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              ديـو اگـر عاشق شـود هـم گـوي بـرد 

بمـرد ديوي  آن  و  گشت  ئیلي                                 جبر

موالنا

                           من اين حروف چنان نوشتم که غیر ندانست

  تو هم ز روي کرامت چنان بخوان که تو داني

حافظ
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پادشاه، کنيزک، طبيب، و زرگر چهار جاذبه زندگی انسانی اند که در قالب 
اين شخصيت ها در داستان نخست مثنوی موالنا به تصوير کشيده شده اند. 
چهار شخصيت بارز و شاخص که هريک بازی زندگی را به سويی و کويی 
می برند. يکی صاحب ملک و دين است و ديگری خادم ناگزير جسم و 
جان ديگران. يکی شفای دل است و ديگری عاجز از ورود به حريم دل. 
يکی قله های عاشقی را در  می نوردد و ديگری به بهانه عشق و به رانش 
کينه باد درونش را طوفانی می کند. يکی از عالم ملکوت به طالبان و غافالِن 
مهر در عالم ملک می پردازد و ديگری لذت و ثروت و مکنت را نکبت خود 
می سازد. يکی خود را می دهد و خودتر را می ستاند، ديگری به مدد مشفقان 
شفا می يابد و خالص می شود. يکی جان می دهد و جان می ستاند، ديگری 
داغ می خرد و جان از کف می دهد. اما همه اين شخصيت ها بر مدار يک چيز 

می چرخند و آن ِمهر است. 
حيات ارتباط است و پيوند؛ و اين پيوند به واسطه هيجان های مهر و کين 
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و گناه و ماتم به پيش می رود، ارتقا می يابد، سقوط می کند، يا نابود می شود. 
اين تجارب هيجانی امکان تاب و توان و تأمل را در روابط فراهم می کنند 
و آنها را به پيش يا پس می رانند. مهر و عشق ابزار انسجام و انبساط است. 
خشم و غيظ و قاطعيت ابزار اصالح رابطه يا خروج از آن است. گناه مرکز 
ثقل مهر و کين و توازن بخش تجربه آنها در رابطه است. تاب آوردن و تأمل 
کردن در پيوند گسيخته نيز به مدد ظرفيت ماتم و سوگواری حاصل می شود. 
همه اين احساسات در ساختمان وجودی آدمي به چه کار می آيند؟ حفظ و 
اصالح و ارتقاء ارتباط ها. ارتباط ها را چه حاصل است؟ دوستی و مودت و 
مروت و مدارا. اين هيجان های اصيل و عميق عمدتًا برای مروت و مدارا 
طراحی شده اند، چراکه دلبستگی و دلدادگی گوهر وجود آدمی است. همين 
گوهر است که گاهی دوستی را چنان عميق و متمرکز می کند که از دل آن 
تجربه ای اثرگذار و جهان شمول متولد می شود که آن را عشق می نامند. چرا 
جهان شمول؟ چون همه در آغاز زندگی اين عمق و تمرکز را با مادر و پدر 
به ظرفيت  تجربه است که دگرديسی خودشيفتگی  تجربه کرده اند. همين 
تا گور حرکت زندگی آدم ها را  به تدريج فراهم و زگهواره  مهرورزی را 

هدايت می کند.
برخی بر اين گمانند که عشق ورزی از آن آنها نيست و از آن عرفا و 
بيماران روانی است. گمان باطلی است، چراکه مهر را طيفی است از عجز 
در عشق ورزی تا عشق ورزی بالغانه. اين طيف را دره ها و باتالق هايی است 
که در قالب بيماری خود را می نماياند. بيماران روانی معمولًا عاجزان اين 
طيف اند که در باتالق های آن گرفتارند. اغلب مردم در اين طيف جايی دارند. 
گاهی در حال حرکت اند و گاهی در توقف. گاهی به سرعت می روند و گاهی 
باتالق های  پايان. گاهی در  به کندی. گاهی در آغاز طيف اند و گاهی در 
اطراف آن گرفتارند و گاهی در حال خروج از باتالق و بازگشت در مسير 

اصلی. 



