
 

 

 و منبع فياض عشق عشق
 

  »و نفخ فيه من الروحی« وقتی خداوند اراده کرد که انسان را خلق کند، روح خود را در او دميد 
و  »ا ا-نسان فی احسن تقويملقد خلقن«در عرصه خلقت  نمايان ساخت  بھترين صورتبه و او را 

تبارک هللا «:به خود تبريک گفتو از چنين خلقتی   » و کرمنا بنی آدم«به بنی آدم کرامت بخشيد 
» فطرة هللا التی فطر الناس عليھا« خود آفريد) فطرت(پس خدا مردمان را بر نھاد » احسن الخالقين

و چون انسان بر فطرت خداوند آفريده » - تبديل لخلق هللا«و تبديلی نيست رو در اين آفرينش تغيي
اين عھد و ميثاقی شد که از فرزندان آدم  شده و روحش را در او دميده است، در ھمان روز الست

  :وسعدی ھمين را چنين به شعر زيبا در آورده است .»قالوا بلی. الست به ربکم«گرفته شد 
  الست از ازل ھمچنانش بگوش          بفرياد قالوا بلی   در خروش

بنا  گرفت وروز الست از بنی آدم  است که خداوند در یعھد و ميثاقاقرار به وجود صانع ھمان  
ری ر است که او را صانعی و مدبّ قِ مُ  فطرت و عھد و ميثاق، ھر فرزندی که به دنيا می آيد، بر اين

  .است و اگر چه او را به نامی ديگر می خواند يا غير او را پرستش می کند
  :و بر اين مبنا است که شيخ محمود شبستری بيان می کند

  
  که دين در بت پرستی است یبدانستی که بت چيست               يقين کرد گر  مسلمان

  وگر کافر ز بت          آگاه گشتی              کجا در دين     خود گمراه        گشتی؟
  
و بر اين اصل وقتی ھيچ مشرکی نيز منکر اصل خدا نيست  .پس در اصل صانع خVف نيست 

يعنی آن عھدی که خداوند از آن ھا اخذ کرده است و  »علی الفطرةمن يولد يولد « گفته می شود 
به . در حقيقت تمامی کسانی که در عالم متولد می شوند مقر به وجود صانع و پرستش او ھستد

عبارت ديگر پرستش و مقر به صانع بودن در وجود ھر کسی سرشته شده است و اين عشقی است 
. فرينش گزيری و گريزی نيستاست و بشر را از اين آ شده که خداوند در نھاد بشر بوديعت نھاده

حافظ اين نکته را بدين صورت بيان کرده   .عشق به پرستش در وجود ھر کسی نھفته است پس
  :است

  گر پير مغان مرشد من شد چه تفاوت؟     در ھيچ سری نيست که سّری ز خدا نيست
  

جای خرده گيری نيست و تفاوتی ندارد و زيرا اگر پير ميکده رندان ھم راھنما و مرشد من باشد، 
  .توان يافت در ھر سری از سرھای بندگان رازی از معرفت حق را

  
روح ھم غير  .خداوند پی به وجود او می بريم ھمچنانکه خدا غير قابل تعريف است و ما از آثار

بگو اين از : وقتی از پيامبر می پرسند که روح چيست؟ خداوند به او می گويد. قابل تعريف است
و به تعريف در نمی آيد، اما آثار روح و حيات را در ھر انسانی ما . امر پروردگار من است

 »فی ذات هللا تفکروا فی آ-ء هللا و - تفکرو« و بدين علت است که گفته اند  .مشاھده می کنيم
ما ھر تعريفی که بخواھيم از عشق بدست بدھيم، . عشق نيز غير قابل تعريف است که ھمچنان

  .زيرا امر نامتعين با امر متعين قابل تعريف و توصيف نيست .ناقص و ناکارا است یتعريف
  ای آنکه بتقرير و بيان دم زنی از عشق      ما با تو نداريم سخن خيرو سVمت

ق وصف حال است و به قال در نيايد که يان و سخن و حتی دليل اثبات نمی شود، چه عشعشق با ب
  .نيايد



 

 

افزون است و حل مسئله عشق از وسع و تاب علم محدود . عشق نظير وجود خداوند نا محدود است
و چگونه ممکن است که انديشه محدود ما گنجايش  نديشۀ ناصواب ما امکان پذير نيستآن با ا

  .بنا براين عشق در انديشۀ محدود نشايد داشته باشد؟نامحدود 
  

  .مشکل عشق نه در حوصلۀ دانش ماست       حل اين نکته بدين فکر خطا نتوان کرد
ھم آغاز و ھم فرجام . ما بيرون به حق بی پايان است و از حد و توانراه عشق و سير و سلوک  

اين طريق ھم بيش از صد ھزار  راه عشق  بسوی حق از حد تصور بيرون است، زيرا آغاز
  .مرحله است

  اين راه  را نھايت صورت کجا توان بست؟     کش صد ھزار منزل بيشست  در بدايت
در عشق جاودانگی عيان است ولی چشم بصيرت  .دانی استدر حقيقت عشق رمز پايندگی و جاوي

  .بين -زم دارد
  ثبت است  در جردۀ        عالم دوام ماھرگز نمی رد آنکه دلش زنده شد به عشق             

 مقصود آن. آنگاه که طرح عشق و محبت شد، ھنوز نشانی از آفرينش اين جھان و آن جھان نبود 
  .عشق ازلی است و چيزی نو پديد نيست که

  نبود نقش دو عالم که نقش        الفت بود               زمانه طرح محبت نه اين زمان انداخت
  و يا 

  حقۀ مھر بدان مھر و نشانست که بود        که بود             گوھر مخزن اسرار ھمان است 
 شده که در دل ھر انسانی است، ھمان گوھر است که در روز ازل به ما داده و محبتی عشقیگوھر
  .ست، ھمان است که از پيش بوده و با وجود ما عجين استو محبتی که در سينۀ مااست 

  :سر را چنين بيان کرده استمولوی ھمين 
  تست     تست              ھستی ما جمله از ايجاد   باد ما و بوِد ما      از دادِ 

  لذت   ھستی نمودی    نيست را             عاشق خود کرده بودی نيست را
پروردگار به نيست لذت ھستی . آفرينش عبارت  از نيستی را ھستی دادن است در مکتب مولوی

پس . و در دم او را به عشق خود مبتV می سازد تا برای وصال حق به عالم ھستی بيايد  بخشد می 
  . عشق از خدا نشأت گرفته و برای رسيدن به وصال حق در وجود انسان عجين است

ت که انسانی وجود يسممکن ن. مشاھده می کنيمرا در ھر انسانی با شدت و ضعف  ما آثار عشق  
اينکه ما فکر کنيم که فVن و يا بھمان آدم عشق . بطور مطلق خالی از عشق باشدداشته باشد که 

وقتی ما به زعم خود در . ندارد، صحيح نيست و ما بايستی عشق را در وجود ھر کسی کشف کنيم
اثری از آثار وجود عشق را در او کشف  ايم کسی عشق نمی بينيم بدين معنا است که ما نتوانسته

در . و نه اينکه در فVنی عشق وجود ندارد ا نا کارآمد استديگر دستگاه کشف م به عبارت. کنيم
  .اين بحث کوشش می شود که به قدر ذره ای آثار عشق را به نمايش بگذارم

  
عشق جاذبه ای است درونی، به اين معنا که از دورن بر می خيزد و بسمت بيرون از خود در 

  .اذبه درونی جزئی از ساختار وجود انسان استاين کشش و ج. طيران و جوش و خروش است
  در اندرون من خسته دل ندانم کيست          که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

  .اين فغان و غوغا در اندرون ھر کسی با شدت و ضعف وجود دارد
نگاه در ھر انسانی اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ اين جاذبه درونی وجود دارد و از اين 

بنابراين عشق مستقل از زناشوئی است و قبل از زناشوئی در ھر کدام . ربطی ھم به ازدواج ندارد
از زوجھا بطور مستقل و با درجات مختلف و شدت و ضعفعھای متفاوت وجود دارد و تازه اگر 

