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بع هشتم قرآنس  
  

  8/10/97سایت زیتون، روز شنبه، مورخ:  :منبع
  

  پاي پوش ما که از جنس نبوت بود ما را با نسیمی از زمین می کند«
  چوبدست ما به دوش خود بهار جاودان می برد. 
  .هر یک از ما آسمانی داشت در هر انحناي فکر 
  هر تکان دست ما با جنبش یک بال مجذوب سحر می خواند 
  هاي کودکی می داد.جیب هاي ما صداي جیک جیک صبح  
  ما گروه عاشقان بودیم و راه ما 
  از کنار قریه هاي آشنا با فقر 
  1»تا صفاي بیکران می رفت. 

  
 انسیلِاگزیست -تاریخی -نیکوس کازانتزاکیس از نویسندگان محبوب و مورد عالقه من است. رمانهاي او سویه هاي معنوي

 ،آخرین وسوسه مسیح ،زورباي یونانی ،مسیح باز مصلوب ،سرگشته راه حق ،در میان آثارش 2.پررنگ و تامل برانگیزي دارد
که  ،گزارش به خاك یونانکازانتزاکیس در فقره اي از   3.را با  لذت تمام خوانده ام آزادي یا مرگو  گزارش به خاك یونان

صر درباره منح ،به حساب آورد شانامه فکريرا وصیت تجربه زیسته و تالطم هاي روحی و فکري اوست و می توان آنشرح 
   نویسد:می» سفر آفرینش« ،موجود و محدود نبودنِ کالم خداوند به متن مقدس

                                                             
 ». تپش سایه دوست« ، شعر »زحجم سب« ، دفتر هشت کتابسهراب سپهري،  1.

با ترجمه درخشان محمد قاضی را مجددا خواندم. برایم جالب بود که هنگام خواندنِ دوباره این اثر، فقراتی از اشعار » زورباي یونانی «اخیراً، بخشهاي مختلف  .2
ولی آن نور «نده شد و سر برآود: سهراب سپهري در ذهن و ضمیرم ز» حجم سبزِ«از دفتر » به باغ همسفران«و » آفتابی«، »شب تنهایی خوب«، »هاپیغام ماهی«

گوش کن، جاده صدا » .«چشم ما بود/ روزنی بود به اقرار بهشت /درشت/ عکس آن میخک قرمز در آب/ که اگر باد می آمد دل او، پشت چین هاي تغافل می زد
ا/ و بیا تا جایی، که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد/ و زمان می زند از دور قدم هاي تو را/ چشم تو زینت تاریکی نیست /پلک ها را بتکان، کفش به پا کن، و بی

سفرهایی تو را در کوچه هاشان خواب می بینند/ تو را در قریه هاي دور مرغانی به هم تبریک می گویند/ چرا مردم نمی دانند/ که » «روي کلوخی بنشیند با تو
بیا زندگی را بدزدیم، آن وقت/ میان دو دیدار قسمت کنیم/ بیا با هم «؛ »آب هاي شط دیروز است الدن اتفاقی نیست/ نمی دانند در چشمان دم جنبانک امروز برق

س و سپهري، کازنتزاکی» هاي فواره در صفحه ساعت حوض/ زمان را به گردي بدل می کنند.از حالت سنگ چیزي بفهمیم/ بیا زودتر چیزها را ببینیم/ ببین، عقربک
اي بر چشم کشند و دعوت به نو گشتن و سرمهعادت عمل کردن را بر می آمدمشغول سلوك معنوي در روزگار کنونی اند؛ خالفدر کسوت سالکان مدرنی که دل

اي چون برگ درختان، باران، باد پاییزي، آسمان، خورشید، پرواز پرندگان ... می کنند؛ دعوت به کشیدن و دیگرگونه نگریستنِ در جهان پیرامون و امور دم دستی
انگیز است و گَرد ماللت و کهنگی و تکرار را می زداید و تنهایی معنوي را نمایند؛ نگرشی که در جاي خود شگفتمألوف فکري و رفتاري می ازنگري در عاداتب

یط شدن بر زمان و به تعبیر را به دست گرفتن و مح» فانوس جادویی زمان«افزون بر این،  .بخشدآورد و سالک را طراوت و طمانینه و تازگی میبه ارمغان می
امیدوارم تدبیر موافق تقدیرافتد  .یگر مقومات سلوك معنوي به روایت نیکوس و سهراب استدرا در امر هنري تجربه کردن، از » زمانی مطلقبی «داریوش شایگان، 

