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 وحدت در کثرت
 

 دت استـرت در وحـثـک و

نوشته  201۵ یجنور11را سه سال قبل در ادداشتی نیبخشد. من ا یروح رالطافت وقلب رارأفت م یقیوموس اتیادب

 مهنگارگر برمنگ 2018جنوری  11. کنم یم میدوستان تقد بازخدمت نکیبودم. ا

 دنیروشن د یبرا کثرت در وحدت است.  بحث وحدت در کثرت و یعرفان اسالم دلچسپ در اریبس حثاز مبا یکی

وچک ک ۀهست نیهم یاست ول یکیخود  هسته در ذات نی. ادیرینظر بگ زردآلو را در ۀهست کی ستیموضوع کاف نیا

از  یبه درخت دینمو بده مجال ُرشد و و دیهسته را بکار نیاگر ا یعنیدر خود هزاران زردآلو را نهان کرده است. 

تواند به هزاران درخت بدل  یآن هزاران زردآلو م است و گرید یآن هزاران زردآلو شود که بار یزردآلو بدل م

 و تیانسان را قتل تمام انسان کی کالم هللا قتل که یهنگام وجود دارد و گرید یدل هسته عالم در نیا بر بنا شود و

وحدت در کثرت نظر  وحدت و کثرت در نیبه هم داند یم تیتمام انسان دنیرا زنده گردان انسان کی دنیزنده گردان

  دارد.

 : هم گفته است که دلیب

 ستیذره جان که در هر شد نمیقی

 ستیجهان یخاک فـدر کـنهان ان

آن جهان  که در دارد یشعر ستیز یم یالدیم 1827 تا یالدیم 1757که از  یسیانگل شاعر "کیبل امیلیو"اما  و 

 زیابد را ن و ردیگ یدست م کف را در تینها یب و ندیب یشاخه ُگل م کیسراپا آسمان را در  و گیدانه ر کی را در

 یرا به شعر در آن 1994دوم ماه جون  و ستیدر ب یعنیامروز  از شیسال پ کی و ستی. من بندیب یم یساعت

 برگردانده بودم. 

 در را اعتقاد نیکار داشته ام ا و سر اتیادب گذارم. من تا با شعر و یم نجایتان ا یبرا شعر را اصل ترجمه و نکیا

ام تم ییچنانکه گو دهد یرا تبارز م کیهم نزد به اریبس یها تیخاص یانسان یقیموس دل پرورده ام که فرهنگ و

 آنجا تعصب، تنگ که در زدیر یفرو م یانسان فرهنگ کیبحر  همه در یمحل یحت و یمل یها فرهنگ یها اچهیدر
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 توان یم اتیادب و یقیامراض را با موس نیا شود و یکه انسان بدان گرفتار م داند یم یرا امراض تیجزم و یرنظ

 نا ودشخبه فکر  مسلمان یحت ترسا و و چه گبر مسلمان که حکم به قتل هر نیاز متعصب تر ستیکرد. کاف یتداو

 ۀگوش کی بیچرا تخر داند و یم تیتمام انسان انسان را قتل کیبزرگ قتل  یکه چرا خدا دیبپُرس دهد یکامل م

ّطاب به را از خ یزندگ فُرصت که اگر ندیتا بب کند یم داریرا از خواب غفلت ب است او عتیتمام طب بیتخر عتیطب

 یکه تعصب افراط جاست نیا مشکل در ینداده اند ول یمجال زندگ زیر فاروق نعَمـ به رندیاش باز گ دهیجرم عق

 یسرود) یُحد ندیدر کار است که بب "خواص میابراه"همانند  یکند اما عارف یم میتحربرخود  زیرا ن اتیادب و یقیموس

 و یقیکه موس داند یم یتعُصب افراط آرد. یشوق م ( اشتران را چه گونه بر سرخوانند یاُشتُران بارکش م یکه برا

از  یبزرگ بخش یافراط یست هایکمون لیدل نیبه هم کند. یرا عالج م یدویعق یها ییافراط گرا مرض اتیادب

ح رو یرا غذا یقیموس زین یافراط مسلمانان کنند و یم میبر خود تحر یبورژواز را به نام هنر یقیموس و اتیادب

 یرا لطافت م شان عواطف د وآر یمروح شان را به وجد  یقیکه موس دانند یحال آنکه خود م و پندارند یم نیاطیش

 :یسیانگل شاعر "کیبل امیلیو" کوتاه رایبس شعر ۀروم به سراغ ترجم ینخست م بخشد. 

 تو، نیبب یگیر یدر دانه ا انجهــ

 لــــــُ گ ۀسراپا آسمان در شاخــــــ

 تینها یخود ب اندر کف رــــــیبگ

 تأمــُل آخــر یــَد خـــود ساعتاَبـــ

To see a world in a grain of sand, 

 And a heaven in a wild flower, 

 Hold infinity in the palm of your hand, 

 An Eternity in an hour. 

 William Blake 

1757 – 1827 

 

 

 
          

 


