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 آتش است این بانگ نای و نیست، باد

 هر که این آتش ندارد، نیست باد

 مولوی

 آتش دل

 استاد تاج اصفهانی

گروهی و خویش را رنجه می دارند! و  دیر زمانی است که گروهی با مخالفت با نوای خوش، سخنانی می گویند،

پای می کوبند و غرق در جذبه و شوق از اینهمه بزرگی آفرینش، با  سرمست و جان افشان در بزم سماع بزرگ جهان،

و جنبش و غرش موج، و زمزمة جویبار و جامه درانی گل و جان افشانی بلبل همراه و همراز می شوند، و لرزش برگ، 

ن به پیش می روند، و از خویش می روند... پس هر کس که بخواهد همراه با تپش نبض جهان می تپند، و با رگهای زما

و این هیاهوی همیشگی دراز  برای دالیل گروه نخست دلیل بیاورد می تواند به همة نوشته های پیشین، دوباره بازنگرد،

 که خود موضوع چندین کتاب خواهد بود! آهنگ را، باز بشنود،

که در  ای دیگر است، و گفتار را با داستانی از پیر شیراز، سعدی آغاز کنیم؛ اما در این دفتر، جریان سخن به گونه

 و عابدی که منکر موسیقی بود: سفری، با پیادگان سرمست، گاهی نغمه ای می خواندند،

و بیتی  و همقدم. وقت ها. زمزمه ای بکردندی، همدم من بودند، طایفه ای جوانان صاحبدل، وقتی در سفر حجاز،»

 حققانه بگفتندی.م

 )شخصی( در سبیل، منکر حال درویشان بود، و بی خبر از درد ایشان!

تا برسیدیم به خیل بنی هالل.... کودکی سیاه از حی عرب بدر آمد و آوازی برآورد که مرغ از هوا در آورد.... اشتر)او( 

 را دیدم که به رقص اندر آمد، و ویرا بینداخت و برفت!

 یوان اثر کرد، و ترا همچنان تفاوت نمی کند؟گفتم: ای شیخ! در ح
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 دانی چه گفت مرا، آن بلبل سحری

کز عشق بی خبری؟تو خود چه آدمی ای،  

 اشتر به شعر عرب، در حالت است و طرب

 گر ذوق نیست ترا، کژ طبع جانوری

*** 

 به ذکرش هر چه بینی، در خروش است

که گوش است! دلی داند در این معنی،  

 گلشن تسبیح خوانی استنه بلبل بر 

 که هر خاری، به تسبیحش زبانی است

 با این داستان چه جای گفتار باقی می ماند؟

 می بایستی که سکوت کرد.... همچون سکوتی که در میان نغمة چنگ، گاه از خود نغمات، دلپذیرتر است!

جفای خار و جستجوی پیوسته ایرانی در شناخت و دریافت موسیقی بآنجا رسیده است که هر حرکت برگ و هر 

جویبار.... و همهمة جنگل و سکوت سنگ در آغوش کوهستان خاموش ... نعرة نخجیر جفت جوی، بوی گل و هیاهوی 

 بی امان بلبل .... برای او در حکم پرده هائی از سمفونی بزرگ طبیعت و آفرینش است.

 عجب اینست که با زحمت چندین خار 

سرمستیمبوی صبحی نشنیدیم و چنین   

در همه چیز جلوة حق را می بیند، و در همه جا نغمه های او را می شنود  این شوریدة موسیقی بزرگ جهان و هستی،

و یک دم بی یاد او برنمی آورد، و هیچ چیز را بی جمال او نمی بیند، و دیگر مجالی برایش نمی ماند که در این غلغلة 

 و دلیل و حجت بیاورد، اال آنکه بگوید. عاشقانة جهان فراخ سر از گریبان برآورد
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 جهان، پرسماع است و مستی و شور!

 ولیکن چه بیند در آئینه کور؟

 مگس پیش شوریده ای پر نزد

 که او چون مگس، دست برسر نزد

مشاهدة پر زدن مگسی، متحیر عظمت بیکران آفرینش را وا می دارد که او از چگونگی آن، چون مگس دست بر 

ن حرکت از چیست و بهر چیست؟ و این بانگ و غوغا از کجا است و چرا است؟ اینهمه کشش و شوق و ذوق سرزند، که ای

که جان بر ساحل می کوبند. و  که در جان مگس هم هست، روی بکجا دارد؟ و این امواج جان بر لب همیشگی دریا،

آفتاب چرا است؟ چه نیروئی غنچة نیلوفر را دست از جان می شویند، چه می گویند؟ چه می جویند؟.... نماز نیلوفر به 

سحرگاهان روی بخورشید می کند، و چه جادوئی موجب می شود که او؛ پرده های جان خود را درست در همان لحظه 

معطر، در آغوش بپذیرد... تمام روز بخورشید بنگرد.... و بگشاید که نخستین پرتوهای خورشید را در این حجلة لطیف 

رفتن خورشید، جان خویش را درهم کشد، و جهان خویش را بپایان برد.... در اینمدت طوالنی بین اینهمه شباهنگام با 

 طراوت و آنهمه نور چه می گذرد؟

این اندیشه های لطیف در نزد ایرانی، همه جلوه های عشق بیکرانی است که همواره به هستی و آفرینش و جان جهان 

 گی، ترنم عاشقانة او است، موسیقی عارفانة او است.داشته، و این همهمه و فریاد همیش

پیادة رنجوری که همراه کاروانیان متنعم سوار بر کجاوه، تمام مدت شب را در بیابانها دویده است، و سحرگاه بمنزلی 

 رسیده است... باز سعدی عاشق می گوید...

