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 06/03/2017         م. اسحاق نگارگر

 ما چه وقت
 عشق روشن میکنیم؟ راه معرفت را با نور

نوان آنرا به ع همین روز نوشته بودم که مورد استقبال دوستان قرار گرفته بود. این یادداشت را من یک سال قبل در

 برمنگهم 2017 مارچ ۴ نگارگر گذارم. این جا می در یک تکراِر حسن باز
 

** ** * 
 از مغِزورع، روغن مُکنحکمت  چراغ در

 عشق، راه معرفت روشن مُکن ز به نورـجُ 

 )نظیری نیشاپوری(

 عشق روشن میکنیم؟ ما چه وقت راه معرفت را با نور و

این نفس های گوناگون که همه  را دوست دارد. خود انسان نفس براین هر بنا نفس آفرید، ب)ج( انسان را با حُ  خـــدا 

با  وپرستی سقوط می کنند  خود بُمردا در این محبت نسبت به خویشتن را مطلق بسازند را دوست دارند اگر خود

 .دعشق مطرح می شو ضوع روشن کردن راِه معرفت با نوردیگران بیگانه می شوند. همین جاست که مو

 موجود ن یک موجود استم ولی تنهام را باید بشناسد. قدِم نخست خود انسان در ومعرفت به معنای شناسایی است 

د چه چیز می توان وا مقصود من مقصودی داشته است. نآفریداز لذا  چون عملی لغو نمی کند را آفرید،آنکه م نیستم.

درجۀ نخست من باید  در وآسان هم نیست  ررا بشناسم شناخت او چندان کا واگر مقصود همین باشد که من ا باشد؟ 

دیگران  توانایی من نیازمند و شدبرای این ر وتوانایی بروم  و عقالً باید رو به ُرشد وکمال بپیمایم یعنی جسماً  راه

 تمحب تا آنجا که آنان تا بدان حد در کرد. من سرشار تاحساس محباز  دیگران را آفریننده به همین دلیل دل واستم 

خاص اش محبت با دیگر یک رشتۀ در آری آفریننده مرا فدای من بکنند. را خود نحاضر شدند جا پیش رفتند که خود

 هی دوست دارم. او دلم را با محبتمیوه میدهد خواهی نخوا واشیا بست. من زمینی را که برایم غذا  حتی دیگر و

را  من این همه محبت ها اگر وآراست  ها گونه محبت دیگر صد ورزند ف وزن  برادر، و خواهر پدر، و مادر خود،

 .خود سقوط می کنم تمقام انسانیاز خود می سازم ناگزیر  یا همه را تابع محبت از یاد می برم و

 

 :آن شعر می گوید رسول مقبول را به شعر ترجمه کرده است. در احادیث مثنوی یکی از موالنا در حضرت
 

 ریدـه آفــونــم را سه گـالـِق عـخل  د که یزداِن مجیدآمــــــــــ حدیث در
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 2از 2

 سجود د ُجزـدانـن ته است وـآن فرش  دعلم وجو عقل و یک گروه را جمله

 فربهی علف در همچو حیوان از  دانش تَهیاز یک گـــــــــــروه دیگر

 از شرف افل است وشقاوت غــ از  علـــف که اصطبل و زـاو نبیند، جُ 

 رخـــــ نیمی ز می وـیـته نـرشـاز ف  بشـــر زاد وـیـوم هست آدمـآن س و
 

 ود سقوطمقام خاز ممکن است با اندک غفلت  وپُل صراط آدمیت خود ایستاده اند  طوری که می بینیم آدمزادگان بر

 عین همان مقام انسانی که خودش دارد دیگران را با ومقام خود قایم می ماند که خود  نمایند. انسان تنها وقتی بر

واهد شد. شنیدم به رو خ وسقوط ر خطر دیگران دید بااز را برتر  خود وشد  بینی خود و غرور دچار اگر و ناسدبش

عی من این نو به نظر ودیگران استند از قرآن کریم برتر  به حکمدین می فرمود که مجاهدین مجاه نکه یکی از رهبرا

)ج( جهاد می کنند به  آنان که به خاطر خدا بالطبع تقوی است واز جهاد نوعی  کالم هللا است. بازی ناشیانه با آیت

شهید می  گذارد و می خدا راه امر را در خود یکی جان درجات متفاوت دارد. اما جهاد نیز خدا تقرب می جویند و

به  های متفاوتمی کند اینان هریک به درجه  سومی با قلم جهاد راه خدا جهاد می کند، در خود شود. دیگری با مال

 مثال به طور و )ج( تقرب می جویند ولی به هیچ وجه حق ندارند جهاد را وسیلۀ کسب امتیازات دنیوی بسازند خدا

  م.استی که ما از دیگران برتر ادعا کنند که مارا به رهبری برگزینید زیرا

یگران داز  ایرکندیشنر ها افتاده بودند وجهاد نیز وجود داشته اند که پُشت  ایران برخی تیکه داران و پشاور اما در و

 نساخته باشند خوداز ان در صورتیکه امانت های مردم را این ثروت اندوزی کرده اند. به نام مجاهدین پول جمع و

ه ب مرتبتی داشته باشند ولی پولی که به ناِم جهاد گردآوری شده بدون شک به بیت المال و )ج( داممکن است نزد خ

 د.را به مردم پس میدادن اینان بایست حساب این پول ها خزانۀ دولت تحویل می شد و ق داشته است که باید درمردم تعل

دیگران ز ابهتر  برتر و نمی توانند به مردم بگویند که ما چون مجاهد و ردموکراسی را پذیرفته اند دیگ ان فکراین اگر

فته ها گ شان به خدا ایجاب چنین چیزی را نمی کند. من بار ی بدهند که تقربأر حتماً باید برای ما ردمبوده ایم پس م

 صالحیت به کار مردم حق نیست بلکه وظیفه است که مهارت و دیگر می گویم که حکومت بر راینک یک با ام و

 .دی مردم می شوأمربوط به ر دموکراسی خواهی نخواهی یک نظام در دارد و

 

دانیم  همان وقت می مقام عاشق می یابیم و را در عشق روشن کردیم خود ا با چراغگامی که ما راه معرفت رتنها هن

 به عنوان یک رهبر )ص( خود دانم که پیامبر اکرم من می تنها رضای معشوق شادمان می سازد و که عاشق را

ز ااو نبود اما تقرب به خدا را وسیلۀ بی نیازی از  مقرب ترهیچ کس به خدا  مردم بیعت خواسته است واز سیاسی 

 را بر زورگو نظام های مستبد و ه را فراموش کنیم تن به استبداد داده ایم که استبداداین نکت اگر مابیعت نساخت. 

 خدا د.ُسلطانه خوانده ان مسلمان برای بدترین دکتاتورها َخلَد هللا ملکه و بدبختانه عالمان مسلمانان تحمیل کرده است. و

فاعتبروا  نمی خواهد. مستبدان را هرگز د ولی اطاعت زورگویان وخواه را می خود رسول خود و مسلمان اطاعتاز 

 برمنگهــــم نگارگر2016جمعه چهارم مارچ  یا اولی االبصارروز

 

 


