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ادب و عرفان انسانگرا /فصل هفتم :حديث مورچه و سليمان

حديث مورچه و سليمان /فصل هفتم از ادب و عرفانِ انسانگرا

ارجاعات را در پايين هر صفحه آوردهام.

ميخواستم از سعدي و دورهي ايلخانان بنويسم ،مطلب را چندان

توضيحات که با حروف التين در متن

گسترده يافتم که از حد مقاله بسيار فراتر ميشد .تنها به داستان

نشانه گذاري شده در پايان مقاله قابل

مورچه و سليمان قناعت کردم شرحي کوتاه از سليمان و ملکهي

مشاهده است.

سبا در عهد عتيق تا سليمان و مورچه و ملکهي سبا در قرآن.

کليد واژهها :قصه ،سليمان ،مورچه،

سپس همين معناي نمادينِ را در بوستان و گلستان سعدي پي

ملکه سبا ،عهد عتيق ،قرآن ،انجيل،

گرفتهام

سعدي ،شبلي ،انوشيروان.

تمهيد:
"سليمان" در لغت عبرانيان يعني سرشار از سلامتي .مثل نامي که بر اورشليم نهاده بودند و به معناي شهر
سلامت بود .در داستان سليمان هم اين دو نام در هم تنيده و يگانه مينمايند .درخشانترين دورهي تمدني که
در عهد عتيق از آن ياد شده ،همان روزگارِ سليمان است.
اينکه آيا واقعا چنان دورهاي و چنان سلطنتي با آن مشخصات که در کتاب مقدس نوشتهاند ،بوده يانه؟ بحثي
دراز دامن است که در حوصلهي اين مجال نيست .اما اين هست که اغلب ملتها ،تمدني درخشان را در
گذشتههاي دور براي خود قايل بودند ،تمدني که بيشتر رنگ اسطوره داشت .به تعبير ديگر ،شايد در واقعيت
تاريخي ،چنان تمدني با آن مشخصات ،پديد نيامده باشد ،اما از اين قصهها ميتوان به عنوان سرمشقهايي ياد
کرد که ريشه در آرزوها و آرمانهاي ملتها دارد و شايد چراغ راهِ آينده باشد .همچنين ميتوان گفت که اين
قصهها نوعي از "اسطوره" 1هستند که با افسانه متفاوتند.
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 -براي توضيح بيشتر نگاه کنيد به مقالهي اسطوره و قرآن در بخش مقاالت
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اسطورهها و قصههاي ديني اگر واقعيت تاريخي نداشته باشند ،اما واقعيتهايي در روانِ جمعي ملتها هستند.
داستان سليمان را از اين منظر هم ميتوان نظاره کرد.
همچنين اگر قصهها تنها به يادگاري از گذشته تبديل شوند که بهکار امروز و فردا نيايند ،ديگر نه قصه و نه
اسطوره ،بلکه افسانه و خرافهاند.
اسطورهها ،هنگامي که از فرهنگي به فرهنگ ديگر ،يا از ملتي به ملتي ديگر ،انتقال مييابند ،تغييراتي هم در
اشکال و صورتهاي آن رخ ميدهد .اين تغييرات معمولا بستگي دارد به موقعيتهاي قومي ،تاريخي،
جغرافيايي ،سياسي و زبان و ادب هر قومي و هر ملتي .اما بهنظر ميرسد که ريشه و بنمايهي اصلي خود را
حفظ ميکنند.
حديثِ مورچه و سليمان ،بخشي از همان اسطورهي سليمان است که در عهد عتيق مکتوب شده و در قرآن نيز
به صورت تازهاي بازخواني شده است .به نظر ميرسد که اين بازخواني ،صرفا به منظور روايت و تاريخگويي
نيست بلکه از هر قصهاي که ساز و کارش وراي واقعيت[سورئاليستي] مينمايد ،نقبي زده است به آرماني
جمعي که شايد روزگاري ديگر بايد تحقق مييافت.
از اين منظر ،اسطورههاي ديني را کسي نميسازد ،همانگونه که شعر  -به معناي حقيقي آن -ساختني نيست،
بلکه جوششي از لايههاي عميقِ روان شاعر است 2.احتمالا به همين جهت بوده است که شاعران بزرگ هر کدام
به نيرويي پنهاني باور داشتند که گوهرِ شعر را به آنان القاء ميکرده است.
سليمان و حکمت و مورچه ،به روايت عهد قديم
توصيفِ سليمان در متون عهد قديم ،بهگونهاي است که گاهي او را "انسانِ کامل" مينماياند .به ويژه آنجا که
خداوند پرسيده بود که :چه ميخواهي به تو بدهم .و سليمان گفته بود :حکمت.
پس خدا وي را گفت« :چونکه اين چيز را خواستي و طول ايام براي خويشتن نطلبيدي ،و دولت براي
خود سوال ننمودي ،و جان دشمنانت را نطلبيدي ،بلکه به جهت خود حکمت خواستي تا انصاف را

