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هحوذ رستوی
پیشگفتار
د ٚحضٛر پز رً٘  ٚد ٚفذای پز عٙیٗ در اؽؼبر ویب٘ب ٚحذتی دیذ ٚ ٜؽٙیذٔ ٜی ؽٛد :هي " ٍ " تَ "  .ؽبیذ ایٗ د ٚفذا ،دٚ
فذای جبٚدا٘ ٝتٕبٔی اؽؼبر تغشِی ؽؼز فبرعی  ٚثّى ٝؽؼز جٟبٖ ثبؽذ .در ؽؼز ٞز ؽبػز ایٗ " ٔٗ "  " ٚتٔ " ٛی تٛا٘ذ اؽىبَ ٚ
اثؼبد ٔختّف  ٚثّى ٝثی ٟ٘بیتی پیذا وٙذ ٚ ٗٔ .تٞ ٛز وظ ث ٝؽىُ خٛد ا ٚ ٚجٟبٖ ؽبػزا٘ ٝاٚعتٙٞ ٚ .ز آٖ جب آغبس ٔی ؽٛد وٝ
فٛرت  ٚفزْ ؽؼز ،چؾٓ ا٘ذاسی فزاتز ثیبفزیٙذ ٞ ٚز وغی ٔٗ  ٚت ٛخٛد را در آٖ اؽؼبر ثیبثذ  ٚث ٝؽىُ خٛیؼ  ٚجٟبٖ خٛیؼ آٖ
را ثغبسد.
اعتبد ؽفیؼی وذوٙیٞ ،ز اثز ٙٞزی اس جّٕ ٝؽؼز را ثز حزوت آٖ ثز چٟبر ٔحٛر عاطفِ ،تخیل ،رهش ٍ ،چٌذ هعٌایی تَدى اثز
ٙٞزی اعتٛار ٔی وٙذ ( سثبٖ ؽؼز در ٘ثز فٛفیٞ ٚ ) 77 ،ٝز ؽبػز ٔٗ ٔخقٛؿ خٛد را ٔی آفزیٙذ و ٝثز عزاعز جٟبٖ اس دیذ
عز٘ٛؽت خٛد ٔی ٍ٘زدٙٔ .ی و ٝاعتبد  ٓٞعخٗ ثب فزٔبِیغت ٞبی رٚعی ،آٖ را قْزهاى لیزیک ( ٔ (lyric heroی ٘بٔذ( .
رعتبخیش وّٕبت ٚ ) 252 – 248 ،ؽبیذ ث ٝتجغ اعتبد  ٚاِٟبْ اس عخٙبٖ ایؾبٖ ثتٛاٖ ٌفت وٞ ٝز ؽبػز هي ٍ تَ خبؿ خٛد را ٔی
آفزیٙذ ) lyric heroes ( .در ایٗ ٘ٛؽت ٝثب تىی ٝثز آٔٛسٞ ٜبی اعتبد ،رد پبی ایٗ چٟبر ػٙقز افّی ٙٞز را ث ٝاختقبر در ؽؼز ویب٘ب
جغت  ٚجٔ ٛی وٙیٓ  ٚدر جغت  ٚجٛیٕبٖ ث ٚ ٗٔ ٝتٛیی ٔی رعیٓ و ٝدیٍز ٔٗ  ٚتٛیی ٘یغت  " ٗٔ " ٕٝٞ ٚیب ؽبیذ ٕٝٞ
"ا"ٚعت.
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قافیِ اًذیشن ٍ دلذار هي
گَیذمًٌ " :ذیش جش دیذارِ هي "
هَالًا
حتی ثب یه ثبر خٛا٘ذٖ ایٗ عزٚدٞ ٜب ،غّج ٝػبعف ٚ ٝحغی لٛی  ٚغزیت ثز عز تب عز د٘یبی ؽبػز ث ٝخٛثی درن ٔی ؽٛدٞ .ز ؽبػز
افیّیٔ ،جذٚة ٔ ٚغّٛة سیجبیی  ٚجٕبِی اعت و ٝآٖ لذر ا ٚرا ٔغحٛر خٛد وزد ٜاعت و ٝفضب را ثز ٞز چیش دیٍزی حتی ثز والْ،
ت ًٙعبخت ٝاعت .ؽبػز جٛاٖ ٔب سیجبیی  ٚجٕبَ ؽٙبعی خٛد را دارد .تٛجٟی ٞز چٙذ عغحی  ،ث ٝایٗ اؽؼبر ٘یه ٘ؾبٖ ٔی دٞذ
و ٝا ٚث ٝخٛثی ثب لبفی ،ٝردیف  ٚاٚساٖ ػزٚضی آؽٙبیی داؽت ٚ ٝث ٝالتضبی ٔمبْ  ٚحبَ ،در ثیؾتز عزٚدٞ ٜبی خٛدٞ ،ز جب ضزٚرتی
داؽت ٝاس لبفیٚ ٚ ٝسٖ ٞبی در٘ٚی در اؽؼبر خٛد ثٟز ٜثزد ٜاعتٛٔ .عیمی وّٕبتٕٞ ،غبٖ ٘جٛدٖ لبفی ٝرا ججزاٖ ٔی وٙذ  ٚحظ
خٛثی اس ؽٙیذٖ ؽؼزی ٔمفی ث ٝخٛا٘ٙذ ٜاِمبء ٔی ؽٛد ( .ث ٝػٛٙاٖ ٍٕ٘٘ ٝ٘ٛب ٜوٙیذ ث ٝؽؼز " اهیذ تَدًت" :عزد ،جبٖ ،سٔغتبٖٚ ،
عبس چٙبٖ خٛػ در پبیبٖ ٞز خظ ٘ؾغت ٝا٘ذ و ٓٞ ٝچٕٞ ٖٛغبیٍب٘ی ثب ٚسٖ  ٚلبفی ٝیىغبٖ ث٘ ٝظز ٔی رعٙذ).
