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ویراستار : مهدی سیاح زاده   

لوس آنجلس ، کالیفرنیا -با همکاری گروه کار  

 

 

 

 

 مقاالت این فصلنامه  که از 

 مآخذ مختلف جمع آوری شده اند

 فقط برای آشنا ساختن عالقه مندان به عرفان انتشار می یابند.

 

حفظ سادگی و سهولت در کار، در برخی مواردبه منظور   

از رعایت ضرورت های روش مدارانه ،   

مانند ذکر منابع و ارجاعات دیگر صرفنظر شده ،   

برخی از مقاالت خالصه و یا ویراستاری گردیده    

  اندو همچنین بعضی از عنوان ها تغییر یافته 
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 به نام آن که جان را فکرت آموخت 

 
 این جهان یک ِفکَرت است از عقل ُکل
 عقل چون شاه است و صورت ها ُرُسل

 ۲/۹۸۷مثنوی 

 

 فهرست
 
 ۳«     هیچ »  -۱
 ۴    دکتر علی حیدری -تحلیل عرفانی داستان ضحاک   -۲
 ۲۶    ترجمه خسرو ناقد -عقل و عشق در نگاه حافظ  -۳
 ۳۸    فرانک سلیمانی -جلوه های صلح و آشتی در مبانی فکری موالنا  -۴
 ۴۷مفاهیم نمادین دایره، مربع و مثلث     -۵
 ۵۱صدیقی لیقوان      -رجبی  -دهقان -خرابات: از حقیقت تا مجاز -۶
 ۶۰    محسن کدیور   -لشرح داستان عرفانی سالمان و ابسا -۷
 ۷۴    مجتهد شبستریاست؟ «خبر»همان « جان»چرا موالنا می گوید: -۸
 ۸۰    دل خوش -« نشانی»شعر  -نقد شعر سهراب سپهری  -۹
 ۹۷     حسین خدیو جم -زندگینامه محمد غزالی  -۱۰
۱۱۳    فاطمه هاشمی -مختصری از آراء محمد غزالی  -۱۱  
      ۱۱۵رفان و هندوان    جهان بینی مشترک عا -۱۲
 ۱۳۸عرفان و تصوف در دین میترائیسم     -۱۳
 ۱۵۰    سودابه امینی -دیدار با انسانِ موالنا  -۱۴
   ۱۶۸حکیم سنایی غزنوی     -۱۵
فسیر:         تنخجیران و شیر)داستانی از مثنوی( . نگارش به نثر  و شرح و -۱۶

       ۱۷۵مهدی سیاح زاده     
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 « هیچ» 
 

 است که همه را در برگیرد، حتیهنگامی همه « همه»مفهوم 
 را.« هیچ»

« هماه »بادون  « هایچ »است، اماا  « هیچ»بدون همه، « همه»
 پایدار است.

 بی انتها.« هیچ»محدود است و « همه»
 تقسیم ناپذیر.« هیچ»است و پذیر تقسیم « همه»
 واحد.« هیچ»کثرت است و « همه»

*** 
 «کن، نه که این وصف خداست؟ای دل، پدری »گفتم : 

 «این هست، ولی جان پدر هیچ مگو.» گفت: 
  ۵/۲۳۵۴۲ شمس

*** 
 مهدی سیاح زاده                                            

 ۲۰۱۵ ژانویه ۱۰،  لوس آنجلس                                                            
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 تحلیل عرفانی داستان ضحاك
 تر علی حیدریدك

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

 

متن برای سهولت در مطالعه این مقاله، کلیه منابع، مآخذ و ارجاعات مندرج در 
آن حذف شده تا از یک مقاله آکادمیک و دانشگاهی به مقاله ای ساده تر و 

آن دارند می  قابل فهم تر برای خوانندگان تبدیل شود.کسانی که نیاز به منابع
 توانند به آدرس اینترنتی، که در آخر مقاله درج شده است، مراجعه نمایند

 

 چكیده 
یکی از داستان های مشهور و رازنــاک شــاهنامه، داســتان    

هـای مختلفـی صـورت     ضـحاک اسـت . از ایـن داسـتان تحلیـل 
گرفته است که بیشتر جنبة سیاسی و اجتماعی دارنـد . بــا توجــه    

بودن این داستان، در این مقاله کوشـیده شـده اسـت از     زیبـه رم
منظـر عرفـانی بـه نبـرد فریـدون و ضحاک )نیکـی و بـد ی( کـه    
دو روی یک سکه اند، پرداخته شود . فریدون )ثری تنـین   سـه   
اژدها ، تنین به معنی مار و اژدها و ثری به معنی عدد سه اسـت( ـ   

ژیدهاک( ـ ماری کـه سـه    ا)مردی که سه پسر دارد ـ با ضـحاک  
سر )دو سر از آن ماران دوش او و یک سـر از آن خـود او( دارد 
ـ به مبارز ه می پردازد. در نهایت خالفِ تمام نبردهـای شـاهنامه،   
فریـدون حـق کـشتن ضـحاک را ندارد و تنها باید او را محبوس 
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ه کند . از آنجایی که در باورهای عرفانی اژدها نمـاد نفـس امــار 
است، می توان بر این باور بود که فریدون نیـز نمـاد روح )نفـس    
مطمئنه( است که بایـد نفـس را در کنترل خود در آورد و بر آن 

 د برای همیشه آن را نابود کند.غلبه کند، ولی هیچگاه نمیتوان
 

 مقدمه
نمادها به طور کلی چند معنایی هستند و خالف استعاره ها  

مصداق مشخصی ندارند، بلکه به مناسبت  که مدلول معین دارند،
های گوناگون مـی تواننـد مـصداق هـای گوناگونی داشته باشند 
و هر کسی می تواند بر اساس عال یق و منافع خود، آنهـا را تعبیر 
و تفسیر کند . هر چه قدمت این نمادها کمتر باشد ، مصادیق آنها 

مت آنهـا بیشـتر   کمتـر و بـه واقعیت نزدیک تر است و هر چه قـد 
باشد، مصداقهای آنها چــه از نظـر تعـداد و چـه از نظـر مفـاهیم،       
بیشتر است . بنابراین دربارة این قبیل نمادها تـا بــه حـال هـر چـه      
گفته شده، و بعـد از ایـن نیـز گفتـه شـود، بــر مبنــای حــدس و         

های بسیار پنهان و مسائل و موضـوعات خـارج از    گمـان و قرینه
با ایـن همـه گـاهی اوقـات بع ـی از تحلیـل هـا و      متن است، اما 

تفاسیر، زیبایند و خواننده می پـذیرد شـاید چنـین چیـزی وجـود      
داشته است . داستانهایی ماننـد داسـتان ضـحاک، بیشـتر از آنکـه      

ـــدة نمادهـــای مخ  ـــل باشــند، ســـمبلیک و در برگیرن ـــی تتمثی لف
اشـته باشـند .   هـستند، بنـابراین مـی تواننـد مصـداقهای فراوانـی د  

بـه نظــر   همچنان که پورنامداریان اساطیر را تمثیل تلقـی نمیکند 
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ــی      ــای قلب ــادت و باوره ـــان واعتق ـــا ادی ـــطوره ب ـــد اس ـــی رس م
گذشتگان ارتباطی ناگسستنی دارد . آقای حصوری بـر این بـاور  

اسطوره بخشی از آفـرینش هـای معنـوی انـسان کهــن  »است که 
اسـاطیر بخـش مهمـی و    »یگـر مـی گویـد:    او در جـای د  « اسـت

یونـ  نمادهــا را کــه    « گاهی تمام دیـن را مـنعکس مـی کننـد    
برگرفتـه از ضمیر ناخودآگاه جمعی هسـتند  مربـوب بـه مراحـل     

نمـاد هـا تفسـیربردار هسـتند و       .آغازین زنـدگی بـشر مـی دانــد 
گاهی معانی مجازی فراوانی را بــر میتابنـد، امـا حـداقل بایـد دو      

هر نماد دست کم »عنی مجازی داشته باشند و گرنه استعاره اند. م
 « مت اد تفسیر شود. ةمی تواند به دو شیو

بسیاری از داسـتان هـای   »پورنامداریان بر این باور است که 
میتـوان بـه همـین طریـق و در همـین زمینـه        اساطیری شـاهنامه را

ه مازنــدران  تفـسیر کـرد ... از جملـه داسـتان رفـتن کیکاووس بـ
هـایی را از دیـدگاه هـای     وی حتـی تفـسیر چنـین داسـتان ...«. و 

بیژن »نامـه داستان  روان شناختی نیز روا میداند. عطار نیـز در الهی
را عرفـانی تفـسیر کـرده اسـت . بیـژن را نمــاد سـالک،   « و منیژه

ان افراسیاب را نماد نفـس امـاره، ترکـستان را نمـاد طبیعـت، ایــر 
کیخسـرو را نمـاد روح و ...    ،پیـر  را نمـاد شریعت، رستم را نمـاد 

در قصاید سنایی ایـن  » مجتبی مینوی معتقد است : .دانـسته اسـت
دچار تأویل های صوفیانه و عارفانـه   گـاهی های شاهنامه داستان 

کـه   شده است و گـاهی اعمـال آنـان بــا جــدال و مبـارزة نفـس    
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راز »طور کلی  به.« قایسه شـده اسـت کنند، ممی عارف و صوفی 
بقای این اشعار تا به امروز، قدرت تطبیق آنها با شرایط فکــری و  

 . اجتماعی است
 

 پیشینة تحقیق 
ضحاک و )باید این اسطوره »مرت وی بر این باور است که 

و نظــایر آن را چــون صــندوق جــادو و انبانــة افســانه و ( فریــدون 
حـواد  قــدیم و جدیـد و ق ـایای     افسونی دانست که وقـایع و  

مت اد را در خود جا داده و انطباق آنها با واقعیـات گونـاگون بـر  
و عقایـد هـر نـسل و هـر عـصری تخیل حسب تمایل و دانـش و 

 از اعـصار میتواند متفاوت باشد. 
در زیر به بع ـی از تفسـیر و تحلیلهـای ایـن داسـتان اشـاره       

  :میشود
ادله و مبارزة ضـحاک و آذر که هر در یشت نوزدهم از مج

. بـوده انـد، سـخن بـه میـان آمــده اســت        « فـرهه »دو در پی یافتن 
داستان ضـحاک بازمانـدة یکـی از »جیمس دارمستتر معتقد است 

اساطیر کهن است که اصل آن از طبیعت و حواد  طبیعـی بـوده   
سه پوزه همـان اژدهـای طوفـان اسـت کــه در       اسـت ... اژدهـای

رب النـوع نـور بـا او در سـتیز و جدال اسـت و بقایـای ایـن     ودا 
ـــا   اصــل در اوســتا نیــز محفــوو مانــده و آن جنــ  آذر اســت ب

افزون بر این در جاهـای دیگـر اوستا از این دیـو سـه   « اژیدهاک.
 پوزه سه سر و شش چشم سخن رفته اسـت. 
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ابوریحان بیرونی از آنجایی که دیــدی علمــی و پزشــکی    
در آثـار الباقیـه ، مینویسد: این دو مار که بر دوش ضحاک  دارد،

رو ییـده انـد ، شـاید بـود کـه دو زائــدة گوشـتی بـوده ، کـه بـا      
انـد. زریـن    استعما ل مغز آدمی از خارش و درد باز مـی ایسـتاده  

کوب  سبک سری و بی اعتدالیهای آژدهاک ، پادشـاه مــاد ، را  
، اژدهای اهـریمن خـوی ابـر    «هیآ»با پلیدی و خونخوارگی های 

 .نشین سـه سـر، که در اوستا ذکر شـده اسـت، یکسـان مـی دانـد     
 .مهرداد بهـار بـه کنایه ضحاک را نمادی از شیطان دانسـته اسـت  
رضـا علـی قلـی، داستان ضحاک ما ردوش را از دیـدگاه جامعـه   
شناسی بررسی کرده و کوشیده اسـت مسائل مربـوب بـه داسـتان    

 تـاریخی  مـسائل بـا – جزئیـات در حتـی –یدون را ضحاک و فر
. جــواد جـوادی     دهــد  مطابقــت  فردوسـی زمـان ویژه به ایران

)حکومت طبقه ای خاص بر مردم ( و « الیگارشی»فریدون را نماد 
ســالمی  ا )دیکتـاتوری( مــی دانــد .   « مونارشی»ضحاک را نماد 

بدی مـی دانــد   ندوشـن  فریدون را نماد نیکی و ضحاک را نماد
منوچهر مرت وی  به طور کلی غیر ایرانی ها، از جملـه ضـحاک 

از سوی دیگـر بـا د یـدی تـاریخی و بـا       .را نمـاد اهـریمن میداند
توجـه بـه قـراین جغرافیایی حدس می زند که فریدون  هوخشتره 

 یا کورش و ضـحاک فرمـانروای نینوا یا بابل است. 
ـــسته ضــحاک را مجموعــة ت ،کــزازی مــام پلیـــدی هـــا دان

تیمور مالمیر  بوسه های ابلیس بر کتف ضحاک را نمــاد   .اسـت
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تملـق و چاپلوسـی هـایی میداند که زیردستان نیرن  باز، نسـبت  
 به فرمانروایان انجام می دهند. 

فردوسی که در سراسر شاهنامه کمتـر اههـار نظــر کــرده      
گیرد و می گوید از هــر  اسـت ، از ایـن داسـتان نتیجه اخالقی می

  :کـس جـز بـدی و نیکـی چیـزی دیگـر نمیماند
 بیـــا تـــا جهـــان را بـــه بـــد نـــسپریم
    ...بــه کوشــش همــه دســت نیکــی بــریم

  ریـــــدون فـــــرخ فرشـــــته نبـــــود ف
 ز مــــشک و ز عنبــــر سرشـــته نبــــود 

 ــش یافـــت آن نیکـــوییبـــه داد و دهـ
 تــو داد و دهــش کــن فریــدون تــویی

 
 فرضیه  

منفـی و   ةدر این مقاله فرضیة ما این است که ضـحاک جنبـ  
روحانی و خـدایی   ةجسمانی انـسان ) نفـس اماره( و فریدون جنب

نفس اوست ) نفس مطمئنه ( کـه پـس از تزکیه و تحمل مشـقات  
انی و حیوانی نفس غلبـه میکنــد و آن   سرانجام بر جنبه های شهو

را برای همیشـه )در دنیـا ( در بنـد مـی کشـد. در ایــن داســتان،        
قـراین گونـاگون پنهان و گاه آشکاری وجود دارد که جنبه های 
الهــی فریــد ون و جنبــه هـــای اهریمنـــی ضــحاک را گوشــزد و  
تقویت می کنـد و ایـن فرضـیه را از حـد یــک تعبیــر و تفــسیر        

   ...ی، فراتر میبردتخیل
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هـای   در این داسـتان افـزون بـر ضـحاک و فریـدون نمونـه      
دیگری وجود دارد که ماننـد فریـدون و ضـحاک دو روی یـک     

  .اند و گاه خصوصیات ناسازی با هم دارند سکه
در این مقاله پس از تحلیل اسامی اصلی داستان، بـه بررسـی   

نـد و در نهایـت   قرائنی می پـردازیم که فرضیة ما را تقویت می ک
به بررسی و تحلیـل جفـت هـای همــساز یـا ناهمسـاز در داسـتان        

 .ضحاک و فریدون خواهیم پرداخت
 

 تحلیل اسامی اصلی داستان 
« فریــدون  » ، «ضحاک»، «مرداس»، «آبتین»در این داستان، 

اسـامی خـاص کلیـدی هستند که فرضیة ما را تقویـت مـی کننـد 
  .ـصر بررسـی میشوندکـه در زیـر بـه طـور مخت

 ةـ در بسیاری از منابع از جمله منـابع مـورد استفــاد  مرداس
است. به ندرت به عنوان « مرداس»اسم پـدر ضحاک  ،فـردوسـی

مرداس صفت ضـحاک بـوده و   »صفت ضحاک نیز آمده است : 
بنا بر روندی که در اساطیر سابقه دارد، صفت او شخــصیت پـدر   

« داس»و « مار»مخفف « مر» ةاس از دو کلممرد«  .او را یافته است
که به معنی اژدها و مار است، تشکیل شده است. کـزازی نیـز بـر    

در « داسـه »اسـت و ...  « مـار »ریختـی از  « مـر »ایـن بـاور است که 
در وداها بـه معنـی مار است . همچنین از قول دارمستتر « مرداس »

هاک بـا داسـه در   دارمستتر بر این عقیده اسـت کـه د»می نویسد: 
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کـزازی در جـای دیگـر نیـز     .« ریشه پیوندی مـی توانــد داشــت   
  :همین مطلب را ذکر میکند
سـاخته شـده   « داس» و « مار«   » مر»اگر مرداس از دو پارة 

ودایـی یافـت.   « داسه»باشد، شاید بتوان پیوندی در میان این نام و 
ی )فریــدون( صــفا نیــز نــام اژدهــایی را کــه تریــت آ پت هــ هللذبــیح ا

ایـن  اژدهایی را که صاحب سه سـر و شـش چشـم بـوده کشـت.      
شناسی بـوف کور  نام داشت. صنعتی در شرح واژه« داس»اژدها 

  :مینویسد« بوگام داسی»-قسمت دوم - ةصادق هدایت دربار
ودا این واژه نام اژدهـا یـا اژدر مـاری اسـطورهای      در ری 

  ...خوانده میشود« ورترا»است که 
های خدا، داسا را به معنی  مپل در کتاب صورتکژوزف ک

 آورده. «کسی که خدایش نرگی است »و یا « چرده شیطان سیه»
الزم به ذکر است که میـان داسـتان ضـحاک و فریـدون در     

شباهت فراوانی وجود دارد . بنا به ری   متون ایرانی و ری  ودا
واژه کـه همـان   داسـه   ودا، ایندره در نبرد با دشمن شیطانی خـود 

نـام دارد    همسر محبوب او را که دهینهدَهَه  در اژی دهاکاست، 
ــه معنــی  « گــرن ویــدن»گــاو شــیرده اســت، آزاد مــی کنــد.   و ب

ــدره در اســطور   ـــه دســت این ـــا ب ـــی گاوه ــدی و  ةآزادگردان هن
رهاسازی ِ همسران محبوب اژدهاک بـه دسـت پهلوانـان خـدایی   

)اسی( به معنـی    آهی را در یک زمینه قرارمیدهد. از طرف دیگر
اینــدره   افعی نامیده می شود که همان اژی  در اژی دهاکه است.
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کـه برابـر ِ هنـدی ِ ایـزد ایرانـی       اژدها( با تریتـه آپتیـه    ) کـشندة 
است، رابطه بسیار نزدیکی دارد و گـاه بـا او       فریدون یا ثرئتئونه

رفی حتی گاهی کـشندة ورتـره و داسه معیکی انگاشته می شود. 
چنانکـه   .مهر داد بهار نیز بر ایـن شـباهت تأکیـد میکند .می شود

پیداست مرداس و ضحاک از نظر لغـوی تناسـبی تـام دارنـد و از   
 .نظر پلیدی و بد طینتی نیـز همـین نسـبت بـین آنهـا وجـود دارد      

ضحاک ـ از دو کلمه اژی + دهاک ساخته شــده اســت . جــزء     
بـه معنـی   « دهـاک »و جـزء دوم  « اژدهـا »بـه معنـی  « اژی»اول آن 

دارند ة ده صفت بد اسـت . بهـار جـزء دوم را نام خـاص دانسـته   
در  .دانسـته اسـت   ... اسـت . و دکتـر کـزازی بـه معنـی پسـت و      

شــاهنامه گــاهی اوقـــات بـــه جـــای ضـــحاک از تعــابیری ماننــد  
اسـتفاده شـده   « اژدهـا »اژدهاپیکر و در مـواردی آشـکارا از واژة   

  :است
 ــــشتی و مغــــــزش بپرداختــــــی بکــ

  مـــرا آن اژدهـــا را خـــورش ســـاختی
* 

 بــه جــای ســرش زان ســر بــی بهــا 
  خــــورش ســــاختند از پــــی اژدهــــا

اهریمنی خطرناک که دارای »ضحاک در اوستا به صورت 
ه سه پوز و سه سـر و شش چشم است، تصور شده اسـت.)از همــ 
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مهـم و مـشهورتر چنانکه خواهـد آمـد، ارتبـاب ناگسسـتنی او بـا      
 .ابلیس و اهریمن است

ـ نام پدر فریدون در بسـیاری از منـابع از جملـه منـابع       آبتین
 مورد استفادة فردوسی ، آبتین است ... 

دومـین کسـی   »آبتـین شخصـیتی دینـی و روحـانی دارد. او    
اره آن در آیــین هــای   را برفـشرد تا عــص « هـوم »است که گیاه 

او از دینـداران و موبـدان گرانمایـه هـوم     « دینـی نوشــیده شــود   
چنانکــه نمایــان اســت، دینــداری و تقــدس آبتــین . بـــوده اســـت 

هـای منفـی ضـحاک     )عکـس مـرداس کـه تقویـت کننـدة جنبه
  .های روحانی فریدون را تقویت میکند است( جنبه

ــدون ــوی     فری ــن واژه در پهل ــونف»ـ ای ــتایی « ریت و در اوس
برآمـده  « سومین، سوم کـس  »که از واژة ثریته به معنی « ث ر ئِتئونه»

 . ...است 
نبرد فریدون و ضحاک که بــه طــور کلــی نمونــه ای از      

نبـرد نیکـی و بــدی و درنهایـت غلبـة نیکـی بـر بـدی اســت در        
ـــای       ـــه صــورتهـ ـــالم ب ـــیش از اس ـــی پ ـــف ایران ـــون مختل مت

ـــاگ ـــدون از   گونــ ـــشت فریــ ـــت : در آبــانیــ ـــده اســ ون آمــ
اردویســورآناهیت مــی خواهــد کــه او را یــاری کنــد تــا بــر اژی  
دهـاک ... بـر ایـن دروغ نیرومند که مایة آسیب مردمان اســت ،  
هفـر یابـد . امـا بـه مـرور زمـان و بنـا بـه موقعیتهای جوامع بشری 

بنا بر آنچه گفته شده  .تبه شکل موجود در شاهنامه در آمده اس
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می توان نتیجه گرفت که ضحاک )مار سه سر ( کـه نمــاد تمـام   
بدی ها از جمله نفس اماره است، هزار سال بـر جهـان حکومــت    
مـی کنـد، او مغز سر انسان ها )که میتوانـد نمـاد عقـل و معرفـت     

میبلعد. در روی دیگر این سـکه   آنها باشـد( را نـابود مـی کنـد و
ــد ـــابودی و اســیرکردن   فری ـــرای ن ون نمـــاد نیکـــی هاســـت و ب

ضحاک میکوشد و در نهایت می توانـد او را در بنـد کشـد . هـر     
چنـد نـا م اژدها در اسم ضحاک و فریدون وجود دارد، امـا پـدر   
فریـدون مـردی دینـدار و از روحانیـان مقدسـی اسـت کـه جنبـه      

ـدر ضـحاک  های مثبـت او را تقویــت مــی کنــد، و در نــام پـ      
)مرداس( کما بیش لفظ مار نهفته است و تقویـت کننــدة جنبــه    

های فرضـیه قـراین دیگـری     ها و نشانه قرینه .هـای منفـی اوست
در این داستان وجود دارد که جنبه های روحانی و الهی فریـدون 

  :را تقویت میکند
ـ پـرورش درکـوه بـرای تزکیـة نفــس و رســیدن بــه          کوه

وحـانی و عرفانی در دین نیز ریشه دارد )از جمله مـدارج عـالی ر
میقات حـ رت موسـی در کـوه طـور و عبادات پیـامبر )ص( در  
کوه نور و غار حرا و توقف در کوه ثـ ور هنگــام هجــرت و...(.   

در سـراندیب هندوسـتان نیـز    « رهـو »هبوب ح رت آدم در کوه 
، فریـدون  شاهدی بر این مدعاست . شاید به همین دلیل ، فرانـک 

را به کوه البـرز میبرد و به مردی دین دار مـی سـپارد تـا پـرورش     
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فریـدون خـود، همچـون     . )تربیت دینی ( او را بـه عهـده بگیـرد   
  :پیغمبری البرز را محل بعثت و بر انگیختنش میداند
 کـــه یـــزدان پـــاک از میـــان گـــروه 
 برانگیخــــــت مــــــا را ز البرزکــــــوه

کزازی بر این باور است که البـرز، کـوهی آیینـی و معـادل     
کوه المـپ در یونـان است و بی دلیل نیست که پهلوانی آیینی در 
چنین کوهی آیینـی کـه بـ ا نیروهـای اهورایی در ارتبـاب اسـت،   
پرورش یابد. از سوی دیگر وقتی که فریدون بر ضحاک غلبه می 

)در . اوند کوه به بند می کشدکند، به دسـتور سـروش او را در دم
اوایل عهد اسالمی هنوز این افسانه در ایران باقی بـوده اسـت کـه    

 ... ضحاک در کوه دماونـد محبوس و هنوز زنده است و
ــتان ــاو      هندوس ــیش گ ــدون، او را از پ ــادر فری ـــه پـ م رمای

برمـیگیـرد، بـه سمت هندوستان می برد هندوسـتان نمــاد معنــی   
کیة او در آنجا و پذیرش توبه اش بـه راهنمــایی  تز. گرایـی است

جبرئیـل، از سـوی خدا، در باورهـای اسـالمی نیـز، از هندوسـتان     
 .مکانی مقدس ساخته است

ـ وقتی فرانک پسر خود را به البرزکوه می برد، او  مرد دینی
را به مـردی روحـانی میسپارد تا او را برای رسـالتی کـه در پـیش    

د . بدیهی است که اگر در ایـن داسـتان بـن    رو دارد، پرورش ده
های دینی و عرفانی نباشـد، فریــدون کــه در آینــده قــرار       مایه
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است بر ضحاک غلبه کند، بهتر بود به وسیلة افراد جنگـی و رزم 
 :دیـده، پـرورش یابد نه به وسیلة روحانیان دینی تربیت شود

 یکـــی مـــرد دینـــی بـــر آن کـــوه بـــود
 ـــه از کـــار گیتـــی بـــی انـــدوه بـــودک

 فرانــک بــدو گفــت کــی پــاکدیــن 
 مــــنم ســــوگواری ز ایــــران زمــــین 
 بـــدان کـــاین گرانمایـــه فرزنـــد مـــن 
 همـــی بـــود خواهـــد ســـر انجمـــن
 ببــــرهد ســــر از یــــال ضــــحاک را 

 رد کمربنــــــد او خــــــاک را ســــــپا
 تــــو را بــــود بایــــد نگهبــــان اوی
 پــــدروار لرزنــــده بــــر جــــان اوی 

چنانکه پیداست فرانک )مادرفریـدون( زمـانی کـه بـا مـرد       
دینی صحبت می کنـد، گویی از آیندة پسر خبـر دارد و بـه مـرد    

 .ضحاک است قا تـل دینی گوشزد می کند کـه او در آینـده
ـ فرانـک پـس از تولـد فریـدون، او را بـه        مربیان فریـدون  

مرغزاری میبرد و خـالف عرف او را به مردی مـی سـپارد، تـا بـا     
شیرگاوی که با مـار تناسـب دارد، پـرورده شـود . الزم بـه ذکـر      

جیمـز   است که نام تمام نیاکان فریدون بـا گـاو در پیونـد اسـت .    
اور اسـت کـه مصـریان بـرای بالگردانــی از      جرج فریزر بر این ب

کـسی یـا قبیلـه ای گاوی را قربانی می کردند یا به بیگانگان مـی  
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ا غـرق مـی   هـ  فروختند، تا کشـته شـود و یــا شــاید در رودخانـه     
یـافتن فریـدون،    شـدن گـاو برمایـه و نجات کردند کـه بـا کـشته

اینکـه از شیر بی شباهت نیست . چنانکه گفتـیم فریـدون پـس از 
  .گرفته میشود نیز، در جوار مردی دیندار پرورش مییابد

ـ خـالفِ ضـحاک، در سراسـر ایـن       فریدون و یزدان پاک
داسـتان، از کمـک گـرفتن فریدون از یزدان پـاک سـخن رفتــه    

ای ایزدی رسوخ میکند و ه حتی در دل مادرش نیز اندیشه .اسـت
.)چنان کـه مـشاهده مــی  بچه را پـیش از نـابودی نجات می دهد

شـود، تــ اد کــاملی بــین فریــدون و ضــحاک وجــود دارد.       
فریـدون همـاورد ضـحاک اسـت، و از دیـد نمادشناسـی، نمـاد   »

ناساز و همسن  با اوست . هر آنچه در ضحاک ... پلیـد و زیـان   
 « بار است، در فریدون... پاک و سودآورست.

و ... نیز فرضیة مـا را   ـ مفاهیم دیگری مانند سروش  سروش
تقویت می کنند. زمانی که فریدون بر ضحاک چیره می شود، به 
دستور سروش او را در دماوندکوه به بنـد میکشـد عکـسِ قـراین    
یادشده، قراین دیگری وجود دارد که جنبه های منفی ضــحاک  

حبس ضحاک ـ در باورهای عرفـانی و دینـی،     :را تقویت میکند
را نباید معدوم کـرد  بلکـه بایـد    (  س امارهجسم و نفس )حتی نف

آن را رام و محبوس کرد . شاید به همین دلیل است که فریـدون  
چون نمیتواند ضحاک را بکُشد، فقط بنا بـه راهنمـایی سـروش او 

 را در دماوندکوه محبوس میکند. 
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ـ چنانکه گفتیم  در شاهنامه بارها به جـای ضـحاک،     اژدها
ه است. در باورهای عرفانی، اژدها، نماد نفـس  اژدها بـه کـار رفتـ

اماره است . به عنوان نمونـه  در مثنـوی مولـوی بارهـا ایـن تعبیـر       
 :برای نفس به کار رفته است

 اســت بــا صــد زور و فــن هنفــس اژدر
 روی شـــیخ او را زمـــرهد دیـــده کـــن 

* 
 فــس اژدرهاســت او کــی مــرده اســت ن

 بـــی آلتـــی افـــسرده اســـت از غـــم
سپس در ادامه بر این باور است کـه ایـن اژدهـای نفـس را      

 :باید محبوس داشت
 اژدهــــــا را دار در بــــــرف فــــــراق 
 هــین مکــش او را بــه خورشــید عــراق 
 تـــا فـــسرده مـــی بـــود آن اژدهـــات 

 ـد نجـــات لقمـــة اویـــی چـــو او یابــ
و  ارنــواز بر مبنای همـین فرضـیه، مـی تـوان انگاشـت کـه       

مـی تواننـد بـه نوعی دو مار رسـته بـر کتـف ضـحاک      شـهرنواز
هـم مارهـا را از   ) . باشند که فریدون ابتدا بر آنها غلبـه مـی کنـد

بین می برد و هم با ارنــواز و شــهرنواز ازدواج مــی کنــد (. در     
و شـهرنواز بـین فریـدون )نفــس مطمئنــه ( و       ایـن داستان ارنواز

. در مدت زمـانی بـه اجبـار، در تصـرف     ( ضـحاک )نفـس امـاره
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ضحاک اند و پس از مدتی بـا کمـک فریدون برای همیشه از او 
حتـی ضـحاک نیـز     .جدا و با رغبت بـه فریـدون ملحـق میشـوند    

هنگامی که وارد کاخ می شود و فریـدون را در کنــار ارنــواز و    
هرنواز می بیند، قصد حمله و جدال با فریـدون را نـدارد، بلکـه    ش

  :می خواهد ارنواز و شهرنواز را به هالکت برساند
 مغــز انــدرش آتــش رشــک خاســت به

 بــه ایــوان کمنــد انــدر انــداخت راســت
 همـــان تیـــز خنجـــر کـــشید از نیـــام

 ـــت نـــامنـــه بگـــشاد راز و نـــه برگف
 بــه چنــ  انــدرش آبگــون دشــنه بــود
 بـــه خـــون پریچهرگـــان تـــشنه بـــود

ـ در سراسر این داستان، ضـحاک بـا بـدی، دیـو و       اهریمن 
در نمادشناســی  »حتی مار نیز . نیروهای اهریمنـی در پیوند است 
 « کهن ایرانیان نشانة اهریمن است.

مشـهورتر، ارتبـاب ناگسسـتنی او بــا     ـ از همه مهـم و    ابلیس
ابلـیس اسـت . ابتـدا ابلیس او را فریب می دهد تــا باعــث قتــل    

بار دوم به عنوان آشـپز او   (پـدرش )مـرداس ( شـود )جـاه طلبـی
را مـیفریبـد . )توجـه بـه مادیات و خـور و خـواب ( و بـرای بـار     

ی او تجـویز  ترین درمان را بـرا  سوم به عنوان پزشک، غیرمنتظره
زمـانی کـه ابلــیس     مـی کنــد )تــن پرســتی و ســالمت جــسم     

آشـپز ضـحاک اسـت، بـرای او ابتـدا از گوشت مرغ و چار پـای  
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و در روزهای بعد نیز از گوشت کبــک و تـذرو و در نهایـت از    
گوشت پشت گاو جوان، غذا تهیه مـی کنـد چنـان کـه خـواهیم      

هــای اهریمنــی او    گفت، خوراندن گوشت به ضحاک نیز جنبه
  .را تقویت میکند

ـ خوردن گوشت، به ویژه گوشـت گــاو،    خوردن گوشت
جانـدار نیـازاری ( عرفا ناپسند اسـت . یکـی   )در نـزد بعـ ی از ، 

از قوانین دوگانـة مهـاویرا  اهیمــسا اسـت. او راضـی نبـود بـرای      
دن تهیة خوراک، جانداران را بیجان کننـد . بـدین دلیـل از خـور 

گوشت امتناع می کرد حتی تقدس گاو، در بـاور هنـدوان نیـز از  
یمـز فریـزر بـر ایـن بـاور      ین رهگذر توجیه پذیر است . جـرج ج ا

است که قبایلی از مصریان نیز ماننـد هنـدوها بـرای گـاو حرمـت      
قایل انـد و کـشتن و خـوردن آن را گناهی چون آدمکشی یا قتل 

  .عمد میدانند
ــی ضــحاک   کــزازی گوشــتخواری  را از نمادهــای اهریمن

دانسته اسـت . او گوشـتخواری را در باورشناسـی کهن اهریمنـی  
هـم از ایـن روی است کـه در  »و در ادامه مـی نویـسد :  می داند 

پاره ای از آیین های پارسایانه چون آیین مانی، پیروان برگزیـده،  
ی و در ادامـــه گنـــاه مـــش« لــب بـــه گوشــت نمـــی آلـــوده انـــد 

مـشیانه، )مـذکور در بندهشن( گناه جمشید و گریختن فرهه ایزدی 
 )مذکور در یسنا ( را به دلیل خـوردن گوشت گاو دانسته است 
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ارتبــاب :»دکتــر اســالمی ندوشـــن نیـــز معتقـــد اســـت کـــه 
گوشت خواری با بدکاری، یکی از نکات قابل توجه این داسـتان  

شیطانی به شـمار رفتـه  است . در اینجا خوردن گوشت، آموزشی
 « و خاصـیت آن تحـریض خوی حیوانی دانسته شده است 

ایـن ناسـازی زمــانی بیشـتر مـی شـود کـه خـالِف ارتبـاب        
خصمانة ضحاک با گـاو، فریـدون بــا گــاو ارتبــاب ناگسسـتنی       
مثبتی دارد . با شیر گاو برمایه پرورش می یابـد و سر گرز او شبیه 

ة او بـا گـاو در پیونـد اسـت حتـی فریـدون     تبارنام.  سر گاو است
یکی از دالیل قیام خـود را در مقابـل ضحاک، انتقام گاو برمایـه  
 :می داند، که آن را هم ردیف خون خواهی پدرش دانـسته است

 مــــنم پــــور آن نیکبخــــت آبتــــین  
 ... کــه ضهــحاک بگرفــت از ایــران زمــین

 یـــه کـــم دایـــه بـــود همـــان گـــاو برما
 ز پیکـــر تـــنش همچـــو پیرایـــه بـــود 

جفتهای همساز یا ناساز در این داستان به نحو ملموسی زوج 
چنانکه گفته شد  . هایی وجود دارد که دو روی یـک سـکه انـد

مشهورترین آنها، ضحاک )اژدهای سه سر ( و فریدون )اژدهـایی 
ست . گویی در ایـن اسـطوره بـین اجــزاء و  که سه پسر دارد (، ا

اعـ ای داسـتان، تقابلهایی که گاه به نوعی مکمل هـم دیگرنـد،   
تقویـت کنـد . زیـرا نفـس      وجود دارد، که می تواند فرضیة ما را

ـــاوجود تـــ اد هـــاهری، مکمـــل هـــم   امــاره و نفــس مطمئنــه ب
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دیگرند. در این داسـتان افـزون بـر فریـدون و ضـحاک، عناصـر       
برمایـه ـ )گـاهی     :دیگری از ایـن دسـت نیز وجود دارد. از جمله

اوقات در متون نظم به صورت پرمـایون نیـز آمـده اسـت .( اسـم 
از . گاوی است که مـدتی فریـدون از شـیر او پـرورش مـی یابـد      

ارنواز و شهرنواز ـ ایـن دو    سویی دیگر اسم برادر فریدون است. 
نــد و زمـانی کـه در پـیش     خواهر جمشید، مـدتی همسـر ضحاکا  

و مـدتی  دیوسته کـژی و بـدخویی مـی آموزنـضحاک هستند ، پ
همـسر فریـدون هـستند کـه فریـدون میخواهد آنها و تمام جهـان  

حتـی میتوان بین ایـن دو زن بـا دو   .هـا، پـاک سـازد را از ناپاکی
مار روییده بر کتف ضحاک، پیوندی برقرار کـرد . در باورهـای  

 ...انـد و  ، از یـک ریشـه  «زن«  » حوا»، و «مار«  »حیه»یری اساط

کندرو ـ از یک سو اسم موجودی است کـه گرشاســپ او را از     
 .پـای در آورده اسـت 

البتـه چنانکـه در اوسـتا آمــده اســت  گرشاسـپ اژدهـای     
روان گرشاسـپ گفـت مـرا     :شاخدار هولناکی را نیز کشته است

هشت بخش و مرا گرزمان بـده )زیـرا   بیامرز ای هرمزد و مرا آن ب
من( اژدهای شاخداری را کشتم کـه اسـباوبار و مرداوبـار بـود...     
اگر من آن اژدها را نکشتمی، آنگاه همة آفرینش تو نابود شـدی  

 و تو هرگز چارة اهریمن نداشتی. 
میتوان بر آن بود که این اژدها کـه بـه وسـیلة گرشاسـب از     

اسـت، زیـرا هنگـامی کـه      پای در آمـده اســت، همـان ضـحاک   
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فریدون می خواهد با گرز گاو سر ضــحاک را بکشـد، سـروش    
به او خطاب مـی کنـد کـه قاتـل او گرشاسـب اسـت و تـو حــق         
کـشتن او را نداری . از سویی دیگر در داستان ضحاک، کنـدرو  
اسم وزیـر ضـحاک اسـت که هر دو پلیـد و در خـدمت پلیـدیها    

 .هستند
ــه  ــدد س ــتا    ع ــن داس ـــای   ـ در ای ـــیوه ه ــه ش ــه ب ــدد س ن ع

ضحاک خواب می بیند که سـه   . گونـاگونی، نمـود یافتـه اسـت
 اند:  نفر به او حمله کرده

 دو مهتـر یکـی کهتـر انـدر میان 
این سه نفـر، فریـدون و دو بـرادر بـزرگ تـر او بـه نامهـای  

هـم  . در صحنة دیگر فریدون سه پسر دارد  اند. کیانوش و برمایه
ه دو برادر در یک صحنة غیـر منتظــره اقــدام بــه کــشتن      چنانک

فریـدون مـی کننـد و ســنگی را از کــوه میغلطاننـد تـا فریـدون      
خفته در دامنه را بکشند، و فریـدون بـه فرمـان ایـزد بیـدار میشود 

دو پسر بزرگ تر فریـدون )سـلم و تـور( نیـز،   ، و نجات می یابد 
در کوچک تر )ایرج( میکنند و موفق بنا به دالیلی قصد کشتن برا

در صحنه های بعد نیز فریدون می خواهد سه . به قتل او می شوند
در نهایت سه دختر شاه .. خواهر را برای همسری سه پسرش بیابد

یمن، مورد پسند واقع می شوند، کـه بـا پـسران فریـدون شـباهت 
حاک غلبة فریـدون )فریـدون و دو بـرادرش ( بـر ضـ      .تـام دارند

ای در ازدواج سـه پسـر    گونـه ( بـه   )ضـحاک و دو مـار کـتفش
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زیرا ضحاک  . فریدون با سه دختر شاه یمن، متجلـی شـده اسـت
از دشت سـواران نیزهگـذار )تازیـان( اسـت، و شـاه یمــن نیـز از        

در هر دو صحنه یک مجموعة سه نفره از ایـران،   .سرزمین تازیان
تصـاحب مـی کننـد. در هـر دو     مجموعة سه نفره ای از تازیان را 

صحنه، هـم ضـحاک و هـم دختـران شـاه یمـن، بـه اجبـار مطیـع          
  . فریدون و پسران او می شـوند

تالشهای ناکام ضحاک برای مقابله با فریدون، پس از آنکه 
فریـدون بـر زنـان او تسلط یافته است  شـبیه بـه سـحر و جـادوی     

فریـدون اسـت .   نکردن دخترانش به پسران  شاه یمن بـرای تسلیم
او برای نـابودی پـسران فریــدون پـس از آنکـه دختـرانش را بـه      

سـختی را   عقد آنان در آورده بـود، بـا سـحر و جــادو، ســرمای  
برای نابودی پسران فریدون به وجود آورد، اما آنـان جـان ســالم  

دختران شاه یمن نیز می توانند نمادی از نفس امـاره   بـه در بردند.
ه به تصرف پسران فریدون که میتواننـد نمـادی از نفـس    باشند، ک

همچنـین در ادامـة ایـن تصـویر سـه       .انـد  مطمئنه باشند، در آمده
گانــه، تــور و ســلم )کــه از یــک مادرنــد ( بــر بــرادر کوچکشــان  

غلبه می کنند. در داستان ضحاک نیـز میتـوان بـر آن بـود      (ایرج)
یـک نژادنـد ( قصـد    کـه دو مار که از دوش او بر آمده اند )و از 

نابودی ضحاک را دارنـد و در نهایت جـان خـود را در سـر ایـن     
 .ماران میگذارد
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نماد عدد سه در این داستان، افـزون بـر مـوارد یادشـده، بـه      
انحاء مختلـف نمایـان شده است . فریدون از گاو برمایه سه سـال  

ابلــیس سـه بـار ضـحاک را مـی فریبـد و ...کـه        . شیر می خـورد 
ک پژوهش جدی است و از حوصـلة این مقالـه خـارج   درخور ی
باید یاد آور شد که در داستان های سمبلیک و بــه ویــژه    .است

داسـتان هـای اسـاطیری، امکان د ارد تمـام عناصـر داسـتان، تـابع     
یک نظم دقیق نبوده و در راستای یـک تفسـیر و تحلیـل، مکمـل     

ا آن تحلیـل  همدیگر نباشند و گاه عناصر خنثـی و حتـی منـافی بـ    
وجــود داشــته باشــد . در غیـر ایــن صــورت بیشـتر داســتان هــای    
اساطیری بیش از یـک تحلیـل و تفسیر را بر نمی تابند و این همـه 
تحلیـل و تفـسیر از چنـین داسـتان هـایی وجـود نخواهد داشت . 
بنابراین طبیعی به نظر می رسـد کـه در ایـن تفسـیر و تحلیـل هـا،       

 ـادی در راسـتای تحلیـل مـورد نظـر، وجـود       عناصر ناسـاز و مت 
داشـــته باشـــد . زریـــن کـــوب در شــرح نمادهــا و تحلیــل هــای 
گوناگون اولـین داسـتان مثنـوی )پادشـاه و کنیـزک ( کـه نسبت 

البتـه  : تـر مینمایـد، مینویسـد    به اسطورة ضـحاک دسـت نخـورده   
تطبیق تمام جزییـات داسـتان بـا جمیـع لـوازم ایـن رمـز خـالی از         

شکال نیست. باید توجه داشت که اساطیرِ بـر جامانـده از ملـل و    ا
هـای متفـاوتی از عمـر آن     دوره  تمدن های مختلف، مربـوب بـه  

هـای مهــم آن اسـاطیر     اقوام و ملل است . عناصر و سـن  نشـان  
گاهی اوقات در البه الی کل داستان محو یا کم رن  شده و در 
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عمـوالً بیــشترین رنــ  و   بسیاری از موارد تغییـر شـکل داده و م
اند. این اساطیر ماننـد رودخانـه    بـو را از دوره هـای جدیـد گرفته

ای پرآب، ادوار مختلفی را پشت سرگذاشته و از سـرزمین هـای   
فراوانی عبور کرده اند، بسیاری از عناصر و خصوصیات خـود را  
به مرور زمان بر جای گذاشـته و عناصـر و مــواد جدیــدی را از     

مین هـــای محـــل عبــور اخــذ کــرده انــد. بــه همــین دلیــل  ســـرز
هماهنگی الزم در بین تمام عناصـر آنهـا وجــود نـدارد، هـر چـه     

تــر   قدمت ایـن اسـاطیر بیشـتر باشـد، ایـن ناهمـاهنگی ملمــوس       
خواهـد بود. از سوی دیگـر تمثیالتـی کـه قهرمانـان و شخصـیت      

گوناگونی می های آنهـا انـسان هـا هستند، دراصل مشمول تعابیر 
شوند و پی بردن از معنـی حقیقـی بـه معنـی مجازی آسان نیست. 

