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   دقوقی و کراماتششرحی بر قصهء
  محمد جعفر مصفا

  )May 1999 26، 1378روزنامهء ابرار، پنج خرداد (

یکی از موضوعات مهم و قابل بحث موالنا در قالب قـصه اسـت کـه از                 “ دقوقی“داستان  
لحاظ فلسفی و مبانی خودشناسی و سیر و سلوك معنوي انسان همواره تازه و موضـوع              

  .روز بشر است

دقوقی عارف باتقوایی است که ظاهراً بـا        : کنیم  اي از این داستان را نقل می         خالصه ابتدا
اي  یـک روز در سـاحل دریـا بـا منظـره      . اشتیاق همه جا به جـستجوي حقیقـت اسـت         

بیند که شعلهء آنها به  هفت شمع فروزان را می. شود انگیز روبرو می العاده و شگفت خارق
آنگـاه  . یند که هفت شمع تبدیل به یـک شـمع شـد   ب در همان حال می   . رود  آسمان می 

بیند که هر یک از  رود، می تر می ها به صورت هفت مرد نورانی درآمدند، کمی پیش شمع
بیند هفت درخت به  رود و می  باز هم جلوتر می   . درختی نمایان شد    مردان به صورت تک   

 کـه درختـان   بینـد  آنگاه مـی . اي بعد باز به هفت درخت یک درخت مبدل شد؛ و لحظه    
رسد که درختان استعداد قیام و رکوع         به نظرش می  . خواهند نماز جماعت برپا دارند      می

بیند که باز آن هفت درخت تبدیل به هفـت مـرد نـورانی                سپس می . و سجود نیز دارند   
گوید جواب سالمم را دادند و  دقوقی می. کند رود و به آنها سالم می نزدیک می. شوند می

و گفتند ما دوست داریم تا با تو نمازي به جماعت اقامه کنـیم؛ و    . ا کردند مرا به نام صد   
  .تو به امامت ما بایستی، و من قبول کردم

شود که گرفتار طوفانی سخت است و شیون و  اي می در اثناي نماز دقوقی متوجه کشتی
 او دعـاي . کنـد  از روي ترحم براي نجات آنهادعا می. شنود فریاد کشتی نشستگان را می   

در همـان موقـع   . رسند شود و اهل کشتی به سالمت به ساحل می         مورد اجابت واقع می   
  .یابد نماز آنها نیز پایان می
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شود که بین هفـت مـرد نجـوایی در جریـان اسـت و از       در پایان نماز دقوقی متوجه می   
گویند من کـه      همه آنها می  . این کی بود که در کار حق فضولی کرد        : پرسند  یکدیگر می 

با شنیدن این مطلـب     . گوید دعا کار دقوقی بود      عاقبت یکی از هفت مرد می     . عا نکردم د
کس پشت سر او نیست؛ و گویی جملگی  بیند هیچ  گرداند و می    دقوقی سر به عقب برمی    

  .به آسمان رفته بودند

دقوقی بعد از آن واقعه، در آرزوي یافتن آنان همه جا در سیر و سفر اسـت؛ ولـی هنـوز      
  .نیافته استآنها را 

¯¯¯  

چیست؟ و “ سورئالیستیک“ها  حال ببینیم منظور مولوي در این داستان به قول امروزي       
  .چه پیامی در آن نهفته است

اي که باید به عنوان کلید فهم داستان و پیام نهفته در آن،   اولین نکتهء ظریف و اساسی    
 که دقـوقی تجربـه    به آن توجه کنیم این است که صحنهء واقعه و در حقیقت چیزي را             

هـا   ها و سمبل  بسیار بعید است که مولوي در انتخاب صحنه       . (کند، ساحل دریا است     می
ایم که  ما در بسیاري از جاهاي مثنوي دیده). توجه به معنا و منظور خاصی نداشته باشد

مولوي بحر و دریا را سمبل حقیقت، پاکی، وسـعت، عمـق، اصـالت، زیبـایی، وحـدت و          
گیرد ـ و   و جریانات فکري می“ خود“، “نفس“را سمبل “ خشکی“داند و  بودن می“ کل“

ي تصویري، سطحی، جزیی، محدود، خشک و فاقـد محتـوا، حیـات و          فکر را یک پدیده   
  .داند ـ و این یک واقعیت است پویایی می

دقوقی اگرچه مرد باتقوایی است و شوق وصل به حقیقت را دارد و تمام عمر در سـیر و            
ء  وي حقیقت است؛ ولی تا لحظهء وقوع آن حادثه و تجربه، هنوز در حیطهسفر و جستج

و “ خـود “تا ساحل دریـا، یعنـی تـا مـرز رهـایی از      . است“ نفس“و “ خود“، یا  “خشکی“
بیند، ولـی   دریا را می. رها نشده است“ خود“پیوستن به حقیقت پیش آمده، اما هنوز از    

