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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 » ۴
 -۲بررسی نظریه تازتاب در مثنوی  -دکتر ایرج شهبازی ۵
 -۳زبان معنا در شعر «صدای پای آب» سهراب سپهری -حسن سهولی ۳۶
 -۴پیشا زرتشتیان به روایت وندیداد ۵۱
 -۵دنیا عقبی از دیدگاه موالنا  -رهبانیت  -مهدی سیاح زاده

۸۴

 -۶داستان ویس و رامین  -فخر الدین اسعد گرگانی ۸۹
 -۷اخالق در داستان ویس و رامین  -حمید دهنوی ۹۶
 -۸شرح رساله فی حاله الطفولیه  -محسن کدیور ۱۰۱
 -۹سنخ شناسی عشق در اندیشه مولوی و کریشنا مورتی  -مهدی قهرمان ۱۱۶
 -۱۰شرح و تفسیر غزل  ۸۱۹دیوان شمس  -مهدی سیاح زاده ۱۳۰
 -۱۱شرحی بر قصه دقوقی و کراماتش از مثنوی  -جعفر مصفا ۱۴۲
 -۱۲اسپینوزا :فیلسوف یا عارف؟ محمد جواد صافیان ۱۶۵
 -۱۳غم و شادی در اندیشه موالنا  -محمد حسین بهرامیان و الهام جم زاد ۱۷۷ -

 -۱۴ابوالحسن خرقانی ۲۰۵

 -۱۵داستان پادشاهی که دو غالم را امتحان می کرد  -مهدی سیاح زاده ۲۱۰
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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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بررسی نظریه بازتاب
(فرافکنی ) Projection
در مثنوی
دکتر ایرج شهبازی
هرکسی از ظن خود شد یار من
وز درون من نجست اسرار من

یکی از مهم ترین مباحث در حوزة روانشناسی ،بحث «ساز
و کارهای دفاع روانی» است که نخستین بار بهه صهورج جهدی،
فروید مطرح کرد .به نظر فروید اگر تمهام خواسهتههها و نیازههای
بشر بهه راحتهی ار ها مهیشهد ،دیگهر در زنهدگی ییهزی بهه نهام
«مشکل» وجود نداشت؛ اما به دالیل گوناگون اجتماعی ،فرهنگی
و دینی ،عمهال ایهن اتفهاق نمهیافتهاد و موانهف فروانهی بهر سهر راه
ار ای خواستهها و نیازهای انسان قرار میگیرند و همهین باعهث
می شود که زندگی انسان سرشهار از کشهمکشهها و تهنش ههای
فراوان باشد .این مسأله سبب ا طراب و رنه مهیشهود و تعهادل
روانی را به هم میزند .انسان برای این که در برابر ایهن فشهارها و
5
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رن ها که اساس شخصیت را تهدید مهیکننهد ،مقاومهت کنهد و
خههود را از فروپاشههی و نههابودی حفههز کنههد ،از مجموعهههای از
سازوکارهای دفاعی بهره می گیرد و به این ترتیب میان انگیزههها
و کشمکشهای متعارض ،سازگاری پدید مهیآورد و ا هطراب
ههها و دردهههای خههود را تسههکین مههیبخشههد؛ بنههابراین هههدف
سازوکارهای دفاع روانی آن ا ست که شکسهتهها و ناکهامیهها
بی اهمیت نشان داده شوند ،از دردها و ا طراب ها کاسته شود و
انسان احساس ارزشهمندی پیهدا کنهد .ایهن سهازوکارهای روانهی
مسائلی کامال طبیعی هستند و برای بقای آدمی هرورج دارنهد؛
اما هنگامی که در بهرهگیری از آنها افراط شود و انسان به شکلی
مبالغهههآمیههز از ایههن واکنشهههای طبیعههی اسههتفاده کنههد ،همههین
سازوکارهای دفاعی میتوانند به امهوری ویرانگهر تبهدیل شهوند،
ارتباط انسان با واقعیتها را از بین ببرند ،او را در شناخت خود به
خطا افکنند ،مانف رشد و تکاملش شوند و در جهت توجیه خطاها
و فرار از مسئولیتها به کار گرفته شوند.
مکانیسم های دفاعی
برخی از سازوکارهای دفهاع روانهی عبارتنهد از :سهرکوبی،
جبران ،برابرسهازی االگوپهریری  ،توجیهه ،عکهسالعمهلسهازی،
جابجاسازی ،بازگشت ،گریز ،تکریب ،درونافکنی ،برونافکنی،
تصعید ،وارونهسازی یا تبدیل ،نماد.
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«فرافکنی» یکی از سازوکارهای دفاعی است کهه انسهان از
طریههق آن ،خههود را از درد و رنهه ناشههی از سههرکوب کههردن
خواستهها و نیز احساس گناه و احساس ناکامی رهایی مهیبخشهد
و خود را تسکین میدههد ،احسهاس ر هایت از خهود مهیکنهد،
تصویر خوبی از خود ارائه میدهد و عیب هها و نقه ههایش را
مههیپوشههاند .در «فرافکنههی» ،فههرد تمههام افکههار و عقایههد غیرقابههل
پریرش و همچنین گناهان و اشتباهاج و بهدرفتاریههای خهود را
به دیگران نسبت میدهد و یا تمایالج و خواستهههای نهامعقولش
را به دیگران انتقال می دهد و با ایهن روش خهود را آرام سهاخته،
ر ایت خاطر خهود را فهراهم مهیآورد .در «فرافکنهی» ،شهخ
دیگران را مقصر اعمال یا رفتار خود میداند.
با کمی دقت در زندگی اطرافیان خود متوجه میشویم کهه
اغلب مردم دیگران را به علت داشهتن خصوصهیاتی مهورد انتقهاد
قرار میدهند ،در حالی که همان خصوصیاج نقطه هعف ههایی
برای خود آنها هستند و آنها از این حقیقت واقف نیستند که خود
ممکن است آن خصوصیاج را داشته باشند؛ بنابراین روانشناسان
معتقدنههد کههه محتویههاج فرافکنههی انعکاسههی اسههت از محتویههاج
ناخودآگاه ذهن .ابرای آگاهی بیشتر،رک :به مکانیزمههای دفهاع روانهی ،از
زیگموند فروید ،ص

۱۱ه ۹و ص

 ۸۸ه۸۳

با اینکه بحث فرافکنی ،بحثی کامال جدید است و از فروید
به بعد ،به طور جدی وارد مباحث روانشهناختی شهده اسهت ،امها
نگاهی اجمالی به آثار موالنا نشان میدهد که آن مرد بزرگ ،بهه
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شکلی شگفتآور به بحث فرافکنی توجهه کهرده اسهت .اگریهه
مولوی برای بیان این مو وع ،از واژة «فرافکنی» اسهتفاده نکهرده
است ،اما بررسی مجموعة سخنانش در این باره ،به خوبی روشهن
میسازد که او درک دقیق و عمیقی از آن داشته است .سخنان او
دربارة فرافکنی آنقدر گسترده و عمیقاند که با اطمینان مهیتهوان
گفت که او به ژرفی ،بسیاری از زوایای این مسأله را کاویده و به
شیواترین شکلی به شرح و تو یح آنهها پرداختهه اسهت .در ایهن
مقاله ،در کنهار اصهحالح فرافکنهی ،از اصهحالح «بازتهاب» اسهتفاده

میکنیم .پیش از ایهن ،اسهتاد ارجمنهد دکتهر احمهد کتهابی در دو
کتاب با نام های « فرافکنی در فرهنگ و ادب فارسهی» و «آنچهه
گفههتم جملگههی احههوال توسههت» ،درآمههدی بههر بررسههی مفههاهیم
روانشناختی در آثار مولوی به تفصیل دربهارة فرافکنهی در آثهار
مولوی سخن گفتهاند.
پیش از شروع بحث به یک نکته مهم اشاره میکنیم .به نظر
میرسد که میتوان بحث بازتاب و فرافکنی را حهداقل در شهش
ساحت مطرح کرد :بازتافتن انسهان در خهدا ،بازتهافتن انسهان در
مرگ ،بازتافتن انسان در متن ،بازتهافتن انسهان در جههان بیهرون،
بازتافتن خدا در انسان و جههان ،وبازتهافتن انسهان در دیگهران .از
آنجا که مهمترین قسمت بحث مها بهه سهاحت ششهم تعلهق دارد،
دربارة پن ساحت دیگر به اختصار تمام سخن میگوییم:
بازتافتن انسان در خدا :با این که خدا یهک موجهود واقعهی
یگانه است ،هرکسی تصهویر و تصهوری از او دارد .انسهان هها بهه
8
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سبب اختالف در یشمانداز ،به تصویرهای مختلفی از خدا دست
مییابند امنثوی معنوی ،دفتر ۳رب ۱۲۵۹به بعد  .کسی که جانی حقیر و
بینشی فرومایه دارد ،خدای او نیز حقیر و فرومایه است و آن کهه
جانی شکوهمند و بینشی واال دارد ،در تجربة روحی خهود ،خهدا
را شکوهمند و واال درک میکند .خدا مانند آینهای است که هر
عارفی خهود را در او مهیبینهد و در او بها خهود دیهدار مهیکنهد؛
بنابراین هرکسی ویژگی های شخصی خود را در او بازمییابد .به
نظر میرسد که انسان ها نوعا ویژگی های شخصیتی خهود را بهر
مفهومی به نام خدا فرا میافکنند و بدینگونهه اسهت کهه خهدای
هرکسههی رنههگ و بههوی شخصههیت او را دارد و خههدای هرکسههی
متناسب بها قامهت اوسهت .ارک :تهرکرهاالولیها ۱۶۹ ،،و منطهقالطیهر،
ص

 ۲۳۷و ۴۲۷

بازتافتن انسان در مرگ :مرگ یک موقعیت مهرزی اسهت
که حقیقت انسان ها را آشکار میکنهد .انسهان هها غالبها در آینهة
مرگ بازمیتابند و در آن به تماشای خود مهینشهینند؛ از ایهنرو
آنههان کههه از مههرگ مههیترسههند ،از آشههکار شههدن درون خههود
می هراسند و از روبرو شدن با حقیقت خهود واهمهه دارنهد .ابهرای
نمونه :مثنوی معنوی ،د۳رب ۳۴۴۴ه۳۴۳۵

بازتافتن انسان در متن :انسان براساس رأی و اندیشة خود به
داوری در مورد متون می پردازد و به جای آنکه خواستة گوینهده
یا نویسنده را دریابد ،آنچه خود میخواهد در متن مهیبینهد و آن
9
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را مطههابق ویژگیهههای روحههی و روانههی خههویش تفسههیر و تأویههل
میکند .امثنوی معنوی ،د۱رب ۱۰۸۱ه ۱۰۸۰و د۵رب ۴۲۳۷ه۴۲۳۶
بازتافتن انسان در جهان بیرون :جههان مطهابق احساسهاج و
اندیشهها و گرایش های ما با ما رفتار میکنهد؛ همهة شهادی هها و
زیبایی های عالم بیرون بازتاب شادی هها و زیبهایی ههای درونهی
ماست .در واقف اصل شادی ها در درون ماست و آنچه در بیهرون
وجود دارد ،فقط عکسی از آن اصل است .علت اینکه دنیا سرای
فریب است ،این است که در آن فقط با عکس ها و خیال ها سهر
و کار داریم .زشهتی و ماللتهی کهه در جههان مهیبینهیم ،در واقهف
بازتابی از زشتی و ماللتی است که در جان ماست .امثنهوی معنهوی،
د۴رب ۲۳۹۹ه۲۳۶۸

بازتاب خدا در انسان و جهان :هر ییز نیکویی در این جهان
هست اصلی عکس هایی دارند .اصل همة خیرها و زیبهایی هها و
نیکیها خداست و همة خیرها و زیبایی هها و نیکهیههایی کهه در
جهان می بینیم ،عکس و بازتاب آن اصل هستند .بهرای نمونهه بهه
نظر مولوی «سقایی ابرهها» بازتهاب «سهاقی بهودن خهدا»« ،صهبر و
سکون کوه ها» عکس «صبوری خدا»« ،بلندی آسمان ها» بازتاب
«رفعت خدا» و «زیبایی های دنیای خاکی» بازتهاب «حُسهن خهدا»
هستند .بر پایة همین نوع نگاه است که بهه نظهر مولهوی ،یکهی از
مهمترین وظایف هر سالک این است که عکس ها را از اصل هها
بازبشناسد و به عکس ها دل نبندد .امثنوی معنوی ،د۶ر ب  ۳۱۳۸به بعد
و دیوان شمس تبریزی ،غزلهای  ۱۴۸۴ ،۱۳۵۸و ۱۷۱۷
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پس از این مقدمة کوتاه ،به بحث اصهلی خهود کهه بررسهی
نظریة بازتاب در سطح روابط انسانی است ،میپردازیم.
بازتافتن دو انسان در یکدیگر
مولههوی در بسههیاری از داسههتان هههای مثنههوی ،از جملههه در
طوطی و بقال ،وزیر یهودی ،شیر و نخجیران ،اعرابی و همسرش،
پیامبرا و ابوبکر و ابوجهل ،پیامبر و کاتب وحی ،شیر و روباه
و گرگ ،شطح بایزید و حمله کردن مریدان با یاقو به او ،ایاز و
سههرهنگان محمههود غزنههوی ،ح ههرج یوسههفاع و بههرادرانش،
خواجه و دو غالم ،موسیاع و فرعهون ،خهر و روبهاه و شهیر ،دز
هوش ربا ،آخرین داستان دفتر ششهم و تعهدادی از دیگهر داسهتان
های مثنوی ،راجف به فرافکنهی و بازتهافتن دو انسهان در همهدیگر
سخن گفته است و در برخی از داستان هها ،ماننهد داسهتان شهیر و
نخجیران ،همین مسأله پیام اصلی داستان است.
سخنان مولوی درباره ایهن مسهأله آن ینهان متنهوع و عمیهق
هستند که حقیقتا طبقهبندی و تحلیل همه آنها مجالی بسیار فهرا
می طلبد .در این مقالهه ،سهخن او را در زیهر یههار عنهوان اصهلی
بررسی میکنیم:
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عبارات اصحالحات
مولهوی هنگههام سهخن گفههتن دربهاره «بازتههافتن احسهاس یهها
اندیشه کسی در کسهی دیگهر» از دوازده اصهطالح مههم اسهتفاده
کرده است که پیش از ورود به بحث ،به آن ها اشاره میکنیم:
 ۱از ظن خود یار دیگری شدن « :هر کسی از ظن خود شد

یار من /

وز درون من نجست اسرار من» امثنویمعنوی ،دفتر۱ربیت. ۶

 ۲کار دیگری را از خود قیاس گرفتن ا= قیهاس بهه نفهس
کردن « :کار پاکان را قیاس از خود مگیر  /گریه باشد در نبشتن
شیر ،شیر» اهمان ،د ،۱ب. ۲۶۳

 ۳نامه خود را در حق دیگهری خوانهدن « :بهدگمان باشهد
همیشههه زشههتکههار  /نامههه خههود خوانههد انههدر حههق یههار» اهمههان،
د۵رب. ۱۹۸۱

 ۴از خود در دیگری نگریستن « :منگر از خود در من ،ای
کژباز ،تو  /تا یکی تو را نبینی تو دو تو
بنگر اندر مهن ز مهن یهک سهاعتی  /تها ورای کهون بینهی
ساحتی» اهمان ،د۴ر ب ۲۳۹۹ه. ۲۳۹۷
 ۵از آینه خود در دیگران نگریستن« :وآن امیران خسهیس
قلبساز  /این گمان بردند بر حُجرهی ایاز»
کو دفینه دارد و گن اندر آن  /زآینهه خهود منگهر انهدر
دیگران! اهمان ،د ۵ر ب۱۹۸۴ه. ۱۹۸۳
 ۶از خیال خود به دیگران نگریستن« :از خیال زشت خود
منگر به منر بر محبان از یه داری سو،ظن؟» اهمان ،د۵ر ب۲۶۴۲
12
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 ۷از ینبرة خود دیگری را دیدن« :در بیان آنکهه جنبیهدن
هر کسی از آنجا که وی است ،هر کس را از ینبره وجود خهود
بیند« ،تابه کبود آفتاب را کبود نماید و سهر سهر نمایهد ».افیهه
مافیه

 ۸تافتن در ر اندر دیگری« :اندر ایشان تافتهه هسهتی تهو /
از نفاق و ظلم و بدمستی تو» اهمان ،د ۱ر ب. ۱۳۲۰
 ۹روزنه داشتن دل ها به ههم« :در دل مهن آن سهخن زآن
میمنه است  /زآنکه از دل جانب دل روزنه است» اهمهان ،د ۶ر ب
. ۴۵۱۵

 ۱۰زدن« :صدق او ههم بهر همیر میهر زد  /عشهق ههر دم
طُرفه دیگی میپزد» اهمان ،د ۵ر ب . ۱۷۷
 ۱۱عکس زدن« :گرگ و روبه را طمف بود انهدر آن  /کهه
رود قسمت به عدل خسروان»
«عکس طمف هر دوشان بر شیر زد  /شیر دانست آن طمفها
را سند» اهمان ،د ۱ر ب۳۰۲۸ه. ۳۰۲۷
 ۱۲پرتو زدن ر تافتن« :پرتو اندیشهاش زد بر رسهول  /قههر
حق آورد بر جانش نزول» اهمان ،د۱ر ب . ۳۲۳۳
قیاس به نفس
(بر پایه ویژگیها و احساسات شخصی خود درباره دیگران داوری کردن):

یکی از تلهختهرین و در عهین حهال واقعهیتهرین مسهائل در
روابط بین انسان ها ،این است که آن ها غالبا در روابط خهود ،بهه
13
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جای این که با واقعیت طرف مقابل ارتباط برقرار کننهد ،بازتهاب
های احسهاس و ویژگهی ههای خهود را در آن هها ارتبهاط برقهرار
می کنند؛ یعنی «از ظن خود یهار دیگهران مهیشهوند» .در داسهتان
طوطی و بقال ،طوطی آن یه را که برای خود او ر داده اسهت،
بر مرد جولقی فرا میافکنهد و قیهاس بهه نفهس مهیکنهد؛ طهوطی
کچل است و سبب کچل شدن او این است کهه از شیشهه روغهن
ریخته و یهوبی بهر سهرش خهورده اسهت .طهوطی بها ایهن تجربهه
شخصی خود ،به داوری در مورد همه کچلهای دنیا میپهردازد؛
بنابراین طوطی به محض اینکه یک عارف قلندر را مهیبینهد کهه
موی سر و ریش خهود را تراشهیده اسهت ،مهیپنهدارد کهه او ههم
روغن های صاحب خود را ریخته و با ربه یوبی که بهر سهرش
خورده ،کچل شده است! امثنوی معنوی ،د۱ر ب۲۶۳ه۲۶۴
مروری سریف بر مقاالج شمس تبریزی نشهان مهیدههد کهه
شمس نیز مانند مولوی عمیقا بهه ایهن مسهأله مههم توجهه کهرده و
درباره آن سخن گفتهه اسهت .بهرای نمونهه بهه ینهد مهورد اشهاره
می کنیم؛ از نظر شمس تبریهزی ،ههر کسهی خهود را در دیگهران
می بیند ،اگر آدمی سراپا قهر و خشم باشد ،در دیگهران ههم تنهها
قهر و خشم میبیند و اگر لطف و مهر باشد ،در دیگران هم لطف
و مهر میبیند امقاالج ،ج ۱ر  ۹۳؛ از ایهن رو انسهان ههایی کهه بهه
انواع رذائل اخالقهی آلهوده هسهتند ،همهواره در دیگهران رذائهل
اخالقی را کشف می کنند و برعکس ٫به قول شمس در مقهاالج
14
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اج۱ر « : ۹۸آن شخ نقصان اندیش ورق خهود برخوانهد ،ورق
یار برنمی خوانَد .اگر از ورق یار سطری برخواندی ،از اینها ههیچ
نگویدی .ورق خود خوانَد و بس ٫در آن ورق او همه خط کژ و
مژ تاریک باطل؛ با خود تصوری کرده و توهمی کرده ،یون بتی
خود تراشیده و بنده و درماندة آن شهده» .شهمس در اینجها تعبیهر
زیبای «ورق خود را در حق دیگران خواندن» را به کار برده است
و در بخش عباراج و اصطالحاج دیدیم که مولوی هم بهه ینهد
شکل همین معنا را بیان کرده است ،از جمله با تعبیر «نامه خود را
در حق دیگران خواندن» .شمس میگوید« :مرد نیک را از کسی

شکایت نیسهت ،نظهر بهر عهین نیسهت ،هرکهه شهکایت کهرد ،بهد
اوست ،گلوش را بیفشهار ،البتهه پیهدا آیهد کهه عیهب از اوسهت».
امقاالج۱ ،ر۹۱

در غالب موارد انسان برای داوری در مهورد دنیهای اطهراف
خود یارهای از تشکیل جامعه آماری ندارد؛ اما شگفت آن است
که بیشتر آدمیان ،خود ،جامعه آماری خویش هسهتند و بها توجهه
به احوال و اندیشههای شخصیشهان ،در مهورد همهه انسهان ههای
دیگر داوری می کنند .معنی قیاس به نفس افرافکنی همین است
که آدمی بر اساس جامعه آماریی که تن ها یک ع و دارد و آن
هم خود اوست ،دست به تعمیم در مورد دیگران میزند .به نظهر
مولوی داوری غالب آدمیان در مورد پیامبران و اولیای خدا نیز از
همین مقوله است؛ آن ها یون خود غرا میخورند ،مهیخوابنهد،
کار می کنند و ارتباطی با عالم غیب ندارند ،گمان مهیکننهد کهه
15
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انبیا و اولیا نیز همین گونه هستند امثنوی ،دفتهر۱ر ابیهاج۲۶۷هه . ۲۶۴در
داسههتان «اعرابههی و همسههرش» نیههز مههیبینههیم کههه زن ،اعرابههی را
طمعکار ،مارگیر و فریبکار میخواند ،و اعرابی بهه او مهیگویهد:
«من آن گونه که تو میگویی ،نیستم ،تو خهود ینینهی و مهرا ههم
این ینین می پنداری .تو مانند کسی هستی که بهر اثهر یرخیهدن،
دیار سرگیجه شده است و فکر میکند که خانهه بهه دور سهرش
مییرخد!» امثنوی ،د۱ر ب۲۳۶۴ه۲۳۶۳
بر اساس ربالمثل مشهور «کافر همهه را بهه کهیش خهود
پندارد» ،میتوان گفت که انسان های دروغگو و فریبکار نیز همه
را دروغگههو و فریبکههار مههیپندارنههد و بههرعکس شههاید وظیفهههای
خطیرتر و مهمتر از واقفبینهی نداشهته باشهد .آدمهی بهرای آن کهه
درست و راست زندگی کند ،باید واقف بین باشد و هرکس را آن
گونه که هست ،ببینهد .مولهوی در دفتهر پهنجم مثنهوی در همن
داستان «امیرانی که به ایاز بدگمان بودند و فکر مهیکردنهد او در
حجره خود گنجینهای را پنهان کرده است» ،به دعایی مشههور از
پیامبر بزرگوار اسالم اشاره میکند .آنگونه کهه معهروف اسهت،
پیامبرا همواره از خدا میخواست که «ییزها را آنگونه کهه
هستند» ،به او نشان دهد .مولوی ،پس از نقل این دعا ،برای تفسیر
آن ،به بیتی از سنایی استناد میکند:
در هرکه تو از دیدة بد مینگری
از ینبرة وجود خود مینگری
16
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معنای این سخن آن است که ما همیشه از ینبرة وجود خود
به دیگران نگاه میکنیم و همین سبب میشود که واقفبینی خهود
را ازدست بهدهیم و بهه جهای اینکهه واقعیهت اشهخا را ببینهیم،
احساساج ،خواستههها و ویژگهی ههای خهود را در آن هها تماشها
می کنیم و از واقفبینی دور می افتیم .مولوی در ادامه ،بهه مصهراع
«پایة کژ ،کژ افکند سایه» از سنایی اشاره میکند و دلیل بدگمانی
امیران در حق ایاز را شرح میدهد .به نظر او ،آن امیهران ،بهر اثهر
زشت کاریها و رشکورزیهای خود ،به دیگران ههم بهدگمان
شده بودند .آن ها «نامة خود را در حهق دیگهران مهیخواندنهد» و
ویژگیهای خود را به آنها نسبت می ددنهد .مولهوی امثنهوی معنهوی،
د۵ر ب۱۹۸۴ه  ، ۱۹۷۹در شرح آن دعای نبوی و سخنان سنایی و نیز
در تفسیر رفتار امیران بدگمان ،میگوید:
ای شده تو صبح کاذب را رهین
صبح صادق را تو کاذب هم مبین
گر نداری از نفاق و بد امان
از یه داری بر برادر ظن همان؟
بدگمان باشد همیشه زشتکار
نامة خود خواند اندر حق یار
آن خسان که در کژیها ماندهاند،
انبیا را ساحر و کژ خواندهاند
و آن امیران خسیس قلبساز
17
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این گمان بردند بر حجرهی ایاز
کو دفینه دارد و گن اندر آن
زآینة خود منگر اندر دیگران
داوری و یشههمانههداز :ق ههاوج و اظهههارنظر مههادر مههورد
دیگران ،بستگی تمهام بهه یشهمانهدازی دارد کهه از آن بهه آفهاق
هستی مینگهریم و ایهن یشهمانهداز را مها از درون خهود کسهب
میکنیم؛ ویژگی های شخصیتی ما عینکهی در برابهر دیهدگان مها
قرار میدهند و ما غالبا از پشت همهان عینهک بهه انسهان هها نگهاه
میکنیم امثنوی معنوی ،د۱ر  ۱۴۶؛ از اینرو ممکن است که کسی
برای دو نفر ،در آن واحد ،دوگونه به نظر برسد؛ برای یکهی زیبها
و دوستداشتنی و بهرای دیگهری زشهت و منفهور باشهد .مولهوی
برای تبیین این مسألة مهم ،از یند مثال تاریخی و قرآنهی و یهک
نکتة روانشناختی استفاده کرده است:
مثال اول مربهوط بهه ح هرج یوسهفاع اسهت؛ ح هرج
یوسف در نظر پدرش ح رج یعقوباع بسیار زیبا بود؛ ولی در
نگاه برادرانش که با خشم و حسادج او را میدیدند ،بسیار زشت
و نفرجانگیز به نظر میرسید امثنوی ،د۴رب . ۳۲۵۴مثال دوم مربوط
به پیامبر بزرگوار اسالما است؛ روزی ابوجهل پیهامبر را دیهد
و او را «زشتنقشی از بنیهاشم» خواند و پیامبر سخنش را تأییهد
فرمود .ابوبکر نیهز پیهامبر را دیهد و او را «آفتهاب تابهان» خوانهد و
پیامبر سخن او را نیز تأیید فرمهود .کسهانی کهه ایهن دو مهاجرا را
18
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دیده بودند ،با شگفتی تمام پرسیدند« :یرا شما دو سخن مت اد و
مخالف را تأیید فرمودید و دو نفر را که سخن هر یک سخن آن
دیگری را نقض میکرد ،راستگو خواندید؟» فرمود« :من آیینهای
هستم که هرکسی خهودش را در مهن مهیبینهد .آن کهه مهرا زیبها
می داند ،خود را در من دیده است و آن که مرا زشت میپندارد،
در من به تماشای خویش نشسته است» امثنوی ،د۱ر ب۲۳۷۰ه. ۲۳۶۵
مثال دیگری که مولوی ،برای تبیین این نکتة بسیار مههم ،از
آن استفاده میکند ،ماجرایی اسهت کهه در قهرآن کهریم اسهورة
اعراف ،آیة  ۱۳۳به اجمال تمام بهه آن اشهاره شهده و در تفاسهیر
قرآن ،به تفصیل ،مهورد بحهث قهرار گرفتهه اسهت و آن مهاجرای
«تبدیل شدن رود نیل به خون برای قبطیها» است ابرای نمونه .نهگ:
کشفاالسرار ،ج۳ر ص ۷۱۵ه . ۷۱۴طبق نقل تفاسهیر قهرآن ،آب رود
نیل برای قبطیها [غیر اسرائیلیان] به خون تبدیل مهیشهد و بهرای
سبطیها [اسرائیلیان] همان آب گوارا بهود .مولهوی عالقهة بسهیار
زیادی به این ماجرا دارد ودر مثنوی معنوی ،بیش از هفت بار ،به
اجمال یا به تفصیل ،به آن اشاره کرده و از جنبههای گوناگون به
تحلیههل و تفسههیر آن پرداختههه اسههت ابههرای نمونههه نههگ :مثنههوی ،د۴ر
ب۳۵۱۵ه . ۳۴۳۰یکی از نتهای زیبهایی کهه مولهوی از ایهن داسهتان
استنباط کرده ،این است که رود نیل در واقف تغییهر نمهییافهت و
این کفر و عناد قبطیها بود که در آن بهازمیتافهت و آن را پلیهد
می کرد .به همین قیاس رود نیل برای سبطیها زالل و صاف بود؛
19
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زیرا که ایمهان و صهفای بهاطن آنهها در آن بهازمیتافهت .در ایهن
داستان ،میتوان رود نیل را نماد انسان ها دانست؛ همانگونه کهه
کفر و ایمان قبطیها و سبطیها در آب رود نیل تهأثیر مهیکهرد،
انسان ها نیز ،مطابق گهرایش هها و اندیشههههای مها ،بهه مها پاسهخ
میدهند امثنوی ،د۳رب ۳۷۸۶ه. ۳۷۸۵
و اما نکتة روانشناسانه ای که موالنا برای تو یح این مسألة
دقیق ذکر می کند ،آن است که اگر کسی به دلیلی از پهدر خهود
برنجد ،صورج پدر در نظرش زشهت مهیشهود؛ بهه گونههای کهه
شاید نتواند به هیچوجه به روی او نگاه کند ،اما به محض اینکه با
او آشتی کند و آن نفرج و نقار از بین برود ،در کمال شگفتی در
می یابد که صورج پدرش بسیار زیباست و او میتواند بها شهادی
فراوان به رویش نگاه کند .در این نکته جای تردید نیست که در
گوشت و پوست و استخوان صورج پدر هیچ تغییری ایجاد نشده
است ،پدر همان است کهه قهبال بهود ،امها راز ایهن دگرگهونی در
تغییری است که در نگاه فرزند پیش آمده است .دوسهت داشهتن
کسی باعث زیبایی صورج او میشهود و نفهرج از کسهی باعهث
زشت شدن روی او میگردد؛ نتیجة نهاگزیر ایهن نکتهه آن اسهت
که ما با واقعیت وجودی دیگران ارتباط برقرار نمی کنیم ،بلکهه
متناسب با احساساج و هیجاناج خود ،آنها را میبینیم امثنوی ،د۴ر
ب۳۲۵۸ه: ۳۲۵۵

از پدر با تو جفایی میرود
آن پدر در یشم تو سگ میشود!
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آن پدر سگ نیست ،تأثیر جفاست
که ینان رحمت نظر را سگنماست
گرگ میدیدند یوسف را به یشم
یون که اخوان را حسودی بود و خشم
با پدر یون صلح کردی ،خشم رفت
آن سگی شد ،گشت بابا یار تفت
مولوی همین نکته را در مورد دوستان نیز مطهرح مهیکنهد؛
کسی که دوست صمیمی ماسهت ،بهر اثهر خشهمی کهه از او پیهدا
میکنیم ،در نظر ما زشت و غیرقابل تحمل میشهود و بهه محهض
اینکه آن خشم و خروش فروکش میکند ،باز او زیبا و پریرفتنی
میشود امثنوی ،د۳رب۳۷۸۸ه: ۳۷۸۷
تو نمیبینی که یار بردبار
یون که با او د شدی ،گردد یو مار
لحم او و شحم او دیگر نشد
او ینان بد جز که از منظر نشد
یک نفر در آن واحد میتوانهد بهرای کسهی عسهل و بهرای
دیگری سرکه باشد و این بستگی به یشمانداز آن دو دارد؛ ینان
که ح رج یوسفاع برای برادرانش که به یشم حسادج به او
مینگریستند ،زشهت و گهرگصهفت بهه نظهر مهیرسهید و بهرای
پدرش که او را دوست داشت ،بسیار زیبا بود .از همة این مثال ها
و نکتهها میتوان دریافت که با تغییر دادن یشمانداز ،همه ییز و
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فصلنامه هیج  -شماره  -۶زمستان ۲۰۲۲ -۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

همه کس در نظر ما تغییر مییابد و ما با تغییر دادن یشماندازهای
خود ،میتوانیم کسانی را که نسبت به آنهها بهیتفهاوج یها بهدبین
هستیم ،پریرفتنی و دوستداشتنی بیابیم ابرای بحثی بسیار زیبا و مفصل
در اینباره .نگ :دفتر پنجم ،از بیت  ۳۲۸۶به بعد .

مولوی در آغاز دفتر پنجم مثنوی ابیتهای ۴۲۳۷ه  ۴۲۳۶نیهز بهه
همین نکته اشاره میکند .به نظر او مثنوی مانند هر کتابی و بلکهه
مانند هر شخصی ،در یشم عدهای از آدمیهان خهوش مهیآیهد و
برخی دیگر آن را ناخوش میدارند؛ زیرا که هر کس خود را در
آن میبیند:
هر وجودی کز عدم بنمود سر
بر یکی زهر است و بر دیگر شکر
دوست شو ،وز خوی ناخوش شو بری!
تا ز خمرهی زهر هم شکّر خوری
حمله های مابه دیگران غالبا حمله بهه بازتهاب خهود مها در
دیگران است :یکی از نتای بسیار مهمی که موالنا از بحث «قیاس
به نفس» میگیرد ،آن است که حملهههای مها بهه دیگهران ،غالبها
حمله به بازتابهای ویژگی های زشت خودمان در آن ها است .از
آن جهها کههه مهها خودخههواه هسههتیم ،معمههوال عیههب هههای خههود را
نمیبینیم و بلکه عیب های خود را به نیکی توجیه میکنهیم و آن
ها را از زمرة ف ائل اخالقی بهشمار میآوریهم؛ بهرای نمونهه ،مها
خشم ،ترس ،حسادج ،کم رویی ،غرور و بخل خود را مردانگی،
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احتیاط ،غیرج و تعصب ،حیا ،اعتماد به نفس و صهرفهجهویی بهه
شمار میآوریم و آن ها را از نقاط قوج خود محسوب میداریم؛
اما همین صفاج را در دیگران از رذائل میدانیم و به آن ها حمله
می کنیم .در این قبل موارد ،حالت روحی ما شبیه کسی است که
با دستان زخمی خود ،بیآنکه احساس بهدی بهه او دسهت بدههد،
غرا میخورد ،ولی اگر کسی دیگر ینین کاری را انجهام بدههد،
آن را برنمههیتابههد .بههه هههر حههال ،مهها خوهههای زشههت را در خههود
نمیبینیم ،اما آن هها را در دیگهران تشهخی مهیدههیم .بهه نظهر
موالنا ،غالبا بدی هایی که ما در دیگران میبینیم ،انعکهاس بهدی
های خهود مها هسهتند .در داسهتان «شهطح گفهتن بایزیهد و حملهه
مریدان با کارد به او» امثنوی ،د ۴ر ب۲۱۴۳هه  ۲۱۳۸هر مریدی به ههر
ع وی از بایزید ربه می زند ،میبیند که در واقف به همان ع و
خودش ربه فرود آورده است؛ مثال اگر کسی با کارد بهه سهینه
بایزید ربه میزند ،سینه خودش زخمی میشود و موالنا در این
باره میگوید:
ای زده بر بیخودان تو ذوالفقار!
بر تن خود میزنی آن ،هوش دار!
زآنکه بی خود فانی است و ایمن است
تا ابد در ایمنی او ساکن است
نقش او فانی و او شد آینه
غیر نقش روی غیر آنجای نه
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گر کنی تُف ،سوی روی خود کنی
ور زنی بر آینه ،بر خود زنی
ور ببینی روی زشت،آن هم تویی
ور بب ینی عیسی و مریم ،تویی
او نه این است و نه آن ،او ساده است
نقش تو در پیش تو بنهاده است
یکی از مهمترین نتای داستان «شیر و نخجیران» امثنوی ،د ۱ر
ب۱۳۲۹هه ۱۳۱۷نیهز همهین اسهت .هنگهامی کهه شهیر ،بهر اثهر مکهر
خرگوش به خیال حمله کردن به دشمن خود ،خویش را در یهاه
میافکند ،موالنا مانند روانشناسی بسیار آگاه ،این بحث را پهیش
میکشد که شیر نادان بیهوده میپنداشت که به دشمن خود حمله
میکند؛ اما نمی دانست که او عکهس خهودش در آب را دشهمن
خود دانسته و در واقف به خود حمله کرده است .بهه نظهر مولهوی
بسیاری از جور و جفاهایی که ما در دیگران میبینیم و بهه خهاطر
آن ها به ایشان حمله می کنیم ،در حقیقهت بازتهاب هها و عکهس
های جور و جفاهای خود ما در آن ها هستند .اگر در مواقعی که
ناآگاهانه و بیاراده عیبی را به کسی نسبت میدهیم ،به دقت نگاه
کنیم ،می بینیم کهه آن عیهب در مها بهوده و از مها بهر آن شهخ
بازتافته است .به عبارج دیگر ،ما غالبا خود دشمن خویشیم ،ولی
دیگران را دشمن خود میپنداریم و نمیتوانیم خود را از دشهمن
بازشناسیم .سخنان موالنها در ایهن جها آنقهدر عمیهق و زیبها و نهو
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هستند که باید بارها و بارها خواندشان و در آن ها به ژرفهی تمهام
تأمل کرد:
شیر خود را دید در یَه ،وز غلو
خویش را نشناخت آن دم از عدو
عکس خود را او عدوّ خویش دید
الجَرم بر خویش شمشیری کشید
ای بسی ظلمی که بینی در کسان
خوی تو باشد در ایشان ،ای فالن!
اندر ایشان تافته هستی تو
از نفاق و ظلم و بدمستی تو
آن تویی وان زخم بر خود میزنی
بر خود آن ساعت تو لعنت میکُنی
در خود آن بد را نمیبینی عیان
ورنه دشمن بودیی خود را به جان
حمله بر خود میکنی ،ای ساده مرد!
همچو آن شیری که بر خود حمله کرد
یون به قعر خوی خود اندررسی
پس بدانی کز تو بود آن ناکسی
شیر را در قعر پیدا شد که بود
نقش او آن کش دگر کس مینمود
هر که دندان عیفی میکَنَد
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کار آن شیر غلطبین میکند
ای بدیده عکس بد بر روی عمّ
بد نه عمّ است ،آن تویی از خود مَرَم!
پیش یشمت داشتی شیشهی کبود
زآن سبب عالم کبودج مینمود
گر نه کوری ،این کبودی دان زخویش!
خویش را بدگو ،مگو کس را تو بیش!
داستان شیر و نخجیهران در دفتهر اول مثنهوی شهریف آمهده
است و مولوی در دفتر ششمابیتهای ۷۳۵هه ۷۳۳کهه حهداقل دوازده
سال بعد از دفتر اول سروده شده است ،باز به همان داستان اشهاره
می کند و همان نتیجه را میگیرد؛ از اینجا میتهوان دریافهت کهه
این مسأله یکی از پایههای اندیشة موالناست و گرر زمان تغییری
در آن ایجاد نکرده است .موالنا در دفتر ششهم مهیگویهد :وقتهی
کسی با گرز به دیگری حمله می کند ،اگر نیک بنگرد ،در واقهف
دارد به عکس خود که در او بازتافته اسهت ،حملهه مهیکنهد؛ مها
گمان میکنیم که با دیگران میجنگیم ،حال آنکه در واقف غالب
جنگ های ما تنها با خودمان است و بس؛ آری ،ما خود بهدترین
دشمن خویشیم:
گرز بر خود میزنی خود ،ای دَنی!
عکس توست اندر فِعالم این منی
عکس خود در صورج من دیدهای
26
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در قتال خویش برجوشیدهای
همچو آن شیری که در یَه شد فرو
عکس خود را خصم خود پنداشت او
در دفتر ششمااز بیت  ۳۱۴۴به بعد باز ،با اشاره به «حمله کردن
شیر به عکس خود در یاه» بحث زیبا و بسهیار عیمقهی را مطهرح
کرده است .به نظر او گناهانی که ما در دیگران میبینیم ،نوعها از
جنس گناهان خود ما هستند:
تو هم از دشمن یو کینی میکَشی
ای زبون شش! غلط در هر ششی…
وان گنه در وی ز جنس جُرم توست
باید آن خو را ز طبفخویش شُست
خُلق زشتت اندر او رویت نمود
که تو را او صفحة آیینه بود
یون که قبح خویش دیدی ،ای حسَن
اندر آیینه ،بر آیینه مزن!
از اینجا میتوان به روشنی دریافت که اگر کسی خود اههل
فسق و فجور باشد ،اندک اندک شخصیتش دگرگونی مییابد و
بر اساس شخصیت بدِ خود دربارة دیگران ق هاوج مهیکنهد .بهه
نظر مولوی دلیل آنکه فرعون ح هرج موسهیاع را جهادوگر و
فریبکار میدانست ،این بود که همین ویژگیهها از او بهر ح هرج
موسههی بههازمیتافههت و او خههود را در آن ح ههرج مههیدیههد و
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میپنداشت که او را میبیند! فرعون خودش هدفی جز حکومهت
بر مردم و ار های خواسهتهههای نفسهانی نداشهت و در مهورد آن
ح رج نیز همین گمان را میبرد .در واقف مشکل فرعون در این
جا ،آن است کهه نمهیتوانهد خهود را از ح هرج موسهی تمیهز و
دههههد .مولهههوی در هههمن ایهههن داسهههتانامثنهههوی،
تشهههخی
د۴رب۲۳۹۹ه ، ۲۳۶۵از زبان ح رج موسهیاع خطهاب بهه فرعهون
میگوید:
یون تو با پرّ هوا بر میپری
الجرم بر من گمان آن میبری
هر که را اَفعال دام و دد بوَد
بر کریمانش گمان بد بوَد…
یون شدی تو پاک ،پرده برکنَد
جان پاکان خویش بر تو میزند…
تو که فرعونی ،همه مکری و زَرق
مر مرا از خود نمیدانی تو فرق
منگر از خود در من ،ای کژباز ،تو
ت ا یکی تُو را نبینی تو دو تُو
بنگر اندر من ز من یک ساعتی
تا ورای کون بینی ساحتی
وارهی از تنگی و از ننگ و نام
عشق اندر عشق بینی ،والسالم
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ستایش ها و نکوهش های ما از دیگهران ،غالبها سهتایش و
نکوهش از خود است :یعنی آنگاه کهه مها دیگهران را بهه خهاطر
ف ایل و مکارم اخالقی سهتایش مهی کنهیم ،ناخواسهته داریهم بهه
وجههود آن ف ههایل و مکههارم در خودمههان اشههاره مههیکنههیم و در
حقیقت «در من مدح دیگران ،خود را میستاییم» و آنگاه کهه
دیگههران را بههه خههاطر رذایههل و بههدخوییههها نکههوهش مههیکنههیم،
ناخواسههته داریههم بههه وجههود آن زشههتیههها در خودمههان اعتههراف
میکنیم و خود را نکوهش میکنیم.موالنا در داستان «خواجههای
که دو غالم داشت و یکی از آنها زشت و دیگری زیبها بهود» ،بهه
این نکته مهم اشاره کرده است.
در این داستان میبینیم که خواجه غالم زیبا و باهوش خهود
را که بسیار بدخو ،بدگمان و زشتکهار اسهت ،بهه بهانههای ،پهی
کاری میفرستد و از غالم دیگر که زشت و گنده دهان است،اما
درونههی صههاف و پههاک دارد ،در مههورد او سهه ال مههیکنههد و
زشتروی خوشخو در مورد دوست زیبای بهدخوی خهود ینهین
میگوید« :دوست من فردی بسیار راستگو و درستکار است و من
هیچ عیبی در او نمیبینم» و بعد در مدح او داد سخن مهیدههد و
شاه به او میگوید« :تو با ستایش او ،در واقف خود را مهیسهتایی؛
یههرا کههه خههوبی هههای خههودج را بههه او نسههبت مههیدهههی»امثنههوی،
د۲رب: ۹۰۳

