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همچو جان ،بی گریه و بی خنده شد
جانش رفت و جان دیگر زنده شد
٢٢۰٩/۱

داستان پیر چنگی
( دفتر اول  -از بیت ) ۱٩۱٣

در زمان خالفت عمرر( 1رضری ا عنره) ،مررد ننر
نواز نیره دستی بود ،که نوای نن

و صدای آواز او ،شنونده

را سرشار از طرب و سرمسرتی مری کرردا مایره ی متاهرا هرر
مجلس و محفلی بودا دَم او گرمی می بخشیدا هنگامی که ساز
می زد و می خواند ،از شور و شوق حاضران ،قیامتی به پرا مری
شدا
مجلس و مجمع ،دَمَش آراستی
وز نوای او قیامت خاستی
۱٩۱٥/۱
با ننین مقرام پرر شریوهی در هنرر و شرادی آفرینری،
طتیعت و روزگار ،برف پیری را بر سرش باریدا پشرتش ماننرد
 -١عمر بن خطاب( ،وفا سال  ٢٣هجری برابر با  ٦٤٤میالدی) دومین خلیفه ی
اسالم بودا در زمان خالفت او عراق ،ایران ،مصر و شام فتح شدا (فرهن
معین -اعالم)
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پشت خُم خمیرده شرد ،آواز یطیر

و جران پررور او زشرت و

ناپسند گردید و مانند آواز خری پیر ،دیخراش شدا
نون برآمد روزگار و ،پیر شد
باز جانش از عجز ،پشه گیر شد

1

٢۰٧٤/۱
با ننین دگرگونی عمیق و سخت ،طتیعترا هریک کرس
توجه ای به او نداشتا روزگار خوشی و سرمستی و شررر و
محتوبیت به سر آمد و«پیر ننگی» ،خود را تنرا و بی کس دیدا
در ننین حایت بی کسی بودکه روی به درگاه خدا آورد و:
گفت :عمر و مرلتم دادی بسی
یط

ها کردی خدایا با خَسی

معصیت ورزیده ام ،هفتاد سال
باز نگرفتی ز من روزی نوال

2

٢۰٨٣/۱
پروردگارا ! به من که در مقابل عظمت تو مانند خس
و خاشاک کونک و حقیر بودم ،یط
 -۱پشه گیر :بسیارضغی و ناتوانا
 -٢معصیت :گناها نوال :رزق و روزی ،عطاا
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سال گناه کردم و در عین گناهی که مرتیب می شردم ،روزی
و عطای خود را از من دریغ نداشتیا اما اینک ،که خلق از مرن
روی برگردانده اند ،به تو ای بخشاینده بری مارال ،روی آورده
ام و می خواهم فقط برای تو ننر

بنروازما آنگراه ننر

را

برداشت و به گورستان یارب (مدینه) رفتا روی قتری نشست
و گریان و ناالن ،بررای خردا شررور کررد بره ننر

نرواختنا

آنقدر نواخت و گریه کرد که روی همان گور به خواب رفتا
نن

زد بسیار و گریان سر نراد

نن

 ،بایین کرد و بر گوری فتاد

خواب بُردش ،مرغ جانش از حتس رَست
نن

و ننگی را رها کرد و بجَست

٢۰٨٨/۱
از سرروی دیگررر در همرران زمرران ،عمرخلیفرره ی دوم
مسلمین ،احساس نیاز به خواب کردا از ایرن خرواب آیرودگی
نابرنگام ،شگفت زده شدا اما طاقت نیاورد و بره خرواب رفرتا
در رویا ندایی از جانب حضر حق به او رسید کره :ای عمرر،
بنده ی محترم و عزیزی نیاز به کمک مرا داردا هرم اکنرون بره
4

داستان پیر چنگی (مثنوی)
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

گورستان برو و از بیت ایمال هفتصد دینار به او بدها بره او بگرو
فعال این مقدار را از ما به عنوان دستمزد نوازندگی خود بپرییر
و هر وقت باز هم نیاز داشتی ،اینجا بیا:
بنده ای داریم ،خاص و محترم
سوی گورستان ،تو رنجه کن قدم
ای عمر ،بَرجِه ز بیت ایمال عام
هفتصد دینار در ک

نه تمام

پیش او بر ،کای تو ما را اختیار
این قدر بِستان ،کنون معیوردار
این قدر از برر ابریشم برا
خرج کن ،نون خرج شد ،اینجا بیا