“ خود“یا  “ خشکی“و چون از موضع     . ستا“ خشکی“هاي او همه از متن و موضع          تجربه
  .وجویش عبث و باطل است کند، جست حقیقت را جستجو می
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هاي  هاي مختلف این معنا را توضیح داده است که فکر و حرکت مولوي بارها و به صورت  
تواند وسیلهء مناسب براي جـستجوي حقیقـت، ادراك حقیقـت و شـناخت                ذهنی نمی 

  :گوید در یک جا می. باشد

   دریا سیر اسب و زین بودتا به

  بعد از آنت مرکب چوبین بود

  مرکب چوبین به خشکی ابتر است

  خاص مر دریائیان را رهبر است

  آن خموشی مرکب چوبین بود

  بحریان را خامشی تلقین بود

فکـر فقـط در خـشکی و تـا          . و ابزار ارتباط با ماده فکر است      . یعنی عالم ماده  “ خشکی“
.  سیر در دریاي حقیقت فکر ابزاري اسـت ابتـر و نامناسـب             براي. ساحل دریا نقش دارد   

ـ و درواقع غیبـت فکـر و اندیـشه          “ خاموشی“مرکب چوبین مناسب براي سیر در دریا،        
  .است

وجو شود    ء فکر جست    هر نوع تصویر و تجسم حقیقتی که ابزار آن فکر باشد و به وسیله             
تـوان بـه    ؛ و کل را نمـی     حقیقت، کل است  . حقیقت نیست، بلکه بازتاب خود ذهن است      

حقیقت زنده و پویا است؛ حـال  ! نگري است ـ دریافت  وسیله فکر ـ که ماهیت آن جزیی 
آنکه آنچه در حیطهء ذهن است و موضوع تفکر است، چیزي بیشتر از یک تصویر مـرده       

  ):آید از متن همین داستان دقوقی است آنچه در زیر می. (نیست

  شما را اي مهان: گفت پیغمبر

  ن پدر هستم شفیق و مهربانچو

  زان سبب که جمله اجزاي منید
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  ؟!کنید جزء را از کل چرا برمی

  جزء از کل قطع شد، بیکار شد

  !عضو از تن قطع شد، مردار شد

  تا نپیوندد به کل بار دگر

  !مرده باشد، نبودش از جان خبر

ـ “خود“خطاب این هشدار، دقوقی است، که اسیر جزئیت است؛ که از موضع خشکی یا               
خواهد به حقیقـت ـ کـه کـل      که یک پدپدهء جزئی، تصویري و مرده است ـ می “ خود“

یعنی حقیقت ـ حقیقت زنده و پویا و انـسان ـ    “ پیغمبر“!است و زنده است ـ دست یابد 
تواند در اتصال به حقیقت و درك جوهر آن باشد کـه تمامیـت و    هر انسانی ـ زمانی می 

، حقیقـت را بـه      “خـود “حال آنکه انسان اسیر     . ار ارتباط کل هستی او در کار است و ابز       
تـر،    محصول فکر، یا به عبـارت دقیـق       “ خود“(کند،    وجو می   وسیلهء فکر تجسم و جست    

شود نه تنها جزئی و محدود است  وجو می فکرجست ؛ و هرچه به وسیلهء)عین فکر است
  .روح است بلکه یک چیز مرده و بی

اي آدمیان، همۀ شما در : فرماید  زنده است ـ میـ که عین حقیقت) ص(حضرت محمد 
کنیـد تـا    ، جدا مـی “کنید برمی“من و جزیی جدانشده از من هستید، چرا جزء را از کل    

  ؟!روح بشود که یک عضو از تن قطع شده گونه مرده و بی تان آن جان و هستی

ا مـورد   براي تأکید بر این نکته اساسی، مولوي بار دیگر از طرف حضرت حـق دقـوقی ر                
وجو و از موضع  ها را متوجه فریب جست دهد تا بلکه او ـ و همه ما انسان  خطاب قرار می
  .جزئیت نماید

  رفتی به راه این همه گفتی، چو می

  )گوید این را دقوقی می (کن قرین خاصگانم اي اله

  یارب آنها را که بشناسد دلم
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  میان و مجملم بنده و بسته

جمل( آقاي کریم زمانی به نقل از آنندراج. (ه، نیکوکنندهدهنده، آرایند زینت: م((  

ـ تصور اشتباه دقوقی این است که بعضی       “ رفتی به راه    چو می “در جریان سیر و سلوك      
و بـه   . حال آنکه ابزار شناسایی ذهن است، نه دل       . شناسد  از مردان حقیقت را دل او می      

شناسـد بـر او    او نمـی خواهـد مـردان حقیقـی را کـه      هر حال اکنون از حضرت حق می   
  .مهربان کند