گفت شه :جلدی مکن در مدح یار
مدح خود در من مدح او میار
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در فیه ما فیها  ۲۰۱میگویهد« :اگهر کسهی در حهق کسهی
نیک گوید ،آن خیر و نیکی به وی عاید مهیشهود و در حقیقهت
آن ثنا و حمد به خود میگوید».
داوری هههای مهها دربههاره دیگههران یکههی از بهتههرین منههابف
خودشناسی هستند :از بحث های باال میتوان دریافت که آدمهی
را از راه ق ههاوج هههایش در مههورد دیگههران مههیتههوان شههناخت؛
کسانی که همیشه در دیگران عیب و نق میبینند ،احتماال خود
نیز جهایی آکنهده از عیهب و نقه دارنهد و آن هها کهه همهواره
دیگران را شریف و نیکو میبینند ،خود نیز این ف ایل بینصهیب
نیستند؛ بنابراین یکی از بهترین راه های خودشناسی این است که
به داوری های خود در مورد دیگران توجه کنیم .برای این منظور
میتوانیم در طی مدتی طوالنی ،مثال در طول یک سال ،به دقهت
توجه کنیم که به طور «ناخودآگاهانهه» یهه ویژگهی ههایی را بهه
دیگران نسبت میدهیم و آن ها را یگونه میبینیم.
در این زمینه باید به قید بسهیار مههم «ناخودآگاهانهه» توجهه
کرد .در بحث فرافکنی و سازوکارهای دفاع روانهی ،ایهن قیهد را
باید همواره در نظر داشت .هرگاه کسی «آگاهانه» در مورد رفتار
کسی تفکر کند و بعد در بارهاش به داوری بپردازد و صفتی را به
او نسبت دههد ،مهیتهوان او را در انتسهاب آن صهفت ،صهادق یها
کاذب ،بر حق یا بر باطل دانست؛ اما نمیتوان کارش را از مقولهة
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فرافکنی و بازتهاب دانسهت؛ بهرای نمونهه اگهر کسهی بها تفکهر و
تحقیق ،شخصی دیگر را ظالم بداند ،نمیتوان به او گفت که تهو
خود ظالمی و این ظلم توست که بر آن شهخ دیگهر بازتافتهه؛
زیرا که ینین شخصی آگاهانه و محققانهه داوری کهرده اسهت و
فرافکنی و بازتاب غالبا به شکل غیرعمدی و بدون تأمل و تفکهر
اتفاق میافتهد؛ ب نهابراین اگهر کسهی در طهول مهدتی طهوالنی ،بهه
داوری های خودکاری و ناخودآگاهانهه خهود در مهورد دیگهران
توجه کند ،می تواند کلیدهای بسیار مطمئنی برای شهناخت خهود
پیدا کند ،ابیاتی از داستان «شیر و نخجیران» که پیشتر نقل شد ،به
روشنی آشکار مهیکننهد کهه مولهوی داوریههای انسهان دربهارة
دیگران ،را یکی از منابف خودشناسی میداند.
تأثیرپذیری نامحسوس از دیگران
(داد و ستد احساسات)

یکی از مهمترین مسائلی که موالنا دربارة «روابط انسان هها»
مطرح کرده ،ایهن اسهت کهه دل انسهان هها بهه یکهدیگر «روزنهه»
دارند؛ یعنی از راه هایی پنهانی که کیفیهت آن هها بهر مها روشهن
نیست ،اندیشهها و احساساج یک شخ بهه دل شخصهی دیگهر
راه مییابند .بحث تلهپاتی یا «ارتباط از راه دور» کهه ایهن روزهها
نیز خیلی مورد توجه قهرار دارد ،نمونههای ویهژه و نهادر از مسهأله
کلی و مهم مورد بحث ماست .در اینجا سخن بهر سهر آن نیسهت
که برخی از انسان ها دارای نیرویی هسهتند کهه مهیتواننهد از راه
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دور ،با هم ارتباط برقرار کنند و از احوال هم باخبر باشهند ،بلکهه
مسأله این است که همة انسان ها دارای این ویژگی هستند که بهه
محض قرار گرفتن در کنار یکدیگر ،به شکلی نامحسوس درههم
باز میتابند و ویژگی هایی از قبیل شهادی ،غهم ،تهرس ،تعجهب،
تنفههر ،دوسههتی ،تنبلههی ،ناامیههدی ،امیههدواری و ماننههد آنههها را از
یکدیگر دریافت مهی کننهد .بنهابراین انسهان هها حتهی زمهانی کهه
خاموش در کنار هم نشستهاند ،در حهال داد و سهتد احساسهاج و
اندیشهها با هم هستند .به نظهر مولهویامثنهوی ،د۲رب۱۴۲۵هه ۱۴۲۱از
راهی پنهانی ،صالح و کینهه از یهک شهخ بهه شخصهی دیگهر
منتقل میشود و شگفتتر اینکه احساساج و اندیشههای انسان به
حیواناج هم انتقال مییابد:
میرود از سینهها در سینهها
از ره پنهان ،صالح و کینهها
بلکه خود از آدمی در گاو و خر
می رود دانایی و علم و هنر
اسب سُکسُک میشود رهوار و رام
خرس بازی میکند ،بز هم سالم
رفت اندر سگ ز آدمیان هوس
تا شبان شد ،یا شکاری ،یا حَرَس
در سگ اصحاب خوبی ز آن رُقود
رفت تا جویای اهلل گشته بود
32

فصلنامه هیج  -شماره  -۶زمستان ۲۰۲۲ -۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

این داد و ستد احساساج و اندیشهها ،حتی یک لحظهه ههم
قطف نمهی شهود و قهرار گهرفتن در کنهار دیگهران ،خهواه نهاخواه،
زمینهای برای انتقال عواطف و افکار ،از کسی به کسهی دیگهر را
فراهم می آورد .ینانچه کسی در میهان انبهوهی از جمعیهت قهرار
گیرد ،در هر لحظه احساسهاج و اندیشههههای فراوانهی ،از سهوی
افراد گوناگون ،به سوی او سرازیر میشود .اگر شخصی آگهاه و
دروننگر ،در ینین او اعی به رصد احوال درونی خود بپردازد،
به روشنی «موج لشکرهای عواطف و اندیشهه» را مهیبینهد کهه از
همه سو به طرفش میآیند و هر یک به گونهای او را تحت تهأثیر
خود قرار میدهند.
مولوی در مثنوی اد۱رب۱۰۳۹هه ۱۰۳۵بهرای تبیهین ایهن نکتهه
دقیههق از مثههال زیبههایی اسههتفاده کههرده اسههت؛ اگههر کسههی بههرای
شستشوی خود وارد آب رودخانهای شود و خاری به نقطههای از
بدونش فرو رود ،او اگر یه خار را نمیبیند ،امها بهر اثهر سهوزش
ناشی از خار ،از وجود آن اطمینان مییابد .به همین منهوال وقتهی
که ما در جویبار جامعه هستیم ،احساساج گوناگونی را در خهود
احساس می کنیم و از سریشمه این احساساج و نحوه وارد شدن
آن ها به درون خودمان ،هیچ آگاهی ای نداریم؛ امها ح هور آن
ها در ما شاهدی قطعی برای وجودشان است:
خلق پنهان ،زشتشان و خوبشان
میزند بر دل به هر دم کوبشان
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بهر غسل ار درروی در جویبار
بر تو آسیبی زند در آب خار،
گریه پنهان خار در آب است پست
یون که در تو میخلد ،دانی که هست
خارخار وحیها و وسوسه
از هزاران کس بوَد ،نه یک کسه
باش تا حسهای تو مبدل شود
تا ببینیشان و مشکل حل شود
استاد بدیفالزمان فروزانفردر شرح ابیاج باال فرمودهاند:
«مردم نیک و بد در درون انسان تأثیری میگرارنهد خهارج
از قصد و ارادة خود یا کسانی که با آنها برخورد میکننهد؛ زیهرا
بدون شک از دیدار و برخورد ما با دیگران ،تأثر و انفعالی قهری
که غالبا ما خود بدان توجه نداریم ،حاصل میگردد و بر بهاطن و
روان ما اثر می گرارد و بسا که این آثار در کیفیت فکهر و نحهوة
تصمیم ما م ثر میافتد ،از آن جهت که عزم و نیهت بها فعلیهت و
اوصاف نفسانی بسهتگی دارد و تشهخی و رد و قبهول انسهان بهر
همین فعلیاج و اوصاف مبتنی است… وقتی ما با کسی مالقهاج
می کنیم و از دیدار او نوعی از افکار در ذهن ما صورج می بندد،
یا آنکه تنها نشستهایم و اندیشه نیک یا بد بر دل ما میگررد ،باید
متوجه شویم که این اندیشة تازه و فکر نو… اثهری اسهت کهه از
برخورد ما با انسان دیگر ،قهرا از بهاطن مها سهرزده اسهت» .اشهرح
مثنوی شریف ،ج۲رص

۴۰۰ه۳۹۹
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از این اصهل مههم کهه احساسهاج و اندیشههههای انسهانهها،
ناخواسته ،بر یکدیگر باز میتابد ،یند نکته مهم استنباط میشهود
که در زیر به آنها اشاره میکنیم:
با تحلیل احساساج خود در هنگام مالقاج دیگران ،میتوان
آنها را شناخت :در تو یح این نکته باید توجه کهرد کهه زبهان و
حرف زدن در بسیاری از مواقف سبب آشهفتگی و تیرگهی روابهط
میشوند؛ زیرا انسان ها میتواننهد کهامال بهر خهالف انگیهزههها و
مقاصد خهود سهخن بگوینهد و ریاکهاری پیشهه کننهد و یها درو
بگویند و دیگران را بفریبنهد .بهه همهین دلیهل اسهت کهه مولهوی
گفتگوی ظاهری را «خار دیوار رزان» می داند و آن را مانف ورود
آدمی به با معنا و حقیقت به شمار مهیآورد .امثنهوی ،د۱رب۱۷۲۹
و در جایی دیگر سخن گفتن را مانند غباری میدانهد کهه یههرة
حقیقت را میپوشاند .امثنوی ،د۱رب۵۷۷ه ۵۶۵؛ اما انسان ها هر قهدر
زیرک و مکار باشند ،نمیتوانند از بازتهافتن احساسهاج خهود در
دیگران جلوگیری کنند .بهه همهین دلیهل یکهی از بهتهرین راه هها
برای شناختن دیگهران ،ایهن اسهت کهه بها دقهت تمهام بهه تحلیهل
احساساتی که در کنار آن ها به ما دست میدهد ،بپهردازیم .ایهن
همان مطلب مهمی است که دفتر ششم مثنوی معنوی با آن پایهان
مییابد.
***
https://www.cgie.org.ir
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زبان معنا در شعر
«صدای پای آب» سهراب سپهری
حسن سهولی

اهل کاشانم
روزگارم بد نیست.
تکه نانی دارم ،خرده هوشی ،سر سوزن ذوقی.
مادری دارم ،بهتر از برگ درخت.
دوستانی ،بهتر از آب روان؛
و خدایی که در این نزدیکی است:
الی این شب بوها ،پای آن کاج بلند.
روی آگاهی آب ،روی قانون گیاه.
من مسلمانم.
قبله ام یک گل سرخ.
جانمازم چشمه ،مُهرم نور.
دشت ،سجاده من.
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من وضو با تپش پنجرهها میگیرم.
در نمازم جریان دارد ماه ،جریان دارد طیف.
سنگ از پشت نمازم پیداست:
همه ذرات نمازم متبلور شده است.
من نمازم را وقتی میخوانم
که اذانش را باد ،گفته باشد سر گلدسته سرو.
من نمازم را پی «تکبیره االحرام» علف میخوانم.
پی «قَد قامت» موج.
کعبه ام بر لب آب.
کعبه ام زیر اقاقی هاست.
کعبه ام مثل نسیم ،میرود باغ به باغ ،میرود شهر به شهر.
«حجر االسود» من روشنی باغچه است.
اهل کاشانم.
پیشه ام نقاشی است:
گاه گاهی قفسی میسازم با رنگ ،میفروشم به شما
تا به آواز شقایق که در آن زندانی است
دل تنهایی تان تازه شود.
چه خیالی ،چه خیالی ... ،میدانم
پرده ام بی جان است.
خوب میدانم ،حوض نقاشی من بی ماهی است.......
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اهل کاشانم
نسبم شاید برسد
به گیاهی در هند ،به سفالینهای از خاک "سیلک".
نسبم شاید ،به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد.
پدرم پشت دو بار آمدن چلچلهها ،پشت دو برف .
پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی .
پدرم پشت زمانها مرده است.
پدرم وقتی مرد .آسمان آبی بود.
مادرم بی خبر از خواب پرید ،خواهرم زیبا شد.
پدرم وقتی مرد ،پاسبانها همه شاعر بودند.
مرد بقال از من پرسید :چند من خربزه میخواهی؟
من از او پرسیدم :دل خوش سیری چند؟
پدرم نقاشی میکرد.
تار هم میساخت ،تار هم میزد.
خط خوبی هم داشت.
باغ ما در طرف سایه دانایی بود.
باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه.
باغ ما نقحه برخورد نگاه و قفس و آینه بود.
باغ ما شاید ،قوسی از دایره سبز سعادت بود.
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میوه کال خدا را آن روز ،میجویدم در خواب .
آب بی فلسفه میخوردم.
.....

این شعر بسیار بلندی است که آوردن همه آن اینجا ممکن
نیست ،بنابراین اگر مایل بودید می توانید آن را از طریق
 Googleیندین بار بخوانید.
***
سپهری در شهعر «صهدای پهای آب» از ویژگهی ههای زبهان
کمتر از تصویر بهره می گیرد و بیشتر به ایماژهها تکیهه دارد و در
این تصویر ها اندیشه ی سپهری را کمتر می توان گشود  .سپهری
در صدای پای آب از واژه های معمول و مرسوم و متهداول شهعر
بهره می گیرد  ،همان واژه هایی که در کار دیگر شهاعران یافهت
در مفهوم رای خود بهره نمی بهرد و در سهاختمان شهعر خهود از
واژه ها با مفاهیم گسترده تر و رنگین تر که گاهی غریب به نظهر
می رسند  ،سود می برد .
مثال  :در مصرع «من وضو با تپش پنجره ها مي يیير » ههر
واژه ای را که انتخاب می کنهیم مفههوم اصهلی خهود را در کنهار
سایر واژه ها از دسهت مهی دههد  .تها کنهون پنجهره مظههر نهور و
روشنی در کار شاعران بوده است یا روزنی که بتوان آن طبیعهت
را نگریست  ،تازه شد  ،جهان گرفهت و  ...ولهی سهپهری او را در
مفهوم دیگری در کنار سایر واژه ها به کار برده که در سهاختمان
شعر  ،مفهوم قبلی و اصهلی خهود را از دسهت داده اسهت و بهرای
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رسیدن به مفهوم جدید آن به تأویل نیازمند است ؛ سهایر واژه هها
نیز ین ین انهد  .از ایهن جههت اسهت کهه زبهان سهپهری بها مفههوم
همگونی ندارد و از ایهن زوایهه مهی تهوان گفهت شهاعر مبهدع و
خالق است و استفاده از این نوع تکنیهک زبهانی  ،دریافهت شهعر
سپهری را در صدای پای آب محتاج شرح  ،تامل و تفکهر کهرده
است و لرا اگر مفاهیمی که سهپهری بها تردسهتی خها بهه واژه
هایش بخشیده است از آنها بگیریم  ،واژه ها عادی و فسهرده مهی
گردند  .موسیقی شعر در صدای پای آب دلنشین و پر تاثیر است
و وزن  ،تکرار «فعالتن» می باشهد کهه یکهی از بحرههای رایه و
خوش آهنگ شعر پارسی در رمل مخبون است .
واژه ها عامیانه هستند  ،ولهی در مجمهوع بسهیار ادبهی و پهر
تاثیراند  .تشبیه ها بخصو تشبیه بلیغ گاهی وجه شبه در آن گم
می شود و خوانندگان خا می توانند به زور برای آن وجه شبه
خلق کنند « ،خوب می دانم  ،حوض نقاشی من بی ماهی اسهت».
ا ۱اسهتعاره هها  ،رنگههین  ،ابتکهاری و پهی در پههی انهد  .صههنعت
تشخی شعر او را زنده  ،متحرک و جاندار ساخته اسهت  .همهه
این عوامل زبانی  ،زیبایی شعر سپهری را به اعماق جهان خواننهده
می برند و لرج بخشی شعر را دو یندان مهی سهازند کهه گهاهی
خواننده فقط آهنگ شعر را می شنود و از معنا غافل می شود .
در شعر «صدای پای آب»  ،سپهری به زنهدگی خهود اشهاره
دارد  .از نظر معنا به مسائل عرفانی کهه در سهفرهایش ا آفهاقی و
انفسی اندوخته  ،گهرایش نشهان مهی دههد  .شهاعر در اینجها بهه
طبیعت اشیا ،نزدیک می شود و گاهی خود را با اشیا ،می نگرد .
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حال اشیا ،را بیشتر در نظر می آورد و خواننده را با افکار ایده آل
خود لحظه ای همراه می سازد  ،ولی یون بر انگیختگی در کالم
لحظه ای و زودگرر است  ،همه نمی توانند در عمق آن لحظه ها
سپهری را دائما همراهی کنند ؛ یهافتن سهپهری در معنهی بهیش از
لفز خواننده را به دردسر می اندازد و از ایهن جههت فقهط ظهاهر
کالم آرام بخش اسهت و معنها غریهب و پهی بهردن بهه اندیشهه او
احتیاج به تفکر دارد و خواننده های خا خود را می طلبد .
در شعرهای سپهری عموما از مو وعاج اجتمهاعی خها
خبری نیست به همین دلیل شاعر را «برج عهاج نشهین» لقهب داده
اند  ،گریه این ق اوج نتیجه ی تاثر لحظه های تهاریخی خها
است ولی عموماشاعران و نویسندگان را با خود همگام می کنهد
و انحراف از آن مایه داوری هایی می شود که نمهی تهوان بهر آن
صههحه گراشههت ا ، ۲زیههرا شههاعر در برابههر ینههین جریانههاتی بههه
احساساج خود توجه ندارد  ،بلکه احساساج خود را با جریان ها
همراه می سازد و این ینین است که شعر را از زایش کهه لحظهه
های برانگیختگی احساس در هیکل کالم است  ،دور می سازد و
حالت تصنعی بر شعر سایه می اندازد .
هنر  ،عریانش بهتر است و سهپهری در شهعر بهه هنهر عریهان
دست یافته است  .می ماند مسئولیت شهعر  ،حهوزه ههای فعالیهت
اجتماعی گوناگونند و سپهری بار مسئولیت عظهیم حفهز میهرا
فرهنگی  ،عرفانی ما را که یکبار در گرشته توانسته بود در لحظهه
های حساس تاریخی حمله مغوالن  ،ملتی را به سرافرازی برساند،
در شکل جدید به دوش می کشد .
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هنر سپهری محهل تالقهی و گهره خهوردگی نقاشهی و شهعر
است  .او هر یه می سراید  ،نقاشی می کنهد و ههر آنچهه نقاشهی
می کند  ،می سراید  .سپهری با ظریف ترین اشکال هنر ا شهعرو
نقاشی که بیشتر انگیزاننده اند سرو کار ارد  .به همین دلیل است
که می سراید :
به سراغ من اگر می آیید
نرم وآهسته بیایید
مبادا که ترک بر دارد
چینی نازک تنهایی من

سهپری در اینجا هنر را عریان می خواهد و بهه عریهانی هنهر
نیز دست یافته است  .سپهری این شعر ا صدای پهای آب را بهر
تسالی مادر در مرگ پدر سروده است  ،گریه از کاشان و محل
زاد خود می گوید  ،اما شاعری جهان وطنی است .
اهل كاشانم ،
اما
شهر من كاشان نیست

***
اهل كاشانم
روزيار بد نیست

سپهری اتوبیوگرافی خود را می نویسهد  ،از روزگهار خهود
حرف می زند و را ی است .
تكه نان دار  ،خرده هوش  ،سر سوزن ذوق .

سپهری در این مصرع شکسته نفسی می کند  ،اما در واقهف
می فهماند که ذوق دارد و پر از مایه های شعری است .
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مادری دار  ،بهتر از برگ درخت

تصویر زن در شهعر سهپهری محهدود و منحصهر مهی باشهد؛
مادرش باطراوج  ،مایه روشنی  ،رویش و حتی لطیف و ظریهف
و دوست داشتنی است .
دوستان  ،بهتر از آب روان

دوستانش با صهفا  ،پهاک  ،زالل  ،بهی رنهگ و پهر جنهب و
جوشند .
و خداي كه در اين نزديك است
الی اين شب بوها  ،پای آن كاج بلند .

سپهری خدا را در همه جا می بیند  ،یون آفرینش او را می
بیند و از اثر به موثر پی می برد .
«ت اد میان کاج و شب بو به لحاظ کوتاهی و بلنهدی حهائز
اهمیت است».ا۳
برگ درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورقش د فتریست معرفت کردگار اسعدی
من مسلمانم
قبله ا يك يل سرخ

گل سر به جهت زیبایی  ،به نمادی تبدیل شده اسهت کهه
مورد توجه است  ،مانند قبله که مورد توجه و روی آوری است .
جا نماز چشمه  ،مُهر نور

جانماز من پاک و روشن است و مُههر مهن نیهز روشهنایی و
پاکی است  .شاعر به طبیعت یهون دسهت کهار خداسهت احتهرام
قائل است و سجده می برد .
دشت  ،سجاده ی من
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تمام زمین محل عبادج من است .
بر سجده ی احساس بنفشه است  ،نشانی
سجادة س بزی که به الوند گشوده است .
زکریای اخالقی
من وضو با تپش پنجره ها م يیر

شاعر با نور و پاکی و روشنی و و می سازد  .تپش پنجره
ها محل تامل است  .روشنی را جاندار و جاری تصور کرده است
که باعث تپش پنجره هاست .
در نماز جريان دارد ماه  ،جريان دارد طیف
سنگ از پشت نماز پیداست

نماز من سرشار از زاللی و پاکی است و با اخال خوانده
می شود  .سعدی نمازی را که با خلو خوانده نشود  ،می
ستاید و می گوید :
یه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی
نو صنم نمی گراری که مرا نماز باشد  .اسعدی
من نماز را وقت م خوانم
كه اذانش را باد ،يفته باشد سر يلدسته ی سرو
من نماز را پ «تكبیره االحراف» علف م خوانم
پ «قد قامت» موج.

تمام موجوداج عالم در حال تسبیح خداوندند و او همراه
با تسبیح طبیعت خدار ا ستایش می کند .
دوش مرغی به صبح می نالید
عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش
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یکی از دوستان مخل را
مگر آواز من رسید به گوش
گفت باور نداشتم که ترا
بانگ مرغی ینین کند مدهوش
گفتم  :این شرط آدمیت نیست
مر تسبیح خوان و من خاموش
سعدی
کنون که در یمن آمد گل ز عدم به وجود
بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود احافز
اهل كاشانم
پیشه ا نقاش است :
ياه ياه قفس م ساز با رنگ  ،م فروشم به شما
تا به آواز شقايق كه در آن زندان است
دل تنهاي تان تازه شود .

از ابزارهای نقاشهی در شهعر اسهتفاده کهرده اسهت  .سههراب مهی
خواهد قفسی نقاشی کند کهه شهقایقی در آن اسهت و مهی توانهد
آواز بخواند  ،اما ینین نقاشی فقهط در عهالم خیهال امکهان پهریر
است  .ایهن طغیهان خیهال اسهت کهه ینهین تصهویری را در رگ
احساس شاعر پدید آورده اسهت و در واقهف شهاعر بها اسهتفاده از
مصالح شعری  ،نقاشی کردن شقایق زنهدانی در قفهس کهه تهوان
خواندن دارد را برای خواننده مصور ساخته است و شهعر نقاشهی
آنچنان با هم نزدیک می شوند که خواننهده در نگهاه اول متوجهه
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هنجار شکنی شاعر نمی شود  ،ولهی پهس از تأمهل مهی دانهد کهه
ینین کاری امکان ندارد .
چه خیال  ،چه خیال  ...م دانم
پرده ا ب جان است
خوب م دانم ،حوض نقاش من ب ماه است ...

در این مصراع ها شاعر ینین پدیده ای را فقط خیال مهی دانهد و
خواننده را با خود همگام می کند تا خیالش راحت شود  .به نظهر
می رسد این مصرع ها ا افی خلق شده اند و خواننهده را از اوج
خوشی احساس فرود می آورد و بهتر بود که ایهن مصهراع هها را
نمی آفرید  ،زیرا مصراع های قبل سپهری را بعنوان شاعر نقاش و
نقاش شاعر در زیباترین وجه ممکن معرفی می کننهد و خواننهده
را برای رسیدن به مفهوم به تأمل می اندازند و این شعر تر اسهت .
البته واژه های «پرده ام» محل اندیشه و تفکر است  ،زیرا با علم بر
اینکه سهراب نقاش است و نقاشی و شعر و موسیقی در برخهی از
تراوش های اندیشه شاعر به ههم نزدیهک مهی شهوند  ،مهی تهوان
«پرده» را بهه عنهوان موسهیقی و مجهازا شهعر سهپهری دانسهت و «
شقایق» نیز خود سپهری که در قفس شعر و نقاشی خهود گرفتهار
است و این دست آموخته ی قفس شعر و نقاشی بهه دنیهای خهود
عادج کرده است و سر خوشی هایی دارد و زمزمه هایی می کند
اشعر می سراید تا دل تنهایی خوانندگان شعرش تازه شهود و در
این صورج پرده را می توان بدل گرفت از ساختن قفسی با رنگ
ایعنی همان شعر که شهقایقی اسهپهری در آن زنهدانی اسهت و
آواز می خواند ؛ ا که ساختن ینین قفسی جز در عالم شعر میسر
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نیست .پیکاسو می گوید « :می خواهم قوطی کبریتی بکشم کهه
هم قوطی کبریت باشد و هم خفاش» ا۴
من نم دانم
كه چرا م يويند  ،اسب حیوان نجیب است ،
كبوتر زيباست
و چرا در قفس هیچ كس كركس نیست
يل شبدر چه كم از الله قرمز دارد ؟
چشم ها را بايد شست  ،جور ديگر بايد ديد

در عرفان مرز زیبا شناختی شکسته می شهود  .سهپهری مهی
گوید باید اشیا ،را بدون سابقه قبلی خود و حتی بعدی دید ،حال
آنها را باید در نظر گرفهت  ،زشهتی هها و زیبهایی هها قهرار دادی
هستند و اعتباری ؛ پس باید بدون توجهه بهه ق هاوج گرشهتگان
درباره اشیا ،به آنها نگریست و بدانیم که هیچکدام از ایهن اشهیا،
را نمی توان از طبیعت دور کرد و یا حرف نمهود  ،پهس مها بایهد
نگاه خود را عوض کنیم و یشم ها را بشوییم و جور دیگر ببینیم
اندره ژید نویسنده ی معروف فرانسهوی مهی گویهد « :بکهوش تها
عظمت در نگاه تو باشد  ،نه در آنچه بدان می نگری».
كار ما شايد اين است
كه در افسون يل سرخ شناور باشیم

شگفت ترین و اصلی ترین پیام شعر در این دو سهه مصهرع
نهفته است  .ما نمی توانیم به کنه هستی برسیم  ،پس باید با عشهق
به هستی از مرز دیده هها و شهنیده هها بگهرریم و در جاذبهه ههای
حیاج و آفرینش خدا حرکت کنیم  .آنگهاه همهه کثهرج هها را
وحههدج مههی بینههیم و دیگههر کثرتههی وجههود نههدارد کههه مهها آن را
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گوناگون  ،زشت و زیبا تصور کنیم  .اکثرج در عین وحهدج و
وحدج در عین کثرج
پشت داناي اردو بزنیم

از مرزعقل که در نظر عرفا حیرج محض اسهت بگهرریم و
به سرزمین عشق وارد شهویم  .عقهال حیهرج عقهل دارنهد و عرفها
حیرج قلب  ،قصد عقال اثباج حق است و قصد عرفا وصهول بهه
حق .
درس ورق و حکمت یون نیست بجز حیرج
دف تر کن و دفتر را بر طاق دبستان نه احافز
دعوای همیشگی عارف است و عاقل
دست در جربه یک برگ بشوییم و سرخوان برویم
به نزد آنکه جانش در تجلی است .
همه عالم کتاب حق تعالی است  .امحمود شبستری
شاعر همهه ی م همون ههای عرفهانی گرشهتگان عهارف و
شاعر را با زبانی نو و بدیف عر ه داشته است .
صبح ها وقت خورشید در م آيد  ،متولد بشويم ،
هیجان ها را پرواز دهیم .

هر روز در کار نو شدن باشهیم و دیهدمان نسهبت بهه جههان
هستی دیدی نو و زایا باشد و شک و تردید گرشته را رها کنیم .
روی ادراك فضا  ،رنگ  ،صدا  ،پنجره  ،يل نم بزنیم .

همه اشیا ،و متعلقاج آنها را با طراوج و شاداب بخواهیم .
آسمان را بشناسیم میان دو هجای «هست »

48

فصلنامه هیج  -شماره  -۶زمستان ۲۰۲۲ -۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

شههاعر از واژه ی هسههتی کههه دو هجهها دارد  ،نههوعی تناسههب
معنایی ایجاد کرده است  .نشاندن آسهمان میهان و هجهای هسهتی
بسههیار گریههزان و دور از انتظههار احسههاس و درک آدمههی اسههت ،
همانگونه که «روی ادراک ف ا  ،رنگ و  ...و  ...گهل نهم زدن».
همههه ی ایههن بههازی هههای زبههانی تههوأم بهها احسههاس شههاعرانه ،
اصطالحاج عرفانی کهنه و گرشته را تازه و نو می سازد و همهان
مفهوم لحظه های عرفانی و زود گرر و فرار گرشته را تداعی می
کند که عرفا می گفتند  :باید «وقت» را نگه داشت .
ريه را از ابديت پر و خال بكنیم

لحظه های سرخوش پرواز وجهود را بها ابهدیت گهره بهزنیم
اهستی انسان و حیاج او با دم و بازدم هایی است کهه انجهام مهی
گیرد ،سهراب لحظه های حیاج آدمی را سرشار از ابدیت مهی
خواهد .
بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاريم .

«پرسههتو از پرنههدگان مقههدس اسههت و مههردم بههه آن «حههاج
حههاجی» مههی گوینههد  .پرسههتو از فرسههتادن بههه معنههی رسههول
است .فرسته ا فرستاده شده فرشته  ،پس حامهل وحهی و دانهش
است  .باید پیام را از فرشته گرفته و آن پیام هجرج است  ».ا۵
سهراب هجرج از خود را می خواهد  ،معتقد است که پیام
را باید از پرستو گرفت  .پرستو استعاره از وجهود آدمهی اسهت و
یون بدون قرینه در جمله آمده است  ،مشبه به آن به سختی قابل
حدس است.
نا را باز ستانیم از ابر ،
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از چنار  ،از پشه  ،ازتابستان
روی پای تر باران به بلندی محبت برويم ،
در به روی بشر و نور يیاه و حشره باز كنیم .

صعود به قله ی کمال و یگانگی و یگانه دیهدن  ،زیهرا همهه
موجوداج  ،آفرینش خدای یگانه اند .
«پای تر باران» استعاره مکنیه ی دیگری که دکتر شمیسا می
گوید و بهتر است آن را آنمیسم بپنداریم .
كار ما شايد اين است
كه میان يل نیلوفر و قرن
پ آواز حقیقت برويم

گل نیلوفر رمز عرفان است  ،پهس در تعهارض میهان پدیهده
های عصر حا ر و عرفان کار ما ایهن اسهت کهه بهه حقیقهت هها
گوش دهیم .
پی افزودها :
 -۱ر  .ک نقد شعر  ،سههراب سهپهری  ،دکتهر سهیروس شمیسها ۵۱ ،
 -۲برای اطالع بیشتر ر  .ک قصه سهراب و نوشدارو  ،شهاهر مسهکوب
 -۳ر .ک کتاب فارسی  ۱و ۲پیش دانشگاهی
 -۴ر .ک نقد شعر  ،سهراب سپهری  ،دکتر سیروس شمیسا ۵۰-۵۱ ،
 -۵ر  .ک مأخر پیشین ۱۶۶
www.academia.edu
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پیشا زرتشتیان به روایت وندیداد

وندیداد چیست؟
وندیداد  Viodaevo.dataکهه بخشهی از اوسهتا مهیباشهد،
اندکی پیش از میالد نوشته شهده اسهت ،امّها بها تمهام ایهن احهوال
بسیاری از جنبههای دینی و فرهنگهی پهیش از تهاریخ را در خهود
نگهاه داشهته اسهت .ایهن واژه در اصهل  -وی  -دَئهوُ  -داتَهه Vi
deavo dataو از سه جز ،وی  Viو یا ویگ  Vigبه معنی د،
و دَئِوَ  deavaبه معنی دیووداتَه  dataبه معنی قانون شرع ترکیب
شده است که روی هم رفته به معنای »قانون یا شریعت د دیهو»
مفهوم میشود .
زندگی و افكار پیشازرتشت از دیدگاه وندیداد
مردمانی که در کتاب وندیهداد از آنهان سهخن مهیرود ،در
موارد بسیاری نشانهایی دارند از زندگانی ماقبل تاریخی .از یهرم
و پاریههههههایی بافتههه شههده بههرای پوشههاک و تههن پههوش اسههتفاده
میکنند ،زیر یادرهایی نمدین و جَگَنی و حصهیری شهاید از آن
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نوعی که هنوز در آسیای مرکزی و میان عشایر کوچنشین یافهت
میشود از گزند آفاج طبیعی مصون مهیماننهد .نهداها و آواههای
بسیاری دربارهی بزرگداشت سگ از خالل صفحاج این کتهاب
به گوش میرسد ،یعنی حیهوانی کهه در قسهمتهای دیگهر مشهرق
زمین پست و ناپاک شمرده میشود ،میان ساکنان فالج همچون
یک ع و گرامی خانواده مقامی دارد .زمزمهی شهادی مردمهانی
پاکدل را که به زمین سخت دل بستهاند ،مهیشهنویم کهه از پهس
زمستانی سخت جانگهزا ،بها شهکفتن شهکوفههها ،جسهت و خیهز
پرندگان ،جنبش احشام ،رویش زمین ،نمو گیاهان و روان شهدن
آبها به همراه نواهای سرمست پرندگان فراز میگیرند .
امّا وندیداد تنها اینها نیسهت ،بلکهه قهوانینی بسهیار سهخت و
گزنده ،خرافاتی بسیار ،رسومی خارج از حدود انسانهایی رئهوف
و مهربان نیز در خود دارد ،و ینان که اشاره شد در آن مهواردی
بسیار میباشد که نشان میدههد بازمانهدهههای دورانهی متعلّهق بهه
پیش از تاریخ است .گفته شد که از آثار به دست آمدهی گوری
در عهد ما قبل تهاریخی نشهانی بهود از اینکهه مهرده را بایسهتی بهه
سوی مشرق ،یعنی در جهت آفتاب در گور کنند ،ایهن رسهم در
وندیداد به صورج سنّتی سخت قابل اجرا نمودار شده کهه عمهل
ناکردنش دربارهی فردی ،بهه عنهوان قتهل یهک نفهر پارسها تلقّهی
میشود که کیفر اعدام دارد .در این کتهاب بسهیاری از عناصهر و
رسوم و اعتقاداج و خرافاج ماقبل تاریخی با عهاداج و رسهوم و
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عقاید تازهتری آمیخته شده و عناصری در ظاهر تهازه و نوخاسهته
نتیجه دادهاند .امّا از نظر یک محقّهق و کاوشهگر دقیهق ،ایهن امهر
پنهان نمیماند و بهه آسهانی مهیتوانهد کهه ایهن امهور را تجزیهه و
تحلیل کند .
زمانی را درمییابیم که شکارورزی و کشهاورزی دوش بهه
دوش هم پیش میروند و شاید این هنوز گرشت زمانی اندکی را
نشان دهد کهه انسهان کهوهنشهین بهه دشهت روی آورده باشهد ،و
هنگامی را نشان میدههد کهه کشهاورزی تنهها در یهک درجهه از
اهمیّت بیشتری قرار میگیرد .
هنگامی را مطالعه می کنیم که شکرورزی با کشهاورزی در
کنار هم در تهأمین معیشهت و زنهدگی روزمَهرّهی مهردم ،پیشهه و
کارشهان اسهت .شهکرورزان » فشْهویَنْت »  Fsuyantدر کنههار
دامهداری ،بهه زراعهت و کشهاورزی » واسهتْرْیَه »  Vastryaنیهز
پرداختهاند .به همین جهت است که در برخی متون اوسهتایی ،در
کنار شکار و زراعهت ،از «واسهتْرْیَه  .فشْهویَنْت» یهاد شهده و ایهن
ترکیب اشاره است به جامعهای که مردمهان را در حهال اسهکان و
دهنشینی نشان میدهد .مقطعی از زمان که با توسعهی کشاورزی،
مردمان نیاز به اسکان و ترک ییالق و قشالق و کوچ دارند .
رتشت از آهورامَزدا پرسش مهیکنهد کهه کهدام زمینهی در
درجهی اوّل خوشبخت است ،و اهورامزدا پاسخ میدههد زمینهی
که در آن مرد پارسا خانه بسهازد ،مراسهم مهرهبی بهه جها آوَرَد و
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ایزدمهر را مطابق با مراسم خا ستایش کند .زرتشت دربهارهی
زمین خوشبخت در درجهی دوم پرسش میکند ،اهورامزدا پاسخ
میدهد زمین خوشبخت در درجهی دوم آن زمینی است که مرد
پارسا در آن خانه و مسکن میسازد ،خانواده و رمهی خهود را در
آن جای میدهد و از برای زندگانی مرفّه و آسودهای کوشهش و
تالش میکند .
پس زرتشت پرسشههای خهود را ادامهه مهیدههد کهه زمهین
خوشبخت در درجههی سهوم کهدامین زمهین اسهت ،و اههورامَزْدا
پاسخ میدهد زمین خوشبخت در درجهی سوم آن زمینهی اسهت
که مرد پارسا در آن به تالش و آبادانی و کشت و زرع و آبیاری
مههیپههردازد و جههایی بههایر را آب هادان و خ هرّم و سرسههبز و بههارور
مینماید .
آنگاه دربارهی زمین خوشبخت در درجهی یهارم پرسیده
میشود و اشاره میشود که زمین خوشبخت در درجههی یههارم
جایی است که در آنجا مردمان و مَزْدَیَستان رمههههایی بهزرگ و
کویک تربیت نموده و پرورش دهنهد ،و در درجههی پنجمهین،
خوشبختی زمینی در آن است که رمهها و احشام بسیاری در آنجا
کود بیشتری به بار آورند .
در این درجهبندی ،هرگاه دقّت و تعمّق نماییم ،به ترتیب به
اهمیّت عناصری در زندگانی مردم فالج پی میبریم .در درجهی
اوّل انجام مراسم دینی موردنظر است به ویژه ستایش ایزدمهر ،در
54

فصلنامه هیج  -شماره  -۶زمستان ۲۰۲۲ -۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

