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نگاهي ديگر به قصۀ شيخ سمعان

تمهید
حکايتِ شیخ سمعان( يا شیخِ صنعان) در منطقالطیر ،داستانِ مستقلي است که در عین مستقل بودن،
بهعنوان تمثیلي طرح شده است تا اشتیاقِ سفر به سوي سیمرغ را برانگیزاند .اينکه سیمرغ چیست و کیست و
کدام است و چه تفاوتي هست میان اين سیمرغ و آن که در شاهنامهي فردوسي آمده ،خود بحثي دراز دامن
است و از حوصلهي اين مجال بیرون .
در اين نوشتار هم داستانِ شیخ سمعان به عنوان داستانِ مستقلي مورد تامل قرار گرفته است و چندان هم
ربطِ آشکاري به آن سیر و سلوک و عبورِ از آن هفت وادي مشهور ندارد ،بلکه گذري شتابزده بر واقعهاي
عاشقانه است که اغلب بیرون از دايرهي زناشويي براي بسیاري از میانساالن و بهويژه کهنساالن پديد آمده و
ميآيد .يعني عشقي ديرهنگام ،يا نابهنگام ،براي کساني که تجربي زندگي خانوادگي و همسر و فرزند را هم
اغلب پشتِ سر نهادهاند .و بسا مرداني صاحبنام و اغلب فقیه و مقتداي خلق هم از اين آشوب در امان
نماندهاند .مرداني با پیرواني بسیار ،همچون شیخ سمعان که ظاهرا قصهاي مشهور بوده و پیش از عطار هم
مطرح بوده است ،اگر چه در روايتهاي گوناگون.
در روزگار ما هم دو باز نويسي متفاوت سراغ دارم که از همین عشق دير هنگام صورت پذيرفته است .يکي
داستانِ شیخ صنعان به روايت زنده ياد سعیدي سیرجاني و ديگري «فاحشههاي غمگینِ من» اثر گابريل
گارسیا مارکز .
کتاب سعیدي سیرجاني ،که بیشتر جنبهي سیاسي دارد ،ظاهرا بازسازي ماجراي يک انقالب را در قالبِ
داستانِ شیخ صنعان بازگو ميکند و از اين نظر نسبتي با داستان اصلي شیخِ صنعانِ عطار ندارد مگر
مشابهتهايي در برخي نامها و برخي صحنهها.
اما کتاب «فاحشههاي غمگینِ من» اگرچه در فضايي کامال متفاوت شکل ميگیرد در عین حال از جهاتِ
بسیـاري همان معنايي را تداعي ميکنـد که من در داستـانِ شیـخِ صنعانِ عطار ميبینم.
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هم آن پیر مردِ نويسندي نود ساله و هم شیخ صنعان ،در هنگام پیري عشقي را تجربه ميکنند که بسیار
فراتر از تجربههاي صرفا جنسي است.
به تعبیر ديگر ،در هر دو داستان ،اگرچه ابتدا عشقي همچون شوريدگيهاي دورانِ جواني و جذبههاي
جنسي معرکه گردانِ ماجرا هستند اما بي آنکه وصلي اتفاق افتد ،با نوعي عبور از جذبههاي صرفا جنسي،
ت ديگري از عشق در آنان شکفته ميشود.
ساح ِ
پرسشي که سالهاي سال انديشهام را گروگان گرفته بود ،بیشتر معطوف به همان دير هنگام بودن اينگونه
عشقها است .به ويژه آنکه معشوق معموال بسیار جوان و اغلب همچون دختر ترسا نافرهیخته و سر بههوا
است .به تعبیر ديگر ،به لحاظِ رواني چه نسبتي است میانِ کهنسال مردي که صاحب نام و مقتداي خلق
است ،با دخترکي خام و بيتجربه؟
اين تاويل هرچند با برخي نظريات عطار مطابقت چنداني ندارد ،اما به هرحال در هر تاويل تازهاي ما هم
سهمي داريم و داستان ما هم ،در دو جهانِ موازي به پیش رانده ميشود؛ جهاني عیني و ملموس ،و عالمي
ديگر در پسِ نقابي که بر چهره داريم و بسا که خود از آن بيخبريم.

