
 

 

  نه جاننگريستن در آي
  »نه جانآي«و معرفي ِ كتاب ِ  نقد

  نيما افراسيابي

  

  1392آذر  26 منبع: روزنامه شهروند،

  

 

)، به نقد و معرفي آذر 26/موالناموالنا(سالمرگ/بزرگداشت عرس ِ روز به بهانهز هفتصد و چهلمين سالمرگ موالناست، پس امرو
 منحصر به فرد و نوشته دكتر آرش نراقي. كتابي ،)1(»آينه جان: «امپرداخته در حوزه موالنا پژوهي  و ارزشمند كتابي قابل تامل

 طرب حد بي شكرينش،ِ ژرفِ بخشي معرفت كه اميدِ  دشتِ  شهسوار و آتشيِ  نهنگ آن ،اخوش خوان در جهان انديشگي موالن
 خدا غير از روي يافته، وا را نور نثار آن اوست، روي خود او روي شايد يا دوست، سوي شد او روي كه نور، گنج آن. است انگيز

  .برتافته

  ؛ نقد و معرفي خويش را آورده ام:به تفكيك همان فصول، به اختصار، هشت فصل نوشته شده است كه ذيالً ، در»آينه جان«

تاثيرات  ،. در اين فصلرا پيش چشم مي آورد دروني موالنا، از دوران كودكي تا ديدار شمس فرآيند تحوالت: »غم غربت«، فصل اول
 به نظر بنده، است. كه بررسي شدهبر درون موالنا دربدري در ديار غربت، و سفرهاي دائم در ميان فرهنگ هاي مختلف ِ وجودي
 باشد. ِ مذكور اگزيستانسيل تاثيرات، همين موالناي ِ بعد از ديدار با شمس وطنِي از عوامل ذهن ِ تكثرگرا و انديشه ي بي شايد يك

اشاره  در زندگي موالنا موضوع مهم ديگري كه در اين بخش آمده است، معرفت بخشي موقعيت هاي مرزي است كه به نيكي به آن
احساس وجودي عميق ديگري كه در اين دوره :«اندآورده  : يكي آنجا كهمي دانمبر ايشان وارد  را ، دو نقدفصلدر اين . گرديده

        ي كه به نظر در صورت». بود.» تنهايي«او را تا پايان عمر رها نكرد، احساس عميق نخست در روح موالنا نقش بست و هرگز 
 شكايت چون ني اين شنوب«بود: » جدايي«و آنچه رخ مي نمود؛  بي معنا بود،» تنهايي«خداباوري چون موالنا، مي رسد، براي عارف ِ

ني ِ فراق ِ عشق، صبغه  ،و از بين رفتن ِ جدايي در احتمال ِ وصال در چنين رويكرديست كه ».كند مي حكايت جداييها / از كند مي
     در واقع، به نظر  ».عشقت همچون شكرست اين دل نيِ از ذوقِ/  از بس كه ني عشقت ناليد در اين پرده:«شكَرجويي مي يابد

    اجتماعي: شخص در -تنهايي روشنفكرانه يك،: )2(چهار نوع تنهايي سراغ گرفت ، مي توان ازدر مواجهه با هستيمي رسد، 
تنهايي تلخ: از سنخ ِ تنهايي . دو، كنش هاي اجتماعي خويش، خود را تنها مي يابد در نتيجه ياسي اجتماعي بر فرد چيره مي شود

تنهايي ِ پس ِ پشت ِ كثرت ِ عالم رفتن: با متافيزيك نوع افالطوني بر سر مهر . سه، به مي كنندكه عالم را يك سره كور و كر تجر
هستي شناسانه دوگانه انگار را انكار مي كند، ولي به معنا و جان ِ  .عت را كامالً تفكيك شده نمي بيندنيست و طبيعت و ماوراء طبي



 

 