در تمثیل غیر حیوانی، قرینه قوی نیـست و ایـن اسـت کـه گاهی »
 « گوینده به تأویل داستان میپردازد.

 
 نتیجه 

به نظر می رسد با توجه بـه ماهیـت اسـاطیر، داســتان هــای   
های گوناگون می توان آنهـا   ه شیوهاسـاطیری تعبیـر بردارنـد و بـ

را تفسیر کرد . یکی از داستان هـای رازنـاک اسـاطیری، داسـتان     
ضحاک است . بـا توجـه بـه ارتبـاب تنگاتنـ  اسـاطیر و دیـن و        
اعتقــادات بـــشر کهـــن، مـــی تـــوان گفــت ایــن داســتان بازتــاب 
درگیری نیروی های خیـر و شـر در وجـود آدمـی اسـت )مـا در       

ه نفـس امـاره و مطمئنـه یـاد کـرده ایـم(. فریـدون        مقالـه از آن بـ 
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)مردی کـه سـه پــسر دارد (، )مــردی کــه دو بـرادر دارد و در       
مجموع سه نفرند ( نماد نفس مطمئنه است کــه پــس از تعــالیم    
الزم در کوه به وسیلة روحـانی دینـی، بـر ناسـاز و همتـای خـود،       

فِ دیگـر  ضحاک )ماری که سه سر دارد ( غلبـه میکند. اما خـال 
داستان های حماسـی، حـق کـشتن او را نـدارد، بلکـه بـه دسـتور 
سروش او را در کوه دماوند تا رستاخیز به زنجیر می کشـد. زیـرا   
طبـق آمـوزه هـای دینـی و عرفانی انسان نمیتوانـد نفـس امـاره را    

 .نابود و محو کند، بلکه باید آن را رام خود کند
*** 

 
http://sw.sid.ir/FileServer/JF/45613912602 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://sw.sid.ir/FileServer/JF/45613912602
http://sw.sid.ir/FileServer/JF/45613912602


                                                  ۲۰۲۱ -۱۳۹۹ زمستان   -۲شماره   -فصلنامه هیج 
 www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده  

 

29 

 

 
 

 عقل و عشق در نگاه حافظ
 

 یوهان کریستف بورِگل :نوشته

 ترجمه خسرو ناقد

 
آن که با شعر فارسی و یا عرفـان اسـالمی آشناسـت، ت ـاد     

ــی    ــری را م ــد  تحقی ــل را میشناس ــق و عق ــان عش ــه می ــد ک شناس
سرایندگان عشق ناسوتی و الهوتی در اسالم با آن از عقل سـخن  
میگوینــد. ایــن ســنتی اســت کهــن کــه در آن تجربــه آمــوزی و  

 ( ۱)فایـدروس »نظرپردازی به هم پیوند خـورده انـد. افالطـون در    
می نامد، و سرودی کـه پـولسِ رسـول در    « جنونی الهی»عشق را 

ایش عشق می خواند، به تعبیری نخستین نامه اش به قرنتیان در ست
 ( ۲. )معنوی، جهتی مشابه را نشان می دهد.

با مقوله جنون عشـق   -تقریباً از همان آغاز  -در شعر عربی 
روبروئیم. مجنون در سرتاسر شعر عاشقانه ی اسالمی به شخصیتی 
اسطوره ای و به یکی از رموز کلیدی تبـدیل مـی گـردد. عرفـان     

عر غنایی را تقریباً بـه طـور کامـل از آن    اسالمی که قالب زبانی ش
خود ساخته است، دیوانگی عشاق را نیز می شناسد. بـرای نمونـه   

 :این بیت از موالنا جالل الدین که می فرماید
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 دور بادا عاقالن از عاشقان
 دور بادا بوی گلخن از صبا

موالنــا در شــعری دیگــر دیــوانگی را همچــون راه رســیدن  
 :ن می ستایدعاشقان به رستگاری چنی

 چاره ای کو بهتر از دیوانگی؟! 
 بُسکلدصد لنگر از دیوانگی

 ای بسا کافر شده از عقل خویش
 !هیچ دیدی کافر از دیوانگی؟
 رنج فربه شد، برو دیوانه شو
 رنج گردد الغر از دیوانگی
 در خراباتی که مجنونان روند
 زور بِستان الغر از دیوانگی

 نداه چه محرومند و چه بی بهره ا
 کیقباد و سنجر از دیوانگی

 شاد و منصورند و بس با دولتند 
 فارِسانِ لشکر از دیوانگی

 بر رَوی بر آسمان همچون مسیح
 گر تو را باشد پَر از دیوانگی
 شمس تبریزی! برای عشق تو
 برگشادم صد در از دیوانگی

 [ ۲۸۹۵، غزل ۶]کلیات شمس، جزو 
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ئی مشابه که درباره ی به این ترتیب، حافظ نیز با ابراز نظرها
عشق و عقل دارد، متکی به سنتی کهن با شـاخه هـایی گونـاگون    
است. منظور از توضیحاتی نیز که در پی می آید، روشنتر نمودن 
نظرگاه حافظ است در این زمینه. در ایـن گفتـار، مـا بـا اشـارات      
تلــویحی گونــاگونی کــه بــا ایــن م ــمون مرکــزی شــعر حــافظ  

اهیم شــد تــا احتمــاالً در آخــر کــار بــه مالزمــت دارد، آشــنا خــو
 .رهنمودهایی برای تفسیر غزلیات او دست یابیم

اینکه عشق موضوع اصلی شعر حافظ است، قاعدتاً شـناخته  
شده است. او بارها گفته است که سرشت و سرنوشت یک عاشق 

مـی  « رنـدی »را دارد. حافظ در ابیاتی بیشـمار، عشـق را در کنـار    
زندگی که مُعـرف شـاعران فارسـی زبـان      نهد  شیوه ای دیگر از

 :است. این بیت به بهترین وجه معنای رندی را نشان می دهد
 کجا یابم وصال چون تو شاهی 

 منِ بدنام رند الابالی
باری، رند کسی است که از نام و نن  در جامعه نمی پرسد 
و بر خالف هنجارهای اجتماعی زندگی می کنـد، و نهایتـاً بـا در    

این شیوه از زندگی، در خالف عقل متعـارف عمـل   پیش گرفتن 
می کند. بنابراین، آنجا که حافظ در اشعارش عشق و رندی را به 

 .هم پیوند می زند، تقابلِ عقل و عشق را نیز در نظر دارد
 عاشق و رند و نظر بازم و می گویم فاش

 تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام
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* 
 نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ

 طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد
در بیت اخیر، رنـدی در تبـاین بـا نفـاق هـاهر مـی شـود تـا         
دیوانگیِ مت من در شیوهی رندانه زیستن، نخستین جنبه ی مثبت 
خود را بیابد. می دانیم که حافظ نه تنها عاشق، بلکـه سـراینده ی   
عشق است و خود معترف است که او را عشق تعلیم سخن داده و 

اعر ساخته است و شـهرت شـاعری خـود را نیـز مـدیون همـین       ش
 :آموزش است

  مرا تا عشق تعلیم سخن داد
 حدیثم نکته ی هر محفلی شد

 ست زبور عشق نوازی نه کار هر مرغی
 بیا و نوگل این بلبل غزلخوان باش

اسـت  « زبـور »آنچه در بیت دوم جلب توجه می کند، کلمه 
ود را همطراز متون وحیـانی  که حافظ با به کارگیری آن، شعر خ

قرار می دهد  همچنانکه در ابیات دیگری، حتی از الهـام گـرفتن   
از جبرئیل، روح القدس و یا سروش، فرشته ی پیـام رسـان آئـین    
زرتشتی، سخن می گوید. گر چه به ایـن نکتـه در اینجـا تنهـا بـه      

 .طور ضمنی اشاره ای توان کرد
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از عشـق  « واعـظ » به هر حال حافظ مدعی است که بیشتر از
می داند. او در ابیاتی بسـیار در برابـر واعـظ همانگونـه بـه میـدان       

 .آمده است که در برابر زاهدان قشری
 حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ
 اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد

این موضوع بیانگر همان تقابل دیرین است که میان طریقت 
هر و یا بـه عبـارتی دیگـر،    و شریعت وجود دارد  میان باطن و ها

میان درک باطنی از دین و دنیا و فهـم هـاهری از آن. و یـا میـان     
 .عشق و عقل که در ابیاتی از این دست مشاهده می کنیم

چنانکه پیشتر شنیدیم، نکوهش نفاق و زرق هم مت من این 
نظرگاه است. بازی عشق، مکر و تزویر را پذیرا نیسـت. عشـق بـا    

دل منافقان و مزوران، کـین خـود از آنـان مـی     قفل نهادن بر باب 
جهـان  »در کتـابش دربـاره    «یوزف فـان اِس »آنچنانکه  -ستاند و 

راه آنان  -به آن اشاره دارد « اندیشه های حار  ابن اسد محاسبی
 ( ۳)می بندد« ژرفای معنوی»را به 

 صنعت مکن که هر که محبت نه راست باخت
 عشقش به روی دل در معنی فراز کرد

باری، عشق دربرگیرند ی همه ی آن الیه های عمیقی است 
« معنـوی »و « معـانی »و « معنـی »که در اشعار موالنـا در واژه هـای   

ورای »نهفته است  و این بسیار بیش از پُرگویی های علماسـت و  
 «گوته»چنانکه در غزلی از حافظ که «. مدرسه و قال و قیل مسئله
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خود با تعبیری « شرقی -غربی  دیوان»نیز ابیات نخستین آن را در 
 :دیگر به نظم کشیده، آمده است

 به کوی میکده یارب سحر چه مشغله بود
 که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشغله بود
 ست حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنی
 به ناله ی دف و نی در خروش و ولوله بود
 مباحثی که در آن مجلس جنون می رفت

 ل مسئله بودورای مدرسه و قال و قی
ابیاتی که حافظ در آنها عشق را فراتر از علم مَدرسّـی قـرار   

 :می دهد، طنینی بی گزند و شوخ دارند
 نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

  به غمزه مسئله آموز صد مُدَرس شد
البته منظور حافظ در اینجا بیش از آن است که نگاری زیبـا  

اتر از صف مدرسان قـرار دهـد.   را که خواندن و نوشتن نتواند، فر
ابیاتی نظیر بیت زیر به طور آشکار مؤید ایـن ادعاسـت و منظـور    

 :حافظ را به وضوح نشان می دهد
 حریم عشق را درگه بسی باالتر از عقل است
 کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد

اینجا برای نخستین بار بازتاب آن جهان نگری که تمام شعر 
بنیاد شده است، پیش روی ما قرار مـی گیـرد  یعنـی    حافظ بر آن 

 «ابویوسف یعقوب کنـدی »مراتب وجود نوافالطونی که از زمان 
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به فلسفه اسالمی راه یافته بود و بعدها فیلسوفان  «ابونصر فارابی»و 
شـهاب الـدین   »، «ابـن سـینا  »متأخر، به ویژه فیلسوفان شرق چـون  

را بسط و توسعه دادند.  ، آن«ابن عربی اندلسی»و نیز  «سهروردی
در این جهان نگری، عشق همچون باالترین اصل جهان و فراتر از 

اسـت و برتـر از عقـل اسـت بـا مراتـب        (nous) «جان اندیشمند»
 .گوناگونش

آنچه جهان را بـه جنـبش مـی آورد و ادامـه حرکـت آن را      
ممکن می سازد، و در اساس وجود جهان را به اثبات می رسـاند،  

اشتیاق بازگشت به مبداء و غم غربت ملکوتی اسـت.  عشق است  
نغمه ی ستایش عشق، همچـون اسـاس و نیـروی محرکـه ی کـل      
عالم وجود، بسیار پیشتر از حافظ در شعر فارسی یافـت مـی شـد.    

کالمی »نظامی با عنوان « خسرو و شیرین»برای مثال در پیشگفتار 
 :می خوانیم« چند درباره ی عشق

 دارد فلک جز عشق محرابی ن
 جهان بی خاکِ عشق آبی ندارد
 غالم عشق شو کاندیشه این است

 همه صاحب دالن را پیشه این است
 ست و دیگر زرق سازی ا جهان عشق

 ا عشقبازیهمه بازی است اله
 اگر نه عشق بودی جان عالم 
 که بودی زنده در دَورانِ عالم
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 :از جالل الدین محمد رومی نیز اشعاری مشابه می خوانیم
 ق امر کل، ما رقعه ای، او قلزم و ما جرعه ایعش

 او صد دلیل آورده و ما کرده استدالل ها
 از عشق گردم مؤتلف، بی عشق اختر منخسف

 از عشق گشته دال الف  بی عشق الف چون دال ها
 [۱/۲۳]کلیات شمس 

اما نیروی عشق که قادر است جهان را بـه جنـبش درآورد،   
ب در رفیق طریق متجلی می گـردد،  در نزد موالنا از آنجا که اغل

بیشتر در مدح شمس الدین تبریزی یا صالح الدین زرکوب و یـا  
حسام الدین نمایان می شود. بیت زیر نشان می دهد که حافظ نیز 

 :نگاهی مشابه دارد
 جهانِ فانی و باقی فدای شاهد و ساقی
 که سلطانیّ عالم را طفیل عشق می بینم

 :و یا در جای دیگر می گوید
 طفیل هستیِ عشقند آدمیّ و پری 

 ارادتی بنما تا سعادتی ببری
عشق ناسوتی رمزی است برای شوق وصال حق. این اندیشه  
در نهایت نوافالطونی، بسـیار پیشـتر از حـافظ جزئـی از فرهنـ       
عرفانی و شعر متأثر از آن بوده است. مثالً ابـن عربـی در یکـی از    

این اندیشـه را بـه   « ات مکهیهفتوح»نظری خود در  -اشعار عرفانی 
 :طور واضح بیان می دارد
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 و اذا قلت هویت زینبا
 أو نظاما او عنانا فاحکموا

 انهه رمز بدیع حسن
 تحته ثوب رفیع معلم
 و انا الثواب علی البسه
 والهذی یلبسه مایعلم

که ریشه در ادبیات کیمیـاگری دارد، در اشـعار   « رمز»واژه 
برای او تمـام تجلیـات خلقـت، و طبعـاً      موالنا نیز راه یافته است و

 ( ۴. )پیش از همه عشق، جنبه نمادی دارند
 این همه رمز است و مقصود این بود

 که جهان اندر جهان آید همی
 :بیت زیر از حافظ را نیز بر همین اساس باید دریافت

 به درد عشق بساز و خوش کن حافظ
 رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول

سـت و مشخصـه ی آن ناکـامی  ناکـام     عشق ناسـوتی گذرا 
ماندن شوق وصال الزمه ی عشق ناسوتی است. تنهـا مـرگ و یـا    
ترک نفس است که کامیابی غایی را با خـود دارد. امـا آمـوختن    
این امر مشکل است  آن چیزی است که عقل حاضـر بـه قبـولش    
نیست. اهمیـت ایـن موضـوع بـه حـدی اسـت کـه دیـوان حـافظ          

 :غاز می شودآشکارا با این مشکل آ
 اال یا ایهاالساقی ادرکأساً و ناولها
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 که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
شعر دیگری با همین م مون گمان ما را تأئیـد مـی کنـد و    
دوبــاره بــا الفــاهی مشــابه از مشــکالت عشــق ســخن مــی گویــد  

 :همزمان اما توضیح بیشتری در معنای آن می دهد
 اول تحصیل عشق و رندی آسان نمود

 آخر بسوخت جانم در کسب این ف ایل
 حالج بر سر دار این نکته خوش سراید

 از شافعی نپرسید امثال این مسایل
حالج در این ابیات نمودار عرفان اسـت، و شـافعی نماینـده    
علم کالم و اجماع فقه. مشکلی که اینجا مطرح است ایثـار نفـس   

ین غـزل  است از سر عشق  درخواستی کـه در بیـت پایـانی نخسـت    
 :دیوان حافظ نیز نمایان می شود

 ح وری گر همی خواهی از و غایب مشو حافظ
 متی ماتلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

کـه  « علـم ح ـوری  »اشاره ای می تواند باشـد بـه   « ح ور»
علـم  »عقل قرار می دهـد.  « علم حصولی»سهروردی آنرا در برابر 

هـا آنگـاه   ، یا معرفـت شـهودی و اشـراق ح ـوری، تن    «ح وری
حاصل می شود که انسان روح را از قیود جوهر مادی برهاند. امـا  

 :که همان ن فْس باشد، مانع راه است« خود»
 میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست

 حجابِ خودی حافظ، از میان برخیز «خود»تو 
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نمـی خواهـد دریابـد کـه مسـئله بـیش از عـال م        « خـود »این 
 :ناسوت و قلمرو جهان ماده است

 ای که دایم به خویش مغروری
 گر ترا عشق نیست، معذوری
 گِرد دیوانگان عشق نگرد
 که به عقل عقیله مشهوری
 مستی عشق نیست در سر تو
 رو که تو مست آب انگوری

از این رو که عشق مشکل مـی افتـد. امـا اگـر ن فْـس را رهـا       
 کنی، حیاتی تازه و زندگی حقیقی پاداش توست

 دگی یابممنِ شکسته ی بدحال زن
 در آن زمان که به تیغ غمت شوم مقتول

 :و در جای دیگر
 طبیب عشق مسیحا دمست و مشفق لیک

 چو درد در تو نبیندکه را دوا بکند
 :هر که به عشق زنده نیست، مُرده است

 هر آن که در این حلقه نیست زنده به عشق
 بَرو نمرده به فتوای من نماز کنید
شق آن امانت الهـی را مـی   حافظ چون عارفان ماسبق، در ع

 -آمـده اسـت    ۷۲آنچنان کـه در سـورهء احـزاب آیـه      -بیند که 
خداوند نخست بر آسمان ها و زمین عرضه کرد و چـون آنهـا از   
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تحمل آن سر باز زدند و بار این امانت بر دوش نتوانسـتن کشـید،   
 :آنگاه به انسان عرضه داشت

 آسمان بار امانت نتوانست کشید
 نام من بیچاره زدند قرعه ی کار به

 :و در جای دیگر می گوید
 عاشقان زمره ی ارباب امانت باشند
 الجرم چشم گهربار همانست که بود

 
 :پانوشت ها

نه، این سـخن راسـت نیسـت کـه     »می گوید: « فایدروس»سقراب در  ( ۱)
غیر عشق را بر عشق برتری باید نهاد  چون عشق مبتالی دیـوانگی اسـت.   

ود، در درستی آن تردید نمی داشتم، ولـی راسـتی ایـن    اگر دیوانگی بد ب
است که ما آدمیان بزرگتـرین نعمـت هـا را در پرتـو دیـوانگی بـه دسـت        
آوردیم و مراد من آن دیوانگی است که بخشش الهی است... از ایـن رو  
فقط این نکته را یادآوری می کنم که پیشینیان ما که به هر چیز نامی داده 

گین نشمرده اند... زیرا دیوانگی بخششی است الهی در اند، دیوانگی را نن
ــه ی انســانی دارد  ــار «. حــال آنکــه هشــیاری جنب )فایــدروس. دوره ی آث
 (۱۳۱۲تـا  ۱۳۱۱صـ   ۱۳۶۷افالطون. ترجمه محمدحسـن لطفـی. تهـران    

 
اگر من به زبان آدمیان و فرشتگان سخن گـویم، ولـی عشـق نداشـته     » -۲

طبلی توخـالی ام * و اگـر پیامبرانـه    باشم، همچون سنجی پُرطنین و چون 
سخن گفتن توانم و از همه اسرار آگاه باشم و از دانـش هـای گونـاگون    
شناخت داشته باشم، و اگر چنان نیروی ایمانی داشته باشم که با آن کـوه  
را جا به جا توانم کرد، ولی عشق نداشته باشم، هیچم * و اگر تمام دار و 
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آتش افکنم، ولی عشق نداشته باشم، مرا چه ندارم را ببخشم و تن خود بر 
سود * عشق شکیباست، عشق مهربان است، برانگیختـه نمـی شـود، الف    
نمی زند و فخر نمـی فروشـد، گسـتاخی نمـی کنـد و خودخـواه نیسـت،        

ی به دل نمـی گیـرد. از بـی عـدالتی خشـنود      اخشمگین نمی شود و کینه 
    عشـق هرگـز پایـان   نمی شود، ولی با راستی و حقیقـت شـادی مـی کنـد.     

نمی گیرد، آنگاه که سخنان پیامبرانه به انتها می رسند، زبان ها خاموشـی  
می گیرند و دانش ها به سر مـی آینـد  چـرا کـه دانـش مـا جـزء اسـت و         
سخنان پیامبرانه ی ما جـزء، و چـون امـر کـل درآیـد اینهـا تمـام از میـان         

 (۱۳برخیزند. )کتاب عهد جدید. نامه ی اول پولس، بخش 
 
را یک بار نیز در قرآن در سوره آل عمران می توان دیـد   « رمز»واژه  -۴

آنجا که پروردگار زکریا را به یحیی بشارت می دهد و وقتی کـه زکریـا   
از خداوند می خواهد که برای او نشانه ای پدیدار کند، به او مـی فرمایـد   

آن، سـوره  )قـر «. اال رَمـزًا »تا سه روز با مردم سـخن نگویـد مگـر بـه رمـز      
سخن « رمز»(. بدیهی است که عارفان مسلمان، آنگاه که از ۴۱عمران آیه 

 .می رانند، این آیه از قران را نیز در نظر داشته اند
*** 
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 جلوه های صلح و آشتی
 در مبانی فکری موالنا و اشعار او

 فرانک سلیمانی
  

و دیـوان شـمس در بیـان جلـوه هـای       موالنا در مثنوی معنوی
صلح و آشـتی، از تناسـب و سـازگاری اضـداد موجـود در عـالم       
شروع کرده و به صلح و آشتی انسان ها با یکدیگر و بـا خداونـد   

کند. آشتی  که کاملترین و بارزترین نمونه ی آن است، اشاره می
اضـداد در عـالم بــرای ادامـه ی حیــات موجـودات امــری الزم و     

ت. البته آشتی اضداد نشانه ی نفی تأثیر آنهـا نیسـت،   ضروری اس
بلکه تمام اضداد در یک نظام هماهن  بـه نـام کائنـات حرکـت     

 .می کنند
در مرتبه ی باالتر که عـالم وحـدت و الوهیـت اسـت، دیگـر      
نشانی از اضداد نیست و یکرنگی حاکم است. عرفـانِ او عرفـانی   

لیل تعامل و ارتبـاب  است که در بطن و متن جامعه جریان دارد، د
 .ت می گیردأتنگاتن  طبقات جامعه با موالنا هم از همین جا نش

مولوی دارای سه شخصیت ممتاز بود، مقصود سه شخصـیت  »
طولی نه عرضی، یعنی سه مرحلـه ی بـزرگ علمـی و عرفـانی را     
که خود او از آنها به خامی و پختگی و سوختگی عبـارت کـرده   
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دارج ممکن کمال بشری که مرتبه  است، طی کرد تا به آخرین م
اولیای خاص خداست واصل گردید. پس علهـت اصـلی گـرایش    
موالنا بـه صـلح و آشـتی، تفکـرات و اندیشـه ی عرفـانی اسـت،        
تفکراتی کـه بـه مـرور و بـه تـدریج و تحـت تربیـت سـه مرشـد          
)پدرش، برهان الـدین محقـق ترمـذی و شـمس تبریـزی( شـکل       

ستادان دیگری داشت و در محـیط  گرفته است، شاید اگر موالنا ا
دیگــری تربیــت شــده بــود، از ایــن روحیــه ی تســامح و تســاهل  

 .«برخوردار نمی شد

ای در  پس محیط اجتماعی هم نقش عمده و تعیین کننده
استحکام مبانی صلح و آشتی دارد. مولوی در خصوص تبدیل 
احوال و نشو و ارتقاء که بع ی آن را تناسخ تکوینی و تناسخ 

 :گفته اند، می گویدملکی 
 از جمادی مردم و نامی شدم

 وز نما مردم به حیوان برزدم

 مردم از حیوانی و آدم شدم

 پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم

 بشر از بمیرم دیگرحمله 

 تا بر آرم از مالیک پر و سر

 وز ملک هم بایدم جستن ز جو

 کل شیء هالک اال وجهه

 بار دیگر از ملک قربان شوم

 وهم ناید آن شومآنچ اندر 
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 پس عدم گردم عدم چون ارغنون

 گویدم که انا الیه راجعون 
  ۳/۳۹۰۱مثنوی 

مولوی به آخرین درجه ی این مقام که آن را در اصطالح 
 .رسیده بود ،گویند اهلل و بقاءبااهلل می عرفا مقام فناء فی

  آشتی اضداد و یکرنگی
 جــن  هـای خلق، بهر خوبی است

 نشان طوبی است بــرگ بی بــرگی،
 خشم هــای خلـق، بهـر آشتی است
 دام راحــت دایمــاً بـی راحتی است
 هــر زدن، بهـر نــــوازش را بــُـود

 هــــر گـــله از شـکر آگــه می کند
 جنـــ  ها می آشتـی آرد درســـت
 مـــارگیـر از بهــر یــاری مار جست

  ۳/۹۸۹مثنوی 
تن بـه مطلـوب هـای مجـازی     ستیزه های مردم برای دست یاف

است. اما رهیدن از همه ی تعلهقات مادی و دنیوی نشـانه ی نیـک   
بختی، سعادت و برای رسـیدن بـه صـلح و آشـتی اسـت. راحتـی       

سـتیزه هـای درونـی و برونـی      .هماره در دلِ نـا آرامی قـرار دارد 
انسان برای نیل به آرامش روحی و بر پا سـاختن مدینـه ی فاضـله    

 نـد ظور موالنا در باب ت اد این باشد  جهان هـر چ است، شاید من
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آکنده از پدیده های مت اد است، اما این اضـداد، رو بـه تنـافر و    
 .تفرقه نـدارند، بلــکه در نتیجه راه وحدت و کمال می پویند

چنان که از ستیز عقل و نفس، گوهر ایمان زاده می شـود واز  
ی فاضـله بـر پـا مـی     پیکار فرشته خویان و دیو سیرتان نیز مدینـه  

گردد. موالنا به کرهات در مثنوی به این حقیقت تصریح کرده که 
اضداد در عین ضدیت نهایتاٌ هماهن  می شوند تا کمالی را خلق 
کنند. درخصـوص اختالف نظر و عقیـده ی عـارف بـا حکـیم و     
صوفی با متشرهع سخن بسیار شنیده ایم. همه ی آن اختالفات کـه  

اهری و مربوب به اوایل احوال سیر و سلوک گفته اند، سطحی، ه
عرفانی و تحصیل حکمت و فلسفه است  درحالی که چنین انسان 
در تکامل علمی و روحانی به مقــامی می رسد که پیش او کتاب 
تکوینی عوالم وجود، با کتـاب تشـریعی انبیـاء و مبعوثـان الهـی،      
 جمله به جمله و حرف به حـرف منطبـق مـی شـود و در همیـــن     
حـال و مقام است که نه تنها صوفی و متشرع و عارف و فیلسوف 
با یکدیگر آشتی می کنند، بلکه همه جن  ها و خصـومت هـا و   
دو رنگی ها که مابین ارباب مذاهب و ادیان و ملل عالم است، به 

 ....صلح و صفا و دوستی و یک رنگی بدل می گردد
پرداختـه کـه   های عرفانی صـلح و آشـتی    موالنا بیشتر به جلوه

شامل آشتی اضداد در عالم و آشتی سالکان با عقل کل و نظریـه   
صلح کل می شود، البته در بع ی از بخـش هـای مثنـوی هـم بـه      
جلوه های اخالقی صلح و آشتی نظیر مـدارا بـا بـدان و نیکـی بـه      

 .خلق و اهمیت وفاداری به عهد و پیمان پرداخته است
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  تضاد و کشمکش در عرصه ی روان
 ت احـــوالـم خــالف همـــدگرهس

 هر یــــکی با هـــم مخالـف در اثر
 چون کـــه هر دم راه خود را می زنم
 با دگــر کس ســازگاری چون کنــم

 مــــوج لشــگرهایِ احـــوالم ببیـن 
 هر یـــکی با دیگری در جن  و کین

 می نــگر در خود چنین جن  گـران 
 ن؟پس چــه مشغولی به جن  دیگرا

 ۶/۵۱مثنوی 
حاالت روحی و روانیِ هر انسانی با انسان دیگر در اختالف  

است و این به این دلیل است که حاالت روحی و روانی خود فرد 
هم وحدت و هماهنگی کامل نـدارد و چـون ایـن اختالفـات در     
احوال خود فرد رخ می دهد چگونه ممکن است که فرد بتواند با 

صـلح و آشـتی بزنـد. بـه اعتقـاد       کس دیگری دم از سازگاری و
موالنا اگر انسان به اشراق و روشن بینی برسد می تواند ایـن زد و  
خورد را که میان احواالت مختلف روحی او صورت می پـذیرد  
ببیند و ان چنان به نظـاره ی آنهـا مشـغول گـردد کـه از جنـ  و       
دشمنی با دیگران فارغ گردد   پس تنها راه دسـتیابی بـه صـلح و    

ی با دیگران تعدیل احوال و دوری از افراب وتفریط است تـا  آشت
خشم و شهوت و سایر صفات حیوانی در مسیر صحیح خود قرار 
گیرند. نیکی به خلق و تاثیر آن در آرامش روح از جمله عواملی 
ــاعی      ــات اجتم ــان طبق ــتی می ــلح و آش ــتحکام ص ــث اس ــه باع            ک
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کوچـک و بـزرگ   می گردد، سـرایت روح احسـان و نیکـی بـه     
در ابتدا و کامالً به خود ما بر می گـردد  ایـن نیکـی فوائـد     ،است

بیشمار دیگری نظیر قلع و قمع کینه ها و دشمنی ها و حسادت ها 
و بخل ها و تن  نظری ها برای ما به ارمغان می آورد. موالنـا در  

 :این خصوص در مثنوی معنوی می فرماید
 تخیــر کـــن بــا خـلق، بهـر ایزد

 یــا بـــرایِ راحــت جــان خـودت
 تــا هـمــاره دوســت بینی در نظــر 

 در دلت نـایــد ز کین نـاخوش صور
 ۴/۱۹۸۰ مثنوی 

تو نیکـی را بـرای رضـای خـدای بـه جـای آور و اگـر بـرای         
رضای خدا به جای نمی آوری، حداقل برای راحت نفس خود و 

رز، در آن صـورت  در امان ماندن از شر خلـق، بـه آن مبـادرت و   
همه برای تو قوم و خویش و دوست و آشنا می شوند و جـان تـو   
در اثر کینـه ی خلـق، تصـاویر مـوهش و وحشـتناک نمـی بینـد.        
اهمیت وفاداری به عهد و پیمان گاهی پیش می آید که اهمال در 
به جـا آوردن پیمـان یـا قـول و قـراری باعـث ایجـاد کـدورت و         

راد جامعه می گردد. بنابراین یکی دلسردی و بی اعتمادی میان اف
از مواردی که می تواند بـه صـلح و آشـتی پایـدار کمـک کنـد،       

 .تعهد شخ  و وفاداری همیشگی به عهد و پیمان است
 

 اهمیت وفاداری به عهد و پیمان
 چون درخت است آدمی و بیخ، عهد
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 بیـخ را تیــمــار می بایـــد بـه جهد
 بودعهـدفاسد، بیخِ پوســــــــیده 

 وز شمـار و لــطف، بــبــریده بـُود
 شاخ و بـرگ نخل، گر چه ســبز بود
 بــا فســاد بیـخ، سبزی نیسـت سود

 ور نــدارد بـرگ ســبز و بیـخ هست 
 عـاقبت بیرون کنـد صد برگ، دست 
 تـو مشو غـرهه به عــلـمش، عهد جو 
 علم چـون قشرست و عهدش مغزِ او

 ۵/۱۱۶۶مثنوی  
بیات موالنا وجود آدمی را بـه درختـی تشـبیه کـرده     در این ا 

است که ریشه ی آن عهد و پیمان است  این ریشه در صـــورتی  
محکــم و استــوار می شـود که آب ریـاضت و مجاهـده در آن  

 .خشکد نفوذ کند و إلها به اندک زمانی می
او بدقولی و عهد شـکنی را مانند ریشه ی پوسیده ای می داند 

از میوه آوردن درخت مـی گـردد. وقتـی ریشـه درخـت      که مانع 
فاسد باشد، اگر شاخه و برگ درخت هـم سـبز باشـد، سرسـبزی     
اش بی فایده است  اما اگر درختی برگ سبز نــداشته بـاشد ولی 
ریشه اش سـالم باشـد، سـرانجام آن ریشـه ی سـالم، بـرگ هـای        

 .رویاند فراوانی می
بخورد، بلکه بایـد از او  مبادا فقط فریب علم و دانشِ کسی را 

وفای به عهد انتظار داشته باشد  زیـرا علـم ماننـد پوسـت اسـت و      
وفای به عهد مانند مغز. سـخاوت و بخشـندگی تثبیـت کننـده ی     
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صلح و آشتی موالنا در تفسیر جـود و بخشش به حدیثی از پیامبر 
اکرم )ص( استناد می جوید و در دنباله ی حدیث، سـخنان خـود   

 :جود به نظم در می آورد را در خصوصِ
 گفت پیـــغمبــر کــه هر که از یقین
 دان ـد او پـــــاداش خود در یوم دین
 کـه یـکی را ده عــوض می آیــدش
 هـر زمان جــــودی دگرگون زایدش

 هـا دیدن است جــود جمــله از عوض
 پـس عـوض دیدن ضد ترسیدن است
 پس سخــا از چشم آمد نـه ز دست

 د کــار جــز بیـــنا ن ــر ستدیـد دار
 ۲/۸۹۵مثنوی 

پس بخشش و سخا بـیش از آن کـه ریشـه ی بشـری داشـته       
باشد، ریشه ی الهی دارد و بخشندگی از صـفات خداونـد اسـت.    
موالنا در جایی دیگر از مثنوی به ماهیت جود و بخشش الهی می 
 پردازد که کامالً از جود و بخشش بندگان ممتازسـت. در حالـت  

وم و معمول در اجتماع این فقیر و نیازمند است که بـه دنبـال   مرس
جود و بخشش است و دست بـه سـوی دیگـران دراز مـی کنـدو      
درِاین خانه و آن خانه را می زنداما در جودی که از ناحیه ی حق 
تعالی است این وجود وبخشش الهی است که به دنبال نیازمنـد و  

 :محتاج می رود
 طالــــب بیابـانــ  می آمـد که ای 

 جــــود محتـاج گـدایـان چـون گدا
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 جــود می جویـد گــدایان و ضعـاف
 همـچو خـوبـان کـآینه جویـند صاف
 روی خــوبـان زآیـــــــنه زیبا شود
 روی احـــسان از گــدا پیـــدا شود
 پس از ایـن فــرمـود حق دروال حی
 بــانــ  کـم زن ای مـحمـد بـر گدا

 آییــنة جـود است هـانچــون گـدا 
 دم بــــود بــر روی آییـــنـه زیــان
 آن یــــکی جــودش گـدا آرد پدید
 و آن دگــر بـخشـد گـدایـان را مزید

 پس گـــدایان آیــت جـود حـق اند 
 و آن که با حقهنـد جـود مـطــلق انـد

 ۱/۲۷۴۴مثنوی 
عی نگاه موالنـا بـه مقولـه ی صـلح، نگـاهی عرفـانی و اجتمـا       

است. صلح و آشتی در مثنوی معنوی از سازگاری و تناسب میان 
اضداد عالم آغاز می شود و تـا وحـدت ادیـان و صـلح و آشـتی      

رود و در نهایت، واالترین مرتبـه ی   میان تمامی ابناء بشر پیش می
آن که رابطه ی میان بنده و خداوند است، می رسـد. زمینـه هـای    

او از عرفا، مسلماً در شکل گیری و  عرفانی اندیشه ی موالنا، تأثیر
تقویت دیدگاه های موالنا دربـاره ی صـلح و آشـتی مـؤثر بـوده      
است. همچنین تأثیر روزگار آشفته و پر جنـ  و سـتیزی را کـه    
موالنا در آن به سر می برد و جنگهای صلیبی و حمالت مغول را 

 .نباید از یاد برد



                                                  ۲۰۲۱ -۱۳۹۹ زمستان   -۲شماره   -فصلنامه هیج 
 www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده  

 

51 

 

ن و مـتن جامعـه   عرفان مولوی، عرفانی است که غالبـاً در بطـ  
جریان دارد. ح ور طبقات مختلف اجتمـاعی از پادشـاه، وزیـر،    
صوفی، غالم، کنیـز، مطـرب، زرگـر، طبیـب، روسـتایی و... و از      
سوی دیگر ارتباب تنگاتن  طبقات مختلف جامعـه بـا مثنـوی و    

 .موالنا بیانگر همین امر است
 

*** 
 
 
 

D=726http://www.sdsgroup.org/Pages/view.aspx?PostI 
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 مفاهیم نمادین

 دایره، مربع و مثلث
 
 توانـد  مـی  طبیعـت  در تصـویری  هـر  و پدیده، هر چیز، هر 
 تـرین  ملمـوس  و تـرین  مـادی  از. شـود  نماد به تبدیل انسان برای
حیوانات گرفته تا دور از دسترس  و برگ و چوب و سن  چون

آنچـه کـه اثـر    ترین مثل ماه و خورشید و چهار عنصر مثالی. هـر  
انسان بر زمین است  معماری، نقاشی، و به طـور کلـی آنچـه کـه     

 کـه  ناب آنرا فرهن  و تمدن می نامیم چیزی نیست جز طبیعت 
 اینجـا . اسـت  شـده  بازنمایی دوباره و شده گرفته وام انسان توسط
 ان درست به سان تبدیل کننده ) کاتالیزور( عمل میکند.انس

حب فکر( همه چیز از کلمه آغـاز  برای انسان اندیشمند) صا
میشود. پیدایش مفهوم مجرد و اختصاص دادن واژه ای مشـخ   
برای نامیدن یک مفهوم, در عرفـان یهـودی، کابـاال همـه چیـز و      
همهء جهان ها از کلمه خلـق شـد. )...وخـدا کلمـه بـود...( خلـق       

 (.word  &world)کلمه، خلق جهان است 
ان کلمـه و جملـه و   نماد شکلی قـراردادی اسـت کـه هـزار    

تفسیر را در خود خالصه می کند. میتوان گفت کـه نمـاد مرحلـه    
ای از تکثر معانی از یک شکل واحد است کـه نقطـهء مقابـل آن    
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( می باشد. نماد میتواند به رمز تبدیل شود یک معنای codeرمز )
 واحد مورد نظر.

نماد میتواند تفسیر شود اما رمز تفسیر پذیر نیست. رمز فقـط  
و فقط به یک معنای سری و مخفـی )حفاهـت شـده( ، مفهـومی     
که نباید همگانی شود داللت دارد. با مقایسهء تفسیرها و نمادهای 
گوناگون میتوان رمز را شکست . رمـز بـه هـیچ وجـه در کلمـه ،      
معنا، و تشریح تقسیم پذیر نیست و دانشی است برای گذر. رمـز،  

مثـل   مرحلـه ای دیگـر  کلیدی است برای گذر از یک مرحله بـه  
. رمز یک معنـای ذاتـی اسـت کـه نمـاد بـه       یک پل، مثل یک در

کمک آن آمده و بـرای کشـف رمـز بـه صـورت ابـزاری عمـل        
 .«مثل یک پل، مثل یک در » میکند. درست مثل جمله باال

(  صرفاً آن چیـزی اسـت کـه نبایـد رمـز آن      secretاما راز)
نـده نشـدن آن   گشوده شـود. هویـت راز بـه مخفـی مانـدن و خوا     

است. مرحله ای که از نماد دور است. مرحله ای بسیار تجریـدی  
که به کلمه در نمی آید. راز همـان سـکوت اسـت. نقطـه اول در     

. بیـان کـردن و بـه زبـان     تتـراکتیس مثلث جـادویی فیثاغورثیـان    
آوردن، به مثابهء آشـکار شـدن و بـه عـالم مـاده آوردن مفهـوم،       

 خواسته، و اندیشه است.
 
 مادها:ن

بــرای بــازنگری نمادهــا از ســاده تــرین آنهــا، یعنــی اشــکال 
بنیادین: دایره، مربع، و مثلث شروع میکنیم. ابتـدا میتـوانیم خیلـی    
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( هر یـک را معـادل یـک    decodeساده و به طریقهء رمز شکنی )
عنصر بیابیم. دایره  آب، مربع  خاک، مثلـث  آتـش. بنـابراین،    

صر منسـوب میشـود، بـه ایـن سـه      همهء مفاهیمی که به این سه عن
 و زنـدگی  منبـع  دایـره،  مـثالً   شکل بنیادی نیز قابل تعمیم اسـت. 

 و آن مـرتبط  عنصـر  کـه  آب همچـون  اسـت  هستی چرخ حیات،
 .است زندگی منشاء
 

 دایره:
کاندینسکی مینویسد: نقطه، زندگی است. تصویرِ اصـلیِ بیـان   

د تـرین  است. دایره ای است که به غایت کوچک شـده اسـت: خُـر   
 .شکل زمان است

دایره شکلی است که داللـت بـر بـی زمـانی دارد چـرا کـه نـه        
 بـه  دایـره  مفهـوم   آغازی دارد و نه پایانی )زمان(. بنـابراین میتـوانیم  

بـه مـرور،    مفهـوم  ایـن . بنگریم دیگر ای گونه معماری در خصوص
معنای حرکـت، چـرخ، راه، گردونـه،)چرخ زمـان، گردونـه زمـان،       

یا خورشید، که خود بـه عنـوان ابـزار سـنجش و انـدازه      گردونه مهر 
گیری زمان در ساعت های خورشیدی به کار گرفته میشـد( و زمـانِ   
سپری شونده، به خـود گرفتـه اسـت. دایـره نمـاد عهـد و پیمـان نیـز         
هست، در ایران تبدیل به حلقهء ایزد مهر و یا حلقهء فـره ایـزدی در   

همـهء فرهنـ  هـا کـم و بـیش      نماد فروهر شده و هم اکنون نیز در 
نماد تعهد، مرحلهء گذر، و نشان مهر است. کالً ف ـای درون دایـره   

 ف ایی مقدس، جادویی و محافظت شده است.
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 مربع:
همانطور که دایـره نمـاد روح اسـت، مربـع نیـز نمـاد جسـم        
میباشد چرا که این شکل چهـار گـوش از اجتمـاع چهـار عنصـر      

عالم باال میبوده به شکل دایره  پدید آورندهء ماده حکایت میکند
ای ساخته میشده است. پیدایش گنبد مرحلهء جالب توجه ای در 
معماری می باشد. یکی از قـدیمیترین نـوع. گنبـد، حـد فاصـل و      
رابطِ گذر جسم به عالم روحانی است. شالودهء معماری ایرانی بر 
حیاب های چهارگوش و حوض هـای دایـره ای یـا پـنج وهشـت      

رکـز حیـاب میباشـد. یکـی از کهـن تـرین الگوهــای       ضـلعی در م 
شهرسازی نیز بنابر طرح دایره ای و بر حول نقطهء مرکزی دایره، 

 و گسترشِ به سوی بیرون بوده است.
مربع نماد این تسلسل و فرود و ادامهء زنـدگی و حکمرانـی   
الهی در عالم ماده است . مربع ف ای قابل تسخیر بوسـیلهء انسـان   

 است )مکان(.
 