رؤياهاي تکرار شونده
داستان از آنجا آغاز ميشود که رؤياهاي وسوسهگري به سراغِ شیخ ميآید ،او که احتماال در حالت بیداري
دوست دارد فرشتگانِ خدا را در رؤياهايش ببیند که در طواف کعبه همراهياش کنند يا با قديسي ارجمند
ديداري داشته باشد ،به جاي آن ،بتي طناز را به خواب ميبیند .نه يک شب بلکه مدام .و اين بتِ جادو خود
را چنان مينماياند که اين کهنسال مر ِد فقیه را به سجده در برابر خود وا ميدارد.
از ويژگيهاي دیگرِ اين آشوبگرِ خیال آن است که در واليتِ کافرانِ دشمن کیش مقام دارد .شیخ در خیال
خود به سوي حرمِ کعبه سفر ميکرد ،اما بي آنکه به خود باشد به ديارِ روم ميرسید و به سجده در پیشگاهِ
آن رهزنِ ايمان ميافتاد.
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فضاي داستان در همان ايامي است که مسلمانان و مسیحیان ،هزاران داغ و لعنت و نفرين از دو سوي ،نثار
هم ميکردند 1.بنا بر اين اصطالح «ترسا» در اين قصه ،بیشتر به معناي ستیزهگر و کافر کیش هم است.
چندان روشن نیست که تاويل شیخ از اين رؤياي تکرار شونده چه بود .آيا بايد از رفتن به سوي ديارِ کفر
پرهیز ميکرد و خود را به عبادت و رياضتِ بیشتر ميسپرد تا این جادو را به برکتِ حج و نماز و روزه و
رياضت از دل بیرون ميکرد؟ يا آنکه تکرارِ رؤيا ،خود دلیلي بود بر عزمِ سفر به سوي آن بتِ رؤيا؟ شايد هم
واقعهاي مقدر در پیش است و يا آزموني براي ايمانِ شیخ .هرچه بود عاقبت بارِ سفر بست و راهي ديارِ
ترسايان شد .شیخ از پیش و چهارصد مريدِ معتبر از پي.
اين خود ،دل به دريا زدني بود .کسي چه ميداند که تقدير کدام بازي سهمگیني براي فرداي ما تدارک دیده
است؟ را ِه فراري هم در پیش نیست .با این رؤياهايِ وسوسهگرِ شبانه ،چه سود از طواف بر گردِ کعبه؟
آدمي به هنگام بیداري ميتواند بسي آشوبهاي درون را از چشم دیگران پنهان کند و حتي چنان سرپوش
نهد که از حوزي آگاهیِ خودش هم پس براند ،اما رؤيا قلمرو ديگري است که مطیعِ امرِ ما نیست .شايد
همین بود که پیشینیان ،برخي رؤياها را پیامي از غیب ميشمردند.
در این رؤیاها هم انگار شیخ ما فرمان يافته بود تا تکلیف خود را با نفاقي که میان خواب و بیدارياش پدید
آمده يکسره کند.
شايد هم در آن سوي دیوارِ ستبرِ آگاهي ،چیزي گرانبها از وجودِ آدمي به چاهی ژرف زنداني شده باشد ،یا
در آن تاريکستانِ هول ،گم شده است .چیزي که بي او زندگي معنايي پیدا نميکند .بايد گام در اين ظلمات
نهاد ،بايد رفت و رفت تا تدبیرِ آن ناشناختهاي که از راه رؤيا ما را بر شورانیده آشکار شود.

در ديارِ غربت
کارواني بزرگ از مردانِ دين ،از شهري به شهري در گشت و گذار ،و شیخ که قائد و پیرِ کاروان است
پیشاپیش ،با هیبت و صالبتي تمام ،چندانکه اهالي هر شهري دل از تماشاي آنان بر نميکندند .و دخترکي
ترسا نشسته بر ایوانِ خانهاي خوش منظر ،به نظاري اين کاروان.

1

 -اشاره به زمان سرودن اين داستان از سوي عطار که در اواخر جنگهاي صلیبي انجام گرفت
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اولین تصويري که عطار از دخترک ارائه ميدهد ،باید بهگونهاي باشد که اگر شیخ صنعان نگاهي آشکار یا
دزیده به او کرد ،توجیهي از جنس روحانیت هم در آن صورت پیدا باشد:
دختري ترسا و روحاني صفت

در ره روحاهللاش صد معرفت

اين بهانهي مناسبي است ،به ويژه براي شیخاالسالم ،تا خود را مجاب کند که اگر اتفاقا نظري بر منظري
داشته ،آن منظر روحاني بوده و معرفتها به مسیح داشته است .بادا که نگاهِ به دخترِ ترسا عارفانه بوده باشد.
آدمي به اين گونه خود را تسلي ميدهد .اگرچه دانسته و ندانسته ،هوسها در آن نگاه مستتر باشد .کدام
ل زلف و لب و آغوشِ دخترکي زیبا و نازک و طناز در امان بماند؟
ایمانِ عارفانه است که از خیا ِ
لحظهاي نگاه از آن منظر بر ميگیرد ،مؤمنانه پیش پاي خود را مينگرد و به تعبیر عطار:
گرچه شیخ آنجا نظر در پیش کرد

عشقِ آن بت روي ،کارِ خويش کرد

نبردي سخت در انديشهي شیخ آغاز شده بود .باور به شريعتي که سالهاي سال در بندِ آن بوده در يک سوي
میدان ،و در اين سوي ديگر جادوي چشم نگاري طناز که به يک نظر حريف را به خاک ميافکند.
و به اين گونه ،آتشي بند بندِ شیخ را فرو ميگیرد و ناگهان همهي آن بند و زنجیرها که بر آشوبِ هوسهاي
خود زده بود فرو ریخت .آشکارا همان شد که پیش از این در پنهانِ وجودش بود و خود نميدانست .اکنون
بي هیچ نقابي در برابر چشمانِ حیرت زدهي مريدان ايستاده و چشم بر منظر دوخته و در شگفت از آن
زيبايي:
بود تاشب همچنان روز دراز