  وآنکه نشناسم، تو اي یزدان جان

  بر من محجوبشان کن مهربان

“ آنکـه نـشناسم   “یعنی به وسیلهء ذهن اسـت کـه او          “ شناختگی“ولی باز هم از موضع      
کند و این پاسخ را  وجو و طلب می یعنی حقیقت و کیفیتی ناشناخته و ماورایی را جست

  :شنود می

  ه اي صدر مهینحضرتش گفتی ک

  ؟!این چه عشق است و چه استسقاست این

  ؟!جویی دگر مهر من داري، چه می

  ؟!چون خدا با توست، چون جویی بشر

وجـوي    دقـوقی ظـاهراً در جـست      ) است“ مهر من داري  “، به نظرم اگر     “مهر من داري  “(
ولی چون تصور و تجسم او از حقیقت، معیارهـاي ذهـن خـود              . حقیقت ناشناخته است  

شناسد ـ نه حقیقت را ـ خطاب حضرت    ت، و ذهن تنها صفات شناخته بشري را میاوس
  “؟!چون جویی بشر“: حق به او این است که

در اتـصال بـه حقیقتـی ـ      اکنـون  تو هم: و نیز هشدار دیگر حقیقت به دقوقی این است
  .“چون خدا با توست“
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تـرین    ـ کـه زنـده   )ص(محتواي این هشدار همان است که قبالً از زبان حضرت محمـد  
اکنون جزئی جداناشده از حقی؛ آنچه تو را از حق جدا  تو هم. جلوهء حق است ـ نقل شد

در جـایی دیگـر ـ نـه در ایـن داسـتان ـ مولـوي         . وجو است کند، نفس جست و دور می
  :گوید می

  بحر کو؟: چون گهر در بحر گوید

  و آن خیال چون صدف دیوار او

  شود حجابش می“ کو؟“گفتن آن 

  شود ابرتاب آفتابش می

  تو ببند آن چشم و خود تسلیم کن

  خویشتن بینی در آن شهر کهن

اکنـون گـوهري هـستی در بطـن دریـاي       تو هم. یعنی کیفیت جستجوگري ذهن “ کو؟“
آنچه تو را از وحدت و بیگـانگی بـا   . “چون خدا با توست“حقیقت، و یکی شده با بحر ـ  

خاسـتگاه و منـشأ   . اسـت “ کـو؟ “کند، گفـتن   وسعت این دریاي وسیع و عمیق جدا می    
ایـن تـصاویر و   . وجوگري ـ تـصاویر و پنـدارهاي ذهـن خـودت اسـت       ـ یا جست“ کو؟“

تو را  “ هستی“یا  “ خود“وجوکننده، عین حجاب است؛ و تشکیل صدف          پندارهاي جست 
آید که مـانع تـابش آفتـاب حقیقـت      به صورت ابري تیره درمی“ خود“و صدف . دهد  می
وجوي آن ـ خـود را بـر تـو متجلـی        تنها زمانی حقیقت ـ بدون طلب و جست .گردد می
معنـاي  ! وجوگر خویش را بربندي و خود را تـسلیم نمـایی            نماید که تو چشم جست        می
و . وجـوگري را از دسـت داده اسـت          یا جست “ کو؟“این است که ذهن کیفیت      “ تسلیم“

الزم ) اویر جزیی و مرده استوسیله که همان تص(اي هم   وجو نباشد، وسیله    چون جست 
  !و چون تصویر نیست، حجاب و ابري هم بین تو و آفتاب حق نیست. نیست

براي تأکید بر این موضوع اساسی ـ که درك آن حکـم کلیـد را دارد ـ در جـاي دیگـر       
  :گوید می
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  دوي بینی سراب و می دور می

  !شوي عاشق آن بینش خود می

  عین آن عزمت حجاب آن شده

  !پیوسته است و آمدهکه به تو 

  .)توضیحات اخیر کمی ما را از اصل قصهء دقوقی دور کرد؛ ولی مفید و الزم بود(

وقتی حقیقت با تو است، چرا دیگـر آن را در           “در پاسخ این نداي حقیقت به دقوقی که         
  :دهد ، دقوقی این پاسخ را می“کنی؟ وجو می صفات بشري جست

  ام در میان بحر اگر بنشسته

  ام ب سبو هم بستهطمع در آ

آنچـه مـا را از بحـر وحـدت جـدا          ! اکنون همه ما وصل به دریاي وحدت و حقیقتیم          هم
خیلـی  . ؛ یعنی طلب چیزهاي پست و کوچـک اسـت         “سبو“کند طمع بستن در آب        می

هـاي انـسان      هـا و حقـارت      ها، پوچی   ها، ترس   تمام دلهره : تر و غیرسمبلیک بگوییم     ساده
ه محیط اجتماعی ـ از طریق مقایسه، رقابت و غیره ـ به فرد   اي دارد ک ریشه در آزمندي

