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

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

فهرست
 « -۱هیچ » ۳
 -۲شب عُرس موالنا  -رقص و سماع و مفاهیم آن -اعظم پورشکوهی ۴
 -۳خیام را دگرگونه باید دید -.محمدرضا شالبافیان (نویسنده افغان) ۲۲
 -۴تفسیر شعر :وقت لطیف شن ،اثر سهراب سپهری  -محمدرضا نوشمند۳۲ .
 -۵عرفان و موسیقی  -منوچهر دین پرست ۴۱
 -۶خواجه عبداهلل انصاری ۶۰
 -۷دنیا و عقبی  -فرعون (دنیا پرست)  -مهدی سیاح زاده ۶۴
 -۸حسام الدین چلبی :مرید مراد پرور! -پورنامداریان و قیدی ۷۷
 -۹ابن عربی ۹۸
 -۱۰ابن عربی و موالنا  -دکتر مهدی محبتی ۱۰۱
 -۱۱تاثیر ابن عربی بر مولوی  -محمد خواجوی ۱۰۸
 -۱۲تحلیل تطبیقی دو داستان -۱ :داستان اسرار گنج در مصر  .مهدی سیاح زاده ۱۱۱
 -۱۳تحلیل تطبیقی دو داستان -۲ :داستان کیمیاگر  -پائولو کوئیلو ۱۲۳
 -۱۴تحلیل تطبیقی داستان های اسرار گنج در مصر (مولوی) و کیمیاگر
(پائولو کوئیلو) -فرشته محجوب ۱۲۵
 -۱۵ای دل تو در این غارت و تاراج چه دیدی -مهدی سیاح زاده ۱۷۳
 -۱۶حکایت کوتاه عرفانی ۱۸۰
 -۱۷روحی ست بی نشان و ما غرقه در نشانش (شعر) -موالنا ۱۸۲
 -۱۸خواب دنیا -کریم زمانی ۱۸۳
 -۱۹موالنا و لقب رومی  -کریم زمانی ۱۸۵
 -۲۰داستان وامق و عذرا  -عنصری ۱۸۸
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« هیچ »
مفهوم «همه» هنگامی همه است که همهه را در برگیهرد ،حتهی
«هیچ» را.
«همه» بدون همه« ،هیچ» است ،اما «هیچ» بدون «همه» پایهدار
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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شب عُرس 1موالنا
رقص سماع و مفاهیم آن
اعظم پورشکوری پناهی
دانشجوی ارشد رشته ادیان و عرفان

چکیده:
ای ن نوش تار ن ارر برمعرف ی رق ص س ماع و مف اهیم آن و
چگونگی انجام آن در قونیه که هم زمان با شب عُرس و س الروز
وفات موالنا است،حاص ل م ی آی د.از نظرموالن ا س ماع بی داری
است و آرام جان وراه وصال به جانان است ک ه ای ن حص ول در
اثر وجد و شور باطنی به عارف راه معرفت دست می دهد و او را
وا می دارد که از جای خود برخاسته و بی خود از خویش و فارغ
از زم ان و مک ان و ب ی پ روا دس ت بیافش اند وت ن بچرخان د و
« -۱عُرس» در عرب ی ب ه معن ای زف اف و نک اح وی ا طع امی اس ت ک ه در ش ب
عروسی داده می شود و متصوفه عقیده دارند که روح وقتی از جسم خاکی جدا
میشود از قفس تن آزاد می گردد و به جهان تجرد پرواز می کند و ب ه معش وقی
که عمری در آرزوی وصالش بوده است م ی پیون دد .ل ذا ش ب پ س از م ر
عارف را «شب عُرس» که همان شب عروسی است می گویند و مراسمی خاص
انجام می دهند.
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پایکوبی کند که راهر این حرکات نوعی رقص م ی نمای د ول ی
در باطن این حاالت ،عارف زمین را زی ر پ ای خ ویش فرام و
کرده و به هیچ چیز جز خدا نمی اندیشد .سماع نمادی از گرد
کائنات و ی اد آور آهن خ و در نی ایش پروردگ ار اس ت .
سماع در شب عُرس مصداق وفاق کامل جس م و روح و نم ادی
است از وصال عاشق و معشوق  .مشوق اصلی سماع کننده عقل و
عشق و جذبه روحانی اوست و معراج انسان به اوج کم ال اس ت
که چرخ زنان به حقیقت واص ل م ی ش ود س پس دوب اره از ای ن
معراج به زمین باز می گردد تا به عبودیت ادامه دهد .
مقدمه
اکثریت قریب به اتفاق عرفا  ،س ماع را ب ا موالن ا ش ناخته و
مولوی را در اوج قله ادبیات عرفانی احی اگر ب ارز م ی ش مارند .
این مفهوم از دیر باز بین عرفا و به خصوص مولویه به سان نمادی
از حصول معنویات قابل برسی است.
در عرفان موالنا ،انسان هم ه ررفی ت ه ا و ق درت اف رینش
منسوب به خدا را در خود می بیند و گویی همه چیز را با تم امی
قدرت خود  ،دوباره می آفریند و این مصداق تولدی دوباره پس
از سماع را تداعی م ی کن د  .هوی ت انس انی در اندیش ه مول وی
جایگاه خاصی دارد و م ذهب وی م ذهب بش ر دوس تی و عش ق
ورزی به کل کائنات است .از نظر عارف ان ش نیدن ودرک ن دای
6
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حق در سماع متجلی می شود و این حرکات موزون تنها به راهر
آن نیست و سیرت آن فراتر از صورت آن است.
هم دلی که در انجام سماع مشاهده می شود چن ان برجس ته
است که شمس تبریزی می گوی د« :اه ل س ماعی ک ه درمش رق
سماع می کنند از اهل سماعی که در مغرب س ماع م ی کنن د از
حال همدیگر باخبر می شوند».
ما در این مقاله در پی آن هس تیم ت ا مول وی دوس تان را ب ا
جزئیات مراسمی که هر ساله در شهر قوینه ،شهری که موالنا ۴۳
سال از عمر خود را در آنجا بوده و مرغ دل مشتاقان را ب ه س وی
وادی عشق و تربت موالناکوچ دهیم  ،چرا که «ه م دل ی از ه م
زبانی بهتر است» لذا چگونگی س ماع را در بی ان اجم الی در دو
عنوان کلی شرح می دهیم :
الف :تعریف سماع و مفهوم،و هدف از انجام آن بخصوص
در شب عُرس چیست؟
ب :چگونگی انج ام س ماع در س ماع خان ه و ش رح آن در
قونیه؟
 -۱مفهوم سماع و هدف از آن در شب عُرس.
سماع یک ی از مف اهیمی اس ت ک ه از دیرب از م ورد توج ه
عرفای مسلمان واق گردی ده اس ت .در فرهن فارس ی مع ین
سماع با فتح سین اینگونه تعریف شده است:
«وجد و سرور و پ ایکوبی ودس ت افش انی ص وفیان،منفرداً
یاجمعاً با آداب و تشریفاتی خاص»
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در ترکی ه س ماع را (س ما ) SEMAم ی خوانن د و معن ی و
مفهوم آن درآن دی ار ب ه معن ی چرخی دن درویش ان ب ه ص ورت
گروهی همراه با آالت موسیقی سنتی است که از حدود پنج قرن
پیش تاکنون در بین مریدان و دوستداران مولوی انجام می گیرد.
مراس م س ماع را در اروپ ا ب ه معن ی درویش ان چرخ ان
( )WHIRLING DERVISHESم ی نامن د .ودر هندوس تان و
پاکستان این مراسم را «قوّالی» می نامند.
سماع در اصطالح عارفانه حالتی است که بر اث ر هیجان ات
عاطفی ،غلیان و خرو درونی ،شورو وجد باطنی به عارف ان راه
معرفت ،و س الکان طری ق حقیق ت ،واص الن ب ه کعب ه وح دت،
دست می داده و گاه و بی گاه آنها را وا می داشته که از خواست
خود برخاسته و بی خود از خویش تن ،در هر زم ان و ه ر مک ان
بی پروا از قهر وطع ن  ،ب دخواهان و لع ن وش تم دش منان دس ت
بیافشانند و تن بچرخانند و پ ای ب ر زم ین بکوبن د(. .تفل لی-۶۲
)۱۳۴۱
سماع مخصوص مولویه قونیه نیست ،بلک ه از ق رن س وم در
ب ین متص وفه ای ران مرس وم ب وده اس ت چنانک ه ش یخ ابوس عید
ابوالخیر هجری(متوف ا س ال  ۲۸۳هج ری) ب ا ش نیدن ش عری وی ا
کالمی از پیر و عارفی و یا هنگام خواندن آیات قران و یا شنیدن
حدیثی منقلب می ش د وب ه س ماع م ی پرداخ ت و حاض ران ب ه
تبعیت از او به سماع برمی خاستند.
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و نیز عطار در تذکر االولیاء در شرح حال سهل ب ن عب داهلل
تستری(متوفا سال  )۲۸۳می نویسد:
« نقل است که چون سهل س ماعی ش نیدی اورا ب ه وج دی
پدید آمدی بیست وپنج روز در آن وجد بماندی وطعام نخوردی
و اگر زمستان بودی عرق می کردی و چون در آن حال ت علم ا
از او سوال کردندی گفتی از م ن مپرس یدکه ش ما را از م ن و از
کالم من در این وقت هیچ منفعت نباشد».
شاعران و عارفان نیز در مورد سماع اشعار و سخنان فراوان
گفته اند،ملک داد شمس تبریزی درباره سماع م ی گوی د« :ای ن
تجلی و رویت خدا،مردان خدا را در سماع بیشتر باشد .ایش ان از
عالم هستی خود بیرون آمده اند،ازعالم های دیگر برون آردشان
سماع و به لقای حق پیوندد».
شیخ سعدالدین حموی از اصحاب شیخ نجم الدین کب ری
می گوید:
دل وقت سماع به سوی دلدار برد /جان را به سرا پردهی اسرار برد
این زمزمه مرکبی است مر روح ترا  /بردار دو خو به عالم یار برد

که این رباعی به خطی خو بر دیوار سماع خانه ی مجاور
تربت موالنا در قونیه بر دیوار آویخته است.
خواجه عبداهلل انصاری می گوید:
«وجد سِرّی است از اسرار خدا نزد دوستان» وجد به ح التی
گفته می شود که عرفا با شنیدن صدای خ و ب ی اختی ار از ج ا
9
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برخاسته و به سماع می پردازند و گفته می شود این واردی است
الهی که هرکسی را نصیب نمی شود.
در سماع ج ان ع ارف قص د ع روج ب ه ع الم ب اال را دارد
همچون مرغی که می خواهد از قفس پرواز کن د.در اینج ا م رغ
دل عارف از قفس تن جدا شده به پرواز درمی آید.
سماع آرام جان زندگان است  /کسی داند که او را جان جان است

گفته می شود موالنا در مکت ب و منب ر ،درک وی وب رزن و
بازار با صدای چکش و یا آهن دف ونای شروع به س ماع م ی
کرد و ش اگردانش نی ز در س ماع او را ی اری م ی کردن د .او در
هنگام سماع شعر می سرود و گذر زمان را احساس نمی کرد.
پسر او سلطان ولد که او را پایه گ ذار طریق ت مولوی ه م ی
دانند پ س از پ در ،برگ زار کنن ده س ماع ب ود و نی ز تع دادی از
مریدان او همچون حسام الدین چلبی که مج الس س ماع ترتی ب
می دادند.
موالنا پس از شنیدن خبر درگذشت شمس ک ه م دتی از او
مخفی نگاه داشته می ش د ،لب اس س ماع ب رتن ک رد و ب ه س ماع
پرداخت .سماعی که روز و شب ادامه داشت و موالنا آس ودگی
نداشت که این شور و ش یدایی او در ش هر و زمان ه وده ر غلغل ه
افکند .وچون پس از شمس تاب و تحمل برای موالنا سخت م ی
نمود ،صالح الدین زرکوب را به جای شمس انتخاب کرد و این
دلبستگی موالنا به صالح الدین سبب شد که تابوت حامل جن ازه
او را پس از مرگش با دف و دس ت افش ان تش ی کنن د ک ه ای ن
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مراسم تا آن روز در شهر قونیه همتا نداشت .درویشان شب پ س
از خاک سپاری صالح الدین را به عنوان «شب عُرس» با وج د و
شورحال و چرخ و رقص برگزار کردند.
«عُرس» در عربی به معنای زفاف و نکاح ویا طعامی اس ت
که در شب عروسی داده می شود و متصوفه عقی ده دارن د ک ه
روح وقتی از جسم خاکی جدا میشود از قفس تن آزاد می گردد
و به جهان تجرد پرواز م ی کن د و ب ه معش وقی ک ه عم ری در
آرزوی وصالش بوده است میپیون دد .ل ذا ش ب پ س از م ر
عارف را «شب عُرس» که همان شب عروسی است می گویند و
مراسمی خاص انجام می دهند.
موالنا در پاسخ کسانی که از وی پرس یدند ای ن نوازن دگان
هنگام تشی جنازه چه معنی دارد فرمودند :
«در پیش جنازه ،موذن ان و مقری ان و حف ا ب رای آن م ی
روند تا گواهی دهند که مرده مسلمان بود .اما قوّاالن گواهی م ی
دهند که مرده عالوه بر آن که مسلمان بود ،عاشق هم بود.
و نیز در تاالری در تربت موالنا حوض آب کوچکی وجود
که به آن «حوضِ عُرس» می گویند.
سلطان محم د ف اتح ک ه پادش اه عثم انی ب ود و قس طنطنیه،
پایتخت امپراطوری روم را فتح کرد و نام آن را «اسالم بل» 1یعنی
«جایی که در آنجا اسالم فراوان اس ت» گذاش ت ،ش ب پ یش از
« -۱اسالم بل» در طول زمان به علت کثرت استعمال تبدیل به استانبول شد.
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جن برای اینکه شور وهیجان در سربازان برانگیزد ،درویشان را
به سماع می خواند و سربازان از دیدن این رقص و چ رخ و ش ور
و جذیه به وجد م ی آمدن د و ب رای جن و جه اد در راه خ دا
آماده می شدند.
محمد چلبی نیز که از نوادگان موالنا بوده  ،به عنوان کس ی
شناخته می شود که شکل سماع ام روزی ب ه آن نس بت داده م ی
شود .وی در جوانی در بیابان ها و ک وه ه ا م ی گش ت و لب اس
درویشی به تن کرده و س ر وص ورت خ ود را ب ه ش یوه قلن دران
چهار ضرب 1می زد .وی شیعه مذهب ب وده و س فری ب ه مش هد
نیزداشته است که مورد استقبال بکتاشیه 2و قلندریه واق می شود
و از ر روف موقوف ه آس تان ق دس رض وی ب ه وی هدی ه م ی
گردد(.تفللی )۷۳-۱۳۷۵
چگونگی انجام سماع در سماع خانه
و شرح آن در قونیه
قونیه(کونیا)شهری است که مولوی چهل و سه سال از عمر
خویش را درآن سپری کرده است و شهری است که کعبه عشاق

 -۱تراشیدن سر و ریش و سبیل توسط قلندریه به صورت چهار ضرب نش انه ب ی
اعتنایی،و تخریب عادات عموم است.
 -۲بکتاشیه از طریقتهای شیعه است و حاجی بکتا موس س آن معاص ر موالن ا
بوده است (رجوع شود به کتاب مولویه بعد از موالنا)
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و تربت موالنا درآنجا واق است .بر س ر در و روی مقب ره موالن ا
با خطی زیبا این شعر نوشته شده است:
هر که ناقص آمد اینجا شد تمام
کعبة العشاق باشد این مقام
تربت موالنا در مجموعه وسیعی است که عالوه بر مول وی،
مدفن پدر و خویشاوندان و مریدان او نیز می باش د ک ه در آنج ا
سماع خانه،مس جد،کتابخانه...قرار دارد و در فل ای آرامگ اه در
زیر گنبدی سبز رن که بر فراز مدفن موالنا که چشم نوازی می
کند معموال صدای آهن حزین و دلنوازی نی ای به فلا حالتی
روحانی می بخشد و نور عشق بر دل می تابد و عشق ب ه معش وق
الیزال ،عشق به جمال به کمال و عشق به شمس تبری زی ت داعی
می گردد(.تفللی ) ۱۲-۱۳۷۵
سماع خانه بیشتر به شکل دایره ساخته شده است و کف آن
با تخته های براق و بدون میخ ،ب دون درز ف ر ش ده اس ت .در
حاشیه این قسمت که نسبت به وسط باری ک ت ر اس ت حص یری
گسترده اند و با نرده از سماع خانه جدا کردند ک ه ب رای مول وی
دوستان و نظاره کنن دگان اختص اص داده ش ده اس ت.درِ س ماع
خانه رو به قبله است و کرسی در قسمت درونی است ک ه ش یخ
مثنوی تدریس می کند( .گولپینارلی )۴۳۹ -۱۳۸۲
مراسم سماع ابتدا در تربت موالنا انجام می پذیرفت ولی در
سال ۱۹۲۳که «قانون من تولیت اوقاف و انجام س ماع ول ی» (در
ترکیه) تصویب گردید ،این مراسم به صورت نمادین و دورتر از
13
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تربت موالنا در سالنی انجام می گیرد .ولی قونیه و آرامگاه موالنا
متجاوز ازششصد سال مرکز اصلی سماع مولویه بوده است .و این
ترب ت زیارتگ ه اه ل دل ،منظ ور نظرعارف ان و مس لمانان اس ت.
مولویان فلای سماع خانه را به فلای کروی شکل کائنات تشبیه
می کنند که خطی فرضی آن را به دو نیمه شرقی و غربی تقس یم
می کند و آن را خط استوا می نامند .در مرکز صحنه سماع خان ه
دایره ای کوچک است که «نقط ه قط ب» نامی ده م ی ش ود .در
سالن هجده 1قطعه تخته پوس ت س فید و در کن اری دیگ ر ی ک
تخته پوست قرمز گسترده شده است که تخته پوست های س فید
جایگاه سماع کنندگان و تخته پوس ت قرم ز نم ادی از ش مس و
اختصاص به شیخ دارد که «پوست نشین» گفته می شود.
چرخ در سماع نمادی اس ت از گ رد کائن ات و ی ادآور
آهن خو و گو نواز که در نیایش پروردگار به گو دل
میرسد.جالل الدین چلبی در توضیحات خویش در م ورد س ماع
می گوید« :سماع نمایانگر معراج انسان ها و مس افرت معن وی او
به اوج کمال است .سماع کننده بنده ای است که خودی خود را
زیر پا گذاشته و چرخ زنان به سوی عر اعال راه م ی پیمای د و

 -۱عدد هجده برای مولوی ه از دو جه ت گرام ی اس ت یک ی اینک ه هیج ده ب ه
حساب ابجد مساوی حَی است که یکی از اسماع الهی است و دیگر اینکه وقتی
حسام الدین چلبی از موالنا خواست تا اشعار را مدون سازد موالنا پ ذیرفت و
هجده بیت اول از مثنوی را به خط خود نوشت.
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چون به حقیقت واصل می شود و فنا فی اهلل می گ ردد دوب اره از
این معراج روحانی به زمین بازمی گردد تا به بندگی ادامه دهد ».
درویش سماع کننده ،سکه( 1کاله مولویه) به نشانه س ن
قبر بر سر می گذارد و تنّ وره( 2لب اس س فید س ماع کنن ده) را
کفن خود می داند وبا برانداختن خرقه کلی ه عالئ ق م ادی را ب ه
دور می اندازد و تولد معنوی نوینی می یابد ب ا چ رخ زدن پ رواز
به سوی حقیقت را آغاز می کند.کف دست راست ک ه در ح ال
چرخ زدن باز ،به سوی آسمان ها است نشانی است از پذیرا بودن
او برای دریافت واردات و نعمات الهی و کف دست چپ که ب ه
سوی زمین اس ت نم ادی اس ت از نث ار آن نعم ات و واردات ب ر
کائنات.
هنگامی که از چپ به راست به دور محور قلبش چرخ م ی
زند ،گویای این معنا است که تمام قلب ها از چهار گوشه جه ان
و کلیه مخلوقات روی زمین را در آغ و عش ق و محب ت خ ود
پذیرا است.

 -۲کاله نمدی مولویه را سکه مینامند که ب ه ش کل اس توانه اس ت و ب االی آن
تن و پایین آن به اندازه سر است.
 -۳تنوره پیراهن سفید و بندی است که از گردن تا روی پشت پا را می پوش اند
که قسمت پایین آن دامن چین دار بلندی اس ت ک ه هنگ ام چرخی دن ب ه ط ور
مالیم باز می شود تا بصورت چتری کامل در می آید.
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«به عقیده ما ،انسان برای مه ر ومحب ت آفری ده ش ده اس ت
وموالنا عقیده داشت که همه عشق ها پلی هستند برای وصول ب ه
عشق الهی( ».تفللی )۱۱۱-۱۳۷۵
سماع درویشان در  ۷قسمت صورت می گیرد که هر کدام
تداعی مفهومی خاص می باشد :قس مت اول م دح پی امبر اس ت
که ما عقیده داریم مدح پروردگار او است .قسمت دوم ن واختن
«قدوم» 1است نمادی از آیه «کن فیکون» که مب دا خلق ت ع الم
پروردگار است .قسمت سوم نی نوازی است که جلوه ای از سور
اصرافیل در روز رستاخیز است که جان در کالبد مردگان دمی ده
می شود و سه دور گرد حلقه وار به دور مرک ز س ماع خان ه و
شروع سالم ها است:
سالم اول را دور ولدی می گویند  ،به احت رام س لطان ول د
پسر ب زر موالن ا  .گ رد حلق ه وار اش ارتی اس ت ب ه حلق ه
وحدت درویشان و نم ادی اس ت از تول دی دوب اره ب رای درک
عظمت پروردگار.
سالم دوم به معنای خروج از حیرت است و رج وعش ب ه
محبت و فدا کردن عقل را در راه محراب عش ق ،ک ه دل س ماع
کننده نورانی می گردد و ب ه اوج وج د و جذب ه م ی رس د و ب ه
معشوق واصل می گردد.

 -۱قدوم دو طبل کوچک مسی متصل به یکدیگر که با دوکوبه نواخته می شود.
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سالم سوم بازگشت سماع کننده از معراج روحانی و تسلیم
و عبودیت در مقابل خداوند یکتا و پیامبر بی همتا و کتاب کریم
اوست.
در سالم چهارم سماع کننده به پیروی از اولیا اهلل و به حکم
«موتوا قبل ان تموتوا» ( یعنی :بمیرید پیش از آن بمیرید) خ ودی
خود و خودخواهی را درنقش خود می کشد و در نشئه ی حال و
ذوق و وجد به پرواز در می آید ودر معشوق فن ا م ی ش ود و در
همین سالم آخر شیخ در مرکز سماع خانه به چرخ در می آیند.
درن درفاصله سالم ها نشانه آن اس ت ک ه س ماع کنن ده
فیض هر سالم را در عمق جان و دل خود درک و هلم کند ب ه
عقیده مولویه  ،عقل را وریفه ای جز نگهبانی خانه عشق نیس ت و
همین که صاحب خانه به خانه ب از آی د دیگ ر نگهب ان را ک اری
نیست و به کناری باید رفتن .مولوی در مثنوی می گوید :
عقل چون شحنه است و چون سلطان رسید
شحنه بیچاره در کنجی خزید
مراس م س ماع ب ا دف و ن ی آغ از م ی گ ردد و ش روع ب ه
چرخیدن که هر لحظه بر سرعت آن افزوده می ش ود ب دون ای ن
که برخوردی بین سماع زن ها ص ورت پ ذیرد .ب ه هنگ ام چ رخ
زدن تنوره به صورت موزون و دایره وار و چتر گون ه از اط راف
گشوده می شود گویی مه باد زیر افتاده و مث ل الل ه س رنگون
می شود.
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حرکت و گرد در ن زد ص وفیه ب االخص در نظ ر موالن ا
اهمیت بسیار داشت  ،زمین و جمی ستارگان از ثوابت و سیارات
و کهکشان ها ،به زور دائم در حرکت و در دورانند و هر یک از
آدمیان از خاک برون آمده و در خاک درون خواهد شد و ای ن
چرخش تا ابد ادامه دارد.
همه ذرات جهان در رقصند رو نهاده به کمال از نقصند
در پایان مراسم که خرقه افکنی از جانب برخی از سماع زن
ها صورت می گیرد که این خرق ه افکن ی از نظ ر مولوی ه رم ز و
اشارتی است از خرقه انداختن متصوفه .عرفا در قرون گذشته که
چون به وجد می آمدند ،دستارشان به زمین می افتاد و این خرق ه
افکنی را «ضرب خرقه» می گفتند به تعبیر متصوفه از خرقه افکنی
و خرقه دَری این بود که خرقه را س تار عی وب (پوش اننده عی ب)
می دانستند ،پس به هنگام سماع خرقه ب ر زم ین م ی افکندن د ت ا
عیب ها را بنمایانند و پای بر فرق ریا نهند  .حافظ می گوید :
ای خو آن مست که در پای حریف
سرو دستار نداند که کدام اندازد
و تعبیر دیگر این که عاشق به یُمن وجد و سماع و به ش وق
وصل و دیدار  ،وجود از خود خالی می شود و ب ه جان ان م ی
پیوندد .پی راهن بَ رَ را م ی درد ،ت ا اخ رین حج اب را از می ان
بردارد ودر معشوق فنا گردد .
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در شب عُرس که مصادف با هف دهم دس امبر ه ر س ال ب ه
مناسبت سالروز درگذشت موالنا مراسم سماع درویشان همراه ب ا
تشریفات خاصی است ک ه مولوی ه ن ام عُ رس ی ا ع روس ب ر آن
گذاشته اند و عقیده دارند موالن ا م رغ ب اغ ملک وت ب ود و چن د
روزی در قفس ت ن محب وس و در چن ین ش بی قف س را در ه م
شکست و به شوق دی دار دوس ت  ،پروب الی زد و ت ا ب ر دوس ت
پروازامد:
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک
دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم
خنک ان روز که پرواز کنم تا بر دوست
1
به هوای سر کویش پر و بالی بزنم
مراسم سماع در شب عُرس مشابه سماع شب های قبل است
تنها کمی تفاوت در سالم چهارم و مراسم پایان سماع دارد .
 -۱این غزل بی تردید از مولوی نیست ،زیرا نه تنها در دیوان شمس ب ه تص حیح
استاد فروزانفرنیست ،که حتی با سبک و سیاق موالنا همخ وانی ن دارد .چگون ه
موالنایی که در مثنوی از نیستان (وطن اصلی انسان و تم امی موج ودات) س خن
می گوید و با قاطعیت و بدون هیچ تردیدی سیر حرکت کمالی وجود (جم اد ،
نبات ،حیوان و انسان) را نشان داده است بگوید:
روزها فکر من اینست،همه شب ها سخنم /که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
از کجا آمده ام آمدنم ب هر چه ب ود  /به کجا می روم آخر ننمایی وطنم ....
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک  /چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم ....

این اشتباهی است که متاس فانه برخ ی از ش ارحان غزلی ات ش مس ب دان توج ه
نکرده اند( .م.س).
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دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن که در سال ۱۳۵۱به قونی ه
سفر کرده و در مراسم سماع مص ادف ب ا ش ب ع رس ب ه تماش ا
حلور یافته بود درباره سماع چنین می گوید:
«حلقه رقصندگان در مجموع خود ،و در دور توقف ناپ ذیر
خویش،گویی کمربندی بود برگرد کائنات که تا دنیا ب ود ،م ی
توانست برجای باشد .واین دایره اندک اندک دور بیشتر ب ر م ی
داش ت ،وب ا حرک ت دس ت و انگش ت و هم ه وج ود حرک ت
نامحسوس به خصوص انگش ت ،ک ه ب ه ب اریکی و ش کنندگی و
رهاشدگی مینیاتور بود ،ادامه می یافت و دور،دور،حرکت،چنان
که به قول اقبال الهوری گویی اگر نم ی رف ت نیس ت م ی ش د،
هستی ا در رفتنش بود :
ما زنده ازآنیم که آرام نداریم  /موجیم که آسودگی ما عدم مااست

تمام جوهر و جان رقص در حالت رهاش دگی بود.ج دایی
از عالم محسوس و مادی از ثقل زمین .اینجاس ت ک ه گ ویی در
یک لحظه جسم تبخیر می شود .تبدیل ب ه هیک ل اثی ری ای م ی
شود ،و اراده و مغز تسلط کام ل ب ر جس م پی دا م ی کن د،حالت
خلسه و رها شدگی و فراموشی است ،پشت پا زدگی به خود که:
« کوه در رقص آمد و چاالک شد ».حتی بیننده با دی دن س ماع
صوفیانه قونیه،احساس می کند که گرداگرد او همه چی ز س بک
تر شده است ،رام ت ر ش ده اس ت ،و فل ا و خ اک در رابط ه ای
مشفقانه تر باهم به سر می برن د،و آی ا ای ن چرخی دن دوارانگی ز،
برای آن نیست که وفاق کامل بین جسم و روح پدید آی د؟یعنی
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برکشیدن جسم به حد روح و فرا خواندن هم ه اعل ا و ارک ان و
اجزای وجود به همک اری ب دان منظ ور ک ه از ای ن هم اهنگی و
اتحاد نیروی رموز بتراود ،باالتر از همه نیروهای پراکن دهای ک ه
بشر در اختیار دارد تا به کمک آن بتوان به قله حی ات رس ید ،ب ه
باالترین کشش اندیشه ،شاید انفجار اندیشه باشد ک ه از می ان آن
راز زندگی بیرون افتد و نه آن است که این طلب راز ،ونه کشف
آن(زی را ک ه اگ ر ای ن کش ف حاص ل ش ود،دیگر انسان،انس ان
نیست)خود شگفتگی وجود را موجب می شود و به حد نهایی ،و
احساس لحظات متعالی،که باالتر از آن چیزی نیست؟ من گم ان
می کنم که رقص صوفیانه موالنا یک چنین مفه ومی م ی توان د
داشته باشد.که این رقص بهترین ترجمان کالمی خود را در غزل
ها یافته است ،و کالم شعر به همراه آهن و ترکیبش،کمن دی
بوده است برای شکار اندیش ه در ح ال انفج ار ک ه موالن ا آن را
نردبان آسمان خوانده است.که می بایس ت گردب اد وار انس ان را
باال ببرد و در اینجاست که کالم به رقص و رقص به کالم تبدیل
می ش ود مانن د اب ر و آب دس ت ب ه گ ردن م ی گردن د و یک ی
دیگری را بارور می کند و م ی زایان د .ب ه ه ر ح ال ای ن س ماع
صوفیانه قونیه با همه جنبه توریستی و نمایشی که پی دا ک رده ب از
هم منظره منحص ر بف ردی اس ت در دنی ا هرکس ی آن را دی ده
نتوانسته فرامو کند( ».تفللی )۱۷۰-۱۶۶
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در س ماع از االت موس یقی خاص ی از جمل ه ن ی و دف
استفاده می گردد و موالنا در عقاید و افکار و تعلیم ات خ ود ب ه
سه عنصر علم الجمال تکیه کرده بود «عشق»« ،موسیقی»« ،سماع»
و در تمام آثار خود از موسیقی به عنوان یک هنر متعالی یاد م ی
کند .موسیقی مولوی ه ب رای ل ذت نیس ت بلک ه ب رای ب ه اندیش ه
واداشتن و ایجاد وجد و شوق اس ت .موالن ا بیش تر ابی اتش را در
حال وجد انگیز و عشق آفرین ک ه ج ز ب ا ش ور و ح ال س ماع و
بان نای و نی همراه است ،نمی توان سرود .از این جهت اس ت
که مثنوی با این بیت اغاز می گردد:
بشنو از نی چون حکایت می کند /از جدایی ها شکایت می کند
اهمی ت و جایگ اه موس یقی ن زد موالن ا چن ان اس ت ک ه روی
صندوقچه مزار مولوی با این شعر مزین گردیده است:
از ان گر نان پزی مستی فزاید
زخاک من اگر گندم بر آید
تنور بیت مستانه سراید
خمیر و نانوا دیوانه گردد
که در بزم خدا غمگین نشاید
میا بی دف به گور من برادر
نتیجه:
سماع تنها اختصاص به عصر موالنا نداشته ونزد عرفای قب ل
از وی نیز معمول بوده است و با شنیدن ص دای م وزون از آی ات
قرانی و احادیث دچار شعف و شوق می شدند .سماع ب ا مولوی ه
پس از موالنا بارزتر گردیده است و جانشینان او همچنان به سماع
و برقراری مجالس سماع ادامه می دادند و تا کنون نیز ادامه دارد.
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تاثیر معنوی سماع و عالقه خ اص ب ه درویش ان و قلن دران را در
بین سالطین نیز می توان یافت.
باتوجه به این که ام روزه مراس م س ماع در قونی ه بیش تر ب ه
صورت نمادین و نمایشی صورت می گیرد ولی هرگز نمی توان
تاثیرات کتمان ناپ ذیرآن را ب ر روی س ماع کنن ده و تماش گران
نادیده گرفت .از این رواست ک ه ه ر س اله ه زاران نف ر از نق ا
مختلف از مراس م س ماع قونی ه دی دن م ی کنن د .اگ ر بخ واهیم
پاسخی برای نقادان به این مراسم معنوی گفته باشیم،کوتاه سخن
این که :
سماع آرام جان زندگان است  /کسی داند که او را جان جان است

شاید راهر این حرکات نوعی رقص به نظر آید ،ام ا س ماع
کننده همچون کسی است که از معراج روحانی به زمین ب از م ی
گردد تا عبودیت خویش را ادامه دهد.

repository.uma.ac.ir
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خیام را دگرگونه باید دید
درنگی پیرامون شخصیت و شعر رباعی سرای بزرگ پارسی گوی

