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 گرا/ فصل هفتم از ادب و عرفاِن انسانمانيث مورچه و سليحد

 

سم، مطلب را چندان يلخانان بنويا يو دوره يخواستم از سعديم

شد. تنها به داستان يار فراتر ميافتم که از حد مقاله بسيگسترده 

سبا  يملکهمان و يکوتاه از سل يشرحقناعت کردم  مانيمورچه و سل

سپس . قرآنسبا در  يو ملکه مان و مورچهيسلق تا يعهد عت در

 امگرفته يپ يدر بوستان و گلستان سعد ِن راينماد ين معنايهم

 

 

 تمهيد:

هر سالمت ش يم نهاده بودند و به معنايکه بر اورشل ي. مثل ناميسرشار از سالمت يعنيان يمان" در لغت عبراني"سل

 که در عهد يتمدن يدورهن يند. درخشانترينمايگانه ميده و ين دو نام در هم تنيمان هم ايبود. در داستان سل

 مان است.ياد شده، همان روزگاِر سليق از آن يعت

 يثانه؟ بحياند، بوده با آن مشخصات که در کتاب مقدس نوشته يو چنان سلطنت ياا واقعا چنان دورهيکه آنيا

درخشان را در  يها، تمدناغلب ملتن هست که ياما ا ست.ين مجال نيا يدراز دامن است که در حوصله

ت ير واقعد ديگر، شاير ديشتر رنگ اسطوره داشت. به تعبيکه ب يل بودند، تمدنيخود قا يدور  برا يهاگذشته

اد ي ييهاتوان به عنوان سرمشقيمها قصهن يامده باشد، اما از ايد نيبا آن مشخصات، پد ي، چنان تمدنيخيتار

ن يتوان گفت که اين ميهمچننده باشد. يد چراغ راِه آيد و شاها دارملت يهار آرزوها و آرمانشه ديکرد که ر

 .که با افسانه متفاوتند هستند 1از "اسطوره" يها نوعقصه

                                                           
  در بخش مقاالت اسطوره و قرآن يمقالهد به يشتر نگاه کنيح بيتوض يبرا - 1

ام. ارجاعات را در پايين هر صفحه آورده

توضيحات که با حروف التين در متن 

نشانه گذاري شده در پايان مقاله قابل 

 مشاهده است.

سليمان، مورچه، قصه، ها: کليد واژه

 ،ملکه سبا، عهد عتيق، قرآن، انجيل

 .سعدي، شبلي، انوشيروان
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 ها هستند.ملت يدر رواِن جمع ييهاتينداشته باشند، اما واقع يخيت تارياگر واقع ينيد يهاو قصه هااسطوره

ل ياز گذشته تبد يادگاريتنها به  هاقصهن اگر يهمچن نظاره کرد.توان يمهم ن منظر يمان را از ايداستان سل

 اند.بلکه افسانه و خرافه ،اسطورهنه قصه و نه گر يند، ديايکار امروز و فردا نشوند که به

هم در  يراتييابند، تغييگر، انتقال ميد يبه ملت يا از ملتيگر، يبه فرهنگ د يکه از فرهنگ يها، هنگاماسطوره

، يياي، جغرافيخي، تاريقوم يهاتيدارد به موقع يرات معموال بستگيين تغيدهد. ايآن رخ م يهااشکال و صورت

 .کننديخود را حفظ م ياصل يهيماشه و بنيرسد که رينظر م. اما بهيو هر ملت يو زبان و ادب هر قوم ياسيس

 زيق مکتوب شده و در قرآن نيان است که در عهد عتميسل ياز همان اسطوره يمان، بخشيِث مورچه و سليحد

ست ين ييگوخيت و تاري، صرفا به منظور رواين بازخوانيارسد که يبه نظر مشده است.  يبازخوان يابه صورت تازه

که  يجمع يزده است به آرمان يد، نقبينماي[ ميستيت]سورئاليواقع يکه ساز و کارش ورا يابلکه از هر قصه

 افت.  ييد تحقق ميگر بايد يروزگارد يشا

ت، سين يساختن -آن يقيحق يبه معنا -گونه که شعر سازد، همانينم يرا کس ينيد يهان منظر، اسطورهياز ا

ن جهت بوده است که شاعران بزرگ هر کدام ياحتماال به هم 2ِق روان شاعر است.يعم يهاهياز ال يبلکه جوشش

 کرده است.يباور داشتند که گوهِر شعر را به آنان القاء م يپنهان ييرويبه ن

 مورچه، به روايت عهد قديم و سليمان و حکمت

که  ژه آنجايبه و اند.ينماياو را "انساِن کامل" م ياست که گاه ياگونه، بهقديممان در متون عهد يِف سليتوص

 گفته بود: حکمت.مان يبه تو بدهم.  و سل يخواهيده بود که: چه ميخداوند پرس

 يبرا ، و دولتيدينطلب شتنيخو يبرا اميا و طول يز را خواستيچ نيا چونکه: »را گفت يخدا و پس

را  تا انصاف يخواست خود حکمت جهت به ، بلکهيديرا نطلب دشمنانت ، و جانيننمود خود سوال

بعد از  و است نبوده ييتو از تو مثل شيپ که يطور به تو دادم به ميو فه ميحک نک دلي، پس ايبفهم

 3.تو نخواهد برخاست مثل يتو کس

                                                           
 د به بخش فرهنگ واژگان: شاعرينگاه کن -2

 اول پادشاهان، فصل سوم -3
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شتر از ياز حکمت بوده است که ب يست، بلکه منظور نوعيآن ن يبه مفهوم فلسف ين حکمتيکه چن آشکار است