  !کند تحمیل می

¯¯¯  

گفتیم دقوقی در مرز اسارت و رهایی است؛ در ساحل یا مرز حقیقت است، ولی متـصل      
آیـد، بـه شـکلی       اي هم که در پایان داستان پیش می         واقعه. به وحدت و حقیقت نیست    

بینیم او وضعیتی را تجربه  ولی ضمن داستان می. کند  واضح و گویا این معنا را تأیید می    
نات، و “خود“کند که تنها یک انسان رهاشده از       می تواند  می“ خوداشعاري“، تصاویر، تعی

  .تجربه کند

تواند تجربه و توضیح خود مولوي از یک کیفیت ناشـناخته و مـاورائی       اوالً آن تجربه می   
نات می“ هستی“باشد ـ کیفیتی که یک انسان رها از   ثانیـاً  . تواند تجربه کند و عالم تعی
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توان گفت  به فرض آنکه توصیف و توضیح آن کیفیت ناشناخته از خود دقوقی باشد، می     
بینـیم کـه مولـوي تجربـه          ما مـی  . داند  که او فقط تصوري از آن دارد؛ یا آن را فقط می           

 نظـر زمـانی هـم      دهد، بلکـه از     توضیح می “ خشکی“دقوقی را نه تنها از نظر مکانی، در         
همـه  . دانـد  زمان تجربه را غروب آفتاب ـ که آن نیز مرز تاریکی و روشنایی است ـ مـی   

دهد که اگرچه دقوقی مرد باتقوایی است، ولـی   آید نشان می اینها، و آنچه بعداً پیش می 
اگر تجربهء او از موضع حقیقـت یـا   . نگر و تعینات است ، تصاویر جزیی  “خود“هنوز اسیر   

ء وقوع آن بایـست دریـا         ود و اصالت واقعی داشت و تنها یک تصور نبود، صحنه          ب“ عدم“
  !باشد، نه خشکی

شده از عالم تعینات  و به هر حال این خود مولوي است که دارد تجربهء یک انسان برون           
و اتصال و حقیقت، ذهن کیفیت تعـین،  “ عدم“گوید در حالت   می. کشد  را به ترسیم می   

و هنگامی که ذهن خصوصیت . دهد دن به چیزها را از دست میدا شناختگی و مشخصه    
دهـد،   کنندگی، متمایزکنندگی، جدانگري و جداکننـدگی خـود را از دسـت مـی        متعین
ها و قضایاي هستی براي آن و از منظر آن تنها یک جریان زنده، پویا، نوشـونده و         پدیده

هـا   د نـدارد، پدیـده  و چـون تعـین، تمـایز و شـناختگی وجـو          . وقفه است   در حرکتی بی  
ی گردند، به صورت یک درخت باشند، یا به صـورت         می توانند به صورت یک شمع متجلّ

و باز هم چون هیچ چیز متمایز و متعین نیست، یک شمع بـا هفـت شـمع،        . یک انسان 
بـراي یـک ذهـن بیننـدهء     (یک درخت با هفت درخت و یـک انـسان بـا هفـت انـسان         

و در  “ نیـستی “به عبارت دیگر، در     . یکسان است ) رونیغیرمتعین، نه از لحاظ واقعیت ب     
کننـده   نگر، متمایزکننده و متعین یک ذهن جزئی. غیبت تعین، وحدت هست، نه کثرت    

هنگام مالقات حقیقت ـ یا  . بیند است که جریان یکپارچهء هستی را در شکل کثرت می
و تعین، دقـوقی ـ   یت “خود“، “اشعار“مردان نمایندهء حقیقت ـ و برون شدن از حیطهء  

  :گوید یا مولوي از زبان دقوقی ـ اینطور می

  خیره گشتم، خیرگی هم خیره گشت

  موج حیرت عقل را از سر گذشت

و . جایگزین عقل، اندیشه، شناختگی و اشعار گـشته اسـت      “ موج حیرت “در آن کیفیت    
در آن حیرت ـ حیرت که عکس تعین و شناختگی است ـ همه چیز یک حرکت است ـ    
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ـ برون شدنی که    “ خود“زیرا در برون شدن از      . تی شفاف، شکوهمند، زیبا و نورانی     حرک
اي از حـق بـر    همه چیـز بـه صـورت جلـوه     ء طبیعی و خودبخودي حیرت است ـ  نتیجه

کـه همـه چیـز      “ خـود “برعکس نگاه و رابطه از موضع       . (شود  هستی انسان بازنموده می   
مبتنی بر  “ خود“اهی که ابزار نگرش و رابطه       زیرا در نگ  ! شود  تیره، مات و مرده دیده می     

پر خـشم، کریـه و نازیبـا را در    “ خود“هاي همان  تصاویر مرده و کدر است، ذهن بازتاب      
بـه    هـا لحظـه   هـا و انـسان     ها و درخت    گوید شمع   دقوقی می .) بیند  همه چیز هستی می   