محمد رضا شالبافان
نویسنده افغان

ادبیات و بویژه شعر در روزگار ما و حتی در روزگار پ یش
از ما مانند تمام اجزای زندگی در دنیای مدرن به سمت رسانه ای
شدن رفت و شاید به همین دلیل به عقیده عده ای دادگاه ب زر
خود ،یعنی همان «تاریخ» را از دست داد .
در ادبی ات کالس یک و ب ویژه در ادبی ات س نتی فارس ی،
آسمان ادبیات برای خیلی ه ا س ایه ب ان ب ود و ش اید از ه ر ق رن
چندین نفر در خاطره ادبیات می ماندند و با گذشت چندین قرن،
«تاریخ» براساس مخاطب سنجی خاص خود و نه براس اس تع داد
مخاطبان عام ،شاهدان را درجه بندی و دسته بندی می کرد .
اما ادبیات ،پس از گستر رسانه ه ا از ای ن حال ت خ ارج
شد و خود ،دسته بندی و درج ه بن دی ش اعران را در فاص له ای
اندک از خلق اثر ایشان بر عهده گرفت و جالب تر آنکه ادبی ات
معاصر و رسانه هایش ،به ادبیات کالسیک ه م رج وع کردن د و
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درست مانند همین قلم ،خود را محقق دیدند که بر حکم دادگاه
تاریخ ادبیات ،مهر تجدید نظر بزنند .
این مسأله که بی تردید از سمت و سوی غرب جهان آغ از
شد ،به خوبی در اره ار نظره ای متفک ران ،ادیب ان و مستش رقان
غربی درباره شاعران سنتی پارس گ وی ،خ ود نم ایی م ی کن د.
ادبی ات فارس ی ب ی تردی د در جه ان ،م اجرایی ش ناخته ش ده و
جریانی سیّال است و این منحصر به دیروز نیس ت .حت ی در ق رن
معاصر هم با وجود تک زبانه ش دن دنی ا (ب ه مفه وم س وء آن) و
سلطه زبان انگلیسی ب ر ادبی ات و حت ی در م واقعی س لطه فلس فه
جهان ،شاعران بسیاری از نسل پس از نیما به دنیا معرف ی ش دند و
خود را به شعر جهان تحمیل کردند .
اما چرا در میان تمام شاعران نامدار پارس ی گ وی« ،حک یم
عمر خیام نیشابوری» جهانی ترین شاعر به شمار می آید؟
من در بزرگی خی ام ش کی ن دارم .از بل اعت ب االی او در
علم ریاضیات و محاسبات مش هور در عل م جب ر ک ه البت ه ب ه
ناحق «مثلث پاسکال  -خیام» نامگذاری شده تا ش ناخت دق یقش
از چ رخش ک رات آس مانی ک ه س بب ش د دقی ق ت رین تق ویم
خورشیدی جهان را پایه گذاری کند ،شاهد این هس تند ک ه ای ن
مرد ،یگانه علم ی زمان ه خ ود ب وده اس ت .ام ا «خی ام ش اعر» در
ادبیات فارسی تیغی است دو لبه .از یک موض که هم ان موض
سنتی شعر فارسی اس ت ش اید ش اعری باش د ک ه در کن ار تم ام
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دغدغه هایش ،گاهی شعر هم می گوید و اتفاقاً به دلیل هم ین -
شاید  -کم توجهی خود به ش عر ،کوت اهترین قال ب را برگزی ده
است .
در این دیدگاه شاید شعر خیام سرش ار باش د از پرسش هایی
بی پاسخ و تردیدهایی بی دلیل که با رس الت س نتی ادبی ات ک ه
بوستان سعدی را به کمال می ستاید و مثنوی معن وی را عاش قانه
دوست می دارد در تناقض بنیادین باشد .
در این نگاه ،حتی انتهای داستان «کاوه و ضحاک» شاهنامه
به وضوح ستوده می شود ،زیرا پیرت وس ب ا توص یه ب ه مخاطب ان
خود برای رلم ستیزی« ،آفریدون» را هم مانند ایشان ی ک انس ان
معرفی کرده .این نگاه چنان در ادبیات ما پرسابقه است که هن وز
به عقیده من مان شده تا استادان دانش گاهی ادبی ات ب ه تحقیق ی
ستر درباره رباعیات نه چندان پر حجم خیام بپردازند .
اما نگاهی دیگر که پس از آغاز دوران تجدد و در ذه ن و
زبان کسانی شکل گرفت که دی دگاه ه ای مارکسیس تی و چ پ
داشتند ،بر همین مبنا ،اما با نتیجه گی ری ک امالً متف اوتی ب ود .در
نگاه این جماعت ،خیام تنها شاعر پارسی گوی بوده ک ه در م تن
ادبیاتی ایدئولوژیک و شاعران متافیزیک دوستی(!) چون ح افظ
بر پایه های اعتقادی متافیزیک الهی عالمت س اال گذاش ته و ب ا
همین استدالل تنها شاعر مدرن و قابل پذیر ادبیات کالس یک
فارسی را خیام می دانستند .
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تقریباً این نگاه ،بازخوردی ب ود از اقب ال جه انی و ی ا بهت ر
بگوییم ،غربی به ترجمه «فیت ز جرال د» مع روف از خی ام گمن ام!
ترجمه ای که به فاص له ای ان دک کش ورهای ص نعتی اروپ ایی
غربی و آمریکا را در نوردید و به واسطه کوتاهی پاره ه ا ،هم ان
رباعیات ،نقل زبان انگلیسی زبانان جهان شد .
البته نباید از این نکته گذشت که برخی از ادیبان نزدیک به
همین نگر در ایران به سمت تحقیقاتی جام درباره اشعار خیام
رو آوردند که نمونه بارز آنها ه دایت ب ود ک ه ب ا تص فیه تع داد
زیادی از رباعیات منسوب به خی ام ،او را ش اعری ک امالً متش رع
معرفی کرد .
خیام و ترجمه مذکور ،به نوعی دروازه ای ش د ب رای ورود
ادبیات فارسی به اذهان جهان چشم سبزها .در ای ن می ان بای د ب ه
یک مغلطه مشهور اشاره کنم .
تا پیش از خیام ،شاید تنها شاهنامه و آن هم به واسطه ل زوم
تطبیق اساطیر ملل در غرب شناخته ش ده ب ود و ای ن ک ه مش هور
است که مثالً حافظ بسیار بر «گوته» ت أثیر داش ته ،ب ه ه یچ وج ه
دلیل بر حلور حافظ در میان آلمانی ها نیست .
هر چند به عقیده من هن وز ،آنچن ان ک ه بای د ادبی ات ن اب
فارس ی ،غزلی ات مول وی  ،س عدی  ،ح افظ و بی دل در جه ان
منعکس نشده و نخواهد شد ،زیرا ادبی ات ام روز ،دقیق اً در ح ال
طی کردن مسیری بر عکس جهانی سازی است .
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شاهد اصلی مق االتی اس ت ک ه توس ط میهمان ان غرب ی در
کنگره سال گذشته مولوی و کنگره های مشابه ارائه شد که همه
به مثنوی و آن هم در نگاهی روایی محدود شده بودن د و دس ت
استادان پیشکسوت ادبیات خودمان را از پشت بسته بودند !
واقعیت آن اس ت ک ه ش عر خی ام ،در م تن س ر درگم ی و
دلزدگی جامعه صنعتی وارد بازار راکد غرب ش د .جامع ه غرب ی
قرنهای هجده و نوزده آن قدر ساکن بود و آن قدر ب ه ب ن بس ت
رسیده بود که هر روز نظریاتی جدید را برای خود باز آفرینی می
کرد تا بهانه ای شود برای حرکت! درست مانن د اینک ه در ی ک
برکه ،ماهی ها با هم متحد ش وند ت ا آب را ب ه تم وج درآورن د،
حال آنکه مشکل از جای دیگ ری اس ت .در هم ان اثن ا ب ود ک ه
مکاتبی چون مارکسیسم هم با استفاده از همین رکود پا به عرصه
وجود گذاشت.این برداشت ب ه واق نادرس ت از نگ اه خی ام ب ه
دنیای شعر هم ،بهانه ای شد برای همین تالشها که البته به ثمر هم
نرسید و در نهایت جنگهای جهانی را به عنوان راه حل برگزید .
به عقیده نگارنده ،هر دو برداشت یاد شده از «خی ام ش اعر»
اشتباه است و در نهایت شهرتی هم که بر مبنای ای ن دی دگاه ه ا
در غرب برای خیام شکل گرفته نمی تواند مایه افتخار باشد .
بدون تردید ،مجال رباعی ،از نظر عناصر ادبی با مجال قالبی
چون غزل بسیار متفاوت است .تقریباً هم ،در طول تاریخ ادبی ات
فارسی ما شاعری چون خیام که تنها رباعی بسراید ن داریم .پ س
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در همین ابتدا ،باید به این باور رسید که خیام ،ب ه ق ول مع روف،
کوپنش را از تمام شارعان فارسی جدا می کن د .ب ه عن وان مث ال
نمی توان نمادگرایی حافظ  ،زبان بازی مولوی و تغزل س عدی را
با خیام مقایسه کرد  .صنای بدی هم در شعر خیام ،آنچنان که به
نظر برسد ،به چشم نمی آید .
با این نگر و توضیح م ی ت وان خی ام را ش اعری آم اتور
دانست ،زیرا ادبیات دیروز و حتی در مواردی امروز ،ب ه امتح ان
شاعران می پردازد .انجمنهای ادبی دهه های گذشته را هنوز عده
ای به خاطر دارند که در آنه ا ی ک ش اعر را تنه ا ب ا گذش تن از
مراحل مختلف اقت راح ب ه عل ویت م ی پذیرفتن د .ب ا ای ن هم ه
رباعیات خیام در پیوندی عمیق میان فرم و محت وا ب ه چی زی م ی
رسد که به عقیده من بر ادبیات پ س از خ ود ت أثیری پنه ان م ی
گذارد .
در نهایت گریزی نیست از اینکه نگاهی هم به ویژگی های
شعر او داشته باشیم .
یاران موافق همه از دست شدند
در پای اجل یکان یکان پست شدند
خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر
دوری دو سه بیشتر زما مست شدند
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این رباعی ،زیب ایی اس ت از «تش بیه چن د عب ارتی» مجل س
عمر ،به مجلس بزم تشبیه شده و با تقارن سازی عناصر ،ب ه ض ربه
پایانی مناسبی رسیده است .
آن کاخ که جمشید در او جام گرفت
آهو بچه کرد و رو به آرام گرفت
بهرام که گور می گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت
این رباعی بس یار مش هور ب ه خ وبی ب ا به ره ب ردن از ایه ام
تناسب و جناس تام و با اشاره به اساطیر ت اریخی ای ران زم ین ب ه
شکلی جام دست می یابد که از خواست محت وایی ش اعر پ ا را
فراتر می گذارد و امروز ،بی ت دوم آن ف ارغ از توص یه دوری از
دنیا طلبی کل رباعی ،برای هر اتفاق وارونه ای استفاده می شود .
اما ماجرای محتوای شعرهای خیام در نوع خود از عجای ب
روزگار است .
با توجه به بحث صنای ادبی در شعر خیام ک ه ب ه آن اش اره
شد و همچنین مجال اندک ش عر ب رای ب روز آن ،خ واه ،ن اخواه
محتوای شعر خیام تقریباً عریان دیده می شود و ش اید ب ه واس طه
همین برخورد بی پرده است که خیام با تمام پرسشگری خود ،ب ه
بی دینی(!) متهم می شود  .خیامی که اتفاقاً بس یار از حک م دادن
پرهیز می کن د و ب ه واق محت وای ش عر خ ود را در حری ری از
جنس پرسش مطرح می کند .
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قومی متحیرند اندر ره دین
قومی به گمان فتاده در راه یقین
می ترسم از آن که بان آید روزی
کای بی خبران! راه نه آن است و نه این
این رباعی خیام هم از جمله تأثیرهای او ب ر ادبی ات پ س از
خود به شمار می آید که به وضوح در بیت زیر از حافظ به چشم
می خورد .
جن هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندی دند حقیقت ره افسانه زدند
در مقایسه این دو سخن ،به وض وح احتی ا خی ام در براب ر
رک گ ویی ح افظ ب ه چش م م ی خ ورد .خی ام تنه ا از احتم ال
گمراهی اهل فلسفه و اهل اشراق می ترسد ،اما حافظ تمام هفت اد
و دو ملت را گمراه معرفی می کند و حتی علت این گمراه ی را
هم با طب شاعرانه خود بی ان م ی کن د .ام ا بی ت ح افظ در می ان
ابیاتی تزیین ش ده و ب ا آغ ازی عرف انی چ ون« :دو دی دم ک ه
مالئک در میخانه زدند  /گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند» گم
می شود و بدین ترتیب خیام ،مانند همیشه و مانند دیگ ر ش اعران
پارسی گوی در برابر رندی حافظ ک م م ی آورد.ی ا م ثالً تفک ر
اختال «عیش و عشق» که شاید از این رب اعی و رباعی ات مانن د
آن در زبان خیام آغاز شده ،بارها در طول ادبیات فارس ی تک رار
می شود :
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با سرو قدی تازه تر از خرمن گل
از دست منه جام می و دامن گل
زان پیش که ناگه شود از باد اجل
پیراهن عمر ما چون پیراهن گل
با همین نگاه است که سعدی می گوید :
من آن نیم که حرام از حالل نشناسم
که باده تو حالل است و آب بی تو حرام
و حافظ هم به وضوح با نگاه از روی دست او می سراید :
در مذهب ما باده حرام است و لیکن
بی روی تو ای سرو گل اندام ،حرام است
ماجرای تفکر تزویر ستیزی خیام هم که مشهور اس ت و ب ه
وضوح تأثیرگذار بر ادبیات پس از خود است :
گرمی نخوری طعنه مزن مستان را
بنیاد مکن تو حیله و دستان را
تو غره بدان مشو که می می نخوری
صد لقمه خوری که می غالم است آن را
و حافظ هم که می گوید :
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را با
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت
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خالصه آنکه به عقیده من محتوای شعر خیام ،بر خالف نظر
هر دو گروه دانشگاهی و روشنفکر با محتوای شعرهای هنرمندانه
دیگر شاعران بزر پارسی گوی تفاوت فاحشی ندارد .
البته از ای ن ب ین بای د ش عرهایی چ ون م دایح ،بهاری ه ه ا،
تعلیمیه ها و دیگر شعرهای ن ه چن دان ن اب را اس تثنا ک رد .تنه ا
چیزی که سبب می شود این تفاوت ،ب ه اش تباه ب ه نظ ر بیای د آن
است که رباعی خیام ،به واس طه رابط ه ت ار عنکب وتی کلم ات و
شکل گرفتن در بستر ساختاری عمیق و منبعث از فرم ،به عمد راه
فراری برای خود ،نمی گذارد ،اما بقی ه ش اعران پارس ی گ وی و
بویژه در غزل با استفاده از ویژگی ارتبا عمودی ابی ات ،دس ت
خود را چه در طرح ساالهای بنیادین و چه حتی در نتیجه گی ری
های خالف ذائقه جم باز می بینند و از این راه فرار استفاده م ی
کنند .
جای بسیار تعجب است که بس یاری از بزرگ ان ادبی ات ب ر
این شواهد چشم بسته اند و تعجب برانگیزتر آنکه «دکت ر محم د
رضا شفیعی کدکنی» ،به گمانم ،در ذیل غزل معروف :
روزها فکر من این است و همه شب سخنم
که چرا فارغ از احوال دل خویشتنم
از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود
به کجا می روم ،آخر ننمایی وطنم
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می نویسد که این غزل در نسخه های قدیمی تر دیوان کبیر
به چشم نمی خورد و البته تفکر تردید در برابر مقص د ه م تفک ر
خیام است و نه تفکر مولوی!؟
اما نکته آخر آنکه خیام در چن د رب اعی ب ه خ وبی از لح ن
طعن آمی ز اس تفاده م ی کن د و ش گفتا ک ه ای ن ش اه بی ت غ زل
رباعیات خیام کامالُ پنهان مانده است .
این بحث ،مجالی بسیار فراخ می خواهد و شواهدی متع دد
از دیگر شاعران که در این مورد هم از خیام متأثر بوده اند .
تنها به عنوان فتح باب در ذهن شما ادب دوستان عزیز ،م ی
توان به این رباعی اشاره کرد که :
گویند بهشت و حور عین خواهد بود
آن جا می و جام و انگبین خواهد بود
گرما می و معشوق گزیدیم چه باک
چون عاقبت کار چنین خواهد بود
واضح است که در نگاه اول ،این رباعی ،خود را کفر آمی ز
می نمایاند ،اما چنانچه با نگاهی عمیق تر ،آن را ب ازخوانی کن یم
در می یابیم خیام نیز مبلغ عشق الهی است و حربه او در این تبلیغ
کم کردن خوف و افزودن رجا در ذهن مخاطبان است .

روزنامه ماندگار -افغانستان
https://mandegardaily.com
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نگاهی به شعر

«وقت لطیف شن » سهراب سپهری
محمدرضا نوشمند

وقت لطیف شن:
باران
اضالع فراغت را می شست.
من با شن های مرطوب عزیمت بازی می کردم
و خواب سفرهای منقش می دیدم.
من قاتی آزادی شن ها بودم.
من
دلتنگ
بودم.
در باغ
یک سفره ی مأنوس
پهن
بود.
چیزی وسط سفره ،شبیه
ادراک منور:
یک خوشه ی انگور
روی همه ی شایبه را پوشید.
تعمیر سکوت
گیجم کرد.
دیدم که درخت ،هست.
وقتی که درخت هست
پیداست که باید بود،
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باید بود
و ردّ روایت را
تا متن سپید
دنبال
کرد.
اما
ای یأس ملوّن!

***
این شعر سهراب مانند اشعار دیگ ر ش روع م ی ش ود ،ب ا
نگاهی سرشار از امید به زندگی؛ امّا ،برخالف اشعار دیگ ر ب ا

یک «امّا» و با یأسی ملوّن ناقص به آخر می رسد.
او در ابتدا و در عنوان شعر با خو بین ی از «وق ت لطی ف
شن» می گوید .واژه های «وقت» و «شن» در عبارتِ «وقتِ لطیفِ
شن» شاید شما را هم مانند من ب ه ی اد س اعت ش نی م ی ان دازد:
ساعتی که با سرازیر شدن شن از مخرو باالیی ا ب ه مخ رو
پایینی گذشت زمان را نشان می دهد .وقتی باال خالی شد و پایین
پُر باید ساعت شنی را سرو ته کرد .جای باال و پایین ع وض م ی
شود و زمان همین طور با مقیاس سر و ته شدن مداوم سنجیده می
شود .زندگی آدم مدام مانند این ساعتِ شنی از این رو به آن رو
می شود تا زمان بگذرد .سهراب هم در این شعر از حالی به حالی

می شود و زمان بر او این چنین می گذرد.
واژه ی «لطیف» غیر از اشاره به نرمی شن ب ه گذش ت آرام
زمان نیز اشاره می کند .سهراب برای سنجشِ زمان نیازی به ش ن
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های درون ساعت ندارد .یکی از ویژگی های اوقات فراغت ای ن
است که آدم نسبت به گذشت زمان زیاد حساس نیست .س هراب
هم انگار شن های درون ساعت شنی را خالی کرده است و با آن
ها بدون توجه به گذشت زمان بازی می کند .او س عی م ی کن د
این شن ها و یا لحظه ه ا را ب ه ش کلی ک ه خ ود م ی خواه د
دربیاورد و استفاده کند.
نخست می گوید:
باران
اضالع فراغت را می شست.

«اضالع فراغت» هم ان «ابع اد فراغ ت» و «اوق اتِ فراغ ت»
است با همه ی افکار و کارهای سودمند یا باطلی ک ه س راغ آدم
می آید یا آدم سراغ شان می رود« .اضالع» ،با اشاره ی تل ویحی
ا به بُعدِ مکان ،معرف محل یا به طور مشخص باغی اس ت ک ه
سهراب برای گذراندن وقتِ «فراغت»ا به آنجا رفت ه ب ود( .در
این شعر نیز مانند دو شعر قبلیِ «ماهیچ ،ما نگاه» سهراب حادثه ای
در گذشته و حال خود را در زمان وقوع آن حادثه توص یف م ی
کند ).باران انگار هم آن مکان و هم فراغتِ سهراب را شس ت و
شو می داد .با شناختی که از سهراب داریم م ی دان یم ک ه ب اران
برایش مثبت است و آسایش ا را به هم نمی زند .حتی آسایش
ا را پاک تر می کند .حتی بدون این شناختِ مقدماتی از ادامه
مطلب مشخص است که اوضاع را برای سهراب بهتر کرده بود.
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باران باعث شده ب ود ش ن ه ا مرط وب ش ود .س هراب م ی

گوید:

من با شن های مرطوب عزیمت بازی می کردم
و خواب سفرهای منقش می دیدم.
من قاتی آزادی شن ها بودم.

شن ها آزادند به این دلیل که هنگ امی ک ه خش ک ان د ب ه
هیچ شکلی در نمی آیند و از مشت آدم بیرون می لغزند و در می
روند ،و هنگامی هم که مرطوب ان د ب ه ه ر ش کلی ک ه درش ان
بیاوریم خیلی زود و به راحتی از آن شکل بیرون می آیند .هر چه

که روی شن ها کشیده یا نوشته شود به آسانی پاک می شود.
شن ها زیر باران مرطوب شده اند و سهراب با آنها بازی می
کند .به نظر می رسد نقش هایی را رویشان ترسیم می کند .بازی
سهراب با شن ها بازی با زمان در هنگام فراغ ت اس ت .مش خص
است که این فراغت سهراب فراغ تِ از ش غل نیس ت .پ س ،ای ن
فراغت او را از چه چیز به طور موقت دور می کند؟
می گوید :

من
دلتنگ
بودم.

این فراغت برای این است که از دلتنگی فارغ شود .سهراب
که به همه توصیه می کرد «از چه دلتن شدی؟ دلخوشی ها کم
نیست» همین نسخه را برای خود هم تجویز کرده و پیچی ده و
ح اال ب رای درم ان دلتنگ ی ا دل ش را ب ه ب ازی ب ا ش ن
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خو است .او به این دلیل با شن بازی می کند که می خواه د
مانند شن ها باشد :آزاد .او قاتیِ آزادی شن ها شده است .آزادی
شن ها به او هم آزادی داده است .شن ه ا ب ه ه ر ش کلی در م ی
آیند .سهراب هم هر جور دلش بخواهد به آن ها شکل می دهد.
شاید واژه ی نامأنوس «عزیمت» ب رای ش ن ه ا منش اء و در واق
معادل آزادی شان باشد .عزم و عمل برای آن ه ا ،و در ب ازی ب ا
آن ها ب رای س هراب ،یکس ان اس ت .او روی ش ن مرط وب ه ر
شکلی را بخواهد ترسیم می کند .اگر پش یمان ش د آن ش کل را
پاک و شن ه ا را ص اف م ی کن د و ش کل دیگ ری م ی کش د.
مشکل سهراب این است که هر قدر هم قاتی آزادی شن ها شود
نمی تواند مانند آن ها بشود .زیگموند فروید معتقد بود که پ اک
کردنِ نقش هایی که در سرشت انسان حک می شود امکان پذیر
نیست .یعنی اگر کسی تصویر واقعه ای را که در دوران کودکی
برایش اتفاق افتاده است از یاد برده باشد ،مطم ئن نباش د ک ه آن
تصویر برای همیشه از ذهن ا پاک شده است .جایی در ض میر
ناخودآگاه او وجود دارد و در زندگی ا بی تأثیر نیست .اتفاقاً،
فروید هم برای تجسم بخشیدن به این نظریه ا از مثالِ لوح شنی
و مومی استفاده می کند .او می گوی د هنگ امی ک ه ف ردی روی
این لوح ها نقشی را ترسیم و بعد پاک می کن د ،ب ه ر اهر دیگ ر
اثری از آن باقی نمی ماند ،در صورتی که همان تصویرِ موقتی اثر
دائمی خود را گذاشته است .ذهن انسان چنین لوحی است.
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مشکل سهراب هم با دلتنگی ا از هم ین مقول ه اس ت .ب ا
شن بازی و سفرهای منقش خیالی به طور موق ت دلتنگ ی ا را
نمی بیند وگرنه هر کاری بکن د دلتنگ ی ا همچن ان س ر ج ای
خود است .حتی دلتنگی ا به درون نقش هایی که می کشد
نفوذ می کند .بعدها با نگاه ب ه نق ش ه ایی همانن د آن ه ا دچ ار

حسّ مشابهی می شود ولی نمی داند علّ ت ا چیس ت.تنگ ی و
دلتنگی مخالف آزادی است .دل می خواهد آن چیزی باشد ک ه

نیست ،می خواهد چیزی را داشته باشد که ندارد.
سهراب کودکانه و آزادانه سعی می کن د از وق ت فراغ ت
ا استفاده کند .کودکان نیز هنگام بازی با شن چنان در بازی و
با شن ها قاتی می شوند که چیز دیگری را احس اس نم ی کنن د.
فرق سهراب با آن ها در این اس ت ک ه خیل ی زود از ای ن ح سّ

بیرون می آید.
بازی با شن ها و خیال پ ردازی و اندیش ه ی آزادی همگ ی
برای رهایی از این دلتنگی بوده است .مشخص اس ت ک ه امک ان
پذیر نیست .یادآوری سهراب با این جمله که «منن دلتننگ بنودم»
یعنی بازگشت مجدد به همان دلتنگ ی .ح اال بای د ک ار دیگ ری
بکند تا دو باره از آن فارغ شود .از ناچاری برای رف دلتنگی ا
دوباره نگاهی به باغ می اندازد؛ می گوید:
در باغ
یک سفره ی مأنوس
پهن
بود.
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او از «سفر های منقش» به «سفره ی مأنوس» می رس د .ای ن
هم برای خود هم نوعی «سَفَر» است و ه م ن وعی «سِ فر» .ب اغ
سفره ای برای تغذیه ی شکم سهراب نیست .غذای احس اس ا
از این سفره فراهم می شود .اُنس س هراب ب ا آن ناش ی از تک رار

همیشگی این تجربه است.
چیزی وسط سفره ،شبیه
ادراک منور:
یک خوشه ی انگور

روی همه ی شایبه را پوشید.

«شایبه» در اثر دلتنگی به وجود آمده بود .م ی ش ود گف ت
که در اینجا «شایبه» همان «دلتنگ ی» اس ت .س هراب ب ه ب ودن ی ا
نبودن می اندیشد .او نیز گاهی مانند کسی صحبت م ی کن د ک ه
می خواهد به خود و دیگران برای زندگی و مقاومت در براب ر
جنبه ها و افکار نااُمیدکننده ا اُمید بدهد .می خواه د چی زی
را پیدا کند که به زندگی ارز بده د .آن جمل ه ی مش هورِ «ت ا
شقایق هست ،زندگی باید کرد» چنین حسّی را به مخاطب منتقل
می کند« .ادراکِ منور» خیلی مهم تر از سفرهای منقشِ و ش کل
های شنی است .آن ها برای تن وع و تف نن در زن دگی ب وده ان د.
«ادراکِ منور» شناخت زندگی اس ت .نگ اه ب ه خوش ه ی انگ ور
دلیلی است برای توجه به زن دگی و ره ایی از دلتنگ ی .یک ی از
خواص انگور برای خورنده ا این اس ت ک ه افس ردگی ا را
کاهش می دهد .سهراب ب ا نگ اه ب ه آن رف دلتنگ ی م ی کن د.
خوشه ی انگور شکل و رنگی دارد که فکر سهراب را مش غول و
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زندگی ا را پُر کرده است« .ادراکِ منور» یعن ی هم ین! یعن ی
اندیشیدن به چیزهای خوب و روشن زندگی .س هراب ب رخالف
گذشتگان برای رهایی از دلتنگی به آب انگور و شراب پناه نمی
برد .او مستِ خوشه ی انگور و درخ تِ انگ ور اس ت ،ول ی بای د
اعتراف کرد که قصد و نتیجه ی کار با آن ها فرقی نمی کند.
شاید تنها فرقی که با بسیاری از آن ها دارد این باشد که س هراب
صریح اقرار می کند که «یأس ملون» به هیچ وجه دست ب ردار
نیست .سهراب با تماشای خوشه ی انگور مست و من و گ یج

است .می گوید:
تعمیر سکوت
گیجم کرد.

معموالً وقتی آدم چیزی را تعمیر می کن د م ی خواه د ک ه
آن چیز به همان شکل و وض و ک ارکرد طبیع ی ا برگ ردد و
سالم شود .با این حساب ،تعمیر سکوت یعن ی ح ذف ه ر گون ه
صدا و رسیدن به سکوتِ کامل .سهراب می خواهد به ما بفهماند
که در هنگام نگاه به خوشه ی انگور نمی توانست س اکت بمان د
ولی سعی کرد ساکت بماند و فقط به آن نگاه کند .سکوت نشانه
رضایت است.

دیدم که درخت ،هست.
وقتی که درخت هست
پیداست که باید بود،

این جمله مشابه «تا شقایق هست ،زندگی باید کرد» است که پ یش
از این ب ه آن پرداخت ه ام .ای ن ب ه ق ول ف روغ «بهان ه ی س اده ی
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خوشبختی» برای سهراب «بهانه ی گیج کننده ای ب رای زن دگی»
است .چرا گیج کننده؟ عرض می کنم چرا .می گوید:
باید بود
و ردّ روایت را
تا متن سپید
دنبال
کرد.
اما
ای یأس ملون!

سهراب می خواهد که زندگی ی ا ب ه تعبی ر کن ایی ا «ردّ
روایت» را تا آنجا که دفتر زندگی به جمله ی آخ ر م ی رس د و
پس از آن دیگر متن نوشته ای نیست و س پید اس ت دنب ال کن د،
ولی نااُمیدی نمی گذارد این مسیر را به طور طبیع ی ت ا جمل ه ی
آخر طی کند .دفترِ سرگذشت انسان در صفحه ی آخر به متن
سپید می رسد .این صفحه با مرگش نانوشته و مانن د کف ن س فید

می ماند.
این «یأس ملوّن» همان عامل گیج کننده است .حرف سهراب
با جمله ی ناقصی تمام می شود .جمله ی عاطفیِ «ای ینأس ملنوّن»
نمی تواند«امّا»ی سهراب را کامل کند .خوانن ده ناچ ار م ی ش ود
شعر را دوباره از اوّل بخواند تا منظور سهراب را بفهم د .درس ت
ا هم همین است .در حقیقت این «امّا» با قبل از خود در چرخه
ای گیج کننده کامل می شود .چرخه ی «فراغت -دلتنگی -درخت-
ادراک منور -زندگی – یأس ملوّن» مدام تکرار می شود .در این چرخ ه
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مهم نیست که جای هر ی ک از مالف ه ه ایش کجاس ت .چن دان
فرقی نمی کند .می توان یأس ملوّن را که همتای دلتنگی اس ت ب ه
اوّل این مجم وع ه و ی ا ابت دای ای ن ش عر آورد .هم ان ط ور ک ه
زندگی رنگارن و وسوسه انگیز است ،ی أس ه م تنه ا ب ه ی ک
رن و شکل خود را نشان نمی دهد .سهراب از همان ابتدا ب ا
هر ترفند و رَن و رِنگی تال کرد از دلتنگی دربیای د ،متوج ه
شد که یأس هم هر بار خود را به شکلی و رنگی به او تحمی ل
می کند .این « یأس ملوّن » را شاید «یأس ملعون» هم بتوان خواند!

http://rezanooshmand.blogfa.com/post/889

44

فصلنامه هیج  -شماره  -۷بهار ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

عرفان و موسیقی
گفتگو با دکتر سید سلمان صفوی و دکتر ایرج نعیمایی

منوچهر دین پرست
آکادمی مطالعات ایرانی لندن)(LAIS

درآمد:
تلق ی معن وی و عرف انی از موس یقی در ط ول ت اریخ در تم دنها و
فرهنگهای گوناگون ،تجلی های مختلفی نیز داشته است .به گونه ای ک ه
یکی از این نحوه از تجلی ها را می توان رسیدن به مقام رب وبی و واص ل
شدن به درگاه حق دانست.
اگرچ ه ادی ان مختل ف نی ز ای ن نح وه از نگ ر را ب ا تاویله ا و
تفسیرهای مختلفی همراه کرده اند .در گفتگوی ذی ل ک ه ب ا دکت ر س ید
س لمان ص فوی ،رئ یس آک ادمی مطالع ات ایران ی لن دن ،و دکت ر ای رج
نعیمایی ،دبیر دوساالنه موسیقی جهان اسالم ،انجام داده ایم سعی ب ر ای ن
بوده تا نسبت میان عرفان و موسیقی را به بحث و بررسی بگذاریم.

سوال :به عنوان سوال نخست ،مایلم به اصل بح ث اش اره
کنم و نظر اساتید را در ای ن م ورد جوی ا ش وم ک ه آی ا اساس ًا
میتوانیم مقوله ای با عنوان موسیقی عرفانی را بپذیریم؟
صفوی :موسیقی عرفانی از دو جه ت قاب ل بررس ی اس ت.
جهت اول میان دو نگاه پیشینی و پسینی تمایز میگ ذارد .جه ت
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دوم میان نگاه انتولوژی ک 1و نگ اه اپیس تمولوژیک 2تم ایز قائ ل
میشود .در وهله نخست اگر بخواهیم به نوع پیشینی به قلیه نگاه
کنیم ،نتیجه میگیریم که هم امکان موسیقی عرفانی وج ود دارد
و هم این که اگر موسیقی بالذاته هست ،در ی ک تن ارر ج دی و
واقعی با عرفان اس ت .ه م از نظ ر وجودشناس ی و ه م از حی ث
تولرانس و هارمونی .از جهت پسینی نیز میتوانیم ب ه ت اریخ هن ر
بنگریم .بیشک یکی از ان واع موس یقیه ایی ک ه در فرهن و
تمدن جهانی و باالخص ایرانی خود را بروز داده است ،موس یقی
عرفانی اس ت .ب ه وی ژه در طریق ته ای عرف انی چ ون ص فویه،
مولویه ،خاکساریه ،نقشبندیه و قادریه در ای ران ،ترکی ه ،بالک ان،
آسیای میانه و قفقاز و همچنین در شمال آفریقا ای ن موس یقی ب ه
نحوی پسینی در تاریخ هنر مشاهده شده و تکام ل یافت ه اس ت و
نوعی ارتبا متقابل میان موسیقی و عرف ان وج ود داش ته اس ت.
مثال در سماع ای ن ارتب ا متقاب ل ب ه ص ورت ت اثیر موس یقی در
ایجاد وجد بیشتر مشهود است.

