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 26967 شماره ـ2018 مارس 18ـ 1439  الثاني جمادي 29 -1396اسفند  27يكشنبه 

 نسيم باد نوروزي
 ايدکتر سيدمرتضي الهي قمشه

 
 

 

انسان )که همان خواجه يا خداوند دل است( کارش اين است که سالک را در ميكدة دل بيدار نگه دارد. سالكان غالبا با يكي دو جرعه « کودک درون»

ف را دهند. کودک دروني )که در دل عارف زنده و سرحال حضور دارد( عاررا از دست مي« وقت»شوند و آلوده ميروند و خوابدر ميكده از دست مي

 کند. به زبان حافظ:آلودگي معادل آلودگي است؛ چون حريم دل را آلوده ميآلوده است. در عالم دل، خوابکند که چرا خوابسرزنش مي

 آلودهدوش رفتم به در ميكده خواب

 آلودهخرقه تردامن و سجاده شراب

 فروشکنان مغبچة بادهآمد افسوس

 آلودهگفت: بيرون برو اي رهرو خواب

 تشوئي کن و آنگه به خرابات خرامشس

 تا نگردد ز تو اين دير خراب، آلوده

گيرد؛ بنابراين عارف سالک که در ميانة آسمان و زمين است، در عالم اسباب صورت مي« ادب»شستشو کردن و خود را مهيا کردن که به تعبيري همان 

ماند و در عالم جان آنچه را که در گويند( منتظر ميمي« ذکر»واس کامل )که به آن کند، در دل با هوش و حمنزل دارد، در عالم جسم خود را آماده مي

به تعبيري همان عالم دل است، در وقتي که معشوق در آن تجلي « عالم جان»کند. اينجا بايد يادآور شد که عالم جسم فراهم کرده است، خرج مي

 وقت تجلي معشوق در خرابات يا حريم دل است. وقت به قول حافظ اين است کنند، همانکه عرفا از آن بسيار ياد مي« وقت»کند. مي
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 و بس:

 اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد

 ثمري بودحاصلي و بيباقي همه بي

ماست. در حقيقت  کنند(، در واقع همان شاهزاده دروني است که نماينده خداوند در درونتعبيرش مي« خدا»ها در عرفان به )که بعضي« معشوق»اين 

 شناسي يونگ، همان کودک دروني است.دانند، از ديدگاه روانمي« خليفة خداوند»کس که او را در عرفان آن

کشد؛ ولي يک لحظه رفت( بيداري ميگويد که در انتظار معشوق )در چهارراهي که احتمال گذر او ميداستان عاشقي را مي« الطيرمنطق»عطار در 

رود. عاشق گذارد و مينويسد و در آستين عاشق خفته مياي مييابد. معشوق نامهگذرد و او را خواب ميو در همان لحظه معشوق ميگيرد خوابش مي

 کند:خواند و خون گريه ميشود، نامه را ميچون بيدار مي

 عاشقي از فرط عشق آشفته بود

 بر سر خاکي به زاري خفته بود

 رفت معشوقش به بالينش فراز

 د او را خفته، وز خود رفته بازدي

 اي بنوشت چُست و اليق اورقعه

 بست آن بر آستين عاشق او

 عاشقش از خواب چون بيدار شد

 رقعه برخواند و بر او خونبار شد

 اين نوشته بود: کاي مرد خموش

 گوشخيز اگر بازارگاني سيم

 زنده باشور تو مرد زاهدي، شب

 بندگي کن تا به روز و بنده باش

 دارور تو هستي مرد عاشق، شرم 

 کار؟خواب را با ديدة عاشق چه

 مرد عاشق باد پيمايد به روز

 شب همه مهتاب پيمايد ز سوز
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 فروغچون تو نه ايني نه آن، اي بي

 مزن در عشق ما الف دروغمي

 گر بخفتد عاشقي جز در کفن

 عاشقش گويم، ولي بر خويشتن!

