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

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

فهرست
 «-۱هیچ » ۴
 -۲بن مایه های پسامدرنیسم در مثنوی مولوی  -دکتر حمید عبداللهیان ۵
۴۲

 -۳خدا از نگاه موالنا  -سالله حقی

 -۴عشق از دیدگاه موالنا و فرانکل  -راضیه سلمان پور ۵۲

 -۵عقل از دیدگاه موالنا  -مهدی سیاح زاده
 -۶بودا و مختصری از آیین بودیسم

۸۴

۹۵

 -۷مروری بر رساله  :حیّ بن یقظان ۱۰۶
 -۸نگاه و شعر سهراب سپهری

۱۱۴

 -۹متافیزیک ابن سینا  -ساسان دانایان
 -۱۰ریشه جدال موالنا با فلسفه چه بود؟

۱۲۹
۱۵۰

 -۱۱زیبایی شناسی در عرفان زرتشتی  -سهیال ذوقی

۱۸۴

 -۱۲داستان کبودی زدن مرد قزوینی مثنوی -مهدی سیاح زاده ۲۱۴
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« هیچ »
مفهوم «همه» هنگامی همه است که همه را در برگیرد ،حتی
«هیچ» را.
«همه» بدون همه« ،هیچ» است ،اماا «هایچ» بادون «هماه»
پایدار است.
«همه» محدود است و «هیچ» بی انتها.
«همه» تقسیم پذیر است و «هیچ» تقسیم ناپذیر.
«همه» کثرت است و «هیچ» واحد.
***

گفتم « :ای دل ،پدری کن ،نه که این وصف خداست؟»
گفت « :این هست ،ولی جان پدر هیچ مگو».
شمس ۲۳۵۴۲/۵
***
مهدی سیاح زاده

لوس آنجلس  ۱۰ ،ژانویه ۲۰۱۵
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بنمایههای پسامدرنیسم
در مثنوی مولوی
دکتر حمید عبداللهیان

چکیده
دنیای بیکرانه اندیشه مولوی ،چون بت عیاری است کهه
به فرموده خودش هر لحظه به شکلی برآیهد .همهان گونهه کهه
آزادی و رهایی اندیشه او باعث می شود که در مذهب خاصی
نگنجد و فراتر از مذهب سخن گوید ،در قالب های ادبهی ههم
گرچه از نظر زمهانی کالسهیک اسهت ،بسهیار فراتهر از زمهان و
روزگار خهود آزاد اندیشهی ههایی دارد کهه از ایهن جهها بها
نویسندگان پیشرو هم روزگار مها پهلهو مهی زنهد .در نیمهه دو
قرن بیستم سلسله نوآوری های سریع در ادبیا منجر بهه تیییهر
نگرشی ژرف در همه مبانی ادبی پذیرفته شهده پیشهین شهد .بها
یک ع نوان کلی همه ایهن تفهاو هها و تلقهی هها را بها عنهوان
پسامدرنیسم نامیدند .در پسامدرنیسم بسیاری از اصول پذیرفتهه
گذشته رد شد و باز بسیاری از اصهول رد شهده پیشهین کهاربرد
5
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یافت .در نتیجه بسهیاری از نهو آوری ههای جسهورانه پیشهینیان
ارزشی تازه یافت و شعر موالنا از این دسته است.
پسامدرنیسم در بسیاری از مبانی داستان تیییراتهی داد و از
جمله آنها راوی داستان است .در پی اصل عد قطعیهت ،راوی
داستان جدید هم از حالت قاطع ،آگهاه ،قابهل اعتمهاد و تعیهین
کننده پیشین خارج شد و بهه راوی ییهر قابهل اعتمهاد ،ناآگهاه،
مردد و مشکوک تبدیل شد .این ویژگی دقیقاً در راوی داستان
های مولوی به کار رفته است .ویژگی ههای پسهامدرن داسهتان
های مثنوی در این موارد است -۱ :ضهدیت بها نخبهه گرایهی و
اقتدارگرایی  -۲فراداستان -۳ .اختیاری و آشوبگرا شهدن هنهر.
 -۴سههاختارهای بههاز ،ناپیوسههته ،فههی البداهههه و ییههر قطعههی یهها
تصههادفی -۵ .بههی نظمههی زمههانی در روایههت رویههدادها و زوال
مفهو زمان -۶ .تداعی نامنسجم اندیشهه هها  –۷پارانویها -۸
شخصیت های مسطح و تک بعهدی  -۹اسهتفاده از زاویهه دیهد
چندگانه.

در این مقاله در ابتدا تعاریف و ویژگهی ههای دوره ادبهی
پسامدرن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .پهس از آن بها
توجه به بحث نخستین ویژگی های آثار پسامدرن بهه تفکیهک
تعیین شده و در مثنوی با شواهد نشان داده شده است.
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بن مایه های پسامدرنیسم در مثنوی مولوی
این مقاله در پی اثبا نکتهای شاد و ییهر منطقهی نیسهت.
نویسنده مقاله می داند که موالنا برخاسته از فرهنه

و عرفهان

اسالمی -ایرانی اسهت و بها جریهان ههای ادبهی کهه امهروزه در
میرب زمین مطرح شده ،بسیار فاصله دارد .در ایهن مقالهه تنهها
سعی خواهد شد نکاتی که در دیدگاه جدید مطهرح شهده ،در
متن مثنوی شهریف جسهته شهود .آثهار عرفهانی و بهه خصهو
کتاب شریف مثنهوی بهه دلیهل فهرارفتن از هنجارههای ادبیها
کالسیک در بسیاری از موارد با آثار جدید پهلو می زنند .بیش
از ایههن در زمینههه تطبیههق مثنههوی بهها جریههان هههای ادبههی جدیههد
کارهای متعددی شده است .از جمله بحث هایی که براهنی در
زمینه سوررئالیسهم وجریهان سهیال ذههن در مثنهوی انجها داده
است(.براهنی؛ )۱۳۸۰،۱۸۱آدونیس نیز در زمینه نقاط مشهترک
بین تصوف و سوررئالیسم تالشهایی کرده که در شعر موالنها
جای بحث گسترده دارد( .رک :آدونیس؛  ۴۵ ،۱۳۸۰به بعد)
بههرای ورود بههه بحههث ،ضههروری اسههت انههدکی دربههاره
اصطالح مبهم و حساسیت زای پسامدرنیسم توضیح داده شود.
پسامدرنیسم -عنوانی که در مجامع علمی -ادبی ما بها تردیهد و
7
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بدگمانی نگریسته می شود -حاصهل تیییهر نگرشهی جدیهد در
مفاهیم پذیرفتهه شهده پیشهین دربهاره انسهان و جایگهاه اوسهت.
پسامدرنیسههم همانههان کههه از نههامش پیداسههت پههس از جریههان
مدرنیسم در اندیشه و فرهن

و هنر پدیدار شد و ماننهد بیشهتر

اندیشه های ادبی معاصر در جامعه فرهنگی اروپها اهاهر شهده،
رشد کرد .مدرنیسم حاصل دوره یرور و یکه تازی انسان بهود.
دوره ای که بشر به پشتوانه عقل و با استفاده از ماشهین خهود را
مالک بی منازع هستی می دانست .دست یابی به آرزوهای دور
و دراز احساس برتری و بی نیازی به انسان داده بود و در نتیجه
نوعی خود محور بینی و قاطعیت در زیر بنای تمامی اندیشه هها
و دستاوردهای بشری به چشم مهی خهورد .امها ناگههان پهس از
جن

جهانی دو و با تجربیا تاریخی و دستاوردهای علمهی

در همه این مبانی پذیرفته شده تردید شد .شک و تردیدی کهه
روز بروز وسیع تر شد و همه بدیهیا گذشته را زیر سوال برد.
در دوره ای که اینشتین ثابت مهی کنهد «خصوصهیا فیزیکهی
اجسا در هر ذهن مدرکی به گونه ای خا

جلوه مهی یابهد»،

صحبت از واقعیت عینی و باز آفرینی واقعیت که پایه و اسهاس
هنر گذشته است ،مخاطبی نخواهد داشهت(.پاینده؛ )۱۰ ،۱۳۸۲
در نتیجه عد قطعیت ،احسهاس تهوهم توط،هه ،عهد تشهخی
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خیال و واقعیت و بالتکلیفی در افکار و رفتهار جمعهی آشهکار
شد .در یک کال زیر بنای همه اندیشه های پسامدرن از نوعی
احساس عمیق عد قطعیت هستی شناختی نشأ گرفته اسهت.
دیگر نه جهان وحد  ،انسجا و معنایی دارد و نهه خهود .همهه
چیههز بههه شههد مرکههز زدایههی شههده است(.سههلدن،۱۳۷۷ ،
 )۲۲۴الیزابت فی مهی گویهد :دوگهانگی گفتهه شهده در دوره
پسامدرنیسم به معنی از بین رفهتن ایمهان نیسهت بلکهه بهه معنهی
بدبینی ایجاد شده در قلب ایمان است(.فی؛)۱۹۹۳
سابقه بحث پسامدرنیسم
اولین بار این واژه در سال  ۱۹۷۱بوسیله فیلسهوف آلمهانی
رودلف پانویتس برای توصیف ههیچ انگهاری فرهنه

یربهی

قرن بیستم به کار رفت .بعدها کمابیش به معناههای دیگهری بهه
کار رفت کهه رایه تهرین کهاربرد آن بهرای اشهاره بهه فلسهفه
پساساختارگرایی فرانسوی بود و نیز بهرای داللهت بهر واکنشهی
عمومی علیه عقل گرایی مدرن ،نها کجها آبهاد گرایهی و آناهه
بنیان گرایی نامیده می شود( .کهون؛ ....... )۳ ،۱۳۸۱
اگر چه این نظریه در اروپا آیاز شد امها حهوزه گسهترش
آن بیشتر در ایاال متحده بود .نویسهندگان عمهده ایهن گهروه
9
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عبارتند از جان بار  ،ویلیا گس ،جان هاکز ،دانلد بهارتلمی،
رابر کوور ،استنلی الکین ،تهامس پیهنان ،کهور ونیگهت،
ساموئل بکت ،خولیو کورتسار و البته کسان دیگری را ههم بهه
این فهرست می افزایند( .بار ؛)۲۵۰ ،۱۳۸۳
مبانی پسامدرنیسم
ایهههاب حسههن مههوارد زیههر را ویژگههی آثههار و اندیشههه
پسامدرنیستی مهی دانهد :ضهدیت بها نخبهه گرایهی ،ضهدیت بها
اقتدارگرایی ،پراکندگی خهود ،مشهارکت جمعهی ،اختیهاری و
آشوبگرا شدن هنر ،رادیکال شدن طنز ،خهود تحلیهل برنهدگی
نمایش ،و بی نظمی معنا ،ساختارهای باز ،ناپیوسته ،فی البداههه
و ییر قطعی یا تصادفی(.سلدن )۲۲۴ ،۱۳۷۷ ،بری لوئیس عمده
ترین ویژگی های آثار پسامدرن را اینگونه بر می شهمارد :بهی
نظمی زمانی در روایت رویدادها ،زوال مفههو زمهان ومکهان،
استفاده بی مهورد از صهناعت اقتباس[التقهاط ،،برجسهته سهازی
واژه ها به به منزله ی نشانههای تجزیههکننهدهی مهادی ،تهداعی
نامنسجم اندیشه ها ،پارانویا ،دورباطل یافقدان تمایز بین سطوح
منطقههها متمهههایز گفتهههار(.لوئیس؛  )۸۴ ،۱۳۸۳عهههد قطعیهههت
خودآگاهانه داستان پردازی و تاریخ نگاری باعهث پیهدا شهدن
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فراداستان تاریخ نگارانه می شود( .سلدن؛ )۲۲۵ ،۱۳۷۷دیهالرد
معتقد است که راوی در داستان پسامدرن دیگر خود نویسهنده
نیست .در دوره کالسیک مهی شهد گفهت کهه راوی نویسهنده
اسههت امهها راوی هههای پسههامدرن در بیشههتر مههوارد در ت ههاد بهها
نویسنده داستان بوده ،حتی در بیشتر مهوارد راوی دیگهر انسهان
معمولی نیست .بیشهتر راویهان پسهامدرن حیوانها  ،موجهودا
عجیب ،ناشناخته یا منقرض شده (مثل اسهپر یها دایناسهور) یها
انسههان هههای ییههر طبیعههی و بیمههاران دچههار اخههتالل حههواس
پیشرفته(پارانویا یا شیزوفرنی)یا ن،اندرتال ها و هیوالها هستند و
بنابر این در صحت گفته هایشان می توان از زیر بنا تردید کرد.
شخصیت های داستان پسهامدرن بیشهتر مسهطح) (flatو یهک
بعدی هستند( .دیالرد؛ )۳۷ ،۱۹۸۸
آیا می توان مثنوی را یک اثر پسامدرن دانست؟
پاسههخ مسههلماً خیههر اسههت .زیربناهههای فکههری و شههرای
فرهنگی کهه موالنها را بهه عنهوان نقطهه اوج عرفهان اسهالمی و
ایرانههی برجسههته سههاخته اسههت بهها زیربناهههایی کههه جریههان
پسامدرنیسهم را بوجهود آورده و گروههی از نویسهندگان را بهه
نوشتن گونهه ای متفهاو از داسهتان واداشهته ،کهامالً متفهاو
هستند .اما این دو ریشه متفاو محصهولی مشهابه تولیهد کهرده
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که بنای این مقاله بر این شباهت ها است و اثبا این نکته کهه
تجربه هایی که امروزه در داستان یربی بسیار تهازه و بکهر مهی
نماید مد ها قبل در گوشه ای دیگهر از عهالم ادبیها انجها

شده و گرچه میفول مانده اما نافی اصل مس،له نیست.

زیر بنای متفاوت اندیشههای مولوی
مولوی فرزند نهاب عرفهان اسهالمی ه ایرانهی اسهت و در
نتیجه باید زیر بنای اندیشه های متفاو او را در ایهن آبشهخور
جست .بر عکس جریان پسامدرن که وجود مرکز را نفهی مهی
کند ،در عرفان مرکز در قالب خهدا(او /حهق) تجلهی پیهدا مهی
کند که بسیار نافذ و فراگیر است و در اندیشه کسانی که عمیق
تر می نگرند (مثهل موالنها) همهه چیهز را در برگرفتهه و چیهزی
خارج از آن نیست .نظریه وحد وجود به چیزی سهوای ایهن
مرکز قائل نیست .بنابر این من /تو /او همهه مهی شهود او و ایهن
یکی از وجوه بزرگ تفارق عرفان و پسامدرنیسم است
آستان و صدر در معنی کجاست
ما و من کو آن طرف کان یار ماست
۱۷۸۴/۱
در شهک و تردیههد و عهد قطعیههت بهین عرفههان و جریههان
پسامدرن شباهت هایی وجود دارد ،اما در عرفان شک ناشی از
12
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عهد درک و شهناخت مها و عظمهت اوسهت در حهالی کهه در
پسامدرنیسم ناشی از عد وجود واقعیت دانسته شده اسهت .در
عرفان در نتیجه اتصال بهه او ممکهن اسهت خصهائل محهدود و
ناق

انسانی ساق شود و خصائل خدایی آشکار شود کهه در

نتیجه انسان گاه از زمان و مکان و حواس که محدودیت ههای
انسانی هستند ،فراتر می رود و در نتیجه بی زمانی ،بی مکانی و
بی جسمی حادث می شود و به داستان راه می یابد .مصهادیقی
از گذر مشایخ از زمهان و مکهان و جسهم در کرامها آنهها بهه
کرا آمده است .بی توجهی به لفظ در عرفان با پریشانی لفظ
در پسامدرنیسم نزدیک می شود .در عرفان لفظ چیزی از ااهر
دانسته شده و بنابراین قال در مقابهل حهال بهی ارزش اسهت ،از
سوی دیگر شاعری و اندیشیدن به قافیه دست و پهاگیر اسهت و
از اصل باز می دارد و شاعران نکوهیدگان کتاب و شرعند پس
اشتیال به شاعری از سوی عارف به دو جههت کراههت دارد و
وقتی چاره ای از آن نباشد با کهم تهوجهی بهه اهاهر و زیبهایی
ااهر می توان بی اعتنایی بهه لفهظ را نشهان داد .انتزاعهی بهودن
مقوال بحث و صحبت از تجربه هایی ناملموس باعث ایجهاد
تناقض ها ،التقاط ها ،استعاره ههای مهبهم ،دور باطهل و تهداعی
نامنسجم اندیشه ها می شود که از این جهت هم با نمونهه ههای
13
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پسامدرنیستی شبیه می شود .شرای خا

سروده شدن مثنهوی

موالنا در مجالس درس و به صور فی البداههه باعهث ایجهاد
ساختارهای باز ،ناپیوسته و عد قطعی در داستان ها شده است.
در نتیجه داستانی ناتما مانده یا فراموش می شود یا بعد از ایهن
که می پنداریم به پایان رسیده ،دوباره شاعر بهه آن توجهه مهی
کند.
رویکردهای عملی پسامدرنیسم در مثنوی
از جمع بندی موارد فوق می توان چند نکته را بهه عنهوان
مشترکا مثنوی و داستان های پسهامدرن امهروزی یافهت کهه
مهم ترین آنها به شرح زیرند:
. ۱ضدیت با نخبه گرایی و اقتدارگرایی
به دلیل اعتقاد به ناتوانی و عهد کفایهت انسهان بهه طهور
کلی در دوره پسامدرن بیشتر شخصیت ههای داسهتانی افهرادی
ناتوان ،علیل و حتی ابله هستند .دیکتاتورها و رؤسهای جمههور
که گردانندگان جامعه اند اشتباها وحشتناک کرده ،نهه تنهها
بر دیگران برتری ندارند که از دیگران ناتوان تر و کند ذهن تر
به چشم می آیند .قهرمان ههای اسهطوره ای گذشهته در دوران
مدرن انسان هایی ناتوان و ضعیف شمرده می شهوند و در هالهه
14
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عظمتی که در طول تاریخ گهرد شخصهیت آنهها سهاخته شهده،
تردید جدی می شهود .در عرفهان نخبگهی چیهز بهدی نیسهت و
پیامبر و دیگر پیشوایان دینهی در کنهار کسهانی چهون شهمس و
بایزید جزء نخبگان شمرده می شوند ،امها نخبگهی اگهر باعهث
یرور و منیت شود مایه فساد است .در مثنوی بارهها بهر برابهری
همه درمقابل او اشاره شده است .کسی برتر از دیگری نیست و
چه بسا کسی خود را برتر احساس کند و از این جایگاه در پی
اصالح باشد که با دخالت او متوجه شده و از برتر دانستن خود
چشم پوشی می کند .داستان موسی و شهبان از نمونهه ههای رد
نخبه گرایی است .موسی که از پیامبران مقرب است بهر شهبانی
که در حدی کمتر از الوهیت خداوندی با او مناجا می کند،
ایراد گرفته او را خیره سر می داند .بالفاصهله عتهاب الههی اورا
بازخواست کرده تا بنده را از خدا جدا نکند
هرکسی را سیرتی بنههاده ا  /هرکسهی را اصهطالحی داده ا
در حق او مدح ودر حق تو ذ  /در حق او شهد و در حهق تهو
سم ()۱۷۵۴/۱
در داستان پیر چنگی باز هم بها نخبهه گرایهی مقابلهه مهی
شود .پیر چنگی که عمری را با مطربی گذرانده و رابطه ای بها
15
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خدا نداشته ،وقتی برای خدا می نوازد پذیرفته شده و عمر برای
پرداخت ابریشم بهای او روانه می شود و بها ایهن کهه او را مهی
بیند ،باور نمی کند که بنده صافی و شایسته خدا باشد.
پیر چنگی کی بود خا

خهدا  /حبهذا ای سهر پنههان حبهذا

()۲۱۷۲/۱
در این دو داستان مردان کامهل بهه اشهتباه ق هاوتی مهی
کنند و از تلقی اشتباه خود آگاه می شوند اما در داسهتان ههای
دیگر نخبه هایی به دلیل یرور به برتری جایگهاه خهود ،مقها و
جایگاه خود را از دست می دهنهد .از جملهه آنهاسهت داسهتان
مرتد شدن کاتب وحی( )۳۲۳۰/۱دعای بلعم بهاعور()۳۲۹۸ /۱
قصه هارو و مارو ( )۳۳۲۱/۱رد ابلیس( .)۳۳۹۶/۱در سوی
دیگر ضدیت با نخبگی ،ستایش بالهت یا رذالت ااهری قهرار
می گیرد که در عرفان باز نکته ای مکرر است .عالوه بر گروه
مالمتیان که در واقع اشاعه دهنده این نظر بودند ،بیشتر بزرگان
عرفان در چشم مرد ااهربین جایگاه مناسبی نداشتند .بیشتر از
پایین ترین اقشار جامعه برخاسته و بع ی حتی خوانهدن قهرآن
نمی دانستند و مثنوی پر است از شخصیت های ساده دلهی کهه

بر خالف پندار مرد از مقربان درگاه خدایند.
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 . ۲فرا داستان
وقتی که نویسنده در داستان ح ور یابد و با ایهن ح هور
تکنیک های داستانی را بر مال سازد ،فراداستان ایجاد می شود.
موالنا خود به عنوان شخصهیت داسهتانی وارد داسهتان هها نمهی
شود اما در جریان داستان دخالهت مهی کنهد و ایهن دخالهت را
خود بر مال می سازد .در داستان پیر چنگهی بهه اقت های بحهث
چند بار جریان داستان قطع می شود تا نکته یا داسهتان دیگهری
گفته شهود و سهرآیاز یکهی از قسهمت هها ایهن بیهت را بهرای
اتصال می آورد:
بازگرد و حال مطرب گوش دار
زانکه عاجز گشت مطرب زانتظار
()۲۱۶۱/۱
احساس انتظهار پیهر چنگهی بهرای ادامهه داسهتانش نهوعی
دخالت در جهت ملموس شدن داستان است یها بهرمال سهاختن
شگرد برای افزایش واقع نمایی و البتهه جنبهه فراداسهتان تهاریخ
نگارانه هم می یابد و به هم ریختگی زمهانی ایجهاد مهی شهود.
زیرا پیرچنگی که هم زمان با عمهر بهوده(در صهور واقعیهت
داشتن) سال هها پهس از مهرگ در زمهان مولهوی انتظهار ادامهه

ماجرایش را می کشد.
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شههکل دیگههری از فراداسههتان بهها عنههوان فراداسههتان تههاریخ
گرایانههه عبههار اسههت از ادیهها هههای زمههانی و ایجههاد تیییههر و
تناقض هایی در چهره های واقعی تاریخی .در فراداستان تاریخ
نگارانه به نویسنده امکان داده می شود تا تلقی و برداشت خود
را با تاریخ بیامیزد .در فراداستان تخیل اجازه می یابد که درباره
چیزهههایی کههه امکههان تحقههق دارد بحههث کنههد(.هاچن؛ ،۱۹۸۸
 )۱۰۶در فراداستان تاریخ نگارانه گفته می شود کهه حقیقهت و
دروغ واژه های مناسبی برای بحث درباره یک داستان نیسهتند.
چرا که یک حقیقت یا دروغِ تنها وجهود نهدارد بلکهه حقیقهت
های متعدد وجود دارند(.هاچن؛ )۱۰۹ ،۱۹۸۸
در آثار عرفانی به طور کلی نمونهه ههای زیهادی از افهراد
تاریخی که رفتارهای ییر واقعی یا ییر مطهابق بها کتهاب ههای
تاریخی دارند ،مهی تهوان یافهت .چههره اسهکندر کهه بهه طهور
گسترده در ادبیا فارسی یک ایرانهی دانسهته شهده و تها مقها
یک پیامبر ارتقا پیدا کرده بزرگ ترین نمونه بهرای ایهن مهورد
است .البتهه شهاعران و نویسهندگان مها بیشهتر بهه دلیهل نداشهتن
اطالعا تاریخی این چنهین چههره ای از او سهاخته انهد .ولهی
نخستین کسانی که چهره اسکندر را بها تخیهل خهود دگرگهون
ساختند ،استفاده ای شبیه بهه فراداسهتان تهاریخ نگارانهه از ایهن
18

فصلنامه هیج  -شماره  -۳بهار ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

چهره تاریخی کردنهد و در آثهار دیگهران ههم بعهدها انعکهاس
یافت.
تیییر این افراد به فراداسهتان تهاریخ گرایانهه نزدیهک مهی
شود گرچه به دلیل ییرعادانه بودن خود آن نمهی توانهد باشهد.
در مثنوی مهم ترین چهره ایاز و رابطهه اش بها سهلطان محمهود
است .مدارک تاریخی رابطه ای کهامالً زمینهی و جسهمی بهین
محمود و ایاز قائل می شهوند امها در مثنهوی ایهاز و محمهود از
چهره خاکی و زمینی خود خارج شده بهه دو عاشهق افالطهونی
تبدیل می شوند .در مثنهوی محمهود پادشهاهی عهادل و عهارف
دانسته می شود که عشقی پاک و بی یهش بهه یهال وارسهته و
کامل خود دارد .این نوع تیییر که در اشخا

واقعهی ر مهی

دهد بسیار نزدیک بهه دخالهت ههای نویسهندگان پسهامدرن در
واقعیههت هههای تههاریخی اسههت .محمههود بهها ایههاز چنههان یکههدلی
احساس می کند که می گوید:
این نکردست او و گر کرد او رواست
هرچه خواهد گو بکن محبوب ماست
هرچه محبوبم کند من کرده ا
او منم من او چه گر در پرده ا
()۱۸۷۷/۵
19
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گر دو صد بار بجوشم در عمل
در کف جوشت نیابم یک دیل
()۲۱۱۰/۵
لیلی و مجنون بر اساس مدارک تاریخی پهیش از اسهال
می زیسته اند ،اما در مثنوی هم صحبت با خلیفه می شوند:
گفت لیلی را خلیفه کان تویی
کز تو مجنون شد پریشان و یوی
از دگر خوبان تو افزون نیستی
گفت خامش چون تو مجنون نیستی
()۴۰۷/۱
در دین و تاریخ هردو بهر کفهر فرعهون در مقابهل توحیهد
موسی(ع) تأکید شده است و چیزی ییر از این ندیده ایهم .امها
مثنوی فرعون را خداشناسی می داند که آخهر شهب بهه درگهاه
خدا رفته و از او در مقابل دفع موسی کمک می خواهد .
روز موسی پیش حق ناالن شده
نیمه شب فرعون گریان آمده .....
زانک موسی را منور کرده ای
مر مرا زان هم مکدر کرده ای ....
خواجه تاشانیم اما تیشه ا
20
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می شکافد شا نر در بیشه ا ....
باز با خود گفت فرعون ای عجب
من نه در یا ربناا جمله شب
()۲۴۶۰/۱
از همین قبیل اسهت بحهث عرفهانی عمهرو بهن عبهدود در
داستان «خدو انداختن خصم در روی امیر المؤمنین» و عباراتی
از ف ایل علی(ع) که از زبان خصم نقل می شود و نمی توانهد

صحت تاریخی داشته باشد.

 . ۳اختیاری و آشوب گرا شدن هنر
نحههوه رفتههار موالنهها بهها شههعر رفتههاری کههامالً آزادانههه و تهها
حدودی بیقیدانه است و با بیت:
حرف و صو و گفت را برهم زنم
تا که بی این هر سه با تو د زنم
تعمد و پافشاری خود را در این کار بیهان مهی کنهد .البتهه
نمونه های آشوبگرایی در یزل های او بیشتر به چشم می آیهد.
موالنا در شاعری تابع احساسا وعالئق خود است .بنهابر ایهن
گاهی از قوانین و قواعد فراتر رفته از زیبهایی شناسهی قهدمایی
فاصههله مههی گیههرد .سهههل انگههاری در کههاربرد قافیههه یهها تکههرار
21
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م مون یا عد توجه جدی به آرایه های ادبی از آشوب گری
های او در قالب شعر است.

گاه قافیه های یل به کار می برد مثل تکهرار قافیهه «ا »
جمع عربی در این بیت:
بلکه دفعش می کند از شش جها
زان بماند اندر میان عاصفا
()۲۴۸۸/۱
یک نمونه رای کاربرد قافیه های ممال است:
چون نماند واسطه تن بی حجاب
هماو موسی نور مه یابد ز جیب
()۲۳۴/۵
تا احب هلل آیی در حساب
کز درخت احمدی با اوست سیب
()۱۲۳۶/۵
آن تعمق در دلیل و در شکال
از بصیر می کند او را گسیل
()۱۲۹۵/۵
مثل نبود لیک باشد آن مثال
تا کند عقل مجمد را گسیل
22
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()۱۱۸/۶
شاید بتوان کاربرد قافیه ممال را توجیه کرد ولی شاعران
بزرگ کمتر بدان ریبت کرده اند .نحوه نگارش کلمه هها ههم
آشکارا نفی الاقل همخوانی ااهری اسهت .نمونهه دیگهر قافیهه
های عجیبی است که حاصل لهجه و نحوه تلفظ قدیم خراسان
است:
این کنم یا آن کنم او کی گُوَد[گوید،
که دو دست و پای او بسته بود
()۴۰۹/۶
کاربرد فعل گوید به این شکل و قافیهه آوردن بها بهود در
شعر نادر است .نمونه های بسیاری از هنجار گریزی در مثنهوی
می توان یافت که در بسیاری موارد اختیاری و حتی آشوبگرانه

است یا ناشی از بی توجهی عامدانه.

.۴ساختارهای باز ،ناپیوسته ،فی البداهه و ییهر قطعهی یها
تصادفی
ساختار پسامدرن البته درداستان بیشهتر خهود را نشهان مهی
دهد .طبیعی است در داستان های مثنوی خبری از پیرن

های

پیایده داستان های جدید نیست ولهی موالنها در حهد خهود در
ساختارها نوآوری های جسورانه بسهیار دارد .فهی البداههه و نها
23
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اندیشههیده بههودن نظههم مثنههوی بههزرگ تههرین جسههار در شههعر
کالسیک است .کاربرد داستان در داستان پهیش از مولهوی در
نظم ونثر به کار رفته ،ولی مولوی با جسهار بیشهتری بهه ایهن
کار اقدا کرده است .از چندین داستان در البالی یک داستان
استفاده کرده یا هر داستان ماننهد پرانتهزی اسهت کهه در پرانتهز
دیگری گشهوده شهده اسهت .توضهیحا و حاشهیه روی ههای

شاعر در ضمن داستان تعلیهق )(suspenseایجهاد مهی کنهد.
حاشیه روی های بسیار و حتی گم کهردن ادامهه داسهتان بارهها
اتفاق افتاده و ااهراً دیگران به شاعر یهادآوری

مهی کهرده

اند .یکی از ضرور های بحث فی البداههه اشهتباها آنهی و
تالش در زمینه رفع آنهاست ،جالل الدین محمد بارهها بعهد از
ذکر مثالی یا نمونه ای به اشهتباه یها نارسها بهودن آن اشهاره مهی
کرده ،به عبارتی خود نقد می کند:
این مثال آمد رکیک و بی ورود
لیک در محسوس ازین بهتر نبود
()۴۶۳۳/۶
یا اندکی پیشتر گفته است:
دلو چه و حبل چه و چر چی
این مثال بس رکیک است ای اچی
24
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از کجا آر مثالی بی شکست
کفو آن نه آید و نه آمدست
()۴۵۷۷/۶
تکرارهایی که بر اساس مشابهت ساخته شده و می توانهد
تا بی نهایت ادمه پیدا کند:
از محبت تلخها شیرین شود
از محبت مسها زرین شود
از محبت دردها صافی شود
از محبت دردها شافی شود
از محبت مرده زنده می کنند
از محبت شاه بنده می کنند
()۱۵۳۰/۲
که در بع ی از نسخه ها چنهدین بیهت دیگهر بهه همهین منهوال
برآن افزوده اند .یا شکل های دیگری از تکرار که استادان بلیغ
از آن حذر دارند:
که بکاری بر نیاید گندمی
مردمی جو مردمی جو مردمی
()۲۲۲۴/۲
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 .۵بی نظمی زمانی در روایهت رویهدادها و زوال مفههو
زمان ومکان
به دلیهل سهاختار فهی البداههه بهی نظمهی ههای متعهدد در
داستان دیده می شود که بی نظمی زمانی هم از جمله آنهاست.
پی گیری نکردن منظم یک داستان ،رها کهردن آن و توضهیح
دادن یک داستان دیگر نمونه ای ساده از بی نظمی زمانی است
که در قسمت تداعی نامنظم اندیشه ها با مثال توضهیح خهواهم
داد .اعتقاد عرفانی بهه روح و اتصهال آن بهه روح خداونهدی و
حتی جزئی از روح کلی دانستن باعث می شود که انسان فراتر
از ارف زمان و مکان دانسته شود .در نتیجه شکسهتن قیهدهای
زمان و مکان نه تنها در معجزا پیامبر بلکه در کراما مشایخ
هم د یده مهی شهود .رؤیها یکهی از مجهال ههای گهذر از زمهان
ومکان است .پیامبر با وجود رحلت جسمی بهاز مراقهب اعمهال
پیروان خویش است ،در رؤیا مسلمانان را ههدایت مهی کنهد و
حتی با «همت» مشهکال سهالکان یها پیهران را حهل مهی کنهد.
تأویل حدیث معروف کنت نبیاً و آد بین الماء والتهین مجهالی
برای به هم ریختن مفهو زمان و مکان در همه آثار عرفهانی و
مثنوی بوده است.

مصطفی زین گفت کاد و انبیا
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خلف من باشند در زیر لوا
بهر این فرموده است آن ذوفنون
رمز نحن اآلخرو السابقون
گر بصور من ز آد زاده ا
من به معنی جد جد افتاده ا
کز برای من بدش سجده ملک
و زپی من رفت بر هفتم فلک
پس زمن زائید در معنی پدر
پس زمیوه زاد در معنی شجر
()۵۲۹/۴
در ادامه تأویل خود را در شکستن زمان بیشتر می گشاید:
حاصل اندر یک زمان از آسمان
می رود می آید ایدر کاروان
نیست بر این کاروان این ره دراز
کی مفازه زفت آید با مفاز
دل به کعبه می رود در هر زمان
جسم طبع دل بگیرد زامتنان
این دراز و کوتهی مر جسم راست
چه دراز و کوته آنجا که خداست
27
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چون خدا مر جسم را تبدیل کرد
رفتنش بی فرسخ و بی میل کرد
()۵۳۴/۴
زوال مفهههو مکههان در داسههتان سههلیمان و مههردی کههه از
عزرائیل به هندوستان می گریهزد ،آمهده اسهت )۹۷۰/۱(.نمونهه
ای دیگر از تناقض ااهری در مفهو مکان:
گفت پییمبر که حق فرموده است
من نگنجم در خم باال و پست
در زمین و آسمان و عرش نیز
من نگنجم این یقین دان ای عزیز
در دل مؤمن بگنجم ای عجب
گرمرا جویی در آن دلها طلب
()۲۶۵۵/۱
 .۶تداعی نامنسجم اندیشه
مثنوی معنوی شاید تنها اثهر نسهبتاً طهوالنی در ایهن قالهب
باشد که بتهوان آن را از ههر نقطهه کتهاب بهاز کهرد و خوانهد و
احساس نقصان نداشت .این امر به دلیل عد تهوالی در اندیشهه
هاست .برخالف بیشتر کتاب های گذشته این اثر بها بسهم اهلل و
28
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ستایش های معمهول اولیهه آیهاز نمهی شهود و بهه همهین دلیهل
هرجای کتاب می تواند آیاز آن باشهد .بنهای مثنهوی بهر یهک
حالت سیال ذهن ) (stream of consciousnessکنترل
شده گذاشته شده است .از نظم خاصی پیروی نمی کند و تنهها
هرچه به ذهن شاعر می رسد مرتب به بحث قبلی باشد یا نه می
آید و ممکن است ایده ای بارها تکرار شود .البتهه سهیال ذههن
مثنوی بهه فشهردگی و رههایی سهیال ذههن بکهار رفتهه در آثهار
جویس و ولف نیست .اما پرش اندیشه شاعر از مطلبی به مطلب
دیگر در البالی یک داستان چندین بار اتفاق مهی افتهد .بهرای
مثال خ سیر داستان پادشاهی که سه پسر را سفارش می کنهد

بفالن قلعه مروید در دفتر ششم به این ترتیب است:

آیاز داستان و معرفی شخصهیت هها( ۴بیهت) ،نهور چشهم
والدین از فرزنهدان( ۴بیهت) ،کاریزههای پنههان روح( ۵بیهت)،
تفسیر دو بیهت( ۳۴بیهت) ،روان کهردن شههزادگان و بهر حهذر
داشتن از قلعه ذا الصور( ۷بیت) ،صور کشهیدن زلیخها در
حجره اش( ۳بیهت) ،تصهویرآیا

خداونهدی در آفهرینش(۱۱

بیت) ،بازگشت به داستان و تکهرار مجهدد بهر حهذر داشهتن از
قلعه( ۹بیت) ،حر

بر ممنوع( ۳بیت) ،جواب پسران( ۲بیهت)،

تهرک اسههتثناء( ۲بیههت) ،اشههاره بههه آیههاز کتههاب و یکههی بههودن
29
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مثنوی( ۳بیت) ،بازگشت به داستان کنیز و شهاه آیهاز مثنهوی و
طبیبان و ترک استثناء( ۵بیت) ،تشهخی

اشهتباه انسهان هها(۲۵

بیت) ،بازگشت به داستان رفتن برادران بهه سهوی دژ( ۸بیهت)،
نفی صهور ( ۵۰بیهت) ،بازگشهت بهه داسهتان دیهدن صهور
شاهزاده چین و عاشهق شهدن بهرادران( ۳۸بیهت) ،پهس از ایهن
جریان داستان به طور طوالنی قطع شده و داستان های مفصهلی
چون حکایت صدر جههان بخهارا ،حکایهت دوبهرادر و تفسهیر
حدیث پیامبر می آید و باز دوباره به شرح داستان می پردازد و
سرانجا داستان ناتما می ماند .به این ترتیب بهه دلیهل تهداعی

نامنسجم اندیشه های بسیار داستان تحت الشعاع قرار می گیرد.