 -۱انتولوژی :هستیشناس ی )ب ه فرانس وی  ، (Ontologieبخش ی از ش اخهه ای
عمده از فلسفه ،یعنی متافیزیک شناخته میشود ،اغلب با سواالتی از قبیل اینک ه
هستی چیست؟چه چیزهایی وجود دارند یا ممکن است گفته شود وجود دارند.
 -۲اپیس تمولوژی  :معرف تشناس ی (ب ه انگلیس ی  )Epistemologyش اخهای از
فلسفه است که به بررسی معرفت (یا شناخت) و باور موجه میپردازد.
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نعیمایی :ما به نحو مصداقی از ابتدای تاریخ بش ر موس یقی
را به عنوان بخشی از ارتبا با حق و عبادت در همه ادیان داریم،
چه ادیان توحیدی و چه ادی انی چ ون ش ینتو و دائ و و ب ودایی و
ادیانی که به نحوی در طبقهبندی دیگری قرار میگیرن د .در ه ر
صورت ما جامعهای را نم یبین یم ک ه ب ه نح وی از انح اء در آن
موسیقی وجود نداشته باشد .عبادت هم که معم وال ب ا معرف ت و
عرفان همراه است ،لذا تعبیر موسیقی عرفانی اشتباه نیس ت .حت ی
کسانی چون غزالی احکام عبادی برای سماع وض ک رده اس ت.
همه مذاهب اعم از شیعه و س نی و اه ل تص وف مث ل نقش بندیه،
قادریه ،محمودیه و … سماع را به عنوان بخشی از سیر و سلوک
دینی و موسیقی عرفانی جزء عبادات خ ود دانس تهان د و یک ی از
راه های وصول به حق را ب ه واس طه آن تعی ین ک ردهان د .از ای ن
جهت میتوان به صراحت اع الم ک رد ک ه دین ی نیس ت ک ه در
طریقت خود نوعی از موسیقی را نداشته باش د .حت ی م ذاهبی
که خیلی خشک و رسمی با موسیقی برخورد میکنند ،به نح وی
این را دارند .
سوال :پس از منظر تاریخی هر دوی اساتید معتقدن د ک ه
موسیقی عرفانی وجود داشته و دارد .اما اگر بخواهیم به تعریفی
جام دست یابیم ،جایگاه موسیقی عرفانی از این حیث نیز مورد
پرسش است؟
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صفوی :برای پاس خ ب ه ای ن پرس ش از حی ث انتولوژی ک
نخست باید بپرسیم عرفان چیست؟ در حوزه عرفان نظری تجل ی
حلرت حق در وجود سالک فرد را ع ارف م یس ازد و عرف ان
چگونگی این تجلی حلرت حق در وجود آدمی است و این که
چگونه این فنا و بقا صورت میگیرد .موسیقی چیست؟ موس یقی
تجلی اصوات الهی است که در عالم ناسوت مجال رهور مییابد.
این بحث از حیث انتولوژیک بود .اما از نظر اپیستمولوژیک ه م
این دو هم خود نوعی از هس تی ب ه معن ای عرف انی هس تند(یعنی
جنبه رلی دارند) و هم این که هر دو به عنوان رو هایی هس تند
برای وصول به مبداء اعلی .یعنی موسیقی خود هم یک تجل ی
هستی الهی است و هم این که از طریق موس یقی عرف انی امک ان
دستیابی به الهوت برای آدمی فراهم میشود .این جنبه ترکیبی و
نزدیکی موسیقی و عرفان است .لذا ج ایی ای ن دو ب ا ه م هم راه
میشوند که در آن بیداری است .در موس یقی عرف انی بی داری و
آرامش دو جزء تفکیکناپذیر موسیقی عرف انی هس تند .بن ابراین
موسیقی که ای ن بی داری و آرام ش و وج د را ف راهم م یکن د،
موسیقی عرفانی در چارچوب چگونگی تجل یی افتن اله وت در
ناسوت و چگونگی الهوتی شدن ناسوت است.
سوال :با این تعبیر آیا میتوان گفت که موسیقی پدیدهای
عرفانی است؟
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صفوی :موسیقی عرفانی در واق به این شکل است که مثال
نسبت طبیعت و کالم الهی را بسنجیم .یا نسبت طبیع ت و مرات ب
وجود بسنجیم .در نگاه عرفانی ،در واق م ا ب ا تجلی ات مختل ف
حلرت محبوب م واجهیم ک ه گ اهی در قال ب کلم ات اس ت،
گاهی در قالب اصوات و گاه نیز در قالب حرکات است .بنابراین
موسیقی فیحدذاته ،خود امری الهی است .در ضمن گون های
موس یقی داری م ک ه ب ه ط ور خ اص موس یقی عرف انی اس ت و
اینجاس ت ک ه ه م از حی ث هس تیش ناختی و ه م از حی ث
معرفت شناختی موسیقی و عرفان با یکدیگر تالقی میکنند .یعنی
هم تجلی حلرت محبوب هستند و هم موسیقی عرف انی کم ک
می کند تا ارتبا و وصول با حلرت حق را ممکن س ازند .البت ه
من با نگ اه ص رفا اب زاری ب ه موس یقی عرف انی ک امال مخ الفم و
معتقدم که موسیقی عرفانی خود فیحدنفسه ارزشمند است.
نعیمایی :به نظر من این سخنان بسیار ح ائز اهمی ت اس ت و
باید بیشتر به آنها پرداخته شود .حقیقت یکی است ،اما تجلیاتش
متفاوت است .یک حقیقت وقتی در قالب لفظ بیان میشود ،شعر
و ادبیات ایجاد می شود و وقتی در قالب حرکت رهور م ییاب د،
سماع نام م ی گی رد .گ اهی نی ز آن حقیق ت در قال ب تجس م ی ا
تعینات رهور مییابد که گونههای هنرهای تجسمی را ب ه وج ود
میآورد .همان حقیقت هم وقتی در قالب صوت تجلی م ییاب د،
موسیقی نام میگیرد .یا به تعبیر دیگر موس یقی یک ی از راهه ایی
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است که توسط آن انسان میتوان به حق برسد .لذا این جلوهها یا
تعینات راههای وصول به حقیقت هستند .اتفاقا موسیقی و ص وت
یکی از اصیلترین راههای وصول به خداست .به دیگر س خن م ا
این طریق را ایجاد و ابداع نکردهایم ،بلکه آن را کشف میکنیم.
البته گاهی این تجلیات به طور آشکار پیدا نیستند و م ثال نگ اهی
چ ون نگ اه باباط اهر الزم اس ت ک ه از نگریس تن ب ه طبیع ت ب ه
حقیقت دست یابد ،گاهی نیز مستقیم این تجلیات آشکار هستند.
در هنری که جوهره آن ب ا ای ن وص ول نس بت دارد ،ای ن مس ئله
آشکار است .البته در مراحل عالی عرفان انسان هیچ چی ز را ج ز
حق نمیبیند .اما موسیقی یک ی از بهت رین شاخص هه ای رس یدن
انسان به حقیقت است .بخش مهمی از آن هم کشف اس ت .البت ه
سیر تشکیکی دارد .از یک طرف چنان است که ج ز ب ا طه ارت
در آن نمیتوان وارد شد و از سوی دیگر چنان است که انسان را
به اسفلالسافلین میرساند.
سوال :آیا موس یقی عرف انی ص رف تقلی دی از آن اص ل
حقیقت کیهانی است ،یا عین همان است؟
نعیمایی :منظور از حقیقت به تعبیر اینجا ،حقیق ت وج ودی
است ،یعنی اشیاء وقتی تحقق مییابند ،از ایشان تعبیر ب ه حقیق ت
میشود .حقیقت در اندیشه دینی ما رل ی اس ت ،یعن ی حقیق تش
تاب وجود حق است و به همین جهت غنی نیست ،بلکه ممک ن و
فقیر است و واجب نیست .به این تعبیر البته خود حقیقت نیس ت،
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اما اگر اینها را تجلیهای حلرت حق تلقی کنیم ،ب ه ای ن معن ا
البته چنین است .با ذکر این نکته که این حقایق تشکیکی هستند.
صفوی :بنده در پاسخ به سوال قبلی شما میت وانم می ان دو
نگاه پاسخ بگذارم .نخست نگاه صدرایی است .در نگاه صدرایی
به موسیقی ،میتوان آن را به عنوان مرتبهای از مرات ب هس تی ب ر
شمرد .اما تجلی دیدن موسیقی در نگاه عرفانی معنا مییابد .یعنی
آیا موسیقی حکایت از چیزی میکند یا خود اصیل است؟ این
بحث مهمی در فلسفه هنر است .یعنی این که آی ا هن ر ح اکی از
چیزی است یا خود اصیل است .موض صدرایی در قب ال ای ن
پرسش آن است که هنره ا و ب التب موس یقی خودش ان ن وعی از
هستی و مرتبه ای از مراتب آن هستند .اما در حوزه تفکر عرف انی
که وجود را رلی و تجلی میبیند و سخنی از انواع مراتب وج ود
نیست ،موسیقی نیز رلی و در حکم جلوه است .در هم ین ج ا دو
بحث داریم :یکی بحث مکاشفه و دیگری بحث تجلی داریم .در
موسیقی هم مکاشفه داریم که در آن چگونگی پیدایش موسیقی
و نسبت موسیقی و موسیقیدان و مراتب حس م ورد بح ث ق رار
می گیرند .مثال مراتب ح س بس تگی ب ه نس بت قلب ی و وج ودی
موس یقیدان دارد .ه ر چ ه قل ب موس یقیدان ش فافت ر باش د،
موسیقیای هم که از این قلب صادر م یش ود ،نورانی ت بیش تری
دارد و هر چه وجود پایینتر باشد ،موسیقی پایینتری نیز دارد.
موسیقی ملکوتی یامادی و شهوانی جلوه نفس هنرمند است.
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سوال :در دوره های تاریخ بش ری ،موس یقی کاربرده ای
مختلفی برای هر قوم و قبیله ای و برای هر جامع ه بش ری داش ته
است .موسیقی عرفانی در جهان اسالم نیز از زمان رهور و رشد
تصوف گستر یافته است .آی ا م ی ت وان پ ذیرفت ک ه اص ال
تصوف به رشد و گستر موسیقی عرفانی کمک کرد؟ یعنی با
رهور تصوف موسیقی کارکرد عرفانی یافت.
صفوی :باید ب ر ای ن موض وع تاکی د نم ود ک ه موس یقی و
عرفانی شدن آن مربو به رهور اسالم نمیشود .از آدم تا خ اتم
و تا قیام ت کب را ،نس بت موس یقی و عرف ان وج ود داش تهان د و
همواره با یکدیگر ارتبا تنگاتن داشتهاند و در تم ام ادی ان از
شرق گرفته تا ادیان ابراهیمی ما چیزی به نام موسیقی عرفانی یا به
نحو عام ت ر موس یقی معن وی ی ا موس یقی نیایش ی داری م .ام ا در
چارچوب فرهن اسالمی ،اوال باید اذعان کرد که از ابت دا ای ن
موسیقی بوده است .م ثال در م اثورات م ا آم ده ک ه در عروس ی
حلرت فاطمه(س) دف میزدهاند و از ن وعی موس یقی اس تفاده
میکردهاند .بعدا هم با تشکیل انواع صنفهای علمی و اجتماعی
در فرهن و تمدن اسالمی ،مثل صنف فقها ،مح دثین ،فالس فه،
متکلم ین ،مفس رین و م ورخین ،ص نفی اجتم اعی نی ز تش کیل
میشود با عنوان نهادهای معنویتگرایان محض ک ه از ایش ان ب ا
عنوان عرفا یا اهل تصوف یاد میشود .در اینجا به این خ اطر ک ه
اولویت اصلی اهل عرفان معنویت محض و عرفان اس ت و جنب ه
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حقیقت و طریقت دین برایشان اولویت می یاب د و ش ریعت را در
این راستا مینگرند ،برای این ع ده موس یقی اهمی ت اف زونت ری
مییابد و اهل متصوفه با موسیقی ارتبا وثیقتری مییابند .یعن ی
هم جنبههای زیباشناختی موسیقی برایشان اهمی ت م ییاب د ،ه م
جنبه تجلیاتش و هم نحوه گفتمانی ک ه می ان اص وات و رفت ار و
قلب اینها ایجاد میشد ،کم ک م یک رد ک ه س لوک ب ه نح و
آسان تری ص ورت گی رد .بن ابراین ب ا تش کیل تص وف ب ه دلی ل
اولویتی که دارند و جنبه جمالشناسی و جنبه کمکی که به وجد
ایشان می شده است ،به تدریج موس یقی عرف انی ق وت و ق درت
بیشتری گرفت و بن ابراین عرف ان نق ش مهم ی در حف ظ و ارتق ا
موسیقی داشته است .یعنی موسیقی نیایشی در تعالی سالکان نقش
موثری داشته است ،اما در حوزه اجتماعی عرفان نقش مه مت ری
در استمرار حیات موس یقی در ی ک جامع ه دین ی داش ته اس ت.
بن ابراین عرف ا و طرای ق معتب ر عرف انی ح ق بزرگ ی ب ر گ ردن
موس یقیدان ان در زن ده نگ هداش تن آن داش تهان د و آن را ارتق ا
بخشیدهاند.
نعیمایی :بنده هم در پاسخ به این پرسش باید ع رض ک نم
اسالم در پیدایش خود در زمان و مکان خاص رهور کرده است.
یعنی در شرایط خشک و لم یزرع مادی و فرهنگی ره ور ک رده
است .طبیعی است که در تجلی اولیه اسالم به دلی ل ای ن ش رایط
کم تر مجال بروز تجلیات هنری است .اما در دورههای درخش ان
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تمدن اسالمی آش کار اس ت ک ه هن ر ب رای ای ن تم دن اهمی ت
فراوانی دارد .در آثار معماری اسالمی تجلیات هن ری ف راوان ب ه
چشم می خورد .در قرن چهارم که اوج تمدن و فرهن اس المی
است ،همه طبقهه ای عل وم اس المی ب ه ط ور مش خص و متم ایز
مدون میشوند .علومی مثل ادبیات عرب ،عرفان ،فقه و ک الم در
این دوره است که به طور دقیق گ ردآوری م یش وند .برخ ی از
علمای اسالم س عی کردن د ب رای موس یقی نی ز وض مشخص ی
تص ویب کنن د و ای ن قط نظ ر از گ رایش عرف انی ب ود .زی را
گ رایشه ای عرف انی از قب ل وج ود داش ت .ل ذا در ای ن دوره
موسیقی اسالمی مدون میشود .حائز اهمیت اس ت ک ه ای ران در
این برنامه نقش موثرتری داشته است و اصال قابل مقایسه با س ایر
ممالک اسالمی نیست .دلیل آن هم وجود افرادی چ ون اب راهیم
ش یرازی و اس حاق اه ل ری اس ت ک ه از ترکی ب ای ن دو نابغ ه
موسیقی ،شخصی به نام اسحاق به وجود میآید که جز محدثین،
فقها و علمای طراز اول دوره عباسی اس ت ک ه بنی ان موس یقی و
اندیشههای علمی پیرامون آن را پی میری زد .او در موس یقی نی ز
نبوغ داش ت و توانس ت مب انی موس یقی را ب ه ص ورت علم ی ب ا
اندیشه های اسالمی منطبق کند که این در تمام فواصل موسیقایی
ما نیز هست .این بنیان در سیر حرکتی خود به س مت س لوک
رفت .به این جهت که بنده خدا برای رسیدن به حلرت حق ،راه
سلوک را بهترین طریق قرار داده اس ت و ای ن ک ه عرف ان موف ق
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بوده به این دلیل بوده است که زودتر میتوان د انس ان را ب ه ح ق
نزدی ک کن د .ب ه هم ین جه ت عارف ان از هم ه هنره ا اس تفاده
کرده اند و تنها در موسیقی چنین نیست .در ادبیات و نگارگری و
سایر هنرها نیز عجین شدن عرفان و هنر را میبینیم .یعن ی عرف ان
همواره از تجلیات هنری اس تفاده ک رده اس ت ،زی را ای ن هنره ا
خیلی زودتر سالک را از فل ای م ادی ب ه فل ای معن وی س وق
میدهند .به همین اندازه ،میزان مصرف عرفای ما از هنر نیز بیشتر
میشود .این در مورد همه گرایشهای عرفانی م ا ص ادق اس ت.
البته این طی طریق با عبادت هم صورت گرفته است ،اما از طریق
پرداختن به هنر نیز بوده است .این استفاده عرفا از هن ر ب ه ح دی
بوده است که حت ی ورود مباح ث فلس فی ب ه مباح ث الهی ات و
عرفان نتوانسته چنین جایگاهی کسب کند .تا به ام روز ه م نگ اه
بسیاری از پیشوایان اسالمی نسبت به فلسفه حرمت [ح رام ب ودن
است ،اما چنین نگاهی به هنر نبوده است .به همین دلیل موس یقی
به دلیل قابلیت ذاتیا مورد استفاده قرار گرفت ه اس ت .کس انی
مثل مولوی هم توانستند نسبت موس یقی را ب ا وج ود بی ان کنن د.
منتهاالیه خلقت هم هم ین موس یقی اس ت ک ه اس رافیل در ص ور
خود می دمد .یقین بدانید که دمیدن اس رافیل ص دایی نخراش یده
نیست .این دمیدن باید خیلی زیبا باشد که هم ه موج ودات را در
روز حشر به شکلی عاشقانه زنده میکند .در آغاز نیز چنین ب وده
است .در اساطیر آمده است که خداوند به وسیله موسیقی روح را
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غافل کرده است و در بدن متجسد کرده است .ت اثیر ای ن باوره ا
در عرفا نیز بوده است.
صفوی :آقای دکتر رویکردی ذوقی به قیامت کبرا دارند.
در قیامت کبرا دو اتف اق رخ م یده د .از س ویی متالش ی ش دن
است و از جانبی دیگر احیا و زنده شدن اس ت .از نگ اه ذوق ی از
یک جهت مستی کامل و فنای کامل هستی رلی است و از سوی
دیگر احی ای مج دد .مث ل تجل ی خ دا در ک وه ط ور ،ک ه ک وه
متالشی میشود .این تجلی در قیامت کبرا از طریق صور صورت
میگیرد ،یعن ی از طری ق موس یقی .یعن ی موس یقی ی ک ب ار در
قیامت کبرا اسباب این می شود که از شدت عظمت آن جهان ب ه
کل از خود بیخود میشود و از سوی دیگر مج ددا ای ن هوی ت
رلیا احیا میشود تا نسبتش را ب ا مب داء اعل ی و وج ود اعل ی
بیان کند و جایگاهش را در هستی الهوتی و آخرتی معین کن د.
در اینجا موسیقی نقش کلیدی در مسئله قیامت کبرا دارد.
سوال :ما در موسیقی عرفانی بیشتر متاثر از کالم هستیم یا
آوا؟ مثال همانطور که برخی از عرفا در رقص سماعشان اشعاری
را به زبان می آورند ،در این نوع موسیقی عرفانی آیا میتوان به
ارجحیت یکی از این دو ،کالم یا آوا ،حکم داد؟
نعیمایی :به نسبت قالب و محتوا معتقدم ،یعنی به عقیده م ن
هر طرح و رنگی محتوای خاص خود را دارد .ب ر ای ن اس اس
است که در علم باستانشناسی میتوان آثار باستانی را از یکدیگر
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تمی ز داد و ب ر اس اس آن ب ه اندیش هه ا و باوره ای مردم ان آن
سرزمین پی برد .یعنی از ساختهها به اندیشههای سازنده آنها پ ی
میبرده است .من شک ندارم که کسی که در ق دیم ب ه اص فهان
وارد می شده ،متوجه اعتقادات دینی مردم آن س رزمین م یش ده
است .االن هم چن ین اس ت ،یعن ی س خن از ت اثیرات و مل امین
خاص اشکال و نسبتها میشود .این نسبته ا در هن ر از جه ت
حکمی قابل بیان هستند و یا در مواردی که بیان نشدهاند ،به نح و
سلوکی مکاشفه برای آن شخص حاصل شده است که فرد به آن
دست یافته است .همه آنچه که در دورههای تاریخی در اق وام و
تمدنها در هنر بیان شده است ،به گمان من بیان اندیش هه ای آن
قوم و ملت است .در موسیقی هم همین است .اگر میان موس یقی
کالم ی و آوای ی تم ایز ج دی و خش ک قائ ل ش ویم ،گون های
ناهمگونی ایجاد کردهای م .ام ری ک ه در دوران جدی د ب ه دلی ل
تفوق کمیت چنین امری مش هود اس ت .ام ا در گذش ته ک ه ای ن
اتفاق از طریق سلوک بوده است ،دیگر این انطباق نیست .نس بت
میان کالم و آوا در موسیقی عرفانی حتی از جه ت فواص ل بای د
رعایت شود .فواصل یک نسبت است و نسبت هم به دلیل تجل ی
و مراتب وجودی ،تاثیرات خاص خود را دارد .یعن ی اگ ر ب ه
چهارگاه ،سهگاه ،پنجگاه یا ماهور تعبیر میکنیم ،صرفا یک لفظ
نیست ،بلکه نسبت هایی است که از نظر وجودی تعری ف خ اص
خود را دارد و هر معنی و هر مفه وم ت اب آن هس ت و اث رات
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آن را خواهد داشت .یعنی موسیقی باید در نسبت با حقیقت ق رار
گیرد و این نسبت اگر عالمانه و وجودی باشد ،بر اس اس مرات ب
ت اثیرات خ ود را دارد .خ واه عرف انی باش د ی ا نباش د .عرف ان
موسیقی را تنزیه میکند .نه در موس یقی ک ه در س ایر هنره ا نی ز
چنین است .یعنی در مجسمهسازی ،نگارگری ،نقاشی ،طراحی ...
چنین است .انگار آن مف اهیمی را ک ه در ع الم مج ردات م ورد
مکاشفه قرار گرفته اند ،به تصویر می آیند .در موسیقی نی ز چن ین
است .در موسیقی از فواصل طبیعی ماهور ،به سمت شور حرکت
می کنیم و از آنجا به نوا و راستپنجگاه م یروی م و در نهای ت
آنقدر مجرد میشود که مابهازای خ ارجی ب رای آن نم یی ابیم.
انگار وقتی میشنویم ،ابت دای خلق ت را تص ور م یکن یم .یعن ی
موسیقی انسان را به ورای واقعیت مادی و زمانی و مک انی منتق ل
میکند و به سمت حقیقت ازلیا هدایت میکند .این تجرید و
تنزیه است که برای ما در طبقهبندی موسیقی به موس یقی عرف انی
و سایر انواع موسیقیها اصالت دارد .وگرنه طبقهبندیها ارزش ی
نخواهد داشت و صرفا لفظی خواهد بود بلکه باید همانط ور ک ه
موسیقی را مراتب وجود میدانیم ،مراتب طبقهبندیهای موسیقی
را هم بای د در آن مرات ب پی دا ک رد ک ه در نس بت ب ا ح ق چ ه
جایگاهی دارند .تجلیات عرفانی موسیقی یا هر هنر دینی نیز بای د
من زهت ر ش ود و حت یاالمک ان م اده را از آن بگی ریم و ب ه تعبی ر
افالطونی آن را به قالب مثالیا نزدیک کنیم تا به عالم ملکوت
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نزدیک شود .زمانی که جزمیتش حذف شد و رن های مختلف
از آن گرفته شد ،آن زمان است که خودبخود قابلیت تاثیر دارد.
سوال :حکما و فیلسوفان اسالمی موسیقی را جزء ریاضیات
دسته بندی کرده اند .از سوی دیگر عرفان امر متافیزیکی اس ت.
چگونه می توان پلی میان این دو قلمروی به راهر متمایز یافت؟
حلقه رابط میان آن دو کجاست؟
ص فوی :ای ن ت ا ح دودی ب ه جنب هه ای هس تیش ناختی و
شناختشناختی موسیقی باز میگردد .قرار گرفتن موس یقی ذی ل
علوم ریاضی به دلیل نظم و هارمونی و هم اهنگی و نس بت دقی ق
میان اجزاء ریتمهای موسیقایی اس ت .ام ا تف اوت می ان عرف ان و
فلسفه در این است که در عرفان جنبه زیباشناختی اهمیت بیشتری
دارد .یعنی در عرفان هم جنبه جم الی مط رح اس ت و ه م جنب ه
جاللی .که در ای ن می ان جنب ه جم الی اهمی ت واالی ی دارد .ب ه
عالوه جنبههای نظم و نسبت و هماهنگی و هارمونی در عرفان در
کنار جنبه مش ابهت آث ار هن ری ،اهمی ت ب االیی دارد .همچن ین
جنبه تجلییافتن نیز هست .بنابراین در عرفان موسیقی نیایش ی ی ا
موسیقی معنوی جنبههای قدسی عرفان را برجسته میسازد .یعن ی
موسیقی در عرفان جنبه قدسی ،تجلی و دیداری پی دا م یکن د و
بنابراین از این حیث در فلسفه استعالیی قرار میگیرد.
نعیمایی :در طبقهبندی عل وم می ان عل وم ادن ی ،متوس ط و
اعلی تمایزهایی قایل می ش وند .عل وم اعل ی عل ومی هس تند ک ه
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پرسش از امور عام صورت میگیرد و موضوع آنها ع ام اس ت.
هر علم به هر میزان که موضوعش عامتر باشد ،عاملیت ر اس ت و
هر علمی به هر میزان که موضوعش جزییتر باشد ،پایینتر است.
مثال پزشکی در این طبق هبن دی عل وم در پ ایین ق رار م یگی رد.
علومی مثل ریاضیات و فیزیک را عل وم متوس ط م یخوانن د .در
این بخش اختالف شدیدی میان عرفا و فالسفه است که موسیقی
در کجای علوم قرار بگیرد .البته به دالیل خاصی فالس فه اص رار
دارند که موسیقی را جزء ریاضیات قرار دهن د .م ثال موس یقی را
به تعداد نغمهها تقسیم میکنند .وقتی عدد شد تبدیل به ریاضیات
میشود .برخی از محققین معاصر نیز به این دلیل ک ه موس یقی ب ا
فرک انس س نجیده م یش ود ،آن را در می ان عل وم ریاض ی
تقسیمبندی می کنند .اما عرفا با این تقسیمبندی مخالفان د .م ثال
«ابنطرقه» در کتابش به عنوان ی ک اش کال ای ن مس ئله را ط رح
می کند که اگر موسیقی عدد است ،پ س چ را تاثیرگ ذار اس ت.
چرا کیفیت آدم را تغییر میده د و ای ن اخ تالف ت ا کن ون رف
نش ده اس ت .زی را عرف ا معتقدن د ک ه موس یقی ب ه دلی ل
ت اثیرگ ذاریا انقب اض و انبس ا در انس ان ایج اد م یکن د،
نمیتواند کمی باشد ،بلک ه کیف ی اس ت و بای د در عرف ان از آن
بحث شود و موافق این که عرفان در میان ریاضیات م ورد بح ث
قرار بگیرد نیستند .اما استدالل دو طرف به نوعی هس ت ک ه م ن
نتوانستم ح رف واح دی را پی دا ک نم .یعن ی از یکس و موس یقی
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کمیت است و از سوی دیگر کیفیت .بنابراین این بحث البته میان
عرفا و فالسفه هست ،کسانی چون بوعلی س ینا ،ف ارابی بیش تر از
موسیقی به مثابه شاخه ای از ریاضیات صحبت کردن د ،در ح الی
که عرفا این تقسیمبندی را قبول نداشتند.
صفوی :بنده اینجا مجبورم اجتهاد کرده و دست به تاوی ل
بزنم .تاویلگرایی بهترین رو فهم حقیقت و معرفت اس ت .آن
فالسفه ای که به درس تی موس یقی را م رتبط ب ه ع دد م یکنن د،
ریشها به نظریه فیثاغوریان ب از م یگ ردد .ام ا مش کلی ک ه ب ه
وجود آمد این است که دو روایت از نظری ه فیثاغوری ان موج ود
است .یک نظریهای که مدرنیستها یا به قول های دگر فیلس وفان
پس از سقرا به آن گرایش پیدا کردند ،آن است ک ه هس تی را
تقس یم ب ه «ف وزیس» ( طبیع ت) و «مت افوزیس» (ماوراءطبیع ت)
کردند .بر این اساس سقرا در زمان ه بح ران فلس فه ره ور پی دا
می کند .اما پیش از آن نظریه دیگری حاکم است .ما با چیزی ب ه
نام طبیعت و فوزیس و متافوزیس مواجه نیستیم .هستی یکپارچ ه
است و هستی ملکوت اس ت و هم ه ج ا اوس ت .ای ن «او»«،ه و»
تجلیها و صورتهای متفاوتی دارد .بر این اساس عدد در نظریه
فیثاغورث به مثابه اندیش مندی پیشاس قراطی را بای د ب ه گون های
دیگر تعبیر کرد ،یعنی به گونهای که تاویلگرایان میفهمن د .در
این نظریه عدد ،رمزی و مقدس است .ع دد در نظری ه فیث اغوری
که سنت گرایان و تاویلگرایان میفهمن د ،وج ود کم ی ن دارد،
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بلکه کیفیت است .اما با تحریفی که بعد از آن صورت میگی رد
و جنبه عقل جزیی حاکم میشود و عقل ربانی ضعیف میشود و
در نتیجه این حالت ایجاد میشود .بر این اساس بای د اب نس ینا را
هم با همان فلسفه الهی فهمید ،زیرا اصل تفکر آن است که در
نمط نهم اشارات آمده است .اما حتی در او نیز تحریف میش ود
و در دانش گاهه ا ب ه اش تباه اب نس ینا را در مقاب ل اش راقیون و
سهروردی قرار می دهند .از سوی دیگر عرفان به دلیل ن وع نگ اه
زیباییشناسانه و جمالنگرانه به جنبه جمالی حلرت ح ق توج ه
دارد .بُعد زیباش ناختی جه ان ب رای عارف ان بس یار اهمی ت دارد.
موسیقی نیز از همین حیث در عرفان جایگاه ب االیی یافت ه اس ت.
بنابراین می توان میان نظریه عرفا و نظریه ت اویلی فیثاغوری ان ک ه
عدد را مقدس میدانند ،جم ک رد .ام ا اگ ر بخ واهیم تفکیک ی
حرف بزنیم و مشائین را چنان که معرفی شدهاند در نظر آوری م،
به نظر من موس یقی ب ر اس اس تفک ر مول وی نغم ه و آوای اله ی
است .این نغمه و آوای اله ی جنب ه کیه انی دارد .نغم ه و آوا در
سراسر هستی از الهوت تا ناسوت وج ود دارد و در ناس وت ه م
فقط در کره ارض نیست بلکه در تمام عوالم عالم ناسوت هس ت
و موسیقی در تمام این ع الم س ریان و جری ان دارد« .س بح هلل م ا
فیالسموات و ما فی االرض ».ای ن تس بیح خ دا ب ر اس اس تفک ر
صدرایی یعنی عشق که در تمام عالم سریان دارد و ای ن عش ق ب ا
نوای قدوسٌ قدوس یارب اس ت .مث ل م رغ کوک و ک ه هم واره
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«هوهو» میگوید و ب ا ن وای موس یقایی در پ ی «حل رت ه و» و
ارتبا با حق جل و جالله است.
سوال :به بحث وجد و شهود در موسیقی عرفانی پرداختیم.
به نظر می رسد که کسی که در موسیقی عرفانی وارد میشود ،به
گونه ای وارد عالم خلسه می ش ود ک ه ای ن ع الم خلس ه معن ا و
فحوای خاصی هم دارد .در اینجا ضربآهن  ،شما را ب ه س مت
خلسه می برد .ما ب ا گ روه ه ای مختل ف موس یقایی ک ه م دعی
نغمه های عرفانی هستند ،مواجهیم ،مثل گروه ارا ک ه دس ت ب ه
تلفیق میان ادوات موسیقی تمام دنیا زدهاند و بر این اساس فلایی
متوهم ایجاد کرده اند .اما این فلای خلسه تا چه اندازه با شهود و
وجدی که از آن نام بردید ،ارتبا دارد؟
صفوی :مطالبی که طرح شد ،به صورت جهانش مول قاب ل
اطالق است و بنابراین موسیقی عرفانی امری جهانی است که البته
موسیقی عرفانی اسالمی نیز یکی از جنبههای آن موسیقی معنوی
و عرفانی است .در این موسیقی معنوی چند گروه داریم .نخست
موسیقیدانی که این موسیقی را خلق کرده است ،کسانی ک ه آن
را مینوازند و در نهایت کسانی که آن را گ و م یکنن د و در
فلای این نغمه قرار میگیرند و ممکن است با حرک ات م وزون
همراه باشد ی ا نباش د .آن موس یقی دان ک ه موس یقیا حاص ل
کشف و شهود است ،یعنی اصوال هنر امری کشفی و مکاش فهای
است .با خلق و ابتکار مواجهه است ،یعنی اول تمرین و یادگیری
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مهارت است ،اما آن هنر اصیل نتیجه کشف و مکاشفه که وجود
شکوفا میشود .اما موزیسینهایی که موسیقی را اجرا میکنند ،به
خصوص موسیقی عرفانی را تا آنجا که تجربه کردهام ،معموال ب ا
اعتقاد خاصی دست به نوازندگی میزنن د و س از برایش ان ام ری
مقدس است و این آدمها در موق هن ر نم ایی از ام ور غفل تزا
جدا هستند .این کار هم مقدماتی دارد که بعد از این که حاص ل
شد ،فرد وارد خلسه میشود و دچ ار مس تی م یش ود ،یعن ی ه ر
لحظه که موسیقی اجرا می شود ،با دفعات دیگ ر متف اوت اس ت.
گروه سوم کسانی هستند که موسیقی را گو میکنند .البت ه م ا
هم موسیقی انقباضی داری م و ه م انبس اطی .یعن ی ه م انس ان از
شنیدن این موسیقیها دچار شادی و وجد میش وند و ه م دچ ار
انقب اض و گری ه .ای ن حال ته ا نی ز ب ا تمرک ز و تام ل ص ورت
میگیرد و این حالت وجد و انقباض صورت میگیرد.
نعیم ایی :هم انطور ک ه اش اره کردن د ،موس یقی ت اثیرات
متفاوت دارد ،حتی در زمان اجرا .ما ب ه دلی ل ای ن ک ه اندیش ه و
تفکر پشت سر ای ن موس یقی اس ت ،مخاط ب را در ش أن هن ر و
خالقه قرار میدهد .شأنی که از شأن علم برت ر اس ت .ل ذا وقت ی
موسیقی را می شنویم ،خودمان میتوانیم خالقی ت داش ته باش یم.
این تفکر دو گونه است ،گاهی به تمرکز ختم میشود و گاهی به
حالتهای وجد و سماع .در حالت اول البته بیشتر کس انی را ک ه
اهل تفکر هستند را جذب م یکن د و حال ت دوم کس انی را ک ه
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بیشتر اهل عبادت و ستایش هستند .البته حال ت دوم بیش تر رای ج
است .زیرا در این حالت زودتر مخاطب را به معنا منتقل میکن د.
به جهت زیبایی این موسیقی و قدرت انتقالش در معانی است هم
هست که بسیار مخاطبان را جذب میکند.
***

http://iranianstudies.org
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خواجه عبداهلل انصاری
الهی ! مرا آن دِه که مرا آن بِه
در عجبم از کسی که کوه را می شکافد تا به معدن جواهر برسد،
ولی خویش را نمی کاود تا به درون خود راه یابد.

ابواسماعیل عبداهلل بن ابی منصور محمد (زاده  ۲شعبان ۳۹۶
ه.ق ۳۸۵ /ه ۱۰۰۶ / .م .در ش هر ه رات درگذش ته  ۲۲ذی
الحجه  ۴۸۱ه.ق ۴۶۷ /ه ۱۰۸۸ / .م) در هرات معروف به «پی ر
ه رات» و «پی ر انص ار» و «خواج ه عب داهلل انص اری» و «انص اری
هروی» ،دانشمند و عارف صوفی مسلک خراسان قدیم بود .او به
عنوان یکی از نوابغ ادبی و چهرههای شاخص خراس ان ق دیم در
قرن  ۱۱میالدی ۵ /ه.ق شناخته می شود که به عنوان مفسر قرآن،
محدث ،اهل فن جدل و استاد اخالق ،دستی بر آتش داشتهاست.
عمده شهرت وی بخاطر فن سخنوری ،اش عار و مت ون نغ ز و ب ی
مانند  ،بخصوص در مدح و ثنای خداوند به زبانه ای عرب ی و
فارسی بودهاست.
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وی از اعقاب ابوایوب انصاری است که صحابه پیغمبر بود.
مادر از مردم بلخ بود و عبداهلل خود در هرات یکی از شهرهای
غربی افغانستان کنونی متولد شد و از کودکی زبانی گویا و طبعی
توانا داشت چنانکه شعر فارسی و عربی را نیک و م یس رود و در
جوانی در علوم ادبی و دینی و حفظ اشعار ع رب مش هور ب ود و
مخصوصاً در حدیث قوی ب ود و آم الی بس یار داش ت و در فق ه
رو امام حنبل را پیروی میکرد.
وی در تصوف از استادان زیادی تعلیم گرف ت ودو ب ار ب ه
دیدار شیخ ابوالحسن خرقانی شتافت و این دیدارها ت اًثیر زی ادی
در روحیات و منش وی داشتهاست .محل اقامتش بیشتر در هرات
بود و در آنجا تا پایان زندگانی به تعلیم و ارشاد اشتغال داشت.
انصاری شعر میسرود ولیکن بیش تر ش هرت وی ب ه جه ت
رساالت و کتب مشهوری است ک ه ت ألیف ک ردهاس ت و از آن
جملهاست ترجمه امالء طبقاتالصوفیه سلمی ب ه لهج ه ه روی و
تفسیر قرآن که اساس کار میبدی در تألیف کشفاالس رار ق رار
گرفتهاست.
از رسائل منثور او ک ه ب ه نث ر مس ج نوش ته مناج اتنام ه،
نص ایح ،زادالع ارفین ،کنزالس الکین ،قلندرنام ه ،محب تنام ه،
هف تحص ار ،رس اله دل و ج ان ،رس اله واردات و اله ینام ه را
میتوان نام برد.
کودکی و نوجوانی
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«چهارساله بودم که به دبستان شدم و نه ساله امالء مینوشتم
و شعر میگفتم ،چهارده ساله ب ودم ک ه م را ب ه مجل س نش اندند
ودیگران برمن حسد میکردند…»
دوران نوج وانی را ب ه دلی ل ک وچ پ در ب ه بل خ ،ب دون
سرپرستی پدر بود .وی تحت سرپرستی صوفی نامدار ش یخ عم و
پرور یافت .سپس نزد استادانی چون یحیی اب ن عم ار و ط اقی
سجستانی به تعلیم قرآن و حدیث ادامه داد .وقتی سلطان مس عود
غزنوی ولیعهد و حاکم هرات بود وی دوازده ساله بود.
خواجه دو بار عزم سفر حج نمود یکبار از ری و ب ار دیگ ر
تا بغداد سفر کرده و بازگشت در این س فرها ب ود ک ه ب ه دی دار
شیخ ابوالحسن خرقانی موفق گردید.
عقاید
«من اصحاب خود را عمارت باطن آموختم نه خرده راهر و
آرایش جامه»..
وی با وجود اینکه استاد علوم اسالمی مانند تفسیر ،حدیث،
اصول و عقاید بود ،با علم کالم و اهل آن مخالف بود و قرآن را
یگانه دلیل و مرشد مامن میشمرد که میتوان د او را ب ه توحی د
حقیقی رهنمون شود.
هم استاد شریعت بود و هم پیر طریقت .در ح الی ک ه فقی ه
ض د ب دعت ب ود در زن دان پوش ن عش ق عرف انی وج ود او را
تسخیر کرد.
هرکس که ترا شناخت جان را چه کند
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فرزند و عیال و خانمان را چه کند
دیوانه کنی ،هر دو جهانش بخشی
دیوانه تو هردو جهان را چه کند
*
در راه خدا دو کعبه آمد حاصل
یک کعبه صورت است و یک کعبه دل
تا توانی زیارت دلها کن
کافزون ز هزار کعبه باشد یک دل
شخصیت
شیخ نور الدین عبد ال رحمن ج امی (م ر در  ۸۹۸ق) در
کتاب نفحات االنس من حلرات القدس میگوید« :ابو اسماعیل
عبداهلل بن ابی منصور محمد االنص اری اله روی ق دس اهلل تع الی
سره ،لقب وی شیخ االسالم است .وی از فرزندان ابو منصور مت
االنصاری است؛ و مت انصاری پسر ابو ایوب انصاری اس ت ک ه
ص احب رح ل رس ول خ دا اس ت ،یعن ی پی امبر اس الم هنگ ام
مهاجرت به مدینه در خانه او فرود آمد؛ و مت انص اری در زم ان
خالفت عثمان با احنف بن قیس به خراسان آمده بود و در هرات
ساکن شد .ابوایوب در شمار اهل صفّه بود» .
پیری و پایان عمر
نابینائی هر دو چشم خواجه در سن هفتاد سالگی ب رای وی
که عمری به آموز و آموختن خو کرده بود بسیار گران آم د،
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اما همچنان به فعالیت ارشاد شاگردان ادامه میداد و مطالب را ب ه
آنها امالء می نمود .خواج ه عب داهلل انص اری بع د از ی ک عم ر
آموز  ،بحث و ارشاد و پ س از تحم ل چن دین نوب ت تبعی د و
حبس ،عاقبت در سحرگاه جمعه  ۲۲ذی الحجه سال  ۴۸۱هجری
در سن هشتاد و پنج سالگی در زادگاهش در هرات دنی ا را وداع
گفت.
***
آنچه در فرعون بود  ،آن در تو هست
لیک اژدرهات محبوس چَه است
۹۷۱/۴
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دنیا و عُقبی از دیدگاه موالنا
بخش دوم

فرعون (دنیا پرست)

برگرفته از کتاب «و چنین گفت مولوی»
نوشته  :مهدی سیاح زاده
انتشارات مهر اندیش – تهران  - )۲۰۱۵( ۱۳۹۴از صفحه ۴۴۰

(این نوشتار بخش دوم از سه بخش است که وعده چاپ آن را داده بودیم).

جبّار سرکش
َ
در باب موضوع «دنیا و عقبی» ،گ روه دوم کس انی هس تند
که حیوان درونشان ،راهبرشان است .فقط در فکر خود اند و غیر
خود کسی را نمی توانند بپذیرند .شیفته و اسیر قدرتند .و آنقدر
در قدرت غرق می شوند که در نهایت ادعای خدایی م ی کنن د.
مولوی در مثنوی ،نمرود و فرعون و چند شخص یت ت اریخی -
افسانه ای را به عنوان نماد این گروه بیان می کند که م ا ای ن ج ا
فقط ،شخصیت فرعون را از مثنوی نقل می کنیم:
فرع ون در مثن وی ،ب یش از آن ک ه ب ه عن وان شخص یت
تاریخی مطرح شود ،به شخصیت افسانه ای و سمبلیک مبدل شده
است .از این روی ممکن است آن چه خواهیم گفت ب ا واقعی ت
های تاریخی مطابقت نداشته باشد .همان گونه که بعداً ضمن بیان
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داستان خواهد آمد ،فرعون سمبل ابلیس و نفس و شعور حی وانی
اس ت .ش رح زن دگی فرع ون در مثن وی ب ه ص ورت پراکن ده و
متناسب با منظور مولوی بیان شده است .این است که سعی می
شود ،داستان «فرعون» را تا آن جا ک ه ممک ن اس ت ب ه روای ت
مولوی نقل کنیم .چون این جا قصد داری م فرع ون را ب ه عن وان
مظهر دنیا پرستی و ابلیس و خوی حیوانی در انسان معرفی کن یم،
زیاد به شرح زندگی حل رت موس ی (ع) نم ی پ ردازیم و فق ط
آنچه در رابطه با فرعون است ،بیان می کنیم .گو این که داس تان
فرعون ،بدون بی ان ش رح زن دگی حل رت موس ی ،تقریب ًا غی ر
ممکن است.
حل رت موس ی علی ه الس الم ،فرزن دعمران و از نوادگ ان
حلرت یعقوب (ع) بود .چنان که می دانید ،هنگامی که یعقوب
با خاندانش به مصر آمد ،پس از هف ده س ال ک ه در کن ار فرزن د
محبوبش یوسف (ع) زندگی کرد ،وفات یافت و یوسف پیکر
را به شام برد و در کنار پدر اسحق (ع) به خاک سپرد .پس از
این که یوسف نیز درگذشت ،گفته می شود که وی را در تابوتی
مرمرین در دل آب رود نیل گذارند .از آن زمان خدای عز و جل
بنی اسرائیلیان را در آنجا (مصر) بس یار ک رد .ب ا وج ود ای ن ک ه
همچنان تحت تس لط فراعن ه (فرع ون ه ا) مص ر بودن د ،از دی ن
یوسف ،یعقوب ،اسحق و ابراهیم پیروی می کردن د .ت ا ای ن ک ه
فرع ونی س نگدل ب ه حکوم ت رس ید .از ای ن فرع ون ،جب اری
سرکش تر و کافر ت ر و ر الم ت ر در روزگ ار نب ود .هیچی ک از
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فرعونیان با بنی اسرائیل خشن تر و بدرفتار ت ر از او نب ود .او بن ی
اسرائیل را عذاب می کرد و به بیگاری می گرفت .هم ه ب ه ک ار
فرعون مشغول بودند و هرکس که قادر ب ه ک اری ب رای فرع ون
نبود ،می بایست جریمه بپردازد .با این هم ه س خت گی ری ،بن ی
اسرائیلیان به دین خود بودند و از آن دس ت ب ر نداش تند .فرع ون
زنی داشت به نام «آسیه» که از زنان نیکو کار و نیکو نام بود .ای ن
فرعون مدت درازی زندگی کرد و بنی اس رائیلیان زی ر تس لط او
ع ذاب م ی کش یدند ،ت ا ای ن ک ه خ دای ع ز و ج ل خواس ت
خالصشان کند و وقتی موسی (ع) به سن کمال رس ید و او را ب ه
پیامبری قوم بنی اسرائیل برگزید.
داستان تولد حلرت موسی نشان می دهد که حیوان انس ان
نمایی ،به نام فرعون چگونه برای بقای «خ ود» ،ق درت «خ ود» و
ارضای نفس «خود» ک ه ناش ی از «دنی ا پرس تی» او ب ود ،ه زاران
انسان بی گناه را به بند اسارت «خ ود» م ی کش ید و ی ا آن ه ا را
برای بقای «خود» می کشت .یعنی همان که ما رفتار شیطانی م ی
نامیم.
ترفند
مولوی داس تان فرع ون را از ای ن ج ا آغ از م ی کن د ک ه:
فرعون روی ایی در خ واب دی د و تعبیرکنن دگان خ واب گفتن د
همین امشب نطفه ی پسری در قوم بنی اسرائیل بسته خواه د ش د
که ترا از پادشاهی سرنگون خواهد کرد.
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مقدم موسی نمودند به خواب
که کند فرعون و ،ملکش را خراب
۸۴۲/۳
فرعونِ گرفتارِ بیماریِ «منیت» ،پ س از ش نیدن تعبیرروی ای
خود ،برای ممانعت از ای ن ک ار ت دبیری اندیش ید .او دس تور داد
تخت پادشاهی ا را در میدان ش هر ببرن د و بع د در ش هر ج ار
بزنند که :ای مردان قوم بنی اسرائیل ،همه ی شما ام روز در ای ن
میدان جم بشوید تا فرعون بدون تشریفات (بی نقاب) خود را بر
شما نشان بدهد و برای ثواب به شما احسان کند.
که برون آرند آن روز از پگاه
سوی میدان ،بزم و تخت پادشاه
الصال ای جمله اسرائیلیان
شاه می خواند شما را این مکان
تا شما را رو نماید بی نقاب
بر شما احسان کند بهر ثواب
۸۴۶/۳
زیرا ب ه موج ب ق انون ،اس رائیلیان ح ق نداش تند چه ره ی
فرعون را ببینند و اگر در راه یا خیاب ان ،بط ور اتف اقی ب ا فرع ون
روبرو می شدند می بایست ب ه خ اک م ی افتادن د و س جده م ی
کردند .یا هر وقت صدای نگهبانان فرعون ر ا می شنیدند ک ه ب ه
آنان نزدیک شده اند ،می بایست رو به دیوار کنند تا چشمشان به
او نیافتد .این بودکه بنا به مثل معروف «اَالنسانُ حریصّ عَل ی م ا
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مُنِ » (انسان از هر چیزی ک ه من م ی ش ود ح رص م ی ورزد)،
اسرائیلیان آرزوی دیدن روی فرعون را داشتند.
بودشان حرص لقای مُمتنِ
چون حریص است آدمی فیمامُنِ
۸۵۴/۳
وقتی منادی ان ای ن خب ر را در ش هر ج ار زدن د ،اس رائیلیان
فریب خوردند و همه ی مردان ،در می دان جم ش دند .فرع ون
آمد و برای اولین بار چهره ی خود را به قوم نش ان داد ،و س پس
گفت برای حفظ جان خود امشب در همین میدان بخوابی د .ق وم
گفتند ما از روی صدق و صفا به تو خدمت می کن یم و اگ ر ت و
فرمایی ،یک ماه هم این جا خواهیم ماند.
بعد از آن گفت :از برای جانتان
جمله در میدان بخسبید امشبان
پاسخش دادند که خدمت کنیم
گر تو خواهی یک مَه این جا ساکنیم
۸۷۰/۱
فرعون از این حسن تدبیر خود شادمان بود و به قص ر آم د.
او گم ان م ی ک رد آن ش ب ه یچ نطف ه ای در اس رائیلیان بس ته
نخواهد شد .زیرا مردان در میدان شهر بودند و زنان در خانه های
خود .حتی به خزانه دار درب ار خ ود« ،عم ران» نی ز دس تور داد
شب در دربار بخوابد و تاکید کرد که به خان ه ن رود و ب ا همس ر
خود همآغوشی نداشته باشد .عمران پدر حلرت موسی و از قوم
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بنی اسرائیل بود .او چنان درستکار و امین بود که فرع ون مِه ر او
را به دل گرفته ،وی را به خزانه داری خود برگزیده بود.
شَه شبانگه ،باز آمد شادمان
کامشب آن حمل است و ،دورند از زنان
خازنش عمران هم اندر خدمتش
هم به شهر آمد ،قرین صحبتش
گفت :ای عمران برین در خسب تو
هین مرو سوی زن و ،صحبت مجو
گفت :خسبم هم برین درگاه تو
هیچ نندیشم به جز دلخواه تو
بود عمران هم ز اسرائیلیان
لیک مر فرعون را دل بود و جان
کی گمان بردی که او عصیان کند؟
آن که خوف جان فرعون ،آن کند
۸۷۲/۳
عمران ب ا می ل گف ت :م ن ج ز آنچ ه ت و بخ واهی ک اری
نخواهم کرد و امشب در همین دربار خواهم بود .فرعون آس وده
خاطر شد .او هرگز گمان نمی کرد که عمران خالف قول خ ود
عمل کند .زیرا از او امین تر ندیده بود .اما مشیت الهی بر همه ی
تدبیر ها فائق است.
نیمه شب ،عمران خالف قول خود ،به خان ه ا رف ت و ب ا
همسر هم آغوشی کرد و:
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جفت شد با او ،امانت را سپرد
پس بگفت :ای زن نه این کاری ست خُرد
آهنی بر سن زد ،زاد آتشی
آتشی ،از شاه و مُلکش کین کَشی
۸۸۳/۳
من مانند آه ن هس تم و ت و مانن د س ن آت ش زن ه ک ه از
برخورد ما ،آتشی پدید می آی د ک ه «ک ین کَ ش» خواه د ب ود،
یعنی انتقام ما را از فرعون خواهدگرفت.
آن چه این فرعون می ترسد ازو
هست شد این دم که گشتم جفت تو
۸۷۸/۳
آنگاه عمران از همسر خواست تا این راز را پنه ان نگ اه
دارد .همان شب به کوری چشم فرعون ،نطفه بس ته ش د و س تاره
ی درخشانی به نام پیامبر اسرائیلیان ،در آسمان هستی درخشید.
بر فلک پیدا شد آن استاره ا
کوری فرعون و مکر و چاره ا
۹۰۲/۳
کشتار برای بقای «من»
آخ رین س اعات ش ب ،پیش گویان و منجم ان فرع ون ،ک ه
همواره این موضوع را در نظر داشتند ،پریشان حال و غوغا کنان،
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همچنان که بر سرو صورت خود م ی زدن د ،ب ه پیش گاه فرع ون
رسیدند:
هر منجم سر برهنه جامه چاک
همچو اصحاب عزا بوسیده خاک
ریش و مو برکنده ،رو بدریدگان
خاک بر سر کرده ،خون پُر دیدگان
۹۰۵/۳
و گفتند :ما پی برده ایم که با این همه ت دبیر ،امش ب نطف ه
آن کودک بسته شده است.
این همه کردیم و دولت تیره شد
دشمن شه ،هست گشت و چیره شد
۹۱۰/۳
فرعون از خشم به خود می پیچید و پیشگویان و منجمان را
به مر تهدید می کرد:
شاه هم بشنید و ،گفت :ای خائنان
من برآویزم شما را بی امان
خویش را در ملحکه انداختم
مال ها با دشمنان درباختم
۹۲۰/۳
شما را امان نخواهم داد و به دار خواهم آویخت .زی را م را
مسخره (ملحکه) ی مردم کرده اید .عم ران نی ز ک ه در بارگ اه
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بود ،خود را به نادانی (اَعجَمی) زد و راهراً مانند دیوانگان ارهار
خشم و اندوه و افسوس می کرد.
کرد عمران خویش پُر خشم و تُرُ
رفت چون دیوانگان بی عقل و هُش
خویشتن را اَعجَمی کرد و براند
گفته های بس خشن بر جم خواند
۹۱۴/۳
منجمان سجده کردند و عذر ها خواستند و قول دادند به هر
وسیله ای که شده زمان تولد نوزاد را معل وم خواهن د ک رد و ب ه
فرعون اطالع خواهند داد.
پ س از ن ه م اه ،منجم ان روز تول د را ب ه ع رض فرع ون
رسانیدند و چندی پس از موعد تولد ،که گمان می رف ت ن وزاد
متولد ش ده ،فرع ون دوب اره تخ ت خ ود را در می دان گ ذارد و
دستور داد جار بزنند که امسال زنان و کودک ان ق وم اس رائیل در
میدان جم شوند تا شاه خود را به آن ان بنمایان د .پارس ال نوب ت
مردان بود و امسال نوبت زنان .به زنان و کودکان لباس های فاخر
(خلعت) و هدیه های (صلت) بسیار داده خواهد شد.
هین زنان امسال  ،اقبال شماست
تا بیابد هرکسی چیزی که خواست
مر زنان را خلعت و صِلَّت دهد
کودکان را هم کاله زر نهد
۹۴۱/۳
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و مخصوصاً هر زنی که این ماه ن وزادی آورده باش د ،ه م
خود و هم نوزاد از هدیه هایی که کمتر از گنج نیست از پادش اه
بزرگوار (شاه مَکین) خواهد گرفت.
هر که او این ماه زاییده ست ،هین
گنج ها گیرید از شاه مَکین
۹۴۳/۳
از این خبر ،زنان بسیار خوشحال شدند ،زیرا تجربه ی س ال
گذشته مردان خوشایند بود و واقعه ی بدی پیش نیامده بود .ای ن
شد که همه ی زنان با کودکان خود به میدان آمدند .وقت ی هم ه
جم شدند ،به فرمان فرعون ،کودکان پسر (نر) به زور از مادران
جدا شدند و همه را س ربریدند .ای ن ک ار از روی احتی ا انج ام
گرفت تا دشمن فرعون رشد نکند و پریشانی (خُبا ) ب رای او و
کشور بوجود نیاورد.
چون زنان جمله بدو گردآمدند
هرچه بود آن نر ،ز مادر بستدند
سر بریدند که این است احتیا
تا نروید خصم نَفزاید خُبا
۹۴۶/۳
نگاهداشت ایزدی
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اما همسر عمران که نوزاد را هم ب ه هم راه ب رده ب ود ،از
«قلا» وارد میدان نش د و ن وزاد از آن آش وب و دود در ام ان
ماند.
خود زن عمران که موسی برده بود
دامن اندر چید از آن آشوب و دود
۹۴۸/۳
با این حال که هزاران کودک پسر کشته شده بودند ،هن وز
فکر فرعون آسوده نشده بود .این بود ک ه زن ان قابل ه را ب ه خان ه
های قوم اسرائیل فرستاد .این زنان هر نوزاد پسر را که مادر او
را به میدان نیاورده بود ،شناسایی می کردند و ب ه فرع ون اط الع
می داند و بالفاصله کودک کشته می شد .در این وقت ،یک ی از
این جاسوسه ها از وجود موسی باخبر ش د و گ زار داد .وقت ی
مأموران فرعون آمدند ،مادر موسی درمانده بود که چه کن د؟ در
این هنگام به زن وحی شد کودک را در تنور پر آت ش بیافکن د.
زن نیز چنین کرد و موسی را در دل آتش تنور افکند .ام ا آت ش
همانطور که بر ابراهیم سرد شد ،موسی را نی ز نس وزاند .م أموران
همه جا را جستجو کردند ولی از کودک خب ری نش د .وقت ی ب ه
فرعون بازگشتند ،قابل ه ای ک ه گ زار را داده ب ود گف ت :م ن
خود دیده ام و قطعاً حیل ه ای در ک ار اس ت .فرع ون دس تور داد
یک بار دیگر با دقت جستجو کنند.
این بار به مادر موسی وحی آمد که کودک را به رودخان ه
نیل بیافکند و به خدا اعتماد کند.
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باز وحی آمد که در آبش فکن
روی در اومید دار و موُ مَکَن
در فکن در نیلش و کن اعتماد
من تو را با وی رسانم رو سپید
۹۵۹/۳
(برای هم صدا بودن قافیه در این بیت ،باید واژه ی «اعتماد»
را «اعتمید» خواند).
م ادر س بدی ف راهم ک رد و ن وزاد را در آن گذاش ت و ب ه
رودخانه سپرد .خاله ی نوزاد از دور مواربش بود و می دی د ک ه
سبد در موج نیل ،باال و پایین می رود تا نزدیک قصر فرع ون در
میان درختان ساکن شد .کنیران آسیه ،زن فرعون ،که به شستش و
آمده بودند ،سبد را یافتند و آن را نزد آسیه بردند و وقتی همس ر
فرعون ،موس ی را دی د ،محب ت او ب ر دل ش نشس ت .فرع ون از
حلور طفل در خانه ا آگاه شد و قصد ک رد او را بکش د .ام ا
آسیه از وی درخواست ک رد از کش تن طف ل خ ودداری کن د و
فرعون پذیرفت ولی گفت« :اما بیم دارم این از بنی اسرائیل باشد
و همان باشد که هالک من در دست اوست».
«آنچه در فرعون بود ،آن در تو هست»
ای ن ش د ک ه فرع ون ،طف ل را ب ه فرزن دی گرف ت و او را
«موس ی» ی ا «موش ا» ن ام دادن د .از آن روی ک ه وی را در آب و
درخت یافته بودند و به زبان قبطی (ق وم فرع ون) ،آب را «م و» و
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درخت را «شا» می گویند .می خواستند برای طفل دای ه بگیرن د.
اما او پستان هیچ زنی را نگرفت .مادر موسی نی ز بط ور ناش ناس
خود را داوطلب این کارکرد .نوزاد ش یر او را پ ذیرفت و نتیج ه
آن که کودک به او سپرده شد و قول خدا انجام پذیرفت .به ای ن
ترتیب موسی در قصر فرعون بزر ش د .فرع ون ه زاران طف ل
کشت ،اما به مشیت الهی موسی در خانه ا بالنده می شد.
صدهزاران طفل می کشت او برون
موسی اندر صدر خانه ،در درون
۹۶۲/۳
اگر این سرگذشت را نخوانده اید ،می توانید س رانجام ای ن
داستان را در هر کتاب دینی (بویژه کتاب مقدس) بخوانید .ببینید
که چگونه فرعون ادعای خدایی کرد ،چگون ه حل رت موس ی
علیه السالم به نبوت رسید .چگونه فرعون با لجاجت ،ه ر معج زه
ای را انکار نمود .و سرانجام چگونه حلرت موسی علی ه الس الم
بر آن ابلیس چیره شد و او و لشکریانش در آب غرق ش دند .ام ا
مولوی همین جا به این بخش از داستان فرعون پایان می دهد.
این سرگذشت ،دو اصل مهم را یادآور مان می ش ود .اول
این که مشیت الهی بر هرچه قرار گرفت همان خواهد شد .یعن ی
وقتی مقتلیات امری فراهم شد ،هیچ نیروی شیطانی نم ی توان د
مان انجام آن شود و دوم این که حتی در خانه ی شیطان هم م ی
توان موسی شد .می ماند این که باید مانن د موس ی هم ت داش ته
باشی .مولوی در ادامه ی داستان همین را م ی گوی د او در پای ان
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همین بخش از زندگی فرعون ،در چندین بیت ،جان ک الم خ ود
را به شیوایی بیان می کند و می گوید:
آنچه در فرعون بود ،آن در تو هست
لیک اژدرهات محبوس چَه است
ای دریغ این جمله احوال تو است
تو بر آن فرعون برخواهیش بست
۹۷۱/۳
می گوید :گمان نکنیم که بحث ما در باب یک شخصیت واقعی
مانند فرعون است .در درون هر انسانی (بجز آنان که در راه حنق
هستند) یک فرعون وجود دارد .یعنی در هر یک از مناآن خلنق و
خوی گردنگشی ،درنده خویی ،جهل ،لجاجت و شنهوت فرعنونی
حضور دارد ،اما اژدهای فرعونی ما درچاه بی قدرتی و بی امکانی
زندانی است .اگر روزی ما هم به قدرت برسیم و امکاننات بیشنمار
فرعونی را داشته باشیم ،بعید است که خودما یک فرعون نشویم .در
واقع هرچه در باره ی فرعون گفته شد ،شرح حال خود ما است.

