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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 » ۳
 -۲موالنا جالل الدین بلخی و موسیقی  -لطیف ناظمی ۴
 -۳شرحی بر شعر «پیغام ماهی ها» از سهراب سپهری  -نویسنده :مرتضیی
جوشقانی ۲۶
 -۴آرمانشهر فیلسوفان چین  -بابک صحرانورد ۳۲
 -۵ابوسعید ابوالخیر ۶۲
 -۶ادبیات داستانی عرفانی  -اعظم بابایی ۷۵
 -۷مسئله مرگ از دیدگاه مولوی  -مهدی سیاح زاده ۸۲
 -۸افسانه لیلی و مجنون ۱۰۲
 -۹سکوت در عرفان موالنا  -آرش نراقی ۱۳۸
 -۱۰شرح و تفسیر داستان موسی و شبان ۱۵۶
 -۱۱واقعیت و عشق از نگاه حافظ ۱۷۲
 -۱۲کجاست؟ شرح و تفسیر غزل  ۴۱۲کلیات شمس -مهدی سیاح زاده ۱۸۱
 -۱۳منشأ تصوف از کجاست؟  -دکتر حلبی ۱۸۳
 -۱۴داستان صورتگری رومیان و چینیان  -مثنوی  -نگارش به نثر و شرح
و تفسیر از :مهدی سیاح زاده ۱۹۰
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« هیچ »
مفهوم «همه» هنگامی همه است کهه همهه را در برگیهرد،
حتی «هیچ» را.
«همه» بدون همه« ،هیچ» است ،اما «هیچ» بهدون «همهه»
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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موالنا جالل الدین محمد بلخی
و موسیقی
لطیف ناظمی

 -۱موسیقی تنها وسیله بیان عشق است
موالنا جالل الدین محمد بلخی را به حیق میی تیوان عاشیق
ترین شاعر جهان نامید و شاعر ترین عاشق جهان نییز .او هرچنید
که در سراسر سروده های خویش با شوق و جذبۀ شور انگیزی از
عشق می گوید؛ اما با آنهم بدین باور است که ایین گیوهر بیرین
هرگز در وصف نمیگنجد:
هرچه گویم عشیییق را شیییرح و بیان
چون به عشیییق آیم خجل گردم از آن
گرچه تفسیییییر زبان روشییینگر است
لیک عشیق بی زبان زان خوشتر است
5
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موالنا در تعبیر عشیق از داییرع عشیق انسیانی و حتیی عشیق
ملکوتی هم گامی فراتر میگذارد و میپندارد که جیوهر عشیق،
در سراسر کاینات جاریست و در جانِ جمیاد و نبیات و جیانور و
انسان تنیده شده است و همین عشق کیهانی است که مایۀ تکامیل
جماد به نبات و پس از آن به حیوان و انسیان و ملیک و فراتیر از
آن می گردد و تا جایی تکامیل میی پیذیرد کیه در وهیم آدمیی
نمیگنجد .اگر مادع بی جان که موالنا بی جانش هم نمی شمارد؛
نیییروی جنییبش در انییدرون خویشییتن نمیییداشییت و از جییذب و
انجذاب بی بهره می بود؛ چگونه می توانست که تحول یابد و پله
پله تا جایی رسد که از مَلک پران شود .او بدین باور است که از
ذرع ناچیز تا افالک گردان ،در جنبش و حرکت اند و در رقی
و خروش .او می گوید که عشق در ذات و سرشت انسیان اسیت؛
اشتیاقی است که او را به سوی کمال و جاودانگی میی کشیاند و
اگر عشق نمی بود؛ پس هستی هم در میان نبود:
گر نبودی عشق هستی کی بدی
کی زدی نان بر تو و تو کی شدی
به باور موالنا چیون جمیال ابیدی از آن خداونید اسیت و از
سویی هم چون عشق حرکت به سوی جمال ابدی است؛ پیس بیا
نیروی عشق است که می توان به حریم جمیال ابیدی راه یافیت و
سر انجام بدو پیوست .از نگاه موالنا ،عشق را تنها یک وسیلۀ بیان
است و آن هم موسیقی است نه منطق.
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 -۲موسیقی در سراسر گیتی طنین انداز است
پیام دیگر موالنا این است که موسییقی در چیرو و افیالک
جاری و ساریست:
نالۀ سرنا و آواز دهل
چیزکی ماند بدان ناطور کل
پس حکیمان گفته اند این لحنها
از دوار چرو بگرفتیم ما
بانگ گردشهای چرو است این که خلق
می سیرایندش به طنبور و به حلق
میؤمنان گویند کاثار بهشیت
نغز گردانید هر آواز زشیت
میا همیه اجزای آدم بوده ایم
در بهشت آن لحنها بشنوده ایم
این پندار که آسمانها نیز آواز سر میدهند نه با موالنا آغیاز
میگردد و نه با عارفان پیش از وی و بر مییگیردد بیه دور تیرین
روزگار کهن و به حکمای یونان قدیم و اندیشه پردازان سرزمین
هند .فیثاعورث گفته است « :آسمانهای هفتگانه آواز می خوانند
و این آواز خوانی از آغاز آفرینش مایه می گییرد و تیا ابیدیت
دنباله دارد ».افالطون باور داشت که « هر سیپهر بیر پاییۀ سیرعت
پویش خود آوازی پدید می آورد» هومر گفته بیود« :کیه هفیت
سیاره با نوای دلنشینی سرود میی خواننید» ابوریحیان بیرونیی در
7
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شگفت است که چرا هندیان آسمان را آواز خوان می پندارند .او
می گوید « من بر آنم که این پندار به سخن هومر سخنور یونانی
همگونی دارد»( .واصف ،ص )۶۵
پرسش موالنا این است که در بطن ساز ،با همۀ سادگی ،بی
بهایی و ناچیزی ساختاری آن ،چه رمزی نهفتیه اسیت کیه از آن،
آواز دوست را می توان شنید:
خشک چوبی ،خشک تاری خشک پوست
از کجیا می آیید این آوای دوسیت؟
 -۳موسیقی صبغه االهی دارد
موالنا موسیقی را صبغۀ االهی می دهد و بیدین بیاور اسیت
که موسیقی حکم شهادت را رد و این به گونهیی مقدس شمردن
موسیقی است و این که عرفا شنیدن ان را عبادت برتر می دانند از
همین جاست .او می گوید:
این علم موسقی بر من چون شهادت است
من مؤمنم شیهادت و ایمانم آرزوست
موالنا در دانش موسیقی نظریه می پردازد و بدین باور است
که با موسیقی و سماع میتوان به چنان پایهیی از بی خویشی و بیی
خویشتنی رسید که به حضرت دوست پیوست .او مانند جماعیت
دیگییری از صییوفیان ،آواز خییوش را آواز خییدایی مییی دانیید و
موسیقی را تا آن مایه ارج مینهد که در حد "ایمان" و "شهادت"
میگذارد.
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آن گونه که گفته آمد موالنا موسیقی را نوعی عبیادت میی
شییمرد و بییا ایمییان و شییهادت پیونیید مییی داد؛ هنگییامی هییم کییه
خلیفییهاش صییالح الییدین زرکییوب در گذشییت جنییازهاش را «بییا
آهنگ دف و کوس تشییع کردند تابوت را که هشت دسته قوال
در پیشاپیش آن حرکت می کرد موالنا با اصحاب چیرو زنیان و
سماع کنان تا مقبرع بها ولد همراهی نمیود» ( پلیه پلیه تیا مالقیات
خدا .ص )۱۹۵
در آن روز پیشاپیش مقریان کالم خدا را تالوت می کردند
و به دنبال آنان قواالن موسیقی میینواخنتید و چیون ییک تین از
منکران از موالنا در بیاب ایین ترکییا نیاهمگون پرسیید؛ موالنیا
پاسخ داد آنان که کالم خدا را تالوت می کننید بیدین معناسیت
که خلیفۀ ما مسلمان بوده اسیت و اینیان کیه موسییقی میینوازنید
بدین معناست که او عاشق هم بوده است.
پیش از موالنا نیز برخی از صوفیان و عارفان موسیقی را اثیر
االهی می دانستند در صورتی که به قول آنان ،بیا معنوییت بیه آن
گوش داده شود .ابوالفیض ذوالنیون مصیری (میرگ  )۲۴۵گفتیه
است»:موسیقی یک اثیر االهیی اسیت کیه دل را بیرای جسیت و
جوی خدا به حرکت می آورد .آنان که با معنویت بیه آن گیوش
دهند؛ به خدا دست می یابند و آنان کیه از روی شیهوت نفسیانی
به آن گوش فرا میی دارنید؛ دچیار کفیر میی شیوند( ».نیکلسیون.
عرفای اسالم .ص )۸۸
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جنید بغدادی نیز نگاه همانندی بیه موسییقی دارد« :از جنیید
بغدادی عیارف نامیدار پرسییدند چیرا بسییاری از میردان متیین و
صاحا نام به شنیدن نغمه های دل انگیز ،بیه هیجیان میی آینید و
شوری دارند .پاسیخ داد :چیون خیدای تبیارک و تعیالی در روز
الست با ذرات زریات بنی آدم (َالستُ بیربکم) گفیت ی حیالوت
آن خطاب در مسامع جان ایشان باقی مانیده .هرگیاه آواز خیوش
می شنوند و لذت آن خطاب به یاد آید و از ذوق آن در حرکت
آیند» (تدین )۱۹۰
شاید همین ویژگی فراطبیعی موسیقی است که او ،موسیقی
و سماع و تواجد و اغانی را ،درمانی برای بیماری های مخمصه و
استسقا می شمارد افالکی در مناقا العارفین حکیایتی میی آورد
که روزی موالنا به مردی به نام موالنا زین الدین میی گویید کیه:
اکنون مردان خدا را هم حیالتی و صیرورتی هسیت کیه بیه مثابیۀ
مخمصه و استسقاست و دفع آن جز به سماع و رق و تواجید و
اصوات اغانی نیست( .مناقا العارفین)
موالنا در داستان پیر چنگی ادعا می کند کیه در درون انبییا
هم نغمههایی است که گوش حس از شینیدن آن نغمیههیا عیاجز
است:
انبیا را در درون هم نغمه هاست
طالبان را زان حیات بی بهاست
نشنود آن نغمه ها را گوش حس
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کز ستمها گوش حس باشد نجس
داستان پیر چنگیی در مثنیوی ،از قصیه هیای شیور انگییزی
است که در همۀ گزیدههایی که از ایین کتیاب تهییه دییده شیده
است؛ به چشم می خورد .داستان در روزگار خلیفۀ دوم اتفاق می
افتد و قصه یی از یک نوازندع چنگی است .داستان میردی اسیت
کییه در روزگییار خلیفییۀ دوم مییی زیسییت و چنییگ را نیکییو مییی
نواخت:
آن شنیدستی که در عهد عمر
بود چنگی مطربی با کر و فر
بلبل از آواز او بی خود شدی
یک طرب زآواز خوبش صد شدی
مجلس و مجمع دمش آراستی
وز نوای او قیامت خواستی
اما چون پیر می شود و پشتش خم می گردد دیگیر آوازش
زشییت مییی شییود و کسییی خریییدار آوایییش نیسییت .پییس او راه
گورسییتان را میگیییرد و بییر آن اسییت کییه از آن پییس بییرای خییدا
بخواند زیرا کسی دیگر برای آهنگهایش نخواهد پرداخیت .پییر
چنگی در گورستان می نوازد و می گرید تا خوابش میی بیرد در
این هنگام عمر خواب می بیند که خداوند به او دستور میی دهید
که حاجت بندع خاص و محترم میا را بیر آور و راه گورسیتان را
پیش گیر و وجهی در اختیار او بگذار:
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ای عمر! برجه ز بیت المال عام
هفتصد دینار در کف نه تمام
پیش او بر ،کای تو ما را اختیار
این قدر بستان؛ کنون معذور دار
سر انجام داستان نیز چنین است که عمر او را از مقام گرییه
که هستی است به مقام استغراق که نیسیتی اسیت میی کشیاند .بیه
روایتی این قصه همانندیی به داستانی دارد که محمد بن منور این
قصۀ مثنوی که به که گویا همانندی به داستان دارد که محمد بن
منور اسرار التوحیید در شیمار کرامیات ابوسیعید ابیوالخیر آورده
است و عطار در ظاهر از همو گرفته است و در مصیبتنامه منظیوم
ساخته است (درس مثنوی ص)۵۷ .
 -۴موسیقی ذوجنبتین است
موالنا دو جلوع ناهمگون و متضاد را در موسیقی میینگیرد؛
از سویی این نی زهر است و از سویی دیگر تریاق و این دو جنبۀ
ناهمگون و متناقض نی ،به تناقض و ناهمگونی عشق ماننید اسیت
چون عشق هم ذو جنبتین است:
همچو نی زهری و تریاقی که دید؟
همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟
نی حدیث راه پرخون می کند
قصه های عشق مجنون می کند
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»قصییۀ معلییم ثییانی (فییارابی) مشییهور اسییت کییه خندانییید و
گریانید و خوابانید در یک مجلس و همه در حال خیواب بودنید
که از مجلس بیرون رفت و این کار با یک آلیت موسییقی انجیام
داد به واسطۀ تغییر ترکیا و ظاهرا نواختن بیوده بیدون خوانیدن»
(به نقل از نقد نثر .ص )۳۱۶
«چون عشق در ذات ذو جنبتین است موسیقی که محمل آن
است در ذات خویش ذو جنبتین است؛ موسیقی هم زهر اسیت و
هم تریاق .خوشترین آوازهای ما آن هیایی هسیتند کیه گوییای
غمبارترین اندیشههای ما باشند عشق بزرگترین راز حییات اسیت
که در جهان ظاهر به زی موسیقی در میآید (عرفان مولوی .ص
)۴۸
طرب را نیز چنان معنی کرده اند که شدت غم و شادی را با
خود دارد «در قاموس المنجد غنا را چنین تعریف کیرده انید (میا
طرب به و الطرب خفۀ نصیبل االنسان لشدع حزن او سرور) یعنیی
غنا عبارت از چیزی است که به واسطۀ آن ،طرب ایجاد می شود
و طرب عبارت است از سبکی که بر انسان به جهت شدت غم یا
شادی عارش می شود» (نقد نثر )۳۱۵
 -۵موالنا با دقایق موسیقی آشناست
شیفتگی موالنا به موسیقی دارای پهلوهای گوناگون اسیت.
او هم موسیقی میداند؛ هم پیرامون آن نظریه می پیردازد؛ هیم در
عمل می تواند بنوازد؛ هم موسیقی را نردبانی برای عیروج بیه بیام
عاشقی بر گزیند .نگاهی به کلیات شمس خواننده را متقاعد میی
13
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سازد که او با دانش موسیقی آشنا بوده اسیت و در هنیر موسییقی
دستی داشته است .در دیوان وی غزلی است که نام دوازده پیردع
موسیییقی را میییگیییرد و اییین نشییانهیییی از آگهییی وی در دقییایق
موسیقی است:
ای چنگ! پرده های سیپاهانم آرزوست
وی نای! نالۀ خوش سیوزانم آرزوست
در پردع «حجاز» بگو خوش تیرانه یی
من هدهدم صفیر سیلیمانم آرزوسیت
از پردع «عراق» به «عشیاق» تحفه بر
چون «راست» و«بو سلیکِ» خوش الحانم آرزوست
آغاز کن « حسینی » زیرا که «مایه» گفت
کان «زیر خرد» و «زیر بزرگان» م آرزوست
در خواب کرده ای ز «رهاوی» مرا کنون
بیدار کن به «زُنگله» ام ،کانم آرزوست
این موسییییقی بر من چون شییهیادت است
من مؤمنم شیهادت و ایمانم آرزو است
می بینینیم کیه او دوازدع پیردع موسییقی آن روزگیار چیون
سپاهان ،حجاز ،عراق ،عشاق ،بوسلیک ،حسینی ،مایه ،زیر خیرد،
زیر بزرگان ،رهاوی ،زنگله ،نام میگیرد و بدین گونه میتوان پیی
برد که او با موسیقی روزگار خویش تا چه مایه آشنا بوده اسیت.
از این گذشته در جای جای دیوانش ذکری از پرده های موسیقی
14
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به میان می آورد .به گونۀ نمونه در این غیزل کیه در کنیار ربیاب
یعنی ساز دلخواه خویش از پردع عراقی ذکری به میان می آورد:
دیدم نگار خود را ،می گشت گرد خانه
برداشته ربابی ،می زد یک ترانه
با زخمۀ چو آتش ،میزد ترانۀ خوش
مست و خراب و دلکش از بادع مغانه
در پردع عراقی ،می زد به نام ساقی
مقصود باده بودش ،ساقی بدش بهانه
در جای دیگر به جای پردع عراق از نیای عیراق سیخن میی
زند و هم از بو سلیک و حجاز یاد میکند:
طبل فراق می زنی؛ نای عراق می زنی
پردع بوسیلیک را جفت حجاز می کنی
او در دو بیت زیر به سه دانشواژع موسیقی یعنی (زیر و بم)،
پردع عراق و ره که به معنای پردع موسییقی و آهنیگ و نواهیایی
که جزو یک مجموعه است اشاره می کند و از زبان پییر چنگیی
مینویسد:
خرج کردم عمر خود را دم به دم
در دمیدم جمله در زیر وبم
آه کز یاد ره و پردهی عراق
رفت از یادم دم ِ تلخ فراق
 -۶موالنا شیفته موسیقی و سماع است
15
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شیفتگی موالنا به موسیقی چنان است یک نفس بیی آن بیه
سر نمی برد .می دانیم که موالنا پس از غیبت شیمس پیوسیته در
سماع بود تاجایی که فرزندش گواهی می دهد که:
یک نفس بی سماع و رق نبود
روز و شیا لحظهیی نمی آسود
چون موسیقی از ارکان سماع است و سماع بیدون موسییقی
ممکیین نیسییت .پییس او در فصییل دوم زنییدگی و پییس از تولیید
دیگرش ،پیوسته با موسیقی زیسیته اسیت .او چنیان شییفتۀ آواز و
ساز بود که صدای فرود آمدن چکشها بر سندان دکیان صیالح
الدین زرکوب می توانست او را بیه پیایکوبی در بیازار زرکوبیان
بکشییاند« .حضییرت موالنییا از پیییش دکییان شیییخ صییالح الییدین
زرکوب قدس اهللُ سره می گذشت؛ همانا که آواز طقطقِ ضرابان
به گوش مبارکش رسیده به سماع و چرو مشغول شیذ و هنگامیۀ
عظیم جمع آمذ .به خدمت شیخ صیالح الیدین خبیر کردنید کیه
موالنا بیه سیماع شیروع فرمیوده اسیت .شییخ بیه شیاگردان خیود
اشارت کرد که دستها را از ضرب وا مگیریذ؛ چه اگر زر ورق
تلف شود باکی نیست .از وقیت ضیحی تیا قیربِ نمیاز دیگیر در
سماع بوذ؛ بعد از آن فرمود که بس کنیذ؛ آن بود که گوینیدگان
رسیدند و سماع را به جد گرفته این غزل را سر آغاز فرموذ:
یکی گنجی پدید آمد در آن دکان زر کوبی
زهی صورت زهی معنی زهی خوبی زهی خوبی»
16
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(مناقا العارفین ،ص)۴۲۹ .
 -۷رباب صریر باب بهشت است
موالنا هم در شعر هایش و هم در زندگی روزانهاش کیه بیا
سماع و موسیقی پیوندی تنگاتنگ داشیته اسیت؛ مهیری شیگفتی
انگیز به موسیقی وا میینمایید  .هیم در کلییات شیمس و هیم در
مثنوی از سازهای گوناگون نام می گیرد اما به رباب و نی افیزون
از دیگییر سییازها دل بسییته اسییت .در بییزم سییماع از ربییاب بهییره
میجست و خود نیز رباب می نواخت .ربیاب در روزگیار موالنیا
انگار از خاندان بربط بوده اسیت «ربیاب قیدیمی شیکل دیگیری
داشته است و با کمان نواخته میشیده اسیت و گیویی از خانیدان
بربط بوده است .بربط را گاهی با کمان و گاهی بیا مضیراب میی
نواختند .یونانیان آن را با مضراب و آریاییان با کمان می نواختند
(گاهی هم به عکس آن) حکیم خاقیانی شیروانی ربیاب را ،سیاز
نالنده خوانده است و گوید:
بربط چو عذرا مریمی ،آبستنی دارد همی
کاز دَردِ زادن هردمی ،در نالۀ زار آمده
پیداست که رباب را در شرق با کمان نمینواختند؛ زیرا ناله
از کمان بر نمیخیزد .انگار سارنگ نیزهمان بربط روزگار کهین
است که پس از اصالح ساختاری آن در کشور هند ،بیه ایین نیام
مسما گردیده است .چه سیارنگ در الحیان آریایییان نیام مقیامی
بوده است (فکری مددی)
17
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گفته آمد که ربیاب سیازی کهین اسیت امیا گوینید ربیاب
امروزین را مردی به نام (تام حسین) ییا (تیان حسیین) در رزگیار
اکبر یا جهانگیر ساخته است( .همان جا)
رباب به عنوان سیازی خیوش آوا در افغانسیتان کشیورهای
هند و پاکستان و دیگر بالد شرق ابزاری محبوب و مقبول بوده و
در درازای سده ها درساختار آن دگرگونی هایی رو داده اسیت.
( رباب معمولی  ۹۲سانتی متر درا زا دارد و با مضراب نواخته می
شود بیست و یک تار دارد یعنی پنج تار اصیلی رودهای « دو تیار
در جلو ،دو در میانه یک تار بزرگ» و شانزده تار فلیزی «هشیت
تار فوالدی و هشت تار برنجی» دارد؛ گلوی این ساز کوتاه است
و چهار پرده دارد .در کشورمن از چهیار گونیه ربیاب ،بهیره میی
گیرند ی رباب بزرگ ،رباب میانه ،رباب کوچک (.مددی ۲۵۱ .و
 ) ۲۵۲موالنا در وصف رباب در کلیات شمس چنین گوید:
هیچ می دانی چه می گوید رباب
ز اشک چشم و از جگر های کباب
پوستی ام دور مانده من ز گوشت
چون ننالم در فراق و در عذاب
چنبرش گوید منم بدم من شاو سبز
زین من بشکست و بدرید ان رکاب
بانگ ما همچون جرس در کاروان
یا چو رعدی وقت سیران سحاب
18
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ای مسافردل منه بر منزلی
که شوی خسته به وقت اجتذاب
زان که از بسیار منزل رفته ای
تو زنطفه تا به هنگام شباب
ترک و رومی و عرب گر عاشقند
هم زبان اوست این بانگ رباب
موالنا در نغمههای رباب صدای گشاده شیدن در بهشیت را
مییی شیینود حکییایتی کییه در نفحییات االنییس آمییده بییر اییین نکتییه
گواهست که موالنا آوای رباب را صیریر در بهشیت میی دانید و
خطاب به مولوی شیرف الیدین منکیر جیادوی ربیاب اسیت میی
گوید:
« آواز رباب صریر باب بهشیت اسیت کیه میا میی شینویم.
منکری گفت :ما نیز همان آواز می شنویم؛ چون است که گرم
ن می شویم که موالنا ،خدمت مولوی فرمود ... :آنچه ما میشنویم
آواز باز شدن در است و آنچه او میی شینود آواز فیراز شیدن».
(شکوه شمس ص )۲۹۶
چند قیرن پیس از ایین گفیت و گیو ،صیایا تبرییزی ایین
حکایت را در دو بیت چنین فشرده چنین میسازد:
هوالغفور ز جوش شیییراب می شنوم
صدای درب بهشت از رباب می شنوم
تفاوتی است میان شییییینیدن من و تو
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تو بستن در و من فتح باب می شنوم
در کلیات شمس آوای رباب پژواک فراوان یافته اسیت .او
این ساز را مشرب عشق می پندارد و قوت ضمیر ،جایی که بانگ
بر می دارد:
رباب مشرب عشق است و مونس أصحاب
که ابر را عربان نام کرده اند رباب
چنان که ابر سقای گل و گلستان است
رباب قوت ضمیر است و ساقی الباب
در آتشی بدمی ،شعله ها بر افروزد
به جز غبار نخیزد چو در دمی به تراب
رباب دعوت باز است سوی شه باز آ
به طبل باز نیاید به سوی شاه غراب
گشایش گرع مشکالت عشاق است
چومشکلیش نباشدچه در خور است جواب
داستان زیر می تواند نمونهیی از اشتیاق موالنا را به ربیاب و
همچنان حرمت گزاری حکمرانان آن روزگار را به موالنیا گیواه
باشد:
« معین الدین پروانه می خواست که ولیدِ تیاج وزییر را در
قونیه قاضی کند و او مردی بوذ پر فضایلِ علمِ ادب ،اما بی ادب
و مُعجا و از عالمِ اولیا دور ،گفت :سییه شرط منصا قضیا را
قبول کنم :شرط اول آنک رباب را از میانِ خلق بر گیری؛ دوم
20
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آنک محضران کهن را که جالدان محکمه اند برانی؛ سوم آنک
محضران نو را جامگی دهیی تیا از میردم چییزی نبرنید؛ پروانیه
جواب داد که هر دو شرط را ملتزم می شوم و می توانم کردن،
اما رباب را نتوانم برداشتن .چون این حکاییت بیه سیمع موالنیا
رسید فرمود که :زهی رباب مبارک! وهلل الحمد که رباب دستگیر
او شد و او را از چنگ قضای قضا رهانید؛ عاقبت تمامت اوالد او
مرید خاندان شدند( ».مناقا العارفین ص)۴۱۵ .
موالنا افزون بر آن که در کلیات شمس جای جای سخن از
رباب در میان می آورد خود نیز نوازندع رباب بوده اسیت و حتیی
تاری دیگر بر چهار تار رباب ،افزوده اسیت .چنیین پنداشیته میی
شود که او پس از غیبت شمس به غزل سرایی و موسیقی و سماع
روی می آورد و آن سان که افالکیی میی نوسیید پیس از کیه از
بازگشییت معشییوق نییا امییید مییی گییردد بییه موسیییقی و سییماع و
غزلسرایی دل خوش می کند.
« همانا روز پنجشنبه بیست ویکم میاه شیوال لسینه اثنیین و
اربعین ستماء ،حضرت موالنا شمس الدین غیبیت نمیوذ ،قیرب
ماهی طلا او کردند؛ اثری پیدا نشد که چه شد و به کجا رفت؛
پس حضرت موالنیا فرمیود تیا از هنید بیاری فرجیی سیاختند و
کالهی از پشم عسلی برسر نهاذ و گویند در والیت جامیۀ هنید
باری را اهل عزا می پوشیدند و قاعدع قدما آن بود چنانک در ین
عهد غاشیه می پوشند همچنان پیراهن نیز پییش بیاز کیرده میی
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پوشید و کفش و موزع مولوی در پا کردند و دستار را بیا شیکر
آویز پیچیذند و فرموذ که رباب شش خانه ساختند چه از قدیم
العهد رباب عرب چهار سو بوذه و فرموذ :شش گوشۀ رباب میا
شارحِ سر شش گوَشۀ عالمست و الیف تیارِ ربیاب مبیین تیأُلُف
ارواح است به الف اهلل» (مناقا .ص)۸۸ .
پس موالنا و فرزندش سلطان ولد هر دو رباب می نواختنید
فرزندش را مثنویی است به نام "رباب نامه" در همان بحر رمیل و
به پیروی از مثنوی معنوی که  ۸۰۹۱بیت دارد و این گونیه آغیاز
می یابد
بشیییینوید از ناله و بانگ رباب
نکته های عشق در صد گونه باب
شیفتگی موالنا به این سیاز تیا آن ماییه اسیت کیه گیاهی بیا
شنیدن آن حتی در کوی و برزن نیز عنان اختییار را از کیف میی
دهد و مستانه بر سر راه به چرخیدن می آید .شمس الدین احمید
افالکییی نویسییندع کتییاب مناقییا العییارفین کییه در نسییبت دادن
کرامتهای بیشمار در حق موالنا دستی گشاده دارد در کتیابش
حکایتی از اثر گذاری ربیاب بیر میرادش پیرده بیر میی دارد کیه
خواننده به تعجا اندر می سازد:
«همانا که چون از سماع بیرون آمدیم و از سیر محلیه کیه
عبور می کردند از در شراب خانه آواز رباب ،به سماع مبارکش
رسید .قدری توقف فرموده به چرو در آمد و ذوقها می کرد تا
22
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نزدیک صباح در نعره و صباح در وصیاح بوذ و همۀ رنود بیرون
دویده به پای موالنا افتاذند و هر آن چه پوشیده بوذ؛ همه را بیذ
آن رندان ایثار کرد و گویند مجموع ایشان ارمنیان بوذند ...روز
دوم آن رنود جمع گشته بیامذند و بهو به صیدقِ تمیام مسیلمان
گشتند و مردی شذند و سماعها داذند( .ص )۴۸۹
گویند موالنا را همچنان نوازندع ربابی بوده است کیه چیون
روزگاری رنجیده خاطر گشته بود موالنا غزلی با ایین مطلیع میی
سازد و به وی می فرستد.
رو آن ربابی را بگو مستان سالمت می کنند
ان مرغ آبی را بگو مستان سالمت می کنند
 -۸نی نماد انسان کامل است
مثنوی موالنا خالف رسم متعارف با نی نامیه و حیدیث نیی
آغاز می یابد در حالی که نزدیک به تمامی دیوان های شاعران با
تحمید آغاز مییابد و ستایش پروردگار آغاز می یابنید از همیین
رو با نی نامه ولی با آن که منتقدان ناراضیان بیه شیکوه گشیودند
ولی نه بدان سان که بر شعر حافظ تاختند که گویا دییوانش را بیا
مصراعی از یزید ابن معاویه آغازیده است در حالی که این اتهام
و نسبت دادن بی مایه و بی اساس بوده است .در موالنا و نی نامیه
اش نیز آگاهان وقوف داشتند که مراد از نیی چیسیت و کیسیت.
« در واقع تمام مثنوی هم از آغاز تا پایان تغزلی مولوی وار است
با یاد خدا و یا نغمۀ عشقی که عارف را در جسیتو جیوی او در
آتش شوق و درد به ناله و فریاد می آورد و نغمهیی که بیا ایین
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شور و هیجان از دل عارف بیرون می آید؛ نمی تواند در قالیا
لفظ و عبارت اهل آداب و رسوم مقید مانده باشد» (سر نیی ص
)۱۷
او هنگامی که می خواهد داستان هبوط آدمی را به زمیین و
ماجرای برییده شیدن وی را از اصیل وی بیر زبیان آرد؛ از«نیی»،
یاری می خواهد و نی را نمودگار انسان کامل می داند و تنها نیی
را سزاوار آن می شمارد که شرح جداشدن و بریده شدن غمناک
انسان را از نیستان حقیقت و سرچشمۀ اصلیش حکایت کنید و از
هبوط وی در حضیض خاک لا به شکایت بگشاید موالنا نی را
رمزی از وجود انسان و تمثیلی از روح انسان کامل و ولی واصیل
می شناسد جامی نی موالنا را نمیودار و اصیالن کامیل و کیامالن
مکمل از خود فانی و به حق باقی میداند موالنیا یعقیوب چرخیی
این نی را عبرت از انفاس شریفۀ عرفا .نیکلسون بدین بیاور اسیت
نی نامه کنیهیی از خود موالنا و یا حسام الدین چلبی که از االهی
آگنده است و به وسیلۀ آهنگ آن روح را بیرون می رییزد .تنهیا
این نی را یارای آنست که حدیث راه پرخیون را بیر زبیان برییدع
خویش آرد و همین هجده بیت.
نی نامه است که لیا و لبیاب مثنیوی اسیت و مثنیوی چییز
دیگری جز تطویل نی نامه نیست.
 -۹ذکر دیگر ابزار موسیقی در شعر موالنا
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موالنا در سراسر کلیات شمس از ابزار موسییقی چیون نیی،
رباب ،چنگ ،دهیل ،دف ،سیرنا ،طبیل ،طنبیور عیود ،بیربط و از
مطرب و غنا و رق و سماع سخن می زند و از ساز ها با اشتیاق
نام میگیرد و در موزه آرامگاهش نیز برخی از ایین ابیزار را میی
توان دید که در مجالس سماع ،یا او خود و یا دیگران مینواختیه
اند.
در گنجینۀ شعری موالنا جز نی و ربیاب از دیگیر سیازهای
گوناگون نیز سخن رفته است که ذکر برخی از آنان را در این جا
بایسته می دانم:
بربط
تو بمال گوش بربط که عظیم کاهل ست او
بشکن خمار را سر که سرَ همه شکست او
چنگ
ای در کنار لطف تو من همچو چنگ با نوا
آهسته تر زن زخمه ها تا نگسالنی تار من
یا:
چنگ را در عشق او از بهر آن آموخته
کس نداند حالت من نالۀ من او کند
یا:
چنگ و قانون جهان را تار هاست
نالۀ هر تار در فرمان تو
25

فصلنامه هیج  -شماره  -۴تابستان ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

چنگ و چغانه
این خانه که پیوسته در آن چنگ و چغانه ست
از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه ست
این صورت بت چیست اگر خانۀ کعبه ست
وین نور خدا چیست اگر دیر مغانه است
دهل
اشکم دهل شده است ازین ازین جام دم به دم
میزن دهل به شکر دال لم ولم ولم
هین طبل شکر زن که می طبل یافتی
گه زیر می زن ای د ل و گه بم و بم وبم
دف
چو دف تسلیم کردم روی خودرا
بزن سیلی و رویم را قفا کن
سرنا
زمطرب نالۀ سرنای خواهم
ز زهره زاری طنبور خواهم
یا:
نالۀ سرناو تهدید دهل
چیزکی ماند بدان ناقور کل
یا:
چو سرنای تو نه چشم از برای انتظار لا
26
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چو آن لا را نمی بینی در آن پرده چه زاری تو؟
طبل
گر طبل وجود ها بدرد
از کتم عدم علم براری
من نای تو ام ،از لا تو می جوشم
تا نخ روشی هر آینه نخروشم
آن لحظه که خامشم از آن خاموشم
تا نیشکرت به هر خسی نفروشم
یا :
واز ده اندر عدم ای نای و نظر کن
صد لیلی و مجنون و دوصد وامق و عذرا
 -۱۰کلیات شمس دفتری آکنده از موسیقی
شیفتگی موالنا به موسیقی چنان است کیه حتیی در کلییات
شییمس نیییز نغمییات و آهنیگ هییای شییور انگیییز و ملییودی هییای
دلپذیری را با واژگان پدید آورده است که در ادب فارسیی جیز
او سخنور دیگری را نمی توان شناخت که تا این میزان موسییقی
کناری ،بیرونی ،داخلی و معنیوی در شیعرش جلیوهگیری داشیته
باشد و دیوان شعرش به کتاب آهنگین و دفتیر موسییقایی تبیدیل
شده باشد .موسیقی و سماع که بخش عظیمیی از زنیدگی وی را
می ساخته است پس از مرگش نیز چون میراث پر بهایی برای باز
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مانییدگانش و بییرای طریقییت مولویییه برجییای مانیید .او کییه خییود
هواخواه سلسله و طریقتی پس از خود نبود اما پیس از میرگ او،
خلیفه اش حسیام الیدین چلبیی را بیر جیای او نشیاندند و پیس از
چلبی فرزندان موالنا قرنها طریفت مولویه را با موسیقی و سماع و
مقابله دنبال کردند .قواالن (خوانندگان) شعرهایش را خواندند و
شیادان بر ریتم شعر هایش آهنگ ساختند.
»پییس از آن کییه سییماع بییه شییکل مقابلییه در آمیید موسیییقی
مولوی با تمام ویژگی هیایش نمیودار گشیت و سیالمهای چهیار
گانه با آهنگی خاص در دستگاه های موسیقی پدیدار گشت .در
چهار سالم شعرهای موالنا یا سلطان ولد و یا از نوع موالنا عیارف
چلبی را می خواندند که مولویه این رسم را «آیین» می نامیدنید».
(مولویه بعد از موالنا ص )۵۴۸
***

https://www.maulanahaus.de/PojoheshHaa/Maulana
WaMusik.asp
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شرحی بر شعر «پیغام ماهی ها»
نویسنده  :مرتضی جوشقانی

شعر «پیغام ماهی ها» از سهراب سپهری
رفته بودم سر حوض
تا ببینم شاید عکس تنهایی خود را درآب ،
آب در حوض نبود .
ماهیان می گفتند :
(( هیچ تقصیر درختان نیست ))
ظهر دم کرده تابستان بود ،
پسر روشن آب لا پاشویه نشست
وعقاب خورشید  ،آمد او را به هوا برد که برد .
به درک راه نبردیم به اکسیژن آب .
برق از پولک ما رفت که رفت .
ولی آن نور درشت ،
عکس آن میخک قرمز در آب
29
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که اگر باد می آمد دل او ،پشت چین های تغافل میزد ،
چشم ما بود .
روزنی بود به اقرار بهشت .
تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی  ،همت کن
و بگو ماهی ها  ،حوضشان بی آب است .
باد می رفت به سروقت چنار
من به سروقت خدا می رفتم .
شرح
بی شک پیغام میاهی هیا یکیی از زیبیاترین اشیعار سیهراب
سپهری است با مفومی کامال عرفیانی و سیمبلیک  .شیعر بیا بییان
مشکل بی آبی ماهیان شروع میی شیود و مکالمیه مییان ماهییان و
شاعر ،پیکره اصلی شعر راتشکیل میدهد.
ابتدابییه شییرح و تعریییف دو عنصییر کلیییدی شییعر یعنییی
«آب» و« ماهی» می پردازیم .
در فرهنگ سمبل ها درباره ماهی می خیوانیم  :میاهی رمیز
وجود عارف و سالک است .که در دریا ی بیکیران هسیتی شینا
می کند در دفتر دوم ( موالنا) آمده است :
ماهیان از پیر آگه ما بعید
ما شفی زین دولت و ایشان سعید
در بعضی از آییین هیای آسییایی در قیدیم  ،روحیانیون و
افراد مذهبی از خوردن ماهی منیع شیده بودنید ؛ زییرا بیرای آن
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تفدسی خاص قائل بوده اند  .دکتیر سییروس شمیسیا در کتیاب
خود تحت عنوان “ نگیاهی بیه سیهراب سیپهری “ میی گویید :
ماهی سمبل عارف است که در دریای هستی دسیت و پیا زده و
کشف و شهود می کند .ماهی رمز ارتبیاط بیین آسیمان و زمیین
است  .مصداق دیگر این مطلا کیه اشیاره بیه نگیرش خیاص
سهراب سپهری به این موجود است را می توانیم در این بیت
از شعر وی در کتاب مسافر ببینیم :
 دچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاستاگر که ماهی کوچک دچار آبی دریای بیکران باشد .
از طرفی سهراب اهیل کیویر اسیت و بیی آبیی را تجربیه
کرده لذا آب بیرای او اهمییت ومعنیایی خیاص دارد ونگیرش
خاص او به این موضوع موجا شده است تیا سیمبل بسییاری از
معانی و الفاظ کلیدی اش باشد  .در شعر معروف “ آب” شاعر
به زیبایی همه ما را دعوت به بزرگداشیت و رعاییت آن میکنید
و بییا زبییانی بسیییار سییاده همگییان را از گ یل کییردن آن کییه بییه
نوعی کفر نعمت و بی احترامی به آن است بازمیدارد .او اعتقاد
دارد که هر کسی از پس شناخت و درک درسیت و واقعیی آب
بر نمی آید و فقیط مردمیان ده بیاال( کیه کناییه از شیهرآرمانی
اوست) آنرا فهمیده اند و درک کرده اند :
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 ...مردمان سر رود آب را می فهمند
گل نکردندش
مانیز
آب را گل نکنیم .
امادر شعر” پیغام ماهی ها “ شیاعربه شیرح غربیت و انیدوه
ماهیانی (انسانهایی ) می پردازد که از آب که کنایه از معرفیت و
شناخت است دور مانده اند  .خواهش و تمنیای انسیانهایی کیه
شمه ای از معنا را چشیده اند ولی موفق به درک کامل آن نشیده
اند  .آنهایی که نیازمنید ییک دم توجیه دوبیاره محبیوب انید و
ملتمسانه همه آنهایی که حتی احتماال امکان حضور و ارتباط با
او را پیدا می کنند را سوال می گویند که در نزد محبوب احوال
آنان را بازگو نمایند  .شعر با سیخن شیاعر شیروع میشیود کیه بیه
سراغ محل وجود آب ( التفات و توجه ) یعنی حوض میرود تیا
دمی با خودش خلوت کیرده و ییا عکیس تنهیایی خیود رادر آن
مشاهده کند  .لیکن آبی در حوض نمی بینید ودر گفتگیوی وی
با ماهیان آنها تقصیر عدم وجود آب را متوجه درختیان نمیی
دانند  .درختانی که آنها نیز تنها با آب زنده اند اما نه اینکه سهم
ماهیان و بقیه را برده اند ( هیچ تقصیر درختان نیست ) که التفات
منبعیییی ال یتنیییاهی دارد و بهیییره از آن موجیییا فقیییدان و
نقصان برای بقیه نمی گردد  .لیکن بقول شاعر وجود بعضیی از
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شرایط خیاص (مثیل ظهیر دم کیرده تابسیتان ) میانع از ابقیا ،ایین
التفات گردیده است :
 ...ظهر دم کرده تابستان بود ،
پسر روشن آب  ،لا پاشویه نشست
و عقاب خورشید  ،آمد او را به هوا برد که برد .
به هر حال عالوه بر آنکه سهراب به مقصود خیود ( دییدن
عکس تنهایی خود در آب ) نمی رسد  ،متوجه مشیکل بزرگتیر
ماهیان می گردد.
اکسیژن کنایه و رمز حیات و زندگی است موجودات زنده
ونیز ماهیان با آب که حاوی اکسیژن اسیت زنیده انید و در ییک
نگاه ظاهری نبود آب ،میرگ را بیرای آنهیا بیه ارمغیان خواهید
آورد لیکن از اینجا به بعد شاعر  ،به زیبایی طیرز تفکیر و تلقیی
زیبای عرفا را از زندگی بدین گونه بیان می کند که شیکایت و
گالیه آنها از نبیود آب  ،نیه از بابیت ظیواهری اسیت کیه امکیان
خودنمایی و نمایش پیدا نکرده اند ؛ ویا زندگی ای که در نبیود
آب به مخیاطره میافتید ؛ بلکیه مشیکل آنهیا عیدم امکیان درک
معنایی است که در آب نهفته است .بطوریکه در بیت« :به درک
راه نبردیم به اکسیژن آب» آنهیا بیه تاکیید کیه بیا اصیطالح «بیه
درک» آمده است ،نرسییدن بیه اکسییژن آب را دلییل نگرانیی و
ناراحتی خود نمی دانند .از طرفی پولک میاهی هیا درمقابیل نیور
خورشید میدرخشد و مسلما نبیود آب میانع از زیبیایی و نمیایش
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وجود و هیات جسم آنها می شود .لیکن بیاز آنهیا شیکایت از
نبود آب را نیز نیه بیه دلییل محیو و حیذف تیال لیو و درخشیش
پولییک پوستشییان دارنیید ( بییرق از پولییک مییا رفییت کییه رفییت
) که مصیبت اصلی همانا نیفتادن عکس آن میخکی اسیت کیه
در کنار حوض بیوده و تکیان آن در آب موجیا درک عیالمی
دیگییر مییی شییده اسییت  .کییه تصییویر آن میخییک در آب بییرای
آنها بسان چشمانی بوده که بهشت ( عیالم معنیی ) را از روزن
آن می دیده اند (  ...روزنی بود به اقرار بهشیت ) و اکنیون ایین
واسییطه از آنهییا حییذف گردیییده .در آخییرین بیییت اییین شییعر
ماهیان ملتمسانه التماس دعا دارند و شاعر را سوال میگویند کیه
چنانچه خدا را دیدی (رسیدی ) مشکل بی آبی مارا نزد او بگیو .
وپیغام بی آبی ما را برای او بیان کن (.تو اگر در تپش باغ خیدا
را دیدی همت کن و بگو ماهیهیا حوضشیان بیی آب اسیت ) در
اینجاست که بی اختیار به یاد این بیت حافظ می افتیم که :
ای باد اگر به گلشن احباب بگذری
زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما
مراجع :

