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 یادداشت ترجمه

متعاقب  به اقتضائات بناتاریخی و های خاص زمیناش در پهنهآنارشیسم در سیر تحوالت تاریخی و بسته به شکوفایی
 ها و تعاریف خاص خود را بروز داده یا بنا کردهبالقوگی تاریخی، رماسیون  سیاسی هر ف  ـناشی از زدوخورد با نیروهای اجتماعی

یسم را های( آنارشیا تبارشناسی)در اینجا قصد پرداختن به تبار)ها(  حال ما نه متخصص  آنارشیسم هستیم، نهبا این است.
کادمی، بیرون   گردی مقدسیلهتاکید بر این نکته ضروری است که  هرچند ،داریم به قلم مولفی نگاشته شده که بیرون از آ

یرا به هیچ ملت، هیچ ایدئولوژی، هیما آواره»نویسد: خاطر به آنارشیسم  پساآنارشیستی مینهادهای رسمی و ذیل تعلق چ ایم ز
ی ن، پارهمت نا)هم« کنندکدام اینها نیز ما را در زمان و مکان تثبیت نمیریم و هیچای تعلق ندافرهنگ، هیچ دین و هیچ فلسفه

ــی لفظ  آنارشیسم هستیدانیم که میپنجم(.  تاثر از این اش می نظری و عملیشناختی را ضرب کرده است و سرتاسر پروژهب 
کادمیک، کتابهای مرسوم )شبه(شیوهکه به نویسانیایبسا استادان ادبیات یا جرگههوا و گرایش است. چهوحال ا یا هآ

ه تر از آن هستند کهای رویکرد بسیار روشننوشته باشند اما تفاوتمذکور ی متن مقاالتی در مورد برخی وجوه مورد اشاره
کادمیک نظر  این بخواهیم صرفا مورد به مورد در این چند خط نشان دهیم. ری به عدم درگیمقاالت اصطالحًا علمی یا صرفًا آ

ی بابت شیوهعماًل  ،ها و فیگورهای دانش در گفتار رسمیبیشتر  دانشانتقادی با وضع موجود و منقادسازی هرچه
به نهادهای رسمی آموزشی و به  و به سنخ آپاراتوس دولتیی مورد بحث، های منظومهبر رمزگان  نشانه شاننیروگذاری

کسیوماتیک آپاراتوس تسخیرگر و ی گرانهزا( و عاری از افق  کوچخورند و عاری از نظرگاه پروبلماتیک )مسألهگره می سازآ
زیست  یگرفتن از یک شیوهشان با جانهایبندیها و مفصلها، گرایشمشی کسانی چون حکیم بی هستند که بداعتخط

نند؛ کدر راه خوانشی ماتریالیستی آزاد میشناسی دیگر را های یک نشانهایلیاتی، و نیز خطوط پرواز  آنارشیسم، بالقوگی
ی اهای گنگ و مبهم  خاورمیانهبرخی مولفه شناسی، و تاگشایی  اخالقهای میل و باور در بستر یک زمینسیالنرمزگشایی 

ها جاعارتها، نگریهای تحت انقیاد از یوغ مطلقطور بالقوه در راه آزادسازی دانشکه به ؛ رویکردیای چندفرهنگیدر گستره
شناسانه، کار رضا نگارستانی در اخالقکاوانه و زمینحال، در این رویکرد  چینهبا اینکند. های رسمی عمل مییا خوانش

رندهاز حیث  مسأله« گردبادنامه»یا در « سازی  صلحنظامی» تر، و از حیث  مخاطرات و اقتضائات سیاسی، زایی، ب 
گر و آپاراتوس تسخیر  دولتی تن به های کوچجنگی ماشیناش از مواجههبندیصورت برانگیزتر است؛ خصوصًا دقت  تامل

گیرد. قرار نیست تسلیم  ارتجاع و انفعال عرفان و ها نیرو میاز آن گردی مقدسیلهدهد که هایی نمیها و شیفتگیشیدایی
« نارشیسمآنارشی پساآ»همانطور که بی در شویم. برعکس،  ایی تازهگرایانهاحیای اگزوتیسم شرقاش، یا دستاویز تاریخچه

تی واقعی ی آنارشیسشیوهتوان بههستند که می فنونیهای شرقی، غریبه و مخفی، و ایلیاتی دارای فرهنگ»دهد، توضیح می
گاهی. آنارشیسم بدون دست گرفتبه  نقو ی نقالهونکت و آهرسد، و در شکلی از فالبه پایان راه می حاالت واالتر آ
، «دآیگانه درمیدین به خدمت نیروهای بس»دلوز ضمن اشاره به اینکه اکنون مقتضی است به یاد آریم که «. خشکدمی
که شود بلذات ناپدید نمی»گوید که در آن، نیز سخن می« گذار و عمل سنجیدنی ارزش سنجهمنزلههنر تأویل به»زمان از هم

ـی ناگزیر از ضرب اصطالحی نو می03 ،ه و فلسفهنیچ« )گیردمعنای جدیدی می شود که (. شاید به همین دلیل حکیم ب 
 انوصلت  مید؛ شوشان مشخص میتراواییدقایق درهم باهایی متفاوت از صحراهای اشتدادی جان وصلت  پهنهبرمبنایش 

صورت  )به گریحکمت کوچدلوزوگتاری، که نامش را  نزد[nomadologyگرشناسی ]خلدون و کوچابن نزد گریچکو
nomadosophyدر حواشی یک بستر دینی، در گذر ادوار و را گانه هایی از همین نیروهای بسگذارد: او فیگوراسیون( می

ند اما یابی خوانش و تأویل از نو اهمیت میمسأله جارو در اینکند، و از همینتحوالت معناشناختی ناگزیرشان کندوکاو می
ماند اگر در آغاز به یک نیرو زنده نمی»ها: چه کسی نقاب زده؟ از چه رو؟ به قول دلوز، کردن در نقاببار همچون رخنهاین

قلمروزدا و  نیرویآن خطوطی که  (. از میان  03، همان« )جنگد درنیایدسیمای نیروهای پیشینی که بر ضد آنها می
اره کرد اش تغّیری خط  توان به برند میها و در ادوار تاریخی پیش میاش از سرزمینهایهشبـی را طی جمتن  گرشناختی کوچ
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کند و می تاگشایی را شاخاص« سیاحت»یا « سلوک»و « گرددرویش دوره»در پس  پشت  فیگور   نهانی که پهنه)ها(
ه، و امکان رمبو، باروز و نیچسفرهای تا سرانجام به دهد، هایی ایلیاتی در برابر آپاراتوس دینی و دولتی را نشان میخردسیاست

ا، تدریجًا ی سفرهکردن این مسیر مکتوب دربارهکه طیآن سنخ از سوبژکتیویته و دوستی در جهان مدرن برساندمان، در حالی
ه ب کس است میان من و خودم. فیلوسوفوس نه حکیم بل دوست  حکمت است: توسلدوست سوم»آورد که به یادمان می

 قول(.، نقلهمان« )مانیم. اما حکمت باید بر خود چیره شود.نقابی که بدون آن زنده نمی

نها اش بپردازیم، تشدنگر و شرایط وضعهای بیانبندی مشخص، مولفهی ترکیبآنکه بخواهیم به یک صفحهبی 
ــی، در حیطهنمونهعنوان یک خام برای جستجویی متعاقب، و بهی گردآوری مقادیری مادهمنزلهبه  یی مرتبط با افق متن ب 

به یک  ای نو واندیشهـی عباس کیارستمی در آفرینش تصویراندازهکس بهجهان شاید هیچهنرهای تصویری در این زیست
شده ی هنرمند مدرن ایرانی دانسته میزان محلی و جهانی قدر ندیده باشد. او که نزد بسیاری از منتقدان و شارحان نمونه

ایی های است، هرچند طیفبوم خاورمیانههای ادبی زیستحال اکیدًا متاثر از عناصر فرهنگی محلی و رمزگاناست، در عین
نسجام و ی اپهنههای به مولفهاش یا های اکیدًا محلی( کمتر به نیروها یا تکانهداخلیاز هنرشناسان یا منتقدان غربی )و حتا 

رستی، حذف دشناختی کار او، بهای کرده باشند. یک تمهید اساسی سبکطور دقیق اشارهبه شبندی در کاری ترکیبصفحه
اش در اناز نمایندگ یکیی سینمایی تشخیص داده شده است که البته او هم صرفًا شدهیا زدودن عناصر کالسیک و تعریف

طور اکیدًا هب ت  دوربین  اآرک و الخ(، حرکستفاده از ابا مثال )غیرطبیعی نورپردازی  :اثرات   کاستن ازای جهانی است؛ گستره
ی اکسپرسیوی نمایشی از  گرفتناصلهفپردازی، چهرهیا ها، کاربرد عدسی یا ل، پداستال، فیلمرو، پنتر و الخ()خصوصًا روی ر

ای  نامهروایت از نوع فیلمکردن  نقش  آن، کنار گذاشتن رنگای، کنارگذاشتن موسیقی  متن یا کمهای حرفهبازیهای تکنیک
عوض  مشخص  مربوطه( و درهای از پیشبندی و گفتگونویسیها و پایانها و تعلیقگشاییاش )با فراز و فرودها و گرهمرسوم

وده حال باز و گشبسا بیشتر حین اجرا و پرداخت از کار درآیند و با اینهای کوتاهی که چهوارهها یا طرحکشیدن ایدهپیش
اش ی استفادهیوهست که به ش. کافیمندسبک درویشیسم  ـنند، و مانندهایش. شاید نوعی نئوفقیریسم  زیباشناختی یا سینهبما

ود )و از همه بهتر، سخنان خ های بیانی و اجرایی نظر کنیمی سینمایی و امکانشدهاش در عناصر تثبیتی مداخلهاز یا نحوه
. شاید سخنان (دهتراشد، در ی حذف آوازخواندن دختری که موهایش را می درباره(، مثالً 3030)ده روی رده اوست در 

وردهای برخ هرچندی کار او بر برخی از این وجوه محلی از نظرگاه یک لنز غیرمحلی پرتوی بیفکند لوک نانسی دربارهژان
ی ی شیوهربارهها دها و بریدهگرید به معدود نوشتهای که در اروپا به صحنه برد )بنتری نیز در کارند: برای مثال، تعزیهمستقیم

ی ی شیوهی تطبیقــ بررسی یا مطالعه خام، از گفتگو با برخی اعضای گروه سازنده تا متن کوتاه  گاردینکارش با این ماده
(. فارغ از طلبدیمتن مختص خود را م خام ]بیان نمایشی  تعزیه[های کهن یا معاصر از این مادهخوانش او و سایر خوانش

سختی / پیمایم / بهراهی میکوره» ، مثاًل؛اش از آثار شاعران کهن، خود  اشعارش را در نظر بگیریمی بازخوانیپروژه
؛ اما ندکمحو یا ناپدید میاز خالل گیز  راها و تصاویر نشانه گوید که کیارستمیمی(. نانسی 13، گرگی در کمین« )مقصدبی

ید آخدایی به اجرا درمیکند: منعی که در حواشی تکبه ممنوعیت تصویرکردن هم اشاره می اوروند. بین نمی ها ازاین نشانه
راستی نه از جنس  بودن و نه از به»نگاری رویدادهاست که (. نزد نانسی، سفر در کیارستمی، نوعی واقعه03-03، گواه فیلم)

حوی نسرانجام، همواره به»که بیند، طوریرا می« حرکت استی آنچه بیزدگی آهستهبیرون»؛ نگاه  نانسی «جنس  شدن است
شود و خود  مسیر برگرفته می 2اردجهت فحوای یک یا /معناتنها یک حس 1یکه از معنطوری؛ «یابیمخویش را در آغاز می

 زندگی و دیگر هیچی نانسی درباره(. 41، گواه فیلم« )رویمگیریم یا به جستجوی راهی میمسیری را پی می»یابد؛ اهمیت می
ند که کاند، و به نااکنونی اشاره میهایی روانه(، به پیمایشی بدون مرزهای قابل استناد، به تصویر مردمی که در جهت3033)

                                                            

1 meaning 

2 sense or directional significance 
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 وکه خود  زندگی است، معنا همان»شود: پذیر میی حال( فهمی حال( یا عبورکردن )از لحظهتنها با گذرکردن )خود  لحظه
هندسی یک مکان»(؛ 03« )کندکه از هیچ دستور ]یا امر و نهی[، و از هیچ مقصدی تمکین نمیاش، هماناش، حقیقتمزه

ی نگاه خیره بازیابد... برای توجه به آنچه رخ منزلهدهد تا خود را بهیک نگاه خیره که خودش را از دست می»؛ «بدون  درون
تی متن، شناخی نانسی به اسپینوزا(، و بستر تکانهبا توجه به این اشارات )و نیز اشاره  (.01« )دهددهد و همچنان رخ میمی

ای  درویشی کلیشه یخورده( تصویر ترک3033) زندگی و دیگر هیچاکنون معناداتر است اینکه یکی از پوسترهای فیلم  
ی همین ( باز از پهنه3033) شیرینن و نیز پوستر  مضمو انگهیدهد، وخانه را نشان میقهوهدر کشیدن گرد در حال چپقدوره

ا سفر بدهد؛ بازخوانی معاصری از اثر نظامی گنجوی. اما نیازی به گفتن ندارد که پیوندهای او ها خبر میسنخ نیروها و تکانه
که  گذشته از این: دهدتری خبر میتر اگر نه ژرفاز درگیری دیرینه و ستهای ظاهرًا صوریبیش از این نمونه)سیاحت( نیز 

حرکت  سفروار یا توان خود  ، می«(هاجاده»ی هاست )مجموعهها و جادهانداز راهاش چشمهایبخشی زیادی از عکس
تر در ؛ از شکل سادهآوردبخش به روایت و تصویر در نظر ی عنصر مهم حرکتگرش در خودرویی سّیار را نیز به منزلهسیاحت
(، آنجاکه نوسان میان مرگ و زندگی با حضور 3030)طعم گیالس (. اما خصوصا در 3033)ده م  ( تا فیل3040) گزارش

که از نظری انکند؛ همست با زندگان را ختم میکند، ارتباط/همرسانی  پروتاگونیکار می ی حیات طبیعیپیرمردی که در موزه
را  گوید که راننده یا سّیاحدگی توأم اینهمه چنان سخن میی یک گیالس و سادگی و پیچیی مزهبه ماه، یا از چشیدن  دوباره

تر، ( اثر مستقل3033) پنجدادن سفر ترغیب کند. شاید از این منظر، ها و اضطرارهای زیستن به ادامهرغم دشواریبه
آن باند م و اپیزود پنج اش، خصوصًا بافرسایندهفروکشنده و زمانتری به نظر بیاید؛ در عین گشودگی  تر، و کاملآزمونگرانه

با ارمانو ) هابلیتتواند همچون . این سفر میجهانی(ـبامدادی، زمینیـ، شبانهآبگیریـصوتی  خالی از صدای انسان )حیوانی
( نه راه خاک که مسیر 6330)به/با ویکتور اریسه،  هانامه( میان دو ایستگاه قطار بگذرد یا همچون 3031اولمی و کن لوچ، 

( سیاحتی 3034، فرش ایرانی)اپیزودی از  کجاست جای رسیدن؟سیاق  های کودکی( را بپیماید، یا به)بلوک جریان آب 
آید یکننده بر یک نمای بلند چرخشی به اجرا درمگذاری  موسیقی سنتی همراهیانگیز را شامل شود که از خالل نقطهخیال
کشیدن  مخاطب به زمان  شعر، یا رود و این هدایت دوربین با پسی ساعت پیش میطرزی جالب خالف حرکت  عقربهکه به

ود شای  نقوش  فرش بدل میی درونی و وقفه در زمان حال همراستاست؛ صدای روی تصویر به بازتاب آینهزمان  یک تجربه
به »ود؛ شپذیر( مدوله و درونش بافته میپذیر( بر صدای روی تصویر )امر گزارههای شعر سعدی )امر رویتو تصویر  مصرع

ن روشتصویر  انتهایی، نمای از باال از بازی سایه. «انددستتهیآری  جواب داد که آزادگان ای نمیسرو گفت کسی میوه
 یاران  پذیر )غیاب  پذیر و امر رویتامر گزاره شود، با انفصالها بر فرشی زیر درختی که هرگز کامل نشان داده نمیبرگوشاخ

گوینده « همیشه شاد و همیشه خوش باشید  »گذاری از خالل اعالم  دستی  خود  صحنه( و فاصلهمجلس  عیش، تهی
های نویسیی برخورد با حاشیهسازد: این شیوهرا موکد می«( جای رسیدن»سادگی، عنوان اثر )همان )روشنک(، به

ها، نگاه کودک ی این مثالو در همهکند. مورد نظر نانسی را تداعی می senseی فرش، اکنون برای ما همان دهشدوردوزی
های کودکی است؛ ( در حال کشف و پیشروی بلوک(6333) نه ویدئوی کوتاه ــ بنگرید به ی نانسی)همان گیز  مورد عالقه

معی کند از ماخولیا به ماتم، از فروپاشی روانی  جگناهی را نمایندگی میآمدن  کودکی که بیی پیشامد تنها به لطف  پیشفاجعه
ی در ا، رانندگی زنی خاورمیانهدهبا دیدن فیلم  اروپایی نویس  اینگار  جرگهروزنامهشاید به انسجام و نشاط، گذر خواهد کرد. 

ا کند اما این ست و پبنگرد تا وجهی سیاسی برای کار او د یستیمالدر فرمی مینیی کنشی فمینیستی منزلهخودرویش را به
ی های دیگرها و وهلهتوان در نمونهها را میها و سرکوبرسد: ممنوعیتبه نظر می و غیردرونماندگار دالنهخام بیشترنظرگاه 
، نقدهاا و های واگرا از تحلیلباشد؛ گسترهخبر بیشان هم و ظرایفها منتقد غربی از کثرت آن دست نظرگاهبسا چه و جست

 تهرانـپاریس( یا 6333، در سایت سینمای آزاد، نشر الکترونیک ی آقای فلینیبا اجازه)مثاًل بصیر نصیبی  هاینوشتهاز 
( و خاطره شیبانی 6333 جاشده: سینمای ایرانی  پساانقالبی،های نابهتمثیل( تا آثار نگار متحده )3033)اسالمی و فرهادپور، 

ــ هرچند همین مکتوبات هم )خواه از لنز شعر  (6333سی، مدرنیته و فیلم پس از انقالب، بوطیقای سینمای ایرانی: زیباشنا)
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مدرن،  پولیتیک( باز اغلب به تاثیرات  هنرشناسی یا فلسفه بنگرند خواه از روزنی روانکاوانه یا رئالو ادبیات، نقاشی، زبان
هایی چون کنند )مثاًل واردکردن  هنر چیدمان به پروژهای نمیویدئوآرت یا چیدمان در کار او و کار او با آنها چندان اشاره

تاه و حتا متن کو. کند(شان بدل میشدنتنیدهها و درهم، که اثر را به مکان گفتگوی مدیومسعدی از دست خویشتن فریاد
ر که از عالم مثال یا خیال )آنطوکیارستمی  باد ما را خواهد برد   یدرباره« فیلیاپیتی و سینهباد: سرندی»اخیر  نگار متحده، 

، سایت  6330برد. )دسامبر کند( برای توضیح کار کیارستمی بهره میآنری کربن از دنیای فانتزی تفکیک می
sensesofcinema) 

نور  قی اخالالیهنشده و الیهکاوشاین زمین  های پنهان این فرهنگ پرابهام، کوتاه آنکه نظرگاه  بـی بر بسیاری جنبه
ًا دارد؛ سینماهای سوم )نه حتا و صرفتر  سینمایی نیز باز نگه میشناسی  دقیقو راه را برای نوعی فانتاسم اندازدیگری مید

 هیک مردم گمشدسینمای سوم( ــ از عثمان سمبن و یلماز گونی تا گازمن و سوالناس ــ هرچند بحران دائمی هویت جمعی و 
 وان یک نمونه،عنتنها به ی بیانی دیگرگون و متغیری را دربردارند. در اینجا،زمین  اندیشه، گسترهخوانند اما بسته به را فرامی
ادن به دهای کار کیارستمی، یعنی کاربستیکی از جنبهوقت آناز همین متن را در نظر بگیریم، « شتر، نه چرخ»ی اگر پاره

ها، یتوضعهای نهفته در بطن  پیچشاش با ی سازگارکردن، و نحوهخودرو، و واردکردن چرخ به تبار دورودراز  سفر )سیاحت(
جازی، )از حیث  نهفته/م شودهای معاصر، خود به موضوعی قابل بحث بدل میاش به تنشها یا تنیدنبحرانبا اش درگیرکردن

 ل اول و دومشک قضیهحتا در  ، بلهمشهریشده یا آثار مستندی چون نه بالفعل، اکنون این چرخ نه فقط در آثار پیشتر گفته
که نوعی سفر فیلمی ( ــ 3033) کشیسگی صحنهپشت در ویدئوی سخنان بیضایی . در چنین بستری،نیز یافتنی است(

رد برا به میانجی خودرو پیش می (مسافران و مسافران   باشودر  )یادآور سفرهای مضاعف  باشو تکوینی امتدادی و اشتدادی
ندان، مثاًل معصوم و واجد باری از حقیقت و مأب، هیچآزار، کودکی سنخی از کاراکترهای بیفزایندهی رواج ــ درباره

حذف  دی فیلمویی دیصحنه بعد از اولین انتشارش از نسخهروشنی، در سینمای ایران، نقدی جالب توجه است. این پشت
توان به سیاست دستگاه رسمی در قبال بهاییان نیز یی این حذف)ها( و خصایص مینور در بیضایی خصوصًا م)درباره شد