 يگاهيمان را به جايسل "حکمت"ن يشد. هميدانسته م يو اتصال به روِح بزرگ هست يبيجنس الهاماِت غ

در  ها را هم دشتشود چندان که زباِن سرو لبنان و سوسنيعت هم مي، شاعِر طبيرساند که افزون بر پادشاهيم

 4شود.يگانه ميِن شارون ياش با سوسِن سرزمکند. و گاه محبوبهيه ميش واگويهاغزل

و  و مرغان ميد و از بهايرويوارها ميبر د که يوفائتا ز ، از سرو آزاد ُلبنانگفت سخن درختان يهو دربار

 5.گفت ز سخنين انيو ماه حشرات

آشنا  نين جانداراِن زميترفيرا با ضعمان يسل قرار گرفته،وند با حکمت يدر پکه  يق شاعرانگين حس عميهم

که مان يشد و سليشمرده من جانداران يترفين و ضعي. در نگاه مردِم آن روزگار مورچه از کوچکترکنديم

با تامل در مورچگان، حکمت را  کند کهيگران را دعوت مين است ديزم ين پادشاِه رويترگفتند باشکوهيم

 اموزند:يب

 6اموز،يرا ب و حکمت کن او تأّمل يهابرو، در راه کاهل، نزد مورچه يا

 ترشيب انيمصر عيجم و از حکمت مشرقيبن يتمام از حکمت مانيسل کتاب اول پادشاهان، حکمِت يبه نوشته

 يسرا بر ک يو کس کرد يزندگ يش به شادمانيتاک خو يهير سايل، زيهودا و اسرائياز  يام او هر کسيبود. در ا

 نبود. يستم

خته يآم مان دريسل يهم برا يِت دربارياشراف يل و نوعياسرائيبن يبرا ينژاد يها البته با رنگ و بون نوشتهيا

مان يسل يست و در بارهيدور از ذهن ن يزيران و پادشاهان چيام يکه به هر حال در زندگ يتياست، اشراف

 سخن رفته است. يز از جاه و جالل و عظمت وياغراق آم ياگونهبه

                                                           
 ها، فصل دومغزل غزل -4

 اول پادشاهان، فصل سوم - 5
 مان، باب ششمياز امثال سل -6
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او همچون  حکمتمان و ياتفاق افتاد، داستانِ روزگارِ سل شنيل از سرزمياسرائيد بنيبعدها که دوران تفرقه و تبع

 يهازلو بسا غ ،ده شديگر کشيد يهات شد، به فرهنگينه و نسل به نسل حکاينه به سيگمشده س يبهشت

 ينزد پسر عموها يمانده بود و مانده است که حت يمان برجايز و امثال حکمت آموز منسوب به سليانگدل

 موارد رنگ افسانه هم به خود گرفت.  ياپارهافت و در ي يل در حجاز، ارج و منزلتياسرائ يبن ِنيچادرنش

در  باورها و  ياساس يم زاده شد اما چرخشين، اگر چه از داماِن عهد قدينخست ِتيحيا همان مسيد، يعهد جد

مان يلِن ملک سيگزيح جاين چرخش، ملکوِت مسيد آورد. در ايهم پد يميِن ابراهيروان دياز پ يبخش ينينگاه د

ن داده نشده، داستان يدر زم يپادشاهو ن يدر زم يزندگبه  يتيچ اهميح هيمس يهاموعظهات و يشد. در آ

 حا به سخره گرفته شده است:يمان هم نه تنها با استقبال مواجه نشد بلکه تلويحشمت سل

 ايد. آيبدن خود که چه بپوش يد و نه برايا چه آشاميد يد که چه خوريشه مکني... از بهر جان خود اند

 ست؟ياز خوراک و بدن از پوشاک بهتر نجان، 

ا شم يکنند و پدر آسمانيره ميدروند و نه در انبارها ذخيکارند و نه ميد که نه ميمرغان هوا را نظر کن

 د؟يستيا شما از آنها بمراتب بهتر نيپروراند. آيها را مآن

 د؟يبر قامت خود افزا يست از شما که به تفّکر بتواند ذراعيو ک

کنند! نه محنت يد، چگونه نمّو ميچمن تأّمل کن يهاد؟ در سوسنيشيانديلباس چرا م يو برا 

 سند!يريکشند و نه ميم

 7ها آراسته نشد.از آن يکيجالل خود چون  يمان هم با همهيم سليگويکن به شما ميل

است به آنچه در امثال  ياهين کنايمان را به سخره گرفته، همچنين موعظه، افزون بر آنکه جاه و جالل سليا

 مان آمده بود که: يسل

 اموز،يرا ب و حکمت کن او تأّمل يهابرو، در راه کاهل، نزد مورچه يا

                                                           
 تونيکوه ز، فصل ششم، موعظه بر فراز يل متيانج -7
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 شيخو سازد و آذوقهيا ميمه خود را تابستان ، اما خوراکيحاکم سرور و نه و نه ستين ييشوايرا پ يو

 کند.يرا در فصل درو فراهم م

 8بر تو خواهد آمد. مسلح يراهزن همچون يازمندي، فقر و نيکنيم يش سستيکار خوکه در  يا

ن همه با هم متفاوت است، خود يد ايم و عهد جديدر دو کتاب عهد قد يزندگ ِريکرد به تدبيکه چرا رونيا