چشم بر منظر ،دهانش مانده باز

حال تکلیف مريدان چیست؟ با آن کر و فر آمده بودند تا در پناهِ شیخ هیبتِ دين و شريعت را به ترسايان و
کافران بنمايانند ،اکنون شماتت زدگاني ميشوند نزد خويش و بیگانه .چه سالها که تالش کرده بودند تا
شیخ به چشم قبول آنان را بنگرد ،زندگيِ خود را رها کرده و دل به راه شیخ سپرده بودند؛ اما...
آن شب در آن میدانِ غربت و اندوه ،بیتوتهاي بود از نوعي ديگر .مريدان که ابتدا هر کدام از خجلت گوشهاي
اختیار کرده و سر به گریبان داشتند ،اندک اندک پیرامون شیخ فراهم آمدند که در تاب و تب خود
ميسوخت .چارهاي ميجستند که پیرِ ویران و شوریده س ِر ما را چگونه درمان کنند.
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پیش از اين رسم بود که ذکر مخصوص هر وقتي و هر شبي را شیخ معیّن ميکرد و همگان از او پیروي
ميکردند ،اما اکنون که ذکرِ شیخ جز بيتايي بر دختر ترسا نبود ،آنان چه بايد ميکردند؟ چه باید
میگفتند؟ کدام خامِ عاشق نشدهاي ميتواند درد عشق را بشناسد؟
اين کهنسال مرد ،شبهاي بسیاري به رياضت بوده ،اما چنین شبي را هرگز بهياد ندارد که اينگونه
شوريدهوش خود را به سوزو ساز عشق سپرده باشد.
هر يکي از مريدان به نوبهي خود پندي ميگفتش ،يکي راه توبه نشان ميداد که خداوند توبه پذير است .آن
ديگري تسبیحِ گم شدهي شیخ را ميجست تا به دستش دهد شايد ذکر گذشته را بهيادش آورد .يکي به
غسل و نماز و قبله توصیه ميکرد .و همه بيحاصل .اندک اندک ،پس از بيحاصليِ اين تالشها ،پند و
مالمت درهم آمیخته ميشود و:
آن دگر گفتش :پشیمانیت نیست؟

يک نفس درد مسلمانیت نیست؟

و شیخ در پاسخ:
گفت :کس نَبوَد پشیمان بیش از اين

تا چرا عاشق نبودم پیش از اين

پاسخهاي ديگرِ شیخ به همین گونه بود .درست نقطهي مقابلِ پند گويان و مالمتگران .و هنگاميکه شیخ ما
را بیم از دوزخ ميدهند ،او لهیبِ آهِ خود را سوزندهي هفت دوزخ ميشمارد .نه ياد بهشت ،نه ترس از خدا و
عقاب و دوزخ ،هیچ کارگر نیفتاد.
آيا چیز ديگري هم هست که در ترازوي عقلِ حسابگر ،سنگینتر از عشق باشد و بتوان با طرحِ آن اين
شوريده حال را به سامان آورد؟ تنها يک چیز ،حفظِ حرمتِ ظاهر و پیشگیري از آبرو ريزي .درستتر بگويم
پیشگیري از آگاهي ديگران بر احوالِ واقعيِ ما .انگار نزد مريدان ،حرف مردم و داوري ديگران ،باالتر و برتر از
داوري خود و خداوند باشد.
آن دگر گفتش که هرک آگاه شد گويد اين پیر اين چنین گمراه شد
اما شیخ اکنون از اين بي آبرويي هم پروايي ندارد:
گفت :من بس فارغم از نام و ننگ شیشهي سالوس بشکستم به سنگ
پس تمامِ آن طاعات و عباداتِ زاهدانه ،سالوس و ريا بوده است؟
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و چه خوشايند است براي اين پیر شکستنِ آن شیشهي سالوس به ترفندِ نگاه دخترکي بازيگوش .چه لذتي
هست در کندنِ نقابي که سالها بر چهره داشته و افکندنِ آن در آتش عشقِ دختر ترسا .باشد تا خودِ واقعي
و حقیقياش از زندانِ اين سالوسِ پلشت رهايي يابد.
پايانِ آن شبِ بهياد ماندني ،براي مريدان نا امیدي به ارمغان آورد و براي شیخ ما طلوعِ خورشیدِ عشق.
همین بود که مريدان از شیخ کناره گرفتند و دور از نگاهِ ديگران ،نظارهگر و سرگشتهي اين ماجرا بودند.
شیخ نه تنها فارغ از نام و ننگ ،حتي فارغ از همهي مريدان و يارانِ قديم ،با عزمي تمام خلوتِ سازِ کوي يار
ميشود .و همچون گدايي بيخانمان ،با سگانِ کوي او همباز ميگردد.

ديدار دختر ترسا با شیخ
بايد چند صباحي بگذرد تا دختر ترسا از آتشي که با نگاهش در دل شیخ بر افروخته باخبر شود .پس از
گذشت يک ماه ،شیخ بیمار و نزار همچنان در کوي معشوق افتاده و چشم بر آستانِ خانهي او دوخته؛ و
معشوق که هنوز دخترکي بازيگوش مينمايد به پنهاني از او ديدار ميکند .اما نه براي تسلي و نه از سرِ
مهر ،بلکه تا از پیروزي خود در شکست دادنِ شیخي چنان بزرگ اطمینان يابد.
دخترک در سخن گفتن تجاهل پیش ميگیرد:
مگر چه اتفاقي افتاده که زاهدي مسلمان به کوي ترسايان آمده و اينگونه بيقرار و پريشان افتاده؟
و شیخ که معشوق را در برابر ميبیند ،خاکسارانه از عاشق شدنش ميگويد .مواجههاي سخت نابرابر ،دختر
به ناز و شیخ ما به نیاز.
در واگويههاي ملتمسانهي شیخ ،سخن از عشقي به میان ميآيد که چندان هم عارفانه و الهوتي نیست؛
بلکه تمامي جان و تن در تمناي بوسه و آغوش و وصل ميسوزد .گرچه خود ميداند که همچون سايهي
لرزانِ غروب است ،در عین حال اصرار دارد که اگر وصلي حاصل شود ،روزگـارِ جواني باز خواهد آمد .انگار
چشمهي آبِ حیات را پیدا کرده است .هنگامي که با بوسهاي از لبِ معشوق ميتوان زندگيِ تازه يافت،
خواجهي خضر کدام است؟ د ِم مسیحايي چه کاره است؟
آيا اين تنها يک میلِ جنسي سرکوب شده اسـت که حاال طغیـان کرده و ميخواهـد تمامي محرومیتهـاي
گذشتـه را جبـران کنـد؟ يا در پـسِ اين تمنـاي پر شـور و شـر ،معنـايي ديـگر هم نهفتـه اسـت؟
6
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عطار به اين پرسش ما پاسخ روشني نميدهد .روند داستان اندک اندک شايد معناي نهفتهاي را که در
جستجوي آن هستیم آشکار کند.
دختر جوان است ،همچون صبحِ دلانگیزِ بهاري ،شاداب است .طراوت در جزء جزء اندامش موج ميزند .اما
شیخ بیچارهي ما پیر و فروتوت است ،با چهرهاي تکیده .اگر قبا و پیراهن از تن برگیرد ،عضالت فروکاسته و
چروکیدهاش و مفاصل سست و ناقوارهاش براي بینندهاي که به جذبههاي تن ميانديشد هیچ خوشايند
نیست .اما به يمنِ آتشي که عشق در دل او برافروخته ،اين همه را ناديده ميانگارد.
به فرض آنکه دختر تن به آغوش او بسپارد ،آيا اين پیر به هنگام وصال ،از تن و اندامِ مفلوک و تاخوردي خود
شرمش نخواهد آمد؟ چه مضحکهاي ميشود آن همآغوشي .اين تقريبا همان سخني است که دختر با تحقیر
و سرزنش به ياد شیخ ميآورد:
دخترش گفـت :اي خرف از روزگار