 -2نگاه کنيد به بخش فرهنگ واژگان :شاعر
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بفهمي ،پس اينک دل حکيم و فهيم به تو دادم به طوري که پيش از تو مثل تويي نبوده است و بعد از
تو کسي مثل تو نخواهد برخاست.
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آشکار است ،که چنين حکمتي به مفهوم فلسفي آن نيست ،بلکه منظور نوعي از حکمت بوده است که بيشتر از
جنس الهاماتِ غيبي و اتصال به روحِ بزرگ هستي دانسته ميشد .همين "حکمت" سليمان را به جايگاهي
ميرساند که افزون بر پادشاهي ،شاعرِ طبيعت هم ميشود چندان که زبانِ سرو لبنان و سوسن دشتها را هم
در غزلهايش واگويه ميکند .و گاه محبوبهاش با سوسنِ سرزمينِ شارون يگانه ميشود.
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و دربارهي درختان سخن گفت ،از سرو آزاد لُبنان تا زوفائي که بر ديوارها ميرويد و از بهايم و مرغان و
حشرات و ماهيان نيز سخن گفت.
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همين حس عميق شاعرانگي که در پيوند با حکمت قرار گرفته ،سليمان را با ضعيفترين جاندارانِ زمين آشنا
ميکند .در نگاه مردمِ آن روزگار مورچه از کوچکترين و ضعيفترين جانداران شمرده ميشد و سليمان که
ميگفتند باشکوهترين پادشاهِ روي زمين است ديگران را دعوت ميکند که با تامل در مورچگان ،حکمت را
بياموزند:
اي کاهل ،نزد مورچه برو ،در راههاي او تأمّل کن و حکمت را بياموز،
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به نوشتهي کتاب اول پادشاهان ،حکمتِ سليمان از حکمت تمامي بنيمشرق و از حکمت جميع مصريان
بيشتر بود .در ايام او هر کسي از يهودا و اسرائيل ،زير سايهي تاک خويش به شادماني زندگي کرد و کسي را
بر کسي ستمي نبود.

 -3اول پادشاهان ،فصل سوم
 -4غزل غزلها ،فصل دوم
 - 5اول پادشاهان ،فصل سوم
 -6از امثال سليمان ،باب ششم
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اين نوشتهها البته با رنگ و بوي نژادي براي بنياسرائيل و نوعي اشرافيتِ درباري هم براي سليمان در آميخته
است ،اشرافيتي که به هر حال در زندگي اميران و پادشاهان چيزي دور از ذهن نيست و در بارهي سليمان
بهگونهاي اغراق آميز از جاه و جلال و عظمت وي سخن رفته است.
بعدها که دوران تفرقه و تبعيد بنياسرائيل از سرزمينش اتفاق افتاد ،داستانِ روزگارِ سليمان و حکمت او
همچون بهشتي گمشده سينه به سينه و نسل به نسل حکايت شد ،به فرهنگهاي ديگر کشيده شد ،و بسا
غزلهاي دلانگيز و امثال حکمت آموز منسوب به سليمان برجاي مانده بود و مانده است که حتي نزد پسر
عموهاي چادرنشينِ بني اسرائيل در حجاز ،ارج و منزلتي يافت و در پارهاي موارد رنگ افسانه هم به خود
گرفت.
عهد جديد ،يا همان مسيحيتِ نخستين ،اگر چه از دامانِ عهد قديم زاده شد اما چرخشي اساسي در باورها و
نگاه ديني بخشي از پيروان دينِ ابراهيمي هم پديد آورد .در اين چرخش ،ملکوتِ مسيح جايگزينِ ملک
سليمان شد .در آيات و موعظههاي مسيح هيچ اهميتي به زندگي در زمين و پادشاهي در زمين داده نشده،
داستان حشمت سليمان هم نه تنها با استقبال مواجه نشد بلکه تلويحا به سخره گرفته شده است:
 ...از بهر جان خود انديشه مکنيد که چه خوريد يا چه آشاميد و نه براي بدن خود که چه بپوشيد .آيا
جان ،از خوراک و بدن از پوشاک بهتر نيست؟
مرغان هوا را نظر کنيد که نه ميکارند و نه ميدروند و نه در انبارها ذخيره ميکنند و پدر آسماني شما
آنها را ميپروراند .آيا شما از آنها بمراتب بهتر نيستيد؟
و کيست از شما که به تفکّر بتواند ذراعي بر قامت خود افزايد؟
و براي لباس چرا ميانديشيد؟ در سوسنهاي چمن تأمّل کنيد ،چگونه نموّ ميکنند! نه محنت
ميکشند و نه ميريسند!
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ليکن به شما ميگويم سليمان هم با همهي جلال خود چون يکي از آنها آراسته نشد.
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اين موعظه ،افزون بر آنکه جاه و جلال سليمان را به سخره گرفته ،همچنين کنايهاي است به آنچه در امثال
سليمان آمده بود که:
اي کاهل ،نزد مورچه برو ،در راههاي او تأمّل کن و حکمت را بياموز،
وي را پيشوايي نيست و نه سرور و نه حاکمي ،اما خوراک خود را تابستان مهيا ميسازد و آذوقه
خويش را در فصل درو فراهم ميکند.
اي که در کار خويش سستي ميکني ،فقر و نيازمندي همچون راهزني مسلح بر تو خواهد آمد.
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اينکه چرا رويکرد به تدبيرِ زندگي در دو کتاب عهد قديم و عهد جديد اين همه با هم متفاوت است ،خود
حديث مفصلي است .در اين فرصت تنها ميتوانم به اين نکته اشاره کنم که شايد وقتي اسارتها دوام ميآورد و
خطرِ فروپاشي ملي و قومي چنگ و دندان نشان ميدهد،

اميد به آينده هم با چالش مواجه ميشود ،آنگاه

باور به آخرالزمان و انقضاي عالم هم قوت ميگيرد و اميدِ آدمي معطوف به ظهور ملکوتِ آسمان ميشود که
مسيحيتِ نخستين وعده داده بود.
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اما با وجود همهي مصائب ،آن آخرالزمان و انقضاي عالم اتفاق نيفتاد؛ و مسيحيت اندک اندک راه خود را براي
ماندگاري در همين زمين هموار کرد تا آنکه به امپراطوري بزرگي تبديل شد.