ساز  تامالت ی که زمینههایکشاکشی همه(؛ 3031)عبدی،  ی بزرگغریبهتوجه کرد؛ نیز شرح خود وی از زندگی خودش در 
ه بخوبی به رغم آن حذف،ه. بشود(ی نسبت فرد و جمع، رفتارشناسی جمعی، و ساخت  رویای جمعی میاش دربارهبعدی

ش از تمجید و اگیریکم فاصلهانزجار یا دست کشیسگبا اشاره به عملکرد کاراکتر  عیوض در در آنجا یاد داریم که بیضایی 
کردنی شجهل ستای»کند: دولتی را بیان میـعرفانی  مورد تأیید آپاراتوس دینیزای شبهتقدیس  این سنخ در سینمای توهم

ر د ،دینانهپاکانه/اندیشخشکهای گزاره ،زاهدمأبانهانه/مقدسخشکههای ارزشاین جهل در متن  بـی به صورت  . «نیست
کسیوماتیک  نادیده  ار زا یا پروبلماتیک()قطب مسأله گذارهای تفاوتها یا خوانشدیگرگونگیو شود نمودار میقامت  قطب آ

لط داده به گفتار مسکار از این سنخ ارتجاعی در سینمای تننگر و سازشقهای سست، مطلکند: نمونهحذف می گیرد یامی
موجود؛ زور زدن برای های وضعها و گرایشها، ارزشبینیم؛ بازتولید گزارهشان میرا در آثار جلیلی و مجیدی و مانندهای

اند سته؛ آیا آنها اصال توانار مسلطگفت تاریخروایت حاکم و کردن یک اخالق بردگان جدید سرسپرده به کالنزیباشناختی
، یک . اما در مقابل این سنخبیاندیشند؟ )و آشکارا مساله صرف  نمایش پروتاگونیست در یک خودرو نیست( چرخبه/با/در 

کسیومـهای دینیهای آپاراتوسزا و دور از ارزشی مستقل، خالق، مسألهنمونه پرویز نوگرایی شان، هایسازیدولتی و آ
(، 3043)پ مثل پلیکان  گزین درکاراکتر پیرمرد خلوتاحواالت   اش است، مثالتاریخجغرافیا و زمینروان در قبال  یاوی کیم

 )که جالب است کارگردان در هامغولشان در های بومی و تکنولوژی مدرن و تقابلنسبت  میان  وضعیت در طرح  یا رویکردش 
 ساز  فرهنگی استعمار و تاثیر  بیگانهاش به مسأله( یا نگرش3046گفتگویی ساختار این فیلم را ملهم از تعزیه معرفی کرده بود، 

آمدوشد   (، یا حتا در3043) اوکی مستراش در فرهنگی و رفتارشناسی جمعی  مربوطهمسلط و دالالنه بر روی خصایص خرده
(؛ آنجاکه ذیل 3033)ایران سرای من است یافته در شده به یک پایتخت  مرکزیتایاز یک مرکز  حاشیه پژوهشگر معاصر یک
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ی نظارت، حذف و سانسور از در میان طیفی از اشعار کالسیک، مساله زنو  شرابی دیرینه حول معناشناسی  دو مناقشه
وخ ی سانسور معاصر رسپوشان کاروانسرایی متروک به تصویر ادارهشمینهرود و صدای پس میی حاضر تا قرن چهار پ  زمانه

ه انداختن  نقد( بجریاندارکردن و صدابخشیدن و بهزدایی )تنکند و متقاباًل، خوانشی نو از این شاعران از خالل رازوارهمی
های مترویی فالت مرکزی به حفره های کهن  زدن از قناتکند؛ نقبی حاضر سرایت میهای اصطالحا فرهنگی زمانهتنش

آنجاکه خیابان سعدی یا حدفاصل فردوسی و حافظ همچنان  کند،جغرافیایی را فاش میهایی روان، شکافدر تهران معاصر
 گرفتار انسداد و ترافیک سنگین است. 

 نواختی به ضربجام یا همی انسکنند که در آن، صفحهفرایندی از جنس سدشکنی را ایجاب میاجتماعی ـروانیانسدادها 
جود ای وداستایوسکی صحنه جنایت و مکافاتدر گیرد. هایش هر آینه در خطر فروشکنی قرار میمواجهه با حدود و آستانه

مه خوانند؛ این مکالگذرد و آنها برای دقایقی انجیل میدارد میان  راسکولنیکف و سونیا که در اتاقک محقر دخترک نزار می
اش بین خشونتی صرعی و اروتیسمی االهیاتی، و کشاکش آمیختگی پیشامد و ضرورت، از حیث  تصادم  آشوبناکاز حیث  

ای عصبی راه ای یا رعشه، به یک نوسان تکانهاجتماعیای روانیدر پهنه میان یک خداناباوری خاص و یک ایمان  خاص
ده زها و تصاویر شهری بحرانی موقعیتخارج  خود را همراه با همهسرتاسر   اشیابندهگانه و بسطی بسکه پهنهبرد طوریمی

رین امور و تی همدلی، این همرسانی  ناگفتنی؛ این صحنهکندآن خارج در تکینگی  عنصر بیان منفجر میکثیر  های و شکلک
کند؛ نوعی شناسی عریان مین فانتاسمرا در بط[ flesh]ها میان روسپی خوارشده و قاتل گریزان، گوشت ناپذیرترین تکانهارتباط

 سخت  کفرآمیز/مقدس، نوعی کنش مقاومت در برابر تسخیر ووزدن از تمایز سفتگسیختگی، و بیرونگرایی، لجامواسطهبی
و ا هفانتاسمی جمعی را از بطن وانموده ،ی مختص خودـی نیز به شیوههوایی ویژه؛ دقایقی از متن ب  وفرارمزگذاری، با حال

کسیوماتیکها، که خط مسالهنگاری تکانهکشد: یکجور لرزهها بیرون میرمزگان هد ترسیم ساز زازای کوچگر را در برابر خط آ
اکه آنجد؛ خصوصًا برمی از آن دست هاییکشاکش بطنما را تا کند و دار میمفروض را مسالهشده و ازپیشکند، امور دادهمی

 خویشی در راه  خواست  : نوعی خودبرباددهی و بیسنجداز نو میهای شدت عنوان درنوردیدن  آستانهگری را بهکوچ ،سرانجام
 های روحی، تجربیاتهای زیباشناختی، بینشها، شوکها، شگفتیگدایی  مواجهات، اقتران»پیشامد، یا به قول  خودش 

ـی(، و هماما آنچه در این ن .«هابرداشتنحدی، ماجراها )حتی خطر(، و حجاب م رغشان بهبودنمسألهسبت )داستایوسکی و ب 
ش دان»شود: تر میی حاکمیت/شهریاری مشخصاش از مقولهتر است، به میانجی باتای در بحثیابدو زمین مجزا سخت

مان ه ی خودش شود، عملکرد یامحض آنکه حاکمیت ابژهبرای آنکه حاکمیت باشد باید در یک آن یا لحظه واقع شود... به
یرا از  هیچاش در گیرد که ابژهشود... عملکرد، خود را تا آنجا پی میوار متوقف میفعالیت  سودمند و برده منحل شود، ز

 ، نشرشده در سایت«دانش  حاکمیت« )»شودمی حاکمکشیدن کشد و در همین دستپایگی دست میسودمندی یا دون
ویش خـبرـگر  غیرمولد و حاکمیتزیان: در بطن همین ناعقالنیت  خودهزینهغایتی ، ورای سود و (. امتناع، بیسنجعصب

وار و کّلی به راه های گلهزدایی، تفردیابی و کسر  ارزش، شخصیت[self]شدن  خودشدن یا نرماست که فرایندی از جنس  گازی
گاهی، در مکانمی ی انرژی روانی ال نیروگذاری روانی یا تخلیهی مواجهه، مجهندسی  لحظهافتد، و سفر  روحی در تشنج آ
شودگی های فخرالدین عراقی ــ که با گی سونیا و وضعیت عصبی راسکولنیکف تا تخطیهای تقدیردوستانهیابد: از اشکمی

 ایر  سکندــ تا اندازد و سفر میها را دور میکشد، کتابی مکتبی دست میای هموسکشوال، از عشق همانندسازانهبه جذبه
 یمنزلهاست که به حاکمیت/شهریاری بر خودکارلوس کاستاندا(، همین  آثار ، رویا و جادو )مثاًل درهای آوارگیگستره

 )همان(. « نشینداش با مرگ و ناممکنی را به جشن میوصلت»ترومایی گر و زمیندرمانفرایندی مرگ

 ردی بمانیبمیر ای حکیم از چنین زندگانی   از این زندگانی چو م  
 ست و ناید ز گرگان شبانیاز این زندگی زندگانی نخیزد   که گرگ

 ی باستانیبه بستان مرگ آی تا زنده گردی   بسوز این کفن ژنده
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ت همی جان نماینه جان  د    منه نام جان بر بخار دخانیست این ک 
 )سنایی(... های اینی و آنیتو بی مرگ هرگز نجاتی نیابی  ز ننگ لقب

 

ی ر زمانهدپرسیم: میتنها اکنون نزد سنایی، شدن سانگازی یکنندهو تسریع های صلبیتهای جزئی  کسرکنندهاز پی مرگ
شده و مرزهای مبهم، های برچسبی دولت  پشت  پرده و ایسمهای فرهنگی، در زمانهها و دارودستهها و سوپرمارکتماب

 سیاستهای کالننوچهغوغای خدمت و برای پادوهای خوشالمللی ملی و بینور جاجورهای اتیکت پروپاگاندایی در زمانه
ه شروع بتاکنون  هااین بالقوگی اگرها یا کارکردهای ممکنی دارد؟ چه بالقوگی گرددرویش دورهگفتن از رسمی، سخن

ـی نوری بر این پرسش بیفکندر ادامه، شاید حرفی باقی نخواهد ماند. هرچند  دیگرد پس نده باشآشکارشدن نکر د؛ کوشش ب 
گاه  روشنفکر، اصطالحبه فالن فعال هرنشین معاصر یاشاید ش  منبرهای خیال  خوشفالن سخنران یا فالن دوست و غریبه، آ

تا سر کالسش ند کشهر را گز می .آر.تی یا پیاده، مترو یا بیسوار بر اتوموبیلوقتی تسخیرشده، فرهنگی  موسسات پیشاپیش
 یارده کچگونه کار  اشجهانزیست جغرافیای  و روان تاریخزمین یاندیشهـتصویر چرخ   حاضر شود، دمی به این بیندیشد که

بِـی نه ساخت یک خط  صرفًا جدید  فرهنگی و از اینرو حکیم جاکه افق تا آنرسد به نظرمان میدست  آخر،  کند.می
رفا  صکاوی و رمزگشایی یقینًا هنوز آنارشی  یک ضدفرهنگ  در راه باشد، پس این چینهشدنی، بل پویش  آشوب و رسوخ  ادغام

 است.   شناسی اخالقزمینیک  برایبرودلی  یآغازسر
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 2در راه با دکتر ماکسیموس: مقدس 1گردییله

 

 3گریکوچحکمت یک. 

ار بین دو قطب چرخش دوّی نوعی سیر تاریخ اسالمی را به منزلهخلدون خطدیالکتیک درخشان ابن
ن شهر جانشینِ ساکگر و قطب دیگر یکها کوچز آن قطبگیرد، که یکی ایا فیگورهای پارادایمی پی می

ی سرسختِ ابن خلدون، و حتی استفادهبین و رئالیسم خرد روشن رسدنظر میبه است. در نگاه اول
ی عنوانِ اولین نظریهرا به 4اشمقدمهتواند کتابِ اش از عبارات و پرهیزهای پارسایانه، میآیرونیکِ ظریف

در گورستانِ صوفیان در  1441یاد آوریم که او در هرچند، اجازه دهید به .کندماتریالیستیِ تاریخ تعریف 
او دوستدارِ مکتِب کند اشاره می 5سادّطور که کلود عآن خارج از قاهره به خاک سپرده شد. اگرچه

عنویتِ اش زیر نفوذ مبینیاما جهان نزد مدرسیان التین( نبود،« دکتر ماکسیموس»یا ر ی)شیخِ کب عربیابن
در تاویل قرآنی  هم اششناسیِ دو قطبیگری اسالمی قرار داشت، و جامعهوارِ باطنیروانشناختیِ نمونه

 [1ریشه دارد.]

 تی[ملوکانه ]سلطنو اقتدارِ  انسانی طبیعتاً در راهِ نظم، تمدن، فرهنگ، یهامعابن خلدون، ج یگفتهبه
ی یک جادوی آشوبناک، منزله، بهسازدهمه را برمیتزِ ایننشین، که آنتیگر بادیهکوشد. کوچمی

همانطور که صوفیان )یا لوی اشتراوس(  «نپختهیا  خام» ــشودنشده، یک آنارشیستِ طبیعی ظاهر میاهلی
رحم. هیچ شهرنشینی شوق آن را ــ بدوی، حتا بی نیروی پراکندگیِ مرکزگریز ــممکن است بگویند 

 خواهدنمی هیچگر ندارد که تجملِ متمدن را به قصد وضعیت وحشیِ بادیه ترک کند، و حتا خود کوچ
 «سپردن به یوغ شهر.آغاز یک زندگی آسوده و تن» مگر

                                                            

1 Drift;  

هدف رفتن، بی»سروکار داریم که به معنای  driftی دهد. در اینجا با واژهگردی را پیشنهاد میمعادِل یله dériveبهروز صفدری برای 

حرکت، جنبش، جریان، فشار، سرعت )در مورد »اش، و شامِل در حالت فعلی« حوادث شدن، کشانده شدن، رانده شدن و سوق یافتندستخوش

شناسی(، جهت و مسیر )در مورد رخدادها و حوادث(، تونل فرعی راف و راندگی )در مورد کشتی و هواپیما(، تحول و تغییر )در زبانآب و هوا(، انح

حال کاربردش در این متن بنا به اشاره مشخص مولف در اش  است. با ایندر حالت اسمی« هدفی، گرایش و انحراف)در کشاورزی(، و نیز؛ بی

 بیش از هر چیز به شیوهپاره پنج همین م
ً
شود، و یسازان مربوط مگرایان یا موقعیتی استفاده و کاربردش نزد موقعیتتن به گی دو بور، مشخصا

 رسد.  های مولف نیز این معادل مقتضی و درخور به نظر میبنا به بستر بحث
 عربی نزد اروپاییان قرون میانه.نام ابن 2

3 nomadosophy 

4 Muqaddimah:  

های پردازد، شامِل امور خراج، سیاسته.ق.( که به تاریخ اجتماعی و اقتصادی جهان اسالم می 9/  8عنوان کتابی از ابن خلدون )قرن مقدمه 

 ها.مالی، مسکوکات و ادارات مربوطه چون دیوان

5 Claude addas 
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ی ه ارائهابن خلدون بباری واسطه به این تز است. بیحاکی از پاسخ دیالکتیکی « یوغ»ی استفاده از واژه
 یجانشینان به خوببیش از یک»گران پردازد. کوچگران میکوچ برتریدوجین استدالل برای یک

ی اعادات شرورانهآن از  طور دورترندند، همینترنزدیکنخستین  طبیعیِ گران به حالتِ کوچ اند...نزدیک
 اند... زندگیهای یکجانشینان را تحت تاثیر قرار دادهجان ،نکوهیدنی و زشتِشمار که از خالل رسوم بی

 نشینانکند... بادیهشدن میسازد که تمدن شروع به تباهای را برمیی تمدن و نقطهیکجانشینی آخرین مرحله
شهامت و توان  ،اتکای یکجانشینان بر قوانین»زیرا « شینان مستعد شجاعت هستنداز یکجان بیش

 «برد.شان را از بین میمقاومت

. استین قضیه همرها مصداق اَستو  ها، بوفالوهای وحشیای چون غزالبستهحیوانات زبانسازیِ اهلی
از در همان حال ند، و وقتی دهدست می شان را ازبهیمیتها ی تماس با انسانوقتی حیوانات در نتیجه
بر  . این امر حتیشودشان دستخوش تغییر میبرخوردارند، نیرومندی و خشونتحیاتی مبتنی بر فراوانی 
 [2گذارد.]شان تاثیر میحرکات و زیبایی پوشش

بوم استتیکِ وحش، فرهنگ واال و نظمرو، ابن خلدون پشت این سیاست همین شان! اززیبایی پوشش
ه کاند . برخی گفتهوجود داردبازار و بازرگان  کند. در جهان اسالم، حتی در زبان قرآن، جهانِرا افشا می

 نیز (باطنو  ظاهرحال اسالم دینِ بیرونی و درونی ). و باایننهدو ارج می دداراسالم بازرگان را بزرگ می
ش اظاهری ساختار صورتنما با ساختار امر باطنی به طرزی متناقض که در اسالم رسدنظر می، و بههست

دارد، که مغرورانه از کار یدی، از قرار  گرکوچفیگور  ،فیگور بازرگان سوی دیگرِ . در باشددر تعارض 
نما ــ شهری و تجاری ــ مند است. مسلمان سنخگاودزدی عالقه و تنها به شعر و ر داردعا خرید و فروش

وی نحهمواره بهی خوارشده بیگانهاین حال اعتماد است. و با اینساز بادیه بیتدبیریِ مکار و چارهبه بی
ای الغر و نزار وجود آواره ،پرمشغله یفربه است ــ اغلب انگار درون هر بازارِ دیگریرازآمیز مشتاق 

 بیان خویش است. این نوستالژی برای عزیمت، در اسالم نشت کرده است.  مشتاقدارد که 

برخیز و رخت  بشنو: هان:/   نیارامچندان کنار جاده سرای کارواناین در ، ای دل غافل 
  بنشین. تبر شتر .../ رود...قافله می :بربند
 1حکیم سناییــ 

 

                                                            

ا کنیم اش آن بیت را به زبان اصلی )فارسی( پیدی انگلیسیبه ترجمه در این مورد و نیز در مورد بیت بعدی از خسروی، متاسفانه نتوانستیم بنا  0

احوال خود چه عرض کنم هر زمان همی  بینم مضرت تن و نقصان جان همی / منزل چه »یا به مواردی که یافتیم کاماًل مطمئن باشیم )از جمله؛ 

ورمان چندان درخی نهاللفظی غیرشاعرانهی تقریبا تحتیجه به ترجمهو در نت«( کند رخت بیشتر  آن را که رفت باید با کاروان همیسازد و چه

 شان بیاوریم.آید کوشیدیم باقی ارجاعات مولف به متون فارسی را از منبع اصلیکه در ادامه میبسنده کردیم. اما چنان
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اسلام که از همان خاستگاهش با این تناقض مواجه شده بود، این شخصیت سرگردان را درون خود 
گردانیِ دوران جوانی محمد قافله د.بخشرا تجلی  آوارگی مقدساحیا و آزاد کرده است؛ اسلام باید امکان 

دانست چگونه در زیرک می پیامبری او بدل شد. او که برخلاف شهرنشینانِ حجِو  معراج، هجرتبه 
نائل ینان نش، از سوی خدا به تکاپویی حتی شدیدتر از تکاپوی بادیهبقا یابد اسفاربیابان، در غارها و در 

های خالی سخن نگفته بود، یک عربی ها و مکاندیگری هرگز به زبان آنها از فاصله پیامبر مکّی هیچ. شد
در این جهان یک »گوید آنها بود. او می او یکی ازو نشده بود. بیابانی خالص، که به تباهی شهری آلوده 

                                                                               گر.مرام یک جنگجوی کوچ« مسافر باش، یک رهگذر؛ و خویش را از مردگان بیانگار.

 

( نشان داده است که اسلام جهانی شتر و چرخاش، گونوسواسکننده و ی مسحورر. و. بولیه )در مطالعه
دار را فراموش کرده بود. ابن خلدون، ابن بطوطه، ابن عربی ــ را اشغال کرد که استفاده از وسایل چرخ

، بلکه با پای پیاده، با قایق، یا اغلب اوقات با شتر هاها و گاریهدرشکبا نه شان یک از سفرهایهیچ
 تی، که بولیه برای توضیح این راز گردشناخگرفت. فارغ از غنای دلایل تاریخی، اقتصادی و بومصورت می

 پیشاسامی ی مردمان)خدایانِ گمشده با جهانِ جنیان نااشترکند که می او این سرنخ جالب را طرحآورد، 

مان هکه تا ابد بهشوند. چرخ تداعی می ساحت خیالرو با ، و ازهمین(کردند که برای اولین بار شتر را رام
جهانی جلوه کند، ابزاری در خورِ مکانیکی و این یابزارباید با شتر  اسیگردد در قبازمی نخستجای 
پایه. ناپدیدی چرخ از عوام دون کشاندن شهرنشینان، اما اساساً برای تباهیتباهیبهاحتمالاً برای  ،نقلوحمل

 بود. وانگهی اشسبک و نیز اش،ی زیباشناختییکپارچه و ذائقهگرایی قلمروی اسلامی پیروزی کوچ
ِی گاه یکنواختبود. چرخ هیچ عهد عتیق کلاسیک و حتی جادو بر عقلانیتِ پیروزی روح چرخ[ ناپدیدی]

 .رویا ببردـیمنزلهبهتواند ما را به امر ناشناخته، به سفرـکه شتر مینهد، درحالیامر دنیوی را وانمی

 

ی بسا چنین مفهومتعبیه شده است. چه بوطیقای آوارگیتمامی یک در این عبارت به...« رودمیقافله »
معماری، آتش، مکانیک  که ادبیات اسلامی را در هیأتِکسی  همانباشد،  دهش حادثگاستون باشلار  بر

ـ تحت ـاو را  بوطیقای فضایاحتمالا بتوانیم . ه استکوانتومی، یا رویاهای کودکی مورد بررسی قرار داد
بیفزاییم و چیزی چون یک بوطیقای اش پردازیخیال بوطیقایبه ــ  تخیلی اش دربارهی نظریهنشانه

توانیم به متونِ آن مسلمانانی نظر کنیم که، بیش از بقیه، تصویر که میاش آنآوارگی تولید کنیم. و گواه
توان آن را می هگری وجود دارد کآنجا نوعی صوفی ــ دراویش ــ را درونی کردند. زیرا درمسافر مقدس 
[ نامید، که در آن تمامیت فرافکنی روحی در نمادپردازی سفر بیان nomadosophy] گریحکمت کوچ

محل قیاس روحی )که اغلب  منازل [،اللّه، فیهللّامن، اللّهالیخدا ] دربه، از،  سیر، ، سالکراهــ  شودمی
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حکایتِ ]عاشقانه/پهلوانی[  روحی دیگری تاکنون به این شدت طریقِیقیناً هیچ  ( ــ ستکاروانسراها با
 سفر را معطر نساخته است.

