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شیخ صنعان ،باري دیگر قدرت عشق را در رسیدن به کمال تبیین میکند ،جمالی دهلوي
نیز با داستان مهر و ماه ،سفر عرفانی ماه را به تصویر میکشد .صرفنظر از شرایط سن
و اختالف ادیان که عشق شیخصنعان را بهصورت عشقی ممنوع معرفی میکند ،در هر
دو داستان عناصري چون رؤیاي حرکتبخش ،شب بهعنوان زمان نقطهي عطف سفر،
سفر از شرق به غرب ،موانع و خطرات بازدارنده سلوک ،همسویی عقل و عشق ،نمود
حضرت محمد (ص) در رؤیاي همراه قهرمان ،گذر از عشق مجازي به عشق حقیقی،
در سلوک قهرمانان دیده میشود .این مقاله بر مبناي مکتب فرانسه ،به سیرعرفانی ماه
و تأثّر آن از داستان شیخصنعان میپردازد.

واژههای کليدی :جمالی دهلوي ،شیخصنعان ،عرفان ،عشق ،عطار ،مهر و ماه.

 .1مقدمه
ادبیات تطبیقی شاخهاي از ادبیات است که به بررسی روابط ادبی بین دو یا چند اثر ادبی
میپردازد .اگرچه تالش براي طرح نظریهي «ادبیات تطبیقی» از اوایل قرن هجدهم آغاز شده
بود؛ اما اولین استفاده از این اصطالح در قرن نوزدهم در فرانسه بود (.)Wellek, 1970: 2
به نظر گویارد (« )Guyardادبیات تطبیقی تاریخ روابط ادبی بینالمللی است .پژوهشگر
ادبیات تطبیقی مانند کسی است که در سرحد قلمرو زبان ملی به کمین مینشیند تا تمام
دادوستدهاي فکري و فرهنگی میان دو یا چند مکتب را ثبت و بررسی کند( ».گویارد،
 .)5:1956ادبیات تطبیقی بر آن است تا مرزهاي فرهنگی بین ملل را بزداید و حقیقت و
زیبایی را که در قالب ادبیات مطرح شده است ،جهانی کند .این امر در تعریف گوته
( )Goetheاز «ادبیات جهانی» منعکس شده است؛ ایدهاي که گوته براي اولین بار در سال
1790م مطرح کرد .به نظر او هدف اصلی ادبیات جهانی این نیست که ملتها مثل
یکدیگر فکر کنند؛ بلکه آنها یاد میگیرند چگونه یکدیگر را درک کنند؛ حتّی اگر آنها
عالقهاي به دوستداشتن همدیگر نداشته باشند ،حداقل یاد میگیرند که یکدیگر را تحمل
کنند ( .)Goethe, 1973: 8این شاخه از ادبیات باعث پویایی اندیشه میشود و بهعنوان
یک گفتمان بینالمللی ،به زدودن مرزهاي ملی میپردازد ( .)Guillen, 1993: 26رنه ولک
( ،) René Wellekمنتقد ادبی ،نیز بر این باور است که تحقیقات ادبی نباید در حصار
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ملیگرایی ،فرقهگرایی یا میهنگرایی تعریف شود .او معتقد است که باید ادبیات را همانند
فلسفه و تاریخ دانست )Wellek, 1959: 155-56( .در ادبیات تطبیقی آثاري موردتوجه
قرار میگیرند که حامل پیام فرهنگی براي دیگر ملل شوند .منطقالطیر عطار یکی از آثاري
مهم عرفانی است که با داشتن ساختاري منسجم ،مرزهاي زمان و مکان را در نوردیده و
بر آثار دیگر شاعران ایرانی و غیرایرانی تأثیر گذاشته است .منطقالطیر «داستان یک
جستوجوست؛ جستوجوي سیمرغ بینشان .یک اودیسهي روحانی که سیر در مقامات
و احوال سالک را تصویر میکند و مراتب و مدارج این سلوک را در رمز جستوجوي
مرغان به بیان میآورد»( .زرینکوب .)89 :1378 ،اگرچه محققان ،منطقالطیر را «منظومهاي
حماسی -عرفانی می شناسند که قهرمان داستان پس از پیروزي بر مهالک و خطرها که
بیتردید بیشباهت به هفت خوان رستم و اسفندیار نیست» (همان )207 :1372 ،به مقصد
میرسد؛ اما تأثیر این منظومه را بر ادبیات عاشقانه نیز نمیتوان نادیده گرفت که منظومهي
مهر وماه یکی از آن جمله است .ازآنجاکه «در پژوهشهاي تطبیقی ،اثرگذاري و اثرپذیري
آثار ادبی ،اصالت ادبیات ملّی ،ژرفنگري و استمرار جریانهاي ادبی جهانی بهتر نمایانده
میشود» (همان )183 :و عالوه بر آن با معرفی آثار ،به شناخت افکار و اندیشههاي اقوام
یاري رسانده میشود ،بدینسبب بررسی تأثیر سلوک عرفانی داستان شیخصنعان بر مثنوي
مهر و ماه جمالی دهلوي موضوع این تحقیق قرار گرفت.
 .1.1بيان مسئله

