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ویراستار  :مهدی سیاح زاده
با همکاری گروه کار -لوس آنجلس  ،کالیفرنیا

مقاالت این فصلنامه که از
مآخذ مختلف جمع آوری شده اند
فقط برای آشنا ساختن عالقه مندان به عرفان انتشار می یابند.
به منظور حفظ سادگی و سهولت در کار ،در برخی موارد
از رعایت ضرورت های روش مدارانه ،
مانند ذکر منابع و ارجاعات دیگر صرفنظر شده ،
برخی از مقاالت خالصه و یا ویراستاری گردیده
و همچنین بعضی از عنوان ها تغییر یافته اند
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به نام آن که جان را فکرت آموخت
این جهان یک فِکرَت است از عقل کُل
عقل چون شاه است و صورت ها رُسُل
مثنوی ۹۸۷/۲

فهرست
 « -۱هیچ » ۴
 -۲عرفان در شاهنامه فردوسی ۵
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 -۱۶داستان پادشاه و کنیزک .نگارش و شرح  :مهدی سیاح زاده ۲۰۵
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« هیچ »
مفهوم «همه» هنگامی همه است که همه را در برگیرد،
حتی «هیچ» را.
«همه» بدون همه« ،هیچ» است ،اما «هیچ» بدون «همه»
پایدار است.
«همه» محدود است و «هیچ» بی انتها.
«همه» تقسیم پذیر است و «هیچ» تقسیم ناپذیر.
«همه» کثرت است و «هیچ» واحد.

***
گفتم « :ای دل ،پدری کن ،نه که این وصف خداست؟»
گفت « :این هست ،ولی جان پدر هیچ مگو».

شمس ۲۳۵۴۲/۵

***
مهدی سیاح زاده

لوس آنجلس  ۲۰دی  ۱۰ - ۱۳۹۳ژانویه ۲۰۱۵
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عرفان در شاهنامه فردوسی
پیشگفتار
شاااهنامه کااه بزرگتاارین حماسااه ملاای ماساات ،مجموعااه
بااینظیااری از همااه وجااوه زناادگی ایراناای اساات .نااه تنهااا شاارح
پهلااوانیهااا و جانبااازیهااا ،جشاانهااا و سااو هااا ،پیااروزی و
شکست هاست کاه بیاانگر تفکارات ،اعتقاادات و باورهاای واو
ایرانی نیز هست.
در این میان ،رگههایی ناپیدا و ظریف از تفکرات عرفانی را
نیااز ماایتااوان در شاااهنامه پیاادا کاارد .چنانيااه ،بااه شاایوه برخاای
عارفان بزر  ،نظیر شیخ عطار ،بنای کار را بار تايیاب بگاياریم،
بسیاری از داستانهای شاهنامه ،میتوانند حامب مفااهیم رایا در
ادب رسمی عرفانی باشند.
این مقاله ،باچنین دیدگاهی شاهنامه حکیم طوس را بررسی
کرده است.
شاهنامه یک اثر عرفانی نیست .اما ،خاستگاه عرفان ،فطرت
خداجوی انسان است و هیچ دلی پیدا نمیشود کاه در آن نشاانی
از تمایالت و تفکرات عرفانی نباشد.
هاادف عرفااان ،ایاان اساات کااه از طریااق خودشناساای ،بااه
خداشناسی و کمالی که استعداد آن را دارد برسد .حماسه هم در
5
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جست و جوی کمال بشار اسات ولای مفهاو کماال حماسای باا
کمال عرفانی یکی نیست؛ حماسه جاای پاای خاود را بار خااک
استوار کرده و الزمه زیستن بر خاک و عازت منشای و ساروری
جستن در زمین ،توجه به طبیعات ماادی وجاود بشار اسات .مارد
حماسه به تنی توانا نیاز دارد و سهم خود را از زنادگی ماادی باه
تمامی مطالبه میکند.
از سوی دیگر حماسه در ارتباط با وو و وبیلاه و ملات معناا
پیدا میکند .مرد حماسه نمیتواند و نمیباید تنها گلیم خویش را
از آب بیرون بکشد .او همیشه همراه مرد اسات .باه خااطر آنهاا
زندگی میکند و می میرد .به عبارت دیگر ،جهاانبینای حماساه،
دیدی برون گرایانه دارد و این دو ویژگی ،یعنی توجه باه حیاات
مادی و عنایت و اهتما به زندگی جمعی ،باا عرفاان رسامی کاه
میکوشد با نفی استحقاق جسم برای بهرهمندی از لايات ماادی،
فضایی وسیعتر برای طیران روح فراهم کند و جسام را بنادی بار
پای روح میداند و از سوی دیگر مکتبی است فردی با تماایالت
آشکارا درونگرایانه ،منافات دارد.
از این رو به نظر میرسد برای مردان حماساه ،روی آوردن
به عرفان کاری دشوار باشد .با این وجود چهرههایی در شااهنامه
هست که آشکارا رنگ عرفانی دارد :ایرج ،سیاوش ،کیخسارو و
تا حدی زال.
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در سرگيشااات ایااان ماااردان و نیاااز در برخااای دیگااار از
داستانهای شاهنامه به مباحثی برمیخوریم که در اثنایآن ،شاعر
فردوسی بیشتر شبیه یک منظومه تمثیلی عرفانی میشود .مقصاود
نگارنده این نیست که حکیم طوس به عمد مباحث عرفاانی را در
شعر مطرح کرده است  .زیرا شاهنامه پیش از هار چیاز و بایش از
آن ،یک اثر حماسی است .اما مگر عرفاان چیسات؟ و خاساتگاه
آن کدا است؟
"عرفان یک مکتب فکری و فلسافی متعاالی و ژرف بارای
شناخت حق و حقایق امور و مشکالت و رماوز علاو اسات ،آن
هم البته نه به طریق فالسفه و حکما بلکه از راه اشراق و کشف و
شهود.
پیش از آنکاه عرفاان باه صاورت رسامی ،در شاعر سانایی
خودنمایی کند و پایش از آنکاه شایخ عطاار ،حماساههاای بلناد
عرفانی خویش را بسراید و پایش از آنکاه مثناوی پار رماز و راز
موالنا ،پدید آید ،رگههایی از تمایالت عرفانی در شعر دیگرانای
چون حکیم طوس وجود داشته است .رگههاایی لطیاف و ناپیادا
که ذهن جستجوگر و کنجکاو شاعری چاون فریدالادین عطاار،
بی شک به آن توجه داشته است و چنانکاه پاس از ایان خاواهیم
گفت ،آشکارا به آن اشاره کرده است.
اشارات عرفانی در داستان بیژن و منیژه
داستان بیژن و منیژه  ،از نخستین اشعاری است که فردوسای
سروده است .در این داستان منیژه ،دختر افراسیاب ،بیژن ،پهلاوان
7
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ایرانی را همراه خویش و پنهانی به توران میبرد .چون افراسایاب
از این رسوایی آگاه میشود بیژن را در چااهی زنادانی مایکناد.
سنگ اکوان دیو را بر سر چاه مینهد و منیژه را نیز از خانه بیرون
می کند .سرانجا کیخسرو ،در جا معروف خود ،زندان بیاژن را
می یابد و رستم برای نجاات او باه تاوران مایرود و  ...مااجرا باا
پایانی خوش خاتمه مییابد.
این داستان سااده و نیاک فرجاا عاشاقانه را شایخ نیشاابور
چنین تأویب کرده است:
تااو را افراسایاب نفاس نااگاه
چو بیژن کرد زندانی در این چاه
ولای اکاوان دیو آمد به جنگت
ناهاد او بر سار این چااه سنگت
چناانسانگیکه ماردانجهانرا
نابااشاد زور جنباانیادن آن را
تو را پس رستمیباید در اینراه
کهاینسنگ گران برگیرد از چاه
ز تارکساتان پار ماکر طبیعات
کناد رویات باه ایاران شریاعت
بار کیاخسارو روحات دهد راه
نهد جا جامت بر دسات آنگااه
که تازان جا یکیک ذرهجاوید
8
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بهرأیالعیان بینیهميوخورشید
تو را خود رساتم این راه پیرست
که رخش دولت او باارگیر است
با این برداشت عارفانه ،بسیاری از کلمات و اسامی شاهنامه،
معنایی تمثیلی یافتهاند:
افراسیاب  ،فرمانروای ساحر سیاهپوش تاوران ،نفاس آدمای
است .نفسی که به بدی امر میکند .و دشمنترین دشامن آدمای
است.او روح پاک انسان را -کاه سااده و نقاشپايیر اسات -باه
سوی ليات مادی میکشد تا اسیر چاه خودخواهی و نفسپرستی
شود.
بیااژن ،انسااانی اساات کااه فریاابخااورده و در چاااه زرایااز و
هواهای نفسانی محبوس شده است.
اِکوان دیو ،اهریمن است .او میتواند هر د به رنگی و هار
لحظه به شکلی درآید .در شاهنامه ،اکوان دیو ،دیو شگفتانگیاز
وارونه کاری است که رساتم ناه باا زور باازو بلکاه باا نیرناگ و
چارهگری از دا او رهایی مییابد.اهریمن ،دساتیار نفاس اسات.
هرگاه نفس انسان ،تباهکاری آزاز کند ،آنگااه شایطان بنادها را
محکم میکند.
ترکستان -یا همان توران -عالم طبیعت است :تیره ،بیگاناه،
شلوغ و گمراه کننده ؛ و ایران آشنا ،محبوب و سرزمین روشانی،
راستی و پاکی ،شریعت روشن و آشکار پیغمبر است.
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کیخساارو ،روح لطیااف و پاااک الهاای اساات کااه هنااوز بااا
خداوند ،ارتباطی خاا و یگاناه دارد :دلای پااک و روشانکاه
بیواسطه عقب و بیرن تعلام ،اسارار ازل و اباد در آن مانعکس
میشود .این دل پاک و یگانه ،همان جا جم است:
سالها دل طلاب جا جام از ما میکرد
وآنيه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد
گوهریکز صدفکون و مکان بیرون بود
طلب از گمشدگاان لاب دریا میکرد
حافظ
این جا بلند آوازه که همه اسرار هساتی در آن پیداسات و
هر بهار ،رازهای پنهان جهان را بر پادشاه صالح و وارسته شاهنامه
آشکار میکند ،در ادب عرفانی ،نماینده ولب پاکی اسات کاه از
زنگار مادیات زدوده شده و بیواسطه ،اسارار عاالم زیاب را بااز
مینماید .سنایی در طریقالتحقیق میگوید :جا جم ،دل عاارف
است و حمداهلل مستوفی در تاریخ گزیده بیان میکند ،جا جم یا
جا کیخسرو جز دل روشن و درون صافی و فار ایازدی و تأییاد
الهی ،حقیقت دیگری نمیتواند داشته باشاد« :اهاب معناا گویناد:
جا گیتاینماای ،درون صاافی او باود و درون مصافا را حجااب
نبود ،بدین سبب برخی او را پیغمبر دانند ».سانگ اکاوان دیاو را
باید رستم از سر چاه بردارد و این رستم کسای نیسات جاز«پیار».
یعنی مرد کامبِ به مقصاد رسایدهای کاه راه طریقات را تاا پایاان
10
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رفته ،با مخافتهای راه آشنا شده ،لغزشگاهها را میشناسد .چنین
مردی ،تنها برای ایان باه ساوی مارد بااز مایگاردد کاه دسات
مبتدیان را بگیرد و آنان را از عقبههای هولناک و راههای باریک
ترسناک بگيراند و به سر منزل مقصود برساند.
اهب طریقت اعتقاد دارند که «بایوجاود واساطه ،توفیاق در
سلوک میسر نیست و مبتدیان را بدون هادایت پیاری منتهای ،راه
پرنشیب و فراز طریقات پیماودنی ناه .خودکاامی در طای طریاق
معرفت و حقیقت جز بدنامی و گمراهی نتیجهای باه باار نخواهاد
آورد و بیارشاد مرشدی معتمد و بیهدایت پیری مسترشد ره باه
مأمن مقصود نتوان برد».
حال که به این مناسبت و باه پیاروی از ساخن شایخ فرزاناه
نیشابور ،سخن از کیخسرو به میان آمد ،در بخش بعد به اشاارات
عرفانی دیگری در زندگی کیخسرو جست و جو خواهیم کرد.
اشارات عرفانی در زندگی كیخسرو
کیخسرو ،شاخصترین چهره عرفانی شاهنامه است .او پسار
سیاوش و نوه افراسایاب اسات .در ر هاای او ،خاون سایاوش،
شاااهزاده پاااک دل و پاااک داماان شاااهنامه ،آمیختااه بااا خااون
افراسیاب ،بدنا ترین شااه ترکساتان ،جریاان دارد .او خویشااوند
نزدیک خوبترین خوبان و پلیادترین بادکاران اسات و مگار ایان
یااک اصااب اساساای در انسااانشناساای عرفااانی نیساات کااه انسااان
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آمیزهای از فرشته و شیطان است .این نخساتین اشااره عرفاانی در
زندگی اوست.
کیخسرو ،دور از چشم افراسیاب و در فضای پااک کاوه و
دشت رشد می کند .هوای مسمو دربار ،روح او را نیالوده است.
با معرفتی شگفت از آینده خبار دارد .شاجا  ،دالور ،بایبااک و
آگاه است  .در عین حاال همیشاه در برابار آفریادگار متوا اع و
خا ع است .او به خونخواهی پدر برمیخیازد و افراسایاب یعنای
اهریمنیترین چهره شاهنامه را هالک مایکناد ولای هماهجاا در
لحظههای خاوف و خطار او را مایبینایم کاه در خلاوتی ،دور از
جمع باه نیاایش پرداختاه و پاس از هار پیاروزی ،ووتای دیگاران
شکست دشمن را با باده پیماییهای بیحساب ،جشن میگیرناد،
باز او را میبینیم که خا ع و فروتن باه سپاساگزاری از کردگاار
ایستاده است .او نا بزر خداوند را میداند ،نامی که آن را بار
کازاايی مااینویسااد و دیوارهااای اسااتوار دژ -دژی کااه بااه نظاار
تصرفناپيیر میآید -تنها با خوانده شدن نامه او از هام شاکافته
میشود.
نبرد کیخسرو با افراسیاب ،پر از اشارهها و نشانههایی اسات
که رنگ عرفانی دارند :به عنوان مثال پس از نبردهای ساهمگین،
افراساایاب از مقابااب خساارو گریختااه ،بااه گنااگ دژ ماایرود و
نشستگاه خود در بهشت گنگرا به خسرو وامیگيارد:
بایفکاند ناا مهای ،جاان گارفت
12
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باه بایراه ،راه بیاابان گارفت
خسرو ،ناچار است تا پایان ماجرا و ریشهکان شادن هساتی
اهریمنی افراسایاب ،در پای او باشاد .اماا شاگفت اینجاسات کاه
پهلوانان از ادامه راه میهراسند:
شاادناد انادر آن پااهلواناان دژ
دهاان پر ز باد ابروان پر زخام
کاه دریاای با موج و چنادین ساپاه
سروکار با باد و شش ماهه راه
کاه داناد که بیارون که آید ز آب؟
بد آماد سپاه را ز افاراسیااب
چاوخشاکی بود ما به جانگاندریم
به دریا ،بهکاا ناهنگ اندریم
تااا ووتاای رسااتم ،از خساارو پشااتیبانی نماایکنااد ،همينااان
بیمناکند .اما گویاا در راه گناگ دژ ،نیاازی باه حضاور ساپاهیان
بسیار نیست .پیش از این ،جنگ باا افراسایاب ،جناگ باا دشامن
آشکار بود .پس از این ،نبرد با دشمنی است که باه تااریکیهاا و
ناشناختهها گریخته است .نبرد با چنین دشمنی آیینی دیگر دارد.
ای شاهان کشاتیم ماا خصم بارون
مااناد خصمای زو بتار در انادرون
کشاتناین،کاارعاقب وهوش نیست
شایر باطن ساخره خارگوشنیسات
13
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مثنوی مولوی
خسرو ،رستم را در چین میگيارد و گُساتههم را در بهشات
گنگ و اهشکهش را در مِکاران و گیاو را در جاایی دیگار و تنهاا،
بی همراهی عناصر پهلوانی حماسه ،از مناطق آشنای جغرافیا وارد
مکانهای دورتر و ناشناخته میشود .سرزمینهایی را طی میکند
که حتای در فضاای پار رماز و راز اساطوره نیاز شاگفتانگیاز و
اعجاب آورند .به دریایی عظیم مایرساد کاه در آن موجاودات
عجیب درهم میلولناد و کاابوسوار ،در آبهاای تاریاک ایان
دریا زوطه میخورند .اینجا دنیای دیگری است بسیار متفااوت از
جهان آشنای اسطورهها:
باه آب انادرون شایر دیدناد و گااو
همای داشاتای گااو با شیار تااو
هامان مرد و مویشاان چاون کامند
هماه تن پر از پشام چون گوسفند
گاروهی ساران چاون سار گاومیش
دو دسات از پس مرد و پایپیش
یکایسر چاوماهی وتن چاون نهنگ
یکی سرچوگور و تنش چون پلنگ
یکی را سار خاوک و تان چاون باره
همه آب از اینهاا بادی یکاساره
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سفر بر آبهای وحشت خیز این دریا ،نیمی از سال به درازا
میکشد .در هفتمین ماه سفر ،عنایت الهای آناان را باه گناگ دژ
رهنمون می شود و در کمال شگفتی ،افراسیاب به محض آگاهی
از حضور خسرو ،گنگ دژ را رها میکند و میگریزد .نه در پای
چارهجویی است و نه از دژ دفا می کند .برای خسرو ،رسیدن به
ولعه افراسایاب در حکام گشاودن آن اسات« :ناه فاتح ایان دژ را
سپاهی به کار است و نه دفا آن را ،انگار همان طی کردن راه و
رسیدن به چنین طلسمی در حکم گشودن آن است».
این سفر هفت ماهه بیشباهت به هفت وادی معرفت عرفاان
نیست:
گفت ما را هفت وادی در ره است
چون گيشتی هفت وادی ،درگه است
آن دریای وحشت خیز که در آن حیوانات شاگفتانگیاز و
ناشناخته مسکن دارند ،می تواناد نماادی از طبیعاتبشاری باشاد:
عمیااق ،تاریااک و ناشااناخته؛ و آن حیوانااات عجیااب ماایتواننااد
جلوههایی از آز و نیازهاای بشاریباشاند .نجام رازی مایگویاد:
«آورده اند که چون روح به والاب آد درآماد ،خاناهای تناگ و
تاریک دید با چندینهزار حشرات و موذیات از حیّات و عقارب
و انوا سبا از شیر و یوزپلنگ و خرس و خوک و اناوا بهاایم
خر و گاو و اسب و استر و شتر و جملگی حیواناات باه یکادیگر
برمیآمدند ،هر یک به او حمله بردناد و از هار جاناب هار یکای
15
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زخمی میزدناد و باه وجهای ایايایی مایکردناد و نفاس ساگ
صفت ،زریب دشمنی آزاز نهاد و چون گر در وی میافتاد»
آیااا توصاایف نجاام رازی از طبیعاات آزااازین بشااری بااا آن
دریای هولناک تاریک که در شاهنامه وصف شده ،ایان هماانی
ندارد؟
این آب تاریک و ظلمانی ،میان انسان و حقیقت واوع شاده
است و اهریمن تنها در پناه این حصار است که امنیت دارد .اگار
مردی بتواند از این دریای ژرف بگيرد ،دژ اهریمن را فتح کرده
اساات .ایاان مساایر بااه راه طریقاات باایشااباهت نیساات .هاادف در
طریقت ،رفتن است .اگر هفت وادی در راه است ،باز هام راهای
نیست که نشانی نداشته باشد و اگر در پایان کار بفهمی کاه هماه
راه را برای چیزی آمدهای که تاو را مسالم باوده اسات ،شاگفت
نیست ،زیرا هدف ،خود راه است؛ راهی که روح را مایپاالیاد و
چشم دل را می گشاید و اسرار و عجایاب را پایشچشام ساالک
آشکار میکناد .و آن ووات مایفهماد کاه اگار از هماان آزااز،
بصاایرت ماایداشاات ،حقیقاات را مااییافاات و اگاار حقیقاات از او
پوشیده بوده است ،نه از جهت بعد آن بوده بلکه حقیقت آشاکار
از شدت ورب ،پنهان بودهاست؛ اما ،گر چه حقیقتی که در پایاان
راه یافت میشود ،از همان آزاز در اختیار آدمی است ،بایاد ایان
مسیر طای شاود تاا ساالک ،اساتعداد درک آن حقیقات را بیاباد.
گفتهاند« :شبلی پیش جنید آمد و گفت :گوهر آشنایی بر تو نشان
16
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میدهند ،یا ببخش یا بفروش .جنیاد گفات  :اگار بفروشام تاو را
بهای آن نبود و اگار ببخشام ،آن آساان باه دسات آورده باشای،
ودرش ندانی .هميون من ،ود از فرق ساز و خود را در این دریا
انداز تا به صبر و انتظار ،گوهرت به دست آید».
پس از فتح گنگ دژ ،ظاهراً آراماش بار گیتای حکامفرماا
شااده اساات .نشااانی از افراساایاب پیاادا نیساات و خساارو از ایاان
بیخبری در رن است .بنابراین به درگاه خداوند چنین مینالد:
باه گیتای ازو ناا و آواز نیاست
زمان راز باشاد ز تو راز نیست
اگار زو تاو خشناودی ای دادگر
مارا بااز گاردان ز پیاکار سار
بکاش در دل ایان آتاشکیان من
به آییان خویاش آر آییان مان
خسرو ،بر فهم و وضاوت بشری ،اعتماد ندارد .میترسد که
کین خواهی او از سر نفاسپرساتی باشاد ،پاس باه خادا متوساب
می شود و از ایان پرتگااه کاه در طریاق معرفات ،وربانیاان بسایار
گرفته است به خداوند پناه میبرد.
از سااوی دیگاار اندیشااه بازگشاات افراساایاب ،او را آسااوده
نمیگيارد .از افراسیاب فقط نامی باوی است ،ولی بیم آن میرود
که ناگهان از ناکجا آباد به در آید و رن های دیرین همه بار بااد
شود .بنابراین خسرو نیایش کنان از خداوناد مایخواهاد کاه راه
17

فصلنامه هیج  -شماره  -۱پاییز ۲۰۲۰ -۱۳۹۹
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

راست را نشانش دهد و در انجا وظیفه خطیرش ،او را یاری کند
و شگفتا که سرانجا نیز گره کار ،ناه باه نیاروی باازوی رز آور
خسرو ،که به برکت نیایشهای او در آذرگشسب بااز مایشاود.
افراسیاب در این زمان ،در زاری مخفی شده اسات و در یکای از
ساعات دلتنگی ،بر بیيارگی خود مویه مایکناد .عابادی باه ناا
«هو « که در آن کاوه مساکن دارد ،صادایش را مایشانود و در
هنگا خواب بر او هجو میبرد .افراسیاب با او میآویزد هو بر
زمینش میزند و دستش را با کمندی که باه جاای زناار بار کمار
دارد میبندد.
کجاساات آن زور بااازوی پهلااوانی و کجااا شااد آن هیباات
افراسیاب که دل سنگ و آهن را آب میکرد؟ چگونه است کاه
افراسیاب را مردان مرد در عرصه نبرد از زین فارو نکشایدهاناد و
اینک ،موبدی کوهنشین به این آسانی ،دستش را به زنار میبندد؟
آیا این هم یکی از همان اشارههای عرفانی نیست که مایخواهاد
بگوید :اهریمن را به زور بازو نمیتوان گرفت ،بلکه پیاروزی بار
شیطان ،تنها با توسب به خداوند ،ممکن است؟
پس از مر افراسیاب ،باز هم آرامش خسرو پایدار نیست.
چرا؟ چون خسرو این بار از افراسیاب دیگاری مایترساد کاه در
خون او جاری اسات  .مکاانش ناه در گناگ دژ و ناه در بهشات
گنگ که در ر های خود اوست .خسرو میترسد که خاصیت
تباهیزایی ودرت ،این شیطان خفته را بیدار کند و از او جمشاید
18
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یاا افراسایابی دیگار بساازد .حتاای کارناماه درخشاان خسارو هاام
نمی تواند او را از این خطر صیانت کند و این نیاز یکای دیگار از
اصول مکتب عرفان است که« :طول مدت عبادت و تزهد موجب
فالح و وصول به حقیقت نیست و چه بسا کاه باعاث گمراهای و
لغزش است و این گمراهی و لغزش ،مولود کبر و زارور اسات و
کبر و زرور ،بزرگترین مهلکه راه حقیقت و خطرناکترین ورطه
طریقت است».
کیخسرو ،این بار از اهریمن درون به خداوند پناه میبرد:
جهااناز بد اندیاش بیبیم گشات
فاراوان مارا روز بار سر گيشات
ز یازدان هاماه آرزو یاافاتاام
و گار دل هامه ساوی کین تاافتام
رواناام نایاابااد ز آز ایامناای
باد اندیاشاد و کیاش اهارمنای
شاو بدکنش هميو احاک وجم
کاه با تور و سالم اندرآیام به هم
ووتی که دیگر آرزویای دنیاوی بارای دسات یاافتن نماناده
است ،کشور امن و امان است ،طبیعات ،ساخاوتمند و بخشانده و
زمین را و باارآور اسات ؛ لشاکریان ،مطیاع و مردماان را ای و
خشنودند آرزویی سوزان در دلش شعله میکشاد؛ آرزویای کاه
جسم را میسوزاند و میفرساید و تحماب ازدحاا خلاق را بار او
19
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دشوار می سازد.کیخسرو ،در تنهاییِ نیایشهایش کمکم باه ایان
نتیجه رسیده است که رستگاری ابدی در لباس پادشااهی ممکان
نیست:
رسایدیام و دیادیام کاار جهاان
باد و نیک و هام آشاکار و نهان
کشااورز دیادیام گار تااجاور
سرانجاا بار مر باشاد گاير
اکنون ،آرزو دارد که نه تنها از ودرت ،بلکه از هستی مادی
خود بگيرد:
ازیان شهاریاری مارا ساود نیست
گار از من خداوند خشانود نیسات
زمن نیکوییگار پيیارفت وزشات نشست
مارا جاای ده در بهشات
تا آنکه شبی ،سروش ،او را به برآورده شدن آرزویش مژده
میدهد:
اگاار زیان جهاان تیاز بشاتافتای
کناون آنياه جساتی همای یافاتی
باه همساایگی داور پااک جاای
بیاابی ،بادین تیارگای در مپای
کیخسرو میرود تا از طلسم دو رنگی انسان نجات یابد و از
تیرگی خاک باه ساوی روشانی و رساتگاری ابادی کاو کناد.
20
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دروازههای زندگی ابدی در کنار چشمهای به روی کیخسرو بااز
می شود .پهلوانانی که باا او هماراه شادهاناد ،در کناار چشامه باه
استراحت میپردازند .خسرو میداند که اینجا پایان راه است:
چاو خورشید تابان برآرد درفاش
چاو زر آب گاردد زمیان بنافش
مارا روزگااار جادایای بااود
ماگر با ساروش آشانایای باود
و ساافارش ماایکنااد کااه پااس از ماان اینجااا نمانیااد و ماارا
جست وجو نکنید که دیگر جز به خواب مرا نخواهید دیاد .ولای
آنان میمانند و سحرگاهان همينان در جستجوی او هستند .پاس
برفی که خسرو هشدار داده بود فرو میبارد و پهلواناان جاوان را
در زیر آوار سرد خویش مادفون مایکناد و ساادگی و ساکوت
جای هیاهوی پهلوانی را میگیرد.
پس از آن هماه گیار و دار و آشاوب و هیجاان و آن هماه
صحنههای رنگارنگ و پرهیاهو ،ایان سافیدی و ساکوت ،از هار
کالمی رساتر و گویاتر اسات .کیخسارو باه یاک بااره از هساتی
ناپدید شده است و بیآنکه بمیرد به مینو پیوسته است و یاارانش،
آنان که شاهدان ماجرا بودهاند ،زیر برف ماندهاند .نه کسی هست
که ماجرا را بازگوید و نه نشانی باوی است.
اشارات عرفانی در هفتخوان رستم
ماجرای دیگری که با هفت وادی عارفان بیشباهت نیست،
هفتخوان رستم است:
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کاووس که نابیناست ،به وسوسه شیطان به مازندران رفتاه و
در آنجا به دست دیو سپید ،زندانی شده است .رستم در جست و
جوی کاووس و همراهانش ،از هفت مرحله خطر خیز میگايرد
و کاووس را نجات میدهد.
پهلوان بازر در خاوان پانجم ،اوالد کاه یکای از ماردان
دشمن است را به اسارت میگیرد و باه راهنماایی او سارانجا باه
جایگاه دیوان می رسد .اما هایچ گااه باه عناوان دوسات باه اوالد
اعتماد نمی کند .هر گاه ناچار است برود و اوالد را تنها بگايارد،
او را به درخت می بندد .اماا او را باا وعاده و وعیاد هماراه خاود
دارد .سرانجا  ،رستم دیو سپید را میکشد و از خون او در چشام
شاه و همراهانش میچکاند تابینا شوند.
اگر مرزان دور پرواز منطاق الطیار ،هفات وادی ساهمناک
بیپایان را زیر پر گياشتند تا به کوه واف ،سرمنزل سیمرغ ،دست
پیدا کنند و شاه خویش را بشناسند ،رستم هفت مرحلاه هولنااک
را پشت سر میگيارد تا شاه خویش را از اسارت دیو برهاند .اگر
تأویب شیخ عطار از داستان بیژن و منیژه را پیشرو داشاته باشایم،
آیا نمی توان این پادشاه را روح پاک و متعالی بشر پنداشات کاه
در زندان نفس اسیر است و چشمش از تماشاای حقاایق معرفات
نابیناساات و تنهااا ووتاای آزاد ماایشااود و بصاایرت خااویش را باااز
می یابد که نفس دیو خو کشته شود و آیا اوالد نمیتواند نماادی
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از عقب باشد که در راه رسیدن به حقیقت باید از او بهاره جسات
اما هرگز نباید به او اعتماد کامب کرد؟
اشارات عرفانی در داستان اسكندر
اسکندر شاهنامه ،پادشاهی سفاک و جهانگیر است و البته با
اسکندری کاه نظاامی وصاف مای کناد ،بسایار تفااوت دارد .در
اسکندرنامه با مردی روبرو می شویم که اگر پیامبر نباشاد ،الاواب
حکیمی بزر است .اسکندر مردی است که افسانه پاردازی در
باب او از زمان حیاتش آزااز شاده اسات .و ظااهراً خاود نیاز باه
برخی از باورهای مبالغهآمیاز مارد در ایان ماورد دامان مایزده
است.
در اینجا تبار اساکندر و شخصایتهاای گونااگونی کاه باا
چهره او در آمیخته ،ماورد نظار ماا نیسات .بلکاه هماان اساکندر
شاهنامه را در نظر داریم .آن هم تنها از این جهات کاه برخای از
وسمتهای سرگيشت او میتواناد تأویاب عرفاانی داشاته باشاد.
درست مثب هر داستان تمثیلی دیگری که در ادب عرفانی ،بارای
بیان مفاهیم اعتقادی به کار گرفته شده است.
اسکندر ،در هند ،سه زنیمت بایمانناد باه دسات آورد کاه
دیگران هرگز به آن دست نیافتند :جاامی هرگاز تهای نمایشاد،
پزشکی که هر درد را درمان مایکارد و دختار رای هناد کاه در
جمال و کمال همتا نداشت.
23

فصلنامه هیج  -شماره  -۱پاییز ۲۰۲۰ -۱۳۹۹
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

اما صاحب جامی که همیشه از آب پر بود ،نتوانست به آب
حیات دست یابد .او دشواری های بسیار را تحمب کرد ،جهانی را
زیر پا گياشت و در ظلمات به چشمه آب حیوان رساید ولای آن
را نشناخت و جا اسکندر هرگز از آبی که آن وادر مشاتاق آن.
بود پار نشاد .پزشاک بایمانناد او نیاز نتوانسات راه را بار مار
زودرس وی ببندد و همسر بیهمتای هندی او فرزندی نیاورد که
امپراطوری وسیع او را پس از مرگش اداره کند.
اسکندر ،مردی که صااحب نیمای از دنیاا باود ،باا آن هماه
طول و عرض و بانگ و بارق و صااعقه ،ایاا معادودی برجهاان
گيشت و خیلی زود درگيشت «چنانکاه در بهاار و تابساتان ابار
باشد که بر پادشاهان روی زماین بگيشاته اسات و بباریاده و بااز
شده و از آن همه مال و ثروت که در خزائن خویش اندوخته بود
و از آن همه سرزمینهای پهناور که زیر نگین داشت ،جز دساتی
تهی و تابوتی تنگ چیزی به همراه نبرد».
آیا این همه به اشارتی گویا نمیخواهاد بگویاد کاه روزی
مقدّر است و ثروت حقیقی ،جز وناعت و خرسندی نیست؟
گر بریزی بحر را در کوزهای
چند گنجد؟ وسمت یک روزهای
مثنوی
با وووف به ایان عبارت انادوهبار اسات کاه حکایم فرزاناه
طوس میگوید:
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سر تنگ تابوت کردند سخت
شاد آن ساایه گساتر دالور درخات
نامانی همی در سارای ساپن
چه یازی به تخت و چه نازی به گن
اسکندر ،این نیکبختی بزر را داشات کاه هماه اجازای
جهان سعی در هدایت او داشتند ،به چند نمونه از این مقوله اشاره
میکنیم.
اسااکندر در بازگشاات از ساارزمین یااأجوج و مااأجوج ،در
کوهی به خانهای عجیب رسید :خانهای از یاووت زرد آراساته باا
وندیب هاای بلاور و چشامه ای آب شاور کاه در میاان ایان خاناه
میجوشید.
در کنار این چشمه ،مرده ای عجیاب بار تخات افتااده باود.
چون اسکندر به این خانه وارد شد از چشامه آب شاور خروشای
شنید:
خروش آمد از چشامه آب شور
که ای آزور مرد چندین مشور
بسی چیز دیدی که آن کس ندید
عنانت کناون باز بااید کشاید
کناون زندگاانیت کوتاه گشات
سرتخت شاهیت بی شاه گشت
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آب شور ،تشنگی را فرو نمینشاند ،بلکه میافزاید و آزمند
از مال دنیا سیر نمیشود ،بلکه پیوسته به آن مشتاق تر مایگاردد.
تشنه آز را سیرابی متصور نیست مگر اینکه جا مرگش سایرابش
کند.
پس از این چشمه عجیب ،اسکندر به سرزمینی رسید که دو
درخت سخنگو در آن روئیده بود .مرد به او گفتند رستنگاه این
دو درخت پایان دنیاسات و فراتار از ایان مکاان ،دیگار مکاان و
جهانی نیست .اسکندر خروشی از درخت شنید:
بترساید و پرساید از ین ترجمان
کاه ای مارد بیادار نیکی گامان
چنین بار گویا چه گاوید همی
که دل را به خونااب شاوید همی
چنین داد پاسخ که ای نیک بخت
همی گوید این بر شاخ درخت
کاه چندین ساکندر چه پوید همی
کناون راه رفتن بجاوید همی ...
اگر چه ظاهراً ،اسکندر از این پیغا های روشن و آشکار پند
نگرفت و پس از آن نیاز هميناان باه شایوه پیشاین ،در پای فاتح
سرزمین های تازه بود ،اما سخن گفتن عالم با انساان ،یاک تفکار
عرفااانی اساات .تفکااری کااه جهااان را نااه پدیاادهای باایروح و
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بیشعور ،بلکه مجموعهای زنده میبیند :تنها گوش عارفان با ایان
شعر شگفت انگیز آشناست.
چاون بهاشت و آسامان و آفتاب
چون عناصر باد و آتش ،خاک و آب
نساباتی دارند باا این شااعاران
پس جهان شاعر بود چون دیگران
اشارات عرفانی در داستان ایرج
ایرج ،کوچکترین پسر فریدون است که بارادرانش از روی
حسد ،او را می کشند .در تقسیم کشور ،فریدون ایران را به ایارج
داده اسااات و دو بااارادر بزرگتااار از ایااان بابااات رنجیااادهاناااد.
باارادران باازر در ایاان داسااتان ،وابیااب وار ،باارادر کوچااک را
می کشند و نخستین برادر کشای ،کیناهای دیرپاای میاان ایاران و
توران را باعث میشود ،مجازاتی بزر برای مردمی که خوبی و
پاکی را پاس نداشتند.
ایرج ،خوب و مهربان و ساده دل است .او محبت برادرانش
را بر پادشاهی ایران ترجیح میدهاد و هماین مطلاب را باه خاود
آنان نیز میگوید.
من ایران نخواهم نه خاور نه چین
نه شاهی ،نه گساترده روی زمین
بازرگی که فرجاا او بتری است
بر آن برتاری بر ببااید گریسات
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ساپهار بلناد ار کشاد زیان تاو
سارانجا خشات اسات باالین تو
امااا خااوبی و مهربااانی ایاارج ،باارادران ناپاااکش را بیشااتر
خشمگین می کند .ایرج آیینهای است که آنها چهره پلید خود را
در صفای روشن آن میبینند و چون خودپسندی آنها جریحاهدار
میشود ،آیینه را میشکنند.
جامعه بشری همیشه در آرزوی انسانهای پاک و پیراسته و
کامب است ،ولی اگر چنین ماردی پیادا شاود ،بسایاری از هماین
انسانهای مشتاق او را تحمب نمیکنند ،زیرا پااکی ،پیراساتگی و
کمااال او ،نقااص ،آلااودگی و ناپرهیزگاااری آنااان را آشااکارتر و
نفرتانگیزتر میکند و این میدانی است که تقریباً همیشه شیطان،
ودرت واهر آن اسات و تااریخ بشاری از نموناههاایی ایان چناین
خاطرات فراوان دارد.
فال و خواب ،معرفتی فراتر از حس
یکی دیگر از مواردی که میتوان برای آن توجیاه عرفاانی
پیدا کرد خواب و فال است.
معرفت ،شناختن اسات بای واساطه عقاب و اساتدالل .ابازار
چنین شناختی دل است .در کتب عرفانی مراتب معرفات و اناوا
آگاهی ،تعریاف و توصایف شاده اسات .البتاه در بحاث عرفاان
نمیتوان باروه های اندک از آگاهی و شهود را که بر دل بسیاری
از مرد میتابد ،نادیده گرفت.
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یکی از ابتداییترین این ادراک خواب و دیگری فال است.
برای آدمی ،خواب همیشه دریيهای باه عاالم زیاب باوده اسات.
«نیروی خواب و معنویتی که در آن ساری است نزد بشر ابتدایی،
مقدس است .آنيه را میجوید از این طریق به تحقق میرساند و
خواب را عامب نیرومندی در طرح آرزوها و اندیشههای خاویش
میشناسد .خواب ،بخش درخشان وجود اسات .ذهان و عاین در
آن یگانهاند و آگاهیاش درونی است و ووانین منطاق ارساطویی
در آن روا نیست ،بلکه این عرصه همه شکبهاای مرماوز و ایاده
آل است».
جاذبه مرموز خواب و ريیا ،همیشه آدمی را به خود کشیده
و در زمانهای طوالنی ،جماعتی از معبران و خوابگزاران را به ناا
و نوا رسانده است .مرد خواب را بازگو کننده سرنوشت محتو
میدانستند .از آن میترسیدند یا خوشحال میشدند .در شااهنامه،
خواب دیدن ،نوعی آگاهی یافتن بر حقیقت است .این خوابهاا
گاهی بر آینده داللت میکنند و گاه بر حال ،گااه آشاکارترند و
گاه دارای تأویب.نمونهای از چنین ادراکاتی را میتوان در داستان
ساایاوش مالحظااه کارد .او پاایش از آنکااه بااه اختیااار خااویش بااه
استقبال مر برود ،در حالتی شبیه خاواب ،هماه آیناده خاود و
فرزند نیامده خود را مایبیناد و باازگو مایکناد .حتای بادکاران
شاهنامه هام ،باه وسایله خاواب باه دریافاتهاایی خاا دسات
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می یابند .مثب حاک که من خوابی از سقوط دولت خاود باه
دست فریدون آگاه میشود.
اشاراتی گنگتر از خواب هم در جهان هست که به آسانی
وابب درک نیست .اشارتی مبهم در پیدا و پنهان جهان که با زبانی
بسیار پوشیده از اسرار نهان خبر میدهد .بارای درک ایان زباان،
تنها دل است که به کار میآید .این ادراک همان است که به آن
فال میگوییم .در فرایند چنین احساسی است که انسان خود را با
طبیعت ،یکی احساس میکند و در این یگانگی ،به اسرار ناپیدای
آن دست پیدا میکند یا گمان میکند که دست پیدا کرده است.
زال در نخستین مالوات با بهمن ،به چنین حالتی دچار میشاود و
بهمن با اولین نگاه به رستم ،احساسای ناخوشاایند پیادا مایکناد.
تووف اشتر پیش رو در ساپاه اسافندیار بارای او هشاداری اسات
نسبت به فرجا نامیمون این سفر.
***
www.mehremihan.ir
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سهراب سپهری
نقاش  ،شاعر و عارف زمان ما
درباره سهراب سپهری
به روایت وب سایت سهراب سپهری

سهراب ساپهری نقااش و شااعر ۱۵ ،مهرمااه ساال ۱۳۰۷در

کاشان متولد شد.خود سهراب می گوید:
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...مادر می داند که من روز چهاردهم مهر به دنیا آماده ا .
درست سر ساعت  .۱۲مادر صادای اذان را مای شانیده اسات...
(هنوز در سفر  -صفحه )۹
پدر سهراب ،اسداهلل سپهری ،کارمند اداره پست و تلگراف
کاشان ،اهب ذوق و هنر .ووتای ساهراب خردساال باود ،پادر باه

بیماری فل مبتال شد.
 ...کوچک بود که پدر بیمار شد و تا پایان زندگی بیماار
ماند .پدر تلگرافيی بود .در طراحی دست داشت .خاوش خاط
بود .تار می نواخت .او مرا به نقاشی عادت داد( ...هنوز در سافر
 صفحه )۱۰درگيشت پدر در سال ۱۳۴۱مادر سهراب ،ماه جبین ،اهب شعر و ادب که در خرداد سال
۱۳۷۳درگيشااات .تنهاااا بااارادر ساااهراب ،مناااوچهر در ساااال
۱۳۶۹درگيشت .خواهران ساهراب  :همایونادخت ،پریادخت و
پروانه.