 چون تو در عشق از سر جهل آمدي

 خوش بادت که نااهل آمدي! خواب

 پيرزنمريم و خاله

کند، گردنبند کشد، موهايش را گالبتون ميکند، به چشمهايش سرمه ميپيرزن هر نوروز سرخاب سفيداب ميدر يک قصه قديمي ايراني، خاله

تا مگر بر او بگذرد و جوانش کند. از بخت بد،  نشيندمي« سينسفرة هفت»کنار « عمونوروز»بندد و منتظر مرواريدش را که بزرگترين ثروت اوست، مي

فهمد عمونوروز رفته و او فرصت را از دست داده است. اين داستان بيان شود، ميگيرد و وقتي که بيدار ميدرست قبل از سال تحويل، خاله چرتش مي

 ديگري از سخن عطار در اهميت بيداري است.

دقيق است. اوال سالک در اين داستان يک پيرزن است. عنصر زنانگي که هم در زن هست و هم در مرد،  اش بسيار کامل واين داستان با کمال سادگي

گويند. اين عنصر مريم وجود انسان است. مريم در وجود هر کسي هست و نشانة توانايي مي (Gaya« )گايا»همان است که در اساطير يونان به آن 

عنصر مذکر )يا عيسي( نيز هم در زن و هم در مرد موجود است. اين عنصر در اساطير يونان همان  دريافت )يا پتانسيل( ماست. در مقابل آن،

گويند. اين دو مي« اَنيموس»و « اَنيما»شناسي يونگ به اين دو عنصر گاه )يا آسمان( است که نشانه توانايي ايثار در انسان است. در روان« اورانوس»

 تواند ايثار بكند. به زبان سنائي: تا ز اول خمش نشد مريم/ درنيامد مسيح درگفتار. يا به بيان موالنا:يافت نكند، نميعنصر مكمل يكديگرند. تا انسان در

 خواهي که به هر ساعت، عيساي نوي زايد

 از گلشـن جان بادي، بر چادر مريم زن

القدس است تا او را به عيسي )که جنبه فعليت است( بارور در انتظار روح پيرزن در انتظار باد نوروزي است، به اين معناست که مريمِ وجود مااينكه خاله

 کند. به بيان حافظ:

 آيد نسيـم باد نوروزيز کوي يار مي

 از اين باد ار مدد خواهي، چراغ دل برافروزي

از اين دارد که براي دريافت نسيم  ماست )چون خرد پير است و باتجربه(. سرخاب و سفيداب کردن او حكايت« خرد»پيرزن، جنبة پيربودن خاله

سازي، بايد منتظر و هشيار بود؛ يعني همچون مريم نامند(. بعد از آمادهمي« ادب»ساز نوروزي، بايد خود را مهيا کرد )اين مهياسازي را در عرفان جوان

در اصطالح « صحبت»هراسيم. هرچند در عرفان معاشرت )يا بايد دور از غوغاي مادّي با خود در خلوت بود. ما غالبا از اينكه با خود خلوت کنيم، مي

)يعني به ديار درون( « مكان شرقي»گاه نيز بايد در خلوت بود و مانند مريم از خلق کناره گرفت و به تعبير قرآن، به تصوف( بسيار ضروري است، گه

 کند.هاي ما را بارور ميوار استعدادجبرئيل وزد،سفر کرد. در آن ديار اگر هشيار باشيم، باد نوروزي که از گلشنِ جان مي
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پوشاند و متناسب مجلس، دلش را آرايش کند. خرد سالک را لباسي آراسته ميسازي او نقش مهمي ايفا ميپيري خاله )که جنبة خرد اوست( در آماده

شود. نكته مهم ه دخول دهد، سالک وارد حريم دل ميبرد. چون خواجة دل )که همان کودک دروني است( به سالک اجازکند و به در خانة دل ميمي

 اين است که در حريم دل ديگر لباس آراسته نه تنها ضروري نيست، بلكه مزاحم نيز هست؛ به بيان موالنا:

 گفت پيغمبر به اصحاب کبار:

 تن مپوشانيد از باد بهار

 يا به قول سعدي:

 ميان ما به جز اين پيرهن نخواهد ماند

 و گر حجاب شود، تا به دامنش بدرم

 يا به بيان سنائي:

 سوي آن حضرت نپويد هيچ دل با آرزو

 کس با پيرهنبا چنين گلرخ نخسبد هيچ

گوييم. مريم در زمان برخورد با مي« آبرو»هاي ظاهري مادي است و ابزار نگهداري آنها که به آن به معني خواست« آرزو»در اين بيت سنائي، 

 عريان بود؛ به روايت موالنا:القدس روح

 لرزه بر اعضاي مريم اوفتاد

 زانكه عريان بود و ترسيد از فساد

، نگراني انسان است از آبرو. لباس زينت و آبروي انسان است. براي «عرياني»دارد، عرياني است. منظور از آنچه سالک را در خلوتخانة دل بيدار نگه مي

دهد، جامه پيرزن وقتي فرصت را از دست ميبينيم که خالهريد گرانقيمتي بود که بر گردن داشت. در دنباله قصه ميپيرزن آبرويش در گلوبند مرواخاله

 اندازد. اشتباه خاله در آن بود که اين شعر حافظ را قبال نخوانده بود که:کشد و آن را در آب ميکند، گلوبند مرواريدش را از گردن ميچاک مي

 فكر بدنامي مكنگر مريد راه عشقي، 

 شيخ صنعان خرقه رهن خانة خمّار داشت

پيرزن با کند. خالهکند و اين احساس امنيت او را خواب ميخرقة آبرو براي خاله همان گلوبند مرواريد است که تا آن را به تن دارد، احساس امنيت مي

 گويد:بازکردن گلوبند مرواريد و انداختنش در رودخانه، به عمونوروز مي

 اجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشمم

 خرقه از سر به در آورد و به شكرانه بسوخت
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ام، اشتباه معني شده است! شارحان بد نيست در اينجا بحثي در مورد اين بيت حافظ داشته باشيم؛ چون اين بيت در تمام شرحهاي حافظ که من ديده

کنند که به اعتراف اي از آن استخراج ميال سپيدي دور مردمک است و تعابير پيچيدهگويند مثدانند و ميرا مربوط به مردمک چشم مي« خرقه»

اند از اينكه خرقه اند و درنتيجه غافل ماندهاي کردهخودشان با معني شعر ناسازگار است )رجوع کنيد به شرح استاد هروي(. آنها به شعر نگاه پيچيده

مردم »خرقة عادي خود حافظ است که به مژدگاني ديدار يار بايد از سر درآيد و سوزانده شود. مراد از ربطي به ساختمان چشم ندارد و در واقع همان 

گويد: ديدار تو خرقة آبرو را از سر من در شعر حافظ، کار مردمک چشم است که همان ديدار باشد )نه خود مردمک چشم(؛ بنابراين حافظ مي« چشم

ام را از سرم ر اين بيت خود مردمک چشم نيست، بلكه ديدار است(. خالصه يعني من به مژدگاني ديدار تو، خرقهبيرون آورد و سوزاند. )فاعل بسوخت د

 درآوردم و سوزاندم )کاري که در واقع حالج کرد(.به

گو شود و قصهآب مثل مرواريد مياندازد، رنگ کشد و در رودخانه ميپيرزن، بعد از اينكه خاله گلوبند مرواريدش را با غضب از گلويش ميدر قصه خاله

بينيم؛ به اين ترتيب خاله با فداکردن ثروتش )يا غلتند، ميپيرزن را که با خروش بر روي هم ميهاي مرواريد خالهها دانهگويد که هنوز در رودخانهمي

کند. ختم داستان، با گذر رودخانه اشاره به آن دارد که پذيري است که او را در جريان آب جاودانه ميشود و اين احساس آسيبپذير ميآبرويش( آسيب

زدن درست نقطه مقابل حرکت است و سالک به اين خاطر بايد چون رودخانه دائم در جواني و جاودانگي در حرکت دائم است. خواب رفتن و چرت