یکی از اساسیتري مضامین داستانهاي عرفانی ،تحول و دگرگونی است .بنمایهي منطقالطیر
عطار سیر معنوي ارواحی است که در عالم مادّه گرفتار آمده و عالم جان را به فراموشی
سپردهاند؛ ولی عنایت حق آنان را دریافته و بهسوي مبدأ برین بازگردانده است .داستانهاي
غنایی نیز از این محتوا خالی نیستند ،همچنانکه منظومهي مهر وماه جمالی دهلوي ،سرشار
از رموز عرفانی و تصویر سیروسلوک روح و سفر بهسوي کمال است .در این منظومه تأثیر
منطقالطیر بهویژه داستان شیخصنعان به صورتی پررنگ دیده میشود.
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 .۲.1پيشينهی تحقيق
داستان مهر و ماه داراي دو روایت منظوم از جمالی دهلوي و حسینی شیرازي و یک
روایت منثور از مؤلّفی نامعلوم است .منظومهي مهر و ماه جمالی دهلوي ازجمله آثاري
است که باوجود جنبههاي ادبی و عرفانی ،کمتر موردتوجه قرار گرفته است .دربارهي این
اثر ارزشمند به جز سه مقالهي «تحلیل عملکرد گونهي روایت و شتاب منفی داستانی در
زبان غنایی (مطالعهي موردي :منظومهي مهر و ماه جمالی دهلوي)» (طالیی و نصر
اصفهانی« ،)1395 ،مقایسهي داستانهاي عشقی شاهنامهي فردوسی با مثنوي مهر و ماه»
(کاظمی )1395 ،و «سفر قهرمان در منظومهي مهر و ماه» جمالی دهلوي براساس الگوي
کمپبل» (رسمی و رسمی )1397 ،هیچگونه تحقیق دیگري انجام نشده است؛ اما دربارهي
منطقالطیر عطار و همچنین تأثیر آن بر دیگر آثار ایرانی و غیرایرانی ،تحقیقهاي گوناگون
انجام شده که این امر از اثرگذاري باالي این مثنوي بر ادب فارسی و غیرفارسی حکایت
دارد .ازجمله تحقیقهاي انجامشده در این زمینه ،میتوان به« :بازگشت؛ نیمنگاهی به
سفرهاي ادیسه و مرغان منطقالطیر» (واردي« )1384 ،از منطقالطیر عطار تا «جاناتان»
مرغ دریایی ریچارد باخ» (کوپا و همکاران« ،)1390 ،جستاري تطبیقی در مراحل سفر
عرفانی عطار نیشابوري در منطقالطیر و نسیب عریضه در (علی طریق ارم)» (سیفی و
لطفی مفرد نیاسري« )1391 ،مقایسهي تطبیقی شخصیتهاي منطقالطیر عطار نیشابوري
با شخصیتهاي نمایشنامه ي در انتظار گودو اثر ساموئل بکت» (خسروي خراشاد و
شهریار شهیدي« ،)1391 ،تحلیل بینامتنی بر داستان شیخصنعان با نظري به داستان
حضرت موسی و خضر (علیهما السالم)» (حجازي و حجازي )1393 ،اشاره کرد.
 .۲روش تحقيق
این مقاله با روش توصیفی ،تطبیقی و تحلیلی به بررسی تأثیر داستان شیخصنعان
منطقالطیر بر منظومهي مهر و ماه بر مبناي مکتب تطبیقی فرانسه میپردازد .ازآنجاکه
منظومهي مهر و ماه اثري عاشقانه و منطقالطیر اثري عرفانی است ،توجه به این نکته الزم
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است که منظومهي مهر و ماه نیز سفر سالک را بهسوي کمال تبیین میکند و درحقیقت
در انگیزهي سفر ،موانع و مشکالت آن ،کهنالگوي پیر فرزانه ،رسیدن به محبوب و اتحاد
با او ،از منظومهي منطقالطیر متأثر بوده و مقصد نهایی هر دو منظومه ،حرکت از کثرت
به سوي وحدت و رسیدن به معرفت و وصال با حقیقت مطلق است .بر اساس مکتب
فرانسه ،ادبیات تطبیقی به بررسی ارزش هنري آثار ادبی نمیپردازد؛ بلکه برخالف مکتب
آمریکایی که تأثیرپذیري و و تأثیرگذاري را شرط اصلی پژوهشهاي تطبیقی نمیداند،
«بیشتر به دگرگونیهایی توجه دارد که یک ملّت یا یک نویسنده در آثار دیگر ملّتها
ایجاد میکند .درواقع واژهي تأثیرپذیري غالباً بهمعناي تغییر و تأویل ،واکنش ،پایداري و

یا ستیز است( ».گویارد :1956 ،ل) در بررسی نیز مشخص میشود که داستان مهر و ماه
بهصورت مستقیم از منطقالطیر عطار تأثیر پذیرفته و وجوه مشترک آن نمیتواند از باب
کهنالگویی یا مقولهي توارد باشد.
 .۳عطار
فریدالدین عطار نیشابوري ( ،)627 -537از شاعران نامآور قرن ششم و آغاز قرن هفتم
است .عطار را از مریدان شیخ مجدالدین بغدادي معروف به خوارزمی ،عارف قرن ششم
و هفتم دانستهاند (رک .جامی ،بیتا )697 :ولی به نظر زرینکوب ،دیدار عطار با شیخ
مجدالدین دلیل انتساب و ارادت او به مسلک شیخ نیست (رک .زرینکوب)172 :1347 ،

وي عالوه بر تذکرهاالولیا به نظم مثنويهاي الهینامه ،اسرارنامه ،جواهرنامه ،خسرونامه،
شرحالقلب ،مصیبتنامه ،منطقالطیر ،دیوان اشعار ،مختارنامه همت ورزیده است (رک.
همان.)76-75 :

 .1.۳منطقالطير
منطقالطیر عطار که میتوان آن را تاج مثنويهاي عطار دانستت (رک .عطار،)28 :1353 ،
مشتمل بر  4725بیت است .این منظومه که از  191حکایت مستقلّ تشکیل شده ،داستان
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اصتلیاش ،ستفر مرغان براي پیداکردن ستیمرغ استت که در این راه هدهد را به رهبري
برمیگزینند .مرغان در ستیروستلوک خویش مشتکالت زیادي را پشتت ستر میگذارند و
واديهاي طلب ،عشق ،معرفت ،استغنا ،توحید ،حیرت ،فقر و فنا را در میسپرند .به نظر
زرینکوب ،منطقالطیر «در یک نظام رمزي ،آنچه را که صتتوفیّه در طی ستتلوک روحانی
خویش ،ستیرالیاهلل میخوانند ،تمثیل میکند که چارچوب قصتّ ه و پارهاي از جزئیات آن
از رستالهيالطیر امام محمد غزالی و یا از ترجمهي فارستی آنکه پرداختهي احمد غزالی
استت ،اخذ شتده استت( ».زرینکوب ،)93 :1378 ،داستتان شتیخصتنعان ضتمن روایت ستفر
مرغان ،زمانی بیان میشتود که پرندگان دربارهي مستیر درستت ستفر بهستمت ستیمرغ دچار
تردید میشتتوند و هدهد که نماد خرد استتت ،با این داستتتان به اقناع مرغان میپردازد و
قدرت عشق را براي آنها تبیین میکند.
 .۲.۳داستان شيخ صنعان
دربارهي اینکه شخصیت شیخصنعان فقط تخیلی است یا واقعیتی در پشت آن نهفته است،
مشخص نیست .برخی از محققان پیشینهي داستان شیخصنعان را به ابنسقا از مُصاحبان
خواجهیوسف همدانی (قرن  )4نسبت میدهند و برخی دیگر این داستان را برگرفته از
داستان عبدالرزاق صنعانی در تحفهي الملوک غزالی میدانند .بااینحال باوجود تالشهاي
زیاد براي شناخت هویّت شیخ صنعان ،تا امروز هیچ اطالعات موثّقی دربارهي زندگی و
شخصیت وي وجود ندارد (رک .عطار)208-181 :1399 ،؛ بلکه آنچه مشهور است
داستان عشق ممنوع و غیرمتعارف شیخی زاهد به یک دختر ترساست .شیخصنعان زاهدي
صاحب کمال است که پنجاه سال با چهارصد مرید خود به پرهیز و توبه سپري کرده
است .وي هرگز از هیچیک از قوانین اخالقی سنتی اسالمی تخطّی نکرده تا اینکه پس از
دیدن رؤیایی ،سفري را از مکه به روم آغاز میکند .شیخ در این سفر عاشق دختري ترسا
میشود و براي رسیدن به او تمام مرزهاي اخالقی و دینی اسالم را زیر پا میگذارد ،ترک
اسالم ،پرستش بت ،سوزاندن قرآن و نوشیدن شراب اختیار میکند؛ اما سرانجام
بهواسطهي دعاي یکی از وفادارترین مریدان و شفاعت حضرت محمد (ص) ،دوباره به
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هوش میآید و اسالم تازه میکند و به مکه باز میگردد .در پایان داستان ،دختري که در
آغاز به عنوان معشوقی زمینی به تصویر کشیده شده بود و تنها آرزوي او برآوردن تمنیات
دنیوي خود بود ،به نمادي از عشق آسمانی تبدیل میشود و به عاشق خود کمک میکند
تا روح خود را از خواستههاي دنیوي تصفیه و از عشق مجازي به عشق حقیقی گذر کند.
در این روند ،خود نیز دستخوش تحوالت ظاهري و باطنی میگردد تا جایی که دیگر
حجاب و فراق را برنمی تابد و در آخر داستان جان به جان آفرین تسلیم میکند.
 .۴جمالی دهلوی
جمالی دهلوي که او را با نامهاي درویش جمالی ،موالنا جمالی ،مالجمالی و شیخجمالی
میخوانند ،از شاعران بزرگ قرن نهم و دهم هجري است .نام کوچک او در منابع مختلف
به صورتهاي متفاوت آمده است :جاللخان ،شیخفضلاهلل ،جمالخان ،شیخفضلاهلل
معروف به جاللخان ،شاهفضلاهلل و حامدبنفضلاهلل( .رک .جمالی دهلوي)5-1 :1353 ،
وي در خدمت شیخسماءالدین مدارج عرفانی و علوم روحانی را طی میکند و به مقامات
عالی عرفان میرسد و همین شیخ ،او را از ترک تحصیل ظاهري بازداشته است ،چنانکه
در جایی مینویسد« :در آن زمان به خاطرم گذشت که فیالحال بعد از این ،ترک تعلیم
ظاهر گیرم و به صفاي باطن کلّی مشغول گردم ،این معنی که در دلم گذشت فیالحال
بدیشان (سماءالدین) مکشوف گشت ،برفور فرمودند که تعلیم که بناي شرع و اساس
دینی بدان برپاست ،ترک نباید کرد! از خداي تبارکوتعالی خواستهام که اهل ظاهر و
باطن از تو فایده گیرند( ».همان.)12-10 :
چون بیشتتر سترمایهي علمی زمان جمالی ،دستتخوش حواد