محب تولد سهراب باغ بزرگای در محلاه دروازه عطاا باود.
سهراب از محب تولدش چنین میگوید:
 ...خانه ،بزر بود .باغ باود و هماه جاور درخات داشات.
برای یادگرفتن ،وسعت خوبی بود .خانه ما همساایه صاحرا باود .
تما رویاهایم به بیابان راه داشت( ...هنوز در سفر  -صفحه )۱۰

سال  ،۱۳۱۲ورود به دبستان خیا (مدرس) کاشان.
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 ...مدرسه ،خوابهای مرا ویيی کرده بود  .نماز مارا شکساته
بود  .مدرسه ،عروسک مرا رنجانده بود  .روز ورود ،یاد نخواهد
رفت  :مرا از میان بازیهایم ربودند و باه کاابوس مدرساه بردناد .
خود را تنها دید و زریب  ...از آن پس و هربار دلهره بود که به
جای من راهی مدرسه میشد( ....اتاق آبی  -صفحه )۳۳
 ...در دبستان ،ما را برای نماز به مساجد میبردناد .روزی در
مسجد بسته بود  .بقال سر گير گفات  :نمااز را روی باا مساجد

بخوانید تا چند متر به خدا نزدیکتر باشید .ميهب شوخی سنگینی
بااود کااه محاایط بااا ماان کاارد و ماان سااالها ماايهبی مانااد .
بی آنکه خدایی داشته باشم( ... 1هنوز در سفر )
سهراب از معلم کالس اولش چنین میگوید:
...آدمی بی رویا بود .پیدا بود که زنجاره را نمای فهماد .در
پیش او خیاالت من چروک میخورد...

خرداد سال  ،۱۳۱۹پایان دوره شش ساله ابتدایی.
...دبساااتان را کاااه تماااا کااارد  ،تابساااتان را در کارخاناااه
ریسندگی کاشان کار گرفتم .یکی دو ماه کارگر کارخانه شد .
نمی دانم تابستان چه سالی ،ملخ به شهر ما هجو آورد  .زیان هاا
رساند  .مان ماأمور مباارزه باا ملاخ در یکای از آباادی هاا شاد .
راستش ،حتی برای کشتن یک ملخ نقشه نکشید  .اگر محصاول

 -۱تأکید از ما است.
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را می خوردند ،پیدا بود کاه گرسانه اناد .ووتای میاان مازار راه
میرفتم ،سعی میکرد پا روی ملخها نگيار ( ....هنوز در سفر )
مهرماااه همااان سااال ،آزاااز تحصاایب در دوره متوسااطه در

دبیرستان پهلوی کاشان.
 ...در دبیرستان ،نقاشی کار جدی تری شد .زناگ نقاشای،
نقطه روشنی در تاریکی هفته بود( ...هنوز در سفر  -صفحه )۱۲
از دوساتان ایاان دوره  :محماود فیلسااوفی و احماد ماادیحی
سال  ،۱۳۲۰سهراب و خانواده به خانه ای در محله سرپله کاشاان
نقب مکان کردند.
سال  ،۱۳۲۲پس از پایان دوره اول متوسطه ،به تهران آمد و

در دانشسرای مقدماتی شبانه روزی تهران ثبت نا کرد.
 ...در چنین شهری [کاشان] ،ما به آگاهی نمی رسیدیم .اهب
سنجش نمی شادیم .در حساسایت خاود شاناور باودیم .دل مای
باختیم .شیفته می شدیم و آنيه می اندوختیم ،پیروزی تجربه بود.
آمد تهران و رفتم دانشسرای مقادماتی .باه شاهر بزرگای آماده
بود  .اما امکان رشد چندان نبود( ...هنوز در سفر  -صفحه )۱۲
سال ۱۳۲۴دوره دوساله دانشسرای مقدماتی به پایان رسید و

سهراب به کاشان بازگشت.
 ...دوران دگرگونی آزاز میشد .سال  ۱۹۴۵بود .فرازت در
کف بود .فرصت تامب به دست آمده باود .زمیناه بارای تکانهاای
دلپيیر فراهم میشد( ...هنوز در سفر )
34

فصلنامه هیج  -شماره  -۱پاییز ۲۰۲۰ -۱۳۹۹
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

آذرماه سال  ۱۳۲۵به پیشانهاد مشافق کاشاانی (عبااس کای
منش متولد  )۱۳۰۴در اداره فرهنگ (آموزش و پرورش) کاشان

استخدا شد.
 ...شعرهای مشفق را خواناده باود ولای خاودش را ندیاده
بود  .مشافق دسات مارا گرفات و باه راه نوشاتن کشاید .الفباای
شاعری را او به من آموخت( ...هنوز در سفر )
سال  ۱۳۲۶و در سن نوزده ساالگی ،منظوماه ای عاشاقانه و
لطیف از سهراب ،با نا «در کنار چمن یا آرامگااه عشاق» در ۲۶
صفحه منتشر شد.

...دل به کف عشق هر آنکس سپرد
جان به در از وادی محنت نبرد
زندگی افسانه محنت فزاست
زندگی یک بی سر و ته ماجراست
زیر زم و محنت و اندوه و رن
نیست در این کهنه سرای سپن ...

مشفق کاشانی مقدمه کوتاهی در این کتااب نوشاته اسات.

سهراب بعدها ،هیيگاه از این سروده ها یاد نمی کرد.
سال  ،۱۳۲۷هنگامی که سهراب در تپه های اطاراف ومصار
مشغول نقاشی بود ،با منصور شیبانی که در آن سال ها دانشاجوی
نقاشی دانشکده هنرهای زیبا بود ،آشنا شد .این برخورد ،سهراب
را دگرگون کرد.
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 ...آنروز ،شیبانی چیزهاا گفات .از هنار حارف هاا زد .ون
گو را نشاان داد .مان در گیجای دلپايیری باود  .هرچاه مای

شنید  ،تازه بود و هرچه می دید زرابت داشت.شب که به خانه
بر می گشتم ،من آدمی دیگر بود  .طعم یک استحاله را تا انتهای
خواب در دهان داشتم( ...هنوز در سفر )

شهریور مااه هماان ساال ،اساتعفا از اداره فرهناگ کاشاان.
مهرماه ،به همراه خانواده جهت تحصیب در دانشکده هنرهای زیبا
در رشته نقاشی به تهران می آید
در خاالل ایان سااالها ،ساهراب بارهاا بااه دیادار نیمایوشاای
می رفت.
در سال  ۱۳۳۰مجموعه شعر «مر رناگ» منتشار گردیاد.
برخی از اشاعار موجاود در ایان مجموعاه بعادها باا تغییراتای در
«هشت کتاب» تجدید چاپ شد.
بخشهایی حيف شده از « مر رنگ»:
 ...جهان آسوده خوابیده است،
فروبسته است وحشت در به روی هر تکان ،هر بانگ
چنان که من به روی خویش ...
سااال  ، ۱۳۳۲پایااان دوره نقاشاای دانشااکده هنرهااای زیبااا و
دریافت مدرک لیسانس و دریافت مادال درجاه اول فرهناگ از
شاه.
...در کاخ مرمر شاه از او پرسید :
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به نظر شما نقاشی های این اتاق خوب است ؟
سهراب جواب داد  :خیر وربان
و شاه زیر لب گفت  :خود حدس می زد ....
(مرغ مهاجر صفحه )۶۷
اواخر سال  ،۱۳۳۲دومین مجموعه شاعر ساهراب باا عناوان
«زندگی خواب ها» با طراحای جلاد خاود او و باا کازايی ارزان
ویمت در  ۶۳صفحه منتشر شد.
تا سال  ،۱۳۳۶چندین شعر سهراب و ترجمه هایی از اشاعار

شااااعران خاااارجی در نشاااریات آن زماااان باااه چااااپ رساااید.
در مردادماه ۱۳۳۶از راه زمینی به پاریس و لندن جهت نا نویسی

در مدرسه هنرهای زیبای پاریس در رشته لیتوگرافی سفر میکند.
فروردین مااه ساال  ،۱۳۳۷شارکت در نخساتین بای یناال تهاران.
خرداد همان سال شرکت در بی ینال ونیز و پس از دو ماه اوامات
در ایتالیا به ایران باز می گردد.
در سال  ،۱۳۳۹من شارکت در دوماین بای یناال تهاران،
موفق به دریافت جایزه اول هنرهای زیبا گردید .در هماین ساال،
شخصی عالوه مند به نقاشی های سهراب ،همه تابلوهایش را یک

جا خرید تا مقدمات سفر سهراب به ژاپن فراهم شود.مارداد ایان
سال ،سهراب به توکیو سافر مای کناد و درآنجاا فناون حکااکی

روی چوب را میاموزد.
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سااهراب در یادداشااتهای ساافر ژاپاان چنااین مینویسااد:
 ...از پدر نامه ای داشاتم .در آن اشااره ای باه حاال خاودش و
دیگر پیوندان و آنگاه سخن از زیبایی خانه نو و ایوان پهان آن و
روزهای روشن و آفتابی تهران و سارانجا آرزوی پیشارفت مان

در هنر.
و اندوهی چه گران رو کرد  :نکند چشام و چاراغ خاانواده
خود شده باشم ...
در آخرین روزهای اسافند ساال  ۱۳۳۹باه دهلای سافر مای
کند .پس از اوامتی دوهفتاه ای در هناد باه تهاران بااز میگاردد.
در اواخر این سال ،سهراب و خانواده اش به خاناه ای در خیاباان

گیشا ،خیابان بیست و چهار نقب مکان می کند.
در همین سال در ساخت یک فیلم کوتاه تبلیغاتی انیمیشان،

با فروغ فرخزاد همکاری نمود.
تیرماه سال  ،۱۳۴۱فوت پدر سهراب:

 ...ووتی که پدر مرد ،نوشتم  :پاسبان ها همه شاعر بودناد.
حضور فاجعه ،آنی دنیا را تلطیاف کارده باود .فاجعاه آن طارف
سکه بود وگرنه مان مای دانساتم و مای دانام کاه پاسابانها شااعر
نیستند .در تاریکی آنقدر مانده ا که از روشنی حرف بزنم ...
تا سال  ۱۳۴۳تعدادی از آثار نقاشی سهراب در کشاورهای
ایااران ،فرانسااه ،سااوئیس ،فلسااطین و برزیااب بااه نمااایش درآمااد.
فروردین سال  ،۱۳۴۳سفر به هند و دیدار از دهلی و کشمیر و در
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راه بازگشااات در پاکساااتان ،بازدیاااد از الهاااور و پیشااااور و در

افغانستان ،بازدید از کابب.
در آبانماه ایان ساال ،پاس از بازگشات باه ایاران ،طراحای
صحنه یک نمایش به کارگردانی خانم خجسته کیا را انجا داد.
منظومه «صدای پای آب» در تابستان همین سال در روستای

چنار آفریده می شود.
تا ساال  ۱۳۴۸امن سافر باه کشاورهای آلماان ،انگلایس،
فرانسه ،هلند ،ایتالیاا و اتاریش ،آثاار نقاشای او در نمایشاگاههای
متعددی به نمایش درآمد.
سال  ، ۱۳۴۹سفر به آمریکا و اوامت در النگ آیلند و پاس

از  ۷ماه اوامت در نیویورک ،به ایران باز می گردد.
سااال  ۱۳۵۱برگااياری نمایشااگاههای متعاادد در پاااریس و
ایران.
تا سال  ،۱۳۵۷چندین نمایشگاه از آثاار نقاشای ساهراب در

سوئیس ،مصر و یونان برگيار گردید.
سال  ،۱۳۵۸آزاز نااراحتی جسامی و آشاکار شادن عالئام

سرطان خون.
دیماه همان سال جهت درمان به انگلستان سافر مای کناد و

اسفندماه به ایران باز میگردد.
ساااال  ...۱۳۵۹اول اردیبهشااات ...سااااعت ۶بعاااد ازظهااار،
بیمارستان پارس تهران...
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فااردای آن روز بااا همراهاای چنااد تاان از اوااوا و دوسااتش
محمود فیلسوفی ،صحن اماامزاده سالطان علای ،روساتای مشاهد

اردهال واوع در اطاراف کاشاان میزباان ابادی ساهراب گردیاد.
آرامگاهش در ابتدا با وطعه آجر فیروزه ای رنگ مشخص باود و
سپس سنگ نبشته ای از هنرمند معاصر ،ر ا مافی با وطعه شعری
از سهراب جایگزین شد:
به سراغ من اگر می آیید
نر و آهسته بیایید
مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی من
 ...کاشان تنها جایی است که به من آرامش میدهد و میدانم
که سرانجا در آنجا ماندگار خواهم شد ...
و سهراب  ....ماندگار شد....
***
وبسایت سهراب سپهری
www.sohrabsepehri.com
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اظهار نظر چند شاعر و منتقد معاصر درباره
سهراب سپهری
احمد شاملو:
ترجیح میدهم شعر شیپور باشد نه الالیی.

باید فرصتی پیدا کنم یاک باار دیگار شاعرهایش را بخاوانم،
شاااید نظاار درباااره کارهااایش تغییاار پیاادا کنااد .یعناای شاااید
بااازخوانیاش بتوانااد آن عرفااانی را کااه در شاارایط اجتماااعی
سال های پس از کودتای  ۳۲در نظار ناامربوط جلاوه مایکارد،
امروز به صورتی توجیه کند .سر آد های بیگناهی را لب جوب
میبرند و من دو ود پایین تر بایستم و توصایه کانم کاه« :آب را
گب نکنید!» تصور این بود که یکیمان از مرحله پارت باودیم...
آن شعرها گاهی بیش از حد زیباست ،فوقالعااده اسات ...دسات
کم برای من فقط زیبایی کافی نیست؛ چه کانم؟ اخاتالف ماا در
مو و کاربرد شعر است .شااید گنااه از مان اسات کاه تارجیح
می دهم شعر شیپور باشاد ناه الالیای؛ یعنای بیدارکنناده باشاد ناه
خوابآور.
فروغ فرخزاد:
دنیای فکری و حسی او برای من جالبترین دنیاهاست.
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سپهری از بخش آخر کتاب «آوار آفتاب» شرو میشود و به
شااکب خیلاای تااازه و مسااحورکنندهای هاام شاارو ماایشااود و
همینطور ادامه دارد و پیش میرود .ساپهری باا هماه فارق دارد.
دنیای فکری و حسی او بارای مان جالابتارین دنیاهاسات .او از
شااهر و زمااان و ماارد خاصاای صااحبت نماایکنااد .او از انسااان و
زندگی حرف می زند و به همین دلیب وسیع است .در زمیناه وزن
راه خودش را پیدا کرده .اگر تما نیروهایش را فقط صرف شعر
میکرد ،آنووت میدیدید که به کجا خواهد رسید.
مهدی اخوان ثالث:
از کارهای سهراب سپهری در این هشت کتاب
چهار پنج شعر بدک نیست.

از کارهای سهراب سپهری در این هشت کتاب چهاار پان شاعر
بدک نیست ،بسیار نازکانه و لطیف است و به نظر من از بسایاری
جهات تحت تأثیر شعرهای اخیر فروغ فرخازاد .او در ابتادا هماه
نوآوریها و اسلوببازیها را آزمود .ایان اواخار کاه راهاش را
پیدا کرد ،متأسفانه اجب مهلتش نداد که بیشتار کاار کناد .ولای
سااهراب سااپهری ماارد نجیااب و محجااوبی بااود و نقاااش بساایار
خوبی...
فقااط ایاان چنااد شااعر اخیاارش اساات کااه ماایتوانااد پیااامی را بااه
خوانندهاش ابالغ کند ،چون یکی از هدفهاای شاعر اباالغ پیاا
است ...او در اشعار وبلایاش بیهاوده باه ایان طارف و آن طارف
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میگشت و میخواست کاری را انجا بدهد کاه دیگاران انجاا
نداده بودند .ولی همانطور کاه وابال گفاتم ،نجیاب باود و چاون
برای کارش اصالتی وائب بود ،دوباره بر سر جای اولاش ساادگی
برگشت و کوشید تا در ایان اشاعار آخارینش باه مارد نزدیاک
بشود .او جستوجوگر سارگردانی باود کاه نقاشایهاایش را باه
مراتب بهتر از شعرهایش ارائه می داد .او شاید در جساتوجاوی
راهی برای ارتباط با مرد بود و توانست کاه آن را در ایان چناد
شعر آخرش پیدا کند.
رضا براهنی:
هیچِ مالیم به چه درد من و امثال من میخورد؟

ما باید شاعر این دنیای آشفته بههمریخته باشیم .پشت کردن
به این دنیا کار درستی نیست و متأسفانه سپهری به این دنیاای
آشفته پشت کرده است .در یکی از شعرهایش به نا «مسافر»،
سپهری از «بادهای همواره» خواسته اسات کاه «حضاورِ هایچِ
مالیم» را به او نشان بدهند .ولی این جهان آنچنان به خباثت
آلوده است کاه هرگاز نمایتاوان حضاور هایچِ مالیام را باه
سپهری نشان داد ...مووعی که جهان بدل به چیزی خفقانآور
شده اسات و دو ساو دنیاا گرسانه اسات و ملتای ساادهلاوح
جهانی را به مسلسب بسته است ،هیچِ مالیم باه چاه درد مان و
امثال من میخورد؟
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سیروس شمیسا:
پدیدهای غیرقابل هضم

وجود گرسنگی ،شقایق را شدیدتر می کند ...ووتی که پدر
مرد ،نوشتم :پاسبانها همه شاعر بودند .حضور فاجعه ،آنی دنیا را
تلطیااف کاارده بااود .فاجعااه آن طاارف سااکه بااود ،وگرنااه ماان
میدانستم که پاسبانها شاعر نیستند .در تااریکی آنوادر مانادها
که از روشنی حرف بزنم ...ولی نخواهید که این آگاهی خودش
را عریان نشان دهد ...من هزارها گرسنه در خاک هناد دیادها و
هیچووت از گرسنگی حرف نزدها  ،نه هیچووت .ولی هار ووات
رفتها از گلی حرف بزنم ،دهانم گس شده است».
سپهری همانودر که در میان مارد و ادبدوساتان شایفتگان
بیشتری یافت ،در نزد برخی از شاعران طرد شاد و آناان عمادتاً
بنا بر دو محور یکی اینکه شعرهای او مردمی و سیاسی نیسات و
دیگر این که سااختار نادارد ،او را رد کردناد و باه نظار مان ایان
ردیااههااا مبنااای علماای درسااتی ندارنااد و بایااد آنهااا را از باااب
منافسات شاعران همعصر محسوب داشت.
سپهری یکی از بزر تارین شااعران معاصار اسات و هرچاه
زمان بیشتار مای گايرد ،عظمات او (و فاروغ) بایشتار آشاکار
م ایشااود و باارعکس از اهمیاات شاااعران ایاادئولوژیک کاسااته
می شود .به نظر بسیاری از دوستداران شعر ،سپهری هم به لحاظ
زبان و ساخت و هم به لحاظ بینش و محتوا ،یک سر و گاردن از
دیگران فراتر رفته است .او در هر دو جنبه فلسفی هستیشناسی و
معرفتشناسی به اوجهایی دست یافته است که برای معاصران او
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دست ناداده اسات ...باه نظار مایرساد کاه شاهرت و محبوبیات
سپهری در میان مرد برای آن دسته از ادیبانی کاه ایان توفیاق را
منوط به شعر سیاسی و اجتماعی مایدانساتند ،پدیادهای زیرواباب
هضم بوده است و ليا هر یک با طرح مسألهای به ظااهر موجاه و
علمی شگفتی خود را اظهار کردهاند.
article.tebyan.net
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عرفان در شعر سهراب سپهری
بابک صحرانورد
مقدمه
برخی از متفکران زربی به این نتیجه رسایدند در عصاری کاه
کشتن فردیت ها نوعی ارزش تلقی می شود ،بازگشت به گيشته
یا ميهب وعرفان تنها دریيه نجات بخش انسان معاصر است.
ماااکس هورکهااایمر یکاای از اعضااای بلنااد پایااه مکتااب
فرانکفورت آلمان معتقد بود که درعصری کاه ساخن از حايف
فردیت ها ست باید به ارزش فردیت ایمان داشته باشیم  .او خاود
را با چیزی که آن را « گرایش باه سامت جهاانی عقالنای شاده،
خودکار و کامالً اداره شده» می نامید در تعارض می دید .عقیده
داشت درعصری که تمایب به حيف استقالل فرد وجود دارد جز
تمایالت ميهبی ،هیچ امیادی بارای آزادی ولاو محادود وجاود
ندارد)۱( .
این نو تفکرزربی همزاد خاصی در ایران و در آثار یکای از
شاعران معاصر ما به نا سهراب سپهری دارد وهدف این مقاله نیز
نگاه اسطوره ای سهراب سپهری باه انساان و هساتی و برخاورد و
تالوی اندیشه ی شعری سهراب با عارفان شروی چاون الئوتساه و
بااودا اساات .گفتااه شااده کااه شااعرهای سااهراب بشاادت متااأثر از
46

فصلنامه هیج  -شماره  -۱پاییز ۲۰۲۰ -۱۳۹۹
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

افکارعارف هندی کریشنا مورتی ست  .اما در واوع خود کریشنا
مورتی نیاز اسااس اندیشاه هاایش را از فلسافه ی ایان دو عاارف
کسب کرده است .بدین ترتیب افکار مورتی نیز شرحی اماروزی
و مدرن از اندیشه های این دواستاد است.
الئوتسه ،بودا و سپهری
مروری دویق در شاعرهای ساهراب نشاان مای دهاد کاه ناو
جهان بینی یا هستی شناسی او( نحاوه نگارش شااعر باه هساتی و
پدیده های آن) ازچه جایگاهی برخوردار است و تالوای آنهاا باا
اندیشه ها و دزدزه های کدامین متفکران همسو ست.
اگاار بخااواهیم مضاامون کلاای آثااار او بخصااو در چهااار
مجموعه آخر را به شکب یک روایت ساده داستانی بادون تعلیاق
بنویسیم این متن به دست می آید:
وهرمان شعرهای سپهری سالکی ست در جاده معرفت به وصد
دریافت همه ی چیزها که درولب هستی و انسان در جریان اسات
و سلوک او نیزدر پی معنا دادن از طریق کشف و شهود میرش
معنا می یابد .او رونده ای ست که طی طریق کرده و زمان هاا را
در نوردیده است ،اگر چه ازگيشته بریده و سودای آینده را نیاز
ندارد در زمان اکنون به سر برده و شارح بودن خود اسات .نگااه
او به بیرون و درون ،نگاهی در لحظه و خالی از واسطه است:
سفر مرا به زمین های استوایی برد
و زیر سایه آن بانیان سبز تنومند
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چه خوب یاد هست
عبارتی که به ییالق ذهن وارد شد:
وسیع باش ،و تنها ،و سر به زیر ،و سخت)۲( .
و در این سفر خواهد آموخت که:
و من مفسر گنجشک های دره گنگم؟
و گوشواره عرفان نشان تبت را
ولی مکالمه ،یک روز ،محو خواهد شد
و شاهراه هوا را
شکوه شاه پرک های انتشارحواس
سپید خواهد کرد)۳( .
این منش و سلوک در واوع به کهن ترین تفکر مشارق زماین
یعنی تفکر تائو در نوشته های استاد کهنسال چینی یعنی الئوتساه
باز می گردد .الئوتسه اساساً مرد انتقاد بود .حرفهای پو و عقیده
های بی مغز و بی معنی را با وضاوتی سخت و تند نابود می کارد.
از تمدن عهد خود بیزار بود و خود را به آزاوش آساایش بخاش
عرفان ،تصوف و تفکر باطنی انداخته بود .تعلیماات او باه ناوعی
شکاکی و بدبینی نیز منجر شد که نادای بازگشات باه طبیعات را
درمی داد و هميون ژان ژاک روسو می خواست انسان را دوباره
به دنیای جنگب برگرداند.
الئوتسه فلسافه ی تائو(طریقات) را بنیااد نهااد وهماه ی آثاار
مکتوب را رد کرد و معتقد بود دانش فضیلت نیست  ،زیرا برخی
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از شرورترین افراد جهان مرد تحصیب کرده و دانشمند بوده اند.
( یااد آور ایاان شااعر حااافظ :تکیاه باار تقااوا و دانااش در طریقاات
کافریست ) او معتقد بود به کار بستن تائو برای روشن فکر شدن
نیست ،بلکه برای ساده ماندن است)۴( .
در چین توجه به انسان جلب نظر مای کناد و باه هماین دلیاب
فکر چینی کامالً به طرف اخالق و جلوه ی خارجی و عینی اشیاء
متوجه می شود .تعلیم الئوتسه هدف حکمت و فلسافه را نیاب باه
زندگی معقول می شمرد و نیب به این مقصود را موووف به درک
مفهو تائو می پنداشت .این تائو که او آن را «نظم کب» یاا «نظاا
عالم» تلقی می کرد ظاهراً وبب از الئوتسه هام درحکمات چینای
ش ناخته شده بود ولی او اولین کسای باود کاه آن را مبناای یاک
تعلیم اخالوی منظم ساخت و نوعی اخالق رواوی از آن به وجود
آورد که توانست صلح و آرامش را در بین انسان ها تضمین کند.
( )۵الئوتسه استدالل می کند که انسان شرطی شده است و معتقد
است خود یک پدیده بیگانه درذهن است .باید دسات از تعبیار و
تفسیر برداریم .باید در خویش تأمب کارد .ایان روابات و مقایساه
است که زندگی انسان را تباه می کند.
آیا می توانید دیگران را دوست بدارید
آیا می توانید از ذهن خود دست بکشید؟
ووتی مرد برخی چیزها را زیبا می دانند
چیزهای دیگر زشت می شوند.
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ووتی مرد برخی چیزها را خوب می دانند
چیزهاتی دیگر بد می شوند
سخت و ساده یکدیگر را پشتیبانند ()۶
دهانت را ببند،
حواست را نادیده بگیر،
زندگی ات را فراموش کن،
گره هایت را باز کن،
نگاهت را نر و لطیف کن،
و گرد و خاکت را بتکان؛
این هویت اصلی توست.
چون تائو باش ()۷
و در نمونه ای دیگر:
تائو همیشه در آرامش است
بدون رزابت زلبه می کند
بدون سخن گفتن پاسخ می دهد
تائو مرکز هستی است.
تائو گن انسان نیک است
و پناه انسان بد ()۸
و سهراب در تاکید گفتار او مبنی بر اینکه نباید بین نگرنده و
نگریسته چیزی واسطه باشد واز ذهنیت سازی دست بکشیم ،مای
گوید:
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پرده را برداریم:
بگياریم که احساس هوایی بخورد.
بگياریم بلوغ  ،زیر هر بوته که می خواهد بیتوته کند.
بگياریم زریزه پی بازی برود.
کفش ها را بکند ،و به دنبال فصول از سر گب ها بپرد)۹( .
شعرهای مسافر ،صدای پای آب و حجم سبز در واواع شارح
کشاف و استعاری کتاب التوتسه به نا تائو ت چنگ مای باشاد
که شاید یکی از اولین کتاب هایی باشد که اندیشه هاایش را باه
شکب و سیاق شعربیان کرده است.
شاعرعارف ما از شهر واز ویب و وال دنیای درهم و برهم بیزار
است و خودرا به آزوش پاک و بی آالیش طبیعات و روساتا در
افکنده تا جانش را مهیای دریافت های نورانی الوهی کند.
می خواهد نگاهی باشد مابین خود و طبیعت به عنوان مظهر و
مخلوق ذات برتر و هیچ واسطه ای را بر نمی تابد.
در فلسفه ذن بودا نیز سالک می آموزد که به پدیده ها بادون
واسطه و آموزش های وبلی بنگرد چرا که همین واساطه هاا او را
از دریافت های خالص و ناب دور می سازد.
مؤلفه هایی چون آب ،روشنایی ،گاب سارخ ،رفاتن و باودن،
بر درختان .. ،همه برگرفته از واموس تفکار الئاو تساه و باودا
می باشد که سهراب با نگاهی آشنایی زدایانه وعمقی استعاری به
آن ها طراوتی دیگر بخشیده است.
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پیرو آئین بودا ،زندگی را « شدن» پویا می بیناد و ناه «باودن»
ساکن و راکد .همه ی پدیاده هاای جهاان را فاانی و دساتخوش
دگرگونی دایم می یابد  .همه چیزها یا در حال به وجود آمدن و
تولد هستند و یا در حال تخریب و انهدا و مار  .بار طباق ایان
آئین ،دلبستگی به هر چیز ناپایدار ،مولد رن است .اما مای تاوان
رن را باز داشت .روش بازداشتن رن از طریق پیاروی از اصاول
هشتگانه است.
پس یک بودایی با توان عملکرد کامب یاک انساان اخالوای،
هشیار ،هماره در کسب دانش کوشا و از بناد طلاب و آرزو آزاد
است  .پیروان بودا بیش از آنکه تحت تأثیر عواطف خود باشاند،
به دنبال درک و مفهو همه چیزند .آئاین باودا طریقای تنهاسات
که به شدت انفرادی است و در جهت درونی هدایت مای شاود.
آئینی است که «خود» سندیت و درساتی را تصادیق مای کناد و
نیازی به اعتبار دیگری ندارد)۱۰( .
من به مهمانی دنیا رفتم:
من به دشت اندوه،
من به باغ عرفان،
من به ایوان چرازانی دانش رفتم.
رفتم از پله ميهب باال
تا ته کوچه شک
من به دیدار کسی رفتم درآن سرعشق ()۱۱
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در مکاتب دراویش کردستان چنین مو وعی نیز صادق مای
کند .دراویش مکتب وادریه که سلسه آنها به عبدالقادر جیالنی یا
گیالنی می رسد اساس اعتقادشان بر مساتی روح و نشا ه الهای و
شادی ،جنبش و روص است .درویش یا سالک باا ایان شایوه در
صدد دریافت جرعه ای از نور معرفت است .اما دراویش مکتاب
نقشبندیه بر خالف انها معتقدند سالک باید چشم جان خود را بار
تمامی این مسائب بسته نگه دارد و تماماً به ریا ت نفاس ،وابض،
انزوا ،دوری و کناره گیری از مرد مشغول باشد تاا از چشامه ی
الهی فیضی به او برسد.
از نظر سهراب همه چیز خلق شده با هدف خاصی و همه باید
خوب و انسان باشند .شعر سپهری در زمانه ی کشتن فردیت ها و
جنااگ و خااونریزی شااعری آرامااش بخااش اساات .و بااه اعتقاااد
دشمنانش شعری عوامانه شعر و البته فریب کارانه ،چرا که چشام
خود را به روی بی عدالتی ها بسته و می گوید همه خوبناد .شاما
اشتباه فکر می کنید« .چشمها را باید شست جور دیگر باید دید».
()۱۲
اندیشه اسطوره ای:
انسان پیش از مدرنیته بطور زالب شایوه «اندیشایدن اساطوره
ای» داشت.
کاسایرر آن را «اندیشاه اساطوره ای» mythical thinking
خواند .که در نظریه او شکلی از اندیشه بود و باه ایان ترتیاب دو
«جهان بینی» شکب گرفت که یکی بر«جهان بینای اساطوره ای» و
53

فصلنامه هیج  -شماره  -۱پاییز ۲۰۲۰ -۱۳۹۹
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