آورد و يدوام م هااسارت يوقت ديشا ن نکته اشاره کنم کهيتوانم به ايمتنها ن فرصت يدر ا .است يث مفصليحد

گاه آن، شوديمبا چالش مواجه  هم ندهيآد به يام     ،دهديچنگ و دندان نشان م يو قوم يمل يخطِر فروپاش

که  شوديآسمان م ملکوِت معطوف به ظهور يآدم ِديرد و اميگيقوت مهم عالم  يآخرالزمان و انقضاباور به 

 9.ن وعده داده بوديِت نخستيحيمس

 يت اندک اندک راه خود را برايحيو مس ؛فتاديعالم اتفاق ن يآن آخرالزمان و انقضا مصائب، يهمهبا وجود اما 

  Aل شد.يتبد يبزرگ ين هموار کرد تا آنکه به امپراطورين زميدر هم يماندگار

 يکه حترفت چندانيصورت پذ يمعنو يهاليح در مورد ملکوت، تاويمس يسيمنسوب به ع  يهابعدها از گفته

 يرجاو ماندگار ب ياساس يريز تاثين ياسالم ياز عارفان و متصوفه ياريدر نزد بسها لين تاويابعد از ظهور اسالم 

 نهاد.

 مان در قرآنيِث مورچه و سليحد

مده بود و ايثرب نيکه هنوز محمد رسول به  يدانسته شده است؛ زمان يمک يهانمل)مورچه( از سوره يسوره

اهم شده آن فر يريگمقدمات شکلا يگواما  " شکل نگرفته بوديبالنىنيبه نام "مد يو شهر ،نياز مسلم ياجامعه

 ش از هزار نفر نبوده است.يت مکه در آن هنگام بيظاهرا جمع بود.

                                                           
 مان، باب ششمياز امثال سل -8
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رکت از ب آمدند.ياز اطراف و گوشه و کناِر حجاز به آنجا م يليتر به هنگام مراسم حج بود که قباشيرونق مکه ب 

 يزهد و آوايرسيگر ميل ديها که تا آن هنگام نازل شده بود به گوش قباات و سورهيآ يبود که برخ ن مراسميهم

 افکند.ين ميمحمد در حجاز طن

و  يموس ياز قصه ييهادهين سوره است. با آنکه گزيا ي، انتخاب ناِم "مورچه" بران نکتهيد مهمترين و شاياول

 ين حال آن را "سورهين سوره آمده، در عياش در ايجالل و قدرِت پادشاهت جاه و يمان و حکايسل يسپس قصه

 دند.يمورچه" نام يند بلکه "سورهمان" نگفتيسل

ن بوده يهم ا يکيات و شعر، يخ و ادبي، اعم از تذکره و تاريسيکتاب نوو  ييده سراي، قصييقصه گو يهااز سنت

بوده  ابده و کتيو قص آن قصه يکانون يو نقطه ياصل يگِر هستهناي، بيو کتاب و هست که معموال ناِم هر قصه

ش ياد گشيد کلين شايت شده است. بنا بر ايقرآن هم رعا يهاسوره يگذارن سنت در ناميرسد اينظر ماست. به

 مان را که در قرآن آمده، بتوان در ناِم "مورچه" جستجو کرد.يسل يهاقصه

 داستان: يخالصه

 :مان فراهم آمده بودند که شامل جن و انس و پرنده بودنديگرد سل ياريان بسيسپاه

مان و يد که سليريهاتان پناه گگر گفت: به خانهيبه موران د يدند، موريمورچه رس يبه واد چون

 شعورند مبادا شما را درهم شکنند.يشان بيند، ايآيانش ميسپاه

را  يدار بدار تا نعمتيخداونِد من، مرا به الهام خود پامان را از گفتار او خنده  بر لب نشست، گفت يسل

 تو باشد. يرا انجام دهم که مورد رضا ياستهيشکر گذار باشم، و آن کار شا يانم دادهيکه به من و والد

 10عباد صالح آور. يو مرا به رحمت خود در زمره

شود يسبا مربوط م يستان به ملکهدا يمان نقل شده. قسمت بعدياست که در قرآن از مورچه و سل يان صحنهيا

 شد.ياد ميجنوب" هم  ياز او به عنوان "ملکه قيعهد عت اِتيکه در روا

                                                           
 19 يهيست و هفتم)نمل( آيب يسوره -10
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ار متفاوت است و يبس سبا با آنچه در قرآن آمده يق )کتاب اول پادشاهان فصل دهم( از ملکهيت عهد عتيروااما  

 شود. يده نميسبا د يان مورچه و داستان ملکهيهم م يونديپ

 يخيک گزارِش تاريشتر به يب و ستين ين مورد آمده خبريت قرآن در ايکه در روا ييهاين از رمزوارگيهمچن

ر گيت و جن و ديدر آن داستان حضور دارد نه عفر يرساننامه يها. نه پرندهماند بدون دخالت نمادها و استعارهيم

ت يدر رواتامل  يشود اما با اندکيده نمين دو داستان ديب يدر قرآن هم ظاهرا ارتباط چندان Bل.يقابل تاو ينمادها

سبا  يم چندان که انگار ملکهيابيگانه بيکامال با هم مرتبط و  مورچه و ملکه را م هر دو داستاِنيتوانيمقرآن 

 آن است. يداستاِن مورچه و کامل کننده يادامه

 يسبا برا از جاه و جالل ملکه -دارد يام رسانيو پ يريکه نقش خبر گ-به نام هدهد  ياپرندهت قرآن، يبه روا

