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 1۷/12/2۰1۹               استاد اسحق نگارگر
 

 ینیراسان بـخ جب از روم وـع یخلق  ینیـصورِت انسان ب ینگر رونیب
 ؟ینیبنگر به درون که به ُجز انسان ب  باشد نیرجوع ا یکه ارجع فرمود

 

 هیقون بلخ و انیخرابات ریُعرس پ روزِ 
 

آورمحبت  مایما پ یایاست. او که در دن نینگاربر داریبه د هیقون بلخ و انیخرابات ریدسمبر سالروز رحلِت پ 1۷ امروز
عالم درِس عرفان وفلسفه درخود  کیسه نکته  نیکند اما هم یبود حاصِل عمِر خودرا درسه نکته خالصه م یوهمدل
 :دارد

 

 خام بُدم، پُخته شدم، سوختم  ستین شیعمرم سه سخن ب حاصلِ 
 

 ای نیست. انسان تا خام است به اسه نکته نه تنها حاصل عمِر حضرت موالناست که حاصل عمِر همه انسان ها نیوا
 یمحبت دور م ارفاق و .ازردیگ یاست سخت م دهیرا که چسپ یخام شاخ ۀویچسپد وهماننِد م یباور م ای دهیآن عق
 شود. محبت را در یعابِد کاذبش بدل م ای کاذبشبه معبوِد  ریسختگ تنها همان که مثِل خودش خام است و َشَود و

راند.به بهانه  یم رونیدور خود ساخته است بکه به  یرا از حصار گرانید کند و یمحدود م گروه، انحصار طبقه و
نکه آ یعنی ییبه قول حضرت سنا اندازد و یم رونیپروردگار ب تِ یرحمان ۀازحوز و کند یرمیساده مردم را تکف یها

 ".دهدیم یفتو نیروشن عرفان بود به "خون جمله اهِل زم وچشمموالنا د ۀبه گفت
 گرانیاو د از ریکند که در جهاِن بزرِگ خدا)ج( غ یاحساس م دیرس یانسان به پُختگ گذشت و یخام ۀمرحل یوقت

بزرگ به آنان  یمن است اما به هرحال خدا یداشت ها باور از ریشان غ یهم وجود دارند که اگرچه باورداشت ها
 گریدارم با د یستیهمز عتیچنانکه با طب سلب کنم و گرانیرا از د یمن حق ندارم حِق زندگان داده است و اتیحق ح

ازشناخته کرد تا ازهم ب میملت ها تقس ها و لهیخود انسان را به قب نیداشته باشم که نگار بر یستیهمز دیبا زیان ها نانس
 یَشَود که انسان در آن زندگ یم بایز یفخر وعظمت بفروشند. جهان خدا هنگام گرانیبر د نکهیا ینه برا شوند و

مقاِم  یاست ول تیمقام انسان یپُختگ نیسلب نکند. ا زین گرانیداشت از د باور و دهیرا به خاطر عق یکند وحِق زندگ
 .ستیعارف ن
 ییاروشن گرانیبه د یسوزد ول یشمع خود م رسد.مانندِ  یبه مقاِم سوختن م و ستدیا ینم زین یمقاِم پُختگ در عارف

 و نهیر کرا که زنبو یدل گذارد و یم اهیس یشرارت بر وجدان انسان لکه ها و یداند که بد یدهد. عارف م یم
 ۀشیش دلیگنجد.عارف به قول ب ینم نیبر نگارِ  گریورم کرده د یدل ها نیدر ا کند و یباشد ورم م دهیقساوت گز

 :ستگفته ا دلیسوزد. ب یافتد م یم به دور خود تِ یانسان انسان از ندیب یکه م یهنگام و بغل دارد در ناموس عالم را
 

 ما میناموِس عالم در بغل دار ۀشیش  میخور یم گذارد خون دل ما یپا کج م هرکه
 

ا درجهان م گریداشتند د ییاش گبر ومسلمان هردو با هم آشنا نهیئآ ییکه در صاف یآور صلح وآشت امیآن پ امروز
بخشد وجهان  یهنوز نور م هنوز هم شمع روشِن جهان ماست. امشیپ با ما هست. امشیندارد اما پ یحضور جسم

 یقساوت وسنگدل نیگوناگون است وهم یهاقساوت  ها و ین ما گرفتار سنگدلکند اما بدبختانه جها یرا روشن م ما
 .را ندارند او ییروشنا داریتاب د گریخاماِن جهان را به خفاشان کور بدل کرده است که د

ر عص نیا خواهد کرد و یخود آشت تیشمع فروزان ازخفاشان عصر دور خواهد شد وبا انسان نیپرتو ا رانسان د ایآ
 خواهد ماند؟ یبازهم بت پرست باق ایرا پُشِت سر خواهد گذاشت  یدرون رهیوت یتنگدل
 :دیگو یکه به قوم خود م یبت شکن وقت میابراه
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نم(را. بََرد ونه )ص ی( لفظ )تمثال( را به کار ممیابراه ۀ" )کالم هللا سورست؟یچ دیپرست یتمثال ها که شما آنرا م نیا"
 شهوت، تمثال وهوس، یتمثال هو ده،یتمثاِل عق یعنی شود. یدان باطل مشامل تمام معبو تر است و ی)تمثال( عموم

 دیوحمانَد به ت یم یوتا انسان تمثال پرست باق یقیاز معبود حق ریغ گریتمثاِل ثروت وقدرت وخالصه هر معشوق د
 گفته بود:  یبار موالنا .ابدی ییبا هوالموجود نبسته است تا از شِر معبودان کاذب رها مانیپ و دهینرس

 

 دنشیخلق از شن من عاجزم زگفتن و  وعالم تمام کر دهیمن گنِگ خواب د
 

از  زیروز گار ن نیبدبختانه خلِق ا توانم و یگفته نم یزیچ نیاز ا شیموالنا استم که ب ۀدیهم همان گنگ خواب د ومن
 بادً  قتیشمس حضرت موالنا باز هم چراغ راه عاشقان حق وانیود یعاجز استند. مثنو دنیشن

 اعلم بالصواب.  وهللا
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