دیگری بر«جهان بینی تجربی علمی» استوار می شد .اولی اندیشه
ای افسانه ای و رویایی یا گمان پردازانه و تصوری بود کاه شااید
بیشتر از ذهنیت خرد گریز انسان بر می خواست و دومای اندیشاه
ای مبتنی بر واوعیت عینی و ملموس ،تجربه پيیر و وابب سنجش و
تکرار به شمار می آید)۱۳( .
نگاه کلی و اسطوره ای سهراب به انسان این اسات کاه او باه
انسااان خااوب جهااانی باادون توجااه بااه نیازهااای روانشااناختی و
اجتماعی نظردارد .نگاه سهراب در کب به انسان یک نگاه خاا
در یک دوره زماانی خاا نیسات .او باه انساان در کاب تااریخ
بشریت می نگرد .انسان اسطوره ای روئین تن.
شعربلند صدای پاای آب ،و شاعرهای کوتااه پشات دریاهاا،
واحه ای در لحظه ،نشانی ،پیغا ماهی هاا ،آب و تعادادی دیگار
ازمجموعاه شاعرحجم سابز و مساافر سرشاار از حاس اندیشااه ی
اسطوره ای است:
وایقی خواهم ساخت
خواهم انداخت به آب
دور خواهم شد از این خاک زریب
که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق
وهرمانان را بیدار کند.
وایق از تور تهی
و دل از آرزوی مروارید
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همينان خواهم راند)۱۴( .
اگر شعری از اورا بخوانید ،متوجه می شوید کاه هرکلماه یاا
واژه به دوت درکنارکلمه ی دیگر گياشته شده تا منظور شاعر را
به ما بفهماند .نگاه سپهری به مقوله ی شعر وطعاً باا نگااه شااعری
چااون شاااملو بساایار متفاااوت اساات .سااپهری شاااعر را فرزانااه و
خردمندی می داند که باید زشتی ها و پلشتی هاای واوعیات ایان
دنیا را زیبا نشان دهد .برداشت شااملو از انساان ،انساان اجتمااعی
است که با هیچ حکومت و نهاد ودرتی سر سازش ندارد .انساانی
که بیشتر از آنکه به خود متعهد باشد به ملت و جامعاه اش تعهاد
دارد و در این رهگير از مر و سفر و زربت لب به شکوه مای
گشاید.
اما سپهری انگار در هوایی دیگر سیر می کند:
هر کجا هستم ،باشم
آسمان مال من است .
پنجره ،فکر ،هوا ،عشق ،زمین مال من است.
چه اهمیت دارد
گاه اگر می رویند
وار های زربت؟ ()۱۵
شعر سهراب واوعیت را باه هماان شاکلی کاه هسات ،وا مای
گيارد ،بی آنکه چون روشنفکری دگراندیش آن را به بوته نقاد
بکشاند؛ چراکه هیچ چیز نازیبایی در آن نمای بیناد ،چارا کاه بار
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اساس اصول انسانی و اخالوی او این انسان است کاه بایاد شاعور
الوهی خود را با طبیعت یکساان کناد و خاود را درگیار مساایلی
دون و پساات هميااون بروااراری عاادالت اجتماااعی  ،سیاساات و
مفاهیمی از این وبیب نکند .این گونه زیستن خاواهی نخاواهی در
ود اول دل گسستن و طلب چیزی نکردن را به ذهن متباادر مای
کند .در این زمانه پر تالطم کاه شاعر از رنا انساان مای گویاد،
شاعر در ذات خود یک آنارشیست است کاه ساعی در بازنماایی
همه ی آن چیزهایی ست که تا به حال دیگران از آن د نزده اند
اما با زبان خا خود که مختص دوره زمانی هم باشد.
شعر او صمیمی ست .این درست اسات اماا شاعر ساهراب در
فر یک نقیضه می سازد چرا که اگر ما بندی از یکی از شعرهای
مجموعه حجم سبز یا شعر مسافر را برداشته و به صدای پاای آب
بيسبانیم باز همین حس در شاعر مای تاراود و اصاوال ناو شاعر
سهراب و تفاوتش با دیگران هم این می باشد.
کالم واپسین
شعرسپهری نوعی واپس گرایی و حسرت به آرامش هاای از
دست رفته را درمخاطبان خا خود بیدار می کند که ریشاه در
شکست های فلسفی و اجتماعی دارد .جامعاه ای کاه یاک دوره
ا محالل وعقب ماندگی فرهنگی را آزموده ،اکنون برای تسلی
چنین شکست ها یی رو به سوی شعرهای او ،روانشناسی فاردی،
آثار و نوشته های عرفاای معاصارچون اشاو و کریشانا ماورتی و
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حتی روانکاوی اریک فرو و کاارل هورناای مای آورد و ساعی
دارد این تجربیات تلخ را در پس این گونه آثار پنهان کند.
در حقیقاات گاارایش بااه عرفااان درعصرمدرنیساام بااه نااوعی
بازتاب و ع و مووعیات انساان معاصار اسات  .انساانی کاه تماا
زندگی خود را آنينان صرف صدای درون می کناد کاه دیگار
فریاد بیرون را نمی شنود .گریز به خیال ،عشق ،رفتن و مهااجرت
کردن از نو انفسی ،از مولفه های شعر سهراب به شمار می روند
شعر سپهری بخصو بعد از انقالب ایران وارد وشر گسترده
تری از شعرخوانان شد .تسلی بخش برخی از افرادی که در طلب
آرامش و سکون درونی ،ازهیاهوی انقالب ،گریزی همیشگی به
شعرهای او می زدند و درد تنهایی و زربات خاود را باا خوانادن
« صدای پای آب» و«حجم سبز» او تسکین می دادند.
پی نوشت
- ۱مقدادی ،بهرا  ":فرهنگ اصطالحات نقد ادبی" ،انتشارات فکر روز  ،تهران
۱۳۷۸
- ۲سپهری ،سهراب":شعر مسافر " ،هشت کتاب  ،انتشارات کتابخانه طهاوری ،
تهران ۱۳۷۰
- ۳همان
- ۴صحرانورد ،بابک":حکمت شرق؛ با نگاهی باه فلسافه چاین و هناد باساتان،
سایت اینک فلسفه ،فروردین۱۳۸۸
- ۵همان
-۶الئوتسه ":تا ئوت چنگ" ،ترجمه ی فرشید وهرمانی ،انتشارت مثلاث ،تهاران
۱۳۸۴
- ۷همان
- ۸همان
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 - ۹سپهری ،ساهراب ":شاعر بلناد صادای پاای آب" هشات کتااب ،انتشاارات
کتابخانه طهوری ،تهران ۱۳۷۰
- ۱۰مینگ ،دووی ،استریک من ،مایکب ،رینولز ،فرانک ":کنفوسیوس  ،دائو و
بودا" ،ترجمه زالمر ا شیخ زین الدین ،نشرمروارید۱۳۸۴ ،
 - ۱۱سپهری ،سهراب ":شعر بلند صادای پاای آب " هشات کتااب ،انتشاارات
کتابخانه طهوری ،تهران ۱۳۷۰
- ۱۲همان
- ۱۳کاسیرر ،ارنست ":فلسفه صورت های زبان" ،ترجمه یداهلل موون ،انتشارات
هرمس ،تهران ۱۳۷۸
- ۱۴سپهری ،سهراب ":شعر پشت دریاها" ،مجموعه شعر حجم سابز ،انتشاارات
کتابخانه طهوری  ،تهران ۱۳۷۰
- - ۱۵سپهری ،سهراب ":شعر بلند صدای پاای آب " هشات کتااب ،انتشاارات
کتابخانه طهوری ،تهران ۱۳۷۰
- ۱۶نا مجموعه شعری از نصرت رحمانی که دردهه سای و دراوج خفقاان هاا
بر سر زبان ها بود.
- ۱۷نا شاعری از ساهراب ساپهری از مجموعاه "حجام سابز" ،هشات کتااب،
انتشارات کتابخانه طهوری ،تهران ۱۳۷۰
http://www.armans.info
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الئوتسه و تائوئیسم
الئوتسه ،با نا اصلی «لی اره» ،معروف به «استاد کهن» یا «پیر
استاد» بودهاست .تا آنجایی که مدارک تاریخی نشان میدهد ،او
به احتمال زیاد ،اولینفیلساوفمشاهورچینایدر زماانسلساله
چومی باشد .اما برخی بر این باورناد کاه چناین شخصای هرگاز
وجود نداشتهاست.
بنیانگذاری آیین تائو
«الئوتسه» درورن پنجمیا ششم وبب از میالد« ،آیاین تاائو» را
پایه گياری کرد .وی ازفالسفهبازر چاینباهشامار مایرود.
الئوتسه به معنای حکیم سالخورده است .بنا به افسانههای چینای،
نا او «وین لی» میباشاد کاه در ساال  ۶۰۴ق .در ایالات «چاو»
متولااد شااده و در سااال  ۵۲۴ق .نیااز وفااات یافتااهاساات .کتاااب
مقدس آیین اوتائو ته جینگ(کتاب طریقت و تقوی) شامب ۸۱
وطعه کلمه وصار است.
وی بنیانگيارفلسفهومايهبتائوئیساماسات؛ مايهبی کاه
آزادیخواه بوده و بر پایه رفتار نیک بنیان نهاده شده که تشریفات
و رسو ميهبی را بیهوده میداند .یکی از مورخان چینای باه ناا
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«سزوما چای یان» ماینویساد« :الئوتساه از نیرناگ و فروماایگی
سیاستمداران نفرت داشته و از شغب خاود کاه کتابادار کتابخاناه
سلطنتی بوده ،خسته میشود وچینرا ترک میکند و هیچکاس
بهطور دویق نمیداند که او در کجا و چگونه از دنیا رفتهاست».
تائوئیسم
جریااانتائوئیساامبااه عنااوان یااکدیاانملاای و میهناای در
مقابببودائیسمکه یک دین بیگانه و راه یافته بهچینباود ،وارار
گرفت .کسی که از آیین تائو پیروی میکند ،مبنای باور خاود را
بروحدت وجودوارار مایدهاد و باا دوری از ساخنان و ظاواهر
مااادی و کنااار گياشااتنعقاابو اصاارار باار سااکوت ،سااعی در
مکاشفه ولبی برای رسیدن به اصب تائو دارد .پیروان تائو در عاین
عمب به دستورهای ایندینمیتوانند از ساایر ادیاان نیاز پیاروی
کنند .در آئین تاائو ،تقاوای ساهگاناه زیار شاهرت فاراوان دارد:
اوتصاد ،سادگی در زندگی ،اخالق و نیکی به هماه.تائوئیسامباا
جنگ و خونریزی به شدت مخالف اسات.وتاب ،دزدی ،فریاب،
نافرمانی ازپدرومادر ،الابالی گری و عاد توجاه باه خاانواده،
گناه است ومجازاتدارد .تائو ( )Taoبه معنای راه ،خادا ،خارد،
واژه ،معنااا و منطااق اساات .تااائو باایشااکب و بااینااا  ،نادیاادنی،
ناشنیدنی ،زیروابب درک ،ولی کامبترین و برترین است .آرا و
خاااموش ،امااا در جنااب و جااوش اباادی اساات ،خااود را تغییاار
نمیدهد ،ولی عاماب تماامی تغییرهاا و دگرگونیهاسات .ابادی و
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بی نهایت است و ریشه هستی ،مادر و آفرینناده باودنیهاا و هماه
جهااان اساات .انسااان ،وابسااته بااه زمااین اساات و زمااین وابسااته
بهآسمان(کهکشان) وآسمانوابسته باه تاائو و تاائو وابساته باه
خودش و بس .همه چیز از تائو سرچشمه گرفته و به سوی او بااز
خواهد گشت.
طبق اصولتائوئیسم ،بدترین شکب حکومت آن است که باه
دست فیلسوفان اداره می شود؛ چرا که هر گونه سیر طبیعای را باا
فر یه نابود می کنند و نقش آنها در ایراد سخنرانیها و خطابههای
افراطی ،جلوه دادن افکار و پیيیده نمودن باورها ،خاود عالمات
بی لیاوتی آنها در عمب و فعالیت است .الئوتسه میگوید« :کسانی
که هوشمند باشند ،مبارزه و گفتگو نمایکنناد… آن کاس کاه
سعی می کند با دانایی خود بر کشوری حکومت کناد ،آفات آن
کشور است .اما آن کس که چنین نمی کند ،نعمتای اسات بارای
کشور».
درماايهبتائوئیساام ،ماارد بااا اسااتعداد و شااخص روشاانفکر
خطری برای دولت و کشور بهشمار میرود؛ زیرا همه چیاز را باا
ترازوی مقررات و ووانین میسنجد و همیشه در والب مقاررات و
ووانین فکر میکند .چنین شخصی میخواهد جامعه را مانند علام
هندسه بنا کند و متوجه نیست که چنین مقرراتای ،آزادی حیاات
را به کمترین میزان میرساند .الئوتسه مایگویاد« :باهطاور یقاین
درسلطنت ،افزایش محدودیت موجب ازدیاد فقر در مرد است.
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هااار چاااه کاااه بااار مناااافع مااارد افااازوده شاااود ،بااای نظمااای
درکشورووبیلهنیز افزایش مییابد .هر چه که مارد در کارهاا
مهارت بیشتری داشته باشند ،فریب و حیلاه و شایوههاای عجیاب
بیشتری ظاهر می شود .به هر میزان که وانون بیشتری و ع گردد،
بر تعداد دزدان و زارتگران نیز افزوده میشود .طبیعات در زماان
باستان ،مرد وزندگیرا سااده و صالح آمیاز وارار داده و تماا
جهان در شادی میزیسته ،اما مرد با کسبعلام،زنادگیرا باا
اختراعات خود ،مبهم و پیيیده نمودند و کب معصومیت اخالوی
و ذهنی را از کف داده ،از صحراها به شهرها رو آورده ،شرو به
تحریر کتب نمودند و تما بدبختیهای بشری و زیره از آنجا ریشه
گرفته است .اگر دولت و کشور دچار بای نظمای اسات ،شایساته
نیست که آن را اصالح نماییم یا تغییری در آن ایجاد کنیم ،بلکه
شایستهاست که هر فردی ،زندگی خود را با انجا منظم تکاالیف
همراه سازد .هرگاه مقاومت با زد و خورد و مقابله همراه گردید،
شایستهاست که دعوا نکنی یا جنگ برپا نسازی ،بلکه با خاموشی
و آرامی ،خود را کنار بکشی و با تسلیم و صبر ،پیاروز شاوی…
عد مقاومت به مراتب بیشتر از عمب ،منجر به پیروزی میگردد».
الئوتسااه ماایگویااد« :هرگاااه تااو جنگجااوئی نکناای و حا اار
بهجناگو دعاوا نشاوی ،هایچکاس در ایان کاره خااکی واادر
نخواهد بود که با تو بهجنگبرخیزد… من نسبت به کسانی که
خوب هستند ،خوبم و نسبت باه کساانی کاه خاوب نیساتند ،هام
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خوبم و بدین ترتیب ،همه چیز و همه کاس خاوب خواهاد شاد.
من نسبت به کسانی که صمیمی هساتند ،صامیمی ا و نسابت باه
کسانی که صمیمی نیستند ،هم صمیمی ا و بادین ترتیاب ،هماه
چیز و همه کس صمیمی خواهد بود… نرمترین چیزها در عاالم
با نرمی بار ساختتارین چیزهاا زلباه مایکناد و از عهاده آن بار
می آید .در عالم ،هایچ چیاز نرمتار یاا اعیفتر ازآبنیسات .باا
وجود این برای حمله در برابر محکمترین چیزها ،هیچ چیاز بهتار
ازآبنیست»« .آن کس که راه را مایشناساد ،دربااره آن یاک
کلمااه هاام سااخن نماایگویااد و آن کااس کااه درباااره آن سااخن
میگوید ،آن را نمیشناسد .آن کس که مایداناد ،نمایگویاد و
آن کس که میگوید ،نمیداند .مرد خردمند به هیچ وجه اهمیتی
برایثروتو ودرت وایب نیست ،بلکه خواساتههاای خاود را باه
حداوب بودیسم کاهش میدهد» .
کنفوساایوسدر ساان ساای و چهااار سااالگی باارای دیاادار از
الئوتسه که آخرین روزهای عمر خود را سپری میکرد ،به شاهر
«لویانااگ» پایتخاات «چااو» رفاات و از اندیشااههااای وی آگاااهی
یافت.فلسفهالئوتسه به نظرکنفوسیوسعجیاب رساید و بعادها
درصاادد ایجااادفلساافهعکااس آن برآمااد.کنفوساایوسدر ایاان
مالوات از پیر استاد خواست که به وی اندرزی دهد .الئوتساه باا
بیانی کوتاه و مرموز و تند،کنفوسیوسرا پند داد ...« :خود را از
شر زرور ،خودبینی ،طمع ،ناز ،تظاهر و هدفهای دور و دراز رهاا
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کن .رفتار تو چیزی به اینها نمیافزاید .این است اندرز من به تو».
«ساازوما چاای یاان» مااورخ باازر چیناای حکایاات ماایکنااد
کهکنفوسیوسبا شنیدن این کلمات،حکمتآن را درک کرد
و آن را حمله و اهانت به خویشتن نپنداشت و پس از مالواات باا
الئوتسه ،مأموریت خود را آزاز کرد.
***
fa.wikipedia.org
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جبر و اختیار ،از دیدگاه مولوی
مهدی سیاح زاده

مس له ی جبر و اختیار یکی از بحث های بسیار ودیمی و در
من پیيیده ای است که از شرو تاریخ تفکر بشر وجود داشته
و به نظر می رسد که همينان ادامه خواهد داشت .صورت مس له
این است کاه آیاا انساان در انجاا اعماال خاود آزاد اسات و یاا
مجبور .اگر کسی دزدی می کند ،اگر کسی آد می کشد ،اگار
آتیال ،چنگیز ،هیتلر میلیون ها انسان را کشته اند ،آیاا باه اراده ی
خود این کارها را انجا داده اند ،یا خدا اینطور خواسته باود؟ یاا
برعکس دانشمندان و بزرگان علم و هنر که این همه اختراعاات
و اکتشافات علمی و آثار هناری پدیاد آورده اناد یاا کسای کاه
ثروت خود را به مؤسسات خیریه می بخشد و در یک کال همه
اعمال و رفتار انسان ،چاه خاوب و چاه باد ،آیاا ایان کاار هاا باه
صورت اراده ی آزاد و اختیاری از آنان سر می زناد یاا ایان کاه
نیرو و اراده ای دیگر آنان را مجبور به این کار می کند؟
این پرسشی است اساسی که هیچ عارف و دیان دار واوعای
نمی تواند از کنار آن بی اعتنا بگيرد .در طول تاریخ تمدن بشر،
فلسفه و دین و عرفان به این پرسش بنیادین پاسخ های متفاوت و
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گاه متضاد داده اند .این مسا له ،هام در فلسافه و هام در دیان و
عرفان بحث هاای مفصالی دارد کاه طبیعتا ًا بیاان هماه ی آن هاا
روری نیست .چون بحث ما در زمینه ی عرفان اسات ،دیادگاه
عرفان و دین (بویژه دین اسال که سرچشمه ی اعتقادات مولوی
است) را در این مورد شرح خواهیم داد و آنگاه باه نظار مولاوی
خواهیم پرداخت .وبال باید تو یح بدهیم که در زمینه ی جبار و
اختیار کتاب های بسیاری توسط اندیشمندان نوشاته شاده اسات،
که بعضی از آن ها بسیار پیيیده و فهم آن ها دشوار است .آنيه
این جا خواهد آمد کوششی است که این بحث دشوار و پیيیاده
به ساده ترین نحو بیان شود.
اولین مو و که در این زمیناه بایاد گفات ایان اسات کاه
مس له ی جبر و اختیار مو وعی نیست کاه فقاط در دیان اساال
بحث و بررسای شاده باشاد .پیشاتر ،در ادیاان یهودیات و باویژه
مسیحیت ،ورن ها در این زمینه بحث و حدیث بوده است.
واوعیت این است که چندی پس از ظهور اسال  ،و هنگامی
که اعراب مسلمان ،از کشور گشایی های خاود فاارغ شادند ،باا
مسائلی و مشکالتی در زمیناه ی کشاور داری مواجاه گردیدناد.
بسیاری از ووانین مدنی کشور های تحت تصرف آنان باا کتااب
آسمانی ورآن که وانون اساسی اسال است ،در تفااوت و حتای
گاهی در تضاد بود .افکار و آراء مرد بعضی کشور هاای تحات
سلطه ی آنان ،گااه چناان پرباار و زنای باود کاه اعاراب حااکم
می بایست یا آناان را هماراه و همپاای خاود کنناد و یاا در آرا و
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عقاید خود تجدید نظر نمایند و یا با تأویب ورآن و حادیث نباوی
و روایات و زیره ،عقاید حاکم بر مرد کشورهای جدیاد را باا
نظم نوین خود همساز سازند.
یکی از نظریات مهم همین پرساش باود کاه آیاا انساان در
اعمال خود مختار است یا مجبور .اگر خداوند ،وادر توانا است و
همه ی امور باه مشایت و اراده ی او در عاالم انجاا مای پايیرد،
(آنطور که در ورآن آمده) پس بهشت و دوزخ چه معنایی دارد؟
چرا برای کاری که مجبور به انجاا آن باوده ایام بایاد مجاازات
شویم .چرا اصالً کتاب های آسمانی نازل شاد و انساان را باه راه
راست هدایت کرد؟ آیا بریدن دست دزد ،حد زدن شراب خوار
و صد ها از این نو جرایم ،عادالنه است؟ در حالیکاه هماه ایان
اعمال به امر و مشیت الهی انجا پيیرفته است؟
این پرسش کار را خیلی بر شریعت اسال مشکب می کارد.
باید به صورتی به این ها پاسخ داده می شد .از ایان هنگاا باود
که اندیشمندان به تفکر پرداختند و پاساخ هاایی هار یاک بناا باه
عقیده خود و نیز با استناد به آیات ورآن و حادیث هاای نباوی و
روایات مختلف بیان کردند .از آن جایی که ظاهر وارآن ،یعنای
آن رویه ی سطحی ورآن (نه به وول مولوی آن هفت الیه درونی
این کتاب آسمانی ) 1در این مورد بیان متناوض دارد ،این شد که
 -۱هميو ورآن که به معنی هفت تُوست  /خا
مثنوی  ۱۸۹۷/۳
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از همان اوایب ظهور اساال دو فرواه باا عقایاد کاامالً متضااد در
زمینه ی جبار و اختیاار پدیاد آماد .فرواه ی «ودریاه» و فرواه ی
«جبریه» .دسته ی اول معتقد به اختیار بود و گروه دو اعتقااد باه
جبر داشت .کار اختالف این دو فروه باال گرفت و بحث و جدال
آزاز شد که هم اکنون تا زمان ما نیز باا ناا هاای مختلاف اداماه
دارد .از درون این دو گروه به تدری اندیشمندانی پیادا شادند
که با استدالل دیگر و ووی تر مسا له ی جبار و اختیاار را عر اه
کردند .تردیدی نیست که هر گروه برا ی خود دالیلی داشاتند و
دارند که رد کردن آن ها خیلی آساان نیسات .باه هار حاال ایان
نظریات را بطور کلی می توان به سه دسته و یا فروه تقسیم کرد:
 -۱فروه ی اشعریه ،که ادامه ی همان راه گروه جبریه است و
معتقد به جبر است.
 -۲فروه ی معتزلاه ،کاه از درون گاروه ودریاه پدیاد آماد و
معتقد به اختیار است.
 -۳نظریه ی امامیه یا «امر بین االمرین».
البته بسیاری عقیده ها و نظریات جنبی دیگر نیاز پدیاد آماده
که از این سه مورد سرچشمه گرفته اند و فعالً نیازی به ذکار آن
ها نیست .
اعتقاد به جبر  -فرقه ی اشعریه
پیروان این نظریه ،به نا «اشعریان» معروفند کاه نامشاان را از
بنیان گيار این مکتب« :ابوالحسن اشاعری» گرفتاه اناد .اشاعریان
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ماای گوینااد :خاادا وااادر مطلااق اساات و هاایچ وااانون و اراده ای
نمی تواند خدا را مقید کند .همه اشیاء و همه ی عاالم در وادرت
اوساات و ذره ای از ایاان عااالم نماای توانااد باادون اراده ی خاادا
حرکتی کند .انسان فقط می تواناد آنياه را کاه در سرنوشات او
نوشته شده انجا دهد و گریزی از این مشیت الهی ندارد.
از دید آن ها ،آزادی انسان حرف پوچی اسات .انساان آلتای
بیش نیست .انسان یک چناد مادتی در تماشااخانه ی ایان جهاان
آمده که نقش هایی را بازی کند که از ازل بارای او نوشاته شاده
است .عروسک کوکی است که کلید آن دست خداست .انساان
همان می کند که وبال برنامه ریزی و طراحی شده است.
این نظریه از همان زمان با ایراد هایی روبروشاد .اگار کسای
می پرسید :خوب ،اگار هماه ی کاار هاا باه امار خداسات ،پاس
مس ولیت انسان چه می شود؟ پس جنایتکار ،دزد ،زناکار را چارا
مجازات می کنید؟ چرا خدا در ورآن بارای ایان بادکاران جازا
تعیین کرده است؟ آن ها کاه از خاود اراده ای ندارناد .آیاا مای
شود از کسی مس ولیت خواست  ،ولی به او اختیار نداد؟
در پاسخ این ایراد های اساسی ،دالیلی را مطرح مای کردناد
که بیشتر به لفاظی و در واوع نوعی شعبده بازی و به اصاطالح باه
سفسطه شباهت داشت و بحثای را پایش مای کشایدند کاه گفتاه
می شد ،خود آنان را نیز وانع نمای کارد .ایان اساتدالل بقادری
پیيیده است که بیان آن ما را از مقصاودمان دور مای دارد .فقاط
بطور گيرا بگوییم که این ها مای گفتناد ،بادون وجاود شارایط
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الز در یک امر ،هیچ امری ممکن نیست به ووو بپیوندد .یعنی
این که اگر کسی جنایت می کناد ،حتمااً بایاد محایط و شارایط
مساعد این جنایت وبالً بوجود آمده باشد تا اتفاق بیافتد .اماا ایان
شرایط (یعنی علت و معلول) نیاز بوسایله ی خادا بوجاود آماده
است و علت نهایی خود خدا است .اما محب وواو واوعاه ،انساان
است .در این مورد بحثی را پیش می کشیدند به نا «کساب» کاه
بسیار معروف بود .آن ها می گفتند ،اعماال انساان ناشای از اراده
آزاد او نیست بلکه این اعمال را از خدا «کسب» می کند .انساان
فقط آلت فعاب اسات و دیگار هایچ .باا ایان حاال ایان نظریاه ی
جزمی و خشک هنوز پیروان بسیاری در جهان کنونی ما دارد که
مانع بزرگی در راه پیشرفت بشر می شود.
اعتقاد به اختیار  -فرقه ی معتزله
فروه ی معتزله به عنوان خردگرایان اسالمی معروف هساتند،
که اساس اساتدالل خاود را بار دو اصاب بنیاادین اساال  ،یعنای
وحدت و یکتایی خدا (الاهلل الی اهلل) و عدل خدا گياشته بودند.
آن ها می گفتند خدا یکتا است .پس ورآن و دیگار کتااب هاای
آسمانی باید از یک خدای واحاد صاادر شاده باشاد ناه خادایان
متفاوت .دو این که خدا عادل است .پس اگر انسان آزاد نباشاد
که به مس ولیت خود خیر و شر را انتخاب کند ،پااداش و جازا ی
به او ،با عدل خدا (که فقط یکی است نه خدایان متعدد) سازگار
نخواهد بود .بنابراین معتزله معتقد است که رفتار و اعمال انساان
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بر اثر ودرت و اراده ی خود اوست .ودرت خداوند در ووو این
اعمال دخالتی ندارد .این ها بارای نخساتین باار در تااریخ اساال
می گفتند ،برای توجیه و فهمیدن هر واوعاه ای نیااز ناداریم کاه
حتماً خدا را در آن دخالت بدهیم و بگوییم خادا باعاث چناین و
چنان کاری شده است ،بلکه انسان خود اختیاار کاماب دارد و بار
ایاان اساااس اساات کااه مساا ولیت دارد و بایااد در روز ویاماات
جوابگوی اعمال خود باشد .تنها باا ایان اختیاار اسات کاه عادل
خداوند ظهور می یابد .بنابراین برای هر علت این جهاانی وجاود
علت زایی (یا «داعی» آن طور کاه اصاطالح آناان اسات ،یعنای
خدا) یا «علب فراجهانی» نیاز ندارد .معتزله باعاث شاد کاه یاک
نهضت فکری باز اسالمی که مستقب از دیگر فروه ها (مخصوصااً
جزمی گرایان ميهبی) بودند ،بوجود بیایاد و هماین سابب شاده
بود که وشاریون مايهبی اساالمی باا آناان باه مخالفات ساخت و
خونین بپردازند و برخی از آنان نیز برای عقیده روشنگرانه شان
سر خود را از دست دادند.
اعتقاد به «امر بین االمرین» (امامیه)
این نظریه می گوید :نه جبر است ،نه اختیار .اصالً گفتگاو در
باره ی اختیار انسان ،از نظر کلی نادرست است .زیارا بار هماه ی
عالم ،از جمله انسان جبر حاکم است .این جبر کدا است؟ همین

71

فصلنامه هیج  -شماره  -۱پاییز ۲۰۲۰ -۱۳۹۹
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

که ما «ووانین علمی» می نامیم 1.این ووانین علمی تغییر ناپيیرند و
انسان ناگزیر است آن ها را بپيیرد .اما انسان برای بهباود زنادگی
خود مجبور است از انبوه این عوامب جبر (ووانین علمی) تعدادی
را انتخاب کند .بطور مثاال ،انساان بادون ابازار و وساایلی ،واادر
نیست از ووه ی جاذبه ی زمین بگریزد؟ نمای تواناد پارواز کناد.
زیرا این گونه آفریده شده و مجبور به پايیرفتن ایان محادودیت
خود است .اما انسان باا اندیشاه ی خاود ،عواماب جباری طبیعات
(یعنی همین ووانین علمی که جبری است و حااکم بار جهاان ماا
است) را می شناسد ،برخی از آن ها را انتخاب می کند ،آن ها را
به خدمت خود می گیرد ،هواپیما و فضا پیما می سازد و ناه فقاط
در هوای زمین پرواز می کند ،حتی از جبر ووه ی جاذبه ی کاره
زمین رها می شود .اما باز هم گرفتار ووه جاذباه و واوانین علمای
دیگری است که ناگزیر بایاد آن هاا را نیاز بشناساد .نموناه هاای
بسیاری در این زمینه هست که بیان آن ها لزومی ندارد.
پس به عقیده ی معتقدان باه نظریاه ی امامیاه ،انساان در عاین
مجبور بودن ،اختیار دارد که از این عوامب جبر اساتفاده کناد .باه
وول دکتر خلیفه عبدالکریم اندیشامند مصاری در کتااب عرفاان
مولوی:

 -۱الز به یادآوری است که ایان توجیاه هاا و مثاال هاایی را کاه اکناون بیاان
می کنیم ،دویقا آن نیست که آن ها می گفتند .ولی ماا بارای درک بهتار عقایاد
آن ها از مفاهیم زمان خود بهره می گیریم .
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«طبیعت ،اصالً ودرت ا نتخاب ندارد .خدا ،در انتخااب آزاد
1
است و انسان ،مجبور به انتخاب است».
نظر مولوی در باب جبر و اختیار
حاال ببینایم مولاوی در ماورد جبار و اختیاار چاه مای گویاد.
مولوی معتقد به حرکت تکاملی جهان (یا به واول عرفاا حرکات
شووی عالم) است .این حرکت شووی باعث می شود که همه ی
اجزاء عالم به ساوی خادا حرکات ماداو و ووفاه ناپايیر داشاته
باشند .این حرکت از همان لحظه ی جدایی از نیستان آزااز شاد.
موتور و ووّه محرکه ی این حرکت «عشق» است .به وول حافظ:
در ازل پرتو حسنت به تجلی د زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
( ززل حافظ با همین مطلع )
پس نخستین اصب مولوی در زمینه ی جبر و اختیار این اسات
که انسان ،و فقط انسان است کاه ایان امکاان را دارد باه نهایات
کمال برسد.
مختصات ذاتی  -مختصات عَرَضی
مولوی در داستانی در مثنوی می گوید کاه خداوناد باه اهاب
سبا( ،سرزمینی در عربستان جنوبی) نعمت های بای شاماری عطاا
-۱عرفان مولوی -دکتر خلیفه عبدالکریم -ترجماه ی احماد محمادی و احماد
۸۱
عالیی-
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کرده بود .اما این واو باه خادا طغیاان کردناد و از راه حاق دور
شدند .خداوند برای آنان پیامبرانی فرساتاد و آناان را باه «کماال»
فراخواند .ولی آنان از سر لجاجت ،همه ی دلیب و برهان پیامبران
خود را رد می کردند .ووتی دیدند نمی توانناد در مقاباب دالیاب
متین پیامبران پاسخ منطقی بدهند ،به جبر روی آوردند و گفتناد:
مگر شما پیامبران نمی گویید که همه ی امور به اراده ی خداوند
انجا می پيیرد؟ ما نیز به امر خدا است که بی دین شده ایم.
اما پبامبران پاسخی می دهند که جان کال مولوی است.
انبیا گفتند کآری ،آفرید
وصف هایی که نتان زآن سر کشید
و آفرید او وصف های عار ی
که کسی مبغوض ،می گردد رَ ی
۹۰۹/۳
انبیا می گویند :آری (کآری) این درست اسات کاه خداوناد
خصوصیات و صفاتی (وصف هایی) در انساان آفریاد کاه نمای
توان (نتان) از آن سرپیيی کرد و این وصف ها و صفات «ذاتی»
هسااتند .امااا بایااد دانساات کااه بجاز ایاان هااا ،خداونااد صاافات و
خصوصاایات دیگااری هاام در مااا آفریااده اساات کااه «عَره اای»
(عار ی) است .مثالً کسی که به علت کردار و صفات بد خاود
مورد بغض و دشمنی (مبغوض) ورار گرفته ،مای تواناد باا تغییار
صفات باد باه صافات خاوب ،خادا و مارد را از خاود خرساند
(رَ ی) نماید.
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پس مولوی با این دو بیت عقیده ی اصالی خاود را از جبار و
اختیااار بیااان ماای کنااد و ماای گویااد :اعمااال انسااان از دو منشاااء
سرچشمه می گیرد:
 -۱مختصات ذاتی
 -۲مختصات عَره ی
هرچه در عالم مادی ما هست ،صاحب این دو ویژگی «ذات
و عَرهض» است .ذات یا جوهر ،حقیقت هار چیاز اسات و عَارهض
صورتی است که عارض آن جوهر شده است .بطور خیلی ساده،
مثالً ذات این میز ،چوب است ،ولی شکب میز عَارهض آن اسات.
یعنی شکب و صورتی را که ما «میاز» مای ناامیم ،عاارض چاوب
شده است و شده است میز  .یا مثالً ذات این لیوان شیشه اسات و
شکب لیوان عَرهض آن است.
اراده ی تکوینی  -اراده ی تشریعی
حاال مولوی می گوید :همین مو و در باره ی جبر و اختیار
هم صادق است .یعنی آنيه ما انسان هاا مای کنایم ،بعضای ذات
است و برخی عَرهض یا صورت .ذات اعمال ماا تغییار نمای کناد.
یعنی ما اراده ای در انجا آن نداریم .بطور مثال بسیاری از اعمال
اعضای بدن ما بدون اراده ی خودآگاه ماا انجاا مای پايیرد .ماا
نمی توانیم اراده کنیم که ولب ماان از کاار بایساتد یاا برخای از
اعضای جسم ما آن چنان کار کنند که ماا مای خاواهیم .یاا اگار
بخواهیم هر دو پای خود را از روی زماین بلناد کنایم و در هاوا
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بایستیم ،امکان پيیر نیست .زیرا ووه ی جاذبه ی زماین ماانع ایان
عمب ما می شود .چرا نمی توانیم؟ برای این کاه از آزااز اینطاور
آفریده شده ایم که جسام فیزیکای ماا بایاد تکیاه گااهی (مانناد
حداوب یک پا) در زمین داشته باشد .چشم ما (اگر باز باشد) باید
ببیند .ما اینطور «هست شده ایم» .نه فقط ما ،بلکه همه ی عالم بر
این اساس خلق شده است .طرح آفرینش براین ورارگرفتاه اسات
که نمی توانیم خودمان پاروازبکنیم .نمای تاوانیم زیارآب بادون
وسایب معین ،زندگی کنیم .ولی ماهی مای تواناد و هماین مااهی
نمی تواند در خشکی زیست کند .این ذات ما و دیگر موجودات
عالم است .این طرح تغییر ناپيیر است .این ها همان هستند که ما
به نا ووانین علمی می شناسیم .انسان در مقابب ایان ماوارد تغییار
ناپيیر ،مجباور اسات .ایان هاا را « اراده ی تکاوینی خادا » مای
گویند .تکوین یعنی هست شدن ،به وجود آمدن .به عبارت ساده
تر ،یعنی همان طرح اولیه ی آفرینش آرشیتکت بزر جهان.
«اراده ی تکوینی» د ر اعمال ماا هماین اماوری هساتند کاه
مجبور به انجا آن هستیم.
اما بسیاری از اعماال ماا باا اختیاار و اراده ی آزادماان انجاا
می گیرد .ما اختیار داریم چشم خود را ببندیم و نبینیم .می توانیم
گوش خود را مسدود کنیم و نشنویم .مای تاوانیم ایان حارف را
بزنیم وآن حرف را نزنیم .می توانیم خوب باشیم و یا بد باشایم و
در حد باالتر ،ما می توانیم این دین را بپيیریم و یاا آن آیاین را
بپيیریم .ما اختیار داریم خدا پرسات باشایم و یاا بات پرسات .باا
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ایمان باشیم و یا بی ایمان .ما می توانیم جاد و جهاد بکنایم و باا
پیدا کردن ووانین الهی ،برای درمان درد های بشر بکوشایم و یاا
می توانیم همین ووانین را علیه بشریت به کار بگیریم و میلیون ها
انساان بیگناااه را در جبهاه هااای جنااگ و یاا در کااوره هااای آد
سوزی نابود کنیم .این ها را «اراده ی تشریعی خدا» ناا گايارده
اند .تشریع (از شر ) یعنی روش ،راه ،طریقه است کاه مای تاوان
تغییر داد .پس امور عالم برای ما دو نو هستند:
 -۱اموری که «اراده ی تکوینی خدا» برآن ها تعلق گرفته و
تغییرناپيیراند .ما نیز وادر به تغییر آن ها نیستیم و در رابطه با ایان
امور «جبر» حاکم بر اعمال ما است .مانند همه ی ووانین علمی در
طبیعت.
 -۲اموری که «اراده ی تشریعی خدا» برآن ها تعلق گرفته و
تغییرپيیرانااد و مااا «اختیااار» داریاام کااه آن هااا را بپاايیریم و یااا
نپيیریم .تغییر بدهیم و یا تغییر نادهیم .مانناد هماه ی آیاین هاا و
مناسک شریعت و دیان ،هماه ی ارزش هاای اخالوای و هماه ی
ووانین حاکم بر روابط اجتماعی انسان.
چاون نمای خااواهیم وارد بحاث هااای فلسافی و روانشناساای
بشویم از این مو او مای گايریم کاه برخای از روانشناساان و
فالسفه ی معتقد به جبر ،می گویند همین امور تشریعی نیز ناشی
از نااوعی جباار اساات .زیاارا بایااد شاارایط و مقتضاایات رواناای و
اجتماعی معینای بوجاود بیایاد ،تاا در آن شارایط ،انساانی مانناد
چنگی ز ،هیتلرو یا برعکس دکتر شوایتر و مادر ترزا ظهاور کناد.
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این مو و شرایط و مقتضیات از پیش تعیین شده ،در عرفان باه
نا «وضا و ودر» ،البته به نحوی دیگر ،بحاث شاده اسات کاه باه
زودی به آن خواهیم رسید.
بااه هاار روی ،کااافران اهااب ساابا ،باااز هاام وااانع نماای شااوند و
می گویند :اراده الهی این طور خواسته که ما باید تاا آخار عمار
کافر باوی بمانیم .در اینجا مولوی حرفی از زبان پیامبران می زناد
که همان مفهو «اراده ی تشریعی خدا» را دارد .پیاامبران باه واو
کافر می گویند:
کارما پیامبران رساندن پیا خدا به شما بندگان است .به همین
علت است که ما را «پیا بر» می نامند .حاال شما «اختیاار داریاد»
که وبول کنید و یا نه.
هیچ ما را با وبولی کار نیست
کار ما تسلیم و فرمان کردنی ست
او بفرمودستمان این بندگی
نیست ما را از خود این گویندگی...
زیر حق ،جان نبی را یار نیست
با وبول و رد خلقش کار نیست
۲۹۲۷/۳
مولوی می گوید :آنيه پیامبران از سوی خدا گفتاه اناد حاق
است ،اما انسان (خلق) اختیاار دارد ایان حاق را وباول کناد و یاا
وبول نکند .آنيه پیامبران گفته اند ،هماان اراده ی تشاریعی خادا
است« :دزدی نکنید ،ظلم نکنید .به انسان های دیگر مهربان باشید
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و به آنان خدمت کنید .به پدر و مادر خود احتارا بگياریاد »...و
صد ها نمونه از ایان احکاا کاه راه رساتگاری و آراماش انساان
است .این ها حق اند .این ها همان احکا شاریعت اناد کاه اراده
تشریعی خدا نا دارند و انسان آزاد است که این احکاا را اجارا
کند و یا نکند .همانگونه که گفتیم انسان اختیاار دارد متادین باه
ادیان وحادانی باشاد و یاا مشارک و چناد خادایی .اختیاار دارد
ستمگر باشد یا دادگر .اما نکته ی اساسی این جا است که اختیار
داشتن ،برای انسان مس ولیت ایجاد می کند .حیوان چاون اختیاار
ندارد ،مس ولیت هم ندارد .آن چه را که حیوان باید انجاا دهاد،
از پیش در درون او نوشته شده است .یعنی اختیار نادارد جاز آن
چه برای او از پیش تعیین شده است فراتار بارود .و چاون اختیاار
ندارد ،طبیعتاً جوابگو هم نیست.
اما انسان این گونه نیست .انسان به علت این که در بسیاری از
اعمال و کارهای خود اختیار دارد ،بایاد جوابگاوی اعماال خاود
باشد .جوابگو نه در روز رساتاخیر (کاه آن هام بحثای سامبلیک
است) ،بلکه باید عواوب آن را بپيیرد.این عواوب کدامناد؟همان
که ما به نا «وضا و ودر» می شناسیم .یعنی انسان بنا به اعمال خود
گرفتار وضا و ودر می شود .این جا اسات کاه مولاوی باه بحاث
بسیار مهم «وضا و ودر» می رسد.
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قضا و قدر
همان گونه که معلو است ،وضاا و وادر از دو لغات «وضاا» و
«واادر» تشااکیب شااده اساات .ایاان دو واژه گرچااه همااواره بااا هاام
می آیند ،معانی مختلف دارند .وضا یعنی مقتضیات و وهادَر یعنای
اندازه و وهدر ،چنانکه می گاوییم «ایان وهادر» یاا «آن وهادر»( .ایان
مقدار یا آن مقادار) .وضاا عباارت اسات از آن چاه کاه بار اثار
مقتضیات اتفاق می افتد .مقتضیات جمع مقتضی اسات .مقتضای
معانی زیادی دارد که یکی از آن هاا شارایط و ارورت اسات.
پس اگر شرایط و رورت ها و مقتضایاتی کاه از آزااز خلقات
طرح شده ،با هم یک جا جمع بشوند ،اتفاوی را پدید می آورناد
که از پیش در طرح آفرینش پیش بینی شده است .نا این اتفااق
را «وضااا» گياشااته اند.شاااید ایاان تعریااف کماای پیيیااده باشااد.
بگيارید بیشتر تو یح بدهیم.
ووتی در طبیعت و جهان ماده چیزی اتفاق می افتاد ،ذهان ماا
فور ًا این گوناه نتیجاه مای گیارد کاه حتما ًا بایاد یاک شارایط و
مقتضیاتی از پیش فراهم شده باشد که آن رویداد رخ داده باشد.
مثالً یک وانون بسیار سااده ی علمای یعنای جوشایدن آب را در
نظر بگیریم :اکنون ما می دانیم که آب در حارارت  ۱۰۰درجاه
سانتیگراد می جوشد( .البته ماا کااری باه بحاث دویاق علمای آن
نداریم ).ما پس از آزمایش های بسیار به این وانون الهای دسات
یافته ایم .همانطور که با کوشش و آزمایش فراوان هزاران واانون
الهی دیگر را پیادا کارده ایام .ناا ایان را هام «واوانین علمای»
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گياشته ایم .حاال ببینیم مقتضیات این وانون علمی چیست؟ یعنای
برای این که آب در حرارت۱۰۰درجه ی سانتیگراد بجوشد ،چه
شرایطی الز است .اول این که ایان آب بایاد آب مقطار باشاد.
دو این که این کار باید کنار دریای آزاد انجا بگیارد .یعنای از
نظر ارتفا زمین در نقطه ی صفر باشد .سو این کاه بایاد آتشای
باشد تاا ایان کاار انجاا گیارد و چهاار ایان کاه حارارت بایاد
به۱۰۰درجه برسد نه کمتار .ایان هاا شارایط و مقتضایات واانون
جوشیدن آب است .حاال اگر هر یک از این شرایط نباشاد ،ایان
اتفاق (یعنی جوشیدن آب در ۱۰۰درجه حارارت) روی نخواهاد
داد .اگرکنار دریا نباشد ،اگار آب معماولی باشاد ،اگار حارارت
آتش پایین ۱۰۰درجه باشد ،هرگز این اتفاق رخ نخواهد داد .این
شرایط را مقتضیات اتفاق افتادن این رویداد می نامیم .این ،یعنای
«وضا» ،یعنی شرایط و مقتضایاتی کاه در طارح آفارینش آماده و
حکم می کند که اگر شرایط به این گونه باشد ،این واوعه حتماً
اتفاق خواهد افتاد.
همینطور است تمامی ووانین علمی که تا کنون بشر پیدا کرده
است .ما این ها را ووانین الهی می نامیم که از ازل نوشاته شاده و
در شرایط کنونی زمین تغییر ناپايیر هساتند .ماا در ماورد واوانین
شناخته شده علمی ،هیچ تردیدی در نحوه ی ووو آن ها نداریم.
هیيگاه آن ها را به سرنوشات و وضاا و وادر نسابت نمای دهایم.
ووتی کفشی را به اندازه ی پای خود می خرید و به راحتای پاای
خود را در آن می کنید ،آیا هیيووت گفتاه ایاد «از وضاا کفاش
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اندازه ی پایم بود؟» ووتی زيا می خورید و گرسنگی شاما رفاع
می شود ،هیيگااه گفتاه ایاد« :از وضاا سایر شاد ؟» چارا نمای
گویید؟ برای این که به علات هاا و مقتضایات ایان اعماال خاود
کامالً واوفید .چه ووت پای وضا را پیش می کشاید؟ ماووعی کاه
شاارایط و مقتضاایات را ندانیااد .ووتاای تصااادف اتومبیااب پاایش
می آید ،وطعاً یک شارایط و مقتضایاتی از پایش باوده ،کاه ایان
تصادف را سبب شده است .یعنی به موجب همان طرح آفرینش،
این طور بنیان گياشته شده است که اگر شرایط و مقتضایاتی آن
چنین پیش آید ،چنین تصادفی الزامی است و وطعاً پایش خواهاد
آمد( .یعنی وضا) و شدت و اندازه ی و مقدار ایان واوعاه نیاز بار
اساس همان شرایط از پیش تعیین شده است( .یعنای وهادَر) .ولای
چون ما فقط نتیجه ،یعنی خود تصاادف را مای بینایم و نیاز فقاط
علت های محسوس آن را می فهمیم و بر بسایاری از علات هاای
دیگر این واوعه آگاه نیستیم ،این است که واژه ی «وضا و ودر» را
به مفهو دیگر ،یعنی بدشانسی و تیره بختی و یا بارعکس خاوش
شانسی و خوشبختی و این مفاهیم نسبت می دهیم.
در مورد مساایب روانای و اجتمااعی انساان ،نیاز هماین طاور
است .انسان وجود پیيیاده ای اسات .یاک عماب انساانی ممکان
است آنقدر شرایط و مقتضیاتی داشته باشد که هماه ی آن هاا باا
حس های ما وابب فهم نباشد .در این مووع ما فقاط نتیجاه ی ایان
شرایط ،یعنی رفتار و عمب را می بینیم و چاون هماه ی شارایط و
مقتضیات را نمی فهمیم ،این است که می گوییم «از وضا این کار
82