سازِ کافور و کفن کن ،شرم دار

چون دمت سرد است ،دمسازي مکن پیر گشتي ،قصد دل بازي مکن
اين زمان عـزمِ کفن کردن تـو را

بهترم آيـد که عز ِم من تـو را

ظاهرا عجیب مينمايد که با اين همه تحقیر نمودنها از سوي دختر ،باز هم شیخ دست بردار نیست:
شیخ گفتش گر بگويي صد هزار

من ندارم جز غمِ عشقِ تو کار

در آزمون عشق
در نگاه بسیاري از مردمان ،عشق را آزموني بايد ،تا خلوصِ عاشق را در وفاداري به اثبات رساند .اما در اين
مجال ،مفهومِ "آزمون" به معناي راستآزمايي نیست ،بلکه با نوعي دگرديسي همراه است .مثل کورهاي
ميماند که ناخالصيها را از گوهرِ ناب جدا ميکند.
در اين داستان هم ،دختر ترسا چندين شرط يا چندين آزمون براي شیخ تدارک ميبیند که عبارتند از
ک مسلماني ،سوزاندن قرآن ،و سجدهي بر "بت".
نوشیدن شراب ،تر ِ
در میانِ اين چند چیز ،آنچه تا حدودي مبهم مينمايد مفهومِ "بت" است و ابتدا چندان روشن نیست که
منظور از "سجدي بر بت" چیست؟ زيرا بعید است که در ديار ترسايان بتکدهاي يا بتي از آن جنس که
مشهور است قابل تصور باشد.
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اغلب مسلمانان ،آيین ترسايان را از آن جهت شرک آمیز دانستهاند که آنان نوعي همذاتپنداري میان مسیح
و خدا قايل هستند و اين البته به معناي بت پرستي نميتواند باشد و بعید است که عطار به اين نکته بي
توجه بوده باشد.
اما در ادبیات غنايي -عرفانيِ ما ،بارها از هر دختري که نقش معشوق را بر عهده ميگیرد به عنوان "بت" ياد
شده و در طول همین داستان هم چندين بار از دختر ترسا با عنوانِ "بت" ياد شده است .بنا براين بسي
محتمل است که به زعم عطار هم که اين داستان را به نظم آورده "بت" اشارهاي به همان دختر ترسا باشد.

2

به زبانِ امروز بگويم" ،بت" نماد است ،خواه تنديس عقیق فامِ هبل در کعبهي روزگارِ عرب جاهلي بوده
باشد ،خواه صنمي از جنسِ انسان ،مانند دختر ترسا .بت نمادِ چیزي است که خود آن چیز به آساني و در
عینیت قابلِ رؤيت نیست .از اين جهت هر بتي متناسب با شکل و شمايلِ ظاهري و نشانههايي که از آن
معناي پنهان در خود دارد ،ظرفیت تاويلپذيري نسبتا بااليي را پیدا ميکند.
"تاويل" در اينجا يعني رسیدن به معناي غیر قابل لمسي که سبب پديدار شدن اين بت در عینیت شده
است .يا رسیدن به معنايي که اين عنصر مادي و عیني(بت) ميتواند تا حدودي آن را نمايندگي کند.
در اين داستان ،دختر ترسا همان بتي است که شیخ ابتدا در رؤياهاي تکرار شوندهاش ديده بود که او را
سجده ميکند و در طول داستان هم به مناسبتهايي از همان دختر با عنوان "بت" ياد شده است .بنا بر اين
ميتوانیم در جستجوي معناي ديگري هم باشیم که در پسِ اين نماد پنهان است.
به تعبیر ديگر ،ميتوان گفت که در اين داستان ،دختر ترسا براي شیخ ممکن است نمادِ روانِ زنانهي خودِ او
باشد که تا کنون براي شیخ مکتوم مانده است.

3

البته بعید است که عطار داستان شیخ سمعان و دخترک ترسا را به اين منظور طرح کرده باشد .در آن روزگار
هنوز بحثي از روانِ زنانه و مردانه در يک فرد مطرح نبود .اگر چه در مثنوي مولوي اشاراتي نسبتا روشن در
اين مورد آمده است.