 اي منتشر کنم.الب مقالهاز منظرِ کازانتزاکیس و سپهري را در ق ي به هستینگرش معنو قوماتو تامالت اخیرم درباره م

ختصاص ا گزارش به خاك یونانو  آخرین وسوسه مسیح، زورباي یونانیبه نقد و بررسی  » بنیاد سهروردي «سه جلسه از سلسله جلسات کتابخوانیِ ماهانه  3.
  ینک زیر در دسترس است: هاي صوتی این جلسات در لیافت. مباحث نیکو و تامل برانگیزي از سوي حضار در این محافل طرح شد. فایل
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بگذار چنین کنند. من کتاب  -گونه با خدا همکاري می کند. عده اي مرا رافضی می نامندخواهی بدانی که بشر اینمی«

 را می گشایم و در سفر فراموش کرد، یا جرئت نکرد بگوید، می گوید. آنمقدس خود را دارم، که آنچه را کتاب مقدس دیگر 
دا را ص –ن انسا – آفرینش می خوانم: خداوند جهان را آفرید و به روز هفتم استراحت کرد. در آن وقت، واپسین آفریده اش

تمام کردن آن غفلت ورزیدم. نیمه خواهی، به من گوش کن. جهان را آفریدم اما از پسرم اگر دعاي خیرم را می کرد و گفت:
 را بدل به را به آتش بدل کن و به منش بازگردان. آن ور ساز، آنرا ادامه بده. جهان را شعله نشکاره رهایش کردم. تو آفری

  1»نور خواهم کرد.
  

به نحوي  ،مورد خشم کلیساي کاتولیک قرار گرفت ،وسوسه مسیح نآخریو  مسیح بازمصلوبپس از انتشار  ،کازانتزاکیس
بر موقعیت خود اشراف آباء کلیسا مانع از خاکسپاري او در کلیساهاي یونان شدند. وي که  ،1957که پس از مرگش در سال 

فی آمد عادت کرده و سخنان نامتعارعنایت داشت که خالف ،در اواخر عمر گزارش به خاك یونانهنگام نگارشِ  ،داشت
کتاب «بخوانند. او در  و مرتد کرد: بگذار جماعتی مرا رافضیداد و با خود زمزمه مینمی رو باکی به دل راه از این است؛نوشته 
اما نیمه کاره رهایش کردم؛  ،گوید: من جهان را آفریدمبه انسان می ،نویسد که خداوند پس از آفریدن جهانمی ،خود» مقدسِ

  ور ساز. تو آفرینش را ادامه بده و جهان را شعله
  

خود را اعمال کند و نقش خود انسانیِ اراده  ،انسان باید کار نیمه تمام خداوند را دنبال کند و خالقانه ،وسبه روایت نیک
کننده  تداعیاي پررنگی دارد و طنین نیچه ،نتزاکیسزارا بر صحیفه هستی زند و به آفرینشگري ادامه دهد. این سخنان کا

تبارشناسی و  فراسوي نیک و بداست که در آثار  2»اخالق بردگان« /»سروراناخالق «و دوگانه  »اراده معطوف به قدرت« مفاهیم
و  ن و آري گفتن به زندگیه آکازانتزاکیس تاکید نیچه بر اراده و تحقق بخشیدن ب 3.اندبه تفصیل به بحث گذاشته شدهاخالق 

دینی و  نواندیش ،حمد اقبال الهوريم. کار بست و بسط  داده و در آثار خویش ب آفرینشگري پیشه کردن را سخت پسندید
در اندیشه  ،»اريتازه ک«از این حیث تحت تاثیر نیچه بود و با تاکید بر عناصر اختیار و بداعت و  زرفرمیست مسلمان معاصر نی

 ر آن انسان بر صدر می نشیند و نقش خود در کارگاهدپرور بود؛ عرفانی که پرور و برکشیدن عرفان عزت نقد تصوف ذلیل
  4.»عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی« ؛ که آفریندنو میاز  یکند و آدمخواند و اعمال میهستی را می

  

                                                             
 .551و  550، ترجمه صالح حسینی، تهران، نیلوفر، صص گزارش به خاك یوناننیکوس کازانتزاکیس،   1.