 یشه ای خفته!یاد دارم که شبی، در کاروانی، همه شب رفته بودم، و سحر در کنار ب»

 شوریده ای که درآن سفر همراه ما بود، نعره ای برآورد، و راه بیابان گرفت، و یک نفس آرام نیافت!

 چون روز شد، گفتمش؛ آن چه حالت بود؟

 گفت.... بلبالن را دیدم که به نالش در آمده بودند از درخت... و کبکان از کوه.... و غوکان در آب... و بهائم در بیشه!
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چگونه می توان برای کسی که از این همهمة « اندیشه کردم که مروت نباشد، همه در تسبیح... و من بغفلت خفته!

 پردامنة وهم انگیز عالم چیزی نمی شنود، و یا اگر می شنود چیزی در نمی یابد، دلیل و برهان آورد؟

 عشق از مسلک عبارت نیست                         در عبارت همی نگنجد عشق                                          

در ایران چه بسیار بوده اند، شوریدگانی که در مجلس سماع، از شدت التهاب، جانشان با نوای موسیقی به بیکرانگی 

 متصل شده است، و در دم جان داده اند...

 می گوید: عبدالرحمن جامی

شان( گفت که در نیشابور حادثه ای بود که مردم از شهر بیرون رفته شیخ االسالم گفته که یکی از این طایفه )دروی

بودند، من در مسجدی بودم، در کنج آن مسجد درویشی دیگر بود، گوینده ای )آوازخوانی( درآمد. درویش ویرا گفت که: 

 چیزی بگوی.... وی برخواند:

 بین من و محبوب دیداری روی داد که پایان نمی پذیرد.»

 «خارج شوید که محبوبتان در آغوشتان باشد و کسی نداند! از جهان طوری

 آن درویش بیفتاد و می تپید... تا در میان دو نماز، آنگاه بیارامید، چون بنگریستم برفته بود... مرده بود!.

باز می گوید که درویشی در شهر ابله می رفت بپای کوشکی رسید، و بر آن کوشک مهتری بود، و پیش وی کنیزکی 

 مغنیه )رامشگر(، چیزی می خواند... آن صوفی آواز وی را بشنید که می خواند: بود

 همه روزها دگرگون می شوند بجز از امروز که بر تو بهترین است.

 همه روزها متحول می شوند بجز از امروز، که بر تو زیباترین است!

را بخدای و بجان موالیت که مرا بدین بیت درویش را خوش آمد، و بروی خورد )بر او کارگر افتاد( و گفت: ای زن ت

 یاری کنی! 
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کنیزک تکرار می کرد.... خواجه کنیزک را گفت: چرا تکرار می کنی و نمی گذری؟ گفت در زیر کوشک درویشی 

است، وقت وی خوش گشته است، از بهر وی می گویم.... خواجه سر فرود کرد، و آن غریب را دید، خوش گشته و پای 

 بآخر سخنی نگفت، وبانگی، بزد و بیفتاد و جان بداد! می کوفت....

آن خواجه چون آنرا دید، حال وی بگشت، کنیزک را آزاد کرد، و پیران شهر را بخواند، و نزد آن درویش نماز کردند، 

( و امالک، و پیران را گفت: مرا شناسید که من، فالن بن فالنم، شما را گواه می کنم که هر چه مرا است از بضایع )دارائی

همه را وقف کردم بر درویشان، و کوشک را سبیل کردم، و هرچه داشت از زر و سیم بداد، و جامه بیرون کرد، ازاری 

دربست، و مرقع)لباس ژنده( در پوشید، و ردا برافکند، و روی در بادیه نهاد، و برفت.... و مردمان وی را می نگریستند، تا 

 گریان! از چشم ایشان غایب شد، و چشمها

 پس از آن، کسی ویرا ندید و خبر وی نشنید...

چنین حالت ها را چگونه می توان تفسیر کرد؟ چگونه ممکن است که انسان به آن درجه از درجات وجد و شوق و 

 التهاب برسد، که از شنیدن آهنگی و شعری جان شیرین از کف بدهد؟

 ند که در حال وجد و سماع، از این جهان پرواز کنند.چنین است که مردان بزرگ عرفان ایران آرزو می کرده ا

می گوید: پرسیدنش از سماع، گفت: من راضیم بدان، که از سماع  علی رودباریپیر ما عطار نیشابور: در شرح حال 

 «مکاشف اسرار است، بمشاهدة محبوب....»سربسر خالص یابم، پرسیدند از وجد در سماع، گفت: 

 می گوید:ستری سهل بن عبداله تدر مورد 

نقل است که سهل چو سماع شنیدی، او را وجدی پدید آمدی، چند روز در آن وجد بماندی، و طعام نخوردی... و »

 اگر زمستان بودی، عرق کردی که پیراهنش ترشدی!