روزگار شتده استت؛

بنابراین آثار جمالی خیلی کمیاب استت ،آثاري که خوشتبختانه از دستتخوش هرجومرج
مصون مانده و به دست ما رسیده است ،عبارتاند از:
مثنوي مرآهالمعانی ،دیوان جمالی ،تذکره سیرالعارفین و مثنوي مهر و ماه( .دربارهي
زندگی و آثار شیخجمالی ،رک .غفاراوا)169-149 :1395 ،
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 .1.۴منظومهی مهر و ماه
جمالی مثنوي مهر و ماه را که طوالنیترین مثنوي اوست ،به خواهش مردم تبریز که از
او تقاضاي سرودن مثنوياي به سبک مهر و مشتري عصّار تبریزي (م  784ه ).کرده

بودند ،سروده است .پس از مثنوي عشقی دولرانی و خضرخان امیرخسرو دهلوي ،مهر و
ماه جمالی اولین مثنوي عاشقانه است .هم اینک نسخهي منحصربهفرد این مثنوي در
دانشگاه پنجاب در ذخیرهي شیرانی موجود است .این منظومه در زمان خود شاعر نیز
شهرتی داشت ،چنانکه اسکندر لودي که او نیز در زمان والیتعهدي خود به خدمت
شیخسماءالدین میرفت و گمان غالب آن است که جمالی که تا آن موقع خودش هم در
ادب و طریقت مقامی عمده را به دست آورده بود ،با او مالقات میکرد ،چون شهرت
مهر و ماه را شنید ،از جمالی که از سیاحت ماوراءالنهر ،عراق ،خراسان ،آذربایجان ،روم،
شام و عرب مراجعت کرده بود ،طی قطعهاي که به دست خود نوشته دعوت به عمل
میآورد؛ ولی چنانکه نذیر احمد مینویسد که جمالی پیش خود گفت :فقرا به مجالست
اغنیا چه احتیاجی دارند؛ بنابراین بهشخصه به خدمت سلطان نرفت و در جواب نامهاي
منظوم و مثنوي مهر و ماه را پیش او فرستاد؛ ولی شوق مالقات در سلطان بیشتر و شدیدتر
شد و باألخره در اثر توصیهي مرشدش شیخسماءالدین ،جمالی را به سنبهل فراخواند.
جمالی چون در نزدیکی سنبهل رسید ،سلطان با اشتیاق دو سه گروه اینطرف سنبهل،
براي پیشواز او رفت و سپس چنان انسی بین دو نفر به هم رسید که تا آخر حیات انیس
و جلیس یکدیگر ماندند (رک .جمالی دهلوي36-34 :1352 ،؛ فرشته )188 :1905 :مثنوي
مهر و ماه گذشته از اینکه از حیث قدمت زمان اهمیّت و مقام خاصی دارد؛ چون پس از
امیرخسرو ،فترتی را که بر ادب فارسی به مدت دویست سال در شبهقاره ادامه داشت،
در هم شکسته است ،بهدلیل رموز و نکات عرفانی که در ضمن داستان به زیبایی مطرح
شده نیز اهمیت دارد.

بررسی تطبيقی رموز عرفانی منظومهی مهر و ماه جمالی دهلوی /...سکينه رسمی ـــــــــــ 177

 .۲.۴داستان مهر و ماه
ماه [ماه نماد جاودانگی و ابدیت ،تجدید مداوم و تنویر است (رک .کوپر.])357 :1392 ،
شاهزادهي بدخشان در نوجوانی در عالم رؤیا با دیدن زیبارویی شوریده میشود ،درویش
غار بدخشان ،بعد از دادن نشانیها درمییابد که او مهر [مهر یا خورشید نماد نیروي برتر
کیهانی ،خداي همه نگر و قدرت آن ،تجلّی خداوند ،وجود بیحرکت ،قلب کیهان ،مرکز
وجود و دانش ذاتی فهم جهان است (رک .همان .])140:شاهزاده میناست و به او اطمینان
میدهد که در این عشق کامیاب خواهد شد .پند و نصیحت نزدیکان مانع سفر او نمیشود.
ماه بههمراهی عطارد ،همزاد خود قدم در راه سیروسلوک میگذارد ،درحالیکه درویش
غار بدخشان و خضر راه دان یاریگر اوست .در شرایط سخت نیز همچون داستان شیخ
صنعان ،حضرت محمد (ص) در رؤیاي همراه قهرمان تجلی و راهبري میکند .ماه به
پیشگویی درویش غار بدخشان در این عشق کامیاب میشود؛ اما خضر با دادن خبر
درگذشت پدر او را بهدلیل فراموشی از اصل خود مالمت میکند و اینچنین گرد غفلت
از ضمیر او میشوید .ماه بعد از تنبیه خضر ،جان به جان آفرین تسلیم میکند .مهر نیز از
درد ماه بر تربت او در میگذرد و آنگاه تمامی یاران آنها از درد عشاق ،جان میسپارند
و در آن باغ مدفون میشوند و باغ به «روضهاالحباب» مشهور میشود.

