ﻫﻮ
121

ﺳﻮاﻧﺢ
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﻤﻌﺎرف و ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻜﺮاﻣﺎت و اﻟﻤﻜﺎﺷﻒ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺣﻀﺮت

ﺷﻴﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﻟﻲ ﻃﻮﺳﻲ

ﻃﺎب ﺛﺮاه

ﻗﻄﺐ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻬﻲ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﻴﺸﺎﻫﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎدي

ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ :دﻛﱰ ﻋﻠﯿﻤﺤﻤّﺪ ﺻﺎﺑﺮی

۱

ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺨﺘﺼﺮ

ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ وی از ﻋﺮﻓﺎ و ﻣﺸﺎﯾﺦ

 - ۱ﺷﯿﺦ ﻣﺠﺪودﺑﻦ آدم ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﺳﻨﺎﺋﯽ؛

 - ۲اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻫﺒﺔ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮارث اﻟﺸﲑازی؛

ﺟﺎﻣﻊُ اﻟﻌُﻠﻮم و اﻟﻤَﻌﺎرف و ﻣَﺠﻤَﻊُ اﻟﮑَﺮاﻣﺎتِ و اﻟﻤَﮑﺎﺷِﻒ ،اﻟﻌﺎﻟِﻢُ اﻟﻌﺎﱃ ،ﺣﻀﺮت

 - ۳اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ زﻫﺮاﻟﺼﻮﻓﯽ؛

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ .ﮐﻨﯿﮥ وی اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح و ﻧـﺎم ﺷـﺮﯾﻔﺶ اﺣﻤـﺪ و ﻓﺮزﻧـﺪ ﻣﺤﻤـﺪﺑﻦ

 - ٤ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺟﺎﻣﯽ.

اﺣﻤﺪ اﻟﻄﻮﺳﯽ اﻟﻐﺰاﱃ )ﻏﺰّال ﻗﺮﯾﻪای از ﻗﺮاء ﻃـﻮس اﺳـﺖ( .وی ﺑـﺮادر ﮐﻮﭼـﮏ

از ﻋﻠﻤﺎء و ﻓﻘﻬﺎء

ﺣﺠّﺔ اﻻﺳﻼم اﺑﯽ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤّﺪ ﻏﺰاﱃ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﺟﻨـﺎﺑﺶ از ﻓﻘﻬـﺎء ﺑـﺰرگ و

 - ۱اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤّﺪ ﺣﺠّﺔ اﻻﺳﻼم ﺑﺮادر وی؛

در اﺑﺘﺪای ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺑـﺮادرش اﺑـﯽ ﺣﺎﻣـﺪ در ﻣﺪرﺳـﮥ ﻧﻈﺎﻣﯿـﻪ ﺑﻐـﺪاد درس

 - ۲ﺟﺎراﻟﻠﻪ زﻣﺨﺸﺮی؛

ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺗﺎ وی را ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴّﺎج اﺗﻔﺎق ﻣﻼﻗﺎت اﻓﺘﺎد .دل ﺳﺮﭙدۀ وی ﺷﺪ

 - ۳ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﺳﺤﻖ اﻟﺸﲑازی؛

و ﺑﺮ دﺳﺖ او ﺗﻮﺑﻪ و ﺗﻠﻘﲔ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ وی ﺑﻪ ﮐﻤـﺎل رﺳـﯿﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺧﻠﯿﻔـﺔ

 - ٤ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻧﺼﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺧﻤﯿﺲ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﺑﻦ

اﻟﺨﻠﻔﺎﺋﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺮﺷﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﺋـﻞ آﻣـﺪ .ﺟﻨـﺎﺑﺶ را ﺗﺄﻟﯿﻔـﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت

ﺧﻤﯿﺲ.

ﻣﻌﺘﱪه و رﺳﺎﺋﻞ ﺑـﯽﻧﻈـﲑی اﺳـﺖ ،ﻣـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ :رﺳـﺎﻟﮥ ﺳـﻮاﻧﺢ و ﻟُﺒـﺎب اﻻِﺣﯿـﺎء و

اﻟﺬّﺧﲑه ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺼﲑة و ﻏﲑه.

وی در ﻋﻠﻮم ﻇﺎﻫﺮی وﮐﻤﺎﻻت ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﺟﻤﺎل ﺻﻮری و ﺳﻼﺳﺖ ﺑﯿـﺎن در ﻋﺼـﺮ

 -۱اﻟﻤﺴﺘﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ

ﺧﻮد ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴّﺎج ﻣﺪت ﺳـﯽ ﺳـﺎل ارﯾﮑـﻪ ارﺷـﺎد

از ﺧﻠﻔﺎء

 -۲اﻟﻤﺴﱰﺷﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ

ﺑﻪ وﺟﻮد او ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻮده اﺳـﺖ و ﺑﺰرﮔـﺎﻧﯽ ﭼـﻮن ﺷـﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﺑﻐـﺪادی و ﻋـﲔ

 -۳اﻟﻤﺴﺘﻌﻠﯽ ﺑﺎﻟﻠﻪ

اﻟﻘﻀﺎة ﻫﻤﺪاﻧﯽ و ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺠﯿﺐ اﻟﺪّﯾﻦ ﺳﻬﺮوردی و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻠﺨـﯽ و ﺷـﻤﺲ

 -٤اﻵﻣﺮ ﺑﺎﺣﮑﺎم اﻟﻠﻪ ﻓﺎﻃﻤﯽ اﺳﻤﻌﯿﻠﯽ.

اﻻﺋﻤﻪ رﺿﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮﻣﻮده و اﺟﺎزه ارﺷﺎد ﺑﻪ آﻧـﺎن داده اﺳـﺖ .ﺟﻨـﺎﺑﺶ ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ

ﮔﺬﺷﺖ ﺳﯽ ﺳﺎل در ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﻣﺘﻤﮑّﻦ ﺑﻮد و در ﺳﻨﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻫﻔﺪه ﺧﺮﻗﻪ ﺗﻬﯽ

از ﺳﻼﻃﲔ و اﻣﺮاء

ﻓﺮﻣﻮد و اﻣﺮ ارﺷـﺎد و ﻫـﺪاﯾﺖ ﺧﻠـﻖ را ﺑـﻪ ﺧﻠﯿﻔـﺔ اﻟﺨﻠﻔـﺎء و ﺟﺎﻧﺸـﲔ ﺧـﻮد ﺷـﯿﺦ

 - ۱رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﮐﯿﺎرق ﺑﻦ ﻣﻠﮑﺸﺎه؛

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻐﺪادی واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ .ﻣـﺪﻓﻦ ﺣﻀـﺮﺗﺶ در ﻗـﺰوﯾﻦ و زﯾﺎرﺗﮕـﺎه

 - ۲اﺑﻮﺷﺠﺎع ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﻠﮑﺸﺎه ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ؛

اﻫﻞ دل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۲

 - ۳ﻣﺴﻌﻮدﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻏﺰﻧﻮی؛

اﻻﺳﻼم ﻏﺰاﱃ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺘﺎب ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﮔﻔﺖ :اﺻﻨﺎف ﻋﺒـﺎد از اﻗﺼـﯽ

 - ٤ارﺳﻼن ﺷﺎه ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺰﻧﻮی.

ﺑﻼد ﺑﺮای درک ﻧﻤﺎزی در ﺧﻠـﻒ دﻋـﺎﮔﻮ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﯾـﺎر ﻣـﯽآﯾﻨـﺪ و آن را ذﺧـﲑه

اﺧﺮوی ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﭼﻮن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺳِـﻤﺖ ﺑـﺮادری و ﻗـﺮب ﺟـﻮار،

ﺷﻤّﻪای از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت وی

ﻧﻤﺎزی در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﺰاری ،اﯾﻦ رﻓﺘﺎر از اﻫﻞ ﺳـﻠﻮک ﺑﻌﯿـﺪ اﺳـﺖ ،ﺷـﯿﺦ

در ﯾﮑﯽ از ﻓﺼﻮل رﺳﺎﻟﮥ ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻣﻌﺸﻮق اﺳـﺖ

ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﺪ در اﻗﺎﻣـﺔ ﺻـﻠﻮة ﺑـﺬل ﺟﻬـﺪ

ﭘﺲ اﺳﺘﻐﻨﺎء ﺻﻔﺖ اوﺳﺖ ،و ﻋﺎﺷـﻖ در ﻫـﺮ ﺣـﺎل ﻋﺎﺷـﻖ اﺳـﺖ و اﻓﺘﻘـﺎر ﺻـﻔﺖ

ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ روی از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ و اﻗﺘﺪا ﻧﭙﯿﭽﻢ .آﻧﮕـﺎه در ﺧـﺪﻣﺖ ﺣﺠـﺔ اﻻﺳـﻼم

ﻣﻌﺸﻮق را ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪﮐﻪ ﺧﻮد را دارد و ﻻﺟﺮم ﺻﻔﺖ او اﺳﺘﻐﻨﺎء ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺪ .ﺷﯿﺦ ﻧﯿﺰ اﻗﺘﺪا ﺑﻪ وی ﻧﻤﻮد وﱃ در ﺑﲔ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺠﺪ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﲑون آﻣـﺪه

ﺳﻮزِ ﻋﺸﻖ وﻻﯾﺖ ﺗﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،ﭼـﻮن ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﮐﻤـﺎل رﺳـﯿﺪ وﻻﯾـﺖ ﺑﮕـﲑد،

ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﺷﯿﺦ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ﻋﺘﺎب آﻏﺎزﯾﺪﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻤﺎز را ﺷﮑﺴـﺘﯽ و

اوﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺸـﻮق درﯾﺎﺑـﺪ ﭘـﺲ اﻓﺘﻘـﺎر ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺻـﻔﺖ اوﺳـﺖ ،و

ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز رﺳﯿﺪ و ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋـﺖ ﻣﺸـﻐﻮل

و ﻧﯿﺰ در ﺳﻮاﻧﺢ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻋﺎﺷﻖ را در اﺑﺘـﺪا ﺑﺎﻧـﮓ و ﺧـﺮوش و زاریﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪﮐـﻪ

و ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﻧﻤﺎز را اﻋـﺎده ﮐـﺮد .ﭼـﻮن ﺣﺠـﺔ اﻻﺳـﻼم از ﻧﻤـﺎز ﻓـﺎرغ و از

ﺣﺪﯾﺚ زاری در ﺑﺎﻗﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺪل ﯾﺎﻓﺘﻪ .و ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ

از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪی؟ ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺷـﺮط ﺧـﻮد ﻋﻤـﻞ ﮐـﺮدﯾﻢ ،ﺗـﺎ

رﺳﯿﺪ ﻋﮑﺲ ﺷﻮد از ﻏﲑت ،دوﺳﺖ او را دﺷﻤﻦ ﮔﲑد و دﺷﻤﻦ او را دوﺳـﺖ ،ﺑـﺮ

رﻓﺘﻨﺪ اَﺳﱰ ﺧﻮد را آب دﻫﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﯽاﻣﺎم ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﻢ! ﺣﺠـﺔ

اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻖ دوﺳﺖ او را دوﺳﺖ ﮔﲑد و دﺷﻤﻦ او را دﺷﻤﻦ ،ﭼﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﺎل

ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم در ﻧﻤﺎز ﺑﻮدﻧـﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗﺘـﺪا ﺑـﻪ ﺟـﺎی آوردﯾـﻢ وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ

ﻧﺎﻣﺶ او را ﻏﲑت ﺑﻮد ﻓﻀﻼً ﻣﻨﻪ.

اﻻﺳﻼم را وﻗﺖ ﺧﻮﺷـﯽ دﺳـﺖ داد و ﮔﻔـﺖ :ﺳـﺒﺤﺎن اﻟﻠـﻪ ،ﺧﺪاوﻧـﺪ را ﺑﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺟﻮاﺳﯿﺲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺪ ،ﺑﺮادرم راﺳﺖ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪﮐـﻪ در اﺛﻨـﺎی ﻧﻤـﺎز ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮم

ﺷﻄﺮی ازﮐﺮاﻣﺎت وی

ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز آﯾﺎ اﺳـﱰم را آب دادهاﻧـﺪ .ﮔﻮﯾﻨـﺪ ﭘـﺲ از آن ﺣﺠـﺔ اﻻﺳـﻼم را

روزی ﯾﮑﯽ از وی ﺣﺎل ﺑﺮادرش ﺣﺠﺔ اﻻﺳـﻼم را ﭘﺮﺳـﯿﺪ :ﻓﺮﻣـﻮد :وی در ﺧـﻮن

رﻏﺒﺖ ﺳﻠﻮک ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.

اﺳﺖ .ﺳﺎﺋﻞ در ﻃﻠﺐ ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم ﺑﲑون آﻣﺪه ،وی را در ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ازﮔﻔﺘـﻪ

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺎﻧﺪ .ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﺎ ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم در ﻣﯿـﺎن ﻧﻬـﺎدﮐـﻪ ﺑـﺮادرت

ﻧﻘﻞ ازﻛﺘﺎب رﻫﱪان ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻋﺮﻓﺎن

ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ را در ﺧﻮن داد .ﺣﺠﺔ اﻻﺳـﻼم ﮔﻔـﺖ :ﺷـﯿﺦ درﺳـﺖ ﮔﻔﺘـﻪ ﮐـﻪ ﻣـﻦ در

ﻧﮕﺎرش ﺣﺎج ﻣﲑزا ﻣﺤﻤّﺪﺑﺎﻗﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎدی،

ﻣﺴﺌﻠﻪای از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم و ﻫﻤﻪ وﺟﻮد ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺧـﻮن ﺑـﻮد،

اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﻘﯿﻘﺖ؛ ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ.۱۳۸۳ ،

ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﻧﻮر وﻻﯾـﺖ آن را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ .و ﻫـﻢ ﮔﻮﯾﻨـﺪ ﺑـﺮادرش ﺣﺠّـﺔ

۳

ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻜﻪ در او ﻫﯿﭻ ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﺒﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮق ،ﺗﺎ او ﭼﻮن

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮّﺣﻤﻦ اﻟﺮّﺣﯿﻢ

در ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
وﻟﻮ داواك ﻛﻞ ﻃﺒﯿﺐ اﻧﺲ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ و اﻟﺼﻠﻮة ﻋﻠﯽ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤّﺪ و آﻟﻪ اﺟﻤﻌﲔ.
اﯾﻦ ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﺼﻮﱃ ﭼﻨﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﮔﺮ ﭼﻪ

وﻟﯿﻜﻦ:

ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺸﻖ در ﺣﺮوف و در ﻛﻠﻤﻪ ﻧﮕﻨﺠﺪ ،زﯾﺮا ﻛﻪ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺑﻜﺎر ۱اﺳﺖ ﻛﻪ

دﺳﺖ ﺣﯿﻄﻪ ﺣﺮوف ﺑﺮ داﻣﻦ ﺧﺪر ۲آن اﺑﻜﺎر ﻧﺮﺳﺪ.و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ را ﻛﺎر آن اﺳﺖ
ﻛﻪ اﺑﻜﺎر ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ذﻛﻮر ﺣﺮوف دﻫﯿﻢ در ﺧﻠﻮات اﻟﻜﻼم ،وﻟﯿﻜﻦ ﻋﺒﺎرات در

ﻛﻪ ذوﻗﺶ ﻧﺒﻮد .و از اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ اﺻﻞ ﺷﻜﺎﻓﺪ :ﯾﻜﯽ اﺷﺎرت ﻋﺒﺎرت و

ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﯾﺤﺒﻬﻢ و ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ

دﯾﮕﺮی ﻋﺒﺎرت اﺷﺎرت .و ﺑﺪل ﺣﺮوف ﺣﺪوداﻟﺴﯿﻒ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺑﺼﲑت
ﺑﺎﻃﻦ ﻧﺘﻮان دﯾﺪ ،و اﮔﺮ در ﺟﻤﻠﺔ اﯾﻦ ﻓﺼﻮل ﭼﯿﺰی رودﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﮕﺮدد از اﯾﻦ

ﺑﻐﲑﻛﻼم ﻟﯿﻠﯽ ﻣﺎ ﺷﻔﺎﻛﺎ٣

اذا ﻣﺎ ﻇﻤﺌﺖ اﱃ رﯾﻘﻬﺎ
واﯾﻦ اﻟﻤﺪاﻣﺔ ﻣﻦ رﯾﻘﻬﺎ

اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺷﺎرت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺲ ﻧﻜﺮه و آن ﻧﻜﺮه در ﺣﻖ ﻛﺴﯽ

ﺷﻌﺮ

ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻤﺪاﻣﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﺪﯾﻼ ٤
وﻟﻜﻦ اﻋﻠﻞ ﻗﻠﺒﺎ ﻋﻠﯿﻼ ٥

 ۱ﻓﺼﻞ

ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﻮد .و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب.

ﺑﯿﺖ

دوﺳﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﻚ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮادران اﺳﺖ و ﻣﺮا ﺑﺎ او اُﻧﺲ

ﺑﺎ ﻋﺸﻖ روان ﺷﺪ از ﻋﺪم ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺎ

ﺣﺎل در ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﻓﺼﻠﯽ ﭼﻨﺪ اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ وﻗﺘﯽ »ﻣﺮا ﺑﺎ او« اﻧﺴﯽ ﺑﻮد،

زان ﻣﯽ ﻛﻪ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ

ﺗﻤﺎم ﺑﻮد ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺻﺎﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ را ﻓﺮا ﺧﺎﻃﺮ آﯾﺪ در

روﺷﻦ زﺷﺮاب وﺻﻞ داﯾﻢ ﺷﺐ ﻣﺎ
ﺗﺎ روز ﻋﺪم ﺧﺸﻚ ﻧﯿﺎﺑﯽ ﻟﺐ ﻣﺎ

و ﭼﻮن دﺳﺖ ﻃﻠﺒﻢ ﺑﻪ داﻣﻦ وﺻﻞ ﻧﺮﺳﺪ ﺑﺪان ﻓﺼﻮل ﺗﻌﻠﻞ ﻛﻨﻢ و ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻌﺎﻧﯽ
آن اﺑﯿﺎت ﺗﻤﺴﻜﯽ ﻣﯽﺳﺎزم .اﺟﺎﺑﺖ ﻛﺮدم او را و ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻠﯽ اﺛﺒﺎت ﻛﺮدم ﻗﻀﺎی

ﺣﻖﱢ او را ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺪارد در ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺸﻖ و اﺣﻮال و اﻋﺮاض

 -۳دﯾﻮان اﻟﻤﻌﺎﻧﯽ از اﺑﯽ ﻫﻼل ﻋﺴﮕﺮی ج  ۱ص  ۲۷۱ﭼﺎپ ﻣﺼﺮ ) ۱۳۵۲ﻫﺠﺮی( اﮔﺮ ﺗﻤﺎم
ﻃﺒﯿﺒﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻏﲑ ازﻛﻼم ﻟﯿﻠﯽ ﻣﺪاوا ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.

 ۱ـ ﺑﺎﻛﺮه ،دﺧﱰان دوﺷﯿﺰه

 ٤ـ اﮔﺮ ﺗﺸﻨﻪ ﮔﺮدم ﺑﺮ آب دﻫﺎﻧﺶ ﺑﺪل ﮔﲑم از ﺑﺎدة ﻧﺎب آن را

 ۲ـ ﺑﺎ ﻛﺴﺮ و رای ﻣﻬﻤﻠﻪ :ﭘﺮده ﺑﺮای دﺧﱰان در ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺎﻧﻪ )ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﻨﺪراج(.

 ٥ـ ﻛﺠﺎ ﺑﺎدة ﻧﺎن و آب دﻫﺎﻧﺶ و ﻟﻜﻦ ﺗﺴﻠﯽ دﻫﻢ اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮان را

٤

آﺗﺎﻧﯽ ﻫﻮاﻫﺎ ﻗﺒﻞ ان اﻋﺮف اﻟﻬﻮی

ﻓﺼﺎدف ﻗﻠﺒﺎً ﻓﺎرﻏﺎً ﻓﺘﻤﻜﻨﺎ

 ۲ﻓﺼﻞ

٦

ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﱃ ﯾﺎﺑﺪ و آﯾﻨﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺪا و ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد در ﻫﻮای

ﺻﻔﺎی روح .ﻛﻤﺎﻟﺶ آن ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ دﯾﺪة اﺷﺮاق روح ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﯿﻨﺪ،

ﺑﯿﺖ

ﭘﯿﻜﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺶ ﯾﺎ ﺻﻔﺘﺶ ﺑﯿﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻧﮕﺮد .وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ

ﻋﺸﻖ از ﻋﺪم از ﺑﻬﺮ ﻣﻦ آﻣﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد

ﻣﻦ ﺑﻮدم ﻋﺸﻖ را ز ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻘﺼﻮد

ﺣﺠﺎب ﻧﻈﺮ او آﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﺪة اﺷﺮاق او را ﻓﺮو ﮔﲑد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد او ﺑﻮد

از ﺗﻮ ﻧﱪم ﺗﺎ ﻧﱪد ﺑﻮی ز ﻋﻮد

و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد او را ﺑﯿﻨﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﯾﺪ:

روز و ﺷﺐ و ﺳﺎل و ﻣﻪﻋﻠﲑﻏﻢ ﺣﺴﻮد

ﺑﯿﺖ

ﭼﻮن روح از ﻋﺪم ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺪ وﺟﻮد ،ﻋﺸﻖ ﻣﻨﺘﻈﺮﻣﺮﻛﺐ روح ﺑﻮد .در

از ﺑﺲ ﻛﻪ دو دﯾﺪه در ﺧﯿﺎﻟﺖ دارم

در ﻫﺮﻛﻪ ﻧﻈﺮﻛﻨﻢ ﺗﻮﯾﯽ ﭘﻨﺪارم

ﺑﺪو وﺟﻮد ﻧﺪاﻧﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﺰاج اﻓﺘﺎد .اﮔﺮ ذات روح آﻣﺪ ﺻﻔﺖ ذات ﻋﺸﻖ آﻣﺪ،

زﯾﺮا ﻛﻪ راﻫﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺮﻋﺸﻖ ﮔﺬر ﻧﻜﻨﺪﻛﻪ ﻛﻠﯽ او را »ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﱃ ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎی ﺑﮕﺮﻓﺖ .و ﺗﻔﺎوت در ﻗﺒﻠﮥ ﻋﺸﻖ ﻋﺎرﺿﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ

ﺣﻘﯿﻘﺖ او از ﺟﻬﺎت ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﻛﻪ او را روی در ﺟﻬﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻋﺸﻖ

اﺳﺖ« ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪ ،و ﺟﻼﻟﺖ ﻋﺸﻖ ،دﯾﺪه را ﮔﺬر ﻧﺪﻫﺪ ،زﯾﺮا ﻛﻪ ﻣﺮد در

ﺑﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺸﯿﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ او ﺑﻮد ،اﻣﺎ زﯾﺎن ﻧﺪارد«.ﻛﻼﻣﻨﺎ اﺷﺎرة .ﮔﺎه

ﺑﯿﺖ

ﻋﺸﻖ ﻏﲑت اﻏﯿﺎر ﺑﻮد ﻧﻪ ﻏﲑت ﺧﻮد و او ﺧﻮد دور ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺖ:

ﺑﻮد.اﻣﺎ ﻧﺪاﻧﻢ ﺗﺎ دﺳﺖ ﻛﺴﺐ وﻗﺖ آب ﺑﻪ ﻛﺪام زﻣﲔ ﺑﺮد».آن ﻧﻔﺲ ﻛﻪ رﻛﺎﺑﺪاری

ﺧﯿﺎل ﺗﺮك ﻣﻦ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺻﻔﺎت ذات ﻣﻦ ﮔﺮدد

ﺧﺰﻓﯽ ﯾﺎ ﺧﺮزی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮد ﻧﻮآﻣﻮز دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎد ﺷﻮد ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ دُرّی

ﻫﻢ از اوﺻﺎف ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﺰاران دﯾﺪه ﺑﺎن ﮔﺮدد

ﺛﻤﲔ و ﻟﺆﻟﺆﯾﯽ ﻻﻻ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎس او دﻫﻨﺪﻛﻪ زَﻫﺮه ﻧﺪارد دﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺘﺎد

ﻛﻪ آن را ﺑﱪﻣﺎﺳﺪ ۷ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﱳ ﭼﻪ رﺳﺪ .ﭼﻮن ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن وﻗﺖ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻧﲑﻧﮓ ﺑﺮ

اﻧﺎ ﻣﻦ اﻫﻮی وﻣﻦ اﻫﻮی اﻧﺎ

ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻧﻔﺎس زﻧﺪ »ﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺒﻮد ﻛﻪ روش ﺑﺮ آب اﺳﺖ ﻻﺑﻞ ﺑﺮ ﻫﻮا ﻛﻪ اﻧﻔﺎس

ﻫﻮا اﺳﺖ«.