1

٢۱٦٣/۱
عمررر ،از خررواب برخاسررت و پررول را برداشررت و برره
گورستان رفتا هرنه گشت ،کسی را ندید ،فقط پیر مردی را
دید که ییی از آال موسیقی را بغل کرده و خوابیدها

 -۱ابریشم برا :دستمزد ساز زدنا در قدیم ساز را از این روی «ابریشم» می گفتند
که هنوز سیم فلزی نتود و بجای که در ساز های زهی ،از ابریشم استفاده می
کردندا
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عمر ،خلیفه ای اصول گرا و بسیار سخت گیر برودا او
نیررز ماننررد بسرریاری از مررردم آن زمرران موسرریقی را یررک عمررل
شیطانی می دانستا این برود کره وقتری «پیرر ننگری» را برا آن
«ابزار شیطانی» ،خفته بر روی گور دیرد ،براور نیررد کره پیغرام
حضر حق برای ننین وجود گناهیاری باشدا
گِرد گورستان ،روانه شد بسی
غیر آن پیرو 1نتود آنجا کسی
گفت :این نَتوَدا دگر باره دوید
مانده گشت و غیر آن پیر ،او ندید
گفت :حق فرمود ،ما را بنده ای است
صافی و شایسته و فرخنده ای است
پیر ننگی ،کی بود خاص خدا؟
حَتََّیا ،ای سِرَّ پنران ،حَتََّیا

2

٢۱٦٩/۱
این بود که با شتاب ،نند بار تمامی زوایای گورستان
را گشت ،اما جز آن «پیر ننگی» ،کسی را ندیدا آن وقت برود
 -۱پیرو« :واو» اینجا عالمت تصغیر استا پیرک ،پیر کونکا
 -٢حَتََّیا :نه خوبا اینجا عالمت تعجب ،یعنی عجیب استا
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که اطمینان یافت شخص موردنظر همرین «پیرر ننگری» اسرتا
آمد پیش او
و با ادب نشست و در همین هنگام ،بنا به اراده ی حرق ،عطسره
ای عارض عمر شدا با این صدا ،پیر از خواب بیدار گردیدا
وقتی «پیر ننگی» عُمَر را روبروی خود دیرد ،ترسریدا
در دل گفت:
گفت در باطن :خدایا از تو داد
محتسب بر پیرکی ننگی فتاد

1

٢۱٧٧/۱
خدایا ،من از تو انتظار کمک داشتم ،تو بره جرای آن
پاستان فرستادی؟ پیر با هراس ،از جای بلنرد شرد و قصرد فررار
کردا
وقتی عمر او را ننین هراسناک دید ،به آرامی گفت:
از من نترس و فرار نینا من از جانب حضر حق برایت مژده
آورده اما حق ،سالم می رساند و حال تو را می پرسد که با این
پریشانی خاطر و رنج و غم نگونه ای؟ به من امر فرموده است
که این نند سیه ی طال را برای دستمزد ننگری کره بررای او
 -۱خدایا ،از تو داد :یعنی خدایا ،داد وفغان از توا محتسب :داروغه ،پاستانا
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نواختی ،به تو بدهما فرمود :هر وقت این ها تمرام شرد ،دوبراره
اینجا بیاا
حق سالمت می کند ،می پرسدَ
نونی از رنج و غمان بی حدَ ؟
نک ،قراضه ی نند ،ابریشم برا

1

خرج کن این را و باز اینجا بیا
٢۱٨٢/۱
وقتی «پیرننگی» این سخنان را شرنید ،ننران منقلرب
شدکه تمام وجودش به یرزه افتادا جامه ی تنش را می دریرد و
از شد خجلت و شرمساری ،دستش را گراز مری گرفرت ،در
همان حال ،همراه برا گریره هرایی جانسروز ،فریراد مری زد :ای
خدای ییتا ،ای قادر متعال! بخشش خود را بیش از این بر مرن
جرراری نسرراز ،کرره ایررن پیررر گناهیررار از فررر شرمسرراری آب
خواهد شدا
پیر این بشنید و بر خود می طپید
دست می خایید 2و جامه می درید
 -۱نک :اینکا قراضه :ریزه های طالا اینجا به معنی سیه ی طال آمدها
 -٢خاییدن :گاز گرفتنا
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بان

