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حکایـت ناسـوتی شـدن مـا نـه از عصیـان آدم و حـوا آغـاز شـد ،و نـه از طمـع
چشـیدن سـیب یـا گنـدم -آن هـم بـه شـوق جاودانگـی -؛ بلکـه از نخسـت
ُ
و در همـان مقـام «کـن» ،تدبیـر و تقدیـر حـق بـر ایـن قـرار گرفتـه بـود کـه انسـان
زمینـی باشـد و خا کنشـین ،و از همیـن رو بـود کـه طینـت او را نـه از نـور (مانند
مالئـک) و نـه از نـار (مثـل جـن) ،کـه از خـاک سرشـتند تـا بـه حکـم «کل شـیء
یرجـع الـی اصلـه» آدم نیـز عاقبـت رهسـپار جایـی شـود کـه طینـت وی را از
ّ
جنـس آن سـاختهاند .و عجیـب آنکـه حضـرت بـاری تعالـی -جـل شـأنه -از
روح خویـش نیـز خاصـه بـر کالبـد وی دمیـد ،تـا موجـب دهشـت فرشـتگان
از عظمـت مقـام ایـن مخلـوق سرشـته شـده از ِگلـی متعفـن شـود و خـود نیـز
بـر خویشـتن بهخاطـر خلـق او مرحبـا بگو یـد .و شـگفتا کـه آدمـی در میمانـد
کـه بـه خـا ک تعلـق دارد یـا بـه افلا ک؟ بـه خا کـی کـه از آن سرشـته شـده ،یـا بـه
روحـی کـه در وی دمیـده شـده؟ و ایـن حیـرت ،آغـاز همـۀ تکاپوهـای اوسـت.
و تـو گویـی آن روحـی کـه در وی دمیـده شـد ،همـان «عشـق» اسـت کـه وی را
نهـا جملگـی از
اینچنیـن بیقـرار و والـه و سـرگردان و حیـران سـاخته؛ کـه ای 
خصایـص عشـق اسـت.
آری ،آن وصـل آغاز یـن چنـدان نپاییـد و فصـل هجـران سـر رسـید و بنـا بـه
ارادۀ معشـوق ازلـی ،حکـم بـر فراق جاری شـد تا شـاید این ،تقدیـر محتوم تمام
عاشـقانههای بعـد از ایـن باشـد .عاشـقان در سـوز و گـداز و
معشـوق ،تکیـه زده بـر سـریر نـاز؛ دلـداگان در آتـش تمنـا
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ن شـریعت عشـق اسـت کـه حکـم میکنـد :تـا جـان
و دلبـر ،غـرق تماشـا؛ و ایـ 
عاشـق در کـورۀ هجـر گداختـه نگـردد و اشـک بـر رخسـارش جـاری نشـود و در
راه رسـیدن بـه دوسـت از پـا نیفتـد ،وی شایسـتگی ورود بـه بـارگاه معشـوق را
نخواهـد داشـت.
ّ
آنانکه به راز و رمز عشـق آشـنایند ،بر سـر این هبوط نیز آ گاهند .عاشـقان،
هبـوط را از عنایـات جاللیـۀ معشـوق میداننـد کـه میرانـد تـا بخوانـد ،دور
لسـوختگان و
کتـر سـازد ،رخ در نقـاب میکشـد تـا جـان د 
میکنـد تـا نزدی 
محبـان را شـیداتر و آشـفتهتر و بیقرارتـر نمایـد؛ کـه ایـن فـراق مبـدأ و سـرآغاز
عطـش دلسـپردگان اسـت و سرمنشـأ تکاپـوی ایشـان بـرای رسـیدن بـه چشـمۀ
وصـل و جنـت لقـاء.
و فرصـت حضـور در ناسـوت و زیسـتن در ایـن دنیـا ،از نـگاه اینـان ،مجالی
اسـت برای سـلوکی عاشـقانه ،تا منزل به منزل و وادی به وادی ،راه اشـتیاق را
طـی کننـد و بـه سـرمنزل مقصـود واصـل شـوند .و حکمت خو نگرفتـن اهل دل
بـه دنیـا نیـز در همیـن نکتـه نهفته اسـت؛ کـه دنیا در منظـر اینان کاروانسـرایی
بیـش نیسـت کـه مهلـت چنـد روزۀ اقامـت در آن تنهـا بـرای توشـه اندوختـن
و باربسـتن بـرای سـفر اسـت ،و نـه چیـزی بیـش از ایـن .دنیـا بـرای ایـن مرغـان
مشـتاق پـرواز در کـوی دوسـت ،بـه سـان قفسـی اسـت تنـگ کـه بایسـتی از آن
رها شـد .بیهوده نیسـت که معصوم؟ع؟ دنیا را «سـجن» مؤمن خوانده اسـت؛
و مگـر نـه اینکـه زندانیـان همگـی در اندیشـۀ رهایـی و آزادیانـد؟
و چیسـت آنچـه کـه در جـان گرفتـاران بـه فـراق ،لحظـهای ایشـان را بـه
یگـذارد و بـه سـان مـوج ،هسـتی ایشـان را در رفتـن و کوچیـدن
خویـش وا نم 
و دائمالسـفر بـودن خالصـه مینمایـد؟ چیسـت آن ولولـه و شـوقی کـه بـه جـان
عاشـق آتـش میکشـد و آرامـش را از وی میربایـد و جـام صبـرش را لبالـب از
انتظـار میسـازد؟ چیسـت آن خروشـی کـه عنـان اختیـار و اراده را از
کـف عقـل سـلب میکنـد و دل را صاحـب اختیـار وجـود

