 -١ﺳﻮره ﺑﻘﺮه » «٢آﯾﮥ .٢۵۵
 -٢ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ،ص .١٠٢

 -٣ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ،ص » :١٣۵ﺧﻠﻖ اﻟﻪ آدم ﻋﻠﯽ ﺻﻮرﺗﻪ«.
 -٤ﺷﺮح ﺷﻄﺤﯿﺎت ﺑﻘﻠﯽ ،ص .١٧٠
 -٥ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه » «۵آﯾﮥ .۵۴

 -٦ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ » «۵٧آﯾﮥ .۴
 -٧ﺳﻮره ق » «۵٠آﯾﮥ .١۶

 -٨ﺳﻮره ﺑﻘﺮه » «٢آﯾﮥ .١۵٢

 -٩ﺳﻮره ﮐﻬﻒ » «١٨آﯾﮥ .٢۴
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ن و ﯾﺒﻘَﯽ وﺟﻪ رﺑﮏ
ﺗُﻮﻟّﻮا ﻓَﺜﻢ وﺟﻪ اﻟﻪ ١«و در داﯾﺮه ﺟﻤﻊاﻟﺠﻤﻊ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽُ » :ﮐﻞ ﻣﻦ ﻋﻠَﯿﻬﺎ ﻓﺎ 

ذُواﻟﺠﻼل و اﻻﮐْﺮام ٢«ﺗﺎ ﻫﺮ دم ﺷﺮاب ﺷﻮق ،ﺳﺎﻗﯽ ﭘﺮ ذوق ﺑﻪ ﮐﺎم ﺟﺎن ﺗﻮ رﯾﺰد ﯾﻌﻨﯽ» :و ﺳﻘَﺎﻫﻢ رﺑﻬﻢ ﺷَﺮاﺑ ًﺎ

ﻃﻬﻮراً« ٣.ﺑﺎز ﺑﻪ اﻧﺪک اﯾﺎم رﺷﺘﻪ وﺻﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻨﺒﯿﺪ و از اﯾﻦ ﺳﻔﺮﮐﺜﺮت ﺑﻪ وﻃﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ وﺣﺪت اﺳﺖ
َ

ﺧﻮاﻫﯽ رﺳﯿﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻄﺮه ﮐﻪ در ﺻﺪف ﻧﻬﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ درﮔﺮدد؛ ﭼﻮن درﮐﺎﻣﻞ ﮔﺸﺖ ،آن ﮔﺎه
در ﺻﺪف ﻧﺸﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن زﻣﺎن در ﺧﺰاﻧﻪ ﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ» :اَﻟﯿﻮم اﮐﻤﻠﺖ ﻟَﮑُﻢ دِﯾﻨَﮑُﻢ و اﺗﻤﻤﺖ ﻋﻠَﯿﮑُﻢ ﻧﻌﻤﺘﯽ

و رﺿﯿﺖ ﻟَﮑُﻢ اﻻءﺳﻼم دِﯾﻨﺎً« ٤.ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت! ﭼﻮن آن در ﺑﯽﺑﻬﺎ در ﺻﺪف آﻣﺪ ،ﺗﲑ ﺑﻼ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺪف آﻣﺪ.

ﯾﻌﻨﯽ» :ﻟَﻘَﺪ ﺧﻠَﻘﻨﺎ اﻻءﻧﺴﺎنَ ﻓﯽ ﮐَﺒﺪٍ« ٥.ﻋﺠﺐ ﻇﻬﻮری ﮐﻪ ﻋﲔ ﺣﺠﺎب و ﻋﺠﺐ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻋﲔ ﻇﻬﻮر و ﻋﺠﺐ
ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﯽﺷﻬﻮد و ﺑﺎ ﺷﻬﻮد اﺳﺖ و ﻋﺠﺐ اﺣﺪی ﮐﻪ در ﻋﺪد ،و ﻋﺠﺐ ﻧﻤﻮدی ﺑﯽﺣﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻋﺪد ﯾﮑﯽ
ﺑﻮد!

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! اﯾﻦ وﺟﻮد ﻋﲔ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،ﻫﺮﮐﻪ در اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﯿﺎﻓﺖ و اﯾﻦ دﯾﺪه ﺑﺮای دﯾﺪن اﺳﺖ ،ﻫﺮ
ﮐﻪ از اﯾﻦ دﯾﺪه در اﯾﻦ دﯾﺪه ﻧﺪﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪ» :ﻣﻦ ﮐﺎنَ ﻓﯽ ﻫﺬِه اﻋﻤﯽ ﻓَ ﻬﻮ ﻓﯽ اﻷﺧﺮة اﻋﻤﯽ«٦.ای ﺟﺎن

ﻣﻦ! در ﺷﻮق ﺟﻮﺷﯿﺪن و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﮐﻮﺷﯿﺪن ،ﺧﻮد را در ذات ﭘﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻗﻮال و ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺣﻮال و اﻓﻌﺎل روی ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺣﻮال ﭼﻨﺎن ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮدد .ﭼﻮن ﻓﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺪ،
ﺑﻘﺎی اﺑﺪی ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ» ،ﻗُﻢ ﺑِﺎذﻧﯽ« اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﺷﺎه ﻋﺸﻖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﻫﻮش اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻮش؛ آن ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻮش اﺳﺖ ،ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺎرف اﺳﺖ و آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻮش اﺳﺖ ﻋﺎﺷﻖ
ﻫﺎﻟﮏ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ در ﻏﺎرت رﻓﺖ و آن در اﺷﺎرت ﻣﺎﻧﺪ؛ ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت!

اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﻣﻦ و ﻋﺎرف و ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺮا ﭼﻪ و اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﻣﺸﺮک ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺮا ﭼﻪ؟ و اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﻣﺮا ﭼﻪ و
اﮔﺮ ردﮐﻨﺪ ﻣﺮا ﭼﻪ؟ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻫﯿﭽﻢ ،از ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﺨﻮاه.
ﭼﻮن اوﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ او ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ،ﺑﯽﺷﮏ اوﺳﺖ .ﻻﺷﮏ ﺑﺎش ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻻت از ﻋﺸﺎق اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن را دوزخ ﻋﺬاب اﺳﺖ ،آن ﭼﻨﺎن دوزﺧﯿﺎن را ﺑﻬﺸﺖ ﻋﻘﺎب؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻼل را ﺟﻼل ﺧﻮشﺗﺮ و ﺟﻤﺎل را
ﺟﻤﺎل ﺑﻬﱰ ،اﻣﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎن از اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺑﺮﺗﺮ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ،از ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﺣﺴﻨﺶ ﺧﺮابﺗﺮ و ﻣﺪام در ﻣﺤﮏ

ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮبﺗﺮ و ﻣﻘﺎم اﯾﺸﺎن »ﻋﻨﺪَ ﻣﻠﯿﮏٍ ﻣﻘﺘَﺪِرِ«.
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ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﺮ دو ﯾﮏ ذاﺗﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ دو ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﺮﮐﻪ دو ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ در ﺧﺮوش اﺳﺖ و آن
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ و آن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﯿﻬﻮش اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ رﻧﮓﻫﺎی اوﺳﺖ؛ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن آﯾﺪ و زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﺣﺶ ﮔﺸﺎﯾﺪ؟ ﻫﻤﻮﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﲑان اﺳﺖ؛ ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت!
از آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺎدِ ﻋﺸﻖ درﯾﺎی وﺣﺪت را در ﺟﻨﺒﺶ آورد ،ﻣﻮﺟﻬﺎ زدن ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮج
درﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽرود و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ آن ﺑﺎد ﺳﺎﮐﺖ ﮔﺮدد و از ﺟﻨﺒﺶ آرام ﯾﺎﺑﺪ و ﻇﻬﻮر ﺑﻪ ﺑﻄﻮن رود ،ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻫﻢ از آن اﺳﺖ و ﺷﺮح اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ،ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت!
 -١ﺳﻮره ﺑﻘﺮه » «٢آﯾﮥ .١١۵

 -٢ﺳﻮره اﻟﺮﺣﻤﻦ » «۵۵آﯾﮥ .٢٧ -٢۶

 -٣ﺳﻮره اﻧﺴﺎن » «٧۶آﯾﮥ .٢١
 -٤ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه » «۵آﯾﮥ .٣
 -٥ﺳﻮره ﺑﻠﺪ » «٩٠آﯾﮥ .۴

 -٦ﺳﻮره اﺳﺮاء » «١٧آﯾﮥ .٧٢
 -٧ﺳﻮره ﻗﻤﺮ» «۵۴آﯾﮥ .۵۵

٢

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﺑﻪ ﯾﮏ اﺷﺎرت ﻫﺰاران ﻋﺒﺎرت ﭘﯿﺪا ﮔﺸﺖ و ﻫﺮ ﻋﺒﺎرﺗﯽ را ﺻﻮرﺗﯽ ،و ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﯽ را ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ،و ﻫﺮ

ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﯿﺎﻧﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ از وﺣﺪﺗﯽ روی ﺑﻪ ﮐﺜﺮﺗﯽ آورد و در ﺻﺤﺮای ﻇﻬﻮر در ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﻮﺳﯽوار »رب ارِﻧﯽ« ١ﺑﺮ
آﻣﺪ .ﻧﺎﮔﺎه ﮔﻮی ﻣﻘﺼﻮد در ﻣﯿﺪان ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺟﻨﺒﯿﺪن ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﻤﻨﺪ ادراک ﮐﻪ
ﺟﻠﻮهﮔﺎه ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻮی ﻣﻘﺼﻮد ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﻣﮕﺮ ﺷﻬﺴﻮار و ﺑﻌﻀﯽ از

ﭘﲑوان اوﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻮﮔﺎن »ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧَﻔﺴﻪ ﻓَﻘَﺪ ﻋﺮف رﺑﻪ« ٢ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻮﻻن از ﻣﯿﺎن در رﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ

ب
ﺼﺮ و ﻣﺎ ﻃَﻐَﯽ« ٣و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ» :ﻗَﺎ 
ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺔ اﻟﻌﲔ از ﺣﺎل ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ» :ﻣﺎ زَاغ اﻟﺒ 
ﺳﲔ او ادﻧَﯽ« ٤،و ﺑﻪ وﻗﺖ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ» :ﻟﯽ ﻣﻊ اﻟﻪ وﻗﺖ« ٥،و در داﯾﺮه ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻤﻊ ﻣﻘﯿﻢ ﮔﺸﺘﻨﺪ
ﻗَﻮ 

ﮏ ا ّوﺟﻬﻪ ٦.«ﻫﺮﮐﻪ در ذات ﮔﻢ ﺷﺪ ،در ﺻﻔﺎت ﭘﯿﺪا آﻣﺪ و ﭼﻮن در ﺻﻔﺎت ﭘﯿﺪا آﻣﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ» :ﮐﻞ ﺷﯽء ﻫﺎﻟٍ 
در ﻋﺎﻟﻢ ﻇﻬﻮر در ﻫﺮ وﺟﻮد ﻫﻮﯾﺪا ﮔﺮدﯾﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ ،او در ﻣﯿﺎن آﻣﺪ؛ ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ اوﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﻤﺪ ؐ؛ و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺧﺎص ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺮﺳﯿﺪ ﻣﮕﺮ او و ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﲑوان او؛ اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻫﺰاران ،ﯾﮏ

ﮐﺲ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻃﻨﺎب ﺧﯿﻤﻪ آن ﺣﻀﺮت دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﺳﺮور رﺳﯿﺪه» :ﻣﻦ رآﻧﯽ ﻓَﻘَﺪ رأی اﻟﺤﻖ«

٧

اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﻋﻮام را اﺳﻢ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و ﺧﻮاص را اﺳﻢ ﺑﯽﺟﺴﻢ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﻮ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﻤﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮدیﺷﺎن در ﺧﺪاﯾﯽ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪه؛ ﭘﺲ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﻤﺎﻧﺪه و دﯾﮕﺮان در
ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر در ﻓﺮاق اﺑﺪی اﻓﺘﺎدﻧﺪ .وﺟﻮدِ ﺧﺎﺻﺎن در رﺷﺘﻪ وﺣﺪت ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺒﻪ ﺳﻔﺘﻪ ،ﻣﻌﻠّﻖ و

ﺐ ﺻﻔﺎ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﭘﺬﯾﺮد ،ﻗﺎﻟﺐ
آوﯾﺰان اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ورﻃﻪ ﻗﺪم اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻗﻠ 
رﻧﮓ ﻗﻠﺐ ﻣﯽﮔﲑد و ﻧﻮر ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ درون و ﺑﲑون ﯾﮏ ﻟﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﺤﺮﯾﻦ اﯾﻨﺠﺎ روی
ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺣﺠﺎب ﻧﻤﺎﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ» :و ﻫ ﻮ اﻟ ﱠﻠﻄﯿﻒ اﻟﺨﺒِﲑ.«

٨

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺪی وﱃ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﺪی

دروﯾﺶ ﺷﺪی و زاﻫﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪ

ﻣﻌﺸﻮق در ﻫﺎﻫﻮت ،ﻋﺎﺷﻖ در ﻻﻫﻮت ،ﻋﺎرف در ﺟﱪوت ،واﺻﻒ در ﻣﻠﮑﻮت ،واﻗﻒ در ﻧﺎﺳﻮت ،ﻧﺰول ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ
ﻖ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺖ و ﭼﻮن ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﻌﺸﻮق
ﺑﻮد .ﭼﻮن وﻗﻮف ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ وﺻﻒ ﺷﺘﺎﻓﺖ و در رؤﯾﺖِ ﻣﻌﺸﻮق ﻋﺎﺷ 

را ﯾﺎﻓﺖ ٩.ﻧﺎﮔﺎه ﺳﭙﺎه ﻏﲑت ازﮐﻤﲔﮔﺎه وﺣﺪت ﺑﺘﺎﺧﺖ و ﻫﻤﻪ را زﯾﺮ ﺗﯿﻎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺎه ﻋﺸﻖ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺬاﺷﺖ.
آنﮐﻪ ﻫﻤﺎن ذات ﺑﻮد ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ذات ﺷﺪ؛ آن ﻧﺰول و آن ﻋﺮوج ﺷﺪ؛ ﭘﺲ »ﮐُﻨﺖ ﮐَﻨﺰاً ﻣﺨﻔﯿﺎً« ١٠ﻋﺒﺎرت از ﻫﺎﻫﻮت

 -١ﺳﻮره اﻋﺮاف » «٧آﯾﮥ .١۴٣
 -٢ﺟﺎﻣﻊ اﻻاﺳﺮار ،ص .١٧٠

 -٣ﺳﻮره ﻧﺠﻢ » «۵٣آﯾﮥ .١٧
 -٤ﺳﻮره ﻧﺠﻢ » «۵٣آﯾﮥ .٩

 -٥ﺟﺎﻣﻊ اﻻاﺳﺮار ،ص .٢٧

 -٦ﺳﻮره ﻗﺼﺺ » «٢٨آﯾﮥ .٨٨
 -٧ﺟﺎﻣﻊ اﻻاﺳﺮار ،ص .٢٠۵

 -٨ﺳﻮره اﻧﻌﺎم » «۶آﯾﮥ  ١٠٣و ﺳﻮره ﻣﻠﮏ » «۶٧آﯾﮥ .١۴

 -٩در ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ،ص  ۶۵٧درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﭼﻨﲔ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻘﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﻌﺒﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﮐﺜﺮﺗﻬﺎ ﻓﯽ ﻣﺮآة اﻟﺤﻖ واﺣﺪة ،و

ﮐﺬﻟﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﺤﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﯽ ﻣﺮآة اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻊ وﺣﺪﺗﻬﺎ ﮐﺜﲑة...
 -١٠ﺟﺎﻣﻊ اﻻاﺳﺮار ،ص .١٠٢

٣

اﺳﺖ؛ » َﻓﺎﺣﺒﺒﺖ «ﻋﺒﺎرت از ﻻﻫﻮت؛ »أن اﻋﺮف« ﻋﺒﺎرت از ﺟﱪوت؛ »ﻓَﺨﻠَﻘﺖ اﻟﺨﻠﻖ« ﻋﺒﺎرت از ﻣﻠﮑﻮت
و ﻧﺎﺳﻮت و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﺎه ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﺰﱃ ﻇﻬﻮری و در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﻤﯽ دﯾﮕﺮ و رﺳﻤﯽ و ذوﻗﯽ
دﯾﮕﺮ و ﺷﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻧﺎﺳﻮت ﺟﺎی ﺟﻤﻊ اﺳﺖ و ﺟﺎی ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻫﻤﻪ و ﻋﲔ ﯾﺎﻓﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﲑی
ﮐﻪ ازﮐﻤﺎن ﻗﻀﺎ ﺑﲑون ﺟﺴﺖ و راﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺎﺳﻮت رﺳﯿﺪ ،آن ﭼﻪ در دﮐﺎن وﺣﺪت ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﯾﮏ در ﺑﺎزار
ﮐﺜﺮت ﮔﺸﻮد و وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﯽﺷﻬﻮد اﺳﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ﻇﻬﻮر ﻋﲔ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

١

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﺧﻮاه داﻧﯽ و ﺧﻮاه ﻧﻪ ،دم ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ذﮐﺮ »ﻫﻮ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ در »ﻫﻮ« ﻣﯽآﯾﺪ و در
»ﻫﻮ« ﻣﯽرود و ﻋﻄﺎی ﻣﺤﺾ ﺣﻖﺗﻌﺎﱃ اﺳﺖ ﻫﻤﻪﮐﺲ را.
و ای ﺑﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻗﺪر اﯾﻦ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ و ﺷﮑﺮ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ! ﭘﺲ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ دم ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ و
ﻣﯽرود ،در ﮐﺪام ﺣﺮف وﮐﺪام ﺻﻮت اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ داﻧﺴﺖ ،ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ رﻓﯿﻖ ﮐﺮده و ﻓﻬﻢ را در اﯾﻦ
ﻋﻤﯿﻖ ﻏﺮﯾﻖ؛ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺖ ،ﻣﻌﺸﻮق را ﯾﺎﻓﺖ.

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﻫﺴﺘﯽ وﺟﻮد ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﮏ اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد ﻫﻤﭽﻮ آب .ﭘﺲ ﻧﻤﮏ وﺟﻮد در آب ﻣﻘﺼﻮد ﻏﺮق
دارد؛ ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻏﺎﯾﺐ ﮔﺮدی :ﻫﺮﮐﺲ در ﻧﻤﮏ اﻓﺘﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﻤﮏ ﮔﺮدد.
ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ در ﮐﺎن ﻧﻤﮏ رﻓﺖ ﻧﻤﮏ ﺷﺪ

ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻓﺘﺎد وﺟﻮدم ﻫﻤﻪ ﺳﮓ ﺷﺪ

ﻣﻬﻢ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻓﻦ ﻋﲔ ﺷﻐﻞ اﺳﺖ و رأی اﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ،ﮔﻮ ﺑﺎش .از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ» :و اﻋﺒﺪ رﺑﮏ ﺣﺘﱠﯽ

ﯾﺄﺗﯿﮏ اﻟﯿﻘﲔ ٢«و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ دل اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﭙﻨﺪاری ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻨﮑﺎر ﺑﻪ آب وﮔﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻻ

ﺻﻠﻮ اء ّﺑِﺤﻀﻮرِ اﻟﻘَﻠﺐِ«.

٣

در آن دم ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻬﺎن اﺳﺖ

ﻫﺮ آن ﮐﻮ ﻏﺎﻓﻞ از ﺣﻖ ﯾﮏ زﻣﺎن اﺳﺖ

و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ دارد ،و ﻧﻪ رﯾﺎﺿﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮم و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻼت و ﻧﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﻓﮑﺮ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﻪ و
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد و از ﻫﻤﻪ ﺑﲑون اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎص و ﻋﻄﺎی ﻣﺤﺾ
ﮔﻮﯾﻨﺪ» :و اﻟﻪ ﯾﺨَ ﺘﺺ ﺑِﺮﺣﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﯾﺸﺂء.«

٤

ﺗﻮ در اوﮔﻢ ﺷﻮ وﺻﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﺲ

ﺗﻮ ﻣﺒﺎش اﺻﻼ ﮐﻤﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﺲ
ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت!

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! از آنﮔﺎه ﮐﻪ ﮔﺮدش ﮔﺮدون ﮔﺮدان اﺳﺖ ﺗﺎ اﱃ اﻟﻐﺎﯾﺔ در ﮔﺮدش ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮو ﻣﯽرود و ﺑﺎﻻ
ﻣﯽرود ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺣﻀﺮت ﺷﻤﺲ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
زﻧﺪﮔﯽ

ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد ﻗﺎﻟﺐ دﯾﺪهام

ﮔﺮ

ﺑﺳﻨﺪم

زﺣﺎل

ﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را

ﻫﻤﭽﻮ ﺳﺒﺰه ﺑﺎرﻫﺎ روﯾﯿﺪهام

ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ درﻧﺪﮐﻪ از اﯾﻦ ورﻃﮥ ﭘﯿﭽﺎﭘﯿﭻ ﺧﻮد را ﺑﲑون ﺑﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت! ﻫﺮﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﭘﯿﭽﺎﭘﯿﭻ روی ﺧﻮد ﻧﺘﺎﻓﺖ ،از آﻣﺪ و رﻓﺖ ﺧﻼص ﻧﯿﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮐﻪ را ﻋﻨﺎﯾﺖ
 -١ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎﺟﯽ ﺳﺒﺰواری ﭼﻨﲔ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ ﺳﺮوده اﺳﺖ:

ﯾﻌﻨﯽ از او در ﻫﻤﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﻫﺎی و ﻫﻮﺳﺖ

دم ﭼﻮ ﻓﺮو رﻓﺖ ﻫﺎﺳﺖ ،ﻫﻮﺳﺖ ﭼﻮ ﺑﲑون رود

 -٢ﺳﻮره ﺣﺠﺮ» «١۵آﯾﮥ .٩٩

 -٣ﺷﺮح اﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ ،ج  ٢ص.٣١٨ ،

 -٤ﺳﻮره ﺑﻘﺮه » «٢آﯾﮥ .١٠۵

٤

ﺣﻖ رﻫﱪ ﺷﺪ ،از اﯾﻦ ﮔﺮداب ﺧﻮد را ﺑﲑون ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪ و ﮐﺴﻮت دوﯾﯽ ﻓﺮا درﯾﺪ و ﻫﺮﮐﻪ او را ﺑﻪ او
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺧﻮد را در ﻓﺮاق اﺑﺪی اﻧﺪاﺧﺖ.
ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﮐﻮی ﻋﺸﻖ ﭘﺮﺑﻼﺳﺖ؛ در ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ،ﻣﮕﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻏﺬاﯾﺶ ﺑﻼﺳﺖ .آری! ﭼﻮن ﻏﺬا از ﺑﻼ

ﺧﻮاﺳﺖ ،راﺣﺖ از ﻗﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﯽﮐﺎر اﺳﺖ در ﮐﺎر اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ از ﯾﺎر اﺳﺖ

ﺟﺎﻧﺶ در ﻗﯿﺪ ﻧﮕﺎر اﺳﺖ .زاﻫﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دوﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻧﺮﺳﯿﺪ ،ﻋﺎﺷﻖ از راه و ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺰار اﺳﺖ؛ ١زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺶ

اﺳﲑﮐﻤﻨﺪ دﻟﺪار اﺳﺖ .ﻏَﻠﯿﻮاژ ٢ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوز اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻈﺮش ﺑﺮ ﻣﺮدار اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽرود ،اﻣﺎ ﻫﻤﺘﺶ
ﺑﻪ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﺎز ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﺳﺴﺖ وﮐﻮﺗﻪ ﭘﺮواز اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺘﺶ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ازﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺮ
آﯾﺪ ،ﭼﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺮدار ﻧﯿﺎﻻﯾﺪ .ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﻫﺮﮐﻪ در ﻧﻈﺎره ذات اﻓﺘﺎد ،از ﺗﻔﺮج ﺻﻔﺎت ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و داﻧﻪ ﺑﯽﺳﺒﺒﯽ
در ﮐﺸﺖ ﺟﺎن ﺑﮑﺎﺷﺖ.

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﺷﺐ ﻋﺎﺷﻖ روز اﺳﺖ؛ ﺑﻪ دﯾﺪن ﭼﻬﺮ ه ﻣﻌﺸﻮق ﺻﺒﺢ ﺧﻮد را ﻓﺪا ﻣﯽﺳﺎزد و در ﻇﻬﻮر ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺤﻮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻫﺠﺮ در روﺷﻨﺎﯾﯽ وﺻﺎل ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﻣﺎ درد و ﺳﻮز او اﺻﻼ ﻧﻤﯽرود؛ زﯾﺮا داﻏﺪار ازﱃ
اﺳﺖ .ﻣﺮاد آن روز و ﺷﺐ ﻋﺒﺎرت از ﻓﺮح و ﺣﺰن اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎه ﻋﺸﻖ ﭼﻮن در ﺑﺤﺮ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﻏﻮﻃﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و

در آن ﻋﻤﯿﻖ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﻏﺎﯾﺐ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻋﺎﻟﻢ را ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎزد و در ﻗﻌﺮ ﺑﯽﻧﺸﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﯽرود ﮐﻪ آﻓﺘﺎب
ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآرد ،ﺑﺎز از ﻋﻤﯿﻖ ﺣﺰن ﺳﺮ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮح ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻣﻬﺮ رﺧﺶ ﺑﻪ اوج ﻇﻬﻮر ﻃﻠﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺟﻬﺎن را ﻣﻨﻮر ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﭘﺲ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺣﺰن اوﺳﺖ و روز ﻓﺮح او؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺎه رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮔﺎه زﻟﻒ

ﻣﯽآراﯾﺪ؛ اﻣﺎ از اﯾﻦ دﻓﱰ اﺑﱰ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺮابﺗﺮ اﺳﺖ و از آن ﻟﻘﺎ ﮐﻪ ﻋﲔ ﺑﻘﺎﺳﺖ ﺣﺮف ﻓﻨﺎ از ﺟﺮﯾﺪه ﺟﻬﺎن ﻧﻬﺎن
اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺳﺮور ﻋﺎﺷﻘﺎن اﺳﺖ در وﻗﺖ ﻧﺎﻟﺶ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﺳﺮ ﻧﺎز ﭼﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ :ای
ﻣﺤﻤﺪ ؐ! ﺗﻮ از ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﺟﻮﯾﯽ و ﻣﺎ از ﺗﻮ ﺑﯽﻗﺮاری ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .ﻫﻢ از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ درﯾﺎی وﺣﺪت

در ﻗﻌﺮ وﺻﻠﺖ » ُﮐﻞ ﻣﻦ ﻋﻠَﯿﻬﺎ ﻓَﺎن ٣«ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺑﻮدی و ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ روﺣﺶ ﺗﺮاﻧﻪ »ﻟﯽ ﻣﻊ اﻟﻪ وﻗﺖ ٤«ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﯽ

ﺖ رب
و ﮔﺎه ﻣﻮج ﻏﲑت ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻓﺮاﻗﺶ ﺑﺎز آوردی »ﻗُﻞ اﻧﱠﻤﺎ اﻧﺎ ﺑﺸَﺮ ﻣﺜﻠُﮑُﻢ« ٥زدی ،آن زﻣﺎن ﻧﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻟَﯿ 

ﻃﻐَﯽ« ٧در دﯾﺪه ﮐﺸﯿﺪی و
ﻣﺤﻤﺪاً ﻟﻢ ﯾﺨﻠُﻖ ﻣﺤﻤﺪاً ؐ ٦ﺑﺮداﺷﺘﯽ؛ ﮔﺎه در ﻋﺸﻖ ،ﺳﺮﻣﻪ »ﻣﺎ زاغ اﻟﺒﺼﺮ و ﻣﺎ َ

ﲔ ﻧﺸﺴﺘﯽ وﮔﺎه ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻮهزﻧﺎن ﮔﺸﺘﯽ.
ب ﻗَﻮﺳ 
ﮔﺎه ﻃﻌﻨﮥ اﻏﯿﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﺟﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪی؛ ﮔﺎه ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻗَﺎ 
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ از ﺑﺮای ازدﯾﺎد ﻣﺤﺒﺖ و درد ﺑﻮد .ﻫﻢ از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻫﺮ روز ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدی :اﻟﻬﯽ! در روزی ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ؐ را دردی و ﺳﻮزی اﺳﺖ و ﻋﺸﻘﯽ از ﺗﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ،در ﺑﺮ آﻣﺪن آﻓﺘﺎب آن روز ﺑﺮﮐﺖ ﻣﺒﺎد.
آری! ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮاق ﺑﺴﯿﺎر ،ﻋﺸﻖ ﺑﯽﺷﻤﺎر و ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﯽﺷﻤﺎر ،ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯽﻗﺮار و ﻣﻌﺸﻮق در ﮐﻨﺎر و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق در ﮐﻨﺎر ،ﻋﺎﺷﻖ دلﻓﮑﺎر و ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ دل ﻓﮑﺎر ،ﻋﺸﻖ ﭘﺎﯾﺪار .از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ:
 -١ﻣﻼی روم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺳﲑ ﻋﺎرف ﻫﺮ دﻣﯽ ﺗﺎ ﺗﺨﺖ ﺷﺎه

ﺳﲑ زاﻫﺪ ﻫﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎه

ﺑﻬﱰ از ﺻﺪ ﻣﻨﺰل ﮔﺎم و ﻃﻮاف

رﻓﱳ ﯾﮏ ﻣﻨﺰﱃ ﺑﺮ ﺑﻮی ﻧﺎف

 -٢زﻏﻦ ،ﭘﺮﻧﺪهای ﺷﺒﯿﻪ ﮐﻼغ.

 -٣ﺳﻮره اﻟﺮﺣﻤﻦ» «۵۵آﯾﮥ .٢۶
 -٤ﺟﺎﻣﻊ اﻻاﺳﺮار ،ص .٢٧

 -٥ﺳﻮره ﮐﻬﻒ» «١٨آﯾﮥ  ١١٠و ﺳﻮره ﻓﺼﻠﺖ» «۴١آﯾﮥ .۶

 -٦ﺷﺮح ﺷﻄﺤﯿﺎت ،ص .١٧٠
 -٧ﺳﻮره ﻧﺠﻢ» «۵٣آﯾﮥ .١٧

٥

ﻧﻪ ﺳﻌﺪی را ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎن

ﻧﻪ ﺣﺴﻨﺖ آﺧﺮی دارد

ﭘﺲ ﻗﺮار ﻋﺸﺎق در ﺑﯽﻗﺮاری اﺳﺖ و ﺑﯽﻗﺮاری ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در ﺟﺪاﯾﯽ ،و ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در

ﺧﻮدی ،و ﺧﻮدی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در ﺧﺪاﯾﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ از ﺧﺪا؛ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد

ﺣﺠﺎب روی ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ در ﺳﺎز ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﯽﻧﻮازد؛ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎز ﻧﺒﻮد ﻫﯿﭻ ﻧﺒﻮد.
ﻧﻬﺎﻧﯽ از ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ زﺑﺲ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﯽ

ﺣﺠﺎب روی ﺗﻮ ﻫﻢ روی ﺗﻮﺳﺖ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل

ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت! ﻋﺠﺐ وﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﲔ ﻫﺠﺮ و ﻃﺮﻓﻪ ﻫﺠﺮی ﮐﻪ ﻋﲔ وﺻﻞ اﺳﺖ.