اتاق آبی – سهراب سپهری -انتشارات سروش ۱۳۷۱ -

نگاهی به سهراب سپهری – دکتر سیروس شمیسا – انتشارات مروارید –
 - ۱۳۷۲هشت کتاب – سهراب سپهری – طهوری۱۳۸۰ -
http://parparche.blogfa.com/post/5
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آرمانشهر فیلسوفان چین
بابک صحرانورد
مفهوم آرمانشهر
در میان عناصیری کیه ییک تمیدن را سیاخته و مانیدگار
میسازد ،بی شک فلسفه و حکمت را نباید نادیده انگاشت .در
واقع ،هر تمدنی یک زیر ساخت فلسیفی دارد کیه بیه وضیوح
روشنگر فرهنگ در معنای هر چه گسترده تر این کلمیه اسیت.
شاید فلسفه چین تنها فلسفه ای باشد که بیشترین وقت و تمرکز
خود را به دور از مسیائل فنیی فلسیفه بیر روی انسیان و مسیایل
انسانی گذاشته است و این یکی از تفاوتهای بارز این فلسیفه
با فلسفه غرب است .اما باید اعتراف کرد الاقل از چهار سدهی
پیش ،یعنی از زمان عصیر روشینگری ،اروپیا بیه ایین حکمیت
اخالقی که هدف آن سیاست و تربیت بود عالقیه بسییار نشیان
داده است.
قبییل از وارد شییدن بییه بحییث اصییلی الزم اسییت اشییارهای
مختصر به اصطالح اتوپیا یا آرمانشیهر از نظیر لغیوی بینیدازیم.
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آرمانشییهر ،بییا نییامهییای گونییاگونی چییون :مدینییهی فاضییله،
ناکجاآباد ،شهر خدا ،جامعه ی توحیدی و در اصطالح غربیها
اتوپیا ) (Utopiaبه جامعهی آرمانی انسیان گفتیه مییشیود و
ویژه ی مکانی خاص نیست و در واقع ،هر جایی اسیت کیه در
آن ،همهی مردم با نیک بختی و سعادت در کنیار یکیدیگر در
صلح و آرامش بیه سیر برنید و آن جیا از ظلیم و فسیاد ،نشیانی
نباشد .افالطیون ،نخسیتین فیلسیوفی اسیت کیه مسیئلهی ایجیاد
«مدینییهی فاضییله» را مطییرح کییرده اسییت .وی معتقیید بییود کییه
حکمت و عدالت اجتمیاعی ،دو اصیل بسییار مهیم و زیربنیایی
مدینه ی فاضله است .به اعتقیاد وی ،کسیا فضییلت و کمیال،
متناسا با میزان استعداد و تیالش هیر فیرد اسیت .در مدینیهی
فاضله ،کسانی که اداره ی جامعه را در دست مییگیرنید ،بایید
عدالتخواه ،عاقل ،عالم و پرهیزگار باشند .آرمانشیهر نمیادی از
یییک واقعیییت آرمییانی و بییدون کاسییتی اسییت .اتوپیییایی یییا
آرمانشیهری بیه آن دسیته از اندیشیههیا و آرای فلسیفی گفتیه
میشود که به طرح و بسط جامعهی آرمانی میپردازد.
این نکته حائز اهمیت است که آرمانشهر بیرای فالسیفهی
چینی صرفاً در حکم یک نظریه یا مانیفست نیست ،بلکه یکیی
از ارکان اصلی فلسفهی آنها میباشد ،چرا که خاستگاه فلسیفه
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چین همانطور که اشاره شد حکمت و اخالق اسیت و آنهیا در
تالش برای پی ریزی جامعه ایدئال خود بودهاند و بدین منظور
اندیشه بر آرمانشهر از مهمترین شاخههای حکمت چینی تلقی
میشود .هر چند که هر فیلسیوفی آرمانشیهر خیود را توصییف
کرده است اما خاستگاه همگی آنها یکی ست و آن این اسیت
که آرمانشهر چگونه باید باشد و رابطه حکام و مردمش در چه
سطح و چه مقیاسی گنجانیده و چگونیه مییشیود ییک جامعیه
آرمانیی بدون ظلم و فساد را بنا ساخت.
چین تنها کشوری است که در آن فیلسوفی اثبیاتی چیون
کنفوسیوس با اطالع عمییق دربیاره ی امیور بشیری سیازنده بیه
شییمار میییرود .اسییتاد کونییگ کییه در خییارج از چییین بییه نییام
کنفوسیوس شهرت یافت تمام عمرش را در چین وقیف تعلییم
کرد .با آن که این تعلیمات او از مقولهی حکمت عملیی بیود،
یک نوع حکمت نظری هم اساس آن محسوب میشید کیه از
برخی جهات ،جهاننگیری آگوسیت کنیت و پییروان او را بیه
خاطر می آورد .تعلیم کنفوسیوس همچون آگوست کنت تمام
آن چه را به ماوراءالطبیعه تعلق دارد ،کناری نهاد اما هیدفش را
نه علم تحققی بلکه فلسفهی اخالق شمرد.
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کنفوسیییوس را سییقراط چینییی نیییز خوانییدهانیید و اییین
مخصوصاً از آن روست که فلسیفهی وی بییش از هیر چییز بیه
انسان و اخالق انسانی نظر دارد و به آسمانها نگاه نمیکند .از
مخاطا می پرسد که چون تو در باب زندگی هییچ نمییدانیی
درباره مرگ چه خواهی دانست؟
منطق نظری کنفوسیوس مبتنی بر این نکته بود کیه انسیان
بداند بر چه چیز میی توانید علیم داشیته باشید و بیر چیه چییزی
نمی تواند .هدف فلسفه او این بیود کیه از طرییق تربییت نفیس
انسان کامل به بیار آورد ،چییزی کیه بیر خیالف ابرمیرد ِ نیچیه
طغیانی بر ضد اخالق انسانی نیست.
کنفوسیوس از همهی فالسفهی چیین در دنییا نیام آورتیر
است ،چرا که نخستین فیلسوفی بود که توانسیت ییک سیسیتم
بزرگ و جامع فلسفه را بنیاد افکند .این فلسفه در طی بیسیت و
پنج قرنی که چراغ راه ملت چین بوده است توانسیته عیادات و
تفکر ملت چین را شکل ببخشد .عمدهتیرین کیار کنفوسییوس
این بود که هر آنچه که از فرزانگان کهن برگزیده بیود ،گیرد
آورد و بر مبنای این میراث یک نظام جامع فلسفی بنیاد نهاد ،و
با این دستاورد یکیی از اندیشیمندان بیزرگ در تمیامی تیاریخ
بشری شد.
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یکی از فعالیت های کنفوسییوس انیدرزگویی سیاسیی بیه
بعضی از امیران ممالک چین بیود .او ایین کیار مهیم را مقصید
اساسی و ثمره ی زندگانی خود میشمرد ،زیرا اعتقاد داشت به
اییینکییه نیییک بختییی و ترقییی تمییدن ملییت چییین و بلکییه همییه
ملت های روی زمین بسیته بیه اصیالح نفیس و پیاکی طینیت و
فضیلت اخالقی پادشاهان و حکمرانیان اسیت .کنفوسییوس تیا
پیش از رسیدن به دوران کهولت به نقاط بسیاری سفر کیرد بیه
امید اینکه امیران را به گفتههای خود عالقمند کند و بتوانید در
اصالح امور پادشاهی و مردم زیر دست بکوشد.
یکی از رویدادهای بیزرگ در زنیدگی او کیه بیه شیکل
برجسییتهای نشییان داده شییده ،مالقییات و دیییدارش بییا مسییئول
کتابخانییه شییاهی لییو بییه نییام “الئوتسییه” یییا “الئییودان” بییود .در
نوشییتههییای چنییدی بییه اییین مالقییات اشییاره شییده و برخییی
پژوهشگران رخداد آنرا از نظیر تیاریخی موجیه مییداننید ،امیا
برخی دیگر از منابع این دیدار را رد مییکننید و معتقدنید ایین
دیدار به دور از حقیقت است «چرا که این دو میرد را ییک ییا
دو نسل از یکدیگر جدا میدارد .گمان میرود که ایین دییدار
باید نمادی انگاشته شود ،به این معنی که کنفوسیوس با اییزدان
پرستی تیائوئی دوران خیود خیوب کنیار آمیده اسیت ].«[1امیا
39

فصلنامه هیج  -شماره  -۴تابستان ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

منابعی که به این دیدار جنبه تاریخی دادهاند هیر کیدام چییزی
می گویند .در یکی از منابع آمده است کیه هنگیام جیدا شیدن
الئوتسه از کنفوسیوس ،پیر تائو بیه وی گفیت« :هیر کیه بسییار
حرف میی زنید خیود را بیه آسیانی در منازعیه و مشیاجره گیم
میکند و هر که آن حیرفهیا را مییشینود دچیار کیج فهمیی
میگردد و هرکه این خطر را میشناسد راه راسیت میانیه روی
را از دسییت نمیییدهیید].«[2میییگوینیید در زمییان خییداحافظی
الئوتسه این درس از فروتنی و ساده زیسیتی را بیه کنفوسییوس
داد« :مردانی که تو از آنها میگویی همه میردهانید و اسیتخوان
هایشان خاک شیده ،از آنهیا تنهیا سیخنی بیه جیا مانیده اسیت.
بزرگمرد آن گاه کامیار شود که بختیار باشد ،اما اگر زمانیه بیه
مییرادش نباشیید پیییش میییرود امییا گییویی بنییدی بییر پاهییای
اوست ].«[3به هر حال چه این اندرز حقیقت داشته باشد و چیه
از منظر یک ذهن خیالی سرچشمه گرفته باشد ،اینیان سیخنانی
هستند زیبا از کسی کیه طریقیه تیائو ییا طریقیت و راه را بنییان
گذاشییته اسییت و بییه شییکلی در نظریییهی جامعییهی آرمییانی
کنفوسیوس بی تأثیر نبوده است.
شیییاید بیییارزترین وجیییه غالیییا در شخصییییت و تفکیییر
کنفوسیوس را همان کنفوسییوس دولتمیرد خوانید .ایین اسیتاد
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یگانه تقریب ًا تمامی عمیر خیود را بیر سیر تفکیر دربیاره دولیت
آرمانی صرف کرده است .کنفوسیوس در زمانهای مییزیسیت
کییه از قییدرت مرکییزی “جییو” کییم میییشیید و دولییتهییای
کوچکترِدسییت نشییانده هییر کییدام شاهنشییاهی را از آن خییود
میدانست .تاریخدانان این دورهی پر آشوب را دورهی بهیار و
پییاییز نییام گییذاری کییردهانیید و دورهی پییس از آن را دورهی
دولت های جنگنده توصیف کرده اند کیه در واقیع زمیان زوال
قییدرت مرکییزی و نییابودی سراسییری تمییام سییاختار قییانونی و
اجتماعی کشور بود .کنفوسیوس فیلسوف که هواخیواه نظیم و
شییکوه گذشییتگان بییود و رویییای چنییان پادشییاهی را در سییر
میپروراند و حتی آنرا در کالسهای خود به شاگردانش تعلیم
میداد ،سعی در به تصویر کشییدن جامعیهی آرمیانی خیود بیر
مبنای تفکر انسان مدارانه اش بود .واالترین آرمان کنفوسیوس
حکومت جهانی بود که آن را «هماهنگی بزرگ» میخواند .او
بیش ازهر چیز خواستار یک جامعهی بی کشاکش و ستیز بود.
از اییین رو او آنگونییه قییوانین و قواعیید حکومییت را ارج ویییژه
مینهد که در پی تعادل اجتماعی و محیط عدل و انصافاند.
کنفوسیوس مبنای تحلیل خود از جامعیه را پینج رابطیهی
باال دستی -زیر دستی مینهید کیه هیر ییک از آنهیا از نظیر او
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تعهداتی میآفریند .آن رابطه ها چنین اند :شاه با رعیت هایش،
پدر با پسرش ،شوهر با زنش ،بزرگتر با کوچکترش ،دوستان با
یکدیگر.
هر یک از این پنج رابطه را اخالقیی بایید کیه گیوهر آن
حرمت دیگری ست .برای به کاربستن این اخیالق سیه صیفت
باید داشت و پنج فضیلت .سه صیفت ،سینجیدگی ،دلسیوزی و
دلیری اند و پنج فضیلت قدر خودشناسی ،گشاده نظری ،پیمیان
شناسی ،غیرت و نیکوکاریانید .امیا اینهیا هییچ کیدام انقالبیی
نیست ،ولی میتوان ایین طیور پنداشیت کیه در دوران هیرج و
مرج و جنگهای شاهزاده نشینهای همستیز خواندن میردم بیه
نظم و آرامش خریدار داشته است.
پیشرفت اندیشه کنفوسیوسی آهسته و گیام بیه گیام بیوده
است ،شاید به ایین دلییل کیه در زنیدگی کنفوسییوس قیدرت
سیاسییی نیرومنییدی نب یوده کییه آمییوزه او را از آن خییود کنیید.
کنفوسیوس در ترتیا دادن پیشهای این جهیانی بیرای خیود از
امیر جو الهام گرفت .یعنی کنفوسییوس بیرای اینکیه بتوانید بیه
آرمان واالی خود که همان حکومت جهیانی بیود جامیه عمیل
بپوشاند اول میباید که منتظر برخاستن شهریاری روشن باشد و
او را همانگونه خدمت کند که امیر ارجمند جو بیه دربیار جیو
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کییرده بییود .اگییر اییین رویییا بییه واقعیییت هییم نمیییپیوسییت بییاز
کنفوسیوس به جستجوی شهریاری برمی آمد کیه بیه او شیغلی
دهد و او نیز به راهنماییش اعتماد کند.
به هر حال کنفوسییوس ییک متفکیر آرمیانگرای صیرف
نبود .او نه تنها تصویری واقعی از یک قسم جامعهی انسانی بیه
دست داد تا برای وصل به آن بکوشد ،بلکه ییک برنامیه واقیع
بینانه هم برای زندگی خیود نییز پیی ریخیت .تیزی کونیگ از
استاد پرسید « :راه راست» در اداره حکومت کدام است؟ استاد
گفت :نخست فیراهم آوردن وسیایل کیافی بیرای خیوراک و
پوشاک ملت ،دوم فیراهم سیاختن وسیایل امین و آسیایش در
کشور و دفاع آن در برابر حملههای دشیمنان خیارجی و سیوم
کوشیدن بیرای اطمینیان میردم نسیبت بیه حکومیت ].[4سیپس
شاگرد استاد را پرسید که از این سه کدام یک بر دو تای دیگر
ارجح میداند و استاد جواب داد میردم را ،چیرا کیه بیدون آن
حکومتی در کار نخواهد بود .کنفوسیوس معتقد بود که« :امییر
نگران نداشتن ثروت نیست ،نگران توزیع عادالنه ی آن اسیت.
نگران فقر نیست ،نگران ناامنی است .ثروت که عادالنه توزییع
شود فقری در کار نخواهد بود؛ هماهنگی که باشد شیکایتی از
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فقر نخواهد بیود؛ رضیایت کیه باشید شورشیی بیه پیا نخواهید
شد].«[5
اما نظام کنفوسیوسی همچنان که قوتهیایی داشیت و بیه
آنها شاراتی کردیم ،ضعف هایی نیز از درون داشت .اول آنکه
این نظام نظامی انسانگرایانه بود .راه تحقیق در امیور انسیانی را
یاد میی دهید ،ولیی راه بیه فرمیان درآوردن محییط زنیدگی را
نمیآموزد .در تالش است که قضا و قیدر آسیمانی را بشناسید
اما بر آن فایق نمیشود .هدفش تأمین راه میانه و میانه رو بودن
اسییت ،نییه تنییدرو بییودن .دوم آنکییه کنفوسیییوس در حرمییت
گذاشییتن بییه گذشییتگان بییر خییالف تییائوییهییا بییه حیید افییراط
می رسد .نظام او بر پایه ی روزگار باستان چیین سیاخته شیده و
این را بیه زییان سیازگار شیدن بیا شیرایط متغییر تمیدن تأکیید
میکند .فلسفه ی او در گذاشتن حرمت به پیشینیان کارآمد شد
اما مخالف اندیشه های تازه بود .کنفوسیوس تصور میکرد که
هر جامعهای اگر از سنت گذشیتهی خیود پییروی کنید جامعیه
موفق و کامل است .بدین ترتیا میباید که نظامهای کهین را
بدون دستکاری در اصیول آن نگیاه داشیت و بیه اندیشیههیای
گذشتگان حرمت نهاد و آنها را نباید به نقد کشید.
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آموزه هیای کنفوسییوس اجتمیاعی بودنید نیه میذهبی .او
هرگز ادعا نکرد از جانا خیدا آمیده اسیت ییا در حقیقیت در
انحصار اوست .از خود هیچ اثر مکتوبی به جای نگذاشیت امیا
پس از مرگش برخی از شاگردانش گفتههای او را در کتابی به
نام کلمات قصار منتشر کردند .بسیاری از شاگردان او به خاطر
شایستگی خودشان مشهور شدند و دیدگاههای شخصیی خیود
را به آموزه های او افزودند .تاریخیدانان بزرگیی چیون یونیگ
پاپ و آرتور کاترل معتقدند که آئین این جهیانی کنفوسییوس
آئینی فئودالی -اخالقی بود که از فرمانروا انتظار داشت با خییر
خواهی و صداقت حکومت کند و به هیر قیمتیی از اسیتفاده از
زور بپرهیییزد .امییا میییباییید ماننیید فرمییانروای جییو و دیگییر
فرمانروایان بزرگ گذشته ،امور را به گونهای پیش برد که هیر
تبعهای از عدالت برخوردار شود].[6
تعالیم کنفوسیوس ترکیبى بود از اصول اخالقى ،سیاسیت
مُدُن و مقدارى هم مسائل دینى .وى معتقد بود که اجداد مردم
طبق قاعده “لى” زندگى مى کردند و از اینرو ،از انواع نیکیها و
برکات برخوردار بودند ،ولى مردم زمان وى بر اثر رها کیردن
آن شیییوه ،از آن امییور محییروم مانییدهانیید“ .لییى” از دیییدگاه
کنفوسیییوس معییانى مختلفییى داشییت و بییراى پییاکى ،ادب،
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تشریفات و عبادت به کار مى رفت .وى معتقد بود با پیروى از
لى هر چیزى بسامان مى آید و جامعه آرمانى تشکیل مى شود.
کنفوسیییوس همییه جییا طرفییدار نظییم و قییدرت قییانونی
حکومت و درعین حال مخالف استبداد و خودسری پادشیاهان
بود .همچون فالسفه هند حیق سیلطه و قیدرت مطلقیه را بیرای
پادشاه قائل نشد ،بلکیه آنیرا موکیول بیه رضیایت ملیت نمیوده
است ،چنانکه می گوید :کسی بر امپراطیوری سیلطنت خواهید
کرد که ملت رضایت دهد و کسی سلطنت را از دست میدهد
که رضایت ملت را از دست دهد.
کنفوسیوس دینی به معنای حقیقی تأسیس نکرده اسیت و
از اینرو نمی توان او را جزو پیامبران ادیان جهان امروزی ماننید
دین برهمنی ،زرتشتی یا عیسوی به شمار آورد ،زیرا این ادییان
همه احکامی بیرای زنیدگی افیراد بشیر و مکافیات و مجیازات
برای اعمال مردم در دنیا و آخیرت و قواعید و شیرایطی بیرای
اجییرای آداب و رسییوم مییذهبی برقییرار کییردهانیید ،لیییکن در
تعلیمات او چیزی از این مسائل نمیتوان یافت .اما همه تصدیق
می کنند کیه او بیانی میذها رسیمی دولیت چیین اسیت .ایین
مذها در حقیقت یک فلسفه اخالقی میباشد کیه بیا جامیهی
قدسیییت دینییی آراسییته شییده اسییت .بییه عبییارت دیگییر دییین
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کنفوسیوس نوعی وحیدت وجیود اسیت و بیرای شیرح آن بیه
مردم مغرب زمین بهتر است آن را با فلسفهی اسیپینوزا مقایسیه
کرد .آنچه کنفوسیوس آورده است عقییده و االهییات نیسیت،
بلکه دستور اخالقی عالی اشرافی و راه انسان برتر است].[7
منسیوس
یک فیلسوف تأثیرگذاردر فرهنگ چینی منسیوس اسیت.
منسیوس یکی از شاگردان برجستهی مکتیا کنفوسییوس بیود
که حدود صد سال بعد از او بدنیا آمد ومانند استادش بیشتر بیه
اخالقیات توجه داشت تا به ماوراءالطبیعه و بییش از همیه چییز
عالقمنید بیه ایجیاد یییک حکیو میت خییوب بیود .بیا منسیییوس
پییروزی مکتییا کنفوسییوس تضییمین شیید ،چیرا کییه او بییا آن
شیوایی فریبنده ،جرأت اخالقیی و اعتقیاد عمیقیی کیه داشیت
تعالیم کنفوسییوس را عمومییت بخشیید .منسییوس را بیه دلییل
یاری بخشیدن به این مکتیا و دفیاعش از ایین شییوه و سینت
بزرگ «فرزانهی دوم» لقا دادهاند.
بییا تصییویر تییاریکی کییه منسیییوس از جهییان آشییفته در
اندیشه ی خود داشت ،راحت میتیوان فهمیید کیه چیرا ناچیار
بوده به جستجوی شهریاری روشن برآیید تیا بتوانید آن نظیم و
ثباتی را که عصر دولتهای جنگنیده مشیتاق آن بیود بیه وجیود
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آورد .او میگوید« :رسم این است کیه پانصید سیال ییک بیار
پادشاه خوبی برخیزد… بنابر شمار سالیان ،ایین زمیان پییش از
این سپری شده اسیت .بنیابر موقعییت زمیان بایید چشیم بیه راه
برخاستن چنین کسانی باشیم لیکن آسمان نمیخواهد که صلح
و حکومت خوب در جهیان برقیرار باشید .اگیر آسیمان چنیین
میخواست جز من که میتواند آن را به وجود آورد؟» ][8
منسیوس در مقام رهبر مکتا کنفوسیوس ،بیه طبیع “ژن”
(انسان دلی) را هستهی اندیشه اش سیاخت .امیا تغیییری در آن
داد با این ادعا که میگفت برای پرورش فضایل“ ،ژن” را باید
با “یی” یا درستکاری همراهی کرد« :آنچیه انسیان در دل نگیاه
میدارد انسان دلی است؛ و آن چیه در رفتیار دارد درسیتکاری
است].«[9
منسیوس میگوید اولین مسئولیت هر حاکمی تضمین این
شرط است که مردم بتوانند خود را سیر کنند و پوشاکی فراهم
آورند و سر پناهی داشته باشند .تنها در این صیورت اسیت کیه
حاکم می تواند از آنها توقع خدمت در ارتش را داشته باشید و
تنها در این حالت است که میتواند آنهیا را تشیویق بیه تربییت
اخالقی خود کند .حاکم باید با رعایایش مانند خیودش رفتیار
کند و هر نعمتیی را کیه خیود دارد بیرای آنهیا هیم بخواهید و
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همچون «پدر و میادر میردم» باشید .ایین نظرییه متکیی بیر ایین
اندیشه ی کنفوسیوس است که در کشورداری ،تقوا کارسیازتر
از قهر است .تفاوت بین استفاده از زور و بهره گیری از تقوا ،به
چشییم منسیییوس ،تفییاوت راه فرمییانروا ی«مسییتبد» بییا راه «شییاه
واقعی» است.
مستبد -یعنی غالا حاکمان دول متنازع ،به زعم منسیوس
– ممکن است منافعی ظاهری برای مردمش تیأمین کنید ،ولیی
شاه واقعی هیم نیازهیای میادی و هیم نیازهیای معنیوی آنهیا را
بییرآورده میییکنیید .حکومییت بییا سرمشییق اخالقییی بهتییر نتیجییه
میگیرد ،زیرا انسانها طبیعتاً شیفته خوبی میشوند؛ و از این رو
شیفتهی خوبی میشوند کیه سرمشیق اخالقیی در طبیعیت ذاتیاً
خوب آنها تأثیر لیذت بخیش و دلگیرم کننیدهای مییگیذارد.
ارضییای اییین طبیعییت اخالقییی بییه بییروز اسییتعدادهای نهفتییه
می انجامد و انسان را در متن جهان بیزرگ تیر قیرار مییدهید:
«همییهی ده هییزار چیییز در میین کامییل اسییت .بییه درون خییود
نگریستن و پی بردن به اعتبار {اصالت ،حقیقیت خویش.چیه
لذتی باالتر از این«.
بییدین سییان اندیشییهی منسیییوس بُعییدی عرفییانی نیییز پیییدا
می کند :احساس یگانگی با جهانی که طبیعت اخالقی «آسمان
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داد» انسان را بی کم و کاست تحقق میبخشد و و از ورای آن
بُعد دینی اندیشه ی کنفوسیوس آشکار میگردد ،بعدی که تنهیا
در دنیای مشخ

فعالییت اجتمیاعی تحقیق میییابید .طبیعیت

انسانی منسیوس باور داشیت کیه طبیعیت انسیان (شیینگ) ذاتیاً
خوب است و گرایشهای اخالقی کامالً طبیعی و خاص انسان
است.
منسیوس در جایی که بعدها از مهیمتیرین و مشیهورترین
قطعه ها در ادبیات فلسفی چین شد این اندیشه را چنین توضییح
میدهد« :حال توضیح میدهم که چرا میگویم همهی انسانها
ذهنی دارند که با دیگران همدردی نشان میدهند .اگیر کسیی
ناگهان کودکی را ببیند که در شُرف افتیادن در چیاهی اسیت،
ذهیین او همیشییه نبییدون اسییتثناءا لبریییز از هییراس ،پریشییانی و
دلسوزی می شود .علت آن نه ایین اسیت کیه فرصیت را بیرای
خودشیرینی نزد والدین کودک غنیمت میشمارد ،نه ایین کیه
میخواهد تحسین دوستان و همسایگان را بر انگییزد و نیه ایین
که می ترسد شهرت بد پیدا کند .پس میبینیم کسی که ذهنیی
ندارد که احساس اندوه و دلسوزی کند ،انسیان نیسیت؛ کسیی
که ذهنی ندارد که احساس شرم و بیزاری کنید انسیان نیسیت؛
کسی که ذهنی ندارد که احساس خشوع و فروتنی کند انسیان
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نیسییت؛ و کسییی کییه دهنییی نییدارد کییه درسییت و نادرسییت را
تشخی

دهد انسان نیسیت .احسیاس ذهنیی انیدوه و دلسیوزی

آغاز انسانیت (زن ) است؛ احساس ذهنی شرم و بییزاری آغیاز
درستکاری (یی) است؛ احساس ذهنی خشوع و فروتنیی آغیاز
آداب دانی (لی) اسیت؛ و احسیاس ذهنیی درسیت و نادرسیت
آغاز حکمت (ژی/جر /چیه) است .پس انسان چهار آغاز دارد
چنانکه چهار دست و پا].[10
گمان میرود الئوتسه ،حکیم افسیانهای چیین باسیتان ،در
قرن ششم پیش از میالد زیسیته باشید .او خیالق و پدیدآورنیده
مکتییا تائوئیسییم بییه شییمار میییرود و مشییهورترین کتییاب در
فلسییفهی تائوئیسییم یعنییی “تییائو تییه چینییگ” بییه او نسییبت داده
میییشییود .وی در کتابخانییه دربییار امپراتییور شییاغل بییوده ،و
شاگردان زیادی را در میان میردم عیادی تربییت نمیوده اسیت.
ریشه ی فسادهای فردی و اجتماعی را در عدم تعادل میدانسته
و با وجود اینکه مردم آن زمان آمادگی شنیدن مقولیهای ماننید
خودآگاهی یا حتی خداوند را نداشتند ،تالش نمود تا از طریق
آشنا کردن مردم با روح و روشنایی درونیی ،آنیان را در مسییر
درست قرار دهد .استادان معاصر با الئوتسه بسیار سخت گیر و
خشن بودند ،اما او در سخنان خود بسییار از عشیق ،مهربیانی و
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ضرورت وجود گرایشی ناشیی از عشیق و عطوفیت در روابیط
بین استاد و شاگرد تأکید داشته است .او همهی آثار مکتوب را
رد کییرد و معتقیید بییود دانییش فضیییلت نیسییت ،زیییرا برخییی از
شرورترین افراد جهان مردم تحصیل و دانشمند بیودهانید( .ییاد
آور اییین شییعر حییافظ :تکیییه بییر تقییوا و دانییش در طریقییت
کافریست).
او معتقد بیود بیه کیار بسیتن تیائو بیرای روشینفکر شیدن
نیست ،بلکه بیرای سیاده مانیدن اسیت .درییک کشیور اییدئال
اختراعات معدود است ،زیرا اختراع تنهیا برثیروت تیوانگران و
قدرت قدرتمندان میافزاید .در کشور ایدئال قوانین مختصیر و
معدودند ،زیرا هر چه قوانین بیشتر باشد دزدانی کیه آن قیوانین
را میشکنند بیشترند .او آموخت که ما به عنوان انسیان بخشیی
از طبیعت و جزئی از معمای هستی و خلقت خداوند هسیتیم ،و
اینکه یک زندگی خوب و با ارزش تنها وقتی امکانپذیر است
که بخشی از آن خلقت و جزئی از اراده خداوند گیردیم .بایید
با جریان طبیعت پیش برویم ،بیا فصیلهیا زنیدگی کنییم ،و بیه
ریشههای خود بازگردیم .صیلح و آرامیش ،طبیعیت ،خیوبی و
خانواده همه برای الئوتسه یک معنا را تداعی میکننید .منشیاء
مکتا تائوئیسم بر خالف مکتا کنفوسیوس در هالهای از رمز
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و راز فرو رفته است .بر خالف انیدرزهای روشین و قابیل فهیم
کنفوسیوس ،فلسیفهی تائوئیسیتی رازوارانیه و فهیم آن مشیکل
است .تائوئیستها تائو را چنین تعبیر میکنند :نیروئیی نیامریی،
وصف ناشدنی ،و غیر مادی که منشأ تمام آنچیه هسیت ییا رو
میدهد ،است.
رساله منسوب به الئوتسه محصول اندیشه یک تن نیست،
بلکه در طول قرون حک و اصیالحاتى در آن صیورت گرفتیه
است ،اما بیشتر محتویات آن از قرن چهارم قبل از میالد اسیت.
از دیدگاه فیلسوفان قدیم چین هر گونه فعل و انفعاالت جهیان
تحت تأثیر نظامى است که تائو نامیده مى شیود .تیائو در زبیان
چینى به معناى راه است و در اصل به بستر رودخانه اطالق شده
است.
پیروان این فلسفه براى تحوالت جهان قانونى ثابت ماننید
بستر رودخانه قائل بودند و مى گفتند تائو آغاز و انجامى ندارد
و پس از پدید آمدن جهان ماده ،تائو نیز بیراى ایجیاد تناسیا،
در آن جرییییان یافتیییه اسیییت .از ایییین رو واژهی تیییائو بیییه
کاسموس )(Cosmosیونانى کیه بیه معنیاى تناسیا اسیت،
نزدیک مىشود .یونانیان جهیان را کاسیموس میى نامیدنید .در
رساله تائو ت چینگ آمده اسیت کیه هیر گیاه اشییاء در بسیتر
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طبیعى خود سیر کنند با کمال تناسیا حرکیت خواهنید کیرد؛
زیرا این حرکت با تائو هماهنگ است ،ولیى هرگیاه چییزى از
بسییتر طبیعییى منحییرف شییود تناسییا خییود را از دسییت مییى
دهد.هییدف نهییایى انسییان باییید آن باشیید کییه خییود را بییا تییائو
هماهنگ کند .پیروی کردن از قانون تائو نتیجه اش رسیدن بیه
خردمنییدی اسییت کییه انسییان را بییه اوج آسییمانهییا میییرسییاند.
الئوتسه فلسفه «تائو» (طریقت) را پایه گذاری میکند و توصیه
میکند که هرگز با طبیعت و همجنسان خود ستیزه نکن.
هنری توماس در کتاب “بزرگان فلسفه” دربیاره الئوتسیه
میگوید « :او مانند روسو فیلسوف فرانسوی عصیر روشینگری
کتاب طبیعت را یگانه راهنمای زندگی معرفی میکند ».آموزه
اصلی آن این است که تائو منشأ یکتای عالم و تعیین کننیده ییا
موجا همه چیز است و کسی نبایید بیر خیالف طبیعیت عمیل
کند و مقصد نهایی از سیر وسلوک وحدت بیا تیائو اسیت .در
چین کهنترین فیلسوفان ،طبیعتمدارانی بودند که همیواره بیه
بیرون یعنی به جهان بیرونی نظر داشتهاند تا بیه درون ،یعنیی بیه
خود .در حدود قرن ششم پ.م .فلسفه به بررسیی مشیکلهیای
درونیی انسیان ،زنیدگانی ،سرنوشیت انسیان و اخیالق را آغییاز
کرده است .پیدایی و متبلور شدن این دییدگاه یعنیی انتقیال از
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طبیعییتمییداری بییه انسییانمییداری را میییتییوان بطییور دقیییق در
شخصیت کنفوسیوس نشان داد .تائو ته چینگ در آسیتانه ایین
پیدایش میایستد.
بنا بر عقیده الئوتسیه هرگیاه پدییدههیا آزاد باشیند تیا راه
طبیعی خیویش را طیی کننید ،در کمیال و همیاهنگی حرکیت
میکنند زیرا آنها تائو را از ایین بیاز نمییدارنید کیه در حالیت
طبیعی و خودبخود ،چون نخستین اصل جهان رفتار کنید .ایین
راه به معنی کاری کردن با نکردن به “وو -وی” معروف است.
تعلیییم وو-وی هسییته تعییالیم الئوتسییه سییت .الئوتسییه هسییتی
“شانگ-دی” را انکار میکنید و بیر آن اسیت کیه آسیمان بیه
جییای آنکییه ملکییوتی باشیید تنهییا بییا تییائو هماهنییگ اسییت.
تائوئیستها با این نیرو احسیاس نزدیکیی مییکردنید و در پیی
درک جایگاه خود در طرح بزرگ طبیعت بودند .تائوئیستها
به پیروان خود توصیه میکردند که خیود را تسیلیم سییر عیالم
کنند .شعار آنها وو -وی بود ،یعنی هیچ کاری مکن .این لزوماً
به معنای بی حرکت نشستن نبود (اگر چه برخی از آنان چنیین
می کردند) ،بلکه بی اعتنایی نسبت به فشارهای اجتمیاعی بیود.
خوشبختی در دست کشیدن از تیالش بیرای ثیروت ،قیدرت و
منزلییت اجتمییاعی نهفتییه بییود« .در امییور حکییومتی ،تائوئسیییتها
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دیدگاهی درست مقابل دیدگاه کنفوسیوس داشیتند .در حیالی
که کنفوسیوس از مردمان نیک سرشت مییخواسیت کیه وارد
کارهای حکومتی شوند تا آن را بهتیر سیازند ،تائوئیسیتهیا از
حکومت کناره میگرفتند و قانون طبیعی نظام عالم بیشتر مورد
نظرشان بود تا اقتدار انسانی .تائوئیست ها عقیده داشتند که اگر
قرار است حکومتی وجود داشته باشد ،پس بهترین حکومتها
حکومتی است که تسلطش به حداقل برسید ».امیروز تائوئیسیم
بیست و پینج قیرن پیس از آغیازش در بسییاری از کشیورهای
دیگییر در سراسییر جهییان تییداوم دارد و بییه ویییژه در زمییان
آشوبهای اجتماعی پویا و پر تحرک میشود« .به نظر پرفسور
وونگ آنچه بسیاری از مردم در دوره دولیتهیای سیتیزه جیو
انجام میدادند ،یافتن آرامش خاطر در آرمانهیای تائوئیسیتی،
آرامش درونی و خود فراموشی بود].«[11
با آنکه کنفوسیوس و تائوئیسم از بسییاری جهیات بیا هیم
تفاوت داشتند ،اما هر دو در پی دفاع از میردم عیادی در برابیر
فرمانروایان مستبد بودند .دیدگاهی مخالف به نام قیانونگرایی،
که در دورهی دولت هیای سیتیزه جیو زمینیه پییدا کیرد ،رفتیار
خودکامهی فرمانروایان را درست و ضیروری مییدانسیت و از
آن دفاع می کرد .قانونگرایی بر این نظر بود که انسانها اساسیاً
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خطاکارند و به خاطر خیر خودشان باید مهیار شیوند .چوانیگ
تسه پیس از الئوتسیه ،معروفتیرین فیلسیوف تائوئیسیم اسیت و
گفته مى شود وى در قیرن چهیارم قبیل از مییالد تعیالیم اسیتاد
فرضى خود ،الئوتسه را نشر داده است .به این حکیم سى و سه
مقاله نسبت دادهانید کیه بسییارى از آنهیا قطعیا از اوسیت .وى
تحوالت جهان را به شکل دورانى ترسیم مى کرد و معتقد بود
که اضداد بر یکدیگر تأثیر مى گذارند و از میان میى رونید .او
معتقد به نیست خیر و شر بود و براى بیان اندیشه هیاى خیود از
تمثیلهاى بسیارى استفاده مى کرد.
یانگ جو
فیلسوف تائویی ،یانگ جو ،برای نظریهاش در باب خیود
دوستی و کامجویی در اذهان جا افتیاده اسیت .شیاید بتیوان بیه
نییوعی او را یییک اپیکییور چینییی لقییا داد کییه معتقیید بییه
خوشباشیگری در زندگی بود امیا مهیم تیر از آن نسیبت او بیا
مکتا تائو است ،چرا کیه او از زنیدگی مفهیومی نیااخالقی و
عقیدهای تقیدیری بیه میرگ دارد .نویسیندگان “تیاریخ فلسیفه
چین” در بخش یانیگ جیو میینویسیند« :گوییا بعید از میرگ
الئوتسه آئین تائو به دو مکتیا تقسییم شید .نماینیدهی مکتیا
نخست جوانگ زه بود ،و چنیان کیه پییش از ایین دییدیم ،در
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تحلیل او تائو جامعییت خیود انگیختگیی تمیام چیزهیای عیالم
بود -همه چیز را به حال خود میگذارد که راه طبیعی خیود را
دنبال کنند .این مکتا را شاید بتیوان مکتیا طبیعتگیرای تیائو
خواند .نمایندهی مکتا دیگر ،یانگ جو بیود .او تیائو را ییک
نیروی طبیعی نابینا میی دانسیت کیه جهیان را نیه از روی طیرح
ارادی بلکه به لزوم یا به تصادف ساخته است .این نظر نماینیده
مکتا مادی تائو است.[12] ».
بنییابر اسییتدالل اییین فیلسییوف آدمییی باییید زنییدگانی را
همانگونه که هست و نه آنگونه که میخواهید ،بگذرانید .ایین
امر محتوم را با پیشهی صبر و تحمل کنار بیایید و مییبایید کیه
بیشترین و بهترین منفعت را از زندگی ببیرد و هیچوقیت انیدوه
مسائل دیگر را نخورد .یانگ جو معتقد اسیت کیه هییچ قیانون
نامه ی اخالقی و اجتماعی نباید سید راه لیذت آدمیی باشید تیا
انسانها را بر خالف عقیده یا حظ و میل شان در بند بکشد .در
این جهان هیچ چیز که ذاتاً بد خواهانیه باشید وجیود نیدارد بیه
شرط آنکه تشنگی ،آدمی را برای خوشی و لذت ارضا کند .او
معتقد است که قوانین بازدارنیدهی خوشیی انسیانهیا هسیتند و
بدین ترتیا سرچشیمه و اصیل دردنیاکتیرین نگرانییهیا نییز
میباشند«.انسانها همواره نگرانند چون کیفرها و پیاداشهیا بیه
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آنها هشدار میدهد و ترغیا شیان مییکنید و آوازه و قیوانین
آنها را به پیش بر میانگیزد و به دور میراند…آنها با سنجیدن
آنچه میشنوند ،میبینند ،انجام میدهند و میاندیشند ،خوشیی
بی واسطه را از کف میدهند و نمیتوانند راه لیذات حسیی را
باز کنند .آنها چه تفاوتی با خونیان زنجیری دارند؟]«[13
برگشت به حالت ابتدایی تائویی
از نقطه نظر اندیشهی یانگ جو هدف و آرمان میرد دانیا،
فرزانه و اندیشمند شدن نیست ،بلکه رسییدن بیه چنیان زیسیتی
است که لذت برد و هیچ مرجع قانونی و رسمی او را به بند در
نکشید .پس در این جا تنها جامعه مانع خیرد و دانیایی اوسیت.
این همان اندیشه ی برگشت به حالت سیادگی ابتیدایی تیائویی
محض است که یانگ جو آن را قدم دیگیری مییدانسیت کیه
برای جذب طبیعیت میا الزامیی سیت .سیاده اسیت اگیر نتیجیه
بگیریم که برخالف آموزههای کنفوسیوسی یا منسیوسیی ایین
نظریه به نوعی تباه کننیدهی تمیامی قواعید بازدارنیده و وییران
کنندهی مراجع قدرت در جامعیه اسیت کیه بیه شیکل افراطیی
نظریه خود دوستی و خوشباشیگیری انسیان را بنییان میینهید.
نقای