، كه در تنهايي عارفان كالسيكچهار،  .ه نمي بيند ولي براي او ابهام آلود استهستي را به خود وانهاده شدنيز، جهان معتقد است. 
مي شود، همراه  مثل ِ نوع سوم خود را تنها مي يابد ولي بالفاصله تبديل به جدايي در حقيقت، .»تنهايي«است و نه » جدايي« واقع

» جدايي«و » تنهايي«بين  از اين ديدگاه، و .ي مي درخشدنسبتاً فاش در سپهر هستخورشيد ِ حقيقت،  كه در آن. با احتمال ِ وصال
دكتر نراقي به اضطراب  ،ديگر آنكه .داشته است» جدايي«نداشته، بلكه احساس » تنهايي«موالنا احساس  فاصله بسيار است و

   منبع قابل اطميناني درباره آن نيافتم. نيز بندهنكرده اند،  آن را مستند فزاينده ي موالنا قبل از ديدار شمس اشاره نموده، كه 

: الف، سرّ انجذاب آني و كشش عميق ميان شمس و موالنا چه پرداخته شده استبه سه پرسش مهم  »:لحظه ديدار«، مدوفصل 
مكانيسم  ي معرفت بخش درو از رهگذر آن ها تبيين بود؟ ب، شمس با موالنا چه كرد؟ ج، شيوه تصرّف شمس در موالنا چه بود؟

وجود » دوستي شناسي«بحثي مبسوط و دلكش نيز درباره  فصل،در اين و تبديل هاي وجودي موالنا، ارائه مي گردد.  »ولي يابي«
 ،نيزدارد. همچنين، تبيين نيكوي ِ نسبت تجربه ايماني و تجربه عاشقي. و دو تجويز نيكوي شمس براي موالنا: مالمتگري و عشق. 

جايي كه فرد ما عاشقي هنر آينه بازي است... از چشم عارفان«ارائه شده است: آينه از راه ايماژِ ،دل به دل از عشقِ نوازتصويري دل
عشق «در نهايت:اينكه ، و »مي تواند تجربه مستقيم و حسي از امر نامتناهي داشته باشد، در فضاي ميان دو آينه موازي است

باره اين فصل بيان رنقدي كه شايد بتوان د ».حقيقت در صدف اين مجاز رخ مي نمايد مجازي موضوعيت دارد نه طريقت. گوهر آن
   به نظر همچنين، .ابيات مرتبط ارائه نشده است ؛ها براي برخي از ويژگي ،يازده ويژگي اولياي الهيد، آن است كه در ليست نمو

شايد بهتر بود اين ليست كامل تر  ؛)اشاره نموده انداين موضوع  بهايشان كه البته افزود( بسي مي رسد، مي توان بر اين ويژگي ها
ويژگي هايِ ديگري بر اين ليست اضافه به آن افزود (البته باز هم مي توان مي توان ؛ نه نمونه زير را براي مثال، گرديدارائه مي 

 سحر عالجش در«مزاجي ِ ناشي از قدرت حق:وسعت ِ  : يك،دم)نمو، كه بنده به علّت محدويت مقاله به همين نه مثال اكتفا نمود
 شرط از گفتن فردا نيست/  رفيق اي باشد الوقت ابن صوفي«ابن الوقت بودن:. دو، »بين را حق قدرت مزاجش در/  بين را مطلق
 حقيقي باشد ها وعده -  بيم ز آمن را رنجور آن كرد/  حكيم آن لطفهاي و ها وعده«وعده هاي حقيقي دلپذير: سه، داراي». طريق

 سوي آن ها روينه تنها  چهار، .»روان رنج شد اهل نا / وعده روان گنج كرم اهل وعده - گير سه تا مجازي باشد ها وعده/  پذير دل
 پنج، .»اوست روي خود او روي را يكي وان/  دوست سوي شد او روي را يكي آن:«اوست روي خود آن ها روي، بلكه است دوست
 بود اين عارف حال - فالن آن و فالن اين خيال نه/  زيان و سود انديشه و غم نه«حركت كردن: زيان و سود انديشه و غمفوق ِ 