فصلنامه هیج  -شماره  -۱پاییز ۲۰۲۰ -۱۳۹۹
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

شد» اگر آگاهی ما به آن حاد برساد کاه هماه ی ایان شارایط و
مقتضیات پیيیده را بفهمیم ،وادر می شویم «وضا» ی دیگاری را
جانشین «وضا» ی بد بکنیم.
جَفَ القَلَم
پس انسان در امور تشاریعی اختیاار دارد کاه هار طاوری کاه
اراده کند انجا دهد .اما هماانطور کاه گفتاه شاد ،در پشات هار
اختیار ،مس ولیت وجود دارد .این امکان ندارد که کسای اختیاار
داشته باشد ولی مس ولیت نداشته و جوابگاو اعماال خاود نباشاد.
فقط خودکامگان این گونه اند .اما در نظا عدل الهی ایان چناین
خودکامگی ممکن نیست.
پس ما اگر اختیار داریم باید جوابگوی اعماال خاود باشایم.
جواب اعمال ما پاسخی است که از پیش نوشته شده است .یعنای
سرنوشت .یعنی همین «وضا و ودر» .اما ناه آن سرنوشاتی کاه از
کودکی در ذهن ما انباشته اند که نامه ی اعمال ما نوشاته شاده و
ما هیچ اختیاری در اعمال خود نداریم و یا آن چه باید پیش بیاید
از آزاز معلو و نوشته شده و ما ناچار باه انجاا آن هساتیم .ایان
یعنی جبر .در حالیکه ما می گوییم انسان اختیار دارد .این تناوض
را چگونه می توان حاب کارد؟ بایاد گفات اگار تناوصای دیاده
می شود از ایان جهات اسات کاه باا دو دیاد متفااوت داریام باه
مو و نگاه می کنیم .واوعیت ایان اسات کاه در مو او وضاا
ودر ،یک وانون کلی مورد نظر است نه به صاورت فاردی .یعنای
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مو ااو سرنوشاات یااک امرکلاای وعمااومی اساات نااه ایاان کااه
سرنوشت شخص معینی را از پیش نوشته باشند .ایان واانون کلای
که کب عالم (از جمله انسان) را در بر می گیرد این است :با ولام
سرنوشت ،یک بار و فقط یک بار ،برای ابد نوشته شده است که:
« هر عملی ،عکس العملی متناسب با خود را دارد ».ایان مفهاو
«عکس العماب» هماان اسات کاه ماا «وضاا» مای ناامیم و مفهاو
«متناسب» همان «وهدَر» است .به عبارت دیگر در پشت هر عمب ما
«وضا و ودر» وجود دارد.این وانون ابدی ،درهمه ی اعمال فردی
و روابط اجتماعی انسان همواره جاری و ساری است .اگر چیزی
به نا سرنوشت گفته می شود ،یعنی همین .یعنی یک وانون کلی
که با ولم سرنوشت برای ابد نوشته شده و مرکب این ولم پس از
نوشتن این وانون خشک شده و دیگر نوشته نخواهد شد .مفهو
«جَفّ القهلهم» همین است .
من همی گویم :برو جَفّ القهلهم
زآن ولم بس سرنگون گردد علم
۳۸۵۱/۱
«جَفّ القهلهم» اشاره به حدیثی است از پیامبر اسال که فرماود:
«جَفَّ القهلهمُ بِما هُوَ کائن» یعنی «خشک شد ولام بادان چاه پدیاد
آمد و یا خواهد آمد».
جَفّ القهلهم و سرنوشت که جبریون این ودر به آن اساتناد مای
کنند ،همین است .اما آن ها مای گویناد :معنای جَافّ القهلهام ایان
است که سرنوشت هر انسانی از پیش نوشته شده .پس هر کااری
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که انسان می کند از خود او نیست .مولوی می گوید :ایان ناو
تفسیر جَفّ القهلهم برای تن پروران وکسانی کاه اسایر نفاس خاود
هستند بهانه ی خوبی است .داستان کوتااهی دارد در دفتار پانجم
که می گوید شِحنه (پاسبان) دزدی را گرفات و دزد گفات ایان
کار خدا بود و من اراده ای از خود نداشتم:
گفت دزدی شحنه را کای پادشاه
آنيه کرد  ،بود آن حکم اِله
گفت شحنه :آنيه من هم می کنم
حکم حق است ،ای دو چشم روشنم
«اختیار است ،اختیار است ،اختیار»
مولوی در همان دفتر پنجم نیز داستان با مازه ای در زمیناه ی
جبر و اختیار دارد .اینجا بطاور خالصاه آن را مای آوریام تاانظر
مولوی را روشن تر بیان کنیم.
داستان این گونه است که کسی دزداناه وارد بااغ خرماا مای
شود و می رود باالی درخت و با تکان دادن شااخه ،خرماا هاا را
به زمین می ریزد .در هماین ووات صااحب بااغ مای رساد و داد
می زند :ای پست و فرمایاه (دنای)  ،ایان چاه کااری اسات کاه
می کنی؟ از خدا شر نداری ؟
آن یکی می رفت باالی درخت
می فشاند آن میوه را دزدانه سخت
صاحب باغ آمد و گفت :ای دنی
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از خدا شرمیت کو؟ چه می کنی؟
۳۰۷۷/۵
دزد خرما می گوید :این چه بُخب و تنگ نظری است که تو
داری؟ اینجا یک بنده ی خدا ،از باغ خدا ،خرمایی را که خدا به
بنده خود عطا کرده ،دارد می خورد .آیا این جای مالمات دارد؟
آیا حق داری در این کهره خدا بُخب بورزی؟ منظورش این اسات
که اگر من از باغ تو خرما می خور  ،این دزدی هم از اراده ی و
مشیت الهی است و من فقط اراده و مشیت خدا را اجرا می کنم.
گفت از باغ خدا ،یک بنده ی خدا
گر خورد خرما که حق کردش عطا
عامیانه چه مالمت می کنی؟
بخب بر خوان خداوند زنی؟
۳۰۷۹/۵
صاحب بااغ مساتخدمش را صادا مای زناد و مای گویاد آن
طناب را بیاور تا جواب این بوالحسن (تلویحااً یعنای فاالن فاالن
شده) ر ا بادهم .بعاد دزد را پاایین مای کشاد و او را باه درخات
می بندد و با چوب به سختی به پشت و ساق پایش می زند.
خرما دزد می گوید :آخر ای مرد ،از خدا شر نمی کنی کاه
داری مرا بی گناه می کشی؟ صاحب باغ جواب می دهاد :اینجاا
یک بنده ی خدایی دارد با چوب خدا ،بر پشات یکای دیگار از
بندگان خدا می زند .ایان در واواع چاوب خادا اسات و پشات و
پهلوی تو هم مال خدا است و من فرمان باردار او هساتم و آلات
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فعب او .خرما دزد ووتی چنین می بیناد مای گویاد :ای جاوانمرد
(عیار)،من از جبر توبه کرد و می دانم که اختیار درست است،
اختیار ،اختیار.
گف ت :از چوب خدا ،این بنده اش
می زند بر پشت دیگر بنده اش
چوب حق و پشت و پهلو آن او
من زال و آلت و فرمان او
گفت :توبه کرد از جبر ای عیار
اختیار است ،اختیار است ،اختیار
۳۰۸۴/۵
توکل
اینجاست که بحث «توکب» پیش مای آیاد .اگار ماا واادر باه
شااناخت همااه شاارایط و مقتضاایات نیسااتیم ،اگاار نماای تااوانیم
تشخیص بدهیم که فالن عمب ما چه عکس العمب (وضا) به دنبال
خواهد داشت ،بهترین راه محافظات ماا چیسات؟ بهتارین چااره
همان است که ما در روابط اجتماعی انجاا مای دهایم .ووتای ماا
همه ی ووانین مدنی جامعه ای را کاه در آن زنادگی مای کنایم،
نمی دانیم ،درست ترین راه آن است که برای خود «وکیب» آگاه
و دانایی بگیریم که همه ی جزئیاات واوانین را بداناد و ماا را در
مقابب خطرات احتمالی محافظت کند .در این ووت مای گویناد:
« ما توکب به وکیب کرده ایم» یعنی ماا «موکاب» هساتیم و فاالن
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شخص «وکیب» است و روابط ما نسبت باه او «توکاب» ناا دارد.
مفهو ساده ی توکب در ادیان ،که آن را با بیان عبارات سخت و
دور از ذهن زیر وابب فهم کرده اند ،همین است.
از آن جایی که ما هماه ی واوانین الهای و عماب هاا وعکاس
العمب های این عالم را نمی دانیم .پس بهترین چاره این است که
امور خود را به دسات «وکیاب» واادر و آگااه و داناا ،یعنای خادا
بسپاریم و به او «توکب» کنیم .یعنی خدا را وکیب خود بکنیم.
این حرف بسیار دلپيیری است .خیلی هم باه ماياق تنابالن و
تن پروران شیرین می آید .چه بهتر از این .در همه ی امور به خدا
توکب کنم  .همه امور زندگی و معاش خود را به خادا بساپار و
راحت و آسوده بنشینم و بگاویم خادا وکیاب مان اسات و تماا
مشکالت مرا حب خواهد کرد .آیاا باه راساتی معنای توکاب ایان
است؟
همانگونه که پیشتر گفتیم ،بعضی از عرفاا معتقاد هساتند کاه
جهد و کوشش ،مخالف خداپرستی است .اما مولاوی و بسایاری
از عارفان اعتقاد دارند که توکب هیچ مغایرتی با جهد و کوشاش
و کار ندارد .روایت است که یاک مارد اعرابای (عارب بااده ی
نشین) ،خدمت پیامبر رسید .پیامبر از او پرسید :شتر خود را کجاا
گيارده ای؟ گفت :باا توکاب باه خادا رهاایش کارد  .حضارت
رسول فرمود« :زانوی شتر خود را ببند و به خدا نیز توکب کن».
این یعنی هم کار و هم توکب .مولوی معتقد است که مو و
کوشش و کار در زندگی ،یک امار خاارجی و بیارون از وجاود
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انسان است .یعنی انسان برای این کاه بتواناد در زنادگی ماادی و
روزمره ی خود دوا بیاورد باید کارکند و نیز در راه تکامب باید
بکوشد و با اراده ی آزاد خود به ساخت و پرداخت وجود خاود
بپردازد .اما «توکب» یک حالت درونی و ولبی انسان است .انساان
برای این که همواره به یاد خدا باشد (که تنها راه آراماش انساان
است) باید همراه کار و کوشش ،توکب به خدا کند .ایان توکاب
الزاماً این طور نیست که برای هر کاری بگوییم« :خدایا توکب باه
تو» .بلکه همان با خادا باودن و بیاان ناا خادا ،و یاا ایان کاه:
1
«خدایا به امید تو» خود یک توکب است.
***

 -۱برگرفته از کتاب « و چنین گفات مولاوی »  ،مهادی سایاح زاده،
انتشارت مهراندیش  ،تهران  ۱۳۹۴
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عطار
طبیب نیشابور و روح عرفان مولوی
عطار روح بود و سنایی دو چشم او
ما از پی سنایی و عطار آمدیم
موالنا

بیت الغزل ادبیات فارسی ،گونه عرفانی آن است که حاماب
اندیشه و فلسفه ایرانی هم هست .در این بین ساهم عطاار نیشاابور
علیحااده اساات او چنانکااه پیاار بلااخ مولااوی گفتااه اساات روح
اندیشههای اوست.
فریدالدین ابو حامد محمد بان اباوبکر اباراهیم بان اساحاق
عطار نیشابوری ،یکی از شعرا و عارفان ناا آور ایاران در اواخار
ورن ششم و اویب ورن هفتم هجری ومری است .بنا بار آنياه کاه
تاریخ نویسان گفتاه اناد بعضای از آنهاا ساال والدت او را  ۵۱۳و
بعضاای سااال والدتااش را  ۵۳۷هجااری.ق ،ماایداننااد .او در وریااه
کدکن یا شادیاخ که در آن زمان از توابع شاهر نیشاابور باوده باه
دنیا آمد .از دوران کودکی او اطالعی در دست نیست جز اینکاه
پدرش در شهر شادیاخ به شغب عطااری کاه هماان دارو فروشای
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بود مشغول بوده که بسیار هم در این کار ماهر بود و بعد از وفات
پدر ،فریدالدین کاار پادر را اداماه مایدهاد و باه شاغب عطااری
مشغول میشود .او در این هنگا طبابت نیز مایکارده و اطالعای
در دست نیست که نزد چه کسی طبابت را فرا گرفته .او به شاغب
عطاری و طبابت مشغول بوده تا زمانی که آن انقاالب روحای در
وی به وجود آمد .در این مورد داستانهای مختلفی بیان شده که
معاروفتارین آن ایاان اسات کاه« :روزی عطااار در دکاان خااود
مشغول به معامله بود که درویشی به آنجا رسید و چند بار با گفتن
جمله چیزی برای خدا بدهید از عطار کمک خواست ولای او باه
درویش چیزی نداد .درویش به او گفت :ای خواجاه تاو چگوناه
میخواهی از دنیا بروی؟ عطاار گفات :همانگوناه کاه تاو از دنیاا
میروی .درویش گفت :تو مانناد مان مایتاوانی بمیاری؟ عطاار
گفت :بله ،درویش کاسه چوبی خود را زیر سر نهااد و باا گفاتن
کلمه اهلل از دنیا برفت .عطار چون این را دید شدیداً متغیار شاد و
از دکان خارج شد و راه زندگی خود را برای همیشه تغییر داد» .
وی بعد از مشااهده حاال درویاش دسات از کساب و کاار
کشید و به خدمت شیخ الشیوخ عارف رکن الادین اکااف رفات
که در آن زمان عارف معروفی بود و به دست او توباه کارد و باه
ریا ت و مجاهدت با نفس مشغول شد و چناد ساال در خادمت
این عاارف باود .عطاار ساپس وسامتی از عمار خاود را باه رسام
سااالکان طریقاات در ساافر گيرانااد و از مکااه تااا ماااوراءالنهر بااه
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مسافرت پرداخت و در این سافرها بسایاری از مشاایخ و بزرگاان
زمان خود را زیارت کرد و در همین سفرها باود کاه باه خادمت
مجدالدین بغدادی رسید.
دیدار با مولوی
گفته شده در هنگامی که شایخ باه سان پیاری رسایده باود
بهاءالدین محمد پدر جالل الدین بلخی با پسر خود به عراق سافر
می کرد که در مسیر خود به نیشابور رسید و توانسات باه زیاارت
شیخ عطار برود ،شیخ نساخهای از اسارار ناماه خاود را باه جاالل
الدین که در آن زمان کودکی خردسال بود داد .عطار مردی پار
کار و فعال بوده چه در آن زمان کاه باه شاغب عطااری و طبابات
اشتغال داشته و چه در دوران پیری خود که باه گوشاه گیاری از
خلق زمانه پرداخته و به سرودن و نوشتن آثار منظو و منثور خود
مشغول بوده است.
وفات عطار نیشابوری
در مورد وفات او نیز گفتههای مختلفی بیان شده و برخی از
تاریخ نویسان سال وفات او را ۶۲۷هجری .ق ،دانسته اند و برخی
دیگر سال وفات او را ۶۳۲و ۶۱۶دانسته اند ولی بنا بار تحقیقااتی
که انجا گرفته بیشتر محققان ساال وفاات او را  ۶۲۷هجاری .ق
دانسته اند .در مورد چگونگی مر او نیز گفته شاده کاه او در
هنگا یورش مغوالن به شهر نیشابور توسط یک سرباز مغاول باه
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شااهادت رساایده کااه شاایخ بهاءالاادین در کتاااب معااروف خااود
کشکول این واوعه را چنین تعریف می کند که ووتی لشکر تاتاار
بااه نیشااابور رسااید اهااالی نیشااابور را وتااب عااا کردنااد و ااربت
شمشیری توسط یکی از مغوالن بر دوش شیخ خورد که شایخ باا
همان ربت از دنیاا رفات و نقاب کارده اناد کاه چاون خاون از
زخمش جاری شد شیخ بزر دانست که مرگش نزدیک است.
با خون خود بر دیوار این رباعی را نوشت:
در کوی تو رسم سرفرازی این است
مستان تو را کمینه بازی این است
با این همه رتبه هیچ نتوانم گفت
شاید که تو را بنده نوازی این است
مقبره شیخ عطار در نزدیکی شهر نیشابور ورار دارد و چاون
در عهد تیموریان مقبره او خراب شده بود به فرماان امیار علیشایر
نوایی وزیر سلطان حسین بایقرا مرمت و تعمیر شد.
ویژگی سخن
عطار ،یکی از شاعران بزر متصاوفه و از ماردان ناا آور
تاریخ ادبیات ایران است .سخن او ساده و گیراست .او برای بیاان
مقاصد عرفانی خود بهترین راه را که همان آوردن کال سااده و
بی پیرایه و خالی از هرگونه آرایش است انتخاب کرده است .او
اگر چه در ظاهر کال و سخن خود آن وسعت اطال و استحکا
سخن استادانی هميون سنایی را ندارد ،ولی آن گفتار سااده کاه
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از سوختگی دلی هم چون او ،باعث شده که خواننده را مجيوب
نماید و همينین کمک گرفتن او از تمثایالت و بیاان داساتانها و
حکایات مختلف یکی دیگر از جاذبه هاای آثاار او مایباشاد .او
سرمشق عرفای نامی بعد از خود همياون مولاوی و جاامی وارار
گرفته و آن دو نیز به مدح و ثنای این مرشد بازر پرداختاهاناد
چنانکه مولوی گفته است:
عطار روح بود و سنایی دو چشم او
ما از پی سنایی و عطار آمدیم
معرفی آثار عطار
آثار شیخ به دو دسته منظو و منثور تقسایم مایشاود .آثاار
منظو او عبارت است از:
 -۱دیااوان اشااعار کااه شااامب ززلیااات و وصاااید و رباعیااات
است.
 -۲مثنویااات او عبااارت اساات از :الهاای نامااه ،اساارار نامااه،
مصیبت نامه ،وصلت نامه ،بلبب نامه ،منطق الطیر ،جاواهر الايات،
حیدر نامه ،مختار نامه ،خسرو نامه ،اشتر نامه و مظهر العجایب .از
میان این مثنویهای عرفانی بهترین و شیواترین آنها که به ناا تااج
مثنوی های او به شمار می آید منطق الطیر است کاه مو او آن
بحث پرندگان از یک پرناده داساتانی باه ناا سایمرغ اسات کاه
منظور از پرندگان سالکان راه حق و مراد از سایمرغ وجاود حاق
است که عطار در این منظومه با نیروی تخیب خود و به کار بردن
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رمزهای عرفانی به زیباترین وجه سخن میگوید که این منظوماه
یکی از شاهکارهای زبان فارسی است.منظومه مظهار العجایاب و
لسان الغیب است که برخی از ادبا آنها را به عطار نسبت دادهاند و
برخی دیگر معتقدند که این دو کتاب منسوب به عطار نیست.
آثار منثور
یکی از معروفترین اثر منثور عطار تيکرة االولیاسات کاه
در این کتاب عطار به معرفی  ۹۶تان از اولیاا و مشاایخ و عرفاای
صوفیه پرداخته است.
گزیدهای از اشعار
ای هجر تو وصب جاودانی
اندوه تو عیش و شادمانی
در عشق تو نیم ذره حسرت
خوشتر ز وصال جاودانی
بی یاد حضور تو زمانی
کفرست حدیث زندگانی
صد جان و هزار دل نثارت
آن لحظه که از در برانی
کار دو جهان من برآید
گر یک نفسم به خویش خوانی
با خواندن و راند چه کار است؟
خواه این کن خواه آن ،تو دانی
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گر وهر کنی سزای آنم
ور لطف کنی سزای آنی
صد دل باید به هر زمانم
تا تو ببری به دلستانی
گر بر فکنی نقاب از روی
جبریب شود به جان فشانی
کس را نتواند جمال تو دید
زیرا که ز دیده بس نهانی
نه نه ،که به جز تو کس نبیند
چون جمله تویی بدین عیانی
در عشق تو گر بمرد عطار
شد زنده دایم از معانی
***
و ززلی دیگر
گم شد در خود چنان کز خویش ناپیدا شد
شبنمی بود ز دریا زروه در دریا شد
سایهای بود ز اول بر زمین افتاده خوار
راست کان خورشید پیدا گشت ناپیدا شد
ز آمدن بس بی نشان و ز شدن بس بی خبر
گو ییا یک د برآمد کامد من یا شد
نه ،مپرس از من سخن زیرا که چون پروانه ای
در فروغ شمع روی دوست ناپروا شد
در ره عشقش ود در نِه ،اگر با دانشی
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الجر در عشق هم نادان و هم دانا شد
چون همه تن می بایست بود و کور گشت
این عجایب بین که چون بینای نابینا شد
خاک بر فروم اگر یک ذره دار آگهی
تا کجاست آنجا که من سرگشته دل آنجا شد
چون دل عطار بیرون دید از هر دو جهان
من ز تأثیر دل او بیدل و شیدا شد

www.farsnews.ir
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شیخ صنعان
و ویژگی سیر معنوی او در منطق الطیر عطار
با توجه به دیدگاه شافیعی کادکنی پژوهشاگر زباان فارسای دری،
تصوف نوعی هنر است یا نوعی بینش هنری است ،پیرامون ميهب .پاس
شعر عرفانی از دو دیدگاه می تواند مطرح شود ،یکای ایان کاه در نفاس
خود شعر است و پس نموداری از ادبیات است و از جهت دیگر عرفان و
تصوف است .
حکایت دلکش و بلناد شایخ صانعان در منطاق الطیار عطاار دارای
همین ویژگی هاست .منطق الطیر ماجرای سافر مرزاان باه ساوی سایمرغ
است .این مرزان در طلب پادشاه(سیمرغ) باه سافر مای پردازناد .در ایان
سفر هُدهَد نقش رهنما و مربی را دارد .در جریان این سفر روحانی ،عطار
به بازگویی حکایت ها و تمثیب هایی می پردازد .
داستان رمزی شیخ صنعان یکی از این حکایت هاست کاه باه واول
عده ایخورشید است و باوی داستان ها و تمثیب ها ( که باال بار  ۹۰مای
شود) دیگر سیارات.

خالصه ی داستان:
شیخ صنعان پیرعهد خویش بود
درکمال از ارج گویم بیش بود
شیخ بود او در حر پنجاه سال
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با مرید چارصد صاحب کمال
هر مریدی کان او بود ای عجب
می نیاسود از ریا ت روز شب
هم عمب هم علم با هم یار داشت
هم عیان کشف هم اسرار داشت...
مااردی درویااش مااآب و پارسااا بااه نااا شاایخ صاانعان ۵۰
سال عمر خود را در عبادت و ریا ت گياشته ،چهارصد مرید
را دور خود جمع کرده ،باه ارشااد آناان مای پرداخات .او مارد
شگفتی بود
هم عمب هم علم با هم یار داشت
هم عیان هم کشف هم اسرار داشت
شیخ با این که مراسم ح را بارها به جا آورده بود ،باز هام
تا فرصتی میسر می شد به ح عمره می پرداخت و از هیچ سانتی
فاارو گياشاات نماای کاارد .مریضااان از د او شاافا ماای یافتنااد و
حاجتمندان گره مشکب خود را پیش او می گشودند .اما روزگار
آرامش همينان باوی نمی ماند .رویاها و خواب هاای چناد شاب
پشت هم او را می آزارد .می بیند که در رو مُقا دارد و ساجده
بر دامان صنم زیبا روی می گيارد .او با دیدن این خواب وارار و
آرا از دست می دهاد و ایان خاواب را عقباه ای مای داناد کاه
ناگزیر طی کند .مریدان که کار را عجیب می بینند هماه باا او از
کعبه به سوی رو عز سفر می کنند .بعاد از گشات و گايار در
شهر رو چشم شیخ به دختر زیباروی ترسا (مسیحی) می افتد که
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صورت و سیرت روحانی دارد .شایخ بای پاروا باه دسات و پاای
دختر می افتاد وصاال او را خواساتار مای شاود .مریادان جملاه
شگفت زده به شیخ خود مای نگرناد و زباان باه پناد و نصایحت
می گشایند .اما کو گوش شنوا؟ بعد از گيشت ماهی در کوی و
برزن دلدار ،دختر که از عشق شایخ آگااه شاده اسات ،زباان باه
مالمت او می گشاید که کجا این دختر ترساای روحاانی باا ایان
همه جمال و نقش و صورت و کجاا آن پیار مارد زباون مسالمان
که درد عشق خوار و ناتوان اش کرده است.
دخترش گفت ای خرف از روزگار
ساز کافور و کفن کن  ،شر دار
دختر ترسا که این همه بی وراری را می بیناد شارط وصاال
خویش را بر چهار چیز می بندد:
سجده کن پیش بت و ورآن بسوز
خمر نوش و دیده از ایمان بدوز
شیخ از همه کاس و پیشاینه ی خاود رو مای گرداناد و باه
نوشیدن شراب می پردازد و زنار به کمر می بنادد .اماا دختار بااز
هم را ای باه وصاال نمای گاردد و دلیاب بار گرانای مهار خاود
می آورد .شیخ پیر درمانده و ناتوان باز هام باه داماان دختار پنااه
می برد؛ چون ذره ای هم از مال دنیا با خود ندارد .دختار بار سار
رحم می آید و به شرطی که پیر ،سالی خوک های او را بيراند،
بسنده می کند.
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مریدان بعد از این ،دست از رستگاری شیخ خود می شویند
و به راه خود روان می شوند.شیخ دوست رستگار و پاکباازی در
کعبااه داشاات کااه بعااد از رساایدن مریاادان جویااای احااوال شاایخ
می شود .مریدان با ناله وزاری احوال شیخ خود را باز می گویند.
او به مجرد شنیدن این احوال آه از نهاد بر می کشد و بار مریادان
می آشوبد و همه را به نارفیقی ونا همراهی متهم می کند:
شرمتان باد! آخر این یاری بود؟
حق گزاری و وفاداری بود؟
دوست صادق چاره ی کار را در این می بیند که همه با هم
به چله نشینند و در گوشه اعتکاف به عباادت خداوناد بپردازناد،
مگر خداوند چاره این کار را به آنان الها کناد .تاا چهاب شابانه
روز همه با خضو و خشو به عبادت خداوناد مای پردازناد .در
شب چهلم دوست صاادق ،حضارت محماد ( ) را باه خاواب
می بیند و دست به دامان اش می اندازد که شیخ از خاود رفتاه را
به راه باز آورد .آن حضرت برایش مژدگانی می دهد که شیخ از
ویااد و بنااد رهااا شااده اساات .همااه مریاادان راه رو را در پاایش
می گیرند و هنگامی که به شیخ خود می رسند مای بینناد کاه او
زنار را بر کمر پاره کرده است و دل از ترسایی بر گرفته اسات و
گریان و ناالن از کرده ی خود چون ابر بهاری اشک مای ریازد.
مریدان با خوش حالی به سوی او می شتابند و او را که پشیمان و
نژنااد از کاارده خااود اساات در باار ماای گیرنااد و روانااه ی حجاااز
می گردند.
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دختاار ترسااا هاام آفتاااب را بااه خااواب ماای بینااد کااه او را
می گوید که به عشق حقیقی دست یافته اسات و باه ساوی شایخ
خود روان شود و او را دریابد .دختر گریبان پااره کارده و فریااد
زنان در طلب شیخ از خانه بیرون می گردد و از خداوند اساتغفار
می جوید:
زار می گفت ای خدای کارساز
عورتی ا مانده از هر کار باز
مرد راه چون تویی را ره زد
تومزن بر من که بی آگه زد
هر چه کرد بر من مسکین مگیر
دین پيیرفتم برین بی دین مگیر
شیخ از آمدن دختر ترسا آگاه می شود و با مریدان در باب
او سخن می گوید .همه به دیدن او می روند و او را زار و نزار و
بی حال می یابند؛ دختر دست به دامان شیخ می زند و تشرف باه
دین اسال را می خواهد .شیخ اجازه می دهد و دختر با عشاق باه
خداوند از دنیا می رود...
همگونی های داستان شیخ صنعان
با سایر داستان ها  ،و پس زمینه های تاریخی آن:
به اساس پژوهش عاده ای ،ایان داساتان ریشاه تااریخی در
سال های وبب از زندگی عطاار یعنای از آزااز وارن چهاار دارد.
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استاد زرین کوب می گوید که این وصاه از یاک اثار ززالای یاا
منسوب به او به نا تحفه الملوک اوتباس شده است .
آشنایی و استغراق عطار در آثار اماا ززالای در ساال هاای
حیات اش مبین این تاثیر پيیری است .استاد مجتبی مینوی نیز باه
این همگونی تاکید می ورزد که داستان شیخ صنعان با شخصیت
تاریخی عبدالرزاق محدث که ززالی از او یادآوری کرده ،یکای
است .این عبادالرزاق از محادثین مشاهور باود کاه در ساال ۲۱۱
هجری درگيشت.در منطق الطیر این داستان مُهر زمان را با خاود
ندارد؛ اما با این هم پژوهشگران این سایما را باا بعضای از چهاره
های تاریخی همگون دانسته اند .همينان باه داساتان ابان ساقا در
اسناد مربوط به زندگینامه خواجه یوسف همادانی کاه در اواخار
ورن چهار و اوایب ورن پنجم می زیست ،اشاره شده است.
ابن سقا فقیهی باود کاه در مجاالس وعاظ همادانی حا ار
می گردید .روزی او در جمعیت چند مسأله را از همدانی پرساید
که او را برآشفت و گفت« :بنشین که از سخنان تو بوی کفر مای
شاانو  .شاااید کااه باار دیناای جااز دیاان اسااال بمی اری!»آنيااه از
سرگيشت ابن سقا در دسات اسات ،ایان اسات کاه او سارانجا
نصرانی شد و به وسطنطنیه رفت .اما در هیچ جایی نیامده است که
او عاشاااق ترساااا دختاااری گاااردد و در راه عشاااق او از اساااال
روگردانااد؛ صاارف روایاات بساایار ااعیفی را علاای باان یوسااف
شطنوفی در کتاب بهجه االسرار خود مبنی بر عاشق شدن ابن سقا
بر دختر پادشاه آورده است که فروزانفر بدان اشاره کرده اسات.
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اما فروزانفر هام ریشاه اصالی ایان داساتان را در تحفاه الملاوک
ززالی می داند .همينان می گویند که عطار در این داستان شایخ
خود را که کمر بر خدمت اش نهاده بود وصف کرده است و یاا
هم این داستان حکایت خود اوسات کاه روزگااری بادین شایوه
می زیسته است.
ویژگی های پرداخت صوفیانه عطار
در داستان شیخ صنعان:
بدون پرداخت به اندیشه های شیخ نیشاپور ممکن نیست که
به رمز و راز صوفیانه و عشق ولندرانه ی عطار و باز پرداخات آن
در آثار عطار دست یافت.
عطار با اندیشه های خود بین عالم و انسان ،بین انسان و خدا
و بین خدا و عالم سیر می کند و هیچ چیاز از حاوزه تفکار او باه
دور نمی ماند .او در هر چیز خدا را می بیند و در هر چیز خدا را
جسااتجو ماای کنااد و از هاار آن چیاازی کااه او را از خاادا بااه دور
می سازد ،دوری می کند و آن را بُت می داند.تصاوف عطاار تاا
اندازه ی زیاد همانند تصوف ززالی است .او به یک نظا سلوکی
و فردی بدون ریا معتقد بود .سلوک او ناشی از عشق باود .عشاق
از دیدگاه او از درد زاده می شود و از درد به کمال می رسد:
 -۱سایر و ساالوک معناوی عطااار چاه در تجربااه ی مرزااان
سیمرغ جوی ،چه در نیمرخ شایخ صانعان و چاه در سرگشاتگی
سالک فطرت به یک نو مساتی ولندراناه خاتم مای شاود و ایان
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مساتی در حقیقاات طوفاان روحااانی ای را کاه در درون پیاار ماای
خروشد ،بازتاب می دهد .شیخ صنعان نزد پیروان از مقا و مرتبه
برخوردار است؛ اما باز هام چناان اسات کاه گاویی در جاایی از
شخصیت خود چیزی کم دارد و عطار هم در پای آن اسات کاه
این حلقه ی گمشده را شناسایی کند و شخصایت پیار را تکمیاب
کند .از سوی دیگر شیخ صنعان عاشق دختر معمولی نشده است.
این دختر نیز نماد روحانیت و تکامب است و می تواند شیخ را باه
حقیقت وجودش رهنمایی کند
 -۲یکی از ویژگی های این داستان رمز گرایی و رازنااکی
آن است .خواننده ای که با رمز و راز عارفانه آشانایی نادارد ،باه
دشواری می تواند هدف از بازگویی این حکایت را درک کند .
شیخ صنعان بازگو کننده عشقی است که صوفیان آن را وسیله ی
رسیدن باه نهایات و کشاف اسارار عاالم مای دانناد؛ عشاقی کاه
حجاب را از چهره ی سرسپردگان جهاان معناا بااز مای افگناد و
عالمی را در شر و شور صوفیانه مای انادازد .هميناان طارح ایان
حکایت بازنمود وادی عشق در سیر و سلوک عارفاناه اسات کاه
عطار در منطاق الطیار کوشاش پرداخات آن را کارده اسات .در
حقیقت عشقی که عطار از آن بهره مای گیارد ،عشاق خداونادی
است که در وجود هر انسان مؤمن می تواند وجود داشته باشد که
فقط به پاالیش نیاز دارد .
ذره ای عشق از کمین درجَست چُست
برد ما را بر سر لوح نخست
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عشق ازین بسیار کرده ست و کند
خروه با زنار کرده ست و کند
تخته ی کعبه ست ابجد خوان عشق
سرشناس زیب ،سرگردان عشق
در ادب صوفیه همينان مسأله ی عشق در نهاد کاینات و در
منظومه هستی نیز از مو اوعات اساسای شامرده مای شاود .ابان
سینا ،بر این پندار بوده است که عشق در تما موجودات ،افالک
و موالید ثالثه جریان دارد.
 -۳گناه و عصیان همواره در نهاد آدمی وجود داشته است.
آد با خوردن گند نخستین گناه خود را که سارپیيی از فرماان
های خداوند اسات ،مرتکاب مای گاردد .عطاار کوشایده اسات
که گناه را به شکب تاریخی و اسطوره ای آن بررسی کند .شایخ
صنعان بعد از دیدن خواب وسوسه برانگیز خود می گوید:
نیست یک تن بر همه روی زمین
کو ندارد عقبه ای در ره چنین
گر کند آن عقبه وطع این جایگاه
راه روشن گرددش تا پیشگاه
وربماند در پس آن عقبه باز
در عقوبت ره شود بر وی دراز
 -۴طرح مساله ی گناه و باز پرداخت داستان در جاایی کاه
شیخ به خوکبانی دختر ترسا می پردازد ،ریشه در باور های رایا
میان مسلمانان دارد .خوک نماد و سامبول نفاس امااره و پلیادی
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هاست .عطار به طرح این مسأله می پردازد که در نهاد هار انساان
خوک موجود است .در این بیت ها من تشریح نفس امااره در
شکب خوک به وعظ و نصیحت نیز می پردازد:
در نهاد هر کسی صد خوک هست
خوک باید سوخت یا زنار بست
تو چنان ظن می بری ای هیچ کس
کاین خطر آن پیر را افتاد و بس
در درون هر کسی هست این خطر
سر برون آرد چو آید در سفر
تو زخوک خویش اگر آگه نه ای
سخت معيوری که مرد ره نه ای
گر ود در ره نهی چون مرد کار
هم بت و هم خوک بینی صد هزار
خوک کُش ،بت سوز ،در صحرای عشق
ورنه هميون شیخ شو رسوای عشق
به تعبیر دیگر که در این باب بیان شده :خوکباانی منیات و
خویشتن بینای ،خاودبینی و خاود محاوری را کاه حجاابی بارای
رسیدن به حق شمرده می شود از بین می برد.
 -۵موجودیت دوست برای شیخ که واسطه عنایت الهی بار
او می گردد ،از دو جهت می تواند بررسی گردد .یاک ایان کاه
این دوست تصریح می کند که اطاعت محض سالک از پیر بایاد
بدون چون و چرا باشد .این دوست مریدان را سرزنش مای کناد
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که چرا مریدان ،شیخ را در مصیبت در راهی تنهاا گياشاته اناد .
ایاان مس األه در تصااوف از اهمیاات شااگرفی برخااوردار اساات و
شاعران متصوف بار ها به اطاعت از پیر مرشد و سر سپردن در راه
دوستی سخن ها زده اند.
دو دیگر این که عطار تصریح نمای کناد کاه ایان دوسات
همان «پیر سالک» باشد ،اما به صورت تلاویحی چناین اشااره ای
دارد.
 -۶توبه و پيیرش عير تقصیر از سوی خداوند راهی اسات
که همواره بر آدمیان باز گياشته شده اسات  .بعاد از اعتکااف و
چله نشینی دوست و مریدان به منظاور باه راه برکشااندن شایخ از
گناه ،عنایت الهی شامب حال شیخ می شود .این عنایات الهای باه
واسطه دوست میسر می گردد .پیر پیش از مالوات با یاران از همه
چیز خبر دارد و در عالم دیگر سیر می کند و اگار چاه در ظااهر
داستان به این امر اشاره ای نمی گردد اما وراین چنین نشاان مای
دهد:
مرد از شادی آن مدهوش شد
نعره ای زد که آسمان پر جوش شد
جمله ی اصحاب را آگاه کرد
مژدگانی کرد و عز راه کرد
رفت با اصحاب گریان و دوان
تا رسید آنجا که شیخ خوک ران
شیخ را می دید چون آتش شده
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در میان بی وراری خوش شده
 -۷تاثیر عشق شیخ به دختر و تغییر بنیادین دختر پاس از باه
خااود آماادن از عشااق رسااوا و رو آوردن اش بااه اسااال و سااپس
مر او بیانگر عشق الهی است که عشق سرشاار شایخ مولاد آن
می شود .دختر از عشق بی پایان الهی در حالی که صبر از دوری
و وصال خداوند را ندارد ،جان می سپارد .عطار وصب شادن باه
منبع اصلی را چنین بازگو می کند:
وطره ای بود او درین بحر مجاز
سوی دریای حقیقت رفت باز
جمله چون بادی ز عالم می رویم
رفت او و ما همه هم می رویم
زین چنین افتد بسی در راه عشق
این کسی داند که هست آگاه عشق
 -۸شیخ صنعان نیاز عاشق و ناز معشوق را به خوبی حکایت
می کند؛ مو وعی که در ادبیات صوفیانه بارها ذکر شده است :
یا دلم ده باز ،یا با من بساز
در نیاز من نگر چندین مناز
از سر ناز و تکبر در گير
عاشق و پیر و زریبم در نگر
 -۹عطار به حکم الهی و وسمت ازلی معتقاد اسات .او ایان
مو و را در اللهی نامه نیز تصریح می کناد ...« .ازل باه کماانی
ماند که هر د هزاران تیر از آن بر می آید .آماج این تیر هاا هام
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ابد است .هر تیر که از کمان راست می آید تیر انداز بدو عنایات
دارد و آن که راست نیاید نفرین تیر انداز را دارد و به خيالن می
انجامد ».باز هم در همانجا می گوید« :خیر وشر هر چاه در عاالم
است به مشیت و حکم حق اسات ،چناان کاه نیاب باه رساتگاری
هرگز در گرو عمب نیست و در گرو عنایت است .عنایات نیاز از
پیشان -از ازل – مقسو اسات -گنهکااری را کاه باه دوزخ مای
برند ممکن است عنایت او را از نیمه راه به بهشات بارد و ایان از
کار حق عجیب نیست»اندیشه های عطار در مورد حکم الهای در
این داستان بارها باز تاب یافته است:
کار من روزی که می پرداختند
از برای این شبم می تاختند
***
 www.8am.af
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پیر و مرشد از نگاه موالنا
آسیه ترک بیاتانی