 .۵گذر از عشق مجازی به عشق حقيقی در داستانهای شيخصنعان و مهر و ماه
رموز و مضامین عرفانی منظومهي مهر وماه بیشتر تحتتأثیر منطقالطیر عطار بهویژه
داستان شیخصنعان است که در زیر بدان پرداخته میشود:
 .1.۵هفت شهر عشق
از نظر نمادشناسی «هفت ،عدد کیهانی ،کالن -جهان ،کمال و تمامیّت است .در اسالم
نخستین عدد کامل ،هفت آسمان ،هفت اقلیم ،هفت دریا ،هفت پیامبر و نیروهاي فعال،
حاالت یا هفت جایگاه دل ،طواف هفتگانه کعبه ،به منزل هفت صفت خداوندي است».
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(کوپر ) 269 :1372 ،در سفر مرغان عطار نیز ،تعداد منازل سیروسلوک هفت است (رک.
عطار .)180 :1372 ،اگرچه در داستان شیخصنعان کهن الگوي هفت ،در هفت دوزخ و
هفت گردون آمده است؛ ولی به هفت وادي اشارهاي نشده است .در منظومهي مهر و ماه،
هفت مرحله چنین آمده است:
همه گفتند بعتتتد از هفتتت منزل

تتتتو را باشتتد از این دریا به ساحل
(جمالی دهلوي)43 :1352 ،

بااینحال بدون اینکه سلسلهمراتب مراحل سلوک که در داستان مرغان عطار آمده
است ،در این دو داستان بهصراحت ذکر شود ،نمود هفت شهر عشق در آنها کامالً مشهود
است که در زیر بدان پرداخته میشود:
 .1.1.۵طلب
طلب اولین مرحلهاي است که راهرو در سیروسلوک و جستن مطلوب در آن قدم میگذارد.
در این وادي چند عنصر مشترک در هر دو داستان دیده میشود که بدان پرداخته میشود:
 .1.1.1.۵رؤیا
در منظومهي مهر و ماه ،رؤیایی قهرمان را به سیر و حرکت وامیدارد .ماه درنوجوانی،
زیبارویی را در رؤیا میبیند که بر تختی نشسته و هزاران ماهرو او را احاطه کردهاند .ماه با
دیدن زیباروي ،دلباختهي او میشود ،چنانکه دیگر صبر و قرار خویش را از کف میدهد
و شوریده میشود:
چتتو متتترغ نیم بسمتتل گشته بیخود

بته خاک افتاده دستت و پتتتاي میزد

نتتته صبتتترش تتتا زمانی گیتترد آرام

ز بیصبتتتتري همتتته نالیتتتد ناکام
(همان)29 :

این خواب فراخوانی است تا قهرمان بیاعتنا به نظر دیگران ،من و خود خویشتن را
در هم شکند و در سایهي عشق ،کبر و غرور و منیّت را از خویشتن بزداید؛ زیرا «اتفاقات
و وقایع مربوط به دل و روح ،اموري کامالً ذوقی است ،تأثیر آن در جسم نیز میتواند
سرشت او را بهسوي امور روحانی بازگرداند و نوعی مؤانست با عالم روحانی و لطایف
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و معانی و اسرار و حقایق عالم پدید آورد و درنتیجه رؤیا او را متوجه عالم طلب ساخته
و مشرب او را عالم غیب کند( ».شیخاشراق ،1355 ،ج )81-80 :3و چون این رؤیا،
تکانهي روحی قهرمان است ،قهرمان ،این خواب را به بیداري ترجیح میدهد؛ چون بیداري
او با همین خواب آغاز شده است (رک .جمالی دهلوي .)31 :1353 ،بیتردید عاشقشدن
با رؤیا در داستانهاي غنایی بدون تأثیر از رؤیاهاي صوفیان که در ذهن و خیال شاعران
مؤ ّثر بوده است ،نمیتواند باشد؛ زیرا در متون عرفانی ،رؤیا «که روح انسان در خواب و یا
در واقعه بعضی از مغیبات را دریابد» (کاشانی .)174 :1376 ،مکاشفهي روحانی یا رؤیاي
صادقانه نامیده میشود .این خوابها تاروپودي از خواستههاي روانی نهفته در ضمیر
ناخودآگاه است که در جهان بیداري امکان تحقق نداشته؛ ولی در خواب از قیدوبندها
رهیده به حیات ناخودآگاه میگراید ،چنانکه در داستان شیخصنعان نیز همین رؤیا فرخوان
شیخ بهسوي درهمشکستن منیت خویش است:
گرچه خود را قتتتدوهي اصحاب دید

چند شب بر هم چنتان در خواب دید

کتتتز حتترم در رومتتش افتادي مقام

سجتتتده میکردي بتتتتی را بر دوام

چتتون بدیتتد ایتن خواب بیدار جهان

گفتتتت دردا و دریغتتتا ایتتتن زمان

یوستتتف توفیتتتق در چتتتاه اوفتتاد

عقبتتتتهي دشتتتوار در راه اوفتتتتاد
(عطار)68 :1372 ،

 .۲.1.1.۵عوامل بازدارنده
همواره در سفر عرفانی قهرمان ،بازدارندههایی ظاهر میشوند .در منظومهي مهر و ماه نیز
پدر رؤیا را خیالی قلمداد کند (رک .جمالی دهلوي )31 :1353 ،و سعی دارد که ماه را
از طلب بازدارد؛ ولی هیچیک از بهانهها نمی تواند بازدارنده باشد و ماه درحالیکه
همزادش عطارد به همراهی سپاهی او را همراهی میکنند ،در طلب گوهر مقصود قدم در
راه میگذارد:
عطتتتتارد بتتتا جوانتی چند سردار

سرافتتتراز و سرانتتتتداز و سزاوار

فتتتتتاده در رکتتتتاب شاهتتتتزاده

عنتتتتان اختیتتتار از دستتتت داده
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ز هتتر جانتتتب سپاهی آهنین پوش

شده چتون موجهاي بحر در جوش

نهتتتتاده روي در دشتتتت و بیابان

چتتتتو اشتک دیدهي عاشق شتابان
(همان)40 :

در داستان شیخصنعان ،چون عاشق شدن شیخ بعد از سفر اتفاق میافتد ،مریدان در
ابتداي سفر بازدارنده نیستند؛ ولی چون شیخ دلباختهي دختر ترسا میشود ،هریک زبان به
پند میگشایند:
پنتتتتد دادنتتدش بسی سودي نبود

بودنتتتتی چتتون بود به بودي نبود
(عطار)70 :1372 ،

 .۳.1.1.۵خالیشدن از تعلّقات
خالیشدن سالک از تعلّقات ،شرط اصلی طلب است .طالب براي رسیدن به محبوب از خود
بیخود میشود و با اشتیاق در راه بال قدم مینهد ،چنانکه در منطقالطیر عطار ،ویژگی سالک

دل پاک و دور شدن از هرگونه وابستگی خوانده شده (رک .همان .)181 :در منظومهي مهر
و ماه نیز قهرمان داستان با گذشتن از همهچیز ،خود را آمادهي سلوک میکند:
دل صافتتتش ز هتتتر آلودگتتی پاک

لبانش خشتتتک دایم دیده نمناک...