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ذات واﺣﺪ او ﺑﺪﯾﻦ دو ﺻﻔﺖ در ﻇﻬﻮر آﻣﺪ و اﯾﻦ دو ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﻧﺨﯿﺰد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺸﻖ
درﺧﺘﯽ اﺳﺖ دو ﺷﺎخ دارد؛ ﯾﮑﯽ ﻋﺎﺷﻖ و دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺸﻮق .ﺧﺪای ﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ؐ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﯽ
ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ و رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ دو ﺻﻔﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ آن را دوﯾﯽ ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻮﯾﺖ

اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ از آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺷﺎه ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺗﯿﻎ ،ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ دو ﭘﺮﮔﺎﻟﻪ ١ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﻤﮏ در ﻣﯿﺎن اﻧﺪاﺧﺖ و
ﺑﺎزی ﻫﺠﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺖ ﺗﺎ ذوق ﺧﻮد از ﺧﻮد ﮔﲑد و از ﺷﻮق ﺧﻮد در ﺧﻮد ﻣﲑد ﻫﯿﻬﺎت ﻫﯿﻬﺎت! از آن ﮔﺎه ﮐﻪ

ﺧﻮدی ﺧﻮد را در ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻧﺎﮔﺎه ﮔﻮﻫﺮ »ﻓَﺎﺣﺒﺒﺖ «ازﮔﻨﺠﯿﻨﻪ »ﮐُﻨﺖ ﮐَﻨﺰاً ﻣﺨﻔﯿﺎً« ٢ﺑﲑون اﻧﺪاﺧﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﻤﺪی ؐﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ اول ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﻧﻘﻄﻪ در داﯾﺮه ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮ آﻣﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮآت ﺣﺴﻦ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد را

ﺟﻠﻮه داد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﻋﺎﺷﻖ ﺣﲑان ﺟﻤﺎل ﺧﻮد ﮔﺸﺖ ،ﻧﺎﮔﺎه ﺳﻠﮏ وﺟﻮد در ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ،ﻣﻔﺎﺻﻠﻪ
روی ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ ﺟﺎن را ﺟﺎﻧﺎن و ﺟﺎﻧﺎن را ﺟﺎن ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ .ﺟﺎن در ﮐﻨﺎر ﺟﺎﻧﺎن ﺟﺎی داﺷﺖ و ﻫﺮ دم در ﮔﻠﺸﻦ
ی ﻫﺠﺮ
ﮏ ﻏﯿﻮرِ ﺑﺪ ﻣﻬﺮ ،ﺑﺎز 
وﺻﺎل ﺑﺎ ﮔﻞ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ؛ ﻧﺎﮔﺎه ﺻﯿﺎد ﻗﻀﺎ او را ﺑﻪ دام ﺑﻼ در آورد و اﯾﻦ ﻓﻠ ِ

ﺑﺒﺎﺧﺖ و اﯾﻦ ﭼﺮخ ﮐﺞ رﻓﺘﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دﯾﺪ ﯾﺎر را ﺑﺎ ﯾﺎر ،ﯾﮑﺎﯾﮏ از ﺑﺴﱰ وﺻﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﱰ ﻓﺮاق اﻧﺪاﺧﺖ.

از آنﮔﺎه ﻣﺮغ ﺟﺎن در اﯾﻦ ﮔﻠﺨﻦ ﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﯿﺎق ﯾﺎرِ ﺟﺎﻧﯽ ﻧﻮای ﻣﯽآورد و ﻫﺮ دم از آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻻﻫﻮﺗﯽ و از ﻫﻮای
ﻻﻟﻪزا ِر ﺻﺤﺮای ﺟﱪوﺗﯽ و از ﺷﻮق ﮔﻠﺰار ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ در ﻗﻔﺲ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺎﺳﻮﺗﯽ ﻧﺎﻟﻪزار ﻣﯽدارد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ دم آرام
ﺑﮕﲑد؛ اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﯿﺎد ازل ﺑﻪ دام ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﻪ داﻧﻪ ﻣﺮاد از ﻧﺎﻣﺮاد ﺑﺎز داﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﺣﺮص و ﻫﻮی
ﺑﺎزوﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺸﮑﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻃﺒﺎﯾﻊ ﺳﻔﻠﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و از اﯾﻦ ﻓﺮاق و ﺟﺪاﯾﯽ ﻗﺎﻣﺘﺶ درﻫﻢ ﺷﺪن ﺧﻮاﺳﺖ.
ﻧﺎﮔﺎه ﻗﺎﻣﺖ آن ﺳﺮو دﻟﺠﻮ ﻫﻤﭽﻮن اﻟـﻒ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﺳﺖ و ﺗﻦ ﺿﻌﯿﻒ را ﻗﻮت و ﻗﯿﻮﻧﯿﺖ از آﻧﺠﺎﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ

ﻧﻬﺎل ﺟﺎن ﺑﺨﺶ را ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ آب دﯾﺪه ﭘﺮورش داده ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ؛ دﻟﻢ ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ وﺻﻠﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ؛ » ﻣﺎ

ﺧﻠَﻘﺖ اﻟﺠﻦ و اﻻﻧﺲ ا ّﻟﯿﻌﺒﺪُون ٣«ﺣﮑﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز .ﭘﺲ ،از روی ﻣﻌﻨﺎ
ﻫﻤﻪ در ﻧﻤﺎزﻧﺪ .ﻣﺮاد از ﻧﻤﺎز ﺣﻀﻮر اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر از ﯾﺎد و ﯾﺎد از ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ وﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﱃ اﺳﺖ

و از اﯾﻦ داغ ﻓﺎرغ اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ از ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺷﯿﺌﯽ ﺑﯽﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن درﯾﺎی

»ﮐُﻨﺖ ﮐَﻨﺰاً ﻣﺨﻔﯿﺎً« ٤در ﺟﻮش آﻣﺪ ،اول ﺑﺎﻧﮓ »ﯾﺤﺒﻬﻢ و ﯾﺤﺒﻮﻧَﻪ« در ﮔﻮش آﻣﺪ .در ﺑﺪا ﻫﯿﭻ ﻓﺮاق ﻧﺒﻮد اﻣﺎ

 -١دو ﭘﺎره

 -٢ﺟﺎﻣﻊ اﻻاﺳﺮار ،ص .١٠٢

 -٣ﺳﻮره ذارﯾﺎت » «۵١آﯾﮥ .۵۶

 -٤ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ،ج  ،٨۴ص .١٩٩

٦

ﻀﻬﻢ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺾ«
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻔﺎوت ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ و دﺷﻤﻦ و دوﺳﺖ ﺑﺮای ﻇﻬﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد »ﻓَﻀﻠﻨﺎ ﺑﻌ 

١

ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻣﻘﺎم را ﺣﺎﱃ و ﻫﺮ ﺣﺎﱃ را ﻣﻘﺎﻣﯽ؛ ﭘﺲ »ا ّﻟﯿﻌ ﺒﺪُون «دﻻﻟﺖ ﺑﺮ داﺋﻢ
اﻟﺼﻠﻮة اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪهاﯾﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز؛ و ﻧﻤﺎز اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ دم در ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺲ او ﻫﻤﻪ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؛ آن ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از داﯾﺮه ﺣﮑﻤﺘﺶ ﺑﲑون اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺎری ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و
ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺨﻠﻮق از ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮ در ﻓﻬﻢ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ
و در ﻋﺒﺎرت ﻧﻤﯽﺳﻨﺠﺪ اﻣﺎ از روی ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﻪ در ﻧﻤﺎزﻧﺪ.
ﻫﻤﻪﺟﺎﺧﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﺸﺖ

ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻃﺎﻟﺐ ﯾﺎرﻧﺪ ﭼﻪ ﻫﺸﯿﺎر ﭼﻪ ﻣﺴﺖ

اﮔﺮ ﭼﻪ از دﯾﺪ ه ﻇﺎﻫﺮ ﻏﺎﯾﺐ ،ﻟﯿﮑﻦ در ﻧﻈﺮِ ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻮﺟﻮد .اﻣﯿﺪﮐﻪ از ﻏﺎﯾﺐ ﺣﺎﺿﺮ آﯾﺪ و ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ

ﺻﻮرت ﺣﺎل و ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮاﺑﺮ آﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻤﻮر اﺳﺖ ،آنﭼﻨﺎن ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ

ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﯽ ،ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﺎراﺳﺘﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﮐﻨﺞ ﻋﺪم ﻣﻌﺪوم و
ت ﺑﯽﺟﻤﺎل ﻣﻌﻨﺎ
ﻣﺴﺘﻮر داﺷﺘﯽ ،اﻣﺎ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﯽﻣﺮآت ﺻﻮرت ﻣﺠﺎل دﯾﺪن ﻧﯿﺴﺖ ،آنﭼﻨﺎن ]ﮐﻪ[ ﻗﯿﺎم ﺻﻮر 
ﻣﺤﺎل .ﭘﺲ وﺟﻮد ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻇﻬﻮر ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺻﻮرت و اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎ رﺳﯿﺪن
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻪ .و ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻻ اﺑﺎﱃ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﺟﻤﺎل ﻻﯾﺰاﱃ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺻﻮرت از ﺧﯿﺎل آن ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﱃ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﮕﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﻮ ﻣﯽﭘﻨﺪارم

از ﺑﺲ ﮐﻪ دو دﯾﺪه در ﺧﯿﺎﻟﺖ دارم
ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت!

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻟﯿﮑﻦ در آن ﻧﻤﻮد آن ﻫﻢ رﺑﻮده ﺷﺪ .ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺗﻮ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ و
ﺗﻮ ﻣﺎ را .ﻫﺮ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﻮﺳﺖ ﻋﲔ ﻋﺬاب اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻋﺬاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ ﻋﲔ ﺻﻮاب؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ رد و ﻗﺒﻮل
ﺗﻮ ﻧﻈﺮ دارد ،ﺣﻘﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل دﮔﺮ دارد.

ﺑﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮد ﻧﻪ ﺑﺮ ﯾﺎر

ﻫﺮ آن ﮐﻮ ﮐﺎم ﺧﻮد ﺟﻮﯾﺪ زدﻟﺪار

ﻫﺮﮐﻪ دل ﺑﻪ ﻟﺐ ﻟﻌﻠﺶ آوﯾﺨﺖ ،ﻫﺮ دم از دﯾﺪﮔﺎن اﺷﮏ ﺧﻮن رﯾﺨﺖ .ﻫﺮﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﻪ زﻟﻒ ﻣﺸﮑﺒﺎر ﺗﻮ ﺑﺴﺖ ،از دﯾﻦ
ﺑﲑون آﻣﺪ و زﻧّﺎر ﺑﺴﺖ .ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎن ﺗﻮ ﻣﺴﺘﯽ دارد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ دارد .ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوی ﺧﺎل
ﺗﻮ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ،در ﻋﲔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮﮐﻪ زﺑﺎن ﻏﻤﺰه ﮔﺸﺎد ،ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﻖ ﮐﻪ وﻋﺪه ﺑﻪ ﻓﺮدا ﻧﺪاد.
ﺟﺰ روی ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮم ﺟﻠﻮه ﮔﺮی ﻧﯿﺴﺖ

ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ در ﺷﻮق ﺟﻤﺎل ﺗﻮ ﺷﻮم ﻏﺮق

ﻫﻮ .«ﻣﺤﻤﺪ ؐ رﺳﻮل اﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ:
ﻻ ا َﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ» :ﻣﻮﺗُﻮا ﻗَﺒﻞ ان َﺗﻤﻮﺗُﻮا« ٢.ﻻ ا َﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ» :ﻟَﯿﺲ ﻓﯽ اﻟﻮﺟﻮدِ ا ّ

ﻃﻦ ٣.«اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﻣﻮﺻﻮف ﻧﺸﻮد ،از ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪ وﻗﻮف ﻧﯿﺎﺑﺪ و
»ﻫﻮ اﻟﻈّﺎﻫﺮ و اﻟﺒﺎ 
ﺳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ او ﻣﮑﺸﻮف ﻧﮕﺮدد.
در ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ :ﺑﺪاﯾﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﻬﺎﯾﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺮﺳﺪ ،ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ .اول ﭘﺴﺖ ،ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺴﺖ،
آﺧﺮ ﻫﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ اوﮔﺸﺖ .ﻫﺮﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺮف ﻏﲑ ،از ﻟﻮح دل ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺷﺴﺖ ،او را اﯾﻦ ﻣﻘﺎم

داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮﮐﻪ ﺧﯿﺎل او ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺴﺖ ،از آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﺳﺖ.

 -١ﺳﻮره اﺳﺮاء » «١٧آﯾﮥ .٢١

 -٢ﺟﺎﻣﻊ اﻻاﺳﺮار ،ص .٣٧٨
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اﻟﻬﯽ! ﻫﻤﻪ را از ﻣﺤﺾ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺻﺮف ﻫﺪاﯾﺖ ارزاﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎ ،ﯾﺎ ﻫﺎدی! از ﺻﺪﻗﻪ ﺻﺪق ﻻاﻟ ﻪ اﱠاﻟﻪ
و ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮلاﻟﻪ ؐﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪﮔﻨﺞ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ از اﯾﻦ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ ﻫﺴﺖ در
اﯾﻦ اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد ﺟﻤﻠﻪ روﻧﺪﮔﺎن راه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ.

ل ﮔﻔﱳ اﺳﺖ ،ﺑﻌ ْﺪ داﻧﺴﱳ ،آﺧ ﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ؛ آن ﮔﺎه اﺳﺮارﮐﻠﻤﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد .اول اﻗﺮارﮐﺮدن اﺳﺖ و در اﻗﺮار
اﻣﺎ او 
ﻧﻔﯽ اﻏﯿﺎر اﺳﺖ و از روی ﻣﻌﻨﺎ اﻗﺮار ﯾﮏﺑﺎر اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﮑﺮارﮐﺮدن اﺳﺖ و در ﻓﻬﻢ اﻏﯿﺎر ﺑﻮدن ،اﻣﺎ
داﻧﺴﱳ آن ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪﮐﻪ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺣﺮف ﻻﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻪ؛ و ﻗﯿﺎم ﺣﺮف ﻻ از
ﻒ ذات ،ﻧﻪ ﻗﯿﺎم ﻻ و ﻧﻪ ﻇﻬﻮر ا ّﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻣﻘﺼﻮد در
اﻟـﻒ ذات اﺳﺖ .ﭼﻮن اﻟـﻒ در ﻻ آﻣﺪ ،اﻻ ﮔﺸﺖ .ﺑﯽ اﻟـ ِ
ﺖ ﺷَﯿﺌﺎً ا ّو راﯾﺖ اﻟ ﻪ
ل ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﻟـﻒ ذات آﻣﺪ ،آنﮔﺎه ﺳ ﺮ »ﻣﺎ راﯾ 
ﻻ و ا ّﻫﻤﲔ اﻟـﻒ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻧﻈﺮِ د 

ﻓﯿﻪ ١«روی ﻧﻤﺎﯾﺪ .آن ﮔﻔﱳ ﺑﻮد و اﯾﻦ داﻧﺴﱳ؛ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﻧﺪاﻧﺪ ،از ﺷﮏ و ﺷﺮک ﺧﻼص ﻧﯿﺎﺑﺪ و ﺷﻌﺎع

آﻓﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ او ﻧﺘﺎﺑﺪ .ﭼﻮن ﻻ اﻟﻪ اﱠ اﻟﻪ ﮔﻔﺘﯽ و داﻧﺴﺘﯽ ،اﮐﻨﻮن در ﻏﻮر ﻣﺤﻤﺪ ؐ رﺳﻮلاﻟﻪ در آ
ﮐﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺧﱳ ﺣﻘﯿﻘﺖِ ﻣﺤﻤﺪ ؐ رﺳﻮلاﻟﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻣﺮاد
از ﻣﺤﻤﺪ ؐ رﺳﻮلاﻟﻪ ﻇﻬﻮر اﻟﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺤﻤﺪ ؐ ﻇﻬﻮر ذات ﮐﻪ ﻣﻤﺪوح ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺤﺎﻣﺪ اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ
ﻞ اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ دارد،
ﻇﻬﻮر ﻣﺤﻤﺪ ؐ .ﻧﻤﻮد آن ﻫﻤﻪ در ﺑﺎزار ﻇﻬﻮر ﮔﺸﻮد .ﭘﺲ ذاتِ ﺣﻀﺮت ﮐ 
اﺟﺰای ﮐﻞ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
دﮔﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪ ﻓﺮع ﺗﻮﺳﺖ

ﺗﻮ اﺻﻞ وﺟﻮد آﻣﺪی از ﻧﺨﺴﺖ

ﭘﺲ ﻫﯿﭻ ﺟﺰﯾﯽ از اﺟﺰاء او ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻫﺮ ﺟﺰﺋﯽ از اﺟﺰاء ﺟﻨﺲ ﮐﻞ اﺳﺖ .ﭼﻮن اﺟﺰاء در رﻧﺞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻞ را
راﺣﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭘﺲ ﭼﺮا اﻣﺘﯽ اﻣﺘﯽ ﻧﮕﻮﯾﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺣﻤُ ﺔ ﻟﻠﻌﺎ َﻟﻤﲔ ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ اﺻﻞ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ
ﺖ ﺧﺘﻢ ﺑﺮ ﺣﻀﺮت اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻓﺮع اوﺳﺖ .ﭘﺲ ذات ﺣﻀﺮت ،وﺣﺪت ﺑﺎ ﮐﺜﺮت اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋ 
ذات ﻣﻄﻠﻖ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺮﺳﯿﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮلاﻟﻪ ؐ ﭘﺲ ﻣﺤﻤﺪ ؐ ﺷﺪن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا رﺳﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ؐ
ﺷﺪن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻗﺪم وی ﻧﻬﻨﺪ ﻗﻮﻻ و ﻓﻌﻼ و ﺣﺎﻻ .ﻗﻮل ﻣﺤﻤﺪ ؐ ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﻓﻌﻞ ﻣﺤﻤﺪ ؐ

ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و ﺣﺎل ﻣﺤﻤﺪ ؐ »ﺗُﺨﻠﱢﻘﻮا ﺑﺎﺧﻼق اﻟﻪ ٢.«دﯾﮕﺮ ﻗﻮل ﻣﺤﻤﺪ ؐ ﺗﺮک دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﻓﻌﻞ ﻣﺤﻤﺪ ؐ

ﺗﺮک آﺧﺮت اﺳﺖ و ﺣﺎل ﻣﺤﻤﺪ ؐ ﺗﺮک ﺟﺎن ﯾﻌﻨﯽ» :ﻣﺎ زَاغ اﻟﺒﺼﺮ و ﻣﺎ ﻃَﻐَﯽ« ٣.ﺳﺮ ﮔﻔﱳ و داﻧﺴﱳ و ﺷﺪ ن
ﮐﻠﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﻧﺪاﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﻧﺸﻮد ،از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ آ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﮔﻮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ اﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ از آنﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻓﻬﻢ ﻣﱪﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﮔﻮﯾﺎن ﯾﮏ دﯾﻦ و ﯾﮏ ذات
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﯿﻮه ﯾﮏ ذات ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻔﺖ اﺳﺖ :ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻐﺰ و ﺗﺨﻢ؛ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮﺳﺘﻨﺪ
و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻐﺰ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﻢ .آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮﺳﺘﻨﺪ ،ﻋﺎﻣﻨﺪ و آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻐﺰﻧﺪ ﺧﺎﺻﻨﺪ و آﻧﺎن ﮐﻪ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﻤﻨﺪ ﺧﺎصاﻟﺨﺎﺻﻨﺪ.

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! وﺣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﯽﮐﺜﺮت وﮐﺜﺮﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﯽوﺣﺪت .وﺣﺪﺗﯽ در ﺑﯽﮐﺜﺮت اﺳﺖ ،ﻣﻨﺰل ﺧﺎصاﻟﺨﺎص
اﺳﺖ؛ وﺣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺜﺮت اﺳﺖ ،ﻣﻨﺰل ﺧﺎص اﺳﺖ وﮐﺜﺮت ﺑﯽوﺣﺪت ﻣﻨﺰل ﻋﺎم اﺳﺖ؛ و ﺧﺎصاﻟﺨﺎص ﺑﺮ ﺟﻤﺎل
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻟﻨﺪ؛ و ﺧﺎص در ﮔﻠﺰار ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﭘﺎﯾﻤﺎﻟﻨﺪ و ﻋﻮام در ﺻﺤﺮای ﮐﺜﺮت ﺑﯿﻢ ﺣﺎﻟﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﯿﺪان
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﻮﻻن ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ و ﺗﻮ دور از ﻓﻬﻢ ﯾﺎرﻧﺪ .ﺧﺎصاﻟﺨﺎص در ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺾ اﻣﺎﻧﯽ ،و ﺧﺎص در
 -١ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ ،ج  ،١ص .٧٠
 -٢ﺑﺤﺎر ،ج  ،۵٨ص .١٢٩

 -٣ﺳﻮره ﻧﺠﻢ » «۵٣آﯾﮥ .١٧
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ﻣﻘﺎم ﺣﲑاﻧﯽ و ﻋﺎم در ﻣﻘﺎم ﻧﺎداﻧﯽ .از روی ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﺎم را ﯾﮑﯽ داﻧﯽ ،آن ﮔﺎه آﯾﻪ »ﻓَﻀﻠﻨﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﯽ
ﺑﻌﺾ ١«ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﺎل ﺑﺨﻮاﻧﯽ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻫﻮ ،اﻟﻪ ﻇﻬﻮر آﯾﺪ و در اﺳﻢ اﻟ ﻪ ﻫﺰار و ﯾﮏ ﻧﺎم ﺻﻔﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و در ﻫﺮ

ن اﻟﺮب «ﮔﻔﺖ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ دل ﻧﺸﺴﺖ و در وﻻﯾﺖ
ﻧﺎﻣﯽ ﺻﻔﺖِ اﻟﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ »اﻻﻧﺴﺎنُ ﺑﻨﯿﺎ 
ﺲ ﻗﺎﻫﺮ و ﺑﺮ
وﺟﻮد» ﻣﻦ رآﻧﯽ« ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺖ و از آنﮔﺎه ﮐﺎﻓﺮان را ﻣﯽﺗﺎزﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﯽﻧﻮازﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻔ 

روح راﺣﻢ .ﻗﻬﺎر و رﺣﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل ،ﯾﻌﻨﯽ زﻟﻒ و رخ .ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﯿﺪان وﺣﺪت ﮔﻮی ﮐﺜﺮت ﺑﻪ ﺗﻤﺎ م
ﻋﯿﺎری و ﻣﮑّﺎری ،ﺑﺎﺧﱳ آﻏﺎز ﮐﺮده ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﭼﻮﮔﺎن ﻟﻄﻒ ﺳﺮﻫﺎی ﻣﺤﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺣﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﮔﺎه ﺑﻪ
ﺟﻮﻻنﮔﺮی ﺳﻤﻨﺪ ﻏﲑت ﺗﻦﻫﺎی ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻦ اﻟﻈﱠﺎﻟﻤﲔ٢ .«ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﺪا ﺑﻪ ﺷﺠﺮه ﮔﻨﺪم رﺳﯿﺪ ﺳﯿﻨﻪاش از ﻓﺮاق ﺑﱰﮐﯿﺪ؛
»و َ ﺗَﻘﺮﺑﺎ ﻫﺬِ ه اﻟﺸﱠﺠﺮ ة ﻓَﺘَﮑُﻮﻧﺎ ﻣ 
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺑﺮای دوﺳﺖ ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪی ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺷﻘﺎوت از ﻣﻦ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮدی؟ و در ﺷﻮق از ﺳﺮ

ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﭼﻨﺪان ﺑﺘﭙﯿﺪﮐﻪ دودِ ﺳﻮز او در دل ﺳﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪ و ﮐﻤﻨﺪِ ﮐﺸﺶ ﻣﺤﺒﺖ او آدم را از داﯾﺮه ﻋﺼﻤﺖ ﺑﲑون
ﮐﺸﯿﺪ و آن ﮐﺸﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻣﻌﺼﻮم را از ﺣﺪّ اﻣﺮ ﺑﲑون آورد و ﻋﺎﺻﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ﮐﻪ ﻋﺸﻖ از ﭘﺮده ﻋﺼﻤﺖ ﺑﺮون آرد زﻟﯿﺨﺎ را

ﻣﻦ از آن ﺣﺴﻦ روزاﻓﺰون ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ داﺷﺖ داﻧﺴﺘﻢ

آن ﮔﻨﺎم ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺨﻢ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺠﺮه آن ﻓﻘﺮ ﻧﺎم دارد و در ﺳﺮ آدم رخ ﻧﻤﻮد .ﭼﻮن آدم ﺟﻤﺎل وﮐﻤﺎل آن

ﺖ ﻓﺮدوس ﺧﺮﯾﺪ .از ﻏﻠﺒﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻪ ﺑﺎد داد و رخ ﺑﻪ ﺑﺎزار رﺳﻮاﯾﯽ ﻧﻬﺎد و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﻣﻠﮑ ِ
ﺷﯿﻄﺎن وﺳﻮﺳﻪ ﮐﺮد ،آن ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﺎﻃﮥ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد و ﭘﺮدهدار ﻣﺤﺒﻮب؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ در ﭘﺮده اﺳﺖ و
ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ از ﭘﺮده ﭘﯿﺪا ﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮده ﻧﺒﻮد .ﺷﺮح اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ.
اﻟﻐﺮض از ﻗﺮب روی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آورد .ﭼﻮن از ﻓﺮاق ﺑﯽﻃﺎﻗﺖ ﮔﺸﺖ ،ﻓﺮﻣﺎن آﻣﺪﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﮐﺮدی؟ ﻧﻪ
ﺗﻮ را از اﯾﻦ ﻧﻬﯽ ﮐﺮده ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮔُﻞ ﻣﺤﺒﺖ را ﭘﲑاﻣﻮن ﻣﮕﺮد ﮐﻪ ﺧﺎر ﻫﺠﺮان در ﺟﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻠﯿﺪ و ﻫﻮس اﯾﻦ
ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر دام ﺑﻼ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ؟ اﮐﻨﻮن ﭼﻮن ﻣﺤﺒﺖ اﺧﺘﯿﺎرﮐﺮدی ،ﺑﺎز ﻣﺤﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪﮐﺸﯿﺪ .ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺎﻧﮓ »رﺑﻨﺎ
ﻇَﻠَﻤﻨﺎ اﻧﻔُﺴﻨﺎ« ٣ﺑﺮ آورد؛ زﯾﺮا ﺑﺎری ﮐﻪ ﻋﺮش وﮐﺮﺳﯽ و ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ و آﺳﻤﺎن وﮐﻮه ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،از ﺳﺮ ﻇﻠﻮﻣﯽ و

ﺟﻬﻮﱃ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮓ ﻧﻪ از ﺗﻨﮕﺪﱃ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی ﻋﺸﻖ ﺑﻮد؛ و آن ﻧﻬﯽ ازﮔﻨﺪم ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ از
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎر ﯾﺎر ﺑﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﮔﻨﺪم ﻧﺒﻮد ،داﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ آدم ؑ ﮔﻨﺪم
ﻧﺨﻮردی ،ﺧﺪاﯾﯽ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﮕﺸﺘﯽ ،و ﻟﺬت ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﮐﺲ ﻧﺪاﻧﺴﺘﯽ ،و رﻧﺞ ﻓﺮاق و ﻗﺪر وﺻﺎل
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪی و ﺧﺰاﻧﻪ ﻏﻔّﺎری و درﯾﺎی ﻏﻔﻮری راﯾﮕﺎن ﻣﺎﻧﺪی.
وﺟﻮد ﻋﻔﻮ ﺗﻮ در ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺪم ﻣﯽﺑﻮد

ﮔﻨﺎه ﻣﺎ زﻋﺪم ﮔﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪی وﺟﻮد

ن اﻟ ﻪ ﯾﻐﻔﺮ اﻟﺬﱡﻧُﻮب ﺟﻤﯿﻌﺎً«.
ﻦ اﺳﺮﻓﻮا ﻋﻠﯽ اﻧﻔُﺴﻬﻢ ﻻ ﺗَﻘﻨَﻄُﻮا ﻣﻦ رﺣﻤ ﺔ اﻟ ﻪ ا ﱠ
»ﻗُﻞ ﯾﺎ ﻋﺒﺎدی اﻟﱠﺬِﯾ 

٤

ﺤﻤُ ﺪﻟﻪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ اﻣﯿﺪ ﭼﻨﺎن ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد .ﺗﺄﮐﯿﺪ » َﺗَﻘﻨَﻄُﻮا« از ﺑﻬﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
اَﻟْ 
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از درﮐﺮﯾﻢ ﻣﺤﺮوم ﻧﺮود ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﮐﻪ ازﮔﻔﺖ :ﻧﺎﻫﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻮﻣﯿﺪی در ﺧﻮاﻃﺮ آرد ﮐﺎﻓﺮﮔﺮدد.

 -١ﺳﻮره ﺑﻘﺮه » «٢آﯾﮥ  ٢۵٣و ﺳﻮره اﺳﺮاء » «١٧آﯾﮥ .٢١

 -٢ﺳﻮره ﺑﻘﺮه » «٢آﯾﮥ  ٣۵و ﺳﻮره اﻋﺮاف » «٧آﯾﮥ .١٩
 -٣ﺳﻮره اﻋﺮاف » «٧آﯾﮥ .٢٣

 -٤ﺳﻮره زﻣﺮ » «٣٩آﯾﮥ .۵٣

٩

ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻪ! ﭼﻪ رﺷﺘﮥ اﻣﯿﺪْ ﻗﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و رﺷﺘﮥ اﻣﯿﺪ از ﺑﻬﺮ آن ﻗﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره را ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ

ﺿﻌﯿﻔﺎً« ١و ﺟﺎن ﺿﻌﯿﻔﺎن در رﺷﺘﻪ اﻣﯿﺪ ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎد
ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ »ﺧﻠﻖ اﻻءﻧﺴﺎنُ 
ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک و ﻋﺼﯿﺎن ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﺪ ﺑﺎک ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﯿﺦ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.