درجهی دوم آنچه که اهمیّت دارد خانواده است و تمشیت امهور
آن در پرتو کار و کوشش ،در درجهی سوم کشاورزی است که
بسیار موردنظر میباشد و آبادان ساختن زمینههای بهایر و آبیهاری
آن زمینها برای برداشت محصول بیشتر و بهتر ،در درجهی یهارم
و پنجم گلهداری و پرورش احشام و اغنام است که مهورد توجّهه
میباشد و آن نیز در درجهی پنجم به کود بیشتر اشهاره مهیشهود
که برگشت و عطفی است به کشاورزی و حاصهلخیزی زمهین ،و
در اینجا است که به روشهنی عناصهر قهدیم و جدیهد را دوش بهه
دوش هم در یک آمیختگی مییابیم؛ یعنهی شهکار و دامهداری و
کشاورزی و اسکان در یک جا و به وجود آمهدن نظهام م هبوط
خانوادگی و آبادکردن زمین و خانه سهاختن و اسهتقرار در یهک
جا .
این بخش همچنان ادامه و کشش مییابد .پهس از درجهاتی
از خوشبختی زمین ،نوبت به بدترین زمینها فرا میرسد ،و پس از
آن بهتههرین مردمههان و بههدترین آنههها .در ایههن قسههمتها و همچنههین
قسمتهای بعهدی دربهارهی مردگهان و روش تهدفین سهخن بسهیار
گفته شده اسهت .در اینجها ورود عناصهری جدیهد قابهل مشهاهده
میباشد که مردم وندیداد «شرایف 1د دیو» را از بومیهان کهنهی
که دربارهشان سخن گفتیم متمایز مینماید .شاید در همان اعصار
کهن پیش از تاریخ نیز رسوم بیرون گراشتن مردگان رسهم بهوده
 -۱شرایف :آیین ها ،مراهب  .اجمف شریعت
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است .در اینجا پرسشی نیز مطهرح مهیشهود کهه ایرانیهانی کهه بهه
فههالج آمدنههد خههود ایههن رسههم را داشههتند ،یهها آنکههه از بومیههان
آموختند؟ فعال در این باره به یقین نمیتوان داوری قاطعی نمود،
امّا به نظر میرسد که این رسم به یک بهدویت کهامال تهاریخی و
یههک گرشههتهی بسههیار دور خیلههی نزدیههکتههر باشههد تهها پدیههدهی
متأخّرتری شناخته شود .یه بسا مردمی بهدوی در زنهدگی بسهیار
دوری در بسهتر تهاریخ کهه از مهرگ اطالعهی نداشهتهانهد ،جسهد
مردگههانی را کههه میانشههان مههیمردنههد ،در جههایی دور از محههل
زندگیشان برده و بر زمین میافکندهاند و یها پهس از ینهد روزی
مسکن موقّت خود را ترک کرده و بهه جهایی دیگهر نقهل مکهان
مینمودهاند و یا اصوال یهون همهواره در نقهل و انتقهال بودنهد و
جایی معیّن حتی برای خوابیدن دو یا یند شب و روز نداشتهانهد،
جسد مردگانشان همچنان بیرون و بر زمین میمانهده اسهت .البتهه
اینها حدس و گمان است ،امّا حدس و گمهانی کهه نشهانیهایی از
واقعیت دارند .تنها ممکن است یک زنهدگی سهامانگرایانهه کهه
آدمی را پایبند به مکان و نقطهای معیّن میکرده اسهت ،بهه گهور
کردن مردگان را سبب شده باشد ،و در ینین احوالی نیز ممکهن
است رسم غیررسمی پیشین به شکل سنّتی درآمده و آدمی پهس
از سروسههامان مکههان نیههز مردگههانش را در نقههاطی دور از مکههان
زندگی در هوای آزاد قرار میداده است .
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به هر انجام ریشههههای ماقبهل تهاریخی و کههن ایهن ینهین
رسمی میان جملهی جوامف و اقوام در زمانهای بسیار کههن امهری
طبیعی باید تلقّی شود و دربارهی یگونگی این مو وع دگربهاره
سخن به میان خواهد آمد .
همان سان که از نظر نژاد ،مردمان فالج از یک بخش نهژاد
مدیترانهای میباشند ،از لحاظ فرهنگ و شیوهی دیانت ،قرابت و
نزدیکههی بسههیاری بهها مههردم آسههیای مرکههزی میههان شههان موجههود
میباشد .در این مو هوع ینهان کهه در مهتن جلهد اوّل ترجمهه و
شههرح وندیههداد و مجلّههداجِ دیگههر بهها توجّههه بههه فهرسههت مطالههب
مالحظه خواهیم نمود ،نویسندگان کهن روزگار یونانی دربارهی
مردمانی که در کرانههای دریای سیاه مسکن داشتهانهد ،مردمهانی
که سخت بدوی و ناپرورده بودند ،غرایبی نقل کردهاند بهه ویهژه
دربارهی رفتاری نسبت به مردگان و از کارافتادگان و پیرمردان و
پیرزنان و رنجوران .
میان مردم دربیکی  ، Derbicsرسمی بهود مبتنهی بهر آنکهه
مردان و زنان را که به سن هفتاد سالگی میرسیدند مهیکشهتند و
گوشتشان را میان خویشاوندان تقسیم کرده و مهیخوردنهد .البتهه
در اغلههب اوقههاج از خههوردن زنههان اِبهها کههرده و تنههها اکتفهها بههه
خفهکردن آنان و دفنشان مینمودند .میهان کاسهپی هها رسهم بهود
آنانی را که سنشان از هفتاد مهیگرشهت ،بهه وسهیلهی گرسهنگی
می کشتند و بعد الشهی آنان را در بیابان میافکندنهد تها طعمههی
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درندگان و حیواناج گوشتخهوار شهوند .پهس از دور بهه نظهاره
مهههیایسهههتادند و اگهههر جسهههد را کهههرکس مهههیخهههورد ،او را از
خوشبختترین مردمان محسوب میکردند ،امّها هرگهاه سهگها و
گرگها و یا جهانوران وحشهی دیگهر جسهد را پهارهپهاره کهرده و
میخوردند ،او را در درجهای پست از خوشبختیای مهیدانسهتند
که نصیب آن جسد کرکس خورده میشهد ،لهیکن جسهدی کهه
همچنان باقی میماند و میگندید ،از زمرهی بد فرجامترین کسان
محسوب میشد .در جزایهر سهاندویچ  Sandvichو در سهوماترا
Sumatraینین رسمی شایف بود .در مکزیک نیز رسومی تا ایهن
اواخر شایف بوده اسهت .ههرودوج دربهارهی سهکاها  Scythesو
آندروفاگ ها  Androfagesسخن گفته و ارسطو نیز از اقهوامی
دیگر که ینین رفتاری داشتند یاد کرده است .
در فالج ،از بلخ و به ویژه در امتدادی به سوی شرق ینهین
روشی به سختی شیوع داشت ،و برای این ینین رسهم نهامطبوع و
خشههنی البتههه دالیلههی وجههود داشههت و همچنههان تهها زمههان هجههوم
اسکندر مقدونی شیوع داشته اسهت .بیمهاران ،پیهران ،سهربازان از
کار افتاده ،نبش قبرکنندگان و کسانی دیگر را در حاالتی بسهیار
سههخت بع ههی اوقههاج کشههته و بع ههی اوقههاج زنههده زنههده نههزد
درندگان میافکندهاند ،و برخی اوقاج نیز مقداری اندک قوج و
غههرا و عصههایی در بیابههانی دوردسههت نزدشههان نهههاده و رهایشههان
میکردهاند تا به بدترین وجهی بمیرند .
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در واقف اینها رسومی بودند بسیار ابتدایی ،البته در هنگام نقد
و بررسی وظیفهی هر محقّق بیطرفهی اسهت کهه آنچهه را کهه از
نکوهیده و نیک و راستگرایانه در کیش و آیینی است ،به یک
میزان مورد توجّه قرار داده و جانهب تحقیهق خهود را بهه درسهتی
نگاه دارد .در کیش و آیین مردم قدیم فالج با توجّهه بهه عناصهر
بومی و خهارجی نیهز همچنهان کهه عناصهری بسهیار از نیکهویی و
زیبایی وارد است ،این ینین قوانین ،رسوم و عقایدی نیهز وجهود
داشته است که متأسّفانه ینان که بایهد و شایسهته اسهت در ینهین
مواردی ،پژوهش و مدارک کافی برای مطالعهه ینهدان دسهترس
نمیباشد .
به هر حال آن گونه قوانینی که در کهیش سهومری ،بهابلی و
اقوامی دیگر وجود دارد و در ما احساسهی از سهختی و خشهونت
آن مردمان بیدار میکند ،در آیین بدویان ایرانی نیز وجود داشهته
است که در اصهالحاج زرتشهت از بهین رفتنهد ،امّها در زمانههای
بعدتری دوباره کمکم تجدید حیاج نمودند .
برخههی از گناهههان مکافههاتی داشههته کههه گمههان را بههه وهههم
مههیانههدازد ،امّهها ایههن حقیقتههی اسههت کههه در کتههاب وندیههداد
Vandidadآمده است .هرگاه کسی جسد مردهای را به تنههایی
حمل کند ،مزداپرستان بایستی حصاری در جایی بنا کنند که دور
از آب و آبادانی باشد و مردی که این ینهین گنهاهی را مرتکهب
شههده در آنجهها محبههوس نمههوده و از بههدترین خههوراک ههها و
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سختترین پوشاک ها او را تا زمانی که به پیری مهیرسهد زنهده
نگاه دارند ،یعنی به سن پنجاه ،شست و یها هفتهاد سهالگی برسهد،
آنگاه دژخیمی را میفرستند تا سر وی را از بهدن قطهف کهرده و
جسدش را طعمهی جانوران درنده و گوشتخوار سازد .
برای دریافت بهتر ینین رسومی که وصف و شهرح و طهرز
عمل شرعی آنها در وندیداد [ شرایف دّ دیو ] جز ،به جز ،آمده
است ،از نوشتههای دامنهدار سومریان و الواح بازماندهی آنان که
از آسیای مرکزی به بینالنّهرین کوچ کهرده بودنهد نیهز مهیتهوان
سههود بههرد ،و همچنههین مههورد مطالعهههای دیگههر شههرح تههازهی
آیینشمنی  Chamanismeاسهت کهه امهروزه در آن سهرزمینها
مالحظه میشود .
دربههارهی خههدا و یهها خههدایان در کهههنتههرین شههکل آیههین
مجوسی ،خدایانی حقیقی و خیرخواه و نیکگرای وجود ندارند.
تنها گروهی انبوه از خدایان شرّ و دیوان پلید وجهود داشهتند کهه
زندگانی روستانشینان را همواره به تهدید و تباهی مهیکشهیدند و
جلوگیری از این همه پلیدی و زشتکرداری این دیهوان تنهها بها
رسوم و آیینها و آدابی میسّر بود .موطن این مردمان در شمال بود
که از آن سو نیز مورد تهدید و هراس بودند ،و بهه همهین جههت
پس از آنکه ایرانی ها در سیر مهاجرج خهود بهه ایهران رسهیدند،
جای شگفتی نیست که اینْدرَ  Indraخدای توفان و تندر آریایی
را در میان این دیوان مالحظه نماییم .
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این دیوهای پلید اغلب همچون دیوان و شیاطین بسیار بابلی
و سومری بینام و نشان بودند ،و گاه به نکهوهش صهفتی مهرموم
نمایانهده مهیشههدند .برخهی اوقهاج نیههز صهورج ههای گونههاگون
بیماری ها و ناخوشی ها را مجسّم می کننهد و مهورد نفهرین واقهف
میشوند :تو را ای بیماران نفرین مهیکهنم ،تهو را ای تهب نفهرین
میکنم ،تو را ای مرگ نفرین میکنم ...و بهه همهین ترتیهب نهام
بسیاری از بیماریها که نفرین میشوند ،یاد میشود .
ینان که گفته شد ،برخی از این دیوان مظهر صفاتی زشهت
و اعمهههالی نکوهیهههده مهههیباشهههند کهههه یکهههی از بهههدترین و
خطرناکترینشان دیو « خشم « یا « اَئِشْهمَه »  Aesmaمهیباشهد.
همچنین دیوهایی هستند که سهدّ نعمهت هها و مواههب طبیعهی را
مهههیکننهههد ،یهههون دیهههو سهههپنْ جَغْهههرَ Spenjayra .
در جاهههایی دیگههر بههه ذکههر دسههتهای بسههیار از ایههن دیههوان بههه
سههرکردگی اهههریمن یهها اَنْگْ هرَه مَئههین یههو Angra Mainyu
برمیخوریم کهه در همهه جها ،ایهن سهو و آن سهو بهه بهدکاری و
زیانکاری مشغولاند ،و این دیوها عبارجانهد از :اینْهدرَ ، Indrd
دیو سَئوروَ  ،Saurvaدیهو ناوَنْهگ هَئیثْیَهه ، ya Navanghai
دیو تَئوروی  ، Taurviدیو زَئیری  ، Zairiدیو خشهم ، Aesma
دیو آکَه تَشَه  ، Akatasaدیو زمستان  ،دیو ویرانی  ،دیو پیهری ،
دیو بوئی تی  ، Buitiدیو دریوی  ،Driwiدیو کَسوی Kasvi
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 ،دیو پَئی تیشَه  ، Paitisaدیو دیوها  ،در جایی دیگر نیز به همین
ترتیب از عدّهی بسیاری دیگر از دیوان نام برده میشود .
برخههی دیگههر از ایههن دیههوان نشههانههههایی دارنههد از آن نههوع
جادوهایی که در سدهههای میانهه رواج و شهیوعی داشهت بسهیار.
منشأ این امر مراسمی است دربارهی ناخن گرفتن و آرایش موهها
و بریدن آنها ،هرگهاه مهوی و نهاخن سهترده و گرفتهه شهده را در
سوراخهایی نهنهد ،آن ینهان کهه در وندیهداد نقهل شهده و هنهوز
رسمی است شهایف ،ایهن موهها و ناخنهها و احیانها دنهدانها و سهایر
ییزهایی که جدا شده و وابسته به بدن آدمی هستند در سوراخها
به وسیلهی دیوان و دون پایهگان اههریمن ربهوده شهده و بهدل بهه
شههپش و جههانورانی دیگههر مههیشههوند کههه موجههب تبههاهی گنههدم،
خههوراک و پوشههاک مههیشههوند ،بههاز همچنههان کههه در وندی هداد
تأکیههدی اسههت بههرای دفههن نِسهها «الشههه ،میههت» و سههایر اع هها ،و
ییزهایی یون ناخن و مو و دندان که بایستی در زیر خاک و یها
شکاف در و دیوار پنهان شوند ،همچنان در آیین مغهان تأکیهدی
بسیار است دربارهی مردگان و دفن ناکردن آنان ،بر همین منهوال
قانون و قهوانینی دربهارهی مردگهان شهامل ایهنگونهه ییزهها نیهز
میشود که بایستی در سرزمینی متروک و دور از آب و آبهادانی
ریخته شوند تا طعمهی الشهخواران گردد .
ینان که گفته شد ،جملهی این دیوان پلیهد و زشهتکار کهه
آفت زندگانی درست و پاکیزه هستند ،به سرکردگی اههریمن یها
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اَنْگْرَه مَئین یو که آفرینندهی بیحهدّ و مرزبنهدی هها ،زشهتی هها،
نابسامانی ها است ،و همهی گیاهان زهرآگین و جانوران موذی و
گزند رساننده « خَرَفَستَرْ » خَرَفَستْرَ  Xrafstraکه از آفریهدهههای
او هستند ،به بدی و زشتی به کار سرگرماند ،به همین جهت است
که مغان سعی و اهتمام بسیار به فراوانی دارند در کشتن جهانوران
و حیواناج موذی و اهریمن آفریده ،یهون :موریهه ،مهار ،وز و
برخی از پرندگان و جانورانی دیگر که کشتن و نهابود کردنشهان
به ویژه برای کاهنان مباح و مستحسن شمرده شده است و خراب
کههردن النههه و سههورا ایههن جانورهههای اهریمنههی از وظههایف
مزداپرستان میباشد .
فَرْگَرْد بیستم وندیداد طریقهی طبابت و مبارزه با بیماری ها
و دزدها است ،و مغان به وسیلهی اوراد و بوهایی خوش و کارهها
و اعمالی جادوگونه ،دردها و بیماری ها را درمهان مهیکردنهد ،و
مردمهان را از درد و بیمهاری نجهاج مهیبخشهیدند .امّها پزشهکی
«بَئِشَهنْریَه  » Baesazyaدور از افسهون ههای کهانهت نیهز وجهود
داشته است .در ایران نیز نخستین پزشک بسی کهار آمهد و نهامی
بوده ،همچون ایم هُوتِپ  Imhotepدر مصر و اسکله پی یهوس
Asklepiosدر یونان .این پزشهک ثْریتَهه  rita نهام داشهته و از
توانایان و خردمندان و نیکبختان و دانایان پیشهدادی بهوده اسهت.
وی نخستین کسهی اسهت کهه از لحهاظ پزشهکی و دردشناسهی و
مرضشناسی اقدام به درمان و طبابت نمود و از وی بسیار به نیکی
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یاد شده اسهت ثْریتَهه در موفقیّهت بهرای کهارش و دربنهد نمهودن
بیماری هها و مهرض هها از خداونهد فلهزاج خْشَهئْره وَ ئیرْیَهه ra-
Xsa Vairyaکمهک و مهدد خواسهت و خهدای فلهزاج نیهز
یاریاش کرد و کارد جراحی و کالبد شهکافی را بهه وی ارزانهی
داشت تا در کار خود توفیق حاصل نماید .
امّهها سههرانجام دورهای پایههان مههیپههریرد ،و دورانههی نههوفرا
میرسد .در اینجا نیز نشانی از تلفیق عقاید نو و کهنه وجود دارد.
همانگونه که پیامبران بهزرگ و صهاحب کتهاب سهامی از بهرای
موفقیّت خود صهالح را در آن دیهده بودنهد تها بها شهریعت ههای
گرشته و آداب و رسوم و سنن مردم خالفت ننمایند و ایهدههها و
آرا و عقایههد خودشههان را در خههالل آنههها کههمکههم جههای دهنههد،
زرتشت نیز ینین کرده بود .به هر حهال سهرانجام بها تولّهد پیهامبر
آریایی ،اهریمن و یارانش و تمام دیوههای پلیهدی گریختهه و بهه
قعر زمین ،در دل تاریکی پنهان میشوند ،و این افسهانه ای اسهت
حاوی اندیشههایی اصالحطلبانه که در تمامی ادیان بزرگ وجود
دارد .
امّا آنچه که در «وندیداد» در درجهی اهمیّت بیشتری است،
و دلهره و ترسی بسیار برمهیانگیهزد ،قهوانینی دربهارهی مردگهان
است ،مردگانی که بیشک به زنهدگان نیهز سهرایت مهینمایهد و
قههوانینی در ایههن بههاره در ایههن کتههاب و آیههین آمههده کههه از ح هدّ
وسواسی فراوان درمیگررد و زندگانی زندگان را سهخت تهرس
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آلوده و پر بیم و هراس میکند .هرگاه در میهان جمعیتهی کهه در
هم نشستهاند ،یک نفر ناگهان بمیرد ،عهدّهای بسهیار ناپهاک و تها
همهی ذرّاج وجود نجس میشوند ،و این ناپاکی و آلودگی گاه
غیرقابل تطهیر و پهاکی مهیشهود .از همهان هنگهامی کهه نَفَهس و
جنبش تن را ترک میکرد ،جسد و الشه عنصری میشد سهخت
نجس و مورد پرهیز .موجب مرگ دیوی بود که »نَسو  /نَسوش»،
دروخْش نَسوش  druxs.Nasusنام داشت .این دیو هنگامی کهه
در تن کسی حلول میکرد ،آن فهرد مهیمهرد .دروخْهش نَسهوش
ناپاکترین و خطرناکترین دیوها بود .به همین جهت بهه همهان
اندازهای که این دیو ناپاک و نجس و خطرناک بود ،آن الشهه و
مرده نیز نجس و خطرنهاک محسهوب مهیشهد و ههرکس از سهه
قدمی به مردهای نزدیکتر میشد ،ناپاک شده و الزم بود مراسم
دیوزدایی و بَر شنوم که غسل مسّ میّت بود دربارهاش انجام شود
تا پاک گردد .حتی در بسیاری موارد ،هنگامی که کسی من غیهر
عمد و به ویژه با تعمّد مردهای را لمس میکرد ،مرگ ارزان بوده
و الزم میشد حدّ شرعی مهرگ دربهارهاش اجهرا شهود .آشهکار
است کهه در میهان مهردم وندیهداد تهرس و بیمهی بسهیار از گزنهد
مردگان وجود داشته است .این مردم بر آن بودند که روح مهرده
در باالی جسدش همواره در پرواز است تا به هر نحوی که شهده
باشد به بازماندگان خود گزندی وارد کنهد ،و شهاید ایهن اعمهال
انتقامی بوده باشد از جسد متوفّا و مردگان و یا آنکه با ایهن عمهل
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بر آن بودهاند که قدرج گزندرسانی و عمل مرده منتفی میشود.
در این باره دستورها و آیهین ههایی سهخت داشهتند و گفتههههای
هرودوج را کتاب احکام و شرایف وندیداد تأییهد مهیکنهد .مهرد
نبایستی که آب و یا خاک مقدّس را آلوده نماید ،در حهالی کهه
این مردمان ق ای حاجت طبیعی خود را بهر روی همهین خهاکی
انجام میدادند که جسد مرده نبایستی آن را بیاالید .بهاری جسهد
مرده را با فراز کوه ها ،پُشتههها و دخمهههها و بلنهدی ههایی قهرار
میدادند .دست و پا و موهایش را سخت بهر زمهین مهیبسهتند تها
سگان و گرگان و کرکسان و سهایر درنهدگان الشههخهوار آن را
بخورند و تنها هنگامی که استخوان از مادههای گندیدنی و فاسد
شونده پاک میشد ،خطر تا اندازهای مرتفف و زدوده مهیگشهت،
سپس استخوان ها را در استودان هایی «استخوان دان» میریختنهد
و این گورها که شکل مخصوصی داشت بایستی سوراخی داشته
باشند و رو به خورشید ،یعنهی جانهب مشهرق باشهند ،تها مردگهان
بتوانند خورشید را نگهاه کننهد ،کهه مراسهم «خورشهید نگرشْهنی»
نامیده میشود و این نیز نشانی است از روش مردم ماقبل تاریخی
فههالج کههه بههه وسههیلهی گههروه مغههان و روحههانیون ساسههانی رواج
داشت و در ایران میان زرتشتیان تا اوایهل قهرن اخیهر بهدان عمهل
میشد و در هند و پاکستان هنوز میان پارسیان اجرا میشود .
***
http://www.iptra.ir
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ییست دنیا ؟ از خدا غافل شدن
نی قماش و نقره و میزان و زن
۹۸۳/۱

دنیا و عُقبی از دیدگاه موالنا
برگرفته از کتاب «و ینین گفت مولوی»
نوشته  :مهدی سیاح زاده

انتشاراج مهر اندیش – تهران )۲۰۱۵(۱۳۹۴از صفحه ۴۲۸
ااین نوشتار در سه بخش منتشر خواهد شد
بخش اول

رُهبانیت (دنیا گریزی)

زندان دنیا
گفتیم جهد و کوشهش یهک ف هیلت اسهت .اینجها ممکهن
است این پرسش پهیش بیایهد کهه دنیها پرسهتان نیهز بسهیار کوشها
هستند ،آنان که مانند تن پروران زیر سایه ننشسته ا ند تا از طریهق
توکل به خدا به مراد خود برسند .آنهان شهبانه روز در جوشهش و
تالش اند .پس یرا این کوشش آنهان از نظهر عرفها مهرموم و بهد
است.
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مولهوی پاسهخ مهی دههد :کوشهش دنیها پرسهتان انمونهه ی
سههمبلیک آن = فرعههون بههرای پههروار کههردن «مههن» آنههان اسههت.
همانطور که فرعون اینگونه بود .حیله های فرعون نیزکوشش بهی
امان او بود برای جلوگیری از تولد موسهی اع  .امها حیلهه ههایش
مانند حبابی در آب ترکید ،یرا؟ برای این که مکر و حیلهه ههای
او برای امور دنیوی بود .این شد که مکر او کار سهاز نشهد .زیهرا
حیله و مکر برای امور دنیوی نابجا است .اگر مکر و تدبیری الزم
است ،باید برای رهایی از این زندان دنیا باشد .برای این که ایهن
جهان ما مانند زندان است و ما ماننهد زنهدانیان .کوشهش مها بایهد
برای گشودن حفره ای در این زنهدان باشهد تها از «خهود» را رهها
کنیم.
درست پس از این نکوهش از دنیا است که گویا مولوی بهه
نظههر مههی آورد ،ممکههن اسههت خواننههده گمههان کنههد ،او طرفههدار
رُهبانیت و ترک دنیا و جوکی گری است .این است که بالفاصله
دنیا را از دید خود تو یح می دهد که در های هر نوع سو،تفاهم
را ببندد .می گوید:
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ییست دنیا؟ از خدا غافل شدن
نی قماش و نقره و میزان و زن
مال را کز بهر دین باشی حَمول
نِعمَ مالُ صالِحُ خواندش رسول
۹۸۳/۱
مولوی می پرسد :دنیا ییست؟ آیها م هراج دنیها ،کهه ایهن
همه بحث و حدیث در باره ی آن است ،داشهتن زن و کسهب و
کار اترازو یا داشتن طال و نقره و ثروج است؟ آیا از نظر عرفان
داشتن این نعمت ها ،بد و مرموم اسهت و بایهد از ایهن هها دوری
کرد؟ مولوی خهود پاسهخ مهی دههد کهه داشهتن زن و فرزنهد و
ثروج و مال و مقام و شهرج ،نشانه ی این نیست که کسی دنیا
پرست است و از دین و معرفت و عرفان دور مانهده اسهت .معنهی
دنیا که این قدر از آن بد می گویند ،یعنی دور ماندن از فکر حق
و حقیقههت .یعنههی هرگههاه ،حتههی بههدون داشههتن ثههروج و مقههام و
شوکت و برخورداری از غرایز جسمی ،از فکر خدا غافل شدی،
بدان که گرفتار دنیا شده ای .این مفههوم مهی رسهاند کهه مولهوی
69

فصلنامه هیج  -شماره  -۶زمستان ۲۰۲۲ -۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

برخالف عده ای از زاهدان و صوفیان که از دنیا فرار می کننهد و
نعمت های این جهان را اسباب گمراهی مهی داننهد ،اعتقهاد دارد
که باید از این نعمت ها بهره گرفت و همچنان با خدا بود.
پس اینجا مولهوی یکهی از درههای بسهیار بها اهمیهت دیهن،
عرفان و اخالق را می گشاید .یعنی «بحث دنیا وعُقبی» اعقبا که
قرن ها است ،مورد مجادله و حتی گاه اختالفاج مرگبار انسان ها
شده است.
پرسش اساسی این است که :آیا انسان باید از نعمهت ههای
این جهان بهره ور شود یا آن که باید دنیا را سراسر بهد و مهرموم
بداند و دست از آن بکشد و به آن جههان بیاندیشهد .اگهر کتهاب
های آسمانی ،پیامبران ،اولیا و بزرگان دین و عرفان ،همواره مهی
گویند که دنیا محل شهر اسهت ،پهس بهر ههر مه من و یها سهالک
طریقت واجب است که از این ییز بد دوری کند و بهه معنویهت
روی بیاورد .توجه دارید که مفهوم این پرسش ،فورا این نتیجه را
به ذهن منتقل می کند که دو مقوله «دنیا و عقبی» کامال مقابل هم
و د هم هستند و داشتن یکی ،موجهب از دسهت دادن دیگهری
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خواهد بود .تقابل و روبروی ههم قهرار دادن ایهن دو مفههوم ،کهه
ناآگاه و یا اغلب آگاهانه تشدید مهی شهد و ههم اکنهون نیهز مهی
شود ،نوعی سرگشهتگی و بهد فهمهی در بسهیاری از مهردم پدیهد
آورده ،که بیشتر سبب دوری از معنویت و کار خهدایی در آنهان
ها شده است.
شاید هنوز به اهمیت این مو وع کامال توجه نکرده باشهید.
فقط یک لحظه ذهن خود را متوجه ی میلیون ها انسانی بکنید که
در این وسواس شدید زندگی می کنند کهه :آیها داشهتن ثهروج،
مقام ،روابط جنسی و دیگر لهرج ههای دنیهایی ،ثهواب اسهت یها
گناه؟ یک لحظه توجه نمایید کهه یگونهه در طهول تهاریخ بشهر،
کسانی برای سود جویی خود با همین اسلحه ،یعنی گنهاه «لهرج
بردن از نعمت های دنیا» اکه آن را جیفه ی دنیا می خواندند یه
ترس و وحشت مهیبی از عراب آخرج ،در دل میلیارد ها انسهان
بیچاره انداخته انهد .ایهن موجهوداج بینهوا و درمانهده را بها همهین
اسلحه در تسلط جابرانه ی خود نگاه داشته اند .فقط یهک لحظهه
ذهن خود را متوجه ی این مو هوع بکنیهد کهه در طهول تهاریخ
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یگونه سایه نشینان زیرک ،با همهین «گنهاه دنیها» شهادی را از دل
میلیارد ها انسان گرفتند و از نیروی کار آنان بهرای پهروار کهردن
خود استفاده کردند.
یرا این مطالب را در آغاز این بحث آورده ایم؟ برای ایهن
که متاسفانه بسیاری از مردم گمان می کنند که توصیه ی عرفهان
به انسان نیز همین گونه است .یعنی گمان می کنند که عرفان بهه
انسان پیشنهاد می کند که برای رستگاری ،از دنیها دل بکَنَنهد ،بهه
لرج های دنیا پشت پا بزنند ،خود را از همه ی نعمهت ههای ایهن
جهان محروم کنند ،ریا ت بکشند و جسهم خهود را بهه عهراب
سخت دیار کنند.
باید گفت که ایهن نهوع تفکهر در بهاره ی مولهوی و عرفهان
ناشی از بد فهمی و یا بد آموزی برخهی متولیهان ناآگهاه طریقهت
بوده است .به این علت ،در ایهن بخهش سهعی مهی کنهیم تها حهد
امکان خود ،بطور مفصل بهه ایهن بحهث بپهردازیم و بگهوییم کهه
مولوی نسخه ی دیگری برای دنیا و عقبی نوشهته کهه اگهر بهه آن
توجه شود ،می تواند شادی گمگشته ی بسیاری از مردم را به دل
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های غمزده ی آنان باز گرداند .گریهه شهاید ایهن کهار ،مها را از
اصل داستان کمی دور کنند ،با این حال بایهد توجهه داشهت کهه
مولوی نمی خواههد داسهتان سهرایی کنهد .او از ههر بخهش و ههر
گوشه ی داستان ،پند های معنهوی و عرفهانی و حتهی درس ههای
روانشناسی و جامعه شناسی می دهد .این مو وع «دنیها و عقبهی»
یکی از مهم ترین و بنیادی ترین درس های مولوی است که اگر
خوب شهکافته شهود مهی توانهد دیهد مها را نسهبت بهه بسهیاری از
سو،تعبیرهای تاریخی برطرف سازد .این اسهت کهه بحهث دنیها و
عقبی را در سه فصل بطور مفصل بیان می کنیم.
واقعیت این است که در زمینه ی گهرایش بهه دنیها و عقبهی
مردم جهان به یهار گروه تقسیم شده اند.
 - ۱کسانی که دنیها را بکلهی بهد و مهرموم مهی داننهد و بهه
گوشه گیری و ریا ت می پردازند .این عده نسهبت بهه جمعیهت
جهان بسیار معدودند .مولوی نماد و سهمبل ایهن گهروه را اغلهب
رُهبانان در دین مسیحیت معرفی می کند.
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 - ۲کسانی کهه بطهور افراطهی بهه دنیها و مظهاهر آن ینهگ
انداخته اند و خدای آنان همین امور دنیهوی اسهت و الغیهر .ایهن
گروه نیز نسبت به مردم جهان معدودند .مولوی بیشهتر فرعهون را
سمبل این گروه معرفی می کند.
 - ۳کسانی که بین این دو گروه قهرار دارنهد و هنهوز یهک
باور قطعی درباره ی این مو وع ندارند .نسبت به موقعیهت گهاه
به این سوی گرایش دارند و گاهی به آن سهوی .اکثریهت مهردم
جهان ما از این گروه هستند .این گروه همان ها هستند که مولوی
معموال آن ها را «خلق» می نامد.
 - ۴کسانی که واقعیت امور را به نیکی درک کرده انهد .از
این روی هم با دنیا کار می کنند و هم به عقبهی مهی رسهند .ههم
دنیای را می سازند و هم کار خهدایی و آخهرج مهی کننهد .ایهن
گروه نیز بسیار معدودند .مولوی نماد این گروه را اغلب ح رج
سلیمان معرفی می کند .
مولوی این مثنوی و دیگر آثار خود را برای آن گروه سوم،
یعنی اکثریت انسان های مردد ،که اهل ظن هستند ،تدوین کرده
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است .او سعی می کند با پند و اندرز و آوردن نمونه ههای بسهیار
در قالب داستان ها ،تمثیل ها و غیره ،در این مثنوی ،همین گروه
را به سوی گروه یهارم بکشاند .این است که برای گهروه سهوم،
از ذکر نمونه صرفنظر می کنیم و فقط به سهه سهمبل گهروه ههای
باال می پردازیم .یعنی به دنیها گریهزان ابها نمهاد رُهبانیهت  ،دنیها
پرستان ابا نماد فرعون و واقف گرایان ابا نماد ح رج سهلیمان .
در این بخش «دنیاگریزان»را بررسی می کنیم:
کَلبیان (دیوژن)
رُهبانان کسانی هستند که گمان می کنند با پشت کهردن بهه
دنیا و دوری از مردم ،به خدا نزدیک مهی شهوند .ایهن اسهت کهه
غرایز طبیعی خود را سرکوب می کنند ،گوشه می گیرنهد ،حتهی
در غار ها زندگی مهی کننهد .برخهی آگاهانهه خهود را رنه مهی
دهند ،روی میخ می خوابند ،خنجر به تن خهود مهی زننهد .جسهم
خود را به سخت ترین عراب ها و شرایط می آزارند ،تا بهه زعهم
خود روح خهود را تقویهت کننهد .ایهن ریا هت کشهی و گوشهه
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گیری های افراطی ظاهرا از رُهبانیت مسیحیان بهه صهورج هها ی
مختلف به مسلمانان آمده است .ینهان کهه در قهرآن مجیهد مهی
فرماید:
«و از پی نوح و ابراهیم باز رسهوالن دیگهر و سهپس عیسهی
مریم را فرستادیم و به او کتاب آسمانی انجیل عطا کهردیم
و دل پیروان او را رأفت نههادیم و لهیکن رُهبانیهت و تهرک
دنیا را از پیش خود بدعت انگیختند  »...اقرآن مجیهد -آیهه
ی الحدید -سوره ی ۲۷
اما ظاهرا پیش از ظهور مسهیحت ،تفکهر و عمهل رهبانیهت
رای بود .گفته شده است ،نخستین کسانی کهه بهه دنیها پشهت پها
زدند« ،کلبیهان» در یونهان بهوده انهد .بنیهان گهرار مکتهب کلبیهان
«دیههوگنس»  Diogenesا= دیههوژن= دیوجههانس ۴۱۳ ،تهها ۳۲۷
پیش از میالد است .ظاهرا او همان کسی است که معروف است
در روز ،یرا به دست گرفته بود و در بازار یونان دنبال «انسهان»
اآدم می گشت همان که مولوی از او بی آن که نام ببرد نقهل
قول کرده است:
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دی شیخ با یرا همی گشت گرد شهر
کز دیو و دَد ملولم و انسانم آرزوست
گفتند :یافت می نشود ،جسته ایم ما
گفت :آن که یافت می نشود ،آنم آرزوست
کلیاج شمس ۴۶۳۹/۱
«دیوگِنس»تحت تأثیر عقاید مردی بودبه نام «آنتیس تهنِس»
 Antisthenesکه یکی از شاگردان سقراط بود.
«...انتیس تنس شخصیتی جالب توجهه اسهت کهه از بع هی
جهههاج بههه تولسههتوی شههباهت دارد .وی تهها پههس از مههرگ
سقراط در محفل شاگردان به سر می برد و نشانی از ارتهداد
نشههان نمههی داد .امهها یههون سههال هههای جههوانی را پشههت سههر
گراشت ،ییزی اشاید شکست آتن و یا مهرگ سهقراط یها
بیهزاری از زبهان فلسهفی باعههث شهد کهه وی از آن یههه در
نظرش ارزنده بود متنفهر شهود .دیگهر جهز خهوبی صهاف و
ساده ،هیچ ییز را نمی پریرفت .با کارگران محشور شهد و
جامه ی آنان را به تن کرد .به زبانی که مردم درس نخوانده
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نیز بفهمند ،در کوی و برزن به موعظه می پرداخهت .فلسهفه
های دقیق و نکاج باریک در نظهرش بهی ارزش بهود .مهی
گفت آنچه قابل فهم باشد ،برای مردم ساده عادی نیز قابهل
فهم است .به «بازگشت به طبیعت» اعتقاد داشهت و در ایهن
اعتقاد افراط می کرد ...شهرج «دیوگِنس» ،شاگرد آنتهنس
تنس ،از آوازه ی استادش فراتر رفت ...او فرزند صرافی بد
نام بود که به جرم ساییدن و از بها انهداختن مسهکوکاج بهه
زندان افتاده بود .آنتیس تنس این جوان را از نزد خود راند،
ولی او از جای نجنبید .طالب حکمهت بهود و مهی دیهد کهه
آنتیس تنس دارای حکمت است .هدفش در زندگی همهان
ییزی بود که پدرش انجام داده بود ،یعنهی از بهها انهداختن
مسکوکاج ،منتها به میزانی بسیار بزرگتر :می خواست همهه
ی مسکوکاتی را که در جههان رایه اسهت از بهها بینهدازد.
عناوین و القاب قراردادی را درو می دانست .کسهانی کهه
لقب سهرداری و پادشهاهی داشهتند ،ییهز ههایی کهه عنهوان
شرافت و دانایی و خوشی و ثروج بر آن ها اطالق می شد،
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همه فلزی بی بها بودند که عناوینی به درو بر آن ها نقهش
شده بود .دیوگنس بر آن شهد کهه همچهون سهگ زنهدگی
کند و بدین سبب او را «کَلبی» نامیدند اکلهب بهه عربهی بهه
معنای سگ است .البته سگ در آن زمان نه ایهن زمهان کهه
در بسیاری از کشور ها در ناز و نعمت هستند.
وی به همه ی قرارداد هها ،از دیهن و رسهوم گرفتهه تها
خانواده و خوراک وپوشاک و پاکیزگی،پشهت پها زد.مهی
گویند دیوگنس در ...خمره ی بزرگی زندگی می کرد ،از
نوعی که در زمان قدیم برای دفن اجساد به کارمی برده اند.
دیوگنس مانند جوکیان هنهدی بها دریهوزگی روزگهار مهی
گرراند .وی برادری خود را نه فقهط بها نهوع بشهر ،بلکهه بها
جههانوران نیههز اعههالم کههرد .مههردی بههود کههه حتههی در زمههان
زندگیش نیز افسانه ها درباره اش ساخته شد .همه می داننهد
که اسکندر به دیدن او رفهت و بهه او گفهت :ییهزی از مهن
بخههواه تهها بههه تههو ببخشههم .و دیههوگنس گفههت« :از جلههوی
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خورشید کنار برو» [ .همان اصهطالحی کهه بهه فارسهی مهی
گویند :سایه اج را از سر من کم کن].
حکمت دیوگنس ،باآنچه امروز به زبان های اروپهایی
 Cynicalایعنی پرده درانه و بیشرمانه نامیده می شود بهه
هیچ وجه یکهی نیسهت .بلکهه خهالف آن اسهت .دیهوگنس
عشقی پرشوربه ف هیلت داشهت کهه جیفهه ی دنیهوی را در
قیاس با آن به هیچ می گرفت .گریه خود دیوگنس معاصر
ارسطو بود ،نظریه اش از لحاظ طبیعت و ماهیت به دوره ی
یونانی تعلق دارد .ارسطو آخرین فیلسوف یونانی است کهه
با یهره ای گشاده با جهان رو بهه رو مهی شهود .پهس از او،
فالسفه هر یک به لحنی ،نغمه ی شکسهت و یهأس سهر مهی
دهند« :دنیا بد اسهت .بیاییهد خهود را از آن بهی نیهاز کنهیم.
لرج ههای مهادی ناپایدارنهد ،زیهرا بها تأییهد بخهت و اقبهال
حاصل می شوند ،نه بهه واسهطه ی سهعی و کهاردانی .فقهط
لرج های معنوی ،ف یلت یا بی نیهازی حاصهل از تسهلیم و
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ر ا ،محل اعتنا و اعتبارند ،و بدین سبب فقط این لرج هها
در نظر مرد خردمند فرزانه ارزش دارند»....
بررسی آن که عقاید کلبیان در میان مردم یه صورتی
پیدا کرد کاری اسهت دلکهش .در آغهاز قهرن سهوم قبهل از
میالد ،عقاید کلبیان ،خاصهه در اسهکندریه بهاب شهده بهود.
کلبیان ،مقالهه ههایی انتشهار دادنهد و در آن هها موعظهه مهی
کردند که یه آسان است دل کندن از مادیاج ،یه خهوش
است غرای ساده ،یه گرم است لباس ههای ارزان بهها .یهه
احمقانه است وطن پرستی یا گریستن در مرگ عزیزان »...
ا تاریخ فلسفه ی غرب  -جلد دوم  -صهفحه ی  - ۴۳۴نوشهته ی
برترانههد راسههل  -ترجمههه ی نجههف دریابنههدری  -یهها

تهههران -

شرکت سهامی کتاب های جیبی ۱۳۵۱ -

نخستین گام های جنبش رهبانیت که بهه صهورج سهازمان
یافته در تاریخ از آن یاد می شود:
« ...در ابتدای قرن یهارم هجری در مصهر و سهوریه شهکل
گرفت .این جنبش دو شکل داشت :انزوا و صهومعه .سهنت
آنتههونی در سههال ۲۷۰مههیالدی [حههدود  ۳۶۰سههال پههیش از
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] تارک دنیا شد و پانزده سال

رسالت ح رج محمد ا

به تنهایی در کلبه ای نزدیک خانه ی خویش زندگی کهرد
و سپس بیست سال تنها در بیابان به سهر بهرد .امها آوازه اش
در زمانه پیچید و مردمان از دور و نزدیک خواستار شهنیدن
موعظه او شدند .از این سبب در حهدود سهال  ۳۰۵مهیالدی
در میان مردم ظاهر شد تا آنان را انهدرز دههد و بهه زنهدگی
انزوا تشویق کند .سنت آنتونی با ریا ت سخت می زیست
و خور و خواب و شراب خود را به حداقلی که بهرای دوام
رندگی الزم است ،رسانیده بهود .شهیطان همهواره بها ظهاهر
کردن مناظر هوس انگیز به فریفتن او می کوشید ،ولیکن او
در برابر ابلیس شقی  ،مردانه ایستادگی مهی کهرد .در آخهر
عمر آنتونی ،بیابانی در مصر که او در آن می زیست ،پر از
منزویانی بود کهه از زنهدگی و عقایهد وی سرمشهق و الههام
گرفتههه بودنههد  »...اهمههان منبههف  -جلههد دوم  -صههفحه ی
۱۳۴
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رُهبانیت سازمان یافته ( سنت بندیکت)
در آغاز کار ،جنهبش رهبانیهت جهدای از کلیسها بهود ولهی
وقتی این جنبش پیشرفت کرد وهمه ی اروپا و بخشهی ازآسهیا را
در بر گرفهت ،کلیسها نهاگزیر آن را بهه رسهمیت شهناخت .آن را
سازمان داد و تحت نفوذ خود درآورد.
« ...رهبانان از پاکیزگی بیزار بودند ،شپش را مرواریهد خهدا
می نامیدند و نشانه تقدس مهی پنداشهتند .م منهان از مهرد و
زن ،به خود می بالیدند بدین که جهز بهه هنگهام گرشهتن از
رودخانه ،آب به پایشان نرسیده است  »...اهمان منبف صفحه
ی ۱۳۶
یکی از نامدار ترین و معتبر ترین راهب مسیحیت ،شخصهی
به نام «سنت بندیکت ا  Benedictبود .او بنیان گرار «سلسهله
ی بندیکتی» در رهبانیت غرب اسهت .از آن جهایی کهه رهبانیهت
دین مسیحیت با نام بندیکت همواره همراه است ،شهرح مختصهر
زندگی سنت بندیکت را از قول یکی از پا ها اینجا می آوریم:
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« ...در روم به تحصهیل علهوم پهرورش یافهت .لهیکن یهون
بسیار کسان را دید که به سبب این دانش در ورطهه ی لههو
لعب فرو افتاده اند ،پای خویش را که در جهان نههاده بهود،
باز پس کشید ،مبادا در آشنایی با جهان ،طریق افراط بپوید
و خود در آن ورطه ی پر مخافت محهروم از رحمهت الههی
سقوط کند .پس دست از کتهاب بکشهید و تهرک ملهک و
مال پدر گفت تا هَمّ خویش را بهه عبهادج مقصهور دارد و
در طلب جایی بود تا بر مقصود مقدس خویش دست یابد...
بندیکت فورا صهاحب معجهزاج و کرامهاج شهد .نخسهتین
معجزه اش این بود که یک غربال شکسته را بهه قهوج دعها
تعمیر کرد .مردم شهر غربال را به بهاالی کلیسها آویختنهد...
اما بندیکت غربال را رها کرد و به غار خود رفت در حهالی
که کسی جز یکی از دوسهتانش او را نمهی شهناخت ،و آن
دوست خوراک بدو می رسانید .بدین طریق کهه خهوراک
را بر سر ریسمانی می بست و به غار سرازیر می کرد و بدان
زنگوله ای آویخته بود تا رسیدن خوراک را خبر دههد .امها
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یک بار شیطان سنگی به ریسمان انداخت و هم ریسهمان را
پاره کرد و هم زنگوله را شکسهت .معههرا امیهد آن دشهمن
بنی آدم به بهرهم زدن ترتیهب غهرای آن قهدیس بهه جهایی
نرسید ...بندیکت نیز مانند دیگران از وسوسهه ههای تهن در
امان نبود .زنی بود که وی زمانی دیهده بهود و روح خبیهث،
یههاد آن زن را در او زنههده مههی کههرد و آن یههاد ،روح خههادم
درگاه الهی را ینان به قوج در آتش شههوج مهی سهوخت
که گاه لرج بر او مستولی می شد و عزم تهرک بیابهان مهی
کرد ،لکن به حول قوج الهی ،به خود می آمد و یهون بتهه
های انبوه خار و گزنه را می دید ،لبهاس از تهن بهه دور مهی
افکند و خویشتن در میان آن بته ها می انهداخت و آن قهدر
در آن میان می غلتید که یون بر می خاست .تنش سراسر
ریش بود و بدین تدبیر بها جراحهت تهن درد روح را عهالج
می کرد»...