 ام:عشق آواره بودهی در پیِ قافله
 گوشمی عود در مویه

 در دوردست. ستی شتریزنگوله
 شاهان عشقخسروی، ــ 

 

 
 را بر کوهان دارد،ــ ذولفقار ــ  راند که تابوت و شمشیرششرح تصویر: علی در پوششی غریب شترش را می

 .[Dierl] ی ترکی قرن نوزدهمی واقع در دیرلخانهنگاریِ بکتاشی از دیوار قهوهخط

 

 شتر نه چرخ دو.

ای بیش از سه قرن رخ دادند اما از ، تقریباً در گسترهناصرخسرو، ابن عربی و ابن بطوطهسفرهای 
 هایشان تا زمان یورشی آغازین شکوفایی سریعتوانند معاصر هم باشند. پس از دورهبسیاری جهات می

برد که مسافرت را هم به دالیلِ اداری به سر می صلحِ اسالمیدر نوعی شان ، و حتا پس از آن، جهانمغول
دار بود( و هم به دالیل معنوی ضروری را در مراکش، هند، مالدیو و چین  عهده قاضی)ابن بطوطه منصبِ 

ه چین ــ و اکنون که راه حتا ب« ی دانش باشید حتا اگر در چین باشدجوینده»کرد. پیامبر گفته بود که می
 کلمه پی گرفتند. اللفظیمعنای تحتاین کالم را به ]معرفت[ هم گشوده بود، جویندگانِ دانش
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ای از قدرت سیاسی متمرکز شد که بر نقطهها را شامل میای از راهشبکهیک وِب یا  امپراتوری رومی
 تباشد یک نِ ]شبکه[ نکه وبی بیش از آقلمرو اسالم شد. هرچندها به رم ختم میی راهبودند: همه

ینی ــ  آئتشریفاتییک مرکز شماری از سازمان سیاسی، جای نقاط بیبهقلمرو اسالمی بود.  ]تور مشبک[
 کهبلکرد، . در واقع اسالم خودش را با رم مقایسه نمیداشتخالفت ــ و یک مرکز معنوی ــ مکه ــ 

مچنین ه که، نه فقط به دالیل جغرافیایی یافت اسکندرش را در امپراتوریِ پژواکی از خویـپیشا در عوض
 وهای قبا ارابهپیامبر(  معراج چون)که  بود اسکندرنه سزار بل اش با آن. این روحیخاطر خویشاوندیِ به

جستجویی  ــ د برآم زندگیی چشمهیا  1شمالگاندورترین که در صدد فتحِ همانپرواز کرد،  ماهبه سوی 
، قرو به شرو اسکندر کرد غرب  رو به. سزار ما اهمیت زیادی داردبرای مسافرانِ صوفی  کیمیاگرانه که

رو کرد. شخصیتِ اسکندر در جادو و رویا  مشرقهمچنین به  کهی آسیا بلقاره رو بهکه یعنی نه فقط 
 ر پیددر پی اشراق ]نورانیت[ است، تو گویی با شمشیر  ، نه فقط در پی افتخار کهاسکندرنامهبافیِ افسانه

خورند زیرا برای پیامبر ها شکست مییشود که مقدونآنجا پیروز میمحمد  باشد.]معرفت[  شناخت
 . استهمان شمشیر  دانش

توان کمی از بافت واقعیِ سفر در تابستاِن می هزار و یک شب هایی سندبادِ بحری از قصهدر مجموعه
یابد، آسا میامر معجزهرود امر ناشناخته، که می درازِ قلمرو اسالمی را مزه کرد. ملّاحِ ماجراجو  به هرجا

رود مسلمانان، که می حال، هرجاناپذیرند؛ و با اینبینیآوری شگفت و پیشطور حیرتچیزهایی که به
 جایی دربطوطه ابندیدند.  عجایبیابد. مسافرانِ زندگیِ واقعی نیز ها و زبان عربی را میبازارها، قافله

 اغلب طیحال، او . با اینرا ی سندبادپرندهغولهمان ، دید را رخاش یک نظر از کشتی دریای چینِ جنوبی
توانست در مسیرهای بازرگانی و زیارتی حرکت کند میسرایی سرایی به کارواناز کاروانش اسفرهای

صورت از یا در غیر ایندوام آورده بودند ــ  دیرزمانیگذشتند که هایی میکه از میان مرزها و حکومت
ا ها ربستگی که سرتاسر دریاها و قارهی همصوفیان به خانقاهی دیگر، همراه خطوط زنجیرهیک خانقاهِ 

 دو های نوآموزی را از هرشوال، یا هاخرقهکه ) زاده بودیک صوفیِ نجیببطوطه کرد. ابنهم متصل میبه
 را برایش تضمین از طنجه تا کانتون پیوندهای مفیدی(، که آورده بود طریقتِ رفاعیه و سهروردی گرد

ار برفت. یکمی آشنایانشاو به مالقات طریقی بود که  ش آنترین وجوهِ سفرهایکرد. در واقع، جالبمی
زد، به تهدید راهزنان گرفتار آمد اما ناتوان از که داشت از سرما یخ میشد، و درحالی بطوطه گمابن

از  ی)اهل کنج« جوانکی عرب زبان»به سابق، یک درویش، « آشنای»، به یک گفتن به گویش محلیسخن
، و آن درویش فوراً جان او و همراهانش کنان چیزکی گفتمناش گفته نشده کجا(، منعالم که در شرح

زیست. تاجر در چین مییک  عنوانبهای اهل مراکش را یافت که بار، یار دیرینه را نجات داد. دیگر

                                                            

1 Hyperborea 
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ماند، )از بخت بد( غیرسخاوتمند باقی می شکسته یا گرفتار در دستانِ چند سلطان یا حکمرانِکشتی، گرنهو
میزبانان  در ترکیه نوازی بود.بسیار از مهمانبس احتراز کهنوازی بلمهمان یافتنِ بطوطه نه مشکل معمول ابن

و  فتوت وقف را شانزندگیاجتماعی از جوانان مجردی که  هایجماعتبودند،  یانفت همیشهاو 
ا ی از یکی از بازارهوقت»بار، یکند. ه بودکرد گانآواراز همه مهمتر مراقبت و محافظت از ، و گریصوفی

 دیگر چند مرد. سپس را گرفتند نماهایبیرون آمدند و افسار اسب شانهایحجرهگذشتیم، مردانی از می
. دندشان چاقو کشیآنها آنقدر باال گرفت که بعضیی بین مشاجره ند،کردمرافعه با آنها  این کار خاطربه
 کسیخدا خره االب . . . تدریجا از آنها ترسیدیمگویند، و چه میدانستیم دارند نمیتمام این مدت هیچ  در

و پاسخ داد که آنها . اخواستنددانست، و از او پرسیدم که آنها از ما چه میکه عربی می را فرستاد، زائری
 که گروه، درحالیبودند فتیان ای ازای دستهعضا آن گروهی که اول به ما رسیدند ؛بودند یانفتاز همه 

آنها ا ب خواستندها از ما میکدام از این دسته هر داشتند و اینکه تعلق فتیاناز  دیگری یدیگر به دسته
بیتوته  وهینخست با گرما باید  اینکه ، وبیندازندرسیدند که قرعه  توافقبه این  . سرانجام . . بیتوته کنیم

 [4]«.افتاداش مینام کردیم که قرعه بهمی

ا زمان تحتا آن  اییاقبتا قرن شانزدهم شروع به زوال نکرد، و راستی بهاسالم عالم سفر در  سهولتِاین 
  .است باقی ماندهما 

آمده بود، و از کابل پیاده مالقات کردم، که جنوبی، هند  دریسور، مِ درویشی را در  1794 یدهه در
 .بوده است پیاده رفتههم بار تا ایران اشاره کرد که یک

ی به این معنا همهــ  اندروحیمعنوی یا لمروی اسالمی همواره دالیل سفر در ق دالیلترین جالب
در  نقشه. مفهومِ نیز هست کجا که هر مرکز یک شوند، سفر بهبدل می حجبه تمدید یا انعکاسِ  سفرها
یزی رای عقالنی و انتزاعی سربرآورد که برای اهداف کنترلی بر قلمروی واقعی طرحی شبکهمنزلهبه غرب

 وسازیِ فضا، روحانی کهکه نقشه برای زائر اسالمی قرون وسطایی نه یک انتزاع بلدرحالی ـــ ه بودشد
، برای پرکردنِ ناشناس ارضینواحی  زدودنِنگاری غربی نقشه . هدفِاست انداز مقدسسازیِ چشمدرونی

است و اهمیتی « ختهناشنا»کننده در شبکه است. اما نزد زائر قصدِ زیارت همواره های گمراهآن شکاف
شود. همین است که  اقامت گزیدهرحل استقرار و یا حتی  شود «کشف»ندارد که چند مرتبه این زیارت 

بخشد، که از حیث ساختاری اکیداً روایت اش را میمدامشگفتیِ مان هوای های قرون وسطاییبه سفرنامه
 آورد.یاد میرا به [شبهزار و یک]در  هاشبجادویی 

 شود:آغاز می ]بصیرت[ بینشو پردازی، رویا، برای ناصرخسرو در خیالسفر 
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پیشه دبیرالدین ناصر خسرو القبادینی المروزی تاب اهلل عنه که من مردی چنین گوید ابومعین
بودم و از جمله متصرفان در اموال و اعمال سلطانی، و به کارهای دیوانی مشغول بودم و مدتی 

 سبع و ثلثین و اآلخر سنهدر آن شغل مباشرت نموده در میان اقران شهرتی یافته بودم. در ربیع
 دس روا کند.اربعمایه . . . از مرو برفتم که هر حاجت که در آن روز خواهند باری تعالی و تق

ی و تبارک مرا ای رفتم و دو رکعت نماز بکردم و حاجت خواستم تا خدای تعالبه گوشه
خواند. مرا توانگری دهد. چون به نزدیک یاران و اصحاب آمدم، یکی از ایشان شعر پارسی می

 عینه آغاز کرد. آن حال به فال نیکشعری برخواند. هنوز بدو نداده بودم که او همان شعر به
گرفتم و با خود گفتم خدای تبارک و تعالی حاجت مرا روا کرد. پس از آنجا به جوزجانان 

رماید فشدم و قرب یک ماه ببودم و شراب پیوسته خوردمی. پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله وسلم می
که قولوا الحق ولو علی انفسکم. شبی در خواب دیدم که یکی مرا گفت چند خواهی خوردن از 

اب که خرد از مردم زایل کند، اگر به هوش باشی بهتر. من جواب گفتم که حکما جز این شر
هوشی راحتی خودی و بیاین چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند. جواب داد که بی

هوشی رهنمون باشد، بلکه چیزی باید طلبید نباشد، حکیم نتوان گفت کسی را که مردم را بی
فزاید. گفتم که من این را از کجا آرم. گفت جوینده یابنده باشد، و پس که خرد و هوش را بی

سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخن نگفت. چون از خواب بیدار شدم آن حال تمام بر یادم بود 
و بر من کار کرد و با خود گفتم که از خواب دوشین بیدار شدم باید که از خواب چهل ساله 

 ا همه افعال و اعمال خود بدل نکنم فرح نیابم.نیز بیدار گردم. اندیشیدم ت

های شرحِ سفرش رازدار بود، اما در ی بسیاری از جنبهاصرخسرو به عنوان یک اسماعیلی، دربارهن
سیری معنوی خوانش کنیم. در ی ضبط خطاش را به منزلهسفرنامهنیت او خطایی وجود ندارد که باید 

مالی ی شکمی پس از آن، به مسجدی در سوریهی بایزید بسطامی رفته است؛ ی دوم به مالقاتِ مقبرهصفحه
 «:شده بوددستِ اویس قرنی ساختهکه گویا به»رود می

ای دیدم که گفتند هر سال چون نیمه شعبان بگذرد آب جاری شود از آنجا چشمه در کوه
مردم بسیار به آنجا روند و سه روز روان باشد و بعد از سه روز یک قطره نیاید تا سال دیگر. 

اند آنجا چون از آنجا ها ساختهو تقرب جویند و به خداوند سبحان تعالی و عمارت و حوض
مود نکه تمامت آن صحرا سپید مینانچگذشتیم به صحرایی رسیدیم که همه نرگس بود شکفته 

 ها....از بسیاری نرگس

ی آن به دریاست، و که گوشهچنانو از آنجا به شهر جبیل رسیدیم و آن شهری است مثلث 
های گرد شهر درختان خرما و دیگر درختگرد وی دیواری کشیده بسیار بلند و حصین، و همه

گرمسیری. کودکی را دیدم گلی سرخ و یکی سپید تازه در دست داشت و آن روز پنجم اسپندارمذ 
 [  1ماه قدیم سال بر چهارصد و پانزده از تاریخ عجم. ]
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 قصودِموصلتِ سولفور و جیوه زیرِ نگاه فرشته، نشانی از در این این نماد کیمیاگری،  ناصر دراحتماالً 
های راهزنان و تپه ی خطرناکِدر ناحیهرا عتیق  های پیامبران عهدمقبرهاو در لبنان  جوید.سفرش را می

   پردازد:مل میأبه ت معراجی درباره یابد؛ او در اورشلیممی وحشی

نماز کرد و دست بر صخره الصخره قبهگویند شب معراج رسول علیه السالم و الصلوه اول به 
م وسلعلیهاهللنهاد تا باز به جای خود شد و قرار گرفت و هنوز آن نیمه معلق است. و رسول صلی

 رراق نشست و تعظیم این قبه از آن است. و داز آنجا به آن قبه آمد که بدو منسوب است و بر بُ
که همیشه شمع در آنجا افروخته باشد. و گویند چون صخره زیر صخره غاری است بزرگ چنان

 [9حرکت برخاستن کرد زیرش خالی شد و چون قرار گرفت همچنان بماند. ]

بیند، حکیم فاطمی را می های شکوه خلیفهجای قاهره نشاناو در  همه بود ــ اوج سفرش ینقطه قاهره
چندان پیش در بیابان ناپدید شده بود. ناصر از اعمال اسرارآمیزش، از ای که سالیانی نهکیمیاگر دیوانه

عوض این رازداری را با  گوید، اما درهایش در سپهرهای تبلیغاتِ اسماعیلی چیزی به ما نمینوآموزی
 :کندهای معماری، و غنای بازارها جبران میصحبت از زیبایی

ها به یک روز ها و سپر غمسال چهارصد و شانزده عجم این میوهم دی ماه قدیم از سیُ روز
رود و هی هذا. گل سرخ، نیلوفر، نرگس، ترنج، لیمو، مرکب، سیب، یاسمن، شاه دیدم که ذکر می

تر، خرمای تر، انگور، نیشکر، بادنجان، سپر غم، به، انار، امرود، خربزه، دستبونه، موز، بلیله
ب، باقالی تر، خیار، بادرنگ، پیاز تر، سیر تر، جزر، چغندر. هر ی تر، ترب، شلغم، کرنکدو

ی ست و بعضی ربیعی و بعضی صیفکه اندیشه کند که این انواع میوه و ریاحین که بعضی خریفی
و بعضی شتوی چگونه جمع بوده باشد همانا قبول نکند فاما مرا در این غرضی نبوده و ننوشتم اال 

  [8] آنچه دیدم.

ماند، آنگاه ای زوار در آنجا میشود، و برای مدتی به عنوان راهنمایِ حرفهرهسپار مکه می حاال ناصر
 یهای خانههای عربی )آنجاکه او از ویرانهترین بیاباناز مسیری عجیب و دشوار از دل برخی از برهوت

جویان شود. این تفرقهعازمِ ایران می با گذر از شهر اسرارآمیز لهاسا، دژ قرنطیان، کند(لیال عبور می
ی فاطمی در ی خلیفهخوردهاسماعیلی سابقاً حجراالسود را از کعبه در مکه دزدیده بودند، و دشمنان قسم

در حواشیِ وحشیِ جهان  شان را  کند. حاالقاهره بودند. بدون شک ناصر دستور داشت که جاسوسی
 .افتدرفته به رنج درمیاسالمی، اوست که رفته

ع االول سنه اثنی و اربعین و اربعمایه. راه سوی مشرقی جنوبی بود. چون هشت پنجم ربی
ای بود بر صحرا و بر دو جانب او گفتند و آن درهفرسنگ برفتیم منزلی بود که آن را ضیقه می

اند که ی او مقدار صد ارش گشادگی و در آن گشادگی چاهی کندهچون دو دیوار از کوه و میانه
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آب بسیار برآمده است اما نه آب خوش، و چون از این منزل بگذرند پنج روز بادیه است که 
ی گفتند. کوهحوضش میرداشت و برفتیم به منزلی که آن را بهر مردی خیکی آب آب نباشد. 

ایستد آبی خوش جا در گودی میآید و همانبود سنگین و دو سوراخ در آن بود که آب بیرون می
بایست شد تا از جه شتر آب بیرون آورند و هفتم روز که مرد را در آن سوراخ می و چنان بود

بود که شتران آب نخورده بودند و نه علف از آن که هیچ نبود و در شبان روزی یک بار فرود 
رفتند و این منزل جاها که فرود آمدندی از آن گاه که آفتاب گرم شدی تا نماز دیگر و باقی می

که چیزی نباشد که آتش برفروزند و بدان  شد چه به هر جای فرو نتوانند آمدوم باآیند همه معل
ی دانستند که اگر کاهلجاها پشگل شتر یابند که بسوزند و چیزی پزند، و آن شتران گویی می

رفتند که هیچ به راندن کس محتاج نبود و خودروی در آن کنند از تشنگی بمیرند و چنان می
 [7تند با آن که هیچ اثر راه و نشان پدید نبود. . . ]رفبیابان نهای می

ها که کشیدیم به فلج رسیدیم بیست و سیوم بعد از مشقت بسیار و چیزها که دیدیم و رنج
صفر. از مکه تا آنجا صد و هشتاد فرسنگ بود. این فلج در میان باده است ناحیتی بزرگ بوده 

آن وقت که ما آن جا رسیدیم آبادان بود است ولیکن به تعصب خراب شده است. آنچه در 
مقدار نیم فرسنگ در یک میل عرض بود و در این مقدار چهارده حصار بود و مردمکانی دزد 
و مفسد و جاهل و این چهارده حصن بدو کرده بودند که مدام میان ایشان خصومت و عداوت 

تعالی و تقدس، و آنجا چهار  الرسیم که در قرآن ذکر کرده استبود و ایشان گفتند ما از اصحاب
بر زمین بلندتر بود و بیشتر آب از افتاد و زرع ایشان کاریز بود و آب آن همه بر نخلستان می

کردند نه به گاو آنجا ندیدم و ایشان را کشیدند که زرع را آب دهند و زرع به شتر میچاه می
ه باشد که آن مقدار به نان داندک زراعتی و هر مردی خود را روزی به ده سیر غله اجری کر

از این نماز شام تا دیگر نماز شام همچون رمضان چیز کمی خورند اما به روز خرما خورند  پزند
و آنجا خرمای بس نیکو دیدم به از آن که در بصره و غیره، و این مردم عظیم درویش و بدبخت 

 . . . باشند با همه درویشی همه روزه جنگ و عداوت و خون کنند

هیچ از دنیاوی با من نبود اال دو سه کتاب و ایشان مردمی گرسنه و برهنه و جاهل بودند. و 
     خریدند . . .آمد البته با سپر و شمشیر بود و کتاب نمیهر که به نماز می

توانستیم کرد که از آن بادیه بیرون یافتیم و از جان ناامید شده بودیم که تصور نمیغذا نمی
و  بایست برید مخوفبیابان میچه به هر طرف که آبادانی داشت دویست فرسنگ  توانیم افتاد 

ای از یمامه که ادیم مهلک و در آن چهار ماه هرگز پنج گندم به یک جا ندیدم، تا عاقبت قافله
عربی گفت من تو را به  گیرد و لحاسا برد که ادیم از یمن به این فلج آرند و به تجار فروشند.

