وگاٌی بً مقولً مزگ
هشدم دس تشاتش هشگ سَ دستَ هی ضًْذ :یک دستَ کَ اص تٌؼوات دًیا تشخْسداسًذ ،اص هشگ هی ُشاسٌذ ،چْى هشگ
سا لطغ خْیص ُای خْد هی تیٌٌذ .گشٍّ دیگش ُن اص هشگ هی تشسٌذ ،چشا کَ تَ هکافات اػوال خْد هی اًذیطٌذ،
پس خْد سا تشای هشگ هِیا هی کٌٌذ ّ گشٍّ سْم کساًی ُستٌذ کَ اص هشگ استمثال هی کٌٌذ صیشا هشگ سا لمای
هسثْب ّ هؼطْق هی داًٌذ (کیویای سؼادت ،ج دّم ،ظ )۵۱۶
تَ ساستی چٌذ دسصذ اص هشدم هشگ سا هی فٌِذ؟ تَ ساستی چٌذ دسصذ اص هشدم تَ هشگ هی اًذیطٌذ؟ یا چٌذ دسصذ
اص هشدم هشگ سا هی تیٌٌذ؟ یا چٌذ دسصذ اص هشدم هشگ سا صیثا هی پٌذاسًذ؟ ایي ُوَ سْاال تی است کَ آدهی هی
تایست اص خْد تپشسذ ّ تَ دًثال خْاتی هٌطمی ّ همٌغ تاضذ.
تا ایٌکَ اص ّاژٍ دًیا هی تْاى فِویذ کَ تَ هؼٌای «دًی» است ّ دًی ًیض چیضی خض پستی ًیست ّ ًاتْد ضذى ّ
الثتَ تی اسصش تْدى ًیست ،اها تاص ُن اغلة هشدم صًذگی سا تَ هشگ تشخیر هی دٌُذ ّ تَ تیاًی دسصذدًذ تا تا
صدى ػیٌک ُْضیاسی تش چطواى خْد صیثایی ُای دًیا سا دّ چٌذاى تثیٌٌذ ّ اص ّیژگی ُا ّ زمایك تاسص هشگ تاصهاًٌذ.
ّلی اص هٌظش ایي للن هِوتشیي سکي صًذگی آگاُی ّ ادساکی ّالغ تیٌاًَ تَ همْلَ هشگ است .یؼٌی تطش دس خِت
ًیل تَ یک صیست ضشافتوٌذاًَ تایذ تؼاسیفی هختلف ّ هتٌْع سا اص دًیای هشگ دس صًذگی تشسین کٌذ .چَ ایٌکَ طی
کشدى خادٍ صًذگی تذّى تْخَ ّ تاهل ّ اًذیطیذى دس دًیای هشگ طثؼا هی تْاًذ ًْػی طی طشیك ػمین یا هثوي
تاضذ .ایٌکَ هی گْیین ػمین تذیي خاطش کَ لطؼا اًتِای ایي خادٍ تَ هشگ ختن هی ضْد ّ هثوي تذیي لساظ کَ ها
تایذ دس ایي خادٍ یؼٌی خادٍ صًذگی تا کْلَ تاسی اص خیش ّ تشکت ّ صذالت تَ پیص سّین .چشا کَ هِوتشیي ًیاصی کَ
هی تْاًذ تَ سْاال ت هشگ دس پایاى ایي خادٍ پاسخ دُذُ ،ویي کْلَ تاسی است کَ رکش آى سفت .تٌاتشایي هی تْاى
ارػاى داضت کَ تا ایٌکَ خْد لشآى تا صشازت هی فشهایذ :کل الٌفسَ رائمَ الوْت «ُش ًفسی تایذ هضٍ هشگ سا
تچطذّ ».لی اکثش هشدم ًَ ضِاهت ایي سا داسًذ کَ هشگ سا تپزیشًذ ًَّ ایٌکَ اص هضٍ هشگ تاخثشًذ.
ّ اص ایي آیَ هی تْاى چٌیي تشداضت کشد کَ صًذگی صیثاست  /اها هشگ صیثاتش است  /چْى دًیای ًادیذٍ ُاست.