٢

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ آن ﻗﺪّوﺳﯿﺖ و ﺑﻪ آن ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت ،در ﻧﺎﻟﮥ »ﻣﺎ ﻋﺒﺪﻧﺎک ﺣﻖ ﻋﺒﺎدﺗﮏ« اﻧﺪ و
اﯾﻦ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﭼﻪ ﺷﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ و ﻋﺒﺎدت ﺣﻀﺮت ﭘﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ! زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻮدﻋﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ
دﺳﺖ دارد و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺠﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﮕﺮداﻧﺪ! اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﯿﺪ دارﻧﺪ و آن ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ
ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻋﺎﺻﯿﺎن اﻣﯿﺪوار ﻣﻄﻠﻘﻨﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻧﻮﯾﺪ و رﺣﻤﺖ و ﻣﻐﻔﺮت اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ »انّ اﻟﻪ ﯾﻐﻔﺮ
اﻟﺬﱡﻧﻮب ﺟﻤﯿﻌﺎً« ٣.روز ﺣﺸﺮ ﭼﻮن ﺻﻒﻫﺎی ﺧﻼﯾﻖ اﯾﺴﺘﺎده ﺷﻮد ،ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﺮ ﺻﻒ ﺻﻼﺣﯿﺖ ،و ﺻﺎدﻗﺎن ﺑﺮ

ﺻﻒ ﺻﺪق ،و ﻋﺎﺑﺪان ﺑﺮ ﺻﻒ ﻋﺒﺎدت ،و ﺣﺎﺟﯿﺎن ﺑﺮ ﺻﻒ ﺣﺞ ،و ﺳﺨﯿﺎن ﺑﺮ ﺻﻒ ﺳﺨﺎوت؛ ﻫﻤﲔ ﻃﻮر ﺑﻪ

ﺣﺴﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﻒﻫﺎ راﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﺎﺻﯿﺎن را ﺑﺮ ﺻﻒ ﻣﻐﻔﺮت اﯾﺴﺘﺎده ﮔﺮداﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻋﺮﺻﻪ ﻋﺼﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻢ زﯾﻦ ﺳﺒﺐ

رﺣﻤﺘﺶ را ﺗﺸﻨﻪ دﯾﺪم ﺑﺮ ﮔﻨﺎه

در آن روز ﺷﻔﺎﻋﺖ و دﺳﺘﮕﲑی ﻋﺎﺻﯿﺎن ﮐﺴﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺳ ِﺮ ﻧﺪاﻣﺖ در ﭘﯿﺶ اﻓﮑﻨﺪه اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻟﻄﻒ ﺣﻖ
ﺷﻔﺎﻋﺖ اﯾﺸﺎن ﮐﻨﺪ و ﻓﻀﻞ وﮐﺮم دﺳﺘﮕﲑ اﯾﺸﺎن ﮔﺮدد؛ ﭼﻮن ﮐﻪ آﯾﺖ »ﺑِﺬَﻧﺒِﻪ ٤«و »اَﻧﺎ رب ﻏَﻔﻮر« در ﺑﺎب اﯾﺸﺎن

ﺖ اﯾﺸﺎن را درﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد رﺳﺎﻧﺪ از ﺻﺪﻗﻪ ﺻﺪق ﻻ اﻟ ﻪ اءﱠ اﻟّﻪ و ﻣﺤﻤﺪ ؐ
ﺖ ﻏﲑ ،رﺣﻤ 
اﺳﺖ .ﺑﯽﻣﻨ ِ
ﱃ اﻟﻪ.
رﺳﻮل اﻟﻪ و ﻋﻠﯽ ؑ و 
اﻟﻬﯽ! ﭼﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﺧﺎک :ﻋﻠﲔ ﺣﺒﯿﺐ ﺗﻮﮐﺤﻞ ﻣﺒﺎد و ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ آن ﮐﺤﻞ ،ﮐﻪ دﯾﺪهام را ﭼﻨﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدان
ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﻧﺒﯿﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﻤﺎء ﺧﺎص ﯾﻌﻨﯽ ﺑِﺴﻢ اﻟﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ؛ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﻮ را در ﻫﺮ دو
ﺟﻬﺎن اﻟﻪ ﮐﻪ رﺣﻤﻦ و رﺣﯿﻢ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ذاﺗﯽ ]ذاﺗﯽ[ ﮐﻪ آﻏﺎز آن ﺑﻪ رﺣﻤﻦ و اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ رﺣﯿﻢ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
از ﻟﻄﻒ ﻗﺪﯾﻢ و اﻣﻦ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎی ﻣﺤﺾ اﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺎر و اﮔﺮﮔﻞ ﻫﻤﻪ ﭘﺮورده ﺗﻮﺳﺖ

ﻣﻨﮑﺮ ﻓﯿﺾ ﭼﻤﻦ ﭼﻮن ﮐﻨﺪ ای اﺑﺮ ﺑﻬﺎر

ﭼﻮن اوﻟﺶ رﺣﻤﻦ و آﺧﺮش رﺣﯿﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺻﻔﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺮﮐﺲ
رﺣﻤﻦ و رﺣﻤﯿﻢ آﻣﺪ .ﻣﻠﮏِ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻮن رﺣﻤﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺣﯿﻤﯽ ﺑﺮ آن ﻧﮕﺎه دارد؛ و ﻗﯿﺎم ﻫﺮﮐﻪ
ﻫﺴﺖ ﻗﺎﺋﻢ از آن ﻧﮕﺎه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻮن و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی رﺣﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺮاد از اﯾﻦ

ﻓﺮق ﺧﺎص و ﻋﺎم اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﻪ در راه دوﺳﺖ و در ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻖ ﻣﺠﺮد ﮔﺮدد ،ﻫﻤﭽﻮ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻮن در ﺿﻤﲑ رﺣﻤﻦ
ﺟﺎی ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻧﻈﺮ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﯾﺰداﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺮم ﻣﺤﻞ ﺧﺎص ﺷﻮد؛ و آن ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖِ ﻏﲑ در ﻋﺎﻟﻢ
ﮐﺜﺮت ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﯾﺎی رﺣﯿﻢ در ﻧﻈﺮ رﺣﯿﻢ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺮم اﺳﺮار ﺧﺎص ﻧﺸﻮد اﻣﺎ ﭼﻮن ﭘﺲ ﭘﺸﺖ اﻓﺘﺎد آن
ﮔﺎه رﺣﯿﻢ ﺷﺪ .آری! اﮔﺮ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﻣﺮاد از آن دوری و دوﺋﯿﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﯿﻔﺘﺎدی .اﺳﻢ رﺣﯿﻤﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﮕﺸﺘﯽ .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﺻﺎدﻗﺎن و ﻋﺎﺷﻘﺎن و ﻣﻮﺣﺪان در ﻣﺤﺒﺖ او ﻓﺮو روﻧﺪ ﻣﺠﺮد ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻮن در ﺿﻤﲑ رﺣﻤﻦ
ﺟﺎی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﺎﺻﯿﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﻣﺸﺮﮐﺎن وﮐﺎﻓﺮان در ﻣﺤﺒﺖ ﻏﲑ در ﻋﺎﻟﻢ دوﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮ ﻧﻘﻄﻪ ﯾﺎ در ﻧﻈﺮ رﺣﻤﻦ
 -١ﺳﻮره ﻧﺴﺎء » «۴آﯾﮥ .٢٨

 -٢اﻣﺎﱃ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ،ص  ۵٣٣و ﺑﺤﺎر ،ج  ،۶٧ص .٣٨٨

 -٣ﺳﻮره زﻣﺮ » «٣٩آﯾﮥ .۵٣

 -٤ﺳﻮره ﻋﻨﮑﺒﻮت » «٢٩آﯾﮥ َ » :۴٠ﻓﻜُ اﺧﺬْﻧَﺎ ﺑِﺬَﻧﺒِﻪ«...

١٠

دور و ﺑﻌﯿﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ ﭘﺸﺖ رﺣﯿﻤﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ رﺣﻤﻦ ﻋﲔ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﭘﺲ ﭘﺸﺖ رﺣﯿﻢ اﻣﯿﺪ
ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺮم ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮ دوران و ﻣﻬﺠﻮران رﺣﯿﻢ آﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ» :اَﻧﺎ اﻟﻤﺸﺘﺎق اءﻟَﯽ اﻟﻤﺪﺑِﺮﯾﻦ .«آری! ﭼﻮن

ﺑﻨﺎی ﻇﻬﻮر ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺳﺮ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ،ﺧﻮاه ﻗﺮب و ﺧﻮاه ﺑﻌﺪ و ﺧﻮاه رد و ﺧﻮاه ﻗﺒﻮل؛
و اﮔﺮ ﺳﻮﺧﱳ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﻮاﺧﱳ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاق و وﺻﺎل ﻫﺮ دو ﺻﻔﺖ
ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎر ﻓﺮاق ﻣﯽﺳﻮزد و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﻧﻮر وﺻﺎل ﻣﯽاﻓﺮوزد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ در ﺳﻮﺧﱳ
اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻏﲑت و رﺣﻤﺖ ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ؛ ﻏﲑت ﺑﻪ ﻗﻌﺮ ﻫﺎوﯾﻪ ﻣﯽرود و رﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﻓﺮدوس اﻋﻠﯽ
ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻣﺮاد از ﻓﺮدوس ﻋﺎﻟﯿﻪ ،ﻧﻈﺮ رﺣﻤﺖ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﻫﺎوﯾﻪ ،ﻧﺎر ﻏﲑت ﻣﻌﺸﻮق .اﯾﻦ ﻧﺎر اﻋﺮاض و
ﺑﯽﻧﯿﺎزی ،و ﻧﻮازش ،ﻟﻄﻒ و ﺟﺎﻧﮕﺪازی دوﺳﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺻﻔﺖ ،زﯾﺐ و زﯾﻨﺖ آن دﻟﻨﻮازِ ﺟﺎنﭘﺮور آﻣﺪ؛

ﯾﮏ دﺳﺖ ﺗﯿﻎ ﮐﺮده و دﮔﺮ دﺳﺖ ﺟﺎم ﻣﯽ اﮔﺮ ﺗﯿ ﻎ ﺗﯿﺰ اﺳﺖ ،از ﺑﺮای ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺟﺎم ﻟﱪﯾﺰ اﺳﺖ ،از ﺑﺮای
ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﯿﺎﻻت ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .اﻫﻞ ﻫﺎوﯾﻪ از ﺟﻮش ﯾﺎ ﺣﻨّﺎن ﯾﺎ ﻣﻨﱠﺎن ﯾﮏ دم ﻧﯿﺎﺳﺎﯾﻨﺪ و اﻫﻞ ﻓﺮدوس
از ﻟﺬت اﮐﻞ و ﺷﺮب در ذوق ﺣﻮر و ﻗﺼﻮر ،دﯾﺪار دوﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ :ﻋﺸﻖﺑﺎزان را
ﺟﺪاﯾﯽ ﺧﻮشﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺶ ﻋﺸﻖ.
خ ﻃﯿ 
ﺶ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و دوز 
ﺖ ﻋﯿ 
ﺳﻮز و ﺳﺎز ،ﻫﺮ دو ﺻﻔﺖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ :اَﻟﻌﺸﻖ ﻋﯿﺶ و ﻃﯿﺶ .ﺑﻬﺸ 
ﺟﻨﺖ ﺟﺎی ﺟﻠﻮه ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و دوزخ ﺳﻮ ِز ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﻮه ﺟﻤﺎل ﺑﯿﺶ اﺳﺖ ،ﻋﺎﺷﻖ

دﻟﺮﯾﺶ اﺳﺖ .دل از ﺑﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺳﻮز و دﯾﺪه ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﺑﺮ اﻓﺮوز و ﺑﺒﲔ ﮐﻪ از ﺳﺮ ﻟﻄﻒ ﭼﻪ اﻧﻌﺎم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و از

ﺺ ﺑِﺮﺣﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﯾﺸﺂء ١.«اﯾﻦ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻣﺨﺘﺺ
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﻨﺞ ﺑﺨﺸﯽ ﭼﻪ ﺻﻼی ﮐﺮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ! ﯾﻌﻨﯽ» :و اﻟﻪ ﯾﺨ َﺘ 

اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎک ﺿﻌﯿﻒ را ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺑﺮ آورد و ﺗﺎج »و ﻟَﻘَﺪ ﮐَﺮﻣﻨَﺎ ﺑﻨﯽ آدم ٢«ﺑﺮ ﺳﺮش ﻧﻬﺎد و ﻫﺮ ﭼﻪ در

ﺧﺰاﻧﻪ »ﮐُﻨﺖ ﮐَﻨﺰاً ﻣﺨﻔﯿﺎً« ٣داﺷﺖ ،ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ وی ارزاﻧﯽ داﺷﺖ و از ﻏﺎﯾﺖ اﻧﻌﺎم ﻫﻤﻪ را در ﺣﲑاﻧﯽ اﻧﺪاﺧﺖ

ض ﺧﻠﯿﻔَﺔ« ٤و از ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺷﮏ ﺑﺎﻧﮓ »اﺗَﺠ ﻌﻞ ﻓﯿﻬﺎ
ﯾﻌﻨﯽ» :و اذ ﻗﺎل رﺑﮏ ﻟﻠﻤﻼﺋﮑَﺔ اءﻧﱢﯽ ﺟﺎﻋﻞ ﻓﯽ ا ْر 

ﺪک ٥«ﺑﺮ آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻗﻬﺎری ﻫﻤﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﻦ ﯾﻔﺴﺪُ ﻓﯿﻬﺎ و ﯾﺴﻔﮏ اﻟﺪﱢﻣﺎء و ﻧَﺤﻦ ﻧُﺴﺒﺢ ﺑِﺤﻤ ِ

ﮔﺮداﻧﯿﺪ »ﻗﺎل اﻧﱢﯽ اﻋﻠَﻢ ﻣﺎ ﻻ ﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ«.

٦

٧

ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺎص» و ﻋﻠﱠﻢ ءادم اﻻﺳﻤﺎء ﮐُﻠﱠﻬﺎ« ﺳﯿﻨﻪ او را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ .آری! ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ »ﯾﻔﻌﻞ اﻟﻪ ﻣﺎ
ﯾﺸﺂء ٨«در ﻣﯿﺰان ﻗﯿﺎس راﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻫﻤﲔ ﮐﻪ »ﻻ ﯾﺴﯩﻞ ﻋﻤﺎ ﯾﻔﻌﻞ.«
ﮐﻪ را زﻫﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻢ ﺗﻮ

٩

ﮔﺸﺎﯾﺪ زﺑﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻮ

 -١ﺳﻮره ﺑﻘﺮه » «٢آﯾﮥ .٣۵

 -٢ﺳﻮره اﺳﺮاء » «١٧آﯾﮥ .٧٠

 -٣ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ،ص .١٠٢
 -٤ﺳﻮره ﺑﻘﺮه » «٢آﯾﮥ .٣٠
 -٥ﻫﻤﺎن.

 -٦ﻫﻤﺎن.

 -٧ﺳﻮره ﺑﻘﺮه » «٢آﯾﮥ .٣١

 -٨ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﯿﻢ » «١۴آﯾﮥ .٢٧
 -٩ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎء » «٢١آﯾﮥ .٢٣

١١

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﺑﯽ ﺗﻮﮐﺎ ِر ﺗﻮ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ ﻧﻪ از ﺗﻮﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ از آن ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ از
آن ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻋﲔ ﺻﻮاب ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ از آن آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﺎﱃ از ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻊ اﻟﻪَ ﻓﻬﻮ اﻟﺨﲑ« .از ﻧﯿﮑﻮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺻﺎدر ﮔﺸﺖ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﮏ و
ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺎ »ﺻﻨ 

ﺑﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺮده ﺻﻔﺖ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،ﻋﺮوس وﺣﺪت ﺑﺮ ﺗﺨﺖ اﺣﺪﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﺎز در
ﺟﻠﻮهﮔﺮی آﯾﺪ ،و ﯾﮏ ﮐﺮﺷﻤﻪ او را از داﯾﺮه ﻓﺮق در رﺑﺎﯾﺪ ،آن ﮔﺎه در دﯾﺪهاش ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت! اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﻗﺪم ﺑﺪم ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﺪی ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﮐﯽ اﻓﺘﺪ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﮏ داری و ﻧﻈﺮ ﻧﯿﮏ ﺟﺰ
ﺑﺮ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﺸﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ زﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آن ﻧﻈﺮ آﯾﺪ ،ﺧﻮبﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪ
ﻧﺒﯿﻨﺪ .ﭘﺲ آن ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ و آن ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ ،ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮدد و ﺑﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮐﻪ در آﯾﻨﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺰ ﻧﻘﺶ ﺟﻤﺎل ﺗﻮ ﻋﮑﺲ دﯾﮕﺮی ﻇﺎﻫﺮی ﻧﯿﺴﺖ.

ﯾﺎﻗﻮت و ﺳﻨﮓ در ﻧﻈﺮﮐﻮهﮐﻦ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ

آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻟﻌﻞ دﻟﮑﺶ ﺷﲑﯾﻦ دﻫﺪ ﭘﯿﺎم

و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺞ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﯽ.
ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﻔﺮ اﯾﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﭘﻨﻬﺎن

درون ﻫﺮ ﺑﺘﯽ ﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﭘﻨﻬﺎن

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺘﺎﺑﺪ ،آن ﮔﺎه ﻫﻤﻪ را در روﺷﻨﯽ آن ﻋﲔ ﺻﻮاب ﯾﺎﺑﺪ و ﺷﺎه

ﻫﻮ «ﺑﺒﺎزد؛ آن ﮔﺎه از ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﻦ ﻋﺮف
ﻦ ا ّ
ﻋﺸﻖ در ﻣﯿﺪان اﺣﺪﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﻮﮔﺎن وﺣﺪت ،ﮔﻮی »ﻟَﯿﺲ ﻓﯽ اﻟﺪﱠارﯾ 

ﻞ ﻟﺴﺎﻧَﻪ« ١وﻗﻮف ﯾﺎﺑﺪ و از ﻣﺴﺠﺪ و ﮐﻨﺸﺖ روی ﺑﺮﺗﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ رخ آورد» :اﻧﱢﻲ وﺟﻬﺖ وﺟﻬِﻲ
رﺑﻪ ﮐَ 

ن ﺻﻼﺗﻲ و ﻧُﺴﻜﻲ و ﻣﺤﻴﺎي و
ﻦ اﻟْﻤﺸْﺮِﻛﲔ ٢«و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز »ا ﱠ
ﻄﺮ اﻟﺴﻤﺎواتِ واﻻ رض ﺣﻨﻴﻔًﺎ و ﻣﺎ اﻧَﺎْ ﻣ 
ﻟﻠﱠﺬِي ﻓَ َ

ﻣﻤﺎﺗﻲ ﻟﻪ رب اﻟْﻌﺎﻟَ ﻤﲔ ٣«ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدد .ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت! از آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺷﺎه ﻋﺸﻖ ،ﺳﻤﻨﺪ وﺣﺪت را در ﻣﯿﺪان
ﮐﺜﺮت وﮐﺴﻮتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ ،از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ در وادی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺧﺖ.
وﯾﻦ ﮐﺠﺎﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﲔ ﻣﻦ اﺳﺖ

دﯾﺪن روی ﺗﻮ را دﯾﺪه ﺟﺎن ﺑﲔ ﺑﺎﯾﺪ

دﻻ! ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﻣﺪار و ﻫﻤﻪ را در ﻋﲔ رﺿﺎ اﻧﮕﺎر و از ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯿﻬﻮده زﺑﺎن را ﻧﮕﻪ دار و دﯾﺪه دل را ﺑﺪﯾﻦ
اﺷﺎرت ﮔﻤﺎر؛ ﯾﻌﻨﯽ» :ﻻ ﯾﺘَﺤﺮک ﺷﯿﺌﺎً اﻻ ﺑِﺎذن اﻟ ﻪ«.
ﺖ
ای ﺟﺎن ﻣﻦ! اﻧﺴﺎن را ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ :ﺑﺪاﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻂ و ﻧﻬﺎﯾﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮ آن داﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺪاﯾﺖ ازﱃ در ﮐﺸ 
ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮﮐﺎﺷﺘﻨﺪ ،در ﺗﻮﺳﻂ دﻧﯿﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺮ آﻣﺪ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻘﺒﯽ ﻫﻤﺎن ﺑﺪروی ،و در ﻣﺤﻞ ﺟﺰا ﺧﺮﻣﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻮ
از آن ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮدا ﻣﺎ را ﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ آوردهای ،ﮔﻮﯾﯿﻢ آﻧﭽﻪ داده ﺑﻮدی؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻫﯿﭽﻢ از ﻣﻦ ﻫﯿﭻ
ﻣﺨﻮاه.
ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﺷﻬﻮت ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ

ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﻋﺸﻖ ﺟﺎوداﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﺻﻮری؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺸﻖ ﺻﻮری از ﺣﻖ دوری و ﻣﻬﺠﻮری
اﺳﺖ .آری! ﻣﺠﻨﻮن ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻟﯿﻠﯽ ﺑﻮد ،ﻓﺮدا ﻟﯿﻠﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻪ ﺧﺪا را .ﭼﻨﺎن آرﻧﺪﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻤﻊ ﺟﻤﺎل ﻟﯿﻠﯽ

را ﺑﺎد اﺟﻞ ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﺎن ﻣﺠﻨﻮن در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓﺮاق ﺧﺠﻞ ﻣﺎﻧﺪ و ﻏﺮاﻣﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﮐﺴﯽ را دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﺑﻤﲑد .ﭘﺲ ﯾﺎر آن ﺑﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
آن ﭼﻪ ﻣﲑد ﭼﻪ دل در او ﺑﻨﺪی

دل ﺑﺮ او ﺑﻨﺪ ﮐﻮ ﻧﻤﲑد ﻫﯿﭻ
 -١ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ،ص » :٣٠ﻣﻦ ﻋﺮف اﻟﻪ ﮐﻞ ﻟﺴﺎﻧﻪ«
 -٢ﺳﻮره اﻧﻌﺎم » «١۴آﯾﮥ .٧٩

 -٣ﺳﻮره اﻧﻌﺎم » «١۴آﯾﮥ .١۶٢
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ﻖ
ﻖ ﻣﻄﻠﻖ ذاﺗﯽ اﺳﺖ و ﻋﺸ 
ﭘﺲ ﻋﺸﻖ ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ ﺻﻮری ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻋﺸﻖ ﻣﻔﯿﺪ ،ﻋﺸ 
ﻣﻘﯿﺪ ﺻﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺮﺳﺪ ،ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ او را از داﯾﺮه ﻓﺮق
ﺑﲑون آورد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮش ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮب و زﺷﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در دﯾﺪهاش ﻫﯿﭻ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﺎر در

ﯾﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﮐﻪ در ﺧﻮب روﯾﺎن ﭼﲔ و ﭼِﮕﻞ

ﻣﺤﻘﻖ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻨﺪ اﻧﺪر اﺑﻞ

ﺣﺴﻦ ﻣﻌﻨﻮی از ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻃﺮﻓﺔ اﻟﻌﲔ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﺒﻮب ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﺮ دم ﺟﻠﻮه دﯾﮕﺮ دارد و ﻫﺮ زﻣﺎن
ﮐﺴﻮت دﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ و ﺣﺴﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﯽآراﯾﺪ.
ﻫﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺸﻮ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻪ رﺧﺴﺎر دﮔﺮ دارد

اﮔﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺻﺪﺑﺎر رﺧﺴﺎرش ﺑﻪ ﺻﺪ دﯾﺪه

وﮔﺎه از ﺳﺮ ﻧﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﯽﻧﯿﺎزی ،ﻧﻘﺎب ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺑﺮ روی ﻣﯽآورد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﯿﻎ ﻋﺸﻖ ﻗﺘﺎل ﺟﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺤﺒﻮب ﺷﻮد ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﮔﺎه از ﺳﺮ ﻟﻄﻒ ﻣﺴﺘﯽ و ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ »ﮐَﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺎق اﱃ اﻟﻤﺪﺑِﺮﯾﻦ«
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺪ ،وﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺧﺎص ﺑﺮﻗﻊ ﺻﻔﺎت از ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﯽدارد و از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ» :ﻣﺸﺎﻫﺪ ة اﻻﺑﺮا ِر
ﺑﲔ اﻟﺘﺠﻠﱢﯽ و اﻻﺳﺘﺘﺎرِ«؛ اﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ را ﻫﺮ دو ﺣﺎل ذوق اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺪا از او و ﻏﺎﯾﺐ در او و ﻏﺎﯾﺐ از او؛
ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﺠﻠﯽ ﻣﺴﺖ ﺷﺮاب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ و در ﺳﺮ ﮐﺘﻢ ﻋﺪﻣﯿﺖ ﻧﺎﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﻀﻮر ﺣﲑان و
در ﻣﺴﺘﻮر ﻏﺎﯾﺐ .ﭘﺲ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻠﯽ اﺳﺘﺘﺎر ﻣﺤﻞ ﺧﺎص اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ در روﺷﻨﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽاﻓﺘﺪ و در

ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﻫﯽ ذات اﻓﺘﺪ .ﻫﻢ از آن ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر ذات را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ در
درﯾﺎی ذات اﻓﺘﺎد ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﺟﺴﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دﯾﺪ .ﻫﯿﭻ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺳﯿﺎﻫﯽ ذات؛ از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪﮐﻪ :اول ﺧﺪای را ﻣﯽﺟﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ ،اﮐﻨﻮن ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺧﻮد را ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ ﺧﺪا را ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ .ﭘﺲ ﺗﺠﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ذوق اﺳﺖ و اﺳﺘﺘﺎر و در ﻫﺮ دو ﺣﺎل ﻋﺎﺷﻖ واﺻﻞ؛ و

آن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﺮاق ﮐﺠﺎ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺷﻖ را ﻓﺮاق ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺤﺮ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﺣﲑان اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯽﺑﻮﯾﺪ و ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ﺳﲑاﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
دﻻرام

در

ﺑﺮ

دﻻرام

ﻟﺐ ازﺗﺸﻨﮕﯽ ﺧﺸﮏ در ﻃﺮف ﺟﻮی

ﺟﻮی

»و ﻫﻮ ﻣﻌﮑُﻢ اﯾﻦ ﻣﺎ ﮐُﻨﺘُﻢ« ١از ﯾﺎد اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎد اوﺳﺖ ﯾﻘﲔ ﻣﯽدان ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ» :ﻋﺮﻓﺖ

رﺑﯽ ﺑِﺮﺑﯽ« ٢.اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺎی ﺟﺎﻧﺎن در ﺟﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ،زﻧﺪه ﺑﯽﺟﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ زﻧﺪه آﻧﺎﻧﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮ دم

در ﮐﻨﺎر ﺟﺎﻧﺎﻧﻨﺪ.

ﯾﺎر از ﺳﯿﻨﻪام آواز ﺑﺮ آرد ﮐﻪ ﻣﻨﻢ

ﻋﺎﺷﻘﯿﻢ و اﮔﺮ آواز دﻫﯽ ﺟﺎن ﻣﺮا

ﻢ وﺟ ﻪ اﻟﻪ ٣.«ﺗﺎ از ﯾﺎد ﺧﻮد
ﭼﻮن از ﯾﺎد ﻏﲑ ﻓﺎرغ آﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺤﺒﻮب ﺣﻘﯿﻘﯽ رخ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ » َﻓﺎﯾﻨَﻤﺎ ﺗُ ﻮﻟﱡﻮا ﻓَﺜَ 
ﺑﲑون ﻧﯿﺎﯾﺪ ،زﺑﺎن ﺑﻪ وﺻﻔﺶ ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﻮد ،ﺧﺪا ﮔﻔﱳ روی ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻫﯿﭻ در دﺳﺘﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺰ ﺑﯽ ﺧﻮد آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدی در ﺧﺪا راه ﻧﯿﺴﺖ

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﭼﻮن دﯾﺪه از ﺧﻮد ﺑﺮﺑﻨﺪی ،آن ﮔﺎه در ﺑﺼﺎرت ﺣﻖ ،ﺧﻮد ﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪی ،اﻣﺎ ﻋﲔ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ .ﻋﻠﻢاﻟﯿﻘﲔ ﻣﻘﺎم ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﺖ ،ﻋﲔاﻟﯿﻘﲔ ﻣﻘﺎم ﺳﺎﻟﮑﺎن اﺳﺖ ]و [ﺣﻖاﻟﯿﻘﲔ
ﻣﻘﺎم واﺻﻼن اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
 -١ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ » «۵٧آﯾﮥ .۴
 -٢ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ،ص .٢۶٧

 -٣ﺳﻮره ﺑﻘﺮه » «٢آﯾﮥ .١١۵
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در ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺒﺘﻼﯾﯿﻢ

ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺒﺴﺘﻪاﯾﻢ زاﻏﯿﺎر

»ﮐُﻞ ﻧَﻔﺲ ذاﺋﻘَﺔُ اﻟﻤﻮتِ« ١ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻧﻔﺴﯽ را ﺷﺮﺑﺖ ﻣﺮگ ﭼﺸﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺻﻔﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺑﲑون آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺻﻔﺖ روح ﺷﺪه در ذات ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺤﻮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﺣﻖ ﺑﺎﻗﯽ و ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﲑد آن ﮐﻪ دﻟﺶ زﻧﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ«.
ﻦ اﱠ ﻫ ﻮ ﺧﻮد را
ﺲ ﻓﯽ اﻟﺪّارﯾ 
آری! ﻫﺮ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﻖ ﯾﺎﻓﺖ و از ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﺗﯿﻎ ﻟَﯿ 
ب ﻣﺴﺖ و ﻣﺪﻫﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،او ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺤﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﺸﻮق و در ﻗﻌﺮ وﺻﺎل ﻣﺤﺒﻮ 
ت
ت ﻋﺎم دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻣﻮتِ ﺧﻮاص دﯾﮕﺮ .ﻣﻮت ﻋﺎم ﻓﺼﻞ اﺳﺖ و ﻣﻮت ﺧﺎص وﺻﻞ ،ﭘﺲ ﻣﻮ ِ
ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﻣﻮ ِ
ت ﺧﺎص ﻋﲔ ﺣﻀﻮری؛ ﭘﺲ او از ﺣﻖ دور اﻓﺘﺎد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪ.
ﻋﺎم دوری ﻣﻬﺠﻮری اﺳﺖ و ﻣﻮ ِ

»اَﻟﻤﻮت ﺟِﺴﺮ ﯾﻮﺻﻞ اﻟﺤﺒِﯿﺐ اءﻟَﯽ اﻟﺤﺒِﯿﺐِ« ٢از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ از ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ورﻃﻪ وﺻﺎل ﻣﯽرﺳﻨﺪ و

ﻦ ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺪارد ﭼﻨﺪان ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﻧﺸﺎن و ﻏﺎﯾﺐ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﺎم و
در ﺑﺤ ِﺮ ﺣﺴ 
ﻧﺸﺎﻧﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻤﺎل ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺘﻐﺮاق اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻮت.
ﮐﺎﻧﺠﺎ ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت ﻧﮕﻨﺠﺪ ﻫﺮﮔﺰ

در ﯾﺎد ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭼﻨﺎن ﺟﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﭽﺎره ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺗﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﮐﺸﺘﮕﺎن

ﺧﻨﺠﺮ

ﺗﺴﻠﯿﻢ

ﻫﺮ زﻣﺎن از ﻏﯿﺐ ﺟﺎن دﯾﮕﺮ اﺳﺖ

را
٣

آن ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :راﯾﺖ رﺑﯽ ﻓﯽ اﺣﺴﻦ ﺻﻮر ة« ﻣﺮاد از ﺣﺴﻦ ﺻﻮرت اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﯿﮏﺳﲑﺗﯽ اﺳﺖ ،و ﻧﯿﮑﻮ
ﺳﲑت ]را[ ﻇﻬﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در آﯾﻨﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﺎﻟﺖ ؐ و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ» :ﻗُﻞ انْ ﮐُﻨﺘُﻢ ﺗُﺤﺒﻮنَ اﻟﻪ ﻓَﺎﺗﱢﺒِﻌﻮﻧﯽ

ﯾﺤﺒِﺒﮑُﻢ اﻟﻪ ٤.«ﭘﺲ ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻖ دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ ﻣﮕﺮ ﭘﲑوی ﺣﺒﯿﺐ ،و ﭘﲑوی ﺣﺒﯿﺐ دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ ﻣﮕﺮ در ﻓﺮﻣﺎن ﭘﲑ؛
ﭼﻮن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﺷﺎه ﻋﺸﻖ را ﭼﻬﺎر ﺗﺨﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﺎن دﯾﮕﺮ و اﻣﺮی دﯾﮕﺮ :ﯾﮑﯽ ﻻﻫﻮت ،دوم
ﺟﱪوت ،ﺳﯿﻢ ﻣﻠﮑﻮت ﭼﻬﺎرم ﻧﺎﺳﻮت .از ﻧﺎﺳﻮت ﻣﺮاد ﺗﻦ اﺳﺖ و از ﻣﻠﮑﻮت ﻣﺮاد دل اﺳﺖ و از ﺟﱪوت ﻣﺮاد
روح اﺳﺖ و از ﻻﻫﻮت ﻣﺮاد ﺳﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺳﺮ در وﺻﻠﺖ و روح در ﻏﺮﺑﺖ و دل در ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻦ در ﺧﺪﻣﺖ؛ و
در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ذوﻗﯽ دﯾﮕﺮ ،و از ﻧﺎﺳﻮت در ﻻﻫﻮت ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﻻﻫﻮت ﮐﺎرِ ﻧﺎﺳﻮت ،ﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﻏﯿﺐ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ؛
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻧﻪ ﻏﯿﺐ را ﺧﱪ از ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ را ﺧﱪ از ﻏﯿﺐ.