. ۷پارانویا
این اصطالح از روانشناسی گرفته شده و بهه عقیهده آنهان
یکی از خصوصیا انسان امروزی است و از زندگی به داستان
راه یافته است .ویژگهی ههای بهارز آن تهوهم توط،هه ،احسهاس
بازیاه دست های پنهان بودن و ترس از ییرواقعی بودن است.
این بیماری روانی برخاسته از عد اعتماد ایراق شده نسبت بهه
دیگران است وگهاه بهه مرحلهه تهوهم مهی رسهد(.وارد؛ )۲۰۰۱
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فصلنامه هیج  -شماره  -۳بهار ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

بع ی از تلقی های عرفانی بهه ایهن مسه،له نزدیهک مهی شهود.
مرحله یا وادی حیر یکی از وادیهایی اسهت کهه نشهانه ههای
آن با پارانویا شباهت دارد .ناتوانی در تشخی

خیال و واقعیت

و اشتباه کردن این دو با یک دیگر به عنوان ترسهی اساسهی در
منطق الطیر عطار هم تصریح شده اسهت(.عطار؛ )۱۳۸۳،۲۴۱در
حکایت یال هندو که به خداوند زاده خود پنههان ههوا آورده
بود شرایطی که برای یال فراهم می آورند باعهث ایهن تهوهم
برای او می شود و در پایان چنین نتیجه می گیرد:
هم چنان جمله نعیم این جهان
بس خوش است از دور پیش از امتحان
می نماید در نظر از دور آب
چون روی نزدیک باشد آن سراب
گنده پیرست او و از بس چاپلوس
خویش را جلوه کند چون نو عروس
()۳۲۸/۶
شکل دیگر از پارانویا در مقابله با بزرگترین دشمن انسان
یعنی نفس پیدا می شود .دشمنی کهه در درون اسهت و مبهارزه
با آن جهاد اکبر دانسهته مهی شهود .یهک لحظهه یفلهت از ایهن
دشمن می تواند عواقب وخیمی داشته باشد:
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نفست اژدرهاست او کی مرده است
از یم بی آلتی افسرده است
آنگه او بنیاد فرعونی کند
ر اه صد موسی و صد هارون زند
کرمکست آن اژدها از دست فقر
پشه ای گردد ز جاه و مال صقر
اژدها را دار در برف فراق
هین مکش او را به خورشید عراق
تا فسرده می بود آن اژدها
لقمه اویی چو او یابد نجا
ما کن او را و ایمن شو زما
رحم کم کن نیست او زاهل صال
()۱۰۵۹/۳
باز گوید:
ای شهان کشتیم ما خصم برون
ماند خصمی زو بتر در اندرون
کشتن این کار عقل وهوش نیست
شیر باطن سخره خرگوش نیست
دوزخست این نفس و دوز اژدهاست
32
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کو بدریاها نگردد کم و کاست
هفت دریا را درآشامد هنوز
کم نگردد سوزش آن خلق سوز
()۱۳۷۶/۱
ترس از شیطان در همین ردیف است ،که در آثار عرفانی
دیگر بیشتر از مثنوی به چشم می خورد:
خانه دیو است دلهای همه
کم پذیر از دیو مرد د دمه....
ص د هزار ابلیس الحول آر بین
آدما ابلیس را در مار بین
د دهد گوید ترا ای جان و دوست
تا چو قصابی کشد از دوست پوست
د دهد تا پوستت بیرون کشد
وای او کز دشمنان افیون چشد
سرنهد بر پای تو قصاب وار
د دهد تا خونت ریزد زار زار
()۲۶۰/۲
 . ۸شخصیت های مسطح یا تک بعدی
33
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از وجوه دیگری که بین آثار عرفانی و جریهان پسهامدرن
مشترک است ،استفاده از شخصیت های مسطح و تهک بعهدی
است .البته تک بعدی بودن شخصیت ها از ویژگی های ادبیا
کالسیک است .در ادبیا پسامدرن شاید به خاطر رجعهت بهه
سنت های ادبی گذشته و شاید هم به دلیل تلقی خاصی کهه از
مفهو انسان ایجاد شده ،دوباره نگاه بهه بشهر نگهاهی تفکیهک
کننده و طبقه بندی گر است .در دوره مدرن اعتقاد به قدر و
توانایی بشر باعث می شد که او را دارای قابلیت های چند الیه
و ابعههاد گونههاگون و پیایههده بداننههد؛ امهها ااهههار نههاتوانی و بههی
کفایتی که در پی آن حاصل شد به مسطح ،تک بعدی و ساده
شدن تلقی از مفههو بشهر تبهدیل شهد .در ادبیها عرفهانی ههر
کسی جای خا

خود را دارد .یک پیهر دارای ویژگهی ههای

عمومی است که کمابیش در پیران متعدد می توان یافت .بلکهه
حتی به صراحت همه یکی دانسته می شوند:
آن خداوندی که از خاک ذلیل
آفرید او شهسواران جلیل....
برگرفت از نار و نور صاف ساخت
وآنگه او بر جمله انوار تاخت
آن سنا برقی که بر ارواح تافت
34
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تا که آد معرفت زان نور یافت
آن کز آد رست دست شیث چید
پس خلیفه اش کرد آد کان بدید
نوح از آن گوهر که برخوردار بود
در میان بحر جان دربار بود....
به همین ترتیب نا پیامبران مقرب ذکر می شود تا:
چون محمد یافت آن ملک ونعیم
قر

مه را کرد در د او دو نیم

چون ابوبکر آیت توفیق شد
با چنان شه صاحب و صدیق شد....
پور ادهم مرکب آن سو راند شاد
گشت او سلطان سلطانان داد
وان شقیق از شق آن راه شگرف
گشت او خورشید رأی و تیز طرف
()۹۳۰/۲
از دیدگاه عرفانی همه اینها یکی هستند .رابطه با مهاوراء،
تجربههه ،اطههالع بههر ضههمایر ،اسههتقالل عمههل ،فراتههر بههودن از
هنجارهای عرفی و حتی احکا شرعی از ویژگی های همگانی
پیران نه تنها در مثنوی بلکه در همه کتاب های عرفانی از جمله
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آثههار عطههار و حههافظ و جههامی و دیگههران اسههت .پیههر را ماننههد
شخصیت های مسطح اگر بخواهیم در یک جمله خالصه کنیم
جمله ای در این حدود خواهد بود«:انسان کاملی کهه بهه دلیهل
طی مراحل و اتصال به حق از انسان های معمولی فراتر رفتهه و
همه وجودش جنبه خدایی یافته است ».پیهران متعهددی کهه در
مثنوی آمده اند همه دارای همین ویژگهی هسهتند .پیهر داسهتان
نخستین مثنوی با اتکاء به حق حتی همدست در توط،ه قتل مهی
شود ولی از این جهت یبارگناهی بر دامنش نمی نشیند .سالک
نیز به طور کلهی مجموعهه ای اسهت از تهرس هها و تردیهدها و

تالش پی درپی برای رسیدن به او.

 .۹استفاده از زاویه دید چندگانه
با بهره گرفتن از زاویهه دیهد چندگانهه (اول ،دو و سهو
شخ

و دانای کل محدود و نامحهدود) در داسهتان پسهامدرن

مفهو فردیت دچار مشکل می شود که یکی از اهداف جریان
پسامدرن است .ضمایر سه گانهه (مهن ،تهو و او) مهدا جایشهان
عوض می شود یا ممکهن اسهت بهه جهای ههم بکهار رونهد .در
مثنوی گاه راوی درون متنی یا بیرون متنی مانند یک شخصیت
داستانی با شخصیت های دیگر سخن می گوید که در مواردی
تشخی

گوینده اصلی عبار دشوار است .در گفتگهوی بهین
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زید و پیامبر در داستان اول پس از یکی از قطع های چند بهاره
داستان دوباره این گونه شروع می شود:
این سخن پایان ندارد خیز زید
بر براق ناطقه بر بند قید
()۳۶۰۸/۱
تشخی

گوینده واقعی این خطهاب و ابیها بعهدی کهار

آسانی نیست .می تواند پیامبر باشد یا راوی درون متنی یا راوی
بیرون متنی .نمونه دیگر در داستان نخستین مثنوی اسهت وقتهی
که شاعر به یاد شمس افتاده:
از برای حق صحبت سال ها
بازگو حالی از آن خوش حال ها
تا زمین و آسمان خندان شود
عقل و روح و دیده صد چندان شود
()۱۲۷/۱
اگر ضمیر مخاطب فعهل بهازگو موالنها باشهد گوینهده آن
کیست؟ یا باید برای روح موالنا قسمت های چند گانه ای قائل
شویم که با یهک دیگهر گفتگهو مهی کننهد یها بهه روای ههایی
چندگانه و تو در تو در متن اقرار کنیم .در جایی دیگر به همین
راوی درونی به تصریح اشاره می کند:
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ای تقاضاگر درون هماون جنین
چون تقاضا می کنی اتما این
سهل گردان ره نما توفیق ده
یا تقاضا را بهل برما منه....
بی تو نظم و قافیه شا و سحر
زهره کی دارد کی آید در نظر
نظم و تنجیس و قوافی ای علیم
بنده امر تواند از ترس و بیم
()۱۴۹۴/۳
تعبیر دقیق چون جنین نهفته بودن راوی در درون شاعر بها
بازگشایی های علمی ما را به بحهث ههای جدیهد روانشهناختی
خواهد رساند .شمس های متعدد و گاه متفاوتی که در مثنهوی
یاد مهی شهوند شهکل دیگهری از همهین نگهرش هسهتند(زرین
کوب؛ )۵۲ ،۱۳۸۲

منابع
آدونیس (علی احمد سعید)؛ تصوف و سور رئالیسهم ،حبیهب اهلل عباسهی ،اول،تهران ،روزگار.۱۳۸۰ ،
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The boundless world of Molavi’s thought is like a
subtle idol which, as he said, changes incessantly to
a new shape. As the freedom of his thought makes
him talk beyond any specific religion, he deals with
literary formsin such a liberal manner that makes
him similar to the pioneer writers of our age
although he is a classic writer. In the second half of
twentieth century, a series of rapid innovations
resulted in great change in all accepted literary
principles. Generally, all those changes and
perceptions are called Postmodernism. In
Postmodernism, many previously accepted beliefs
and principles are rejected and many previously
rejected ones become fashionable. Therefore many
audacious innovations of predecessors gain new
value. Molavi’s poetry belongs to this group.
Postmodernism changes many fictional elements
such as the narrator. Following the principle of
undecidabality, the decisive, knowledgeable and
reliable narrator changes to a doubtful, ignorant and
unreliable one. The narrator of Molavi’s stories has
all these features. Postmodern characteristics of
. ۲.Diffusion of the ego ۱Masnavies stories are:
. Open, ۴.Optional and anarchic art ۳Metafiction
fragmented, spontaneous and accidental structures
. Paranoia 6.Choronological disorder and ۵
. Incoherent association of ۷dissolution of time
. Multiple point of view.۹. Flat character ۸thoughts
In this article, the features and definitions of
postmodernism are first discussed. Then, the
characteristics of postmodern fiction are defined
and illustrated in Masnavi.
Keywords:
Postmodern fiction- narrative- - Mathnavi-e
Mowlavi- story within story-MetafictionMysticism.
http://www.bookcity.org/detail/3682
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خدا از نگاه موالنا
سالله حقی

دهمین نشست رستخیز ناگهان دور دو با سخنرانی دکتهر
ناصر مهدوی پیرامون موضهوع خهدا از نگهاه موالنها ،در سهالن
ایوان شمس برگزار شد.
دکتر ناصر مههدوی دهمهین نشسهت از دور دو رسهتخیز
ناگهان رابا مقدمهای مفصل آیاز و بر اهمیت تصهحیح تصهور
مسلمانان از خداوند تأکید کرد .ایشان با اشاره به متهون روایهی
وتحلیلهای روانشناختی و نیز حکایا موالنا ،وجود عاشهق را
به اندازه معشوق او معرفی کرد.
در ایههن عشههق برخههی در صههور و اههاهر مههیماننههد و
شخصیت خود را بر اساس پرستش صور ها نشهان مهیدهنهد،
برخی نیز با سیر در ژرفای عشق ،عمق و اصالت پیدا میکننهد.
مفهو خداوند در تاریخ زندگی مسلمانان پررن

بوده بها ایهن

حال این تصور یل وجود دارد که بهه محهض پیهدایی مفههو
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خداوند در زندگی ،باید تما مسائل معرفتی انسهان حهل شهود.
در حالی که تأثیری که وجود و عد خداوند در زندگی انسان
مهیگههذارد بهها تههأثیری کهه تصههویر خداونههد در افههراد مختلههف
می گذارد متفاو است .در واقع سؤال اینجاسهت کهه آیها بهه
محض اینکه مفهو خدا وارد زندگی انسان شهد ،آن را تحهت
تأثیر قرار می دهد؟ به نظر استاد با این حال که ایجاد شدن ایهن
مفهو تأثیر زیادی در کیفیت زندگی فهرد دارد ،همهه تصهاویر
ایجاد شده از خدا تصاویر مثبتهی نیسهتند ،چهه بسها بهه صهور
آموزشی تصویری در ذهن انسان شکل گرفته باشد که نه تنهها
مفید و سازنده نباشد بلکه آثار تخریبگری هم داشته باشد.
پرسش اساسی مطرح شده از سهوی فیلسهوفان ایهن اسهت
که آیا خدا به زندگی معنا میبخشد؟ همیشهه صهحبت از ایهن
است که آیا وجود خدا میتواند در زندگی فرد انگیزه اخالقی
ایجاد کند و آیا نبود خدا به مهار عقل به دست نفهس سهرکش
منجر می شود و فرد را بی اخالق می کند .اما کمتر به این توجه
شده است که در صحبت از خدا ،کدا خداست که مهی توانهد
تأثیری مثبت ایجاد کند و فرد را در مسیری درست قرار دههد.
این موضوع حتی در میان فیلسهوفان جدیهد ههم مطهرح نشهده،
میان فیلسوفان جدید بحث تفاو اندیشهههای داستایفسهکی و
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نیاه است که اولهی بهر آن اسهت کهه اگهر خهدا نباشهد ارزش
اخالقی همه چیز از بین میرود و دومی بهرآن اسهت کهه خهدا
مرده است.
استاد مهدوی برآن است که بحث را از این پرسهش ههای
بنیادین جلوتر ببهرد ،ایشهان بهر آن اسهت کهه حتهی اتصهال بهه
خداوند نمی تواند فرد را به سوی اخالق و آرامهش پهیش ببهرد
بلکه پس از ورود خدا به زندگی ،فرد باید از خود سهؤال کنهد
که کدا تلقی از خداوند درذهن او شکل گرفته اسهت .موالنها
از این رو گره فکری و فرهنگی بزرگی را حل میکند .به نظهر
استاد مهدوی تفکر و تصویر خدا در میان ما مسهلمانان انهدکی
متکلمانه و فیلسوفانه بوده است که البته قصد نکهوهش ایهن دو
نوع معرفت در این درس گفتار مطرح نیست .با این حهال بایهد
مفهو خداوند مورد ارزیابی دوباره قرار گیرد و از دین شناسی
عامیانه ،نوعی دین شناسی ترس و وحشت خهارج شهود و وارد
جریان تازهای شود کهه موالنها مهیتوانهد علمهدار آن باشهد .از
آنجا که بستر فرهنگی ما در طول تاریخ شأن و منزلت چنهدانی
برای عقل قهرار نهداده و نیهز تفکهر نقادانهه در طهول تهاریخ مها
جایگاه چندانی نداشته است ،فلسفه در سرزمینهای اسالمی به
صور ییرطبیعی و ناقصی رشد کرد .از این رو در فلسفه ما یا
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دچار شکاکیت بودهایم یا دچار نوعی جزمیت .مأمون در قرون
دو وسو به دلیهل دفهاع از حهریم خهود و بعهد از آن نه هت
ترجمه ،منجر به پیدایی فلسفه در میان مسهلمانان شهدند .کهه از
دل این جریانها افراد بزرگی چون فارابی ،ابن رشد ،ابهن سهینا
و ابن میمون به وجود آمدند .با این حال مسیری که ایهن افهراد
طی کردند مسیری برای گشهودن ف های عقلهی نبهود بنهابراین
چراغ فلسفه و بعد از آن کال درسرزمینهای اسالمی خاموش
شد.
بنابر ااهارا استاد مهدوی یکی از رموز عقهب مانهدگی
در مسیر زندگی هم این است که عقل در زندگی ما مسهلمانان
خیلی بازیگر نبوده و نقش سازندهای ایفا نکرده است .در یکی
دو قرن طلوع کرد و دچار یروب شد .خدایی که این جریانها
مطرح کردند واجب الوجهود بهود ،خهالق هسهتی بهود ولهی بهه
یایههت از مخلوقهها فاصههله داشههت و در احسههاس ،تههرس و
بی دفاعی و ناامیدی مخلوقش چندان ح ور نداشت .این خهدا
هیچ وقت به انسان گرمی نداد و دست انسان را نگرفت و بیشتر
تأمین کننده خرد انسان بود.
خدای دو ِ به وجود آمهده در فرهنه

مسهلمانان خهدای

فقیهان بود .کسانی که در طول تهاریخ در پهی پاسهخ گفهتن بهه
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مسائل شرعی و فرعی بودند ،معلمان اصلی دیهن شهدند .یعنهی
کسانی که کار اصلی آنها تبیهین صهور بیرونهی و قشهر دیهن
بود ،معلمان اصلی این فرهن

شدند .فقیهانی کهه از دل متهون

دینی نیازهای سطحی و دنیایی ما را پاسخ میدادنهد رفتهه رفتهه
باور کردند که معلمان دیناند .پس مسلمانان تصور کردند کهه
وقتی تکهالیف دینهی و شهرعی خهود را بهه جهای مهیآورنهد و
واایف سطحی دینیشان را به جا میآورند گهویی دیهن را بهه
جا آورده اند .بنابراین سهم اخالق و تجربههای ایمانی ضهعیف
شد .یعنی در فرهن

ما عقیده به جای شور ایمان و احکها بهه

جای اخالق نشست.
بعدها مسلمانانی را مهیبینهیم کهه احکها دینهی را بهه جها
میآورند ،بر سر مسائل عقیدتی بحثهای طوالنی مهیکننهد و
فرقههای متکثر ایجاد میکنند ولی خیلی راحت جفا میکننهد،
حمله میکنند ،دروغ میگویند و آد میکشند.
از دل ایههن تفکههر فقهههی عقلهیِ خههالی از تجربههه ایمههانی ،
تصوری از خدا در ذهن ما ایجاد شد که آثار آن هنوز در میان
ما وجود دارد .تصور فلسفی از خداوند که به صهور واجهب
الوجود ااهر شد ،خیلی پایدار نبود .اما در تصور دو خداونهد
به صور یک ارباب ااهر شهد .در کتهب اصهول فقهه «مهوال»
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الگویی است که از خدا ارائه میشود .تقریباً مرادف بها اربهابی
بدون احساس که در رأس هستی قهرار گرفتهه اسهت ،تکهالیف
بندگان را مشخ

میکند ،واجب و حرا را مشخ

میکنهد

اما نمیتوان از او عاطفهه و داد و سهتد عاشهقانه دریافهت کهرد.
فرمان میدهد و اگر عبد اطاعهت نکنهد عهذاب الهیم در انتظهار
اوست .ارتباط ارباب و رعیت منجر به نهوعی الهیها وحشهت
شد .رفتار انسان مستقیماً تحت تأثیر چگونگی خدای اوسهت و
به تعبیر استاد « :بگو خدایت کیست تا به تو بگهویم رفتهار تهو
چگونه است».
از این رو در روزگار ما مولوی کلید روشنگری و اصالح
دینههی اسههت .در واقههع او نههه فق ه بههه دلیههل تجربههههههای نههاب
عرفانیاش ،بلکه به این دلیهل کهه تصهویر مها از خهدا را بهبهود
میبخشد ،قابل ستایش است .خهدایی کهه از ح هورش نهوعی
وحشت القا شود ،تما مناسبا رفتاری بیرونی و درونی انسهان
را تحت تأثیر قرار میدهد.
یا همانطور که مولوی میگوید:
جمله معشوق است و عاشق پردهای
زنده معشوق است و عاشق مردهای
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به نظهر اسهتاد مههدوی عصهبی بهودن و خشهونت درونهی
مسلمانان فق به دلیل اشتباها و تصمیمگیریههای صهاحبان
سیاست نیست ،بلکه مسلمانان در طهول تهاریخ عصهبی بهه نظهر
می رسیدند .خیلی راحت مهی شهود هیجهان مسهلمانان را تحهت
تأثیر قرار داد و مشت آنهها را گهره کهرد .جنه

ههای مهذهبی

بیحاصل شیعه و سنی و حتی حکا خودکامهای کهه در طهول
تاریخ بر مسلمانان حکم می راندند نشانگر نوع تلقی ما از خهدا
و روح پرخاشگرانه موجود در همهه مها اسهت .بهیآنکهه آگهاه
باشیم این خدای وحشتناک در رواب  ،ق او ها ،لذ بهردن
از طبیعت ،تجربه طبیعت و تجربه عاشقانه ما تهأثیر مهیگهذارد.
تبدیل به موجودا ترسویی شدهایهم کهه حتهی توانهایی لهذ
بردن هم نهداریم .اسهتاد مههدوی در ایهن رابطهه بهه ااههارا
یزالی اشاره میکند که بر ایهن بهاور اسهت حتهی اگهر از نیمهه
پرندگان لذ ببریم از حساب ما در بهشت کم میشهود .طبهق
بیانا استاد تعارض بین ذهن و جسم موجود در ف های فقههی
اسالمی در طول تاریخ لذ بردن از موسیقی و نقاشی را برای
ما حرا کرده است.
اشعار بزرگ ترین شاعران مها وصهف انهدوه و تهاریخ مها
وصف ماتم است .استاد نقش تاخت و تازها و تاراجهای پیاپی
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این سرزمین را در ایجاد روحیه ترس و اندوه و خشونت نادیده
نمی گیرد اما نقش خدای بهانهجوی وحشتناک را در این امهر
پررن

تر می داند که منجر به بیماری روح ما شده اسهت .نهوع

خداپرستی و دین داری ماست که به ما این جواز را میدهد که
نماز بخوانیم در عین حهال دروغ بگهوییم و الهم کنهیم ،چهون
پرستش چنهین خهدایی بهه انسهان انگیهزهههای ایمهانی و دسهت
بخشنده نمیدهد .به تعبیر استاد وقتی فهردی در دعهای عرفها
خداوند را سامع الدعوا میخواند خودش نیز شنونده خهوبی
میشود چون معشوقش را این گونه میبیند .پهس از آنجها کهه
خداوند حقیقت ناب است تما شیوه زیسهتن انسهان را تحهت
تأثیر قرار می دهد .با این حال تاریخ ما تاریخ پرسهتیدن خهدای
مردهایست که با ما فاصله زیادی دارد و به ما هراس میدهد اما
به روح ما گرمهی نمهیدههد .از ایهن رو عصهبانیت و خشهونت
همواره با تاریخ ما عجین بوده است و این با ایهن مسهأله اصهلی
که هدف دین ،تلطیف دلهاست منافا دارد.
استاد ح ور فرزانگانِ به روشنی رسیده را در ینی شهدن
هر فرهنگی بسیار مهم می داند و بر این باور است که تاریخ مها
از ح ور آنها بهره چندانی نبرده اسهت .از نگهاه نقهد فرهنگهی
تاریخ گذشته  ،معلمان ما فرزانه و شکر فروش نبوده اند .از نظر
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استاد مهدوی برای آموختن احکا دینی باید بهه فقهها مراجعهه
کرد اما برای دستیابی به تصویری روشن از خداوند باید سهراغ
فرزانگان رفهت .از ایهن نظهر مولهوی را نیهاز ضهروری جامعهه
امروز ما می داند .بهرخالف فیلسهوفان کهه خهدای دوری ارائهه
می کنند ،خدایی که فرزانگانی چون موالنها معرفهی مهی کننهد،
خیلی دور نیست:
در دو چشم من نشین ای آنکه از من من تری
تا قمر را وا نمایم کز قمر روشن تری
موالنا برخالف فقیهان ،خدای ارباب گونه ارائه نمیدههد
:
ترس را مویی نیست اندر پیش عشق
جمله قربان اند اندر کیش عشق
به نظر استاد جایگاه تصویری که موالنا از خداوند ارائهه
میدهد ،ذهن انسان نیست چرا که ذهن جایگاه عقیده است در
حالی که ما به خدایی نیازمندیم که ما را سرشار از ایمان کند.
خدایی که ذهن ما را روشن می کند (خهدای فالسهفه و فقهها)،
فهم ما را باال می برد اما خهدایی کهه در دل مهی نشهیند (خهدای
موالنا) هستی ما را در بر میگیرد.
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استاد با اشاره به ابیا مربهوط بهه داسهتان وصهیت کهردن
پیامبر ( ) بهر آن بیمهار و آمهوختن دعها بهه او از دفتهر دو ،
اولین گا برای رسیدن به چنین خدایی را نشان مهی دههد .ایهن
خدا از راه قربانی وارد میشود ،یعنی انسان باید گریبان خود را
بگیرد ،منها را دور بریزد و با خهود پیکهاری عظهیم کنهد و بهه
تعبیر موالنا نفس دوز خوی را از بهر خدا بکشد و جلوی بی
محابا سخن گفتن و ی بناک شدن را بگیرد .ایهن مسهیر خلهق
مس،ولیت و زیست اخالقی است.
استاد مهدوی در روایت مجنون وشتر و چالش بهین عقهل
با نفس در دفتر چهار  ،اهمیت از بین رفتن تناقضهای درونهی
در شروع این رستاخیز و ح ور چنین خدایی در هستی انسهان
را مورد بررسی قرار میدهد.
در گا بعدی تصویر و ح ور چنین خدایی خهود بهرای
فرد شکر فروش است و دیگر ترسناک و واجب الوجود و دور
نیست ،بلکه محبوب و معشوق است.

http://soroushmolana.ir
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عشق از دیدگاه موالنا و فرانکل
و انطباق آن بر کتب درسی
راضیه سلمانپور

کارشناس ارشد زبان و ادب فارسی و دبیر ادبیا دبیرستانهای فسا

چکیده
فرانکل عصبشناس و روانپزشک اههل اتهریش و بنیهان
گذار معنادرمانی است .او راه رسیدن بهه معنها را سهه چیهز مهی
داند .۱ :انجها کهار مفیهد و خهدمت بهه دیگهران .۲ ،توجهه بهه
شگفتیههای آفهرینش و عشهق ورزیهدن بهه دیگهری .۳ ،تیییهر
نگرش خود نسبت به رن های اجتنابناپذیر و دردهای العالج
و معنا بخشیدن به آن ها.
فرانکل عشهق را بهه سهه دسهته تقسهیم مهیکنهد .۱ :عشهق
جنسی که استاد زرین کوب آن را جسمانی دانستهاند؛  .۲عشق
شهوی (روانی)؛  .۳عشق روحانی .مهمترین آنها همین عشق
روحانی است که عاشق از الیههای جسم و روان معشهوق مهی
گذرد و به درونیترین الیههای وجود معشوق ،یعنهی روح او،
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نفوذ میکند و با او متحد و یک رن

مهیشهود؛ بهه گونهه ای

که خود و حتی جسم معشوق را فراموش میکند و از وجود او
هم فراتر میرود .موالنا هم همین نوع عشهق را شایسهتو وجهود
انسان میداند؛ زیرا به اعتقاد او ،منطبق بر ماهیهت انسهان اسهت.
عشق روحانی موجب:
 .۱اتحاد عاشق و معشوق ،کمالبخشی و از بین رفتن درد
و رن عاشق میشود.
این نوع عشق که فرانکل آن را با بیانی زیبا مطهرح کهرده
است ،در تفهیم عشق «لیل و مجنون» در درس «مجنون و عیهب
جو» و درس «اکسیر عشق» در کتاب زبان و ادبیا فارسهی()۱
پههیش دانشههگاهی و مسهه،لو وحههد وجههود و اتحههاد عاشههق و
معشوق در درس «پروانهو بهیپهروا» و «اقلهم عشهق» و همانهین
درس «شهبنم عشهق» در کتههاب ادبیها فارسهی( ۳پ) عمههومی
بسیار مفید است .این مطالب با کتابهای دبیرستان تطبیهق داده
شده است.
مقدمه
دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت
یک موی ندانست ولی موی شکافت
اندر دل من هزار خورشید بتافت
52

فصلنامه هیج  -شماره  -۳بهار ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

آخر به کمال ذره ای راه نیافت (ابن سنا)
قرن هاست که ادبیا کهن فارسی بر ادبیا یرب تهأثیر
میگذارد و نویسندگان و ادبهای اروپهایی و آمریکهایی ههم بها
افتخار به این موضوع اشاره کردهاند .شعر پرمیز و عمیق موالنا
ایلب فالسفه و روانشناسان و حتی اقشار جامعه را نه در ایران
و شرق که در یرب و اروپا ،به خصو

در قهرن اخیهر تحهت

تأثیر خود قرار داده است .کتاب اشعار موالنا که امروزه به نقل
از مجلهههو کهههریاین سهههاینس مهههانتیور در ایهههاال متحهههد
آمریکهها (دیههده کههوئیس )۳ :۱۳۸۶ ،و بههه نقههل از محالتههی در
آمریکهای شهمالی (محالتههی )۳۳۴ :۱۳۸۹ ،پرفهروشتهرین اثههر
است ،شاهد این ادعاست .به قول فرانکلین لوئیس ،حتهی روان
شناسان و روان کاوان در یرب تحت تأثیر او بودهاند؛ از جمله
یون

و شاگرد روانکاو او ،هلن لهوک کهه آخهرین مهاهههای

زندگی خهود را صهرف شهناختن موالنها کردنهد .او بهه نقهل از
اریک فرا در مورد موالنا چنین میگویهد« :در حقیقهت فهرا
اندیشههای موالنا را سابق بر شناخت خود از روان شناسی مهی
داند و معتقد است که موالنا نه تنها دربار یرایز و قو استدالل
حاکم بر آنها بلکه دربار نقش «ضمیر آگاه و آگهاه بهر عهالم
هستی» نیز سخن گفته است .به نظر فرا  ،موالنا پیش از ایهنهها
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بهههه مسهههائلی چهههون آزادی ،یقهههین و اختیهههار توجهههه داشهههته
است( ».لوئیس)۶۵۱ :۱۳۸۶ ،
 -۱زندگی فرانکل
فرانکههل عصههبشههناس ،روانپزشههک و دارای مههدرک
دکترای فلسفه است .او عالقو خاصی بهه کهوه نهوردی داشهت.
برخی معتقدند همین عالقو او منجهر بهه تهالش بهرای دریافهت
گواهی نامو خلبانی  ۶۷سالگی شد که این امر را بها گهرایش او
به روان شناسی بلنهدا – در مقابهل روان شناسهی ژرفها ،مهرتب
دانستهاند.
فرانکههل در سههال ( ۱۹۳۹یعنههی یههک سههال بعههد از اشههیال
اتههریش توس ه آلمههان) در مقالهههای بهها عنههوان «فلسههفه و روان
درمانی» تحلیل وجود را پایه گذارد و بعدها نا آن را بهه «معنها
درمانی» تیییر داد در همان سال ،فرانکل میتوانست بهه همهراه
همسرش ،که تازه با او ازدواج کهرده بهود ،بهه ایهاال متحهده
آمریکا بهرود امها چهون نمهیتوانسهت بهرای پهدر و مهادرش
گذرنامو آمریکا را بگیرد ،به نهدای وجهدانش گهوش داد و بهه
خاطر آنها در وین ماند( .محمدپور .)۱۰۷ :۱۳۸۵ ،او در سهال
۱۹۴۲به همراه والدین و همسرش دستگیر و به اردوگاه اجباری
داخههاو بههرده شههد (بههاتلر )۱۶۷ :۱۳۸۹ ،و بعههدها همههو اع ههای
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خههانواد خههود را در آنجهها از دسههت داد .مواجهههه بهها عههذاب
اردوگاه ههای کهار اجبهاری نهازی در ذههن فرانکهل از کمهک
کردن به دیگران معنایی آفرید که به اتکای آن توانست مرگ
خهههانواده اش را تحمهههل کنهههد و خهههود ،جهههان سهههالم بهههه در
برد( .شولتز )۱۵۱ :۱۳۹۰ ،و (دیالو )۶۱۳ :۱۳۹۰ ،
او در کتاب خود با عنوان «انسان در جست و جوی معنها»
بههه نحههو تههأثرانگیزی از مههرگ وحشههتناک همسههر و والههدین و
برادرش در اردوگهاهههای کهار اجبهاری و از سهختی و عهذاب
زندگی در آنجا و دل مردگی اش مینویسد .فرانکل در چنهان
شرایطی با کمک کردن به زندانیان برای اینکه سالمتی خود را
باز یابند ،به زندگی خویش معنا بخشید .برای او جستوجهوی
معنا در زنهدگی شهالود سهالمت روانهی و پهادزهر خودکشهی
است( .شولتز)۱۷۲ :۱۳۸۶ ،
 -۲فرانکل و ماهیت انسان
او انسان را وحدانیتی مرکب از سه بُعد جسمانی – ذهنهی
(روانی) و معنوی (روحانی) میداند .به دو بُعد اول ،که ارتباط
تنگاتنگی با هم دارند ،روان – تنی میگویهد .او معتقهد اسهت
که آدلر و یون

به درک این ابعاد کمک شایانی کرده اند اما
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جنبو معنایی (روحانی) را ،کهه بُعهد متمایزکننهد انسهان اسهت،
نادیده انگاشتهاند( .محمدپور)۱۳۶ :۱۳۸۵ ،
فرانکل عالوه بر ضمین ناخودآگاه یریزی که فرویهد آن
را کشههف کههرد ،بههه ضههمیر ناخودآگههاه روحههانی و ضههمیر
ناخودآگاه متعالی اعتقاد دارد که انسان از طریق آنها میتواند
با تعالی ارتباط برقرار کند.
او مههیگویههد :شههما مههیتوانیههد نهها آن را خههدای ناهشههیار
بنامید؛ یعنی خود نسبت به خدا ناآگاه است یا انسهان فرامهوش
میکند که از چنین سرمایهای برخوردار است (فرانکل:۱۳۹۰ ،
)۶۱ -۶۳
فرانکهههل یکهههی از ویژگهههیههههای بنیهههادین انسهههان را
خوداستعالیی میداند و معتقد است که انسان با آزادی درونهی
و اراد قوی و خوداستعالیی میتواند با از خودگذشهتگی چهه
از طریق خدمت به آرمانی واالتهر از خهود ،مثهل نوشهتن یهک
کتاب یا کشیدن یک نقاشی یا خدمت کردن به دیگهران( )۲و
چه از راه توجه به شگفتیهای آفرینش و چه عشق ورزیدن بهه
شخصی ییر از خهودش ،خهود را فرامهوش کنهد( )۳و شهکوفا
سازد (نقد و نظر .)۸ :۱۳۸۵ ،انسان از طریهق تحمهل رنه ههای
اجتنابناپذیر ،مثل دردها و بیماریهای العالج و ،...مهیتوانهد
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به زندگی خهود معنها ببخشهد( .فرانکهل۹۹ :۱۳۷۷ ،؛ شهولتس؛
)۱۶۲-۳ :۱۳۹۰
فرانکل معتقهد اسهت کهه انسهان براسهاس آزادی درون و
خوداستعالیی میتواند از خهود فراتهر رود و راه صهحیح را در
زندگی برگزیند .در سختترین مشکال و شهرای محیطهی،
خود را نبازد و شرافت انسانی خویش را حفظ کند ،به زندگی
اش معنا ببخشد (فرانکل )۹۹ :۱۳۷۷ ،و از این معنابخشهیدن بهه
زندگی لذ ببرد؛ همانطور که او بهه خهاطر پهدر و مهادرش،
ماندن در اتریش با تما مشکالتش را بر رفتن به آمریکا و تما
امتیازاتش ترجیح داد و یا در اردوگاه کهار اجبهاری بها کمهک
کردن به دیگران و عشق ورزیدن به همسر خود لذ میبرد و
رن ها را به فراموشی میسپرد.
 -۳فرانکل و عشق
فرانکل معنویت را از ویژگیهای انسان میدانهد و معتقهد
اسههت کههه وجههدان و عشههق از رهگههذر معنویههت مایههه مههی
گیرند( .محمدپور .)۱۳۶ :۱۳۸۵ ،به عبهار دیگهر ،او یکهی از
راههههای معنهها بخشههیدن بههه زنههدگی را درک و دریههافتن فههرد
دیگری از راه عشق میداند که موجب میشود انسهان از خهود
فراتر رود (شولتس )۱۶۳ ،۱۳۹۰ ،و بهه ایهن طریهق درد و رنه
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خود را فراموش کند؛ کاری که خودش در زنهدان تجربهه مهی
کند .او در سختترین شرای و در گرمای شهدید آفتهاب ،در
حین کار کردن ،زمانی که از خستگی مفرط کالفه شده است،
از خود فراتر میرود .به زنش فکر میکنهد و خهود را در خانهه
میبیند .به گونهای که تا یروب نه متوجه سختی کار میشود و
نههه درد و رن ه و شههد گرمهها را بههاالی سههر خههود حههس مههی
کند(.فرانکل.)۵۷ -۶۲ :۱۳۷۷ ،
او معتقد است عشق تنها شیوهای است که با آن مهیتهوان
به اعماق وجود انسانی دیگر دست یافت .هیچکس توان آن را
ندارد که جز از راه عشق به جوهر وجود انسانی دیگر ،آگاهی
کامل یابد .جنبو روحانی عشق است که ما را یاری میدههد تها
صفا اصلی و ویژگیههای واقعهی محبهوب را ببینهیم و حتهی
چیههزی را کههه بههالقوه در اوسههت و بایههد شههکوفا گههردد ،درک
کنیم( .فرانکل)۱۶۸ :۱۳۷۷ ،
 –۱-۳مراتب عشق
فرانکل عشق را براساس ماهیت درونی انسان به سه مرتبهه
تقسیم میکند:
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 .۱عشههق جنسههی .۲ ،عشههق روانههی یهها شهههوی .۳ ،عشههق
روحانی.
 -۱-۱-۳عشق جنسی
در ایههن مرحلههه ،عاشههق در بیرونههیتههرین الیههو وجههودی
معشوق ،یعنی الیو جسمانی و یریزی او ،نفوذ میکنهد و فقه
در بند جسم و یریزه است.
فرانکل میگوید« :ما نشان میدهیم که چگونهه انسهان بهه
عنوان عاشق ،مهیتوانهد نسهبت بهه سهاختار چندالیههای وجهود
آدمی واکنشی متفهاو نشهان دههد؛ زیهرا در آدمهی سهه الیهو
جسمانی ،روانی روحهانی وجهود دارد در ایهن حالهت ههم سهه
نگرش احتمالی موجود است .ابتداییترین نگرش ،معطوف بهه
خارجیترین الیه (جسهمانی) اسهت .ایهن الیهه نگهرش جنسهی
است .اتفاق میافتد که ااهر جسمانی شهخ

دیگهر (یهار) از

نظر جنسی تحریککننده باشد و این تحریککننهدگی ،سهائق
جنسی را در شخصی که از نظر جنسی مسهتعد اسهت ،بهه کهار
اندازد و مستقیماً بر موجودیت جسمانی او اثهر گهذارد در ایهن
صور شخ

در حالت هیجان جسمانی است( )۱۱(.فرانکل،

)۲۳۷ :۱۳۷۲
59

فصلنامه هیج  -شماره  -۳بهار ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

عبدالحسین زرینکوب عشقی را به یرایز و اعمال جنسی
مربوط است ،عشق جسمانی مینامد و در این مورد چنهین مهی
گوید « :عشق جسهمانی آن اسهت کهه فقه بهه یرایهز و اعمهال
جنسی بین زن و مرد مربوط است و در این مرحله از عشق کهه
به قلمرو حیوانی مربوط است ،انسهان بها سهایر انهواع حیوانها
تفاو ندارد( ».زرینکوب)۴۹۶ :۱۳۷۲ ،
موالنا در مورد عشهقههای رنگهین و صهورتی چنهین مهی
گوید:
عشق هایی کز پی رنگی بود
عشق نبود ،عاقبت ننگی بود
کاش کان هم نن

بودی یکسری

تا نرفتی بر وی آن بَد داوری
(دفتر اول)۲۰۵ -۲۰۶ :

 -۲-۱-۳عشق روانی (شهوی)
در این مرحله ،عشقورزی عاشق از مرحلو جسهمی عبهور
میکند و در روان معشوق نفوذ میکند .فرانکل در ایهن مهورد
چنین میگوید:
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«یک گا باالتر از عشق جنسی ،نگرههای شههوی نسهبت
به یار است .شخ

مستعد عشق شهوانی به مفهو ویهژ کلمهه

«شهوی» فق از نظر جنسی به هیجان نیامده است بلکه اگهر مها
موجودیت جسمانی یار را بهعنوان بیرونیتهرین الیهو او تصهور
کنیم ،میتوان گفهت کهه عشهقورزی در ایهن مرحلهه در الیهو
عمقیتر بعدی نفوذ میکند و وارد ساختار روانی یار میشهود.
این نوع عشق مشابه همان چیهزی اسهت کهه عامهو مهرد آن را
«خاطرخواهی» مینامند و ما خاطرخواه ویژگیهای روانی یهار
شدهایم .در این مرحله از عشق ،دیگر شخ