***
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حسامالدین چلبی :مرید مرادپرور !
بررسی نوع رابطة حسامالدین چلبی
و تأثیر شخصیت او بر سیر رشد موالنا
نویسندگان :

تقی پورنامداریان :

استاد زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم

انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران

علی قیدی :

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران

چکیده
موالنا در سیر رشد خود همواره یار و همدمی در کنار خود
داشته است .هریک از این همدمان ،نق ش خ اص و متف اوتی در
تعالی و تربیت او داشتهاند .در مثنوی ،نقش حسامالدین ،آخ رین
همراه موالنا ،با ستایشهای اغراق آمیز مولوی همراه میشود؛ ب ه
همین سبب ش ناخت چگ ونگی نق ش چلب ی در ارتق ای روح ی
مولوی دشواریهایی دارد .در این مقاله با توجه به آث ار موالن ا و
زندگینامههای او ،میتوان دریافت که حسامالدین با قابلیتهای
فردی خود ،توانسته است موالنا را از سطح ع ارفی اه ل وج د و
سکر به مقام شیخ و مرادی کامل برساند.
مقدمه
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در سیر رشد مولوی از کودکی تا کمال عرفانی ،تأثیر زن ده
و گویای پنج نفر آش کار اس ت :پ در  ،بهاءول د ،بره انال دین
محق ق ترم ذی ،ش مس تبری زی ،ص الحال دین زرک وب و
حسامالدین چلبی .در مرحلة اول بیش از هم ه ب ه ت أثیر ش مس و
سپس به بهاءولد پرداخته شده است؛ اما باید دانست که هریک از
سه نفر دیگر نیز با توجه به شخصیت خود و نوع مراودة موالنا ب ا
آنان ،بخشی از وجود مولوی را پروراندند؛ چنانکه تحول روحی
وی بهسبب مالقات با شمس ،بیتردید در زمینهای ایجاد شد ک ه
برهانالدین آن را پدید آورده بود؛ همچنین صالحالدین آرامشی
در او ایجاد کرد که موالنا پس از فراق شمس ،بسیار بدان محتاج
بود.
ارادت موالنا به شمس ،بهاءولد و بره انال دین دری افتنی و
توجیهشدنی است؛ اما س تایش اغ راق آمی ز او از ص الحال دین و
بهویژه حسامالدین ،در جایگاه مری د و ش اگرد موالن ا ،ش گفت-
انگیز است؛ به همین سبب تبیین ش کل ارتب ا ب ا حس امال دین و
تأثیر بر مولوی و سیر رشد او ،ضرورت مییابد.
در این جستار درمییابیم که حسامالدین چگونه شخص یتی
داشته است؟ رابطة او ب ا موالن ا چگون ه و در چ ه ح وزهای ب وده
است؟ و درنهایت این شخصیت و این نوع رابطه چ ه ت أثیری ب ر
شخصیت و سیر رشد موالنا داشته است؟
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برای شناخت و بررسی ویژگیه ای شخص یتی گذش تگان،
نمیتوان توق داشت که دادههایی دقیق از نوع پرس شنام هه ا و
گزار های روانشناسانه به دست آورد؛ بلکه تنه ا ب ا اعتم اد ب ر
اوصافِ جستهگریخته از آثار ت اریخی و همچن ین حکای اتی ک ه
معموالً اساس تاریخی موثقی هم ندارد ،میتوان سیمایی تقریب ی
از آنان به دست آورد؛ ب ه وی ژه اگ ر شخص یت موض وع مطالع ه
ع رفانی باش د ،ش ناختی دقی ق و نزدی ک ب ه واقعی ت از الب هالی
حکایات ارادتآمیز دشوارتر میشود.
برای شناخت حسامالدین و نوع ارتبا او با مول وی ،ب ه دو
گروه آثار میتوان استناد کرد:
 ۱آث ار خ ود مول وی و ب هوی ژه مثن وی (حس امینام ه) و
مکتوبات که چندین نامة آن خطاب به حسامالدین است.
 -۲تذکرههایی که مستقیماً دربارة موالناست و شامل آث ار
سلطان ولد ،مناقب العارفین افالکی و رسالة سپهساالر میشود.
مثنوی به سبب غلبة روح غن ایی در توص یف حس امال دین،
جای فراخی برای شناخت واقع ی ب از نم یگ ذارد .ب رای چن ین
هدفی ،باید تذکرهها را نیز با دقت بسیار بررسی کرد ت ا افس انه و
واقعیت در هم نیامیزد و واقعیته ای نهفت ه در افس انهه ا مغف ول
نماند؛ بههرحال از حاصل این دادهها میت وان ب ه ش ناختی نس بی
دست یافت.
ویژگیهای فردی حسامالدین
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با توج ه ب ه تحقیق ات دقی ق ،درب ارة ح وادث و اطالع ات
زن دگانی حس امال دین  ،در ای ن مقال ه ب ه ج ای تحلی ل زن دگی
حس امال دین ،ویژگ یه ای ف ردی او بررس ی م یش ود .اینک ه
حسامالدین چرا و چگونه در سیر رشد موالنا ماثّر ب وده اس ت و
این همه ستایش اغراقآمیز موالنا در حق وی به چه علت اس ت؟
پرسش هایی است که این پژوهش به آن پاسخ میدهد.
برای دانستن سیر تاریخی حرکت روحی موالن ا الزم اس ت
ی ادآور ش ویم ک ه ازنظ ر زم انی احتم االً ب ین دوران حل ور
صالحالدین زرکوب در کن ار مول وی و دوران حس امال دین ،ب ا
دورة فترتی چهار تا شش ساله روبهرو هستیم« .م یت وانیم گم ان
بریم که حسامالدین پس از نوشتن تقریرات موالنا در دفتر اول یا
خود را نیازمند کسب دانش ژرفتر در علوم دینی میدیده یا ب ه
یک دورة خلوتگزینی و تفکر و تأمل نی از داش ته اس ت .ش اید
حسام الدین در ای ن ای ام ،مص احبت موالن ا را ت رک گفت ه و ب ه
شهری دیگر سفر کرده باشد ... .راه حل دیگر ک ه آن را از هم ه
قان کنندهتر میدانیم ،آن است که «ده سال» [مص احبت موالن ا و
حسام سلطان ولد را صرفاً ب ه ب یدقت ی او نس بت ده یم» (هم ان:
 .)۳۰۰بههرحال بعد از وفات صالحالدین تا پای ان عم ر مول وی،
یعنی حدود پانزده سال ،دوران حس امال دین اس ت .حس امال دین
دوازده سال پس از وفات موالنا درگذش ت (س لطانول د:۱۳۸۹ ،
 .)۱۲۸در شناخت حسامالدین از طریق اشعار موالن ا ،مث ل دیگ ر
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همنشینان معنوی او (صالحالدین و شمس) سخت در تنگنا ق رار
میگیریم .در مثنوی از حسامالدین فراوان یاد میشود؛ اما تقریب اً
همگی ستایشهای مبالغهآمیز مولوی است که حس ام را در مق ام
یک ولی کامل مخاطب قرار میدهد و به شناخت ای ن مص احب
محبوب موالنا کمکی نمیکند .در مثنوی ،بهجز دفت ر اول ،هم ة
دفاتر با مقدمهای آغاز میشود که ستایش حسامالدین نی ز در آن
مشاهده می گردد؛ مثالً مولوی در ابتدای دفتر پنجم ،حسامال دین
را شاه ،راد و استاد استادان صفا میخواند و او را به نور س تارگان
تشبیه میکند؛ همچنین او برتر از آن دانسته میشود که بت وان در
قالب زبان و بیان وصفش کرد و اصوالً ستایش او نزد حاس دان و
زندانیان تنک مایه ،موجب دریغ و افسوس اس ت (موالن ا:۱۳۷۶ ،
 .)۷۰۹ ۷۱۰از چنین ابی اتی ،واالی ی مق ام حس امال دین ،ارادت
بسیار مولوی به او ،حسادت اطرافیان و نشناختن ارز و جایگ اه
او استنتاج میشود.
در دفتر اول و سوم  ،از بیماری حسامالدین سخن میرود .با
توجه ب ه فاص لة ح دود ًا چه ار س الة ای ن دو دفت ر ،دو ب ار ذک ر
بدحالی برای حسامالدین ،ب ه ه یچ وج ه ب ر ض عف جس مانی او
داللت نمیکند .نکتة دیگری که از کنار هم قراردادن تذکرهها و
مثنوی درمییابیم ،فوت همسر حسامالدین در اواخر سرودن دفتر
اول مثنوی است .افالکی روایت میکند که این مصیبت آنچنان
بر حسامالدین گران آمد ک ه او را از پیگی ری ادام ة ک ار مثن وی
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بازداشت؛ تاآنکه بعد از دو سال دوباره ازدواج ک رد و اح وال او
به سامان آم د (افالک ی۱۸۵۹ ،م .)۷۴۳ :آنگ اه ب ود ک ه دوب اره
«چن شعر مثنوی باساز گشت» (موالنا)۱۸۳ :۱۳۷۶ ،؛ اما هم ین
نکتة تاریخی را موالنا ب ه آس مانه ا م یکش اند و از آن روایت ی
روحانی بیان میکند:
چون ضیاءالحق حسامالدین عنان
بازگردانید ز اوج آسمان
چون به معراج حقایق رفته بود
بیبهار غنچهها ناکفته بود
چون ز دریا سوی ساحل بازگشت
چن شعر مثنوی باساز گشت»
اگر روایت افالکی درست باشد و حسامالدین واقعاً بهسبب
فوت همسر آنچنان افسرده شده باشد که حتی همدمی با شیخ
و مرشد را هم برنتاب د ،بای د پ ذیرفت ک ه او شخص یتی بس یار
عاطفی و مهربان داشته و با همسر بسیار دوست و نزدیک بوده
است؛ البته این نکته در بستری س نتی و مبتن ی ب ر قواع د ع اطفی
خاص ،جالب است .این مهربانی را سپهساالر نیز تأیی د م یکن د:
«ادبی داشت بهغایت و صدقی داشت ب ینهای ت .ریاض ت بس یار
کردی و پیوسته در مجاهده بودی ،بهطب کریم و بهسیرت حلیم.
بر دلها مشرف و بر اسرار واقف  ...در علوّ همت و کرم معروف
و مشهور بود؛ چنانکه فقرا و اهل احتیاج  ...بر و نوا از ایش ان
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مییافتند .هر سما و سماع که ترتیب فرمودن دی هم ه اک ابر از
علوّ همت ایشان رشک آوردندی .در پرهیزگاری بهحدی بودن د
که هرگز به اختیار به روز به حمام نرفتی تا نظر بر نامحرمی نرسد
و یکی از جملة آداب او آن بود که هرگز در م دت مالزم ت او
به حلرت خداوند قطعاً ب ه متوض ایی ک ه بدیش ان منس وب ب ود
درنیامد و در شبهای زمستان  ...به سرای خویش رفتی و تجدید
وضو کرده ،بازآمدی و دای م در حل ور خداون دگار ب ه زان وی
ادب نشسته بودی .الجرم بدین ادب سلوک ،یافت آن چه یاف ت
(سپهساالر.)۱۴۱ ۱۴۵ :۱۳۲۵ ،
سپهساالر صفات مهربانی ،بلندطبعی ،ادب و پرهیزکاری را
ویژگیهای اصلی حسامالدین معرفی میکند .به نظر میرسد ک ه
این ستایشها درحقیقت الیق وجود حسام بوده اس ت .حکای ات
منقول از او ،م یتوان د ای ن خصوص یات را تأیی د کن د .بن ابراین
«آدمی از لقبهایی که سپهساالر دربارة حسامالدین به کار م ی-
برد به اینجا میرسد که حس امال دین بس یار پرمحب ت ب وده و در
دستگیری مریدان نو برای پیروی از احک ام ش ریعت و ممارس ت
در آداب طریقت نقشی مهم ایف ا ک رده اس ت» (ل وییس:۱۳۸۵ ،
.)۲۸۲
بلندنظری حسام الدین در مس ئلة جانش ینی مول وی آش کار
است« :چون موالنا ،قدّسنا اللّه بس رّه العزی ز ،نق ل فرم ود؛ چلب ی
حسامالدین به ولد گفت ک ه ب هج ای وال د خ ویش ت و بنش ین و
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شیخی کن تا م ن در خ دمت ایس تاده باش م .ول د قب ول نک رد و
گفت که موالنا نگذشته است ،حاضر است؛ المامنون الیموتون؛
چنانکه در زمان موالنا خلیفه بودی ،بع د از او ه م خلیف ه ب ا »
(سلطانولد.)۱۲۷ :۱۳۸۹ ،
این بلندنظری او مح دود ب ه ج اه نیس ت؛ در ب ذل م ال نی ز
همینقدر سخاوتمند است .او مالداری بود که اموال خود را چند
بار در راه موالنا بخش کرد؛ همین موضوع باعث شد ک ه موالن ا
او را مسئول ادارة امور مالی و رسیدگی به اصحاب کند و او نی ز
در این باره دقت بسیار مبذول م یداش ت (افالک ی۱۹۵۹ ،م ۹ :و
)۷۳۸؛ همچنین از روایت افالکی درمییابیم حسامالدین بهقدری
پرهیزکار بود که از موقوفات تربت موالنا چیزی برنمیگرف ت و
حتی با آب آنجا وضو نمیساخت و با خود آب از شهر میآورد
(همان.)۷۴۷ :
از نکات دیگری که دربارة حسام میدانیم آن اس ت ک ه او
در کودکی از پدر یتیم شد؛ البته محرومیت از پدر به محرومیت-
های مادی و مالی نرسید (همان .)۷۳۸ :او در طریق ة اه ل فت وت
قدم برمیداشت و در دو خانقاه ضیا و الال شیخی میکرد (همان:
)۷۵۸؛ تأکید بر لقب جنید برای حسام جالب است (ر .ک :همان:
 .)۷۷۰این لقب با توجه به غلبة صفت صحو بر جنید و توان ایی او
در م دیریت و انتظ ام ام ور خانق اهی ،م یتوان د نش اندهن دة
تواناییهای خاص حسام در آن مجم سکرآمیز موالنا باشد .اینها
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از حسامالدین چهرهای کاردی ده و درع ینح ال ق ان و ب یطم
ترسیم میکند؛ بنابراین او کامالً سزاوار آن بوده است که موالن ا
تمشیت امور مریدان را به او بسپارد و خود از دور تنها به نظ ارت
بسنده کند.
نوع رابطة حسامالدین و موالنا
بیتردید حسامالدین جوانتر و خامتر از آن است که بتواند
مراد و شیخ موالنا واق شود .با وجود اینکه «عنایتی که حل رت
خداوندگار را به حلرتشان بود ،به هیچ یک از خلف نبوده است
و سلوک بدیشان بهوجهی میفرمود که کس ی گم ان ب ردی ک ه
مگر مرید ایشان است» (سپهس االر )۱۴۴ :۱۳۲۵ ،و ارادت موالن ا
به این یار جوان تاآنجا پیش میرود که خود را کبوتر بامآموختة
حسامالدین میخواند (همان)۹۹۰ :؛ اما نباید مدایحی مانند ابی ات
زیر را با مدایح موالنا برای شمس یکی دانست:
ای ضیاءالحق حسامالدین راد
که فلک و ارکان چو تو شاهی نزاد
تو به نادر آمدی در جان و دل
ای دل و جان از قدوم تو خجل
چند کردم مدح قوم ماملی
قصد من ز آنها تو بودی زاقتلا ...
گرچه آن مدح از تو هم آمد خجل
لیک بپذیرد خدا جهد المقل
مدح تو گویم برون از پنج و هفت
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برنویس اکنون دقوقی پیش رفت
(مثنوی)۴۲۵ :۱۳۷۶ ،
این ن وع م دایح ،ه م ج نس س تایشه ای غزلی ات ش مس
نیست؛ از سخنان موالنا در مثنوی میتوان دریافت که او از ذک ر
شمس در دوران حسامالدین بهگونهای وسواسآمیز اک راه دارد.
اما یکبار در برابر اصرار حسام مبنی بر ذک ر ش مس ،ای ن مری د
محب وب خ ود را در براب ر ش یخ پیش ین ،ک اهی مقاب ل ک وهی
می خواند که دربارة شمس تاب شنیدن سخنی را ندارد؛ البت ه آن
یک بار در ابتدای ک ار و در اوای ل دفت ر اول مثن وی اس ت؛ ای ن
سخن درصورتی درست است که مطابق تفس یر مش هور ،ج ان را
در آن ابی ات ،اس تعاره از حس امال دین ب دانیم(هم ان.)۱۰ -۱۱ :
مولوی بعدها حسامالدین را نور و ضیایی میداند که با خورش ید
و شمس متصل است و اینگونه با تأکید بر مقام برت ر ش مس در
ذهن خود ،رابطة این دو با یکدیگر را نشان میدهد:
کاین حسام و این ضیا یکی است هین
تیغ خورشید از ضیا باشد یقین
نور از آن ماه باشد و این ضیا
آنِ خورشید ،این فروخوان از نبا
شمس ر ا قرآن ضیا خواند ای پدر
و آن قمر را نور خواند این را نگر
شمس چون عالیتر آمد خود ز ماه
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پس ضیا از نور افزون دان به جاه
بس کس اندر نور مه منهج ندید
چون برآمد آفتاب آن شد پدید
آفتاب اعواض را کامل نمود
الجرم بازارها در روز بود
(همان )۴۸۵
احتماالً علت این ابیات ستایشآمیز در حق حسام آن اس ت
که اگر موالنا در خود چنین کششی به سوی حسامالدین میدیده
است ،از سوی حسام نیز ارادتی ویژه و ب یح د ب ه موالن ا وج ود
داشته است .اینگونه ،رابطة عاشقانة دوسویهای پدید آمده اس ت
که در آن عاشق در جایگاه معشوقِ معشوق نی ز ق رار م یگی رد؛
برای همین میتوان در دفتر پنجم ،داس تان ای از و عش ق محم ود
بدو را بیان حال این رابطة دوسویة عمیق دانست:
ای ایاز از عشق تو گشتم چو موی
ماندم از قصه ،تو قصة من بگوی
بس فسانة عشق تو خواندم به جان
تو مرا که افسانه گشتهاستم بخوان
خود تو میخوانی نه من ای مقتدا
من که طورم تو موسی و این صدا
(همان)۷۹۳ :
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انعکاس این ارادت و عشق فقط در مثنوی نیس ت؛ بلک ه در
مکتوبات موالنا و نامههای خطاب به حسام ،همین ش دت محب ت
نمایان است؛ مثالً در نامة هفتادونهم ،نامهای برای عرض اخالص
و بیان آرزوی دیدار ،آم ده اس ت« :هرچ ه ش ما فرمایی د ،هرک ه
گوید ک ه موالن ا نگفت ه اس ت ،چلب ی م یگوی د؛ غرام ت دارد»
(موالن ا .)۱۶۲ :۱۳۷۱ ،جمل های ک ه ک امالً مناس ب برداش ت
همیشگی سلطانولد [فرزند موالنا از رواب ط موالن ا ب ا مش ایخ و
خلفای خود است :اتحاد و یگانگی محض!
این همه توجه و عالقة موالنا به این جوان ،موجب حس ادت
بسیار میش د؛ بن ابراین ناچ اریم آنجاک ه س لطانول د م یگوی د:
حسامالدین برخالف اسالف خود از طعن و لعن اطرافیان در امان
بود و دورة او بهگونهای آرام و دوستانه سپری شد ،با او مخالفت
کنیم .او میگوید بعد از درگذشت صالحالدین:
همه یاران مطی او [حسامالدین گشتند
آب لطف ورا سبو گشتند
هریکی زخمخورده بود اول
شده نادم از آن خطا و زلل
گشته بودند باادب جمله
زان نکردند هم بر این حمله
خورده بودند زخمها ز انکار
همه کردند از آن خطر اقرار
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ز اولین ضربت قوی خوردند
در دوم فتنه کمترک کردند
در سوم نرم و با ادب گشتند
بیحسد رام مرد رب گشتند
کس از آن قوم سرکشی ننمود
هریکی امر را ز جان بشنود
سالها شادمان به هم بودند
کامران جمله بیستم بودند
(سلطانولد)۲ :۱۳۸۹ ،
اشارات مثنوی به حس ادت اطرافی ان موالن ا و حت ی توطئ ة
آنان برای حسامالدین ،خطای سلطانولد را آش کار م یکن د؛ ب ه
نظر میرسد حتی ادب و مهرب انی بس یار حس امال دین نی ز س بب
وفاق کامل با او نشده است .اکثراً همین موضوع موالنا را از مدح
او باز میدارد؛ مثالً:
قصد کردهاستند این گلپارهها
که بپوشانند خورشید تو را
چون بخواهم کز سرت آهی کنم
چون علی سر را فرو چاهی کنم
چونکه اخوان را دل کینهور است
یوسفم را قعر چه اولیتر است
(مثنوی)۹۹۱ :۱۳۷۶ ،
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این ارادت و مبالغه در گفتار ،مریدان تن نظر و حتی امثال
معینالدین پروانه را نیز به اشتباه میانداخت ...« :حلرت موالنا به
سوی چلبی حسامالدین نگران گشته ،فرموذ که بیا دی ن م ن ،بی ا
ایمان من ،بیا جان من ،بیا سلطان من ،پاذش اه حقیق و و حل رت
چلبو نعرهها موزذ و اشکها موریخت .مگر پروان ه ب ه خ دمت
امیر تاجالدین معتز خراسانو پنهانو نظ ر ک رده ،گفت ه باش ذ ک ه
عجبا آنچه موالنا در حق چلبو حسامال دین م وفرمای ذ در او آن
معنو هست؟ و استحقاق آن خطاب ات دارذ ی ا تکلّ ف م وکن ذ؟
درحال چلبو حسامالدین پیش آمذه پروان ه را محک م بگرف ت و
گفت :امیر معینالدین اگر نیز نیست ،چون حلرت موالنا فرموذ،
فوالحال آن معنو را همراه جان ما کرد» (افالکی۱۹۵۹ ،م.)۱۰۰ :
حسامالدین اگرهم برای خ ود ش أنی قای ل اس ت ،آن را از
عنایات مولوی می داند .او بهقدری به شیخ خود ارادت م یورزد
که حتی میخواهد برای موالنا از مذهب شافعی به حنفی بگرود؛
هرچند موالنا به او میگوید« :ن ی ن ی ،ص واب آن اس ت ک ه در
مذهب خود باشی و آن را نگاه داری ،ام ا در طریق ة م ا ب روی و
مردم را بر جادة عشق ما ارشاد کنی( ».همان.)۷۵۹ :
یک سوی این ارادت فهمیدنی است؛ حسامالدین در وجود
موالنا شیخی کامل یافته و بدو گرویده است؛ اما سوی دیگر این
رابطه ،ارادت مولوی به ای ن مری د ج وان ،چگون ه ش کل گرفت ه
است؟
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احتماالً اینهمه محبت مولوی در حق حس امال دین ازآنج ا
برخاسته که موالنا در حسام ،کارکرد دوگانهای را بهکمال ،یافته
است؛ کارکردهایی که شاید در وجود صالحالدین نی ز جس تجو
م یک رد :ه مدم ی ه مدل ،مح رم و همچن ین خلیف های ب رای
رسیدگی به امور مریدان و واسطهگری بین مولوی و آنان.
ای ضیاءالحق حسامالدین تویی
که گذشت از مه به نورت مثنوی
همت عالی تو ای مرتجا
میکشد این را خدا داند کجا؟
گردن این مثنوی را بستهای
میکشی آن سوی که دانستهای
مثنوی پویان کشنده ناپدید
ناپدید از جاهلی کش نیست دید
مثنوی را چون تو مبدأ بودهای
گر فزون گردد توا افزودهای
(همان)۵۴۵ :۱۳۷۶ ،
درواق اینجا موالنا جنبة انفع الی حس ام ،یعن ی خ واهش او
برای سرایش مثنوی در قالبی فعاالنه را نمایش م یده د؛ اوس ت
که مثنوی را جهت میدهد و برای همین مولوی مثنوی را متعل ق
به حسامالدین میداند .حسام بهزعم موالنا به همة مطال ب مثن وی
واقف است؛ اما این هنر را دارد که به هر لطایفالحیلی ،الزمها و
99

فصلنامه هیج  -شماره  -۷بهار ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

بایدها را از زب ان موالن ا بی رون کش د و دیگ ر مری دان را از ای ن
معارف بهرهمند کند:
چون که کوته میکنم من از رشد
او به صد نوعم به گفتن میکشد
ای حسامالدین ضیاء ذوالجالل
چون که میبینی ،چه میجویی مقال؟
این مگر باشد ز حبّ مشتهی
اسقنی خمراٌ و قل لی انّها
بر دهان تو است این دم جام او
گو میگوید که قسم گو کو؟
قسم تو گرمی است نک گرمی و مست
گفت :حرص من از این افزونتر است
(همان)۶۳۰ :
نقش او دراین میان تنها این نیست که از زبان موالنا کالم را
بیرون کشد ،بلکه باید این کالم را دوب اره ب ه اص ل معن ای خ ود
بازگرداند (گونهای تأویل) و از این طریق زم ین و آس مان را ب ه
اتحاد رساند .اینگونه است که موالنا در دفت ر پای انی ،مثن وی را
حسامینامه میخواند (همان.)۹۱۲ :
دومین نقش حسامالدین برای موالنا ،واسطهگ ری ب ین او و
اطرفیان یا ب ه تعبی ری دیگ ر م دیریت مری دان و دوس تداران و
تنظیم مس ایل پیرام ون مول وی ب وده اس ت .ای ن وس اطت مانن د
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بیرونکشیدن مثنوی از جان مولوی ،جنبة عرفانی و معنوی ندارد؛
بلکه برداشتن باری روانی از دو موالناس ت .حس ام شخص یتی
ص ادق ،ب یطم  ،مخل ص و مهرب ان دارد و در تنظ یم رواب ط و
پیشبرد امور نیز ،با شایستگی ،امانتداری و درایت بس یار ،خی ال
موالنا را آسوده میدارد .بهطور خالصه او عالوهبر رساندن کالم
موالنا به خواهندگان و برگرداندن آن به اصل معنوی خود ،نقش
واسطهگری نیز دارد و این نقش را در تنظ یم رواب ط دیگ ران ب ا
موالنا اجرا میکرد.
به سبب همین توانایی حسامال دین اس ت ک ه موالن ا هرچ ه
برایش میرسید به نزد او میفرستاد؛ مثالً یکبار هف ته زار درم
سلطانی را برای او ارسال کرد .وقتی اعتراض سلطانولد برخاست
که «در خانة ما هیچ نیست ،وجه اخراجات نداریم ... .فرم ود ک ه
 ...اگر صدهزار زاهد کامل متقی را حالت مخمصه واق ش ود و
بیم هالکت بود و مرا یکتا نانی باشد آن را هم به حلرت چلب ی
حسامالدین بفرستم ... .ازآنکه او مرد خداست و همه کار او برای
خداست ... .او را اسباب دنیا زیان نمیکند ... .بیگانگ ان را وب ال
است و او را پر و بال است».
در ادامه اقدام حسام نیز نشانگر توجه و درک درس ت او از
مناسبات معمول انسانی است؛ هزار درم به سلطانولد و ه زار درم
به کراخاتون و و پانصد درم به امیرعالم [پسر موالنا از کراخاتون
میدهد (افالکی ۲ :۱۹۵۹ ،و  )۷۵۱و اجازه نمیدهد این موضوع
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سبب کدورتی در خ انوادة موالن ا ش ود .حس امال دین در تنظ یم
روابط تاآنجا پ یش م یرود ک ه پ س از م ر عالءال دین ،ن زد
موالنا از او شفاعت میکند و دل او را به پسر نرم میکند (همان:
 ۶و  .)۷۶۵از دوران شمس ،این وس اطت از حس امال دین برم ی-
آمد ،وی واسطة دیدار بزرگان با شمس میش د؛ هرچن د ش مس
برای این دیدارها شر پرداخ ت نق د م یگذاش ت (هم ان ۳ :و
 !)۷۸۲حسام همچن ین پ س از درگذش ت موالن ا ب ه موقوف ات و
مریدان و اصحاب وی نظم و نظام میدهد (همان ۸ :و .)۷۷۷
موالنا در مواردی برای رسیدگی به امور اطرافیان ،از حسام
الدین توقعاتی کرامتگون ه دارد و از او م یخواه د ک ه برخ ی
مشکالت را با نیروی درونی خود حل کند:
ما ز عشق شمس دین بیناخنیم
ورنه ما آن کور را بینا کنیم
هان ضیاءالحق حسامالدین ،تو زود
دارو کن کوری چشم حسود
توتیای کبریای تیزفعل
داروی رلمتکش استیزفعل
آن که گر بر چشم اعمی بر زند
رلمت صد ساله را زو برکند
(مثنوی)۲۲۵ ۲۲۶ :۱۳۷۶ ،
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در اینجا گ ویی توان ایی روح ی و جس می حس امال دین ی ا
همان نقش اول او در مقام واسطة ف یض و نق ش دوم او در مق ام
تنظیمگر امور داخلی خاندان و خانق اه موالن ا دره م م یآمی زد؛
چراکه او به درمان دردهای درونی مریدان فراخوانده شده است.
تنها حسامالدین نیست که اینگونه سدّ مشکالت معم ول را
از برابر موالنا کنار میزند؛ مولوی نیز از نفوذ و روابط اجتم اعی
خود برای بازکردن گرة کاره ای حس ام اس تفاده م یکن د .ای ن
موضوع از خالل نامههای مولوی دریافت میش ود؛ م ثالً در نام ة
هشتادم خطاب به سلطان عزّالدین ،ب رای رف تع دّی وال ی او در
حق داماد حسامالدین یاری میجوید .بنابراین حسامالدین شاگرد
پاکباز و مخلصی بوده که توانایی نظم امور دنیوی موالنا را داشته
است؛ همچنین یار محرمی بود که معارف نهفته در وجود موالن ا
را بیرون میکشید و برای بیرونیان کاربردی میکرد.
نتیجهگیری
اگر دوران شمس را دوران دیوان و غزلیات بخوانیم،دوران
حسامالدین را باید دوران مثنوی بدانیم؛ یعنی دورهای ک ه موالن ا
پروای مریدان را در خود مییابد و برای آنان و خط اب ب ه آن ان
سخن میگوید .در این دوران برای او مه م اس ت ک ه اطرافی ان،
سخن او را دریابند و در تجربههایش شریک شوند:
بان آبم من به گو تشنگان
همچو باران میرسم از آسمان
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« برجه ای عاشق برآور اضطراب
بان آب و تشنه و آنگاه خواب؟»
(مثنوی)۹۳۱ :۱۳۷۶ ،
دورهای که در آن دکانی باز کرده است ت ا ک االی اص لی
خود ،یعنی فقر و وحدت را عرض ه کن د (هم ان)۹۷۰ :؛ دورهای
ک ه تح ت ت أثیر حس امال دین حاض ر م یش ود ب رای مخاطب ان
کودکمآب نیز از لعبت بگوید و آنها را ان دکان دک ب هس وی
دریا بکشاند (همان.)۱۰۰۰ :
این حال و شأن جدید البته به وقفههایی نیز دچار م یش ود؛
مثالً در پایان دفتر اول ،خود را ملزم به س کوت م یبین د (هم ان:
 .)۱۷۵گاهی نیز تحت ت أثیر ح االتی ش گفت ،دوب اره ب ه دوران
شمس بازمی گ ردد و درنتیج ه مثن وی او رن و ب وی غزلی ات
میگیرد« .حال موالنا در آن ده سال ک ه ب ه نظ م مثن وی ش ریف
اشتغال داشت ،شبیه جنون ادواری بود که گاهگاه او را میگرفت
تا نعرهه ای مس تانه س ر م یداد و چ ون طوف ان ج و وخ رو
فروم ینشس ت ،ب از ب ر س ر مس ایل علم ی و عرف انی م یرف ت.
بدین سبب مثنوی نمایندة هر دو حال بیقراری و آرامی یا مس تی
و هشیاری مولوی است» (همایی .)۱۰۶۸ :۲۵۳۶ ،حالتی که خ ود
او نیز بدان آگاه است (همان .)۷۹۳ :در چنین موقعیتهایی است
که دوباره آن خودِ فروخوردة مولوی سر بر میآورد:
وقت آن آمد که من عریان شوم
104

