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 .۱ﭼﻪ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮدا ﻣﺮا زﯾﻦﺳﺎن ﮐﻨﺪ ﻣﺠﻨﻮن
دﻟﻢ را دوزﺧﯽ ﺳﺎزد دو ﭼﺸﻤﻢ را ﮐﻨﺪ ﺟﯿﺤﻮن
 .۲ﭼﻪ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﻼﺑﯽ ﻣﺮا ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ
ﭼﻮ ﮐﺸﺘﯽام دراﻧﺪازد ﻣﯿﺎن ﻗﻠﺰم ﭘﺮﺧﻮن
 .۳زﻧﺪ ﻣﻮﺟﯽ ﺑﺮ آن ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺘﻪﺗﺨﺘﻪ ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﺮور ﯾﺰد ز ﮔﺮدشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
 .۴ﻧﻬﻨﮕﯽ ﻫﻢ ﺑﺮآرد ﺳﺮ ،ﺧﻮ َرد آن آب درﯾﺎ را
ﭼﻨﺎن درﯾﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺷﻮد ﺑﯽآب ﭼﻮن ﻫﺎﻣﻮن
 .۵ﺷﮑﺎﻓﺪ ﻧﯿﺰ آن ﻫﺎﻣﻮن ﻧﻬﻨﮓ ﺑﺤﺮﻓﺮﺳﺎ را
ﮐﺸﺪ در ﻗﻌﺮ ﻧﺎﮔﺎﻫﺎن ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻬﺮ ﭼﻮن ﻗﺎرون

 .۶ﭼﻮ اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎ آﻣﺪ ،ﻧﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ درﯾﺎ

ﭼﻪ داﻧﻢ ﻣﻦ دﮔﺮ ﭼﻮن ﺷﺪ؟ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻏﺮق اﺳﺖ در ﺑﯽﭼﻮن

» .۷ﭼﻪداﻧﻢ«ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ

ﮐﻪ ﺧﻮردم از دﻫﺎنﺑﻨﺪی در آن درﯾﺎ ﮐﻔﯽ اﻓﯿﻮن

***

 .۱ﺳﻮدا :در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺧﯿﺎل ﺧﺎم و ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺟﺬﺑﻪ.

ﻣﺠﻨﻮن :دﯾﻮاﻧﻪ

ﺟﯿﺤﻮن :آﻣﻮدر ﯾﺎ ،ﻣﺠﺎز از ﻫﺮ درﯾﺎی ﭘﺮآب.

دو ﭼﺸﻤﻢ را ﮐﻨﺪ ﺟﯿﺤﻮن :ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﮔﺮﯾﻪ و اﺷﮏ رﯾﺨﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ.

اﯾﻦ ﭼﻪ ﺳﻮداﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ او را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮنﺑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺳﻮدا،
ﺳﻮدای ﻃﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن آﺗﺸﯽ در ﺟﺎن ﺳﺎﻟﮏ )ﻣﻮﻻﻧﺎ( ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

ﺳﻤﺎک« ) (www.samaak.caﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪوﯾﮋه
 .١ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻓﺮوردﯾﻨﯽ ِ ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽآﻣﻮزﺷﯽ ِ » َ
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻮﻧﺘﺮآل و ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ِ دﺷﻮار را اﺿﺎﻓﻪﺗﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺘﻈﺎر ﺑﻬﺎر ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺳﺎدات ﺷﺮﯾﻔﯽ.
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در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﻠﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ :در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺴﺘﻦ اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح
ﺻﻮﻓﯿﺎن ،ﻃﺎﻟﺐ ،ﺳﺎﻟﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻬﻮت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻟﺬات ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ...

۱

ﻃﻠﺐ ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در ﺗﺼﻮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ را ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﻔﺤﺺ واﻣﯽدارد.

او ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ آن ]ﻣﻄﻠﻮب[ را در وﺟﻮد ﺧﻮد ﺑﻄﻠﺒﺪ و اﮔﺮ از ﺧﺎرج ﺑﻄﻠﺒﺪ ﻧﯿﺎﺑﺪ.

ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻮﯾﺪ:

»ﺳﺎلﻫﺎ دل ﻃﻠﺐ ﺟﺎم ﺟﻢ از ﻣﺎ ﻣﯽﮐﺮد
وآﻧﭽﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ ز ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد
ﮔﻮﻫﺮی ﮐﺰ ﺻﺪف ﮐﻮن و ﻣﮑﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﻮد
ﻃﻠﺐ از ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن ﻟﺐ درﯾﺎ ﻣﯽﮐﺮد«

۲

وﻗﺘﯽ آﺗﺶ ﻃﻠﺐ ﺑﺮ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،او را ﺑﯽﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزد:
»ﭼﻮن ﻓﺮود آﯾﯽ ﺑﻪ وادیّ ﻃﻠﺐ
ﺻﺪ ﺑﻼ در ﻫﺮ ﻧﻔﺲ اﯾﻨﺠﺎ ﺑُﻮد
ﺟﺪ ّ و ﺟﻬﺪ اﯾﻨﺠﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎلﻫﺎ
ِ

ﭘﯿﺸﺖ آﯾﺪ ﻫﺮزﻣﺎﻧﯽ ﺻﺪ ﺗَﻌَﺐ
ﻃﻮﻃﯽ ﮔﺮدون ﻣﮕﺲ اﯾﻨﺠﺎ ﺑُﻮد
زاﻧﮏ اﯾﻨﺠﺎ ﻗﻠﺐ ﮔﺮدد ﺣﺎلﻫﺎ

ﻣﺎل اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪت اﻧﺪاﺧﺘﻦ
در ﻣﯿﺎن ﺧﻮﻧ ْﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺪن

ﻣﻠﮏ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪت در ﺑﺎﺧﺘﻦ
وز ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺮوﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺪن

ﭼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻠﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
دل ﺑﺒﺎﯾﺪ ﭘﺎک ﮐﺮد از ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ
ﭼﻮن دل ﺗﻮ ﭘﺎک ﮔﺮدد از ﺻﻔﺎت
ﺗﺎﻓﺘﻦ ﮔﯿﺮد ز ﺣﻀﺮت ﻧﻮر ذات«

۳

ﻣﻨﺸﺄ ﻃﻠﺐ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ،ﻓﯿﺾ و ﻟﻄﻒ اوﺳﺖ) .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﻓﯿﺾ و ﻟﻄﻒ ﺣﻖ ،رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح ﻏﺰل  .(۸ﻃﻠﺐ ﺑﺮاﺛﺮ
اﻧﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ در دل ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﯾﺎ ﺟﺬﺑﻪ ﺣﻖﺗﻌﺎﻟﯽ

ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻃﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ در اﯾﻦ ﻏﺰل از آن ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺳﯿﻼب« ﯾﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﮏ را ﺑﻪﯾﮏﺑﺎره در ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ و او را ﺑﻪ درﯾﺎی »ﻋﺸﻖ« ﻣﯽ
اﻓﮑﻨﺪ.

 .۲ﻗُﻠﺰ ُم :درﯾﺎی ﺳﺮخ ،ﺑﺤﺮ اﺣﻤﺮ .ﻣﺠﺎز از ﺑﺤﺮ ﭘﺮآب اﺳﺖ.
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ﻋﺸﻖ ،دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﮥ ﺳﻠﻮک اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ
»ﻃﻠﺐ« ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی »ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﺳﻬﻤﻨﺎکﺗﺮ ﯾﻦ وادی اﺳﺖ و

ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﻃﺮﯾﻘﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻣﻠﯽ
از آن ﻧﻤﯽﺗﻮان اراﺋﻪ ﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻋﻘﻞ در ﺷﺮﺣﺶ ﭼﻮ ﺧﺮ در ﮔﻞ ﺑﺨﻔﺖ
ﺷﺮح ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻫﻢ ﻋﺸﻖ ﮔﻔﺖ«

۴

»ﻗُﻠﺰم ﭘﺮﺧﻮن« ﺷﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ راه ﮐﻪ ﻋﺸﻖ راﻫﯽ اﺳﺖ ﺳﺮﺷﺎر از
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻓﺮاوان ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

»راﻫﯽ اﺳﺖ راه ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﺶ ﮐﻨﺎره ﻧﯿﺴﺖ

۵

آﻧﺠﺎ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺟﺎن ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﭼﺎره ﻧﯿﺴﺖ«

ﯾﺎ:

درﯾﺎی ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺴﺖ
ور ﻫﺴﺖ ﭘﯿﺶ اﻫﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻨﺎر اوﺳﺖ«

ﯾﺎ:
ﻫﺮ ﺷﺒﻨﻤﯽ درﯾﻦ ره ﺻﺪ ﺑﺤﺮ آﺗﺸﯿﻦ اﺳﺖ

ﻋﻄﺎر درﺑﺎره وادی ﻋﺸﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،وادی ّ ﻋﺸﻖ آﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪ

۶

۷

دردا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺷﺮح و ﺑﯿﺎن ﻧﺪارد«

ﻏﺮق آﺗﺶ ﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﺂﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ

ﮐﺲ درﯾﻦ وادی ﺑﻪﺟﺰ آﺗﺶ ﻣﺒﺎد
واﻧﮏ آﺗﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﯿﺸﺶ ﺧﻮش ﻣﺒﺎد
ﻋﺎﺷﻖ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن آﺗﺶ ﺑُﻮد
ﻋﺎﻗﺒﺖاﻧﺪﯾﺶ ﻧ َﺒﻮَد ﯾﮏ زﻣﺎن
...ای ﻣﺒﺎﺣﯽ! اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آن ِ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
ﻫﺮﭼﻪ دارد ﭘﺎک در ﺑﺎزد ﺑﻪ ﻧﻘﺪ

ﮔﺮمرو ﺳﻮزﻧﺪه و ﺳﺮﮐﺶ ﺑُﻮد
درﮐﺸﺪ ﺧﻮشﺧﻮش ﺑﺮ آﺗﺶ ﺻﺪ ﺟﻬﺎن
ﻣﺮﺗﺪی ﺗﻮ ،اﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﺪان ِ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
وز وﺻﺎل دوﺳﺖ ﻣﯽﻧﺎزد ﺑﻪ ﻧﻘﺪ

دﯾﮕﺮان را وﻋﺪۀ ﻓﺮدا ﺑُﻮد

۸

ﻟﯿﮏ او را ﻧﻘﺪ ﻫﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﺑُﻮد

٨ of ٣Page

ﺗﺎ ﻧﺴﻮزد ﺧﻮﯾﺶ را ﯾﮏﺑﺎرﮔﯽ
ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺪ َرﺳﺖ از ﻏﻢﺧﻮارﮔﯽ؟

 ...ﻋﺸﻖ اﯾﻨﺠﺎ آﺗﺶ اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ دود

ﻋﺸﻖ ﮐﺂﻣﺪ درﮔﺮﯾﺰد ﻋﻘﻞ زود
ﻣﺮد ِ ﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺸﻖ را