یکی از ملزومات سیر و سلوک در هماه ادیاان باه خصاو
عرفان اسالمی ،وجود پیر ،مرشد و راهنمایی است کاه باا فاراز و
نشیب راه سخت و طوالنی سلوک آشنا بوده و ساالک را در هار
لحظه هدایت کند .آنيه که در این مقاله با هم مارور مای کنایم،
لزو داشتن پیر از زبان موالناست.
در دفتر اول و در میان داستان خلیفه ای که در بخشاندگی از
حاتم طایی پیشی گرفته ،موالنا گریزی می زند و به لزو داشاتن
پیر و راهنما اینگونه سخن می گوید:
ای یاء الحق حسا الدین بگیر
یک دو کازي بر فزا در وصف پیر
و از حسا الدین می خواهد که در بین ایان داساتان یکای دو
کازي هم در وصف پیر سیاه کرده و به مابقی ابیات ا افه کند.
گرچه جسم نازکت را زور نیست
لیک بی خورشید ما را نور نیست
گرچه مصباح و زجاجه گشته ای
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لیک سرخیب دلی سررشته ای
چون سر رشته به دست و کا تست
درهای عقد دل ز انعا تست
اگرچه تان اعیف تاو نااتوان و رنجاور اسات اماا ماا بادون
خورشید وجود تو نمای تاوانیم ایان کاار را باه انجاا برساانیم و
اگرچه به ظااهر همانناد چاراغ و شیشاه حباابی خارد و ناازک و
شکننده ای ،ولی رئیس و پیشوای صاحبدالنی و بر دل های اهاب
معرفت فرمانروایی می کنی.
چون سر رشته همه دلها به دست و اراده توست ،مرواریدهای
احسان و معانی بر اثر د گر و ودسی تو به بار آمده اند.
بر نویس احوال پیر راه دان
پیر را بگزین و عین راه دان
پیر تابستان و خلقان تیر ماه
خلق مانند شبند و پیر ماه
کرده ا بخت جوان را نا پیر
کو ز حق پیرست نه از ایا پیر
او چنان پیرست کش آزاز نیست
با چنان در یتیم انباز نیست
خود ووی تر می شود خمر کهن
خاصه آن خمری که باشد من لدن
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ای حسا الدین حاالت پیار را کاه باه راه سالوک و معرفات
آگاه و آشنا است ،بنویس و پیری را انتخاب کن که عین طریقت
است .این نفس انسان های بسیاری را بنده خودش کرده و آنها را
از راه درساات دور کاارده اساات .اگاار راه راساات را نماای تااوانی
تشخیص دهی و پیری هام ناداری ،هار آنياه کاه نفسات باه تاو
دستور داد ،بر عکس آن را عمب کن
موالنا سپس پیر را با تمثیب اینگونه توصیف می کند:
پیر مثب فصب تابستان است و مرد مانند ماه تیر (منظور از تیر
در اینجا فصب پاییز است) هستند ،که می توان اینگونه تعبیر کرد
که روح پیر و انسان کامب مثب فصب تابستان پر شور و گر است
و روح مرد عادی مثاب پااییز سارد و خشاک .مارد مثاب شاب
هستند و مثب ماه تابان می مانند .
من بخت نو و جوان را پیار عقاب نهااده ا چارا کاه پیاری از
جانب حق تعالی است نه به دلیب گير ایا  .در واوع او پیار عقلای
است نه پیر تقویمی.
پیرِ حق ،پیری است که آزااز و انجاا نادارد ،آن پیار یگاناه
زمان است و هیيکس با او برابری نمی کند .بدون شاک شارابی
که ودیمی تر باشد واوی تار و ماوثرتر اسات مخصوصاا اگار آن
شراب از جانب خداوند باشد .
پیر را بگزین که بی پیر این سفر
هست بس پر آفت و خوف و خطر
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آن رهی که بارها تو رفته ای
بی والوز اندر آن آشفته ای
پس رهی را که ندیدستی تو هیچ
هین مرو تنها ز رهبر سر مپیچ
گر نباشد سایه ی او بر تو گول
پس ترا سرگشته دارد بانگ زول
زولت از ره افکند اندر گزند
از تو داهی تر درین ره بس بدند
از نبی بشنو الل ره روان
که چه شان کرد آن بلیس بدروان
برای سیر و سلوک ،حتما پیری را انتخاب کن چارا کاه ایان
راه بسیار پر خطر و آفت است .هر راهی کاه تاو بادون مرشاد و
راهنمایی بروی ،بدون شک به حیارت و سرگشاتگی دچاار مای
شوی .حواست را جمع کن که راهی را که تا به حال در آن واد
نگياشته ای ،تنهایی نروی و همیشاه از دساتورات پیارت پیاروی
کن .اگر سایه پیر و مرشد بر سر تو نباشد ،بدون شک سرگشته و
حیران خواهی ش د .شیزان تو را به بیراهه برده و آسیب و گزند به
تو می زند .می توانی از ورآن بشنوی که چطور شیطان صفتان بد
دل آنسانی را به گمراهی کشیده اند.
صد هزاران ساله راه از جاده دور
بردشان و کردشان ادبیر و عور
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استخوانهاشان ببین و مویشان
عبرتی گیر و مران خر سویشان
گردن خر گیر و سوی راه کش
سوی ره بانان و ره دانان خوش
هین مهب خر را و دست از وی مدار
زانک عشق اوست سوی سبزه زار
گر یکی د تو به زفلت وا هلیش
او رود فرسنگ ها سوی حشیش
دشمن راهست خر مست علف
ای که بس خر بنده را کرد او تلف
گر ندانی ره هر آنچ خر بخواست
عکس آن کن خود بود آن راه راست
شیطان صفتان صدها هزار سال آنها را از راه راست دور کرده
و لباس تقوا را از تن آنها به در آوردند .تاو ای انساان باه آثاار و
نشااانه هااای گمراهااان و حااق سااتیزان نگاااه کاان ،بااه اسااتخوان و
موهایشان نظر کن و از آنها درس عبرت بگیر و نفس امااره را از
راهی که آنها رفته اند دور کن.
گردن نفس اماره ات را بگیر و آن را به سامت راه درسات و
مسنقیم هدایت کن ،آگاه باش که ایان خار نفاس را هرگاز رهاا
مکن ،چرا که آن به سمت چیزی که میاب دارد ،کشایده میشاود.
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اگر تو لحظه ای از آن زافب شاوی او باه جاناب علفازار شاهوت
رفته و فرسنگ ها از تو دور می شود.
این نفس انسان های بسیاری را بنده خودش کرده و آنها را از
راه درساات دور کاارده اساات .اگاار راه راساات را نماای تااوانی
تشخیص دهی و پیری هام ناداری ،هار آنياه کاه نفسات باه تاو
دستور داد ،بر عکس آن را عمب کن.
با هوا و آرزو کم باش دوست
چون یضلک عن سبیب اهلل اوست
این هوا را نشکند اندر جهان
هیچ چیزی هميو سایه ی همرهان
با هوای نفس خود کمتر دوستی کن ،چرا که تو را از راه راسات
و درست دور مای کناد .هاوی و خواساته نفاس بسایار اساتوار و
محکم است و هیچ چیزی نمی تواند آن را در هام شاکند ،مگار
سایه و حضور اولیای حق.
آنيه که موالنا در ایان ابیاات بسایار بادان تاکیاد کارده ایان
مو و است که طی کردن راه سلوک آفت و خطرهای بسیاری
دارد ،بهتر است که پیر و مرشدی راه بلاد و اشانا تاو را همراهای
سازد که در این راه به هالکت نرسی.
***
https://article.tebyan.net
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سکوت در سلوک
چون برسی به کوی ما  ،خامشی است خوی ما
آیا خاموشی یا سکوتی که مولوی از آن به عنوان اصیبتارین
معرفت کسبی آدمی یاد میکند که به رهایی او از وفس کا ها و
دلبسااتگیهااا ماایانجامااد ،بااا نیروانااه بااودا یااا همااان خاموشاای
خواهندگی یکی است؟ آیا در بسیاری از ابیات کلیات شمس که
مولوی خود را خاموش معرفی میکند همان نیروانایی اسات کاه
پیروان بودا مادعیاناد وی باه آن رسایده؟ آیاا رسایدن باه مقاا
ساکوت در اندیشاه مولاوی و باودا ،پایاان متعاالی سالوک یااک
سالک است؟ این ها پرسشهایی است کاه باا طارح آن در ایان
مقاله سعی شده به مطالعاه تطبیقای ساکوت در اندیشاه مولاوی و
بودا پرداخته شود.رهروی بودایی تا زمانی که ادراکی از رنا یاا
شادی ،دلبستگی یا زم ،تولد یا مر را در خود دارد نمیتواناد
به کسب معرفتی فرادانش یا هساتیای بایهسات یاا باینیسات و
پیاروزی بار هماه واوانین وجاود یاا خااطری آرا و دانساتگیای
خاموش دست یابد
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خاموشاای خواهناادگی ،کااه مقصااود متعااالی سااالک بااودایی

است ،شبیهترین تفکر در آموزههای بودا باا مولاوی اسات .باودا
نیروانا را حالتی آرا بیان می کند؛ آرامشی که تما خواستنیهاا،
دلبستگیها ،کا ها ،رن ها ،اندوههاا و شاادیهاا در آن خااموش

شده است .نیروانا همان آزادی محض و رهاایی از رنا و تولاد
پیاپی است .بوداییان به زندگیهاای متعادد بارای هماه انساانهاا
اعتقاد دارند که به آن سنساره یا تناسخ میگویند .آن ها باه ایان
مسأله وائلند که در یکی تولد انسان نمیتواناد باه تعاالی برساد و
بهکرات متولد میشود و میمیرد و در هر زندگی باید تالش کند
تا به کمال که همان نیروانا است ،برسد .ایان تولادها و مار هاا
سیر نزولی و صعودی دارند ،یعنی ممکن است فردی بر اثر کارما
(کار ،افعال) بد به موجودی سخیفتر در تولد بعدی تبدیب شود.
یا بر اثر کارمای خوب به صورت انسانی متعالیتار باه دنیاا بیایاد
(در ادیان توحیادی ایان ناو نگارش باه هساتی ماردود اسات).
بیمرگی ،پیوستن به جاودانگی است.
مولااوی نیااز نهاااییتاارین مقااا یااک سااالک را کااه کسااب
معرفت اهلل است ،شاید بر اساس حدیثی نبوی ،ساکوت مایداناد.
در حدیثی نبوی آمده است که «من عارف اهلل کاب لساانه» یعنای
کسی که خادا را شاناخت ،خااموش مایشاود .داساتان معاروف
طوطی و بازرگان در دفتر دو مثنوی معنوی مولوی شالوده تفکر
موالنا در باب سکوت و رهایی از وفس نفس و رسیدن به آزادی
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است .مولوی در این داستان به گونهای زیبا تمثیلی ارائه مایکناد

که سکوت را منشأ رهایی میداند.
در این داستان ،بازرگانی که عاز سافر هندوساتان کارده ،از
همه افراد خانوادهاش و از جملاه از طاوطی محباوس خاانگیاش
می پرسد چه سوزاتی از سفر برای آنها به ارمغان بیااورد .طاوطی
در پاسخ میگوید ساال مارا باه طوطیاان هندوساتان برساان و از

دربند بودنم آگاهشاان سااز .طوطیاان هناد چاون پیغاا طاوطی
بازرگان را می شنوند ،بدون این که کالمای بگویناد ،خاود را باه
مااردن زده و از باااالی درختااان بااه زمااین افتادنااد .بازرگااان،
حساارتزده و پشاایمان ایاان خباار را باارای طااوطیاش بااه ارمغااان
میآورد و طوطی درماییاباد بارای رهاایی از وفاس بایاد دهاان
بربندد و خود را به ماردن بزناد تاا از وفاس رهاایی یاباد و چناین
میشود .موالنا در نائیه نیز اشاره صاریحی باه ایان مطلاب دارد.
ووتی میگوید« :بشنو این نی چون حکایت میکند» در واوع ایان
دعوت به شنیدن نوعی امر به سکوت است .یعنی موالنا میگوید
ووتی نی وجود آدمی از آالیشهاا پااک و توخاالی شاد ،آنگااه
وابلیت شنیدن صداهای اصیب هستی را مییابد.
انصتوا را گوش کن خاموش باش
چون زبان حق نگشتی ،گوش باش
(دفتر دو )
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البته توجه به این نکته نیز که موالنا سرزمین هندوستان را که
خاستگاه آموزههای بودا و نیرواناست بارای ایان تمثیاب باه کاار
برده ،خالی از لطف نیسات .خاموشای از دیادگاه مولاوی زايای
نفس مطم نه آدمی است که حتای از هار ناو خطااب ،ساؤال و
توجه نیز فراتر رفته و به سکینه یا همان سکوت و آرامش رسایده

است.

این نفس مطم نه خموشی زيای اوست.
وین نفس ناطقه سوی گفتار میرود.
(ززل )۸۴۶
اماا نکتاهای اساساای در ایان جاا ،تفاااوت سالوک باودایی بااا

سلوک عرفانی مولوی در راه رسیدن به معرفات ساکوت اسات.
بودا همان طور که از پاسخ دادن به پرساش مرباوط باه آفارینش
هستی ،وجود یا عد وجود خدا و هدف خلقت سر باز مایزناد،
در برابر بحث عشق نیز هماواره ساکوت کارده اسات .در دنیاای
عظیم آموزههای بودا ،هیچ رد پایی از عشق نیست .همین جاست
که معنای نیروانای مولوی با بودا متفاوت میشود .در آموزههاای
بودا ،مهرورزی ،شفقت و حتی در باالترین درجه آن یعنای ایثاار
در دنیایی بدون عشق ،عاشق و معشوق تعریف میشوند و جهاان
جز تصویر اندوهی عظیم چیز دیگری نیسات؛ انادوهی هماراه باا

نوعی پوچی انزواطلبانه .انسان در دایره ی تفکر باودایی بایاد باه
نیروانا برسد .آری به خاموش شدن و رهایی؛ اما تصویر انسان در
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پیمودن این مسیر ،تصویر کسای اسات کاه در بیاباانی سارگردان
میشود که نه معنای امید را میداند و نه ناامیدی ،نه هدفدار بودن
و نه پوچی؛ اما در اندیشه مولوی این اتحااد باین عشاق ،عاشاق و
معشوق است که به سکوت میانجامد .عشاق انادوهی ساازنده و
عظیم است که رستاخیزت را در همین جهان به تو مینمایاناد تاا
با گاير از آن دریاای معناای آراماش ،ساکوت و زیباایی مطلاق

سکوت را دریابی.

***
argsm.blogfa.com
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ُاشو
OSHO

عارف عصیانگر
عشق چنان از احترا سرشار است کاه آزادی را هدیاه مای
کند .و اگار عشاق آزادی باه هماراه نیااورد ،عشاق نیسات؛ چیاز
دیگریست.
اُشو ،عارف ،فیلساوف و آموزگاار روحاانی هنادی کاه باه
نااا هااای «راجناایش چاناادرا جاااین» و «بااگوان شااری راجناایش»
معااروف بااود .زادروز ۱۱ :دسااامبر ( ۱۹۳۱ماایالدی) در روسااتای
کوچوادا از تواباع مادهیا بارادش هناد .وفاات  ۱۹ :ژانویاه ۱۹۹۰
میالدی در پونا (هند).
اکثر ما در دنیایی زندگی مای کنایم کاه در لحظاه حالماان
وجود نداریم و زندگیمان را در خاطرات گيشته و یاا انتظاارات
آینده سپری میکنیم و فقط در بعضی از مواوع وادر خاواهیم باود
برای لحظاتی کوتاه وارد زمان حال یا (بی زمانی) شویم .
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در این دنیا فقط عده کمی از مرد وادرند پا فراتر بگيارناد
و وارد بعد بی زمانی یا زمان حال (ابادیت) شاوند و از ایان عاده
تنها عده انگشت شماری تجربه خویش را با دیگران وسامت مای
کنند ،بودا ،مسیح ،گورجیاف ،حاالج ،حاافظ ،موالناا ،ساقراط،
کریشنا ،الئوتسو و  ....کسانی بوده اند در جامعه زماان خودشاان
آنان را افرادی زیر عادی و بعضاً دیوانه خطاب می کردند و پس
از مار  ،لقاب عاارف و پیاامبر و فیلساوف  ...را بار آنهاا مای
گياشتند .و نکته وابب توجه اینکه بعد از مر ودیسی می شادند
و روز به روز بر تعداد پیروانشان افزوده میشد
«باگوان شری راجنیش» (اُشو)یکی از معدود افرادی اسات
که راز زیستن در بی زمانی (بی نفسی) را کشف کرده است ،او
در سن بیست و یک ساالگی مشارف باه ناور الهای گشات و باه
اشراق رسید (روشن میر شد).
اشو در یازدهم دسامبر  ۱۹۳۱در روستای کوچواد واواع در
مادهیا پرادش هندوساتان دیاده باه جهاان گشاود ،او از کاودکی
روحی عصیانگر و حقیقت طلب داشت و از همان دوران بيگای
اش سعی داشت تا حقیقت را بیابد و هرگز هیچ دیان و آئینای را
نپيیرفت (مانند تما روشن میران!) و اصرار داشت هار چیازی
را شخصا تجربه کند! او در اواخر ده ۱۹۶۰مایالدی فناون مراوباه
پویا و منحصر به فرد خویش را باه دنیاا عر اه کارد .وی عقیاده
داشت که انسان عصر نوین چنان در زیر فشار سنت ها و نگرانای
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های زندگی مدرن گرفتاار اسات کاه وباب ازآن کاه بتواناد وارد
حااریم مراوبااه شااود ،بایااد فرآینااد پاکسااازی عمیقاای را از ساار
بگيراند.
اوایب دهه هفتاد بود که نا اشو به گوش زربیاان رساید ،در
سال  ۱۹۷۴مرکازی در پوناای هندوساتان تاسایس شاد و طاولی
نکشید که افراد بسیار زیادی به این محب آمدند .
او در تعالیم خود به راستی درباره هر جنبه از تحاول امیر
آگاه انسان سخن راند .وی ناه بار اسااس درک عقلای ،بلکاه بار
اساس تجربه هستی گرایانه و خرد درونی خاویش ،آنياه را کاه
برای جستجوی معنوی انسان معاصر اهمیت داشت ،باازگو کارد.
در واوع این او نبود که سخنرانی می کارده اسات ،بلکاه او فقاط
وسیله ای بوده است و کلمات الهی که بر او نازل میشد را انتقاال
می داد.
اشو به هیچ مرا و آئین و مکانی تعلق ندارد! هماانطور کاه
خود در این باره می گوید :من سر آزاز یک آگاهی کامالً تاازه
هستم ،لطفا مرا به گيشته پیوند نزنید ،زیرا گيشته حتی ارزش یاد
آوری هم ندارد.
سخنرانی های وی برای مریدان و حقیقت جویان از سراسر
جهان به بیش از هفتصاد جلاد کتااب و مجلاه گارد آوری شاده
است( .البته تا کنون!) این کتاب هاا باه بایش از پنجااه زباان دنیاا
ترجمه شده است .اشاو یاک نویسانده باه معناای رایا کلماات
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نیست ،او شخصا هیچ کتابی را ننوشته است ،کتابهای منتشر شاده
بااا نااا اشااو ،در واوااع مجوعااه ای از سااخنرانی هاای وی هسااتند.
همينین حدود بیش از هفت هزار سخنرانی بر روی نوار کاست
و  ۱۷۰۰سخنرانی بر روی نوار ویدئو بط شاده اسات .اشاو پار
فروش ترین نویسنده در هند به شمار میاید! سااالنه بایش از یاک
میلیون نسخه از کتابها و نوار های وی به فروش میرسد !
روزنامه ساندی تایمز انگلستان از اشو به عنوان یکی از هزار
شخصیت معروف ورن بیستم یاد کرده است ،هميناین روزناامی
ساندی میدی هند نیز او را در زماره ده شخصایتی کاه سرنوشات
هند را تغییر داده اند ورار داده است (بودا ،گاندی و ) ...
اشو در سال  ۱۹۸۱به آمریکا سفر کرد و از پافشاری پیروان
فراوانش برآن شد تا در آن کشاور بماناد .مریادان وی باا خریاد
زمین هایی دور افتاده در ایالات اورگاان شاهری را باه ناا او بناا
ساختند و طولی نکشید که سایب انساانهایی کاه در پای معنویات
بودند به این شهر سرازیر گشت [ .اما گفته می شاود] دولتماردان
آمریکا از افزایش محبوبیت اوشو که همه آنها را زیر سوال بارده
بود ،بیمناک گردیده و برآن شدند تا از شر او رهایی یابند .آنهاا
در سال ۱۹۸۶اشو را به دروغ به نقض وانون مهاجرت باه آمریکاا
متهم ساختند و وی را باه دادگااه کشاانده و در آخار مجباورش
کردند آنجا را ترک کند و بعد از آن ورود او به اکثر کشورهای
دیگر ممنو شد!
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او بیش از سی و پن سال به تعلیم و گسترش دین واوعای و
باز کردن چشمان مردمی که هزاران ساال اسات هیپناوتیز شاده
اند ،پرداخت و هدفش رسیدن هر انسانی باه مقاا واالی آدمیات
بود .وی به نقاط بسیاری از دنیا سفر کرد و در این سال ها بارها و
بارها از سوی سیاست مداران و دولتها مورد خشم و زضب وارار
گرفت و بارها به زندان افتااد  ...و عاوبات در  ۱۹ژانویاه ... ۱۹۹۰
در پونا (هند) درگيشت.
اشو همواره می کوشید تا بشریت را از این خاواب طاوالنی
بیدار کند و دین واوعی را به مرد نشان دهاد و تماامی ساخنانش
حقیقتی ناب بود کاه متاسافانه سیاسات ماداران و وادرت طلباان
ودرت تحمب چنین حقیقتی را نداشتند ،زیرا اگر مرد با حقیقت
واوعی موجود (یا خدای واوعی) رو به رو می شدند تما آئین هاا
و سنن های چندین هزار ساله دروزین را به کناری می گياشاتند
و این مرگی بود برای افرادی سود جو از جمله سیاسات ماداران
و کشیشان و ....زیرا چندین هزار سال است کاه باه تاروی دیان
مصنوعی پرداخته اند و بشریت را گماراه و بازیياه دسات خاود
کرده اند و روح واحد انسانیت را پاره پاره کردند و بارای هماین
دنیاا باه چناین روزی افتااده اسات .او یکای از خطرنااک تارین
موجوداتی هست که تا به حاال پاا باه ایان جهاان گياشاته اسات
و سخنانش از هار بمبای خطرنااک تار اساتاو هرگاز زاده نشاد،
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هرگز نمرد! بلکه فقط بازدید کننده ای بود از زمین باین ساالهای
۱۹۳۱تا ! ۱۹۹۰
***
اشو می گوید:
پیا من نظریه فلسفی نیسات ،بلکاه ناوعی کیمیااگری اسات!
دانش تحول روحانی است بنابر این فقط آنان که مایلند بر آنياه
هستند بمیرند و دوباره متولد گردند؛ فقط ایان عاده از مارد باا
شهامت و شجا که معدودند آماده شنیدن پیا من هستند  .زیارا
شنیدن این پیا نیز مخاطره آمیز است  .با شنیدن شما نخستین گا
را برای زایش دوباره برداشته اید .پیا من چیزی کمتر از مر و
زایش مجدد نیست.
بدن تو چیزی نیست مگر سهمی از جهان هساتی کاه نصایبت
شده است ،به این طریاق هساتی باه تاو دسات یافتاه اسات .بادن
نزدیک ترین بخش هستی به توست .همین .بدنت نزدیک تارین
گوشۀ آن است و آنگاه کب هستی آنجاست -پخش مای شاود .
ووتی که دیگر به بدن وابسته نیستی ،دیگر برایت وجاود نادارد و
یا کب هستی بدن تو شده است .تو همه جا هستی.
در بدن ،تو در یک جاا هساتی؛ اماا بیارون از بادن ،هماه جاا
هستی .در بادن محباوس در فضاایی خاا هساتی؛ بادون بادن
محبوس نیستی .از این رو کسانی که به شاناخت رسایده اناد مای
گویند که بدن زندان است .بدن زندان نیست ،بلکه وابساتگی باه
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آن زندان است .ووتی چشم هایت بر بدن متمرکز نشده باشاد تاو
همه جا هستی.
هر گاه بدنت را فراموش می کنی و بی که بدانی آن را کناار
می اندازی ،ناخواسته سرور بر تو اتفاق می افتد .باا تنتارا و یوگاا
می توانی این اتفاق را به خواست خود پیش آوری .آنگاه سارور
دیگر یاک اتفااق و تصاادف نیسات؛ چاون بار آن تسالط داری.
سرور بر تو اتفاق نمای افتاد ،تاو کلیاد را در دسات داری و مای
توانی هر ووت که می خواهی در را باز کنی یا اصاال در را بارای
همیشه باز بگياری و کلید را دوربیندازی .نیازی نیست کاه در را
ببندی.
سرور در زندگی روزمره هم اتفااق مای افتاد اماا نمای دانای
چگونه .پیش آمدن سارور همیشاه زماانی اسات کاه تاو در بادن
نیستی -این را به یاد داشته باش .پس هر ووت لحظه این سرور را
احساس می کنی ،ببین در آن لحظه در بادن هساتی یاا ناه .وطعاا
نیستی .هر گاه که سارور هسات ،بادن نیسات .بادن ناپدیاد نمای
شود -می ماند اما تو به آن وابسته نیستی .تو به آن وابسته نیساتی،
به بدن بسته نشده ای .بلکه از آن بیرون آمده ای.
تو از آن بیرون آماده ای شااید باه دلیاب شانیدن یاک ناوای
دلنشین ،یک طلو زیباا ،بیارون آماده ای شااید باه دلیاب خنادة
کودکی یا این که عاشق شده بودی .دلیب هر چه باشاد تاو یاک
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لحظه از بدن بیرون رفتی .بیرون از آن بودی .بادن هسات اماا باه
کنار انداخته شده است .به آن وابسته نیستی .پرواز کرده ای.
با این تکنیک می دانی کسی که همه جاا هسات نمای تواناد
بدبخت باشاد .مسارور اسات ،خاود سارور اسات .پاس هار چاه
محبوس تر شوی ،بدبخت تر می شوی .مرزهایت را توسعه باده،
آنها را به عقب بران و هر ووت که می توانی آنها را کنار بگيار .
به آسمان نگاه می کنی و ابرها شاناورند :باا ابرهاا حرکات کان،
بدن را اینجا روی زمین بگيار .ماه هم آنجاست .باا مااه حرکات
کن .هر ووت می توانی بدن را فراموش کن .فرصت را از دسات
نده -سفر کن و آنگاه با مفهو بیرون از بدن آشنا خواهی شد.
برای این که در بدن باشی توجهت باید بر بدن باشد .پاس باه
یاد داشته باش توجهت هر جا که باشد تو هام هماان جاا هساتی.
اگر توجهات پشات ابرهاا باشاد تاو هام هماان جاا هساتی .اگار
توجهت بر گب باشد همان جا هستی .اگر توجهت بار پاول باشاد
همان جا هستی .توجاه تاو وجاود توسات .اگار توجهات جاایی
نباشد تو همه جا هستی.
کب فرایند مراوبه ،بودن در چنان مرتبه ای از آگاهی است ،مراوبه
یعنی توجهت جایی نباشاد و آنجاا هایچ مو اوعی بارای توجاه
نیست .ووتی کاه توجهات مو اوعی نداشاته باشاد ،دیگار بادن
برایت وجود نادارد .توجهات بادن را مای ساازد .توجهات بادن
توست .ووتی که توجهت جایی نباشد ،تو همه جا هستی – سرور
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بر تو اتفاق می افتد .کافی نیست که بگوییم سارور بار تاو اتفااق
می افتد -تو خود سرور هستی .سرور دیگر نمی تواند تو را ترک
کند؛ سرور وجود تو شده است.
***
الماس های اُشو
قصد من تنها آن است که تو را باز به خود برگردانم .تو دزدیده شده
ای! بر توحجابی افکنده اند و به هر طریق ممکن شرطی ات
کرده اند ،تمام درهای منتهی به خودت را بسته اند.
تمامی کار من آن است که در تو درها و پنجره ها بگشایم
و اگر بتوانم تمامی دیوارها را فرو بریزیم
و در زیر آسمان رهایت کنم؛
آن گاه در خواهی یافت که مذهب چیست...

***
جهنم از آن جایی شروع می شود كه اولین آرزو شكل میگیرد و بهشت
اون جایی هست كه هیچ درخواست و آرزویی نباشد!

***
جای یك چیز را در زندگیت عوض كن تا زندگیت زیبا شود! بجای
ترس از خدا ،عشق را جایگزین كن!

***
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هرچیزی كه در این دنیا میبینی در تضاد است! شب و روز ،خوب و بد،
زشت و زیبا ،عشق و تنفر  ...اما با عبور از تمام این تضاد ها ،به
حقیقتی میرسیم كه میشود اسمش را خدا گذاشت.

***
عشق ،دلیلی برای وجود اثبات خداوند است.

***
شاد باش ! مراقبه خودش به تو دست خواهد داد.
مسرور باش زیرا دین خودش دنبالت خواهد آمد .شادمانی شرط
اصلی است.مردم تنها وقتی مذهبی هستند که نگران و اندوهگین
هستند و بهمین دلیل تمام مذهبشان دروغ است!

***
گل سرخ گل سرخ است و خار  ,خار .نه خار بد است
و نه گل سرخ خوب .اگر انسان از روی زمین محو شود ,
گلهای سرخ آنجا خواهند بود و خارها نیز آنجا اما دیگر كسی نیست
بگوید گلهای سرخ خوبند و خار ها بد

***
همه باورها خفه کننده اند و همه ی سرسپردگیها به تو کمک
میکنند تا زنده ی واقعی نباشی.انها موجودیت تو را می میراند.

***
شجاع آدمی است كه میترسد  ,اما علیه ترسش اقدام میكند ;
ولی ترسو ادمی است كه میترسد اما با ترسش سر میكند .
با هم تفاوت ندارند  ,هر دو ترسو هستند .
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شجاع ادمی است كه علی رغم ترسش پیش میرود ,
ترسو ادمی است كه دنباله روی ترس خود است .
اما یك ادم كامل نه این است و نه ان ; او فاقد ترس است و بس

***
مردم میگویند عشق كور است زیرا نمیدانند عشق چیست .
من به تو میگویم كه فقط عشق چشم دارد

به غیر از عشق همه چیز نا بیناست.
***
مرگ تنها برای آن عده زیباست که زندگی خود را زیبا
سپری کرده اند آنان که از زیستن نهراسیده اند ،آنان که به قدر کافی
شهامت زندگی کردن داشته اند ،مرگشان جشن است.

***
واقعی تر زندگی کن .نقابها را کنار بگذار .
آنها بر قلبت سنگینی میکنند .همه ی ریاکاریها را کنار بگذار .
عریان باش البته خالی از دردسر نخواهد بود اما همین دردسر ارزش
آن را دارد زیرا تنها پس از آن دردسر است که رشد
پیدا میکنی وبالغ میشوی.

***
عشق نخستین گام به سوی خداست
و تسلیم آخرین گام  ....و این دو گام کل سفر است.
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هر لحظه را چنان با شکوه زندگی کن که گویی واپسین لحظه زندگیت
است ...و کسی چه میداند؟! شاید که واپسین لحظه باشد!....
متدین واقعی به هیچ مذهبی ،به هیچ ملتی ،به هیچ نژادی و به هیچ
رنگی تعلق ندارد! او به كل انسانیت تعلق دارد.

***

www.ods1.oshods.com
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هفت پیکر
حکیم نظامی گنجوی
زندگینامه نظامی
جمال الادین ابومحماد الیااس بان یوساف نظاامی معاروف
بااه نظااامی گنجااوی (حاادود  ۵۳۷تااا  ۶۰۲ه.ق ۱۲۰۶ -۱۱۴۲ /
میالدی) شاعر داستانسرا و رمزگوی ورن ششم ایران ،بزرگترین
داستان سرای منظومههای حماسی عاشقانه به زباان پارسای اسات
کااه ساابک داسااتان محاااورهای را وارد ادبیااات داسااتانی منظااو
پارسی کرد.گنجه (واوع در جمهوری آذربایجان کنونی) از ورن

چهاااار هجاااری مرکاااز والیااات ارّان باااود ،و تاااا پااایش از
یااورش مغااوالن از زیباااترین شااهرهای آساایای زرباای بااه شاامار
میرفت .نا گنجه ،از لغت «گن » فارسی برگرفتاه شاده اسات.
زبان محاوره ی مرد ارّان مثب ساکنان سایر نواحی شمال زارب
ایران ،گونهای از زبان پهلوی (فهلوی) بوده است.
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نا پدرش یوسف بوده و ساه همسار و یاک فرزناد باه ناا
محمد داشتهاست .نا مادرش رئیسه بود .نظامی در سنین کم یتیم

شد و دایی اش خواجه عمر بزرگش کرد.
نظامی مانند ازلب اساتید باستان از تما علو عقلای و نقلای
بهره مند و در علو ادبی و عربی کامب عیار بود .در عرفان و سیر
و سلوک ،راهنمای بزرگی به حساب می آمد.
در پاکی اخالق و تقوی ،نظیر حکیم نظامی را در میان تما
شعرای عالم نمیتوان یافت .در تما دیوان وی یک لفظ رکیک
و یک سخن زشت پیدا نمیشود و یک بیت هجو از اول تا آخار
زندگی بر زبانش جاری نشدهاست .از استاد بازر گنجاه شاش
گنجینه در پن بحار مثناوی باه یادگاار ماناده اسات  .بسایاری از
شاعران خواسته اند از سبک و شیوه ی ساخنوری او تقلیاد کنناد
ولی هیيکدا از آنان نتوانستهاند آنطور که باید و شاید از عهاده
تقلید برآیند.
استاد گنجوی همه ی عمر را  -جز سافر کوتااهی کاه باه
دعوت وزل ارسالن ( ۵۸۷-۵۸۱ها ق ۱۱۹۱ -۱۱۸۵ /میالدی) به
یکی از نواحی نزدیک گنجه کرد  -در وطن خود باوی ماناد تاا
در سال  ۶۰۲ه.ق در هماین شاهر در سان شصات و ساه ساالگی
درگيشت .بعضی درگيشت او را بین سالهای  ۵۹۹تا  ۶۰۲ه.ق و
عمرش را شصت و سه سال و شش ماه نوشتهاند.
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نظامی از شاعرانی است که باید او را در شمار ارکاان شاعر
فارسااای و از اساااتادان مسااالم ایااان زباااان دانسااات .وی از آن
سخنگویانی است که مانند فردوسی و سعدی توانست به ایجااد
و تکمیب سبک و روشی خا دست یابد .گر چه داستانسرایی
در زبان فارسی به وسیله نظامی شرو نشده  ،لایکن تنهاا شااعری
که تا پایان ورن ششم توانستهاست شعر تمثیلی را به حاد اعاالی

تکامب برساند نظامی است.
نظامی گرچه شاعری داستانسراست و بیشتر به داستانهاای
عاشقانه و یا به وول خود وی به «هوسنامه»ها پرداختهاسات ،ولای
او شاعری است حکایم و اندیشاه ور ،آشانا باا فرهناگ و تااریخ
ایااران ،کااه در پااس وصااههااا و هوساانامههااایش نکاااتی عمیااق
نهفتهاست ،و به همین سبب است کاه او چناد باار از خواننادگان
مثنویهایش خواستهاست تا رازها و رمزهای موجاود در شاعر او
را نیز کشف کنند ،از جمله در این دو بیت در هفت پیکر:
همه رمز و اشارت خرد است  /هر چه در نظم او ز نیک و بد است
خانه ی گن شد نه افسانه  /هر یک افسانهای جداگانه

***
اثار معااروف و شاااهکار باایماننااد نظااامی ،خمسااه یااا پاان
گن است که در ولمرو داستانهای زنایی امتیاز بسایار دارد و او
را باید پیشوای اینگونه شعر در ادب فارسای دانسات .خمساه یاا
پن گن نظامی شامب پن مثنوی است:
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 -۱مخزن االسرار  ،در حدود  ۲۲۶۰بیت مشتمب بر  ۲۰مقاله
در اخااالق و مااواعظ و حکماات .در حاادود سااال  ۵۷۰بااه اتمااا
رسیدهاست.
 -۲خسرو و شایرین ،در  ۶۵۰۰بیات ،کاه باه ساال  ۵۷۶ق.
نظمش پایان گرفتهاست.
 -۳لیلی و مجنون ،در  ۴۷۰۰بیت .نظم ایان مثناوی باه ساال
 ۵۸۸هجری به پایان رسیدهاست.
 -۴هفت پیکار (کاه آن را بهارا ناماه و هفات گنباد نیاز
خواندهاند) ،در  ۵۱۳۶بیت ،در سرگيشت افسانهای بهرا گور.
 -۵اساااااکندرنامه ،در  ۱۰۵۰۰بیااااات ،مشاااااتمب بااااار دو
بخااش شاارفنامه و اوبالنامااه کااه در حااوالی سااال  ۶۰۰بااه اتمااا
رسیدهاست.
هفت پیکرچهارمین منظومه ی نظامی از نظر ترتیب زمانی
و یکی از دو شاهکار او (با خسارو و شایرین) از لحااظ کیفیات
است .این دفتر رااز جهت ساختار کلی و روال داستانی مایتاوان

بر دو بخش متمایز تقسیم کرد:
یکی بخش اول و آخر کتاب درباره ی رویدادهای مرباوط
به بهرا پنجم ساسانی از بدو والدت تا مر رازگونه او ،که بار
پایه ی روایتی تااریخ گوناه اسات ،و دیگاری بخاش میاانی کاه
مرکب از هفت حکایت یاا اپیازود از زباان هفات همسار او و از
زمااره حکایااات عباارت انگیااز و رمااز آمیااز اساات کااه دختااران
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پادشاااهان هفاات اولاایم (مطااابق تقساایم واادما) باارای بهاارا نقااب

میکنند.
این منظومه آمیزه ای از جنبه حماسی و زنایی اسات ،بادین
معنی کاه بخاش هفات گنباد تمامااً دارای روح زناایی و تخیاب
رمانتیک است ولی بخش تاریخی گونه ،اگر چه ساعی شااعر بار
ترساایم چهاارهای حماساای باارای به ارا بااوده ،آمیاازهای از جنبااه
حماسی و عناصر زنایی است.
در هفت پیکر زمین و آسمان و جلوههای جمال ایان دو باا
هم پیوند مییابد :از یک سو هفت گنبد است ساخته بار زماین و
هفت روز و هفت رنگ و هفت اولیم و هفت عروس که جملگی
زمیناای اساات ،و از سااوی دیگاار نظیااره واارار دادن ایاان هااا بااا
«هفت»های آسمانی (چون هفت سیاره و هفت فلاک) ،و واساطه
این دو با همدیگر گنبدی است که چرخ زنان آهنگ عاروج باه
گنبااد دوار دارد .هفاات پیکاار سااتایش داد و دوسااتی و مهاار ،و

نکوهش ستم و بیراهی است .حکیم نظامی گنجوی در باب ایان
کتاب می فرماید:
تهی از دعوی و ز معنی پُر  /مصرعی زر و مصرعی از دُر
هر چه خواهم درآور به دو حرف  /تا بدانند کز میر شگرف
در پایانِ نامه ی «هفت پیکر»  ،حکیم نظامی درباره ی هفت
داستان (هفت افسانه) می فرماید:
خانه ی گن شد نه افسانه  /هر یک افسانهای جداگانه
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کرد از نظم خود دراز ودش  /آنيه کوتاه جامه شد جسدش
کوتهی دادمش به صنعت خویش  /وآنيه بودش درازی از حد بیش
***

شکل گیری داستان هفت پیکر
قصر خَ َورنَق
بیساات سااال از ازدواج یزدگاارد یکاام  ،پادشاااه ساسااانی
میگيشت و او هنوز فرزندی نداشت .هماه فرزنادانش در آزااز
کودکی میمردند .منجمان میگویند اگر میخواهد فرزند زناده
و برومنااد داشااته باشااد بایااد او را بااه تازیااان بسااپارد تااا در آنجااا
پرورش یابد .یزدگرد هم بهرا را نزد نعمان بن منير میفرستد.
ووتی بهرا چهار ساله می شود ،نعمان به معماری مشهور باه
نا سنمار دستور میدهد تا وصاری زیباا در جاایی خاوش آب و
هوا برای بهرا بسازد .سنمار هم وصری از سیم و زر و سنگهای
شفاف و منور میسازد .این وصر در سه رنگ ظاهر میشد :صبح
به رنگ کبود ،نیم روز به رنگ سفید و عصر به رنگ زرد.
نعمان ووتی بنای خورنق را با آن همه زیبایی میبیناد ،بایش
از آنيه بنا بود به سنمار میبخشد .سنمار که آن همه زر و سیم را
میبیند میگوید اگر می دانستم که شاه تا ایان حاد باه مان انعاا
میکند .بناایی بهتار مایسااختم .نعماان از ایان ساخن بار آشافته
میشود و فکر میکند .اگر او را زنده بگيارد این هنرمند کااخی
بهتر از خورنق میسازد .بناابراین دساتور مایدهاد او را از بااالی
همان وصر به پایین پرتاب کنند.
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بهرا به وصر می رود و مقیم آنجا می شاود .یاک روز کاه
بهرا در وصر خورنق میگشت ،چشمش به دری میافتد که وفب
است .شگفت زده میشود و از خازن میخواهد تا در را بگشاید.
خازن در را میگشاید و خود دور میشود .بهرا داخب میشود و
هفت پیکره میبیند.
هفت پیکر در او نگاشته خوب  /هر یکی زان به کشوری منسوب
دختر رای هند ،فورک نا  /پیکری خوبتر و ماه تما
دخت خاوان ،به نا یغماناز  /فتنه لعبتان چین و طراز
دخت خوارز شاه ،نازپری  /خوش خرامی بسان کبک دری
دخت سقالب شده ،نسرین نوش  /ترک چینی طراز رومی پوش
دختر شاه مغرب ،آزریون  /آفتابی چو ماه روز افزون
دختر ویصر همایون رای  /هم همایون و هم به نا همای
دخت کسری ز نسب کیکاوس  /دُرسَتی نا و خوب چون طاووس
در یکی حلقه حمایب بست  /کرده این هفت پیکر از یک دست