وقت از من میپرسید، که شما را از من و از کالم من در این »چون در آن حالت، علما از وی سؤال کردندی، گفتی: 

 «هیچ منفعت نباشد!...

چه حال دلپذیرد با شکوهی، که در آن برای انسان جز سیر ملکوتی در آسمان ها باقی نمی ماند.... و هستی و جان را 

 سربسر بفراموشی می سپارد. و خوشا به وقت آنانکه، این حالت در اندرون متالطمشان مدتها برجای می ماند.
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 اعمطربان رفتند و ... صوفی در سم

 عشق را آغاز هست، انجام نیست

 و دریغا از این عالم شوق و بیدلی و سرمستی، همگان را خبری و سهمی نیست، و 

 از هزاران، در یکی گیرد سماع

 زانکه هرکس، محرم پیغام نیست

 اما

 کام هر جوینده ای را آخری است

 عارفان را منتهای کام نیست

 و عارف بزرگ ایرانی می نویسد:بزرگ، در شرح حال آن دانشمند، ، و نویسندة شیخ اشراقشاگرد  شهر زوری

اکثر عبادتش گرسنگی، و بیداری، و فکر و تأمل در عوالم الهی بود، قلیل االلتفات بود برعایت خلق)توجهی بمردمان »

 «نداشت(، و بیشتر خاموش، و مشغول به خود بود، سماع و نغمات موسیقی را بغایت دوست می داشت

 خود، در صفیر سیمرغ می گوید: شراقشیخ ا

را پرسیدند که: انزعاج )ناآرامی( بعضی مردم در حال سماع از کجا است؛ گفت انواریست که ظاهر می شود،  واسطی»

پس منطوی)پیچیده( گردد، و این لوایح )نمادها( همه وقتی نیاید... مدتی باشد که منقطع می شود، و چون ریاضت بیشتر 

 تا بدان حد رسد که هرچه نگرد، بعضی از احوال آن عالم با یادآورد. یارتر آید،بروق بس گردد،

 ناگاه این انوار خواطف)درخشنده( مترادف شد، و باشد که در عقب این، اعضاء متزلزل گردد....

و کتف و پشت، اثری از آن به دماغ)مغز( رسد، و باشد که هم چنان نماید که در دماغ  و چون مردم را این بروق درآید،

 «رگی، سخت قوی جستن گیرد، و نیک لذیذ باشد، و به سماع نیز استقامت کند، تمام تر بود
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بود چنین حالت هائی در سماع داشت، و او نیز به ترتیبی دیگر، این بی  صحوعارف دیگر ایرانی با آنکه اهل  جنید

 آرامی و وجد حاصل از موسیقی را به عالمی دیگر مربوط می داند:

پرسیدند که: چه حال است که مرد، آرمیده است، چون سماع شنود، اضطراب در وی پدید آید؟ گفت: حقتعالی ذریت 

؟ همة ارواح مستغرق لذت آن خطاب شدند، چون در این عالم سماع شنوند، الست بربکمآدم را در میثاق خطاب کرد 

 در حرکت و اظطراب آیند!

و آنانکه هیچگاه  باز... خرده گیران،از سوی چنین عارفانی، دربارة موسیقی،  باز... این احوال شگفت و سخنان عجیب

 حالت جماد دلشان را نوائی بلرزش در نیاورده است، دربارة موسیقی چیزهایی می گفته اند که ... می گویند!

 که شوقی عظیم در سماع داشت درباره موسقی گفته است: ابوسهل صعلوکی نیشابوریچنین است که 

 سماع برای اهل حقیقت مستحب)دوست داشتنی( است، برای اهل علم مباح است، و برای اهل فسق و فجور مکروه...

 را با مدعی سماع آورده است که چنین است: مولویدر همین زمینه گفتگوئی از  جامی

 مان آواز می شنویم،، صریر باب بهشت است که ما می شنویم. منکری گفت: ما نیز هربابروزی می فرمود: که آواز 

چون است که چنان گرم نمی شنویم که موالنا؟ خدمت مولوی فرمود: کال و حاشا که آنچه ما می شنویم، آواز باز شدن 

 آن در است، و آنچه وی می شنود، آواز فراشدن!

ویشان انکار کند. قرآن( که او سماع در سلطان خراسان، در همین باره می گوید: هر قرایی)خوانندة ابوسعیدابوالخیر

 او بطال طریق است!

 و باز دربارة سماع گفته است که: سماع، قلب زندگان، و نفس مردگان است!