2

4

 -اما چرا بايد از انسان زندهاي به عنوان «بت» ياد شود؟ شايد در اين نام گذاري ،هنر پيکر تراشان و نقاشان در

ساختن زيباييهاي زنانه بي تاثير نبوده باشد ،اما در مضامين ادبي ما و در همين داستان که پيش رو داريم،
برجسته
ِ
منظور از «بت» همان دختري است که نقش معشوق يافته.
3

 -يعني آنچه امروزه در روانشناسي تحليلي به عنوانِ روانِ زنانه يا آنيما مطرح است.

4

 -مثنوي مولوي ،دفتر اول ،مخلص ماجراي عرب و جفت او
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همچنین در قرآن نیز "نفس" که بن مايهي وجود هر آدمي دانسته شده با ضمیر مؤنث آمده است .زنده بودنِ
هر مردی و هر زني بر اين بنمايهي مونث استوار است .و "روح" که از جانب خداوند در انسان دمیده شده با
ضمیر مذکر از آن ياد شده 5.به هرحال ما که امروز داستان را ميخوانیم ميتوانیم از اين منظر هم به ماجرا
نگاه کنیم .اکنون با اين رويکرد ادامهي داستان را پي ميگیريم.
هنوز بايد راه درازي را طي کرد تا شیخ اندک اندک بتواند از اين بت عبور کند و به آن معنايي برسد که در
خود داشته و در تمامي عمر از او غافل بوده است .نه تنها غافل بلکه مدام آن را بخش وجود خود را تحقیر
کرده ،درست همانگونه که بر زنانِ جامعه داوري میکرده است و غرض از وجود زن را گوهرِ نسل دانسته و
بس 6.بسا که از همان روزگار جوانی ،تالش کرده تا مردِ مرد باشد .اگر به زنان رغبتي هم داشته ،شـايد براي
فرو نشاندن آشـوبِ جنسي يا به حکم وظیـفه برای بقاي نسـل بوده اسـت .آموزههاي اجتماعی هم بیش از
اين نبود .بنا بر اين چندان دور نمينمايد که به موازات اين تحقیرها ،روانِ زنانهي شیخ ما هم رشد نايافته و
نافرهیخته باقي مانده باشد.
اعجاز اين عشق شايد همین باشد که بايد خیالِ شیخ را به روزگار جواني بازگرداند تا اين بار نه صرفا به
سوداي تن ،بلکه تالشي براي به بلوغ رسانیدن آن بخش ديگر وجود خود را آغاز کند.
در اين ماجرا اگر جذبههاي تنانه ،اصل و اساسِ اين عشق پنداشته شود و همآغوشي شیخ با دختر ترسا اتفاق
افتد ،باز هم تکرار همان راهي است که شیخ پیش از اين طي کرده بود .باز هم آن معنا مکتوم خواهد ماند.
باز هم معشوق ابزاري ميشود براي فرونشاندن آتش هوس و جبران برخي ناکاميهاي جنسي .احتماال از
همین جهت است که عطار طرحي ميافکند و توطئهاي ميچیند که وصلتِ تنانه اتفاق نیفتد.
هنگامي که شیخ مست از شرابِ انگور ،ميرود تا دست در گردن معشوق اندازد ،دختر مانع ميشود .بهانه
اينکه شیخ بايد ترسا شدنِ خود را نیز نزدِ همگان آشکارکند:
ک ترسايان رسید کان چنان شیخي رهِ ايشان گزيد
چون خبر نزدي ِ
شیخ را بردند سوي دير ،مست

بعد از آن گفتند تا زنار بست

شیخ چون در حلقهي زنار شد

خرقه آتش در زد و در کار شد

دل زدين خويشـتن آزاد کرد

نه زکعبه نه ز شیخي ياد کرد

5

 -نگاه کنيد به بخش فرهنگ واژگان ،و دو واژۀ نفس و روح

6

 -سياستنامه(سيرالملوک) ،خواجه نظامالملک طوسي ،فصل چهل و دوم ،اند معني اهل ستر و سراي حرم
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در آن روزگار که عطار اين داستان را بازخواني ميکرد ،اواخر جنگهاي صلیبي هم بود .تبلیغاتِ ضد
مسیحي از اين سو ،و تبلیغات ضد مسلماني از آن سو ،چندان باال گرفته بود که بعد از حدود يکصد سال
وقتي دانته کمدي الهي را مينگاشت ،مسجد مسلمانان را در آخرين طبقهي جهنم تصوير کرده بود .بنا بر
اين در فضاي اين داستان ،ترسايان بايد بسي خشنود باشند که شیخي بزرگ را به دامِ دينِ خود انداختهاند.
اکنون شیخ انتظار دارد تا دختر ترسا بيهیچ بهانهاي آغوش برايش باز کند .اين را در واگويههايش ميآورد
که:
چون بناي وصلِ تو بر اصل بود