چنین فلسفهای عمالً مخرب است ،چیرا کیه تضیادهای
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واقعی در اجتماع را تشدید میکند .یانگ جیو در تیالش نبیود
که مابین امیال انسان و ارضای آنها توازنی هر چند کیم برقیرار
کند ،بلکه بیشتر و بیشتر درصدد رسیدن به ارضای کامل اسیت
و میتوان این طور استنباط کرد کیه نظرییهی او در ییک ضید
ریاضت قوی و نامتوازن پایان مییابد.
موزه و مهر ورزیدن همگان برای جامعهی آرمانی
مکتییا “مییوزه” یییا “مهیییزم” یییا “مییووی” کییه از بسیییاری
جهات شبیه مکاتا سوسیالیستی و کمونیستی امیروز اسیت ،از
بر ساختههای موزه فیلسوف پر آوازهی دیگیر چیین اسیت کیه
نظریات و اصیول فلسیفیاش بیر خیالف آرمیانهیا و نظرییات
کنفوسیوس بودند .وی خواستار برترین خیوبی بیرای بیشیترین
تعداد بود.
تعالیم کنفوسیوس و موزه بسیار متفیاوت بودنید امیا ییک
ریشه مشیترک داشیتند و آن ایین بیود کیه هیر دو فیلسیوف از
فرزانهشاهان باستان الهام میگرفتند .همانطور کیه کنفوسییوس
امیر “جو” را به بت خود تبدیل کرده بیود ،میوزه نییز چیون او
برای “یو”ی بزرگ ،بنیانگذار افسانهای دودمیان “سییا” احتیرام
خاصی قائل بود .این یو بود که بعد از سیلی وحشیتناک چیون
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نوح کشتیبان برآمده بود« .چه بزرگ است کار یو! چه دور از
دسترس است نیروی شیکوهمند او .لییکن میا همیه نیزد ییو بیه
ماهیان مانیم]! «[14
مهمترین دلبستگی موزه جامعهی آرمانی بیود .در نظیر او
این جامعه بر اصل «همدیگر را دوسیت داشیتن» و «خوشیبختی
دیگییری را جسییتن» اسییتوار شییده اسییت .هنجییار «همییدیگر را
دوست داشتن» بنیاد نظری و هنجار «خوشبختی برای دیگیری»
بنیاد عملی اندیشهی او را شکل میدهد .موزه انسان دوسیتی و
احتییرام بییه انسییان را ریشییه و اسییاس تمییامی هنرهییای زیبییا و
فضیلتها میدانست و محبت یکسان به همگان را نوعی وظیفه
قلمداد میکرد .این مسئله ،هسته و بن مایهی فلسیفهی میوزه را
تشکیل می دهد .اگر چنین مهری درک شود در حوزهی وسیع
تییری از مهییری سییت کییه از «انسییان دل یی» کنفوسیوسییی پیییدا
میشود .چرا که به عقیدهی کنفوسیوس مهر از نظیر شیدت بیه
درجاتی تقسیم می شود ،امیا در حیطیهی اندیشیهی میوزه مهیر
می باید که به همه و بیه ییک مییزان باشید و او بیر آن بیود کیه
چنین نظری گاهی تنها عالج این دنییای جنیگ زدهی مخیرب
است.
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در فلسفه ی موزه سه فصل اختصاص بیه مهیر بیرای همیه
دارد .او بحث خود را با برشمردن ستمهای بزرگ جهان آغیاز
میکند…« :هجوم دولتهای بزرگ به دولتهیای کوچیک،
دستبرد خانواده های بزرگ به خیانوادههیای کوچیک ،غیارت
ناتوانان به دست توانایان ،ستم نمردما بسیار بر نمیردما انیدک،
بازی خوردن ساده گان از زیرکان و خوارشمردن بیچارگان از
بزرگان -اینهیا سیتمهیای جهیان هسیت ].«[15مییتیوان نتیجیه
گرفت که این جامعه آرمانی -انسانی میوزه اسیت کیه تنهیا بیا
تمرین «مهر برای همگان» بیه وجیود مییآیید و اصیل ناسیتیزه
گری از اصل مهر برای همه تحول یافته اسیت .بیه عقییده ایین
فیلسوف این دو اصیل در واقیع بیه شیدت بیه همیدیگر وابسیته
می باشند ،چیرا کیه آن کیس کیه دیگیران را دوسیت مییدارد
میباید که هواخواه بی آزاری باشیدو بیالعکس ،آن کیس کیه
دوستدار بی آزاری ست میباید که بیه دیگیران عشیق بیورزد.
همچنان که اشیاره کیردیم تیأثیر آموزشیهای میوزه ،بنیانگیذار
مکتا (مو) کمتر از کنفوسیوس نبود .او آیین پر رییزه کیاری
دوره فئودالیسم را تصدیق نمیکرد و نظریهی «مهر به همیه» را
میآموخت .موزه از سطحهای پایین جامعه آمیده بیود و ییک
فلسفهی زندگی میآموخت که ویژگی مرتاضیانهای داشیت و
62

فصلنامه هیج  -شماره  -۴تابستان ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

نمونه طبقه او بود .در واقع او نه تنها چنیین مییآموخیت بلکیه
خود نیز بسیار منظم بود و با خودآزاری زندگانی میکرد و او و
شاگردانش برای نیکی پیروانشان آماده تحمل هرگونیه رنجیی
بودند.
سیون زه همچون منسیوس بر بنیادهیایی کیه کنفوسییوس
نهاده بود بنایی استوار کردنید و از ایین نظیر پیشیگام بیه شیمار
میآیند .هر دو فیلسوف کنفوسیوس را به چشم استاد فرزانیهی
خود می نگریستند و هر دو همچون نیای فلسفی خود دغدغهی
حکومت خوب جهانی را در سر دارنید و شیالودهی اقتصیادی
جامعه را نییز تأکیید مییکننید .سییوه زه کیه فیلسیوفی روشین
اندیش ،دور اندیش و عاقل است ،به مشکلهای یک حکومت
خوب دلبستگی و عالقمندی خاصی نشان میداد تا جیایی کیه
حکومت خوب را نتیجهی ضروری نظریهی امییال مییدانسیت
که باید با روشن شدن فرق مابین مهتر وکهتر و شاه و وزییر بیه
دست آید «.پادشاه هر وقت وزیر را به فرمان خود نداشته باشد
و او هیچ مهتر کهتری را ،جهان لگام را رها خواهد کرد .امیال
بسیار است و چیزهیا انیدک ،چیون چنیین اسیت ،پیس سیتیزه،
کاری است نیاگریز ].«[16سییون زه بیا ابیراز چنیین نظرگیاهی
معتقد است که هدف او از علم سیاست همان نظم بخشیدن بیه
63

فصلنامه هیج  -شماره  -۴تابستان ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

امیییال انسییانی سییت؛ بییه منظییور نگاهییداری آنهییا در مواضییع
مخصوص خود .و در نتیجه سیون زه کارش را بیا پیشیرفت بیه
سمت و سوی نظریهای پایان میدهد که طبقات اجتمیاعی را از
یکدیگر منفک میکند .او معتقد است که تمامی انسانها یک
آرزوی مشیترک دارنید و آن پادشییاه شیدن و صیاحا ثییروت
شدن است .ولیکن راه رسیدن به چنین آرزوییی بسییار سیخت
است و به همین جهت پادشاهان درستکاری را از برای محدود
کردن امیال انسانها پی ریزی کردند با هدف بر فرق میان کهتر
و مهتر یا خرد و کالن یا دانا از نادان .سییون زه بیر ایین اعتقیاد
راسخ است که آدمیی بیدون جامعیه هییچ زنیدگی نمییتوانید
داشته باشد .هنگامی که تفکیک یا همان نظم اجتماعی وجیود
نداشته باشد ،جنگ و ستیز به پا خواهد شید و وقتیی کیه سیتیز
حکمفرما باشد بی نظمی چهره میگشاید .آنگاه که بی نظمیی
باشد همه چیز به پایان می رسد .این جمالت را میتوان به ایین
شکل کامل تر کرد که وقتی تفکیک سود بزرگی برای آدمیی
است ،پس ،هر چه را که او زیبا کند بنیاد جهان را زیبا خواهید
کرد.هر چه کیه او را آرام و رام کنید در واقیع بنییاد جهیان را
آرام خواهد کرد .در فلسفهی آرمانی سیون زه چنین تفکیکیی
دو الیه یا دو سطح از اجتماع را میتوان از همدیگر تمییز داد:
اول گروه باال دستان ییا بیاالتر کیه شیامل بزرگیان ،داناییان ییا
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الیقان می باشد و دومی گروه زیر دستان یا سطح پایین تیر کیه
تودهی بزرگ بخیردان ،نادانیان و ناالیقیان را شیامل مییشیود.
البته سییون زه بیرای مقیام پادشیاهی موقعییت خاصیی در نظیر
گرفته است ،چرا کیه مییپنداردکیه او برگزییدهی همیه ملیت
می باشد و باید مقامی باالتر از مرجعیت مرکیزی بیرای پادشیاه
قایل شد .چنانکه صریحاً میگوید «:شاه برای مردم سرچشمهی
یک جریان است .این سرچشمه که زالل باشد ،جرییان روشین
ست و هر وقت آلوده باشد ،جریان هم آلوده است].«[17
سیییون زه بییرای پادشییاهی ایییدئال چهییار هنییر را الزم
می شمرد :این شاه است که در تغذییه ،فرمیان رانیدن ،بیه کیار
گمییاردن و نگهییداری ملییت مهییارت دارد .شییاهی کییه چنییین
مهارت هایی را دارا باشد یقیناً جهان نیز او را حمایتگر اسیت و
از اینجا میتوان فهمید که تنهیا پادشیاه اسیت کیه ییارای نگیاه
داشتن مردم را دارد .سیون زه با برشمردن چنین هنرهایی بیرای
یک پادشاه در جامعهی آرمانی چییزی جیز مسیئولیت و تعهید
برگردن پادشاهی نمیگذارد.
یکی از بدگمانی های سیون زه در مورد سرشیت ابتیدایی
انسان که او آن را زشت و پست میداند ،توصیف او از حالیت
بدوی ست که آنرا در واقیع حالیت چارپاییان و پرنیدگان ییا «
یک حالت ستیزه» میدانست و بدین ترتیا معتقد بود که بایید
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معلمانی باشند که انسان را راهنمایی کرده و قیوانینی نییز باشید
که سرشت بد انسان را تربیت و اصالح کند .و از اینجاست که
پاکی زندگی رواج یافته و ییک حالیت مینظم در جامعیه بنییاد
نهاده میشود.
سیون زه همچیون نییای فکیری خیود یعنیی کنفوسییوس
معتقد است که این شاه است که راه رسیدن به حکومیتگیری
خوب را میی گشیاید .او چیون کنفوسییوس در توصییف نظیم
خوب رضایت ملت را بر هر چیزی ارجح میدارد .سخن آخر
در مورد سیون زه این است که زمانی که کنفوسیوس “ژن” ییا
«انسان دلیی» را اولیین هنیر زنیدگی مییدانید و از آن حماییت
می کند و منسیوس شاگر خلف او نیز “یی” یا «درسیتکاری» را
به مقامی همسنگ “ژن” کنفوسیوس مییرسیاند ،سییون زه نییز
“لی” یا “آئینها” را هنر اصلی قلمداد میکنید و بیدین ترتییا
زن ،یی و لی سه هنر اصلی ست که پایهی مکتا کنفوسییوس
را پی میافکنند .فلسیفه هیای ایین سیه متفکیر بیه طیرز بیارزی
اخالقی و انسانیاند و سرچشمهی قواعدی میباشند کیه میردم
چین صدها سال است که از آنها پیروی کرده و به آنها احتیرام
میگذارند.
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هن فی زه
در دورهی “جو” سه مکتا بسیار تاثیر گذار در فلسفه که
عبارت بودند از مکتا کنفوسیوس ،تائو ،و مو شیکوفا شیده و
هریک دربه ثمر رسیدن جامعه ی آرمانی نظریات خاص خیود
را مطییرح کردنیید .مکتییا کنفوسیییوس بییا سییه متفکییر بییزرگ
مشخ

میشود که عبارت بودند از کنفوسییوس ،منسییوس و

سیون زه که جملگی برحفظ و نگهداری آییینهیای خیاص و
ارائهی سرمشق اخالقی خوب از سیوی طبقیهی حیاکم اصیرار
میییورزیدنیید .مکتییا تییائو کییه الئوتسییه و جوانییگ زه از
اندیشمندان برجسته آن بودند ،طرفدار جامعهی آرمانی خاصی
بودند که چنین یافت میشد :با رها کردن آییینهیای پیر رییزه
کاری و سیازمان تمیدن راییج ،برگشیت بیه بیدویت بیه قصید
هماهنگی با سادگی تائو تغییرناپذیر .از این گذشیته دو الگیوی
فکییری دیگییر نیییز در همییین دوره شییکوفا شییدند کییه یکییی
آموزه های یانگ جو و دیگیری میوزه بودنید کیه در اولیی بیه
نهادها و سیستمهای قانونی و اجتمیاعی از هیر نیوعی مخالفیت
میییورزییید و بییه لییذات جسییمانی و دنی یوی چییون خییوردن و
خوابیدن عالقمند بود و بیدین گونیه آرمانشیهر خیود را چنیین
ترسیم میکردند و دومی که عقاید میوزه را در بیر مییگرفیت
وطرفدار بی چون و چرای نهادهای اجتمیاعی بیود و نظرییهای
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انسان مدارانه به نام (مهر برای همیه) آورد تیا جامعیهی اییدئال
خود را در آن پی ریزی کند .به جز اینها آخرین مکتا فلسفی
به نام قانونگرایی میماند که در واقع این مکتا تصویر ما را از
مهمترین دورهی تیاریخ اندیشیهی چیین کامیل مییکنید.یعنی
همییان وقییت کییه مردمییان دشییتهییای مرکییزی و جنییوبی بییه
آموزه هیای انسیانگرایانه ی الئوتسیه و کنفوسییوس دل خیوش
کرده بودند ،مردمان شمالی هم به نظرها و کارکردهای مکتا
قانون چشم دوخته بودند .در واقع چنیین تفکیری هییچ کیه بیر
اسییاس پنییدار و خیالبییافی صییرف پدییید نیامیید ،بلکییه از دل
واقعیت های تلخ اجتماع آن دوران سر برکشید .هنگامی که در
قییرن سییوم قبییل از میییالد جنییگ دولییتهییای فئییودال بییه طییرز
وحشییتباری رو بییه رشیید بییود ،قانونگرایییان کسییانی بودنیید کییه
بشدت نسبت به وضع موجود اظهار ناامیدی میکردند و اعتقاد
نداشتند که بشیود جهیان را از راه آییینهیای پررییزه کیاری و
اصول مجرد یا تائیدات فراطبیعی آزاد کرد .آنها معتقید بودنید
که نظام فئودالی بی نظم میبایید کیه جیای خیود را بیه نظمیی
اجتماعی بدهد که در آن مقررات بسیار موثر و بیه دقیت اجیرا
شده یی نگهدارندهی آن باشد.
در این مکتا ،تعالی دولت کیاری بیس عظییم و متعیالی
تلقی میشد حتی اگر به قیمت فدا کردن انسانهیا مییبیود .در
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میان قانونگرایان “هن فی زه” شهرت بیشتری کسا کرده ،چرا
که فیلسوفی دقیق و اندیشمندی تیز اندیش بیود .اهمییت فیوق
العاده او در این بود که برای یک بار دیگر تمامی عناصر قانون
گرایانه و اندیشه های قرن چهارمی و سومی را با شکلی تیازه و
نو در نظام فکری او یافت میشود.
مکتا قانون گرا خواستار حکومتی مقتدر ،قیانون میدار و
حتی خودکامه بیود و تربییت محیض را بیرای هیدایت انسیانها
کافی نمی دانست .چون افزایش جمعیت و خود دوستی ملیت،
دو دلیل آشفتگی و فقر در جامعه میباشند .هن فی زه « نظرییه
پردازان مدرسی » را متهم می کرد .یعنی اینهیا از مالییاتهیایی
که امیر از مردم زحمتکش میگرفت تامین مییشیدند و چیون
پاک مجذوب مطالعاتشیان بودنید ،و البتیه چییزی هیم درنمیی
یافتند ،خودپسند تر از آن بودند که به کار یدی روی آورند و
خود را خوار کنند .هن فیی زه معتقید بیود کیه آشیوب طلبیی
فکر ی نه تنها در اوضاع جامعه هرج و مرج و بی نظمیی ایجیاد
می کنید ،بلکیه بیی اعتمیادی بیه دولیت را نییز در میردم بییدار
میکند .شیوه و راه او به سمت و سوی یک جامعیهی آرمیانی
این چنین بود:
- ۱واداشتن به کار کشاورزی و آباد کیردن زمیین بیرای
افزودن ثروت مردم.
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- ۲در گسترش کیفرها و به کار بستن مجازاتها برای به
فرمان داشتن بدکاران.
- ۳تحمیییل مالیییاتهییا و بسییتن مالیییاتهییای نامسییتقیم،
پرکردن انبارهای غله و خزانهها برای از میان برداشتن قحطی و
نگه داری سپاه.
- ۴آموزش مهارتهای نظامی به همیهی آنهیایی کیه در
آن قلمرو و کشیور هسیتند ،بازدیید مشیق هیا ،دفیاع کیردن از
کشور در مقابل مهاجمین.
هن فی زه با چنین نظریاتی طبقهی اجتماع را به دو گیروه
تقسیییم بنییدی کییرد« :سییودمندان و بیکارگییان» .در میییان طبقییه
سودمندان برزگران و جنگاوران کسانی هستند که جامعه بایید
برایشان احترام خاصی قایل باشد و در میان گروه دوم اشیراف
تباهکار و اندیشمندان خیالباف هستند کیه هین فیی زه آنهیا را
انگل مییشیمارد و محکیوم مییکنید .بخصیوص او نسیبت بیه
آموزگاران مکتا کنفوسیوس با بیزاری خاصی میینگریسیت
چرا که به پندار او اینها کسانی بودند که میتوانسیتند کشیاورز
یا جنگجو باشند و به هر حال جزو طبقهی سودمند جامعه تلقی
شوند ،اما به طبقهی دانشمندانی تبدیل شده بودند کیه بیا «بییان
مودب و گفتار داناوار» خود را نشان میدادند .پیس او بیر ایین
نظر پافشاری کرد که فرمانروایان میباید که نظرییههیای عمیل
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نشدنی دانشمندان را کنار بنهد ،چیرا کیه ایین کیار در وهلیهی
نخست به خیر و صالح مردمی است که بایید بیه کیار تولییدی
کشاورزی و به کار محترم جنگجویی مشغول باشیند .مدینیهی
فاضله ای که هن فی زه شیرح و توصییف مییکیرد بیه برتیری
برزگران جنگجو نسبت به اندیشمندان صاحامقام انجامید .در
عمل بسیاری از فرمانروایان از فلسفهی قانونگراییی در جهیت
توجیه مجازات های شدید ،و تحمیل مالیاتهای سنگین و کار
اجباری بر مردم عادی بهره برداری کردند].[18

برای دریافت پی نوشت های این مقاله می توانید به
آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید:
https://www.radiozamaneh.com/294011
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ابوسعید ابوالخیر

ابوسیییعید فضیییلاهلل بییین احمییید بییین محمییید بییین ابیییراهیم
میهنی (ابوسیعید فضیل اهلل بین ابیوالخیر احمید) مشیهور بیه شییخ
ابوسعید ابوالخیر  ۴۴۰ -۳۵۷قمری عارف نامدار ایرانیتبار قیرن
چهارم و پنجم است.
ابوسعید ابیوالخیر در مییان عارفیان مقیامی بسییار برجسیته و
ویژه ای دارد و نام او با عرفان و شعر آمیختگی عمیقی یافتهاست.
چنیییدان کیییه در بخیییش مهمیییی از شیییعر پارسیییی چهیییره او در
کنار مولوی و خیام قرار میگیرد ،بییآنکیه خیود شیعر چنیدانی
سروده باشد .در تاریخ اندیشههای عرفانیاش در بیاالترین سیطح
اندیشیییمندان ایییین گُسیییتره پهنیییاور در کنیییار حیییالج ،بایزیییید
بسییطامی وابوالحسیین خرقییانی بییهشییمار میییرود .همییان کسییانی
کیه سیهروردی آنهیا را ادامیه دهنیدگان فلسیفه باسیتان و ادامییه
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حکمت خسروانی میخواند .از دوران کودکی نبوغ و استعداد او
بر افراد آگاه پنهان نبودهاست.
زندگی
شیییییخ ابوسییییعید ابییییوالخیر در یکییییم محییییرم ۳۵۷
قمری یدر میهنییه متولیید گردییید و در  ۴شییعبان  ۴۴۰قمییری در
زادگاهش دیده از جهان فروبست .
میهنه ،زادگاه و محل دفن ابوسعید ابوالخیر ،ناحییهای مییان
سرخس و ابیورد ،اکنون شهرکی در خاک ترکمنسیتان در ۱۳۰
کیلومتری جنوب شیرقی عشیق آبیاد ،مقابیل چهچهیه در خیاک
ایران است.
او سالها در مرو و سرخس فقیه و حیدیث آموخیت تیا در
یک رویداد مهم در زنیدگیاش ،درس را رهیا کیرده و بیه گیرد
صوفیان پیوست و به وادی عرفان روی آورد .
شیخ ابوسعید پس از دریافت طریقیه تصیوف در نیزد شییخ
ابوالفضل سرخسی و ابوالعباس قصاب آملی به دیار اصلی خیود
(میهنه) بازگشت و هفت سال به ریاضت پرداخیت و در سین ۴۰
سالگی به نیشابور رفت.
در اییین سییفرها بزرگییان علمییی و شییرعی نیشییابور بییا او بییه
مخالفت برخاستند ،اما چندی نگذشت که مخالفتها به موافقیت
بدل شد و مخالفان وی تسلیم شدند.
73

فصلنامه هیج  -شماره  -۴تابستان ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

او تمام عمر خویش را در تربیت مریدانش سپری کرد .نیوه
شیخ ابوسعید ابوالخیر ،محمد بین منیور ،در سیال  ۵۹۹کتیابی بیه
نام اسرار التوحید درباره زندگی و احواالت شیخ نوشتهاست.
ابوسعید در روز پنجشنبه (شا آدینه) چهیارم شیعبان ۴۴۰
قمییری در میهنییه وفییات یافییت .آرامگییاه وی در مشییهد در برابییر
سرایش قرار دارد.
دیدگاهها نسبت به ابوسعید
ابن سینا پس از دیدار با ابوسعید گفتهاست:
هر چه من میدانم او میبیند.
هرمان اته ،خاورشناس نامی آلمیانی دربیاره شییخ ابوسیعید
ابوالخیر مینویسد:
وی نه تنها استاد دیرین شعر صوفیانه بهشمار مییرود ،بلکیه
صرف نظر از رودکی و هم دورههایش ،میتوان او را از نوآوران
رباعی ،که زاییده طبع است ،دانست .نوآوری او در اینگونه شعر
از دو جایگاه است :یکی آن که وی نخستین شیاعری اسیت کیه
شعر خود را فقط به شکل رباعی سیرود .دوم آنکیه ربیاعی را بیر
خالف پیشینیان خود نقشی از نو زد ،که آن نقش جاودانیه مانید.
یعنی آن را کانون اشتعال آتش عرفان وحدت وجیود قیرار داد و
این نوع شعر از آن زمان نمودار گمانهای رنگین عقیده بیه خیدا
در همه چیز بوده است .نخستین بار در اشعار اوست که کنایات و
اشارات عارفانه به کار رفته ،تشبیهاتی از عشق زمینیی و جسیمانی
74

فصلنامه هیج  -شماره  -۴تابستان ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

در مورد عشق الهی ذکر شده و در این معنی از ساقی بزم و شیمع
شعله ور سخن رفته و سالک راه خدا را عاشیق حییران و جوییان،
می گسار ،مست و پروانه دور شمع نامییده کیه خیود را بیه آتیش
عشق میافکند.
دیدار با ابن سینا
داستان دیدار او با ابن سینا که در کتاب اسرارالتوحید آمده
بسیار پر آوازه است:
خواجه بوعلی سیینا بیا شییخ در خانیه شید و در خانیه فیراز
کردنید و سیه شییبانه روز بیا یکیدیگر بودنیید و بیه خلیوت سییخن
می گفتند که کس ندانست و نیز به نزدیک ایشان در نیامید مگیر
کسی که اجازت دادند و جز به نماز جماعت بیرون نیامدند ،بعید
از سه شبانه روز خواجه بوعلی برفت ،شاگردان از خواجه بیوعلی
پرسیدند که شیخ را چگونه یافتی؟ گفت :هر چه من مییدانیم او
میبیند ،و متصوفه و مریدان شیخ چون به نزدیک شیخ درآمدند،
از شیخ پرسیدند که ای شیخ ،بوعلی را چون ییافتی؟ گفیت :هیر
چه ما میبینیم او میداند.
چند نمونه از رباعی أبو سعید ابوالخیر
وا فریادا ز عشق وا فریادا
کارم به یکی طرفه نگار افتادا
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گر داد من شکسته دادا دادا
ور نه من و عشق هر چه بادا بادا
*
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد
احسان تو را شمار نتوانم کرد
گر بر سر من زبان شود هر مویی
یک شکر تو از هزار نتوانم کرد
*
از واقعهای تو را خبر خواهم کرد
و آن را به دو حرف مختصر خواهم کرد
با عشق تو در خاک نهان خواهم شد
با مهر تو سر ز خاک برخواهم کرد
*
گفتم :چشمم ،گفت :به راهش میدار
گفتم :جگرم ،گفت :پر آهش میدار
گفتم که :دلم ،گفت :چه داری در دل
گفتم :غم تو ،گفت :نگاهش میدار
*
با درد تو اندیشه درمان نکنم
با زلف تو آرزوی ایمان نکنم
جانا تو اگر جان طلبی خوش باشد
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اندیشه جان برای جانان نکنم
*
آثار
کتاب هایی که برپایه سخنان بوسعید گردآوری شیدهاسیت
عبارتند از:
*اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید .تألیف محمیدبن
منور بن ابی سعد بن ابی ظاهر بن ابی سعید از نوادگان وی
* رسییاله حییاالت و سییخنان شیییخ ابوسییعید گردآورنییده:
ابوروح لطفاهلل نوه ابوسعید
*سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر
ابوسعید در فرهنگ شرق زمین شبیه سقراط اسیت .گرچیه
عمیالً در گییردآوری معییارف صییوفیه اثییر جداگانییهای بییه جییای
نگذاشتهاست بیا ایین وجیود در همیه جیا نیام و سیخن او هسیت.
چندین کتاب از سخنان وی به وسیله دیگران نگارش یافتیه و دو
سه نامه سودمند مهم که به ابن سینا فیلسیوف نامیدار زمیان خیود
نوشتهاست از او بر جا ماندهاست.
به رغم اینکیه وی در معیارف صیوفیه اثیری مهمیی تیألیف
نکردهاست اما از شواهد و قرائن برمیآید که در ذهین ابوسیعید،
یک جهانبینی عرفانی ،به صورت کل و منظم وجود دارد.

77

فصلنامه هیج  -شماره  -۴تابستان ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

سخنان و داستانهایی درباره ابوسعید
او خود میگوید« :آن زمانی که قرآن میآموختم پدرم مرا
به نماز آدینه برد .در راه شیخ ابوالقاسم که از مشایخ بزرگ بیود
پیش آمد ،پدرم را گفت که ما از دنیا نمیتوانستیم رفت زیرا کیه
والیت را خالی دیدیم و درویشان تباه میشدند .اکنون این فرزند
را دیدم ،ایمن گشتم که عالم را از این کودک بهره خواهد بود».
نخستین آشنایی ابوسعید با راه حق و علوم باطنی به اشاره و ارشاد
همین شیخ بود .چنانکه خود ابوسعید نقل میکند که شیخ به من
گفتند :ای پسر خواهی که سخن خدا گویی گفتم خواهم .گفت
در خلوت این شعر میگویی:
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد
احسان تو را شمار نتوانم کرد
گر بر سر من زبان شود هر مویی
یک شکر تو از هزار نتوانم کرد
همه روز این بیتها مییگفیتم تیا بیه برکیت ایین ابییات در
کودکی راه بر من گشاده شد.
بوسعید همچون حلقه استواری زنجییره سینتهیای عرفیانی
پیش از خودش را به حلقه نسلهای پس از خویش پیوند میدهد.
وی تصوف را عبارت از آن میداند که« :آنچه در سرداری بنهی
و آنچه در کف داری بدهی و آنچه بر تو آید نجهی ».با اینکه در
روزگار زنده بودنش مورد تیازش خشیک مغیزان میذهبی بیود و
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اتهام الابالیگری های او در دوره زندگی تا اسپانیای اسالمی یعنی
اندلس رفته بود .
ابن حزم اندلسی در زمان زنیدگی او دربیارهاش مییگویید:
«شنیدهایم که به روزگار ما در نیشابور مردی است از صیوفیان بیا
کنیه ابوسعید ابوالخیر که گاه جامیه پشیمینه مییپوشید ،و زمیانی
لباس حریر که بر مردان حرام اسیت ،گیاه در روز هیزار رکعیت
نماز میگذارد و زمانی نه نماز واجا میگزارد نه نماز مسیتحبی
و این کفر محض است .پناه بر خدا از این گمراهی ».با وجود این
قدیس دیگری را نمیشناسیم که مردم تا این پایه شیفته او باشیند
و چهره او به عنوان رمز اشراق و اشراف بر عالم پنهیان بیه گونیه
نشانه و رمزی درآمده باشد آن گونه که بوعلی رمز دانش و علوم
رسمی است.
ابوسییعید نسییبت بییه دو صییوفی پیییش از خییودش بایزییید
بسطامی و حالج که در تاریخ عرفیان مهیمتیرین مقیام را دارنید،
ارادتیییی خیییاص داشیییتهاسیییت .وی در محیطیییی کیییه بیشیییتر
صوفیان ،حالج را کافر می دانستند و گروهیی ماننید عبیدالکریم
قشیری در مورد او با احتیاط و سکوت برخورد میکردند او را به
عنوان نمونه عیار و جوانمردی میدانسیت کیه بیه گفتیه خیودش
در اسرار التوحید» در علوم حالت در مشرق و مغرب کسی چون
او نبود ».وی در فقه و کالم و منطق و حدیث و تفسییر و دیگیر
علوم رایج عصر از چهرههای ممتاز بهشمار میرفتهاست .ابوسعید
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بزرگ ترین علمای دوره از قبیل ابوعلی زاهید بین احمید فقییه و
قفال مروزی و ابوعبداهلل خضری سالهای دراز به تحصییل علیوم
اشتغال داشتهاست .
از جمع استادان او که بگذریم وی با شمار زیادی از فقها و
محدثین و ادیبان و شاعران دوره خود روابط دوسیتانه و عادالنیه
داشته است .نه تنها داستانهای اسرار التوحیدبلکه اسیناد تیاریخی
غیرصوفیانه نیز گواهند بر اینکه علمیای بزرگیی چیون ابومحمید
جیییوینی پیییدر امیییامالحیییرمین جیییوینی کیییه از بیییزرگتیییرین
علمای نیشابور در این دوره بود با وی روابط دوستی داشتهاست.
در حکایت مشهوری از وی آمدهاست که:
شیخ را گفتند (به شیخ ابوسعید ابوالخیر گفتند) :فالن کیس
بر روی آب میرود (راه میرود!)
گفییت« :سییهل اسییت (آسییان اسییت)! چغییزی (قورباغییه) و
صعوه ای (پرنده کوچک به اندازه گنجشک و آوازخوان) نیز بیر
روی آب میرود»
گفتند که :فالن کس در هوا میپرد!
گفت« :زغنی (نوعی پرنده کوچکتر از باز ،میوش گییر ) و
مگسی در هوا بپرد».
گفتند :فالن کس در یک لحظه از شهری به شهری میرود.
شیخ گفت« :شیطان نیز در یکنفس (یک لحظه) از مشیرق
به مغرب میشیود (مییرود) ،ایین چنیین چیزهیا را بیس (بسییار)
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قیمتییی (ارزش) نیسییت .مییرد (انسییان واقعییی) آن بُیوَد (آن کییس
میباشد) که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد (بخوابد) و با
خلق ستد و داد کند (معامله) و با خلق درآمیزد (در ارتباط باشد)
و یک لحظه از خدای غافل نباشد.
هرمان اته ،خاورشناس آلمانی او را یکی از نوآوران قالیا
رباعی در زبان فارسی دانسته است  .محمد بین منیور نیواده ی او
نیز کتابی به اسم اسرارالتوحید فی مقامیات شییخ ابیی سیعید ابیی
الخیر در وصف کماالت او نوشته که سه باب می باشد.
آرامگاه ابوسعید ابوالخیر
آرامگاه مشیهور ابوسیعید ابیوالخیر در  ۵کیلیومتری شیمال
شهرک میهنه ،زادگاه وی ،ناحیهای بیین سیرخس و ابییورد ،کیه
اکنیییون در خیییاک ترکمنسیییتان در  ۱۳۰کیلیییومتری جنیییوب
شرقی عشق آباد ،روبرویِ چهچهه در خاک ایران است.
آرامگیییاهی نییییز در روسیییتای مهنیییه از توابیییع شهرسیییتان
مه والت واقع در استان خراسان رضیوی را بیه ابوسیعید ابیوالخیر
نسبت دادهاند .
بنای ایین آرامگیاه در  ۵۵کیلیومتری جنیوب شیرقی تربیت
حیدریه و  ۷کیلومتری فیضآباد در روسیتایی بیه نیام مهنیه قیرار
دارد که به اعتقاد برخی مدفن شیخ ابوسعید ابیی الخییر پییر مهنیه
است .گردآورنیده اسیرار التوحیید بیه روشینی محیل دفین شییخ
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را میهنه خاوران ذکر کرده است که اکنون این نقطه در خارج از
مرزهای ایران میباشد.
باسییتانی پییاریزی ،در مییورد آرامگییاه ابوسییعید ابییوالخیر در
کتاب «بارگاه و خانقاه :در کویر هفت کاسیه» چنیین گفتیهاسیت
که:
»...مزار ابوسعید ابوالخیر در مهنیه دشیت خیاوران اسیت و
هماکنون آثار آن در جمهوری ترکمنستان جاودان است ولی در
خراسان رضوی نیز دو جا به نیام میزار ابوسیعید ابیوالخیر شیهرت
دارد :یکی در مهنه شهرسیتان میه والت و دیگیری در شهرسیتان
جلگهرو در نزدیکی کدکن در میون دشت ساختمانی است کیه
گذشته سندی هم ندارد ولی بر سر آن اشعاری نوشته شیده و آن
را به نام مزار شیخ ابوسعید ابی الخیر معرفیی کیردهانید و همگیان
مردم بدین نام جای تبرک میجویند و حدس من این اسیت کیه
هر دو جا یک روزی قدمگاه شیخ ابوسعید بودهاست«…
کرامت
کرامت نیز در جهان بینی عرفانی ابوسعید نیه بیر آب رفیتن
است ،نه بر هوا پریدن و نه طی ارض کیردن .کرامیاتی کیه بیه او
نسبت داد ،یا از او بازگفته اند ،همگی از گونه فراست و آگیاهی
از اندرودن دل دیگران بودهاست .وی به ایین ویژگیی در تیاریخ
تصوف مانند شدهاسیت ،زییرا کیه سرتاسیر زنیدگی خانقیاهی او
پراست از اندرون دل خوانیها و فراست هایی که ردکنندگان را
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در حق او به اقرار و قبول وامیداشتهاست .بیشتر مشایخ صوفیه او
را به این صفت ممتاز دانسته و از او با عنوان های «آگیاه بیر همیه
سینهها»« ،فارس غیوب» و «جاسوس ییا حیارس القلیوب» و حتیی
«مشرق الضمائر» یاد کردهاند.
اسرارالتوحید  -حکایت ها
استاد عبدالرحمان گفت که مقری شیخ ما بیود ،کیه روزی
شیخ ما در نیشابور مجلس می گفیت .علیوی ای بیود در مجلیس
شیخ .مگر بر دل علوی بگذشت کیه نسیا میا دارییم و عیزت و
دولت ،شیخ دارد .در حال شیخ روی بدان علوی کیرد و گفیت:
«بهتر از این باید و بهتر از این باید«.
آنگه روی به جمع کرد و گفت« :می دانید که این سید چه
می گوید؟ می گوید :نسبت ما داریم و عزت و دولت آنجاسیت.
بدانک محمد صلوات اهلل علیه آنچه یافیت از نسیبت یافیت نیه از
نسا که بوجهل و بولها هم از آن نسا بودند .شما به نسیا از
آن مهتر قناعت کرده اید و ما همگی خویش در نسبت بدان مهتر
در باخته ایم و هنیوز قناعیت نمیی کنییم .الجیرم از آن دولیت و
عزت که آن مهتر داشت میا را نصییا کیرد و بنمیود کیه راه بیه
حضرت ما به نسبت است نه به نسا»..
*
شیخ عبدالصمد بن محمید الصیوفی السرخسیی ،کیه مریید
خاص شیخ ما بود حکایت کرد که من مدتی از مجلس شییخ میا
ابوسعید (قدس اهلل) غایا ماندم ،به سببی و عظیم متاسیف بیودم،
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بدان که آن فواید از من فوت شد .چون در میهنه شیدم شییخ میا
مجلس میگفت ،بر تخت نشسته.
چون چشم شیخ بر من افتیاد گفیت« :ای عبدالصیمد ،هییچ
متاسف مباش که اگر تو ده سال از ما غایا گردی میا جیز ییک
حرف نگوییم و آن یک حرف برین ناخن توان نوشت و اشارت
به ناخن انگشت مهین کرد ،از دسیت راسیت – و آن سیخن ایین
است :ذبٌح النفس و اال فال
چون شیخ این کلمه بگفت فرییاد بیر مین افتیاد و از دسیت
بشدم.
*
شیییخ مییا روزی در حمییام بییود ،درویشییی شیییخ را خییدمت
میکرد و دست بر پشت شیخ میمالید و شوو (چرک بیدن) بیر
بازوی او جمع میکرد چنانکه رسیم قائمیان باشید .تیا آن کیس
ببیند که او کاری کرده است .پس در میان ایین خیدمت از شییخ
سوال کرد که«:ای شیخ! جوانمردی چیست؟«
شیییخ مییا حییالی گفییت« :آنکییه شییووِ مییرد بییه رویِ مییرد
نیاوری»..
همهی مشایخ و ائمهی نیشابوری چیون ایین سیخن شینودند
اتفاق کردند که کسی در این معنا بهتر ازین نگفته است«
*
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خواجه امام مظفر حمدان در نوقان یک روز مییگفیت کیه
کار ما با شیخ بوسعید همچنان است کیه پیمانیۀ ارزن .ییک دانیه
شیخ بوسعید است و باقی منم .مریدی از آن شییخ بوسیعید آنجیا
حاضر بود ،چون آنرا بشنید از سر گرمیی برخاسیت و پیای افیزار
کرد و پیش شیخ آمد و آنچه از خواجه امام مظفر شینیده بیود بیا
شیخ بگفت.
شیخ گفت« :برو و با خواجه امام مظفر بگوی کیه آن ییک
دانه هم تویی ،ما هیچ چیز نیستیم».
***
fa.wikisource.org
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ادبیات داستانی عرفانی
نویسنده  :اعظم بابایی