2. master morality/ slave morality 

بنیاد  «، طی پانزده جلسه در تبارشناسی اخالق، با محوریت  » فلسفه نیچه« گفتار روایت خویش از حدود و ثغور امر اخالقی در فلسفه نیچه را در درس . 3
  ام. فایلهاي صوتی این جلسات در لینک زیر موجود است:در شهر تورنتو تقریر کرده» سهروردي

http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm 
  ، نوشته عبدالکریم سروش در لینک زیر: »اقبال شاعر«براي بسط این مطلب در آثار اقبال الهوري، نگاه کنید به مقاله   .4

http://www.mediafire.com/file/w1xczme62e5ma2v/%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%B4%D8
%A7%D8%B9%D8%B1.pdf 
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پاره  ،کرده خود را تقریر و روایت» سفر پیدایش«و » کتاب مقدس« ،و خالقیت آفرینشگريتاکید بر مقوالت کازانتزاکیس با 
  دست انسان تاکید کرده است.  ه تمام خداوند ب ن افزوده و بر اتمام کار نیمهدااي نکات را ب

اسرار  محمد بن منور در ،در سنت مسیحیت که درگذریم به روایت کازانتزاکیس» فر پیدایشس«و  گزارش به خاك یوناناز 
  آورده است: درباره ابوسعید ابی الخیر التوحید

  
»اهللا علیه گفت که روزي شیخ ما ابوسعید ۀرحم ابوسعداالسالم م شیخ جد – جلس در نیشابور م –ز س اهللا روحه العزیقد
خ، گوید، در هفت سبع قرآن نیست. شیاندیشید که این سخن که این مرد میگفت. دانشمندي فاضل حاضر بود. با خود میمی

شه خاطر تو. این سخن که ما می گوییم در سبع حالی روي بدان دانشمند کرد و گفت: اي دانشمند! بر ما پوشیده نیست اندی
  هشتم است!
  بع هشتم کدام است؟د گفت: سنآن دانشم

بع آن است که فاوحی الی عبده ما اوحی. بع آن است  که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و هشتم سهفت س شیخ گفت:
له. منَزّل بر محمد (ص) این هفت سبع  ۀکالم اهللا ال نهایشما مپندارید که سخن خداي عزّ و جل معدود و محدود است. انَ 

  1.»رساند در حصر و عد نیاید و منقطع نگردداست. اما آنچه بر دلهاي بندگان می
  

تصور  ت:گف ،اي از سخنان او را سراغ  گرفتدي که در مجلس او حضور یافته بود و منبع پارهنبوسعید در پاسخ به دانشم
بلکه حد یقفی   ؛ظهور یافتهبروز و  ،قرآن ،داوند معدود و محدود است و تنها در متن مقدسِ مسلماناننکنید که سخنان خ

رد آمده؛ درهفت پاره و سبع گ ،تمام آنچه بر پیامبر نازل شده ،از منظر بوسعید ندارد و در سیاقهاي دیگر نیز سر برآورده است.
ر در قرآنی که پیامب ،آنچه بر دلهاي بندگان مقرب او ریزش کرده ،افزون بر آنموسوم است. قرآن   آنچه به نزد مسلمانان به

   2.یافت می شود قرآن  پاره هشتمسبع و در  آورده نیست و

  
از بایزید بسطامی نقل می کند که والدت ابوالحسن خرقانی را پیشگویی  ،مثنوي معنويجالل الدین رومی در دفتر چهارم 

  کرده بود: 
  

  یزید داستان باآن شنیدي 
  پیشین چه دید ،بوالحسن که ز حالِ

  گذشتروزي آن سلطان تقوي می
  جانب صحرا و دشت ،با مریدان

                                                             
 . 262، انتخاب و تعلیقات: مهدي محبتی،  تهران، هرمس، جلد دوم، ص پیمانه هاي بی پایان: قصه هاي کوتاه ادبیات عرفانینقل از:    1.