بتتتته آب تلتتخ نوشی گشته مستی

از ایتتتن و آن بتته کلی شسته دستی
(جمالی دهلوي)67-66 :1353 ،

در داستان شیخصنعان ،تاوانی که شیخ میپردازد بسی سنگینتر است .شیخ حاصل
پنجاه سال زهد و پرهیز و ایمان خویش را در این عشق میبازد:
ختتتون تتتتو بیتو بخوردم هرچ بود

در ستتتر و کتتتار تتتتو کردم هرچ بود

در ره عشتتتق تتتتتو هر چم بود شد

کفتتتتر و استتتالم و زیتتتان و سود شد
(عطار)79 :1372 ،

 .۴.1.1.۵حرکت از شرق به غرب
آغاز حرکت بسیاري از داستانهاي غنایی نظیر جمشید و خورشید و گل و نوروز از
شرق بهسوي غرب است؛ چون «شرق نماد امید ،کودکی ،پگاه ،حیات و جهتی که عبادت
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بدان سوي انجام میپذیرد و بهویژه براي همهي خورشید -خدایان و جهت غربی در ارتباط
با فناپذیري آمده است( ».کوپر 236 :1392 ،و  )287سلوک داستان مهر و ماه نیز از شرق
بقا (بدخشان) آغاز میشود و بهسوي غرب فنا (مینا) انجام میشود ،آنگاه که ماه رؤیاي
معشوق را دیده و خود و اطرافیانش مشوّش هستند ،درویش روشنضمیر او را به وصال
«مهر» ،در مغرب زمین بشارت میدهد:
ز مهتتتر ،آن دم زبتتان بگشاد درویش

بتتتدو فرمتتتتود ستتتترّ باطن خویش

کتتته از مغتتترب زمین در دامن قاف

به بتتتحر نتتتیلتگون یتکسو ز اطتراف

مقامتتتی هستتتت مینتتتا شهر را نام

در آنجتتتتا شهریتتتتاري شتتاه بهرام

متتتتتر او را دختري خورشید گلچهر

ز مهتتتترش خوانتتد مهر آسمان «مهر»

ز مهرش ،در دلتتت تابی رسیده است

به چشمت ،از رختتش آبی رسیده است
(جمالی دهلوي)37 :1353 ،

سفر عاشق از شرق به غرب ،بیتردید متأثّر از مشربهاي عرفانی است« .در حکمت
اشراقی یکی از این دو عالم در باال و آنسوي فلکاالفالک است که عالم نور محض یا
جهان فرشتگان و نیز وطن روح انسانی است و معمو ًال از آن به مشرق تعبیر میکنند.
دیگري عالمی است در پایین و زیر فلک قمر که عالم مادّه است و آن را مغرب خوانند؛
جاییکه نفس ناطقه و حقیقت انسان در آن فروافتاده است و باید بکوشد تا از آن بگریزد
و به وطن اصلی خویش پیوندد( ».پورنامداریان .)300-296 :1364 ،و در داستان
شیخصنعان نیز حرکت از مکه بهسوي روم بوده است:
میببایتتتتد رفتتتت سوي روم زود

تتتتا شتتتتود تدبیر این معلوم زود

چتتتتار صتتتد متتتترد مرید معتبر

پسروي کردنتتتد بتتتا او در سفتر

میشدنتتتد از کعبتته تا اقصاي روم

طتتتوف میکردنتتد سر تا پاي روم
(عطار)68 :1372 ،

که البته در داستان شیخصنعان بازگشت به مکه که سرنمون بازگشت به اصل است،
اتفاق میافتد و در داستان مهر و ماه با فناي ماه ،این امر محقق میشود.
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 .۵.1.1.۵حضور حضرت محمد (ص) در رؤیای همراه قهرمان
موانع و مشکالت از ویژگیهاي این راه است .قهرمان داستان منظومهي مهر و ماه نیز،
چون شیخصنعان دچار واديهاي پر از مهلکه میشود که با گذر از هر یک از آنها تولد
دوبارهاي براي او روي میدهد( .رک .همان )77 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،43 :که البته
بدون وجود پیر فرزانه در هیچیک از منظومهها سالک به سرانجام نیک نمیرسد .در
منظومهي جمالی درویش غار بدخشان و خضر یاريگر قهرمان هستند ،در جداافتادن ماه از
عطارد ،رسول اکرم (ص) یاریگر غیبی و پیر فرزانهي قهرمان است ،نمودیافتن پیر دانا در
رؤیاي عطارد بهجاي رؤیاي قهرمان ،نوعی جابهجایی است؛ یعنی بهجاي آنکه پیر دانا در
رؤیاي قهرمان حضور یابد ،در رؤیاي شخصیت نزدیک به قهرمان ظاهر میشود:
دوگیستتوي مسلستتتل کرده بر دوش

بستان چشمتتتهي حیوان سیهپوش...

رختتتش خورشیتتتد چرخ خوبرویی

نهالتتتش ،ستتتترو گلتتتزار نکویتی

عطتتتارد چتتون بدید آن مظهر پاک

چو اشتک چشم خویش افتاد بر خاک

ز پتتتتا افتتتتتادهام بیجتتان و بیتن

اگتتتر دستتتتم نگیتتتري واي بر من

نبتتتی از لتتتب گشتتتاده آب حیوان

کتتته تا آن تشنه لب حاصل کند جان

تبسّتتتم کتتتترد آن کتتتتان بشارت

شکتتتتر پاشیتتد بتتتا شیرین عبارت

گرفتش دست و پس برداشت از خاک

بگفت آخر :مشتتتو زین بیش غمناک

کتتته بعتتتد از هفتتته آن همراه یابی

شتتتب دیجتتتور غتتتتم را ،ماه یابی
(جمالی دهلوي)67-66 :1353 ،

این بخش از داستان یادآور ظاهر شدن حضرت محمد (ص) در رؤیاي مرید پاکباز
شیخصنعان است که پیامبر او را به نجات شیخ بشارت میدهد:
مصطفتتتی را دیتتد میآمتتتد چو ماه

در برافکنتتتده دو گیستتتتوي سیتتتاه

سایتتتهي حتتتتق آفتتتتاب روي او

صتتد جهان جان وقف یک سر موي او

میخرامیتتتتد و تبستتتتم مینمتتود

هرک میدیتتتدش درو گتتتم مینمود

آن مریتد آن را چو دید از جاي جست

کتتتاي نبتتتیاهلل دستتتتم گیتتر دست
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رهنمتتتاي خلقتتتی ،از بهتتتر خداي