داستانهایی که در آن اندیشههیا و آمیوزههیای عرفیانی در
قالا قصه و داستان طرح میشود ،داستان عرفانی نامیده میشیود
در این آثار ،قصه و داستان ظرف یا پیمانیهای اسیت بیرای انتقیال
معنی و مفهوم.
داستانهای عرفانی را برای سادهتر کردن بحث به دو بخش
تقسیم میکنیم -۱ :داستانهای رمزیِ عرفانی  -۲داستانهیایی ییا
حکایت هایی که در کتا صوفیه برای شرح ییا تمثییل بعضیی از
اندیشهها میآید.
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داستانهای رمزی عرفانی
ابتدا باید مفهوم رمیز را روشین کیرد ،تیا منظیور از داسیتان
رمزی فهمیده شود .رمز ،نماد یا سیمبل ،در آثیار متصیوفه چنیین
تعریف شده است« :رمز عبارت از معنی باطنی است کیه مخیزون
اسییت تحییت کییالم ظییاهری کییه غیییر از اهییل آن بییدان دسییت
نیابند «.در این تعریف ،رمز به معنی مرموز ،یعنی معنی پوشیده در
زیر کالم ظیاهر داللیت دارد .صیرفنظیر از تعرییف فیوق ،رمیز
عبارت از هر عالمت ،اشاره ،کلمه یا ترکیا و عبارتی است کیه
بر معنی و مفهومی ورای آنچه ظاهر آن مینماید ،داللت دارد.
عرفا و صوفیه از امکانات و ظرفیتهای رمز در چند قلمیرو
استفاده کردند -۱ :در غزلها و اشعار عارفانه که با اصطالحات و
تعابیر سمبلیک همراه هستند -۲ .در قصهها و داستانهیای رمیزی
منظییوم و منثییور؛ (قصییههییای رمییزی منظییوم از جملییه بسیییاری از
حکایات و قص موالنا جالل الدین بلخی که در مثنوی معنیوی
آمده است از جمله قصهی رمزی کنیزک و پادشیاه کیه در دفتیر
اول مندرج است .قصههای رمزی منثور ،شامل رسالههای رمیزی
که توسط کسانی چون ابنسیینا و سیهروردی بیه رشیتهی تحرییر
درآمده است).
به اعتقاد صوفیه ،حقیایق عرفیانی را تنهیا بیه زبیان محرمیی،
یعنی زبان رمز ،استعاره ،کناییه و تمثییل مییتیوان گفیت وگرنیه
خاموشی بهتر .به کار بردن زبان منطق و عقل و قیاس ،بیاحتیاطی
و خطر کردن است به همین علت پیران کامیل ،کیتم سیرق حیق را
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تأکید و الزام میکردند و از این جهت مکاشفات و دریافتهیای
صوفیه در زبان قصه و رمز بیان میشود .عیارف در زییر پوشیش
این حکایات و امثله پایهی نظری الزم را میگذاشیت و در کنیار
موضوع اصلی موعظهی خود به تفسیر آن مییپرداخیت و از ایین
رهگذر به هدف خود دست مییافت ایین هیدف عبیارت بیود از
شییرح دریافییتهییای عرفییانی خییود در زبییانی نمییادین و تییأثیر بییر
مخاطا عام چرا که اغلا مخاطبان صوفیه عامهی مردم بودهاند.
در بسیاری از رسالههای رمزی و قصههای تمثیلی صوفیانه و
حکیمانه ،زبده ی تعالیم و آراء ،در قالا قصیه و رمیز بییان شیده
است و همین امر ،نثر صوفیانه را در قلمیرو نثیر ادبیی وارد کیرده
است .اساطیر ،بخشی از داستانهای پیامبران ،رؤیاها و واقعههیای
صییوفیانه را بییرای آنکییه بییا تمثیییل اشییتباه نشییود ،داسییتان رمییزی
میتوان نامید .این آثار بیا آنکیه از زیبیاترین و پرمغزتیرین آثیار
حکمی و عرفانی هستند ،بسیار کم مورد توجه قرار گرفتهاند .این
عدم توجه احتماال ناشی از زبان رمزآمیز آنها از یک سو ،و طرح
حوادث و مطالبی ناهمساز با منطقِ عقل و تجربیههیای عیادی ،از
سوی دیگر است ،گاه آنها را «تمثیل» و گاه از سر سیهل انگیاری
«لُغَز» نامیدهاند .اما حقیقت آن است که این آثار نه تمثیل است نه
لغز ،بلکه واقعههیایی روحیانی اسیت کیه در سیطح جهیانی فیوق
احساس تجربه شده و در قالا داستانی به قلم درآمیده اسیت ،بیه
همین سبا آنها را باید در شمار آثار رمزی به حساب آورد].[6
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قصههای رمزی عرفانی که به قلم فیلسوف یا عارفی نگاشته
شدهاند ،در بردارندهی تجربهی عرفانی نگارنده هستند که به زبان
رمز در قالا داستان ارائیه مییشیوند .معیروفتیرین رسیالههیای
رمزی از شیخشهابالدین سهروردی و ابینسیینا اسیت .ابینسیینا
فیلسییوف مشییایی ( ۴۲۸ – ۳۷۰ه ق) در اییین رسییالههییا گییرایش
اشییراقی و عرفییانی خییود را اثبییات کییرده اسییت و شییهابالییدین
سهروردی ( ۵۸۷ – ۵۴۹ه ق) بنیانگذار فلسفهی اشراق ،که بیشتر
آثار او به زبانی رمزی نوشته شده است.
مهمترین داستانهای رمزی
سالمان و ابسال :داستان «سیالمان و ابسیال» بیه رغیم برخیی
مشابهتها با داستانهای کهن ایرانی ،در اصل اسطورهای یونیانی
است که نخستینبار از طریق ترجمه از یونانی به عربیی بیه دسیت
«حُنینبناسحاق عبادی» بیه شیرق رسییده اسیت .قصیهی مزبیور،
جنبهی تمثیلی و فلسفی و رنگ و بوی یونانی دارد ،بعدها ابنسینا
آنرا به صورت قصهای مکاشفهای و عرفانی درآورد .این داستان
بهطور فزایندهای محل دخل و تصرف حکیمان و عارفان مسلمان
قرار گرفته و از آن نتایج فلسفی و عرفانی گرفته شده اسیت .ایین
اثر قدیمیترین رساله در این موضوع است.
داستانهای رمزی ابنسینا:
 -۱حیٌبنیقظان :متن اصلی داستان حیبنیقظان (زندهی
بیدار) عربی است .این رساله را که یکی از معاصرین ابنسیینا بیه
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فارسی ترجمه کرده؛ «هنری کربین» همراه با ترجمیه و شیرح در
کتابی به نام «ابنسینا و تمثیل عرفانی» به چاپ رسانده است].[8
 -۲رسالةالطیر :موضوع داستان رسیالۀالطییر شیرح حیال
مرغی است که با مرغان دیگر گرفتار دام صیاد میشوند و سپس
به کمک مرغان دیگر آزاد شده و همراه آنها پس از گذشیت از
کوه ها که موانع و عقبات راه سلوک است ،به درگاه مَلِک خیود
میرسند.
 -۳سالمان و ابسال (توضیحش باال گذشت).
داستانهای رمزی ابنسیینا کیه در فیوق ذکیر شید ،دورهی
کاملی از سلوک عرفانی و اشراقی را نشان مییدهنید .در داسیتان
اول (حی بن یقظان) ،سالک ضمن دیدار با فرشته مسیر بازگشیت
به مشرق و موانع آنرا میشناسد و فرشته پس از تعلیمات خود از
او دعوت میکند که اگر میخواهد به دنبال او بیرود .در داسیتان
دوم (رسالهالطیر) ،سالک که اکنون به عمیق غربیت و گرفتیاری
خود پیبرده ،سفر را همراه مرغان دیگر آغاز میکند و به درگاه
ملک میرسد و از ملک میخواهید کیه بقاییای بنید را از پیایش
بردارد ،اما ایین دییدار وطین میوقتی اسیت و هنیوز زمیان نجیات
همیشگی وی از غربت فرا نرسیده است .در داستان سوم (سالمان
و ابسال) ،با مرگ ابسیال (کیه همیان سیالک داسیتان اول و میرغِ
واصل داستان دوم اسیت و اکنیون در عرفیان بیه درجیهی کمیال
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رسیییده) بییه آزادی جاوییید و بازگشییت دائمییی نایییل میییشییود و
دورهی سلوک نفس به انجام میرسد[9]».
داستانهای رمزی سهروردی:
داستانهای رمزی سهروردی شامل :آواز پر جبرئییل ،عقیل
سرو ،فی حقیقهالعشق یا مونسالعشاق ،قصهی غربت غربی ،فیی
حالۀالطفولیه میشود که به توضیح مختصیر دو داسیتان از ایشیان
میپردازیم:
 -۱غربت غربهی :ایین داسیتان دارای مقدمیهی کوتیاهی
است ،که ضمن آن سهروردی اشاره به داستان «حیّ بن یقظان» و
«سالمان و ابسال» ابن سینا میکند .قصهی غربت غربی در واقع از
جایی شروع میشود که حیبنیقظان به پایان رسیده است.
 -۲فهیالحالهه الطفولیهه :مربیوط بیه دورهی کیودکی
قهرمان داستان است و از زبان اول شخ طرح میشود .جنبیهی
رمزی و تمثیلی دارد .موضوع آن برخورد با شیخ ییا پییری اسیت
که بیه تمیام علیوم آگیاه اسیت و سیؤالهیای قهرمیان داسیتان را
درباره ی مسایل مختلف جهیان ،اخیالق ،عرفیان ،آداب و رسیوم
درویشان ،به زبان رمز و تمثیل پاسخ میگوید[10]».
»قصههای رمزی که در زبان فارسیی ،بیه خصیوص در نیزد
فالسفه و صوفیه نمونههای جالا توجهی دارد ،همیه از مقولیهی
فلسفی نیست ،قصههایی هیم هسیت کیه رنیگ تغزلیی دارد و در
آنها رمز در پردهی استعاره مخفی است ،و با آنکه از نظیر تعبییر
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ادبی خالی از لطف نیست ،اما در بعضی موارد ،ضعف ییا فقیدان
عنصر تعلیم ،به آنها حالتی بیمارگونیه و میاللانگییز مییدهید ،از
جملهی این داستانها ،داستان «حُسن و دل» از «محمد بن سییبک
نیشابوری» (وفات  ۸۵۲ق) است که استعارهی رمزآمیز آن متوجه
جستجوی اکسیر است در عشق[11]».
داستانهایی که در کتا صوفیه برای شرح یا تمثیل بعضیی
از اندیشهها میآید:
شاخه ی دوم داسیتان هیای عرفیانی مربیوط بیه داسیتانهیا و
حکایاتی می شود که در کتا صوفیه در خیالل مباحیث عرفیانی
میآید .این قصهها که اغلا کاربرد تمثیلی مییابند ،از مضیامین
متنوع و مختلف است .که نویسنده کتاب از آن قصهها برای فهم
مطالا استفاده می کنید .مثیل قصیههیایی کیه در خیالل مباحیث
عرفانی کشیف المحجیوب جیالل هجیویری (قیرن پینجم) آمیده
است.
بیشتر این قصهها در کتبی آمده است کیه مربیوط بیه شیرح
حال صوفیان و عارفان است« .نویسندگان این کتابها معمیوال از
مریدان و معتقدان بیه مشیایخ بیودهانید و بیه همیین سیبا بعضیی
افسانهها و یا روایتهای غلوّآمیز را نقل کردهاند .نثر این کتابها
ساده ،مقرون به لطف و زیبایی خاصی است؛ نظیر اسرار التوحیید
فی مقامات شیخ ابوسعید تیألیف محمیدبنمنیور (حیدود  ۵۵۳تیا
 ۵۸۰هی.ق) در بیان حاالت و سخنان شیخ ابوسعید ابالخیر (عارف
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مشییهور قییرن چهییارم) و یییا تییذکره االولیییاء از فریدالییدین عطییار
نیشابوری (متوفی  ۶۲۷هی.ق) .شامل سرگذشت  ۹۶تن از اولیاء و
مشایخ صوفیه و ذکر مقامات و مناقا و مکارم اخالقی و میوعظ
آنان[12]».
***

http://pajoohe.ir
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مسئله مرگ ،از دیدگاه مولوی
برگرفته از کتاب «و چنین گفت مولوی»
نوشته  :مهدی سیاح زاده
انتشارات مهر اندیش – تهران)۲۰۱۵( ۱۳۹۴
از صفحه ۳۹۳

ترا غروب نماید ،ولی شروق بود
بحث جبر و اختیار ،و قضاوقدر بیدون گفتگیو دربیاره ی
بنیادی ترین موضوع جبرو قضا ،یعنی مسئله ی مرگ ،ممکین
نیست .پرسش اساسی این است که :مرگ چیست؟ چرا انسان
می میرد؟ آیا مرگ نق

است یا کمال؟ اگر نق

است ،چرا

خدا آن را آفریده؟ و بسیاری از این پرسش های اساسیی ،کیه
قرن ها است انسان از خود می پرسد و هیچ کس قادر به پاسخ
آن ها نیست .مولوی نیز به ایین پرسیش هیا پاسیخ قطعیی نمیی
دهد .اما بنا به همان اصلی که در زمینه ی آفرینش عیالم دارد،
بطور پراکنده در مثنوی ،پاسخ هایی می دهد.
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پیش از بیان این مطلا ،خوب است غزلی از مولیوی را
این جا بیاوریم که می توانید مبنیا و اسیاس گفتیار میا در بیاب
مرگ از دیدگاه مولوی باشد:
 - ۱به روز مرگ ،چو تابوت من روان باشد
گمان مبر که مرا درد این جهان باشد
 - ۲برای من مَگریّ و مگو« :دریغ ،دریغ»
به دوغ دیو چو افتی دریغ آن باشد
 - ۳جنازه ام چو ببینی مگو« :فراق ،فراق»
مرا وصال و مالقات آن زمان باشد
 - ۴مرا به گور سپاری مگو« :وداع ،وداع»
که گور پرده ی جمعیت جنان باشد
 - ۵فرو شدن چو بدیدی ،برآمدن بنگر
غروب ،شمس و قمر را چرا زیان باشد
 - ۶ترا غروب نماید ،ولی شروق بود
لحد چو حبس نماید ،خالص جان باشد
 - ۷کدام دانه فرو رفت در زمین که نرُست
چرا به دانه ی انسانت این گمان باشد
 - ۸کدام دلو فرو رفت و پُر برون نامد
ز چاه ،یوسف جان را چرا فغان باشد
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 - ۹دهان چو بستی ازین سوی ،آن طرف بگشا
که های و هوی تو در جَوّ المکان باشد
(کلیات شمس  -فروزانفر  -جلد  - ۲غزل ) ۹۱۱
شرح غزل
( )۱به روز مرگم ،آن هنگیام کیه تیابوت میرا بیه سیوی
گورستان روان می بینی ،گمان میدار کیه درد دوری ایین دنییا
رادارم .آیا برای کسیی کیه از درد ،رهیایی یافتیه اسیت ،بایید
اندوهگین بود؟ پس شاد باش.
( )۲برای من گریه مکن ،و افسوس مخیور زییرا هنگیامی
باییید افسییوس خییورد کییه در دام دیییو و شیییطان درون و بییرون
گرفتار شوی .آیا برای کسی کیه از اسیارت دییو رهیایی یافتیه
است ،باید اندوهگین بود؟ پس شاد باش.
( )۳هنگامی کیه جنیازه ام را میی بینیی ،احسیاس دوری
مکن و سینه مخراش و مگو «فراق ،فراق» ،زیرا «فراق حقیقیی»
غیبت از وحدت است ،دور ماندن از وطن اصلی ،یعنی نیستان،
است .و بدان که همان هنگام ،که تو سینه میی خراشیی ،زمیان
مالقات و وصالم با معشوق ابدی ام ،یعنی حضرت حق اسیت.
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آیا هرگز دیده ای که رسیدن به معشوق همراه بیا غیم و انیدوه
باشد؟ من بی تابم برای این وصال .من شادم برای ایین وصیال.
پس تو نیز شاد باش ،اندوه به خود راه مده و گریه مکن.
( )۴هنگام به گور سپردن من ،با من وداع مکن ،و گمیان
مبر که من تنهای تنهایم و در دل خاک اسیر .بدان و آگاه باش
که گور ،مانند پرده ای است که وقتی از این سوی بسیته شید،
آن سوی ،بر روی نعمت های دنیای مینوی گشیوده میی شیود.
آیا برای کسی که بیه بیا شیکوه تیرین ضییافت میی رود ،بایید
اندوهگین بود؟ پس شاد باش.
( )۵تو گمان می کنی که با فرو شدن تنم به درون خاک،
کار مینوی من پاییان یافتیه اسیت؟ نیه نیازنین ،برآمیدن میرا از
ابدیت ببین .هنگام غروب ،آنگاه که خورشید در سیینه ی افیق
فرو می رود و یا سپیده دمان که ماه ناپدید میی شیود ،صیورت
پرستان گمان می کنند که خورشید و ماه مرده انید .امیا دییری
نمی پاید که خورشید و ماه دوباره طلوع می کنند و ظاهر میی
شوند .درون من خورشید تابان است ،ماه رخشینده اسیت .ایین
است که من خورشیدم ،من ماهم ،و این غروب های دروغین،
مرا نابود نخواهد کرد .آیا طلوع دل انگییز خورشیید و میاه تیرا
اندوهگین می کند؟ پس شاد باش.
97

فصلنامه هیج  -شماره  -۴تابستان ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

( )۶به دید تو فرو رفتن من در دل خاک ،غروب زندگی
است و مرگ من می نماید ،اما در حقیقت این ،مرگ جان من
نیسییت ،اییین غییروب نیسییت ،اییین طلییوعی اسییت بییه آن سییوی
زندگی ،به نیمه ی دیگر حیات .به محض این که شکاف قبیر،
بسته شد ،آزادی جان من فرا می رسد .آیا برای آزادی زندانی
باید اندوهگین بود؟ پس شاد باش.
( )۷کیدام دانییه ای را دییده ای کییه وقتییی بیه زمییین مییی
سپاری ،دیگر بار از زمین سر بر نیاورد؟ «چرا به دانه ی انسانت
این گمان باشد؟» آیا باید برای رویش دوبیاره ام از دل خیاک
اندوهگین بود؟ پس شاد باش.
( )۸هرگز دیده ای که سطلی به چاه پیر آب فیرو رود و
بدون آب فراز آیید؟ جیان مین نییز چیون یوسیف کیه از چیاه
رهایی یافت ،هم اکنون از چاه این دنییا آزاد شیده اسیت .آییا
برای آزادی زندانی باید فغان کرد و گریست؟ پس شاد باش.
( )۹من به ظاهر خاموش شده ام ،از من حرفی ،کالمی و
صدایی نمی شنوی ،اما همه ی های و هوی من ،همه ی گفیت
و گفتار من در آن جایی اسیت کیه «جیا» نیسیت ،آن«جیا»کیه
گمان می رود هیچکس از آن بیاز نمیی گیردد .از آن «ناکجیا
آباد» دانه ی انسانی من دوباره به «جا» باز می گردد .و دیگر بار
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به «ناکجا آباد» و دیگر بار به «جا» و دیگیر بیار بیه «ناکجاآبیاد»
و .....سرانجام:
پس عدم گردم ،عدم چون ارغنون
گویدم :کانا الیه راجعُون ...
۳۹۰۶/۳
***
در دفتر پنجم در باره ی همین موضوع تکامل موجودات
از جماد به انسان و نیز بازگشت های مداوم پس از مرگ جسم
به روشنی و صراحت می گوید :مرگ ،عامل اصیلی و بنییادین
تکامل است .موجودی که نمیرد ،کامل نمی شود:
تو از آن روزی که در هست آمدی
آتشی یا باد و یا خاکی بُدی
گر برآن حالت تو را بودی بقا
کی رسیدی مر تو را این ارتقا؟
۷۸۹/۵
می گوید :تو هنگامی که «هست» شیدی ،یعنیی در آغیاز
پیدایش ،آتش و باد و خاک بودی .اول آتش ،بعد باد (هوا) و
سپس خاک یا زمیین .ایین کیه تکامیل ییافتی و اکنیون انسیان
شدی ،به خاطرآن است که در مرتبه ی پایین ،فنیا شیدی و بیه
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مرتبه ی باالتر حیات رسیدی .اگر در همان مرحله ی جمیادی
باقی می ماندی ،هرگز به این صیعود و واالییش (ارتقیاء) نمیی
رسیدی .آن «تبدیل کننده» ی( مُبَدِل = پروردگیار) آگیاه ،در
این تبدیل ها ،هستی بهتری به جای هستی قبل نشاند.
از مُبَدِِّل هستی اول نماند
هستی بهتر به جای آن نشاند
۷۹۱/۵
در این راه از جماد به انسان ،صدها هیزار «هسیت» داشیته
ای .یعنی مدام به جهان دیگر رفته و باز گشیته ای و هیر بیار از
دفعه پیش بهتر از ابتدا وآغاز بوده ای:
همچنین تا صد هزاران «هست» ها
بَعدِ یکدیگر  ،دوم بِه ز ابتدا
۷۹۲/۵
آنگاه مولوی مراحل این تغییر و تبدیل را شرح میی دهید
و خطاب به انسان می گوید :آگاهی تو در مرحله ی جمیادی،
تا حد تقریباً «بی خبری» بود .با چنین کیفیتیی ،تیو وارد مرحلیه
ی نباتی =( .نما = از نمیو کیردن) شیدی .سیپس از دوره ی
نباتی ،به حیات حیوانی و گرفتاری های (ابیتال) آن رسییدی .و
سپس از مرحله ی حیوانی ،به قوه ی عقل و تشیخی
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رسیدی .و زمانی خواهد رسیید کیه از بنید حیس (پینج = پینج
حس) و مکان (= شش = شش جهت) رها خواهی شد .
از جمادی بیخبر سوی نما
وز نما سوی حیات و ابتال
باز سوی عقل و تمییزات خوش
باز سوی خارج این پنج و شش
۸۰۰/۵
این سیر حرکت تکاملی تاکجا ادامه دارد؟ تا دریا (بحر).
اثر پای روندگان این مسیر حرکت از خشکی بیه درییا نماییان
است .این اثر پا کدام است؟ همین انواع حیات جماد و نبات و
حیوان و انسان .انسان هم اکنون دارد بیه سیوی درییا میی رود.
کسانی نیز به دریا رسیده اند .در آن غرق شده انید و بیا هسیتی
کل یکی شده اند.
تا لا بحر  ،این نشان پای هاست
پس نشان پا درون بحر الست
۸۰۲/۵
این نشان پا در درون دریا طبیعتاً وجود ندارد (ال = نه) در
حیات این جهانی (خشکی) برای مسییر ایین حرکیت منیازل و
اقامتگاه ها و کاروانسرا (رباط) هایی هست .آن ها همیین سیفر
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های هر ییک از انیواع اسیت بیه هسیتی و عیدم .و بیاز گشیت
دوباره .اما در درییا ،چنیین توقفگیاه هیا (وقیوف) یافیت نمیی
شود .در جهان دیگر ،نیه از فضیای جلیوی سیاختمان (عرصیه)
خبری هست و نه از سقف ها (سقوف)
زآن که منزل های خشکی ز احتیاط
هست دِه ها و وطن ها و رباط
باز منزل های دریا در وقوف
وقت موج و حبس ،بی عرصه و سقوف
۸۰۳/۵
نقش های حک شده
اکنون با این توضیح ها ،بپردازیم به موضوع مرگ .بیرای
شرح مسئله «مرگ» نییز بایید ازبنییادی تیرین نظیر مولیوی در
زمینه ی آفیرینش شیروع کنییم .همیانطور کیه پیشیتر گفتییم،
«جان» ما در یک سفر طوالنی ،میلیون ها سال است که از ابزار
«جسم» برای ظهور در عالم و در نهایت کسا آگاهی استفاده
می کند .در این سیر ،جان ما از سنگ به نبات و از نبیات بیه
حیوان و از حیوان به انسان گذر کرده است .میلیون ها میلییون
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تجربه های هر ییک از ایین دوران حییات (جمیادی و نبیاتی و
حیوانی و انسانی) در وجودکنونی ما حضور دارند.
در وجود ما تجربه ی نخسیتین صیاعقه ای کیه سینگ را
متالشی کرده است وجیود دارد .در میا تجربیه ی ضیربه هیای
سخت باران بر پیکر و برگ درختان وجود دارد .در میا تجربیه
ی ماهی بودن ،کیرم بیودن ،پرنیده بیودن ،و هیزاران تجربیه ی
حیوانی وجود دارد .در ما تجربه ی سنگی که بیه سیوی شیکار
افکنده شده ،شییری کیه از پسیتان گوسیفندی دوشییده شیده،
شاخه ی گندمی که از زمین درو شده ،شمشیری کیه بیر فیرق
دشمن کوبیده شده و هزاران هزار از این تجربه هیای از دوران
سنگی تا انسانی ،حاضیر و نیاظر اسیت .میا سینگ هیای دوران
آتش فشان بوده ایم ،ما در آتش سوزی جنگل ها سوخته ایم.
ما در قتل عام حیوانات وحشی کشته شده ایم .شاید ما در قوم
آریا قتل عام شده ایم و یا قتیل عیام کیرده اییم .بسییاری از میا
شمشیر به دست گرفته ایم و انسان کشته ایم .و در عین حال ما
در دوران هییای کهیین ،هنییر آفریییده ایییم ،نقاشییی کییرده ایییم،
مجسمه ساخته ایم و ادبیات را رونق داده ایم .در جسیم برخیی
از ما ،جان سیقراط حضیور دارد ،جیان افالطیون ،هُمیر ،سینت
اگوستین ،ابن سینا ،مولوی ،حافظ ،سعدی و  ...هر یک از ایین
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میلیون ها دوران حییات ،تجربییاتی در وجیود میا پدیید آورده
است .ما محصول چنان تجربیاتی هستیم .اگر اکنون به یاد نمی
آوریم ،نشانه ی عیدم حضیور آن هیا در میا نیسیت .در روییا،
گاهی به ایین تجربیه هیا بیاز میی گیردیم .گیاهی بیه صیورت
کابوس ها و یا رویا های شیرین شبانه بر ما ظاهر می شوند.
چرا جان ما این سفر طوالنی را طی کیرده اسیت؟ بیرای
این که به آن آگاهی مطلوب برسد ،تا از نوع پایین به نوع بیاال
صعود کند .هدف در یک کالم :ساختن جهانی همانند جهیان
مینوی و در نهایت «آدم شدن» و به حق پیوستن است.
بنابراین ،در عرفان ،این دید تنگ نظرانیه ی «روانشناسیی
رایج» که رفتار انسیان را فقیط ناشیی از تجربییات همیین دوره
کوتاه زندگی او می داند ،منبسط می شود و با دیدی وسیع تیر
و گسترده تر ،دوره هیای بسییار دور حییات سینگی و نبیاتی و
حیوانیِ انسان را هم در بر می گیرد.
به هر روی ،این تجربیات دوره های حیات ،باعث آگاهی
ما می شوند .هر یک از میا  ،ایین دوران را پشیت سیر گذاشیته
ایم .در هر یک از دوران حیات ،وقتی آگاهی «جان» ما به آن
حد از واالیی رسید که تکامیل از ییک نیوع بیه نیوع دیگیر را
ممکن ساخت ،در این شرایط «جان» هر یک از ما بطور فردی،
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در یک جهش تکاملی ،جسم سنگ را رها کرد و جسم نبیات
را به خود گرفیت .پیس از تکامیل مطلیوب « ،اندیشیه نبیاتی»
(جان نباتی) ما ،جسم حیوان به خود گرفت و اکنون در جسم
انسانی ظاهرشده است .گمان نکنیم که در زمان ما ایین رونید
تکاملی پایان یافته و متوقف شیده اسیت .هیم اکنیون نییز جیان
جمادی و نباتی و حیوانی نیز در حال تکامل هستند.
ما اکنون در دوران انسانی هسیتیم .در ایین دوران انسیانی
«جان» ما هزاران بار ،با رها کردن جسم خود ،از این جهان به
جهان دیگری که هنوز نمی دانییم چگونیه اسیت ،سیفر کیرده
است .ما هزاران بار جسم های خیود را عیوض کیرده اییم .امیا
اندیشه یا جان ما همان است که بود .با این تفیاوت کیه در هیر
دوره ی زندگی زمینی خود ،آگاهی ما بیشیتر و بیشیتر شید تیا
جایی که برخی از انسان ها به آن حد از گاهی رسیده انید کیه
نیازی به بازگشت به این حیات خیاکی نداشیته انید .ایین جیان
های به قوام رسیده و «آدم» شده به کجا می روند؟ مولوی نیام
نهایت این حرکت را «عدم» و پیوستن به خدا ( انا هلل و انا الییه
راجعون) گذاشته است.
حمله ی دیگر بمیرم از بشر
تا برآرم از مالیک بال و پَر
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وز ملک هم بایدم جستن ز جُو
کُلُ شَی ء هالِک اال وَجهَهُ
بار دیگر از ملک پرِّان شوم
آنچه اندر فهم ناید  ،آن شوم
پس ع دم گردم ،عدم چون ارغنون
گویدم کاِنِّا الَِیه را جِعُون
۳۹۰۳/۳
برای چنین سفر طوالنی و پر تجربه ای است کیه «جیان»
نیاز به جسم دارد .جسم برای این هدف ابزاری بیش نیست .در
هییر دوره ی از زنییدگی انسییانی ،جییان بییرای آگییاهی بیشییتر،
درجسم و قالبی ظهور می کند.
اما آن آگاهی ،خود به خود و بیدون اراده ی آگاهانیه ی
ما کسا نمی شود .یعنی اینطور نیست که ما در خانیه بنشیینیم
و به آگاهی مطلوب برسیم .این آگیاهی بیا تیالش و کوشیش
آگاهانه ی ما حاصل می شود .و مهمتر این که آگاهی جدیید
را باید به عنوان ارزش ،در جان خود قوام ببخشیم و جیایگزین
ارزش های کهنه بکنیم .این کار فقط با یک جهاد و جنیگ بیا
ارزش های کهنه ممکن می شود .چرا؟
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نیرو های ارتجاعی درون ما
می دانید که کوشش وتالش معموالً برای انجام کارهایی
است که هنوز در آن ماهر نشده ایم و یا بیه آن عیادت نکیرده
ایم .برعکس در کارهایی که بیرای میا بیه صیورت عیادت در
آمده است ،هیچ وقت کوشش نمی کنیم .مثالً ما عادت کیرده
ایم با دست راست بنویسیم (البته برای راست دست ها) .ساعت
ها ،بدون کوشش و بدون این کیه بیه حرکیت و کیار دسیتمان
توجه کنیم ،می نویسیم .اما اگر بخواهیم با دست چپ بنویسیم
باید این کار را با کوشش انجام بدهیم .برای ما نوشتن با دست
چپ گاهی حتی رنج آور می شود و بطور طبیعیی مییل دارییم
به عادت اولییه ی خیود بیاز گیردیم .ایین موضیوع در همیه ی
موارد ترک عیادات صیادق اسیت و آنقیدر بیدیهی اسیت کیه
نیازی به عنوان کردن مثال دیگری نیست.
پس هر وقت ،یک چیزی و یا پدیده ای و یا ارزش تیازه
ای بخواهد وارد ارگانیسم جسمی و یا بافیت روانیی میا بشیود،
ارگانیسم ما بطور طبیعی آن را رد می کند .حاال برای این کیه
بتوانیم با دست چپ بنویسیم چکار بایید بکنییم؟ طبیعیی اسیت
که باید ممارست و تمرین بکنیم .بایید پشیتکار داشیته باشییم.
باید کوشش و تالش بکنیم .این کوشش وتالش در واقع مثیل
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نیروی جدیدی است که با آن می خیواهیم مواضیع و سینگر
های نیروهایی را که مخالف هستند و در درون ما مقاومت میی
کنند فتح کنیم .یعنی عادتی جدید را جایگزین عیادت کهنیه
بکنیم.
با چنین مقدمه ای ،حاال می توانیم بیه خیوبی بفهمییم کیه
چرا اغلا انسان ها در مقابل نفس همواره با شکست روبرو می
شوند .در درون ما میلییون هیا تجربیه قیرون و اعصیار ،از دوره
های اولین حیات سنگی تا دوره اخیر انسانی ،حاضر و ناظرنید.
این ها همان مفهوم «شیطان» است که از کیودکی بیه صیورت
های مختلف و توهم زا به ما نمایانده شده است .این ها بیا هیر
دگرگونی جدید در درون ما به شدت مخالفند و مقاومت میی
کنند.
پس هم اکنون میلیون ها میلیون نیروی مقاوم ،به صیورت
تجربه هیای اعصیار و قیرون گذشیته ،مخصوصی ًا تجربیه هیای
حیات دوره های حیوانی میا ،در وجیود میا هسیتند کیه رفتیار
کنییونی مییا را مییی سییازند .اییین سییپاه بیشییمار و در عییین حییال
سهمگین و وحشتناک ،آماده مقابله بیا هیر پدییده ی خیارجی
است که می خواهد وارد ارگانیسم روانی میا بشیود .ایین نییرو
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چنان قدرتمند است ،چنان ترسناک و مهیا است ،که مولیوی
از قول پیامبر اسالم ،می گوید:
مصطفی فرمود :گر گویم به راست
شرح آن دشمن که در جان شماست
زَهره های پُردالن هم بر دَرَد
نه رود ره  ،نه غم کاری خورد
۱۹۱۱/۲
پس این میلییون هیا میلییون تجربیه هیای دوران سینگی و
نباتی و حیوانی و انسانی حیات هر یک از ما است که با قدرت
بی نظیر خود با هر نوآوری ما به مخالفت می پردازد .این است
کییه در مقابلییه بییا آن اغلییا شکسییت مییی خییوریم .وقتییی مییی
خواهیم یک کار «انسانی» بکنیم ،از آن جیایی کیه ایین کیار
انسانی نوعی نوآوری و بی سابقه بیرای نیوع حییوان درون میا،
یعنی نفس (یا شیطان) است ،همین نییروی حییوانی و نیروهیای
دیگر حیات ،یعنی تجربه ها ی گذشته غیر انسانی ما بیه مقابلیه
بر می خیزند و نمی گذارند .بطور مثال ،می دانیم که عصبانیت
بد اسیت( .ییک درک انسیانی) تصیمیم هیم میی گییریم کیه
عصبانی نشویم (یک کار انسانی) ،اما این درک و کار انسیانی
در سابقه ی حیوانی ما موجود نیست .بنابراین شروع می کننید
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به مقاومت .این میی شیود کیه بیا همیه ی خیودداری بیاز هیم
عصبانی می شویم و نمی دانیم چرا وقتیی بیه میوقعیتی بیر میی
خوریم ،اختیار از کف ما خارج می شود و مجبور می شویم از
خشم فریاد بکشیم ،نعره بزنیم ،کف از دهان ما سرازیر شیود و
احتماالً دست به تهاجم فیزیکی بزنیم والبتیه در اغلیا میوارد،
پس از چندی از کرده خیود پشییمان میی شیویم .میا هیر روزه
شاهد ده ها نمونه از این شکست های مداوم انسان ها در مقابله
با این نیروی قدرتمند درون هستیم .این نمونه هیای بیارز نشیان
می دهدکه بیه قیول مولیوی مااسییر چیه اژدهیای خونخیواری
هستیم:
دوزو است این نفس و دوزو اژدهاست
کو به دریا ها نگردد کم و کاست
هفت دریا را درآشامد هنوز
کم نگردد سوزش آن حلق سوز
۱۳۷۵/۱
این از دست دادن اختیار و تسلط جبر ،همیان اسیت کیه
مولوی آن را جبر مذموم می داند .اغلا انسان ها اسیر این دیو
درون هستند .فرمانروایی این نفس و یا شیطان (یعنی تجربییات
110

فصلنامه هیج  -شماره  -۴تابستان ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

قرون و اعصار ما) ،همان جبر عامه است که مولوی از آن میی
نالد.
ای ن همیان خودکامیه ای اسیت کیه بیر اغلیا انسیان هیا
حکومت می کند .فرمان می دهد و انسیان بیچیاره و ذلییل میی
خواهد با آن مقاومت کند ،ولی نمیی توانید .از او نفیرت دارد
ولی دریغا که می داند قادر بیه مقابلیه بیا آن نیسیت .ایین همیه
فجایع جهان ما ناشی از همین نیروی شیطانی خودکامه و مستبد
و فرمانروا است ،که مقابله بیا آن را مولیوی «جهیاد اکبیر» میی
نامد .زیرا پیروزی در یک جنیگ کالسییک معمیولی چنیدان
دشییوار نیسییت ،امییا شکسییت دادن اییین سییپاه سییهمگین درون،
کاری است بسیار دشوار و نیازمند کوشیش و تالشیی خیدایی
است .این است که می گوید:
می گریزم ،تا رگم جنبان بود
کی فرار از خویشتن آسان بود؟
۶۶۸/۵
راه رهایی
کار دین و عرفان این است که به ما نیرویی بدهد و راه و
روشی را به ما بیاموزد تا بتوانیم با این اژدهای درون بجنگیم و
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ارزش های انسانی را جایگزین ارزش هیای کهنیه و ارتجیاعی
آن ها بکنیم.
پس برای دستیابی به آن آگاهی مطلوب کیه از میا «آدم»
بسازد ،ناگزیریم از تجربیات حیوانی درون خیود جیدا بشیویم.
باید آن نقوش و تجربیات را از «لوح ضمیر» خود پاک بکنییم.
نخستین جهد و تالشی کیه مولیوی از آن نیام میی بیرد ،همیین
است .همین پاک کردن نقوش تجربیات گذشته هیای سینگی،
نباتی و حیوانی مان از لوح ضمیرمان .بیدون پیاک شیدن ایین
نقوش و تجربیات ،ممکن نیست به تکامل برسیم و آدم بشویم.
اما آیا ،ما می توانیم این تجریبات غول آسیای گذشیته را
در یک دوره از زندگی خود پاک کنیم؟ یعنی آیا قادر هستیم
در این شصت ،هفتاد ،هشتاد و یا حتی صد سیال ییک دوره ی
زندگی خود ،مقاومت کشینده ی تجریبیات دوره ی سینگی و
نباتی و حیوانی درون خود را از بین ببریم و ارزش های آدمی
را جایگزین آن ها بکنیم؟ بایید گفیت چنیین تصیوری بسییار
ساده اندیشانه است .این است که جان ما ناگزیر اسیت هیزاران
بار از جسیم هیای مختلیف بهیره بگییرد و در هیر دوره ی از
زندگی زمینی خود ،بخشی از این تجربیات را پاک کند تا سر
انجام به نهایت تکامل انسانی برسد و «آدم» بشود .همه ی ایین
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موارد سیر و سفر جان به «جهان هستی» و «عیالم نیه هسیتی» را
با استناد به بیان مولوی پیش تر ،بطور مفصل توضیح داده ایم و
برای دریافت بیشتر در همین زمینه ،به مبحث «منیازل جیان» در
فصل دوم داستان «رسول روم و خلیفه ی دوم»  ،همیین کتیاب
می توان مراجعه کرد.
پس جان ما برای ماموریت معینی ،از جسم مان بهیره میی
گیرد .اگر موضوع مرگی مطرح است ،مرگ جسم اسیت ،نیه
مرگ جان .اما همانطور که قطعاً می دانید ،این مرگ به معنیی
نابودی جسم نیست .بلکه تغییر شکل دادن جسم ما است .تغییر
و تبدیل و یا تجزیه ی اجزاء سازنده آن است و ظاهر شیدن بیه
شکل و صورتی دیگر.
جان کالم مولوی همین است .او می گوید اشکال فهم ما
از عالم ،این است که میا همیواره خیود را میی بینییم ،خیود را
محور عالم می دانیم و گمان می کنییم کیه فقیط میا انسیان هیا
هستیم که برای ماموریتی وارد این جهان شیده اییم .امیا کمتیر
توجییه داریییم کییه همییه ی اجییزاء عییالم نیییز ،از ذرّه گرفتییه تییا
بزرگترین اجرام آسمانی مانند ستارگان در کائنات ،از جانیا
حق ،مأموریت و کاری در این جهان دارنید .پیرامیون خیود را
نگاه کنید؟ هر چیزی که میی بینیید ،در درونیش ییک کیاری
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نهفته است .ما کار آتش را که سیوزاندن اسیت میی بینییم ،امیا
کمتر توجه داریم که اگیر همیین آتیش ،مامورییت خیود را
انجام ندهد ،نظام جهان ما بر هم میی رییزد .میا نفیس کشییدن
خود را می فهمیم ،اما از فرط روشن بودن ،کمتر توجیه دارییم
که اگر همین هوا نبود ،دنیای میا وجیود نداشیت .همیین طیور
است همه اجزای طبیعت .آنها دارند کار خودشان را می کنند
و ما هم کار خودمان را .طبیعی اسیت کیه در بسییاری میوارد،
اراده و کارمان با آن چه در درون اشیاء جهان است متفیاوت و
گاهی متضاد است .امیا ایین اجیزاء و اشییاء عیالم در ییک اثیر
تقابلی با هم هستند یعنی در هم اثر می گذارنید و باعیث تغیییر
شکل یکدیگر می شوند.
« زندگانی ،آشتی ضد هاست»
مولوی می گوید ،ای انسان ،بفهیم کیه وجیود تیو از ایین
چهییار عنصییر (خییاک ،آب ،هییوا ،آتییش)) سییاخته شییده و تییو
مخلوط و آمیزه ای از این عناصر ضد هم هسیتی .بیا ایین حیال
می بینی که این اضیداد در وجیود تیو در حیال آشیتی هسیتند.
آنگاه نتیجه می گیرد که زندگی در تو ،به خاطر همیین آشیتی
ضد ها است و مرگ در صورتی پدید می آید که این ضد ها
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با هم در جنگ و نزاع در می آیند و یکی بر دیگران پیروز می
گردد.
زندگانی ،آشتی ضد هاست
مرگ آن کاندر میانشان جنگ خاست
۱۲۹۳/۱
آتش آب را بخار می کند .رطوبت ،باعث میی شیود کیه
آهن زنگ بزند و به شکل دیگری از حیات جمادی در آید .و
غیره...
جسم انسان نیز که از جمیاد تشیکیل شیده ،از ایین قیانون
مستثنی نیست .یعنی همانطور که آهین در رطوبیت زنیگ میی
زند اجزای سازنده ی بدن ما نیز در اثر عمل متقابل اجزای این
عالم ،تغییر شکل می دهد .و همین ،باعث مرگ جسیم ،یعنیی
دگرگونی اجزاء جماد در جسم ما می شود .اما کار جیان ایین
گونه نیست .جان کارش را باید ادامه بدهد .باید به آن آگاهی
مطلوب برسد ،این است که به محض دگرگونی میواد جسیم،
یعنی مرگ ،به جسیمی دیگیر روی میی آورد و از آن بیرا ی
حضور در ایین جهیان و کسیا تجربیه هیای میورد نظیر خیود
استفاده می کند.
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این که مولوی در بحث جَفّ القَلَم  1مولوی می گوید:
کژ روی ،جف القلم کژ آیدت
راستی آری ،سعادت زایدت
ظلم آری ،مدبری ،جَفّ القَلَم
عدل آری  ،بَر خوری ،جَفّ القَلَم
۳۱۳۳/۵
یعنی اگر ظلم کنی ،به موجا جَفّ القَلَم ،سرانجام به تیو
ظلم خواهد شد .این که بدی کنیی ،بیدی میی بینیی .کسیی را
بکشی ،سرانجام کشته خیواهی شید ،براسیاس همیین نظرییه ی
«واگشت» )(Reincarnationاست  .یعنی اینطور نیست که
اگر ظلم و جنایتی کردی ،حتماً در همیین دوره از زنیدگی تیو
به مکافات خیواهی رسیید .ممکین اسیت در دوره هیای دیگیر
کشته شوی .این است کیه ازقیول حضیرت عیسیی گفتیه انید،
کشته شده ای را دید گفت:

هنگامی که در راه جسد شخ

ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار
تا باز کجا کشته شود آن که ترا کشت
 -۱شرح «جف القلم» در مقاله «جبر و اختیار» به قلم همین نویسینده در شیماره ۱
فصلنامه صفحه  ۵۸آمده است.
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اما این نظریه ی «واگشت» یا بازگشت دوباره به زنیدگی،
با نظریه ی «تناسخ» که در ادیان سه گانه نییز رد شیده ،تفیاوت
دارد .در نظریه ی تناسخ،گفته می شیود کیه روح انسیان هیایی
که دردوران زندگی خود شَرِّ بوده اند و کار های بد کرده اند،
پییس از مییرگ در جسییم حیییوان وارد مییی شییود و متناسییا بییا
اعمالی که در این زندگی داشته اند  ،مکافات میی بیننید .اگیر
ظالم و بدکار باشند ،روح آن ها پس از مرگ در جسم سیگ
یا خوک و یا یکی دیگر از حیوانات نجیس (از دیید میردم آن
زمان) حلول خواهد کرد و زندگی سختی را خواهند گذرانید.
اگر حیله گر باشند ،روح آنان در جسیم روبیاه و ییا حیوانیات
حیله گر دیگر حلول خواهد کرد و اگر انسان مؤمن و خیوبی
باشند  ،روح آن ها به بهشت می رود و از عذاب این دنیا بکلی
رها می شود .این نظریه از دید نظریه واگشیت نادرسیت اسیت
زیرا هیچگاه جان که بیه آگیاهی حتیی انیدک انسیانی رسییده
است ،ممکن نیست به دوره ی ارتجاعی حیوانی باز گردد.
تردیدی نیست که آن چیه در بیاره ی نظرییه ی واگشیت
گفته شد ،فقط در حد ییک نظیر و اندیشیه تلقیی میی شیود و
هیچگاه نمی توان به درستی آن مطمئن بود .اما به هیچ وجیه و
با هیچ استداللی هم نتوانسته اند آن را رد کننید .بیا ایین حیال
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اعتقاد به این نظریه می تواند مسئله ترس و اضیطراب از میرگ
را که به راستی سرچشمه ی تمامی تیرس هیای انسیان اسیت،
تا حد بسیاری در انسان کاهش دهد.
***
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افسانه

لیلی و مجنون
لیلیییی و مجنیییون نیییام مجموعیییه شیییعری از نظیییامی
گنجی یوی شیییاعر پیییرآوازه ایرانیییی اسیییت .ایییین مجموعیییه
سومین مثنوی از مجموعیه مثنیویهیایی اسیت کیه بیه خمسیه
نظامی معروفند .بیشتر محققان اعتقیاد دارنید کیه بینماییههیای
پراکنده این داستان برگرفته از اشعار و افسانههای فولکلور در
زبیییییان عربیییییی اسیییییت کیییییه نظیییییامی ایرانییییییسیییییازی

کرده است .کراچکوفسکی بیرای شخصییت مجنیون ،هوییت
واقعی قائل است و او را یکی از اهالی عربستان در اواخر سده
اول هجری میداند؛ ولی طه حسیین تردیید جیدی بیه واقعیی
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بودن شخصیت مجنون وارد میکند .یان ریپکا افسیانه لیلیی و
مجنون را به تمدن بابل باستان منسوب میداند.