 مثلث: 

بازهم بـه معمـاری ایـران بـاز میگـردیم  آتـش، نمـاد ِخـرد         
نخستین و ازلی جلوه ای از دانایی بیکران و عـالم مـاورای انسـان    
است )مثلث نماد آتش( که در آتشکده یا دارِ مهـر، یعنـی همـان    

 بناهای مکعبی در شکل ابتدایی خود تکریم و تقدیس میشود.
ــ   خــاک،  هء جســمدر کیمیـاگری، تثلیــث مقــدس  سـه گان

هوا، می باشد که باید پس از مرحلهء پاالیش،   آب، جان  روح
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دوباره به دایره باز گردد. مثلث تنها شکلی است که جهـت پـذیر   
است و جهت رو به باال یا رو به پـایین آن در معنـایش تـاثیر مـی     

 گذارد.
*** 

 http://www.nasrinfoundation.org/articles.htm 
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 از حقیقت تا مجاز :خرابات

  
  دهقانعلی  

 ایران -واحد تبریز -استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی
 رجبی مسلم  

 سبزواری  دانشجوی دكترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حكیم 
 جواد صدیقی لیقوان  

  دانشجوی دكترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حكیم سبزواری

 
 )کوتاه شده از یک مقاله بلنددانشگاهی(

 چكیده 
خرابات در ادبیات فارسی هم به معنـی حقیقـی و منفـی، بـه     
میکده و محل فسق و فجور و هم بـه معنـی مجـازی و مثبـت، بـه      
جایگاه پاکبازی و فناگاه عاشقان و عارفان داللت میکند. شاعران 

انـد. گـرد    هزبان فارسی در قلمرو این واژه م امینی بکـر آفریـد  
آمدن معانی متنـاقض در ایـن واژه و درعـین حـال بسـامد بـاالی       
کاربرد و تبدیل آن به اصطالح کلیـدی و مهـم در متـون ادبـی و     
عرفانی، سـبب شـده جایگـاه درخـور تـوجهی پیـدا کنـد. بـدین         

ــه   ــق ریش ــن تحقی ــور، در ای ــایی    منظ ــار معن ــور و ب ــی و تط شناس
بررسـی شـد. بنـابر ایـن     در متون ادبـی و عرفـانی مهـم     «خرابات»

مطالعه، واژة خرابات ریشه و خاستگاههای مختلفـی دارد. معنـای   
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ساده و منفی آن به مفهوم مثبـت عرفـانی تطـور یافتـه اسـت و بـه       
ــایی از     ــه درون و ره ــ ، محــل تزکی ــام و نن ــدازی ن ــان بران مک
 خرافات و طامات و رسیدن به مقام فنای فی ااهلل تبدیل شده است

 
 مقدمه  

آبشـخور متعـددی   « خرابـات »ین مربوب بـه اصـطالح   م ام
دارد. مکان خرابات، معانی متعدد حقیقـی و عرفـانی، سـیر تطـور     
مفاهیم و م امین آن، جستجوی م امین مشترکی که شاعران از 

اند، به مطالعه و تحقیق مفصلی نیاز دارد. در  این اصطالح آفریده
م ـامین مربـوب   ها و  ی خرابات و خراباتی و ح ور اندیشه باره

به آن پژوهش مستقلی صورت نگرفته و فقط محققـان معـدودی   
الی اشـعار   هم چون رجایی بخارایی و شـفیعی کـدکنی در البـه   

حافظ و عطار در مورد آن بحث کـرده انـد. امـا تحقیقـی کـه بـه       
صورت مبسوب به آن بپردازد تا به حـال صـورت نگرفتـه اسـت.     

رسی جوانب ایـن موضـوع را   ی بر چنین پیشینه و اهمیتی، انگیزه
  .در متون نظم و نثر فارسی تقویت میکند

 
 خرابات در لغت 

در . اسـت « بر وزن کرامات، شرابخانه، بـوزه خانـه  »خرابات 
اعم از قحبه خانـه و میخانـه. جـایی     اقمحله فس»نامه دهخدا  لغت

کــه اراذل و اوبــاش بــرای طــرب در آن میگذراننــد. عشــرتکده،  
ه است. در قرن پنج و شش بـه معنـی فسـق و    معرفی شد« طربخانه
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و خرابات و خمر خانه را بنا کردنـد و  »فجور به کار میرفته است: 
معتقدند کـه   ه ایعد « لواطه و زنا و مناهی شرع را تمکین دادند.

های بیرون شـهر اسـت. ایـن مکـان،      خرابات جمع خرابه و خرابه
عنـی میخانـه و   خلوتگاه رندان بوده است و به تدریج خرابات به م

نیز به معنی روسپی خانه به کار رفته اسـت. ایـن تلقـی را بیتـی از     
  :حافظ تأیید میکند

 بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم 
 مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد 

خرابات کانون انواع فسق از شراب، قمـار، لهـو و   »همچنین 
ی قمارخانگی  هلعب بوده است در بیتی از حافظ هم اشاره به جنب

  :خرابات مشهور است
 به خرابات مغان گر گذر افتد بازم 
 حاصل خرقه و سجاده روان در بازم

انـد: اهـل خرابـات، کسـانی      بنابر این در باره خراباتی گفته 
انـد و در خرابـات محـل فسـق و فجـور(       که اهـل فسـاد و تبـاهی   

 زندگی میکنند. 
محـل فسـق و    مفرد این واژه، خرابـه اسـت در عربـی یعنـی    

ای  عـده . فجور اتفاقاً به معنی عشرتکده نیـز اسـتفاده شـده اسـت    
« مـواخیر »و  «مـاخوره »را با واژگـان زبـان عربـی    « خرابات»کلمه 

فارسی »اند ریشه خرابات معلوم نیست که  مترادف دانسته و گفته
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است و کیفیت علهت استعمال آن به صورت مجـازی در  « یا عربی
 .نیستمصطلحات صوفیه روشن 

خانه، محل فسق و فجـور و   طرب»برخی دیگر خرابات را  
. انـد   دانسـته « در عرفان مقام عشق و محبت و پیشگاه پیر طریقت

اشـاره بـه وحـدت اسـت اعـم از      »خرابات در اصـطالح عرفـانی،   
وحدت افعالی و صفاتی و ذاتی و ابتدای آن عبارت از مقام فنای 

اشق الابالی است که از افعال و صفات است و خراباتی، سالک ع
قید رؤیت تمایز افعال و صفات واجـب و ممکـن خالصـی یافتـه     
افعال و صفات جمیع اشیا را، محو افعـال و صـفات الهـی دانـد و     

سـالک  »در خرابات . هیچ صفتی به خود و دیگران منسوب ندارد
جمع افعال و صفات و ذات را فـانی و محـو در ذات حـق تعـالی     

خرابات و مصطبه عبارت و »خرزی گفته است: ابوالمفاخر با. یابد
کنایت است از خرابات و تغییر رسوم و عادات طبیعت و نـاموس  
ــدیل اخــالق    ــاهرآرایی و تب ــایی و خــودبینی و ه ــتن نم و خویش
بشریت به اخالق مودت و محبت و خرابی هوسها به طریق حبس 

خرابـاتی آن  »پـس در عرفـان   .  «و قید ومنع او از عمـل خویشـتن  
که از خودی فراغت یافته خود را بـه کـوی نیسـتی دریافتـه      است
رمزی اسـت از محـله   »خرابات و دیر مغان در زبان حافظ  «.است

تجمع رندان و قلندران و خوش مشربان یعنی کسـانی کـه نـوعی    
 وارستگی دارند از این رو حافظ در خرابات مغـان نـور خـدا مـی    

اصطالحاتی که احیاناً  بیند از قمار و غالم بارگی، ترسابچه و سایر
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 « در زبان سنایی و حتهی عطار آمده است اثـری در حـافظ نیسـت.   
در باور حافظ این عشق در همه جا جاری اسـت و او بـا چشـمان    

  :زالل و نگاه روشن خود خدا را در همه جا میبیند
 در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست 

 هر جا که هست پرتو روی حبیب هست
اشتی بـود کـه مالمتیـان، درد آشـام خرابـاتی،      با چنین باورد

ی دوره گرد، الی خوار گلخن نشـین، پیـر بـاده فـروش،      دریوزه
ــدا معرفــی    ــر طریقــت و مقت ــالی را مرشــد و رهنمــا و پی ــد الاب رن
میکردند و معتقد بودند که از میکده هم به سوی حق راهی هست 
د چنان کـه از ابوسـعید ابـوالخیر پرسـیدند مـردان خـدا در مسـج       

ین کـوب معتقـد اسـت،    .  زر«باشند؟ گفت در خرابات هم باشند
خانقاه صوفی هم گهگاه با خرابات رندان تفاوت زیـادی نـدارد،   
ح ور یک شیخ راستین ممکن است آن جا را بـه محـل توبـه و    

 مناجات تبدیل کند.
ــه ضــم     ــز ایــن کلمــه را ب « خ»برخــی از حــافظ شناســان نی

عبـد یـا شـادی خانـه مهرپرسـتان      میخوانند و آن را خـور آبـاد   م  
میدانند. امـا در کـالم حـافظ خرابـات معنـی عمیـق تـری دارد و        
نزدیک به مفهوم دیر مغان که در آن از ریـا و تزویـر اهـل هـاهر     
نشانی نیست، به کار رفته اسـت و ماننـد مـی و میخـوارگی بـرای      

شاعر شیراز بـرای  »و متذکهر میشویم که  مقابله با ریاکاران است. 
ی نیشخند بزند از خانقـاه روی   که به زهد و طامات ریاکارانه آن
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ی ایـن اوصـاف    بـا همـه   « بر میتابد و به پیر خرابـات پنـاه میبـرد.   
حافظ قرآن با خراباتی بودن سازگار در نمیآید. بـه همـین سـبب    »

است که کسانی که غزلهای حافظ را میشـنوند و اصـرار او را در   
میبیننـد در حرفهـای او شـک     زبان شعری بر رنـدی و میخـواری  

 « میکنند.
ی مفاهیم و ابعاد مادی و معنوی آن  در خرابات حافظ همه 

در نقش نهاد اجتمـاعی در هـم آمیختـه اسـت و میتـوان آن را از      
  .های مهم دیوان حافظ دانست کلمات کلیدی و یکی از اسطوره

  .در خرابات حافظ سه مرحله و جنبه مالحظه میشود
 .میخانهکنایه از  -۱
 .با حفظ همان معنی ولی نقطه مقابل خانقاه یا مسجد- ۲ 
 با محتوای احترام آمیز عرفانی - ۳

در بسیاری از دواوین شعرا و ادبا سخن از خرابات طریقـت  
و خرابات مغـان اسـت. در حقیقـت میگـوییم خرابـات طریقـت:       

ســخن از طریقــی اســت کــه در خرابــات ســامان میگیــرد نــه در  »
قاه و پیوستن به این پیر خرابات را رندان تقدیر ازلی صومعه و خان

و به هنگام سـخن گفـتن   « خود میدانند و آن را صمیمانه میپذیرند
گـذر در خرابـات مغـان راه    »از خرابات مغان باید متوجه بود کـه  

یافتن به عوالم صاحب دالن است کـه حـافظ در چنـین خرابـاتی     
باید یادآور شد کـه  . « دنور خدا خرابات از حقیقت تا مجاز میبین

ــه  ــان )خراب ــات مغ ــان    خراب ــتانی( هم ــار باس ــتیان، آث ــای زرتش ه
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هـای   عشرتکده های مردم غیرمسلمان زردتشتی و بـه رمزخانقـاه  
 است. سالکان طریقت عرفان 

 
 «خرابات»تطور و تحول معنایی و ساختاری 

ادبا برای خرابات و علل تحول ساختاری آن دالیل زیادی  
د، از آن جمله جالل الدین همـایی معتقـد اسـت کـه     ان بر شمرده

اصل خرابات ممکن است خور آباد بوده و بعـدها تلفـظ و معنـی    
آن دگرگون گردیده و به صورت کنونی در مصطلحات صـوفیه  

ا این تفاسیر باید به دنبال وجوه اشتراکی مـابین  ب  وارد شده باشد.
ر را ی زیـ  خرابات و خورآباد گشت که صـورت هـای سـه گانـه    

 د:معلوم ساز
کلمه خور و چگونگی تغییر صورت آن به خُـر بـدون    -۱
 :واو

در قدیم لفظ خور را »در غیا  الغات رامپوری آمده است: 
که به معنی آفتاب است بی واو مینوشتند. متأخهرین به جهت رفـع  

 .«اشتباه به لفظ خر که به معنی حمار است به واو مینویسند
دارای شـواهدی  « خُـر »صـورت   بـه « خور»این طرز نگارش 

که همواره بی واو نوشـته  « خراسان»ی  است. به عنوان مثال کلمه
به معنی مشرق « خورآسان»میشود و در معنی آن تردید نیست که 
ی خورشید و خور در متون  و محل برآمدن خورشید است. کلمه

  :قدیم بدون واو نوشته میشده است. به عنوان مثال انوری آورده
 هلمت از ح ور و غیبت خرشید دان  نور و
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 امن و تشویش از ح ور و غیبت طغرل تکین 
امـا حکمـای عـالم    »ر تاریخ سیستان هم این گونـه آمـده:   د

 «جهان را بخشش کردند بر برآمدن و فرو شدن خرشید به نیمروز
و روز »  :مؤلهف تاریخ جهان گشای جوینی هم ایـن گونـه آورده  

شـید طشـتی نمـود پـر از خـون      دیگر را که صـحرا از عکـس خر  
 «نقار و مکاوحت بربستند. دروازه بگشادند و

 :ی پرستش خورشید اشاره به سابقه-  ۲
توجــه بــه شــواهد و  ( بــا  Mitraisme)آیــین مهرپرســتی

مدارک بین اقـوام آریـایی بـه خصـوص ایرانیـان پـیش از ههـور        
زردتشــت وجــود داشــته اســت. گذشــته از ایــن نــزد ســایر اقــوام 

تارگان و خورشید نیز رایج بوده است و آنان معاهـد و  پرستش س
اند. حال آن که خرابات در لغت به معنای میخانه و  معابدی داشته

قمارخانه و جای بدکاران استعمال شده است و بدین معنی شـاید  
ی  با توجه به سـابقه »تا اواسط قرن ششم به کار میرفته است. پس 

ی مخصوصاً ایرانیان پیش از پرستش خورشید که میان اقوام آریای
ههور زرتشت و همچنین در میان اعراب متداول بوده و با توجه و 

 :ی سلیمان و بلقیس در قرآن مجید کـه میفرمایـد   دقهت در قصه

میتـوان گفـت کـه برابـر     « وجدتها و فومها یسجدون من دون ااهلل»
 آوردن خرابات یا دیر که انتسابی به مذهب دارد ... نـوعی سـابقه  

 « مذهبی است. ی
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گـاه و بیگـاه قـرین    « دیـر »از آن جایی که خرابـات بـا واژه   
میشود و به صورت دیر خرابات به کار میرود و یا آمدن خرابـات  

ای دال بـر   با اوصاف مغان )دیر مغان، خرابات مغان( میتوان قرینه
ی دینـی و مـذهبی بـوده     این که خرابات دارای یک نـوع سـابقه  

در اشـعار سـنایی میتـوان ایـن بیـت را ذکـر        است. به عنوان نمونه
  :کرد

 در خرابات نبینی که ز مستی همه سال 
 راهـب دیر تـو را کـشتی و زنهار دهد 

ــه        ــذهب ب ــه م ــه در عرص ــابلیتی ک ــت و ق ــان لیاق ــن نش ای
پذیرندگان کیش زردتشتی اعطا میشده است مؤید این است کـه  

ه خصـوص  ی مذهبی است ب محل خرابات دارای یک نوع سابقه
اگر در نظر گرفته شود که کیش زردشـت پـس از مهرپرسـتی و    
ادیان دیگر، آییین رسمی ایرانیان بوده است و مغ و مغبچه و پیـر  
مغان هم منشعب از القـاب زردشـتی اسـت کـه حـافظ نیـز غالبـاً        
)خرابات مغان( یا )دیر مغان( آورده و یا خرابات را به دیر خراب 

انـد کـه ملـک الشـعرای بهـار در      ناگفتـه نم  وصف کرده اسـت.  
ای کـه در آن سـخن از    تاریخ سیستان راجع به معبد و آتش خانه

خورشید معلوم نیست شاید خانه و هم »خورشید رود نوشته است: 
اند و بعید نیست که خرابات شعرا  محلی هم برای خورشید داشته

 « باشد؟« خورآباد»مربوب به همین معنی بوده و در اصل 
 :آباد به تا در آبات به جای آباد ابدال -۳ 



                                                  ۲۰۲۱ -۱۳۹۹ زمستان   -۲شماره   -فصلنامه هیج 
 www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده  

 

66 

 

ــالعکس در کلمــاتی ماننــد زرتشــت و   ــه تــا و ب ابــدال دال ب
زردشت، سپه بت و سپهبد و هم چنین در متون پهلوی و امروزی 
فراوان مشاهده میشـود. مـثاًل در قـابوس نامـه ابـدال دال بـه تـا را        

آن گاه طعام بیاریت که وی گرسنه هفت »میتوان به وضوح دید: 
ه است ... در شهری منادی کنید که آن مرد که نان در دجلـه  روز

 .« ......افگند کیست و بگوییت تا بیاید
*** 
 
 

 منبع:
 فصلنامه تحقیقات تعلیمی و غنایی ربان و ادب فارسی
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 عرفانیداستان شرح 

 سالمان و ابسال
 محسن کدیور

 
ابوعلی حسین بن عبداهلل بن سینا، مشهور بـه ابـوعلیِ سـینا و    

در  ۴۱۶در بخـارا ، درگذشـته    ۳۵۹ابن سـینا و پـور سـینا )متولـد     
نیاز از معرفـی   ی بزرگ ایرانی بی همدان( فیلسوف، طبیب و نابغه

ــش     ــت. دان ــی اس ــه عرب ــار او ب ــب آث ــت. غال ــه اس ــی  نام ی عالئ
ترین آثار او کتابهای  رسی اوست. از مهمالمعارف فلسفی فا دائرة
ــرة ــات، ریاضــیات و    دائ المعــارف شــفا در فلســفه )منطــق، طبیعی

الهیــات( و کتــاب قــانون در طــب اســت. اگرچــه بعــد از فــارابی  
سرآمد حکیمان مشـائی و پیـروان نوافالطـونی ارسـطو محسـوب      

چـه کـه توسـط     اسـت، آن « حکمت مشـرقیین »شود اما مبتکر  می
رسد. امـا ابـن سـینا     حکمت اشراق به اوج خود میسهروردی در 

کسوت است. سه نمـط آخـر االشـارات     در عرفان نظری نیز پیش
الطیر، حی بن یقظان، سـالمان و ابسـال، قصـیدة     والتنبیهات، رسالة

ــه   ــی العشــق بخشــی از کارنام ــة و رســالة ف ــانی  عینی ــار عرف ی پرب
ن بعـدی  الرئیس است. اغلب این آثـار در حکیمـان و عارفـا    شیخ
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در ضـمن شـرح    الطیر شرح رسالة جا که اند. از آن تأثیرگذار بوده
آثار عرفانی سهروردی با عنوان داستان پرندگان گذشت، در این 

الطیر، حی بن یقظـان،   شود. از این آثار رسالة مجموعه تکرار نمی
 .های رمزی عرفانی هستند هو سالمان و ابسال از جمله رسال

 
 تبارشناسی

ای  ی سرگذشـت رسـاله   اگرچه ابوعبید جوزجانی در رساله
را در ضـمن آثـار ابـن سـینا برشـمرده      « سالمان و ابسال»با عنوان 

است، اما متأسفانه اصل رسـاله بـه زمـان مـا نرسـیده اسـت. شـیخ        
گویـد:   الرئیس در نمط نهم کتاب اشارات در مقامات عارفان می

گر داستان با رمز و راز سالمان و ابسـال برایـت حکایـت شـد و     ا»
را شنیدی، بدان که سـالمان مث لـی اسـت کـه بـرای تـو ]نفـس         آن

شود، و ابسال مث لی است که اگر اهل عرفان بودی،  آدمی[ زده می
گـاه اگـر توانسـتی رمـز      شـود، آن  برای درجه عرفانی تو زده مـی 

 «بگشا
اش دربـاره سـالمان و    جامانده به ابن سینا بیش از این در اثار

ابسال سخن نگفته اسـت. رمـزی کـه ابـن سـینا در اشـارات بـدان        
اشاره کرده فخرالدین رازی دیگر حکیم و متکلم بزرگ ایرانـی  
را در شرح اشارات متحیر ساخته و در شرح آن درمانـده کـرده،   

سـالمان و ابسـال   »عاقبت برای رسیدن به نتیجه چنین نوشته است: 
ی عقالنی حل کـرد، و از   قوه مور عقلیه نیست، تا بتوان او را بهاز ا

وقایع مشهوره هم نیست تـا ممکـن شـود کـه مـراد شـیخ را از او       

http://kadivar.com/?p=13925
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ها دو لفظی هستند که شیخ وضع نمـوده و   استنباب کرد، بلکه این
و ممکـن اسـت   »کنـد:   سپس اضافه مـی «. حل آن کرد ما را امر به

مراد از ابسـال بهشـت مقصـود از     مراد از سالمان آدم )ع( باشد و
ی خوردن گندم  واسطه که آدم به بهشت درجات سعادت او، چنان

شـهوات و منغمـر    از بهشت خارج شد، نفس ناطقه هم از توجه به
شـود و از درجـات عقالنـی     شدن در مشتهیات حیوانیه متنزل مـی 

 .«حرمانی یابد
ــزرگ  خواجــه نصــیرالدین طوســی حکــیم و ریاضــی  دان ب

و نامدارترین شارح ابن سینا در شرح اشارات خـود سـخن    ایرانی
اوال ممکن است کـالم شـیخ ابـوعلی    »کند:  فخر رازی را نقد می

یکـی از قصـ     قصه نباشد، و ممکن است اشـاره بـه   سینا اشاره به
عرب باشد  زیرا که سالمان و ابسال در امثال و حکایات مـذکور  

یکـی از ف ـالی   شده است. شاهد بر این احتمـال آن اسـت کـه    
ای ذکر کرده  گفت ابن االعرابی در کتاب نوادر قصه خراسان می
طایفه ای از اعراب دوتن را از قبیله جرهم اسـیر کردنـد.   »نویسد: 
ی طینت پاک و سالمت نفـس بـه سـالمان موسـوم      واسطه یکی به

صفات بد و خبث باطن بود و مدتی در  گشته و دیگری متصف به
معروف شد زیرا که ابسال به معنی حـبس   حبس بماند و به ابسال

این قصـه  »و رهن است. خواجه در پایان این حکایت تذکر داده: 
رسـاند کـه نویسـنده جعـل      مناسب با کالم شیخ نیست، لیکن مـی 
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حل مرموز موهـوم نفرمـوده بلکـه در قصـ       لفظ نکرده و امر به
 .«عرب بوده است

رات آن را  نصیرالدین طوسی بعد از تحریر شرح خود بر اشا
کند. روایت اول را مناسب تمثیل  با دو روایت از قصه تکمیل می

شمارد، روایت دوم  ابن سینا ندانسته، آن را اختراع عوام حکما می
گفتـه معرفـی    ی سرگذشـت پـیش   را منسوب به ابن سینا در رساله

 .کند می
ای است که در قرن سوم  وایت نخست خواجه همان رسالهر

به عربی ترجمه شده و به حنین بن اسحاق نسبت هجری از یونانی 
شود. قبـل از نقـل ایـن دو روایـت سـالمان و ابسـال الزم        داده می

ن  یهودی و هندی اشاره شود. بـر  ههای آن در فر است به ریشه
اساس یادداشتهای دهخدا در روایات بنی اسرائیل از قبیـل تلمـود   

الن و ابی شـالیوم  شباهت ساالمان به سلیمان و شباهت ابسال با ابس
غیرقابل اغماض است. این دو بـرادر از دو مـادر از داود بودنـد و    
ابسالن بخواهر امی خود عاشق شـده و بـا او خفـت و سـپس او را     
براند و این معنی سبب خشـم بـرادران دیگـر شـده از طرفـی نیـز       

دعوی سلطنت برخاست و پدر به گرفتاری  ابسال در حیات پدر به
و او در جن  کشته شد و سـلیمان بـه پادشـاهی    او لشکر فرستاد 

حکم پدر.شـباهت روایـت اول )یونـانی( بـا ایـن روایـت        رسید به
 .یهودی قابل توجه است
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شــلومو پیــنس بــرای نخســتین بــار از ریشــه هنــدی داســتان  
سالمان و ابسـال سـخن گفتـه اسـت. در اسـاطیر هنـدی در زبـان        

پـری  « اپسـارا »د، و ش گفته می« سرامانا»سانسکریت به افراد زاهد 
آسمانی یا نیمه آسمانی برای فریب زاهـدانی بـوده کـه قدرتشـان     

ی هنـدی   شد. شباهت اسـطوره  خطری برای خدایان محسوب می
نیز با روایت نخسـت )یونـانی( فـراوان اسـت. چـه بسـا سـرامانا و        
اپسارا از هند به مصر هلنیستی رفته و پس از آمیخته شدن با تعالیم 

اساطیری به یونان رسیده و سپس بـه عربـی ترجمـه    نوافالطونی و 
شده است. از اصل یونانی داستان هم چیزی به دوران مـا نرسـیده   
است. روایت اول توسط عبدالرحمن جامی )فرن نهـم( در هفـت   
اورن  به نظم کشیده شده است. قبل از او اسماعیل ریزی )قـرن  

و شـرح  هفتم( و هر دو تحت تاثیر نصیرالدین طوسـی آنـرا نقـل    
اند. ابن طفیل نیز در حی بن یقظان خـود روایـت سـومی از     کرده

 .سالمان و ابسال ارائه کرده است
اما روایت دوم کـه نصـیرالدین طوسـی بیسـت سـال بعـد از       
تحریر شرح اشارات آن را به شرح افزوده است، قبل از او سـابقه  
ندارد، و منحصر به شارح و احتمـاال مـاتن )ابـن سـینا( اسـت. در      
دنبال ابتدا هر دو روایت بر اساس شرح اشـارات خواجـه تحریـر    

 .گردد شده، سپس رمزگشایی می
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 اول روایت
در زمان قدیم در یونان، روم و مصر پادشـاهی بـوده کـه بـا     
حکیمی بنای دوسـتی گذاشـته بـود و در حقیقـت عقـل منفصـل       
پادشاه همان حکیم بود و کارها و امور پادشاه را بـه نحـو احسـن    

اره می کرد، به نحوی بوده همه کارها و امور مهم پادشـاه مثـل   اد
 .کشور گشایی با تدبیر و عقل آن حکـیم انجـام مـی شـده اسـت     

شاه خیلی دوسـت داشـت فرزنـدی داشـته باشـدکه بعـد از خـود        
دنیـا   جانشین وی شود، ولی فرزندی که بدون مباشرت با زنـی بـه  

ی شاه را  د که نطفهبیاید. بعد از مشورت با حکیم، نظر وی این ش
 این از. آورد عمل به فرزندی در غیر رحم زنی رشد داده و از آن

و را سالمان گذاشتتند و با توجـه  ا نام و آمد دنیا به فرزندی طریق
 بـه  نمـود  استخدام را به این که بچه نیاز به شیر داشت، زن جوانی

 کـه  نای تا .گیرد عهده به سالمان تربیت و دادن شیر که ابسال اسم
 از. شـد  نمـی  جـدا  او از و شد ابسال عاشق و رسید بلوغ به سالمان
المان سـ  و داشـت  جدی نقش عشق این در هم ابسال دیگر طرف

 .کرد را به سوی خود دعوت می
پدر سالمان )شاه( از وی خواست که ابسال را تـرک کنـد،   

ی  سوی جزیره سالمان امر پدر را اطاعت نکرد و به اتفاق ابسال به
 و سالمان اختفای مکان از رای دریای مغرب فرار کردند. شاهماو
 مقـداری  و سـوخت  دو آن حـال  بـه  دلـش  امـا  شـد،  مطلـع  ابسال
ی زندگی به آنها داد و بـرای مـدتی انهـا را بـه حـال       ل اولیهوسای

نـاک شـد و    خود واگذاشت. اما سالمان به خود نیامد. شاه غ ب
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جدا کرد، به این صورتی  تصمیم گرفت آنها را تنبیه کند. آنها را
دیگر را می دیدند اما نمی توانستند به هم برسـند و از ایـن    که هم

ناحیه بسیار در عذاب بودند. سالمان به فکر چـاره ای افتـاد تـا از    
سوی پدرش برگشت و شروع بـه   این وضعیت نجات پیدا کند. به

عذر خواهی کـرد و پـدرش او را سـرزنش کـرد کـه کسـی کـه        
ای مثل ابسال شده و با او الفت پیدا نموده هرگـز   رهعاشق زن فاج

 .به پادشاهی نخواهد رسید
سالمان و ابسال دیدند که پادشاه از آنان دست بردار نبـوده  
و بنای جدایی دائمی میان انها را دارد، دست یکدیگر را گرفتنـد  

دریا انداختند، شاه با کمک موکـل   قصد خودکشی به و خود را به
مان را که در شرف هالکت بود نجات داد، ولی آب، پسرش سال

ابسال را به حال خود رها کرد تا غرق شود، و سـالمان را بـه غـم    
 .همیشگی خود مبتال نمود

شاه به حکیم پناه برد و از او برای درمان افسردگی سـالمان  
چاره خواست. حکیم، سالمان را خواست و به او گفـت: تـو مـرا    

رسانم. سالمان از حکـیم اطاعـت    می اطاعت کن، من ترا به ابسال
کرد و حکیم صورت )مثالی( ابسال را بـه او نشـان داد و سـالمان    
تسلی پیدا کرد و امیدوار بود که به وصال ابسال برسد. حکـیم او  

ی بعـدی درمـان سـالمان     را به همین حال نگه داشت تا در مرحله
یـن  صورت زهره )ونوس( را که مظهر کامل زیبایی است ببینـد. ا 

گونه ای که سالمان از خیال و تصـور   صورت پیوسته با او بود، به
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زهره دل داد و بـرای سـلطنت آمـادگی پیـدا      ابسال متنفر شد و به
 .نشست سلطنت تخت بر پدر کرد و بجای

 بـرای  یکـی : کـرد  بنا هرم دو سلطان کمک با  آنگاه حکیم
 هـرم  دو ایـن  داخـل  را داسـتان  ایـن  و خـود  بـرای  دیگری و شاه

 زیـر  کـه  بـود  ارسطو تنها. بماند دور مردم دسترسی از تا گذاشت
آورد و  بیرون را قصه این و شکافت افالطون دستور به را هرم دو

خود بسته شد و بعد قصه منتشر گردیـد   بعد از آن درِ هرم خود به
و حنین بن اسحاق آن را از یونانی به عربی ترجمـه نمـود. )پایـان    

 (ی سالمان و ابسال وسی از قصهروایت نخست نصیرالدین ط
 

 اول روایت رمزگشائی
گونـه بازگشـوده    نصیرالدین طوسی رموز این روایت را این

است: شاه عقل فعال است که از همه عالم تحت القمر مطلع است 
ی قدرت اوسـت. حکـیم خردمنـد فـیض      و این قلمرو زیر سیطره

ی  اطقـه ساطع بر عقل فعل از عوالم فوقانی است. سـالمان نفـس ن  
انسانی است. ابسال قوت بدنی حیوانی است که نفس ناطقه بـا آن  

 .یابد استکمال می
عشق سالمان به ابسال میل او به لذات بـدنی اسـت. انتسـاب    
ابسال به فجور تعلـق بـه مـاده بعـد از مفارقـت نفـس اسـت. فـرار         
سالمان و ابسال به ماورای دریـای مغـرب غرقـه شـدن آن دو در     

از حق است. تادیب و تعذیب آن دو توسط شاه به امور فانی دور 
امکان رؤیت و جلوگیری از وصال کنایه از بقـای میـل نفـس بـه     
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امور حیوانی با سستی قوای بدنی در سـن انحطـاب اسـت. رجـوع     
کمال و ندامت بر اشتغال بـر باطـل اسـت.     سالمان به پدر تفطن به

کنایـه از  اینکه سالمان و ابسـال خـود را بـه دریـا پرتـاب کردنـد       
دلیـل تحلیـل قـوا و     فرورفتن در هالکت اسـت. هالکـت بـدن بـه    
نشین بدن مانده است.  مزاج، هالکت بدن هم برای اینکه نفس هم

معنای بقای نفـس در بـدن اسـت. اطـالع      رهایی سالمان از دریا به
سالمان از صورت زهره یعنی التذاذ او با ابتهاج با کماالت عقلیه. 

یعنی وصول به کمال حقیقـی. دو هـرم    جلوس بر تخت پادشاهی
که در مرور زمان باقی هستند کنایه از مـاده و صـورت جسـمانی    

 .است
ی تاویالت خواجه نصیرالدین طوسی از روایت  این خالصه

نخست سالمان و ابسال است. به نظر وی سالمان روایـت نخسـت   
با مقصود ابن سینا در اشارات سازگار است، اما ابسال این روایت 
کامال با مقصود وی ناسازگار است، چرا که قرار بود ابسال یکـی  

کـه در ایـن    از درجات عارف در سلوک عرفانی باشـد، حـال آن  
روایــت ابســال مــانع از کمــال و عرفــان اســت. لــذا ایــن روایــت  

 .تواند مورد نظر ابن سینا باشد نمی
ی دیگـری نیـز قابـل رمزگشـائی      اما روایت نخست به گونه

س مبـانی کـارل یوسـتاو یونـ  بنیانگـذار مکتـب       است. بـر اسـا  
روانشناســی تحلیلــی شــاه رمــز انســان اســت کــه شخصــیت او از  
خودآگاه و ناخودآگاه تشکیل شده است. حکـیم خردمنـد رمـز    

است « خود»کهن الگوی پیر خرد است. سالمان رمز کهن الگوی 
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که مبنای کمال یافتن فرد است. خود به مرور زمـان و در فراینـد   
شود. عالقـه شـاه بـه فرزنـد رمـز       د به مرحله کمال نزدیک میتفر

اشتیاق او به خودشناسی است. تولد سالمان بدون مـادر رمـز ایـن    
است که سالمان به عنوان خود بعدی از اعماق ناخودآگاه وجود 
 شاه به کمک پیر خرد بیرون کشیده شده است. ابسال رمز آنیمـا 

(anima)   وان مونـث درون مـرد   است. در مکتب یون  آنیمـا ر
یا طبیعت زنانه مستتر در مرد است، از شوق رؤیایی تا مادر. آنیما 

بخــش دارد.  ی منفــی و آزاردهنــده و مثبــت و آرامــش دو چهــره
آبسال نخست در نقش دایه ویژگی مادر مثالی را دارد. نقش دوم 
ابسال آنیمای منفی است. کشمکش شاه و سالمان بـر سـر ابسـال    

به جزیره  سالماندآگاه و ناخودآگاه است. سفر درگیری بین خو
 .دوردست رمز سفر در ناخودآگاه است

 
 دوم روایت

تـر و ابسـال    در روزگاران قـدیم دو بـرادر، سـالمان بـزرگ    
تر دلسوز هم بودند. سالمان برای ابسال همچون پدر بود  کوچک

دامن،  سیما، مؤدب، پاک و توسط او تربیت شده بود. ابسال خوش
شـود و از   و شجاع بود. همسر سالمان عاشـق ابسـال مـی    خردمند

خواهد تا ابسال با فرزندانشان معاشرت کند تا از بچه  شوهرش می
ها از او ف یلت بیاموزند، و در حقیقت بـا حیلـه قصـد نـرد عشـق      
باختن با ابسال در سر داشـت. ابسـال از پـذیرش دعـوت بـرادر و      

ه بـرادرش مـی گویـد    کنـد. سـالمان بـ    معاشرت با زنان امتناع می
ی  کند و به خانـه  ی مادر توست. ابسال قبول می همسر من به منزله
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محض ایـن   کند. اما به برادر می رود و همسر برادر او را اکرام می
کند، ابسال برآشـفته   او اههار عالقه می شود به که با ابسال تنها می

و کام یابد که ابسال به ا گریزد. همسر سالمان درمی می شود و می
 دهد نمی

اندیشـد.   ی دیگری برای تصاحب ابسال می زن سالمان حیله
خواهد که خـواهر جـوانش را بـه زوجیـت ابسـال       از شوهرش می

کند که کـه ابسـال تنهـا     درآورد. البته از خواهرش نیز مخفی نمی
متعلق به عروس جوان ندارد، بلکه خواهر بزرگترش نیـز شـریک   

هد بود. از آن سو به ابسال که ایـن  او در کام گرفتن از ابسال خوا
ای خجالتی  کند که خواهرش دوشیزه ازدواج را پذیرفته اههار می

که  است، روز بر او داخل مشو، و با او سخن مگو مگر بعد از این
جای عروس جوان در بستر او  با تو مأنوس شود. در شب زفاف به

د، و در داری کن رفت، چون که داماد به بستر آمد، نتوانست خود
سودای عشق گذشته ابسال را سخت در آغوش کشـید. ابسـال از   

ی خجـالتی   حرکت او به تردید افتاد، و با خود گفـت از دوشـیزه  
شود و رعد  چنین شتابی بعید است. در این هنگام آسمان متغیر می

یابد که هم بسـتر او همسـر جـوانش     زند و ابسال درمی و برقی می
سـرعت از او   ست. برآشفته شـده، بـه  نیست، بلکه همسر برادرش ا

 گریزد جدا شده، از اتاق می
قصد گریز از ایـن محـیط پرفریـب بـه سـالمان کـه        ابسال به

ی قلمرو  گشایی و توسعه گوید که عزم جهان سلطان وقت بود می
فرستد، و ابسال در  برادرش دارد. سالمان سپاهیانی به همراه او می
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در شــرق و غــرب فــتح  ای هــای تــازه جنگهــای متعــدد ســرزمین
ی خـاک را   کند، و از خشکی و دریا بخـش عظیمـی از کـره    می

کنـد. در   که منتی بر برادر بنهد بـه قلمـرو او اضـافه مـی     بدون این
 .حقیقت او اولین ذوالقرنین است
که زن برادر عـادت ناپسـند    توهم این در مراجعت به وطن به
ی برادر رفت. بار  مالقات با خانواده قبلی را فراموش کرده است به

کند،  معانقه و معاشقه با سردار فاتح می  درت بهادیگر زن ابسال مب
گریـزد.   کند، و از آغوش زن برادر می بار دیگر ابسال نجابت می

گیرد. ابسال بار دیگر به جبهه باز  دل می بار زن از ابسال کینه به این
اران سـپاه  بار در مکری تازه بـه سـرد   گردد، اما زن سالمان این می

دهد تا در میـدان کـارزار فرمانـده رشـید لشـکر را تنهـا        رشوه می
خـورد،   شود، سپاه وی با دسیسـه شکسـت مـی    بگذارند. چنین می

یابد، و به پندار ایـن کـه او کشـته شـده      دشمن بر ابسال دست می
کننـد. امـا    است تن خونینش را رها در میان قربانین جن  رها می

شده بود، زنده بود. یک حیوان وحشـی  شدت زخمی  ابسال که به
کند، و با نوشاندن شیر خود بـه او ابسـال را از    ماده بر او رحم می
کنـد و بـه دربـار بـرادر      دهد. ابسال بهبود پیدا می مرگ نجات می

 .گردد برمی
کنـد. دشـمنان از    ابسال برادر را در وضع بدی مالقـات مـی  
هایت ضـعف بـود،   هرسو او را احاطه کرده بودند و سلطنتش در ن

و از دست دادن برادرش غمگین. ابسال بار دیگـر سـپاهی فـراهم    
کرد و بر دشمنان تاخت و آنها را شکست داد و جمع کثیـری از  
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ایشان را به اسـارت گرفـت و در قامـت سـرداری فـاتح بـه وطـن        
 .بازگشت. سالمان مقدم برادر را گرامی داشت

ابسـال را کـه بـه    ی جدید زن برادر، این بـار کـار    اما دسیسه
دهـد،   دلیل پاکدامنی و وفـاداری بـه بـرادر، بـه خیانـت تـن نمـی       

ساالر را با پرداخـت   سره می کند. زن مکار به آشپز و وخوان یک
کنـد کـه بـه ابسـال زهـر بنوشـانند. ابسـال شـربت          رشوه وادار می

کند. سالمان از اندوه مرگ  نوشد و فوت می آمیخته به زهر را می
پیمانـانش   گیرد و آن را به برخـی هـم   هی کناره میبرادر از پادشا

کند و در حین مناجـات خداونـد    سپارد. سالمان زهد پیشه می می
سازد. او ابسـال را   او را از حقیقت حال برادر و همسرش آگاه می

یابـد. بـا همـان     مردی در علم و عمل می دوستی صدّیق، و بزرگ
ان سـاالر  خـو  و آشـیز  همسـر،  سمی که ابسال را کشـتند، وی بـه  

رسـاند.   نوشاند و ایشان را بـه سـزای اعمالشـان مـی     کار می خیانت
ــت دوم قصــه ســالمان و ابســال توســط نصــیرالدین    ــان روای )پای

 (طوسی
 دوم روایت رمزگشائی

ده ونصیرالدین طوسی رمزهای روایت دوم را اینگونـه گشـ  
است: سالمان نماد نفس ناطقـه اسـت و ابسـال نمـاد عقـل نظـری       

ی  ی عقل مستفاد برسد. ایـن همـان درجـه    ینکه به مرحلهاست تا ا
سـو کمـال ترقـی کنـد. همسـر       نفس در عرفان نظری است اگر به

ی بدنی است که امّاره به شهوت و غ ب است، و بـا   سالمان قوه
شود. عشق ایـن زن   اتحاد نفس و بدن تشخ  آدمی را باعث می
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سایر قـوی را  به ابسال نماد میل به تسخیر عقل است، همچنان که 
تسخیر کرده است، تـن بـه تسـخیر بـدن دادن راه فنـا را در پـیش       
گرفتن اسـت. امتنـاع ابسـال از پـذیرش خواهشـهای شـهوانی زن       
سالمان نماد تعلق عقل به عالم عقالنی است. خـواهر زن سـالمان   
)عروس ابسال( نماد عقـل عملـی اسـت، کـه مطیـع عقـل نظـری        

 .باشد: نفس مطمئنه می
جای عروس ابسال جازدن نماد تسویل نفس اماره خود را به 

ی پسـت را مصـلحت    است که طالب پسـتی اسـت و ایـن مطالبـه    
پندارد. رعد و برق شب زفاف ابسال نمـاد نفخـه الهـی     حقیقی می

در اثنای اشتغال به امور فانی است که جذبـه ای از جـذبات حـق    
مـاد  گریهـای زن بـرادر ن   رود. اعراض ابسـال از عشـوه   شمار می به

اعراض عقل از هواهای نفسانی است. فتح سرزمینها توسط ابسـال  
برای سالمان نماد اطالع نفس توسـط عقـل نظـری از جبـروت و     
ملکوت و ترقی آن به عالم الهی و حسن تدبیر مصالح بدن و نظم 

اند، چرا کـه   امور کشور است، از همین رو او را ذوالقرنین نامیده
 .ستمالک شرق و غرب عالم بوده ا

پشت کردن سران لشکر به فرمانده نماد انقطاع قوای حسـی  
و خیالی و وهمی از نفس در زمان عروجش به مـ  اعلـی اسـت.    
نوشــیدن شــیر حیــوان وحشــی در زمــان زخمــی بــودن کنایــه از  

ی کمال از عوالم فوقانی بر نفس است. متحول شـدن حـال    افاضه
ن اشـتغال بـه   سالمان در فقدان ابسال نماد اضطراب نفـس در زمـا  

امور عالم فوقانی و اهمال از عالم تحتانی است. رجـوع ابسـال بـه    
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برادر نماد التفات عقل به انتظام مصـالحش در تـدبیر بـدن اسـت.     
ی  ساالر نماد قـوه  ی غ بیه در طلب انتقام، و خوان ز نماد قوهپآش

کند. توافـق ایـن    شهویه است که که احتیاجات بدن را جذب می
ال نماد اضمحالل عقل در سنین باالسـت، چـرا کـه    دو بر قتل ابس

کار مـی گیـرد.    نفس اماره هر دو قوه را در زمان ضعف و عجز به
ر مـ هالکت آنها تسط سالمان نماد ترک قـوای بـدنی در آخـر ع   

تسط نفـس و زوال هیجـان غ ـب و شـهوت و انکسـار توانشـان       
ر گیری سالمان از فرمانروایی و واگـذاری آن بـه غیـ    است. کناره

 .طاع تدبیر بدن و واگذری به تصرف دیگری استقنماد ان
ی فلسفی غلیظـی دارد. اگـر    تفسیر نصیرالدین طوسی صبغه

ابن سینا سالمان و ابسال را مثلهای عرفانی دانسته باشد جایی برای 
عقل فعال، عقل نظری، عقل عملی، قوای نفسانی و دیگر مفـاهیم  

نظر نهایی در این زمینه  فلسفی کتاب نفس و الهیات نیست. اههار
را به شرح نمـط نهـم کتـاب اشـارات مقامـات العـارفین موکـول        

کنم، تا فرصتی برای نقد و بررسی نظر هانری کربن نیز در این  می
 .زمینه فراهم آید

http://kadivar.com/?p=14669 
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 :چرا موالنا می گوید

 است؟« خبر»همان « جان»
 استاد محمد مجتهد شبستری

  «رستخیز ناگهان »در نشست های ،خالصه سخنرانی معنای جان در مثنوی معنوی

 
به نظر من خواندن کتاب مثنوی معنـوی بـا معیارهـای فلسـفه      

کند.  اسالمی کالسیک در بسیاری از موارد حق مطلب را ادا نمی
کنم موالنا سخنانی گفتـه اسـت، حقـایقی را بیـان کـرده       فکر می

صـطالحات فلسـفه اسـالمی و حتـی عرفـان      است که آن ها را با ا
تـوان تقریـر کـرد. آراء او و افکـار او      متداول فلسفه اسالمی نمـی 

هـای   درباره انسـان در کتـاب شـریف مثنـوی معنـوی بـه سـاحت       
 .پردازد مختلف وجود انسانی می

پردازد، سخنی  ها می اما آنگاه که به هر کدام از این ساحت
کنـد و مـثالً وجـود انسـانی و      گوید. تکرار مکررات نمی تازه می

های انسان را چـون فیلسـوفان سـنتی در نفـس ناطقـه       همه ساحت
کند. هر کدام از این تعبیرات چون نفس، دل، روح،  خالصه نمی

جان، که در مثنوی معنوی آمده معنای خودش را دارد. این طـور  
های گوناگون مربوب به انسان را  نیست که بتوان تمام این ساحت

مثنوی معنوی تحت یک عنوان خالصـه کـرد و گنجانـد.     از نظر
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تفکر موالنا یک تفکر گسترنده است. از تعریـف مشـخ  فـرار    
کند. این شخصیت تن به یک تعریف چهارچوب دار در هیچ  می

 .جا نمی دهد
 دارد؟ تعریفی چه موالنا کالم در «جان»

 زیر موالنا اصطالح در خصوص به و عرفا اصطالح در جان
 توضـیح  کـه  چنـان  اسـت.  دیگـری  چیـز  گنجـد.  نمـی  سنف واژه

 جـان  روح، دل، نفس، چون تعبیرات این از کدام هر داد. خواهم
 مثنوی در انسانی های ساحت به مربوب دیگر تعبیرات از ای پاره و

 آن بـدانیم  بخـواهیم  اگر که شده برده کار به معناهایی در معنوی
 چـه  بـا  هـا  واژه ایـن  از کـدام  هـر  ببینـیم  بایـد  اسـت،  کدام معناها
 دید خواهیم ای  مطالعه چنین با است. شده قرین دیگری های واژه
 تـازه  سخنی گوید، می سخن ها عنوان این از کدام هر از وقت هر
 هــا ایــن تمــام و دارد ارتبــاب عنــوان آن خــود بــه کــه گویــد مــی

 بسـیار  کـنم  مـی  فکـر  مـن  و اسـت  انسـانی  گونـاگون  های ساحت
 چگونـه  را انسـان  معنـوی  مثنـوی  در النامو گفت توان می مشکل
 .چیست مثنوی در موالنا نظر از انسان تعریف و کند می تعریف

اگرچه به این پرسش نمی توان پاسخی داد اما مـی تـوان بـه    
گوید؟ چـه   این پرسش پاسخ داد که چه سخنانی درباره انسان می

کنـد؟ و دربـاره هـر     های گونـاگون انسـان مـی    اشاراتی به ساحت
 گشاید؟ تی چه رازهایی را میساح
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هایی است که اگر نگوییم در ردیف  واژه جان یکی از واژه
اول بیشترین واژه هایی است که در مثنوی معنـوی بـه کـار بـرده     

 .شده، از بیشترین واژه هاست

فهمد؟  موالنا چرا این قدر شیفته جان است و از جان چه می
ام: واژه جان، واژه  یافتهدر روند مطالعاتم سه واژه را مرتبط با هم 

خبر و واژه عدم. ایـن سـه واژه را در مثنـوی معنـوی بـه صـورت       
ارگانیک با هم پیوند خورده یافتم. سابقه تعبیر جان، بیش و پیش 

خـورد. شـاید عطـار     از مولوی در تعبیرات عطار زیاد به چشم می
 که موالنا زیاد از او آموخته و تحت تاثیر اوست و از او مکرر یاد

کند شاعر و عارفی است که قبل از موالنا بیش از دیگـران بـه    می
  .واژه جان پرداخته است

مسئله ی جان، در نظر موالنـا بسـیار مسـئله بنیـادینی اسـت.      
و هـر  « جان نباشد جز خبـر در آزمـون  »حقیقت جان خبر است. 