عطار  ه آثاردر دیگر مکتوبات عرفانی از جمل اسرار التوحید،از مفاهیمی است که در ادبیات عرفانی و صوفیانه به تفاریق به کار رفته است. پس از » سبع هشتم« .2
دارد، هر چند در متن  و وحیانی ، سخنانی است که در زمره سخنان خداوند است و رایحه قدسی»سبع هشتم« پرداخته شده است. مراد از امرنیشابوري به این 
راي خوانند و شأنِ واالیی بمی» مفترض الطاعۀ «، ذکري از آنها نرفته است. از سنت عرفان خراسانی که درگذریم، قاطبه شیعیان که امامان را قرآنمقدس مسلمانان، 

ا  . براي آشنایی بیشتر بصحه نهاده اندقرآن محدود نبودن سخنان خداوند و کالم قدسی به  رانگارند، بمی قرآن ز ائمه رسیده قائلند و آنها را عدل روایاتی که ا
تی اسرارآمیز سبع هشتم: حقیق«در سنت عرفان اسالمی، به عنوان نمونه، نگاه کنید به: فاطمه عسگري و سید حسین سیدي، » سبع هشتم«هاي مختلف از مفهوم تلقی

 . 92، سال دهم، پاییز فصلنامه تخصصی عرفان اسالمی،  »تا تعبیري طنزآمیز
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  بوي خوش آمد مر او را ناگهان
ز سوي خارقان ،ري در سواد  

  کشید بوي خوش را عاشقانه می
  1چشیداو از باد باده می جانِ

  
رقان ابوي خوشی را از جانب خ ،بسطامی به اتفاق مریدان به جانب دشت روان گشت. در همان احوال روزي بایزید

   استشمام کرد و احوالش خوش شد. مریدان متوجه این تقلب احوالِ معنوي بایزید شدند و سبب را از او جویا شدند:
  

  رازگو لطف کن اي رازدانِ
  بازت صید کردش بازگو هآنچ

  ب آمد بمنبوي بوالعج :گفت
  منمر نبی را از ی که همچنان

  صبا بر دست« که محمد گفت 
  2 از یمن می آیدم بوي خدا

  
همانگونه که بوي خوشی از جانب یمن به سمت شبه جزیره عربستان وزید  ،با یزید گفت: بوي خوشی به مشامم می رسد

مام خوشی را استش من هم رایحه معنويِ ،استشمام می کنمپیامبر اسالم گفت: من بوي خدا را جانب یمن  ،محمد بن عبداهللاو 
  می کنم:

  
  رسدزین سو بوي یاري می :گفت

رسده شهریاري میکاندرین د  
زاید شهیچندین سال می بعد  
  ها خرگهی زند بر آسمانمی

  »نامش بوالحسن: «گفت  »؟چیست نامش«
3ت ز ابرو و ذقنفاش واگلیهح  
  
نوي و والیت معرمسند و ب رسدمقام رفیعی می  بهکه  ،نام بوالحسنه شهریاري زاده می شود ب یزید گفت: در این دیار با 

   . زندتکیه میشیخوخیت 
  

                                                             
، دفتر چهارم، ابیات 1396، تهران، هرمس و فرهنگستان زبان و ادب فارسی، و مقدمه محمد علی موحد، به تصحیح مثنوي معنوي، حمد بلخیجالل الدین م  1.

 .1807و  1805-1803

 .1826-1828همان، ابیات   .2

 .1838و  1835-1836 همان، ابیات .3
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  راست چون رسید آن وقت و آن تاریخِ
  لک باختم ردنَ ،زاده شد آن شاه و

  ها آمد پدید آن سال از پسِ
  بایزید وفات بعد ،بوالحسن

  جود مساك وا ز جمله خوهاي او
  1آنچنان آمد که آن شه گفته بود

  
پیش ا خصایلش ر شیخ بسطامیچنانکه  ،بوالحسن خرقانیا ،قاب خاك کشید و پس از آننسالها گذشت و بایزید روي در 

  نهاد.  خاکی سراي  هزاده شد و پاي ب ،بینی کرده بود
  

  ست و نه خوابا ست و نه رملا نه نجوم
  وابصاعلم بالَ واهللاُ ؛حق وحیِ
  عامه در بیان روپوشِ از پیِ
  دل گویند آن را صوفیان وحیِ
  اوست دل گیرش  که منظرگاه وحیِ

  ؟اوست چو دل آگاه ،چون خطا باشد
  شدي اهللا نورِینظر بِ ،مومنا

  2از خطا و سهو آمن آمدي 
  

 استرمل  نه ،دستهایی از این  گوید که سخنان و پیشگوییتاکید می ،یزید و بوالحسن پس از روایت داستان با ،مولوي
 داري کرده وتحفظ و خویشتن ،»روپوش عامه« براي  ،در مقام  بیاناست؛ وحی حقی که عارفان » وحی حقّ«که  ،نه خوابو 
 اب سخنانِ ،به نزد موالنا ،در واقع. ؛ وحی دلی که ایمن است و در آن خطا و سهو راه نداردو نامند گویند» وحی دل«را  نآ

با آن ندارد؛ تعبیر دیگري از روایت بوسعید مبنی بر اینکه است و تفاوت ماهوي » وحی حقَ«از جنس  در حقّ بوالحسن یزید
  3.ندارد و نهایتی سخنان خداوند حد و حصر

                                                             
 .1849-1851همان، ابیات 1.