می زد :کای خدای بی نظیر

بس ،که از شرم آب شد بیچاره پیر
٢۱٨٤ /۱
پس از گریه ی بسیار ،نن

را بر زمین زد و درحایی

که آن را خُرد می کرد ،می گفت :ای یعنتی ،تو مانند پرده ای،
مرا از خدا جدا کرده بودیا تو هفتاد سال خونم را خروردی و
ستب شدی که به کمال نرسما دیگر بار ،سر به آسمان گرفرت
و نایید :ای خدای بخشنده مرربان ،بر کسی کره عمرر خرود را
در راه گناه تلر

کررده اسرت رحرم کرنا هنگرامی کره ُعمَرر

ندامت بی حد او را دید ،رازهایی نند از اسرار حضر حق را
به او بازگو کردا با ننین دریافتی از حقایق بود
که «پیر ننگی» ،جان حیوانی را رها کرد و جران مینروی را در
خود گرفت و از درون بیدار شد:
نون که فاروق 1آینه ی اسرار شد
جان پیر ،از اندرون بیدار شد
همچو جان ،بی گریه و بی خنده شد

2

 -۱فاروق :یقب عُمَرا
 -٢همچو جان بی خنده و بی گریه شد :خنده و گریه ناشی از خوشحایی و غم
جسم استا خوشحایی در صورتی به انسان دست می دهد که نفعی (نه مادی و
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جانش رفت و جان دیگر زنده شد
حیرتی آمد درونش آن زمان
که برون شد از زمین و آسمان ااا
قال و حایی از ورای حال و قال
غرقه گشته در جمال ذوایجالل

1

٢٢۰٨/۱
«پیرننگرری» دیگررر آن پیررر نتررودا او اینررک در حررال
سرمستی ،به حق پیوسته بودا
***
داستان پیر چنگی
شرح مختصر نماد ها و رمز ها

در پایان داستان «بازرگران و طروطی» (داسرتان پریش)
مویوی از قدر ویرانگری «شرر طلتی» ،سخن می گفت:
که اشترار خلق بند مُحیَم است
نه روانی) به او برسد و غم برعیس زوال نفع در انسان استا و نون جان فارغ
از نفع و ضرر است ،پس خنده و شادی نداردا بطور خالصه یعنی پیر جنگی
جان حیوانی خود را رها کرد و به جان رحمانی (جان دیگر) رسیدا
*
 -۱ذوایجالل :حضر حقا
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در رَه ،این از بند آهن کی کم است؟
۱٥٤٦/۱
و توصیه می کرد ،برای فرار از این شرر اسار بار
باید در خود مردا باید از همه ی یی های شرر طلتی دست
شست و آزاد شدا آن وقت است که دم حیا بخش خداوند،
ما را زنده می کند و شادی حقیقی به ما روی می آورد:
معنی مُردن ز طوطی بُد نیاز
در نیاز و فقر ،خود را مُرده ساز
تا دم عیسی تو را زنده کند
همچو خویشت خوب و فرخنده کند
۱٩۰٩/۱
در ادامه ی همین بحث است که ظراهرا ذهرن مویروی
به همین «داستان پیر ننگی» متتادر می شرود و آن را نقرل مری
کندا
«پیرننگرری» درایررن داسررتان نمرراد انسرران اسررتا نمرراد
وجودی که پرس از «حیروان» در عرصره ی جرران ظررورکرده
استا اما هنوز اسیر «نور پیش از خود» ،یعنی حیوان اسرتا در
او هنوز تمایل شدید خور و خرواب و خشرم و شررو حراکم
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استا یعنی نفس حیوانیا نفسری کره او را از تیامرل بره سروی
«آدمیت» باز می داردا شگرد هرای نفرس حیرر انگیرز اسرتا
«شرر طلتی» ییی از شگرد های او بررای تسرلط برر انسران و
گرفتن زمام زندگی او استا انسان «شررر طلرب» را گرفترار
نمایش دنیا می کنردا اسریر نقرش هرایی کره بایرد در رابطره برا
دیگران بازی کندا اسیر نقاب هایی که باید در جامعه بر نررره
خود بگیارد تا «محتوب» شرود ،ترا «شررر » بیابردا از ایرن راه
است که نفس ارضا می شود و بطور موقت دست از سرر او برر
می داردا
از دید مویوی این یک زندان است و شگفتا که انسان
ها برای ماندن در این زندان ،سر و دست مری شرینندا آرزوی
بیشتر ماندن در این «زندان شرر » را دارندا هر حقرارتی را برا
دل و جان می پییرندا برای حفظ شرر  ،هر ظلرم بره خرود و
دیگری را تحمل می کنندا هر بندی را که جامعه بر او می بندد
با رغتت پییرا می شوندا بسیار اندک اند کسرانی کره در عرین
شرر  ،استقالل رأی داشته باشندا انسران هرای واالی مشررور،
مانند انتیاء ،اوییاء ،اندیشمندان و مصلحین اجتماعی و مرردان و
زنان وارسته« ،طایب شرر » نتروده و نیسرتندا شررر بعردا بره
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سراغشان آمدا و هرجا نیز که حس کنند کرامت انسرانی شران
تحت تأثیر شرر قرار گرفته ،بدون هریک تردیردی شررر را
قربانی آراء و عقایرد و نظرر خرود کررده انرد و مری کننردا امرا
«شرر طلتران» جرران مرا ایرن گونره نیسرتندا آنران شریفته ی
شرر اندا آنان گدای شرر هستندا اسریر و زنردانی شررر
اندا در حایی که انسان ذاترا در مسریر آزادی اسرتا هرجرا کره
رفتار انسان با این اصرل ذاتری او مغرایر داشرته باشرد ،تعرادل
حیاتی او به هم می خوردا بسیاری از این همه ناهنجراری هرای
اجتماعی -روانی ناشی از همین هماهن