در حالت هیجان

جسمانی صِرف نیست بلکهه هیجهان روانهیاش تحریهک شهده
است .تحریک با روان ویژه (نه یگانهه) یهار و بهتهر بگهوییم بها
صفت های مَنشهی ویهژ یهار تحریهک شهده اسهت .پهس نگهر
شهوانی ،نگره به خاطرخواهی ،معطوف به وجود روانی است
اما این نوع عشق هم تا عمق وجود یار نفوذ نمیکنهد .نفهوذ در
عمق وجود یار با عشق روحانی است( .فرانکل)۲۳۸ :۱۳۷۲ ،
 -۳-۱-۳عشق روحانی
در این مرحله از عشق ،عشقورزی از الیههای جسمانی و
روانی معشوق میگذرد و در روح او نفوذ میکند؛ بهگونههای
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که عاشق صفا معشوق را پیهدا کهرده خهود را فرامهوش مهی
کند.
فرانکل میگوید« :عشق روحانی ،تنها شیوهای است که با
آن میتوان به اعماق وجود انسانی دیگهر دسهت یافهت و ههیچ
کس توان آن را ندارد که جز از راه عشق بهه جهوهر وجهودی
انسانی دیگهر راه یابهد .عشهق ورزیهدن نشهانو ارتبهاط یهافتن بها
دیگری بهعنوان شخصهی روحهانی اسهت( .محمهدپور:۱۳۸۵ ،
)۲۳۸
فرانکل نکا جالبی در مورد «عشق روحانی» مطرح مهی
کند که عبار اند از:
 .۱معشوق باید یکتا و یگانه باشد؛ عشق تجربو یار است با
تما وحدانیت و تفردش( .فرانکل)۲۳۵ :۱۳۷۲ ،
 .۲معشوق قابل جایگزینی نیست.
 .۳وقتی عاشق به درونیترین الیههای معشوق نفوذ کرد،
صفا معشوق را دارا میشود.
 .۴در این نهوع عشهق ،عاشهق بهه جسهم معشهوق تهوجهی
ندارد؛ زیرا این عشق از جسم معشهوق فراتهر مهیرود و معنهای
ژرف خود را در هستی معنوی شخصی و در درون او مییابهد.
فرانکههل معتقههد اسههت کههه در درون انسههان ضههمیر ناخودآگههاه
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روحهانی و درون آن ضههمیر ناخودآگههاه متعههالی وجههود دارد و
انسان از این طریق میتواند با تعالی ارتبهاط برقهرار کنهد .حهال
اگر انسان با این الیو درونی انسانی دیگر ارتباط برقرار کند ،از
معشوق فراتر میرود و اگر فرد خداشهناس باشهد ،عشهقش بهه
عشق الهی تیییر میکند.
 .۵عشهق حقیقههی و روحههانی پایهدار و حالههت جسههمانی و
روانشناختی ناپایدار است.
 .۶عاشق ،هستی معنوی معشوق را میبینهد؛ او معشهوق را
براساس ماهیت واقعیاش زیبا میبیند و اصهالً زشهتی را درک
نمیکند:
«این عشق است که این ویژگیها را دوسهتداشهتنی مهی
کند .به این دلیل مها بایهد در اسهتفاده از لهواز آرایهش دیهدی
محافظهکراانه و انتقادی داشته باشیم؛ زیرا نقهای

ههم بخشهی

اساسی از شخصیت به شمار میروند( ».فرانکل)۲۳۹ :۱۳۷۲ ،
و در جایی دیگر میگوید :عاشق صادق به ویژگهیههای
روانی و جسمانی معشوق اهمیت نمیدهد؛ او تنهها بهه آناهه او
هست در طرح یگهانگی معشهوق اهمیهت مهیدههد( .فرانکهل،
)۲۴۰ :۱۳۷۲
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این مطلب یادآور شهعر «مجنهون و عیهبجهوی» وحشهی
بههافقی در کتههاب زبههان و ادبیهها فارسههی( )۱پههیشدانشههگاهی
عمومی است.
به مجنون گفت روزی عیبجویی
که پیدا کن به از لیلی نکویی
که لیلی گرچه در چشم تو حوری است
به هر جزئی زحسن او قصوری است
زحرف عیبجو مجنون برآشفت
در آن آشفتگی خندان شد و گفت
اگر در دید مجنون نشینی
به ییر از خوبی لیلی نبینی...
کسی کو را تو لیلی کردهای نا
نه آن لیلی است ز من برده آرا
(زبان و ادبیا فارسی)۵۴ :۱۳۸۸ ،
زرینکوب میگوید :در انسان عشقی هست که ناشهی از
ماهیت اوست و نه فق در قیاس با عالم حیوانی بلکه در قیهاس
با عالم مال یهک و اقلهیم مفارقها و مجهردا ههم مایهو امتیهاز
اوست؛ چراکه این عشق بر شناخت مبتنی است .و حتی مالئکه
هم چنان که از اشارا قرآن برمیآید ( )۳۱/۲از شناختی جهز
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بدان اندازه که به آنها تعلیم شهده اسهت ،بههره ندارنهد(.زرین
کوب)۴۹۶ :۱۳۷۲ ،
فرانکل میگوید :جنبو روحانی عشق است که ما را یاری
میدههد تها صهفا اصهلی و ویژگهیههای واقعهی محبهوب را
ببینیم( .فرانکل)۱۶۹ :۱۳۷۷ ،
ایههن گفتههو فرانکههل شههبیه وضههع خههود موالناسههت؛ چههون
فرانکل معتقد است که فهرد بها جهوهر و شخصهیت واقعهی یهار
ارتباط برقرار میکند کهه ورای جسهم اسهت (فرانکهل:۱۳۷۲ ،
 .)۲۴۳چنانکه زمانی درمورد موالنا و برخوردش با شمس می
گوید در چهل سالگی ،دگردیسی روانی و اسهتحالو شخصهیتی
که از برخوردش با شمس حاصل آمد ،او را به شعر و شهاعری
برانگیخت و عاشق وی کرد( .کریم زمانی)۴۳۳ :۱۳۸۸ ،
عشق موالنا به شمس هم در ابتدا میتوانسته است عشهقی
روحانی باشد .زیرا موالنا با درونیترین الیههای شمس ارتباط
برقههرار کههرد؛ یعنههی بهها روح او یهها بههه گفتههه فرانکههل بهها ضههمیر
ناخودآگاه متعالی شمس؛ جایی کهه خهدا ح هور دارد و ایهن
نوع عشق قابل تبدیل به عشق الهی است و کسانی هم عشقشان
به عشق الهی تبدیل شده است در این مرحله یا در مرحله عشق
روانی بودهاند که در آنجا متوقف نشدهاند و عشقشان به عشهق
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روحانی و در نهایت به عشق الهی منجر شده است .استاد زرین
کوب در این مهورد چنهین مهیگویهد :عشهقی کهه بهر تجهانس
روحی مبتنی و خا

مقا انسان اسهت ،حتهی اگهر از صهور

آیاز شود در صور متوقف نمیمانهد( .زریهنکهوب:۱۳۷۲ ،
)۴۹۷
او در ادامه مهیگویهد :عشهق وقتهی بهه صهور  ،متوقهف
باشد ،هدف آن لذ جویی جسمانی است و عشقی که شایستو
انسان باشد و او را از سایر کاینا ممتهاز کنهد ،نیسهت .عشهقی
کههه شایسههتو انسههان و مایههو مزیههت اوسههت ،عشههقی اسههت کههه
برخالف عشق حیهوانی ههدف آن بهه لهذ جسهمانی منحصهر
نیست .انس روحانی در آن مطرح است و آن چیزی که انسهان
را از قلمرو حیا حیوانی بیرون میآورد( .همان)۴۹۷ –۴۹۸ :
 ....در نزد موالنا اگر عشق در صور متوقف شود ،شائبو
یرض دارد و عشق واقعی کهه انسهان را بایهد از خهودی خهالی
کند و به آناه ماورای خودی است متوجه نماید ،نیست .از این
رو آن کس که عشق وی از حهد صهور تجهاوز نمهیکنهد و
تما عمرش در جستوجوی همین صور و ااهر میگذرد،
حالش در نزد موالنا یادآوری حاصل صیادی است که به دنبال
سایه میرود وقتی به پندار خود به این سایو جهنهد پرنهده مهی
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رسد ،درواقع بر ریش خود میخندد و مرغ که از دسترس وی
دور است ،از فراز درخت بر وی میخنهدد کهه ایهن دیوانهه بهه
کی میخندد.
« مرغ بر باال پران و سایهاش
میدود بر خاک پرّان مرغ وش»
(زرینکوب)۴۹۹ :۱۳۷۲ ،
فرانکل میگوید عشق حقیقی ،درک شخصیت (روحانی)
دیگری است .به ایهن ترتیهب کهه مسهتقل از ح هور جسهمانی
شههخ

و درواقههع مسههتقل از مجمههوع هسههتی جسههمی اوسههت.

(فرانکل)۲۴۴ :۱۳۷۲ ،
 -۲-۳ویژگیهای عشق روحانی
 -۱-۲-۳بنیادی بودن
بنیادی بودن عشق ،مشخصو همه نوع عشقی است و فقه
به عشق روحانی مشخ

نمیشود.

فرانکههل مههیگویههد« :در لوگههوتراپی (معنادرمههانی) عشههق
عاملی پدیدهزاد نیست که از سائق یا یریز جنسی مشهتق شهده
باشد .عشق شکل اعتال یافتو میل جنسهی نیهز نیسهت (بهرخالف
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نظر فروید) بلکه خود به خود مانند میل جنسی پدیدهای اصهلی
و بنیادی است( ».فرانکل)۱۶۹ :۱۳۷۷ ،
موالنا درمورد عشقی که در نهاد و بنیاد و سرشهت انسهان
است ،از قول خدا چنین میگوید:
عشق ها داریم با این خاک ،ما
زانکه افتاده است در قعد رضا
(دفتر چهار )۱۰۰۲ :
و در جایی دیگر این عشق را «گن مخفی» مهیدانهد کهه
خدا در نهاد او قرار داده است.
گن مخفی بُد ،ز پُرّی چاک کرد
خاک را تابان تر از افالک کرد
گن مخفی بُد ،ز پُرّی جوش کرد
خاک را سلطان اطلسپوش کرد
(دفتر اول)۲۸۶۲ -۲۸۶۳ :
در کتههاب ادبیهها فارسههی ( )۳عمههومی در درس «شههبنم
عشق» از قول ابوسعید ابوالخیر آمده است:
از شبنم عشق خاک آد گل شد
بس فتنه و شور در همه عالم شد
سر نشتر عشق بر رگ روح زدند
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یک قطره چکید و نا آن هم دل شد
(ادبیا فارسی ( )۳عمومی)۱۷۶ ،۱۳۸۷ ،
 -۲-۲-۳آزادسازی از رن و سختی
فرانکل عشق را باالترین و یاییترین هدفی مهیدانهد کهه
انسان میتواند آرزومند آن باشد و رهایی بشر از راه عشق و در
عشق میداند( .فرانکل)۵۹ :۱۳۷۷ ،
او معتقههد اسههت انسههان بهها عشههق مههیتوانههد سههختتههرین
مشکال را تحمل کند و نقل میکند که یک روز از سحر تها
یروب بدون خوردن یذا در سرمای زیهاد و بها وجهود تهوهین
نگهبان مجبور بود کارهای بسیار سخت انجا بدهد .او کهه در
دنیای درون خود با همسرش گفتوگو و زندگی میکنهد ،بهه
نوعی به او عشق میورزد که تا پایان روز سهختیههای تحمیهل
شده بر خود را احساس نمهیکنهد .او تجربهو خهود از اردوگهاه
کار اجباری و تأثیر عشقورزی به همسرش و فرامهوش کهردن
سختیها را چنین بیان میکند:
«برای نخسهتینبهار در زنهدگیا حقیقتهی را کهه شهعرای
بسیاری به شکل ترانه سرودهاند و اندیشهمندان بسهیار آن را بهه
عنوان کمیت نهایی بیان داشتهاند ،دید  .این حقیقت که عشهق
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عالیترین و نهاییتهرین ههدفی اسهت کهه بشهر در آرزوی آن
است و در اینجا بود که به معنای بهزرگتهرین رازی کهه شهعر
بشر و اندیشه و باور بشر باید آشکار سازد ،دست یافتم :رهایی
بشر از راه عشق و در عشق .پی برد که چگونه بشری که همهه
چیههزش را در ایههن جهههان از دسههت داده ،هنههوز مههیتوانههد بههه
خوشبختی و عشق بیندیشد؛ ولو برای لحظهای کوتاه وقتهی بهه
معشوقش میاندیشد در حهالی کهه رنه ههایش را بهه شهیوهای
راستین و شرافتمندانه تحمل میکند ،میتواند از راه اندیشهیدن
به معشوق خود را خشنود کنهد .مهن در اندیشهو معشهوق خهود
بود که صدای «ایست!»شنید و متوجه شد کهه مها بهه محهل
کارمان رسیدهایم .من تنها یک چیز را میدانستم کهه در اینجها
آموختها و آن این است که عشق از جسهم معشهوق ههم بسهی
فراتر میرود و معنای ژرف خود را در هستی معنوی شخ

و

در درون او مییابد .حهال دیگهر فرقهی نمهیکنهد کهه معشهوق
حاضر باشد یا نباشد ،مرده باشهد یها زنهده؛ ایهن دیگهر اهمیتهی
ندارد( ».فرانکل)۵۸-۶۱ :۱۳۷۷ ،
موالنا هم معتقد است که عشق رن و سختیهها را آسهان
میکند و خاصیت تبدیلکنندگی دارد .او در این مهورد چنهین
میگوید:
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از محبت تلخها شیرین شود
از محبت مسها زرین شود
از محبت دردها صافی شود
از محبت دردها شافی شود
(دفتر دو )۱۵۲۹-۱۵۳۰ :
 -۳-۲-۳وحد بخشی عاشق و معشوق
فرانکل میگوید« :رابطو صمیمی با یک شهخ

جنبههای

از زندگی است که ارزشهای تجربی به شهکل خاصهی در آن
متبلور شود .عشق تجربه کردن شخ

دیگر بهعنوان موجودی

یگانههه و یکتهها و ضههروری و ییرقابههل جههایگزینی درک مههی
شود )۵(.به عبار دیگر ،معشوق به صور یک «تو» درک و
به درون «خود» برده میشود .به این ترتیهب ،شهخ
که عاشق یک شخ

هنگهامی

دیگر مهیشهود ،بهه ضهرورتی بهیبهدیل

تبدیل میگردد و هیچ چیز جای او را نمیتواند بگیرد .شخ
عاشق دچار بینوایی میشود و به خودی خود نمیتواند یگانه و
یکتا باشد؛ یعنی شخصهیتی مجهزا از معشهوق نهدارد( .فرانکهل،
)۵۵ :۱۳۷۷
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طبق نظر فرانکل انسان فرارونده است بهه معنهی فرامهوش
کههردن خههود یعنههی از مههرز توجههه بههه خههود گذشههتن و فههرا
رفتن (شولتس )۱۶۴ :۱۳۹۰ ،و پیوستن بهه شخصهیت واقعهی و
باقی و یگانو معشوق یا پیوستن بهه جهوهر شهخ

دیگهر کهه

مستقل از هستی است و این جهوهر مشهروط بهه وجهود نیسهت
بلکه از وجود باالتر است و بیزمان و فناناپهذیر اسهت و آناهه
عاشق در ارتباط با معشوق میبیند ،به قلمرو ورای زمهان تعلهق
دارد ( .فرانکهههل .)۲۴۳ :۱۳۷۲ ،از دیهههد فرانکهههل چهههون دو
شخصیت پایدار و فراتر از جسم و مهاده (روح) بها ههم ارتبهاط
برقرار میکند ،از هم جدا نیستند.
این همان چیزی است که موالنا درمهورد اتحهاد عاشهق و
معشوق بیان میکند و معتقد است که عاشهق در معشهوق فهانی
میشود و با او متحد میگردد .موالنا این مطلب را در حکایت
مجنون بیان میکند که وقتهی مجنهون نهزد حجهامتگر مهیرود،
همین که نگاهش به تیغ تیز حجامت میافتد ،بر خود میلهرزد.
حجماتگر چون متوجه بیم نامعهود مجنون میشود ،بها تعجهب
به او میگوید:
«تو که از شیر و خرس و وحوش نمیترسی ،چهرا از تیهغ
حجامت بر خود میلرزی؟ میگوید:
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میترسم تیغ را بهه لیلهی بزنهی ».در اینجها موالنها از زبهان
مجنون مس،لو اتحاد عاشق و معشوق را چنین بیان میکند:
گفت مجنون :من نمیترسم زنیش
صبر من ،از کوه سنگین هست بیش
مَنبَلم بی زخم ناساید تنم
عاشقم ،بر زخمها بر میتنم
لیک از لیلی وجود من پراست
این صدف ،پُر از صفا آن در است
ترسم ای فصاد ،گر فصد کنی
نی ش را ناگاه بر لیلی زنی
داند آن عقلی که او دل روشنی است
در میان لیلی و من ،فرق نیست
(دفتر پنجم)۲۰۱۵ -۲۰۱۹ :
این اتحاد عاشق و معشوق که بیانگر کمال عاشقی اسهت،
زمانی ر میدهد که خودی و خهودبینی عاشهق از بهین بهرود.
عشق جسمانی که در مورد مجنون روی داد ،وجود عاشق را از
خوی حیوانی پاک کرد (حسینی)۱۵۰ :۱۳۸۵ ،
اتحاد عاشق و معشوق یادآور داستان «پروانو بهیپهروا» در
کتاب ادبیا فارسی( )۳عمومی است:
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 ...دیگری برخاست میشد مست مست
پایکوبان بر سر آتش نشست
دست در کش کرد با آتش به هم
خویشتن گم کرد با او خوش به هم
چون گرفت آتش زسر تا پای او
سر شد چون آتشی اع ای او
ناقد ایشان چود دید او را زدور
شمع با خود کرده هم رنگش زنور
گفت « :این پروانه در کار است و بس
کس چه داند؟ این خبر دار است و بس»
(ادبیا فارسی ()۱۰۵ :۱۳۸۷ ،)۳
موالنا هم درمورد اتحاد بین عاشق و معشوق ،داسهتان آن
کسی را مطرح مهیکنهد کهه آمهد در یهاری را کوفهت .یهار از
درون خانه گفت :کیست؟ منم .گفت :چهون تهو ،تهویی ،در را
نمیگشایم .هیچ کسی را از یاران نمیشناسم که من باشد .برو.
گفت« :من» .گفتنش« :برو» هنگا نیست
بر چنین خوانی مقا خا نیست
رفت آن مسکین ،و سالی در سفر
در فراق دوست سوزید از شرر
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پخته گشت آن سوخته پس بازگشت
باز گِرد خانو همباز گشت
حلقه زد بر در به صد ترس و ادب
تا بِنَجهَد بی ادب لفظی ز لب
بان

زد یارش که« :بر در کیست آن»

گفت « :بر در هم تویی ای گلستان!»
گفت « :اکنون ،چون منی ،ای من! درآ
نیست گنجایی دو من در این سرا»
(دفتر اول)۳۰۵۸ -۳۰۶۳ ،
در اینجا نشان نیل عاشق به مرتبو اتحاد با معشوق و حاکی
از نفی خودی و بیگانگی در وجود وی پیهدا شهده اسهت و بهه
همین دلیل او میتواند به نزد معشوق راه یابد.
 -۴-۲-۳اعجازگری
فرانکل عشق را معجزهگر میداند او میگویهد :از طریهق
عشق ،آناه فهم ناشدنی است ،انجا میگیرد .این همان چیزی
است که هاتف اصفهانی در درس اقلیم عشق بیان میکند:
شود آسان زعشق کاری چند
که بود نزد عقل بس دشوار
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تا به جایی رسی که مینرسد
پای اوها پایو افکار ....
جان گدازی به آتش عشق
عشق را کیمیای جان بینی
(ادبیا فارسی ۳عمومی)۱۶۸ :۱۳۸۷ ،
بنابر آناه در درس «اکسیر عشق» نقل شده است ،سعدی
عشق را کیمیای میداند که وجود بیارزش انسان را ارزشهمند
میکند و او را به کمال میرساند:
چون شبنم افتاده بُد پیش آفتاب
مهر به جان رسید و به عیّوق بر شد
گویند روی سر تو سعدی که زرد کرد
اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شد
(زبان و ادبیا فارسی ۱عمومی ،پیشدانشهگاهی:۱۳۸۸ ،
)۴۸
موالنا هم عشهق را هماهون کیمیها مهیدانهد کهه قهدرتی
خارقالعاده دارد و پدیدههای نازل را به عالی تبدیل میکند .او
میگوید:
از محبت تلخها شیرین شود
از محبت مسها زرین شود
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از محبت دردها صافی شود
از محبت دردها شافی شود
(دفتر دو )۱۵۲۹ -۱۵۳۰ ،
در جای دیگر موالنا میگوید:
شاد باش ای عشق خوش سودای ما
ای طبیب جمله علتهای ما
ای دوای نخو و ناموس ما
ای تو افالطون و جالینوس ما
(دفتر اول )۲۳ -۲۴
 -۵-۲-۲کمال بخشی
فرانکل در جایی عشق را افسون میداند که بهرای عاشهق
طرحی نو در جهان میافکنهد( )۴و جههان را ارزش بیشهتر مهی
بخشد .عشق بهگونهای عظهیم ،قابلیهت پهذیرش تمها و کمهال
ارزشها را میافزایهد .دروازهههای کهل جههان ارزشهها را بهه
روی عاشق باز میکند برای او اعتبار کلیت عالم را گستردهتهر
و ژرفتر میکند و در تابش آن ،ارزشههایی کهه تنهها عاشهق
میبیند درخشش میگیرند؛ زیرا به خوبی مهیدانهیم کهه عشهق
آدمی را کور نمیکند بلکه بینها مهیسهازد و توانها مهیکنهد تها
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ارزشها را ببیند .از طریق عشق آناه فهم ناشدنی است ،انجها
میگیرد( .فرانکل)۲۳۶ :۱۳۷۲ ،
این مطالب یادآور شعر هاتف اصهفهانی بهه نقهل از درس
«اقلیم عشق» است:
چشم دل باز کن که جان بینی
آناه نادیدنی است آن بینی
گر به اقلیم عشق روی آری
همه آفاق گلستان بینی ...
از م یق حیا در گذری
وسعت ملک المکان بینی
آناه نشینده گوشت آن شنوی
و آناه نادیده چشمت ،آن بینی.
(ادبیا فارسی  ۳عمومی)۱۶۷ :۱۳۸۷ ،
موالنا هم عشق را رویانند باغ کمهاال در درون آدمهی
میداند و میگوید:
خاک را من خوار کرد یکسری
تا زخواری عاشقان بویی بری
خاک را دادیم سبزّی و نوی
تا ز تبدیل فقیر آگه شوی
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با تو گویند این جبالِ راسیا
وصف حال عاشقان اندر ثبا
(دفتر پنجم)۲۷۴۲ -۲۷۴۴ ،
کریم زمانی در معنی ابیا فوق میگوید:
همانطور که از خاک تیره سبزه و سنبل مهیدمهد ،عشهق
سبب میشود که از جسم خاکی آدمی احوالی متعالی پسندیده
پدید آید( ».زمانی)۴۴۶ :۱۳۸۸ ،
البته موالنا معتقد است که هرچه را زیبا بشهماری و بهدان
عشق ورزی ،آن معشوق – ولو که مخلوق باشد – باز عشق تو
متوجه معشوق حقیقی است؛ زیرا هر زیبایی و جمال پرتوی از
جمال مطلق است.
این رها کن ،عشقهای صورتی
نیست بر صور  ،نه بر روی سِتی
آناه معشوق است ،صور نیست آن
خواه عشق این جهان خواه آن جهان
آناه بر صور تو عاشق گشتهای
چون برون شد جان ،چرایش هشتهای
صورتش برجاست این سیری زچیست؟
عاشقا! واجو که معشوق تو کیست؟
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آناه محسوس است اگر معشوقه است
عاشقستی هر که او را حسی هست
(دفتر دو )۷۰۲ -۷۰۶
اما فرانکل همانطور که قبالً ذکر شد ،معتقد است عشقی
که در عمیقترین الیههای معشوق نفوذ میکند به گونهای کهه
باعث میشود او خود را بهه فراموشهی بسهپارد ،فقه عشهق بهه
معشوق یکتا و یگانه است و قابل تیییر و جایگزینی نیست.
پینوشت
 -۱مکتب معنادرمهانی فرانکهل سهومین روش رواندرمهانی ،بعهد از روانکهاوی
فروید و مکتب فرد مداری آدلر دروین است .همانین جزء سومین نیرو یا مهوج
است .در روانشناسی نوین سه موج مطهرح شهده اسهت .۱ :روانکهاوی فرویهد.
 .۲رفتارگرایی .۳ ،انسهانگرایهی .معنادرمهانی فرانکهل شهاخهای از وجهودگرایی
است.
 -۲فرانکل معتقد است معنا از سه راه کشف میشود .۱ :ارزش خهالق  .۲ارزش
تجربی  .۳ارزش نگرشی او در کتاب «انسان در جستوجوی معنا» از سهه مهورد
فوق به ترتیهب تحهت عنهوان  .۱انجها دادن کهاری ارزشهمند .۲ ،تجربهو کهاری
ارزشههمند  .۳تحمههل درد و رنه (ر.ک .فرانکههل )۱۶۸ ،۱۳۷۷ ،و در کتههاب
«پزشک و روح» تحت عنوان کلی ارزشها شامل ارزش خالق ،ارزش تجربی و
ارزش نگرشی( .ر.ک .فرانکل )۱۰۵ ،۱۳۷۲ ،و در کتاب شولتس به ترتیهب
تحههت عنههوان ارزش آفرینشههگر ،ارزشهههای آزمایشههی و ارزشهههای نگرشههی
(ارزشهای برخورد یا ارزشهای ایستاری و ارزش گرایشهی) (ر.ک .شهولتس،
 )۱۶۱ :۱۳۹۰یاد میکند .این ارزشها برای هر کس و در هر وضعیت یکتاست،
زیرا فرانکل معتقد است که «انسان موجودی منحصر به فرد است و کار منحصهر
به فرد انجا میدهد(».فرانکل)۱۰۵ :۱۳۷۲ ،
 -۴یادآور این بیت از حافظ است:
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بیا تا گل برافشانیم و میدر سایر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم
اگر یم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم
 -۵فرانکل معتقد است انتقال عشق صهادق ییرقابهل تصهور اسهت؛ زیهرا عاشهق
صادق به ویژگیهای روانی یا جسمانی معشوق توجهی ندارد و تنها بهه آناهه او
هست در طرح یگانگی معشوق اهمیت مهیدههد .و آناهه عشهق اراده مهیکنهد
جوهر شخ دیگر است .این جوهر در نهایت مستقل از هستی و فراتر از وجود
است و معشوق به عنهوان شخصهی یگانهه هرگهز مشهابه نهدارد( .فرانکهل:۱۳۷۲ ،
)۲۴۰-۲۴۱
***

منابع
 -۱احمدی ،احمد و همکاران؛ ادبیها فارسهی( )۳ریاضهی و تجربهی ،شهرکت
چاپ و نشر کتابهای درسی ،چاپ دهم ،تهران.۱۳۸۷ ،
 -۲باتلر بَودِن ،تا ؛ خالصو پنجهاه کتهاب برتهر در زمینهو روانشناسهی ،متهرجم:
صادق خسرونژاد ،انتشارا راشین ،چاپ اول ،تهران.۱۳۸۹ ،
 -۳جیمزاو ،پر وچاسکا -نورکراس ،جان.سی؛ نظریههای رواندرمانی ،مترجم:
یحیی سهیدمحمدی ،انتشهارا رشهد (مرکهز بخهش کتهابههای روانشناسهی و
تربیتی) ،چاپ دو .۱۳۸۳ ،
 -۴حسهینی کهازرونی ،احمهد؛ عشهق در مثنهوی ،انتشهارا زوار ،چهاپ سههو ،
.۱۳۸۵
 -۵دین لوئیس ،فرانکلین؛ موالنا دیروز تا امروز ،شرق تا یرب ،متهرجم :حسهن
الهوتی ،نشر نامک ،چاپ سو .۱۳۸۶ ،
 -۶ذوالفقاری ،حسن ،محمدرضها سهنگری ،زبهان و ادبیها فارسهی ( )۱و ()۲
عمومی پیشدانشگاهی ،شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ،چاپ پهانزدهم،
تهران.۱۳۸۸ ،
 -۷زرینکوب ،عبدالحسین؛ سهرنّی ،انتشهارا علمهی ،چهاپ چههار  ،تههران،
.۱۳۷۲
 -۸زمانی ،کریم؛ میناگر عشق ،نشر نی ،چاپ هفتم.۱۳۸۸ ،
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 ---- -۹شرح جامع مثنهوی معنهوی ،انتشهارا اطالعها  ،چهاپ چههاردهم،
تهران.۱۳۷۲ ،
 -۱۰فرانکل ،ویکتور؛ انسان در جستوجوی معنا ،مترجمان :نه ت صالحیان و
مهین میالنی ،انتشارا درسا ،چاپ نهم.۱۳۷۷ ،
 -۱۱فریدالدین ،عطار ،منطقالطیر ،تصحیح صادق گوهرین ،انتشارا علمهی و
فرهنگی ،چاپ سیزدهم ،تهران.۱۳۷۷ ،
 ---- -۱۲پزشک و روح ،مترجم :فر سیف بههزاد ،انتشهارا درسها ،چهاپ
سو .۱۳۷۲ ،
 ،---- -۱۳انسان در جستوجوی معنای یایی» ،مترجم :احمدرضا محمدپور،
فصلنامه تخصصی فلسفه و االهیها  ،نقهد و نظهر ،سهال یهازدهم ،شهماره سهو و
چهار  ،پاییز و زمستان.۱۳۸۵ ،
 -۱۴محمدپور ،احمدرضا؛ ویکتور امیل فرانکهل بنیانگهذار معنادرمهانی ،چهاپ
اول ،تهران ،نشر دانژه.۱۳۸۵ ،
 -۱۵محالتی ،محمدجعفر؛ قرائت آثهار موالنها جهاللالهدین بلخهی در یهرب»،
پژوهشنامو فرهن و ادب ویژهنامه بزرگداشت اندیشههای جهانی موالنا جالل
الدین محمد بلخی ،شماره نهم ،رودهن :دانشگاه آزاد رودهن ،شهماره نههم ،ج،
دو  ،سال پنجم و ششم ،زمستان  ۱۳۸۸و بهار و تابستان .۱۳۸۹

http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/articles/1652.aspx
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عقل ،از دیدگاه موالنا
با ساده ترین کالم

مهدی سیاح زاده

بسیاری از متفکرین معتقدند که اندیشه ابزار عقهل اسهت.
حال آن که این رابطه درست بهرعکس اسهت .عقال ناشای از
اندیشه است .عقل «حکم» اندیشه است.

ببینیم عقل چیست؟ عقل در واقع «نتیجه ی اندیشهه اسهت
برای پیش بینی آینده ».عقل در حیطه ی زمان گذشهته و حهال
کار نمی کند .نتیجه ی کار عقل در آینده اتفاق می افتد .حهال
آن که حرکت اندیشه در همهه ی زمهان هها (گذشهته  ،حهال و
آینده) گسترده است.
بگذارید یکی دو مثال بزنیم:
اگر بطور مثهال از شهما بپرسهند چهرا مهی گوینهد« :قهانون
اساسی فالن کشور عاقالنه نوشته شهده؟» مهی تهوان حهدس زد
که پاسخ شما این است« :برای این کهه در ایهن قهانون اساسهی،
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کوشش شده است همو احتماال وقهایع آینهده کشهور ،پهیش
بینی شده و راه حل های مناسب ارائه شود ».و حاال اگر پرسیده
شود « :خوب ،این قانون اساسی چگونه پدید آمد؟» به آسهانی
پاسخ شما قابل پیش بینی است که بگوییهد« :قطعهاً عهده ای بهر
اساس تجربیا گذشته و تاریخ ملت ها ،اندیشیده انهد و آن را
نوشته اند».
از همین مثال ساده می تهوان نتیجهه گرفهت کهه اوالً ایهن
«محصول عقل» انسان ،یعنی قانون اساسی ،با « اندیشیدن » عده
ای بوجود آمد و ثانیاً این محصول عقل برای آینده است.
شاید با یک مثال دیگر این مطلب روشن تر شود  :فهرض
کنید شخصی با مشهکلی روبهرو اسهت و بایهد یهک «تصهمیمی
عاقالنه» بگیرد .می بینید که ایهن تصهمیم عاقالنهه بهرای آینهده
است نه زمان گذشته و حال .زیرا برای عقهل« ،زمهان گذشهته»،
گذشههته اسههت و «زمههان حههال» هههم بههی معنههی اسههت .آناههه بههه
«گذشههته و حههال» مربههوط مههی شههود ،بههه صههور «اطالعهها
 » Informationتحت اختیهار اندیشهه قهرار مهی گیهرد .ایهن
شههخ

دربههار رفههع ایههن مشههکل اطالعهها الز را (کههه ذاتهاً

مربوط به گذشهته اسهت) ،جمهع آوری مهی کنهد .هرچهه ایهن
اطالعا بیشتر و موثق تر باشد ،می تواند تصمیم درست تهری
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بگیرد .او این اطالعا را در ذهن خود کنار ههم مهی گهذارد.
به چه منظور؟ تردیدی نیست که پاسهخ آن ایهن اسهت« :بهرای
فکر کردن ».و «اندیشیدن» .پس شخ

درباره ی مشکل خهود

با آن اطالعا «مهی اندیشهد» .همهه ی راهکارههایی را کهه در
روانشناسی برای تصهمیم گیهری انسهان بیهان شهده در ذههن او
انجا می پذیرد .همه ی جوانب را در ذهن خهود بررسهی مهی
کند و سرانجا «حکم می کند» که برای رفع مشکل خود ایهن
کار را بکند یا نکند .همین «حکم» را کهه منجهر بهه عمهل و یها
خودداری از عملی می شهود« ،عقهل» مهی نهامیم .هنگهامی کهه
برای رفع مشکلش به نتیجه رسید و یا نرسهید،

عمل آن شخ

می گوییم او «کار عاقالنه» و یا «عمل ییر عاقالنهه» انجها داده
است .اما از آنجایی کهه همهواره گمهان مهی شهود عقهل یهک
پدیده ی مستقل از اندیشه است ،این است که نتیجه نادرسهت
اندیشه را «ییر عاقالنه» می نامند .در این مورد می توان هزاران
نمونه آورد .بطور مثال می گویند ناپل،ون که «عقل کل جن
بهود ،در جنه

»

واترلهو« ،کهار عاقالنهه» ای انجها نهداد .چههرا؟

زیراکه اوالً اطالعا نادرست از صهحنه ی نبهرد در اختیهارش
بود و ثانیاً بر اساس همهان اطالعها در ذههن خهود دربهاره ی
تاکتیک های جن

«اندیشید» و «حکم» ههایی (عقهل) نیهز در
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ذهن خود پدید آورد و بر اساس آن اقهدا کهرد و بها شکسهت
روبرو شد.
بنابراین ،هرجا که از «عقل» نا می بریم منظور ما همهان
حکمی است که از «اندیشه» سرچشمه می گیرد.
از این مقدما می خهواهیم نتیجهه بگیهریم کهه آناهه تها
کنون در باب قطعیت و حقانیت عقل گفتهه شهده ،نمهی توانهد
درست باشد .یعنی تصور این که یک پدیده یا نیرویی بهه نها
«عقل» بطور مستقل در انسان وجود دارد  ،نادرست است .مثالً
این جمله که «کار فالنی عاقالنه نبهود» حهرف درسهتی نیسهت.
هیچ رفتار و تصمیمی از سوی انسان «ییر عاقالنه» نیست .حتهی
آن کس که دست به جنایت می زنهد ،عملهش و تصهمیمش از
عقل ناشی می شود .زیرا چنین حکمی (که ما آن را عقهل مهی
نامیم) از «اندیشه انسانی» او صادر شده است و او بر اساس این
عقل جنایت کرده است .بنابراین نمی توان گفهت« :فالنهی آد
عاقلی نیست ».انسان بی عقل درجهان ما وجود ندارد.