ا همان منبف  -صفحه ی ۱۳۸
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عزلت گزینی و ریا ت کشی در مسلمانان نیز بسیار وجود
داشههته و دارد کههه یههون معههروف و مشهههور اسههت از بیههان آن
خودداری می شود.

تقوی بدون وجود گناه ،فضیلت نیست
اما مولوی به پیروی از بیان قرآن مجیهد ،هیچگهاه ایهن نهوع
زندگی رُهبانیت را تأیید نمی کند .مولوی می گوید :ف یلت این
نیست که انسان خود را از محیط گناه آلود دور کند و بگوید که
گناه نکرده ام .این ،در واقف نهوعی فهرار از نهزد شهیطان اسهت.
ف یلت این است که انسان در محیط گناه باشد و گناه نکنهد .در
دفتر پنجم مثنوی در رد و تقبیح رهبانیت و عزلت نشینی زاهدانه
می گوید:
بر مکن پَر را و دل برکن ازو
زآن که شرط این جهاد آمد عدو
یون عدو نبود ،جهاد آمد محال
شهوتت نبود ،نباشد امتثال
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صبر نبود ،یون نباشد میل تو
خصم یون نبود ،یه حاجت خیل او
هین مکن خود را خصی ،رُهبان مشو
زآن که عفت هست شهوج را گرو
۵۷۴/۵
می گوید :این گونه رُهبانان و عزلت نشینان ماننهد طهاووس
هستند .پر و بال های زیبایی دارند .اما برای این که مورد سهتایش
قرار نگیرند و خودخواهی و منیت در آنان رشهد نکنهد ،پهر ههای
رنگارنگ و دلفریب خود را می کَنَند تا زشت به نظر بیاینهد .امها
پر کندن کاری نادرست است بلکه باید دل را از عالقه بر آن پهر
های زیبای خود کَنهد .زیهرا اگهر دشهمنی اعهدو وجهود نداشهته
باشد ،جهاد بی معنا است .انسان کامل کسی است کهه بها دشهمن
درون خود جنگیده باشد وآن را شکست داده باشد .نه این که از
ترس او به گوشه ای پناه ببرد و خود را از دشمن پنهان کند .اگهر
شهوج و میل و خواست قوی در مورد دنیا نداشته باشی ،یگونهه
می توانی از اوامر الهی اطاعت و فرمانبرداری اامتثهال کنهی؟ یها
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بطور نمونه اگر میلی شهدید در تهو وجهود نداشهته باشهد ،صهبر و
حوصله دیگر معنایی ندارد و اگر دشمنی نداشته باشهی ،تهیهه ی
سواران و لشکریان اخیل ابلهی است .بنا براین ،بهه ههوش بهاش
اههین خهود را اختهه اخصهی نکهن و رُهبهان نبهاش زیهرا عفهت
پاکدامنی فقط در موقعی که شهوج وجود دارد ،می تواند نمایان
شود.
***
ادامه دارد
بخش دوم این نوشتار تحت عنوان «فرعون نماد دنیا پرستان»
در شماره بعد درج خواهد شد.
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داستان

ویس و رامین
فخرالدین اسعد گرگانی
فخرالدین اسعد گرگانی شاعر داستانگوی ایرانی نیمه نخست سهده
پنجم هجری اسهت .والدج او در آغهاز قهرن پهنجم هجهری در روسهتای
کرکان مالیر میباشد .وفاج فخرالدین اسعد بعد از سال  ۴۴۶و گویها در
اواخر عهد طغرل سلجوقی اتفاق افتادهاست .
وی از داسههتان سههرایان بههزرگ ایههران اسههت و معتزلههی مههرهب
بهههودهاسهههت .او همزمهههان بههها سهههلطان ابوطالهههب طغهههرل ا۴۵۵–۴۲۹
میزیستهاست .او در فتح اصهفهان بها طغهرل همهراه بهوده و بعهد از آنکهه
سلطان از اصفهان به قصد تسخیر همدان خارج شهد ،فخرالهدین اسهعد بها
وی به همدان نرفت و با عمید ابوالفتح مظفر نیشابوری حاکم اصفهان در
آن شهر ماند و تا ز مستان سال  ۴۴۳را در آن شهر به سربرد .گفتگوههای
او با امیر ابوالفتح مظفر به نظم داستان ویس و رامین توسط او انجامید .
بعدها بسیاری از گویندگان در منظومههای خویش به شیوه شاعری
وی توجه نمودند که از آن جمله نظامی گنجوی را باید نام برد که هنگام
سرودن خسرو و شیرین به برخی از موارد این کتاب نظر داشتهاست.

مقدمه
آنچه از قرائن برمی آید ،داستان یاد شده از زمان اشهکانیان
و مربوط به اقوام پارتی است که فخهر الهدین اسهعد گرگهانی آن
داستان را شنیده و در قرن پنجم هجری به نظم درآورده است .به
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این دلیل که این داستان مربوط به هزاران سال پیش اسهت ،یهک
سری از رسوم منسو باستانی مثل ازدواج با محهارم در آن دیهده
می شود .این داستان روایتگر یک مثلث عشقی اسهت؛ یعنهی سهه
نفر در یک جریان عاشقانه دخالت دارنهد .از ایهن رو در گرشهته
این داسهتان در میهان مهردم ایهران خهوشنهام نبهوده و والهدین بهه
فرزندان خود اجازه خواندن ایهن داسهتان را نمهیدادهانهد .اینهک
خالصهای از داستان ویس و رامین:
داستان ویس و رامین
در جشن بهاره ،شاه کهنسال مرو که موبد ا=روحهانی ههم
بوده است ،ملکه ماه آباد اشاید مهاباد امروزی را میبیند و یک
دل نه صد دل عاشق او میشود .ملکه ماه آباد؛ «شهرو» ،که او نیز
زنی میانسال اما زیبا و جراب بوده و شوهر نیز داشته است ،بهرای
شاه مرو بهانه میآورد و میگوید از سن و سال او گرشته کهه بها
کسی عشق بازی کند و دست رد به سینه شاه مرو میزند.
شاه – موبد مرو که مردی هوسباز است ،او را رها نمیکنهد
و از او مههیخواهههد حههداقل یکههی از دختههرانش را بههه ازدواج او
دربیاورد .شهرو میگوید دختری ندارم که به تو بدهم؛ امها موبهد
باز اصرار میکند .شهرو نیز قول میدهد که اگهر روزی دختهری
داشته باشم ،حتما او را به تو میدهم و به این اطمینهان کهه در آن
سن و سال بچه دار نمهیشهود ،خهود را از شهر اصهرار موبهد رهها
میکند؛
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به دنیا آمدن ویس
در کمهال نابهاوری پهس از مهدتی شههرو بهاردار و صههاحب
دختری بسیار زیبا میشود و نام او را «ویس» میگرارد.
سالها می گررد و ویهس بهه سهن ازدواج مهیرسهد .شههرو
دخترش را به عقد ازدواج برادر ویس ،یعنهی ویهرو ،درمهیآورد
ازیرا ینان که پیشتر گفته شد ،در میان ایرانیان باستان ازدواج با
محارم در میان خانوادههای اشرافی و ثروتمند نه تنها ممنوع نبود،
بلکه ثواب بسیاری هم برای این کار قائل بودند.
موبد جریان ازدواج ویس با ویرو را متوجه میشود و برادر
خود« ،زرد» را نزد شهرو میفرستد تا پیمانی را که سالها قبهل بها
او بسته بود به او یادآوری کند .در این میان ویس دوست ندارد با
موبد ازدواج کند و شهرو نیز به این کار مایل نیست.
ازدواج ویس و ویرو یک هفته بهه تعویهق مهیافتهد و موبهد
فرصت مییابد تا به ماه آباد لشکر بکشهد .جنگهی بهزرگ بهه راه
میافتد و در این نبرد قارن ،همسر شهرو ،کشته میشود؛ امها شهاه
– موبد نمیتواند بر شهرو و خانوادهاش ییره شهود .سهپس موبهد
دوبهههاره ههههدایایی بهههرای شههههرو مهههیفرسهههتد و ویهههس را از او
خواستگاری می کند و پیمانی که سال ها پیش با هم بسته اند را بهه
یاد او می آورد .ایهن بهار شههرو مهی پهریرد .پهس موبهد بهرادرش
«رامین» را برای آوردن عروس به سرزمین خود میفرستد.
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عشق رامین به ویس
رامین به همراه کاروان عروس از ماه آباد به سهوی مهرو بهه
راه میافتد؛ اما در راه ناگاه بادی برمیخیزد و پردة کالسکه ویس
را کنار می زنهد .رامهین بها دیهدن ویهس در یهک نگهاه عاشهق او
میشود و به یهاد مهیآورد کهه در دوران کهودکی آنهها بها ههم
بزرگ شده بودند و دایه مشترکی هم داشتهاند.
علیرغم میل ویس ،ویس و موبد با هم ازدواج میکنند؛ اما
ویس نمیخواهد دست موبد به او برسد؛ بنابراین به بهانهه عهزادار
بودن برای پدرش ،به طور موقت موبد را از خود دور میکند .او
سپس دایه خود را که از زمان کهودکی بها او بهوده در مهرو پیهدا
میکند و از او میخواهد تا یارهای بیندیشد تا پیرمرد را از خهود
دور کنههد .دایههه کههه ویههس را بسههیار دوسههت مههیدارد ،طلسههمی
می سازد که به طور موقت توانایی جنسی موبد را از بین مهیبهرد.
او این طلسم را در ساحل رودخانهای در زمین فرومیکنهد .پهس
از مدج کوتاهی توفانی برمیخیهزد و طلسهم نهابود مهیشهود؛ بهه
طوری که طلسم ابهدی مهیشهود و حتهی دیگهر دایهه ههم بهه آن
دسترسی ندارد تا آن را باطل کند .در این میان رامین جرأتی پیدا
میکند و به دایه نزدیک میشود و دل او را به دست میآورد تها
ویس را را ی کنهد کهه عشهق رامهین را بپهریرد .دایهه بها ویهس
صحبت می کند و با توصیفاتی که از رامین میکند ،دل ویس بهه
رامین متمایل میشود .او زمینهای را فهراهم مهیکنهد تها ویهس و
رامین با هم دیدار کنند.
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روزی موبد مهمانی بزرگی ترتیب میدهد و شهرو و ویهرو
را هم در آن جشن دعوج میکند .در اثنای همان جشن ،به موبد
خبر می دهند که ویس و رامین با یکدیگر رابطه عاشهقانه دارنهد.
موبههد بههه سههختی بههر مههیآشههوبد و آن دو را تهدیههد بههه مجههازاج
میکند؛ اما در کمال شگفتی ویس میگوید که خبر درست بوده
و او عمیقا به رامین عشق مهی ورزد .شههرو مهادر ویهس ،و ویهرو
برادرش ،ویس را نصیحت میکنند؛ اما او نمیپهریرد و بهه عشهق
خود پای میفشرد.
گریختن ویس و رامین
ویس و رامین تصمیم مهیگیرنهد بهرای رههایی از موبهد بهه
شهری دیگر بگریزند .مدتی میگررد و موبهد از مکهان ویهس و
رامین بی اطالع بوده است .تا این که رامین نامهای برای مهادرش
می فرستد تا او را از نگرانی درآورد .مادر به موبد اطالع میدههد
و موبههد آنههها را مههییابههد و بههه مههرو بههازمیگردانههد .بزرگههان
میانجیگری می کنند و موبهد آن دو را مهیبخشهد و آن دو را از
هم دور میکنند .رامین از غم عشق ویهس مهیسهوزد .او ینگهی
می سازد ارامین در کتاب ویس و رامهین مختهرع ینهگ معرفهی
شده است و آوازی در غم دوری از ویس میسراید و آن را در
یک مهمانی با نوای ینگ میخواند.
به موبد خبر میدهند که برادرش ،رامین ،هنوز گرفتار عشق
ویس است و این رسوایی را در مهمانی بزرگی فاش کرده است.
موبد به سرا او میرود و او را به مرگ تهدید میکنهد؛ امها ایهن
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بار رامین از عشق خود به ویس دفاع میکند و به موبد مهیگویهد
که از او ترسی ندارد .این مهاجرا بها پها در میهانی بزرگهان خاتمهه
می یابد .بزرگان بهرای جلهوگیری از مشهکالج جدیهدتر بهین دو
برادر به رامین پیشنهاد میکنند تا به شهری دیگر برود.
ازدواج رامین با گل
رامین از مرو میرود و با دختری به نام گل ازدواج میکنهد
تا ویس را فراموش کند ،اما موفق به این کار نمیشهود و گهل او
را ترک میکند .رامین این بار نامهای به ویس مینویسهد و آن را
به دایه میسپارد تا به ویس برساند .آن دو با هم نامه نگاریههایی
دارند و با تدبیر دایه قرار میگرارنهد تها رامهین افهرادی را فهراهم
کند و در زمانی که موبد برای شکار از شهر خارج شده است ،به
شهر برود و آن را تصرف کند.
در روز موعود دایه زنان قصر را به بهانه عبادج به آتشهکده
میبرد و رامین با یهل مرد جنگی که لباس زنانه بر تن کردهاند،
به قصر میرود و خزانه موبد را غارج میکند؛ امها قبهل از اقهدام
جدی برای نبرد با موبد ،شبهنگام گرازی به موبد حمله میبهرد
و او را میدرد .بدین ترتیب با کشته شدن موبد ،شهر بدون جنگ
و خونریزی به دست رامین میافتد.
وصال ویس و رامین
ویس و رامین با هم ازدواج میکنند و سهالهها بها یکهدیگر
زندگی میکنند تا این که پیر میشهوند و ویهس از دنیها مهیرود.
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رامین با غم و اندوه فراوان ویهس را بنها بهه رسهم آن روزگهار در
دخمهای مینهد و خود مجاور آتشهکدهای در نهزد کنهار دخمهه
ویس میشود .او سه سهال همهان جها در کنهار عشهق جاویهدانش
میماند تا میمیرد و او را در دخمه ویس میگرارند.
نمونهای از نامههای رامین به ویس:
نخواهم بی تو یارا زندگانی
نه آسانی نه کام این جهانی
نترسم یون تو را بینم ز دشمن
وگر باشد زمانه دشمن من
اگر راهم سراسر مار باشد
برو صد آهنین دیوار باشد
همه آبش بود جای نهنگان
همه کوهش بود جای پلنگان
سمومش باد باشد صاعقه میخ
نبارد بر سرم زان میغ جز تیغ
به جان تو که زان ره برنگردم
وگر یونان که برگردم نه مَردم
اگر دیدار تو باشد در آتش
نهم دو یشم بینا را در آتش
ره وصلت مرا کوتاه باشد
سه ماهه راه گامی راه باشد
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اخالق در داستان

ویس و رامین
حمید دهنوی

اگر بخواهیم در ادبیاج فارسی برای شاعرانی کهه افالطهون
از مدینه فا له بیرون میراند مصداقی بیابیم ،بایهد از فخرالهدین
اسههعد گرگههانی سههراینده منظومههه ویههس و رامههین نههام ببههریم .او
سراینده منظومه ای است که از زمان سرایش تاکنون از منظر نقد
اخالقی نقد شده و حمله های تندی به او شده است.
نظامی که در شیوه داستانسرایی وامدار این داستان اسهت از
نظر اخالقی آن را نکوهیده و عبید زاکانی که خود مهورد هجهوم
منتقدان اخالقی است ،در رساله صهد پنهد گفتهه «از خهاتونی کهه
قصههه ویههس و رامههین خوانههد ،مسههتوری توقههف مداریههد ».در دوره
معاصر نیهز وحیهد دسهتگردی منظومهه ویهس و رامهین را دشهمن
ناموس و اخالق ایران خوانده است .در مقابل ،کسهانی نیهز زبهان
به تحسین این اثر گشوده اند و حتی پایبندی ویس به رامین را بهه
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نوعی نشانه عفت او میداننهد .مسهلما پهیشفهرضههای ذهنهی در
شکل گیری این داوری ها موثر بهوده اسهت امها قبهل از هرگونهه
داوری شتابزده و قبول یکی از دو دیدگاه باال الزم است انهدکی
درباره جوانب این مو وع تامل کرد.نخست باید نسبت ادبیهاج
و اخالق را مورد بررسی قرار داد و از میان دو دیدگاه مطهرح در
این مو وع یکی را برگزید .دیدگاه اول که تحت تهاثیر نظهراج
افالطههون شههکل گرفههت و توسههط منتقههدان مکتههب کالسههیک و
نهادهای دینی گسترش یافت ،شهاعر را در جایگهاه معلهم اخهالق
مینشاند و رسالت و غایت ادبیاج را توصیف امر اخالقی و تعلیم
آن میداند.
در مقابههل ،دیههدگاه دوم کههه در بههین اندیشههمندان مکتههب
رمانتیک و هنر برای هنر تحت تاثیر فلسفه کانهت شهکل گرفهت
هنر و ادبیاج را فار از غرض انتفاعی میداند .با پریرش دیدگاه
اول باید به این پرسش نیز پاسخ داد که آیا ارزشههای اخالقهی
ثابتاند یا در فرهنگهها ی مختلهف تعیهین مهیشهوند؟ محققهان
ویس و رامین را داستانی مربوط به دوره پهارجهها مهیداننهد کهه
فخر الدین آن را در قرن پنجم هجری ،در جامعه اسالمی و تحت
نظر و به درخواست حهاکم مسهلمان از زبهان پهلهوی بهه صهورج
منظوم به زبان پارسی بر میگرداند .همین ت اد فرهنگی است که
تفههاوج در ارزشهههای اخالقههی را نیههز بههه همههراه دارد .شههکل
حکومت و اقت ائاج سیاسی نیز در این مورد قابل توجه است ،به
97

فصلنامه هیج  -شماره  -۶زمستان ۲۰۲۲ -۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

طوری که بخشی از آزادیهایی که در این منظومه دیده میشود،
محصول حکومتهای ملوکالطوایفی و عهدم مرکزیهت قهدرج
سیاسی و مرهبی در این نظام و به دنبال آن آزادی عقیهده و بیهان
برای شهروندان این نوع حکومت است.طبقه اجتماعی و موقعیت
سیاسیفرهنگی شخصیتهای داستان نیز این آزادی را دوینهدان
می کند .ازدواج با محارم در راس طبقه حاکم که در این داسهتان
در قالب ازدواج ویس با برادرش ویرو نمود یافته اسهت ،رسهمی
است که در دوران اشکانیان و ساسانیان به سبب حفهز قهدرج ،
ثروج و نژاد صورج میپریرفته است.
نوع مناسباج دیگر شههههخصیههههت ههای داسهتان نیهز نشهان
دهنده تفاوج معیارههای اخالقهی در طبقهاج اجتمهاعی و امکهان
بروز فساد در زمینه های مختلف در طبقاج حاکم اسهت .البتهه از
دید یک منتقد اخالق هیچ کدام از موارد مرکور از قهبح مسهائل
غیر اخالقی که در این منظومه روایت شده نمیکاهد.
اینجهها بایههد پرسههید یههرا داسههتانی کههه بههه شههکل آشههکار بهها
مالک های اخالقی دوران گرگانی در ت اد بوده ،پهس از تقریبها
دو هزار سال دوباره احیا شهده اسهت؟ جالهب اینجاسهت کهه در
زمان سرایش داستان کسی از نظر اخالقی بر او خهرده نگرفتهه و
حتی در بین بومیان اصفهان محبوبیتی داشته اسهت ،امها انتقهاداج
اخالقی از حدود یک قرن پس از سروده شدن منظومه آغاز شده
است .بی بندوباری اخالقی ترکان غزنوی و سهلجوقی ینهان کهه
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نمونه های آن را ابوالف ل بیهقی در تهاریخش ثبهت کهرده ،ایهن
نکته را یهادآوری مهی کنهد کهه ف های مناسهب بهرای بازنویسهی
داستان مهیا بوده است و آنچه درطول زمان بدون تغییر باقی مانده
فساد در طبقه حاکم است .نکته دیگر در نقد اخالقی این داستان
آن است که با وجود اینکهه تقریبها همهه شخصهیت ههای داسهتان
بههرخالف هنجارهههای اخالقههی و اجتمههاعی رفتههار مههیکننههد ،امهها
منتقدان بیشتر ویس را هدف پیکان مالمت خود قرار داده انهد و
باز گویا در بین همه رذایل اخالقی تنها کامیابی اوست که یههره
اخالق ایرانیان را تباه کرده است.
در مقابل برخی او را به عنوان زنی می شناسند که در مقابهل
سلطه نظام مردساالر و قوانین اجتماعی و اخالقی برخاسهته از آن
می ایستد و به صراحت از خواسته خهود سهخن مهی گویهد .حتهی
باالتر از این ،او کسهی اسهت کهه بها اراده ای آزاد و پهوالدین بهه
جنگ با تقدیر مهی رود  .تصهمیم ویهس مبنهی بهر پهریرش عشهق
رامههین و پشههت پهها زدن بههه نسههب و همههه قراردادهههای اجتمههاعی
اخالقی و مظاهر اقتدار  ،بخشههایی از نظهراج کانهت در حهوزه
امور اخالقی را به ذههن متبهادر مهیکنهد .کانهت مفههوم ف هیلت
اخالقی را به طور مستقیم با قدرج اراده انسان مرتبط مهیدانهد و
معتقد است هر عملی خواه خهوب یها بهد ،ینهان کهه بهر اسهاس
گزینش آزاد انسان انجام نپریرد ،فاقهد ارزش اخالقهی اسهت .او
با هرشکل از سلطه انسان بهر انسهان دیگهر مخهالف اسهت .آنچهه
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ارزشی را ارزش می کند گزینش انسان است و نه کیفیتی ذاتهی
در درون ییزها و بیرون انسانها .دستکم وظیفه یا هدفی که از
سنخ میل و هوس نیسهت از ایهن راه تبهدیل بهه ارزش مهیشهود و
دقیقا نکته همین جاست که مرز بین میل و ههوس و عشهق بسهیار
باریک و تشخی آن دو از هم بسیار دشوار است .مفههوم عشهق
مفهومی سیال است و هر کس بر حسب درک خهود برداشهتی از
آن دارد .عشق در این داستان دارای مفهومی طبیعی است که بین
دو موجود زمینی جریان دارد .با ورود عرفهان اسهالمی بهه حهوزه
ادبیاج فارسی عشق از جایگاه خاکی خود دور مهیشهود ،رنهگ
الهی میگیرد و معشوق سر به افالک میساید.
https://setare.com
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شرح رسالة فی حالة الحفولیة
شهاب الدین سهروردی
محسن کدیور
شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح سههروردی ،ملقهب بهه
شهابالدین ،شهیخ اشهراق ،شهیخ مقتهول و شهیخ شههید(  ۵۸۷–۵۴۹ق /
 ۱۱۹۱–۱۱۵۴م )فیلسهوف نامهدار ایرانهی اههل شههر سههرورد شهرسهتان
خدابنده استان زنجان میباشد.

رساله ی فارسی فهی حالهة الطفولیهة یکهی از رسهائل زیبهای
رمزی عرفانی سهروردی اسهت .ایهن رسهاله سهه بهار در سهالهای
 ۱۳۱۷ابیههههانی ،اصههههفهان  ۱۳۵۵ ،انصههههر ،تهههههران و ۱۳۹۰
اپورنامههداریان ،تهههران تصههحیح و منتشههر شههده ،در  ۱۹۸۲بههه
انگلیسی ترجمه اتاکستون ،لندن  ،و توسط تقی پورنامداریان در
کتاب «عقل سر  :شرح و تاویهل داسهتانهای رمهزی سههروردی»
ا ۱۳۹۰شرح شده است .رساله را میتوان به پن قسهمت تقسهیم
کرد :اول .مالقاج ابتدائی با شیخ ،دوم .عالج بیمهاری دل ،سهوم.
جهانشناسی ،یهارم .سلوک ،و پنجم .آداب صوفیه.
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بخش اول .مالقات با شیخ
«در طفولیت بر سر کویی ینان که عادج کودکهان باشهد
بازی می کردم .کودکی یند را دیدم که جمف می آمدند  .مرا
جمعیههت ایشههان شههگفت آمههد ،پههیش رفههتم پرسههیدم کههه کجهها
می روید؟ گفتند به مکتب از بهر تحصیل علم .گفهتم علهم یهه
باشد؟ گفتند ما جواب ندانیم از استاد ما باید پرسیدن ،این بگفتند
و از من در گرشتند».
رساله این گونه شروع میشود .طفولیت ابتدای راه سهلوک
است .رساله خاطراج دوران کودکی سهروردی نیسهت ،داسهتان
صباوج عرفانی اوست ،دورانی کهه شهروع بهه قهدم گراشهتن در
طریق معرفت نهاد .کودکان کنایه از سالکان مبتدی هستند و مراد
از بازی مشغولیت به کارهای دنیهوی و غفلهت از حقیقهت اسهت.
علم در اینجا عرفان ،معرفةاهلل و سلوک است.
سهروردی این گونه ادامه می دهد« :بعد از زمهانی بها خهود
گفتم گویی علم یه باشد و من یرا با ایشان پیش استاد نرفتم و
ازو علم نیاموختم؟ بر پی ایشان برفتم ایشان را نیافتم ،اما شیخی
را دیدم د ر صحرایی ایستاده .در پیش رفتم و سالم کردم ،جواب
داد و هر یه به حسن لطف تعلّق داشت با من در پیش آورد».
شیخ مرشد و استاد طریقت است .به قرینههی دیگهر رسهائل
سهروردی شیخ میتواند عقل فعال یا فرشته راهنما باشهد .صهحرا
عالم مثال است ،عالمی بین علم محسوس و عالم معقول .پیشینهی
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مالقاج با فرشهته راهنمها در صهحرا را در رسهالهههای زیهر دنبهال
می توان کرد :حی ابن یقظان ابن سینا ،و آواز پر جبرئیل و عقل
سر سهروردی.
سهههروردی از شههیخ نشههان کودکههان و مکتههب و اسههتاد مههی
پرسد « .شیخ گفت استاد ایشان منم! گفتم بایهد کهه از علهم مهرا
ییزی بیاموز ی .لهوحی پهیش آورد و الهف ب ج بهر آنجها
نبشت ،و در من آموخت .گفت امروز بدین قهدر اختصهار کهن
فردا ییزی دیگر درآموزم و هر روز بیشتر تا عالم شوی».
لوح نفس انسانی است .مراد از الفبها بهر لهوح نوشهتن تعلهیم
مقدماج علوم کسبی از راه عقل و بحث است .سالک مبتدی ههر
روز نزد شیخ درس تازهای میآموزد ،اشتیاقش به علهوم عقلهی و
بحثی افزایش مییابد .در این تحصیل عقل بالقوهی او بهه فعلیهت
میرسد .سهروردی در الواح عمادی« :نسبت نفوس مها بها ایشهان
اعقل فعال ،روح القدس یون نسهبت لهوح اسهت بهه قلهم .پهس
نفوس ما الواح مجردند و او قلمی است که نفهوس مها را منقهوش
گردانههد بههه علههوم حقیقههی و معههارف ربههانی ».در رسههاله آواز پههر
جبرئیل نیز مو وع لوح و آموزش سالک به وسیله شیخ گرشت
آنجا که« :گفتم کالم خدای به من بیاموز».
در پرده ی بعدی داستان برای سالک اتفهاق بهدی مهیافتهد:
« یکی روز پیش شیخ می رفتم ،نااهلی هم راه افتاد ،بهههیچ وجهه
وی را از خود دور نمی توانسهتم کهردن .یهون بههخهدمت شهیخ
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رسیدم ،شیخ لوح را از دور برابر مهن بداشهت ،مهن بنگریسهتم،
ییزی دیدم بر لوح نبشته که حال من بگردیهد ،از ذوق آن سهرّ
که بر لوح بود ،و ینان بی خویشتن گشتم که ههر یهه بهر لهوح
دیدم با آن هم راه باز میگفتم .همر اه نااهل بود ،بهر سهخن مهن
بخندید و افسوس پیش آورد و سفاهت آغاز نهاد و عاقبت دست
به سیلی دراز کرد ،گفت مگر دیوانهه گشهتهای و اگهر نهه ههیچ
عاقلی جنس این سخن نگوید .من برنجیدم و آن ذوق بر من سرد
گشت .آن نااهل را بر جای بگراشتم و پیش تر رفتم ،شیخ را بر
مقام خود ندیدم».
نااهل دو معنی دارد :یکی مبتلی به توهم ،قوه واهمهه منهازع
با عقل است ،و دیگری منکر حهق و غافهل از عشهق او .پیشهینهی
معنای نخست در رسالهی حی بن یقظهان ابهن سهینا قابهل مراجعهه
است« :آن یار که پیش روی توست و اندر پیش تو ایستاده است،
درو زن است و ژاژخای ،باطلهها بهه ههم آرنهده اسهت و زورهها
آفریننده است ،و تو را خبرهایی آرد که تو او را نخواسهته باشهی
… و خبر راست و درو بر آمیزد و حق را به باطل پلید کند…»
سالک مبتدی تنوانسته خود را از سیطرهی قهوهی واهمهه اهمهراه
نااهل برهاند .شیخ یا عقل فعال سالک را متوجه نفس خود کرد
تا الهام او را دریابد .مطلب الهام شده بهر نفهس سهالک از جهنس
علم کسبی و عقلی نبود .سالک به دلیل مبتدی بودن از خهود بهی
خود می شود و به رقیق نااهل اوهم راز دل میگوید و از جانب
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حواس اظاهر و باطن و قهوای شههویه و غ هبیه و واهمهه مهورد
تمسخر و رب و شتم قرار میگیرد ،در نتیجهه آن ذوق از میهان
رفته و با فقدان اهلیت ف یلت مح ر شیخ را از دست می دهد.
آن خبر که مبتدی تحمل نکرد و راز دل بهه نااههل در میهان
نهاد :دعوج پیوستن و عروج به عالم روحانی بود .پیشهینهی ایهن
خبر یا الهام در دو رساله ابن سینا و سهروردی قابهل ذکهر اسهت:
یکی در انتهای حی ابن یقظان ابن سینا« :اگهر نهه آنسهتی کهه مهن
بدین که با تو سخن همیگویم ،بدان پادشاه تقرب همی کهنم بهه
بیدار کردن تو و اال مرا خود بدو شغلهایی است که به تو نپردازم
و اگر خواهی سهپس مهن بیهای ».و دیگهری در آواز پهر جبرئیهل
سهروردی:
«کالم خدای را به من بیاموز .گفت  :عظیم دور است که تو
در این شهر باشی از کالم خدای قدری بسیار نمیتوانی آموخت
ولیکن آنچه میسر شود را تعلیم کنم .لوح مرا بستد ،بعهد از آن
هجائی بس عجیب بهه مهن آموخهت ،ینهان کهه بهدان هجها ههر
صورتی که خواستم می توانستم دانست .گفت :هرکه این هجا،
درنیابد او را از اسرار کالم خدای ینان که واجب کنهد حاصهل
نشود و هر که بر احوال این هجا ،در نیابهد او رااز اسهرار کهالم
خدای ینان که واجب کند ،حاصل نشود و هرکه بر احوال این
هجا ،مطلف شد او را شرافتی و متانتی با دید آید …»
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دلیل از خود بی خود شدن سال مبتدی این بود که الهام امر
عقلی بر وهم ثقیل بود و وهم آن را انکار کهرد .سهالک بایهد بهر
حواس ظاهر و باطن و قوی واهمه خهود غلبهه کنهد ،واال متشهن
می شود .هرب و شهتم کنایهه از آشهوب درونهی مبتهدی اسهت.
سهروردی تفصیل بحهث را در مهونس العشهاق خهود بیهان کهرده
است .به هر حال در حدیث اهل معنی آمده که «افشا ،سرّ الربوبیة
کفر» .سالک در فقدان شیخ سرگشته به هر سو سر میکشهد و او
را نمییابد .او باید خود را از عالم محسوس بیهرون مهیکشهید تها
دست به دامان شیخ شود .در خانقاه اعالم مثال به پیهری متوسهل
میشود و از او برای یافتن شیخ استمداد میکند.در جهانشناسهی
قدیم پیر نفس ناطقهی فلک قمر است.
پیر همیون درویشان خرقههای فهراهم آمهده از وصهلهههای
رنگارنگ بر تن داشت ،در فعل سفید مقارن با ماده و سهیاه« .پیهر
گفههت ح هقّ بدسههت شههیخ اسههت ،س هرّی کههه از ذوق آن ارواح
گرشتگان بزرگ در آسمان رق میکردند ،تو با کسی که روز
از شب باز نشناسد باز گویی ،سیلی خوری و شیخ ترا بهخود راه
ندهد».
این همان هجای عجیبی بهود کهه شهیخ بهر لهوح نفهس مهی
نگاشت ،یعنی عشق و محبت الههی کهه از نااههل و نهامحرم بایهد
پنهان شود .در رساله قشیریه آمده است« :نزدیک ذوالنون مصری
بودم و سخن از محبت گفتیم .ذوالنون گفت :دست از این سخن
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بردارید که مردم نشنوند و به دعوی آن برخیزند ».پیهر سهالک را
که اکنون متنبه شده و خود را باال کشیده به نزد شیخ میبرد.
بخش دوم :عالج بیماری دل
الف .شیخ در دیدار دوم داستان سمندر و مرغهابی را بهرای
سالک تعریف میکند و به او مترکر میشهود« :اکنهون تهو نمهی
دانی که یون با نااهل سخن گویی سیلی خهوری و سهخنی کهه
فهم نکنند بر کفر و دیگر ییزها حمل کنند و هزار ییز ازینجها
تولّد کند .مر شیخ را گفتم :یون مرهب و اعتقاد پاکست مرا از
طعنه ی نااهل یه باکست مرا .مرا گفت هر سخن بهه ههر جهای
گفتن خطاست و هر سخن از هر کهس پرسهیدن ههم خطاسهت.
سخن از اهل ،دریغ نباید داشت که نااهل را خود از سخن مردان
مالل بود».
ایههن عبههارج شههیخ در زنههدگی سهههروردی خههود ر داد و
نااهالن سخن حق او را فهم نکردند و بر کفر حمل کردند و ما را
از ادامه زایش معنوی او محروم کردند .به همان میزان که اهل را
باید سیراب کرد ،سخن حق را باید نااهل حفز کرد.
ب .دومین مثال شیخ در مورد اهل و نااهل شهمف و فتیلههای
است که بهجای روغن آب به او رسیده باشد« .یندان که آتهش
به نزد او بری افروخته نشود .اما دل آشنا همچو شمعی است [که]
آتش از دور به خود کشد و افروخته شود».
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شمف تن خود را فدای سوز دل کند .اهل معنی عارفهانانهد.
مراد از سوز دل عشق و شیفتگی است کهه عهارف خهود را فهانی
می کند که به آن دست یابد .ریا ت مقدمهه کسهب آن اسهت و
معرفت مقدم بر عشق است .یون کسی را که نشناسهند محهب او
نشوند.
ج .سالک پرسش مهمی از شیخ می پرسد :آیا ممکن است
دلی بیگانه آشنا و روشن شود؟ پاسخ شیخ خودآگاهی است .هر
بیگانهای که بداند دل او نابیناست توان بینایی دارد .امها آن کهس
که نمیداند و میداند که نمیداند یعنی به مبتال به جههل مرکهب
امیدی نیست .شیخ دل بیگانه با حق و ناآشنا بها خهود را مبهتال بهه
بیماری سرسام معرفی میکند ،بیماری مغزی که منجر بهه ههریان
گفتن و از هوش رفتن و دردسر میشود .قدم اول در راه مجاهده
و تزکیه نفس آگاهی از بیماری دل است .مستغرق لراج دنیهوی
بیمار است ،آنگاه که از بیماری خهود مطلهف شهود همهین وقهوف
سبب قدری بینایی میشود.
د .شیخ بیماری بدنی را با بیماری دل مقایسه میکنهد .بهرای
عالج بیماری دل سه مقام یها مرحلهه اسهت :مرحلهه اول تَوَغُّهل در
عالم بحث منهای تأله است .مرحلهه دوم تَوَغُّهل  1در تَألُّهه 2منههای
بحث ،و مرحلهی سوم اشراق و مُتَوَغَّل 3در بحهث و تَألُّهه توأمهان
 -۱تِوغُّل :مبالغه کردن ،دور رفتن.
 -۲تألُّه :ژرف اندیشی در حکمت الهی.
 -۳مُتَوَغَّل:نیک مشغول شونده در کاری.
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است .سهروردی از مرحله اول به صحرا رفهتن و کهرم شهبتهاب
طلب کردن تعبیر میکند .مراد از صحرا در اینجا بخش عنصهری
از عالم محسوس یعنی زمین است .شب روان یون کرم شبتاب
اند .صحرایی همه خفتگان یون کهرم قَهز زنهده بهه زنهدان آمهده
اخاقانی قَز :ابریشم خام بدقماش .نور شبتاب در حدی است که
تنها جلوی خود را روشن مهیکنهد .سههروردی بحهث فلسهفی را
الزم اما کامال ناکافی می داند« .پای استداللیان یوبین بود».
سهروردی از مرحله ی دوم گاو دریایی که بهه مهدد گهوهر
شبافروز اماه گیاه مورد نظرش را مییابد تعبیر میکند .عارفان
بی خبر از بحث فلسفی را به دریای عالم مثال تشبیه کرده اسهت.
مرحلهی سوم صعود به کوه قاف است ،یعنی عهالم غیهب کهه در
آن خورشید عقل نورافشانی میکند و سیمر بهر درخهت طهوبی
آن النه دارد .رمزنمایی سیمر و طوبی و قاف در رسهالهی عقهل
سر گرشت .سیمر نور نوراالنوار کهه تمثهل آن عُقُهول اسهت.
مراد از درخت طوبی ،سدرة المنتهی یها نوراالنهوار اسهت و کهوه
قاف عالم عقول ماورای افالک است .کوه قاف همان ناکجاآباد
است .کسی که عشق نوراالنوار را در خودپرورده اسهت از میهوه
طوبی خورده است .سهروردی هر نور را در جههان از نوراالنهوار
مههی دانههد کههه در هههر مرتبههه خلیفههه ای دارد :خلیفههه او در عههالم
عنصری :آتش ،در عالم اثیری از عالم محسهوس خورشهید ،و در
عالم انسانی :نفس ناطقه یا عقل.
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بخش سوم :جهانشناسی
سهههروردی همچههون دیگههر رسههائلش مبهههوج نههور مههاه و
خورشید و رابطهی انها با هم است .با توجه به اِبتنای 1این قسهمت
بر جهانشناسی قدیم و ارتباط اندک آن با مباحث عرفانی رسهاله
از شرح آن صرف نظر میکنم.
بخش چهارم :سلوک
الف .شیخ ملوک رُبف مسکون را که دائما با هم درنزاعند را
با دولت ابویزید مقایسه می کند .به ینین دولتی رسهیدن دریهافتن
این حقیقت است که نعمت و جاه و مال ارزشی ندارد جز اینکهه
مانف رهروان طریقت شود .ابویزیهد طیفهور بهن عیسهی البسهطامی
متوفی  ۲۶۱از مشایخ بزرگ صوفیه است .بویزید «هریه داشهت
بگراشت و به یک بار ترک آن همه کرد ،الجرم به یکبهار آن
همه بیافت .نعمت و جاه و مال حجاب راه مردان است ،تا دل به
امثال این مشغول باشد راه بیش نتوان بردن و هر که قلندری وار
از بند زینت و جاه برخاست او را عالم صفا حاصل آمد».
این نکته درخشان رساله است .قلندری آئینی ایرانی و اسرار
آمیز شبیه اصهول مالمتیهه در شکسهتن تابوههای اجتمهاعی اسهت.
ظاهرا خود سهروردی هم قلندر بوده است ،همچنان که حافز.