دربارة سماع آورده است که: سماع، وقت است، و کسیکه در او سماع نیست، در  ابوعلی دقاقو باز همو جمله ای از 

 انهم عن السمع لمعزولونارد. زیرا که خدایتعالی می گوید او سمع )شنوائی( نیست، و آنکس که شنوائی ندارد، دین ند

. سماع سفیری است از حق. و رسولی است از قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنافی  اصحاب السعیرو باز می گوید: 

حق، اهل حق او را حمل می کنند از حق بسوی حق، اگر کسی آنرا بحق بشنود، تحقیق کرده است، و اگر به طبع)بصورتی 

 مادی نه معنوی( بشنود دچار زندقه می شود! 
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 که: باز از ابوسعید گفته امد که: یکروز قوال)خواننده( پیش شیخ این بیت می خواند

 اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن

 تا بر دو لبت بوسه دهم چونش بخوانی

گفته است شیخ برخاست و با جماعت صوفیان بزیارت  عمارهشیخ ما از قوال پرسید که این بیت کرا است؟ گفت 

 خاک عماره شد....

و کس باشد و کس باشد که بر هوا شنود،  او گفت: سماع هرکس، رنگ روزگار وی دارد. کسی باشد که بر دنیا شنود،

 چون روزگار با ظلمت بود، سماع با ظلمت بود....که بر دوستی شنود، و کس باشد که بر فراق و وصال شنود.... 

ه پیر تنبور زن نیشابوری بوده است که در هنگام پیری که در مثنوی مولوی آمده، در اصل مربوط ب پیرچنگیداستان 

که در مجامع به او توجهی نمی شد، شب هنگام بگورستان حیره رفته بود و برای روانهای مردگان تنبور می نواخت و 

 ابوسعید به حال او توجه کرده بود.

 جذبه و شوق ابوسعید را به سماع بپایان بریم:  با این داستان،

اهر پسر مهین شیخ ما گفت روزی شیخ ما مجلس می گفت )سخنرانی می کرد( و آن روز در او قبضی خواجه ابوط

شیخ در میان مجلس گریان شد و جملة جمع گریان گشتند. شیخ ما گفت: هرگاه که ما را قبضی باشد، بخاک بود، 

وردند، و شیخ ما برنشست. و جملة تمسک نمائیم، تا به بسط بدل گردد. ستور زین بکنید. اسب شیخ بیا پیرابوالفضل

جمع با وی برفتند، چون بصحرا رسیدند شیخ را بسطی پدید آمد، و وقت را صفت بدل شد)حال دگرگونه گردید( و شیخ 

را سخن می رفت، و جمع به یکباره به نعره درآمدند، و فریاد می کردند، چون به سرخس رسیدند، شیخ از راه، بسرخاک 

 ، و از قوال، این بیت درخواست:شد پیرابوالفضل حسن

 معدن شادی است این، معدن جود و کرم

 قبلة ما کوی دوست، قبلة هر کس حرم
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قوال این بیت می گفت، و شیخ را دست فرو گرفته بودند، و او گرد خاک پیرابوالفضل طواف می کرد، و نعره می زند، 

 و درویشان سر و پای برهنه در خاک می گشتند....

 پدید آمد، شیخ ما گفت این روز را تاریخی بسازید، که نیز، این روز را به نبینید!چون آرامی 

».... چنین بود حال راد مردی که با وجد و سماع و التهاب روزگار را گذارند وقتی پس از مرگش نیز بنا بگفتة فرزندش:

پیوسته سماع ها، و خرقه بازی ها می  از اطراف جهان، بزرگان هر سال بدان حضرت بزرگوار)گوربوسعید( می آمدند... و

در اصطالح درویشان، خرقة تن را بدور افکندن، و جان سپردن معنی می داده... و چنین است که  و خرقه بازی،« .... رفت

از اینهمه انقالب، و غلغلة عاشقانة بلبل که روز و شب از گلوی نازک و لطیف او، بیرون می تراود، و در دامن  عطارپیرما 

دشت و تپه و کوه می غلتد و می لرزد و می لرزاند.... در شگفت می شود، و جای آن می بیند که بر سماع عاشقانة بلبل 

 خرقه بیفکند:

 خرقة جان بر هزار آوا فکن      نمی خسبد ز عشق  هزار آواچون 

 راستی ... بلبل چه می گوید؟. جیرجیرک ها. شبانگاهان چه می سرایند؟

بر خندة گل از بهر چیست؟.... ن بهرچه می خرامند؟ گل برای چه خرقه بازی می کند و اشگ سحر، صبحدم پروانگا

 درختها برای چه دست ها را بآسمان می گشایند، و زمزمة باد چگونه شاخه های دست افشان را می رقصاند؟

 !آیا همة این مظاهر زیبای طبیعت به سنگدالن درسی از زیبائی و زیباشناسی نمی دهد

 شیخ اشراق در صفیر سیمرغ در این باره می گوید:

اما حدیث اثبات لذت، عبارتست از حاصل شدن کمال، مگر چیزی را، و دانستن حصول آن، که اگر کمال چیز حاصل 

 گردد و یابنده را خبر نبود، کمال نباشد.