ًادیذٍ تَ ایي خاطش کَ لشآى تَ گشفتي ُش خاًی تْسط هگش تاکیذ هْکذ هی کٌذ ،اها اص ّیژگی ُای هشگ چیضی سا
ًگفتَ است کَ تٌِا تَ هضٍ هشگ اضاسٍ هی کٌذ .تٌاتشایي هی تْاى ًتیدَ گشفت کَ هشگ چْى داسای هضٍ است ،پس
تَ ًْتَ خْد ًیض داسای ّیژگی ُای ایي هضٍ ًیض اص لثیل ضیشیي تْدى ،تلخ تْدى ،ضْس تْدى ،تشش تْدى ّ هلس تْدى
ًیض هی تْاًذ تاضذ .یا تَ لْل زافع:
می خواست گل کً دم سود اس روگ و بوی دوست
اس غیزت صبا وفسص در دٌان گزفت
یا بً قول خیام اسزار اسل را وً تو داوی و وً مه
گز پزدي بیفتد وً تو ماوی و وً مه
تا ایي تؼاتیش هی تْاى هشگ سا فِویذ ،اها فِویذى آى کاسی است تس دضْاس .هی تْاى دس هشگ اًذیطَ کشد ،اها
اًذیطَ دس آى کاس ُش کسی ًیست .هی تْاى هشگ سا دیذ ،اها دیذى آى چطن تصیشت هی خْاُذ ّ هی تْاى هشگ سا
صیثا پٌذاضت ،اها تذّى ضٌاخت اص صیثایی ُای آى هیسْس ًیست .لزا تؼوك دس خِت ضٌاخت اص همْلَ تسیط ّ
پیچیذٍ هشگ تٌِا کاس اًثیا ّ ائوَ اطِاس است .چَ ایٌکَ دس ایي خصْظ سخٌاًی ًغض ّ آهْصًذٍ سا فشاسّی تطش لشاس
دادٍ اًذ .تَ ًسْی کَ پیاهثش (ظ) هی فشهایذ« :سیزک تزیه اوسان ٌا کساوی ٌستىد کً ٌمیطً بً مزگ
می اودیطىد ».یا دس ًِح الثال غَ هی خْاًین کٌَ« :زکس کً بسیار یاد مزگ کىداس دویا بً اودک راضی
خواٌد ضد».
لزا یاد هشگ اص تؼالین گُْش دیي است ّ یکی اص اًذیطَ ُای گشاى سٌگ ّ اصْلی آهْصٍ ُای دیٌی یاد کشدى اص
هشگ است .اًذیطَ دس تاب هشگ ّ ازْال آى دس ًِح الثال غَ تسیاس آهذٍ است.
تَ طْسی کَ هشگ اًذیطی تَ ّضْذ اص ال تَ ال ی گفتاس آى تضسگْاس آضکاس است ّ اهکاى ًذاسد کسی ًِح الثال غَ سا
تخْاًذ ّ تاکیذات اهام سا تش ایي اهش تذاًذ ّ تش خْد ًلشصد ّ خْف هْتّ ،لْ اًذک ،دس خاى اّ پٌدَ ًیفکٌذ.
لزا اص ایي زیث کَ ها تگْیین صًذگی تسیاس خْضایٌذ ّ صیثاست ،اهشی طثیؼی ّ هؼمْل است ّ هسلوا اًساى ًیض
تشای صًذگی خلك ضذٍ است ّ ًَ تشای هشگ.
اها ُویي تْخَ هْکذ تَ صًذگی ّ استفادٍ اص هٌْیات آى خْد صهیٌَ ای دس خِت آضٌایی ّ ضٌاخت تیطتشی ًسثت
تَ همْلَ هشگ است ّ ًَ غافل ضذى اص آى .تٌاتشایي آدهی ُشچَ تیطتش تَ هشگ تیٌذیطذُ ،ن آدهیت آى آدهیت
هی یاتذ ّ ُن ایٌکَ هؼشفت آى اص هشگ ،هؼشفتی ّالغ تیٌاًَ خْاُذ تْد.
اها هسالَ ای ُست کَ دس اغلة اهْس اختواػی ًیض ػوْهیت یافتَ ّ آى ایي است کَ تشخی تاکیذ پیطْایاى دیي سا
دس یادآّسی هشگ ،یک ًْع دلضدگی ّ ّزطت تشاًگیضی ّ دلوشدگی هی پٌذاسًذ .دس خْاب تَ ایي طیف تایذ گفت کَ
ایي هسالَ تستگی داسد کَ ها هشدى سا چگًَْ اسصیاتی کٌین یا چَ ًْع ًگاُی تَ آى داضتَ تاضین .اگش تَ هاًٌذ
اتْالؼال ی هؼشی ضاػش ًاتیٌای هطِْس ػشب تاضذ (استاد طَ زسیٌی کَ آى ُن ًاتیٌا تْد) کَ تایذ گفت کَ ایي
فشد ضخصی تْد تلخ کام ّ تذتیي کَ صًذگی سا دس ًِایت تَ سختی گزساًذ ّ سْدی ُن اص ایي ػالن ًدست.
ُوسشی اختیاس ًکشد ّ غزای گْضتی ًخْسد ّ ًِایتا ّصیت کشد کَ تش سٌگ گْسش تٌْیسٌذ:

ٌذا جىایً ابی و ما جىیت با حد
ایه جىایت پدرم بود ،اما مه بً احدی جىایت و ستم روا وداضتم.