 -۱اِبتنا :ساختن ،بناکردن.
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ب .سالک برخاستن از هریهه دارد را دشهوار مهییابهد و از
آن می پرسد .شیخ حکیمانه پاسخ میدهد« :کس آن کس بهود.
گفتم :یون هیچ ندار د زندگانی بهه کهدام اسهباب کنهد؟ شهیخ
گفت :آن کس که این اندیشد هیچ ندهد ،اما آن کس که همه
بدهد این نیندیشد .عاَم توکل خوش عالمی است و ذوق آن بهه
هر کس نرسد ».توکهل خهود را بهه خداونهد سهپردن و از غیهر او
ترک امید کردن است.
ج .شههیخ داسههتان خواجهههی فریفتهههی دنیهها را بههرای سهالک
تعریف مهی کنهد کهه عمهارتی باشهکوه بسهاخت و قبهل از اتمهام
عمارج ملک الموج قصد جانش کرد .خواجه مهلهت خواسهت.
عزرائیل گفت شدنی نیست .مهلت بیشتر باعث افهزایش حسهرج
توست .یون جای امان نبود جان تسهلیم کهرد .بنهای عمهارج بهه
اتمام رسید « ،اما بنیت خواجه ناتمام بود و هرگز تمهام نگشهتی».
مهم عمارج دل است .سلوک همین یک کلمه است.
د .سالک از نهاد با صهالحیتتهر مهی پرسهد .شهیخ داسهتان
تاجری گرانبار گفت که در سفر دریا طوفان شد و بهرای سهبک
کردن کشتی مال التجره ا به دریا ریختند و او ناله میکرد .یهون
به ساحل رسید باقیمانده مالش را به دریها ریخهت .او را پرسهیدند
این را یه حکمتی است؟ گفت ترسیدم فرامهوش کهنم .بهه دریها
ریختم تا از حر دنیا گریخته باشم .نانی با عافیت بهتر از گهن
و پادشاهی .شیخ گفت او با ینین یقینی راه میبرد.
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ه .سهروردی در اینجا از زبان شیخ نکتهای بدیف را در میهان
گراشته است« :هرکه در آن عالم ییزی یافت در این عالم از بند
ییزی برخیزد .اگر کسی به خواب بیند که وی را ییزی زیادج
آمد مُ عبّر گوید ییزی کم شود ،و اگر بیند که ییزی کهم شهد
معبر گوید ییزی زیادج شود « ، ».اکنون هرکه در دنیا ییزی به
سبب آخرج از سر حقیقت ترک کند در آن عالم ییزی یابد .و
این در زمانی تواند دانستن که کسی را حالت پدید آید .هریهه
به نزد خویش بیند بیندازد زیرا که این حال ییزی است که وی
را از آن عالم دادند ،پس او ازین عالم ییزی بدهد تا به تدری
مجرد شود ،از اینجا همه بهه تهدری بینهدازد و از آنجها حاصهل
کند ».این عباراج جانمایهی عرفان است .داشتن حقیقی به تعلق
نداشتن است .هریه بیشتر نخواهی و نداشته باشی توانگرتری.
و .سالک از شیخ تفاوج بی ذوقی اولیه و ذوق فعلی را مهی
پرسد .شیخ به او خبر میدهد که این عالمت بلو معنوی اوست.
مثال شیخ عدم لرج کودکان از امر جنسی است .نابالغ معنوی نیز
از امور متعالی لرتی نمیبرد .منا مهراد از حالهت و هف روحهی
خا که در نتیجه آن سالک بدون تصنف و اجتالب 1و اکتساب
در صوفی سبب طرب یا حزن یا قبض یا بسط شود .موهبتی الهی
و گررا که در صورج تداوم تبدیل به مقام شود.

 -۱احتالب :جلب کردن.
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بخش پنجم .آداب صوفیه
در ایههن بخههش سههالک از شههیخ از سههماع ،رق ه  ،دسههت
برافشاندن ،خرقه درانداختن و بر زمین آمدن صوفیان میپرسد.
الف .سهماع سهرودخوانی و دسهت افشهانی صهوفیان اسهت.
گزارش سهروردی باید ناشی از تجربههی خهود او باشهد .دربهاره
سماع در کشف المحجهوب مفصهل بحهث شهده اسهت .در میهان
سازی حهزین گوینهده بهه آوازی خهوش حهال صهاحب واقعهه را
حکایت می کند .واقعهه امهوری غیبهی اسهت کهه در حهالی میهان
خواب و بیداری بر صوفی آشکار شود و یون از آن حال بیهرون
آید حزنهی عمیهق او را فهرا گیهرد .مرصهاد العبهاد« :در ههر مقهام
مناسب حال او وقایف کشف افتد .گاه بُوَد که در صورج خهوابی
صالح بُوَد  ،و گاه بُوَد که واقعه ای غیبی بُوَد .و فرق میان خهواب
و واقعه به نزد این طایفه از دو وجه است».
لرتی که از طریق گوش برای شنیدن آواز و نغمه سماع بهه
صوفی می رسد ،در جان او تاثیر می گرارد و او را از این جههان
بیرون می برد ینانکه گویی جان اوست که نغمه هها و آوازهها را
در عامی ورای عالم عادی می شنود .مثنوی مولوی ،دفتر یهارم،
بیت  ۷۳۴به بعد:
لیک بد مقصودش از بانگ رباب
همیو مشتاقان خیال آن خطاب
ناله سرنا و تهدید دهل
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ییزکی ماند بدان ناقور کل
پس حکیمان گفتهاند این لحن ها
از دوار یر بگرفتیم ما
بانگ گردش های یرخست این که خلق
میسرایندش به طنبور و به حلق
م منان گویند که آثار بهشت
نغز گردانید هر آواز زشت
ما همه اجزای آدم بودهایم
در بهشت آن لحن ها بشنودهایم
گریه بر ما ریخت آب و گل شکی
یادمان آمد از آنها ییزکی ……
پس غدای عاشقان آمد سماع
که درو باشد خیال اجتماع
ب« .جان قصد باال کند ،همچو مرغی که مهیخواههد کهه
خود را از قف به دراندازد ».رق صوفی جان کندن اوسهت .
اگر مر جان قوی باشد کالبد خالی کند و به سوی جانهان پهران
شود .و اگر قوج ندارد سرگردان شود.
ج .دست برافشاندن ترک دنیاست .جهان وجبهی بهیش بهاال
نمی رود « ،دست را گوید تو باری گزی باال شو ،مگر یک منزل
پیش افتیم».
د .خرقه درانداختن « :گفت یعنی از آنجا ییزی یهافتیم ،از
اینجا ییزی بیندازیم ».خرقه انداختن عالمت وصهول صهوفی بهه
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نعمتی معنوی است .عوارف المعارف :تخریق خرقه اتهالف مهال
است اما خرقه انداختن سنت است.
و .برخی صوفیان در حهین رقه و سهماع بهه زمهین آمهده
برنخاستهاند .مر جانشان هوای جانان کرده است.
ز .عههین الق ههاج از قههول شههبلی :العشههق نههار فههی القلههوب
فاحرقت ماسوی المحبوب .اتمهیداج سماع کنندگانی کهه آب
می خورند و میگویند دیگ معده در نتیجه حرکت رقه تههی
گشت واگر آب نخورند میسوزد ،ذوق گرسنگی را نشناخته اند
زیرا اگر شناخته بودند با خوردن آب افطهار نمهی کردنهد ،ینهین
کسانی صوفی واقعی نیستند « .هرکه رقه کهرد حالهت نیافهت،
رق بر حالت است نه حالت بر رق  ».سماع حق کسی اسهت
که حالت بر او عر هه شهود و از شهدج هیجهان و ا هطراب بهه
رق ایستاده باشد .الیُدخل ملکوج السمواج من لم یولد مرتین
اتمهیداج «آستین برافشاندن واقعه ی صوفیان اسهت ،نهه هرکهه
ازرق پوشید صوفی گشت».
ازرق پوشان که بس فراوان باشند
صوفی صفتان میان ایشان باشند
کایشان همه تن باشند از جان خالی
و آنان یه تنی که تن همه جان باشند.
***

https://kadivar.com/14231
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سنخشناسی عشق در اندیشهی
مولوی و کریشنا مورتی
مهدی قهرمان
استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز.
چكیده
عشق در عرفان مولوی و کریشنامورتی ا ۱اهمیهت واالیهی
دارد؛ مولوی و کریشنا ویژگیهایی را برای عشق شمردهانهد کهه
در مواردی مشترک بوده و در مواردی متفاوج از هماند؛ ازجمله
اساسیترین تفاوجهایی که این دو در ویژگیههای عشهق دارنهد
این است که در عشق مولوی ،خهدا بهروز و ظههور زیهادی دارد؛
بهطوری که عشق منهای خهدا و بهدون محوریهت خهدا را هرگهز
عشق نمیداند ،در حالی که در عشق کریشنامورتی ،خدا کمترین
نقش را داراست.
مقدمه
عشق حقیقی ،قدمتی به طول تاریخ دارد .عرفا ،فیلسهوفان و
اندیشمندان زیادی از یهار سوی ایهن کهره خهاکی و در اعصهار
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گوناگون در مورد این حقیقت رمزآلود قلم فرسایی کرده و ایراد
مطالب کردهاند .شاید بتوان ادعا کرد که هیچ فیلسوف و عهارفی
را نمیتوان یافت که با هستی و ییستی عشق دسهت و پنجهه نهرم
نکرده و آثاری ولو اندک به رشته تحریر نیهاورده باشهد .اهمیهت
عشههق و ههرورج بحههث در مههورد آن را بهها مراجعههه بههه آثههار و
نوشتههایی که از بدو خلقت تا بهه امهروز نگاشهته شهده اسهت بهه
و وح میتوان دریافت.
همچنان که گفته شد همه عرفا ،فیلسوفان و اندیشمندان اعم
از متدین و غیرمتدین ،شرقی و غربهی ،متقهدم و متهأخر ،عشهق را
مورد بررسی قرار دادهاند؛ اما بحث و گفتوگو در مورد عشق به
این وسعت نه مراد نگارنده اسهت و نهه در وسهف او؛ بلکهه ههدف
اصلی این نوشته پرداختن به ویژگیهای احصا ،شده عشق توسط
دو تن یکی از اندیشمندان و عرفا اسالمی و دیگری غیر اسهالمی
است.
اندیشههمند ،شههاعر و عههارف اسههالمی کههه در ایههن نوشههته
ویژگیهای عشق از دید ایشان مورد بررسهی قهرار گرفتهه اسهت،
کسی جز مولوی نیست و اندیشمند و عارف غیراسهالمی کهه در
این نوشته آرا ،او مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،جیدو کریشنا
مورتی عارف هندی است.
عشق در اندیشه مولوی
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عشههق در نههزد مولههوی دارای اهمیتههی بههس عظههیم اسههت؛
بهطوری که بدون مبالغه میتوان ادعا کرد که تمام آثار و اشهعار
او حول محور عشق مییرخد؛ بنهابراین جایگهاهی کهه عشهق در
نزد او دارد ،ییز عجیبی نیست؛ یون او بدون عشق همهه ییهز را
بیفایده میداند.
عمر که بی عشق رفت ،هیچ حسابش مگیر
آب حیاتست عشق در دل و جانش پریر
عشق یو بگشاد رخت سبز شود هر درخت
برگ جوان بردمد هر نفس از شا پیر
از دید او نه انسهان و نهه موجهوداج زنهده ،بلکهه همهه ییهز
مدیون عشق است .طراوج ،سرزندگی و جوش و خروش هستی
را نیز از عشهق مهیدانهد و سهرانجام اینکهه اهمیهت عشهق در نهزد
مولوی به حدی است کهه عشهق را در هسهتی کهافی دانسهته و بها
وجود آن نیاز به ییز دیگری را نمیبیند.
از اشعار مولوی استفاده میشود که جدایی و فراقت عاشهق
از عشق به محبوب محال و ناشدنی است.
گویند رفیقانم از عشق نپرهیزی؟
از عشق بپرهیزم پس با یه در آویزم؟
و این به آن معنهی نیسهت کهه عهدم تهرک عشهق از جانهب
عاشق ارادی است؛ بلکه گرفتهارشهدن عاشهق بهه عشهق معشهوق،
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غیههرارادی اسههت و ایههن عشههق اسههت کههه عاشههق را بههه دام خههود
انداخته ،نه اینکه عاشق عشق را انتخاب کرده باشد.
آنکه ارزد صید را عشق است و بس
لیک او کی گنجد اندر دام کس
تو مگر آئی و صید او شوی
دام بگراری به دام او روی
عشق میگوید به گوشم پست پست
صید بودن خوشتر از صیادی است
از آنجا که عشق حاکم بر احوال عاشق است و نه عاشق بهر
احوال آن ،شناخت عشق برای عاشق ،میسر نیست.
مثال عشق پیدایی و پنهانی
ندیدم همچو تو پیدا نهانی
به طوری که اگر مها بخهواهیم انهدر احهواالج عشهق سهخن
رانده و ویژگیهای آن را بشماریم ،اگر صدها بهار خلقهت از نهو
آفریده شده و هر بار قیامتی بر پا شود ،باز شهرح عشهق بهه اتمهام
نمیرسد.
شرح عشق ار من بگویم بر دوام
صد قیامت بگررد و آن ناتمام
و در نهایت با گرشت صهدها قیامهت و وصهف عشهق تنهها
ییزی که نصیب عاشق میشود ،خجلتی است که از بابت ناتوانی
او در وصف عشق نصیبش شده است.
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هر یه گویم عشق را شرح و بیان
یون به عشق آیم خجل باشم از آن
گر یه تفسیر زبان روشنگر است
لیک عشق بی زبان روشنتر است
یون قلم اندر نوشتن میشتافت
یون به عشق آمد قلم بر خود شکافت
پس عشق را نمیتوان با وصف فهمیهد؛ بلکهه عشهق را بایهد
دید و با تمام وجود درک کرد.
و مجموعه اندوخته های ما از عشق ،فقهط در حهد شهناخت
نامی از عشق است و نه بیشتر.
اما برخالف عدم امکان شهناخت عشهق از دیهد مولهوی ،او
ویژگیهایی را برای عشق میشهمارد کهه مهیتهوان آنهها را  -بهه
اعتقاد خود او -فقط وصف االسمی برای عشق دانست .عشهق از
دید مولوی متصف به صفاتی است که هیچ ییز غیر از عشهق آن
ویژگیها را ندارد .همه ییز را مدیون عشق دانسته و غیر عشق را
مأکول عشق مهیدانهد؛ بههطهوری کهه دو جههان در مقابهل عشهق
همچون دانهای در مقابل منقار پرنده است.
هر یه جز عشق است شد مأکول عشق
دو جهان یک دانه پیش نول عشق
و یا جهان را در مقابل عشق ،مانند ریسمانهای مار نمها ،در
مقابل عصای اژدها گشته موسی میداند.
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بخورد عشق جهان را یو عصا از کف موسی
بزبانی که بسوزد همه را همچو زبانه
در عرفان مولوی وجهود هسهتی و انسهان نیهز حاصهل عشهق
است.
اگر نبودی عشق هستی کی بدی؟
کی زدی نان بر تو و تو کی شدی؟
در جای دیگر ،آسمان را در مقابل عظمت عشهق ،همچهون
کفی بر روی دریا توصیف میکند.
عشق بحری آسمان بر وی کفی
یون زلیخا در هوای یوسفی
قدرج و صالبت عشق در نزد مولوی بقهدری اسهت کهه بها
حرارج عشق دریا بهجوش آمهده و کهوههها متالشهی مهیشهوند.
همچنین قدرج عشق به حدی است که توانایی لرزانهدن زمهین و
شکاف دادن فلهک را نیهز دارد.از دیهد او همچنهین عامهل اتحهاد
ذراج هستی نیز از عشق است.
با اینکه عشق دارای خطرهایی برای عاشق است؛ اما آثهار و
پیامدهایی که ورود در این عرصه بهدنبال دارد ،به جهان خریهدن
این خطرها را توجیه میکند؛ ازجمله اینکه ههدف و مهراد نههایی
عاشق وصول به معشوق است که عشق ایهن مههم را بهرای عاشهق
فراهم میآورد.
هین دریچه سوی یوسف باز کن
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وز شکافش فرجهای آغاز کن
عشقورزی آن دریچه کردن است
کز جمال دوست سینه روشن است
*
بنشستهام من بر درج تا بوک برجوشد وفا
باشد که بگشایی دری گویی که برخیز اندرآ
از دید او عاشق همچون سیالبی است که بهدنبال وصول بهه
دریا است.
جانها یو سیالبی روان تا ساحل دریای جان
از آشنایان منقطف با بحر گشته آشنا
سیلی روان اندر وله سیلی دگر گم کرده ره
الحمدهلل گوید آن وین آه و الحول و ال
معجزههای که عشق میکند این است که فاصله میان عاشهق
و معشوق را آنچنان کمتر و کمتر میکند که گویی فاصلهای بین
آن دو نیست.
هر که عاشق دیدیاش معشوقدان
کو به نسبت هست هم این و هم آن
از دید او نه عاشق فقط جویای معشوق است؛ بلکه معشهوق
هم جویای عاشق است.
هیچ عاشق خود نباشد وصل جو
که نه معشوقش بود جویای او
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لیک عشق عاشقان تن زه کند
عشق معشوقان خوش و فربه کند
*
تشنه مینالد که ای آب گوار
آب هم نالد که کو آن آبخوار
*
تشنگان گر آب جویند از جهان
آب جوید هم به عالم تشنگان
*
در دل معشوق جمله عاشق است
در دل عررا همیشه وامق است
در دل عاشق به جز معشوق نیست
در میانشان فارق و فاروق نیست
رابطه عاشق و معشوق به تعبیری دیگهر در اندیشهه مولهوی،
مانند رابطهه شهب و روز اسهت؛ بهه ایهن معنهی کهه همچنهان کهه
نمیتوان فهیمد که شب عاشق تر است بهه روز یها روز بهر شهب،
همچنان نمیتوان فهمید که عشق عاشق بر معشوق بیشتر اسهت و
یا معشوق بر عاشق.
از دید او ظهاهر مهرگ نهابودی و فنها اسهت؛ در حهالیکهه
نابودی و نیستی حقیقی زنهدگی ایهن جههانی و زنهدگی حقیقهی،
انتقال به جهان آخرج و وصال معشوق حقیقی است.
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عشق از دیدگاه كریشنامورتی
عشق در اندیشهه کریشهنامورتی نیهز دارای جایگهاه رفیهف و
ارزشمندی است .به گفته او تنها تحولی که خوشحالی و شادمانی
به همراه دارد ،عشق است و عشق ییزی است که همه ییز را در
خود حل و ذوب میکند و هیچ ییزی قدرج از بین بردن آن را
ندارد .و کمتر کسی سزاوار دسهتیابی بهه عشهق اسهت اجایاکهار:
 . ۱۳۳از نظر وی عشق الزمه زندگی است و زندگی بدون وجود
عشق ارزشی ندارد.
کریشنا ابراز میدارد که عشق ییزی شگرف اسهت؛ بهدون
عشق زندگی بیثمر است ،مثل زمین شورهزار است .شما ممکهن
است ثروج بسیار داشته باشید ،بر مسند قدرج نشسته باشهید؛ امها
بدون شکوه و زیبایی عشق دیری نمیپاید که زنهدگی تبهدیل بهه
رن  ،بدبختی و پریشانی میگهردد امهورتی . ۳۹ :۱۳۸۴ ،او ههیچ
تعریف دقیق و وا حی از عشق ارایه نداده اسهت و خهود نیهز بهر
این امر معترف است که عشق تعریهفشهدنی نیسهت؛ پهس بهرای
تعریف آن باید به این مطلب بپردازیم که عشق یه ییزی نیست.
از طریق نفی به اثباج میرسیم .باید آنیه را عشق نیسهت ،کنهار
بگراریم امورتی . ۱۵۲ :اما برخالف اعتقاد بهه تعریهفناپهریری
عشق ،در جاهای متفاوج تعریفهای متفاوتی از عشق ارائهه داده
است که اینها را هم میتوان فقط وصف االسمی از عشق دانست.
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ویژگیهای عشق
با اینکه کریشنا تعریف دقیقی از عشق ارایه نمیدهد؛ امها از
ویژگیهایی که برای عشق بر میشمارد میتوان عشق مورد نظهر
او را تا حدودی دریافت.
 -۱غیر پروردنی و غیرقابل تمرینبودن
عشق ییزی نیست که بتوان فکرش را کرد؛ عشق پروردنی
و یهها تمههرینکردنههی نیسههت .تمههرین عشههق و تمههرینبههرادری در
محدوده ذهن است .از این رو ،عشق نام ندارد .وقتهی کهه تمهامی
اینها متوقف شود و وقتی عشق بهوجهود آیهد ،آن وقهت خواهیهد
دانست که عشق ورزیدن یعنی یه؛ بنابراین عشهق ییهزی نیسهت
که کمیت داشته باشد؛ عشق ییزی کیفی است امورتی ،اولین و
آخهههرین رههههایی . ۲۸۹ :عشهههق کیفیتهههی اسهههت از بهههودن ،نهههه
حاصلکردن یا پرورشدادن امورتی ،سکون و حرکت. ۱۳ ،
عشق ییزی است که نه مهیتهوان آن را دعهوج کهرد و نهه
آنکه آن را تربیت کهرده و پرورانهد .آن بههطهور طبیعهی و سهاده
هنگامی که ر می دهد ییزههای دیگهر وجهود نهدارد امهورتی،
آغاز وانجام . ۲۱۰ :عشق وسیله تبلیغ نیسهت؛ ییهزی نیسهت کهه
بتوان آن را پرورش داد امورتی ،شادمانی خالق. ۳۵ :
 -۲نبود وحدج و کثرج در عشق
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در ساحت عشق نهه وحهدج اسهت نهه کثهرج؛ تنهها حهالتی
هست که در آن هرگونه جدایی و تفرق مفقود است .عشق مانند
زیبایی است .زیبایی برون از سنجش کلماج است و تنها از بطهن
این سکوج است که عمل حرکت به معنهای واقعهی برمهیخیهزد
امورتی ،شعله ح ور و مدیتیشن. ۱۵۱ :
 -۳زوالناپریری عشق
عشههق هماننههد آبههی اسههت در سههبویی کههه همههه مههیتواننههد
بنوشند -خواه سبویی زرین یا سفالین -عشهق زوالناپهریر اسهت.
عشق کیفیتی است که هیچ نوع ماده مخدری نمهیتوانهد هماننهد
آن را ایجاد کند .در حالت عشق ،گویی ذههن بهه درون خهودش
برگشته است اهمان . ۱۵۴ :هیچ ییز نمیتوانهد عشهق را خهراب
کند؛ یون همه ییز در آن حل مهیشهود -خهوب ،بهد ،زشهت و
زیبا -عشق تنها ییزی است که جاودانگی و ابدیت خود را دارد
اجایاکار۹۱ ،سال زندگی کریشنا. ۱۳۳ :
 -۴نرمش و انعطافپریری عشق
کریشنا مورتی با وجود عشق ،انسان را حسهاس ،تأثیرپهریر،
دریافت کننده ،نرم و انعطهافپهریر مهیدانهد .در عشهق نهرمش و
انعطاف پریری نهفته است؛ امها تجربهه بهدون نهرمش ،کمهک بهه
تقویت میل و هوس می کند .میهل و ههوس عشهق نیسهت؛ تمایهل
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نمی تواند عشق را در خود داشته باشد .تمایهل خیلهی زود تحلیهل
میرود و تمام میشود و در پایهان یهافتن آن ،انهدوه وجهود دارد.
عشق انسان را بسهیار حسهاس ،تأثیرپهریر ،دریافهتکننهده ،نهرم و
انعطافپریر میکند امورتی ،تعالیم کریشنامورتی. ۱۰۸ :
 -۵بدون فکربودن عشق
کریشنا عشق را بدون فکر میداند و نه توأم بها فکهر .عشهق
بدون ح ور فکر است و فردا و دیروزی برای آن وجود نهدارد.
عشق بدون مشاهده کننده است امهورتی ،گفهتوگهو بها کریشهنا
مورتی . ۱۱۴ :هنگامیکه قلهب خهالی از ییزههای ذههن و ذههن
تهی از فکر باشد ،عشق وجود دارد .آنچه تهی است ،زوالناپریر
و غیرقابل فرسهودگی اسهت امهورتی ،ح هور در هسهتی. ۲۰۳ :
عشق حالتی است از بودن ،که در آن فکر مفقود است و هرگونه
تعریف عشهق نیهز بهه وسهیله فکهر اسهت؛ بنهابراین آنچهه تعریهف
میشود ،عشق نیست اهمان. ۷ :
 -۶عشق موجب فهم تمامیت هستی
او همچنین عشق را موجهب فههم تمامیهت هسهتی دانسهته و
بههدون آن فهههم کههل و تمامیههت هسههتی را محههال تلقههی مههیکنههد
امورج ،برای جوانان. ۱۰۹ :
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 -۷غیرقابل دسترسبودن
مورتی با اینکه در مواردی عشق را فقط برای تعداد انهدکی
قابل دسترس میداند ،در جهای دیگهری آن را غیرقابهل دسهترس
معرفی میکند اهمان. ۲۶ :
 -۸عشق مقدمه دریافتن حقیقت و خدا
بدون عشق هیچگاه نه امکان دریافتن حقیقت وجود دارد و
نه دریافتن وجود یا عدم ییزی بهنهام پروردگهار امهورتی ،پهرواز
عقاب۵۰ :
نتیجهگیری
عشق ازجمله مسائلی است که در عرفان ارایه شده از طرف
مولوی و کریشنا دارای اهمیتی بسیار است؛ بههطهوری کهه جهای
جای آثار آنان پر از مطالبی در مورد عشق است .هرکدام از ایهن
دو ،تعریف عشق بهه معنهی واقعهی آن را محهال دانسهته و امکهان
دسههتیههابی بههه معنههی ،مفهههوم و حقیقههت عشههق را بههرای انسههان
غیرممکن میدانند؛ اما از دید هرکدام از آنها عشق را میتوان بها
ویژگیهایی که برای آن برشمردند ،بهشهکل وصهفاالسهمی بهه
ذهن تقریب کرد.
از ایههنروسههت کههه هههر یههک ویژگههیهههایی را بههرای عشههق
شمردهاند .آیا همه ویژگیهای احصا ،شدهی عشق توسهط آنهان
مشترک است؟ جواب منفی است؛ حقیقت این است کهه برخهی
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از ویژگیها احصا ،شده مشترک و برخی مخت به فرد خاصهی
است .با اینکه کریشهنا عشهق را مقدمهه دریهافتن حقیقهت و خهدا
میداند و مولوی نیز خداوند را منتهیالیه عشهق و ههدف حقیقهی
عاشق معرفی کرده است ،اما با مراجعه به آثار و نوشهتهههای ایهن
دو میتوان دریافت که اصلیترین وجه افتراق مولهوی و کریشهنا
در ویژگیهای عشق ،خهدامحور بهودن عشهق مولهوی اسهت؛ در
حالیکه خداوند متعال در عرفان کریشنا همان خدایی نیست کهه
در عرفان مولوی مورد بحهث اسهت و نیهز همهان خهدای ادعهایی
کریشنا ،کمترین محوریت را در عشق ایفا میکند.
***

__________________
ا ۱جیدو کریشنا مورتی ،عارف هنهدی در دهکهدهی «ماراناپهال»
واقف در بخش «یی تور» در «آندرا پرادش» در قسمت جنوبی هندوسهتان
در روز دوازدهههم مههاه مههه سههال  ،۱۸۹۵بهههدنیهها آمههد و در سههال  ۱۹۸۶در
کالیفرنیا از دنیا رفت.

http://pmbo.ir
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شرح و تفسیر غزل  ۸۱۹دیوان شمس

اندک اندک جمعِ مستان میرسند
برگرفته از کتاب «یلچرا های شمس»
مهدی سیاح زاده

یلچرا  / ۲یرا یکصد و یهل و نهم
جزو دوم  -غزل ۸۱۹

 -۱اندک اندک جمف مستان میرسند
اندک اندک می پرستان میرسند
 -۲دلنوازان ،نازنازان در رَه اند
گلعراران ،از گلستان میرسند
 -۳اندک اندک زین جهان هست و نیست
نیستان رفتند و هستان میرسند
 -۴جمله دامنهای پرزر همچو کان
از برای تنگدستان میرسند
 -۵الغران خسته از مَرعای عشق
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فربهان و تندرستان میرسند
 -۶جانپاکان یون شعاع آفتاب
از ینان باال به پستان میرسند
 -۷خُرّم آن باغی که بهر مریمان
میوههای نو زمستان میرسند
 -۸اصلشان لطفست و هم واگشت لطف
هم ز بستان سوی بستان میرسند
۱
اندک اندک جمع مستان میرسند
اندک اندک می پرستان میرسند

تو یح :در خواندن این غزل اغلب تاکید روی قافیه «می رسند»
می گرارند در حالیکه تاکید باید روی واژه های پیش از آن
گرارده شود .علت این بیان با خواندن شرح این غزل
آشکار می گردد.
در باب انگیزه سرایش این شعر ،افالکی در مناقب العارفین
معتقد است که مولوی هنگهامی ایهن غهزل را سهروده کهه «خبهر
خوش» رسیدن «شمس» را بهه او داده انهد 1و برخهی دیگهر آن را
 -۱یادآوری می کنیم که به سبب آزاری و اذیت مریدان نهادان مولهوی ،شهمس
بی خبر قونیه را ترک کرد .مولوی پس از مدج ها جستجو خبر یافت کهه او در
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یک «بهاریه» 1می دانند .اما به گمان ما گریه ممکن اسهت آغهاز
سخن مولوی در این غزل به سبب بازگشت شمس بوده باشد ،اما
به تدری مانند شیوه سرایش مثنوی که مبتنی بر اصل تداعی آزاد
بود ،در این غزل نیز ذهن خالق او به مفهاهیم عمیهق تهر عرفهانی
معطوف شده و مواردی غیر از آنچه در آغاز ،منظور نظر او بوده،
گفته است و مریدان او نوشته اند .بنابراین به گمان مها ایهن غهزل
بُن مایه ای قدرتمند تر از این ها دارد .به نظهر مهی رسهد کهه ایهن
غزل نوعی پیش بینی مولوی از سهیر تکامهل و سرنوشهت حتمهی
انسان است .ظاهرا می خواهد بگوید «مستان خدا» اانسان های بهه
کمال رسیده و آدم شده تولد خواهند یافت ا جانپاکهان ،از بهاال
به پستان خواهند آمهد تها «غیهر مسهتان و تنگدسهتان» را «مسهت»
کنند و به کمال برسهانند و سهرانجام ،بشهریت بهه مقهامی خواههد
رسید که با هر تولدی« ،مست خدا» وارد جهان ما خواهد شهد و
اندک اندک خوی حیوانی از ذاج انسهان رخهت خواههد بسهت:
این «مستان» کدام اند که اندک اندک خواهند رسید؟ آنچه باید
در این بیت شرح داده شود ،مفههوم«مهی» و «مسهت» در عرفهان

شام اسهوریه کنهونی اسهت .پهس فرزنهد خهود سهلطان ولهد را همهراه برخهی از
نزدیکان به شام فرستاد و درخواست کرد که به قونیهه بهازگردد .شهمس پهس از
اصرار التماس گونه سهلطان ولهد  ،سهرانجام بهه بازگشهت ر هایت داد .حرمهت
شمس نزد مولوی ینان بود که سلطان ولد در طی این مسافت طوالنی از سوریه
به ترکیه ،پیاده در رکاب شمس بود.
 -۲بهاریه  :اشعاری که در توصیف بهار سروده می شود.
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بویژه عرفان موالنا است.اغلب عارفان ما بهرای مقصهود معینهی از
واژه های باده ،می ،شراب به غایت استفاده کرده اند:
به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش
ینین که حافز ما مست بادة ازل است
احافز
زان می خوردم که روح پیمانه اوست
زان مست شدم که عقل دیوانه اوست
اابوسعید ابولخیر
خلق طفالنند  ،جز مست خدا
نیست بالغ ،جز رهیده از هوی
امثنوی ۳۴۳۰/۱
برای شرح بیشتر ،تو یحی کهه در کتهاب «و ینهین گفهت
مولوی» در باب «می» نوشته ام اینجا می آورم:
«می» از دیدگاه موالنا
اغلب عارفان ما برای مقصود معینی از واژه های باده،
می ،شراب به غایت استفاده کرده اند .مولوی می گوید:
پیش از آن که اندر جهان با و می و انگور بود
از شراب الیزالی ،جان ما مخمور بود
کلیاج شمس ۶۷۷۷/۲
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اگر آن میی که خوردی به سحر  ،نبود گیرا
بستان ز من شرابی که قیامت است حقا
کلیاج شمس ۱۸۷/۱
شراب شیره ی انگور خواهم
حریف سرخوش مخمور خواهم
کلیاج شمس ۱۶۲۲۱/۳
در جایی دیگر مختصاج سمبولیک می را به روشنی
این گونه بیان می کند:
می ده گزافه ساقیا ،تا کم شود خوف و رجا
گردن بزن اندیشه را ،ما از کجا  ،او از کجا
پیش آر نوشانوش را  ،از بیخ بر کن هوش را
آن عیش بی روپوش را ،از بند هستی برگشا ...
دیوانگان خسته بین ،از بند هستی رسته بین
در بیدلی دلبسته بین ،کاین دل بود دام بال
زو تر بیا هین دیر شد ،دل زین والیت سیر شد
مستش کن و بازش رهان ،زین گفتن «زوتر بیا»
کلیاج شمس ۴۲۰/۱
ببینید مولوی در این غزل یگونه اثر می الهی در
انسان را شرح می دهد و می گوید:
 - ۱می ،ترس و امید اخوف و رجا را در انسان می
کاهد :
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«می ده گزافه ساقیا ،تا کم شود خوف و رجا»
می دانید که کیفیت روانی زاهدان با عارفان متفاوج
است .عبادج زاهد به خدا ،از سر ترس و امید است .ترس
از جهنم و امید به وصول به بهشت .اما عارف فقط عاشق
است .همین و همین .نه ترس دارد ،نه امید.
شیخ بهاالدین عاملی  ،اندیشمند قرن یازدهم هجری،
در همین زمینه رباعی جالبی دارد:
ای زاهد خام ،از خدا دوری تو
ما با تو یه گوییم ،که معروری تو
تو طاعت حق کنی به امید بهشت
رو ،رو تو نه عاشقی ،که مزدوری تو
 « - ۲می» اندیشه را می کُشد:
«گردن بزن اندیشه را ،ما از کجا او از کجا»
کدام «اندیشه»؟ همان اندیشه ای که از جنس روح ما
نیست .همان که نامش «اندیشه ی انسانی» است .اندیشه ای
که از «جهان هستی» است نه از «جهان نه هستی»  .مال این
جهان است نه از آن جهان اما از کجا او از کجا؟  .این
اندیشه مختصاتی دارد که به زودی به آن خواهیم پرداخت.
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« - ۳می» هوشیاری را از بیخ و بن وجود انسان بر می
کند و انسان را «بی هوش» می کند.
«پیش آر نوشانوش را ،از بیخ برکن هوش را»
«می» با انسان یه می کند؟ مهم ترین اثری که شراب
در انسان دارد ،کاهش هوشیاری و یا از بین بردن آن است.
کمتر کسی است که در عالم مستی در اندیشه ی تزویر و
ریا باشد .این همان هوشی است که ابزار دست «عقل
سودجو» و «عقل دوراندیش» است.
« - ۴می» ،بند هایی را که سیستم جابر جامعه در
وجودمان تنیده و ما را از «خویشتن» خویش دور کرده،
سست می کند و یا به کلی می دَرَد و «عیش بی روپوش» را
در سفره ی هستی ما می گستراند.
«این عیش بی روپوش را  ،از بند هستی برگشا»
علت استفاده ی عارفان از واژه ی «می» و «شراب»
همین است .با این تفاوج که «می» مورد اشاره ی آنان
«شراب الهی» است .زیرا اثر شراب این جهانی گررا است و
نهایتش خماری و عوارض ناخوشایند جسمی است .اما
شراب الهی ،سُکرآور حقیقی است .مستی ای می آورد که
دایمی است .همه ی بند ها را می گسلد .همه ی محدودیت
های اهریمنی را نابود می کند و رهایی مطلق ،آزادی
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بیکران در انسان بوجود می آورد ،آنچنان که در «نیستان»
است.
« - ۵می» عقل انسان را زایل می کند و او را دیوانه
می سازد و بدین تدبیر  ،او را از «بند هستی» رها می کند .
«دیوانگان جسته بین ،از بند هستی رسته بین»
همانگونه که قطعا می دانید ،دیوانه نقطه ی مقابل
عاقل است .آیا مولوی می گوید دیوانگی و بی عقلی
ف یلت است؟ آیا می خواهد بگوید برای تکامل و رسیدن
به حق باید عقل را که آنقدر در ادبیاج و فلسفه و عرفان
تمجیدشده رها کرد؟ البته که نه .تردیدی نیست آن عقلی
که از ف یلت های «آدم» به حساب می آید مورد نظر
مولوی نیست .عقلی را که مولوی نکوهش می کند از
جنس دیگر است .آنچه را که او می گوید باید رهایش
کرد «عقل کل» نیست« ،عقل جزوی» است .
پس می و شراب الهی یکی از آن نمادهای بسیار
معروف و متداول عرفان برای نشان دادن «بی خودی» است.
مولوی می گوید ،شراب الهی به انسان نشئه ی روحانی می
بخشد و انسان را به سوی مطرب جان و روح می برد و
شراب انگور که جنبه ی مادی دارد اشراب تن از این
مطرب می یرد:
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آن شراب حق بدان مطرب برد
وین شراب تن از این مطرب یرد
۶۴۶/۶
و یون «انسان قالبی» نمی تواند مفهوم «شراب الهی»
امی رحمان را حتی در وهم و خیال خود بفهمد ،این است
که فهم و درک او از می ،در حد شراب انسانی اباده ی
شیطانی متوقف می شود:
فهم تو یون باده ی شیطان بود
کی ترا وهم می رحمان بود
۶۵۸/۶
برگرفته از کتاب «و ینین گفت مولوی» ،مهدی سیاح زاده،

،۱۳۲

انتشاراج مهراندیش ،تهران  ،یا دوم  ۱۳۹۴ا۲۰۱۵

۲
دلنوازان ،نازنازان در رَه اند
گلعذاران از گلستان میرسند

دلنواز ،به معنی نوازشگر و آرام بخش دل است  .اینجها بهه
معنهی کمهال یافتهه آمهده  .کسههانی کهه ههیچ گرههی در سههازمان
شخصیت شهان نیسهت و آرام بخهش دل انسهان ههای دیگهر انهد.
[کامالن ،با مالطفت و نوازش انازنهازان در راه آمهدن هسهتند و
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نیههز خههوش رویههان گلچهههره اگلعههراران از گلسههتان ابهشههت
خواهند رسید ].در واقف مهی گویهد  :جههان آینهده مها از ح هور
ینین نخبگانی سراسر پر خواهد شد.
۳
اندک اندک زین جهان هست و نیست
نیستان رفتند و هستان میرسند