  .اين کشش و جاذبه درونی وجود نداشته باشد ھيچ ازدواجی صورت نمی گيرد



 

 

  
  بسپارند چاره نيست نکه ھيچش کناره نيست     آنجا جز آنکه جا راھی است راه عشق

اينکه ما در وجود کس و يا کسانی آن را درک نمی کنيم و يا آثار آن را مشاھده نمی کنيم، عيب در 
غفلت از جاذبه و کشش، به معنای وجود نداشتن آن . دستگاه گيرنده ما است و نه وجود نداشتن آن

ت چه در خود انسان و چه در ديگران، غالب افراد، به دليل نقص در دستگاه در اثر اين غفل. نيست
محدود شده است،  ی ويژهی از انسانھاکه مسئله عشق در ادبيات به تعدادگيرنده آنھا و به دليل اين

، غافل از اينکه آن نمونه ھای تصور می کنند که ديگران از عشق بی بھره و يا کم بھره اند
از اين امر غافل ھستند که عشق در انسان و  ناينا. ات بعنوان مثال ذکر شده استدر ادبي جاودانی

و به قول حافظ راه . با انسان عجين است و عشق با وجود و ھستی انسان ساخت پيدا کرده است
ن به محبوب جز آنکه از جان عزيز ان ندارد و در اين کار برای رسيدعشق طريقی است که پاي

  .نباشد بگذری گريزی در آن
 چه  آگاه و چه ناآگاه، چه فرزانه و  ھمچنانکه گفته شد عشق ساری و جاری است و ھر کسی چه 

، ساخت وجوديش به نحوی است که محبوب يکتا را می جويد و سرود عاشقانه پرستش مست
  .سر داده می شود خداوند ھمه جا و در تمام موجودات

  
  پروانه در آتش شد و اسرار عيان ديد         رخسار نشان ديد    بلبل به چمن، زآن  گلِ 

  تو در پير و جوان ديد           يعنی ھمه جا عکس رخ يار توان  ديد عارف صفت رویِ 
يسبح r ما فی السماوات و ما « .تستی آن را درک کنيم مسئله ديگری اساينکه ما نمی توانيم بدر  

  »فی ا-رض
  

  .مست     ھمه جا خانۀ عشقست چه مسجد چه ِکنِشتھمه کس طالب يار ند چه ھشيار و چه 
    

اين عشق و يا جاذبه و يا کشش که در درون ھر انسانی وجود دارد و جزئی از ساخت وجودی 
انسان و بسمت بيرون از خود در پرواز است، وقتی در اين پرواز به پديده ای که با او سنخيتی 

به و يا ميل برخودار باشد، به آن شیء و يا انسان مشترک داشته باشد و يا به نسبتی از ھمان جاذ
ديگر به منظور ھم پروازی و سرعت بخشی به پرواز خود، عVقه و کشش ايجاد می کند و لذا در 

، در جريان پرواز ھم زمان و ھم اين پرواز مرد نسبت به مردی، زن نسبت به زنی، و يا با لعکس
قه پيدا می کنند و در اين صورت لزوماً نبايد و در اين صورت است که بھم عV. جھت می شود

و ھمچنانکه ھيچکدام از ما چه زن و يا مرد، امام علی  ھمديگر را ببينند و يا فيزيکی مVقات کنند
چون در اين  .و ھمينطور است شخصيتی ديگر کرده ايم اما به او عشق می ورزيمرا رؤيت ن
  .را با او ھمسفر می يابيمد پرواز خو

  
چه بدان  است، شود چنين نتيجه گرفت که عشق يک جريان عمومی در وجود ھمۀ انسانھاپس می 

وجود انسان با عشق  .زيرا جزئی از ساخت وجود اوست. اشعار پيدا بکند و چه نکند، وجود دارد
  .و پرستش سرشته شده و فطری انسان است

  
  ز ميراث    فطرتم می خور که عاشقی نه به کسبست و اختيار         اين موھبت رسيد

به ھمين علت است که آنھائی ھم که نسبت به آن آگاھی -زم را ندارند، در اعمالشان اين پديده را    
. ش را در اعمال آنھا مشاھده کنيمرو ما قادريم که آثا. به نسبتھای متفاوت از خود آشکار می سازند

م از اين زوج، جاذبه پرواز وجود و باز به ھمين علت، در مورد  خاص زناشوئی اگر در ھر کدا



 

 

د، يرصوری ازدواجی صورت بگ ا اگر ھم شد، ازدواجی صورت نخواھد گرفت و ينداشته با
ھر کدام آز آنھا  با کسانی و  که  در خواھد آمد بصورت دو بيگانه در کنار ھم  منجر به جدائی و يا

  .اشته باشند، زندگی می کننديا چيزھائی که در ھم پروازی با ھم سنخيتی و يا وجه مشترکی د
  

که از درون او حرکت می کند و به برون می نگرد و  وجود اين کشش مستقل در ھر فردنظر به 
وقتی شخصی چه زن و چه مرد و يا دو بچه در اولين مرتبه . به سمت و سوئی در جريان است

کشش در ھر يکديگر را مVقات می کنند و يا جائی ھمديگر را می بينند، در ھمان نگاه اول، اين 
. ن ھمسو شوند به يکديگر عVقه پيدا می کننديد و اگر در اين جريادو طرف به حرکت در می آ

ی ھمآھنگ شود اين دو فرد نسبت به ھم عVقه بيشتری پيدا مونی بيشتررھا با ،ھرچه اين ھمسوئی
  .می کنند

  
گاه اين ھمسوئی به حدی است که تفاوت چندانی با ھم ندارند و در اين صورت عVقه به حدی 

ر است به جای ديگری عمل کند بدين معنی ادھر کدام قشدت می گيرد که اين دو يکی می شوند و 
ن که ھرچه يکطرف می کند، ھمان است که طرف ديگر ھم آن را انجام می دھد و يا خواستار آ

  .يک روحند در دو بدن: است و ھمان است که گفته اند
  

محيط فرھنگی، تاريخی، ( اين کشش و يا جاذبه دورنی در طول زمان و تحت تأثير عوامل خارجی
گاه ھمسوئی خود را از دست می دھند و ھمديگر را در ...) اجتماعی و خانوادگی، تربيتی، و

در اين صورت به ميزانی . ھندپرواز به سمت با- متوقف و يا کند می کنند و يا تغيير جھت می د
 .ھمديگر را متوقف و يا کند می کنند به ھمان ميزان از ھم دور می شوند که 

 
و مستقل در  دو انسان مستقل و آزاد تحت تأثير ھمسنخيتی جاذبه اشان که آن نيز آزادھنگامی که 

در اثر ھمسوئی و حرکت آزاد . سو بجوشند، به ھم تمايل پيدا می کنند يکجو-ن است ھر دو به 
که در ھر فردی وجود دارد، ھنگامی که با ديگری در يک جھت به حرکت در آمد و يا موازی ھم 

سرعت بيشتری  در ھم اثر می گذارد و با و يا ستونی از نور سرعت پيدا می کند و يمیبود نظير ب
  .مدد می رسانند در خارج شدن از تعين ھا ھمديگر را به سمت با- می کشند و به رشد يکديگر

  
طيران انسان از : از اين نظر رشد معنی و مفھوم واقعی خود را پيدا می کند و آن عبارتست از

  .سمت وجود - يتناھیدرون  به 
  

  طيران مرغ ديدی تو ز پايبند شھوت       بدر آی تا ببينی طيران آدميت
اين  .به ميزانی که انسان به آن سمت می رود و نزديک می شود به ھمان ميزان عاشق تر است

و از آنجا که دغدغه و يا نيازھای  عطش و جوشش با حيات انسان با شدت و ضعف عجين است
واقعی انسان، پاسخ درست و صحيح به آن کشش و جاذبه درونی جھت پرواز به بيرون از خود و 