 - خدا زنده و عالم زين او مرده/  خدا بنده بود يزدان سايه «سايه خدا بودن: شش، .»مرَم ، زين رقود هم ايزد ، گفت/  هم خواب بي
در  هفت، .»خداست خورشيد نور دليل كو/  اولياست نقش الظلّ مد كيف - زمان آخر دامن در رهي تا/  گمان بي زوتر گير او دامن
اهل معراج و تعالي روحي  هشت، .»الش گشت ايشان پيش ماضي ذكر/  فاش گشت بريشان آينده و غيب«گذشته نبودن:بند ِ

 وهم فوق المكاني/  المكان بر جان و خاك بر صورتش - خاص تاج صد نهد تاجش سر بر/  خاص معراج يكي را او دمي هر«بودن:
  ».غيب پاك روان بيند كي عيب/  عيب كه جز نبيند كو باشد عيب«عيب پوش بودن:نه،  .»سالكان

تدقيق  و ين در فرآيند آفرينشِ معنوي و هنري ِ موالناين و حسام الدحضور ِ صالح الدِ نيكو نمايان كردن»: نواي ني«، ومسفصل 
نگاه  دقيق ِ تبيين ِ همچنين،مثنوي. او در خلق معاني ِ تاثير مثنوي ِ معنوي، جهت بررسي سه تصوير از حسام الدين در دن درنمو

خور ِ فرشته  را كه سخنشاو بر ني ِ وجود ِ او جاري مي گرديد،  كه خويش، ي ِ مثنوي و غزلياتوحي آسا ابياتآن سريِ موالنا به 
كالم موالنا متني براي خواندن نيست، « تاكيد بر نكته اي بسيار مهم: نيز، .وجود ِ خويش» ِ من منصوري«مي دانست و نتيجه ي 



 

 

دوران صالح الدين، «نظر ايشان: ، بهيكه ايشان وارد باشد: تبه نظر مي رسد، در اين فصل دو نقد بر نوش ».جهاني براي زيستن است
در غزليات خروشان و ناآرام وي تجلّي مي يابد. و دوران حسام الدين عمدتاً دوران  دوران خيزابي روح موالناست كه بيش از هر جا

پس از سرودن زيرا  ؛كه شايد مطابق واقع نباشد، »جويباري روح است كه بيشتر در آرامش حكمت آميز مثنوي نمودار مي شود
موارد بسياري سر به گريبان مي كشد و به در همين مثنوي، در  موالنااست، نيز  ي ساخته شدهبسيار خيزابيغزل هاي مثنوي، 

بيش تا آخر عمر غزليات و مثنوي را به در كل، با توجه به اينكه موالنا كما .مي سرايدرا » غزل هاي مثنوي«قول دكتر سروش:
. با و نه رهگشا بق واقع مي دانممطانه را » جويباري«و » خيزابي«زندگي موالنا به دوران بندي ِ صورت موازي سروده است، تقسيم 

   رخ تا آخر ِ عمر ِ موالنا » جويباري«و » خيزابي«اين احواالت ِ وجودي ِ  قابل مشاهده است كه ،توجه به ابيات غزليات و مثنوي
ر دوم را حدود دو اين{مرگ ِ همسر ِ حسام الدين} از جمله داليلي بود كه موالنا آغاز سرايش دفت«ايشان آورده اند: ،دو مي نمايند.