که پرستند، بلين را نميها و زمنآسما يروانش خدايغ را هم دارد که ملکه و پين دريکند اما ايت ميمان حکايسل

 کنند. يد سجده ميبر خورش

ن خود بخواند. ملکه با بزرگان و سرداران خود يياو را به آ مان ضمن دعوت از ملکهيشد تا سل ياد بهانهين شايهم

ند آورياد ملکه ميش را به يخو يکه قدرِت نظامنين دعوت چه کند؟ آنان ضمن ايکند که در برابر ايمشورت م

دربارها بوده  يکه در همه ين حال مطابق سنتيع کنند دريمان اظهار ميبا سل يمقابله يخود برا يو آمادگ

 Cند: فرمان تو راست.يگويم

منا مان دست از سر آنان بر دارد. ضيا سلين هدايد به سبب ايفرستد تا شايمان ميسل يبرا ياريبس يايملکه هدا

 کند که:يم ياد آوريرا  ياان خود نکتهيبه اطراف

 نهن گويا ل کنند. کارشانيزان آن شهر را ذليوارد شوند، آن را تباه کنند و عز يپادشاهان چون به شهر

 است.

 است با آنچه از زباِن مورچه نقل شده بود که: يونديپ ين جمله حلقهيبه گمان من ا 

 د.شعورند مبادا شما را درهم شکننيشان بيند، ايآيانش ميمان و سپاهيد که سليريهاتان پناه گبه خانه
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سبا در  يکه از زبان مورچه و ملکهن بوده و هست يتر همفياز رفتار زورمندان با مردمان ضع يعموم يتجربه

ک ينزد يو شهر ياشاهان و سرهنگان به دهکده يار آمده است که وقتيبس يخيتار يهاقرآن آمده. در گزارش

ا يفه ين خليکه مامور يهنگام يکردند. حتيها فرار مغولهيشدند، مردم از ترِس غارت و کشته شدن، به بيم

 يخود را مخفماموران،  ِيخواهم فزونياز برفتند مردم يم ييبه روستاخراج ات و يمالوصول  يسلطان برا

 کردند.يم

ود ب يااو که در قرآن آمده خالف انتظار گمانه يانهيز و مسالمت جويمان و رفتاِر صلح آميداستاِن سل ياما ادامه

 که مورچه و ملکه داشتند.

 ن داستان صورت گرفتهيکه از ا ييرهايدر تفس

 يواقع ياند، مورچه را همان مورچهمان به دست دادهين از داستان مورچه و سليکه مفسر ييرهاياغلب تفس

ان يم ياسيبه امور س ياند که ربطکرده يامبرانه تلقيپ يامان معجزهيسل يسخن او را از سو دِنياند و شندانسته

وران مان خداوند جانيبود که در روزگار سلن باور يز بر اين مشهور نياز مفسر يفخر رازدست و فرو دست ندارد.  فرا

ول مان دو باره آنان را به حالت ايد داشته باشند و پس از روزگار سليمان گفت و شنيرا عقل داد تا بتوانند با سل

 11برگرداند.

اند منظور آوردنِ لفظ "مورچه" مردم اند که نوشتههم بوده يکسانمعدود  ب،يعج يرهاين تفسيا يگذشه از همه 

 ف بودند:يضع

كروان ار دارد كه سبيان مردم شهرت بسين در ميار بوده است و ايچابك و هوش يند ]هدهد[ مرديگو

 و فيار ضعيبس ير. مورچگان مردميه در سرعت سيخوانند، از باب تشبيچابك را به نام پرندگان م

 شان دريند مردمان سركش و سخت بودند و ماهران و آگاهان ايان گويوان و پريد يدر معنناتوان بودند. 

 12دشوار ... يهاكارها و صنعت
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ه است که دانست ينفسان ياز قوا يکين قصه نگاه کرده است و "نمل"را يگر به عناصر ايد يز از منظرين يابن عرب

 يمعرف يروحان ير را قوايانسان و ط يوهم يجن را قوادارد، لشکر يدار نگه ميب يحرِص جمع مال را در آدم

 يل ابن عربين تحليا 13است. يکيدانسته که با "نفس"  يوانيرا روح ح يسبا هم و يملکه يکرده است. در باره

از هم ن حال بيفرِد انسان را در نظر گرفته، در ع يروان يهاات و جلوهياست که نفسان يمعنو يليهم اگر چه تحل

اگون گون يرهايتا آنجا که به تفسن يفرا دستان با فرو دستان ندارد. همچن يو رابطه يبه روابط اجتماع يربط

گر يد ياهياما اگر از زاواند. ت متفاوت فرض کردهيسبا را دو شخص يمورچه و  ملکهآنان  يمراجعه کردم همه

 . را يگانه ببينيمي سبا توانيم مورچه و ملکهميم يداستان را مورد تامل قرار ده

 مان بردنيل ران ملخ نزد سليتمث

و  يسعد و يف فرغانيتا س يو عطار و مولو ييار استفاده شده است. از سنايل بسين تمثيما از ا ين ادبيدر مضام

معنا  کيهمه هم در  اند.ل بهره جستهين تمثياز ا يگر هر کدام به مناسبتيشاعران د ياريبسو  يکرمان يخواجو

ه را يبرد از سر تواضع آن هديمعشوق م يا براي، ي، بزرگيسلطان يبرا ياهيهد يکس يهستند که وقتمشترک 

 خواند. يمان ميکرد، خود را بسان مور، و آن بزرگ را همچون سليه ميبه ران ملخ تشب

 سروده يدوست و مراد خود سعد يبرا يف فرغانياست که س يادهين مورد، قصين اشعار در اياترياز گو يکي

  D.ز بهره جسته استين «بردنره به کرمان يز»ها مثل المثلگر ضربيده، از دين قصيدر ا يو است.