کس خبر بیش تر دارد جان فزون تر دارد. جان در نظر موالنا بـه  
نیسـت خبـر اسـت. خبـر در آزمـون اسـت. خبـری        معنای حیات 

رسد که این خبر همیشه در آزمـون اسـت. کـه آیـا ایـن خبـر        می
رسـد کـه همیشـه در     راست است یا نه. جان خبری است کـه مـی  

توانـد   آزمون است. انسان همیشـه بایـد آن را آزمـون کنـد. نمـی     
شـود رهـا کـرد. خبـر دودوتـا، چهارتـا        رهایش کند. خبر را نمی

بر علم ح وری نیست. علم شهودی نیست. مطابقـت بـا   نیست خ
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واقع نیست. خبر همیشه در هویت و ذات خودش ایـن اسـت کـه    
 این خبر چیست؟ راست است؟ درست است؟

 
 موالنا نگاه از «عدم» تعریف
 بگویم اگر و است چیز همه موالنا تفکر در و منظر در عدم
 حـرف  مـا  بـا  ،عـالم  گفت بشود اگر عدم، عالم واز عدم از موالنا
 گوید: می که طور همان زید. می عدم در او نیست. مبالغه زند می
 .«ام پریده نیستی در ام غلتیده عدم در من»

به نظر می رسد هر چه به سال های آخر مثنوی نزدیـک تـر   
شـود.   بینید آنجا چهره موالنا تار می شوید، مثل دفتر ششم، می می

خواهـد. در   بیشتری می شود. فهم سخنانش دقت سخنانش تار می
زنـد. در اواخـر    تری حرف می اوایل مثنوی در یک ف ای روشن

ای از نور و هلمت و وجود و عدم گویی او را پیدا  مثنوی در هاله
کنید و این چهارده پانزده سـالی کـه مشـغول سـرودن مثنـوی       می

رفتـه و نهایتـاً راوی عـدم     است گویی از وجود به سمت عدم مـی 
 .شده است

ــن     آنجــا ــدم ای ــو از ع ــردار ش ــد خب ــی گوی ــوی م ــه مول ک
خبرداری، خبرداری از چیست؟ خبر در مثنوی مولـوی دو جـور   
است: خبری که باید فراموشش کرد که انسـان را بـه یـاد کتـاب     
پرواز در ابرهـای ندانسـتن آن عـارف انگلیسـی مجهـول در قـرن       

کند و  چهاردهم می اندازد که در آن جا روی فراموشی تکیه می
ن که چه چیزهایی را باید فراموش کنیم. امری که مولـوی نیـز   ای
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گاهاً بر آن اصرار می ورزد. یک نوع خبر هست که از نظر موالنا 
باید فراموش بشود. اما یک نوع خبر هست که قوت جـان اسـت.   

 .کند جان را افزون می
 

 کند؟ می تعبیر «خبر» به «جان» از موالنا چرا

زند خبری بیرونـی نیسـت.    می خبری که موالنا از آن حرف
جوشد و باید خبر از چیزی باشد.  این خبری است که از درون می

شـود، گـاهی در    واژه ی خبر گاهی در علم نحو به کار بـرده مـی  
تاریخ و گاهی در اصول فقه. خبر یک معنای لغوی نیز دارد. هـر  

گویند مبتدا و خبـر.   کدام از اینها معنای خاصی دارد. در نحو می
بر در تاریخ یعنی خبرهای منقـول آن چیزهـایی کـه روایـت و     خ

شود. خبر در اصـول فقـه معنـایش آن روایـت و حـدیثی       نقل می
گیرد. اما معنـای خبـر در    است که در مقابل عقل و قرآن قرار می

  .لغت آگاهی است

مند است. خبر تـا خبـر    خبر در مفهوم خودش یک امر زمان
به یک علم تثبیـت شـده دیگـر    است، خبر است. اگر تبدیل شود 

شـود چهارتـا. ممکـن     خبر نیست. اگر به شما بگویند دودوتا مـی 
است که شما بگویید کسی به من خبر داد که دودوتا، چهارتا. اما 
اگر این به صورت یک علم ریاضی تثبیت شده برای شما در آمد 
دیگر خبر نیست. خبر هنگامی خبر است کـه همـواره حالـت نـو     

حفظ شود. تجربه آن تجربه آمدن باشد. تجربـه آن  اش  شوندگی
رسد. واین  شدگی باشد و این که لحظه لحظه دارد می تجربه داده
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لحظه لحظه رسیدن و لحظه لحظه نو شدن همیشه در آن محفـوو  
باشد و به همین جهـت هـم هسـت ایـن فعـل خبـر را، ایـن گونـه         

 .صرف می کنیم  خبردار شدن، خبر دادن، خبر شد

حادثه است. خبر یـک علـم تثبیـت شـده نیسـت.      خبر یک 
گوید جان علم  گوید جان خبر است، نمی بنابراین اگر مولوی می

به حقایق ابدی است. خبر در اصطالح موالنا در این جـا نـه علـم    
ح وری است، نه علم شهودی است، نه علم بـه معنـای مطابقـت    

 .ذهن با عین است

مسئله و حقیقت  اگر جان خبر است در نظر موالنا جان یک
زمان مند است که به بیـان اگزیستانسیالیسـت هـای جدیـد خیلـی      
نزدیک می شود. اکنون با توجه به این که موالنا مقصدش فنا بود 
و از طرفی هم می گویـد جـان یعنـی بـا خبـر شـدن و هـر کـس         
باخبرتر جانش فزون تر نتیجه ای جز این نمـی تـوان گرفـت کـه     

از عدم است. هر چه انسان از عدم با  این با خبر شدن، باخبر شدن
خبرتر جانش فزون تر و به همین جهـت حقیقـت در نظـر موالنـا     
یک حادثه است نه یـک معرفـت تثبیـت شـده. حقیقـت در نظـر       
موالنا، حادثـه ای اسـت کـه اتفـاق مـی افتـد و آن همـان حادثـه         
خبردار شدن است. نه یک معرفت تثبیت شده که بشود با موازین 

را منطبق کرد. بنـابراین موالنـا راوی عـدم اسـت. نـه       اخالقی آن
راوی وجود. اگر هم آن جا راوی وجود بود به تدریج کـه پـیش   
می رود روایت گر عدم شده است. از آنجا که هر راوی با دقـت  
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بــیش تــر خــود را روایــت مــی کنــد در واقــع موالنــا بــه تــدریج  
دم سرگذشت ورود خود به عدم را، سرگذشت آشنایی اش با عـ 

را و سرگذشت خلع نه تنها خلع بدن را روایت می کند. در یـک  
 .کالم موالنا یک راوی عدم بود

*** 
 

 
http://www.khabaronline.ir/detail/462855/culture/religion 
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 نقد شعر سهراب سپهری
 سنده: دل خوشینو

 «نشانی»شعر : 
 

  د كه پرسید سوار.در فلق بو« ی دوست كجاست؟ خانه» 
  آسمان مكثی كرد.

ها  ی نوری كه به لب داشت به تاریكی شن رهگذر شاخه
 بخشید

  و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت:
 نرسیده به درخت،»  

 باغی است كه از خواب خدا سبزتر است كوچه
  ی پرهای صداقت آبی است. و در آن عشق به اندازه

 آرد، پشت بلوغ ، سر به در میروی تا ته آن كوچه كه از  می
 پیچی، پس به سمت گل تنهایی می

 دو قدم مانده به گل،
  مانی   ی جاوید اساطیر زمین می پای فواره

  گیرد. و ترا ترسی شفاف فرا می
  شنوی: خش خشی می  در صمیمیت سیال فضا،

 بینی كودكی می
  ی نور رفته از كاج بلندی باال، جوجه بردارد از النه

  پرسی  او میو از 
  «ی دوست كجاست. خانه
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هـای   تـرین سـروده   ی معـروف  در زمـره « نشـانی »شعر کوتاه 

تــوان آن را در  مــی و از بســیاری جهــات ســهراب ســپهری اســت 
نمای این شاعر نامدار معاصر  ی شعرهای شاخ  و خصیصه زمره

ای بـا   در مجموعـه ۱۳۴۶نخسـتین بـار در سـال     دانست. ایـن شـعر   
آخـر( از   ز منتشر گردید که مجلـد هفـتم )ماقبـل    عنوان حجم سب

 بـا  سـپهری  هشت کتاب سپهری اسـت. همچـون اکثـر شـاعران،     
 پیچیـدگیِ  لحـاو  بـه  هم که نوشت  تری پخته اشعار زمان گذشت
 صـناعات  و فُـرم  نظـر  از هـم  و هـا  آن در شـده  مطرح های اندیشه
 مـرگ  ی مجموعه در مثالً) او ی اولیه شعرهای با مقایسه در  ادبی،
 لـذا . دارنـد  قـرار  تـر  عـالی   ای مرتبه در( ها خواب زندگی یا رن 

ای از شعرسراییِ سپهری دانست که  را باید حاصل مرحله «نشانی»
 سبک نائل شده بود.  شاعری صاحب او به مقام 

از جمله به دلیلی که ذکر شـد، بسـیاری از منتقـدان ادبـی و     
ی اشـعار مهـم سـپهری     زمـره  را در « نشـانی » محققانِ شعر معاصر 

انـد.   ای از آن بـه دسـت داده   هـای نقادانـه   اند و بع اً قرائت دانسته
رضا براهنی در کتاب طال در مس بـه منظـور ارزیـابی     برای مثال، 

بهترین » با عبارت  « نشانی»جایگاه سپهری در شعر معاصر ایران از 
آن  ی و در تحلیـل نقادانـه   (۵۱۴)کند  یاد می« شعر کوتاه سپهری

 «نشانی»نویسد:  ( می۵۱۵« )وجو  ی جست اسطوره یک » ی  منزله به
ی بشر، یک  جوینده از نظر تصویرگری و از نظر نشان دادن روح 

(. ای اً سیروس شمیسا هم در کتاب نقد شعر ۵۱۹« )شاهکار است
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یکی از شعرهای سپهری کـه  » کند که:  سپهری اشاره می سهراب 
کتاب حجم سـبز اسـت    از  «نشانی»ر شهرت بسیار یافته است، شع

، هرچند که شمیسا خود «اند که برخی آن را بهترین شعر او دانسته
  (.۲۶۳انتخاب موافق نیست ) با این 

صَرف نظر از دالیل متفاوتی کـه منتقـدان و محققـان بـرای     
انـد،   شـعر سـپهری برشـمرده    عنـوان بهتـرین    بـه « نشانی»برگزیدن 

ه همگـیِ ایشـان تفسـیری عرفـانی )یـا      تر این است ک  ی مهم نکته
اند. برای مثـال،   مفاهیم عرفانی( از این شعر به دست داده متکی به 

«( دوسـت کجاسـت؟   ی  خانـه )»براهنی در تبیـین سـطر اول شـعر    
دری و بـی    ی نجـات از دربـه   خانـه وسـیله  »کند کـه   استدالل می

و  اش معشـوق،  اش معبود، عاشقانه دوست، عارفانه هدفی است  و 
تلفیقـی از سـه:    اش همان خود دوست اسـت. و یـا شـاید     دوستانه

در « رهگذر» (. لذا ۵۱۶« )یعنی هم معبود و معشوق و هم محبوب
اسـت و نـوعی پیـر مغـان اسـت کـه رازهـا را از         راهبر » این شعر 

گل » تواند  می « گل تنهایی » جا( و  )همان« دهد تیرگی نجات می
 (. ۵۱۸باشد )« ی و روحی اشراق و گل خلوت کردن معنو
مفـاهیم و مصـطلحات عرفـانی و بـا      شمیسا نیز بـا اسـتناد بـه    

شاهد آوردن از آیات قرآن و متون ادبیِ عرفانی از قبیل مثنوی و 
را «  نشـانی » گلشن راز و منطق الطیـر و اشـعار حـافظ و صـائب،      

دوسـت رمـز خداونـد     در ایـن شـعر،   » کند. از نظـر او،   قرائت می



                                                  ۲۰۲۱ -۱۳۹۹ زمستان   -۲شماره   -فصلنامه هیج 
 www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده  

 

92 

 

. . نشانی، نشانیِ همین دوست اسـت کـه در عرفـان سـنهتی     است . 
 (. ۲۶۳-۴« )توان به او رسید منازل هفتگانه می بعد از طی 

کـه در   مطابق قرائت شمیسا، این شعر واجد رمزگانی اسـت  
توان از آن رمزگشایی کرد. در تالش  های عرفانی می پرتو آموزه

کـه سـپهری در    ای را شمیسا هفت نشانی برای همین رمزگشایی، 
برحسـب   ی دوست برشمرده است  شعر خود برای رسیدن به خانه

 کنـد:  سـازی مـی    هفت منزل یا هفت وادیِ عرفـان چنـین معـادل   
باغ   عشق، گل تنهایی   اسـتغنا،   کوچه درخت سپیدار   طلب، »

سیّال  ی اساطیر و ترس شفاف   معرفت و حیرت، صمیمیت  فواره
ی نـور   فقـر و    ج   حیرت، النـه ف ا   توحید، کودک روی کا

  (.۲۶۴« )فنا
وجه اشتراک هر دو قرائتی که اشاره شد، اسـتفاده از یـک   

متن این شعر است. بـه عبـارتی،    ی نظری برای یافتن معنا در  زمینه
هم براهنـی و هـم شمیسـا فهـم معنـای شـعر سـپهری را در گـرو         

ن ایـن  دانند که خـارج از مـت   اصول و مفاهیمی فلسفی می دانستن 
عرفان باید جسـت. قصـد    شعر و از راه تحقیقی تاریخی در کتب 

ی حاضر این است که رهیافت متفاوتی را برای فهـم   من در مقاله
شــعر اِعمــال کــنم. در ایــن رهیافــتِ فرمالیســتی )یــا   معنــای ایــن 

دهـد و   تشکیل می مبنایانه(، اُسِ اساس نقد را خود متنِ شعر  شکل
را «( منتقـدان نـو  )»هـا   ابتـدا آراء فرمالیسـت  جـا   الغیر. لذا در ایـن 

شکل در شعر به اجمال مرور خواهم کـرد و در   ی اهمیت  درباره
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کـه ـــ    بـه دسـت خـواهم داد    « نشـانی » ای از  پایان قرائت نقادانـه 
برخالف تفسیرهایی که اشاره شد ــ مـتن شـعر سـپهری را یگانـه     

ن هدف که از کند، با ای محسوب می ی آن  ی بحث درباره شالوده
هـای نقـد فرمالیسـتی در ادبیـات      ای از توانمنـدی  این طریق نمونه

  ارائه کرده باشم. 
توسـط   ۱۹۳۰ی  در دهـه « نقـد نـو  » ی موسوم بـه   نحله -الف

ها  مشهورترین آن گذاری شد که برخی از  ای پایه محققان برجسته
عبارت بودند از کلینت بـروکس، جـان کـرو رنسـم، ویلیـام ک.      

ی آراء ایـن نظریـه    رابرت پـن وارن. شـالوده   الن تِیت و  ویمست،
فلسفی یا  پردازان این بود که ادبیات را نباید محمل تبیین مکاتب  

ی  راهی برای شناخت رویدادهای تاریخی یـا بازتـاب زندگینامـه   
در نقد ادبی تا آن زمان، آثار ادبی  مؤلف پنداشت. دیدگاه غالب 
ای  دانست. ادبیات مجموعـه  ات نمیرا واجد موجودیتی قائم به ذ

گردید کـه امکـان شـناخت امـری دیگـر را       متون محسوب می از 
توانست یک نظام اخالقـی    می « امر دیگر» ساخت. این  فراهم می

خوانـدن    ی تـرین فایـده    شـد کـه عمـده    باشد و لذا اسـتدالل مـی  
تهذیب اخالق است. از نظـر گروهـی دیگـر از منتقـدانِ      ادبیات، 
دانسـتند،   مؤلف مـی  نمای ذهنیت  ی تمام  که ادبیات را آینه سنتی

ی احوال شخصیِ نویسـنده   خواندن هر اثر ادبی حقایقی را درباره
ی این رویکردهـا،   کرد. پیداست که در همه می بر خواننده معلوم 
آن محتـوا   یافت محتوای آثار ادبی بود، اما خود  آنچه اهمیت می 
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ی بیرونـی محسـوب    کننـده  وامـل تعیـین  نیز در نهایت تـابعی از ع 
هـای اخالقـی یـا     مکاتب فلسفی یا نظـام  گردید، عواملی مانند  می

هـا بـه مطالعـات     روانشناسیِ نویسنده. خـدمت بـزرگ فرمالیسـت   
ساختن جایگاه شکل در نقد   ی ادبی این بود که با محوری نقادانه 

و آن را از ذات تبدیل کردنـد   ای قائم به  ادبی، ادبیات را به حوزه
  جایگاهی برخوردار ساختند که تا پیش از آن زمان نداشت. 

ــت   ــدگاه فرمالیس ــابر دی ــی     بن ــا تجل ــان ی ــکل ترجم ــا، ش ه
اعتنـایی بـه محتـوا یـا       بـی  محتواست. لذا نقد فرمالیستی به معنای 

ها برای  حتی ثانوی پنداشتنِ اهمیت محتوا نیست، بلکه فرمالیست
ای  گیرند، شـیوه  متفاوتی را در پیش میی  به محتوا شیوه راه بردن 

امثال آن ( را در تفسیر  متنی ) تاریخ، زندگینامه و  که عوامل برون
متنـی،   ای از این عوامل برون کند. نمونه متن نامربوب محسوب می

و تأثیر شعر در خواننده است. به اسـتدالل ویمسـت و    قصد شاعر 
مقصود هر شـاعری   (، پردازان فرمالیست بیردزلی )دو تن از نظریه
جا که در متن تجلی پیـدا کـرده اسـت     از سرودن شعر فقط تا آن

« منظور»این دلیل، منتقدی که شعر را برای یافتن  اهمیت دارد. به 
کند، راه عبثـی را در   می نقد «( شده در شعر محتوای پنهان)»شاعر 

 پیش گرفته است. اوالً در میرا  ادبیِ هر ملتی بسیاری از شـعرها 
هـا یـا نـامعلوم اسـت و یـا محـل        هویت سرایندگان آن هستند که 

ی  بحـث دربـاره   مناقشه و اختالف نظر  همـین موضـوع هرگونـه    
کنـد.   قصد سرایندگان این اشعار را به کاری ناممکن تبـدیل مـی  
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یـا  « منظـور » کنیم که شاعر در سرودن شـعر   ثانیاً حتی اگر فرض 
گفـت کـه    توان  از هم می معنای خاصی را در ذهن داشته است، ب

این لزوماً به معنای توفیق در آن منظور نیسـت و لـذا یـافتن یـک     
بـه آن شـعر   « پیـام  » متـرادف انتسـاب یـک     در شعر اغلب « پیام »

فرمالیسـتی   است. به طریق اولی، تأثیر شعر در خواننده نیز در نقد 
شـود، زیـرا خواننـدگان مختلـف بـا       ربط تلقـی مـی    موضوعی بی

هـای    هـا یـا اسـتنباب    اسـت واکـنش   دن شعری واحد ممکن خوان
متفاوتی داشته باشند. از این رو، کانون توجه منتقـدان فرمالیسـت   

اند. این  صناعات و فنونی هستند که در خود متن شعر به کار رفته 
شاعر یا تـأثیر  « نیّت » که  حال آن  ای عینی دارند،  صناعات صبغه 

نو  منتقدان » هنی دارد. نقد ادبی از نظر ای ذ شعر در خواننده صبغه
ــت«  ــد عینی ــت  بای ــه ذهنی ــد و ن ــا باش ــبب،    مبن ــین س ــه هم ــا. ب مبن

روانشناسیِ نویسنده یا خواننـده،   ها به جای تالش برای  فرمالیست
ی ساختاری عینـی و متشـکل از    منزله کوشند تا متن شعر را )به می
برسند. معنا و ساختار  واژه( موشکافانه تحلیل کنند تا به معنای آن 

آمیزنـد و چنـان متقـابالً     یکدیگر درمی و صورت در شعر چنان با 
تـوان ایـن عناصـر را از هـم      گذارند که نمـی  در یکدیگر تأثیر می

  اند. متمایز کرد. پس شکل و محتوا دو روی یک سکه 
تـرین مفـاهیم در نقـد فرمالیسـتی، مفهـوم       از جمله محوری 

« نشـانی  » قرائتی کـه مـن از شـعر     ی  ودهاست و چون شال« تنش »
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ارائه خواهم کـرد همـین مفهـوم خواهـد بـود، بجاسـت کـه آراء        
 ها را در این خصوص اندکی مورد بحث قرار دهیم. فرمالیست 

باسـتان و در واقـع از    ی ادبیات با واقعیـت از روزگـار    رابطه
زمان افالطون و ارسـطو موضـوع نظرپـردازیِ و جـدل فالسـفه و      

هـای   پردازان فرمالیست نیز در نوشته است. نظریه شناسان بوده زیبا
دنیای واقعـی   خود به این موضوع پرداختند و استدالل کردند که 
نظـم دارد ) بایـد    مشحون از انواع تنش است و زندگی روالی بـی 

ی سـوم قـرن بیسـتم، یعنـی      ها در دهـه  فرمالیست توجه داشت که 
جنـ  جهـانی    ردند که پس از ک زمانی این نظریات را مطرح می

در روسـیه و  ۱۹۱۷و انقالب سـال   ۱۹۱۴ -۱۹۱۸های  اول در سال
هـا و پـس از ههـور فاشیسـم در      کمونیسـت  برقراری دیکتـاتوری  

نظـر   ی ایـن   های عینیِ بشر القاکننـده  ، تجربه۱۹۳۰ی  اروپای دهه
بود که زندگی به روالـی کـامالً نابخردانـه و پُرخشـونت و تـنش      

نظـم، شـعر کلیتـی     واقعیتِ بی رود.( در برابر این  پیش می آمیز به 
شعر از دل تقابل و تنش، همسازی و همـاهنگی بـه    منسجم است. 

  واقعـی اسـت.   آورد و لذا بدیلی در برابر دنیای پُـرتنش   می وجود 
ــوت )شــاعر مــدرن   انگلیســی کــه  در ایــن خصــوص، ت.س. الی

هـا داشـت(    رمالیسـت گیریِ آراء ف نظراتش تأثیر بسزایی در شکل
 گوید: می« شعرای متافیزیکی»  ای با عنوان  در مقاله

هـای الزم بـرای تصـنیف     ی قابلیـت  شاعر از همه وقتی ذهن 
را در هـم ادغـام    دائماً تجربیـات نـاهمگون    شعر برخوردار باشد، 
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ای آشفته و نامنظم و ازهـم   صبغه کند. تجربیات انسان معمولی  می
همچنـین آثـار    شـود و   ان معمـولی عاشـق مـی   دارند. انس گسیخته  

و این دو تجربـه هـیچ وجـه     خواند  ]فیلسوفی مانند[ اسپینوزا را می
ها ای اً هیچ وجه اشتراکی بـا صـدای    مشترکی ندارند. این تجربه 
کند یا بوی غذایی که او طبخ  که او با آن کار می ماشین تحریری  

ایـن تجربیـات همـواره     ذهن شاعر در  که  کند ندارند  حال آن می
 (۱۱۷۱)  گیرند.  هایی نو را به خود می شکل کلیت
آیـد کـه آنچـه واقعیـت را از      ی الیوت چنـین برمـی   از گفته

دقیقـاً همـین نقـش     کنـد،   بازآفرینیِ واقعیت در ادبیات متمایز می
هاست. در زندگی واقعـی   متفاوت تنش و تباین در هر یک از آن

ظـامی وجـود دارنـد و انسـان را متحیـر      هـیچ انت  هـا بـی    انواع تنش
دنیـایی   پیوسـتگیِ   ی انسجام و هـم  کنند. اما تنش در شعر مایه می

 سازد. است که شاعر از راه تخیل برمی
ی زبـان   هـا دربـاره   باید گفت که نظرات الیوت و فرمالیست

کولریج ) شـاعر رمانتیـک    های  شعر، تا حدودی ریشه در دیدگاه
زیســت. بــه اعتقــاد  ی نــوزدهم مــی ســده انگلیســی ( دارد کــه در

یا مت اد را با   زبانی است که کیفیات متناقض کولریج، زبان شعر 
زبـان شـعر    کنـد.   ها تعادل برقرار مـی  دهد و بین آن هم آشتی می 

مبیّن همسانی در عین افتـراق، یـا مبـیّن پیونـد امـر انتزاعـی و امـر        
رشـاعرانه( تفـاوت   با زبان روزمـره )غی  متعین است و از این حیث 

هـا در خصـوص    بخـش فرمالیسـت   دارد. کولریج همچنـین الهـام   
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بـود. او شـکل شـعر را حاصـل پیونـدی      « شکل انـداموار » مفهوم  
ها و عناصر مختلف هـر   بخش دانست:  انداموار بین جزء و کل می

آینـد و بـا آن    شعر به مقت ای محتـوا و م ـمون شـعر پدیـد مـی     
اجزاء با یکدیگر کامالً هماهن  است دارند. کارکرد این  تناسب 

این کارکرد، شعر از  ی  )مثل ع وهای گوناگون بدن( و در نتیجه
ــی  ــم    انســجام برخــوردار م ــه زع ــی هــم، ب ــد ادب شــود. کــار منتق

همین انسجام یا وحـدت انـداموارِ اجـزاء در     ها، کشف  فرمالیست
  شعر است.

و  شاعر برای ایجاد انسـجام در شـکل شـعر از صـنایع بـدیع     
ــد کــه  ای اســتفاده مــی لفظــی ــده کن ــا کنن ــاین و  الق ــنش و تب ی ت

نمـا )پـارادوکس( و    ویژه دو صنعت متناقض ناهمسازی هستند، به 
 irony   . ای است که در نگاه اول غلـط بـه نظـر     نما گزاره متناقض

شـود ) یـا    آشکار می آید، اما حقیقتِ آن با تأمل و غورِ ثانوی  می
نماید، اما با بررسیِ بیشتر معلـوم   درست میبرعکس: در نگاه اول 

تـوان   بـه دشـواری مـی   irony  نادرست اسـت(. بـرای    شود که  می
پیشنهاد کـرد، امـا    معادلی واحد و دقیق در صناعات ادبی فارسی 

)موسـوم بـه   irony  ی  گانـه  شاید بتوان گفت یکـی از اقسـام سـه    
 verbal irony  ) ا مدح شبیه بـه  کمابیش همان ذم شبیه به مدح ) ی

شـود   ایجاد مـی  زمانی irony  ی ت اد است.  ذم ( یا مجاز به عالقه
هـاهر   که خواننده معنای یک گزاره را برخالف آنچـه شـاعر بـه    

کند و مقصـودی بـرعکسِ آنچـه در شـعر      می گفته است استنباب 
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هـم در   ی مهم ـــ   دهد. نکته بیان شده است را به شاعر انتساب می
ــ ایـن اسـت کـه      irony  و هم در خصوص خصوص پاردوکس 

های عناصر متباین  ها و تداعی داللت هر دوی این صناعات ادبی، 
هـا،   کنند. به اعتقاد فرمالیسـت  ی واحد جمع می را در یک گزاره

نمایانه قادر است حقیقتی را   شاعر صرفاً با توسل به زبانی متناقض 
وجه تمایز زبان شـعر  از این رو،  که مطمح نظرش است بیان کند. 
هایی است کـه شـکل    ها و تنش از زبان غیر شعری نیز همین تباین

  سازند. شعر را به کلیتی ساختارمند تبدیل می 
در پرتو نکاتی که در مـورد اهمیـت تـنش و تبـاین در      -ب

ببینـیم معنـای شـعر     نقد فرمالیستی اشاره شد، اکنون بجاسـت کـه   
تـوان تبیـین کـرد. بـه      ونه میرا برحسب این رهیافت چگ« نشانی»

اهمیت جلـوه   منتقدان فرمالیست که به منظور کم پیروی از روش 
ــه ــاعر   دادن زندگینامـ ــام شـ ــف از آوردن نـ ــودداری  ی مؤلـ خـ

جا برای عطف توجه به موضـوع اصـلی    کردند، من نیز در این می
(، متن ایـن شـعر را بـدون    « نشانی » شعر  )تباین نور و تاریکی در 

ی بصـری بـا شـکل     کـنم. مواجهـه   سپهری عینـاً نقـل مـی   ذکر نام 
ی کاغذ(،  ها بر روی صفحه ی قرار گرفتن واژه بیرونیِ شعر )نحوه 

شعر )وحدت انداموارِ اجزاء  نخستین گام در تحلیل شکل درونیِ 
  آن( است.
تشـکیل شـده اسـت. دو      (stanza)  از دو بنـد  « نشانی» شعر 

که دو صدای جداگانه را  با این د قسمتی بودن این شعر تناسب دار
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را کـه نشـانیِ   « سـوار » شنویم: در بند نخسـت، صـدای    در آن می
را که « رهگذر»  پرسد، و در بند دوم صدای  دوست را می ی  خانه

طول هر یک از دو بند  گوید. همچنین  راه رسیدن به مقصد را می
ی ـــ  شعر، با تصور ما از پرسش و پاسخ همخوانی دارد: هر پرسش

که طرح یک مسـئله اسـت ـــ کوتـاه اسـت، حـال        این به اقت ای 
پرسـش اسـت،    تر از خود  که پاسخِ هر پرسشی قاعدتاً طوالنی  آن

سـان، شـکل    دهنده ناگزیر باید توضـیح بدهـد. بـدین    چون پاسخ 
ی کاغذ اولـین تـنش را    بر روی صفحه بیرونی و مشهودِ این شعر 

ضی بین نادانستگی و دانسـتگی،  آورد که تعار در آن به وجود می
  و نیز تباینی بین اختصار و تطویل است. 

ی اجزاء این شعر بازتـاب یافتـه    تنشی که اشاره شد، در همه
ی شـاعر از عالئـم    ی اسـتفاده  نحوه است. سطر اول و آخر شعر و 

ی مناسبی بـرای بحـثِ بیشـتر در خصـوص ایـن       سجاوندی، زمینه
شـود   ای آغـاز مـی   شـعر بـا جملـه    کند. سـطر اول  فراهم می تنش 
آخـر تکـرار شـده     که عیناً در سطر «( ی دوست کجاست؟ خانه)»

دار و مهـم کـه در سـطر     است، با این تفاوتِ کوچک امـا داللـت  
شـود   عالمت سؤال بلکه با یک نقطه تمام می آخر این جمله نه با 

ابهــام و  ی  عالمــت ســؤال نشــانه«(. ی دوســت کجاســت. خانــه)»
ای خبـری. پـس مـی     ی پایان جملـه  است و نقطه نشانه نادانستگی

ی ابهام اسـت، در پایـان    شعر در پرده توان گفت آنچه در ابتدای  
آید. به عبارت دیگر، کل این شـعر کوششـی    شعر از ابهام در می
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است برای رفع ابهام و نادانسـتگی. ) ایـن تفسـیر بـا صـورتی کـه        
ــ هماهنگی دارد.( از  پاسخ شاعر برای شعر برگزیده ــ پرسش و 

هـای ثـانویِ ابهـام، تـاریکی اسـت. کمـا        ها یا داللت جمله تداعی
، «ایـن موضـوع مثـل روز روشـن اسـت     » گـوییم   می که وقتی  این

درست باشـد   روشنایی داللت بر فقدان ابهام دارد. اگر این برنهاد 
تـوان گفـت ذکـر     گاه می فرایند رفع ابهام است، آن« نشانی » که 
مناسـبت نیسـت. فلـق یعنـی       اول شـعر بـی   در سطر « فلق » ی  واژه

جـا   دم یا آغاز پرتوافشانی نور خورشـید در آسـمان. از آن   سپیده 
شود، یعنی به زمانی که تاریکی  که فلق به ابتدای صبح اطالق می 

دهد، آوردن این کلمه در  می آرام آرام جای خود را به روشنایی 
کند بسیار بجاست. هم به  ع ابهام میابتدای شعری که به تدریج رف

اند  هایی آمده  ی شعر کلمات یا عبارت سبب است که در بقیه این 
تباین میان تاریکی و نـور   که به طرق مختلف توجه خواننده را به 

کنند و حرکتی تدریجی از تیرگی به سوی نور را نشـان   جلب می
« سپیدار»   ۳طر در س« ها تاریکی شن» و « ی نور شاخه»   دهند:  می

در « شـفاف »   ۷سـطر   در « آبـی »   ۶در سـطر  « سـبز »   ۴در سطر 
  .۱۵در سطر « نور» و سرانجام ۱۲سطر 

« رهگذر» نمای بزرگ این شعر این است که گرچه  متناقض
را « دوسـت  » ی  و نشـانی خانـه   گوید  را پاسخ می« سوار» پرسش 

ه مقصـد را روشـن   دهد، اما این نشانی چندان هم راه رسیدن ب می
که قـرار اسـت رفـع ابهـام کنـد، خـود       « رهگذر» کند. سخن  نمی 
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این ابهـام ناشـی از پیونـد     مشحون از ابهام است. بخش بزرگی از 
« باغ  کوچه» و « سپیدار» امر متعین و امر انتزاعی است. برای مثال، 

« سـبز  » کـه   متعین و لذا ملموس و تصـورپذیرند، حـال آن   ذواتی 
مفـاهیمی  « صـداقت   پرهای » بودنِ « آبی » یا « خواب خدا »بودنِ 

هـایی ماننـد    تجریدی و تصورناپذیرند. بـه همـین منـوال، ترکیـب    
به مشـهودترین  « ی نور  النه» یا « ی اساطیر فواره»   یا « گل تنهایی »

نمایانند، زیـرا در   بازمی شکل تنش بین امر انتزاعی و امر متعین را 
ها یک جزء کامالً عینی است و جزء دیگر  بهر یک از این ترکی
کــه کــالم  ذهنــی دارد. از ایــن رو، بــه رغــم ایــن کیفیتــی کــامالً 

عمالً هم  بخش باشد و  در مقام یک راهنما باید روشنی « رهگذر»
های  ها یا ترکیب شویم شمار واژه هر چه به پایان شعر نزدیک می

، اما در پایان هنوز شوند روشنی بیشتر می واژگانیِ حاکی از نور و 
توقـع   نداریم. به سخن دیگر، « ی دوست  خانه» نشانیِ واضحی از 

طـور معمـول    خواننده از نشانی و کارکردی کـه یـک نشـانی بـه     
« نشانی » آمیزی  به نحو تناقض دارد، در این شعر )که عنوانش هم 

شود و در واقع برعکسِ آنچه خواننده توقـع   است ( برآورده نمی
است، ولی شاید معنای   irony دهد. این مصداق بارز  رخ می دارد 

نباشد. بـرای تبیـین ایـن     ی شعر هم جز این  شده ناگفته اما داللت 
  شمرد مرور کنیم. برمی« رهگذر» هایی را که  معنا، بجاست نشانه

اسـت،  « سـپیدار » ، «دوسـت  » نخستین نشانه برای رسیدن به 
ای دارد و نیـز چـوبش    پنبـه  هـای سـفید    درختی مرتفع کـه بـرگ  
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توان مجـاز   ی نور (. سپیدار را می  کننده رن  است ) تداعی سفید
هایی که رهگذر  برای طبیعت دانست، زیرا سایر نشانه جزء به کل 

، «بـاغ   کوچـه » اندازنـد:   می دهد ای اً خواننده را به یاد طبیعت  می
ی « النـه » و« کـاج  » ی آب (  به معنـای چشـمه  « ) فواره » ، «گل »

ابتدا در قالـب تصـاویر بصـری بـه خواننـده ارائـه        ها  جوجه. نشانه
دو » یـا   ، .«بـاغی اسـت . .    نرسیده به درخت،/ کوچـه )» شوند  می

، امــا متعاقبــاً تصــاویر شــنیداری هــم اضــافه «(قــدم مانــده بــه گــل
در صـمیمیت  )»  ۱۳در سـطر  «(. شنوی می  خشی  خش)»شوند  می

آوای  نـام  ی  ، شاعر هـم از واژه «(شنوی یخش خشی م  سیال ف ا،
استفاده کرده که صداهای آن به هنگام تلفظ حکـم  « خش  خش»

کـه در عبـارت    آن را دارند و هم این به نمایش در آوردن معنای 
  /s/  از صـنعت همصـامتی بـرای تکـرار صـدای     « صمیمیت سیال »
در «( ش)»  /∫/ و   /s/ بهره گرفته است. ترکیـب دو صـدای   «( س)»  
سـکوت را بـه ذهـن    « شـنوی  می خش خشی »و « صمیمیت سیال»

تناسـب  « گـل تنهـایی   » کند، سکوتی که با تنهـایی در   متبادر می
ــن شــعر حــس   دارد.  ــدن ای ــب، خوان ــدین ترتی ــاگون  ب هــای گون

لـذا خواننـده    کنـد    )شنیداری و دیداری ( را در خواننده فعال می
دانـد. از   می« سوار » را همسفرِ  هنگام قرائت منفعل نیست و خود

رسـد    مـی « بلوغ » رفت که به « باغ  کوچه»   باید به یک « سپیدار »
یـک   رسـید کـه البتـه قبـل از آن     « گـل »جا هم باید به یک  از آن

ی تصـاویر نهایتـاً بـه یـک      تنیده ی درهم  است. این شبکه« فواره »
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از « ی نـور  هالنـ »از « جوجـه »برداشتن  رسد که برای  می« کودک»
شده مـا را از یـک     باال رفته است. نشانیِ داده« کاج»یک درخت 

سـازد. پـس    درخت )سپیدار( به درختی دیگر )کاج( رهنمون می 
به کودک )نمـاد سرشـت    این حرکت، دَوَرانی است. آیا رسیدن 

جوی انسان( به طریق اولی مبیّن حرکتی دَوَرانی نیسـت؟    حقیقت
هستیم، در نهایت به ذاتِ خودمان ارجاع « تدوس»دنبال  ما که به 
 شویم. داده می

ی تصاویر این شعر و ساختار آن که مبتنی بر تـنش   از شبکه
آید که تـالش بـرای    چنین برمی است، تلویحاً    irony و تناقض و 

رسیدن به یقین در خصوص بع ی مفاهیم ) مثالً حقیقت عشق، یا 
بـرای نیـل بـه عشـق      ذات خداوند ( عبث اسـت  کوشـش انسـان    

از نظام هستی در بهترین  راستین یا تقرب به خداوند و رمزگشایی 
جـوی انسـان و یگـانگی بـا      حالت به رجعت بـه سرشـت حقیقـت   

کوشد تا از تاریکی به نور برسد،  شود. آدمی می می طبیعت منتهی 
ــه   ــن تــالش هرگــز او را ب ــا ای ــاریکی   ام ــل از ت ــرون  طــور کام بی

همیت دارد، خودِ این تالش است، نه رسیدن بـه  آورد. آنچه ا نمی
و تاریکی عاملی اسـت کـه سـاختار     مقصد. تباین و تنش بین نور 

این شعر را منسجم کرده و به اجزاء آن وحدتی انداموار بخشـیده  
  است. 

ی دیگـری   هـای نقادانـه   این قرائت فرمالیستی مؤیـد قرائـت  
شعر فرض   (text) متنِ فهم   (context) ی  است که عرفان را زمینه
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« پرتوافشـانی  »   و « نـور » کنند. برای مثال، آنچه در این قرائت  می
نامیـده  « اشـراق » توانـد   نامیده شد، در یک رهیافـت عرفـانی مـی   

نور ]در » گردد:  در نقد خود متذکر می که براهنی  شود  کما این 
دیگـر   ی  (. نمونه۵۱۸« )این شعر[، نور معرفت و اشراق نیز هست 

ی رجعـت بـه ن فْـسِ     رسیدن به کودک است که در این نقد نشانه
شمیسـا در قرائـت عرفـانیِ خـود      جوی انسان قلمداد شد   حقیقت
« ی نور استعاره از ملکوت و جبروت است النه»کند که  اشاره می

گیرد که سـپهری در ایـن    ( و با استناد به ابیات زیر نتیجه می۲۷۱)  
انســان قــرار داده و م ــمونی را  د فطــرت را نمــا« کــودک»شــعر 

هـای گذشـته نیـز پرداختـه      پرورانده است که شعرای عارفِ سده
 بودند:

 ی الـهی که تـوئـی  ی نـامـه ای نسـخـه
 جمـال شاهـی که تـوئـی  ی وی آیـنـه

 بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست
 چه خواهی که توئی از خود بطلب هرآن
هایی کـه ذکـر شـد ایـن      ا سایر قرائتتفاوت قرائت حاضر ب

متنی قائم به ذات نقد شده  ی  منزله به« نشانی » جا  است که در این
است. تباین نور و تاریکی تنشی را در این شعر ایجـاد کـرده کـه    

ــاقض محــور  ــه و   ســاختار متن ــه اعتقــاد   ironic نمایان آن اســت. ب
را بـه معـانی    مـا  توانـد   منتقدان فرمالیست، کشف این ساختار مـی 

که نیـازی بـه اسـتناد بـه      شده در شعر رهنمون کند، بی آن داللت 
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ی شاعر یا مکاتـب   متنی ) از قبیل زندگینامه برون ی  هرگونه زمینه
احساســات  عرفــانی یــا فلســفی ( باشــد، زیــرا شــعر محمــل ابــراز  

شخصی شاعر یا ابزاری برای ترویج مکاتب فکری نیسـت، بلکـه   
است و نیز به همین صورت ) مستقالً و نـه   شاعر  ای مستقل از اُبژه

  در پیوند با سایر متون ( باید تحلیل شود.
ــن  ــر ای ــخن آخ ــت  س ــه فرمالیس ــمند   ک ــعری را ارزش ــا ش ه

همپیوندیِ درونـی باشـند.    شمارند که اجزاء ساختار آن واجد  می
ای  باید توجه داشت که انسجامِ حاصـل از ایـن همپیونـدی صـبغه    

هــا یعنــی  بلکــه اساســاً انســجام از نظــر فرمالیســتنــدارد،  منطقــی 
 هماهنگیِ معانیِ متباین. 

