
  ...! خدا بود  بي آنكه حبالديبه استقبال م
 

 محمد ۖ اند، دهينام" روح اهللا" را )ع(یسي، و ع" اهللاميکل" را )ع(ی، موس" اهللاليخل" را )ع(مي، ابراه" اهللاینب" را )ع(اگرنوح
 از شي آن متهم، و بیش ازهمه به فراموشي امروز،  بیاي دنامبردري آن پرواني که پیصفت ممتاز!.... اند شمرده"  اهللابيحب"را 
 .ازمندندي نگانه،ي و بی آن، درارتباط با خودیري به فراگشهيهم

 
  .کنند ی می وعالقمندیاند و تمامًا داللت برمهرو دوست مشتق شده" ُحب "شهي از ری همگ...و محبت و محبوب و" بيحب"
 

 نهفته است که ما یان معنا و مفهومهم" ُحب" و در کلمه کنند یصدا م"! یبي حباي" و معشوق خود را اريها  عرب
  .ميکن یابراز م" عشق" مان با کلمه ی امروزاتيدرزبان و ادب

 
 هم که در سخنان ی بارکي ما ندارد، همان یني دلي اصاتي در ادبیگاهي و جاامدهيهرگز در قرآن ن" عشق"اما کلمٔه 

 :بار دارد  و مذّمتی به آن اشاره شده، جنبه منفیحضرت عل
 

 درست بنگرد و دگانشي نه دگريد. مارسازدي را تارو دلش را بدگانشي شود، عشق دیزياشق چهرکس ع"
 و سرانجام َبرِده فتهي تا نفسش شراندي دلش بماي دل عقلش تباه کند و دنیها خواهش.  بشنودکينه گوشش ن
 ).١٠٩نهج البالغه خطبه "(آن گردد

 
 و ني مستشرقی که برخی ، تا جائرود ی است که انتظار میگاهين جا ما فاقد چنایني داتي چرا کلمه عشق  در ادبیراست

  ؟! داردرتي مغای با عشق و دوستی مسلماناياند که گو  کردهغي تبلني چنزي ستني دنيمترجم
 
 جي به تدرگردد، یرمي که از سرچشمه سرازی است و کلمات همچون آب خالصی و جاری ساری آنکه زبان امرقتيحق

 طعم و ني ازهماي ما وارد شده، گوی و زبان فارسیکه در فرهنگ عرفان" عشق"کلمه . رنديگ یرابه خود مرنگ و رسوب بستر 
 .نشسته است" حب" کلمه ی به جاجي به تدره باشد کاي و واردات عرفان شرق آسیخيتراوشات تار

 
 برد؛ عشق که در یّب بهتر پ و تفاوت دو کلمه عشق و ُحی چه بسا بتوان به بار معنائ،ی زبان شناسینگر  ژرفیبا کم

 کند، ی و فنا می تا حد دلسوختگیزي چاي ی به کسیدائي و شی دلباختگیاساس به عالم احساس و عاطفه تعلق دارد، داللت برنوع
گ  که از دل تنیا دانه.  هستندشهياست، هم ر" رشد و کمال"که عامل )  دانهیبه معنا" ( َحب"با ...  وبيو محبت و حب" ُحّب"اما 
 خارج شود و نهال استعداد نهان درذرات خود را بالنده و بارور دي خورشی بازو نور و گرمای صحرای به سودي خاک باکيوتار
 کند، یخارج م" یخود خواه "نيرا از زم" َحب "ني اآنچه.  هم وجود داردیدر نهاد هرانسان) َحب(ی قدسیا  دانهنيچن. سازد

 به افالک سر ی و انسان خاکشود ی بالنده و بارور می صورت است که دانه قدسني در ا.است، ُحب به خالق و خلق او" ُحب"
 .کشد یم

  
او . کند یداللت برکثرت و شدت م) ري و کبمي مثل علل،يدر باب فع (بيحب. بود و محب بندگان او"  خدابيحب"و محمدۖ 