A

بعدها از گفتههاي منسوب به عيسي مسيح در مورد ملکوت ،تاويلهاي معنوي صورت پذيرفت چندانکه حتي
بعد از ظهور اسلام اين تاويلها در نزد بسياري از عارفان و متصوفهي اسلامي نيز تاثيري اساسي و ماندگار
برجاي نهاد.

 -7انجيل متي ،فصل ششم ،موعظه بر فراز کوه زيتون
 -8از امثال سليمان ،باب ششم
 -9نگاه کنيد به انجيل متي باب 42
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حديثِ مورچه و سليمان در قرآن
سورهي نمل(مورچه) از سورههاي مکي دانسته شده است؛ زماني که هنوز محمد رسول به يثرب نيامده بود و
جامعهاي از مسلمين ،و شهري به نام "مدينىالنبي" شکل نگرفته بود اما گويا مقدمات شکلگيري آن فراهم
شده بود .ظاهرا جمعيت مکه در آن هنگام بيش از هزار نفر نبوده است.
رونق مکه بيشتر به هنگام مراسم حج بود که قبايلي از اطراف و گوشه و کنارِ حجاز به آنجا ميآمدند .از برکت
همين مراسم بود که برخي آيات و سورهها که تا آن هنگام نازل شده بود به گوش قبايل ديگر ميرسيد و
آوازهي محمد در حجاز طنين ميافکند.
اولين و شايد مهمترين نکته ،انتخاب نامِ "مورچه" براي اين سوره است .با آنکه گزيدههايي از قصهي موسي و
ت پادشاهياش در اين سوره آمده ،در عين حال آن را
سپس قصهي سليمان و حکايت جاه و جلال و قدر ِ
"سورهي سليمان" نگفتند بلکه "سورهي مورچه" ناميدند.
از سنتهاي قصه گويي ،قصيده سرايي و کتاب نويسي ،اعم از تذکره و تاريخ و ادبيات و شعر ،يکي هم اين
بوده و هست که معمولا نامِ هر قصه و کتابي ،بيانگرِ هستهي اصلي و نقطهي کانوني آن قصه و قصيده و کتاب
بوده است .بهنظر ميرسد اين سنت در نامگذاري سورههاي قرآن هم رعايت شده است .بنا بر اين شايد کليد
گشايش قصههاي سليمان را که در قرآن آمده ،بتوان در نا ِم "مورچه" جستجو کرد.
خلاصهي داستان:
سپاهيان بسياري گرد سليمان فراهم آمده بودند که شامل جن و انس و پرنده بودند:
چون به وادي مورچه رسيدند ،موري به موران ديگر گفت :به خانههاتان پناه گيريد که سليمان و
سپاهيانش ميآيند ،ايشان بيشعورند مبادا شما را درهم شکنند.
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سليمان را از گفتار او خنده بر لب نشست ،گفت خداوندِ من ،مرا به الهام خود پايدار بدار تا نعمتي را
که به من و والدينم دادهاي شکر گذار باشم ،و آن کار شايستهاي را انجام دهم که مورد رضاي تو باشد.
و مرا به رحمت خود در زمرهي عباد صالح آور.
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اين صحنهاي است که در قرآن از مورچه و سليمان نقل شده .قسمت بعدي داستان به ملکهي سبا مربوط
ميشود که در رواياتِ عهد عتيق از او به عنوان "ملکهي جنوب" هم ياد ميشد.
اما روايت عهد عتيق (کتاب اول پادشاهان فصل دهم) از ملکهي سبا با آنچه در قرآن آمده بسيار متفاوت است
و پيوندي هم ميان مورچه و داستان ملکهي سبا ديده نميشود.
همچنين از رمزوارگيهايي که در روايت قرآن در اين مورد آمده خبري نيست و بيشتر به يک گزارشِ تاريخي
ميماند بدون دخالت نمادها و استعارهها .نه پرندهي نامهرساني در آن داستان حضور دارد نه عفريت و جن و
ديگر نمادهاي قابل تاويل B.در قرآن هم ظاهرا ارتباط چنداني بين دو داستان ديده نميشود اما با اندکي تامل
در روايت قرآن ميتوانيم هر دو داستانِ مورچه و ملکه را کاملا با هم مرتبط و يگانه بيابيم چندان که انگار
ملکهي سبا ادامهي داستانِ مورچه و کامل کنندهي آن است.
به روايت قرآن ،پرندهاي به نام هدهد -که نقش خبر گيري و پيام رساني دارد -از جاه و جلال ملکه سبا براي
سليمان حکايت ميکند اما اين دريغ را هم دارد که ملکه و پيروانش خداي آسمانها و زمين را نميپرستند،
بلکه بر خورشيد سجده ميکنند.
همين شايد بهانهاي شد تا سليمان ضمن دعوت از ملکه او را به آيين خود بخواند .ملکه با بزرگان و سرداران
خود مشورت ميکند که در برابر اين دعوت چه کند؟ آنان ضمن اينکه قدرتِ نظامي خويش را به ياد ملکه
ميآورند و آمادگي خود براي مقابلهي با سليمان اظهار ميکنند در عين حال مطابق سنتي که در همهي
دربارها بوده ميگويند :فرمان تو راست.