ــتاد  ــریج کــه   ی. آ. ریچــادز )اس ــات در دانشــگاه کیمب ادبی
هـا اثـر گذاشـت( در     گیـری آراء فرمالیسـت   تحقیقاتش در شکل

گونـه   اصول نقد ادبی بین شعر کهتر و شـعر ارزشـمند ایـن    کتاب 
احساسـاتی از قبیـل انـدوه و      گذارد که شـعرهای کهتـر   می تمایز 

کنند، اما  ای محدود بیان می گستره شعف را به نحوی منتظم و در 
متبـاین را در   تـری از عناصـر    ی متنوع شعرهای ارزشمند مجموعه 

ی شـعرهای   بـارزترین جنبـه  »   کنند. بـه زعـم او،    خود ملحوو می
کن های تمایزناپذیر است. لـی  ناهمگونی چشمگیر سائق ارزشمند، 

  «ناهمگون نیستند، بلکه مت ـادند  ها صرفاً  افزود که این سائق باید 
ــه اســت.  (. ارزش شــعر ســپهری در همــین ۱۹۶) ــاهمگونی نهفت ن

در ت ادی « نشانی » تاریکی و نور، یا به عبارتی ابهام و یقین، در 
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نمایانـه را کـه هـیچ      اند. این حقیقت متناقض ناشدنی حل دائمی و 
به مقصد برساند و  تواند با پرتو افشانی بر مسیر ما را  ای نمی  نشانی

توان همسو با این  نهایتاً باید به سرشت درونیِ خود بازگردیم، می
ای  متنـی  هـا دانسـت کـه هـیچ عامـل بـرون       فرمالیسـت  باورِ بنیـانیِ  

بـرای یـافتن آن    تواند معنای یک متن را با قطعیت معین کند.  نمی
  نیِ آن متن بازگشت و آن را تحلیل کـرد. معنا باید به ساختار درو
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 زندگینامه

 الیامام محمد غّز
 حسین خدیوجم

  
ــی طوســی،     ــد غزهال ــام محم ــد، ام ــو حام حجــة االســالم، اب

هجـری قمـری در روسـتای طـابران      ۴۵۰بزرگمردی که در سال 
کودکی و جوانیش صرف دانـش انـدوزی و   طوس از مادر بزاد، 

جهانگردی شد تا آنکه در مرز چهل سالگی در انواع رشته هـای  
علوم اسالمی سرآمد دانشوران روزگار خود گشـت و نـامش در   

 سراسر جهان اسالم آن روزگار زبانزد همگان گردید.

غزالی با نوشته های عمیق و پرمغز خود به قالب انواع علـوم  
دمید، و در زمینه تصوف و عرفان، فلسـفه و   ه ایاسالمی جان تاز

سالگی  ۳۹ها کرد. وی از  کالم، روان شناسی و اخالق، نوآوری
ار خـود مـردم   ثـ به بعد برای تصفیه روح و نگارش ارزنده ترین آ

گریز شد و تا پایان عمـر در گمنـامی و گوشـه نشـینی بسـر بـرد.       
زندگی پـر   هجری پس از پنجاه و پنج سال ۵۰۵سرانجام در سال 

ثمر چراغ زنـدگیش در زادگـاهش فرومـرد، امـا مشـعل پرفـروغ       
اندیشه در کنار آثار فراوان و ارزنده ای که از خود باقی گذاشـته  
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هـای   همچنان فروزان برجای مانـده، و ایـن فروزنـدگی تـا زبـان     
، صــاحبدالن را در مســائل دینــی و باشــد تــازی و پارســی پایــدار

 شنگر بسیاری از حقایق خواهد بود.اخالقی و اجتماعی و ادبی رو

  
  زندگی

 م( ۱۰۵۸ه.ق    ۴۵۰)سال میالد غزالی 

نام کامل وی حجة االسالم ابوحامـد محمـد بـن محمـد بـن      
)بـا فـتح غـین و تشـدید ز( بـر       «الغزه»محمد غزهالی طوسی است. 

پیشه وری اطالق می شده که نخِ پشم می فروخته، پیشه وری که 
و پس از حالجی با دستمزدی انـدک بـه    پشم خام تهیه می کرده

زنان پشم ریس می سپرده تا بـه نـخ تبـدیل شـود و بـرای فـروش       
آماده گردد. این پیشه هنوز در مشهد به نامهای حالج، نداف، نخ 
فروش رایج است. این معنی را خود امام غزالی در کتـاب احیـاء   

 علوم الدین یادآور شده است.

وفی مسـلک، کـه در شـهر    پدر غزالی پارسا مردی بوده صـ 
طوس حرفه غزالی یا نخ پشم فروشی داشـته اسـت. چـون مـرگ     

 را –احمـد   و محمد –این صوفی نزدیک میشود، دو فرزند خود 
 خویش مسلکان هم از دوستی به داشته که ای اندوخته مختصر با
 و خواندن هنر از محرومی اثر بر چون: گوید می او به و سپرد می

 هنـر  ازیـن  فرزنـدانم  که آرزودارم ام خورده نفراوا اندوه نوشتن
 .گردند ور بهره

 م( ۱۰۶۵ه.ق    ۴۵۷)احتماالً  آغار یتیمی 
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پس از یتیم شدن این دو کودک، وصـی درسـتکار تربیـت    
آنان را برعهده می گیرد تا هنگامی کـه میـرا  انـدک پدرشـان     
تمام میشود و خود صـوفی از اداره زنـدگی آنـان فـرو مـی مانـد.       

با اخالص به آن دو پیشنهاد میکند تا برای گذران زنـدگی   آنگاه
و ادامه تحصیل در زمره طالب جیره خوار مدرسه ای از مـدارس  
دینی شهریه بـدهِ روزگـار خـود درآینـد  و آنـان از راه ناچـاری       
پیشنهاد وی را می پذیرند. این سخن ابوحامد محمـد غزالـی کـه    

 «ز خدای را نپذیرفتبرای غیرِ خدای عمل آموختم، ولی علم ج»
 می تواند مؤید این حقیقت باشد.

 
 م(۱۰۷۰ه.ق    ۴۶۳) راه یافتن به مدرسه

این تاریخ نیز تقریبی است، یعنی ممکن است یکی دو سال 
پیش از این در شمار طالب جیره خوار مدرسه جای گرفته باشد. 
زیرا خودش در نامه ای که به پادشاه سـلجوقی مـی نویسـد ازیـن     

 ن پرده برمیگیرد:راز چنی

بدان که این داعی پنجاه و سه سال عمـر بگذاشـت، چهـل    »
سال در دریای علوم دین غواصی کرد تا به جایی رسید که سخن 

 .«وی از اندازه فهم بیشتر اهل روزگار درگذشت

چهل سال در دریای علوم دیـن  »اگر این گفته غزالی را که 
به جرگه علمای دیـن  بپذیریم، تاریخ راه یافتن او  «غواصی کردم
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به روزگار سیزده سالگی وی مسـلم میشـود. یعنـی دریـن هنگـام      
 مقدمات کار دانش اندوزی را فراگرفته بوده است.

پس ازآنکه در مدرسه دینی از حداقل نیازمندیهای زنـدگی  
برخوردار شد، با خاطر آسوده و امید فراوان، دل به کتاب سپرد و 

نگامی که برای آموختن علم فقه گوش به سخن استاد فرا داد تا ه
آمادگی پیدا کرد و توانست در ردیف شاگردان خوب نخسـتین  
استادش، احمد بن محمـد رادکـانی، جـای گیـرد. نخسـتین دوره      

 تـوان  مـی  – قـراین  برخـی  براساس –طلبگی غزالی را در طوس 
 طـوس  شـهر  از وی کـه  هنگامی یعنی زد  حدس سال پنج حدود
 ابوالقاســم اســتادش، دومــین مح ــر از تــا شــد جرجــان رهســپار
 یـا  هیجـده  نوجـوانی  احتمـاالً  شـود،  ور بهره جرجانی، اسماعیلی
 له بود.سا نوزده

  
 م(۱۹۷۵ه.ق   ۴۶۸)احتماالً  نخستین سفر

بی تردید نخستین سفر دانشجویی غزالی سـفری اسـت کـه    
وی از طوس به جرجان رفته اسـت، امـا ایـن سـفر در چـه سـالی       

ی در آغاز ایـن سـفر چندسـاله بـوده اسـت، در      انجام شده و غزال
رض کنیم در هیجده یـا نـوزده   مآخد موجود روشن نیست. اگر ف

سالگی راهی این سفر شده، و احتماال مـدت رفـت و برگشـت و    
دوران اقامتش در جرجان حدود دوسال بوده اسـت، ایـن حـدس    
با حکایتی که امام اسعد میهنه ای از غزالی روایت میکند تا حدی 

 هم آهن  میشود. امام اسعد می گوید:
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در راه »گفــت:  از ابوحامــد محمــد غزالــی شــنیدم کــه مــی 
بازگشت از جرجان دچار عیاران راهزن شدیم. عیـاران هرچـه را   
که باخود داشتیم گرفتند. من بـرای پـس گـرفتن تعلیقـه )جـزوه،      
یادداشت درسی( های خود در پی عیاران رفتم و اصرار ورزیدم. 

برگرد، وگرنه کشـته  »سردسته عیاران چون اصرار مرا دید گفت: 
 ایمنیترا به آن کسی که از وی امید  : »وی را گفتم «خواهی شد

داری سوگند می دهم که تنها همان انبان تعلیقه را به من باز پـس  
عیار پرسـید   .»دهید؟ زیرا آنها چیزی نیست که شمارا به کار آید

درآن انبان یادداشتها و دست »گفتم:  «تعلیقه های تو چیست؟ که
نستنش رنج سفر و نوشته هایی است که برای شنیدن و نوشتن و دا

سردسـته عیـاران خنـده ای     «دشواریها برخویشتن هموار کرده ام.
چگونه به دانستن آنها ادعا می کنی، در حالی کـه  »کرد و گفت: 

چون از تو گرفته شد دانایی خود را از دسـت دادی و بـی دانـش    
 «آنگاه به یارانش اشارتی کرد و انبان مرا پس دادند. «شدی؟

عیّار، مالمتگری بود کـه خداونـد وی را    این»غزالی گوید: 
به سخن آورد تا با سخنی پنـدآموز مـرا در کـار دانـش انـدوزی      
راهنما شود. چون به طوس رسیدم سه سال به تأمل پـرداختم و بـا   
خویشتن خلوت کردم تا همه تعلیقه ها را به خاطر سپردم، و چنان 

خود  ةختشدم که اگر باردیگر دچار راهزنان گردم از دانش اندو
 «بی نصیب نمانم.

  
 م(۱۰۸۰ه.ق   ۴۷۳) سفر به نیشاپور
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چون به طوس رسیدم، سـه سـال بـه    »از این سخن غزالی که 
می توان نتیجه گرفت که غزالی پس از بیست و « تأمل پرداختم...

سه سالگی از طوس رهسپار نیشاپور شده تا از مح ـر عـالم بلنـد    
ی، بهره ور شـود. غزالـی در   آوازه، امام الحرمین ابوالمعالی جوین

مح ر این استاد نامدار چنان کوشید و درخشید که پس از یکـی  
ــام    ــرین شــاگردان وی جــای گرفــت، و ام دوســال در شــمار بهت
الحرمین چنان شیفته این شـاگرد درس خـوان و هوشـیار گردیـد     
 که در هر محفلی به داشتن شاگردی چون او به خود می بالید.

دوزی غزالـی کـه سـبب شـد در جمـع      این دوره از دانش ان
فقیهان نیشاپور مشهور و انگشت نما شود، بیش از پنج سال نپایید، 

هجــری ۴۷۸یعنــی چــون چــراغ زنــدگی امــام الحــرمین بــه ســال 
خاموش شد، غزالی در حدی از دانش دینی روزگار خود رسیده 
بود که دیگر نیازی به استاد نداشت، یا آنکه استادی کـه بـرایش   

فاده بوده باشد پیدا نکرد. بنابراین بـه نگـارش و پـژوهش    قابل است
 پرداخت تا شایسته مسند استادی شود.

  
  آشنایی با خواجه نظام الملک طوسی

 م(۱۰۸۵ه.ق   ۴۷۸)

دراین سال غزالـی بـه لشـکرگاه ملکشـاه سـلجوقی، کـه در       
نزدیکــی نیشــاپور واقــع بــود، راه یافــت و بــه خــدمت همــوالیتی 

جه نظام الملک طوسی پیوسـت. در مح ـر   سیاستمدار خود خوا
این وزیـر شـافعی مـذهب و ادب دوسـت و گوهرشـناس، بارهـا       
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فقیهان و دوانشوران به مناهره پرداخت، و در هر مورد برمخالفانِ 
عقیده و اندیشه خویش پیروز گشت. دیری نپایید که خواجه نظام 
الملک بـا اشـتیاق بـه حمـایتش برخاسـت و در بزرگداشـت وی       

لقـب داد و  « شرف االئمه»و « زین الدین»تا آنجا که اورا  کوشید
 به استادی نظامیه بغداد برگزید.

 
 
 م( ۱۰۹۱ه.ق   ۴۸۴) آغاز استادی در نظامیهء بغداد 

غزالی در سال چهارصد و هشتاد و چهار از طـوس رهسـپار   
بغداد شد، مردم این شهر مقدمش را بگرمی پـذیرا شـدند. خیلـی    

عام گردید. در محافل علمی از نبوغ سرشـار  زود زبانزد خاص و 
و دانش بسیارش داستانها گفتند و کاروانیانی که از بغداد رهسپار 
شرق و غرب می شدند بـرای مـردم شـهرهای سـرِ راه از نبـوغ و      
ــا آنکــه حشــمت و    ــد ت هوشــیاری وی حکایتهــا روایــت میکردن
شــوکتش بــه پایــه ای رســید کــه حتــی در امیــران و پادشــاهان و  

 ران معاصر خود اثر گذاشت.وزی

غزالی یکی از بزرگـانی بـود کـه بـا عنـوان       این سال ها، در
حجةاالسـالم و اسـتاد برگزیــده نظامیـه بغــداد، در مراسـم نصــب     

ــاهلل  ــر -عباســی خلیفــه هشــتمین و بیســت –المســتظهر ب  مســند ب
 ای نامـه  در خـودش . کرد بیعت وی با و جست شرکت خالفت،

نوشـته اسـت،    احمـد  الدین نظام اسخپ در هجری ۵۰۴ سال به که
خـویش،   ةضمن ابراز ندامت از زندگی جنجالی و اشرافی گذشت
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در بغـداد از منـاهره کـردن چـاره نباشـد، و از      »چنین می نگـارد:  
 «سالم دارالخالفه امتناع نتوان کرد.

  
 م(۱۰۹۴ه.ق    ۴۸۸) مردم گریزی

 پس از آنکه در بغداد به اوج شوکت و شهرت رسید، و در
میان خاص و عام مقامی برتر از همه پیدا کرد، دریافت که ازایـن  
راه نمی توان به آسایش و آرامش روحـی رسـید. پـس از تردیـد     
بسیار سرانجام دنباله روِ صوفیان وارستهء بی نـام و نشـان شـد. بـه     
بهانه زیارت کعبه از بغـداد بیـرون رفـت، چنـدی بـه گمنـامی بـه        

جاز و شام و فلسطین با خویشتنِ جهانگری پرداخت و سالها در ح
خویش به خلوت نشست تا داروی درد درونی خود را پیدا کنـد.  
به تاریخ این گوشه نشینی نیز در پاسخ غزالی به نامه نظـام الـدین   

 احمد چنین اشارت رفته است:

 سـنه  در رسـیدم،  – السـالم  علیه –چون بر سر تربت خلیل »
ده سـال  پـانز  قریـب  امـروز  و ،(ق.ه۴۸۹) اربعمائه و ثمانین و تسع

است، سه نذر کردم: یکی آنکه از هیچ سلطانی هـیچ مـالی قبـول    
نکنم، دیگر آنکه به سالم هیچ سلطانی نروم، سـوم آنکـه منـاهره    
 «نکنم. اگر دراین نذر نقض آورم، دل و وقت شوریده گردد...

  
 م( ۱۱۰۵ه.ق    ۴۹۹) بازگشت به میان مردم

 رده برگرفته است:ازاین راز هم خودش چنین پ
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 ۴۹۹اتفاق افتاد که در شهور سنهء تسع و تسعین و البعمائه )»
پـس   -ایـن حرفهـا، غزالـی، را تکلیـف کردنـد      ةهجری( نویسند

ازآنکه دوازده سال عزلـت گرفتـه بـود، و زاویـه ای را مالزمـت      
که به نیشاپور باید شد، و به افاضـت علـم و نشـر شـریعت      -کرده

رت و وهن به کار علـم راه یافتـه اسـت.    مشغول باید گشت که فت
پس دلهای عزیزان از ارباب قلوب و اهـل بصـیرت بـه مسـاعدت     
این حرکت برخاست و در خواب و یقظت تنبیهات رفت که این 
حرکت مبدأ خیرات است و سبب احیـای علـم و شـریعت. پـس     
چون اجابت کرده آمد و کار تدریس را رونق پدید شـد و طلبـه   

ان حرکـت کـردن گرفتنـد، حسّـاد بـه حسـد       علم از اطراف جهـ 
 «برخاستند...

این حسودان که غزالی به آنها اشاره کرده است، روحانیون 
حنفی مذهب بوده اند کـه در دسـتگاه سـنجر شـوکت و قـدرتی      
یافته بودند. پس برای حفظ مقـام و منصـب خـویش بـا برخـی از      
تا فقیهان مالکی مذهب، از مردم طرابلس غرب، همداستان شدند 

بزرگمردی چون غزالی را با تهمت و نیرن  از میدان بدر کننـد،  
یا برای پیشبرد مقاصـد خـود از قـدرت شـافعی مـذهبان بکاهنـد.       
غزالی در ح ور سلطان سنجر که به لشکرگاه اش حاضـر گشـته   

 بود، چنین دفاع می کند:

و اما حاجت خاص آن است که من دوازده سال در زاویـه  »
رحمـة اهلل   -اعراض کردم. پـس فخرالملـک  ای نشستم و از خلق 
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ایـن روزگـار   »مرا الزام کرد که به نیشاپور باید شد. گفـتم:   -علیه
سخن من احتمال نکند که هرکه درین وقت کلمةالحق بگوید در 

]سنجر[ ملکی است عادل، »گفت:  .«و دیوار به معادات او برخیزد
کـه   امـروز کـار بـه جـایی رسـیده      .«و من به نصـرت تـو برخیـزم   

سخنهایی می شنوم که اگـر در خـواب دیـدمی گفتمـی اضـغا       
احالم است. اما آنچه به علوم عقلی تعلق دارد، اگر کسی را برآن 
اعتراض است عجب نیست، که در سخن من غریب و مشکل که 
فهم هرکس بدان نرسد، بسیار است. لکن من یکـی ام، آنچـه در   

درست می کنم و شرح هرچه گفته باشم، با هرکه در جهان است 
از عهده بیرون می آیم  این سهل است. اما آنچه حکایـت کـرده   

طعـن کـرده ام،    -رحمـة اهلل علیـه   -اند که مـن در امـام ابوحنیفـه   
 «احتمال نتوانم کرد...

  
 م(۱۱۰۹ه.ق    ۵۰۳) در کنار مردم دیار خود

پــس از آنکــه وسوســه نامردمــان در دل ســلطان ســنجر اثــر 
س فرســتاد و حجةاالســالم را، کــه در گذاشــت، ایــن پادشــاه کــ

زادگاه خود طـابران طـوس بـه تعلـیم و عبـادت سـرگرم بـود بـه         
فرا خواند. غزالی  -نزدیک مشهد امروز -لشکرگاه خویش، تروغ

چون دریافت که در کف شیر نر خونخواره ای قـرار گرفتـه و از   
رفتن چاره نیست، بهانه آورد و با نامـه ای اسـتادانه خشـم سـلطان     

 ر را فرونشانید.سنج
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پس از درگذشت شمس االسالم کیـا امـام هراسـی طبـری،     
فقیه شافعی و استاد نظامیه بغداد که او نیـز از شـاگردان برگزیـده    
امام الحرمین و همـدرس غزالـی بـوده اسـت، بـه اشـارت خلیفـه        
عباسی و سلطان سنجر، وزیر عراق ضیاء الملک احمد فرزند نظام 

الدین محمد فرزند فخرالملک نامـه  الملک به وزیر خراسان صدر
ای نوشت که غزالی را با نوازش و دلجویی به بغداد بازگرداند تا 
شاگردان مدرسـه نظامیـه از نابسـامانی نجـات یابنـد. ولـی غزالـی        

 وارسته و دست از همه چیز شسته، تسلیم نشد و اعراض کرد.

  
 م( ۱۱۱۱ه.ق    ۵۰۵) پیوستن به جاودانگان

سـنده بزرگتـرین شـرح بـر احیـام علـوم       مرت ی زبیدی نوی
 بـا  شرح احیاء الدین پایان زندگی غزالی را، در مقدمه خویش بر

 بخـش  ترجمـه  کـه  است نگاشته نیک دیگران، های گفته از نقل
 :است چنین آن اول

گفتــه انــد کــه اوقــات خــود را پیوســته بــه تــالوت قــرآن و 
ا همنشینی بـا صـاحبدالن و گـزاردن نمـاز مشـغول مـی داشـت تـ        
جمادی اآلخر سال پانصد و پنج فرا رسـید. احمـد غزالـی، بـرادر     

روز دوشنبه بـه هنگـام صـبح، بـرادرم     »حجةاالسالم، گفته است: 
آوردنـد.   «کفن مـرا بیاوریـد  »وضو ساخت و نماز گزارد و گفت 

سـمعاً و طاعـةً للـدخولِ    »گرفت و بوسید و بر دیده نهاد و گفت: 
ا در جهـت قبلـه دراز کـرد و    آنگاه پای خـویش ر  «عَلی الـمَلِک

 «پیش از برآمدن خورشید راهی بهشت گردید.
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 آثار غزالی

غزالی در جهان دانش و دوراندیشی از جمله بزرگترین نـام  
آوران برخوردار از اندیشه انسانی است، متفکرِ وارسـته ای اسـت   
که در میان مردم روزگار به باالترین پایگاه اندیشه راه یافته است. 

ر در مورد تعداد آثار مردی پرکار و فراوان اثـر چـون او،   پس اگ
مبالغه شود و حقیقت و افسانه درهم آمیزد، جای شگفتی نخواهد 

 بود.

غزالی همچو ارسطو، از دانشوران بلنـد آوازه ای اسـت کـه    
عالوه بر نوشته های اصـلی خـودش، بـا گذشـت زمـان کتابهـای       

ایی که تعدادش شش فراوان دیگری به وی نسبت داده اند. کتابه
در نامـه ای   -برابر رقمی است که خودش دوسال پیش از مـرگ 

یاد آورشده است. آمیختن همین آثار فراوان  -که به سنجر نوشته
با کتابهای اصلی او، کار پژوهش را بر اهل تحقیق چنـان دشـوار   
کرده که برای شناسـایی درسـت از نادرسـت پژوهشـگران را بـه      

نیـاز افتـاده اسـت،     -یب تاریخی آثار غزالییعنی ترت -معیار دقیق
معیاری که می تواند تاریخ پیدایش هریک از آثار اصـلی غزالـی   
را روشن سازد. شناخت دوران تکامل اندیشه ایـن بـزرگ اسـتاد    
تنها با وجود چنین معیاری امکان پذیر است و بدین وسیله ممکن 

ز او است از چگونگی تحول بزرگی که در زندگی پرنشیب و فرا
 رخ نموده آگاه شد.
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 مختصری از آراء محمد غزالی
 فاطمه هاشمی :نوشته

آنچه سبب شهرت غزالی در طول تاریخ گشته است، عقاید 
او نیست. او عقاید فیلسوفان را « مقاصد الفالسفه»فلسفی و کتاب 

مایــه بــدعت در دیــن و گمراهــی انســان و انحــراف او از صــراب 
ه سال مطالعه شبانه روزی فلسـفه و  مستقیم می دانست و پس از س

دسـت بـه نوشـتن     -بـه ویـژه مشـائیان    -آگاهی از عقاید فیلسوفان
کتابی زد که بی تردید یکی از مـؤثرترین آثـار در رونـد جریـان     

« تهافـت الفالسـفه  »فکری و عقیدتی عالم اسالم به شمار می آید: 
 «تناقض گویی های فیلسوفان»یا 

به خصـومت و عنـاد بـا عقـل     غزالی در این کتاب، آشکارا 
محض فلسفی پرداخته است و نوک پیکان حمالت خود را بیشتر 

کرده اسـت. البتـه    -ابن سینا -متوجه فیلسوفان بزرگ عالم اسالم
قابل ذکر است که مخالفت و مقابله بـا فلسـفه قبـل از غزالـی نیـز      

و فقهـا و   -بـه ویـژه اشـاعره    -سابقه داشته و شـماری از متکلمـان  
ریعت نیز مخالفت خود را با عقل فلسـفی ابـراز نمـوده    اصحاب ش

 .اند

که در ابتدا یک اسقف مسیحی  -«یحیی نحوی اسکندرانی»
بود و سپس به خاطر تفکر در عقیده تثلیث از مسـیحیت برگشـت   

همــان کســی اســت کــه در دشــمنی بــا فالســفه  -مســلمان شــدو 
تهافـت   بیشترین تأثیر را در اندیشه غزالی داشته است. امـا کتـاب  
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الفالسفه غزالی در تاریخ فکری اسالم بیشترین تأثیر را در تحدید 
 .و مبارزه با فلسفه داشته است

در تکوین روحیه ضدفلسفی غزالی می تـوان بـه اعتقـادات    
نیز  -بانی نظامیه بغداد -جزمی و تعصب آمیز خواجه نظام الملک

د و اشاره کرد. خواجه نظام، فقیهی شافعی و متکلمی اشـعری بـو  
اساساً هدف او از تأسیس مدارس نظامیه، تحکـیم مـذهب فقهـی    
شافعی و ترویج کالم اشعری بوده اسـت کـه در رسـیدن بـه ایـن      
اهداف نیز کامالً موفق بود و ثمره فوری این اقدامات را می توان 

 .غزالی شاهد بود« تهافت الفالسفه»در کتاب 

بسیار  -نتبه ویژه اهل س -تأثیر این کتاب در جهان اسالم 
بسیار چشمگیر بوده است. غزالی در این کتاب بیست مسأله مهـم  
را طرح کرده و نظـرات فالسـفه را در آن مـوارد مـردود دانسـته      

 .است

در مورد هفده مساله از آن بیست مساله موضعی نسبتاً مالیم 
در پیش گرفته و اعتقاد فیلسوفان را در این موارد بیشـتر شـبیه بـه    

یا سـایر فـرق دانسـته اسـت، امـا او در سـه مسـأله         عقاید معتزله و
موضع بسیار شدید و سخت اتخاذ نموده و فیلسـوفان را بـه علـت    

 .اعتقاداتشان در این سه مورد تکفیر نموده است

 :این سه مسأله عبارتند از
 م زمانی عالمدَاعتقاد به قِ -۱
 انکار علم خداوند به جزئیات -۲
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 .انکار معاد جسمانی -۳
این تألیفات، ناگهان غزالی دچار یک تحول روحی پس از 

هــ .ق، مدرسـه و بغـداد و زن و     ۴۸۸بسیار شدید شـد و در سـال   
فرزند را رها کرد و سـالک طریقـت تصـوف شـد. او در جسـت      

به عنـوان ضـامن    -برای رهایی از شک -وجوی یک یقین کامل
حقیقت بود. غزالی به مدت ده سال بـه دمشـق و بیـت المقـدس،     

دریه، قاهره، مکه و مدینه رفت و تمام اوقات خود را صرف اسکن
 .تأمل و مراقبه و ریاضت های صوفیانه کرد

او در این ده سال دست به تألیف مشـهورترین کتـاب هـای    
، «احیــاء علــوم دیــن»خــود زد کــه مــی تــوان از آنهــا بــه کتــاب  

اشاره نمود. غزالی در بین « کیمیای سعادت»و « المنقذمن ال الل»
یشمندان اسالمی بیش از همه تألیف و تصنیف داشته است که اند

در رشته های منطق، فلسفه، مواعظ، تصوف، تفسیر اخالق، ادب 
 .و کالم و فقه، صاحب آثاری چند است

آنچه در وهله اول در حیات غزالی نظر ما را به خـود جلـب   
می نمایـد شـیفتگی و کوشـش او بـرای وصـول بـه یقـین اسـت.         

او تنها در حسّیات و بدیهیات و ضـروریات اسـت   معرفت در نظر 
اما او همین بدیهیات و حسیات و ضروریات را نیز به محک نقـد  
می زند تا ببیند که آیا آنها نیز می توانند مورد شک و تردید واقع 

 .شوند یا نه
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از ایـن شـک بسـیار سـخن     « المنقذمن ال الل»او در کتاب 
دکـارت  « تـأمالت »را با گفته است تا جایی که بع ی این کتاب 

عطـش ادراک  »مقایسه می کنند. او در ایـن کتـاب مـی نویسـد:     
حقایق امور عادت مـن بـود و از آغـاز جـوانی چنـان کـه گـویی        
غریزه و فطرت من است و به اختیار من نیست در وجود من نهاده 
شده بود، تا رشته تقلید گسست و عقایـد مـورو  از همـان سـن     

 (۹منقذمن ال الل، ص)ال« کودکی درهم شکست.

البته باید توجه داشت که شک غزالی مثـل شـک دکـارت    
نیست  زیرا غزالی در همه چیز شک کرده امـا دکـارت در همـه    

کرده است. دکارت در شک خود به حقیقتـی  « فرض شک»چیز 
رسید که دیگر در آن نمی توان شک کرد و آن وجـود خـودش   

کسـی کـه موجـود     و فکـر کـردن از  « فکر می کرد»بود، زیرا او 
 .نباشد ساخته نیست

دکارت معارف خود را بر این بنیان تردیدناپذیر بنا می کند 
ولی نجات غزالی از شک شـدید خـود بـه واسـطه اقامـه دلیـل و       
برهان نیست، بلکه به خاطر نوری است که خدای تعالی در دل او 

 .افکنده است

ــود مــوهبتی اســت    ــده ب ــد در دل او افکن ــوری کــه خداون ن
ایی که جز کسی که آینه قلبش صفا یافته بدان دست نخواهد خد

کسـی را شایسـته ایـن    « احیاءالعلوم الدین»یافت. غزالی در کتاب 
تجلی می داند که به راه زیبـای تصـوف گـام نهـاده باشـد. او در      
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طـی راه تصـوف فقـط بـه علـم و      »نویسد:  می« المنقذمن ال الل»
 .شود عمل میسر می

هواهای نفس و پاک شـدن آدمـی از   حامل علم گذشتن از 
صفات ناپسند و اخالق نکوهیده است تا به درجه تخلیـه قلـب از   

)المنقـذمن  « غیر خـدا نائـل آیـد و بـه ذکـر خـدا متجلـی گـردد.        
 (۱۲ال الل، ص 

خدا ما را از لغـزش  »می گوید: « جواهرالقرآن»همچنین در 
ــید.    ــات بخش ــای آن نج ــه ه ــس دور داشــت و از ورط ــای نف « ه

 (۴۴رالقرآن، ص )جواه

کـه ایـن    -غزالی پس از این که از مرض شک رهایی یافت
به تفح  در مذاهب گونـاگون   -رهایی را از ف ل خدا می داند

پرداخت و جویندگان حقیقـت را در چهـار قسـم منحصـر کـرد:      
 .متکلمان، باطنیه، فالسفه، صوفیه

نتیجه علومی که تحصیل کـرده و راه هـایی کـه در تحقیـق     
ی و عقلی پیموده بود، یافتن ایمانی یقینی به ذات یگانه علوم شرع

بـاری تعــالی و نبـوت و روز رســتاخیز بـود. او در مــدت ده ســال    
تصوف و سفرهای مختلف، مسایل بسیاری را کشـف کـرد و بـه    

 .رموز بی شماری آگاه شد

صــوفیه اختصاصــاً »مــی نویســد: « المنقــذمن ال ــالل»او در 
ن بهترین سیرتهاست و طریقت آنهـا  سالکان راه خدایند و سیرتشا

درست ترین طریقت ها و اخالقشان پاک ترین اخـالق هـا. اگـر    
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عقل عقال و حکمت حکمـا و علـم علمـایی کـه بـر اسـرار شـرع        
واقفند گرد آید تا چیـزی از سـره و اخـالق ایشـان را بـه صـورت       
دیگری درآورد که نیکـوتر از آن باشـد کـه آنهـا درآورده انـد،      

 .نتواند

همـه حرکـات و سـکنات و هـاهر و باطنشـان از پرتـو        زیرا
مشکات نبوت مقتبس است و در همه روی زمین نوری که بتـوان  

)المنقـذمن ال ـالل،   « از آن روشنی گرفت جز نور نبوت نیسـت. 
 (۳۸ص 

مسلم است که بحران روحـی غزالـی در بغـداد پایـان یـک      
 رحلـه مرحله از مراحل حیات و آغاز مرحله تازه ای است و این م

را در تـاریخ فکــر اسـالمی اثــری عمیـق اســت  بـدین معنــی کــه     
تصوف و حیات روحی و باطنی را در اسالم به محلی شامخ برد و 
در کنار فقه که متمسک بـه حـرف و سـخن و مسـتند بـه احکـام       
عقلی بود برای تصوف نیز جایی گشود، تا آنجا که باید گفت به 

ندتر از آنها و نزدیـک  جای فقه و کالم دو علم دیگر آورد ارجم
 .تر به حق و آن دو یکی علم معاملت بود و دیگری مکاشفت

غزالی مشاهده کرد کـه در عهـد او دیـن در جـدال فقهـا و      
کشمکش های متکلمان غرقه گشته و خطـری کـه آن را تهدیـد    
می کند دو چیز است  یکـی جـدل کالمـی و دیگـری تعریفـات      

ت دیانت قلبـی و نفسـی   پیچیده فقهی و این دو از دشمنان سرسخ
به شمارند. غزالی خواست کـه بـه دفـاع از دیـن برخیـزد و از آن      
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برای نفوس غذایی گوارا بسازد و این کار جز به پـرورش شـعور   
دینی میسر نیست  بدین طریق که به جای پرداختن به روش هـای  

 .جدلی و کالمی میان آدمی و قلبش رابطه ای برقرار کند

که غزالـی بـا پـاره ای از صـوفیه کـه      هرچند باید ذکر شود 
اعمال و آداب دینی را نفی می کردند مخالفت ورزیـده اسـت و   
معتقد است که آداب دینی را برای رسیدن به کمـال بایـد انجـام    

 .داد و این آداب تنها به هاهر نیست

آداب دیـن  »می گویـد:  « احیاء علوم دین»او در این باره در 
« ا در خشوع و اخالص و نیـت اسـت  به فهم دقایق معانی حقه آنه

 .(۱۱۱)احیاء علوم دین ص 

طهارت تنهـا نظافـت بـدن    »او درباره طهارت نیز می نویسد: 
نیست بدین طریق که آب بـر بـدن ریزنـد در حـالی کـه انـدرون       
آکنده از ناپاکی ها باشد، بلکـه طهـارت را چهـار مرحلـه اسـت:      

جرائم و آنـام،   تطهیر هاهر از خبائث و کثافات، تطهیر جوارح از
« تطهیر قلب از اخالق مذمومه و رذایل و تطهیر سره از ماسـوی اهلل 

 (۱۱۱)همانجا، ص 

او معتقد است که نماز آن نیست که زبان چیزهایی بگوید و 
جسم به رکوع و سجود و قیام خم و راست شود، بلکه نماز فهـم  
معانی و صیقل یافتن دل و تجدیـد ذکـر خـدا و رسـوخ ایمـان و      

 .ر قلب استح و
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زنـده  »نظریه ای که غزالی درباره عبادات ابـراز داشـته او را   
 است.گردانیده« کننده علوم دین

*** 
 
https://www.ghazali.org 
http://www.hamshahrionline.ir 
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 جهان بینى مشترک عارفان و هندوان
 
  
 

 هـر  در شـانکارا  کتـب م و ( پتنجلـ   ) پاتانجـال   ، اوپانیشاد
 هـاى  مکتـب  و دینـ   هاى کتاب متون به نسبت جامع بررس  حال

 و گسـترده  بحثـ   انـد  داشـته  ح ـور  هند سرزمین در که فراوان 
 بـه  ارتبـاط   آنها از بسیارى و ، است تخصّص  و فنه  و دار دامنه

 آن از برخـ   شده گفته که چنان زیرا . ندارد بحث مورد موضوع
 از قبـل  خصـوص  بـه  ) آنهـا  از بسـیارى  و ، دنـد بو مادى ها مکتب
 . بودنـد  زیاد خرافات با آمیخته و خدای  چند ( اوپانیشادها ههور
 یـا  ناق  صورت به ) وجود وحدت نوع  شود م  گفته هرچند
ــ و ( کامــل ــه انســان آزادى موضــوع ینهمچن  و اشــراق وســیله ب
 ادیـان  مشترک بنیان و شالوده ، ( گوناگون هاى راه از ) مکاشفه

 (۱) . است هندى هاى مکتب و
 کتـاب  بیشتر ، هندوان دین  هاى کتاب میان از بحث این در
 کـه  اوپانیشـادها  زیـرا  ، اسـت  توجـه  مورد « اوپانیشادها » معروف
 و محتـوى  داراى آنهاست دین  هاى ابکت (۲) ترین مهم از یک 

 . اسـت  شـده  بیـان  تمثیـل  و رمز زبان با که است عرفان  م مون

http://www.borhannews.com/news/?p=2255
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 ایـن  نیـز  . . . و بهاگـاوات  چـون  دیگـر  هـاى  کتـاب  برخـ   البته)
ــیت ــا . (دارد را خصوص ــور ب ــادها هه ــل ) اوپانیش ــیالد از قب  ( م

 . یافت بیشترى گسترش و تعمیق نیز هند مردم عرفان  فرهن 
 حکـیمِ  بـه  بیشـتر  ، هندى متون مفسران و حکیمان میان از و
 نیـز  شـنکر  و شنکره ) « شانکارا » وِدا معروفِ مفسر و هند بزرگ
 بـه  بیشـتر  فنـا  و سـلوک  بـاب  درخصـوص  و ، (۳) ( نویسـند  می

 «پاتانجـال   » آن مشـهور  گـذار  بنیان و ( جوک ) « یوگا » مکتب
 و هـا  کتـاب  از هرچنـد  ) داریـم  نظر ( نویسند م  نیز پتنجل  )(۴)

 یادشـده  منابع انتخاب علهت . ( شد خواهد نقل نیز دیگر اشخاص
 :که است هتج این به

 داشـته  هندو مردم بر زیادى بسیار تأثیر مکتب سه این : اوالً
 ( زیـادى  حـدود  تـا  ) عامـل  سـه  ایـن  اساس بر هندوان فرهن  و

 . است گرفته شکل
 تصـوّف  شـدن  پدیـدار  از قبـل  زمان  نظر از آنها همه : ثانیاً

ــه) ــ  ب ــان در ( . . . و وجــود وحــدت معن ــور ، مســلمانان می  هه
 عرفـان  توسـط  آنهـا  از الگـوگیرى  و اقتبـاس  احتمال و ، اند کرده

 . دارد وجود یاصوفیّه مصطلح
 بخـش  چهـارمین  و متأخر زمان  نظر از اوپانیشادها داوپانیشا

 مسـیح  مـیالد  از قبـل  و ، هنـد  دین  متون چهارگانه هاى بخش از
 مهمـ   نقـش  مجموعه این شد گفته که چنان . است یافته تدوین
 اکثـر  . اسـت  داشته هند مردم روح  و فکرى بافت و فرهن  در

http://www.borhannews.com/news/?p=2255
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 عرفـان   مونم ـ  و روح ، اوپانیشـاد  انـدازه  به دیگر مقدس متون
 شـرع   آداب و احکـام  بـه  نـاهر  بیشتر آنها از بسیارى بلکه ندارد
 را اوپانیشـادها  جهـت  ایـن  از . اسـت  ( . . . و کـردن  قربان  )نظیر
 (۵) . اند دانسته هندى اندیشه اوج و عرفان  عمق معرهف

 کـه  است متعدد هاى کتاب و ها رساله بر مشتمل اوپانیشادها
 هـاى  کتـاب  جـزء  ها نوشته این (۶). اردد خصوص  به نام هرکدام
 مـی  ( آسـمان   مُنْـز ل  ) « شروت  » آن به که است مُنْز ل و مقدّس

 مُنْـز ل  کتـاب  و پیامبر نام به چیزى هندو فرهن  در البته . ویندگ
 بلکـه  . ندارد وجود ( است مطرح آسمان  ادیان در که چنان )آن
 را آنهـا  جذبـه  کمال حال در که است دانشمندان  گفتار و سخن
 اسـت  روحان  مکاشفات وسیله بیشتر عبارات این و اند داشته بیان
 عملـ   جنبـه  بیشـتر  آنهـا  از منظـور  و ، مـنظهم  افکار سلسله یک تا

 روح آزادى به نیل براى آموزد مخی که دانش  و ، نظرى تا است
 از مرکـب « جُنگـ   » االمـر  نفس و واقع در اوپانیشادها (۷). است
 اى ادعیـه  و هـا  سروده و المثلها ضرب و قولها نقل و عمتنوّ مطالب
ــاً کــه هســتند ــا از هریــک اجــزاى غالب ــا آنه ــدان یکــدیگر ب  چن

 علم توان می را اوپانیشادها تعلیمات . ندارند ارتباط  و همبستگ 
 خطاب بیشتر که کیفیت این با . نمود تفسیر توحید علم یا و اله 
  (۸). است آمده فراهم وجود در دوگانگ  عدم برپایه آنها

 تعـالیم  و وتصـوّف  عرفـان  همانندى بر شاهد و گواه بهترین
 تعجــب حــال عــین در و ) صــریح و روشــن ســخنان ، اوپانیشــاد
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 شـناخته  هنـدى  یک و عریق صوف  یک که داراشکوه ( برانگیز
 . باشد م  ، است شده

 ســـره » را آن نـــام کـــه اوپانیشـــاد ترجمـــه مقدّمـــه در وى
 ایـن  : کنـد  مـ   معرفـ   چنین نای را اوپانیشاد ، ستا نهاده «اکبر

 و سماوى کتاب اولین شبهه و شک بی که ، قدیم کتاب خالصه
 بلکـه  مجیـد  قـرآن  موافـق  و توحیداسـت  بحر و تحقیق سرچشمه
 آیـت  این که شود می هاهر را جوى حق و . . . ، است آن تفسیر
 کتـاب  فـ   کـریم  لقـران  انـه  : است قدیم کتاب این حق در بعینه

 . . . المطهرون اال الیمسّه مکنون
 تشـابه  دادن نشـان  بـراى  ، اوپانیشـاد  ترجمه جز به داراشکوه

 دیگـرى  کتـاب  آنـان  مقدس کتاب و هندو آئین با قرآن و اسالم
 شـعر  این با و نهاده البحرین مجمع را آن نام و است کرده تألیف
 (۹) : شود م  آغاز مولوى

 پویان رهش در اسالم و کفر
 گویان له شریک ال دهوح
ــیم جــوهر صــورت هــر در ــان مجموعــه اوپانیشــاد تعل  عرف
 مـیالد  از پـیش  قرن شش تا (۱۰) سه به نزدیک که است هندوان
 و الفــاو از اگــر امــروز هــم و اســت آمــده پدیــد هنــد در مســیح

 صـوفیه  سـخنان  با را آن شباهت شود نظر صرف آن اصطالحات
 کــه ، صــوفیه میــرا  ارزش مؤلهــف . گرفــت تــوان نمــی نادیــده
 از مسـتقیم  طـور  بـه  صـوفیه  تعالیم اخذ منکر و صوفیه به عالقمند
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 مـی  اعتـراف  چنـین  ، شـد  ذکر که های  جمله ادامه در است هند
 محل اسالم  عرفان و هندى عرفان بین شباهت گونه بدین : کند
 (۱۱) . نیست تردید

 دروحدت وکثرت درکثرت وحدت
 اولـین  کـه  دریافـت  توان م  اوپانیشادها به اجمال  نظرى با
 محـض  همانندى اوپانیشادهاست تعلیمات بنیان و اساس که اصل
ــتگ  و ــل دو پیوس ــف  اص ــ  فلس ــان» یعن ــس ) «آتم ــالم ، نف  ع

 اسـت  وجـود  مبحث ردیگ جریان . است( خدا ) برهمن و صغیر(
 وحـدت  در کثـرت  و منتشر کثرت در وحدت آن موجب به که

 «آتمـان » کـه  اسـت  این اوپانیشاد تعلیمات ساسا . است مستغرق
 درون واقعیـت  و ذات معنـ   را «آتمـان » . برهمن با است اوىمس

 (۱۲) کند. می معرف  انسان
 تعلیمـات  غایـت  : نویسـد  مـ   زمینـه  ایـن  در تاراچند دکتر

 در زنـدگ   و شـادکام   و دراز عمـر  ( اولیّـه  دینـ   متون ) وداها
 و رسـتگارى  اوپانیشـاد  نهایت ول  . . . است مرگ از پس بهشت
 را خـود  انسـان  کـه  وقت  تا . باشد م  ماده و زمان قیود از آزادى
 اینجا برده و بنده دارد می نگه خویش حواس سلطه زیر و قید در
 بیگانـه  خـویش  وجود ابدى و جاودان  مرکز از و است دم این و