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﻧﺸﺎن ﺑﯽﻧﺸﺎن در ﻓﻨﺎ ﺑﻨﮕﺮﮐﻪ ﻧﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ آن ﮐﻪ در ﺧﺪا ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻮدن ﻋﲔ دﯾﻦ اﺳﺖ و اﻻ
ﻧﻪ ،ﺑﺎ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺧﺪا ﮔﻔﱳ ﮐﻔﺮ ﺑﺎﻟﯿﻘﲔ.
ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ﻫﻢ ﻋﺬاب ﺗﻮ ﺑﻮد

ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺛﻮاب ﺗﻮ ﺑﻮد

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! داﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﺎی اﯾﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻘﺎی ﻣﺤﺒﺖ در ﻓﻨﺎی ﻏﲑﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ :اﻟﺪﱡﻧﯿﺎ ﻟَﮑُﻢ و اﻟﻌﻘﺒﯽ َﻟﮑُﻢ
و اﻟﻤﻮﱃ ﻟﯽ .از دﻧﯿﺎ ﻣﺮاد ﺗﻦ اﺳﺖ و از ﻋﻘﺒﯽ ﻣﺮاد ﺟﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﺮ دو را در ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﻓﺪا ﺳﺎزد

ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺧﱳ در ﺷﻤﺎر ﻧﯿﺎرد و ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ اﻧﮕﺎرد و آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا رﺳﺪ .ﭘﺲ ﺑﻘﺎی ﻣﺤﺒﺖ در ﻓﻨﺎی
 -١ﺳﻮره ﻋﻨﮑﺒﻮت » «٢٩آﯾﮥ .۵٧

 -٢اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﻬﺮس ﻻﻟﻔﺎظ اﻻﺣﺎدﯾﺚ و اﻻﻗﺎوﯾﻞ ﻋﻦ اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﺮﻓﺎﻧﯿﻪ ،ص .٩۵٩

 -٣ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ،ص .۴۶٢

 -٤ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان » «٣آﯾﮥ .٣١
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ﻏﲑﯾﺖ؛ و ﻓﻨﺎی ﻏﲑﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻨﺎی ﺧﻮد ،و ﻓﻨﺎی در دﯾﺪن ﺑﻘﺎی ﺣﻖ اﺳﺖ ،و ﺑﻘﺎی ﺣﻖ در ﺑﻘﺎی ﯾﺎر اﺳﺖ و ﺑﻘﺎی
ﯾﺎر در ﻓﻨﺎی اﻏﯿﺎر اﺳﺖ و ،ﻓﻨﺎی اﻏﯿﺎر ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﻮد ﻣﮕﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﱳ ﺑﺮ ذات ،و آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﻌﻨﯽ :ﭼﻮن ﻋﲔ ﺗﻮﯾﯽ
ﻏﲑ ﺗﻮﯾﯽ ﻏﲑ ﺗﻮﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ؛ ١و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻋﻤﻖ اﯾﻦ درﯾﺎ ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﻬﻢ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ

ﻊ و ﺑﯽ ﯾﺒﺼﺮ« ٢ﺣﺎل وی ﮔﺮدد و ﻣﺤﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﻣﻨﻢ آن
ﮔﺮدد و آن ﮔﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﺣﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ »ﺑﯽ ﯾﺴﻤ 
ﺧﺪا ﺧﺪاﯾﻢ ﺧﺪاﯾﻢ ﺧﺪا .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻗﺎل ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺎل ﮐﻪ ﺑﯽﺣﺎل اﺳﺖ ﻋﲔ ﺿﻼل
ﻖ
اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻇﺎﻫﺮ را ﻣﺤﺎل اﺳﺖ اﻣﺎ زﺑﺎن ﺣﺎل ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺎل اﺳﺖ »و ﺧﻠَﻘﺖ ﻋﻠﯽ رب ﺑِﻄﺮﯾ 
رﺑﻮﺑﯿﺔ ﻻ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﻪ.«
داﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻫﻞ ﺻﻔﺎ ﺧﺎﻣﻮﺷﻨﺪ.

ﻦ« ٣ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺷﻖ آﯾﻨﻪ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮق آﯾﻨﻪ ﻋﺎﺷﻖ.
ت اﻟﻤﺆﻣ 
»اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﺮآ 

ﻦ ﻋﺒﺎرت از اوﺳﺖ از ﺧﻮد
ﭘﺲ اﯾﻨﺠﺎ دﻗﯿﻘﻪای اﺳﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺟﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻮان رﺳﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﺣﺴ 
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،آﯾﻨﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺸﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﺸﻮق در ﺧﻮد دﯾﺪ ﻋﺎﺷﻖ را ﯾﺎﻓﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد ﮔﺸﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻌﺸﻮق ﻋﲔ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻋﺸﻖ از دﯾﺪه
ﻣﻌﺸﻮق ﭼﻨﺎن ﻏﻮﻃﻪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﯾﺎد ﻧﻤﯽآورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺻﻔﺖ ﻋﺸﻖ در ﻋﺸﻖ ﻋﲔ ﻋﺸﻖ
ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺸﻖ را ﻗﺮار ﺑﻮدی ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻟﺬات ﻋﺸﻖ ﻋﲔ
اوﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ در ﯾﺎد ذوق او در ﺟﻮش ﺑﻮد و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﮐﺴﻮت ﻗﺎﻣﺖ
ﻋﺸﻘﻨﺪ و ﭼﻨﺪان درﯾﺪ و ﭼﻨﺪان در ﺑﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﭼﻨﺪان از ﺑﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻣﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ
و از آﻣﺪن و رﻓﱳ آنﻫﺎ ﻫﯿﭻ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﺮﮐﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﺑﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﮔﺮدم ﺳﻮار

ﮔﺮ ﺑﻤﲑد ﻣﺮﮐﺐ ﻣﻦ ،ﻣﻦ ﻧﻤﲑم ﻫﯿﭻﮔﺎه

ای ﻏﻨﭽﮥ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺤﺒﺖ و ای ﮔﻞ ﮔﻠﺰار وﺣﺪت و ای ﻧﻮﺑﺎوه ﺑﻮﺳﺘﺎن وﺻﻠﺖ! از آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﮔﻞ ﺟﻤﺎﻟﺖ در ﺣﺴﻦ
ﻞ ﻋﺎﺷﻖوار ﺑﻪ ﻫﻮای ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﯾﮏ دم ﻧﺨﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ ﻣﺸﺘﺎﻗﺶ
ﮔﻠﺸﻦ ﺟﻬﺎن ﺷﮑﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒ 

ﺧﯿﺎل در ﺟﻤﺎﻟﺶ ﭼﻨﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﻪ روی آن ﻧﮕﺮان اﺳﺖ و ﻣﺴﺖ اﺳﺖ .از آن ﮔﺎه ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﮏ

اﯾﻦ روﺷﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،آن ﭼﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﻮد ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
زو ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪ

ره ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﭼﻮ آدم ﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪ

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﻋﺒﻮدﯾﺖ و رﺑﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺻﻔﺖ ذاﺗﯽاﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻔﺖﻫﺎ در ﻇﻬﻮر آﻣﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﺮ دو

ﺗﻌﺒﯿﻪای در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؛ و اﻣﺎ ﻣﺜَﻞ اﯾﻦ دو ﺣﺮف :ﭼﻨﺎن ﭼﻪ واو و ﻣﯿﻢ از ﯾﮑﯽ ﺑﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻈﺮ
ﯽ ﻣﯿﻢ اﺳﺖ
اﮔﺮ ﺑﺮ واو داری ﻣﯿﻢ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود و اﮔﺮ ﻧﻈﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﻢ داری و او ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺣﻀﻮ ِر واو ﻏﺎﯾﺒ 
ﯽ ﻣﺎﺳﺖ و
ﯽ واو در ﻇﻬﻮر ﻣﯿﻢ ،ﭘﺲ ﻇﻬﻮر ﺑﺎ ﻏﺎﯾﺒﯽ اوﺳﺖ و ﺑﺎ ﻏﺎﯾﺒﯽ در ﻇﻬﻮر اوﺳﺖ .ﻣﺮاد از ﻣﯿﻢ ،ﻣﻨ 
و ﻏﺎﯾﺒ 

-١

ﮔﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﯾﯽ ﭘﺲ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭼﯿﺴﺖ

ور ﻫﯿﭻ ﻧﯿﻢ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻓﻐﺎن ﭼﯿﺴﺖ

ﻫﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﯾﯽ و ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﻮ

آن ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻏﲑ ﺗﻮﺳﺖ آن ﭼﯿﺴﺖ

آوازه اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ

ﭼﻮن ﻫﺴﺖ ﯾﻘﲔ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺗﻮ

 -٢ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ،ص » ٢٠۴ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺮب ﻧﻮاﻓﻞ«.
 -٣ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ،ص .۶٧٢
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ﻣﺮاد از واو اوﺳﺖ .ﭘﺲ ]از[ اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺻﻔﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻈﺮ داری ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻧﯽ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ واو داﺷﺖ ﺗﺎ
ﻣﯿﻢ ﻓﺎﻧﯽ ﺻﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺮدد اﻟـﻒ در ﺳﲔ ﭘﻨﻬﺎن

ﭼﻨﺎن در اﺳﻢ او ﮐﻦ ﺟﺴﻢ ﭘﻨﻬﺎن

اﮔﺮ ﻋﲔ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﲔ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻏﲔ ﺑﯿﻨﯽ ﻏﲑ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﲔ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﺎل ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﺎل اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺮوس
ﺣﺴﻨﺶ را زﯾﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ ﻋﺒﻮدﯾﺖ و رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻫﺮ دو ﺻﻔﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ .ﻫﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻀﺮت
رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻨﺎه ؐ ﺗﻌﺒﯿﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪی و ﺻﻔﺖ ﻋﺒﻮدﯾﺖ در آن ﻣﺤﻮﮔﺸﺘﯽ ،در آن وﻗﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮدی از:
اﺣﯿﻪ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮد ﺻﺎدر ﮔﺸﺘﯽ؛ و ﻣﺮاد از ﺟﱪﺋﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﺒﯿﻪ آﮔﺎﻫﯽ
دﻫﻨﺪه از ﺣﺎل رﺑﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ و در ﺻﻔﺖ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﮔﻨﺠﺎﯾﯽ او ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ :ﭼﻮن در آﻣﺪ وﺻﺎل را ﺣﺎﻟﻪ ،ﮐﻢ
ﺷﺪه ﮔﻔﺘﮕﻮی دﻻﻟﻪ؛ ﺑﻠﮑﻪ در داﯾﺮه وﺣﺪت او ﺷﺮﯾﮏ ﻟَ ﻪ و ﻻ اﻟﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر دارد:
در

ﻋﺸﻖ

ﭘﯿﺎم

در

ﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﻤﱪی ﮐﺮد

ﻧﮕﻨﺠﺪ

از آنﮔﺎه ﮐﻪ درﯾﺎی وﺣﺪت از ﻋﺸﻖ ﺧﻮد در ﺟﻮش آﻣﺪ ،ﻣﻮﺟﻬﺎ زدن ﮔﺮﻓﺖ ،از ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﯽﺳﮑﻮن و ﺑﯽآرام
ﮔﺸﺖ ،ﻧﺎﮔﺎه ﻏﻮاص ازﱃ در ﻋﻤﻖ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﻏﻮﻃﻪ زد و ﺑﻪ ﺗﺠﺴﺲ ﺗﻤﺎم از ﻗﻌﺮ ﺑﯽﻧﺸﺎن ﮔﻮﻫﺮی ﺑﲑون آورد و ﺑﻪ
ﺻﻔﺎی ﻟﻄﺎﻓﺖ آن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد روﺷﻦ ﮔﺸﺖ.

ﮐﻪ ﮐﺮد ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺘﺶ ﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﮥ ﻧﺎز

ﭼﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣ ّﺸﺎﻃﮥ ﻗﻀﺎ اﻧﮕﯿﺨﺖ

اﯾﻦ ﭼﻪ ﺷﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻃﮥ ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎ ﺳﻮزی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺖ وی را ﺑﺎز ﺳﯿﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ؟ ﻣﺮاد
ﺲ ﻣﺴﺖ ﻋﺪم ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻪ ﻧﺎز ﺧﻠﻌﺖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎه ﻋﺸﻖ ﮐﻪ از ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد
از ﻧﺮﮔ 
ﻣﺴﺖ و ﺑﯽﺧﻮد ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻏﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﯽ ﺧﱪ از ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺸﺎﻃﮥ ﻗﻀﺎ از ﺧﻠﻮﺗﺨﺎﻧﻪ »ﮐُﻨﺖ

ﮐَﻨﺰاً ﻣﺨﻔﯿﺎً« ﺳﺮ ﺑﺮﮐﺮد و ﻧﻐﻤﻪ » َﻓﺎَﺣﺒﺒﺖ «ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺪای »ان اﻋﺮف« در ﻫﻮﺷﺶ آورد و ﺳﺮﻣﻪ
ن ﺳﺮی و ﺻﻔَﺘﯽ« ﺟﻠﻮه داد و
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﻤﺪی ؐ در دﯾﺪه ﻣﺴﺘﺶ ﮐﺸﯿﺪ و ﻋﺮوس ﺣﺴﻨﺶ را در آﯾﻨﻪ »اﻻﻧﺴﺎ ُ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﻋﺎﺷﻖ و ﺣﲑان روی ﺧﻮد ﮔﺸﺖ؛ و ﭼﻮن از ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﺟﻤﺎل ﺑﯽﻗﺮار و ﺳﮑﻮن و
ﺑﯽﻣﺠﺎل ﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ زﺑﺎن درد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﯽﺻﺒﻮری در ﻋﲔ ﺣﻀﻮری در ﻧﺎﻟﺶ آﻣﺪﮐﻪ» :ﯾﺎ ﻟَﯿﺖ
ﺪ ﻟﻢ ﯾﺨﻠَﻖ ﻣﺤﻤﺪاً« ١ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﻧﺒﻮدی آﺷﻨﺎﯾﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﻮدی؛ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺪم ﺑﻮدی ﺗﺎ ﺑﻪ
رب ﻣﺤﻤٍ 

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻏﻢ و اﻟﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﮕﺸﺘﯽ ،و ﭼﻪ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺖ وی را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻪ ﻧﺎز ﺳﯿﻪ ﻧﮑﺮدی ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻨﲔ ﺗﺒﺎه

ﻧﮕﺸﺘﯽ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺸﻮق در ﻧﻈﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮبﺗﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺧﺮابﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻧﺎﻟﻪ از ﻣﻠﻮﱃ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﻏﻠﺒﻪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﺮاد از ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺖ ذات اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﺳﺮﻣﮥ ﻧﺎز ﺻﻔﺎت اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ذات را ﺣﺠﺎبِ ﺻﻔﺎت ﭘﻨﻬﺎن
ﺳﺎﺧﺖ؛ ﭘﺲ اﯾﻦ ﺣﺠﺎبِ ﺻﻔﺎت را ﺣﺠﺎب ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻣﻪ ﻧﺎز اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﺮاد از ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺖ ﺑﯽﺧﻮدی اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﺳﺮﻣﮥ ﻧﺎز ﺧﻮدی اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﯽﺧﻮدی از ﺧﻮدی زﯾﺒﺎﺳﺖ،
اﮔﺮ ﻓﺮاق ﻧﺒﻮدی ﻗﺪر وﺻﺎل داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪی .دﯾﮕﺮ ﻣﺮاد از ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﺳﺮﻣﻪ ﻧﺎز اﻋﺮاض
ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ.

دﯾﮕﺮ ﻣﺮاد از ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺖ ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﻣﺮاد از ﺳﺮﻣﮥ ﻧﺎز ،ﻧﯿﺎز ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎز ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻏ ِﲑ ﻧﯿﺎز
ﻋﺎﺷﻖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .دﯾﮕﺮ ﻣﺮاد از ﻓﺘﻨﻪ ﺳﻮز ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﻣﺸﺎﻃﻪ ﻗﻀﺎ اراده ﺣﻖ اﺳﺖ؛ و ﻣﺮاد از ﻧﺮﮔﺲ
ﻣﺴﺖ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﺳﺮﻣﻪ ﻧﺎز ﺗﻔﺮﻗﻪ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ درﯾﺎی ﻋﺸﻖ از ﺷﲑﯾﻨﯽ ﺧﻮد در ﺷﻮر آﻣﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ
 -١ﺷﺮح ﺷﻄﺤﯿﺎت ،ص .١٧٠

١٦

ﻣﺸﺎﻃﮥ ﻗﻀﺎ ﻧﺪﯾﻢ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺣﮑﻢ رﺿﺎ .اﯾﻦ ﺷﻮر در ﺷﻮرش آورد و از داﯾﺮه ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻔﺮق ﮔﺮداﻧﯿﺪ و از ﺑﺴﱰ وﺻﺎل ﺑﻪ
ﺧﺎﮐﺴﱰ ﻓﺮاق اﻧﺪاﺧﺖ .ﺷﺎه ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺧﻮد ﻋﺸﻖ ﺑﺎزی ﺑﺎﺧﺖ و درد ﻫﺠﺮان در
ﻣﯿﺎن اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺳﺨﻦﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﻏﺮﯾﺐ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ.

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻐﺰﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ و ﺷﻨﯿﺪی

ﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻧﺒﻮدی و ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﻧﺒﻮدی

»اﻧَﺎ اﻟﻤﺸﺘﺎق اءﻟَﯽ اﻟﻤﺪﺑِﺮﯾﻦ«
ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﭼﻮن ﭼﻨﲔ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ آری! ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮای دردﻣﻨﺪی اﺳﺖ و دردﻣﻨﺪی ﺑﺮای
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪی اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای داﻧﻨﺪﮔﯽ و داﻧﻨﺪﮔﯽ
ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاﯾﯽ و ﺑﻨﺪﮔﯽ و دوﯾﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ ،ﺑﺮای دﯾﺪن و داﻧﺴﱳ اﺳﺖ و داﻧﺴﱳ ﺑﺮای ﮔﻔﱳ و
ﺷﻨﻮدن راﺳﺖ؛ و اﻻ ﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﯽﺧﻮد ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﺧﻮد آﻣﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد .آری!

ﻋﺮوس ﺣﺴﻦ در ﭘﺮده ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ در ﺟﻠﻮهﮔﺮی آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺗﺠﻠﯿﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻬﺎن
ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﻓﺮقﻫﺎی ﺗﺠﻠﯽ اوﺳﺖ و ﺗﺠﻠﯿﺎت او را ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺮ ﻋﺎﺷﻘﯽ از او ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻫﺮ ﻋﺎرﻓﯽ از او ﻧﺸﺎن دﯾﮕﺮ ﺟﻮﯾﺪ.
ای ﺟﺎن ﻣﻦ! اول ﺻﻔﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﺑﯽﺑﻘﺎ و ﺑﻘﺎﯾﯽ داﺷﺖ ﺑﯽﻓﻨﺎ ،ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻘﺎ و ﻓﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻘﺎ و ﮐﺜﺎﻓﺘﯽ
ﻫﺴﺖ ﺑﯽﺻﻔﺎ؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﯽﺻﻔﺘﯽ در ﺻﻔﺖ آﻣﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺻﻔﺖ ،ﺻﻔﺘﯽ در ﺻﻔﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ واﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ در

ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺎﻧﺪ ،از ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻧدازد ،ﻣﻔﺎﺻﻠﯽ روی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ وﺻﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ.

ب دوﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﻫﯽ اﺳﺖ ،ﻫﺮ دم از
ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﻮه ﮐﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ از وی ﮐﺎری ﺑﺮ آﯾﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺠﺎ ِ
ﺗﯿﺸﻪ ﺷﻮق از رخ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺸﱰ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ رگ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽزﻧﺪ و در ﺑﺤﺮ ﻓﻨﺎ ﻏﻮﻃﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و از ﻗﻌﺮ
ﺑﯽﻣﻨﺘﻬﺎ ﮔﻮﻫﺮ ﺑﻘﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد.
ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،از ﻏﻠﺒﻪ دوﺳﺘﯽ ،آن ﭼﯿﺰ ﺑﻌﯿﻨﻪ درون ﺟﺎن ﺟﺎ ﻣﯽﮔﲑد و ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣﯿﺎن ﺟﺎن ﺑﯽﺣﺠﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﺟﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺎﻟﻪ و زاری و ﻓﺮﯾﺎد و ﺑﯽﻗﺮاری

ﺑﺮای ﻓﺮاق ﭼﺮا ﺑﺎﺷﺪ؟

آری! ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﺴﻘﯽ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ و ﺳﲑاﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻣﺤﺒﺖ
درﯾﺎ را ﺑﻪ ﻗﻄﺮه ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد و در ﻋﲔ وﺻﻞ ﻓﺮاق ﻣﯽﭘﻨﺪارد .ﻋﺎﺷﻖ از ﻣﻌﺸﻮق ﻃﺮﻓﺔاﻟﻌﲔ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ از

ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﺣﺴﻨﺶ ﺑﯽﻗﺮار اﺳﺖ؛ و ﻧﺎﻟﮥ »ﯾﺎ ﻟَﯿﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻢ ﯾﺨﻠَﻖ ﻣﺤﻤﺪاً ؐ«  ١از دوری ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﺤﺾ
ﻗﺮﺑﺖ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺣﲑانﺗﺮ .ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت!
از آنﮔﺎه ﮐﻪ در رﺷﺘﮥ اﺣﺪﯾﺖ ﮔﺮه ﻣﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪی ﮐﻪ وﺣﺪت اﺳﺖ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺑﯿﻔﺘﺎد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﻗﺼﺪﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع

ﻧﮕﺸﺎد؛ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻫﺰار ﻧﺎﻟﻪ و آه زﺑﺎن ﻋﺠﺰ ﺑﮕﺸﺎدﮐﻪ »ﯾﺎ ﻟَﯿﺖ رب ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻢ ﯾﺨﻠﻖ ﻣﺤﻤﺪ ًا ؐ«.

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﺟﺰ اﯾﻦ درد در ِد دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ؛ و ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﮔﺮه اﯾﻦ اﺳﺖ؛ و ﻣﺮاد از
دل آﯾﻨﻪ ذات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﱃ ﭼﻮن در آن آﯾﻨﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ و ﺧﻮد را
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ» :و ﻟَﮑﻦ ﯾﻨﻈُﺮ اﱃ ﻗُﻠُﻮﺑِﮑُﻢ« ٢.اﯾﻦ ﮔﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺲ ﻧﮕﺸﻮد و

ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺸﺎده ﻧﮕﺮدد و ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﺸﺎده ﮐﺮد »ﻟﻤﻦ اﻟﻤﻠﮏ اﻟﯿﻮم ﻟﻪ اﻟﻮاﺣﺪِ اﻟﻘَﻬﺎرِ«
 -١ﺷﺮح ﺷﻄﺤﯿﺎت ،ص .١٧٠

 -٢اﻣﺎﱃ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ،ص .۵٣۶

 -٣ﺳﻮره ﻏﺎﻓﺮ » «۴٠آﯾﮥ .١۶
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ﮔﺮدد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮔﺮدد و ﺷﺮح اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ؛ و اﯾﻦ ﮔﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﻪ اﯾﻦ،
ادراک ﻫﯿﭻ ﻧﺮﺳﺪ و در ﻏﻮر اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﻫﯿﭻ ﻓﻬﻢ در ﻧﺮﺳﯿﺪﮐﻪ واﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮه واﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﺷﻮﻗﯽ ﮐﻪ
ﻫﺴﺖ و ﻫﺮ ذوﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮه ﮔﺸﺎده ﮔﺮدد و ﺷﻮری ﮐﻪ ﻫﺴﺖ در ﮐﻨﺞ ﻋﺪم اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢ ﺑﺮ

اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ:

ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻤﻊ ﻣﺪار وﺻﺎل ﻣﺪام را

در دور ﺧﻮﯾﺶ ﯾﮏ دو ﻗﺪح در ﮐﺶ و ﺑﺮو

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! در ﻋﲔ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻄﺎب و ﻋﺘﺎب داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﲑ ﺑﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ
و اﯾﻦ ]اﺳﺖ[ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :انّ اﻟﻪ ﺳﱰ و ﯾﺤﺐ اﻟﺴﱰ« .ﻋﺠﺐ آن ﮐﻪ ﭼﻮن درون و ﺑﺮون ﻫﻤﺎن در ﺟﺴﺖ ،ﺳﱰ
در ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﺴﺘﻮر ازﮐﯿﺴﺖ!

ﺣﺠﺎب روی ﺗﻮ ﻫﻢ روی ﺗﻮﺳﺖ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل

ﻧﻬﺎﻧﯽ از ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ زﺑﺲ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﯽ

ﻣﺮاد از ﺳﱰﮐﻨﺎﯾﻪ از ﺑﯽﺻﻔﺘﯽ و ﺑﯽاﻧﺒﺎزی و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺘﯽ اوﺳﺖ .وﮐﻨﺎﯾﻪ از وﺣﺪت و ﻓﺮداﻧﯿﺖ اوﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﯽﺻﻔﺖ
و ﺑﯽﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،در ﻋﲔ ﻇﻬﻮر ﻣﺴﺘﻮر ]اﺳﺖ[.
ﻣﺎﻧﻨﺪ در دو ﻋﺎﻟﻢ از آﻧﻢ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ درﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﻢ

ﺐ اﻟﺴﱰِ« ﮐﻨﺎﯾﺖ ازﮔﻢ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد اﯾﺸﺎن را ،آﻧﺎن ﮐﻪ در ذات ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ
ﻣﺮاد از »ﯾﺤ 
و ﻣﻌﻨﺎی اﯾﺸﺎن در ذات ﺣﻖ ﻏﺎﯾﺐ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺧﺪای را ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻨﺪﮐﻪ ﺑﺪو ﺟﻨﺒﻨﺪ و ﺑﺪو روﻧﺪ و ﺑﺪو ﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺑﺪو ﮔﻮﯾﻨﺪ و
ﺑﺪو ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از ﻏﲑ او در ﺳﱰﻧﺪ ،و از ﻋﺎﻟﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﯽﺧﱪ ،و در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺟﺰ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ و از او ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت! آﻧﭽﻪ ﺷﺪ از ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﺮد از ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺮد و آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻦ ﺑﻮدم و آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻨﻢ
و آﻧﭽﻪ آﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ وی را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،وی ﺑﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﯿﻨﺪ؛ ﭘﺲ او ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ

ﺐ
ﻣﻌﺸﻮق ویام .ﺑﯽ ﻣﻦ وی ﮐﺠﺎ و ﺑﯽ او ﻣﻦ ﭼﻪام؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽاﯾﻦ او را ﻣﺸﻬﻮد ﻧﻪ و ﺑﯽوی اﯾﻦ را وﺟﻮد ﻧﻪ .از ﻏﯿ ِ
ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ در رؤﯾﺖ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ رازﻫﺎ از ﺑﻬﺮ ﻣﺎﺳﺖ.
ﭼﻮن در داﯾﺮه ﻣﺎ ﺧﻮد را دﯾﺪ ،از ﺧﻮد ﺧﻮد را دزدﯾﺪه .ﭘﺲ ﻏﺎﯾﺐ ﻫﻢ در ﻣﻦ و ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ از ﻣﻦ .ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻣﺎ
را در ﻣﯿﺎن ﻣﺒﲔ؛ ﭼﻮن اوﺳﺖ ﻫﻤﻪ او را دان و او را ﺑﺒﲔ؛ ﭼﻮن ﺑﯽﺷﮏ اوﺳﺖ ﻻﺷﮏ ﺑﺎش .ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﺪ
ﺑﯽﻣﻦ از ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت! از آن ﮔﺎه ﮐﻪ رﺑﺎب وﺟﻮدم را ﺑﻪ ﺗﺎر ﻣﺤﺒﺖ در ﺳﺎز آورد ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎز وﺻﺎل
ﻣﯽﻧﻮازد وﮔﺎﻫﯽ در ﺑﯽﺳﺎزی ﻓﺮاق ﻣﯽاﻧﺪازد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ دم ﻧﺎﻟﻪ زار ﻣﯽدارد:

ای ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪه روان و ای ﺧﺮﯾﺪار ﺑﯽﻫﲊان و ای ﻫﻤﺪم ﭘﺮ دردان ،ای آن ﮐﻪ از ﻋﺪم ﺑﻪ دم آوردی و در دم ﺑﻪ ﻋﺪم
ﺑﺮدی! ﻫﺮ دﻣﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺪﻣﯽ ﺗﻮ دم ﻧﻤﯽزﻧﺪ ﺑﯽدم ﮔﺮدان ،آن ﮔﻪ ﻫﻤﺪم وی ﺑﺎش.
ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﻫﻢ دﯾﺪهﺑﺎن اﺣﻮال ﺧﻮﯾﺸﻢ ،از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻟﺮﯾﺸﻢ .ای آن ﮐﻪ
ﭼﻮن ﺗﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺘﻢ! ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ؟ آه از ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ و ﺑﯽﮐﺴﯽ ﻣﺎ! آه از ﻣﻔﻠﺴﯽ و ﺑﯽﻧﻮاﯾﯽ ﻣﺎ! آه
از ﻏﺮﺑﺖ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎ!
ای ﺟﺎن ﻣﻦ! از ﻫﻤﻪ ﺑﺮﯾﺪه ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ .ﭼﻮن ﺗﻮ ﭼﻨﲔ ﮐﻨﯽ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﯿﻔﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﲑد دﺳﺘﻢ؟ ﻣﻦ ﺑﻨﺪه

ﺗﻮ ام ﭘﺮ ﻋﯿﺐ و ﻣﻐﺮور ،ﮔﻪ ﻧﺰدﯾﮑﻢ وﮔﻪ دور .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮر ﺟﻔﺎﮐﺎرﮔﺮﯾﺰﭘﺎی ﺑﯽوﻓﺎ ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺳﺰاوارم؛

اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺪّ ﮐﺮم ﺗﻮﺳﺖ اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﺰاران از ﻣﺎ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﻫﯿﭻ اﺳﺖ؛ از ﻣﺎ ﺟﺮم و از ﺗﻮﮐﺮم .ﺟﺮﻣﻢ از
ﺣﺪﮔﺬﺷﺖ اﻣﺎ ﮐﺮم ﺗﻮ ﯾﮏ ذره ﮐﻢ ﻧﺸﺪ و ﻫﺮﮐﻪ را ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺗﻮ رﻫﱪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﲑه ﻣﯽرود در راه اﺳﺖ.
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ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ؟ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﺤﺒﺖ ﭼﻨﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﺎوک ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﭼﻨﺎن دوﺧﺘﻪ ﮐﻪ
ﺷﺮح ﻧﺘﻮان داد ،و در ﺟﻌﺪ ﭘﯿﭽﺎﭘﯿﭻ ﭼﻨﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﮔﺸﻮد .آه از ﺣﺮﻣﺎن ﺗﻮ! ﭼﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ ای آن ﮐﻪ
ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای ﻗﺪم ﻣﺤﺒﺎن و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﺗﻮ ﺑﺎد! ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ دورم ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﻣﺒﺎد ،ﻋﺠﺐ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ آری ﯾﺎد.
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﮕﺮس وی ﺳﺮﮔﺮان اﺳﺖ

ﭼﺮا ﭼﻮن ﻻﻟﻪ ﺧﻮﻧﲔ دل ﻧﺒﺎﺷﻢ

آری! ﺗﺎ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﲔ دل ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﺑﯽﻧﺸﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﯾﺎﺑﺪ؛ و ﺧﻮﻧﲔ دل ﺑﻮدن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در ﻓﺮاق.
ای ﺟﺎن ﻣﻦ! در ﭘﺲ ﻫﺮ وﺻﺎل ﻓﺮاق ﻫﺴﺖ و از ﭘﺲ ﻫﺮ ﻓﺮاق وﺻﺎل ،اﻣﺎ از ﻓﺮاق ﺟﺪﯾﺪْ وﺻﺎل ﻧﻮ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺳﲑاب ﮔﺮدد و ﻋﺎﺷﻖ را ﺳﲑاﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ را ﺣﺎﱃ و
ﻫﺮ ﺣﺎﱃ را ﻣﻘﺎﻣﯽ؛ اﻣﺎ ﻗﻮﻣﯽاﻧﺪﮐﻪ در ﺣﺎﻻت ﻣﻘﺎم ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ و ﻗﻮﻣﯽاﻧﺪﮐﻪ در ﺣﺎﻻت ﻣﻘﺎم ﺑﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﲔ
در ﺷﻮق اﺷﺘﯿﺎق و ذوق درد و ﺳﻮز و زاری و ﺑﯽﻗﺮاری ﺑﻪ اﺣﻮالﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ »ﻣﺸﺎﻫﺪةُ اﻻﺑﺮار ﺑ 
اﻟﺘَﺠﻠﱢﯽ و اﻻﺳﺘﺘﺎر« و آﻧﺎنﮐﻪ در ﺣﺎﻻت ﻣﻘﺎم ﺑﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﻮالﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﺮاق و وﺻﺎل را

ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺑﺤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ »ﻟَﯿﺲ ﻓﯽ اﻟﺪﱠارﯾﻦ اﱠ ﻫ ﻮ« ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽآرﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﮔﻢ
ﺷﺪﮔﺎﻧﻨﺪ در ﺣﻖ ،اﯾﺸﺎن اﻫﻞ ﻣﺤﺒﺘﻨﺪ و اﻫﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ .ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت!
ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای آن ﺟﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دو ﮐﻮن ﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺧﻮد را در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل در ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺎر .ﭘﺲ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻧﺒﺎﺷﯽ ،ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻖ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ .از ﺣﻖ ﺟﺰ ﺣﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ از ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺣﻖ
اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ.

ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ

آﻧﺎن ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺧﺪاﯾﯿﺪ ﺧﺪاﯾﯿﺪ

آری! ﻃﻠﺐ از ﺧﺪا ﺧﺪاﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﺮ دم ﻓﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻫﯿﭻ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ.
آه! ﺑﯿﭽﺎره ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﻫﯿﭻ ﭼﺎره ﻧﺪارد ﺟﺰ ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ .در ﻣﯿﺪان ارادت ﻣﺜﻞ ﮔﻮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﻮﮔﺎن ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر

ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯽراﻧﻨﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﻬﺎل ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﲔ ﻃﻮر ﺳﺮﮔﺮدان ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ؟

»انّ اﻟﻪ ﺟﻤﯿﻞ و ﯾﺤﺐ اﻟﺠﻤﺎل« ١،ﻣﺮاد از ﺟﻤﯿﻞ ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﭘﺎﮐﯽ ﺑﯽاﻧﺒﺎزی؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ

ﭘﺎک و ﺑﯽاﻧﺒﺎز اﺳﺖ و دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﭘﺎﮐﺎن و ﺑﯽاﻧﺒﺎزان را .ﻣﺮاد از ﭘﺎﮐﺎن و ﺑﯽاﻧﺒﺎزان ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻖ
ت »ﻻ ﺷَﺮِﯾﮏَ ﻟﻪ «ﻏﺮﻗﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺗﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق
ﺑﺎزی او ﺻﻔﺖ ﺑﯽاﻧﺒﺎزی دارﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺤﺮ وﺣﺪ ِ
اﻟﻪ زیاﻧﺪ؛ در ﻓﺮﻗﻨﺪ ﻏﺎﯾﺐ و در او ﺣﺎﺿﺮ .روی دﻟﺸﺎن از ﻏﺒﺎر ﻣﺼﻔﺎ ﮔﺸﺘﻪ و ازﮐﺪورات ﺑﺸﺮی ﮐﻠﯽ رﺳﺘﻪ؛ و ﻣﺮاد
از ﭘﺎﮐﯽ ،ﭘﺎﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ روی ﯾﺎر ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ و ﻣﺸﺘﺎﻗﻨﺪ ،ﻧﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎ ﺟﻤﺎل ﺻﻮرت .ﺣﺴﻦ
ن اﻟﻪ ﺟﻤﯿﻞ و ﯾﺤﺐ
ﻇﺎﻫﺮی را ﺟﻤﺎل ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻫﻞ ﺟﻤﺎل آﻧﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﲑان ﺑﺮ روی ﺟﺎﻧﺎﻧﻨﺪ» ،ا ّ
اﻟﺠﻤﺎل«؛ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ اوﯾﯿﻢ ﮐﻪ او ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﺮاد از ﺟﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ،ﺟﻤﺎل اﺳﺖ .آری! ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﺟﻤﺎﱃ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﺎل ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ از آن ﺣﺴﻦ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺪ ِر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﯿﺒﯽ دارد .اﻣﺎ ﺟﻤﺎل ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ذات
ﻇﻬﺮت رﺑﻮﺑِﯿﺘﻪ «در ﺷﺄن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ از ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﻏﺮض ﻫﻤﲔ
اﺳﺖ ،اﻫﻞ آن ﮐﻤﺎل ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮﻧﺪ »ﻟَﻮَک ﻟَﻤﺎ َ
اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺣﲑاﻧﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﻨﺪ.

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﻫﺰار ﺟﺎن ﻓﺪای ﻧﺎم ﭘﺎک ﺑﺎد! و ﺑﯽرخ دل اﻓﺮوز ﺗﻮ ﺣﯿﺎﺗﻢ ﻣﺒﺎد و ﻫﺮ دل ﮐﻪ از ﻏﻢ ﺗﻮ ﺷﺎد ﻧﺒﻮد
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻏﻢ ﺑﺎد!
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ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﭽﺎره ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻓﺮاق اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺻﻔﺖ ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎه ﻋﺸﻖ در اﯾﻦ دور
ﺳﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺻﻔﺖ ﯾﮑﯽ ﻧﮕﺮدد ،ﻣﺸﺘﺎق ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﭼﻮن ﻣﺪﺗﯽ در ﻋﲔ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﮔﻠﺸﻦ روﯾﺖ از ﺧﻮد ﺑﯽﺷﻌﻮر ﺑﻮدم ،ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺎ ِد ﻫﺠﺮان ﺗﻮ

ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺑﻪ دﻟﻢ ﭼﻨﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻎ ﻓﺮاق ﺧﻮد را دو ﭘﺮﮔﺎﻟﻪ ﺳﺎزم و ﻧﻤﮏ درد در ﻣﯿﺎن اﻧﺪازم.
آری! ﺟﺪا ﺷﺪن از دوﺳﺖ ،ﺧﻮد را دو ﭘﺮﮔﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﱳ اﺳﺖ و ﻋﻠﯽﺣﺪه ﻣﺎﻧﺪن از ﺟﺎﻧﺎن ،ﺧﻮد را ﺑﯽﺟﺎن ﮐﺮدن
اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﯽﺟﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎن ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻧﺎن در ﺟﺎن.
آه! ﻫﺰاران آه ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ رﯾﺶ دردﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آن ﮐﻪ ﻧﻤﮑﯽ ﺗﻤﺎم دارد .آه! اﯾﻦ ﭼﻪ ﻧﻤﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻮر ﭘﯿﺪا
آورد و اﯾﻦ ﭼﻪ ﺷﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎن ﺷﲑﯾﻦﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﻪ ﺳﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﺐ آﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﭼﻪ
آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯽ ﺑﯽﺣﺎﺻﻼن را واﺻﻞ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؟ آری! ﭼﻮن دوﯾﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ،آن ﮔﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺎل ﺟﺪاﯾﯽ روی ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

تو
ﻫﻤﺮﻧﮓ ﻧﺎر ﺷﺪن اﺳﺖ و در ﻧﺎر ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮدن؛ ﺑﻌﺪ از آن در ﮔﻠﺰار ﺣﻀﻮر ﻋﺒﻮدﯾﺖِ »ﻓﯽ اﻟﺴﻤﻮا ِ
اْرض«.
ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﺎ دﻣﯽ اﻟﺘﻔﺎت او ﻧﮑﻨﺪ

ﺷﺮﺑﺖ درد ﺗﻮ ﻫﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪ

آری! ﺗﺎ ﺷﺮﺑﺖ درد ﻧﭽﺸﺪ و ﺗﻠﺨﯽ ﻓﺮاق ﻣﮑﺸﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﲑﯾﻦ ﻧﺮﺳﺪ؛ ﭼﻮن ﺑﺮﺳﺪ ﺧﺴﺮو ﻋﺎﻟﻢ ﮔﺮدد .آری! اﮔﺮ
ﻣﺤﺒﺖ ﺳﻬﻞ ﺑﻮدی» ،ﻟَﻦ ﺗَﻨَﺎﻟُﻮا اﻟﺒِﺮ ﺣﺘﱠﯽ ﺗُﻨﻔﻘُﻮا ﻣﻤﺎ ﺗُﺤﺒﻮنَ« ١ﻧﻔﺮﻣﻮدی .اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ ارزان

اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﺎﺻﻪ در ﺑﺎب ﻣﺤﺒﺎن اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺣﻮﺻﻠﮥ ﻫﻤﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻠﻨﺪ دﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺤﻔﮥ ﮐﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
رﺳﯿﺪ .دﯾﮕﺮان را ﭼﻮن ﻗﺎﺑﻞ آن ﻣﻘﺎم ﻧﺪﯾﺪ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﺸﺎن را ﻓﺮﻣﻮد:

»و ﻻ ﺗُﻠﻘُﻮا ﺑﺎﯾﺪِﯾﮑُﻢ اءﱃ اﻟﺘﱠﻬﻠُﮑَﺔ ٢.«ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت! ﭼﻪ آﺗﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺮﻣﻦ ﺟﺎن ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ،و

اﯾﻦ ﭼﻪ ﻧﺎوﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف دل ﺑﯿﺪﻻن دوﺧﺘﻪ ،و اﯾﻦ ﭼﻪ ﻧﻤﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺒﺎب ﺟﮕﺮﺳﻮﺧﺘﮕﺎن رﯾﺨﺘﻪ؟ ﻧﻪ
دﺳﺘﯽ دارم ﮐﻪ در داﻣﻨﺶ آوﯾﺰم ،و ﻧﻪ ﭘﺎﯾﯽ دارم ﮐﻪ ازﮐﻮﯾﺶ ﮔﺮﯾﺰم.

ﺑﻨﺪه را ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮ آﻧﻢ

ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯽ ور ﺑﺮاﻧﯽ روی و ﺳﺮ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻢ

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯽ ،ﻋﲔ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮاﻧﯽ ،ﻋﲔ ﻫﺪاﯾﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ در راه ﻋﺸﻖ ،ﻗﻬﺮ و ﻟﻄﻒ دوﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﻨﺎﯾﺖ
اﺳﺖ.
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﮔﺮ دﻋﺎﺳﺖ ور دﺷﻨﺎم

ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻟﺐ ﺷﲑﯾﻦ ﺳﯿﻤﱪ اﻧﺪام

ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ را دﺷﻨﺎم ﺧﻮشﺗﺮ از دﻋﺎﺳﺖ و ﺟﻔﺎ ﺑﻬﱰ از ﻋﻄﺎ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮاق از ﺑﺮای ﮐﻤﺎل اﺳﺖ و دوری ،ﻣﺤﺾ
ﺣﻀﻮری اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﯾﻨﻪ ﻣﺎه ﮐﻪ ﺟﻠﻮهﮔﺎه ﺟﻤﺎل ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﻧﺰدﯾﮑﱰ ﺣﻘﲑﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ
ﭼﻨﺪﮐﻪ دورﺗﺮ ،از ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر روﯾﺶ روﺷﻦ و ﻣﻌﻤﻮرﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻣﻔﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻣﻐﺮب ﺑﺮ آﯾﺪ ،آن ﮔﺎه
ﭘﺮﺗﻮ ذات ﺧﻮر ﻣﺴﻠﻢ در ﻗﻤﺮ آﯾﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻋﺸﻖ ﺑﺎزان را ﺟﺪاﯾﯽ ﺧﻮشﺗﺮ اﺳﺖ«.
دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮﮐﺲ ﻗﺮب ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﻣﻦ ،ﺑﻌﺪ اﺧﺘﯿﺎرﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺮا ﻃﺎﻗﺖ ﻗﺮب ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﮐﻤﺎل وﺻﻠﺖ

اﺳﺖ اﮔﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮاﺻﻠﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﻮﺻﻮﻟﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ:
دل ﭼﻮ ﯾﺎد ﺗﻮﮐﻨﺪ ذﮐﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﻬﻞ اﺳﺖ

ﻗﺮب ﺟﺎﻧﯽ ﭼﻮ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺳﻬﻞ اﺳﺖ
 -١ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان » «٣آﯾﮥ .٩٢
 -٢ﺳﻮره ﺑﻘﺮه » «٢آﯾﮥ .١٩۵
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ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارواح ﺗﺎ در ﻗﺮب ﻣﻘﺎرن ذات ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻌﺪوم ﺻﻔﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﺑﻮد .ﻣﺸﺘﺎق و ﻣﺤﻈﻮظ آن ﮔﺎه ﮔﺸﺖ ﮐﻪ از ﻋﻠﻢ
ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮم آﻣﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ذوق ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد و ﻟﺬت دﯾﺪار و ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ذات ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و
ﺧﻠﻌﺖ ﺧﻼﻓﺖ در ﺑﺮش اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ» :اﻟﻤﻘﺎﺑِﻠَﺔُ ﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧَﺔ« .از

اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮد ،در ﻋﲔ دوری ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ :ﻻ ﺑﻌﺪَ ﻓﯽ اﻟ ﻤﺤﺒﺔ.
آری! ﻗﻄﺮه آب در آب ﺑﯽآب ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺮﺗﺎب آنﮔﺎه ﺷﺪ ﮐﻪ از وﻃﻦ ﺟﺪا اﻓﺘﺎد و ﻗﺪم در
ق
س ﺧﺎﻧﮥ ﺻﺪف ﻧﻬﺎد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ در ﻗﺮب ﺳﺎ ِز ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻮز و ﺷﻮق در ﺑﻌﺪ اﺳﺖ .ﺑﯽﺳﻮز و ﺷﻮ 
ﻣﺤﺒﻮ 
ﭼﻬﺮه ﺟﺎ ن ﻋﺎﺷﻖ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﮕﺮدد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻢ ﮐﺮده ﯾﻮﺳﻒ ،اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺳﺎز ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺳﻮز ﻓﺮاق ﻧﺪاﺷﺖ؛ از
ب ﭼﺎه وﮐﻨﻌﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﭼﻮن آﺗﺶ ﺳﻮزِ ﺷﻮق ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ ،از ﺑﻌ ِﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﻮی ﭘﲑاﻫﻦ ﺷﻨﯿﺪ و
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﻗﺮ ِ
ﲔ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﻋﲔ ﻗﺮب ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺳﻒ ﻟَﻮﻵ ان ﺗُﻔَﻨﱢﺪُون ١.«ﭘﺲ ﻗﺮب ﻋ 
ﮔﻔﺖ» :اﻧﱢﯽ َﺟِﺪُ رِﯾﺢ ﯾﻮ 
در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﻏﺎﯾﺐ در ﺟﺎن.

زﭼﺸﻤﻢ ﺧﺎﺳﺘﯽ در دل ﻧﺸﺴﺘﯽ

ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪﮐﻪ از ﻣﺎ دور ﻫﺴﺘﯽ

ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت! اﮔﺮﮐﺮم ﮐﺮﯾﻢ ﻗﺮب اﺳﺖ ،دوری ﭼﻪ زﯾﺎن دارد و اﮔﺮ ﻟﻄﻒ ﻟﻄﯿﻒ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭼﻪ ﺳﻮد
ﮐﻨﺪ؟ ﭼﻮن ﺧﻮاﺟﻪ اوﯾﺲ ﻗﺮﻧﯽ ﻋﻮد ﺟﺎن در ﻣﺠﻤﺮ دل ﺑﺮ آﺗﺶ ﺷﻮق ﮐﺸﯿﺪ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺎﻟﻢ ؑ را از ﯾﻤﻦ ﺑﻮی

ﻧﻔﺲ او رﺳﯿﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﻧﱢﯽ َﺟِﺪُ ﻧَﻔﺲ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﯿﻤﻦ ٢«و اﻻ ﻫﻤﻪ در ﺣﺠﺎب ﻇﻠﻤﺖ و ﺷﺮک
ﮐﻮرﻧﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻏﺎﻓﻞ از آن ﻧﻮرﻧﺪ .ﻣﮕﺮ در دﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺤﺒﺎن ﺣﻖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﺘﻔﺎت

ﭘﺮده ﻏﻔﻠﺖ درﯾﺪه ﺷﻮد و از ﻋﻨﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن آن ﭼﻪ دﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ دﯾﺪه ﺷﻮد.
ﺑﯽ وﺻﺎل ﺗﻮ ﺟﺎن ﭼﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ

ﺑﯽ ﺟﻤﺎﻟﺖ ﺟﻬﺎن ﭼﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ

آری! ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ دل ﮔﻞ ﮔﻠﺰار ﻇﻬﻮر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﯽﺣﻀﻮرِ ﯾﺎر ﻋﲔ ﺧﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﺑﺎغ ﺷﻬﻮد
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻪ ﺳﻮد اﮔﺮ ﻣﺤﺒﻮب در ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺎﯾﺪ؟ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎن در اﺻﻞ ﺟﻦ ﺑﻮد؛ ﭼﻮن اﻟـﻒِ ﻗﺎﻣﺖ دوﺳﺖ در ﻣﯿﺎن آﻣﺪ

آن ﮔﺎه ﺟﺎن ﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎن ﮐﻪ اﻟـﻒ ﻗﺎﻣﺖ دوﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،از روی ﻣﻌﻨﺎ او را ﺟﺎن ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻦ
اﺳﺖ و ﺟﺎی ﺟﻦ در ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻮن اﻟـﻒ ﻗﺎﻣﺖ ﺟﺎﻧﺎن در ﻣﯿﺎن آﯾﺪ ،ﺟﻦ ﺟﺎن ﮔﺮدد و ﺟﺎی ﺟﺎن در ﺟﻨﺖ
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺟﺎن ﺑﯽاﻟـﻒ ،ﺟﻦ اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد ﺷﻬﻮد ﺟﺎن ﻫﻤﲔ اﻟـﻒ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺟﯿﻢ و ﻧﻮن ،اﻟـﻒ ﻗﺎﺋﻢ
اﺳﺖ ،ﺑﻘﺎ داﺋﻢ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻟـﻒ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺟﺎن از ﺗﻦ رﻣﯿﺪه رود؛ اﻣﺎ در ﺗﻦ ﮐﻪ اﻟـﻒ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮد ،از ﮐﺸﯿﺪن و رﻣﯿﺪن آرام

ن اَوﻟﯿﺎء اﻟﻪ ﻻ ﯾﻤﻮﺗُﻮن«.
ﮔﲑد .از روی ﻣﻌﻨﺎ آن ﺗﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﲑد» :ا ّ

ﺟﺎن ﺳﻪ ﺣﺮف اﺳﺖ :ﺟﯿﻢ و اﻟـﻒ و ﻧﻮن .ﻣﺮاد از ﺟﯿﻢ ،ﺟﻤﺎل اوﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﻧﻮن ،ﻧﺎر؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل؛ و
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺻﻔﺖ ذات اﻟـﻒ اﺻﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻗﺎﺋﻢ از آن ﻧﺴﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻮن ﻧﺎرﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺟﻼل

اﺳﺖ ،از اﻟـﻒ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ و ﺟﯿﻢ ﺟﻤﺎل ﺑﺎ اﻟـﻒ وﺻﻞ؛ ﮐﻪ »اَﻧﺎ ﻣﻦ ﻧُﻮر اﻟﻪ و اﻟﻤﺆﻣﻨﻮنَ ﻣﻦ ﻧُﻮرِی« ٣از اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﺟﺴﻤﺎً ﯾﮏ اﺳﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ از روی ﺻﻔﺖ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ؛ »ﻓَﺮِﯾﻖ ﻓﯽ اﻟﺠﻨﱠﺔ و ﻓَﺮِﯾﻖ

 -١ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ » «١٢آﯾﮥ .٩۴
 -٢ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ،ص .۴۶۵

 -٣از ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮمؐ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ» :اَﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻪ و اﻟﻤﺆﻣﻨﻮنَ ﻣﻨﯽ«؛ ر .ک :ﺑﺤﺮاﻟﻤﻌﺎرف ،ج  ٢ص .۶۴٢
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ﻓﯽ اﻟﺴﻌﲑِ« ١و آن اﻫﻞ ﻗﺮب اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻫﻞ ﺑﻌﺪ .در ﻗﺮب ﺳﺎز اﺳﺖ و در ﺑﻌﺪ ﺳﻮز؛ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﻮد در وﺟﻮد
ﻧﻔﺲ و روح اﺳﺖ ﻋﲔ ﻣﻮﺟﻮد؛ از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
آن ﻫﻤﻪ در ﺗﻮ ﻣﺤﻘﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ

آﻧﭽﻪ در ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ
٭٭٭

ﻫﺮﮐﻪ را ﮐﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن ﻗﺮﯾﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ

ﭘﺲ ،از روی ﻣﻌﻨﺎ اﺳﻼم در ﮐﻔﺮ و ﮐﻔﺮ در اﺳﻼم ]ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ[ ﯾﻌﻨﯽ» :ﺗُﻮﻟﺞ اﻟﻠﱠﯿﻞ ﻓﯽ اﻟﻨﱠﻬﺎرِ و ﺗُﻮﻟﺞ اﻟﻨﱠﻬﺎر ﻓﯽ

اﻟﻠﱠﯿﻞ٢ .«ﻣﺮاد از »ﻟﯿﻞ« ﮐﻔﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از »ﻧﻬﺎر« اﺳﻼم؛ و ﺑﺮزخ آﻓﺘﺎب ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﻤﺪی ؐ  -ﮐﻪ ﻣﺮاد اﯾﻨﺠﺎ

ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺎﻟﮏ اﺳﺖ  -اﮔﺮ در ﻏﺎرِ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻏﺮوب ﮐﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺷﺐ و روز وﮐﻔﺮ و اﺳﻼم از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰد .ﻣﺠﻤﻊ

اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ اﯾﻨﺠﺎ روی ﻧﻤﺎﯾﺪ .آن ﮔﺎه ﻣﻌﻨﺎی »اﻻﺳﻼم ﻓﯽ اﻟﻮﺣﺪَة« ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻮد و اﻻ در ﺗﻔﺮﻗﮥ آﻓﺎت ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ
ﺣﲑان ﺑﺮ آﯾﺪ؛ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﯾﮑﯽ »ﻓَﺮِﯾﻖ ﻓﯽ اﻟﺠﻨﱠﺔ «و دﮔﺮ »ﻓَﺮِﯾﻖ ﻓﯽ اﻟ ﺴﻌﲑِ« ﭘﯿﺶ آﯾﺪ؛ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻟﺬت
رﺳﯿﺪه و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺷﺪت .اﻣﺎ ﻫﺮﮐﻪ از ﭘﺮده ﻇﻠﻤﺎت ﺻﻔﺘﲔ ﺑﻪ در آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ذات ﮐﻪ آب ﺣﯿﻮان اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ و
از آن ﻣﻨﺒﻊ ﻗﻄﺮهای ﺑﭽﺸﺪ ،ﻋﻠﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮ ﺧﻀﺮ ﺑﺮﮐﺸﺪ ،ﺣﻆّ ﻟﺬت »ﻣﻦ ﻋﺮف ٣«ﺑﻪ ﻣﺬاق ﺟﺎﻧﺶ رﺳﺪ و از
ﻣﺴﺘﯽ ﺷﺮبِ اﯾﻦ ﺷﺮاب در ﻣﯿﺪان اﻧﺒﺴﺎط ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﺎل از ﻫﺮ ﻣﻮ ﻏﻠﻐﻠﻪ »ﻟَﯿﺲ ﻓﯽ اﻟﺪّارﯾﻦ ا ّﻫﻮ« ﺑﺮ آورد.

ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻇﺎﻫﺮ آن ﺟﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺸﺎی ﺳﺮ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ.

ﮐﺎﻓﺮی ﺧﻮد ﻋﲔ دروﯾﺸﯽ ﺑﻮد

ﻋﺸﻖ را ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮی ﺧﻮﯾﺸﯽ ﺑﻮد
٭٭٭

ﺑﺮ ﻋﺎرﻓﺎن ﺟﺰ ﺧﺪا ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ

ره ﻋﻘﻞ ﺟﺰ ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ

ﯽ ﺣﻤﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺮاد از آن ﻋﺒﻮدﯾﺖ
ﭘﺲ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ادب اﺳﺖ ،و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ادب اﺳﺖ دوﯾﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ دوﯾ 
اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺪه آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎن رود.
ﺛﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺧﻮف و رﺟﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎ آورد ،ﻫﺮ وﻋﺪه ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻖ و ﻗﯿﺎم ﻋﺎﻟﻢ از اوﺳﺖ .ﻋﻠﻢ از ﺣﺪ ادب ﮔﺬﺷﱳ ﻧﺪﻫﺪ و ﭘﲑاﻣﻮن ﺳﺮاﭘﺮده وﺻﻞ ﮐﻪ ﻣﺤﺾ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ﯽ ﺣﻤﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﻣﻼﺋﮏ ﻣﻘﺮب ﺑﺎﺷﺪ.
ف رﺳﯿﺪن ﻧﺘﻮاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻘﺎم دوﯾ 
اﺳﺖ ،از ﺧﻮ 

ﻓﺮوغ ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺴﻮزد ﭘﺮم

اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺮ ﻣﻮی ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺮم

ﻣﺪام ﺑﺮ ﺳﺪر ه ﻗﺮب ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ ﮐﻪ »اوﺗُﻮا اﻟﻌﻠﻢ درﺟﺖٍ« ٤ﻣﻘﺎﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ آﻣﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺤﻮﻧﺪ

ب اﻻﮐﺒﺮ« ٥ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﯾﯽ ﻣﺎﻧﺪهای ﻣﺤﺮم ﻧﻪای .ﻣﺮاد از ﻋﻠﻢ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺣﺠﺎب اﮐﱪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ذات »اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺠﺎ 

اﯾﻦ ﺣﺠﺎب اﮔﺮ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد ،ﮐﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم و اﺳﻼم ﺑﻪ ﮐﻔﺮ آﻣﯿﺰد ،و ﻋﺒﺎرت ﺧﺪاﯾﯽ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰد .اﻣﺎ

ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﻪ ﮐﻨﺞﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻋﺪﻣﻨﺪ و ﻧﻬﻨﮕﺎن درﯾﺎی ﻣﺤﯿﻂ» ،ﺣﺴﻨﺎت اﻻﺑﺮارِ ﺳﯿﺌﺎت اﻟﻤﻘَﺮﺑِﲔ ٦«و
ﺣﺴﻨﺎت اﻟﻤﻘَﺮﺑِﲔ ﺳﯿﺌﺎت اﻟﻌﺎﺷﻘَﲔ آﻣﺪ.
 -١ﺳﻮره ﺷﻮرﱝ » «۴٢آﯾﮥ .٧
 -٢ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان » «٣آﯾﮥ .٢٧

 -٣ﻣﺮاد »ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻪ رﺑﻪ« اﺳﺖ.
 -٤ﺳﻮره ﻣﺠﺎدﻟﻪ » «۵٨آﯾﮥ .١١

» -٥اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺠﺎب اﻻﮐﺒﺮ«؛ ﻣﺼﺒﺎح اﻻﻧﺲ ،ص .١٨٠

 -٦ﺑﺤﺎرﻻﻧﻮار ،ج  ،٢۵ص .٢٠۵
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آری! ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻮد آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اوﺳﺖ!