با من هیچ نبود که به کرا بدهم و از آن جا تا بصره دویست فرسنگ و کرای شتر بصره برم و 
فروختند مرا چون نقد نبود و به نسیه یک دینار بود از آن که شتری نیکو به دو سه دینار می
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بردند گفت سی دینار در بصره بدهی تو را بریم. به ضرورت قبول کردم و هرگز بصره ندیده می
های من بر شتر نهادند و برادرم را به شتر نشادند و من پیاده برفتم روی ان کتاببودم. پس آن عری

تر بود آب باران در او به مطلع بنات النعش، زمینی بود بی کوه و پشته. هر کجا زمین سخت
ن رفتند و عجب آرفتند که هیچ جا اثر راه پدید نبود اال بر سمع میایستاده بود و شب و روز می

 [ 14اهی رسیدندی که آب بود. ]چچ نشانی ناگاه به سر که بی هی

 قدرمرتدان آناز خسرو قدرکافی پیشرفت نکرده بود. ناصر به]همان لحاسا در نثر ناصرخسرو[ اسا له
او  ی،پولبی .خورندها را میها و گربهند، و سگکنحمام نمیاستد آنها هرگز کنادعا می که استمتنفر 

ر د ،عملی کنندتوانستند فرارشان به بصره را سرانجام  وقتیو  بازداشتی سفر و برادرش را از ادامه
 یو سه ماه بود که مو از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم به آن جا رسیدیم چون»که حالی

 موها را هم نتارانده بودند. سرانجام، هایشپش ،شکبی یاــ   «سر باز نکرده بودیم

بیست و ششم جمادی االخر سنه اربع و اربعین و اربعمایه بود و بعد از آن که شنبه روز سه
هیچ امید نداشتیم و به دفعات در وقایع مهلک افتاده بودیم و از جان ناامید گشته به همدیگر 
رسیدیم و به دیدار یکدیگر شاد شدیم و خدای سبحانه و تعالی را بدان شکرها گذاردیم و بدین 

 لخ رسیدیم و حسب حال این سه بیت گفتم:تاریخ به شهر ب

 گمان به سرآیدبا بد و نیک بی                     رنج و عنای جهان اگرچه درازست
 هرچه یکی رفت بر اثر دگر آید                  چون مسافر ز بهر ماست شب و روز

 سفر ناگذشتنی به در آید نی گذرانیم                                    تاما سفر برگذشت     

و مسافت راه که از بلخ به مصر شدیم و از آن جا به مکه و به راه بصره به پارس رسیدیم 
ها و غیره رفته بودیم دو هزار و دویست و بیست و به بلخ آمدیم غیر آن که به اطراف به زیارت

ها که در روایتفرسنگ بود، و این سرگذشت آنچه دیده بودم به راستی شرح دادم و بعضی 
شنیدم اگر در آن جا خالفی باشد خوانندگان از این ضعیف ندانند و مواخذات و نکوهش نکنند 
و اگر ایزد سبحانه و تعالی توفیق دهد چون سفر طرف مشرق کرده شود آنچه مشاهده افتد به 

محمد و آله و علیوهالصلالعالمین وربالحمدهللوالعزیزوحدهتعالیاهللشاءاین ضم کرده شود، ان
 [ 11اجمعین! ] اصحابه

ون گرا چراهنمایی صریح و عملر یکباما شیخ  هستند« مسافران باطنی»ناصرخسرو  عربی وهردوی ابن
لی قوشدیم، آن هم نقل سفرنامهکردن از قولی نقلما تسلیم وسوسه همنیست؛ به همین دلیل خسرو ناصر 

 های سیروسلوک آشنا بود. اوها و نیز شگفتیعربی آشکارا با این دشواریابنحال، قدر طوالنی. با ایناین
 گوید: کند، مینمادپردازی می ی قادرری به خدایسعنوانِ در حکایتی که سلوکِ صوفی را به
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بودن دست مسافر، ایشان از شان کردقها را آفرید و از هیچ خلوقتی خدا انسان ازکه بدان 
ش، آتدر مگر در باغ یا  ،شان ندارنداز سفرهای گرفتنیی برای آرامها هیچ مأوااند. انساننکشیده

باید بداند که سفر مبتنی  اقلیاست. هر ع هر کسی در تطابق با پیمانههم دو  و هر یک از این
ها، و پذیرشِ مخاطرات و مبتنی بر مصائب و آزموناست،  های زندگیبر محنت و دشواری

 راآسایش یا شادی و ، عیبرا بی امکان ندارد مسافر در سفرش راحتیعظیم. های بسدهشت
   گزند بیابد. بی

ی مردم در هر مکانی که مسافر ها متغیرند، و خصیصهگوناگون مزه و اقلیم هاآب چراکه
ی مردمانِ جایی دیگر فرق دارد. مسافران باید از هر موقعیت آنچه را توقف کند با خصیصه

د. فتناکنند و آنگاه از هم جدا میاست بیاموزند. مسافران شبی یا ساعتی را با هم سپری می سودمند
 [12] تواند انتظار آسودگی داشته باشد؟معقول آنکه آدمی در چنین شرایطی چطور می

آور در مهمانسراهای های خفقانبار آگاه بود، شبعربی نیز از هرزآبادهای مصیبترسد ابنبه نظر می
ال حمشکالتِ گوارشیِ مسافر. و با اینی پر از کک، احتماالً دریازدگی، دلتنگی، تنهایی، گرسنگی، و همه

کند، اما همواره حاضر دقیق میتاش را در سفرنامه« خطر و نومیدی»، هرچند گریز از خسرو مانند ناصر
  شود.« سفری به شرق»است تا بارِ دیگر رهسپارِ 

 

 ی پرندهقالیچه سه.

 نمایی سنخعنوانِ نمونهعنوان نوع خاصی از آواره، ابتدا باید او را بهعربی بهپیش از بحث از ابن
ما  ین عنوان بر عهدهکتابِ اخیری به همی با وظیفهاین  در نظر آوریم؛ مسافرانِ مسلمان ای عظیم ازدسته

«. در جوامعِ مسلمانِ قرون وسطا جستجوی دانش»جستاِر خوبِ اس. آی. گلنز،  نهاده شده، و خصوصاً با
اش، و نیز در قرآن ریشه دارد. معراجو  حج، هجرتالگویِ پیامبر، همراه با [ این تحقیق یقینا در پیش13]
آنها که در )»، حدیثو در  (cvi/2« شویمها در زمستان و تابستان میما موجب رهسپاری قافله»)

سیر ی خاصِ این مقوله«(. در راه خدا خواهند بود شوند تا وقت بازگشتجستجوی معرفت روانه می
 العلمطلب یا 1الرحلهاش است، به عنوان و متن یا شرحِ سفر، که محصولِ طبیعی [شناخت ]سفرِ معرفتی

انیولی اسپ ی مسلمانانی مرکزیِ زندگیِ روشنفکرانهرحله خصیصه»ی گلنز، شوند. به گفتهشناخته می
ی ، با جذابیتکردحس می سالمداراالی دوردست و پیرامونیِ را نشسته در لبه خودشاسپانیا تاحدی « بود.

 عنوانِ ابزاریچون تونس، مصر و البته مکه. وانگهی، مسافرت که ابتدا به« مراکزی»متناظر در قبال 

                                                            

 754آغاز شد و تا  725بطوطه است که از اثر ابن الرحلهیا تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار ، اشی خاورمیانهترین نمونهمهم 0

 قمری ادامه یافت. هجری
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برای حفاظت از هویتِ اسالمیِ اسپانیا « ناپذیربه ضرورتی اجتناب»شد، تدریجاً میشروع  «بخشفرح»
ردهای عرب. گترِ صلیبیانِ مسیحیتِ اسپانیولی علیه بیابانفزاینده، آن هم در پرتوِ تجاوزِ هرچه«بدل گشت»

دسته مهاجرت به آفریقای ده بود؛ علما دستهشاش زوال و تباهیی وارد دورهدر واقع، اسالم اسپانیولی 
پراکندگی یا  دیاسپورا»ی آن دوره نگارانهحالواژگانِ خودشرحکرده بودند، و فرهنگ آغازشمالی را 

 مسافران اسپانیولی «شان بازنگشتند.دهد که دیگر هرگز به سرزمینپانیولی را نشان میمسلمانانِ اس
از بین ادبا و فقهای مالکی و نه اشراف  و« متوسط بودندشده . . . و اکیداً طبقهشدیداً شهری»طورنوعی به
 قدرهاآن یعربی چیزابن ارسفاشناختی، از اینرو، به معنایی تاریخی و جامعهسربرآورده بودند. « هاتوده»یا 

های مختلفِ مشایی به متونِ شیخ قاضیی مالها و پاافتادههای پیشهرچند، وقتی از شرح. نیستند غیرمعمول
جادوی باره خود را جدا از هر هنجار آماری و متصل به ساحتِ گردیم، به یکبرمیعربی[ ]ابناالکبر 

ا ی حدیثعربی چیزی غیر از گردآوریِ صرفِ ابننزد « دانشمعرفت یا سفر در پی »یابیم. رمانتیک می
ها و عالمِ آگاهیِ معمول هایی بود که عالمِ دنیویِ نقشهرفته بود. او در پی مکاننشانه رساالت قانونی را 

رو جست، و از اینمی عالم خیالبه او درهایی برای ورود گیرند. تحت تاثیرِ عالمی دیگر قرار می
 به بوطیقای آوارگیِ صوفیانه تعلق دارند.  کههایش نه به ژانرِ سفرِ دینی، بلنوشته

 هاست کجای جادوگران ــ جای طال، قدیسین بهگری ــ در جستجوی خرد بهعربی سندبادِ صوفیابن
رم . منظوپروسواس است با حکایاتِ بلندباال مسحورکردنِ مخاطباش برای تکانهاش برای ماجرا و عطش

 داردنبالفعل  کذبِدروغ واقعی یا از حکایاتِ بلند، قصه نیست، چون یک سندبادِ راستین هیچ نیازی به 
اش. اما یک سندباد باید ترین حکایاتاند، خصوصاً ناممکنراستین جملگی راست حکایات سندبادِــ 

دادِی رویدلیل یا همحکایت وحدتی زیباشناختی عاری از هر شگفتیِ بیحکایتِ خودش را بگوید، و یک 
د، برنرا از سطحِ روزمرگیِ یومیه فراتر می شانو نیز روایاتخودشان  ،تِ بلندویانِ حکایمعناست. رابی

افتند، آنها هرگز به زیرِ حقیقت فرونمی«: اندبزرگتر از زندگی»درست همانطور که خودشان همواره 
 تر از حقیقت. روند، حقیقیدر عوض پیروزمندانه از آن فرامی کهبل

ش ا، سر و سرّ عشقِ مکّیو دیگریرشد یکی از این حکایات است؛ عربی با ابنهای ابنداستانِ مالقات
خاصی را در  سیرِخطگری. هر یک از این روایات مراتبِ نهانِ صوفیالشمس؛ کشفِ سلسلهبا نظام عین

 سیرطین ختوان ا. می«خاورزمینسفر به »یا « سفر به مرکز»کنند ــ برای نمونه، زندگیِ شیخ توصیف می
 1«ضرخسفر با » ــ بافدمیخود را موتیفی بازگردنده سانِ الیتاز خاللِ تاروپودِ اسفارِ مختلف بهکه را ــ 

 ایستد و بهای میشود بر صخرهبار از اسپانیا راهی می برای اولینکه وقتی الدین جوان محی مانندنامید. 
ها گذرند، حتا چهرهاش میبرابرِ دیدگان ازاش ی ماجراهای آیندهدوزد، و بینشِ ژرفِ همهدریا چشم می

                                                            

1 Khezr (or Khadir) 
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، «ی سبزجزیره»، از شودالطارق رهسپار میو جبل 1ءاخضرالشان. از اینرو او از جزیرهی جزئیاتبا همه
 خضرآموزیم(، گویا که با شعف از کلود عدّاس میآنطورو دانان مسلمان )قول برخی جغرافیبهآنجا که 

یک صوفی کامل آن وقت  [ ابن عربی، که در14ی دو یتیم را بازسازی کند.]آید تا دیوار خانهبا موسی می
رین خوشایندت را به هایشنحو سفربدین ــ بود بار در بازار سویل مالقات کردهرا یک خضرواقع و به ــبود

تحت  «جغرافیای مقدس»با بینشی پیشاشناختی در جایی بس دراماتیک و نمادین از  ی زیباشناختیشیوه
با جادو. ناگهان به و مرتعش همراه گونبسبز، آ ؛آغاز کرد نامید یخضری نشانهتوان یک آنچه می

کرده  اشتوصیف« روزی روزگاری»یا  in illo temporeعنوانِ شویم که میرچا الیاده بهجهانی وارد می
، جهانی ستا به بیان درآمده یکی بود یکی نبودنمای است، حالتی که در حکایات فارسی با عبارت متناقض

انداز آن هر عود یا بازگشت، هر جزء چشم که دربیداری ـوـرفتنراهـحینـروشنـبینیِاز جنس رویا
 معناست.سرشار از 

 

و  بخششفا  ی یک منبعِ منزلهنفسه بهکند، و این خنده فیخندد و لودگی میمی بازدغلالگوی کهن
 ،هولناکتر نیز دارد، کارکردی کند. اما این خنده کارکردی ژرفعمل می بازدغلبخش برای مردمِ الهام

باز دغل کنند.افمیپرتو  بر آنبرگرفته و غرایبی که هر جوک را درها و جوکخودِ هرچند اگر نه برای 
 است.  چندپهلوو  مبهمباز قهرمانِ یک فرهنگِ آورد؛ دغلخردی خطرناک را به ارمغان می

های بهشت خواهد ی مسیحیت گفت که خنده شما را به دروازهجی. کی. چسترتون دربارهزمانی 
؛ محمدِ پیامبر زمانی گفت که عبور نخواهد داد[ دروازها ها ]که یعنی، ازدروازه سویآننه د ــ اما سانر
های طبعی در شخصیتاین تفاوتِ بنیادی مهم در برخورد با شوخ« را دوست دارد. ی خوشخدا لطیفه»

 قدیسینِ مسیحی مویهکه شود. آیا منصفانه است بگوییم مختلفِ قدیسینِ مسیحی و مسلمان آشکار می
م شک این یک تعمیاند؟ بیخبرگان ذن در گرایش به خنده مشترککه صوفیان و نیز در حالی کنندمی

 افراطی و زمخت است ــ اما نه بدون میزان مشخصی از بصیرت.

را نیز بیفزایید زیرا « سالم علیکم»باید همواره تهنیتِ آورید به زبان میبا جمع را  خضروقتی نام 
نوعی رسالتِ مقدّر و مرموز را بر عهده گرفته است. او احتماال  او نامیرا و ناشناس، ــبسا او آنجا باشد چه

اش اشاره خواهد کرد. اما او چیزی چون یک با سبزپوشی یا با افشای معرفتِ باطنی و مکتوم به هویت
نامحتمل است که او نیز چیزی به شما بگوید. با  که چیزی بدانید الزم نباشدجاسوس نیز هست، و اگر 

 آنها و ،سازدمتقاعد  آورحیرتوجودِ امر به  را شکاهل ز کارکردهای او این است که یکی احال، این

                                                            

1 Algiciras الطارق شهری بندری در جنوب اسپانیا، و از بزرگترین بنادر در خلیج جبل   



22 

 

نجات بخشد. در نتیجه، اکنون بیش از همیشه به او نیاز  شوندمیآبی گم های تردید و بیکه در بیابانرا 
 اش در این بازی، در میان ماست.با ایفای نقشِ عظیم مچنانهاو است، و یقیناً 

تی وام گرفته است، واقعی پیشینهای کیشرا از اساطیر و  خضرآشکارا  اسالم ،«تاریخ ادیان»نظرگاهِ از 
. هرچند در قرون 1سازدو اسکندر مرتبط می یرا با موس خضرکه از سوی سنت اسالمی تصدیق شده و 

سازی شده و نقشی ویژه گرفته که با دو عنوان نمادپردازی جذب و همسان تمامی در عالمِ اسالموسطا، او به
ی آن نوع از دانش او آمد تا نماینده طور مشخص،به .«نهانپیامبرِ »و  «]اخضر[ سبز انسان»شده است، 
خواه شوکِ غیض تجلی یابد،  شوکهمچون تواند تنها میی معمولی ما که در زندگی روزمره باطنی باشد

   شان.هر دویخواه شوکِ خنده یا 

را  ]مکتوم و نهان[ وجودِ یک دانشِ سری که اندکرده واردعربی تصوفِ ابناین نقد را به  ایعده 
شوده اسالم دینی گ گوینداین منتقدان میگیرد که حتا برای باورمندانِ پارسا هم ناشناخته است. فرض می

یافتنی است. به گفته آنها، این حقیقت هرگز است که در آن حقیقتِ یگانگی و تعالیِ خدا برای همه دست
ی توانست باطنی و غنوصتوانست عیان شود تا با قانونِ آشکار و دینِ ظاهری مخالفت کند، هرگز نمینمی

از هر  دهد، و آشکارترن مشخصاً وجودِ این معرفت مکتوم را پیشنهاد میآحال، خودِ قرو با این باشد.
یا بر  برزخ. آنها همدیگر را در (81-14، آیات کهفی )سوره و خضر قصه دیگری در داستانِ موسی

عالم  یا عالم خیالی کنند، به عبارتی، بر لبهمالقات میالبحرین[ ]مجمعسرزمین مرزی مابینِ دو اقیانوس 
 کند، واقعیاتِاما خضر توأمان در هر دو عالم سفر میکنند. میشروع  شان را با هم از آنجا، و سفرمثال
تنها قادر به درک  یکه موسبیند، در حالیواقعیتِ مادی را می« پَسِ»الگویی و حقایق مخفی در کهن
ای را کُشد، و چاهی در دهکدهکند، جوانی را میخ میاهای ظاهری است. خضر یک کشتی را سورفرم

موسا هر بار سوگندش را که ، در حالیاندبدعنقنواز که نه مهمان اشای که اهالیکند، دهکدهمرمت می
 اکنونآنها گوید می موسیبه شکند اما نه برای پرسیدن سواالت یا طرح اعتراضات. سرانجام خضر می
در  د.دهتوضیح می را شاغیرقانونی غریب و آشکارارفتارِ  سریو دالیل  اندرسیدهشان همراهیپایان به

 باطنی که به نظر ی پیامبریِاست و خضر نماینده آورندهـباطنیِ قانون ی پیامبریِنماینده یاینجا، موس
، رادافخضر یکی از آن غیراخالقی باشد.  ،های فاقد چشمِ بینش، و حتا برای انسان«قابل سرزنش» تواندمی

ی از یعن د؛کنمستقیماً از خدا دریافت می که اشراق را بدونِ وساطتِ بشری است فردبهیا اشخاص منحصر

                                                            

های باروری و رستخیز در اساطیر گیاهی یا کشاورزی خاورمیانه، شناختی به خاستگاهخضر از حیِث ریشه شناسان ناِم به باور برخی اسطوره  0

تلف کارکرد های مخهایی غرابت دارد یا از تحوالت و اشتقاقرسد یا با چنین سنخی گیلگمش میمثاًل بعل یا شخصیِت اوتناپیشتیم در افسانه

خضر، اسکندر و آب حیات: »ها بنگرید به ای از این بررسیی نمونهخدایی برآمده است. برای مطالعهه تکها در گذر ادوار از چندخدایی بهمان

، 5881ی سوم، بهار و تابستان ی مطالعات عرفانی، شماره، دکتر حسن حیدری، مجله«جایگاه خضر در برخی متون عرفانی نظم و نثر فارسی

38-95 . 
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 یخیالگوی تاربخشند. اویسِ قرنی کهنکه آوارگان و عشاقِ متفرق را به وقتِ نیاز نجات می ستافرادیآن 
     شان. الگوی غیرتاریخیاست، و خضر کهن این سنخ افراد

مثالً )اش ایهای افسانهکبیر و سفر ریا اسکند« ذوالقرنین»بحث را با ن پس از شرح ماجرای خضر، آقر
عضی طبق ب و اسکندر. بر، توگویی برای یادآوری پیوند بین خضر گیردمأجوج( پی میبه دیار یأجوج و 

ان[ ]دورترین شمالگاش به هایپربوریا ، خضر آشپز ارتش اسکندر در لشگرکشیِ بدفرجامهااسکندرنامه
و  ارتش اسکندر تسلیمِ مشقتی نامیرایی. ترین سرزمین تاریکی، در جستجوی چشمهبود، یعنی به شمالی

ن سره سبز چوهای سراسر سرخ یا یکبا سنگ رنگتک اراضیِبیابان بایر شد؛ آن هم ضمن گذر از قطعه
سوی آخرین عالم اسفل ]دوزخی[ روانه شوند، عالمی که مانند تا بهاتح و آشپز تنها میفسرانجام اُز. 
و  ، یعنی فروتریننامید ــ شب(نیمهو نیز توامان نور سیاه )خورشید در  کیمیاگری ــ سیاهیِرا توان آنمی

 گیردهستند، همچون مارِ اُرُبُرُس که دمش را به دهان مییکی شوند و سیر، که یکی میفراترین مراحلِ 
با شمشیرش به خضر  ، اسکندرشوندهم جدا می دو در این شب ابدی ازرسند[. اینهم میاش به]سر و دم
باز  که خضر با قلبیناپذیر تعیین شده بود، درحالیچیرگی بر امر شناختزند، شمشیری که برای زخم می

ده دو ماهی خشکیگذارد: خضر ای ویژه را با قرآن به اشتراک میشود. در اینجا افسانه کنایهصرفاً آواره می
راه  د و شادمانه به دنبال دم یکدیگرنشوزنده می انو ماهی شویدیابد، میجنگل می در آبگیریرا در 

شود. نوشد و به نامیرایی نائل می)نشان مارگونِ دیگری از جاودانگی(. خضر از آب چشمه می افتندمی
آشپز به هیوال ماهی  دهد خضر را به دریا بیاندازند اما خضرِبار دستور میاسکندر در خشمی حسادت

د همانن تاحدی)که او جنیان  بسیاری ازخضر، مانند گریزد. اکنون کنان میسالمت شناشود و بهبدل می
 در پوششی سبز بر زمین آواره است و هر (هرچند خضر بیشتر از جنس آب است تا از آتشآنهاست، 
خضر در محمد  شکفند،ها میها و رستنیگذارد گلمی که او بر آن قدمزمین ز ابری جای بی

 نهانیامبر و پ ــ جهانیپیامبری باطنی و برونی شناسد، یگانگی کیمیاگرانهعالی را بازمی« البحرینمجمع»
 اکنون یقینا مسلمان است. 