 ایـن  سـخ پا . . . اسـت  کدام دانش  چنین به نیل راه پس . . . است
 در حقیقـت  . اسـت  ( آنوبهـاوا  ) لـدنه   علـم  و مکاشفه راه سؤال
 (۱۳) . . . شود م  هاهر مکاشفه نام به اى تجربه اثر
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 خالصه که شود می روشن گردید نقل که عبارت دو این از
 : از است عبارت اوپانیشاد روح و

 ، وجود وحدت – ۱
 ، صغیر)سنخیت( و کبیر عالم همانندى – ۲
  ، خدا و ( آتمان ) انسان  نفس اتحاد و پیوستگ  – ۳
 . فنا و مکاشفه – ۴
 بـر  نیـز  عرفاوصـوفیه   تعـالیم  چکیـده  و زبده دیگر طرف از
 فنـاء  ، ( موجـود  ) وجـود  وحـدت  : زنـد  می دور اصل سه محور

 و سیر لوازم از آنها عقیده به البته هک ) شهود و کشف ، ( حقیق )
 . ( است وصال و سلوک
 

  تطبیقى مقایسه
  هندو آئین و تصّوف و عرفان مکتب بین
 : تصوف و عرفان و هندو تعالیم بین اى مقایسه اینک
 ( خداست چیز همه – خدای  همه ) موجود وحدت
 : گوید م  سنای 
 است آب بیکران بحر در آب
 است آب همان سبو در کن  چون
 درد ب  مردم توحید هست

 فرد یک در وجوب حصرنوع 
 جالل جله خداى از غیر لیک
 کمال اهل نزد موجود نیست
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 موجود خدا جز به داند هرکه
 شهود اهل کیش به مشرک هست
 حق مذهب به بود هست  چه حق
 مطلق بود نیست  او غیر
 اسـتادِ  اسـتادِ  گویـا  کـه  هنـد  حکمـاى  از یکـ   « گوداپادا »
 از بـیش  حتـ   ) افراطـ   هاى وجودی وحدت از و بوده شانکارا
 جهـان  کـه  کـرد  مـ   اههار صریحاً ،آید م  حساب به ( شانکارا
 بیرونـ   چیزهاى است برهمن واقعیت تنها و نیست واقع  بیرون 
 هـا تن کـه  اسـت  ایـن  مقصـود  هـاهراً  ) اسـت  بسته ما جان به مطلقاً

 . ( [ ذهن  وجود ] ماست تخیل و توهّم محصول
 ( خـدا  ) بـرهمن  جـز  و اسـت  پنـدار  سـره  یـک  جهـان  کل

 (۱۴) . نیست هیچ
 درست ، کوزه به را مخلوقات سنای  تشبیه که آن تر جالب

 ذات بـا  همـه  اتحاد و هست  وحدت درمورد گوداپادا تشبیه مانند
 : کنید توجه ، است برهمن
 ف اى که همانطور است کوزه داخل ف اى مثابه به آتمان »
 و ، شـده  محصـور  مختلـف  هـاى  کوزه صوَر به اشیاء در محبوس
 ف ـاى  بشـکند  کـوزه  اگر و است گشته محدود کوزه خود مانند
 جان نیز گونه همان به ، گردد زم با الیتناه  ف اى به آن داخل

 روح بـه  ( غیـره  و ذهـن  و جسم محدودیتهاى از آزادى از پس )
 جز چیزى گوداپادا مکتب در روح به بازگشت  (۱۵). پیوندد م 
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 دیگـرى  موجـود  خـدا  جـز  به زیرا تنیس خدا با وحدت و اتصال
 . نیست قائل

 : است فوق م مون مشابه تاحدودى نیز مولوى شعر
 ریز جوى اندر کوزه دیدى جوى
 گریز باشد ک  جوى از را آب
 شود جو آب در چون کوزه آب
 شود او جو و وى در گردد محو

 بقا ذاتش و شد فان  او وصف
 لقا بد ن  شود کم ن  سپس زین

 همــه صــوفیه و ازعرفــا اى عــدّه گذشــته بالًقــ کــه همــانطور
 و . نیسـت  چیـزى  خـدا  از غیـر  گفتند و کردند نف  را موجودات

 اثر در تنها بینیم می مخلوقات و عالم نام به چیزى خدا از غیر اگر
 کـه  اسـت  « دوبـین  و احول » شخ  دیدن چون و تخیل و توهم
 بود گوداپادا عقیده مشابه نظریّه این . بیند می چیز دو را چیز یک
 . گذشت که

 می خدا اى گونه به را اشیاء همه صوفیه ازعرفاو زیادى عده
 خورشـید  ، مقید و مطلق ، دریا و موج چون تعبیرهای  با و دانند
 مـوج  کـه  اسـت  ایـن  آنها مقصود و نمایند م  بیان . . . و شعاع و

 مقیـد  و محـدود  کـه  است این در آن تفاوت تنها . دریاست عین
 شود م  مانع ، صورت و شکل در محدودیت همین و است شده
 اشـیاء  صـورت  و شـکل  اآنهـ  عقیـده  به . بدانیم دریا را آن ما که
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 را خـدا  ما که است این از مانع . . . و آب و درخت و انسان چون
 نـه  ) هستند خدا حقیقت در نیز آنها گرنه و . ببینیم آنها وجود در
 تقیّد وصوفیه عرفا گفته به یراز . ( خدا معلول و فعل نه و خدا آیه
 همّـت  ولذا . است وهم  و اعتبارى امرى گرفتن شکل و تعیّن و

 ایـن  تـوهم  یعن  حجاب این که باشد باید این بر سالک و صوف 
 یعنـ   برسـد  وحـدت  مفام به و بشکافد را اردد وجود اشیای  که

 . خداست عالم همه که کند درک
 نفـس  فـ   اشـیاء  تعیّنات چون : گوید م  راز گلشن شارح

 یعنـ   ) ودفرمـ ، باشـد  حقیقـ   کـه  آن نه ، اند  موهومه امور االمر
 : ( شبسترى

 است نمود در کثرت و خلق وجود
 است بود عین نماید م  هرچه نه

 نمـود  حقیقـت  بـه  ممکنات کثرات و مخلوقات وجود یعن 
 قیـود  به حقیقت آن تقید و اشیاء صورت به حق تجل  از و بودند
 غیـر  گردد محو اعتباریه قیود آن هرگاه و . اند شده نمود اعتباریه

 م  هرچه نه : فرماید می فلهذا ، نیست دیگر چیز حقیقت یک از
 (۱۶) . است بود عین نماید

 : گوید م  ول  اهلل نعمة شاه
 نیست ش  یک غیر که کن نظرى
 شد اشیاء ههور اندر گرچه
 دیار غیره الدار ف  لیس
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 شد بینا همین به ما دیده
 : است شده نقل مولوى از

 جوست آب عکس تصویرات جمله
 اوست جمله خود ، خود چشم بمال  چون
 . کنید مقایسه هندى تعالیم با را سخنان این اکنون
 : است آمده ( باسشت جوک ) اوائل در
ــان اى ــناخت طالب ــدگان و ! حــق ش ــت جوین  هســت  دریاف
 کـه (۱۷)« برهم » ذات این که دارید من به هوش و گوش ! مطلق
 و ن ر و نقش و نشان و نام بی و ، همتا و مانند ب  ، خال  عقل

 بود، ا بدى سرور و ذوق دریاى و ، پاینده و باق  و ، باشد صورت
 ناگـاه  ، باشـد  نداشـته  راه او بـه  نهایـت  و حـدّ  و تبـدیل  و تغییر و

 . نمود آفرینش اندیشه خود ذات در خود خودبه
 کـدورت  و آمده فرود قیدی ببی و اطالق صفت آن از بعد

 هـزار  به یگانگ  و ک ی از ، داده راه خود به را دوئ  و تیرگ  و
 و نـام   را تعیّنـ   هـر  و . کـرد  ههـور  ، شده صورت هزار و تعیّن
 . بخشیده او درخور کردارى و عمل  و ، نشان 
 «برهم» عالم حقیقت : کند م  خاطرنشان دیگر موضع در و
 جلوه رنگارن  مظاهر و گوناگون نمودهاى ینا و است)برهمن(
 م  طال از که وغیره طوق و گوشواره که چنان مثالً . اوست ذات
 تعیّنـات  سبب به زیورها این و ، طالست همه آن حقیقت ، سازند

 ایـن  حقیقـت  در و ، دارنـد  نام  هرکدام جداگانه هاى صورت و
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 و مظـاهر  ایـن  در «برهم» ذات غیر به چیزى و . است «برهم» عالم
 ، عـالم  حـق  و است حق حقیقت در عالم که ندارد ههور تعیّنات
 دوران از : کـه  شـد  نقل قبالً . زیورها طال و طال زیورها هک چنان
 . گوینـد  بسـیار  را آن شـعراء  و است یک  هست  : اند گفته دائ و
 آن عـین  لـیکن  و است خدا از جزی  روح « بهاگاواتا » کیش در

 لحـاو  از کـه  ایـن  وصـف  بـا  مـادى  جهـان  و فردى ارواح نیست
 در امـا  ( ذاتیـه  هوهویت مرتبه ) متمایزند خدا از کیفیت و ماهیت
 . ( رحمان  نفس ) هستند آن از جزی  حال عین

ــن ــر ایـ ــاى و تعبیـ ــانکارا تعبیرهـ ــا شـ ــار بـ ــته آن افکـ  دسـ
 اشـیاء  باراعت یک به گویند م  که است متناسب وصوفیه عرفا از

 و ندارنـد  وجـود  ( تـر  عمیـق  نظرى ) اعتبار یک به و دارند وجود
 . خداست همه

 
  شانکارا دیدگاه

 وجـود  همان و است الیتغیر واقعیت  علت « شانکارا » نظر به
 مـی  اضـافه  بـدان  معلـوالت  یا مظاهر جمیع . است مطلق هست  و

 هـای   یـده پد یعن  . نمودند ، «معلوالت» و «بود» ، «علت» . گردد
 مــتن ضــمیمه و زنــد ســرم  عــالم تــوهم و جهــل از کــه هســتند
 الیتغیّر علهت  مظاهر و نمود معلوالت گردند. می واقعیت الیتناه 
 را علیـت  قـانون  ایـن  . ندارنـد  وجـودى  اساس واقع در و ، هستند
 (۱۸) .گوید می واقعیت صِرف یا « ناوادا » شانکارا

 : گوید م  شبسترى
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 بار یک به یزدبرخ پیش از خیال
 دیّار دار در حق غیر نماند

 : گوید م  همچنین
 غیر صورت این تست وهم از همه
 سیر سرعت از است دایره نقطه که

 اوپانیشـادها  از یکـ   در تعبیر این نظیر که است این عجیب
 یـک  را جهـان  میتـرى  اوپانیشـاد  : دارد وجود ( میترى )اوپانیشاد

 یـک  دوَران از کـه  آتشین رهیدا به را آن و داتند می وهم  رهیدا
 (۱۹) نماید. می تشبیه شود می مجسم نظر در اخگر

 : گوید باز
 اعتبارى امر دید را جهان
 سارى اعداد در گشت واحد چو
 در مـرا  کـه  کـس  آن هـر  : گوید م  ارجونا به « کریشانا »
 مـی  منفصـل  او از مـن  نـه  ، ببینـد  من در را چیز همه و ، چیز همه
 . من از وا نه و ، شوم
 مـرا  یـوگ   چـون  : گوید م  متن این تفسیر در « شانکارا »
 و خـالق  و ، ببیند موجودات همه در ، موجوداتم همه ذات در که

 در وحدت ) ،دریابد موجوداتم همه ذات که ، من در را مخلوق
 از هرگـز  او . ببـرد  پ  عالم همه به ( وحدت در کثرت و کثرت
 ذات با او ذات چه . شوم نم  دور او از من و ، شود نم  جدا من
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 م  رخ آدم  ودخ به ، آدم  ذات مقام این در و . است یک  من
  (۲۰). نماید

 بـود  بـی  نمـودِ  جهـان  کـه  خود نظریه توضیح براى شانکارا
 را ریسمان است ممکن انسان : زند می مثل ریسمان و مار به است
 کامالً امّا ، نیست کار در مارى . بگیرد ( تاریک  در ) مار جاى به

 به توان می را جهان . . . هست ریسمان  که چرا . نیست هم پندار
 شناسـای   تـا  چـون  . کـرد  ماننـد  ، ریسـمان  بـه  را بـرهمن  و ، مار

 تجلهـ   تنهـا  جهان که یافت درخواهیم ، آریم دست به را حقیق 
 . است برهمن

 کـه  گونـه  بدان ، است «بود ب » سحر و رؤیا که گونه همان
 ، عـالم  این نیز همانطور است پایه ب  ( فرض  ) آسمان در کاخ 
 قـرار  و بـود  بـ   ، انـد  کرده تعمق اوپانیشادها در که دانایان  براى
  (۲۱). است
 
 

 وحدت در کثرت و کثرت در وحدت
 آن بـه  کـه   وحـدت  در کثـرت  و کثرت در وحدت مقوله

 مکتـب  دو مشـترک  هـاى  مقولـه  از گوینـد  مـ   نیـز  الثـان   الفرق
 : گوید مولوى .است

 شوى دریا گه  و خورشید گاه
 شوى عنقا گه قاف کوه گاه
 : گوید عطار

http://www.borhannews.com/news/?p=2255
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 صور در عجایب آمد حق ذات
 گذر کله  خود ذرّات بر کرده

 : گوید شبسترى
 آمد وحدت عین که جمع  آن تو
 آمد کثرت عین که واحد آن تو

 در ) « وِداها » ( بالعکس و کثرت در وحدت ) هندى متون
 اسـت  ممکـن  هسـتم  واحـد  مـن  : گوینـد  مـی  ( هست  مبدأ موردِ
 . شوم متکثر

 : گوید م  که را مولوى شعر این
 شوى دریا گه  و خورشید گاه
 شوى عنقا گه قاف کوه گاه
 : کنید مقایسه زیر مطالب با
 روشنای  ، منم آبها ترى : گوید می خود درباره « کریشنا »

 ( عظـم  اسم ) « اُمّ » کلمه « ودا » الفاو بین و ، منم ماه و خورشید
 حیـات  و مـنم  آتـش  روشـنای   و منم خاک دلپذیر رعط . . . منم
 و کائنـات  و موجـودات  تمـام  کـه  این با . . . منم موجودات همه
 صـورت  ول  منست حصر و حد ب  صفات تجلهیات هست  جهان
 . است محیط عالم این تمام به من ناپیداى
 از است عبارت « جیوآتمان » : است آمده هندو فرهن  در
 و ک ث ـرات  عـالم  بـه  ، نمـوده  اطالق مرتبه از تنزهل که مطلق هست 
 . است آمده تعیّن

http://www.borhannews.com/news/?p=2255
http://www.borhannews.com/news/?p=2255
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 کـس  آن هـر  : گوید می ارجونا به کریشنا که گذشت قبالً
 منفصل او از من نه ببیند من در را چیز همه و چیز همه در مرا که

 قـبالً  نیـز  مـتن  این مورد در شانکارا تفسیر . من از او نه و مىشوم
 . گذشت
 

 فنا و سلوک
 دوّمِ قطـب  حقیقـت  در و ، اصـل   هـاىِ  بنیـان  از گردی یک 

 شـاهکار  ، اصـطالح  به که ، است فنا و سلوک ، تصوّف و فانرع
 کـه  لقاءاهلل مسئله روایات و قرآن فرهن  در البته . است تصوّف

 گردیده مطرح نیست حقیق  فناء و است محفوو دوئیّت نوع  به
 . است

 رنـ   هـر  از و بـاب  هـر  از ویاصـوفیان  عرفـا  که اینجاست
ــخن ــه س ــد گفت ــه آن . ان ــعر هم ــزل و ش ــه و غ ــه آن و ، تران  هم
 ، منـازل  و مقامات هاى رساله همه آن و سلوک و سیر هاى کتاب

 عجیب سخنانِ و ( وغدر و راست از ) کرامات انبوه نقل همچنین
 همه و همه ( کرده بردار را سرها حت  که ) شطحیات و غریب و

 . است وصوفیانه عارفانه فناء و سلوک بازارِ بودن گرم نشانه
 گروهـ   هـر  و رفتـه  راهـ   کسـ   هـر  ف ا و میدان این در
 . است نواخته سازى

 . ( . . . و جام احمد ) گذارد م  بیابان به سر یک 
 . ( اشکفتیه ) خزد م  ها کوه سوراخ و فشکا در یک 

http://www.borhannews.com/news/?p=2001
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 ابـو  سـعید  ابـو  ) آویـزد  مـ   چـاه  در را خود واژگونه یک 
 . ( الخیر

 ، غزهال  احمد ) سپارد م  رق  و ترانه و سماع به دل یک 
 . ( . . . ، عراق  ، مولوى

 بـه  سـینه  و ، نشـیند  می ( نوجوان ) شاهدان تماشاى به یک 
  ( . . . بقل  روزبهان ، کرمان  الدین حداو ) ساید می ا مردان سینه

 احمـد  ) کند می ترک عبادت و نماز ، وصل خیال به یک 
 . ( . . . و معشوق

 . ( . . . و شبل  ) پردازد می گدای  به نیاز بدون یک 
 و گوینـد  فاسـقش  تا ، کند می گناه به تظاهر و دزدى یک 
 . ( مالمتیّه ) شکند درهم نفسش

 و سـلوک  همـین  وسـیله  به کرامت و هودش بازار ، همچنین
 : شود م  داغ فناء

 یک  . کند می پرواز هوا در یک  . رود می راه آب بر یک 
 . کشد می پایین به ف ا از را خ ر

 آغـاز  بـه  و کنـد  مـی  سـیر  معکـوس  را زمـان  و تاریخ یک 
 . رسد می آفرینش
 . کند می خاموش را جهنهم آتش و ، باز را بهشت دَرِ یک 
 مسـتقیماً  خدا از یک  . میراند می یک  . کند می زنده یک 

 . . . و گیرد می وح  و الهام
 . است بازارى آشفته خالصه
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 در کـه  کارى یا سخن هر خانقاه اصحاب ، دیگر عبارت به
 بـه  ، داد انجـام  یـا  گفت توان نمی مسلمانان میان در و عادى حال
 در و ، کردند هاراه . . . و طمس و ومحق محو و فنا و جذبه بهانه
 ، السـالکین  مراحـل  ، مرصـادالعباد  ) صـوفیّه  قـول  بـه  ، حـال  عین

 . اعتراض آنها بر ( . . . و ولد سلطان معارف
 شـده  دنیابافتـه  در افسـانه  و اسـاطیر  چـه  هـر  دیگر عبارت به
 شـده  گفته واقعیت صورت به واصالن و سالکان مورد در ، است
 . است

 . است الزم و جاب نکته یک یادآورى اینجا در
 اعمال و روح  هاى قدرت انکار ، مطالب این از ما مقصود

 و تمرکـز  و مراقبـه  اثر در شک بدون . نیست صوفیان العاده فوق
 روح ، استعدادهاى و باطن  نیروهاى تقویت و تمرین و ریاضت
 قـوانین  بر حاکمیّت و تسلهط نوع  که رسد م  اى مرحله به انسان
 و مـادّى  قیدوبنـدهاى  وراء در توانـد  مـ   و . کنـد  م  پیدا مادّى
ــه دســت ، متعــارف هــاى فرمــول  عهــده از کــه بزنــد کارهــای  ب
 بـه  اختصـاص  ، هنـر  ایـن  البتـه  . اسـت  خـارج  عـادى  هـاى  انسان
 « فرامـادّى  » اعمـال  گونه این بلکه . ندارد  فیانصو ومشایخ عرفا
 سـالکان  و مرتاضـان  معمـول   و روزه هـر  کـارِ  کـه  اسـت  چیزى
 در کردن پرواز ، آب روى بر رفتن راه . است غیرهندى و هندى
 ال ـمیر  فـ   مـا  از ، زیـاد  مـدّت  بـه  نخوردن آب و غذا ، آسمان
 ( دور راه از ) تمرکـز  بـا  تنهـا  را سـنگین  بسـیار  اشـیاء  ، خبردادن

http://www.borhannews.com/news/?p=2001
http://www.borhannews.com/news/?p=2001
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 و همه . . . و کردن ط  اندک زمان در را زیاد مسافت ، برداشتن
 انکـار  قابـل  آنهـا  از برخـ   که )  باشد واقع  که صورت  در همه
 مشـترک  هـاى  نشانه از ، نباشد باف  خیال و توهم نتیجه و ( نیست

 تا سیبرى از و آفریقا جنوب تا جنوب  آمریکاى از عالم مرتاضان
 و عقیـده  حقانیّـت  نشانه روى هیچ به و . است چین و تتبّ و هند

 . نیست گروه  یا دفر مسلک درست 
 نمـ   سـلوک  منـازل  و مراحـل  تفصـیالت  وارد ما اینجا در
 مـوردنظر  باشـد  مـ   فنـاء  کـه  آن نهای  مرحله بیشتر بلکه . شویم
 عـارف  مشـترک  و نهـای   هـدف  و آرزو و امید همه زیرا . است

 و تعیّن رفتن ازبین ) حقیق  استغراق و فناء . . . و یوگ  و ،صوف 
 صـحو  و طمس و محق و محو آن به که ، است ( انسان  تشخه 

 . گویند م  نیز ( است اى مرحله به ناهر هرکدام که )
 و مجاهده در چون سالک که بدان : گوید می مرصادالعباد

 را او ملکـوت  و ملـک  بـر  کند شروع دل تصفیه و نفس ریاضت
 غیـب  از او مناسـبِ  ، حـال  آن در و ، آیـد  پدیـد  بورع و سلوک
 مراتب و انواع به اشاره با سپس . آید پدید ( شهودهای  ) واقعات 
 چون گوید: می و پردازد می آن نهای  مراحل به شهود و کشف
 میسّـر  واسـطه  بی شهود مقام کله  به برخیزد ( ها حجاب ) حُجُب
 الحـق  انـا  و ، بینـد  ( اخـد  ) حق همه ، نگرد خود در اگر و گردد

 حـق  همـه  نگرد موجودات رد اگر . برآید او از « هستم خدا من»
 پایـان  بی بحرِ در اگر و . . . نگرد موجودات در را حق و ، بیند را
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 شاهد وجود گردد متالش  مشاهدى وجود و شود مستغرق شهود
 مـا  : گفـت  مـی  روحـه  . . . قدس جنید که بود چنان ، بس و ماند
 (۲۲) . « نیست موجود چیزى خدا جز » اهلل سوى ودالوج ف 

 
 هندو آئین در فنا

 سـوى  بـه  خـود  ترقـ   و پیشرفت حین در ( سالک ) یوگ 
 آسـای   معجـزه  نیروهـاى  کـه  رسـد  مـی  چنـد  مقامـات   بـه  کمال

 تجـرهدى  و پیشـرفت  مبـیّن  آور شـگفت  نیروهاى این . دربردارند
 مراتـب  به یجتدر به یوگ  . است شده حاصل را یوگ  که است
 (۲۳) . رسد م  کرامات  به و . . . یابد م  دست آگاه  تر عال 

 خارج مکان و زمان شرایط از عمل این دادنِ انجام با یوگ 
 نخسـتینِ  منشـأ  به و پیماید م  معکوس نظام در را زمان شود، می

 به را هست  امواج . . . که اى لحظه اولین و ، آفرینش موجِ نوسانِ
 و تـاریخ  مبـدأ  بـه  بازگشـت   (۲۴). گردد بازم  ددرآور حرکت
 مـذاهب  و صـوفیه  مشـترک  شهودهاى و کشف از یک  آفرینش
 مناقـب  نقـل  بـه  نیـز  مولـوى  . اسـت  هنـدو  آئـین  جملـه  از روح 
 . است نخستین تاریخ معاینه و برگشت مدّع  العارفین
 مـی  معرفـ   چنـین  را یوگا ، یوگاسوترا مؤلف « پاتانجال  »
 . است عقالن  و ذهن  و نفسان  مراتب قطع و حذف یوگا : کند
  (۳۵) . گردد میسر معلوم و عالم اتحاد آن متعاقب تا . .

 ، اسـت  یگـانگ   و اتهحـاد  ، وحـدت  معنـاى  به یوگا اصوالً
  (۲۶). کیهان  روح با فردى روح شدن یک 

http://www.borhannews.com/news/?p=2255
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 : گوید مولوى
 بکردیم مستانه حمله یک
 رسیدیم معلوم به و بدادیم علم تا

 : گوید شبسترى
 شین از گردد پاک ذاتت چو

 العین قرة آنگه گردد نمازت
 بیـان  کوتاه عبارت این در هندو سالک نهای  و غائ  هدف

ــده ــت ش ــا مقصــود : اس ــت آزادى همان ــن و اس  راه از آزادى ای
 ومطلـق  خـود  یگـانگ   ( نظـرى  پـذیرش  فقط نه ) عمل  ریافتد

 (۲۷دهد) می دست
 را مطلـب  همین نیز ( هندو مقدس هاى کتاب از یک  ) گیتا

 م  موجب ابدیّت در استغراق و حق به وصال . . . :کند می تأیید
 . . . بنگـرد  رنگ  یک و تجانس دیده با را چیز همه وى که شود
 مقام و ، مخلوق و خالق وحدت و نگ یگا ، حالت این متعاقب و
 (۲۸) . مىشود حاصل ، اله  ذات در بقا

 . گویند م  همانندى یوگاى را مرحله این
 : گوید مولوى
 سره نور آن آمد صورت به چون
 کنگره ىها سایه چون عدد شد

 منجنیق از کنید ویران کنگره
 فریق این میان از فرق رود تا

http://www.borhannews.com/news/?p=2255
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 : گوید دیگرى
 شده اصل و سالک من کیستم

 شده حاصل خدا ذات مرا مر
 : گوید همچنین

 کمالم عین در اهلل منم
 وصالم عین در اهلل منم
 بدیدم خود در خود اهلل منم
 شنیدم خود کالم گفتم خود به

 . کنـد  مـی  گـل  هنـدوها  و فیهصـو  1شطحیات که اینجاست
 گویند: می هندو فقیران و « اناالحق » : گوید می ( حالهج ) صوف 

 . ( هستم ( خدا ) برهما من ) « بَرْهماسم  ا هم »
 : گوید مولوى همچنین
 آن کیست در بر که یارش زد بان 
 دلستان اى توی  هم در بر گفت
 ایـن  پسـر  اى ازل در : است آمده « اوپانیشاد چاندوگیا » در
 رو ایـن  از . نداشـت  وجـود  نـدارد  ثـان   و اسـت  یک  که هست 
 مرحله ) آمد پدید هست  ( مکنون غیب و هوهویت مرتبه ) نیست 
 دیگـر  صـفات  بـه  اوپانیشاد سپس . ( واحدیت یا احدیت و ههور

 مکتـب  پایـه  که غائ  نتیجه این به سرانجام و پردازد م  آفرینش

                                                 
ها خالف شرع  کلماتی که هاهر آن .۲ .سخنان خالف شرع .۱شطحیات:  -۱

 .بن منصور حالج باشد، مانند اناالحق گفتن حسین
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 کـه  وجـود  ایـن  : گویـد  م  و رسد می است (۲۹)« ودانتا » اله 
 آن است عالم موجودات همه باطن  حقیقت و است لطیف جوهر
 تو » و است (۳۰) « آتمان » آن ، ( تعیّنات و هواهر نه ) است حق
 (۳۰) « هست  آن

 ؟ انت من : فقلت قلب  عین به رب  رأیت : گفت م  حالهج
 ؟ ت کیس تو : گفتم او به ، دیدم قلبم دیده با را خدا » . انت : فقال
 . « ! هستم تو من : گفت

ــد ــت تکــون : گفــت بســطام  بایزی ــو » : ذاک ان ــان ت  هم
 . « ( هست  خدا تو یعن ) هست 
 مـی  ( عارف  ) فیلسوف  که وقت  ، دیگر نوشته یک در . . .
 – تـوام  تـات  : گویـد  مـی  طـور  این ببرد نام را سراالسرار خواهد
 (۳۲) . وت هست  تو این یعن  ، تو هاک

 جهان واقعیت هاهر به که دارد وجود عبارات  ، اوپانیشاد در
 مـی  چنـین  « چانـدوگیا  » . گـردد  مـی  منکـر  ( هرصـورت   به ) را

 یـک  ، ( بهـام  واچـارم  ) لفظـ   بیـان  یـک  جـز  اینهـا  تمام گوید:
 (۳۳) . نیست دیگرى چیز ( دهیان نام ) اسم یک فقط یا حالت،

 : گوید شبسترى
 عنقاست مانند این و است آن همه
 ست مسمّ  ب  اسم جمله حق از جز
  

 
 پی نوشت ها
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 : دوّم . جهان  ادوار موضوع : یک  دیگر مشترک اصل دو اضافه به- [۱]

 ناخودآگـاه  ضـمیر  در کـه  کردار آثار و ، العمل عکس یا « ما کار » اصل
 . ( ۲۴ تا ۲۰ ص هند فلسف  هاى مکتب و ادیان ) نماید می باق  انسان

 . عرفان  نظر از دین  کتاب ترین مهم شاید و- [۲]
 و مفسـر  یـک  تنهـا  شـود  مـی  خوانـده  آچـار   شـانکارا  که شانکارا- [۳]

  شناخته هندیان آئین در مکتب صاحب حکیم  بلکه نیست دهنده توضیح
 بـا  ، بـود  بحّـا   و خوانـده  درس فـردى  شود می گفته که وى . شود می

 را خـود  فکـر  و نمـوده  می مجاب را آنها و کرده می بحث خود مخالفین
 است داده می سترشگ
 اسـت  کـرده  مـی  زندگ  میالد از قبل دوم سده حدود در پاتانجال - [۴]
 ( ۵۲۰ ص اوپانیشاد)
 ۲۲ ص باستان انادی- [۵]
 را اوپانیشـاد  پنجاه حدود داراشکوه . است دسترس در رساله ۲۰۰ تا- [۶]
 . است کرده ترجمه فارس  به
 ۱۰۳ ص اوپانیشاد مقدمه- [۷]
 ۱۰۸ ص اوپانیشاد مقدمه- [۸]
 تاراچنـد  دکتر و نائین  مقدمه ، ۲۵۶ ص ، یادداشتها ، صوفیه میرا - [۹]

 . براوپانیشاد
 معـاون  ) تاراچنـد  دکتـر  گفتـه  بـه  که حال عین در داراشکوه ترجمه البته

 دقیـق  ( ایران در هند سابق سفیر و هند فرهن  سابق وزیر آزاد ابوالکالم
 گاه داراشکوه : هند فلسف  هاى مکتب و ادیان کتاب تعبیر به لکن و است
 هـاى  معـادل  ، و هنـد  مفـاهیم  بـه  کـه  تاس کوشیده ناحق به گاه و حق به

 و وشنو ، براهما یعن  هندوان بزرگ تثلیث مثال عنوان به و بدهد اسالم 
 مقایسـه  اسـرافیل  و میکائیـل  و جبرئیـل  یعن  آنها اسالم  معادل با را شیوا
 . ( ۱۰۱ ص هند فلسف  هاى مکتب و ادیان کتاب ) . است کرده
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 ایـن  در اقوال از یک  کرده ذکر صوفیه میرا  مؤلف که تاریخ  – [۱۰]
 گویـا  لکـن  و . دارد وجـود  نیـز  دیگـرى  احتمـاالت  و ها قول . است باب
 . است شده آغاز اوپانیشاد تدوین مسیح میالد از قبل مسلم

 ۱۸ ص ، صوفیه میرا  ارزش- [۱۱]
 ۱۰۳ ص ، هند فلسف  هاى مکتب و ادیان- [۱۲]
 ۲۹۵ ص ، اوپانیشاد مقدمه- [۱۳]
 ۱۲۱ ص ، هندو هاى آئین- [۱۴]
 . ۷۷۵ ص ، هند فلسف  هاى مکتب و ادیان – [۱۵]
 . ۲۵۹ ص ، راز گلشن شرح – [۱۶]
 هکلم اگر ترکیبات در . ذات عین  عالم روح   مطلق وجود : بَر هْمَ – [۱۷]
 و ، است یگانه مشخ  خداى منظور رود کار به مذکر صیغه به « برهم »

 شود رجوع . است کیهان  روح معن  به شود استعمال خنث  صیغه به اگر
 . ۲۷۵ ص ، هند فلسف  هاى مکتب و ادیان و اوپانیشاد نامه لغت به
 . ۷۸۵ ص ، ها مکتب و ادیان – [۱۸]
 ۳۰۱ ص ، اوپانیشاد ، تاراچند مقدمه- [۱۹]
 ۳۱۳ و ۳۱۲ ص ، هند فلسف  هاى مکتب و ادیان- [۲۰]
 ۷۷۴ ص ، هند فلسف  هاى مکتب و ادیان- [۲۱]
 . ۱۶۶ ص کتاب همان- [۲۲]
 ۷۰۲ ص ، هند فلسف  هاى مکتب و ادیان- [۲۳]
 . ۷۰۳ ص ، هند فلسف  هاى مکتب و ادیان- [۲۴]
 ۳۰۶ ص ، هند فلسف  هاى مکتب و ادیان – [۲۵]
 ۲۵ ص ، یوگا درخت – [۲۶]
 . ۱۲۲ ص ، هندو هاى آیین – [۲۷]
 . ۳۱۳ و ۳۱۲ ص ، هند فلسف  هاى مکتب و ادیان – [۲۸]
 . هستند ، است اوپانیشادها همان که وداها ینآخر : ودانتا – [۲۹]
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 (خدا) برهمن با خود نوبه به آن که اشیاء همه باطن یا ، کله  نفس – [۳۰]
 . است متحد

 . ۸۰۹ ص ، هند فلسف  هاى مکتب و ادیان – [۳۱]
 ۵۹ ص ، شرق فلسفه – [۳۲]
 ۳۰۱ ص ، براوبانیشاد تاراچند دکتر مقدمه – [۳۳]

 
http://parssea.org/?p=5062 
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 عرفان و تصوف در دین میترائیسم
 آیین میترا یا مهر پرستی

 
 هندوایرانی یا آریایی باستانی ایزدان از میثره یا میترا مِهر،

عهد و پیمان و محبت و  است، که معنی زرتشت پیش از روزگار
باشـد. پـس از ههـور     دهد. نمـاد او خورشـید مـی    د نیز میخورشی
 .گردیـد  مزدیسـنا  یکـ  از ایـزدان یـا فرشـتگان آیـین      زرتشـت 

آریائیان هنگام ورود به ایران نیروهای طبیعت مثل خورشید و ماه 
انــد.  پرســتیده خــاک و بــاد و آب را مــ  و ســتارگان و آتــش و

ــوده    ــت ب ــواى طبیع ــر ق ــه مظه ــم ک ــدایانی را ه ــد خ ــوهد» ان « ئ
بـوده اسـت    اینـدرا  اند. در بین این خدایان برتر از همه خوانده م 
آمده  اژدهاکش و پروردگار رعد و برق و جن  به شمار م  که

بین آریاهـاى ایـران آن رواج را کـه     است. این خدا با این نام در
هـاهراً پرسـتش میتـرا     ایرانیان نزد .داشت نیافت م  هندوان میان

خصـوص بعـد از    رفته و بـه  رفته فت و ایندرا)مهر( جاى آن را گر
 زردشت در ردیف دیوان مردود درآمد. در فرهنگهـاى فارسـ   

اند که موکل است بر مهر و محبت و تدبیر  اى دانسته مهر را فرشته
که در ماه مهر )ماه هفتم از سال شمسـ ( و   امور مالی و مصالح 

اب و شمار است و حس روز مهر )روز شانزدهم هر ماه( بدو متعلق
 .خلق از ثواب و عقاب به دست اوست
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 میثـره  هخامنشـی  پادشـاهان  هـاى  مهر در اوستا و در کتیبـه 

Mithra  میتره سانسکریت و در Mitra پهلوی آمده است. در 

( میثـر  شود. مهر )از ریشـه  شده. امروز مهر نامیده می  Mitr میتر
ای هـ  برخـی نشـانه   .اسـت  ایرانـی و هنـدی   تـرین ایـزدان   کهن از

گردانند )اگر بخـش    بر می پرستش او را در ایران به پیش آریایی
 بندی پیشا آریایی و پسا آریایی را بپذیریم.( 

تـوان بـه درسـتی     در ایران نمی مهرپرستی دین درباره آغاز
 که بسیار پیش از آنکه کـیش  دانیم  آن را روشن ساخت ولی می

 بـا آیینـی راز آمیـز   و ودایی پدید آیند نژاد ایرانی او را  زرتشتی

عرفـان اسـالمی یـا    »کردند, آیینـی کـه در آینـده نـام       ستایش می
گروهـی از پژوهشـگران ایرانـی    ، امروزه گرفت به خود «مسیحی
را دارند که پیشینه پیوسته ایـن آیـین را تـا بـه امـروز در       توان آن

میترا با خورشید و گـاو و مـاه بـرای مـا      ایران نمایان سازند. پیوند
 چلیپـا  کـه آن را  + سـت و روشـن اسـت کـه عالمـت     روشـن ا 

 ولی نزدیکی آن با آتش .سمبل خورشید بوده است، اند گفته  می

آمایش تن. )هنایش یونانی که در دیدگاه  زرتشتی( یا با هنایش)
را باید پـیش از   مهرپرستان ایرانی نکوهیده است.( و از این دست

 پذیرفتن سبک سنگین کرد. 

 
 میترائیسمدر  عرفان و تصوف 

پرسـتی( ایـن    در کیش کهن میترائیسم )آیین میتـرا یـا مهـر   
میترا پس از صرف شام مقدس با پیـروان خـود   شرح وجود دارد: 
,گردونه چهـار اسـبه   ،کند.وسـیله صـعود   مـی  بـه آسـمان صـعود   
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سُل و هلیـوس   اوست.در نقاشی های یافته شده دو ایزد به نامهای
نیز از یاری به مردمان و آنانی  گردونه را می رانند.میترا در آسمان

کنـد.ارواح پیـروان را    مومن به کیش باشـند خـودداری نمـی    که
راهنمائی می کند تا به طبقـه   برای گذراندن از هفت طبقه آسمان

 هشتم که جایگـاه نـور و آرامـش مطلـق اسـت برسـند.البته ایـن       

که افراد بایستی طی مراحل هفـت   موضوع کنایه ای است از این
ــه تز ــا   کیــه و تصــفیه روح ازگان ــا ب دلبســتگی هــا آزاد شــوند ت

 د و پس از طی هفـت نسبکباری به مر حله و درجه ای دیگر برس

مرحله به نور مطلق و کمال دست یابند.درباره ترتیب هفت درجه 
اختالفی وجـود  ،محققان جز در یک مورد  یا هفت مقام در میان

خواهـد   لندارد و آن درباره مقام دوم است کـه شـرحش در ذیـ   
 .آمد

 هفت مقام در آیین میترا 
 : هفت مقام روحانی به ترتیب عبارتند از

دوم مقـام  . گویند کالغ که آن را پیک نیز می نخست مقام
. پوشـیده اسـت   کری فیوس یا کریپ توس که به معنای پنهـان و 

ششـم مقـام   . پنجم مقام پارسی. چهارم مقام شیر. سوم مقام سرباز
چون پیروان میترا از زبـان  . در یا پدر پدرانمقام پ هفتم. خورشید

نامگذاری ایـن هفـت مقـام نیـز      کردند در یونانی هم استفاده می
 .زبان یونانی را به کار گرفته اند

با گردونه افتـاب  ، گاو و ضیافت مقدس میترا پس از کشتن
رسـتاخیز بـه    به آسمان صعود کرد کـه بـه زعـم آریائیـان هنگـام     

 .یانت به زمین باز خواهد گشتعنوان یک ناجی یا سوش



                                                  ۲۰۲۱ -۱۳۹۹ زمستان   -۲شماره   -فصلنامه هیج 
 www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده  

 

156 

 

میتـرا نجـات بخـش جهـان در رسـتاخیز       در کیش مانی نیـز 
 پیش از اشتعال جهان معرفی شده است

آسمان هادی ارواح مومنان است.ارواح بایسـتی از   میترا در
فلکی(یکی از آخشیج هـای  ) هفت سپهر بگذرد و در هر سپهری

پاک  هشتم منزه وفانی را از خود دور کنند تا سر انجام در فلک 
به وسیله اهورامزدا وارد نور محض شوند.برای مومنان رسیدن بـه  

ــام واال مســتلزم ــه را    مق ــت دوره تصــفیه و تزکی ــا هف ــود ت آن ب
دشـواری هـا    مشقات و، بگذرانند.در هر مقامی به سوی پیشرفت 

و شکنجه ها یی وجود داشت که مریدان و سالکان بایسـتی آنهـا   
ی که از مرحله ششم گذشته به مقام هفـتم  گردند.کسان را متحمل

اینان بودند که به وسیله خود  ولی، می رسیدند بسیار اندک بودند
جای مـی   اهورامزدا و میترا فروغ جاودانی و آخرین پایه آسمانی

 .گرفتند.و اما شرح هفت مقام
 

 مقام اول
مقام خدمتکاران مهرابـه  ، مقام اول، روایت پُرفیریوس برابر 

زیـر  ، زمره پیروان در آیند خواستند در .کسانی که میبوده است
 .شدند نظر پدر مقدس به جرگه مومنان پذیرفته می

پژوهشـگر و مـورخ مزبـور بـا کشـفیات باسـتانی        گفته های
کسـانی کـه   ،نقاشی چون در برخـی از پـرده هـای   ، سازگار است

سرگرم پذیرایی از شـرکت  ، خود را به شکل کالغ در آورده اند
 مجلس صرف طعام مقدس هستند.کسـانی کـه مـی    درکنندگان 
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سلسـله مراسـم و    خواستند به جرگه وارد شوند ناچار بودند یـک 
 .تشریفات را به جای آورند

مـــی  ســاکرا -ایــن مراســم راکروینــا یــا کرواســـی نــا     
نامیدند.هنگامی کـه پـدر یـا پیـر مقـدس آنـان را کـالغ مقـدس         

ا رسـمی شـده   کرد و این بدان معنا بود کـه مقـام آنهـ    می خطاب
در مهرابه ها ملـبس بـه پوشـش     است و از این هنگام بود که آنها

 کالغ می شدند و در پاره ای تشریفات از صدا و حرکات کالغ

ات مـ تقلید می کردند.در حقیقـت ایـن پسـت تـرین مقـام در مقا     
 .بود کیش میترایی

 مقام دوم
پژوهنـدگان آن را   این مقام کری فیوس بـود کـه برخـی از   

کس معرفـی کـرده انـد و تحریـف شـده کلمـه یونـانی        مقام کـر 
لیکن باید این مقام را  به معنی کرکس است. دانند که گرپس می

ابتدائی هستند,حق  مقام پوشیدگان دانست.گروهی که در مدارج
شرکت در مراسم را ندارند و باید با تالش و جدیت تعـالیم الزم  

رف و عرفـان اسـالمی   فرا گیرند تا به مقام باال راه یابند.در تصـ  را
از درجات سلوک است که به اتحاد خالق  این مرحله یکی، ایران

زنـان را  ، در کـیش میترایـی   و مخلوقات و مخلوق تعبیر می شود.
زیرا اشاره و نشانه ای تا کنون پیدا نشده که ، در آئین راهی نیست

دلیل بر راه داشتن زنان ، آن چنانکه قانع کننده باشد،  با صراحت
 .آئین میتر باشددر 

کـه در مهرابـه سـرودهای دینـی خوانـده مـی شـد         هنگامی
، .در پایـان سـرود خـوانی    ح ور داشـتند همسرایان و نوازندگان 
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 )نـواختن  زن  می زده و صدای نـاقوس را بلنـد مـی کـرده انـد     

یکی از مراسم زرتشتیان  زن  از ایران همراه میترا به اروپا رفت(.
هنـوز هـم    گرفت نواختن زن  بود.انجام می  که در آتشکده ها

 .زنند در آتشکده ها در مواقعی ویژه زن  می
 نا گفته نماند که شرابی کـه میترائیـان مصـرف مـی کردنـد     

ولـی چـون ایـن گیـاه در اروپـا      ، هوم بـود  شیره گیاه، همان هئوم
در  یـا شـراب مصـرف مـی کردنـد.      آب انگـور ، وجـود نداشـت  

 در دسـتش  آسـمان( ،  )ابرنقاشی هنگام زادن میترا از تخته سن

 خوشه انگوری است که اشاره به همین اصل است
 سوم مقام

ــام   ــومین مق ــت.  ، س ــرباز اس ــب س ــتایی   منص ــتن اوس در م
شکسـت ناپـذیر جنـ  اسـت و سـرباز و       میترا خدای ،مهریشت

نیز بسـرعت   جنگاوران در آوردگاه از او یاری می جویند و میترا
همـواره پیـروزی را از   ، آئینجنگاوران مهر به یاریشان می شتابد.

 .دانستند آن خود می
زاده این اعتقاد بود که مهر و یارانش نیز  ،این نیروی روحی

بـر   جنگند و آنهـا را بـه پیـروزی مـی رسـانند .      می در کنار آنان
کـه چنـان جـرات و     عکس دشمنان مهر دینان از هیبت این خـدا 

 دچـار مـی  بـه تـرس و بـیم و تردیـد     ، جسارتی به آنان می بخشید
 .شدند

بندهای اولیه مهر یشت می توان به مقام سرباز و روایـط   در
 .میترا از وی پی برد او با میترایی و چگونگی حمایت
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 است. ود و نیزهکوله پشتی و کاله خُ، عالمت و نشان سرباز
اول جنگهـای   سربازان میترا در دو جبهـه مشـغول جنـ  بودنـد.    