ترسيم و پذيري ميمام بيان شده است. ما همه از آسيب)اثر هرمان هسه( به زيبايي ت« سيدارتا»حرکت باشد. اين جاودانگي در حرکت، در داستان 

 خواهد در امنيت و عافيت به سر بريم؛ ولي به قول حافظ:دلمان مي

 در مقامات طريقت هر کجا کرديم سير

 فراق افتاده بود« نظربازي»را با « عافيت»

 پذيريزخم و آسيب

کند پذيري او اين است که خودش را باز مير است و اين برايش عيب نيست. علت آسيبپذيمحققاً گل آسيب«. بادمجان بم آفت ندارد»معروف است که 

دارد، فرصت کوتاه بارور شدن را ممكن است از دست وار بارور شود. کسي که خودش را مثل غنچه بسته نگه ميدهد تا مگر مريمو در معرض قرار مي

 بدهد؛ به زبان حافظ:

 غنچه بيرون آي گويم، چو گل ازسخن در پرده مي

 که غير از پنج روزي نيست حكم مير نوروزي

قت پذيري يا برهنگي در زماني مطلوب است که انسان در معرض نيروهاي سازنده )يا بارورکننده( قرار دارد )مثل باد بهار براي گل(؛ ولي در وآسيب

 نا:کننده، سالک بايد خودش را حفظ کند. به زبان موالمقابله با نيروهاي تخريب

 در خزان چون ديد او باد خالف

 تن زد و سر درکشيد زير لحاف

کننده است( عريان بود؛ ولي سيامک در وقت نبردش با فرزند اهريمن )که نيرويي کُشنده است(، مريم در زمان برخورد با جبرئيل )که نيروي زنده

 اش شد؛ به روايت فردوسي:پذيري( سيامک منجر به نابوديتن بود. در نتيجه برهنگي )يا آسيببرهنه

 سيامک بيامد برهنه تنا
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 بياويخت با پور آهَرمنا

 بزد چنگ باژونه ديو سياک

 به چنگال کردش جگرگاه چاک

شود و خود را نابود آنكه با پدر مشورت کند، بدون پوشش و حفاظي، با اهريمن مقابل ميتجربه است، بيسيامک ـ فرزند کيومرث ـ که جواني بي

و و نداشتن رشد و تجربه است. سالک بايد در ابتداي سلوک، خود را با شريعت « برهنگي فرهنگي»کند. برهنگي سيامک در اين اسطوره به معني مي

وار خرقه بسوزاند. به بيان شيخ محمود در تواند خرقه بيندازد يا حالجعلم و فرهنگ )يعني ادب( پوشش دهد و تنها بعد از رسيدن به پختگي مي

 «:گلشن راز»

 تبه گردد سراسر مغز بادام

 گرش از پوست بشكافي گه خام

 پوست نيكوستولي چون پخته شد، بي

 که مغزش را برآري، بشكني پوست

پذير نيست. کساني که به ناپذيري مطلق امكانشک نيست که پوشش در زمان ناپختگي ضرورت دارد؛ ولي در عين حال پوشش صد درصد يا آسيب

هاي خورند. هر چه بكوشي که تمام درکنند، ضربه ميکوشند خود را از همه خطرها بپوشانند، نهايتاً از جايي که هيچ فكرش را نميطور وسواسي مي

تن تنها شود. اسفنديار رويينجا وارد ميشناسد و از همانماند و خطر که در کمينگاه نشسته است، آن در را ميطر را ببندي، يک در باز ميخ

 پذير بود و تير زهرآلود رستم نيز به چشم اوچشمهايش آسيب

 نشست !