. دارد مانيو سل ی سباو ملکهشه در همان داستان مورچه يرمان بردن، يملخ نزد سل يپا ِليآشکار است که تمث

اش هيو هداست سبا  يملکهفرستدميکسي که هديه نزد سليمان ات قرآن، يکه. در آنيقابل تامل ا ياما نکته

ه ديدسبا  يمورچه و ملکه يختگيدرهم آم يجا نوعنيدر ا د.ينمايز ميرسد بس ناچيمان ميکه به دربار سل

 اند.ف شدهيهستند که به دو صورت توص يکيشود. انگار هر دو يم
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 تد آمده اسيپد و با استفاده از همين گونه نمادها ن منطقيش و چه پس از قرآن با هميها چه پداستان ياريبس

و  يرکيها را سرشار از حکمت و آداِب زآن قصه يها را به معجزه نسبت نداده بود بلکه تمامآن داستان يکس و

 Eدانسته بودند. ييدانا

 توانم به سه نکته اشاره کنم:يمم، يرا جست و جو کن يان داستان معجزهياگر قرار باشد در ا

 اتيآ يبالغو  يساختار ادب -1

 اتيآ يريل پذيتاو يت بااليظرف -2 

 که حقوق و حدود همگان در آن محترم باشد. ياجاد جامعهيا يچراغ راه برا -3 

 قدرت نقددر 

ند. شناختياز حکومت را نم يگري، نوع ديد که در گذشه جز نظام پادشاهيدانين را بهتر از من مياحتماال شما ا

 و ينيات ديشود، در ادبيو در روزگار ما مطرح م ياسيات سي" که در ادبيا "دموکراسي يساالرمردمن يمضام

 ين برايان ما قابل تصور هم نبود. بنا بر اينيشيپ يد برايشود و شايده نميروزگاراِن گذشته د ياسيو س يعرفان

گر تمرکز يد يک فرد بر جامعه نبود. از سويو حکومِت  ياز نظاِم پادشاه يزيبه امور جامعه، گر يدهسامان

 ياست که از زبان مورچه و ملکه ياد آور سخنيانجامد و يحق فرو دستان م يقدرت در فرمانروا، اغلب به تباه

 مان آمده بود:يسل يسبا در قصه

 است. ن گونهيل کنند. کارشان ايزان آن شهر را ذليوارد شوند، آن را تباه کنند و عز يپادشاهان چون به شهر

و  يحاکمان به بردگ يد که با ظهور اسالم قرار بود مردم"الناس" از سويآيگونه بر منيهم ا قرآن اِتيآگر ياز د

قوق و ح رنج خود برخوردار باشد،از حاصل دست يرا نترساند، هرکس يگريکس دچيگرفته نشوند، ه يبندگ

 .مال نگردديتوسط صاحباِن قدرت پا يانسان يهاارزش

 ن حقوقيبودند تا ايداراِن خداوند مد امانتيِن قرآن، حاکمان بايگر مضاميمان، و هم در ديهم در داستان سل 

نه کنند. اما ين مهم را نهاديکردند تا ايامبر هم ظاهرا تالش ميپ يهياول يخلفا 14ت کنند.يو حدود را رعا

 چگونه؟
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 ali-tahmasbi.com مانيث مورچه و سليگرا/ فصل هفتم: حدادب و عرفان انسان

رد که با اخالق و قانون و يگيسرچشمه م ياديبن يتيگران، از واقعيبر د يِل سلطهينکه، ميتر ادرست

 سرشِت انسان است. يهيما، از بنلين تمايرسد که ايار دارد. به نظر ميبس يفاصله ييگراانسان

 يادند برير ديل دولت و انتخاب اميه خود را ناچار از تشکيظهور اسالم که مسلماناِن اول يهان گاميدر نخست

از منکر را مورد توجه قرار دادند و  ي، امر به معروف و نهياده خواهيو ز يگرش به سطلهيمهاِر فرمانروا از گرا

فرمانروا را به او اظهار کنند و در پند و اندرز به فرمانروا  ين حق را داشته باشند که خطاهايد اينکه مردم بايا

رو دست ف يــ حتمردم  ين متن به قرآن، "نقد قدرت" از سويترکيالبالغه، به عنوان نزددر نهجمهابا باشند. يب

 15مردم قرار داده است يف شده است که خداوند برايتوص ييهاضهين فريتراز واجبِن مردم ــ يتر

ن يست که ايداشته باشد، باز هم برتر از آن ن ين برتريبزرگ بوده و در د يکه در مقام و مرتبه يکس»

 16«ده گرفته شود....يناد اشحق واجب در باره

را با  مانياست اما انگار مقصود از داستان مورچه و سل ياسيس ياهيانين خطبه، اگرچه بيدر ا يگفتار امام عل

 ح داده است.يو بدون رمز و استعاره توض ينيع يزبان

 کارِ  يبعد يهادورهکدام در چيالبالغه، هنهج يهاقرآن، نه خطبه يهاليها و تمثهرچه هست، نه داستان

 يسو دستگاه خالفت تقد شد يبزرگ يل به امپراطوريکه "اسالم" تبد يژه هنگاميش نبرد. به وياز پ چنداني