تا ازتشام تَ ایي اًذیطوٌذ اها تایذ اتشاص داضت کَ چٌیي اًساًی دس تشاتش هشگ ػکس الؼولص ایي تْد کَ زال کَ
تایذ هشد پس تِتش تْد کَ اصال تَ ایي ػالن ًوی آهذین کَ دس خْاب تَ ایي داًطوٌذ تایذ گفت کَ ها تشای ایي دًیا
خلك ًطذٍ اینّ .لی آهذى ًؼوتی تضسگ است اها ًَ تشای هاًذى ،تلکَ صیثایی آى دس سفتي است ّ تٌاتش سخي ًغض ّ
آهْصًذٍ پیاهثش هشدم ُوَ دس خْاتٌذّ ،لتی هی هیشًذ تیذاس هی ضًْذ.
پس هشگ یک ًْع تیذاسی است .یک ًْع سفش اص هکاًی تَ هکاى دیگش .یک ًْع خثش کَ ها سا تا دسُای اختیاس دس
خِاى آضٌا هی کٌذ .یا تَ لْل خیام ضاػش گشاًمذس:
چْى تالی ًخْاُین هاًذ ،پس ُویي دًیا سا غٌیوت تذاًین ّ ُویي دم سا خْش تاضین:
اس دی کً گذضت ٌیچ اس او یاد مکه
فزدا کً ویامدي است فزیاد مکه
بزوامدي وگذضتً فزیاد مکه
حالی خوش باش و عمز بز باد مکه
تا ایي ُوَ تفاسیش تاص ُن ًْع ًگاٍ ّ ػکس الؼول خِاى هؼاصش تَ هشگ ًْػی ًگاٍ تٌفشآهیض ّ هسمش است .تَ
طْسی کَ تَ ززف هشگ هی اًذیطٌذ.
ضکی ًیست کَ دس خِاى خذیذ تال ش تشخی تش ایي است کَ هشگ سا تسمیش ّ ززف ًوایٌذّ ،لی دس خْاب تَ ایي
ًْع طشص فکشُا تایذ گفت کَ هشگ ُشگض اص خاطش ًوی سّد ّ چْى صًذگی ًیض ػوشش کْتاٍ است پس فکش کشدى تَ آى
ًیض تَ ػٌْاى آغاصی تی اًتِا ،تی هؼٌاست .گْسستاًِا ًیض تایذ ًضدیک ضِشُا تاضٌذ ،چْى تی تشدیذ تایذ گْسستاى
سفت .هشدٍ ُا ًیض فشاهْش ًخْاُي ضذُ ،واى گًَْ کَ صًذٍ ُا هی هیشًذ ،تشای فشصًذاى ًیض تایذ اص هشگ گفت ،چْى
کتواى زمیمت ػیي زمیمت است ّ دس ضوي چْى تش لثش اسال ف ها هشگ ًْضتَ اًذ پس تایذ ّالؼیت سا تشای
فشصًذاى ًیض ًْضت ّ تاال خشٍ چْى صًذگی پایاًی داسد ،پس ُواى پایاى هشگ است.
ًتیدَ ایٌکَ ُشچٌذ دس ارُاى ػوْم اص هشگ سخي گفتي تَ هٌضلَ ًااهیذی ّ یک ًْع سػة ّ ّزطت تَ ضواس هی
سّد ،اها تی تشدیذ هشگ یک زمیمت است ّ اص زمیمت سخي گفتي ػیي صْاب .دس ثاًی تَ یاد هشگ تْدى یؼٌی تَ
یاد صًذگی ّ دسست استفادٍ تشدى اص ّیژگی ُای آى .یؼٌی تَ لْل هْال ًا یاد هشگ فشػْى هٌطی اًساى سا سشکْب
هی کٌذ .یؼٌی یاد هشگ سّزیَ فضّى طلثی سا دس اًساى اص هیاى تشهی داسد ّ تاال خشٍ یاد هشگ تَ ها هی آهْصد کَ
فِن دسستی اص صًذگی داضتَ ّ تْخَ ال صم ّ سالوی سا تَ اػوال ّ سفتاس خْد صًذگی داضتَ تاضینّ .لی تاص ُن
ایي هِن خای تسث داسد ،چَ ایٌکَ تاسیخ تطش هی گْیذً :گاٍ ػْام ّ زتی خْاظ دس الصی ًماط خِاى تَ همْلَ
هشگ ًگاُی هتفاّت است.
هتفاّت اص ایي زیث کَ تشای یکی هشگ ّداع است ّ تشای آى دیگشی ّصال .تشای یکی سسیذى تَ ّطي ّ تشای آى
دیگش سفتي تَ غشتت تشای یک ضشًگ ّ تشای آى دیگش اًگثیي .تشای یکی تی لشاسی ّ تشای آى دیگش آساهص.
یکی هی گْیذ هشگ هی گشیذّ ،لی آى دگش اص خٌذٍ اش هی گْیذ.
یکی چِشٍ اش سا صیثا هی پٌذاسدّ ،لی آى دگش هی گْیذ صضت سّست ّ یمیٌا ُویي اختال ف ًگاٍ ُایٌذ کَ تاػث
ضذٍ اًذ کَ ُویطَ تاصاسش گشم تواًذ.