را در قامتِ هردوی ژرژ  توان اوتری مینحو دقیقند اما بهاهای خضر را با ژرژ مقدس یکی گرفتعده
ی . برای اسالم باطنی، طبیعت نیازی ندارد مانندِ نوعی نمونهدها در یک فیگور نگریستمقدس و اژ

بینی اسالم هیچ کشمکش اخالقی عمیقی بین طبیعت در جهان ــمشخص شودشناسی یا بالی خانگی زیست
ی قدرت طبیعی هاصلــ که به یک معنا اهمچون خضر و جن طبیعت« ارواح. »و نظم وجود ندارد

اگر  اند.شناسند که خودشان نیز بر آن واقعسبز طیف را در نور محمدی بازمی یپارهــ آن هستند
ا سازی ــ یا حتا بکند، اسالم با واورنمی« یا درست تعمیر»آنرا « کشتنِ طبیعت»باوری مسیحی با اخالق

های صرفًا انسانی و اخالقی را ی استقاللش از حوزهطبیعت سنجهرود. پیش میدر این راه تراجهش ــ 
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محمدی غوطه  دانشِی رستگارکننده بخش ووحدتها در نورِ که هر دوی این عرصهحالیکند درحفظ می
زیست)بوم(گراییِ درقامتِ حامیِ محیط پدیدارشدن دوبارهتواند برای میخوبی بهخورند. امروزه خضر می

/  یانسانامر  و اپذیری[نرام] گریگاه یا پیوندگاهِ بینِ وحشیمیلیتانتیِ مدرن برانگیخته شود، زیرا او تکیه
 طبیعتزیرا  دهدجواب نمیگاه )که هیچ طبیعتکردنِ تالش برای اخالقیدرعوضِ است.  دوستیبشر
 هم در پرده وبی گسیختگیلجامهم در  توأمانی خضری یگرازیستمحیط اخالقی است(،غیر

؛ نور خلقتالهی در « یوقفهدرخشندگیِ بی»)تجلی ی منزلهطبیعت به آید ـــاش به وجد می«یمعنادار»
سه چیزِ این » این حدیث است:طبیعت در مقامِ فهمی ظریف. خضر تجسمِ  چیز(، مظهر هری منزلهالهی به

 صِتشخّو  حامی، باید دیدکه چناناو  .«روی خوشی شادکامی دل است؛ آب، چیزهای سبز، و جهان مایه
 ست.نیز هسفر صوفی 

او در ارتشی بود .»1بن ملکان: بلیا دداننام اسالمی او را هم می کهبل، ی خضرتنها دربارهابن عربی نه
 جستجوی آبی که نیازمند آن بودند روانه کرد. او آب حیات را یافت، و از آن نوشیدکه فرمانده او را به

از آن آب نوشید ه ک که خداوند به هر دانستاو نمی زیرا ــ حاضر استوحیتاکنون  که و همین شد ــ
معنوی باشم و نه  انبه من آموخت که تسلیم مرشد وکرد. او را در سویل مالقات کردم،  عطاطول عمر 

 [15.« ]ایشان تضاد بادر 

 پنهانمراتب سرِ هویتِ یکی از سلسله ، بر2ابییاورشیخ  ابن عربی جوان با یکی از استادانِ خود
لند، های ببا قدم وقتی کردند. بعدتر،را بلند شان صدای آنها در این بحث حتا. توافق نداشتگری صوفی

ش نجوایی اد و در گوشخزمی اشجانبپاورچین به کسی، گذشتانداز از بازار میخشمگین و شلنگ
آه ابو »گوید، شیخ پیر خطاب به او می. کندگردد و از او طلب بخشش میشیخ بازمی ناگهان او به .کندمی

 «؟باید برای اصالح تو بیایدخود خضر هر بار که با من موافقت نداری  آیا عبداهلل )ابن عربی(،

ه د کرسنظر میبه ابتداًحق بود، و شیخ در خطا. به« بهمانوفالن»ی هویتِ ابن عربی دربارهاز قضا، 
، رتی ظریفنکته واقع،در  اما. است مراجع اشتباه، حتی به تمکین کورکورانه به مراجع مدافعشیخ 

 حق ،پس» گویدرسد خضر به ابن عربی مینظر میبه .در کار بوده است تریخضری نوعاً، و نماترمتناقض
 ،ار شویدچ به زحمتِ تقویتِ نفس ابی بر سر این نکتهیکردن با اوربحثبا چرا  با تو است، خب که چه؟

 هر نتیجتاًداند، از تو بیشتر می (مورد ه در ایناگر نجهات ) برخیاز  یقیناًکه  ابییچون اور یکس آن هم

                                                            

 ر بن ارفخشد بن سام بن نوح. )تالیا( بلیا بن ملکان بن عام 0

2 Shaykh Uryabi; 

عربی به هفتاد و یک قدیس آندلسی اختصاص داد ــ و نام چهار زن سواد بود. در دو اثر مجمل و فشرده که ابناالوریابی، دهقانی بیابوالعباس 

 Sufis of Andalusia: The Ruh Al-Qudsیا؛  خش یکم(، بالروحشود، از وی نیز اسم برده شده است )نیز در میان آموزگاران معنوی او دیده می

and Al-Durat Fakhirah, Muhyiddin Ibn 'Arabi   . 
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به سرزمینی  یمسافرانگار که شود. گیرتان نمیدستهم دهید و چیزی دو متانت خود را از دست می
جای هب، شان را نکوهش کندرسوممخالفت و  اشخاطر که با مردمتنها به ایناما است  سفر کردهبیگانه 

( نه «تواضع»یا ) ادببیاموزد.  مندرزشاچیزی بسا چهو  باشدسرخوش نگه دارد و  که ذهن خود را بازآن
نر ، ه[هارمونیتوازن ]، است تقابلم ادب است. گذاشتناشتراکبه، بل نه پذیرش کورکورانهز و ستی

خضر  یوقت»، گویدمیعربی ابن ،دیگر یجای «مشترکِ خود و دیگری است. برای احسانبا دیگران  یستنز
 من که بگوید خواهداو عمال می (،XVIII ،18) ایفرانگرفتهدر علم  رگزه توآنچه “، گفتبه موسی 

ی که خدا به تو آموخته و دار، و تو دانشی من آموخته و برای تو ناشناخته است که خدا به دارم دانشی
 « است.همین  ذوقبرای من ناشناخته است. 

ن اشپیوندی و از ذوق خاصمی نابرپیغام ی ازگروهشوی، بهمی گاهتوقفوقتی وارد این 
-]کشفیک آشکارسازی  همهنداشتی. برای تو اینها  یشخواز آنِ کنی که کسب می علومی

تو از آنها . ه استذوق بود نوعی همهبود، درست همانطور که برای آنها، این خواهدالمحجوب[ 
پنهان نیست  آسمان از تو، پس هیچ چیز در زمین و در شوینائل می عالماتها و دانش برهانبه 

، یشناسبازمیو دهی میچیز را تمیز  کند. و برعکس، تو هرتو آشکار می را بر شیخو او وقتی
این دانشِ آشکارسازی  از آن ناآگاهند. ند،اهنرسید مرتبهکه هنوز به این  که دیگراندرحالی

زیرا این ذوقِ شخص تو نی، بیشاهد آنی. تو خود آن را نمی عالمتاست، زیرا تو از طریق 
 [11]نیست.

  در تونس اتفاق افتاد. 1174در مالقات دوم این عربی با خضر 

وی سبودند پس من به فتهم داشتم، اما همسفرانم خی در بندر تونس بودم. دردی در شکدر قایق
ویم سآن شب کسی بر سطح آب بهکاملِ  زیر نور ماهِ هابه دریا. ناگخیره  ،دیگر قایق روانه شدم

 ابتدا بر روی یک پایش ایستاد و پای دیگرش را باال. ایستادآمد. سرانجام به من رسید و کنارم 
]به  کهنآز ا پسد. کر چنین توانستم پایش را ببینم که خیس نبود. سپس با پای دیگرشمیبرد و 

پیش  یادریایی بر فراز تپه یفانوس سمتِبه و سخن گفتاندکی با من  [فرستادزبان خودش، درود 
وانستم تمی سر نهاد.. این فاصله را با دو یا سه قدم پشتما فاصله داشتبیش از دو مایل از رفت که 

شیخ مالقات به کرد. او اغلب مواقع که در فانوس دریایی خدا را نیایش میبشنوم صدای او را 
از آن بعدازظهر  همو که کرد،زندگی می ایدونر مارسا که درفت میپیر مسلک ما ، انیعنکال

 با ]خضر[ بر امکه پرسید شب ام آمدبه سراغ. وقتی به شهر بازگشتم مردی اش آمده بودمخانه
 [ 19گفت و من چه به او گفتم.]چه به من او قایق چگونه گذشت، 

 مالقات سوم،  و اما
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زدیم. در راه می قدمکرد که معجزات پرهیزکاران را انکار می مصاحبیامتدادِ ساحل با  در
شدیم جمعیتی وارد می به آنجا همچنانکه .جا آوریمکنارِ مسجد ویرانی ایستادیم تا نماز ظهر را به

جا کردند که نماز را بهکردند، و همچنین وانمود میکه خودشان را از مردم جدا می کسانی از
و من  ه بوددرمیان آنها همان مردی که بر روی دریا با من صحبت کردآورند وارد شدند. می

ارزش واال بود، حتی  با مردیمیان آنها  گفته بودم که او خضر است حضور داشت. همچنین در
برخاستم تا به او  .پیش دیده و با او دوست شده بودمجایگاهی مافوقِ خضر، که من او را از 

و قدم پیش  ــنشان دادخوشحال کرد، و خودش را از دیدنِ من  هم همین کار را وسالم کنم و ا
پایان رساندیم، آن مرد بلند شد تا آنجا را بهنماز را گذاشت تا نمازگزاران را هدایت کند. وقتی 

سوی مکانی روبه)در غرب، رودرروی اقیانوس،  ترک کند، و من او را تا در مسجد دنبال کردم
کردم مردی را دیدم که قبال صحبت می با او ایستاده بودم و در کنار در که. همچنان(1نام بکّهبه

گفته بودم خضر است، او جانماز کوچکی داشت که در محراب )ویران( مسجد رویش نشسته 
و بر جانماز نشسته بود، او میان زمین و آسمان چیزی حدود هفت زرع باالی زمین نشسته بود، 

آیا آن مرد و »ام پرسیدم مسافر )شکاک(ـجا آورد. من از همراهاش را بهبود تا نمازهای نافله
او تقاضا کرد که نزد خصر بروم و بپرسم؛ پس وقتی نمازش را تمام « بینی؟کند را میچه میآن

)که  چند کالمی بر زبان راندم ]. . .[ او ضمن اشاره به همراه منفرستادم و  دکرد به او درو
« . . . من آن نافله را از برای آن ناباور ادا کردم»کرد( گفت مان میههنوز در مسجد بود و نظار

 [18مهیای روضه شدیم.]آن از پس

ا ی قطبتواند تنها می« تر از خضربلندمرتبه»دهد که فیگور اسرارآمیز کلود عدّاس پیشنهاد می
 یا کارکرد خود خضر به مرتبه)چپ و راست(، زیرا  ی نهان یا یکی از دو امامباشد، سرسلسله محورالعلم

 درهانری کربن بر نقش خضر  تاکیدِ )در نقدِ  . عدّاسافرادهای یا ستون 2اوتادسوم تعلق دارد یعنی چهار 
اش نبوده است. این کند که خضر اولین رازآموز یا حتی رازآموز اولیهحیات معنوی ابن عربی( اشاره می

ــ یا اگر بخواهیم دقیق باشیم چند کارکرد  ویژهخضر کارکردی  امسیح است. اما آشکار نقش از آنِ
ی گذار و و خط ویژه ی سفر ابن عربی استدار شیوهاو عهده. کندــ در حیات شیخ ما ایفا می متفاوت

 ی رازآموزی ابن عربی را نیز برعهده دارد.نحوه

                                                            

1 Bakka: نام کهن مکه 

 ورود که در سلسله مراتب اولیا مراتبی فروتر از قطب، امامان و افراد، و فراتر از ابدال شناسی صوفیانه، اوتاد برای آنها به کار میبنا به اصطالح 2

دانسته شده اما  43و  83، 3، 4ترین بندگان. در متون عرفانی شمار اوتاد ها است، اشاره به محبوبابرار و اخیار دارند؛ در لغت به معنی میخ

د. نزد ناغلب، آنها را چهار تن دانستند به معنای اقطاب و بزرگان، که بر منازل چهارگانه یعنی ارکان عالم مشرق و مغرب و شمال و جنوب مستقر 

 تن قطب است. ابن عربی اوتاد عبارتند از الیاس، عیسا، ادریس، خضر که با جسم خود در این دنیا حضور دارند و دو تن از آنها امام و یک
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فتن رشوند: راهانتقال میوهای نقلشیوهواقع شامل اول ابن عربی بهمعجزات خضر بنا به گزارشات دست
شود به چالش کشیده میای که در هر دوی این موارد قانون طبیعی ویژه«. ی پرندهقالیچه»روی آب و 

ش، اوزنی. سبکباری خضر، بیداردسنگینی یا جدیت موقرانه نیز وقار و معنای جاذبه است. جاذبه قانون 
ند؛ کر درمقامِ میرای نامیرا چون پیکری در رویا رفتار میضطبعانه است. خهم رمانتیک و هم اندکی شوخ

کنیم یا در رویاهای اثیری میرفتار کند که ما در شادترین رویای پروازمان واقع او چنان رفتار می در
گیاهان های اواخر قرون وسطایی از مردماو به نقاشی «.هیاگدر سبز خلوتای سبز اندیشه»زندگی، 

ها و پرتوی خورشید: اندکی نابکار، توامان شوخ و زیبا. ابن هایی ساخته از میوه و برگماند، چهرهمی
توان جای دیگری مییابد؛ چهشب میعالم هزارویک خود را در تقاطع اش با خضرعربی در مناسبات

ردی در لنگرگاه، مگوشه ای با بادبانِ سهیِ کهن، کشتییتصویری چنین یافت: مهتاب، یک فانوس دریا
ر خیره خض به در سرگشتگی ،خوابکند؛ شیخ ما دریازده و بیسبزپوش که مسیر نور ماه را سالنه گز می

 .بابا، چموش و تقریباً خودستاژستی درخور علی ــ اندکشد تا نشان دهد که خشکنگرد که پا برمیمی
الس داگ دزد بغدادپردگیِ شهرزادگونِ تر است. بیکنندهاین صحنه در مسجد ویران حتا از این هم سرگرم
گویِی انی داستمبهم ناگهان لحظه کهن و یی غبارگرفتهفربنکس. در اینجا ما خوانندگانِ رساالت صوفیانه

 و به دهدای شگرف گوش میآفریند که به قصهکه قلب کودکی را در ما بازمی گیریمنابی را پاداش می
ا ب ی ماه اسکندر()همچون بُراق، گارودا، ارابه ی پرندهقالیچه .ببیند هارویای شگفتی رود تاخواب می
ی سفر به مثال درآورده شده است. ایرانیان منزلهپردازی بهخیال وهم مقدس و با، پروازِ گیرندهخیال اوج
ذهن و « فتنِبا»برگرفتن به شهود و حجاب« قطعیت»تا در مقابل برند کار میبه را بافتن و یافتناصطالحِ 

عیت تواند صورتی از قطآورد که میمی نمایاد ی پرنده آن بافتنی را بهتعقل اشاره کنند. اما تصویر قالیچه
ی ، آینههای جادویی دارد و هر قالیچه نوعی عالم صغیر استها بافتن خاستگاهی پیشهباشد همچون همه

اش. قالیچه همچنین ها و حیواناتها، درخت زندگی، گلها، رستنیکوچکی از باغ بهشتی همراه با چشمه
 مان در شهرهایان را به اتاقلیچه چیزی از روشنای آوارگان بیابقا ــ گر استمعنا کوچتمامفرم هنریِ به

ه( کند که هر مسلمان )از حیث بالقوازی میپردی نمازگزار )جانماز( این واقعیت را نمادآورد. قالیچهمی
رع ورای زمین، )از حیث ذی زمین، یا حتی هفتمختص خویش است و اینکه هر نقطه بر چهره امامِ

شده ازسوی خیلی از شارحان طرح)ی یا طنین بهشت. تمایز 1باغ محصور یک ی مقدس است،ارض بالقوه(
. اشدکننده بگمراهآمیز و حتی اغراقشاید  «صِرف رویاهای روز»و  نویسیبا برجسته خیال( بین ابن عربی
وافکنیِ به پرتترین رویای روز پردازی همچنین بدگمانی به تخیل است، حتی بیهودهبودن به خیالبدگمان

نظر خواهد رسید که بهخود گشوده است. خودیکه قلب به)تجلی( گشوده است. درصورتی ناگهانیِ الهی
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 کهبل امید هستندتنها بر کسانی که گمگشته و ناکند، نهخصوصی کار میهین لحظاتِ بنخضر در خاللِ چ
؛ و در این لحظه «ای برایم بگوقصه»گوید، اش میقلب شود. کودکِها هم ظاهر میبینبر رویاهمچنین 

 رودو می شودما غیب می بر جسمانیحیث  ، ازگذاردمیان میپا به با لبخند اسرارآمیزش است که خضر
 .است آور به هر روز زندگی رسوخ کردهامرحیرتبه آن سرزمین مرزی که 

به کوه قاف که زمین را  بار ابوعمرانبه من گفت که یک کومیـعقوب الابویشیخ من  
جا آورده اش بهنماز ظهر را در قلهکند رسید و نماز پیش از ظهر را در پایینِ کوه و می احاطه

ل ی سه هزار ساارتفاع آن به اندازهی ارتفاع کوه از او سوال کردند او در پاسخ گفت بود. درباره
هم متصل است احاطه کرده. اش بهاو گفت که خدا کوه را با مار عظیمی که سر و دم سفر بود.