به هر صورتی که و ). و این یعنی یک حرکت زنده و پویا(شدند  لحظه مبدل به دیگر می    
  .کردند نور عظیمی از آنها ساطع بود جلوه می

اي زنده از حـق اسـت،    چون در تجزیهء وحدت، حقیقت و عدم تعین همهء هستی جلوه   
خواهنـد نمـاز جماعـت برپـا      اند و گویی می    بیند که صف کشیده     ها را می    دقوقی درخت 

و اقرار به عظمت و     “ اهللا  نسبحا“به عبارت دیگر دقوقی تمام هستی را در کیفیت          . دارند
  .بیند پاکی ذات احدیت می

در تجربهء آن کیفیت که دقوقی از عالم تعینات ـ و به عبـارت دیگـر از قـشر و صـورت      
ها خارج گشته و در رابطه با جـوهر و محتـواي هـستی اسـت ـ از ایـن وضـع در         پدیده

بینند و   الوان را نمیهاي حیرت است که چرا مردم عادي آن درختان نورانی و پر از میوه
  ؟!از آنها برخوردار نیستند

پردازد که خداونـد      و مولوي به مناسبت حیرت دقوقی خودش به توضیح این مطلب می           
خـتم اهللا علـی قلـوبهم و علـی سـمعهم و علـی ابـصارهم                 “: فرمایـد   در قرآن کریم مـی    

اي   پـرده هاي اینـان مهـر بنهـاده و بـر چشمانـشان          ها و گوش    خداوند بر دل  (“…غشاوة
  )…است

  ها ختم کرده قهر حق بر دیده

  که نبیند ماه را، بیند سها

اش را از     و این است عذاب الیم انسانی که تصاویر و اوهام حاکم بـر نگـرش او، هـستی                 (
ها و قضایاي آن فقـط بـه قـشر و        مرتبط بودن با جوهر زندگی محروم نموده و از پدیده         

  !)پوستهء آنها دل بسته است
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¯¯¯  

شود، هفت درخت را هفـت مـرد پارسـا ـ یعنـی       تر می ها نزدیک  دقوقی به درختوقتی
آنهـا دقـوقی را   . خواهند نمـاز جماعـت برپـا دارنـد     بیند که می هاي حقیقت ـ می  جلوه
  .پذیرد کنند در نماز جماعت به امامت بایستد ـ و او می شناسند، و به او پیشنهاد می می

توان گفـت     آید، آیا نمی    اي که بعد پیش می      وجه به واقعه  ایم و با ت     با توجه به آنچه گفته    
این تصور، انتظار یا آرزوي خود دقوقی، و به عبارت دیگر بازتاب ذهنیت خود اوست که                

پیماید، اکنون براي خویش موقعیت و منزلتـی قائـل            چون راه سلوك و مجاهدت را می      
وصـل بـه حقیقـت اسـت        است که نمایندگان حقیقت نه تنها او را به عنوان کسی کـه              

  ؟!شناسد، بلکه باید او را به امامت خود نیز دعوت کنند می

شناسند، بلکه میل خـود   این حقیقت ـ یا نمایندگان حقیقت ـ نیستند که دقوقی را می  
چون تصور خـودش ایـن اسـت کـه          . کند  او است که حقیقت را شناساي خود تصور می        

 عنـوان مـرد حـق و از سـنخ خودشـان      وصل به حقیقت گشته، مردان حق نیز او را بـه     
  .گیرند می

¯  

رسـد و     صورت ظاهر داستان دقوقی به طور عجیبی پر ابهام و حتی متناقض به نظر می              
کند که فرض کنیم مولوي از کیفیت روحی و وجودي  تنها زمانی توضیح و معنا پیدا می

  .کند میتواند خود مولوي باشد ـ صحبت  دو انسان متفاوت ـ که یکی از آنها می

  :گوید در یک جا می

  خویش شد پیش اصل خویش چون بی

  ش شد رفت صورت، جلوهء معنی

  .)یعنی دقوقی چنین شد(

در آن حالـت   ": گویـد   یا حیرت، از زبان خـود دقـوقی مـی         “ خویشی  بی“و در تأیید این     
  :"خویشی حتی از حیطهء زمان برون شدم بی



 11

  ساعتی با آن گروه مجتبی

  جدا“ خود “چون مراقب گشتم و از

  هم در آن ساعت، ز ساعت رست جان

  زانکه ساعت پیر گرداند جوان

  چون ز ساعت، ساعتی بیرون شوي

  چون نماند، محرم بیچون شوي

در حیطهء زمان   . گفتن اشاره کرده  “ فردا و فردا  “و  “ زمان“بارها مولوي به زمان و فریب       
و .  یکپارچهء هستی استترین علت تعین آدمی و جدایی او از کل و جریان           زیستن مهم 

“ بیچـون “اي که  اي گشته یا تعین برون شوي، محرم و آشناي ناشناخته   “ زمان“چون از   
  .است؛ برون از توصیف است

