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ي او از قرآن
رويکردِ تعالي جوي مولوي و تاويلهاي معنو ِ
و انسان و بازخوانيِ روايات کهن بسي ارجمند و دل انگیز
است در عین حال شورمنديهاي وي در عشق به تعالي،
گاهي به مضامین خرافي و باور به غیبگوييهاي عجیب
هم کشیده ميشود .همچین بهنظر ميرسد همان
شورمندی به امر متعالي سبب شده است که توجه
ن فرودست و معمولي نداشته باشد .در
چنداني به مردما ِ
اين مقال سعي شده است بیشتر از اين منظر به زندگي و
آثار او گذري کوتاه داشته باشم.
--------------------------

ارجاعات را در پايین هر صفحه آوردهام .توضیحات که
با حروف لاتین در متن نشانه گذاري شده در پايان
مقاله قابل مشاهده است.
مشخصات مآخذ را هم در پايان مقاله ميتوانید ببینید

کلید واژهها :مولوی ،بلخ ،پارمنید ،عیسي
مسیح ،بايزيد ،ابوالحسن خرقاني ،ابوسعید
ابوالخیر ،سعدي ،حافظ

پیشخواني:
در اين سلسله مقالات از برخي شاعران و عارفانِ تاثیر گذار در ادب پارسي سخن به میان آوردم .آنها که
نامشان و کلامشان چنان با فرهنگ ما يگانه شده که حتي بخشي از ناخودآگاه ملي ما شده است و البته
سخنم را به رويکردهاي انسانگرايانهي آنان محدود کردهام .رويکردي که در برابر گرايشِ "خدامحور" قرار
ميگیرد.
در اين فصل ،گذري به کوي مولوي دارم که از بلخ تا قونیه يا همسايگي با شرقِ بودايي تا همسايگي با غرب
مسیحي را تجربه کرده است و اين تجربه در آثارش مشهود است .در عین حال بهگمان من رويکردِ معنوي و
تعاليجوي او تا حدودي به دوگرايي(دوآلیسم) جسم و روح نزديکتر است .رويکردي که قبلا در گرايشهاي
مسیحیت پديد آمده بود و همین رويکرد در پارهاي موارد توجه او را از انسان زمیني و معمولي دور کرده
ش انسانگراي سعدي را هم ميتوان ديد .گرايشي نزديک به همین زندگي
است .همزمان با مولوي ،گراي ِ
گیتیانه که در پارهاي موارد در تقابل با مولوي قرار ميگیرد يا لااقل بسیار متفاوت از او است.
سعدي افزون بر سرودنِ غزلهاي خاکسارانه و زمیني ،همچنین شاعري انسانگرا و معلمي براي اخلاقِ
زندگي اجتماعي است.
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پس از مولوي و سعدي ،حافظ را هم ميتوان در ساحتي ديگر ملاقات کرد .حیرتزدهاي در برابر پرسشهاي
بزرگِ بي پاسخ .پرسشهايي که عارفان خدا محور و ملکوتگرا البته پاسخهايي براي آن گفتهاند اما بهنظر
ميرسد حافظ اگرچه لسانالغیب لقب گرفته با اين همه اعتماد چنداني بر تفسیرها و غیبگوييهاي معنوي
ندارد.
فاصلهي میان مولوي و حافظ – از اين منظر -براي من ياد آورِ رمان بار هستي اثر میلان کوندرا است .وي در
مقدمهي رمانِ «بارِ هستي» از نظريهي پارمیند در مورد سبکي و سنگیني ياد ميکند که هر کدام در تضاد با
ديگري است .پارمنید اين تضاد را با تعبیرهايي چون روشنايي و تاريکي ،گرما و سرما ،آساني و سختي ،خیر
و شر ،و  ..ميداند و اين همه را به کلِ هستي تعمیم ميدهد .خودش "سبکي" را مثبت و سنگیني را منفي
ميانگارد .اما نويسندهي کتابِ بار هستي ،اين گونه سبکي را تحمل ناپذير ميشمارد و بر اين باور است که:
"بار" هرچه سنگینتر باشد ،زندگي ما به زمین نزديکتر ،واقعيتر ،و حقیقيتر است .در عوض فقدان
کامل بار موجب مي شود که انسان از هوا هم سبکتر شود ،به پرواز درآيد ،از زمین و انسان دور گردد و
به صورت يک موجود نیمه واقعي درآي د و حرکاتش ،هم آزاد و هم بي معنا شود(.ص  03بار هستي)

س ُبکي را نه تنها بيمعنا
ظاهرا افلاطون و سپس نوافلاطونیان نظريهي پارمیند را گسترش دادند و َ
نميدانستند بلکه بر اين باور تاکید کردند که اصل و اساسِ انسان و چیزها در آن بالا است ،جايي که هر چی ِز
سبک به سوي آن ميرود و آنچه در اين زمین ميبینیم کالبدي و پوششي سنگین و موقتي بر آن اصل
شمرده ميشود .به تعبیر دي گر ،روح که چون بخار و هوا است به سوي اصل خود که در آسمان است ميرود
و جسم که سنگین و از جنسِ خاک است به زمین باز ميگردد.
بهنظر مي رسد که اين نظريه اگر به دوگرايي(دوآلیسم) جسم و روح نمي انجامید و گیتي و پیکر گیتیانه را
هم محترم ميشمرد ،بسیار نزديک و همگون با رويکرد آيینهاي مزدايي ميبود .رويکردي که بعدها
نظريهي وحدت وجود از آن پديد آمد.
ظهور مسیحیت و طرح ملکوت ،تا حدودي نوعي بازخواني تازه از همان نظريهي افلاطون هم شمرده
ميشود .و مسیح اگرچه در زمین تجسد يافت و صلیب خود را تا بالاي تپههاي جلجتا بر دوش کشید،
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در عینِ حال هنگامي که جسم را رها کرد و از اسارتِ تن آزاد شد ،پرندهاي از جنس نور گرديد و سبکتر از
بخار و هوا به سوي آسمان پر کشید.

1

اين گرايش ،بهصورتهاي گوناگون و نامهايي متنوع نزد بسیاري از متصوفه و عارفانِ ما هم رونق گرفت ،تا
آنجا که اين عالم واقعي و عیني را گاه پست و بي مقدار و گاه "مَجاز" و فاقد حقیقت شمردند و عالمِ بالا و
ملکوت را "حقیقت" دانستند .فهمِ اين "حقیقت" البته همراه با نوعي "شهود" و تجربهي باطني دانسته شده
است نه از جنس ِعلم و عقلي که از تجربهي حواس ظاهر حاصل ميشود .بنا بر اين چنین تجربهاي از راه
علوم و دانشهاي معمولي قابل انتقال به ديگري نبود و نخواهد بود .همچنین بیان اين تجربههاي باطني نه
با استدلالهاي علمي بلکه با زباني از جنس هنر مانند شعر و سماع و موسیقي صورت

ميپذيرفتA.