موالنايي كه در باغ سبز ِ  از . زيراباشداز افسانه سازي هاي مريدان موالنا  شايد ، اين سخن، كه به نظر بنده»سال به تعويق افكند
شادي نباشد جوش ما/ وز خيال و وهم نبود هوش از غم و :«چنين چيزي بعيد استعشق ِ او، جز غم و شادي بس ميوه هاست، 

آب تيره شد سر /آيد سخن آلود مي سخت خاك«موالنا در پايان دفتر اول خيلي روشن علّت تاخير خويش را گفته است: ،اينكه. و »ما
صبر كن واهللا اعلم / صبر آرد آرزو را نه شتاب-او كه تيره كرد هم صافش كند/  تا خدايش باز صاف و خوش كند-چه بند كن

وجود ِ او  در پايان دفتر اول، موالنا تاكيد مي نمايد، ني ِ. )اين موضوع اشاره كرده اند كه ايشان خود در فصل ششم به( »واببالص
سخنش خاك  ، و بانگ ِ نايش از آتش بي بهره گشته وندارد را به گوش رساندن آواهاي ِ آن سري ديگر آمادگي ِ وجودي و معنوي

باز صاف و خوش ، از جوشش عشق، آب چاه گهر افشان ِ وجود او را تا خدايشآلود گرديده، و بايد سر چه را بند كند و صبر نمايد 
 به نظر مي رسد،احواالت ِ وجودي موالنا، ابيات) و  تمام غزليات (نگاه كلي بهبا توجه به نشانه هاي درون متني ِ مثنوي و  نمايد.

  ي شد.تذكار داده م ، در اين فصلدرباره تعويق سرودن مثنوي قابل قبول تربهتر بود حدس 

 در اين فصل، ».خاموش پر گفتار«موالنا، آن  ا در فهم ِ جهان ِ انديشگيفصلي بسيار راهگش »: سكوت خاموش«، مچهارفصل 
الف، ، سكوت سالكانه: يك: ارائه شده است در نظام فكري موالنا »خاموشي«از انواع  اي و هوشمندانه تقسيم بندي معرفت بخش

سكوت ناشي از بي رغبتي روحي سالك به همسخني كه  . د،سكوت رازدارانه . ج،سكوت در مقام تعليم پذيري . ب،سكوت اخالقي
نغمه هاي چنگ الهي را به گوش جان {سالك}سكوت رواني منجر مي شود تا «درد او را ندارند. اين سكوت هاي چهارگانه به 

سكوت مقام فنا. . ب، سكوت عشق آميز. ج، سكوت معرفت آميزلف، اسكوت عارفانه: ، دو». بشنود، شگردي در شكار حقيقت انفسي
سكوت سالكانه مركبي است كه سالك بر آن مي نشيند تا به مقصدي برسد، سكوت عارفانه اما حال آن سوار است وقتي «در واقع، 

چراغ روشن «، )3»(پرگفتارخاموش «مقاله هاي اگر  ،خشاندر ، در كنار اين فصلمي رسد نظربه  ».كه به مقصد مي رسد
خاموشي  فربه و چند وجهيِمفهوم ِ در فهم ِ ؛نيز خوانده شود )6(»تراكتاتوس در سكوت «و ) 5(»سكوت نزد موالنا«، )4(»خاموشي
  معرفت بخش و دلگشا خواهد بود.مفيد،  ،نزد موالنا

 آورده شده است. بحثي نيكو درباره دعا از منظر ِ موالنا ،با توجه به جايگاه ويژه دعا در عرفان توحيدي »:بخوانيد مرا«، مپنجفصل 
اقسام  همچنين، از منظر ِ دعاشناسي،موالنايي كه با بي اهميت دانستن الفاظ و اضمار و مجاز، سوز ِ عشقي جان فروز مي طلبد. 