را  سمعبد، و متلذذ گردد، و چشم را چون کمال چیز حاصل شود)و آن رؤیت بصر است( مگر چیزهای مالیم را دریا

)بویائی( را لذت ادراک مالیم است از بویهای خوش، و هم شملذتیست، و آن ادراک مسموع مالیم است از آواز خوش؛ و 

 چنین برین قیاس....
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نیز که در مقامات علمی و دینی و فقهی او تردیدی بین هیچیک از محققان نیست، هم چنین می  امام محمد غزالی

خداوند چشم را آفرید و نگفت چیزهای زیبا را نبینید. لمس را آفرید، و نگفت چیزهای لطیف را لمس نکنید،  گوید که

و نگفت عطر گلها و بویهای خوش را مبوئید، ذائقه را آفرید، و نگفت غذاهای خوش را مخورید.... چگونه  بویائی را آفرید،

 ش را مشنوید!می توان گفت که گوش را آفرید... و گفت نواهای خو

 چرا موسیقی تا این حد انسان مستعد را بر می انگیزد؟

برای آنکه در نوای خوش برخالف گفتار، یا شعر که بیش از یک معنی، یا حداکثر یک معنی مجازی ندارد، هزاران رمز 

منعکس بیند، و  و هر کسی تمام حاالت روحانی و عاطفی خویش را می تواند در آن و معنی می تواند که نهفته باشد،

دنیای بزرگ درون انسانی از بیرون صدای آشنا می شنود و .. ملتهب و مضطرب می شود، و دریای جان و تن را متالطم 

و مواج می کند، جان آهنگ باال می کند، و آن حالت در روان انسانی روی می دهد که جز با دریافت آن نمی توان آنرا 

 توصیف کرد!دانست و بهیچ روی نمی توان آنرا 

 بحث بسیار دل انگیزی در همین زمینه دارد: فی حاله الطفویهسهروردی در کتاب 

چون دف و  پدید می آید، آن از کجا است؟ گفت بعضی سازهای خوش آواز، حالتشیخ را گفتم: صوفیانرا در سماع »

نی، و مثل این، در پرده، از یک مقام، آوازها دهند که آنجا حزنی باشد... بعد از آن گوینده )آوازخوان( هم از آنجا صوتی 

 کند به آوازی هر چه خوشتر. در میان آواز شعری گوید که آن حال صاحب واقعه بود.

و همچون  آوازی حزین، حزین شنود )شخص غمگین آواز غمناک شنود( و در میان آن صورت واقعة خویش بیند، چون

هندوستان که بیاد پیل دهند، حال جانرا بباد دهند! پس جان آن ذوق را از دست گوش بستاند )احساسات و ادراکات به 

اما در آن را از شنیدن معزول کند و خویشتن شنود،  عواطف تبدیل شود( گوید که تو سزاوار آن نیستی که شنوی. گوش

 و همه روحانی و آسمانی است( زیرا که در آن عالم شنیدن کار گوش نبود. عالم)جهانی که برای صاحب واقعه پیش آمده،

شیخ را گفتم که رقص کردن بر چه می آید؟ شیخ گفت: جان قصد باالکن و همچومرغی که خواهد خود را از قفس 

 ر اندازد، قفس تن مانع می آید.به د
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مرغ جان قوت کند و قفس تن را از جای برانگیزاند. اگر مرغ را قوت عظیم بود، پس قفس بشکند، و برود )یعنی بهمان 

 حالتی برسد که در موسیقی جان بدهد و روحش از قفس تن پرواز نماید(

و اگر آن قوت ندارد، سرگردان شود قفس را با خود می گرداند باز در آن میان، آن معنی غلبه پدید آید)روان برای 

رفتن به آسمان در حال چرخیدن تن باز آهنگ باال کند( مرغ جان قصد باال کند، و خواهد که چون از قفس نمی تواند 

یک بدست بیش باال نتواند بردن... مرغ قفس را باال می برد، و قفس  چندانکه قصد کند، قفس را نیز با خود ببرد،جستن، 

 باز بر زمین می افتد! 

شیخ را گفتم: دست برافشاندن چیست گفت بعضی گفته اند که آستین از هر چه داشتم برافشاندم ... یعنی از آن عالم 

که جان پای را بیش از یک بدست باال نمی چیزی یافتم، هرچه اینجا داشتیم ترک کردیم و مجرد شدیم. اما معنی آنست 

 تواند برد، دست را گوید تو، باری یک گزی باالشو ... مگر یک منزل پیش افتیم!

شیخ را گفتم: خرقه دورانداختن چیست؟ گفت یعنی که از آنجا خبری یافتیم، از اینجا چیزی بیندازیم... اما آنکس 

 باز بضاعت در آستین بنهد. آستین برافشاند،باز بر سر بنهد. تا آنکه  که خرقه بینداخت،

گفتم اگر صوفی در میان حلقه)حلقه ای که از نشستن درویشان برگرد صاحب حالت درست می شود( بر زمین می 

آید)بزمین می افتد(... بروی غرامت می نهند، و حکم فقیر، از آن جماعت باشد. خواه سماع خواهند، خواه دریوزه، خواه 

مردان چون در میان حلقه بزمین آمده اند، دیگر د حکمش از آن جمع بود، سر آن چیست؟ گفت: هر چه خواهن

مرغ قوی حال گشته است، قفس بشکسته است. و بگریخته ... اکنون تن را حکم از آن جماعت باشد،  برنخاسته اند...