فصلنامه هیج  -شماره  -۷بهار ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

نقش بگذارم سراسر جان شوم
ای عدو شرم و اندیشه بیا
که دریدم پردة شرم و حیا
ای ببسته خواب جان از جادویی
سخت دل یارا که در عالم تویی
هین گلوی صبر گیر و میفشار
تا خنک گردد دل عشق ای سوار
تا نسوزم کی خن گردد دلش؟
ای دل ما خاندان و منزلش
خانة خود را همیسوزی بسوز
کیست آن کس کاو بگوید الیجوز؟
خو بسوز این خانه را ای شیر مست
خانة عاشق چنین اولیتر است
بعد از این این سوز را قبله کنم
زانک شمعم من به سوز روشنم
(همان)۹۳۲ :
در این دوران ،دشمنیها و تن نظ ریه ا ،بس یار ف روکش
کرده است؛ اما گاهی دودی از این حسادتها برمیخیزد (همان:
 .)۵۱۶در اواخر این دوران اندکاندک اثر بیماریه ای جس می
مولوی پدیدار م یش ود و در دفت ر شش م ،ف راوان از م ر ی اد
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می کند (هم ان)۹۹۱ :؛ دیگ ر هنگ ام چش یدن آخ رین ره ایی و
آزادی از تن نزدیک میشود:
ای تن کژ فکرت معکوسرو
صد هزار آزاد را کرده گرو
مدتی بگذار این حیلتپزی
چند دم پیش از اجل آزاد زی
ور در آزادیت چون خر راه نیست
همچو دلوت سیر جز در چاه نیست
مدتی رو ترک جان من بگو
رو حریف دیگری جز من بجو
نوبت من شد ،مرا آزاد کن
دیگری را غیر من داماد کن
ای تن صدکاره ،ترک من بگو
عمر من بردی کسی دیگر بجو
(همان)۱۰۸۹ :
با توجه به اوصاف این دوره ،پیداست که موالنا با تکیه ب ر
قدرت مدیریتی حسامالدین و محرمیت و آگاهی او ،توانس ت از
قال ب ع ارف اه ل س کر ص رف بی رون آی د و جام ة ش یخی و
مربی گری بر تن پوشد .حسامالدین مریدی محرم است و توانایی
آن را دارد که واسطهای بین مریدان و مولوی باشد؛ س خن را در
درون جان مول وی بپ رورد و آن را ب رای دیگ ران بی رون کش د.
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اینگونه موالنا به شیخی کامل بدل میشود که ب یدغدغ ة ام ور
اطرافیان ،مجال آن را مییاب د ک ه یک ی از تأثیرگ ذارترین آث ار
عرفانی تعلیمی تاریخ را از خود به یادگار گذارد .گمان م یک نم
که بتوان مسئله را با توجه به سیر رشد موالنا اینگونه تبی ین ک رد
که اگر برهانال دین آغ ازگر راه س لوک مول وی در مق ام ی ک
مرید است و این راه با شمس به کمال میرسد ،صالحالدین ک ه
مرید و شاگرد برهانالدین نیز بود ،آغ ازگر راه ی اس ت ک ه ب ه
شیخی مول وی م یانجام د و حس امال دین ای ن مس یر را ب ه انته ا
میرساند.
***

jpll.ui.ac.ir/article_21051.html
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ابن عربی
محیی الدین مح ّم د ب ن عل ی ب ن مح ّم د ب ن العرب ی ط ائی
ح اتمی (زادة  ۲۶ژوئی ه  – ۱۱۶۵درگذش تة  ۱۶ن وامبر ۱۲۴۰
میالدی) معروف به محییالدین ابن عربی و شیخ اکبر پژوهشگر،
فیلسوف ،عارف و شاعر مسلمان عرب اهل اندلس 1بود .ب یش از
 ۸۰۰اثر که به او نسبت داده می شود ۱۰۰ ،اثر در نسخه اص لی از
وی باقی مانده است .آموزه های کیهان شناس ی او در بس یاری از
کشورهای اسالمی به جهان بینی غالب بدل شد.
زندگی
محییالدین در سال ( ۵۶۰ه  .ق) درشهر مرسیه در جن وب
شرقی اندلس به دنیا آمد( .حدود  ۴۴س ال قم ری پ یش از تول د
موالنا) .پدرمحی الدین ،علی بن محمد از عالمان فقه و ح دیث
و تصوف بود و جد نیز یکی از قلات اندلسی بود .
او قرآن ،حدیث ،فقه ،لغت ،ادبیات و تصوف را نزد عالمان
عص ر آموخ ت و ب ا اب ن رش د فیلس وف اندلس ی دی دار ک رد.
 -۱اندلس در کشور اس پانیا اس ت ک ه در زم ان اب ن عرب ی بخش ی از حکوم ت
اع راب مس لمان ب وده اس ت .مس لمانان ب ه م دت  ۷۸۱س ال (از س ال  ۷۱۱ت ا
۱۴۹۲میالدی) بر اندلس و نقا دیگر اسپانیا حکومت می کردند.
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ع الیت رین دان شنام ه اب ن عرب ی ،کت ب فتوح ات مکی ه و
«فصوصالحکم» است.
ابن عربی در  ۲۲ربی الثانی  ۶۳۸برابر با  ۱۰ن وامبر  ۱۲۴۰در
دمشق در سن  ۷۸سالگی درگذشت .
عقاید
ورود رسمی ابن عربی به تصوف در سنّ  ۲۱س الگی یعن ی
در سال ( ۵۸۰ه.ق) رویداد ،ولی او بهزودی و در زم انی ان دک
بلندآوازه گردید ،و مشایخ زم انش ب ه دی دار او ش تاب نمودن د.
محیی الدّین آثاری گرانسن و پرارز در شاخههای مختل ف
حکمت و علم پدیدآورد ،تصوف را به ن وعی ب ه فلس فه تب دیل
کرد ،و در نوشتههایش عقای د و باوره ای بس یاری از مکات ب را
تبیین و تفسیر نمود
مهمت رین کت اب وی «فص وصالحک م» ب ر مبن ای خ واب
مبشرین است .
محییالدین کتاب «فتوحات» را در مکه نوشت ،گفت ه م ی
شودکه پس از نوشتن کت اب ،تم ام اوراق آن را ب ر روی س قف
کعبه پهن کرد و گذاشت یک سال بمان د ت ا ب ه واس طه باری دن
باران ،اگر مطالب باطلی در آن است شسته شود و محو گ ردد ،و
حق از باطل مشخص ش ود .پ س از ی ک س ال باری دن بارانه ای
پیاپی و متناوب ،وقتی که اوراق گسترده را جم نم ود مش اهده
کرد که حتی یک کلمه هم از آن شسته نشد.
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ابن عربی ،کتاب «ترجمان االشواق» را در ستایش از زیبایی
نظام ،دختر شیخ خ ود در مک ه یعن ی مک ینال دین اص فهانی ب ه
نگار درآورد و به اثبات این نکته پرداخت که عشق نس بت ب ه
زن ،با عشق نسبت به مطلق ،در یک نقطه به هم میرسند.
به گفته محسن جهانگیری نویسنده کتاب «ابن عرب ی ع الم
بزر اسالمی» عرفان اسالمی پیش از وی بیشتر عرفان عمل ی و
نوعی زهد و بی اعتنایی به زندگانی دنی ایی ب ود ،ام ا عرف ان اب ن
عربی عرفان نظری و عرفان حب و به اصطالح عشق اس ت .او ب ه
راستی بنیان گذار عرفان نظری در اس الم اس ت و اص ل االص ول
عرفانش عشق و وحدت وجود است .یعنی که مدارهستی بخ ش
و حقیقت هستی ح ق تع الی اس ت و ج ز او حقیقت ی و وج ودی
نیست.
البته رگههایی از وحدت وجود در آثار عارفان پیش از وی
همچون ابوسعید ابوالخیر و حالج و دیگران دیده م یش ود ول ی
آنها اکثراً وحدت شهودی بودن د ن ه وح دت وج ودی .ع ارف
وحدت شهودی در نهایت مسیر به جایی میرسد ،که جز خدا
چیزی نمیبیند« .رسد آدمی به جایی که به جز خ دا نبین د» ول ی
نهایت نظر و سپهر عارف وحدت وجودی این است که جز خ دا
اصالً وجودی و موجودی نیست« .ال موجود اال اهلل»
***
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ابن عربی و موالنا
دکتر مهدی محبتی

بیش از  ۴۰۰سال است که در فرهن ما مط رح اس ت ک ه
آی ا موالن ا تح تت اثیر اب نعرب ی ب وده ی ا خی ر .چیتی ک 1ب ا
رو شناسی فوقالعاده جالبی به این سوال پاسخ میدهد.
دغدغه اصلی چیتیک در آثار این است که در این دنیای
متکسر 2که انسان درد بیمعنایی آزار میدهد ،چگونه میتواند
به معنایی برسد ،که از این درد رهایش کن د .دکت ر چیتی ک از
آغازین اثر تا آخ رین آن ای ن دغدغ ه را دارد ک ه پل ی ب ین
نهاییترین الیه آدمی با عیانترین الیه برقرار کند و از این جهت
جذب ابن عربی شده چون او از بهترین متفکران است که توانسته
بین الیه بیرونی و درونی انسان ارتبا برقرار کند.
اب نعرب ی نظری ها در م ورد وح دت وج ود ای ن اس ت
که خلق ،حقِ منبسط شده است و ح ق ،خل قِ متکث ر ش ده یعن ی
 -۱ویلی ام چیتی ک  William Chittickزاده  ۲۹ژوئ ن  ۱۹۴۳در میل دفورد،
کنتیکت )فیلسوف ،اسالمش ناس و متخص ص عرف ان مول وی و اب ن عرب ی در
آمریکا است
 -۲متکسر :شکسته شده.
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اگر ما هستی را از بیرون نگاه کنیم خلق است و اگ ر از درون ب ه
آن نظری بیافکنیم حق است .
و همین مسئله در رابطه با جان و جهان است که چیتیک را
وادار کرده تائو ،فلسفه چینی و  ...را مطالعه کند تا دراین زمینه به
نتایج قابل توجهی برسد .
کسانی که شرقشناسی میخوانند گوهر ش رقشناس ی را
در عرفان شرقی یافتند .زمینههای مختلفی در شرقشناس ی اس ت
که بسیاری از شرق شناسان غربی را مجذوب خ ود ک رده اس ت.
چیتیک در حقیقت با کشف این معادل ه ک ه بنی اد ش رقشناس ی
عرفان شرقی است و جان و قلب این عرفان در ایران اس ت و ب از
در ایران عرفان ایرانی از ق رن  ۵ت ا  ۷ب ه نقط ه اوج خ ود رس یده
است ،ذکاوت ب ه خ رج م یده د و ای ن دوران را ب ه شایس تگی
بررسی و شناسایی میکند .
در مورد ابنعربی دو نگ اه ک امال متف اوت ارائ ه م یش ود.
یکی نگاه مشهوری است ک ه اب نعرب ی ع ارف س خت ان دیش،
پیچیده فکر و غیرقاب ل انعط اف ارائ ه ک رده اس ت .یعن ی اینک ه
ابن عربی دستگاه فک ری پیچی دهای دارد ک ه ن ه م یش ود ب ا آن
ارتبا برقرار کرد و نه ای ن دس تگاه فک ری جاذب ه دارد و ن ه ب ه
اجتماع و مسائل انسانی مرتبط است و نگاه دوم برعکس این نگاه
اول است که اگر ابنعربی مهمترین فیلسوفان جهان اسالم نباش د
یکی از مهمترین عارفان اسالم است .به ح دی ک ه ه یچ ی ک از
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دورهه ای ره ور تم دن اس المی دُردان ه ای چ ون اب نعرب ی را
نتوانسته به وجود آورد .
این نگاه در مورد موالن ا نی ز مط رح اس ت .ع دهای او را از
هم ان آغ از س طحی ان دیش و نماین ده عم وم جامع ه قلم داد
میکردند که کتاب مثنویا مخاطبان متوسط را جذب میکند
به او نیز این ایراد را میگرفتند .و موالن ا در پاس خ ب ه ای ن اف راد
می گوید؛ اینط وری نیس ت ک ه مثن وی مح ل اس رار بلن د نیس ت
راهر ساده است اما باطنش قوی است .
عده ای دیگر در برابر این نگاه ،موالنا را «دُرّ یتیم» 1فرهن
اسالمی ایرانی قلمداد میکردند و میکنند .چیتیک با بررسی این
دیدگاهها به این سمت حرکت کرده تا به این پاسخ دهد که آی ا
مولوی تحت تاثیر ابنعربی بوده یا خیر.
در این زمینه اساتید گفتند که مولوی از تحت تاثیر گ رفتن
ابنعربی مبرا است .غالبا میگویند مبنای فک ر اب نعرب ی بیش تر
فکری ،نظری و علمی است و بنیاد تفکر موالنا شهودی ،عاش قانه
و ذوقی است .پس نمیتواند تحت تاثیر ابنعربی باشد .
چیتیک با استادی کامل آمده و گفت ه آی ا ای ن حرف ی ک ه
می زنید درست است یا غلط .چرا در این مسائل لزوما باید س وال
دیگر و شخص دیگری مطرح شود که اگر میگ ویم اب نعرب ی
 -۱دُرّ یتیم :کنایه ای است از مروارید بزر
باشد .مروارید یکتا و بی همتا.
113

که یک دان ه تنه ا در ص دف م ی

فصلنامه هیج  -شماره  -۷بهار ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

ب زر اس ت بالفاص له بقی ه م یگوی د مول وی پ س چ ه ،او از
ابن عربی بزرگتر است .اصال چه نیازی است به ای ن س وال .او در
این زمینه ریشهیابی میکند که تفکر شرقی بر یک نیروی دوگانه
بنانهاده شده و تفکر دوقطبی در ذهنها وجود داشته که منجر ب ه
این امر شده است دیدگاهی که ذاتا امر مطلوبی نیست .
بر همین مبنا به این سمت م یرود ک ه وح دت وج ود ک ه
مبنای تفکر ابنعربی است آیا در موالنا هم وجود دارد یا خیر .
رو مندی چیتیک در این مورد جالب است .اگر وحدت
وجود را زیربنای ابنعربی بگیریم آیا میشود در آثار موالن ا آن
را پیگیری کرد .چیتیک میگوید که وحدت وجود یعنی چ ی؟
بعد سه اشکال مطرح میکند که آنهایی ک ه م یگوی د وح دت
وجود مساوی است با نظریه ابنعربی درک درستی از او ندارن د
چون وحدت وجود درست است که در برخی از دستگاه فک ری
ابنعربی موجود است ،اما ابنعرب ی و تفک ر وس ی ت ر ازی ک
نظریهاست.
وحدت وج ود در ذه ن موافق ان و مخالف ان اب نعرب ی دو
معنی دارد .وحدت وج ود در معن ای اول ای ن اس ت ک ه جه ان
واحد است و به سمت وحدت حرکت میکند و در آخر به یک
سرنوشت منتهی خواهد شد ،پس از قدیم وحدت بوده و بسیاری
از صوفیان این را گفتند .یعنی هر چه در هستی هست از اوست و
با اوست .معنی دوم این است که ابنعربی در حقیقت میخواه د
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بگوید نه اینکه هستی هست و خدا هست و این دو یگانهاند خیر!
در این نگاه چیزی جز حق نیست .منتهی اگر از سمت عشق نگاه
کنیم وحدت ،حق میشود و اگر از منظ ر نظ ر عل م نگ اه کن یم
حق ،میشود کثرت .
رابطه خدا و هستی چه نوع رابطهای است؟ چتی ک از ق ول
ابنعربی این دی دگاه را غل ط م یخوان د  .او هف ت معن ا را بی ان
میکند و با تاسی از حدیث امام علی (ع) مراتب  ۷گانه توحید را
می گوید و بعد راج به وجود صحبت میکند و اینکه وج ود ب ا
موجود یکی است و بعد راج به سیر تحول تاریخی آن ص حبت
میکند و میگوید تمام آثار ابنعربی را گش تم و ندی دم از واژه
وحدت وجود استفاده کرده باشد .آیا در کتاب صدرالدین ب وده
که دیده بله در یک اثر او از این واژه استفاده شده اس ت .و بع د
شاگردان او را بررسی می کند و بعد نح وه ش کلگ ری وح دت
وجود در ذهن عموم را بررسی میکند و بعد آن را باز میکند .و
یک تصور روشنی برای مخاطب اینجا میکند ک ه آی ا موالن ا از
ابنعربی تاثیر گرفته یا خیر.
چتیک چنین این مسئله را مطرح م یکن د ک ه اب نعرب ی و
موالنا ،هر دو یک حرف را میزدند یکی از منظر علم ی ،نظ ری
آن را مطرح میکرده و دیگری از منظر داستانهای امثال و حکم
که ذهن مردم با آن ارتبا برقرار میکن د .و بع د ب ه ای ن س وال
می پردازد و تصویری از موالنا نشان میده د .اینک ه آی ا مول وی
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در فلای خاصی که قرار دارد میتوان د تح ت ت اثیر اب نعرب ی
باشد یا خیر؟ سازندگان تفکران موالنا چه کسانی بودند؟
قبل از هر کسی حلق ه ص وفیان خراس ان از جمل ه پ در ؛
بهاءالدین بهاولد تا اینکه به شمس تبریزی میرسد که از نخستین
سازندگان تفکر موالنا هستند و بعد کسانی مثل عطار س نایی و ..
که در حد شاگرد او بودند .بعد از آن او میگوید سرچشمهه ای
عرفان موالنا اینها هستند .زبان موالنا زب ان ش هودی ذوق ی اس ت
برخالف زبان ابنعربی که زبان بصیرت و مدار علمی است .
اگر عشق را از نظرگاه موالنا برداریم تمام تفکراتش سقو
میکند ام ا عش ق در نگ اه اب نعرب ی چایگ اهی ن دارد .و مبن ا و
هندسه اندیشها بر عشق استوار نیست .با این تف اوته ا ای ن دو
اندیشه چقدر م ی توانن د از ه م ت اثیر بگرین د و بع د نمون هه ای
مختلفی را بررسی و تحلیل میکند چگونه میشود فهمی د کس ی
متاثر بوده ،آیا محتوا اصل است یا ص ورت و ی ا نش انهه ا .وقت ی
میخواهیم بررسی کنیم که کسی از کس ی ت اثیر گرفت ه س مت
کدامیک از گزینههای معنا ،صورت ،زبان یا نشانهها باید حرکت
کرد .
چیتیک در این باره میگوی د :معناه ا در هم ه ج ا ب ه ط ور
کلی مشترکاند و کسی حرف تازهای در هستی نمیزند .در مورد
نحوه بیان معنا است که میت وانیم بگ ویم کس ی ت اثیر گرفت ه ی ا
نگرفته .و بعد نمونهها را میگوید ک ه ای ن ص ورته ا در موالن ا
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است و در ابنعربی هم هست و بعد میگوید نشانهها ای ن مس ئله
را نشان نمی دهد و در نهایت به این نتیجه میرشد که شخصیت
موالنا نماینده شرق امپراطوری اسالمی است که مبتن ی ب ر ذوق،
ط راوت و مبن ای ش هودی اس ت و اب نعرب ی نماین ده غ رب
امپراطوری اسالمی است که بیشتر مبتنی است بر تعمق ات نظ ری
است .موالنا ادامه این موج است و ابنعربی خالص ه آن م وج .و
این نیست که اگر این تاثیر گرفته کوچک ش ود و اگ ر دیگ ری
محل اثر بوده بزر شود .
البته ما اشکاالتی به این نظر داری م ک ه در م واردی موالن ا
تحت تاثیر ابنعربی بوده است ،اما به هرحال با هم ه ای ن تفاس یر
چیتیک تصویر بسیار روشن و واض حی از ای ن مس ئله نش ان داده
است .
مجموع آثار چیتیک دو س ه ه دف را دنب ال م یکن د .اول
اینکه ،این دنیای بحران زده از نظر معنوی ،یعنی ق رن  ، ۲۱عص ر
بحران معنویت است .اگر تا دیروز خ دا ،آخ رت و مع اد بش ر را
دست به آسمان نگاه م یداش ت و باع ث م یش د رن جه ایش را
کمتر کند ،بشر امروز در جایگاهی است که نه پایش روی زم ین
محکم است نه دستش به آس مان متص ل اس ت ،ب ه ق ول ص ادق
هدایت مث ل انس ان معاص ر مث ل انس انی اس ت ک ه چنگک ی ب ر
حلقومش است که نه این چنگک از گلوی او رها میش ود ت ا او
بیافتد و نه او را از چاه زندگی باال میکشد و نجات میدهد .
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این بحران معنویت به گونه ای است که بشر امروز همه چیز
دارد و حوصله و توان استفاده از این همه امکانات را ن دارد ای ن
امر مهماست که موجب شده مستش رقان ب ه ای ن س مت ج ذب
شوند که آدمهای بزر و عرفانهای ب زر ح رفه ای ت ازه
برای بشر دارند و میتوانند بشر را نجات دهند .
***
hamshahrionline.ir
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تاثیر ابن عربی بر مولوی
محمد خواجوی

ابن عربی به لحا زمانی نمی توانسته از موالنا تاثیر بگی رد،
ولی امکان دارد که موالنا از او تاثیر گرفته باشد و ای ن مس اله ب ا
احساسات مل ی گرایان ه کمرن جل وه داده ش ده اس ت ؛ زی را
برایشان گران است که موالنای روم از اب ن عرب ی ع رب زب ان و
عرب تبار تاثیر بگیرد .
استاد محمد خواجوی چندی پ یش در گفتگ ویی پیرام ون
تاثیر ابن عربی بر مولوی سخن گفت .استاد محم د خواج وی در
پاسخ به این پرسش که با توجه به تأخر موالنا نسبت به ابن عرب ی
و این نکته که در زمان ابن عربی و اشتهار  ،موالن ا از ش هرتی
برخوردار نبوده و شاید این انتظار که ابن عربی در آث ار خ ود از
موالنا نام ببرد ،انتظاری بی جاست .از چرایی عدم تصریح موالن ا
در ذکر نام ابن عربی ک ه در زم ان او ش هره خ اص و ع ام ب وده
است  ،گفت  :در زم ان بل وغ فک ری و اوج اش تهار اب ن عرب ی،
مولوی به لحا سنی خردسال بوده و در زمان م ر اب ن عرب ی
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ه م او ج وان ب وده و کم ی بیش تر از  ۲۳س ال داش ته اس ت.
وی درباره ذکر نکردن صریح نام ابن عربی در آثار موالنا گفت :
اما در مورد نقل نک ردن مطال ب قاب ل مالحظ ه از س وی مول وی
درباره ابن عربی در دوران بلوغ فکری می توان گفت که مریدان
تاب نمی آوردند که مطالبی بیان شود .در تصرف عمل ی برخ ی
مریدان به مرشد یکدیگر هم حسادت می کردند و همچنین آمده
است که موالنا درباره حسام الدین چلبی که مح رر مثن وی ب وده
است  ،نیز نام او را کامل نیاورده است .در آن وض عیت حت ی در
برخی موارد اسم امیرالمومنین علی ع را هم نمی توانسته ب ه زب ان
بیاورد و حتی در حکایت خندق و عمر بن عبدود ،موالنا صریحا
نام علی (ع) را نیاورده و به طب اولی نام ابن عربی و حسام الدین
را نیز نمی توانسته است بیاورد .مترجم «قرآن حکیم » در پاسخ به
میزان اعتبار این فرضیه موجود که میان اندیشه مولوی ب ا اندیش ه
ابن عربی تقابلی وجود دارد ،گفت  :این ذهنیت برخاسته از مل ی
گرایی ترک ها است .افرادی مانند گولپین ارلی م وثر ب وده ان د،
چون می دانند که ب ه لح ا زم انی و س نی اب ن عرب ی ک ه نم ی
توانسته است از موالنا تاثیر بگی رد ،ول ی امک ان دارد ک ه موالن ا
تاثیر گرفته باشد ،پس آمده اند با احساسات ملی گرایانه خود این
مساله را کمرن جلوه داده و محو کرده ان د .زی را ب رای ایش ان
سخت است که موالنای روم از ابن عربی عرب زبان و عرب تبار
تاثیر بگیرد.
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مترجم «فتوحات مکیه» و «فصوص الحکم» افزود :در کتاب
«مناقب العارفین» افالکی که خود موالنا را ندیده است  ،حکایت
هایی آمده است که ای ن فرض یه را تقوی ت م ی کن د؛ البت ه ای ن
حکایات ضعیف است ولی خود موالنا می گوید:
اندر جبل صالحه کانی است ز گوهر
زین رو است که ما غرقه به دریای دمشقیم.
مساله اینجاست که در کوه ص الحه دمش ق غی ر از قب ر اب ن
عرب ی چ ه م ی توان د باش د؟ مت رجم «اس فار اربع ه» ص درالدین
شیرازی ارهار کرد :مساله موالنا و ابن عربی توارد کشف است ؛
یعنی شما خورشید را در هر جایی به گونه ای می بینی و م ن نی ز
به گونه ای.
کسی در امریکا خورشید را  ۴بع دازرهر م ی بین د و م ا در
اینجا  ۶صبح ولی خورشید یگانه است.
***

rasekhoon.net

121

فصلنامه هیج  -شماره  -۷بهار ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

تحلیل تطبیقی دو داستان عرفانی

داستان شماره ۱
« اسرار گنج در مصر»
(مولوی  -مثنوی  -دفتر ششم  -از بیت ) ۴۲۰۶

برگرفته از کتاب «پیمانه و دانه»
نگارش به نثر و شرح و تفسیر از :مهدی سیاح زاده
انتشارات مهراندیش  -تهران  - )۲۰۱۸( ۱۳۹۷ -از صفحه ۹۳۷

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

مردی در بغداد ،ث روت بس یاری ب ه ارث ب رده ب ود .ام ا در
کوتاه زمانی ،همه دارایی و ثروت خود را در نهایت ولخرجی به
باد داد و مفل س و ب ی چی ز ش د .او مانن د جغ دان در ویران ه ای
زندگی می کرد و مدام به درگاه خدا می نالید که:
1
گفت :یارب بر دادی ،رفت بر
یا بده برگی و یا بفرست مر
 -۱بَر  :اینجا به معنی نعمت و مال و ثروت آمده است.
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۴۲۱۱/۶
مدت ها کار بیان همین جمله در دعا بود ،تا این که شبی
خواب دید ،هاتفی به او می گوید :خ دا دع ای ت و را مس تجاب
کرده ،آنچ ه م ی خ واهی در مص ر اس ت .در ف الن مح ل مص ر
گنجی پنهان است که اگر آنجا بروی آن گنج از آن ت و خواه د
شد.
در فالن موض یکی گنجی است زَفت
1
در پی آن بایدت تا مصر رفت
۴۲۴۲/۶
مرد بغدادی ،وقتی از خواب بی دار ش د ،ب ی وقف ه رهس پار
مصر شد .اما در راه همه ی اندوخته ی خود را خرج کرد و وقتی
به مصر رسید پولی در بسا نداشت که حتی رف گرسنگی کند.
فکر کرد چاره ای جز گدایی ندارد .اما عزت نفس او مان از این
کار می شد .با این حال تصمیم گرفت شب که تاریک اس ت ب ه
گدایی برود:
گفت :شب بیرون روم من نرم نرم
2
تا ز رلمت نایدم در کَدیه شرم
همچو شبکوکی کنم شب ذکر و بان
1
تا رسد از بام ها اَم نیم دان

 -۱زَفت :عظیم ،بزر .
 -۲نرم ،نرم :آرام ،آرام .کَدیه :گدایی.
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۴۲۵۰/۶
با این فکر ،شب به کوچه رفت .اما ب از ع زت نف س ب ه او
نهیب می زد که گدایی نکن .از سویی گرسنه بود و چاره ای هم
جز گدایی نداشت .مرد بینوا بین دو نیروی متل اد گرفت ار ش ده
بود .یک پای بطرف گدایی و پای دیگر در راه ع زت نف س .ب ا
این تردید ها نیمی از شب گذشت .مرد بغدادی ،همینطور که در
تردید وقت می گذراند ،ناگهان داروغه ای او را دید دس تگیر
کرد .به گمان اینکه یکی از دزدان اس ت ،ب ا چ وب و مش ت ب ه
جان او افتاد.
اتفاقاً آن شب یکی از شب های تاریک بود .در چنین شب
هایی مردم از دزدان ضرر و زیان بسیاری می دیدند و داروغه ه ا
نیز هشیارتر بودند .مدام در کوچه ها گشت می زدند و هر عابری
را می گرفتند .شاه داروغه ها را به کم ک اری و دلرحم ی نس بت
به دزدان متهم می کرد و فرم ان داده ب ود ،ش ب ه ا ه ر ع ابری،
حتی خویشاوندن خود او را دستگیر و مجازات کنند .این بود که
وقتی داروغه مرد بغدادی را دستگیر کرد ،ب ا مش ت و چ وب ب ه
جان او افتاد و پرس ید :همدس تان ت و کج ا هس تند ،امش ب قص د
دارید کجا دستبرد بزنید؟ مرد بینوا زیر ضربات داروغه می گفت:
به خدا من گناهی ندارم ،من دزد نیستم .اما داروغه این ادعا را ب ا
چوب زدن بیشتر پاسخ می داد .تا این که مرد بیچاره فریاد کشید:
 -۳شبکوک :گدایی که شب ها گدایی می کند .تا رسد از بام ها اَم نیم دان
خانه ها پول ناچیزی به من برسد.

124

 :تا از بام

فصلنامه هیج  -شماره  -۷بهار ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

نعره و فریاد زآن درویش خاست
که مزن تا من بگویم حال ،راست
گفت :اینک دادمت مهلت ،بگو
تا به شب چون آمدی بیرون به کو؟
1
تو نه ای زینجا ،غریب و مُنکَری
راستی گو ،تا به چه مکر اندری
۴۲۶۶/۶
داروغه مجالی داد تا او ش رح ح ال خ ود را بگوی د و م رد
بغدادی ،کمی نفس تازه کرد و ماجرای خود و خ واب دی دن و
آمدن به مصر را برای داروغه بازگو کرد .بیان او چنان صادقانه و
معصومانه بود که داروغه از اشتباهی که کرد ب ه س ختی پش یمان
شد و گفت :در صداقت تو تردیدی ندارم ،اما معلوم اس ت ک ه
آدم نادان و ابلهی هستی .تو فقط با یک لحظه خ واب ،ای ن هم ه
راه را آمدی که گنج موهوم و خیالی را پیدا کنی .من خود بارها
خواب دیدم که در بغداد گنجی در فالن کوچه و فالن ج ا دف ن
است ،ولی باور نکردم .هاتف بار ها در خواب به من گف ت :ب رو
در بغداد ،خانه فالن کس را پیدا کن .حتی ن ام و نش ان ص احب
خانه را هم به من بازگو کرد .اما من مانند تو احمق نیستم ک ه ب ه
خاطر یک خواب و خیال این همه راه را بروم:
دیده ام خود بارها این خواب ،من
 -۱مُنکَر :نا آشنا.
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که به بغداد است گنجی در وطن
هیچ من از جا نرفتم زین خیال
تو به یک خوابی بیایی بی مالل ؟
۴۳۱۷/۶
مرد بغدادی با شگفتی فهمید که داروغه ن ام و نش انی خان ه
ی خود او در بغداد را می دهد .با خود گفت :پس گنج در خان ه
ی خودم است و من این همه را ه برای یافتن آن آمده ام.
گفت با خود :گنج درخانه ی من است
پس مرا آنجا چه فقر و شیون است
بر سر گنج ،از گدایی مرده ام
زآن که اندر غفلت و در پَرده ام
۴۳۲۲/۶
از این خبر مست شد .دیگر هیچ دردی از کتک جانان ه ای
که خورده بود در خود حس نمی کرد .خدا را هزاران ب ار ش کر
گف ت .و اندیش ید ک ه رزق و روزی م ن ب ا کت ک خ وردن از
داروغه تعیین شده بود .حاال هرچه دلت می خواه د ب ه م ن بگ و
که احمق و نادانم و یا هر تصوری که داری در دل داشته با اما
بدان که آن گنج از آن من است.
1
خواه احمق دان مرا ،خواهی فرو
آن من شد ،هرچه می خواهی بگو
 -۱فرو :فرودست ،زیردست.
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من مراد خویش دیدم بی گمان
هرچه خواهی گو مرا ،ای بد دهان
1
تو مرا پُر درد گو ،ای مُحتَشَم
پیش تو پُر درد و پیش خود خوشم
2

وای اگر بر عکس بودی این مَطار
پیش تو گلزار و ،پیش خویش زار
۴۳۲۷/۶
م رد بغ دادی ب ه ش هر و دی ار خ ود بازگش ت و گ نج را
همانگونه ک ه داروغ ه گفت ه ب ود ،یاف ت و ب ه لط ف و مرحم ت
خداوند ،زندگی ا سامان گرفت.
خانه آمد ،گنج را او باز یافت
کار از لطف خدایی ساز یافت
۴۳۸۵/۶
***
شرح مختصر نماد ها و رمز ها

پس از پایان داستان پیش (اِمرَءُ القَیس و پادشاه روم) مولوی
دوباره به حکایت «دژهو ربا» باز می گردد و به آنجا می رس د
که هر سه شهزاده ی عاشق ،به سرزمین چین م ی رس ند .ب ی آن
 -۱مُحتَشَم :با شکوه ،بزرگوار.
 -۱مَطار :وضعیت.
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که جرأت ارهار عشق خود را داشته باشند ،چندی در آن دیار ب ا
بیم و امید مقیم می شوند.
مولوی اینجا به موضوعی اشاره می کند ک ه هم واره م ورد
نظر او است و آن این که  :بیم و امید در تو ناشی از مشیت اله ی
است .خداوند از این جهت بیم را در حصول م راد ،در ت و پدی د
می آورد که جز او به احدی امید نداشته باشی.
در دلت خوف افکند از موضعی
1
تا نباشد غیر آنت مَطمَعی
۴۱۸۸/۶
بسیار دیده شده که انسان برای رف حوایج خود به کسی ،یا
چیزی غیر از خدا دل می بندد .اما در کمال شگفتی ای ن نی از در
جایی دیگر و به دس ت ش خص دیگ ر ب رآورده م ی ش ود .چ را
اینگونه است؟ مولوی می گوید :برای این که دچار حیرت بشوی
و به عجز و نادانی خود در برابر خدا معترف شوی و ایمان ت و ب ه
او و عالم غیب بیشتر شود.
تا بدانی عجز خویش و جهل خویش
تا شود ایقان 2تو در غیب بیش
۴۱۹۵/۶
 -۱غیر آنت :غیر از او (خدا) .مَطمَ  :چیزی که مورد طم قرار می گیرد .اینحا به معنی
امید آمده .معنی بیت :در دل تو از جایی بیم و ترس پدید می آورد تا غیر از او به جایی
دیگر امید نبندی.
 -۲ایقان :یقین.
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مولوی پس از بیان این نظر در داستان پیش ،ر اهراً ب ه ای ن
فکر می افتد ،مبادا برای خوانن ده ی مثن وی ای ن پن دار نادرس ت
بوجود بیاید که او کوشش و جهد را نفی م ی کن د .ب ه نظ ر م ی
رسد ،او با نقل همین داستان «اسرار گنج در مص ر» ،م ی خواه د
درهای این سوءتفاهم را ببندد.
در داستان «دژهو ربا» نیز مولوی به این نکت ه تأکی د م ی
کرد که تا عنایت خداوندی در کاری نباشد ،هرگ ز موفقی ت ب ه
دست نمی آید .و در پایان آن داستان برادر کوچک را مثال م ی
آورد که تا نزدیک شدن به خدا (سفر ب ه چ ین) کوش ش ک رد،
ولی از آنجا منتظر عنایت حلرت حق نشس ت و ب ه مقص ود نی ز
رسید.
اما دیگر ب رادران ای ن گون ه نبودن د .ب رادر ب زر  ،کاس ه
صبر لبریز شد و قصد کرد به درب ار ش اه ب رود و م اجرا را ب ه
خود شاه بگوید .برادر ها به او پند دادندکه از این ک ار بگ ذرد و
سر خود را به باد ندهد ،زیرا بسیاری کسان به همین قصد به چین
آمدند و در راه دختر شاه کشته شدند .ام ا ب رادر ب زر در ای ن
کار مصمم بود و می گف ت :م ی دان م ممک ن اس ت در ای ن راه
کشته شوم ،ولی امید به وصال یار در من چنان است که گزی ری
جز تکاپو و تال ندارم .یا از راه سعی و کوشش ب ه م راد خ ود
خواهم رسید و یا راهی دیگر پیش پای من قرار خواهد گرفت:
یا وصال یار زین سَعیَم رسد
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یا ز راهی خارج از سعی جسد
من نگویم زین طریق آید مراد
می طپم 1تا از کجا خواهد گشاد
۴۲۰۲/۶
با این سخن است که مولوی همین داستان «اس رار گ نج در
مصر» را نقل می کند .تا نشان بدهد که گرچه کوشش و تال
آغاز راه است ،همه ی راه نیست .نظیر این داستان در همین دفت ر
2
به نحوی دیگر آمده است.
پیام این داستان چند گونه است .نخست در باب کوش ش و
جهد است .مولوی همانطوری که گفته شد ،م ی گوی د یک ی از
شرو اساسی رسیدن به مقصود ،کوشش است .اگ ر فقی ر گ نج
طلب رنج سفر را بر خود هموار نمی کرد و به مص ر نم ی رف ت،
هرگز آن مالقات سرنوشت ساز او ب ا داروغ ه ی مص ر رخ نم ی
داد و از او اسرار گنج خانه ی خود را نمی فهمید.
پیام دیگر ای ن حکای ت ،هم ان اس ت ک ه در داس تان «دژ
هو ربا» نیز آمده که :گنج حقیق ی انس ان در درون و در خان ه
وجود خود او نهفته است.
در عدم پنهان شده موجودی ای

 -۱می طپم :تال می کنم.
 -۲داستان شماره ی  - ۲۴۵فقیری که گنج بدون رنج می طلبید.
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در سرشت ساجدی ،مسجودی ای
۳۵۷۸/۶
در وجود راهری انسان ک ه «نیس تِ هس ت نم ا» اس ت ،آن
«هستِ حقیقی» پنهان است .او همان ش هزاده ی درون م ا (روح)
است که سر رشته ی هستی انسان (گاو) را به خودگرفته است:
اندرون گاوِ تن ،شه زاده ای
گنج در ویرانه ای بنهاده ای» 2
۳۵۸۱/۶
مولوی می گوید :برای رسیدن به آن گنج باید نامالیمات و
کتک های دردناک «داروغ ه» (س خن ه ای درش ت و س رزنش
های طاقت سوز پیر طریقت) را نیز تحمل کنی .باید رنج سفر ب ه
«مصر» را بر خود هموار سازی .باید از «آنجا» بِبُ رّی و ب ه «اینج ا»
روی بیاوری .خ ود را ارزان نفروش ی .زی را در درون ت و نی ز آن
«روح بی زوال» الهی وجود دارد:
منگر به هر گدایی ،که تو خاص از آن مایی
مفرو خویش ارزان که تو بس گرانبهایی
به عصا شکاف دریا ،که تو موسی زمانی
بدران قبای مَه را ،که ز نور مصطفایی
 -۱ساجد :سجده کننده .مسجود :کسی که به او سجده می شود .جسم انسان عدم است.
سایه است .نیست است .هست اصلی همان است که دراین عدم وجود دارد .در فطرت و
درون سجده کننده ای سجده شونده ای حاضر است.
 -۲بخشی از تفسیر داستان شماره ی ( ۲۶۲دژ هو ربا) ،همین دفتر.
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بشکن سبوی خوبان ،که تو یوسف جمالی
چو مسیح دَم روان کن که تو نیز از آن هوایی...
تو به روح بی زوالی ،ز درونه با جمالی
تو از آن ذوالجاللی ،تو ز پرتو خدایی
کلیات شمس۳۰۱۶۲/۶
اما انسان همواره بجای توجه به خود ،به بیرون از خ ود نظ ر
دارد .این است که از گنج وجود خ ود دور م ی افت د .چ را ای ن
گونه است؟ چرا اکثر مردمان بجای تکیه کردن ب ه توان ایی ه ای
خود ،چشم به دیگری دارند؟ مولوی پاسخ م ی ده د :ب رای ای ن
که آنان جوهر وجود خود را نمی شناسند .خودشناس نیستند.
اما آن هنگام که این دروی ش فقی ر داس تان م ا ،از داروغ ه
شنید :گنج در خانه وجود خود او در بغداد است ،ب ه ج وهره ی
وجود خود آگاه شد .و از این کشف بی نظی ر ،از ش ادمانی هم ه
ی درد های خود را فرامو ک رد و ب ه داروغ ه گف ت :روزی و
قسمت من از خدا ،در کتک های دردناک تو نهفته شده بود .ت و
اکنون مرا دردمند می پنداری ،ام ا م ن از درون خ و و ش ادم.
تأسفبار وقتی است که برعکس بود :تو مرا خوشحال می پنداشتی
و من دردرون دردمند بودم.
تو مرا پُر درد گو ،این مُحتَشَم
پیش تو پُر درد و ،پیش خود خوشم
وای اگر برعکس بودی این مَطار
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پیش توگُلزار و پیش خویش زار
۴۳۲۹/۶
اینجا مولوی تمثیل زیبایی در همین زمینه می آورد:
شخص فرومایه ای از سر مزاح و تمسخر به درویش وارسته
ای گفت :چطور است که کسی تو را در این شهر نمی شناسد؟
درویش پاسخ داد :مهم نیست کسی مرا نشناسد ،مهم ای ن اس ت
که من خودم را می شناسم .وای اگر برعکس بود :مردم م را م ی
شناختند و من خود را نمی شناختم:
گفت با درویش روزی یک خَسی
1
که :تو را اینجا نمی داند کسی
2
گفت او :گر می نداند عامی ام
خویش را من نیک می دانم کی ام
وای اگر بر عکس بودی ،دَرد و ریش
او بُدی بینای من ،من کور خویش
۴۳۳۱/۶
***
تذکر این نکته شاید جالب باشد که موضوع هم ین داس تان
(که حدود  ۸۰۰سال پیش درمثنوی نقل شده) ،تم اص لی کت اب
داستانی است به نام «کیمیاگر» که توس ط ی ک نویس نده ی اه ل
ریودوژانیرو (برزیل) به نام «پائولو کوئیلو» با حواش ی و تغیی رات
 -۱خَس :فرومایه .نمی داند :نمی شناسد.
 -۲عامی ام :مردم عامی مرا.
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جزیی آمده است 1.آیا این داستان در همه کشور ها ب ه ص ورت
های گوناکون نقل می شود و یا نویسنده آرژانتینی با خواندن این
داستان مثنوی آن را با تغییراتی بدون ذکر منب به صورت کت ابی
2
پر فرو در آورده است؟
***

 -۱کیمیاگر  -نوشته ی پائولو کوئیلیو  -ترجمه ی دل آرا قهرمان  .از انتشارات فروزان
۱۳۸۴
 -۲فقط در ایران تا نوشتن این کت اب ( ) ۱۳۸۷ - ۲۰۰۸ب ه چ اپ بیس ت وشش م رس یده
است.
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تحلیل تطبیقی دو داستان عرفانی

داستان شماره ۲
کیمیاگر

پائولو کوئیلو
پائولو کوئلیو (زاده  ۲۴اوت  )۱۹۴۷نویسنده معاصر برزیلی است.
رمانهای او بین مردم عامه در کشورهای مختلف دنیا پرطرفدار است .او
از سال  ۲۰۰۷سفیر صلح سازمان ملل در موضوع فقر و گفتگوی بین
فرهنگی است.