اگرچه نام لیلی و مجنون پیش از نظیامی گنجیوی نییز در
اشعار و ادبیات فارسی به چشم مییخیورد ،ولیی نظیامی بیرای
نخستین بار ،آن را به شکل منظومهای واحد به زبان فارسیی در
 ۴۷۰۰بیت به درخواست پادشاه شروان به نظم کشیید .نظیامی
خود از بابت این سفارش ناراضی و بیمیل بودهاست و کیار را

در چهار ماه به پایان بردهاست.

وزن اییین مثنییوی جدییید بییوده و پییس از نظییامی شییعرای
زیادی در این وزن داستانهیای عاشیقانه سیرودهانید .همچنیین
دهها شاعر در ایران ،هند و ترکستان منظومههایی را به استقبال
از لیلی و مجنون نظیره پردازی کرده و شعرای دیگیری نییز بیه
داسییتان نظییامی شییاو و بییرگ بیشییتری افییزوده یییا آن را تغییییر

دادهاند.

منظومییه لیلییی و مجنییون در مقایسییه بییا منظومییه خسییرو و
شیرین از همین شاعر ،به درک تفاوت های فرهنگی اعراب و
ایرانیان کمک میکند .شخصیتهای داستان در روایت نظامی
قراردادی بوده و تحول زیادی از حوادث داستان نمییپذیرنید.
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منظومه لیلی و مجنون به زبانهای مهم غربیی ترجمیه و منتشیر

شدهاست.

خالصه داستان به روایت نظامی
لیلییی و مجنییون ،دختییر و پسییری نابییالغ در مکتبخانییه بییه
یکییدیگر دل میییبندنیید .خواسییتگاری خییانواده پسییر بییه نتیجییه
نمی رسد؛ و حتیی بیه جنیگ قبیلیهای مییانجامید .جنگیی کیه
مجنون در آن طرف دشمن (طایفه عروس) را میگیرد .لیلی را
به مرد مالداری به شوهر مییدهنید؛ ولیی بیمیاری لیلیی باعیث
ناکامی شوهر میشود و لیلی دوشیزه میماند .شوهر از شیدت
ناراحتی لیلی دق میکند و میمیرد .لیلی به ذکر حق میپردازد
و دلش به نور الهی و فیره اییزدی روشین مییشیود و بیه مقیام
واالی معنوی میرسد .سرانجام در آخرین دیدار بیر سیر گیور
لیلیی ،او از مجنییون دسیتگیری کییرده و آن نیور ایییزدی در دل
مجنون جای میگیرد
تاریخچه
منظومییییه لیلییییی و مجنییییون مشییییهورترین داسیییییتان
عشقی کالسیک
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ادبیات دوره اسالمی و تنظیم نظامی گنجهای اسیت .نظیامی در
تصنیف این منظومه به منابع عربی نیز توجه داشته و تا جایی که
ممکن بوده به ریشه عربیی آن وفیاداری داشیتهاسیت .رواییت
اولیه عربی لیلی و مجنون بسیار ساده بودهاست .لیلی و مجنیون
که اهل یک قبیله عیرب بیودهانید در کیودکی دام خیود را در
بیابان میچرانده اند و در آنجا عاشق و بیقرار هم میشوند .در
روایتی دیگر مجنون لیلی را در بزرگسالی و در مجلسیی زنانیه
میبیند و به او دل میبندد .بنمایههای عربی اولیه داستان شیاید
به پیش از اسالم یا حتی به تمدن بابل برسد .نظامی بیه کمیک
نبییوغ ذاتییی خییود یییک داسییتان عشییقی سییاده را بییه صییورت
منظومه ای بدیع وعرفانی درآورد که امروزه جزئیی از ادبییات
جهان را تشکیل میدهد .هیالل ،ادیا عیربزبیان مصیری در
این ارتباط گفته است« :تبدیل یک افسیانه محلیی بیه ییک اثیر
بیزرگ و گرانبهییای هنیری تنهییا از عهیده کسییی ماننید نظییامی
ساخته بود»
بنمایه بابلی
قدیمیترین نوشتهای کیه در آن ییادی از لیلیی و مجنیون
شدهاست ،کتاب «الشعر و الشعرا» (قرن سوم هجری) است کیه
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هیچ جزئیاتی از داستان این دو ارائیه نمییدهید .پیس از آن در
کتییییییاب«االغییییییانی» ابییییییوالفرج اصییییییفهانی (قییییییرن
چهارم) ،الزهره ابوبکر ابن داوود ظاهری (قرن سوم) و مصارع
العشاق ابن سراج ( قیرن پینجم) ابییاتی منسیوب بیه مجنیون ییا
داستانهای خیلی کوتاهی از زندگی او گردآوری شدهاست.
به گفته حشیمت مویید ،مجنیون لقیا شیاعری عیرب بیه
نام قیس بن ملوّح عامری از قبیله عامر از نجد بوده که در نیمه
دوم قرن هفتم میالدی میزیستهاسیت .بیر ایین اسیاس مجنیون
عاشق لیلی ،دختری از همیان قبیلیه بیوده و اشیعاری بیرای وی
میسروده است .این اشعار چنان در میان اعراب مؤثر افتیاد کیه
دست کم تا دو قرن بعد ،هر شعری که نام لیلی در آن بیود ،بیه
وی منسوب می شد .این اشعار و حکایات ،طیی دویسیت سیال
بعد جمعآوری شد و در این مدت دستکم  ۵کتاب بیه زبیان
عربی به حکایت مجنیون اشیاراتی کردنید .بیه تیدریج داسیتان
مجنون دچار تحوالت زیادی شده و شاو و برگ زیادی بر آن
افزوده شد.
روایت دیگر آن است که جوانی از بنیامیه یا بنیمیروان
عاشق دخترعمیوی خیویش شیده و چیون ایین راز فیاش شید،
اشعاری با نیام مسیتعار مجنیون سیرود .کراچکوفسیکی اعتقیاد
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دارد که لیلی و مجنون هویت تاریخی داشیته و در اواخیر قیرن
اول هجری در عربستان میزیستهاند .ییک تحقییق دانشیگاهی
توسط مهدی ستودیان نیز این نظر را تأیید میکند.
طه حسین ادیا و محقق عرب ،وجیود واقعیی مجنیون و
شخصی به نام قیس را مورد تردید قرار دادهاسیت .بیه گفتیه او
گروهی از اعراب متعصا گمان میکنند که تردید در وجیود
مجنون ،از مجد و عظمت اعراب میکاهد .از دیید ایین افیراد،
«محقق ماهر» کسی است که با هر حیله و روشی تالش کند تیا
وجود مجنون را اثبات کرده و بیه ایین ترتییا ثابیت کنید کیه
ادبیات عربی ،برترین و ممتیازترین اسیت .بیه نظیر طیه حسیین
مجنون شخصی خیالی است و هییچ نقید و بررسیی سینجیده و
درست علمی نمیتواند وجیود او را کیه حتیی در میورد نیام و
نسیا و حییوادث زنیدگی او اتفییاق نظیر وجییود نیدارد ،اثبییات
کند .به گفته طه حسین اشعار و روایات عربیی کیه بیه مجنیون
نسبت داده می شود آن اندازه تناقض دارنید کیه بیر اسیاس آن
نمی توان یک شخصییت واحید انسیانی بیرای مجنیون ییا لیلیی
تصویر نمود.
به گفته عبدالحسین زریین کیوب صیرفنظر از واقعیی ییا
تخیلی بودن قهرمان داستان (مجنون) ،نام او دستکم سه سیده
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پیش از نظامی وجود داشتهاست .ولی آنچه از اخبار عیرب بیه
دوره نظامی رسییده ،گیزارشهیایی سسیت و بییپیونید و گیاه
متناقض از زندگی مجنون بوده که از مییان اشیعار منسیوب بیه
قیس عامری و حکایات بومییان و شیایعات و تعیابیر درسیت و
غلط گردآوری شده بود .این ماده خام عشقی بدوی ،در اصل
نه از عمق معنوی برخوردار بیود و نیه بیا تخییالت ییک شیاعر
بزرگ آمیخته بود.
قدیمی ترین داستان فارسی مستقل نوشتهشده منسیوب بیه
مجنییون داسییتان آزادکییردن آهییوی اوسییت کییه در حدیقییه
الحقیقه اثر سنایی غزنوی ذکر شده اسیت .در هیر حیال اصیل
داسییتان بسیییار سییاده بییوده و نظییامی از تلفیییق تمییامی روایییات
مکتییوب و شییفاهی و بییا کمییک تخیییل خییود بییرای اولییین بییار
داستانی نو با عنوان لیلی و مجنون آفریدهاست .به عبارت دیگر
شهرت لیلی و مجنون و مثل شدن آنیان از دولیت سیر شیاعران
ایرانی بوده ایرانیان بودند که تکهپیارههیایی را تبیدیل بیه ییک
داستان منسجم و واحد و بیاارزش کردنید؛ و حتیی اگیر ثابیت
ال در اختییار میا اسیت،
شود که داستان لیلیی و مجنیون کیه فعی ً
ریشه ای عربی دارد ،بازهم از تیأثیر فرهنیگ و ادب ایرانیی در
تبلور این داستان چیزی کم نمیکند .قدیمیترین نوشتهای کیه
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در آن یادی از لیلی و مجنون شدهاست ،کتاب «الشعر و الشعرا»
(قرن سوم هجری) است.
ورود به زبان فارسی
به گفته دانشنامه اسالم دست کم از قیرن سیوم هجیری و
پیییش از نظییامی ،گییاهوبیگییاه ردپاهییایی از لیلییی و مجنییون در
مثنویها و اشعار صوفیانه فارسی به چشیم مییخیورد .حشیمت
موید با تأیید این مطلا اضافه میکند که این حکایت تا پییش
از نظامی ،تنها یک حکاییت محلیی بیودهاسیت .از اشیارههیای
قییدیمی بییه لیلییی و مجنییون در شییعر فارسییی میییتییوان بییه اییین
بیت رابعه قزداری (حدود دو قرن پیش از نظامی) اشاره کرد:
مگر چشم مجنون به ابر اندر است
که گل رنگ رخسار لیلی گرفت؟
همچنییین باباطییاهر عریییان پیییش از نظییامی در بیتییی
گفتهاست:
اگر مجنون دل شوریدهای داشت
دل لیلی از آن شوریدهتر بی
به غیر از اینان ،ناصرخسرو قبادیانی ،منیوچهری ،مسیعود
سعد سلمان و سنایی غزنوی نیز پیش از نظامی اشاراتی بیه نیام
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لیلی و مجنون داشتهاند .با این حال هیچکدام از ایین اشیارات،
روایت کاملی از عشق لیلی و مجنون ارائه نمیکند.
لیلی و مجنون نظامی گنجوی
در حییدود سییالهییای  ۳۵۰تییا  ۵۵۰قمییری ،ابییوبکر والبییی
افسانهای عاشقانه ،ولی سست و بیپایه با عنوان لیلیی و مجنیون
به زبان عربی نوشیت کیه در برخیی از نسیخههیای خطیی آن،
ترجمه فارسی آن نیز نوشته شدهاست.
اخسییتان شروانشییاه ،پسییر منییوچهر و پادشییاه شییروان کییه
ترجمه کتاب عامیانه ابوبکر والبی را خوانیده بیود ،و از سیویی
دیگر از خواندن خسرو و شیرین نظامی لذت برده بود ،به فکیر
[ ]۲۹

افتاد تا از نظامی بخواهد که لیلی و مجنون را به نظم بکشد .

اما نظامی میل و رغبتی برای به نظم درآوردن این داستان
نداشتهاست .چرا که بنمایه عربی موجود ،کوتاه ،بدون بسط و
بدون تنوع بود و قادر به پر کردن کتابی نبیود .از سیوی دیگیر
زندگی و آداب بدویان بیابان نشین عرب ،و سرزمین بی آب و
علف آنان ،چنگی به دل نظیامی کیه شیاعر بیزمهیای پرشیکوه
ساسانی بود ،نمیزد.
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سیییرانجام اصیییرار پادشیییاه شیییروان و تشیییویق فرزنییید
نظامی ،باعث شد تا نظامی منظومه لیلی و مجنون را بسراید .او
سرودن این منظومه را تنها در کمتر از چهار ماه به پایان برد .در
حالی که نظامی سالها برای سیرودن منظومیههیای قبلیی ماننید
خسرو و شیرین و مخزن االسرار ،وقت صرف کرده بود .خیود
وی گفتهاست که اگر گرفتاریهای دیگر نمیداشیت ،لیلیی و
مجنون را در چهارده روز به اتمام میرسانید.
لیلی و مجنون در سال  ۵۸۴سیروده شیده و در سیال ۵۸۸
مورد تجدیدنظر نظامی قرار گرفتهاست .این اثر سومین منظومه
نظییامی اسییت و هشییت سییال پییس از خسییرو و شیییرین سییروده
شدهاست.
خییود نظییامی داسییتان زاده خییود را جدییید میییدانیید و
میگوید« :شاه اخستان از من خواستهاست چند بیتی بکر چیون
لیلی بکر بر سیخن نشیانم .یعنیی سیخنی بگیویم کیه از اندیشیه
هیچکس دیگری نگذشیته و قلیم هییچکیس دیگیری بیر روی
کاغذ ننوشتهاست.
بدین دلفریبی سخنهای بکر
به سختی توان زادن از راه فکر
سخن گفتن بکر ،جان سفتن است
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نه هر کس سزای سخن گفتن است
با اینحال ،بیمیلی شاعر در آغاز کار و شیتابزدگی او در
اتمام آن در جای جای اثر به چشم میخورد .در معامله بازاری
گونه صحنه خواستگاری پیدر مجنیون از لیلیی چشیمه قریحیه
نظامی چندان زاینده نبوده و با آنکه میتوانسته از زنندگی این
صحنه بکاهد ،ولی بی هیچ پیرایه ای معامله خواسیتگاری را بیه
سرعت با پاسخ منفی پدر لیلی و با این بیت تمام کردهاست.
نقد
مثنوی لیلی و مجنیون بخشیی از مجموعیه خمسیه نظیامی
اسیت .اییین مثنیوی در شییمار ادبیییات غنیایی فارسییی برشییمرده
میشود .داستانهای عاشقانه بسیار زود و از سده پنجم با وامیق
و عذرای عنصری به شعر فارسی راه یافتیهاسیت .داسیتانهیای
بزمی و غنایی در اواخر قرن ششم به وسیله نظامی به اوج خیود
رسید.
منظومییه لیلییی و مجنییون در  ۴۷۰۰بیییت و در بحییر هییزج
مسییدس اخییرب مقبییوض محییذوف یییا مقصوراسییت .پیییش از
نظامی شاعری در ایین وزن منظومیهای نسیروده بیود و پیس از
نظییامی اییین بحییر ،وزن رایییج برخییی منظومییههییای عاشییقانه
گردید .اگرچه وزن لیلی و مجنون با وزن خسیرو و شییرین در
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یک بحیر (بیا کمیی تفیاوت) اسیت ،ولیی بیرخالف خسیرو و
شیرین از حرکت و جنبش حکایت نمیکند و حتی در وصف
زیباییها هم غمانگیز و پرسوز به نظر میآید.
جامعه عربی لیلی و مجنون
مطالعه این اثر نظامی و مقایسه آن بیا خسیرو و شییرین از
همییین شییاعر ،مقایسییه میییان دو فرهنییگ عییرب و عجییم و
سرچشیییمههیییای تفکیییر ،اندیشیییه و باورهیییای ایییین دو ملیییت
است .جامعه لیلی و مجنون ،هرگونه عدول از آداب و سنن را
رد مییکنید .خواننییده در لیلیی و مجنیون بییا جامعیهای مواجییه
میشود که مردم آن توان نگاه معصومانه کودکی از سر مهر را
به هیم سین نیاهمجنس خیود ندارنید و همیه در صیدد سیرک
کشیدن در کار یکدیگر و تجسس هستند .به گفته یداهلل بهمنی
«چنین فرهنگی نمیتواند سالمت روانی جامعه را تضمین کنید
و از آن نمیتوان انتظار ظهور انسانهای فرهیخته را داشت.
در حالی که در هریک از صیحنههیای خسیرو و شییرین،
سخن و اندیشیه نظیامی در اوج اسیت ،در لیلیی و مجنیون ،بیه
ندرت بیت نغزی وجود دارد که رشیته حیوادث داسیتان را بیه
یکدیگر پیوند بزند .به گفتیه وحیید دسیتگردی در دییار لیلیی
خشونت حرف اول را می زند .زیرا قدرت منطق ضعیف است.
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لیلی و مجنون در جامعهای سینتی همیراه بیا تعصیبات خشیک،
باورهای جاهلی و تربیت نادرسیت زنیدگی مییکننید .در ایین
جامعه لیلی بیه عنیوان ییک دختیر حیق تصیمیمگییری و حتیی
اظهارنظر درباره سرنوشت خود را ندارد.
به گفته سعیدی سیرجانی«:لیلی پرورده جامعهای است که
دلبسییتگی و تعلییق خییاطر را مقدمییه انحرافییی میییپنییدارد کییه
نتیجه اش سقوط حتمی است در درکات وحشتانگیز فحشا؛ و
به داللت همین اعتقاد ،همه قدرت قبیله مصروف این است که
آتش و پنبه را از یکدیگر جدا نگه دارند تا با تمهیید مقیدمات
گناه ،آدمیزاده ظلوم و جهول در خسران ابدی نیفتد» از دیدگاه
سیرجانی در چنین جامعه ای لیلی دو گنیاه دارد .اول آنکیه زن
است و دوم آنکه زیباست؛ و در محیطیی کیه بیه جیای تربییت
مردان به محکوم کردن و محروم کردن زنان پرداخته میشود،
این لیلی است که به ناچار از درس و مدرسه محروم میشود.
ایرانیسازی روایت توسط نظامی
نظامی برای آنکه داستان بیه میذاق خواننیده فارسییزبیان
دلنشین باشد ،رنگ و بوی شدید ایرانی به آن افیزود .بنیابراین
آنچه نظامی به نظم آورد ،حتی در بنمایه اصلی نیز بیا رواییت
عربی تفاوت داشت .برای نمونه بر اساس روایت نظامی ،آغیاز
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دلدادگی مجنون به لیلی در مکتبخانه و در کودکی بودهاسیت.
چنین روایتی در منابع عربی دییدهنمییشیود .بیر اسیاس اشیعار
عربییی ،مجنییون هنگییام گوسییاله چرانییی در صییحرا لیلییی را
دیدهاست .ترجمه روایت عربی چنین است:
هنگامی دل بیه لیلیی سیپردم کیه خیرد و سیادهدل بیود و
همسییاالنش هنییوز برجسییتگی سییینه او را ندیییده بودنیید .هییردو
کودک بودیم و گوساله میچرانیدیم .ای کیاش هرگیز نیه میا
بزرگ شده بودیم و نه گوسالهها.

در روایت نظامی هم لیلی و هیم مجنیون از خانیدانهیای
اشرافی معرفی شدهانید و بیرخالف رواییتهیا و اشیعار شیبانی
بهجای مانده عربی ،امکان این را نداشته انید تیا یکیدیگر را در
حال شترچرانی دیدهباشند .از همین رو نظامی عنصر مکتبخانیه
را در قصه وارد میکند .در حالی که هیچ چیز از وجیود ییک
مکتبخانه در محیط بادیه و آئین عرب بیابانی غریاتر نیست.
بنابراین به لطیف اندیشیه و بییان نظیامی ،داسیتان بیه اوج
رسیده است .به ایین منظیور شیاعر داسیتان را بیا خییال خیویش
درآمیخته و به آن رنگ و بوی شهری دادهاسیت .بیرای نمونیه
شاعر در بندی کیه بیه رفیتن لیلیی بیه تماشیای بیاغ اختصیاص
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دادهاست ،دنیایی را تصویر کردهاسیت کیه شیباهتی بیه محییط
زندگی قیس عامری و لیلی در عربستان ندارد:
در سایه سرو گل نشیند
تا سبزه باغ را ببیند
با الله نبید خام گیرد
تا نرگس تازه جام گیرد
وز چهره گل شکفته را آب
ا ز زلف دهد بنفشه را تاب
رفتند بدان چمن خرامان
لیلی و دگر عروسنامان
او سبزه و سبزه گل همیبست
چون گل به میان سبزه بنشست
چنین ابیاتی ،بیش از آنکه داستان دخترک گوسفندچران
بادیییه نشییین بیابییانهییای عربسییتان باشیید کییه جییز حسییرت و
محرومیت و فراغ نصیبی ندارد ،وصف شیاهزاده خیانمی ماننید
شیرین (در خسرو و شیرین) است که با کنیزان به تماشای سبزه
و گل رفتهاند.
به عنوان نمونهای دیگیر از ایرانییسیازی داسیتان ،نظیامی
شخصیتی به نام نوفل را وارد داستان میکند .نوفل کسی اسیت
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که حاضر است به خیاطر عشیق مجنیون ،بیا سیربازان خیود بیه
جنگ عشیره لیلی برود .شخصیت او به وضوح شخصیت ییک
جوانمرد اشراف زاده ایرانی است و به دشواری بتوان شخصیت
او را در ریشه عربی داستان جست.
مالحظه می شود که نظامی تنها از خمیرمایه این حکایت،
شاهکاری بنا کرد که شعرای زیادی را به تقلید خود واداشیت.
او از یک ماجرای عشقی بدوی ،ییک شیاهکار ادبیی بیه زبیان
فارسی آفرید .زبان فارسی نیز باعث شد تا داستان ابعاد جهیانی
پیدا کند .از سوی دیگیر نظیامی بیود کیه بیه ایین پیونید سیاده
عشقی ،ابعاد معنوی داد.
عالوه بر موارد گفته شده ،داستان پادشاه بیدون فرزنیدی
که نگران وارث خویش است ،حکومت مجنیون بیر جیانوران،
سییخن گفییتن بییا سییتارگان ،مکالمییات آموزنییده مجنییون بییا
شخصیت های گوناگون ،بخش زید و زینا ،زنیدگی زاهدانیه
در غار و ماجرای پادشاه مرو و سگهای او از دیگر عناصیر و
نقوش ایرانی است که داستان را ایرانی کردهاست.
شخصیتهای داستان
شخصیییتپییردازی در داسییتان لیلییی و مجنییون نظییامی،
شخصیت پردازی مستقیم است؛ ولی شخصیت ها همگی دچیار
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سکون و ایستایی بوده و بدون تحیرک هسیتند .در طیول دههیا
سال گذر ایام ،مجنون همواره عاشق بیحید لیلیی اسیت .نیه از
اییین عشییق کییم میییشییود و نییه بییر آن افییزوده میییشییود .اییین
شخصیتها اگرچه پیش از نظامی وجود داشتهاند ،ولی همگی
بازآفرینی شدهاند .با اینحال شخصییتهیای بیازآفرینی شیده،
همگییی قییراردادی و نییوعی هسییتند و امکییان وجییود چنییین
شخصیتهایی در عالم واقع محال است.
در لیلی و مجنون (بر خالف خسرو و شیرین) رواییت بیر
پایه شخصیت مرد شیکل گرفتیهاسیت .بیا وجیود آنکیه ییک
شخصیت مرد و یک شخصیت زن در داستان وجود دارد ،ولی
عشقی که در این روایت به تصویر کشیده میشود ییک عشیق
عرفانی و فرا زمینی است.
از بعد شخصیتی رفتیار مجنیون در ایین حکاییت نیه تنهیا
درخور عاشقان چنین منظومیهای نیسیت ،بلکیه گیاه سیفیهانه و
غیرمنطقی هم هست .مجنون از عشق بیقرار است و در صحرا
با حیوانات وحشی دمخور بوده و دربند رازداری و پردهپوشیی
نیست .مجنون صیاف و صیادق اسیت .او عاشیق رنیج بیردن و
خواری کشیدن و ناله کردن است .با خنیده میانیهای نیدارد .از
نشاط و سبکروحی بیه دور اسیت و آن را مطیابق شیان انسیانی
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نمی داند .او خودآزار است و حتی عشق را به طفیل «غم عشق»
میخواهد؛ ولی لیلی از این همه رنجور نیسیت .چیرا کیه خیود
وی نیز زاده و پرورده همان محیط است .لیلی رنجور خیودکم
بینی مجنون است .چرا کیه مییدانید تیا ایین خیود کیمبینیی و
حقارت هست ،به وصال او نخواهد رسید.
در عوض لیلی حسابگریهای زنانه و مصلحتبینییهیایی
دارد که الزمه حیات بادیهاست .با اینحیال شخصییت لیلیی از
نظر زندگی سراسر تسلیم وی اهمییت دارد .بیه گفتیه سیعیدی
سیرجانی لیلیی شخصییتی اسیت فاقید هرگونیه تیالش .او را از
مکتبخانه بازمی گیرند .در خانه زندانی میکنند .او را به شیوهر
میدهند ،بدون آنکه نظر وی را جویا شیوند .بیه شیوهری کیه
هم ه روزه نگهبیان او اسیت .کیار لیلیی امیا در ایین مییان فقیط
گریهاست و تسیلیم .او حتیی راز دل بیه میادر هیم نمییگویید.
مادرش سالها بعد و از زبان همکالسان او پیی بیه راز عشیقش
میبرد.
ابنالسالم (شوهر رسمی لیلی) مردی نرمخو است .او فقط
یک نظر لیلیی را در بیاغ و از فاصیله شیاید نیهچنیدان نزدییک
دیده است .از پرداخت شیربها و مهریه سنگین هم ابایی نیدارد.
او حتی در برابر عدم تمکین لیلی در شیا زفیاف ،بیر خیالف
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بسیاری دست به تجاوز به عنف نمی زند .بلکه به انتظیار میرور
زمان می نشیند تا او را تسلیم کند .او دلخیوش اسیت بیه اینکیه
فقییط همسییرش را ببینیید .ابیینالسییالم سییرانجام بییر اثییر مشییاهده
زنجمورههای لیلی دق میکند.
ابعاد جهانی
منظومه لیلیی و مجنیون نظیامی بیه زبیانهیای گونیاگونی
مانند آلمانی ،فرانسیوی ،انگلیسیی ،روسیی و ارمنیی ترجمیه
شدهاست .در ادبیات ارمنی از دیدگاه مشابهت در جدال مییان
عشق و آداب و رسوم جامعه ،منظومه «آنوش» ( ۱۸۹۲میالدی)
اثییییر هییییوانس تومانیییییان بییییا لیلییییی و مجنییییون مقایسییییه
میشود .در ادبیات کردی منظومه مثنوی« مهم و زیین» (قیرن
 ۱۷میالدی) اثر احمد خانی از نظر فضای ایرانی داستان ،با آن
قابل مقایسهاست.
***
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افسانه لیلی و مجنون
نظامی گنجوی

در روزگارانی دور در قبیله ای از دیار عرب به نیام قبیلیه
عامریان رییس قبیله که مردی کریم و بخشنده و بزرگوار بیود
و به دستگیری بینوایان و مستمندان مشهور ،به همراه همسر زیبا
و مهربانش زندگی شاد و آرام و راحتی داشتند .اما چیزی مثل
یک تندباد حادثیه آرامیش زنیدگی آنهیا را تهدیید میی کیرد.
چیزی که سبا طعنه حسودان و ریشخند نامردمیان شیده بیود.
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رییس قبیله فرزندی نداشت .و برای عرب نداشتن فرزند پسیر،
حکم مرگ است و سرشکستگی...
رییس قبیله همیشیه دسیت طلیا بیه درگیاه خیدا بیر میی
داشت و پس از حمد و سپاس نعمتهای او ،عاجزانه درخواست
فرزندی می کرد...
دعاها و درخواستهای این زوج بدانجا رسید کیه خداونید
آنها را صاحا فرزنیدی پسیر کردیید .در سیحرگاه ییک روز
زیبای بهاری صدای گریه نوزادی ،اشک شوق را بیر چشیمان
رییس قبیله – که دیگر گرد میانسالی بر چهره اش نشسیته بیود
– جاری کرد:
ایزد به تضرعی که شاید
دادش پسری چنانکه باید
سید عامری – رییس قبیله – به میمنت چنیین مییالدی در
خزانییه بخشییش را بییاز کییرد و جشیینی مفصییل ترتیییا داد.
نهایییت دقییت و وسییواس در نگهییداری کییودک بعمییل آمیید،
بهترین دایگان ،مناسا ترین لباسها و خوراکها بیرای کیودک
دردانه فراهم گردید .زیبایی صورت کودک هیر بیننیده ای را
مسحور خویش می کرد .نام کودک را؛ قییس؛ نهادنید ،قییس
ابن عامری.
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روزهییا و ماههییا گذشییت و قیییس در پنییاه تعلیمییات و
توجهات پدر بزرگتر و رشیدتر می شد .در سن  ۱۰سیالگی بیه
چنان کمال و جمالی رسید که یگانه قبایل اعراب لقا گرفت:
هر کس که رخش ز دور دیدی
بادی ز دعا بر او دمیدی
شد چشم پدر به روی او شاد
از خانه به مکتبش فرستاد
در مکتبخانییه گروهییی از پسییران و دختییران ،همییدرس و
همکالس قیس بودند .در این میان دختری از قبیله مجیاور هیم
در کالس مشغول تحصیل بود .نورسیده دختری که تیا انتهیای
داستان همراه او خواهیم بود:
آفت نرسیده دختری خوب
چون عقل به نام نیک منسوب
محجوبه بیت زندگانی
شه بیت قصیده جوانی
دختری که هوش و حواس از سیر هیر پسیری میی ربیود.
دختری که؛ قیس؛ نیز گیه گیداری از زییر چشیمان پرنفیوذش
نگاهی از هواخواهی بیه او میی انیداخت و در همیان سین کیم
شیفته زیبایی و مهربانیش شده بود .دختری به نام؛ لیلی؛
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در هر دلی از هواش میلی
گیسوش چو لیل و نام لیلی
از دلداریی که قیس دیدش
دل داد و به مهر دل خریدش
او نیز هوای قیس می جست
در سینه هر دو مهر می رست
زان پس درس و مکتا بهانه ای بود بیرای دییدار ،بیرای
حضور و برای همنفسی .نو باوگان دیگر به نام درس و مدرسیه
فریاد سر می دادند و خروش قیس و لیلی برای همیدیگر بیود .
هر روز لیلی با چهره ای آمیخته به رنگ عشق و طنازی و قیس
با قدمهایی مردانه و نیازمندانه فقط به آرزوی دیدار هم قدم بیه
راه مکتا می گذاشتند .تا جایی که علیرغم مراقبتهای این دو،
احواالت آنها بگونه ای نبود که مانع افشای سر نهانیشان شود:
عشق آمد و کرد خانه خالی
برداشته تیغ الابالی
غم داد و دل از کنارشان برد
وز دلشدگی قرارشان برد
این پرده دریده شد ز هر سوی
وان راز شنیده شد به هر کوی
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کردند شکیا تا بکوشند
وان عشق برهنه را بپوشند
در عشق شکیا کی کند سود
خورشید به گل نشاید اندود
تصمیم گرفتند زمانی با عدم توجه ظاهری بیه هیم آتیش
این عشق را که در زبان مردم افتاده بود خاموش کننید امیا هیر
دو پس از مدتی کوتاه صبر و قرار از کف می دادند ،نگاههای
آندو که به هم می افتاد هر چه راز بود از پرده برون میی افتیاد.
بقول سعدی:
سخن عشق تو بی آنکه بر آید بزبانم
رنگ رخساره خبر می دهد از سر نهانم
این ابراز عشق و عالقه اگر چیه از طیرف لیلیی بیه سیبا
دختر بودنش با وسواس و مراقبت بیشیتری اعیالم میی شید امیا
قیس کسی نبود که قادر به پرده پوشی باشد ،کار بدانجا رسیید
که قیس را؛ مجنون؛ نامیدند:
یکباره دلش ز پا در افتاد
هم خیک درید و هم خر افتاد
و آنان که نیوفتاده بودند
مجنون لقبش نهاده بودند
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این آوای عاشقی چنان گسترده شد کیه تصیمیم گرفتنید
اییین دو را – کییه جوانییانی بییالغ شییده بودنیید – از هییم جییدا
کنند.افتراقی که آتش عشق را در دل آنان شعله ورتر سیاخت.
لیلی در گوشه تنهایی خود اشک میی ریخیت و مجنیون آواره
کوچه هیا شیده بیود و اشیکریزان سیرود عاشیقی میی خوانید.
کودکان به دنبال او راه می افتادند؛ مجنون مجنون؛ می کردنید
و گروهی سنگش می زدند:
او می شد و می زدند هر کس
مجنون مجنون ز پیش و از پس
در این مدت مجنون به همراه چنید تین از دوسیتانش کیه
آنها هم غم عشق کشیده بودند هر شا به اطیراف منیزل لیلیی
می رفت و در وصف او ناله هیا میی کیرد .روزهیا هیم بیا ایین
دوستان در اطراف کوه نجد که نزدیک شهر لیلی بود رفیت و
آمد می کرد و از اینکه نزدیک دلبند خویش است آرامش می
گرفت .در یکی از این رفت و آمدها ،دو دلداده پس از میدتی
طوالنی همدیگر را دیدند دیداری که آتش عشیق را در جیان
هر دو شعله ورتر ساخت ،اشاره های چشم و ابروی لیلی ،شانه
کشیدنش بیه زلفیان سییاه و بیقیراری و بیی تیابی مجنیون و در
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و سجود آمدنش زیباترین صحنه هیای عاشیقانه را رقیم

رق
زد:

لیلی سر زلف شانه می کرد
مجنون در اشک دانه می کرد
لیلی می مشکبوی در دست
لیلی نه ز می ز بوی می مست
قانع شده این از آن به بویی
وآن راضی از این به جستجویی
شرح این عاشقی و دلدادگی برای هر دو دردسیر آفیرین
شد .لیلی را بیه کینج خانیه نشیاندند و جیان مجنیون را بیه تییغ
نصیحت آزردند .پدر قیس در پی چاره کار ،بزرگیان و رییش
سپیدان قبیله را جمع کرد و به آنها گفت:
«در چاره کار فرزند بیچاره گشته ام .مرا یاری رسانید که
دردانه فرزندم آواره کوه و بیابان گشته بحدی کیه میی ترسیم
هدیه نفیس خداوندی در بیالی عشیق دختیری عیرب از کفیم
برود».
پس از بحث و بررسی همه متفق القول اعالم کردنید کیه
تییاخیر بیییش از اییین فقییط سییبا بییدنامی اسییت بهتییر اسییت بییه
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خواستگاری لیلی برویم آنچه می تواند آتش این دلیدادگی را
فرو نهد یا مرگ است یا وصال.
سید عامری – پدر قیس – شهد نصییحت نوشییدس سیاز و
برگ سفر فراهم کرد و با گروهی از بزرگان به دیدار پدر لیلی
شتافت.پدر لیلی که خود از بزرگان شهر مجیاور بیود هنگیامی
که خبر ورود سید عامری را شنید با رویی گشیاده بیه اسیتقبال
آنان رفت و گفتند« :چه حاجت است ،پیش آر»
پدر قیس گفت «:از بهر امر خیری مزاحم شده ایم .فرزند
دلبندت را برای تنها پسرم – نور چشمم –خواستارم .نوباوگان
ما دلباخته همند .شرم و آزرم و خجالت محلیی نیدارد .مین بیه
امیدی به خانه ات آمدم باشد که نا امید برنگردم».
خواهم به طریق مهر و پیوند
فرزند تو را برای فرزند
کاین تشنه جگر که ریگ زاده است
بر چشمه تو نظر نهاده است
من دُر خرم و تو دُر فروشی
بفروش متاع اگر بهوشی
پدر لیلی تاملی کرد .افسانه جنون «قیس» در تمامی قباییل
اطراف پیچیده بود .برای پدر لیلی بعنوان یکی از بزرگان شهرس
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سپردن دختر به پسری مجنون و دیوانیه ,هیر چنید پسیر ریییس
قبیله عامریس خفت و خواری و سرشکستگی بحساب می آمد.
آنچییه او را بییر اییین عقیییده اسییتوارتر مییی کییرد خلییق و خییوی
عیبجوی اعراب بود که زبان تند و تیز و کنایه آمیزشیان شیهره
تاریخ است .به آرامی جواب داد:
« فرزند تو گرچه هست پدرام
فرو نبود چو هست خودکام
دیوانگیی همی نماید
دیوانهس حریف ما نشاید
دانی که عرب چه عیبجویند
اینکار کنم مرا چه گویند؟!
با من بکن این سخن فراموش
ختم است برین و گشت خاموش
پدر قیس از شدت خجالت سرو شده بود .تمام خسیتگی
راه با همین چند جمله به تنشان ماند .علییرغم درخواسیت پیدر
لیلی برای شا ماندنس دستور بازگشیت داد .در طیول راه همیه
ساکت بودند و پدر مجنون بی نهاییت مغمیوم .وقتیی رسییدند
همه به نصیحت قیس در آمدند که «هیر دختیری از شیهر هیا و
قبایل اطراف بخواهی به عقدت در می آوریمس بسییار دختیران
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سیمتن زیباروی همینجا هست که آرزویشان پیوستن با خاندان
بزرگ عامری است .از این قصه نام و ننگ بگذر و صالح کار
خویش و قبیله را گیر »...
طعم تلخ این نصیحت چنان در کیام مجنیون نشسیت کیه
زانیوانش را سسیت کیرد .پیییراهنش را دریید و از خانیه بیییرون
رفت .چین و چروکی که به چهره پدرش افتاده بود این روزها
عمیق تر و چهره خسته و درمانده مادرش تکییده تیر از همیشیه
شده بود.
مجنون همچنان آواره کوه و دشت و بیابان بود و نجیوای
«لیلی لیل» ورد زبانش .آنچنان که گاه این درد فراق بر جیانش
آتش می افکند که تاب دوری نیاورده و آرزوی مرگ کند و
راستی! مگر مرگ چیست؟ دوری از محبوب باالترین عیذاب
است و مرگ از این زندگی شیرین تر!
یک روز یکی از دوستان مجنون از سر دلسوزی و ترحم
او را به کناری کشید و گفت« :ای قیس! آخر این چه بالئیست
که بر خود آورده ای؟ نه از حال و روز خودت خبیرت هسیت
نییه از حییال و روز دوسییتان و خییانواده ات .تییو در بنیید عاشییقی
هستی و ما در بند نام و ننگ تو .همیشه از این می ترسیم که به
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جرم دیوانگی از شیهر براننیدت .هرشیا بیا ایین اضیطراب بیه
خواب می رویم که فردا جنازه ات را برایمان بیاورند »...
و امییا مجنییون انگییار گوشییی بییرای شیینیدن اییین سییخنان
نداشت:
«آنی را که شما به نام قیس میی شیناختید مدتهاسیت کیه
مرده است .مدتهاست که شیشه عمر مرا بیه جیور شکسیته انید.
نیازی به راندنم از شهر نیست کیه مین خیود رانیده کیوی ییار
هستم .شما هم مرا رها کنید کیه نیه مین حرفهیای شیما را میی
فهمم نه شما سوز و آه من را»
ای بیخبران ز درد و آهم
خیزید و رها کنید راهم
من گمشده ام مرا مجوئید
با گمشدگان سخن مگوئید
بیرون مکنید از این دیارم
من خود به گریختن سوارم
و شروع کیرد بیه شیرح دلیدادگی .چنیان گفیت و چنیان
خواند که از هوش رفیت .عیده ای کیه نظیاره گیر ایین میاجرا
بودند ،غمزده و افسرده او را به خانه اش رساندند .
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آری! عشق اگر عشق باشد هر روز بر آتشش افیزوده میی
شود و خالص عاشق از عشق ناممکن!
مجنون هر روز ضعیف تر و خمییده تیر میی گشیت و در
عشق استوارتر و بی تاب تر .تمامی مساجد و خانه هیا و امیاکن
مقدس توسط پدر و خانواده اش زیارت شدند و همه جا دخیل
بسته شد .بس نذرها که برای سالمتش ساختند و بس صدقه ها
که پرداختند .اما داستان همان بود و حکایت همیان .در نهاییت
یکی از نزدیکان پیشنهاد داد که او را به سیفر حیج ببرنید .تنهیا
خانه مقدسی که باقی مانده است مقدس ترین آنهیا –کعبیه –
است.آنجا که حاجتگاه و محراب زمین و آسمان است و تمیام
جهانیان .پدر قیس کمی به فکر فرو رفت .چرا به فکر خیودش
نرسیده بود؟
«می برمش مکه .شاید دیدار خیالق ،هیوس مخلیوق را از
سرش بدر کند!  .موسم حج هم نزدیک است و امیید سیالمت
قیس رنج دوری و سختی سفر رو آسون می کند!»
مجنون اما حاضر به دور شدن از کوی لیلی نبود .هر چند
دیدار لیلی نصیبش نمی شد اما همین کیه میی توانسیت از دور
خرگاه و خیمه او را تماشا کند ،همین که هر چنید روز یکبیار
می توانست خبری از او بگییرد بیرایش دنییایی ارزش داشیت.
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دوری از لیلی برایش حکم از دست دادن او را داشیت .بعضیی
وقتها فکر می کرد اصیرار عجییا و غرییا ایین آدمهیا بیرای
کشاندن او به سفری دور شاید نوعی فریا باشد برای جیدایی
همیشگیش از لیلی .اما یک چیز به او قوت قلیا میی داد :ایین
که پدرش هم از جمله اصرار کنندگان است و او اعتمادی بیی
پایان به پدر داشت .با هزار زحمت و خواهش راضیش کردنید
برای سفر حج .کاروانی عظیم راه انداختند به سوی کعبه ...
رایت کعبه که از دور پدییدار شید پیدر دسیت فرزنید را
گرفت و از شتر پیاده شد .آهسته در گوشش خواند:
«پسییرم قیییس! اینجییا کعبییه اسییت .خانییه خییدا .جییایی کیه
آرزوی همه آزادمیردان چنیگ زدن بیر حلقیه هیای خانیه اش
است .از خدا بخواه که این هوی و هوس بچه گانه را از سرت
بیرون کنید و راه رسیتگاری را نشیانت دهید .بیه هیوش بیاش!
جماعتی چشم انتظارند که من برگردم بیا همیان قییس جیوان،
شاداب ،پر انرژی و سر براه»
گفت ای پسر این نه جای بازیست
بشتاب که جای چاره سازیست
گو یارب از این گزاف کاری
توفیق دهم به رستگاری
150