و با کمال شگفتی میبیند که پیکارهای در وساط آن هفات
پیکر است و بر آن نا خود او ،بهرا گور ،نوشته شده است و در
مییابد که هفت شهزاده یا هفت کشور بدو تعلق خواهد یافت.
بهرا با شادمانی بیرون می آیاد و در را وفاب مایکناد و باه
خازن می گوید :در به روی هایچ کاس مگشاای .و خاود هنگاا
مستی بدان جا میرفت.
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تاجگذاری بهرام
یزدگرد می میرد و چون او ساتمکار باود ،بزرگاان باا خاود
عهد میکنند که بهرا را که فرزند آن بزهکار اسات باه سالطنت
نپيیرناد و وی را از خبار ماار پادر آگااه نگرداننااد .اماا بهاارا
خبردار مایشاود .ابتادا باه ساو مایپاردازد و ساپس درصادد
بازستانی پادشاهی خود بر میآید .و چاون جاوانی باا فرهناگ و
خردمند است ،با خود میگوید :چرا به جنگ ملاتم بارو  ،نرمای
آر که نرمی است کلید.
نظامی این وسامت داساتان را از شااهنامه فردوسای اوتبااس
میکند و می گویاد :بهارا باا لشاکری کاه مناير ،پسار نعماان و
جانشین او ،برایش فراهم میآورد به سوی ایران راهی مایشاود.
خسرو ،پادشاه منتخب بزرگان ،ناماهای بارای او مایفرساتد کاه:
چون پدر تو به مرد ستم بسیار کرده است ،کسی تو را به شااهی
نمی پيیرد .پس ،در یمن بمان و من هار چاه از گان هاای نهاانی
بخواهی برایت میفرستم.
بهرا با وجود آن که بسیار از این نامه خشامگین مایشاود،
اما خشم خود را فرو میخورد و در جواب ماینویساد :آنياه در
مورد پدر گفتهای راست است ،اما من با پدر بسیار تفااوت دار
و نیازی هم به مال و ملک ندار و عیب اسات کاه ملاک پادران
خویش را به دیگران واگيار .
گر پدر دعوی خدایی کرد  /من خدا دوستم خرد پرورد
گر بدی کرد چون به نیکی خفت  /از پس مرده بد نباید گفت
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من از گناه پدر عير میخواهم و در پی جبران آنم.
ووتی بهرا  ،نامه را برای موبدان میخواند ،آنها میگویناد
که آنيه گفتید و نوشتید از نهایت خردمندی و دادگری اسات و
ما می دانیم که شایسته تاج و تخات هساتید ،اماا ماا باا خسارو باه
شاهی بیعت کرده ایم و پیمان شکنی خالف آیاین اسات و نبایاد
این رسم معمول گردد.
بهرا با همان ووار و خردورزی میگوید :بله بای وفاایی از
بی خردی است .من میتوانم بادون آزار او تااج از سار او فارود
آور و می توا به تی بستانم .اما:
حجت آن است کز میان دو شیر  /بهره آن را بود که هست دلیر
بامادادان دو شایر زرنااده بیاوریاد و تااج را در میااان آن دو
بگيارید .هر که خواهان تاج و تخت اسات بایاد از میاان شایران
تاج برباید.
همه این پیشنهاد را می پيیرند .خسرو ووتی ایان پیشانهاد را
میشنود ،تاج از سر بر میدارد و:
گفت از آن تاج و تخت بیزار  /که از او جان به شیر بسپار
وارث مملکت به تی و به جا  /هیچ کس نیست جز ملک بهرا

اما بهرا در جلوی چشمان شگفت زده همگان وارد میادان
دو شیر میشود .شیران به او حملهور میشوند ولای او چناان سار
آن دو را به هم میکوبد که در د جان میدهند و بهارا تااج را
بر میگیرد و بر سر مینهد .زریو شادی از همه مرد بر میآید.
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هفت دختر هفت پادشاه از هفت کشور
بهرا پس از فرازت از جنگ و سامان دادن کشور ،باه یااد
عشق دیرین و هفت پیکره از هفت دختر شاه هفت اولیم میافتد.
نخست دختر پارسی از نژاد کیان (دُرسَتی) را به همسری بر
میگزیند .سپس سایر دختران را به ازدواج خود در میآورد.
چون ز کشور خدای هفت اولیم  /هفت دختر ستد چو در یتیم
از جهانی دل به شادمانی داد  /داد عیش خوش و جوانی داد
هفت گنبد هفت رنگ
شبی از شبهای زمستان ،بز میآرایند و در از سرما بسته و
سر از عیش گر  .در آن میان بر زبان سخنوری میگيرد که همه
نعمتها و نیکیها و خوشیها شاه را فراهم است ،فقط یک چیز
باوی است.
این سخن دلپسند همه میشود .در آن جمع ،بزر استادی
نقاش به نا شیده نشسته است .او در رساامی ،مهندسای ،نجاو و
علو طبیعی دست دارد ،شاگرد سنمار بوده و در ساختن خهوَرنهاق
با او همکاری کرده بود .شیده میگوید اگر شاه دستور دهد مان
برای شما که هفت دختر از هفت پادشاه ستانده اید ،هفات وصار
بنا میکنم که در زیبایی و هنر برتر از خهوَرنهق باشاد .هفات وصار
که هر کدا بیانگر هفت اولیم و هفت ستاره باشد ،با رنگ خا
و هنر ویژه خود شاه همان رنگ پوشد و در همان وصر برود تا باا
طالع ستارگان به هم پیوندد.
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آن شب میگيرد اما سخن شایده در خااطر بهارا  ،خااطره
خهوَرنهق و هفت پیکر را زنده میکند این است که چناد روز بعاد
شیده را احضار میکند و مال فراوان در اختیارش مینهاد و از او
میخواهد طرح خود را عملی کناد.پاس ،هفات وصار باه رناگ
روزهااای هفتااه و بنااا هفاات ساایاره ماای سااازد تااا در روزی کااه
منسوب به آن سیاره است با یکی از آن دختاران ،عایش و نشااط
کند .آن روزها  ،رنگ گنبدها و نا سیاره ها عبارتند از:
 -۱شاانبه  /گنبااد ساایاه  /سااتاره زحااب  - Satrun -روز
Saterday

 -۲یکشااانبه  /گنباااد زرد رناااگ  /خورشاااید  Sun -روز
Sunday

 -۳دوشااانبه /گنباااد سااابز رناااگ  /مااااه  - Moon -روز
Monday

 -۴سه شنبه /گنبد سرخ  /مریخ Mars -
 - ۵چهارشنبه /گنبد فیروزه ای  /عطارد Mercury -
 -۶پنجشنبه  /گنبد صندلی (وهوه ای)  /مشتری Jupiter -
 -۷جمعه  /گنبد سپید  /زهره Bile, Gall -

بهرا هر روز هفته را در گنبدی به سر میبرد .در آن گنباد
لباس دختر و همه چیز به همان رنگ است و آن دختر باا طناازی
و عشوه گری افسانههای مهرانگیز میگوید تاا نشاان دهاد رناگ
انتخابی او چه امتیازی بر سایر رنگها دارد .هفت پیکار نظاامی،
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در واوع آن هفت حکایت است .اینک هر یاک از ایان پیکار هاا
(گنبد ها) را نقب می کنیم:
***

پیکر

اول  :گنبد سیاه  ،روز شنبه (زحل )Satern
روز Saterday
داستان شهر سیاه پوشان

روز شنبه بهرا شاه به سوی گنبد سیاه و بانوی هندی خاود
روانه شد .تا شب آنجا نشاط و شادی ،عیش و سارور سااز کناد.
هنگامی که شب هميون عودِ سایاهی باه روی حریار ساپیدِ روز
ریخته شد ،شاه از بانوی کشمیریِ خود افسانه ای طلب کرد و آن
آهوی تُرک  ،چشم هندوزاد گره از نافه ی مُُشکین خاود گشاود
و در حالیکه از شر نگاه به زمین دوخته بود داستان خاود را ایان
چنین آزاز نمود که:
در دوران کودکی از خویشان و بستگانم چنین شنید که از
جمله خدمتکاران وصر خاندان ما ،زاهد زنی باود کاه هار مااه در
سرای ما می آمد .سر تا پای پوشایده در لبااس سایاه .روزی از او
سبب سیاهپوش بودنش را جویا شدند و او از آنجا که زنی پارساا
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و درستکار بود چاره ای جز راستی پایش روی خاود ندیاد و راز

آن حریر سیاه را گفتن آزاز کرد که:
سالها وباب مان کنیاز فاالن َملِاک باود  .ماردی باود بسایار
درستکار و بزرگمنش و کامگار و مهماندوست که گرچه جورها
و باای عاادالتی هااای فااراوان دیااده بااود ،امااا دساات از کوشااش
برنداشته بود .مهمانخانه ای داشت بازر و زریباان و خساتگانِ
راه را در منزلش سُاکنی مای داد و خاوانِ ساخاوتش هماواره بار
همگان باز بود .او همواره در تما اوواات ساال سایاهپوش باود و
ردا و جامه ی سیاه باه تان داشات .در گيشاته لبااس هاای پار از
زینت و طال ،به رنگِ سرخ و زرد می پپوشاید ،اماا رخادادی در
زندگی او سر تا به پا ،سایاهش کارده باود و کهاس راز ایان سایاه
پوشیدنش را نمی دانست .روزی به پایِ شاه افتااد و دلیاب سایاه
پوشیدنش را خواستار شد و او را گفتم:
«ای دستگیر زمخواران فقط تو راز این جامه ی سیاه را مای
دانی پس مُهر از لب بگشا و مرا محر بدان».

شاه چون اصرار من بدید لب به سخن گشود که:
در ِ وصر من هماواره باه روی میهماناان بااز باوده و هسات.
روزی از روزهاا میهماانی از راه رساید کاه از کاال ِه روی سار تاا
کفااش و دسااتارش همگاای ساایاه بااود .در دل دانسااتنِ دلیااب ایاان
سیاهپوشی را خواساتار شاد اماا ابتادا باه شارط میزباانی خاوانی

گسترد و سپس از او پرسید :
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«از چه روی جامه گان تو همگی سیاه هستند؟»

پاسخ داد « :معيور بدار که گفتن نتوانم ».
اصرار کرد  ،البه و زاری کرد و او چون بیقراری من بدید
گفت:
«در والیت چین شهریست چون خُلاد بارین .ناا آن شاهر،
«شهر مدهوشان» است با مردمانی به صورت ماه ،در وبا و جامه ی
سیاه .هر که در آن شهر وارد شود هميون آن ها سایاهپوش مای
گردد.اگر گردنم را بزنی بیش از این نتوانم گفت».
این را بگفت و از پیش من برفت .من ماند و بای واراری و
اشتیاق دانستن آن شهر و آگاهی از این راز سر به مُهر .صبر پیشه
کردنم را سود نبود .پس راه سفر پیش گرفتم و راهی دیاار چاین

شد و به شهر مدهوشان رسید .
چون ود به آن شهر گيارد  ،بازی دید آراسته چون خُلد
برین .ساکنان شهر سپید رویانی چون مااه ،اماا در وباای سایاه .تاا
یکسال آنجا ماند اما کهسی از آن راز آگاهم نکرد ،تا این که باا
آزاده مَرد وصابی آشنا شد  .از آن جا که انسانی بود نیک رأی و
نیک زاد با او دوستی آزاز کرد و به او لطف هاا کارد تاا ایان
داستان را برایم بگوید .روزی مرا به خانه ی خویش برد ،طعاامی
آورد و خدمتی خوب درنوردید .هنگامی که خوردن و صاحبت
از هر دری کردن خاتمه یافت هر آنيه از طال و ساکه و جاواهر
که به او بخشیده بود پیش آورد و پرسید:
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«دلیب این همه بخشش چیست؟ در وبال این ها چیزی از من
بخواه ،که اگر جانم را هم بخواهی دری نخواهم کرد».
به او حکایت خود را گفتم و دلیب ماتم و سیاهپوشی مارد
شهر را جویا شد  .مرد وصاب چون این ساخن بشانید دگرگاون
شد و لختی ساکت ماند و سپس گفت « :ووت آنست که آنيه را
که می خواهی بدانی ،ببینی و از آن آگاهی یابی .بر خیز تا بر تو
راز آشکار کنم».
این سخن بگفت و از خاناه بیارون شاد و مان در پای او .او
میرفت و من به دنبالش تاا از شاهر بیارون شادیم و باه خراباه ای
رسیدیم .آنجا سبدی بود که به طنابی بسته شده بود .مارا گفات«:
در آن سبد بنشین و بار آسامان و زماین بنگار تاا دلیاب سایاهی و

خموشی آن ها را دریابی».
در سبد نشستم و مرد وصاب شعبده بازی آزاز کارد و سابد
همانند یک پرنده شرو به پرواز کرد و ریسمان باه دور گاردنم
بسته شد و خود را بساته باه یاک ریسامان میاان آسامان و زماین
دید  .اگر ریسمان بریده می شد بر زمین می افتاد  .جانم بسته باه
آن ریسمانِ دورِ گردنم بود .چاره ای جز تحماب آن نداشاتم ،تاا
این که روز هنگا  ،پرنده ای به بزرگی و عظمت یک کوه از راه
رسید و در اطراف من پرواز می کرد و من با خود گفاتم پاای او
را بگیر مگر نجات یابم .پس چون ایان کاار بکارد پرناده اوج
گرفت و پرواز کرد و من بسته به پای او .از صبح تا ظهر سفرمان
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ب ساوزان ظهار دررساید پرناده باه باازی
طول کشاید.چون آفتاا ِ
سرسبز فارود آماد و زیار ساایه ای نشااط پرساتی آزازیاد و مارا

خستگی زالب آمد و خواب در ربود.
چون بیدار شد شب بود و از پرنده خبری نبود .جستجو در
آن مکان را آزاز کارد  .باازی باود باه سرسابزی بهشات ،پار از
گلهای زیبا و درختان پر میوه و جاوی هاای زاللِ پُار از مااهی و
کوهی از زمرد و چشمه هایی از گالب و هوایی خنک پُر از بوی
عطر گب ها .خدا را شکر گفاتم و از آن میاوه هاا خاوردن آزااز
کرد  .اندکی بگيشت وابری آمد و باران بار سابزه هاا دُرفشاانی
آزاز کرد و زبار خوابید و از دور صد هزاران حوری پیدا شدند،
روحپرور هميو ریحان ،همه دسات هاا حناایی و لاب هاا چاون
یاووت سرخ درخشان و ساعدی سایمین و گوشاوار مرواریاد بار
گوش و شمع ها به دست ،با هزار عشوه و نااز نزدیاک آمدناد و
فرشی انداختناد و بسااطی پهان نمودناد و تختای گياردناد و راهِ

صبر زدند.

اندکی بعد گویی که آفتابی پر نور پدید آمده باشد ،بانویی
پدیدار شد چون صبح تابان .او سارو باود و حوریاان در برابار او
مانند چمن ،او گب سرخ باود و حوریاان چاون سامن .باه زایات
زیبایی و جمال .سپید تان و لعلاین لاب و مُشاکین گیساو .چاون
عروسی مهرو بر تختای فارود آماد و لختای بنشسات .ساپس سار
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برداشت و با یکی از حوریان سخنی گفت که« :نا محار ِ خااکی
ای این جا هست .بگردید و پیدایش کنید و پیش من آریدش».
حوریان مرا یافتند و به پیش آن بانو بردند .خواستم تا پاایین
مجلس کنار خادمانش بنشینم که مرا گفت« :برخیاز! آنجاا جاای
میهمان عزیزی چون تو نیست .برخیز و به پایش مان آی و کناار
من بنشین».
گفتم« :ای بانوی فرشته خو! من چگونه پیش چون تو شاهی
بنشینم .تخت سلیمان که جای دیوان نیست».
گفت« :بهانه مگیار و باه پایش مان آی کاه عزیاز میهماانی
هستی».
به پیش او رفتم و بنشستم .با مان خاوش زباانی هاای بسایار
کرد و بنواخات و طعاامی بهشاتی بارایم آورد و مطربای ناواختن

آزازید و ترانه ای گفت و شرابی پیمانه کرد.
من نوشید و نوشید و مستی از حد بگيشات .بوساه ای از
او خواستم و هزار بوسه ا ارمغان داد .اشتیاق زالب شد و دسات
بر کمرش انداختم .چون این حال من بدید گفت « :امشاب را باه
بوسه وانع باش .زلفم را بکش و لبم را گاز گیار و بوساه از رخام
برُبای و دیگر چیزی مخواه تا فردا شب».
چون اشتیاوم زالاب شاد و صابر نتوانساتمت دسات یکای از
حوریان را به دستم داد و گفت« :کا خود بگیار کاه او کمار باه
خدمت تو بسته».
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من و آن حوری هر دو برفتیم و زیر بلور آسمان ،شبی را تا
سحر کا براندیم و صبح هنگا خواب مرا در ربود و تا شاب در

خواب می بود .
دوباره شب شد و حوریان از راه رسیدند و آن بانو نیاز هام.
دوباره اشتیاق من و دعوت او به صبر و اصرار من ،و پیوناد دادن
او مرا با یکای از کنیزکاان خاود و عشاق باازی هاای مان باا آن
کنیزک.

و روزها گيشتند و گيشتند .سی روز بگيشات و مان هار
شب به وصال کنیزکی از وصال بانوی آن بهشت برین می ماند .
تا این که صبر لبریز شد و اشتیاق داشتن آن بانوی مهارو زالاب
شد و باا خاود گفاتم امشاب را دگار باه وصاب حاوری ای واانع
نخواهم بود و اگر مرا دعوت به صبر کند اصرار بی حاد کانم تاا

کامم بدهد.
شب شد و آن آفتاب رخ آمد و من باه کناارش شاد و تاا
خود صبح به اصرار و الحاح گيرانیاد او مارا گفات باه بوساه و
آزوش من را ی باش و فعال بیش مخواه تا به ووتش باه وصاالم
برسی و صبر پیش گیر و مرا گوش بدار .من بی صابری کارد و
اصرار فراوان که من امشب تو را می خواهم و صبر نتاوانم کارد.
چون اصرار من بدید گفت« :چشم فرو بند ،تاا بناد وباا بگشاایم،
چون بگشایی مرا در کنار خود بینی».
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چشم بستم و چون بگشاد خود را در آن سبد میان آسامان

و زمین دید  .نه بازی بود و نه بانویی.
وصاب از راه رساید و مارا پاایین آورد گفات« :حاال دلیاب
سیاهپوشی این خلق را می دانی .اگر هزار ره می کوشید تا تو را
بگااویم از ایاان راز بیفایااده بااود .بایااد خااود ماای دیاادی و باااور
میکردی».
و آن مرد نیز از آن پس سیاهپوش شد.

والسال .
من ملک بود و فردوس برین جایم بود
آد آورد در این دیر خراب آباد
(حافظ)
***

پیکر

دوم  :گنبد زرد ( ،خورشید )Sun
روز یکشنبه Sunday
داستان کنیزک زردرو

روز یکشنبه بهرا وصد گنبد زردِ هميون آفتاب کرد .جا
زرین به دست گرفت و تاج زر به سر نهااد و عایش راناد .چاون
شبِ خلوت ساز از راه رسید ،بهرا شاه از رومای عاروس چینای
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نازِ خود تقا ای افسانه ای کرد و او نیز اطاعت شااه نماود و در
آن گنبد آوازی خوش ساز کرد و وصه ای را چنین آزاز .که:
در شهری از شاهرهای عاراق ،شاهریاری باود عاالم افاروز.
شاهی که از ودرت و جمال و هنر چیزی کم نداشت مگار یاک
عیبِ بازر و آن زام و انادوه و دلتنگای او باود کاه شیشاه ی
آسمان جوانیش را تیره نموده بود .منجمانِ وصار شااهی ساال هاا
وبب در طالع او چنین خوانده بودند که بارای او از طارف زناانش
خصومتی پایش خواهاد آماد .از ایان روی مادتی از بایم ارر،
تنهااایی پاایش گرفاات و چااون جااانش از تنهااایی بااه تنااگ آمااد
کنیزکانی اختیار کرد و آن ها را به مهر نواخات .اماا هار یاک از
آن ها طی هفتاه ای پاا از گلایم خاویش بیارون مای گياردناد و

نافرمانی و سرکشی آزاز می کردند و خیال خااتونی مغزشاان را
پر می کرد و گن های وارونی از شاه می خواستند .از ایان روی
هر کنیز بیش از هفته ای در وصر وی دوا نمی آورد .شاه کنیز را
از خود می راند و کنیز تازه ای اختیار می نمود .طی سالی هزاران
کنیز می آمد و می رفت و هر یک هفته ای بیش نمی ماناد .شااه
دلیب این نافرمانی و بی مهری زنان را نمی دانست.
دلیب ایان نافرماانی آن هاا ،عجاوزه پیرزنای از خادمتکاران
وصر شاهی بود که جز خاود نادیم و خادماه ی دیگاری را نمای
توانست پيیرُفتن و هر عروس نویی که در وصر وارد مای شاد او
سحر و افسون به گوشش می خواند و زنان را می فریفت که زیبا
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خاتونِ نازداری چون تو چرا در بند خدمت شااهی باشاد کاه تاو
خود خداوندگار وصر توانی بود و بدین ترتیب باد زرور و منیات
مغااز زنااان را پاار ماای کاارد و هفتااه ای باایش در آن وصاار ماناادن

نتوانستند.
شاه روزهای حیات خود را به تنهایی و دلتنگی می گيراناد
و زنی در خور عشق خود نمی یافت .در حالی که تنها دوای درد
او مهربانی بود و وفا .تا این کاه روزی از روزهاا شااه از رسایدن
کاروانی از کنیزکان زیبا مطلع شاد و طباق عاادت همیشاه بارای
خر ید کنیزکی ماهرو ،راهی بازار شد .در میان کنیزکان دختاری
بود از والیت چین .کنیزی چاون پاری ،پار ناور چاون ساتاره ی
سحری ،لبش چون مرجان و دندان ها چون مروارید ،آفتاب رو و
شکر ریز .شاه چون جماال او بدیاد از میاان تماا کنیزکاان او را
خواستار شد و از برده فروش احوالش پرسید .برده فروش پاساخ
داد:

«جمیله کنیزیست به زایات زیباایی کاه از کماال اخاالق و
خوبی رفتار خللی در او نیست و هایچ عیبای نادارد جاز یکای .و
عیب او این است که دل به وصال هیچ مردی نمی دهد و دوست
نمی دارد دست کهسی به او برسد .هر که صبحگاه او را می خارد
شباهنگا پَسَش می آورد .ازایان رو اسات کاه باا تماا جماال و
خوش خویی ،خریداری ندارد».

154

فصلنامه هیج  -شماره  -۱پاییز ۲۰۲۰ -۱۳۹۹
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

شاه چون این سخن بشنید وصد خرید کنیزکی دیگار از آن
کنیزان را نمود ،اما جز آن مهروی پریيهر به دیگاری اندیشایدن
نتوانست .نه از کنیز شیرین رو سیر می شد و نه عیبش را تحماب
می توانست کرد .عاوبت عشق چیره شد و تن به خریاد کنیازک
داد و درِ یااک آرزو را باار خااود بساات و ماااری را کُشاات و از
اژدهایی برهست.
آن پریرو را به وصر خویش آورد و نیک بنواخات و او نیاز
به زیر پرده لطف و مهر شاه خدمت شهریار نگاه داشت و چاون
زنيه ،مهربان در پوست بود و دوست بود و خانه داری نیکو بود
و معتمدی مُشفق .گرچه شهریار مقا و منزلتی بلندمرتبه اش داده
بود ،چون سایه ی زیار پاای متوا اع باود و فاروتن .تاا ایان کاه
عجوزه ی خدمتکار از راه رسید و در وصر ،بانویی دید به کماال
زیبایی و مهربانی و اخالق پسندیده و دل شاه را در گرو محبت
او دید و دیدنش را تاب نیاورد و حیلت آزازیدن گرفت و زباان
به فریب آن مهرو گشاد .اما پیش موسی ساحری کاردن را ساود
نبود و فریبش در کنیزک نگرفت و شاه چون عتاب کنیز را دیاد
پی برد که این جادوی پیرزن تما کنیزکان را فریب می داد .پس

عجوزه را از وصر خود بیرون کرد.
روزها می گيشتند و هر روز مهر شاه به کنیز و عشاق کنیاز
به شهریار فزونی می یافت اما شاه صبر و خویشتنداری می کرد و
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سخنی از وصب به زبان نمی آورد .تا اینکه شبی آتشی در دل آن
دو مهربان افتاد و شاه زبان به سخن گشود که:
« ای سرو وامت ماهروی من ،از تو یکی نکته پرسایدن مای
خواهم .وسم یاد کن که راستش را بگویی ،که من راستی از زنان
کهم شنیده ا و راستی است بنای عشق مارد و زن .شانیده ای کاه
بلقیس و سلیمان( ) را کودکی شد ،دست که و پا ک  .سلیمان
به خدمت جبرییب ( ) شد و از او پرساید راز ایان نقاص را ،و او
پاسخ داد :ناراستی ای میان تاو و همسارت رفتاه .آن را جساتجو
کن و بیاب و راستش را بگو تا فرزنادت صاحت یاباد او باه نازد
بلقیس رفات و از او راساتی خواسات و بلقایس اعترافای نماود و
دساات کااودک راساات شااد .سااپس بلقاایس از ساالیمان راسااتی
خواساات و او رازی را فاااش ساااخت و آن هنگااا پااای کااودک
راساات شااد و صااحت یافاات .پااس ماای بیناای کااه راسااتگویی و
درستکاری بر هر زن و شویی واجب است .پس زبان بگشاا و باه
من راستش را بگو که از چه روی از وصال من سر باز میزنی؟»
کنیز چون این سخنان بشنید زبان بگشود و پرده از بیماری و
زردرویی خود برداشت،که:
« در میان بستگان ما صفتی هست موروثی در تما زنان .که
همه زردروی و بیمارند و چون دل به مردی بسپارند و عاروس او
شوند هماه باه گااه فرزناد آوردن و زادن از دنیاا مای روناد .مان
چگونه تن به مر خود دهم و ایان عساب زهرآلاود را بنوشام؟
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این است راستِ وصه ی من .حال تو نیز چون سلیمان راساتش را
بگو که چرا زنان را طرد می کنی و زود از آن ها سیر می شوی و
راستشان نمی دانی؟»
شاه پاسخ داد « :از برای آن کاه هایچ یاک از زناان باا مان
نفسی مهر نورزیدند .همه در بناد کاار و راحات خاویش بودناد.
نیک آزاز کردند و بد تما  .چون راحتی داد  ،هدیاه دادمشاان،
دردشان را دوا شد  ،خادمتم فراموششاان شاد و جاور کردناد و
برفتند .بر زن ایمن نتوان بود که او چون پَر کاه است در برابر باد.
بی ثبات .اگر زر ببیند و ثروت ،را ی است .تا جوان است و زیبا
خا است .آنگاه که پخته می شود و تجربه اندوخته ،دیگر عجوز
پیری شده که کهس میب وصالش نکند .هیچ یک از این کنیزکان
را خدمتکار و مهربان ندید  .تا تو آمدی و راستی آزااز کاردی.
تنها تو را دید که به شرط خدمتِ من ویا کارده ای و دَ باه دَ
بر خدمت می افزایی .با این که با تو در عین بی کامی ا  ،اما بی
تو لحظه ای چشم بر هم زدن نتوانم».
شاه تما این سخنان بگفت ،اما در کنیز نگرفت و همينان
روزگار را در صبر و خودداری می گيراند و آتش عشاقش هار
روز شعله ورتر می گشت .تا اینکاه آن عجاوز پیار را از راز شااه
آگاهی افتاد و فهمید که شهریار دل در گرو دختری دارد ،بدون
این که به وصال رسیده باشد .پس حیلتی آزاز کرد و باا شااه در
میانش گياشت،که « :تو می توانی حسادت بانویت را برانگیازی.
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کنیزی دیگر در خانه بیاور و مقابب چشمانِ بانویت ،او را بناواز و
در آزوش بگیر و اوواتت را با او بگيران تا را شود».
و شاه چنین کرد .کنیزی به خانه آورد .دلاش باا آن باانوی
پریيهر خود بود ،اما اوواتش را با کنیز تازه خریده مای گيراناد.
ووت دلتنگی و نیاز به بانوی خود پناه می برد و ووت عشارت باه
کنیز تازه خریده .و اما احوال آن باانوی چگوناه باود؟ از رشاک
دادن شاه آتش زبار زیرت بر رخسار چون مهش نشسته باود ،اماا
صبر پیشی کرده بود .اما عاشق را صبر چه سود؟ تا اینکه شابی از
شب ها شاه را به خلوت خویش تنها یافت و نزد او رفت و سخن
آزازیدن گرفت که:
« ای شهریار خسروِ فرشته نهاد! داور مملکت به دیان و باه
داد! چرا با من این گونه می کنی؟ چرا در صابح هنگاا آشانایی
مرا نوش محبات دادی و بناواختی و در آخار مانناد شاا سارکه
فروشی و تلخی آزازیدی؟ گیر از من نخورده گشتی سیر ،چارا
به دست رشک رویبم دادی؟ اگر وصد جان مرا داری باا شمشایر
خ ودت مرا بکش کاه آن بارای مان عاین حیاات اسات .هار چاه
خواهی کن ولی به دست رویبت دیدنم را تاب نیست .لب بگشا و
راز با من گو! از چه روی این کردی؟ بگو و آن گه من وفب ایان
خودداری می شکنم و آنِ تو می شاو و مار را باه جاان مای
خر چرا که تو را از جانم دوست تر میدار ».

158

فصلنامه هیج  -شماره  -۱پاییز ۲۰۲۰ -۱۳۹۹
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

شاه از آنجا که دل در گرو او داشت لب به سخن گشاود و
گفاات« :از اشااتیاق خااود گفتاای ازحااال ماان نگفتاای .آرزوی تااو
افروخت مرا شکیباییم سود نداشت تا پیرزن دوا بشناخت و چاره
ای ساز کرد و او این راه را پیش رویم نهاد .گرچه ساختم باود و
آزار تو چون زهری بود بر جانم ،اما صبر کرد و آنيه گفات را
انجا داد ».
چون فریبکار را شناختند او را به جزای عملاش رسااندند و
شاه وفب گن گُهر گشود و به وصب بانوی خود رساید و ناه تنهاا
مرگی در پی نداشات کاه زرد رویای او برطارف شاد و صاحت
یافت و سال های سال در کنار شهریار زندگی کارد و کامکاار و
شادکا بود.
***

پیکر

سوم  :گنبد سبز ( ،ماه ) Moon
روز دوشنبه Monday

داستان بشر پرهیزگار و ملیخای بد طینت

روز دوشنبه بهرا وصد گنبد سابز رناگ کارد و چتار سابز
برکشید و به سبز پوشید و به ساوی باانوی سابزپوش خاود رواناه
شد .چون در این باغ سبز تفرجی نمود ،از بانوی خاناه افساانه ای
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درخواست کرد و او پس از مدح و ستایش شهریار چشمه ی وند
کال را گشود که:
در روزگاااران دور ،در والیاات رو مااردی بااود عزیااز و
خوشدل و نیکخواه و پرهیزگار .هر چه از هنر می باید در وجاود
او موجود بود و مردمان او را عزیز می داشاتند و بِشارِ پرهیزگاار
می نامیدنادش ،چارا کاه در دوری از شاهوات و دانساتن معناای

حالل و پرهیزگاری نمونه ی دوران بود.
از وضا ،روزی از روزها از کوچه ای خلوت عبور می کرد.
زنی نیز در حجاب و نقاب از کوچه در حال گير بود که ناگهان
باد ،فتنه ای را آزاز کرد و چاادر از سار زن بیفتااد و ابار سایاه از
مقابب روی ماه کنار رفت و صورتی پدیدار شد در کمال زیبایی،
مست از کرشمه ،آن چنان که صد توبه می شکسات و پرهیاز باه
باد می داد .سپید رو و گلگون روی .چشم نیمه باز خواب آلاود
و زلف پیچ در پیچ عنبرافشانش ره صد دین و دل می زد و هایچ
دل را جای شکیب از چنان جمالی نمی ماند.
چون بشر آن آهوی خوش خرا بدید حال خود ندانسات و
از سر مستی و بیخودی فریادی کوتاه از سینه برآورد و زن چاون
این آواز شنید چادر و روپوش را به خود پیيید و از نظر دور شد
و بشر را یارای حرکت نبود.
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چون به خویشتن آمد خانه بر رفته دید و خاناه خاراب .آن
زن را شوهری بود و خواستنش حرا  .اما تمنای او از دل بشار باه
در نمی رفت و شکیبایی از وی سود نمی کرد.
چون دید که اگر زافب شود شهوت بر او زالب شده و دین
و آخرتش را به باد خواهد داد وصد زیارت خانه ی خدا کارد و
به او از این خواهش نفس پناه برد تا مگار دردش آرا گیارد .باه
خداوند پناه برد و سجده بر آستان او زد و بارگاه او زیارت کارد

و آنگه راه بازگشت پیش گرفت.
در راه بازگشت با مردی همسفر شد باه زایات بادخواهی و
بد دلی ،زرور و تکبر ،که از هر حادیثی هازار نکتاه و ایاراد مای
گرفت و زبان طعن و گزیدن می گشود و خود را نادره گفتاار و
عاوب و دانای همه فن می دانسات .مارد از بشار پرساید « :ناا تاو
چیست ای مرد؟ بگو تا تو را بدان خوانم».
بشر پاسخش داد و نامش بگفت .مرد زبان باه طعان گشاود
که « :بشری تو؟ ننگ آدمی هستی و اسمت آدمی معنا دار!!! ناا
من ملیخا ست.
اما عالمیان ،دانای همه علمی ،کهس را یارای همسنگی من
نباشد .این منم که از همه دانشی سررشته دار  .نجو مای دانام و
طب .جادو می دانم و سحر .گر وحطی بیاید پایش بینای اش مای
کنم .گر پادشاهی را زوال رسد پیش بینی اش می کانم .کیسات
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کااه کیمیااا گااری بدانااد جااز ملیخا!!!کیساات کااه سااحر بدانااد
جز ملیخا !!!»
اندکی پیش رفتند تا این که در آسمان آبی ،یک ابار ساپید
و یک ابر سیاه پدیاد آماد .ملیخاا از ایان امار در شاگفت شاد و

علتش را از بشر پرسید .او پاسخ داد:
« خدای عالم است کاه ایان مای کناد .وادرت او بار هماه
چیزی زالب است .می تواند ابر را به هر شکب و رنگای کاه مای
خواهد درآورد».
ملیخا پاسخ داد « :این چه دلیلی است؟ تیر باید که بر نشانه
بود .پاسخ سؤال این است:
ابر تیره دود سوخته ی بی آب است و ابر سفید دارای نام و
رطوبت .خدای خواسته هم شد دلیب؟ !!!»
اندکی دیگر پیش رفتند و کوهی دیدناد بازر و کاوهی
کوچک .ملیخا علت آن را از بشر پرسید و او پاسخ داد « :خدای
است گرداننده ی آسمان و زمین  .گر او بخواهد به هر گوناه ای
خلقت می کند که اوست خالق عظیم».
ملیخا بانگ بر سر او زد که « :نقش تا چند بر ولم می زنای؟
تو نمی دانی و جاهلی .کوه کوچک را سیب های سهمگین بدین
روز انداخته و کوه بزر از آفت سیب در امان بوده».
بشار چااون ایان سااخن بشانید او را گفاات « :اگار ماان از ره
حجت و دلیب وارد نمی شو بدین معنا نیست که دلیب نمی دانام
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و جاهلم ،بلکه به این دلیب است که علم خاود را در برابار علام
ایزد یگانه پست می دانم و فضولی در کار او نمی کنم .زین پس
نیز هیچ یک از سؤاالت تو را پاسخی نخواهم گفت».
این را گفت و خاموش شد.
راه ادامه دادند تا این که از گرما و خشکی صحرا به سایه و
خنکای درختی پر بر و شاخ رسیدند.در زیر پاای درخات در
دل زمین سبوی بزرگی را دفن کرده بودناد طاوری کاه بدناه ی
سبو در دل خاک بود اما دهانه اش بیرون و آن سبو پر بود از آب

زالل گوارا.
هر دو از آب نوشیدند و رفع عطش کردناد .چاون تشانگی
رفت ملیخا بشر را گفت « :از برای چه این سبو و این آب خناک
را در این بیابان خشک گياشته اند؟»
بشر پاسخ داد « :این کاار نکاو را بناده ای از بنادگان نیاک
پروردگار انجا داده است .شاید نيری داشاته بارای رفاع عطاش
حاجیان و زایران بارگاه او .که از این کارها بسیار کرده اند».
ملیخا زبان به تمسخر گشود کاه« :در ایان بیاباان پُار تهافّ و
گرما و با ایان خشاکی ،آخار چاه کسای آب در دل خااک مای
گيارد؟ این کار دزب و دروغ است .این آب هم دامی است کاه
صیادان برای صید خود گسترده اند نه نيری که نیکو بنده ای در
راه خدا انجا داده است!!!»
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بشر پاسخ داد « .هرکس از آیینه ی چشم خویش دنیا را می
نگرد .تو خود ایان چنینای و ایان چناین در حاق خلاق خادا مای
اندیشی که دزب نه در آن ها که در وجود توست».
ملیخا را این سخنان درنگرفت و ناگهاان از جاا برخاسات و
به آب زالل نگاهی کرد و جاماه از تان درآورد کاه خاود را در
آب بشوید .بشر او را گفت:
« آب خورده ای و عطش برده ای حال می خواهی آب را
چرکین کنی؟ اگار زایار و تشانه ی دیگاری از راه برساد و آبای
هوس کند از این آب آلوده چون بنوشد؟»
مردِ بد رأی سخن او نشنید و جامه از تن درآورد و به داخب

سبو پرید.
بشر باالی چاه منتظار او نشسات .دیار گااه شاد و او از آب
بیاارون نیامااد .بشاار را اندیشااه درگرفاات از نبااود ملیخااا و بااه
جستجویش پرداخت .در آب نگریست و او را ندید چوب بلندی
از درخت کهند تا عمق سبو را بسانجد و ناگهاان دریافات کاه آن
سبو نه سبو که چاهی بود عمیق و پرآب که دا هاالک ملیخاای
خودرأی گشته بود.
لختی بعاد جسام آن باد رأی بار روی آب آماد .بشار او را
گرفت و خاکش کرد و گفت «:من و تو هر دو آب دیادیم تاو
آب زالل را دا بهایم خواندی و خود چاون صایدی در دا آب
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اوفتادی و من نیک دید و نیک بر من رخ داد .که تو به دا رأی
بد خود اسیر شدی و زروه ی جهب خود گشتی».
ایاان را بگفاات و برخاساات و اسااباب و البسااه ی ملیخااا را
گرفتن و به اهاب و عیاالش دادن خواسات .چاون گاره از باارش
گشود کیسه های سکه دید انباشاته در بسااط او .چشام از آن هاا
فرو بست و بر نفس طما زالب آمد و راه شهر پایش گرفات تاا

عیال و خانه اش را بیابد و امانت تحویب دهد.
چون به شهر رسید و سراغ ملیخا را گرفت خانه اش را نشان
او دادند ،سرایی چون وصر .به در خانه رفت و به خدمت عیال او
رسید و داستان بد رأیی شوهر بگفت و وصه ی هالکاش .ساپس
کیسااه هااای طااال پاایش روی زن نهاااد و اماناات را بااه صاااحبش
بازگرداند.
زن چون این صداوت او دید در پس پارده اشاک از چشام