ﻧﺤﻦ ﻣﺬﻛﻨﺎ ﻋﻠﯽ ﺗﻌﻤﺪ اﻟﻬﻮی
 ٦ـ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻋﺸﻖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ ﻋﺸﻖ او ﻣﺮا رﺳﯿﺪ ﭘﺲ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺧﺎﱃ ﺑﺮﺧﻮرد و در آن ﻣﺘﻤﻜّﻦ

ﺷﺪ..

ﺷﻌﺮ
ﻧﺤﻦ روﺣﺎن ﺣﻠﻠﻨﺎ ﺑﺪﻧﺎ

۸

ﯾﻀﺮب اﻻﻣﺜﺎل ﻓﯽ اﻟﻨﺎس ﻟﻨﺎ

۹

 ۸ـ ﻣﻦ آﻧﻜﺴﻢ ﻛﻪ او ﻣﺮا ﻗﺼﺪﻛﺮده وﻛﺴﯽ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺎ دو روﺣﯿﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﯾﻚ ﺑﺪن

 -۷ﺑﺮﻣﺎﺳﯿﺪن :ﺳﻮدن دﺳﺖ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﱳ )ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﻨﺪراج( .ﻟﻤﺲ ﻛﻨﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻤﺎﻟﺪ.

ﺣﻠﻮل ﻛﺮده اﯾﻢ.

٥

اﯾﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﻗﺼﺘﻨﺎ

ﻟﻮ ﺗﺮاه ﻟﻢ ﺗﻔﺮّق ﺑﯿﻨﻨﺎ

ﻓﺎذا اﺑﺼﺮ ﺗﻨﯽ اﺑﺼﺮﺗﻪ

واذا اﺑﺼﺮ ﺗﻪ اﺑﺼﺮﺗﻨﺎ

ﻧﺤﻦ ﻓﯽ اﻵﺟﺎن ﺳﯿﺎل اذا

ذﻫﺒﺖ ﻣﻬﺠﺘﻪ ﻣﺖ اﻧﺎ

ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ »و ﺣﺪّ ﻋﺎﺷﻖ ﺟﺎن دادن«.

۱۰

 ۳ﻓﺼﻞ

۱۱

ﮔﺎه روح ﻋﺸﻖ را ﭼﻮن زﻣﲔ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﺠﺮة اﻟﻌﺸﻖ از او ﺑﺮوﯾﺪ ،ﮔﺎه ﭼﻮن ذات ﺑﻮد

۱۲

ﻧﮕﺎه دارد ،ﮔﺎه او ذات ﺑﻮد وروح ﺻﻔﺖ ﺗﺎ ﻗﯿﺎم روح ﺑﺪو ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻛﺲ

ﺻﻔﺖ را ﺗﺎ ﺑﺪو ﻗﺎﯾﻢ ﺷﻮد ،ﮔﺎه ﭼﻮن اﻧﺒﺎز ﺑﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ در ﻗﯿﺎم او ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺑﺖ
ﻓﻬﻢ ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ از ﻋﺎﻟﻢ اﺛﺒﺎت دوم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاﻟﻤﺤﻮ ﺑﻮد و اﻫﻞ اﺛﺒﺎت ﻗﺒﻞ

اﺷﺎرت ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯿﻜﻦ دور اﻓﺘﺎد .در دوم ﻣﺼﺮاع ﻛﻬﻨﺤﻦ روﺣﺎن

اﻟﻤﺤﻮ را ﻛﮋ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺣﻠﻠﻨﺎ ﺑﺪﻧﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺪم از ﯾﻜﯽ در دوﯾﯽ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .اول ﻣﺼﺮاع ﻗﺮﯾﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ

ﭼﻮن آب وﮔﻞ ﻣﺮا ﻣﺼﻮّرﻛﺮدﻧﺪ

ﻛﻪ :اﻧﺎ ﻣﻦ اﻫﻮی و ﻣﻦ اﻫﻮی اﻧﺎ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ درﺳﺖ آﯾﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻋﺮ

ﺟﺎﻧﻢ ﻋﺮض و ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺟﻮﻫﺮﻛﺮدﻧﺪ

ﮔﻔﺖ:

ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻗﻀﺎ ﻗﻠﻢ ﭼﻮ ﺗﺮ ﻣﯽ ﻛﺮدﻧﺪ

ﺑﯿﺖ

ﺣﺴﻦ ﺗﻮ و ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﺮاﺑﺮﻛﺮدﻧﺪ

ﮔﻔﺘﻢ ﺻﻨﻤﺎ ﻣﮕﺮﻛﻪ ﺟﺎﻧﺎن ﻣﻨﯽ

ﮔﺎه ﻋﺸﻖ آﺳﻤﺎن ﺑﻮد و روح زﻣﲔ ،ﺗﺎ وﻗﺖ ﭼﻪ اﻗﺘﻀﺎ ﻛﻨﺪﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺎرد .ﮔﺎه ﻋﺸﻖ

ﭼﻮن ﻧﯿﻚ ﻧﮕﻪ ﻛﺮدم ﺧﻮد ﺟﺎن ﻣﻨﯽ

ﺗﺨﻢ ﺑﻮد و روح زﻣﲔ ،ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻪ روﯾﺪ .ﮔﺎه ﮔﻮﻫﺮ ﻛﺎﻧﯽ ﺑﻮد و روح ﻛﺎن ،ﺗﺎ ﺧﻮد

ﻣﺮﺗﺪﮔﺮدم ﮔﺮ ﺗﻮ ز ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدی

ﭼﻪ ﮔﻮﻫﺮ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻛﺎن ﺑﻮد .ﮔﺎه ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﺑﻮد در آﺳﻤﺎن روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻮن

ای ﺟﺎن وﺟﻬﺎن ﺗﻮﻛﻔﺮو اﯾﻤﺎن ﻣﻨﯽ

ﺗﺎﺑﺪ ،ﮔﺎه ﺷﻬﺎب ﺑﻮد در ﻫﻮای روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺳﻮزد ،ﮔﺎه زﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﺮﻛﺐ روح

اﯾﻨﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺮﺗﺪﮔﺮدم ﮔﺮ ﺗﻮ زﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدی« ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﻔﱳ» :ﺑﯽ

ﺗﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﮔﺎه ﻟﮕﺎم ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮﻛﺸﯽ روح ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺪام ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮاﯾﺪ ،ﮔﺎه

ﺟﺎن ﮔﺮدم ﮔﺮ ﺗﻮ ز ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدی« وﻟﯿﻜﻦ ﭼﻮن ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺎﻋﺮان اﺳﺖ و در ﻧﻈﻢ و

ﺳﻼﺳﻞ ﻗﻬﺮﻛﺮﺷﻤﺔ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد در ﺑﻨﺪ روح ،ﮔﺎه زﻫﺮ ﻧﺎب ﺑﻮد در ﻗﻬﺮ وﻗﺖ روح،

ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﮔﻔﺘﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن دﯾﮕﺮ اﺳﺖ وﮔﻔﺘﺎر ﺷﺎﻋﺮان دﯾﮕﺮ .ﺣﺪّ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺶ از

ﺗﺎ ﺧﻮد ﻛﻪ را ﮔﺰد وﻛﻪ را ﻫﻼك ﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﯿﺖ

 ۹ـ ﻣﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﺮدﻣﺎن در ﺑﺎرة ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﯽ زدﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ز ﻣﻦ ﻧﻬﺎن ﻣﻜﻦ ﭼﻬﺮة ﺧﻮﯾﺶ

۱۰ـ ای ﭘﺮﺳﻨﺪه از ﺳــــﺮﮔـــﺬﺷﺖ ﻣــﺎ ﻫﺮﮔﺎه او را دﯾﺪی ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻓﺮق ﻣﮕﺬار

ﺗﺎ ﺑﺮدارم ز ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﺑﻬﺮة ﺧﻮﯾﺶ

 ۱۱ـ ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﺮا دﯾﺪی او را دﯾﺪه ای و زﻣــﺎﻧﯽ ﻛـﻪ او را دﯾﺪی ﻣﺎ را دﯾﺪه ای
۱۲ـ ﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻫـــﺮﮔــﺎه ﺟـﺎن او ﺑﺮود ﻣﻦ ﻣﺮده ام

٦

ﮔﻔﺘﺎ ﻛﻪ ﺑﱰس ﺑﺮ دل و زﻫﺮة ﺧﻮﯾﺶ

اﻟﻘﺮب ﻫﻢ ﺑﻮد .ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮد از او ﺣﺪﯾﺜﯽ

ﻛﺎﯾﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﻛﺸﺪ دﻫﺮة ۱۳ﺧﻮﯾﺶ

ﻧﺼﯿﺐ وی ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﻗﺪم ﺑﯿﺶ ﻧﻬﺪ ﻏﺮق ﺷﻮد ،آﻧﮕﻪ ﻛﻪ ﯾﺎﺑﺪ وﻛﻪ ﺧﱪ دﻫﺪ و
ﻏﺮﻗﻪ ﺷﺪه را ﻛﺠﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد؟

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ وﻗﺖ ﺑﻮد در ﺗﺎﺑﺶ ﻋﻠﻢ ﻛﻪ ﺣﺪّ او ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺖ و او را ﺑﻪ ﻟﺠﺔ
ﻛﺎر او راه ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺟﻼﻟﺖ ﻋﺸﻖ از ﺣﺪ وﺻﻒ و ﺑﯿﺎن و ادراك ﻋﻠﻢ دور

اﺳﺖ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﻓﺰون اﺳﺖ ز ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ

ﺑﯿﺖ

راز ﺗﻮ ﺑﺮون اﺳﺖ ز داﻧﺎﯾﯽ ﻣﻦ

ﻋﺸﻖ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰﻛﺲ ﻧﺪﯾﺪﺳﺘﺶ ﻋﯿﺎن

در ﻋﺸﻖ ﺗﻮ اَﻧﺒُﻬﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻦ

در وﺻﻒ ﺗﻮ ﻋﺠﺰ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻦ

ﻻف ﻫﺎی ﺑﯿﻬﺪه ﺗﺎ ﻛﯽ زﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﻻﺑﻞ ﻋﻠﻢ ﭘﺮواﻧﺔ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،ﻋﻠﻤﺶ ﺑﲑون ﻛﺎر اﺳﺖ .اﻧﺪر او اول ﻋﻠﻢ ﺳﻮزد

ﻫﺮﻛﺴﯽ از ﭘﻨﺪار ﺧﻮد در ﻋﺸﻖ ﻻﻓﯽ ﻣﯽزﻧﺪ

ﻋﺸﻖ ازﭘﻨﺪار ﺧﺎﱃ وز ﭼﻨﲔ و از ﭼﻨﺎن

آﻧﮕﺎه از او ،ﺧﱪﻛﯽ ﺑﲑون آرد؟

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

ﮔﺮو اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺖ:

ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﻮﯾﯽ و ذرّه ﻣﺎﯾﯿﻢ
ﺗﺎ ﻛﯽ ز ﻧﻘﺎب ﭼﻬﺮه ﯾﻚ دم

ﺑﯿﺖ

 ۴ﻓﺼﻞ ﻓﯽ اﻟﻤﻼﻣﻪ

ﻛﻤﺎﻟﺶ ﻣﻼﻣﺖ اﺳﺖ و ﻣﻼﻣﺖ ﺳﻪ روی دارد :ﯾﻚ روی در ﺧﻠﻖ و ﯾﻚ روی در

ﺑﯿﺖ

۱٤

ﻋﺎﺷﻖ و ﯾﻚ روی در ﻣﻌﺸﻮق .آن روی ﻛﻪ در ﺧﻠﻖ دارد ﺻﻤﺼﺎم ﻏﲑت

ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻏﯿﺎر ﺑﺎز ﻧﻨﮕﺮد ،و آن روی ﻛﻪ در ﻋﺎﺷﻖ دارد ﺻﻤﺼﺎم ﻏﲑت

ﺑﯽ روی ﺗﻮ روی ﻛﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ

وﻗﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻧﻨﮕﺮد ،و آن روی ﻛﻪ در ﻣﻌﺸﻮق دارد ﺻﻤﺼﺎم ﻏﲑت

ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻮت ﻫﻢ از ﻋﺸﻖ ﺧﻮرد و ﺑﺴﺘﺔ ﻃﻤﻊ ﻧﮕﺮدد ،و از ﺑﲑوﻧﺶ » ﻫﯿﭻ

ازﻛﻮه ﺑﺮآی ﺗﺎ ﺑﺮ آﯾﯿﻢ

ﭼﯿﺰ در ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖ «.

ﻛﻪ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﻧﺎدادن از ﺑﺰرﮔﯽ و ﺗﻌﺎﱃ اﺳﺖ ،از ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻫﻢ ﺑﻮد و از ﻓﺮط

ﺑﯿﺖ

ﭼﻮن از ﺗﻮ ﺑﺠﺰ ﻋﺸﻖ ﻧﺠﻮﯾﻢ ز ﺟﻬﺎن

۱۳ـ ﺑﺮ وزن ﺑﻬﺮه ،ﺣﺮﺑﻪ ای اﺳﺖ دﺳﺘﻪ دار.دﺳﺘﻪ اش از آﻫﻦ و ﺳﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ داس ﺑﺎﺷﺪ و در

ﻫﺠﺮان و وﺻﺎل ﺗﻮ ﻣﺮا ﺷﺪ ﯾﻜﺴﺎن

ﻏﺎﯾﺖ ﺗﯿﺰی ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺮدم ﮔﯿﻼن دارﻧﺪ و ﺑﺪان درﺧﺖ اﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،دﻫﺮه

ﺷﻤﺸﲑی اﺳﺖ ﻛﻮﭼﻚ و دو ﺳﺮ و ﺳﺮ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ ﺳﻨﺎن ﺑﺎرﯾﻚ و ﺗﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺮﻫﺎن ﻗﺎﻃﻊ(.
 ۱۴ـ ﺷﻤﺸﲑ ﺗﯿﺰ و ﺑﺮﻧﺪه

ﺣﺮﺑﻪ داس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﻤﺸﲑ دو دم

۷

ﻗﻠﺒﯽ ۱٥اﺷﺎرت ﺑﺪﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﻛﺎری ﺑﻮد » ،اﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﻇﻦ ﻋﺒﺪی ﺑﯽ  «۱٦ﻫﻤﲔ

ﺑﯽ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﻢ ﻧﺪارد ﺳﺎﻣﺎن

ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ وﺻﺎل ﻛﻮش ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺠﺮان

ﺑﻮد.ﻓﺎﻟﻌﺒﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻈﻦ واﻟﻈﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮب .آن ﻇﻦ ﻛﯽ ﻏ ّﻮاص اﯾﻦ ﺑﺤﺮ

و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺻﻤﺼﺎم ﻏﲑت اﺳﺖ در ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از اﻏﯿﺎر ،زﯾﺮا ﻛﻪ ﻛﻤﺎل ﺣﺎل در آن

اﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ آن ﮔﻮﻫﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ اﻓﺘﺪ ﯾﺎ او ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﮔﻮﻫﺮ اﻓﺘﺪ .ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻠﻖ

ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺪﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻏﲑ ﺑﻮد و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻢ ﻏﲑﮔﺮدد .و اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﺑﺮای آن ﺑﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﯾﻚ ﺳﺮ ﻣﻮی از درون او ﺑﲑون ﻣﯿﻨﮕﺮد ﯾﺎ از ﺑﲑون ﺗﻨﻔﺴّﯽ

دارد ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﯽ ،ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ او از درون ﻣﯽﺑﻮد ﻫﺰﯾﻤﺘﺶ ﻫﻢ از

ﺗﺎﺑﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻛﻪ ﻗﻮت ﻛﻤﺎل ﻋﺸﻖ از اﺗﺤﺎد ﺑﻮد و در او ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻋﺎﺷﻖ و

۱۸

۱۷

ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺒﻮد ،آﻧﻜﻪ وﺻﺎل را ﻓﺮا ﻫﻢ رﺳﯿﺪن داﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﻮت ﺧﻮرد آن ﻧﻪ

آﻧﺠﺎ ﺑﻮد »اﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻨﻚ « ،ﺷﺒﻊ و ﺟﻮﻋﺶ از آﻧﺠﺎ ﺑﻮد »اﺷﺒﻊ ﯾﻮﻣﺎ و

ﺑﯿﺖ

ﺑﯿﺖ

۱۹

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد.

اﺟﻮع ﯾﻮﻣﺎ « ﺑﲑون ﻛﺎری ﻧﺪارد.

اﯾﻦ ﻛﻮی ﻣﻼﻣﺖ اﺳﺖ و ﻣﯿﺪان ﻫﻼك

ﺑﺪ ﻋﻬﺪم و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻮاَم ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻔﺲ

وﯾﻦ راه ﻣُﻘﺎﻣﺮان ﺑﺎزﻧﺪه ﭘﺎك

ﮔﺮ ﻫﺮﮔﺰﮔﻮﯾﻤﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﯾﺎدم رس

ﻣﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﻨﺪری داﻣﻦ ﭼﺎك

ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ وﺻﺎل ﻛﻮش و ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاق

ﻣﻦ ﻓﺎرﻏﻢ از ﻫﺮ دو ،ﻣﺮا ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺲ

ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺬرد ﻋﯿﺎروار و ﭼﺎﻻك

ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو را ﺑﺨﻮرد .ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻮﺻﺎل در ﺣﻮﺻﻠﺔ »ﻋﺸﻖ« ﺣﺎﺻﻞ

ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﯾﺎر از اﻏﯿﺎر ﺑﺮﮔﺮدد و روی در ﻛﺎر آورد و ﺑﺎك ﻧﺪارد ﺗﺎ درﺳﺖ آﯾﺪ.

ﺷﻮد و اﻣﻜﺎن ﻫﺠﺮان ﺑﺮﺧﯿﺰد ،و اﯾﻦ را ﻛﺲ ﻓﻬﻢ ﻧﻜﻨﺪ ،ﭼﻮن وﺻﺎل اﻧﻔﺼﺎل

ﺑﯿﺖ

۲۰

ﺑﻞ ﺗﺎ ﺑﺪرﻧﺪ ﭘﻮﺳﺘﯿﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﭘﺎك

ﺑﻮد ،اﻧﻔﺼﺎل ﻋﲔ وﺻﺎل ﺑﻮد .ﭘﺲ اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﻮد ﻋﲔ اﺗّﺼﺎل ﮔﺮدد .اﯾﻨﺠﺎ ﻗﻮت

و ﺑﯽ ﻗﻮﺗﯽ ﺑﻮد و ﺑﻮد ﻧﺎﺑﻮد و ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺎﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺼﯿﺐ ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﯾﻜﺴﺎن ﺑﻮد .و

از ﺑﻬﺮ ﺗﻮ ای ﯾﺎ ر ﻋﯿﺎر ﭼﺎﻻك

اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪﻛﺲ راه ﻧﱪد ،ﻛﻪ ﻣﺒﺎدی او ﻓﻮق اﻟﻨﻬﺎﯾﺎت اﺳﺖ.ﻧﻬﺎﯾﺖ او در ﺳﺎﺣﺖ
ﻋﻠﻢ ﻛﯽ ﮔﻨﺠﺪ و در ﺻﺤﺮای وﻫﻢ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻛﯽ درآﯾﺪ؟ ﻫﺮ ﺻﺤﺮای دﱃ ﮔﻨﺠﺎی

 ۱٥ـ آﯾﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاری ؟ و ﻟﯿﻜﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻓﻜﺮت ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دُرّی اﺳﺖ در ﺻﺪف ﻣﻜﻨﻮن در درﯾﺎی ﻧﯿﺴﺘﯽ و

 ۱۶ـ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﻚ ﻇﻦّ ﺑﻨﺪه ام ﺑﻪ ﻣﻦ

ﻋﻠﻢ را راه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺖ ،ﻓَﺤَﺴﺐ اﯾﻨﺠﺎ ﻛﯽ رﺳﺪ؟ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﻏﺮق ﺷﻮد

 ۱۷ـ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮم

ﯾﻘﲔ ﮔﻤﺎن ﮔﺮدد،از ﻋﻠﻢ و از ﯾﻘﲔ ﻇّﻨﯽ ﻣﺘﻮاری ﺑﺮآورﻧﺪ ﺗﺎ در ﻟﺒﺎس ﺗﻠﺒﯿﺲ ﻇﻨﯿﺖ

 ۱۸ـ ﺳﲑی وﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اش

 ۱۹ـ ﯾﻚ روز ﺳﲑ ﺑﺎﺷﻢ و ﯾﻚ روزﮔﺮﺳﻨﻪ

ﺑﻮد ﺑﻪ درﮔﺎه ﺗﻌﺰز اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺬر ﯾﺎﺑﺪ.اوﻟﻢ ﺗﺆﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻠﯽ وﻟﻜﻦ ﻟﯿﻄﻤﺌﻦ

 ۲۰ـ ﻣﺤﻔﻒ ﺑﻬﻞ

۸

در ﻋﺸﻖ ﯾﮕﺎ ﻧﻪ ﺑﺎش و از ﺧﻠﻖ ﭼﻪ ﺑﺎك

ﻫﻢ او آﻓﺘﺎب ﺑﻮد ﻫﻢ او ﻓﻠﻚ ،ﻫﻢ او آﺳﻤﺎن و ﻫﻢ او زﻣﲔ ،ﻫﻢ او ﻋﺎﺷﻖ و ﻫﻢ او

ﻣﻌﺸﻮق ﺗﻮ را و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎك

ﻣﻌﺸﻮق و ﻫﻢ او ﻋﺸﻖ،ﻛﻪ اﺷﺘﻘﺎق ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ازﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻋﻮارض

ﭘﺲ ﯾﻜﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻏﲑت ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺘﺎﺑﺪ .ﻣﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻧﮓ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪ.