عقل دوگانه
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بدون این که بخهواهیم وارد بحهث ههای پیایهده ای کهه
مولوی درباره ی عقل در مثنوی گفته ،بشویم و به مباحث عقل
ممدوح ،عقل مذمو  ،عقل فعال ،عقل ایمهانی ،عقهل شهرعی و
بسیاری از این مفاهیم بپردازیم ،برای اجتناب از این پیایدگی،
اینجا فعال ً فق به دو نوع عقل از دید مولوی اکتفا می کنیم.
« - ۱عقل کل» که ایلب آن را «عقل اول» می گویند.این
عقل ناشی از «اندیشه ی الهی» است کهه همهان مفههو «خهرد
برین» است که در ادبیا ما از آن بسیار نا بهرده شهده اسهت.
این عقل به قول مولوی «باطن بین» است:
جهد کن تا پیر عقل و دین شوی
تا چو عقل کل تو باطن بین شوی
مثنوی ۲۱۷۸/۴
« - ۲عقل جزوی» که معمهوالً از آن بهه «عقهل دو » نها
می برند .این عقل  ،ناشی از «اندیشه ی انسانی» اسهت .مولهوی
این عقهل را بهه نها ههای مختلهف مهی نامهد .ماننهد :عقهل دور
اندیش ،عقل مصلحت گرا ،عقل سودجو ،عقل معاش ،و ییره.
که فعالً بیان همو آن ها ما را از مطلب اصلی باز می دارد.
عقل جزوی خطاپهذیر اسهت .مهی توانهد امکهان جنه

،

جنایت ،خیانت و تما ناهنجاری های دنیا را پدیهد بیهاورد .امها
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عقل کل ،خطاناپذیر و مبرّا از همهه ی ایهن نهاروایی هها اسهت.
عقل جزوی نمی تواند عشق را بشناسد.
عقل جزوی عشق را منکر بود
گرچه بنماید که صاحب سِرّ بود
مثنوی ۱۹۸۲/۱
عقل در شرحش چو خر در گل بخفت
شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت
مثنوی ۱۱۵/۱
و نیز نمی تواند خهدا را بفهمهد .ایهن اسهت کهه ح هر
رسهههول اکهههر ( ) اندیشهههیدن دربهههاره ی خهههدا را نههههی
فرمود:التَفَکَََّروا فی ذا ِ اهلل.
زین وصیت کرد ما را مصطفی
بحث کم جویید در ذا خدا
مثنوی ۳۷۰۰/۴
در ترمینولوژی مولوی  ،عقل جزوی «مَکسَبی» است:
عقل ،دو عقل است :اول مَکسَبی
که در آموزی چو در مکتب صَبی
از کتاب و اوستاد و فکر و ذِکر
از معانی وز علو خوب و بِکر
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عقل تو افزون شود بر دیگران
لیک تو باشی ز حفظ آن گران
لوح حافظ باشی اندر دَوُر و گشت
لوح محفوظ اوست کاو زین در گذشت
مثنوی ۱۹۶۰/۴
می گوید :عقل دو نوع است :اول «عقل انسانی» که عقهل
«مکسبی» (اکتسابی) است .یعنی عقلی که در طول حیا انسان
کسب می شود .همهان کهه در «مکتهب» زنهدگی ،در کهودکی
(صبی) با کتاب و استاد (اوستاد) و ییره می آموزیم .با آن کهه
در ایههن مراحههل ،عقههل مهها از طریههق آمههوختن «اطالعهها » و
«اندیشیدن» افزون می شود ،لیکن کهار مها فقه حفهظ آن بهار
سنگین است .ما در این حال در واقع حمال معلوما هستیم ،نه
خود معلوما  .ما «حافظ» هستیم ،نه «محفهوظ» .امها آن هنگها
که خود ما «موضوع حفظ» شدیم ،به «عقهل اول» یعنهی «عقهل
کل» رسیده ایم که «بخشش یزدان» است( .یعنی از سوی خهدا
به آد تفویض شده است ).اما چشمه ی این «عقهل آدمهی» در
کجاست؟ مولوی پاسخ می دهد در میان جان:
عقل دیگر بخشش یزدان بود
چشمه ی آن در میان جان بود
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مثنوی ۱۹۶۴/۴
مولوی در بسیاری از یزلیا و اشعار مثنوی خود ،همهین
م مون را بیان کرده است .بطور نمونهه در یکهی از یزلیهاتش
گفته:
ای که میان جان من تلقین شعر می کنی
گر تن زنم خامش کنم ترسم که پیمان بشکنم
(شمس )۱۴۵۴۹/۳
این بیت همین مفهو را مهی خواههد برسهاند .پهس وقتهی
کار انسان فق داشتن عقل اکتسابی یعنی «حفظ کردن» باشهد،
مانند جوی بهدون چشهمه اسهت کهه مهی گنهدد .امها «موضهوع
حفظ» یا «محفوظ» (عقل آدمهی) ،چهون از «آد درون» انسهان
سرچشمه می گیرد ،راه جوشش آن (راه نَبعَش) بسته نمی شود
و همواره روان و شاداب است.
چون ز سینه آب دانش جوش کرد
نه شود گَنده ،نه دیرینه ،نه زرد
ور رَهِ نَبعَش بود بسته چه یم
کو همی جوشد ز خانه د به د
عقل تحصیلی مثال جوی ها
کان رَوَد در خانه ای از کوی ها
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راه آبش بسته شد ،شد بی نوا
از درون خویشتن جو چشمه را
مثنوی ۱۹۶۵/۴
همانطور کهه گفتهه شهد ،مولهوی معتقهد اسهت کهه عقهل
انسانی هم می تواند از سرعت حرکت تکاملی انسان بکاههد و
هم به آن سرعت ببخشد .اگر عقل به شعور حیوانی و یا اندیشه
ی حیوانی گرایش یافت ،سیر حرکت انسان برای «آد » شهدن
کُند می شود و اگر عقل بهه سهوی «بهی رنگهی» گهرایش پیهدا
کرد ،این سرعت افزایش می یابد.
گستره ی عقل
بگذارید برای روشن شدن بیشتر ایهن مطلهب ،یهک مثهال
ساده بزنیم .یک طیف رنگی را در نظر بگیرید که در پایین آن
رن

تیره ،مثالً آبی تیره است و هرچه باالتر مهی رود ،روشهن

تر می شود .مثالً بنفش تیهره ،بهنفش روشهن ،قرمهز ،بهه تهدری
نارنجی ،زرد ،سفید و رن

سفید هم روشن می شود و بهه بهی

رنگی می رسد .یعنی مثل آب که رن

ندارد .مولوی گسهتره

ی عقل جزوی را به این معنی می گیرد .آن حد بی رنگهی ،بهه
تیهره ی پهایین بهه عقهل نهوع

عقل کل پیوسته است و آن رن
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پایین تر (شعور حیوانی) پیوند دارد .کار عرفان این اسهت کهه
» برساند .هرچه عقل جهزوی

«عقل رنگی» را به «عقل بی رن

انسان در حد پایین تر و «رنگی» تر باشد ،تمهایالتش بهه شهعور
حیوانی بیشهتر بهه چشهم مهی خهورد و هرچهه بهه «بهی رنگهی»
نزدیک تر باشد ،به سوی عقل کهل نزدیهک تهر مهی شهود .تها
جایی که «عقل بی رن

» پدید می آید و آن وقهت اسهت کهه

انسان«آد » می شود .این است که می گوید:
شد

چون که بی رنگی اسیر رن

شد

موس،ی با موس،ی در جن
مثنوی ۲۴۶۷/۱

در مفاهیم سمبلیک مولوی ایهن مفههو «بهی رنگهی» ،بهه
عنههوان نشههانه ای از مفهههو روح یهها آد درون مهها اسههت .روح
رن

ندارد و ناپیدا است .پس مولهوی ههر چیهزی را کهه مهی

خواهد به جهان معنا مربوط کند ،از مفهو «بی رنگی» اسهتفاده
می کند .می گوید :وقتی انسان از «عقهل بهی رنه

» کهه عهین

عقل کل است ،دور شد و گرفتهار «عقهل رنگهی» گردیهد ،آن
وقت است که ما شهاهد جنه

پیهرو ح هر موسهی بها پیهرو

ح ر موسی ،یعنی یهودی با یهودی می شویم.
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اینجا توضیح بدهیم کهه قصهد مولهوی از موسه،ی (یعنهی
موسایی) بطور خها

یههودی نیسهت .بایهد توجهه داشهت کهه

مولوی برای ح ر موسی (ع) قائل به احترا ویهژه ای اسهت
و در تمامی مثنوی و یزلیا شمس  ،این احترا و باور نمایهان
است  .بنابراین قصد او این نیست که فق یهودیان هسهتند کهه
بر اثر استفاده از «عقل رنگی» ممکهن اسهت بهه جنه

و سهتیز

بپردازند .بلکه این «موس،ی بها موسه،ی» مهی توانهد نشهانه ای از
پیروان همه ی پیامبران مثل «عیسوی با عیسوی» یا «محمهدی بها
محمدی» نیز باشد.
پس آناه سبب وجود عقهل انسهان مهی شهود ،اندیشهه ی
انسانی است که هم می تواند به واالیش برسد و هم به ضاللت.
اگر در پی سهود و زیهان باشهد« ،عقهل سهودجو» در عرصهه ی
زندگی انسان اهور می کند .اگهر حقیقهت را فهدای مصهلحت
کند« ،عقل مصلحت گرا» چیره ی جانش می شود و بسیاری از
این ناهنجاری ها ،که اسباب سقوط انسان را فراهم مهی سهازد.
بنابراین ،این که مولوی می گوید با عقل نمی توان حقیقهت را
دریافت و باید «مست» و «ناهشیار» بود تها حقیقهت بهه تهو روی
بنماید همین عقل جزوی است».

1

 -۱برگرفته از کتاب «و چنین گفت مولوی» ،مهدی سیاح زاده  ،انتشارا مهر
اندیش ،تهران  ،۱۳۹۴از صفحه ۱۹۰
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بودا
و مختصری از آیین بودیسم

سیدارتا در نپال کنونی بدنیا آمهده .پهس از زایهش توجهه
پیشگویان به او جلب شد و پیشگویی ایشان بدینگونهه بهود کهه
سیدارتا در آینده یا پادشاهی جهانگیر خواهد شهد یها روحهانی
ای بیداردل که جهانیان را از خواب نادانی خواهد رهاند .پهدر
سیدارتا یعنی سودودانا شاه برای اینکه پسرش در راه اول قهرار
گیرد وی را در ناز و نعمهت پرورانهد و در کاخههایی محفهوظ
قرار داد تا سیدارتا با رنجها و کاستیهای زندگی آشنایی نیابد.با
این حال سیدارتا از کا گریخت و با چهار منظره آشنا گشت:
پیری ،بیماری ،مهرگ و شخصهی پارسها کهه در پهی رههایی از
رنجها بود.
دیدن چهارمین منظره بر سیدارتا تأثیری ژرف نههاد و بهر
آن شد تا زنهدگی شهاهزادگی را کنهار نههاده و بهه جسهتجوی
حقیقت بپردازد .پس از گذراندن مدتی با مرتاضان در جنگلها،
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آن راه را راه راستین حقیقت یابی ندانست و راهی میانه در پی
گرفت.
سیدارتا پس از شش سال آزمودن و پویش در مکانی بنا
بودگایا زیر درختی بنا درخت بیداری (بودی) به مد ی تیشن
نشست و پس از چیرگهی بهر ترفنهدهای مهارا ،دیهو دیهوان ،بهه
بیداری رسید و بودا گشت .واژه بهودا یعنهی بیهدار شهده یها بهه
عبارتی به روشنی رسیده است.
هنگامى که بودا به حقیقت دسهت یافهت  ،ابتهدا بهه شههر
بنارس رفهت تها پهن تهن از راهبهان را کهه از وب روب برتافتهه
بودنههد ،بیابههد .او مههى اندیشههید کههه ایههن پههن تههن ماننههد وب در
جستجوب حقیقتند و تعلهیم دادن ایشهان از سهایر مهرد آسهانتر
است .و چون به بنارس پا نهاد آن پن تن را دیهد کهه در میهان
بیشههه اب نزدیههک شهههر نشسههته انههد و بهها هههم سههخن مههى
گویند.هنگامى که چشم آنان به بودا افتاد ،به یکهدیگر گفتنهد:
« این سیدارتاست کهه مهى آیهد؛ همهان کهه دسهت از رهبانیهت
کشهههید؛ خهههوب اسهههت بهههه او کهههارب نداشهههته باشهههیم ».
اما چون بودا به آنان نزدیک شهد بهه وب سهال کردنهد و از او
خواستند در کنارشان بنشیند .آنگاه از وب پرسیدند« :سرانجا ،
حقیقتى را که مى جستى  ،یافتى ؟» بودا گفهت « :آرب  ،آن را
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یافتم  ».راهبان گفتند« :پس به ما بگو حقیقت و حکمهت و راز
هستى چیست ؟» بودا پرسید« :آیها شهما بهه کارمها یعنهى قهانون
کردار ایمان دارید؟» گفتند« :آرب  ».بودا گفت « :پهس بدانیهد
که همان سرآیاز حکمت و آگاهى از حقیقت است  .از نیکهو
نیکو پدید مى آید و از بد بد .این نخستین قانون زندگى اسهت
و همه چیزهاب دیگر بر این قانون استوار است ».
گفتند« :این که تازگى ندارد ».گفت « :اگهر چنهین اسهت
قربههانى  ،دعهها و ت ههرع بههه درگههاه خههدا عاقالنههه نیسههت ».
راهبان پرسیدند« :چگونه ؟» بودا پاسهخ داد« :زیهرا آب همیشهه
سراشیبى مى رود ،آتش همیشه داغ است و یهخ همهواره سهرد.
اگر براب همه خدایان هندوسهتان ههم دعها کنهیم  ،آب هرگهز
سرباال نمى رود و آتش سهرد و یهخ گهر نمهى شهود .زیهرا در
زندگى قانونهایى یافت مى شود که همه چیهز بهر آنهها اسهتوار
است  .از این رو ،کارب که انجا گرفت  ،قابل ابطال نیسهت و
دعا و قربانى براب خدایان نیز سودب ندارد ».آنان با این سهخن
موافقت کردند و بودا افزود« :اگر ایهن سهخن درسهت اسهت ،
کتاب وداها که به مرد راه و رسم دعا و قربانى را مى آموزد،
درست نیست و برخالف گفته پیشوایان دینى  ،مهن اعهال مهى
کنم که وداها مقدس نیسهتند ».راهبهان از ایهن جهراء بسهیار
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شگفت زده شدند و از بهودا پرسهیدند« :تهو مهى گهویى برهمها
هنگا آفریدن جهان مرد را به طبقا گوناگون تقسیم نکرده
است ؟» پاسخ داد« :اصال من باور ندار برهما چیزب را آفریده
باشد تا جههان آفریهده او باشهد ».آنهان پرسهیدند« :پهس جههان
ساخته کیست ؟» بودا پاسخ داد« :به نظر من جهان ابدب است و
آیاز و انجامى ندارد .دو چیهز اسهت کهه بایسهتى از آن پرهیهز
کههرد :یکههى زنههدگانى پههر از لههذ کههه زاییههده خودخههواهى و
فرومایگى است و دیگر زندگى پر از رنه و خهود آزارب کهه
آن نیز سودب ندارد و هیچ یک از ایهن دو بهه نیکبختهى منجهر
نمى شود».
سرانجا راهبان از بودا پرسیدند« :پهس راه درسهت کهدا
است ؟» پاسخ داد« :راه میانه  ،میان لذ و رن است که از راه
هشتگانه به دست مى آید ».بودا در مد  ۴۰سال با مسافرتهاب
فراوان  ،آیهین خهود را در سراسهر هندوسهتان تبلیهغ کهرد و بهه
تربیت شاگردان همت گماشت که برجسهته تهرین آنهان آننهدا
( )Anandaبههود .وب سههرانجا در هشههتاد سههالگى در حههدود
سال  ۴۸۳ق  . .به نیروانا پیوست .
بودا می گفت که علت رن کشیدن ،تمنها اسهت ؛.تمنها و
تمایل بهه زنهدگی و بدسهت آوردن چیزههای بسیاراحساسها
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قدرتمندی چون عشق دنیوی  ،نیز باعث رن کشیدن مهیشهود
به دنبال این طرز تفکر  ،بودا چهار اصل را بنیان گذارد:
اول آنکه رن جزء جدایی ناپذیر تمهامی مراحهل طبیعهی
زندگی است  :تولد  ،بیماری  ،پیری و مرگ .دو  ،تمنا باعث
رن است .سو  ،برای یلبه بر درد و رن می بایست از تمهامی
تمنهها ههها وخودخههواهی ههها دور شههد .چهههارمین اصههل بههه بیههان
چگونگی دست یافتن به سه اصل قبلی پرداخته است.
روشی که بودا به تعلیم عقایهد خهود مهی پراخهت بهه «راه
هشتگانه» شههر داردکهه طبهق آن مهی بایسهت هشهت عمهل
صحیح را پیش گرفت
پندار نیک  -هدف درست  -گفتار نیک  -رفتار نیک -
شیل درست  -تالش صحیح  -تفکر صحیح  -و مد ی تیشن
بودا بقیه عمر را به مسافر و نشر افکار خود پرداخهت و
مرد هند را تعلیم داد .وی طبقه بندی مرد را بر اساس اصهول
مذهب هندو مردود مهی دانسهت از آنجها کهه پیهروی از آیهین
هشتگانه بهودا در میهان مهرد مشهکل اسهت.راهبان بهودایی بهه
رهبانیت و ترک دنیا می پردازند هدف روحانیون مذهب بهودا
 ،رسیدن به «نیروانا» یا همان عالم صلح و آرامهش و آسهودگی
از رن است.
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از جمله عقاید بودایی ها ،زندگی مکرر انسهان یها اسهت
و معتقدند که انسان پس از مرگ  ،دوباره متولد میشود .بدین
ترتیب هر زندگی بعدی  ،عذاب یا پاداش زندگی قبلی خواهد
بودیکی از عقاید و تعالیم مههم بهودا آن اسهت کهه نبایهد ههیچ
موجودی را از میان برد زیرا هر موجودی به تدری و با تهوالی
چندین زندگانی از حشره تا یک انسان کامل  ،زندگی خواهد
کرد پس هر نوع از حیا  ،مقدس است.
بودا هرگز ادعای پیامبری نکرد و تنها خود را یک معلهم
می دانست که راه صحیح زنهدگی را بهه مهرد مهی آمهوزد بهه
همین علت بودایی ها به عباد خدا نمی پردازنهد بلکهه سهعی
در رسیدن به نیروانا دارند.
بودا به مرد می آموخت که باید بهه افکهار خهود طهوری
جهت دهند کهه تنهها بهه اعمهال درسهت و پسهندیده بیندیشهند
بتوانند احساسا خود را کنترل کنند و قدر امتنهاع از انجها
گناه را تقویت نمایند.
در معابد بوداییان مجسمه های بزرگی از بودا وجود دارد
که چهار زانو نشسته است بوداییان در برابر این مجسمه ها مهی
نشینند تا به سبک بودا مد ی تیشهن کننهد ایهن نهوع نشسهتن در
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برابر این مجسمه ها به یل پرستش بودا یا بت پرستی انگاشهته
شده است.
***
تعالیم بودا در سه بخش گردآوری شده است:
بخش اول قوانینی برای راهبان .بخش دو پندهای بودا و
بخش سو نحوه تفکر بوداییان.
راهبان بودایی لباسهی گشهاد (احهرا گونهه) از پارچهه ای
نارنجی مایل به زرد (زعفرانهی) مهی پوشهند و پابرهنهه راه مهی
روند آنان سر خود را می تراشند و کاسه گدایی در دست مهی
گیرند و در آن هدایای سایر بوداییان را حمل می کنند.بودایی
ها در تعریف آیین خود می گویند ما پس از مرگ در پیکری
دیگر باز زاییده میشویم .این بهاززایی مها بارهها و بارهها تکهرار
می شود .این را چرخه هستی یا زاد و مرگ مینامیم .هستی رن
است .زایش رن است .پیری رن است .بیماری رن است .یم
و اندوه ،ماتم و ناامیدی رن است .پیوند با آناه نادلخواه است
رن است .دوری از آناهه دلخهواه اسهت رنه اسهت .خالصهه
اینکه دل بستن رن آور است  .هدف باید بریدن از این رن و
چرخه وجود باشد .
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درک چهار حقیقت اصهیل ،هسهته اصهلی آمهوزه بهودا را
تشکیل میدهد .این حقایق عبارتند از:
 -۱به رسمیت شناختن وجود رن .
 -۲اینکه دلیل رن دیدن ،تمایال نفسانی است.
 -۳و اینکه بریدن از رنجها دستیافتنی است.
 -۴و درک اینکه راهی برای رسیدن به جایگاه بی رنجی
وجود دارد .
نقدی بر افکار بودا
 زندگی رن و درد نیست هدیه ای است برای شاد بودن .مادر گیتی جا زهر بهر دههان کهودک خهویش نمهی گهذارد
چون او می پروراند برای بهروزی و خوشبختی .
 بی پایبندی به نظم در گیتی  ،ویژگهی آدمههای گوشههگیر است کهه عشهق و احسهاس را سهپر دیهدگاههای نادرسهت
خود می کنند.
 زندگی  ،پیشکشی است برای شاد زیستن .بودایی ها می گویند  :آدمی بیمار است .بهودا راه درمهان
این بیماری را درک آن چههار حقیقهت میدانهد :کهار حقیقهت
نخست از چهار حقیقت اصهیل تشهخی
101

ایهن بیمهاری بعنهوان

فصلنامه هیج  -شماره  -۳بهار ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

بیماری رن در انسانهاست .حقیقهت دو دلبسهتگیها را بعنهوان
باعث و بانی این بیماری بازمیشناسد .سومین حقیقت شرای را
سنجیده و اعال میکنهد کهه بهبهود امکانپهذیر اسهت .حقیقهت
چهار تجویز دارو برای دست یافتن به سالمت است.
می دانیم که آب سرچشمه  ،همیشه زالل تهر از رودخانهه
است حال چطور در آیین بودا انسان از آیاز بیمهار نامیهده مهی
شود؟! این به معنای نفی نفس پاکی انسان های بی گناه اسهت.
آیا بودا می گوید گناهان مها بها تولهد از زنهدگی ههای پیشهین
همراهمان هست و تا به حقیقت رن نرسیم پاک نمی شویم؟!
 شههادی و بهروزیمههان را بهها ارزش بههدانیم  ،تههن رنجههورنیرویی برای ادب و برخورد درست برجایی نمی گذارد.
 آنکههه نگههاه و سههخنش لبریههز از شههادی سههت در دورانسختی نیز ماهی های بزرگتری از آب می گیرد .
 بدبخت کسی است که نمی توانهد ناراسهتی خهویش رادرست کند .
 صوفی مسلکان برای آنکهه افکهار اهریمنهی خهویش راگسترش دهند می گویند نیاز را باید از بین برد چون نیاز سبب
دگرگونی می گهردد و دگرگهونی از دیهدگاه آنهان رنه آور
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است ! حهال آنکهه ههدف آدمهی از زیسهتن پیشهرفت و درک
زوایای پنهان دانش است .
 بجای گوشه نشینی و خرده گیری بایهد بها ابهزار دانهشسبب رشد شد و امنیت را برای خود و آیندگان بدست آورد .
بودا خهود ،آیهین خهود را ماننهد قهایقی مینامهد کهه بهرای
رسیدن به ساحل رستگاری (موکشا) به آن نیاز است .ولی پس
از رسیدن به رستگاری دیگر به این قایق نیز نیازی نخواهد بود.
رسیدن به ساحل رستگاری آدمی را به آرامش و تهوازن مطلهق
میرسههاند .آنجاسههت کههه شههمع تمههامی خواهشههها و دلبسههتگیها
خاموش میشهود .بهه ایهن روی ایهن پدیهده را در سانسهکریت
نیروانا یعنی خاموشی مینامند.
پس کمال مطلوب آیین بهودا رسهیدن بهه خاموشهی و در
واقع بی نیازی فردیست حال اگر این مس،له تعمیهق و گسهترش
یابد این پرسش ایجاد می شود که آیا این افکهار مها را آسهیب
پذیر در مقابل وحشیگری کشهورهای اسهتعمار گهر و متجهاوز
نمی کند ؟!  .سرزمینی که مردمش به خاموشهی رسهیده باشهند
مانند هندوستان که تا همین چندی پیش طعهم تلهخ اسهتعمار و
بردگی را نیز تجربه می کرد در نکبت و زبونی خواهند بود .
103

فصلنامه هیج  -شماره  -۳بهار ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

 مردمی که نگاه ملی و آرزوهای خویش را به فراموشیسپرده اند  ،هماون بیماران آسیب پذیرند .
از دیدگاه بودا ما اگر خواسته باشهیم کهه از چرخهه زاد و
مرگ رهایی یابیم باید گرایش های نفسانی را کنهار بگهذاریم،
درستکار باشیم ،به یوگا پرداخته به حاال خلسه روحی دست
پیههدا کنههیم کههه ایههن تجربیهها باعههث مهههرورزی مهها بههه همههه
موجودا و بونهدگان مهیشهود و سهپس از راه ایهن درکهها و
تمرکزهای ژرف بهه روشهنی و بیهداری میرسهیم و از ایهن دور
باطل خارج میشویم .
بزرگترین اشتباه پیروان آیین بودا در این اسهت کهه آنهها
سعی دارند افکار تنهایان و ریاضت کشان کوهههای هیمالیها را
عمومی سازند  .باید به آنها گفهت ملهت هها بهی پنهاه و آسهیب
پذیرند آناه آنها را حفظ می کند خموشی و گوشهه نشهینی و
انزوای فردی نیست  ،بلکه یگانگی  ،دوستی و سعی در جههت
پیشرفت دانش و فرهن

است .
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مروری بر رساله:

حیِّ بن یقظان
َ
رساله حَیِّ بن یقظان رسالهای کم حجم است که به زبهان
ادبیا عرب توس ابن طفیل در قرن  ۱۲میالدی نگاشتهاست.
ابن طفیل در این رساله نظریه لوح سفید را به عنوان یهک
آزمایش فکری در قالب یک داستان با عنوان حهی بهن یقظهان
مطرح کرده است که در آن او شکلگیری ذهن یک کهودک
وحشی (کودکی که به دور از اجتماع در حیا وحش بزرگ
شده است) از یک لوح سفید تا یک ذهن بالغ را در محیطی بهه
دور از اجتمههاع و در یههک جزیههره دور افتههاده و تنههها از طریههق
تجربه ،توضیح میدهد.
جان الک ،از فیلسوفان بهزرگ یهرب ،در فرمهول بنهدی
نظریه «لوح سفید» از این رساله الها گرفتهه اسهت .عنهوان ایهن
رساله از عنوان داسهتان دیگهری بها همهین نها کهه توسه ابهن
سهههینا در اوایهههل قهههرن  ۱۱مهههیالدی نگاشهههته شهههده ،گرفتهههه
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شدهاست .هر چند که داستان نسخه ابن طفیل با نسخه ابن سهینا
متفاو است.
محمد عبدالرحمن مرحبا میگوید:
«نویسنده این کتاب توانسته است زبده معارف عصر خهود
و خالصه تجارب معرفتی گذشتگان را جمع کند».
«ابن طفیل اندیشه ای جامع داشت و فیلسوف عقلی ،عهالم
طبیعی و هنرمندی خوش ذوق بود که توانسهت مطهالبی را کهه
بیان آن ها بهه چنهدین مجلهد کتهاب نیهاز داشهت ،در صهفحاتی
اندک بیاورد».
ارزش و اهمیت رساله حی بن یقظان از این جههت اسهت
که یکی از برجستهترین آثار قرون وسطی بهشمار آمدهاسهت.
نخستین محقق یربی که به اهمیت ایهن کتهاب پهی بهرد ادوارد
پوکوک اسهال شهناس انگلیسهی بهود کهه مهتن داسهتان عربهی
داستان را همراه با ترجمه التینی آن با عنوان گویا ولی طوالنیِ
«فیلسوف متوحد یها رسهاله ای در اینکهه عقهل بشهری چگونهه
میتواند از تفکر در مراتب نهازل معرفهت بهه مراتهب عهالی آن
دست یابد» منتشر کرد .این کتاب بعدها به زبانهای مختلف از
جمله ،انگلیسی ،هلندی ،اسپانیایی ،فرانسوی ،آلمانی و روسهی
ترجمه شد.
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ابن طفیل سخت شیفته حکمت مشرقی ابهن سهینا سهت بها
نگارش این کتاب میکوشد تا برخالف روش متداول نگارش
فلسفی ،ایدههای اساسی حکمت مشهرقی ابهن سهینا را درقالهب
داستانی که اصل و اساس آن را نیهز از ابهن سهینا گرفتههاسهت،
شرح دهد .بس داسهتان متناسهب اسهت بها دورهههای مختلهف
کسب معرفت بشری ،یعنهی جسهت و جهوی سرچشهمه حیها
آدمی و سپس یافتن خالق انسان ،و در نهایت ،یافتن راهی برای
اتحاد و وصول به ساحت ربوبی.
مروری بر رساله حی بن یقظان
رساله حی بن یقظهان سهه بخهش اصهلی دارد و ههربخش
خود به چند مس،له میپردازد:
الف) مقدما  :در آیاز ابن طفیل انگیزه نگهارش کتهاب
را گشودن رمز و رازهای حکمت مشرقی ابن سینا به قدر وسهع
و توان خویش میخواند و میگوید:
«ای برادر گرامی و دوست مهربان ،که خهدا بهه تهو بقهای
ابدی و سعاد سرمدی عطا کند ،از من خواستهای تا به اندازه
مقدور رازهای الحکمو المشرقیه را که ابن سینا نگاشته ،برایت
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روشن کنم .بدان که طالب حقیقت ،بی شک وشهبهه ،بایهد در
طلب آن بکوشد».
وی آنگاه برای فراهم ساختن زمینه بحث خود از حکمت
مشرقی ،به نقهد برخهی از بزرگهان فکهر و اندیشهه مهیپهردازد.
ب) داستان حی بن یقظان :ابن طفیهل ابتهدا در بهاب چگهونگی
وجههود حههی بههن یقظههان در جزیههره ای از جزایههر هنههد سههخن
میگوید و دو احتمهال را در ایهن بهاره مطهرح مهیکنهد :یکهی
اینکههه وضههعیت جیرافیههایی آن جزیههره کههه بههه تفصههیل شههرح
میدهد زمینه های تولد حهی بهن یقظهان را بهدون پهدر و مهادر
فراهم سهاختهاسهت .بهدین ترتیهب ،وی صهرفاً براسهاس سهاز و
کارهای طبیعی و تأثیر و تأثرهای میان ارگانیسم ههای موجهود
در آن جزیره به وجود آمدهاست .وی در این باره میگوید:
«برخی از دانشمندان با یقین از تولهد ذاتهی (بهدون پهدر و
مادر) حی بن یقظان در آن جزیره سخن میگویند»
ولی بی درن

اشاره می کند که برخهی نیهز آن را انکهار

می کنند و درباره چگونگی وجود حی بن یقظان شهرح و بیهان
دیگری دارند .به نظر اینها حی بن یقظان تولدی معمولی داشته
و پدر و مادر وی در جزیره مجاور زندگی میکهردهانهد ،ولهی
چون ازدواج پنههانی (و نهه البتهه بهرخالف قهوانین) داشهتهانهد،
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برجان کودک بیمناک شده اند و او را به امیهد خداونهد در دل
دریا رها می کنند که در نهایت به جزیره خالی از سهکنه مهورد
بحث میرسد.
ماده آهویی کار مراقبت از کودک رها گشته را برعههده
می گیرد و در این مد کودک در میان حیوانها نشهو و نمها
میکند؛ ولی به تدری به تفاو های خود با حیوانا دیگر پی
میبرد .وی در مییابد پوست بدنش عریهان اسهت و از وسهایل
طبیعی که حیوانا دیگر بهرای دفهاع دارنهد ،بهی بههره اسهت.
مرگ ناگهانی ماده آهویی که برای وی مادری کرده بود حی
بن یقظان را به تأمل درباره مرگ میکشاند .او در مییابهد کهه
جسم آهو سالم است و آسیبی ندیدهاست ،پس مرگ بایهد بهه
معنای مفارقت چیزی از بدن باشد و بدین ترتیهب او بهه وجهود
روح پی میبرد.
ابن طفیل نقطه های عطف سلوک معرفتی حی بن یقظهان
را با بس بیشتری شرح میدهد؛ مثالً درباره آشنایی کودک بها
آتش و احساس شگفتی او در برابهر نهور و حهرار و میهل بهه
تعالی آن ،که به زعم برخی نشان از نفوذ اندیشهههای زرتشهتی
در ابن طفیهل دارد ،یها شناسهایی روح حیهوانی کهه در سراسهر
جسم انسان ح ور دارد با تفصهیل بیشهتری سهخن مهیگویهد.
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سپس کودک رها شهده ،بهه سهنین جهوانی پهای مهیگهذارد و
دانایی او از مرزهای حهس فراتهر مهیرود و بهه اسهتنتاج عقلهی
روی میآورد .هیوالی عالم را از صور های متنهوع و متکثهر
آن جدا میسازد و در مییابد که تما موجودا در ماده خود
مشترکند ،ولی صور های مختلهف دارنهد .وی بهه اندیشهیدن
درباره آسمانها می پردازد و بهرای شناسهایی اجسها کهروی بهه
ریاضیا روی میآورد .او با فکر و نظر در مییابهد کهه عهالم
هستی چه به لحاظ زمانی آیازی داشهته باشهد (حهادث) و چهه
بدون زمان آیازین (قدیم) باشد ،نیازمنهد علهت اسهت .پهس از
شناسایی خداوند ،وی بهه تأمهل در قهوه معرفتهی ای کهه بهدان
خدای را شهناختهاسهت ،مهیپهردازد و عقهل را موضهوع تأمهل
خویش قرار میدهد .شناسایی دقیق عقل به او امکان میدهد تا
دریابههد کههه سههعاد وی در گههرو تعقههل و اندیشههیدن دربههاره
خداوند هستی است و بدن مانعی بر سر راه تعقل وی است .در
این حال وی همواره آرزو میکند تا خداونهد وی را از حمهل
بار بدن که بر او سنگینی میکند و موجب جدایی از منزلهت و
مقا الوهی اوست ،رهایی دهد تا وی به لذ پایدار و خهال
شهود الهی برسد و از رن و المی کهه مفارقهت از آن مقها بهه
دلیل پرداختن به نیازهای ضروری بدن دارد ،رها شود.
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ج) سالمان و آبسال :بخش سو کتاب حی بن یقظهان بها
ورود دو چهره جدید به داستان ادامه مییابد .آبسهال از جمهود
و ااهرگرایی در فهم شهریعت کهه بهر محهل زنهدگی او سهایه
افکنده فرار کرده .به همان جزیره ای میرود که حی بن یقظان
تا پنجاه سالگی به تنهایی در آن زیستهاست .آبسهال در جامعهه
دینی خود آموزشهای فراوانهی دیهدهاسهت و بها تعهالیم انبیهاء
آشنایی دارد؛ ولی اهل تأویل است و بر خالف سالمان اهواهر
شریعت وی را قانع نمیسازد .آشنایی حی بن یقظهان و آبسهال
زمینه بحهث و گفتگهوی آنهان را فهراهم مهیکنهد و آبسهال در
می یابد که همه آن چه در آموزه های انبیا وجود دارد بهه زبهان
تمثیل و نمادین همان حقایقی را گویند گه حهی بهن یقظهان بها
تالش عقلی خود و بدون راهنمایی وحی به دست آوردهاست.
«وقتی آبسال شرح و بیان آن حقیقتها و ویژگیهای عالم
مفارقت را که به ذا حق علم و آگاهی دارنهد و نیهز شهرح و
بیان اوصاف الهی و این را که درباره خدا چه میتوان گفت از
حی بن یقظان شنید ،دانسهت مفهاهیم در شهریعت آمهدهاسهت،
مانند مالئک ،رسوالن ،روز قیامت ،بهشت و جهنم و مانند آنها
مثالهایی اند برای آناه حی بن یقظان مشاهده کردهاست .بدین
ترتیههب چشههم دل وی روشههن ش هد و نیههروی فکههر وی شههد
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گرفههت و معقههول و منقههول در نههزد وی مطههابق شههد و راههههای
تأویل در دسترس وی قرار گرفت … و بدین ترتیب بها چشهم
تعظیم و بزرگداشت در حی بن یقظان نگریست و دانسهت کهه
وی از همان اولیای خداوند است که ترس و انهدوهی در آنهان
راه ندارد و از این روی ،به خدمت وی پرداخت و به اشارتهای
او رفع تعارضهای شریعت که از پیش آموخته بود ،پرداخت».
در پایان داستان ،آبسال از محهل زنهدگی خهود و سهیطره
جز اندیشی و ااهرگرایی در عمل به شریعت در آنجها بهرای
حی بن یقظان سخن میگویهد .آنهها تصهمیم مهیگیرنهد بهرای
اصالح وضع آن جزیهره سهفر کننهد .کوشهش آن دو جهز ایهن
نتیجه ای نمی دهد که عمهو مهرد اسهتعداد درک عقالنهی را
ندارند و شریعت را نیز در افق ادراکی ییر عقالنی خود درک
می کنند .از این روی ااهر شهریعت بهتهرین الگهوی نگهرش و
عمل برای عمو مرد است و نبایهد دروازه تأویهل شهریعت را
برای چنین کسانی گشود.
***
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نگاه و زبان شعر سهراب سپهری

فهمیدن شعر یک شاعر مانند فراگرفتن یک زبهان بیگانهه
است .ما هر زبان بیگانه را به این دلیل میتهوانیم بیهاموزیم کهه
زبههان مههادری مهها و آن زبههان ،هههر دو از یههک جهههان سههخن
مههیگوینههد .در فراگیههری زبههان ،بههه یههاری مصههادیق خههارجی،
داللت ههای الفهاظ و جملهههها را درمهی یهابیم و از ایهن طریهق
انگارههای زبان را فرامیگیریم ،و آنگاه خود میتوانیم هرچهه
را که در دل داریم به آن زبان بیان کنیم یها دسهت کهم منظهور
دیگران را که به آن زبان سهخن مهیگوینهد درک کنهیم .اگهر
اصطالح «زبان شعر» را از معنهی متعهارف و سهطحی آن فراتهر
ب بریم و آن را بهه معنهی نظهامی بگیهریم کهه مفهردا و قواعهد
ترکیب خا

خود را دارد ،آنگاه فههم شهعر ماننهد ترجمهه از

زبانی به زبان دیگر خواهد بهود .در اینجها نیهز ماننهد زبهانههای
معمولی ،برای فهم زبان باید مفهردا و قواعهد ترکیهب آن را
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بشناسیم ،اما این شناسایی جهز بهه میهانجیگری سههیم شهدن در
تجربه ای که شاعر از جهان دارد -یعنهی جهز از راه مشهاهدهی
مصادیق سرودههای او -میسر نتواند شد.
این سخن بدین معنی نیست که جههان شهعر عهین جههانی
است که موضوع ادراکا متعارف ماست ،اما یکسهره جهدا از
آن و ییر آن هم نیست .شاعر هرچند گن

خوابدیده باشهد،

آنگاه که زبان به سخن میگشاید ،به جهان مشهترک هشهیاران
گا می نهد؛ یا بهتر بگوییم ،درِ جهان بیداری خهود را بهه روی
خوابزدگان میگشاید .همانین نباید پنداشهت کهه شهعر چهون
آینهای است که تصویری «واقعی» از جهان به دست مهیدههد،
بلکه رابطه ی شعر و جههان رابطههی تنهاار اسهت ،نهه رابطههی
برابری .حتی ادراکا متعارف ما نیز نسخهی بدل جههان واقهع
نیستند ،چه رسد به ادراکا شاعرانه.
سهراب سپهری شاعری است کهه هرچهه پهیش تهر آمهده
«میلق»گوتر شده و همین امهر درک شهعر او را بهرای گروههی
دشوار ساخته ،ایشان را از همراههی بها او در سهفر شهاعرانهاش
بازداشته و در یکی از منازل میان راه متوقف کرده است.
از ایههنرو انتشههار همهههی شههعرهای او در «هشههت کتههاب»
می تواند دری بر جهان شاعرانه ی او و مراحهل تحهول و تطهور
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آن بگشاید و از این راه فهم شعر او را آسهانتهر سهازد .هشهت
کتاب ،تقریباً در مد

سی سال سروده شده اسهت .میهان ایهن

هشت کتاب وجوه مشترکی هست که نشهانهی ادامهه و اتصهال
سیر و سلوک معنوی شاعر است و در عین حهال ههر کتهاب بها
کتاب های دیگر ،از لحاظ قالب و م مون تفهاو ههایی دارد.
درک آن ادامه و اتصهال و پهی بهردن بهه راز ایهن تفهاو هها و
آشنایی با پرش های ذهنی شاعر هنگامی میسر تواند بود کهه بها
سیری کوتاه در این مجموعه و برگزیدن و تحلیهل چنهد مهورد
خا  ،مفردا شعر سپهری و قواعدی را که او برای ترکیهب
این مفردا به کار میبرد ،بهتر بشناسیم.
نخستین کتاب سپهری «مرگ رن

» که بهه سهال ۱۳۳۰

بههه چههاپ رسههیده ،مجموعهههای اسههت از شههعر مههوزون در
قالبهای نیمایی .در این شعرها ،هرچند نسبت به زمان خود تها
حدودی پیشرس انهد ،سهنت شهکنی چنهدانی از لحهاظ قالهب
دیده نمیشود ،اما نگاه ویژه ی سپهری مُهر و نشان خهود را بهر
م ههمون ایههن اشههعار زده اسههت .در یالههب ایههن شههعرها ،شههاعر
حههاال نفسههانی خههود را در آیینهههی طبیعههت بههاز مههیبینههد و
علی االصول نباید میان این شعرها و شعر شهاعران دیگهری کهه
در همان سالها به همین شیوه شعر میگفتند ،تفهاو چنهدانی
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باشد؛ اما این تفهاو هسهت و هرچهه جلهوتر مهیآیهیم بهارزتر
میشود .هرچند الفاظ معمولی اند اما ترکیبا تازهتر و شیوهی
نگرش مستقیمتر است:
سکو بند گسستهست
کنار دره درخت شکوهپیکر بیدی
در آسمان شفق رن
عبور ابر سپیدی.
(هشت کتاب -درهی خاموش-