 .1853-1855 همان، ابیات .2

تفکیک میان شخصیت  و» بسط تجربه نبوي «ایرانی و بر ساختن مفهوم -با تأسی به میراث ستبرِعرفان اسالمی ،عبدالکریم سروش ،در سنت نواندیشی دینی متأخر .3
یت ِشخصیت فتوا به ختم ،»خاتمیت«با برکشیدنِ و پذیرش مفهوم  ،توضیح داده که عرفاي مسلمان ،»تاریخیت« حقوقی پیامبر اسالم و وام کردن مفهومحقیقی و 

ویش را نیز بدان ي خحقوقی پیامبر و بسط شخصیت حقیقی او داده و به قدر وسع در لف و نشرِ تجربه نبوي  در درازناي تاریخ کوشیده و کشفیات باطنی و معنو
با قرائت  در تناسب و تالئم ،باطنی و ربط و نسبت آنها با تجارب وحیانی و نبوي -افزوده و میراثی ماندگار برجاي گذاشته اند. روایت سروش از تجارب عرفانی

 ، نظریات االهیاتیِ وحی»رویاهاي رسوالنه« نظریه  سالها بعد، در دهه نود شمسی، عبدالکریم سروش با طرح بوسعید و جالل الدین بلخی از این مقوالت است.
 ، تطورات و ادله این نظریه وحی شناسانه را، به روایت خویش  تقریرو»از تجربه نبوي تا رویاي رسوالنه« شناسانه خویش را توسعه بخشید و تکمیل کرد. در مقاله 

شناختیِ این نظریه بدیع و بدیل، از نظریات سنتی و موجود کمتر نیست؛ مضافا بر اینکه از  صورتبندي کرده ام. چنانکه در می یابم، قدرت تبیینی و ارزش معرفت
  ، نگاه کنید به :فوق لبابراي بسط بیشتر مط. مفروضات متافیزیکی کمتري مدد می گیرد

  ». 2و 1خاتمیت « و » بسط تجربه نبوي« مقاالت  ،1378 ،صراط ،تهران ،بسط تجربه نبوي ،عبدالکریم سروش



۶ 
 

 ف نامبردارِعارسالک سنتی و  ،ابوسعید ابی الخیر ،پیشبیش ازهشتصد و پنجاه سال ». اي کاش عشق را زبانِ سخن بود« 
 ستدانآمده نمی قرآننچه در ه آسخنان خداوند را منحصر ب ،اسرار التوحیددر  شا هادبه روایت نو ،اسالمیبرخاسته از سنت 

وحی «از آن به  ،مولويمثنوي در  ،که یک قرن بعد ؛ همانبودقائل ن ،و حد یقفی بر سخنانی که رایحه قدسی و وحیانی دارند
نویس و سالک مدرنی چون نیکوس کازانتزاکیس که در دل سنت رمان ،در نیمه قرن بیستم ،شود. بر همین سیاقتعبیر می» دل

دهد و سخنان دست میه روایتی مشابه از امر قدسی ب ،گزارش به خاك یونان ،در وصیت نامه معنوي خود ،مسیحی بالیده
  داند:نچه در متن مقدسِ موجود آمده نمیه آخداوند را منحصر ب

  
  نی داشتیکاشکی هستی زبا

  ها برداشتیتا زهستان پرده
  هستی از آن هر چه گویی اي دمِ

   1پرده دیگر برو بستی بدان
  
  
  
   

  
  
  
  

                                                             
  .49-62، صفحات 1397، تورنتو، انتشارات بنیاد سهروردي، ورق روشن وقت: جستارهایی در نواندیشی دینی، فلسفه و هنرسروش دباغ، 

 
 
 .4727-4728 ، دفتر سوم، ابیاتمثنوي .1