 دا کرد.يپ يآسمان

 يرا رفتند که به جا يد آوردند، اغلب راهيپد ينقش يان که در تمدِن اسالميمورخان و شاعران و عارفان و صوف

 د، مورخيرسيهاشان به هزارها نمدست تا کشته د. انبوه مردم فرويها انجامد آنيينقِد صاحبان قدرت، به تا

 يسرودشان براعبادت و زهد و از دربارها بر تافته بودند،  يهم که رو يانيکرد. عارفان و صوفياز آنان نم يادي

ازمندان يرومان و نمح يکه مهر خود را صدقه يد و ابوالحسن خرقانيزيچون با يخدا بود و بس. به جز چند تن

 کردند.
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ن قصه را به يعناصر موجود در ا يد، همهيمان رسيِر داستاِن مورچه و سليکه به تفس يهم هنگام يابن عرب

خدا و ملکوت و ناکجا آباد نشان دهد،  ير کرد تا راِه کماِل انسان را به سويتعب يو روحان ينفسان يقوا يمعنا

 فان کرده باشد.ياز ضع ياديبه سلطان و  يضيآنکه تعر يب

 

 مانيث مورچه و سليو حد يسعد

رت پادشاهان و سرهنگان، همه يآورده است در س ييهاتيدر باب اول بوستان و باب اول گلستان حکا يسعد

ت نگاه دارند، به فرودستان ستم نکنند و گاه انذار که يت که حرمت و حدود رعيعبرت آموز، گاه در قالب نصح

دارد.  يفراتر از هر جبار ين است و دستيده هم نتواند داد خود بستاند مرگ اما در کميد اگر مظلوم و ستم

 يماند و به کار آخرتش آمد همان خدمتو آنچه از او  شدمرگ  يجاه و جالل طعمه يمان هم با همهيسل يحت

 است که به مردم کرد:

 ـستين ـديام يوفـادار ايزدن            ستين ديجاو پسرملک يا جهان

 السالم؟هيعل مانيسل ريسر             شام و سحرگاه يرفت باد بر نه

 رفت داد و دانش با آنکه خنک               رفت؟ باد بر که يدـيند آخر به

 17بود.  خلق شيآسا بنِد در که            ربود دولت يگو انيم نيز يکس

گر، صرفا به چه عادل و چه ستم ياست که مرگ آدمن يهم ا يکيات، ين حکايقابل تامل در ا يهااز نکته

، گريو بهشت و دوزخ نه تنها در عالِم د يداور ييست. گويمردم ن يجمع يرون شدِن آنان از حافظهيب يمعنا

 ين بهشت و دوزخ بسيو ا ين داوريا هم هست. ايدن ين زندگين زمينده و در هميآ يهابلکه در رواِن نسل

به  يکيان نقل کرده ينيشياز پ يسعدکه  ياگر است. دو نمونهياز بهشت و دوزخ عالِم دتر تر و ملموسيواقع

 شود:يروان مربوط ميبه انوش يگريو د يمحمود غزنو
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خته بود و خاک يوجود او ر د که جملهين را به خواب چنان دياز ملوک خراسان محمود سبکتک يکي

ن فرو يل اير حکما از تأويکرد. سايد نظر ميگرديخانه همشده مگر چشمان او که همچنان در چشم

 18آورد و گفت هنوز نگران است که ملکش با دگرانست. يکه به جا يشيماندند مگر درو

 اد کرده است که:ين گونه يروان به ايرِت پادشاهان از انوشيس ن باِبيدر هم يگريد يجا

ا به روستا رفت ت يکردند و نمک نبود غالمد کباب يص يگاهن رواِن عادل را در شکاريکه نوش اندآورده

قدر چه  نينشود و ده خراب نگردد. گفتند: از ا يمت بستان تا رسميروان گفت نمک به قينمک آرد نوش

 تين غايکرده تا بد يديبوده است هر که آمد برو مز ياد ظلم در جهان اّول اندکيد؟ گفت: بنيخلل آ

 دهيرس

 19خيبر آورند غالمان او درخت از ب     يبيت ملک خورد سياگر ز باغ رع

که در  يروانيروان هم آلوده به ستم بوده، اما انوشينشان داده شود که انوش يخيممکن است در اسناد تار

 همراه است.  يدارعدل و انصاف و مردم يارهايدا کرده و به قصه درآمده، با معيبرجسته پ يمردم نقش يخاطره

س از د آمده بود و پيمردم پد يو رواِن جمع روان در حافظهيکه از انوش يرتيو سل يگر، شکل و شماير ديبه تعب

مانست که قبال در قرآن طرح يم يمانيبه همان سل -از جهت عدل -داشتند يحدود هشتصد سال آن را پاس م

 ابد. يت تحقق يِن واقعيدر زم يروز ن قصهيدوست داشت ا يشده بود و انگار سعد

ت. که رخ داده متفاوت اس يتيخ به عنوان واقعي، با تارياِن هنريک بيقصه به عنوان ن اشاره شد که يش از ايپ

چه کرده،  ده که بوده وير کشيخ به تصويکه تار يروانيا نوشيمان يست که سليدر ساختاِر قصه و اسطوره مهم ن

 د:يگوين جهت است که ميهمکند، احتماال به يجلوه م ن قصهياست که درا ير" و عدالتي"خ يمهم آرزو

 20ن روان نمانديگذشت که نوش ير     گر چه بسين روان به خيزنده است نام فّرخ نوش
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ها صهق ي که به روزگار سعدي در روانيانوشاما  .د و رفتيش نقاب خاک به چهره کشيها پخ قرنيرواِن تاريانوش