 و گسترش آن صورت مینگهداری کشور  معمولی بود که برای
اهریمنی  گرفت .آنچه مهم تر بود جن  و ستیز با نیروهای شر و

کیش میتــرا صــرفاً بــر اســاس ،بنــابر درک صــحیح کومنــت بــود.
بدین سبب آنهـا موهـف بودنـد تـا بـه هـر        اخالقیات مبتنی بود و

بـه مرحلـه    داخل شدن شکلی که باشد با شر و بدی مبارزه کنند.
این را هـم بایـد اضـافه     ریفات ویژه ای بود.زی نیز دارای تشاسرب

سرباز در رمـوز آئـین میتـرا کنایـه از آخـیش بـا       ، کرد که اصوال
که خواهان  ست.کسانیاآب  )ماده(  دونمیفوس کنایه از آخشیج
مجبـور مـی شـدند از آزمایشـهای     ، تشرف به مقام سربازی بودند

رت بود ها عبا یشاین آزما کامیاب به در آیند. دشواری پیروز و
تاریکی و هـول و   از گور خوابی که بایستی با تحمل گرسنگی و

 راسـرباز  ،  گرفـت  انجـام مـی  ، هراسی که برایشان ایجاد می شـد 
، خوابیـد ب مانند مـرده ای  ،تابوت مصنوعی درکه باید برای مدتی 

سختی  سالکین در شرایط .قرار می دادند.سالک آنرا می پذیرفت
آنان را با روده جوجه می بسـتند   دستهای با گرگ می جنگیدند.

آنـان بایسـتی بـا دسـت بسـته بـه هـر         و در گودال آب میافکندند.
دهنـد.در زمسـتان    نحوی که می توانند خودشان را ازآب نجـات 

باید با پای برهنه روی برف و یخ راه بروند و متحمل گرسنگی و 
 .بشوند تشنگی

تــاجی کــه از . تقــدیم تــاج بــود، آخــرین مرحلــه آزمــایش
مراسـم در سـردابهای تاریـک و وهـم      این شمشیری آویخته بود.
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زد و  در این مراسم سالک تاج را واپس مـی  انگیز انجام می شد.
در این مرحله بود که به منصب ، گفت میترا تاج سر من است می

 در این هنگام او را در آب می افکندنـد . شد سربازی پذیرفته می
به معنـای تولـد مجـدد     عمل و بیرون می آوردند که در واقع این

 یعنی گذشته ها محو می شد و او به عنوان سرباز میترا دوباره. بود

 .زاده میشد
سربازان پس از پذیرفته شدن بایستی وجهه ممیزه ای داشـته  

کردنـد و   همین جهت پیشانی آنها را با مُهر مِهر داغ می به، باشند
گرفـت.این   یسوگند انجـام مـ   یعنی مراسم باالخره واپسین کار،

 .گفتند مراسم را ساکرامنتوم می
  مقام چهارم
در پـرده هـای نقاشـی و     منصـب شـیر بـود.    چهارمین مقام ،

نقش شیر فراوان است و همین عمل  ، سن  برجسته های منقوش
عالمـت   ، به ویژه در زمان سـلجوقیان  سبب شد که بعد از اسالم،

خورشـید در   )رابطه شیر و شیر و خورشید بر پرچمها نقش بست،
در این پـرده هـا    زرتشت وجود داشته است( ایران باستان پیش از

خدمتگـذاری و   کسانی که به مقام چهارم رسیده اند گاه در حال
 .گاه در حال اهدای هدایا به ح ور میترا نشان داده شده اند

نیز ناگزیر از گذراندن آزمایشهایی بودند که البتـه   این طبقه
بلکـه بایـد بـه     بـدنی نبـود،   شکنجه هـای دیگر تحمل ریاضات و 
وحــدت ذهنــی و  شایســتگی اخالقــی، ورزیــدگی هــای روانــی ،

چنانکه گفته شد شیر کنایه از  .اسرار دست می یافتند خالصه فهم
حـاکی از آن اسـت کـه در     ، روایات رمزی میترایی آتش است.
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 آتش سوزی بزرگی رخ خواهد داد. واپسین روز در عمر جهان ،
ش سوزی ناپاکان خواهند سوخت و پاکان مثـل اینکـه   آت در این

 .خواهند داشت در چشمه ای شستشو می کنند،آسایش
  مقام پنجم
مقام پارسی گذشته از . است مقام پارسی بوده، پنجمین مقام

پیوند  وجوه رمزی ،کنایه ای است که با طبیعت و روئیدن گیاهان
آزادگـی بـوده   نشـان آزادی و   دارد و میان پیروان کـیش میتـرا ،  

آزادی و آزادگـی و شـجاعت را    دینـان،  هریبی گمان مِ   است.
مقام پارسی  یکی از وجوه مشخ  ایرانیان می دانستند که آن را

نامیده اند.دستهای کسانی را که به ایـن مرحلـه مـی رسـیدند،طی     
کردند و بـر سرشـان کـاله     با عسل پاک می ای ، تشریفات ویژه

آزادی و آزادگی بود  شت و کنایه ای ازفریژی که میترا بر سر دا
 .می نهادند

در  یکی از نشانهای ویژه پارسی هالل ماه و داس است کـه 
 .واقع این هر دو با درو و دروگری مناسب دارد

فـرد پارسـی    می روئیدند، چون با قربانی کردن گاو،گیاهان
 داس خود ساقه های خوردنی را درو کرده برای تامین معـاش  با

یکی دیگر از نشـانه   در صحنه های نقاشی دیواری، کرد. انبار می
پـیش از   ماه نشان داده مـی شـود.   یعنی هالل های رمزی پارسی،

 دسـتهای  این اشاره شد که در مراسـم تشـرف بـه مقـام پارسـی،     

این کار کنایه از وجود خیـر   شخ  را با عسل تطهیر می کردند،
رابـر بـا زمینـه    ب میـان ایرانیـان بـود.    ثـروت و نعمـت در   و برکت،

سرچشـمه   مـاه  اعتقادی در ایران باستان )پیش از ههور زرتشت(،
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نطفه اش به ماه رفتـه در   پس از کشته شدن گاو، عسل بوده است.
همین نطفه بود که موجـب قـوام و رویـش     شد و آنجا پاکیزه می

مـاه در   پـس .گشـت  مـی    گیاهان و سالمت و ازدیـاد چارپایـان   
شنی در امستا و نامه های پهلوی اشـاره  حقیقت آن گونه که به رو

و چارپایــان ، نشــان ویــژه مقــام پارســی و  شــده حــافظ گیاهــان
کهن به ویـژه   هنوز هم در ایران این عقیده سرچشمه عسل است.

میان کشاورزان بـاقی اسـت کـه نـور مـاه در رویانـدن و بـه ثمـر         
 .و میوه ها تاثیر بسزایی دارد رساندن گیاهان

  مقام ششم
در حقیقـت   ولـی  منصـب خورشـید اسـت،   ، مقـام ششـمین  

سـل خـدای    .نماینده خورشید یـا سـل و یـا پیـک هلیـوس اسـت      
هلیـوس خـدای خورشـید در اسـاطیر      خورشید در میان رومیان و

ویـژه   در کتاب اوستا به ویژه یشـت دهـم کـه    یونان باستان است.
میترا و خورشـید روابـط بسـیار نزدیکـی بـا هـم        است، میثر)مهر(
هستند و آنقدر بـه هـم نزدیـک انـد کـه       واقع متحد هم داشته در
میترا چون به اروپا راه  پرتو خورشید معرفی شده است.آئین مهر،

 رومیان خدای خود را به جای خورشید ایرانی یافت و شایع شد،

سل خدای خورشید و در یونان هلیوس خـدای خورشـید    نهادند.
ــاور  .نامگــذاری شــد ــه ب ــا ب ــان،میترا پــس ا بن ز تولد،همــه رومی

ــا خورشــید    ــرده آنگــاه ب ــا را رام ک  موجــودات و آخشــیج ذه

زورآزمایی نمود و اورا زیر فرمان خود آورد و رابطه بـین آن دو  
و این نخستین پیونـد میتـرا بـا آیـین      شد بسیار صمیمی و دوستانه

 .رومیان بود
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گاو،در مجلـس تودیـع و    میترا و سل نیز پس از کشته شدن
 و در میان گروه پیروان گوشت و خون گاو،در کنار هم  ضیافت،
شراب را صرف کردند و پس از آن با گردونه خورشید بـه   نان و

نشانه و نماینده عنصر مشخصه  اگر پارسی معرف و آسمان رفتند.
 هِلدیودروُموس نیز شاخ  ایرانی در مقامهای هفت گانه است،

وی پیــک  چــون در مجمــع مهــری دینــان، عنصــر رومــی اســت،
هلیوس در صحنه هایی از -سل د است.او همچنین نمایندهخورشی

و سـل   نقاشی های کشف شده هِلـدیودروُموس)پیک خورشـید(  
 حاضرند و از نظر لباس شباهت تام دارنـد و بـرای هـر دو،    هر دو

 .است رنگهای مشابهی به کار برده شده
 مقام هفتم

تشـرف بـرای یـک     این مقام واالترین و عالی ترین مرحلـه 
 می  این مقام را مقام پتر یا پدر و پدر پدران ترایی بوده،سالک می

نامیدند. پدران در حقیقت عالیترین مناصـب را در آئـین میترایـی    
عیسویان از مراسم میترایی اقتباس کردنـد   داشتند و همین لقب را

هفت مقـام بـرای    د نسبت دادند. هفت منصب روحانی ووبه خ و
رقه باطنیه یا اسماعیلیان تقلیـدی  تکمیل و ارتقاء مدارج در میان ف

میان صوفیه نیز هفت وادی سلوک بـر   همین بنیان میترایی بود. از
جالب توجـه اسـت کـه     میترایی بنا شد. اساس همین هفت مرحله

از مقـام   مقام پیر در تصوف و عرفان بایستی الگوی بی خدشه ای
مقـام  در آئین نیترایی باشد.در کیش میترایی مقام هفـتم   پتر)پدر(

 .نهایی ترین مرحله ارتقاء میترایی بود عقاب بود که
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 منطق الطیر عطار، به ویژه در وقتی که به عرفان می نگریم،
متوجه می شویم که سیمرغ نهایی ترین مدارج کمـال صـوفیه بـه    

مقام پدر پدران که بسیار پارسا بـود و عـالی    رفته است. شمار می
در  رج میترایی داشت،مدا ترین مقام دی  نیس سی موس را در

 :گردید ادبیات پارسی بویژه در اشعار حافظ به پیر مغان تبدیل
 حلقه پیر مغانم ز ازل در گوش است 
 بود برهمانیم که بودیم و همان خواهد

 :یا
 گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن 

 در صومعه همت نبود پیر ما گفت که
 :گوید کند می و در جای دیگر از مُهر مهر پرستان یاد می

 یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود 
 پیدا بود رقم مهر تو بر چهره ما

و بویژه در بیت زیر به کاله فریژی یا کـاله شکسـته مهـری    
 :کند می اشاره

 یاد باد آنکه نگارم چو کله بشکستی 
 بود در رکابش مه نو پیک جهان پیما

ه آئین میترا باید توجه داشت که حافظ این غزل را با توجه ب
هنگـام برگــزاری   سـالکان آن بـوده سـروده اسـت.     کـه خـود از  

در پارسـی پیـر مغـان     پدر یا پیر که در مهرابه، متشریفات و مراس
لباسی همسان لباس میترا می پوشید و کاله شکسته مهـری   ،است

وی دانـای   نشـان ویـژه عصـایی و حلقـه ای بـود.      .نهاد بر سر می
شـمار مـی رفـت و همـه      ی بزرگ بهمرشد اعظم و روحان اسرار،
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تازه واردان و سـالکان تـازه بـا     می گذشت. امور مهرابه از نظرش
ترفیع درجات و آزمایشهای راهـروان   ی شدند.م وی پذیرفته نظر

نماینـده   او مغان اعظم بـود،  .گرفت راه میترا با نظر وی انجام می
بـا   داد. میترا محسوب می شد و اعمال دینی را شخصاً انجـام مـی  

این مردمان یعنی پیـروان میتـرا در مهرابـه بـرادری و      همه احوال،
داشـتند و ایـن بــرادری و برابـری از مشخصــات آن     برابـری تـام  

 .دروره بشمار می رفت
 

*** 
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 موالنا دیدار با انسانِِِ

 یسودابه امین
 

 مقدمه
دیدار با انسانِ موالنا، در دیوان کبیر،به معنای جستجوی نگاه 
موالنا به انسان است.موالنا انسـان بمـاهو انسـان را در دو خـوی و     

نخست،انسان متعالی یگانه شـده بـا ارواح    .دهد خصلت نشان می
هــای عــالی انســان، ماننــد پیــامبران،و دیگــر در  برگزیـده و نمونــه 

گاهی پست. او خود بـا دیـدار شـمس، از     خصلتهای فرودست و
عقل پیشین خود فراتر ایستاد و دل و خرد را در یگانگی یافـت و  
جان خود را )دل و خـرد خـود را( بـا هسـتی در یگـانگی و بهـم       
 .آمیختگی دید. این به منزله معراج روحانی و عقالنی موالناست
ی تاگر وحی را تماشای انسان به هستی در زیست جهان وحیا

بدانیم که در آن تماشاگر با تسلط بر عوالم عقول و عالم مثال که 
میتواند معنای دیگری بر معراج باشد بـه تماشـای جهـان ایسـتاده     

کـه اشـاره بـه    « پـاره  سی» است، مولوی مدعی است که او نیز در
سی جزء قرآن کریم است، به تماشا ایستاده است و خود را با آن 

مریدانش توصیه میکند، چله را رها کنند برابر میداند. چنان که به 
 :و او را به تماشا بایستند
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 پاره به کف درچله شدی سی
 پاره منم ترک چله کن سی

مولوی از انسان انتظار دارد تـا ایـن درجـه بـه عـالم متعـالی و       
روحانی خویش توجه کند و از صفات گـرگ منشـانه و خـوک    

 صفتانه دوری جوید:
 وکدر وجود ما هزاران گرگ وخ

 1شوکصالح و ناصالح وخوب و خُ 

و در نهایت انسان کامل کسی را میداند که جامع صـورت و   
 .معنا باشد

موالنا پس از رسیدن به شمس و تن زدن به دریای معنی حال 
کسی را دارد که پیش از این به وصف مشخصات دریا و رن  و 

سخن » وسعت آن پرداخته بود،  دل به دریا زده باشد. او میگوید:
من به دست مـن نیسـت و از ایـن رو میرنجم زیـرا میخـواهم کـه       
دوسـتان را موعظـه گـویم وســخن منقـاد مـن نمیشـود از ایــن رو       

 «.میرنجم، اما از آن رو که سخن من باالتر از من است،شادم
 

 نگاه موالنا به انسان
درباره نگرش موالنا جالل الدین محمد رومی بلخی به انسـان  

انـد. عبدالحسـین    معنوی فـراوان گفتـه ونوشـته    به ویژه در مثنوی
در مثنوی معنوی موالنا نه ترک شریعت » زرین کوب می نویسد:

وتسلیم به طامات صوفیه را توصـیه میکنـد و نـه گـرایش بـه فقـر       

                                                 
 خُشوک: حرامزاده. فرزند نامشروع -۱
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وعزلت ورهبانیت را تبلیغ مینماید، مرد کامل کسی را میداند کـه  
نیز حجـاب   جامع صورت و معنا باشد، بلکه وجود زن و فرزند را

راه نمیشناسد و درست مثل یک مـتکلم، امـا بـه کمـک قیاسـات      
تمثیلی وتشبیهات شاعرانه در تایید و اثبات عقاید و مبانی قرآن و 
اهل شریعت اهتمام میـورزد، و ق ـایایی ماننـد حقیقـت توحیـد،      
واقعیت روح کیفیت حشر و نشر وحدود جبر و اختیـار را موافـق   

کند. با این همه لُبّ و مغـز شـریعت را   مذاق اهل شریعت تبیین می
 «.عبارت از عشق میداند

ــر دارد   » ــی را در ب ــایق عمیق ــات و حق ــوی، واقعی ــوی معن مثن
وجالل الدین توانسته است آنها را با همـاهنگی اندیشـه و هیجـان    
قلب روحانی دریافت کند و در قالب الفـاو شـاعرانه کـه گـاهی     

 «.خته و بپردازدعدم گنجایش آنها کامالً نمودار است ری
نوع مواجهه موالنا با هستی و انسان پـیش از دیـدار بـا شـمس     

ای منطقی، اندیشمندانه و عقالنی است درحالی کـه پـس    مواجهه
 از آن موالنا همان گونه که خود میگوید عقل را درپس پرده می

 پیش تر اگر سروده بود: .نهد و با دل خود به دیدار یار میشتابد
 ای مه اندیشهای / مابقی خود استخوان وریشهای برادر تو ه»
 .«ر گل است اندیشه تو گلشنی / وربود خاری تو هیمه گلخنیگ

پس از دیـدار شـمس از دل سـخن مـی گویـد ودعـوی دیگـری        
 : دارد

 گر سر ننهم آن گه گله کن/   با من صنما دل یک دله کن

 زان زلف خوشت یک سلسله کن/   ام از بهرخدا مجنون شده
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 سیپاره منم ترک چله کن/   ه به کف درچله شدیسیپار

 زنهار سفر با غافله کن/   مجهول مرو با غول مرو

 این مغز مرا پر مشغله کن/   ای مطرب دل زان نغمه خوش

 دوچشم مرا دو مشعله کن/   ای زهره و مه زان شعله مرو

 بر طور برو ترک گِلِه کن/   ای موسی جان شبان شده ای

 در دست طوی پا آبله کن/   یرون کن و رونعلین ز دوپا ب

 انداز عصا، وان را یله کن/   گه تو حق شد نه عصا تکیه

 درگردن او رو زنگله کن/   فرعون هوا چون شد حیوان

جهان موالنا در کلیات شـمس جهـان دیگـری اسـت و او در     
مواجهه با این جهان از منظر معنوی درجایگاه و نقش تـازه هـاهر   

ریقه استفاده او از زبان، شکستن بعد زمان و مکـان  میشود. حتی ط
و تغییر جایگاه شاگرد و استاد به مریـد و مـراد در بـه کـارگیری     

 .کالم متفاوت است
دریای معانی دراختیار موالناسـت و ایـن تنهـا و تنهـا حاصـل      
دیدار است. موالنا پس از رسیدن به شمس و تن زدن بـه دریـای   

ش از ایـن بـه وصـف مشخصـات     معنی حال کسی را دارد که پـی 
دریا و رن  و وسعت آن پرداخته بود، بیآن که دل بـه دریـا زده   

 .باشد
 دریای معانی بین بی قیمت وبی کابین
 تبریز زشمس الدین بی صورت دریایی

اگر مثنوی را به منزله حاصـل حیـات عقالنـی موالنـا در نظـر      
ی بگیریم، میتوان گفت دیـوان کبیـر حاصـل مواجهـه و رویـاروی     

موالنا با دل یعنی مرکز هستی و مکاشفات شهودی وی است .در 
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این راستا مفهوم همه عناصر وجایگاه آنها نیز تغییـر میکنـد. طـرز    
آفرینش معنی توسط موالنا در دیـوان شـمس نیـز طـرزی دیگـر      

 :است
 تسبیح بینداخت و زسالوس بپرداخت
 کین نوبت شادی است غم بیهده تاکی

ینی موالنا از مرتبه عقل عبـور کـرده و   انسان کامل در جهان ب
به مرکز هستی یعنی دل رسـیده اسـت .در ایـن هنگـام و هنگامـه      

 :است که دیدار یار دست میدهد و به طرب میانجامد
از این منظر عاطفه در شعر موالنا عاطفه ای متصل بـه الطـاف   
الهی است و نشاب جاری در مصراع ها و ابیات از ایـن سرچشـمه   

 .جوشدمعنوی برمی
 آه کان سایه خدا، گوهر دلی پرمایهای

 آفتاب او نهشت اندر دو عالم سایهای

 آفتاب و چرخ را چون ذرهها برهمزند

 وز جمال خود دهدشان نوبه نو سرمایهای

 عشق و عاشق را چه خوش خندان کنی رقصان کنی

 عشق سازی عقل سوزی طرفهای خود رایهای

 چشم مرده وام کرده جان ز بهر عشق او

 زانک در دیده بدیده جان از آن سرپایهای

گزاره ها وگزارش های موالنا از دیدار بـا مرکـز هسـتی )دل    
ودلدار( وخوانش دیگرگون او از انسان و معنـی آن بـا قیامتهـای    
پی درپی رو به روست. این قیامتها حاصـل مرگهـا و زنـدگیهایی    
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است که پیش از فـرود آمـدن فرشـته مـرگ برکالبـد انسـان رخ       
 .دهد می

موالنا در دیوان کبیر، انسان را به واسطه انسان معنی میکنـد و  
این رویارویی با خویشتن، نه شیطان، درجایگاه منطقی خود قـرار  
دارد)آن گونه که در مثنوی به آن اشاره میشود( و نه انسان، بلکه 
راه نجات آدمی را لطف الهی در هدایت آدمی می دانـد. درایـن   

نطـق حـاکم بـر زنـدگی انسـان نیـز منطـق        نوع معرفـت شناسـی م  
 ها و زنـدگی  ای است .گزاره هایی که موالنا از مرگ دیگرگونه

ها در این عالم ارائه میدهد خبری از بیمرگی و جاودانگی با خود 
 : دارند

 تن روح برافشاند چون دست برافشانی
 مرده زتو حال آرد چون شعبده بنمایی

سان است آن هنگام کـه  اساس احکام کیهان شناخت موالنا ان
در برابر انسان قرار میگیرد   وجودی پر تپش وپـرنبض و سرشـار   

 .از موسیقی الهی را می بیند
 

 زان ماه پر افزایش آن فارغ از آرایش
 این فرش زمینی را چون عرش بیارایی

ای بـین عـرش و فـرش نیسـت. در      در این جهان بینـی، فاصـله  
 :دحالی که پیش از این موالنا گفته بو

 
 هر که زین بر میرود آید به بام/   نردبان آسمان است این کالم

 بل به بامی کز فلک برتر بود/    نی به بام چرخ کو اختر بود
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دراین نظام فکری، موالنا عامل تکامل معنوی خود را انسـانی  
بیند که درهمـین عـالم خـاکی فـرود آمـده و بـه نـور افشـانی          می

اش فرش را بـه عـرش شـبیه     افشانیمشغول است. انسانی که با نور
نموده است، پس نیازی به رفتن به بامی که از فلـک برتـر اسـت،    

 . نیست
در این دستگاه فکری، موالنا با شرح انسان به واسطه انسان بـه  
سروری او بر اشیا ، ونیز سروری انسان برمرگ، گواهی میدهد و 
وع به کوچک انگاری وکوچک نگاری مرگ میپردازد .در این ن

نگرش به انسان، موالنـا انسـان را در میانـه وجـود و عـدم ترسـیم       
نمیکند بلکه او را درمیانه وجود وجاودانگی به تصویر میکشـد و  

 . همه اینها حاصل امید است
محیط و محاب بودن انسان بر عدم و مـرگ و دسـتیابی او بـه    
جاودانگی وقایل شدن به چیرگی برفساد و پوسـیدگی در کالبـد   

جز در دیدگاه موالنا در دیوان کبیـر نیامـده اسـت و ایـن     وروح، 
 .حاصل تغییرات جدی موالنا پس از دیدار با شمس است

 
 از کتم عدم علم برآری/    گر طبل وجودها بدرد

 غم نیست تو جان هر چهاری/    این چار طبیعت ار بسوزد

، هبوب ومعراج، رستاخیز وجـاودانگی  است و زندگیامرگ 
درون وجود انسان رخ میدهد و همه اینهـا حاصـل    همه و همه در

همراهی انسان با انسان است. در وحدت بخشیدن به دو انسان که 
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ــا از یــک جــوهره هــم نیســتند)یکی آتــش اســت    از منظــر موالن
 :ودیگری روغن و...(  میتوان به وحدت اللههی رسید

 جانا تو بگو رمزی از آتش همراهی

 هینزند ما من دم نزنم زیرا دم می

 برخیمه این گردون تو دوش قنق بودی

 مه سجده همی کردت ای ایبک خرگاهی

 خورشید ز تو گشته صاحب کُل هِ گردون

 و ز بخشش تو دیده این ماه سما ماهی

 کی هر دو یکی گردد تو آتش و من روغن

 وین قسمت چون آمد تو یوسف و من چاهی

 هرچند که این جوشم از آتش تو باشد

 گر رانی و گر خواهیمن بنده آن خلعت 

 این دانش من گشته بر دانش تو پرده

 فریاد من مسکین از دانش وآگاهی

 گه از می و از شاهد گویم مثل لطفش

 وین هر دو کجا گنجد در وحدت اللهی

 شمس الحق تبریزی صبحی که تو خندانی

 کی شب بودش درپی یا زحمت بیگاهی
یار نزدیک موالنا، شمس را مسافری می بیند که درگذشته بس

از گردون گذشته و پا بر زمین گذاشته است.در ارتباب میان ایـن  



                                                  ۲۰۲۱ -۱۳۹۹ زمستان   -۲شماره   -فصلنامه هیج 
 www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده  

 

174 

 

دو انسان، هیچیک در تسخیر دیگری نیسـت وایـن آزادی روح،   
  خود مایه وحدت و یگانگی میان آنهاست
 اسطوره زدایی درغزلیات شمس

هدف اصلی اسطوره، سخن گفتن از قدرتی متعالی است کـه  
، امـا م ـامین مـورد اسـتفاده، ایـن      برجهان و انسان حکـم میرانـد  

بنــابراین اهمیـت اســطوره   .هـدف را مـبهم و مخــدوش میسـازند   
شناسی عهد جدید، نه در تصـاویر وخیـال آن، بلکـه درفهمـی از     
وجود نهفته است که در آن مستتر است. ایمان مـدعی اسـت کـه    
حقیقت دارد و ایمان را نبایـد بـه بیـنش اسـطورهای عهـد جدیـد       

 . مقید ساخت
والنا در عـالی تـرین مرحلـه دریافـت بارقـه هـای معنـوی و        م

روانی، اسطوره را در معنای انسان شناختی آن به گونهای متفاوت 
مطرح میکند. صرف نظر از مفهوم تاریخی ودینی خ ر،یوسف، 
نوح وکشتی نوح ، موالنـا انسـان را بـه دقیقـه اکنـون و در همـین       

ش از محمـد مصـطفی   مرتبه از تحول معنوی برتـر از پیمبـران پـی   
 :میداند )ص(

 
 درآب حیات وسبزه زاری/    خ ری به میان سینه داری

 گر بوی برد که تو چه داری/    خ ر آب حیات را نپاید

 درگلشن روح نوبهاری/    درکشتی نوح همچو روحی
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در این دیدگاه، موالنا انسان را در برابر اسطوره قرار میدهد و 
انگـارد.   انسان را بـی بـدیل مـی    با کوچک شمردن اساطیر قدرت

 :درمقاله بولتمان و الهیات فلسفه وجودی میخوانیم
اسطوره زدایی به معنای دور ریختن گـزاره هـای اسـطورهای    
نیسـت بلکـه بـه معنـای احیـای معنـی اصـلی و معاصـر آنهاســت.         
اسطوره زدایی در ایـن مفهـوم در ابیـات بـاال ونیـز دربسـیاری از       

چشم میخورد .این شـاعر بـزرگ، درعـین    غزلیات دیوان کبیر به 
ارزش بخشیدن به مفهوم تاریخی و اسـطورهای پیمبـران پـیش از    

ای از آنها را نمایـان میکنـد و   ه ، ارزش تازه(محمد مصطفی)ص
صد البته این ارزش، برکشیده از نگاه موالنا وتماشای او به انسـان  
وجوهره انسانی اوست کـه در نسـبت بـا شـمس و پروردگـار دو      

 .الم مفهوم مییابدع
از ایــن دیــدگاه، اســطوره هــا ارزش واعتبــار خــود را از ذات 

موالنا نه تنها در پی مخدوش کردن اسطوره های  .انسان میگیرند
یاد شده نیست، بلکـه انسـان دل آگـاه را برتـر از اسـاطیر وچیـره       
برآنان میبیند. درحالی که اعتراض به اسطوره را میتـوان درقالـب   

 .فی میان زمان وجاودانگی بیان کردت اد کمی وکی
اسطوره برآن است که امر متعالی فقط به خاطر کمی از جهان 
آدمیان متمایز است. اسـطوره امـر الهـی را بـا اسـتعاره هـر آنچـه        

بیان میکند. اما علیـرغم ذکـر ایـن فاصـله     « بسیار بسیار دور است»
 .پندارد عظیم ، آن را بخشی از جهان می
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کستن بعد زمان وحاضر کردن اساطیر دینـی  موالنا با درهم ش
در زمان حال، این فاصله را از میان میبرد و درعین حال هرمفهوم 
اساطیری را ذیل انسان الهی که همانا شمس تبریزی است،تعریف 
میکند. این آشتی میان جوهر انسانی خ ر ،یوسف یا نوح با ذات 

بـه جهـان    انسان نشانگر نگاه صلح جو و ستایشـگر موالنـا نسـبت   
هـا   هـای انسـان   ها در دل های موازی ومتناوب است و این جهان

 .واقع شده اند
از دیـدگاه هایـدگر وجـود آدمــی، وجـودی تـاریخی اســت.      
آدمی در زمان و نیز در مکان وجود دارد. او گذشته ای دارد که 
قادر است حال حاضر او را به طرق مختلف تحت تاثیر قرار دهد 

د. هر چند این آینده را زمـانی مـرگ بـه پایـان     ای دار و نیز آینده
خواهد رساند،آدمی میتواند گذشته خود را به یاد آورد وچشم به 
آینده بدوزد. مهم تـرین واقعیـت زنـدگی آدمـی ایـن اسـت کـه        
مرگ فرجام آن است. بنیان این زندگی، وجود نداشـتن اسـت و   

هیبـت  بنابراین فهم کامل سرشت وجود انسانی ضرورتاً به تجربـه  
 .انجامد که وقوف به تهدید نبودن و وجود نداشتن است می

درتمامی این موارد، وجود آدمی با وجود اشیایی که جهان را 
میسازند، تفاوت دارد. آدمی در جهان میزیـد و اگرچـه ایـن امـر     
جزو مشخصات وجود اوست، اما آدمی جزو جهان اشـیا نیسـت.   

خـود دارد، از جهـان    او از رهگذر بودن در زمان ونسـبتی کـه بـا   
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هسـتند، بـا خـود     شـیء فراتر میرود .آدمی برخالف اشیا که فقط 
 .رابطه دارد

موالنا برخالف هایدگر، انسان را موجودی تـاریخی نمیدانـد.   
او انسان را از گذشته وآینـده بریـده و در زمـان حـال در مییابـد.      

ا بـه  انسان موالنا بینگرانی از مرگ و نیستی، قادراست بارها وباره
هستی بازگردد. درسـپهر اندیشـه موالنـا، انسـان همـاره وهمـواره       

 درحال شکوفایی است: 
 درکشتی نوح همچو روحی / درگلشن روح نوبهاری

درچشـم تـو   »و حتی در بـودن، آدمـی بـه اختیـار خودنیسـت:     
 :«ریخت کحل پندار / می پنداری به اختیاری

 
 در روح نظر کردم بی رن  چو آبی بود

 آمد درآب چنان ماهی ناگاه پدید

 آن آب به جوش آمد هستی به خروش آمد

 تا وا شد و دریا شد این عالم چون ماهی

انسان از نگاه موالنـا صـیاد اسـت و اجـزای جهـان دراسـارت       
 اویند: 

 صیاد بدایت وجودی / اجزای جهان همه شکاری
انسان در این مرتبه از هستی، مجبور به وجود است. حتی اگر 

 و باید از عدم به وجود بازگردد: اه یابد، میتواندمرگ در وی ر
 گر طبل وجودها بدرد / از کتم عدم علم برآری

درپدیدار شناسی روح ، تماشای موالنا متفـاوت از فیلسـوفان   
هـای   وعارفان در همه عصرها بوده اسـت. وی بـرای انسـان جلـوه    
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ای بـه   مختلفی از تکوین وتغییر وتبـدیل وسـیر از مرحلـه و مرتبـه    
مرحله و مرتبه دیگر قائـل اسـت. از نگـاه موالنـا کیفیـت وجـود       
انسان کیفیتی عالی است. عـالیتر از هـر آنچـه کـه در زمـان و در      
مکان قرار گیرد. موالنا بـه وحـدت انسـان بـا مرکـز هسـتی قایـل        

 :است
 

 سابقهای بود که گشت آشنا/    جان من وجان تو را پیش از این

 گرچه فراموش شد آنها تو را/    واقف امروز از آن سابقه است

موالنا زمان حال را به طرزی نامتنـاهی تـداوم میبخشـد. او در    
دیدار با شمس، دیدار با خویشتن را تجربه میکند. این دویـی کـه   
یک وجود واحد میشوند  دو وجـه از وجـود انسـانی هسـتند کـه      
ریشه درعالم علوی دارند. هیچ انگاری خویشتن ومستحیل شـدن  

 :سازد گری از موالنا وجودی بیننده میدر دی
 درچشم تو ریخت کحل پندار

 می پنداری به اختیاری

 این چرخ به اختیار خود نیست

 آخر تو که ای بدین نزاری

 از نیست تو خویش هست کردی

 وین گردن، خود تو میفشاری

 
 

 تخیل خالق
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آنچه در شعر و هستی شناسی موالنا رخ مینماید، انطبـاق معرفـت   
با تخیل خالق وتخیل زبانی اوسـت و همـین موضـوع، ایـن     الهی 

شاعر اندیشمند را از دیگر شاعران متمایز میکنـد. موالنـا درعـین    
او بـه عنـوان    .فلسفه ورزی وعقل گرایی، از بند عقل آزاد اسـت 

یک شاعر به دنبال یافتن م مون برای اشعار خود نیست، بلکه به 
اسـت. بـرای آن کـه     عنوان یک عارف بـه دنبـال هرفـی از زبـان    

دریافت های خود از عالم معنـا و معنـای عـالم را در آن بریـزد و     
 .بیان کند و رهایی یابد

در دیوان کبیر، روح ،خود م مون اسـت وکالبـد زبـان گـاه     
وسعت این م مون را بر نمیتابـد. اگـر مثنـوی معنـوی را عرصـه      
بروز عقل مندی موالنا بدانیم، بیشک دیـوان کبیـر عرصـه عشـق     
است و این دو اثر بزرگ ادبی، هریک نشانگر مراتبـی از تکامـل   

 .روحانی خالق خود هستند
اگر شاعران، هریک اسیر شعر وکالم خـود هسـتند و وامـدار    
قریحه خویشتن  موالنا از همه این بندها آزاد است و دربند عشق 
شمس تبریزی هم نیسـت. چـرا کـه آزادی وآزادگـی روح وی،     

درتنـاهر بـا انسـانی دیگـر     « انسـان »از مفهوم برخاسته از درک او 
اسـت. او کشــتی یــی اسـت کــه در بحــر بیکنارهـای بــه حرکــت    

 درآمده است: 
 کشتی ترسد زبحر نی بحر / تو کشتی بحر بیکناری

آزادی جوهره حیات جاودان است وهم از این رو موالنا آزاد 
از عواطــف واندیشــه هــا بــه ســیر جهــان هــای تودرتــو،در درون  
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میپردازد. به قبض و بسط درآوردن اجزای جهـان نیـز در    وبیرون
 .اختیار چنین انسانی است، انسانی که صیاد اجـزای جهـان اسـت   

در پدیدارشناسی روح از نگاه موالنا به محض آگـاهی از وجـود   
های شادی آفرین، نشاب انگیز و فـرح  ه انسان به ماهو انسان تجرب
 .بخش را نظاره گریم

ا در کتاب شریف مثنـوی معنـوی، سـیر    اگر فرض کنیم موالن
خاکی و زمینی در وجود و هستی انسانی داشـته  آنگـاه میتـوانیم    
دیوان کبیر را محصول معـراج موالنـا تـا اعـال درجـات ملکـوت       
معنوی درنظر بگیریم. بدیهی است که در خاک موجودات پلیـد  
 وصفات ذمیمه نیز یافت میشوند، آن گونه که در مثنوی میفرماید:

 وجود ما هزاران گرگ وخوک در
 صالح وناصالح وخوب و خشوک

گرگ وخوک، اشاره به صفات ذمیمه آدمی دارد وصـالح و  
 .خوب نیز به صفات نیک داللت دارد

مواجهه موالنا با شـمس مواجهـه انسـان بـا مـن برتـر خـویش        
است  آن گونه که به تمـامی، صـفات ذمیمـه را در سـپهر هسـتی      

نیکـی در آن بـه چشـم نمیخـورد و     خود به پیـرایش آمـده وجـز    
شمس یعنی خود موالنا و موالنـا یعنـی خویشـتن انسـان پـاالیش      

 :یافته از بدیها  آنجا که میفرماید
 

 از خویش کسی نجست یاری/    از خویش دل کسی نترسد



                                                  ۲۰۲۱ -۱۳۹۹ زمستان   -۲شماره   -فصلنامه هیج 
 www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده  

 

181 

 

موالنا در این عرصه، تسلیم تماشای خویشتن است. اما نـه آن  
در سـکوت و در   گونه تسلیمی کـه ایـن تماشـای حیـرت آور را    

درون خویش تاب آورد. هیمنه وهیاهویی به راه میاندازد وجهـان  
هایی را با خود به سماع بـر میـانگیزد  آن چنـان کـواکبی      وجهان

درخشان که از دیـدار نـور خـویش و تاللـؤ ایـن نـور درشـگفت        
یابـد   اند و این تخیل خالق موالناسـت کـه هسـتی را درمـی     آمده

ون را بـه صـلح وآشـتی بـا یکــدیگر     واجـزای جهـان درون و بیـر   
فرامیخواند. درهمین معناست که هر عنصر در تناسـب بـا عناصـر    

 :دیگر به زیبایی میرسد
 

 او باد شمال و تو غباری/   او سرو بلند و توچو سایه
در افق تماشای موالنا، هر انسان کهکشانی است که در نسبت 

و با همـین منطـق    با انسان دیگر ونیز در نسبت با ذات الیزال الهی
قرار گـرفتن ایـن کهکشـان هـا در      .معنی میشود و معنی می یابد

مسیرنظم کواکب به نورانیـت آنهـا میافزاید.تجربـه مـا در جهـان      
وابسته به ارگان های ادراکی است که درمقابل تغییرات الگوهای 
فرکانسی ارتعاشات مـوجی کـه میـدان آگـاهی مـا را فراگرفتـه،       

 .حساس است
از فالسفه درباره مرحلهای از شعور سـخن میگوینـد   بسیاری »

که درآن شخ  همواره از این همسازی و هماهنگی میان میدان 
بیرونی موجی مشهود و میـدان درونـی ادراک خبـر دارد. جهـان     
عینی با حالت جسمانی، ذهنی و روانی فرد مٌدرک وابسـته اسـت   
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اسـت بیـرون از   ونتیجتاً با تغییرات روانی او تغییر میپذیرد، ممکن 
ف ای درونی خود از نقش خـارجی شـیآ آگـاه شـویم. در ایـن      

 «.صورت، تصور نفس وجهان را درهم آمیخته ایم
احتماالً برای موالنا جهان های بیرون و درون در انطباق کامل 
هندسی قرار گرفته اند. ال اقل در هنگـام و هنگامـه دیـدار وی بـا     

ت به جهان هـای مـوازی   های آگاهی نسب شمس، موالنا در میدان
درون و بیرون از هستی خویشتن قرار گرفتـه اسـت. پیـدا کـردن     

های درون موالنا وشـمس(،   هایی میان این جهان ها )جهان نسبت
نیز قرار گرفتن در مرکز هستی و برقراری نسبت بین خود، شمس 

های انرژی وسـیعی را در روح موالنـا    و پروردگار عالمیان میدان
ور شـدن   اخته است و این انطباق سه وجهی و غوطـه به جریان اند

 .درعالم معنا موجبات سبکبالی موالنا را فراهم آورده است
پس از این اتفاق حیرت انگیز است که شادمانی فراهم آمـده  
حاصل از این تناسب زرین به آثار موالنا در دیـوان کبیـر تسـری    

آورده اسـت و  یافته است. نیرویی که اراده موالنا را به تسـخیر در 
او را مجبور به تسلیم کرده و این تسلیم با رنج همراه بـوده اسـت.   
چنان که راهی برای بازگشت به جهان مثنـوی معنـوی بـرای ایـن     

سخن من بـه  » آنجا که میفرماید: .بزرگمرد عالم معنا نمانده است
دست من نیست و از این رو می رنجم،زیرا میخواهم که دوسـتان  

سخن منقاد من نمیشود. از این رو میرنجم،اما از را موعظه گویم و
م  شـاد  مآن رو که سـخن مـن بـاالتر از مـن اسـت و مـن محکـو       



                                                  ۲۰۲۱ -۱۳۹۹ زمستان   -۲شماره   -فصلنامه هیج 
 www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده  

 

183 

 

میشوم. زیرا که سخنی را که حق میگوید، هرجا کـه رسـد زنـده    
 «.کند و اثرهای عظیم کند

 
 ها جشن جان

موالنا پس از دیدار با شمس، همواره در جشن به سـر میبـرد.   
در گذشته موالنا وشمس دارد  آن گونـه کـه   ای  جشنی که سابقه

 :فرماید می
 

 ای بود که گشت آشنا سابقه/ جان من وجان تو را پیش از این

 گرچه فراموش شد آنها تو را/ واقف امروز از آن سابقه است

 
 :نیز در جایی دیگر

 بریاد وصال دلربایی/    برخیز وبزن یکی نوایی

 دعاست الصالییهین وقت /    هین وقت صبوح شد فتوحی

 تاخلق زنند دست وپایی/    بگشا سر خنب خسروانی

 جز باد؟ جان گره گشایی/    صدگون گرهست بردل ونیست

 آن را که قرار نیست جایی/    از جای ببر به یک قنینه

 چون نیست وجود را وفایی/    جز دشت عدم قرارگه نیست

 درحیرت چون تو کیمیایی/    ما چون مس وآهنیم ثابت

 وز خلق برآر های هایی/    در مغز نکن تو هوی هویی

 نشناسد درد از دوایی/    زین باده چو مست شد فالطون

 کو درد نداند از صفایی/    دردی ده وعقل راچنان کن

 از جام صبوحیان عطایی/    بر ناطق منطقی فرو ریز
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 زنبیل وفطیر هر گدایی/    تا دم نزند دگر نجوید

 برساختن از عدم بقایی/    سلم آمدخامش که تو را م
  

این که در این تحول روحانی، بر موالنا چه گذشته، برمـا مشـهود   
نیست  اما از گزارشهای موالنا در مییابیم کـه وی تمامیـت ازلـی    

های  خود را در مواجهه با شمس دریافته است. در معرض انرژی
آگاهی بخش به مدد شـکل وجـوهر برتـر ایـن آگـاهی دریـافتن       

وقفـه وگسـترش    کالبد معنوی و رسیدن بـه شـعور وشـهودی بـی    
این همه آن چیزی نیست که در تکامل معنـوی   .موزون و دوری

موالنا میتوان ازآن یاد کرد، اما از کالم او در دیوان کبیر بر میآید 
که چنین عظمتی در ایـن دوره از زنـدگی موالنـا بـرای مـا قابـل       

 .تاویل است
 

 خجسته باد ما را این عروسی/   روسیمبارک باد برما این ع

 چوصهبا و چو حلوا این عروسی/   چوشیر وچون شکر بادا همیشه

 مثال نخل خرما این عروسی/   هم از برگ و هم از میوه ممتع

 ابد امروز فردا این عروسی/   چو حوران بهشتی باد خندان

 هم اینجا و هم آنجا این عروسی/   نشان رحمت وتوقیع دولت

 چو ماه و چرخ خ را این عروسی/   نام و نکو روی و نکو فالنکو 

  روسیع که بسرشتست جان با این /   خمش کردم که در گفتن نگنجد
*** 

 
buali.ir 
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 حکیم سنایی غزنوی

 
 عطار روح بود و سنایی دو چشم او
 ما ازپی سنایی و عطار آمدیم

 مولوی

 
م حکــی  یــا ابوالمجــد مجــدود بــن آدم ســنایی غزنــوی    

ــنایی ــع  ۵۴۵-۴۷۳) س ــه واق ــهر غزن ــری(، در ش ــتان  قم در افغانس
تـــرین صـــوفیان و   وی از بـــزرگ .دنیـــا آمـــد  امـــروزی بـــه 

است، که در سـده   زبان پارسی سرای یمثنو و گو قصیده شاعران
است. برخی معتقدنـد کـه سـنایی شـاعری      زیسته ششم هجری می

را به صـورت جـدی وارد شـعر     عرفان است که برای نخستین بار
فارسی کرد ولی صوفیان پیش از او نیز در اشـعار خـود م ـامین    

تـوان بـه شـاهنامه فردوسـی اشـاره       اند که می عرفانی را بیان کرده
نیز  اهل مالمت و قلندران که از سخنان کرد. تصوف سنایی با آن

 گیرد، چیزی معتدل است. مایه می
مختلـف پیـدا   سنایی طی عمـر خـود سـه حالـت شخصـیتی      