ﻣﺮدم ِ آزاده ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺸﻖ را

 ...زﻧﺪهدل ﺑﺎﯾﺪ درﯾﻦ ره ﺻﺪﻫﺰار

ﺗﺎ ﮐﻨﺪ در ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﺻﺪ ﺟﺎن ﻧﺜﺎر«

۹

 .۳ﺑﯿﺖ ﺳﻮم ،ﻣﺠﺪدا ً ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت درﯾﺎی ﻋﺸﻖ اﺷﺎره دارد .و آن ﮐﺸﺘﯽ ،ﭘﺮدۀ
ﭘﻨﺪار و ﺑﻨﺪ ﺷﻬﻮتﻫﺎ و ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮدۀ
ﭘﻨﺪار را ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﻪ »ﻣﻌﺮﻓﺖ« ﻣﯽرﺳﺪ .و ﭼﻮن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ اﯾﻦﻫﻤﻪ
ﺟﻨﮓﻫﺎ و اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

»در ﺟﻨﮓ ﻫﻔﺘﺎدودوﻣﻠﺖ ﻫﻤﻪ را ﻋﺬر ﺑﻨﻪ
ﭼﻮن ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ره اﻓﺴﺎﻧﻪ زدﻧﺪ«

و:
»ﺑﻌﺪازآن ﺑﻨﻤﺎﯾﺪت ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ
ﻣﻌﺮﻓﺖ را وادﯾﯽ ﺑﯽﭘﺎوﺳﺮ
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧ َﺒﻮد ﮐﻪ او اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه
 ...ﺳﯿﺮ ﻫﺮﮐﺲ ﺗﺎ ﮐﻤﺎل او ﺑُﻮد
ﭼﻮن ﺑﺘﺎﺑﺪ آﻓﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﻨﺎ ﺷﻮد ﺑﺮ ﻗﺪر ﺧﻮﯾﺶ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدد ز ﺑﺴﯿﺎریّ راه
ﻗﺮب ﻫﺮﮐﺲ ﺣﺴﺐﺣﺎل او ﺑُﻮد
از ﺳﭙﻬﺮ ِ اﯾﻦ ره ِ ﻋﺎﻟﯽ ﺻﻔﺖ،
ﺑﺎزﯾﺎﺑﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﺪر ﺧﻮﯾﺶ

 ...ﻣﻐﺰ ﺑﯿﻨﺪ از درون ﻧﻪ ﭘﻮﺳﺖ او

۱۱

ﺧﻮد ﻧﺒﯿﻨﺪ ذرهای ﺟﺰ دوﺳﺖ او«

 ۴و  .۵ﻫﺎﻣﻮن :دﺷﺖ.

ﺑﺤﺮﻓﺮﺳﺎ :در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪه و ازﻣﯿﺎنﺑ َﺮﻧﺪۀ درﯾﺎ اﺳﺖ.
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در ﺑﯿﺖ ﭼﻬﺎرم از »ﻧﻬﻨﮓ« ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،در ﮐﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،ﺷﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺼﻮف،
ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﯿﺮ ،ﺷﺮح ﮔﻠﺸﻦ راز ،دﯾﻮان ﻋﻄﺎر و ،..ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﻬﻨﮓ در ﻋﺮﻓﺎن رﻣﺰ ﭼﯿﺴﺖ ،ﻧﯿﺎﻓﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﯿﺮ ﻋﻄﺎر ،در ﺿﻤﻦ
ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮری از ﻧﻬﻨﮓ و درﯾﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﭘﺎکدﯾﻨﯽ ﮐﺮد از ﻧﻮری ﺳﺆال
ﮔﻔﺖ :ره ﭼﻮن ﺧﯿﺰد از ﻣﺎ ﺗﺎ وﺻﺎل؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ را ﻫﺮ دو درﯾﺎ ﻧﺎر و ﻧﻮر
ﭼﻮن ﮐﻨﯽ اﯾﻦ ﻫﻔﺖدر ﯾﺎ ﺑﺎز ﭘﺲ

