ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﻏﺰل ﺷﻤﺎره  790دﯾﻮان ﺷﻤﺲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  891ﮔﻨﺞ ﺣﻀﻮر
ﻒ َﺳﺮَﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪي ﻋﺸﻖ ﮔﺸﻮد
واﻗ ِ
ِﻓﺮﻗﯿﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺒﻮد

آﻣﻮزﮔﺎر ﻋﺸﻖ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ در ﺻﺤﻨﻪي آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﮐﺎﯾﻨﺎت اﺳﺖ ،ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .ﺷﺎﮔﺮد ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .درس ﻋﺸﻖ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﺟﺎﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺑﺎز ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد :درس ﯾﺎدآوري اﻟﺴﺖ.
درس ﻋﺸﻖ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ذات اﺻﯿﻞ اﻧﺴﺎن و زﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ذات اﺻﯿﻞ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻨﺪه و ﺟﺎوﯾﺪ اﺳﺖ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ را دارد .درس ﻋﺸﻖ در ذﻫﻦ و از راه اﺑﺰارﻫﺎي ذﻫﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و اﻓﮑﺎرﻫﺎي ﻫﻤﺎﻧﯿﺪه
و داﻧﺶ ذﻫﻨﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ در درس ﻋﺸﻖ ﻫﯿﭻ ﺑﺤﺚ ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﮑﺮت ﺗﯿﺰي راه ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎورﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﯿﺪه و ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺧﺪاي ذﻫﻨﯽ اﻧﺴﺎن را از درس ﻋﺸﻖ ﺑﺎزﻣﯽدارﻧﺪ.
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮدن درس ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و از آﻣﻮﺧﺘﻦ درس اﺻﻠﯽ
دور ﺷﺪه اﻧﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺸﻖ ،ﻧﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ذﻫﻦ و
ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎي ﮔﺸﻮده درون را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي آﻣﻮﺧﺘﻦ درس ﻋﺸﻖ و زﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ آن،
ﺟﺰ ﻓﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺴﻤﯽ راﻫﯽ ﻧﺪارد .واﻫﻤﺎﻧﺶ و ﻧﻔﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺴﻤﯽ ،وﺟﻮد اﻧﺴﺎن را ﻣﺤﻮ در ﻣﺴﺘﯽ ﺷﺮاب اﻟﻬﯽ
و زﻧﺪه ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﻣﻦ ذﻫﻨﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺘﺎب زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺰ ﻣﺤﻮ ﺷﺪن راﻫﯽ ﻧﺪارد.
ﺻﺤْﻮ ﯾﻘﯿﻦ
ﺲ ﻣﺤﻮ ُﺑَﻮد َ
ﻣﺤْﻮ ُﺳﮑﺮﺳﺖ ،ﭘ ِ
ﻞ َﻣﻤﺪود
ﺷﻤﺲ ﻋﺎﻗﺐ ُﺑَﻮد ار ﭼﻨﺪ ُﺑَﻮد ِﻇ ْ
ﺤﮑﯽ
اﯾﻦ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ُﯾْﻄﻮي ﺑﻪ زﺑﺎن ﻻُﯾ ْ
ﯽ وﺟﻮد
ت ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ُﺑَﻮد ﻧﻔ ِ
زاﻧﮑﻪ اﺛﺒﺎ ِ
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻓﺮع وﺟﻮدﺳﺖ و ﺣﺠﺎﺑﺴﺖ ز ﻧﻔﯽ
ﻒ ﭼﯿﺰي ﺑﻪ ﺣﺠﺎﺑﺶ َﻧُﺒَﻮد ﺟﺰ ﻣﺮدود
ﮐﺸ ِ

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ درس ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻧﻔﯽ ﻣﻨﯿﺖ و زﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن در ﻧﻤﯿﺎﯾﺪ .ﭼﺸﯿﺪن ﻃﻌﻢ وﺻﺎل در
ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻟﺐ ذﻫﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ .ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺣﺘﯽ در ﺧﻮاﻧﺪن ذﻫﻨﯽ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن و ذﻫﻦ درآﯾﺪ
ﺣﺠﺎب اﺳﺖ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﺠﺎب ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﺸﻖ زﻧﺪه ﺷﺪ.
ﻫﻤﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻧﻔﯽ ﮐﻨﯽ .ﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ذﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻧﻪ دﯾﺪ دوﯾﯽ ﻣﻦ ذﻫﻨﯽ.
ﺗﻮ ﭘﺲ اﯾﻦ را ِﺑِﻬﻠﯽ ،ﻟﯿﮏ ﺗﻮ را آن َﻧﻬﻠﺪ
ﺠﻬﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﺎم و ﺑﻪ ُﻗﻌﻮد
ﺟﺎن از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻧ ْ
ي ﻗﯿﺎم
ﺸﺪ ﺳﻮ ِ
ﺟﺎن ﻗﻌﻮد آرد ،آَﻧﺶ ﺑَﮑ َ
ي ﺳﺠﻮد
ﺸﺪ ﺳﻮ ِ
ﺟﺎن ﻗﯿﺎم آرد ،آَﻧﺶ ﺑَﮑ َ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺑﻨﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ ذﻫﻦ رﻫﺎ ﺷﺪي ،ﺟﺎﻧﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻈﯿﻢ در ﻣﯿﺎﯾﺪ و در اﺛﺮ ﻗﺎﯾﻢ ﺷﺪن
ﺑﺮ ﻫﻮﺷﯿﺎري اﺻﯿﻠﺶ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺻﻔﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎري ﺟﺴﻤﯽ ،ﺑﻪ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ زﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ درس ﻋﺸﻖ را آﻣﻮﺧﺘﻪ اي و ﺑﺮاي اﺑﺪ در آن ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ .ﺗﻮ از ازل ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮدهاي زﯾﺮا درس ﻋﺸﻖ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺪارد .ﺗﻮ ﺑﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ درس ﻋﺸﻖ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاز آﺳﻤﺎن دل ﻣﯿﺮﻗﺼﯽ و
ﭘﺮواز ﻣﯿﮑﻨﯽ.
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس و اﺣﺘﺮام
ﻻدن از ﮐﺎﻧﺎدا