ش سبکي و سنگیني به وضوح ديده ميشود و منظورم از "ادبیات" بیشتر نوع
در ادبیات پارسي ،هر دو گراي ِ
عرفاني آن است که ظاهرا مولوي يکي از بلندترين قلههاي آن شمرده شده است اما با گرايش به سبکي و
پرواز به عالم بالا .از اين منظر ،ميتوان گفت کساني چون سعدي و به ويژه حافظ در برابر آن گرايش قرار
گرفتهاند .اين تقسیم بندي البته مطلق نیست ،بلکه بهگمان من وجه غالب در آثار مولوي گرايش به سبکي
و عالم بالا است و در حافظ گرايش به سنگیني و دغدغههاي زيستِ انسانِ زمیني.
ايرادي که به اين نوع تقسیم بندي ممکن است وارد شود شايد اين باشد که مگر ادبیاتِ معطوف به
دغدغههاي زيستِ انسانِ زمیني هم ادبیاتي عرفاني است؟ گويا از نگاه آنان گرايش عرفاني به همان عالم بالا
و ملکوت و معنوياتي از آن دست محدود ميشود و شايد به همین علت است که برخي صاحبنظران ،سعدي
و حافظ را از عارفان نميشمارند .در فرصت کنوني تنها از مولوي ياد کردهام و يادِ سعدي و حافظ را در فصل
بعدي پي خواهم گرفت.
بديهي است که در اي ن گزارشِ گذرا و شتابزده که من ارائه ميدهم نميتوان در آثار اين بزرگان شواهد را
يکان يکان بر شمرد ،اما به تعبیر مولوي:
آب جیحون را اگر نتوان کشید هم زقدر تشنگي نتوان بريد

1

 -کتاب اعمال رسوالن ،فصل اول
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از همسايگي شرقِ بودايي تا همسايگي غربِ مسیحي
زادگاه مولوي شهر بلخ بود ،و به روايتي تا سیزده سالگي هم آنجا بوده است 2.از بلخ تا بامیان که قبلا از مراکز
مهم بودايي شمرده ميشد راه چنداني نیست .شهر بلخ تا پیش از هجوم چنگیز خان از نعمت و ثروت بسیار بر
خوردار بود ،از برکت جیحون و جويبارهاي روان ،باغهاي انبوه و مزارع پر بار داشت 0.علما و قضات و سادات و
زهاد و عارفان زيادي در آن ساکن بودند 4.نقل است که در پارسي زيباتر از زبانِ مردم بلخ نبوده است 5همچنین
اين شهر پیشینهاي اسطورهاي و مقدس در ايران قبل از اسلام هم داشته است که بناي آن را به روزگار لهراسب
و زرتشت ميرسانیدند 6.در روايتي از شاهنامه اهمیت بلخ را براي ايرانیان به مثابهي اهمیت مکه براي اعراب
دانسته

است B.

اين هم بايد از تصادفهاي معنادار باشد که درست پس از آنکه خ اندان مولوي شهر بلخ را ترک کردند ،هجوم
سپاهیان مغول هم به بخارا و سپس به مناطقِ جنوبيتر از جمله به بلخ هم آغاز ميشود و ظاهرا تمامي مردمان
بلخ ،از مرد و زن و کودک را به خاک ميافکنند و شايد اگر بهاالدين ولد(پدر مولوي) بار سفر نبسته بود و از آن
ديار هجرت نکرده بود ،امروز مولوي را در عرصهي ادب و عرفان پارسي نداشتیم.
بنا به نوشتهي عطاملک جويني  -مورخ و سیاستمدارِ ايراني که به خدمت ايلخانان مغول در آمده بود -هنگامي
که چنگیزخان حصار از شهر بخارا فرو ري خت و وارد آن شهر شد ،گشت و گشت تا به مسجد جامع رسید و با
اسب به درون مسجد رفت :

2

 -مولوي نامه ،ص11 :

3

 -احسنالتقاسيم ،ج،2ص 834 :و 831

4

 -جهانگشاي جويني ،ص201 :

5

 -احسنالتقاسيم ،جلد  1ص84 :

6

 -الکامل ،جلد  ،3ص 108 :
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چنگزخان پرسید كه سراي سلطانست؟ گفتند خانهي يزدانست .او نیز از اسب فرو آمد و بر دو سه
پايهي منبر برآمد .و فرمود كه :صحرا از علف خالي است اسبان را شكم پر كنند.
انبارها كه در شهر بود گشاده كردند و غلّه ميكشیدند .و صناديقِ مصاحف[=صندوقهاي قرآن] به
میان صحن مسجد ميآوردند و مصاحف را در دست و پاي ميانداخت و صندوقها را آخر اسبان
ميساخت .و كاسات نبیذ پیاپي كرده و مغنّیات شهري را حاضر آورده تا سماع و رقص ميكردند .و
مغولان بر اصول غناي خويش آوازها بركشیده و ائمّه و مشايخ و سادات و علما و مجتهدانِ عصر بر
طويلهي آخ ر سالاران به محافظت ستوران قیام نموده و امتثال حكم آن قوم را التزام كرده.
بعد از يك دو ساعت چنگزخان بر عزيمت مراجعت با بارگاه برخاست .و جماعتي كه آنجا بودند روان
ميشدند و اوراق قرآن در میان قاذورات لگدكوب اقدام و قوايم[=زير دست و پاي اسبها] گشته.
درين حالت امیر امام جلال الدّين علي بن الحسن الرّندي كه مقدّم و مقتداي سادات ماوراءالنّهر بود و
در زهد و ورع مشار الیه[=مشهور] ،روي به امام عالم ركن الدّين امامزاده كه از افاضل علماي عالم بود -
طیّب اللّه مرقدهما آورد و گفت :مولانا! چه حالتست؟ اين كه ميبینم به بیداريست يارب يا به خواب؟
مولانا امامزاده گفت :خاموش باش" ،باد بينیازي خداوند" است كه ميوزد؛ سامان سخن گفتن
نیست 7

احتمالا سخن اين امام زاده به اين معنا هم هست که خداوند نه به اي ن جماعت علما و سادات و قضات و ائمه
نیاز دارد و نه به اين مسجد و نه به قرآنها که در صندوقها بود.
اما واقعهي بلخ از اين هم بسي هولانگیزتر بود ،چندان که وسعت ويراني اش داستانِ قوم لوط و شهرهاي
سدوم و گمورا را به ياد ميآورد .ابتدا بزرگان شهر هداياي بسیار به پیشگاهِ چنگیز خان برده و اظهار بندگي و
اطاعت نموده بودند ،چنگیز به بهانهي سرشماري اهالي دستور داده بود تا همگان از شهر به صحرا آيند و سپس
همگان را از خرد و بزرگ و پیر و جوان قتل عام کردند باغها را به آتش کشیدند ،خانهها و مسجدها و کاخها را
ويران کردند و حصار شهر را فرو ريختند و خدايي در میانه نبود.
7

 -جهانگشاي جويني ،ص144:

4

 -همان ،ص 201 :تا 211
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گويا وزشِ "باد بينیازي خداوند" بر اهالي اين شهر بسي جديتر از آن بود که در بارهي بخارا نقل شده است.
پس از اين ويراني ،شهر بلخ ،هیچگاه به آباديِ پیشین باز نگشت .چندان دور نمينمايد که خبر اين وقايع بر
ذهنِ جلالالدين محمد که نوجوان بود و بهتازگي از آن شهر هجرت کرده بود تاثیري ژرف داشته است.
نقل است که پدر مولوي بعد از زيارت کعبه به دعوت سلطان سلجوقي به قونیه رفت ،جايي که سلاجقهي روم
توانسته بودند امنیتي نسبي براي اهالي فراهم کنند .و چنین بود که بعدها جلالالدين محمد بلخي لقب
"رومي" هم پیدا کرد.
مولوي اگر چه در دوران جواني و ايام تحصیل ،با درس و بحث ابن عربي در دمشق هم آشنا شد و احتمالا
تاثیرهايي هم از وي پذيرفته ،اما چیزهايي در خود داشت که انديشهاش را از عرفانِ نظري ابن عربي متفاوت
ن
ميکرد .به گمان من مهمترين توشهاي که مولوي از خراسان به قونیه برده بود ،زبانِ پارسي بود که زبا ِ
مادرياش بود .اگر مولوي با عرفانِ ذوقي خراساني به ويژه با احوالات ابوسعید ابوالخیر ،بايزيد ،خرقاني،
سنايي ،عطار و ديگران آشنايي پیدا کرد و تاثیرها پذيرفت ،از موهبت همین زبان بود.
نسبت مولوي با قرآن:
در مقدمهي کتاب مثنوي ،متن کوتاهي ديده ميشود که ظاهرا نوشتهي خود مولوي است .در اين مقدمه
تصريح شده است که اين مثنوي معنوي ،اصولِ اصولِ دين و کشّافِ قرآن است و حتي اين مثنوي را "تنزيل
من ربالعالمین" [نازل شده از سوي خداوند] ميشمارد.
وي افزون بر آنکه قرآن را قطعيالصدور از جانب خداوند ميداند همچنین آن را سندي ميشمارد تا درستي
کلام خود را با استناد به قرآن به مخاطب بقبولاند C.در عین حال چون کلام خود را هم نازل شده از سوي
خداوند ميشمارد تنها به قرآن بسنده نميکند و هرآنچه را هم خود ميانديشد و ميسرايد عین قرآن
ميشمارد.
به تعبیر ديگر ،مولوي هم مانند بايزيد و ابوالحسن خرقاني و ابوسعید به تداوم وحي باور داشت به همین جهت
گفتارِ خود را چه در مثنوي و چه در غزلیات ،از جانب خداوند ميدانست.
از همان آغاز مثنوي که کالبد خود را به ني تشبیه ميکند که "او"[=خداوند] در آن ميدمد و آواي خدا و انسان
را درهم ميآمیزد تا آنجا که در غزلیات آورده است که:
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در من کسي ديگر بود ،کاين بانگها از وي جهد گر آب سوزاني کند ،زآتش بود اين را بدان
و بسیاري اشعار و قصههاي ديگر که در مثنوي ،غزلیات و فیه مافیه آمده ،نشانگر همین باور است.
سخن گفتنِ خداوند از حنجرهي عارف آنجايي براي ديگران مسئلهساز ميشود که نوعي پیشگويي ،تفسیر
غیب ،يا سخني و شطحي افزونتر از آيات محدود قرآن بر زبان عارف جاري ميشود .اين فزونتر از سخن قرآن
سخن گفتن البته فقی هان و متکلمان و اهل مدرسه را بر ميشوراند .احتمالا از همینجا است که پاي "لوح
محفوظ" هم از سوي عارفان به میان کشیده ميشود که در سورهي بروج آمده و اشاره به اين است که اصلِ
"قرآن" از آن است و در آن است .و آن را از اين جهت لوح محفوظ نامیده که هواي نفس امّاره و رهزني ابلیس را
در آن راهي

نیستD.

در نزد اين نحله از عارفان و بسیاري از مفسرين قرآن نیز ،اين باور هست که همهي وقايع گذشته و حال و
آينده را خداوند در لوح محفوظ ثبت و ضبط کرده و همهي انبیاء و اولیاء هرچه گويند حرفي و خطي برگرفته
از آن است و به تعبیر ابوسعید:
 ...منَزّلِ[=فرود آمده] بر محمد صلواتالله علیه اين هفت سبع [=قرآن] است اما آنچ به دلهاي بندگان
ميرساند در حصر و عد نیايد و منقطع نگردد .در هر لحظه رسولي از وي به دلِ بندگان ميرسد..
ابو سعید در ادامه توصیفي از لوح محفوظ به میان ميآورد که:
در خبري ميآيد که پهناي لوح محفوظ چنان است که به چهار هزار سال ،آزاد اسبي تازي نیکو رو،
ميتازي ،هنوز از اين سر بدان سر نرسد .باريکتر از موي نبشته يک خط است از آنهمه که با خلق
بیرون داده است از آدم تا به رستخیز همه در آن ماندهاند .از آن ديگر ،خود کس خبر ندارد .ولله اعلم

9

مولوي در جاي جاي آثار خود از لوحِ محفوظ و لوح و قلم ياد کرده است .شايد بتوان برخي رواياتي که مثلا در
بارهي بايزيد آورده به عنوان مقدمهاي دانست براي تايی ِد آشنايي خودش با لوح محفوظ.
نقل است که با يزيد گه گاهي به دهستانِ خرقان ميرفت .اين دهستان فاصلهي چنداني با شهر بسطام ندارد.
در يکي از اين گشت و گذارها از پیدايشِ ابوالحسن خرقاني به ياران خود خبر داده بود که در آينده زاده خواهد

1

 -اسرارالتوحيد ،جلد اول ،ص102 :
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شد .اين روايت را عطار در تذکرةالاولیاء آورده است مولوي همین داستان را با اضافه کردن نکتهاي در باب لوح
محفوظ آورده که بايزيد خبرِ ابوالحسن را در آن لوح مشاهده کرده است:
بـوالحسن بـعد وفــات بـايزيـد

از پـس آن سالها ،آمد پديد

جملهي خوهاي او ز امساک و ،جود
لوح محفوظ است او را پیشوا

از چه محفوظست؟ محفوظ از خطا

نه نجومست و نه رملست و نه خواب
از پي روپوش عامه در بیان

وحي حق والله اعلم بالصواب
وحي دل گويند آن را صوفیان

وحي دل گیرش که منظرگاه اوست
مؤمنا ينظر به نور الله شدي

آنچنان آمد که آن شه گفته بود

چون خطا باشد چو دل آگاه اوست؟

از خطا و سهو آمن آمــدي (دفتر چهارم)