و اﺷﺘﻘﺎﻗﺎت ﺑﺮ ﺧﺎ ﺳﺖ ،ﻛﺎر ﺑﺎز ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد اﻓﺘﺎد.

روﯾﺶ از ﺧﻮد ﺑﮕﺮداﻧﺪ .در ﺣ ّ
ﻖ ﺧﻮد ﻣﻼﻣﺘﯽ ﮔﺮدد» رﺑﻨﺎ ﻇﻠﻤﻨﺎ« اﯾﻨﺠﺎ روی

 ۵ﻓﺼﻞ

ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﻼﻣﺖ در ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق و ﺧﻠﻖ .ﮔﲑم ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺲ را در آن راه ﺑﻮد .اﯾﻨﺠﺎ

ﭘﺲ ﯾﻜﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻏﲑت ﻋﺸﻖ ﺑﺘﺎﺑﺪ ،و روﯾﺶ از ﻣﻌﺸﻮق ﺑﮕﺮداﻧﺪ .زﯾﺮا ﻛﻪ او ﺑﻪ

ﻟﻔﻈﯽ ﺑﻮد ﻣﺸﻜﻞ ،و آن ﻣﻼﻣﺖ در ﻋﺸﻖ اﺳﺖ،ﻛﻪ ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﯿﺪ

اﻣﯿﺪ ﻣﻌﺸﻮق از ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ داغ ﺑﺮ ﻃﻤﻊ او ﻧﻬﺪ.ﻧﻪ ﺧﻠﻖ و ﻧﻪ ﺧﻮد او و ﻧﻪ

روی در ﻏﯿﺐ ﻧﻬﺪ و ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻢ را وداع ﻛﻨﺪ .او ﭘﻨﺪارد ﻛﻪ رﻓﺖ و وداع ﻛﺮد از

ﻣﻌﺸﻮق،ﺗﺠﺮﯾﺪ ﻛﻤﺎل ﺑﺮ ﺗﻔﺮﯾﺪ ﻋﺸﻖ ﺗﺎﺑﺪ.ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﻢ ﺧﻮد ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﺑﻮد .در او

ﺧﻮد و او ﺧﻮد در درون ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .و اﯾﻦ از ﻋﺠﺎﯾﺐ اﺣﻮال اﺳﺖ.

ﻏﲑی را ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﺒﻮد .ﻛﻪ اول ﻫﻢ او ﺑﻮد و ﻗﻮت او ﻫﻢ از او ﺑﻮد .ﻋﺎﺷﻖ و

وداع در رﻓﱳ ﺑﻮد ﻧﻪ وداع ﺑﺮ رﻓﱳ ،و اﯾﻦ از ﻣﺸﻜﻼت اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ وﻛﻤﺎل

ﻣﻌﺸﻮق او را ﻫﻤﻪ ﻏﲑ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺑﯿﮕﺎ ﻧﮕﺎن ،از اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻢ ﺧﱪ ﻧﺪارد و

ﻛﻤﺎل اﺳﺖ .ﻫﺮﻛﺴﯽ را ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ راه ﻧﺪﻫﻨﺪ ،و ﻣﮕﺮ اﺷﺎرت ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ

اﺷﺎرت ﻋﻠﻢ ﺑﺪو ﻧﺮﺳﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺶ ﺑﺪو ﻧﺮﺳﺪ .اﻣﺎ اﺷﺎرت ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺪو

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﯾﻚ ﺣﺪ و آﺧﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﻛﻪ ﺣﺪودش ﻫﻤﻪ

ﻋﻤﺎرت اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻼﻃﻢ اﻣﻮاج ﺑﺤﺎر ﻋﺸﻖ ﺑﻮد .ﺑﺮ ﺧﻮد ﺷﻜﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮد

ﮔﺮدد.

وﻟﯿﻜﻦ ﻫﻮی ﭼﻮن ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ رﺳﺪ

ﺷﻮد دوﺳﺘﯽ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ دﺷﻤﻨﯽ

ﺑﯿﺖ
ای ﻣﺎه ﺑﺮ آﻣﺪی و ﺗﺎﺑﺎن ﮔﺸﺘﯽ

 ۶ﻓﺼﻞ

ﮔﺮد ﻓﻠﻚ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺮاﻣﺎن ﮔﺸﺘﯽ

ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺸﻖ رﺧﺖ ﺑﺮﮔﲑد و ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺠﻞ ﺷﻮد از

ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎن ﮔﺸﺘﯽ
اﻃﻠﻌﺖ ﱃ ﻗﻤﺮا ﺳﻮدا ﻣﻨﺎزﻟﻪ

ﺑﯿﺖ

ﻧﺎ ﮔﺎه ﻓﺮو ﺷﺪی و ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺸﺘﯽ

ﺧﻮد و از ﺧﻠﻖ و از ﻣﻌﺸﻮق در زوال ﻋﺸﻖ .و ﻣﺘﺄﺳﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮآن دردی ﺑﻪ

۲۱

رﺧﺖ ﺑﺮﮔﲑدﺗﺎ ﻛﺎری ﺗﺎزه ﺷﻮد .و ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺸﻖ روی ﺑﭙﻮﺷﺪ از ورق

ﺣﺘّﯽ اذا ﻗﻠﺖ ﺗﺠﻠﻮا ﻇﻠﻤﺘﯽ ﻏﺮﺑﺎ

ﺧﻠﯿﻔﺘﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ ﺑﺪل ﻋﺸﻖ ﻣﺪﺗﯽ .آﻧﮕﺎه ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺠﺎ رﺳﺪ.آن درد ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺸﻘﯽ و دردی ﻧﻤﻮدن ﮔﲑد ﻛﻪ او ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن اﺳﺖ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ رﻧﮕﯽ

 ۲۱ـ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎه ﻃﻠﻮع ﻛﺮد از ﻣﻨﺎزﻟﺶ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺠ ّﻠﯽ ﻛﺮد و ﻇﻠﻤﺘﻢ ﻏﺮوب ﻛﺮد

۹

دﯾﮕﺮ ﺑﺮآﯾﺪ .وﮔﺎه ﮔﻮﯾﺪﻛﻪ رﻓﺘﻢ و ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺑﺪﻛﯽ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺗﻮان ﻛﺮد؟ ﻻﺑﻞ ﻧﺰﱃ ﻛﻪ ﻗﺪم در ازل اﻓﻜﻨﺪ ﺣﺪﺛﺎن ۲٥در اﺑﺪ ﭼﻮن

 ۷ﻓﺼﻞ

ازل اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،اﺑﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪ .ﻧﺰل ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﯿﻔﺎ ﻧﯿﻔﺘﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ

اﺳﺘﯿﻔﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺮد؟ ﻓﻼ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ اﺧﻔﯽ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺮة اﻋﲔ ۲٦.ﺟﻮاﻧﻤﺮدا،

ﻋﺸﻖ را اﻗﺒﺎﱃ و ادﺑﺎری ﻫﺴـﺖ ،زﯾـﺎدﺗﯽ و ﻧﻘﺼـﺎﻧﯽ وﻛﻤـﺎﱃ .و ﻋﺎﺷـﻖ را در او

ﺳ ّﺮ وﻗﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﻨﺎ ﮔﺮدی ﺑﺪاﻧﯽ ﻛﻪ ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ ازل و اﺑﺪ دل ﺗﻮﺳﺖ و وﻗﺖ

اﺣﻮال اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺗﻦ در دﻫﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻤﻜـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ

ﺗﻮ.

ﻣﺘﱪم ۲۲ﺷﻮد و راه اﻧﻜﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎره رﻓﱳ ﮔﲑد .اﯾﻦ اﺣـﻮال ﺑـﻪ اﺷـﺨﺎص و اوﻗـﺎت

 ۹ﻓﺼﻞ

ﺑﮕﺮدد .ﮔﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺸﻖ در زﯾﺎدت ﺑﻮد و ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ او ﻣﻨﻜﺮ ،وﮔـﺎه او در ﻧﻘﺼـﺎن

ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪش ﺑﺮ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻨﻜﺮ ،ﻛﻪ ﻋﺸﻖ را ﻗﻠﻌﺔ ﻋﺎﺷﻖ دَرِ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ

ﺳ ّﺮ آﻧﻜﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻤﺎم روی ﺑﻪ ﻛﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻣﺮغ ازل اﺳﺖ.

ﮔﺸﺎد ﺗﺎ رام ﺷﻮد و ﺗﻦ در دﻫﺪ ،و وﻻﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺴﭙﺎرد.

اﯾﻨﺠﺎ ﻛﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺑﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .و روی ﺑﻪ دﯾﺪة ﺣﺪﺛﺎن ﻧﻨﻤﺎﯾﺪﻛﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ

ﺧﺎﻧﻪ آﺷﯿﺎن او را ﺷﺎﯾﺪ» ،ﭼﻮن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ« آﺷﯿﺎن از ﺟﻼﻟﺖ ازل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﯿﺖ

ﺑﺎ دل ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ را ز ﺑﺎ ﯾﺎر ﻣﮕﻮ

ﮔﺎﻫﮕﺎه ﺑﺎ ازل ﭘﺮد و در ﻧﻘﺎب ﭘﺮدة ﺟﻼل وﺗﻌﺰز ﺧﻮد ﺷﻮد ،و ﻫﺮﮔﺰ روی ﺟﻤﺎل

زﯾﻦ ﺑﯿﺶ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺸﻖ زﻧﻬﺎر ﻣﮕﻮ

ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺑﻪ دﯾﺪة ﻋﻠﻢ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ و ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.ﻧﺪاﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺮّ آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ از
ﻋﻼﯾﻖ و ﻋﻮاﯾﻖ ۲۷اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ ﺑﺎز رﻫﺪ و از ﭘﻨﺪار ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺪﺳﺔ وﻫﻢ و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ

دل ﮔﻔﺖ ﻣﺮا ﻛﻪ ﻫﺎن دﮔﺮ ﺑﺎر ﻣﮕﻮی

ﺧﯿﺎل و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺣﻮا س ﺑﺎز رﻫﺪ.

ﺗﻦ را ﺑﻪ ﺑﻼ ﺳﭙﺎر و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮕﻮی
 ۸ﻓﺼﻞ

ﻏﺰل

ﺑﯿﺎور آﻧﭽﻪ دل دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻛﺸﺪا

ﺧﺎﺻﯿﺖ آدﻣﯽ آن ﺑﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺶ ﭘﯿﺶ از ﻣﺤﺒّﯽ ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﻧﺪك

ﻧﻬﻨﮓ وار ﻏﻤﺎن از دﻟﻢ ﺑﻪ دم ﻛﺸﺪا

اﱃ اﺑﺪ ﻧﻮش ﻣﯿﻜﻨﺪ ،ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد .ﺟﻮاﻧﻤﺮدا ،ﻧﺰﱃ ﻛﻪ در ازل اﻓﻜﻨﻨﺪ ﺟﺰ در

زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪﻛﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺳﺘﻢ ﻛﺸﺪا

ﻣﻨﻘﺒﺘﯽ ۲۳ﺑﻮد .ﯾﺤﺒﻬﻢ ﭼﻨﺪان ﻧﺰل ۲٤اﻓﻜﻨﺪه ﺑﻮد آن ﮔﺪا را ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن او ،ﻛﻪ

ﭼﻮ ﺗﯿﻎ ﺑﺎده ﺑﺮ آﻫﻨﺠﻢ از ﻧﯿﺎم ﻗﺪح

 ۲۲ـ ﻣﻠﻮل ـ آزرده ،ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه

 ۲٥ـ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ

 -۲٤ﻃﻌﺎم ﺑﺎ ﺑﺮﻛﺖ )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻔﯿﺴﯽ(.ﻫﺪﯾﻪ ،روزی

۲۷ـ ﺣﻮادث ،ﻣﻮاﻧﻊ ،ﻋﻮارض ،ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ

۲۶ـ ﭘﺲ ﻫﯿﭻ ﻛﺲ ﻧﺪاﻧﺪ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن از آﺳﺎﯾﺶ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮده ﺷﺪ) ﻗﺮآن (۱۸/۳۲

 ۲۳ـ ﺑﺰرﮔﯽ

۱۰

ﺑﯿﺎر ﭘﻮر ﻣﻐﺎن را ﺑﺪه ﺑﻪ ﭘﻮر ﻣﻐﺎن

راﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﻻﺟﺮم اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﺸﻮق را ﻋﺎﺷﻖ در ﺑﺎﯾﺪ.

ﻛﻪ روﺳﺘﻢ را ﻫﻢ رﺧﺶ روﺳﺘﻢ ﻛﺸﺪا

۲۹

ﻛﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﺮ دو آﻧﺠﺎﯾﯽ اﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ.

» ﺣﻜﺎﯾﺖ«

ﺲ ﺷﺪ.
آن ﻣَﻠِﻚ ﻛﻪ ﮔﻠﺨﻦ ﺗﺎﺑﯽ ﺑﺮ او ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ وزﯾﺮ زﯾﺮك از آن ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺣ ّ
ﭘﺲ ﺑﺎ او ﺑﮕﻔﺖ .ﻣﻠﻚ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻛﻨﺪ ،وزﯾﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﺪل

 ۱۰ﻓﺼﻞ

ﻣﻌﺮوﻓﯽ ،اﯾﻦ ﻻﯾﻖ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻛﻨﯽ ﺑﺮﻋﺸﻖ و ﻛﺎری ﻛﻪ آن در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺎﯾﺪ.

او ﻣﺮغ ﺧﻮد اﺳﺖ و آﺷﯿﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ .ذات اﺳﺖ و ﺻﻔﺎت ﺧﻮد اﺳﺖ .ﭘﺮ اﺳﺖ

و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻛﺮدن ﺑﺮﻛﺎری ﻛﻪ اﺧﺘﯿﺎر وی ﻧﯿﺴﺖ از ﻋﺪل دور اﻓﺘﺪ و از اﺗﻔﺎق ﺣﺴﻨﻪ،

اﺳﺖ .ﻗﺒﻠﺔ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻃﺎﻟﺐ ﺧﻮد و ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد اﺳﺖ.

ﻣﻠﻚ ﻛﯽ ﺑﺮﮔﺬرد .و ﺑﺮ دوام ﭘﺎس ﮔﺬﺷﱳ ﻣﯽ داﺷﺘﯽ ﺗﺎ ﻛﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﻛﺐ ﻣﯿﻤﻮن

و ﺑﺎل ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻫﻮای ﺧﻮد اﺳﺖ و ﭘﺮواز ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺻﯿﺪ ﺧﻮد و ﺷﻜﺎر ﺧﻮد

راه ﮔﺬر ﻣﻠﻚ ﺑﺮ آن ﮔﻠﺨﻦ ﺑﻮد .و ﺑﯿﭽﺎره ﻫﺮ روز ﺑﺮ راه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدی ﻣﻨﺘﻈﺮ ،ﺗﺎ

اول ﺧﻮد اﺳﺖ و آﺧﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ و رﻋﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ.

و ﻃﻠﻌﺖ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻣﻠﻚ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻣَﻠِﻚ ﭼﻮن آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪی ﻛﺮﺷﻤﺔ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ

اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺛﻤﺮه ،ﻫﻢ آﺷﯿﺎن اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺮغ.

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮد و او ﺑﺮ ﻋﺎدت از ﺳﺮ ﻧﺎز و ﻏﻨﺞ ﻣﯽ ﺧﺮاﻣﯿﺪ و ﻣﻠﻚ ﻛﺮﺷﻤﺔ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ و

ﺻﻤﺼﺎم ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻧﯿﺎم ﺧﻮد اﺳﺖ .او ﻫﻢ ﺑﺎغ اﺳﺖ و ﻫﻢ درﺧﺖ ،ﻫﻢ ﺷﺠﺮه

ﻛﺮﺷﻤﺔ ﺟﻤﺎل ﻛﺮدی ،و وزﯾﺮ ﻗﻮام آن ﻣﯽ داﺷﺘﯽ ﺗﺎ آن روزﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﯽآﻣﺪ و ﮔﺪا

ﺑﯿﺖ

ﺣﺴﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،آن ﻛﺮﺷﻤﺔ ﻧﺎز ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ را ﻧﻈﺎرة ﻧﯿﺎز ﻋﺎﺷﻘﯽ

ﻣﺎ در ﻏﻢ ﺧﻮﯾﺶ و ﻏﻤﮕﺴﺎر ﺧﻮﯾﺸﯿﻢ
ﺳﻮدا زدﮔﺎن روزﮔﺎر ﺧﻮﯾﺸﯿﻢ

در ﺑﺎﯾﺴﺖ .ﭼﻮن ﻧﺒﻮد او ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﺑﺮ ﻣَﻠِﻚ ﺗَﻐﲑی ﻇﺎﻫﺮ

ﺷﻮرﯾﺪه و ﺳﺮﮔﺸﺘﺔ ﻛﺎر ﺧﻮﯾﺸﯿﻢ

ﮔﺸﺖ .وزﯾﺮ زﯾﺮك ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺖ آن را درﯾﺎﻓﺖ ،ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻜﺮد و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎ

ﻫﻢ ﺻﯿﺎدﯾﻢ و ﻫﻢ ﺷﻜﺎر ﺧﻮﯾﺸﯿﻢ

ﻧﯿﺴﺖ .اﻛﻨﻮن ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻛﻪ ﻧﯿﺎز او در ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ .ﺟﻮاﻧﻤﺮدا،ﻛﺮﺷﻤﺔ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ در

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻛﻪ او را ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻛﺮدن ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد ،ﻛﻪ از او زﯾﺎﻧﯽ ﻣَﻠِﻚ و ﻣُﻠﻚ

ﺣﺴﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻤﻚ ﯾﺎ ﻣِﻠﺤﯽ در دﯾﮓ درﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻛﻤﺎل ﻣﻼﺣﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺣﺴﻦ

 ۱۱ﻓﺼﻞ

ﭘﯿﻮﻧﺪد .ﺟﻮاﻧﻤﺮدا ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣَﻠﻚ ﮔﻔﺘﻨﺪی ﻛﻪ وی از ﺗﻮ ﻓﺎرغ ﺷﺪ و ﺑﺎ

ﻧﯿﻜﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ.ﻛﺮﺷﻤﺔ ﺣﺴﻦ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ وﻛﺮﺷﻤﺔ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ

دﯾﮕﺮی ﻛﺎری ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﻏﲑی ﺷﺪ .ﻧﺪاﻧﻢ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﻏﲑﺗﯽ از درون ﻣﻠﻚ

دﯾﮕﺮ .ﻛﺮﺷﻤﺔ ﺣﺴﻦ را روی در ﻏﲑی ﻧﯿﺴﺖ و از ﺑﲑون ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ

ﺳﺮ ﺑﺮ زدی ﯾﺎ ﻧﻪ.

ﻛﺮﺷﻤﺔ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ در ﻏﻨﺞ ۲۸و دﻻل و ﻧﺎزه آن ﻣﻌﻨﯽ از ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺪدی دارد و ﺑﯽ او

۲۹ـ آﻧﻜﺲ ﻛﻪ ﺗﻮن و اﺟﺎق ﺣﻤﺎم را ﮔﺮم ﻛﻨﺪ

۲۸ـ ﻛﺮﺷﻤﻪ و ﻧﺎز

۱۱

ﺑﯿﺖ

ﻣﻌﺸﻮق از ﺣﺴﻦ ﺧﻮد در آﯾﻨﺔ ﻋﺸﻖ و ﻃﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﻗﻮت ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮرد ،و اﯾﻦ ﺳﺮّی

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻜﻦ ای دوﺳﺖ ﻣﻜﻦ ﯾﺎر دﮔﺮ

ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ وﻣﻔﺘﺎح ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺮار اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺸﻮق از

ﻛﻪ آﻧﮕﻬﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﻮد ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻛﺎر ﺑﻪ ﺳﺮ

ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺰدﯾﻜﱰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ واﺳﻄﺔ او ﻗﻮت ﻣﯽﺧﻮرد از ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل

ﺗﺎ ﻧﭙﻨﺪاری ﻛﻪ ﻃﺎﻣﺎت اﺳﺖ ﺣﺎﺷﺎ وﻛﻠّﺎ ﻛﻪ آن ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ آﯾﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ :ان اﻟﻠﻪ

ﺧﻮد .ﻻﺟﺮم ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺸﻮق را از ﺧﻮدی ﺧﻮدش ﺧﻮدﺗﺮ اﺳﺖ .وﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ

ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ دارد ،ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺸﻖ در ﺳﻤﺖ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق درﺳﺖ

ﺑﯿﺖ

ﻻ ﯾﻐﻔﺮان ﯾﺸﺮك ﺑﻪ و ﯾﻐﻔﺮ ﻣﺎدون ذﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﯾﺸﺎء .۳۰ﻋﺸﻖ راﺑﻄﺔ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ،

ﻛﻪ ﺑﺮ او از دﯾﺪة اوﻏﲑت ﺑﺮد،واﻧﺪر اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﯾﺎ رب ﺑﺴﺘﺎن داد ﻣﻦ از ﺟﺎن ﺳﻜﻨﺪر

ﺷﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺿﺮوری ﺑﻮد از ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻪ او ﺧﻮد ﻣﻘﺪﻣﺔ ﯾﻜﯽ اﺳﺖ.