به مار درود بفرستید و او درود شما را پاسخ »همراه ابوعمران در این سفر به او گفته بود که 
ش را پاسخ داد و مار درود مار درود فرستاد، که در نتیجه آنعمران به ازاینرو ابو داد.خواهد 

مدین شیخ صوفیِ بزرگِ شمال آفریقا بود، که ابن عربی وجو کرد. ]ابومدین پرسی ابودرباره
دین مپرسید که چگونه است که او ابوگاه او را وقتی زنده بود مالقات نکرد.[ سپس از مار هیچ

روی زمین وجود دارد که عجبم! آیا چیزی بر . مار در پاسخ گفت، من از تو در شناسدرا می
مدین را نشناسد؟ من و دیگران او را از آن زمانی که خدا عشق خودش را فاش و اعالن کرد ابو
 شناسند و او را دوست دارند.جان او را میشناسیم، جاندار و بیمی

هایی را که به بزرگیِ بز بودند را دیده بود و زن پیری عمران مورچهخصوصی ابودر شهر به
ها به پاهایش که موجو درحالی از خراسان را مالقات کرده بود که بر روی دریا ایستاده

 [17] کرد.خورند، خدا را ستایش و تمجید میمی

 ی، جزیرهشمالگاندورترین های دروازهاز ش آغاز کرد، اجهانی نقطه ترینغربیرا از  عربی سفرابن  
که  به مالقات کسی رفتدر موصل، ش، اهایی سفرنقطه ترینشرقی در و ــ الخضراء[]جزیره سبز خضر

 را خاورزمینعربی به سفر ابن سیرِخطترتیب خضر . بدینازآموزی خضری را به او اعطا کردرقدرتِ 
خضر ، وانگهید. وشبدل میاو  نمادینو  قصدمند به حامیِ آوارگی، او سیاحت به حامیو  کندمشخص می

ی هصوفیانی سلسلهانتقال یک ی ادامهعربی را برای ابن ،میاجالعبداهللابناش، علیاز طریقِ مریدِ موصلی
که آن 1ریالدین توزبود، یعنی از تقیعربی آن را از منبع دیگری نیز دریافت کرده)ابن بسیار خاص برگزید
بود که او نیز آن را از خود خضر کرده، و او خود آن را از پدربزرگش دریافت2حمویهرا از صدرالدین ابن

بود. امروزه این اصطالح « ردا»یا خرقه کرد عربی در هردو مورد دریافتبود(. آنچه ابنکردهدریافت
رقد تر شبیه به چاربی احتماالً بیشعابن یخرقهشود اما صوفیان اطالق می« دارِپینهعبای وصله»معموالً به 
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 همان مکان و به در همان باغِ خارج از موصل، در»را  خرقهالجامی این است. علی کتان بوده یوالیا ش
ش از آن کند که پیعربی تصدیق میابن« عربی بخشید.بود به ابنداشتههمان شیوه که خود از خضر دریافت

ی ااندیشید، یعنی نشانی از پذیرش در خط یا مرتبهی نمادی از مصاحبت میمنزلهتنها به خرقهی درباره
کند. اگر شیخ آرزوی عالج یکی ای را کشف میگری. هرچند اکنون او مقصود واقعی چنین جامهاز صوفی

اش پوشاند و برای کمال روحی بر او خواهد ایخرقهرا دارد، « روحینقص »اش از از مریدان یا مصاحبان
حال روحی کرد، و برایش پوش را به مریدی دیگر واگذار خواهداو آن تنکرد؛ سپس شفاعت خواهد

واسطه از شود، یعنی معرفت بیرا شامل می علم لدنی ،یقیناً حالت خضریکرد. مطلوبی را آرزو خواهد
نما و حتی طور عجیبی متناقضی آن دانش بهکنندهشود دریافتجانب خدا که وانگهی اغلب موجب می

در  اش در موصل راعربی پیشتر زمان اقامتهایی درظاهر غیرقانونی عمل کند. تعجبی ندارد که ابنشیوهبه
ابن عنتر الحلّی )که از سوی ون ابوالحسن ثبیتسپری کرد؛ کسانی چ« مجرمان»و « مجانین»مصاحبت با 

ینها بر ای که عالوهبود، و کس« مغز بدگوخیکی احمق دروغگو، تهی»ها( معروف به بسیاری از وقایع نامه
و  موضوعی عجیب»عنوان سازی از قرآن متهم بود. کلود عدداس نیز بهبابت تقلید« کفرگویی»به گناه 

را انتقال  هخرقکند که به آنها این عربی پانزده مرید را فهرست میکند که ابنذکر می «برانگیزکنجکاوی
در جمله یکی از همسرانش(، و خرقه به هشت تن از آنان  تن از مریدان زنان بودند )از دهداد، و چهار

عالم »رسد با نظر میدر این واقعیات وجود دارد، که به1وار تانترایی[ چیزی غمزه24اعطا شد.]رویا 
 باشد.  سروکار داشته« اروتیک پریان

کم ـ یا دستکند ـعربی سفر مییک معنا با ابنکند؛ و بهکند؛ با موسی سفر میخضر با اسکندر سفر می
ن من مصاحبا»شود )زیرا چنانکه پیامبر گفت عربی ذیل آن آواره میکند که ابنعمل می اینشانهعنوان به

)از کالم  و همانطور کربن«(. درستی راه بنمایدپی آن رو که خواهانی، و به اند؛ ازچون ستارگان
خضرِ »اگر « وانی از قاف نیز برگذری.، سهل است که بتخضر باشیاگر »گوید ما میبهسهروردی(، 

 یدیگری است یا دروازهمرز شک توانی حتی به آنجایی سفر کنی که بیرا تحقق بخشی، می« اتهستی
توانی چون خضر توامان در هر دو جهان تر باشیم، میــ یا، اگر بخواهیم دقیق عالم مثالبین این جهان و 

 .نهان است دانشبینی، که آکنده از معنا و چنانکه در یک رویا میسفر کنی، هر نشانگر را  ببینی، 

رد، گذار کبسیاری کسان واخضری را به بس یخرقهعربی در رویاهایش رسد که ابننظر میمقتضی به
دالیلی هیچ مرشد انسانی معمولی کند که بهکسانی عمل می رازآموزی منزلهزیرا خضر بیش از همه به

شوده گ تجلیریزی به رسوخ و دروناند که آنها را ای متکیواسطهبی ی بینشبه تجربهها که ندارند، همان
ی گری )و حتی در زمانههایی از دراویش در صوفیفرقه حتی«. فیضان ]صدور[ الهی»سازد؛ همان می
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از آموزگار رویاها، یا یک رابط ]میانجی[ برخوردارند  کهحاضر( وجود دارند که نه از هیچ مرشدی بل
 جستجوی رازآموزی در عالم مثال وارد سازد. فن توانند مریدان را به که می

. معمواًل استماندگی عقبــ این فن نوعی  داردپا میری معمول عرفان را در سرش باین فن شاکله
ی رسند. این کیفیت وارونهها و رویاهای صادقه از راه میآید و تنها بعد از آن بینشرازآموزی ابتدا می

امل شان شطبعیاندازند که شوخپوستان آمریکایی میروش خضر ما را به یاد آن جوامع روستایی میان سرخ
 کردن، تجاوزهم صحبتها، پشت بهها با دستهنجار بود، پوشیدن کفشانجام عملی برعکس هرچیز به

خوارداشت مراجع اقتدار: این لودگی خردی ژرف را در استهزا و بوالهوسی پنهان و  به قرارداد اخالقی
)یا برای یورش به دروازهای بهشت ، با استفاده از خنده بازدغل ینشانهن جوامعی تحت کند، و چنامی

 .کنندعمل می زیرکاه(رد شدن دزدکی مثل یک دزد آب

ی سنتی یکپارچه خدمت مقصود خوبی در یک جامعهدر « خرد دیوانه»برخی خواهند گفت که این 
شدن است، فرمی ون یک قبیله یا حتی اسالم قرون وسطایی است، اما خود جهان مدرن درحال وارونهچ

مان بگردیم، و اینکه باید از دنبال معنویتها باید جای دیگری بهعقلی، و اینکه ما مدرنرادیکال از بی
 ترتر و منضبطگیرانهدرعوضِ نوعی مسیر سخت« پذیر ]مجرمانه[سرزنش»آمیز رویاگونگیِ مخاطره

توانم تماماً با آن موافق باشم. جهان ی این عده هستم اما نمیی مورد اشارهی نکتهپوشی کنیم. متوجهچشم
ی واقعیت، نظر عمومی خاص خود دربارهاتفاقخود،  خاصمعمولی مدرن مانند هر جهان دیگر آگاهی 

هر جهان به اش درمقابل اقتدار خودخوانده را دارد. روی خاص خود، تمکین کور خاصروزمرگی میانه
ی دیگر ای به دورهتوانند از دورههای خاص میبازان و دلقکان خاص خود نیاز دارد هرچند تاکتیکدغل

ی یزی که همهانگیز است؛ چچیزی دلسردکننده و یأس شدن بهتغییر کنند. هر جهانی درخطر بدل
 کند.را خاموش میغیرمعمول ی امر شگرف و آگاهی بخش خودانگیختههای رهاییفوران

 

 حجاب نهم برداشتنچهار. 

 الدولهی قاسمدختر برده   

 هم جازیست و همینمکه می جوارداشت. در  به ارباب ما شاهِ باوفایان تعلق ین زنا
انه خفواصل عظیم را سریعاً بپیماید. وقتی در بیرون  اینکهه قادر ببود و  . یکتای دوراندرگذشت

آمدید، خوش»گفت کرد و به ایشان میمی زها و درختان راز و نیاها و صخرهبود با کوه آواره
 خلوصِوصدق و بابود  مردمانروحی نیرومندی داشت و در خدمت  احوال «آمدید!خوش

کاپو ت ازهرچیزبیشبخشیدن به خویش فضایل عیاران را داشت و در انضباط یمود.پمی رهاستواری 
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رسید جد و نظر مینیرومند بود و به همهاین رغمِدار بود. بهمکراراً روز و شب روزهو  کردمی
او که وقف مان ندیدیم. ار دیگری جز او در زمانهی اویند. هرگز عیّخوبی زیبندهجهدش به

 [21. ]هیچ دلبستگی به مال دنیا نداشتبود،  شده حق جاللستایش 

 عبدالسالم االسودِ زنگی          

شده النففالن»گفتند آمدم به من میگرد بود. تقریباً همیشه وقتی به روستا میدروه این مرد
اش خانمانی زندگی بیاز او دربارهشد. وقتی جا بند نمیوقت یکهیچ« از اینجا رد شده است.

   [22کند. ]حال روحی خوبی پیدا می و ولگردی گردیورهدبه من گفت که با  پرسیدم

تر نوعی «طالئی»تر و های مختلف سفر صوفیانه وجود دارد؛ احتماالً دراویش دوران اولیهسبک
 به بازی با قواعد بدل سیاحتی قرون وسطا سیدن دورهگرفتند، اما با فرارآوارگیِ آزادانه را در پیش می

کرد، و نیز می طریق عمل ی انضباطِمنزلهبه«( کاروان تابستانه»)یا  های دورافقکردن به شد. سفر
ادن دتر در خدمت قرارگزینی یا استماع یا هر آئین غیرشرعی دیگر. تنها پژوهشی مبسوطی خلوتمنزلهبه
است که در  یی گذاررسد که او نمایندهنظر می به کرد، اماهمین خط تکوین عمل خواهد  عربی درابن
ربی عبطوطه و نه ناصر خسرو و نه ابنیقیناً نه ابن .شدرفته داشت پدیدار میرفتهیی و قصدمند شکل نها °آن

وگذار شتگ»ای برای زادگانی بودند با ذائقهــ آنها بیشتر شبیه نجیب وقت نبودندگر تمامدراویش دریوزه
عربی در ، همانطورکه ابن«رفتهها برای تأمل بر تماشای بقایای قرون پیش و ملل از میانسرزمیندر 

عربی توانیم چیزی از برخوردهای ابن[ اما ما یقیناً می23کند.]سیاحت در سفر را تعریف می فتوحات
زیرا شیخ ما همان الگوی  ،صوریی فرآیندی منزلهبیاموزیم و حتی از تمرین واقعی با آزمودن سفر به

های نوآموز بعدی که شاید امیدوار به این باشند که از طریق ای برای نسلی کامیاب بود، آینهصوفیِ آواره
هایی آزاد دریافت کرده بود، به این ی موهبتمنزلهها و ماجراها که او بهنوع از ذائقه پروراندن همان

 کامیابی نائل شوند.

بود: یک فن کامالً « قواعد»ی م(، سفر یا سیاحت پیشاپیش و مشخصاً مسئله 1499برای هُجویری )م.
ی دراویش را اکیداً به دو طبقه تقسیم آورد. او همهاو ذیل سرفصل حجاب نهم در شمار میپیشرفته، که 

اند: یکی مقیمان و دیگر یک ]پس جمله درویشان بر دو قسمت جانشینان و مسافران.کند، یکمی
 مسافران.[

 بابُ آدابِ االقامه فی الصّحبه            

چون درویشی اقامت اختیار کند بدون سفر، شرط ادب وی آن بود که چون مسافری بدو 
آید و وی را به حرمت قبول کند و چنان داند که  رسد به حکم حرمت به شادی پیش وی باز
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 ابراهیم کرد مکرمی با وی آن کند که وی یکی از آن ضیف ابراهیم خلیل است، علیه السّالم. از
 .چه بود وی را پیش آوردتکلف آنعلیه الساّلم که بی

 بابُ الصّحبه فی السّفر و آدابه               

 :چون درویشی سفر اختیار کند بدون اقامت، شرطِ ادب وی آن بود که

به ظاهر سفری که نخست باری سفر از برای خدای تعالی کند نه به متابعت هوی و چنان
کند به باطن از هواهای خود نیز سفر کند و مدام بر طهارت باشد و اوراد خود ضایع نکند و می

لمی ای و طلب عباید تا بدان سفر مرادش یا حجی باشد یا غزوی یا زیارت موضعی یا گرفتن فایده
 .یا رؤیت شیخی از مشایخ، و الّا مُخطی باشد اندر آن سفر

 نعلینییا  کفشیای و حبلی و ای و عصایی و رکوهای و سجادهسفر از مرقعهو وی را اندر آن 
چاره نباشد؛ تا به مرقعه عورت بپوشد و بر سجاده نماز کند و به رکوه طهارت کند و به عصا 

ها از خود دفع کند و اندر آن وی را مآرب دیگر بود و کفش اندر حال طهارت در پای کند آفت
و اگر کسی آلت بیشتر از این دارد مر حفظ سنت را، چون شانه و سوزن و تا به سر سجاده آید 

ناخن پیرای و مکحله روا باشد؛ و باز اگر کسی زیادت از این سازد خود را و تجمل کند نگاه 
و بتی و سدی و حجابی  کنیم تا در چه مقام است. اگردر مقام ارادت است، این هر یکی بندی

 را وی است استقامت و تمکین مقام در اگر و است آن وی نفس رعونت اظهار یایهاست، و م
 [24] .است مسلم این از بیش و این

بود که مقداری تجمل را تاب آورد، اما او « در مقام تمکین و استقامت»عربی آنقدر شک ابنبی
 توصیف هجویری کنم کهتصور می ،اینوجود ؛ با مبهم باشد ،ی جزئیاتای دربارهطور آزارندهتواند بهمی
گاه دیگر در گاهی به زیارتهایی که او از زیارتکم طی آن دورهقدرکافی درخور او است، دستبه

 یعربی همواره ]در اسفارش[ با این توصیهی ابندانم که آیا رویهنمیامتداد ساحل تونس آواره بود. هرچند 
مقیمان اعتراض کند و یا با کسی زیادتی کند  نباید که به هیچ حال بر»هجویری همخوان بوده است یا نه: 

به معاملتی یا سخن سفرهای خود کند یا علم و حکایات و روایات گوید اندر میان جماعت؛ که این جمله 
 .کرده باشدحفظ اشخاطرات دفترچه ی اینها را برایهمه عربیابن بساچه[ 25.«]اظهار رعونت بود

خوابیدن را مورد توجه قرار داد؛ قصد کلی چنین دقتی رفتن، حتی خوردن، راه هجویری آداب مناسبِ
، روشنگاهی دائمی و تمرکز بر هر جزئیات را موجب شود، تا این جزئیات به جزئیاتی آباید حالتی از 

هجویری  .1نامندمی« نظر بر قدم»این حالت را بدل شوند. دراویش نقشبندی  تجلیی یعنی به بخشی از تجربه
                                                            

در دم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یادکرد، بازگشت، نگهداشت، یادداشت،  قرار است: هوشی نقشبندیه از ایناصول یازدگانه  0

بینان طلِب هوا نباشد/ سفر نیازمندان قدم خطا نظر خدای»از سعدی؛  593وقوف زمانی، وقوف عددی، وقوف قلبی. همچنین بنگرید به غزل 

 «. دفش به هیچ سختی خبر از قفا نباشد...نباشد ]...[ اگر اهل معرفت را چو نی استخوان بسنبی/ چو 
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رسد ابن عربی تمرینی که به نظر می شود،ی آداب دریوزگی میل مالحظه دربارهبجزئیاتِ قاحتی وارد 
ـ گرچه، باز هم او درباره اش ی منبع درآمدش مبهم است. آیا او از سوی خانوادهچندان در آن پیش نرفت ـ

ی نزلهمتوان بهاند را نمیی او نوشتهکس از کسانی که به اندازههیچصوفیانه؟  یدیهأشد، نوعی تحمایت می
ی ای حتاند، زیرا نوشتن در آن روزگار پیشهنوشتهکسی تصور کرد که واقعاً برای گذران زندگی می

  تر از امروز بود.اجرتبی

م دانیوقت وجود داشتند برای مثال میی تمامآواره گیرِعربی هنوز قلندران صدقهی ابنیقیناً در زمانه
اش را در مصاحبت چنین قلندرانی معاصر وی فخرالدین عراقی بخشی از جوانیــ تقریباً ــ که ستاینده و 

تری در میان جماعت آور پارسا بود به پسر جواننحوی رنجمقام جوانی فرهیخته به درکه گذراند. عراقی 
  آموزیم:ش میانویسنامهآمد. چنانکه از زندگی در زادگاهش پیشماجرا بست و این دل درویشان 

 و بود شده مطلع 1منقول و معقول از علوم یجمله بر رسید، به هفده او سن چون که گویند
 در دیگران و افادت هب «شهرستان» یمدرسه در همدان شهر در که شد چنان تا گشته، مستفید
 رفتند در مجلس از ،زنانهویوهای ،قلندران جمعی ناگاه .بودند مشغول استفادت هب اشخدمت

 :خواندند ترتمام چه هر اصول به و خوش آواز به غزل این و کردند آغاز سماع و

 (الخما رخت ز مسجد به خرابات کشیدیم    خط بر ورق زهد و کرامات کشیدیم )

 نظر .گشت مستولی شیخ درون در اضطرابی برگفتند، غزل این ایشان آهنگ به قلندران چون
 گرا که جمالی. دلپذیر عاشقان دل در و بود نظیربی درحسن که دید، پسری قلندران میان در کرد

 فتادا عشق دام در دلش مرغ و کرد نظر شهباز دیگر بار گشتی. متحیر بدیدی او یطرّه چین نقاش
 فرو سر از عمامه و کرد دربه تن از جامه و کرد دست بسوخت. اشعقل خرمن هوی آتش و

 :کرد آغاز غزل این و بداد قلندران بدان و گرفت

 ندیم و مونس و یارم تو باشی           خوش باشد که دلدارم تو باشی چه    
 شفای جان بیمارم تو باشی             دل پر درد را درمان تو سازی     

 اگر یک لحظه غمخوارم تو باشی... )الخ(          ز شادی در همه عالم نگنجم              

 شد، غالب شوق شدند غایب چون گرفتند، اصفهان راه همدان از قلندران گذشت زمانی چون
 گشت، مبدل حال به لسان قال زبان . . انداخت. دور را هاکتاب گشت، دگرگون شیخ حال

 راه میل دو شد. روان اصحاب عقب در مجردوار المقال، بعد الحالحاصل شد، مجنون ذوفنون
 کرد: آغاز غزل این و رسید بدیشان برفت،

 پارسایی کوی سر دیدم دور و دراز که              مایی حریف ار بزن قلندر ره پسرا،        

                                                            

 شان. های پیامبر، فقه و مانندهاییا سنت حدیثاولی چون منطق، اصول فقه، فلسفه، ریاضیات و الخ، دومی چون قرآن،  0
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 )الخ( [یا؛ پسرا، ره قلندر سزد اَر به من نمایی / که دراز و دور دیدم ره زهد و پارسایی]
 فرو او ابروان موی و بنشاندند را او حال، در کردند، هاخرمی بدیدند را او چون قلندران

 ار عجم عراق کنانفاطو قلندران صحبت در فخرالدین شیخ و ساختند خود همرنگ و تراشیدند
 [21]آورد.  قدم زیر

  

-یاضتگریِ رکه صوفی یمکنکامالً متفاوت از این شیوه بود، و حس می عربیسبک سفرِ ابنشک بی

ر و تنوعی ابهام و چندسویگی در خصوصِ تجلیّات سرکش ،کیش( آفریقای شمالی)راست سنتیتر و کشانه
ازی شاهدبدانیم که او اعمالی چون محور را در وی القا کرده باشد. میترِ مکتبِ عشقِ فارسیکیشغیرراست

ه دانیم کرا هم می ؛ هرچند، اینرا به نقد کشیده استافراطی  «مستیسر»و «( ریشانبه بی نظرکردن»)یا 
 آورد. اش در شرق به حساب میهایپالکیترین هماین مکتب را در میان نزدیکاو صوفیان 

های از آموزهاز بسیاری جهات «( گرددورهدرویش »قرن هجدهم، سبک مسافرتِ قلندر )یا  حداکثر تا
ی ویشِ امروزدره بود. تغییر کردعربی یا کولیان رندی چون عراقی منحرف شده و زادگانی چون ابننجیب

که از پوستِ نارگیل  کندحمل می کشکولو  تبرزینوبدست[ و دلو ]یا جام[، یک چبه جای عصا ]یا 
شوال یا اند؛ امروزه درویش هنوز هم اغلب منقوش به خطاطی و این هر دو است کاری شدهساخته و کنده

ص )یا دستار( خا تاجیک با خورجینی کوچک، کند، اما یک شال یا حمایلی دار به تن میپینهردایی وصله
اش اشاره دارد و گاهی هم مزیّن به خطاطی کالهی نمدی نیز بر آن افزوده که بر وابستگی یا قُربیا شب
  (شدند.پرداختند که خود به کتب زنده یا به نشانِ راه بدل میمی متندارا آنقدر به ویش ارداست. )

 

 تصویر: کشکولِ درویش.
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هجویری  المحجوبکشفهای سرفصل حتا بیشتری بریا ابوابِ ز یک سو، این دراویش مدرن قواعد ا
تواند در هر جا اقامت می را که یک درویش ها میزانِ جایزی از زمان؛ برای نمونه، برخی فرقهافزودند

های ها تمرینکه دیگر فرقهچهل شب یا فقط یک شب ــ در حالی مثالًکند مشخص کردند ــ 
)که امروزه همچنان  پوشیدنِ رخت زنان را طلب کردند ای چون بستنِ زنجیرهای سنگین یاکشانهریاضت

و دقیق کلمه، نظر دوختن به پاها  اللفظیتحتمعنای ی نقشبندیه که بهــ یا شاخه شود(در هند دیده می
وی قطِب سمسیر حتی بیشتری بهها تغییر . از سوی دیگر، برخی دستهاست برداشتن را طرح کردهحین گام

رو وار با جوانان خوبدیوانه سماعِهای ، که مجالس حشیش، تریاک و شراب یا بزماندداشته 1مسلککولی
در ایران  اللهیتحت توجهات طریقت نعمت دوره همینی قلندرپیشگی در احیای عمده 2شود.را شامل می

علی شاه سید معصوم ،اهل حیدرآباد پذیرفته بود که شیخر تاثی های هندی، که تا حدی از سنترخ داد
ارائه ظهور این مرشد هندی در ایران  شرحی از معرفی کرده بود. نورعلی شاه اصفهانی مرید ارشد معصوم،

 دهد: می

، نامی برای شیراز( با قلبی آکنده از درد و جانی «شهر دانش)»روزی، در همسایگیِ دارالعلم 
هایم که غبار راه با اشکع، در حالیرفتم، درمانده و غرق تضرّه میمحظوظ از اندوه را