فه به جان آمده بودند. يکه از ستم سلطان و خل يمردم يخواهانهعدالت يبوده است در آرزوها يطرح ،آمده

مثبِت آن را  يهاسته از آن طرح ارائه دهد. جنبهيشا يرين است که تصويد هميکار شاعر و هنرمند هم شا

 خ وانهد.ياگر داشته به گورستاِن تار يستيناشا يبرجسته کند، رفتارها

ش روان به فرزنديت انوشياست، با وص ير و رايدبن باب بوستان هم که در عدل و تين جهت اولياحتماال به هم

 ش. يش خويش خلق باشد نه در بند آسايآسا يشهيشود که در انديآغاز م

ت قيطر ياد کرده که قصد رها کردن ملک را دارد و سودايرت يک سيعادل و ن ي، از پادشاهيگريدر داستان د

 م ادهمياد آور ابراهي يداستان تاحدود يکند، ابتداا يآخرت مه يپردازد و توشه يعمر به عبادت خدا يباق که

که در مصاحبِت  ين داستان صاحبدليتصوف در آمد. اما در ا يرا رها کرد و  به جامه يياست که کاِخ فرمانروا

 دارد که:ين قصد برحذر ميرا از ا ياست وبوده با پادشاه 

 21ستيح و سجاده و دلق نيست     به تسبيقت به جز خدمت خلق نيطر

 داند که با خدمت به خلق همراه باشد: يثمربخش م يرا در صورت يعبادت خدا يو

 23که با حق نکو بود و با خلق بد    خرد   يآن ب 22نخورد از عبادت "بر"

ها ها که تذکرهعادتهمه کرامات و خرقنهد. از آنينم يارج -چه زاهدانه و چه عاشقانه -ز يتصوف را نسعدی 

 F،است يآورده، به سبب تواضع و يتيد حکايزيکند. اگر از باياد نميچ ياند، هعارفان و متصوفه نوشته يدر باره

 دهد. يمورچه را در کانون قصه جابهانه بوده تا  Gيچنانست که انگار شبلآورده  ياز شبل ياقصهاگر 

جا يب يمورچه د.يرا در غله سرگردان د يامورچه ،آوردخود در روستا خانهو به  ديخر يانبانِ گندم يشبل يوقت

 Hگردانديخودش باز م يشبانه او را به ماواناگزير بهکه د، چندانيربايم يده خواب از چشماِن شبلش

                                                           
 ير و رايتدببوستان، باب اول در عدل و  -21

 وه، ثمره، بهرهيبر= م -22

 و عابد و ناپارسا يسيت عيبوستان، باب چهارم، حکا -23

 



 ali-tahmasbi.com مانيث مورچه و سليگرا/ فصل هفتم: حدادب و عرفان انسان

ز که برتر از يراند و نه توانگران چندان عزيسنجد، نه موران خوار حقيها را به آن مارزش يکه سعد ييدر ترازو

 Iشود.يده مي، در نسبت با وسع او سنجيآورد هرکس. دست مورچه باشند

نگاه خود را به به خدا، اکارانه ير يهادنيعشق ورز يبه جااگر  ن است کهيگمان من ان مقال: يو کالم آخر در ا

ازه ت يفيتعرو قابل فهم  يانسانل و ياص يها، از عشق و دوست داشتنيمنمعطوف کهم ت انسان يحرمت و اهم

کاسته اندک اندک ت و دروغ و فساد که در جامعه هست ين همه جرم و جناياز اآنگاه د يشا ،وريمد آيو زنده پد

 شود.

 / مشهد1395چهارم خرداد 

 حات:يتوض برخي

A- ا ب ين اول سردار روميح، کنستانتيصد سال بعد از مسيآخرالزمان، حدود س يافتن وعدهيبا تحقق ن

تِ منسوب يکه نه آن صلح و امنت داد يرسم يخته با امپراطوريتِ آميحيمس يخواب نما شدن، به نوع

را  ين امپراطوريا ينفس. حال و هوا يا و ترک هوايده شد و نه آن ترک دنيمان در آن ديبه روزگار سل

 کند:يف مين گونه توصيا يفردوس

 راه گشــتيــار بيشما را هوا بر خرد شاه گشت   دل از آز بس 

 ديکه شد گنجتان را کل يــد    شماريوان رسيهاتان بکوانيکـه ا

 کاله يو رومـ يرومـ يهـاز چنـدان سپـاه     زرهيابا گنجتان ن

 ــديهـا برکشـغيت يد     ز آسـودگيداد لشکر کشيب يبهر جا

 ن رهنمونيحا نبود اندريز خون   مس ابانيچشمه گرددب يهم

B- :در کتاب اول پادشاهان، فصل دهم 

 د، آمد تا او را به مسائل امتحان کند.ياسم خداوند شن يمان را در بارهيسل يسبا آوازه يو چون ملکه

بها بار شده بود گران يهاار و سنگيبس يات و طاليکه به عطر يم و با اشترانيار عظيپس با موکب بس

 از هرچه در دلش بود گفت و گو کرد يمان آمد و با ويم وارد شده، به حضور سليبه اورشل
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 دان نکريش بينماند که برا ياز پادشاه مخف يزيان نمود و چيش بيمسائلش را برا يمان تماميو سل 

او و  يرا که بنا کرده بود، و طعام سفره ياد و خانهيمان را ديحکمت سل يسبا تمام يو چون ملکه

 آمد،يخداوند بر م يرا به خانه يانهيانش و زيمجلس بندگانش را و نظام و لباس خادمانش را و ساق

 مدهوش گشت.