آری ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﻞ از ﻋﻠﻢ اﺳﺖ

آﻣﺪه

آﻣﺪه

ﻋﺎﻗﻼن

ﺷﺮع

را

ﺗﮑﻠﯿﻒ

ﺑﯿﺪﻻن

را

ﻋﺸﻖ

ﺗﺸﺮﯾﻒ

آری! ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﻓﻀﻞ از ﻋﻠﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ وﺻﻞ از ﻋﺸﻖ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺟﺎﻧﺒﺎزی و ﺳﺮاﻧﺪازی ﻧﺼﯿﺐ

ﺑﯿﺪﻻن آﻣﺪﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﻟﻘﺎ و ﻣﺪﻫﻮﺷﺎن ﻣﺤﺒﺖ ،از ﯾﺎد ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮﺷﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺎن دﯾﻮاﻧﻪ ،ﭘﺮواﻧﻪوار ﺑﯽآداب در ١ﺷﻤﻊ

ﺗﺎﺑﻨﺎک ذات در ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ »دﺧﻠﺖ ﻋﻠﯽ اﻟﺮب ﺑِﻄﺮِﯾﻖ اﻟﺮﺑﻮﺑِﯿﺔ ﻻ ﺑِﻄَﺮﯾﻖ اﻟﻌﺒﻮدِﯾﺔ« .اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮ» اﻟﺼﻠﻮة
ﺣﺠﺎب اﻟﻌﺎﺷَ ﻘﲔ «ﺟﻠﻮه دﻫﺪ.
ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت! دﯾﮕﺮان ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﮥ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻋﻼ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﮥ ﻋﺮش ﻋﺮوج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮب
»اﻟﺼﻠﻮة ﻣﻌﺮاج اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ «ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺎص ﻣﯽرﺳﻨﺪ اﻣﺎ در زﯾﺮ ﻧﻌﻞ ﺳﻤﻨﺪ دﻟﻨﻮا ْز ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪنْ ﺣﺎل ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن

ﱳ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎﺷﻘﺎن اﺳﺖ .آری! ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻮف و رﺟﺎ
ﺖ ﺑﯽﺳﺮ و ﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ رﻓ 
اﺳﺖ و در داﯾﺮه اﺣﺪﯾ 
رﻓﱳ آن ﺟﺎﺳﺖ.
»دوﯾﯽ را ﻧﯿﺴﺖ ره در ﺣﻀﺮت ﺗﻮ«
اﯾﻦ ره ﻣﺎ ﺳﻮی ﻋﺪم ﻣﯽزﻧﺪ

ﮐﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ره ﮐﻪ ﻗﺪم ﻣﯽزﻧﺪ

ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﯿﮏ ﻧﻈﺮﮐﻨﯽ ﻫﺮ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ در ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ او ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮش وﮐﺮﺳﯽ و ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ و
آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ و ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ و ﺧﲑ و ﺷﺮ و ﮐﻔﺮ و اﺳﻼم ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﺠﺎبﻫﺎ در ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ؛ ﭘﺲ

اﺻﻞ ﺣﺠﺎبﻫﺎ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ »اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺠﺎب اﻷﮐﺒﺮ« و ﺳﺎﻟﮏ در راه ﺳﻠﻮک ،ﺗﺎ از ﻫﻤﻪ ﺣﺠﺎبﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﻖ
ﻢ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﱃ ﻧﮕﺬرد و از ﻏﻠﺒﮥ ﻃﻠﺐ رﺧﺖ ﺧﻮد را از ﺛﺮﱝ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺛﺮﯾﺎ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ،از ﺣﺠﺎب اﺻﻠﯽ ﮐﻪ »اﻟﻌﻠ 
ﺣﺠﺎب اﻻﮐﱪ« اﺳﺖ ﮔﺬﺷﱳ ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﻪ آن را ﺳﺮاﭘﺮده ﺟﻼل ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺳﺮاﭘﺮده ا ّﺟﻼل

ﺑﺪرد ﯾﻘﲔ ﭘﺮدهﻫﺎی ﺧﯿﺎل

و از اﯾﻦ ﭘﺮده ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﻮاﻧﮥ ﻓﺎﻧﯽ دﺳﺖ در داﻣﻦ ﺷﺎه ﻋﺸﻖ ﺑﺰﻧﺪ و از ﻏﻠﺒﮥ ﺷﻮق ،ﺧﺎﮐﺴﱰ
ﺑﮕﺮدد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ .آری! ﺑﻠﻨﺪی از ﭘﺴﺘﯽ اﺳﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ از ﻧﯿﺴﺘﯽ .ﻓﻀﻞ از ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و وﺻﻞ از ﻋﺸﻖ.
ﺑﺨﻞ از ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و ﺑﺬل از ﻣﺤﺒﺖ .ﻋﻘﻞ ﻧﺪﯾﻢ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺸﻮای ﻋﺸﻖ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺎﻣﻞ
ﻓﺎﺿﻞ ﮔﺮدد ،دﺳﺖ ﻋﻘﻞ از او ﭘﯿﺶ ﻧﺮود ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﻣﺮاد ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮕﺬرد؛ اﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ در راه ﻣﺤﺒﺖ ،اول ﻗﺪ م

ﺑﺬل ﻣﺎل و ﺗﺮک ﻣﺮاد ﮐﻨﺪ؛ آن ﮔﺎه ﺷﺎه ﻋﺸﻖ از ﺧﯿﻤﻪ وﺻﺎل ﺳﺮاﭘﺮده ﺟﻼل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﻤﺎل ﺳﻮی ﻋﺎﺷﻖ ﺟﺎﻧﺒﺎز

ﮏ و ﺗَﻌﺎل« ﺑﺸﻨﻮد اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﻨﻮز اﺛﺮ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،از ﺣﺪ
اﻟﺘﻔﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﻟﺴﺎن راز ﻧﺪای ﻧﻮازش »دع ﻧَﻔﺴ 
ادب در ﺣﺮﯾﻢ اﺣﺪﯾﺖ رﺳﯿﺪن ﻧﺘﻮان .اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ؛ ﮐﺸﺶ ﻣﻌﺸﻮق ﺻﻔﺖِ ﺗﻼش وﺻﺎل ﻋﺎﺷﻖ

ﺤﺒﻮﻧَﻪ ٣«ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ و از
ﮔﺮدد و از ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎص ﮐﻪ »واﻟﻪ ﯾﺨ َﺘﺺ ﺑِﺮﺣﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﯾﺸﺂء ٢«ﺳﻠﺴﻠﮥ »ﯾﺤﺒﻬﻢ و ﯾ 
اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﮐﺸﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ» :اَﻧﺎ اﻟﻤﺸﺘﺎق اﱃ اﻟﻤﺤﺒﲔ «و ﭘﯿﺎﻟﻪ »اَﻧﺖ ﻋﺒﺪِی ﻋﺎﺷﻘﺎً و اَﻧﺎ ﻋﺎﺷﻖ
ﻟَﮏ «ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮﯾﺶ ﭼﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺴﺘﯽ آن ﻣﯽ از ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﻋﻠﻢ و ادب و ﻋﻘﻞ و ﻫﻮش ﺑﺮ
ﺟﺎ ﮔﺬارد و ﻣﺴﺖ ﻣﺪﻫﻮش ﺑﻪ دوﺳﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪد.
ﺑﻪ ﮐﻮی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺴﺘﺎن روﻧﺪ.
 -١ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ »دور ﺷﻤﻊ« ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺳﻮره ﺑﻘﺮه » «٢آﯾﮥ .١٠۵

 -٣ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه » «۵آﯾﮥ .۵۴
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ق دﯾﮕﺮﻧﺪ و ﮔﺮوه ﻋﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮﻧﺪ .ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻋﻠﻤﺶ
ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﻋﺸﺎ 
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد .ﻫﺮﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﯽﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﺸﺎق اﻧﻮاﻋﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﮑﻠﯿﻢ ،دوم ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻔﺮﯾﺪ وﺳﯿﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺴﻠﯿﻢ.

ﻋﺎﺷﻖ ﺗﮑﻠﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﺸﻮق ،ﻏﻠﻐﻠﮥ ﺷﻮق و ﻧﻮای ذوق ﺑﻪ ﺻﺪ ﻫﺰار زﺑﺎن وﺻﻔﺖ

ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻔﯽ و ﻓﻨﺎ در ذات و اوﺻﺎف ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﻣﺴﺘﯽ ﻋﺸﻖ او ﺑﻪ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﭼﻮن از ﺳﺮ ﻫﺴﺘﯽ روی ﺑﻪ ﺧﻮد دارد ﺑﻪ وﺻﺎل ﺧﺎص ﮐﻪ ﻣﺤﺾ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﻧﻤﯽآﻣﯿﺰد .اﯾﻦ را ﻋﺎﺷﻖ ﻓﺎﺿﻞ
ﻣﺤﻔﻮظ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻘﺎم دوﯾﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮح ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
»ﭼﻮ ﺑﻠﺒﻞ روی ﮔﻞ ﺑﯿﻨﺪ زﺑﺎﻧﺶ در ﻓﻐﺎن آﯾﺪ«
دوم ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻔﺮﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺮواﻧﮥ دﯾﻮاﻧﻪ از ﻫﻤﻪ ﺗﺠﺮﯾﺪ ،و از ﻫﻤﻪ ﺑﻮد وﺟﻮ ِد ﺧﻮد ﻣﺤﺾ ﺗﻔﺮﯾﺪ ،و از ﻏﺎﯾﺖ ﻏﲑت ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ ﺣﺎل دوﯾﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﺮدد و ﺟﺰ ﺳﻮﺧﱳ و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﱳ و ﺧﻮد را در ذات ﻣﻌﺸﻮق

ﻧﻔﯽ ﺳﺎﺧﱳ ﻏﺮﺿﯽ و ﻫﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد .اﯾﻦ را ﻋﺎﺷﻖ واﺻﻞ ﻣﻌﺪوم ﮔﻮﯾﻨﺪ و از روی ﻫﻤﺖ و ﺟﺎﻧﺒﺎزی از ﻣﺮﺗﺒﻪ
اول ﺑﺮﺗﺮ آﯾﺪ.
ﮐﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪ را ﺟﺎن ﺷﺪ و آواز ﻧﯿﺎﻣﺪ

ای ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ ﻋﺸﻖ زﭘﺮواﻧﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮز

ﺳﯿﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻪ در اﺷﺎرت ﻣﻌﺸﻮق از اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻣﻌﺬور اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد و ﻧﺎﺑﻮد وﺟﻮد وی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ

از ﺑﺮای ﻇﻬﻮر ﻧﻮر ﻣﺤﺒﻮب .ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﲔ دوﯾﯽ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ؛ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊ آرﻧﺪ ﻧﺎﻣﺶ
ﺷﻤﻊ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﺛﺮ آﺗﺶ و ﻧﻪ ﻣﻮم ﺟﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا »ﻣﻦ رآﻧﯽ ﻓَﻘَﺪ رأی اﻟﺤﻖ« ١ﻧﮕﻮﯾﺪ؟ و اﯾﻦ را ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺎﻣﻞ

ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻮﯾﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺣﻀﺮت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮور ﻋﺎﺷﻘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﻮد ذات و ﻇﻬﻮر ﺻﻔﺎت از او ﻗﺎﺋﻢ و
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺷﻌﺎع روﺷﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﻤﻊ ،از ﺗﺤﺖ اﻟﺜﺮی ﺗﺎ اﺳﺘﻮا روﺷﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺴﻢ ﻣﺨﺘﺼﺮ
اﺳﺖ؛ ﻋﻠﻢ رﻓﱳ ﺑﻪ راه ﺣﻖ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
آری! ﻋﻠﻢ ﻫﻢ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﻋﻠﻢ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻋﻠﻢ ﺟﺎن .ﻋﻠﻢ ﺟﺴﻢ ﻋﻠﻢ ﺻﻔﺎت اﺳﺖ و
ﻋﻠﻢ ﺟﺎن ﻋﻠﻢ ذات.

ﻋﻠﻢ ﺟﺴﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ازﱃ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺻﻔﺎت ﻣﺤﺮم ﮔﺮدد و
اﮔﺮ ﺑﻪ ارﮐﺎن دﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ آﯾﺪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺶ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﲑ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ آﯾﺪﮐﻪ »ﺷَﻔَﻘَ ُﺔ ﻋﻠﯽ ﺧﻠﻖ اﻟﻪ و اﻟﺘﱠﻌﻈﯿﻢ ﻣ ِﺮ اﻟﻪ«
ﻣﻌﻠﻮم اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮر و ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻣﻮر ﻫﺮ ﺷﯽء ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻇﻬﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ در ﻣﻔﻬﻮﻣﺶ آﯾﺪ ،ﺑﻪ

ﺣﺪی ﮐﻪ »اَرِﻧﯽ اﻻﺷﯿﺂ ء ﮐَﻤﺎ ﻫﯽ ٢«ﺧﱪ دﻫﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻒ ﺻﻔﺎﺗﯽ او را روی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮت اﻇﻬﺎر ﺣﻖ در

ﻣﻠﮏ اﻣﺮ ﻣﻌﺮوف ﺷﺎه وار ﺑﺮ آﯾﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻬﯽ ﻣﻨﮑﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﺮاغ ﺷﺮﯾﻌﺖ را از او ﻧﻮری اﻓﺰاﯾﺪ
و اﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺷﻔﺎﻋﺘﺶ ﺑﻪ راه راﺳﺖ روﻧﺪ،

از ﺧﻮﯾﺸﱳ ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ را رﻫﱪی ﮐﻨﺪ

ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ و ﺗﻦﭘﺮوی ﮐﻨﺪ
و »ﺗَﺸﺮِﯾﻒ اﻟﻌﻠَﻤﺎء اَﺷﺮف اﻟﻨﱠﺎس «ﺑﺮ او ﺷﺎﯾﺪ.

 -١ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ،ص .٢٠۵
 -٢ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ،ص .٨
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دوم ﻋﻠﻢ ذات ﮐﻪ آن را »اَﻟﻌﻠﻢ ﻧُﻘﻄَﺔ«١ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺟ ّﺪ و ﺟﻬﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ؛ »و

ﻢ ﻧُﻘﻄَﺔ« ﻃﺮﻓﻪ ﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﭙﺬﯾﺮد؛
ﻋﻠﱠﻢ ءادم اﻻﺳﻤﺎء ﮐُﻠﱠﻬﺎ« ٢از آن آ ﮔﺎه اﺳﺖ؛ و در ﻣﻠﮏ »اﻟﻌﻠ 

»وﺣﺪَه ﻻ ﺷَﺮِﯾﮏ ﻟَﻪ «ﺑﺮ آن ﻋﻠﻢ ﮔﻮاه اﺳﺖ.

ﻓﺮق ﺑﲔاﻟﻌﻠﻤﲔ از ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﻣﺎه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ آن ﻋﻠﻢ از زﺑﺎن ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ از دل داﻧﺴﱳ ،و آن ﻋﻠﻢ از
ﮐﺘﺐ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ راه ﺟﺎن رﺳﯿﺪن .آن ﻋﻠﻢ از ﺗﮑﺮار اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ از اﺳﺮار .آن ﻋﻠﻢ ﯾﺎدﮔﺮﻓﱳ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن.
در آن ﻋﻠﻢ داﻧﺴﱳ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﮔﺬاﺷﱳ و ﻧﻔﯽ ﺳﺎﺧﱳ .در آن ﻋﻠﻢ ﺳﺎز اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺳﻮز .اﻫﻞ
دﻻﯾﻞ از ﻧﻘﻠﯿﺎت ﺟﻮﯾﻨﺪ و اﻫﻞ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﺎﯾﻖ از ذوﻗﯿﺎت ﮔﻮﯾﻨﺪ ،و در ﺑﺎدﯾﻪ آن ﻋﻠﻢ اﮔﺮ ﺷﲑ ﺑﺎﺷﺪ دﻟﲑ ﻧﺮود و در
ﺑﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﮔﺮ روﺑﺎه آﯾﺪ ﺷﲑ ﺷﻮد .از آن ﻋﻠﻢ ﻧﻮاﺧﱳ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺧﱳ ،و از آن ﻋﻠﻢ ﯾﺎﻓﱳ اﺳﺖ و از
اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﺎت؛ ﯾﻌﻨﯽ درﺟﺎت آن ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ داراﻟﺴﻼﻣﺔ و ﺗﺮﻗﯿﺎت اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﯽﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺑﯽﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻠﻢ ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮاد از آن ﻣﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﻤﺪی اﺳﺖ ،ﻃﺮﻓﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای اﺳﺖ و ذات ﺑﯽﺣﺪ واﺣﺪﯾﺖ در آن ﻣﺴﺪود.
ﮔﺮد ﺑﺮﮔﺮد آن ﻧﻘﻄﻪ ،ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻮ ﺣﻠﻘﻪ ﺟﯿﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﯽﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺟﺎن در ﻣﯿﺎن
ذات اﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻣﺤﺮم در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎص ره ﻧﱪد و ﺟﺰ ﻋﺎﺷﻖ ﺟﺎﻧﺒﺎز ﭘﲑاﻣﻮن آن ﻧﮕﺮدد ،و ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺎه ﻋﺸﻖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺖ اﻟﺴﺖ اﺳﺖ.
آری! در آﯾﯿﻨﮥ ذات ﺟﺰ ﺣﺴﻦ ذات ﻧﺸﺎﯾﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻟﺘﻔﺎت و ﻣﺤﺒﺖ در آن ﻣﺮآت ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻧﺸﺎن ﺑﯽﻧﺸﺎن

در آن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻬﺎن ﯾﺎﻓﺖ و از ﯾﮏ ﻓﺮوغ رﺧﺶ ﻫﯿﺠﺪه ﻫﺰار ﻋﺎﻟﻢ را ﻋﯿﺎن ﺳﺎﺧﺖ .ﭼﻮن ﻧﻬﺎﯾﺖ آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ

دﯾﺪ» ،ﻗُﻞ رب زِدﻧﯽ ﻋﻠﻤﺎً« ٣از آن ﮐﻨﺎﯾﻪ آﻣﺪ .ﭘﺲ درﺧﺖ اﺣﺪﯾﺖ را از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺨﻢ آﻣﺪ .ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از

ﺷﺠﺮه ذات ﻣﯿﻮه ﻣﺤﻤﺪ ؐ آﻣﺪ ،از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﲔاﻟﻘﻀﺎة در ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻨﺎه را ﺑﺸﺮ
ﮔﻮﯾﺪﮐﺎﻓﺮﮔﺮدد.
ﺣﻖ ﺑﲔ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﺪه ﺟﻮ ،اﺣﻮل ﻣﺸﻮ .اﺣﻤﺪ اﺣﺪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻮ ازﮔﻮش ﺟﺎن ﺷﻨﻮ .ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﺎن ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ
دﯾﺪ ه ﯾﻘﲔ ﺑﺪﯾﺪﮐﻪ درﺧﺖ از ﺗﺨﻢ ﺑﺮ آﻣﺪ و ﺗﺨﻢ از درﺧﺖ ﺑﻪ در آﻣﺪ و در ﻟﺒﺎس دوﯾﯽ ﯾﮑﯽ آﻣﺪ .اﻫﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ

ت ﺟﺎن
اﺧﺘﻼفِ ﻇﻬﻮ ر »ﻋﺒﺪُه و رﺳﻮﻟُﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اﻫﻞ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻪ دﯾﺪه ﻋﲔ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﭼﻮن در وﺟﻮدِ ذا 
ﻣﺤﻤﺪ ؐ ﺑﻮد ،ﻻ ﺟﺮم در ﭘﻮﺳﺖِ ﺻﻔﺎت ﻣﻐﺰ آدم آﻣﺪ.
ره ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮی ﮐﺮدﮔﺎر

ﺗﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺟﺎن آدم آﺷﮑﺎر

آری! ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺸﻮق ،دم ﺑﻪ دم ﺑﻪ دﯾﺪه ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮه دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﺎﻟﮥ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽرﯾﺰد
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﯿﺎﻟﻪ درد ﻧﻮی ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد و ﺑﻪ ﻫﺮ دردی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻫﺮ درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﱃ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ .ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت!

ای ﻫﻤﻪ ﺗﻮ و ای ﺗﻮ ﺑﯽﻫﻤﻪ و ای ﻫﻤﻪ در ﺗﻮ و ای ﺗﻮ در ﻫﻤﻪ! و ای ﭼﻨﱪ ﻧﻪ ﻓﻠﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮ در ﺗﻮ! آری! ﺻﻔﺖ
ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﯿﺪان ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻋﺎﺷﻖ » رب اَرِﻧﯽ« ٤ﮔﻮﯾﺎن ﺑﻮد و

ﻣﺪام ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﺎز »ﻟَﻦ ﺗَﺮاﻧﯽ« ٥ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ذوق ﻧﺎز ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﻋﺎﺷﻖ ﺟﺎﻧﺒﺎز ﻣﯽرﺳﯿﺪ،
ﺷﻮق ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﺷﻮق ﻧﯿﺎز ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽدﯾﺪ ،ذوق ﻧﺎز ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻋﺠﺰ ﻧﯿﺎز ﻋﺎﺷﻖ
 -١ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ،ص  :٨ﻋﻦ اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ؑ» :اﻟﻌﻠﻢ ﻧﻘﻄﺔٌ ﮐﺜّﺮﻫﺎ ﺟﻬﻞ اﻟﺠﻬﺎل«.
 -٢ﺳﻮره ﺑﻘﺮه » «٢آﯾﮥ .٣١

 -٣ﺳﻮره ﻃﻪ » «٢٠آﯾﮥ .١١۴

 -٤ﺳﻮره اﻋﺮاف » «٧آﯾﮥ .١۴٣

 -٥ﺳﻮره اﻋﺮاف » «٧آﯾﮥ .١۴٣
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ک وﺟﻮ ِد ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد از وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻬﻮ ِد ﻣﻌﺸﻮق و
رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﺎک رﺳﯿﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺎ 
ﻇﻬﻮر ﻋﺸﻖ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن آن ﻧﻮر از وﻃﻦ ذات ﺟﺪا ﺷﺪ ،در ﺳﻮز آﻣﺪ ،آﺗﺶ ﮔﺸﺖ و ﭼﻮن در اﺿﻄﺮاب اﻓﺘﺎد،
ﺑﺎد ﺷﺪ و ﭼﻮن در ﮔﺬر آﻣﺪ ،آب ﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﺮار آﻣﺪ ،ﺧﺎک ﺷﺪ؛ ﺣﺪ ﻋﺠﺰ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد.

آری! اﮔﺮ ﻧﻮرِ ﺷﻬﻮدِ ﻣﺤﺒﻮب ﭘﯿﺶ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺮغ ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺠﺎ در ﭘﺮواز آﯾﺪ و ﻗﻔﺲ

اﺟﺴﺎم را ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﻠﺰار ﺑﯽﻧﺸﺎن ﮐﻨﺪ؟ اﻣﺎ در دام وﺟﻮد از ﺷﻬﻮد و ﺣﺴﻦ ﺧﻮد ﻧﻮری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ]ﺑﻪ[ ﭼﯿﺪن آن داﻧﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ؛ »اﻟﺪﱡﻧﯿﺎ ﺳﺎﻋٌ ﺔ« ١ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ا ّﻣﻦ از ﮐﺠﺎ و اﯾﻦ دام ﮐﺠﺎ،
ق ذاتِ ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﲔ
ﺖ ﻣﺸﺘﺎ 
ﻋﺎﺷﻖ را ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ و ﮐﻌﺒﻪ و دﯾﺮ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻫﺮ ﭘﺮده ﺻﻔ 
در ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ.
ﮔﺸﺎدِ ﮐﺎر ﻣﻦ اﻧﺪر ﮐﺮﺷﻤﻪﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺴﺖ

ﺧﺪا ﭼﻮ ﺻﻮرت اﺑﺮوی دﻟﮕﺸﺎی ﺗﻮ ﺑﺴﺖ

ﻣﺮغ ﺟﺎن در ﺻﺤﺮای ﻻ ﻣﮑﺎن ﭘﺮواز ﺑﯽﻧﺸﺎن داﺷﺖ ،ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪ ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺑﻪ داﻧﮥ ﮐﻮﻧﲔ اﻟﺘﻔﺎت
ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از دام ﻧﺎم و اﺟﺴﺎم ﻣﻄﻠﻖ آزاد ﺑﻮد و از داﻧﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺤﺾ ﺑﯽﻧﯿﺎز؛ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯿﻞ
ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج و ﻣﺸﺘﺎق ﺟﻤﺎل ﺧﻮد ﺳﺎزد و در ﭘﺮده ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺷﯿﻮه ﻋﺸﻖ ﺑﺎزی ﺑﺎزد ،ﻧﺎﮔﺎه ﺻﯿﺎد
ﻗﻀﺎ داﻧﮥ »ﺧﻠﻖ آدم ﻋﻠﯽ ﺻﻮرﺗﻪ ٢«در ﺻﺤﻦ ﻣﺤﺒﺖ اﻧﺪاﺧﺖ و دام ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺑﺮ آن ﻓﺮازﮐﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ:

از ﺑﺮای ﮐﺸﱳ ﻣﻌﺒﻮد ﻣﺤﻀﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﺧﻂ و ﺧﺎل و ﭼﺸﻢ و اﺑﺮو ﺟﻤﻠﮕﯽ ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ

ﭼﻮن ﻧﻈﺮش ﺑﺮ آن داﻧﻪ و دام اﻓﺘﺎد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﯿﺪ دام ﻫﺸﯿﺎر ﺑﻮد اﻣﺎ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺑﯽﻃﺎﻗﺖ و ﺑﯽﻗﺮار
ﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﮑﺎﯾﮏ آن از او در ﺑﻦ ﻗﯿﺪ ﺷﺎد در آﻣﺪ و ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ در ﮔﻮش ﮐﺮد وﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺷﺎه از آﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻨﺪه ﺷﻮم

ﻫﺮ ﺑﻨﺪه ﮐﻪ آزاد ﺷﻮد ﺷﺎه ﺷﻮد
ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت!

در ﻣﺼﺤﻒ ﮐﻮﻧﲔ ﻗﺼﮥ ﺻﻔﺎت و ذات ﻋﲔ ﻋﯿﺎن اﺳﺖ وﮐﻨﻪ اﺳﺮار ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﻠﮏ ﺑﯿﺎن اﺳﺖ ،و در ﻗﺼﮥ ﻫﺮ ورﻗﯽ
ﻇﻬﻮرِ ﮐﻠﻤﮥ ﻧﻮر ﺣﺎﺿﺮ و ﺣﻀﻮر ﻧﻪ ﻧﻬﺎن اﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ ،و ﻗﺪر اﯾﻦ
ﺗﻼوت آن داﻧﺪ ﮐﻪ واﺻﻞ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﻗﺎری را اﻫﻞ اﻟﻘﺮآن اﻫﻞ اﻟﻪ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ؛ ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اَﻓﻀﻞ
اﻟﻌﺒﺎدة ﺗﻼوت ﻗﺮآن اﺳﺖ و آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺼﺤﻒ روی ﺗﻮ را از ﻫﻤﻪ رو ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ

ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ِز ﻫﻤﻪ روی ﺗﻮ در ﺟﻠﻮه ﮔﺮی اﺳﺖ

ب ﻣﺪام در ﻧﺎز ﺑﯽﻧﯿﺎزی »ﻟَﻦ ﺗَﺮاﻧﯽ« اﺳﺖ .آری! آﺗﺶ
ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﭽﺎره ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻧﺎﻟﮥ »رب اَرِﻧﯽ« اﺳﺖ و ﻣﺤﺒﻮ 
ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻧﺎاﻣﯿﺪی اﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ و وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﻪ ﻧﺎر ﻧﺎﻣﺮادی ﺳﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ در آرزوی آن روی ،ﺟﺎﻧﺒﺎ ْز ﻫﻤﭽﻮ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دم ﻧﺎﻟﻪ » رب اَرِﻧﯽ« از ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺮ آﯾﺪ و ﺗﯿﻎ ﻧﺎﯾﺎﻓﺖ »ﻟَﻦ ﺗَﺮاﻧﯽ« ﺑﺮ ﺳﺮش ﺧﻮرد .ﻫﯿﻬﺎت

ﻫﯿﻬﺎت! آن ﺷﺎه ﮐﻮﻧﲔ و آن ﺻﺪرﻧﺸﲔ »ﻗَﺎب ﻗَﻮﺳﲔ ٣«از ﻋﲔ ﻋﻨﯿﺎت ﭼﻪ ﮐﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ » :اﻟّﻠﻬﻢ اَﺣﯿِﻨﯽ

ﺣﺸُﺮﻧﯽ ﻓﯽ زُﻣﺮة اﻟﻤﺴﺎﮐﲔ«.
ﻣﺴﮑﯿﻨﺎً وَ اﻣﺘﻨﯽ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎً وا 

٤

اﻟﻬﯽ! آن ﮐﺪام ﻣﺴﮑﯿﻨﺎﻧﻨﺪﮐﻪ ﺣﺒﯿﺐ ﺗﻮ ﺗﻤﻨﺎی ﺻﺤﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺮ آن ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﺎن ﺣﻘﻨﺪﮐﻪ از درﺟﻪ
ﻓﻘﲑی ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻏﯿﺐ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .آری! ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻏﯿﺐ رﺳﯿﺪی ﺑﺮﺧﯿﺰ و در زﻣﺮه ﻣﺴﺎﮐﲔآﻣﯿﺰ؛ و ﻣﺴﮑﲔ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ
 -١اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ،ج  ٢ص .۴۵٩
 -٢ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ،ص .١٣۵

 -٣اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻮره ﻧﺠﻢ » «۵٣آﯾﮥ .٩
 -٤ﻋﻮاﱃ اﻟﻠﺌﺎﱃ ،ج  ١ص .٣٩

٢٦

ﻢ اﻟﻔَﻘﺮ و ﻫ ﻮ اﻟﻪ« ﺑﺮ او ﺷﺎﯾﺪ؛ و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن آﻧﺎﻧﻨﺪﮐﻪ در ﺧﻠﻮﺗﺨﺎﻧﻪ »وﺣﺪَه ﻻ ﺷَﺮﯾﮏ
زﻣﲔ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻫﻠﯿﺖ »اذَا ﺗَ 
ﻟَﻪ «ﻏﺎﯾﺐ درﺟﺎﺗﻨﺪ .ﻣﻘﺎم ﻣﺴﮑﻨﺖ ﺧﺎک داﺷﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻨﺸﲔ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻮر ﭘﺎک ﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺮش و
ﮐﺮﺳﯽ و ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ و آﺳﻤﺎن ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺎک ﺿﻌﻒ را ﻣﯽﻧﻮازد و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزد و ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ:

»ﻫﺬَا ﺳﺮ اﻻﻋﻈَﻢ«؟ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﺻﺪﯾﻘﺎن و ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﻋﺎﺑﺪان ،ﭼﺮا ﺣﻀﺮت آرزوی ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﮐﻨﻨﺪ و از
ﻢ اَﺣﯿِﻨﯽ ﺻﺎﻟﺤﺎً ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﯾﺎ ﻋﺎﺑِﺪاً«؟ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ دﻋﻮی اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻋﻮی اﺳﺖ
ﺣﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪﮐﻪ »اَﻟّﻠﻬ 
ﺣﺠﺎب اﺳﺖ و ﻣﻘﺎم ﻣﺴﮑﻨﺖ ﻻدﻋﻮی اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎک ﭼﻮن در ﻣﻘﺎم ﻣﺴﮑﻨﺖ ﺑﻮد ﻫﯿﭻ دﻋﻮی ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺎ

آدم ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺧﺎک ﻧﮕﺮدد ،او را ﻣﺴﮑﲔ ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ و ﺧﺎک از رﻧﺞ و راﺣﺖ و ﻋﺰت و ﺧﻮاری ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ اﺳﺖ و
ﻦ ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ آرام دارد ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺮﻗﻪ واﻗﻊ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻏﯿﺐ ذات ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ اﺳﺖ،
در ﻣﺴﮑ 
١

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﯿﭻ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ »اَﻟﻔَﻘﲑ ﻻ ﯾﺤﺘﺎج اﻻ اﻟﻪ«.

آری! اﺣﺘﯿﺎج ﺻﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؛ او ﮐﻪ در ﺑﺤﺮ ﻋﺪم ﻏﺎﯾﺐ و ﻣﻌﺪوم اﺳﺖ ،اﺣﺘﯿﺎج ﮐﻪ را ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺲ ﻃﺎﯾﻔﻪ
ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﻧﺎدرﻧﺪ .اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺐ و ﻣﻌﺪوم اﺳﺖ ،اﺣﺘﯿﺎج را ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺲ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﻧﺎدرﻧﺪ .اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺣﻖ ﮐﺴﯽ در ﻧﯿﺎﺑﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ »اﻟﻮاﱃ ﯾﻌﺮف اﻟﻮاﻟﯽ« اﻣﺎ اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺎم ﻣﺴﮑﻨﺘﻨﺪ و ﻣﺴﮑﲔ را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ﺟﺰ
ﻣﺴﮑﲔ .ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﻀﺮت ﻫﻢ ﻣﺴﮑﲔ ﺑﻮد ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن اﻣﺖ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺠﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮی ﺷﮑﺮی ﮐﻨﻢ

ﻋﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﻮ از آن ﺑﺮ ﺗﻨﻢ

آری! ﺷﮑﺮ و ﺻﱪ ﻫﺮ دو ﻣﮑﻤﻞ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ »اﻻﯾﻤﺎنُ ﻧﺼﻔُﻪ اﻟﺸﱡﮑﺮ و ﻧﺼﻔُﻪ اﻟﺼﱪِ« ٢.اﻣﺎ ﺻﱪ از ﺑﻼﺳﺖ و
ﺷﮑﺮ از ﻋﻄﺎ ،و ﺣﯿﺎت و ﻟﺬات دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻋﲔ ﺑﻼﺳﺖ ﺑﺪان ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد .ﻫﯿﭻ ﻋﻄﺎ ﺑﺮﺗﺮ از ﻟﻘﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آن

ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد اﻻ ﺑﻪ ﻣﻮت؛ ﯾﻌﻨﯽ» :اَﻟﻤﻮت ﺟِﺴﺮ ﯾﻮﺻﻞ اﻟﺤﺒﯿﺐ اﱃ اﻟﺤﺒِﯿﺐِ« ٣.ﭘﺲ ،از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﺑﺮ ﻣﻮت
ﻦ
ﺷﺎﮐﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻮد .آری! ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد ،ﺟﺰ ﺻﱪ او را ﭼﺎرهای دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ »اﻟﺪﱡﻧﯿﺎ ﺳﺠ 

اﻟﻤﺆﻣﻦ« ٤و از اﯾﻦ زﻧﺪان رﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﻻ ﺑﻪ ﻣﻮت .ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻓَﺘَﻤﻨﱠﻮا
ﲔ« .
اﻟﻤﻮت انْ ﮐُﻨﺘُﻢ ﺻﺎدِﻗ 

٥

روزی رﺧﺶ ﺑﯿﻨﻢ و ﺗﺴﻠﯿﻢ وی ﮐﻨﻢ

اﯾﻦ ﺟﺎن ﻋﺎرﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺳده دوﺳﺖ

ت اﯾﺎم ﺻﱪ اﺳﺖ و ﻣﻤﺎت اﯾﺎم
و اﻟﺤﺎﻟﺢ »ﺗَﻮﻓﱠﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎً و اﻟﺤﻘﻨﯽ ﺑِﺎﻟﺼﺎﻟﺤﲔ ٦«ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ 
ﺖ ﺧﻮد آﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ رﺿﺎی دوﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻼ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد .ﭼﻮن
ﺷﮑﺮ .آری! در زﻧﺪان و ﻗﻔﺲ ﻗﺎﻟﺐ ،ﻧﻪ ﺑﻪ رﻏﺒ ِ

ﺣﺎﻟﺶ از دوﯾﯽ و دوری ﺧﺮاب و ﺑﯽﻗﺮار دﯾﺪ ،ﻧﺎﮔﺎه ﻧﺪای »ﮐُﻞ ﻧﻔﺲ ذاﺋﻘَﺔُ اﻟﻤﻮتِ« ٧ﺷﻨﻮاﻧﯿﺪ ،از ﺷﺎدی اﯾﻦ

ﻣﮋده در ﻋﲔ ﺑﻼ ﺷﺎﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر آن وﻋﺪه ﭼﻨﺪ روز ﺻﺎﺑﺮ اﺳﺖ.