و اين مرزھا  می باشد ف انسان تنيده استاشکستن و خارج شدن از مرزھای محدوديت که به اطر
ه ميزانی که انسان از اين ابعاد پس  ب. چيزی جز ابعاد مختلف مادی که انسان اسير آن است، نيست

در حقيقت . ر،  آزاد تر و  قوی تر می گرددمادی بی نياز و آزاد  می شود به ھمان ميزان رشيدت
را از  مختلف مادی رشد چيزی جز حرکت و جوششی که از درون بر می خيزد و سد ھا و موانع

شک را  کسی و .، نيستبر می دارد سر راه خود برای عبور از مرز محدوديت به مرز مطلق
از بند ھای مختلف مادی که در آن اسير  به ميزانی که  انسان اسير ابعاد مختلف مادی،نيست که 



 

 

د، کشش و جاذبه درونی که در طيران به سمت وجود -يناھی است، وشمی است، خارج و بی نياز 
ادامه طور حرکتش و اگر ھمين  سرعت می گيرد و موانع عبور از پيش چشم او برداشته می شود

و سدھای مختلف مادی نتواند حرکتش را کند و يا متوقف کند، به مرحله ای می رسد که  پيدا بکند
ابعاد مختلف مادی نه تنھا در نزد او بی مايه می شوند بلکه دنيای مادی در چنگ او اسير و در بند 

 اکسی ديگر را بفريب من ترای دنيا برو و : جائی می رسد که امام علی می فرمايد و به. می شود
  .سه طVقه کرده ام

  
  .يک قصه بيش نيست غم عشق، وين عجب     گز ھر زبان که می شنوم نا مکرر است

  
و محدوديتھای با توجه به نکته فوق که انسان برای پرواز به سوی وجود -يتناھی بايد از موانع 

آن ھا با پوشش معنويت پوشيده اگر چه بعضی از  -ای مختلف مادی استمادی که ھمان نيازھ
چشم پوشی از آن نيازھا را  عبور کند، جھت عبور از اين سختيھا عشق به کمک می آيد تا -است

بنابر اين انسان عاشقی که از اين موانع يا بعبارت ديگر نيازھا که به آن . برای انسان آسان کند
ته و يا درنورديده، به مرز مطلق و دلبستگی دارد، عبور کرده و ھمۀ محدوديتھا و مرزھا را شکس

قدم نھاده و يا رسيده  است، يا ديدار لقاء هللا که در واقع حد نھائی عشق که به بی نيازی مطلق
  .است

  
در ھمين دنيا انسان . بی نياز گردد از اين جھان مادی با اين وصف -زم نيست که انسان بميرد تا

درچنين حالتی او ھمه مرزھا را شکسته  .زندگی می کندی در بھشت ياز، انسانی است که گوئبی ن
و به يقين به منبع فياض عشق پيوسته و  ھمۀ پرده ھا بر او گشوده شده و نشئۀ وجود -يناھی را  

او ديگر ھرچه می بيند، قبل از آن در آن نشئۀ وجود -يتناھی را مشاھده می . ادراک کرده است
دی خود زندگی را سپری می کند تا سرانجام از اين قفس مادی کند و غرق در آن نشئه در کالبد ما

  .رھا شده به دريای بيکران معنويت بپيوندد
يعنی اگر » لو کشف الغطاء مزدت يقينا« :شايد از جمله به ھمين علت باشد که اما علی می فرمايد

ھد شد و ھمين تمامی پرده ھا برداشته شود و ھمه چيز عيان گردد، بر يقينم  چيزی افزوده نخوا
به خاطر !   ای خداوند: است که در حال ستايش و مناجات وراز و نياز  با پروردگار، می گويد

بھشت و يا ترس از جھنم ترا ستايش نمی کنم بلکه به اين علت که تو شايسته و سزاوار ستايشی ترا 
کرده است که اگر در  نا بياباين مطلب مو- را به زبان شعر به صورت زي سعدی . ستايش می کنم

و دوست  واگذار می کنم روز قيامت حق اختيار داشته باشم، ھمه نعمتھای بھشتی برای ديگران
  :مرا کفايت می کند

  گر مخير بکنندم بقيامت که چه خواھی       دوست ما را و ھمه نعمت فردوس شما را
   

قرآن، جا و مکانی است که  مگر نه اين است که وصف بھشت واقعی به لحاظ متون دينی و بويژه
افزون بر . در انجا انسان بی نياز است يعنی اينکه ھر آن چه که بخواھد و يا اراده کند موجود است

مشمول رحمت و دوستی خداوند  که حد و مرز ندارد و در آن جا ھمهاين بھشت جائی است 
  »رض اعدت للمتقينمن ربکم و جنة عرض السماوات وا- وسارعوا ا- مغفرة« . خواھند بود

ع منب و يا نزديکی چون به ديدار  بی نياز از ھر کس ديگری ھستی ،بدين معنا شما در بھشت   
شوق و شعف زايد الوصفی که از ديدار و نزديکی به آن مطلقھا   نشئۀ ئل آمده ای،ان فياض عشق

را از دست می  ديگراحساس نياز ، و کند از آن نشئه پر می  را وجودش، دھد در انسان ايجاد می
از دارد آفريده و آماده ھر آنچه را که ساخت وجودی تو بدان ني ن مرکز مطلقآيعنی اينکه  .دھد



 

 

يعنی ھر لحظه در نشئۀ بھره از مطلقھای در دسترس . ، آن حاضر استھر وقت اراده کنی .است
و اگر نيازی  .مشغولیکه در اين دنيای مادی در پی بدست آوردنش بودی و آن را نمی يافتی، 

  :ھست از جانب ما  است و ا- معشوق از ما بی نياز است
  

  سونگری، ای دل، که در دلبر نمی گيرد؟فسخن در احتياج ما و استغنای معشوق است      چه سود ا
ی که به انسان و بدست آوردن شور و شعف زايد الوصف پس رسيدن و يا نزديک شدن به بی نيازی 

از قديم گفته اند که نمی شود ھم خدا را  .سير و سلوک ويژه خود را می طلبد دست می دھد،
 .بھشت رضوان بود ھم در دنيا و امور مادی چھار اسبه تاخت و ھم طالب. خواست و ھم خرما را

  ای مردی که بھر ذره از ذرات  وجود خود قبله ای ساخته :" فرمايدمی و شيخ مصلح الدين سعدی 
اگر ايشان عبد الصنم اند تو عبد الدنيا . داران را نکوھش مکنررا عيب مکن و زنّاای بت پرستان 

کسانی که عشق در آن ھا شعله ور می شود،  ) مجلس چھارم از مجالس پنجگانه سعدی."(والدرمی
بی نياز می  از ھر چيز ديگری ،به آن  بی نياز شدن د که در راه وصل و يا نزديکنمشاھده می کن
تمام تعلقاتی که ما بدان ھا وابسته ايم حجابند و به محض  .ه نزديکتر بی نيازتر ھستندشوند و ھرچ

  گسستن از حجابھا به بی نيازی واصل شده ايم
  

  تعلق حجابست و    بی حاصلی           چو   پيوندھا بگسلی واصلی
برای عبور از سنگVخھا و پستی و  .اما راه طول و دراز و پر از پيچ و خم و مشکVت است 

راه، ھمدلی و ھمراھی  -زم است تا انسان با آرامش و سکينه خاطر بتواند راه را طی کند  بلندھای
کار را دو چندان آسان می کند و درجه اطمينان زيرا ھمدلی و ھمراھی ھمراه با سکينه و آرامش 

  .می آيد انسان ازدواج به کمک در اينجاست که امر. بخشی را در انسان با - می برد
   
  

  زناشوئی    
  
به دو تقسيم  که پا و دو سر داشت ۴دست و  ۴خلقت در اساطير يونان آمده است که انسان در بدو  

در صدد  بر طرف  از جفت خويش،و ناقص جدا شده و تنھا  انسان اين  و. ندجدا شد و از ھم
جھت ھموار کردن راه تکامل  امر ازدواج کردن نقصی است که در خود دارد و با دست زدن  به