«جهان هست و نیست» همین جهان ما است که هم «هسهت»
است و هم« نیست» .ظاهرا «هست» است و با حس ههای مها قابهل
شناخت است که مولوی آن را «پوست» می نامد  ،ولی در پشهت
آن ها آن «هست حقیقی» پنهان است :
آنچه هستت می نماید هست پوست  /آنچه فانی می نماید
اصل اوست
امثنوی ۳۰۴۸/۴
۴
جمله دامنهای پرزر همچو کان
از برای تنگدستان میرسند

[همه آنان با دامن هایی پر از دانش معنوی ازر که ارمغهان
هایی از «معدن و کان اصلی» اجهان مینهوی اسهت ،بهرای یهاری
رساندن به «باقی ماندگان به کمال نرسیده» اتنگدسهتان خواهنهد
رسید تا آنان را به کمال برسانند].
۵
الغران خسته از مَرعای عشق
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فربهان و تندرستان میرسند

آن «جمف مسهتان» کهه« نازنهازان » مهی آیندکیاننهد؟ آن هها
همان هستندکه در این «جهان هسهت» از فهرط کمبهود «آگهاهی»
اغرای معنوی الغر و نحیف شده بودند و اکنون که در مرغهزار
امرعی -مرعا عشهق ح هرج حهق بهه «آگهاهی مطلهق» افربهه و
تندرست شده اند ،اندک اندک می رسند.
۶
جانپاکان چون شعاع آفتاب
از چنان باال به پستان میرسند

مولوی این «جمف مستان » را «جان پهاک» ابها سهکون «ن» =
جانپاکان نام گهرارده اسهت .کسهانی کهه جانشهان از ناپهاکی بهه
«پاکی مطلق» رسیده و به ح رج حق پیوسته اند .این ها «انسهان»
های کمال یافته اند و «آدم» شده اند .اینان جان های پهاک شهده
در آفتاب خدایی دارند و اندک اندک از قله اباال کمهال بهرای
کمک به «الغران خسته» که ههم اکنهون در دنیهای مها هسهتند بهه
پایین ابه پستان خواهند آمد .اقطب و مرشدان و اولیا ،اهلل
۷
خرم آن باغی که بهر مریمان
میوههای نو زمستان میرسند

[خرم باد ابا صفا و باطراوج باد آن باغی کهه بهرای پاکهان
امریمان ،به اعتبار پاک بودن در زمستان نیز میوه های نوبر می
رسند].
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ینین باغی اجههانی زمهانی ممکهن مهی شهود کهه دنیها از
ناپاکی زدوده شود و این ممکن نیست مگر این که «جمف مستان»
اجان های پاک « ،الغران خسته» اناآگاهان خفته در خواب دنیا
را بیدار کنند و دنیا یک پاریه «آگاهی الهی» شود.
ااشاره است به تأویل سوره  ،۳آیه آل عمهران توسهط عرفها
که می فرماید« :در زمستان برای مریم از غیب میوه های تابستانی،
می رسید.
۸
اصلشان لحفست و هم واگشت لحف
هم ز بستان سوی بستان میرسند

یرا «جمف مستان» به یاری «الغران خسته» اناآگاههان خفتهه
در خواب دنیا می آیند ؟ زیرا که :
[ذاج شههان ااصلشههان و بازتههاب اواگشههت وجودشههان
نگهبانی و حمایت از «الغران خسته» است .آنان اند که از گلزار
ابستان عشق و آگاهی مطلق می آیند و دنیا را نیز به بستان عشق
و آگاهی تبدیل خواهند کرد].
***
برگرفته از کتاب «یلچرا های شمس»،مهدی سیاح زاده،
انستیتو پژوهش ایران ،لوس آنجلس ۱۳۹۷ ،ا۲۱۸
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شرحی بر قصه دقوقی و كراماتش
از مثنوی معنوی
جعفر مصفا
داستان "دقوقی" یکی از مو وعاج مهم و قابل بحث موالنها در
قالب قصه است که از لحاظ فلسفی و مبانی خودشناسی و سهیر و

سلوک معنوی انسان همواره تازه و مو وع روز بشر است.
ابتدا خالصهای از این داستان را نقل میکنیم :دقوقی عارف
باتقوایی است که ظاهرا با اشتیاق همه جا بهه جسهتجوی حقیقهت
اسههت .یههک روز در سههاحل دریهها بهها منظههرهای خههارقالعههاده و
شگفتانگیز روبرو میشود .هفت شهمف فهروزان را مهیبینهد کهه
شعله آنها به آسمان میرود .در همان حال میبیند که هفت شمف
تبدیل به یک شمف شهد .آنگهاه شهمفهها بهه صهورج هفهت مهرد
نورانی درآمدند ،کمی پیشتر میرود ،مهیبینهد کهه ههر یهک از
مردان به صورج تکدرختی نمایان شد .باز هم جلوتر مهیرود و
میبیند هفت درخت به یک درخت مبدل شد؛ و لحظهای بعد باز
به هفت درخت .آنگهاه مهیبینهد کهه درختهان مهیخواهنهد نمهاز
جماعت برپا دارند .به نظرش میرسد که درختان استعداد قیهام و
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رکوع و سجود نیز دارند .سپس میبیند که باز آن هفهت درخهت
تبدیل به هفت مرد نورانی میشهوند .نزدیهک مهیرود و بهه آنهها
سالم میکند .دقوقی میگوید جواب سالمم را دادند و مرا به نام
صدا کردند .و گفتند ما دوست داریم تا با تو نمازی بهه جماعهت
اقامه کنیم؛ و تو به امامت ما بایستی ،و من قبول کردم.
در اثنای نماز دقوقی متوجه کشتیای مهیشهود کهه گرفتهار
طوفانی سخت است و شیون و فریاد کشتی نشستگان را میشنود.
از روی ترحم برای نجاج آنهادعا می کند .دعای او مورد اجابت
واقف میشود و اهل کشتی به سالمت به ساحل میرسند .در همان

موقف نماز آنها نیز پایان مییابد.
در پایان نماز دقهوقی متوجهه مهیشهود کهه بهین هفهت مهرد
نجوایی در جریان است و از یکدیگر میپرسند :این کی بود کهه
در کار حق ف ولی کرد .همه آنها میگویند من که دعا نکهردم.
عاقبت یکی از هفت مرد میگوید دعا کار دقوقی بود.
با شنیدن این مطلهب دقهوقی سهر بهه عقهب برمهیگردانهد و
میبیند هیچ کس پشت سر او نیست؛ و گویی جملگی به آسهمان
رفته بودند.
دقوقی بعد از آن واقعه ،در آرزوی یافتن آنهان همهه جها در
سیر و سفر است؛ ولی هنوز آنها را نیافته است.
***
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حال ببینیم منظور مولوی در این داستان به قهول امهروزیهها
“سورئالیستیک“ ییست؟ و یه پیامی در آن نهفته است.
اولین نکته ظریف و اساسیای که باید به عنوان کلیهد فههم
داستان و پیام نهفته در آن ،به آن توجه کنیم این است که صهحنه
واقعه و در حقیقت ییزی را که دقوقی تجربهه مهیکنهد ،سهاحل
دریا است .ابسیار بعید است کهه مولهوی در انتخهاب صهحنههها و
سمبلها توجه به معنا و منظور خاصی نداشته باشد  .ما در بسیاری
از جاهههای مثنههوی دی هدهای هم کههه مولههوی بحههر و دری ها را سههمبل
حقیقت ،پاکی ،وسعت ،عمق ،اصالت ،زیبایی ،وحدج و “کهل“
بودن میداند و “خشکی“ را سمبل “نفهس““ ،خهود“ و جریانهاج
فکری مهیگیهرد ه و فکهر را یهک پدیهدهی تصهویری ،سهطحی،
جزیی ،محدود ،خشک و فاقد محتوا ،حیاج و پویایی میداند ه و
این یک واقعیت است.
دقوقی اگریه مرد باتقوایی است و شوق وصل بهه حقیقهت
را دارد و تمام عمر در سهیر و سهفر و جسهتجوی حقیقهت اسهت؛
ولههی تهها لحظههه وقههوع آن حادثههه و تجربههه ،هنههوز در حیطههه،
“خشکی“ ،یا “خود“ و “نفس“ است .تا ساحل دریا ،یعنی تا مهرز
رهایی از “خود“ و پیوستن به حقیقهت پهیش آمهده ،امها هنهوز از
“خود“ رها نشده است .دریا را میبیند ،ولی تجربههای او همهه از
متن و مو هف “خشهکی“ اسهت .و یهون از مو هف “خشهکی“ یها
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“خود“ حقیقت را جستجو میکند ،جستوجویش عبث و باطهل
است.
مولوی بارها و به صورجهای مختلف ایهن معنها را تو هیح
داده است که فکر و حرکتهای ذهنی نمیتواند وسهیله مناسهب
برای جسهتجوی حقیقهت ،ادراک حقیقهت و شهناخت باشهد .در
یک جا میگوید:
تا به دریا سیر اسب و زین بود
بعد از آنت مرکب یوبین بود
مرکب یوبین به خشکی ابتر است
خا مر دریائیان را رهبر است
آن خموشی مرکب یوبین بود
بحریان را خامشی تلقین بود
“خشکی“ یعنی عالم ماده .و ابزار ارتباط با ماده فکر اسهت.
فکر فقط در خشکی و تا ساحل دریها نقهش دارد .بهرای سهیر در
دریای حقیقت فکر ابزاری است ابتر و نامناسب .مرکهب یهوبین
مناسب برای سیر در دریا“ ،خاموشهی“ ه و درواقهف غیبهت فکهر و
اندیشه است.
هر نوع تصویر و تجسم حقیقتی که ابزار آن فکر باشد و بهه
وسیله ،فکر جست وجو شود حقیقت نیست ،بلکهه بازتهاب خهود
ذهن است .حقیقت ،کل است؛ و کل را نمیتوان به وسیله فکر ه
که ماهیت آن جزیینگری است ه دریافت! حقیقت زنهده و پویها
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است؛ حال آنکهه آنچهه در حیطهه ذههن اسهت و مو هوع تفکهر
است ،ییزی بیشتر از یهک تصهویر مهرده نیسهت .اآنچهه در زیهر
میآید از متن همین داستان دقوقی است :
گفت پیغمبر :شما را ای مهان
یون پدر هستم شفیق و مهربان
زان سبب که جمله اجزای منید
جز ،را از کل یرا برمیکنید!؟
جز ،از کل قطف شد ،بیکار شد
ع و از تن قطف شد ،مردار شد!
تا نپیوندد به کل بار دگر
مرده باشد ،نبودش از جان خبر!
خطاب این هشدار ،دقوقی است ،که اسیر جزئیت است؛ که
از مو ف خشهکی یها “خهود“هه “خهود“ کهه یهک پدپهده جزئهی،
تصویری و مرده است ه میخواهد به حقیقت ه کهه کهل اسهت و
زنده است ه دست یابد!
“پیغمبر“ یعنی حقیقت ه حقیقت زنده و پویها و انسهان ه ههر
انسانی ه زمانی میتواند در اتصال به حقیقهت و درک جهوهر آن
باشد که تمامیت و کل هسهتی او در کهار اسهت و ابهزار ارتبهاط.
حال آنکه انسان اسیر “خود“ ،حقیقت را به وسهیله فکهر تجسهم و
جستوجو میکند ،ا“خود“ محصول فکر ،یا به عبارج دقیقتهر،
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عین فکر است ؛ و هریه به وسیله فکرجستوجو میشود نه تنهها
جزئی و محدود است بلکه یک ییز مرده و بیروح است.
ه کههه ع هین حقیقههت زنههده اسههت ه
ح ههرج محمههد ا
میفرماید :ای آدمیان ،همة شما در من و جزیی جدانشهده از مهن
هستید ،یرا جز ،را از کل “برمیکنید“ ،جدا میکنیهد تها جهان و
هستیتان آنگونه مرده و بیروح بشود که یک ع و از تن قطهف
شده!؟
برای تأکید بر این نکته اساسی ،مولوی بهار دیگهر از طهرف
ح رج حق دقوقی را مورد خطاب قرار میدههد تها بلکهه او ه و
همه ما انسانها را متوجه فریب جسهتوجهو و از مو هف جزئیهت
نماید.
این همه گفتی ،یو میرفتی به راه
کن قرین خاصگانم ای اله ااین را دقوقی میگوید
یارب آنها را که بشناسد دلم
بنده و بستهمیان و مجملم
امُجمل :زینتدهنده ،آراینده ،نیکوکننده.
در جریان سیر و سلوک “یو میرفتی به راه“ ه تصور اشتباه
دقوقی این است که بع ی از مردان حقیقت را دل او میشناسهد.
حال آنکه ابزار شناسایی ذهن است ،نه دل .و به هر حال اکنون از
ح رج حق میخواهد مردان حقیقی را که او نمیشناسهد بهر او
مهربان کند.
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وآنکه نشناسم ،تو ای یزدان جان
بر من محجوبشان کن مهربان
ولی باز هم از مو ف “شناختگی“ یعنی به وسیله ذهن اسهت
که او “آنکه نشناسم“ یعنی حقیقت و کیفیتی ناشناخته و ماورایی
را جستوجو و طلب میکند و این پاسخ را میشنود:
ح رتش گفتی که ای صدر مهین
این یه عشق است و یه استسقاست این!؟
مهر من داری ،یه میجویی دگر!؟
یون خدا با توست ،یون جویی بشر!؟
ا“مهر من داری“،اگر “مهر من داری“ است
دقوقی ظاهرا در جستوجوی حقیقت ناشناخته است .ولهی
یون تصور و تجسم او از حقیقت ،معیارهای ذهن خود اوست ،و
ذهن تنها صفاج شهناخته بشهری را مهیشناسهد ه نهه حقیقهت را ه
خطاب ح رج حق به او این است که“ :یون جویی بشر!؟“
و نیز هشدار دیگر حقیقت به دقوقی این است :تو هماکنون
در اتصال به حقیقتی ه “یون خدا با توست“.
محتوای این هشدار همان اسهت کهه قهبال از زبهان ح هرج
نقل شد .تو ههم اکنهون جزئهی جداناشهده از حقهی؛
محمد ا
آنچه تو را از حق جدا و دور میکند ،نفس جستوجو است .در
جایی دیگر ه نه در این داستان ه مولوی میگوید:
یون گهر در بحر گوید :بحر کو؟
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و آن خیال یون صدف دیوار او
گفتن آن “کو؟“ حجابش میشود
ابرتاب آفتابش میشود
تو ببند آن یشم و خود تسلیم کن
خویشتن بینی در آن شهر کهن
“کههو؟“ یعنهی کیفیهت جسههتجوگری ذهههن .تههو هههماکنههون
گوهری هستی در بطن دریهای حقیقهت ،و یکهی شهده بها بحهر ه
“یون خدا با توست“ .آنچه تو را از وحدج و بیگانگی با وسعت
این دریای وسهیف و عمیهق جهدا مهیکنهد ،گفهتن “کهو؟“ اسهت.
خاسههتگاه و منشههأ “کههو؟“ ه ه ی ها جسههتوجههوگری ه تصههاویر و
پنهههدارهای ذههههن خهههودج اسهههت .ایههن تصهههاویر و پنهههدارهای
جستوجوکننده ،عین حجاب است؛ و تشکیل صدف “خود“ یها
“هستی“ تو را میدهد .و صهدف “خهود“ بهه صهورج ابهری تیهره
درمیآید که مانف تابش آفتهاب حقیقهت مهیگهردد .تنهها زمهانی
حقیقت ه بدون طلب و جستوجوی آن ه خود را بهر تهو متجلهی
مینماید که تو یشم جستوجوگر خویش را بربندی و خهود را
تسلیم نمایی! معنای “تسلیم“ این است که ذهن کیفیت “کو؟“ یها
جستوجوگری را از دست داده است .و یون جستوجو نباشد،
وسیلهای هم اوسیله که همان تصاویر جزیی و مهرده اسهت الزم
نیست .و یون تصویر نیست ،حجاب و ابری هم بین تو و آفتهاب
حق نیست!
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برای تأکید بر ایهن مو هوع اساسهی ه کهه درک آن حکهم
کلید را دارد ه در جای دیگر میگوید:
دور میبینی سراب و میدوی
عاشق آن بینش خود میشوی!
عین آن عزمت حجاب آن شده
که به تو پیوسته است و آمده!
در پاسخ این ندای حقیقت به دقوقی که “وقتهی حقیقهت بها
تههو اسههت ،یههرا دیگههر آن را در صههفاج بشههری جسههتوجههو
میکنی؟“ ،دقوقی این پاسخ را میدهد:
در میان بحر اگر بنشستهام
طمف در آب سبو هم بستهام
هماکنون همه ما وصل به دریای وحدج و حقیقتهیم! آنچهه
ما را از بحر وحدج جدا میکند طمف بستن در آب “سبو“؛ یعنی
طلههب ییزهههای پسههت و کویههک اسههت .خیلههی سههادهتههر و
غیرسههمبلیک بگههوییم :تمههام دلهههرهههها ،تههرسههها ،پههوییههها و
حقارجهای انسان ریشه در آزمندیای دارد که محیط اجتمهاعی
ه از طریق مقایسه ،رقابت و غیره ه به فرد تحمیل میکند!
گفتیم دقوقی در مرز اسارج و رهایی اسهت؛ در سهاحل یها
مرز حقیقهت اسهت ،ولهی متصهل بهه وحهدج و حقیقهت نیسهت.
واقعهای هم که در پایان داستان پیش میآید ،به شکلی وا هح و
گویا این معنا را تأیید مهیکنهد .ولهی همن داسهتان مهیبینهیم او
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و عیتی را تجربه میکند که تنها یک انسان رهاشده از “خهود“،
تصاویر ،تعیّناج ،و “خوداشعاری“ میتواند تجربه کند.
اوال آن تجربه میتواند تجربه و تو یح خود مولوی از یک
کیفیت ناشناخته و ماورائی باشد ه کیفیتی که یهک انسهان رهها از
“هستی“ و عالم تعیّناج میتواند تجربه کند .ثانیا بهه فهرض آنکهه
توصیف و تو هیح آن کیفیهت ناشهناخته از خهود دقهوقی باشهد،
میتوان گفهت کهه او فقهط تصهوری از آن دارد؛ یها آن را فقهط
میداند .ما میبینیم که مولهوی تجربهه دقهوقی را نهه تنهها از نظهر
مکانی ،در “خشکی“ تو یح مهیدههد ،بلکهه از نظهر زمهانی ههم
زمان تجربه را غروب آفتاب ه که آن نیز مرز تاریکی و روشنایی
است ه میداند .همه اینها ،و آنچه بعدا پیش میآید نشان میدهد
که اگریه دقوقی مرد باتقوایی اسهت ،ولهی هنهوز اسهیر “خهود“،
تصاویر جزیینگر و تعیناج است .اگر تجربه او از مو ف حقیقت
یا “عدم“ بود و اصالت واقعهی داشهت و تنهها یهک تصهور نبهود،
صحنه ،وقوع آن بایست دریا باشد ،نه خشکی!
و به هر حال این خود مولهوی اسهت کهه دارد تجربهه یهک
انسان برونشده از عالم تعیناج را به ترسیم میکشد .میگوید در
حالت “عدم“ و اتصال و حقیقت ،ذهن کیفیت تعین ،شناختگی و
مشخصه دادن به ییزها را از دست میدهد .و هنگامی کهه ذههن
خصوصه هیت متعه هینکننهههدگی ،متمایزکننهههدگی ،جهههدانگری و
جداکنندگی خود را از دست میدهد ،پدیدهها و ق ایای هسهتی
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برای آن و از منظر آن تنها یک جریان زنده ،پویا ،نوشهونده و در
حرکتی بیوقفه است .و یهون تعهین ،تمهایز و شهناختگی وجهود
ندارد ،پدیدهها میتوانند به صورج یک شمف متجلّی گردند ،بهه
صورج یک درخت باشند ،یا به صورج یهک انسهان .و بهاز ههم
یون هیچ ییز متمایز و متعین نیست ،یک شهمف بها هفهت شهمف،
یک درخت با هفت درخت و یک انسان بها هفهت انسهان ابهرای
یک ذهن بیننده غیرمتعین ،نهه از لحهاظ واقعیهت برونهی یکسهان
است .به عبارج دیگهر ،در “نیسهتی“ و در غیبهت تعهین ،وحهدج
هست ،نه کثرج .یک ذهن جزئینگر ،متمایزکننده و متعینکننده
است که جریهان یکپاریهه هسهتی را در شهکل کثهرج مهیبینهد.
هنگام مالقاج حقیقت ه یا مردان نماینده حقیقت ه و برون شهدن
از حیطه “اِشعار““ ،خود“یت و تعین ،دقوقی ه یها مولهوی از زبهان
دقوقی ه اینطور میگوید:
خیره گشتم ،خیرگی هم خیره گشت
موج حیرج عقل را از سر گرشت
در آن کیفی هت “مههوج حی هرج“ جههایگزین عقههل ،اندیشههه،
شهناختگی و اشهعار گشهته اسهت .و در آن حیهرج ه حیهرج کهه
عکس تعین و شناختگی است ه همه ییهز یهک حرکهت اسهت ه
حرکتی شفاف ،شکوهمند ،زیبا و نورانی .زیرا در برون شهدن از
“خود“ ه برون شدنی کهه نتیجهه ،طبیعهی و خودبخهودی حیهرج
اسهت ههمهه ییهز بهه صهورج جلهوهای از حهق بهر هسهتی انسهان
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بازنموده میشود .ابرعکس نگهاه و رابطهه از مو هف “خهود“ کهه
همه ییز تیره ،ماج و مرده دیده میشود! زیرا در نگاهی که ابزار
نگرش و رابطه “خود“ مبتنی بر تصاویر مرده و کدر اسهت ،ذههن
بازتابهای همان “خود“ پر خشم ،کریه و نازیبا را در همهه ییهز
هستی میبیند .دقوقی میگوید شمفها و درخهتهها و انسهانهها
لحظه به لحظه مبدل به دیگر میشدند او این یعنی یهک حرکهت
زنده و پویا  .و به هر صورتی که جلوه میکردند نهور عظیمهی از
آنها ساطف بود.
یون در تجزیه وحدج ،حقیقت و عهدم تعهین همهه هسهتی
جلوهای زنده از حق است ،دقوقی درختها را میبیند که صهف
کشیدهاند و گویی میخواهند نماز جماعت برپا دارند .به عبارج
دیگر دقوقی تمهام هسهتی را در کیفیهت “سهبحاناهلل“ و اقهرار بهه
عظمت و پاکی ذاج احدیت میبیند.
در تجربههه آن کیفیهت کههه دقههوقی از عههالم تعینههاج ه و بههه
عبارج دیگر از قشر و صورج پدیدهها خارج گشهته و در رابطهه
با جوهر و محتوای هستی است ه از این و ف در حیرج است که
یرا مردم عادی آن درختهان نهورانی و پهر از میهوهههای الهوان را
نمیبینند و از آنها برخوردار نیستند!؟
و مولوی به مناسبت حیرج دقوقی خودش بهه تو هیح ایهن
مطلب میپردازد که خداوند در قرآن کریم میفرماید“ :خهتم اهلل
علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشهاوة…“اخداونهد
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بر دلها و گوشهای اینان مُهر بنههاده و بهر یشمانشهان پهرده ای
است
ختم کرده قهر حق بر دیدهها
که نبیند ماه را ،بیند سُها
و این است عراب الیم انسانی که تصاویر و اوهام حاکم بهر
نگرش او ،هستیاش را از مرتبط بودن با جهوهر زنهدگی محهروم
نموده و از پدیدهها و ق ایای آن فقط به قشهر و پوسهته آنهها دل
بسته است!
وقتی دقوقی به درختها نزدیکتر میشود ،هفهت درخهت
را هفهت مهرد پارسها ه یعنهی جلهوهههای حقیقهت ه مهیبینهد کهه
میخواهند نماز جماعت برپا دارند .آنها دقوقی را میشناسهند ،و
به او پیشنهاد میکنند در نمهاز جماعهت بهه امامهت بایسهتد ه و او
میپریرد.
با توجه به آنچه گفتهایم و با توجه به واقعهای که بعد پهیش
میآید ،آیا نمیتوان گفهت ایهن تصهور ،انتظهار یها آرزوی خهود
دقوقی ،و به عبارج دیگر بازتاب ذهنیت خود اوسهت کهه یهون
راه سلوک و مجاهدج را میپیماید ،اکنون برای خویش موقعیت
و منزلتی قائل است که نمایندگان حقیقت نه تنها او را بهه عنهوان
کسی که وصل به حقیقت اسهت مهیشناسهد ،بلکهه بایهد او را بهه
امامت خود نیز دعوج کنند!؟
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این حقیقت ه یا نمایندگان حقیقهت ه نیسهتند کهه دقهوقی را
میشناسند ،بلکه میل خود او است که حقیقهت را شناسهای خهود
تصور میکند .یون تصور خودش این است که وصل به حقیقت
گشته ،مردان حق نیز او را به عنوان مرد حق و از سهنخ خودشهان
میگیرند.
صورج ظاهر داستان دقوقی به طور عجیبی پر ابهام و حتهی
متناقض به نظر میرسد و تنها زمانی تو یح و معنا پیهدا مهیکنهد
که فرض کنهیم مولهوی از کیفیهت روحهی و وجهودی دو انسهان
متفاوج ه که یکی از آنها میتواند خود مولهوی باشهد ه صهحبت
میکند.
در یک جا میگوید:
پیش اصل خویش یون بیخویش شد
رفت صورج ،جلوه معنیش شد
ایعنی دقوقی ینین شد.
و در تأیید این “بیخویشی“ یا حیرج ،از زبان خود دقهوقی
میگوید" :در آن حالت بیخویشهی حتهی از حیطهه زمهان بهرون
شدم":
ساعتی با آن گروه مجتبی
یون مراقب گشتم و از “خود“ جدا
هم در آن ساعت ،ز ساعت رست جان
زانکه ساعت پیر گرداند جوان
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یون ز ساعت ،ساعتی بیرون شوی
یون نماند ،محرم بیچون شوی
بارها مولوی به زمان و فریب “زمان“ و “فردا و فردا“ گفهتن
اشاره کرده .در حیطه زمان زیستن مهمترین علت تعهین آدمهی و
جههدایی او از کههل و جری هان یکپاری هه هسههتی اسههت .و یههون از
“زمان“ یا تعین برون شوی ،محرم و آشنای ناشناختهای گشهتهای
که “بیچون“ است؛ برون از توصیف است.
و مولههوی ،دقههوقی را هنگههام تجربههه آن واقعههه بههه گونهههای
معرفی میکند که یک انسان رها شده از هر نوع تعهین ه منجملهه
فار و برون شده از حیطه “زمان“ را .زمان آغاز مالقاج مردان و
وقوع حواد  ،غروب آفتاب است .ولی اکنون که آن مردان بهه
دقههوقی پیشههنهاد اقامههه نمههاز مههیکننههد ،صههحبت از بجهها آوردن
“دوگانه“ است .و “دوگانه“ بهه نمهاز صهبح اطهالق مهیشهود .آن
جماعت به دقوقی میگویند :ای یگانه ،همین دوگانهه برگهزار .و
این بدان معنا است کهه دقهوقی ه و مهابقی مهردان حهق ه بهرون از
حیطه ،زماناند!
در این داستان هم مثل بسیاری داسهتانههای دیگهر ،مولهوی
گاهی اصل داستان را رها میکنهد و بهه یهک مقهدار مو هوعاج
فرعی میپردازد .ولی مو وعاج فرعی هم به طریقهی ارتبهاط بها
مو وع اصلی داستان دارند؛ و در خدمت تو یح و تبیین ابعادی
از اصل داستان هستند .ما نمیتوانیم به تو یح تمهام ابعهاد فرعهی
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داستان دقوقی ه که گفته میشود مفصلترین داستان مثنوی است
ه بپردازیم .بنابراین از مو وعاج فرعی فقط بهه تو هیح اجمهالی
بع ی که ارتباط نزدیکتر با تم اصلی داستان دارند میپردازیم.
مثال من داستان ،این مو وع فرعی را مطرح میکند:
در شریعت هست مکروه ای کیا
در امامت پیش کردن کور را
و بالفاصله میافزاید کهه منظهورش کهوری بهاطن اسهت نهه
ظاهر؛ منظورش کوری اخالق و معنویت واقعی و اصیل است.
کور ظاهر در نجاسه ظاهر است
کور باطن در نجاساج سر است
یون نجس خواندهست کافر را خدا
آن نجاست نیست بر ظاهر ورا
ظاهر کافر ملوّ نیست ،زین
آن نجاست هست در اخالق و دین
این نجاست بو شد آمد سست گام
و آن نجاست بو شد از ری تا به شام
این اشاراج نیز تأییدی بر این معنا است که دقوقی مرد حق
است؛ واجد اخالق و معنویهت بهاطنی پهاک اسهت؛ و صهالحیت
امامت مردان حق را در نماز دارد .مگر اینکه باز هم بگهوییم ایهن
اخالق پاک نیهز تصهور خهود او اسهت .اولهی ایهن دیگهر خیلهی
غرضورزی با دقوقی بنده خدا میشود.
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اما با توجه به واقعه پایانی داستان اکه بهه نظهرم پیهام اصهلی
داستان است یکبهار دیگهر اصهالت حقیقهت دقهوقی زیهر سه ال
میرود!
قبل از آن واقعه پایانی ،مولوی باز هم به مو وعاتی ظهاهرا
فرعی میپردازد .ولی توجه به آنها کمک میکند به فهم داسهتان
اصلی .میگوید:
یونکه با تکبیرها مقرون شدند
همچو قربان از جهان بیرون شدند
معنی تکبیر این است ای امیم اامیم یعنی امام و پیشوا
کای خدا پیش تو ما قربان شدیم
گشت کُشته تن ز شهوج ها و آز
شد به بسماهلل ،بسمل در نماز
ابسههمل یعن هی ذبههح کههردن و کشههتن ه بههه وی هژه در مههورد
"قربانی" و "قربان کردن" ،کلمه “ذبح“ به کار برده میشود.
خالصه معنای سه بیت فوق این است که انسان هنگام نمهاز
با گفتن تکبیر از هرگونه انانیت“ ،خود“یت“ ،فرد“یت و جزئیهت
ه در مقابل کلیّت ذاج حق ه میگررد و “خود“ را ه که مهمترین
کیفی هت نهفتههه در آن “شهههوج“ و “آز“ اسههت ه ذبههح و قربههانی
میکند؛ “خود“ را به وحدانیت تسلیم میکند .به عبهارج دیگهر،
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در نمههاز انسههان نسههبت بههه “هسههتی“ مُش هعِر 1خههویش ،غی هر مُش هعِر
میگردد.
اما واقعه پایانی داستان حکایت بر آن مهیکنهد کهه دقهوقی
هنگام نماز در ینان کیفیت قربانشهدگی “خهود“ و “الاشهعاری“
نسبت به “خود“ نیست .او به دلیل همین واقعه است که میگوییم
دقوقی در اتصال به حقیقت و استغراق در حقیقت مطلق نیست .
آن واقعههه ای هن اسههت :ح هین نمههاز ش هیون و قی هل و قههالی از
انسانهایی در یک کشتی بهه گهوش دقهوقی مهیرسهد .و دقهوقی
برای نجاج مردم کشتی از بالی طوفان و غرق شدن در دریا دعا
میکند .دعایش مورد اجابت واقف میشود و کشتی به سالمت از
دریا به خشکی میرسد .در پایان نماز ،دقهوقی مهیشهنود کهه آن
هفت مهرد آهسهته بهین خهود گفهتوگهو و نجهوایی دارنهد؛ و از
یکدیگر میپرسند :کدام بوالف هول بهود کهه بها دعهای خهود در
مشیت الهی دخالت و ف ولی کهرد!؟ یکهی از آنهها بها اشهاره بهه
دقوقی میگوید :این بود .آنگاه دقوقی بهه پشهت سهر خهود نگهاه
میکند؛ و اثری از هفت مرد نمیبیند ،آنها رفتهاند؛ محو شدهاند؛
گههویی بههه آسههمان ه کههه سههمبل و سههاحت حقیقههت اسههت ه پههر
کشیدهاند.

 -۱مُشعِر :آگاه بودن به «خود» ا هم ریشه شعور
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خوب ،وقتی در نظر بگیریم که آن مردان نماینهده حقیقهت
بودهاند ،باید نتیجه بگیریم که بعد از آن دعای ف هوالنه آنچهه از
دقوقی گریخته ،حقیقت است!
اما یرا حقیقت از دقوقی گریخته است؟ مرد باتقوایی مثهل
دقوقی برای نجاج عدهای که در تالطم دریا گیر افتادهانهد ،دعها
میکند .و دعا جنبه “خود“یهت و شخصهی بهودن نداشهته اسهت.
ینان با خلو بوده که مورد اجابت ح رج حق قرار میگیرد.
مولوی هم در کیفیت دعای او میگوید:
همچنین میرفت بر لفظش دعا
آن زمان یون مادران با وفا
اشک میرفت از دو یشمش آن دعا
“بیخود“ از وی میبرآمد بر سما
آن دعای “بیخودان“ خود دیگرست
آن دعا زو نیست ،گفت داورست
نمیدانم این ابهاماج را یگونه میتوان تو یح داد! از یک
طرف مولوی دعای دقوقی را از مو هف “بیخهودی“ مهیدانهد؛ از
طرف دیگر بعد از همین دعاست که نمایندگان حقیقهت دقهوقی
را “بوالف ول“ مینامند؛ کار او را ف هولی و دخالهت در مشهیت
حق میدانند ه و به همین دلیل از او میگریزند!
میبینید که یه ابهام و تناق ی وجود دارد؟ و ینانکه نشهان
خواهیم داد ،این ابهام و تناقض در اصل مو هوع ،یعنهی در دعها
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کههردن و مههورد اجابههت قههرار گههرفتن آن نیسههت؛ بلکههه در زمینههه
“بیخود“ی و “باخود“ی است .مولوی از یک سو میگوید :دعها
“بیخود“ از وی برمیآمد بر سما؛ از سهوی دیگهر داسهتان نشهان
میدهد که دقوقی در کیفیت “بیخود“ی نبوده است!
همانطور که گفتم ،یک وجه مو وع مهیتوانهد ایهن باشهد
که مولوی از دو انسان و با دو کیفیت وجودی متفهاوج صهحبت
میکند .وجه دیگر ه که نزدیکتر به صحّت میرسد ه این اسهت
که بگوییم مولوی برای “بیخودی“ درجاتی و مراتبی قائل اسهت.
به عبارج دیگر ،اِشعار و عدم اِشعار را نسبی میداند .مثال در یک
جا میگوید“ :بیخودانه“ بهر سهبو سهنگی زده .بها توجهه بهه اینکهه
مولوی “سبو“ را سمبل مترادف با “خود“ ،با “دانستگی““ ،دانش“
و در حقیقههت بهها “خوداشههعاری“ م هیگی هرد ،و حههاال م هیگوی هد
“بیخودانه بر سبو سنگی زده“ ،معنای حرفش این میشود کهه بهه
وسیله“ ،بیخودی“ یها “الاشهعاری“ ،“1سهبو“ را ه کهه متهرادف بها
“اشعار“ است ه شکسته و از بین برده! و این بهیمعنها اسهت؛ مگهر
اینکههه فههرض کنهیم او “اشههعار“ و “عههدم اشههعار“ را امههری نسههبی
مهیدانههد ،اگههر آنههها را مطلههق فههرض کنهیم ،در حههرفش تنههاقض
آشکاری وجود دارد .انمیدانم مو وع روشن است؟ آنجا کهه
“سهبو“ یها “خههود“ وجههود دارد ،قطعهها “اشههعار“ هههم وجههود دارد.
 -۱اِشعار :حالت آگاهی به خود  .الاشهعار:حالت ناآگهاهی از خهود .اههم ریشهه
شعور
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“خود“ در حیطه اشعار ذهن است پس یگونه هم “خهود“ هه کهه
عین اشعار است ه میتواند وجود داشته باشد و هم در همان حال
“بیخودی“ یا عدم اشعار!؟
پس به طور قطف مولوی بین اشعار و عدم اشعار نسهبتهها و
درجاتی قائل است؛ در غیر این صورج مو وع در واقعه مربوط
به دقوقی غیرقابل تو یح است.
اما اصل مو وع که یرا دعای دقوقی عملی ناصواب است.
مولوی ترک “خشکی“ و از آن به سوی “دریا“ رفتن را حرکتهی
صهواب و صهحیح مهیدانهد ه نهه عکهس آن را .زیهرا حرکهت از
خشکی به سوی دریا حرکتی است از “جز “،به سوی “کهل“؛ بهه
سوی وسعت ،اصالت و یگانگی ،حال آنکه دعای دقوقی نه تنهها
از مو ف “خود“ ،یعنی از زمینه “خشکی“ اسهت ،بلکهه بها ههدف
حرکتی است کهه از دریها بهه خشهکی .فریهاد بالزدگهان از دریها
برمیخیزد ،ولی عاملی که آن را دریافت مهیکنهد ذههن دقهوقی
است؛ و ذهن به هر حال جایگاه “خود“ اسهت .و هریهه را ذههن
دریافههت مههیکنههد آن را بهها معیارهههای “خههود“ دریافتههه اسههت.
دریافت های “خود“ هریه باشهد ،بالدرنهگ رنهگ “خهود“ پیهدا
میکند و به “خود“ آلوده میشود .یا میتهوانیم اینطهور بگهوییم:
آنچه دقوقی میشنود ،بازتابههای فریهاد “خهود“ ،و شهناختههها،
خواستهها و تمایالج نهفته در آن است ه ولو در شهکل خواسهتن
برای دیگری باشهد .و ههر عمهل منبعهث از “خهود“ عملهی اسهت
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ناصواب .معیار آنچه را “خود“ دعای خیر تصور میکند ،خودش
است .و معیارههای “خهود“ همهه باطهل و عامهل اسهتمرار فسهاد و
تباهی است .کما اینکه وقتی با دعهای دقهوقی کشهتی از دریها بهه
خشههکی م هیآیههد ،آن دعهها موجههب دور شههدن حقیقههت از وی
میگردد.
وقتههی داسههتان یههالش “نحههوی“ را بهها کشههتیبان ایکههی از
حکایاج پر نکته و عمیق مثنوی است در نظر بگیهرم کهه در آن
کشتیبان به مرد نحوی میگوید “محو میباید در این دریا ،بدان“،
متوجههه م هیشههویم کههه دعههای دقههوقی دقیقهها در جهههت عکههس
“محو“یت و فنای در عدم و نیستی است؛ دعایی است در جههت
استمرار “هستی“ .و آنجها کهه “هسهتی“ هسهت ،حقیقهت نیسهت.
تجلّی حقیقت تنها در غیبت “هستی“ پیش میآید .تو هیحاج و
اشاراج دیگر مولوی در همین داستان دقهوقی م یهد همهین معنها
است.
ای دال منظور حق آنگه شوی
که یو جزوی سوی کل خود روی
جزئیت مترادف با “هستی“ و “تعین“ است .و کل یا کلیّّهت
حالتی است ورای ههر نهوع “هسهتی“ و تعهین ،ولهی آیها حرکهت
دقوقی ه در شکل دعا ه حرکتی بوده است از جز ،به سوی کهل،
یا برعکس ،حرکتی است در جهت استمرار جزئیت و دور گشتن
از کلیت!؟
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مولوی حرکت اصیل و از جز ،به کل را ترک خشکی و از
آن به دریا رفتن میداند ،نه عکهس آن را .اشهاراج زیهر در مهتن
همین داستان است:
بحر گوید :من تو را در خود کشم
لیک میالفی که من آب خوشم
الف تو محروم میدارد تو را
ترک آن پنداشت کن ،در من درآ
آب گل خواهد که در دریا رود
گل گرفته پای آب و میکشد
گر رهاند پای خود از دست گل
گل بماند خشک و ،او شد مستقل
روح و جان پهاک آدمهی ه یعنهی آب ه اسهیر گهل “نفهس“
است؛ هنگامی از آلودگی به گل خشک و مرده “نفس““ ،ذهن“،
“جزئیت“ یا “خود“ آزاد میگردد که به دریا ،یعنهی بهه کهل ،بهه
وحههدج ،بههه پههاکی و بههه وسههعت متصههل بشههود .ولهی اشههتغاالج
دلخوشانه ،فریبنده و الف آلوده در خهدمت “خهود“ ،یها تصهاویر
مرده ذهنی ،پای روح و روان انسان را سخت گرفته و مانف رهایی
آن و برگشت آن به اصل پاک خویش ،یعنی به دریهای حقیقهت
میگردد.
***
http://www.molavipoet.com
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اسپینوزا :فیلسوف یا عارف؟