اينکه چنین ادعايي در بارهي پیشگويي و امور غیب تا چه اندازه ميتواند درست باشد بحثي ديگر است که در
حوصلهي اين مجال نیست اما به هرحال همینگونه روايتها که پیش از روزگار مولوي هم رايج بود سبب شده
است تا انبوهي از پیشگوييهاي شايد بي اساس به ائمهي دين نسبت داده شود و مردمان ساده دل را گرفتار
خرافه کند .البته اين نکته را هم ميتوانیم در نظر داشته باشیم که پیشگويي با پیشبیني بسیار متفاوت است.
پیشگويي همانگونه که مولوي اظهار کرده بايد منشاء وحیاني داشته باشد در حالي که منشاء پیشبیني،
دانش به امور و فراستِ پیشبیني کننده است و معمولا با قید شرط و احتمالات نیز همراه است.
در نگاه مولوي ،دلي که منظرگاهِ خدا باشد ،نه تنها از خطا مصون ميماند ،بلکه آن دل ،خود لوحِ محفوظ
خواهد شد و محرم اسرار الهي .از آن مهمتر اينکه عارفِ مؤمن در اين قلمرو ،قلمِ آفرينش و تقدير هم ميشود و
جهان را آنگونه که خودِ خدايياش ميپسندد رقم ميزند:
اشـکوفهي باغ آسمانیم

نقل و مي مجلس الهیم

ما جوي نهايم بلک آبیم

مـا ابر نهايم بلک ماهیم

لوح و قلمیم ني حروفیم تیغ و علمیم ني سپاهیم
از اين منظر ،انديشهي مولوي بسي فراتر از اشعري و معتزلي و فراتر از مقولهي جبر و اختیار است .شايد به اين
ن جهان است.
جهت که اساسا خداي او با خداي ديگران متفاوت است .به نظر ميرسد که خداي او ،جا ِ
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نسیمي است که بر هر کسي وزيدن ميگیرد و آدمي اگر نفس خويش را از هوا و هوس و هرزگي برکنار نگه
دارد ،آنگاه "نفس" به مثابهي مريم ،آبستنِ مسیح ميشود و آدمي از خودِ خدايي خويش زاده شده و شکوفهي
باغ آسمان ميگردد.
به تعبیر ديگر ،خداي مولوي خدايي شخصواره نیست که انعکاس شکل و شمايلِ خلیفه و حاکمان زمین بر
آسمان باشد .خداي شخصواره ،برساختهي روزگاري بود که بنيعباس پايههاي امپراطوري خود را استحکام
ميبخشیدند و خود را جانشین بلامنازع او در زمین مينماياندند و شايد لازم بود که در چنان شرايطي و در برابر
خداي بر ساختهي عباسیان ،بايزيد آن سخنِ مشهور را بگويد که" :سبحاني سبحاني ،ما اعظم شأني" و حلاج
فرياد اناالحق بر آورد.
اما در اين روزگار که مولوي زندگي ميکرد از آن شوکت و قدرت بنيعباس هیچ نمانده بود .سالیاني پس از
واقعهي ويراني بلخ و هنگامي که مولوي در قونیه به اوج شهرت رسیده بود ،واقعهي بزرگ ديگري پديد آمد که
آدمي را به ياد آن سخن مشهور عالم بخارا مياندازند همان که از "باد بينیازي خداوند" گفته بود.
واقعه اين بود که در سال ( 656هـ قمري) هلاکوخان بغداد را فتح کرد و خلیفه المستعصمبالله را چنان به ذلت
و خواري نشاند که در پانصد و پنجاه سال خلافت بني عباس ،کسي آن همه خفت و خواري در اين خاندان
نديده بود.

گذر از ظاهر به باطن:
نزد مولوي ،تاويل بر تفسیر غلبه دارد .مفسر بیشتر بر اين باور است که آنچه در بارهي آيتي از قرآن مينويسد،
به هیچ روي سخني شخصي از خود وي نیست ،بلکه همه مبتني بر احاديث و روايات و علومي مانند علم نحو
و ...ميباشد .اما تاويل ،اگرچه در لغت به معناي رسیدن به مقصود اصلي و اولیهي خداوند است
در عین حال با واردات قلبي و احوالات باطني عارف درآمیخته است .اين آمیختگي از آن است که عارف تلويحا
و گاه تصريحا قلب خود را مهبِطِ وحي ميشمارد و کلام خود را آواي او.
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قرآن براي هر عضو جسماني آدم ،جفتي معنوي و باطني را هم نام برده است .به ويژه براي "قلب" و چشم و
گوش .فهمیدن ،ديدن و شنیدن از طريق قلب و چشم و گوش باطن را برتر از ديدن و شنیدن ظاهري
ميشمارد .حتي کسي را که با چشم و گوشِ باطني نميبیند و نميشنود ،کور و کر خوانده

است 13

عارف با چشم دل جهان و انسان را ميبیند ،با چشم دل قرآن را ميخواند .آدمي با چشم ظاهر بین ،معناي
هستي را و معناي خويش را در نميي ابد و بسا حافظان و مفسران قرآن که به سبب ظاهر بیني بهرهاي از کلام
خداوند نصیبشان نميشود .بنا بر اين مولوي اگرچه کلام خود را هم وحي از سوي خداوند ميداند در عین حال
آنچه گفته و سروده و نوشته است ،همه را از برکت همان نگاه معنوي که به قرآن دارد ميشمارد.
در قرآن تمثیلهاي بسیاري آمده است که اغلب از پديدهاي مادي و ماجراهاي عیني سود جسته تا شايد
معنايي فراتر از حواس ظاهري را به مخاطب القاء کند .مانند چرخش فصلها ،فرارسیدن پايیز و زمستان،
خشکیدن گیاه و سبزناي صحرا ،و سپس زنده شدن و رويش دو باره در بهاري ديگر:
از آيات او ،آنكه زمین را خشكیده ميبیني و چون آب بر آن ببارانیم ،به جنبش آيد و برويد ،كسي كه
آنرا زنده كرد ،زنده كنندهي مردگان نیز هست .او بههمه چیز تواناست (سورهي  11فصلت ،آيهي )09

اين که اين گونه تمثیلها و نتیجهگیريها تا چه اندازه براي همگان پذيرفتني باشد يا نه ،بحثي ديگر است اما
اين نکته را نميتوان ناديده انگاشت که اغلب مفسرين اين گونه آيات را صرفا براي بیان عالم پس از مرگ و
قیامت دانستهاند .با اين همه ،ظرفیت تاويلپذيري نسبتا بالاي متن قرآن و آياتي اين گونه ،چندان هست که
ميتوان زنده شدن مردگان را بهگونههايي چند تاويل نمود .مانند زنده شدن مردماني نا امید از زندگي که چون
مردگانند و با دمیدنِ روحي از جنس امید رويشِ تازهاي از زندگي را تجربه ميکنند.
از نگاه مولوي ،تا آتش عشق جان آدمي را فرا نگیرد ،آدمي در قلمرو مردگان خواهد بود و همینکه دولتِ عشق
به قلبي خیمه زند و اين آتش در جان آدمي فروزان شود زنده بودن هم معنا پیدا ميکند.
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 -بسيارى از جن و انس را به راه دوزخ آفريديم ،براى دوزخ ،دلها دارند كه با آن فهم نمىكنند چشمها دارند