 دفن کنند، خواه بدان! خواه آن زمان غسل کنند، خواه کفن سپید کنند، خواه کبود! خواه بدین گورستان

 حکم وی از آن جماعت بود. پس حکم این کس، حکم آن کس بود.

شیخ را گفتم که: دیگری بر می خیزد، و با صاحب حالت در رقص موافقت می کند، از بهر چیست؟ گفت دعوی 

دست بر هم می  همراهی می کند، و همدمی. گفتم: بعد از حالت )پس از تمام شدن حالت( صاحب حالت  برمی خیزد، و

 و هیچ نمی گوید! نهد،
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حال خویش عرضه می کند، که بزبان مقال از آن حال،  همه تن زبان است، بزبان حال، گفت: آنچه هیچ نمی گوید،

 حکایت نتوان کردن. اما صاحب واقعه باید که بداند که چه گوید!

چیست؟ گفت ایشان می گویند که آتش محبت شیخ را گفتم: چون از سماع فارغ می شوند، آب می خورند، معنی آن 

در دل اثر کرد، و از حرکت رقص، دیگر معده تهی گشت، اگر آب بر وی نزند بسوزد. خود، ایشان ذوق گرسنگی نمی 

 دانند!

 اگر دانستندی که بافطار مشغول گشتندی، ایشان صوفی نباشند! 

و بیک صدمه که از مبارزان راه تحقیق بدیشان رسیده بساخر سواران صوفی شکل، که در میدان عزم جوالن کرده اند، 

است، عین وجود ایشان بمانده است، هر که رقص کرد، حالت نیافت، رقص برحالتست، نه حالت بر رقص! مجادلت نمودن 

 صوفیانست. نه هر که ازرق پوشد، صوفی گشت... چنانکه گفته اند: در این قلب کار مردانست، آستین برافشاندن، واقعة

 ازرق پوشان، که بس فراوان باشند

 صوفی صفتان، میان ایشان باشند

 کایشان همه تن باشند، از جان خالی

 و آنان چکنی تن، که همه جان باشند

این بود کامل ترین روایت درباره رقص و سماع صوفیان، از سوی یکی از بزرگترین عارفان ایران که خود در پایان 

ه برده است، و از این حمالت از سوی عارفان کامل، به صوفی نمایان، بسیار شده است. از حمل گفتار به صوفیان ظاهری،

، نفس خویش را بکش و به ترهات اذبح النفس واالفالتشتغل بترهات الصوفیهجمله ابوسعید ابوالخیر نیز می گوید: 

ست داده است، و در صوفی بودن صوفیه مشغول مشو!... و این همان بوسعید است که بهترین تعریفات را از تصوف بد

 عرفان او شکی نیست!

 و سعدی که خود از عاذفان بزرگ روزگاران بوده است، دربارة چنین صوفی نمایانی می گوید:

 در برابر چو گوسفند سلیم
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 در قفا همچو گرگ مردم خوار

 و شرط تصوف را عمل می شمرد، نه جامة دلق:

 صورت حال عارفان دلق است 

چو روی در خلق استاین قدر بس،   

 در عمل کوش و هر چه خواهی پوش

 تاج بر سر نه و علم بر دوش

 یا:

پرسیدند که: حقیقت تصوف چیست؟ گفت از این پیش طایفه ای در جهان پراکنده بودند،  یکی را از مشایخ شام،

 بصورت، و بمعنی جمع .... اکنون قومی هستند بصورت جمع، و بمعنی پراکنده.

دربارة سماع بپایان می برم. اما بایسته است که گفتاری نیز دربارة این سخنگویان بشود... تا آنکه گمان نرود سخن را 

آنانکه چنین جوش و خروشی در سماع داشته اند، صوفیان بیکاره و گدا صفت بوده اند. که نه از تصوف، و نه از دانش 

 بهره ای داشته اند!

ارة سماع از خود بروز می داده اند، همه مردان راه حق، و تشنگان وادی عشق و بلکه آنان که چنین احساساتی درب

 عرفان اند، و از آثار آنان پیدا است که در دانش نیز پیشرو بوده اند!

همین شیخ اشراق که همگان او را پیشرو فلسفة اشراق، و عرفان ایرانی و نمونة سرمستی و پایکوبی و جان افشانی 

 در علوم طبیعی و ریاضی بیان کرده است که اکنون نیز خواننده از تیزی اندیشة او در می ماند! می دانند، مطالبی

در این مورد  انیشتینمثالً: اکنون مسلم شده است که بی نهایت در جهان نیست و امکان ندارد ... حال از مطالبی که 

ر ممکن است؟ من نمیدانم ... اینقدر هست که من گفته است، چند نفر در همة جهان می توانند دریابند که بی نهایت غی

خود از مطالعة این بخش از گفتار او چیزی ملموس در نیافته ام. و تا بحال هم بجز از یکنفر از کسی نشنیده ام که آنرا 

 دریافته باشد.
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ل دریافت اباما شیخ ما هفتصد و پنجاه سال پیش در یک مسألة سادة هندسی که برای دانش آموزان سیزده ساله ق

 است، و آن مسأله بزبان امروز ریاضی چنین است.