تبثیز ؽٍزف د ٚؽبػز ثشري ٔؼبفز ،فزٚؽ فزخشاد  ٚعٟزاة عپٟزی ثز ؽبػز جٛاٖ ٔب وبٔالً ٔحغٛط اعت ٚ .ویغت در سٔب٘ ٝی ٔب
و ٝثب ایٗ د ٚرٚح افیُ آؽٙب ؽذ ٜثبؽذ ٔ ِٛٚ ٚذتی وٛتبٔ ٜجذٚة ٔغٙبعیظ ایٗ دٚؽبػز جذاة ٘ؾذ ٜثبؽذ .تبثیزی و ٝؽبیذ تب آخز
ػٕز ،ثی آٖ و ٝخٛد ثخٛاٞذ یب ثذا٘ذ ثب ا ٚثٕب٘ذ .ایٗ تبثیز در ؽؼز ؽبػزِ ٔب اس ا٘تخبة ٚاصٌبٖ  ٚتزویت ٞب  ٚلبِت ٞب ٌزفت ٝتب ا٘تخبة
اعّٛة عخٗ  ٚایٕبصٞبی ؽبػزا٘ ٝدیذٔ ٜی ؽٛد .أب ٔؾخـ تز  ٟٓٔ ٚتز اس ایٗ ٞب ،حظ غزیت  ٚا٘ذ ٜٚؽبػزا٘ ٚ ٝػٕیمی اعت وٝ
در ؽؼزٞبی ایٗ د ٚؽبػز ثشري  ٚؽبػز جٛاٖ ٔب ث ٝخٛثی احغبط ٔی ؽٛد .غٓ ِغیفی و ٝث٘ ٝبس ( ; جٕبَ  ٚسیجبیی ) در ٟ٘ب٘خب٘ٝ
ی دَ خٛا٘ٙذٔ ٜی ٘ؾیٙذ  ٚتٕبْ ٚجٛدػ را در ٌیز خٛد ٔی وٙذ  ٚدرپزت ٛایٗ ٔؾى ٜٛاِٟی ث ٝجغت  ٚجٛی د٘یبی در ٖٚخٛد ثز
ٔی خیشد .ایٗ حظ سیجب  ٚغٓ ِغیف لبثُ تمّیذ یب حتی یبد ٌیزی  ٚتٕزیٗ ٘یغتٌٛ .یی ٞز ع - ٝاٌز چ ٝدر ع ٝجبیٍبٜ
ٔتفبٚت ٕٝٞ -اس یه لجیّ ٝا٘ذ :لجیّ ٝی ػؾك .ؽبیذً عخٗ ؽٙبعبٖ  ٚاعبتیذ ثشري ادثیبت رٚسی ثتٛا٘ٙذ ثب ثزرعی ٞب  ٚثحث ٞبی
فیِّٛٛصیه  ٚسثبٖ ؽٙبعب٘ ٝخٛد راس ایٗ حظ غزیجی را و ٝاس دیٛارٞ ٜبی ؽؼز آٖ د ٚثشري  ٚثشرٌبٖ دیٍزی چ ٖٛآٖ ٞب ث ٝدَ ٔب
تزاٚػ ٔی وٙذ آؽىبر وٙٙذ أب ثٌٕ ٝب٘ٓ در ٚرای  ٕٝٞی ایٗ ثحث ٞب ی تبریخی  ٚادثی  ٚسثب٘ی ،عیالٖ فذالتی جبری اعت وٝ
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ٚجٛد ٔب را خیظ ٔی وٙذ .آٖ ٞب ٍ٘زاٖ ثیبٖ ٘بسن خیبِی ٞبی ؽبػزا٘ ٝخٛد ٘یغتذ چٔ ٖٛح ٛدیذار دیٍزی ( ; ت ٛؽبػزا٘ ) ٝؽذٜ
ا٘ذ و ٝحزف ِ ٚفظ  ٚفٛت را ؽُ غت ٚ ٝخٛد ث ٝجبی آٖ ٞب ٘ؾغت ٝاعت  ٚؽبػزاٖ ٔب راٚیبٖ  ٚتقٛیز ٌزاٖ فبدق ایٗ حضٛر٘ذ.
اِجت ٝؽؼز ؽبػز جٛاٖ ٔب ػبری اس جٙجٞ ٝبی س٘ب٘ ٝای اعت و ٝدر فزٚؽ اس آٖ ٞب ٘ ٝث ٝاؽبرت ثّى ٝث ٝفزاحت عخٗ ٔی ٌٛیذ ؽؼز
ؽبػز جٛاٖ ٔب ؽؼ زی ػفیفٔ ،حجٛة  ٚؽزٍٔیٙب٘ ٝاعت .اٌز فزٚؽ ،حظ س٘ب٘ ٝخٛد را ثی پزٚا فزیبد ٔی س٘ذ ،ؽبػز ٔب ،ثب فٛرتی
اسؽزْ ٌُ ا٘ذاخت ٚ ٝچؾٕب٘ی ث ٝسٔیٗ دٚخت٘ ، ٝبٔی را ث ٝسٔشٔ٘ ٝجٛا ٔی وٙذ " :ت ." ٛتٛیی فزاتز اس ٞز ٔزد یب س٘ی یب سٔب٘ی ٚ
ٔىب٘ی.