کوئلی و یک ی از تاثیرگ ذارترین نویس ندگان ق رن حاض ر
است.خوانندگان بی شماری او از  ۱۵۰کشور ،فارغ از فرهن و
اعتقادات خود ،اورا نویسنده ی مرج دوران ما کرده اند .کت اب
های اوبه  ۵۶زبان ترجمه شده اند و جدای از آن ک ه هم واره در
فهرست کتاب های پرفرو بوده اند ،درتمام ول دوران رهور
او ،مورد بحث و جدل اجتماعی و فرهنگی قرار داشته اند.افکار،
فلسفه و موضوعات مطرح شده درآث ار او ،ب ر ذه ن میلی ون ه ا
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خواننده ای تاثیر گذاشته است که به دنب ال ی افتن راه خ ویش ،و
رو های تازه برای درک جهان هستند.
درباره رمان کیمیاگر:
افراد بسیار زیادی با رمان کیمیاگر آشنا هستند و حتی ع ده
بسیار زیادی هم آن را یکی از بهت رین رم انه ایی م یدانن د ک ه
تاکنون خوانده اند.سیر معنوی رم ان و پ رداختن ب ه چی زی مانن د
حدیث خویش (دنبال کردن آرزویی که همیشه دوست داش تیم
به آن برسیم) موضوعی است که هر کس ی دوس ت دارد درب اره
آن بخواند.در کتاب به این موض وع اش اره ش ده اس ت ک ه ش ما
هرچه بزر تر می شوید از دنبال ک ردن رویاه ا و آروزه ا و ب ه
طور کلی حدیث خویش فاصله میگیرید ،چون با گذشت زمان
و با بزر ت ر ش دن فک ر م یکنی د هم ه ای ن م وارد غی رممکن
است.فکر می کنید دنبال ک ردن روی ا و آروزی ی ک ه در ج وانی
داشتید سختترین کار ممکن است.
در دنیای امروز حجم اساتید و معلمان موفقیت بس یار زی اد
شده است و هر حرفی از سمت آنان باعث ایج اد واک نش منف ی
میشود  .اما تفاوت رمان کیمیاگر در چیست؟ چ را ای ن کت اب
که میتوان گفت همین پیام را دارد کلیشهای نیست؟
از دید بسیاری همین کتاب هم کلیشهای شده است اما نباید
این واقعیت را نادیده بگیریم که کت اب کیمی اگر در س ال ۱۹۸۸
نوشته شده است و در آن زمان که کتاب به زبان فرانسوی ترجمه
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شد با استقبال بسیار خوبی مواجه شد.بعالوه ،کیمیاگر و پیام ای ن
کتاب ،در قالب یک ماجراجویی خواندنی روایت میشود و شما
صرفا با یک پیام خشک و بی روح طرف نیستید.شما هم همراه با
سانتیاگو در مکانها و وضعیته ای مختلف ی ق رار م یگیری د و
همراه ب ا او در پ ی کش ف حقیق ت هس تید .و در نهای ت اینک ه،
تفاوت کیمیاگر با پیامهای انگیزش ی در ق درت ادبی ات و رم ان
است.در ماجراجویی سانتیاگو به دنبال گنج و در کنار پیام اصلی
کتاب ،شما میتوانید از پیامهای ریز و درشتی که در رمان وجود
دارد ل ذت ببری د .پی امه ایی مانن د روح ی مش ترک در می ان
پدی دهه ای طبیع ی ی ا وج ود ی ک زب ان جه انی در می ان هم ه
مخلوقات و…
***
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تحلیل تطبیقی داستان های

« اسرار گنج در مصر » از :مثنوی مولوی
و «کیمیاگر» از :پائولوکوئیلو
نویسنده :فرشته محجوب
مربی دانشگاه پیام نور واحد اردستان

چکیده:
در ادبیات فارسی موالنا از برجستهترین شاعرانی اس ت ک ه
درسرودن ملامین عارفانه دستی توانا دارد و تمثیالتش مش حون
از معرفت و عشق است .از زمره این حکایات عرفانی داستان مرد
و گنج از دفتر ششم مثنوی معنوی است که رد پای این ش ناخت
را بوضوح در کتاب کیمیاگر پائولوکوئیلو م ی بین یم .ای ن ت أثیر
انسان راوادار می سازدکه بر فراگیر بودن اندیشه ع الی و جه انی
موالنا آفرین گوید و او را بستاید .پژوهش حاضر در صدد اس ت
با تطبیق بین این دو داستان ،وجوه تشابه و تفریق آن دو را بنماید
و تأثیر ذهن و سخن موالنا را بر اندیشه نویسنده بزر
التین بوضوح نشان دهد.
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مقدمه
مادام که سالک پ ای در وادی طل ب م ی نه د ،ب ه ام وری
برمی خورد ک ه حقیق ت آن تنه ا ب ا کم ک پی ر و مرش د ب ر او
مکشوف می گردد .این مسیر و مراحل مختلف ،بارها به صورت
تمثیله ای گون اگون و ب ا زب ان و س بکهای متف اوت در عرص ة
ادبیات ما به تصویر کشیده شده اس ت .ش عرا و ادیب ان بس یار در
بیان جزئیات این راه ،قلم فرسایی کرده و بارها و بارها رش حاتی
از آن را به بیان کشیدهاند و آن کس که در این راه دستی توانا و
هنرمندانه دارد و استاد سخن در عرفان است موالناست.
ثنوی،کت ابی مش حون از تمثیله ای عرف انی اس ت ک ه
اندیشههای موالنا ومراحل مختلف سلوک و طی طریق در عرفان
را به صورتهای مختلف بیان کرده است .او ب رای آن ک ه بی انش
تأثیرگذار باشد؛ از تمثی ل کم ک م ی جوی د و س خنش را در
قالب داستان و افس انه م ی ری زد وآن را بامعیاره ای زمین ی م ی
سنجد .آنچه در این مبحث مد نظر ماست ،داستانی از دفتر شش م
مثنوی با نام “اسرار گنج در مص ر » اس ت ک ه مش حون از افک ار
عرفانی اس ت و بی ان کنن دة ای ن اس ت ک ه ب رای درک مفه وم
هستی ،سرانجام باید به خود رسید« م ن ع رف نفس ه فق د ع رف
ربه» که خود شناسی خدا شناسی است.
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این مفهوم در کتاب کیمیاگر ،پائولوکوئیلو نیزبسیار روشن
و واضح است .مهم ترین ویژگیهای تمامی آثار کوئیلو این است
که محتوای اشراقی و عرفانی را به صورت رمان و داس تان ارائ ه
کرده است .دستمایة رمان های پائولو از عرفان اسالمی تا عرف ان
شرقی و غربی است.کوئیلو م ی گوی د «:یک ی از که ن ت رین و
سنتی ترین روشهای انسان برای انتقال معرفت به نسل ه ای بع د،
قصّه و حکایات بوده است .قصّه ،ناب ترین و خالص ترین بخ ش
ادبیات است؛ چرا که ما را به دورانی پ یش از پی دایش تفاس یر و
تعابیر امروزیمان می ب رد .قص ه ه ا ش ادند ،س رگرم کنن ده ان د،
نمایش اند ،اما فراتر از همه ،معرفت را ب ه ش کلی دلپ ذیر منتق ل
می کنند .موق نوشتن بیشتر مت ون ای ن کت اب ،فک ر م ی ک ردم
خالق آنها که بوده است؟ چه کسی آنها را ب رای فرزن دان و ن وه
هایش نقل کرده؟ قصه ها چگونه در برابر زمان ت اب آوردهان د؟
چگونه به پرواز درآمده اند؟ و قاره ها و اقیانوس ها را پشت س ر
گذاشته اند؟ هر وقت شناختن منشاء قص های ممک ن باش د ،ای ن
کار را می کنم .اما تقریباً همه این قصه ها ،به بایگانی نهانی قل ب
انس ان تعلّ ق دارن د؛ قص هه ایی ه م هس ت ک ه در فرهنگه ای
گوناگون ،روایتهای متفاوت دارند و در این م وارد مش هورترین
روایت را انتخاب کرده ام» ( آریاس :۱۳۸۲ ،ص.)۱۰
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جای هیچ تردیدی نیست که اساس رمان کیمیاگر حکایت
مرد و گنج از دفتر ششم مثنوی معنوی اس ت .کوئیل و از مثن وی
الهام گرفته است ،اما آن را پنهان میکند .ح ال آنک ه او از عه د
عتیق ،عهد جدی د و از عرف ان هن دی و از روان شناس ی یون
متأثر است و تأثر خود را نشان می دهد و به آنها اشاره م یکن د.
در بسیاری از جهات چون دیدن رؤیا ،نقطة شروع و پایان داستان
و بسیاری از صحنه های دیگر،کوئیل و عین اً از تمثی ل موالن ا اث ر
پذیرفت ه ک ه در ابت دای پ یش گفت ار باختص ار ب ه آن اش اره
م یکن د(.دومین مکتوب،کوئیل و۱۱-۱۲:و نیزش یطان ودوش یزه
پریم،کوئیلو.)۶-۷:
کوئیلو مسیرهای مختلف زندگی را می آزماید تا س رانجام
از آن میان به طریقت روی می آورد و عمر خود را ص رف ای ن
راه میکند ،میکوشد زبان نمادین موجودات را دریاب د و دلی ل
آفرینش هس تی را درک کن د .از ای ن رودستنوش ته ه ا و ب ویژه
کتاب کیمیاگر او متنی نم ادین اس ت .ب ه نظ ر م یرس د،کوئیلو
نیزچون نویسندگان دیگرملل ازتاثیر ادبیات ایران و شرق برکنار
نمانده است« :در طی صفحه های کتاب ج دای از ه دف انتق ال
آن چه در این زمینه آموخته ام ،کوشیده ام با نویسندگان بزرگ ی
که توانستهاند به زبان کیهانی دست یابند ،تجدید میث اق ک نم .از
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میان آنها می ت وانم همینگ وی ،بلی ک وب ورخس (ک ه او نی ز از
داستانی ایرانی برای یکی از قصه هایش استفاده ک رده اس ت ) و
مالباتاهان را نام بب رم» (کوئیل و .)۱۳۸۳:۱۱،س رانجام کیمیاگرب ه
چن ان اثرقاب ل ت أملی تب دیل م ی گرددک ه ام روزه در بس یاری
ازدانشگاه ها؛ به عنوان کت اب درس ی معرف ی م یش ود (افع الی،
.)۲۷۶ :۱۳۸۳

خالصهای دو داستان در صفحات پیش آمده است.
ای ن دو داس تان در بس یاری جه ات ش بیه و در ام وری
متفاوتندکه این وجوه درگفتارهای زیر بررسی می شود.
 -۱صحنه های آغازین
داستان مرد بغدادی وگنج مثن وی موالن ا ک ه درپ ی ش رح
گرفتاری قهرم ان اوّل داس تان آغ از م یش ود ،فل ایی پ ر ش ور
والتهاب به همراه تلرّع و زاری اس ت .داس تان ب ا ش رح غفل ت
ازداده ها شکل میگیرد و در بستری از اخالص و توبه ادامه م ی
یابد .در ادامة داستان موالنا مرد را از وادی طلب عبور م یده د.
خ وابی ک ه م رد م ی بین د ،مح رّک اوست.داس تان کوئیل و نی ز
باشمهای از احوال فعلی سانتیاگو که در ابتدای راه سلوک اس ت
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آغاز می شود ،سپس به گذش تة او و آرزوی وال دینش ب رای آن
که وی درکسوت روحانیت قرار گیردگریزی می زن د و س پس
به تشریح مکانی که گنج درآن است می پردازد .این جایگ اه در
پایان داستان نیز یک بار دیگرترسیم میگردد.
 -۲هستة داستان
هسته و یا ملمون اصلی هردو داس تان ک ه در پ س دی دن
رؤیایی صادقانه شکل می گیرد یک ی اس ت.گنج موع ودی ک ه
ه ردو شخص یت ب ه آن وع ده داده ش دهان د و پ س از س لوک
واشراق و عرفان و خودشناسی و طی مراحل دشوار به آن دس ت
می یابند .شخصیت های داستان مثنوی موالنا وکوئیل و در پ س
دستگیری خدا و ندای درونی که جهت مسیرشان را می نمایاند،
راه می سپرند.
کوئیل و پدی دة اش راق را ک ه ب ه ص ورت بس یار ب ارز در
کیمیاگر جلوه گر است ،چنین توصیف می کند:
«در کیمیاگر پسرک چوپان می دان د ک ه گنج ی نزدی ک
اهرام مصر دفن شده .اول فکر می کند که خوب ،ب رای رس یدن
به آنجا  ،فقط به نظم و ترتی ب احتی اج دارم ،گوس فندان را م ی
فروشم ،سوار کشتی می شوم و به آنجا می روم .نخستین اتف اقی
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که برای پسر چوپان رخ می دهد ،این است ک ه ام والش را م ی
دزدن د .اینج ا مقط حسّاس ی از کت اب اس ت ،او نق ش ی ک
ماجراجو را انتخاب می کند .اما اکنون دیگر حق انتخابی ندارد،
جز آنکه توسط افراد دیگر در این سفر راهنمایی بشود و اکن ون
که تنها میماند ،کم کم به اشراق می رسد و نشانهه ا را دریاف ت
می کند و در این مقط است که به برقراری ارتب ا ب ا انس انهای
دیگر می پردازد و انسان های دیگر شروع به ادامة راهنماییهای
مناس ب در لحظ هه ای مناس ب ب ه او م ی کنن د .در ای ن لحظ ه
خواندن نشانه ها و اشراق مهم است; ولی در عین ح ال تکی ه ب ه
انسانهای دیگر هم برای رسیدن به هدف اهمیت دارد .اما اش راق
چیزی است که نمی توانیم توض یح ب دهیم ،همانگون ه ک ه نم ی
توانیم زیبایی گل را توصیف کنیم .ما تنها می توانیم زیبایی گ ل
را احساس بکنیم .احتیاجی هم به توصیف نیست .فقط می توانیم
زیبایی را درک کنیم ،احساسش بکن یم و ب ه آن عش ق ب ورزیم.
بنابراین در اینجا ایمان مطرح میشود .اگ ر ایم ان داش ته باش ید،
راهنمایی الزم را کسب میکنید ،به اشراق می رسید و خدا برای
ارائ ة راهنم ایی مناس ب در کن ار ش ما خواه د ب ود .در کت اب
کیمیاگر هم به همین مساله می پردازیم و دربارة نشانهها صحبت
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می کنیم و این چیزی اس ت ک ه ه ر فرهنگ ی ق ادر ب ه درک ش
است»( کوئیلو)۴ :۱۳۸۳ ،
بر این اساس میتوان گفت که دستمایههای اولیة عرف ان و
معنویتی که کوئیلو سعی دارد آن را به صورت رمانهای متن وع و
مختلف در ذهن خوانندگان جای دهد ،ممزوجی است؛ از عرفان
مس یحیت ک ه دی ن اوس ت و عرف ان س احری ب ه ص ورت آث ار
کارلوس کاستاندا ه م راه ب ا افک ار م ارکس .البت ه ب دون تردی د
پائولو تحت تأثیر افراد مختلف دیگری هم است و از نگرش های
متن وّعی اله ام پذیرفت ه اس ت .کس انی نظی ر :خورخ ه ل وییس
بورخس ،هن ری ویل ر ،ژورژه آم ادو ،خی ام ،مول وی ،یون

و

پولس قدیس.
 -۳شخصیت ها
 -۳ -۱مرد بغدادی و سانتیاگو
در داستان مرد و گ نج مثن وی ،داس تان ب ا ش رح گرفت اری
مالی مرد آغاز می گردد .قهرمان داستان شخصیتی اس ت ک ه در
اثر زیاده روی ،میراث به جای مانده را از بین برده است:
بود یک میراثی مال و عقار
جمله را خورد و بماند او عور و زار
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(مولوی) ۹۸۰: ۱۳۷۳،
در حالی که شخصیت اول داستان کیمیاگر ،جوانی چوپان
است که در کودکی در مدرسة الهیات درس خوانده و ب ه بهان ة
گوس فندان ب ه عب رت گ رفتن از دنی ا پرداخت ه اس ت و

پرور

چوپانی چنان که میدانیم پیشه ای بوده ک ه ه ر پی امبری قب ل از
رسیدن به نبوت مدتی به آن اشتغال داش ته اس ت ت ا دریاب د ک ه
هدایت آدمیان چگونه صورت می پذیرد.
«اگ ر خداون د گوس فندان را ای ن ق در خ وب ه دایت
می کند،آدم ها را هم راهنمایی می کند و آرام تر شد .به نظ ر
رسیدکه تلخی چای کمتر شده است»( کوئیلو) ۵۲: ۱۳۸۳،
مرد داستان مثنوی اهل بغداد است و جوان کوئیلو سانتیاگو
نام دارد و متعلّق به دشت های آندلس است .جایی که مس لمانان
آن را فتح کرده و رد پایی ش گرف وت أثیر گ ذار از خ ود ب اقی
نهادهاند.
«نام جوان سانتیاگو بود .هنگامی ک ه ب ا گلّ ها

ب ه جل وی

کلیسای کهن و متروکی رسید ،هوا دیگر داشت تاریک می شد.
مدت ها بود ک ه س قف کلیس ا ف رو ریخت ه ب ود .انجی ر مص ری
عظیمی درست در مکانی رو ییده بود که پیش از آن انبار لب اس
ها و اشیای متبرک بود» ( همان.)۱۹ : ۱۳۸۳،
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هر دو شخصیت در پی تحقق بخشیدن به آرزو و خواست
خویشند .آرزویی که برای آن خان و مان رها میکنن د و ت رک
همه چیز می گویند تا بتوانند فلسفة وجودی خویش را در یابند و
به آن تحقّق بخشند.
 -۳ -۲پادشاه پیر
مرد چوپان درپس دیدن رؤیا در بین تردید و دو دل یه ای
خویش برای آغاز سفر با پیر مردی فرزانه آشنا میشود:
«من پادشاه سالیم هستم .نام من مکلیص دق اس ت( ».هم ان
)۱۳۸۳:۳۷
پیرم رد در هال های از اس رار پیچی ده ش ده اس ت .او در
توصیف خود ،شکل خاص و یکسانی ارائه نمیدهد؛ بلکه آن را
به طرز دید مردم وامی گذارد و این نشان م ی ده د ،هرج ور ب ه
دنیا بنگریم در همان شکل بر ما راهر خواهد شد:
«در هنگ امی ک ه آرزوی چی زی را داری هرگ ز از ر اهر
شدن سر باز نمی زنم .گاهی به شکل یک راه حل مناسب  ،یک
فکر خوب راهر میشوم .در سایر موارد در لحظ ه ه ای بحران ی
کاری میکنم که کارها ساده تر شود» ( همان.) ۴۱: ۱۳۸۳،
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پیرمرد فرزانه جوان را با شخصیت درونی و هدف و انگیزة
زندگیش آشنا می کند و این نقش پیر را در عرف ان مش هود م ی
سازد .امری که موالنا نیز بکّرات به ضرورت و اهمیت آن اشاره
کرده است .پیرمرد بدون اشاره ای از سوی جوان راه رس یدن ب ه
هدف زندگیش را که اکنون در قالب گنج شکل گرفته تش ریح
می کند .او به جوان یاد آور میشود که مردم عادی آن ق در در
مسیر یکنواخت زندگی می افتند که این تکرار مکرّرات هدف و
غایت اصلی زندگیشان می گردد.
«هیچ مانعی جز خود

وجود نداشت .گوس فندها  ،دخت ر

بازرگ ان ،دش ت ه ای آن دلس .فق ط مرحل ة تحقّ ق افس انة
شخصیا

بودند» ( همان.) ۴۵: ۱۳۸۳،

پیر به مق درات و س ر نوش ت معتق د اس ت .ام ری ک ه در
صفحات بعدکه ج وان ی ک ب ه ی ک ب ه شخص یته ای اص لی
داستانش بر می خورد به آن خوگر میشود و در می یابد ،دستی
توانا آنچه را برایش رقم زده بخوبی اجرا میکند.
در میان داستان دو سن

به نام های اوریم و تمیم در مواق

حس اس نق ش راهنم ای س انتیاگو را ب ه عه ده م ی گیرن د و ب ه
زندگیش سمت و سو می بخشند .آن دو هدی ه ه ایی اس ت ک ه
پادشاه پیر به او بخشیده تا ه دایتش کند.ب ه ای ن دو س ن
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جنبة مذهبی دارد از تورات نیز اشاره شده است !(.همان 1383،
.) 47/
در پایان بحث پیرو مرشد  ،پادشاه فرزانه به شخصیت اصلی
خود اشاره می کند:
«خ دایان نبای د آرزو داش ته باش ند چ ون خ دایان افس انة
شخصی ندارند(!همان.) ۵۰: ۱۳۸۳،
 -۳-۳مرد بلورفروش
جوان پس ازآن که در اثر اعتماد به ف ردی بیگان ه ،دارای ی
ا

را از دست می دهد و قصد بازگشت به زندگی سابق را م ی

کند ،با بل ور فروش ی ع رب آش نا م یش ود ک ه افس انة زن دگی
خویش؛ یعنی زیارت کعبه را بصورت آرزویی دوردست وانهاده
است و به آن جامة عم ل نم ی پوش اند .آن دو یک ی م یش وند.
چون علی رغم تفاوت آش کار در ن ژاد ،زب ان درون ی مش ترکی
دارند ،زبانی که درآن کائنات به یک شکل سخن می گویند:
«اندیشید زبانی وجود دارد که از واژه ها فراتر است .پ یش
تر این زبان را با گوسفندها تجربه کردهام و اکن ون ب ا انس ان ه ا
تجربه ا

می کنم» ( همان.) ۶۰: ۱۳۸۳،
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بلورفرو

آن چنان دچار روزمرّگی ویکنواختی ش ده ک ه

ضرورت تحول درزندگی خود را در نمییابد و بر این باوراست
که اگربه آرزوی خویش جامة عمل بپوشاند ،بهانهای برای ادامة
زندگی نخواهد داشت.
جوان در کنار مرد بلور فرو

فک ر گ نج را وا م ی نه د و

تنها به قصد باز گشت ب ه وط ن خ ویش و از س رگیری زن دگی
سابق دست به ابداعاتی م ی زن د ک ه زن دگی خ ود و م رد بل ور
فرو

را متحوّل میکند.
«دیگر نه امیدی بود و نه ماجرا ج ویی  ،ن ه پادش اهان و ن ه

افسانه شخصی ،نه گنج نه اهرام .گویی سراسر جهان خامو
چون روح آن جوان خامو

بود

بود  ...و میل عظیمی ب رای م ردن.

پایان گرفتن همه چیز برای همیشه» ( همان.) ۶۳: ۱۳۸۳،
ناامیدی جوان بی ان کنن دة آن اس ت ک ه زن دگی در پرت و
دیده انسان شکل می گیرد:
«مصر برای او هم چون مکه برای آن بلور فرو
دور تبدیل شده بود» (همان.)۷۱ :۱۳۸۳ ،
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 -۳-۴مسافرانگلیسی
جوان پس ازخداحافظی با بل ورفرو

و پ س ازآن ک ه ب ه

یقین درمی یابدکه باید سفرخود را ادامه ده د ،در راه ب ا م ردی
انگلیسی مواجه میشود .این مرد که عمر

را صرف کیمیاگری

کرده و برای رسیدن به اکسیر حیات و جوانی کتب بسیار مطالعه
کرده  ،نماد دانشمندان علوم راهری است که همه چیز را با معیار
عقل و دانش راهری می سنجند.
جوان و مرد انگلیسی ه ر دو نش انه ه ا را م یشناس ند ،م ی
دانند که تمام جهان سمبل است؛ ول ی ه ردو از دی دگاه خ اص
خود به این بحث می نگرند .انگلیسی با اوریم و تمیم آشناس ت؛
ولی به آن با دیدی فاضالنه م ی نگ رد و م یدان یم اغل ب عل وم
قشری و راهری نزد عرفا بیارز

و تنها دس ت آوی زی ن ا چی ز

برای رسیدن به حق است.
«این سن

ها یگانه شیوه تفألی هستند که خدا اجازه داده.

کاهنان آن را در سینه پوشی از طال حم ل م ی کردن د» (هم ان،
.) ۸۴: ۱۳۸۳
مرد انگلیسی به شرح زن دگی ج وان گ و

م ی س پرد .او

نیروی س یال و م وّاج درون موج ودات را ب ه روح جه ان تعبی ر
می کند و آن را با زبان و تعبیرات عالمانة خود بررسی م ی کن د.
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انگلیسی درجستجوی کیمیاگری است که در روستاهای اطراف
زندگی می کند ،عمری دراز دارد و به اسرار کیمیاگری و تبدیل
فل زات ب ه ط ال و ج وانی اب دی واق ف اس ت .او عل م واقع ی را
محدود به قشری خاص می داند و معتقد است ک ه هم ه چی ز در
اختیار همه کس نباید قرار گیرد ،چون ارز

واقع ی خ ود را از

دست میدهد.
«گفت چون تنه ا کس انی ک ه رس الت فهمی دن دارن د م ی
فهمند .تصور کن همة دنیا شروع کنند به تبدیل کردن س رب ب ه
طال .خیلی زود ط ال ارز

ا

را از دس ت م ی ده د» ( هم ان،

.) ۹۷: ۱۳۸۳
 - ۳-۵فاطمه
جوان در پس استقامت و خودشناسی به عش قی پ اک م ی
رسد .دختری عرب و فاطمه نام که قل ب ج وان را ب ه ت پش م ی
افکند و روحش را دچارسرمستی م ی س ازد .او دخت ر واح ه ای
است که کیمیاگر نیز در آنجا به سر می برد:
«سپس گویی زمان باز ایستاد و روح جهان با تمام ق درتش
پیش رویش پدیدار شد .هنگامی که چشمان سیاه و لبان مردّد او
را دید مهم ترین و خردمندان ه ت رین زب انی را ک ه جه ان ب ه آن
سخن می گفت درک ک رد .زب انی ک ه تم امی م ردم زم ین م ی
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توانس تند آن را در قل ب خ ود بفهمن د ای ن زب ان عش ق ب ود»
(همان.)۱۰۷ : ۱۸۳،
دی دار زن ب رای م رد چوپ ان محرّک ی ب رای دس تیابی ب ه
زندگی واقعیش است.
«اکنون می فهمید که روزی باد مشرق ،عط ر ای ن زن را ب ه
سویش آورده بود و عاشق این زن شده بود ب ی آن ک ه حت ی از
وجود

آگ اه باش د و عش قش ب ه او وادار

م ی ک رد س راغ

تمامی گنج های عالم برود» ( همان.) ۱۰۸: ۱۳۸۳،
جوان عشق پاک خود را ب ه زن اب راز م ی دارد و داس تان
گنج وجست و جوی شخص ی خ ود را ب رای او ب ر م ی ش مرد.
ساتتیاگو کم کم مایل است در آن قبیل ه بمان د و ب ا زن زن دگی
ا

تا پایان عمر بزی د؛ ام ا فاطم ه ک ه دخت ر صحراس ت  ،او را

تشویق می کند که سلوک خود را ناتمام نگذارد.
«تو از رویاهایت از پادشاه پیر و از گنج برای م ن گفت ی از
نشانه ها سخن گفتی ،پس از ه یچ چی ز نم یترس م چ ون هم ین
نشانه ها بودند که تو را به سوی من آوردند .من بخشی از رؤیای
ت و ی ا آن گون ه ک ه ت و م ی گ ویی افس انة شخص ی ت و هس تم»
(کوئیلو.) ۱۱۱: ۱۳۸۳،
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 -۳-۶کیمیاگر
جوان با کیمیاگر دست نیافتنی مالقات میکند و کیمیا گ ر
که این بار پس از پادشاه پیر ،نقش مرشد و راهنمای جوان را ب ه
عهده می گی رد ،در قال ب گفتگ وی ه ای بس یار ،ج وان را م ی
آزمای د .کیمی اگر ک ه او نی ز زب ان و روح جه ان را م ی دان د،
ازسانتیاگو می خواهد افسانه شخصی خود را تحقّ ق بخش د و در
ای ن راه درن

نکن د.کیمیاگر وض عیت بحران ی ج وان را در

صورتی که به دنبال داستان واقعی زندگیا

نرود ،بیان می کند

و سرنوشتش را برایش ترسیم می کند و ناکامی او را تشریح می
نماید:
«در سومین سال نشانه ها هم چنان دربارة گنج ت و افس انة
شخصی ات سخن میگویند ،شبی از پس شبی دیگر را ب ه ق دم
زدن در واح ه میگ ذرانی و فاطم ه ب ه زن ی ان دوهگین تب دیل
میشود و....
و در این زمان نشانه ه ا ب ه ت و م یگوین د ک ه گ نج ب رای
همیشه مدفون شده است» (همان.) ۱۳۳: ۱۳۸۳،
و جوان بین او و پادشاه افسانه ای مشابهت می بیند؛ زیرا در
عرفان مردان خ دا هم ان اولی اء اهلل و همگ ی جزئ ی از حقیق ت
واحدند.
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« کیمیاگر شروع به طراحی روی شن ه ا ک رد .پ نج دقیق ه
بیشتر طول نکشید .هنگامی که طراح ی م یک رد ،ج وان ب ه ی اد
پادشاه پیر افتاد و به ی اد می دانی ک ه روزی در آن ب ا او مالق ات
کرده بود .انگار سالهای سال از آن رویداد گذشته بود» ( همان،
.) ۱۳۸: ۱۳۸۳
کیمیاگر هدف از خلقت را برای جوان تش ریح م یکن د و
به زندگی ا

سمت و سو و جهت م یبخش د و مص ر وج ود را

جایگاه دفن آن گنج موعود می داند که برای کشف آن باید ب ه
روح و قلب التیام بخشید آن را تربیت کرد تا رام و مطی گردد و
در تسخیر سالک قرار گیرد.
«فرزانگان می فهمیدن د ک ه جه ان طبیع ی ،تنه ا تص ویر و
رونوشتی از فردوس است.حقیقت سادة وجود جهان تلمینی ب ر
وجود جهانی کامل تر است خداون د آن را آفری د ت ا انس ان ه ا
بتوانند از راه مرئیات آموز

های روحانی و شگفتی های خ رد

او را درک کنند .این همان چیزی است که آن را علم مینامن د»
( همان.) ۱۳۹: ۱۳۸۳،
جوان و کیمی اگر ب ا یک دیگر راه م ی س پرند .در می ان راه
کیمیاگر ،جوان را باز به پیروی از نشانه ها فرا می خوان د و پ س
از خود ،قلب جوان راکه اکنون به مراد و رهب ری کام ل تب دیل
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گشته پیش نهاد م ی کن د ،س پس او را وادار م ی کن د ب ه ن دای
راستین قلبش گو

بسپرد؛ زیرا آن ان ک ه م ی دانن د از زن دگی

خود چه می خواهند کسانی هستند ک ه ب ا ص داقت و راس تی ب ا
زندگی و افسانة مربو به آن آشنا هستند و جهان را با آنچه ک ه
هست باور میکنند.
«هر انسانی بر روی زمین گنجی دارد ک ه انتظ ار

را م ی

کشد .ما قلب ها چندان عادت ب ه س خن گف تن از ای ن گ نج ه ا
نداریم .چون انسان ها دیگ ر نم ی خواهن د آن را بیابن د .تنه ا ب ا
کودک ان در ب ارة آنه ا س خن م ی گ وییم ،پ س م ی گ ذاریم
زندگی هر یک از آن ها را به سوی سرنوش ت خ ویش ه دایت
کند؛ اما دریغ اندک افرادی راهی را که برای آن ها تعیین ش ده
راه افسانة شخصی ،راه خو

بختی را پی میگیرند .بیشتر آن ها

جهان را چیزی تهدید کننده می پندارند و به همین دلی ل جه ان
به چیزی تهدید کننده تبدیل میشود» ( همان.) ۴۲ : ۱۳۸۳،
 -۳-۷شحنه و رئیس راهزنان
نقط ة مش ترک و پای انی م رد و گ نج مثن وی و کیمی اگر
پائولوکوئیلو همین جاست .هر دو درست هنگام رسیدن به گ نج
خویش گرفتار فرد سومی می شوند .در داس تان مثن وی ،عس س
که به دنبال دزد ،در شهر میگردد ،مرد را مورد باز خواست قرار
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می دهد و او را زیر مشت و لگد خ ود م ی افکن د و در داس تان
راهزن ی را

کیمیاگر عده ای جنگجو که برای پیروزی در جن
پیشة خود قرار داده اند سر راه جوان سبز میشوند.
ناگهانی خود عسس او را گرفت
مشت و چوبش زد به صحرا تا شگفت
(مولوی)۱۹۷۳:۹۸۳ ،

را ک ه س ر

«ناگهان ،هنگامی که م ی کوش ید چن د س ن

راهش راهر شده بودند ،بیرون بکشد صدای گام هایی را ش نید.
چند نفر به او نزدیک می شدند .جلوی ماه ایستاده بودند و جوان
نمی توانست چشمها یا چهره شان را ببیند» ( همان)۱۷۳ : ۱۳۸۳،
در فل ای پای انی داس تان مثن وی ،وف ور دزدی دلی ل ب از
خواست کردن مرد است و در کیمیاگر شیوع جن

.