ﻛﺎو آﯾﻨﻪ ای ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ در وی ﻧﮕﺮی ﺗﻮ

 ۱۲ﻓﺼﻞ

اﯾﻨﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺸﻮق را از او اوﺗﺮ ﺑﻮد ،ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻋﻼﯾﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪ اﻓﺘﺪ ﺑﻪ

ﺳﺮو روی ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻘﻄﺔ ﭘﯿﻮﻧﺪ اوﺳﺖ،و آﯾﺘﯽ در ﺻﻨﻊ ﻣﺘﻮاری اﺳﺖ .و ﺣﺴﻦ

ﺷﺮط ﺑﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ ﺧﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺪﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎدﻛﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﻛﻪ ﻣﻌﺸﻮق

ﻧﺸﺎن ﺻﻨﻊ اﺳﺖ ،و ﺳﺮ و روی ،آن روی اﺳﺖ ﻛﻪ روی در وی دارد و ﺗﺎ آن ﺳﺮ و

روی ﻧﺒﯿﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ آﯾﺘﯽ در ﺻﻨﻊ و ﺣﺴﻦ ﻧﺒﯿﻨﺪ .آن روی ﺟﻤﺎل و ﯾﺒﻘﯽ وﺟﻪ رﺑﻚ

ﺧﻮد اوﺳﺖ ».اَﻧﺎاﻟﺤﻖ« و » ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺎ اﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﯽ« اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ در

۳۱

ﻋﲔ راﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮاق و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮد ﭘﻨﺪارد ﻛﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ آن اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد

اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﺧﻮد روی ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﺎن ۳۲و آن روی ﻫﯿﭻ اﺳﺖ ﺗﺎ

اوﺳﺖ.

ﺑﺪاﻧﯽ.

ﺑﯿﺖ

ﭼﻨﺪان ﻧﺎزاﺳﺖ ز ﻋﺸﻖ ﺗﻮ در ﺳﺮ ﻣﻦ

 ۱۳ﻓﺼﻞ

ﺗﺎ در ﻏﻠﻄﻢ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ

دﯾﺪة ﺣﺴﻦ از ﺟﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﺮ دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺎل ﺣﺴﻦ ﺧﻮد را در ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ

ﯾﺎ ﺧﯿﻤﻪ زﻧﺪ وﺻﺎل ﺗﻮ ﺑﺮ در ﻣﻦ

اﻟّﺎ در آﯾﻨﺔ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ .ﻻﺟﺮم از اﯾﻦ روی ﺟﻤﺎل را ﻋﺎﺷﻘﯽ درﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ

ﯾﺎ در ﺳﺮ اﯾﻦ ﻏﻠﻂ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺳﺮ ﻣﻦ

 ۳۰ـ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﯽ آﻣﺮزدﻛﺴﯽ را ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺷﺮك ورزد و آﻧﭽﻪ ﻓﺮوﺗﺮ آن اﺳﺖ ﻣﯽ آﻣﺮزد

 ۱۴ﻓﺼﻞ

ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎ ،ﺗﻮ ﻣﻦ ﺷﻮ .ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺷﻮم آﻧﮕﺎه ﻣﻌﺸﻮق در ﺑﺎﯾﺪ

اﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ.

و از ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻜﺎﻫﺪ .و در ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﻧﯿﺎز و درد ﺑﺎﯾﺴﺖ زﯾﺎدت ﺷﻮد .و اﻣﺎ

 ۳۱ـ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺟﺰ وﺟﻪ رب ﺗﻮﻛﻪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.

 ۳۲ـ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

۱۲

ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﻦ ﮔﺮدی ﻛﺎر ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدد.ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد و ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻋﻠﯽ اﻻﻃﻼق و

ﭘﻨﺪار وﺻﺎل اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺻﺎل و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ

ﻏﻨﯽ ﻣﻄﻠﻖ او ﺑﻮد .از ﻃﺮف ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز و دروﯾﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻟَﻌَﻞّ ﻛﻪ » واﻟﻠﻪ

ﺑﻼﺳﺖ ﻋﺸﻖ و ﻣﻨﻢ ﻛﺰ ﺑﻼ ﻧﺮﭙﻫﯿﺰم

اﻟﻐﻨﯽ و اﻧﺘﻢ اﻟﻔﻘﺮاء« ﻫﻤﲔ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ آوارﮔﯽ و

ﭼﻮ ﻋﺸﻖ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ ﺷﻮم ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰم

ﺷﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯽ ،ﻫﻤﻪ ﻧﺎز ﺷﻮد ﻧﯿﺎز ﻧﯽ ،ﻫﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮد درد ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﯽ ،ﻫﻤﻪ

ﺑﻼ دل اﺳﺖ ،ﻣﻦ از دل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰم

ﻣﺮا رﻓﯿﻘﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪﻛﺰ ﺑﻼ ﭘﺮﻫﯿﺰ

ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ زﯾﺎدﮔﺮدد .ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﮔﺮدد ،در ﻣﻌﺸﻮق اﻓﺰاﯾﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮق

ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺑﻮد و دروﯾﺸﯽ ﻧﯽ ،ﻫﻤﻪ ﭼﺎره ﺑﻮد و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﻧﯽ.

درﺧﺖ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﯽ ﭘﺮورم ﻣﯿﺎﻧﺔ دل

ﭼﻮ آب ﺑﺎﯾﺪش ازدﯾﺪﮔﺎن ﻓﺮو رﯾﺰم

 ۱۵ﻓﺼﻞ

اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺸﻖﺧﻮش وﻧﺎ ﺧﻮش اﺳﺖ اﻧﺪُه ﻋﺸﻖ

آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺪﻛﻪ از ﺧﻮدش ﻏﲑت آﯾﺪ و ﺑﺮ دﯾﺪة ﺧﻮد ﻏﲑت ﺑﺮد.

ﻣﺮا ﺧﻮش اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮآﻣﯿﺰم

وﻟﻠﻪ دَرّاً ﻟﻘﺎﺋﻞٍ

ﺑﯿﺖ

 ۱۷ﻓﺼﻞ

ای دوﺳﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﱳ دوﺳﺖ ﻧﯿﻢ

ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺑﻼ اﺳﺖ ،ﻗﻮت او در ﻋﻠﻢ از ﺟﻔﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻛﻨﺪ .ﻣﺎدام ﻛﻪ

وز رﺷﻚ ﺗﻮ ﺑﺎ دﯾﺪة ﺧﻮد دوﺳﺖ ﻧﯿﻢ

ﻋﻠﻢ او از او ﺑﻮد ﻗﻮﺗﺶ از ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد .و ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ

ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد و ﺗﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺿﺮورت وﻗﺖ آﯾﺪ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر دوﺳﺖ ،دوﺳﺘﺖ ﺗﺮ

ﻏﻤﮕﲔ ﻧﻪ ازآﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ اﻧﺪر ﻛﻮﯾﻢ

ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ ازآﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﻢ

از ده آﺷﺘﯽ دارد .اﺑﺘﺪای ﻋﺸﻖ از ﻋﺘﺎب و ﺟﻨﮓ در ﭘﯿﻮﻧﺪد ﻛﻪ دل ﭘﺎس اﻧﻔﺎس

و اﯾﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﲑﺳﺪ وﻗﺖ وﻗﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ روزی ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻟﱰ ﺑﻮد،

او داﺷﱳ ﮔﲑد ﻛﻪ از او ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ اﻏﻀﺎ ۳۳ﻧﺘﻮاﻧﺪﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻮرد

ﻋﺎﺷﻖ رﻧﺠﻮر ﺷﻮد و ﺧﺸﻢ آﯾﺪش .و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﻛﺴﯽ را ذوق ﻧﺒﻮد دﺷﻮار ﺗﻮاﻧﺪ

و دﺳﺖ ﺧﻮد از ﻧﺪاﻣﺖ ﻓﺮاق ﻣﯿﺨﺎﯾﺪ و دﺳﺖ ﺗﺤﲑ ﺑﺮ ﻓﺮق ﻧﺪاﻣﺖ ﻣﯽزﻧﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻓﻬﻢ ﻛﺮدن.

 ۱۶ﻓﺼﻞ

ﺑﯿﺖ

ﭼﻮن ﺑﻮد ﻣﺮا ﺑﺎ ﺻﻨﻢ ﺧﻮﯾﺶ وﺻﺎل

ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻼ اﺳﺖ ،و اﻧﺲ و راﺣﺖ در او ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻛﻪ ﻓﺮاق ﺑﻪ

ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﻋﺘﺎب و ﺟﻨﮓ ﺑﻮدم ﻫﻤﻪ ﺳﺎل

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﺸﻖ دوﯾﯽ اﺳﺖ و وﺻﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﻜﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺮ ﺑﺴﺮ ﻫﻤﻪ
 ۳۳ـ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ،ﮔﺬﺷﺖ

۱۳

ﭼﻮن ﻫﺠﺮ آﻣﺪ ﺑﺴﻨﺪه ﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل

ﺷﺎدی و اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺮ او روان ﺑﻮد و او اﺳﲑ وﻗﺖ ﺑﻮد .ﭼﻮن وﻗﺖ ﺑﺮ او در آﯾﺪ

ای ﭼﺮخ ،ﻓﻀﻮﻟﯿﻢ ،ﻣﺮا ﻧﯿﻚ ﺑﻤﺎل

ﺗﺎ وﻗﺖ ﭼﻪ ﺣﻜﻢ دارد او را ﺑﻪ ﺣﻜﻢ رﻧﮓ وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد .او را ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﻮد

ﭘﺲ در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ و ﻋﺘﺎب و آﺷﺘﯽ و ﻧﺎز و ﻛﺮﺷﻤﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دوﺳﺖ

ﺑﻜﻨﺪ ،و ﺣﻜﻢ و ارادت وﻗﺖ را ﺑﻮد .در راه ﻓﻨﺎء از ﺧﻮد اﯾﻦ اﺣﻜﺎم ﻣﺤﻮ اﻓﺘﺪ و

ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮد.

اﯾﻦ اﺿﺪاد ﺑﺮﺧﯿﺰد ،زﯾﺮا ﻛﻪ ﻣﺤﻠﺶ ﺑﯽ ﻃﻤﻊ و ﻋﻠﺖ اﺳﺖ .ﭼﻮن در ﺧﻮد ،ﺧﻮد
را دﯾﺪ راه او ﺑﻪ ﺧﻮد از او ﺑﻮد و ﺑﺪو ﺑﻮد .ﭼﻮن راه او ﺑﻪ ﺧﻮد از او ﺑﻮد و ﺑﺮ او

 ۱۸ﻓﺼﻞ

ﺑﻮد اﯾﻦ اﺣﻜﺎم ﺑﺮ او ﻧﺮود .اﺣﻜﺎم ﻓﺮاق و وﺻﺎل اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻛﻨﺪ .ﻗﺒﻮل و رد او را

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮد ﺑﻮدن دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد ﺑﻮدن دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮد

داﻣﻦ ﻛﯽ ﮔﲑد؟ ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ و اﻧﺪوه و ﺷﺎدی ﮔﺮد ﺳﺮا ﭘﺮدة دوﻟﺖ اوﻛﯽ ﮔﺮدد؟

را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮد ﺑﻮدن ﺧﺎﻣﯽ ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﭼﻮن راه ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﻧﺒﻮد و

ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

در ﺧﻮد ﻧﺮﺳﺪ آﻧﮕﺎه او را ﻓﺮا رﺳﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎ او از او ﻓﺮا رﺳﺪ.

اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻨﺎ ﻗﺒﻠﺔ ﺑﻘﺎ آﯾﺪ و ﻣﺮد ﻣﺤﺮم ﭘﺮواﻧﻪ وار از ﺳﺮ ﺣﺪ ﻓﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪد،

ﺟﺴﺘﯿﻢ ﻧﻬﺎدﮔﯿﺘﯽ و اﺻﻞ ﺟﻬﺎن

و اﯾﻦ در ﻋﻠﻢ ﻧﮕﻨﺠﺪ اﻟّﺎ از راه ﻣﺜﺎﱃ و اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪﻛﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ام ﺑﻪ روزﮔﺎر ﺟﻮاﻧﯽ:

ﺑﯿﺖ
وز ﻋﻠﺖ و ﻋﺎل ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﯿﻢ آﺳﺎن

و آن ﻧﻮر ﺳﯿﻪ ز ﻻ ﻧﻘﻂ ﺑﺮﺗﺮ دان

ﺑﯿﺖ

زآن ﻧﯿﺰﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ آن

ﺗﺎ ﺟﺎم ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎی در دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ

اﯾﻨﺠﺎ او ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺖ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎ ﺗﻨﺰُل ۳٤ﻛﻨﺪ ﺑﺮ وﻗﺖ در آﯾﺪ و او

از روی ﺧﺮد ﭼﺮخ ﺑﺮﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ

از وﻗﺖ ﻓﺎرغ .ﻛﻪ وﺟﻮدش ﺑﺪو ﺑﻮد و از او ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﻣﮕﺮ ﻓﺮاق اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻮد و

ﺗﺎ ﻛﻌﺒﺔ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺒﻠﺔ ﻫﺴﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ

ﻓﻨﺎش از او ﺑﻮد و در او ﺑﻮد ،و اﯾﻦ را اﺧﺘﻔﺎ در ﻛﻨﻪ ﻧﻜﺘﻪ اﻟّﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،وﮔﺎه ﻣﻮی

ﻫﺸﯿﺎر ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﺴﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ

ﺷﺪن در زﻟﻒ ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

»ﻫﺬا رﺑﯽ« و » اﻧﺎ اﻟﺤﻖ « و »ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ « ﻫﻤﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﻦ اﺳﺖ و

ﺑﯿﺖ

از ﺗﻤﻜﲔ دور اﺳﺖ.

از ﺑﺲ ﻛﻪ ﻛﺸﯿﺪه ام ز زﻟﻒ ﺗﻮ ﺳﺘﻢ

ﻣﻮﯾﯽ ﮔﺸﺘﻢ از آن دو زﻟﻔﲔ ﺑﻪ ﺧﻢ

 ۱۹ﻓﺼﻞ

زﯾﻦ ﭘﺲ ﭼﻪ ﻋﺠﺐ اﮔﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮد ﺑﻮد اﺣﻜﺎم ﻓﺮاق و وﺻﺎل و ﻗﺒﻮل و رد و ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ و اﻧﺪوه و

۳٤ـ ﭘﺎﯾﲔ آﯾﺪ

۱٤

ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﻧﻮر در ﻧﺎر اﻓﺘﺎد

در زﻟﻒ ﺗﻮ ﯾﻚ ﻣﻮی ﭼﻪ اﻓﺰون و ﭼﻪ ﻛﻢ

در دام ﻃﻤﻊ ﻣﺮغ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺘﺎد

 ۲۰ﻓﺼﻞ

ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﯿﺎن دو دل .اﻣﺎ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،و ﻋﺸﻖ

ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،ﺑﻼ و ﺟﻔﺎ او ﻗﻠﻌﻪ ﮔﺸﺎدن ،ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ او اﺳﺖ در

ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ دﯾﮕﺮ .ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﻋﻜﺲ ﺗﺎﺑﺶ

ﺑﺴﱳ ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺗﻮ ،او ﺑﺎﺷﯽ .ﺗﲑی از ﻛﻤﺎن ارادت ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮود ،وﭼﻮن ﻗﺒﻠﺔ

ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ در آﯾﻨﺔ او .از آن راه در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ

ﺗﲑ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﯽ او روی در ﺗﻮ ﻧﯿﺎورد ،ﭼﻮن ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪاﺧﱳ و اﻧﺪاﺧﱳ ﺑﺮ

ﻣﻌﺸﻮق ﺟﺒﺎری وﻛﱪﯾﺎ و ﺗﻌﺰز.

ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻮ آﻣﺪﮔﻮ ﺧﻮاه ﺗﲑِ ﺟﻔﺎ ﺑﺎش و ﺧﻮاه ﺗﲑ وﻓﺎ ،ﻛﻪ ﺣﺮف در ﻋﻠﺖ رود ﺗﺎ ﺑﯽ

ﻧﺎﮔﺰراﻧﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﻛﻨﺪ و ذﻟﺖ و اﺣﺘﻤﺎل و ﺧﻮاری و ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﻫﻤﺔ ﻛﺎرﻫﺎ ،و ﻋﺸﻖ

ﺗﻮ؟ ﻋﻠﯽ اﻟﺘﻌﲔ ﻻﺑﺪ از ﺗﻮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﻛﻔﺎﯾﺖ ﻧﺒﻮد و

ﺑﯿﺖ

ﺧﻮد را ﯾﻜﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﺑﻮد .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺟﻤﺎل و ﺟﺎه آن دﻟﱪ ﻣﺎ اﺳﺖ

ﺑﯿﺖ

ﻣﺎ در ﺧﻮر وی ﻧﻪ اﯾﻢ و او در ﺧﻮر ﻣﺎ اﺳﺖ

ﯾﻚ ﺗﲑ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ز ﺗﺮﻛﺶ ﺑﺮﻛﺶ

اﻣﺎ ﻧﺪاﻧﻢ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻛﺪام اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻛﺪام .و اﯾﻦ ﺳﺮّی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻛﻪ

و آﻧﮕﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺎنِ ﺧﻮﯾﺸﱳ اﻧﺪر ﻛﺶ

ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اول ﻛﺸﺶ او ﺑﻮد آﻧﮕﺎه اﻧﺠﺎﻣﯿﺪن اﯾﻦ .و اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ

ﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯽ اﯾﻨﻚ دل ﻣﻦ

ﮔﺮدد » :و ﻣﺎ ﺗﺸﺎؤون اﻻ ان ﯾﺸﺎء اﻟﻠﻪ « ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ -رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -ﮔﻔﺖ » :ﺑﻪ

از ﺗﻮ زدﻧﯽ ﺳﺨﺖ و ز ﻣﻦ آﻫﯽ ﺧﻮش

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺎه ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ او را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ،ﺧﻮد اول او ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد«.
ﺑﯿﺖ

 ۲۱ﻓﺼﻞ

ﻣﺴﺘﯽ ﻓﺰودﻧﻢ ز رﺧﺶ ﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﺒﻮد

ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﺟﻤﺎل از دﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه در زﻣﲔ ﺧﻠﻮت دل

ﻣﯽ ﺑﻮد ﺟﺎی ﺑﻮد ﺣﺮﯾﻒ ﻃﺮب ﻧﺒﻮد

اﻓﻜﻨﺪ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ او از ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﯾﻚ رﻧﮓ ﻧﺒﻮده ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﻜﻨﺪن ﺗﺨﻢ و

ﻣﺴﺘﻐﻔﺮم اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﺑﻮده ای

ﺑﺮﮔﺮﻓﱳ ﯾﻜﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ:

او ﺑﻮد در ﻃﻠﺐ ﻛﻪ ﻣﺮا اﯾﻦ ﻃﻠﺐ ﻧﺒﻮد

ﺑﯿﺖ

اﺻﻞ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ز دﯾﺪار اﻓﺘﺎد

 ۲۲ﻓﺼﻞ

ﭼﻮن دﯾﺪه ﺑﺪﯾﺪ آﻧﮕﻬﯽ ﻛﺎر اﻓﺘﺎد

اﮔﺮ ﭼﻪ از اﺑﺘﺪا دوﺳﺖ او را دوﺳﺖ ﺑﻮد و دﺷﻤﻦ او را دﺷﻤﻦ ،ﭼﻮن ﻛﺎر ﺑﻪ

۱٥

ﻛﻤﺎل رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﮔﺮدد ،از ﻏﲑت دوﺳﺖ او را دﺷﻤﻦ ﮔﲑد ،ﺑﺎز دﺷﻤﻦ او را

ﻣﺎﻧﺪ .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺗﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮت

۳٥

ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﻛﻪ ﺳﻠﻮت در ﻋﺸﻖ

دوﺳﺖ ﮔﲑد .ﺑﺮ ﻧﺎﻣﺶ ﻏﲑت ﺑﺮد ﻓﻀﻼ ﻣﻨﻪ :ﻧﺨﻮاﻫﺪﻛﻪ ﻛﺲ در ﻧﻈﺮﮔﺎه او ﺷﺮﻛﺖ

ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻮد .و وﺟﺪش زﯾﺎدت ﺷﻮد و ﻫﺮ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﻛﻪ وﺻﺎل از او ﭼﯿﺰی ﻛﻢ

ﺑﯿﺖ

او زﯾﺎدت ﺷﻮد .و اﯾﻦ آن ﻗﺪم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺸﻮق را ﻛﻤﺎل داﻧﺪ و اﺗﺤﺎد ﻃﻠﺐ ﻛﻨﺪ و

دارد.

ﺗﻮاﻧﺪﻛﺮدن آن ﻣﻌﻠﻮل و ﻣﺪﺧﻮل ﺑﻮد .وﺻﺎل ﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﻫﯿﺰم آﺗﺶ ﺷﻮق ﺑﻮد ،ﺷﻮق از

ﻣﯽرﻧﺠﻢ از آن ﻛﻪ ﺑﺎد ﺑﺮ ﺗﻮﮔﺬرد

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﲑون اﯾﻦ ﺑﻮد او را ﺳﲑی ﻧﻜﻨﺪ ،و از وﺟﻮد ﺧﻮد زﺣﻤﺖ ﺑﯿﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ

ﮔﻔﺖ:

وز ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن ﻛﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ در ﻧﮕﺮد

ﺧﺎﻛﯽ ﻛﻪ ﻛﻒ ﭘﺎی ﺗﻮ آن را ﺳﺮﭙد

ﺑﯿﺖ
در ﻋﺸﻖ ﺗﻮ اﻧﺒُﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻦ

ﭼﺎﻛﺮت ﺑﺮ آن ﺧﺎك ﻫﻤﯽ رﺷﻚ ﺑﺮد

از اﯾﻦ ورق ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺪ ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎن او را دوﺳﺖ ﮔﲑد و دوﺳﺘﺎن او را

در وﺻﻒ ﺗﻮ ﻋﺠﺰ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻦ

دﺷﻤﻦ ﻣﺎدام ﻛﻪ رﻧﺠﯽ ﺑﺪو ﻧﺮﺳﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺪﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺶ ﻏﲑ

 ۲۴ﻓﺼﻞ

ﺑﺮد ﻓﻀﻼً ﻣﻨﻪ .ﻧﺨﻮاﻫﺪﻛﻪ از ﻫﯿﭻ ﻛﺲ ﻧﺎ او ﺷﻨﻮد .ﺟﻤﺎل اوﻛﻪ ﻧﻈﺮﮔﺎه دل اﺳﺖ

در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻧﮓ و ﺧﺮوش و زاری ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﺸﻖ ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،

ﻧﺨﻮاﻫﺪﻛﻪ ﻛﺲ ﺑﯿﻨﺪ .ﻧﺎم او ﺳﻠﻮت ﮔﺎه اوﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪﻛﻪ ازﻛﺲ ﺷﻨﻮد .ﮔﻮﯾﯽ ﻛﻪ

ﭼﻮن ﻛﺎر ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﺪ و وﻻﯾﺖ ﺑﮕﲑد ،ﺣﺪﯾﺚ در ﺑﺎﻗﯽ اﻓﺘﺪ و زاری ﺑﻪ ﻧﻈﺎره و

ﻗﺒﻠﺔ ﻋﺸﻖ اوﺳﺖ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪﻛﻪ ﻛﺲ آﻧﺠﺎه راه ﺑﺮد.