قابل ، بحثي نيز  دعاي فنا. . ج،دعاي محبت . ب،دعاي حاجتالف، : مطرح شده است ، عالمانهمختلف دعا در رابطه با انديشه موالنا



 

 

نيز،  .ارائه گرديده »كيماي ِ رضا«، از رهگذر ِ فراي ِ خوف و حزن و غفلت رفتن و توجه به »بي حاجت شدن«در فرآيند  تامل
  .نوشته شده است ؛دلكش در خصوص دور كردن ِ لحظه وداع در دعاي محبت گفتاري

: »روح پايي«ر سه مرتبه از ذ، از رهگاز منظر ِ موالنا» عرفان انفسي«بسيار نيكو در بحثي ارائه  :»در پنجه تقليب رب«، مششفصل 
همچنين گفتارهايي قابل تامل درباره انواع تحوالت روحي سالك، به ويژه  .يك، غم و شادي. دو، خوف و رجا. سه، قبض و بسط

آورده اند: ايشان نقدي كه بنده بر اين فصل دارم، از اين قرار است كه،  ».زيدنگُ عشق ِ زنده باقي«و » مقام رضا« احواالت ِ مرتبط با
، البته بنده با ايشان موافق نيستم، زيرا »به ما توصيه مي كند كه در تجربه غم و شادي، هميشه غم را بر شادي مقدم بداريم«موالنا 

ايشان نيست، همچنين اگر به ابيات  گفتهد ، مويه انددعاي خويش آوردابياتي را كه ايشان براي اثبات مبيشتر به نظر مي رسد؛ 
مشاهده مي گردد، در احتماالً غزليات به عنوان يك كل و مجموعه نگاه كنيم، نه تك بيتي هاي خاص، آنگاه ديوان و معنوي مثنوي 

 كه دارم فروش شكر هچ:«، كه دكان پر شكرش؛ هيچ روزي عذر ندارددكان ِ شكر فروشي موالنا، شاديست كه بر غم مقدم است
موالنا درباره اندوه  از اين منظر ايشان توضيحاتي خواندني درباره نظر ِ ».ندارم شكر برو كه روزي عذر نگفت فروشد/كه من به شكر

تعامل با  زيرا را نمي رساند.مدعاي ايشان  صدق ِ صادق، ، ولي ظاهراً آن توضيحاتبنده با همه آن ها همدل هستم، كه آورده اند
غم را مقدم بر شادي گرفتن. موالنايي كه حتي از  بادارد بسيار فاصله  ؛و بهره برداري شايسته از اندوه ،اندوه ِ جاري در هستي

ور تو /  عشق تو را به سر برم ،ام كه سر نهم آمده :«، نمي تواند غم را بر شادي مقدم بداردجواب ِ رد معشوق خويش شكر مي جويد
و تقريباً در انتهاي فصل، به  »براي عارف، اندوه منزلگاه نيست«و البته به درستي آورده اند كه:  ».ني شكنم شكر برم ،بگوييم كه ني

  ».ادي و نيز خوف و رجا برتر استش موالنا معتقد است كه حال عارف از مقام غم و:«تي نوشته اند كهدرس

 و از اين رهگذر        فقر زاهدانه، فقر عارفانه و فقر فنا.راهگشاي ِ تفكيك ِائه نيكوي ِتقسيم بندي و ار»: مقام فقر«، مهفتفصل 
و فناي ذات و فناي صفات، فقر عيسوي و فقر محمدي، تقواي منفي و تقواي مثبت،  دو گانه هاي بهمعرفت بخش  هايي اشاره

به تصوير  از منظرِ موالنا» دنيا«مفهوم ِاز نيكو  يتدقيق ، همچنيندر اين ميان. ارائه گرديده است وحدت وجود و وحدت شهود
 درباره شاره اي عميق و قابل تاملا ،نيز شي.، و ملك در چشم دل او المي داندبر سر آب جهان  رف راا، كه عاستشده كشيده 

  .، پيش چشم خوانندگان قرار گرفته استنسبت ِ فرآيند فنا و فرآيند ِ عاشقي

عارفانه موالنا  فكريِِ سوگناك هستي در نظامقابل تامل و معرفت بخش از درك سرشت ِ شرحي»: حكمت معنوي و تراژدي«هشت، 
تجربه «و اين  .، ارائه شده استاز مقوله عدم و مقايسه بسيار عالي آن با افكار خيام، در تناسب با انديشه هاي عارفانه و نهيليستي