زندگی نامه
بارو اسپینوزا و بعدها بندیکت دِ اسپینوزا ازاده  ۲۴نهوامبر
- ۱۶۳۲درگرشته  ۲۱فوریه  ۱۶۷۷فیلسوف مشهور هلندی است
با اصهالت یههودی سهفاردی پرتغهالی .وی یکهی از بهزرگتهرین
خردگرایان و جبرگرایان فلسفه قرن هفدهم و زمینهساز ظهور نقد
مرهبی و همچنهین عصهر روشهنگری در قهرن هجهدهم بههشهمار
می رود .اسپینوزا به واسطه نگارش مهمترین اثرش« ،اخالقیهاج»،
کههه پههس از مههرگ او بههه یهها رسههید و در آن دوگانهههانگههاری
دکارتی را به یالش میکشد ،یکی از مهمترین فیلسهوفان تهاریخ
فلسفه غرب بهشمار میرود.
پیشه وی تراش عدسی بود ،او در طول زنهدگی ،جهایزههها،
افتخاراج و تدریس در مکانهای صاحبنام را رد کرد ،و سههم
ار خانوادگیاش را به خواهرش بخشید.
فیلسوف و مور نامدار گئورگ ویلهلم فریهدریش هگهل،
درباره فیلسوف هم عصهر خهود نوشهت« :شهما یها پیهرو اسهپینوزا
هستید ،یا اساسا فیلسوف نیستید ».همینین دستاوردهای فلسفی و
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شخصیت اخالقی اسپینوزا زمینهساز آن شهد تها ژیهل دلهوز ،او را
«شاهزاده فلسفه» بنامد.
بنههدیکت د اسههپینوزا در  ۲۴نههوامبر  ۱۶۳۲در یههک خههانواده
مرهبی یهودی در آمسهتردام بهه دنیها آمهد .خهانواده او در اوایهل
همان سده به همراه بسیاری از دیگر یهودیان پرتغالی و اسپانیایی،
از بیم پیگرد توسط دستگاه تفتهیش عقایهد کلیسها ،بهه هلنهد پنهاه
آورده بودنههد .هلنههد در آن زمههان از نظههر مههرهبی سههرزمین نسههبتا
رواداری بود ].اسپینوزا در جامعه یهودیان هلند بهزرگ شهد و در
آنجا تعلیماج یهودی را نزد تنی یند از بهترین خاخامهای عصهر
خود فرا گرفت.
تحصیالت
پههدر اسههپینوزا او را بههه مدرسههه یهودیههان سههپرده بههود تهها بهها
آموزش در حوزه دین شناسی ،خاخام شود .اسهپینوزا در سهن ۱۶
سالگی شاگردی استثنایی در حوزه امور دینی بود ،امها یهادگیری
در این زمینه او را را ی نمیسهاخت .بهه دلیهل آشهنایی بهه ینهد
زبان 1،به طور مستقل به مطالعه آثار فلسفی پرداخت .اما رفته رفته
نشانههای تردید در مورد کتاب مقدس یهودیان بهه عنهوان وحهی
 -۱اسپینوزا از دوران جوانی بهه زبهان پرتغهالی ،عبهری ،پرتغهالی ،فرانسهه،
ایتالیایی ،انگلیسهی ،التهین ،یونهانی باسهتان ،اسهپانیایی ،هلنهدی و آلمهانی
تسلط داشت و با یند زبان دیگر نیز آشنایی داشت.
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الهی در او آشکار شد و مو وعهایی یون دخالت یهک خهدای
شخصی در امور انسانی ،برگزیدگی قوم یهود از طرف خداوند و
نیهز حقهوق ویهژه روحههانیون را مهورد شهک و پرسهش قههرار داد.
اسپینوزا تحت تأثیر فلسفه دکارج بود امّا در تعامالج متافیزیکی
خود تالش میکرد بر دوگانه انگاری دکارتی ییره شود و خدا،
روح و ماده را در پیوندی واحد به اندیشه درآورد.
البته بسیاری از دانشجویان یهودی هم که هوادار استقالل و
آرمان آزادی اندیشه بودنهد بهه تهدری علهم مخالفهت بها ف های
منقبض ناشی از قرائت سنتی از تعالیم یهودیت را بلنهد کردنهد و
توراج را زیر س ال میبردند .به همین دلیل پیشوایان یهودیت بهه
شدج نگران ینین مسائلی بودند .از این رو وقتی اسپینوزا شهروع
به اشاعه نظریاج نا متعارف و غیر سهنتی خهود کهرد بها مخالفهت
شدید روبه روشد .او میگفت کسانی که اسفار پن گانهه موسهی
را نوشتهاند ،هم از نظر علمی و ههم از نظهر علهم کهالم و الهیهاج
سادهلوحانی بیش نیستند و اصوال خمسه موسی از موسهی نیسهت!
او به این بسنده نکرد و گفت که در توراج هیچ شاهدی بهر ایهن
که خداوند صاحب جسم است یا روح فناناپریر است یا فرشتگان
وجود دارند در دست نیست .کسهی نمهیتوانسهت در مجهادالج
منطقی با او حریف شود در نتیجه اولیای دین برای ساکت کردن
او مستمری ساالنه  ۲۰۰۰فلورن به او پیشنهاد کردند تا حهداقل از

167

فصلنامه هیج  -شماره  -۶زمستان ۲۰۲۲ -۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

اشاعه نظریاتش بهطور علنی دست بکشد .اما او قبول نکرد .او تها
آخر عمر همسری نداشت و تا مرگ همین گونه ماند.
در نهایت یکی از یهودیان متعصب به او سو،قصد کرد کهه
از آن جان سالم به در برد .او در کال آفینیوس که مدیر «وان دن
اندن» ،که از آزاداندیشان دوره خود بود ،درس میخواند که این
هم باعث بدگمانی نسبت به خود در جامعهه یهودیهت آمسهتردام
شد« .وان دن اندن» قبال کشهیش یسهوعی بهود ولهی آزادیخهواه
شههده و مطالعههاج وسههیعی در زمینههه آثههار یونههان باسههتان و فلسههفه
داشت .او بعدها بهه آزادیخواههان فرانسهوی پیوسهت و توطئههای
برای انحالل نظام سلطنتی فرانسه و ایجاد دموکراسهی کهرد ولهی
جنبش شکست خورد و او توسط پادشاه فرانسه اعدام شد.
او از نظراج حسدای کرسکاس بسیار تهأثیر گرفهت و آثهار
موسی بن میمون و فلسهفه مدرسهی و جردانهو برونهو را بهه دقهت
مطالعه کرد .حسدای کرسهکاس مهیگفهت جههان از ازل وجهود
داشته و تا ابد وجود خواهد داشت و خلقت شامل ییدمان اینها
مهیشهود .ایهن نظهر بهر روی اسهپینوزا تهأثیر فلسهفی گراشههت .او
سرانجام در  ۱۶۶۳در الهه ساکن شد .او به قهدری معهروف شهد
که الیب نیتس به مالقاج او میرفت و باهنریک اولهدنبرگ کهه
دبیر اول انجمن سلطنتی بریتانیا بود نامهنگاری میکرد و دوسهت
بود .او با رابرج بویل ،شیمیدان معروف نیز نامهنگاری میکرد و
دوست بود.
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طرد از جامعه یهودیان
اسپینوزا مراسم عبادی و دینی را بیاهمیت و زاید خوانهد و
بیان کرد که متن های کتاب مقدس را نباید کلمه به کلمه فهمید.
از همین رو ،او را در  ۲۴سالگی به جرم افکار انحرافی از جامعهه
یهودیان هلند اخهراج و ورودش را بهه کنیسهههها ممنهوع کردنهد.
حتی پیش از واکنش یهودیان ،کلیسای کاتولیک کتهابههای او
را در فهرست کتابهای ممنوعه قرار داد و پروتستانهای هلنهدی
نیز این کتابها را به آتهش کشهیدند .نظریهاتش دشهمنان زیهادی
برای او تراشیده بود و پس از اینکه سو ،قصد به جان او نافرجهام
ماند ،از آمستردام گریخت و گوشههگیهری و انهزوا پیشهه کهرد و
خود را یکسره وقف فلسفه نمود.
اسپینوزا زندگی ساده خود را از راه تراش شیشههای ذرهبین
تأمین می کهرد .در سهال  ۱۶۷۳شههریار پفهالتس کهه بها نظریهاج
فلسفی اسپینوزا آشنا بود ،به وی پیشنهاد کرسی استادی فلسفه در
دانشگاه هایدلبرگ را داد ،مشروط بر آنکه او از آزادی پژوهش
فلسفی برای براندازی دین عمومی سو،استفاده نکند .اسپینوزا این
دعوج را رد کرد ،یون نمهیخواسهت اسهتقالل فکهری خهود را
قربانی مقام و عقل را تابف ایمان سازد .وی در پاسخ به دعوج آن
شهریار نوشت« :از آنجا که نمهی دانهم مرزههای آزادی فلسهفی،
برای اینکه دین برانداخته نشود کجاست ،نمیتوانم از فرصت به
دست آمده استفاده کنم».
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در سال  ۱۶۷۵یک دیندار کاتولیک به نهام آلبهرج بهورگ
در نامه ای به اسپینوزا نوشت « :من این نامه را بنهابر وظیفهه دینهی
خود برایتان می نویسم تا عشق به همسایه را حتی به شما که یک
کافر هستید نشان دهم .شما را فرا میخوانم که روح خود را بهه
موقف نجاج دهید و به مسیحیت بگ روید .شما مدعی هستید کهه
سرانجام ،فلسفه حقیقی را یافتهاید .اما از کجا میدانید که فلسفه
شما بهتهرین اسهت؟ آیها مهیخواهیهد کفرگهوییههای نهاگفتنی
موجودی نکبت زده ،کِرمی حقیر و انسانی خاکی را که سرانجام
غرای کِرمها می شهود ،گسهتاخانه بهر حکمهت بهی انتههای پهدر
جاودانی بر تر شمارید؟ از شما خهواهش مهی کهنم بهس کنیهد و
دیگران را نیز همراه خود به فساد نکشانید».
اسهپینوزا در پاسههخ ایههن مه من مسههیحی نوشههت« :مههن ادعهها
نمی کنم که بهترین فلسفه را یافتهام ،اما میدانم کهه حقیقهت را
می توان شناخت .تمام دلیل ههایی کهه شهما در نامهه خهود اقامهه
کردید ،فق ط در طرفداری از کلیسای رومی است .آیا معتقدیهد
که با آنها می توان اقتدار این کلیسا را به روش ریا هی اثبهاج
کرد؟ و یون این ینین نیست یگونه می خواهید باور کنم کهه
بُرهانهای من ،ساخته و پرداخته ارواح خبیث است و سخنان شما
مُلَهم از پروردگار؟ افزون بر آن ،مهن مهیبیهنم و نامهه شهما نیهز
آشکارا نشان می دهد که برده این کلیسا شدهایهد ،نهه بهه خهاطر
عشق به خداوند ،بلکه از بیم آتش دوز که تنهها علهت خرافهه
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است .این خرافه را از خود دور سازید و خردی را که خداونهد
به شما ارزانی داشته به رسمیت بشناسید و اگر نمیخواهید جزو
موجوداج فاقد خرد به شمار آیید ،از آن بهره گیرید .بس کنید و
خطاهای ابلهانه را معما و رازورزی جلوه ندهید!».
اسههپینوزا کتههاب مقههدس را حههاوی قههانونهههایی اخالقههی
می دانست که فرمانبری می طلبد ،اما کمکی به شهناخت حقیقهت
نمیکند .مهمترین اثر اسپینوزا «اخالقیاج» نام دارد .اما این کتاب
بر خالف عنوانش ،به معنای گسترده کلمه بیشتر متافیزیک است
و فلسفه اخالق در آن جایگاه اصلی را نهدارد .اسهپینوزا در زمهان
حیاتش ،این اثر را فقط در اختیار معدودی از دوستانش قهرار داد
و به اصرار شخصی او ،انتشار این کتاب پس از مهرگش صهورج
گرفت.
مرگ
اسپینوزا از جوانی دیار بیماری سل بود و تقریبا تمهام عمهر
نایههار شههد از یههک رژیههم سههخت غههرایی پیههروی کنههد .اهههل
خوشگررانی و معاشرج نبود .در نهایت سادگی میزیست و مبلغ
مستمری را که بنابر وصیت دوستش یان دویت دریافت میکرد،
خود از پانصد گولدن به سیصد گولدن کهاهش داد .اسهپینوزا در
 ۲۱فوریه  ۱۶۷۷در ۴۴سالگی در الهه یشهم از جههان فروبسهت.
اسپینوزا در صحن نیو کرک مسیحیان در الهه دفن شدهاست.
***
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اسپینوزا ،فیلسوف یا عارف؟
محمد جواد صافیان
استادیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

اسپینوزا از طرفی ،تحت تأثیر فلسفه های قرون وسطا بوده و
از طرف دیگر ،فیلسوفی متجدّد و متهأثّر از اندیشهه جدیهد غربهی
است .اسپینوزا اساس فلسفه خویش را جوهر یگانه و منحصهر بهه

فردی می داند .
این نظر شبیه بهه دیهدگاه وحهدج وجهودی عرفها و برخهی
فیلسوفان الهی است ،زیرا آنان نیهز حقیقهت هسهتی را واحهد مهی
دانند و همه موجوداج را عبارج از تشئناج و جلهوه ههای همهین
حقیقت واحد برمی شمارند.
مقایسه بین «رابحه عالم با خداوند» از نظر اسپینوزا و عرفا

ببینیم که اسپینوزا در مهورد نحهوه ارتبهاط عهالم بها خداونهد
یگونه می اندیشد و یگونه به این مسئله که از مهم ترین مسهائل
فلسفه و تفکّر انسان از دورتهرین ازمنهه بهوده اسهت ،در فلسهفه او
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پاسخ داده می شود .هم ینین با مقایسه نظر اسپینوزا با نظهر عرفها
در باب نحهوه ارتبهاط عهالم بها خداونهد ،مهی تهوان نسهبت تفکّهر
اسپینوزا را با تفکّر عرفانی از این جهت بررسی کرد.
می دانیم که در ربط بین عالم اکثرج با خداوند اوحدج
از طرف فالسفه و متکلمان نظرههای مختلفهی ابهراز شهده اسهت.
متکلمان و ملیّون عالم را اعتقاد بر این است که خداوند همه ییز
را از عدم خلق فرموده است ،ولی یونانیان خلق از عهدم را محهال
دانسته و برآنند که از هیچ هیچ نمی آید ا. ex nihilo nihil fit
فالسفه به پیروی از افلهوطین نوعها قائهل بهه نظریهه فهیض بودنهد.
رحمت و فیض خداوند به طور هروری از او جهاری و سهاری
است و عالم همه فیض اوست و این فیض با طی مراتبی از اعال
مرتبه اصادر اول به أدنی مرتبه که عالم ماده باشد ،مهی رسهد.
بنابراین ،نزد قدما عالم دارای سلسله مراتب طولی است .این گونه
نیست که عالم خاک بی واسطه به خداوند متصل باشد امها عرفها
در تبیین ارتباط عالم با خداوند مطلب تجلّی را مطرح کرده اند.
همه عالم تجلّی خداوند اسهت .جهز خداونهد در عهالم ییهزی و
کسی نیست .هر یه هست او و جلوه های اوست .اوسهت کهه بهه
اسما و صفاج متعدّد ظهور کرده است .خداوند بهه فهیض اقهدس
در ح رج علمی ظهور کهرده و بهه واسهطه ایهن ظههور ،اسهما و
صفاج ظاهر شهده انهد و بها فهیض مقهدّس او نیهز مظهاهر اسهما و
صههفاج در عههالم تجلّههی کههرده انههد .بنههابراین ،ایههن عههالم مظهههر
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خداست .خداوند ظاهر است و با ظههور او عهالم متحقهق شهده و
دوام می یابد و هیچ ییز در عالم نیست که مظهر او ،یعنی مظههر
اسم و صفتی از اسما و صفاج او نباشد .ولی این بدان معنا نیسهت
که او عین ظهور باشد .خداوند در عهین حهال کهه ظهاهر اسهت،
باطن نیز هست .هم ظهور دارد هم خفها ،و ظههوراج او حجهاب
های او هستند .هر آنچه در عالم هست ،از جهتی مظهر اوسهت و
از جهتی حجاب او .بنهابراین ،ایهن عهالم ههم مهی توانهد موجهب
تقرّب و نزدیکی بدو شود و هم مانف قرب به او و موجهب دوری
و جدایی از او.
ذاج اقدس اله نایافتنی و غیر قابل وصهول و مجههول مطلهق
است و هیچ فکر و علمی را بهه حهریم او راههی نیسهت .در عهین
حال ،همه آنچه هست ،ظهوراج و تجلیّاج همین ذاج است .نزد
عرفا ،عالم عین فناست« .کل شی  ،هالک اال وجهه»؛ همهه ییهز
در هالکت است ،مگر وجه او .شاید وجه او همان اسما و صفاج
اوست که در این عالم ظهور می کند و ایهن ظههوراج در تجهدّد
دائم اند و عالم مدام در خلق جدید است.
بنهابراین ،از نظههر عرفهها ایهن عههالم باالسههتقالل هههیچ اسههت.
صورتی است از صاحب صهورج کهه بهه محهض آن کهه یههره
برگرداند ،صورج فانی شود.
ذاج خداوند در غایت خفها و نهایهت پوشهیدگی اسهت ،از
این رو ،هیچ معرفتی به آن ممکن نیست .آنچه به خداوند نسهبت
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می دهیم و همهه معرفتهی کهه ممکهن اسهت بهه او داشهته باشهیم،
حداکثر در ساحت اسما و صفاج الهی اسهت نهه دربهاره ذاج او.
در عین حال ،اسما و صفاج ،اسما و صفاج ذاج خداوند هسهتند
و این همان ذاج است که در اسما و صفاج تجلّهی کهرده اسهت.
معرفت به اسما و صفاج نیز بهرای همهه افهراد بهه یکسهان مقهدور
نیست .هر کس بنا بر استعداد خویش که عبارج است از بنهدگی
اسمی خا  ،می تواند خداوند را تحت همان اسم بشناسد.
بدین ترتیب ،این عالم همگی جلواج حق است و جلوه در
صاحب جلوه فانی است و هیچ نحوه استقاللی از او ندارد .رابطهه
جلوه و صاحب جلوه ،رابطه ای علّی و معلولی هم نیسهت ،رابطهه
منطقی و از سنخ استنتاج نتای از مقدماج هم نیست.
از نظر اسپینوزا ،رابطه عالم با خداوند رابطه دیگهری اسهت.
اسپینوزا به نظریهه فهیض کهه مهورد اعتقهاد افلهوطین افلهوطین و
بسیاری از فالسفه سلف اوست ،قائل نیست .او همه واسطه ههایی
را که فالسفه طبق نظریه فیض و ف می کردند تا ارتباط واحد با
کثیر را توجیه کنند ،کنهار گراشهته ،آن هها را خیهالی مهی دانهد.
اسپینوزا می گوید :خداوند دارای صهفاج نامتنهاهی اسهت کهه از
میان این صفاج ما فقط دو صفت فکر و بُعد را می شناسهیم .ایهن
دو صفت ،صفاج خود خداوند هستند .به عبارج دیگر ،خداونهد
ممتد و متفکّر است .و موجوداج این عالم از هر کدام از ایهن دو
صفت منتشی شده اند ااسپینوزا. ۲۶ ،۱۳۶۴ :
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نظر اسپینوزا درباره نحوه ارتباط عالم با خداوند ،هر یند در
ظاهر به نظر عرفا در این باب شبیه است ااو صریحا می گوید که
هر ییزی که هست در خدا هست  ،در تأویل تعارض آن دو نظر
مشخ می شود.
عالوه بر آن ،اسهپینوزا مهی گویهد :ههر یهه هسهت در خهدا
هست و به واسطه او به تصور می آید .در نگاه عرفانی آنچه مههم
است انس با جلواج برای قرب به خداوند است .تصهور عقلهی و
مفهومی از اشیا به خودی خهود بهرای عهارف مههم نیسهت ،زیهرا
شرط وصول به حق ،گرشتن از مفهوم سهازی و مفههوم پهردازی
است.
بنابراین ،در حالی کهه از نظهر عرفها عهالم عبهارج اسهت از
تجلیّاج مدام اسما و صفاج خداوند و این تجلیّهاج در دو لحظهه
به یک وجه نیستند و عالم دائما در حال نو شدن و تحهوّل اسهت،
اسپینوزا عالم را بال روره ناشی از خداوند می داند و رابطه آن را
با خداوند ،رابطه عقالنی و منطقی می شمارد و کل عالم را ثابت
و الیتغیر می انگارد.
***
https://hawzah.net
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غم و شادی در اندیشه ی موالنا
محمدحسین بهرامیان و الهام جم زاد

مقدمه
انسان با اولین گریه های کودکانه پا بهه دنیهایی مهی گهرارد
که آمیزه ای از غم و شادی است .گویی تقدیر آدمی ینین رقهم
است که در انبوه غم ها و شهادی هها ،زنهدگی را تلهخ یها شهیرین
تجربه کند .شاعران و عارفان ایران زمین فراتر از غم و شهادی بهه
دوست می اندیشند و با این حهال بهه عنهوان یهک انسهان در گیهر
ودار این و آن روز گار می گررانند .در این مقاله ابتدا به بررسی
اجمالی مو وع غم وشادی در اندیشه و تفکراج شاعران قبهل از
موالنا پرداخته ایم و در ادامه به شکلی ویژه به موالنا پرداخته ایم
و سروده های ارزشمند شاعر عهارف را از ایهن منظهر مهورد نقهد
وبررسی قرار داده ایم.
تعالیم متفاوج شمس از یکسو و منش عارفانه موالنا و شور
و شوق روحانی وی از سوی دیگر ،او را در ردیف شادمانه ترین
عارفان ایران زمین قرار داده است .زیر و بم مترنم غزلیاج شمس
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و شور و حال ریخته در این اثر جاوید  ،حاصل سماع روح شاعر
در بیکرانه هاست و شهاید همهین دقیقهه عمیهق اسهت کهه او را از
خیل شاعران اندوهسرای سده های سوم تها دههم متفهاوج کهرده
است.
در این نوشته ما یند و یون ذهن و زبان مولوی کاویده ایم
تا راز و رمز این شادی و انبسهاط خهاطر را پهیش یشهم خواننهده
آوریم .در این میان از جبر و اختیار می گوییم و تفاوج آشهکار
موالنا را با دیگر شاعران همردیف او بیان خواهیم کهرد .مولهوی
را در اختیار یا جبری عارفانه غوطه ور خواهیم دید و بهاز ایهن از
دو منظهر وجههد و حههال عارفانههه او را بهه تماشهها خههواهیم نشسههت.
ردیابی اندیشه های شمس و بروز شادمانگی های این پیر عهارف
در آثار موالنا ،ما را به دریافت منشا ،ومبدا ،سرمستی های موالنا
رهنمون خواهد شد .مقایسه موالنا و خواجه اهل راز حافز ازاین
زاویه قابل تامل است و بررسی این تنوع و تفهاوج گوشهه ههایی
دیگر از شخصیت این دوشهاعر بهزرگ عهارف را بهر مها خواههد
نمود .این مقاله بهانه ای است تا از زبان آهنگهین موالنها اشهعار و
غزلیاتی را نمونه آوریم و خواننده را در این ترنم جاوید بها خهود
همنوا سازیم .تا یه قبول افتد و یه در نظر آید.
پیش در آمد
انعکاس صریح اندیشه ههای زروانهی  ،مسهیحی  ،مهانوی ،
هندی و…در آثار شاعران و نویسندگان قرون بعهد از اسهالم بهه
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خلق اندیشه های جبرگرا انجامیده اسهت  .اشهعار اولهین شهاعران
پارسههی گههو  ،از جملههه محمههد بههن وصههیف  ،فیههروز مشههرقی ،
ابوسیلک گرگانی و شاعران دوره های بعد از این گونه تفکراج
بی تأثیر نبوده است .
کریستین سن می نویسد  :در تحت تأثیر تفکهراج جدیهد
ایعنی افکار مسیحی  ،مانوی  ،هندی آن خوش بینهی کهه بنیهان
دین زردشتی و محرک مردمان به کار و کوشش بهود پژمهرده و
گسیخته شد  .میل زهد و تهرک دنیها کهه در فرقهه ههای مخهالف
آیههین زردشههت  ،رواجههی تمههام داشههت رفتههه رفتههه وارد آیههین
زردشتیان گردید و بنیان این دیانت را برانداخت  ..در ایهن وقهت
زروانیت که در عهد ساسانی شیوعی یافتهه بهود موجهب شهد کهه
مردمان اعتقاد به جبر پیهدا کهرده و ایهن اعتقهاد بهه منزلهه زههری
جانگزای بود که روح مزدیسنی قدیم را از پای درآورد .
توجهاج خا فردوسی بزرگ به فرهنگ ایرانی  ،شعر او
را در دو راهة تفکراج زروانی و مزدایی قهرار داده اسهت  .خهرد
وزری پیرطوس  ،او را از ابراز نظراج عاطفی افراطی و احساسهی
باز داشته و او به فراخور مو وع  ،در اوایل یا ما بین داستان خود
به بیان مو وعاتی می پردازد که رنگ و بویی کامال عبرج آمیز
و اندیشه ور دارد  .بی اعتبهاری دنیها  ،کوتهاهی عمهر  ،جهدال بها
سرنوشت و زمان  ،از مهمترین مو وعاج مطرح شهده در اشهعار
اوست .
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بیا تا به شادی دهیم وخوریم
یو گاه گرشتن بود بگرریم
یه بندی دل اندر سرای سپن
یه نازی به گن و یه نالی زرن
تأثیراج زبان و اندیشه حکیم خراسان بر شاعران دوره های
بعد خصوصا خیام نیشابوری کامال مسلم و آشکار است :
خیام نیشابوری به دالیلی معروفترین شهاعر ایهن حهوزه بهه
شمار می رود  .عدم عدول خیام از ینین اندیشهه ههایی و تأکیهد
تمام او بر ینین تفکراج عبرج آمیز ،در عین حال یأس آلهوده و
سیاه  ،او را به عنوان شاعری صاحب سبک معرفی کهرده اسهت .
یههون و یههرا در کههار خلقههت  ،انکههار برخههی از مبههانی دینههی و
اعتقادی ،جبرگرایی  ،ناتوانی انسان در برابر مرگ از م لفه ههای
معنایی شعر خیام به شمار می رود  .خیام انسهان را از درک راز و
رموز هستی عاجز دانسهته و او را بهه شهادخواری و لهرج جهویی
دعوج میکند :
تا کی غم این خورم که دارم یا نه
وین عمر به خوشدلی گرارم یا نه
پرکن قدح باده که معلومم نیست
کاین دم که فرو برم برآرم یا نه
گروهی در تعداد رباعیاج خیام و حتی در اینکهه شخصهی
به نام خیام اصوال وجود داشته است یا نه تردید روا داشته اند  .به
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عقیده ما حتی اگر ینانکه برخهی اذعهان کهرده انهد خیهام وجهود
خارجی نداشته باشهد امها ییهزی تحهت عنهوان تفکهراج خیهامی
وجودی کامال آشکار و مسلم دارد  .تفکراتی که در قرون بعهد ،
شعرشاعرانی یون حافز  ،سعدی  ،جامی  ،صهائب و دیگهران را
تحت تأثیر قرار داده است .
ابوبکر عتیق نیشابوری همشهری خیام  ،در قص قرآن و
در بیان خلقت آدم و با اعتقادی راسخ ایهن واژگهان را رقهم مهی
زند :آنگهاه خهدای تعهالی بهر آن گهل آدم اع یههل روز بهاران
اندوهان بارید تا آغشته گشت و آنگاه یک ساعت باران شادی بر
آن بارید .
سالها بعد  ،رشید الدین میبدی که آموخته های خود از پیر
مناجاج خواجه عبداله انصاری را بر بیاض کاغر می ریخهت در
کشف االسهرار خهود ینهین نوشهت  :در فهراق دوسهت ینهدان
گریستن باید که وهمت ینان افتد که با اشک آمیخته است و بها
قطراج اشک در کنارج خواهد افتاد .
عطار نیشابوری برتری انسان بهر قدسهیان را وجهود درد در
آدمی می داند :
قدسیان را عشق هست و درد نیست
درد را جز آدمی در خورد نیست
هرکه او خواهان دردکار نیست
از درخت عشق برخوردار نیست
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گرتو هستی اصل عشق و مرد راه
دردخواه و دردخواه و دردخواه
نظامی گنجوی در همان زمان در مکانی دور از عطار ،بهه
نظم منظومه های سراسر غم و شادی خود می پهردازد  .وی اگهر
یه با وصف مناظر شادی و بزم  ،شاعری شهادمان و طربنهاک بهه
نظر می آید اما نه غم و نهه شهادی هیچیهک را شایسهته دل بسهتن
نمی داند :
رها کن غم که دنیا غم نیارزد
مکن شادی که شادی هم نیارزد
مقیمی را که این دروازه باید
غم و شادیش را اندازه باید
از آن سو  ،خاقانی شروانی دیگر شاعر سبک آذربایجهانی
با زبانی سترگ مرثیه خوان زندگی است  .مرثیهه کهافی الهدین و
مرگ فرزند  ،عبرج آموزی های ایوان مهداین و قصهیده ای کهه
در غم نان پرداخته است هرگز او را از شادمانگی رخساره صهبح
غافل نکرده است :
مرا صبحدم شاهد جان نماید
دم عاشق و بوی پاکان نماید
مگر صبح بر اندکی عمر خندد
که دارد دم سرد و خندان نماید
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افصح المتکلمین سعدی شهیرازی شهاعری عاشهق اسهت و
آنگاه که به تغزل می پردازدجز خوبی و زیبایی معشوق نمی بیند.
دوستان عیب کنندم که یرا دل به تو بستم
باید اول به تو گفتن که ینین خوب یرایی
گفته بودم یو بیایی غم دل با تو بگویم
یه بگویم که غم از دل برود یون تو بیایی
سعدی آنگاه که به اجتماع رجوع مهی کنهد و بهه نگهارش
گلستان می پردازد از نگاهی واقف بینانه تر برخوردارست و شادی
و غم و تلخ و شیرین زندگی در زبانی عبرج آمیز و پند آموز بهه
تصویر میکشد .با اینهمه او اع نابسامان عصر ینگیز حتهی ایهن
شاعر مسافر و گریز پای را از تبعاج خود مصهون نداشهته اسهت .
تأثیر نابسامانیهای اجتماعی از یکسهو و از سهوی دیگهر تفکهراج
اشعری سعدی که حاصل آموخته های وی از نظامیه بغداد اسهت
او را به سرودن اشعاری سراسر عجز و دلتنگی وادار کرده است :
بگرد بر سرم ای آسیای دور زمان
به هر جفا که توانی که سنگ زیرینم
ما بین آسمان و زمین جای عیش نیست
یک دانه یون جهد از سنگ آسیا
غم شربتی ز خون دلم نوش کرده و گفت
این شادی کسی که در این دوره خرم است
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با همه این احوال  ،سعدی شاعری عهارف اسهت و در ایهن
مقام کالمی دیگر گونه تر را ارائه می کند :
غم و شادی بر عارف یه تفاوج دارد
ساقیا باده بده ساقی آن کاین غم از اوست
بعد از این مختصر که به عنوان پیش در آمد تقدیم گردیهد
به مولوی و آثار ارجمند او مهی پهردازیم و گونهاگونگی سهروده
های این شاعر عارف را از منظر مو وع شادی و غم مورد بحث
و بررسی قرار می دهیم.
مولوی ،فرح بن فرح
موالنا جالل ادین محمد بلخی ،خود را فرح بن فرح مهی
داند “ .مولوی که ما ی و مسهتقبل را سهوخته و فهردای نسهیه را
گردن زده است از ساعت و تلوین رسته است و ابن الوقت و بهل
میر اوقاج و احوال شده است  .او که جهانش در عروسهی و عیهد
کردن و نو شوندگی و گرار مستمر است کجا اجازج مهی دههد
که خاشاک مالل در دلش بپایهد ”.ا سهروش ،عبهدالکریم .قصهه اربهاب
معرفت.

۲۵۳

جمله تلوین ها ز ساعت خاسته است
رست از تلوین و از ساعت برست
یون ز ساعت ساعتی بیرون شدی
یون نماند محرم بی یون شدی
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غزلیههاج او بعههد از گههرر قههرون متمههادی  ،هنههوز در تههرنم
موسیقیایی خود  ،انسان را وجد می آورد و به رقه و هلهلهه وا
می دارد  .این شور و شوق عارفانه و ایهن وجهد و حهال روحهانی
ییست که از پس سالها  ،با گراراز منهازل ههای تاریهک زمهان و
مکان خود را بهه امهروز رسهانده و هنهوز آن واژگهان متهرنم  ،در
اشتیاق معشوق هلهله سر می دهد :
یه عروسی است در جان که جهان زنقش رویش
یو دو دست نوعروسان تر و پر نگار گردد
راز و رمز شادمانگی موالنا
برای پاسخ به این سه ال فرازههایی از مقهاالج شهمس را از
نظر می گررانیم و بعد به تحلیهل مو هوع مهی پهردازیم  :شهمس
تبریزی در انتقاد از اندیشه های یأس آلود و انحصار طلب فلسفی
می گوید  :ش مس جهت نور خداسهت  ،فلسهفیک مانهده بهاالی
هفت فلک  ،میان ف ا و خال ، ،فلسهفیک گویهد عقهول عشهره
است و همه ممکنهاج را محصهور کهرده  ،عهالم فهرا خهدا را
یگونه در حقه ای کرده.اموحد ،محمد علی.شمس تبریزی۱۷۹ .
شمس معتقد است کهه  :عالم بس بزرگ و فرا است  .تو
در حقه کردی که همین است که عقل من ادراک می کند  ..در
عالم اسرار اندرون آفتابهاست  ،ماه هاست  ،سهتاره هاسهت  .در
اندرون من بشارتی هست .مرا عجب از این مردمان است که بی
آن بشارج شادند  .اگرهر یکی را تاج زریهن بهر سهر نهادنهدی
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بایستی که را ی نشوندی که ما این را یه کنهیم  .مها را گشهاد
اندرون می باید .اموحد ،محمد علی.شمس تبریزی۱۷۹ .
ثمره این گشاد اندرون و بشارج و سهرور و بهجهت کهه در
وجود سراسر اشتیاق شمس مهوج مهی زنهد آن شهادی بیکهران و
طرب فسون سازی است که با تاللو خیره کننده خود ف ای شعر
موالنا را پر کرده است.
شمس در جایی دیگر می گوید  :دلی را کز آسمان دایره
افالک بز رگتر و فرا تر و لطیف تهر و روشهن تهر اسهت بهدان
اندیشه و وسوسه یرا باید تنگ داشتن و عالم خوش را بر خود
زندان کردن  .اموحد ،محمد علی.شمس تبریزی180 .
وی در این مقام حتی در حدیثی نبوی پیچیده است و به نقد
نپیچیدم اال این
آن پرداخته است  :در هیچ حدیث پیغامبر ا
حدیت که الدنیا سجن الم من یون من هیچ سجن نمی بینهیم .
می گویم سجن کو ؟ اموحد ،محمد علی.شمس تبریزی۱۸۱ .
و در جایی دیگر می گوید  :مرا از این حدیث عجب مهی
آید که الدنیا سجن الم من که من ههیچ سهجن ندیهدم  ،همهه
خوشی دیدم  ،همه عزج دیدم  ،همه دوست دیدم .اموحد ،محمد
علی.شمس تبریزی.