شیتتتخ متتتا گتتم راه شد راهش نماي

مصطفتتتی گفتت اي بهمت بس بلند

رو کتتته شیختتتت را برون کردم ز بند

همتتتت عالیتتتت کتتار خویش کرد

دم نتتتتزد تتتتا شیتتخ را در پیش کرد
(عطار)84 :1372 ،

ظهور آفتاب در هر دو داستان استعاره از بیداري قهرمانان بوده که به شناخت حقیقت
رهنمون میشوند.
 .۲.1.۵عشق
عشق دومین وادي از واديهاي منطقالطیر است .ازنظر عطار در این وادي ،سالک باید کامل
خود را بسوزاند تا بتواند از غمخوارگی برهاند (رک .همان .)186 :عشق یکی از تجلّیات
متعالی عرفانی است که باعث درهمشکستن تعلقات مادي میشود و عاشق را به مرحلهي
کمال میرساند .در منظومهي جمالی نیز همین عشق ماه را بهسوي مهر به حرکت درمیآورد:
به ظاهتتتر عشق گرچه نامرادي است

بتته باطتتن جانب معشوق هادي است!

تتتتو را گتتتر هست راه عاشقی پیش

ستتوار عشتتق بتتتاش ،از ره میندیش!

چو عیتتتن عشتق ،بگشا عین بر عشق

کتته عاشق عین معشوق است در عشق!
(جمالی دهلوي)88 :1353 ،

عطار نیز نشان میدهد که فقط ازطریق بالها و دردهاي عشق است که یک زاهد
میتواند آینهي قلب خود را جال دهد:
عشتتق دختتتتر کتترد غارت جان او

کفتتر ریختتت از زلتتتف بتر ایمان او

شیتتتخ ایمتتتان داد و ترسایی خرید

عافیتت بفروختتتت رسوایتتتی خرید

عشتتتق برجتتان و دل او چیر گشت

تتتا ز دل نومیتتتد وز جان سیر گشت

گفت چون دین رفت چه جاي دلست

عشتق ترستتتازاده کتاري مشکل است
(عطار)68 :1372 ،

وي با طرح این داستان نشان میدهد که چگونه زیبایی الهی در قالب یک دختر ترسا
تجلّی میکند و دختر ترسا سبب میشود تا شیخ دربارهي حضور الهی در زمین تأمّل کند.
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شیخ براي اتحاد با محبوب خود ،منیّت خود را درهم میشکند و این لحظه ،لحظهي رهایی
از زهد خشک و ورود او به عرفان و درواقع زمان بیداري حقیقی و آغاز رشد و تعالی اوست.
 .۳.1.۵معرفت
سومین منزل ،معرفت است« .معرفت نزد علما ،همان علم است و هر عالم به خداي
تعالی عارف است و هر عارفی عالم ،ولی در نزد این قوم ،معرفت صفت کسی است
که خداي را به اسما و صفاتش شناسد و تصدیق او در تمام معامالت کند( »...قشیري،
 )118 :1345در نظر بیشتر عرفا« ،معرفت» عبارت است از حالتی که در «آن تمام
شکوک و شبهات از پیش سالک حق بین برخیزد و بحر ابد با بحر ازل درآمیزد».
(سجادي .)733 :1378 ،در این وادي ،سالک بهاندازه ي معرفت خویش به کمال میرسد
(رک .عطار .)194 :1372 ،درباره ي تقدم و تأخر عشق و معرفت نظرها مختلف است،
گروهی همانند عطار معتقد به تقدم محبت و عشق بر معرفتاَند؛ نظیر دیلمی (رک.
الدیلمی1962 ،م ،)32 :مستملی بخاري (رک .مستملی بخاري ،1387 ،ج،)1451 :4
رشیدالدّین میبدي (رک .میبدي ،1371 ،ج )477 :6و عطار نیشابوري (رک .عطار
نیشابوري .)861-199 :1372 ،گروه دیگر معتقد به تقدّ م معرفت بر محبت هستند؛ نظیر
عین القضات همدانی (رک .عین القضات همدانی ،1387 ،ج )298 :3و شهابالدّین یحیی
سهروردي (رک .سهروردي )87 :1392 ،حقیقت این است که عشق بدون معرفت و
معرفت بدون عشق حاصل نمی شود؛ بلکه اختالف در طرح مراحل به معرفت اجمالی
و تفصیلی آن بازمی گردد که براي عاشق شدن ،معرفتی اجمالی الزم است؛ زیرا موجودي
که مجهول است ،به مرتبه ي معشوقی نمی رسد؛ اما بعد از عاشق شدن ،معرفتی تفصیلی
روي می نماید که از هر چیز جز معشوق استغنا حاصل کند .در منظومهي مهر و ماه،
چون ماه ،نقش را از دست نقاش گرفته از هم می درد ،از صورت به معنی میرسد و
شناختی باالتر را تجربه میکند ،چنانکه گوید:
زمانـــی هــر دو نرگـس را به هم زد

ز صتتتتورت در ره معنتتتی قتتدم زد

بـــه معنــی دیـــد پيدا صورت یار

بتتته غوغتتتاي رقیتتتب آنجا نه اغیار
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چــو طــور عشـق بازی نيک دریافت

هتتم از صتورت هم از معنی خبر یافت
(جمالی دهلوي)40 :1353 ،

عطار در تصویر دختر ترسا ،او را به آفتاب تشبیه میکند:
بتتتر سپهتتتر حستتن در بترج جمال

آفتابتتتتی بتتتتتود امتتتتتا بیزوال

آفتتتتاب از رشتتتک عکس روي او

زردتتتتر از عاشقتتتان در کتتوي او
(عطار)68 :1372 ،

درواقع نوري که از این عشق زمینی ساطع میشود ،به او شناخت میدهد و عاقبت
او را به عشق حقیقی رهنمون میشود .چهرهي درخشان دختر ترسا بیانگر معنویت و
نمود الوهیت است که خود را در قالب دختر نشان میدهد و چون حجاب میگشاید،
عشق حقیقی روي مینماید:
دختتتتر ترستتتا چتتو برقع بر گرفت

بنتتتد بنتتتتد شیتتتخ آتش درگرفت

گرچتتته شیتخ آنجا نظر در پیش کرد

عشتتتق آن بتت روي کارخویش کرد

شتتد بته کل از دست و در پاي اوفتاد

جتتتاي آتتتتش بتود و برجاي اوفتاد
(همان)69 :

برقعگرفتن دختر ترسا اشاره به زدودن حجاب جهل است که شیخ زاهد با خود داشته
است؛ حجابی که مانع رسیدن او به حقیقت محض بوده است .تصویر طلوع آفتاب باري
دیگر در رؤیاي دختر ترسا ظاهر میشود:
دیتتد از آن پس دختر ترسا به خواب

کاوفتتتتتادي در کنتتتارش آفتتتتاب

آفتتتتتاب آنگتتتاه بگشتتتادي زبان

کز پتی شیختتتت روان شو این زمان

مذهتتتب او گیتتترو ختاک او بباش

اي پلیتتدش کتتترده ،پتتاک او بباش
(همان)86 :