در نظر بگیریم و از مرکز یه قطر رسم کنیم که زوایای  Oدایره ای به مرکز 

، با OHو  ORدرجه( باشد. دور شعاع  360درجه )جمع  60حاصله همگی 

 OHو  ORمثلثی سه پهلو برابر می سازند)زیرا که در آن دو شعاع  HRوتر 

برابر می شوند. و چون مجموع زوایای مثلث  RHOو  HROبرابرند، و زوایای 

درجه است. پس مجموع زوایای دیگر  60برابر  Oدرجه است، و زاویة  180

 درجه می شوند، و مثلثی که هر سه زاویة 60درجه و هر کدام  120

از وتر از هر کدام  RHبرابر با هر کدام از شعاع ها است، و کمان  HRاوی باشد متساوی االضالع است( پس وتر آن مس 

 از شعاع ها بزرگتر است.

اکنون شعاع های دایره را تا بی نهایت )بی نهایتی که می گویند هست( ادامه می دهیم در آنجا نیز همان مثلث ها 

برابر شعاع دایره است،  ′H′R. در این مثلث نیز همان روابط برقرار است، یعنی وتر ′OH′Rپدید می آید. از جمله مثلث 

 از شعاع دایره بزرگتر است. » و کمان آ

و  ′OHیا  ′ORاست، پس شعاع  ′ORو  ′OHبین دو شعاع  محدوداکنون این کمان بی نهایت نیست. زیرا که 

 بطور کل شعاع دایرة جدید هم بینهایت نیست، زیرا که از آن کمان کوچکتر است! 

مسأله ای بدین بزرگی که قرنها است اندیشة جهانیان را بخویش معطوف کرده، و استداللی بدین سادگی از شیخ 

 اشراق!

که او در آن پرورش یافته، و  باز هم از او گفتارهای شگفت دیگر در دست است. که البته برخوردار از فرهنگی است

یا در مورد جذر و مد آب  مقدار حرکت است. زمان،، چندجا می گوید که: زمانهمه از آن او نیست... مثالً در مورد 

دریا، که تا دو قرن پیش در اروپا بزرگترین مسأله بود می گوید که به زیادت و کم شدن ماه بستگی دارد، که در جای 

با مقابلة نیرین )ماه و خورشید( یاد می کند. سه جهت مختصات، در سخن سهروردی چنین آمده.  دیگر از همین کیفیت

 ...«و نیز الزم آید که در حال انتقال، سه جهتش الزم آید، طول و عرض و عمق »...
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 در مورد حرکت امواج حرارتی در فضا:

از آهن یا از سنگ بیرون می آید، بلکه از آنچه می بینید که از مقدحه )منقل( آتش ظاهر می شود، نه آنست که 

 حرکت هوا گرم می کند.آنست که 

 در مورد تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی حرارتی در اثر اصطکاک:

مایعات که چون جنباننده نباشند، ظاهر و باطنشان همه سرد باشد، بعد از جنبانیدن هم ظاهر و هم باطن گرم »

 «باشد...

ر مطالب می توان آورد که چگونه بدانش های زمان خود آراسته بوده، .. و در برخی جهات از وبرین جمله از او بسیا

 زمان نیز پیش تر بوده است.

ابوسعید ابوالخیر که در این دفتر از او نام بسیار آمد نیز یکی از سرآمدان روزگاران است، و بجز از مرتبه ای که نزد 

که یکی از بزرگترین دانشمندان جهان شناخته شده است بسیار وعلی سینا نزد ابعارفان و رهروان این طریق دارد، 

و بین آنان مالقات های بسیار و گفتگوهای طوالنی بدون حضور دیگران روی داده است، و عالوه بر اینها نامه  گرامی بود،

ان، نیز باال و واال بوده است... های زیاد بین آندو رد و بدل شده است. که همگی شاهد آنست که مقام او بجز از نزد صوفی

استوارت نکتة جالبی که از مکاتبات این دو مرد بزرگ نیز بدست می آید، این است که: ابوسعید ابوالخیر )قبل از »و 

( معتقد بوده است که نتیجة قیاس در خود مقدمة آن قبالً موجود است، یا به عبارت دیگر، علم به کلیت کبری، میل

نتیجه است، و در حقیقت. قیاس نوعی مصادره به مطلوب است. یعنی بر نفس مدعا تکیه دارد، و گفتة  موقوف بر علم به

 «ابوسعید ابوالخیر را امروز علم تصدیق می کند...