كه با آن نمىبينند گوشها دارند كه با آن نمىشنوند ايشان چون چارپايانند بلكه آنان گمراهترند ايشان همانانند
غفلتزدگان (171اعراف)
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بنا بر اين زنده شدنِ مردگان ،افزون بر آنچه مفسرينِ قرآن نوشتهاند تاويلهاي ديگري هم ميتوان از آن
داشت که معنوي است .مشابه اين گونه تعبیرها در انجیل هم آمده است که بسیاري مردمانِ به ظاهر زنده را از
مردگان ميشمارد:
يکي از شاگردانش او را گفت :خداوندا اول مرا رخصت ده تا رفته پدر خود را دفن کنم
عیسي وي را گفت :از پي من بی ا ،بگذار که مردگان مردگان خود را دفن کنند( متي ،باب  ،8آيه  21و )22

يکي از نقطههاي کانوني در مثنوي و در غزلیات همین تاويلهاي معنوي در بارهي زندگي و مرگ است و اين
ت
نکتهي بسیار ارزشمند که هر مرگي – خواه مرگ واقعي يا مرگ هواهاي نفس -سبب حیاتي فراتر از حیا ِ
پیشین ميشود.
ظاهرا تا پیش از روزگارِ ابن عربي و مولوي(قرن هفتم) اغلب مفسرين تفسیرهايي مادي و غیر معنوي از آيات
قرآن داشتند .در عین حال برخي از عارفان هم بودند که نه به عنوان تفسیر قرآن بلکه مضامین عرفاني را با ادب
پارسي درآمیخته بودند و در اين راه از آيات و احاديث و قصهها استفاده کرده بودند .مانند ابوسعید ابوالخیر،
سنايي غزنوي و عطار نیشابوري و به ويژه شیخ اشراق که هم در نوشتهيي به زبان عربي و هم در مصنفاتِ
پارسي حکمت خسرواني را با مضامین اسلامي و يوناني در آمیخته بود و با مقتول شدنش رسالتش نیز ناتمام
ماند .اما مشهور است که در ادب و زبان پارسي ،مولوي بود که معنوي گرايي را به بالاترين قله رسانید.
معنوي گرايي مولوي تا آنجا دامن گسترد که مضامیني مانند شقالقمر ،کشتي نوح ،عصاي موسي ،و حتي
تولد و زندگي عیسي مسیح را تا آنجا که توانست از واقعبودگي عیني به تاويلهاي معنوي کشانید .اين مضامین
را اغلبِ مفسرين پیشین نوعي واقعبودگي عیني و مادي دانسته بودند اما در اين راه ،مولوي با حافظهي
ث منسوب به انبیاء تاويلهاي تازهاي به
قدرتمند و خلاقیتي شگرف ،توانست از همهي آيات و روايات و احادي ِ
دست دهد تا صیرورتِ تعالي يابندهي انسان را از خاک تا خدا بنماياند .حتي بسیاري افسانهها را با خوانشي
تازه معنايي ديگر ببخشد
در عینحال اين نکته را نميتوان ناديده انگاشت که مولوي در گرايش معنوي خود تا آنجا پیش رفته که
گاهي از دوگرايي جسم و روح مسیحیت هم سر بر آورده است E.وي عیسي را "روح" معرفي ميکند
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و تن و جسم را "خر" اين تعبیر اگر چه از برخي جهات با تعبیرهاي قرآن هم سازگار است که عیسي را
روحالله معرفي کرده اما بهنظر ميرسد همراهي عیسي و خر بیشتر به تاويل داستانها و تمثیلهايي راه
ميبرد که در مضامین مسیحي آمده

استF.

در کلام مولوي ،آدم هنگامي آدم است که در معاملهي خود با هستي ،خر بدهد و عیسي بگیرد و در حماقت
هرکسي همین بس که عیسي بدهد و خر برگزيند:
آن آدمي باشد ،که او خر بدهد و عیسي خرد وين از خري باشد که تو عیسي دهي و خر خري
مولوي البته چون متصوفهي زهد گرا نبود که ترس از خداوند را سرمايهي نجات خويش بداند و مدام به
درگاه خداوند تضرع و زاري کند .آتشي که او از عشق بر افروخته در سراسر آثارش ديده ميشود و جان
مخاطب را هم از فسردگي و سردي ميرهاند در عین حال متناسب با همان دوگرايي ملک و ملکوت ،اين
شورمندي و عشقِ بيمنتها معطوف به معناهاي عالم بالا است و گويي نسبت چنداني با زمین و زمینیان
ندارد.
پیشتر به اشاره نوشته بودم که مولوي تا سیزدهسالگي در بلخ بود و درست هنگاميکه هجوم مغولها به
خراسان آغاز شد خاندان مولوي هم هجرت از ديارِ خود را برگزيدند .پس از خراسان نیز ديگر شهرهاي ايران
يکي پس از ديگري با همین ويرانيها مواجه شد .ويراني و قتل عامي که مغولها پديد آوردند به هر حال در
انديشهي مولوي بي تاثیر نبوده است .به تعبیر ديگر ،هنگامي که زندگي در زمین گرفتار آشوب و دردي
بيدرمان ميشود ،تنها هجرت از شهر و ديار خود کافي نمينمايد بلکه هجرت انديشه از زمین به آسمان هم
توجیهپذير ميشود.
روايات پیشینیان در کلام مولوي:
مولوي فرصت و امکان اين را پیدا کرد که با شرق و غربِ فرهنگ اسلامي آشنا شود و افزون بر قرآن ،از همهي
ل معنوي کند
قصهها و تمثیلها و تذکرههاي پیشینیان بهره گیرد و همه را به نفع معنويتگرايي خود تاوي ِ
از روايات انجیلي در بارهي مريم و مسیح گرفته تا اسرارالتوحید و منطقالطیرِ و قصههاي کلیله و دمنه و
بسیاري متنها که پیش از وي تدوين شده بود .در مواردي هم تغییراتي اساسي در آن روايات پديد آورد .مانند
داستانِ پیر چنگي که پیشتر در اسرارالتوحید آمده بود ،يا روايت مربوط به سخن بايزيد که گفته بود
"سبحاني! سبحاني! ما اعظم شاني"