ؽؼز ا ٚاِجت ٝفبلذ ػٙبفز ػزفبٖ ثٛدایی ٙٞ ٚذی ٚ ٚحذت جٛدی عٟزاة عپٟزی ٘یش ٞغتِ .حٗ  ٚحظ ؽؼز اٌ ٚب ٜثِ ٝحٗ  ٚحظ
ؽؼز عٟزاة ( ث ٝخقٛؿ ؽؼز " ٔغبفز " ا٘ ) ٚشدیه ٔی ؽٛد أب ٞیچ ٌب ٜفح ٝٙؽؼز ا ، ٚث ٝدرعتی ،فزفتی ثزای حضٛر آٔٛسٜ
ٞبی عتجز ػزفب٘ی ٕ٘ی ؽٛد .احتٕبالً ؽبػز جٛاٖ ٔب ثب آٔٛسٞ ٜبی ػزفبٖ ٞبی ؽزلی ،حذالُ تب حذی آؽٙبیی داؽت ٝاعت أب
فذالت ؽخقیتی  ٚفذالت ٙٞزی  ٚؽبػزا٘ ٝا ٚثبػث ؽذ ٜاعت تب والْ خٛد را ػزفٕ٘ ٝبیؼ دا٘غتٞ ٝبی خٛد ٘ىٙذ  ٚدر ثزاثز
ٚعٛعٕ٘ ٝبیؼ دا٘غتٞ ٝبی خٛد ث ٝپٙبٍٞب ٜدَ ثٍزیشد .دِی و " ٝعخت ثی لزار وغی اعت" .وغی ؤ " ٝزي آثی را در ػٕك
٘یٍ ٖٛدریب ث ٝأ ٚی آٔٛسد".
***

تَی آى دلثز چَ پزاى هی شَد
آى ستاى ّا جولِ حیزاى هی شَد
هَالًا
ؽؼز ؽبػز جٛاٖ ٔب " ،ؽؼز حیزا٘ی  ٚاضغزاة " اعت ٚ .رٔشٞب ٕ٘ ٚبدٞبی ؽؼزػ ،رٔشٞب ٕ٘ ٚبدٞبی حیزا٘ی  ٚاضغزاة .تىزار پز
ٔؼٙبی ػالٔت عئٛاَ ( ؟ )  ٚ ٚػجبراتی چ " ٖٛثبٚر ٕ٘ی وٕ٘ ،ٓٙی دا٘ٓ ،ت ٛثٍ ٚ " ٛففبتی چٔ " ٖٛج ٚ " ًٌٙ ٚ ٟٓاعٓ ٞبیی
چ " ٖٛاِتٟبة " ثبر دیٍز ثز عزؽت ٔتحیز ٔ ٚضغزة ؽؼز ا ٚتبویذ ٔی وٙذ .حیزا٘ی  ٚاضغزاة ثبػث حزوت  ٚعفز أ ٚی ؽٛد .اٚ
ؽبػز ٕٞیؾٔ ٝغبفز ٔبعت .اس آفزیذ ٜی خٛد ( در ؽؼز ٘خغت ) ؽزٚع ٔی وٙذ  ٚث ٝآفزیذٌبر خٛد ( در ٘ٛؽت ٝپبیب٘ی ) ٔی رعذ.
عفز ا ٚعفزی در ؽت اعت .ثیٟٛد٘ ٜیغت و " ٝعتبر " ٜدر ؽؼز ا ٚحضٛری ٕٞیؾٍی دارد  ٚآفتبة را ث ٝخیزٌی ٞ ٚزسٌی ٚلیحب٘ٝ
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تٛفیف ٔی وٙذ ( حقارت عادت ) .ا  ٚحتی در ٌٛداَ خیظ وٛچ ٝاؽبٖ ػىظ عتبر ٜرا ٔی ثیٙذ تب در اٚج ٘بٔیذی ث ٝا ٚیبدآٚری
وٙذ و ٝآعٕبٖ اس ا ٚدٚر ٘ؾذ ٜاعت ٍ٘ ٚبٞی ا ٚرا د٘جبَ ٔی وٙذ ( تی کزاًِ ی آتی ) .