-١در ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ،ص  ١٣٠ﭼﻨﲔ آﻣﺪه اﺳﺖ...» :اﻟﻔﻘﲑ و اﻟﺬی ﻻ ﯾﻔﺘﻘﺮ اﱃ ﻧﻔﺴﻪ و ﻻ اﱃ رﺑﻪ؛ ﻓﻘﲑ آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎج

ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﻫﻨﻮز ﺿﻌﻒ و ﻧﻘﺼﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻓﻘﲑ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻟﯿﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ "إذا ﺗﻢ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻬﻮ اﻟﻪ"
او را ﻧﻘﺪِ وﻗﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ" ،ﺗﺨﻠﻘﻮ ﺑﺎﻟﺨﻼق اﻟﻪ" ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ او آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .درﯾﻐﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ! ﻫﺮﮐﺴﯽ را آن ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﺪﻫﻨﺪﮐﻪ
ادراک اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺪﮐﺮد «.در ﺣﺪﯾﺚ از ﻣﻌﺼﻮم ؑ آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ ﺟﻮﻫﺮﯾﺔ ﮐﻨﻬﻬﺎ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﺔ«.
 -٢ر .ک :ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل ،ص .۴٨

 -٣ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﻬﺮس ﻻﻟﻔﺎظ اﻻﺣﺎدﯾﺚ و اﻻﻗﺎوﯾﻞ ﻋﻦ اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﺮﻓﺎﻧﯿﻪ ،ص .٩۵٩
 -٤ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ ،ج  ،٢ص .١٠۵۴
 -٥ﺳﻮره ﺑﻘﺮه » «٢آﯾﮥ .٩۴

 -٦ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ » «١٢آﯾﮥ .١٠١
 -٧ﺳﻮره ﺑﻘﺮه » «٢٩آﯾﮥ .۵٧

٢٧

ﺑﺎز ﻫﻢ آﻧﺠﺎ روﯾﻢ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﮐﱪﯾﺎﺳﺖ

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﯾﺎر ﻣﻠﮏ ﺑﻮدهاﯾﻢ
ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﻬﯿﺎت! دﯾﺪهام ﻓﺪای آن دﯾﺪه ﮐﻪ دﯾﺪهﺑﺎن دﻟﱪ اﺳﺖ!

اﻟﺤﻖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭼﻮ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺪاﯾﯿﻢ

وﻗﺘﯽ ﻧﺸﺪ از دﯾﺪن ﺗﻮ دﯾﺪه ﻣﺎ ﺳﲑ

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! اﯾﻦ ﺧﺎک ﺿﻌﯿﻒ را ﭼﻪ زﻫﺮه ﮐﻪ دم از ﻣﺤﺒﺖ او زﻧﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺰار آﻟﻮدﮔﯽ آﻟﻮده ،اﻣﺎ ﻟﻄﻒ ﺗﻮ اﯾﻦ
ﺿﻌﯿﻒ را ﮔﺴﺘﺎخ ﮐﺮد و ﮐﺮم ﺗﻮ ﺗﺮس ﺗﮑﻠﯿﻒ را از دل ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺮداﺷﺖ .از آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻃﻮق ﺷﻮق »ﯾﺤﺒﻬﻢ و
ﯾﺤﺒﻮﻧَﻪ «در ﮔﺮدﻧﺶ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﮐﻤﻨﺪ اﺷﺘﯿﺎق »اَﻧَﺎ اﻟﻤﺸﺘﺎق اﱃ اﻟﻤﺪﺑﺮﯾﻦ «ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه و از ﭘﯿﺎﻟﻪ »اَﻧﺖ
ﻋﺒﺪِی ﻋﺎﺷﻘﺎً و اَﻧﺎ ﻋﺎﺷﻖَ ﻟﮏ «ﻫﻮﺷﺶ ﺑﺮده ،ﻧﺎﭼﺎر ﭘﺮواﻧﻪ وار ﺑﺮ ﺷﻤﻊ ﺟﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺎزد و از ﻣﺴﺘﯽ ﻣﺤﺒﺖ،

ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﺳﻮزد و اﯾﻦ از دوﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ » ُﮐﻞ ﺷﯽء ﯾﺮﺟﻊ اﱃ اَﺻﻠﻪ «ﺑﺎز ﻣﯽآورد ،ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت!

ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ،ﭘﺨﺘﻪ ازل اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ آب ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ ﺳﲑاب اﺳﺖ ﺗﺸﻨﮥ اﺑﺪ .ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ روی ﮐﻒ
ﭘﺎی ﺗﻮ اﻓﺘﺎده در ﺧﺎک اﺳﺖ ،ﻗﺪﻣﺶ ﺑﺮ اﻓﻼک اﺳﺖ.
ای ﻧﺸﺎن و ای ﺑﯿﺎن ﺑﯽﺑﯿﺎن و ای ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻠﻢ ﻗﺪﯾﻢ و ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺪﯾﻢ و ای ﻏﻮاص ﺑﺤﺮﮐﺮﯾﻢ و ای از ﻧﻮر
ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﻧﻌﯿﻢ و ای از ﺷﺮار ﺷﻮق ﺟﺤﯿﻢ و ای آن ﮐﻪ روﺷﻨﯽ ﺻﺒﺢ اﺳﻼم از روی ﺗﻮﺳﺖ و ای آن ﮐﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺎم
ﮐﻔﺮ از ﻣﻮی ﺗﻮﺳﺖ و ای آن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮاﻧﺪ!
ﻣﺎ روی ﺗﻮ را ﻗﺒﻠﻪ ﺟﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ

در ﻧﺰد ﻏﻤﺖ ﻫﺮ دو ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ

ﭼﻮن ﻫﻼل ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﻤﺪی ؐﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﻐﺮب آدم ﺷﻬﻮد ،ﻣﻼﺋﮏ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﻮد ﺑﺮدﻧﺪ .آن ﮐﻪ در ﻇﻬﻮر اﯾﻦ ﻧﻮر
ﺳﺮ ﻓﺮو ﻧﮑﺮد ،داغ ﻟﻌﻨﺖ ﯾﻮماﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮد.
ﻫﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﻤﺪی ؐ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﻟﺶ در ﺑﺎغ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺒﻮت ﺳﺮ زد ،در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﻮر دﯾﮕﺮ زاد ﻣﯽﮔﺮدد؛ »ﺑﻌﻀﻬﻢ

اﱃ ﺑﻌﺾ «ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﺣﻀﺮت اﺳﺖ .ﭘﺲ روز ﺑﻪ روز اﮐﻤﻞ ﺷﺪن ﮔﺮﻓﺖ ،آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﺸﺮق ﻋﺒﺪاﻟﻪ،
ﺑﯽﻧﻘﺼﺎن و ﺑﯽزوال ﺑﺪر ﮐﺎﻣﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،و ﻗﻤﺮ ﺳﯿﻤﺎی ﺑﺪان زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد را اﺷﺎرت ﮐﺮد .دوﺳﺘﺎن ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻢ اﻟﻪ ﻋﻠَﯽ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬﻢ و
ﺧﺪا رﺳﯿﺪﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﭼﻮن ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ،در ﭼﻨﲔ ﺑﺎرِ ﻋﺎم ﺑﻪ ﮐﺎ م دل ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ؛ از آن ﮐﻪ »ﺧﺘَ 
ﻋﻠﯽ ﺳﻤﻌﻬِﻢ و ﻋﻠﯽ اﺑﺼﺮِﻫﻢ ﻏﺸَﻮةٌ« ١ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﯿﻨﺎﯾﯽﺷﺎن ﭼﻮن ﻗﺎﺑﻞ آن ﻧﻮر ﻧﺒﻮد ،ﻧﺎﭼﺎر در ﻧﺎر ﻓﺮاق اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻃﻠﻮع و ﻋﺮوج آن ﻧﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﻼل
ﺗﺎ ﺑﺪر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد .ﺣﺎﻻ در ﻏﺮوب ﻧﺰول اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ روز ﺑﻪ روز آن ﻧﻮر ﺧﻮرد ﺷﺪه ﻣﯽآﯾﺪ» ،ﮐُﻞ ﯾﻮم
ﺑﺘَﺮ« از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .ﭼﻮن رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻏﺮوب رﺳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ ،دور ﻗﻤﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و

ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮔﺮدد .از اﯾﻦ م ﻋﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪه اﻟﻪ ﺑﺮ زﻣﲔ ﺑﺎﺷﺪ ٢،ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﮔﻮﯾﻨﺪه اﻟﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﻤﺪ ؐ و
ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ »و ﻣﺎ ارﺳﻠﻨﺎک ا ّرﺣﻤﺔً ﻟﻠﻌﺎﻟَﻤﲔ.«

٣

ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻪ! ﭼﻪ رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﲔ رﺣﯿﻢ آﻣﺪ و ﭼﻪ رﺣﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺮﯾﻢ آﻣﺪ و ﭼﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻤﻨﺪ ﮐﺮم او ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﲑون ﻧﻤﺎﻧﺪ! ﭼﻮن ﮐﻪ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ،ﻧﺰول رﺣﻤﺖ ﻣﻄﻠﻖ اوﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺰول ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ آن ﺟﺎ اﺛﺮ ﻗﻬﺮ ﻧﺸﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ،از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻋﺼﺮ ﭼﯿﺴﺖ ٤ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﻣﻄﻠﻖ رب ﺟﻠﯿﻞ
رﺣﻤ ِ

اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﻧﻌﯿﻢ آﯾﻨﺪ .آری! از آن ﮔﺎه ﮐﻪ اﯾﻦ رﺣﻤﺖ رﺣﯿﻢ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻘﯿﻢ ﻧﺰول ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،از ﻃﻔﯿﻞ اﯾﻦ
 -١ﺳﻮره ﺑﻘﺮه » «٢آﯾﮥ .٧

»-٢ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ و ﻋﻠﯽ وﺟﻪ اﻻرض واﺣﺪٌ ﯾﻘﻮل اﻟﻪ اﻟﻪ« ر .ک :ﻣﺸﺎرق اﻟﺪاری ،ص .۵٣٢

 -٣ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎء » «٢١آﯾﮥ .١٠٧
 -٤از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی رﺣﯿﻤﯿﺖ.

٢٨

ﺖ زﺣﻤﺖِ ﮐﻞ ﻋﺎﺻﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﻣﻄﯿﻌﺎن را ﻣﻘﺒﻮل درﮔﺎه ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ وﮔﻤﺮاﻫﺎن را ﺑﻪ راه راﺳﺖ آﮔﺎﻫﯽ
رﺣﻤ 
داده ،ﻇﻤﻠﺖ ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک رو ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﻬﺎده.
آری! ﭼﻮن ﺷﻤﻊ ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪی اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﻮا ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﮑﻤﺎﻟﻪ

ﮐﺸﻒ اﻟﺪﱡﺟﯽ ﺑﺠﻤﺎﻟﻪ

ﺑﻠﻎ

اﻟﻌﻠﯽ

ﺣﺴﻨَﺖ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺼﺎﻟ ﻪ

آﻟﻪ

ﺻﻠّﻮا

ﻋﻠﯿﻪ

و

و ﺷﻤﻊ ﺟﻤﺎل ﻣﺼﻄﻔﯽ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻌﯿﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﺤﻤﺪ آن زﻣﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ
آن ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ راه راﺳﺖ روﻧﺪ و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻧﻮر اﺳﻼم ﻣﻨﻮر ﺑﺎﺷﺪ و آن ﺷﻬﻮد در اﯾﻦ ﺣﺪود ﺑﻪ ﮐﺴﻮت ﻋﲔ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﺑﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺟﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،آن ﮔﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .در ﻫﻤﻪ ﻋﺼﺮ و ﻫﺮ زﻣﺎن ،ﻧﺸﺎﻧﻪ آن ﯾﮕﺎﻧﻪ
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن ﺷﻤﻊ از اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﮐﺎر ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .آری! ﭼﻮن

ﺗﻮﺷﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ] ،دﯾﮕﺮان[ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ]ﺑﻪ[ ﭼﻪ ﮐﺎر آﯾﻨﺪ؟ از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ:
دﮔﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪ ﻓﺮع ﺗﻮﺳﺖ

ﺗﻮ اﺻﻞ وﺟﻮد آﻣﺪی از ﻧﺨﺴﺖ

آری! اﺻﻞ وﺟﻮد وﺟﻮدِ ﺣﻀﺮت اﺳﺖ؛ دﮔﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ،ﻓﺮع اوﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻋﯽ از اﺻﻞ ﺧﻮد ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ؛
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮی اﺻﻞ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،ﻓﺮع ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﯾﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﺟﻨﺖ و
ﮐﺎﻓﺮان در ﺳﻌﲑﻧﺪ؟ اﮔﺮﮔﻮﯾﯽ از ﻧﻮر ﺣﻀﺮت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﺧﺎرج وﺟﻮد وﺟﻮدی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ داﺧﻞ
وﺟﻮد اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ذات ﺣﻀﺮت ﮐﻞ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ اﺟﺰای آن ﮐﻞ اﺳﺖ؛ ﻧﺎر و ﻧﻮر ﻓﺮوغ آن ذاﺗﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺤﺎﻣﺪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال از روی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع راﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ؛ اﻣﺎ در ﻣﺬﻫﺐ
اﻫﻞ ذوق ،ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯿﻤﻨﻪ آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ و دوزخ ﻣﯿﺴﺮه .ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺟﻤﺎل ﺣﻀﺮﺗﻨﺪ و ﮐﺎﻓﺮان ﺟﻼل ﺣﻀﺮت.
ﺟﺰﮔﻮﺷﮥ اﺑﺮوی ﺗﻮ ﻣﺤﺮاب دﻋﺎ ﻧﯿﺴﺖ

در ﺻﻮﻣﻌﮥ زاﻫﺪ و در ﺧﻠﻮت ﺻﻮﻓﯽ

ﺷﺎه ﻋﺸﻖ ﺑﻪ دو ﺻﻔﺖ ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﺟﻤﺎل ،دﯾﮕﺮی ﺟﻼل؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ در ﻣﻠﮏ وﺟﻮد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻖ ﻋﯿﺶ و
ﻣﺮاد از ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل ،ذوق و ﺷﻮق اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﺧﱳ و ﺳﺎﺧﱳ ﻫﺮ دو ﺻﻔﺖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ» :اﻟﻌﺸ 
ﻃﯿﺶ« .ﮐﻔﺮ واﺳﻼم ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻤﺎل و ﺟﻼﻟﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻇﻬﻮر ﺟﻤﺎﻟﻨﺪ و ﮐﺎﻓﺮان ﻇﻬﻮر ﺟﻼل.
ﺲ ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ را
ﺖ روح ﻣﺤﻤﻮد و ﺣﺒﯿﺐ ﻧﻔ 
ﻣﺮاد از ﻣﺴﻠﻢ روح اﺳﺖ و ﻣﺮاد ازﮐﺎﻓﺮ ﻧﻔﺲ؛ ﭘﺲ ﺟﺒﻠ ِ
ﺗﻠﻄﻒ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ :ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻪ ﮐﺜﯿﻒ و ﻟﻄﯿﻒ ﺑﻪ ﻟﻄﯿﻒ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﺎل را ﺟﻤﺎل ﺑﻬﱰ و ﺟﻼل را ﺟﻼل

ﺧﻮشﺗﺮ .ﻣﺮاد از ﺑﻬﺸﺖ ﺻﻔﺖ ﺣﻤﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺴﻠﻢ روح اﺳﺖ و ﻣﺮاد از دوزخ ﺻﻔﺖ ذﻣﯿﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﻃﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ و دل در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻋﺎﺷﻘﯽ ﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه و

ﯾﮑﯽ داﻧﻨﺪه اﺳﺖ .دل ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﺮﯾﻢ ﺻﻔﺖ ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﯽﮔﺬرد ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺸﺘﺎق روی
ﻣﻌﺸﻮق دﻟﻨﺪ و در ﮐﺸﺶ آﻣﺪه .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ دل ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺣﻤﯿﺪه ﻋﯿﺶ اﺳﺖ وﮔﺎه در ﺻﻔﺖ ذﻣﯿﻤﻪ ﻃﯿﺶ؛ آن
ﻗﺮب اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻌﺪ و در اﯾﻦ ﺳﺮ ﻋﻈﯿﻢاﺳﺖ »و ﻣﺎ ﺻﻨَﻊ اﻟﻪ ﻓَﻬﻮ ﺧﲑ.«
آﻧﭽﻪ در ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ
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آن ﻫﻤﻪ در ﺗﻮ ﻣﺤﻘﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ
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آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺎک ﺧﻄﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎد

ﭘﲑ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﺧﻄﺎ ﺑﺮ ﻗﻠﻢ ﺻﻨﻊ ﻧﺮﻓﺖ

»ﺣﺎﻓﻆ«

٢٩

اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻌﺸﻮق در ﺑﺴﱰ ﻋﺸﻖ ﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ ﻣﺤﺾ وﺻﻞ اﺳﺖ ،آن ﺟﺎ ﻋﯿﺶ و ﻃﯿﺶ را ﮔﻨﺠﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻮن ﮐﻪ آن
ﺟﺎ ﻗﺮب اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻌﺪ .آﻧﺠﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺻﻔﺖ ﺧﻮشﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺻﻔﺖ ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ؛ در ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺪ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ.

١

ﮔﻪ ﻧﻨﮓ ﮐﻨﺪ ﺳﮕﯽ زﺑﯽ ﺑﺎﮐﯽ ﻣﺎ

ﮔﻪ رﺷﮏ ﺑﺮد ﻓﺮﺷﺘﻪ از ﭘﺎﮐﯽ ﻣﺎ

از آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺨﻔﯽ »ﻻ اﻟﻪ اﱠ اﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪٌ رﺳﻮل اﻟ ﻪ« ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎص و ﻋﺎم داد و ﮔﻮﻫﺮ اﯾﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﻇﻬﻮ ر اﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﺣﻀﺮت ﺧﺎص اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ
ﯽ اﻟﻪ رﺳﻮل اﻟ ﻪ ُ
ﺻﺮف اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﮔﺸﺎد ﺣﺒِﯿﺐ اﻟ ﻪ ﻧَﺒِ 
ﻇﻬﻮر ﻧﻮر ﺣﻀﺮت اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ روی زﻣﲔ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ را دوﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ ﻓﺮع از اﺻﻞ ﺟﺪا
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺧﻮد را در ﺣﺠﺎب ﺷﺮک ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺧﺖ ،ﭘﺲ ﺟﺪا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﻋﺎرﻓﺎن ﻫﻤﭽﻮﮔﻞ ﮐَﻢ آزارﻧﺪ و
ﻣﺤﺠﻮﺑﺎن ﻫﻤﭽﻮ ﺧﺎر دل آزارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ دو ازﮔﻠﺰار ﻧﮕﺎرﻧﺪ.

ﻣﺤﺠﻮﺑﺎن ﮐﻔﺮ واﺳﻼم ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺟﻤﺎل دوﺳﺖ .اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟ روﯾﺶ ﺧﻮبﺗﺮ ،ﮐﻔﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ زﻟﻔﺶ
ﭘﺮﯾﺸﺎنﺗﺮ ،ﺷﯿﻄﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺧﺎﻟﺶ ﺳﯿﻪﺗﺮ ،ﺟﻼﱃ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺧﻨﺠﺮ ،ﺟﻤﺎﱃ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ﭘﺮﺷﮑﺮ،
ﮐﺠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺑﺮوﯾﺶ ﮐﺞﺗﺮ ،و راﺳﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﺪش ﺻﻨﻮﺑﺮ! ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﯿﻤﻨﻪ و ﻣﯿﺴﺮه اﺳﺖ.
ﮐﺠﺎ ﺣﺪ اﺳﺖ ﺣﺴﻨﺖ را ﻫﻨﻮز آﻏﺎز ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ

زﺳﺮ ﺗﺎ ﻧﺎﺧﻦ ﭘﺎﯾﺖ ﺳﺮاﭘﺎ ﻧﺎز ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ

آری! ﭼﻮن ﺷﻤﻊ ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪی ؐٔ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،ﭘﺮواﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ رﺧﺶ ﺷﯿﺪا ﺷﺪ.
ﻫﻤﻪ در ﻇﻠﻤﺖ ﮐﻔﺮ ﺣﲑان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﺎه از ﮐﺮم اﻟﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪِ ذاتِ آن ﺷﺎه در ﻇﻠﻤﺎتِ ﺻﻔﺎت ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ،ﻫﻤﻪ از
آﻓﺘﺎب ﻣﻤﺎت ﺣﺠﺎب ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از ﻧﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﺑﺪی رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺮاد از ﻋﻠﻤﺎ اوﻟﯿﺎﯾﻨﺪﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﺮ ﺳﺮ

ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ» ،اَﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛَ ﺔ اﻷﻧﺒِﯿﺎء« ٢اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ .آری! داﻧﻪ ﻧﺒﻮت در ﮐﺸﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ و از آن
ﯾﮏ داﻧﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ؛ ﻧﻪ آن داﻧﻪ را از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻮر ﻧﺒﻮت ﻫﺰاران ﺷﻤﻊ ﺷﯿﺨﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ؛
»اﻟﺸﱠﯿﺦ ﻓﯽ ﻗَﻮﻣ ﻪ ﮐَﺎﻟﻨﱠﺒﯽ ﻓﯽ اُﻣﺘﻪ ٣«ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.

ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت! ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮ آﻓﺘﺎب ﺟﻤﺎل ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺎق ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻇﻠﻤﺖ ﮐﻔﺮ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺎد و ﻫﺮﮐﻪ ﺣﻠﻘﮥ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮ
در ﮔﻮش ﻧﺪارد ،ﻣﺪام در ﺑﺎدﯾﻪ ﺿﻼﻟﺖ ﻣﺪﻫﻮش ﺑﺎد!
اﺣﻮل از ﭼﺸﻢ دو ﺑﲔ در ﻃﻤﻊ ﺧﺎم اﻓﺘﺎد

راﺳﺖ ﺑﲔ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد رﺳﯿﺪ

روح و ﻗﺎﻟﺐ و ﺟﺎن در ﻣﺤﺒﺖ ﯾﮏ ﻟﺨﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ًا ﻓﻨﺎ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﻓﻨﺎ

ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﺑﺪ اﻵﺑﺎد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺖ در ﺻﻔﺖ
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺧﻼﺻﻪ در وﻃﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺻﻔﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
ﻣﺤﺒﺖ ﺻﺤﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺻﻔﺖ ﺧﻮدی ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدی ﻓﺮﻗﻬﺎﺳﺖ؛ ﮐﺴﯽ ﺧﻮدی از ﺧﻮد دارد وﮐﺴﯽ ﺧﻮدی از ﺧﺪا .ﭘﺲ در ﻫﺮ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزﯾﺪ و در
ن ﺗَﻤﻮﺗُﻮن ،ﮐَﻤﺎ
ﻫﺮ ﻓﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯽﺧﯿﺰد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ» :ﮐَﻤﺎ ﺗَﻌﯿﺸُﻮ َ
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ﺻﺒﻐﺔ

اﻟﻪ

ﻫﺴﺖ

رﻧﮓ

ﺧﻢ

ﭘﯿﺲﻫﺎ

ﻫﻮ

اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ آﯾﮥ »ﺻﺒﻐﺔ اﻟﻪ و ﻣﻦ اﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻞ ﺻﺒﻐﺔ«.

در اﯾﻦ ﻣﻮﻃﻦ ،ﺳﺎﻟﮏ از ﻣﻘﺎم ﺗﻠﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﻤﮑﲔ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 -٢اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ،ج  ١ص .٣٢

 -٣اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﻬﺮس ﻻ ﻟﻔﺎظ اﻻﺣﺎدﯾﺚ و اﻻﻗﺎوﯾﻞ ﻋﻦ اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﺮﻓﺎﻧﯿﻪ ،ص .۶٠٣

٣٠

ﯾﮑﺮﻧﮓ

ﮔﺮدد

اﻧﺪر

او

ن ﺗُﺤﺸَﺮونَ«؛ ١ﺑﻠﮑﻪ از روی ﻣﻌﻨﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻮت ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽرود
ﺗَﻤﻮﺗُﻮنَ ﺗُﺒﻌﺜُﻮن ،ﮐَﻤﺎ ﺗُﺒﻌﺜُﻮ َ
و ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮ را آﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪﮐﻪ اﺑﺪی ﺑﺎﺷﯽ ،ﻧﯿﮑﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ در ﺑﺪی ﺑﺎﺷﯽ .ﭘﺲ ﻣﺤﺒﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﺻﻔﺖ ﻣﯽزﯾﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ وی
ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ؛ ﻧﺎﭼﺎر آنﺟﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ وی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .آﻧﺠﺎ از او و آﻧﺠﺎ در او ﺣﺸﺮ اﯾﺸﺎن در داﯾﺮه وﺻﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﺷﺪ و ﺣﺸﺮ دﯾﮕﺮان در ﺻﺤﺮای ﻓﺮاق .ﮐﺎﻓﺮان را دوزخ ،ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﻬﺸﺖ ،ﻋﺎﺷﻘﺎن را ذات ﺟﺎﻧﺎن ،ﺟﺎﻧﺎن ﻣﺎ را و
ﺟﺎن ﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎن را!
ای ﺑﯽﻏﻢ از ﻏﻢﻫﺎ! از آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻏﻢ ﺗﻮ ﻫﻤﺪم ﻣﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮ ﻣﻦ از ﻏﻢﻫﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻢ اﺳﺖ .ﻫﺮ دﱃ ﮐﻪ در ﻏﻢ
ﺗﻮ ﺷﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺎد ﻣﺒﺎد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯽﻏﻢ ﺗﻮ ﺷﺎدی ﻫﺮ دو ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﺑﺎد اﺳﺖ .ﻋﺠﺐ دﱃ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺮاز اﺳﺖ و ﻋﺠﺐ
زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺻﻒ ﺗﻮ دراز اﺳﺖ و ﻋﺠﺐ ﺟﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺟﺎﻧﺎن اﺳﺖ! »انﱠ اﻟﻪ ﯾﻐﻔﺮ ان ﯾﺸﺮک ﺑﻪ و ﯾﻐﻔﺮ ﻣﺎ

دونَ ذﻟﮏ ﻟﻤﻦ ﯾﺸﺂء ٢«ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ ﻋﻔﻮ ﮐﻨﻢ و اﮔﺮﮔﻮﺷﮥ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻨﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺨﺸﻢ ،از اﯾﻦ

ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .آری! دﻧﺪان ﺣﺒﯿﺐ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺮدن و ﭘﺴﺮِ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﺬﺑﻮح ﻧﻤﻮدن و اره ﺑﺮ ﺳﺮ
زﮐﺮﯾﺎ ﮐﺸﯿﺪن ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ از ﻏﲑت اوﺳﺖ .اﮔﺮ ﻏﲑت ﺣﻖ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﻪ راه ﻧﻤﺎﻧﺪی .ﭘﺲ ﻏﲑت ﻣﻌﺸﻮق
ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ ﻏﲑ ﻧﯿﺎﻣﯿﺰد و ﻏﲑت ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰد .آری! ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﺎر اﺳﺖ ،دﯾﺪه و دل اﻏﯿﺎر اﺳﺖ.
»ﻏﲑت از ﭼﺸﻢ ﺑﺮم روی ﺗﻮ دﯾﺪن ﻧﺪﻫﻢ«

آری! ﻣﺤﺒﺖ از ﻏﲑت داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﻏﲑ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﲑت ﻧﻮر اﻟﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻏﲑ
ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ» :اَﻧﺎ ﻏَﯿﻮر و اﻟﻪ اَﻏﯿﺮ ﻣﻨﱢﯽ« ٣.ﭘﺲ ﻏﲑت ﺛﻤﺮه اﯾﻤﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ» :ﻣﻦ ﻻ ﻏَﲑةُ ﻟَﻪ ،ﻻ اﯾﻤﺎنَ ﻟَﻪ .«اﮔﺮ ﺳﻮز ﻏﲑت ﻧﺒﻮدی ،ﮐﻮهﻫﺎی ﺣﺠﺎب ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪی .از ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ در
ﺷﺪن و از دﻧﯿﺎ و دﯾﻦ ﺣﺬر ﮐﺮدن و از ﺗﻦ و ﺟﺎن ﺳﻔﺮﮐﺮدن ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﲑت اﺳﺖ .ﻋﺎﺷﻖ در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز
ﭼﻨﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ از ﺧﱪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﱪدار ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﭘﺲ ﻣﻌﺸﻮق ﺣﻖ ﻫﻤﻪ ﺣﻖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد را در ﺧﻮر
ﻃﺎﻋﺖ او ﺑﺮ او ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻏﲑت ﮐﺎر ﻧﺪارد و آن ﻣﻘﺎم را »ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻻﻋﺘﺒﺎرات«

ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺟﱪﺋﯿﻞ را آﻧﺠﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺗﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و آن ﮐﻤﺎل ﺣﻀﺮت اﺳﺖ» .ﻟﯽ

ﻣﻊ اﻟ ﻪ وﻗﺖ ﻻ ﯾﺴﻌﻨﯽ ﻓﯿﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻘَﺮب و ﻻ ﻧَﺒﯽ ﻣﺮﺳﻞ« ٤از آﻧﺠﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮوج ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺮﺳﯿﺪ ﻣﮕﺮ
وی .ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﺣﲑت و ﻏﲑت در داﯾﺮه ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻋﺸﻖ در داﯾﺮه ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ

اﺣﻮالﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﺳﻮزی و ﺳﺎزی و ﻫﺮ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ذوق و ﺷﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ:
»اﻟﻌﺸﻖ ﻋﯿﺶ و ﻃﯿﺶ«.
ﮔﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﺷﻮق ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣﺴﺖ ﮐﻨﺪ

ﮔﻪ ﺿﺮﺑﺖ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﺮا ﭘﺴﺖ ﮐﻨﺪ
ﻢ اﻟﺮاﺣﻤﲔ.
و ﻫﻮ اَرﺣ 

ﻣﻦ ﻣﻔﻠﺲ ﺑﯿﻨﻮای ﺑﺮ در ﻧﺸﲔ ،ﻫﺮ دم ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺗﻮ ﻣﯽﻣﺎﻟﻢ ﺟﺒﲔ ،ای ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن! ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺳﻮی ﮔﺪا ﺑﺒﲔ ،و ﻫﯿﭻ

در ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺎر در ﭼﻨﺎن و ﭼﻨﲔ ،و در ﺑﺎب ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ» :اَدﻋﻮﻧﯽ اﺳﺘَﺠِﺐ ﻟَﮑُﻢ« ٥.ای ﺧﻮاﻫﺎن
 -١ﻋﻮاﱃ اﻟﻠﺌﺎﱃ ،ج  ۴ص .٧٢
 -٢ﺳﻮره ﻧﺴﺎء » «۴آﯾﮥ .۴٨

 -٣اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﻬﺮس ﻻ ﻟﻔﺎظ ٔ...ص .٧۵۴
 -٤ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ،ج  ،٧٩ص .٢۴٣

 -٥ﺳﻮره ﻏﺎﻓﺮ» «۴٠آﯾﮥ .۶٠

٣١

ﻫﻮ ﻣﻌﮑُﻢ اﯾﻦ ﻣﺎ ﮐُﻨﺘُﻢ« ١و ای ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ ﮔﻠﺰار »ﻓَﺎذﮐُﺮوﻧﯽ« ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ »اذﮐُﺮﮐُﻢ«؛
ﻣﻦ! ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯽ »و 

٢

ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت!
از آن دم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ وﻫﻢ را در ﻓﻬﻢ در آورد ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﻫﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﺮ ﺟﺎنﻫﺎ ﭘﯿﺪا آﻣﺪ ،و ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺳﻬ ﻢ ﻧﻈﺮ رﺣﻢ

ﺑﺮ دلﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﺣﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﻓﻬﻢ ﺑﺮ او ﺣﻤﻠﻪ آورد و ﻫﻢ ﺟﺎن ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ
اﻗﺘﻀﺎ ﮐﺮد ﻫﯿﭻ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻓﺖ اﻻ ﻫﻤﲔ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻻﻣﮑﺎن ﺻﺪای ﻫﻮ ﻫﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ؛ ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت!
ﺻﺮاف ازل اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ وﻫﻤﯽ را ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﻠﺤﺖ وزن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﻣﻮ ﺑﯿﺶ وﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﯿﭻ ﻓﻌﻠﯽ و ﻫﯿﭻ ﻗﻮﱃ ﺑﲑون از وزن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﻪ در وزن وزﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را در دل ﻫﺮ ﺑﻨﺪه رازی

ن« ٤رﺳﯿﺪه و اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ
اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺧﯿﺎل ﺑﮕﻨﺠﯿﺪه ،در ﭘﻠﻪ ٣ﮐﺲ ﺳﻨﺠﯿﺪه و در ﺻﺤﺮای » ُﮐﻦ ﻓَﯿﮑُﻮ ُ
ﺧﯿﺎﱃ اﺳﺖ از ﺧﯿﺎلﻫﺎی وی .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﺰاران ﺧﯿﺎل در ﺧﯿﺎل وی اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺧﯿﺎﱃ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪارد؛

»ﺳﺒﺤﺎنَ ﻣﻦ ﺗَﺨ ﯿﻞ ﻓﯽ ذاﺗ ﻪ ﺳﻮاه .«ﻓﻬﻢ ﺧﺮد ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ﮐﻤﺎﻟﺶ ﻧﱪد راه.