ھمچنانکه تمامی پديده ھا در اين عالم با زوج خود تکامل پيدا  .را می جويد  جفت خويش خويش،
يروا الی « و يا  ».و من کل شی خلقنا زوجين لعلکم تذکرون « دھند می می کنند و به  حيات ادامه 

  »کريم    ا-رض کم انبتا فيھا من کل زوجٍ 
  
  :آن را چنين وصف کرده است و مولوی به بيانی زيبا 
  
  ،   حق آراسته است          زآنچه حق آراست،   چون دانند جست؟»اسن للنّ يّ زُ «

  بريد؟   ش  آفريد          کی تواند  آدم از     حّوا          » يسکن اليھا«چون پِی 
  پرتِو حق است آن، معشوق نيست         خالق است آن گوئيا،      مخلوق   نيست

  
عمومی نھفته است، پی  با چنين ديدی اگر ما به امر زناشوئی بنگريم، به پيام الھی که در اين سنت

بی شک اگر بخواھيم کشش و جاذبه درونی که در فوق به آن اشاره رفت و رو به . خواھيم برد
يرون از خود دارد و در تاب و قرار عبور از نيازھا و شکستن سدھا برای رسيدن به بی نيزی ب



 

 

با توجه به . مطلق ھا است، بدون آرامش و سکينه خاطر، طی طريق چنين راھی ميسر نخواھد شد
اخت وجودی انسان ، از جمع شدن دو زوج با ھم حد اقل بخشی از آن آرامش و سکينه حاصل نش

پيام قرآن ھم صريح است که با ازدواج تسکين پيدا می کنيد و ما امر ازدواج را برای . می شود
و « ه ايم و در آن عشق و محبت نھاد  »لتسکنوا عليھا«شما مايه آرامش و سکينه قرار داده ايم 

 » ةو رحم دةجعل بينکم مو
راه بی نيازی، راه چرا انسان با ازدواج به آرامش می رسد؟ از جمله علت آن است که طی کردن 

دشوار و پر مخاطره ای است و در زناشوئی دو جانبه که جاذبه ھای درونی ھر زوج که به بيرون 
و با گرفتن  شتاب،  از خود جاری است،ھمسو و ھم جھت می شوند و ھمديگر را تقويت می کنند

شايد . ز می کندسد ھا را شکسته و موانع با سرعت برطرف می شوند و انسان فارغ ا-بالتر پروا
به ھمين علت است که می گويند انسان عزب بر لب مغاک آتش نشسته است و ھر آن ممکن است 

  .به قعر آن سقوط کند
  
اين کشش و جاذبه در کنار ھم و ھمسو و ھم جھت با ھم ھستند اما ممکن  با در دو انسان فطری 

در امر ازدواج اگر . تبديل شوند است تحت تأثير عوامل خارجی از خود بيگانه و گاه به ضد خود
به ھر دليلی جاذبه و کشش موجود از خود بيگانه شد، از آن به بعد ادامه حيات مشترک ضعيف 

و حتی ممکن است به زير آن ھم برسد که در اين صورت . شده و گاه به سمت صفر ميل می کند
ھم، و بجای تقويت  ھر دو زوج مانع رشد يکديگر می شوند چرا که جاذبه ھا عکس می شوند

مثل حرکت امواج که در نقطه تداخل . می رسند و به نقطه ای تاريک يکديگر را خنثی می کنند
از جمله بيماری از خود بيگانگی، خودگرا شدن، خود محور شدن، و فرد . تاريکی حاصل می شود

درون می  متوجهعکس و ش اين جاذبه که بايد از درون به بيرون جوشش کند، جھت. پرستی است
اين نھايت  ممکن است فکر کند که به تنھائی شود و به تاريکی می رسد در حالی که ھر زوج

را از دست  بخشی  برای ھم پروازی تسکين در يک چنين حالتی اين زوج  امکان .روشنائی است
  .داده اند

  
 گرايش پيدا کرد، نيروی ديگری را دفع می کند یبه اين بيمار و يا ھر دو زوج اگر يکی از زوجھا

ھم تداخل پيدا کرده و يکديگر را خنثی  به جای ھمسوئی با و اين وقتی است که دو جاذبه نسبت 
  :ممکن است اتفاق بيفتد  تکه در اين گونه مواقع چندين حال می سازند 

  .زندگی باھم اما بيگانه از ھم
  .ندگی کردنتقابل دائمی ولی در يک سقف با ھم ز

  .در زير يک سقف ولی ھر فردی به راه و روش خود  می رودزندگی 
  .با تفاھم و يا با تقابل از يکديگر جدا شدن

  
در انسانھا بروز و ظھور کشش و يا جاذبه درونی به سمت بيرون از خود يکسان نيست و به 

اين جلوه به صورت  ھا، در بعضی. صور مختلف و جلوه ھای گوناگون، خود را نشان می دھد
در بعضی ديگر به صورت خلق آثار عظيم معماری، و به  موسيقی، در ديگری به صورت نقاشی،

ھمين نحو در ديگران به صورت خلق آثار ھنری و علمی ديگر و خVصه در ھر کسی به 
  .در  بعضی به صورت مجموعه ای از اينھا است. صورتی است

خلق اين ھمه آثار عظيم ھنری و غير ھنری از کجا  آيا کسی از خود سئوال کرده است که
  سرچشمه گرفته است؟



 

 

حقيقت اين است که يک نقاشی که قلم بر می دارد و دست به خلق آثار عظيم نقاشی می زند، 
يک نقاش پرده ای و يا تابلوئی و . انگيزه اش آن کشش درونی است که او را بدين کار وا می دارد

اين جاذبه به بيرون در او وجود نداشت او-ً او به اين کار دست نمی زد و را می کشد، اگر ... يا
اگر از ھمين نقاش . ثانياً جھت خلق آثار زيباتر و بھتری، کار نقاشی را ھمچنان ادامه نمی داد

بپرسی که چرا دست به اين کار زده ای؟ جواب خواھد داد که قصد دارد روز به روز آثار خود را 
اين استاد نقاش به زبان بی زبانی . سازد تا جائی که زيبا تر از آن وجود نداشته باشد زيبا و زيباتر

می خواھد به مطلق زيبائی دست يابد و اين مطلق زيبائی است که او را به سمت خود :  می گويد
  .می کشد

تمام کوشش يک موسيقی دان اين است که آثاری خلق کند که بھترين، خوش الحان ترين آھنگ و 
صدا را عرضه بدارد و بدان دسترسی پيدا بکند و ھمچنين است وضع يک خواننده، معمار، محقق 

مثVً محقق علوم پزشکی سعی و کوشش او دسترسی به خلق و کشف چيزھائی است . علوم پزشکی
 که انسان را قادر سازد او-ً انسان دچار بيماری نشود و ثانياً عمر او را بيشتر و بيشتر کند و

  .او را به جاودانگی نزديکتر سازد بيشتر  هھرچ
به سمت بی نھايت مطلق   اگر خوب توجه کنيد، خلق تمام اين آثار گوناگون دريچه و يا روزنه ای

است، دائم در  و يا حيات ابدی و انسان چون عاشق رسيدن و نزديک شدن به آن مطلق ھا است ھا
در لحظات بعضی از انسانھا  و .نمی دارد کوشش و تقV است و تا لحظۀ مرگ دست از تقV بر

ويران  ا احساس می کنند که آخرت خود ر ه اين علت از مرگ می ترسند، زيرااز جمله ب عمرآخر
ن از جائی آباد به جائی ويران برای انسان ناگوار از اينرو رفت و د را آباد کرده اندو دنيای خو

از اعمال خود  اينان حقيقت در  . و اين ترسی است که در آن لحظات انسان را فرا می گيرد .است
نادان ترين مردم کسی است که آخرت خود را به دنيای «: اين است که بزرگان گفته اند. می ترسند

در صورتی که از جای ويران به جای آباد رفتن شادی و شعف با خود . »خود و يا ديگری بفروشد
  !اه دارد و نه ترسھمر

  
اگر اين منبع مغناطيس -يزال ھستی نبود و انسان نيز فاقد اين جاذبه به بيرون از خود را در خود 