)۴۱

در این چهار مصرع شاعر میکوشد تا حالتی را که یهک
لحظه در طبیعت دیده است ضب کند .این حالت را شهاعر بهه
مدد دو تصویر به دا میاندازد .در مصهرع دو « ،شهکوهپیکهر»
بودن بید در واقع به اعتبار بید بودن آن است ،هرچند این شاعر
است کهه یهک لحظهه بیهد را چنهین مهیبینهد .نطفههی یکهی از
خصوصههیا شههعر سههپهری یعنههی اصههالت دادن بههه طبیعههت را
میتوانیم در این مصرع بیهابیم (.هرچنهد در شهعرهای جدیهدتر
خود ،سپهری دیگر نیازی نمهیبینهد کهه از خهالل نسهبت دادن
کیفیاتی چون «شکوهپیکر» به بید ،به طبیعت رو کند؛ بلکه یک
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شیوهی مواجههی مستقیمتر و کمّیتهر و عینهیتهر را نسهبت بهه
طبیعت برمیگزیند:
کاجهای زیادی بلند
زاغهای زیادی سیاه
آسمانِ به اندازه آبی
(هشت کتاب -تنهای منظره-

)۴۴۷

مصرع های سو و چهار با یک طرح سریع و سهاده ایهن
تصویر را کامل میکنند و تکهه ههای بعهدی شهعر ایهن تصهویر
فشرده و مجمل را باز میکنند و تفصیل میدهنهد .امها قهوّ و
معنی این شعر در مصرع اول آن اسهت کهه در آخهر شهعر ههم
تکرار میشود:
سکو بند گسستهست
ما از بند گسستن فریادها سخن میگوییم و شاعر در اینجا
از «بند گسستن سکو » میگوید .این تجربهی نامتعهارف کهه
به یاری تصاویری عادی -هرچند پرقوّ  -بیان شده ،درآمدی
است بر تأملهای بعدی سپهری در طبیعت و گا اول در راهی
است که در پایان آن چنین تصاویری را مییابیم:
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سفرهایی تو را در کوچههاشان خواب میبینند
)۳۸۴

(هشت کتاب -آفتابی-
یا:
میلوب شرای شقایق بود

(هشت کتاب -از آبها به بعد-

)۴۲۴

قطعهی دیگری از شعری دیگر را مینگریم:
در کجا هستی نهان ای مرغ!
زیر تور سبزههای تر؟
یا درون شاخههای شوق؟
(هشت کتاب -با مرغ پنهان-

)۷۰

به دو اضافهای که در شعر هست دقت کنهیم« :سهبزهههای
تر» و «شاخههای شهوق» .ههر مریهی طبعهاً مهیتوانهد زیهر تهور
سبزههای تر پنهان شود ،اما پنهان شدن مرغ «درون شهاخهههای
شوق» حکایت دیگری است؛ و نکته اینجاست که ایهن ههر دو
تصویر را شاعر از یک جا گرفته است .روی خطهاب شهاعر بها
مریی است که در جایی پنهان است و شهاعر از او مهیخواههد
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که آفتابی شود .کنار هم نشستن ایهن دو ترکیهب ،در یهک آن
چندین کار می کند :از یهک سهو خواننهده را بهه اعجهابی فهرو
میبرد که مقدمه ی تفکر است و از سوی دیگر بهه مصهرع اول
که بسیار ساده و پیش پها افتهاده اسهت ،قهوتی تهازه مهیبخشهد.
سههبزههههای تههر و شههاخههههای شههوق هههر دو در یههک جهها یافههت
میشوند و هر دو مأمنی برای مرغ هستند .شهاید سهبزهههای تهر
همان شاخههای شوق اند! ما معموالً میکوشهیم مصهرع دو را
بشکنیم و آن را مرحله به مرحلهه تعبیهر کنهیم و بهه مصهرع اول
نزدیکتر سازیم .اما شاید شاعر میخواهد که ما راه دیگری را
برگزینیم ،یعنی مصراع اول را پلهای کنیم تا بهه منظهور مصهرع
دو دست یهابیم .از ایهن پلههههای متهوالی اسهت کهه مهیتهوان
نردبانی ساخت برای بر شدن بهه بها و رسهیدن بهه راز جههان-
همان رازی که شاعران از دیرباز در پی گشودن آن بودهاند:
عارفی کو که کند فهم زبان سوسن؟
چههرا سههپهری بههه جههای «شههاخههههای شههوق» نمههیگویههد
«شاخههای اشتیاق خویش» ،یا تعبیر دیگری از این نوع؟ پاسهخ
این پرسش یکی دیگر از درههای شهعر سهپهری را بهه روی مها
مههیگشههاید :مفهههو را بههه جههای مصههداق گههرفتن و از مفههاهیم
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انتزاعی شخصیتهای شعری آفریدن ،و ایهن خصیصههایسهت
که در شعرهای رسیدهتر سپهری بسیار میبینیم.
نیمهی مریان همیشه وقت شاعران را خوش کرده اسهت،
اما سپهری در نیمهی مرغ چیز دیگری میبیند:
حرفها دار
با تو ای مریی که میخوانی نهان از چشم
و زمان را با صدایت میگشایی!
( هشت کتاب -با مرغ پنهان-

)۶۹

در اینجا زمان ،در معنی و مفهو انتزاعی آن ،است که بها
صدای مرغ وسعت می یابد و سخنی از شاعر که وقهت بهرایش
کش میآید در میان نیست .صدای مرغ (و نه «نیمههی» او کهه
«شههاعرانه» و نههاگزیر فرسههوده اسههت) بههه زمههان صههفت تههازهای
میبخشد .انگار هرکسی در هرجا میتواند از این مهوهبتی کهه
صدای مرغ به زمان مهیبخشهد برخهوردار شهود -اگهر گوشهی
آشنا داشته باشیم .نمونهای دیگر میآوریم:
باد نمناک زمان میگذرد
رن

میریزد از پیکر ما
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خانه را نقش فساد است به سقف
سرنگون خواهد شد بر سر ما
)۳۹

( هشت کتاب -دلسرد-

نههم ویرانههی مههیآورد و ویرانههی بهها گذشههت زمههان بیشههتر
میشود .بر پایهی این دو معلو  ،زمان «بهاد نمنهاک» مهیشهود.
اگر این تعبیر را یک اضافهی ساده بگیریم اشتباه کردهایهم .در
واقع در اینجا سلسلهای از معهانی و اضهافا هسهت ،امها شهاعر
رواب میهان ایهن معهانی و اضهافا را حهذف مهیکنهد و درج
مجدد آنها را بر عهدهی خواننده میگذارد.
کنار هم نشاندن عناصر نامأنوس یکهی از راهههایی اسهت
که سپهری ،چون هر شاعر اصیل دیگر ،برای ارائههی تجربههی
خههود از جهههان دارد .اگههر در «مههرگ رن ه

» سههپهری از «بههاد

نمناک زمان» میگوید ،منظومهی «مسافر» که از شعرهای اخیر
اوست چنین آیاز میشود:
د یروب ،میان ح ور خستهی اشیا
نگاه منتظری حجم وقت را میدید
(هشت کتاب -مسافر-

)۳۰۳
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«بار سنگین لحظهها» و ترکیباتی از این نوع ،همه آشهنا و
تا حدودی تکراری اند ،اما «حجم وقهت» بهه زمهان ،یهک بعهد
ف ایی میبخشد .به کار بردن چنهین ترکیبهی بهه همهان انهدازه
جایز اسهت کهه بهه کهار بهردن ترکیبهاتی از قبیهل «بهار سهنگین
لحظهها» .هردو ترکیب از حوزهی زبان معمولی بیرون اند و بهه
زبان شعر -یا زبان شاعرانه -تعلق دارند ،و در هردو مورد یهک
معنی کلی و انتزاعی صورتی متحقق و ملموس مییابد؛ بها ایهن
تفاو که یکی از این دو از طریق کار شاعران دیگر رسهمیت
یافتههه و ترکیههب دیگههر ،هرچنههد در نهههانخانهههی توانههاییهههای
بالقوهی زبان موجود است ،هنوز بالفعل وارد زبان نشده است.
اما این کار ،یعنی آفریدن یک ترکیب نو ،صرفاً بهازی بها
الفاظ نیست ،زیرا زبان هرچند بهخهودی خهود دارای امکانها
بسیار وسیع است ،تحقق یافتن این امکانا  ،از لحاظ واژگان و
تعبیرا  ،در گرو گسترش تجارب آدمی است .چنین ترکیبهی
هنگامی میتواند در زبان متحقق شود که شاعر بهواقع وقهت را
«حجیم» دیده باشد و برای انتقال این تجربه از طریق الفاظ ،جز
استعمال این ترکیب راهی نداشته باشد .یک تفاو دیگر ههم
هست :در «بار سنگین لحظهههها» یهک عنصهر ذهنهی و نفسهانی
وجود دارد کهه از تجربههای کهه گوینهده در لحظها خاصهی
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داشته است حکایت میکند؛ اما «حجهم وقهت» یهک خاصهیت
عینی و خارجی است ،گویی یکی از ویژگیهای فیزیکی زمان
است که به مدد ادراک شاعرانه کشف شده است.
نههوآوری سههپهری بههه نسههبت دادن صههفا یریههب بههه
موصوفهای عادی خالصه نمیشود .گهاهی او یهک یها چنهد
تصویر سادهی معمولی را در کنار تصویری انتزاعی مینهد:
پدر پشت دوبار آمدن چلالهها ،پشت دو برف
پدر پشت دو خوابیدن در مهتابی
پدر پشت زمانها مردهست
(هشت کتاب -صدای پای آب-

)۲۷۴

دو مصرع اول بهااهر تصاویر سادهای از مرگ پدر شاعر
اند ،اما این دو مصرع کاری جز این ندارند کهه مها را بهه لبههی
پرتگاهی ببرند و از آنجا رها کننهد و مها تها پهایمهان بهه زمهین
نرسههیده اسههت ،یعنههی معنههایی را کههه ایههن سههه مصههرع بهها هههم
میرسانند درنیافته ایم ،لحظاتی پردلهره را از سر بگهذرانیم .امها
وقتی پایمان به زمین می رسد افقی گسترده را که تها فراسهوی
تاریخ ادامه دارد پیش رو میبینهیم .پهدری کهه پشهت زمهانهها
(یک مفهو انتزاعی آن هم به صور جمع!) مرده است دیگر
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پدر شاعر تنها نیست ،او پدر پدرهاسهت ،پهدر همههی ماسهت،
پدر نوعی است.
شاعر نمی گوید که پدرش دو سال پیش مهرده اسهت -او
مفهو انتزاعی زمان را نمیشناسد.
فق میداند که پهدرش «پشهت دوبهار آمهدن چلالهههها،
پشههت دو بههرف ،پشههت دو خوابیههدن در مهتههابی» مههرده اسههت.
گویی این شعرها از یک ذهن بدوی تراویهده اسهت کهه هنهوز
مفاهیم را نمیشناسد .اما در مصرع بعد ،مفهو پیایدهی زمهان
(که با جمع بستن آن به صور «زمهانهها» در شهمار چیزههای
شمردنی درآمده است) ااهر میشود .ترکیب بداو محض با
پیایدگی تما  ،مرز این دو را از میان برمهیدارد ،و همانانکهه
شاعر زمان را در هم میفشارد و تاریخ را درمینوردد ،ذهن او
نیز همه ی تجارب بشری را در خود جمع میکنهد .دو شهیوهی
ادراک که هزاران سال با هم فاصله دارند ،با هم جمع میشوند
و از دو حادثه ،یکی دو سال پیش و دیگری در «الزمهان» خبهر
می دهند .و به همین دلیل این دو حادثه یکی میشهوند :خها
در عهها ادیهها مههیشههود و عهها در حادثهههای خهها
میگردد.
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اگر شعر سهپهری گهاه در کنهار ایهن معهانی بلنهد یکبهاره
«کودکانههه» مههیشههود ،گنههاه از او نیسههت؛ گنههاه از گههوشهههای
سههنگین ماسههت کههه بهها ایههن تیییههر مقهها ههها آشههنایی نههدارد .بههه
مصرعهای بعدی همین شعر توجه کنیم:
پدر وقتی مرد
آسمان آبی بود
مادر بیخبر از خواب پرید
خواهر زیبا شد
پدر وقتی مرد
پاسبانها همه شاعر بودند.
(هشت کتاب -صدای پای آب-

)۲۷۴

مصرع اول معنایی حسر آمیهز دارد :آسهمان حهاال آبهی
نیست ،آن روزها آسمان آبی بود .موقهع شهاعر بها ایهن مصهرع
معلو میشود :شاعر اهل روزگاری اسهت کهه آسهمانش آبهی
نیسههت« .مههادر بههیخبههر از خههواب پریههد» شههعر را خهها تههر و
سادهتر می کند .اما این شعر در واقهع رو بهه سهادگی نمهیرود.
سادگی پوششی است بهرای عمهق شهعر و در واقهع خواننهده را
فریب مهیدههد .بها «خهواهر زیبها شهد» دوبهاره از سرگذشهت
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شخصی شاعر رها میشویم :همیشه پهدران مهردهانهد و پهس از
ایشان فرزندان زیستهاند ،دختران پا بهه سهن بلهوغ گذاشهتهانهد،
پوست ترکاندهاند ،زیبا شدهاند .اینجا هم با خواهر نوعی سهر و
کار داریم .باز شعر را ادامه میدهیم:
پدر وقتی مرد
پاسبانها همه شاعر بودند
مرد بقال از من پرسید:
چند من خربزه میخواهی؟
من از او پرسید :
دل خوش سیری چند؟
(هشت کتاب -صدای پای آب-

)۲۷۴

م ههحکتههر از ایههن چیسههت کههه پاسههبان سههر چهههار راه،
سوتکی بر لب ،شعر بسراید؟ شهعر را بهد فهمیهدهایهم و در بنهد
سادگی آن گرفتار ماندهایم .باید آن را وارونه و به این صور
بخوانیم:
پدر وقتی که همهی پاسبانها شاعر بودند ،مرد.
شاعر ما را بهه سهال ههزار و سیصهد و انهد هجهری حوالهه
نمیدهد ،بلکه از ما میخواهد تا بهه جسهتوجهوی روزگهاری
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که همهی پاسبانهایش شاعر اند ،برخیزیم ،تا شاید هم امروز و
اینجا در درون هر پاسبان شاعری بیابیم.
با مصرعهای بعدی بازمیگردیم به شاعر و مشیلهههای او
و پدرش و مشیلههای پدرش -تصویرهایی که از فرط سادگی
پهلو به ابتذال میزنند .باز گول میخوریم و بیخبریم که چند
مصرع بعد ،شاعر از نو ما را از بند زمان رها مهیکنهد و بهه بهاغ
عدن میبرد:
باغ ما در طرف سایهی دانایی بود
باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه
باغ ما نقطه ی برخورد نگاه و قفس و آینه بود.
(هشت کتاب -صدای پای آب-

)۲۷۵

(برگرفته از کتاب «پیامی در راه» -نظری به شعر و نقاشی
سهراب سپهری)
***
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متافیزیک ابن سینا
زندگینامه ،تألیفات و اندیشه
ساسان دانایان

ابههن سههینا یهها پورسههینا در سههال  ۳۷۰هجههری قمههری (۳۵۹
خورشیدی  ۹۸۰ -میالدی) در بخارا متولد شد و در سهال ۴۲۸
هجری قمهری ( ۴۱۶خورشهیدی  ۱۰۳۷ -مهیالدی) در همهدان
درگذشت .نا او را به تفاریق ابن سینا ،ابوعلی سینا ،و پور سینا
گفته اند .در برخی منابع نا کامل او با ذکر القاب چنین آمده:
حجو الحق شهرف الملهک شهیخ الهرئیس ابهو علهی حسهین بهن
عبداهلل بن حسن ابن علی بن سینا البخاری .وی صاحب تألیفا
بسیاری است و مهم ترین کتاب های او عبار انهد از شهفا در
فلسفه و منطق و قانون در پزشکی.
«بوعلی سینا را باید جانشین بزرگ فارابی و شاید بهزرگ
ترین نماینده حکمت در تمدن اسالمی بهر شهمرد .اهمیهت وی
در تاریخ فلسفه اسالمی بسیار است زیرا تا عهد او هیچ یک از
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حکمای مسلمین نتوانسته بودند تمامی اجزای فلسهفه را کهه در
آن روزگار حکم دانشنامه ای از همه علهو معقهول داشهت در
کتب متعدد و با سبکی روشن مورد بحث و تحقیق قهرار دهنهد
و او نخستین و بزرگ ترین کسی است که از عههده ایهن کهار
برآمهد ».بخشهی از زندگینامهه او بهه گفتهه خهودش بهه نقهل از
شاگردش ابو عبید جوزجانی بدین شرح است:
پدر عبداهلل از مرد بلخ بود در روزگار نوح پسر منصور
سامانی به بخارا درآمد .بخارا در آن عههد از شههرهای بهزرگ
بود .پدر کار دیوانی پیشه کرد و در روستای خرمیثن بهه کهار
گماشته شد .به نزدیکی آن روستا ،روستای افشنه بود .در آنجها
پدر من ،مادر را به همسری برگزید و وی را به عقهد خهویش
درآورد .نا مادر ستاره بود .من در ماه صفر سال  ۳۷۰از مادر
زاده شد .نا مرا حسین گذاشتند چندی بعد پدر به بخارا نقل
مکان کرد در آنجا بود که مرا به آموزگاران سهپرد تها قهرآن و
ادب بیاموز  .دهمین سال عمر خود را به پایان می برد کهه در
قرآن و ادب تبحر پیدا کرد آنانان که آموزگارانم از دانسهته
های من شگفتی می نمودند.
درآن هنگا مردی به نا ابهو عبهداهلل بهه بخهارا آمهد او از
دانش های روزگار خود چیزهایی می دانسهت .پهدر او را بهه
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خانه آورد تا شاید بتوانم از وی دانش بیشهتری بیهاموز  .وقتهی
که ناتل به خانه ما آمد من نزد آموزگاری به نا اسماعیل زاهد
فقه می آموختم و بهترین شاگرد او بهود و در بحهث و جهدل
که شیوه دانشمندان آن زمان بود تخصصی داشتم.
ناتلی به من منطق و هندسه آموخت و چون مرا در دانهش
اندوزی بسیار توانا دید به پدر سفارش کرد که مبادا مهرا جهز
به کسب علم به کاری دیگر وادار سازد و به من نیز تاکید کرد
جز دانش آموزی شیل دیگهر برنگهزینم .مهن اندیشهه خهود را
بداناه ناتلی می گفت می گماشتم و در ذههنم بهه بررسهی آن
می پرداختم و آن را روشن تر و بهتر از آناه استاد بود فرامی
گرفتم تا اینکه منطق را نزد او به پایان رسانید و در این فن بهر
استاد خود برتری یافتم.
چون ناتلی از بخارا رفت من به تحقیق و مطالعهه در علهم
الهی و طبیعی پرداختم انهدکی بعهد ریبتهی در فراگهرفتن علهم
طب در من پدیدار گشت .آناه را پزشکان قدیم نوشته بودنهد
همه را به دقت خواند چون علم طب از علو مشکل به شهمار
نمی رفت در کوتهاه تهرین زمهان در ایهن رشهته موفقیهت ههای
بزرگ بدست آورد تا آنجا که دانشمندان بهزرگ علهم طهب
به من روی آوردند و در نزد من به تحصهیل اشهتیال ورزیدنهد.
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من بیماران را درمان می کرد و در همان حال از علهو دیگهر
نیز یافل نبود  .منطق و فلسفه را دوباره به مطالعهه گهرفتم و بهه
فلسفه بیشتر پرداختم و یک سال و نیم در این کار وقت صرف
کرد  .در ایهن مهد کمتهر شهبی سهپری شهد کهه بهه بیهداری
نگذرانده باشم و کمتر روزی گذشت که جز به مطالعه به کهار
دیگری دست زده باشم.
بعد از آن به الهیا رو آورد و به مطالعه کتهاب مها بعهد
الطبیعه ارسطو اشتیال ورزید ولی چیزی از آن نمی فهمید و
یرض مؤلف را از آن سخنان درنمی یافتم از این رو دوباره از
سر خواند و چهل بار تکهرار کهرد چنهان کهه مطالهب آن را
حفظ کرده بود اما به حقیقهت آن پهی نبهرده بهود  .چههره ی
مقصود در حجاب ابها بود و من از خویشتن ناامید می شد و
می گفتم مرا در این دانش راههی نیسهت ...یهک روز عصهر از
بازار کتابفروشان می گذشتم کتابفروش دوره گردی کتابی را
در دست داشت و به دنبال خریدار می گشت به من الحاح کرد
که آن را بخر  .من آن را خرید  ،ایراض مابعدالطبیعهه نوشهته
ابو نصر فارابی ،هنگامی که به در خانه رسهید بهی درنه

بهه

خواندن آن پرداختم و به حقیقت مابعدالطبیعه که همه آن را از
بر داشتم پی برد و دشواری های آن بر مهن آسهان گشهت .از
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توفیق بزرگی که نصیبم شده بود بسیار شادمان شد  .فردای آن
روز برای سپاس خداونهد کهه در حهل ایهن مشهکل مهرا یهاری
فرمود .صدقه فراوان به درماندگان داد  .در این موقع سال ۳۸۷
بود و تازه  ۱۷سالگی را پشت سر نهاده بود .
وقتی من وارد سال  ۱۸زندگی خود مهی شهد نهوح پسهر
منصور سخت بیمار شد ،اطباء از درمان وی درماندنهد و چهون
من در پزشکی آوازه و نا یافته بود مرا بهه درگهاه بردنهد و از
نوح خواستند تا مرا به بالین خود فرا خواند .من نهوح را درمهان
کرد و اجازه یافتم تا در کتابخانه او به مطالعه پرداز  .کتابهای
بسیاری در آنجا دید که ایلهب مهرد حتهی نها آنهها را نمهی
دانستند و من هم تا آن روز ندیده بود  .از مطالعهه آنهها بسهیار
سود جستم.
پس از این ایا پهدر در گذشهت و روزگهار احهوال مهرا
دگرگون ساخت .من از بخارا به گرگان خوارز رفتم .چندی
در آن دیار به عهز روزگهار گذرانهد نهزد فرمهانروای آنجها
قربت پیدا کهرد و بهه تهالیف چنهد کتهاب در آن شههر توفیهق
یافتم .پیش از آن در بخارا نیز کتاب هایی نوشته بود  .در ایهن
هنگا اوضاع جهان دگرگون شده بود .ناچهار مهن از گرگهان
بیرون آمد مدتی هماون آواره ای در شهرها می گشتم تا بهه
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گرگان رسید و از آنجا به دهستان رفتم و دوبهاره بهه گرگهان
بازگشتم و مدتی در آن شهر ماند و کتابهایی تصنیف کهرد .
ابو عبید جوزجانی در گرگان به نزد آمد.
عبید جوزجانی گوید :این بود آناه استاد از سرگذشت
خود برایم حکایت کرد .چون من به خدمت او پیوستم تا پایان
حیا با او بهود  .بسهیار چیزهها از او فهرا گهرفتم و بسهیاری از
کتابهای او را تحریر کرد  .استاد پس از مدتی به ری رفهت و
به خدمت مجدالدوله از فرمانروایان دیلمی درآمد و وی را بهه
بیماری سودا دچار شده بود درمان کرد و در آنجا به قهزوین و
از قزوین به همدان رفت و مدتی دراز در ایهن شههر مانهد و در
همین شههر بهود کهه اسهتاد بهه وزار شهمس الدولهه دیلمهی
فرمانروای همدان رسید .در همین اوقا استاد کتاب قانون را
نوشت و تالیف کتاب عظیم شفا را به خواهش من آیهاز کهرد.
چههون شههمس الدولههه از جهههان رفههت و پسههرش جانشههین وی
گردید،استاد وزار او را نپذیرفت و چنهدی بعهد بهه او اتهها
بستند که با فرمانروای اصفهان مکاتبه دارد و به همین دلیهل بهه
زندان گرفتار آمد ۴ .ماه در زندان بسر برد و در زندان  ۳کتاب
بههه رشههته تحریههر درآورد .پههس از رهههایی از زنههدان مههدتی در
همدان بود تا با جامه درویشان پنهانی از همدان بیهرون رفهت و
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به سوی اصفهان رهسپار گردید .من و برادرش و دو تن دیگهر
با وی همراه بودیم .پس از آنکه سختی های بسیار کشیدیم بهه
اصفهان در آمدیم .عالءالدوله فرمانروای اصفهان استاد را بهه
گرمی پذیرفت و مقد او را بسیار گرامهی داشهت و در سهفر و
ح ر و به هنگا جن

و صلح استاد را همراه و همنشین خهود

ساخت .استاد در این شهر کتاب شفاء را تکمیل کرد و به سال
 ۴۲۸در سفری که به همراهی عالءالدوله به همدان مهی رفهت،
بیمار شد و در آن شهر در گذشت و هم در آن شهر به خهاک
سپرده شد.
آثار ابن سینا
به دلیل آنکه در آن عصر ،عربی زبهان رایه آثهار علمهی
بود ،ابن سینا و سایر دانشمندان ایرانی کهه در آن روزگهار مهی
زیستند کتابهای خود را به زبان عربی نوشتند .بعهدها بع هی از
این آثار به زبانهای دیگر از جمله فارسی ترجمه شد .مهمترین
کتاب او در فلسفه شفا و در علم پزشکی قهانون اسهت .کتهاب
قانون یک دایره المعارف پزشکی است کهه درآن تمها مبهانی
اصلی طب سنتی مورد بحهث قهرار کرفتهه اسهت ماننهد :مبهانی
تشهههریح /انهههاتومی /مبهههانی عالمهههت شناسهههی /سهههمیولوجی/
داروشناسهههی و داروسهههازی و نسهههخه نویسهههی/فارماکولوجی/
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وییره .کتاب قانون در سهال  ۱۳۶۰توسه مرحهو شهرفکندی
هژار از زبان عربی به زبان فارسی امروزی ترجمه شد و توسه
انتشارا سروش منتشر گردید و تهااکنون چنهدین بهار تجدیهد
چههاپ شههده اسههت .کتههاب قههانون در دانشههگاههای اروپههایی و
امریکایی تا دو قرن پیش مورد استفاده پزشگان بوده و به اکثهر
زبانهای دنیا ترجمه شده است .و بعد از انجیل بیشترین چاپ را
داشته است.
الشفاء یا به پارسی شفا:
این کتاب مهم ترین و جامع تهرین اثهر مؤلهف در فلسهفه
مشاء و مبین آرای شخصی اوست .کتهاب ،دانشهنامه گونهه ای
است در زمینه منطق ،ریاضیا  ،طبیعیا و الهیا که در سهال
 ۴۱۰قمری نوشته شده است .درابتدای کتاب ،سهخن ابهو عبیهد
عبد الرحمن محمد جوزجانی که بیانگر هدف و میهزان تبعیهت
مؤلف از آرای ارسطوست ،ذکر شده است .بخش منطق در نُه
فن و هر فن شامل چند مقاله است .عنهاوین آن عبهار انهد از
مدخل ،مقوال  ،باری آرمنیاس ،قیاس ،برهان ،میالطهه و شهعر
است .این بخش  ۴جلد از مجموعه را تشکیل می دهد.
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متافیزیک ابن سینا
متافیزیک آن طور که ابن سینا در کتابش با عنوان «شهفا»
در نظر گرفته ،توضیح عقالنی همه هستی ست .ابن سینا «مشتق
شدن همه چیز از هستی الز » ،ابدیت هستی و نیز نفی شناخت
آناه مجزا از منبع هستی است را در ایهن کتهاب توضهیح داده
است .ابن سینا برای هر علمی موضوعی در نظر گرفتهه و علهو
را به دوشاخه نظری و عملی تقسیم کرده است .از نظر او ،علم
نظری دانشی است که موضوعش مستقل از مااست درحالی که
علم عملی برای ما کاربرد دارد .او سه نوع علم عملهی در نظهر
می گیرد :دانش کشورداری ،اقتصهاد و حکومهت بهر خهود .او
همانین سه علم نظری را ممکن می داند :فیزیهک ،ریاضهی و
دانش ماوراء الطبیعه.
ابن سینا اولین کسی است که کانی شناسی را ابداع کرده
و در شیمی به شیوه قهدیم ههم کهار کهرده اسهت .ابهن سهینا در
نجو نیز تحقیقاتی دارد و با ابوریحان بیرونی تبادل فکر داشهته
است .یرداختن به حوزه های مختلفی که ابن سینا در آنها کهار
کرده از بحث این مقاله خارج است.
ابن سینا دانش ماوراء الطبیعه را دانشی الوهی مهی دانهد و
موضههوعش را طبههق دیههدگاه ارسههطویی چیههزی مههی دانههد کههه
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موجودیت داشته باشهد .او بهه دو دلیهل مربهوط بهودن خهدا بهه
دانشهای دیگر را نفی می کند:
 .۱دانش های دیگر یا دانش عملی هسهتند یها فیزیهک یها
ریاضی و نمی توانند درباره خدا باشند.
 .۲اگههر خههدا در متافیزیههک بررسههی نشههود در هههیچ علههم
دیگری قابل بررسی نخواهد بود .حتی اگر محوریهت موضهوع
خدا در این علم الز باشد نمی توان جز این پذیرفت که خهدا
موضوع خود را تشکیل می دهد.
ابههن سههینا ایههن مههورد را مطههرح مههی کنههد کههه موضههوع
متافیزیک به علت اولیه مربوط است .اگرچه به نظهر ابهن سهینا،
علت اولیه موضوع منحصر به متافیزیک نیست .چرا که وجهود
این علت باید در این علم نشان داده شود .ابن سینا با استفاده از
متافیزیههک ارسههطو ایههن راه حههل را پیشههنهاد مههی کنههد کههه
موضوع متافیزیک هستی آن گونه که هست می باشهد کهه بها
هر آن چه وجود دارد اشتراک دارد .در تاریخ متافیزیک ،ابهن
سینا نخستین کسی ست که این راه حل را ییشنهاد کرده است.
ابن سهینا موضهوع متافیزیهک را بها موضهوع دیگهر علهو
نظری مقایسه کرده است .او فیزیک را دانش اجسا آن گونه
که هستند نمی داند بلکهه آن گونهه کهه حرکهت مهی کننهد یها
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ساکنند .ریاضیا از نظر او ،دانش مربهوط بهه انهدازه گیهری و
اعداد است و بنابراین به هستی که حادث شدنش ریاضی سهت
ارتباط دارد .در هر دوی این دانشها  ،هسهتی بهه طهور محهدود
بررسی می شود ،چرا که به ماده ،اندازه یا تعداد بسهتگی دارد.
در این دو دانش ،هستی ییش فرض شهده اسهت بهدون آن کهه
برای خودش مطالعهه شهود .هسهتی موضهوع دانهش متافیزیهک
است و در این دانش بدون هیچ محدودیتی بررسهی مهی شهود.
متافیزیک همه ی مقوله های مربوط بهه هسهتی از جملهه :ذا ،
کمیت و کیفیت را شامل می شود ولی مقوله عمومی تهر خهود
هستی ست که بقیه مقوله ها را دربرمیگیرد.
موضوع متافیزیک ،هستی همانطور که هست و مشهترک
با هر آن چه هست می باشهد .ابهن سهینا مهی گویهد کهه هسهتی
نخستین موضوعی ست که به فکر در می آید .این نظر ابن سینا
بعدها توس فیلسوفانی نظیر آکویناس و هایدگر استفاده شهده
است .تعبیر هستی از دید ابن سینا ،درک روح ما از موجودیت
داشتن چیزهاست .هستی ،همه چیز را نه آن طور که این گونهه
یا آن گونه است بلکه آن طور کهه موجودیهت دارد دربهر مهی
گیرد.
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ابن سینا عالوه بهر ارسهطو ،از نظهر فهارابی نیهز بههره بهرده
است .فارابی متافیزیک ارسطو را به این صور در نظر گرفتهه
بود که ۱۰علهت بهرای هسهتی وجهود دارد کهه  ۹علهت ثهانوی
هستند .از نهمین علت ،علت دهم که علت فعال است به وجود
می آید .دو علت اول ،اولین کره آسمانی و هفت علت کرا
مربوط به سیارا را یدید اورده اند .فارابی روح این کرا را
به خلقت جوهر جسمانی توس خهدا مربهوط مهی دانسهت کهه
ماده اولیه همراه با حرکت را تشکیل داده است که اجزایش بها
وجود تفاوتهای شکلی بهه ههارمونی و همهاهنگی رسهیده انهد،
نیزعناصر چهارگانه طبیعی یعنی گرما ،سرما ،خشکی و رطوبت
از آنها تشکیل شهده اسهت .در ادامهه چرخهه تکهاملی ،اشهکال
کامل تر یعنی گیاهان ،جانوران و انسان پدیدآمده انهد .فهارابی
همانین به علم منطق ،توانایی زبهان و فکهر یرداختهه اسهت .او
تکامل ذهن را به سه مرحله ذهن بالقوه ،ذهن بالقعل و ذهن بهه
دست آمده تقسیم کرده است .از نظر او ،نوع سو ذههن بها بهه
کار بردن تصاویر و تصورا ذهنی حاصل شده است.
ابن سینا نخستین کسی ست کهه بهین ذا و موجودیهت،
فرق قائل شده است .از نظر او ،موجودیت همان حهادث شهده
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از ذا

است .به عبار دیگر ،موجودیت همهان چیهزی سهت

که به ذا می رسد وقتی که وجود می یابد.
ابن سینا مفهو الز را در نظر می گیهرد .از نظهر او ،الز
تاییدی بر موجودیت است .ارسهطو نیهز لهزو را در متافیزیهک
خود به عنوان مفهومی اساسی مطرح کرده بود .ابن سهینا لهزو
خدا را به عنوان دلیلی بر موجودیت خدا به کار می برد.
یکی دیگر از مشخصه های متافیزیک ابهن سهینا ،تفهاوتی
ست که بین «الز » و «ممکن» مطهرح کهرده اسهت .از نظهر او،
«الز » به علت احتیاجی ندارد در حالی کهه «ممکهن» بهه علهت
محتاج است .توجه به تفاو بهین ذا و موجودیهت در اینجها
ضروری ست :هستی الز  ،اصل موجودیتش را در خهود دارد
اما هستی ممکن این طور نیست و اصل موجودیتش را در خود
ندارد .برای هستی ممکن ،موجودیت یک حادثه است کهه بهه
ذا اضافه می شود .هستی ممکهن بهه چیهزی احتیهاج دارد تها
واقع شود که همان هستی الز است .به عبار دیگهر ،هسهتی
الز همان علت هستی ممکن است که موجودیت آن را سبب
شده است .این هستی الز به نوبه خود ،یا الز است یا ممکهن
و اگههر ممکههن باشههد بههرای موجودیههت یههافتنش بهه علههت الز
دیگری احتیاج دارد .بنابراین هستی الز بهه طهور الزامهی بایهد
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وجود داشته باشد تا همه چیز هستی خود را از آن بگیهرد .ابهن
سینا تایید کرده است که در هسهتی الز  ،هسهتی و ذا یکهی
هستند.
طبق استدالل ابن سینا ،وجود ابدیت هستی الزامهی سهت.
چرا که در یک تداو زمانی ،هر چیز توسه علتهی بهه وجهود
آمده که خودش علتی ممکن است .بنابراین همیشهه مهی تهوان
به یک علت درونی و سپس یه علت آن علهت رسهید و تها بهی
نهایت ادامه داد .طبق نظر ابن سینا ،اگر بخهواهیم بهرای چیهزی
علتی در نظر بگیریم ،باید آن علت به طور هم زمان بها آن چهه
سبب شده وجود داشته باشد بنابراین علت الز آن خواهد بود.
خلقت از نظر ابن سینا ،به ایهن معنهی نیسهت کهه موجودیهت از
یک «تصمیم» درونی در زمان مشتق می شود (تصمیم الهی که
مشکل چندگانگی را ایجاد می کند) بلکه به این معنی ست که
یک شهیء ،موجهودیتش را از یهک علهت الز گرفتهه اسهت.
بنابراین خلقت یک وابستگی در هستی است نه تداو زمانی.
الزا ابدیت هستی در دیدگاه ابن سینا یعنی اثبا ابهدیت
هستی توس ابن سینا .به عبار ساده تر اثبها ابهدیت هسهتی
یعنی اثبا وجودی ابدیت هستی .پس احتمال و امکان در آن
راه ندارد .ابن سینا هستی را ابدی می دانست.
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ابههن سههینا دو دلیههل بههرای نادرسههت بههودن نظریههه تههدوا
درونی -زمانی اصل اولیه نسبت به موجودیت جهان ارائهه داده
است:
 -۱اگر در نظر بگیریم که خدا قدر خلق کردن را قبهل
از خلقت داشته ،این اشکال وجهود خواههد داشهت کهه زمهانی
معین قبل از خلقت جهان وجود داشته که شامل خدا هم شهده
است و این ییر ممکن است.
 -۲اگر در نظر بگیریم که خدا خلقت را در زمانی ییر از
زمانی که جهان را خلق کرده است مهی توانسهت آیهاز کهرده
باشد ،این اشکال وجود دارد که خالق در زمان معنی از ناتوانی
به توانایی رسیده و این لزو خلقت بوده که به او چنین امکانی
داده است و این مورد ،اشکال دو این نظریه است .ابهن سهینا
در کتابش نتیجه گرفته که تداو درونی -زمانی بهرای خلقهت
ییر ممکهن اسهت و خلقهت را بایهد بهه صهور یهک اشهتقاق
موجودا از فکهر خهدا در نظهر گرفهت چراکهه خهدا فکهری
خال

است که به فکر می آید و فکرش به صور کار است

که همان ذا همه موجودا است.
ابن سینا بها ایهن نظریهه ،چنهدگانگی را از اصهل اولیهه رد
کرده است« :او همه چیز را در آن واحد به تفکر در مهی آورد
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که به چندگانگی در ماده شکل می گیرد یا در حقیقت ذاتهش
به فر هایشان درمی آورد اما این فر ها از فکهر او مشهتق مهی
شود ».ذا اجسا به دلیل آن که فکر شهده انهد ،وجهود دارد.
جهان از این فکر که همان اصل اولیهه الز اسهت پدیهد آمهده
است .برای این که این اصل دارای یگانگی باشد ،ابهن سهینا از
اصل نوافالطهونی بههره گرفتهه و در کتهابش نوشهته اسهت کهه
اشتقاق اول از واحد است که فکر دیگهر را مشهتق مهی کنهد و
این اشتقاق ادامه می یابد و تحت هر فکر ،یهک کهره آسهمانی
وجود دارد (ابن سینا در مجموع  ۱۰فکر مجهزا در نظهر گرفتهه
است) .طبق این نظریه نوافالطونی  ،جهان از یک اشتقاق اولیهه
از فکر الهی سرچشمه گرفته است.
نظریه متافیزیک ابن سینا چند مشخصه مهم دارد:
 .۱ابن سینا پایداری موضوع متافیزیک یعنی هستی همهان
طور که هست را مطرح کرده است.
 .۲هستی ،نخستین موضوعی است که به فکر ما می رسد.
 .۳ابههن سههینا ذا و موجودیههت (یهها هسههتی) را از هههم
متفاو در نظر گرفته اسهت .ایهن مهورد در متافیزیهک یونهانی
بررسی نشده بود.
143

فصلنامه هیج  -شماره  -۳بهار ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

 .۴خدا هستی الز است که هسهتی و ذاتهش لزومها در او
مرتب هستند.
 .۵جهان (ذا ها) از خدا مشتق شده که خودش فکر می
شود.
الز است اشاره کهنم کهه دور شهدن ابهن سهینا از فلسهفه
ارسطو را یکی از مزایای فلسفه سینایی می داننهد .هرچنهد کهه
بهتر است وجوه متفاو هر دو را در نظر گرفت.
* اگر کلمه ذا یا  essenceرا دربهاه ی خهدا بهه کهار
بریم ،ذا همان جوهر یا  substanceاست .ارسطو نیز برای
جوهر یا  substanceچهار معنا در نظر گرفته بود .۱ :ذا یا
ti esti

 . ۲فراگیر یا  . ۳ universalگونه  .۴سوبسترا.