اتفاقا اندر آن ایام دزد
گشته بود انبوه ،پخته و خام دزد
(مولوی)۱۳۷۳:۹۸۳،
هم شحنه و هم رئیس دزدان هر دو برای گرفتن اقرار ،مرد
بغدادی و جوان را مورد ض رب و ش تم ق رار م ی دهن د .ه ر دو
ازجویندگان گنج می خواهند ،راز حلور در آنجا را بگوین د و
گرنه کشته خواهند شد .مرد حکایت مثنوی در میان نعره و فریاد
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خود که در اثر ضربات متعدد حاص ل ش ده ام ان م ی خواه د و
چوپان را آن قدر می زنند که مر

خود را نزدیک می بین د و

دل از زندگی بر می گیرد:
در چنین وقتش بدید و سخت زد
چوب ها و زخم های بی عدد
نعره و فریاد زان درویش خاست
که مزن تا من بگویم حال راست
تونه ای ز اینجا غریب و منکری
راستی گو تا به چه مکر اندری
(همان)۱۳۷۳:۹۸۳،
«و جوان را وادار کردن د زم ین را بکن د .ج وان ب ه کن دن
زمین ادامه داد و هیچ چیز در آن جا نبود .سپس شروع به زدن او
کردن د .آن ق در او را زدن د ت ا نخس تین پرتوه ای خورش ید در
آسمان راهر شد .ردایش پاره پاره شده بود و احساس م ی ک رد
مر

نزدیک است» ( کوئیلو.) ۱۷۳: ۱۳۸۳،
مرد و جوان هر دو شرح حال باز می گویند که به چه ک ار

در آنجا آمده اند .مرد پس از آنکه عسس را س وگند غل یظ م ی
دهد وجوان پس از آن که رو به مر
گفت او از بعد سو گندان پر
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که نی ام من خانه سوز و کیسه بر
من نه مرد دزدی و بیدادی ام
من غریب مصرم و بغدادیام
(مولوی)۹۸۳:۱۳۷۳ ،
سرانجام فریاد زد  :دارم دنب ال ی ک گ نج م ی گ ردم و ب ا
هم ان ده ان زخم ی و ل ب ه ای ورم ک رده ا

ب رای راهزن ان

تعریف کرد که دو بار روی ای گنج ی را دی ده ک ه در نزدیک ی
اهرام مصر پنهان است( .کوئیلو.)۱۷۴ : ۱۳۸۳،
سخن ه ر دو واقع ی اس ت .م رد و ج وان از س وز دل و از
صمیم قلب داستان را ب رای ط رف مخاص مه ب از م یگوین د .از
رؤیایی که چند بار دیده اند ،صحبت میکنند و دالیل ک ارخود
را بر می شمرند .سخنان شخصیت داستان مثنوی ک ه از ج ان ب ر
خاسته بر دل عسس اثر می کند؛ زیرا بن ا ب ه گفت ة موالن ا س خن
راست و صادقانه چون تیری است که بر جان اثر می کند وآن ان
که در دل غرضی ندارن د ،راس تی را از نادرس تی تش خیص م ی
دهند:
قصه آن خواب و گنج زر بگفت
پس ز صدق او دل آن کس شکفت
دل بیارامد به گفتار صواب
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آنچنان که تشنه آرامد به آب
(مولوی)۱۳۷۳:۹۸۳ ،
و شحنه از تأثیر آن سخنان راستین ب ه گری ه افت اد و س خن
راست تأثیری چنین دارد:
چشمه شد چشم عسس ز اشک مُبِل
نی ز گفت خشک بل از بوی دل
(همان)۱۳۷۳:۹۸۳ ،
پاسخ شحنه و نگهبان نیز یکی است ؛ زیرا هر دو آن ها نی ز
رؤیا دیده اند .رئیس راهزنان در خواب دی ده ک ه در ج ایی ک ه
زمانی چوپان ،گوسفندان خود را به چرا می ب رده اس ت ،گنج ی
نهفته است .پس جزئیات دقیق رؤیای خویش را باز می گوی د و
جوان اندلسی در می یابد در این مکان بارها زیسته اس ت؛ ل یکن
رئیس نگهبانان به رؤیای زندگی خود که همان افسانة زن دگی و
انگیزة حیاتش ب وده ،وقع ی ننه اده و آن را ب ی ارز

و ب ی به ا

شمرده است.
«رئیس به طرف جوان بر گشت و گفت :نمی می ری ،زن ده
می مانی و می آموزی که آدم نمی تواند ای ن ق در احم ق باش د.
این جا همان جایی است که تو هستی م ن ه م نزدی ک دو س ال
پیش رویایی را دو بار دیدم.خواب دیدم که باید به دش ت ه ای
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اسپانیا بروم .کلیسای ویرانی را بجویم که چوپان ها عادت دارند
با گوسفندهایشان در آن بخوابند .کلیسایی که انجی ر مص ری ای
در انبار با اشیای متبرکش دارد و آن ج ا ،اگ ر ریش ة ای ن انجی ر
مصری را بکنم،گنج نهانی را م ی ی ابم؛ ام ا م ن آن ق در احم ق
نیستم که صحرا را طی کنم ،فقط به خاطر آن ک ه روی ایی را دو
بار دیده ام» ( کوئیلو.) ۱۷۴: ۱۳۸۳،
عسس نیز مرد جویندة گنج را به ب اد تس مخر م ی گی رد و
پیگیری مرد را برای دستیابی به گنج تالشی احمقانه م ی دان د و
آن را رؤیایی می پندارد که هرگز ارز

پی گیری نداشته است:

گفت نه دزدی تو و نه فاسقی
مرد نیکی لیک گول و احمقی
بر خیال و خواب چندین ره کنی
نیست غفلت را تسویی روشنی
(مولوی)۱۳۷۳:۹۸۴ ،
شحنه نیز به همان شکل رئیس نگهبانان رؤیایی دیده اس ت
و او در خواب دی ده ک ه در بغ داد ک ه م وطن و مح ل اس تقرار
اصلی مرد موالنا است ،دفینه ای در خانة فردی انتظار می کش د؛
ولی این رؤیا نگهبان را تشویق ننموده تا خان و م ان ره ا کن د و
به جستجوی گنج که پایهآن به زعم او بر موهومات است بر آید.
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بارها من خواب دیدم مستمر
که به بغداد است گنجی مستتر
در فالن سوی و فالن کویی دفین
بود آن خود نام کوی این حزین
هست در خانهی فالنی رو بجو
نام خانه و نام او گفت آن عدو
دیده ام خود بارها این خواب من
که به بغداد است گنجی در وطن
هی چ من از جا نرفتم زین خیال
تو به یک خوابی بیایی بی مالل
(همان)۱۳۷۳:۹۸۴ ،
هر دو مرد و جوان از فهمیدن این نکته که گ نج ن زد خ ود
آنان بوده و مسیری طوالنی برای دستیابی به آن پیموده ان د یک ه
می خورند .آنان را لذتی ناب در ب ر م ی گی رد و ش ور و ش عف
ماالمالشان می کند:
باز گشت از مصر تا بغداد او
ساجد و راک ثناگر شکر گو
جمله ره حیران و مست او زین عجب
زانعکاس روزی و راه طلب
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(همان)۱۳۷۳:۸۹۴ ،
« به راه ه ای بس یاری اندیش ید ک ه پیم وده ب ود و ب ه ش یوة
غریب خداوند برای نشان دادن گنجش به او .اگر آن روی ا ه ای
تکراری را باور نمی کرد و ( »...کوئیلو.)۱۷۷: ۱۳۸۳،

 -۴حوادث
 -۴-۱دیدن رؤیا
آنچه ش الوده و ب ن مای ة دو داس تان را تش کیل م ی ده د،
رؤیایی است که هر دو مرد می بینند .آن دو که یکی اهل بغ داد
و دیگری اهل مغرب زمین است ،رؤیایی مشابه م ی بینن د و ای ن
بیان کنندة خواست یکسان و درونی کائنات است .میل ی ک ه در
آن افراد بشر به یکدیگر شبیه میگردند .رؤیا در بس یاری م وارد
در عرفان مظهر الهامات غیبی است .بسیاری از مشکالت صوفیان
در خواب حل شده و فتوحات فراوانی درخ واب برآن ان دس ت
داده است .این رؤیا و خواب ،محرّک هر دو شخصیت در هر دو
داستان است ،به طوری که نقطة آغاز آنان برای خود شناسی می
گردد و در می یابند باید شروع به تکاپو و جستار کنن د .رؤی ا را
هر یک چندین بار می بینند.
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«جوان کمکم از افکار خود

تعجب م ی ک رد .کلیس ا ب ا

انجیر مصری ای که در آن روییده بود.ش اید هم ین باع ث ش ده
بود ،همان رویارا برای دومین بار ببیند» ( هم ان )۱۳۸۳:۲۵ ،و در
صدد ب ر م ی آین د آن را تعبی ر کنن د ت ا دریابن د مفه وم اص لی
خوابشان چیس ت و چ ه چی ز ب ه آن ان بش ارت داده ش ده اس ت.
رؤیایی که هر دو شخصیت م ی بینن د ک امالً ب ه یک دیگر ش بیه
است .هر دو در خواب می بینند که دفینهای در مص ر انتظارش ان
را می کشد و آنان می بایست به جس ت و ج وی آن ب ر خیزن د.
مص ر س رزمینی اس ت ک ه هم واره در هال های از ابه ام و خی ال
پردازی ها اسیر است .سرزمین فراعنه و اسرار جاودان و ای ن نی ز
همراه با گنج و رؤیا خیال انگیز و دور از دسترس بودن موض وع
را شدّت میبخشد:
خواب دید او هاتفی گفت او شنید
که غنای تو به مصر آید پدید
رو به مصر  ،آنجا شود کار تو راست
کرد کدیه ت را قبول او مرتجاست
در فالن موض یکی گنجی است زفت
در پی آن بایدت تا مصر رفت
بی درن

حین ز بغداد ای نژند
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رو به سوی مصر و منبت گاه قند
(مولوی)۹۸۵ : ۱۳۷۳،
«گفت :دو شب پیاپی یک رؤیا را دیده ام .خواب دیدم که
ب ا گوس فندهایم در چ را گ اهی هس تم .ناگه ان ک ودکی ر اهر
می شود و شروع می کند به بازی با آن جانورها .پس ر ج وان ب ا
اندکی بی میلی ادامه داد :کودک تا مدتی به بازی با گوس فندها
ادامه داد و ناگهان دست هایم را گرفت و م ن را ت ا اه رام مص ر
برد...کودک به من گفت :اگر تا این جا بیایی گنجی را می یابی
و وقتی می خواست دقیقش را نشانم بدهد ،از خواب پریدم .ه ر
دو دفعه» (کوئیلو.) ۵۱ :۱۳۸۳،
هر دو برای تعبی ر رؤی ا ب ه تک اپو و جس ت و ج و ب ر م ی
خیزند .در داستان کیمیاگر ،جوان اندلسی برای دریاف ت مفه وم
رؤیای خویش ،به پیرزن کولی متوسل میشود .زن کولی خواب
جوان را تعبیر می کند و مسیر

را؛ ولی با ابهام و پیچیده ،م ی

نمایاند:
«تعبیر

این است :باید تا اهرام مصر بروی .هرگز صحبتی

در ب ارة اه رام نش نیدهام .ام ا اگ ر کس ی ک ه آن را نش ان داده
کودکی بوده باشد ،معنایش این است که وجود دارد .در آن ج ا
گنجی را می یابی که ثروتمندت می کند» ( همان.) ۳۱: ۱۳۸۳،
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هر دو شخص یت درپ ی اندیش ه ه ای درون ی تص میم م ی
گیرند که راهی این مسیر ش وند .م رد بغ داد را ره ا م ی کن د و
بغداد در بسیاری جهات در مثنوی عق ل و خ رد و مع ا

و گ اه

شهر عشق است و مصر شهری دور و دست نیافتنی.
چون ز بغداد آمد او تا سوی مصر
گرم شد پشتش چو دید او روی مصر
در فالن کوی و فالن موض دفین
هست گنجی سخت نادر بس گزین
(مولوی) ۹۸۵: ۱۳۷۳،
در داس تان کیمی اگر ج وان ک ه اکن ون تعبی ر رؤی ایش را
دریافته است ،برای تحقّق بخشیدن به آن دچ ار تردی د و دودل ی
میشود ،در حالی که در مثن وی ،م رد بالفاص له پ س از خ واب
تصمیم به عزیمت می گیرد .این تعبیر بیان کنندة آش فتگی ه ای
درون انسان است که با سپری شدن زمان هر بار پیچی دهت ر و پ ر
رن

تر میشود.
جوان چوپان ک ه اکن ون ب ه ی اری مرش د خ ویش ،ه دف

اصلی زندگانی خود را دریافته است ،مادیات و تعلّق ات خ ود را
وا می نهد و با نشانههایی در دست به سوی هدف اصلی خ ویش
راه می سپرد .سپس با قومی مسلمان در آفریق ا آش نا م یش ود و
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این نیز از مواردی اس ت ک ه ت أثیر عرف ان اس المی را ب ر کت اب
کوئیلو عیان می کند:
«اندکی بعد یک نفر به باالی یک ی از آن ب رج ه ا رف ت و
آغاز به خواندن کرد .تمامی مردم روی زمین زانو زدند و سر ب ر
خ اک س اییدند و آن ه ا نی ز ش روع ب ه خوان دن کردن د»
(کوئیلو.)۵۵: ۱۳۸۳،
سرانجام پس ازتردید بس یار ه ر دو شخص یت راه خ ویش
رایکی در اثرآرامش ناشی از راز و نی از و دیگ ری در اث ر نش انه
هایی که مسیررا به اومی نمایاند ،ادامه می دهند.
 -۴-۲تردید ،یقینی برآغاز
در لحظ های ازداس تان ش ک وتردی دگریبان ج وان رام ی
فشرد وآن هنگامی اس ت ک ه مص مّم اس ت ،ب ا اندوخت های ک ه
درکن ار بل ورفرو

ف راهم آورده اس ت ،رهس پار زادگ اه خ ود

گردد و افسانة شخص ی خ ود را رهاکن د؛ ول ی چش مش ب ه آن
نشانه میافتد «.پادشاه پیر گفته ب ود  :هرگ ز از رویای ت

دوسن

دست نکش از نشانه ها پیروی کن( .کوئیلو)۷۷ :۱۳۸۳،
این شک درمرد داستان مولوی نیز راهر میشود .آن زم ان
که در بین گدایی و فقر و تحمّل دست و پامی زن د و نم ی دان د
چه کند:
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همچوشبکوکی کنم شب ذکر و بان
تارسد از بامهاام نیم دان
پای پیش و پای پس تا ثلث شب
ک ه بخوابم یا نخسبم خشک لب
یک زمان مان همی شد شرم و جاه
یک زمانی جوع می گفتش بخواه
(مولوی)۹۸۶ ،۱۳۷۳،
شک صحیح منجر به جستجو دربارة حقیقت و رس یدن ب ه
اصول معرفت وطریقت می گردد؛ همچنان که در شک و تردید
جوان و مرد با خودشان می بینیم که سر انجام به تص میم گی ری
صحیح آنان منجر میشود.
جوان آنی در می یابد که اکنون مسیر درست زن دگی ا
چیست .لحظه هایی است که اگر آن را در نیابد بی شک فرصت
جبران نخواهد یافت و اگر انس ان در ص دد باش د ،درس ت بزی د
موجودات جهان برای رسیدن او به ای ن ام ر ت ال

م ی کنن د و

یک دست می شوند:
«اوریم و تمیم را در دست گرفته بود و این سن

ه ا نی رو

ومیل پادشاه پیر را به او منتقل می کردن د .ب ه ط ور تص ادفی ب ه
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رسید که شاید این هم ی ک نش انه اس ت»(کوئیل و۱۳۸۳،

نظر
.) ۷۹:

جوان در هنگام مواجهه با شک و تردید خود در می یاب د،
زندگی و امیال دو سال اخیر زندگی او سراب بوده اس ت و ای ن
چیزی نیست که به او التیام و راحتی ببخشد؛زیرا« :یک سال تمام
برای تحقق رویایی کوشیده بود و اهمیت این رویا هر لحظه ک م
تر می شد شاید چون رویای او نبود» ( همان.) ۷۹: ۱۳۸۳،
این بحث در داستان “اسرار گنج مص ر » مثن وی نی ز چه ره
می نمایاند .موالنا نیک می داند که درمانهای موضعی هرگز نمی
توانند اصل و حقیقت یک چیز را تحت تأثیر خ ود ق رار ده د و
آن را ک م رن

و ب یارز

نمای د و گرچ ه او را ب رای م دتی

سرگرم سازد و آرامشی موقتی اهدا کند؛ ولی تأثیر آن م وقتی و
درن

ناپذیر است و بزودی از بین خواهد رفت.
خادع دردند درمان های ژاژ
رهزن اند و زرستانان رسم باژ
آب شوری نیست درمان عطش
وقت خوردن گر نماید سرد وخو
لیک خادع گشت و مان شد ز جست
زآب شیرینی کز او صد سبزه رست
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همچنین هر زر قلبی مان است
از شناس زر خو

هر جا که هست

پاو پرت را به تزویری برید
که مراد تو منم گیر ای مرید
گفت دردت چینم او خود درد بود
مات بود ار چه به راهر برد بود
روز درمان دروغین می گریز
تا شود دردت مصیب و مشک بیز
(مولوی) ۹۸۶: ۱۳۷۳،
جوان درمی یابد این فرص تی اس تثنایی اس ت و اگ ر او ب ر
گزیده شده ،موهبتی است که به هر کس اعطا نمیشود.
«شاید جهان گنج های پنهان بسیار دیگری نیز داشت؛ اما او
رویای مکرّری را دیده و با پادشاهی مالقات کرده بود .این برای
هر کس رخ نمی داد» (کوئیلو .) ۸۰ : ۱۳۸۳،پس این بار مص مّم
و با اراده به راه می افتد.
 -۴-۳مکاشفه
کیمیاگر و جوان در ادامة سفر خود به عده ای جنگج و ب ر
می خورند .من اطق جنگ ی و فل ای خش ن و خ ونین ح اکم ب ر
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قبایل ،صحرا را پر از جنگجو کرده است .این خونریزی ب ه هم ه
جا کشیده شده وجا به جا مبارزانی دررفت و آمدند .در داس تان
“اسرار گنج مصر » مثنوی این جن

به ش کل دزدی رخ نم وده

است .در سرزمینی که مرد بغدادی به آن رس یده اس ت ،ه رج و
مرج و دزدی بسیار است و پادشاه امر به قل و قم یاغی ان داده
است.
اتفاقا اندر آن شب های تار
دیده بد مردم زشب دزدان ضرار
بود شب های مخوف و منتحس
پس به جدی جست دزدان را عسس
تا خلیفه گفت گه ببرید دست
هر که شب گردد و گر خویش من است
بر عسس کرده ملک تهدید و بیم
که چرا باشید بردزدان رحیم
(مولوی) ۹۸۶: ۱۳۷۳،
آنان به چشم جاسوسی به جوان وکیمیاگر می نگرن د .س ر
انجام کیمیاگر که شاگرد و دست پروردة خ ویش را مس تعد در
یافت کلیة افاضات می داند و اکنون در یافته است که دیگر مرد
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چوپان به راهنما نیاز ندارد و خود به کمال رسیده ،درصدد است
او را رها کند.
«هم اکنون می دانی .کیمیاگری همان نفوذ به روح جهان و
کش ف گنج ی اس ت ک ه او ب رای م ا ذخی ره ک رده اس ت»
(کوئیلو.) ۱۴۸: ۱۳۸۳،
قبل از جدایی کامل ،کیمیاگر آخرین آزمایش خود را ب ر
روی شاگرد انجام می دهد .او در ص دد اس ت در یاب د ک ه آی ا
جوان چگونگی بر قراری ارتبا با ذات هستی و خداوند را م ی
داند یا نه؛ لذا به رئیس جنگجوی ان پیش نهاد م ی ده د ،ب ه ج ای
آنکه ب ه چش م جاس وس ب ه م رد ج وان بنگرن د و او را ب ه قت ل
برسانند ،از او بخواهند تبدیل ب ه ب اد ش ود .رئ یس م ی پ ذیرد و
جوان برای تحقّق این امر که در ابتدای کار به نظر

غیر ممکن

است و باعث هراس بی پایان او شده است با کائن ات ارتب ا ب ر
قرار می کند و هر یک از آنان از صحرا و باد تا خورشید و زمین
او را به سمت سرچشمة فیض ن اب رهنم ون م ی کنن د و ج وان
نیک در می یابد ،عشق به خداوند است که باعث رونق بخشیدن
به فلسفة حیات بشریت میگردد و اوس ت ک ه ه ر اس تغاثهای را
اجابت می کند.
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«و جوان در روح جهان ف رو رف ت و دی د ک ه روح جه ان
بخشی ازروح خداوند است و دید که روح خداون د ،روح خ ود
اوس ت و دی د ک ه ب دین ترتی ب م ی توان د معج زه کن د»
(کوئیلو.)۱۶۳: ۱۳۸۳،
از این تعبیر در مثنوی به نام دردیاد شده .درد عشق معج زه
میکند و شفا می بخشد و انگیزة حیات فانی می گ ردد .چنانک ه
در خالل ابیات  ۴۳۱۶تا  « ۴۳۲۴مرد و گنج » این مفاهیم مندرج
است:
درد داروی کهن را نو کند
درد هر شاخ ملولی خو کند
کیمیای نو کنندة دردهاست
کو ملولی آن طرف که درد خاست
هین مزن تو از ملولی آه سرد
درد جو و درد جو ودرد درد
(مولوی)۹۸۶: ۱۳۷۳،
اکنون پایان سفر آنان نزدیک است .دیگر وقت اس ت ک ه
جوان به گنج مدفون خویش برسد .او اکنون به روح جهان نف وذ
کرده و می تواند در آن تسخیرکند و راز کیمیا را دریافته است:
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«کیمیاگر گروه مح افظ را م رخص ک رد و از اس ب پی اده
شد.گفت از این جا به بعد تنها می روی .تا اهرام تنها سه س اعت
راه است .جوان گفت سپاس گزارم ش ما زب ان جه انی را ب ه م ن
آموختید .تنها چیزی را به یادت آوردم که پیش تر می دانس تی»
(کوئیلو.)۱۶۵: ۱۳۸۳،
 -۵صحنههای پایانی
اینک کیمیاگر و جوان از یکدیگر جدا م ی ش وند .ج وان
چوپان در پی شنیدن زمزمههای قل بش راه م یس پرد و ب ه گ نج
خود که اکنون به آن نزدیک است  ،نزدیک تر میشود:
«هنگامی که شروع به باال رفتن ازی ک تپ ه ک رد و تنه ا در
آن لحظة قلبش در گو

او زمزمه کرد :به مکانی توجه کن ک ه

در آن خ واهی گریس ت.چون م ن ای ن ج ایم و گ نج ت و
اینجاست» ( همان.) ۱۷۱: ۱۳۸۳،
جوان سر انجام از روی نشانه های طبیعت پی می برد که به
گنج خود رسیده است ،تمام عالیم صدق این معنی را نشان م ی
دهند:
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« ....و یک سوسک طالیی دید و آموخته بود که در مص ر
سوسک های طالیی ی ک نم اد ای زدی هس تند» ( هم ان: ۱۳۸۳،
) ۱۷۲
و جوان خداوند را که به او قدرت بخشیده بود تا بتوان د ت ا
اینجا راه بسپرد سپاس گ زارد .ای ن ت وفیقی ب ود ک ه نص یب ه ر
بندهای نمی شد؛ زی را بس یاری از موج ودات در ابت دای راه م ی
مانند و هرگز توان ایی ب ه پای ان ب ردن افس انهٔشخص ی خ ود را
ندارند.
«هنگامی که پس از چند دقیقه به باالی تپه رسید ،قل بش از
جا کنده شد .غرق در نور ماه بدر و س پیدی ص حرا  ،عظم ت و
وقار اهرام مصر سر بر افراشته بود.جوان به زانو افتاد و گریست.
خدا را سپاس می گفت ،به خاطر آن که افسانة شخصی خ ود را
باور کرد و روزی با یک پادش اه ،ی ک ت اجر ،ی ک انگلیس ی و
یک کیمیاگر مالقات کرده بود تا بفهمد که عشق هرگ ز انس ان
ها را از افسانة شخصیشان جدا نمی کند» ( همان.) ۱۷۲: ۱۳۸۳،
افکاری که هر دو شخص یت داس تان را در ب ر م ی گی رد،
خالصانه و پر از احساس است .جوان میاندیشد ،که زن دگی آن
را که تال

می کند تا به حقیقت دست یابد ،حمایت می کند و

مرد می اندیشد حکمت خواست خداوند چه بوده که با آن همة
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کژروی و فاصله گرفتن از هدف اصلی خویش باز هم بار دیگ ر
او را به شاهراه هدایت کشانده است.
«اندیشید براستی زندگی برای کسی که افسانة شخص یا
را می زید سخاوتمند است» (همان)۱۷۸ :۱۳۸۳،
این چه حکمت بود که قبلة مراد
کردم از خانه برون گمراه و شاد
تا شتابان در ضاللت می شدم
هر دم از مطلب جداتر می بدم
باز آن عین ضاللت را به جود
حق و سیلت کرد اندر ریش و سود
گمرهی را منهج ایمان کند
کژ روی را محصد احسان کند
(مولوی)۹۸۶ : ۱۳۷۳،
مرد جویای گنج در مثن وی ب ا خ ود و پروردگ ار خ ویش
خلوت می کند ،او را سپاس می نهد و ب ه زیب ایی ه ای زن دگی
جاری خویش با لذّت و شادمانی می نگرد .به خانه می آید .گنج
خود را باز مییابد و از آن پ س زن دگی پ ر رونق ی را در پ یش
میگیرد و جوان آندلسی به نش انه ه ایی ک ه او را ت ا ای ن مک ان
آورده است ،می نگرد .با خود می اندیشید که زمانی مس یر
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نشانه هایی که او را هدایت میکردن د ،پ ر ب ود .او نی ز ب ه گ نج
خویش دس ت یاف ت .اوری م وتم یم ک ه نش انه ه ای ه دایت او
بودند ،در صندوق جواهراتش ج ای گرفتن د و ج وان ب ه افس انة
شخصی خویش دست یافت:
اندر این فسخ عزایم وین همم
در تماشا بود در ره هر قدم
خانه آمد گنج را او باز یافت
کار

از لطف خدایی ساز یافت

(همان) ۹۸۶ : ۱۳۷۳،
«یک ساعت بعد در برابر صندوقی پر از سکه ه ای ط ال ی
قدیمی اسپانیایی بود .جواهرات هم بودند ،ماسک های زرّی ن ب ا
پره ای س فید و س رخ ،ب ت ه ای س نگی پوش یده از ج واهرات
درخشان  ،قطعاتی باز مانده از فتحی ک ه آن س رزمین م دت ه ا
پیش آن را از یاد برده بود و فاتح آن جن

فرامو

ک رده ب ود

دربارة آن به فرزندانش بگوید» ( کوئیلو.) ۱۷۸ : ۱۳۸۳،
«جوان اوریم وتمیم را از خورجینش بیرون آورد .یک ب ار
از این سن

ها استفاده کرده بود .یک روز صبح در ی ک ب ازار

زن دگی و راه ش هم واره پ راز نش انهه ا ب ود .اوری م وتم یم را
درصندوق پر ازطال گذاشت .آن ها نیز بخشی از گنج او بودن د،
177

فصلنامه هیج  -شماره  -۷بهار ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

چ ون پادش اه پی ری راب ه ی اد

م ی آوردن د ک ه دیگ ر هرگ ز

مالق اتش نم ی ک رد .ج وان لبخن د زد ...گف ت دارم م ی آی م
فاطمه» (همان.) ۱۷۸: ۱۳۸۳،
 -۶فضای داستان
در ابتدای داستان مثنوی ،مرد درپس ازدس ت دادن ث روت
خود گریه می آغازد و این ابتهال و زاری او را ازخ ود دور م ی
کند و به خدا نزدیک،
نقد رفت و کاله رفت و خانه ها
ماند چو جغدان در آن ویرانهها
گفت یارب بر

دادی رفت بر

یا بده برگی و یا بفرست مر
چون تهی شد یاد حق آغاز کرد
یا رب و یا رب اجر نی ساز کرد
(موالنا) ۹۸۷ :۱۳۷۳،
اما در داستان کوئیلوآنچه جوان راب ه جس تجو وام ی دارد،
خودشناسی است .چیزی که مرد چوپان در ص دد اس ت ب ه آن
تحقق بخشد و راز آفرینش خود را دریابد.
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بختی انسان ها تغذیه میشود و ی ا از

«روح جهان از خو

ب د بخت ی ،ناک امی و حس ادت آنه ا.تحقّق بخش یدن ب ه افس انة
شخصی یگان ه وری ف ة آدمی ان اس ت هم ه چی ز تنه ا ی ک چی ز
است» (کوئیلو.) ۴۰: ۱۳۸۳،
جوان در ابتدای س فر ب ه عل ت اعتم اد خ ویش ب ه م ردی
ناشناس تمام دارایی ا

را به یغما می دهد و تصمیم به بازگشت

میگیرد .او خسته و درمانده است .این حادثة تلخ برای شخصیت
تمثیل موالنا نیز رخ می دهد .او که پس ازطی مسافتی در ابتدای
راه بسیار گرسنه و خسته است ،ناامید و درمان ده م ی ش ود و در
راه خویش دچار تردید و دو دلی می گردد.
«بعد از این تلخ هستم و دیگ ر ب ه ه یچ ک س اعتم اد نم ی
کنم ،چون یک نفر به من خیانت کرده از آنهایی که گ نج ه ای
نهفته را م ی یابن د ،بی زار م ی ش وم چ ون گ نج خ ود را نیاف ت»
(همان.) ۵۶: ۱۳۸۳،
لیک نفقه ا

بیش و کم چیزی نماند

خواست دقی بر عوام الناس راند
لیک شرم و همتش دامن گرفت
خویش را در صبر افشردن گرفت
(مولوی)۹۸۷: ۱۳۷۳،
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جوان کتاب کیمیاگر در برابر قلا و ق در مق دور خ ویش
تسلیم می گردد و وقت است که به زانو در آید.
«فهمیده بود آدم نباید برخی چیزه ا را م ورد پرس ش ق رار
دهد ،چون نباید از سرنوشت خویش گریخت» (کوئیل و: ۱۳۸۳،
.) ۵۷
مرد حکایت موالنا نیز از گرسنگی ت اب از ک ف داده و ب ا
خود در جدالی درونی است که پا وانهد یا به پیش برود و ناچ ار
تصمیم به گدایی می گیرد؛ اما مناعت طب مان او میشود .پ س
خود را در لفّافة شب می پیچید .شب ستار است .در کیمیاگر نیز
نشانه ها به جوان مسیر و حرکتش را می نمایانند ،هم ان اوری م و
تمیم:
باز نفسش از مجاعت بر طپید
زانتجاع و خواستن چاره ندید
گفت شب بیرون روم من نرم نرم
تا ز رلمت نایدم در کدیه شرم
(مولوی) ۹۸۷: ۱۳۷۳،
«خوشحال شد .دیگر ناچار نبود ب ه جس ت و ج وی آب و
غذا برود .می توانست به جست وجوی گنجش برود ی ک پش یز
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هم در جیب نداشت؛ اما به زندگی ایمان داش ت»(کوئیل و۱۳۸۳،
.) ۵۹:
و این تردید و زمزمه های درونی بر یقین هر دو می افزاید.
جوان در مراحل مختلف سفرمص مّم و اس توار گ ام در راه
نهاده لحظه به لحظه با افک ار خ ود خل وت م یکن د .در ای ن راه
دست به خود سازی می زند و جانی عارفانهتر می یابد و بت دریج
به روح کائنات نفوذ میکند.
«جوان کمکم می فهمید که آگاهی پیش از وق وع ش یرجه
ناگهانی روح در جریان کیه انی زن دگی اس ت .ج ایی ک ه س ر
گذشت تمام انسان ها به هم می پیوندد و بدین ترتیب می ت وانیم
همه چیز را بدانیم چون همه چیز نوشته شده است» ( همان۱۳۸۳،
.) ۸۹ :
او در این راه به قدرت تقدیر پی می برد که هرچه مشیّت و
خواست پروردگار اقتلا کند ،همان رقم خواهد خورد و ای ن را
در زمزمه هایی که مرد حکایت موالنا با خود ذکر م ی کن د نی ز
می یابیم.
«تنها به خاطر از دست دادن چیزی می ترس یم ک ه داری م،
چه زندگی مان و چه کشت زارهامان؛ اما هنگامی که بفهمیم سر
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گذشت ما و سرگذشت جهان هر دو توس ط ی ک دس ت نوش ته
شده است ،هراسمان را از دست می دهیم» ( همان.) ۹۱: ۱۳۸۳،
در مسیر دستیابی سانتیاگو ب ه گ نج ب ه بح ث ص بر ب ر م ی
خوریم .صبر در عرف ان مقدم ه و از مقام ات هف ت گان ه عرف ان
است .عارف برای رسیدن ب ه اص ل و حقیق ت بای د ب ر تلخ ی و
درشتی درن

کند ،آنها را بپذیرد و سپس به جایی می رسد که

در بوت ة امتح ان پروردگ ار گداخت ه م یش ود ت ا زر ناس ره از
وجود

جدا گردد .بحثی که درکیمیاگر نیز مطرح است:

« اما ج وان ب ه گ نجش م ی اندیش ید .ه ر چ ه ب ه رؤی ایش
نزدیک تر بود کارها دش وارتر م ی ش دند .آن چ ه پادش اه پی ر،
بخت تازه کارها می خواند دیگر عم ل نم ی ک رد .م ی دانس ت
اکنون آن چه رخ میدهد ،آزمون پایداری و شهامت کسی است
که در جست وجوی افسانة شخصی ا

است و به هم ین خ اطر

نمی توانست ،عجله یا بردباری کند .اگر چنین می کرد؛ سرانجام
دیگ ر نم ی توانس ت ،نش انه ه ایی را ک ه خداون د در مس یر
گذاشته بود ببیند» ( همان.) ۱۰۴: ۱۳۸۳،
جوان داستان کوئیلو درپی آشنایی باکیمیاگر و ب ه تش ویق
او با خود یک رو میشود ،صادقانه مشکالتش را مطرح میکن د
و آنچه در این مدت او را به هراس می افکن د ،ش رح م ی ده د:
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ترس از دست دادن داده ها .ترس برای فرصت هایی که هنوز به
بار ننشسته است و تال

ه ایی ک ه بای د ص ورت م ی گرف ت و

شکل نگرفته است و راکد بر جای مانده است؛ زیرا نا آگ اهی و
جهل باعث این عقبماندگی شده و همین دلیل ناکامی اوست و
این مل مون مش ترک در حکای ت م ذکور مثن وی نی ز من درج
است.گره اصلی تمثیل مثنوی همین جاست.
«ما قلب ها حتی از ترس اندیشیدن به لحظ هه ایی ک ه م ی
توانستند زیبا باشند و نبودند از ترس اندیشیدن به گنج ه ایی ک ه
می توانستد کشف شوند و برای همیشه در شن ها مدفون ماندن د
بسیار رنج خواهیم برد» ( همان.) ۱۴۲ : ۱۳۸۳،
گفت با خود گنج در خانة من است
پس مرا آنجا چه فقر و شیون است
بر سر گنج از گدایی مردهام
زان که اندر غفلت و درپردهام
زین بشارت مست شد درد

نماند

صد هزارالحمد بی لب او بخواند
(مولوی) ۹۸۸ : ۱۳۷۳،
 -۷ویژگیهای سبکی و روایی
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به نظرا.ج گریماس ،در هر روایت سه مرحله ب ه چش م م ی
خورد :رویارویی پیروزی ،رس یدن ب ه ه دف(مارتین)۹۳:۱۳۸۲،
این ساخت سه مرحله ای درتعریف رولن بارت ازروای ت دارای
اس امی زیراس ت :وض عیت اولی ه نقش ه ای مختلف وض عیت
نهایی(اخوت .)۲۳:۱۳۷۱،از نظر تودورف نیز که به عقیده برخی
 ،مهم ت رین نظری ه پردازروای ت دردوران معاصراس ت ،روای ت
ساختی سه مرحله ای دارد:تعادل اولیه ،مرحله دیگر ،تعادل ثانویه
(همان)۲۳ ،
در هنر موالن ا در ب اب س رودن اش عار پ ر مغ ز و تمث یالت
عارفانه جای کمترین ش بهه ای نیس ت و ام اکوئیلو .او آفرینن ده
داستانهای ماثری است به آسانی می تواند خواننده را ب ه فل ای
داستان خود

بکشاند و از همان جمله اول داس تان ،خوانن ده را

اسیر کند و حتی او را جزئ ی از کت اب خ ود نمای د .او تفک ری
عارفان ه دارد و س عی م ی کن د ،زمین ه ه ای فک ری خ ود را ب ر
داستانش حاکم کند .با در نظرگرفتن ساختار روایی دو داس تان،
هر دو در ابتدای کار در ح التی متع ادل ب ه س رمی برن د .س پس
حادثهای (دیدن رویا) این تعادل را به هم می ریزد .داس تان پ س
از طی نش یب و فرازب ه تع ادل ثانوی ه ب ازمی گ ردد .زاوی ة دی د
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کوئیلو و موالنا در هر دو داستان دانای کل است .ویژگ ی ه ای
سبکی و روایی هردو داستان عبارتند از:
س یرتمثیل کوت اه «مردبغ دادی وگ نج موالن ا» و داس تان
بلند«کیمیاگر» خطی اس ت .رخ دادها ب ه ص ورت پ ی در پ ی و
متوالی از پس هم می آیند .بازگشت به گذشته کامل بندرت رخ
م ی ده د.درکیمیاگر خوانن ده از هم ان اول همس فر س انتیاگو
میشود و یک دورة راز آموزی و س یر و س لوک را ب ا او آغ از
می کند .در این سیر و سلوک هرگز نباید ب ه گذش ته نگریس ت.
زمان ،اکنون و آینده است و این زمان است ک ه س فر و س لوک
معنوی را شکل می دهد.
هر دو داستان از دید سوم شخص نقل م یش ود .در بخ ش
اعظم داستان کیمیاگر ،خواننده با چشمهای سانتیاگو می بیند؛ اما
یکی از مهارتهای مهم کوئیلو این است که با مه ارت خاص ی از
«پدیدة انتقال زاویة دید» بسیار استفاده می کن د.گاهی داس تان از
زاویة دید مرد انگلیسی و گاهی کیمیاگر و گاهی بلور ف رو

و

دیگران نقل میشود .اما مهم این است که انتق ال زاوی ه دی د در
یک داستان به رمان قدرت فراوانی می بخشد .در داس تان موالن ا
نیز زاویه دید بین راوی ،شحنه و مرد بغدادی متغیراست.
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کوئیلو یکی از اصول رمانهای قرن بیستم را بخوبی رعای ت
کرده است و آن اینکه رمانش کوتاه است .توصیف در جاه ایی
که نی از نیس ت ،انج ام نم ی گی رد .پ ائولو در بس یاری از م وارد
درگیر جزئیات نمیشود .موالنا نیز در نقل مطالب خودکم گوی
وگزیده گوی است .معانی بسیار را در ررفی کوچک جای م ی
دهد و این امر از برترین ویژگیهای سبکی اوست.
اگر به عناصر دخیل درهردو داس تان نگ اه کن یم ،یک ی از
عناصر اصلی صحراست .دیوارها برداشته می شود .م رد بغ دادی
در پس حالت نزارخود رؤیایی راستین م ی بین د .چوپ ان نی ز در
کلیسا خواب میبیند و حرکت خود را از درون یک کلیسا آغاز
می کند .سانتیاگو و مرد بغدادی ،هر دو گنج خ ود را در ص حرا
می یابند؛ اما سانتیاگو در زیر درخت انجیر مصری .عناصر دیگر
داستان کیمیاگر باد ،خورشید و دریاست که نماد سه عنصر هوا،
آتش و آب است که در قدیم مطرح ب وده اس ت ک ه تم ام ای ن
موارد در داستان های ش رقی و ب ویژه مثن وی نی ز ب ه چش م م ی
خورد.
نتیجهگیری
زبان موالنا و پائولوکوئیلو زبانی مش ترک اس ت .س لوک،
مراحل مختلف آن و دشواریهای این سفر پ ر رن ج و ه دفی ک ه
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هرسالک می بایست در نظرد اشته باشد .کوئیلو علی رغ م ع دم
صراحت خود دربرداشت از داستان موالنا ،هس تة اص لی داس تان
خود را بر اساس تمثیل م رد بغ دادی مثن وی ط رح م یافکن د و
سپس درونمایة داس تان را ش اخ و ب ر

م ی ده د و ب ه آن م ی

پردازد.
شخصیت قهرمان داس تان کیمیاگرپیچی دهت ر وتن وع نق ش
افراد در آن بیشتر است ،حال آن که موالنا به جزئی ات روح ی و
رفتاری مرد بغدادی کمتر پرداخته و ازشخصیت های مح دودی
در داس تان خ ود اس تفاده ک رده؛ بلک ه چ ون دیگرتمثی ل ه ای
مثنوی ،بسیار را در اندک گنجانده است.
فلا و مکان آغ از و پای ان در دو داس تان درع ین ش باهت
بسیار با اندکی تفاوت تاثیرکوئیلو از موالنا را می نماید.توص یف
دقیق حاالت روح ی شخص یت ه ای ه ر دو داس تان و نیزتن وع
حوادث که در داستان کیمیاگر به نظرمی رسد ،به دلیل حجم اثر
بیشتر ب ه آن پرداخت ه ش ده اس ت .از دیگ ر وج وه تم ایزاین دو
داستان است .م الوصف تیراژ باال و محبوبیت فوق العادة کتاب
کیمیاگر بر

زرین و افتخارآمیز دیگری ازتأثیرادبی ات ای ران؛

ب ویژه شخص یت و افک ار متع الی موالن ا ب ر نویس ندگان مل ل
دیگرست.
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مناب

 -۱آریاس ،خوان .)۱۳۸۲(.زندگی من ،ترجمة خجسته کیهان ،تهران :مروارید.
 -۲اخوت،احمد  .)۱۳۷۱(.دستور زبان داستان ،اصفهان :فردا.
 -۳افعالی ،محمد تقی  .)۱۳۸۶(.آفتاب و سایه ها ،تهران :نجم الهدی،
 -۴کوئیل و ،پ ائولو  .)۱۳۸۴(.بری دا ،ترجم ة آر حج ازی و به رام جعف ری،
تهران :کاروان ،چاپ چهارم.
 .)۱۳۸۴(. -۵شیطان ودوشیزه پریم ،ترجم ة آر حج ازی ،ته ران :ک اروان،
چاپ سوم.
 .)۱۳۸۳(-۶کیمیاگر ،ترجة آر حجازی ،تهران :هورخش ،چاپ نوزدهم.
 .)۱۳۸۴(-۷مکتوب ،ترجمة آر حجازی ،تهران :کاروان ،چاپ پنجم.
 -۸فروزانفر بدی الزمان .)۱۳۸۵(.احادیث و قصص مثن وی ،ته ران :امیرکبی ر،
چاپ پنجم.
 .)۱۳۸۳(-۹شرح مثنوی معنوی ،تهران :زوّار ،چاپ پنجم.
 -۱۰مارتین ،واالس  .)۱۳۸۲(.نظریه های روایت ،ترجمه محمد ش هبا ،ته ران:
هرمس.