 

فهم و يادگيری مهرورزی چالش محوری زندگی آدمی است. گفته اند 
طفيل هستی عشق اند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. اما در عين 
حال نيز گفته اند چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، چه دانستم 
که اين دريا چه موج خون فشان دارد. آدمی در طلب مهر است، اما اگر مؤدب 
به آداب آن نباشد، بيماری و غفلت و هالکت ثمر آن است. بی ادب همان 
است که در پندار زدن گوی عشق به چوگان هوس است، الف عاشقی می زند 

و گله از يار می کند، عشقش به رنگی است و عاقبت به ننگی می انجامد.
در اين کتاب شاه عاشق، کنيزک غافل، طبيب شافی، و زرگر عاجز در 
روايتی به همراه يک مرد مدرن نحوه حرکت آدم ها در جاده مهرورزی را به 
نمايش می گذارند و نقد حال همه آدم ها می کنند. از جهان عين تا جهان ذهن، 
از مراد مهرورزی تا معنای تقدير و تسليم و تکليف، از فرايند کاوش مدرن 
ناهشياری آدم ها تا کامروايی دل و نفس آنها در جهانی اسطوره ای و در جهت 
شفا و هالک، همگی بر محور اين پنج شخصيت پرداخته و پيموده شده اند. 
زندگی ما به دست کداميک در حال چرخش و جهش است؟ نخست داستان 
را به نثر می خوانيم و سپس با مفهوم پردازی درباره ماهيت مهرورزی آن را 
دنبال می کنيم و روايت را در قالب ديالوگ بين دنيای اسطوره و دنيای مدرن 
پی می گيريم. فاطمه ربيعی، عليرضا سيد تقوی، و اسد اميدی ياران هميشه 
همراهی بودند که در تکميل اين اثر ياری ام کردند. برای اين دوستان دلی 

خوش و نفسی گرم آرزو دارم.
                                                                                                                                                      

                                                               نيما قربانی 
                                                            استاد دانشگاه تهران
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روزگاری سلطانی دل به کنيزکی بست و در تکاپوی تملک او برآمد. او 
را خريد، اما به محض برخورداری از اين معشوِق تازه تصاحب شده، کنيزک 
بيمار شد. هميشه يک جای کار می لنگد، و اين تجربه مشترک انسانی است. 
شاه درصدد عالج برآمد، طبيبان حاذق را گرد آورد، و شفای معشوق را 
طلبيد. آنها با تکيه بر علم و عمل خود وعده شفا دادند، اما غفلت آنها از 
ضرورت اذن الهی برای تحقق هر چيزی، حضرت حق را بر آن داشت که 
عجز انسانی آنها را هويدا کند. طبيبان هرچه کردند از دوا نتيجه عکس نمود 

و کنيزک بيمارتر شد و حاجت شاه ناروا.
شاه عجز خود را به چشم ديد و سراسيمه رو به سوی حق کرد، و شفای 
معشوق را يکدل نياز برد. خواست يکدل و خروشی که از جانش برآمد، کار 
خود را کرد و حاجتش به اذن الهی برآورده شد. از فرط اين تمنای يکدل 
از هوش رفت و خوابش برد. در خواب ديد که حاجتش به دست طبيبی 
الهی محقق می شود. طبيبی که تجسد ِسحر مطلق است. فردای آن روز خيال 
حاصل شد و طبيب همچو هالل و همچو خيال اوليا در رخ مهماِن شاه پديد 
آمد. اما شاه با ديدن طبيب، دل از کنيزک بريد و عاشق وی شد. شاه ِسّر عشق 

خود را به کنيزک اسباب وصال معشوق اصلی - طبيب- ديد.
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طبيب الهی و شاه روح های هم جنسی داشتند و همين هم جنسی عامل 
اين عشق شد. شاه حرمت معشوق جديد خود را پاس داشت و کمر به 
خدمت او بست. حرمت و سپاس به همراه تحسين و تکريم از آدابی است 
که شاه در پيشگاه معشوق خود مؤدب به آن بود، همچنان که به معشوق 
پيشين خود شفقت می ورزيد و دغدغه شفای او را داشت. افزون براين، شاه 

خود را در آيينه معشوق شناخت و وی را مترجم اسرار دل خود  ديد.
شاه طبيب را نزد کنيزک برد. طبيب با ديدن عالئم بيماری کنيزک پی برد 
که کنيزک بيمار عشق است. طبيب اين بيماری را يک بيماری درونی دانست  
که دست طبيبان عرفی از وارسی آن کوتاه است. با اينکه تن کنيزک چون 
موی شده بود، طبيب الهی دريافت که تن وی خوش است و او گرفتار دل 
است. دل کنيزک بيمار است و اين بيماری وخيم متمايز از بيماری های ديگر 
است، زيرا عشق در هر شکلی که باشد مرکب کشف اسرار خداست. عشق 
را نمی توان توضيح داد، خود گواه خود است و فقط بايد آن را تجربه کرد. 
شرح عشق جز با تجربه عشق امکان پذير نيست، همچو تجربه خود موالنا با 
شمس. موالنا با رسيدن داستان به نام شمس دچار کشمکش درونی می شود 
و مدتی داستان را رها می کند و از تجربه خود با شمس می گويد. اما به خود 
نهيب می زند که نبايد اکنون از شمس بگويد و بايد داستان را به اتمام رساند. 