C
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ملکه هداياي بسياري براي سليمان ميفرستد تا شايد به سبب اين هدايا سليمان دست از سر آنان بر دارد.
ضمنا به اطرافيان خود نکتهاي را ياد آوري ميکند که:
پادشاهان چون به شهري وارد شوند ،آن را تباه کنند و عزيزان آن شهر را ذليل کنند .کارشان اين
گونه است.
ن مورچه نقل شده بود که:
به گمان من اين جمله حلقهي پيوندي است با آنچه از زبا ِ
به خانههاتان پناه گيريد که سليمان و سپاهيانش ميآيند ،ايشان بيشعورند مبادا شما را درهم
شکنند.
تجربهي عمومي از رفتار زورمندان با مردمان ضعيفتر همين بوده و هست که از زبان مورچه و ملکهي سبا در
قرآن آمده .در گزارشهاي تاريخي بسيار آمده است که وقتي شاهان و سرهنگان به دهکدهاي و شهري نزديک
ميشدند ،مردم از ترسِ غارت و کشته شدن ،به بيغولهها فرار ميکردند .حتي هنگامي که مامورين خليفه يا
سلطان براي وصول ماليات و خراج به روستايي ميرفتند مردم از بيم فزونخواهيِ ماموران ،خود را مخفي
ميکردند.
اما ادامهي داستانِ سليمان و رفتارِ صلح آميز و مسالمت جويانهي او که در قرآن آمده خلاف انتظار گمانهاي بود
که مورچه و ملکه داشتند.
در تفسيرهايي که از اين داستان صورت گرفته
اغلب تفسيرهايي که مفسرين از داستان مورچه و سليمان به دست دادهاند ،مورچه را همان مورچهي واقعي
دانستهاند و شنيدنِ سخن او را از سوي سليمان معجزهاي پيامبرانه تلقي کردهاند که ربطي به امور سياسي
ميان فرا دست و فرو دست ندارد .فخر رازي از مفسرين مشهور نيز بر اين باور بود که در روزگار سليمان خداوند
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جانوران را عقل داد تا بتوانند با سليمان گفت و شنيد داشته باشند و پس از روزگار سليمان دو باره آنان را به
حالت اول برگرداند.

11

گذشه از همهي اين تفسيرهاي عجيب ،معدود کساني هم بودهاند که نوشتهاند منظور آوردنِ لفظ "مورچه"
مردم ضعيف بودند:
گويند [هدهد] مردي چابك و هوشيار بوده است و اين در ميان مردم شهرت بسيار دارد كه سبكروان
چابك را به نام پرندگان ميخوانند ،از باب تشبيه در سرعت سير .مورچگان مردمي بسيار ضعيف و
ناتوان بودند .در معني ديوان و پريان گويند مردمان سركش و سخت بودند و ماهران و آگاهان ايشان
در كارها و صنعتهاي دشوار ...

12

ابن عربي نيز از منظري ديگر به عناصر اين قصه نگاه کرده است و "نمل"را يکي از قواي نفساني دانسته است که
حرصِ جمع مال را در آدمي بيدار نگه ميدارد ،لشکر جن را قواي وهمي انسان و طير را قواي روحاني معرفي
کرده است .در بارهي ملکهي سبا هم وي را روح حيواني دانسته که با "نفس" يکي است 13.اين تحليل ابن عربي
هم اگر چه تحليلي معنوي است که نفسانيات و جلوههاي رواني فردِ انسان را در نظر گرفته ،در عين حال باز
هم ربطي به روابط اجتماعي و رابطهي فرا دستان با فرو دستان ندارد .همچنين تا آنجا که به تفسيرهاي
گوناگون مراجعه کردم همهي آنان مورچه و ملکهي سبا را دو شخصيت متفاوت فرض کردهاند .اما اگر از
زاويهاي ديگر داستان را مورد تامل قرار دهيم ميتوانيم مورچه و ملکهي سبا را يگانه ببينيم.
تمثيل ران ملخ نزد سليمان بردن
در مضامين ادبي ما از اين تمثيل بسيار استفاده شده است .از سنايي و عطار و مولوي تا سيف فرغاني و سعدي
و خواجوي کرماني و بسياري شاعران ديگر هر کدام به مناسبتي از اين تمثيل بهره جستهاند .همه هم در يک

 - 11مفاتحالغیب ،اثر فخرالدین رازی ،ذیل تفسیر سورهی نمل
-12آفرينشوتاريخ/ترجمه،ج،9ص274:
 -13تفسير ابن عربي،ج،4ص901 :

ادب و عرفان انسانگرا /فصل هفتم :حديث مورچه و سليمان

ali-tahmasbi.name

معنا مشترک هستند که وقتي کسي هديهاي براي سلطاني ،بزرگي ،يا براي معشوق ميبرد از سر تواضع آن
هديه را به ران ملخ تشبيه ميکرد ،خود را بسان مور ،و آن بزرگ را همچون سليمان ميخواند.
يکي از گوياترين اشعار در اين مورد ،قصيدهاي است که سيف فرغاني براي دوست و مراد خود سعدي سروده
است .وي در اين قصيده ،از ديگر ضربالمثلها مثل «زيره به کرمان بردن» نيز بهره جسته است.