ثّٛؽ ( دیٍز ٕ٘بد ٔٛرد ػالل ٝی ؽبػز) ا ٚثّٛغی " وبَ "  ٚسٚدرط اعت .پظ سٚد چیذٔ ٜی ؽٛدٔ .ی دا٘یٓ ثّٛؽٕٞ ،زا ٜثب
ا ضغزاة اعت .اضغزاثی و ٝدر ؽؼز ؽبػز ٔب ،رً٘  ٚثٛی اٌشیغتب٘غیبِیغتی ٔی ٌیزد  ٚعزؽت  ٚعز٘ٛؽت ا٘غبٖ پزتبة ؽذ ٜثٝ
ایٗ جٟبٖ ٞغتی را ٔغئّ ٝی خٛد ٔی دا٘ذ .ثبس تٛجٕ٘ ٝبییذ ث ٝتىزار دٕ٘ ٚبد پز ثغبٔذ دیٍز در ؽؼز اٞ " : ٚجٛط " وٕٞ ٝبٖ پزتبة
ؽذٖ اس ثٟؾت آعٛدٌی ث ٝجٟبٖ ٔغئِٛیت اعت  " ٚؽؼٛر " وٕٞ ٝبٖ ل ٜٛی خزد اعت  ٚویغت و٘ ٝذا٘ذ ٔغئِٛیت  ٚپذیزی ٚ
خزدٔٙذی ثب خٛد اضغزاثی ِٙٛٞبن ثٕٞ ٝزأ ٜی آٚر٘ذ  " ٚتٙفظ " ٘ " ٚجضی " وٕٞ ٝیؾ ٝث ٝؽتبة  ٚتٙذی ٔی س٘ٙذ.
أب در ثبر ٜی " پٙجز ٟٓٔ " ٜتزیٗ  ٚػٕیك تزیٗ ؽؼز ؽبػز ،در ثخؼ پبیب٘ی ایٗ ٘ٛؽت ٝثبیذ عخٗ ٌفت ،جبیی و " ٚ " ٗٔ " ٝتٛ
" یىی ٔی ؽ٘ٛذ.
***
تیا ٍ حال اّل درد تشٌَ
تِ لفظ اًذک ٍ هعٌی تسیار
حافظ
تخیُ ػٙقز افّی تٕبْ ٙٞزٞبعت .در ؽؼزایٗ تخیُ اس راٞ ٜبی ٔختّف ثیبٖ ٔی ؽٛدٔ :ؼٕبری ٚاصٌبٖ یب ٕٞبٖ چیٙؼ وّٕبتٓٞ ،
٘ؾیٙی ٔتضبدٞب ٚ ،ثّىٔ ٝتٙبلض ٞب در وٙبر  ،ٓٞث ٝوبرثزدٖ اعٓ  ٚاعٓ ،اعٓ  ٚففت ،یب ففت  ٚاعٓ ٞبیی و ٝدر حبِت ػبدی
غزیت ث٘ ٝظز ٔی آیٙذ أب در ؽٟز ٔی تٛا٘ٙذ ٕٞغبیٞ ٝبی خٛثی ثزای  ٓٞثبؽٙذ ،لزار ٌزفتٗ ٔىبٖ ٞب  ٚسٔبٖ ٞبی دٚر اس  ٓٞدر
وٙبر  ،ٓٞجبٖ ثخ ؾی ث ٝاؽیبء یب پذیذٞ ٜبی غیز س٘ذ ٚ ٜؽٍزدٞب  ٚتزفٙذٞبیی ٔب٘ٙذ ایٗ ٞب عت .ؽبػزاٖ جٛاٖ ٔؼبفز ٔؼٕٛالً در
اعتفبد ٜفحیح ٔٛرد ا َٚخبْ  ٚدر ث ٝوبر ٌیزی ٔٛارد ثؼذی وبر را ث ٝافزاط ٔی وؾب٘ٙذ  ٚؽؼزی را ثٚ ٝجٛد ٔی آٚر٘ذ و ٝاعتبد
وذوٙی آٖ را " ؽؼز جذ َٚضزثی " ٘بٔیذ ٜاعت ( .رعتبخیش وّٕبت ) ؽبػز ٘ ٛپبی ٔب ٘یش ثغیبر اس ایٗ ٘ ٓٞؾیٙی ٞب عٛد جغتٝ
اعتِ :حٗ تٙفظ رٚح ،ػغؼ خیظ ،خؾىی عزاٚت ،اػتٕبد ٔزٔزیٗ ،ثبؽ پٙجز٘ ،ٜجبثت اِتٕبطٚ ،لبحت غزٚر٘ ،فظ وؾیذٖ ٘بْ،
٘فیز ِغش٘ذ ،ٜتت عفیذ آفتبة ٚ ،ثغیبری دیٍز .أ ٚی وٛؽذ  -ث ٝاحتٕبَ ثغیبر ٘بخٛدآٌب - ٜتب در پؾت ٘مبةِ ایٗ تزویت ٞبی
ٚاصٌب٘ی ٌب ٜپیچیذ ،ٜعبدٌی ٔؼقٔٛب٘ ٚ ٝسالِؼ را پٟٙبٖ وٙذ .أب چزا؟ ؽبیذ ث ٝا یٗ خبعز ؤ ٝؼٕٛالً حضٛر در حضزت دٚعت
سثبٖ را پیچیذ ٚ ٜحتی ٌب٘ ٚ ًٌٙ ٜب ٔفٔ ْٟٛی وٙذ ٚ .إٞ ٚیؾ ٝحضٛری ؽبػزا٘ ٝدر ٔحضز " ت ٛجبٚدا٘ " ٝدارد " ( .حضٛر " اس