ﺗﯿﻎ ﻏﲑت ﺑﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺧﯿﺎل ﭼﻨﺎن راﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ واﺳﻄﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎران رﺣﻤﺖ ﺑﺮﮔﻞ و ﺧﺎر
ﭼﻨﺎن ﻓﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﯾﮑﺴﻮ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻓﺮوغ رخ ﺳﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎم اﻓﺘﺎد

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ و ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻪ ﻧﻤﻮد

آری! ﻇﻬﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوغ رخ دوﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﯿﻨﻪ ﻋﮑﺲ ﮐﻮن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .از

اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ وﺟﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺷﯿﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ وﺟﻬﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد و ﻣﻘﺼﻮدش در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻫﻢ در
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ.
ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺧﻮش ﺑﺎش

ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد اﺳﺖ ﻓﺘﻨﻪ ﻧﻘﺎش
در ﻣﯿﺎن وﺟﻪﻫﺎ وﺟﻪ ﺧﺎص ﺣﻀﺮت اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﻢ ﻣﻮﻧﺲ ﺗﻮ اﻧﺪر ﮔﻮر

در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﻨﯽ از دﮐﺎن و ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﻮر

ﺳﻼم ﻣﻦ ﺷﻨﻮی ﺑﻌﺪ از آن ﺧﱪ ﺷﻮدت

ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺒﻮدی زﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮر

ﭘﺲ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﺎص ﮔﺮاﯾﺪ و ﻋﺎم ﺑﻪ ﻋﺎم ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ » ُﮐﻞ ﺷﯽء ﯾﺮﺟﻊ اﱃ اَﺻﻠﻪ «از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ،و ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﭘﲑی و ﻣﺮﯾﺪی و ﻃﺎﻟﺒﯽ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ وﺟﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ از وﺟﻬﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ اﺳﺖ ،در ﮔﻠﺰار ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﺣﺴﻦ ﺧﻮد ﻧﮕﺮان اﺳﺖَ » ،ﻓﺎﯾﻨَﻤﺎ ﺗُﻮﻟﱡﻮا ﻓَ َﺜﻢ وﺟ ﻪ اﻟ ﻪ«
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ﻋﺒﺎرت از وﺟﻪﻫﺎی اوﺳﺖ» .ﮐﻞ ﻣﻦ ﻋﻠَﯿﻬﺎ ﻓﺎن ٦«اﺷﺎرت ﺑﻪ ذات اوﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﺳﻮزی و ﺳﺎزی و ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻫﺴﺖ در ﻇﻬﻮر وﺟﻪ اﺳﺖ در ﺟﻨﺖ ذات؛ »ﺗُﻔَﮑﱢﺮوا ﻓﯽ آﻻء اﻟﻪ و ﻻ ﺗُﻔَﮑﱢﺮوا ﻓﯽ ذا ﺗﻪ«؛ ٧ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذات

اﺳﺖ آن ﺟﺎ ﻧﻪ ﺗﻮﯾﯽ ،ﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺳﺖ در ذات ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﻓﮑﺮ داری ﮐﺎﻓﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﯽ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در راه ﻋﺎﺷﻘﯽ و
ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻫﺮ ﻓﮑﺮی ﮐﻪ داری و ﻫﺮ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ آری و ﻫﺮ ذﮐﺮی ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﯽ رواﺳﺖ.
ذﮐﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ زﺑﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮش اﺳﺖ

راه ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺪم ﮐﻪ ﭘﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮش اﺳﺖ
 -١ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ» «۵٧آﯾﮥ .۴

 -٢ﺳﻮره ﺑﻘﺮه » «٢آﯾﮥ .١۵٢
 -٣ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﻣﻘﺎم.

 -٤ﺳﻮره ﺑﻘﺮه » «٢آﯾﮥ .١١٧

 -٥ﺳﻮره ﺑﻘﺮه » «٢آﯾﮥ .١١۵

 -٦ﺳﻮره اﻟﺮﺣﻤﻦ» «۵۵آﯾﮥ .٢۶

 -٧ر .ک :ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ورام ،ج  ،١ص  ٢۵٠و ﺑﺤﺎر ،ج  ،۵۴ص .٣۴٨
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»اﻟﺪﱡﻧﯿﺎ ﺳﺎﻋﺔٌ ﻓﺎﺟﻌﻠﻬﺎ ﻃﺎﻋﺔ« ١.ﻃﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ در ﻓﻬﻢ ﺧﺪا ﺑﻮد و در درﯾﺎی ﻣﻘﺼﻮد ﻏﺎﯾﺐ ﻣﺎﻧﺪن و در

ﻣﻌﺼﯿﺖ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪن از آن ﻓﻬﻢ اﺳﺖ» .ﻓَﺎذﮐُﺮوا اﻟﻪ ﻗﯿﻤﺎً و ﻗُﻌﻮد ًا« ٢ﮐﻨﺎﯾﻪ از اﯾﻦ اﺳﺖ .از اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
اﯾﻦ ﻓﻬﻢ ،ﻣﻼﻣﺖ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎرت ﻧﻔﺲ و ﺷﯿﻄﺎن و ﺧﻠﻖ و دﻧﯿﺎ و ﺷﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺪورات در اﯾﻦ ﺻﺎﻓﯽ

ﭘﺬﯾﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺟﺰ آن ﻧﻮر ﻫﯿﭻ ﻧﺒﯿﻨﺪ

ﻧﻪ ﮐﻔﺮ در او ﭘﯿﺪا ﻧﻪ ﺑﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ

در ﻣﯿﮑﺪ ه ﻣﺴﺘﺎن دﯾﺪﯾﻢ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ

و ﺑﻪ آن ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻔﻬﻢ ﺷﺪن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﺮم ﮐﺮﯾﻢ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﺾ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﺪ و اﻻ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﯽ و ﻧﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖ
ﻧﺪﻫﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﺮﮐﻪ را ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻫﺮﮐﻪ در
ﭼﻨﮓ اﯾﻦ ﻓﻬﻢ در آﻣﺪ ،ﺗﺎ اﺑﺪ ﺧﻼﺻﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺪارد وﱃ در اﯾﻦ ﻓﻬﻢ دﻟﲑ آﻣﺪ ،روﺑﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺷﲑ آﻣﺪ.

ﻣﺮﻏﺎن اﯾﻦ ﮔﻠﺰار ﭘﺮواز ﻻ ﻣﮑﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﺷﺮاب ﺑﺎﻧﮓ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺑﺮ آرﻧﺪ .ﻧﻬﻨﮕﺎن اﯾﻦ ﻗﻠﺰم از روزه و ﻧﻤﺎز
ﺑﯿﮑﺎر .ﻧﺪﯾﻤﺎن ﺷﺎه را ﺑﺎ دوری ﭼﮑﺎر!
ﮐﺎن زﻓﻬﻢ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ

ﻫﺮ دﱃ را ذوق و ﻓﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ

اﻣﺎ ﻣﺼﻠﯿﺎن ﻣﺤﺮاب اﺑﺮوی اﯾﺰدی در ﻧﻤﺎز ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ در آن ﺣﻀﻮر ﺷﻌﻮر از ﺧﻮﯾﺸﱳ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻦ اﻟﺼﻠﻮة «اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ .ﭼﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ »اﻟَﺴﺖ ﺑِﺮﺑﮑُﻢ« ،ارواح ﻣﺤﺒﺎن »ﻗﺎﻟُﻮا ﺑﻠﯽ«
»اَﻟﻤﺼﻠّﯽ ﻏﺎﯾِﺐ ﻋ 
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ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺣﯿﺎت ﻗﯿﺎم اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و دﻧﯿﺎ رﮐﻮع اﯾﺸﺎن ،و آﺧﺮت ﺳﺠﻮد اﯾﺸﺎن .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻤﺎز ﻓﻌﻠﯽ
دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ وﺻﻒ از ذات ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﻐﺮاق ﻗﻌﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﻼم
ﺷﻬﻮدی دﯾﮕﺮ ﻧﭙﻨﺪارﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻮدن دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رﮐﻮع اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﺮت »اﻟﺪﱡﻧﯿﺎ ﺳﺎﻋﺔ« ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛
زﯾﺮا ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺟﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در رﮐﻮع .اﻣﺎ روزه اﯾﺸﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﺮوز ﻣﺸﺘﺎق دﻟﺪارﻧﺪ و از
ﺻﺒﺢ ازل ﺗﺎ ﺷﺎم اﺑﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻃﻌﺎم و ﻟﺬت ﻣﯿﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ.

ﻦ
ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯿﻢ و ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی را وﻃﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﻃﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺮﺳﺪ ﻗﺮار ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺪارد .وﻃ 
ﻋﺎم دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و وﻃﻦ ﺧﻮاص دﯾﮕﺮ ،وﻃﻦ ﺻﺎﻟﺤﺎن دﯾﮕﺮ ،وﻃﻦ ﺻﺪﯾﻘﺎن دﯾﮕﺮ و وﻃﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن دﯾﮕﺮ ،و وﻃﻦ
ﻋﺎرﻓﺎن دﯾﮕﺮ و وﻃﻦ ﻣﻮﺣﺪان دﯾﮕﺮ .اﻣﺎ ﻣﻮﺣﺪان ﻣﺘﻮﻃﻦ داﯾﺮه ﻫﻮﯾﺘﻨﺪ و ﮐﻨﺞ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻋﺪم و ﻧﻬﻨﮕﺎن درﯾﺎی
ﻣﺤﯿﻄﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻋﺎرف ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ذات ﻣﺤﻤﺪی ؐ ﺑﻮد؛ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و
ﺗﻌﺎﱃ »رﺣﻤَ ﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟَﻤﲔ« ﻓﺮﻣﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﻣﺤﺠﻮب ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺎل ﻣﻐﻀﻮب ﻧﮕﺸﺖ از آن ﮐﻪ
ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻨﺶ ﺟﺰ درﻧﻈﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﻧﺒﻮد؛ از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را زﺑﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ دﻋﺎ ﻧﻤﯽﮔﺸﻮد.

ﻣﺎ ﺑﻨﺪه ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪﯾﻢ ؐ

ﻣﺸﺘﺎق آﻓﺘﺎب ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪﯾﻢ ؐ

ای ﺟﺎن ﻣﻦ! ﻣﺤﺒﺖ دو رو دارد :ﯾﮑﯽ ﻇﺎﻫﺮ و ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻃﻦ؛ اول ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻏﲑت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﺎﻃﻦ
ﺣﲑت .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﻈﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺪ ،آن ﮔﺎه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺸﺘﺎق و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﲑاثداران اﯾﻦ ورﺛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ازﱃ از ﺻﺪﻗﻪ ﭘﲑوی ﺣﺒﯿﺐ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ »اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ

 -١اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺜﻨﻮی ،ص .١٣

 -٢ﺳﻮره ﻧﺴﺎء » «۴آﯾﮥ .١٠٣
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اﺳﺖ

ﺑﯽاﺳ

ﮔﺮ

ﺗﯿﺰ
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ﻧﺪاری

ﺑﺮﯾﺪن

ﺗﻮ

ﺗﯿﻎ

ﺳ

را

وا

ﭘﺲ ﮔﺮﯾﺰ

ﻧﺒﻮد

ﺣﯿﺎ

اﻻﻧﺒِﯿﺎء« ١اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺘﻢ ﺑﺮ ﺣﻀﺮت ﺷﺪ .دﯾﮕﺮان در ﻣﻘﺎم ﻏﲑت و ﺣﲑﺗﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﻀﯽ از
ﭘﲑوان وی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه از آن ﺟﺎم ﻣﺼﻔﺎ ﺑﻪ ﮐﺎم ﺟﺎﻧﺸﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﻻ اﮔﺮ ﻫﻮس اﯾﻦ ﻗﻄﺮه داری ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ در ﻋﻤﻞ آری» :ﮐُﻦ ﻓﯽ اﻟﺪﱡﻧﯿﺎ ﮐﺎﻧﱠﮏ ﻏَﺮﯾﺐ اَو ﻋﺎﺑِﺮ ﺳﺒﯿﻞ و ﻋﺪ ﻧَﻔﺴﮏ ﻓﯽ اَﺻﺤﺎبِ اﻟﻘُﺒﻮرِ« ٢و اﻻ

ﻧﻪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻮی آن ﮐﻮی ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﺶ ﻧﺮﺳﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ رﻧﺠﻬﺎ ﮐﺸﺪ.

ﺑﯿﺪار ﺑﺎش ﺗﺎ ﻧﺮود ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﻓﺴﻮس

ﯾﮏ دم ﮐﻪ ﯾﺎر ﻣﺴﺖ ﺑﺨﻔﺘﻪ اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر

ﺑﯿﺪار ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﯾﺎد اﺳﺖ و ﯾﺎد ﻋﲔ دﯾﺪار اﺳﺖ .ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺸﺘﺎق را ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺸﺘﺎق ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ را
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺨﻮاﺑﺪ زﯾﺮ ﺑﺎﻟﲔ ﻧﻬﺪ و ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯿﺰد ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ دارد .از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺸﺘﺎق
ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺔ اﻟﻌﲔ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺤﺠﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و ﻋﺎﺷﻖ آن را ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ در ﻧﻈﺮش دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺟﺰ
ﻣﺤﺒﻮب.

در ﻫﺮ ﺧﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺒﲔ ﯾﺎر ﯾﺎر ﯾﺎر

ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻋﺎﺷﻘﺎن اﺳﺖ ﺳﺮزﻟﻒ آن ﻧﮕﺎر

ﻣﺮاد از زﻟﻒ ﺻﻔﺎت اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﺧﻢ ﺗﺠﻠﯿﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اوﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﻠﻢ وﮐﺎﻓﺮ ،ﻋﺎﺷﻖ و ﻓﺎﺳﻖ ،ﺻﺎدق و
ﮐﺎذب ،ﻋﺎﻟﻢ و ﺟﺎﻫﻞ ،ﻣﻄﯿﻊ و ﻋﺎﺻﯽ ،ﻫﺸﯿﺎر و ﻣﺴﺖ ،ﻋﺎﻗﻞ و ﻣﺠﻨﻮن .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻤﻬﺎ زﻟﻒ آن ﻧﮕﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺧﻤﯽ ﺳﺮی از اﺳﺮار اﺳﺖ.

ﻫﯿﻬﺎت ،ﻫﯿﻬﺎت! ﺗﺎ ﭘﺮده ﻣﻦ و ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ،رخ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎن اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﺮﮐﺜﺮت ﻣﺼﻔّﺎ ﺷﻮد

و آﻓﺘﺎب وﺣﺪت ﺑﺮ آﺳﻤﺎن اﺳﻼم ﺑﺘﺎﺑﺪ ،ﻇﻠﻤﺖ ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک در روﺷﻨﯽ آن ﻣﺤﻮ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮدد و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ

ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ؛ آن ﮔﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اَﻻﯾﻤﺎنُ اﻗﺮار ﺑِﺎﻟﻠﱢﺴﺎن و ﺗَﺼﺪِﯾﻖ ﺑِﺎﻟﻘَﻠﺐِ« ٣ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺮار »ﻻ اﻟﻪ« ﺑﺮ زﺑﺎن و ﺗﺼﺪﯾﻖ
»اﻻ اﻟﻪ« ﺑﻪ دل اﺳﺖ .ﭘﺲ راﺳﺖ ﮔﻔﱳ روﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن اﻗﺮار و ﺗﺼﺪﯾﻖ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻇﻠﻤﺖ
ﺣﺠﺎب در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن دروغﮔﻮﯾﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ »ﻻ اﻟﻪ اءﱠ اﻟﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و ﻏﲑ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.

از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻤﺎن ﺗﺎرﯾﮏ دارﯾﻢ ﮐﻪ دروغ ﮔﻔﱳ ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ.

ب ! ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﺷﺄنﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮدهای »انّ اﻟ ﻪ ﻣﻊ اﻟﺼﺎدِﻗﲔ« ٤،ﻣﻦ ﮐﺬاب را ﺑﺒﺨﺸﺎی و ﻣﺎ را در
ﯾﺎ ر 
ﮐﺎر ﺻﺎدﻗﺎن ﺣﻀﺮت ﺧﻮد ﮐﻦ!
درﻏﻨﭽﻪای ﻫﻨﻮز و ﺻﺪت ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ ﻫﺴﺖ

روی ﺗﻮ ﮐﺲ ﻧﺪﯾﺪ و ﻫﺰارت رﻗﯿﺐ ﻫﺴﺖ

آری! روی ﺗﻮ ﮐﺲ ﻧﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ »ﻋﺮﻓﺖ رﺑﯽ ﺑِﺮﺑﯽ« ٥.ﻣﺮاد از رﻗﯿﺐ ،دﯾﻦ و دﻧﯿﺎ ،ﮐﻔﺮ و اﺳﻼم ،اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ و
ﻫﺰاران ﺗﮑﻠﯿﻔﺎت ﻋﻘﻞ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ رﻗﯿﺒﺎن آن روﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ:

ﺑﺮ ﻋﺎرﻓﺎن ﺟﺰ ﺧﺪا ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ

ره ﻋﻘﻞ ﺟﺰ ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ

دﯾﮕﺮ ﻣﺮاد از رﻗﯿﺐ ،ﭼﺸﻢ وﮔﻮش و زﺑﺎن و دﺳﺖ و ﭘﺎی و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ؛ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ رﻗﯿﺒﺎن آن روﯾﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦﻫﺎ ،ﻫﻢ
رﻗﯿﺒﻨﺪ و ﻫﻢ ﺣﺒﯿﺐ؛ زﯾﺮا ﻇﻬﻮر ﻫﻢ اﯾﻨﻬﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺠﺎب ﻫﻢ اﯾﻦﻫﺎ و ﻫﻤﲔ ﻇﻮر ﺣﺠﺎب ﺷﺪ؛ ﭘﺲ ﭼﻮن ﺣﺠﺎب
ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﻇﻬﻮر ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰد .ﭘﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ذوق و ﺷﻮق ﺑﺎ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰد؟

 - ١آدرس آن ﮔﺬﺷﺖ.

 -٢اﻣﺎﱃ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ،ص .٣٨١

» -٣إنّ اﻻﯾﻤﺎن ﻫﻮ اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ و اﻻﻗﺮار ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن و اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻرﮐﺎن«؛ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ،ج  ١ص .١٢١
 -٤آﯾﮥ ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ.
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دﯾﮕﺮ ﻣﺮاد از ﻏﻨﭽﻪ ﭘﺮده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﭘﺮده ﺻﻔﺖ او ﻧﻬﺎن اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ روی اوﮐﺴﯽ ﻋﯿﺎن ﺑﯿﻨﺪ؟
ی ﺻﺪ ﻫﺰار ﻋﺎﺷﻖ
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﻇﻬﻮر ﮐﺮده ،ﻣﺴﺘﻮر ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻮی آن ﮔﻞ ﺧﻮﺷﺒﻮی ﻇﺎﻫﺮﮔﺸﺘﻪ و در آرزوی آن رو 
ﺑﯽﻗﺮارﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﻣﺮاد از ﻏﻨﭽﻪ دل اﺳﺖ و ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻨﺪﻟﯿﺐوار ﺑﺮﮔﺮد ﮐﻌﺒﻪ دل ﻃﻮافﻫﺎ دارد .ﭼﻮن ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺎد ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﺑﻮزد ،آن ﻏﻨﭽﮥ دﻫﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺑﺸﮑﻔﺪ و از ﺑﻮی آن ،ﻋﺎﺷﻖ ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ ﻣﺴﺖ و ﺑﯽﺧﻮد ﮔﺮدد و از ﻇﻬﻮر ﺣﺒﯿﺐ و
رﻗﯿﺐ ﻓﺎﻧﯽ ﺷﻮد .ﻋﺒﺎرت رﻗﯿﺐ و ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ ﺗﺎ آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﭘﺮده ﻧﻬﺎن اﺳﺖ .ﭼﻮن از ﭘﺮده ﺑﲑون ﺗﺎﺑﺪ،
ﮐﺴﯽ را در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﺑﺪ؛ آن ﮔﺎه ﮐﻪ در ذوق آن ﭼﻨﺎن دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﻣﺪﺧﻞ در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﺎن ﺷﻨﻮی ،ﻫﺮ دم »اﻧﺎ اﻟﺤﻖ« از ﻫﺮ ﺷﯽء ﺧﯿﺰان اﺳﺖ و ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺎﻧﮕﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ
اﯾﻦ زﺑﺎن ﺣﺎل در ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ ﻗﺎل آﻣﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻮن ﻣﻨﺼﻮر ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﻮﺧﺘﻨﺪ و
ﺧﺎﮐﺴﱰش ﺑﻪ ﺑﺎد دادﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮓ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮓ از ﻣﻨﺼﻮر ﻧﺒﻮد» ،اﻧﱢﯽ

اَﻧﺎ اﻟﻪ« ١از درﺧﺘﯽ ﺑﺮ آﯾﺪ و درﺧﺖ در ﻣﯿﺎن ﻧﻪ؛ ﭼﻪ ﻋﺠﺐ ﮐﻪ از ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺮ آﯾﺪ و ﻣﻨﺼﻮر در ﻣﯿﺎن ﻧﻪ؟
ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ اﻧﺎ اﻟﺤﻖ ﯾﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﮕﻮ
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ﭼﻮن ﻧﮕﻮﯾﻢ ﭼﻮن ﻣﺮا دﻟﺪار ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﮕﻮ

ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺣﻖ را دو ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ،ﻫﺮﮐﻪ را ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ را اول ﺣﺎل ،دوم را آﺧﺮ ﺣﺎل .ﺑﻪ
ف ﻏﲑ ﺷﺴﱳ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﺧﺮ ﺣﺮفِ اﻟﻪ ﺑﺮ آن ﺗﺨﺘﻪ ﻣﻨﻘّﺶ ﮐﺮدن ،ﯾﻌﻨﯽ اول ﺧﻮد را
ح دل ﺣﺮ ِ
ﻧﻈﺮ اول از ﻟﻮ 
در ﺧﺪا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎزد .آﺧﺮ ﺧﺪا را در ﺧﻮد و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ
ﺣﻖ ﻣﯽﺷﻮد؛ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎی داﺋﻢ دارد ﯾﻌﻨﯽ »:انّ اوﻟﯿﺎء اﻟﻪ ﻻ ﯾﻤﻮﺗﻮن« .اول ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد و آﺧﺮ ﺻﺤﻮ؛

آن ﻣﻮت ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺣﯿﺎت؛ اﻣﺎ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺻﺤﻮی ﮐﻪ ﻋﲔ ﻣﺤﻮ اﺳﺖ! از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﱃ اول
ﻣﻮت را ذﮐﺮﮐﺮده ﻣﺜﻞ »ﺧﻠَﻖ اﻟﻤﻮت واﻟﺤﯿﻮةَ« ٣.آری! ﺗﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﲑد ﮐﯽ زﻧﺪه ﺷﻮد؟ و از اﯾﻦ ﻣﻮت و ﺣﯿﺎت ﮐﺴﯽ

را وﻗﻮف ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺣﻖ را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﻮت دﯾﮕﺮ و ﺣﯿﺎت دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﺎﯾﺪ ﻧﻮﯾﺪی رﺧﺖ آﻧﺠﺎ ﺑﺮدهاﻧﺪ

ﺑﻮاﻟﻌﺠﺐ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮدن ﺧﻮد ﻣﺮدهاﻧﺪ

آری! آﻧﺎن ﮐﻪ در ﻣﺤﻮ وﺣﺪت »ﻻ ﺷَﺮِﯾﮏَ ﻟﻪ «ﻏﺮﻗﻨﺪ ،ﻓﺎرغ از ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻓﺮﻗﻨﺪ .ﻧﻔﺲ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﭘﺮده ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ،
ﺗﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﭘﺲ اﯾﻦ ﭘﺮده ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﺎز ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺟﺎﻧﺒﺎز رازﮔﻮﯾﺪ ،و از ﺑﺮای ذوق ﮔﻔﺘﮕﻮی و ﺷﻮق ﺟﺴﺘﺠﻮی
اﯾﻦ ﭘﺮده را ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ دم ﻧﺪا ﻣﯿﺪﻫﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮده را ﺑﺪر و ﺑﯿﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯽ ا ّﺑﻪ ﺷﻮق ﻧﻔﺲ؛ اﻣﺎ
ﻗﺪرت درﯾﺪن اﯾﻦ ﭘﺮده ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺧﻮد ﻧﺪرد درﯾﺪه ﻧﺸﻮد .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﺮده درﯾﺪه ﺷﻮد ،دم ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻮن ﭘﺮده اﻓﺘﺪ ﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻪ ﻣﻦ

ﻫﺴﺖ از ﭘﺲ اﯾﻦ ﭘﺮده ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻦ و ﺗﻮ

 -١ﺳﻮره ﻗﺼﺺ» «٢٨آﯾﮥ .٣٠
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اﻧﺎ

ﻫﻤﻪ
در

اﻟﺤﻖ ﮐﺸﻒ
ذرات

اﯾﻦ

ﭼﻮ ﮐﺮدی

ﺑﺮآور
درآ

روا

ﺑﺎﺷﺪ

و

ﺗﺤﻠﯿﻠﻨﺪ

داﺋﻢ

ﺑﺪﯾﻦ

ﻗﺎﺋﻢ

از

ﮔﻮش

ﻧﺪای

واﺣﺪ

درﺧﺘﯽ

ﮔﻮﯾﺪت

ﻋﺎﻟﻢ

ﺗﺴﺒﯿﺢ

ﭘﻨﺒﮥ

در

اﺳﺮار

اﺳﺖ

ﻣﻄﻠﻖ

ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﻖ ﮐﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﮔﻮﯾﺪ اﻧﺎ اﻟﺤﻖ

ﺧﻮﯾﺸﱳ

را

ﭘﻨﺒﻪ

أﯾﻤﻦ

ﮐﻪ

ﭘﻨﺪار

وادی
اﻧﺎ

ﻫﻤﭽﻮ

اﺣﻖ

از

ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺴﺖ ﮔﲑ و ﺧﻮاه ﻣﺨﻤﻮر

ﻣﻨﺼﻮر

ﺗﻮام

ﮐﺎری
ﻧﺎﮔﺎه

ﭼﺮا

درﺧﺘﯽ
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ﻣﻌﻨﯽ

ﺣﻼجوار

ﻧﺒﻮد

روا

ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ

ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺑﺮ

آری

دم

اﻧﺎ

اﻟﻪ

اﻟﻘﻬﺎر
اﻧّﯽ

از

ﻧﯿﮏ

ﺑﻨﯿﻮش
ﺑﺨﺘﯽ

ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﭽﺎره ﺑﯽﺗﺪﺑﲑ اﻣﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ درﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ اﺷﺘﯿﺎق اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﺘﺎقﺗﺮ
ﻧﺰدﯾﮑﱰ.
ﻣﺮﺣﻤﯽ ﺑﺮ دل ﻧﻬﯽ اﻣﯿﺪورا ﺧﻮﯾﺶ را

ﭼﺸﻢ آن دارم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از داغ ﻫﺠﺮی دﻟﻨﻮاز

ی ﮔﺮﻓﺘﺎری ،و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺎزاری ،و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزاری ﺧﺮﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺮﯾﺪاری
ﻋﺠﺐ دﻟﺪاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮ 
اﻓﮑﺎری و ﺑﻪ ﻫﺮ اﻓﮑﺎری اﺳﺮاری!
ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﭼﻮن ﺗﻮ درﻫﺮﮔﻮﺷﻪ ﺑﯿﻤﺎردﮔﺮ دارد

ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎرِ ﭼﺸﻢ ﺷﻮخ آن دﻟﱪ

دﻻ! در ﺗﻔﺮﻗﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺘﻔﺮق ﻣﺒﺎش ،ﻧﻔﺲ و ﺷﯿﻄﺎن و ﺧﻠﻖ و دﻧﯿﺎ وﮐﻔﺮ و اﺳﻼم و ﺧﲑ و ﺷﺮ و ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ،
ﻫﻤﻪ را در داﯾﺮه ﻣﺤﺒﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ و در آﺳﯿﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺴﺎی و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﮐّﻞ ﺧﻠﻮﻟﻪ ﺑﻨﺪ و در ﻧﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺮﺗﺎب
١

ﮐﻦ »و ﻻ ﺗُﺸﺮِک ﺑِﻌﺒﺎدة رﺑﻪ اَﺣﺪَاً«.

 -١ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﻮره ﮐﻬﻒ » «١٨آﯾﮥ » :١١٠ﻓَﻤﻦ ﻛَﺎنَ ﻳﺮﺟﻮ ﻟﻘَﺎء رﺑﻪ ﻓَﻠْﻴﻌﻤﻞ ﻋ ﻤ ًﺻﺎﻟﺤﺎ و َﻳﺸْﺮِكْ ﺑِﻌﺒﺎدة رﺑﻪ اﺣﺪًا«.
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