نتودن انسان با اصرل

و ذا خویش استا
سرانجام زمانی می رسد که «مقتضیا » انسان «شرر
طلب» قادر به ارضای نفرس او نیسرتا یعنری «قضرا»ی شررر
طلتی به سراغش می آیدا یعنی زمانی که «زمان» شرر کاذب
به سر آمدها زمانی که «خلق» از او روی بر می تابندا
«پیرننگی» نیز همین گونه بودا مرردی کره در نرایرت
شرر و محتوبیت بودا اما دست طتیعت جوانی و فرحناکی را
از او گرفتا اگر او بجای پرداختن به عایم برون ،که سررانجام
میرا است ،به درون ایرری خرود مری رسرید ،پیرری ،فرسرودگی
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جسمی و هیک نیروی شیطانی نمی توانست ،شرادی و نشرا را
از او بگیردا در ننین حایی است کره انسران بره «تویرد ثرانوی»
دست پیدا می کندا
مویوی نیز مانند همه ی عارفان معتقد است که انسران
دو نور توید داردا اول توید جسمی که همراه آن نفس حیوانی
زاده می شود و انسان را به آن سرویی مری کشراند کره معمروال
حیوان تمایل به آن داردا دوم «توید رحمانی»ا تویدی که انسان
از نفس و خوی حیوانی می برد و «انسان کامل» می شودا اگرر
توید از رحم مادر اجتراری اسرت ،ایرن تویرد دیگرر ،اختیراری
استا انسان با کوشش وتالش خود می تواند توید دوباره بیابدا
تنرا نقطه ی مشترک توید جسرمانی و تویرد رحمرانی ،در ایرن
است که هر دو بسیار دردنراک هسرتندا در تویرد رحمرانی نیرز
انسان مانند جنین ،باید از رحم تن

و تاریک این دنیرا زاییرده

شودا باید از همره ی ظرواهر دنیرا نشرم بپوشردا بایرد در عرین
داشتن مقام و شرر و ثرو  ،همه را کنراری بگریارد و تویرد
رحمانی بیایدا یعنی همین کاری که مویوی کرردا از احترامری
که خلق و شاه برر او داشرتند ،از مدرسره و درس و اسرتادی ،از
مقام و شرر «نیک و جامعه پسند» دست کشید و در کروی و
14
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بازار زرکوبان ،به رقص و پاییوبی پرداختاخود را شیسرت،
و«خودِ واالیش یافته ی» خود را پیدا کرد:
زاهد بودم ،ترانه گویم کردی
سر فتنه ی بزم و باده جویم کردی
سجاده نشین باوقاری بودم
بازیچه ی کودکان کویم کردی
رباعیا شمس ۱٧۱٦/٨
و همین است که کمتر انسان هایی حاضررند بره ایرن
توید دوباره تن در دهندا
اما ،پیر ننگی ننین شدا او از درون تحرول یافرتا از
درون بیدار شد و پا در عرصه ی توید ی دیگر گیارد:
همچو جان ،بی گریه و بی خنده شد
جانش رفت و جان دیگر زنده شد
٢٢۰٩/۱
مویوی در این داستان ضمن مالمت شررر طلتری بره
دو نیته مرم درگر نیز اشاره مری کنردا اول ایرن کره «ننر