وّٕبت  ٚرٔشٞبی پز تىزار ؽؼز اٚعت .تٟٙب پظ اس ٔؼزاج  ٚپظ اس ثبسٌؾت اس ٔیمبت  ٚدیذار ٔ ٚغتی  ٚثیٟٛؽی آٖ اعت و ٝسثبٖ
ثبس ٔی ؽٛد  ٚاس ایٗ عفز ٔجبرن  ٚؽیزیٗ تحف ٝای ثٞ ٝذیت ثزای دٚعتبٖ آٚردٔ ٜی ؽٛد ٚاال ٔمبْ حضٛرٔ ،مبْ ثی سثب٘ی  ٚعىٛت
اعت .ؽبیذ اِىٗ ثٛدٖ سثبٖ ٔٛعی  ،و ٝدر لزاٖ چٙذ ثبر اس سثبٖ خٛد ٔٛعی ث ٝآٖ اؽبر ٜؽذ ٜاعت ٕ٘بد  ٚرٔشی اس سثبٖ اِىٗ ػؾك
در حضٛر حضزت دٚعت ثبؽذ .عٛری ثبیذ تب ٔیمبتی ثزای دیذار ثبؽذ ٞ ٚبر٘ٚی ثبیذ تب ٚسیز ( سثبٖ ) ٔٛعی ٌزدد .ؽبػزاٖ  ٓٞو ٝاس
٘ظز إٞیت ث ٝجبیٍب ٜوالْ  ٚدا٘غتِٗ ؽبٖ ٔ ٚمبْ عخٗ٘ ،شدیه تزیٗ وغبٖ ث ٝپیبٔجزا٘ٙذٌ ،ب ٜدر عٛر عخٗ ،والٔی غبٔض چٖٛ
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ؽغح فٛفیبٖ ثز آ٘بٖ غّجٔ ٝی یبثذ تب ثز ایٗ حضٛر ثز ٝٙٞپزد ٜای ثیفتذ  ٚعزّی پٛؽیذ ٜؽٛد .ؽؼز ا ٚثُزداری ثب ٔختقبت عبدٌی
ٔی ؽذ اٌز ؽبػز جٛاٖ ٔب حضٛر سٔبٖ را تبة ٔی آٚرد  ٚایٗ ٌ ٝ٘ٛدر آغبس را ،ٜثبؽتبة ػبسْ عٛر دیذار " یٍب٘ ٝجبٚدإ٘٘ " ٝی ؽذ.
***
ًذین ٍ هطزب ٍ ساقی ّوِ اٍست
خیال آب ٍ گل در رُ تْاًِ
حافظ
 ٚأب دیٍزی و ٝدر خغبة ٕٞبٖ " تٔ " ٛی ؽٛد .تٛیی و ٝتٕبٔی ٚجٛد ٞ ٚغتی ؽبػز را چ ٖٛآ ٗٞرثبیی لذرتٕٙذ ث ٝخٛد جذة
ٔی وٙذ  ٚعخٗ رٚس  ٚؽت أ ٚی ؽٛد ٚ .ث ٝدرعتی ؤ ٝب ٕٞبٖ ٞغتیٓ و ٝدر آرسٚی آ٘یٓ ( You are what you wish ( .اٚ
خٛد ٔٗ اعت  ٚث ٝتؼجیز ٔٛال٘ب " اس ٔٗ  ٗٔ ٓٞتز اعت" .ا ٚآی ٝٙای اعت و ٝ٘ ٝا٘ؼىبط ٔب و ٝخٛد ٔب را ثبس ٔی تبثب٘ذ .ؽزٚع وتبة

ثب ت ٚ ٛپبیبٖ آٖ ٘یش ثب تٛعت .اس  63ؽؼز یب ٘ٛؽت ٝوتبة ،فمظ ع ٝؽؼز ایٗ ؤّٕ ٝمذط را ٘ذارد ( .تی راِّ ،اعتکاف تزکٍ ،
شة ًقزُ گَى ) و ٝاِجت ٝدر در ایٗ د ٚؽؼز سیجب  ٓٞحضٛر ٔزٔٛس " ت " ٛاحغبط ٔی ؽٛد ثی آٖ و ٝثز سثبٖ ثیبیذ : .ثبٚر ٕ٘ی
و ٓٙو ٝاس ٔیب٘تبٖ رفتٙی ؽذْٛٔ /جی ث ٝعٛی ٘ٛر ثٛدْ /ث ٝعبحُ ؽت ٔب٘ذ٘ی ؽذْ /ثبٚر ٕ٘ی و ٓٙو ٝاس آعٕبٖ جذایٓ ٕ٘ٛد ٜا٘ذ/

ٔب٘ٙذ یه ؽٟبة عٛخت ،ٝدیذ٘ی ؽذٌْ .بٞی ایٗ ت ،ٛآفزیذ ٜا ٚیب ٕٞبٖ ؽؼز ا ( ٚتقذین تِ تَ ) ٌ ٚب ٜخذای اً ( .ٚاهِ ای تِ خذا
) سٔب٘ی خظ ٔٛاسی ؽبػز اعت ،ثی ٞیچ ٘مغ ٝی تاللی  ٚاؽتزان ( فاتح قلِ ّای شکست)  ٚسٔب٘ی حتی حضٛرػ در دٚردعت
تزیٗ ٘یش٘ ،شدیه ،عٛساٖ  ٚآؽٙبعت ( .تذٍى تَ ) ٚلتی چزاؽ وّج ٝای اعت ٘ ٚفظ آتؾیٙی( چزاغ کلثِ ) ٚ ٚلتی دیٍز حقبری