D

آشکار است که تمثيلِ پاي ملخ نزد سليمان بردن ،ريشه در همان داستان مورچه و ملکه و سليمان دارد .اما
نکتهي قابل تامل اينکه .در آيات قرآن ،کسي که هديه نزد سليمان ميفرستدملکهي سبا است و هديهاش که
به دربار سليمان ميرسد بس ناچيز مينمايد .در اينجا نوعي درهم آميختگي مورچه و ملکهي سبا ديده
ميشود .انگار هر دو يکي هستند که به دو صورت توصيف شدهاند.
بسياري داستانها چه پيش و چه پس از قرآن با همين منطق و با استفاده از همين گونه نمادها پديد آمده
ب
است و کسي آن داستانها را به معجزه نسبت نداده بود بلکه تمامي آن قصهها را سرشار از حکمت و آدا ِ
زيرکي و دانايي دانسته بودند.

E

اگر قرار باشد در اين داستان معجزهاي را جست و جو کنيم ،ميتوانم به سه نکته اشاره کنم:
 -1ساختار ادبي و بلاغي آيات
 -2ظرفيت بالاي تاويل پذيري آيات
 -3چراغ راه براي ايجاد جامعهاي که حقوق و حدود همگان در آن محترم باشد.

در نقد قدرت
احتمالا شما اين را بهتر از من ميدانيد که در گذشه جز نظام پادشاهي ،نوع ديگري از حکومت را
نميشناختند .مضامين مردمسالاري يا "دموکراسي" که در ادبيات سياسي و در روزگار ما مطرح ميشود ،در
ادبيات ديني و عرفاني و سياسي روزگارانِ گذشته ديده نميشود و شايد براي پيشينيان ما قابل تصور هم
ت يک فرد بر جامعه نبود.
نبود .بنا بر اين براي ساماندهي به امور جامعه ،گريزي از نظامِ پادشـاهي و حکوم ِ
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از سوي ديگر تمرکز قدرت در فرمانروا ،اغلب به تباهي حق فرو دستان ميانجامد و ياد آور سخني است که از
زبان مورچه و ملکهي سبا در قصهي سليمان آمده بود:
پادشاهان چون به شهري وارد شوند ،آن را تباه کنند و عزيزان آن شهر را ذليل کنند .کارشان اين
گونه است.
از ديگر آياتِ قرآن هم اينگونه بر ميآيد که با ظهور اسلام قرار بود مردم"الناس" از سوي حاکمان به بردگي و
بندگي گرفته نشوند ،هيچکس ديگري را نترساند ،هرکسي از حاصل دسترنج خود برخوردار باشد ،حقوق و
ن قدرت پايمال نگردد.
ارزشهاي انساني توسط صاحبا ِ
ن قرآن ،حاکمان بايد امانتدارانِ خداوند ميبودند تا اين
هم در داستان سليمان ،و هم در ديگر مضامي ِ
حقوق و حدود را رعايت کنند 14.خلفاي اوليهي پيامبر هم ظاهرا تلاش ميکردند تا اين مهم را نهادينه کنند.
اما چگونه؟
درستتر اينکه ،ميلِ سلطهي بر ديگران ،از واقعيتي بنيادي سرچشمه ميگيرد که با اخلاق و قانون و
انسانگرايي فاصلهي بسيار دارد .به نظر ميرسد که اين تمايل ،از بنمايهي سرشتِ انسان است.
ن اوليه خود را ناچار از تشکيل دولت و انتخاب امير ديدند براي
در نخستين گامهاي ظهور اسلام که مسلمانا ِ
مهارِ فرمانروا از گرايش به سطلهگري و زياده خواهي ،امر به معروف و نهي از منکر را مورد توجه قرار دادند و
اينکه مردم بايد اين حق را داشته باشند که خطاهاي فرمانروا را به او اظهار کنند و در پند و اندرز به فرمانروا
بيمهابا باشند .در نهجالبلاغه ،به عنوان نزديکترين متن به قرآن" ،نقد قدرت" از سوي مردم ــ حتي فرو
ن مردم ــ از واجبترين فريضههايي توصيف شده است که خداوند براي مردم قرار داده است
دست تري ِ

15

«کسي که در مقام و مرتبهي بزرگ بوده و در دين برتري داشته باشد ،باز هم برتر از آن نيست که اين
حق واجب در بارهاش ناديده گرفته شود»....

