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 05/05/2017                   م. اسحاق نگارگر

 بیابان ویران 

 کاست ا نگردد کم وه ابه دری وک   دوزخ اژدهاست دوزخست این نفس و

 لق سوزنگـردد سوزش آن خ مک   وزـنـدرآشامــد ه را اــت دریـفـه
 

 د گراییتا شهرستان آباد خر ُکل نگری ران خود عقلوی ابانوالنا( از بی)م

سختگیری های  ی وبلخی خود شیفتگ موالنا جالل الدین محمد حضرت مردم ساالری و

 د که جهان چون درخت است وده مثال می داند و کودکی می آن را خامی و ناشی از

ولی  شاخه می چسپد میوه تا وقتیکه خام است سخت بر وه های این درخت وانسان می

 اما نتیجه ای که موالنا از سخن ند وک یخه را رها ملب گزان شد شا و که شیرین زمانی

ه آسان ب بهاست و ن معنی که حقیقت گنجی گرانعارفانه است بدی ۀگیرد نتیج خود می

آنرا  عبالطب دنبشناس فیل آنرا های مختلف اندام تماس با طریق از تا تاریکی رفته اند آنانی که در و دست نمی آید

 ُمهر ها لب بر د؛حیرت می شو ولی عشق است که دچار آن غافل می مانند حقیقت از خود می شناسند و مطابق درک

 .دهرگونه بحث را می بر و زند سکوت می
 

 ریاد رسف گو شود فت وگ ز کو بس عشق؛ بُّرد بحث را ای جان و

 ُکند خاموشت دیگ و نهد سر بر دکن وشتـرغست خامـآن م حیرت
 

 ددلش می شوی پاک از نفرت را کینه و آن عشق احساس دهد؛ می عشق ها قرار صدر خدای را در عارف که عشق

دل  کند؛ جوی حقیقت می هرحال ُجست و آن راه که در راهرو از رود می او از اگر دیگری را دید که راهی غیر و

حافظ نیز  "نامش نمی پرسد از و دهد می "نانش  به اصطالح و گیرد نمی پیکار کین و سر او با و دآزرده نمی شو

 :گوید می داند و عاشقی میا خدا ر نشان مرد
 

 من گیر ست از خدا عاشقی نشان مرد

 شهر این نشان نمی بینم خمشای که در
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 2از 2

معه پیاده کنیم می بینیم که جا عرفانیی آن بیرون آورده در کسوت اسالمی را از نظر این علم برداران معرفت اگر

ردم ماد به شهرستاِن آب تا خویشتن را می کند ُکل نگری آغاز عقل خود بیابان ویران سفر را از انسان نیز سمند تفکر

 .سختگیری اش بیشتر ب وتعص ش محدودتر؛تادایره  معلوم آدم هرچه دانشش کمتر و د.ساالری برسان

 یحیطه  خرد کمال را در عدم دانش مطلق است و حالیکه مالک در )ج( بزرگ خود پرسیده ایم که خداوند آیا گاهی از

بدین  باهلل نیازی نعوذ او آیا ند؟ک مالیک مشوره می به چه دلیل با ردیگ آدم می وقتی تصمیم به خلقت او راهی نیست

وره که هم مش دوگانه دارد دیگران خاصیت که مشوره با گوید به ما می ولی فلسفه  این کار بالطبع ندارد مشوره دارد؟

اما  د وگیرند رو به کمال می بر می مشوره قرار طرف آنانی را که هم دانش سازد و خطا مصون می از کننده را

هم  اگر غریزی خویش را نمی بیند و ودیخ دوران کودکیی خود اسیر مانده باشد ُجز دیوار همان چار در انسان اگر

 در را دیگران تصویر این چنین کس و کند می دیگران تماشا من"   ٌاز گردن باالتر و چندین سر را خود "من"   ببیند

 سودمند هدایاتیبه  همیشه نیاز و دانند را نمی خود شر و خیر که خود دمی آر نظر آیینه  خودی غریزی طوری در

گذار  شوارپیچ های د خم و برای مردمش عطا نمی فرمود مردم در )ج( را خداوند او اگر وجود شریف او دارند و

 خواه اوست جا که خاطر به هر آنان را تواند اوست که می این خود پس کردند؛ می ُگم  را خود کوتلي زندگی پُک

راده  ا ُدمبه  دگرگونی های اجتماعی را خواهد عراده   که می " متعهدی"  و  "انقالبی" د. به همین دلیل آن گونه بِبر

 این گونه خود زیان ونوعی خودخواهی است  ناشی از خواهی باشد دگر اینکه عملش ناشی از پیش از ببندد خود

قهراً  و شان به دست گرفته باشد رغم اراده  خود راده  مردم را برزمام ا "انقالبی"  د کهخواهی آن گاه هویدا می شو

ور غر استنکاف ورزیدند؛ رفتن بدان سو مردم از اگر مقصود پنداشته است و را بدان سو بِبرد که خود منزل آنان

 این سبک اما دنک خون بدل می به تاالبی از شده جامعه را جریحه دار این غرور و دمی شو جریحه دار "رهبر" بجنا

یک  مانند مردر کتاتوید آن رهبر است که در عقب مانده میسر فرهنگی نظر از بیسواد و جوامع در رهبری تنها

 انسان از سیر تفکر ؛اما می نماید تصور مردم را رمه  خود را سلطان و خود کوران پادشاه باشد شهر چشمی که در

امعه ج نیست وقتی افراد قبول اینکه دانایی انسان مطلق از کم دانی به سوی دانایی است. با نادانی به سوی کم دانی و

 :بیدل به حقیقت می پیوندد که سخن حجره  دماغ بیفروزند؛ در استدالل را چراغ و خود به دانایی نسبی برسند
 

 رهبر مانده ایم بند قدر در کوری این ما ز

 پاست رزنجی کف عصا بر دشو نابی چشم اگر
 

ی ترفند تراش قیافه  دروغ باف و انقالبی را در و شوند می تردید شک و حقانیت انقالب ها دچار مورد آن وقت است که مردم در

گران دی و خود" شرف"  متحول باشد و متغیر باید که ناگزیر عقیده ای را کشیده است و بند شان را در می بینند که اراده  آزاد

  زده است. جا

 باصطبل تعص برای همیشه در اندیشه را توان سمند مردم برای مدتی کوتاه جلوگیری کرد ولی نمی بیداری از توان آری می

 ندرس انقالب های گوناگون بدین نتیجه  طبیعی می تجربه  شکست مردم خواهی نخواهی از نگاه داشت و ری زندانیظن تنگ و

  ند.ک انسانی باز امعه  معقول ویک ج در راهش را تواند ستیزی است که نمی دخر دو نوعی انقالب هر که جنگ و

ی؛ ول کنند می مردم ساالری گذر ُکل نگری های مستبدان به سوی شهرستان آباد لعق خود بیابان ویران از زیرجهان ناگ آری

 اروی و زد جا خواهد شان در جامعه بدون وجود گرامی می پندارند ودهآنان که بیه و گزاف نباشد بسیار مید است بهای این گذارا

 وهللا اعلم بالصواب مردم را به مردم وا گذارند. کار بردارند و مقاومت لجوجانه  خود رفت دست از به گمراهی خواهد
 