هرچ کردم بر امید وصل بود

اما:
باز دختر گفت اي پیرِ اسیر

من گران کابینم و تو بس فقیر

سیم و زر بايد مرا اي بيخبر

کي شود بي سیم و زر کارت بسر

چون نداري تو ،سرِ خود گیر و رو نفقهاي بستان زمن اي پیر و ،رو
سخنِ دختر انگار تنها بهانه جويي نیست ،از کابیني سخن ميگويد که ظاهرا ربطي به هوشِ عاطفي او ندارد.
انگار دختر تنِ خود را کااليي گران قیمت تصور ميکند که تنها در برابر سیم و زر حاضر به واگذاري آن است.
شايد هم از دوران کودکي به دختر همین را آموختهاند .اين چنین تصوري البته از جهاتِ ديگري هم قابل
درک است .شیخ ما هم که فعال گرفتارِ صورت و اندامِ با طراوتِ دختر شده هنوز بر همین باور است.
همچنین نشانههايي در سخنان دختر هست که انگار شیخ را به تمسخر و بازي گرفته است .تازه ميگويد
نفقهاي از من بستان و برو .انگار گدايي در راه مانده را بر درِ سراي خود ديده و ميخواهد از س ِر ترحم خرج
راهي به او دهد و روانهاش کند.
به فرض که شیخ راضي به رفتن شود ،اما به کجا؟ بعد از آنکه همهي جاه و مقام و دين و ايمان و دوستان و
مريدانِ خود را در راه عشقِ به اين دختر از دست داده ،کجا ميتواند برود؟
در ره عشقِ تو هرچم بود ،شد

کفر و اسالم و زيان و سود ،شد

ن من برگشتهاند
جملهي يارا ِ

دشمن جانِ من سرگشتهاند

تو چنین ،ايشان چنان ،من چونکنم؟ نه مرا دل و ماند و نه جان ،چون کنم؟
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مويههاي غريبانه و عشق بيتابِ او عاقبت در دل معشوق تاثیر ميکند اما نه چندان که راه بر شیخ بگشايد.
حاال که پیرِ بينوا زر و سیم ندارد ،بايد کابینِ دختر را يکسال خوک چراني کند و پس از گذشت سالي،
دختر آماده خواهد بود تاشیخ را به شوهري پذيرا باشد .در اين پیشنهاد ،دو نکتـهي قابل تامل پیـش روي ما
اسـت .يکي انتخاب خوک چراني که در اين داستـان نمادي براي وقايـع ديگري اسـت ،و دوم فاصلهي
يکسـاله تا رسیـدن به وصل.
همینکه شیخ پیشنهاد دختر را پذيرا ميشود و به خوکواني مشغول ميشود ،عطار هم فضاي داستان را از
يک واقع بودگي عیني به وقايع رواني ميکشاند:
در نهادِ هرکسي صد خوک هست

خوک بايد سوخت يا زنار بست

تو چنان ظن ميبري اي هیچکس کین خطر آن پیر را افتاد و بس؟
در درون هرکسي هست اين خطر

سر برون آرد چو آيد در سفر

پیش از اين در چیستيِ "بت" اشارهاي داشتم ،اينجا هم "خوک" نمادِ ديگري دانسته شده است که به
واقعهاي رواني راه ميبرد .داستان در دو جهانِ موازي به پیش رانده ميشود؛ جهاني عیني و ملموس ،و
عالمي ديگر در پسِ نقابي که بر چهره داريم و بسا که خود از آن بيخبريم.
پس تا اينجاي داستان ميتوانم بگويم که با دو پديدي ناشناخته در روانِ خود مواجه خواهیم شد .يکي آن
عنصر زنانهاي که دخترِ زيبا و بازيگوشِ ترسا نمادي از آن شده است و ديگري ،بسا خوي و خصلتهاي
نافرهیختهاي که درونيِ ما شده و خوکِ گرم شهوت و بيآداب به عنوان نمادي براي آن خوي و خصلتها
طرح شده است.

7

حاال شیخ ما به شوق رسیدن به دختر ترسا خوکواني پیشه کرده است .انگار که خوي و خصلت دروني
خويش را هم به نمايش نهاده باشد .مريدان که دورا دور او را زير نظر دارند ،از توبه و بازگشت او يکسره
ناامید ميشوند .عزم بازگشت ميکنند:
جمله از شومي او بگريختند

7

در غم او خاک بر سر ريختند

 -از نگاه عطار ،و بسياري از عارفان اين دوره ،اين خوک همان هواي نفس است که تا حدودي برابر است با نفسِ امار ًة

کشتن آن است نه استعال و دگرديسي آن به
بالسوء ،مشکلي که در تعبيرات عطار از نفس ديده ميشود ،سوختن و
ِ
سوي نفسِ مطمئنه.
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يکي از مريدان که وفادارتر از ديگران مينمود ،پیش از رفتن براي بدرود نزد شیخ ميآيد و رخصتي
ميخواهـد رفتن را .در ضمن وداع ،اين را هم ميگويد که اگر شیخ صالح ميداند آنان نیز زنار برگیرنـد و
همچون او به ترسايي در آيند و گرنه ديدنِ پیرِ مراد خود را در آن حال و هوا ،طاقت ندارند .شیخ آن دوست
و ديگر مريدان را توصیه به رفتن ميکند از آن جهت که آنان را چنین آزموني در نیفتاده بود:
گر شما را کار افتادي دمي
بازگرديد اي رفیقان عزيز

هم دمي بودي مرا در هر غمي
ميندانم تا چه خواهد بود نیز

گر زما پرسند ،بر گويید راست کان زپا افتاده سر گردان کجاست
گر مرا در سرزنش گیرد کسي گو در اين ره ،اينچنین افتد بسي
اين بگفت و روي از ياران بتافت خوک واني را ،سوي خوکان شتافت
اگرچه ياران تجربهاي از آتش عشق نداشتند اما همین بدرودِ غم انگیز ،دل ما و دل آنان را سخت به درد
آورد.