۱۸۲

وی در دو جایگاه دیگر نیز به تحلیل این حدیث پرداخته و
البته توجیهی نیزدر نهایت برای آن ارائه می کند .
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این عشق و شور و حهال و وجهد و شهادمانگی  ،بهی گمهان
سراپای وجود مولوی را که به آن پیر سهر روی عشهقی زبهانزد
می ورزد آکنده است  .او خود به این امر معترف است که :
شمس تبریزی نشسته شاهوار و پیش او
شعر من صف ها زده یون بندگان بی اختیار
دقایق کالم شمس اینگونه در کالم مهالی روم جلهوه یافتهه
است :
تو ز عف خود مکن در من نگاه
بر تو شب بر من همین شب یاشتگاه
بر تو زندان بر من این زندان یون با
عین مشغولی مرا گشته فرا
اندیشه ههای خیهامی اگهر بهه شهادی ههای مبتهرل و خهوش
گررانی ها و لرج جویی های اپیکوریستی می انجامد این گونهه
نگههاه دقیههق و موشههکافانه عارفانههه بههه نههوعی شههادمانی منطقههی و
خردمندانه منتهی می شود :
هر که را پر غم و ترش دیدی
نیست عاشق و زان والیت نیست
اگر تو عاشقی غم را رها کن
عروسی بین و ماتم را رها کن
در خانه غم بودن از همت دون باشد
و اندر دل دون همت اسرار تو یون باشد
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وی باز ،با زبانی پر آهنگ و مترنم  ،این شادی روحهانی را
اینگونه به تصوی می کشد :
مسجد اقصاست دلم  ،جنت مأواست دلم
حور شده  ،نور شده  ،جمله آثارم از او
قسمت گل خنده بود  ،گریه ندارد یه کند ؟
سوسن و گل می شکند در دل هشیارم از او
خانه شادی است دلم  ،غصه ندارم یه کنم ؟
هر یه به عالم ترشی  ،دورم و بیزارم از او
نا خویشاوندی های مولوی و حافظ
نیمی از وجهود خواجهه اههل راز حهافز ،موالنهایی اسهت و
نیمی دیگر خیامی… .یا به تعبیر بهتر اندیشه های حهافز تلفیقهی
از اندیشه های عرفهانی موالنهایی و اندیشهه ههای فلسهفی خیهامی
است  .این ت اد را می توان بر دیگر ت ادها یها دوگهونگی هها و
دو گانگی های شعر حافز افهزود .در شهعر حهافز غهم حهداقل
دردو حوزه مختلف بکار رفته اسهت  .یعنهی در حقیقهت غمههای
حافز دو گونه است :
غمهای فلسفی حافز  ،خیام گونه اند  ،حدج و شدج کالم
خیام در شهعر حهافز دیهده نمهی شهود کهه بهی گمهان تفکهراج
عرفانی وی در این توازن و تعدیل اندیشه بی تأثیر نبهوده اسهت .
غمهای فلسفی حافز  ،غم نیستی و فنای آدمی است  .او غمگهین
است یون اساس و بنیاد هستی و شالوده آرزوها را سخت سست
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می بیند  .او غمگین است یهون انسهان را از درک اسهرار هسهتی
عاجز می یابد  .دوای این غهم سهیاه و یهأس آلهوده  ،ییهزی جهز
شراب ارغوانی نتواند بود :
غم زمانه که هیچش کران نمی بینم
دواش جز می یون می یون ارغوان نمی بینم
پیوند عمر بسته به موی است هوش دار
غمخوار خویش باش  ،غم روزگار ییست ؟
می خور که هر که آخر کار جهان بدید
از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت
جام مینایی می سد ره تنگ دلی است
منه از دست که سیل غمت از جا ببرد
اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد
نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد
غم های عرفانی حافز رنگ و بوی کهامال متفهاوج دارد .
غم های حافز در این مقام  ،آناج و لحظاج شیرینی است که بها
عشق و خاطره و یاد معشوق همراه است  .غم در این حال و هوا ،
معادل کلمه عشق است و گاهی نیز با کلمه درد در یهک ردیهف
قرار می گیرد  .عشق بار عظیم امانتی است که انسان تحمل آن را
بر جان شیفته خود پریرفته است  .عشق بخششی ازلهی اسهت کهه
حافز در آن زمان که دیگران قرعه قسمت بهر عهیش زده انهد او
غم عشق را برگزیده است :
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در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند
دل دیوانه ی ما بود که هم بر غم زد
دکتر عبدالکریم سروش در قصه ارباب معرفت و در بیهان
حاالج شادمانگی مولوی و حافز و بیان تفاوج های موجهود در
این میان ،مولوی را شاعری در وصال می داند و حافز را شاعری
در فراق .سروش حافز را در مقام عاشقی مهی دانهد و مولهوی را
در مقام معشهوقی مهی دانهد بهه اسهتناد سهخن افالکهی در مناقهب
العهههارفین کهههه در بخشهههی از کتهههاب آورده اسهههت ”:ح هههرج
خداوندگار تبسم کنان فرمهود کهه ایشهان را امنصهور حهالج و
بایزید و … م قام عاشقی بود و عاشقان بالکش باشهند و مها را
مقام معشوقی است”.ا افالکی  .مناقب العارفین .ج۴۶۷ .۱
در بخش دیگری از قصه ارباب معرفت ینین مهی خهوانیم:
”ح افز در قید زمان بود و مولوی از بند زمان رسته… .مولهوی
فرح بن فرح است اما حافز شقایقی کهه همهزاد دا اسهت….
همین خا ر حسرج و تیغ مالمت و ندامت جان حافز را می گزد
و بال و پر این عقهاب عرصهه معنها را مهی بنهدد تها از دام زمهان
نگریزد”…”.حافز غمگین و شرابخواه است و مولوی بی غم و
بی باده مست”ا سروش ،عبدالکریم .قصه ارباب معرفت: ۲۵۶ .
حافز :
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شراب تلخ می خواهم که مرد افکن بود زورش
که تا یکدم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش
مولوی :
باده غمگینان خورند و ما زمی خوشدل تریم
رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خویش
خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حالل
هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خویش
مولوی شاعری مختار است و حافز شهاعری سهخت تابیهده
در ینبره جبر… مولوی در تعبیری زیبا ،بهار امانهت را ” اختیهار”
می دانهد کهه انسهان خهود خواسهته آن بهار عظهیم را در نابهاوری
آسمان و زمین و کوه ها به شانه کشیده است و حهافز دیوانهه ای
که نا خواسته قرعه فال امانتی ناشناخته را به نام او رقم زده اند…
مولهههوی خهههود برگزیهههده اسهههت و حهههافز برگزیهههده شهههده
است… .حافز قفس آلوده ای اسهت کهه اگهر یهه از کنگهره
عرش نفیرش می زنند اما همچنان در پهس آینهه هسهتی  ،طهوطی
صفتش داشته اند اما مولوی طوطی ناطق گریهزان از بنهد هجهران
است و پران تا هندوستان جان.
مولوی شاعری مختار
رواج اندیشه های جبر گرایانه اشاعره ،از قهرن دوم تها نههم
بسیاری از شهاعران و نویسهندگان بنهام ایهران زمهین را در سهیطره
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تفکههری جبههری قههرار داد بدانسههان کههه حتههی ارجمنههدانی یههون
فردوسی ،سعدی و حافز از این ینبره تنگ و تاریک راه گریهز
و نجاج نیافتند .از میان خیل انبوه شاعران و نویسهندگانی کهه در
طی این یند قهرن  ،بهه انعکهاس تفکهراج جبرگرایانهه پرداختنهد
اشعار و نوشته های بسیاری موجود است که ادعهای مها را دلیلهی
مبرهن است.از میان همه شاعران نامی این یند قرن ،شاید تنها بهه
صراحت بتوان از موالنا نام برد که خود را همهواره از ایهن دایهره
تنگ تفکراج جبرگرایانه به دور داشته است .نزدیک به دوههزار
بیت از مثنوی معنوی به اثباج اختیار اختصا می یابد و مولوی
در جای جای شاهکار عارفانه خود به تبیین این ماجرای پر دامنهه
می پردازد و به هر شکل ممکن به رد نظریه های تسلط جویانهه و
یاس آلود جبری می پردازد… .مولوی با شناخت جوانب امهر و
آگاهی بر یند و یون اندیشهه ههای فلسهفی و کالمهی بهه اثبهاج
اختیار انسان می پردازد.
از این نگاه مولوی شاعری منحصر به فرد به نظر مهی رسهد.
حتی زمانی که او در حوزه تفکراتی عارفانه بهه جبهری اختیهاری
تن در می دهد نه تنها یک دست افشان از وجد و حال او کاسهته
نمی شود که مشتاق تر از پیش و در کمال ادب سر رشهته اختیهار
را به دوست وا مهی گهرارد و در سهروده ههای ارجمنهد خهود بها
انعکاس روح مشتاق و منبسط خویش می پردازد .بنا براین عقیده
متعههالی  ،عههارف در مراتبههی از سههلوک بههدان جایگههاه مههی رسههد
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که اختیار وخواسته جز ،را در قیاس بها مشهیت کهل نادیهده مهی
گیرد و باز مشتاق و خود خواسته به جبری دیگر گونه تهر تهن در
می دهد که جبهر عارفانهه اش مهی نامد.اگریهه بهه عقیهده کهامال
مستدل او این نه جبر ،این معنی جباری است.
وجود ینین تفکراتی عمیق و تامل انگیز در عین حال فعهال
و انگیزش بخهش ،مولهوی را بهه شهاعری سهراپا شهور و شهوق و
سرمستی و دلدادگی بدل می سازد کهه در جلوگهاه معشهوق ازل
سر از پا نمی شناسهد و وجهد و شهور و حهال خهود را در کالمهی
کامال مترنم و آهنگین بهه تصهویر مهی کشهد… ایهن آزادی بهی
دریغ جان ،حتی گاه او را از انحصار در تنگنای قافیهه بهدور مهی
دارد آن سان که فراتر از دغدغه های کالم به سماع جاوید جهان
می اندیشد.
مولوی از این دیدگاه با شهاعران ههم ردیهف خهود تفهاوتی
آشکار دارد و همین تفاوج ،شهادمانگی وصهف ناپهریر متفهاوج
تری را در کالم او می ریزد که بعد از یند صد سهال بها خهوانش
غزلیاج سماع انگیز او ایهن وجهد و حهال بها گسسهت و شکسهت
زمان خود را به انسان غم آلوده و انهدوه نصهیب همهه قهرون مهی
رساند.
ای شکران ای شکران کان شکر دارم ازو
پند پریرنده نیم ،شور و شرر دارم ازو
خانه ی شادی ست دلم،غصه ندارم ،یه کنم؟
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هریه به عالم ترشی،دورم و بیزارم ازو
کی هلدم با خود؟کی؟می دهدم برسر می
گل دهدم در مه دی،بلبل گلزارم ازو
من خوش و تو نیم خوشی،جهد بکن تا بچشی
تا قدحی می بکشی،زانکه گرفتارم ازو
اغزل ۲۱۴۶
آشنایی مخاطب با ذهن و زبهان موالنها ،مها را از ارائهه مثهال
های بیشتر در این مورد بی نیاز می کند  .این اندیشه های دقیهق و
این ف ای طرب انگیز و شادی بخش از ویژگیهای کالم مولهوی
به شمار می رود .
مثال ده که نروید ز سینه خار غمی
مثال ده که کند ابرغم گهر باری
مثال ده که نریزد گلی زشا درخت
مثال ده که کند توبه خار  ،از خاری
این بخش را با غزلی معهروف از مهوالی روم بهه پایهان مهی
بریم و به بخش های دیگر می پهردازیم .ح هرج موالنها در ایهن
سروده شریف دیدگاه های خود را در باب یند و یون شادی و
غم اینگونه زیبا به تصویر می کشد:
جنتی کرد جهان را زشکر خندیدن
آنکه آموخت مرا همچو شکر خندیدن
گریه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم
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عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن
به صدف مانم،خندم یو مرا درشکنند
کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن
یک شب آمد به وثاق من و آموخت مرا
جان هر صبح و سحر ،همچو سحر خندیدن
گر ترش روی یو ابرم ،زدرون خندانم
عادج برق بود وقت مطر خندیدن
گر تو میر اجلی از اجل آموز کنون
بر شه عاریت و تاج و کمر خندیدن
ورتو عیسی صفتی؟خواجه!در آموز ازو
بر غم شهوج و بر ماده و نر خندیدن
ای منجم اگرج شق قمر باور شد
بایدج بر خود و بر شمس و قمر خندیدن
همچو غنچه تو نهان خند و مکن همچو نباج
وقت اشکوفه به باالی شجر خندیدن…
اغزل ۱۹۸۹
ترنم شادمانه غزلیات شمس
روح شههعله ور و گههدازان موالنهها در کلمههه کلمههه اشههعار او
خصوصا در غزلیاج شهمس انعکهاس دارد .اوزان متنهوع رقه
واژگان ،طنین آوا ها و نوا ها ،تکهرار واژگهان و اصهواج همهه و
همه دست به دست هم می دهند تا شادمانگی روح مشتاق موالنها
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را به تصویر بکشند .در آخرین منزل این مقصود قلم را به دسهت
صههاحبان قلههم مههی سههپاریم تهها آن ارجمنههد از سههماع کلمههاج در
غزلیاج شمس بگویند:
“از عصر خنیاگران باستانی ایران تا امروز آثار بازماندة هیچ
شاعری به اندازة مولوی با نظم موسیقایی هستی و حیهاج انسهانی
هماهنگی و ارتباط نداشته اسهت .تنهوع اوزان در غزلیهاج موالنها
بسیار درخور تأمل است“ :در یک صد غزل حافز دوازده وزن به
کار رفتهه ،سهعدی هیجهده وزن و مولهوی بیسهت و دو وزن .ایهن
تنوع اوزان عرو ی در دیوان شمس بهه حهدی اسهت کهه کمتهر
وزنی از اوزان شفاف و شاد عروض فارسی را می توان یافت که
در دیوان شمس مهورد اسهتفاده قهرار نگرفتهه باشهد .بهدین گونهه
دیوان شمس جامف ترین سند اوزان شهعر فارسهی بهه ویهژه اوزان
شههفاف اسههت .یههون خواسههتگاه طبیعههی وزن در دیههوان شههمس،
حرکت سهماع و رقه و تهپش قلهب و نهبض سهریانده اسهت و
ینگ و یغانة مولوی با حرکت های طبیعی زندگی و قلب انسان
کوک شده است در دیوان شمس با همة تنوع اوزان جای یندان
زیادی برای اوزان کدر و غمگهین وجهود نهدارد علهت ایهن امهر
آشکار است زیرا موالنا عاشق سما و رق بوده و آهنهگههایی
که به هنگام سماع می نواخته اند غالبا شفاف و شاد و پر جنبش و
پویا بوده است و این آهنگ ها حرکت اصلی را در موسیقی شعر
سبب می شده است” .اشهفیعی کهدکنی ،محمهد ر ها .موسهیقی شهعر.
. ۳۱۲
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«از یهل و هشت وزن عرو ی که مولوی در غزل های
خود به کار برده است هیجده وزن یا به ندرج در شعر فارسی بهه
کار رفته است یا اصال پیش از مولوی به کار نرفته است .حهداقل
مههی تههوان سههیزده وزن را از ابتکههاراج خههود مولههوی دانسههت.
اپورنامداریان ،تقی.در سایه آفتاب .

. ۱۸۳

از مجموع روایاج و افسهانه هها و بهه طهور روشهن تهر و
قطعی تر از خالل دیوان شمس و مثنوی این تصور به ذهن متبادر
می شود که در روح و جان مولوی سریشمه جوشانی از عشهق و
نیکی جاری بوده که تمام زنهدگی و آثهار او را در برمهی گیهرد.
روح غنایی او بر حقایق زندگی نشاط و امید می پاشد و همه ییز
را زیبا می بیند و با آهنگ جادویی کالم خویش آن را به نهوا در
می آورد.
“موالنا غزل هایش را با زبان غنهایی بیهان مهی کنهد و بها
خواندن آن انسهان خیهال مهی کنهد یکهی از غهزل ههای عاشهقانه
سعدی را با صدای ساز می شنود.
گل خندان که نخندد یه کند
علم از مشک نبندد یه کند
نار خندان که دهان بگشادست
یون که در پوست نگنجد یه کند
مه تابان به جز از خوبی و ناز
یه نماید یه پسندد یه کند
آفتاب ار ندهد تابش و نور
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پس بدین نادره گنبد یه کند
تن مرده که برو بر گرری
نشود زنده نجنبد یه کند
دلم از ینگ غمت گشت یو ینگ
نخورشد نترنگد یه کند”
ا به نقل از کتاب سیری در دیوان شمس،

۲۷۲ ،

مولوی به طرف کمهال مطلهق روی آورده ،بهه اوج زیبهایی
مجرد می پرد ،به سوی بی سویی ،به المکان و الیتناهی ،به طرف
حقیقت وجود که همة کائناج را گرم و روشن کرده اسهت مهی
رود .موسیقی دیوان شمس که در هیچ دیوان غنایی دیگهر یافهت
نمی شود از همین جا سریشمه می گیرد.
مقصود از موسیقی ،تنها “وزن” و آهنگ غهزل ههای موالنها
نیست که در کمتر دیوانی نظیر آن را می توان یافت.
“موالنا موسیقی می دانسته و رباب می زده و حتی در رباب
اختراعههی داشههته اسههت .دانسههتن موسههیقی کههه در حقیقههت مایههة
وزنست به موالنا این سرمایه را داده است کهه در اشهعار خهویش
تفنن کرده و بیش از هر شاعری اوزان گوناگون در غهزل آورده
است”.
بهه عقیهدة آقههای فروزانفهر “ ۳۵۰۰غههزل موالنها در  ۵۵بحههر
ساخته شده که ههیچ یهک از شهعرا ایهن انهدازه در اوزان توسهعه
ندادهاند .تمام اوزانی که در شهعر قهدیم وجهود داشهته و بهه قهول
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شمس قیس بع ی از آنهها جهزو اوزان متروکهه اسهت در دیهوان
شمس هست و بهتر از اوزان معموله ساخته است “ . . .
یه بسیاری از این غزل ها توأم بها آهنهگ موسهیقی سهروده
شده است و علت موجدة آنها را هماهنگی با هرب بایهد فهرض
کرد ،باید غزل های زیر و اوزان ربی دیگر که در دیوان شمس
فراوانست.
نور دل ما ،روی خوش تو
بال و پر ما ،خوی خوش تو
با من صنما ،دل یک دله کن
گر سر ننهم ،آنگه گله کن
*
حیلت رها کن عاشقا ،دیوانه شو دیوانه شو
وندر دل آتش درآ ،پروانه شو پروانه شو
*
ای هوس های دلم بیا بیا بیا بیا
ای مراد و حاصلم بیا بیا بیا بیا
از ره و منزل مگو ،دیگر مگو دیگر مگو
ای تو راه و منزلم ،بیا بیا بیا بیا
*
عالم زمن پُر ،من تهی
از کثرج و از انبوهی
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گه مبتدی گه منتهی
هرا جنون العاشقین
ا همان ص ۲۰-۲۳،
دیوان شمس دریاست ،آرامهش آن زیبها و هیجهان آن فتنهه
انگیز است ،مثل دریا پر از موج ،پر از کف ،پر از باد است .مثهل
دریا جلوه گاه رنگ های بدیف گوناگون است ،سهبز اسهت ،آبهی
است ،بهنفش اسهت ،نیلهوفری اسهت .مثهل دریها آیینهه آسهمان و
ستارگان و محل تجلی اشهعة مههر و مهاه و آفریننهدة نقهش ههای
غروب است .مثل دریا از حرکت و حیاج لبریز اسهت و در زیهر
ظاهر صیقلی و آرام ،دنیایی پر از تپش و پر از تالش دارد.
دیوان شمس دیوان شعر نیست غوغای یک دریای مهتالطم
طوفانی است .دیوان شمس انعکاس یک روح غیهر آرام و پهر از
هیجان و لبریز از شور و جربه است .اهمان ص . ۲۸-۲۹ ،
شههعر در زبههان مولههوی هجههوم معههانی و خههروش مفههاهیم
تعبیرناپریر است.
خون یو می جوشد منش از شعر رنگی می زنم اهمان ،
۳۰
مولوی وارسته و مجذوب زیبایی است.،
گویی یک نوع تصلب در عقاید مرهبی و تصوراتی هراس
انگیز نسبت بهه عهالم بهاال زههاد و مرتا هین،همچنین پهاره ای از
متصوفین خشک مانند صوفیان قرن های نخستین هجری ،را رنه
می دهد .رویایی پریشان و مشوش از جهان مهافوق الطبیعهه ذههن
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تههب آلههود آنههها را در شههکنجه گراشههته اسههت .صههورج ازلههی-
صورتی که در رویاهای جالل الدین زیبایی مطلق و سراسر فیض
و رحمت و شبیه همان تصویری است که در ذهن ح رج مسیح
از پههدر آسههمانی موجههود بههود -در دمهها تههب دار آنههان و قیافههه
خشمگین جباری کینه توز و خداوندی عبوس و پر تقا ها مبهدل
می گردد.
آن موجود منتقم جبار کهه از بهیم خشهم او اشهک خواجهه
حسن بصری در ترکره اولیای عطار از ناودان مسجد جهاری مهی
شود در تصور جالل الهدین بهه گونهه ای دیگهر نقهش مهی بنهدد.
سراسر لطف و جاذبه می گردد .شور و سودا برمی انگیزد و جان
او را از وجد و عشق مترنم می کند.
ای دشمن عقل من ،وی داروی بی هوشی
اول تو آخر تو بیرون تو و در سر تو
هم شاهی و هم سلطان هم حاجب و یاووشی
خوش خوی و بد خویی دلسوزی و دلجویی
بس تازه و بس سبزی ،بس شاهد و بس نغزی . . . . . . .
در دیوان شمس از گریهه و زاری اثهری نیسهت و اگهر ههم
گاهی اسمی از گریه بیاید به مناسبت فراق یاری و شرح تأثر جان
پر مهری است.
شمس تبریزی برفت و کو کسی
تا بدان فخر بشر بگریستی
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عالم معنی عروسی یافتی
لیک بی او این صور بگریستی
مولوی هیچ وقت از ترس خدا گریه نمی کند زیرا خداوند
در تصور او نهور صهرف و فهیض مطلهق اسهت .بهه ایهن صهورج
محبوب عشق می ورزد و دیوانهه وار عشهق مهی ورزد .روح او از
عشق و امید لبریز است از این رو پیوسته از شادی و خنده دم می
زند.
یون گل همه من خندم نز راه دهان تنها
زیرا که منم بی من با شاه جهان تنها
*
یو در سلطان بی علت رسیدی
هال بر علت و معلول می خند
اگر بر نفس نحسی دیو شد ییر
برو بر خاذل و مخرول می خند
جالل الدین موجبی برای گریه نمی بیند خنهده را نشهانه
ایمان بلکه نتیجة حتمی ایمان می داند.
هر که حقش خنده دهد از دهنش خنده جهد
تو اگر انکاری ازو من همه اقرارم ازو
عالم هستی جز پرتو تجلی ذاج ازلی ییزی نیست پهس
همه ییز زیبا و همه ییهز نشهاط انگیهز اسهت .جهز امیهد و خنهده
کاری برای ما نمی ماند زیرا از جمال ازلی جهز زیبهایی و خهوبی
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انعکاسی نیست و از این رو در دیوان شمس فراوان اسهت ابیهاج
یا غزل هایی که از خنده می درخشد.
جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن
آن که آموخت مرا همچو شرر خندیدن
گر یه من خود ز عدم دل خوش و خندان زادم
عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن . . . . .
همین اصل موالنا را از عارف بزرگ قرن پنجم به بنیهان
گرار شیوه نشر مطالب عرفانی در لباس غزل که مهورد احتهرام و
تکریم موالنا نیز می باشد متمایل می کند :در زبان سنایی مطالب
عرفانی سیر به طرف نور و پاکی و جنبه تعلیم و موعظه پیهدا مهی
کند و در زبان موالنا صورج معاشقه.
زمینه اصلی بیان مولهوی شهوق و جربهه اسهت و تقهوا و
ف ایل زیبایی است .در اندیشه او فیض و زیبایی الزمة ذاج باری
تعالی است و بنابراین دیگر موجبی برای نگرانی و بیم بهاقی نمهی
ماند .ادشتی ،علی.سیری در دیوان شمس ،علی دشتی .ص . ۱۶۴ -۱۵۴ ،
غزلیاج مولوی سرشار از شادی و شور و جنبش و حرکهت
است“ .مالرب" و نیز "پل والری"  ،شاعران فرانسوی،در مقایسهه
شعر و نثر گفته اند کهه اولهی بهه راه رفهتن مهی مانهد و دومهی بهه
رق .شهاید بتهوان گفهت غهزل مولهوی -کهه شهعر نهاب اسهت-
مصداق کامل ینین دست افشانی و رقصی است.
سرخوش،پرشور،گرم و تپنده…
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آن کسی که از شراب عشق حق مست شد،از طرب آکنده
می شود.مرده ای بوده که زنده شده است و گریهه ای کهه خنهده
می شود:
مرده بدم زنده شدم،گریه بدم خنده شدم
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
دیده ی سیرست مرا،جان دلیرست مرا
زهره ی شیرست مرا،زهره ی تابنده شدم
گفت که سرمست نه ای ،رو که از این دست نه ای
رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدم
ایوسفی ،غالمحسین ،یشمه روشن.

 ۲۱۲و ۲۲۱

پایان سخن:
در سطوری که گرشهت راز و رمهز شهادمانگی موالنها را از
جهاج مختلف مهورد بحهث و تحلیهل قهرار دادیهم .بها ایهن حهال
بسههیاری از حههرف ههها ناگفتههه مانههد .عظمههت شخصههیت موالنهها و
ارجمندی آثار این و تحلیل این همه در مختصری از ایهن دسهت
امکان پریر نیست .کنکاش در یند و یون این مو وع و بررسی
دیگر جوانب مبحث شادی و غم در تفکراج موالنا ،مجالی بیش
از این می طلبد .به همین مختصر بسنده کرده و ادامهه تحقیهق در
این باب را به مجالی دیگر وا می گراریم.
***
http://nasour.net/1386.11.10/65.html
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ابوالحسن خرقانی

عارفی که گفت:
«هركه در این سرای درآمد نانش دهید و از ایمانش نپرسید،
چرا كه آنكه به درگاه ایزد باریتعالی به جان ارزد ،البته بر خوان
بوالحسن به نانی بیرزد».

ابوالحسن علی بن جعفر بن سلمان بن احمد خرقهانی ازاده
-۳۵۲درگرشته ۴۲۵ق عارف و صوفی نام دار ایرانی بودهاسهت.
وی از انگشت شمار پیرانی است که پیهرو حکمهت خسهروانی و
پاسدار فرهنگ ایران بودند.
او در سههال ۳۵۲ق در روسههتای خرقههان قههومس از توابههف
شهرستان شاهرود ،کوهستان بسطام به دنیا آمهدهاسهت .او بایزیهد
بسطامی را مقتدای خود دانسته و مانند ابوسعید ابوالخیر از احمهد
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بن عبدالکریم قصاب آملی خرقهه گرفتهه اسهت .گفتهه شهده کهه
سلطان محمود غزنوی به دیدار او رفته و از او پند خواسهتهاسهت.
در گفتهها و داسهتانهها بهه جهای مانهده کهه ابوسهعید ابهوالخیر و
پورسینا به خرقان رفته و با او گفتگو داشهته و مقهام معنهوی او را
ستودهاند .از مریدان و شاگردان نامدار او خواجه عبداهلل انصاری
بوده است .مرگ شیخ حسن در روز شنبه دههم محهرم اعاشهورا
سال ۴۲۵ق و در سن  ۷۳سالگی در روستای خرقان بودهاست.
در کالم مشایخ طریقت و بزرگان عرفان و صوفیه
ا نقل از کتاب« :ابوالحسن خرقانی» تألیف دکتر جواد نوربخش
 ابوالقاسم قشهیری :یهون مهن بهه والیهت خرقهان آمهدم
فصاحتم برسید و عبارتم نماند از حشمت آن پیر ،تا پنداشهتم کهه
از والیت خود معزول شدم .اکشف المحجوب هجویری
 ابوالعباس قصاب آملی :یهون از دنیها بیهرون مهیرفهت،
خادم را گفهت :رو بهه خرقهان شهو ،مهردی اسهت آنجها مخمهول
الرکر ،مجهول العین ،او را ابوالحسن خرقانی گویند .سالم مها بهه
او برسان و به او بگو که این طبل و علم با اذن اهلل تعالی و فرمهان
او به ح رج تو فرستادم و اهل زمین را به تو سپردم و من رفهتم.
اکشف االسرار میبدی
 خواجه عبداهلل انصاری :من از خرقانی شنیدم که الحمد
را الهمد می خواند که وی امّی بود ،الحمد بنمی دانست گفت ،و
206

فصلنامه هیج  -شماره  -۶زمستان ۲۰۲۲ -۱۴۰۰
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

وی سیّد و غو روزگار بود .اطبقاج الصوفیه انصاری اما خود
وی درباره امّی بودنش ینین گوید :و امّی ام نیک بهه آال ،حهق،
یعنی همگی من آنچه هست در حق محو است به حقیقهت آنچهه
مانده خیال است .اترکرة االولیا عطّار
 جهواد نهوربخش :شهیخ ابوالحسهن خرقهانی از انگشهت
شمار پیرانی است که پیرو حکمت خسروانی و پاسهدار فرهنهگ
ایران بود .او جز به حق به کسی و به ییهزی توجهه نداشهت ،جهز
خدا نمیخواست و جز او را نمیدید .میگفت :تا دسهت از دنیها
بداشتم هرگز بها سَهرَش نشهدم ،و تها گفهتم اهلل ،بهه ههیچ مخلهوق
بازنگردیدم .عشق به وجود مطلهق و خهدمت بهه خلهق داشهت ،از
همه بگسست و به حق پیوست .امقدمه کتاب «ابوالحسن خرقانی»
سخنانی از وی
 سر به نیستی خود فرو بردم ینانکه هرگز وادیهد نیهایم،
تا سر به هستی تو برآرم ینانکه به تهو یهک ذرّه بهدانم .اتهرکرة
االولیا عطّار
 در سرای دنیا زیرخاربنی با خداوند زنهدگانی کهردن از
آن دوستتر دارم که در بهشت زیر درخت طوبی ،که از او مهن
خبری ندارم .اترکرة االولیا عطّار
 عالِم هر بامداد برخیزد ،طلب زیادتی علم کنهد و زاههد
طلب زیادتی زهد کند و ابوالحسن در بند آن بود که سُروری بهه
دل برادری رساند .اترکرة االولیا عطّار
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 جوانمردان را قبله خداسهت .فاینمها تولّهوا فهثمّ وجهه اهلل
اترکرة االولیا عطّار
 یکبار خدای را در خواب دیدم که گفت :یا ابوالحسهن!
خواهی که تو را باشم؟ گفتم :نه .گفت :خواهی کهه مهرا باشهی؟
گفتم :نه .گفت :یا ابوالحسن! خلق اولین و آخرین در اشتیاق این
بسوختند تا من کسی را باشم ،تو مرا این یرا گفتهی؟ گفهتم :بهار
خدایا این اختیار که تو به من کردی از مکر تو ایمهن کهی تهوانم
بود؟ که تو به اختیار هیچکس کار نکنی .اترکرة االولیا عطّار
نقل است از شیخ ابوالحسن خرقانی شبی نماز همی کرد.
آوازی شههنید کههه هههان! ابوالحسههن خههواهی تهها آنچههه از تههو
می دانم با خلق بگویم تا سنگسارج کنند!؟ شیخ گفت :بهار الهها!
خواهی تا آنچه از کرم و رحمت تو میدانهم و مهیبیهنم بها خلهق
بگویم تا دیگر هیچکس سجودج نکند؟ آواز آمد :نه از تو ،نه از
من .اترکرة االولیا عطّار
عقاید شیخ
او هر یند خهود و خلهق را در خهالق محهو مهیدیهد امها در
سلوک خویش از هر فرصتی برای شکستن دیوارهای تفرقه قهوم
گرایی و هرنوع برتری انسانی بر انسان دیگر استفاده کردهاست و
طریق وصول به خالق را خهدمت بهه خلهق معرفهی کهردهاسهت.
زیبایی مکتب شیخ در این است که انسانها را میبیند و خهدمت
می کند اما برای آنها در برابر حق تعالی مو هوعیتی قایهل نیسهت
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بلکه یون به وحدج خهالق و مخلهوق معتقهد اسهت ،خهدمت بهه
خدارا برتر از عباداج ظاهری میشناسد .او بهه انسهانهها خهدمت
می کند و غمخهوار آدمیهان اسهت نهه بهه خهاطر عبهادج نهه بهرای
رسیدن به بهشت موعود و گریهز از جههنم بلکهه بهه خهاطر نفهس
انسانیت ،او که ینین صمیمانه میسراید :
آن دوست که دیدنش بیاراید یشم
بی دیدنش از گریه نیاساید یشم
مارا ز برای دیدنش باید یشم
گر دوست نبیند به یه کار آید یشم
از شیخ پرسیدند که جوانمردی ییست؟ گفت آن سه ییهز
است اول سخاوج دوم شفقت بر خلق سوم بینیهازی از خلهق؛ و
اوج این انسان دوستی شعاری است کهه گوینهد در خانقهاه شهیخ
نوشته بود:
آنکه در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسهید،
یه آنکس که نزد باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن
به نان ارزد.
در نوشته های منسوب به شیخ ابوالحسن خرقهانی مهی بینهیم
که نتیجه فرهنهگ خها عرفهان ایشهان یگونهه بهه خدامهداری
میرسد.
***
https://fa.wikipedia.org
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صورج ظاهر ،فنا گردد ،بدان
عالَم معنی بماند جاودان
۱۰۲۰/۲

داستان پادشاه كه دو غال را امتحان كرد
(مثنوی  -دفتر دوم  -از بیت )۸۴۳

برگرفته از کتاب «پیمانه و دانه»
نگارش به نثر و شرح و تفسیر از :مهدی سیاح زاده
ای برادر ،قصّه یون 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

پادشاهی دو غالم خرید و خواست آن هها را امتحهان کنهد.
ابتدا با یکی از آن ها که بسیار زیبا بود به گفتگو نشست .دید یه
شیرین زبان و هشیار است .بدون تأمل و فکر کردن ،ینان حرف
می زند که دیگران برای همان مو وع صد ها بار می بایهد تأمهل
کنند .به نظر می رسید که در بهاطن او دریهایی اسهت کهه گهوهر
های دانایی در آن نهفته است.
آنگاه غالم دیگر را خواسهت .ایهن غهالم زشهت روی بهود.
دندان هایی سیاه و کثیف و دهانی بسیار بد بو داشت .شاه گریهه
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از ظاهر او ناخرسند بود ،خواست تحقیقی در احهواالج او بکنهد.
به او گفت با این شکل و قیافه و آن دهان بدبو ،نزدیک نیها و آن
دور بنشین .اما زیاد دور نرو .ببینم یطور می شود این بوی دههان
ترا معالجه کرد .زیهرا تهو زر خریهد مهن هسهتی و مهنهم پزشهکی
حاذقم .با این همه ،از همان دور به دو سه س ال من پاسخ بهده تها
ببینم عقل و شعورج یه پایه است .بعد به غالم خهوبروی گفهت:
برو بهه حمهام و خهود را بشهوی و بهاز گهرد .پهس از رفهتن غهالم
خوبروی ،شاه به غالم زشت روی گفت :به نظر می رسد کهه تهو
باهوشی ،اما این رفیقت خیلی از تو بد می گفت .مهی گفهت تهو
دزد و بد نهاد هستی .حیز و نامردی و خیلی نسبت های بد بهه تهو
می داد.
غالم زشتروی گفت :عجیب است .او همواره راستگو بهوده
و من کسی را به راستگویی او ندیده ام .آنچنان راستگو است که
هریه هم در باره ی من بگوید ،حتما راست است .قطعا من بایهد
این عیب ها را داشته باشم .شاها ،حتما او عیب هایی در من دیده
که خودم نتوانسته ام ببینم .شاه گفت :حاال همان طور که او عیب
های ترا گفته ،تو نیز عیب های او را بگو تا پیش از این کهه او را
به خدمت بگیرم از عیب های او آگاه باشهم .غهالم گفهت :آری،
من هم باید عیب هایش را بگویم .عیب او مهر است ،وفها اسهت،
دوستی است .عیب او راسهتگویی و ههوش و همهدلی وهمراههی
است .کمتهرین عیهب او جهوانمردی اوسهت ،بطهوری کهه بهرای
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دوست ،جان خود را هم فدا می کند .عیهب دیگهر او ایهن اسهت
که خودبین نیست بلکه همواره در جستجوی عیب خود اسهت تها
اصالحش کند.
شاه برای امتحهان او دوبهاره گفهت :زرنگهی نکهن .تهو از او
ستایش می کنی که در البالی آن از خود تعریف و تمجید کنی.
حقیقت را به من بگو .زیرا او سرانجام در کار خمیهره ی خهود را
نشان خواهد داد و اگر خالف گفته باشی شرمسار خهواهی شهد.
غالم گفت :قسم به خدایی که زمین و زمان از اوست و بخشهنده
و مهربان است ،سوگند به خدایی کهه نهه از سهر حاجهت و نیهاز،
بلکه به ف ل و بزرگواری خود پیامبران را فرستاد ،قسم به خدایی
که از خاک بی مقدار ،شهسواران بزرگوار آفرید ،به آن خدایی
که همه ی هستی از اوست سوگند می خهورم کهه صهفاج نیهک
دوست من از همه ی آن یه گفهتم صهد هها مرتبهه بیشهتر اسهت.
اکنون آنچه از او می دانستم به شما گفتم ،اگر باور ندارید دیگهر
یه می توانم بگویم .شاه گفت :اکنون از حال و احهوال خهودج
برایم بگو ،بگرار ببینم تو خودج یه هنری داری؟ غهالم بهه ههر
پرسش فلسفی و عرفانی پادشاه به نیکی پاسهخ داد ،بطهوری کهه
پس از این گفتگو ،شاه دریافت که او حکیمی است دانا .گریهه
از صورج زشت است ،از سیرج به غایت زیباست.
وقتی آن غهالم نیکهرو از حمهام آمهد ،شهاه او را نهزد خهود
خواند و غالم زشتروی را مرخ کرد .به غالم خوبروی گفهت:
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اینجا نبودی تا بشنوی که این دوستت یه مطهالبی در بهاره ی تهو
می گفت .یطور عیب های ترا بر می شمرد .غالم گفهت :شهاها،
یکی از آن عیب هایی را که این بی دین و بهی ایمهان در بهاره ی
من گفته بگهو تها بتهوانم پاسهخ بگهویم .شهاه گفهت :اول از همهه
وصف دورویی ترا کرد که در جلوی آدم مانند دارو شفا بخشی
و در پشت سر درد و رن  .غالم وقتی این را شنید:
کف برآورد آن غالم و سر گشت
تا که موج هجو او از حد گرشت
کو ز اوّل دَم که با من یار بود
همچو سگ در قحط ،بس گُه خوار بود
1
یون دمادم کرد هجوش یون جَرَس
دست بر لب زد شهنشاهش که :بس
۱۰۱۲/۲
دریای خشم غالم زیبهاروی جوشهان شهد ،کهف بهر دههان
آورد و در نهایت غیز و غ ب به بدگویی از رفیقش پرداخهت.
گفت :این مرد پلید از اول که با من همراه شد ،مانند سگ که در
قحطی باشد ،نجاست خوار بهود و بهه دنبهال آن سهیل بهدگویی و
هجو بود که از دهان او جای می شد .بطوری که شهاه دههانش را
گرفت و گفت :بس است.

 -۱جَرَس :زنگ ،درازای زنگی که بر گردن یهارپایان می بندند.
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شاه گفت :با همین امتحان ،هم ترا و ههم او را شهناختم .تهو
جانت بوی گند می دهد و او دهانش .پهس ای کسهی کهه جهان
ناپاک داری ،دورتر بنشین و او که سهیرج زیبها دارد ،مهالزم مها
خواهد بود و تو مأمور و فرمانبردار او خواهی شد.
گفت :دانستم تو را از وی بدآن
از تو جان ،گَنده ست ،وز یارج دهان
پس نشین ای گَنده جان از دُور تو
تا امیر ،او باشد و مأمور تو
۱۰۱۵/۲
***
شرح مختصر نماد ها و رمز ها
در آخرین بیت داستان پیش امردی که مادرش را کشهت ،
مولوی می گوید :وقتی نفس خود را کشتی ،دیگهر ههیچ دشهمن
برای تو در این جهان نمی ماند.
1
نفس کُشتی ،باز رَستی ز اعترار
کس تو را دشمن نمانَد در دیار
۷۸۵/۲

 -۱اعترار :عرر خواهی ،پشیمانی.
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گویا همین موقف ذهن مولوی به این مو وع متبادر می شود
و یا کسی این پرسش را مطرح می کند که اگر بها کشهتن نفهس،
دشمنی برای انسان نخواهد ماند ،پس یرا پیامبران که نفس خود
را کشته بودند ،این همه دشمن داشتند؟ مولوی به این پرسش بجا
پاسخ می دهد :آنان که با پیامبران دشمنی مهی کردنهد ،در واقهف
دشمن آن بزرگواران نبودند ،بلکه دشمن وجود خود بودند .زیرا:
دشمن خود بوده اند آن مُنکران
زخم بر خود می زدند ایشان ینان
دشمن آن باشد که قصد جان کُند
دشمن آن نَبوَد که خود جان می کَنَد
۷۸۹/۲
بطور مثال خفاش ،دشمن خورشید است .آیها ایهن دشهمنی
اثری در خورشید دارد؟
نیست خفّاشک عَدُّو آفتاب
او عَدُّو خویش آمد در حجاب
تابش خورشید او را می کُشد
رن او خورشید هرگز کی کَشَد؟
۷۹۱/۲
و همینطور است آن غالمی کهه خهود را از سهر دشهمنی بها
ارباب از بلندی به زمین می اندازد و می میرد .این ها:
در حقیقت رَهزن راه خودند
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راه عقل و جان خود را خود زدند
۷۹۹/۲
بنابراین ،این گونه تصوراج باطل در باره ی انبیها ،ناشهی از
تنگی نظر مخالفان آنان بوده است .آن ها سیرج زشهت داشهتند،
گریه بع ی ها از نظر صورج زیبا بودند .این زیبا رویهان زشهت
سیرج ،از حسد نسبت به رسهوالن خهدا در حهال مهرگ بودنهد و
مههدام بههه آنههان حسههادج مههی ورزیدنههد .زیههرا حسههادج ناشههی از
احساس حقارج است،که مولوی آن را از همهه ی کمبهود ههای
انسان بدتر می داند:
تو حسودی ،کز فالن من کمترم ؟
می فزاید کمتری در اخترم
خود حسد نقصان و عیبی دیگر است
1
بلکه از جمله کمی ها بتّرست
۸۰۴/۲
اینجا است که مولوی ،همین داستان «پادشاهی که دو غهالم
 » ...را نقل می کند تا شاهد مثالی برای بیان او باشد.
این دو غالم نماد دو شخصیت مشابه و در عین حال مت هاد
هستند .از سویی هر دو از دانهش برخوردارنهد .مولهوی در مهورد
غالم خوبروی می گوید:
بی تأمل او سخن گفتی ینان
 -۱بتّر :بدتر.
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کز پس پانصد تأمل دیگران
گفتیی در باطنش دریاستی
جمله دریا گوهر گویاستی
۸۴۹/۲
این غالم«،زیرک» است ،شیرین زبان است وسخنور:
یافتش زیرک دل و شیرین زبان
1
از لب شکر درآید؟ شکّر آب
۸۴۴/۲
او اهل دنیا است .شیفته ی قدرج اسهت .بهرای نزدیکهی بهه
قههدرج از هههیچ کههار غیراخالقههی روی گههردان نیسههت .حتههی از
دوست دیرینه اش در برابر قدرتمند ،به وجه بیشرمانه ای بدگویی
می کند  .غالم زشت روی نیز مانند رفهیقش از دانهش برخهوردار
است اما اگر دقهت کنیهد مهی بینیهد مولهوی او را «زیهرک» نمهی
خواند .شاه از او در زمینه ی حکمت و عرفان پرسهش ههایی مهی
کند و غالم زشت روی در آن مهوارد پاسهخ ههای بسهیار دشهوار

 -۱مولوی واژه ی «زیرک» را غالبا برای کسانی به کار می گیرد که به اصالح
عامه«خر مرد رند» هستند و نیز کسانی که می خواهند حقیقت عالم را با بحث و
جدل بفهمند نه با عشق .درست مانند شیطان که با خدا به جدل پرداخت.
داند او کو نیکبخت و محرم است
زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است
۱۴۰۲/۴
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عرفانی می دهد که مولوی آن ها را در بیش از سهی بیهت آورده
است .آنگاه است که می گوید:
شاه با او در سخن اینجا رسید
تا بدید از وی نشانی ناپدید
گر بدید آن شاهِ جویا ،دور نیست
لیک ما را ذکر آن دستور نیست
۱۰۰۳/۲
می گوید :در پی این گفتگو بود که شاه در او نشهانه ههایی
دید که در ظاهر او نبود .این نشانه ها کهدام هسهتند؟ مولهوی راز
داری می کند و در پاسخ این پرسش می گوید که اجازه ی بیان
آن را ندارد .با این حال مجموعه ی این بیهان مولهوی مهی رسهاند
کههه غههالم زشههت روی ،عههارفی آگههاه و رازدان بههوده و همههین
مختصاج روانی او بود که فقط زیبایی دوست خود را مهی دیهد.
هم زیبایی یهره و هم زیبایی روان .نه از سر ریها و تزویهر ،بلکهه
حقیقتا عرفا غیرزیبایی ییزی در این دنیا نمی بینند.
در ادامه ی این داستان ،مولوی جهان کهالم خهود را بها ایهن
یند بیت به شیوایی بیان می کند:
پس بدان که صورج خوب و نکو
1
با خصال بد نیرزد یک تَسو
 -۱تَسو :پشیز بی ارزش.
 -۲در پاش میر :در زیر پایش بمیر
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ور بود صورج حقیر و ناپریر
یون بود خُلقش نکو ،دَر پاش میر
صورج ظاهر ،فنا گردد ،بدان
عالَم معنی بماند جاودان
۱۰۱۸/۲
***
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کتاب های منتشر شده مهدی سیاح زاده
 -۱و چنین گفت مولهوی  -شهرح و تفسهیر  ۲۴۰۰بیهت اول از ۲۶۰۰۰
بیت مثنوی :
یهها

لههوس آنجلههس  ۸۸۳ :صههفحه  ۱۳۸۹ -ا - ۲۰۱۰شههرکت کتههاب

امی توان از شرکت کتاب  ،لوس آنجلس خریداری کرد.
یهها

تهههران  ۶۶۱ :صههفحه  -یهها دوم  ۱۳۹۴ -ا - ۲۰۱۵انتشههاراج

مهراندیش.
 -۲فرهنگ مختصهر مبهانی مثنهوی  ۲۶۸ -صهفحه  -یها سهوم -
۱۳۹۴ا ۲۰۱۵لوس آنجلس  -انستیتو پژوهش ایران .افعال همه به فروش
رفته و موجود نیست
 -۳گلبیت های شمس  -دردانهه ههایی از دیهوان شهمس بهه صهورج
مو وعی:
یا

لهوس آنجلهس  ۲۸۰ -صهفحه  ۱۳۹۳ -ا  ۲۰۱۴انسهتیتو پهزوهش

ایران .افعال همه به فروش رفته و موجود نیست
یههها

تههههران  ۲۵۰ :صهههفحه  -یههها

 ۱۳۹۳ا  - ۲۰۱۴انتشهههاراج

مهراندیش -تهران .امی توان از شرکت کتاب  ،لوس آنجلس خرید.
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 -۴پیمانه و دانه  -تمام داستان های مثنوی به نثر امروزی همراه با شرح
و تفسیر هر داستان:
یا

لوس آنجلس  -یا دوم -شش جلهد  ۱۳۹۶ -ا  - ۲۰۱۷انسهتیتو

پژوهش ایران .ایند نسخه بهرای فهروش آمهاده اسهت .بهه نشهانی انسهتیتو
پژوهش ایران  -لوس آنجلس مراجعه کنید.
یا

ایران  ۹۵۶ -صفحه  -یها هشهتم  ۱۳۹۹ -ا  - ۲۰۲۱انتشهاراج

مهراندیش .امی توان از شرکت کتاب  ،لوس آنجلس خریداری کرد.
 -۵هفت چلچراغ شمس  -شرح و تفسیر  ۲۸۰غهزل دیهوان شهمس -
 ۷۵۰صفحه  -یا لوس انجلس  ۱۳۹۸ -ا - ۲۰۱۹
 -۶گزیده عرفان موالنا در  ۱۲درس
یادگرفتن بسیاری از مبانی عرفان موالنا به صورج خودآ«وز
 ۶جلد بزرگ  ۹۴۰صفحه  -یا لوس آنجلس  ۱۴۰۰ا۲۰۲۱
انستیتوپژوهش ایران .اینهد نسهخه بهرای فهروش فقهط در امریکها آمهاده
است.
برای خرید کتاب هایی که آماده فروش است لطفا با نشهانی زیهر تمهاس
بگیرید:
Persian Research Institute
P.O.Box 4884
West Hills. CA 91308

221