خبردار ( تلَغ کال ) ٍ٘ ٚب ٜعزدی ثی ٌفتبر ( چلجزاغ هْتاب )
ؽبػز ٌب ٜضجٔ ٝی س٘ذ  ٚحمیزا٘ ٝث ٝا ٚاِتٕبط ٔی وٙذ و٘ ٝزٚد ،یب ثیبیذ یب ِختی ثیؾتز ثٕب٘ذ یب ا ٚرا ثجیٙذ  ٚثؾٛٙد  ٚاحغبط وٙذ
( ًیاس ،شکایت ،طلَعی تِ ٍسعت سپْز ) ٌٚب ٜػؾكِ ا ٚرا پٛچ  ،خیزٌی ٚلیحب٘ ٝی آفتبة  ٚثی را ٝٞای و ٝث ٝثغتز ٔٛاسی
ػبدت ٔی رعذ تٛفیف ٔی وٙذ( اًکار  ،حقارت عادت) سٔب٘ی ا٘ ٚیٕ ٝوٕبَ ٌٕؾذ٘ ٚ ٜیٕ ٝی اس ٌ ٓٞغغت ٚ ، ٝراس ٔمذط خٛد

ٔی خٛا٘ذ  ٚؽؼزٞبیؼ را ٞجٛط ؽجب٘ ٝأ ٚی دا٘ذ ( دلن سخت تی قزار کسی است ،اگز تَتیاییّ ،جَم یادٍارُ ّاً ،گارُ ی
ًَر )  ٚسٔب٘ی ا ٚرا ؽىغت  ،ث ٗ ثغت ،ثیٍبٌ٘ ٚ ،ٝزیشاٖ اس عىٛت ػبؽمب٘ ٚ ٝپٙب ٜثزد ٜثُٞ ٝزْ ٞزسٌی  ٚغزٚری ٚلیحب٘ٔ ٝی ؽٕزد (
ّشارهیي هزداد ،تاٍر هی کٌن ،قصاص جاٍداًِ ّا )
ایٗ تضبدٞب  ٚثّى ٝتٙبلض ٞب ثیؾتز اس آٖ و ٝتضبدٞب  ٚتٙبلض ٞبی ؽخقیتی ثبؽٙذ ،تضبد ٞب  ٚتٙبلض ٞبی تجزثی ث ٝؽٕبر ٔی
آیٙذ .ث ٝػجبرات دیٍز ٞز چمذر س٘ذٌی  ٚسیغت رٚسا٘ٔ ٚ ٝؼِٕٛی ٔ ٚتذأ َٚب ،سیغتی ٌزیشاٖ اس تضبد  ٚتٙبلض  ٚتبثغ ٔٙغك
ارعغٛیی اعت ،سیغت تجزثی  ٚثٚ ٝیض ٜسیغت ؽبػزا٘ٔ ٝب عزؽبر اس تضبدٞب  ٚتٙبلض ٞبی ؽبػزا٘ ،ٝتٕثیّی  ٚافالع٘ٛی اعت .آٖ چٝ
در یه ٔتٗ ٔتذا٘ ،َٚبٕٔىٗ ٘ ٚب ٔؼم َٛث٘ ٝظز ٔی رعذ در ٔتٗ ٙٞزیٕٔ ،ىٗ  ٚثّى ٝضزٚری ث ٝؽٕبر ٔی آیذ  ٚایٗ ٚیضٌی تٕبٔی
ٔتٗ ٞب  ٚتجزثٞ ٝبی اِٟبٔی اعت .اس وتبة ٞبی ٔمذط ادیبٖ ٌزفت ٝتب غشَ ٞبی پز ؽٛر حبفظ ٛٔ ٚال٘ب  ٚعؼذیٕٝٞ ٚ ٕٝٞ .
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عزؽبر ِ ٚجزیش اس ایٗ تضبدٞب ٞغتٙذ چٞ ٖٛز تجزث ٝدر٘ٚی ( اس خٛاة ٞب  ٚرٚیبٞبی ؽخقی ٔ ٚىبؽفٞ ٝب ٚ ٚالؼٞ ٝبی ػزفب٘ی
ٌزفت ٝتب تجزثٞ ٝبی ٚحی پیبٔجزا٘ ) ٝعزؽت ٝاس د٘یبیی دیٍز  ٚثٙیبٖ ٟ٘بد ٜثز لٛا٘یٙی دیٍز اعت و ٝدر آٖ د٘یب ،تضبدٞب ث ٝآؽتی
ٔی رعٙذٕٞ .بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدر لزاٖ ٔی تٛا٘ذ " ثّٛرٞبیی اس ٘مزٚ ٜجٛد داؽت ٝثبؽذ " ( ا٘غبٖ  " ٚ ) 16 /د ٚدریب  ،یىی ؽٛر  ٚتّخ ٚ
دیٍزی ٌٛارا  ٚؽیزیٗ ،در وٙبر  ٓٞجبری ثبؽٙذ ثذ ٖٚآٖ و ٝلغز ٜای اسآٖ ٞب ثب ٓٞثیبٔیشد " ( رحٕٗٛٔ ٚ ) 20 ٚ 19 /ال٘ب ٔی
تٛا٘ذ " ثب جبر ،ٚاس دریب غجبر ثزاٍ٘یشا٘ذ"  ٚ ،حبفظ " اس سِف پزیؾبٖ ،وغت جٕؼیت وٙذ" .ثیٟٛد ٜاعت اٌز ثخٛاٞیٓ د٘یبی ٙٞزٔٙذ،