کند که یک انسان رها  اي معرفی می و مولوي، دقوقی را هنگام تجربهء آن واقعه به گونه       
زمان آغاز مالقات . را“ زمان“شده از هر نوع تعین ـ منجمله فارغ و برون شده از حیطهء  

ولی اکنون که آن مردان به دقوقی پیـشنهاد       . مردان و وقوع حوادث، غروب آفتاب است      
بـه نمـاز صـبح      “ دوگانـه “و  . اسـت “ دوگانه“کنند، صحبت از بجا آوردن        اقامهء نماز می  

و ایـن  . اي یگانه، همین دوگانه برگـزار     : گویند  آن جماعت به دقوقی می    . شود  اطالق می 
  !اند ء زمان  ـ برون از حیطه بدان معنا است که دقوقی ـ و مابقی مردان حق

¯¯¯  

هاي دیگر، مولوي گاهی اصـل داسـتان را رهـا             در این داستان هم مثل بسیاري داستان      
ولی موضوعات فرعی هم به طریقـی  . پردازد  کند و به یک مقدار موضوعات فرعی می         می

 و در خـدمت توضـیح و تبیـین ابعـادي از اصـل      ارتباط با موضوع اصلی داستان دارنـد؛      
توانیم به توضیح تمام ابعاد فرعی داستان دقـوقی ـ کـه گفتـه      ما نمی. (داستان هستند

بنابراین از موضوعات فرعی فقط به . ترین داستان مثنوي است ـ بپردازیم شود مفصل می
  ).پردازیم یتر با تم اصلی داستان دارند م توضیح اجمالی بعضی که ارتباط نزدیک
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  :کند مثالً ضمن داستان، این موضوع فرعی را مطرح می

  در شریعت هست مکروه اي کیا

  در امامت پیش کردن کور را

افزاید که منظورش کوري باطن است نه ظاهر؛ منظورش کوري اخـالق و            و بالفاصله می  
  .معنویت واقعی و اصیل است

  کور ظاهر در نجاسهء ظاهر است

  ت سر استکور باطن در نجاسا

  ست کافر را خدا چون نجس خوانده

  آن نجاست نیست بر ظاهر ورا

  ظاهر کافر ملوث نیست، زین

  آن نجاست هست در اخالق و دین

  این نجاست بو شد آمد سست گام

  و آن نجاست بو شد از ري تا به شام

این اشارات نیز تأییدي بر این معنا است که دقـوقی مـرد حـق اسـت؛ واجـد اخـالق و                      
مگر اینکه بـاز  . یت باطنی پاك است؛ و صالحیت امامت مردان حق را در نماز دارد         معنو

ورزي بـا     ولی این دیگر خیلی غرض    . (هم بگوییم این اخالق پاك نیز تصور خود او است         
  ).شود دقوقی بندهء خدا می

یکبـار دیگـر   ) که به نظرم پیام اصلی داستان است   (اما با توجه به واقعهء پایانی داستان        
  !رود صالت حقیقت دقوقی زیر سؤال میا
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ولی توجـه  . پردازد قبل از آن واقعهء پایانی، مولوي باز هم به موضوعاتی ظاهراً فرعی می    
  :گوید می. کند به فهم داستان اصلی به آنها کمک می

  چونکه با تکبیرها مقرون شدند

  همچو قربان از جهان بیرون شدند

  )عنی امام و پیشواامیم ی (معنی تکبیر این است اي امیم

  کاي خدا پیش تو ما قربان شدیم

  ها و آز گشت کُشته تن ز شهوت

بسمل یعنی ذبح کردن و کشتن ـ به ویـژه در مـورد     (اهللا، بسمل در نماز شد به بسم
  .)شود به کار برده می“ ذبح“، کلمهء "قربان کردن" و "قربانی"

ز با گفـتن تکبیـر از هرگونـه    خالصه معناي سه بیت فوق این است که انسان هنگام نما     
را “ خود“گذرد و  یت و جزئیت ـ در مقابل کلیت ذات حق ـ می  “فرد“یت، “خود“انانیت، 

کنـد؛   اسـت ـ ذبـح و قربـانی مـی     “ آز“و “ شـهوت “ترین کیفیت نهفته در آن  ـ که مهم
“ هستی“به عبارت دیگر، در نماز انسان نسبت به         . کند  را به وحدانیت تسلیم می    “ خود“
  .گردد شعر خویش، غیر مشعر میم

کند که دقوقی هنگام نماز در چنان کیفیـت        اما واقعهء پایانی داستان حکایت بر آن می       
و به دلیل همین واقعه است . (نیست“ خود“نسبت به   “ الاشعاري“و  “ خود“شدگی    قربان