16

 -14وبسايت آيين پژوهي و فرهنگ ،فرهنگ واژگان ،قسط
 -15نهجالبالغه ،خطبه 494در تصحيح صبحي صالح ،و  407در فيض
16

 -همان
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گفتار امام علي در اين خطبه ،اگرچه بيانيهاي سياسي است اما انگار مقصود از داستان مورچه و سليمان را با
زباني عيني و بدون رمز و استعاره توضيح داده است.
هرچه هست ،نه داستانها و تمثيلهاي قرآن ،نه خطبههاي نهجالبلاغه ،هيچکدام در دورههاي بعدي کا ِر
چنداني از پيش نبرد .به ويژه هنگامي که "اسلام" تبديل به امپراطوري بزرگي شد و دستگاه خلافت تقدسي
آسماني پيدا کرد.
ن اسلامي نقشي پديد آوردند ،اغلب راهي را رفتند که به
مورخان و شاعران و عارفان و صوفيان که در تمد ِ
جاي نقدِ صاحبان قدرت ،به تاييد آنها انجاميد .انبوه مردم فرو دست تا کشتههاشان به هزارها نميرسيد،
مورخ يادي از آنان نميکرد .عارفان و صوفياني هم که روي از دربارها بر تافته بودند ،عبادت و زهد و
سرودشان براي خدا بود و بس .به جز چند تني چون بايزيد و ابوالحسن خرقاني که مهر خود را صدقهي
محرومان و نيازمندان کردند.
ابن عربي هم هنگامي که به تفسيرِ داستانِ مورچه و سليمان رسيد ،همهي عناصر موجود در اين قصه را به
معناي قواي نفساني و روحاني تعبير کرد تا راهِ کمالِ انسان را به سوي خدا و ملکوت و ناکجا آباد نشان دهد،
بي آنکه تعريضي به سلطان و يادي از ضعيفان کرده باشد.

سعدي و حديث مورچه و سليمان
سعدي در باب اول بوستان و باب اول گلستان حکايتهايي آورده است در سيرت پادشاهان و سرهنگان ،همه
عبرت آموز ،گاه در قالب نصحيت که حرمت و حدود رعيت نگاه دارند ،به فرودستان ستم نکنند و گاه انذار
که اگر مظلوم و ستم ديده هم نتواند داد خود بستاند مرگ اما در کمين است و دستي فراتر از هر جباري
دارد .حتي سليمان هم با همهي جاه و جلال طعمهي مرگ شد و آنچه از او ماند و به کار آخرتش آمد همان
خدمتي است که به مردم کرد:
جهان اي پسرملک جاويد نيست
نه بر باد رفتي سحرگاه و شام
به آخر نديـدي که بر باد رفت؟

زدنيا وفـاداري اميـد نيـست
سرير سليمان عليهالسلام؟
خنک آنکه با دانش و داد رفت

ادب و عرفان انسانگرا /فصل هفتم :حديث مورچه و سليمان

کسي زين ميان گوي دولت ربود

ali-tahmasbi.name

که در بندِ آسايش خلق بود.

17

از نکتههاي قابل تامل در اين حکايات ،يکي هم اين است که مرگ آدمي چه عادل و چه ستمگر ،صرفا به
معناي بيرون شدنِ آنان از حافظهي جمعي مردم نيست .گويي داوري و بهشت و دوزخ نه تنها در عالمِ ديگر،
بلکه در روانِ نسلهاي آينده و در همين زمين زندگي دنيا هم هست .اين داوري و اين بهشت و دوزخ بسي
واقعيتر و ملموستر از بهشت و دوزخ عالمِ ديگر است .دو نمونهاي که سعدي از پيشينيان نقل کرده يکي به
محمود غزنوي و ديگري به انوشيروان مربوط ميشود:
يکي از ملوک خراسان محمود سبکتکين را به خواب چنان ديد که جمله وجود او ريخته بود و خاک
شده مگر چشمان او که همچنان در چشمخانه هميگرديد نظر ميکرد .ساير حکما از تأويل اين فرو
ماندند مگر درويشي که به جاي آورد و گفت هنوز نگران است که ملکش با دگرانست.

18

جاي ديگري در همين بابِ سيرتِ پادشاهان از انوشيروان به اين گونه ياد کرده است که:
آوردهاند که نوشين روانِ عادل را در شکارگاهي صيد کباب کردند و نمک نبود غلامي به روستا رفت تا
نمک آرد نوشيروان گفت نمک به قيمت بستان تا رسمي نشود و ده خراب نگردد .گفتند :از اين قدر
چه خلل آيد؟ گفت :بنياد ظلم در جهان اوّل اندکي بوده است هر که آمد برو مزيدي کرده تا بدين
غايت رسيده
اگر ز باغ رعيت ملک خورد سيبي بر آورند غلامان او درخت از بيخ

19

ممکن است در اسناد تاريخي نشان داده شود که انوشيروان هم آلوده به ستم بوده ،اما انوشيرواني که در
خاطرهي مردم نقشي برجسته پيدا کرده و به قصه درآمده ،با معيارهاي عدل و انصاف و مردمداري همراه
است.

 -17بوستان ،باب اول در عدل و تدبير و راي
 -18سعدي ،گلستان،باب اول در سيرت پادشاهان ،حکايت دوم
 -19همان ،حکايت نوزدهم
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به تعبير ديگر ،شکل و شمايل و سيرتي که از انوشيروان در حافظه و روانِ جمعي مردم پديد آمده بود و پس
از حدود هشتصد سال آن را پاس ميداشتند  -از جهت عدل -به همان سليماني ميمانست که قبلا در قرآن
طرح شده بود و انگار سعدي دوست داشت اين قصه روزي در زمينِ واقعيت تحقق يابد.
پيش از اين اشاره شد که قصه به عنوان يک بيانِ هنري ،با تاريخ به عنوان واقعيتي که رخ داده متفاوت است.
در ساختا ِر قصه و اسطوره مهم نيست که سليمان يا نوشيرواني که تاريخ به تصوير کشيده که بوده و چه
کرده ،مهم آرزوي "خير" و عدالتي است که دراين قصه جلوه ميکند ،احتمالا به همين جهت است که
ميگويد:
زنده است نام فرّخ نوشين روان به خير گر چه بسي گذشت که نوشين روان نماند