که در این مرحله طلوع آفتاب ،استعاره از بیداري دختر ترسا است.
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 .۴.1.۵استغنا
استغناست که فقر صوفیانه را با خود دارد ،چنانکه صوفیان میگویند« ،فقر متضمّن
استغناي از خلق است؛ پس نتیجهي آن عزّت است نه خواري و ذلّت ،زیرا اصل خواريها
و ذلّتها حاجت و نیاز است و درویشان گرد نیاز و حاجت مادّي را از دامن دل ستردهاند
و آستین بینیازي بر جهان و جهانیان افشاندهاند .در چنین حالتی ،خواري متصور نمیشود
و دارندهي آن ،عزیز دو جهان است( ».فروزانفر)1006 :1346 -1336 ،
در منظومهي مهر و ماه ،عاشق چون مرغان منطقالطیر جز معشوق به چیزي دیگري
توجه ندارد .تنها هدف عاشق ،رسیدن به معشوق است .در پیام فرستادن ماه به دست صبا
بهجانب مهر کمال نیازمندي خود را به مهر چنین بیان میکند:
چتتو مهترت سرکشد از مشرق جان

دلتتم چتتتون صبح میدرّد گریبان...

که چتتتون خورشید تابد بر قمر نور

ز تاریکتتی شبش گردد ز خود دور...

تتتتو را گتتر متن بنزدیکم وگر دور

نظرهتتتتاي تتتتو میبخشتتد مرا نور

دگتتتر نتتتورم دهد لطف تو گهگاه

عجتب نوري که خورشیدي و من ماه
(جمالی دهلوي)56 :1353 ،

در واقع عاشق فقط از فیض معشوق زندگی میگیرد و به غیر از معشوق به همهچیز
بیاعتناست .عطار نیز این وادي را عین بینیازي معنی میکند (رک .عطار .)200 :1372 ،در
داستان شیخصنعان آمده است:
خمتر ،هر معنی که بودش از نخست

پتتتاک از لتتتوح ضمیر او بشست

عشتتتق آن دلبتتر بماندش صعبناک

هتتترچ دیتتگر بود کلتی رفت پاک
(همان)76 :

 .۵.1.۵توحيد
توحید آن است که عاشق غیر معشوق نبیند .در کتاب طبقات الصوفیه آمده است:
«توحید صوفیان آن است :دیده جز یک نبیند ،دل جز یک نداند .جز یک در عالم ناید.
توحید صوفیان که به غایت رسد ،زبان گنگ گردد .گر اثري گویی ،زبان ناطق گردد».
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(ابوالقاسمی )229 :1383 ،در منظومهي مهر و ماه  ،ماه از تمامی هستی دست شسته و
در پی دلدار از مشرق به سوي مغرب برآمده است ،چنان که حتی تصوّر تصویري از
معشوق نیز بر او غیرممکن می نماید؛ چون پادشاه صورتگري استاد را که از شاپور و
مانی نیز برتر است ،حاضر کرده تا نقشی را که ماه در خواب دیده ،بنگارد .ماه دیدهي
خود را تقریر کرده و نقاش آن را همچون آیینهي جان نقش می کند؛ ولی وقتی ماه آن
نقش را به دست نقاش دیده ،از غیرت میجوشد:
چتو ،ماه آن نقش زیبا ،در کَفَش دید

دلتتتش ،از آتتتش غیترت بجوشید

بتتتدو فرمتتود :کیتتتن نقش نگارم

بتتته دستتت من بده تا ،خود نگارم
(جمالی دهلوي)39 :1353 ،

و آنگاه میگوید که با وجود معشوق ،دوبینی درست درنمیآید؛ زیرا عاشق ،نقش معشوق
را بر دل خود نگاشته است:
دگتتر گفتتتا :دو بینی کار ما نیست

دویی در مذهب عاشق ،روا نیست

دویی ،کفر است چون در دین عشّاق

دوبینتتی ،کتتی شتود آیین عشّاق

بته احتتتول زان به معنی شد دوبینی

که در یتتتک روي میبیند دو بینی

دوبینتتی ،چتون به کار آورد ،ابلیس

بشتتتد غرقتاب بحر مکر و تلبیس
(همان)39 :

سپس نقش را از دست صورتگر میگیرد و از هم میدرد؛ زیرا در پیش او هر آنچه
هست معنی است نه صورت (رک .همان ،)40 :چنانکه عطار بر این باور است که سالک
در این مرحله جز یکی نمیبیند و هر چیز در نظر او همان یکی است و درواقع سالک به
وحدت میرسد (رک .عطار 206 :1372 ،و .)210شیخصنعان نیز دختر ترسا را اینچنین
خطاب قرار میدهد:
کتتتس نتدارم جز تو اي زیبا نگار

دستتت ازین شیوه سخن آخر بدار

هتتتر دم از نتتتوع دگتتر اندازیم

در سرانتتتتدازي و ستتتر اندازیتتم

ختتون تو بیتو بخوردم هرچ بود

در ستتتر و کتتار تو کردم هرچ بود
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در ره عشتتتق تتو هر چم بود شد

کفتتتر و استتالم و زیان و سود شد
(همان)79 :

 .۶.1.۵حيرت
حیرت در لغت بهمعنی سرگشتگی است و در عرفان اسالمی به «معناي حالت عجز و
ناتوانی از ادراک حصولی -معرفتی حقیقت که ممکن است خود حاصل ادراک حضوري-
وجودي آن باشد( ».بیهقی ،1366 ،ج  )307 :1و در اصطالح صوفیه حالت سرگشتهشدن
ناگهانی است که هنگام تأمّل و تفکر و حضور براي سالک پیش میآید و او را از ادامهي
تأمل و تفکر باز میدارد( ».ابونصر سراج.)345 :1380 ،
در منظومهي مهر و ماه ،ماه در دیدار معشوق دچار حیرت میشود:
بدین ستتان ماند حیران بر جمالش

که فتتتارغ گشت ،از هجر وصالش

بتتته روي یتتار گم شد چو دهانش

نتتته پتتترواي تن و نی فکر جانش

به دیتتتدارش از آن سو ،نازنین نیز

ختتترد را چتتون میانش کرد ناچیز
(جمالی دهلوي)109 :1353 ،

مهر از درد غربت ماه میپرسد و ماه پاسخ میدهد که آمدن در این راه فرض بود؛ زیرا:
نمیدانتتی کتتته من ماهم تویی مهر

متتترا روشتن نگردد بیرخت چهر!
(همان)110 :

چنانکه مرغان عطار بعد از رسیدن به درگاه سیمرغ دچار حیرت میشوند (رک .عطار،
.)212 :1372شیخصنعان نیز با دیدار دختر ترسا حیرتزده و سرگشته است و بهمریدان گوید:
گتتتر ز متتا پرسند ،برگویید راست