ابن سینا ،فیلسوف بزرگ
فلسفه اسالمى که با کندب در قرن دو هجرب ،فارابى در
قرن سو و اخوان الصفا در قرن چهار هجرب آیاز شده بهود،
با نبوغ ابن سینا در اوایل قرن پهنجم هجهرب توسهعه ،تکامهل و
نظا ویژه اب یافت و به حق مى توان وب را میهراث دار فلسهفه
یونان و یک فیلسوف مشایى دانسهت ،بهه نحهوب کهه توانسهت
منش عقالنى ارسطو را درک کرده و در ذهن توانمند خویش
بپروراند و ماحصهل اندیشهه اش را در قالهب آثهار ارزشهمندب
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چون شفا ،نجا  ،اشارا  ،دانشنامه عالیى و ...ارائهه دههد.ابهن
سینا برخالف نظر« ابن رشد» که وب را مهتکلم اشهعرب معرفهى
مى کرد و مى گفت که از آراب ارسطو عدول کهرده اسهت و
بههرخالف عقههل سههخن گفتههه اسههت ،یههک فیلسههوف و بلکههه از
برترین فالسفه جههان بهه شهمار مهى رود .ابهن رشهد ،هماهون
مدیرب حلقه به گوش ،به ارسطو به عنوان مرشد نگاه مى کهرد
و فق به شرح آثار وب مى پرداخهت تها آنجها کهه وب را مهى
توان فق یک شارح و مقلد ارسطو نها بهرد .امها ابهن سهینا در
مقا یک فیلسوف و با عقل فلسفى نقاد ،سعى کهرد عهالوه بهر
شرح و تبیین آراب ارسطو یک طریهق فلسهفى و عقلهى جدیهد
ارائه دهد و ف اهاب خالى تفکر ارسطویى را به بهتهرین شهکل
پر کند و نکا مجهول آن را معلو سازد و اگر در مواردب با
ارسطو مخالف است آنها را بیان کنهد .شهفاب ابهن سهینا تفسهیر
مابعدالطبیعههه ابههن رشههد نیسههت ،بههه نحههوب کههه فقه بههه شههرح
مابعدالطبیعه ارسطو بسنده کرده باشد ،بلکه خود کتاب فلسهفى
عظیمى است در کنهار مابعدالطبیعهه ارسهطو .ابهن سهینا در ایهن
کتاب تا حدود زیادب مشایى است و جز در برخى مهوارد کهه
تفکرا نو افالطونى و آموزه هاب اسالمى در آن مشاهده مهى
شود ،بیش تر شرح و تبیین آراب ارسطو است .کسى با مطالعه
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این کتاب و دیگر آثار ارزشمند ابن سینا نمى تواند مدعى شود
که فلسفه ابن سینا مجموعه اب است کهه در آن عناصهر فلسهفه
ارسطویى و نوافالطونى با کال اسالمى آمیخته شده است و بها
شیوه اب کهنه شده ،در اختیهار مسهلمانان قهرار گرفتهه اسهت .
فلسفه ابن سینا فلسفه التقاطى نیست ،بلکه تفکر ارسطویى است
که در ذهن این اندیشمند ،به صورتى دیگر نمایان شهده اسهت
که اگرچه تفاو اساسى و بنیادین با مهنش ارسهطویى نهدارد،
ولى عین آن هم نیست و حتى مهى تهوان گفهت ،چیهزب اسهت
برتر از آن ،که توانسته به خوبى رابطه میان موجودا جههان و
ارتباط کثیر و واحد را که دیدیه فیلسوفان یونان باسهتان بهوده
است ،نشان دهد ولى متأسفانه این اندیشه گرانمایه مورد لطهف
قههرار نگرفههت و نههه تنههها در جهههان شههرق اسههال  ،از سههوب
یزالى(قرن پنجم هجرب) بلکه در جهان یرب اسال بهه وسهیله
ابن رشد (قرن ۶هجرب) مورد بى مهرب فراوان قرار گرفت.
یزالى با نوشتن کتاب تهافت الفالسفه ،نسبت کفر به ایهن
اندیشه گرانمایه زد و ابن رشد با نوشتن کتاب تهافهت التهافهت
خود که به ااهر نقدب در کتاب تهافت الفالسهفه یزالهى بهود،
ولى در واقع نقد ابن سینا بود ،مقها ابهن سهینا را در حهد یهک
متکلم پائین آورد .این تناقض گویى تناقض گویان که گاه ابن
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سینا را فیلسوف کافر قلمداد مى کرد و گاه متکلم ارتهدوکس
مسلمان ،نه تنها از ارزش و مقا این فیلسوف نمى کاهد ،بلکهه
ارزش ایهن بههزرگ مهرد روزگههار را هههزاران برابهر مههى کنههد و
نشانگر آن است که ابن سینا توانسته است درعصر خود و پهس
از آن ،در وادب عقل و اندیشه ،یکه تاز شود .به گونه اب که نه
ااهراندیشههان اشههعرب تههاب تحمههل افکههار وب را داشههتند و نههه
ااهراندیشان ارسطویى مى توانسهتند نهوآورب ههاب وب را بهه
عنوان تکمله اب بر فلسفه ارسطو ،بپذیرند.
ابن رشد ،اگرچهه مشهکل متکلمهین را گرفتهارب آنهها در
ااهر امور مى دانست و معتقد بود آنها بهه بهاطن راه پیهدا نمهى
کنند ،ولى خود بیش از آنان گرفتار ااهر شد و نتوانست خهود
را از ااهر آراب ارسطو خارج سازد و گرفتهار چنهان تنگنهایى
شد که عقاید اشخاصى چون ابن سینا را ییرفلسفى ،ییرعقالنى
و در حد جدلیا متکلمین قلمداد کرد.
تعقل و اندیشه در جهان اسالم ،پس از ابن سینا:
کهار ابهن سهینا در ارائهه یهک نظها فلسهفى مشهایى ،قهد
نخستین بود که متأسفانه با تأثیر شدید نظا اشهعریت در جههان
اسال  ،آخرین قد  ،قلمداد شد.
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یزالى با موقعیت خا

دینى و اجتماعى خود ،به عنهوان

سردمدار مکتب اشعرب ،از مخالفان سرسخت فلسهفه ابهن سهینا
بود .این مخالفت به گونه اب بود که دفاع سرسختانه ابهن رشهد
هم نتوانست موقعیت از دست رفتهه فلسهفه را در جههان اسهال
بازپس گیرد .
اگرچه چراغ تعقل و تفلسف در زیر چتر کال  ،به همهت
اشخاصى چون فخرالدین رازب (قهرن ۵و  ۶هجهرب) و نیهز در
زیر چتر عرفان نظرب با تالش اشخاصى چون قیصرب(قرن )۸و
قونوب (قرن ۷هجرب) اندکى سوسو مى زد و بها آراب فلسهفى
سهروردب (قرن  ۵هجرب) و صدرالمتألهین (قهرن  ۱۱هجهرب)
قو مى یافت ،ولى پرنده عقل باز ههم نتوانسهت آزاد و رهها،
بال و پر گیرد و در افق مجهوال جهان که بهه وسهعت جههان
است ،اوج گیرد.
***

سایت مکاتب فلسفی
makatebefalsafe.persianblog.ir
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ریشه جدال موالنا با فلسفه چه بود؟
آیا موالنا اگزیستانسیالیست نبود؟

مقدمه اول

بیمهری موالنا با فلسفه و فلسهفی حکهایتی اسهت بهه عهالم
سمر شده .او فلسفه را علم بنای آخور میشمرد ( )۱و فیلسوف
را کسی میداند که پی در پهی ،دالیهل را واسهطه بهین خهود و
حقیقت قرار میدهد؛ در حهالی کهه صهفی از دلیهل و حجهاب
گریزان است و از پی مدلول ،سر به جیب تفکر فرو برده است.
( )۲فلسهفی از نظههر موالنها فههردی اسهت کههه در بنهد معقههوال
گرفتار آمده )۴( ،از حواس اولیا بیگانه است ( )۴و تکهاپوی او
در طریق اندیشهورزی تنها از مراد دل جداترش میسهازد)۵( .
ذکر فیلسوف در مثنوی یالباً توأ با تحقیر است و موالنها او را
حکیمک )۶( ،فلسفی ( )۷و مفلسف ( )۸میخواند .این فلسفی
که دلش مشحون از شک و پیاانی است ،گهگهاه اعتقهادی از
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خود بروز میدهد ،اما بالفاصله آن رگ فلسف در او جنبیهدن
مههیگیههرد و روسههیاهش مههیکنههد )۹( .حتههی در یههک موضههع
مثنوی( ،)۱۰موالنا حکم به کفر فلسفی میکنهد؛ کهه ههر چنهد
مرادش تکفیر فالسفه  -چنان که یزالی در تهافت کرده اسهت
 -نیست ،میتواند حاکی از عمق بیزاری او از از فالسهفه بهوده

باشد .

اما مس،له این است که چه چیهز فلسهفه یها فیلسهوف عمهدتاً
معههروض نقههد موالنهها بههوده اسههت؟ آیهها طعههن موالنهها متوجههه
موضههوعاتی بههوده کههه در فلسههفه مههورد بحههث و مداقههه قههرار
میگرفتهاند؟ آیا روش هایی را که فالسفه برای نیل به حقیقت
مزعو خود 1از آن بهره میجستند موالنا عقیم مهییافتهه؟ و یها
خود فیلسوفان حایز صفا و ویژگیهایی بهودهانهد کهه آنهها را
مطعون وی میساخته است؟ یا مس،له بر سر هیچ کهدا از اینهها
نیست و سرچشمههای بیمهری موالنا با فلسفه و فلسفی را باید
در جایی دیگر جست؟

 -۱مزعو خود :مورد دعوی خود.
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مقدمه دوم
واقع آن است که تعریض موالنا بر فلسفه نمیتواند متوجهه
موضوعا مطروح در این شاخه از معرفت بشری بهوده باشهد.
چهرا کهه در بسهیاری از مواضهع مثنهوی ،سهراینده بهه مسهائل و
موضوعا فلسفی پرداختهه اسهت« .مثنهوی ههیچ جها از بیهنش
فلسفی خالی نیست و کمتهر مسه،لهای از امهها مباحهث اههل
فلسفه هست که موالنا را در مثنوی مطرح نکرده باشد و جوابی
برهانی یا تمثیلی بدان نداده باشد)۱۱( ».
برای مثال ،در مهورد جهوهر و عهرض در دفتهر دو مثنهوی
بحثی مُشبع بین یک خواجهه و یهال او درمهیگیهرد ( )۱۲کهه
ضمن آن ،موالنا بها آنکهه در جهایی دیگهر عهرض را طفیهل و
جوهر را یرض دانسته است )۱۳( ،جوهر و عرض را به بی ه و
طیر تشبیه میکند که هر کدا از دیگری زاده مهیشهوند)۱۴( .
در مس،لهی حدوث و قِد  1نیز موالنا در دفتر چهار مثنوی طی
مباحثهای که بین دههری و مهؤمن ترتیهب داده ،اشهارتی بهدین
 -۱حدوث و قِدَ  ،یکی از مباحث و مسائل فلسفه و کال اسالمى و مربوط بهه
آیاز پیدایش جههان اسهت .حهدوث بهه معنهای ایهن اسهت کهه پیهدایش جههان،
توس خداوند از یک زمانی آیاز شده است و قبل از آن زمان ،عالمی در کهار
نبوده است .قد نیز به این معناست که جهان از ازل وجهود داشهته اسهت و ههیچ
زمانی نبوده که جهان در آن زمان وجود نداشته باشد( .ویراستار)
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مس،له میکند )۱۵( .در اینجا مؤمن  -که قائل به حهدوث عهالم
است  -اگر چه به روشی کامالً ییر برهانی ،پیشنهاد میکند که
برای تمییز نقد و قلب ،او و دهری  -که قائل به قِدَ عالم است
 هر دو در آتهش رونهد و حجهت بهاقیِ حیرانهان شهوند)۱۶( .لیکن به نظر میرسد که این پیشهنهاد پهس از آنکهه طهرفین بهه
تکافؤ ادلّه رسیدهاند ،ارائه شده و پیش از آنکهه مباحثههای کهه
بین آن دو درگرفته ،از دلمشیولی موالنا به چنهین موضهوعاتی
حکایت میکند .طرفه آناه موالنا را به موضعگیری تنهدی در
برابر قول فالسفه به قِدَ عالم واداشته ،اهاهراً حساسهیتی اسهت
که او نسبت به یک مس،لهی فلسفی دیگر داشته است :از جمله
ادلهای که فالسفه بر قد عالم اقامه میکنند یکی این است که
«صدور حادث از قدیم محال است )۱۷( ».گویا موالنا تا آنجها
که از زبان مؤمن ،دهری را منکر خالّق ( )۱۸میشمارد ،نظر به
همین مس،له دارد و قول فالسفه به قد عهالم را ،بهه ضهرور ،
مت من انکهار صهنع و نفهی ابهداع مهیانگهارد .و پیداسهت کهه
عارفی چون موالنا که در جهانبینی خود ،کاروان در کهاروان
عد را رهسپار سوی هستی میدید ( )۱۹و حق را وارث همهی
حادثهها مههیدانسههت ( )۲۰و عههد را خزانهههی صههنع حههق
میانگاشت ( )۲۱و حق را مبدعی میشناخت که فرع بیاصهل
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و سند برمیآورد )۲۲( ،در این قول به دیهدهی انکهار و نفهر
مینگرد .قد عالم یکی از سه مس،لهای است که یزالی در آنها
حکم به کفر فالسفه کهرده اسهت و آن دو دیگهر ،انکهار معهاد
جسمانی و علهم خداونهد بهه جزئیاتنهد )۲۳( .شهاید یزالهی نیهز
رابطهای ضروری بین قهول بهه قهد عهالم و انکهار صهنع صهانع
میدیده است .هرچه که هست ،مس،لهی حدوث و قهد کهه از
اهم مسائل فلسفهی اولهی در حکمهت مشهاء اسهت ،در مثنهوی
میفول نهاده نشده و از جمله مسائلی بوده که ذهن موالنا را بهه
خود معطوف داشته است.
به عالوه ،رویکرد موالنا به پارهای از مسائل ،صبیهای کامالً
فلسفی دارد .برای نمونه در باب عشهق ،آنجها کهه موالنها تمها
ذرا عالم را درگیر در عشقی دو طرفه توصیف میکند ()۲۴
و وجههود و بقههای هسههتی را منههوط بههه وجههود و بقههای عشههق
میشمارد ( )۲۵و معراج جمهاد بهه نبها  ،و نامیها بهه روح را
ناشی از میل و عشقی میانگهارد کهه ههر کهدا از ایهن نشهت
وجههود بههه محوشههدن در نشهه،ه بههاالتر دارنههد )۲۶( ،گههویی
شیخالرئیس است که در رسالو فی العشق سخن میگوید
تمثیلی هم که موالنا در دفتر اول مثنوی میآورد و صیادی
را توصیف میکند که به سوی سایهی مریهی تیهر مهیانهدازد،
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( )۲۷با تمثیل یار افالطون مشابهت بسیار دارد؛ البته در مواضع
دیگر مثنوی نیز ابیاتی هست که توافق موالنا را با نظریهی مُثُل

1

نشان مهیدههد )۲۸( .همانهین آناهه موالنها در بهاب نظریههی
معرفت میآورد به »افسهانهی تهذکر» افالطهون نزدیهک اسهت.
 -۱افالطون می گوید :محسوسا (آناه که با حس های خود می فهمهیم ماننهد
همه چیز هایی که در جهان ما هستند) حقیقت ندارند بلکه ااهر انهد .و علهم بهر
آنها تعلق نمی گیرد بلکه فق می توان حدس وگمان بهر آن هها داشهت .آناهه
علم برآن تعلق می گیرد ،عالم معقوال (عالم مینوی) است ،به این معنی که هر
امری از امور عالم ،چه مادی باشد مثل حیوان و نبا و جماد چهه معنهوی باشهد
مانند درشتی و خهردی و شهجاعت و عهدالت ییهره ،اصهل و حقیقتهی در جههان
مینوی دارد که سرمشق و نمونه کامل اوست و با حواس درک نمی شود و تنهها
عقل (مقصود عقل کلی است نه عقل جزوی) آن را درمهی یابهد .افالطهون ایهن
عالم حقیقی را در زبان یونانی به لفظی ادا کرده که معنی آن صهور (صهور
حقیقی نه مجازی) است و حکمای ما ،آن را مُثُل خوانهده انهد .افالطهون معتقهد
است هر چیز که ما در جهان مادی حس می کنیم (می بینیم ،می شنویم و ییره)
در جهان معنا صور و مثالی دارد که الگهوی آن چیهز ههایی اسهت کهه مها در
زندگی مادی خود حس می کنیم .این چیز های مادی در واقع مِثلِ «مُثُل» است.
«مُثُل» ،مطلق و الیتییر و فارغ از زمان و مکان و ابدی و کلی است و افرادی کهه
به حس وگمان ما درمی آیند ،نسبی و متکثر و متییر و مقید به زمهان و مکهان و
فانی اند و فق پرتوی از مُثُل (جمع مثال) خود هستند و نسبت مثال به حقیقهت،
مانند نسبت سایه است به صاحب سایه و وجودشان به واسطه بهره ای اسهت کهه
از مُثُل یعنی حقیقت خود دارند .هرچه بهره آنها از آن بیشهتر باشهد ،بهه حقیقهت
نزدیکترند .پس افالطون معتقد است که عالم ااهر یعنی عالم محسوس و آن را
که عامه درک می کنند ،مجاز است و حقیقهت درنهزد او ،عهالم مُثُهل اسهت و
معتقد است که عالم ااهر (آناه ما می فهمیم)حقیقت ندارد اما عد هم نیست،
نه بود است و نه نبود .مانند تصویر در آینه که هم هست و ههم نیسهت (در آینهه
«هست») اما وقتی آینه بشکند تصویر «نیست» می شود ).جهان ما نیهز ایهن گونهه
مجازی است(.ویراستار)
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( )۲۹در باب موسیقی هم موالنا صراحتاً توافق خود را با آناهه
حکما دربارهی منشهأ موسهیقی گفتههانهد ،ابهراز مهیدارد)۳۰( .
چنان که در نظریهی خلق مدا و تشبیه زندگی به جویباری که
آب آن نونو میرسد نیز اثر رأی هراکلیتوس 1دیهده مهیشهود.
( )۳۱این موارد که تنها نمونههای از بسهیارند ،از مقولههی اخهذ
باشند یا تهوارد ،حکایهت از دلمشهیولی موالنها بهه موضهوعا
فلسفی و اقوال فالسفه میکنند ( )۳۲و نشان میدهند که طعهن

موالنا نمیتواند متوجه موضوعا و مسائل فلسفی بوده باشد .

عالوه بهر فلسهفهی اولهی یها مابعدالطبیعهه کهه ابهن سهینا در
الهیا شفا آن را «اف ل علم به اف ل معلو » ( )۳۳میخوانهد،

 -۱هراکلیتوس از فیلسوفان ایونیانی دوره پیشاسقراطی است .او پایداری و ثبها
در عنصرهای جهان را رد میکرد و معتقهد بهود همهه چیهز در جههان در سهیالن
است؛ تا آنجا که وی گفتهاست« :هیاکس نمیتوانهد در یهک رودخانهه دوبهار
گا بنهد» .با وجود تیییر و سیالنی کهه از نظهر هراکلیتهوس در تمهامیِ چیزههایِ
جهان وجود دارد ،وی «لوگوس» را تنها چیزِ ثابت و ایستای جههان مهیدانسهت.
پژوهشگران لوگوسِ مورد اشاره هراکلیتوس را «قانونِ حاکم بر جهان» میدانند.
قانونی که ت اد ،نمودِ اصلیِ آن اسهت .سهتیز و کشهاکش میهانِ اضهداد ،از نظهر
هراکلیتوس یگانه واقعیت و عدالتِ جهانی بهود .بهه همهین ترتیهب ،هراکلیتهوس
حتی جن را نیز عدالت و امری عمومی میدانست .وی را به دلیلِ نظری کهه
در موردِ ستیز اضهداد داشهت ،پایهه گهذار «دیالکتیهک» مهی داننهد ( .ویراسهتار:
(ویکی پدیا)
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موالنا علیالظاهر در کال نیز که به قهول ابهن خلهدون »علمهی
است مت من دفاع از عقاید ایمانی بهه وسهیلهی دالیهل عقلهی»
( )۳۴به دیدهی قبول نمینگریسته است .هرچند در مثنوی واژه
کال یا متکلم بالمعنی االخ

به کار برده نشده ،اما موالنها بها

عناوینی چون باحث و مفلسف از متکلمان یاد کرده و بر آنهان

طعن زده است .

حتی نظرورزی های کسانی چون محیالهدین ابهن عربهی و
شاگرد و شریک اذواق وی ،صهدرالدین قونهوی ،در مقولههی
عرفان نیز نزد موالنا چندان ارج و اعتباری ندارد و بنها بهر یهک
حکایت افالکی در مناقب ،موالنا فتوحا زکهی قهوال رابِهه از
فتوحا مکی میدانسته است )۳۵( .این بیمهری البته دو سویه
بوده و پارهای از شاگردان صدرالدین نیهز در مثنهوی طعهن هها
زده اند که گاه موالنا را واداشته تا پاسخی تنهد و تلهخ بهه آنهها
دهد )۳۶( .در باب فقه نیز با آنکه موالنا هیچگاه آشکارا با فقها
در نپیایده و ارتباطش را با مسائل مربوط به فقه قطع نکرد و تا
آخر عمر به صهدور فتهوا ادامهه داد و «همهواره وجهه معهاش از
مرسو مدرسه» ( )۳۷دریافت میکرد ،اما این امر مانع آن نیامد
که فقه را هم به همراه صرف و نحو در کهم آمهد یابهد ( )۳۸و
بسراید که :
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«آن طرف که عشق میافزود درد بوحنیفه و شافعی درسهی
نکرد».
کال و فقهه ،ههر دو ،صهبیهای دینهیتهر از فلسهفه دارنهد و
موضوعاتشان مسهتقیماً بها اصهول یها فهروع دیهن مهرتب اسهت.
عرفان نظری حتی عقلآزمهایی در حهوزهای اسهت کهه موالنها
خود از دلدادگان آن بوده است؛ یعنی عرفهان .و ایهن حقیقهت
که هر سهی این معارف ،گاه مورد طعن موالنا بودهانهد (کهال
تا حد زیاد و عرفان نظری و فقه ،به ترتیب کمتهر از آن) خهود
مؤید این مطلب است که موضوع یهک معرفهت ،مهدخلیتی در

تعریض موالنا بر آن معرفت نداشته است .

مقدمه سوم
در باب روشهای مهألوف فالسهفه نیهز بایهد گفهت بها آنکهه
موالنا استدالل را پایی چوبین و سخت بیتمکین ( )۳۹میداند،
سراسر مثنوی مشحون است از استدالل های تمثیلهی .اسهتدالل
تمثیلی هر چند نزد منطقیهان بهه ههیچ روی اعتبهارِ دیگهر انهواع
استدالل ،به ویژه قیاس ،را ندارد ،بهه ههر حهال یکهی از انهواع
استدالل است که اهل منطق حجیّت آن را پذیرفتهاند .تمسهک
موالنا به روشهای استداللی مبیّن این حقیقت اسهت کهه قهوهی
عاقلهی شنوندگان نیز ،عالوه بر عواطف آنان ،مخاطب موالنها
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بوده است و وی در اقناع در امر تفهیم فاهمهی مخاطبهان خهود
جهد بلیغ داشته است .کوشهش مسه،والنه ،شهکوهمند و قهرین
توفیق موالنا در امر تفهیم مسائل بهه مخاطبهان خهود در سراسهر
مثنوی مشهود است .موالنا در مثنوی عالوه بر عارفی بزرگ و
صاحب حاال و مقاما  ،در هی،ت معلمی دلسوز و مس،ول نیز
ااهر میشود؛ معلمی که سخت پروای تفههیم شهاگردان دارد.
شاید یک دلیل این امر کهه موالنها بها وجهود داشهتن احهوال و
تجاربی نظیر آناه از حاال و مقاما امثال بایزید و حهالج و
شبلی نقل کردهاند ،مانند آنان چیزی از سنخ شطحیا بر زبهان
نرانده است ،همین اهتما او به تعلهیم مخاطبهان و اقنهاع قهوهی
عاقلهی آنان باشد .و پیداست که اقناع قوهی عاقله در بسهیاری
از موارد با روشهای استداللی میسر است که موالنها در مثنهوی
از بین آنها استدالل تمثیلهی را برگزیهده و از آن بههرهی بسهیار
جسته است)۴۰( .
در مثنوی موارد فراوانی میتوان یافت که موالنها سهعی در
دفههع دخههل مق هدّر دارد .از جملههه در همههان داسههتان پادشههاه و
کنیزک ،اشکالی را که احتماالً مستمع بر حکایت او مهیگیهرد
پیشبینی کرده ،در صدد پاسخ برمهیآیهد کهه «کشهتن و زههر
دادن مرد زرگر به اشار الهی بود نه بهه ههوای نفهس و تأمهل
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فاسد» )۴۱( .همانین در دفتر دو مثنوی هنگا بیان این مطلب
که به سبب وجود نفس سرکش در انسان است کهه خصهومت
ها بدو روی مینمایانند ،اشکالی را کهه احتمهاالً مسهتمع بها آن

مواجه خواهد شد ،پیشبینی میکند :
گر شکال آرد کسی بر گفت ما
از برای انبیا و اولیا
کانبیا را نی که نفس کشته بود
پس چراشان دشمنان بود و حسود

و آنگاه در صدد پاسخ دادن برمیآید .
موالنا حتی گاه به رفع تناقض و به قول خود مثنوی« ،ایجاد

توفیههق» میههان اخبههار و احادیههث اههاهراً متنههاقض مههیپههردازد .

برای مثال ،یکجا در دفتر سو مثنهوی سهعی مهیکنهد میهان دو
حدیث «الرضا بالکفر کفر» و «من لم برض بق ائی فلیطلب رباً
سوائی» وفاق ایجاد کند و به مخاطب میگوید کهه بهرای رفهع
تناقض میباید فرق بین ق ا و مق ی را بداند تا اشکال مرتفهع
گردد)۴۲( .
در مواجهه با مثنوی همواره باید به این نکتهه توجهه داشهت
که مثنوی کتابی است الهامی  -تعلیمی .الهامی از آن روی که
مثنوی نقد حال خهود موالناسهت و شهرحی اسهت بهر تجهارب
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عرفانی سهرایندهاش .اینکهه موالنها در ابتهدای مثنهوی ،داسهتان
پادشاه و کنیزک و البته تلویحاً تما کتهاب را نقهد حهال خهود
میداند )۴۳( ،نشانگر آن اسهت کهه او بهه ههیچ روی قصهد آن
نداشته که جز آناه را با تما وجود تجربه کرده است در ایهن
کتهاب بههر زبهان آرد .موالنهها در سهرودن مثنههوی در کهار تعبیههر
تجربهی عرفانی خویش است .تقاضاگری هماهون جنهین ،در
رحم جان موالنا تقاضای سرودن و اتما مثنوی میکرده است.
( )۴۴افسههارداری کههه موالنهها گههاه از او تعبیههر بههه حسهها الههدین
میکند ،گردن مثنوی را بسته بود و بیآنکه هیچ طرح از پهیش
تعیههین شههدهای وجههود داشههته باشههد ،آن را بههه هههر سههوی کههه
میدانست ،میکشید)۴۵( .
اما عالوه بر جنبهی الهامی ،مثنوی حایز جنبهای تعلیمی نیهز
هست .جای جای مثنوی گواه آن اسهت کهه موالنها عهالوه بهر
الهاما درونی ،چشمی نیز بهه مسهتمعان بیرونهی داشهته اسهت.
اینکه او سخن را چون شیری در پستان جان میداند کهه بهدون
کشنده و مکنده روان نمیشود ( )۴۶و اینکه از مسهتمع تشهنه و
جوینده ( )۴۷و مستمع خهوابآلهود ( )۴۸مهیگویهد و از فههم
های کهنهی کوتهنظر شهکوه ( )۴۹دارد و از افهها کههن ()۵۰
ترس ،همه مبیّن عنایتی است که موالنها بهه مسهتمعان خهود در
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مجلس سرایش مثنوی و ،از فراز شانهههای آنهان ،بهه مسهتمعان
تما اعصار داشته است
مثنههوی گفتگههویی اسههت بههین موالنهها و داعیههان درونههی و
مخاطبان بیرونی وی .موارد فراوانهی از گفتگهو کهه در مثنهوی
یافت میشوند ،هماون شیر و نخجیران ،اعرابی و زن او ،عمهر
و رسول رو در دفتر اول ،خواجه و یال در دفتر دو  ،قو سبا
و پیامبران در دفتر سو  ،دههری و مهؤمن در دفتهر چههار و،...
ردپایی از محاورهی بزرگ موالنا با این داعیان و مسهتمعان بهه

دست میدهند .

کتابی که حایز جنبه تعلیمی باشد به ناچار ،ویژگیهایی پیهدا
خواهد کرد .موالنا در مثنوی ،بر خالف دیوان شمس که تنهها
به توصیف و تصهویرگری تجهارب عرفهانی خهود مهیپهردازد،
پهروای آن دارد کههه معقههولتهرین تبیههین را از ایههن تجههارب در
اختیار مستمع قرار دهد .هرچند «توصیف» و «تبیین» ،هر دو در
حوزهی زبان قرار میگیرند  -و هر چه در حوزهی زبهان قهرار
گیرد در حوزهی عقل وارد شده است  -لیکن تبیهین صهبیهای
عقالنیتهر داشهته و در آن ،گوینهده بسهیار بیشهتر از توصهیف،
پروای «معقولیت» دارد .صبیهی برهانی و استداللی که گهاه در
مثنوی آشکار میگردد ،بهه همهین دلیهل اسهت و بهرای موالنها
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پرهیز از این روشهای عقالنی نه ممکن بهوده و نهه مطلهوب .از
مجموع آناه گفته شد مهیتهوان نتیجهه گرفهت کهه خصهومت
موالنا با فلسفه و اهل آن نمهیتوانهد متوجهه روشههای عقالنهی

مألوف اهل فلسفه بوده باشد .

مقدمه چهارم
عمده انتقادی که موالنا بر فلسهفی وارد مهیکنهد آن اسهت
کههه او بههین خویشههتن (بههه عنههوان فاعههل شناسههایی) و موضههوع
شناخت ،واسطهای به نا دلیل یا برهان میافکنهد و بدینسهان از
شههناخت بههیواسههطه و همدالنهههی موضههوع شههناخت محههرو
میماند .موالنا بر فلسفی خهرده مهیگیهرد کهه دخهان (دود) را
دلیل آتش گرفته است و دین گونه به زعم خود معرفتی کسب
نموده ،حال آنکه این دلیهل چهون عصهایی اسهت کهه تنهها بهر
کوری فلسفی داللت تواند کرد .آنکهه بصهیرتی دارد ،عیهان و
بیواسطه آتش را حس میکند و بیدخان در این آتش خوش
است:
جز به مصنوعی ندیدی صانعی
بر قیاس اقترانی قانعی
میفزاید در وسای فلسفی
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از دالیل باز برعکسش صفی
این گریزد از دلیل و از حجاب
از پی مدلول سر برده به جیب
گر دخان او را دلیل آتشست
بیدخان ما را در آن آتش خوشست
خاصه این آتش که از قرب وال
از دخان نزدیکتر آمد به ما
پس سیهکاری بود رفتن ز جان
بهر تخییال جان سوی دخان
به اعتقاد موالنا دلیل ،بهه جهای آنکهه رهنمهون بهه حقیقهت
باشد ،حجابی است بین فاعل شناسا و موضهوع شهناخت .بهدین
ترتیب ،اگر بخواهیم بر اساس رأی موالنا تعریفهی از فلسهفی و
فلسفه ارائه دهیم باید بگوییم فلسفی شخصی است که در روند
شناخت ،بین خود به عنهوان فاعهل شناسها و موضهوع شهناخت،
واسطهای به نا دلیل یا برهان میتراشد و فلسفه معرفتهی اسهت
که در آن برای نیل به حقیقت موضوعی ،واسطهای به نا دلیل
یا برهان تراشیده میشود .در اینجاباید نکتهای روشن شهود :بها
تعریفی که از فلسفه و فلسفی ارائه کردیم ،تعهریض موالنها بهر
فلسفه و اهل آن هر چند فارغ از موضوع این شاخه از معرفهت
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بشری است ،ناار بر روش مألوف فلسفه میگردد؛ حهال آنکهه
قههبالً گفتههیم کههه موالنهها خصههومتی بهها روش اسههتداللی فالسههفه
نداشههته و حتههی خههود بارههها از ایههن روش بهههره جسههته اسههت.
حقیقت آن است که شهیوهی اسهتفادهی موالنها از اسهتدالل در
مثنوی با شیوهای که فالسفه از استدالل بهره میجویند متفاو
است .موالنا هیچگاه از دلیل و برهان برای اثبا ادعهای خهود
استفاده نمیکند ،بلکه استدالل را تنها برای طرح و تفهیم ادعها
به مخاطبان به کار مهیبهرد .قصهد او از آوردن مثهال (اسهتدالل
تمثیلی) در مثنوی آن است که مستمع را به خوبی متوجه مفهاد
ادعای خود و مالزما آن بکند و به قول خود مثنوی« :خِرَد را
از حیرانی واخرد:
پس مثال ناقصی دست آور
تا ز حیرانی خرد را واخر
در مورد آیا و احادیث به کار رفته در مثنهوی نیهز وضهع
به همین منهوال اسهت .بیشهتر احادیهث بهه کهار رفتهه در متهون
عرفانی و از جمله مثنوی ،از حیث سندیّت قابل مناقشه و محهل
تأملند؛ اما این امر هیچ خدشهای به اعتبار مدعیا مطرح شهده
در این متون ،که احادیث نقشی در طرح آنهها داشهتهانهد ،وارد
نمیسازد .چرا که در متون عرفهانی ،احادیهث نهه بهرای اثبها
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مدعا ،بلکه جهت روشنشدن مدعا و حداکثر به عنوان شاهدی
برای آن مطرح میشوند .همهان طهور کهه شهرح آن گذشهت،
موالنا در مثنوی در کار ارائهه معقهولتهرین و بهتهرین تبیهین از
تجربهی عرفانی خویش است و بدین منظور از هر چه در ذهن
دارد ،از آیه و حدیث و تمثیل و اسهتدالل و ضهربالمثهل و،...
بهره میجوید .مثنوی حول محور تجربهی عرفانیِ سهرایندهاش
میچرخد و هرچه جز آن است ،بهانهای است برای تبیهین ایهن
تجربههه و در خههدمت تفهههیم آن بههه مخاطههب .در مثنههوی هههیچ
مدعایی به صرف تمسک به استدالل یا استناد به آیه و حهدیث
اثبا نشده ،همان گونه که هیچ مدعایی نیز صرفاً با تمسک به
این امور ابطال نگردیده است .و این روش فالسفه کهه دلیهل و
برهان را تنها وسیلهی ارزیابی صحت و سقم مدعیا میدانند،

تفاو بنیادین دارد .

پس آناه موالنا برنمیتابد نه تنهها واسهطه قهرار دادن دلیهل
برای نیل بهه حقیقهت در فلسهفه ،بلکهه اساسهاً هرگونهه واسهطه
سههازیای اسههت کههه بههین فاعههل شناسههایی و موضههوع شههناخت
جدایی افکند .موالنا در فرآینهد حصهول ،تمسهک بهه هرگونهه
واسطهای را مردود میشمارد ،حتی اگهر ایهن واسهطه اصهولین
( )۵۱و صحیحین و احادیث و روایا ( )۵۲باشد .خود موالنها
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احتماالً قبل از دیدار شمس ،رویکهردی فیلسهوفانه و متکلمانهه
(رویکرد واسطه سازانه) به آیا کریمه و احادیث داشته است.
لیکن تجربهی دیدار شمس که باقی عمر او را در بحر بیکرانی
از تجارب عرفانی یرقه کرد ،نهه تنهها آیها و احادیهث را در
حاسه وی رن

و بو و معنایی دیگر بخشید ،بلکهه نقهش روش

شههناختی آن امههور را نیههز نههزد موالنهها متحههول سههاخت .پههس از
مالقا شهمس ،آیها شهریفه و احادیهث بهرای موالنها دیگهر
وسیلهای برای اثبا مهدعیا خهود و ابطهال عقایهد فهرَق ییهر
نبودنههد ،بلکههه زیبههاترین و در عههین حههال ،معقههولتههرین تعبیههر
تجربهی عرفانی او و بهترین راه برای انتقال ،تبیین و تفهیم ایهن
تجربه به جمع مستمع بودند .

حاصل آنکه موالنا با اسهتدالل فهی نفسهه مخهالفتی نهدارد،
بلکه مخالفت او با شهیوهی اسهتفادهی اههل فلسهفه از اسهتدالل
است .در مثنوی ،استدالل حجیتی بیش از یک لطیفهه یها ههزل
ندارد .اما نزد فالسفه ،استدالل امری است که سخن بدان آیاز

میشود و بدان پایان میپذیرد .

اما چرا موالنها معرفتهی را کهه در آن وسهای حجیهت پیهدا
میکنند ،برنمیتابد؟ برای پاسخ دادن به ایهن سهؤال ابتهدا بایهد
نظری به هستیشناسی موالنا و نقش معرفت در آن بیفکنیم .
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موالنا هستی آدمی را عبار از اندیشهی او مهیدانهد و بهر
آن است که آدمی چیزی نیست مگر اندیشه و معرفت )۵۳( .او
گاهی از این نیز پیشتر میرود و نه تنهها جهان آدمهی کهه جهان
تمهها کائنهها را از جههنس معرفههت و اندیشههه مههیشههمارد .بههه
عقیدهی موالنها ههر موجهودی کهه آگهاهی و معرفهت بیشهتری
داشته باشد ،حظ بیشتری از هستی برده است .در هستیشناسهی
موالنا ،هستی و معرفت از یک جنس هستند و نَش،ت و مراتهب
گونههاگون وجههود بهها مراتههب گونهههگههون معرفههت متناارنههد .و
بدینسان در طی کمال جماد به نبا  ،نبا به حیوان ،حیوان بهه
انسان ،انسان به ملک و ملک به »آناه اندر وهم نایهد» معرفهت
وی به تبع آن ،وجود و جان فزونی میگیرند)۵۴( .
پیداست کهه معرفهت گهزارهای کهه در آن آدمهی بهه یهک
رشته از گزارهها که احتمال صدق بیشتری از گزارههای دیگهر
دارند باور پیدا میکند ،نمیتواند تحقق بخش نظریههی هسهتی
شناسانهی موالنا مبنی بر همسنخ دانستن هستی و معرفت باشهد.
چههرا کههه در جریههان حصههول ایههنگونههه معرفههت ،آدمههی فقه
نظههارهگههری اسههت فههارغ دل کههه بههدون مشههارکت و درگیههری
شخصی ) (Personal involvementبا موضوع معرفت،
به مدد رشتهای از وسهای بهه داوری در بهاب صهدق و کهذب
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گزارههای معرفتی مینشیند .معرفتی میتواند تحقق بخش ایهن
نظریهی هستی شناسانهی موالنا باشد که در جریان آن ،معرفت
در وجود آدمی مستحیل گردد .مس،لهی استحالهی امری به امر
دیگر ،در مثنهوی نمهود و اههور ویهژهای دارد .در موضهعی از
کتاب ،موالنا با آوردن مثالهایی سعی در تفههیم ایهن مسه،له بهه
مخاطبان خود میکند:
در نمک الن 1ار خر مرده فتاد
پس خری و مردگی یکسو نهاد
هیز تیره حریف نار شد
تیرگی رفت و همه انوار شد
چون که آهن شد ز آتش محتشم
گوید من آتشم من آتشم
آتشم من گر تو را شک است و ان
آزمون کن دست خود بر من بزن
آهن در اثر مؤانست و مجالست بها آتهش مهیتوانهد در آن
مستحیل گردد و ادعا کند که خود آتش اسهت .ایهن مؤانسهت
البته باید بهیواسهطه و مهداو باشهد و بهه اصهطالح ،آن در دل
 -۱نمک الن  :نمکزار.
168

فصلنامه هیج  -شماره  -۳بهار ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

آتش رود .آب و فرزندان آب که با واسطه و از ورای حجاب
با آتش برخورد میکنند نمیتوانند در آن مستحیل گردند:
هست آن آهن فقیر سخت کش
زیر پتک و آتش است او سر و خوش
حاجب آتش بود بیواسطه
در دل آتش رود بیرابطه
بیحجابی آب و فرزندان آب
پختگی ز آتش نیابند و خطاب
واسطه دیگی بود یا تابهای
هماو پا را در روش پا تابهای
پس فقیر آن است کو بیواسطه است
شعلهها را با وجودش رابطه است
همسنخ دانستن هستی و معرفت ،وجود هیچ گونه واسطهای
را میان فاعل شناسا و موضوع معرفت برنمهیتابهد و اسهتحالهی
آن دو را در یکههدیگر ،کههه از طریههق همههدلی و مشههارکت و
درگیری شخصی با موضوع معرفت صور میپذیرد ،الزمهی

حصول معرفت حقیقی قلمداد میکند .