او از خواننده می خواهد که خود ِسّر شمس را در اين داستان بيابد.
عالئم  همچنان که  و  می کاود  را  کنيزک  جان  و  دل  خلوت،  در  طبيب 
جسمانی او را زير نظر دارد، سرگذشت وی را جويا می شود و سرانجام پی 
می برد که او عاشق زرگری در سمرقند است. طبيب خاِر دِل کنيزک را در 
دوری از معشوق خود- زرگر- می بيند و راه شفای او را می يابد. او به کنيزک 
اميد شفا می دهد، اما او را به حفظ اين راز در درون دل دعوت می کند تا 
قوت بگيرد و زمينه رسيدن به مراد در اثر اين رازداری حاصل شود. کنيزک 

در پی وعده صادق طبيب از بيم ايمن می شود.



 

طبيب شّمه ای از راز بيماری و شفای آن را با شاه در ميان گذاشت، و تدبير 
را در آوردن زرگر نزد کنيزک ديد. شاه پند طبيب را به جان خريد و رسوالن 
خود را در پی زرگر به سمرقند فرستاد. رسوالن شاه با تمجيد و تعريف 
و وعده های بسيار زرگر را فريفتند. زرگر ِغره شد و زن و فرزند خود را 
 رها و عزم شاه کرد. زرگر خانواده خود را خوار کرد و در پی کامروايی
ُعجب و ِکبر خود برآمد. شاه نيز همچو رسوالن او را بسی تعظيم کرد و 
زر و سيم بسيار به او بخشيد. کنيزک به زرگر داده شد و در وصال زرگر 
به صحت آمد و خوش شد. جفت شدن اين دو با هم شش ماه ادامه يافت.
دادند. زرگِر  به زرگر  سپس شاه و طبيب شربتی زهرآگين ساختند و 
خوش سيما از پی زهر طبيب رو به سوی زردی نهاد و زشت و ناخوش شد. 
درنتيجه، کنيزک به تدريج از عشق زرگر فراغت يافت و هويدا شد که عشق 
سوزان او که بيمارش کرده بود، درواقع به چيزی بيش از جمال ظاهری زرگر 

نبود. اين عشق به ظاهر َعَجب مايه ننگی است. 
جمال ظاهری زرگر زمينه ساز هالکت او شد، چرا که هرچه از جمال 
و جالل ظاهری نصيب بيشتری داشته باشی، ظاهرطلبان بيشتر تو را طلب 
می کنند. آن حريصان که در طلب پرطاووس، ناف آهو، پوست روباه، و عاج 

فيل اند، طالب توان و جمال ظاهری تو نيز هستند.
زرگر از درد برآمده از هالکت خود به خروش آمد و در تنگنای رنج و 
زجر، انتقام از قاتل خود را آرزو کرد. او در حالی که از مکافات کار و قانون 
عمل و عکس العمل سخن می گفت، دم در خاک فرو بست. کنيزک که زوال 
جمال معشوق خود را می بيند، از عشق او فارغ می شود، زيرا پی  می برد که 
عشق به مردگان مرادی ندارد. کنيزک و امثال او که از جهالت عشق ظاهری 
جان به در می برند، درمی يابند که عشق بايد زنده و جاری و باقی باشد، اما 
گويا خود را چنان قابل برای عشقی چنين قادر نمی بينند. غافل از اينکه شاهِ 

عشق را کرامت بسيار است و کارها با او دشوار نيست.
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حال ما نبايد به شکلی ظاهربينانه اين کشتن را قياسی از خويش بگيريم 
و در اين پندار باطل فرو رويم که اگر ريختن خون عاجزی بر ما حرام 
اين  که  مگير،  از خود  قياس  باشد.  نيز حرام  شاه  بر  کار  اين  است، پس 
الهی ای ريخته شد که از حق به او وحی می شود.   خون به دست طبيب 
کسی که خونش به دست چنين شاه و طبيبی ريخته شود، سعادت نصيبش 
پااليش  را  روح  که  بدانی  رياضتی  بايد همچون  را  مرگ  اين  است.  شده 
می کند، همچون کوره ای که سيم را از نقره و زر را از َزَبد جدا می سازد. 
اين کار کاری است خدايی و بری از حرص و هوا. خدا کارهای بسياری 
می کند که نيِک بدنماست، و چنين کارهايی به دست مردان خدا همچو خضر 

صورت می گيرد، که حتی پيامبری چو موسی نيز از درک آن عاجز بود.