ﻧﺰاری ﺑﺪل ﮔﺮدد و آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﯿﺖ

 ۲۳ﻓﺼﻞ

ز اول ﻛﻪ ﻣﺮا ﻋﺸﻖ ﻧﮕﺎرم ﻧﻮ ﺑﻮد

ﺗﺎ ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﮔﲑد.ﻣﺠﻨﻮن
ﭼﻨﺪﯾﻦ روزﻃﻌﺎم ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد ،آﻫﻮﯾﯽ ﺑﻪ دام او اﻓﺘﺎد ،اﻛﺮاﻣﺶ ﻧﻤﻮد و رﻫﺎ ﻛﺮد.

ﻛﻢ ﮔﺸﺖ ﻣﺮا ﻧﺎﻟﻪ و دردم ﺑﻔﺰود

ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﭼﻨﲔ ﻛﺮدی؟ ﮔﻔﺖ :از او ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻟﯿﻠﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺟﻔﺎ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﻦ ز ﻧﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﻐﻨﻮد

آﺗﺶ ﭼﻮ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻢ ﮔﺮدد دود

اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﻗﺪم ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﺪ ﻛﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق را

داﻧﺪ و از اﻏﯿﺎر او را ﺷﺒﻬﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻧﺴﺶ از اﻏﯿﺎر ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮔﺮدد اﻟّﺎ

از آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺪو دارد ،ﭼﻮن ﺳﮓ ﻛﻮی دوﺳﺖ و ﺧﺎك راﻫﺶ و آﻧﭽﻪ ﺑﺪﯾﻦ

۳٥ـ ﺳﻠﻮت ﺑﺮ وزن رﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ :ﺑﯽ ﻏﻤﯽ و آراﻣﯽ و ﺗﺴﻠﯽ )ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﻨﺪراج(.

۱٦

 ۲۵ﻓﺼﻞ

 ۲۶ﻓﺼﻞ

ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﯿﻨﺪ ،اﺿﻄﺮاب در وی ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻛﻪ ﻫﺴﺘﯽ او ﻋﺎرﯾﺖ

ﮔﺮﯾﺰ ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﻛﻪ وﺻﺎل ﻧﻪ اﻧﺪك ﻛﺎری اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ

ﻧﺸﯿﻨﺪ ،و ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﭘﺨﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد در اُﻟﺘﻘﺎ ۳٦از ﺧﻮد ﻏﺎﯾﺐ

ﻋﺎﺷﻖ او ﺑﻮد،ﺗﺎ در درون او ،او را ﺗﻤﺎم ﻧﺨﻮرد و از ﺧﻮدش ﻧﺸﻤﺎرد ،و ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﯽ

وﺻﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،وﺟﻮد او رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﺪد ،ﺑﻪ ﻗﺪر ﭘﺨﺘﮕﯽ او درﻛﺎر آﯾﺪ.

ﺟﺎن او داﻧﺪﻛﻪ ﻧﻬﻨﮓ ﻋﺸﻖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎد ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ از او ﭼﻪ ﻣﯽﻛﺸﺪ ﺑﻪ دم ،ﯾﺎ

اﺳﺖ و روی ﻗﺒﻠﺔ ﻧﯿﺴﺘﯽ دارد ،وﺧﻮد در وﺟﺪ ﻣﻀﻄﺮب ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻛﺎر

ﻋﺎﺷﻖ را ﺗﻦ در ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ داد ﺗﺎ او ،او ﻧﺒﻮد ،ﻣﻌﺸﻮق را ﻫﻢ ﺗﻦ در ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ داد ﺗﺎ
ﻗﺒﻮﻟﺶ ﻧﻜﻨﺪ ،از اوﮔﺮﯾﺰان ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ او اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪاﻧﺪدر ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻢ ،دل و

ﺷﻮد زﯾﺮا ﻛﻪ ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ در ﻋﺸﻖ ،ﻋﺸﻖ ﻧﻬﺎد او ﺑﮕﺸﺎد .ﭼﻮن ﻃﻼﯾﺔ
ﺣﻜﺎﯾﺖ

ﺑﺪو ﭼﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .آﻧﮕﺎه اﯾﻦ اﺗﺤﺎد اﻧﻮاع ﺑﻮد ،ﮔﺎه او ﺷﻤﺸﲑ آﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎم ،وﮔﺎه

آورده اﻧﺪﻛﻪ اﻫﻞ ﻗﺒﯿﻠﺔ ﻣﺠﻨﻮن ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮم ﻟﯿﻠﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮد از ﻋﺸﻖ

ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﮔﺎه ﺣﺴﺎب را در او راه ﻧﺒﻮد.

ﻫﻼك ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻪ زﯾﺎن دارد اﮔﺮ ﯾﻚ ﺑﺎر دﺳﺘﻮری ﺑﺎﺷﺪﺗﺎ او ﻟﯿﻠﯽ را ﺑﯿﻨﺪ؟
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ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ را از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﺑﺨﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯿﻜﻦ ﺧﻮد ﻣﺠﻨﻮن ﺗﺎب دﯾﺪار او

از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮاق ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد ،آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮگ

ﻧﺪارد .ﻣﺠﻨﻮن را ﺑﯿﺎوردﻧﺪ و در ﺧﺮﮔﺎه ﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﺳﺎﯾﺔ ﻟﯿﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮕﺸﺘﻪ

ﯾﻜﯽ ﻧﺪارد .واﮔﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد ،آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز وﻻﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺮﭙده

ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺠﻨﻮن ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪ .ﭼﻮن او ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،او ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺸﺖ ،ز آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق

اﺳﺖ و رام ﻋﺸﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .و ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ

ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮﺷﱰ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻛﻪ او ﻃﺎﻗﺖ دﯾﺪار ﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻋﺮ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻓﺮاق ﺣﻜﻢ وﻗﺖ دارد و ﺷﻜﺎﯾﺖ در ﻛﺎر از روزﮔﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﲑون از اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن

ﻛﺎرﻫﺎ اﺳﺖ ،اﻟّﺎ ﻛﺎری ﻛﻪ ﺑﲑون از ﻫﺠﺮ ﺑﻮد.

ﺑﯿﺖ

ﮔﺮ ،ﻣﯽﻧﺪﻫﺪ ﻫﺠﺮ ﺑﻪ وﺻﻠﺖ ﺑﺎرم
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ﺑﺎ ﺧﺎك ﺳﺮﻛﻮی ﺗﻮﻛﺎری دارم

ﻓﺮاق ﺑﺎﻻی وﺻﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ درﺟﻪ ای ،زﯾﺮا ﻛﻪ ﺗﺎ وﺻﺎل ﻧﺒﻮد ﻓﺮاق ﻧﺒﻮد  ،ﻛﻪ او

زﯾﺮا ﻛﻪ از او ﻗﻮﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮرد در ﻫﺴﺘﯽ ﻋﻠﻢ ،اﻣﺎ از ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺻﺎل ﻗﻮت ﻧﺘﻮاﻧﺪ

ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ ،و وﺻﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮاق ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮاق ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺧﻮردﻛﻪ اوﯾﯽ او ﻧﻤﺎﻧﺪ.

وﺻﺎل ﺧﻮد اﺳﺖ ،اﻟّﺎ در ﻋﺸﻖ ﻣﻌﻠﻮل ﻛﻪ ﻫﻨﻮر ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻤﺎم ﭘﺨﺘﻪ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺖ

ﺟﺎن را ﺗﺒﻊ ﺟﺎن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮدن
 ۳٦ـ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﱳ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﻢ.
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ﻛﻠﯿﺖ ﺧﻮد آنِ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮدن

درون را ﺑﺪﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽ در ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭼﻨﺎن آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ آن ﺟﺎی اﺳﺮار اﺳﺖ

از دﯾﺪه و دﯾﻦ و دل ﯾﻜﯽ ﻋﺮش ﺑﺰرگ

و ﺣﺠﺐ و ﺧﺰاﯾﻦ و ﻋﺠﺎﯾﺐ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺎن آن ﻧﻜﻨﺪ.

ﺷﻜﺮاﻧﺔ ﻫﺠﺮان ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮدن
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وآن ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ رود در ﻗﻬﺮ ﻋﺸﻖ از ﻫﻼك ﻛﺮدن ﺧﻮد ،ﻃﻠﺐ ﻓﺮاق

اﮔﺮ در ﺧﻮاب ﺑﯿﻨﺪ ،ﺳﺒﺐ آن اﺳﺖ ﻛﻪ او روی در ﺧﻮد دارد .ﻫﻤﺔ ﺗﻦ دﯾﺪه ﮔﺸﺘﻪ

ﺧﻮد ﻣﯽﻛﻨﺪﻛﻪ وﺻﺎل ﺑﺪو ﮔﺮو اﺳﺖ ،و ﺑﻮد ﻧﯿﺰﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮد از ﻗﻬﺮﻛﺎر ﯾﺎ از

و دﯾﺪه روی ﺷﺪه و در ﻣﻌﺸﻮق آورده ﺗﺎ در ﺻﻮرت اوﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ او ﻧﻘﺶ اﻓﺘﺎده

ﻏﻠﺒﺎت ﻏﲑت.

اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮّی ﺑﺰرگ اﺳﺖ و آن ،آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺟِﺪّ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ
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ﻣﻼزم ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﺑُﻌﺪ و ﻗﺮب او را ﺣﺠﺎب ﻧﻜﻨﺪﻛﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ

ﺗﺎ ﺑﺪاﯾﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد در ﻓﺮاق ﻗﻮت وی از ﺧﯿﺎل ﺑﻮد ،و آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ دﯾﺪة ﻋﻠﻢ اﺳﺖ

ﺑﻪ داﻣﻦ او ﻧﺮﺳﺪ .ﻃﻠﺐ آن ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،و ﻃﻠﺐ ﻇﺎﻫﺮ دﯾﮕﺮ .اﻣﺎ ﭼﻮن در

ﺻﻮرﺗﯽ را ﻛﻪ در درون ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻛﺎر ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﺪ و آن ﺻﻮرت

ﺧﻮاب ﺑﯿﻨﺪ ،آن ﺑﻮد ﻛﻪ از روی دل ﭼﯿﺰی دﯾﺪه و آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮا ﻋﻠﻢ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﱪ از

در درون ﭘﺮدة دل ﺷﻮد ﻧﻪ ﻋﻠﻢ از او ﻗﻮت ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮرد ،و ﻧﻪ ﺧﯿﺎل زﯾﺮا ﻛﻪ ﻣُﺪرك

درون ﺣﺠﺐ ﺑﲑون آرد.

ﺧﯿﺎل ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺧﯿﺎل اﺳﺖ ،ﺗﺎ او ﺗﻤﺎم ﺟﺎی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از او ﭼﯿﺰی ﻓﺎرغ
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اﺳﺖ ﻛﻪ از اوﺧﱪ ﺑﺎز ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻢ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن وﻻﯾﺖ ﺗﻤﺎم

ﻋﺎﺷﻖ را رﯾﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ و ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق و رﯾﺎی او ﺑﺎ ﺧﻠﻖ و ﺑﺎ ﺧﻮد

ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ ،از او ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ از او ﺧﱪ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﻗﻮت ﺧﻮرد.و ﻧﯿﺰ ﭼﻮن

ﺑﺪان روی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دروﻏﯽ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺷﺎد ﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ داﻧﺪ ﻛﻪ دروغ

در درون رﻓﺖ ،ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻢ را وداع ﻛﻨﺪ ،ﻧﻘﺪ درون ﭘﺮده و ﺳﺮّ را ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﭘﺲ

ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ،و ﺳﺒﺐ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻫﻦ ﭼﻮن آن ﺣﺪﯾﺚ وﺻﺎل ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ در وی

ﯾﺎﻓﺖ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ از ﯾﺎﻓﺖ ﺧﱪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﲔ ﻛﺎر اﺳﺖ .و ﻣﮕﺮ »اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ

ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺸﻮق درﺳﺖ ﺷﻮد در ﺧﯿﺎل ،و ذﻫﻦ او از وﺻﺎل ﻧﺼﯿﺐ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻻﺟﺮم در

درك اﻻدراك ادراك« اﺷﺎرت ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺟﻨﺲ.

وﻗﺖ از او ﻗﻮت ﺧﻮرد .و ﺗﺎ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮد ﺑﻮد اﯾﻦ از رﯾﺎ ﺧﺎﱃ ﻧﺒﻮد ،و

ﻫﻨﻮز از ﻣﻼﻣﺖ ﺗﺮﺳﺎن ﺑﻮد .ﭼﻮن رام ﺷﻮد ﺑﺎك ﻧﺪارد و از اﻧﻮاع رﯾﺎ ﺑﺮﻫﺪ .و رﯾﺎ
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ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻪ وﺟﻮد ﺑﲑوﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ دوام از ﺧﻮد ﺧﱪ دﻫﺪ ،اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﲑوﻧﯽ

ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻮر ﻋﺸﻖ در دروﻧﺶ ﺗﺎﺑﺪ ،و ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻨﻬﺎن دارد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی

ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .ﮔﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻘﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ او ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﺪ و ﮔﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻜﻨﺪ .ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺎی

ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻓﺘﺪ ﻧﯿﺰ در دروﻧﺶ ﺑﺘﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮد را در او ﺑﺎﺧﺘﻪ

ﻛﻪ ﻣﺪﺗﯽ از ﻣﻌﺸﻮق ﻋﺸﻖ را ﭘﻨﻬﺎن دارد و ﭘﻨﻬﺎن از او ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزد .اﻣﺎ ﭼﻮن

ﻧﻈﺎرﮔﯽ اﺳﺖ .و ﮔﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻘﺪ وﻗﺖ در درون روی ﺑﺪو ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﮔﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ
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ﻛﻤﺎل ﻋﺸﻖ ﭼﻮن ﺑﺘﺎﺑﺪ ﻛﻤﱰﯾﻨﺶ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﺧﻮاﻫﺪ و در راه

اﺳﺖ .و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻼﻟﺖ ﯾﻜﯽ ﺑﻮد ﭼﻪ ﺟﺎی روی ﺑﺎز ﺑﺴﱳ ﺑﻮد.

رﺿﺎی او ﺟﺎن دادن ﺑﺎزی داﻧﺪ .ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﻮاد و ﻫﻮس
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و ﺑﺎزی و ﻋﻠﺖ اﺳﺖ.

ﺑﺎرﮔﺎه ﻋﺸﻖ اﯾﻮان ﺟﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ازل ارواح را داغ » اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﻜﻢ« آﻧﺠﺎ

ﺑﺎز ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭘﺮدهﻫﺎ ﺷﻔﺎف اﻓﺘﺪ ،او ﻧﯿﺰ از درون ﺣﺠﺐ ﺑﲑون آﯾﺪ .و
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اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮّی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺸﻖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از درون ﺑﲑون آﯾﺪ ،و ﻋﺸﻖ ﺧﻠﻖ از

ﻋﺸﻖ ﻣﺮدم ﺧﻮار اﺳﺖ ،او ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺨﻮرد و ﻫﯿﭻ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارد .و ﭼﻮن ﻣﺮدﻣﯽ

اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن در ﺣﻖ زﻟﯿﺨﺎ ﺑﯿﺎن ﻛﺮد » :ﻗﺪ ﺷﻐﻔﻬﺎ ﺣُﺒّﺎْ و ﺷﻐﺎف ﭘﺮدة ﺑﲑوﻧﯽ

ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﺸﻮق را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮرد وﻟﯿﻜﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﺖ دﯾﺮ ﺑﻮد.

ﺑﺨﻮرد او ﺻﺎﺣﺐ وﻻﯾﺖ ﺷﻮد .ﺗﺤﻜﻢ او را ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺟﻤﺎل ﺑﺮ ﻛﻤﺎل ﺑﺘﺎﺑﺪ،

ﺑﺮون در درون رود .اﻣﺎ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﺠﺎ ﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺖ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ او ﺗﺎ ﺷﻐﺎف

دل اﺳﺖ و دل وﺳﻂ وﻻﯾﺖ اﺳﺖ و ﻣﻨﺰل اﺷﺮاق ﻋﺸﻖ ،ﺗﺎ ﺑﺪو ﺑﻮد .و اﮔﺮ ﺗﻤﺎم
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ﺣﺠﺎب ﻫﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺰ درﻛﺎر آﯾﺪ .اﻣﺎ ﻋﻤﺮی ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺎ ﻧﻔﺲ

ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ آﺷﻨﺎ ﻧﺸﻮد ،و اﻧﺪر آن وﻗﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪو و او را ﺑﻪ ﺧﻮد

در راه ﻋﺸﻖ آﯾﺪ .ﻣﺠﺎل دﻧﯿﺎ و ﺧﻠﻖ و ﺷﻬﻮات و اﻣﺎﻧﯽ در ﭘﺮده ﻫﺎی ﺑﲑوﻧﯽ دل

ﻧﺰدﯾﻜﱰ دارد دورﺗﺮ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻛﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ او راﺳﺖ واﻟﺴﻠﻄﺎن ﻻ ﺻﺪﯾﻖ ﻟﻪ.

ﺑﻮد .ﻧﺎدر ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دل رﺳﺪ و ﺧﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﺳﺪ.

ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺗﺒﺘﯽ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق،
زﯾﺮا ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﻪ ﻣﺬﻟﺖ ﺑﻮد و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﻪ آﺳﻤﺎن ﺗﻌﺰز و ﺗﻜﱪ .آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﻮن

 ۳۴ﻓﺼﻞ

ﺑﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﻔﺲ وﻗﺖ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻋﺎرﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺑﺘﺪای ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺸﻮق را از ﺑﻬﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ .و اﯾﻦ ﻛﺲ

ﺑﯿﺖ

ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﻣﻌﺸﻮق وﻟﯿﻜﻦ ﻧﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ او را در راه

ﻫﻤﺴﻨﮓ زﻣﲔ و آﺳﻤﺎن ﻏﻢ ﺧﻮردم

ارادت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﯿﺖ

آﻫﻮ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ رام ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدم

ﮔﻔﺘﻢ ﺻﻨﻤﺎ ﺗﻮﯾﯽ ﻛﻪ ﺟﺎن را وﻃﻨﯽ

ﮔﻔﺘﺎ ﻛﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎن ﻣﻜﻦ ﮔﺮ ﺷﻤﻨﯽ

ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﻎ ﻏﻤﺰه ام ﻛﺸﺸﯽ

ﻧﻪ ﺳﲑ ﺷﺪم ﻧﻪ ﯾﺎر دﯾﮕﺮﻛﺮدم

ﺗﻮ ﻣﯽﻧﺸﻮی ،ﻫﺰار ﺣﯿﻠﺖ ﻛﺮدم

ﺟﺒﺎری ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ذﻟﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﻛﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ؟ ﻧﺎز ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻃﺎﻟﺐ ﻛﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ

ﮔﻔﺘﺎ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﯽ

اﻓﺘﺪ؟ او ﭼﺎرة اﯾﻦ و اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎرة او .ﺑﯿﻤﺎر را دارو ﺿﺮورت اﺳﺖ ،اﻣﺎ دارو را

۱۹

ﺑﯿﻤﺎر ﻫﯿﭻ ﺿﺮورت ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎر از ﻧﺎﯾﺎﻓﱳ دارو ﻧﺎﻗﺺ آﯾﺪ و ﺑﺎز دارو را از

ازاﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ در راه ﻓﺮاﺳﺖ ﻋﺸﻖ از ﻋﺎﺷﻖ ،ﻃﻠﺒﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﺘﯽ
ﯾﺎ ﻏﻠّﺘﯽ ۳۹ﺑﯿﺎن ﻛﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻛﻪ ﻋﺸﻖ را در ﻫﺮ ﭘﺮده ای از ﭘﺮده ﻫﺎی درون ﻧﺸﺎﻧﯽ

ﺑﯿﻤﺎر ﻓﺮاﻏﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ:
ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻪ ﻛﻨﺪﻛﻪ دل ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻧﺒﻮد

اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن اوﺳﺖ در ﭘﺮدة ﺧﯿﺎل .ﭘﺲ ﻧﺸﺎن او ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺎن

ﻣﻔﻠﺲ ﭼﻪ ﻛﻨﺪﻛﻪ ﺑﺮگ ﻫﺴﺘﺶ ﻧﺒﻮد

ﻛﻨﺪ.

ﻧﯽ ﺣﺴﻦ ﺗﻮ را ﺷﺮف ز ﺑﺎزار ﻣﻦ اﺳﺖ

 ۳۸ﻓﺼﻞ

ﺑﺖ را ﭼﻪ زﯾﺎن ﻛﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺒﻮد

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﭼﻮن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﻗﻮت ﻣﻌﺸﻮق آﯾﺪ ﻧﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻗﻮت ﻋﺎﺷﻖ.

 ۳۷ﻓﺼﻞ

زﯾﺮا ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ در ﺣﻮﺻﻠﺔ ﻣﻌﺸﻮق ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺠﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﺸﻮق در ﺣﻮﺻﻠﺔ ﻋﺎﺷﻖ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﺟﺰ ﺑﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﺟﺎن ﺳﻮار ﻧﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺎ دل ﻣﺤﻞ ﺻﻔﺎت اوﺳﺖ و او

ﻧﮕﻨﺠﺪ .ﻋﺎﺷﻖ ﯾﻚ ﻣﻮی ﺗﻮاﻧﺪﮔﺸﺖ در زﻟﻒ ﻣﻌﺸﻮق .اﻣﺎ ﯾﻚ ﻣﻮی ﻣﻌﺸﻮق را

ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﺑﺪ و ﻣﺄوی ﻧﺘﻮاﻧﺪ داد .ﭘﺮواﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ آﺗﺶ آﻣﺪ ،ﻗﻮت او در دوری

ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺠﺐ ﻋﺰ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﺰّز اﺳﺖ .ﻛﺲ ذات و ﺻﻔﺎت او ﭼﻪ داﻧﺪ؟ ﯾﻚ ﻧﻜﺘﻪ
از ﻧﻬﻤﺖ ۳۷او روی ﺑﻪ دﯾﺪة ﻋﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪﻛﻪ از روی ﻟﻮح دل ،ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻤﻜﻦ

اﺷﺮاق اﺳﺖ .ﻃﻼﯾﺔ اﺷﺮاق او را ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻛﻨﺪ و دﻋﻮت ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﭘﺮ ﻫﻤﺖ

ﻧﻤﺎﯾﺪﮔﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ دارد ﻋﻠﯽ اﻟﺘ ّﻌﲔ وﮔﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺪارد .ﮔﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﻪ

ﭼﻮن ﺑﺪو رﺳﯿﺪ او را روﺷﯽ ﻧﺒﻮد ،روش آﺗﺶ را ﺑﻮد در او .و او را ﻧﯿﺰ ﻗﻮﺗﯽ

ﺧﻮد در ﻫﻮای ﻃﻠﺐ او ﭘﺮواز ﻋﺸﻖ ﻣﯽزﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺮش ﭼﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪو رﺳﺪ.

ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ از او ﺑﯿﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داد .اﻣﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل ﺗﺎ روی ﺧﻮد را ﻓﺮا

زﻟﻒ وﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﺪّ ۳۸ﺑﻮد وﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﺎل وﮔﺎه ﺑﻪ ﻗﺪ وﮔﺎه ﺑﻪ اﺑﺮو وﮔﺎه ﺑﻪ روی وﮔﺎه

ﻧﺒﻮد ،ﻗﻮت آﺗﺶ را ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﺳﺮ ﺑﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﯾﻚ ﻧﻔﺲ او ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد

ﮔﺮدد ،ﻛﻤﺎل او اﯾﻦ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺮواز و ﻃﻮاف ﻛﺮدن او ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻔﺲ

ﺑﻪ ﻏﻤﺰه وﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﻨﺪة ﻣﻌﺸﻮق وﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﺘﺎب .و اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﯾﻚ از ﻃﻠﺐ ﺟﺎی

ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﺎﻧﯽ دارد .آن را ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﺮ دﯾﺪة ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد،ﻗﻮﺗﺶ از ﻧﻈﺮ

اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻛﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد .و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻛﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﻛﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺻﺎل

ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد و از ﻋﻠﺖ ﻫﺎ دورﺗﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ دﯾﺪه دَرّ ﺛﻤﲔ دل و ﺟﺎن اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ ﻛﻪ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﯾﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻔﺖ آﺗﺸﯽ او را ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻛﻨﺪ و زود ﺑﻪ در ﺧﺎﻛﺴﱰی

ﻧﺸﺎن ﺑﻪ دﯾﺪة ﻣﻌﺸﻮق ﻛﻨﺪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل دﻟﯿﻞ ﻃﻠﺐ ﺟﺎن و دل او ﺑﻮد و از ﻋﻠﻞ

ﺑﲑوﻧﺶ ﻛﻨﺪ .ﺳﺎز ﻫﻤﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪو رﺳﺪ ،وﺟﻮد ﺻﻔﺎت او ﺧﻮد ﻫﻤﻪ

ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ دور ﺑﻮد .و اﮔﺮ ﺑﻪ اﺑﺮو ﺑﻮد ﻃﻠﺒﯽ ﺑﻮد از ﺟﺎن او .اﻣﺎ ﻃﻼﯾﺔ ﻫﯿﺒﺖ

ﺳﺎز اﯾﻦ راه اﺳﺖ» ،اﻓﻨﯿﺖ ﻋﻤﺮك ﻓﯽ ﻋﻤﺎرة اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﺎﯾﻦ اﻟﻔﻨﺎء ﻓﯽ
٤۰

اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ«  .اﯾﻦ ﺑﻮد .ازآﻧﭽﻪ ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺘﻮان ﺑﻮد ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی دﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺎز

اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد در ﻛﻤﲔ آن ﻃﻠﺐ ،زﯾﺮا ﻛﻪ اﺑﺮو ﻧﺼﯿﺐ دﯾﺪه آﻣﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻫﺮ ﯾﻚ
 ۳۷ـ ﻧﻬﻤﺖ ،ﻫﻤّﺖ .اﻫﺘﻤﺎم

 ۳۹ـ ﻋﻄﺶ و ﺳﻮزش ﺷﺪﯾﺪ

 ۳۸ـ روی و رﺧﺴﺎر

 ٤۰ـ اﮔﺮ ﻓﻨﺎ ﻛﺮدی ﻋﻤﺮت را در ﺳﺎﺧﱳ ﺑﺎﻃﻦ آﻧﮕﺎه ﻓﻨﺎ در ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺷﺪه ای.

۲۰

وﺻﺎل ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺪ ،ﺳﺎز وﺻﻞ ﻣﻌﺸﻮق را ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﻫﻢ ﺳ ّﺮی ﺑﺰرگ اﺳﺖ

ﻛﺒﺎب ،آن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻛﻤﺎل اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺮط ﻛﺎر اﺳﺖ ،ﻻﺑﻞ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮد دل ﻣﺎ ﺧﺎﱃ

او اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ذات ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻖ و ﻋﻠﻞ دور اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﺸﻖ را از

ﺑﻜﺎر ﻧﯿﺴﺖ.اﻻ دﱃ ﺧﺎﱃ ،ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻋﺸﻖ اﯾﺎز .ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮد ،ﺳﺮّ اﯾﻦ ﻧﻤﻚ داﻧﯽ

ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻌﺰز و ﻛﱪﯾﺎی ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ،و ﻓﺮاق ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺬﻟﻞ و اﻓﺘﻘﺎر ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ،

و اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ .و آن آﯾﺎت ﻣﻸ اﻋﻠﯽ دان ﻛﻪ و ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪك

ﻛﻪ وﺻﺎل ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﺣﻖ او ،ﻓﺮاق اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ وﻣﺮﺗﺒﺔ

اﺳﺖ از آﻧﻜﻪ در او ﻫﻔﺘﺼﺪ ﭘﯿﻞ را ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻮد و ﺣﺴﺎب و ﺗﺪﺑﲑ ﭼﻨﺪﯾﻦ وﻻﯾﺖ

ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻧﻜﻪ در دﯾﮓ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻧﻤﻚ ﺗﺠﺮﯾﺪ و ذﻟﺖ در ﻣﯽﺑﺎﯾﺪﻛﻪ ﺑﺲ ﺟﺒﺎری،

وﺻﺎل و ﻓﺮاق ﻫﯿﭻ ﺻﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦﺻﻔﺎتﻋﺎﺷﻖو ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ .ﭘﺲ وﺻﺎل

ﻻﺟﺮم ﺳﺎز وﺻﺎل ﻣﻌﺸﻮق را ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ،و ﺳﺎز ﻓﺮاق ﻋﺎﺷﻖ را ،ووﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ

و ﻧﻘﺪس ﻟﻚ ﺑﺎ ﺳﯿﺼﺪ ﭘﺮ ﻃﺎووﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺠﺮﯾﺪی ﻛﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﻛﺎر اﺳﺖ ﺷﻤﺎ

ﻣﺼﺮاع:

ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮد ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺮدادی ،ﺳﺎز وﺻﺎل اﺳﺖ ،و ﻋﺸﻖ را از

را در ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﻮد آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮگ آن ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮك

ﯾﻜﯽ از ﺳﺎزﻫﺎی ﻓﺮاق اﺳﺖ.

در ﻋﺸﻖ ﺗﻮ اﻧﺒُﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻦ.

وﺻﺎل ﻫﯿﭻ ﺻﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن ﻧﻮﺑﺖ وﺻﺎل ﺑﻮد ،اﯾﺎز را ﺧﻮد ﺳﺎز وﺻﺎل ﺑﻪ

آن را ﻛﻪ وﺟﻮدش زﺣﻤﺖ ﺑﻮد ،و ﺳﺎز ﻓﺮاق ﺑﻮد ،او را ﺳﺎز وﺻﺎل از ﻛﺠﺎ آﯾﺪ؟

ﻛﻤﺎل ﻫﺴﺖ .ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮد ،اﯾﻦ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﭘﯿﻞ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ وﻻﯾﺖ ﺳﻨﺪ و ﻫﻨﺪ ﺑﯽ اﯾﺎز

زﻣﲔ وﺻﺎل ﻧﯿﺴﺘﯽ آﻣﺪ و زﻣﲔ ﻓﺮاق ﻫﺴﺘﯽ آﻣﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﻔﻨﺎ در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد

ﻫﯿﭻ ارزد ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ او درﮔﻠﺨﻦ ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ای ﺗﺎرﯾﻚ ﺑﻬﺸﺖ ﻋﺪن

ﺑﺮﺧﯿﺰد.

ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎری ﺳﺎز وﺻﺎل ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ را ﺳﺎز وﺻﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .و

ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ:ﺑﻮد.ﮔﻔﺖ :و وﺻﺎل ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﻪ

وﺻﺎل ،وﺻﺎل ﺑﻮد ،ﭼﻮن او ﺑﺎز ﮔﺮدد ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮاق ﺳﺎﯾﻪ اﻓﻜﻨﺪ ،اﻣﻜﺎن وﺻﺎل
در ﺣﻜﺎﯾﺖ آورده اﻧﺪﻛﻪ روزی ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺎه ،ﻣﺮدی ﺑﯿﺎﻣﺪ

اﯾﻦ آﯾﺎت ﺣﺴﻦ اﺳﺖ و از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪاﻧﺴﺘﯽ ﻛﻪ از وﺻﺎل و از ﻓﺮاق ﻋﺸﻖ را ﻫﯿﭻ

و ﻃﺒﻘﯽ ﻧﻤﻚ ﺑﺮ دﺳﺖ داﺷﺖ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪ ،ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯽزد :ﻧﻤﻚ ﻛﻪ

ﺻﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺳﺎز وﺻﺎل ﻋﺎﺷﻖ را ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا

ﻣﯽﺧﺮد؟ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .ﺑﻔﺮﻣﻮد ﺗﺎ او را ﺑﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ

ﻛﻪ ﺳﺎز وﺻﺎل وﺟﻮد ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﺳﺎز ﻓﺮاق وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ وﻋﺸﻖ از ﻫﺮ

ﺧﻠﻮت ﻧﺸﺴﺖ او را ﺑﯿﺎورد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻛﺮدی و ﺑﺎرﮔﺎه

دو ﺑﯽ ﻧﯿﺎز .اﮔﺮ ﺳﻌﺎدت وﻗﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻛﻨﺪ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻓﺪای آن وﺟﻮد آﯾﺪ ،اﯾﻦ

اﯾﺎز ﺗﻮ ﻛﺎر اﺳﺖ ،ﻧﻤﻚ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺪا! ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد

ﺑﯿﺖ

اﺳﺖ وﺻﺎل ﺑﻪ ﻛﻤﺎل.

ﻣﺤﻤﻮد ﭼﻪ ﺟﺎی ﻣﻨﺎدی ﻧﻤﻚ ﻓﺮوﺷﯽ ﻛﺮدن ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ای ﺟﻮاﻧﻤﺮد ! ﻣﺮا ﺑﺎ

ﻋﺸﻘﯽ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و دﻟﺮﺑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﺎل

دﺳﺖ در ﯾﻚ ﻛﺎﺳﻪ ﻛﻨﯽ؟ ﻣﺮا ﻛﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﭘﯿﻞ ﺑﻮد و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻠﻚ و وﻻﯾﺖ و ﺗﻮ را

دل ﭘﺮ ﺳﺨﻦ و زﺑﺎن زﮔﻔﱳ ﺷﺪه ﻻل

ﯾﻚ ﺷﺒﻪ ﻧﺎن ﻧﺒﻮد! ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﻮد! ﻗﺼﻪ دراز ﻣﻜﻦ! اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﻪ ﺗﻮ داری و

زﯾﻦ ﻧﺎدره ﺗﺮﻛﺠﺎ ﺑﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎل

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺎز وﺻﺎل اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﺎز ﻋﺸﻖ ،ﺳﺎز ﻋﺸﻖ دﱃ اﺳﺖ ﺑﺮﯾﺎن و ﺟﮕﺮی
۲۱

ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ و ﭘﯿﺶ ﻣﻦ روان آب زﻻل

 ۴۱ﻓﺼﻞ

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋ ّﺰ و ﺟﺒﺎری و اﺳﺘﻐﻨﺎ وﻛﱪﯾﺎ اﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺸﻖ ،ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺸﻮق آﻣﺪ،

 ۳۹ﻓﺼﻞ

و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺬﻟﺖ و ﺿﻌﻒ و ﺧﻮاری و اﻓﺘﻘﺎر و ﻧﯿﺎز و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﺑﻮد ،ﻧﺼﯿﺐﻋﺎﺷﻖ

اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮدی ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ از ﻣﻌﺸﻮق ﻗﻮﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺧﻮرد ،ﻣﮕﺮ در ﺣﻮﺻﻠﺔ دل

آﻣﺪ .ﻻﺟﺮم ﻗﻮت ﻋﺸﻖ ﺻﻔﺎت ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ روزﮔﺎر ﻋﺎﺷﻖ

ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺧﻮرد .وﻟﯿﻜﻦ ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﯽ دﱃ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﺑﻮد؟ ﻗﻮت از

اﺳﺖ ﺗﺎ روزﮔﺎر ﻋﺸﻖ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺑﮕﺮدد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﻌﺸﻮق در ﻇﻬﻮر

ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ آن ﻧﻪ وﺻﺎل اﺳﺖ ،آن در اﯾﻦ ورق ﻧﯿﺴﺖ ،ﻛﻪ ﻧﮕﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺟﻤﻠﺔ ﺻﻔﺎت از آن رو او را در ﺧﻮر اﺳﺖ.

ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ .آن ﻗﻮت ﭘﻨﺪاری ﻛﻪ از ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و از ﺟﻤﺎل ﺑﻪ دﯾﺪه ،آن

ﻧﯿﺎﯾﺪ اﻻّ ﺑﻪ اﻣﺪاد ﻛﻪ ﺻﻔﺖ ﻋﺎﺷﻖ آﻣﺪﺗﺎ اﻓﺘﻘﺎر اﯾﻦ ﻧﺒﻮد اﺳﺘﻐﻨﺎی او ﻧﻤﺎﻧﺪ و

آﻓﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮر او ﺟﻬﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻛﺴﯽ را از او ﻗﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ در ﻏﻠﻂ ﻧﯿﻔﺘﯽ.

 ۴۲ﻓﺼﻞ

ﻻﺟﺮم ﭼﻮن ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﺿﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ اﻻّ ﺑﻪ ﺷﺮط

 ۴۰ﻓﺼﻞ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻛﺎر اﺳﺖ:

ﻓﺪا و ﻓﻨﺎ .و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

ﻣﺼﺮع:

ﺑﯿﺖ

ﭼﻮن زرد ﺑﺪﯾﺪ روﯾﻢ آن ﺳﺒﺰ ﻧﮕﺎر

ﻣﻌﺸﻮق راز ﻋﺸﻖ ﻧﻪ ﺳﻮد اﺳﺖ و ﻧﻪ زﯾﺎن.

ﮔﻔﺘﺎ ﻛﻪ دﮔﺮ ﺑﻪ وﺻﻠﻢ اﻣﯿﺪ ﻣﺪار

وﻟﯿﻜﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﻛﺮم ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،او ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻨﺪد .ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ

زﯾﺮا ﻛﻪ ﺗﻮ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺷﺪی از دﯾﺪار

ﻫﻤﻪ ﺣﺎﱃ ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ از راه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺸﻖ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮاق ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر

ﺗﻮ رﻧﮓ ﺧﺰان داری و ﻣﺎ رﻧﮓ ﺑﻬﺎر

ﻣﻌﺸﻮق وﺻﺎل ﺗﺮ ﺑﻮد از وﺻﺎل ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﺷﻖ .زﯾﺮا ﻛﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺸﻮق ،ﻓﺮاق
ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻈﺮﮔﺎه دل اوﺳﺖ در ﻋﲔ اﺧﺘﯿﺎر و ﻣﺮاد .در راه اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﺷﻖ ،وﺻﺎل را

 ۴۳ﻓﺼﻞ

در وﺻﺎل ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺮ از ﻣﻌﺸﻮق در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،و او را از او ﻫﯿﭻ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺴﺖ .و

ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﱃ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﺳﺘﻐﻨﺎ ﺻﻔﺖ اوﺳﺖ .و ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ

اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ای ﺑﺰرگ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﻛﺲ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻓﻬﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪﻛﺮد .ﭘﺲ

ﻫﻤﻪ ﺣﺎﱃ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻓﺘﻘﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﻔﺖ اوﺳﺖ .ﻋﺎﺷﻖ را ﻫﻤﯿﺸﻪ

در زﯾﺎدت و ﻧﻘﺼﺎن.

ﺧﻮد را دارد ،ﻻﺟﺮم اﺳﺘﻐﻨﺎ ﺻﻔﺖ او ﺑﻮد.

ﻣﻌﺸﻮق در ﺑﺎﯾﺪ ،ﻻﺟﺮم اﻓﺘﻘﺎر ﺻﻔﺖ او ﺑﻮد و ﻣﻌﺸﻮق را ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی در ﻧﺒﺎﯾﺪﻛﻪ

ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﺗﺮازو اﺳﺖ در ﺗﻤﯿﯿﺰ درﺟﺎت و ﺻﻔﺎت ﻋﺎﺷﻖ ،ﯾﺎ در ﻛﻤﺎل اﺳﺖ و ﯾﺎ

۲۲

ﺑﯿﺖ

ﮔﺸﺎده ﺷﻮد ،اَﻋِﻨﯽ در آزادﮔﯽ ﻓﻘﺮو ﻫﻤﻪ ﮔﺸﺎدﻫﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺪ ﺷﻮد اﻋﻨﯽ در ﻋﺸﻖ.

اﺷﻜﻢ ز ﻏﻢ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺷﺒﯽ ﺧﻮن ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،ﺟﻼﻟﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﮕﺮ ﻛﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ را ﺳﻮد

وز ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﺑﺮ دﻟﻢ ﺷﺒﯿﺨﻮن ﺑﺎﺷﺪ

ﺧﻮد زﯾﺎن ﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﻋﻠﻞ ﺑﺮﺧﯿﺰد و از ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺑﺮﻫﺪ.

ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﯾﯽ ای ﻧﮕﺎر زان ﺑﺎ ﻃﺮﺑﯽ

 ۴۵ﻓﺼﻞ

ﺗﻮ ﺑﯽ ﺗﻮ ﭼﻪ داﻧﯽ ﻛﻪ ﺷﺒﯽ ﭼﻮن ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺪان ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﻛﺎری اﺳﺖ از اﻋﻀﺎی آدﻣﯽ ﺗﺎ آن ﻧﺒﻮد او ﺑﯽ ﻛﺎر ﺑﻮد.

و رﺑﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ دﻻﻟﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ:

دﯾﺪه را ﻛﺎر دﯾﺪن اﺳﺖ وﮔﻮش را ﺷﻨﯿﺪن وﻛﺎر دل ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﻧﺒﻮد ﺑﯽ

ﺑﯿﺖ

ﻛﺎر ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻘﯽ آﻣﺪ او را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ دﯾﺪ .ﭘﺲ ﯾﻘﲔ آﻣﺪﻛﻪ دل

ﻫﻤﻮاره ﺗﻮ دل رﺑﻮده ای ﻣﻌﺬوری

را ﺑﺮای ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ آﻓﺮﯾﺪه اﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﻧﺪ .آن اﺷﻚ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ

ﻏﻢ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزﻣﻮده ای ﻣﻌﺬوری

روی دﯾﺪه ﻓﺮﺳﺘﺪ ﻃﻼﯾﺔ ﻃﻠﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻣﻌﺸﻮق ﭼﻪ ﺧﱪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﯾﺖ او از

ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻫﺰار ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﻮن در ﺑﻮدم

دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎ او ﻓﺮﺳﺘﺪﻛﻪ اﯾﻦ ﺑﻼ از راه ﺗﻮ آﻣﺪ و ﻗﻮﺗﻢ از راه ﺗﻮﺳﺖ.

ﺗﻮ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺷﺒﯽ ﻧﺒﻮده ای ﻣﻌﺬوری

 ۴۶ﻓﺼﻞ

 ۴۴ﻓﺼﻞ

ﻗﺪﻣﯽ ﻫﺴﺖ در ﻋﺸﻖ ﺑﻮاﻟﻌﺠﺐ ﻛﻪ در آن ﻗﺪم ﻣﺮد ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻧﻔﺲ

و اﮔﺮ ﺗﻮرا اﯾﻦ ﻏﻠﻂ اﻓﺘﺪﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮد و ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻨﺪه ،ﺗﺎ در وﺻﺎل او در

ﺧﻮدﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﻛﻪ ﻧﻔﺲ آﯾﻨﺪه و ﺷﻮﻧﺪة ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﯽآﯾﺪ از آن روی ﻛﻪ دل

ﻛﻨﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد ،آن ﻏﻔﻠﺘﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﻃﻮق ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﮔﺮدن

ﻣﺴﻜﻦ اوﺳﺖ .و ﻧﻔﺲ ﺑﻮد ﻛﻪ از دل ﺑﻮی و رﻧﮓ اوﮔﲑد .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮد را

ﻣﻌﺸﻮق ﻧﻬﺪ و ﺣﻠﻘﺔ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮدارد ،ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﺸﻮق ﻣِﻠﻚ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .و ﺑﺮای اﯾﻦ

روی در ﺧﻮد ﺑﻮد و از ﺑﲑون ﻛﺎری ﻧﺪارد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی اﮔﺮ ﻣﻌﺸﻮق او را از ﻧﻔﺲ

اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ دم از ﻓﻘﺮ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﺟﺎن و دل درﺑﺎزﻧﺪ ،و دﯾﻦ و دﻧﯿﺎ و روزﮔﺎر

٤۲

ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﻛﻨﺪ ﺑﺎر آن ﻧﺘﻮاﻧﺪﻛﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻛﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺎﻣﺤﺘﯽ

در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﻨﺪ ،وﻫﻤﻪ ﻛﺎری ﺑﻜﻨﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺧﯿﺰﻧﺪ .و از ﺳﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﱰﺳﻨﺪ و

دارد ،ﺑﺎر ﺑﺮﮔﲑد و دﯾﺪار ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎر ﺑﺮﻧﻬﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ او ﺳﺎﯾﻪ اﻓﻜﻨﺪ ،از در درون

ﻗﺪم ﺑﺮ ﻛﻮﻧﲔ ٤۱ﺳﺮﭙﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺸﻖ رﺳﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﺸﻮق در ﻣﯿﺎن

ﭼﻮن ﻗﻮت ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﻣﺴﺎﻣﺤﺘﯽ دارد .اﻣﺎ ﺑﺎر ﻧﺎز ﻣﻌﺸﻮق ﻛﺸﯿﺪن دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻧﻨﻬﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎد ،زﯾﺮا ﻛﻪ ﻣِﻠﻚ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮان ﻧﻬﺎد ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ .ﻣﻌﺸﻮق
ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮد ،دﺳﺖ آزادﮔﯽ ﺑﺮ داﻣﻦ ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻧﺮﺳﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﻤﺔ ﺑﻨﺪﻫﺎ آﻧﺠﺎ

 ٤۲ـ ﻣﺪارا ﻛﺮدن ـ ﻛﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردﻛﺮدن.