12
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به عنوان نمونه ميتوانم همان سخن مشهور بايزيد را مورد کنکاش قرار دهم .تقريبا اغلب بزرگان ادب و عرفان
پارسي کوشیدند تا اين سخن منسوب به بايزيد را به نوعي توجیه و تفسیر کنند که حمل بر کفر گويي نسبت
به خداوند و ناخوشايندي فقیهان نباشد .گفتند و نوشتند که اين گونه سخنان از شدت استغراق عارف در عشق
به الله سرچشمه ميگیرد يعني که عارف چنان فناي فيالله ميشود که ديگر "خود" نیست و هر سخن هم که
گويد از "خود" نیست بلکه همه از "او" است .اين همان روشي بود که در بارهي انالحق گفتن حلاج هم پیش
گرفته بودند .اين داستان در مثنوي با افزودن صحنهاي ديگر روايت شده است.
به روايت مولوي ،بعد از آنکه بايزيد از بيخودي به خود آمده بود ،مريدان او را گفته بودند که چنین و چنان
گفتي ،ادعاي خدايي کردي ،و اين گفتار به صواب نبود .بايزيد هم از آنان ميخواهد که اگر دو باره از آن گونه
سخن گفت ،وي را به دم تیغ پاره پاره کنند .چون شب ديگر فرا رسید و مريدان هم فراهم آمدند باز:
چون هماي بيخودي پرواز کرد آن سخن را بايزيد آغاز کرد
عقل را سیل تحیر در ربود زان قويتر گفت کاوّل گفته بود
نیست اندر جبهام الا خدا

چند جويي بر زمین و بر سما

آن مريدان جمله ديوانه شدند کاردها در جسم پاکش ميزدند
هر يکي چون ملحدان گِرده کوه کارد ميزد پیر خود را بي ستوه
هرک اندر شیخ تیغي ميخلید
يک اثر نه بر تن آن ذوفنون

بازگونه از تن خود ميدريد
وآن مريدان خسته و غرقآب خون

اي زده بر بيخودان تو ذولفقار بر تن خود ميزني آن ،هوش دار

11

ظاهرا تاويل داستان آن است که چون خداوند جسم ندارد ،تیغ هم بر او کارگر نیست ،و آن هنگام که بايزيد
فناي فيالله شده باشد ،و آواي خداوند از حنجرهاش بیرون آي د ،هرکس قصد ضربه زدن به او کند ،جز اين
نیست که بر خود ميزند .هرکس سخن حقي را انکار کند ،خود را انکار کرده بيآنکه صدمهاي به حق زده
باشد.

 - 11مثنوي ،جلد دوم(دفتر چهارم) ص 411 :به بعد
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به تعبیر دي گر ،اگر من واقعا بدانم که سخني حق است و آگاهانه قصد انکار و ضربه زدن به سخنِ حق داشته
باشم ،البته که به خود ضربه خواهم زد و خود را انکار کردهام ،اما در اين داستان مواردي طرح شده است که
جاي اما و اگر بسیار دارد .گناه مريدان چه بود که بايد در خون خود غوطهور شوند؟ چرا شاگردي مجاز نباشد
که در برابر سخني مبهم و مشکوک از استاد خود انتقاد کند و توضیح بخواهد؟ اين داستان به اينگونه شايد
افسانهاي بیش نباشد.
اما اگر به روزگار بايزيد و شرايط اجتماعي و سیاسي که او در آن بود توجه کنیم شايد معناي "سبحاني ما اعظم
شاني" را به گونهاي ديگر دريابیم و لا اقل دو تفاوت بنیادي در چگونگي شکل گیري اين سخن مشاهده کنیم.
يکي به بخشي از میراث آيین مزدايي باز ميگردد که شیخ اشراق آن را حکمت خسرواني نامیده است و دوم به
شرايط سیاسي و اجتماعي روزگارِ بايزيد.
پیش از اين نوشته بودم که بايزيد در میانهي قرن دوم هجري زاده شده بود ،خاندانِ پدرياش آيین زرتشتي
داشتند .لهجهي قومسي لا اقل تا يکصد سال بعد از بايزيد در آن ناحیه رواج داشت .اين زبان که حد فاصل زبان
پهلوي و پارسي دري شمرده ميشد به هرحال میراث فرهنگي و اسطورههاي روزگاران گذشته را هم همراه
خود داشت.
روايت آفرينشِ انسان در اسطورههاي مزدايي با روايت آفرينش انسان در قرآن بسیار متفاوت است .در روايت
قرآن ،انسان ابتدا از خاک آفريده ميشود و پس از آفرينش مادي روح خدايي در او دمیده ميشود و از آن پس
میل به کمال و حرکت به سوي خداوند در او پديد ميآيد اما در اسطورههاي مزدايي ،ابتدا هورمزد آدمیان را از
روشنايي خود ميآفريند و سپس به سبب نیاز به ابزار مادي براي مبارزه با اهريمن ،تمامي آفريدههاي مینويي
خود را و از جمله انسان را هم کالبد گیتیانه ميبخشد.
بنا بر اين هر انساني که در زمین زندگي ميکند داراي فروهري مینويي هم هست که اصل و بنیادش اوست.

12

همچنین فروهرها نگبهانِ آفريدههاي مادي و گیتیانه نیز هستند و فروهر هرکسي با کالبد گیتیانهاش ارتباط
پي در پي دارد تا وي را راه بنمايد و از گزند اهريمن حفظ کند.

 - 12پزوهشي در اساطیر ايران ،ص ،08 ، 7 :و  107به بعد
 - 13اوستا ،فروردين يشت(جلد اول ،ص 415 :به بعد)
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مطابق اين فرضیهي مزدايي " ،من=انسان" در اصل "او=هورمزد" هستم که از نور او آفريده شدهام و اين پیکر
گیتیانه پوششي موقتي و لباسي عاريتي بیش نیست .اکنون با توجه به اين فرضیه سخن بايزيد ،حلاج ،و
ابوالحسن خرقاني قابل فهم ميشود که هر کدام به نحوي "خود" را "او" خواندند و او را خود.
در احوالات ابوالحسن آمده است که گفت:
من از آنجا آمدهام ،با آنجا دانم شدن .من به دلی ل و خبر تو را نپرستم ،از حق ندا آمد که ما بعد از
مصطفي جبرئیل را کس نفرستاديم ،گفتم :تو را به بجز جبرئیل" ،خلق" است .وحي القلوب همیشه با
من است

14

در اين سخن خرقاني آشکارا نشان داده شده است که وطن اولیهي اش خاک نبوده بلکه "از آنجا" آمده است که
اشاره به عالم بالا يا همان "مینو=ملکوت" است .نکتهي دوم در اين سخن اينکه ابوالحسن براي پیدا کردن راه،
نیازي به خبر و دلیل ندارد حتي به جبرئیل هم نیاز ندارد ،ميگويد :تو را به جز جبرئیل "خلق" است  .سپس
مفهوم خلق را با "وحيالقلوب" پی وند داده است .چندان دور نیست که در اين جمله کلمهي "خلق" تعبیر
ديگري از همان واژهي "فروهر" باشد که "خداوند=هورمزد" در عالم مینو آفريده است و راهنمايي هر انسان
زمیني را بر عهدهي فروهرِ خودِ او گذاشته است.
اما در روايت قرآن از آفرينش ،بنیاد اصلي انسان از خاک است نه از خدا .وطن اولیهاش همین زمین است.
دمیدن روح خدا در انسان به مثابهي آمیختنِ مخمّر در گِل آدم بود تا دگرديسي انسان را از خاک تا خدا بر
عهده گیرد 15.از اين روايت قرآني نميتوان داستان وحدت وجود را بیرون آورد در حالي که روايت مزدايي از
آفرينش ،ميتواند با نظريهي وحدت وجود هم سازگاري پیدا کند.
مولوي در پارهاي موارد از همان روايت قرآني پیروي کرده است مثل آنچه در داستان آن عاشقِ فراري و مسجد
مهمان کش ميگويد:
از جمادي مردم و نامي شدم