کتتان ز پتتا افتتاده سرگردان کجاست
(همان)80 :1372 ،

 .۷.1.۵فقر و فنا
سالک در مرحلهي فنا از خوشیهاي ظاهري دست میکشد تا به بقا برسد .چنانکه در
داستان مرغان عطار آمده است .صاحب این حال «گاه چنان در مکاشفهي صفات قدیمیه
حق ،غرق در فناي صفات خود و گاه در مشاهدهي آثار عظمت ذات قدیم ،غرق فناي
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ذات خود ،تا این وجود حق چنان بر وجود او غالب و مستولی میشود که باطن او از
وساوس و هواجس ،فانی و خالی میگردد( ».سجادي )628 :1375 ،عطار از این وادي
به عین فراموشی و لنگی و کري و بیهوشی یاد میکند (رک .عطار.)219-218 :1372 ،
در داستان مهر و ماه عاقبت ،مهر و ماه به اتحاد میرسند ،تو گویی آن دو را جان
یکی میشود:
عجایتتتب حالتتتتی نتتتادر زمانتی

بهتتتم آمیختتته روحتی و جانی
(جمالی دهلوي)109 :1353 ،

تقدیر بر این است که این عشق مجاز قنطرهاي براي عشق حقیقی او باشد .ماه و مهر
بعد از بازگشتن به طربلوس ،در جشن بهاره از عشق مجاز درمیگذرند و عشق حقیقی
را درمییابند و درواقع کمال حقیقی قهرمان و تولّد دوباره ،آنجا روي مینماید .در آنجا
خضر درحالیکه سیاهپوش است ،ظاهر میشود و ضمن خبر درگذشت پادشاه بدخشان،
ماه را به غفلت متهم میکند که بیتردید اشاره به غفلت از اصل آدمی است (رک .همان:
 .)159-158ماه تحمّل این فراق را ندارد و با زدن یک نعره بیهوش میشود و چون به
هوش میآید به عطارد وصیت میکند که بعد از مرگ او ،مهر را به بهرام شاه برساند و
خود بازمیگردد و مجاور مزارش گردد و آن گاه در میگذرد:
رسیتتدش تن ازین مطمورهي خاک

رسیدش تتتن بدان معمورهي پاک

قتتتتدم برداشتتت از وحشی جزایر

نظر بگذاشتت بر قدستی حظایتتر

گذشتتتت از منتتتزل این دیتر فانی

قتتتدم زد در ستتتراي جاودانتتی
(همان)

چون خبر درگذشت ماه به مهر میرسد ،مهر ناله برمیآورد و گریبان چاک میکند .بر سر
تربت ماه میآید و همانجا درمیگذرد.مزار ماه از هم میشکافد و پیکر مهر را نیز دربرمیگیرد:
به یتتک معتتدن دو گوهر گشت پنهان

یکتتی بتتود آن دو تتن را جوهر جان

چتو بود آن هر دو تن را جان ز یک نور

دل ایشتتتان شتتد از دال دویتتی دور
(همان)164 :
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بعد از او نیز روح ناهید ،عطارد ،سعداکبر ،شهاب و بسیاري از پرستاران ،از قفس
تن به پرواز درمیآید و بر مزار آنان عمارتی بنا کرده آن را روضهياالحباب نام نهادند
(رک .همان .)165 :در داستان شیخصنعان این اتحاد با تحول شیخ ممکن میشود:
در میتتتان شیتتخ و حتتق از دیرگاه

بود گتتتردي و غباري بس سیاه

آن غبتتتتتتار از راه او برداشتتتتم

در میتتتان ظلمتتتش نگذاشتم...

آن غبتتتار اکنتتون ز ره برخاستست

توبتتته بنشسته گنه برخاستست
(عطار)84 :1372 ،

و ازسویی دیگر شیخ با پذیرفتن دختر ترسا به اسالم ،تحوّل دختر ترسا را نیز فراهم
میکند ،چنانکه دختر اعتراف میکند که تحمل فراق و حجاب را ندرد و میخواهد در
مجاورت الهی باشد:
گفتتتت از تشویتر تو جانم بسوخت

بیش ازین در پرده نتوانم بسوخت...

گفتتت شیخا طاقت من گشت طاق

متتتن نتتدارم هیچ طاقت در فراق
(همان)87 :

او میخواهد حقیقت اصیل را بیحجاب ببیند؛ زیرا مجاورت الهی ،اثربخشی و
قدرت را ارائه میدهد .عطار در اینجا باري دیگر از تصویر استعاري خورشید بهره میگیرد
که با مرگ دختر ،زیر ابر پنهان میشود:
گشتتتت پنهتتان آفتابش زیر میغ

جان شیریتتتن زو جدا شد اي دریغ

قطتتترهاي بود او درین بحر مجاز

ستتتوي دریتتتاي حقیقت رفت باز
(همان)

 .۶نتيجهگيری
منظومهي مهر و ماه طوالنیترین مثنوي جمالی دهلوي است که سرشار از رموز و نکات
عرفانی است .شاعر که خود از پیروان طریقت سهروردي است و آن چنان که از گفتار
خودش پیداست ،مدتی نیز بهعنوان مرشد بر مسند شیخیّت نشسته است ،در منظومهي
به ظاهر عاشقانه خویش ،سیروسلوک را بهخوبی به تصویر کشیده است .میتوان گفت
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که منظومهي مهر و ماه تلفیقی از داستان سیروسلوک مرغان عطار در سیر هفت شهر عشق
و داستان شیخصنعان است که عشق با رهانیدن فرد از خویشتن ،او را به درجهي اعالي
انسانی و معشوق ازل پیوند میدهد و از کثرت به وحدت میرساند .تجلّی معشوق در
رؤیا که متأثر از عرفان است ،باعث میشود که سالک قدم در راه طلب گذارد و از شرق
(بدخشان) که نماد بقا است ،بهسوي غرب فنا (مینا) راه پوید تا با فناي خود به بقا دست
یابد .عناصر مشترک در سیر عرفانی هر دو داستان روي می نماید .براي منصرفکردن
قهرمانان از سفر ،عذر و بهانههایی مطرح میشود که که قهرمانان در برابر آنها قد علم میکنند.
در هر دو مثنوي گویی عقل و عشق براي رسیدن به حقیقت اصیل ،همسو حرکت میکنند.
در منظومهي مهر وماه درویش کوه بدخشان و خضر بهعنوان پیر راهدان و راهنما ،ماه را
در این سیر رهبري میکنند و قهرمان به کمک یاریگران فرزانه از واديهاي پرمهلکه به
سالمت میگذرد تا به تولّد دوباره دست یابد و چون کار مشکل می شود ،حضرت محمد
(ص) چون داستان ،شیخصنعان بهعنوان پیر دانا در رؤیاي همراه قهرمانان داستان تجلی
میکند .قهرمانانان دوباره به اصل خویش بازمیگردند .شیخصنعان بهسوي شرق یعنی
مکه باز میگردد و ماه با تنبیه خضر از مجاز درگذشته به حقیقت میرسد.
منابع
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