ریخاات و او را هاازاران آفاارین باار حااالل زادگاایش گفاات و
جوانمردیش را ستود که « :که کند هرگز این جوانمردی که تاو
در حق بیکساان کاردی؟ ایان تاویی ایان چناین درساتکار و آن
ملیخای خودرأی جفا پیشه بود که هرگز کاری چون ساتمکاری
و ظلم و دزب نمی کرد و راستی نمی گفت و جورهای فراوان بر
مرد این شهر و بر اهب و عیال خود کارد و جاز فریاب پیشاه ی
دیگرش نبود .سال ها است که من از او در رنجم و جز بدی از او
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ندیده ا  .خدای ،شر او از سر مارد ایان دیاار و مان دفاع کارده
است».
زن را جااوانمردی بشاار خااوش آمااده بااود و پنهااان دل در
محبت او بسته بود .پس ،پارده از روی خاود برداشات تاا جماال
خود به بشر بنماید .در همین هنگا بشر در پاس آن نقااب سایاه،
ناگاه همان مهرویی را دید که اول روز در آن کوی دیاده باود و
به آتش مهرش سوخته باود .آن روز از آن حارا چشام پوشایده
بود و اینک حاللی بدین زیباایی خاود را باه همساری او عر اه
کرده بود .پس به شرط کاوین با او جفت گشت و از ظلم ملیخاا
نجاتش داد و سالیان سال با او زیست به خوشدلی و خوشکامی.
***

پیکر

چهارم  :گنبد سرخ ( ،مریخ ) Mars
روز سه شنبه
داستان بانوی حصار

روز سااه شاانبه کااه روز بهاارا شاااه بااود و روز ساایاره ی
سرخِ ،بهرا شهریار جامه سرخ بر تن کرد و عاز گنبد سرخ فا
خود شد و نزد بانوی سرخ روی خود رسید و آن بانو ،او را نیک
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بنواخت و به پرستاریش کمر دربسات و خاوش اووااتی در کناار
هم گيرانیدند .تا اینکه شب از راه رسید و شاه از آن سیب سارخ
شهد آمیز افساانه ای نشااط انگیاز خواسات و او پاس از مادح و
ستایش شهریار زبان به گفتن افسانه ای زیبا گشود که :
در والیت روس شهری بود به زیبایی عروس و در آن شهر
پادشاهی عمارت ساز کرده باود و او را دختاری باود پارورده باه
ناز.گلرخی سرو وامت ،رخ به زیبایی هم چون ماه ،لب به شیرینی
چون شکر ،خوش رنگ و رو و زیبا ،به جز خوبی و شکر ونادی
وجودش  ،از هنر نیز بی مایه نبود و از هر علمی چیازی آموختاه
بود و در هر فنی وروی زده بود .جادو و افساونگری و طلسام نیاز
می دانست و تن به ازدواج با هیچ مردی نداده بود ،چرا که مردی
از لحااااظ علااام و داناااش و تااادبیر و رأی باااه پاااای او نمااای
رسید.خواستگاران بسیاری از اوالیم هفتگانه به خواستنش آمدناد
و زر و سیم و جان فدا کردند اما سود نداشت  .آهوی رمیده ،تن
به دا هیچ صیادی نمیداد و پدر چون این بدید از شاوهر دادن او
نومید شد و دختر نیز وصد خلوت و عزلت کرد و با کسب اجازه
از پدر بر سر کوهی بلند ،حصار و ولعه ای محکم و ستبر ساخت
و بر راه پر نشیب و فراز دژ طلسماتِ عجب نهااد و دروازه ی دژ
را میان دیوارها پنهان کرد و پدر را بدرود گفت و به حصار خود
رفت و زندگی در آن حصار را آزااز نماود و «باانوی حصااری»
لقب گرفت.
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از آنجا که از هنر نگارگری سررشته داشت و نقاشای مااهر
بود روزی ولم به دست گرفت و باا کلاک جاادویی خاویش بار
صفحه ی سپیدی چهاره ی خاود را باه تصاویر کشاید و زیار آن
بنوشت:
«هر کهس از شهریاران که خواهان مان اسات مای تواناد باه
خواستنم بیاید ،اما چند شرط هست کاه بایاد آن هاا را بپايیرد و
انجا دهد .نخست آن که نیکنا باشد و نیکخاو و نیاک کاردار.
شرط دو آن است که طلسامات راه را گشاودن و از باین باردن
تواند .سو شرط آن که دروازه یِ پنهانیِ دژ را بیاباد و از راهِ در
داخب شود نه دیوار .و اگر این سه شرط را به انجا رساند آنگااه
من با او به وصر پدر می آیم تا شرط چهار را به انجا رساانیم.
چنانيه به سؤاالت من پاسخ تواند داد شرط چهار را نیز بارده و
من آن او خواهم شد».
تصااویرهای خااود را باار ساار دروازه ی شااهر و در پاایچ و
خمهای راهِ منتهی به حصاار وارار داد و خاود در ولعاه باه انتظاار

شهسوارش بنشست.
و آن تصویر دلبری ها نمود و هزاران هازار مارد نیکناا در
هوای او ود به آن راه پر خطر می نهادند و هایچ یاک را یاارای
انجا آن شروط سخت نبود.
تا آن که جوانی از بزرگان پادشاهزاده را  ،چشم بار جماال
بی چون بانو افتاد و دل در گرو مهار او بسات و چشام از او فارو
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بستن نتوانست .آن راه محال و پر نشیب و فراز برای رسیدن به او
ود های رفتنش را سست می کرد .اماا جماال آن حاوری مهارو
صبر را بر پادشاهزاده ی جوان دشوار می ساخت .تا اینکه روزی
به خود گفت پیش افسون چنان پری ای نشااید کاه نادانساته رَوَ
که من نیز به عاوبت دیگران دچار شو  .چاره ای باید ساز کاردن
و حیلتی اندیشیدن.
پس به نزد پیری آزموده و دانا رفت و روزگاری نازد او باه
علم آموزی و حکمت اندوزی گيراند و در پایان راز خود بار او
کشااف کاارد و آن خضاار راه او را از حساااب هااای نهفتااه در
رویارویی با بانوی حصاری آگاه کرد و چون چاره جویی چااره

ساز شد عز بازگشت نمود.
پس جامه ی سرخ به رنگ خون عاشاق بار تان کارد و راه
ولعااه ی بااانوی حصاااری در پاایش گرفاات و طلساامات راه نااابود
ساخت و ره تاخت تا به در ولعه رسید .دُهُلی به دست گرفت و با
دَوال بر آن نواخت و اطراف ولعه گشت .آنجا که صدا بیرون می
آمد را کند و دروازه را یافت و وارد ولعه شد.
بانوی حصاری چون او را دید ندا دادش که « :ای رخنه بند
رهگشا! چون طلسم را گشادی و در را یافتی حال به وصار پادر
رو تا شرط چهار را به جای آوری».
سپس خود نیز شباهنگا از ولعه به سوی وصار پادر رفات و
فردای آناروز پادر را گفات کاه بزمای بیارایاد و پادشااهزاده را
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دعوت کند تا شرط چهار بگيارند .چون همه گارد شادند باانو

وارد شد و در پس پرده بنشست و محک آزاز شد.
دختر از گوش خود دو گوشوار کوچک مرواریاد درآورد
و به کنیزی داد تا آن را برِ پادشاهزاده ببرد .چون مرد گوشوار را
بدید سه مروارید دیگار از هماان جانس و عیاار در کناار آن دو
گياشت و پن مروارید به ساوی باانو فرساتاد .دختار چاون پان
مروارید را بدید مُشتی شکر بر آن افزود و به نازد مارد فرساتاد و
پادشاهزاده شیر به آن شکر افازود و آن را از کنیازک باه باانوی
حصاری فرستاد و بانو چون شیر را دید آن را نوشید و هار آنياه
مرواریدی در ظرف مانده بود سانجید و هماان عیاار داشات کاه

ابتدا او را بود.
بانو چون این بدیاد انگشاتری خاود از دسات درآورد و باه
پادشاهزاده فرستاد او انگشتر در دست خود کارد و گاوهری بای
همتا برای دختر حصاری فرستاد .بانو چون آن گوهر بدید همتای
آن را جستجو کرد و از میاان سانگهای گردنبنادی اش گاوهری
چون آن گوهر یافت و به پادشاهزاده فرساتاد .پادشااهزاده چاون
گوهری همتای گوهر خود دید سنگی آبی رنگ در کنار آن دو
گوهر گياشت و به بانو فرستاد و دختر چون این بدیاد خندیاد و
پدر را گفت « :خیز و کار من بساز که بار بخات خاود بسای نااز
کرد و حال بخت بین که چگونه باا مان یاار اسات و چاه نیکاو
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یاری مرا در اختیار .همسری یافتم که هم سرِ او نیسات کسای در
دیار و کشور او».
پدر راز آن سؤال ها را از فرزند خویش جویا شاد و دختار
پاسخ داد« :چون دو مروارید کوچک برِ او فرساتاد او را گفاتم
کااه دنیااا دو روز اساات و باای ارزش اساات و گاايران .چااون سااه
مروارید دیگر بار آن گياشات و نازد مان فرساتاد خواسات مارا

بگوید که اگر پن روز باشد نیز گيران است و بی ارزش.
من شکر بر مروارید ریختم و او را گفاتم دو روزه زنادگی
دنیا به شهوت و گناه می گايرد و او شایر بار آن آمیخات و مارا
گفت که اگر پرهیز و راه خدا پیشه کنی کامت شیرین می شاود.
ماان چااون آن شاایر نوشاایدنم خااود را در براباار علاام او کااودک
شیرخواره ای دانستم.
چون انگشتری خود به او داد باه نکااحش ر اا داد و او
چون گوهری به من فرستاد خواست بگوید کاه وجاودش چاون
گوهر است و همتاایی بار او یافات نمای شاود .مان اماا گاوهری
همسنگ آن از گردنبندی خویش گشود و بر او فرستاد و او را
گفتم که من همسر توا و چون جفات شادیم و گاوهر دیگاری
چاون گااوهر ماان نیافاات ساانگی آباای رنااگ در کنااار دو گااوهر

گياشت تا مِهر و عشق ما از بیمِ چشمِ بد در امان باشد.
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و این گونه بود که پادشاهزاده و بانوی حصااری باه وصاال
همدیگر رسایدند و ساالیان ساال باه نااز و باه کاا در کناار هام

زیستند.
راه عشق ار چه کمینگاه کمانداران است
هر که دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد
***

پیکر

پنجم  :گنبد فیروزه ای ( ،عطارد )Mercury
روز چهار شنبه
داستان ماهان و دیوان

چون روز چهارشنبه فرا رسید بهرا جامه ی فیروزه رنگ به
تن کرد عاز وصر فیروزه ای رنگ شد و شاب هنگاا از باانوی
وصر خواست تا آیین بانوانه به جای آورد و از راه عشاقبازی او،
داستانی به دلنوازی او گوید  .آن زنيه گبِ گشاده  ،پس از زمین
بوسی و مدح شاه سخن آزاز کرد که:
در زمان های در ،در دیار مصر ،مردی بود ماهان نا  .نیک
منظر ونیکنا که محبوب دوستان و آشنایان بود.
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روزی از روزها آزاده مردی از دوستان ،او را باه بااغ خاود
میهمان برد .بوستانی لطیف و شیرینکار و دوستانی زو لطیفتر صد
بار .تا شب زمان در آن جا گيراندناد و نشااط پروریدناد .چاون
شب پرده ی سایاه خاود درکشاید شخصای از دور پدیاد آماد و
ماهان را خطاب ورار داد که « :مرا میشناسی؟ منم یار تو .شاریک
مال تو .مرا به یاد داری؟»
ماهان او را گفت « :تو را به یاد نمی آور  .چگونه مرا یافتی
و چه کاری با من داری؟ نه رفیاق مان هساتی و ناه شاریک و ناه
زال ».
مرد گفت « :امشب از راه دوری رسید و دلم دیادار تاو را
خواست .تجارتی بی نظیر کرد و باری آورده ا پر ز سود .اما از
بیم باجگاه و مأموران باجگیر بار را خارج از شهر نگاه داشاته ا .
گر تو با من بیایی و کمکم کنی بار را از باجگاه بگریزانیم ،تو را
نیز در سود بی نهایت این تجارت سهیم خواهم کرد.
ماهااان را سااخن سااود و تجااارت خااوش آمااد و نشااناخته و
ندانسته به دنبال مرد روانه شد .از باغ و از شهر خارج شدند .مارد
در پیش به شتاب و ماهان در پس .اندکی که راه پیمودناد ماهاان
را معلو شاد کاه راه دیگاری زیار از راه شاهر را مای پیمایناد و
مسیرشان طوالنی تر از مسیر باغ تا باجگاه شده است و از بیم گم
شدن در بیابان مرد را گفت «:از باغ تا رود نیاب یاک میاب باود و
اکنون ما چندین میب پیموده ایم و به نیب نرسیده ایم».
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مرد گفت « :در پی مان بیاا و هایچ مگاو کاه مان داناای راه
هستم و می دانم تو را کجا می بر ».
رفتند و رفتند تا جایی برای استرحت یافتند .ماهان را خواب
دربود.
صبح هنگا چون چشم گشود شریک را ناپیدا دید و خاود
را در بیابان گمراهی ،پر سوز گرما و خار و خاشاک .ناه آبای ناه

آدمیزادی نه جانوری .زار در زار پر از مار و اژدها.
چون شب رسید در کناار یکای از زارهاا بار زماین افتااد و
خوابش در ربود .باه صادایی از خاواب بیادار شاد .چاون چشام
بگشود دو تن دید یکی مرد و دیگری زن .هر دو بار دوش خاود
پشته ها بسته و راهی را می پیمودند.مرد چون ماهان را بدیاد نازد
او رفت و او را گفت « :کیستی و از کجا می آیی؟»
ماهان حکایت خامی و زریبی خود بگفت و مرد او را پاسخ
داد:
«این خرابی که تو در آن اوفتاده ای را پایان نیست .این بر و
بو جای دیوان است و آن مارد کاه تاو را ایان جاا آورد دیاوی
است به نا هایب .هزاران نفر چون تو را از راه برده است و فریب
داده .من و این زن رفیق و یار توایم .به ما اعتماد کن و با ما بیا».
پااس ماهااان در پاای آن دو بااه راه افتاااد و آن هااا دلیااب و
راهنمای او شدند .چون روشنایی صبح پیدا شد آن دو راهنماای،

174

فصلنامه هیج  -شماره  -۱پاییز ۲۰۲۰ -۱۳۹۹
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

ناگهان از نظر محو شدند و دوباره ماهان ماند و بیابانی بیکران پار

از فراز و نشیب .نه خورشی نه آبی نه جنبنده ای نه گیاهی.
تا شاب آن راه را پیماود و شابانگاهان باه مغااکی خزیاد و
لختی خفت .چون چشم گشود مردی دید سوار بر اسب که او را
می گفت « :بگو کیستی ای مرد .راز خود برگو که گر نگویی به
رب شمشیری سرت از تن جدا کنم».

ماهان از بیم جان راز خود برگفت.
مرد گفت «:خدا را شکر کن که به جای امن رسایده ای در
کنار من در امانی و از شر دیوها سالم خواهی ماناد و آن دو مارد
و زن دو دیو هولناک اند .زن هیال نا دارد و مرد زایال .کارشاان
بدی و بالست .بیا و بر مرکب من سوار شو تا تو را نجات دهم و
از این سرای هولناک به بهشت باوی برمت».
پااس ماهااان سااوار مرکااب او شااد و اناادکی راه پیمااود امااا
ناگهان زیر پای خود صحرایی دید پر از دیوهای هولنااک چاون
زنگیان سیاه.خرطو ها دراز و شاخ هایی هولناک .هر یک نعاره
می زدند « :ماهان سوی ما بیا ،سوی ما بیا ».های و هاویی از نعاره
شااان باار آساامان رفتااه بااود و خروشاای کااه هاار زمااان بلنااد تاار و
خوفناک تر می شد .چون ماهان نیاک نگریسات ساوار را ناپیادا
دید و خود را سوار بر اژدهایی زول آسا دید .دهاان پار ز آتاش
چهار پای و دو پر و هفت سر ،و اژدها به ایان ساو و آن ساو مای
رفت و سوار خود را به زمین میکوبید و ماهان از بیم جان خود او
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را محکم گرفته بود .چون سپیده د از راه رسید ،اژدها ماهاان را
بر زمین انداخت و ناپدیاد شاد .چاون دیاو را رفتاه دیاد از فارط
خستگی خوابش در ربود و آن هنگا که به هاوش آماد خاود را
در بیابانی دید زیر آفتاب سوزان بر ریاگ رنگاین داغ باه دور از

سایه و آب.
پس راه پیمودن پی گرفت تا شب از راه رسید و این هنگا
ماهان چاهی بدید چون چاه یوسف .پس از بیم دیوان و ماران باه
ظلمت و خلوت چاه پناه برد .در چاه شد و اندکی بخفات .چاون
چشم گشود بالین خوابگاه را که بُن چاه بود سااختن و پارداختن
آزازید .هنگامی که با دسات خاشااک کاف چااه را مای کناد،
ناگهان از روزنی نوری پدیدار شد .پس چاه را کند و کند و ناور
بیشتر و بیشتر شد و چون نظر کرد دید که نور روشنایی مااه باود.
پس روزن را فراختر نمود و از چاه تاریک به روشنایی بازی زیباا
درآمد .بازی پر ز بوی مشک و میوه های تازه از پساته ترخناده،
تا شفتالوی سرخ و سیب شهدآمیز و موز و رطب و عناب و انجیر

و بادا و انگور .پس از میوه ها چید و خوردن آزازید.
ناگه از گوشه ای فریادی برآمد که « :بگیرید دزد را»
سپس مردی با چوبه ای پدیدار شد و ماهان را گفت « :سال
ها است کاه از شار دزد ایمانم تاو کیساتی کاه میاوه ی بااغ مارا
میخوری؟»
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ماهان به دست و پای مرد افتاد و راز زریبی و خستگی خود

بگفت.
پیر چون این بدیاد عاير او را پايیرفت و چوبدساتی کناار
گياشت و نوازش آزاز کارد .پیار او را گفات « :خادا را ساپاس
گااوی کااه از آن فرومایگااان رسااتی و بااه چنااین گاان خانااه ای
پیوستی».
ماهان از راز آن بیابان پیر را پرسید و او پاساخ گفات « :ای
ز بند زم رسته و در حریم امن پیوسته! آن بیابان دیاوالخی اسات
مخوف و بی علاف پُار از مردماان دیاو صافت .هار کاه را بینناد
بفریبند و شکستنی هایش را بشکنند .خود را راست خوانند و ک
بازند .دست گیرند و در چَه اندازند و مهرشان راهنمای کین بُوَد.
این چنین دیوان در جهان بسیارند .ابله خود هساتند و دیگاران را
بد می خوانند .دروغ را هميون زهار در انگباین مای کنناد و باه
مرد می دهند .نمی دانند که راستی بقای آدمی است .چاون تاو
ساده دل هستی و اعتماد بر آن ها کردی این بال بر سرت آمد که
این بازی ها را با ساده دالن می کنند .اگر دوت می کردی به این
بیابان نمی افتادی .اما حال کاه از آن بیاباان رساتی خادا را شاکر
گوی و به او پناه ببر .من ماردی هساتم تنهاا کاه اهاب و فرزنادی
ندار  .اگر بخواهی می توانی این جا بمانی و فرزناد مان شاوی و
شریک این سرا و این باغ».
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ماهان چون مرد را نیک بدیاد دعاوتش پايیرفت .پیار او را
گفت « :من باید برو برای تو خانه ای سااز کانم و اثااثی برایات
فراهم .پس بر روی این درخت رو و تحت هیچ شرایطی فرود نیا
و صبوری پیشه کن و با هیچ کس از باالی درخت گفتگو مکان
تا من بیایم .اگر از درخت فرود آیی هالک می شاوی .پاس آن
جا بنشین و لب بردوز و صبر پیش گیر تا من بیایم .امشب از ماار
دل بکن تا فردا به گن رسی».
این را بگفت و رفت و ماهان بااالی درخات آرا بنشسات.
لختای بعاد از دور ناوری پدیاد آماد و ساپس صافی از حوریااان
بهشتی نمایان شدند .نوعروسانی شمع گرفته به دست .هر یک باه
آرایشی و به شکلی .لب چون یاووت سرخ و رخ چون چراغ مااه
روشن .وامتی زیبا و حریری بر تن .رسیدند و بساط گساتریدند و
آواز برکشیدند و روص و پاایکوبی آزازیدناد .ماهاان را صابر و
ورار نمانده بود و از درخت پایین شدن می خواست اما سخن پیر
یادش آمد و آنجا بنشست.
حوریااان ساافره پهاان کردنااد و خااورش هااا و شااراب هااای
گوناگون گياردند و خوردن آزاز کردند .در این هنگا یکی از
حوریان دیگری را گفت « :بر سر آن درخت آدمیازادی هسات.
رو او را به بز ما بخوان و بیاورش».
حوری مهرو با صد ناز و کرشمه ساوی ماهاان شاد و از آن
لب شیرین چون بلبلی آواز در داد که فرود ای و میهمان ما باش.
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ماهان را صبر به در شد و یارای مقاومتش نبود .پاس دسات
به دست حوری بداد و به سوی جمع آنان شد .لعبتی دید شاکفته
چون گب نر و نازک چرب و شیرین .رخ چو سایب دلپساند در
میان گالب و وند .تن چو سایماب در مشاک لطیاف و خوشابو.
پس خورش ها و بره ها خوردن آزاز کرد و حوریاان شارابی باه
پیمانه اش ریختند و او پیاله پیاله خورد و مستی پرده ی شرمشاان

درید .پس حوری را در بر گرفت و لب بر آن یاووت سرخ نهاد.
چون چشم باز کرد عفریتی دید از دهاان تاا پاای زارق در
خشم های خدای .گاومیشی گراز دنادان چاون اژدهاا .اهریمنای
گوژپشت چون خرچنگ  ،بوی گندش رفتاه تاا هازار فرسانگ.
بینی چون تنور خشت پزان .دهان چون پاتیب رنگرزان .باز کارده
دهان چو کا نهنگ و در گرفته ماهان را به بر تنگ .پس عفریت
ماهان را گفت « :چنگ در من زدی تا مرا ببوسی .پس چرا نمای
بوسی؟ لب همان لب است بوسه بخاواه .رخ هماان رخ اسات در
من بنگر .باده از دست ساویی مگیر که شاراب جوشایده بادطعم
دهد تو را و هالکت کناد .خاناه در کوچاه ای مگیار کاه در آن

کوچه پاسبان دوست و یار دزد باشد.
دیو این می گفت و به سوی ماهان می آماد و او را هاالک
کردن و بلعیدن می خواست .چون ماهان این بدید نعره ای کشید
هميون فریادی که طفب گاه زادن از مادر بر می آورد .اماا ساود
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نداشت و دیو بوسه های آتشاین بار رخ ماهاان مای زد تاا هنگاا

صبح که ناگاه ناپدید شد.
پس ماهان خود را بیرون باغ پیار در سارزمینی پار از تیا و
خاشاک یافت .شمشادها خار شاده بودناد و جاوی هاای روشان
آب گندیده .با خود گفت:
« اگر پرده اندازند در می یابیم که این ابلهان با چه عفریات
و جنی عشق می بازند .این همه نقش های رومی و چینی زیباا در
ظاهر و زنگی سیاه زشتی در زیر پوست .اگر پوستشان برکشیم و
باطن بینیم بوی گندی درآید هولناک .چاه بسایار آن هاایی کاه
مُهره ی مار خریدناد و باه خاناه رفتناد و تاازه دریافتناد کاه ماار
خریده اند .چه بسیار آن هایی که گمان کردناد صااحب مُشاک
شده اند و به لجنزار رسیدند».
پس ماهان از دل پااک باه خادا پنااه بارد و ساجده کارد و
زاری ،و از خدا کمک خواست و بخشایش.
در ایاان هنگاااه شخصاای دیااد درساات بااه شااکب و شاامایب
خویش که او را گفت:
« من خضر تاو ا ای مارد! آماده ا دساتت را بگیار  .مان
همان نیت خیری هستم که تو در تما راه حفظش کاردی و مان
صورت نیت خیر توا  .آمده ا دستت بگیر و به حر امن راهت
دهم».
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پس دستش گرفت و به در بازی رساند .ماهان در را گشاود
و خود را در همان باغ دوست آزاده اش دید .همان بازی که اول
بار آنجا گول همان را خورده بود و به هوس سود از پای او رفتاه

بود.

پس بر دوستان شد و راست پوشید و راست راناد و خادای

یگانه را شکر گفت.

***

پیکر

ششم  :گنبد صندلی (قهوه ای)
(مشتری )Jupiter
روز پنجشنبه
داستان خیر و شر

روز پن شنبه که منسوب به سیاره ی مشتری است .بهرا به
سوی وصر صندلی(وهوه ای) رنگ خود روان شد و باانوی وصار
افسانه ای برایش گفتن آزاز کرد:
دو جوان روزی شهر خود را به مقصد شهری دیگار تارک
گفتند و توشه و زاد سفر برداشتند و سفر پایش گرفتناد .یکای از
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آنها نیک نا داشت و دیگری شر .از وضا هر کدا را یک گوهر

زیبا و گرانقیمت در میان اسباب خود بود و یک ومقمه آب.
هر دو دوشادوش  ،سفر خود طی کردند تا آن زمان که باه
بیابانی خشک و بی آب و علف رسیدند .خیر گمان می کرد این
بیابان زود به منتها می رسد و آب و آبادانی نزدیک است.
اما شر می دانست که این برهوت را پایانی نیست و راه دور
و درازی تا آب و برکه باوی مانده ،اماا از ذات باد خاود باه خیار
چیزی نگفت و خیر تما آب موجاود در ومقماه اش را خاورد و

شر مشتی آب در آن برای خود ذخیره کرد.
راه ادامه دادناد و تشانگی عرصاه را بار خیار تناگ کارد و
گرمای بیابان راه نفسش برید ،اما شر جرعاه ای آب بادو ناداد و
خود از همان آب ذخیره کرده ،دفع تشنگی مای کارد و خیار در
آتش عطش می سوخت و می دانست که شر را آبای هسات و از
او دری می دارد و این رسم همسفری نیست اما از او درخواسات
آب نمی کرد تا این که چند روز در بیابان گيشت و تشانگی بار
او چیره شد و زبان التماس گشود که:
« مُرد از تشنگی ،دریاب .آتشم را بکش باه مشاتی آب .از
روی مردانگاای شااربتی از آن زالل باار ماان بخااش و اگاار همتاات
نیست آب را از تو می خر  .گوهر های من بگیر و مرا لختی آب
ده».

182

فصلنامه هیج  -شماره  -۱پاییز ۲۰۲۰ -۱۳۹۹
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

شر بد ذات پاسخ گفت« :نمی توانی مرا فریاب دهای .مای
خواهی گوهرهایات را باه مان بادهی و ووتای باه شاهر رسایدیم
بگویی من آن ها را دزدیاده ا  .مان فریاب گوهرهایات را نمای
خور  ».خیر التماس و زاری کرد و شار شارطی گياشات کاه « :
اگر چشمانت را به من دهی من به تو جرعه ای آب می دهم».
خیر وبول نکرد و روزی دیگر به عطش گيراند اما تشانگی
طاوتش را بریده بود و صبرش را ربوده .در حسارت یاک جرعاه
آب می سوخت .پس شرط را وبول کرد و شر شمشیر برداشت و
به رب تیغی چشمان آن بیيااره را از کاساه بیارون آورد و بار
خاک انداخت و گوهر و اسبابش را برداشات و حتای جرعاه ای
هم آب به او نداد و راهش را کشید و رفت.

خیر ماند و درد چشم و ظلمات کوری و تشنگی.
کُردی از مهتران بزر  -صحرا نشین و کوهنورد -گله اش
را چرا آورده بود .همراه او چند خانوار دیگر نیز بودناد کاه او از
همه ی آن ها توانگرتر بود .از برای جمع آوری علف باه صاحرا

می رفت و گله را دشت به دشت می چراند.
کُرد را دختری بود که به جمال لعبتی باود ،تُارک چشام و
هندو خال .ریسمان گیسویش تا به پا می رسید و چشمان مساتش
سحر بابلی به سخره گرفته بود .از وضا همان روز دختر کاوزه ای
آب پر کرد و راه صحرا گرفت تا کوزه را به پدر رساند.
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در راه ناگهان صدای ناله ای شنید .به دنباال صادا رفات تاا
مردی دید به خاک اوفتاده بی چشم و لب از تشنگی خشک کاه
از درد به خود می پیيید.دختر گفت « :ایان ساتم کاه بار تاو روا
داشته؟» خیر چون صدای او بشنید گفت« :ای فرشته ی فلکی باه
داد برس که از عطش هالک شد  .وطره ای آب به من برسان».
دختر از کوزه به او آبی داد و دو چشم از کاسه درآماده را
بر چشم او گياشت و چون هنوز پیه چشمش خشاک نشاده باود
امید بهبودی بود .سپس به خانه رفت و خادمی از خادمان خانه را
برای کمک به او فرستاد .خیر را برداشتند و به چادر کُرد بردند و
جای دادند و خوانش انداختند تا زمانی که مرد کُرد از راه رساید
و آن جوان بیياره را بدان روز دید .عالج را مرد کُرد می دانست
که بر درختی در آن نواحی اسات .پاس باه دنباال آن بار

رفت .دختر بر درخت را کوبید و آبش گرفت و بر چشام او
سااود تااا از سااوزش درد کاسااته شااود و روشاانایی بااه چشاام او
بازگردد.
چندی بعد بهبود یافت و آنجا ساکن شد و هار روز باا مارد
کُرد به گله داری به صحرا می رفت .چون داستان خاود و شار را
برای کُرد باز گفت نزد او عزیزتار شاد و همگاان لعنتای بار شار
فرستادند و خیر هر روز نامی تر و گرامی تر می شد.
دختر کُرد را دل با خیر بود و خیر نیز از مهربانی های او بار
او دل بسته بود .با او سخن نگفتاه و رویاش ندیاده باود ،اماا گااه
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صدایش را شنیده در هنگا بیماری حریر دستش را بار چهاره ی
خود حس کرده بود.
اما از شر یارای خواستن دختار از پادرش را نداشات و باا
خود می گفت چنین دختری را باا ایان کماال و جماال نتاوان باا
درویشی چون من جفت کرد .رسم میهمانی نهبُوَد که در آن خانه
بماند و چشم بر دختر خانه داشته باشد .پس روزی بار و سااز

سفر ساخت و برای اجازت پیش کُرد رفت.
کُرد او را گفت « :تو از زریبان بسی ظلم دیاده ای رفاتن را
به صالحت نمی دانم .اینجا بمان .مرا همین یک دختر اسات کاه
او نیز چیزی از کمال کم ندارد .اگر دلت با من و دختر من هست
اینجا بمان و دامادی من کن که من ترا بسی عزیز می دار ».
خیر که این خوشادلی او بشانید ساجده ای کارد و خادا را
شکر گفت .بساط نکاحشاان فاراهم شاد و خیار در کناار آن هاا
بماند و روزگار به خوشی بگيراند.
تا این که زمان سفر و کو باه دیااری دیگار از راه رساید.
چون گاه رفتن شد ،خیر بر آن درخت که برگش عالج چشام او
بود شد و چند برگش جمع کرد و باا خاود بارد .یکای از آن هاا
عالج صر بود و دیگری عالج بینایی .راه پیمودند تاا اینکاه باه
شهری رسیدند که دختر پادشاه آن دیاار صار داشات و اطباا از
درمان او عاجز بودند و پادشاه وارار کارده باود هار کاس عاالج

صر او کند دختر را به عقد او درآورد و او را ولیعهد خود کند.
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خیر چون ایان بشانید نازد شااه رفات و از آن گیااه شاربتی
ساخت و به او داد تا درمان دختر کند .دختر آن شربت نوشاید و
زبار صر از مغزش دور گشت و حال خاوش گشات .پاس شااه
شرط خود به جای آورد و دختر خود به عقد خیر درآورد .پاس
خیر و دختر کُرد و مرد کُرد و دختر شاه همگی در وصر زندگی

خوشی را آزاز کردند و روزگار به کا می گيرانیدند.
از وضا وزیر را دختری بود دلربا و شگرف زیبا که ابر سایاه
آبله بر خورشید چشمانش نشسته بود و بینایی اش را از او گرفتاه
بود .پس خیر از آن گیاه بار چشام او نهااد و چاون او نیاز عاالج
یافاات بااا خیاار جفاات گشاات و خیاار کااه اول روز ،شاار بااد ذات
گوهرش دزدیده بود اکنون ساه گاوهر در خزاناه ی دل داشات،
یکی از دیگری زیباتر .چندی بعد به مقا پادشاهی آن دیار رسید
و عدل می کرد و احسان و مردمان همه دعا گوی او.
و اما بشنوید از شر که در بازار با کسی در حال منازعه بود،
که خیر او را بدید و بشناخت .پس کسی پیش مرد بفرستاد تاا او
را به وصر بیاورد .او را آوردند و او بی خبر از این که شااه هماان
خیر است زمین بوسه داد .خیر از شر پرسید« :نامت چیست؟»
شر پاسخ داد« :مبشر سفری!!!»
خیر گفت «:من تو را میشناسم تو یک نا بیشتر نداری و آن
شر است ».دستور داد به تیغش بزنند و کُرد در د سار آن ملعاون
از بدنش جدا کرد خلقی را از شر در امان.
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و این چنین گوهر نیکی خیر او را خیرهاای بیشامار نصایب

کرد و سالیان سال به عدل حکم راند و به خوشی کا .
***

پیکر

هفتم  :گنبد سپید (زهره )Gall

روز جمعه
داستان دختر و پسری که قصد وصل داشتند
اما میسر نمی شد

روز آدینه هنگامی که تابش خورشید خانه را از ناور ساپید
کرد ،شاه با لباس سپید راهی گنبد سپیدرنگ شد و پس از عیش
و عشرت از بانوی خانه افسانه ای تقا ا کرد و او پس از دعاا باه
جان شهریار و تخت و سلطنتش لب گشود که:
روزی از روزها مادر خانه ی یکی از آشنایان رفتاه باود و
در آن خانه زنان بسیاری میهمان بودند .میهمانان یک باه یاک از
هر دری سخن می راندند تا اینکه نوبت به زنی از میهمانان رساید
و او لب به گفتن وصاه ای شاگرف و زیباا گشاود .و ایان هماان
داستان است:
روزی ،روزگاری جوانی بود نیکنا و درست کردار .دانش
آموز چون عیسی و مجلس افروز چون موسی .آگاه از هر علمی.
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زیبا روی و زیبا خوی .اما آن صافتی کاه او باه آن شاهره باود و
زبانزد تماا جواناان آن دیاار باود  ،تقاوی و پرهیزگااریش باود.
محر و نامحر می دانسات و چشام پااک داشات و اسایر هاوی

نبود.

او را بازی بود خارج از شهر .بازی چون بهشت بارین پار از
میوه های گوناگون و درون باغ عمارتی داشات و هار هفتاه اگار
ووت فرازتی می یافت به تماشای آن باغ می رفت و اووات خاود

به پرورش و رویش گیاه و گب و میوه می گيراند.
یکی از روزهای پایان هفته که برای استراحت به بااغ خاود
رفت در باغ را بسته دید .از داخب باغ صدای خنده و شادی زناان
می آمد و صدای روص و پایکوبی و آوای چنگ و عود و بازبان
خفته به صدای چنگ.
در باغ خود زد اما کسی نگشاود دور بااغ گشات تاا شااید
خبری از داخب باغ بیابد اما نیافت تا این که باالخره از دیوار بااغ

باال رفت و داخب باغ شد.
همین که وارد باغ شد دو مرد که اطراف بااغ بارای زن هاا
نگهبانی می دادند او را بدیدند و به گمان ایان کاه دزد اسات باا
چوب به جانش افتادند و دست هایش بستند .جوان گفت « :باغ ،
باغ من است و من حق دار از دیوار باغ خود باال رو ».
آن دو مرد برای اثبات گفته ی خود از او نشان هاای بااغ را
پرس یدند و او پاسخ گفت و بازبان را از خواب بیدار کردناد و او
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شهادت داد که باغ از آن جوان است و پس دو مرد دسات هاای
جوان باز کردند و عيرش خواستند و زمینش بوسیدند و جوان از
آن ها پرسید کاه از چاه روی باه بااغ او آماده اناد و میهماان هاا
کیستند؟
دو مرد پاسخ دادند که « :ایان هاا کنیزکاانی هساتند کاه از
برای میهمانی ای در باغ تو گرد هم آمده اند و ماا را باه پاسابانی
در اطراف باغ گمارده اند .برخیز و با ما گردشی در باغ خود کن
و نگاهی بر این کنیزکان ماهرو بینداز .هر کدا را که پساندیدی
بگو تا همین امشب از آن تو باشد».
جوان را آهنگ کامرانی به گناه نبود .پس با خاود گفات« :
به اطراف باغ می رو و نگاهی بر آن ها می اناداز و ساپس بااز
می گرد به شهر».
پس به دنبال آن ها رفت.
در مقابب جایگاه زنان زرفه ای بود از خشات سااخته شاده.
جوان داخب زرفه شد و در را وفب کرد تا چشمش به زنها نیفتد و
آن دو مرد رفتند تا کنیزکان را خبر کنند .جوان داخب اتاق بود و
از بیرون صدای روص و پایکوبی می آمد .روی در اتااق روزنای
بود که از طریق آن بیرون اتاق را دیادن ممکان مای شاد .جاوان
وسوسه شد و با خود گفت « :فقط یک لحظه نگاه بینداز و ببینم
اینان کیستند که وارد باغ من شده اند».
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این بگفت و چشام بار روزن نهااد و دگار چشام برگارفتن
نتوانست و کنیزکانی دید در چشمه ی باغ ،چون ماهی ای رواناه
در حال استحما و بازی و خنده در آب چشمه ،و هر یک چاون

حوری ای سیم ساق و سرو اندا .
جوان چون این بدید صبرش باه در آماد و یاارای چشام از
روزن برداشتنش نبود .خواست تا در باز کند و داخب باغ شود اما

این گستاخی نکرد و منتظر آن دو مرد نشست.
چون آن ها آمدند جوان بر خالف عهدی که با خود کرده
بود از بازگشت به شهر نومید شد و تن به پیشنهاد آن هاا داد و از
میان حوریان حمامی ،زیباا تارین و شکرافشاان تارین را انتخااب
کرد تا برایش بیاورند و آن دو مرد از برای خواسته ی او از اتااق
بیرون شدند و جوان در انتظار کا بنشست.
لختی بعد کنیز را با هزار آرایاش و زیباایی باه آواز چناگ
برایش آوردند و خود اتاق را ترک کردند و عجیب تر این که از
پشت در اتاق را وفب کردند.
مرد جوان و کنیزی چون حوری بهشتی نشسته بر تختای در
اتاوی تنها.
جوان گمان می کرد که کنیز را دل با او نیست و او را نمی
شناسد و آن دو مرد به زور به نزد او آورده اندش .بی خبار از آن
که کنیز آوازه ی جمال و علم و پرهیز او شنیده و ندیده دل بر او
بسته بود و از این وصال بسی خوشحال بود.
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جوان او را پرسید :نا تو چیست؟ گفتا :بخت
گفت :جایت کجاست؟گفتا :تخت
گفت:پرده ات چه پرده؟ گفتا  :ساز
گفت شیوه ات چه شیوه ؟گفتا :ناز
پس ،از شیرین زبانی و حا رجوابی او خوشاش آماد و در
برش گرفت بوسیدنش آزاز کرد .در همین هنگا نشستند و تکیه
بر دیوار اتاق گلی زدند بیخبر از اینکه این دیاوار خشاتی سسات
است و ناگهان از تکیه آن دو بر دیوار سقف اتاق خشتی سسات
شد و لغزید و بر سار آن دو ریخات و جایگاهشاان فارود آماد و
کنیز از اتاق بیرون جست و جوان از پشیمانی پس از گناه نجاات
یافت و به گوشاه ای خزیاد .اماا اندیشاه ی آن حاوری مهارو از
سرش به در نمی رفت و از طرفی کنیزک را میب با جاوان باود و
این اشاتیاق خاود را باا ناوای چانگش باه دوساتان خاود آشاکار

ساخت.
کنیزان دیگر چون این عشق و عالواه ی او را دیدناد چااره
اندیشی آزاز کردند تا آن دو را به وصاب یکادیگر برساانند و از
این هجران برهانند .پس تا شب هنگا صبر کردند.
چون شب در رسید جوان را در گوشه ای از بااغ باه انتظاار
گياشتند و اندکی بعد کنیز را برای او به ارمغان بردند.
شب و شراب و شهد و شیرینی .کاه را صابر و وارار مانهاد؟
پس چون زیر درختی بنشستند و جوان کنیز را در آزوش گرفت
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و بوسه ای آزازیدن خواست .ناگهاان یاک گرباه ی وحشای باه
وصد شکار موشی از باالی درخت به پایین پرید و آن دو از ترس
ناگهان برجستند و هر یک نارسیده به کا به سویی رفتناد .دختار
ساز به بر کرد و پرده ی احزان نوازیادن آزااز نماود و جاوان باه