»

گرنه نماد موسیقی است ،خود بره خرود مریموم نیسرتا بلیره
اگر به عنوان یک وسیله ی کسب شرر به کرار گرفتره شرود
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ناپسند استا در داسرتان بازرگران و طروطی نیرز سرخن گفرتن
طوطی ،ابزار شرر طلتی و معصیت و گناه آمده استا
دومین نیته این که مویوی می خواهد بگوید موسیقی
آنطور که گفته اند ،حرام نیستا زیرا اگر پرداختن به موسیقی،
از دید دین حرام و معصیت است ،پس نرا وقتی پیر برای خدا
نن

نواخت ،حضر حق به او پاداش و مزد داد؟ نرا حتری

در کمال ناباوری «امیرایمومنین»(عمر) ،خداوند به «مرردی کره
کار شیطانی می کرد» یط

فرمود و «ابریشم برا» داد؟ تا آنجرا

که به او پیام فرستاد:
نک ،قراضه ی نند ،ابریشم برا
خرج کن این را و باز اینجا بیا
٢۱٨٣/۱
خدا آن «پیر ننگی» را از بنده ی خاص خرود و قابرل
احترام نامید:
بنده ای داریم خاص و محترم
سوی گورستان تو ،رنجه کن قدم
ای عُمَر بَرجِه ز بیت ایمال عام
هفتصد دینار در ک

نه تمام
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٢۱٦٣/۱
مویوی دراین داستان به اشاره می گوید که از دیدگاه
دین ،نه تنرا موسیقی حرام نیست ،حتی می تواند پاداش خدا را
به همراه داشته باشدا اما اشیال کار زمرانی ر مری نمایرد کره
انسان برای پروراندن «مرن» خرود از طریرق شررر و مقرام ،از
موسیقی «سوء استفاده» کندا وبه همین خاطر بود که پیر ننگی
در آخر داستان ،نن

را بر زمین زد و شیست:

نون بسی بگریست و از حد رفت درد
نن

را زد بر زمین و خُرد کرد

٢۱٨٦/۱
او نن

خرود را نره از ایرن روی کره آیتری شریطانی

است ،شیست بلیه آن را به این خاطر خُررد کررد کره اسرتاب
دوری او از خدا شده بودا وسیله ای شده بود برای پروار کردن
«من» اوا نه فقط نن

ودیگر آال موسیقی ،بلیه حتی علم و

دانش نیز ( که این ننرین مرورد حرمرت اسرت)  ،اگرر اسرتاب
دوری از خدا را در انسان فراهم کند و فقط برای پروار کرردن
(من) به کار گرفته شود ،از دید مویوی ابزار شیطانی می شود:
علم نون بر دل زند ،یاری شود
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علم نون بر تن زند ،باری شود

1

٣٤٤٧/۱
زیرا «من»  ،ابزار شیطانی است که دیریرا زود فرسروده
و ناکارا مری شرودا امرا رضرایت حضرر حرق نرامیرا اسرت و
جاودانیا کسی که بره ایرن درجره از سرعاد برسرد ،هیچگراه
مانند «پیر ننگی» ،افسرده و درمانده نمی شودا
و سرانجام این که مویوی در این داستان مری خواهرد
بگوید که پرستش خدا و قرب درگراه ایرری ناشری از صرور
ظاهر عتاد نیستا حتی پیر ننگی که سال ها در بی ختری از
خدا می زیسته ،وقتری بره خردا بازگشرت ،مرورد قترول درگراه
احدیت قرار خواهد گرفتا شر اصلی سوز دل است و عمق
احساس نستت به حضر حقا همانطور که در داسرتان موسری
و شتان خدا فرموده:
نند از این ایفاظ و اِضمار و مَجاز
سوز خواهم ،سوز با آن سوز ساز
آتشی از عشق در جان برفروز
 -۱علمی که در راه خدا و معنویت به کارگرفته شرود ،یرار و مردکار انسران مری
گرددا اما علمی که برای پروار کردن تن (نفس) بره کرار رود ،ماننرد براری مری
شود بر دوش انسان که او را خواهد آزردا
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سر به سر فیر و عتار را بسوز
۱٧٦٢/٢
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