وجود اين ھمه آثار عظيم در  .نداشت، ھرگز قادر نبود که دست به خلق آثار عظيم گوناگون بزند
ود اين جاذبه و کشش از خود بيانگر وج... نقاشی، موسيقی، مجسمه سازی، معماری، پزشکی، و

  .درون به سمت بيرون از خود و به سوی بی نھايت مطلق و نزديکتر شدن به او است
  جمله معشوق است و عاشق پرده ای       زنده معشوق است و عاشق مرده يی
  چون نباشد  عشق را  پروای       او       او چو مرغی  ماند بی پر،   واِی او

  پيش و   پس       چون نباشد  نور  يارم   پيش  و  پسمن چگونه  ھوش  دارم 
ھرچه ھست آن منبع مغناطيس عشق است که عاشق که خود پرده خود و مانع عارف و بصير 

بدون اينکه . »تو خود حجاب خودی حافظ، از ميان برخيز «: شدن به او ست و به قول حافظ 
اگر نور . واند به سوی او پرواز کندنه می تعاشق رو به سوی او و توجھش به او باشد، چگو

ھدايت و يا ھمان مغناطيس -يزال ھستی نباشد، چگونه عاشق پيش و پس خود را می بيند و 
از حب الھی  و صورتی زيبا و آراسته  ،و اصو-ً خلقت  چگونه می تواند راه دپرواز را طی کند؟

اما با . و به سوی معشوق دارندآغاز شده است و آدميان و ھم کائنات طفيل ھستی عشق اند و ر
خلوص در عشق و عمل است که باز در غايت القصوی به جوار قرب بيکران مغفرت او باز 

  .چيز جز بيان اين مفھوم نيست. »انا r و انا عليه راجعون«خواھند گشت که 
مطلقھا که عرفان که ريشه و اساس فرھنگ ما است، يعنی شناختن و نزديک شدن به منبع -يزال  

را و  دکسی که خو»من عرف نفسه فقد عرف ربه«به ھمن علت است که می گويند . خداوند است



 

 

انسان وجود خود را  معنای اينکه. ناسدوجود خود را شناخت، می تواند خدای خود را ھم بش
فقط به لحاظ جسمی بداند و يا کشف کند که اين جسم از چه اجسام  کهبشناسد بدان معنی نيست 

ف بشود که اين کشش و جاذيه ای که در او ھست رادی ساخته شده است بلکه درک کند و عام
بعبارت ديگر يعنی اينکه وجود تو از  .که رو به سوی خداوند دارد جزئی از ساخت وجودی اوست

   » و نفخ فيه من الروحی«ھستی او سرچشمه و نشأت گرفته است و اين ھمان است که 
عرفان و شناخت و معرفت پيدا کردن به او نيست و اين عشق خارج از و عشق واقعی چيزی جز 

اگر نيک بنگريم عمل جنسی . آن چيزی است که بعضی ھا آن را در عمل جنسی خVصه می کنند
  ...غريزه و نياز حياتی انسان است مثل نياز به انواع خوراکی ھا، پوشاکی ھا و. عشق نيست

ھم انسان دچار عوارض گوناگون می گردد و ھم ادامه  اين ھم نوعی نياز است که بدون آن 
در بعضی از جوانھا، برای پاسخ گوئی به اين نياز حياتی خود به د-يل . مختل می شود شحيات

. دچار اشتباه می شوند و ھمسرخوب ولی نامناسب با خود را اشتباھی انتخاب می کنند گوناگون،
  .ظيمی می شونددر نتيجه  در ادامه  زندگی دچار مشکVت ع

  
  جلوه ھای نادرستی از عشق از خود ظاھر  انسان است حياتی نظر به اينکه در عمل جنسی که نياز

فکر می کند که عشق ھمين  ھوس ران و امر را بر انسان مشتبه می سازد چنان که گاه انسان
و  ودرکه انسان بايد  به دنبالش ب درست مثل برطرف کردن نياز مادی خوراک و پوشاکی.  است
گاه انسان چنان آن را اشتباه می گيرد که در  در بر طرف کردن اين نيازھای مادی است که. بدود

به دنبال جمع آوری مال و منال می گردد و ھرچه بيشتر انباشته می  ای تمام عمر به مانند تشنه
و   مثل پليس به حفظ و حراست از مال بپردازدکند، به جای اينکه مال او را نگھداری کند، او بايد 

 ًVاست و ھدف  نيست بلکه وسيله ای برای ادامه حيات که آن وسايل، ھدف غافل می شود،اص
  .اب دنيا نفله می شودو سر انجام در سر .چيز ديگری است

 کام از زوج مقابل وقتی ھر زوجی و يا  بود، قاعدتاً بنا بود که ھر فرد اگر عمل جنسی عشق واقعی
رفت و غذای خود را  که گرسنه به ھر رستورانی نبه دنبال کار خود برود نظير اينکه انسا گرفت

در آنجا صرف کرد، ديگر آن رستوران چندان برايش اھميت ندارد در صورتی که چنين نيست و 
ر را تکميل و انسان در طول حيات خود با شخص ويژه ای از ھمنوع خود که جاذبه ھايشان ھمديگ

د و اگر به ھر دليلی و يا در اثر انتخاب مدد می رسانند، ھمانی پيدا می کنبه رشد يکديگر 
به  نوعی از جدائی و را کار  زندگی به جھنمی تبديل می شود و نادرست، اين ھمانی حاصل نشد،

  .دانمتارکه می کش
  

جاذبه مناسبی ھم داشته باشد، در  ه می کنيم که حتی برای انتخاب  زوج مناسبی کهوقتی ما مشاھد
آيا انسان را به اين فکر فرو نمی برد که شناخت و جلوه ھای عشق در  ،ھر انسانی متفاوت است

ھر انسانی متفاوت است و ھر انسانی خود راھی برای شناخت و معرفت بدان پيدا می کند؟  اين 
، راه به سوی معبود و »خVيق فاس الان الطرق الی هللا بعدد«: بدان جھت است که امام می فرمايد

و اين ی کند معشوق اصلی به تعداد  کل بشريت است و ھر کسی برای عارف شدن راھی پيدا م
اما اگر انسان در جستجوی حق   .شه و پذيرش آن استن از تفاوت  و اختVف انديبھترين نشا

راه ھا به يک سمت و سو منتھی می شود که آن ھم رسيدن به وجود منبع  در نھايت تمام باشد،
  . فياض عشق و ھستی است

  
  کس به يقين محرم راز     ھر کسی بر حسب فکر گمانی دارد ددر ره عشق نش



 

 

 انسان در طريق عشق به مبداء ھستیبيگمان : حقيقتی است که حافظ آن را اينگونه بيان کرده است
عشق و معرفت ھروی به اندازۀ انديشه و دريافت خود از بلکه ھر ر ن نخواھد شدواقف به اسرار آ

  :می گويد مطلب ھمين  بيان ابن سينا در .تصوری دارد و شناختی
  

  دل گرچه درين باديه بسيار شتافت       يک موی ندانست ولی موی شکافت
  نيافت     اندر دل من ھزار خورشيد بتافت          آخر بکمال ذره ای راه   

  
  عشق زمينی و عشق آسمانی

  
عشق .  يک ترم غلط و نادرستی است به نظر من، اصو-ً مطرح کردن عشق به زمينی و آسمانی 

امری معنوی و عرفانی اند مادی و يا زمينی بشود؟ عشق که جلوه ای معنوی است چگونه می تو
انسانھای مختلف پيدا می کند که در است اما اين امر معنوی و عرفانی جلوه ھای مختلفی در 

زمينی  ه بحث عشقکسانی ک. بعضی از جلوات آن به نظر ما شکل و شمايل مادی به خود می گيرد
درصورتی که توجه . دوست داشتن زن و مرد يکديگر را  مد نظر دارندرا مطرح می کنند غالباً 