این مس،له در آثهار پهارهای از فیلسهوفان اگزیستانسیالیسهت،

تنسیقی عالی یافته است :
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«مارتین بوبر توصیف باریکبینانهی مفصلی از تفهاو بهین
نحوه رابطه یک شخ
شخ

با یک شیء و رابطه یهک شهخ

بها

دیگر به دست داده است رابطه نخستین که بهوبر آن را

رابطهی من  -آن مینامد عبهار اسهت از تحلیهل برکنارانهه و
تصرف در اشیاء بیجان و ناآگاه .ولی رابطه من  -تو برعکس
حاکی از درگیرشدن همه جانبه و از جان و دل مایهه گذاشهتن
است و همانا ادراک بیواسطه و مسهتقیم اسهت و پهرداختن بهه
دیگری هماون یایت ،نه به مثابهی یک شیء و یا یک وسیله.
چنههین مواجههههای بههه تراضههی و تعامههل طههرفین و همههدلی و
همسنخی ر میدهد و در هشیاری و حساسیت و ح ور مههر
و محبت اصیل ...از نظر بوبر مواجهه انسان با خداونهد همهواره
همان بیواسطی و اشتیال خاطر معههود در رابطهه مهن  -تهو را
داراسههت .حههال آنکههه پههژوهش علمههی در قلمههرو مههن  -آن
میگذرد)۵۵( ».
اینکه پهارهای از عرفهای مها حصهول معرفهت را مسهبوق بهه
ایجاد آشنایی و الفت و عشق با موضوع معرفت دانستهاند نهاار
بر همهین ادراک همدالنهه و درگیهری شخصهی اسهت .حهافظ

میگوید :

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی
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گوش نامحر نباشد جای پییا سروش
*
مدعی خواست که آید به تماشاگه
راز دست ییب آمد و بر سینهی نامحر زد
بهه نظههر مههیرسههد مههدعی نههامحر ِ ناآشههنا ،در لسههان حههافظ
هموست که با موضوع معرفت ،رابطهه مهن  -آن برقهرار کهرده
است .به اعتقاد موالنا حتی این همدلی و آشنایی بایهد تها بهدان
پایه رسد که به یگانگی عالِم و معلو منتهی گردد کهه تنهها در
این صور میتهوان گفهت کهه معرفتهی حقیقهی پدیهد آمهده
است :

پس قیامت شو قیامت را ببین
دیدن هر چیز را شرط است این
تا نگردی او ،ندانیاش تما
خواه آن انوار باشد یا اُال
عقل گردی ،عقل را دانی کمال
عشق گردی ،عشق را دانی ذُبال
منگر از چشم خود آن خوب را
بین به چشم طالبان مطلوب را
بل کزو کن عاریت چشم و نظر
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پس ز چشم او به روی او نگر
بدینسههان ،اگههر معرفتههی تنههها بههر قههوهی عاقلهههی آدمههی
تأثیرگذارد و کل نفس او را به چالش فرا نخواند و ذا وی را
تبدّل نبخشد و در جان آدمی مستحیل نگهردد و بهر فربههی آن
نیفزاید ،معرفت حقیقهی نیسهت .معرفهت حقیقهی کهه بهه تعبیهر
موالنا از دریاهی چشم وارد جهان مهیشهود ،تبهدیل کننهدهی
ذا آدمی است؛ بر خالف معرفت وهمی که از روزن گهوش
وارد میشود و حداکثر ،سبب تبدیل صفا میگردد :
گوش دالّله است و چشم اهل وصال
چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال
در شنود گوش تبدیل صفا
در عیان دیدهها تبدیل ذا
تنها چنین معرفت عجین با نفسی میتواند مصداق نظریههی
هستی شناسانهی موالنا مبنی بر همسهنخ بهودن جهان و معرفهت
باشد.
موالنا این معرفت را علم تحقیقی مینامد و آن را در تقابل
با علم تقلیدی مینهد .علم تحقیقی علمی است که در آن عالِم
بهها معلههو مؤانسههت و همههدلی دارد و بدینسههان بههرای حصههول
آگاهی نسبت به معلو حاجت بهه واسهطهای نیسهت و حصهول
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علم به تبدیل ذا و فربهی جهان آدمهی منجهر مهیشهود .علهم
تقلیدی اما محصول تلقی ییر همدالنهه و مبنهی بهر بیگهانگی از
موضوع معرفت و اتخاذ موضوع من  -آن نسبت بدان است .از
اینرو ،به جدامانهدن عهالِم و معلهو و عجهین نشهدن آن دو بها
همدیگر منجر شده و به ناچار ،برای حصول چنین معرفتی نیهاز
به واسطه میافتد.
به تعبیر موالنا ،علم تقلیدی بیجان است و عاریتی؛ یعنی از
آنِ خودِ آدمی نیست .چرا کهه بها جهان او عجهین نشهده ،بلکهه
مانند زیوری است آویختهه بهر گهردن آدمهی؛ زیهوری کهه بهه
آسانی میتوان جدایش کرد:
علم تقلیدی وبال جان ماست
عاریه است و ما نشسته کان ماست
علم گفتاری که آن بیجان بود
طالب روی خریداران بود
به عقیدهی موالنا ،فلسهفه و بهه ویهژه بخهش مابعدالطبیعههی
آن ،بارزترین جلوهی علهم تقلیهدی اسهت .چهرا کهه بها اف هل
معلو  -خداوند متعهال  -برخهوردی مبتنهی بهر بیگهانگی و نهه
الفت اتخهاذ کهرده اسهت .اینکهه موالنها «علهت اولهی» نامیهدن
خداوند را سقیم ( )۵۶مییابد و از قول خداوند مهیگویهد کهه
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«چار طبع و علت اولی نیا » )۵۷( ،دلیل بیزاری موالنا از طهرز
تلقی فالسفه از خداوند است .خداوندی که بارزترین صفت او
«علههت اولههی» بههودن باشههد ،البتههه نمههیتوانههد قبلهههی آشههنایی و
عشقورزی و حاجت خواهی آدمی قرار گیرد .به نظر میرسهد
این مواجههی مبتنی بر بیگانگی فالسفه با خداوند ،عمدهتهرین
دلیل بیزاری موالنا از اهل فلسفه بوده باشد .ایهنگونهه مواجههه
سبب گردیده است که موالنا بارزترین نمود علم تقلیدی را در
فلسفه سراغ کند و فلسفه و اهل آن را به نمایندگی تمها علهو
تقلیدی مورد طعن و تعریض قرار دهد.
مقدمه ششم
برای حصهول علهم تحقیقهی کهه در آن آدمهی بها موضهوع
معرفههت مؤانسههت و مشههارکت پیههدا مههیکنههد ،فاعههل شناسهها و
موضوع معرفت هر کدا باید ویژگیهایی داشته باشند
الف) آدمی به عنوان فاعل شناسا قبل از هر چیز باید طالهب
باشد و دردمنهد .ایهن طلهب عطشهناک جویبارههای معرفهت و

حکمت را به سوی آدمی میکشاند :
گرچه حکمت را به تکرار آوری
چون تو نااهلی شود از تو بری
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ور چه بنویسی نشانش میکنی
ورچه میالفی بیانش میکنی
او ز تو رو در کشد ای پرستیز
بندها را بگسلد وز تو گریز
ور نخوانی و ببیند سوز تو
علم باشد مرغ دستآموز تو
حکمت گمشهدهی مهؤمن اسهت و مهؤمن بها سهوز و درد و
طلب در پی آن .او همانند شخصی است کهه شهیء گرانبههایی
راگم کرده است و کسی نشانی از گم کردهاش بدو مهیدههد.
پیداسههت کههه ایههن شههخ

کمتههر بههه صههحت و سههقم نشههانهههها

میپردازد .درد و طلب او بیش از آن است کهه مجهال تردیهد،
حجت خواستن و واسطه تراشیدن بدو دهد :
پس چو حکمت ضالّهی مؤمن بود
آن ز هر که بشنود موقن بود
چون که خود را پیش او یابد فق
چون بود شک چون کند او را یل
تشنهای را چون بگویی تو« :شتاب
در قدح آب است ،بستان زود آب»
هیچ گوید تشنه کاین دعوی است ،رو؟
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از ر ای مدعی مهجور شو؟
یا گواه و حجتی بنما که این
جنس آب است و از آن ماء معین
یا به طفل شیر مادر بان

زد؟

که بیا ،من مادر هان! ای ولد؟
طفل گوید مادرا حجت بیار
تا که با شیر بگیر من قرار؟
در موضع دیگری از مثنوی ،موالنا لطیفههای نقهل مهیکنهد
که در ضمن آن کسی بر قفای دیگری سیلی میزند و سپس از
او میپرسد که صدای «طراق» از دست من بوده است یا قفاگاه
تو؟ آنکه سیلی خورده پاسخ میدهد
گفت از درد این فرایت نیستم
که در این فکر و تفکر بیستم
تو که بیدردی همیاندیش این
نیست صاحب درد را این فکر هین
ب) موضوع معرفت نیز باید با عقدهی جهان آدمهی مهرتب
باشد .آدمی باید در پی حل مس،لهای باشد کهه چهون عقهدهای
راه گلوی او را گرفتهه اسهت .تنهها ایهن مسه،له ،مسه،لهی خهود
آدمی است و تنها با گشودن چنین عقدهای است که مهیتهوان
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معرفتی حاصل کرد .معرفت حد خود را دانستن است ،نهه حهد
اعیان و اعراض را .اصول خود را دانستن و با آن در پیایدن از
پرداختن به «اصولین» بهتر است .بسیاری از اندیشهورزی ها بهه
مگس هایی مانندهاند که آدمی بهرای اختفهای زخهم ههایش از
دید خود و دیگران بر روی آنها جمع آورده اسهت )۵۸( .بایهد
مگسها را پراند ،به زخم نگریست و بدان پرداخت؛ که هر چهه
در این راه سعی شود ،عین معرفتاندوزی است .فق معرفتهی
که به کار گشودن عقدهی جان آدمی و روشنایی بخشهیدن بهه
المت احوال او میآید ،میتواند ههمسهنخ بها جهان او باشهد و

شایستهی اطالق نا معرفت .

عقده را بگشاده گیر ای منتهی
عقدهای سخت است بر کیسه تهی
در گشاد عقدهها گشتی تو پیر
عقدهی چندی دگر بگشاده گیر
عقدهای کان بر گلوی ماست سخت
که بدانی که خسی یا نیکبخت
قیمت هر کاله میدانی که چیست
قیمت خود را ندانی احمقی است
آن اصول دین بدانستی تو لیک
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بنگر اندر اصل خود گر هست نیک
از اصولینت ،اصول خویش به
که بدانی اصل خود ای مرد مه
جان جمله علم ها این است این
که بدانی من کی ا در یو دین
ویژگیهایی کهه بهرای معرفهت و شهخ

صهاحب معرفهت

برشمردیم ،الز و ملزو یکدیگرنهد .آنکهه سهوزی و دردی و
طلبی دارد بر اثر این درد و طلب برانگیختهه خواههد شهد و در
پی معرفتی خواهد رفت که المحاله معرفتی حقیقی اسهت و از
جنس جان او .معرفهت حقیقهی ههم فقه بهرای سهوز و درد و
طلب حقیقی ،حقیقی است .بدینسان طالب صهاحب درد لزومهاً
رو به سوی موضوعی خواهد نهاد که چهون عقهدهای ،حلقهو
جانش را میفشارد .او بیشک با چنهین موضهوعی مؤانسهت و
مشهارکت خواهههد داشههت و پیداسههت کههه بههرای شههناخت ایههن
موضوع حاجت به هیچ واسطهای نخواهد افتاد .هر آن کس که
چنین درد و طلبهی نداشهته باشهد در لسهان موالنها ،فلسهفی نها
میگیرد و هر آن معرفتهی کهه چنهین نسهبتی بها جهان آدمهی و
مسائل و عقدههای او برقرار نکنهد ،بهه عقیهدهی موالنها فلسهفه
است .از نظر او فیلسوف فردی است بیدرد و طلهب ،و فلسهفه
178

فصلنامه هیج  -شماره  -۳بهار ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

معرفتی است بیحال و حیا  ،که از ههرزهگهردی ههای ذههن
چنین فردی حاصل آمده است .

طعن موالنا در فلسفه بهه ههیچ روی نهاار بهر موضهوعا و
روشهای مألوف این شاخه از معرفت بشری نیست .اساساً لفهظ
فلسفه و فلسفی در مثنوی به طور ییردقیق و بها تسهامح بها کهار
رفته است و معنای بسیار گسهتردهای دارد .تمهامی افهرادی کهه
طالههب و دردمنههد نیسههتند و بهها موضههوع معرفههت ،همههدلی و
مشارکت و درگیری شخصی پیدا نکردهانهد و بهه ناچهار بهرای
شهناخت موضهوع ،واسهطه مههیتراشهند ،در مثنهوی فلسهفی نهها
گرفتهاند؛ گرچه طبیب باشند یا متکلم ،فقیه یا منجم ،و یا حتی
اهل عرفان نظری و متأله .فلسفه نیز حاصل اندیشهورزی چنهین
افرادی است)۵۹( .
پانوشت ها
شمارهی ابیاتی که در متن و پانوشت ها آورده شده ،مطابق با نسخهی
دکتر استعالمی است.
 -۱ریزه کاریهای علم هندسه  /یا نجو و علم طب و فلسفه
این همه علم بنای آخور است  /که عماد بود گاو اشتر است
 -۲میگریزد در وسای فلسفی  /از دالیل باز برعکسش صفی
این گریزد از دلیل و از حجاب  /از پی مدلول سر برده به جیب
 -۳بد معقوال آمد فلسفی شهسوار عقلِ عقل آمد صفی
 -۴فلسفی کو منکر حنانه است  /از حواس اولیا بیگانه است
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 -۵فلسفی خود را ز اندیشه بکشت  /گو بدو کو راست سوی گن پشت
گهههو بهههدو چنهههدان کهههه افهههزون مهههیرود  /از مهههراد دل جهههداتر مهههیشهههود
 -۶چون حکیمک اعتقادی کرده است  /کتسمان بی ه زمین چون زرده است
 -۷فلسفی منطقی مستهان  /میگذشت از سوی مکتب آن زمان
 -۸از مفلسف گویم و سودای او  /یا ز کشتیها و دریاهای او
 -۹هر که را در دل شک و پیاانی است  /در جهان او فلسفی پنهانی است
مینماید اعتقاد و گاه گاه  /آن رگ فلسف کند رویش سیاه
 -۱۰بلکه عکس آن فساد و کفر او  /این خیال منکری را زد بر او
 -۱۱دکتر عبدالحسین زرینکوب ،سرّ نی ،انتشارا علمی۴۶۰ ،
 -۱۲دفتر دو  ،بیت ۹۵۰و بعد از آن.
 -۱۳زان که دل جوهر بد گفتن عرض  /پس طفیل عرض جوهر یرض
 -۱۴این عرض با جوهر آن بی ه است و طیر /این از آن و آن از این زاید به سیر
 -۱۵دفتر چهار  ،بیت ۲۸۳۴و بعد از آن
 -۱۶آب و آتش آمد ای جان امتحان  /نقد و قلبی را که آن باشد نهان
تا من و تو هر دو در آتش رویم  /حجت باقی حیرانان شویم
 -۱۷حناالفاخوری  -خلیهل الجهر ،تهاریخ فلسهفه در جههان اسهالمی  ،انتشهارا
انقالب اسالمی. ۵۳۶ ،
 -۱۸گفت منکر گشتهای خالّق را  /روز و شب آرنده و رزّاق را
 -۱۹از عدمها سوی هستی هر زمان  /هست یارب کاروان در کاروان
 -۲۰جور و احسان رن و شادی حادث است /حادثان میرند حقشان وارث است
 -۲۱پس خزانه صنع حق باشد عد  /که برآرد زو عطاها د به د
 -۲۲مبدع آمد حق و مبدع آن بود  /که برآرد فرع بیاصل و سند
 -۲۳تاریخ فلسفه در جهان اسالمی۵۳۶ ،
 -۲۴هیچ عاشق خود نباشد وصل جو  /که نه معشوقش بود جویای او
حکمت حق در ق ا و در قدر  /کرد ما را عاشقان همدگر
جمله اجزای جهان زان حکم پیش  /جفت جفت و عاشقان جفت خویش
 -۲۵گر نبودی عشق ،هستی کی بدی؟  /کی زدی نان بر تو؟ و کی تو شدی
 -۲۶دور گردون ها ز موج عشق دان  /گر نبودی عشق ،بفسردی جهان
کی جمادی محو گشتی در نبا  /کی فدای روح گشتی نامیا
روح کی گشتی فدای آن دمی  /کز نسیمش حامله شد مریمی
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ذره ذره عاشقان آن کمال  /میشتابد در علو هماون نهال
 -۲۷دفتر اول ،بیت ۴۲۰و بعد از آن .
 -۲۸برای نمونه :
عین آتش در اثیر آمد یقین  /پرتو و سایهی وی است اندر زمین
 -۲۹برای نمونه :
صد هزاران سال بود در مطار  /هماو ذرا هوایی بیاختیار
گر فراموشم شده است آن وقت و حال  /یادگار هست در خواب ارتحال
 -۳۰ناله سرنا و تهدید دهل  /چیزکی ماند بدان ناقور کل
پس حکیمان گفتهاند این لحن ها  /از دوار چر بگرفتیم ما
 -۳۱هر نفس نو میشود دنیا و ما  /بی خبر از نوشدن اندر بقا
عمر هماون جوی نونو میرسد  /مستمریمینماید در جسد
 -۳۲برای مطالعهی بیشتر در زمینهی تطبیق آراء موالنا با فالسفه رجوع کنیهد بهه
کتاب سرّ نی تألیف زندهیاد دکتهر عبدالحسهین زریهنکهوب ،فصهل »مقهاال و
دالال ».
 -۳۳و هو ای ا الحکمو التی هی اف ل علم باف هل معلهو فانهها اف هل علهم ای
الیقین باف ل معلو ای اهلل تعالی ».الهیا شفا (المقالواالولی ،الفصهل الثهانی فهی
االلهیا  ،قاهره).۱۵ ،۱۹۶۰ ،
 -۳۴نقل از :تاریخ فلسفه در جهان اسالمی .۱۳۲ ،
 -۳۵بع ی علمای اصحاب در باب کتاب فتوحا مکی چیزی مهیگفتنهد کهه
عجب کتابی است که اصالً مقصودش نامعلو است .از ناگهاه زکهی قهوال از در
درآمد .ح ر موالنا فرمود که حالیا فتوحا زکی به از فتوحا مکهی اسهت
و به سماع شروع فرمود ».مناقب  -۴۷۰/۱به نقل از :سرّنی . ۸۵۳ ،
 -۳۶خربطی ناگاه از خرخانهای  /سر برون آورد چون طعانهای
کاین سخن پست است یعنی مثنوی  /قصه پییمبر است و پیروی
نیست ذکر بحث و اسرار بلند  /که دوانند اولیا آن سو سمند
 -۳۷سرّ نی . ۲۰۲ ،
 -۳۸فقهِ فقه و نحوِ نحو و صرفِ صرف  /در کم آمدیابی ای یار شگرف
 -۳۹پای استداللیان چوبین بود  /پای چوبین سخت بیتمکین بود
 -۴۰برای آگاهی از تمثیال مثنوی رجوع کنید به کتاب بحر در کوزه  ،تألیف
دکتر عبدالحسین زرینکوب.
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 -۴۱مثنوی معنوی  ،نسخهی دکتر استعالمی ،دفتر اول. ۱۹ ،
 -۴۲پس ق ا را خواجه از مق ی بدان  /تا شکالت دفع گردد در زمان
 -۴۳بشنوید ای دوستان این داستان  /خود حقیقت نقد حال ماست آن
 -۴۴ای تقاضاگر درون هماون جنین  /چون تقاضا میکنی اتما این
سهل گردان ره نما توفیق ده  /یا تقاضا را بهل بر ما منه
 -۴۵ای ضیاءالحق ،حسا الدین توی  /که گذشت از مه بنور مثنوی
گردن این مثنوی را بستهای  /میکشی آن سوی که دانستهای
 -۴۶این سخن شیر است در پستان جان  /بیکشنده خوش نمیگردد روان
 -۴۷مستمع چون تازه آمد بیمالل  /صد زبان گردد به گفتن گن و الل
 -۴۸چون که جمع مستمع را خواب برد  /سنگهای آسیا را آب برد
 -۴۹فهم های کهنه کوته نظر  /صد خیال بد درآرد در فکر
 -۵۰شرح میخواهد بیان این سخن  /لیک میترسم ز افها کهن
 -۵۱از اصولینت اصول خویش به  /که بدانی اصل خود ای مرد مه
 -۵۲بیصحیحین و احادیث و روا  /بلکه اندر مشرب آب حیا
)۶/۱۷ -۸۱۶( ، )۶/۲۹۳( ،)۲/۷۹-۲۷۸( ، )6/۴۹ -۱۴۸( -۵۳
)۲/۴۴-۳۳۴۱(،)۶/۵۱-۱۵۰( -۵۴
 -۵۵ایههان بههاربور ،علههم و دیههن ،ترجمهههی بهاءالههدین خرمشههاهی؛ مرکههز نشههر
دانشگاهی.۱۴۹ ،
 -۵۶اسم مشتق است و اوصاف قدیم  /نه مثال علت اولی ،سقیم
 -۵۷چار طبع و علت اولی نی ا  /در تصرف دائماً من باقیا
 -۵۸بر سر هر ریش جمع آمد مگس  /تا ببیند قبح ریش خویش کس
آن مگس اندیشهها و آن مال تو  /ریش تو ،آن المت احوال تو
 -۵۹مهدی معینزاده ،چالش مولوی با فلسفه و فلسفی ،نقد و نظر  ،سهال پهنجم،
.۳۵۰-۳۷۳
شماره سو و چهار ،
***
سایت کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت
iptra.ir
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زیبایی شناسی در عرفان زرتشتی
و مشترکات آن با عرفان موالنا جالل الدین محمد بلخی

سهیال ذوقی
عضو هیأ ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مرکز نظرآباد
و دانشجوی دکترای واحد کرج

مقدمه
زرتشت و مبانی عرفان زرتشتی
« زرتشترا» یا زرتشت پیامبر ایهران باسهتان کهه بهر اسهاس

سنت ،در قرون ششم و هفهتم قبهل از مهیالد بهه اوج شهکوفایی
خود رسید( .زنر ) ۲۱۹ ،۱۳۷۱،زرتشت به تبلیغ دین خود در
میان اقوا ایرانی پرداخت ،دین زرتشت از کههن تهرین ادیهانی
است که حاوی مبانی و مایه های اصیل عرفانی بوده و بر ادیان
شرقی ویربی تاثیر شگرف داشته است .سروده ههای زرتشهت
بیش از هر چیز سرشار از دریافت های معنوی وعرفانی است و
با زبانی عارفانه سروده شده است
درباره ی مبانی عرفهانی در دیهن زرتشهت همهواره بحهث
شده و به اندازه ی کافی شواهد و مدارک در اختیهار بهوده تها
اندیشههمندان را بههه ایههن موضههوع راهنمههایی کنههد .نخسههتین
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شخصیتی که به طور جامع به عرفان زرتشهتی رسهیده و ارکهان
آن را دریافته و در آثار خود آورده است شهیخ شههاب الهدین
سهروردی است .او به خوبی بها حکمهت و فلسهفه ی یونهانی و
حکمت اشراقی زرتشتی آشنایی داشته به روشهنی بیهان نمهوده
که حکمت نوری و اشراقی زرتشتی منبعی عرفانی است که به
حکمت یونان نیز راه یافته است او حکمت اشراقی و عرفانی را
از ایران باستان دانسته است .در بین ایهران شناسهان معاصهر نیهز
هانری کربن بیش از دیگران در همه ی آثار خهود ماننهد ارض
ملکو به عرفان زرتشتی رسیده و در مطالعها تطبیقهی خهود
آگاه یا ناخودآگاه به این حوزه راه یافتهه اسهت .ایهن بزرگهان،
عرفان ایرانی و اسالمی را ادامه ی عرفان زرتشتی دانسته اند.
در بررسی مبانی عرفان زرتشتی باید بهه ایهن نکتهه اشهاره
کرد که گاهان و هفده سرودی که زرتشت سهروده و از او بهه
یادگار مانده است شامل شریعت و آموزش های دینی نیسهت،
بلکه الها هایی شورانگیز ودریافت هایی عرفانی اسهت کهه از
نوعی تجربه معنوی حکایت دارد که روحی شیفته و عاشهق بها
خداوند راز و نیاز میکند و گویی با نگاهی وحد وجهودی
هستی را در مجموع شههود نمهوده و بهه اشهراق رسهیده اسهت.
اصلی ترین ویژگی اشراقی و عرفانی زرتشهت تکیهه بهر نهور و
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دیدار با شخصیتهای نورانی اسهت کهه مبنهای عرفهان وزیبهایی
شناس او قرار می گیرد .در عرفان اسالمی نیز عارفان به دیهدار
با شخصیت های نورانی رسیده اند.
نور یا همان فر یا فهرهّ ودیعهه ای اسهت ایهزدی کهه از فهرّ
اهورامزدا و هر انسانی که از اینی فرّ بهره بیشتری داشهته باشهد
بههه خههدا نزدیههک تههر و بلکههه خلیفههه و جانشههین خداسههت .در
زاداسپر آمده که « فر ّ زرتشت به شکل آتهش از آن روشهنی
ازلی که جایگاه اورمزد است ،روشنی بی پایان ،فهرود آمهده،
به آتش ،که پیش او بود ،آمیخت .از آتش اندر مادر زرتشهت
آمیخت.سه شب در همه گذرهای اطراف خانه ،به شکل آتش
پیدا بود )متجلی بود) ،راه گذاران ،نوری بزرگ همی دیدند».
(رضی،۱۳۷۱،

)۱۴۳

در دیهن زرتشههت «آتههش و نههور ،نشههانه و رمههز وجههودی
خداونههد ،انههوار تابنههده از آن ذا اقههدس ،معرفههت و عرفههان،
شناخت حکمت و راه رسیدن به ذا حق باری تعهالی هسهتند.
چنانکه سهروردی میگویهد آتهش دارای ذاتهی شهریف اسهت،
درباره ی نور اتفاق نظر دارند فارسیان درباره ی آن کهه آتهش
رمز وجودی اردیبهشت میباشهد و ان نهوری اسهت قهاهره ،کهه
آتش از آن افاضه میشود .زرتشهت در طلهب آن اسهت کهه بهه
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وسیله ی اردیبهشت ،آنانهان بهه عرفهان و شهناخت و حکمهت
واال دست یابد تها بتوانهد بهه میهانجی بهمهن ،بهه بارگهاه قهدس
نوراالنور وارد شود( .رضی)۱۴۳ ،۱۳۸۴ ،
حکمت خسروانی ،فلسفه اشراق و عرفان نوری از ایهران
زمین به یونان رسیده و همواره سه اصل زرتشتی :پنهدار نیهک،
گفتار نیک و کردار نیک ،همان حکمت و عرفان شهده اسهت.
چنانکه حکمای ایران از ابوعلی سینا و سهروردی تها دیگهران،
حکیم را به همین معنی معرفی کرده اند
سهروردی در حکمو االشراق بهه صهراحت ایهن حکمهت
عرفانی را از زرتشت دانسته است .او می گوید« :کسی که این
سخنان را باور نمیدارد ،بر او باد که روی در ریاضا بیاورد و
از پیران وارسته یاری بخواهد ،شاید نوری بر دل او بتابد و نهور
فروزان را در عالم جبرو ببیند ،و ذوا و اشخا

ملکهوتی

راببیند و انواری که هرمس و افالطون دیده اند بنگرد و تهابش
های مینوی یعنی روحانی را ببینهد ،چنهان کهه حکهیم دانشهمند
پیشوای کامل ،زرتشت آذربایجهان از آن خبهر داده اسهت ،در
کتاب زند آنجا که میگوید :جهان بهر دو بخهش اسهت :جههان
مینوی که عالم نورانی وروحانی است و گیتی کهه مهراد از آن
جهان المانی وجسمانی میباشهد .و چهون نهور فهیض دهنهده و
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تابنده از عالم باال بر نفوس فاضله بهه آنهان نیهروی درخشهش و
رای میبخشد ،و مانند آفتاب میدرخشد ،و این نور را به پارسهی
پهلوی »خرّ» می نامند .و چنان که زرتشت گفتهه اسهت ،خهره
نوری است کهه از ذا پروردگهار میدرخشهد ،و بهه وسهیله ی
همین نور آفریدگان برخی بر برخی دیگر فرمانروایی میکننهد
و هر یک از آفریدگان پروردگار بهه نیهروی آن نهور میتواننهد
کهار یها هنههری انجها دهههد و بخشهی از ایهن نههور کهه ویههژه ی
پادشاهان دانشمند میباشد ،آن را «کیان خر ّه » می گویند ورای
تابش ههایی کهه زرتشهت از آن هها خبهر داده اسهت و پادشهاه
راستگو ،کیخسرو مقدس آن تابش ها را در عهالم خلسهه دیهد.
چنان که در الواح گفته است( ».سهروردی

)۳۷۲

آتش در عرفان نماد نور ،عشق ،اشراق ،خرد و پیونهد بها
خداوند است که در عرفان جهانی عمومیت دارد و در عرفان
اسالمی و زرتشهتی ایرانهی نیهز کهه بخشههای اصهلی بهه شهمار
میتیند ،همین مطلب دیده می شود .آتش به صهور عشهق در
عرفههان ح ههور یافتههه و در همههه کش هف و شهههودهای عارفههان
همواره نور و آتش به نوعی دیده می شود .در دین زرتشت نیز
همواره خدای یکتا پرستیده میشده و نور و آتش برترین جلهوه
ی حق قلمداد می شده است)۲۸۷( .
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آموزه های زرتشتی در ایلب ادیان تاثیر نهاده و به ویهژه
در ادیان ابراهیمی نقش آفرینی نمهوده اسهت.خداونهد در ایهن
ادیان نور دانسته شده و همواره به صور نور یا آتش بر انبیهاء
و اولیاء عرفا جلوه کرده است .بنابراین عرفان و تصوف ،یعنهی
نیرومندترین پایهه قهو ٔە عقالنهی و عهالی تهرین درجهه ی کمهال
آدمی و لطیف ترین بافته ی کارگاه ذوق انسانی و ارزنده ترین
مکتب پرورش روحانی بشر و حکمت یا فلسفه ی اشهراق ،ههر
دو ،زاده و دسههت پههرورده ی عقههل و احسههاس و ذوق و هنههر
ایرانی است و ایران زمین گاهواره ی این دو اختهر فهروزان بهه
شمار میرود .بی شک در عرفان و تصوف بیش از هر رشهته ی
دیگری میهراث زرتشهی حفهظ شهده و بها تفسهیرهای جدیهد و
مناسب با دین اسال ارائه گردیهده اسهت .بنهابراین پیها اصهلی
زرتشت راسهتی ودرسهتی از راه محبهت و عشهق اسهت کهه در
عرفان اسهالمی بها نها مکتهب عشهق زنهده شهده اسهت.از نظهر
زرتشت هر انسهانی صهاحب اختیهار و اراد ٔە آزاد اسهت تها بهین
خوبی و بدی انتخاب کند و عمده ی پیا او اخالقی است کهه
همین بر اخالق در عرفان اسالمی نیز انعکاس داشته است.
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زیبایی شناسی
و نگاهی به زیبایی در ایران باستان وآیین زرتشت

زیبایی شناسی -Aesthetics -ازریشه یونانی و اسهتتیکا
نشأ گرفته که در یونانی به معنای حساسهیت آمهده اسهت .از
مطالعه و تحقیقاتی که در این باره انجا شده می توان دریافت
که عده ای دیگر آن را فلسفه زیبایی فهمیهده انهد( .افراسهیاب
پور،۱۳۸۰ ،

)۳۰-۳۱

زیبایی به مثابهه «لهذتی اسهت کهه وجهود خهارجی یافتهه»
(جیمز دورانت،۱۳۸۸،

)۲۲۲عقل وتخیل و تمهایال عهالی

انسانی را تحریک می کند و لذ و انبساط پدیهد مهی آورد» (
معهین،۱۳۸۰ ،ذیههل واژ ٔە زیبهایی) زیبههایی کهه آن را احسهاس و
ادراک کرده ،از آن لذ می بریم در هنهر و طبیعهت ههر دو،
وجود دارد و آدمیان ،بسته به میهزان ذوق خهود از آن بههره بهر
می گیرند.
سابقه زیبایی شناسی و زیبایی پرسهتی را بایسهتی در میهان
اقوا کهن و باستانی جستجو کرد،تمدن ههای ایرانهی ،هنهدی،
مصههری ،چینههی ،یونههانی و دیگههر تمههدن هههای شههناخته ش هده و
ناشناخته ،نخستین گها هها را در ایهن مسهیر برداشهته انهد ،و از
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دستاوردهای خود یادگارهای جاویدانی را برای ما بهه یادگهار
نهاده اند .در فرهن

باستان ایهران بهه ویهژه در مههر پرسهتی و

آیین زرتشتی ،شاهد گرایش همه جانبه به سوی زیبایی و نشانه
هایی از زیبایی شناسی هستیم .چنانکه آثار باستانی باقیمانده نیز
بهتههرین راهنمهها در شناسههایی معیارهههای زیبههایی در آن دوران
است .در آیین مهر یا میترائیسم ،زیبایی شناسی خاصهی وجهود
دارد که نور و روشنایی سرچشمه ی همهه ی زیبهایی هها تلقهی
گردیده واین نتیجه دیده می شود که زیبایی از زیبایی زاده می
گردد .انعکاس این نظریه در شرق ویرب عهالم قابهل پیگیهری
است.این مطلب یکی از اساسی ترین اصول مکتب جمال است
و مهمتههرین قهانون زیبههایی شناسهی در هسههتی،همین اسههت کههه
زیبایی را زیبایی به وجود می آورد( .افراسیاب پور،۱۳۸۰ ،
)۳۷-۳۸
مطالعه آثار باقی مانده از ایران باستان ،دارای نتای زیبایی
شناسی جالبی است همانگونه که پیشتر اشاره شد در آیین مههر
زیبایی چنین تحلیل شده است که زیبایی های مهادی از نهور و
روشهنایی سرچشهمه مهی گیهرد و زیبهایی ههای معنهوی از نههور
روحانی که عبار

است از مهر و دوست ،میترا نا فرشهته یهی

است در دین زرتشت به معنهی «دوسهتی و محبهت» .از طهرف
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دیگههههر میتههههرا «فرشههههته ی فههههروغ و روشههههنایی اسههههت»
(اوشیدری،۱۳۷۱،

 ) ۴۴۱یعنهی ههر دو جنبهه ی زیبهایی در

میترا مشاهده می شود.
زیبایی شناسی ایران باستان بیش از هر مکتبهی بهه مکتهب
واقع گرا (رئالیسم) وبه رسمیت شناختن تما زیبایی های مادی
و معنوی نزدیک است در ایران باستان به طور متعهادل بهه همهه
زیبایی ههای مهادی ومعنهوی توجهه گردیهده ودر آن افهراط و
تفریطی دیده نشده است.این زیبایی شناسی در ایران باستان ،ما
را بههه ریشههه هههای مکتههب جمههال در ایههن فرهنهه

رهنمههون

می کند،تا آنجا که بسیاری دیگهر از عناصهر ایهن مکتهب را در
ایران باستان می توان پیدا کرد.اصالت دادن به زیبهایی  ،هنهر،
خوبی ،مهر ،نور ،شهادی ،نشهاط وخنهده از همهین جها نشههأ
میگیرد(.افراسیاب پور)۴۱ ،۱۳۸۰،
دین زرتشت مانند همهه ادیهان و مهذاهب دیگهر جنبهه ی
عرفانی بوده ،مکتب های عرفانی را نیز بهه وجهود آورده اسهت
که تا کنون درباره ی آن ها تحقیق و پژوهش کهاملی صهور
نگرفته است.در دین زرتشت همه ی آفریده های خدا زیباست
و خدا منشأ همه ی زیبایی ها به شهمار مهی آیهد .ههر زرتشهتی
وایفه دارد که دیهوان را برانهد و خهدا را در درون خهود قهرار
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دهد و در حقیقت در همه ی اسهطوره هها و آئهین هها و عقایهد
زرتشتی اتحاد انسان و خدا و نیروهای ایزدی مشاهده می شود .
در دین زرتشت «خهدا بایهد در تهن انسهان جهای گیهرد و
هنگامی که انسان ها به این برترین ههدف دسهت یابنهد زمهانی
است که با خدا یگانه می شوند و مفهاهیم تجریهدی کهه نمهود
قدر های ایزدی است یعنی اندیشه ی نیک ،فرمهان بهرداری
وراستی در زندگی روزانه آن پدیدار می شود .در متنهی آمهده
است خدایی که هر کس نیایش و ستایش میکند روح او مهی
شود ،و هنگامی که روحی ویژه ،خواه روح نیک وخهواه روح
بد ،انسان را به کردار می کشاند ،انسان مأوای مادی آن روح و
جلوگاه دنیوی سرشت آن روح مهی شهود (».هینلهز،۱۳۸۱ ،
)۳۸۵
بنا به اعتقاد دین زرتشهت درون انسهان صهحنه ی نبهرد و
ستیز بین ایزدان و دیهوان اسهت .سهیر و سهلوک معنهوی یعنهی
پذیرش ایزدان و نجا از دست دیوان که خهدا گونهه شهدن و
پیوند و اتحاد بین انسان و خدا تنهها از طریهق نیکهی هها امکهان
پذیر است ،چون اهورامزدا نیکی مطلق و اههریمن بهدی مطلهق
است .هر کس نیکی کند گامی به سوی خداگونگی برداشته و
ایزدی را دردرون خود جای داده است و این اندیشه در عرفان
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اسالمی با نا اسماء وصفا الهی آمده ،که همه ی خداشناسی
عرفانی بر همین اساس استوار گردیده است.
زیبایی پرستی در عرفان اسالمی و رابطه
آن با عرفان پیش از اسالم