امدم يدم، راست بود. اما تا نيت خود شنيکارها و حکمت تو در وال يکه در باره ياو به پادشاه گفت: آوازه

تو از  يبه من اعالم نشده بود؛ حکمت و سعادتمند يمينک نيدم، باور نکردم، و ايو به چشمان خود ند

 تر است.شيدم، بيکه شن يخبر

ستند و حکمت تو را يايشه مين بندگانت که به حضور تو هميبه حال ا خوشا به حال مردان تو و خوشا

 شنوند.يم

 ن سبب که خداوند،يد. از ايل نشانياسرائ يده  و تو را به کرسيتو که تو را برگز يهوه خدايمتبارک باد 

جا و عدالت را ب ينصب نموده است تا داور يدارد، تو را بر پادشاهيل را تا به ابد دوست مياسرائ

مان از يآنچه سل يآنچه را خواسته بود داد، سوا يسبا، تمام يمان پادشاه به ملکهي)....( و سليآور

 ت خود توجه نموده و رفت. يد. پس او با بندگانش به واليبخش يش به ويخو يکرم ملوکانه

C - کنند. يم د را پرستشين است که ملکه سبا و قومش خورشيت قرآن ايمهم در روا يهااز نکته يکي

نمل نازل شده،  يق آمده ندارد، اما در همان زمان که سورهيکه در عهد عت يبه داستان ين هم ربطيا

اخذ شده بود و  ين جنوب و عرب قحطانيان عرب بود که ظاهرا از سرزمين خداياز مهمتر يکيد يخورش

 به نام "الت" مشهور بود. 

D -   است: يخطابش به سعدکه  يف فرغانيس يدهيات قصياز اب يبرخ 

 ره به کرمان فرستميسخن گر به تو جان فرستم     چنان دان که ز يبه جا 

 و من آن فرستم  ين فرستيد        که تو اين به آيسخن از تو و جان ز من ا

 وان فرستميآب ح يارم         که شبنم سوين ياگر چه من از شرمسار

 ـمان فرستميسل يملخ ز يپاارم        که يو گر چه من از حشمت تو ن

 بدخشان فرستم يمعدن لعل بر من         که خر مهره سو يبخندد بس
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E- تيدر مورد اهمترجمه کرده بود  يبه عرب يله و دمنه  که ابن مقفع آن را از پهلويکل يهامانند داستان 

بهرام آن قدر ه و بسطام گفت هرگز از يهاى خود بندوىين کتاب آمده است که: خسرو به دايا

خواند و آن كتاب براى مرد له و دمنه را مىيرا خبردار شدم كه همواره كتاب كليدم كه اكنون زيترسنمى

ار نهفته يركى بسيسازد كه در آن آداب و زار فراهم مىيشى بسيشه او و دوراندياى فراتر از اندشهياند

 (116است. )اخبارالطوال/ترجمه،ص:

و پند  ييبايحس ز م، آن همهيخوانيکوچولو و سخن گفتنش با روباه را م که داستان شازدهيهنگام

انگرِ ين داستان بين است که هم شازده و هم روباه در ايا يهم برا يکيآورد، يد ميکه در ما پد يريپذ

 يار عطار نمونهيالطمنطقبه خرقِ عادت و معجزه ندارد.  يگرند و ربطيکديما با  ياز روابط اجتماع ينوع

 ن گونه است.يگر از هميد

 

F- ت از آن داستان:يکه درباب چهارم بوستان )در تواضع( آورده، چند ب ياشاره به داستان 

 ديزيد          زگرمابه آمد برون بايسحرگاه ع يدم که وقتيشن

 به سر ييختند ازسرايخبر      فرو ريطشت خاکسترش ب يکي

 يروکف دست شکرانه ماالن به     يده دستار و مويگفت شول يهم

 در هم کشم؟ يرو ينـفس من در خور آتشم       به خاکستر يکه ا

 ن، مخواهيشتن بياز خو ينيبزرگـان نکردنـد در خود نـگاه      خدا ب

 ستيو پندار ن يبه دعو يست     بلنديبه ناموس و گفتار ن يبزرگ

 نگه در کساند مکن چون خسان   به چشم حقارت يگرت جاه با

G- خواندند از يکه مجنونش من سبب يحالج بوده است و به ا يمياز دوستان صم ينقل است که شبل

 گزنِد مخالفان حالج در امان مانده بود.

H - و مردانه رو يکبختيکمردان شنو              اگر نيرت نيس يکي 

 ز حانوت گندم فروش        به ده برد انبان گندم به دوش يکه شبل

 ديدويم ياد         که سرگشته هر گوشهيدر آن غله د ينگه کرد و مور

 خود بازش آورد و گفت يارست خفت      به مأوايز رحمت بر او شب ن

 شيخو يش           پراگنده گردانم از جاين مور ريمروت نباشد که ا

 تت باشد از روزگاريدگـان جمـع دار               که جمعدرون پـراکنـ
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 پاک زاد      که رحمت بر آن تربت پاک باد يچه خوش گفت فردوس

 ن خوش استيريکش است          که جان دارد و جان شکه دانه يازار موريم

 (باب دوم در احسانبوستان، ) .  شود تنگدل ياه اندرون باشـد و سنـگدل          که خواهد که موريس

I - مفردات(ي)مواعظ سعد يملخ باشد ز مور ينه چون پا   يان کند بهرام، گورياگر بر ، 

 