ﻣﯽﺑﺒﺎﯾﺪ رﻓﺖ راه دور ِ دور
ﻣﺎﻫﯿﯽ ﺟﺬﺑﺖ ﮐﻨﺪ در ﻫﺮ ﻧﻔﺲ

ﻣﺎﻫﯿﯽ ﮐﺰ ﺳﯿﻨﻪ ﭼﻮن دم ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ
اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ را درﮐﺸﯿﺪ
ﻫﺴﺖ ﺣﻮﺗﯽ ﻧﻪ ﺳﺮش ﭘﯿﺪا ﻧﻪ ﭘﺎی
در ﻣﯿﺎن ﺑﺤﺮ اﺳﺘﻐﻨﺎش ﺟﺎی
ﭼﻮن ﻧﻬﻨﮓآﺳﺎ دو ﻋﺎﻟﻢ درﮐﺸﺪ
ﺧﻠﻖ را ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮏدم درﮐﺸﺪ«

۱۲

ﺑﺎری ،ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻄﺎر اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را ذﯾﻞ ﺑﯿﺎن وادی »ﻓﻘﺮ«،
ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از وادیﻫﺎی ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮک اﺳﺖ ،آورده اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ

ﻏﺰل ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯿﺖ ﭼﻬﺎرم را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﯿﺮ آﻣﺪه ،داﻧﺴﺖ و
آن را در ﺑﯿﺎن وادی ﻓﻘﺮ و ﻓﻨﺎ اﻧﮕﺎﺷﺖ زﯾﺮا در ﻏﺰل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺧﻮد ﻧﻬﻨﮓ ﭘﺲ از

درﮐﺸﯿﺪن درﯾﺎ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود .و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه درﮐﺸﯿﺪن درﯾﺎ در ﺑﯿﺖ ﭼﻬﺎرم
ﻏﺰل اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ وادی ﺗﻮﺣﯿﺪ .ﻋﻄﺎر دراﯾﻦﺑﺎره ﺳﺮوده اﺳﺖ:
»ﭼﯿﺴﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﺪا اﻓﺮاﺷﺘﻦ؟

ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﻮار و ﺧﺎﮐﯽ داﺷﺘﻦ
...ﮔﺮ ﻫﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻔﺮوزی ﭼﻮ روز
ﻫﺴﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺐ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮز
 ...ﺻُﻨﻊ ﺑﯿﻨﺪ ﻣﺮد ِ ﻣﺤﺠﻮب از ﺻﻔﺎت

در ﺻﻔﺎت آن اﺳﺖ ﮐﻮ ﮔﻢﮐﺮده ذات

واﺻﻼن ﭼﻮن ﻏﺮق ذاتاﻧﺪ ای ﭘﺴﺮ!
ﮐﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺪر ﺻﻔﺎت او ﻧﻈﺮ؟
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 ...اﯾﻦ دوﯾﯽ اوﺻﺎفِ دﯾﺪ ِ اﺣﻮل اﺳﺖ

۱۳

ورﻧﻪ اول آﺧﺮ ،آﺧﺮ اول اﺳﺖ«

 ...اﻣﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﻪ از آن ﺑﻪ »ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺣﺎﻟﯽ« ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺮک »ﻣﺎﺳﻮی ﷲ« ﮔﻮﯾﺪ و از ﻇﻮاﻫﺮ اﺷﯿﺎ
درﮔﺬرد ،و ﺑﻪ ﺻﻔﺎت آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﺪ .از ﻫﻤﮥ رﻧﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯽرﻧﮕﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ
رﻧﮓﻫﺎﺳﺖ روی آورد و ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎ و ﻣﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﻏﯿﺮ ذات ﺑﺎری
ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ وﻫﻢ و ﺧﯿﺎل اﻧﮕﺎرد .ﻣُﻠﮏ را ﻣِﻠﮏ او داﻧﺪ و ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺰ ﻫﺴﺘﯽ او

ﻧﯿﻨﮕﺎرد.