 ٤۱ـ دو ﻋﺎﻟﻢ

۲۳

ﺑﯿﺖ

زآن ﻣﯽ ﺑﻪ در ﺳﺮای ﺗﻮﻛﻢ ﮔﺬرم

زﯾﺮا ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺸﻮق ﻏﯿﺒﺖ ﻛﻠﯽ آرد .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آن ﻣﺮد از ﻧﻬﺮاﻟﻤﻌﻠﯽ آن زن را در
ﻛﺮخ دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ و ﻫﺮ ﺷﺐ در آب زدی و ﭘﯿﺶ او رﻓﺘﯽ ،ﭼﻮن ﯾﻚ ﺷﺐ

ﻛﺰ ﺑﯿﻢ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻮ ﻣﻦ ﺑﺮﺣﺬرم

ﺧﺎﱃ ﺑﺮ روﯾﺶ ﺑﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﻛﻪ اﯾﻦ ﺧﺎل از ﻛﺠﺎ آﻣﺪ؟ او ﮔﻔﺖ :ﻛﻪ اﯾﻦ ﺧﺎل

ﻫﺮﮔﻪ ﻛﻪ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ در ﺧﻮد ﻧﮕﺮم

ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﺎل ﻣﯽدﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﺳ ّﺮی ﺑﺰرگ اﺳﺖ و اﺷﺎرت ﺑﺪﯾﻦ

ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﻪ دل اﻧﺪری ﻧﮕﺎرا ﺷﺐ و روز

ﻣﺎدرزاد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮ اﻣﺸﺐ در آب ﻣﻨﺸﲔ .ﭼﻮن در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻤﺮد از ﺳﺮﻣﺎ ،زﯾﺮا
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ:

 ۴۷ﻓﺼﻞ

ﻋﺸﻖ ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﻜﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺎل او ﻋﺎﺷﻖ را از دﯾﺪن و ادراك ﻛﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق

ﺑﯿﺖ

ﻧﻪ از ﺧﻮﯾﺸﱳ آﮔﻬﻢ ﻧﻪ از ﯾﺎر

ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﺳﻜﺮ اﺳﺖ در آﻟﺖ ادراك و ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ازﻛﻤﺎل ادراك.

اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺮّی ﻟﻄﯿﻒ اﺳﺖ ورای اﯾﻦ و آن ،آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ذات

ﻧﻪ از ﻋﺎﺷﻘﯽ آﮔﻬﻢ ﻧﻪ از ﻋﺸﻖ

ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ادراك ﺣﻘﯿﻘﺖ ذات ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ،ﭘﺮوای اﺛﺒﺎت ﺻﻔﺎت ﭼﻮن

ﻓﺼﻞ ۴۹

درك اﻻدراك ادراك « اﯾﻦ ﺑﻮد .و اﯾﻦ از ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻻﺳﺮار اﺳﺖ .و اﻧﺪراﯾﻦ

ﺻﺪف ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺆﻟﺆ ﻣﻜﻨﻮن ﻛﻪ در آن ﺻﺪف اﺳﺖ ﻛﯽ ﺑﯿﻨﺎ ﺷﻮد اﻟّﺎ ﺑﺮ

ﻣﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﺳﺖ آﻧﻜﻪ ﮔﻔﺖ:

ﺳﺒﯿﻞ ﻫﻤﺎﻧﺎ.

ﭼﻮن ﻋﻘﻮل را دﯾﺪه ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ از ادراك ﺟﺎن و ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ او ،و ﺟﺎن

ﺑﻮد از روی ﺗﻤﯿﯿﺰ؟ و اﮔﺮ ادراك ﺑﻮد ﭘﺮوای ادراك ،ادراك ﻧﺒﻮد ».اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ

ﻋﻤﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ﻧﮕﺎرا
واﻟﻠﻪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﺎﺟﺰم ﻣﻦ

ﺑﯿﺖ

ﺑﯿﺖ

ﻋﺸﻖ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰﻛﺲ ﻧﺪﯾﺪﺳﺘﺶ ﻋﯿﺎن
وﻗﺖ ﻏﻢ و وﻗﺖ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ

ﻻف ﻫﺎی ﺑﯿﻬﺪه ﺗﺎ ﻛﯽ زﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﻛﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮ دﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﯽ

ﻋﺸﻖ از ﭘﻨﺪار ﺧﺎﱃ وز ﭼﻨﲔ وزﭼﻨﺎن

ﻫﺮﻛﺲ از ﭘﻨﺪار ﺧﻮد در ﻋﺸﻖ ﻻﻓﯽ ﻣﯽ زﻧﺪ

 ۴۸ﻓﺼﻞ

ﻓﺼﻞ ۵۰

اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺣﺎﺿﺮ و ﺷﺎﻫﺪ ،و ﻣﺸﻬﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد ،وﻟﯿﻜﻦ ﺑﺮ دوام ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد،

ﺑﺎرﮔﺎه ﻋﺸﻖ اﯾﻮان ﺟﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎرﮔﺎه ﺟﻤﺎل دﯾﺪة ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎرﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖ

۲٤

ﻋﺸﻖ دل ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎرﮔﺎه درد ﻫﻢ دل ﻋﺎﺷﻖ و ﺑﺎرﮔﺎه ﻧﺎز ﻏﻤﺰة ﻣﻌﺸﻮق

ﻛﻤﺎل ،و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﺧﻮد زﯾﺎدت و ﻧﻘﺼﺎن

اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎز و ذﻟﺖ ﺧﻮد ﺣﯿﻠﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد.

را آﻧﺠﺎ راه ﻧﺒﻮد.

ﻓﺼﻞ ۵۱

ﺷﻌﺮ

از دوﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﻚ ﺑﻼ و ﺻﺪ ،ﻧﮕﺮﯾﺰم

در ﻓﺼﻞ اول ﺑﯿﺎن ﻛﺮدﯾﻢ ﻛﻪ ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ ﻗﺒﻠﺔ ﻣﻌﲔ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد.

ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ،ﮔﺮم آوﯾﺰم

اﻛﻨﻮن ﺑﺪان ﻛﻪ» :ان اﻟﻠﻪ ﺟﻤﯿﻞ ﯾﺤﺐ اﻟﺠﻤﺎل« ﻋﺎﺷﻖ آن ﺟﻤﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ

ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ،و اﯾﻦ ﺳﺮّی ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ و اﺛﺮ ﺟﻤﺎل و ﻣﺤﻞ

ﻓﺼﻞ ۵۴

ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﺪاﻧﺪ وﻟﯿﻜﻦ ﺧﻮد دﻟﺶ ﻣﺤﻞ آن ﻧﻈﺮ وﺟﻤﺎل ﻃﻠﺐ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﺑﺪ.

اﺷﺎرت ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ .ﭼﻮن دل ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮد آﺷﻨﺎﯾﯽ

ﻓﺼﻞ ۵۲

ﻋﺸﻖ .ﭘﺲ ﺷﺮاب ﻣﺎﻻﻣﺎل ﺷﻮق ﺧﻮردن ﮔﲑد ،و ﺷﲔ اﺷﺎرت ﺑﺪوﺳﺖ .ﭘﺲ از

اﺳﺮار ﻋﺸﻖ در ﺣﺮوف ﻋﺸﻖ ﻣﻀﻤﺮ اﺳﺖ .ﻋﲔ و ﺷﲔ» ،ﻋُﺶ« ﺑﻮد و ﻗﺎف

ﻣﺤﺒﺖ او ﺑﯿﻨﻨﺪ و داﻧﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺑﲑون اﯾﻦ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮﻛﺮا ﻧﻜﻨﻨﺪ؟ و ﺑﻮد ﻛﻪ

ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺪاﯾﺘﺶ دﯾﺪه ﺑﻮد و دﯾﺪن .ﻋﲔ اﺷﺎرت ﺑﺪو اﺳﺖ در اﺑﺘﺪای ﺣﺮوف

ﻫﯿﭻ ﻟﺬت در آن ﻧﺮﺳﺪﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ وﻗﺖ و ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺸﻖ

ﺧﻮد ﺑﻤﲑد و ﺑﺪو زﻧﺪه ﮔﺮدد .ﻗﺎف اﺷﺎرت ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﺑﺪوﺳﺖ .و اﻧﺪر ﺗﺮﻛﯿﺐ اﯾﻦ

و ﺗﻀﺮع و زاری و اﺑﺘﻬﺎل ،٤۳اﮔﺮ دﯾﺮﺗﺮ ﺟﻮاب دﻫﺪ ﯾﺎ دﯾﺮﺗﺮ اﺟﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻣﯽدان

را ،ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﯽ ﻛﻔﺎﯾﺖ ﺑﻮد«.

ﻋﺎﺷﻖ ﻏﺎﻓﻞ و ﻧﺪاﻧﺪﻛﻪ او ﻧﺎﮔﺰران اوﺳﺖ .آﻧﮕﻪ در او ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﻛﻨﺪ و ﺳﺆال

ﺣﺮوف اﺳﺮار ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺪر در ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻛﻔﺎﯾﺖ اﺳﺖ » .ﺣَﺼﯿﻒ

ﻛﻪ از آن ﺣﺪﯾﺚ ﻗﻮت ﻣﯽﺧﻮرد ﻛﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ دارد و ﺗﻮ ﻧﺪاﻧﯽ.

٤٤

ﻓَﻄِﻦ

ﻓﺼﻞ ۵۵

ﻓﺼﻞ ۵۳

ﺑﺪان ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺼﻢ ﺑﻮد ﻧﻪ ﯾﺎر ،و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻢ ﺧﺼﻢ ﺑﻮد ﻧﻪ ﯾﺎر ،زﯾﺮا ﻛﻪ ﯾﺎری در

ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻔﺎ از ﻣﻌﺸﻮق در وﺻﺎل ﻋﺸﻖ ﻓﺰاﯾﺪ و ﻫﯿﺰم آﺗﺶ ﻋﺸﻖ

ﻣﺤﻮ رﺳﻮم اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎدام ﻛﻪ در وی ﺑﻮد ،و ﻫﺮ ﯾﻜﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮد

ﺻﻔﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﻓﺮاق ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق ،دﺳﺘﮕﲑ و ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻠﯽ ﺑﻮد ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺑﺮ در

ﻣﻌﺸﻮق از ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎری ﺑﺪو رﺳﺪﻛﻪ آن ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ .و رﻧﺞ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﻪ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ

آﯾﺪ ،ﻛﻪ ﻗﻮت ﻋﺸﻖ از ﺟﻔﺎ اﺳﺖ ﻻﺟﺮم زﯾﺎدت ﺷﻮد .ﺗﺎ در وﺻﺎل ﺑﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ

ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﺧﺼﻤﯽ ﺑﻮد .ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎری در اﺗﺤﺎد ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ و

اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻮد و از ﭼﯿﺰی ﻧﻈﺎرﮔﯽ ﻛﺎر ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻮن رام ﻋﺸﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و

ﻫﺮﮔﺰ ﯾﺎری ﻧﯿﺎﯾﺪ .واﻟﻠﻪ ﻋﺠﺐ ﻛﺎری ﻛﻪ در وﺟﻮد زﺣﻤﺖ اﺳﺖ ،ﺻﻔﺎت وﺟﻮد

٤۳ـ زاری ﻛﺮدن

 ٤٤ـ ﻧﯿﻜﻮ رأی و ﻣﺤﻜﻢ ﻋﻘﻞ

۲٥

ﻛﺠﺎ در ﮔﻨﺠﺪ؟ ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﺴﺘﯽ ﻛﻪ در ﻋﺸﻖ رﻧﺞ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و راﺣﺖ ﻋﺎرﯾﺘﯽ.

ﻓﺼﻞ ۵۸

ﻫﻤﮕﯽ آن ﺳﻬﻞ ﺑﻮد .ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﯾﺎت اﻟﺠﻤﺎل و ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻟﻌﺸﻖ ﺑﻮد ﻛﻪ از

اﻓﻜﻨﺪﻧﺪ ،ﻻﺑﻞ آن ﻧﻘﻄﻪ در »ﻫُﻢ« اﻓﻜﻨﺪﻧﺪ ﯾﺎء ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ ﺑﺮآﻣﺪ .ﭼﻮن ﻏﲑت ﻋﺸﻖ

ﺧﻮرد اﻟّﺎ ﻣﺸﻮب ﺑﻪ ﻟﺮزة دل و ﻫﯿﺒﺖ ﺟﺎن.

اﻟﺤﻘﯽ «رﻓﺖ ،ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻧﻤﻂ ﺑﻮد .ﯾﺎ ﻧﻄﻖ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻮد ،ﯾﺎ ﻧﻄﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ راﺣﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﯿﺴﺖ در وی .ﻧﭙﻨﺪار ﺗﺎ ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﺑﲑون ﺑﻮد

اﺻﻞ ﻋﺸﻖ از ﻗِﺪم ﻗِﺪم رود ،از ﻧﻘﻄﺔ ﯾﺎء »ﯾﺤﺒﻬﻢ« ﺗﺨﻤﯽ در زﻣﲔ »ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ«

ﺑﺮآﻣﺪ ،ﺗﺨﻢ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺛﻤﺮه ﺑﻮد و ﺛﻤﺮه ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺗﺨﻢ .اﮔﺮ» ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ « ﯾﺎ » اﻧﺎ

او ﺣﺬر ﻧﺒﻮد و ﻫﯿﭻ ﮔﺮﯾﺰﮔﺎه ﻧﺪارد .ﻗﻮت ﺑﻪ ﻛﻤﺎل از ﺑﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺪ

ﺑﻮد .ﯾﺎ روی دﻋﻮی ﻋﻼوة ﺛﻤﺮه ﺑﻮد و ﺛﻤﺮه ﻋﲔ ﺗﺨﻢ.

ﻓﺼﻞ ۵۶

اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﮔﺮددﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ از ﻣﻌﺸﻮق ﻗﻮت ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮرد آن ﻧﺒﻮد اﻟّﺎ در ﻏﯿﺒﺖ از

ﻓﺼﻞ ۵۹

ﺻﻔﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮ ،ﻛﻪ آن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﻜﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﯾﺎر ﻧﺒﻮد و ﻗﻮت ﺑﻮد .و آن ﻏﯿﺒﺖ

ﻧﺸﺎن ﻛﻤﺎل ﻋﺸﻖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻼی ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺮدد ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎب او

ﻣﺜﺎل ﺑﯽ ﻫﺴﺘﯽ دارد ﯾﺎ ﺑﺎ ﻃﻼﯾﺔ ﻣﻌﺸﻮق دارد ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺖ:

ﻧﺪارد و ﺑﺎر او ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻛﺸﯿﺪ و او ﺑﺮ در ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ،دوام ﺷﻬﻮد ﻇﻬﻮر و

ﺑﯿﺖ

اﺷﺮاق ﻧﻮر دردوام ﺑﻼ ﭘﯿﺪا ﮔﺮدد.

در ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎل ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣﻮﻧﺲ و ﯾﺎر

ﺑﯿﺖ

ﻛﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﻜﯿﻨﻢ

از ﺧﻮاب ﻣﻜﻦ ﻣﺮا ﻧﮕﺎرا ﺑﯿﺪار

ﻛﺰ دﯾﺪن و ﻧﺎدﯾﺪن ﺗﻮ ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ

زﯾﺮا ﻛﻪ ﺗﻮ را ﻫﺴﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎر

و ﺧﻮد را ﺟﺰ در ﻋﺪم ﻫﯿﭻ ﻣُﺘﻨﻔﺴﯽ ﻧﺪاﻧﺪ و درِ ﻋﺪم ﺑﺮ او ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ

ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺑﯽ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﮕﺬار

ﻗﯿﻮﻣﯿﺖ او اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،درد اﺑﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﻔﻨﺎ ﯾﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎﯾﻪ

ﻓﺼﻞ ۵۷

اﻓﻜﻨﺪ و او را در ﺳﺎﯾﺔ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻛﻨﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﯾﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ آﺳﺎﯾﺪ.

ﻋﺸﻖ ﻛﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻨﺎی ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﲔ ﭘﺎﻛﯽ و ﻃﻬﺎرت ،از ﻋﻮارض و ﻋﻠﻞ

دور اﺳﺖ و از ﻧﺼﯿﺐ ﭘﺎك ،زﯾﺮا ﻛﻪ ﺑﺪاﯾﺖ او اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ »ﯾﺤﺒﻬﻢ« و اﻧﺪر او

ﻓﺼﻞ ۶۰

اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد اﻣﻜﺎن ﻋﻠﺖ و ﻧﺼﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ از ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻠﺖ و ﻧﺼﯿﺐ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ

زﯾﺮا ﻛﻪ ﺑﻼی او ﺑﺮ دوام ،ﺷﺎﻫﺪ ذات او ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺪو اﺣﺎﻃﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و

ﺑﻮد ،آن از ﺑﲑون ﻛﺎر اﺳﺖ و ﻋﺎرﺿﯽ اﺳﺖ و ﻟﺸﻜﺮی و ﻋﺎرﯾﺘﯽ اﺳﺖ.

ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ ﺑﺮ او ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از او ،او را ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎز ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻟّﺎ

ﭘﻨﺪاری ﻛﻪ ﻣﻨﺰل ﺗﯿﻤﺎری آﻣﺪ ،ﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺐ اﺳﺖ ﺣﺴﺮﺗﯽ دارد »اﺣﺎط ﺑﻬﻢ

۲٦

ﺳﺮادﻗﻬﺎ و ان ﯾﺴﺘﻐﯿﺜﻮا ﯾﻐﺎﺛﻮا ﺑﻤﺎءﻛﺎﻟﻤﻬﻞ ﯾﺸﻮی اﻟﻮﺟﻮه«

ﺑﯿﺖ

ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدی ار ﭼﻪ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ

ﻓﺼﻞ ۶۱

ای ﺑﺲ دوری ﻛﻪ از ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ

ﻫﺮ زﻣﺎن ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق از ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺗﺮ

در ﻣﻦ ﻧﺮﺳﯽ ﺗﺎ ﻧﺸﻮی ﯾﻜﺘﺎ ﺗﻮ

ﺑﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻮد ،و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻛﺎﻧﺪر ره ﻋﺸﻖ ﯾﺎ ﺗﻮﮔﻨﺠﯽ ﯾﺎ ﻣﻦ

ﺑﯿﺖ

ﻛﻪ آن وﻗﺖ ﻣﺮا ذﻟﺖ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮد و ﺗﻮ را ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻋﺰّت ﺧﺪاوﻧﺪی .ﻃﻼﯾﺔ ﻋﺸﻖ

اﻓﺰودی ﻣﻬﺮ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻛﺮدی ﻛﻢ

آﻣﺪ و ﺑﻨﺪِ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .اﻧﺒﺴﺎط ﻣﺎﻟﻜﯽ و ﻣﻤﻠﻮﻛﯽ در ﺑﺮﮔﺮﻓﱳ آن ﺑﻨﺪ ﻣﺤﻮ

ﭘﯿﻮﻧﺪش ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪﻧﺶ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻢ

اﻓﺘﺎد .ﭘﺲ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ در داﯾﺮة ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺛﺒﺎت اﻓﺘﺎد.

ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭼﻨﲔ ﻛﺮد ﺧﺪای ﻋﺎﻟﻢ

ﻧﯿﻜﯽ ز ﭘﺲ ﺑﺪی و ﺷﺎدی ﭘﺲ ﻏﻢ

ﻓﺼﻞ ۶۲

ﺣﻜﺎﯾﺖ

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻫﻤﻪ اﺳﲑی اﺳﺖ و ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻫﻤﻪ اﻣﲑی .ﻣﯿﺎن اﻣﲑ و اﺳﲑﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﭼﻪ

روزی ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ اﯾﺎز ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﯾﺎز .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ در ﻛﺎر ﺗﻮ

ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ »ﻣﺎﻟِﻠﱰاب و ربﱠ اﻻرﺑﺎب«؟ ﭘﻨﺪار ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺗﻮ را ﻓﺮا ﺗﯿﻤﺎر

ﺑﯿﺖ

ﺧﻮاﻫﺪﻛﻪ اﻧﺒﺴﺎط ﻛﻨﺪ ،ﺧﻮد اﺳﲑی او ﺣﺠﺎب او آﯾﺪ ،ﻛﻪ از ذﻟﺖ ﺧﻮد ﯾﺎرای آن

در ﺟﻮر و ﺟﻔﺎ ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺎدﺗﺮی

ﻛﻨﺪ اﻣﲑی او ﻫﻢ ﺣﺠﺎب او ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺰت اﻣﲑی او ﺑﺎ اﺳﲑی و ذﻟﺖ ﻣﺠﺎﻧﺲ و

اﺳﲑی ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ .از اﯾﻦ ﺧﻠﻞ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺎﺷﻖ را ﻋﺸﻖ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﺳﲑ

زارﺗﺮم و ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮی ،اﯾﻦ ﭼﺮا اﺳﺖ؟
ﻫﺮ روز ﺑﻪ اﻧﺪوه دﻟﻢ ﺷﺎدﺗﺮی

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺗﻮ را ﺑﻨﺪه ﺗﺮم

ﻧﺪارد ﻛﻪ ﮔﺮد ﺟﻨﺎب ﻋﺰت اوﮔﺮدد ﺑﻪ اﺳﻢ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ،و اﮔﺮ اﻣﲑ ﺧﻮاﻫﺪﻛﻪ اﻧﺒﺴﺎط

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺻﻔﺖ اﻣﺎرت ﮔﺮدد و از ﺻﻔﺎت ﻋﺰّت ﺧﻮد آن اﺳﲑ را

ﺻﻔﺎت دﻫﺪ و از ﺧﺰاﯾﻦ دوﻟﺖ ﺧﻮد او را دوﻟﺖ دﻫﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎم اﻛﺮام ﺑﯽ

ازﻛﺎر ﻣﻦ ای ﻧﮕﺎر آزادﺗﺮی

ﯾﺎ اﯾﺎز ! ﻣﺮا ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽﺑﻮد وﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﯿﺶ از ﻋﺸﻖ ﺑﻮد ،ﻣﯿﺎن

اﻧﺠﺎم او را ﻣﺴﺖ ﻛﻨﺪ،و ﺳﺮرﺷﺘﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ از دﺳﺖ ﻛﺴﺐ و اﺧﺘﯿﺎر او ﻓﺮا ﺳﺘﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ

ﺟﻮاب داد:

و ﻋﺸﻖ ﺳﻠﻄﻨﺖ دارد .ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﻮد ﻣﻮﺻﻮف ﻛﻨﺪ .ﭘﻨﺞ ﻧﻮﺑﺖ

ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺠﺎب ﻧﺒﻮد ،اﻛﻨﻮن ﻫﻤﻪ ﺣﺠﺎب ﺑﺮ ﺣﺠﺎب اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﯾﺎز

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺸﻖ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻛﺮدن ﮔﲑد .ﻋﺎﺷﻖ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪة ﻋﺎﺟﺰ و اﺳﲑ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣُﺴﻦ ﺑﺮ در ﺟﻨﺎب ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﻻﺟﺮم ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اوﺳﺖ.

