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کور نشناسد ،نه از بی چشمی است
بلکه این زآن است ،کز جهل است مست
٢٣٦٦/٢

داستان حمله بردن سگ بر گدای کور
( دفتر دوم  -از بیت ) ٢٣٥٤

یک گدای کور ،از محله ای می گذشت ،سگی مانند
شیر به او حمله کرد .کور هرچه خواست از او بگریززد ممکزن
نشد .این بود که از فرط ترس و عجز بزه سزت تیمزیر کزرد و
گفت :ای وجود قدرتمندی که می توانی حتزی شزیر را شزکار
کنی ،من در مقابل تو تسلیر هستر ،بزرگی کن و دست از سزر
من بردار .آدم الغر و درمانده ای مثل من بزه چزه درد تزو مزی
خورد .همتایان تو اکنون در صحرا و دشت گورخر شکار می
کنند و تو به من کور بینوا حمله می کنی .این کار در شأن تزو
نیست .
شرح مختصر نماد ها و رمز ها

این داسزتان (یزا «تمثیزل») در انتهزای حکایزت «عاقزل
دیوانه نما» آمده است .در آنجا مولوی می خواست بگوید کزه
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انسان های به کمال رسیده ،خود را در پرده ی گمنامی و حتی
درست خالف آنچه که هستند ،پوشیده نگاه می دارنزد .مزردم
عادی قادر نیستند آنان را با چشر ظاهربین خود بشناسند ،زیزرا
ممکن است حتی دیوانه نمایی کنند .بسیارندکسانی کزه چزون
این اولیاء حق را نمی شناسند ،مانند سگی که به نابینایی حملزه
می کند ،ظاهراً به آزار و اذیت آنان می پردازند .چزرا مولزوی
برای چنزین وجزود واالیزی ،شت زیت گزدا را انتتزا کزرده
است؟ پاسخ این است که آن کور گدا ،به مقزام «فقزر» رسزیده
است .فقر یکی از مقامات واال در صوفیه است .زیزرا انسزان در
عین «فقر» صاحب همه چیز است .مولوی در جای جای مثنوی
این موضوع فقر را شرح می دهد .عرفا ،فقر را این گونه شزرح
می دهند که :همه ی موجودات عزالر ،چزه پزیز از بزه وجزود
آمدن و چه پس از آن محتاج خدا هستند .آن وجودی کزه بزه
وجود نیامده ،نیاز دارد که به وجود بیاید .وآن وجودی کزه بزه
وجود آمده برای بقای خود نیازمنزد بزه خزدا اسزت .پزس ایزن
صفت نیاز به خدا در همه ی موجودات عالر مشترک است.
بنابراین از دید صوفیان وعارفان ،انسان نیز ذاتاً نیازمند
به خدا است .اما انسان بر خالف تمام موجودات عزالمر ،اغلزب
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این نیاز خود را به اشیایی که آنان نیز محتاج خدا هستند (مانند
مال و ملک و ثروت و قدرت و غیزره) پیونزد مزی زنزد .وقتزی
کسی به درجه هایی از کمال رسزید و بزا چشزر بزاین بزین (نزه
ظاهربین) همه ی عالمر وجود را نگریست ،می بیند که دل بستن
و یلب نیاز از وجودی که خود محتاج است ابلهی است .پزس
نیاز به موجودات را رها می کند و برای رفع حاجات خزود بزه
قادر متیال روی می آورد که بی نیاز مطلق است .چنین حالزت
بی نیازی از خلق و نیازمندی به خالق را عرفا «فقر» مزی نامنزد.
جمله ی میروف حضزرت رسزول اکزرم« :املفمقزر فمتزری» (فقزر
باعث فتر و مباهات من است) بر اساس همین اصل بیان شزده
است .انسان سیادتمندی که به مقام واالی فقر رسزید ،دیگزر از
همه این ظواهر زندگی بی نیاز است .گرچه ،اگر بتواهد ،می
تواند همه را در دست داشته باشد .در این رابطه صزوفیان چنزد
دسته هستند .برخی اعتقاد دارند که انسان باید به کلزی از امزور
دنیوی بگذرد و در نهایت فقر مالی و مادی ،روزگار بگذرانزد
و از این راه به خدا نزدیزک شزود .امزا برخزی دیگزر میتقدنزد،
داشتن ثروت و مقام و شهرت و بقیه ی این مواهب زندگی که
خداوند برای رفاه انسان آفریده ،خود به خود بد نیست و انسان
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می تواند صاحب تمام آن ها باشد (مانند حضرت سزلیمان کزه
ثروت و مقام و شهرت و شوکت را یکجا داشت) ،اما هنگامی
زیان می بیند که به آن ها دل ببندد ،به آن ها عشق بزورزد ،آن
ها را بپرستد و خزدای خزود گردانزد و سزرانجام ماننزد فرعزون
گرفتار خودبینی و خود بیز بینی و کبر و نتوت شود.
به این علت است که کسانی از صزوفیان مزی گفتنزد:
برای گرفتار نشدن به این بلیه ی گناه آلود ،باید از همه ی ایزن
مواهززب چشززر پوشززید و ماننززد تززارک دنیززا هززا زنززدگی کززرد.
مولوی در مثنوی و غزلیات شمس به کرات این تارک دنیزایی
و بریدن از مواهب زندگی را نهی می کند .امزا همزواره تزذکر
می دهد کزه نبایزد بنزده و اسزیر آن هزا گردیزد .وقتزی انسزان
شهریار وجود خود شد ،به آن درجه ی واالی «فقر» می رسزد.
مولوی همین داستان «حمله بردن ست ،بزر گزدا» را بزه عنزوان
شاهد مثال این بحث نقل می کند .در این داستان گدای نابینزا،
انسان واالی به مقام «فقر» رسیده ای است کزه چشزر ظزاهربین
خود را نابینا کرده است .او دیگر ایزن ظزواهر زنزدگی را نمزی
بیند و روشن دل شده و محو و مست جمال حق شده است.
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ست ،سمبل انسان جاهلی است کزه فقزص صزورت و
ظاهر جهان را می بیند و به آزار گدای کور می پردازد .گدای
روش ندل نیز ،با آن کزه مزی توانزد در یزک لحمزه سزت را بزه
جزای این گستاخی برساند ،او را ن زیحت مزی کنزد کزه بزرو
شیر شو:
گور می جویند یارانت به صید
کور می جویی تو در کوچه به کمید
آن ست عالر شکار گور کرد
وین ست بی مایه ق د کور کرد
٢٣٦١/٢
***

 -١کمید :حیله و نیرنت.
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