مختصر و  تبيينيو از اين منظر  معناي زندگي.. ب، متن وجود آدم. ج، ساختار عالمالف، در سه قلمرو متفاوت رخ گشوده: » عدم
تامل در پاسخ هاي همچنين، . ، بيان گرديده استانديشه هاي موالنا) در تضاد باتاثيرپذيري حافظ از خيام(درباره ، عالمانهكارگشا و 

      اينكه موالنا راه حل خيامي را ناموجه و اشاره بهآمده است،  فصلر استادانه در اين بسيا» درد عدم«متفاوت خيام و موالنا به 
ارائه شرح و تفسيري بسيار نيكو  و در آخر، د.ناد مي داند زيرا، آن را انفعالي، غير صادقانه و بنا شده بر تصوير ناقصي از واقعيت مي

 كانِ آن نتيجهفرآيند ِ شادكامي موالنا كه  بهنسبت تلخكامي است  نتيجه آنتفاوت فرآيند ِ شادكامي خيام كه و راهگشا و جانفزا از 
  ».كان قندم، نيستان شكرم / هم ز من مي رويد و من مي خورم«قند و نيستان شكر است:



 

 

شايد هم لحاظ شود،  اگر دو مطلب زير ؛چاپ هاي آتي ِ اين كتاببا توجه به توانايي هاي ويژه ي دكتر نراقي، به نظر مي رسد، در 
به نيكي در اين كتاب آمده است، ولي  بيشتر محورهاي اصلي انديشه موالنايك،  :گرددسودمندتر سودمند، اندكي بسيار اين كتاب ِ 

و فصلي جداگانه به آن  در نظام فكري موالنا نيز پرداخته مي شد ويژگي هاي عشقشايد بهتر بود به عوامل مهم ديگري، چون 
كه  ،تاثير گذار خالق، توانا و دو، به نظر مي رسد، مناسب خواهد بود، دكتر نراقي، به عنوان يكي از روشنفكران ِ .اختصاص مي يافت

خود را به آراي موالنا، از مي بيند، در فصلي نقد ِزيستن هاي مدرن زيست ِ موجه اي هم در از انواع زندگي ها در جهان جديد، 
  د.فه نماين معاصر، به اين كتاب اضامنظرِ انسا

. كتابي كه هم كرده استرا كتابي خواندني مي دانم كه در حجمي بسيار كم، مطالبي بسيار عميق را بيان » آينه جان«در كل، 
تقسيم بندي هايي راهگشا و نثري  ، بابراي مبتديان و هم براي پژوهشگرانِ حوزه موالنا پژوهي، گهرهاي تابناك در دست دارد

موجه به ابيات ِموالنا  با تسلط بر انديشه هاي موالنا، در بيشتر موارد استشهادات مطابق واقع وكتر نراقي . ددلگشا، روان و روشن
، برخالف ِ بيماريي كه برخي از موالنا پژوهان به آن مبتال شده اند، كه صحبت خود را در دهان موالنا مي گذارند و در داشته

خواندن اين كتاب  د.ننسبتي ندارتقريباً  ؛، با تصورات ِ آن ها از انديشه هاي موالنات موالنابه ابيا بسياري از موارد، استشهادات ِآن ها
كم  اين كتاب تمام دن، اگر هم به هر دليلي نمي توانهستند توصيه مي شودجهان انديشگي موالنا  براي افرادي كه خواهانِ شناخت

استادانه نوشته شده و حامل ِ  حقيقتاً اين فصولكه د، نبخوان حتماً راهشتم و  چهارمفصول  پيشنهاد مي شودد، نرا بخوان حجم
  را اعجاز ِ ايجاز خواند. هاي دكتر نراقي ميناگري اينشايد بتوان و  ،ي استدرخشان گهرهايِ

--------------------- --  
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