فرصتي براي دگرديسي
ياران ،بيهمراهي پیرِ خود به کعبه بازگشتند .اما از شرم و حیايي که به حیرانيشان کشانده بود ،هر يکي در
گوشهاي پنهان شدند.
در برخي داستانهاي اينگونه که نزد پیشینیان نقل ميشد ،در صحنههاي پاياني شخصیتِ تازهاي به
داستان وارد ميشود تا روندِ داستان را از بنبست برهاند 8،اينجا هم يکي از يارانِ صمیميِ شیخ که به هنگام
سفر غايب بوده و همراه شیخ نبوده ،واردِ داستان ميشود .مريدان که حال و روز شیخ را به آگاهي او
ميرسانند ،وي سخت بر آنان ميشورد که چرا پیرِ خود را تنها رها کردهاند و حتي چرا در کافري
همراهياش نکردهاند:
مرد گفت :اکنون از اين خجلت چه سود کار چون افتاد ،برخیزيم زود
اصطالحِ "کار افتادن" که بارها در اين داستان آمده تا حدودي به معناي همان "به آزمون درآمدن" است و
آزمونِ اين دوستان ،برانگیختنِ "روح جمعي"ي خودشان براي پیروزي شیخ در آن ابتال بود.

8

 -مانند داستان ايوب و ورود اليهو از باب سي و دوم کتاب به بعد

12

ali-tahmasbi.name

نگاهي ديگر به قصۀ شيخ سمعان

همانگونه که براي برداشتن و جابجا کردنِ صخرهاي بزرگ يا وزنهاي سنگین ،نیاز به مشارکت دست و
بازوهاي قدرتمندي بود ،بر اين باور بودند که براي جابجا کردنِ اين بار سنگینِ رواني که شیخ را در خود
فروگرفته ،نیاز به مشارکتي از جنسِ وقايع روحی و رواني هست .با اين قصد و نیت ،جملگي به سوي روم
روانه شده و پنهاني در جايي معتکف ميشوند:
بر در حق هريکي را صدهزار

گه شفاعت ،گاه زاري بود کار

همچنان تا چل شبان روز تمام سر نپیچیدند هیچ از يک مقام
از تـضرع کردن آن قوم پاک

در فلک افتاد جوشي صعبناک

در اين حال و هوا ،مقدسترين "سرنمون" 9که در نزد مسلمانان محمد رسول دانسته شده است به رؤياي
همان صمیميترين دوستي ظاهر ميشود که اين جماعت را وادار نموده بود تا از راهِ نیايش و دعا ،به ياري
شیخ بشتابند:
مصطفي را ديد ميآيد چو ماه
ميخرامید و تبسم مينمود

در بر افکنده دو گیسوي سیاه
هرک ميديدش درو گم مينمود

آن مريد او را چو ديد از جاي جست کاي نبياهلل دستم گیر ،دست
مصطفي گفت :اي بههمت بس بلند رو که شیخت را برون کردم ز بند
در میانِ شیـخ و حـق از ديرگاه

بود گردي و غباري بس سیاه

آن غبـار از راه او برداشـتم

در میانِ ظلمتش نگذاشتم

از خواب بر ميجهد ،فريادي از شادي ،مدهوش ميشود ،مريدانِ ديگر پیرامونش حلقه زدهاند ،به خود که
بیايد بشارتِ رسول را به آنان هم ابالغ ميکند .پس از اين همه دلواپسي و تضرع ،اطمیناني کامل به پیام اين
رؤيا داشتند ،چندان که هیچ ترديدي در میانه نبود .پس بايد به راه افتاد و به سراغ شیخ رفت.
ق ديدارِ شیخ را ،دوان دوان رفته بودند ،تا شبانگاه از دور وي را در بیابان ديدند که همچون گدازهاي پر
اشتیا ِ
خروش و بيقرار ،بر خود ميتند و از خود وا مينمايد و سر ريز ميشود .نه زناري در میانه است و نه خوکي
در اين صحرا .دخترک ترسا هم شايد به خواب شیرين خود بوده باشد .کسي چه ميداند.
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ديداري بس دلپذير بود میانِ شیخ و مريدان ،گريههاي شوق و حس شرم از هر دو سو به هم آمیخته.
مريدان شرمگین از رها کردنِ شیخ در اين ابتال ،و شیخ شايد شرمگین از آن همه خوکها که پیش از اين در
درون خود داشت و بر مال نکرده بود .اکنون توبه مقبول افتاده بود ،توبهاي که راهِ پر خطرِ عشق را پیموده
بود و از آلودگيهاي هوسِ خوکواره ،سر به سالمت برده بود.

فرجامِ دختر ترسا
ديد از آن پس دختر ترسا به خواب کاوفتـادي در کنارش آفتـاب
آفتاب ،آنـگاه بگشـادي زبان

کز پي شیخات روان شو اين زمان

ره زنش بودي ،بسي همره بباش چند ازين بيآگهي ،آگه بباش
چرخشهاي اساسي در اين داستان ،از رؤياها آغاز ميشود .اين البته تنها منحصر به اين داستان نیست.
بسیاري داستانهاي ديگر از اين دست به همینگونه بوده است .از جمله ،قصهي يوسف در قرآن که
مشهورترين است.
بهگمان من ،يکي از زيبائيهاي معنادار در رؤياي دخترِ ترسا اين است که به جاي مسیح يا محمد ،الهه
بانويِ خورشید در رؤيايش ظاهر ميشود و با او سخن از مهر و همراهي ميگويد و او را از بيآگهي ،يا بگو از
ناخودآگاه به خودآگاهي فرا ميخواند .در اين بیداري پس از آن رؤيا ،آتشي در جانِ سرمستش افتاد .اين بار
"کار افتادن" براي دختر ترسا پیش آمد:
ديد خود را در عجايب عالمي