 نهي مهر بود وهم سهياو هم سا.  شده بودی و مهربانی دوستی کرده و الگویکوئي نیاري خود را با الهامات محبوب آبیدانه قدس
 !ستبر

 
 :  سروده استني سوره فتح چنی آن را در انتهاهي عزتمند در سادگانيدرخت شده و آرم  دانهِ نيوصف ا

 
همچون ....  مهربانندگريکديمحمد رسول خدا و همراهانش در برابر دشمنان حق، سخت مقاوم و با "
 "ستدي استوارباشي ساخته تا ستبر گشته و برساقه خورومندياش از خاک برآورده و ن  که جوانهیاهيگ

 
 گل سرخ را ی رنگ و بوی کسديا دهي هرگز داي هم داده است تا از خود محافظت کند، آغي به گل سرخ تدگارعالميآفر

 ؟! کندغي را تبلغشي گرفته و تدهيناد



 مهي در ناني را به خوابگاه دانشجوها ی لباس شخصتي در معی انتظامیروهاين!!  حمله ظفرمندیويدي که وشيچند روز پ
 هم انباشته شده بودند، از یوار رو  که تپهدميد ی جان جوانان برومند وطن را ممهي لت و پار شده و نیها  خرداد و بدن٢۵شب 
   به کدام خدا باور دارند؟ناني ای به راستدميپرس یخود م

 
 و باتوم بغض و عناد ني و چهيبا نرد عشق باختن با ناباوران روس" یاسالم ناب نبو "انيع که مدستي نی شگفتی جاايآ

مقاوم در " (نهمي الکفار رحماء بیاشداء عل "گاهي ندارند، جاتي و امنی جز مطالبه آزادیکوفتن بر باورمندان هموطن، که گناه
 ؟!اند  گم کرده گرفته و سوراخ دعا رایرا عوض) ی و مهربان باخودگانگانيبرابرب

 
 ی براانيو ضررو ز" زحمت" شده که جز ی کسانیاکاري چتر رنکيبود، ا)  الّرحمهینب( آور رحمت اميمحمدۖ  که پ

 . ندارندی حاصلگانهي و بیخود
 

 : کرده استفي توصنيبود، چن" همه اّمت "ی برایو رهبردلسوز) نيرحمة للعالم( اني جهانی برایقرآن او را که رحمت
 

 و اگرخشن و سنگ دل ،ی بود که تو با نافرمانان مهربان و نرم خو شدی خدائژهيتو رحمت و در پر
) ملک و ملت( آمرزش خواه و در کارشانيپس از آنان درگذر و برا. شدند ی پراکنده مرامونتي از پیبود

 ).١۵٩آل عمران ....(با آنها مشورت کن
  
 گوش به فرمانش یروهايو ن!!  کل جهان را داردتيري مدهياع جمهورش دسي که رئی نظامی برای رهبرني است آئنيا
  :دهند یاند، شعار م و انگار به جنگ جالوت آمده!! کنند ی مري فرزندان وطن را زدهيفرمان بر

  ؟"! به عشق رهبر آمده   همه لشگر آمدهنيا" 
 

اند،  حمت به رحمت را از دست ندادهو بازگشت از ز" توبه "تي طلب و فرماندهانشان هنوز قابلتي تماماني لشگرنياگرا
 ی نشده ازخسران ابدري دیلي بکنند و تا خی است، نگاهامبررحمتيکه بازهم  در وصف پ" توبه" آخر سوره هيجا دارد به دو آ

 .خود را خالص کنند
 

جهل و جور و فقر و  (آزارد یشما آمده که تحمل آنچه شما را م) سعادت (ی خودتان برااني از میرسول
 است صيحر) شينه سلطه و ثروت خو(او بر سعادت شما . بر او بس گرانبار است) ی اجتماعیادهافس

 .و با مؤمنان رئوف و مهربان است
  

  عبدالعلى بازرگان
  ١٣٨٨ اسفند ماه ٧