20

انوشيروانِ تاريخ قرنها پيش نقاب خاک به چهره کشيد و رفت .اما انوشيروانِ قصه به روزگارِ سعدي ،طرحي
بوده است در آرزوهاي عدالتخواهانهي مردمي که از ستم سلطان و خليفه به جان آمده بودند .کار شاعر و
هنرمند هم شايد همين است که تصويري شايسته از آن طرح ارائه دهد .جنبههاي مثبتِ آن را برجسته کند،
رفتارهاي ناشايستي اگر داشته به گورستانِ تاريخ وانهد.
احتمالا به همين جهت اولين باب بوستان هم که در عدل و تدبير و راي است ،با وصيت انوشيروان به
فرزندش آغاز ميشود که در انديشهي آسايش خلق باشد نه در بند آسايش خويش.
در داستان ديگري ،از پادشاهي عادل و نيک سيرت ياد کرده که قصد رها کردن ملک را دارد و سوداي
طريقت که باقي عمر به عبادت خداي پردازد و توشهي آخرت مهيا کند ،ابتداي داستان تاحدودي ياد آور
ابراهيم ادهم است که کاخِ فرمانروايي را رها کرد و به جامهي تصوف در آمد .اما در اين داستان صاحبدلي که
در مصاحبتِ با پادشاه بوده است وي را از اين قصد برحذر ميدارد که:
طريقت به جز خدمت خلق نيست به تسبيح و سجاده و دلق نيست

21

وي عبادت خداي را در صورتي ثمربخش ميداند که با خدمت به خلق همراه باشد:
نخورد از عبادت "بر" 22آن بي خرد
 -20همان ،حکايت دوم
 -21بوستان ،باب اول در عدل و تدبير و راي

که با حق نکو بود و با خلق بد

23
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سعدی تصوف را نيز  -چه زاهدانه و چه عاشقانه -ارجي نمينهد .از آنهمه کرامات و خرقعادتها که تذکرهها
در بارهي عارفان و متصوفه نوشتهاند ،هيچ ياد نميکند .اگر از بايزيد حکايتي آورده ،به سبب تواضع وي
است F،اگر قصهاي از شبلي آورده چنانست که انگار شبلي Gبهانه بوده تا مورچه را در کانون قصه جاي دهد.
وقتي شبلي انبانِ گندمي خريد و به خانهخود در روستا آورد ،مورچهاي را در غله سرگردان ديد .مورچهي
بيجا شده خواب از چشمانِ شبلي ميربايد ،چندانکه بهناگزير شبانه او را به ماواي خودش باز ميگرداند

H

در ترازويي که سعدي ارزشها را به آن ميسنجد ،نه موران خوار حقيراند و نه توانگران چندان عزيز که برتر از
مورچه باشند .دست آورد هرکسي ،در نسبت با وسع او سنجيده ميشود.

I

و کلام آخر در اين مقال :گمان من اين است که اگر به جاي عشق ورزيدنهاي رياکارانه به خدا ،نگاه خود را به
حرمت و اهميت انسان هم معطوف کنيم ،از عشق و دوست داشتنهاي اصيل و انساني و قابل فهم تعريفي تازه
و زنده پديد آوريم ،شايد آنگاه از اين همه جرم و جنايت و دروغ و فساد که در جامعه هست اندک اندک کاسته
شود.
چهارم خرداد  /1331مشهد

 -22بر= ميوه ،ثمره ،بهره
 -23بوستان ،باب چهارم ،حکايت عيسي و عابد و ناپارسا
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برخي توضيحات:
 -Aبا تحقق نيافتن وعدهي آخرالزمان ،حدود سيصد سال بعد از مسيح ،کنستانتين اول سردار رومي با خواب نما
ت منسوب به روزگار سليمان
شدن ،به نوعي مسيحيتِ آميخته با امپراطوري رسميت داد که نه آن صلح و امني ِ
در آن ديده شد و نه آن ترک دنيا و ترک هواي نفس .حال و هواي اين امپراطوري را فردوسي اين گونه توصيف
ميکند:
شما را هوا بر خرد شاه گشت دل از آز بسيــار بيراه گشــت
کـه ايوانهاتان بکيوان رسيــد