۲۷

ﺑﮕﺬارﮔﻨﺎه ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺎن ﺗﻮاﯾﻢ

اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق ﻫﯿﭻ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﯿﺖ

ﻓﺼﻞ ۶۳

ﮔﺮ زﻟﻒ ﺗﻮ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﺖ دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﻨﻢ

اﺳﻢ ﻣﻌﺸﻮق در ﻋﺸﻖ ﻋﺎرﯾﺖ اﺳﺖ و اﺳﻢ ﻋﺎﺷﻖ در ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ.

ور ﻋﺸﻖ ﺗﻮ آﺗﺶ اﺳﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻨﻢ

اﺷﺘﻘﺎق ﻣﻌﺸﻮق ازﻋﺸﻖ ﻣﺤﺎل و ﺗﻬﻤﺖ اﺳﺖ .اﺷﺘﻘﺎق ﻋﺎﺷﻖ از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺷﺮط ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﻨﻢ

اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻣﺤﻞ وﻻﯾﺖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻣﺮﻛﺐ اوﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻌﺸﻮق را از ﻋﺸﻖ ﻫﯿﭻ

ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺧﻮﯾﺶ و از ﺗﻮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﻢ

اﺷﺘﻘﺎق ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﺸﻮق را از ﻋﺸﻖ ﻧﻪ ﺳﻮد اﺳﺖ و ﻧﻪ زﯾﺎن .اﮔﺮ وﻗﺘﯽ

ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﻜﲔ دروﯾﺶ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺖ:

ﻃﻼﯾﺔ ﻋﺸﻖ ﺑﺮ او ﺗﺎﺧﱳ ﻛﻨﺪ و او را ﻧﯿﺰ در داﯾﺮة ﻋﺸﻖ آورد ،آن وﻗﺖ او را ﻧﯿﺰ

در ﻛﻮی ﺧﺮاﺑﺎت ﯾﻜﯽ دروﯾﺸﻢ

ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ از روی ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻧﻪ از روی ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ.

زان ﺧُﻢ ﺑﻪ زﻛﺎت ﻣﯽ ﺑﯿﺎور ﭘﯿﺸﻢ

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﺮﯾﺐ و ﻋﺎﺷﻖ و دﻟﺮﯾﺸﻢ

ﻓﺼﻞ ۶۴

ﭼﻮن ﻣﯽ ﺑﺨﻮرم ز ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻧﻨﺪﯾﺸﻢ

ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺸﻮق ﭘﯿﻜﺮ ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ آﯾﺪ .اﻛﻨﻮن ﺟﺎن

ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﺖ ﺟﺎم ﺷﺮاب ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،از داﯾﺮة ﻋﺬر و ﻋﺘﺎب ﺑﲑون اﺳﺖ و ﺑﺮ

ﻋﺎﺷﻖ از آن ﺻﻮرت داﺋﻢ ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮرد ،و ﺑﺮای آن ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ

او ﺗﻜﻠﯿﻒ و ﻣﺆاﺧﺬه ای ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ وﻗﺘﯽ ﻫﺸﯿﺎر ﺷﻮد و ﻋﻠﻢ و ﺗﻤﯿﺰ و ادب ﺑﺎز
ﭘﺎی در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺪﮔﻮﯾﺪ:

ﻫﺰار ﻓﺮﺳﻨﮓ دور ﺑﻮد ،ﻋﺎﺷﻖ او را ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺪ »و اﻗﺮب ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﺮﯾﺐ«

ﺷﻤﺎرد .اﻣﺎ ﻗﻮت آﮔﺎﻫﯽ از آﻧﭽﻪ ﻧﻘﺪ ﺧﻮﯾﺸﱳ اﺳﺖ ،ﺟﺰ از ﺳﺎﯾﺔ ﺟﻤﺎل روی

ﺑﯿﺖ

ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮرد.

ﮔﺮ در ﻣﺴﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﻠﺖ ﺑﮕﺴﺴﺘﻢ
ﻋﺠﺒﺎ ﻛﺎر ﺗﻮ!

ﺻﺪﮔﻮی ز زر ،ﺑﺎز ﺧﺮم ،ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ

ﺑﯿﺖ

آن روی ﭼﺮا ﺑﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻧﱪی

ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻜﻨﯽ ﻛﻔﺮ از اﯾﺸﺎن ﻧﱪی

ﺑﯿﺖ

ﮔﺮ ﯾﻚ ﻧﻈﺮی ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﮕﺮی

ﺑﺮ ﺷﺎخ ﻃﺮب ﻫﺰار دﺳﺘﺎن ﺗﻮاﯾﻢ

ﻧﻪ ﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻪ ﭘﺮی

دل ﺑﺴﺘﺔ آن ﻧﻐﻤﻪ و دﺳﺘﺎن ﺗﻮاﯾﻢ

از دﺳﺖ ﻣﺪه ﻛﻪ زﯾﺮ دﺳﺘﺎن ﺗﻮاﯾﻢ
۲۸

ﺷﻌﺮ

ﺧﻮد را ﺑﺎﺷﯽ ﻛﻪ ﺷﺎﯾﺪﻛﻪ ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﺎﺷﯽ .ﻋﺎﺷﻘﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﻮد را

اﻻ ﻓﺄﺳﻘﻨﯽ ﺧﻤﺮا و ﻗﻞ ﱃ ﻫﯽ اﻟﺨﻤﺮ

ﻧﺒﺎﺷﯽ و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯽ.

و ﻻ ﺗﺴﻘﻨﯽ ﺳ ّﺮا اذا اﻣﻜﻦ اﻟﺠﻬﺮ

وﺻﺎل ﻣﻌﺸﻮق ﻗﻮت آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮردن اﺳﺖ از ﻧﻘﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻧﻪ ﯾﺎﻓﱳ .اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﺑﯿﺖ

ﺗﺎ ﺗﻮ در ﺑﻨﺪ ﻫﻮاﯾﯽ از زر و زن ﭼﺎره ﻧﯿﺴﺖ

وﺻﺎل ﺧﻮد اﯾﻨﺠﺎ دﺳﺖ دﻫﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از دﯾﺪة ﻋﻠﻢ ﻣﺘﻮاری اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻮن

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺷﻮ ﺗﺎ ﻫﻢ از زر ﻓﺎرغ آﯾﯽ ﻫﻢ ز زن

ﺑﺎ دو ﻗﺒﻠﻪ در ره ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﺘﻮان رﻓﺖ راﺳﺖ

ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﺪ ،ﻗﻮت ﻫﻢ ازﻛﻤﺎل ﺧﻮد ﺧﻮرد ،از ﺑﲑون ﻛﺎری ﻧﺪارد.

ﯾﺎ رﺿﺎی دوﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﻮای ﺧﻮﯾﺸﱳ

ﻓﺼﻞ » ۶۵ﻓﯽ ﻫﻤﺔ اﻟﻌﺸﻖ«

رﺑﺎﻋﯽ

ﻋﺸﻖ را ﻫﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺘﻌﺎﱃ ﺻﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﻛﻪ در دام

ﻗﺪری ﻧﺒﻮد ﻣﻠﻮك را ﺑﺮ در ﻣﺎ

ان ﻋﻠﯿﻚ ﻟﻌﻨﺘﯽ« ﮔﻔﺖ) :ﻓﺒﻌﺰﺗﻚ ﻻﻏﻮﯾﻨﻬﻢ اﺟﻤﻌﲔ( ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺧﻮد از ﺗﻮ

ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدی ای ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺪاری ﺳﺮ ﻣﺎ

وﺻﺎل ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻧﭙﺴﻨﺪد .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ اﺑﻠﯿﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ » :و

ﺟﺰ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﻜﲔ ﻧﺒﻮد در ﺧﻮر ﻣﺎ

اﯾﻦ ﺗﻌﺰز دوﺳﺖ دارم ﻛﻪ ﺗﻮ را ﻫﯿﭻ ﻛﺲ دروا ﻧﺒﻮد و در ﺧﻮرد ﻧﺒﻮد ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ

ﻛﺎﯾﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯽ ﺳﺮان ﺑﻮد اﻓﺴﺮ ﻣﺎ

را ﭼﯿﺰی در ﺧﻮرد ﺑﻮدی آﻧﮕﻪ ﻧﻪ ﻛﻤﺎل ﺑﻮدی و ﻧﻪ ﻋ ّﺰت.

ﻓﺼﻞ ۶۸

ﻓﺼﻞ ۶۶

ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق دو اﺳﺖ :ﯾﻜﯽ در ﭘﺎی ﺑﺎﻻی ﻋﺸﻖ ،و ﯾﻜﯽ در ﭘﺎی ﻧﺸﯿﺐ ﻋﺸﻖ.

ﻃﻤﻊ ﻫﻤﻪ ﺗﻬﻤﺖ اﺳﺖ و ﺗﻬﻤﺖ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﺖ و ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻪ ذﻟﺖ ،و ذﻟﺖ ﻫﻤﻪ

و ﻋﺸﻖ را ﭘﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎی ﻧﺸﯿﺒﯽ ﻫﺴﺖ .ﺗﺎ ﻋﺸﻖ در زﯾﺎدت ﺑﻮد ﭘﺎی ﺑﺎﻻی او

ﺧﺠﻠﺖ ،و ﺧﺠﻠﺖ ﻫﻤﻪ ﺿﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﲔ ﻧﻜﺮت .ﻃﻤﻊ دو روی دارد،

ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ دﺷﻮار ﺑﻮد ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق در ﻣﺤﻜﻤﯽ ﺑﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻏﲑت از

آن روی ﻛﻪ در اﺳﺘﺤﻘﺎق دارد ﯾﺎ ﺗﻬﻤﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎق ،ﺳﯿﺎه اﺳﺖ.

ﻧﺸﯿﺐ ﻋﺸﻖ آن ﺑﻮد ﻛﻪ راه زﯾﺎدت ﺑﺮﺳﺪ ،و ﻋﺸﻖ روی در ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻬﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻔﺎ

ﯾﻜﯽ روﯾﺶ ﺳﭙﯿﺪاﺳﺖ و ﯾﻚ روی ﺳﯿﺎه .آن روی ﻛﻪ در ﻛﺮَم دارد ﺳﭙﯿﺪ اﺳﺖ و

ورق ﺟﻔﺎ ﺑﻮد و ﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد و ﯾﺎر ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮد ﺗﺎ زﯾﺎدت ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺎی

و ﻏﲑت ﯾﺎد ﻋﺎﺷﻖ آﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻨﺪش ﺑﺮﺧﯿﺰد ،و ﻣﻨﺎزل در ﺧﻠﻊ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺑﺮد ،و اﯾﻦ

ﻓﺼﻞ ۶۷

ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺟﻔﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻏﲑﺗﯽ ﺑﺪو رﺳﯿﺪ ﻋﻈﯿﻢ راﻫﯽ ﻛﻪ ﻣﺜﻼً ﺑﻪ

راه ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻫﻤﻪ اوﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﯾﯽ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﻛﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻛﻪ

ﺳﺎﱃ ﺧﻮاﺳﺘﯽ رﻓﺖ در ﺧﻠﻊ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ روزی ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﯽ ،ﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮود ،زﯾﺮا

۲۹

ﻛﻪ ﺑﺎرﮔﺎه ﻻﺑﺪی ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﭼﺸﻢ ﺑﺮ رﺧﻨﻪ اﻓﺘﺎد ،ﻻﺑﺪی ﺑﺮﺳﯿﺪ و اﻣﻜﺎن

ﻓﺼﻞ ۷۱

ﺧﻼص ﭘﯿﺪا ﮔﺸﺖ.

ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺗﻠﻮﯾﻦ ﻋﺸﻖ از ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﻮد ،در ﺗﻤﻜﲔ ﻋﺸﻖ ﺑَﺪَل آن ﺑﯿﺎﺑﺪ از ﻣﻌﺸﻮق.
وﻟﯿﻜﻦ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺑﺲ ﻋﺎﱃ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ در ﻋﺸﻖ .و

ﻓﺼﻞ ۶۹

ﻛﻤﺎل ﺗﻤﻜﲔ آن ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻫﺴﺘﯽ او ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد.

ﻏﲑت ﭼﻮن ﺑﺘﺎﺑﺪ او ﺻﻤﺼﺎﻣﯽ ﺑﯽ ﻣﺴﺎﻣﺤﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﭘﯽ ﻛﻨﺪ و ﻛﻪ را ﭘﯽ

ﺑﯿﺖ

ﻛﻨﺪ .ﮔﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﱪ را ﭘﯽ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ آﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﻬﺮی ﺑﺪو رﺳﺪ .ﺳﺮ در ﺳﺮ

ﻟﻌﻠﯽ ﻛﻪ زﻛﺎن ﻋﻘﻞ و ﺟﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ام

ﻋﺸﻖ را ﭘﯽ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻓﺎرغ ﺷﻮد .وﮔﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق آﯾﺪ و ﻣﻌﺸﻮق را ﭘﯽ

ﺗﺎ ﻇﻦ ﻧﱪی ﻛﻪ راﯾﮕﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ام

ﻛﺮدن و ﺧﻮد را ﻫﻼك ﻛﺮدن از اﯾﻦ ورق ﺑﻮد .وﮔﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ آﯾﺪ و ﺑ ّﱪد و

ﺑﺎ ﻛﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ ﻛﻪ ﻧﻬﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ام

ﻛﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻋﺪل ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،و ﻋﺪل ﻋﺸﻖ ﻛﻔﺎﯾﺖ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ و

ﻣﻦ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن داده ،ﭘﺲ آن ﯾﺎﻓﺘﻪ ام

ﻫﻤﺘﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،آﻣﯿﺰش ﻋﺸﻖ و آوﯾﺰش ﺧﻮاﻫﺪ .ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻢ در ﺣﻖ ﻋﺎﺷﻖ و
ﺑﺲ ،و اﯾﻦ از ﻋﺠﺎﯾﺐ اﺳﺖ.

و وﺻﺎل و ﻓﺮاق او را ﯾﻜﯽ ﺑﻮد ،و از ﻋﻠﻞ و ﻋﻮارض ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ
او اﻫﻠﯿﺖ ﺧﻠﻌﺖ ﻋﺸﻖ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑَﺪَل از ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽرﺳﺪ

ﺑﯿﺖ

ﺧﻠﻌﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد.

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

ﺑﯿﺖ

دل در ﻃﻤﻊ وﺻﻞ ﺑﻼ را ﺳﺮﭙ اﺳﺖ

ﺟﺎن در دمِ ﻫﺠﺮ و زﻫﺮِاو ﺑﺮ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ

ﺗﻘﺼﲑ روا ﻣﺪار ،آن ﻧﯿﺰ ﺑﱪ

ﺑﲑون ز وﺻﺎل و ﻫﺠﺮﻛﺎری دﮔﺮ اﺳﺖ

ﻫﻤﺖ ﭼﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ درد ﺳﺮ اﺳﺖ

ﻓﺼﻞ ۷۰

ﻗﻮت ﻋﺸﻖ از درون ﻋﺎﺷﻖ زﻫﺮة ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ،و ﺟﺰ درﻛﺄس دل ﻧﺨﻮرد .اوﻟًﺎ در

ﻓﺼﻞ ۷۲

اﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺨﻮرد ،راه ﺻﱪ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ در ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺧﻮاصّ

اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ،اﻣﺎ اﻫﻠﯿﺖ ﺧﻠﻌﺖ ﻋﺸﻖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ اول ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ

ﻣﻮج درد ﻋﺸﻖ ﺑﺮ دل رﯾﺰد زﻫﺮه ،ﭘﺲ ﺑﺨﻮرد .ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﺑﺨﻮرد ﺻﱪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد،

ﻣﻌﺸﻮق ﺧﺰاﻧﺔ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﺟﻤﺎل او ذﺧﲑة اوﺳﺖ .ﺗﺼﺮف ﻋﺸﻖ در او ﻧﺎﻓﺬﺗﺮ

ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.

ﺑﯿﺎن اﻓﺘﺎد.

۳۰

ﻓﺼﻞ ۷۳

ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻋﺸﻖ در زﻣﲔ ﻣﺮاد ﻋﺎﺷﻖ اﻓﻜﻨﻨﺪ ﺗﺎ از او ﮔﻞ اﻋﺘﺬاری ﺑﺮآﯾﺪ و ﺑﻮد ﻛﻪ

ﻋﺸﻖ ﻋﺠﺐ آﯾﻨﻪ ای اﺳﺖ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ را ،و ﻫﻢ ﻣﻌﺸﻮق را .ﻫﻢ در ﺧﻮد دﯾﺪن و

ﻓﺰاﯾﻨﺪ و ﺛﻤﺮة وﺻﺎل ﮔﺮدد .و اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺗﺮ ﺑﻮد آن وﺻﺎل از ﯾﻜﯽ ﺧﺎﱃ

واﻏﲑی ﻧﮕﺮد ،ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻤﺎل ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺟﺰ در آﯾﻨﺔ ﻋﺸﻖ ﻧﺘﻮان دﯾﺪن و

ﺑﺮای آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﻪ در راه ﻋﺸﻖ رود اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺒﻮد .و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ

ﻫﻢ در ﻣﻌﺸﻮق دﯾﺪن و ﻫﻢ در اﻏﯿﺎر دﯾﺪن .و اﮔﺮ ﻏﲑت ﻋﺸﻖ دﺳﺖ دﻫﺪ ،ﯾﺎ

ﻧﺒﻮد،اﮔﺮ ﺑﺮق ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑﺠﻬﺪ و ﺑﺮ راه او ﻧﯿﺎﯾﺪ ،و راه ﺑﺮ دوﻟﺖ او ﻧﱪﻧﺪ .و اﯾﻦ

اﻧﺪ:

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻛﻤﺎل ﻧﯿﺎز ﻋﺸﻖ ،و ﺟﻤﻠﺔ ﺻﻔﺎت ﻧﻘﺼﺎن وﻛﻤﺎل از ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ۷۴

ﮔﺮ ﻏﺮه ﺑﺪان ﺷﺪی ﻛﻪ دادم ﺑﻪ ﺗﻮ دل

ﻋﺸﻖ ﺣﲑت اﺳﺖ ،در او ﻫﯿﭻ ﻛﺴﺐ راه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺒﯿﻞ ،ﻻﺟﺮم اﺣﻜﺎم او
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﺟﱪ اﺳﺖ ،اﺧﺘﯿﺎر از او و از وﻻﯾﺖ او ﻣﻌﺰول اﺳﺖ ،ﻣﺮغ اﺧﺘﯿﺎر در

و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﻻﯾﻖ اﺳﺖ:

وﻻﯾﺖ او ﻧﺮﭙد .اﺣﻮال او ﻫﻤﻪ زﻫﺮ ﻗﻬﺮ ﺑﻮد ،و ﻣﻜﺮ ﺟﱪ ﺑﻮد .ﻋﺎﺷﻖ را ﻣﻬﺮة ﺑﺴﺎط

او ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ او ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آن ﻧﻘﺶ ﺑﺮ او

ﺑﯿﺖ
ﻫﻢ ﭘﺎی ﻓﺮاق در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ

و ﺑﺒﻮد ،ﻛﺎر ﺑﺮ او آﺳﺎﻧﱰ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻛﻪ ﻧﻜﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﺎری ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرﻛﻨﺪ در ﭼﯿﺰی ﻛﻪ

آزاده ﺑﺴﺎط ﻣﻬﺮة ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ

ﺻﺪ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﻧﺪ از ﻣﻨﺰل

دل ﮔﺮ ﭼﻪ ز وﺻﻞ ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ

ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻼی ﻋﺎﺷﻖ در ﭘﻨﺪار اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺪاﻧﺴﺖ،

در او ﻫﯿﭻ اﺧﺘﯿﺎردرﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﯿﺖ

در ﻫﺠﺮ ﺗﻮ وﺻﻞ ﺗﻮ ﻧﻬﺎن ﻣﯽدﯾﺪم

در وﺻﻞ ﺗﻮ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﻋﯿﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ

ﺑﯿﺖ

ﻓﺼﻞ ۷۶

در راه ﻣﺮاد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯽ ﺗﺪﺑﲑ اﺳﺖ

ﻋﻘﻮل را دﯾﺪه ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ از ادراك ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ روح ،و روح ﺻﺪف ﻋﺸﻖ

ﻛﻮ ﺧﻮد ﻫﻤﻪ در دﯾﺪة ﺧﻮد ﺗﻘﺼﲑ اﺳﺖ

اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ راه ﺑﻮد؟ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﺟﺎﺑﺖ اﻟﺘﻤﺎس اﯾﻦ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ اﻛﺮﻣﻪ اﻟﻠﻪ

آن ﻣﻬﺮه ﺗﻮﯾﯽ و ﻧﻘﺶ دورش ﺑﻪ ﻣﺜﺎل

اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺻﺪف ﻋﻠﻢ را راه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻜﻨﻮن ﻛﻪ در آن ﺻﺪف

ﺗﻌﺎﱃ اﯾﻦ ﻓﺼﻮل و اﺑﯿﺎت اﺛﺒﺎت اﻓﺘﺎد ،اﮔﺮﭼﻪ ﻛﻪ »ﻛﻼﻣﻨﺎ اﺷﺎرة« از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ

ﻓﺼﻞ ۷۵

ﭘﺸﺖ ﺟﺰو اﺛﺒﺎت ﻛﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ اﮔﺮﻛﺴﯽ ﻓﻬﻢ ﻧﻜﻨﺪ ﻣﻌﺬور ﺑﻮد ﻛﻪ دﺳﺖ ﻋﺒﺎرات ﺑﺮ

ﮔﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻼ و ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق ﺗﺨﻤﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ از دﺳﺖ اﻟﻤﻌﯿﺖ و ﻛﻔﺎﯾﺖ و

داﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﺮﺳﺪ .ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ.

۳۱