که نگرش به بيرون دارد،  درونی به آن جاذبه ندارند که ريشه و اساس ھمين دوست داشتن ھم باز
زيبا تر از اين  .ھم وجود پيدا نمی کردجاذبه نبود حتی اين دوست داشتن  واگر اين. بر می گردد

  :نمی شود آن را به تصوير قلم کشيد
  

  در رگ پيدا و پنھانت منم                      ای ديوانه ليVيت منم: گفت
  من کنارت بودم و نشناختی                      سال ھا با جور ليV ساختی
  صد قمار عشق يک جا باختم                        عشق ليV در دلت انداختم
  ديدم امشب با منی گفتم بلی                     روز و شب او را صدا کردی ولی

  
  
  :بيان کرده است به گونه ای ديگر اينچنين را  اين حقيقتنيز سعدی  
  

  چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان     خط ھمی بيند و عارف قلم صنع خدا را
  خود پرستان ز حقيقت نشناسند ھوا را    ھمه را ديده برويت نگرانست      وليکن   

  
نوری به اين مسئله انداخته شود، می پرسم ھنگامی که زن و مردی با ديدن يکديگر به  برای اينکه

در يک چنين وضعيتی . دھدنند، چه حادثه ای اتفاق می افتد و يا چه رخ می ھم عVقه پيدا می ک
  :چندين حالت اتفاق بيفتد ممکن است

  
مرد و زنی قبVً برای آينده خود فکر کرده اند و ھر کدام مشخصاتی را برای زندگی مشترک برای 

چه خصوصيات و يا شکل خود ترسيم کرده اند و ھر کدام جداگانه فکر کرده اند که ھمسرشان بايد 
بنابراين در جستجوی خود، به منظور يافتن ھمسر مورد نظرشان، ھنگامی . و شمايلی داشته باشد

اگر در آن مVقات و بر خورد ھا ھر . که زن و  مردی به ھم برخورد کردند و مVقاتی دست داد
فتند و يا احساس کردند، کدام  چيزی را که قبVً در ذھن خود مرور کرده بودند، در طرف مقابل يا

  در اين تجزيه و تحليل به آن خصوصياتی.  رک با طرف مقابل را پيدا می کنندتتمايل به زندگی مش



 

 

را می شود نام برد که در زير  قبل از ھر چيز زيبائی است، که غالباً فکر می کنند زمينی
  : می پردازم مختصری به آن 

اما ھر . موجود ديگر مثVً ھزاران گل وجود دارد زيبائی، خوشگلی، خوش سيمائی، نظير ھر 
بگوئيد که گلھای ديگر آيا می توانيد . کسی گل ويژه ای را ترجيح می دھد و يا بيشتر دوست دارد

اما ھر فرد خود با ديد و . ممکن استن گل مورد نظر زيبا نيستند؟ چنين امری غير به اندازۀ آ
و يا گلی را  آن را تشخيص می دھد و در گل ديگر کمترکه از زيبائی دارد، در گلی بھتر  درکی

و «.اصو-ً آفرينش و خلق زيبا است. اما می دانيم که ھمۀ گلھا زيبا ھستند  .زيباتر درک می کند
حتی شادی و سرور انسان وقتی چيزی خلق و يا کشف می  »من کل شيئی موزون  انبتنا فيھا

  .کند،غير قابل وصف است و فقط اثار شادی را در سيمايش می شود مشاھده کرد
ھر انسانی چه مرد و چه زن در ذھن و احساس خود دارد که ھمسرش بايد زيبا شک نيست که 

ر مادی و معنوی در اين است که تفاوت ام. او-ً خود زيبائی يک امر معنوی است و نه مادی. باشد
ق Vً شما شغل و حرفه ای داريد، حقومث در ماديات ھر چيزی قابل اندازه گيری و شمارش است

ھم کار شما قابل .. در ازای کاری که انجام می دھيد به شما مزد پرداخت می شود. بگير ھستيد
اما وقتی . می شود ا پرداخت به شممی کنيد و يا   اندازه گيری است و ھم دستمزدی که دريافت 

شما منظره زيبا و يا فVن گل و يا فVن زن و يا مرد زيبا را و يا ھر چيز زيبای ديگری را مشاھده 
اينقدر ...، بيست و يا همشخص کنيد و بگوئيد که مثVً د یمی کنيد، می توانيد  آن را با اندازه گير

  !خير زيبا است؟
باشد، آن  یوقتی چيزی و يا امری خارج از اندازه گير. است پس زيبائی خارج از اندازه گيری

تمام امر مادی قابل اندازه گيری است و در ابعاد گوناگون محدود می . يک امر معنوی استامر، 
اما بعکس امور معنوی غير قابل اندازه گيری است و لذا نامحدود ھستند و . و متعين ھستند شوند
به ھمين علت است که . چ بعد مادی نمی تواند آن را محدود کندعاد مادی نمی گنجند و ھيبدر ا

اندازه گيری  سن را در ذھن خود ترسيم کند و با مقياوه ويژه ای ندارد که بشود انسان آزيبائی جل
  .کيلو، گرم، متر، لایر، دانه، رأس، و از اين قبيل...  آن را بسنجد و بگويد مثVً ده، بيست، سی،

يا برای ھر . وناگونی دارد و ھر انسانی با جلوه ای از آن روبرو می شودزيبائی جلوه ھای گ
ھيچ کس قادر نيست که مVک مشخصی از  .انسانی جلوه ای خاص از آن بروز و ظھور می کند

ت و اشتراکی در اين رابطه در ميان بائی ديگر بدست دھد،زيرا وحدزيبائی زن  و اصو-ً ھر زي
پژوھش در معنويت و منبع فياض عشق ادراک و باز  هائی از رازيب. افراد بشر وجود ندارد

چنين  در طبيعت بشری. صيت وجودی ھر موجودی در طبيعت استازيبائی خ .شناخته خواھد شد
ر تمی نمايد که اشياء طبيعی درجات کمتر و يا بيشتری از جوھر زيبائی را در خود دارند و اين کم

آيا شما تصور  .که در ھر کسی متفاوت است  به خود انسان بر می گردد و نه آن شیء و بيشتر
کرده ايد که اگر زيبائی محدوديت پيدا می کرد و محدود به ابعاد مادی مشخصی می شد، چه حادثه 

  رخ می داد؟ در جھان انسانی اسفناکی
 ری برای خود پيدا کنند در اين صورت بخش عظيمی از زن ھا و يا مرد ھا قادر نبودند، ھمس

زيرا جای بحث ندارد که ھر شخصی به دنبال زيبائی است و -جرم به دنبال  زيبائی  قابل اندازه 
گير ی مشخص و معينی بود که  مانند ھر چيز ديگر در جامعه وزن و اندازه اش مورد قبول و 

عين بودند، سرشان بی کVه زۀ مشخص و ماو-جرم کسانی که فاقد آن اند. پذيرش قرار گرفته  باشد
بسر می بردند و در ھر نقطه  طول حيات خود چقدر در رنج و عذاب می ماند و افزون بر اين در

ای از جھان ما مواجه با معضل کم بود خشگلی و زيبائی بوديم در صورتی که ما مشاھده می کنيم 
   .اريخ چنين پديده ای رخ نداده است و نخواھد داددر طول ت

  



 

 

و در نظر سطحی نظران به که چون  لغت عشق در طول زمان  انداصو-ً عرفای ما کوشش کرده 
و بويژه  و تبخش خود باز گرداننداگرفتار آمده، آن را به معنای حي و  عمل جنسی  بولھوسی

ھمين مفھوم بولھوسی که علت و شايد به . است تعبير کرده » ننگ« آن گونه عشق را به  مولوی
عشق به کار برده نشده است و  ه است در قرآن و نھج البVغه کلمهبدان گرفتار آمد کلمه عشق

زيرا در حب و محبت ھرچه ھست دوستی خالص  بحای آن  حب و محبت و مشتقات آن آمده است
و  »حب«در کلمه  افزون بر اين لغت شناسان می گويند که .استنھفته  و بدون ھوا پرستی 