ؽبػز ،عبِه ،ػبرف  ٚپیبٔجز را ثب د٘یبی خٛد ٔمبیغ ٝوٙیٓ  ٚثز اعبط لٛا٘یٗ آؽٙبی خٛد ،آٖ ٞب را لضبٚت وٙیٓ ٔٛ٘ ٚیذا٘ ٝثىٛؽیٓ
ثزای ایٗ تضبدٞب  ٚتٙبلضبت ،تٛجیٟی ٔٙغمی  ٚیب ػّٕی ثیبثیٓ .ایٗ جٟبٖ ،جٟبٖ حیزا٘ی  ٚؽٍفتی اعت یب ثبیذ در " حضٛر" ثبؽی
 ٚیب ث "ٝتٕبؽب " ٚ ،االّ در ایٗ جٟبٖ پز راس  ٚرٔش  ٚآؽٙب یی سدا ،راٞی ٘خٛاٞی داؽت  ٚثبیذ عز خٛد ٌیزی  " ٚدر وٛچ ٝػبدت
پزع ٝرٍٞذراٖ را ث ٝتٕبؽب ثٙؾیٙی ( تَ جاٍداًی ) " ٔ " ٚزٚر وٙی رٚس را ،ؽت راٛٙٞ ،س را " ( .فزٚؽ فزخشاد) /
ایٗ جبعت ؤ ٝف ْٟٛرٔش پز تىزار پٙجز ٜدر عزٚدٞ ٜبی دختز ؽؼز ٔب ،آؽىبر ٔی ؽٛد .پٙجز ٜرٔش ارتجبط د ٚجٟبٖ اعت .دٚ
جٟب٘ی ؤ ٝی تٛا٘ذ ث ٝتفبٚت د ٚد٘یبی ارعغٛیی – افالع٘ٛی ،اعتذالَ -اِٟبٔیٔ ،ؼٕ – َٛؽبػزا٘ ،ٝتىزاری -حیزت افىٙب٘ ٝثبؽذ.
ٌب ٜا ٚدر ات بق ت ًٙخٛد ( ثخٛا٘یذ :د٘یبی رٚسٔز ٜخٛد ) در پؾت یب وٕیٗ پٙجز ،ٜآراْ  ٚثی ٘فظ  ٚعبوت  ٚثی خزٚػ تىزار
رٍٞذراٖ ثی اػتٙب ث ٚ ٓٞ ٝثّى ٝفزاری اس  ٓٞرا در فضبی وٛچ ٝث٘ ٝظبرٔ ٜی ٘ؾیٙذ ٞ ٚغت ٞبی ٕٞیؾٍی را در اسدحبْ ٔزدٜ
خیبثبٖ ٔزٚر ٔی وٙذ ( در کویي پٌجزُ ،تَ جاٍداًی  ،اًتظار )
ثزای ا ٚپٙجزٕٞ ، ٜچ ٖٛعىٛت ػبؽمب٘ٔ ،ٝمذط اعت .چٞ ٖٛز د ٚاس جٙظ دیذٖ  ٚتٕبؽب وزدٖ ٞغتٙذ :یىی رٚس٘ ٝای ث ٝدَ ٚ

جبٖ اعت  ٚدیٍزی ث ٝعتبر ٚ ٜآعٕبٖ .ث ٝپٙجز ٜعٌٙٛذ ٔی خٛرد ؤ ٝیبٖ د ٚد٘یبی ٔتفبت " دریچ ٝای " ؽٛد ( .تزای خاهَشی
)  .ا ٚؤ ٝی آیذ " ،پٙجز ٜدر لفظ " ٔی ؽٛد ( رّگذراًِ ) چزا و ٝیبر  ٕٝٞپٙجز ٜاعت ٚ ،دیٍز چ٘ ٝیبس ث ٝپٙجز ٜای ثزای
رٞبیی  ٚپٙجز ٜای ثزای دیذٖ سٔیٗ  ٚتٕبؽبی آعٕبٖ؛ و ٝیبر  ٕٝٞخٛد دیذٖ اعت  ٚتٕبؽب  ٚآعٕبٖ  ٚسٔیٍٗ٘ " .ب ٜإٞ ٚیؾ ٝدر
لبة پٙجز ٜپٟٙبٖ اعت " یب ثٟتز ثٍٛییٓ چؾٕبٖ ا ٚ ٚچؾٕبٖ پٙجز ٜیىی ؽذ ٜا٘ذ .ثزای ا ٚپٙجز " ٜدرٍ٘ی در ثؼذ سٔبٖ  ٚتىزار
ٔٛاسی ٔ ٚالَ آٚر " آٖ اعت .اٌز فزٚؽ دػٛت ث "ٝایٕبٖ آٚردٖ ث ٝآغبس فقُ عزد " ٔی وٙذ اٙٔ ٚبدی " ایٕبٖ ث ٝپٙجزٞ ٜب اعت "
 ( .درًگ ) آری پٙجزٕٞ ٜبٖ " ا" ٚعت  ٚإٞ ٚبٖ ٔخبعت آؽٙبی ٕٞیؾٍیٕٞ ،بٖ "ت."ٛ
أب ایٗ " ا ٚ " ٚایٗ " ت " ٛویغت و ٝ٘ ٝتٟٙب در ؽؼز ؽبػز اس دعت رفتٔ ٝب ،و ٝدر تٕبٔی ؽؼزٞبی تغشِی چ ٖٛجبٖ در وبِجذ،