کار افتـاد و نبـودش همدمي

عالمي کانجا ،نشانِ راه نیست گنگ بايد شد ،زفان را راه نیست
در زمان ،آن جملگي ناز و طرب همچو باران زو فرو ريخت ،اي عجب
تاب ماندن در خانه ندارد .بیرون ميزند به جستجوي شیخ .از اين کوي به آن کو ،از اين صحرا به آن صحرا.
نمييابد .چندان ميرود و ميرود که در دامنِ خار و خس بیابان از پاي ميافتد .با دلي پريشانتر از گیسوي
خويش ،مينالد و خداي شیخ را ميخواند.
شیخ را اعالم دادند از درون

کآمد آن دختر زترسايي برون
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گزارشِ حالِ معشوق در دل عاشق ،حسي فراتر از دوست داشتنهاي معمولي ميطلبد .بايد عنصر مادرانه در
روان شیخ ،يا همان "نفس" چندان به بلوغِ مهر و آشتي رسیده باشد تا شیخِ ما حالِ معشوق را از درونِ
خويش با خبر شود .انگار میانِ اين بانوي درون و آن معشوق بیرون رابطهاي هست.
شیخ حالي بازگشت از ره چو باد

باز شـوري در مريدانـش فتاد

جمله گفتندش زسر بازت چه بود؟ توبه و چندين تک و تازت چه بود؟
بار ديـگر ،عشق بازي ميکني؟

توبهي بس بينمازي ميکني؟

شیخ احوال دختر را به مريدان باز ميگويد و همه همراه هم به جستجوي او روانه ميشوند .او را همچون
مردهاي افتاده در آن صحرا پیدا ميکنند .چهري گلگونش زرد و بيرمق ،پاي برهنه ،و گیسوان با گرد و
خاک بیابان در هم آمیخته.
شیخ را که بر بالین خود ميبیند ،بيهوش ميشود و باز به هوش ميآيد .هر دو سخت ميگريند...

فرجامِ قصه
گرچه در ظاهرِ داستان ميبايست شیخ با دخترِ ترسا سر به يک بالین بگذارند و زندگي تازهاي را پیش
گیرند ،اما دختر در آن صحرا جان به جان آفرين تسلیم ميکند بيآنکه وصلي اتفاق افتاده باشد .پس فرجامِ
اين قصه چه بايد باشد؟
در ژرف ساختِ اين قصه ،شايد دخت ِر ترسا تنها نمادي بود تا شیخ را با روانِ زنانهي خودش آشتي دهد و روح
مادرانه را هم در او بارور گرداند .احتماال شیخ در نوجواني آموخته بود که زنان را در آفرينش ارجي و منزلتي
نیست جز براي بقاي نسل و فرو نشاندنِ شهوتِ تن .شايد همین سبب ميشد تا او و بسیاري مردانِ همچو او
از روانِ زنانهي خود غافل شوند و آن بخش از وجود خود را رشد نايافته و نافرهیخته باقي بگذارند.
اگر به اين نظريه وفادار باشیم ميتوانیم دريابیم که هرچه مردان به کهنسالي نزديکتر شوند ،فاصلهي آنان
با بخشِ ديگر وجودِ خوشان بیشتر و بیشتر ميشود .دختري که ميبايست در وجودِ آنان اندک اندک به
س مادرانهي مهر ورزيدن ارتقاء يابد ،همچنان نابالغ و نافرهیخته و سر بههوا باقي ميماند.
ح ِ
چندان دور نمينمايد که اين عدم تعادل رواني در کهنساالن ،با خشونتهايي که در يک جامعه رواج پیدا
ميکند نسبتي داشته باشد .بسا مردان ،اعم از زاهد و فقیه و سلطان و رعیت ،بوده و هستند که از اين بخش
وجود خود غافل مانده بودند؛ با همهي آوازهي فضل و عبادات و خرمن زهد و دانش که اندوخته بودند،
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فتواي قتلِ مخالفان را به تهمت کافري و بيديني به سهولت صادر ميکردند و ميکنند .و بسا کشتارها که از
اين دست بوده و هست.
شیخ ما هم اگرچه ابتدا ظاهرا مردي تمام در مسلماني بود ،اما:
در میانِ شیـخ و حـق از ديرگاه

بود گردي و غباري بس سیاه

و حاال پس از طی اين مرحلههای سهمگین ،آن گرد و غبار سیاه از میان شیخ و حق برداشته شد و شیخ ما
که پیش از اين ،فاقدِ حسِ مهرورزي مادرانه بوده است ،در سفري به گذشته ،و بازگشتِ انديشه و خیال به
روزگار جواني ،عاشق شدن را بهگونهاي ديگر آموخت.
سر به فرمانِ دخترکي ترسا نهادن ،به نوعي بازخوانيِ همان روزگارِ نوجواني هم هست تا از همانجا آغازي
دو باره را پيگیري کند .باشد که در اين آزمونِ سخت ،آن بخشِ ديگرِ وجود را ،از دورانِ جواني به میانسالي
و سپس به کهنساليِ کنونياش برساند تا شايد مهر مادرانه و آموزههاي پدرانه را ،با هم در خود داشته باشد.
در پايان دوست دارم اين سخن را که به گمانم منسوب به بودا است بازگو کنم که:
در هنگام خطر ،مادر نگران فرزند خويش است ،اگر همهي مردمان نگران يکديگر ميبودند ،جهاني بیکرانه
از مهر ميداشتیم
بیست هشتم آذرماه  1391مشهد
ويرايش جديد ،دی ماه 1391
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