۱۴

و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﯿﺖ را اﺷﺎره ﺑﻪ وادی ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ،

درﯾﺎ» ،درﯾﺎی ﺗﻌﯿّﻨﺎت« اﺳﺖ ﮐﻪ درﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﺛﺮی از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﯿﺖ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ وادی ﺣﯿﺮت ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ:

»ﻣﺮد ﺣﯿﺮان ﭼﻮن رﺳﺪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه
در ﺗﺤﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪه و ﮔﻢ ﮐﺮده راه
ﻫﺮﭼﻪ زد ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺶ رﻗﻢ
ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻢ ﮔﺮدد از او ﮔﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ
 ....ﻋﺎﺷﻘﻢ اﻣﺎ ﻧﺪاﻧﻢ ﺑﺮ ﮐﯽام
ﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ،ﻧﻪ ﮐﺎﻓﺮ ،ﭘﺲ ﭼﯽام؟
ﻟﯿﮑﻦ از ﻋﺸﻘﻢ ﻧﺪارم آﮔﻬﯽ
ﻫﻢ دﻟﯽ ﭘﺮﻋﺸﻖ دارم ﻫﻢ ﺗﻬﯽ«

۱۵

 ۶و  .۷ﭼﻮن ﻏﺮق اﺳﺖ در ﺑﯽﭼﻮن :ﮐﻨﺎﯾﻪ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﯿﻦﻫﺎ از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭼﻮن :ﺗﻌﯿﻦ )در اﯾﻦ ﻣﻮرد ر.ک :ﺷﺮح ﻏﺰل  ۵ﺑﯿﺖ (۳
اﻓﯿﻮن :ﻣﺎده ﻣﺴﺖﮐﻨﻨﺪه ،آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺸﺌﻪ و ﺑﯿﺨﻮدی ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد دو ﺑﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﺑﯿﺎت ﻓﻮق از

ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﯿﺮ ﻋﻄﺎر ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد اﻣﺎ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل در ﺑﯿﺖ ﭘﻨﺠﻢ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﭼﻪ داﻧﻢ ﻣﻦ دﮔﺮ ﭼﻮن ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻏﺮق اﺳﺖ در ﺑﯽﭼﻮن« اﺷﺎرهای
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﻓﻨﺎ دارد ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﮥ ﺳﻠﻮک اﺳﺖ:

»ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ وادی ﻓﻘﺮ اﺳﺖ و ﻓﻨﺎ
ﮐﯽ ﺑﻮد اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ روا؟
ﻋﯿﻦ وادی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﻮد
ﻟﻨﮕﯽ و ﮐﺮّی و ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑُﻮد
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ﺻﺪ ﻫﺰاران ﺳﺎﯾﮥ ﺟﺎوﯾﺪ ،ﺗﻮ
ﮔﻢﺷﺪه ﺑﯿﻨﯽ ز ﯾﮏ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺗﻮ
ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻘﺶ آن درﯾﺎﺳﺖ ﺑﺲ
ﻫﺮﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﻮداﺳﺖ ﺑﺲ «

۱۶

ﻣﺼﺮاع دوم ﺑﯿﺖ آﺧﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد و از آن
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد:

اﻟﻒ» .دﻫﺎنﺑﻨﺪی« ﺑﺎ »ی« ﻣﺼﺪری ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮو ﺑﺴﺘﮕﯽ
دﻫﺎن اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﺮاع ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻫﺎن ﻣﻦ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد )و از اﻇﻬﺎر اﺳﺮار ﺑﻪ ﻏﯿﺮ و ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮدم( ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ دﻟﻢ
ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﯿﻮن ،ﻋﻘﻞ ﺟﺰﺋﯽ و ﻣﻌﺎشاﻧﺪﯾﺶ ِ ﻣﺮا از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد و ﺣﺎﻟﺖ
ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ داد) .در ﮔﺰ ﯾﺪۀ دﮐﺘﺮ ﺷﻔﯿﻌﯽﮐﺪﮐﻨﯽ ﻫﻢ ﮐﻠﻤﮥ
دﻫﺎنﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ب .دﻫﺎنﺑﻨﺪی ﺑﺎ »ی« ﻧﮑﺮه و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮدی ﮐﻪ دﻫﺎن دﯾﮕﺮی را ﻣﯽﺑﻨﺪد ﺻﻔﺖ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺳﻢ( :دﻫﺎنﺑﻨﺪ ]= ﺑﻨﺪﻧﺪۀ دﻫﺎن[ )ﺻﻔﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ(  +ی .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :ﻣﻦ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻫﺎن ﻣﺮا ﺑﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ

اﺟﺎزه ﻓﺎش ﮐﺮدن اﺳﺮار و اﻇﻬﺎر آن ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن را ﻧﺪاد ،اﻓﯿﻮﻧﯽ ﺧﻮردم ﮐﻪ ﺣﺎل
ﻣﺮا دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد و ﻋﻘﻠﻢ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ﻣﻦ ﺷﺪ) .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻗﺮاﺋﺖ اول ازﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﯽ زﯾﺒﺎﺗﺮ و رﺳﺎﺗﺮ اﺳﺖ(.

ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻣﻀﻤﻮن و ﭘﯿﺎم ﻣﺼﺮاع آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺮار اﻟﻬﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺴﯽ در
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻮﯾﺪ:
»آن ﺑﺎر ﮐﺰ او ﮔﺸﺖ ﺳﺮ دار ﺑﻠﻨﺪ

ﯾﺎ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺟﺮﻣﺶ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺮار ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽﮐﺮد«

»ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﮕﻮﺋﯿﺪ اﺳﺮار ﻋﺸﻖ و ﻣﺴﺘﯽ
ﺗﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻤﯿﺮد در درد ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ«

۱۷

۱۸

و ﻧﯿﺰ:
»ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻮران ﻣﮕﻮ اﺳﺮار ﻣﺴﺘﯽ

۱۹

ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎن ﻣﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ دﯾﻮار«
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و ﺟﺎن ﮐﻼم ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ:
»ﻫﺮﮐﻪ را اﺳﺮار ﺣﻖ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ
ﻣ ُﻬﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و زﺑﺎﻧﺶ دوﺧﺘﻨﺪ«

---------------------------

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ

 .۱ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﯿﺮ ،ﻓﺮﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﯿﺪﺻﺎدق ﮔﻮﻫﺮﯾﻦ ،ص.۳۳۴

 .۲ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ ﺳﺠﺎدی ،ص.۵۵۳
 .۳ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ  ،۱ص.۱۸۰
 .۴ﭘﯿﺸﯿﻦ ص.۳۳۴

 .۵دﯾﻮان ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺧﻮاﺟﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮازی ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻠﯿﻞ ﺧﻄﯿﺐ رﻫﺒﺮ،
زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۷۸

 .۶ﺑﯿﺘﯽ از ﺳﻌﺪی.
 .۷ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ  ،۵ص.۱۷۰

 .۸ﺑﻪ ﯾﺎد آورﻧﺪۀ ﺑﯿﺖ زﯾﺮ از ﻧﯽﻧﺎﻣﮥ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ:
»آﺗﺶ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮓ ﻧﺎی و ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎد

ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺗﺶ ﻧﺪارد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎد«

 .۹ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ  ،۱ص.۱۸۶
 .۱۰ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ  ۵ص.۲۴۸
 .۱۱ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ  ،۱ص.۱۹۴

 .۱۲ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۲۲۹

 .۱۳ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی ،دﻓﺘﺮ اول ،ﺑﯿﺖ .۳۰۰۸

 .۱۴ﺷﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺼﻮف ،ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق ﮔﻮﻫﺮﯾﻦ ،ص.۲۹۶
 .۱۵ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﯿﺮ ،ص.۲۱۲

 .۱۶ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۲۲۰

 .۱۷ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ  ،۵ص.۱۹۳
 .۱۸ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۵۹۱

 .۱۹ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۳۳۲
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