گوشه ای خزید و زانوی زم در بغب گرفت.
آن دو مرد نگهبان را خبار از اشاتیاق ایان دو افتااد و وصاد
فراهم آوردن اسباب وصالشان کردند .پس کنیز را دوبااره بار او
فرستادند و او نیز دست دختار باه دسات گرفات و باه گوشاه ای

دیگر از باغ بردش.
در آن وسمت باغ کدوهایی را با ریسمان از درختی آویخته
بودند .جوان و کنیزک به زیار درختای تنومناد نشساتند و جاوان
دست بر گردن کنیز انداخت و تا خلوتی آزاز نماودن خواسات.
موشی صحرایی که کدوها را آویخته به طناب دیده باود گوشاه
ای از طناااب را بااه دناادان تیااز انااداخت و جویاادن آزاااز کاارد و
ناگهان کدوهای آویخته از طنااب مانناد طبلای بار زماین فتااد و
صدایی هولناک برخاست و آن دو به خیال این که جناگ شاده
است به گوشه ای گریختند.
جوان به گوشه ای خزید و تااب و وارارش رفتاه اندیشاه ی
آن مهرو را ز سر بیرون نمی توانست کرد و دختار چناگ باه بار
گرفت و نواخت آن چنان که بیهاوش شاد و یااران را از اشاتیاق
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این دو آگهی افتاد و وصد کردناد تاا هناوز صابح نشاده باه هام

برسانندشان.
پس در گوشه ای از بااغ زاار ماننادی یافتناد و کنیاز را در
میعادگاه به دست جوان سپردند.
همان هنگاه چند روباه در پس زار از بیم گرگی پنهان شده

بودند گر نیز در زار در جستجوی آن ها.
چون کنیز و جوان برنشستند و خلوتی آزازیادن خواساتند،
ناگهان صدایی درآمد و آن دو دلاداده روبهاانی دیدناد در حاال
بیرون آمدن از زار و در پسشان گرگای عظایم کاه باه شاتاب باه

سوی آن دو می آمد.
پاس کاار خاود رهاا نماوده و از بایم جاان گاریختن آزااار

کردند.
آن دو مرد و کنیزکان دیگر ،چون دختار را دیدناد کاه باه
شتاب به جمع آن ها پیوست و از پسش جاوان وارد شاد ،گماان
بردند که خطایی از او سر زده که صاحب بااغ را رنجاناده .پاس
لب به مال متش گشودند .تا این که جوان به سخن آمد و گفت« :
زنهار دست از او دارید .یار آزرده را میازارید .گوهر هر دوی ما
گوهر پاک است و تقدیر خداوندی خطا و خلب را در کار ما راه
نداده ،پس این موانع که در وصال ما پیش آمد همه بارای حفاظ
پارسایی ما و دور کردن گنااه از بار ماا باود کاه اگار خادا ماا را
دوست نمی داشت زود تن به دا گناه داده بودیم و بر حارا دل
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نهاده بودیم .با عروسی بادین پریيهاری از راه حارا وارد شادن
روا نباشد .توبه کردیم و اشتباه خود را پيیرفتیم  .به حاللش کنم

عروس خویش ،خدمتش زآن چه بود کنم بیش.
چون بقیه اخال و خدمت او دیدند صدش آفرین گفتناد

بر عقیده ی پاک.
ای بسا رنجها که رن نمود
رن پنداشتند و راحت بود
ای بسا درد ها که بر مرد است
همه جاندارویی در آن درد است
چون صبح شد به شهر رفت و بساط عقاد فاراهم کارد و از
گناه دوشین توبه کرد و به وصب یار رساید و ساال هاباه خوشای
روزگار گيراند و شاد زیست.
***

شرح مختصر رمزهای معنوی هفت پیکر

هفت پیکر نظاامی باه عناوان یکای از شااهکارهای داساتان
پردازی ایرانی ،من تأثیرپيیری از سانت هاای پایش از خاود ،
تأثیر ژرف و عمیقی بر آثار خود نهاده است که بازتاب عمده ای
در ادب فارسی داشتند (ذوالقفاری )۱۲۰ :۱۳۸۵ ،
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هفت پیکر داستان سلوک بهرا است برای یافتن خود ،وصه
سفر اوست باه دنیاای درون  ،حضاور او را در ایافت رنگاین و
درخشااان روح و دسااتیابی اش بااه آگاااهی رهااا شااده ای کااه
کیمیاگران آرزو کرده اند  ،نشان می دهد .هر گنبادی در هفات
پیکر  ،نمای درون بهرا است و هر شاهزاده بانو  ،یاک چهاره ی
حوای درون اوست  .بهرا خود از هماان ابتادا باا دنیاایی کاه باه
درون آن پا می گيارد و با معشووی که به دیدارش مای رود هام
رنگ است و به نشان این هم رنگی و همدلی لباسی به رناگ آن
گنبد و شاهزاده خانم آن گنبد به تن می کند .شاهزاده خانم های
هفت گنبد به مانند آینه ای سخن گو هستند که بهرا با این آیینه
های سخن گو به گفتگو می نشیند و در زالب وهرمانان این وصاه
ها در آیینه ی درون خاویش مای نگارد و خاود را مای شناساد .
بهرا از الیه های به هم پیيیده این وصه ها که فراز و نشیب های
درون او را باز می گوید ،گير می کند و جنبه هاای ناشاناخته ی
هستی خود را باز می شناسد( .باوری )۱۳۸۳:۱۳۵ ،
در منظومه ی هفت پیکر همه ی عناصر داستان اعم از رنگ
ها ،نا ایّا هفته ،اسامی اشخا و مکان هاا و موجاودات افساانه
ای در یک ساختار نظا مند در خدمت تبیین اندیشاه هاا و یافتاه
های حکیمانه نظامی اند .بنیاد این منظومه بر شماره هفات اسات.
«عدد هفت» با سابقه ی باستانی وتاریخی راز ورمزهایی را باز گو
می کند که به داستان های هفت پیکر جال وعظمت خاصای مای
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بخشد .هفت گنبد  ،هفت داستان و هفت برداشت با هفت رنگ،
که با سیاه آزاز می شود و به ساپیدی و روشانایی مای انجاماد ،و
سپس فنای ارادی بهرا را به دنبال دارد ،یک تلقاااای را به ذهان
متبادّر می کند یعنی :حرکت از سیاهی به ساپیدی واز طلاب باه
وصال حق رسیدن (فنا) .یعنی بهرا چون پویناده ی راه معرفات
(سالک ره) در هفت خان (هفات شاهر عشاق)  ،سایر و زنادگی
می کند و هر« خاان » را باا خوشاای و روشان بینای و کامیاابی و
پیروزی ،پشت سر مای گايارد ،پاس از گيشاتن از ایان مراحاب
هفتگانه به جااوداناگی (امرداد ) می رساد ،یعنای پیش از مر
ناپدید می شاود .از نظار نماادین باه جهاان «ناشاناختنی» (عاد )
می رسد( .می گویند هنگا شاکار گاورخری در بااطالوی فارو
رفت که هرگز جسم او پیدا نشد)
***
منابع
هفت پیکر fa.wikipedia.org
 http://7peikar.blogfa.com/
http://www.manzaronline.com/index.php?option=co
m_content&view=article&id=1256:1389-12-24-05-55 48&catid=149:sub11&Itemid=44
 http://aweneeme.blogfa.com/post-398.aspx
 http://www.jjtvn.ir/display_full.aspx?data_id=21313
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120325154248 1057-13.pdf
http://clq.iranjournals.ir/?_action=articleInfo&article
 =71
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مختصری از شرح حال عارفان معروف ایرانی


ابوعثمان سعید مغربی
ابوعثمااان سااعید باان سااال مغرباایاز عارفااان معااروف
ناحیهویروانمغرب (تونسکنونی) بوده که در سال  ۳۶۷هجری
ومری به شهرنیشابورآمد .وی وابسته بهمکتب جنیادباود و در
زمان حیات خود با عناوینشیخ حار وطااووس حار خواناده
میشد .وی در برخی منابع عرفانی با نا شیخ ابوعمران مغربینیز
معرفی شده است.
وی در ابتدا بیست سال به مجاهدت و ریا ات پرداخات و
سال ها در مکه مقیم و سپس به نیشابور رفت .وی از مریدان شیخ
ابوعلی کاتب (متوفی  ۳۵۳ومری) و خلیفاه و جانشاین وی باوده
است .شاه نعمت اهلل ولی در ذکر نا اوطاب پیش از خاود ،از وی
به نا یکی از پیران طریقت نا میبرد.

***
 fa.wikipedia.org
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عبدالرحمن جامی
نورالا ادّین عباااد الااارحمن بااان احماااد بااان محماااد(۲۴
آبان۷۹۳خرگرد ۲۷-آبان۸۷۱هرات) ،معاروف باهجاامیو
ملقب به خاتم الشعرا  ،همه چیز دان ،شاعر ،موسیقی دان ،ادیاب،
و صوفی نامدار ایرانی و فارسی زبان سده  ۹ومری است
زندگی
از طاااارف پاااادر نساااابش بااااهمحمااااد باااان حساااان
شیبانی،فقیهمعروفحنفیسده  ۲ومری میرسد.خراسانکو
کرد و در شهر جا باا شاهرت دشاتی منصابوضااوتیافات و
ماندگار شد.
روزگااااار کااااودکی و تحصاااایالت مقاااادماتی جااااامی
درخرگردجا  ،که در آن زمان یکای از تبعااتهاراتباود در
کنار پدرش سپری شد .در حدود سایزده ساالگی هماراه پادرش
بههراترفت و در آنجا اوامات گزیاد؛ در هماانجاا باه تعلام و
تعلیم پرداخت و وسمت عمده حیااتش نیاز در هماانجاا باه سار
آمدو از آن زمان به جامی شهرت یافت .وی در شعر ابتدا دشتی
تخلص میکرد ،سپس آن را به جامی تغییر داد که خود علت آن
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را تولدش در شهر جا و ارادتش به شیخ االسال احمد جا ذکر
کردهاست.
جااامی مق ادّماتادبیااات فارساایوعرباایرا ناازد پاادرش
آموخت و چون خاانوادهاش شاهرهاراترا بارای اوامات خاود
برگزیدند ،او نیز فرصت یافت تا درمدرسه نظامیه هاراتکاه از
مراکز علمی معتبر آن زمان بود ،مشغول به تحصیب شاود و علاو
متداول زمان خاود را همياونصارف و نحاو،منطاق ،حکمات
مشایی ،حکمت اشاراق ،طبیعیاات ،ریا ایات ،اصاول ،حادیث،
ورائااات وتفسااایرباااه خاااوبی بیااااموزد و از محضااار اساااتادانی
چونخواجه علی سمروندیومحمد جاجرمیاستفاده کند.
در این دوره بود که جامی باتصوّفآشانا و مجايوب آن
شااد بطوریکااه در حلقااه مریاادانسااعدالدین محمااد کاشااغری
نقشبندیدرآمد و به تدری چنان به مقا معنوی خود افازود کاه
بعااد از ماار مرشااادش ( ۸۶۰ه.ق براباار بااا  ) ۱۴۵۵خلیفاااه
طریقااتنقشاابندیهگردیااد .پااس از گيشاات چنااد سااالی جااامی
راهسااامروندرا در پااایش گرفااات کاااه در ساااایه حمایااات
پادشاهعلمدوست تیموریال بیگبه کانون تجمّع دانشمندان و
دانشجویان تبدیب شاده باود .در سامروند نیاز نورالادّین توانسات
استادانش را شیفته ذکاوت و دانش خود کند .او که سرودن شعر
را در جوانی آزاز کرده و در آن شهرتی یافته بود ،باا تکیاه زدن
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بر مقاا ارشااد و باه نظام کشایدن تعاالیم عرفاانی و صاوفیانه باه
محبوبیتی عظیم در میان اهب دانش و معرفت دست یافت.
جامی به افتادگی و گشاادهرویای معاروف باود و باا اینکاه
زناادگیای بساایار ساااده داشاات و هاایچگاااه ماادح زورمناادان را
نمیگفت ،شاهان و امیاران هماواره باه او ارادت مایورزیدناد و
خود را مرید او می دانستند .جانشینان ال بیاگ خصوصااًسالطان
حسین بایقراو امیر اوعلیشایر ناواییتاا آخار عمار او را محتار
مااایداشاااتند واوزون حسااانآق وویونلاااو،سااالطان محمّاااد
فاتحپادشاهعثمانیوملک االشرافپادشاهمصراز ارادتمنادان
او بودند.
اعتقادات مذهبی
بر اسااس نساب و طریقاتنقشابندیهو نوشاتههاای جاامی
وا ح است که وی حنفی و اهب سنت بوده اماا چاون هماه اهاب
سنت در حباهب بیتمحمد سخنانی دارند و جامی نیز در ایان
رابطه اشعاری دارد برخی او راشیعیدانستهاند؛ عدهای نیاز او را
متمایب به عقایداشاعرهو فقهایشافعیدانستهاند.
جامی در کتابشواهدالنبوهابتادا احاادیثی درباارهپیغمبار
اسال نقب و ترجمه کرده و سپس ازخلفای راشدینیااد کارده،
سپس به ذکر مناوبدوازده اما پرداخته و از یکایک آنان سخن
گفته سپس به شرح احوالاصحابمحمد پرداخته است.
امااااا آنياااااه جاااااامی در ذ و سااااارزنشابوطالااااابو
پسرشعقیبسروده بود ،مورد مخالفت بسیاری از علمای شیعه و
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از جمله وا ی میرحسین شافعی و وا ی عبید شوشتری واوع شد
تا حدی که میرحسین یزدی او را باعبدالرحمن بن ملجامویااس
کرد.
هر چند از نظر خود او ،رفض اگار حابّ آل محمّاد باشاد،
درست و کیش همه مسالمانان اسات و اگار منظاور از آن بغاض
اصحاب رسول باشد ،ميمو اسات و ساپس گفتاهاسات مايهب
«رفااض» چااون خااواه و ناااخواه بااه چنااین بغضاای ماایکشااد،
ناپسندیده است .دامنه عداوت منتسبین به اهب تشایع باا جاامی باه
زمااان حیااات او محاادود نمانااده و در زمااان خااروج صاافویه و
سرکوبی اهب سنت و شیعه سازی باالجبار مرد دامنه این تجااوز
بعااد از وفااات جااامی بااه هاارات رسااید کااهشاااه اسااماعیب
صفویدستور داد در هر کتاب و اسنادی که نا جاامی را بیابناد
آن را تراشیده و به عوض آن خامی بنویسند.
سیروس شمیسادر کتابشاهدبازی در ادبیات فارسیاو را
دارای تمایالت هم جنس گرایانه دانسته است.
آثار جامی
از جاااامی دههاااا کتااااب و رسااااله از نظااام و نثااار باااه
زبانهایفارسیوعربیبه یادگار ماندهاست
 -۱آثار منظو  :جامی اشعار خود را در دو مجموعه بزر
گردآوری کردهاست:
دیوانهای سهگانه
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شامبوصایدوززلیاتومقطعاتورباعیات

جامی دیوان خود را در اواخر عمر به تقلیاد ازامیار خسارو
دهلویدر سه وسمت زیر مدون نمود:
الف)فاتحۀ الشباب(دوران جوانی)
ب)واسطۀ العقد(اواسط زندگی)
ج)خاتمۀ الحیاة(اواخر حیات)
دیوان وصاید و ززلیات ایان دیاوان را جاامی در ساال ۸۸۴
تدوین و تنظیم کردهاست .وصاید جامی درتوحیدو نعت پیاامبر
اسال وصحابهواهب بیتو نیز مطالب عرفانی و اخالویاسات.
جامی همينین وصایدی در مادح یاا مرثیاه ساالطین و حکماای
زمانش سروده است .ززلیاات جاامی زالبااً از هفات بیات تجااوز
نمیکند و اکثراً عاشقانه یا عارفانهاست.
از جامی مقطعات و رباعیاتی نیز باویاسات کاه یاا محتاوی
مسائب عرفانیاست و اشاره به حقایق صوفیانه دارد یا نکته لطیاف
عاشقانهای در آن نهفتهاست .دیوانی نیز به نا دیاوان باینقااطاز
جااامی بااهجااای مانااده کااه در تمااامی واژههااای آن هاایچ حاارف
نقطهداری استفاده نشدهاست.
هفت اورنگکه خود مشتمب بر هفت کتااب

در والب مثنوی است.
مثنوی اولسلسلۀ اليهببه سبکحدیقۀالحقیقهساناییو
در ساااااال  ۸۸۷ساااااروده شااااادهاسااااات ،در ایااااان مثناااااوی
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ازشریعت،طریقات،عشاقونباوتاز دیادگاه عرفاانی ساخن
رفتهاست.
مثنااوی دو سااالمان و آبسااالکااه بااه نااا ساالطان یعقااوب
ترکمااان آق وویونلااو اساات و در سااال  ۸۸۵تااألیف شاادهاساات.
حکایتسالمان و آبسالنخستین باار در شارح اشاارات خواجاه
نصیرالدین توسی و اسرار حکمه ابن طفیب آمده باود کاه جاامی
آن را به نظم فارسی درآورد.
مثنوی سو تحفۀ االحارارنخساتین مثناوی تعلیمای جاامی
است که به سبک و سیاق مخزناالسرار نظامی سروده شدهاست.
در این کتاب اشارتهایی به آفرینش ،اسال  ،نماز ،زکات ،ح ،
عزلت ،تصوف ،عشق و شاعری آمدهاست .در انتهای این مثناوی
جامی به فرزند خود یاءالدین یوسف پندنامهای نگاشتهاست که
در آن از جوانی خود یاد کردهاست.
مثنوی چهار سبحۀاالبرارو آن نیز مثنوی تعلیمیاست کاه
در سال  ۸۸۷سروده شدهاست و در آن تعالیم اخالوای و عرفاانی
در باب توبه ،زهد ،فقر ،صبر ،شکر ،خوف ،رجا ،توکب ،ر اا و
حب آمدهاست.
مثنوی پنجمیوسف و زلیخامثنوی عشقی به سبکخسارو
و شیریننظامیوویس و رامینفخر گرگانیاست که به ناا و
یاد پیامبر و بیان معراج و مدح سلطان حسین بایقرا آزاز میشاود.
در این کتاب جامی از سوره یوساف در وارآن و نیاز از روایاات
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تورات در سفر پیدایش بهره بردهاست .تاریخ تألیف این کتاب را
سال  ۸۸۸هجری دانستهاند.
مثنااوی ششااملیلاای و مجنااونمثنااوی عشااقیاساات کااه بااه
وزنلیلی و مجنوننظامی وامیرخسرو دهلویساخته شدهاست.
مثنااوی هفااتمخردنامااه اسااکندریکااه مثنااوی تعلیماای در
حکمت و اخالق است و در آن از حکیماان یوناانی از ساقراط ،
افالطون ،ارسطو،بقراط،فیثازورثواسکندرسخن رفتهاست.

***
fa.wikipedia.org
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بشنوید ای دوستان این داستان
خود حقیقت نقب حال ماست آن
۳۵/۱
داستان پادشاه و کنیزک
( نخستین داستان مثنوی  -دفتر اول  -از بیت ) ۳۵
نگارش به نثر و شرح  :مهدی سیاح زاده

در زمان های ودیم ،پادشاهی بود که هم ثروت و مال
و منال بسیار داشت و هم در باور و اعتقاد به خدا راسخ و ثابت
ود بود .روزی پادشاه با همراهان خا خود به شکارگاهی
رفت ،اما بجای آن که شکار کند ،خود شکار عشق گردید .او
در راه ،کنیزکی را دید و یک دل نه صد دل عاشق او شد.
بود شاهی در زمانی پیش از این
مُلک دنیا بودش و هم مُلک دین
اتفاواً شاه روزی شد سوار
با خوا خویش از بهر شکار
یک کنیزک دید شهه در شاهراه
شد زال آن کنیزک ،جان شاه
مرغ جانش در وفس چون می طپید
داد مال و آن کنیزک را خرید
۳۶/۱
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برای شاه ،وصال به کنیزک بسیار آسان بود .کافی
بود که او را از صاحبش بخرد و همین کار را هم کرد و
کنیزک را به حرمسرای خود فرستاد .چند ماهی با او بود و کا
دل گرفت ،اما هیيگاه مانند کامجویان هوسباز ،از معشوق سیر
نشد .از وضای روزگار ،کنیزک زیبا و عشوه گر ،بیمار شد.
شاه پزشکان را خواست .اما پزشکان که هر یک لقمان زمان
خود به حساب می آمدند ،وادر به عالج کنیزک نشدند .هرچه
دارو می دادند ،اثر عکس در بیمار داشت و بیماری شدت می
یافت.
هرچه کردند از عالج و از دوا
گشت رن افزون و حاجت ناروا
آن کنیزک از مرض ،چون موی شد
چشم شهه از اشک خون ،چون جوی شد
۵۱/۱
شاه ،چون ناتوانی پزشکان را دید ،گریان و ناالن ،به
عبادتگاه خدا ،به مسجد پناه برد،شرو به زاری و گریه کرد و
سالمت کنیزک را از خدا خواست.
شهه چو عجز آن حکیمان را بدید
پابرهنه جانب مسجد دوید
رفت در مسجد سوی محراب شد
سجده گاه از اشک شهه ،پُر آب شد
۵۵/۱
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آنقدر نالید و گریید که خوابش برد .در رویا پیری را
دید که به او گفت :مژده بده که دعاهایت مستجاب درگاه حق
شده است .فردا از جانب ما زریبی به شهر تو خواهد آمد .او
«حکیم الهی» است که بیمار ترا عالج خواهد کرد:
گفت :ای شهه! مژده! حاجاتت رواست
گر زریبی آیدت فردا ،ز ماست
چون که آید او ،حکیم حاذق است
صادوش دان ،کو امین و صادق است
۶۳/۱
فردا ،سحرگاهان ،آن هنگا که خورشید از شرق
می کرد ،شاه بر باالی وصر خود چشم براه «حکیم
طلو
الهی» بود .تا آن که دید از دور شخصی ،که مانند هالل ماه
خمیده و باریک بود ،به وصر نزدیک می شود.
چون رسید آن وعده گاه و روز شد
آفتاب از شرق ،اختر سوز شد
بود اندر منظره شهه منتظر
تا ببیند آنيه بنمودند سِر
دید شخصی فا لی ،پُر مایه ای
آفتابی در میان سایه ای
می رسید از دور مانند هالل
نیست بود و هست ،بر شکب خیال
۶۶/۱
207

فصلنامه هیج  -شماره  -۱پاییز ۲۰۲۰ -۱۳۹۹
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

شاه به جای دربانان و خدمتکاران ،پیش او دوید و
ادب بجا آورد .دست و پیشانی او را بوسید .او را به کاخ نزد
کنیزک بیمار برد و وصه ی بیماری کنیزک را به «حکیم الهی»
بازگو کرد.
حکیم الهی کنیزک را معاینه کرد .از همان ابتدا پی
به بیماری او برد .اما بی آن که از علت بیماری کنیزک چیزی
به شاه بگوید گفت :تما کارهای پزشکان تو بی فایده بوده
است ،سهب است ،نتیجه ی عکس داده است:
گفت :هر دارو که ایشان کرده اند
آن عمارت نیست ،ویران کرده اند
دید رن و کشف شد بر وی ،نهفت
لیک پنهان کرده و با سلطان نگفت
۱۰۴/۱
او فهمید که بیماری کنیزک ،بیماری تن نیست،
عوارض عشق است .فهمید که کنیزک عاشق است .رن و
درد کنیزک ،از دل او بر می خیزد نه از تن او .و بیماری دل
بسی دردناک تر از عوارض بیماری تن است.
دید از زاریش ،کو زار دل است
تن ،خوش است و ،او گرفتار دل است
عاشقی پیداست از زاری دل
نیست بیماری ،چو بیماری دل
۱۰۸/۱
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زیرا بیماری (علت) عشق ،فارغ از همه ی بیماری ها
تن است .چرا که عشق ابزاری است برای درک اسرار خدا.
بدین لحاظ است که درمان بیماری عشق ،از عهده ی پزشکان
و حکیمان تن بر نمی آید.
علت عاشق ،ز علت ها جداست
عشق ،اُسطرُالب  1اسرار خداست
۱۱۰/۱
حکیم الهی از شاه خواست او و بیمارش را تنها
بگيارند ،تا بطور خصوصی از کنیزک پرسش هایی کند.
آنگاه نبض کنیزک را به دست گرفت و با مهربانی و لطافت از
دخترک پرسش هایی کرد .
پرسید :شهر تو کجاست؟ چه خویشان و نزدیکانی در
آن شهر داری؟ کنیزک نیز ووتی چنین لطافت و مهربانی را
دید ،به یکایک پرسش های حکیم الهی پاسخ می داد .در
مسیر این پرسش ها و پاسخ ها بود که کنیزک شرح زندگی
خود را بیان کرد و حکیم الهی همواره مواظب ربه های
نبض و جهیدن آن بود.
حکیم پرسید :ووتی از شهر خود خارج شدی ترا به
کدا شهر بردند؟ کنیزک نا شهر هایی را که در مسیر بردگی

 -١اسطرالب  ،وسیله ای است در علم ستاره شناسی  ،که ظاهراً با آن اسرار ستاره ها را
بررسی می کردند  .
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خود سیر کرده بود ،گفت و از بیان این شهر ها در ربات
نبض او تغییری پدید نیامد .تا این که به شهر سمروند رسید:
شهر شهر و خانه خانه وصه کرد
نی رگش جنبید و نی رُخ گشت زرد
نبض او برحال خود بُد بی گزند
تا بپرسید از سمر وند چو وند
۱۶۶/۱
به محض این که نا سمروند به میان آمد ،نبض
کنیزک به نحو زیرعادی جهید و رخسار او سرخ و سپس زرد
شد.
نبض جست و ،روی سرخ و زرد شد
کز سمروندی زرگر فرد شد؟
۱۶۸/۱/۱
حکیم الهی کشف کرد که کنیزک عاشق زرگری
در سمروند است .این است که گفت :نگران نباش ،من تو را
درمان خواهم کرد:
گفت :دانستم که رنجت چیست ،زود
در خالصت سِحر ها خواهم نمود
شاد باش و فارغ و ایمن که من
آن کنم با تو که باران ،با چمن
من زم تو می خور  ،تو زم مخوَر
بر تو من مشفق تر از صد پدر
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۱۷۱/۱
بعد از آن حکیم الهی نزد شاه رفت و مختصری از
ماجرا را به او گفت و خواست که زرگر را به پایتخت و دربار
بخواهند .چند نفر از سوی شاه به سمروند رفتند تا به زرگر
بگویند که شاه او را به عنوان زرگر دربار انتخاب کرده است.
مرد زرگر ووتی این پیا شاه را شنید ،خوشحال و شادمان به
سرعت روی اسب نشست ،همسر و فرزندان خود را آنجا به
جای گياشت و خود راهی دربار شد .او نمی دانست این
سفری را که به ر ا و رزبت برگزیده است ،سرانجا شومی
برای او خواهد داشت .ووتی به دربار رسید ،شاه کلید خزانه
طال و جواهرات را به او سپرد.
شاه دید او را ،بسی تعظیم کرد
مخزن زر را بدو تسلیم کرد
۱۹۷/۱
همراه این کلید ،به توصیه ی حکیم الهی ،کنیزک را
نیز به امر شاه به او دادند:
پس حکیمش گفت :ای سلطان مِه
آن کنیزک را بدین خواجه بده
تا کنیزک در وصالش خوش شود
آب وصلش ،دفع آن آتش شود
شهه بدو بخشید آن مَه روی را
جفت کرد آن هردو صحبت جُوی را
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۱۹۸/۱
مدت شش ماه این دو از هم کا دل می گرفتند .در
این مدت کنیزک بهبود یافت .اما حکیم الهی در خفا شربتی
ساخت و به خورد زرگر داد .نوشیدن این شربت سبب
رنجوری زرگر شد و روز به روز ناخوش تر و رخ زرد تر و
زشت تر می شد .تا جایی که از آن زیبایی پیشین چیزی بر
جای نماند و همین زشتی رخسار ،دل کنیزک را از او سرد
کرد ،جان دختر از درد و رن (وبال) او فارغ شد و عشق او به
زرگر پایان پایان یافت.
بعد از آن از بهر او شربت بساخت
تا بخورد و پیش دختر می گداخت
چون ز رنجوری ،جمال او نماند
جان دختر در وبال او نماند
چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد
اندک اندک در دل او سرد شد
۲۰۲/۱
چیزی نگيشت که زرگر مُرد و آن کنیزک به کلی
از رن و درد عشق او نجات یافت.
این بگفت و رفت در د زیر خاک
آن کنیزک شد ز رن و عشق پاک
۲۱۶/۱
***
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شرح مختصر نماد ها و رمز ها
مولوی تمامی دفتر های ششگانه ی خود را  ،با مقدمه
ای به نثر ،به فارسی و عربی آزاز می کند .مولوی پس از این
مقدمه  ،دیباچه ی بسیار زیبایی را که بعد ها به «نی نامه»
معروف شده است ،در  ۱۸بیت نقب می کند و مثنوی معنوی،
با همین  ۱۸بیت آزاز می شود.درباره ی پدیدآمدن این اولین
هیجده بیت آزازین مثنوی ،روایتی از مرحو «زین العابدین
مستعلیشاه شروانی» در کتاب «بستان السیاحه» نقب شده ،که ما
آن را از«مثنوی کالله ی خاوران» مرحو حاج محمدرمضانی،
نقب به مضمون می کنیم :روزی «حسا الدین چلبی» مرید
محبوب موالنا ،از او خواسته است مانند منطق الطیر عطار و یا
حدیقه الحقیقه سنایی مطالب عرفانی را برای مریدانش بگوید.
مولوی همان لحظه از الی دستار خود کازيی بیرون آورد که
حاوی هیجده بیت شعر بوده و می گوید ،دیشب در این باره
می اندیشیده ا و این ابیات را سروده ا  .ووتی این هیجده بیت
شعر را می خوانیم ،می بینیم به واوع مولوی بسیاری از دیدگاه
های خود را در همین هیجده بیت بطور فشرده آورده است:
بشنو این نی چُون حکایت می کند
از جدایی ها شکایت می کند
کز نیستان تا مرا بُبریده اند
در نفیر مرد و زن نالیده اند
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سینه خواهم شههرحه شهرحه از فراق
تا بگویم شرح ِ درد ِ اشتیاق
هرکسی کو دور ماند از اصب ِ خویش
باز جوید روزگار وصب ِ خویش ...
۱/۱
مولوی پس از بیان چندین نکته ی عمیق عرفانی
دیگر ،این نخستین داستان مثنوی (پادشاه و کنیزک) را نقب
می کند.
بسیاری از مفسرین مثنوی اعتقاد دارند که داستان
پادشاه و کنیزک در واوع شرح حال خود موالنا است .در آزاز
این داستان نیز مولوی در یک بیت این مو و را به صراحت
بیان می کند:
بشنوید ای دوستان این داستان
خود ،حقیقت «نقد حال ما» ست آن
۳۵/۱
نگاهی کوتاه به شرح زندگی موالنا می تواند این نظر
را تأیید کند .موالنا پس از وفات پدر (سلطان العلما) به جای او
نشست و رهبر دینی هزاران نفر گردید .او سال ها ،به تحصیب
علو زمان خود بویژه علو دینی پرداخته بود و پس از
جانشینی پدر نیز ،چند سالی به دمشق و حلب (در سوریه ی
کنونی) رفت و نزد استادان علو عقلی و دینی ،تحصیب کرد.
اما آن طور که در شرح حال او می خوانیم ،هیيگاه کا تشنه
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او سیراب نشد و همواره در جستجوی حقیقت بود .اما
سرانجا  ،در آن هنگا که عالِم بزر دینی و حکمت و
فلسفه شده بود و گروه کثیری از مرد وونیه و اطراف پیرو او
بودند و از او برای مسائب دینی کسب تکلیف می کردند ،در
آن هنگا که هیچ چیز از دنیا و احترا خلق کم نداشت (هم
مُلک دنیا را داشت و هم مُلک دین را) ،با درویش ژنده پوشی
به نا ملک داد تبریزی ،معروف به شمس تبریزی برخورد
کرد .داستان مالوات این دو گرچه شاید آمیزه ای از واوعیت و
ازراق باشد ،می تواند انگیزه ی گرایش و عشق بی پایان
مولوی به شمس را تا حدودی بازگو کند:
«روزی در بازار ،موالنا جالل الدین بر استری سوار،
به کوکبه تما عبور می نمود و شمس الدین او را دیده به
فراست مطلوب را شناخت و در رکابش روان شده پرسید که
زرض از مجاهده و دانستن علو چیست؟ موالنا گفت :روش
سنت و آداب شریعت .شمس فرمود :این خود ظاهر است و
مولوی گفت :ورای آن چیست؟ شمس الدین گفت که علم
آن است که ترا به معلو رساند و به شاهراه حقیقت کشاند و
این بیت سنایی را بر خواند:
علم کز تو ،تو را نهه بستاند
جهب از آن علم بِه بود بسیار
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موالنا از استما این سخن سخت متأثر و متحیر گشته،
1
مرید شمس گردید».
و یا این روایت از نخستین مالوات موالنا با شمس
الدین تبریزی:
«چون شمس الدین به ووینه رسید ،موالنا را مالوات
نمود در حالی که موالنا در کنار حوض نشسته بود و کتابی
چند پیش خود نهاده ،شمس الدین از موالنا پرسید که این چه
مصاحَف (کتاب ها) است؟ موالنا جواب داد که این را ویب و
وال گویند .ترا به آن چه کار است .شمس الدین فی الحال
کتاب ها را در آب انداخت و موالنا را متحیر ساخت .موالنا از
روی تأسف فرمود که ای درویش ،بعضی فواید واال بود که
دیگر یافت نمی شود .دیوانگی کردی و ایع ساختی .شمس
دست دراز کرد یکان یکان همه ی کتاب ها را بیرون آورد که
آب در آن ها اثر نکرده بود موالنا پرسید که این چه سِر بود
که به ظهور پیوست؟ شمس الدین فرمود که این از ذوق و
حال است ،ترا از آن چه خبر؟ بعد از آن با همدیگر صحبت
بسیار داشتند و موالنا فرجی و و ع دستار مشابه او ساخت و
طریقه ی سما آموخت و به یُمن تربیت او علم معرفت بر سر
2
عالم افروخت».
-١کتاب بستان السیاحه  -نقب از کتاب مثنوی معنوی کالله ی خاوران  -به کوشش
مرحو حاج محمد ر ایی .
(-٢همان منبع) 
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می گویند موالنا شش ماه با شمس خلوت کرد و
تحت تعلیم او ورار گرفت .همه ی راز و رمز های طریقت را
آموخت و به گفته خود آزاد شد .گرچه شاید این داستان که
نخستین حکایت مثنوی است ،شرح حال مولوی باشد ،تردیدی
نمی توان داشت که می تواند شرح حال همه انسان هایی باشد
که در سراسر تاریخ زیست کرده اند و کنیزک درونشان
همواره بیمار است و فقط حکیم الهی می تواند او را درمان
بخشد .با این تو یح می توان رمز های این داستان را بیان
کرد .در این حکایت :پادشاه نماد ما انسان ها است که اشرف
مخلووات هستیم و دنیا در چنبره ی ودرت ما است .و در عین
حال به اعتبار وجود روح در ما ،دنیای دین را هم می توانیم
داشته باشیم .این است که مولوی دردومین بیت این داستان
می گوید:
بود شاهی در زمانی پیش از این
مُلک دنیا بودش و هم مُلک دین
۳۶/۱
حاال چنین وجود واالیی عاشق یک «کنیزک» می
شود .یعنی کوچک تر و حقیر تر از کنیز .کنیز در این جا
همان وجود ما است .همان که «من» می نامیم .همان که بدون
او ما مرده ایم .همان که مدا در حال مقایسه ی خود دیگر
«من» ها است .ثروت «من» ،مقا «من» ،خانواده ی «من» ،میهن
«من» ،و هزاران از این «من» ها  .این «من» در جهان همواره
217

فصلنامه هیج  -شماره  -۱پاییز ۲۰۲۰ -۱۳۹۹
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

بیمار است .چرا ؟ برای این که عاشق «زرگر» است .زرگر نماد
زر است که ودرت را پدید می آورد .ودرتی که انسان عاشقانه
به دنبال آن است .زرگر نماد دنیا است .نماد همه این چیز هایی
که «من» ما را به سوی خود می کشد و می دویم و می دویم و
می دویم ،و هرگز ر ایت خاطر حقیقی نداریم .اگر توجه
کنیم ثروتمند ترین انسان ،یا ودرتمند ترین انسان از نظر مقا
اجتماعی ،باز هم ر ایت ندارد و احساس می کند که «چیزی
کم دارد» .موالنا از مدت ها پیش از مالوات شمس این گونه
بود .مقا بزرگی در دین و شریعت داشت که برای او احترا
ویژه ای حتی در دربار پادشاه رو شروی به وجود آورده بود.
به اعتبار همین مقا می توانست بیش از حد نیازش ثروت
داشته باشد .اما آن طور که شرح حال نویسان او آورده اند ،با
این همه نعمت های این جهانی ،هنوز تشنه بود ،هنوز نارا ی
بود و هنوز احساس می کرد که بیمار است .روان او بیمار
است .برای رفع این بیماری ،به کتاب ها روی آورده بود که
نقش طبیبان و پزشکان درد او را بازی می کردند.پس طبیبان
در این داستان نماد دانش ،اخالویات و ارزش های اجتماعی
است که از طریق کتاب به ما می رسد .اما می بینیم که این
پزشکان والبی هم نمی توانند درد «من» یا کنیزک او را درمان
کنند ،سهب است حتی برخی از این ها با راهنمایی های ناروا،
حال انسان پریشیده همه ی ورون و اعصار ،از جمله ،زمان ما
را بدتر و پریشان تر می کنند .چه کسی می تواند این بیماری
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ما را درمان کند؟ «حکیم الهی» .چه ووتی حکیم الهی نزد ما
می آید؟ زمانی که به بیماری خود آگاه شدیم .اکثریت وریب
به اتفاق مرد جهان ما نمی دانند که بیمارند ،که روانپریشند.
که نیاز به حکیم الهی دارند .در زندگی موالنا چه کسی نقش
حکیم الهی را بازی کرد؟ شمس تبریزی .او توانست «من یا
کنیز» بیمار موالنا را درمان کند .او متوجه شده که انسان عاشق
زرگر است.همانگونه که ذکر شد ،زرگر نماد زر و ودرت
است .ودرت ،بیماری ویرانگری است که از بدو تولد انسان در
کره زمین ،جان و روان او را به خود گرفته و اسباب وتب و
کشتار میلیون ها میلیون انسان ،ویرانی دسترن مردمان ،و
هزاران هزار فاجعه ی زیر وابب جبران پدید آورده است .پس
زرگر باید بمیرد تا انسان آرا بگیرد .اما جالب است که
مولوی در این داستان نسخه ی واوع گرایانه ای به انسان ارائه
می دهد .این طور نیست که مانند جوکیان و مرتا ان از دنیا
باید چشم پوشید .باید از همین دنیا تا حد معقول بهره مند شد.
چندی باید با دنیا هم آزوشی داشت .همانگونه که حکیم الهی
توصیه می کند که کنیزک شش ماه از کا زرگر برخوردار
شود .بدون درک اثرات مخرب ودرت ،محال است انسان پی
به زشتی آن ببرد .باید روی زشت ودرت را دید .در این راه به
یک راهنما مانند حکیم الهی نیاز داریم .این حکیم الهی نماد
انسان کامب است که در جهان ما گرچه اندک اند ،می توان
جستجو کرد و یافت .
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و حکیم الهی مولوی (شمس) با شربت حقیقت ،رخ
زرگر را نزد مولوی (یا انسان) زرد و زشت کرد و پیوند عشق
ویرانگر مولوی (انسان) را از او گسیخت .در این زمان است
که «کنیزک» انسان آزاد می شود .آزادی حقیقی زمانی است
که ما «من» خود را درخود بکشیم .در واوع «خود» کشی کنیم.
«من» کشی کنیم .
بمیرید  ،بمیرید ،در این عشق بمیرید
در این عشق چو مُردید ،همه روح پيیرید ...
بمیرید ،بمیرید ،وز این نفس ببرید
که این نفس چو بند است و شما هميو اسیرید.
کلیات شمس  -فروزانفر  -جلد  -۲ززل ۶۳۶
***
برگرفته از کتاب «پیمانه و دانه»  ،مهدی سیاح زاده  ،از صفحه ی  ۲۱
انتشارات مهر اندیش ،تهران)۲۰۱۸( ۱۳۹۷ ،
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