فصلنامه هیج  -شماره  -۴تابستان ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

رحمت کن و در پناهم آور
زین شیفتگی براهم آور
مجنون ابتدا گریست .خیلی سیخت و مردانیه .پیس از آن
لبخندی زد و مثل مار از جای برجست .دستان پدر را رها کرد
و سوی کعبه شتافت دست در حلقه کعبه زد و گفت:
«من امروز مثل این حلقه ،حلقه بگوش عشقم .به مین میی
گویند از عشق بپرهیز و دوری کن .ولی آخر تمام قوت و توان
من از عشق است .اگر عشق تو وجود مین بمییرد مین هیم میی
میرم .ای خدا! تو را به کمال پادشاهی و نهایت خیدائیت قسیم!
مرا به آنچنان عشقی رسان که اگر من نمانیدم عشیقم بمانید .از
سرچشمه عشق نوری برایم فرست تا سرمه چشیمانم کینم .هیر
چند مست و دیوانه عشقم ،ولیی از ایین هیم آشیفته تیرم کین،
سیرابم کن.
گرچه ز شراب عشق مستم
عاشق تر از این کنم که هستم
خدایا !میل لیلی را در دلم افزون کن! باقیمانیده عمیر میرا
بگیر و به عمر او اضافه کن ،هر چند از تا و تاب عشقش مثل
تار مویی شده ام ولی نمی خواهم سر میویی از وجیودش کیم
بشود .خدایا! خودت محافظ و نگهدارش باش »...
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مجنون می گفت و می خندید و می گریست .پدر گوشه
ای ایستاده بود و با تعجا او را می نگریست .کم کم بیرای او
هم روشن شد که این نه یک هوی و هوس زودگیذر و از سیر
جوانی و نابخردی است که عشقی است تمیام و کمیال .طلبیی
است مقدس و حیرانی است عظییم .آهسیته بیه سیوی کیاروان
برگشت و ماجرا را برای همراهیان بازگو کرد:
«خیال می کردم به کعبه که برسد ،لبیک اللهم لک لبیک
که بگوید ،قرآن که بخواند از رنج و محنت لیلیی رهیایی میی
یابد ،نمیی دانسیتم دسیت در حلقیه کعبیه کیه میی زنید حلقیه
بگوشیش بخاطرش می آید ،نمی دانستم سیاهی پیرده کعبیه او
را به شبستان گیسوی لیلی رهنمون می کند ،نمی دانستم اینجیا
هم که بیاید نفرین خود می گوید و حمد و ثنای او»....
برگشتند .سفر حج هم حاجتشان را برآورده نکیرد .حتیی
باعث دردسر بیشتری هم شد .جماعتی منتظر نشسته بودنید کیه
صالح کار قیس را پس از این سفر ببینند .اما ماجرا که آشیکار
شد ،حسودان و منکیران ،زبیان بیه طعنیه گشیودند .عیده ای از
اوباش قبیله لیلیی بیه شیکایت پییش ریییس شیحنه هیا رفتنید و
گفتند:
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«جوانی دیوانه آبروی قبیله مان را بیرده اسیت.جوانی کیه
هم خوب شعر می گوید ،هم صدا و آواز خوبی دارد .او شیعر
می خواند و کودکان و نوجوانان هم یاد می گیرند و تکرار می
کنند .هر شعر و غزلی که می سراید خنجری است که بر پیرده
حرمت شهر فرو می آید .باید او را ادب کنیم».
کید این حسودان کارگر افتاد .شحنه ای که بیه قلیدری و
خونریزی شهره بود مأمور مهار و دستگیری و گوشمالی قییس
شد .یکی از عامریان که از ماجرا خبردار شد سریع خیودش را
به پدر قیس رساند و ماجرا را بازگو کرد .پدر یکبیاره از جیای
برخاست و از هر طرف گروهی مامور برای پیدا کردن قیس و
باز آوردنش روانه کرد .چند روز و چند شا بی وقفه دنبیالش
گشتند اما گویی قطره ای آب شده بودو به زمین فرو رفته بود.
عده ای می گفتند قیس بیا آن حیال زار و نیزارش ییا در کیوه
خوراک درنیدگان وحشیی شیده اسیت ییا در بیابانهیا از فیرط
ضعف و تشنگی جان سپرده است .شاید هم آن شحنه سینگدل
او را کشییته اسیت و جنییازه اش را سییر بییه نیسییت کییرده باشیید.
آنقدر گفتند و گفتند تا خانه مجنون تبیدیل شید بیه ماتمکیده.
گروهیییی نشسیییته بودنییید بیییه عیییزا و نوحیییه در میییرگ او ...
پس از گذشت هفته ای از این ماجرا ،مردی از قبیله بنیی سیعد
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که از حوالی کوه نجد می گذشت مردی ژولیده و ژنده پیوش
و رنجور را دید که بیشتر به ارواح شباهت داشت تا انسیان .امیا
در اعماق چشیمهای او بزرگیی و نجیابتش را توانسیت حیدس
بزند .کنارش نشست .خواست غیذا و آبیی بیه او بدهید .امیا او
امتناع می کرد .هر چه کرد بیا او همسیخن گیردد و کالمیی و
نشانی از او بیابد افاقه ای نکرد .این بود که او را به حیال خیود
گذاشت و به راهش ادامه داد .پس از اینکیه بیه قبیلیه عامرییان
رسید همه را سیاهپوش و عزادار دید .ماجرا را پرسید و ناگاه به
یاد شبحی افتاد که چند روز پیش در گوشه خرابیه دییده بیود.
نشانی او را که گرفت شباهتی بین آن شبح و جیوان درگذشیته
احساس کرد .سریع پدر قیس را خبر کرد که در فیالن خرابیه،
شبحی نیمیه جیان کیه نشیانی هیایش بیا نشیانی هیای فرزنیدت
همخوانی دارد رنجور و ضعیف و دردمند ،چنیان کیه چشیمان
بی نورش گود رفته و مغز استخوانش پدیدار شده ،در چنگیال
ضعف و مرگ اسیر است ...
پدر قیس به محیض شینیدن خبیر ،از جیا جسیت و سیوار
اسا تیزرویی شد .اصیرار نزدیکیان کیه چنید نفیری همیراه او
بیاینیید فایییده ای نداشییت .دلییش نمییی خواسییت کسییی غیییر از
خودش قیس را در حالتی ببیند که مرد غریبه وصف کرده بود.
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چند روزی در کوهها و خرابیه هیای سیرزمین نجید وجیا بیه
وجا کوه و بیابان را دنبیالش گشیت تیا اینکیه پسیر را یافیت.
غریا و محزون و مجروح .
مجنون تا پیدر را دیید بیه رعاییت ادب بلنید شید ،زمیین
بوسید و به پایش افتاد« :ای تاج سر و افتخار مین! عیذرم بپیذیر
که مجروح و ناتوانم .اصیال دلیم نمیی خواسیت میرا بیه چنیین
روزی و در چنین شرایطی ببینی  ...مرا ببخش اما بدان کیه سیر
رشته کار از دست من نیز بیرون است».
پدر قیس که ابتدا برای دلیداری فرزنید صیالبت خیود را
حفییظ کییرده بییود ناگییاه عنییان صییبر از کییف داد و شییروع بییه
گریستن کرد و با مهربانی پدرانه شروع به صحبت کرد« :آخیر
ای پسر! تا کی می خیواهی ایین بیقیراری و ناشیکیبی را ادامیه
بدهی؟ نمی دانم کدام چشم بد و نفرین کیدام رو سییاه ،تیو را
به این حال و روز انداخت! از این همه غصیه خیوردن و طعنیه
اییین و آن شیینیدن خسییته نشییدی؟ هنییوز نفهمیییدی کییه مشییت
کوبیدن به سندان آهنی اثری ندارد؟ از همه اینها گذشته ،گیرم
کییه عاشییقی ،گیییرم کییه مجنییونی ،نباییید از پییدر و مییادر پیییر و
رنجورت خبری بگیری؟ اصال می دانی یک هفته است مادرت
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در عزای تیو موهیای خیودش را کنیده و صیورتش را زخمیی
کرده؟
گیرم که نداری آن صبوری
کز دوست کنی به صبر دوری
آخر کم از آنکه گاهگاهی
آیی و به ما کنی نگاهی؟
اینطور که تو خیودت را آواره کیوه و بیابیان کیردی کیه
کاری از پیش نمی رود .درست است که پدر لیلی به خفیت و
خواری جواب رد به ما داد ولی هنوز روزنه امیدی باقی است:
نومید مشو ز چاره جستن
کز دانه شگفت نیست رستن
کاری که نه زو امید داری
باشد سبا امیدواری
در نو میدی بسی امید است
پایان شا سیه سپید است
اصال خبر داری که شحنه ها قصید جانیت را کیرده انید؟
چون ادعا می کننید داسیتان سیوز و عشیق و عاشیقیت آبیروی
خاندان لیلی را برده است».
156

فصلنامه هیج  -شماره  -۴تابستان ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

مجنون کمی مکث کرد .به احترام پدر سر به زیر افکند و
آرام و شمرده شروع به پاسخ کرد:
ای پدر! ای سرور و بزرگتر قبیلیه عامرییان! ای قبلیه گیاه
حاجاتم پس از خدای ! الهی همیشه زنده باشی که تیو ملجیأ و
امید و پناهگاه منی .ممنون که بدیدارم آمدی و تشکر از پند و
نصیحت های مشفقانه ات که مرهم جیانم شید .ولیی پیدر مین
سیاه روی و شرمنده به اختیار خودم اینجیا نیامیده ام .حیل ایین
مشکل بدست من نیست وگرنه بسیار زودتر از اینها چیاره میی
کردم و اما در مورد شحنه ها .مرا در این عشق بیم تیغ و خیون
و خونریزی نیست چرا که این بدیهی ترین رسم عاشقی است.
سر بی ارزشترین کاالیی است که من می توانم در راه محبوب
فدا کنم  ».مجنون این گفت و سر در گریبان خویش فرو بیرد.
ساعتی به سیکوت گذشیت .پیدر ،گوشیه ای آرام اشیک میی
ریخت و در گوشه ای دیگر مجنون ،لخت و عریان ،با خودش
زمزمه می کرد .هنگام غیروب پیدر ردای خیویش بیر دوش او
افکند و با اصرار و مهربانی او را بر ترک اسا خیویش نهیاد و
با هم به خانه برگشتند .واضح اسیت کیه چیه ولولیه و شیوق و
اشتیاقی در قبیله افتاد وقتی آنیدو را از دور دیدنید .زنیدگی در
قبیله به حالت عادی خیود برگشیت .مجنیون چنید صیباحی بیا
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سختی و مشقت چون دیگر مردان قبیله رفتار می کرد .بیه گلیه
اسبها و شترها می رسید و گهگاهی با دوستانش بیه شیکار میی
رفیت .اییین زنییدگی بییرایش بسیییار سییخت بییود امییا بخییاطر دل
رنجدیده پدر و مادر تحمل می کرد امیا هرگیاه تنهیا میی شید
هنگام طلوع و غروب خورشید بر تپیه ای میی نشسیت و چنیان
نالیییه ای میییی کیییرد کیییه دل سییینگ هیییم آب میییی شییید.
مدت زیادی نگذشت که خلق و خوی انسانهای عادی طاقتش
را طاق کرد و دوباره راه کیوه و بیابیان گرفیت .هیر چنید روز
یکبار از باالی کوه نجد به پایین می آمید ،در دامنیه کیوه میی
ایستاد و از سوز دل و آتش درون غزلی می خواند کیه دل هیر
شنونده ای را می جنباند .مردم از هر طرف برای شنیدن شعرها
و آواز زیبای جوانکی مجنون جمع میی شیدند و عیده زییادی
شعرهای او را یادداشت می کردند تا جاییکیه ترجییع بنید نامیه
های عاشقانه ،غزلیات مجنون بود.
هر روز که می گذشت لیلی خوش قد و قامت تر ،کشیده
تییر و زیبییاتر مییی شیید .چشییمهای درشییت و اغییواگرش ،کییه
معصومیتی عجیا در خود داشت ،به سیاهی شیا میی مانید و
قتلگاهی بود برای عاشقان دل خسته ،مژه هیای بلنید و برگشیته
اش و کمان ابرویش خدنگ غم به جان بینندگان می انداخت.
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چاه زنخدان چانیه اش و گونیه هیای برجسیته و خیوش آب و
رنگش ،به بوم نقاشی خارق العاده ای می ماند که گویی یگانه
روزگار با دقت و وسواسی عجیا تک تک اعضای آن را در
نهایت هنرمندی و چیره دستی به رنگ و لعاب عشق و طنیازی
تصویر کرده است .علیرغم این همه زیبایی ،وقار و متانیت و و
نجابتی مثال زدنی در او بود که تمام آنهایی را کیه تنهیا دل بیه
زیبایی ظاهری او سپرده بودند از ابراز عالقه پشیمان میی کیرد.
آنها جرأت ابراز وجود نداشتند و تنها با هر بیار نظیاره او آرزو
می کردند« :کاش لیلی از آن من بود».
با تمام این اوصیاف ،لیلیی در دلتنگیی و بیقیراری دسیت
کمییی از مجنییون نداشییت .فییرق میییان اییین دو در آن بییود کییه
مجنون از قید و بند آزاد و رها بود ،فارغ البال بیه بییان عشیق و
عالقه خود می پرداخت و لیلی از این نعمت محروم بود .شیبها
پس از آنکه همه به خواب می رفتنید آرام در بسیتر خیود میی
نشست و اشک می ریخت .برخی شبها به باالی پشت بیام میی
رفت و با ماه و ستاره رازهای نهانی دلش را بازگو می کرد.
پدرش اغلا بیه امیر تجیارت مشیغول بیود و تمیام هیم و
غمش در محدوده خانواده پوشیده مانیدن دختیر بیود از چشیم
نامحرمان .مادر هم آنقیدر بیه رتیق و فتیق امیور خیدمتکاران و
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ندیمگان سرگرم بود که از ظاهر فرزند نمی توانست بیه آتیش
درونیش پی ببرد .به این تصور که لیلی کم کم قییس را از ییاد
میییییییییییییی بیییییییییییییرد ،دلخیییییییییییییوش بیییییییییییییود .
هر چند روز یکبار ،لیلی از پنجره اتیاقش صیدای کودکیانی را
می شنید که حین بازی اشعاری عاشقانه می خواندند .اشیعاری
که هیچکس به اندازه لیلیی نمیی فهمیید سیروده کیسیت و در
وصف کیست .آری! اشعار مجنیون زبیان بیه زبیان و کیوی بیه
کوی می گشت و از طریق کودکان بازیگوش به گیوش لیلیی
می رسید .لیلی تمام آن اشعار را با هیجان زدگی یادداشت می
کرد و از آنجا که طبعی لطیف و دلی سوخته داشت بیه پاسیخ
هر بیتی ،بیتی می سرود در پاسیخ مجنیون .فصیاحت و بالغیت
مادرزادی به کمک دلش می آمد تیا زیبیاترین تصینیف هیای
عاشییقانه شییکل بگیییرد .هییر چنیید روز یکبییار اشییعار مجنییون و
پاسخهای خود را در ورق پاره هایی کوچک جمع می کیرد و
شبانه از طریق پشت بام خانه در کوچیه هیای اطیراف پراکنیده
می کرد .لیلی مطمئن بود که حرف دلیش توسیط قاصیدی بیه
گوش مجنون خواهد رسید .خواه این قاصد باد صحرا باشد ییا
کودکان بازیگوش .چه فرق می کند؟
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و اییین شییاید عجیییا تییرین و مطمییئن تییرین سیسییتم پیییام
رسانی دو دلداده در آن روزگاران بود .بدون اسیتفاده از هییچ
ابزار بخصوصی پیامها از کوه و بیابان نجد به خانه و اتیاق لیلیی
می رسید و پاسخها بر می گشت!
در یکی از روزهای زیبای بهاری که بوی عطر گلها فضیا
را آکنده و رنگهای متنیوع گلهیای بهیاری و درختیان شیکوفه
کرده جلوه ای بدیع به گلسیتان داده بیود ،صیدای آواز بلیبالن
عاشق چنان داغ لیلی را تازه کرد که تصمیم گرفیت سیری بیه
بوستان اختصاصیشان بزند و همنوا با بلبل داغدیده ناله سیراید .
مادر لیلی ،بخیال اینکه دختیرش پیس از میدتها گوشیه نشیینی
هوس تفرج و گشت و گذار کرده ،بسیار خشنود شید .جمعیی
از کنیزکان سیمتن و زیبارو را فرا خوانید و همیراه لیلیی روانیه
کرد .لیلی هر چند دوست داشت تنها بماند امیا مصیلحت دیید
سکوت کرده و مقاومتی نکند.
در زیر سایه سروهای خوش اندام ساعتی نشستند به گفتن
و شنودن و خواندن و رقصیدن .ندیمان و مطربان چنان دستگاه
رق

و آواز را کوک کرده بودند که گیویی شیادی عظیمیی

بر پاست .لیلی پس از ساعتی نشستن با یاران و هنگامی که دید
آنها چنان در رق

و پایکوبی آمده اند کیه چنیدان متوجیه او
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نیستند کم کم از جمع کناره گرفت و به زیر سایه تک درختی
تنها خزید و شروع به ناله کرد:
«ای مهربان یار وفادار! روزها بدین امید سر از بالین بر می
دارم که تو در کنارم باشیی و شیبها بیا ایین روییای شییرین بیه
خواب می روم که شیا دیگیر سیر بیروی شیانه هیای تیو میی
گذارم .آخر ای دوست! گیرم کیه دیگیر هیوای میا در سیرت
نیست ،چرا مدتی است خبیری از خیودت نمیی فرسیتی تیا دل
رنجدیده من را مرهمی باشد».
گیرم زمنت فراغ من نیست
پروای سرای و باغ من نیست
آخر به زبان نیکنامی
کم زانکه فرستیم پیامی؟
در همین حال و هوا بود که از دور صیدای آوازی شینید.
بییدقت گییوش داد .لحیین اشییعار بییرایش آشیینا بییود .آری! اییین
سخنان مجنون بود که در قالا اشعاری جانسوز از دهان مردی
رهگییذر بیییرون مییی آمیید .اشییعاری کییه حکایییت از غریبییی و
دربدری مجنون داشت و بی خیال نشستن لیلی در باغ و بهار به
دست افشانی.
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حکایت از رمیدن مجنون از غم فراق و آرمییدن لیلیی در
بستر آرام خویش .اشعاری که آتش به جان لیلی زد:
مجنون جگری همی خراشد
لیلی نمک از که می تراشد؟
مجنون به خدنگ خار سفته است
لیلی به کدام ناز خفته است؟
لیلی با شنیدن این پیام جگرش کباب شد .از یکسو غیم و
غصه دربدریهای مجنون رنجورش کرده بود و از سوی دیگیر
این تصور مجنون که او آرام و بی خیال و فیارغ از مجنیون بیه
زندگی راحتش ادامه می دهد و جانش را آتش می زند.
مجنون نمی دانست که لیلی همیشه به زندگی آزاد او چه
حسرتها خورده است .نمی دانسیت در ورای ایین آسیودگی و
شادی ظاهری چیه رنیج و درد عمیقیی نهفتیه اسیت .لیلیی میی
خواست فریادی بزند که تا آنسوی کوه نجد را بلرزه در آورد:
"ای قیس! ای مجنون! اگر تو پای بند جنونی من از تیو دیوانیه
ترم در این عشق ،در این طلا .خوشا بحال تو که فرصت ابراز
این جنون را از تو دریغ نکرده انید .مین چیه کینم کیه در ایین
قفس به ظاهر آباد مجال صحبت هم ندارم "
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اما پنجه های بغیض بیی رحمانیه گلیویش را میی فشیرد .
یکی از ندیمگان که از طرف مادر لیلی مامور شده بود مخفیانه
او را تحت نظیر داشیته باشید تمیام میاجرا را از پشیت بوتیه ای
تماشا می کرد .زمزمه های عاشیقانه لیلیی بیا محبیوب ،شینیدن
غزلییی عاشییقانه و زار زدنییی سییخت و غریییا .در کوتییاهترین
زمان ،خبر به مادر لیلی رسید و او بدون هیچ تردییدی دانسیت
که آتش عشق لیلی که او خیال می کرد مدتی است فرو نشسته
همچنان زبانه می کشد.
سرانجام با وجود مخالفت شدید لیلی و پافشاری هیایش،
خانواده و خویشاوندان او را مجبور به وصلت با میردی بیه نیام
«ابن سالم» می کنند .در این میان مردی در بیابیان خبیر ازدواج
لیلی را به مجنون می دهد و او که تشنه وصال بود دیوانه تر می
شود .اما لیلی پس از ازدواج قسم می خیورد حتیی اگیر کشیته
شود اجازه ندهد ابن سالم به وصال او دست یابید و ابین سیالم
نیز رعایت او را می کند و لیلی دوشیزه می ماند .ابین سیالم از
بیمهری های لیلی بیمار میی شیود و جیان میی سیپارد .مجنیون
همچون دیوانه ها در بیابان به سر می بیرد و خبیر فیوت پیدر و
مادر وی را آشفته تر از قبل می کند.
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دیری نمی گذرد که بهار عمر لیلی نیز خزان میی شیود و
می میرد .مجنون نیز در پی این واقعه هجران تاب نمیی آورد و
بر سر مزار لیلی جیان میی بیازد و در پاییان ایین دو عاشیق در
بهشت برین به وصال جاودانه دست می یابند.
***
منابع مختلف
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سکوت در عرفان موالنا
نویسنده  :آرش نراقی

() ١
حقیقت قدسی از ورای سکوت میی تیراود .قیرآن در بییان
داستان زندگی زکریا سکوت را نشانه ای از سوی خداوند می
شمارد :قال ربّ اجعل لی آیۀ قال آیتک الِّا تکلِّم الناس ثیالث
لیال سویّاً ( ...مریم .)۱۱-۱۰ ،موالنا در اشیاره بیه همیین آییات
است که می گوید:
زان نشان هم زکریّا را بگفت
که نیابی تا سه روز اصالً بگفت
تا سه شا خامش کن از نیک و بدت
این نشان باشد که یحیی آیدت
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دم مزن سه روز اندرگفت و گو
کین سکوتت آیت مقصود تو
هین م یاور این نشان را تو بگفت
وین سخن را دار اندر دل نهفت
(مثنوی)~۱۶۷۸/۲ ،
پاره ای از مفسران گفته اند که آن سیکوت خیود نشیانه ی
خداوند بود ،و پاره ای دیگر گفتیه انید کیه نشیانه ی خداونید
بواسطه ی آن سکوت بیر زکریّیا آشیکار گردیید .در هرحیال،
عارف در دل داستان زکریّا راز سکوت و نقش کارسیاز آن را
در طریق معنا می خواند.
موالنا با ادب سکوت ،هم در مقام طریقیت و هیم در مقیام
حقیقت نیک آشینا بیود .او خیود اهیل سیکوت ورزی بیود ،و
نهایتاً سیمای حقیقت انفسی را در ماورای پیرده ی سیکوت بیه
تماشا نشست .اما تجربه ی سال ها مراقبیه احیوال بیاطن و طیی
مراتا سلوک بیه وی آموخیت کیه سیکوت از جینس واحید
نیست ،و سالک طرییق بایید در زنیدگی معنیوی خیود مراتیا
گوناگون سکوت را بیازماید و از سر بگذراند .در ایین نوشیتار
مایلم تجربه موالنا را از مراتا سکوت و نقش آن در زنیدگی
معنوی سالک طریق ،به اختصار بررسی کنم.
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()۲
نخستین مرتبه ی سیکوت را میی تیوان «سیکوت سیالکانه»
نامید .سکوت سالکانه سکوت مقام طریقت است ،یعنیی ادبیی
است که سالک بر روح خود الیزام میی کنید تیا برکیه ی گیل
آلود و مضطرب روح خویش را زاللی و آرامش بخشد ،شاید
که در آینه ی صافی آن نقش ماه و ستارگان آسیمان بازبتابید.
موالنا خود از دوران کودکی و تحت ارشیاد پیدر و نییز الالی
دوران کییودکیش ،سیییّد برهییان الییدّین محقییق ترمییذی ،ادب
سکوت سالکانه را آموخته و آزموده بود .سالها بعد نیز که سیّد
برهان آن کودک هوشمند را در بیست و چهارسالگی در قونیه
بازیافت ،او را به سه بار چلِّه نشینی الیزام کیرد کیه از جملیه ی
شروط آن التزام به سکوت هیای طیوالنی بیود .وقتیی هیم کیه
موالنا خود بر مسند ارشاد نشست و به تعلیم و تربییت مشیتاقان
عالم معنا پرداخت ،کیم گیویی و سیکوت ورزی را در صیدر
آداب طریقت خود نهاد.
خوبست در اینجا پاره ای از انواع سکوت سالکانه را که در
تعالیم موالنا آمده است مرور کنیم:
 -۱یکییی از مهمتییرین انییواع سییکوت سییالکانه ،سییکوت
اخالقی است .سکوت اخالقی داروی آفیات زبیان بشیمار میی
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آید .عارفان نیک می دانستند که به کیارگیری نادرسیت زبیان
می تواند هم به زیان دیگران بیانجامد و هیم سیالمت و زاللیی
روح سالک را بیاالید .موالنا در داسیتان طیوطی و بازرگیان از
همین نقش ویرانگر زبان شکوه می کند:
ای زبان تو بس زیانی مر مرا
چون تویی گویا چه گویم من تو را؟
ای زبان هم آتش و هم خرمنی
چند این آتش درین خرمن زنی
ای زبان هم گنج بی پایان تویی
ای زبان هم رنج بی درمان تویی
هم صفیر و خدعه مرغان تویی
هم انیس وحشت هجران تویی...
(مثنوی)~ ۱۷۳ /۱ ،
در واقع مهم ترین آفات زبان بیشتر از جنس ناراسیتی هیای
اخالقی ماننید دروغ گفیتن ،بیدگویی کیردن ،سیخن ناسیزا بیه
دیگری گفتن ،زبان به ییاوه گشیودن ،سیخن چینیی کیردن ،و
امثال آن است .توصیه ی موالنا به کسانی که امیر زبیان نبودنید
این بود که سکوت پیشه کنند مبادا اسیر زبان شوند:
من پشیمان گشتم این گفتن چه بود؟
لیک چون گفتم پشیمانی چه سود؟
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نکته ای کآن جَست ناگه از زبان
همچو تیری دان که آن جَست از کمان
وانگردد از ره آن تیر ای پسر
بند باید کرد سیلی را ز سر
چون گذشت از سر جهانی را گرفت
گر جهان ویران کند نبود شگفت
(مثنوی)~ ۱۶۶۰ /۱ ،
سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف
گه ز روی نقل و گه از روی الف
زآنکه تاریکست و هر سو پنبه زار
در میان پنبه چون باشد شرار
ظالم آن قومی که چشمان دوختند
زآن سخنها عالمی را سوختند
عالمی را یک سخن ویران کند
روبهان مرده را شیران کند...
(مثنوی) ~ ۱۵۹۵ /۱ ،
 -۲سکوت در مقام تعلییم پیذیری هیم از مراتیا سیکوت
سالکانه است .سالک طرییق بایید بدانید کیه اوّل شیرط تعلییم
پییذیری در عییالم معنییا آمییوختن ادب سییکوت اسییت .شییرط
فراگیری از محضر کامالن آموختن هنر شنیدن است:
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کودک اوّل چون بزاید شیر نوش
مدّتی خامش بود او جمله گوش
مدّتی می بایدش لا دوختن
از سخن تا او سخن آموختن ن...ا
زآنکه اوّل سمع باشد نطق را
سوی منطق از ره سمع اندرآ ن...ا
باقیان هم در حرف هم در مقال
تابع استاد و محتاج مثال
(مثنوی)~۱۶۲۴ /۱ ،
بنابراین ،در این جیا سیکوت از جینس سیکوت شیاگردانه
است:
تو رعیت باش چو سلطان نه ای
خ ود مران چون مرد کشتیبان نه ای
چون نه ای کامل دکان تنها مگیر
دست خوش می باش تا گردی خمیر
(مثنوی)~۳۴۴۰/ ۲ ،
البته موالنا می گوید یکی از نشانه های حضیور در محضیر
اولیای الهی نیز زبان درباختن است:
چون به نزدیک ولی اهلل شود
آن زبان صد گزش کوته شود
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(مثنوی)۲۵۵۰ /۳ ،
از نگاه موالنا معارف انفسی ،یا به تعبیر وی «فقیر» ،بییش از
آنکه از راه زبان آموخته شود از هم نشینی و هم نفسی با پاکان
حاصل می شود ،یعنی از جان به جان می تراود:
علم آموزی طریقش قولی است
حرفت آموزی طریقش فعلی است
فقر خواهی آن به صحبت قایم است
نه زبانت کار می آید نه دست
دانش آن را ستاند جان ز جان
نه ز راه دفتر و نه از زبان
(مثنوی)~۱۰۶۲ /۵ ،
 -۳سکوت رازدارانه هم از مراتا سکوت سیالکانه اسیت.
سالک طریق وقتی در خور تعلییم پیذیری میی شیود کیه ادب
رازداری را بیاموزد ،یعنی سرِّی را که می آمیوزد بیا نامحرمیان
در میان ننهد .ایین رازداری البتیه گیاه از آن رو بیود کیه مبیادا
معارف انفسی از حی ّد فهیم نامحرمیان نیا آشینا فراتیر رود و بیه
گمراهی ایشان بیانجامد ،یا نااهالن آن معیارف را دامیی بیرای
فریا خالیق سازند .گاهی هیم ایین رازدانیی بنابیه مالحظیاتی
سیاسی یا اجتماعی بود :چه بسا افشای معارف انفسی خصوصیاً
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در جامعه شریعت مدار عوام آشوبی کند و سر سرداران سرِّدان
را بر سر دار کند.
موالنا به سالکان می آموزد که از دو راه می توان رازداری
و سِرِّپوشانی کرد :یکی از طریق نگفتن است:
چون ببینی مشک پر مکر و مجاز
لا ببند و خویشتن را خنا ساز
(مثنوی )۲۰۳۸ /۶
عاشقی و مست و بگشاده زبان
اهلل اهلل اشتری بر ناودان
چون ز راز و ناز او گوید زبان
با جمیل السَِّترخواند آسمان
()~۴۷۳۱ /۳
اما گاهی سرِّپوشانی از طریق گفتن است ،ماننید بلبلیی کیه
در روی گل نعره می زند تا سرِّ بوی گل را بپوشاند:
حرف گفتن بستن آن روزن است
عین اظهار سخن پوشیدن است
بلبالنه نعره زن در روی گل
تا کنی مشغولشان از بوی گل
تا به قل مشغول گردد گوششان
سوی روی گل نپرد هوششان
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()~۶۹۱ /۶
 -۴گاهی هم سکوت ناشیی از بیی رغبتیی روحیی سیالک
است به همسخنی و هم نشینی با کسانی که درد او را ندارنید و
دل در گرو محبوب هایی جز محبوب او سپرده اند .مشیغولیت
های آن نامحرمان در چشم او چنیدان بیی جلیوه اسیت کیه او
رغبتی به سخن گفتن درباره ی آن محبیوب هیا در خیود نمیی
یابد .سیکوت پیشیگی واکینش طبیعیی روح اوسیت نسیبت بیه
حضور بیگانه ناهمدل .موالنا در ابتدای مثنوی شیمه ای از ایین
نوع سکوت پیشگی را در احوال خود سراغ می دهد:
با لا دمساز خود گر جفتمی
همچو نی من گفتنی ها گفتمی
هر که او از هم زبانی شد جدا
بی زبان شد گرچه دارد صد نوا
چونکه گل رفت و گلستان درگذشت
نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت
و در غزلی زیبا نیز از این حال خود پرده برمی دارد:
همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم
همه شراب تو نوشم چو لا فراز کنم
حرام دارم با مردمان سخن گفتن
و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم
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هزار گونه بلنگم به هر رهم که برند
رهی که آن به سوی تست ترکتاز کنم ن...ا
خموش باش ،زمانی بساز با خمشی
که تا برای سماع تو چنگ ساز کنم.
باری ،بر فهرست سکوتهای سالکانه می توان بیش از این ها
افزود .اما در نهایت غایت اصلی سیکوت سیالکانه ییا سیکوت
طریقتی آن است که سکوت زبانی به سکون روانیی بیانجامید،
یعنی تالطم ها و آشیوب هیای روحیی سیالک آرام پیذیرد ،و
سالک در آرامش و طمأنینه ای که بر روانش حاکم میی شیود
نغمه های چنگ الهی را به گوش جان بشنود:
گفت هان ای سخرگان گفت و گو
وعظ و گفتار زبان و گوش جو
پنبه اندر گوش حسّ دون کنید
بند حسّ از چشم خود بیرون کنید
پنبه ی آن گوش سِرِّ گوش سَر است
تا نگردد این کر ،آن باطن کرست
بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید
تا خطاب ارجعی را بشنوید
(مثنوی)~۵۶۷ /۱
دم مزن تا بشنوی از دم زنان
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آنچه نامد در زبان و در بیان
دم مزن تا بشنوی زآن آفتاب
آنچه نامد در کتاب و در خطاب
دم مزن تا دم زند بهر تو روح
آشنا بگذار در کشتی نوح
()~۱۲۹۸/ ۳
از منظر موالنا سکوت سالکانه شگردی در شیکار حقیقیت
انفسی است .موالنا مکرراً فرآیند کشف حقیقیت انفسیی را بیه
پدیده ی شکار کردن تمثیل می کند .تمثییل شیکار بیه میا میی
آموزد که کشف حقیقت انفسی نوعی کنش است .امیا تصیوّر
غالا بر این بوده است کیه در صیحنه ی ایین شیکار ،سیالک
طریق شکارچی است و حقیقت شکاری که بایید بیه دام افتید.
مطابق این تصویر البته حقیقت بسان غزالی گریزنده و تیزپاست
که باید برای نزدیک شدن به آن در سکوت مطلق آهسته گیام
برداشت مبادا اندک موجی در فضا غزال را برماند .اما تصیویر
موالنا از تقرب به حقیقت انفسی یکسره متفاوت است .از منظر
او در میدان این شکار ،فرد سالک شیکار اسیت نیه شیکارچی.
صید حقیقت انفسی از طریق صید شیدن اسیت نیه صییادی .بیه
بیان دیگر ،کشف حقیقیت انفسیی ،بیرخالف حقیقیت آفیاقی،
مستلزم کنشی پذیرنده است نه کنشی تهیاجمی .سیالک طرییق
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باید هنر شکیبایی و گشودگی را بییاموزد تیا پذیرنیده ی بارقیه
های حقیقیت انفسیی شیود .سیلوک سیالکانه ایین شیکیبایی و
گشودگی را به او می آموزد:
آنکه ارزد صید را عشق است و بس
لیک او کی گنجد اندر دام کس
تو مگر آیی و صید او شوی
دام بگذاری به دام او روی
عشق می گوید به گوشم پست پست
صید بودن خوشتر از صیادی است
گول من کن خویش را و غرِّه شو
آفتابی را رها کن ذرّه شو
بر دَرَ م ساکن شو و بی خانه باش
دعوی شمعی مکن پروانه باش
(مثنوی) ~۴۰۹/ ۵ ،
سالکی که از مرتبه ی سیکوت سیالکانه درمیی گیذرد ،بیه
مقام سکوت عارفانه برمی آید .سکوت سالکانه مرکبیی اسیت
که سالک بر آن می نشیند تا به مقصدی برسد ،سکوت عارفانه
اما حال آن سوار است وقتی که به مقصد می رسید .میی تیوان
گمان زد که تجربه ی سکوت عارفانه در زندگی موالنا تقریبیاً
مدّتی پس از دیدار دوباره ی سیّد برهان در قونیه آغیاز شید و
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با دیدار شمس تبریزی به اوج رسید .سیدّ برهیان پیس از آنکیه
موالنای جوان را به سه بار چلِّه نشینی الزام کرد ،او را در علیم
ظاهر و باطن کامل خواند .ایین کمیال را بیشیتر بایید از جینس
کمال معرفتی دانسیت .دییدار عشیق آمییز و شیورانگیز شیمس
تبریز بود که این مالی جوان را به کمال وجودی رسانید .پیس
از دیدار استحاله بخش شمس بود که خمر وجیود موالنیا خیل
شییید ،و در خیییروش خییییزاب هیییای غزلییییات شیییورانگیزش
«خاموشییی» گزییید .در واقییع غزلیییات شییورانگیز شییمس و نیییز
مثنییوی شییریف را باییید ثمییره ی خاموشییی موالنییا و تجربییه ی
سکوت عارفانه وی دانست.
سکوت عارفانه یا سکوت مقام حقیقیت وضیعیت وجیودی
عارف است در تجربه دیدار .عارفی که به مقام مشیاهده برمیی
آید و به دیدار محبوب می رسد زبان در می بازد .اما این زبیان
درباختگی هم از یک نوع نیست .موالنا به میا میی آمیوزد کیه
سکوت عارفانه نیز مراتبی دارد:
 -۱نخستین مرتبه سکوت عارفانه را بایید سیکوت معرفیت
آمیز دانست .این سکوت ناشی از معرفت بی واسیطه ای اسیت
که عارف از جان جهان می یابید .عیارف در تجربیه ی دییدار
خداوند و شناخت ناشی از آن دیدار زبان درمی بازد .از منظیر
موالنا این عبارت پیامبر بزرگوار اسالم که «من عیرف اهلل کیلِّ
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لسانه» ناظر به همین مقام است .اما چرا معرفت به خداوند زبیان
را می دوزد ،و عارف را به خاموشی وامی دارد؟ از منظر موالنا
درباختگی زبان در این مقام دست کم به دو علِّت است:
عامل نخست ،شیهود جیالل و عظمیت امیر مقیدس اسیت.
تجربه ی امر مقدس هیبت افکن و خشیت آور است .امر عظیم
از حدود فاهمه عارف درمی گذرد و از تیور زبیان بشیری کیه
برای شکار پدیده های متناهی تنیده شده است ،می گریزد:
لفظ در معنی همیشه نارسان
زآن پیمبر گفت قد کلِّ لسان
نطق اصطرالب باشد در حساب
چه قدر داند ز چرو و آفتاب
خاصه چرخی کاین فلک زو پرِّه ای است
آفتاب از آفتابش ذرّه ای است
(مثنوی)~۳۰۱۸/ ۲ ،
این سکوت را که واکنش روح عارف در برابر عظمت امر
مقدس است می توان«سکوت جاللی» نامید.
اما مطابق تلقی عارفان ،امر مقدّس نه فقط جلیل و دل شکن
که جمیل و دلربا نیز هست .عارف در کنار جالل باری جمیال
او را نیز شهود می کند و در این دیدار چنیان دل از کیف میی
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دهد که از سر حیرانی همچون زنان مصری در دییدار یوسیف
دست می خلد و زبان درمی بازد:
بوی آن دلبر چو پرِّان می شود
آن زبان ها جمله حیران می شود
عاشقان را شد مدرّس حسن دوست
دفتر و درس و سبقشان روی اوست
خامشند و نعره ی تکرارشان
می رود تا عرش و تخت یارشان
(مثنوی)~۳۸۴۲ /۳ ،
این سکوت را کیه ناشیی از حیرانیی روح عیارف در برابیر
زیبایی امر مقدس است می توان «سکوت جمالی» نامید.
 -۲مرتبه دیگر سکوت عارفانه را می تیوان سیکوت عشیق
آمیز دانست .تجربه عشق شمس ،موالنا را به درک این نیوع از
سکوت پیشگی نزدیک کرد .از منظر موالنا ،وقتی کیه عیارف
به مقام معرفت می رسد کم نمانده که به وادی عشق گام نهید.
محبت ثمره دانش است:
این محبت هم نتیجه دانش است
کی گزافه بر چنان تختی نشست
(مثنوی)۱۵۳۳/ ۲ ،
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زیبایی معشوق سرچشمه عشق عاشق است .حیرانی در برابر
حسیین محبییوب شیییفتگی و شیییدایی را در روح عاشییق برمییی
انگیزد و این عشق یا انجذاب زمینیه سیاز نزدیکیی و محرمییت
میان عاشق و معشوق می شود .مقام عاشقی مقام محرمی است،
و در روابیط محرمییت آمییز هیزار و ییک راه جیز زبیان بیرای
مفاهمه گشوده می شیود ،و بلکیه عمییق تیرین و لطییف تیرین
معانی ماورای زبان و«از ره پنهان» مبادله می گردد .مقیام عشیق
یا محرمیت مقام همدلی است ،و از منظر موالنیا همیدلی بسیی
گویاتر از همزبانی است:
همزبانی خویشی و پیوندی است
مرد با نامحرمان چون بندی است
ای بسا هندو و ترک همزبان
ای بسا دو ترک چون بیگانگان
پس زبان محرمی خود دیگرست
همدلی از همزبانی بهتر است
غیرنطق و غیر ایما و سجل
صد هزاران ترجمان خیزد زدل
(مثنوی)~۱۲۰۸/ ۱،
موالنا وضعیت وجودی خود را در دوران جوشیش معنیوی
و آفرینش هنریش در یک واژه بییان میی کنید« :خیاموش» .او
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خود را در مقام آفرینش هنری و خلق معانی همچون ییک نیی
می بیند که بر لبان مرد نایی نهاده شیده اسیت :آنچیه از او میی
تراود از او نیست ،از آن سوست .از منظر او عارف همچون نی
به خودی خود بی نواست ،اما وقتی که گره هیای وجیودش را
می گشاید و از خودی تهی می شود همچون واسطه ای امیین،
نوای مرد نایی را به گوش جان ما می رساند:
دو د هان داریم گویا همچو نی
یک دهان پنهانست در لبهای وی
یک دهان ناالن شده سوی شما
های هویی درفکنده در هوا
لیک داند هر که او را منظر است
که فغان این سری هم زآن سر است
دمدمه ی این نای از دم های اوست
های هوی روح از هیهای اوست
گر نبودی با لبش نی را سمر
نی جهان را پر نکردی از شکر
(مثنوی)~۲۰۰۳ /۶ ،
موالنا خود را در مقام سرایش غزلیات و نیز مثنوی شیریف
مانند آن نی می دید -گویا و خموش:
این سخن را بعد ازین مدفون کنم
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آن کشنده می کشد من چون کنم
*
بحق آن لا شیرین که می دمد در من
که اختیار ندارد به ناله این سرنا
*
کشاکش هاست د ر جانم کشنده کیست؟ می دانم
دمی خواهم بیاسایم ولیکن نیستم امکان
به هر روزم جنون آرد ،دگر بازی برون آرد
که من بازیچه ی اویم ز بازی های او حیران
چو جامم گه بگرداند ،چو ساغر گه بریزد خون
چو خمرم گه بجوشاند ،چو مستم گه کند ویران
*
ای که میان جان من تلقین شعرم می کنی
گر تن زنم خامش کنم ترسم که فرمان بشکنم
از منظر موالنا آن کس که از خود خالی می شود و به مقام
خاموشی می رسد خالی نمی ماند ،از خداوند پیر میی شیود .او
آشیکارا خییالء و خاموشیی وجییود خیود را از اییین دسیت مییی
دانست .آورده اند که وقتی خادم خود را کاری میی فرمیود ،و
چون او در ضمن اظهار سمع و قبیول خیویش «ان شیاء اهلل» بیر
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زبان می راند ،موالنا بر وی بانیگ زد« :ای ابلیه! پیس گوینیده
کیست؟»
 -۳اما عالیترین مرتبه سیکوت عارفانیه را موالنیا در اواخیر
عمر خود آزمود :سکوت مقام فنا .موالنا در حدود دو ماه آخر
عمر خود یکباره سرایش مثنوی شریف را ناتمام رها کرد .این
سکوت ناگهانی برای بسیاری از نزدیکان موالنا شگفت انگییز
مییی نمییود .فرزنیید او سییلطان ولیید پییدر را بییه اتمییام داسییتان
شهزادگان و قلعه ذات الصوّر ترغیا میی کیرد ،امیا موالنیا در
پاسخ به این اشاره بسنده کرد که «قوّه نطق من از ایین پیس بیه
گفتار نمی آید و باقی آن داستان هم بی واسیطه لفیظ و زبیان،
در گییوش دل آن کییس کییه نییور جییان دارد گفتییه مییی آییید و
حاجت به نظم و بیانش نیست ».ظاهراً در میان نزدیکیان موالنیا
تنها حسیام الیدّین بیود کیه بیه فراسیت دریافیت ایین سیکوت
ناگهییانی نشییانه ی تحیوّلی ژرف در وجییود موالناسییت ،و اییین
سلطان شگرف سخن اکنون به وادی ماورای سخن گیام نهیاده
است .احیاناً نزدیکی گامهای میرگ در تجربیه ی سیکوت فنیا
آمیز بی تأثیر نبوده باشید .میرگ از منظیر موالنیا نقطیه عطیف
است ،آغاز تجربه ای بکلِّی دیگر .او خود پیشتر در بیان تجربه
عارف از مرگ پرنده ای را مثال می زند که در قفسی در میانه
باغ گرفتار است .پرنده از ورای میله های قفس باغ دل انگیز و
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بهاری و جمع مرغان هم جنس و هم نفیس را میی بینید ،و بیی
تابانه خود را به هر سو می کوبد تا گریزگاهی بیابد .این شیوق
رفتن وقتی بیشتر زبانه می کشد که مرغ گشوده شدن در قفیس
و پیوستن به معشوق را بسی نزدیک ببیند:
م رگ شیرین گشت و نقلم زین سرا
چون قفس هشتن پریدن مرغ را
آن قفس که هست عین باغ در
مرغ می بیند گلستان و شجر
جوق مرغان از برون گرد قف
خوش همی خوانند ز آزادی قص
مرغ را اندر قف