در مکتب زیبایی پرستی یا جمال ،عرفای بزرگی شهناخته
شده اند که در هر قرن نمایندگان برجسهته ی آن در عرصهه ی
فرهنگی و معنوی ایران و اسال ح هور چشهمگیر داشهته انهد.
اگههر شههیخ اشههراق را از دیههدگاه عرفههانی و فلسههفی و بلکههه در
جایگاه تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه قهرار دههیم،
به یکی از بزرگان مکتب جمال می رسیم .حکمت اشهراق نیهز
ادامههه یههک جریههان بههزرگ عرفههانی و فلسههفی بههوده کهه نههه بهها
سهروردی آیاز گردیده و نه با مرگ او به پایان رسیده اسهت.
مبانی عرفان آن در ایران،از یک مکتب دیهر پها حکایهت دارد
که دوری شکوفایی آن در قرن ششم و هفهتم هجهری میباشهد.
شخصیت های دیگری در این مکتب سرنوشتی چون او داشهته
اند.اگرسهرودی در سال( ۵۸۷ه.ق) به اتها کفر و زندقه شهید
گردیههده ،شصههت سههال پههیش از او در سههال( ۵۲۵ه.ق) عههین
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الق ا همدانی به همان اتها وبه همان شیوه شهید گردیده و
دیگر بزرگان این مکتب نیز از قرنها پیش با همین اندیشه به سر
برده اند .مکتب زیبایی پرسهتی در عرفهان ایرانهی و اسهالمی بها
استفاده از دستاوردهای حکمت یونانی و با اشهراق شهرقی وبهه
ویژه با بهره گیری از حکمت ایران باسهتان ،در قهرون نخسهتین
اسالمی شکل گرفته و بها اسهتفاده از تعهالیم قرآنهی بهه مکتبهی
بزرگ در عرفان اسهالمی تبهدیل شهده اسهت.البته بزرگهان آن
همگی ایرانی بوده و سهروردی نیز در مرکز چنین جریانی قرار
مههی گیههرد .حرکتههی کههه بهها احمههد یزالههی( ۵۲۰ق) ،عههین
الق ا (۵۲۵ق) ،سنایی یزنوی( ۵۲۵ق) بهه پهیش آمهده بهود،
پهههس از سه ههروردی نیهههز بههها روزبههههان بقلهههی( ،)۶۰۶عطهههار
نیشابوری(۶۱۸ق) ،اوحدالدین کرمانی ( ۶۳۵ق) ،محهی الهدین
بن عربهی (۶۳۸ق) ،سهیف الهدین بهاخرزی( ۶۵۹ق) و مولهوی
بلخی ( )۶۷۲ادامه مییابد .
زیبههایی پرس هتی یکههی از ابتکارهههای بههدیع و از هههدایای
بزرگ اندیشه و اشراق ایرانیّت است کهه مهی توانهد راههی نهو
برای آینهده انسهان بگشهاید و جههان بینهی کامهل و بهه بشهری
جهانگیری را ارائه دهد.عرفان جمالی بر اساس «اصالت عشهق»
بر پا گردیده که از روح لطیهف و ذوق سهلیم ایرانهی حکایهت
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دارد و از طرفی با مبانی تعالیم اسالمی نیز سازگار گردیده و به
تکامل رسیده است .
اصالت زیبایی به فلسفه خوشبختی منجر میشود که عشهق
ومحبههت بههه همههه ذرا هس هتی نتیبجههه ی آن اسههت و انسههان
امههروزبیش از هههر چیههز بههه چنههین دیههدگاهی نیازمنههد اسههت .
هنگامیکه خداوند زیباست ،هر چه آفریده نیز زیبا خواهد بودو
هر کجا زیبایی پیدا شود عشق زائیده می گردد و این مطلب از
روایا و حکمهت اسهالمی نیهز اسهتفاده مهی شهود کهه «ان اهلل
جمیل و یحبّ الجمال» و مانند آن که نور وشهور جدیهدی در
دل انسان و کره خاکی می نماید .
سهروردی که خود هماون پل ارتباطی بین عرفهان پهیش
از اسال و عرفان پس از اسال عمل می کنهد بهه روش مکتهب
جمال هم بر حکمت ذوقی و هم حکمت بحثی تکیه می کند و
خود را وارث حکمت ایرانهی وحکمهت یونهانی مهی دانهد واز
بزرگمهر ،جاماسب ،زرتشت و فرشادشیر به عنوان منهابع الهها
خههود نهها مههی بههرد و بهه داسهتان عرفههانی کیخسههرو در ادبیهها
زرتشتی توجه نموده و ماجرای نور و المت را از ایران باسهتان
فرا می گیرد .البته این مطلب جمالی که خدا زیباست و هر چه
آفریده نیز زیباست ،ریشه در حکمت اوستایی نیز دارد کهه در
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بخش ویسپرد آمهده« :اههورامزدا ههر چهه آفریهده اسهت ،همهه
خوب،همه زیبا ،همه خر  ،همه با شهکوه ،همهه فرخنهده ،همهه
خجسته است.زیرا مبدأ اول خود همه خوبی است،همه زیبهایی
است،همه شهکوه اسهت ،همهه فرخنهدگی اسهت ،همهه خرمهی
است،مبدأ اول(اهورامزدا) همه اش هستی است وهسهتی همهه
اش خیر محض ومحض خیر است او هرگز بهد و شهر نیافریهده
است»
همانگونه که پهیش تهر اشهاره شهد ،پیها اصهلی زرتشهت
راسههتی و درسههتی از راه محههب و عشههق اسههت کههه در عرفههان
اسالمی نیز به نا مکتب عشق زنده شده است ،شیخ اشراق نیهز
عشق مجازی را برای وصهول بهه عشهق حقیقهی دانسهته ،شهعار
اصلی مکتب جمهال:

«المجهاز قنطهر الحقیقهو» ،و بها چنهین

اصلی تمها لهذ هها و زیبهایی ههای زمینهی را سهایه ههایی از
زیبایی های آسمانی می داند .در مطالعه ی اندیشهه ههای شهیخ
اشراق ،به ویژه درباره ی عشق و جمال ،نزدیکی های فراوانهی
با عقایهد روزبههان بقلهی ،ابهن عربهی ،عطهار و موالنها و دیگهر
بزرگان مکتب جمال مشاهده می شود.
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زیبایی پرستی در عرفان موالنا
و رابطه ی آن با عرفان زرتشتی
موالنا جالل الدین محمد بلخی ( ۶۰۴ -۶۷۲ق) در ۲۵۰۰
یزل و ۱۶۰۰رباعی و قصیده در دیوان کبیهرو  ۲۵۶۱۸بیهت در
مثنوی معنوی و در سه اثر منثور خود مجالس سبعه،مکتوبا و
فیه مافیه،دیدگاهی نسبت به مقوله ی «زیبایی» ارائه می دهد که
در حقیقت فلسفه ی زیبایی شناسی او به شمار می آید .
عرفان سفری است معنوی،از صور ااهر جهان به سوی
باطن آن ،از ماده به معنا رفتن و این سفر جبنه ی زیبایی شناسی
دارد ،زیرا در عرفان و تصهوف ههر گهامی کهه بهه سهوی خهدا
برداشته شود یک مرتبه بر زیبایی ها افزوده مهی شهود وهسهتی
یک سره زیبایی است .اما درجه ی باالی آن زیبایی مطلق حق
است و «نور» و «وجود» نیز همان زیبهایی ّ هسهتند .سهالک ههر
قدر از سطح به عمق می رود هم زیبهایی ههای بیشهتری را مهی
بیند و هم زیبا می بیند:
گر ز صور بگذرید ای دوستان
جنّت است و گُلسَتان در گُلسَتان
مولوی۳۶۲ ،۱۳۷۵،
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به اعتقاد موالنا موجودا از زیبایی تیذیه میکنند ،یعنی
جمال نیرو وقدرتی است که موجودا را بهه حرکهت در مهی
آورد و جنبش و گرما و عشق ایجاد میکند .ایهن دیهدگاه ّکهه
در نظر می گیرد :جمالی را موالنا پذیرفته و زیبایی را به عنوان
یذا و نیروی محرکه در نظر می گیرد:
حسن یوسف قُو جان شد سال قح
آمهههدیم از قهههح ما ههههم سهوی تو
مولوی۲۲۳۰ ،۱۳۷۱،
نکته دیگری که موالنا عقیده دارد ،این است کهه هسهتی
برای همین«زیبایی» خلق شده و بر اساس این دیدگاه می پذیرد
که آن زیبارو آن گن مخفی می خواست زیباتر جلوه کند بهه
همین دلیل زیبایش رادر هستی متجلی کرد .چنانکه می گوید:
«روی خوبان ز آینه زیبا شهود» کهه ههم شهامل خداونهد و ههم
شامل مخلوقا می شود.
موالنا به مکتب جمال وابسته بوده (افراسیاب پور،۱۳۸۰ ،
 )۳۹۹و مانند دیگر بزرگان این مکتب جهان بینی و انسهان
شناسهی خههود را بههر اسههاس اصهالت زیبههایی و عشهق قههرار داده
است.این اندیشه ی جمالی که خدا را زیبایی مطلق می دانهد و
همه ی موجودا را آینه ی جمال او می بیند ،پیش از مولهوی
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و بعداز او در عرفان ایرانی و اسالمی وجود داشته و ریشه های
آن در عرفان زرتشتی است که به یونان و رو رفته و افالطهون
و نو افالطونیان و رواقیون نیز آن را دریافت کهرده انهد .همهین
دیدگاه نظریه های اصیل عرفانی را بهه وجهود مهی آورد ماننهد
نظره ی «وحد وجود»«،صلح کلی»« ،کثر گرایی» و ماننهد
آن که بزرگترین نیاز انسان امروز و آینده ی جههان اسهت کهه
نگاهی جدید به انسان عرضه میکند تا زندگی را زیبها ببینهد و
به همه ی موجودا مهر بورزد وبا شادی و خرمی زنهدگی را
بگذرانند.
موالنا پیرو نظریه ی وحد وجهود عرفهانی اسهت و ایهن
دیدگاه او جامع دیدگاه های دیگر درباره ی زیبایی می باشهد.
چون مرزی بین خدا و انسهان و طبیعهت قائهل نمهی شهود .بهی
شک موالنا مانند دیگر عرفای ایرانی و اسالمی از نظریهه ههای
افالطون و فلوطین وپیروان آنها تاثیر پذیرفته اما هرگز خهود را
ازدر یافته های آنها محدود ننموده وبا استعانت از آمهوزه ههای
قرآنی و وحی و با استفاده از کشف و شهود عرفانی و شخصی
خود به نظریهه ی «وحهد وجهود» جهامعیتی داده کهه زیبهایی
شناسی خاصی را دربرداشته و انسان را تا جایگاهی باال می برد
که بتواند همه ی زیبایی ها را در زیر چتهری فراگیهر ببینهد .بهه
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اختصار این که ،هسهتی در اهاهر دچهار کثهر و چههره ههای
متفار اسهت ،امها در اصهل و حقیقهت دارای وحهد اسهت.
موالنا نظریه ی وحد وجود را در بسیاری از اشعار خود بیان
نموده است  .مانند :
پای تویی،دست تویی،هستی هر مست تویی
بلبههل سر مسههت تویی ،جهانبگلزار بیا
گوش تویی ،دیده تویی ،وز همه بگزیده تویی
یههوسف دزدیده تههویی ،برسهر بازار بیا
(مولوی،۱۳۷۰،

)۳۶

او می گوید« :خداونهدا زههی نهوری ،لطافهت بخهش ههر
حوری» بلکه «جمهالش آفتهاب آمهد ،جههان او را نقهاب آمهد»
یعنی جهان زیباست واصل زیبایی ها خداست ودر نهایت ایهن
که ییر از خدا چیزی نیست.
درعرفان زرتشتی نظریه ی وحد وجود بر اههورامزدا و
انوار قابل تطبیق است و این نکتهه را بهیش از همهه سههروردی
دریافتههه اسههت« .توجههه سهههروردی بههه حکمههت زرتشههت و
خسروانی ،بر همان پایه ی وحهد وجهود جلهب شهده اسهت.
صههادر اول بهمههن اسههت از نوراالنههوار...یهها ذا مطلههق ،یعنههی
اهورامزدا و خداوند .اما مراتب بعدی به شرح خهود او،پهس از
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نور اقرب،انوار قاهره یا امشاسپندان،پس از انوار طولیه و پس از
آن ایزدان و انوار عرضیه میباشند و اسهتمرار در سهیر نزولی،بهه
تدری به افزون شدن جرمانیّت و تیرگی می انجامد.
زرتشت بنیاد حکمت خود را این چنین استوار سهاخت و
ثنویتی آن چنان که مجهوس و مزدیسهنان بهه او نسهبت دادنهد،
وجههود نههدارد ،المههت ،تیرگههی و شههر ،قههائم بههه ذا نیسههت.
وموجههودا آن سههیر نزولههی و انحطههاط انههوار اس هت در عههالم
گیتایی .اما سههروردی نیهز کهه آن حکمهت باسهتانی را احیهاء
کرده ،فهمیده نشد و متّهم به شهرک شهد( .رضهی ،۱۳۸۴،
)۲۳۱
دیدگاهی خوش بینانه و مثبت نسبت به خدا و موجودا
در اوستا وجود دارد که همهه ی هسهتی را در خیهر و خهوبی و
شادی و بلکه در خدای می بیند و این دیدگاه نسبت بهه هسهتی
و خدا تنها با نظریه ی وحد وجود عرفانی قابل تطبیق است .
برای شناخت زیبایی مکتب های مختلفی به وجهود آمهده
است .ولی پرسش اصلی بود که آیا زیبایی امهری ایهن جههانی
است یا از جهان باال سرچشمه گرفته است؟
بهه اعتقههاد موالنهها زیبههایی هههای اههاهری و بههاطنی مکّمههل
یکدیگرند و اگر هم هر دو با هم باشند به کمال می رسهند .در
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یکی از داستانهای مثنوی که مسابقه ی رومیان و چینیان در هنر
نقاشی و زیبایی آفرینی اسهت همهین نکتهه ی زیبهایی شهناختی
دیده می شود و موالنا می گوید :زیبایی های محسوس و مادی
در درون زیبایی های معنوی جای می گیرد و زیر مجموعهه ی
آن به شمار می آید .در این ماجرا زیبایی های نقش های چینی
انکار نمی شود ،اما پرده ی رومیان زیباتر کامل تر و جهامع تهر
است :
هر چههه آنههجا دیههد اینههجا به نمود
دیهههده را از دیههده خههانه میربههههود
(مولوی )۱۵۳ ،۱۳۷۵،
موالنا مانند دیگر بزرگان مکتب جمهال بهه زیبهایی هها و
عشق مجازی نیز اصالت می دهد .
هههر که او بنههههد سری بر خههههاک
کههن قبههولش گههر حههقیقت گر مجاز
(مولوی)۳۴۶۴ ،۱۳۷۰ ،
در مکتب جمال  ،عشق زائیده ی زیبایی است زیرا ابتهدا
زیبایی بوده و از جاذبه ی آن عشهق پیهدا شهده اسهت .البتهه در
مراتب بعدی عشق و عالقه باعث می شهود کهه عاشهق همهه ی
وابسته های معشوق را زیبا ببیند و به این ترتیب،عشهق نیهز مهی
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تواند زیبایی آفرین باشهد ،موالنها نیهز ههر چهه را دوسهت دارد
زیبایی می بیند و در فیه مافیه میگوید« :قهرآن هماهو عروسهی
است» و عقیده دارد:
هزاران صور زیبا بروید از دل و جان
چ هههو ابرعههشق تو بههارید در بی مهثال
(مولوی،۱۳۷۰،

)۳۱۲۳

زیبایی ها انسهان را عاشهق مهی سهازد،اما عشهق نیهز خهود
معجزه میکند و معشوق را زیبا جلوه می دهد :
هههوای عشق جههانان در سههر ماست
جههمال گلههشن جههان منههظر مهاست
مولوی ،۱۳۷۰،

)۱۱۸

آتش زرتشتی در عرفان جمالی بهه عنهوان «عشهق» بهروز
می کند و معنی اصلی خود را در این جایگاه مییابد و زمانیکه
زرتشت به نزد گشتاسب می رود آتشهی را در دسهت دارد کهه
ادعا می کند از بهشت آورده اما او را نمی سهوزاند ایهن آتهش
همان گرمای عشق بود که در می ،جمال و خرد اهورمی کند
و این همان گفته ی موالنا است که « هر که این آتهش نهدارد
نیست باد» و این آتش در شراب معنهوی و موسهیقی عرفهانی و
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جمال معشوق جلوه میکند و عرفان ایرانی را یکسره به رنه
در می آورد .
آتهههش عشق اسههت کههاندر نی فتاد
جهههوشش عههشق است کاندر می فتاد
(مولوی)۵ ،۱۳۷۵ ،
بنابراین جنبه ی عرفانی آتشی که دردین زرتشهت آمهده
همان عشقی است که م مون ادبیا فارسی را تشکیل میدهد
و همان عشقی است که موالنها حاصهل عمهر خهود دانسهته کهه
«خا بد پختهه شهد » و همهه ی جنهبش و حرکهت هسهتی از
گرمای این عشق میداند .موالنا توصیه میکند بهرای در یافهت
زیبایی ها باید عاشق شد ،زیرا «عشق معراجی اسهت سهوی بها
سلطان جمال » و بهترین راه برای زیبایی شناسی ،عاشقی است.
عاشقان را شد مدرس حسن دوست
دفههتر و درس و سبههقشان روی اوست
(مولوی)۵۰۳ ،۱۳۷۵ ،
از آنجا که جنهبش و حرکهت هسهتی از عشهق اسهت لهذا
عارفان ایرانی این آتش رادر مکتب عاشق و جمال به بیان های
رمزی بیان نموده اند و دیدار با نور را چون زرتشت در مراحل
سیر و سلوک نشهان داده و در شههود بهاطنی بهه دیهدار بها نهور
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رسیده اند .در دین زرتشت «آتش و نور ،نشانه و رمز وجهودی
خداونههد ،انههوار تابنههده از آن ذا اقههدس ،معرفههت و عرفههان،
شناخت حکمت و راه رسیدن به ذا باری تعهالی هسهتند ».بهه
اعتقههاد زرتشهت ،آتههش یهها همههان نههور واسههطه ی میههان خههدا و
مخلوق است زیرا زرتشتیان برای نور مراتبی نهاده بودند و میان
طبع آتش و نور امتیاز می نهادند .اندیشه ی حکیمانه ی ایرانهی
پس از اسال نیز بر محهور مراتهب نهور و وجهود کهه در اصهل
فیزیکی هستند می چرخد که باید در حوزه ی عرفان زرتشهتی
قرار گیرد .
نور و المت پیش از آنکه به دین و شریعت مربوط باشهد
 ،مبانی عرفانی است .چنانکه در همه ی ادیان وفرهنه

ههای

کهن نور را نماد معنویت ،خلو  ،پاکی ،خهدا ،شههود بهاطنی
،کشف ذوقی و ماننهد آن دانسهته انهد و المهت را خهالف آن
ارزیابی کهرده انهد.پس نهور و المت،چنانکهه زرتشهت اشهاره
کرده ،بیشتر امری درونی و باطنی است ،چنانکه امشاسهپندان و
دیوان ،فرشته و شیطان در درون انسان ح ور دارند و آناه در
جهان خارج اهور مییابد جلوه های همان شهود باطنی است .
ّ محمد الهیجی تحت تاثیر همین دیدگاه است که می گوید:
هههفت دوز چههیست اخالق بد
205

فصلنامه هیج  -شماره  -۳بهار ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

هههشت جنت چیسههت اعهمال خود
حههشر تو بر صههور اعهمال تست
هر چههه بیههنی نیهک و بد احوال تست
جمله ی اخالق و اوصههاف ای پسر
هر زمههان گههردد مههمثّل در صهههههور
گاه نار می نماید گاه نور
گههاه دوز گههاه جههنا است و حور ....
جوی خمر و جوی آب وجوی شیر
نههیست جههههز اوصههاف پاک دلپههذیر
(الهیجی  ،۱۳۸۱،ص

۴۴۴-۴۵

ازنظر موالنا ،زیبایی های حقیقهی و نهور کامهل را تنهها از
راه کشف و شهود قلبهی و فنهای در آن میتهوان دریافهت زیهرا
انسان نمی تواند به چنان نوری احاطه پیدا کند تها بهه درک آن
نائل آید مگر تا زمانیکه با علم ح هوری و بهی وا سهطه در آن
وادی وارد شود و همه ی تاریکی های مادی و نفسانی را کنار
بزند و اگر این پرده ها و حجاب ها را از برابر خهود بهردارد بها
جمال مواجه مهی شهود .فنها جایگهاهی اسهت کهه در «وحهد
شخصی وجود» دریافت مهی شهود وعشهق و عاشهق و معشهوق
یکی می شوند :
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کههان جمال دل جهههمال باقهی است
درلبههش از آب حهههیوان سههاقی است
خود هم او آب است و هم ساقی و مست
هر سه یک شد چون طلسم تو شکست
(مولوی،۱۳۷۵،

)۲۰۷

دیگههر اینکههه در اعتقههاد موالنهها همههه چیههز زیباسهت و در
دیدار با زیبایی نیازی به هیچ قالب و چهارچوبی نیسهت کهافی
است که انسهان چشهم ههای خهود را بهاز کنهد .موالنها توصهیه
میکند که اگراز چاه بیرون آییهد و اگهر چشهم هها را شستشهو
دهید زیبایی را خواهید دید «همه جمال تو بینم چهو چشهم بهاز
کنم»
«در یشت سو اوستا یعنی فروشی یشهت گفتهه شهده کهه
فروشی یا فروغ و فر باعث نظم و قانون در هستی گردیهد.و در
اسال همه ی فرشتگان و مالئک اراده ی الههی را متحقهق مهی
سازد .اهوره مزدا است که آفریدگان را پدیدار ساخت ،بسهیار
و خوب ،بسیار و زیبا ،بسیار و دلکش ،بسیار و کارامد ،بسیار و
درخشان» است پهس در هسهتی ّ اههورا مهزدا چیهزی نیسهت و
المت ها همگهی عهد و نیسهتی هسهتند .بنهابر ایهن ییهر از فهر
همانطور که پیش تر اشهاره شهد در دیهن زرتشهت نیهز همهه ی
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آفریده های خدا زیباست و خهدا منشهأ همهه ی زیبهایی هها بهه
شمار میتید .هر زرتشتی وایفهه داشهت کهه دیهوان را از خهود
براند و خدا را درون خود قرار دههد و در حقیقهت در همهه ی
اسطوره ها و آئین ها و عقاید زرتشهتی اتحهاد انسهان بها خهدا و
نیروهای ایزدی مطرح بود.در دین زرتشهت «خهدا بایهد در تهن
انسان جای گیرد و هنگامی که انسان ها به ایهن برتهرین ههدف
دست یابند زمانی است که بها خهدا یگانهه مهی شهوند  .مفهاهیم
تجریدی که نمود قدر ههای ایهزدی اسهت یعنهی اندیشهه ی
نیک  ،فرمانبرداری و راستی در زنهدگی روزانهه آنهان پدیهدار
میشود.
در متنی آمده که خدایی که ههر کهس نیهایش و سهتایش
می کند روح او می شود ،و هنگهامی کهه روحهی ویهژه ،خهواه
روح نیک خواه روح بد انسان را به کهردار مهیکشهاند ،انسهان
مأوای مادی آن روح و جلوه گاه دنیوی سرشت آن روح مهی
شود» (هینلز،۱۳۸۱ ،

 )۳۸۵در ضمن چنهان دیهدگاه خهوش

بینانه و مثبتی به خهدا و موجهودا در اوسهتا وجهود دارد ،کهه
هستی را یکسره در خیر و خوبی وشهادی و زیبهایی و بلکهه در
خدا می بیند و این دیدگاه نسبت به هستی و خدا تنها بها نظریهه
ی وحد وجود عرفانی قابل تطبیق است.
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زرتشههت خههدا را در درون خههود مههییابههد کههه دیههدگاه
وحد وجودی است  .در سرود پرستش است که زرتشت راه
خدا شناسی و توحید را فرا روی راه ما قرار می دهد .همانهان
که خود از همین راه به معرفت و مکاشفه رسید« :اما ای اههورا
مزدا ،تو را با احساس در درون خود یافتم ،که تهویی نخسهتین،
که تویی بازپسین» در دیهن زرتشهت خداونهد  /داتهار از آیهاز
بوده و قدیم است و ابدی نیز هست .وی آفریننده ی همه چیهز
است .او پدر یا واضع یک قانون جهانی و نظا کیههانی اسهت.
یعنی اشه که با تعبیر پدر اشه یا پدید آورننده ی آن اههورامزدا
است( ».رضی،۱۳۸۲ ،

)۲۳۲

در نظریهه ی وحههد وجههود «جههامعیتی وج هود دارد کههه
زیبایی شناسی خاصی را در بر داشهته و انسهان را تها جایگهاهی
باال می برد که بتواند همه ی زیبایی ها را در زیر چتری فراگیر
ببیند ،نه اینکه مانند دیدگاه های محدود به جنبهه ای خها

از

زیبایی ها اکتفها کنهد و جنبهه ههای دیگهری را نادیهده بگیهرد.
درک و دریافت این نظریه نیاز به پژوهشی جداگانهه دارد  .بهه
اختصهار اینکههه ،هسههتی در اههاهر دچههار کثههر و چهههره هههای
متفاو

است ،اما در حقیقت دارای وحهد مهی باشهد .یعنهی

هرچه ازااهر امور به سوی باطن ّ آن پیش رویهم از کثهر بهه
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وحد میرسیم .آن وقت دیگر ایهن تفهاو هها و تعهارض هها
مانع دریافت حقیقت امور نمی شوند .به قول موالنا در مثنوی :
خود همو آب است و هم ساقی و مست
هر سه یک شد چون طلسم تو شکست
(مولوی)۲۰۷ ،۱۳۷۵ ،
درک این دیدگاه نیاز به سیر و سلوک معنوی و کشف و
شهود باطنی دارد یعنی عبور از کثر ها و رسیدن به رتبهه ای
از وحد با گا برداشهتن در ایهن راه امکهان پهذیر اسهت و از
عهد ٔە استدالل عقلی بر نمی آید
ههههست کهههسی صههافی و زیبا نظر
تههها بکههههند جههههانب باال نهههظر
ههههست کسی پاک از ایهن آب و گل
تههها بکهههند جهههانب دریهههها نهههظر
ههههست کهههسی را مدد از نور عشق
تهها فتهههدش جمهههله بههدانجا نهههظر
جههمله نهههظر شو که به درگاه حههق
راه نههههههیابد مهههههههگر االّ نههههههظر
(مولوی ،۱۳۷۰،

)۱۱۶۹
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موالنا می گوید« :جمالش آفتاب آمد ،جهان او را نقهاب
آمد» یعنی جهان زیباست و اصل زیبایی خداست و در نهایهت
اینکه جز خهدا چیهزی نیسهت.بنهابراین موالنها نیهر ههم صهدابا
زرتشت پیا آور ایران باستان راستی و درستی از راه محبهت و
عشههق را اصههل نظهها هسههتی مههی دانههد و زیبههایی را مبنههای
خداشناسهی و هسهتی شناسههی قهرار میدههد و مطههابق بها اصههول
مکتب جمال ،خداوند را زیبایی مطلق میدانهد و همهه ی ذرا
هستی را عکس ها و جلوه هایی از آن جمال به شمار آورده و
همه چیز را زیبا میبیند.
منابع :
 -۱افراسیاب پور ،علی اکبر ،زیبایی پرستی در عر فهان اسهالمی،طهوری،
تهران ۱۳۸ ،
 -۲اما سید محمد کاام ،با مقدمه ی دکتر نصره اهلل کاسهمی ،انتشهارا
نیکوکاری نوریانی ۱۳۵۳،
 -۳اوشیدری ،جهانکیر ،دانشنامه ی مزدیسنا (واژنامه ی توضهیحی آیهین
زرتشت) نشر مرکز ،تهران۱۳۷۱،
 -۴پورداوود ،ابراهیم ،اوستا ،انتشارا دنیای کتاب ،تهران ،اکتبر ۲۰۰۹
 -۵دورانههت ،ویلیهها جیمههز ّ  ،لههذا فلسهفه ،ترجمههه ی  :عبههاس زریههاب
خویی ،انتشارا علمی وفرهنگی ،تهران ۱۳۸۸،
 -۶رضی ،هاشم ،تاریخ مطالعا دین های ایرانی ،بهجت ،تهران ۱۳۷۱،
 -۷رضی ،هاشم ،زرتشت در گاث ها ،سخن ،تهران۱۳۸۲ ،
 -۸رضی ،هاشم ،حکمت خسروانی ،بهجت ،تهران ۱۳۸۴،
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 -۹زنر ،آر  .سی  .طلوع و یروب زردشتی گری ،ترجمه ی دکتر تیمهور
قادری ،امیر کبیر ،تهران۱۳۸۴ ،
 -۱سهروردی ،حکمه االشراق ،متهرجم سهید جعفهر سهجادی ،انتشهارا
دانشگاه تهران 10 -
 -۱۱فصلنامه ی تخصصی عرفان ،سال چهار  ،شماره ی ،۱۶تابستان ۸۷
 -۱۲معین  ،محمد ،فرهن فارسی معین ،نشر سرایش ،تهران۱۳۸۰ ،
 -۱۳جالل الدین ،مولوی ،مثنوی معنوی ،تصحیح :رینولهد الهین نیکلسهن
،بهزاد ،تهران۱۳۷۵ ،
 -۱۴جالل الدین ،مولهوی ،کلیها دیهوان شهمس تبریهزی ،بها مقدمهه ی
جالل الدین همایی ،انتشارا ،صفی علیشاه۱۳۷۰ ،
 -۱۵الهیجی ،شمس الدین محمد ،مفاتیح االعجاز فهی شهرح گلشهن راز،
تصحیح :محمد رضا برزگرو عفت کرباسی ،زوار ،تهران ،چهاپ چههار ،
۱۳۸۱
 -۱۶هینلز ،جان راسل ،شناخت اسهاطیر ایهران ،متهرجم :ژالهه آموزگهار و
احمد تف لی ،نشر چشمه ،تهران۱۳۸۱،
***

http://dehkhoda.kiau.ac.ir/article_525381.html
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داستان کبودی زدن مرد قزوینی
( مثنوی  -دفتر اول  -از بیت ) ٢٩٨١
(برگرفته از کتاب «پیمانه و دانه» ،
نگارش به نثر و شرح و تفسیر از :مهدی سیاح زاده

ای برادر صبر کن بر درد نیش
تا رهی از نیش نفس گَبرخویش
۳۰۰۲/۱

یک نفر قزوینی ،رفهت پهیش خهالکوب و از او خواسهت
خالی بر بدن او بکوبد .دالک پرسید :پهلوان ،چه نقشی را مهی
خواهی بکوبم؟ پاسخ داد :اوستا ! طالع من شیر است ،دلهم مهی
خواهد یک شیر شرزه و نیرومند را خالکوبی کنی.
این حکایت بشنو از صاحب بیان
در طریق عاد قزوینیان ...
سوی دالکی بشد قزوینی ای
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که کبود زن ،1بکن شیرینی ای
گفت :چه صور زنم ای پهلوان ؟
گفت :بر زن صور شیر ژیان
طالعم شیر است ،نقش شیر زن
جهد کن ،رن

کبودی سیر زن

2

۲۹۸۱/۱
دالک گفت :به چشم ،اما بگو کجای بدنت ایهن خهال را
بکوبم؟ قزوینی پاسخ داد :روی شانه ا  .دالک دسهت بهه کهار
شد .اما اولین سوزنی را که بر شانه ی او فرو کهرد ،قزوینهی از
 -۱کبودی زدن :خالکوبی کردن .در گذشته معموالً دالک های حما خالکوبی
می کردند و آن اینگونه بودکه نخست شکل چیزی را که می خواستند
خالکوبی کنند ،روی بدن می کشیدند و بعد روی آن ها خراش هایی با سوزن
بر پوست می دادند و روی آن را مرکب سیاه یا نیل (برای رن آبی) و یا سرمه
می زدند .این رن ها در پوست اثر می کرد و به صور شکل هایی دایمی
باقی می ماند .امروزه همین کار را با دستگاه های مخصو برقی انجا می
دهند .یالباً شکل حیوانا و گیاه را روی شانه ،ساعد و بازوی خالکوبی می
کردند .این که مولوی گفته :خالکوبی از عادا قزوینی ها است ،به نظر می
رسد بیشتر شایعا عامه بوده و خود دخل و تصرفی در آن نکرده است .زیرا
این داستان ها ابزاری بوده در دست او که می خواسته نظریا خود را با آن ها
تفهیم کند.
*
 -۱سیر زن :پر رن بزن.
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درد فریاد کشیدکه :اوستا ! تو که مهرا کشهتی .چهه صهورتی را
داری خال می کوبی؟
چون که او سوزن فرو بردن گرفت
درد آن در شانگه ،1مَسکَن گرفت
پهلوان در ناله آمد کای سَنی

2

مَر مَرا کشتی ،چه صور می زنی؟
۲۹۸۷/۱
دالک پاسخ داد :خود به من گفتی شیر خالکوبی کنم.
قزوینی پرسید :از چه اندامی شروع کردی؟ گفهت :از دُ شهیر.
قزوینی گفت :قربانت گرد  ،از دُ بگذر ،این دُ  ،نفسم را بند
آورده .اصالً بگذار این شیر بی دُ باشد.
دالک هم حرفی نزد و از یکی دیگر از اع ای بدن شهیر
شروع کرد .باز هم سر و صدای قزوینی بلند شد که:
بان

کرد او کین چه اندا است ازو؟

گفت :این گوش است ای مرد نکو
۲۹۹۴/۱

 -۱شانگه :جای شانه.
 -۲سَنی :بزرگوار.
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قزوینی با آه و ناله گفت :اوستا ،از گوش هم بگذر .اگهر
این شیر گوش هم نداشته باشد ،طوری نمی شهود .شهیر بهدون
گوش بکوب .اوستای خالکوب ،حرفی نهزد و از جهای دیگهر
شروع کرد .باز هم ناله و داد و فیان قزوینی بلند شد که اینجها،
کجای شیر است .گفت :شکم شیر .قزوینی که از درد ناله مهی
کرد گفت :اوستا ،ایهن شهیر شهکم ههم نداشهته باشهد ،طهوری
نیست .از این قسمت هم صرفنظرکن .دالک انگشت بهه دههان
حیران مانهد .مهدتی بهه حیهر بهه او نگریسهت .بعهد سهوزن و
وسایل خالکوبی را به زمین زد و گفت :آیا تا کنهون در جههان
چنین چیزی دیده شده؟ آیا کسی در جهان شیر بی د و سهر و
شکم دیده؟ بدون تردید خدا چنین شیری نیافریده است.
بر زمین زد سوزن آن دَ اوستاد
گفت :در عالَم کسی را این فتاد؟
شیر بی دُ ّ و سَر و اِشکم که دید؟
این چنین شیری خدا خود ،نافرید
۳۰۰۰/۱
***
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شرح مختصر نماد ها و رمز ها

در انتهای داستان بلنهد «اعرابهی و خلیفهه» ،مولهوی بحثهی
دارد تحت عنوان «وصیت کردن رسهول علیهه السهال بهه علهی
کر اهلل وجهه» که این چنین آیاز می شود:
گفت پییمبر علی را کی علی
شیر حقی ،پهلوانی ،پُر دلی
لیک بر شیری مکن هم اعتماد

1

اندرآ در سایه ی نخل امید
اندرآ در سایه ی آن عاقلی
کش نداند بُرد از ره ناقلی

2

۲۹۵۹/۱
یا علی ،با آن که شیردل و پهلوان هسهتی ،امها ایهن هها بهه
تنهایی برای دین و کمال انسهان کارسهاز نیسهت .بایهد پیهری و
مرشدی را برای خود بر گزینی و از او اطاعت کنی .تو باید در

 -۱اینجا «اعتماد» ،باید «اعتمید» خوانده شود.
 -۲در سایه ی تعلیما آن عاقلی قرار بگیر که کسی نمی تواند او را گمراه
کند.
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سههایه ی چنههین وجههودی قههرار بگیههری و از راهنمههایی هههای او
برخوردار شوی تا از دشمن درون خود نجا بیابی:
تو برو در سایه ی عاقل گریز
تا رهی زآن دشمن پنهان ستیز
۲۹۶۷/۱
اما مریدشدن ،شرایطی دارد .یکی از مهمترین شرط ،ایهن
است که مرید نباید نازک دل باشد .هر درشتی که مرشد و پیر
او کرد ،نباید دل آزرده شود.
چون گُزیدی پیر ،نازک دل مباش
سست و ریزنده چو آب و گل مباش
گر به هر زخمی تو پر کینه شوی
پس کجا بی صیقل آیینه شوی؟

1

 -۱آینه درگذشته این گونه تهیه می شد که یک تکه آهن را می گرفتند و روی
آن را آنقدر می ساییدند تا صاف و براق می شد و مانند آینه تصویر را درخود
نشان می داد .این ساییدن را صیقل زدن می گفتند .آینه در عرفان و بویژه در
اصطالح مولوی ایلب نماد وجودی است که خود را نمی بیند .از خودبینی رها
شده است .زیرا وقتی شما جلوی آینه می ایستید ،خود آینه را نمی بینید بلکه
خودتان و اشیاء پیرامون تان را در آن می بینید .زیرا آینه خود را نشان نمی دهد،
مگر اینکه روی آینه گرد و خاک و چیز دیگری مالیده شده باشد .ویا اگر از
آهن است ،روی آن زن خورده باشد .این است که مولوی می گوید درون
تو مانند آهن زن زده است .پیر و مرشد آنقدر باید آن را بساید (صیقل دهد)
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۲۹۷۹/۱
پیر می خواهد انسان را مانند آینهه کنهد .مهی خواههد دل
زنگار گرفته ی او را صاف کند .این است که بایهد تحمهل آن
صیقل دادن پیر را داشت .مانند آن مرد قزوینهی نبایهد بهود کهه
وقتی می خواست خال بر بدن خود بکوبد ،تحمل اولین سوزن
را هم نداشت .اینجا است که ااهراً ذههن مولهوی متبهادر مهی
شود به همین داستان «کبودی زدن مرد قزوینهی» و آن را نقهل
می کند.
در این داستان ،خال شهیر ،ههدف یهایی و نههایی مریهد و
سالک است ،یعنی رهایی از نفس اماره و وصال ح ر حهق.
طی این راه بسیار سخت و دشوار اسهت .بهه قهول حهافظ« :کهه
عشق آسان نمود اوّل ،ولی افتاد مشکل ها»

1

تا براق شود و بشوی آینه ،که دیگر خود را نبینی ،بلکه هر چه هست بیرون از
خود را به نمایش بگذاری .در واقع «من» خود را رها کنی .طبیعی است که
ساییدن این زنگار دردناک است و تو اگر می خواهی به واالیش برسی باید آن
درد و رن را تحمل کنی.
*
 -۱یزل حافظ با مطلع« :اَال یا اَیها السّاقی اَدِر کأساً و ناوِلها  -که عشق آسان
نمود اوّل ،ولی افتاد مشکل ها»
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مرد قزوینی نماد سالکی است که تحمل شنیدن انتقاد هها
و سرزنش های مرشد را نهدارد .و دالک ،همهان مرشهد اسهت
کههه ابتههدا بههی صههبری و ناشههکیبایی سههالک در تحمههل درد و
دشواری راه را می شنود ،اما به تدری او را از خود مهی رانهد.
زیرا می داند که آن وجود نهازپرورده نمهی توانهد بهه درجهاتی
هرچند پایین در طریقت برسد.
ای برادر صبر کن بر درد نیش
تا رهی از نیش نفس گَبر 1خویش
۳۰۰۲/۱
برای مهارکردن نفس سهرکش ،بایهد بها صهبر و حوصهله،
درد و رن را تحمل کرد.
***

 -۱گَبر :اینجا یعنی کافر.
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