شماري که شد گنجتان را کليد

ابا گنجتان نيز چنـدان سپـاه

زرههـاي رومـي و رومـي کاله

بهر جاي بيداد لشکر کشيد

ز آسـودگي تيـغهـا برکشيــد

همي چشمه گرددبيابان ز خون مسيحا نبود اندرين رهنمون
 -Bدر کتاب اول پادشاهان ،فصل دهم:
و چون ملکهي سبا آوازهي سليمان را در بارهي اسم خداوند شنيد ،آمد تا او را به مسائل امتحان کند.
پس با موکب بسيار عظيم و با اشتراني که به عطريات و طالي بسيار و سنگهاي گرانبها بار شده بود به
اورشليم وارد شده ،به حضور سليمان آمد و با وي از هرچه در دلش بود گفت و گو کرد
و سليمان تمامي مسائلش را برايش بيان نمود و چيزي از پادشاه مخفي نماند که برايش بيان نکرد
و چون ملکهي سبا تمامي حکمت سليمان را ديد و خانهاي را که بنا کرده بود ،و طعام سفرهي او و مجلس
بندگانش را و نظام و لباس خادمانش را و ساقيانش و زينهاي را به خانهي خداوند بر ميآمد ،مدهوش گشت.
و به پادشاه گفت :آوازهاي که در بارهي کارها و حکمت تو در واليت خود شنيدم ،راست بود .اما تا نيامدم و به
چشمان خود نديدم ،باور نکردم ،و اينک نيمي به من اعالم نشده بود؛ حکمت و سعادتمندي تو از خبري که
شنيدم ،بيشتر است.
خوشا به حال مردان تو و خوشا به حال اين بندگانت که به حضور تو هميشه ميايستند و حکمت تو را
ميشنوند.
متبارک باد يهوه خداي تو که تو را برگزيده و تو را به کرسي اسرائيل نشانيد .از اين سبب که خداوند ،اسرائيل را
تا به ابد دوست ميدارد ،تو را بر پادشاهي نصب نموده است تا داوري و عدالت را بجا آوري( )....و سليمان
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پادشاه به ملکهي سبا ،تمامي آنچه را خواسته بود داد ،سواي آنچه سليمان از کرم ملوکانهي خويش به وي
بخشيد .پس او با بندگانش به واليت خود توجه نموده و رفت.
C

 -يکي از نکتههاي مهم در روايت قرآن اين است که ملکه سبا و قومش خورشيد را پرستش ميکنند .اين هم

ربطي به داستاني که در عهد عتيق آمده ندارد ،اما در همان زمان که سورهي نمل نازل شده ،خورشيد يکي از
مهمترين خدايان عرب بود که ظاهرا از سرزمين جنوب و عرب قحطاني اخذ شده بود و به نام "الت" مشهور بود.
D

 برخي از ابيات قصيدهي سيف فرغاني که خطابش به سعدي است:چنان دان که زيره به کرمان فرستم

به جاي سخن گر به تو جان فرستم

که تو اين فرستي و من آن فرستم

سخن از تو و جان ز من اين به آيد
اگر چه من از شرمساري نيارم

که شبنم سوي آب حيوان فرستم

و گر چه من از حشمت تو نيارم

که پاي ملخ زي سليـمان فرستم

بخندد بسي معدن لعل بر من

که خر مهره سوي بدخشان فرستم

 -Eمانند داستانهاي کليله و دمنه که ابن مقفع آن را از پهلوي به عربي ترجمه کرده بود در مورد اهميت اين
کتاب آمده است که :خسرو به دايىهاى خود بندويه و بسطام گفت هرگز از بهرام آن قدر نمىترسيدم كه اكنون
زيرا خبردار شدم كه همواره كتاب كليله و دمنه را مىخواند و آن كتاب براى مرد انديشهاى فراتر از انديشه او و
دورانديشى بسيار فراهم مىسازد كه در آن آداب و زيركى بسيار نهفته است( .اخبارالطوال/ترجمه،ص)994:
هنگاميکه داستان شازده کوچولو و سخن گفتنش با روباه را ميخوانيم ،آن همه حس زيبايي و پند پذيري که
در ما پديد ميآورد ،يکي هم براي اين است که هم شازده و هم روباه در اين داستان بيانگرِ نوعي از روابط
اجتماعي ما با يکديگرند و ربطي به خرقِ عادت و معجزه ندارد .منطقالطير عطار نمونهاي ديگر از همين گونه
است.

 -Fاشاره به داستاني که درباب چهارم بوستان (در تواضع) آورده ،چند بيت از آن داستان:
شنيدم که وقتي سحرگاه عيد

زگرمابه آمد برون بايزيد

يکي طشت خاکسترش بيخبر

فرو ريختند ازسرايي به سر

همي گفت شوليده دستار و موي
که اي نـفس من در خور آتشم
بزرگـان نکردنـد در خود نـگاه

کف دست شکرانه ماالن بهروي
به خاکستري روي در هم کشم؟

خدا بيني از خويشتن بين ،مخواه
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بلندي به دعوي و پندار نيست

گرت جاه بايد مکن چون خسان به چشم حقارت نگه در کسان
 -Gنقل است که شبلي از دوستان صميمي حالج بوده است و به اين سبب که مجنونش ميخواندند از گزن ِد
مخالفان حالج در امان مانده بود.
H

I

 -يکي سيرت نيکمردان شنو

اگر نيکبختي و مردانه رو

که شبلي ز حانوت گندم فروش

به ده برد انبان گندم به دوش

نگه کرد و موري در آن غله ديد

که سرگشته هر گوشهاي ميدويد

ز رحمت بر او شب نيارست خفت

به مأواي خود بازش آورد و گفت

مروت نباشد که اين مور ريش

پراگنده گردانم از جاي خويش

درون پـراکنـدگـان جمـع دار

که جمعيتت باشد از روزگار

چه خوش گفت فردوسي پاک زاد

که رحمت بر آن تربت پاک باد

ميازار موري که دانهکش است

که جان دارد و جان شيرين خوش است

سياه اندرون باشـد و سنـگدل

که خواهد که موري شود تنگدل  ( .بوستان ،باب دوم در احسان)

 -اگر بريان کند بهرام ،گوري نه چون پاي ملخ باشد ز موري (مواعظ سعدي ،مفردات)