زان سبزه زار

نه خورش ماندست و نه صبر و قرار
سر ز هر سوراو بیرون می کند
تا بود کین بند از پا برکند
چون دل و جانش چنین بیرون بود
آن قف

را در گشایی چون بود؟

(مثنوی)~۳۹۵۰/ ۳ ،
برای عارف ،مرگ سرآغاز استحاله ای وجودی در صیمیم
هستی اوست و پیوندی عمیق با وصال محبیوب دارد .و همیین
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است که این تجربه را برای او بسی شوق انگیز و خواستنی می
کند:
چون جان تو می ستانی چون شکرست مردن
با تو زجان شیرین ،شیرین ترست مردن
بگذار جسم و جان شو ،رقصان بدان جهان شو
مگریز اگرچه حالی شور و شرست مردن
از جان چرا گریزم ،جانست جان سپردن
وزکان چرا گریزم کان زرست مردن
چون زین قف

برستی در گلشن است مسکن

چون این صدف شکستی چون گوهرست مردن
چون حق تو را بخواند ،سوی خودش کشاند
چون جنِّت است رفتن ،چون کوثر است مردن.
سکوت فناآمیز حال عارف است وقتی که از هر حالی میی
رهد ،منطق گفت و گو با معشوق است وقتی که دوگانگی هیا
از میانه برمی خیزد و آنچه می ماند جیز نفیس حضیور نیسیت.
موالنا تجربه نوعی فنا را در افیق هسیتی خیود نزدییک دیید ،و
تازیانه همین شهود بود که اسیا روح او را بیه گنبیدی کیردن
واداشت تا از گردون خودی یکسره درگذرد .در اواخیر دفتیر
ششم اندکی پیش از پایان بی پاییان مثنیوی شیریف ،موالنیا از
طلیعه ی آن تحوّل وجودی در قالا تمثیلی جذاب و روشینگر
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خبر می دهد .او در این ابیات که احیاناً فقط چند ماهی پیش از
مرگ خود سروده است بصیرت مندانه می گوید که میا اسیا
سخن را تا بدینجا راندیم ،و آنچه را که گفتنی بود گفتیم ،امیا
اکنون به لا دریای جان رسیده ایم ،و در این دریا دیگر نمیی
توان با مرکا سخن راند .برای پیمودن بحر باید از اسا فیرود
آمد و بر قایق سکوت نشست .اما باالتر از آن ،وقتی که با قایق
سکوت به میانه ی دریا می رسیم بایید آن قیایق را نییز در هیم
بشکنیم که سکوت هم خود از جنس حجاب است .سیکوت و
سخن فقط در سییاق نشیانه هیای زبیانی معنیا دارد .اگیر زبیانی
درکار نباشد خاموشیی «سیکوت» نیسیت« ،گنگیی» اسیت .امیا
حضور نشانه از جدایی دالِّ و مدلول حکایت می کند .بنابراین،
سکوت هم همچون سخن به مقام فراق متعلق است .اما در مقام
فنا ،وقتی که عاشق فاصله میان خود و معشوق را درمی نیوردد
و فراق از میانه برمی خیزد ،نشانه هیا بیی کیار میی شیود ،و بیه
دنبال آن«،سکوت» هم همچون «سخن» محو میی گیردد .مقیام
فنا و وصال ورای سیکوت و سیخن اسیت ،هرچنید کیه در دل
«سکوت مافوق زبان» هزار و یک سیخن مییان «مین» عیارف و
«من من تر» او ردّ و بدل می شود:
این مباحث تا بدینجا گفتنی ست
هرچه آید زین سپس بنهفتنی ست
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ور بگویی ور بکوشی صد هزار
هست بیگار و نگردد آشکار
تا به دریا سیر اسپ و زین بود
بعد ازینت مرکا چوبین بود
مرکا چوبین به خشکی ابترست
خاص آن دریاییان را رهبرست
این خموشی مرکا چوبین بود
بحریان را خامشی تلقین بود ...
وآن کسی کش مرکا چوبین شکست
غرقه شد در آب او خود ماهیست
نه خموشست و نه گویا نادریست
حا ل او را در عبارت نام نیست
نیست زین دو هر دو هست آن بوالعجا
شرح این گفتن برونست از ادب
(مثنوی)~۴۶۱۹ /۶ ،
سکوت مقام فنا نفس ماهی شدن اسیت در ژرفیای درییای
جان.
آرش نراقی
کالیفرنیا ،سن برناردینو
miladrabbani.persianblog.ir
188

فصلنامه هیج  -شماره  -۴تابستان ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

شرح و تفسیر

داستان موسی و شبان
د ید موسی یک شبانی را به راه
کو 1همی گفت :ای خدا و ای اله
تو کجایی تا شوم من چاکرت
چارُقت 2دوزم زنم شانه سرت
جامه ات شویم ،شپش هایت کشم
3
شیر ئیشت آورم از محتشم
دستکت بوسم بمالم پایکت
وقت خواب آید بروبم جایکت
ای فدای تو همه بُزهای من
ای به یادت هیهی و هیهای 4من

 -۱کو :که او
 -۲چارُق :کفشی که اغلا روستائیان می پوشند.
 -۳محتشم :بزرگوار
 -۴هیهی و هیهای :شیون و فریاد.
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حضرت موسی در راهی چوپانی را دید کیه بیا خیدا سیخن
میگفت .چوپان می گفت :ای خدای بزرگ تیو کجیا هسیتی تیا
نوکرِ تو شومس کفیشهاییت را تمییز کینمس سیرت را شیانه کینمس
لباسهایت را بشیویم پشیه هاییت را بکشیم .شییر براییت بییاورمس
دستت را ببوسیمس پاییت را نیوازش کینم .رختخوابیت را تمییز و
آمییاده کیینم .بگییو کجییایی؟ ای خُییدا .همییۀ بُزهییای میین فییدای
تو باد.های و هوی من در کیوههیا بیه ییاد توسیت .چوپیان فرییاد
میزد و خدا را جستجو میکرد
به این ترتیا شبان عاشق ،عشق خود را به معبود خویش در
چارق دوزی ،و شانه بر سرش زدن ،جامه اش را شستن ،شپش ها
را کشتن ،شیر پییش او آوردن ،دسیت و پیای او را بوسییدن و ...
ابراز می داشت و خالصه همه چیز خود را فدای او میی کیرد ،او
نمی دانست که خدا بدان ها محتاج نیست.

تفسیر:
داستان با راز و نیاز چوپان با خدا آغاز میىشیود .چوپیان بیا
عبییاراتى بسیییار سییاده و خییالى از هییر گونییه تکلییف و پیچیییدگى
سخنان خود را شروع مىکند; ایمان ،عشق و عالقیه در مناجیات
او هویدا است .در ایمیان وى هییچ گونیه رییا و ریاکیارى دییده
نمىشود .با کمال صداقت و اخیالص معشیوق خیود را مخاطیا
ساخته و عشق و عالقه خود را به او ابراز مىکند ،خیداى چوپیان
قابل رؤیت است و مکان دارد .این خدا همانند انسان پایى دارد و
چارقى ،گیسویى دارد که باید شانه شود ،خداى انسانوار چوپان
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بدنى دارد که محتاج جامه اسیت و حتیى تین او ماننید تین خیود
چوپییان شییپش مییىگییذارد ،ماننیید انسییان غییذا مییىخییورد و شیییر
مى نوشید ،دسیت و پیاى او ماننید دسیت و پیاى انسیان از کیار و
فعالیتخسیته میىشیود و احتییاج بیه میالش دارد و بیه خیواب و
رختخواب نیازمند است.
همه این اوصاف حکایت از این دارد که چوپیان معتقید بیه
تشبیه محض حق تعالى با انسان است ،و او مانند اهل تجسیم همه
اوصافى را که خاص انسان استبه خدا نسبت مىدهد.
زین نمط 1بیهوده می گفت آن شبییان
گفت موسی :با کی استت ای فالن؟
گیفت :با آن کس کیه ما را آفیییرید
این زمین و چیرو از او آمد پدید
گفت موسی :های بس مُدبِر شدی
2
خود مسلمان ناشده کافر شدی
3
این چه ژاژ است و چه کفر است و فُشار
 -۱نمط :روش ،طریقه.
 -۲مُدبِِر :پشت کرده به کسی« ،مدبر شدی» در اینجا ،یعنی به خدا پشیت کیرده
ای .مسلمان ناشده کافر شدی :مقصیود از «مسیلمان» در ایین بییت بیدین معنیی
نیست که حتماً کسی به دین اسالم ایمان آورده باشد .در واقع منظور مولیوی از
مسلمان کسی است که تسلیم خدا شده ،ایمیان بیه وحیدانیت حیق داشیته باشید.
مولوی در بسیاری میوارد از واژه ی مسیلمان همیین نظیر را دارد .خیواه یهیودی
باشد ،خواه مسیحی و یا مسلمان.
 -۳ژاژ :سخن بیهوده ،یاوه سرایی .فُشار :بیهوده گویی ،یاده سرایی ،هذیان.
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پنبه ای اندر دهان خود فشیار
گند کیفر تییو جهان را گَنده کرد
2
کفر تو دیبای دین را ژنده کرد
3
چارق و پاتابه الیق مر تو راست
آفتابی را چنین ها کی رواست؟
گر نبندی زین سخن تو حلق را
آتشی آید بسوزد خیلق را ...
با که می گیویی تو این با عَمّ و خال؟
4
جسم و حاجت در صفات ذوالجالل؟
شیر او نوشد که ،در نشو و نماست
چارق او پوشد که ،او محتاج پاست
موسی پیش او رفت و با خشم گفیت :ای میرد احمیقس ایین
چگونه سخن گفتن است؟ با چه کسی میگویی؟ موسیی گفیت:
ای بیچارهس تو دین خود را از دست دادیس بیدین شدی .بیادب
شییدی .ای چییه حرفهییای بیهییوده و غلییط اسییت کییه میییگییویی؟
1

 -۴گَنده :متعفن ،گندیده.
 -۵دیبا :پارچه ی ابریشمی بسیار لطییف .اینجیا بیه معنیی لبیاس ابریشیمین بسییار
لطیف و گرانبها آمده است.
 -۱پاتابه :پاپیچ ،آنچه که اغلا روستائیان بر ساق پای خود می بندنید .الییق میر
تو راست :الیق تو انسان است نه خدا.
 -۲عمّ :عمو .خال :دایی .ذوالجالل :یکی از صفات خداوند .صیاحا جیالل و
شکوه.
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خاموش باشس برو پنبه در دهانت کن تا خفه شویس شاید خُدا تیو
را ببخشد .حرفهای زشت تو جهیان را آلیوده کیردس تیو دیین و
ایمان را پاره پاره کردی .اگر خاموش نشویس آتیش خشیم خیدا
همۀ جهان را خواهد سوخت.
تفسیر:
موسى علیه السالم که نماینده عقل گرایى و معتقد به تنزییه
حق از سایر موجودات است در چنیین میوقعى بیا چوپیان روبیرو
مىشود و طبیعى است که اعتقاد چوپان براى موسى علیه السیالم
قابل قبول نیست ،او باید همانند همه پیامبران به وظیفیه خیود کیه
امر به معروف و نهى از منکر است عمل کند .از این رو با عتیاب
و خطاب با او برخورد مىکند.
موالنا در آغاز این گفتگو ،سؤال و جواب کوتاهى را طرح
مىکند :موسى از چوپان مىپرسید ایین سیخنان را بیا چیه کسیى
مىگفتى و چوپان در پاسخ مىگوید با خالق آسمان و زمین;
زین نمط بیهوده مىگفت آن شبان
گفت موسى با که استت اى فالن؟
گفتبا آن کس که ما را آفرید
این زمین و چرو ازو آمد پدید
منظور مولوى از این سؤال و جواب تاکید بر این معنا اسیت
که خداى شبان با خداى موسى علیه السالم از آن جهت که خالق
آسمان و زمین و آفریننده بندگان است فرقى نمىکند ،فرق آنهیا
در اوصافى است که چوپان به خدایش نسبت مىدهد.
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گفت موسى هاى بس مدبر شدى
خود مسلمان ناشده کافر شدى
این چه ژاژ است و چه کفر است و فشار
پنبهاى اندر دهان خود فشار
گند کفر تو جهان را گنده کرد
کفر تو دیباى دین را ژنده کرد
نسبت دادن چنین صفاتى به خداونید متعیال از نظیر موسیى
علیه السالم کفر و یاوهگویى اسیت .ایین چنیین سیخن گفیتن بیا
حضرت حق نه تنها مناجات نیست کیه ژاژخیائى و گسیتاخى بیه
مقام ربوبیت است ،از این رو به او مىگویید دهانیت را ببنید کیه
حرفهاى کفرآمیز تو جهان را متعفن کرد و جیان و روان تیو نییز
تباه شده و موجا دورى تو از درگاه حق مىشیود .موسیى علییه
السالم با این عتاب و خطاب ،خطر تشیبیه و مشیبهه را بیه چوپیان
گوشزد مىکند و به او مىفهمانید کیه ایین گونیه اوصیاف الییق
انسییانها اسییت و حقیقییت وجییود و نییور االنییوار را چنییین صییفاتى
سزاوار نیست.
گر نبندى زین سخن تو حلق را
آتش آید بسوزد خلق را
تشبیه مطلق از نظر مولوى مردود است ،و با بیهوده خوانیدن
حرفهاى چوپان در نسبت دادن صیفات مخلیوق بیه خیالق تشیبیه
صرف را باطل مىداند «زین نمط بیهوده مىگفت آن شبان» باطل
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بودن تشبیه مطلق از این جهت است که شخ مشبه ،حق تعیالى
را فقط در مظاهر و ظهورات او مىبیند و نمىتواند از عالم کثرت
و مجییالى عبییور کنیید و بییه متجلییى برسیید ،از اییین رو اییین گونییه
شناخت از حق ،ناق است; درسیت هماننید معرفیت مالئکیه از
انسان و خلیفۀ اهلل که فقط جنبه این جهیانى او را دییده و بیه بعید
الهى و خالفت او از حق توجه نکردند.
چوپان از ترسس گریه کرد .گفت ای موسیی تیو دهیان میرا
دوختیس من پشیمانمس جان من سوخت .و بعد چوپانس لباسیش را
پاره کرد .فریاد کشید و به بیابان فرار کرد.
گفت :ای مییییوسی دهیییانم دوختی
وز پشیمانی ،تو جانم سوختی
جامه را بدرید و آهی کرد تفت
سر نهاد اندر بیابان و برفت
خداوند به موسی فرمود :ای پیامبر ماس چرا بنیدع میا را از میا
دور کردی؟ ما ترا برای وصل کردن فرستادیم نه بیرای برییدن و
جدا کردن .ما به هر کسی یک خالق و روش جداگانه دادهاییم.
به هر کسی زبان و واژههایی دادهایم .هر کس با زبانِ خیود و بیه
اندازع فهمِ خود با ما سخن میگوید.
هندیان زبان خاص خود دارند و ایرانیان زبان خاص خود و
اعراب زبانی دیگر .پادشاه زبانی دارد و گدا و چوپان هیر کیدام
زبانی و روشی و مرامی مخصوصِ خود .ما بیه اخیتالف زبانهیا و
195

فصلنامه هیج  -شماره  -۴تابستان ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

روشها و صورتها کاری نداریم کارِ ما با دل و درون است .ای
موسیییس آداب دانییی و صییورتگییری جداسییت و عاشییقی و
سوختگی جدا .ما با عاشقان کار داریم .مذها عاشقان از زبان و
مذها صورت پرستان جداست .مذها عاشقان عشق است و در
این عشق لفظ و صورت میسوزد و معنا میماند .صورت و زبیان
علت اختالف است .ما لفظ و صورت نمیخواهیم ما سیوز دل و
پاکی میخواهیم.
وحی آمد سوی موسی از خدا
بنده ما را چرا کردی جدا؟
تو برای وصل کردن آمدی
نی برای فصل کردن آمییدی
هیر کسی را سییرتی 1بنهاده ایم
هر کسی را اصطالحی داده اییم
در حق او میدح و در حق تو ذَمّ
2
در حق او شهد و در حق تو سم
در حق او نیور و در حق تو نار
در حق او ورد و در حق تو خار
در حق او نیک و در حق تو بد
در حق او خوب و در حق تو رد
 -۱سیرت :خلق و خوی.
 -۲مدح :ستایش .ذَمّ :بدگویی ،نکوهش.
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ما بری از پاک و نیاپاکی همه
1
از گرانجانی و چاالکی همه
من نکردم خلق تا سودی کنم
2
بلکه تا بر بندگان جودی کنم
هندیان را اصطالح هند مدح
3
سندیان را اصطالح سند مدح
4
من نگردم پاک از تسبیحشان
پاک هم ایشان شوند و دُر فشان
ما برون را ننگریم و قییییال 5را
ما درون را بنگریم و حال را
ناظر قلبیم اگر خاشع بود
6
گر چه لفظ و گفت ناخاضع بود
چند از این الفاظ و اضمار و مجاز
1
سوز خواهم سوز با آن سوز و ساز
 -۳بَری :دور ،مُبَرِّا ،برکنار .گرانجانی :ضعف و سستی ،پیری.
 -۴جود :بخشش .من دستور عبادت را برای این ندادم که سودی عاید من شود،
بلکه خواستم به بندگانم بخششی کرده باشم.
 -۵سندیان :اهل سند .سند یکی از ایاالت پاکستان است که رودخانه ی سِیند از
آن می گذرد.
 -۶تسبیح :تقدس و نیایش.
 -۱قال :گفتار ،سخن.
 -۲خاشع :فروتن ،کسی که اظهار اطاعت می کند .نا خاضع :اینجیا یعنیی کسیی
که اطاعت امر نمی کند.
197

فصلنامه هیج  -شماره  -۴تابستان ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

آتشی از عشق در جان برفروز
سر به سر فکر و عبارت را بسوز
موسیا آداب دانان دیگرند
سوخته جان و روانان دیگرند ...
ملت عشق از همه دینها جداسیت
عاشقان را مذها و ملت خداست
هر کس بر ساختار وجودی و منش شخصیی خیود سیخنی
می گوید که به نظر او ستوده است در حالی که در نظر دیگیری
ممکن است ناستوده باشد .بنابراین هییچ کیس نمیتوانید امیری را
برای دین و اعمال دینی و الفاظی که بر خدا و مقدسات می نهید
و نیز برای هر نوع عقیده و بییان مالمیت کیرد .چیه اسیاس دیین
آزادی و برابری و برادری جهانی است .تنها وظیفه ی هیر انسیان
خودیافته ،تعلیم و تربیت و توجه و ارشاد است به اینکیه آدمییان
خییییود از عقییییل و قلییییا خییییویش یییییاری جوینیییید ،نییییه از
طریق دیکتاتوری ،زندان ،و نه هییچ امیر دیگیر ،مگیر در جهیت

جود و احسان به او ،که خواسیت خداسیت .موسیی چیون ایین
سخنها را شنید به بیابان رفت و دنبال چوپان دویید .ردپیای او را
دنبال کرد .رد پای دیگران فرق دارد .موسی چوپان را یافت او را
گرفت .
 -۳تا کی می خواهی پر از رمز و نمادین سخن بگویی .من بجیای ایین هیا ،دلیی
سوزان از عشق می خواهم .دلی که با عشق می سوزد و می سازد.
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چونکه موسی این عتاب 1از حق شنید
در بیابان در پی چوپان دوید ...
عاقبت دریافت او را و بدید
گفت :مژده ده که دستوری رسیید
هیچ آدابی و ترتیبی مجو
هر چه می خواهد دل تنگت بگییو
کفر تو دین است و دینت نیییییور جان
ایمنی وز تو جهانی در امان
گفت :ای موسی ،از آن بگذشته ام
2
من کنیون در خیییون دل آغشته ام
تازیانه بر زدم اسبم بگشت
گنبدی کرد و ز گردون برگذشت
گرچه داستانى را کیه جیالل الیدین مولیوى در ایین ابییات
آورده اسییت مییدرک روایییى و تییاریخى بییراى آن دیییده نشییده
است اما در روایات اسالمى به این معنا اشیاره شیده اسیت.هدف
موالنا از آوردن این داسیتان بیه تصیویر کشییدن یکیى از مسیایل
بسیییار پیچیییده و دشییوار اسییت و آن چگییونگى درک انسییان از
حقایق غیر محسوس و مجرد است و اینکه چرا انسان در شناخت
 -۱عِتاب :سرزنش ،مالمت.
 -۲ای موسی ،من اکنون در عشق به خدا شهید شده ام (درخون دل آغشته ام) و
از آنچه پیشتر بوده ام ،گذشته ام و فنا اهلل شده ام.
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مجردات و عالم ماوراء طبیعت ناتوان اسیت و بیراى جبیران ایین
ضعف باید از وحى کمک بگیرد و اصوال چرا ساختمان فکرى و
ذهنى انسان اینگونه است کیه هیر چییز معقیول را میىخواهید در
قالا محسوسات بریزد و چرا شبان در باره حق تعالى چنین فکیر
مى کرد و بیراى او چیارق و لبیاس و زلیف و مکیان میىپنیدارد،
سؤالى درخور دقت و تامل است.بعضى ریشه این معنا را در بعید
روانى انسان مىدانند و از این زاویه به آن نگریستهاند و آن حیا
به ذات و خودخواهى در بشر است  ،چه ایین کیه هیر موجیودى
خود را برتر از سایر موجودات مىدانید از ایین رو هیر چیه را در
خود مىیابد آن را کمال میىدانید .شیبان سیاده لیوح نییز داشیتن
چارق و لباس و شکم و دست و پا و بز و شیر و روغن و اسیتفاده
از آنهییا را همانگونییه کییه بییراى خییود کمییال مییىدانسییت همییین
کماالت را براى خداوند نیز کمال دانسته و به آن اعتقاد داشت.
تحلیل فلسفى این مساله به دخالت و حاکمیت قوه خیال بیر
عقل بر مىگردد و با تصرف ایین قیوه در قیواى ادراکیى دیگیر،
مجردات به صورت محسوسات جلوه مىکنند .زیرا انس انسان با
محسوسات و رابطه او در زندگى روزمره با آنها سیبا میىشیود
که مطالبى را که عقیل درک میىکنید و جنبیه تجیرد دارنید ،در
قالا خیال درآمده و صورت محسوس بخود مىگیرند.
رابطه شناختبا فاعل شناسایى
حقیقت آن است که شیناخت و معرفیت هیر موجیودى در
گرو هستى و حدود وجودى او مىباشید ییک موجیود محیدود،
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توان شناخت هستى مطلق را ندارد ،بلکه شناخت او به مقدار سعه
وجودى و دارا بودن او از کماالت هستى مىباشد.
عدم توانایى انسان نسبتبه معرفتحیق تعیالى بیه ایین معنیا
نیست که او نمىتواند مفاهیمى از قبیل مطلق ،بىنهایتیا واجیا
الوجود را درک کند ،چه این که اختراع و انتزاع مفاهیم میاهوى
و معقول ثانى فلسفى و منطقى ،همه کیار ذهین انسیان اسیت و از
طریق آنها به علوم حصولى دسیت میىیابید و خیدا را نییز اثبیات
مىکند .اما محصول این همه انتزاع و اختراع و مفهومگیرى علیم
حصولى است و انسان نسبتبه حقایق خارجى فقط دستى از دور
بر آتش دارد .از این رو عارفان به این معنا تصریح میىکننید کیه
انسان از آن جهت که انسیان اسیت قیادر بیه شیناختحیق تعیالى
نیست .زیرا قواى ادراکى او عاجز از معرفت غیر متناهى مىباشد،
منظور آنان از معرفت ،علم حضورى به حقایق استیعنى حضور
حقیقت اشیاء در نزد عالم ،و این چیزى است که انسان سالک از
راه سیر و سلوک ،به کشف و شهود مىرسید و بیه مقیدار تجلیى
حق در قلا سالک ،معرفتحاصل مىشود ،البته قابلیت قابل نییز
در دریافت تجلیات حق شرط الزم است و آن بستگى به ریاضت
و اخالص و صفاى باطن و توسعه وجودى عارف دارد.
شناخت و قرب و بعد انسانها از نظر عرفا نسیبتبیه تجلییات
الهى بر اساس همین مالکها سنجیده مىشود ،معرفیتبسییارى از
مردم و طبعا عبادت آنان در محدوده بعضى از اسماء جزئى مثیل
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اسم خالق ،رازق و شافى مىباشد ،راز و نیازهاى ما با خدا از ایین
محییدوده تجییاوز نمییىکنیید .اصییوال ذات حییق از آن جهییت کییه
بىنهایت و غیا محض است نه قابل شیناخت اسیت و نیه میورد
عبادت ،حتى انسان کامل که مظهر اسیم جیامع و عبیداهلل اسیت،
شناخت و عبادت او نیز در مرتبه اسماء (اسم جامع) مىباشد.
عرفا از محال بیودن شیناختحقیقیت و ذات پروردگیار بیه
محال بودن تشبیه او به سایر موجودات اسیتدالل میىکننید ،زییرا
تشبیه فیرع بیر معرفیت اسیت و اگیر نسیبتبیه ذات حیق و غییا
الغیوب هیچگونه شناختى ممکن نیست ،چگونیه میىتیوان چنیین
موجودى را به چیزى تشبیه کرد؟
«موالنا و تنزیه مطلق»
مولوى بعد از بیان مناجات شیبان و عقییده او کیه مبتنیى بیر
تشییبیه محییض بییود و رویییارویى موسییى علیییه السییالم بییا شییبان و
سرزنش چوپان ،به تبییین نظرییه تنزییه مطلیق و اینکیه آییا تنزییه
خداوند بطور مطلق نیز مانند تشبیه محیض غلیط و بیهیوده اسیت
مىپردازد و تحلیل او از این مساله با خطیاب خداونید بیه موسیى
علیه السالم شروع مىشود که چرا بنده ما را از ما جیدا کیردى و
چرا به باطن و دل چوپان که سرشار از عشق و محبیتبیه میا بیود
توجه نکردى و فقط به ظاهر الفیاظ او خیرده گرفتیى .از ایین رو
موالنا موسى را محتاج به هدایت الهى میىدانید و ایین هیدایتبیا
عتاب خداوند به موسى آغاز مىشود.
وحى آمد سوى موسى از خدا
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بنده ما را ز ما کردى جدا
ما زبان را ننگریم و قال را
ما درون را بنگریم و حال را
ناظر قلبیم اگر خاشع بود
گرچه گفت لفظ نا خاضع رود
موسیا آداب دانان دیگرند
سوخته جان و روانان دیگرند
وظیفه انبیاء الهى آن است که بیه کمیک الهیى میردم را بیه
سرچشمه نور و فضیلت هدایت کنند ،انسان بایید از بعید زمیین و
غرائز حیوانى و رذایل عبور کند و بیه اوج معنوییت و روحانییت
تکامل یابید ،موالنیا از ایین حرکیت صیعودى بیه «وصیل» تعبییر
مییىکنیید ،در مقابییل صییعود ،سییقوط در میینجالب خودپرسییتى و
شهوتها و جدا شدن از منبع نور االنوار است که از آن به «فصیل»
تعبیر مىکند .در مکتا عرفیانى موالنیا آنچیه کیه حیائز اهمییت
اسیت «اخیالص» و مراتییا آن اسیت .اخیالص ،روح شییریعت و
حقیقت دین است .بیراى اهیل طریقیت ظیواهر الفیاظ و آداب و
سیینن از نظییر اهمیییتبییه درجییه روح و جییان شییریعت کییه همییان
اخالص است نیست .از این رو کار چوپان و مناجات او اگر چیه
به لحاظ گفتن لفظ ناخاشع است امیا در درگیاه ربیوبى بیه الفیاظ
چندان توجهى نمىشود بلکه به خشوع قلا توجه مىشود ،و این
معنا در مرحله اول به موسى تذکر داده مىشود .بنابراین گیر چیه
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رعایت آداب و رسوم شریعت مورد قبول است اما در درجه اول
اهمیت قرار ندارد و تعبیرات شبان مبنى بر تشبیه محیض خداونید
به انسان و استفاده او از کلمات تشبیهآمیز غلط و نادرست اسیت،
اما اخالص و خشوع و تضرع او که اساس و روح دیین اسیت از
آنچنان حالوت و سوزندگى برخیوردار اسیت کیه حاضیر اسیت
همه اموال خود را فداى او کند و به پیشگاه معشیوق خیود هدییه
کند ،از این باالتر خودش با تمیام قیوا در اختییار معبیودش قیرار
گیرد و براى همیشه غالم و چاکر او باشد.
لذا به موسى علیه السالم خطاب مىشود که هر قوم و ملتیى
داراى زبانى و روشى و سنتى میىباشیند کیه بیا آن زبیان و از آن
طریق با من ارتباط برقرار مىکند و به من تقرب مىجویند.
از آنچه گفته شد معلوم شد جیالل الیدین نظرییه مبتنیى بیر
تنزیه محض را مردود مىدانید خیداى عیارف موجیودى «بکلیى
دیگر» که متمایز و در کنارى از سیایر موجیودات باشید ،نیسیت.
خداوند موجودى مطلق است و بر همه اشیاء احاطه دارد ،اطیالق
وجودى او جایى براى غیر و وجود دیگر نمىگیذارد ،از ایین رو
همه چیز ظهورات و تجلیات او مىباشند ،نه تنها سایر موجیودات
ظهورات حقاند بلکه افعال آنان نیز مخلوق او مىباشد.
***

http://argsm.blogfa.com/post-23.aspx
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واقعیت و عشق در نگاه حافظ
«اال یا ایها ساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها»

زیبییایی نگییاه حییافظ در اییین اسییت کییه مهربییان و واقییع
گراست .صریح و شفاف است و در باغ سیبز نشیان نمییدهید،
زیرا نمیخواهد همه را با خود ببرد .میخواهد افرادی گزینش
شده را با خود ببرد .چون این راه چند ان راه همواری نیسیت و
آن شرابها و لذتهایی که در این میکده به آن اشارت رفتیه
است ،در پس دشواریها و ناکامیهای فراوان به دست میآید
و هر کسی را تاب آن مقاومتها نیست.
در آغاز ،تصویری واقع گرایانه از زنیدگیی آدمیی اراییه
داده است .این تصیویر ،تصیویر زنیدگیی آدمیی در کشیاکش
روزگار است.گویا در خراباتی قرار دارد که میپرسیتان جمیع
میشدنید و در بیزمهیایی کیه داشیتند ،دور هیم میینشسیتند و
دایرهای درست میکردند و بعد ساقی با پیالهای در یک دست
و جام شراب در دست دیگر وارد مجلس میشد و شیرابش را
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به نوبت به آنها مینوشاند .در هر زمان کیه سیاقی بیه سیالکی
شراب مینوشاند ،بقیه در خماری بودهاند و در انتظیار رسییدن
ساقی.
حال ،این تصویر ساده را داشته باشید تا ببینیم حیافظ چیه
استفادهای از آن برای نشان دادن گیذران زنیدگیی میا در ایین
جهان و ارتباطمان با خداوند (یا ساقی) کرده است.
نفر اول که این شراب را نوشیید ه اسیت و از خمیاری در
آمییده ،در شییادی وصییال و لییذت موفقیییت اسییت .امییا بقیییه در
خماری و انتظارند .عدهای که به ساقی نزدیکترنید امییدشیان
بیشتر است ،اما کسانیکه در پشت سیاقی نشسیتهانید ،گوییا در
شا زندگی میکنند و همچنان باید انتظار مشتاقانه خودشان را
حفظ کنند ،تا ساقی بیه آنهیا برسید و آنهیا را سرشیار کنید.
درخواسییتشییان اییین اسییت کییه «اال یییا ایهییا سییاقی ادر کاسییا
وناولها» ای ساقی جام شراب را بچرخیان و بیه میا برسیان کیه
طاقتمان نمانیده اسیت و سیخت بیدان محتیاجیم ایین تصیویر
واقعییی زنییدگییی مییا و آرزوهییای بلنیید ماسییت و اییینکییه اییین
دورگییردان همییواره بییر مییراد نمیییگییردد و بییرای رسیییدن بییه
موفقیتها ،به اشتیاق ،صبوری و امید نیازمنیدییم و «کیه عشیق
آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها».
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تمییام مسییاله اییین اسییت :تصییویر اول تصییویری اسییت از
زند گی ما که تعامل میا و ایین روزگیار اسیت و موفقییتهیا و
شکستهیایی دارد ،شیادیهیا و غیمهیایی دارد ،هجیرانهیا و
وصالهیایی دارد ،موفقییت دائمییوجیود نیدارد .انتظیار بیرای
موفقیت از شیرینترین لحظههیای زنیدگیی ییک انسیان زنیده
است .انسان زنده و موفق انسانی است که هرگز اشتیاق خود را
برای به دسیت آوردن نداشیتههیای سرمسیت کننیده از دسیت
نمیدهد و رها نمیکند .از سویی ،زندگی عاشقانه ابتیدا بسییار
آسان جلوه میکند اما چه دشواریهایی که در پی دارد.
عشق چیست؟
به زبان روان شناسان ،عشق یعنی پذیرش واقعیت زندگیی
آنچنان که هست .این آغاز زندگی شجاعانه و عاشقانه اسیت.
رودررویی شیجاعانه بیا واقعییت زنیدگیی .ایین پیذیرش ،البتیه
سازش کارانه و انفعالی نیست بلکیه خالقانیه وجسیورانه اسیت.
این واقعیتها چه هستند کیه پیذیرش آنهیا نییاز بیه جسیارت
دارد؟
به نظر حافظ تمایل آشکاری در آدمیی بیرای انکیار و ییا
نادیده گرفتن واقعیتهای زنیدگیی وجیود دارد و ایین تماییل
ناشی از عالقه اکثر آدمها به زندگیی راحیت و بیدون دردسیر
است .راحت طلاها ،واقعیت دشوار زنیدگیی را برنمییتابنید.
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آدمها برای رودررو شدن شجاعانه با واقعیتهیا نییاز بیه «میی»
دارند تا سرمست شوند و جرات ما مجموعه عجیبیی از خطاهیا
ودرستیها ،ضعفها و توانیاییهیا ،خیاطرات تلیخ و شییرین و
موفقیت های همراه با شکست است .هیچ چیز خال

در درون

ما وجود ندارد چون ما خیاک هسیتیم ،البتیه وجیود خیاکی میا
شایستگی آینه شدن را هم دارد.
آسانی عشق
حافظ با همه مهربانی اش قاطعانه هشدار میدهد کیه اگیر
تاب این راه را ندارید ،لطفا تشریف نیاورید ،زییرا نمییتوانیید
ادامه بدهید .تمام کسانیکه زندگی در نظرشان آسانیهاسیت،
زندگی برایشان شادخواری است و انتظارات فراوان از دیگران
دارند و مسوولیت زندگی خود را به گردن دیگران میاندازنید
و دیگران را مسوول خوشبختی یا بدبختی خود میدانند ،آنها
را به این میکد ه شگفت راه نیست .اگر کسی زندگی را آسیان
تصور کرده باشد ،آن وقت در اواسیط راه بیا مشیکالت بسییار
بزرگی روبرو خواهد شد ،چون موانع را نیه بخشیی از واقعییت
زندگی ،بلکه دشمنی دیگران با خود میبیند .این معنیا ازعشیق
را حضرت موالنا به زبانی دیگر بیان کرده است:
« عشق از اول چرا خونی بود؟
تا گریزد آنکه بیرونی بود»
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چییرا زنییدگییی عاشییقانه و سییرآمد ،ابتییدایییش خییونی
اسییت؟یعنی عاشییقان در ابتییدا باییید خییون دل بخورنیید .چییون
میباید ،میان وجود و شخصیت آنهیا و آن زیبیاییهیا تناسیا
وجود داشته باشد ،پس باید این وجود پیراسته شیود و همگیان
را طاقت این پیرایش نیست .دست کشیدن از عادتها ،سنتها
و تعصاها و اندیشههای منفی آسیان نیسیت .تفیاوت عاشیق و
غیر عاشق از همین جاست که عاشق مسوولیت احساس ،رفتیار
و افکار و زندگیاش را با شجاعت میپذیرد و با ضعفهیایش
عاشقانه روبهرو میشود و برای پاالیش همه جانبه ،خیود را بیه
معشوق میسپارد.
مسیح (ع) فرمود» :بسیاری فراخواند ه میشوند امیا تعیداد
کمی برگزیده خواهند شد».
فراخییوانی بییرای همییه وجییود دارد ،امییا همییه گییزینش
نمیشوند و پیامهای خاص به همه داده نخواهید شید و چقیدر
جالا است این آیه قرآن که میفرماید«:اِنَّ اهللَ اصیطفی آدَم و
نوحا و ابراهیم» خداوند برگزید و آنها را از میان این همه کیه
فراخوانده شده بودند انتخاب کرد.
کسانی که بخواهند برای موفقیت معجزه آسای خودشیان
آماده شوند ،میباید این معیارهای حافظ را قبول کنند .زندگی
به هیچوجه آسان نیست .مسیر هموار ،واقعیت نیدارد .زنیدگیی
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آسان میشود ،هموار میشود .مسیر موفقیتها در نگیاه عاشیق
اینگونه است .وجود ما و دنیای ما زندگیی میا مجموعیهای از
تضادهاست که هر کدام از آنها جلوهای از زیبایی مطلق است
و بنابراین از شادی و رنجها به ییک انیدازه بهیره مییبیرد و بیه
فراتر از شادی و رنج میرسد.
« عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد
بوالعجا من عاشق این هر دو ضد»
هم قهرش را عاشقانه میی پیذیرد و هیم لطفیش را .غیم و
شادی در دلهای ما ،اشارتهای آن زیبای مطلیق اسیت و هیر
کدام را با وجود کاری است .بر عاشق است که قدر هیر دو را
بشناسد و آنرا به دیگران نسبت ندهد .پس:
« زیر شمشیر غمش رق