  ).گوییم دقوقی در اتصال به حقیقت و استغراق در حقیقت مطلق نیست که می

هایی در یک کشتی به گوش  حین نماز شیون و قیل و قالی از انسان: ه این استآن واقع
و دقوقی براي نجات مردم کشتی از بالي طوفان و غرق شدن در دریـا               . رسد  دقوقی می 

شود و کشتی به سالمت از دریـا بـه خـشکی              دعایش مورد اجابت واقع می    . کند  دعا می 
وگـو و    آن هفت مرد آهسته بین خود گفـت     شنود که   در پایان نماز، دقوقی می    . رسد  می

کدام بوالفضول بود که با دعـاي خـود در مـشیت    : پرسند نجوایی دارند؛ و از یکدیگر می     
آنگـاه  . ایـن بـود  : گویـد  ؟ یکی از آنها با اشاره به دقوقی مـی         !الهی دخالت و فضولی کرد    
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اند؛ محـو     ا رفته بیند، آنه   کند؛ و اثري از هفت مرد نمی        دقوقی به پشت سر خود نگاه می      
  .اند اند؛ گویی به آسمان ـ که سمبل و ساحت حقیقت است ـ پر کشیده شده

اند، باید نتیجه بگیـریم   خوب، وقتی در نظر بگیریم که آن مردان نمایندهء حقیقت بوده          
  !که بعد از آن دعاي فضوالنه آنچه از دقوقی گریخته، حقیقت است

اي که  رد باتقوایی مثل دقوقی براي نجات عدهاما چرا حقیقت از دقوقی گریخته است؟ م
یـت و شخـصی بـودن       “خـود “و دعـا جنبـهء      . کند  اند، دعا می    در تالطم دریا گیر افتاده    

مولوي هم . گیرد چنان با خلوص بوده که مورد اجابت حضرت حق قرار می. نداشته است
  :گوید در کیفیت دعاي او می

  رفت بر لفظش دعا همچنین می

  ادران با وفاآن زمان چون م

  رفت از دو چشمش آن دعا اشک می

  برآمد بر سما از وي می“ خود بی“

  خود دیگرست“ بیخودان“آن دعاي 

  آن دعا زو نیست، گفت داورست

از یک طرف مولوي دعاي دقوقی را       ! توان توضیح داد    دانم این ابهامات را چگونه می       نمی
ن دعاست که نمایندگان حقیقت    داند؛ از طرف دیگر بعد از همی        می“ بیخودي“از موضع   
دانند ـ و به  نامند؛ کار او را فضولی و دخالت در مشیت حق می می“ بوالفضول“دقوقی را 

  !گریزند همین دلیل از او می

بینید که چه ابهام و تناقضی وجود دارد؟ و چنانکه نشان خـواهیم داد، ایـن ابهـام و       می
د اجابت قرار گرفتن آن نیست؛ بلکـه        تناقض در اصل موضوع، یعنی در دعا کردن و مور         

از “ خـود   بـی “دعا  : گوید  مولوي از یک سو می    . ي است “باخود“ي و   “خود  بی“در زمینهء   
دهـد کـه دقـوقی در کیفیـت      آمد بر سما؛ از سوي دیگـر داسـتان نـشان مـی            وي برمی 

  !ي نبوده است“خود بی“
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از دو انـسان و بـا دو   تواند این باشد که مولـوي   همانطور که گفتم، یک وجه موضوع می  
رسـد ـ    تر به صحت می وجه دیگر ـ که نزدیک . کند کیفیت وجودي متفاوت صحبت می

بـه عبـارت    . درجاتی و مراتبی قائـل اسـت      “ بیخودي“این است که بگوییم مولوي براي       
بر سـبو  “ بیخودانه“: گوید مثالً در یک جا می. داند دیگر، اشعار و عدم اشعار را نسبی می 

، “دانـستگی “، بـا   “خود“را سمبل مترادف با     “ سبو“با توجه به اینکه مولوي      . سنگی زده 
بیخودانـه بـر سـبو      “گویـد     گیرد، و حاال مـی      می“ خوداشعاري“و در حقیقت با     “ دانش“

“ سبو“، “الاشعاري“یا “ بیخودي“ء  شود که به وسیله ، معناي حرفش این می  “سنگی زده 
معنا است؛ مگر اینکـه   و این بی! ته و از بین بردهاست ـ شکس “ اشعار“را ـ که مترادف با  

داند، اگر آنهـا را مطلـق فـرض           را امري نسبی می   “ عدم اشعار “و  “ اشعار“فرض کنیم او    
آنجا کـه   ) دانم موضوع روشن است؟     نمی. (کنیم، در حرفش تناقض آشکاري وجود دارد      

 در حیطهء اشعار ذهن     “خود“. هم وجود دارد  “ اشعار“وجود دارد، قطعاً    “ خود“یا  “ سبو“
تواند وجود داشته باشـد و هـم    ـ که عین اشعار است ـ می “ خود“است پس چگونه هم 