ابوسعید در هنگامة قدرت غزنویان در نیشابور می زیست... و روایات بسیار، بهم پیوسته است که ایرانیان، یا دست کم 

و را شاه خویش می شناختند، و فارغ از همهمة دربار محمودی و هفتصد و پنجاه پیل و یکصد و بیست هزار خراسانیان. ا

لشگریان او روی بدرگاه ابوسعید می آوردند، و درد حمالت بی امان محمود، و مسعود را به هندوان بی آزار که بنام ایرانیان 

 انجام می گرفت، در محفل او درمان می کردند!
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و تخت و چهار بالش می نهادند و در خدمتش صف می بستند و درویشان و اصحاب شیخ بزرگانی را که به برای ا

انجمن آنان وارد می شد. در جایگاه متناسب می نشاندند.... با همة این احوال ... او به کلیسا می رود و می نشیند و با 

الک می آموزد در روستائی به مهمانی بخانة دزدی وارد مسیحیانش حالت ها می رود، در گرمابه شرط جوانمردی را به د

می شود. به مریدان خود دستور می دهد که برای او کرامت نویسی های بدروغ نکنند )همان کاری که پس از او حتی 

ن برای او نیز همچون دیگر پیران طریقت از سوی مریدان خیال پرداز انجام گرفت(... باز با چنین حشمتی، بدیدن منکرا

رافضیی از خانه برون آمد و شیخ را با جمع دید، بر شیخ لعنت کرد. جماعت قصد او کردند. »خود می رود، و در راه... 

شیخ گفت: آرام گیرید، باشد که بدان لعنت بر، وی رحمت کنند! جمع گفتند: چگونه رحمت کنند بر کسی که بر چون 

 تویی لعنت کند!

 ما نمی کند، چنان می داند که ما بر باطلیم و او برحق!او لعنت بر  شیخ گفت: معاذاهلل،

 «او لعنت بر آن باطل می کند از برای خدای...

روزی در نیشابور بر نشسته بود )سوار بر اسب بود( و جمع متصوفه در خدمت او بودند، و ببازار فرو می »... و باز 

رمین در پای کرده، و یکی را بر گردن گرفته می آوردند. شدند... جمعی برنایان می آمدند، برهنه. هر یکی از ارپاپی چ

 چون پیش شیخ رسیدند، شیخ پرسید که این کیست؟ گفتند: امیر مقامران است! شیخ او را گفت که این امیری به یافتی؟

 «گفت ای شیخ به راست باختن و پاک باختن! شیخ نعره ای بزد و گفت: راست باز، و پاک باز، و امیر باش

است که سعدی در داستان شب نشینی « ابوالفرج جوزی»عدة کمی از مشایخ با سماع مخالف بوده اند، و از میان  البته

 «چندان که مرا شیخ اجل ابوالفرج جوزی به ترک سماع فرمودی...»خود در کنار آواز خوان بدآواز از او چنین یاده کرده... 

چگونه می اندیشید... و جهانرا چگونه می دید! اثر مهم این شیخ اکنون باید نگرشی هم به احوال این شیخ کرد، تا 

 یا نقدالعلم و العلماء است که بزبان عربی نوشته و نسخه ای از آن اخیراً در مصر بچاپ رسیده است. تلبیس ابلیسکتاب 

اشته، و این تلبیس وی در این کتاب عقاید و نظرات بیشتر مردمان را، تلبیسی می داند که ابلیس بر اندیشة آن روا د

را در وجوه مختلف شرح داده از آن جمله. تلبیس در سوفسطائیان، در دهریه، طبایعیین )ماده گرایان( ثنویه، فالسفه و 

تابعین آنان، در پیروان هیاکل بت پرستان، پرستندگان خورشید و ماه در جاهلیه، هندوان، یهود، نصاری، صابئین )ماندائی 
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که در قرآن نیز از این آنان در کنار ادیان مسیحی و کلیمی و زردتشتی حمایت شده است( مجوس،  ها یا ستاره پرستان،

باطنیه اسمعیلیه، باتلیه، محمره، قرامطه خرمیه،  رافضه، منجمان و پیروان فلک، منکران بعثت، پیروان تناسخ، خوارج،

می کند، و آنان در بحث و جدل سخنان فالسفه را )تلبیسی که ابلیسی در سخنان ایشان  فقهاتعلیمیه، اصحاب حدیث، 

 شعرا، کامالنی از دانشمندان، امراء و سالطین!!!و قصه گویان، اهل لغت، وعاظداخل می کنند( 

 از این کتاب روشن می شود که اندیشة این شخص در چه تاریکی هولناکی سیر می کرده است.

ر فیلسوف و دهری و ماده گرا، نهاد؟... و باز همة آنانرا در ردیف و چگونه ممکن است فقیه و زاهد و رافض را در کنا

پادشاهان و شعرا و اصحاب حدیث آورده و همة جهان را تاریک از اندیشة اهریمن دید؟ بطوریکه هیچ نکته ای در جهان 

 نباشد که در آن فرمان اهریمن روان نباشد!

 از چنین اندیشه ای چنان فتوائی نیز بعید نیست.

آنانکه از همة ذرات جهان، نغمات سماع بزرگ آفرینش را با گوش جان می شنوند، از این فتوی ها پریشان نمی اما 

 شوند! 

 محتسب، گو، چنگ میخواران بسوز

 مطرب ما خوش نوائی می زند

 سعدی

 