 کمان را به زه کرد و آن تير گز

 که پيكانش را داده بود آب رز،

 ست بر چشم اسفندياربزد را

 سيه شد جهان پيش آن نامدار

 خم آورد باالي سرو سهي

 از او دور شد دانش و فرّهي

پذيرش پاشنه پاست و از همان نقطه با تير شخصيت مشابه اسفنديار در اساطير يونان، آشيل است که همه بدنش رويين است و تنها نقطة آسيب

توان علتهاي آسيب را شناخت و حفاظي رويين در برابرشان نديار و آشيل، اين است که در عالم عليّت ميداستان اسف شود. نكتهزهرآلودي کشته مي

توان جلوي آنها را با آيند و نميسببي ميکنيم، بعضي خطرها از عالم بيسببي( زندگي ميايجاد کرد؛ ولي از آنجا که ما در فضاي دوبُعدي )عليت و بي

آيند، هم حوادث ناگوار؛ بنابراين در عين آنكه پوشش ضرورت دارد، وسواس در سببي )يا سرانديبي(، هم حوادث خوب ميهشياري گرفت. از عالم بي
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کند و اين سببي غافل ميکند؛ چون احساس امنيت صد درصد و هشياري بيش از حد مادي، انسان را از عالم بيپذير ميآن، انسان را بيشتر آسيب

توان بست، با فراست بيشتر به مقابله خطرها هاي خطر را نميسازد. وقتي انسان بداند که تمام درپذير ميقصان در پوشش آسيبغفلت، او را بيش از ن

تنها اتكا به عالم اسباب دارد؛ ولي « هشياري مادي»کند. تفاوت هشياري مادي و فراست عرفاني در اين است که رود و اين فراست حفظش ميمي

سببي )يا دهد. اعتماد به نفس زياده از حد اسفنديار، او را از تزوير رستم که از بيسببي را هم پوشش ميري دوبُعدي است که عالم بي، هشيا«فراست»

دهد که بسياري از تصادفات رانندگي در توان گفت که همين غفلت باعث مرگش شد. آمار نشان ميگرفت، غافل کرد و ميعالم سيمرغ( نشأت مي

کند. فاتحان بزرگ نيز چون کند و همين احساس امنيت، او را غافل ميدهد؛ يعني در جايي که راننده احساس امنيت ميخانه افراد رخ مينزديكي 

 شان همين اعتماد به نفس بيش از حد بود.ناپلئون و داريوش، دليل شكست

 براي عارف نردباني است براي باالرفتن« اسباب»از حد به اسباب است. ، همان اعتماد بيش «اعتماد به نفس بيش از حد»در زبان عرفان، منظور از 

دويد، او را از خواب بيدار سببي. ابراهيم ادهم در زير سقف امنيت قصرش خوش خوابيده بود که ناگاه سر و صداي مردي که روي بام قصر ميبه بام بي

به دنبال شترم »مرد گفت: « جويي؟بر بام قصر من چه مي»اه بردند. ابراهيم از او پرسيد: کرد. سربازان محافظ قصر مرد را از بام پايين آوردند و نزد ش

شتر گمشده تو نيز در زير اين سقف يافت نخواهد »مرد جواب داد: « شتر گمشدة تو در باالي سقف اين قصر پيدا نخواهد شد.»شاه گفت: « گردم!مي

بايد بيرون بيايد و خود را به بام توکل برساند. به اين خاطر شاهي را رها کرد و لباس پر تجملش را با  ابراهيم ادهم فهميد که از زير سقف امنيت« شد!

 جامه پارة فقيري عوض کرد و راه درويشي در پيش گرفت.

همان لباس  ، احساس امنيت است. گاه اين سقف، قدرت و ثروت است و گاه علم و زهد. خرقه پرهيزگاري شيخ صنعان معادل«سقف»منظور از 

رها پادشاهي ابراهيم ادهم است. قصر پادشاهي ابراهيم ادهم همان امنيت خانة کعبه است براي شيخ صنعان. وقتي شيخ عاشق شد و امنيت کعبه را 

ر ترسا خوشتر از خبري ديکرد و در طلب دختر ترسا به روم رفت، يكي از مريدانش به او گفت: بيا به امنيت کعبه بازگرديم. شيخ پاسخ داد که: بي

 هشياري خانه کعبه است.

 آن يكي گفتا که: با ياران بساز

 تا به سوي کعبه روي آريم باز

 گفت: اگر کعبه نباشد، دير هست

 ام، در دير مستهوشيار کعبه

 *عالي و داني )انتشارات اطالعات(