وزنما مردم زحیوان سرزدم

مردم از حیواني و آدم شدم

پس چه ترسم کي زمردن کم شدم

حملهاي ديگر بمی رم از بشر

تا بر آرم از ملائک بال و پر

16

 14نوشته بر دريا ،ص 165 :و (166بند )119
 - 15قرآن ،سورهي پانزدهم(حجر) از آيهي  26به بعد .و سورهي سي و هشتم(ص) از آيهي  71به بعد
 16مثنوي معنوي ،جلد دوم(دفتر سوم) ،ص222 :

15

ali-tahmasbi.name

پارسي دري و ادب و عرفانِ انسانگرا ،فصل ششم :گذري به کوي مولوي

در اين مضامین ،نوعي مفهوم دگرديسي انسان از خاک تا ملکوتِ خدا به ذهن مخاطب متبادر ميشود که
متناسب با داستانِ آفرينش در قرآن است .اما آنجا که ميخواهد سخن بايزيد را و "سبحان مااعظم شاني" را
توجیه کند دانسته و ندانسته سر از مضامین مزدايي بر ميآورد .حتي بهنظر ميرسد که نظريهي وحدت وجود
ت
ي همان نگرشي است که شیخ اشراق آن را حکم ِ
که در نزد بسیاري از عارفان پذيرفته شد به نحوي بازخوان ِ
خسرواني نامیده و بايزيد و حلاج و ابوالحسن را از پیشروانِ اين حکمت دانسته است.
اگر بپذيريم که سخن بايزيد متاثر از باورِ نیاکانِ خود به آيین مزدايي هم بوده است ،بنا بر اين چنین سخني از
نظر خودش و اطرافیانش نميتوانسته کفرگويي شمرده شود و نیازي نبوده که بايزيد مريدان را بگويد :اگر اين
بار چنان سخني گفتم ،کاردها بر تنم فرود آوريد.
نکتهي دوم که شايد مهمتر از اولي باشد ،سنجش سخن بايزيد با توجه به وقايع اجتماعي و سیاسي آن روزگار
ي بايزيد ،عليبن عیسيبن ماهان(عامل خلیفه) به
است .اين را پیشتر نوشته بودم که در همان روزگار نوجوان ِ
نام اسلام چه بر سر مردم خراسان آورده بود و به اين گزارشِ بیهقي اشاره کرده بودم که:
علي ،خراسان و ماوراءالنهر و ري و جبال و گرگان و طبرستان و کرمان و سپاهان و خوارزم و نیمروز و
سی ستان بکند و بسوخت ،و آن ستد که کز حد و شمار بگذشت .پس ،از آن مال هديهاي ساخت رشید
را که پیش از وي کس نساخته بود و

17 ....

همچنین اين هم در متون تاريخي آشکار است که چگونه خلفاي بنيعباس نام خود را با نام خدا پیوند داده
بودند و مناسک حج را مراسمي براي تبلیغ مشروعیت و خلافت خود کرده بودند .بايد به همینگونهها بوده
باشد که بايزيد علیه اين مناسکِ آلوده به تزوير تمثیلها آورده است مانند داستانِ هنگامي که عزم سفر حج
کرده بود و نرفته بود:
منزلي چند برفت و بازآمد .گفتند:
تو هرگز عزم فسخ نكردهاي .اين چون افتاد؟
گفت« :در راه زنگیي را ديدم ،تیغي كشیده ،مرا گفت :اگر بازگردي ،نیك ،و اگر نه سرت از تن جدا
كنم.
پس مرا گفت :خداي را به بسطام گذاشتي و روي به كعبه آوردي !
17

 -تاريخ بيهقي ،ص635 :
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اين تمثیل و چندين تمثیل مشابه ديگر ،همه حکايت از آن دارد که سخن مشهور بايزيد که گفت "سبحاني!
سبحاني! ما اعظم شاني" تعريضي آشکار به خداي برساختهي عباسیان است .وقتي خداي خلیفه ،سبب تحقیر
و غارت مردمان شده باشد ،چرا بايزي د شأن خود را و شأن انسان را بالاتر و برتر و پاکتر از خداي خلیفه
نشمارد؟
اما هنگامي که اي ن سخن را از بستر زمان و مکان خود بیرون آوريم و بدون توجه به وقايع و شرايط آن روزگار
بخواهیم آن را تحلیل کنیم ،دور نیست که به افسانه سرايي گرفتار شويم .و بهگمان من اين روشِ انتزاعي در
شرح احوال گذشتگان ،يکي از آفتهاي بزرگ در ادبیات ما شده است.
جز اين گونه تاويلها ،همچنین داستانهايي که بیشتر به افسانه مينمايد و پیشینیان به مناسبتي نقل کردهاند
مولوي هم بر آنها صحه نهاده است .مانند قصهي فرياد رسی دن رسول کاروان عرب را که از تشنگي و بي آبي
در بی ابان درمانده و دل به مرگ نهاده بودند 19.البته با تسامح و تساهل بسیار هر کدام از صحنههاي اين قصه را
ميتوان توجیهي معنوي کرد اما بهنظر ميرسد وجه افسانه بودنِ آن بسیار پر رنگتر است .شرح هر کدام از اين
داستانها فرصتي و مقالي ديگر ميطلبد و هدف نگارش اين مقاله پرداختن به نقد اين قصهها نبود.

مولوي و عرفان انسانگرا:
تا آنجا که از آثار مولوي بر ميآيد ،وي نخبهگرا است و مردمان عادي را چندان به چیزي نميشمارد .اين
نخبهگرايي را به ويژه در غزلهايي که سروده ميتوان ديد و از معشوقهايي همچون شمس که به ديدارشان
بيتابي ميکند ميتوان فهمید.
از منظري ديگر ،مولوي اهل چند و چون با خداوند و کشتي گرفتن با او نیست .از نگاه او همه چیز خوب و
درست و بهجا آفريده شده است .اگر مردمي به ستم گرفتار ميشوند شايد مرتکب گناهي شده باشند ،اگر
نا اهلانِ نادان در جهل خود ميسوزند سزاي آنان است و هیچ اندوهي بر آنان روا نیست.