کنان باید رفت

کانکه شد کشتهی او نیک سرانجام افتاد»
اگییر کسییی در اییین راه کشییته شییود ( منظییور کشییتن
بخشهای ناموزون وجود آدمیاست) ،واقعا جزو سردمیداران
روزگار خواهد شد .بنابراین اولین سوال این است که:
آیا آمادهایم بخشهایی از وجود خودمان را قربانی کنیم،
برای رسیدن به بخیشهیایی عیالیتیر و شیگفت انگیزتیر؟ آییا
حاضریم که این تمرین جالیا را هیر روز و هیر لحظیه داشیته
باشیم و از خود مان این سوال را بکنیم که االن من کدام بخش
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دیگر را قربانی کردهام؟ قاعده شگفت انگیزی که در این عالم
حکومت میکند این است که:
«اگر چیزی به کسی بدهند حتما چیزی از او میستانند».
ارتباط ما با جهیان و خید ای ایین جهیان ،نیوعی تجیارت
است .اگر چیزی را میخواهید بگیرید ،حتما باید چییزی را از
دست بدهید  .حاال همه ماجرا این است ،چه چیزی را حاضریم
از دست بدهیم و چه چیزی را را میخواهیم به دست آورییم؟
این ،انتخاب سرنوشت ساز انسان در هر لحظه از زندگی است.
د یوان های عارفان بزرگ شیرحی پرشیور و رمیز آلیود از ایین
تجارت شگفت انگیز است .تمام میاجرا ایین اسیت ،آدمهیا بیر
اساس انتخاب خود متفیاوت خواهنید بیود .حیافظ مییخواهید
فضایی تازه در ذهن ما خلق کند و تصور حافظ از زندگی این
است:
«رودررویی شجاعانه با مسایل زندگی و آماده بودن برای
غلبه بر آنها و ایجاد عرصههای تازه» .این تصویر از زندگی را
مدیون پیامبران است ،آنهایی که برگزیده شده بودند شعارشان
این بود که« ،انا اول المسلمین» .من اولیین کسیی هسیتم تسیلیم
شده ام (مسلم= تسلیم شده)
من نخستین کسی هستم که مسیوولیت رفتیار ،احسیاس و
افکارم را میپذیرم و برای پاک کردن درونم برای هر تغیییری
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آمادگی دارم و خودم را تسلیم حقیقیت مییکینم .ایین عرصیه
عاشقی است و واقعیا هیم آسیان نیسیت ،امیا بیه نیزد عاشیقانی
همچون حافظ حتما آسان خواهد شد.
«به بوی نافه ای کآخر صبا زان طره بگشاید
زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها»
نافه چیست؟ آهوانی در ختن بیودنید کیه در نیاف آنهیا
یک ماد ه بسیار بسیار خوشبو و خوش عطر وجیود داشیت کیه
با مالش دادن از ناف آهو خارج میشد ،اما این مایع خوشبو با
خون آلوده میشده است .پیس مشیک بیا خیون دل بیه دسیت
میآید! بنابراین با خون و درد همراه است.
به بوی نافه ای کآخر صبا زان طره بگشاید:
طره کجاست؟ طره ،گیسوی یار است .گیسوی یار ،پییچ
در پیچ است اما اگر کسی بتوانید پییچش را بیاز کنید و بتوانید
حرکتییی بییه گیسییوی یییار بییدهیید و تییابش را بییاز کنیید ،بییوی
خوشیایندی از آن فراگییر میییشیود ،کییه عاشیقان را سرمسییت
میکند  .اما به راستی این نافه خوشبو ،این طره یار کیه صیبا بیا
آمدنش این طره را حرکت میدهید و بیه رقی

وا مییدارد و

این بوی خوش را از البهالی آن میآورد و بیه مشیام عاشیقان
میرساند و آنها را سرمست میکند ،چیست؟
«ز تاب جعد مشکینش چو خون افتاد در دلها»
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تا این جعد مشکین تابی بخورد و بوی جیان پیرور آن بیه
مشام عاشقان برسد ،چقدر این عاشقان انتظار کشیدنید و خیون
خوردند و چه فداکاریها کردند و چه عادتها و اندیشههایی
را رها کردند تا بتوانند توانایی آنرا پیدا کرده و آن بو را حس
کنند.
این جعد کجاست؟ این زلف و طره یار کجاست؟
حال از موالنیا کمیک مییگییریم .موالنیا تمیام زنیدگیی
عاشقان را اینگونه وصف میکند:
«یک دست جام باده و یک دست زلف یار
رقصی چنین میانه میدانم آرزوست»
جام باده (جام می) در واقع تمام آن چیزهیایی اسیت کیه
در زندگی به ما شجاعت و شادی و نشاط میدهد و زلیف ییار
نیز چیزی نیست جز مشکالت زندگی ،موانع ،دردسرها ،غمهیا
و نگرانیها ،افسوسها ،حسرتها و تمام آنچه که مردم عیادی
از آن گریزان هستند.عاشق برای اینها بسیار ارزش قائل است و
قدرش را میداند.
چرا؟ برای اینکه بوی یار از پشت همین زلف میآید .از
پشت همین مشکالت اسیت کیه موفقییتهیای بیزرگ پیدیید
میآید .از همین موانع است کیه خالقییتهیای بیزرگ پیدیید
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میآید .از پس ترک عادتهاست کیه انسیان جیدییدی شیکوفا
شده و رشد میکند و دنیایی تازه خلق میشود.
«رقصی چنین میانه میدانم آرزوست»:
عاشقانه در این میدان بال حرکت میکند و شاداب اسیت
از اینکه میتواند به مشکالت لبخند بزند و هروقیت مشیکل و
مساله یا مانعی در زندگی پیش آید به معنای این است که باید
بعد از آن منتظر شیادی ،خالقییت و موفقییت باشییم زییرا اگیر
زلف یار را شانه بزنی و پییچ و تیاب آنرا بیاز کنیی ،بیوی دل
انگیزش ترا سرمست میکند و عالمیرا زیبیا مییکنید .هرگیاه
مانعی پیش آمد واقعیا منتظیر ییار بایید بمیانیم .او بیا میا حیرف
میزند .موالنا آنقدر زیبا این مساله را بییان مییکنید کیه اصیال
قابل وصف نیست .فضا ،یک فضای تازه و جدییدی اسیت .بیا
فضای انسانهای معمولی متفاوت است که مدام از غیم و غصیه
شکایت میکنند و مدام ناله میکنند و محیط و دیگرانی را که
در اطراف آنها هستند ،مقصر تمام کارهای خود مییپنیدارنید.
تمامیاینها کودکانی هستند که در وادی عشق راه ندارند.
« غم یکی گنج است ،رنج تو چو کان
لیک کی درگیرد این با کودکان»
عاشقان با کودکان فاصیله بسییاری دارنید .کیودک همیه
چیییز را آمییاده میییخواهیید امییا عاشییق هیییچ چیییزی را آمییاده
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نمیخواهد بلکه میخواهد همه چییز دشیوار باشید تیا آنرا بیه
آسانی تبدیل کند تا نشان بدهد که من خالقم و میتوانم.
«شاد از غم شو که غم دام لقاست
اندر این ره سوی پستی ارتقاست»
عاشقان میگویند آغاز خوشحالی تو همیین غمیی اسیت
که در دل توست .در واقع از غمیکه به سراغمان میآید نباید
غصه بخوریم ،نارحت شویم .نگران شویم ،از زنیدگیی ناامیید
شویم و با دیگران درگیر شویم .زیرا که هر غمیکه در دل تیو
خانه کرده ،آدرس یک گینج بسییار بیزرگ اسیت .مبیادا ایین
لحظیه شیگفت انگییز را از دسیت بیدهیی .بهتیرین لحظیههیای
خالقیت همین زمانی اسیت کیه غمیی در خانیهی دلیت جیای
گرفته برای اینکه یار دلش برای تو تنگ شده و بیرای تیو دام
گسترده اسیت تیا باشید کیه صیید او شیوی و الییق مهمیانی او
گردی« .شاد از غم شو که غم دام لقاسیت» :اگیر مییخیواهی
شاهد موفقیت را در آغوش بگیری شادیها و غمها ،امکانیات
و موانع ،دوستیها و دشمنیها ...،همه چییز را بپیذیر و همیه را
زیبا ببیین .بیدون موانیع ،موفقییت در کیار نیسیت .سیاده تیرین
موفقیتها ،با ترک عادتهای نامناسا و افکار نامناسا همراه
است و شاد ی و لذت موفقیت برای غلبه بر موانع اسیت .تیا بیر
موانع درونی غلبه نکنیم موانع بیرونی تسلیم ما نمیشوند.
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این یاری که آنقدر تو را دوست مییدارد و مییخواهید
تو را از این وضعیت به باالتر ببرد ،غمیدر دل تو ایجیاد کیرده
تا بد ین وسیله تو را به سمت باالتر بکشد و نجاتیت دهید و بیه
یک مرحله جدیدتری برساند و از تو انسانی تازه بسازد .انسانی
داناتر ،شجاعتر ،زیباتر و عاشقتر از گذشته ،اما هشدار که پای
بند این موفقیت نشوی و از راه باز نمانی!
***

http://www.majnoneeshgh.blogfa.com/post-41.aspx
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کجاست؟
کلیات شمس  -جزو اول  -غزل ۴۱۲
برگرفته از کتاب «هفت چلچراغ شمس »  -گزینش و شرح و تفسیر از:
مهدی سیاح زاده  -جلد اول  -انستیتو پژوهش ایران  -لوس آنجلس ۲۰۱۹ -

آن که بی باده کند جانِ مرا مست ،کجاست ؟
1
وان که بیرون کند از جان و دلم دست ،کجاست ؟
وان که سوگند خورم ،جز به سر او نخورم
وان که سوگند من و توبه ام اِشکست  2کجاست
وان که جان ها به سَحر نَعره زنانند از او
 -۱ظاهراً این غزل را موالنا در فیراق شیمس تبرییزی سیروده اسیت .میی
گویند هنگامی که شمس بر اثر اذیت و آزار مریدان نادان موالنا از قونیه
رفت ،مولوی شیفته و شیدا ،ایام بیشماری در فراق او غزل سرود:
بی همگان بسر شود ،بی تو بسر نمی شود
داغ تو دارد این دلم  ،جای دگر نمی شود.
شمس ۵۸۷۱/۲
این غزل نیز یکی از همان غزل های جانسوز موالنا است در فراق شمس.
نکجاست او که بدون می ،جان مرا مست می کند و کجاست او که جان
و دلم را از اختیار (دست) من خارج می سازد تا خود جای آن بنشیند.ا
 -۲اشکست  :شکست
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وان که ما را غمش از یاد بِبُرده ست ،کجاست؟
جانِ جان است ،وگر جای ندارد چه عجا
1
این که جا می طلبد ،در تَنِ ما هست ،کجاست ؟
پردع روشنِ دل بَست و خیاالت نمود
2
و آن که در پرده چنین پردع دل بَست ،کجاست ؟
عقل تا مست نشد  ،چون و چرا پَست نشد
3
وان که او مست شد ،از چون و چرا رَست ،کجاست ؟

 -۱جان جان :روح ن(جان= جان انسان ،جان جان یا جانان = روح و جان
جان جان یا جان جانان= خدا)
نجان جان یا جانان (شمس تبریزی= روح ) المکان است .بنابراین عجیا
نیست با آنکه «نیست» ،در تن ما چون جان حضور دایم دارد.ا
 -۲نکجاست آن که پنهانی (در پرده) این چنیین بیر پیردع دل نقیش بسیته
است.ا
 -۳چون و چرا :اشاره است به «دلیل خواهی» بیرای درک جهیان معنیا- .
پست شدن به معنی خوار و بی مقدار و زبون شدن است .نعقل جزوی که
ذاتأ در پی دلیل و برهان برای علت وجیود هسیتی اسیت ،قیادر بیه درک
جهان مینوی نیست و باید پست شود (با مستی ،از هشییاری بیه ناهشییاری
برسد) ،تا «ادراک» حاصل گردد.ا  -رَست :رهایی یافت.
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منشا ِء تصوف از كجاست؟
دكتر حلبی

بدون مقدمه و به سادگی میتیوان گفیت کیه :تصیوف و
عرفان در همهی ادیان و مذاها و حتی مکاتا فلسفی کیم و
بیش وجود دارد .و پیس از ایین همیه تحقیقیات کیه دربیارهی
پیداشدن صوفیگری و درویشی و عرفیان انجیام شیده ،هنیوز
هیچکس نتوانسته بگوید کیه منشیأ اصیلی تصیوف اسیالمی و
ایرانی چیست و یا کجاست؟ این امر ،به چنید دلییل بیه وجیود

آمده است که در ادامه به آن میپردازیم .

عرفان ادیان
اول اینکه  -در هر یک از مذاها و ادیان نشانههایی از
زهد و پرهیزگاری و بیاعتنایی بیه امیور میادی و انصیراف و
بیتوجهی به دنیا آمده است ،و شاید بتوان گفت کیه :یکیی از
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خصوصییات عمیومی ادییان و میذاها همیین توجیه بیه امیور
معنوی و تحقییر دنییا و مظیاهر میادی اسیت؛ نهاییت آنکیه در
برخی ادیان مانند دین موسوی نشیانههیای ایین مطلیا انیدک
است ،ولی در بعضی آیین ها مانند مسیحیت و آیین بیودایی و
تائوگرایی و دیگران این مطلیا قیویتیر اسیت .در تیورات و
انجیییل و کلمییات مییأثور از بییودا و الئوتسییه و مییانی و مییزدک
مطالا زیادی توان یافت که مؤید این نکته است .البته زهد و
پارسایی تنها نشانهی صوفیگری نیست و امور بسیاری در ایین
باره بیه جیز زهید دخالیت دارد ،امیا پیداشیدن آن یعنیی زهید
بیشک یکی از بیزرگتیرین انگییزههیای توجیه بیه عرفیان و
تصوف و ماییهی دلکنیدن از زنیدگانی پرشیور و شیر دنییا و
دلبستن به خدا و امور معنوی شد
قراین و شواهد بسیار هست که معلوم مییکنید ،در مییان
یهود از خیلی پیش آشنایی با عرفان وجود داشته است ،و این
میراث قدیم ،اساس فکر فرقههایی شد کیه بعیدها عرفیان قیوم
یهود را پختگی و کمال بخشیدند؛ و از آن جمله فلسطینیان ییا
فرقهی ربانیم است که تعالیم آنها در تلمود جلیوهگیر اسیت و
نیز فرقهی یهود اسکندریه که عرفان یهود را با روش حکیمیان
یونان در آمیختند .و از همه باالتر حکمت اسکندرانی افلوطین
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که مظهر کاملی از عرفان ،و ترکیبی از حکمت افالطون و علم
کالم یهود و دیگر عوامل است .حکمیت گنوسیی نییز نیوعی
عرفان به شمار میرود .و آن نیز در حقیقت عرفان شرقی پیش
از روزگار عیسی است که در اواییل تیاریخ مییالدی بیا آییین
مسیحی در آمیخت و رنگ مسیحیت به خود گرفت ،که منشیأ
و مأخذ آن نیز  -مانند مأخیذ و منشیأ صیوفیگیری اسیالمی و
ایرانی میورد اخیتالف پژوهشیگران اسیت  -و برخیی از اهیل
تحقیق آن را از عقاید یهود پیش از روزگیار عیسیی ،و برخیی
برگرفته از افکار معنوی مصریان یا ایرانیان قدیم میدانند.
عرفان مسیحی نیز دنباله عرفیان یهیود اسیت .و گفتیهانید:
ریشه و اساس این تعلیم عرفانی را در زنیدگانی خیود مسییح و
حوارییان او ،در روحالقیدس ،در انجییل یوحنیا ،و در اعمیال
رسوالن میتوان یافت .گذشته از این غسل تعمید و عشاء ربانی
و قیام مردگان نیز خود از عناصر عرفانی خالی نیست.
دربارهی مذها مانی( ۲۱۵ -۲۷۶م) نیز چنید کلمیه بایید
سخن گفت .مذها میانی آمییزهای از آییین هیای زرتشیتی -
مسیحی  -بودایی و فلسفهی یونیانی و اسیاطیر قیدیم اسیت .بیه
عقیدهی مانی جهان از دو عنصر روشنایی و تاریکی پیدا شده،
و پایهی آن بر نیکی و بدی است؛ ولی اصیل چنیان اسیت کیه
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سرانجام روشنایی از تاریکی جدا خواهد شید و بیر آن پییروز
خواهد گشت .وظیفهی یک مانوی این است که این دو عنصر
یعنی نور و ظلمت را از هم جدا سازد و آمیزش آنها را به هیم
زند .اما این کار از یک راه ممکین اسیت و آن اینکیه :وجیود
خویش از بدی و فسادی که منسوب به تیاریکی اسیت ،پیاک
کنیید .و از لییذات اییین جهییانی چییون زن خواسییتن و گوشییت
خوردن و شراب خوردن و مال گیردآوردن و نفیس پرسیتیدن
خودداری کند چنان که مالحظه میکنید :کم و بیش شباهتی

در اصول این دین با صوفیگری وجود دارد ،و چون صوفیان
اهل گزینش و التفاط بودهانید ،بعیید نمیینمایید کیه برخیی از
اصول دیانت مذکور را گرفته باشند .ولی باید جانا احتیاط را
فرو نگذاشیت و گفیت کیه :شیباهت مییان برخیی از آیینهیا و

کیشها دلیل تأثیر متقابل یا اخذ یکی از دیگری نیست .

دوم اینکییه « -اسیینی» هییای یهییود  Essenciensو
پارسایان مسیحی که آنان را «گوشیهگییران» نامییدهانید ،و نییز
جوکیان هند پیش از ایندو ،اصولی مشابه بیه هیم دارنید و راه
وصول بیه عرفیان را همیین خشینپوشیی و ریاضیت دانسیته و
قناعت و خرسندی را نردبان معرفت خدا شناختهاند .در اسیالم
نیز کم و بیش همین حال بوده است .آیات گوناگون در قرآن
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توان یافت که زهد و پارسایی و بیاعتنایی بیه امیور دنییوی را
مایه خشنودی خیدا از بنید و سیبا وصیول بنیده بیه مراتیا و
مقامییات برتییر و نزدیکییی بییه پروردگییار شییمرده اسییت« .بگییو:
برخورداری دنیا اندک است .آنچه نزد خداست پایدار اسیت»
یا «زندگانی دنیا جز بازیچهی کودکان و بازی نوجوانان چیزی
نیست؛ و اگر ایمان آورید و پرهیزگاری کنیید پیاداش شیما را
بدهد ...الخ» و بسیاری از آیات دیگیر  .و آنگهیی آییاتی کیه

دربارهی عذاب و شیکنجهی رسیتاخیز و روز واپسیین در همیه
کتابهای آسمانی و در قرآن جابهجا آمده ،و بسیاری از حدیث
ها و انبوهی از اخبار درست نیز آنها را تأیید میکنید ،مردمیان
خداشناس و معتقد را از عشق ها و لذت ها و برخورداری های
این جهانی دور میساخت ،و پیوسیته مییخواسیتند در نهاییت
امساک و بیاعتنایی به خوراک و پوشاک و  .....بیه سیر برنید
تا مگر از خشم و عقاب و قهر و عیذاب خیدا برهنید« .خلفیای
راشدین» در آغاز اسالم خود در نهایت سادگی به سر میبردند
سادگی زندگانی ابیوبکر و علیی و عمیر و تیا حیدودی عثمیان
نشانههایی از این دل کندن از دنیا و دلبستن به آخیرت اسیت.
خود پیامبر ،به ویژه در روزگاری که در مکه مردم را به اسالم
دعوت میکرد روش زاهدان و پارسیایان داشیت و در برخیی
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اوقات از ترس خدا به خود میپیچید و میردم را نییز بیدین راه
میخواند .در اثر همین تعالیم و نمونهی رفتار بود که اشخاصی
مانند «عبداهلل بین عمیرو بین عیاص» مییخواسیت کیه همیهی
روزهای سال را روزه دارد ،و عثمان مظعون مییخواسیت کیه
خود را عقیم کند و زن و فرزندان را ترک گوید و بیه سییر و
سفر بپردازد .البته پیامبر برخی اوقات این گروه را از انجام ایین
قبیل کارها باز میداشت و چنان که معروف است و میدانیید،
همیشه میگفته اسیت کیه« :در اسیالم گوشیهگییری و سیختی
برخود نهادن نیست».
این ها ،اندکی از تاریخ سیر تصوف بوده اما این جا باید
پرسید :تصوف چگونیه در اسیالم پییدا شید و چیرا پییدا شید؟
گفتیم که از آغاز اسالم عدهای بیه علیت فقیر و نیازمنیدی بیه
درویشی زیستند -و یا به خودی خود درویش بودند.
همچنین گفتهاند که« :اویس قرنی» پیش قصهگویان زاهد
حاضر میشد و از سخنان آنها به گریه میافتاده ،و آنگاه کیه
یاد دوزو میکردند ،اویس فریاد بر میآورد و گریه کنیان بیه
راه میافتاد و میردم در پیی وی افتادنید و مییگفتنید :دیوانیه،
دیوانه! (غزالیی :احییاء علیوم الیدین ،ج  ،۴ص  ،۱۸۲-۴چیاپ

طبانه ،مصر. ).زیرا «هیچ رنجی بیاالتر از آن نیسیت کیه انسیان
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بخواهد در میان گروهی دروغگیو و سییاهکار همیشیه راسیت
بگوید و راست باشد ».در همهی ادوار تیاریخ چیه در اییران و
چه در خارج ایران وقتی فساد و تباهی بزرگیان و کارگردانیان
از حد گذشت ،و مردمان صاحانظر درستکار از راهنمیایی و
ارشاد مسیتقیم میردم سیودی نبیردهانید و امییدی نداشیتهانید و
دیدهاند که نمیتوانند با کارهای زشت و نیامردمی دنیامیداران
وزرشناسان بسازند ناچار کنار کشیدهاند و هر یک از گوشهای

فرا رفتهاند .

در این ضمن ،کتاب های زهد و پند و اندرز و حکمت و
فلسفه هم از پهلوی و هندی و سریانی به عربی ترجمیه شید ،و
افکار فلسیفی سیقراط و افالطیون و ارسیطو بیه نیوعی کیه در
اسکندریهی مصر نشو و نما یافته ،و تغییر حالت داده و جنبیهی
عرفانی پیدا کیرده بیود .در مییان مسیلمانان راییج شید .در اثیر
شیوع همیین افکیار و دگرگیونی روزگیار و غلبیهی ظالمیان و
فتنهی جاهالن ،گروهیی از میردم بنیا را بیر ریاضیت و ورزش
نفس گذاشته و کسانی ماننید حسین بصیری (وفیات  ۱۱۰ه) و
رابعهی عدویه (وفات ۱۳۵-۱۸۵ه) و ابوهاشیم صیوفی (وفیات
 )۱۷۹و سفیان ثوری  ،و ابراهیم ادهیم بلخیی (وفیات  ۱۶۱ه) و
مالک دینار و دیگران پیدا شدند که توبه و ورع و زهد و فقیر
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و صبر و توکل و رضا و جهاد نفیس را بیر همیه کیاری مقیدم
شمردند ،کمکم صوفیگری که پایههای آن را مردان مذکور
در باال بنا نهاده بودنید ،و در واقیع بایید «تصیوف زاهدانیه»اش
نامید ،تحول یافت و با ظهور بایزیید بسیطامی (وفیات ۲۶۳ه) و
حسین منصور حالج (وفات  ۳۰۹ه) و سهل شوشتری (تستری)
(وفات  ۲۸۳ه) و در قرن بعدی با ظهیور ابوسیعید ابیی الخییر و
دیگران صورتی دیگر یافت و به »تصوف عاشیقانه» بیدل شید.
مایهی پرخاش و جوش خیروش دینیداران و مسیلمانان عیادی
شد ،و مایهی تکفیر عارفیان و صیوفیان فیراهم گشیت .حیالج
گفت« :أنا الحق» ،گفتند :الاقل بگو« :أناعلی الحق» من برحقم،
باز گفت :أنا الحق یعنی :خود من حقم ،زبانش را در نیافتند ،و
به دارش کردند.
بیشتر صوفیان گروه دوم اگر هم خود به حج رفته بودند،
اعتقاد استواری بر ایین نکتیه داشیتند کیه کعبیه و زییارت آن،
سالک و راهیرو را از صیاحا کعبیه دور مییسیازد و مشیغول
میگرداند
حاجی ،عبث بطوف حرم سعی میکنی
باید شدن بصاحا این خانه آشنا
226

فصلنامه هیج  -شماره  -۴تابستان ۲۰۲۱ - ۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

به نظر آنها رسیدگی بیه احیوال درونیی خیود و نیواختن
نیازمندان و ردمندان از هر کعبه پرمزدتر و پسندیدهتر است.
در احوال »با یزید» آوردهاند که گفیت ...« :میردی پیشیم
آمد ،و پرسید :کجا میروی؟ گفتم :به حج .گفت :چه داری؟
گفتم ،دویست درم ،گفت :به من ده و هفت بار گِرد من بگَرد
که حج تو این است .چنان کردم و بازگشیتم ! بیه نظیر همیهی
صوفیان این حج ،حج معنوی و کامل و خداپسندانهتیر از ایین
است که مردم روزها بخسبند ،و شیبها نمیاز بگزارنید ولیی در
پوستین مردم بیفتند و ناروا و ناسزا گویند.
در احوال ابوسعید ،آوردهاند کیه وی در نیشیابور برخیی
روزها هزار رکعیت نمیاز مییگیزارده ،و ییک روز ییا دو روز
اصالً نماز نمیخوانده است .برخی اوقات لباس حریر و بعضی
اوقات پشمینه پوشیده است».
***
کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت
www.iptra.ir
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از دو صد رنگی به بیرنگی رَهی است
رنگ چون ابر است و بیرنگی مَهی است
۳۴۷۶/۱

داستان صورتگری رومیان و چینیان
(مثنوی  -دفتر اول  -از بیت ) ٣٤٦٧

برگرفته از کتاب «پیمانه و دانه»
نگارش به نثر و شرح و تفسیر از :مهدی سیاح زاده

ای برادر ،قصّه چون پیمانه ای است
معنی اندر وی مثال دانه ای است
دانه ی معنی بگیرد مرد عقل
ننگرد پیمانه را گر گشت نقل
مثنوی ۳۶۲۲/۴

گفته اند که در بارگاه پادشاهی ،چنید نفیر رومیی و چینیی
حضور داشتند .سخن از نقاشی پیش آمید .چینییان گفتنید :میا در
نقاشی نظیر نداریم و رومی ها نیز ادعا کردند که شکوه و جیالل
نقاشی روم را هیچ ملتی ندارد .در این زمینه ،چینی ها به بحیث و
جدال پرداختند ،اما رومیان فقط همان سخن را گفتند و در مقابل
استدالل چینیان سکوت کردند .تا آن که شاه گفیت :بایید عمیالً
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امتحان کرد تا معلوم شود کدام یک از شما در ایین هنیر برتیری
دارید.
گفت سلطان :امتحان خواهم در این
کز شما ها کیست در دعوی گُزین
۳۴۶۸/۱
چینی ها پیشنهاد کردند یک اطاق به آنها داده شود و ییک
اطاق به رومیان ،تا در آن ،هنر صورتگری خود را روی دیوار آن
به نمایش بگذارند .این پیشنهاد به تصویا شاه رسیید و دو اطیاق
مقابل هم تعیین شد که فقط با پرده ای از هم جدا شده بود .یکی
را به چینیان و دیگری را به رومیان دادند تا بیر دییوار آن نقاشیی
کنند.
چینی ها از شاه صد نوع رنگ 1خواستند و به دستور شیاه از
خزانه به آنان داده شد .اما رومیان رنیگ نخواسیتند و گفتنید کیه
هنر آنان در نقاشی ،صیقل زدن اسیت .پیس در اطیاق را بسیتند.
چینیان شروع به نقاشی کردند و رومیان به صیقل زدن دییوار هیا.
بطوری که دیوارها را مانند آسمان ،روشن و با جال کردند .وقتی
کار صورتگری چینی ها تمام شد ،بیا شیادمانی طبیل کوبیدنید و
شاه را برای بازدید هنر خود دعوت کردند .شاه از دیدن آن نقش
های هوش ربا و چشم نواز ،حیران ماند و به هنرمندان این نقاشیی
ها آفرین ها گفت .بعد نوبت به رومیان رسید.
 -۱عدد صد اینجا فقط نشانه ی کثرت است .یعنی بسیار رنگ خواستند.
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شَه در آمد دید آنجا نقش ها
می ربود آن عقل را وقت لقا
بعد از آن آمد به سوی رومیان
پرده را برداشت رومی از میان
عکس آن تصویر و آن کردار ها
زد برین صافی شده دیوار ها
هرچه آنجا دید ،اینجا بِه نمود
دیده را از دیده خانه می ربود
۳۴۷۹/۱
وقتی پرده را کنار زدند و اطاق رومیان نمایان شید ،شیاه در
کمال حیرت دید که همه ی آن نقاشی های چینیان در این اطاق
با شکوه تر و بهتر نمایش داده شده است .رومیان بجای نقاشی ،با
صیقل زدن دیوارهای اطیاق خیود ،آینیه هیایی صیاف و روشین
سییاخته بودنیید کییه نقییش هییای زیبییای اطییاق چینیییان ،زیبییا تییر و
شکوهمندتر نشان داده می شد.
***
1

 -۲وقت لقا :زمان دیدار.
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شرح مختصر نماد ها و رمز ها

یکی ازنتایج مورد نظر مولیوی از داسیتان پییش( داسیتان
عیادت رفتن ناشنوا) این بود که بگوید فیلسوفان ،میی خواهنید
عالم را از طریق حس های خود توجیه کنند .در حالی که ایین
کار به همان دلیل که آنجا آمده ،ناممکن است .در انتهیای آن
داستان مولوی می گوید :اصوالً مردم دنیا بر دو دسته اند و این
دو دسته را به وجه روشنی نشان داده است  .اول گروهیی کیه
از طریق «چشمِ سر» خود می خواهند دنیا را بفهمند و بر اساس
آن ،شیوه ی زندگی آنان تنظیم شده است .دوم کسانی کیه از
راه دل (عشق) ،حقیقت هستی را درک میی کننید و بیر همیان
اصل روش زندگانی خود را بنیان گذارده اند.
در مورد گروه نخست مولوی می گوید :درک جهیان از
طریق حس ها ،اسباب دو گانگی و چند گانگی امور را فراهم
می سازد .از آنجایی که ارتباط حس ها بیا اشییاء پیرامیون ،در
انسانهای مختلف ،متفاوت است ،پیس درک آن هیا از محییط
زندگانی نیز می تواند متفاوت و حتیی گیاهی متعیارض باشید.
وقتی دو دید متفاوت در یک امر واحد پدید بیایید ،ارزش هیا
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نیز متفاوت خواهد بود و همین موضوع باعث اختالف و حتیی
جنگ و جدال بین انسانها می شود.
از دید مولوی ،این گیروه ،بزرگسیاالنی هسیتند کیه بیالغ
نشده اند و در واقع کودکانی هستند که بیا اسیباب بیازی هیای
کودکانییه خییود (ثروت،مقام،شییهرت ،کشورگشییایی ،سیاسییت
و )...بازی می کنند.
خلق اطفال اند ،جُز مَست خدا
نیست بالغ ،جُز رَهیده از هوا
گفت :دنیا لَعا و لهو است و شما
کودکیت و راست فرماید خدا

1

از لَعِا بیرون نرفتی ،کودکی

بی ذَکات روح کی باشی ذکی2؟
۳۴۳۰/۱
 -۱لَعِا :بازیچه .لهو :آنچه مایه ی سرگرمی و بازی می شود .کودکیت:
کودکید،کودک هستید.
 -۱ذَکات :آتش زدن ،کشتن حیوان .ذکی :هوشمند .باهوش .تا هنگامی که از
بازیچه های زندگی دست نکشیده ای ،هنوز کودک هستی و بدون کشتن روح
حیوانی (نفس حیوانی) خود ،کی می توانی بگویی که هوشمند و آگاه هستی؟
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این همه جنگ ها را ،مولوی مانند جنیگ کودکیان میی
داند که ناشی از همین درک متفاوت انسان ها از جهان است.
جنگ خلقان ،همچو جنگ کودکان
جمله بی معنی و بی مغز و مُهان

1

جمله با شمشیر چوبین جنگشان
جمله در الیَنفَعی آهنگشان

2

۳۴۳۵/۱
این گروه مانند کودکیانی هسیتند کیه ییک قطعیه نیی ییا
چوبی بین پاهای خود گذارده اند و ادای سوارکاران را در می
آورند.
جمله شان گشته سواره بر نی ای
کاین بُراق ماست ،یا دُلدُل پی ای

3

۳۴۳۷/۱
اما گروه دوم ،با آن که نسبت به گروه اول بسییار انیدک
اند ،مردمانی هستند که عیالَم را از طرییق دل خیود درک میی
 -۲مُهان :خوار و پست شده.
 -۳الیَنفَعی :بیهوده ،بی فایده ،بدون نفع .آهنگ :قصد.
 -۴بُراق :نام اسبی که می گویند پیامبر اسالم در شا معراج بر آن سوار شد.
هرچیز که تند حرکت کند آن را بُراق می نامند .دُلدُل :نام اسبی که حاکم
اسکندریه به پیامبر هدیه داد.
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کنند .برای آنان آنچه که به عنوان عقیل جیزوی اسیت پیو و
بیهوده است .اینها مَست خدا هستند که از بند اسارت بار هیوی
و هوس و اسباب بازی های کودکانه رَهیده اند:
خلق اطفال اند ،جز مَست خدا
نیست بالغ ،جز رَهیده از هوا
۳۴۳۰/۱
مولوی پند می دهد که:ای دنیاپرست ،اگر می خیواهی از
این فالکت روانی نجات پیدا کنی ،اگر می خواهی به شادمانی
بیکران ،قدرت بیکران ،نعمت بیکران و بسیاری از این بیکیران
ها که هم اکنون حسرت آن را می کشی برسی:
خویش را صافی کن از اوصاف 1خود
تا ببینی ذات پاک صاف خود
بینی اندر دل ،علوم انبیا
بی کتاب و بی مُعید و اوستا

2

۳۴۶۰/۱

 -۱اوصاف :وصف ها .اینجا به معنی وصف های بد و ناپسند است.
 -۲مُعید :دستیار استاد که برای دیگر شاگردان درس را تکرار می کرد .وقتی
خود را از اوصاف بد صاف کردی ،آن وقت است که علوم همه ی انبیا بدون
کتاب و استاد و دستیار استاد در دل تو ریخته خواهد شد.
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خود را از زنگار های این دنیا صاف کن ،خود را صییقل
بزن .آینه شو که فقط نشان می دهد ،بی آن کیه خیود را نشیان
بدهد .بی نیاز است از خودنمایی .و اینجا است که مولوی میی
گوید:
ور مثالی خواهی از علم نهان
قصه گو از رومیان و چینیان
۳۴۶۶/۱
در داستان رومیان و چینیان ،همانطور که حتماً حدس زده
اید ،چینیان نمیاد حیس گراییان و دنییا پرسیتانند .آن هیا میدام
درحال نقاشی دنیای محسوس پیرامون خوداند .از همین دنییای
محسوس است که تعلیم می گیرند ،بیی آن کیه بیه ذات خیود
رجوع کنند .بدون این محسوسات ،آن ها هیچ اند .آن ها مدام
در پی رنیگ هسیتند و رنیگ اسیت کیه مییان آن هیا جیدایی
انداخته است .اما رومیان نماینده ی صوفیان و عرفا هستند ،که
مانند آینیه آنقیدر دل خیود را صییقلی داده انید  ،کیه همیه ی
زیبایی ها و هنر ها در آن ها منعکس می شود.
رومیان ،آن صوفیان اند ای پدر
بی ز تکرار و کتاب و بی هنر
لیک صیقل کرده اند آن سینه ها
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پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها
آن صفای آینه ،الشک دل است
کو نقوش بی عدد را قابل است

1

۳۴۸۳/۱
این ها شناخت جهان را از راه دل به انجام می رسانند .این
ها نیازی به رنگ ندارند ،زیرا رنگ را نشان از چندگانگی می
دانند که اسباب جنگ و عوارض دیگر پدید می آورد .رنگ
مطلوب آنان بی رنگی است ،کیه یکتیایی اسیت ،کیه وحیدت
است .رنگ همبستگی ،رنگ صلح و دوستی ،رنگ آشتی.
چون که بی رنگی اسیر رنگ شد
موسیی با موسیی درجنگ شد

2

چون به بی رنگی رسی کآن داشتی
موسی و فرعون کردند آشتی
 -۱الشک :بدون شک .بی تردید .بی عدد :بیشمار .معنی بیت :دل صوفی،
صفای آینه رومیان را دارد که نقش های بیشماری را از خود منعکس می کند.
 -۱وقتی بی رنگی که نماد یکتایی و هستی الهی است گرفتار رنگ که تکثر و
چندگانگی است شد ( ،یعنی همین گرفتاری هایی که انسان پریشان کنونی
جهان ما دارد) آن زمان است که پیروان یک پیامبر ،با هم به جنگ و نزاع بر می
خیزند .مقصود از موسئی پیروان حضرت موسی است .اما منظور مولوی شامل
همه ی ادیان می شود .یعنی پیروان حضرت عیسی و پیروان حضرت محمد نیز
ممکن است با هم به جنگ و جدال بپردازند ( .همین ناهنجاری هایی که هم
اکنون در همه ی ادیان توحیدی پیش آمده است) چرا؟ زیرا که ذات کثرت
اختالف و تعارض است.
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۲۴۶۷/۱
زیرابی رنگی از دید عرفا اصل همه ی رنگ ها است:
از دو صد رنگی به بیرنگی رَهی است
رنگ چون ابر است و بیرنگی مَهی است

1

***

 -۲دوصدرنگ :به معنی دویست رنگ نیست بلکه می خواهد کثرت را بیان
کند .حتی اگر در کثرت (دو صد رنگ) باشی می توانی به بی رنگی برسی .بی
رنگی مانند ماه است و رنگ مثل ابر که جلوی ماه را گرفته است.
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کتاب های مهدی سیاح زاده
 -۱و چنین گفت مولوی  -شرح و تفسیر  ۲۴۰۰بییت اول از
 ۲۶۰۰۰بیت مثنوی :
چاپ لوس آنجلیس  ۸۸۳ :صیفحه  -)۲۰۱۰( ۱۳۸۹ -شیرکت
کتاب

(می توان از شرکت کتاب  ،لوس آنجلس خریداری

کرد).
چییاپ تهییران  ۶۶۱ :صییفحه  -چییاپ دوم - ) ۲۰۱۵( ۱۳۹۴ -
انتشارات مهراندیش.
 -۲فرهنگ مختصر مبانی مثنهوی  ۲۶۸ -صیفحه  -چیاپ
سوم  )۲۰۱۵(۱۳۹۴ -لوس آنجلس  -انسیتیتو پیژوهش اییران.
(فعال همه به فروش رفته و موجود نیست)
 -۳گلبیت های شمس  -دردانه هیایی از دییوان شیمس بیه
صورت موضوعی:
چاپ لوس آنجلیس  ۲۸۰ -صیفحه  ) ۲۰۱۴ ( ۱۳۹۳ -انسیتیتو
پزوهش ایران( .فعال همه به فروش رفته و موجود نیست)
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چاپ تهران  ۲۵۰ :صفحه  -چاپ  -) ۲۰۱۴ ( ۱۳۹۳انتشارات
مهراندیش -تهران.
 -۴پیمانه و دانه  -تمام داستان های مثنیوی بیه نثیر امیروزی
همراه با شرح و تفسیر هر داستان:
چاپ لوس آنجلس  -چاپ دوم -شش جلد -)۲۰۱۷( ۱۳۹۶ -
انستیتو پژوهش ایران( .چند نسخه برای فروش آماده اسیت .بیه
نشانی همین فصلنامه مراجعه شود)
چاپ اییران  ۹۵۶ -صیفحه  -چیاپ سیوم - ) ۲۰۱۹( ۱۳۹۸ -
انتشییارات مهرانییدیش( .مییی تییوان از شییرکت کتییاب  ،لییوس
آنجلس خریداری کرد).
 -۵هفت چلچراغ شمس  -دو جلید -شیرح و تفسییر غیزل
های دیوان شمس  ۷۵۰ -صفحه  -چاپ دوم  -لوس انجلس -
 - ) ۲۰۲۰ ( ۱۳۹۹انسییتیتوپژوهش ایییران( .چنیید نسییخه بییرای
فروش آماده است .به نشانی همین فصلنامه مراجعه شود)
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