و  وعـظ  بـوده، پـس از آن   هجاگوی است. نخست مداح و کرده
عـارف  نقد اجتماعی روی آورده و دست آخر عاشـق و قلنـدر و   

 .است است. سنایی تا آخر عمر گرفتار این سه حالت بوده شده
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B7%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B4%DB%B5_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D8%B8
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 زندگی
)واقع غزنه در شهر هجری قمری ۴۷۳ حکیم سنایی در سال

هجـری   ۵۴۵کنونی( دیده به جهان گشـود. در سـال   افغانستان در
در همان شهر درگذشت. نـام او را عـوفی مجدالـدین آدم     قمری

اند. محمد بن علـی الرقـا از    السنائی و حاجی خلیفه آدم نیز نوشته
ابوالمجــدودبن »نـام او را   حدیقةالحقیقـه  معاصـران او در دیباچـه  

هـای   اسـت. ایـن حـاکی از آن اسـت کـه نـام       نوشته« آدم السنائی
اند غلط است. در دیوان سنایی ابیاتی  دیگری که بر روی او نهاده

اسـت.   خوانده« حسن»در آن سنایی خود را خورد که  به چشم می
 گوید: در این بیت سنایی می

 تو حسن خلق و حسن بنده حسن /    حسن اندر حسن اندر حسنم
گوینـد کـه نـام او در     خاطر این بیت بع ی از محققان می به

را برای خـود انتخـاب   « مجدود»اصل حسن بوده و وی بعدها نام 
دت آن زمان به دربار سـالطین  است. در ابتدا سنایی طبق عا کرده

راه یافت. او در ابتدا به مـداحی   غزنویان روی آورد و به دستگاه
باره شیدا شد و دست از جهان و جهانیـان   که یک پرداخت تا این

 شست.
رد مـذهب کالمـی سـنایی دو رویکـرد وجـود دارد،      در مو

است و برخی اعتقاد دارنـد کـه    اشعری برخی معتقدند که سنایی
است. کسانی که معتقدند سـنایی اشـعری اسـت، دالیـل      شیعه او

خاصی دارند مثل اینکه سنایی آغاز دیـوان و حدیقـه را بـا مـدح     
خلفا آغاز کرده، در بسیاری از اشعار حدیقه نظراتی دارد کـه بـه   

بودن قرآن به عنـوان   حاد  نظرات اشعری نزدیک است، یا مثالً

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B7%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B4%DB%B5_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B4%DB%B5_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB&action=edit&redlink=1
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های  کند، و معتقدند غزالی یکی از شخصیت کالم الهی را رد می
العاده تأثیرگذار بر روی سـنایی اسـت و از آنجـا کـه غزالـی       فوق

ــ    ــه در نظ ــم ک ــنایی ه ــعری اســت، س ــک اش ــروی ی رات از او پی
 .کرده، اشعری است می

 خوار برخورد با الی
خـورد( نـام و    خوار )آنکه پیوسته دُرد و الی شراب می الی

نشـین و معاصـر سـنائی بـود و گوینـد انقـالب        لقب مردی خاک
خاطر سنائی در سیر و سلوک و پیمودن عوالم معنوی را موجـب  

 است. این مرد بوده
سـبب توبـه سـنائی آن بـود     »اند:  شرح آن را بدینگونه نوشته

که در زمستانی که سلطان محمـود جهـت تسـخیر بعـض از دیـار      
کفر از غـزنین بیـرون رفتـه بـود سـنائی در مـدح او قصـیدتی در        
سلک نظم کشیده متوجه اردوی وی شد تا بـه عـرض رسـاند در    
اثناء راه بدر گلخنی رسید که یکـی از مجـذوبان مشـهور بـه الی     

محمـود   قدحی پر کن بـه کـوری   :گفت ا میساقی خود ر ،خوار
اهی است مسـلمان و بـه امـر    محمود پادش :. ساقی گفتسبکتکین

ــی  ــغولی م ــاد مش ــد جه ــت  .نمای ــوار گف ــت   :الی خ ــی اس مردک
ــده   ــنود و آنچــه در تحــت حکــم وی درآم اســت ضــبط   ناخوش

و آن قـدح را   ،رود کـه مملکـت دیگـر بگیـرد     تواند کرد می نمی
قـدحی دیگـر پـر کـن بکـوری سـنائی        :باز با او گفـت  .درکشید

فاضـل مقیـد متقـی    سنائی مردی اسـت شـاعر    :شاعر. ساقی گفت
ور بـودی   اگر وی از لطف طبع بهره :خوار گفت لطیف طبع. الی

به کاری اشتغال نمودی که وی را به کار آمدی، گزافی چنـد در  

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D8%A8%DA%A9%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D8%A8%DA%A9%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D8%A8%DA%A9%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
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داند کـه او را بـرای    آید و نمی کاغذی نوشته که به هیچ کار نمی
انـد. سـنائی از شـنیدن ایـن سـخن متحیرشـده از        چه کار آفریـده 

شت و به سلوک مشـغول شـد  و بـر خـرد     شراب غفلت هشیار گ
خرده دان ارباب ف ل و عرفان پوشیده نماند که از م ـمون ایـن   

پیوندد که اشتهار شیخ سنائی به نظـم   حکایت چنان به وضوح می
اشعار در زمان سلطنت محمود غزنوی بوده باشد و حال آنکـه از  
کتاب حدیقه الحقیقه که در سلک منظومات حقیقـت آیـات آن   

شـود کـه شـیخ سـنائی معاصـر       انتظام دارد چنان هاهر مـی جناب 
شاه بوده و کتاب را بنام نامی آن پادشاه عالیجاه نظم نمـوده   بهرام

کـه   وفات یافته و نظم حدیقه چنـان  ۴۲۱و سلطان محمود در سنه 
انجامــد در ســنه ســبع و ثالثــین و  هــم از آن کتــاب بتحقیــق مــی

الحظه ایـن دو تـاریخ کـه    ( به اتمام پیوسته و از م۵۳۷خمسمائه )
متفق اهل خبر است نزد اولیا ]ف ل[ صفت. وضوح می یابـد کـه   
صحت حکایـت مجـذوب الی خـوار بغایـت ]نـا[ مناسـب اسـت        

 .«هللوالعلم عندا
گوید: سبب توبه حکیم سنائی آن بود که او مـدح   دولتشاه

سالطین گفتی و مالزمت حکام کردی، نوبتی در غـزنین مـدحی   
ــراهیم غزنــوی گفتــه بــود و ســلطان   جهــت ســلطان ابواســحاق اب

خواست  عزیمت هند داشت به تسخیر قالع کفار هند و حکیم می
را بگذرانـد قصـد مالزمـت سـلطان کـرد و در      به تعجیل قصـیده  

خوار گفتندی و از معنـی خـالی    ای بود که او را الی غزنین دیوانه
رد شراب جمع کردی و در گلخنهـا  ها دُ نبود همواره در شرابخانه

تجرع نمودی چون حکیم سـنائی بـه در گلخـن رسـید از گلخـن      

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%DB%8C
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خود ترنمی شنود و قصد گلخن کرد شنود که الی خوار با ساقی 
گوید پر کن قـدحی تـا بـه کـوری چشـم ابراهیمـک غزنـوی         می

)الـخ نظیـر آنچـه در حبیـب السـیر نقـل        …بنوشم، ساقی گفـت  
است(. حکیم چون این سخن بشنید از حال برفت و بر او این  شده

سخن کارگر آمد و دل او از خدمت مخلوق بگردید و از دنیا دل 
و طریقــت  ســرد شــد و دیــوان مــدح ملــوک را در آب انــداخت

 ....انقطاع و زهد و عبادت را شعار خود ساخت 

 
 رفتن به بلخ

ــنایی چنـــــــد ســـــــالی از دوران جـــــــوانی را در   ســـــ
گوینـد   گذرانـد. مـی   نیشابور و هرات و سرخس و بلخ شهرهای

کـه از مکـه    رفـت. بعـد از ایـن    کعبـه  د بهدر زمانی که در بلخ بو
 بازگشت مدتی در بلخ ماند.

آنچه که سنایی را از غزنی به بلخ کشاند، غیر از عشقی کـه  
خواجـه  »در جوانی بدان گرفتار بود، تا حدی نیز امید بـه احسـان   

داشت. در بلـخ، سـنایی از احسـان خواجـه     « یل الملک هرویاص
هـا بـرهم خـورد و تنـد      بهره نماند اما زود میانه آن اصل هروی بی

های سنایی او را گرفتار آزار و محنـت کـرد و بلـخ را رهـا      زبانی
ــه مقصــد   ــار ســفر ب بســت. در ســرخس نیــز « ســرخس»کــرد و ب

و شـکایت او از   کژخویی، بد زبانی و بینوایی خود را همـراه بـرد  
فقر و تنگدسـتی اقتصـادی در ایـن دوره از عمـر او در اشـعارش      

رفـت و مـدتی در   « هرات»است. پس از آن سنایی به  بازتاب یافته
و راهـی  « بلـخ »، «خـوارزم »، «نیشـابور »آنجا ساکن شد و سپس به 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
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حج شد. پس از بازگشت از حج دوباره به بلخ آمـد، امـا زیـارت    
رگــون کــرده بــود و آثــار تحــول درونــی و مکــه او را کــامالً دگ

انقالب فکری در سنایی آغاز شد و دل از ستایشگری و زنـدگی  
بنــدبار گذشــته گرفــت و بــه پرهیزکــاری و زهــد روی آورد.  بــی

سنایی پس از مدتی اقامت در بلخ، دوباره راهی سرخس شد و تا 
ها به آسودگی در آنجا زیست و از ستایش و حرمت بسیاری  سال
وزیـر  « قوام الدین درگزینی»د مردم سرخس برخوردار بود. در نز

، در سرخس بـه جسـتجوی   «سلجوقیان»معروف عراق در دستگاه 
سنایی برآمد و خواست تا او را دوباره به دربار ببرد اما سنایی که 

آورد درخواسـت او را رد   دیگر سر صحبت با اهل دنیا فرود نمی
 کرد و از سرخس بیرون شد. 

را در سـرخس سـروده و    سیرالعباد الی معـاد  نویسنایی، مث
ایـان  با مدح سیف الدین محمد بـن منصـور قاضـی سـرخس بـه پ     

 است. برده
وی پس از خروج از سرخس به شهرهای خراسان مسافرت 
کرد و دوباره به زادگاه خود غزنی بازگشت اما دیگـر هرگـز بـه    
دربار سالطین پا نگذاشـت و مشـغول سـرایش قصـاید زهـدآمیز      

 خود شد.
ق کــه بــه غــزنین برگشــت یادگــار پــرارزش   ۵۱۸در ســال 

از بازگشت به غزنین  سفرهایش مقداری از قصاید وی است. بعد
ای نداشـت و یکـی از بزرگـان غـزنین بـه نـام        گویند که خانـه  می

ای بخشـید و سـنایی تـا     خواجه عمید احمدبن مسـعود بـه او خانـه   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
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ــن    ــرد  و در ایـ ــر بـ ــه سـ ــت بـ ــزنین در عزلـ ــر در غـ ــان عمـ پایـ
 .را نوشت حدیقةالحقیقه مثنوی ایام

نصایح و اندرزهای حکیم سنایی دالویز و پرتنوع، شـعرش  
گــذاران  بیــان، و خــود او، در زمــره پایــه روان و پرشــور و خــوش

ــتین ــات نخس ــوم ادبی ــانی منظ ــی  در عرف ــان فارس ــه زب ــمار   ب ش
وضوح  توانایی خود را به قصیده و غزل ر مثنوی،او د. است آمده

 است. نشان داده
را، هنگامی که مسـعود در   مسعود سعد سلمان سنایی دیوان

اسارت بود، برای او تدوین کرد و با اهتمام سنایی، دیوان مسعود 
این نیز از بزرگواری سنایی  سعد همان زمان ثبت و پراکنده شد و

 کند. حکایت می
 

 مضامین عرفانی
، بـرای  عرفـانی  و اخالقی بلند م امین و مفاهیم بسیاری از

، زالل، و از جـان  دلنشـین  نخستین بار، با سـحر و سـادگی سـخن   
 وارد شد. ادبیات کهن فارسی برخاسته حکیم سنایی به

و عرفـانی اسـت کـه     روحـانی  همین بذرهای اولیـه سـخنان  
سنایی پراکنده کرد، و عطـار و موالنـا و سـعدی و حـافظ و جـز      

ها را به اوج پختگی، صالبت،  آنان، در طول بیشتر از سه قرن، آن
 روانی، و پرمعنایی رسانیدند.

 سنایی و موالنا
 معانی و الفاو نوههور عرفـانی در شـعر و سـخن سـنایی در    

ــتادان ســــخن فارســــی   اشــــعار و اندیشــــه ــر اســ هــــای دیگــ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%87%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C_(%D8%B5%D9%81%D8%AA)
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ــا همچــون ــأثیر گــذارده و موالن ــاب مســتقیم   ت ــواردی بازت در م
 اند. داشته

منزلـه   را بـه  سنایی غزنوی و عطار نیشابوری ،موالنای بلخی
 دانست: روح و چشم خود می

 منبع: تازیانه های سلوک، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
fa.wikipedia.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
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 ای تو شیری در تک این چاه، فرد 
 نفس چون خرگوش، خونت ریخت و خ ورد

۱/۱۳۵۱ 
 
 
 داستان نخجیران و شیر

 ( ۹۰۰از بیت   -دفتر اول  -مثنوی ) 
 و تفسیر: مهدی سیاح زاده حو شر نثر گارش بهن -برگرفته از کتاب پیمانه و دانه

 

 ای برادر، قصّه چون پیمانه ای است
 معنی  اندر وی  مثال دانه ای است
 دانه ی معنی بگیرد مرد عقل
 ننگرد پیمانه را گر گشت نقل

 
در یک چراگاه سرسبز و خرهم، که حیوانات شـکاری  

ش را از )نخجیران( بسیاری در آن می زیستند، شیر غُرهانی آسای
آنان سلب کرده بود. شیر هر روز در پی شکار آنـان بـود و آن   
مرغزار با صفا برایشان جهنم شده بود. حیوانات با هم مشـورت  
کردند که چطور می توان از شره مزاحمـت هـای شـیر در امـان     
بود. هر کس نظری ابراز کرد تا این که تصمیم گرفتند نزد شیر 

رسـیدند و گفتنـد: شـاها! ایـن     بروند. چند نماینده ح ور شـیر  
حمله تو و گریز ما، هم ترا خسته  می کند و هم باعث تـرس و  
هراس ما می شود. از این پس تو در پی صید ما نباش و مـا هـر   
روز از بین خود یکی را به قید قرعه انتخاب    می کنیم و برای 
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غذای تو می فرستیم. با این کار، هم تو خسته نمی شوی و هـم  
 اگاه برای ما محل آسایش و امن می شود. این چر

شیر این پیشنهاد را پـذیرفت ولـی بـین او و نخجیـران     
بحثی طوالنی در بـاره ی مسـئله ی جبـر و اختیـار درگرفـت و      
همچنین در این زمینه که کوشش و تالش برای کسـب رزق و  
روزی الزم است یا این که باید به خدا توکـل کـرد و خـود او    

لوقات  خود     مـی رسـاند.  نخجیـران معتقـد     روزی  را  به مخ
بودند که موجودات عالم برای رزق و روزی خود باید فقط به 

 خدا توکل کنند و به او ایمان مطلق  داشته باشند.
 نیست کسبی از توکهل خوب تر 

 چیست از تسلیم خود محبوب تر ؟ 
۱/۹۱۶ 
این جهد و کوششی کـه شـیر بـرای کسـب روزی و      

می کند، در واقع نوعی کفر و انکار قدرت خدا صید نخجیران 
است. بسا کسان کوشش و جد و جهد می کننـد کـه از بالیـی    
بگریزند اما به بالی سخت تـر گرفتـار مـی شـوند. از مـار مـی       

 گریزند، اما در کام اژدها  می افتند:
 بس گُریزند از بال سوی بال

 بس جهند از مار، سوی اژدها 
۱/۹۱۷ 

روزی دست خدا است و بی هـیچ   در حالیکه رساندن
 کوشش و تالشی  به موجودات عالم ارزانی می شود. 
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اما شیر، برعکس اعتقاد به کسب و جهد داشت و مـی  
 گفت : 

 1گفت شیر: آری، ولی رَبُّ العِباد
 نردبانی پیش پای ما نهاد 

 پایه پایه رفت باید سوی بام 
 2هست جبری بودن اینجا ط معِ خام

۱/۹۲۹  
: شما درست می گویید. من نیز با عقیـده ی  شیر گفت

شما موافقم که همـه ی امـور در دسـت قـادر خـدا اسـت، امـا        
خداوند به ما دست و پا داده، به ما اندیشه عطا کرده و ایـن هـا   
مانند نردبانی است که پیش پای ما نهاده است. ما بایـد پلـه پلـه    

وعی توقـع  این نردبان را باال برویم. پس اعتقاد کامل به جبـر نـ  
 بی جا است. و مثال آورد که: 

 پای داری، چون کُنی خود را تو ل ن ؟ 
 دست داری، چون کُنی پنهان تو چَن ؟

 خواجه چون بیلی به دست بنده داد 
 بی زبان معلوم شد او را مُراد 

 دستِ همچون بیل، اشارت های اوست 
 آخر اندیشی، عبارت های اوست 

۱/۹۳۱ 

                                                 
١

 . العِباد: خدرَبُّ ا -
   .طمع خام: توقع بیجا -۱
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نه ای است کـه او مـا را بـرای    این دست و پای ما، نشا
جد و جهد آفریده است. اگر فقط برای توکل بود، وجود ایـن  
دست و پای ما چه معنی داشت؟  وقتی کسی به کـارگری بیـل   

 می دهد، معلوم است که از او کار و جهد می خواهد. 
شــیر دالیلــی دیگــر را ارائــه داد. ایــن بحــث جهــد و  

خـش عمـده ای از ایـن    توکل، ق ـا و قـدر و جبـر و اختیـار، ب    
داستان را در بر می گیرد. سرانجام نخجیران در مقابل اسـتدالل  
شیر کوتاه آمدند و قرار گذاشـتند کـه غـذای شـیر را هـر روز      

 تأمین کنند. 
پس، هر روز از طریق قرعه، یکی از حیوانات شکاری 
را نزد شیر می فرستادند. قرعه به نام هـر یـک مـی افتـاد بـدون      

به سرعت یوزپلن  بـه سـوی شـیر مـی دویـد و      هیچ تأخیری، 
 خود را به او می رساند.

این روال چند وقتی ادامه داشت. تا این کـه قرعـه بـه     
نام خرگوش افتـاد. امـا خرگـوش بنـای ناسـازگاری گذاشـت.        
نافرمانی کرد و گفت:  تا کی باید جور و سـتم شـیر را تحمـل    

اس افتادند. کنیم؟ نخجیران از این کار خرگوش به شدت به هر
زیرا نقض عهد کـردن بـا شـیر مـی توانسـت عاقبـت ناخوشـی        
برایشان داشته باشد. این بود کـه بـه اعتـراض بـه او گفتنـد: ای      
ستیزه جو، ما تا کنون صدها همانند تو را فدا کـرده ایـم، حـاال    
که نوبت تو است، سر ناسازگاری و نقض عهد داری؟ تـا شـیر   

ن. خرگوش گفت:  اگر بـه مـن   نرنجیده زود خود را به او برسا
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فرصت بدهید می توانم شما را از شر او راحـت مـی کـنم. مـن     
خدعه ای  در باره ی او به کار خواهم بسـت و بـا ایـن ترفنـد،     
شما و فرزندان شما را از این جبـار هـالم نجـات خـواهم دارد.     
نخجیــران هراســان از بــدقولی بــه شــیر بــه خرگــوش تاختنــد و 

 گفتند:  
 که ای خر! گوش دار قوم گفتندش 

 خویش را اندازه ی خرگوش دار 
 هین چه الف است این که از تو بهتران 

 در نیاوردند اندر خاطر آن؟
۱/۱۰۰۵ 

تو با این خُردی و کوچکی، به انجام کاری الف مـی  
زنی که به فکر از تو بزرگ تـر و هوشـمند تـر نرسـیده  اسـت.      

موافقـت   خرگوش فهمید که آنان به خاطر جثه ی کوچـک او 
نمی کنند. پس گفت: به کوچکی اندامم نگاه نکنید. من حیلـه  
ای به کار خواهم برد که با آن، بزرگ تر و نیرومند تر از شـیر  

 نیز هالک خواهد شد.
ــت؟     ــو چیس ــه ی ت ــه و حیل ــیدند: نقش ــران پرس نخجی
خرگوش گفت: رازداری حکم می کند که این را عیان نکـنم.  

سرانجام بر اثـر اصـرار خرگـوش،     فقط شما به من اعتماد کنید.
نخجیران با هراس فراوان موافقت کردند و خرگوش بـه سـوی   
شیر روان شد. اما عمداً رسیدن به او را به تأخیر انـداخت. ایـن   
تأخیر یک ساعتی طول کشید. از آن طـرف شـیر غ ـبناک بـا     



                                                  ۲۰۲۱ -۱۳۹۹ زمستان   -۲شماره   -فصلنامه هیج 
 www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده  

 

198 

 

پنجه های خود خاک را می ک نـد و مـی غُرهیـد و بـا خـود مـی       
این احمق ها شدم؟ چطور این ها با  گفتار  گفت : چرا من خام

چرب و نرم خود مرا فریفتند؟ اما خرگوش هیچ عجله ای برای 
رسیدن نداشت. در راه نقشه  خود را بازبینی می کرد و همه ی 
جوانب کار را می سنجید. شیر در آتش خشم می سوخت کـه  

 دید خرگوش از دور می آید. 
 شیر اندر آتش و در خشم و شُور 

 ید کآن خرگوش می آید ز دور د
 می دود بی دهشت و گستاخ او  

 خشمگین و تند و تیز و تُرش رُو
۱/۱۱۵۰ 

خرگوش که هاهراً خشمگین می نمود، تنـد و تیـز بـه    
سوی شیر می دوید. گویی کسی او را تعقیب می کند. هنوز به 

 شیر نرسیده بود که فریاد شیر را شنید که می گفت: 
 نزدیک صَف  چون رسید او بیشتر

 بان  بر زد شیر: های ای ناخلف 
 من که گاوان را ز هم بدریده ام 
 من که گوش پیل نر مالیده ام 

 نیم خرگوشی که باشد کو چنین 
 امر ما را افکند اندر زمین ؟

۱/۱۱۵۳   
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تو خرگوش حقیر، چگونه جرأت کـردی از مـن کـه    
ام، فرمان گاوان و پیالن نر را از هم دریده ام و گوشمالی داده 

 نبری؟ 
اما خرگوش که پـیش بینـی همـه چیـز را کـرده بـود،       
هاهرًا هراسان با صـدای نالـه ماننـد گفـت: ای پادشـاه، بـه مـن        
ناتوان امان بده، عفو خدای گونه ات را شامل حال این ضعیف 

 کن.
 گفت خرگوش: ا المان، عذریم هست 

 گر دهد عفو خداوندیت دست 
۱/۱۱۵۷ 
ری داری، آیا نزد پادشاهان این شیر غرید که چه عذ  

موقع می آیند؟  عذر احمقانه ی تو بدتر از گناه است. مگر من 
 خرم که    می خواهی مرا فریب بدهی؟ 

 گفت: چه عذر ای قصور ابلهان؟ 
 این زمان آیند در پیش شهان؟... 

 عذرت ای خرگوش، از دانش تُهی است 
 که در گوشم نهی؟  1من چه خر گوشم

۱/۱۱۵۸ 

                                                 
 این خرگوش به معنی دراز گوش، یعنی خر آمده است. -۱



                                                  ۲۰۲۱ -۱۳۹۹ زمستان   -۲شماره   -فصلنامه هیج 
 www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده  

 

200 

 

گوش دوباره بنای استغاثه والتماس را گذاشت. در خر
نهایت کوچکی گفت: ای پادشاه، عذر ستمدیده ای مثـل مـرا   
فقط گوش کن. من می دانم مانند خ س و خاشـاکی هسـتم در   
مقابل دریای وجود تو، اما دریا هم خ س و خاشاک را بر روی 
 خود می نهد تا به ساحل برساند. توجه به عرایض من از دریای

 کرم تو کسر نخواهد کرد.
 بحر، کو آبی به هر جو می دهد 
 هر خ سی را بر سر و رو می نهد 
 کم نخواهد گشت دریا زین کرم 
 از کرم دریا نگردد بیش و کم 

۱/۱۱۶۴  
شیر که به تدریج در دام تملق و چاپلوسـی خرگـوش   

 گرفتار شده بود، در نهایت کبر و غرور، گفت: 
 ی خود گفت: دارم من کرم بر جا

 1جامه ی هرکس بُرم باالی خود
۱/۱۱۶۶ 

من در موقع خود کرم و بخشش بی نظیـری دارم، امـا   
 متناسب با موقعیت هر کس کرم خود را عطا می کنم.

                                                 
 کرم می کنم. اوخود : به هرکس متناسب با خود جامه ی هرکس بُرم باالی   -۱
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خرگوش داستان دروغین خود را آغاز کرد و گفـت:  
از روی لطـف بـه عرای ــم توجـه بفرماییـد. مــن صـبح زود بــا      

. ایـن خرگـوش را   خرگوشی دیگـر بـه سـوی شـما مـی آمـدم      
نخجیران برای طعام شما فرستاده بودند. امـا سـر راه مـا شـیری     
هاهر شد و به من و رفیقم حمله کرد. به او گفتم که مـا بنـده و   
غالم کوچک شاهنشاه هستیم. ما را رها کن وگرنه گرفتار قهر 
او خواهی شد. آن شیر بـا بـی شـرمی پاسـخ داد کـه: شاهنشـاه       

نـی پـیش مـن نـام هـر ناکسـی را       کیست؟ چطور جرأت می ک
بیاوری؟ اگر از نزد من فرار کنید، هـم تـو و هـم شاهنشـاه تـرا      

 خواهم درید.
 گفت: شاهنشه که باشد؟ شرم دار 
 پیش من تو یاد هر ناکس میار 
 هم تو را و هم ش هَت را بر دَرَم 
 گر تو با یارت بگردید از دَرَم 

۱/۱۱۷۲ 
، نپـذیرفت.  هرچه اصـرار کـردم کـه مـا را رهـا کنـد       

التماس و البه ما ثمری نبخشید. فقط قبول کرد که رفیقم را نزد 
خود نگاهدارد و مرا برای خبرآوردن به شما شاهنشاه بزرگمان 
آزاد کند. خرگوش وقتی بـا ایـن بیـان غـرور شـکن، حکایـت       
دروغین خود را تعریف کـرد، حـاال بـه تعریـف از خرگوشـی      

ورده بـود. و گفـت:   پرداخت کـه ادعـا مـی کـرد بـرای شـیر آ      
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خرگوشی که برای شما می آوردم از نظر چاقی  سه برابـر مـن   
 بود و گوشت بسیار لطیف و خوبی داشت.

 ، سه چندان بُد که من 1یارم از زفتی
 هم به لطف و، هم به خوبی، هم به تن 

۱/۱۱۷۷ 
حاال پس از تحریک  غرور و طمع شیر، وقت تهدیـد  

آن که حرف حق تلخ است، رسیده بود. این است که گفت: با 
به شما عرض می کنم که اگر مستمری روزانه ی خـود را مـی   
خواهید با من بیایید و راه را از شیر مزاحم پـاک کنیـد وگرنـه    

 باید از رسیدن مستمری روزانه   قطع امید کنید.
 از وهیفه بعد از این اُومّید بُر

 2حق همی گوید تو را، وَ الحَقُه مُر
 ، رَه پاک کن گر وهیفه بایدت

 حین بیا و رفع آن بی باک کن 
۱/۱۱۷۹   

شیر که غرورش شکسته شده بود و خطر قطع رزق را 
 نیزاحساس می کرد، کامال ًدر دام خرگوش مکار افتاد وگفت: 

 گفت: بسم اهلل، بیا تا او کجاست؟
 ، گر همی گویی تو راست  1پیش در شو

                                                 
 زفت: ستبر، بزرگ. اینجا به معنی چاق آمده است.  -۱
 الحَقُه مُر: حرف حق تلخ است. -۲



                                                  ۲۰۲۱ -۱۳۹۹ زمستان   -۲شماره   -فصلنامه هیج 
 www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده  

 

203 

 

 تا سزای او و صد چون او دهم 
 این، سزای تو دهم ور دروغ است 

۱/۱۱۸۱ 
آنگاه خرگوش به پیش افتاد و شیر در پس او به سوی 
شیر موهوم روان شد. خرگوش او را به طرف چـاهی مـی بـرد    
که از پیش نشان کرده بود. هنگامی که بـه چـاه رسـیدند، شـیر     
دید که خرگوش ایستاده و جلوتر نمی آید. پرسید: چرا پا پس 

گوش بـا تـرس و لـرز پاسـخ داد:     کشیده ای و ایستاده ای؟ خر
هراس از آن شیر پاهایم را از حرکت باز داشته، رن  و رویـم  
را مگر نمی بینی که مانند زر زرد شده  و خبر از حـال درونـی   

 من می دهد؟ 
 رن   رویم را نمی بینی چو زر؟

 ز اندرون، خود می دهد رنگم خبر 
۱/۱۲۶۶   

علت ایـن  شیر غرید و گفت:  بجای این همه وراجی، 
هراس را بگو تا ببینم چرا این چنین ترسیده ای؟  خرگوش چاه 
را نشان داد و گفت: آن شیر در این چاه سـاکن اسـت امـا مـن     
جرأت نزدیک شدن به چاه را ندارم. اگر مرا در آغـوش خـود   
بگیــری احســاس ایمنــی خــواهم کــرد و از آنجــا او را نشــانت 

                                                                                     
 لو بیفت.پیش درشو: ج -۱
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ن چان نگریسـت. آب  خواهم داد. شیر او را بغل کرد و به درو
چاه که بسیار زالل و مانند آینه بود، عکس آن ها را نشـان داد.  
شیر در چاه دید که شیری، خرگـوش  فربـه ای را  در آغـوش    
گرفته است.  بر او تردیدی  نماند که گفتـار خرگـوش راسـت    
است. پس او را به زمین گذاشـت و بـرای کشـتن شـیر خیـالی      

 خود را به چاه انداخت.
 عکس خویش دید از آب ت فت شیر، 

 شکل شیری در برش، خرگوش زَفت 
 چون که خصم خویش را در آب دید 

 مر، ورا بگذاشت و اندر چَه جَهید 
۱/۱۳۰۶ 

وقتی خرگوش از کشته شدن شیر مطمئن شـد، ن ف سـی   
به راحتی کشید. دست زنان و پای کوبـان بـه سـوی نخجیـران      

 بدهد. دوید تا این خبر مسرت بخش را به آنان 
 چون که خرگوش از رهایی شاد گشت 
 سوی نخجیران، دَوان شد تا به دشت 
 شیر را چون دید در چَه،کُشته زار 
 چرخ می زد شادمان تا مَرغزار

 دست می زد، چون رَهید از دست مرگ
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 و رقصان در هوا، چون شاخ برگ  1سبز
۱/۱۳۳۹ 

 وقتی به آن ها رسید، شادمانه فریاد زد:
 ی گروه عیش ساز مژده، مژده، ا

 کآن س  دوزخ، به دوزخ رفت باز 
 مژده، مژده، کآن عَدوِه جان ها 
 ک ند قهر خالقش دندان ها 

 آن که از پنجه، بسی سرها بکوفت 
 همچو خ س، جاروب مرگش هم بروفت 

۱/۱۳۵۴ 
حیوانات شکاری، که از مدت ها پـیش گرفتـار پنجـه     

ماننـد شـمعی در   شیر بودند، شـاد و خنـدان و ذوق کنـان او را    
 میان گرفتند و ستایشش کردند.

 حلقه کردند، او چو شمعی در میان 
 سجده کردندش همه صحرائیان 
 تو فرشته ی آسمانی، یا پَری؟ 
 نی، تو عزرائیل شیران ن ری 

 هرچه هستی، جان ما قربان توست 
  2دست بُردی، دست و بازویت دُرُست

                                                 
 سبز: اینجا به معنی با طراوت آمده است. -۱
 دست و بازویت دُرُست: دست مریزاد.  .یردی: غلبه کردی، پیروز شددست بُ -۱
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 راند حق این آب را در جوی تو 
 دست و بر بازوی تو  آفرین بر

۱/۱۳۵۸ 
و از او خواستند این ماجرای رهایی بخش را تعریـف  
کند. خرگوش گفت اوالً بدون عنایت هـای پروردگـار انجـام    

 1این کار بزرگ ممکن نبود.
 قُوّت م بخشید و دل را نور داد 

 نور دل، مر دست و پا را زور داد 
۱/۱۳۶۶ 

 و دوم این که : 
 صم بُرون ای ش هان کُشتیم ما خ  

 در اندرون  2ماند خصمی زو بَت ر
 کشتن این، کار عقل و هوش نیست 
  3شیر باطن، سُخره ی خرگوش نیست

 دوزخ است این نفس و، دوزخ اژدهاست 
 1کو به دریا ها نگردد کم و کاست

                                                 
بعد از این  خود را رها می کند وپیشین توجه دارید که از اینجا خرگوش دیگر نقش  -۱

 آنچه از زبان خرگوش بیان می شود در واقع نظر خود موالنا است.
 بَت ر: بدتر  -۲
  مغلوب. با عقل و هوش ،سُخره: تحت تسخیر شیرباطن: منظور نفس اماره است.  -۳

غلوب چنین وجود منمی توان نفس اماره را کشت. زیراچنین وجود قادری هرگز
)تنها با سالح عشق  کوچکی مانند این خرگوش کوچک )عقل و هوش( نمی شود.

 است که می توان بر او چیره شد.(
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 هفت دریا را درآشامد، هنوز 
 کم نگردد سوزش آن حلق سوز ...

 عالمی را لقمه کرد و درکشید 
  2اش نعره زنان: هَل مِن مَزید معده
۱/۱۳۷۳ 

اکنون که دشمن بیرون از خـود را کُشـتیم، دشـمن و    
خصمی قدرتمند تر در درون داریم که باید با او به جنـ  بـی   
امان و مداوم بپـردازیم. ایـن دشـمن نفـس ا ّمـاِره ی مـا اسـت.        
کشتن آن با عقل و هوش ممکن نمی شود. او اژدهایی دوزخی 

ه همواره تشنه قدرت است، تشـنه ی شـهوت   است. وجودی ک
است، تشنه ی لذت است. آب هفت دریا این عطـش شـیطانی   
او را فرو نمی نشاند. هرچه به او برسـد، ناراضـی اسـت. هرچـه     
بخورد باز گرسنه است. تمام دنیا را در زیر قدرت خود دارد و 
باز هم می گوید: هَل مَن مَزیـد. )آیـا بیشـتر از ایـن هسـت؟( .      

نهایی ما با او است.این یک جنـ  سـاده نیسـت، یـک      جن 
جهاد است، این است که گفته شده، جن  با نفس، جهاد اکبر 

 است.  عظیم ترین جهاد.
 شیر را خرگوش در زندان نشاند 

                                                                                     
آتش دوزخ نفس اماره چنان لهیبی دارد که اگر آب همه ی دریاها را بر آن بریزی،  -۴

 از شدت آن کاسته نمی شود.
از قرآن « ق»سوره ی  ۳۰هَل مِن مَزید: آیا بیشتر از این هست؟ برگرفته از آیه ی  -۱

 مجید : روزی که به دوزخ گوییم: آیا سیر شدی؟ دوزخ گوید: آیا بیشتر از این هست؟



                                                  ۲۰۲۱ -۱۳۹۹ زمستان   -۲شماره   -فصلنامه هیج 
 www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده  

 

208 

 

 ... 1نن  شیری کو ز خرگوشی بماند
 ای تو شیری در تک این چاه، فرد 

 2نفس چون خرگوش، خونت ریخت و خ ورد
 به صحرا در چرا  نفس خرگوشت

 3تو به قعر این چَه چون و چرا
۱/۱۳۴۹ 

*** 
 
 
 

 داستان نخجیران و شیر

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 
پادشاه »مولوی این داستان را بالفاصله پس از قصه ی 

می آورد.همانطور گفته شده، بحث در آن داستان، « مؤمن سوز
نسـان، تحـت   بر سر این بوده که همه ی اجزای عالم، ازجملـه ا 

اراده ی مطلق خداوند هستند. مشیت الهی به هرکاری که قـرار  
بگیرد، آن کار انجام خواهد پذیرفت، حتی اگر خـالف قـانون   
                                                 

  نن  بر آن شیری باد که خرگوش کوچکی او را به زندان افکند.  -۲
ای انسان که مانند شیری هاهراً می غُرهی و قدرتمند می نمایی! بدان که هم اکنون در  -۳

 زندان درون خود اسیری و نفس خرگوش صفت و حیله گر تو خونت را  (عمق )تک
 می خورد و بر زمین می ریزد.

) استدالل های فلسفی( مدام گرفتار این مباحث عبث چون و چرا  تو درقعر چاه ذلت -۱
   هستی و نفس خرگوش وش و نیرنگباز تو راحت و آسوده در صحرا مشغول چرا است.
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علمی منسجم و پایدار باشد. بدین لحاو اسـت کـه در داسـتان    
، آتــش کــه  ذاتــش ســوزاندن  اســت،  «پادشــاه  مــؤمن ســوز»

ختـه بـود نسـوزانید.    کودکی راکه پادشاه هالم به درون آن اندا
 بطوری که شاه خشمگین شد و بر آتش نهیب زد که: 

 چون نمی سوزی؟ چه شد خاصیّتت؟
 یا ز بخت ما دگر شد نیّتت؟... 
 هرگز ای آتش! تو صابر  نیستی 

 چون نسوزی؟ چیست قادر نیستی؟
۱/۸۲۴ 

و آتش نیز پاسخ داد کـه مـن بـه امـر خـدا بـرای ایـن        
شدم. نه فقط من، بلکه همه   کودک وح رت ابراهیم، گلستان
 اجزای عالم فرمانبردار خدا هستند:

 باد و خاک و آب و آتش بنده اند 
 با من و تو مرده، با حق زنده اند

۱/۸۵۱ 
پس بنا به این گفتار موالنا، باید در جهان جبـر مطلـق    

حکمفرما است. در ادامه آن داستان، مولوی دالیل کالم خـود  
  1را بیان می کند.

                                                 
علل »تحت عنوان  -جلد اول -«و چنین گفت مولوی»رجوع شود به کتاب  -۱

 از همین نویسنده.«. فراجهانی
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به نظر می رسد مولوی اینجا نگـران مـی شـود کـه     اما 
شاید بیان این جبر مطلق، خواننده اش را به گمراهی بکشـاند و  
 1گمان کند که او اعتقاد کامل به نظریه ی جبرگرایی اشـعریان 
دارد. اگر چنین باشد، اگر همه ی امور به اراده ی خـدا اسـت،   

د؟ پس چـرا  پس گناه چه معنی دارد؟ پس پیامبران چرا آمده ان
کتاب های آسمانی بر انسانی که اختیاری در اعمال خود ندارد 
نازل شده است؟ پس چرا ما را از انجام کاری منـع و بـرعکس   
به انجام کار دیگری تشویق کـرده انـد؟ آیـا همـین دسـتورات      

 دینی، خود نشانه ای از داشتن اختیار انسان نیست؟ 
آن  بـدین لحــاو اسـت کــه مولـوی بالفاصــله پــس از   

حکایت، این داستان نخجیران را بیان مـی کنـد و در قالـب آن    
به این پرسش پاسخ می دهد که جبر یا اختیار در عـالم، بـویژه   

 در انسان، تا چه حد می تواند با واقعیت همراه باشند. 
در این داستان، نخجیران و از جملـه خرگـوش، نمـاد    

خود از او  نفس است،که آزادی انسان را با ترفند های ویژه ی
می گیرد و سرانجام به چاه تـاریکی و سـقوب سـرنگونش مـی     
کند. شیر نماد انسان است. همان وجودی که در زمـین اشـرف   

                                                 
 شرح مسئله ی جبرو اختیار، رجوع شود به کلی نظریه ی اشعریان و بطور در مورد  -۲

( در همین ۱۱)داستان شماره ی « هُدهُد و ح رت سلیمان»مختصری که در داستان 
و چنین گفت »کتاب داده شده است. برای دریافت شرح مفصل می توان به کتاب 

ین از هم« سه نظریه ی بنیادی در باب جبر و اختیار»، جلد دوم، که تحت عنوان «مولوی
 نویسنده آمده است، مراجعه کرد.
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مخلوقات است و مانند شاه بر دیگر موجودات زمین حکومـت  
می کند. اما این وجود واال، که اگر گرفتار وسواس نفس خود 

نـد، از همـان آغـاز    نشود، همواره آزاد و خودمختار خواهـد ما 
داستان ، با پذیرش شرب نخجیران )نفس(، خود را محدود مـی  

 کند و جبر مشروب را می پذیرد. 
 جز وهیفه در پی صیدی میا 
 تا نگردد تلخ بر ما این گیا 

 گفت: آری، گر وفا بینم، نه مکر 
 مکر ها بس دیده ام از زید و بکر 

۱/۹۰۳ 
اسـت. شـیر    آغاز گرفتاری انسـان « آری»گفتن همین 

در مقابل این محدود کردن مشروب آزادی خـود، چـه کسـب    
درست با  معنی هـاهری همـین کلمـه،     « تن پروری!»می کند؟ 

یعنــی تــن و جســم را  پــرورش دادن  و  از روان و روح غافــل 
ماندن. نفس انسان نیز همین را  می خواهـد. او از همـین خـرده    

رایش هـای جزیـی   عقب نشینی ها استفاده می کند. از همین گ
 «. تن پروری»انسان به 

به هر روی، شیر)انسان(، به تدریج اسیر خدعه و ترفند 
نفس )خرگوش( می شود و در آخر به چاه می افتد و می میرد. 
آیا سرنگونی به چاه گمراهی انسـان، یـک امـر تکـوینی بـود؟      
یعنی آیا انسان مجبور به گول خـوردن نفـس اسـت؟ تردیـدی     
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از بـازی   «آگـاه »مولوی منفی است. اگر شـیر  نیست که پاسخ  
های خرگوش بود، هرگز گرفتار او نمی شد. اگر آگاه بود که 
خرگـوش او را بـرای کشـتن بـه چـاه مـی کشـاند هرگـز بــا او         
همراهی نمی کرد. اما شیر رفت. انگیزه ی اغفال او چه بود؟ از 
یک طرف غرایز جسمی )که غریزه ی خوردن نماد آن در این 

ن اســت( و از ســوی دیگــر آن تمایــل تســکین ناپــذیر و داســتا
«. منیـت »و « خـودبیش بینـی  »ویرانگر بسیاری از انسان ها، یعنی 

مولوی همین را می خواهد بگوید که هر کـس در ایـن عـالم،    
ــن تمــایالت ویرانگــر درون خــود شــد، ســرانجامش،    اســیر ای

 سرنگونی در چاه مذلت و گمراهی و ضاللت است. 
ه، در رویدادهای تـاریخی بـرای مـا آشـنا     آیا این نتیج

نیست؟ آیا قدرت نمایانی را ندیده ایم کـه اسـیر همـین منیـت     
 خورده اند و به چاه سقوب افتاده اند؟« گول»شده اند و 

مولوی در آخر داستان، به این موضوع انگشت تأکید        
می گذارد که البته، کشتن نفـس کـار هـرکس نیسـت، کـاری      

 ار. و از زبان خرگوش می گوید: است بسیار دشو
 سهل شیری دان که صف ها بشکند 

 شیر آن باشد که خود را بشکند
۱/۱۳۸۹ 

صـف   ،کار انسان شیر صفت قدرتمنـد کـه در جنـ    
های دشـمن را مـی شـکافد و مـی شـکند، بـه مراتـب آسـان و         
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دستیافتنی تر است از آن کـس کـه نفـس سـرکش خـود را در      
وجود خود شـده اسـت. زیـرا     نبردی سهمگین کشته و شهریار

جن  های متداول جهانی ناشی از ارضـای نفـس جنـ  جـو     
است و نفس، انگیـزه هـای الزم را در او پدیـد مـی آورد. امـا      
جن  با نفس اماره، نیاز قدرتی الهی دارد و  فقـط کسـانی در   
این جن  توفیق یافته اند که از قوّت ح رت حـق برخـوردار   

 بوده اند.   
 واهم و توفیق و الفقوّت از حق خ

 تا به سوزن بر کنم این کوه قاف 
۱/۱۳۸۸ 

مولوی با بیـان ایـن مطلـب، پلـی مـی زنـد بـه داسـتان         
 دیگر.) داستان  سفیر روم و خلیفه ی دوم(.

 چنین شاهی کُشد  1آن کسی را کِش
 ...سوی بخت و بهترین جاهی ک ش د 

۱/۲۴۲ 
*** 

 (به به نثر ساده تان های مثنوی )تمام داس« پیمانه و دانه»برگرفته از کتاب 
 -انتشارات مهراندیش  - نگارش به نثر و شرح و تفسیر: مهدی سیاح زاده

 ۱۳۹۹چاپ پنجم  -تهران 
 

                                                 
  .به اوکِش: که اش، که  -۱