14

تذکرةاالولياء /ص111 :

 - 19مثنوي معنوي ،جلد دوم(دفتر سوم) ص 178 :به بعد
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وي با آنکه سماع و رقص صوفیانه در خانقاه خود را از ابوسعید به میراث برده بود در عین حال آن مردم گرايي و
دفاع از مردمان در برابر خداوند ،در آثارش کمتر بهچشم ميآيد و آن تعريضها که در سخنانِ ابوسعید در
نسبت با قرآن و خداوند ديده ميشود در آثار مولوي ديده نميشود.
بوسعید در بارهي دوزخ صراحتا به خداوند اعتراض ميکند و تقسیم بندي آخرت را در دو قلمرو بهشت و دوزخ
بر نميتابد .هنگامي که يکي از حاضرين به مناسبتي اين آيه "وقودهاالناس والحجاره" 23را نزد وي خوانده بود،
شیخ در خطاب به خداوند گفته بود:
چون سنگ و آدمي هردو نزديک تو به يک نرخ است ،دوزخ به سنگ ميتاب و اين بیچارگان را
مسوز 21

منظور من از طرح "عرفان انسانگرا" نکتههايي از همین دست است که در گفتار منسوب به ابوالحسن خرقاني
بسي آشکارتر و بیشتر ديده ميشود:
اگر از ترکستان تا درِ شام کسي را قدمي در سنگي آيد زيانِ آن مراست و از آنِ من است ،تا در شام
اندوهي در دليست آن دل از آنِ من

است22 .

از اين نمونه ها در آثار منسوب به بايزيد و ابوالحسن و ابوسعید بسیار است .اما ظاهرا مولوي نخبهگرا و خدا
محور است و شورمنديهاي عاشقانهاش نسبت به امر متعالي است .و تا آنجا پیش رفته است که ميگويد:
بر همگان گر زفلک زهر ببارد همه شب

من شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکرم

همزمان با مولوي ،سعدي هم هست اما درست در جهت عکس وي.
بنی آدم اعضای يکديگرند

که در آفرينش ز يک گوهرند

چو عضوي به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت ديگران بی غمي نشايد که نامت نهند آدمي

20

 -بقره ،آيهي 28

21

اسرارالتوحيد ،جلد اول ،ص278 :

22

 -نوشته بر دريا ،ص164 :
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نقل است که سعدي ديداري هم با مولوي داشته و چندان دور نیست که برخي گفتههايش تعريضي به رويکرد
مولوي هم باشد .اين را مي دانیم که مولوي از مدرسه گسست و رخت به خانقاه کشید و شايد اين حکايت که
سعدي در جهت عکس حرکت مولوي آورده خواسته تا نکتهاي را هم در اين باب تذکر دهد:
صاحبـدلي به مدرسـه آمد ز خانـقاه

بشکست عهد صحبت اهل طريق را

گفتم میـان عالم و عابد چه فرق بود

تا اختیـار کردي از آن اين فريـق را

گفت آن گلیم خويش بدر ميبرد زموج

ويـن جهد ميکند که بگیرد غريق را
بهمن ماه  ،1091مشهد

ادامه در فصل هفتم
G

توضیحات
 - Aبسیار محتمل است که چنین گرايشي در عرفان و تصوف ايران ،به نحوي با حکمتِ خسرواني و آيینهاي
مزدايي هم ارتباط داشته است .پیشتر در مقالهي نور و ظلمت در آيین مزدايي به اين نکته هم اشاره کرده
بودم که مطابق روايات مزدايي آفرينش همهي مخلوقات ابتدا در عالم مینو انجام ميگیرد و هنوز کالبد
گیتیانه نیافته بودند .این آفريدههاي معنوي بنیانهايي بودند براي آنچه بعدا در قالبِ ماده و صورت گیتیانه
ایجاد شد .به تعبیر دیگر ،هر چیزي از آفريدههاي هرمزد که در گیتي موجود است ،بنمایهاي در مینو داشت.
شايد بتوان «ملکوتِ کل شيء» را تعبیري کمال يافته از همان فروهرها و بنیانهاي مینویي هم دانست.
آفرینش گیتیانه (عالم مادي) تنها به مثابهي لباسي دانسته ميشد که بر آفرينشهاي ازلي پوشانده شده است.
 - Bدر داستان پادشاهي گشتاسب که فردوسي آن را به نقل از دقیقي آورده چنین آمده که چون لهراسب تاج و
تخت سلطنت را به پسرش گشتاسب سپرد ،آنگاه خود به بلخ ميرود و در آنجا معتکف شده و به عبادت ايزد
ميپردازد:
چو گشتاسب را داد لهراسب تخت فرود آمد از تخت و بر بست رخت
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به بلخ گزين شد بر آن نو بهار

که يزدان پرستان بدان روزگار

مر آن جاي را داشتندي چنان

که مر مکه را تازيان اين زمان
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(شاهنامه ،جلد اول ،ص)889 :

 - Cنمونهها در اين مورد بسیار است در اينجا به يک نمونه در يکي از غزلهاي او اشاره شده است:
من رسیدم به لب جوي وفا  --ديدم آن جا صنمي روح فزا
سپه او همه خورشیدپرست  ---همچو خورشید همه بيسر و پا
بشنو از آيت قرآن مجید  ----گر تو باور نکني قول مرا
قد وجدت امراه تملکهم  ----اوتیت من کل شيء و لها
چونک خورشید نمودي رخ خود  ---سجده داديش چو سايه همه را
من چو هدهد بپريدم به هوا  ----تا رسیدم به در شهر سبا
 - Dاصطلاح "لوح محفوظ" آخرين آيه از سورهي بروج است که نقطهي کانوني آن اشاره به روز موعود ميباشد و
ظاهرا منظور از روز موعود همان رستاخیز است .همچنین اهمیت ديگر اين سوره ،معرفي قرآن در پیوست با
"لوح محفوظ" است .يعني که وسوسهي نفس اماره و اهريمن را در آن راهي نیست و رستاخیز هم اشارهاي به
سرگذشت پیشینیان دارد و هم موعود در سورهي بروج از لوح محفوظ بهگونهاي ياد شده که قرآن نیز
E

 -توجه به اين نکته نیز شايد لازم باشد که ظاهرا نزد مولوي "تن" يا جسم که آن را "خر" ميخواند ،با

"نفس" متفاوت است .وي "نفس" را به مثابهي مادر ميداند و عقل را به عنوان پدر
 - Fدر انجیلها نیز روايتي از عیسي و خر ديده ميشود که ميتواند دستمايهاي براي تاويلهاي مولويوار هم
باشد .مطابق روايت انجیلها ،هنگامي که عیسي ميخواهد وارد اورشلیم بشود ،به دوستانش سفارش ميکند
که ماده الاغي با کرهاش را که در آن نزديکي بود برايش بیاورند آنگاه سوار بر کره الاغ وارد شهر ميشود(.انجیل
متي ،باب در اي ن حالت بود که مردمِ شهر به شوق آمده و فرياد هوشیعانا سرداده بودند.

(متي باب  ،21مرقس باب

 )11از اين داستان اين تاويل را هم ميتوان داشت که مردم ظاهر بینِ اورشلیم که اغلب يهوديان بودند ،مسیح و
مريم را در همین تابلويي ميتوانستند ببینند که تصوير خر در آن برجسته است .شايد از آن جهت که خود نیز
گرفتار خواستههاي مادي تن بودند.
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