  ؟!یا عدم اشعار“ بیخودي“در همان حال 

ها و درجاتی قائل است؛ در غیـر       پس به طور قطع مولوي بین اشعار و عدم اشعار نسبت          
  .یح استاین صورت موضوع در واقعهء مربوط به دقوقی غیرقابل توض

¯¯¯  

و “ خشکی“مولوي ترك . اما اصل موضوع؛ و اینکه چرا دعاي دقوقی عملی ناصواب است     
زیـرا  . داند ـ نـه عکـس آن را    رفتن را حرکتی صواب و صحیح می“ دریا“از آن به سوي 

؛ به سوي وسـعت،  “کل“به سوي “ جزء“حرکت از خشکی به سوي دریا حرکتی است از     
، یعنـی از زمینـهء   “خـود “دعاي دقوقی نـه تنهـا از موضـع      اصالت و یگانگی، حال آنکه      

فریاد بالزدگان از دریا . است، بلکه با هدف حرکتی است که از دریا به خشکی      “ خشکی“
کند ذهن دقوقی است؛ و ذهن به هر حـال          خیزد، ولی عاملی که آن را دریافت می         برمی

دریافتـه  “ خود“معیارهاي کند آن را با    و هرچه را ذهن دریافت می     . است“ خود“جایگاه  
“ خـود “کنـد و بـه       پیدا می “ خود“هرچه باشد، بالدرنگ رنگ     “ خود“هاي    دریافت. است

هـاي فریـاد      شـنود، بازتـاب     آنچه دقوقی مـی   : توانیم اینطور بگوییم    یا می . شود  آلوده می 
ها و تمایالت نهفته در آن است ـ ولـو در شـکل خواسـتن      ها، خواسته ، و شناخته“خود“

معیـار آنچـه را   . عملـی اسـت ناصـواب     “ خـود “و هر عمل منبعث از      .  دیگري باشد  براي
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همه باطـل و عامـل      “ خود“و معیارهاي   . کند، خودش است    دعاي خیر تصور می   “ خود“
کما اینکه وقتی با دعاي دقوقی کشتی از دریا به خـشکی            . استمرار فساد و تباهی است    

  .گردد یآید، آن دعا موجب دور شدن حقیقت از وي م می

یکی از حکایات پر نکته و عمیـق مثنـوي        (را با کشتیبان    “ نحوي“وقتی داستان چالش    
بایـد در ایـن    محو مـی “گوید  در نظر بگیرم که در آن کشتیبان به مرد نحوي می         ) است

یت و فنـاي  “محو“شویم که دعاي دقوقی دقیقاً در جهت عکس           ، متوجه می  “دریا، بدان 
“ هـستی “و آنجـا کـه   . “هـستی “ است در جهت استمرار در عدم و نیستی است؛ دعایی     

ی حقیقت تنها در غیبت      . هست، حقیقت نیست   توضیحات و . آید پیش می “ هستی“تجلّ
  .اشارات دیگر مولوي در همین داستان دقوقی مؤید همین معنا است

  اي دال منظور حق آنگه شوي

  که چو جزوي سوي کل خود روي

و کل یا کلیّت حالتی اسـت وراي هـر نـوع            . است“ تعین“و  “ هستی“جزئیت مترادف با    
و تعین، ولی آیا حرکت دقوقی ـ در شکل دعا ـ حرکتی بوده است از جـزء بـه    “ هستی“

  ؟!سوي کل، یا برعکس، حرکتی است در جهت استمرار جزئیت و دور گشتن از کلیت

انـد، نـه   د مولوي حرکت اصیل و از جزء به کل را ترك خشکی و از آن به دریا رفتن می           
  :اشارات زیر در متن همین داستان است. عکس آن را

  من تو را در خود کشم: بحر گوید

  الفی که من آب خوشم لیک می

  دارد تو را الف تو محروم می

  ترك آن پنداشت کن، در من درآ

  آب گل خواهد که در دریا رود

  کشد گل گرفته پاي آب و می
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  گر رهاند پاي خود از دست گل

   و، او شد مستقلگل بماند خشک

است؛ هنگامی از آلودگی به گـل  “ نفس“روح و جان پاك آدمی ـ یعنی آب ـ اسیر گل   
گردد که به دریا، یعنی بـه        آزاد می “ خود“یا  “ جزئیت“،  “ذهن“،  “نفس“خشک و مردهء    

ولی اشتغاالت دلخوشـانه، فریبنـده و   . کل، به وحدت، به پاکی و به وسعت متصل بشود      
، یا تصاویر مردهء ذهنی، پاي روح و روان انـسان را سـخت       “خود“مت  آلودهء در خد    الف

گرفته و مانع رهایی آن و برگشت آن به اصل پاك خویش، یعنـی بـه دریـاي حقیقـت                    
  !گردد می

¯  

  .)اي باشد که آمد تعبیر داستان شاید به گونه(

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