***

http://jpll.ui.ac.ir/article_16291.html
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شرح و تفسیر غزل  ۲۶۲۶دیوان شمس

ای دل ! تو در این غارت و تاراج چه دیدی؟
برگرفته از کتاب «چلچراغ های شمس»
مهدی سیاح زاده
انتشارات انستیتو پژوهش ایران  -لوس آنجلس  - ۲۰۱۸صفحه ۵۵

 -۱ای دل ! تو در این غارت و تاراج چه دیدی؟
تا رخت گشادی و دکان بازکشیدی
 -۲از لذت و از مستی این دانة دنیا
پنداشت دلِ تو که از این دام رهیدی
 -۳در سیل ،کسی خانه کند از گِل و از خاک؟
در دام ،کسی دانه خورد؟ هیچ شنیدی؟
 -۴ای دل ! بِبُر از دام و برون جِه تو به هنگام
آن سوی که در روضةِ ارواح دویدی
 -۵ای روح! چو طاووس بیفشان تو پَرِ عقل
یا یاد نداری تو که بر عر پریدی؟
 -۶از عر سوی فر فتادی و قلا بود
دادی تو پَرِ خویش و دو سه دانه خریدی
 -۷آن خویِ ملوکانه که با شیر فرورفت
واهلل که نیامیزد با خون و پلیدی
 -۸آن شاه ،گِل ما به کف خویش سرشته ست
آن همت و بخشش ز کفِ شاه چشیدی
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 -۹واهلل که در آن زاویه کاوُراد الست است
آموخت تو را شاهِ تو ،شیخی و مُریدی
 -۱۰آموخت تو را که دل و دلدار یکی اند
گه قفل شود ،گاه کند رسمِ کلیدی
 -۱۱گه پند و گهی بند و گهی زهر و گهی قند
گه تازه و برجسته ،گهی کهنه قَدیدی
 -۱۲ای سیل ! در این راهِ تو باال و نشیب است
تَ لوین برود از تو چو در بحر رسیدی
 -۱۳ای بحرِ حقایق ! که زمین موج و کفِ توست
پنهانی و در فعل چه پیدا و پدیدی
 -۱۴ای چشمه خورشید ! که جوشیدی از آن بحر
تا پردة رلمات به انوار دریدی
 -۱۵هر خاک که در دست گرفتی همه زر شد
شد لعل و زُمُرُّد ز تو ،سنگی که گُزیدی
 -۱۶شاگرد که بودی؟ که تو استاد جهانی
این صنعتِ بیآلت و بیکف ز که دیدی؟
 -۱۷خامش کن و یاد آور ،آن را که به حلرت
صد بار از این ذکر و از این فکر بریدی
۱
ای دل ! تو در این غارت و تاراج چه دیدی؟
تا رخت گشادی و دکان بازکشیدی
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رخت گش ادن رخ ت افکن دن  :اقام ت ک ردن - .بازکش یدن:
بازکردن ،پهن کردن - .تا :اینجا به معنی حاال ،اکنون.
[ای انسان (ای دل) چرا به این دنیایی که ارز ه ای معن وی در
آن نابود می شوند (غ ارت و ت اراج م ی ش وند) دل بس ته ای؟ و
مقیم آن شده ای و بسا داد و ستد (دکان مقوله های دنی وی)
در آن گسترده ای؟)
۲
از لذت و از مستی این دانهِ دنیا
پنداشت دلِ تو که از این دام رهیدی

دام :مقصود بندهای محکم این دنیا است:
بند بگسل با آزاد ای پسر  /چند باشی بند سیم و بند زر
(مثنوی )۱۹/۱
۳
در سیل ،کسی خانه کند از گِل و از خاک؟
در دام ،کسی دانه خورد؟ هیچ شنیدی؟
۴
ای دل ! بِبُر از دام و برون جِه تو به هنگام
آن سوی که در روضهِ ارواح دویدی

جِه :از فعل جهیدن به معنی جهش ،خیز  - .روضه ارواح:
بهشت( ،آگاهی کامل) [ای انسان! این دام (رواهر فریبنده
ای دنیا) را ببُر ،و تا دیر نشده (ب ه هنگ ام) ب ه س وی بهش ت
روح (حقایق معنوی) برون شو.
۵
ای روح! چو طاووس بیفشان تو پَرِ عقل
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یا یاد نداری تو که بر عرش پریدی؟

[ای روح  ،مانند طاوس آ ن پرهای زیبا و چشم نواز عقل (عق ل
ک ل) را ب از ک ن و هم ه را در ب ر بگی ر .گوی ا از ی اد ب رده ای
(یادنداری) که زم انی مانن د ط اوس در جه ان فرادس ت معن وی
(بهشت) می پریدی؟
۶
از عرش سوی فرش فتادی و قضا بود
دادی تو پَرِ خویش و دو سه دانه خریدی

عر  :فراتر از همه آسمان ها  ،کنایه ای است به دنیای فرادس ت
معنوی ( بهشت محل آفرینش آدم)  - .فر  :برعکس عر
 ،دنیای فرودست مادی (.زمین) [دنیای معن وی خ ود ( ب ا نم اد
پرهای ارزشمند و زیبای طاوس) را با چند دانه بی ارز دنیوی
(جهان پر زرق و برق مادی) عوض کردی
۷
آن خویِ ملوکانه که با شیر فرورفت
واهلل که نیامیزد با خون و پلیدی

[ای انسان! به خدا سوگند که آن سرشت شاهانه خدایی که
در تو نهادینه شده است (باشیر فرورفت)  ،ممکن نیس ت ب ا
این ناپاکی های زمینی (خون و پلیدی) بیامیزد.
۸
آن شاه ،گِل ما به کف خویش سرشته ست
آن همت و بخشش ز کفِ شاه چشیدی
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شاه :مجازا یعنی خدا[ .مصراع اول  :خدایی که گل ما را به دست
خود سرشت (اشاره است به داستان کتاب مقدس که خدا آدم را
از گل به دست خود آفرید).
۹
واهلل که در آن زاویه کاوُراد الست است
آموخت تو را شاهِ تو ،شیخی و مُریدی

زاویه :محل عبادت ،معبد ،اینجا به معنی بهشت آم ده- .ک اوراد:
که اوراد  .اوراد جم ورد به معنی نیایش و دع ا اس ت .اینج ا ب ه
معنی پیمانی است که آدم هنگام آفرینش با خدا بست (چند بیت
بعد بطور مشروح در این مورد توضیح داده خواهد شد)
۱۰
آموخت تو را که دل و دلدار یکی اند
گه قفل شود ،گاه کند رسمِ کلیدی
۱۱
گه پند و گهی بند و گهی زهر و گهی قند
گه تازه و برجسته ،گهی کهنه قَدیدی

قدید گوشت خشک کرده شده برای خوردن.
۱۲
ای سیل ! در این راهِ تو باال و نشیب است
تَلوین برود از تو چو در بحر رسیدی

تلوین :گوناگونی رن  ،رن های گوناگون.
در پنج بیت باال ،مولوی اشاره دارد به عهد و پیمانی که خداوند
(شاه) هنگام سرشتن گل آدم به دست خود(آفرینش آدم) از آدم
و از طریق او از فرزندان (ذُرّیه) او گرفته است «( :أَلَسْ تُ بِ رَبِّکُمْ
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قالُوا بَلی  -آیا م ن پروردگ ار ش ما نیس تم؟ [آدم گف ت :آری»
(سوره اعراف ،آیه  .)۱۷۳و همچنین آموزه هایی که خداون د ب ه
آدم داده و خطاب به آدم و آدمیزادگان (انسان ها) م ی فرمای د:
تو راهراً آمیزه ای از تلاد ه ا هس تی .در سرش ت ت و ه م م راد
هست و هم مرید .هم درد هست و ه م داروی درم ان درد ،ه م
مشکل (قفل) هست و هم راه حل مشکل (کلید)  .تو هم پندی و
هم بند ،هم قندی و هم عسل ،هم تُرد و تازه ای و ه م خش ک و
شکننده(.قدید) (مولوی در این پنج بیت م ی خواه د هم ان نظ ر
همیشگی خود را بیان کند که مظاهر عالم ب ه نظ ر م ا متف اوت و
گاه متلاد جلوه می کنند اما « یکتایی» حاکم بر عالم اس ت ).در
ای ن راه ،ای انس ان ک ه مانن د س یالب در ف راز ونش یب زن دگی
حرکت می کنی ،و در مسیر این حرکت شتابان هزاران ناخالصی
(به اصطالح این بیت  :رن ) در ت و بوج ود م ی آی د ،وقت ی ب ه
حقیقت و آگاهی کامل (بحر دریا) رسیدی تم ام ناخالص ی ه ا
در تو محو می شود ،همه رن ها (تل وین) ب ه ب ی رنگ ی (مانن د
آب دری ا) تب دیل م ی ش ود و ب ه س کون (آرام ش) م ی رس ی
(سیالب وقتی به دریا رس ید گِ ل ه ا از او زدوده م ی ش ود و ب ه
رن آب  -بی رنگی  -تبدیل می گردد و از حرک ت و ش تاب
باز می ایستد)
۱۳
ای بحرِ حقایق ! که زمین موج و کفِ توست
پنهانی و در فعل چه پیدا و پدیدی
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از اینجا مخاطب مولوی شمس تبریزی است .و او را به ن ام «بح ر
حقایق» (دریای آگاهی حقیقی) می نامد .که همه ع الم ناش ی از
امواج دریای وجود اوست( .به عقیده مولوی اصل جه ان غی ب
(با نماد دریا) ناپیدا است .آنچه به نظر ما در این عالم «پیدا و پدید
» است امواج دریا و کف های ناشی از آن امواج است).
۱۴
ای چشمه خورشید ! که جوشیدی از آن بحر
تا پردۀ ظلمات به انوار دریدی

[ای بار نور خدا(چشمه خورشید آگ اهی مطل ق ش مس)
ت و از دری ای ن ور جوش یده ای و پ رده جه ل و ناآگ اهی ه ای
مردمان این جهان را با نور معرفت خواهی درید (دریدی اینج ا
به زمان گذشته آمده ولی در حقیقت منظ ور زم ان آین ده اس ت
زیرا اگر نور حقیق ت پ رده رلم ت جه ل و ن ادانی انس ان ه ا را
دریده بود اکنون همه مردمان م ی بایس ت از آگ اهی ن اب اله ی
برخوردار باشند و می بینیم این چنین نیست).
۱۵
هر خاک که در دست گرفتی همه زر شد
شد لعل و زُمُرُّد ز تو سنگی که گُزیدی

در این مورد جایی دیگر می گوید:
کاملی گر خاک گیرد زر شود  /ناقص اَر زر بُرد خاکستر شود
مثنوی ۱۶۰۹/۱
۱۶
شاگرد که بودی؟ که تو استاد جهانی
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این صنعتِ بیآلت و بیکف ز که دیدی؟
۱۷
خامش کن و یاد آور ،آن را که به حضرت
صد بار از این ذکر و از این فکر بریدی

***
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حکایات کوتاه عرفانی
حکایتی در باره عطار نیشابوری
عطار در محل کسب خود مشغول ب ه کار بود ک ه درویشی
از آنجا گذر ک رد .دروی ش تقاض ای خ ودرا ب ا عط ار در می ان
گذاشت ،ام ا عط ار هم ان گون ه ب ه ک ار خ ود م یپرداخ ت و
درویش را نادیده گرفت.
دل درویش از این رویداد چرکین شد و ب ه عطار گفت:
تو ک ه تا این حد ب ه زندگی دنیوی وابستهای ،چگون ه م ی
خواهی روزی جان ب دهی؟ عط ار ب ه دروی ش گف ت :مگ ر ت و
چگونه جان خواهی داد؟
درویش گفت  :این گونه .آنگاه کاسه چوبین خودرا زی ر
سر نهاد و جان ب ه جان آفرین تسلیم کرد .این رویداد اثری ژرف
بر او نهاد ک ه عطار دگرگون شد ،کار خودرا رها کرد و راه حق
را پیش گرفت…
***
نقل اس ت ک ه ابوالحس ن خرق انی ،ش بی ،نم از م ی ک رد.
آوزای شنید ک ه؛ «هان بولحسن! خواهی ک ه آنچه از تو می دانم،
با خلق بگویم تا سنگسارت کنند؟»ش یخ گف ت؛ «ای ب ار خ دایا.
خواهی ک ه انچه از رحمت تو میدانم و از کرم ت و م یبی نم ،ب ا
خلق بگویم تا دیگر هیچکس سجودت نکند؟»
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***
روزی ابوبکر واسطی ب ه تیمارس تانی رف ت و دیوان ه ای را
دید ک ه ه ای و ه وی م ی ک رد و نع ره م ی زد گف ت؛ «ب ا ای ن
بندهای گران ک ه بر پای تو نهاده اند ،چه جای نشا اس ت؟
گفت «ای غافل! بند ،بر پای من اس ت ،نه بر دل من».
***
نقل است :جوانی بود که پیوسته بر صوفیان انکار کردی .
یک روز ذوالنون مصری انگشتری خود به وی داد و گفت:
«پیش فالن نانوا رو و به یک دینار گرو کن».
انگشتری از شیخ بستد و ببرد .به گرو نس تدند .ب از خ دمت
شیخ آمد و گفت» :به یک درم بیش نمی گیرند».
شیخ گفت« :پیش فالن جواهری بَر تا قیمت کند ».ببرد .دو
هزار دینار قیمت کردند .باز آورد و با شیخ گفت .ذوالنور گفت:
«علم تو با حال ص وفیان ،چ ون عل م نانواس ت ب دین انگش تری».
جوان توبه کرد و از سر آن انکار برخاست .
***
چون کارِ بایزید تمام شد و سخن او در حوصلة اه لِ ر اهر
نم یگنجی د ،هف ت ب ار از بس طام بی رون کردن د.
شیخ میگفت :چرا مرا بیرون میکنید؟ گفتند :از آن ک ه م ردی
بَدی .گفت :نیکاشهرا ،که بَد بایزید بوَد!
***
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روحی ست بینشان و ما غرقه در نشانش
روحی ست بیمکان و سر تا قدم مکانش
خواهی که تا بیابی یک لحظهای مجویش
خواهی که تا بدانی یک لحظهای مدانش
چون در نهانش جویی دوری ز آشکارش
چون آشکار جویی محجوبی از نهانش

کلیات شمس ۱۳۴۰۲/۳
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خواب دنیا
كریم زمانی
وقتو موالنا می گوید« :این جهان خ واب اس ت ،ان در ر نّ
م خَی ا ٌل ف و خی ال
مَایست» و یا وقت و عارف ان م و گوین د :الع ا َل ُ
(جهان ،سر به سر خیالو بیش نیست) نم و خواهن د بگوین د ای ن
جهان حسّو وجودى واقعو ندارد و همه موجودات وهم اس ت و
خواب و خیال! بلکه م و خواهن د بگوین د ک ه هس توِ حقیق و و
حقیقتِ هستو ،چنان شکوهمند است که جهان حسّو نسبت بدان
خیالو است مبهم و مِه آلود .گرچه دنیا خ ود را ثاب ت نش ان م و
دهد ،لیکن همچون جویو روان ،لحظه به لحظه در گذر و گ ذار
است .یا مانند شعله شم در خیالِ ما ،متص ل و ب و گُسس ت م و
ف روزد ،ول و آن ش عله زنجی ره ای اس ت از قطع ات ب ی ش مار
روشنایو و تاریکو .اما ذهن ما توالو را به دوام و گُسس ت را ب ه
پیوست تبدیل مو کند و در نتیجه چنین به نظر مو رسد که شعله
شم نورى پیوسته دارد.
فیزیک جدید نیز نور را جریانو از بسته هاى ریز ان رژى ب ه
نام «فوتون» مو داند اما سرعت موج نور ،سبب م و ش ود ک ه م ا
آن را به صورت خطو ممتد و بو گُسست مش اهده کن یم .چ ون
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رفتار نور ،موجو و ذره اى است .حرکت جه ان نی ز چن ان ب رق
آسا صورت مو گیرد که ما آن را هُویتو ثابت مو انگ اریم و ب ه
آن دل مو سپاریم .در «اوپانیشاد» مو خوانیم که دنیا «مایا» است،
یعنو نمودِ بو بود و دروغِ راستْ نما .پدیده هاى گیت و همچ ون
عروسک هاى خیمه شب بازى ،رق صْ کُن ان ب ه ص حنه نم ایش
هستو در مو آیند و مدتو عرضِ اندام م و کنن د و س پس پ رده
نشین مو شوند.
همین نگاه به دنیا بر ادبیات و هنر و موس یقوِ اروپ اى س ده
هف دهم اث ر گذاش ت و ش اعران و هنرمن دانِ س بک «ب اروک»
زندگو را نمایش و یا صحنه رؤیا دانس تند و تح ت ت أثیر آم وزه
هاى عارفانه ،شعارِ «دمْ غنیمت است» را فراوان به کار گرفتند .در
نوشته هاى شکسپیر نیز بسیار دیده مو شود که زن دگو را ن وعو
تئ اتر م و ش مارد ،از جمل ه در نمایش نامه «مَکب ث» م و گوی د:
«زندگو ،سایه اى است لغزان که بر صحنه نمایش م و خرام د و
مو رود».
عارفان از مَجازى دانستن دنی ا ب ه ای ن آم وزه اخالق و م و
رس یدند ک ه دنی ا ارز ای ن هم ه ح رص و آزمن دى و رفت ار
خشونت بار را ندارد .حقیقت زندگو حلور در هستوِ الی زال و
آینگوِ ذات سرمدى است .هرکس به محلر آن هس تو مُش رَّف
شود «کِو نَهَد دل بر نقو ِ این جهان؟!» از این روس ت ک ه اه لِ
معرفت ،دَم را غنیمت مو شمارند و پ اسِ اَنف اس م و دارن د ک ه
لحظه اى ب ه غفل ت نگ ذرد .اِب ن الوق ت ب ودنِ ص وفو (البت ه ن ه
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مُدّعیانِ دُکاندار) فقط به این معنو است ک ه لحظ ه اى از کس بِ
معرفت و فلیلت اخالقو غافل نباشند.
صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق
نیست فردا گفتن از شر ِ طریق

shamsrumi.com
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موالنا و لقب رومی
کریم زمانی
بعلی از ما اکراه داری م از اینک ه موالن ا را ب ا لق ب روم ی
خطاب کنیم چون خیال میکنیم که این لقب را غربیها اخت راع
کردند تا موالنا را به قول ما مصادره کنند .حتی بن ده در یک ی از
این همایش ها شاهد بودم که یکی از اس تادان محت رم ق دیمی ب ا
ناراحتی تمام و ناخرسندی فراوان در سخنرانیا م یگف ت ه ر
وقت که من لقب رومی را می شنوم مثل این است که خنجری به
پهلوی من فرو میکنند از بس که ناراحت میشوم.
البته بنده در همان همایش بعدا توض یحاتی دادم ک ه جم
حاض ر و همچن ین آن اس تاد محت رم ق ان ش دند .ح اال چکی ده
عرایض آن روز را در نهایت اختصار و فشردگی خدمت دوستان
عرض میکنم .چون خوب این موضوع غالبا محل سوال و گفت
و گو و چون و چراست .ببینید لقب رومی را غرب یه ا ب ه موالن ا
ندادند بلکه برعکس این ما مسلمانها و شرقیها بودیم ک ه ابت دا
موالنا را با لقب رومی یاد کردیم و اتفاقا غرب یه ا در ای ن م ورد
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مقلّد ما بودند و لقب رومی را از ما مسلمانها یاد گرفتند و به کار
بردند و همچنان دارند به کار میبرند.
خوب میدانیم که امروزه موالنا را در غرب غالبا به روم ی
می شناسند .حاال شما بروید کلیه منابعی را ک ه از عه د موالن ا ب ه
بعد نوشته شده را بررسی کنید ،چه تذکرهه ا چ ه ت واریخ و چ ه
شارحان مثل خوارزمی ،اکبرآبادی ،دیگران (شارحان مثن وی) و
چه نقادان م ثن وی و موالن ا ک ه عموم ا مس لمان و ش رقی هس تند
بالاستثنا همگیشون در این هفتصد-هشتصد سال گذشته موالنا را
با لقب رومی ی ا ُم ّل ای روم ی ا ع ارف روم ی ی اد کردن د .حت ی
بسیاری از عالمان مثنوی پژوه خودمان تا این پنج ا-شص ت س ال
اخیر موالنا را با لقب رومی هم غالبا یاد میکردند.
اصوال جغرافی دانان برجسته قدیم ما مثل مسعوی ک ه البت ه
مورّخ هم هست در اخبارالزمانش (کتابی هست به نام اخبارالزمان
که از خود مسعودی است) ی ا ی اقوت حم وی در کت اب معج م
البلدان خود  ،ابواسحاق استخری در کتاب مسالک و ممالک،
به بیزانس به آن منطقه روم میگفتند.
حتی قونیه را که در اص ل ایکونی ون ی ا ایکونی وم هس ت و
چندین بار هم در انجیل نامش آم ده ب ه قونی ه ه م س رزمین روم
می گفتند .به ترکیه و ح والی ترکی ه آن اتولی م یگفتن د (ترکی ه
امروزی) چرا؟ چون آناتولی در زبان یونانی به معنی محل طل وع
خورشید است یعنی مشرق و چ ون ترکی ه فعل ی در آن روزگ ار
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جزو قلم رو بی زانس ب وده (قب ل از س لجوقیان روم ک ه آمدن د و
بیزانش را شکست دادند و در آنجا ساکن شدند) آناتولی خوانده
می شد و س رزمین روم و از ای ن جه ت آن اتولی م یگفتن د ک ه
سرزمین ترکیه (آن حوالی ) شرقی ترین م رز بی زانس را تش کیل
میداد.
خوب در معجم البل دان اش اره ش ده .بن ابراین لق ب روم ی
باعث نمی شود که موالنا مصادره بشه چرا؟ برای اینکه موالنا هم
زبان ترک ی م ی دانس ته عالمان ه و ه م زب ان عرب ی را ب ا تس لطی
شگرفت میدانسته و هم زبان یونانی را مسلط بوده ام ا م یبین یم
که همه آثار را به زبان فارسی پدید آورده تا تعلق خاطر را
به زبان و فرهن فارس ی نش ان بده د و از ای ن گذش ته انص افا
ررایف عرفانی ،لطایف معنوی و ذوقی را با زب ان فارس ی خیل ی
خوب میشود انطباق داد.
این هم یکی از دالیل این است که چ را موالن ا ب ه فارس ی
سخن گفته .ضمن اینکه باید اعتراف کنم ک ه ای ن بزرگ ان مث ل
خورشیدند .خورشید به همه جا بی دری غ م یتاب د و ه یچ ک س
نمی تواند مدعی شود که خورشید فق ط متعل ق ب ه جغرافی ای م ا
هست.
***

shamsrumi.com
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داستان وامق و عذرا
عنصری
در زمانهای قدیم فلق را پس ر اق وس ب ر جزی ره کوچ ک
شامس حکومت می ک رد .ای ن پادش اه فرم انروایی خودکام ه و
ستمگر بود ،اما به آباد کردن سرزمین خود شوق بسیار داشت .او
در آن جا بُتی بر پا کرد که یونانیان او را مظهر ازدواج و نماین ده
زنان می شمردند
در شهر شامس که همنام جزیره بود دخت ر ج وان و زیب ا و

دالرام به نام یانی زندگی می کرد .
فلقرا چون روزی روی ای ن دخت ر را دی د ب ه ی ک نگ اه
دلباخته او شد ،و وی را از پدر خواستگاری ک رد .چ ون خب ر
ازدواج این دو بگو مردمان ای ن جزی ره و جزی ره ه ای دور و
نزدیک شامس رسید مردمان با سر و بر آراس ته س رایندگان رود
برداشته اند به نیک اختری راه برداشته اند و تا یک هفته از بان
و نوای چن و رباب مردمان را خواب و آرام نبود.
چون یانی به قصر حاکم درآمد ،و آن دستگاه آراسته و آن
بزرگی و حشمت را دید در گرو محبت همسر خود نهاد و جز او

به هیچ چیز نمی اندیشید .
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حاکم شبی به خواب دید ک ه درخ ت زیت ونی بس یار ش اخ
میان سرایش رویید و به بار نشست آن گاه به حرکت درآمد ،ب ه
همه جزای ر اط راف رف ت .و از آن پ س ج ای خ ود بازگش ت،
خوابگزاران گفتند شاه را فرزندی می آی د ک ه کاره ای ب زر

کند .
چنین روی نمود که پس ار مدتی یانی دختری به دنیا آورد
که:
نامش را عذرا نهادند .چون یک ماه از تول د او گذش ت ب ه
چشم بینندگان کودکی یکساله می نمود .در هفت ماهگی ب ه راه
رفتن افتاد ،و در ده ماهگی زبانش به سخن گفتن ب از ش د .چ ون
دو ساله شد دانشها فراگرف ت و در هف ت س الگی اخت ری دان ا و
تمام عیار گردید .چنان زودآموز بود که هر چه آموزگار بدو می
خواند در دم فرا م ی گرف ت .در ده س الگی در چوگ ان ب ازی و

تیراندازی سرآمد همگان شد .
بسی برنیامد که به عقل و تدبیر و رای از همه شاهزادگان و
نام آوران درگذشت ،و چندان دان ش ان دوخت ک ه از آم وختن
علم بیشتر بی نیاز شد .
فلقرا عذرا را در پرده نگه نمی داشت و اگ ر دش منی ب ه
کشور او روی می نهاد دختر را فرمان ده س پاه م ی ک رد و ب ه
میدان جن می فرستاد .باری ،عذرا در نظر پدر گرامی ت ر از
چشم و جانش بود .او افزون بر این هنرها چنان زیبا روی طن از و
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دالرام بود که هر زمان از کوی و بازار م ی گذش ت چش م هم ه
رهگذران به سوی او ب ود و هم ه انگش ت حی رت و حس رت ب ه
دندان می گزیدند .چنان روی نمود که مادر وامق که نوجوانی با
هنر و هوشمند بود مرد و پدر ملذیطس زنی دیگر گرفت ک ه
نامش معشقرلیه بود .این زن دیو خویی بد آرام و بد سرشت و بد
کنش بود و جز به فسادانگیزی و غوغاگری هیچ ک ام نداش ت و
گفته اند:
این زن سنگدل و خیره روی و کارآشوب ب ود ،پیوس ته ب ه
نظر تحقیر و کینه وری به وامق می نگریست و چندان نزد پدر
از وی بد گویی می کرد که سرانجام ملذیطس مه ر از او بری د و
جوان چون خود چنین خوارمایه و بی ق در دی د در اندیش ه س فر
افتاد .از بد حوادث پروا نکرد و به خود گفت:
همان کس که جان داد روزی دهد
چو روزی دهد دلفروزی دهد
وامق چندگاهی درن کرد تا همس فری مواف ق و س ازگار
پیدا کند ،و چون فهمید که نامادریش قصد کرده که او را به زهر
بکشد در عزم خود مصمم تر ش د .او را دوس تی ب ود هوش مند و
سخنور به نام طوفان
جهاندیده و کاردیده بسی
پسندیده اندر دل هر کسی
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روزی او را دی دار و از قص د خ ود آگ اه ک رد و ب ه وی
چنین گفت:
که  :ای پرهنر یار من !
تو آگاهی از گشت پرگار من
و نیز می دانی که زن پدرم چگونه کم ر ب ه قت ل م ن بس ته
است و چون به هیچ روی نمی دانم دلم را به مان دن ن زد پ درم و
م ادرم رض ا و آرام ک نم م ی خ واهم ب ه س فر ب روم .طوف ان در
جوابش گف ت :دوس ت خ وبم ت و ب یش از آنچ ه مقتل ای س ن
توست هوشمند و خ ردوری ،ام ا چ ون بخ ت از کس ی برگ ردد
چاره گری نمی ت وان ک رد .رأی م ن ای ن اس ت ک ه بای د پ یش
فلقرا پادشاه شامس بروی ،تو و او از یک گوهر و دودمانی د او
ترا به خوشرویی و مهربانی می پذیرد .در آن ج ا ب ه ش ادکامی و
آسایش و خرمی زندگی خواهی کرد .من همسفرت می شوم ت ا
شریک رنج و راحتت باشم .پس از سپری شدن دو روز:
به کشتی نشستند هر دو جوان
شده شان سخن ها ز هر کس نهان
پس از س پردن دری ا ب ی ه یچ رن ج ب ه ش امس رس یدند .از
کشتی پیاده شدند و به شهر درآمدند .
به هنگامی که وامق از کنار بت شهر م ی گذش ت ع ذرا را
که از بتکده بیرون می آمد دید .چنان در نظ ر زیب ا و دلس تان
آمد که نمی توانست از او نظر برگیرد .عذرا نیز برابر خود جوانی
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دید آراسته و خو

منظر .بی اختیار بر جای ایستاد دمی چند ب ه

روی و موی و باالیش نگریست و بدان نگاه !
دل هر دو برنا برآمد به جو
تو گفتی جدا ماند جانشان ز هو
عذرا به اشاره دست مادر را ک ه در آن نزدی ک ایس تاده
بود ن زد خ ود خوان د .او نی ز از آن هم ه زیب ایی و دالوی زی در
شگفت شد و گفت من حدیث ترا به حلرت شاه م ی گ ویم ت ا
چه فرماید .از روی دیگر عذار چنان به دیدن روی دلفروز وام ق
مایل شده بود که دقیقه ای چن د درن ک رد و هم راه م ادر
نرفت تا رن زرد و آشفتگیش افش اگر راز دلب اختگیش نباش د.
وامق نیز به کار خویش درماند و به خود گفت:دریغ که بخت بد
مرا به حال خویش رها نمی کند .
چه پتیاره پیش من آورد باز
که دل را غم آورد و جان را گداز
که داند کنون کان چه دلخواه بود
پری بود یا بر زمین ماه بود
چون طوفان آشفتگی و پریش ان دل ی و اش کباری دوس ت
همسفر را دید دانست چه سودا در سر افت اده .پن د داد و
گفت وفا دارم دم اژدها را پذیره مشو ،اندیش ه باط ل را از س رت
به در کن و به راه ناصواب پای منه .و چون دی د پن د در او در
نمی گیرد پیش بت رفت و به زاری گفت :
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نگه دار فرهن و رای روان
بر این دلشکسته غریب جوان
ز بیدادی از خانه بگریخته
به دندان مر اندر آویخته
از روی دیگر چون عذرا به خانه بازگشت بر ای ن امی د ب ود
که مادر شاه را از حال وامق آگاه کنداما چون یانی وعده ا
را فرامو کرده بود عذرا به لطایف الحیل وی را ب ر س ر پیم ان
آورد .م ادر ع ذرا ن زد همس ر رف ت .از وام ق و آراس تگی و

شایستگی او تعریف بسیار کرد و گفت :
به شامس به زنهار شاه آمده است
بدین نامور بارگاه آمده است
یکی نامجوی به باالی سرو
بنفشه دمیده به خون تذرو
شاه به دیدن او مایل شد و به سپساالر بار فرمان داد ب اره
ای نزدیک بتکده ببرد وی را بجوید ب ر اس ب بنش اند و بی اورد و
ساالر بار چنان کرد که شاه فرموده بود ،و چون وامق را دید بر او
تعظیم کرد ،و گفت ای جوان خوب چهر ،شاه ترا احلار فرموده
با من بیا تا به بارگاه او برویم .وامق فرمان برد و چون به در ک اخ
رسید فلقرا به پیشباز رفت به گرمی و مهرب انی وی را پ ذیره
شد و نواخت و در پر پایه ترین جا نشاند و
بدو گفت کام تو کام من است
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به دیدار تو چشم من روشن است
سوی خانه و شهر خویش آمدی
خرد را به فرهن بیش آمدی
در این هنگام یانی در ح الی ک ه دس ت ع ذرا را در دس ت
گرفته بود وارد مجل س ش د ،و هم ین ک ه وام ق ع ذرا را ب ه آن
آراستگی و جلوه دید چنان ماهی که از آب به خاک افتاده باشد

دلش تپید .
فلقرا را ندیمی بود خردمند و دانشمند و نامش مجین وس
بود .از نظر بازیها و نگاهه ای دزدان ه وام ق و ع ذرا ب ه یک دگر،
دانست که آن دو به هم دل باخته اند
همی دید دزدیده دیدارشان
ز پیوستن مهر بسیارشان
عذرا چون به جان و دل شیفته و فریفته وامق ش د خواس ت
اندازه دانش و سخنوری وی را دریابد و مجین وس را وادار ک رد
ک ه او را بیازمای د .آن م رد دان ا و هوش یوار در حل ور ش اه و
همسر و گروهی از بزرگان در زمینه های گوناگون پرسشهایی
از وامق کرد ،و چون جوابهای سنجیده شنید همه از دانش بس یار
و حاضر جوابیش در عجب ماندند و گفتند:
که دیدی که هرگز جوانی چون اوی
به گفتار و فرهن باال و روی
بگفتند هر گز نه ما دیده ایم
212

فصلنامه هیج  -شماره  -۷بهار ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

نه از کس به گفتار بشنیده ایم
به بخت تو ای نامور شهریار
به دست تو انداختش روزگار
آن روز و روزهای دیگر ب رای وام ق و طوف ان طع ام ه ای
نیکو و شایسته آماده کردند .روز دیگ ر چوگ ان ب ازی ب ه ب ازی
درآمدند و وامق چنان هنرنم ایی ک رد ک ه بینن دگان ب ه حی رت
درافتادند اما چند روز بعد ک ه ش اه خواس ت ع ذرا را ک ه چ ون
مردان جن آزموده بود با وامق مقاب ل کن د وام ق فرم ان نب رد.
پوزشگری را سر بر پای پادشاه گذاشت و گف ت :م را ش رم م ی
آید که با فرزند تو مب ارزه ک نم چ ه اگ ر ب ادی ب ر او وزد و ت ار
مویش را بجنباند چنان بر باد می آشوبم ک ه آن را از جن بش ب از
دارم .ام ا اگ ر پادش اه ب ر ای ن رای اس ت ک ه زور و ب ازوی م را
بیازماید:
اگر دشمنی هست پرخاشجوی
سزد گر فرستی مرا پیش اوی
ببیند سر خویش با خاک پست
اگر شیر شرزه است یا پیل مست
شاه بر هوشمندی و فرخنده رایی او آفرین خواند.
از روی دیگر فلقرا رامشگری داشت به ن ام رنق دوس .او
جهاندیده و هنرور ،و در ایران و روم و هندوستان مع روف ب ود.
برای ش اه ب ربط و دیگ ر وس ایل موس یقی م ی س اخت و س رود
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می سرود .روزی در حلور شاه و وامق و عذرا و بزرگ ان درب ار
سرودی خواند که در دل وام ق چن ان اث ر ک رد ک ه ب ه جایگ اه
خاص خود رفت ،رو به آسمان کرد ،و ب ه زاری گف ت :ای داور
دادگر:
گواه تو بر من به دل سوختن
به مغز اندرون آتش افروختن
غمم کوه و موم این دل مهرجوی
چگونه کشم کوه را من به موی
شکسته است و خسته است اندر تنم
به رنج دل اندر همی بشکنم
تو مپسند از آن کس که بر من جهان
چنین تیره کرد آشکار و نهان
مرا بسته دارد به بند نیاز
خود آرام کرده به شادی و ناز
ستاره تو گفتی به خواب اندرست
سپهر رونده به آب اندرست
چون عمر روز به آخر رسید و تاریکی شب بر همه جا سایه
گسترد از بی خودی به باغی که خوابگه عذرا در آن ب ود رف ت.
چون به آن جا رسید گفت :این زندگی پ ر از م الل م را از ج ان
خود بیزار کرده،چه خو باشد که به ناگاه بمیرم .آن گاه سر به
آستان خوابگه معشوق گذاشت آن را بوسید و به جایگاه خویش
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بازگشت .فالطوس یکی از بزرگان درب ار فلق را ب ود ک ه هم ه
دانش ها را می دانست ،پادشاه آموزگاری ع ذرا را ب ه او س پرده
بود .فالطوس چنانکه وریفه ا بود ساعتی از عذرا دور و غاف ل
نمی شد و همیشه چون سایه او را دنبال می کرد .ام ا چن ان روی
نمود که شبی فرصت یافت و به خلوتگه وامق رفت .فالطوس ب ه
کار و دیدار او آگاه شد که:
بسی آزمودند کارآگهان
چنین کار هرگز نماند نهان
فالطوس عذرا را به تلخی سرزنش کرد؛ و
به عذرا چنین گفت :اندر جهان
بال بهتر از هر زنی در زمان
تو اندر جهان از چه تن آمدی
که بر دوره خویش نن آمدی
به یک بار شرمت برون شد ز چشم
ز بی شرمی خویش نادیدت خشم
چنان شد که شاه نیز از دیدار پنهانی دختر با وام ق آگ اه
گردی د و او را ب ه س ختی مالم ت ک رد .ع ذرا از تلخگ ویی و
شماتت پدر چنان دل آزرده شد که از هو رفت و بر زم ین
افتاد .فلقرا از آن ستم بزر که به دختر کرده بود پش یمان
گشت ،وی را به هو آورد و چ ون ع ذرا تنه ا مان د ب ر بخ ت
ناسازگار خود نفرین کرد ،گریست و به درد گفت :
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که در شهر خویش اندرین بوستان
چنانم که در دشت و شهر کسان
سرای پدر گشته زندان من
غریوان دو مرجان خندان من
همی کند آن گلرخ نورسید
همی خون چکانید بر شنبلید
همی گفت ای بخت ناسازگار
چرا تلخ کردی مرا روزگار
آن گاه فالط وس ن زد وام ق و طوف ان رف ت و ب ا وام ق ب ه
درشتی و ناهمواری سخن گفت .
دل وامق و عذرا از ستمی که از پدر و تعلیم گر بر آنان می
رفت غمگین وپ ر ان دوه ب ود ع ذرا وقت ی ب ه ی اد م ی آورد ک ه
دلدار را به ستم از او دور کرده اند:
همی کرد در خانه در دل خرو
تو گفتی روانش برآمد به جو
گشاد از دو مشکین کمند گره
ز الله همی کند مشکین زره
همی گفت وامق دل از مهر من
برید و نخواهد همی چهر من
کسی را که چیزی بود آرزو
بجوید ز هر کس بگوید که کو
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بیامد کنون مر نزدیک من
به گوهر شود جان تاریک من
تن وامق اندر جهان زنده باد
برو بر شب و روز فرخنده باد
چون من گیرم اندر دل خاک جای
روان بگذرانم به دیگر سرای
دلش باد خرم به سوی دگر
به از من روی و به موی دگر
باری پس از مدتی یانی بر اثر غم و اندوهی ک ه دل و ج ان
دختر را فشرده بود جان سپرد .فلقرا نیز در جن ب ا دش من
کشته ،و عذرا به چن خصم اس یر ش د .منقل وس ن امی او را در
جزیره کیوس خرید و دمخینوس که کار بازرگانی بود وی را
از او دزدید .این دخت ر تی ره روز ک ه از گ اه ج وانی بخ ت از او
برگشته بود سالیانی از عمر را به بردگی و حس رت گذران د و
سرانجام به ناکامی درگذشت.
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