 الهِکعریانی و شب شوالیملبس به  ،پوشی شدمگذشتم که متوجه ژندهای میآمیخت؛ از کوچهمی
ید که رسنظر می، و کامالً آشکار بهتابیدی بخت از سیمایش مینشانی. نور جاللش چون ستارهبی

پوشی و ترک چشمه دامان بود و سر ب سپرده تقدیردست و تدبیر را به یی دوراندیشرشته
 دشربه گِی کوچکی از کودکان سرگردان ی دنیا نهاده، به قسمت خویش راضی بود. دستهعالقه

اش به سمت سر مبارک و دَرهم ع و شأن پروانه، پراکندهمی شجمع شده بودند، غافل از مرتبه
البروجِ فرزانگی، آن مروارید ی تابناکِ منطقهکه او، آن ستارهانداختند؛ درحالیمی سنگ

 لبلب ای گشود و با الحانِنشکفته سرخِاش را به لبخند گللبان گلبرگی درخشانِ دُرج وحدت،
 آواز سر داد

 جنون گل کرده هنگام بهار است             زار استسرم از سنگ طفالن الله

همین  تا اماشاید بیش از پانزده یا شانزده سال نداشت،  وجوان بود، با اینکه نورعلی هنگام این مالقات 
 اً سنت او بود.گذاشته ک اشتررا به ابه روشنگری  اشمیلته بود؛ و آموخسن علوم دینی اصلی را از پدرش 

 ش )درانویسنامهشود و به همین نیز معروف بود. مهم است که زندگیعنوان جوانی زیبا بازنمایی میبه
و نیز با احمد غزالی قیاس  «ایالدین مراغهدعراقی و اوح»را با  ، ویشخصیت اودر وصف  (السیاحهریاض

یفیات ک این و ی اوها دربارهگفتهاین  زیرا بود، نیز پرمعنا مشهورش کرد. به همین شیوه، زیباییِ ظاهریمی

                                                            

 دوشی. بهدری و خانهدربه توام باشکن آزادگِی سنت وقلندرپیشگِی رندانه   0

 . ی شراب، شاهدانه، و تریاکی استفادهیادداشتی درباره ی حکیم بِـی؛مورد خاص، بنگرید به دیگر مقالهتر در این ی مبسوطبرای مطالعه 2
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 های نورعلیجایگاه بخشید. پرتره مسلک عشقعنوان یکی از مرشدان بزرگ را بنا کرد و به شهرتش
داشتنی، آراسته با گیسوان بلند، ی دوستی تقریباً دخترانههمان چهره اند:ی شمایل مرسوم شدهمنزلهبه

 . امروزه این(است اش در مقابلی گداییداده و کاسهاش تکیه که بر تبرزیندرحالیار دلپذیر )همان اطو
شده بر های برنجین، نقششده بر طبقها، حکشود، بافته بر قالیچهمی در ایران دیدههمچنان ها شمایل

لی کِش در جنوب تهران. نزد ایرانیان، نورعهای قدیمی اسبدرشکهها و بر دو سوی خانهدیوارهای قهوه
نورعلی از این « در راه»یکی از آوازهای  [29معنایی خاص به یکی از الگوهای آگاهیِ عبادتی بدل شد.]به

 ؛ تصویرهجری سیزده سده اواخر جالیری، اسماعیل اثر اصفهانی، شاه نورعلی به منسوب تمثال: چپ تصویر) قرار است

 :(ی دولتی فرش و صنایع دستیِ آذربایجان، موزهقرن نوزده میالدیاواخر راست: قالی منقوش به شمایل درویش، بافت تبریز، 

 مم قُ ی جبلی قُ ی هِ ما ابر گهر باریم هِ
 خّاریم هی هی جبلی قم قمم زَلزُما قُ

 پوییگر نور خدا جویی بیهوده چه می
 شرق انواریم هی هی جبلی قم قممما 

 اسرار نهان را گر فاش و عیان خواهی
 هی جبلی قم قم ما مخزن اسراریم هی

 ستاین روز تو همچون شب گر تیره و تاریک
 ما شمع شب تاریم هی هی جبلی قم قم

 نکه سری داریمآی وحدت گر زبا قافله
 ما قافله ساالریم هی هی جبلی قم قم

 نوشیم از نام و نشان رستهما رند قدح      
 [28] 1!اریم هی هی جبلی قم قممّدر میکده خَ            

 ردگدوره نورعلی همراهه، که او هم درویش و بکردازدواج  یحیاتبینام بینورعلی با دختر زیبایی به
اروتیک/عرفانی افسونگر تصنیف کرده است که در آن همسرش  دیوانی از اشعار نیزاش همسر غریب ؛شد
ه کدان، شاه موسیقیعلیمشتاقشد، یمنیز شامل را « مجنونی»ی آنها شود. دستهبدل می« معشوق الهی»به 

هم تحت هدایت مالیی که عمیقاً از  در پایان عمرش از سوی انبوهی از مردم خشمگین سنگسار شد، آن
ش به خشم آمده بود. )یک ایرانی را تارسهشاه در اذان گفتن ]دعوت به نماز[ با مشایعت مشتاق علی

 شاه را از نزدیک شاهد بود.( در واقع بسیاری ازیعلبزرگش این شهادت مشتاقشناختم که پدرِ پدرمی
شاه. نورعلیمعصوم و ، از جمله هر دوی سیدرفتندبه بهشت آلود غضب مراجع دستبهدراویش  هایگروه

                                                            

 مقدس در امان نماند. این شعر از آنچه مولف آورده بلندتر است.حتا همین شعر هم از گزند استهزا و تهدید زاهدان خشکه 0
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دین و دولت  در 1رو حامد الگا عشق انشاه عظیم در اواسط قرن نوزدهم )که من درآزار و اذیت بعد از 
گری قلندرانه تقریباً از ایران محو شد. دراویش آوارگی را (، صوفیمایهتوصیف کرددر ایران قاجاری 

شان را دور آالت موسیقیمالها عوض کردند،  یبا و عمامهعدارشان را با پینهی وصلهشوالوانهادند، 
انداختند و از رقص و دریوزگی برای زیستن دست کشیدند. از آن پس این اعمال اغلب در افغانستان و هند 

که دقیقاً به همان  دیددراویشی را  شدها دیدن کردم هنوز میی هفتاد از آن سرزمینقا یافتند، وقتی دههب
ه نشو توانستند بگذراندند. آیا هنوز میشاه روزگار میهای عراقی و نورعلیپالکیزیستند که همای میشیوه

رغم دینانه، بهپاکمقدس یا خشکههای ی واکنشها، همهی جنگرغم همهو نما ادامه دهند! ـــ به
ای ههیپی»یزی جز ها و تلویزیون. اگر دراویش مدرن چبزرگراهی کالنکمونیسم و کاپیتالیسم، و همه

غیر از نیاز مطلق به حضور این  م که این جهان رازی داردکنباشند پس من همچنان احساس می «سنتی
نیاز نشده اهلییا سرزمین  خرابات، درست همانطور که این جهان به حضور نوعی سرکشآزاد  هایجان

آشوبناک همانطور که در روز ازل خلق و سود و زیان، نشده، آشکارا بینشده، مدیریتریزیدارد، برنامه
 .(واقع شودخضر  یعنیمشمول حمایت مسافر مرشد،  نیازهای این رسد همهنظر مید. )و بهش

 

را  عنایشم« جستجوی»توانیم اکنون که تصاویری از صورت بیرونی سفر صوفی را ترسیم کردیم، می
االکبر توان با اعتماد کامل به شیخــ و در اینجا میرا کشف کنیم  معنایشپی بگیریم و بکوشیم چیزی از 

کاستی ومبرداشتن هیچ کو حجاب تشریح بنیه باشد اما دردر جزئیات ریز کمعربی[ بازگشت، که شاید ]ابن
 ندارد. 

 اشی نمادپردازیــ دقیقاً همان پرسش دربارهاش ـ در تحقق مادی بالفعل سفری معنای پرسش درباره
خلدون تا سفر زائران مّکی ــ سفر صحراگرد ابنالم آنقدر تحت نفوذ فرهنگ سفر است ـــ  نیست. اس
( بیان کسلوسپردن )اش را بر حسب رهافتد که سرتاسر پروژهگری طبیعتاً به این عادت در میکه صوفی

ز اینرو شــود. اای از طلب روحی بدل میای ورای جنبهکند که در آن هر وجه ســیر و ســفر به اســتعاره
ی عمل همین دلیل باید خود را به تحقیق دربارهگری. بهوفیصـــی یعنی بحث درباره لوکســـبحـث از 

ه ک کار بریمبه ی سلوک را تنها زمانیمحدود کنیم، و این واژه سـیاحتی بالفعل مسـافرت یا انهصـوفی
ی منزلههتواند بب انهصوفی طریقتکه اگر  گفت توانمیمعنا  . بدینرودکار میمشخصاً برای سفر مادی به

. تفسیر شود صوفی ی طریقمنزلهعمالً بهتواند می سـیروسـفر یا سـیاحتنمادپردازی شـود، پس  سـلوک
رای تواند بی فیزیکی و همانقدر میتواند برای یک رخداد یا ابژهمی )تفسیر هرمنیوتیک( تأویلهمچون 

ینًا بیش ــــ و یقکار برده شود برای وقایع سفر بهتواند ، در نتیجه میکار رود یک متن یا یک بصیرت به
                                                            

1  Hamid algar  
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 ،آرتوری ی ادبیمجموعهی تمرینی روحی تقبل شـده اسـت. در منزلهاز همه برای سـفری که آگاهانه به
ــوالیه ــفرهای ماجر تأویل هاش ــاجویانهس ــه انرا از راهب انش ــینی دریافت میگوش طور که به کنندنش

 ست.توامان ا نشینِاند. درویش، شوالیه و گوشهشان نشستهاتفاقی گردیدر طول مسیر  دوره الوصولیسهل

شــان بحث نشــد، یا راســتی از ســوی مولفان مذکور دربارهشــود که بهســیاحت دو راز را شــامل می
در  امسافر باید نوعی گشودگی روانی به ماجرا راینکه طور مبهمی به آنها اشـاره شـد: کم فقط بهدسـت

(، یا شاید بتوان گفت ه یا ارادتارادنفس )ـیـارادهبدونــخود حفظ کند، نگرش خاصی از جنس قدرت
ای رانهنظبه هرمعنای محدود و تنگ . مسافر نبایدفکرپریشی[پرتی، ]یا حواس «اندیشیپرتـبدونـدهاار»

ــتن ــود خودش به در خویش ــد، مانند هنرهای رزمی فعال ایمراقبهـــــ او باید  نزدیک ش در تمرین  باش
مرین دهد، نه تنها برای رسیدن به صورت بالفعل تخودش را به تواندمی، آدمی اینکه دومو . تائویستی/ذن

در ســـفر، برای یافتن « یاریبخت»همچنین برای  کهکار گیریم(، بل)اگر بیـان چینی را به 1چیحـالـت 
نشت امر شگفت در  هایاری برای اینکه همواره برای آنچه سورئالیستخویش در مسـیر ماجرا، و بخت

 مسیر باشد.خوش طور مساعدیبه نامند، می زندگی روزمره

ــفاف و  ــابه حالت ذهنی رویابینِ ش ــد مش ــافر باید به حالتی ذهنی )یا روحی( برس ــنمس بین، یا روش
که در جهان حسیِ وجودِ »داند ، یعنی کسـی که می«رویابین هوشـمند»گوید می« عربیابن»همانطور که 

ها و حواس آنها را دریافت هایی در هر دم وجود دارند، حتی اگر چشـــمتراجهش °ی ثابتشـــدهآفریده
 گوید:و. س. چیتیک می «نکنند، مگر در سخن و حرکت.

که   b.r.یریشهاز  مشتق تعبیری (. واژهتعبیره رویاها نیاز به تفسیر دارند )دانند کمردم می
 ،کردن[نوردیدن، قطع]در کند، و از اینرو پیمودنداللت می« [تغییرکردن] گذریهم»بر 

سی ( کمُعبّردهد. مفسر )شدن، رسیدن[ نیز معنی میگذرکردن ]به گدار زدن[، عبورکردن ]قبول
پوشیده است. از  رایا فرم ظاهر  کند که لباسویا به معنایی گذر میر است که از فرم حسی

 را داریم، که گذار از فهم به شرح است.« بیان ]کالمی[»یا « عبارت»همین ریشه، 

( شود، عالِم آن را در صورتی از تخیل تحقیق« )سنجیصحت»راستی وقتی ماهیت عالَم به
 [27است.]بیند که مثل یک رویا نیازمند تفسیر می

ست آیا او»گوید اشاره کند به شیخ ما می سیاحتیا به  سلوکتواند یا به ای که میدر قطعه« مسافر»
. او در سفرش غیر از امکان مختص گردداش میها و شواهد وجود خالقکه با تاملش در جستجوی نشانه

                                                            

 :ch'i 0الفظی یعنی تنفس، هوا یا گاز، و از حیث کنایی و مجازی یعنی انرژی مادی، نیروی حیاتی یا جریان انرژی. اصل چی طور تحتچی به

بنیان مرکزی طب سنتی چینی و هنرهای رزمی شرقی است . گوانزی، متنی فلسفی و سیاسی از چین باستان هفت سده پیش از میالد مسیح 

 آید. حساب میی موضوع پرورش چی و فنون مراقبه بهشده دربارهترین مکتوبات یافتههنقلم گوان ژنگ، از کبه
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ن رود اما ایپیش می «امکان»متافیزیکی از ی تعریفی هعربی تا ارائ[ ابن34«.]یابدخویش هیچ گواهی نمی
 نهدب پیشاش به شهودی را و گشودگی« تراجهش»به ادراکِ  مسافرتواند گشودگی اصطالح همچنین می

 و وقایع سفر بدان نیاز دارد.« سخن و حرکت»که برای فهم ماهیت حقیقی 

 ار باشد،بلحظاتی و فقط یککند، حتی اگر فقط برای اگر بتوان چنان سفر کرد که خضر سفر می
، یعنی همان برزخ یا باریکه در یابدآدمی خویش را در حال برگذشتن از سرحدات و مرزها می آنگاه
دقیق « تناسب»در اینجا جهان فیزیکی و جهان خیالی با « زمین فراخ خدا.»یا  عالم مثالالبحرین، مجمع

ه یقیناً حج است اما برای مسافر صوفی هر سفر حج الگوی این تجربشوند. کهنهمانی تام مقارن میاین
است؛ هر راه یا شیوه،  طریق آنیا  مسیر آندرستی فهم شود کعبه است. هر مسیر اگر به تجلیاست، هر 

 به کمال تجربه شود.« مستقیم»راهی ی منزلهتواند بههرچند با دشواری همراه باشد می

راستی وجود ندارد و نه هیچ مسیری به تقابل ها سرراست هستند. چیزی مگر ی حرکتهمه
رو کند. ازهمینخاطر آنچه کمان از آن میل میاش است بهانحنای ،یک کمان« سرراستی. . . »

چیزی جز صافی در موجود مخلوق وجود ندارد، زیرا خدایی که او را خلق کرده نسبت به 
شوند مسیرهای دیگری وارد میش بر مسیر راست است. هرچند برخی مسیرها به اخداوندگاری

ی کشند ــ سر راستیِ آشفتگگردند، اما هرگز از صافی و سرراستی دست نمیبرآشفته میای و عده
رو مسیرها در سرراستی کاملی هستند وجود آمدند. از همینخاطرش بهو سرراستی که آنها به

 [31.]اندازدکار میوجود آمده بهاش را بر هر چیز بهکه ویژگی حاکم

 هکبلزند می« گدایی»دست به استدعا و خیرات و صدقات بخششِ خاطر فقط بهنه مسافر صوفی
های روحی، ، بینشهای زیباشناختیها، شوکها، شگفتیها، مواجهات، اقترانها، تفألنشانه بخشش الهیِ

همین دلیل است که، بنا . بهکندها را گدایی میبرداشتنو حجابتجربیات حدی، ماجراها )حتی خطر(، 
 ،ر اینهاون بافز« بجویید که سیمایی خوش دارند.تنها از کسانی صدقه »به یادآوری هجویری، پیامبر گفت، 

یعنی برای توانی که برای عمل بسیار دشوار و خطرناک و  ،کندصرف گدایی می 1انرژیایدرویش برای 
  گوید،سرخوشی نیز نامید. ابن عربی میتوان آن را ، توانی که میهنر سفر نیاز دارد

کشانه خواهد انضباط ریاضتاش شامل کشمکش و توازن باشد سلوکاگر شخص در عدم
شنگولی و شادی. خواهد بود، سرشار از و مسرور  سرخوش اشسلوک . اگر در توازن باشدبود

                                                            

0 .: Energeia ی یونانی ای برگرفته از کلمهانرژیا واژهergon ی ی مدرن انرژی است و در فلسفهمعنای کار است، این اصطالح خاستگاه واژهبه

ای نامنسجم است. دو نمونه از انرژیا در آثار ارسطو، لذت و شادی هستند. ن ترجمه کرد هرچند ترجمهدرکاربودتوان آن را به ارسطو ریشه دارد. می

 انرژیای انسانلذت، انرژیای بدن و ذهن انسان است درحالی
ً
معنای حرکت یا ، بهkinesisبودِن انسان است. در برخی بسترها که شادی صرفا

از انرژیا تعریف شده است. انرژیا در دو شاخگی معروف ارسطو ــ بالقوگی و فعلیت ــ  در طرف دوم ی سنخ خاصی منزلهجنبش از سوی ارسطو به

 های فعلیت هستند.برگردان entelecheiaمعادل است انرژیا و  dunamisیا  dynamisگیرد، یعنی درحالیکه بالقوگی با قرار می
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یک از شود هیچنمیاموری که برای دیگران دشوار هستند برای او سهل خواهند بود و او مجبور 
 [32صفات شخصیتی نجیب را به خودش تحمیل کند.]

 ی بیمارشدن در راه باخبرند.ی مسافران از نتیجهناخوشی است. همه« توازنعدم»ترین تعریف ساده
د. نرسنظر میافزا بهکننده و غمآمدند حاال خستهچشم میهای پریان بههایی که )روز قبل( کاخساختمان
 ذهن آور، متقلب، کامالً گستاخ و پرخاشگر بهآمدند اکنون ماللنظر میه صمیمی و دلربا بهکسانی ک

که  شخص، یارادهشوند. می مردهدلو ماجرا خاکستری و  مهربانیاندازهای مملو از کنند. چشمخطور می
کرد، حاال خیز میوستگرد یا خنیاگری کولی جی دورهپرواییِ سبکبالِ یک نوازندهدیروز با سالمتی و بی

اصطالح اش بهشود. اما مسافری که مزاجروی خودش خم میدرد داشته باشد مانند توریستی که شکم
یر هیچ دری بسته نیست. خوراک بومی برای او دلپذ 1چروبینیاییی آواره اینمتعادل باشد ـــ بله، برای 
بخش او در ند الهاماهآمددرجغد  که به تسخیر ییها، ویرانهکندمی اشزدهاست، رسوم محلی شگفت

مجذوب چنین سالک  . انسان شاد انسانی جذاب است. هرکس و هرچیزیشوندمی ایامهکسرایش چ
رای اشباح آنجا. با جنیان آن مکان یا شوند، از دیوانگان و کودکان گرفته تا حامیان محلی، تسرخوشی می

اش است؛ با عروس جنگل هاش مواجهبودگیدرخت در درختدیدن یک ، باشد در این حالت که کسی
ساکن  ای دیدار با جن یا غولِبا پری دریاییِ آن چشمه است؛ لمس صخره های مواجهاستحمام در چشمه

شود چیز به یک نشانه بدل میاکنون همه نشینی، مالقات سمندر راستین شعله است.و دور آتشآنجا است؛ 
تاج، سی اثیرها و سرآمدان. خطاطی شنا، یک زبان پرندگان، یک نشانهخودشی از همه مهمتر نشانه

 های طبیعی، همانها و باغگاهی زیارتاست، متونی درباره طبیعتبازتاب خطاطی  کشکول و تبرزین
 ها نگریسته شدهیا نشان« هانشانراه»ی منزلهشود که در خلقت بهکه هرچیزی را شامل می« قرآن دیگر»

ندن برکمعنای حجابــ نه فقط به« ذائقه ذوق یا»عربی یعنی . و این همان چیزی است که به بیان ابناست
شناسی، یک احساس، یک آمادگی، معنای یک زیباییهمچنین به کهواسطه )یا خواندن متن( بلشهودی بی

 شاره به امکان یکیک هنر، نوعی اطوار و ژستی مشخص، نوعی برازندگی هستی. بدین معنا است که با ا
 بنا کردیم. سلوکوار سالک و آغاز کردیم؛ و آن را در این نسبت متن بوطیقای آوارگی

 لوکس :ترین پرسش استنم که برای من جالبکماند اما اعتراف میاکنون تنها یک پرسش باقی می
؟ آیا چنین مسافرتی چطور «مسافرت قصدمند»یا  سیاحتیعنی همان سفر روحی همواره ممکن است. اما 

ای )که همچنین برهوتی وحشی( از «پهنه»به معنای راستینِ  سرزمینی ناشناختهاش به حضور برای تحقق
، ستشده ا نگارینقشهتوانیم در جهانی زندگی کنیم که به تمامی وابسته نیست؟ و آیا نمی« زمین خدا»

                                                            

اش کمتر شناخته شده باشد اما از ( که هرچند شاید امروزه نزد ما موسیقی5841-5373نام آهنگساز ایتالیایی، لویجی چروبینی )اشاره به 0 

 دانست. ی خود میشده بود. برای نمونه، بتهوون او را بزرگترین آهنگساز دراماتیک زمانه سوی معاصرانش بسیار ستوده
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شود؟ وانگهی آیا به ما گفته نشده که ذات امر مینمایی ـشناخته و بازـجهانی که در آن همه چیز باز
، ی امر روانی توسط آنسازی مستبدانهمدرن نابودی زمان و فاصله از طریق تکنولوژی و یکسان

ها ناپدیدی تفاوتو تقلیل همه چیز به اطالعات است؟ در این جهان  ،اشسازیوجورسازی و جمعیکدست
باید ابتدا معدود نقاط تابناک در  و برای پاسخ به این سوال .هنوز ممکن است سیاحتباید پرسید آیا 

 نگاری روانی سیاحت در جهان مدرن را پیدا و بررسی کنیم.تاریخ

 

 [Abyssina] حبشه پنج.