در قرآن   بکار  وظ شده،رابطه دو طرفی بين خدا و بنده در آن ملحچون  و مشتقات آن »محبت«
  :در جستجوی کجروی و کج فھمی از عشق است که مو-نا می گويد .برده شده است

   
  عشقھايی     کز پی رنگی      بود         عشق نبود،   عاقبت ننگی  بود

  تا نرفتی بر وی  آن بد داوری        کاش کآن  ھم ننگ بودی   يکسری 
  دشمن جان  وی آن بد داوری       خون دويد از چشم ھمچون جوی او   

   
مقياس اندازه گيری در نمی آيد و ھيچ رنگی را  ی چون از جنس ماده نيست، به انواععشق و زيبائ

و کسانی ھم که کوشش می کنند که عشق و زيبائی را در اندازه و يا رنگھای . به خود راه نمی دھد
اين تVش خود ھدف و منظور  معين و مشخص و يا جلوه ويژه ای به خورد انسانھا بدھند، در پس

ف مادی، آن را با پوششی از عشق ھمراه و که جھت مشروعيت بخشی به ھد نھفته استمادی 
سازند تا انديشه و فکر انسانھای ساده و خوش باور را از اصل و منبع عشق منحرف و  می ھمدم

    .به ھدف مادی خود جلب کنند
  

  عشق زنده در روان و     در بصر       ھر دمی باشد ز غنچه       تازه تر
  کز شراب جان فزايت   ساقی استعشق آن زنده گزين، کو باقی است       

  از عشق او          کار و کيا دنن که جمله    انبياء        يافتعشق آن بگزي
  با کريمان کارھا     دشوار   نيست»     ما را بدان شه بار نيست«:تو مگو

گمان نمی کنم کسانی ھم که عشق را به زمينی و آسمانی تقسيم می کنند، معتقد نباشند که عشق يک 
که وقتی و اين معما را حل کنند اگر چنين است بر آنھا است که از خود بپرسند . پديده مادی نيست

  چيزی اصVً از جنس ماده نيست چگونه ممکن است زمينی و مادی شود؟
. ن ھم غير ممکن استمی تواند مادی و زمينی باشد که آ ه جلوه ھائی از آنمگر اينکه بگويند ک

جلوه ھای ... مجسمه، بت،جمال و، خدا ھم می تواند زمينی باشد و دقيقاً مثل اين است که بگوئيم
برای خود و انسانھا ساخته و می سازند ولی می خدا ھای مادی بسياری ھم  .زمينی خداوند است

  ين و آسمانی تقسيم کرد؟شود خدا را به زم
بنابر اين محبت، عشق، زيبائی به تعريف در نمی آيند چون نا محدود ھستند و به تعين در نمی آيند 

و چون انسان استعداد، محبت، عشق، زيبائی، راستی  ھمچنانکه ذات باريتعالی ھھم نامتعين است
 از طريق اينھا راه و دريچه ای  به سوی نامتعين که خداوند است دارند و انسان  -جرم دارد.. و

در ازل و به ھنگام خلقت،   .استدر حرکت  بسوی خداوند بيکران تاعشق، زيبائی  محبت، راستی،
 : راستی و عدالت مبنای مشيت خداوند بوده است  و اين مشيت ھمچنان نزد او تغيير ناپذيراست   

  .»لمة ربک صدقاً و عد-ً  - مبدل لکلماته تمت کو «
  
  

  مظاھر مادی زيبائی



 

 

اينکه مشاھده می شود که زن و يا مردی از روی بوالھوسی و يا تنوع طلبی به ھم نگاه می کنند، 
   .و از خود بيگانه شده اند به علت دوئيتی است  که در اثر کجراھه به آنھا دست داده

   
  ای دل، سر بباز         زآنکه کوی عشق نتوان زد بچوگان ھوسعشقبازی کاِر بازی نيست، 

  :درست نظير شرک به خداوند. اينھا در ھويت خويش دچار دوگانگی و تعدد  ھويت شده اند 
چون من به : نفی خدا نيست و ھيچ مشرکی نمی گويد که خدا وجود ندارد بلکه می گويد نيز شرک 

اين فرد را که در دسترس است واسطه قرار می دھم ... او دسترسی ندارم،  اين بت، مجسمه، ويا
فرع گيرد و به جائی می رسد که از اينجا است که شرک سرچشمه می . که رابط من و خدايم باشد

قدرت، : فراموش می شود و مظاھر مختلف شرک از قبيل اصل را  خودِ  می نشاند و اصلرا جای 
مظاھر مختلف مادی ھستند جای خدا را  که ...و حشم ورياست، خدم  پول و سرمايه، پست و مقام،

بوالھوسی نيز چنان حالتی است که انسانی که ھويت يگانه خود را از دست داده است و  .دنمی گير
در عين حالی که در ابتدا  ويت شده است، ھوس و شھوت را  به جای عشق می نشانددچار تعدد  ھ

عارف است که بوالھوسی را با عشق عوض کرده است اما نظير شرک به خداوند که راه به جائی 
می برد که مظاھر مختلف شرک جای خداوند را می گيرند، بوالھوسی ھم در انسان بوالھوس در 

و بسياری بعد از  و مطV را با طV  عوضی می گيرد ه جای عشق می نشانداثر مداومت  خود را ب
گذشت زمان به اين اشتباه خود واقف می شوند و کسانی ھم ھمچنان در اشتباه خود غوطه ور باقی 

  .می مانند
  

بط فرھنگی، تاريخی، ر اثر روا، دعشق نيز که ريشه و اساس آن امری عرفانی و معنوی است
عوامل برونی و درونی به کجراھه می افتد و برای دستيابی به آن زيبائی مطلق نظير  اجتماعی و

سی در می غلطد و در اين ھنگام اصVً متوجه دامن واسطه ھا می شود و به بوالھودست به  ،شرک
اما در ذھن خود به دنبال زيبائی است و اين است که امروز به دنبال . عمل نادرست خود  نمی شود

وچون به کجراھه افتاده است  ن و پس فردا به دنبال ديگری است و فردا به دنبال آن زاين زن 
نادرستی ھا برای جلب نظر طرف مقابل می افتد، فکر می کند که می   عVوه بر اينکه به انواع

تواند ھمۀ زيبائی ھا را در خود جمع کند، غافل از اينکه زيبائی امری مادی و قابل جمع شدن و 
  . نشئه لذت برد آندرک از  به آن عارف شد و دبلکه باي .يستکردن ن

ط خود بسيار قوی است و ذھن بيمار دائم عيوب و اعمال کار غل ه انسان در توجيهنظر به اينک 
و برايش » افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا « ه پذير می کند ناشايست را برای انسان توجي

 ًVبه جای تفاھم و بھم نزديک شدن ، تماميت خواه و زياده طلب محملھای مورد پسند می سازد مث
اين زن اجتماعی نيست، قابل عرضه در مجالس نيست، آداب معاشرت بلد : می شود و می گويد

زن در رابطه با ھمسر خود چنين ھمچنين آن  نيست، قدش کوتاه است، چشمش اينطوری است و
معنويت است را گم کرده و از آن غافل شده  غافل از اين که اصل عشق که .چيزھائی می گويد

است و به ھمين علت است که قرآن می گويد شما وقتی از معنويت غافل شديد، به مرور پرده ای 
که گاھی  »قلوبھم و علی سمعھم و علی ابصارھم غشاوةعلی «بر چشم و دل شما کشيده می شود

ی که با عمالی که مرتکب شده ايد به آتشامکان بازگشت را از شما سلب می کند و شما را به علت ا
از تنھائی و  آوردن انسان ازدواج بيرون امر و ا- اصل  .رھنمون می کند دست خود ساخته ايد

که ھم از تنھائی می خواھد با دست زدن  به امر ازدواج  و فراھم شدن زمينه رشد و تعالی است 
و ھم به  ھموار کردن راه تکامل خويش بجويدجفت خويش  را جھت ھم که کشنده است به در آيد و 
امری معنوی و از ھستی مطلق سرچشمه می گيرد، عرفان و که عشق  .استمرار حيات مدد  رساند