رٚاٖ اعت  ٕٝٞ ٚجب فذای اٚرا ٔی ؽٛٙیٓ ٚحضٛرػ را حظ ٔی وٙیٓ .ثبیذ ٌفت و " ٝراس ایٗ پزدٟ٘ ٜبٖ اعت ٟ٘ ٚبٖ خٛاٞذ ثٛد
"  ٚاٌز وغی عخٙی ثٍٛیذ ٘ ٚؾب٘ ٝای ثذٞذ ،ثزحغت فىز ٌٕ ٚبٖ خٛد اعت .د٘یبی در ٖٚؽبػز ،د٘یبی رٔش آِٛدی اعت و ٝفمظ
خٛد ا ٚوّیذ اعزار آٖ را ث ٝدعت دارد ٕٝٞ .ی ٔب اس پؾت ؽیؾ ٝای ٔبت ث ٝایٗ د٘یبی سیجب  ٚؽٍفت اٍ٘یش ٍ٘بٔ ٜی وٙیٓ ٚ .ثز
حغت د٘یبی خٛد ،حذعی ٔی س٘یٓ  ٚتیزی در تبریىی ث٘ ٝؾب٘ ٝای دٚر ٔی ا٘ذاسیٓ " .تٞ " ٛز ؽبػز٘ ،شدیه تزیٗ چیش ث ٝخٛد اٚ ٚ
ثّى ٝخٛد اٚعت .ؽبػز ث ٝفزاحت ٔی ٌٛیذ و " : ٝت ٛرا چٙبٖ و ٝدِٓ خٛاعت ،عبخت ٝاْ ( ّویشِ تا تَ ) .آٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝؽبػز ٔب،
ا ٚرا " ٘یٕ ٝی ٘بتٕبْ ٘ ٚیٕ ٝی وٕبَ ٌٕؾذ " ٜخٛد ٔی ٘بٔذ ( .حواسِ ی دیزٍس ،دلن سخت تی قزار کسی است ) ا ٚچٖٛ
خٛدِ ؽبػز ٚ ( ،چ ٖٛخٛدِ ٚجٛد ) اسِی  ٚاثذی اعت ٗٔ " :اس عزاغبس ٘بٌٟب٘ی ٌ ٚزْ آٖ حضٛر /ثب ت ٛثٛد ٜاْ " ( صلیة صثز )  .اٌز
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ایٗ یبر  ٚایٗ ت ،ٛچ٘ ٖٛیّٛفزی ٔغت ث ٝپیچ  ٚتبة اعت( سایِ ی ٍجَد )  ٚاعٛار ٔتفبٚت ٔ ٚتضبد را اس خٛد ثٕ٘ ٝبیؼ ٔی
ٌذارد ،چ ٖٛخٛد ٔب ٘یش ثٕٞ ٝیٗ ٌ ٝ٘ٛدر س٘ذٌی ،در پیچ  ٚتبثیٓ  ٚدر رٚدخب٘ ٝسٔبٖ ٞز ِحظ ٝدر ٔىب٘ی  ٚسٔب٘ی ٘ٛیٗ ٞغتیٓٞ .ز
چٞ ٝغت ٔبییٓ  ٚا ٚعبیٔ ٝبعت ٞ ٚزچٞ ٝغت اٚعت ٔ ٚب عبی ٝاٚییٓ.
***
ٞشار افغٛط و ٝؽبػز جٛاٖ ٚثب اعتؼذاد ٔب ،ػٕزی ث ٝوٛتبٞی یه عالْ داؽت .ای وبػ ٔی ٔب٘ذ  ٚتجزثٞ ٝبی ؽبػزا٘ ٝخٛد را
ثغظ ٌ ٚغتزػ ثیؾتزی ٔی داد  ٚافك ٞبی ثیٙؼ ٙٞزی -ا٘غب٘ی اػ أتذاد ثیؾتزی ٔی یب فت ٔ ٚب را ؽزیه ٚجذٞب  ٚجذثٞ ٝبی
در٘ٚی خٛد ٔی وزد .تجزث ٝا ٚاس ؽؼز  ٚجٟبٖ در٘ٚی آٖ ،تجزث ٝیه آفتبثٍزداٖ اعت وٕٞ ٝیؾ ٝحزوت  ٚچزخؾؼ ث ٝعٕت
آفتبة اعت .آفتبثی و ٝاٌزچ ٝا ٚآٖ را ثٞ ٝزسٌی ٔی ؽٙبعذ  ٚدر جغت  ٚجٛی ٔذأؼ ،خٛرؽیذ را فزیجی ٔی یبثذ أب ثبس اٚ
آفتبثٍزداٖ اعت  ٚآفتبة ٌزداٖٕٛٞ ،ار ٜث ٝعٕت آفتبة اعت  ٚدر جغت  ٚجٛی خٛرؽیذ .خٛرؽیذی و ٝاو ٖٛٙچؾٓ در چؾٓ
اٚعت.

ٔحٕذ رعتٕی
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* ػٛٙاٖ ایٗ ٘ٛؽت ،ٝثزٌزفت ٝاس یىی اس عزٚدٞ ٜبی س٘ذ ٜیبد ویب٘ب ٚحذتی ٔی ثبؽذ.
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