اولی، که در واقع  ما عمل خواهند کرد. کردن رازهای سیاحت مدرن برایت مشخصدو سفر در خدم
ی اولین سفر مدرن اندیشه شود، اعزام رمبو به حبشه است. رمبو که از شعر و جادو منزلهتواند بهمی

اندیشید وانهاده بود، رهسپار سرزمینی شد ی تمدن میمنزلهدست شسته بود و همراه با آن هرچه را که به
یک تهیا، یک ناپدیدی نبود. او هرگز بازنگشت. فرهنگ  ،[abyss] مغاککه برایش چیزی جز یک 

رسد، که خود را نابود اش همراه با رمبو به تنگنای ناممکن میترین فرمباختری در واالترین و پالوده
 است، که فقط چند سال پیش ررَی هَ «ممنوعه»رود. مقصد او شهر گری فرو میسوی وحشیکند و بهمی

ر گری و شاید آخرین مسافر عصکیش صوفی)سر ریچارد برتون، یک نو یک اروپاییبرای اولین بار  از آن
. به یک معنا رمبو سفری به شرق کرد ــ او حتی شاید به اسالم گرویده ه بودقدیم بزرگ( بدان وارد شد

ر خبهم بیکه شد  آن» یابد گفته استای که شمع را میی پروانهباشد ــ اما، همانطور که عطار درباره
 «خبر.از میان جمله او دارد       اثر هم بی

 اشتنهایی آواره بود، با رجحانوقفه و بهشود. او بیدومین سفر چند سال آخر حیات نیچه را شامل می
گذار در شهرهای رنسانسی مختلف ایتالیاییِ روشن از فروغ خورشید. وی دیگر، با گشتستیغای به از قله

هایی که از مغاک به )به اصطالح، نامه نوشتن گ غربی گریخت اما برای مدتی کوتاه بهو نیز از فرهنا
 یاش را گرفت، در زبانههای تورین جنون گریبان، تا اینکه در خیابانادامه دادگشتند( خانه باز می

 . او نیز هرگز بازنگشت.فروپاشید آشکار بالهتِ بهشد، و « مصلوب ودیونیزوس »آگاهی  دوزخیِ

 ی شدت،( نمایندهدانستمی اشی واقعی رمبو و شمالگان استعاری نیچه )که آن را زادگاه روحیحبشه
 رویارو شد. استالین« مرگ خدا»خلوص و شهامت مسافر مدرن هستند که با مرگ شعر، مرگ جادو و 

وطنی جهان»رن بیستمی نهاد آنگاه که اصطالح اش را بر مسافرت قرن نوزدهمی و قانگشت خونین
یکسره با  نمایهودی هستیم، و همدلی ما همهمعنا را ضرب کرد. منظورش یهودیان بود. اما بدین« ریشهبی

ها را در خواهی که این جماعتو نه با قاتالن تمامیت ها و مرتدها استگردها[ کولیآوارگان ]دوره
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ملت،  ایم زیرا به هیچکنند. ما آوارهنابود میگذاری، کنترل، و سرانجام کنند، آنها را شمارهمکان تثبیت می
کدام اینها نیز ما را در زمان و ای تعلق نداریم و هیچهیچ ایدئولوژی، هیچ فرهنگ، هیچ دین و هیچ فلسفه

 . رویمپیش می غایتبیایم[. ما یم ]و از اینهمه بریدهاخویشتنما بی .کنندمکان تثبیت نمی

آورش را ی چندشافتادهفرمنسیالیستیِ مسافرت، کاریکاتور پارودیک و ازاین فرمِ دالورانه/اگزیستا
رد و شما دارا بر می وغریبدیگری عجیبنیز تولید کرده است، که یقیناً توریسم است. توریسم مختصراً 

مسافرتی، بندی های زمانها، برنامه، اتوبوسراهنماهای تورهای وسیلههم بهـــ آن کندرا از آن بیگانه می
ترتیب، گذارند. بدینمیان میتان پا بهذوقی که بین شما و هدف مسافرتی بیکنندهو اطالعات غلط خسته

زی کنید، چیرا  مصرف می دیگریسازی از ، یک بازنمایی یا حتی یک شبیهدیگریی جای تجربهشما به
ه شما فروخته ب دیگر کلمات اثرگذاریا !« تجربه کنیدی عجیب را حبشه»تقلبی که تحت شعار تبلیغاتیِ 

کنند، مکانی خالی که معنا از آن رخت وگذار میدر خود حبشه گشتها صرفًا ی توریستشود. همهمی
ها هم اگزیستانسیالیست هستند اما خودشان خبر ندارند؛ ــ و از همین رو آنها به بربسته است؛ توریست

اند و آنها ردای استعمار را به ارث برده شوند.می بدل تبهکارانبه یعنی  شوند ــمتضاد دالوران تبدیل می
که از ، همانآشامندهای دوردست و طبیعت وحش غریب میسرزمین« منبع طبیعیِ»از خون آخرین 

 . تفاوتبرند: طریقش هجوم می

ی رشد و شاید رشد نهاییِ این فرآیند خواهیم ای نزدیک شاهد تبلیغاتی برای آخرین مرحلهدر آینده
کند، که به آنیت میل میاطالعات انتقال  سرعتلطف  ی کامپیوتر. بهساخته مجازیواقعیتبود: تورهای 

القات کنید بدون وغریب را می عجیبتوانید حبشهاکنون می .خود حرکت از مسافرت محو خواهد شد
توریسم چیزی جز تولید زندان  فراغتوانهید ــ زیرا همانطور که تان را «کارمحل» اینکه حتی راحتیِ

شده نیست، کامپیوتر نیز این دو قطب ستم مدرن را در ماشینی یکپارچه خواهد کرد نحوی استتارکار به
 اند. که زمان و مکان از آن زدوده شده

، مایایی و اسالمی را برای احیای گراییِ مصریخفیه های غربی،سرزمینرمانش ویلیام باروز در آخرین 
ت و اس کنترل زمان«. شر» زماناست و « خیر» فضاگیرد که در آن کار می یِ باستانی بهصی غنوانگاره

بینم که بر کنم اما میانگار این دکترین مقاومت میهای دوگانه. هرچند من در برابر داللتآزادی فضا
تند. برای گریخمی فضاگرد به یک معنا از زمان به افکند. صوفیان دورهپرتویی میپدیدارشناسیِ مسافرت 

، تقدیس °بدیت به زمانی اای در زمان یا رخنهمکانی است که در آن، لحظه زیارتگاهیا معبد نمونه، یک 
 معراجالصخره یعنی مشارکت در حضور حاضر زیارت قبه پذیر شده است.گنجانده، محفوظ، و دسترس

محضی که ناصر خسرو توجه ما را بدان جلب کرده است  فضایتهیِ غار میانماند، باقی می . فضاپیامبر
فر به ملکوت س« راستیبه»شود. محمد بدان وارد می« کفرآمیز»سر گذاشتن زمان زائر با پشتاینکه ــ 
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 اش در عربستان واژگون کردهبرد سبویی که تصادفاً در خانه ــ و پی کرد، اما او خارجِ زمان سفر کرد
توریست در  برعکس،ریزیِ محتویاتش است. اش از اورشلیم در حال برونبود همچنان پس از بازگشت

رل ماشینی برای کنت که، بلفضاالمللی نه یک کند. فرودگاه بینحرکت می فضاجهان زمان محضِ بدون 
ی سفر هستند ــ دقایقی از زمان در یک برنامه کهشوند نه فضا، بلهایی که بازدید می. مکاناست زمان

 زماناز هر دوی فضا و  جازیواقعیت مهرچند مسافر در « شنبه است پس باید بلژیک باشد.اگر سه»
هد ماند، . و مسافر آنجا باقی خواوارد شود ی محضمراقبهای از جنس خواهد کرد تا به زمینه« فراروی»

را لمس کند، تا اینکه آخرین فضای بدن و آخرین زمان میرایی چون مهمانی آنکه لمس شود و چیزی بی
 انند.  کشد و او را به مغاک میگذارناش[ میایستاییـ]بروناش زور پا به میان خلسهناخوانده و گستاخ به

 طردی فرآیند وسیلهی مسافرت، و بهدر مقابل این پارادایم دلگیر و تاریک از آیندهبه باور من، 
نیرویی در قرن ما وارد شده است، یک سنت جدید از مسافرت، که از حیث اش، پادـی مبانیآگاهانه

گیِ ریشههای بیارگیِ موثق و راستین دراویش ما خویشاوندی دارد. وجوه رمانتیک جنبهآوبالقوه با هنرـ
 .دهدحال بسیار کهن( خبر میرمبو و نیچه پیشاپیش از همین امکان جدید )و با این

ها بنا به تعریف دانیم که نقشهحال اکنون میشده، با این نگارینقشهجهان مدرن تماماً  چهاگر
 راکتالفـیک واقعی، و نه چیزی بیشتر( زیرا جغرافیا بهـی بازنماییِ یکتوانند دقیق باشند )خالصهنمی

طور تواند سنجیده شود. بهتنها بر حسب ابعاد فراکتالی می کهاست. یعنی، نه بر حسبِ ابعاد کلی، بل
 وغریبیعجیب دیگریِهیچ  کهطوری، استشده نگارینقشهکامالً  نیزفرهنگ ما  ظاهراً رچند، هیمشابه

 به باور مناما اند، حذف شده رویدادی[]هم شگفتی و تصادف هرگونهکه طوریماند، ی نمیناشناخته باق
 شود،شامل می را هم ی. زندگی واقعی، که زندگی روحدرنظر گرفته شودفراکتال  ماهیتاً بایدهم فرهنگ 

چیزی کنایی و گریزپا همچنان ناشناخته  بنا به تعریفشود. « رام»سازی و تواند نهایتاً کمیهرگز نمی
انتهای ی فروزان بیجزیرهشبهداند؟( چیزی ناشناختنی، و نهان همچون خواهد ماند و شاید )که میباقی

طبیعِت های کسری و آشوب ارگانیک محض خود زندگی، خود ی مندلبرو درون پیچیدگیمجموعه
شدن در همین ابعاد مدرن )برخالف توریست( در پیِ محو[. مسافر natura naturans] آفرینطبیعت

العات اط و ی همگانی[]عقیده ق نظراتفاکه استبداد عقالنیِ  ی فرهنگ است، آنجافراکتالی پنهان نقشه
به  هکبل« رودبیرون نمی»باستان برخالف توریست در جستجوی کوه قاف  قلندرتواند رسوخ کند. نمی

به فضاهای پنهان اسرارآمیز زندگی واقعی،  که[ محدودش، بلselfــ نه به درون خود ]« روددرون می»
 شکفند.که از گزند کنترل و وساطت دور مانده، آنجا که امر موثق و عجیب هنوز می

« قربانی»یک خود را  ،مجاز ی همگانیِبندیِ عقیدهمعاصر که در پرتو دسته« خانمانبی»برخالف 
در  وپاساند. تصویر چند آسیا فضیلت ساخته درهای قرن ما از تقدیرشان یک هنر، برخی از دربهبیندمی
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راندند، انگورهای دزدی به وست را در ذهن دارم که واگن روبازی را زیر آفتاب میوثاکالیفرنیا و س
توانم به یاد بیاورم که این ــ اما نمی خواندنددی را میی سانهای فکاهی مجلهکشیدند و داستاننیش می

جک لندن. تکنولوژی ریلی و تکنولوژی خودرو هر  یجاده کرواک است یای جک در جادهتصویر از 
کنند، و از اینرو پنهان را غصب می ینشدهریزیکه ابعاد فراکتالیِ برنامه دو چنان از کار درآمدند

پیِ سیبر میسی 1پل بانیان پیش از این، گی قصدمندِ موثق عمل کنند.عنوان پشتیبان آوارهتوانستند بهمی
کردند که عالم سندباد را از های مین به موازات مرز مسافرت میدر کوهستان 2شده یا توروسازیاسطوره

. هشدسازیجهان شبیهرا از  عالم مثالکند ــ و جهان اردوگاه استعماری توریسمِ مبتنی بر راهنما جدا می
کشف کردند و عازم شود: این شاعران شرق را ی پنجاه این پیوند در آگاهی پدیدار میبا شاعران دهه

ی ذن مساوی است با هنر جدید مسافرت؛ مسافرتی مبرا از عالوهسفرهایی به خاورزمین شدند. ویتمن به
 رود.اخته شیرجه میاما چنانکه در جستجوی گنجینه و اکسیر حیات با سر به درون امر ناشن« قواعد»

سازان یا عنوان موقعیتی پنجاه برخی هنرمندان و روشنفکران اروپایی که جمعاً بهدر دهه
 شوند مانیفستی برای این نوع از مسافرت آفریدند، که آن راشناخته می[ situationistsگراها ]موقعیت

dérive   روان بر حسب تصادف  یا جغرافیادانانِ « جغرافیانگارهاروان»عنوان نامیدند. آنها به« گردییله»یا
ها یا تصادفات کردند، و تنها احساسات یا سرنخمی زنیپرسهگردی یا های شهر یلهدر خیابان

 دهد،گرفتند. همانطور که گی دبور توضیح می[ را پی میها، اقترانهارویدادی]هم

dérive  سازی است، تکنیکی از جنس عبور گذرا از دل های مختلف موقعیتاز شیوه یکی
 شناختیجغرافیبازیگوش و آگاهی از اثرات روانـرفتار ساختگراdérive های گوناگون. محیط

 سازد.زنی جدا میهای کالسیک سفر و پرسهکند؛ که آن را کامالً از انگارهرا ایجاب می

شان های معمولی زمانی مشخص انگیزهد شخص حین یک بازهیک یا چن  dériveدر یک
و به خود  کنندهای فراغت و کارشان را رها میشان، فعالیتهایبرای حرکت و کنش، نسبت

 [33یابند شوند. ]های عوارض زمین و مواجهاتی که آنجا میدهند که مجذوب جذابیتمجال می

، به دو کس که «پاتوق ممکن»سورئالیسم و معروف به ، آشکارا ملهم از  dériveدر واریاسونی از
ای مشخص و در زمانی را در منطقه« کسی»شود که ممکن است بتوانند شناسد گفته میهمدیگر را نمی

شود؛ این جا آوردن آن کس داده نمیای برای بهکدام آنها هیچ نشانهمشخص مالقات کنند، اما به هیچ
شده نبینیجور ماجرای پیشموفق به مالقات هم نشوند، یا شاید یک د. شایدشومواجهه به شانس واگذار می
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دهد؛ مداخله ها را به نفع شانس مداخله افزایش میشانس «بازی بزرگ»قول دبور( رخ دهد زیرا این )به
 .صرف نگریسته شود« زنیِ اتفاقیقدم»توانست یک در آنچه که در غیر این صورت می

زدند. ، کاپیتالیستی و نیز کمونیستی، سکوالر و دینی را پس میه ایدئولوژیسازان هرگونموقعیت
 گردییلهاین  ــ که بود خواه فرهنگ اروپاییهای تمامیتی مطلقشان دوری از همهگرایشیا  گردییله

حامیان معاصر نظریه به پیش برده شده است ی شماری از وسیلهبهو به یک معنا با نیچه آغاز شد ــ 
.ف. ژ .(بخش داللت داردروشنی بینش به در اصل [گرایشیا  گردییله] اژهیاد آورد که این و توان بهمی)

 ای از جنس اکتشافیکرد، که پروژه اش ضربرا برای توصیف پروژه «1رکسوُدریفت»لیوتار اصطالح 
د زنوراز هرگونه هشیاری ]مبتنی بر احتیاط و پایش[ اجتناب می هایی کهاندیشه»ای از نوعِ مداوم، پروژه

شده رسد در تطابق با هیچ غایت اعالمنظر میشوند، که بهنشده روانه میسوی اهداف حسابو سبکباالنه به
بردن از ناچیزترین بهره یآماده همواره های چریکی، دختران مجال،ای نباشند . . . اندیشهنشدهیا اعالم

[ دلوز و گتاری 34] «کنند.شان امتناع میپویند و از نیروگذاریهایی هستند که میبنیان آن اختالالتِ
ی هستهعنوان گری بهی کوچخلدون دربارهحدی بر تز ابن را تا[ nomadology] گرشناسیکوچاثرشان 

نا شده بیافته یا مطلقعلیه دولت و اگر بسط دهیم علیه هر اقتدار مرکزیت «(جنگ ماشین»قدرت )یک 
کنند که هدف فرهنگ نه شکوه دولت، پا میخلدون را کلهبا این استدالل نظرگاه ابنکردند. آنها صرفاً 

ت گر یافبودنِ امر کوچدر عوض بناست در آزادی و حتی تصادفی کهگوید، بلخلدون میآنطور که ابن
ن تواکه میکند(. دلوز و گتاری، خلدون نیز گاهی به آن اشاره میرسد ابننظر میور که بهطود )همانش

در اینجا  ،نامیده شوند« شناسان دادامعرفت( »2قول فیرابندای یا )بههای پسامارکسیست نیچهآنارشیست
حکمت القات عجیب اصطالح و من به افتخار این م ،یابندنوا مینگار صوفی ما همخود را با تاریخ

ظاهراً  رویدادیِهمآغازیدم. اگر این با آن [ را ضرب کردم که این جستار را nomadosophy] گریکوچ
ی کشف توانیم خود را بر لبهزنده از کار درآید، آنگاه میابر کهفقط ممکن بل نامحتمل اندیشه بتواند نه

یا گردی ]یله»این جستار را  همین کشف بود که دستیِبیابیم ــ و در پیش سیاحتو   dériveطنینی بین 
ـ کند حال پرواز میو با این است و زن ،استر، پرنده سنتزی ازراق بُنامیدم. « مقدس گرایش[ رتیب، تو بدینـ
 .ها استشناسگانرده کابوسِ

تمامی پدیدار نشده است ــ و شاید حال بهایندس هر چه که باشد، بامق گردی یا گرایشیلهاین 
تعریف  اآن ر نتوان[ راقبُ قصد کالبدشناسیبه گردییله بُراقِ ]کشتنِ اش «کشتن»ضرورت دارد که بدون 

ـ ـتوانم بگویم آن نوع از مسافرت آمیز به رمز و رازها، تنها میهمین دلیل بدون تعدی مخاطره. بهکرد
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های ژرفی برای آن نوع از مسافرتی داشته باشد تواند داللتکرد میعربی میکه ابنقصدمند و خیالی ــ 
و گریز از « هانشانراه»ی گذاری همهارزشها امیدوار به کشف بازاگزیستانسیالیستـکه در آن ما پسا

یگر د بارانداز یکچشم ،کرد که در آنجدیدی را کشف  شوییفنگتوان میبیگانگی و وساطت شویم. 
جای صحبت از مسیرهای بخش نیروگذاری شده است. بهشناسیِ رهاییبا معنا، یا ترجیحاً با یک زیبایی

« تقواعد مسافر»جای توان بر حسب گرایش فراکتالی و تجربیات حدی اندیشید. بهکاروان یا معابد می
نگاریِ زندگی مکانروان» شناسی روان[ یا شاید]مکان شناسیمکانروانتوان هنر ]ابواب سیاحت[ می

گران شهری، محافظان سرزمین وحش، ای کوچتوانم فرهنگ حاشیهمی را بسط داد. «روزمره
مدرن واقعی که سیاحت مثالی ]خیالی[ و  قلندرانــ  و سرانجام پدیداری  مها را تصور کنکولیتکنوـ

 عنوان عناصریاش را ترسیم کنم مگر بهتوانم جزئیاتمسافرت قصدمند را از نو ابداع خواهند کرد. نمی
گیرم. تالش من در راه یک بوطیقای در نظر نمیخیالی ــ اما این وهم عبث صرف را در یک داستان علمی

رغم ی سیاحت ناکامل خواهد بود، بهی آیندهپردازی دربارهن خیالگی بدون ایی آوارباشالری درباره
اشد ب حال زمانپیشاپیش همین  کهبل« آینده»شود. و در واقع شاید این ابداً نه ابهامی که بدان محکوم می

 ــ اگرچه هنوز پنهان و اسرارآمیز. 

 فتوحاتعربی را باور کنیم، باید داشته باشد. او در ای دارد؟ اگر قرار است ابنآیا سیاحت آینده
 هرگونه بدبینی ناشایستپس نین باشد، اگر چ «زیرا سلوک را غایتی نیست. ایم،ما همه سالک»گوید می

ر پیامبدعای  توانتنها میاکنون افتد. اه به راه میگصبح . کاروان همواره1اندازدما را به زحمت میو  است
 .رهسپار این حیرانی شدــ  و « بر حیرت ما بیفزا ،آه خدایا»ــ  شتگذارا به اشتراک 
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