اما ھمچنانکه ھر خواسته ای  در اين جھان  بی عمل و ممارست حاصل . معنويت نيز چنين است



 

 

رفا عبادت را وجه عملی عشق و ع نمی شود، عشق نيز بدون ممارست در عمل حاصل نمی شود
  .می دانند

  
  نقش عبادت

  
گمان نمی کنم که . که عبادت جا و نقش اساسی خود را پيدا می کند وجه عملی عشق است در 

رد و بدون چنگ يرد قبول کسی نباشد که عرفان و معنويت از ھستی مطلق سرچشمه می گوم
تواند داشته  عرفان می ماند و چه و معنويتی میانداختن به ماورای ماده و قبول خالق ھستی چه از 

در محدودۀ ماده ماندن يعنی اسير جبر ماده شدن و در محدوده ای که ماده متعين، معين می  باشد؟
ودر اين صورت حيات با مرگ ماده متعين که خودش را با آن انطباق داده است، پايان . کند ماندن

  ی چه ديدی از حيات جز در جبر ماده باقی می ماند؟می پذيرد و خواھد مرد، برای چنين انسان
ديد انسان باز  تا افق پس -جرم بايد از ماده متعين خارج شد و به فراخنای نامتعين داخل گرديد 

ی واقعيش درک و به آن بينا و حيات را به معنا. و استعدادش در ابعاد مختلف شکوفا شود گردد
من عرف  نفسه فقد عرف «عارف به معشوق گردد که  گردد و عارف به حيات خود و در نتيجه

که خداوند  به خدا را در پی دارد و پی می برد بينا شدن انسان با عارف شدن به خود که . »ربه
کنت «بردب به اين رمز و راز ھستی پی بشر را به عرصه وجود آورد تا با استعداد و تVش خود 

رف به اين حقيقت عا. و بدان عارف شود »لکی اعرف کنزاً مخفياً فاجببت ان اعرف فخلقت الخلق
و ما خلقت «مطلق از طريق مکاشفه و عبادت که -زم و ملزوم يکديگر است حاصل می شود که 

ای ليعرفون ای عرفاناً حقيقتاً «آمده است، » ا- ليعبدون «يان که در ب »الجن و ا-نس ا- ليعبدون
به عبارت ديگر با عشق و عبادت حاصل  »صل ا- بالعبادهبطريق المکاشفة و المشاھدة الذی - يح

وجه عملی ...نظير نماز، روزه، راز و نياز و مناجات  و عبادت پروردگار در حقيقت . می شود
 وجه خلوص عملی و مکاشفه حاصل عمل حاصل نمی شودممارست در که عشق بدون  عشق است

که  عبادت خودو صورت معنوی عمل   و به نتيجه عشق است که به عاشق دست می دھد ادراک
به » َو لَِكن - تَْفقَھُوَن تَسبِيَحھُْم «  بينا می شود و از حتی در ھر دم و باز دم تسبيح او می کند،

  . تسبح عارف می شود
  

درعالم  .م محضر و عالم حضورعال: معرفت دو عالم تصوير می کنند اھل عرفان برای مراتب
ھمه حال خدا  محضر يعنی اينکه انسان در معرفت حضرت ربوبی به آنجائی برسد که ھميشه و در

  .را بر خود ناظر می يابد و از اين درجه با-تر عالم حضور است
سئوال اين . عالم حضور به عالمی اتVق می شود که سالک در طريق معرفت خدا را می بيند

م ديد؟ البته به تعبير قرآن و امام علی خدا را نه با چشم مادی که با است که مگر می شود خدا را ھ
امام علی . »قال لن ترانی«بصر بينائی می توان ديد زيرا چشم مادی طاقت ديدن آن را ندارد که 

ما رأيت شياً ا- و رأيت هللا قبله، و بعده، و معه، « :عالم حضور آن را در چھار مرتبه بيان می کند
  .ر اين جمله زيبا چھار مرتبه نشان داده شده استد» .و فيه
  .ھيچ چيزی را نديدم مگر اينکه قبل از آن خدا را  ديدم -١
 .ھيچ چيزی را نديدم مگر اينکه قبل از ان و بعد از آن خدا را  ديدم -٢
 .ھيچ چيزی را نديدم مگر اينکه قبل از ان و بعد از آن و با آن خدا را  ديدم -٣
 .با آن و در آن خدا را  ديدماينکه قبل از ان و بعد از آن و ھيچ چيزی را نديدم مگر  -۴

ھوا-ول و ا�خر و الظاھر « :ما به بيان امام علی دقيق بشويم، بيان قرآن است که می فرمايدو اگر 
  :و به قول سعدی» و الباطن و ھو علی کل شيئی قدير



 

 

  بدر آی تا ببينی طيران آدميت             رسد آدمی بجائی که به جز خدا نبيند  
عشق و پرستش از نيازھای فطری است و کشش و يا جذبه ای برای آن در  از طرف ديگر چون، 

عشق مادر نسبت به فرزند و عشقی که  .شق خداوند استنھاد انسان وجود دارد و منبع فياض ع
ئه ای از آن منبع فياض بعضی نسبت به بعضی ديگر از ھمنوعان خود پيدا می کنند، ذره و يا نش

است که اگر آن منبع در خود انسان وجود نداشت، چگونه ممکن بود  سرچشمه گرفته است عشق
  که انسان عشق را بشناسد و يا آن را درک کند؟ 

اما نظر به اينکه جاذبۀ عشق به سمت بی نھايت يعنی آفرينندۀ آن منبع فياض است -جرم عشق 
مختص خدای يگانه است  و از جمله از اين نگاه است که عبادت و   و پرستش حقيقی و متعالی نيز

راز و نياز و مناجات با معبود از نيازھای معنوی و فطری و نيازی اساسی برای ادامۀ حيات است 
و در جستجوی آب سراب  در غير اينصورت مثل اين است که انسان در کوير راه گم کرده باشد که

  .ناخواھی به ھVکت خواھد رسيد که خواھی را مشاھده می کند
انسان در طول حيات خود و با دست و پنجه نرم کردن با مشکVت و مصائبی که گاه کوه را 
خرد می کند، ھمه روزه روبرو است و برای اينکه به يأس و نا اميدی که کشنده ترين عامل سقوط 

ز دارد تا از رنج تنھائی و انسان است، دچار نگردد، به اتکاء و پشتگرمی حمايت کننده ای نيا
ھجوم مشکVت بکاھد و به  حيات و رشد خود ادامه بدھد و کدام حامِی نيرو دھنده و تکيه گاھی 

  با-تر از ذات - يزال خداوند که ھمه چيز از او نشأت گرفته است، می باشد؟ 
ده خداوند بر مخلوقات خود و آنچه در آسمان و زمين است، رحمت را بر خود واجب کر

و به پيامبرش می فرمايد که به باورندگانش سVم برساند و بگويد » و کتب علی نفسه الرحمة«است
پس » قل سVم عليکم کتب علی نفسه الرحمة «که خدا رحمت را بر خود واجب کرده است 

  »من احب لقاء هللا، احب هللا لقائه« . عاشقی فقط نزد عاشق نيست نزد معشوق ھم ھستبنابراين، 
و در اينصورت دوست ھم پيوند دوستی و حب دارد   می گذرد ستوبسوی د و راه دوستی از عمل

يا «که  وصول به معشوق را طی کند هاما عاشق بايد را .» ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی يحببکم هللا«
وب لبرسد و مط »  هيُحبّھُم َو يُحبون« منزل  به تا   »ايھا ا-نسان انک کادح الی ربک کدحاً فمVقية

 - يا ايتھا النفس المطمئنه"  زند که ای انسان وا-ی مطمئن صدا  د او را نخداو و  داو گرداو طالب 
 جنت ما باز آی که آنچه به " وادخلی جنّتی -فادخلی فی عبادی -ارجعی الی ربک راضية مرضيه

  والسVم  .است آماده و مھيا برايت   در  جستجوی آن بوده ای اکنون
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