اهداف ک ّلى
فصل:
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1ــ آشناىى با ابعاد و جلوه هاى ادبى حسب حال ها و زندگى نامه ها
2ــ آشناىى با نمونه هاى دىگرى از حسب حال ها و زندگى نامه ها
3ــ آشناىى با برخى از صاحبان اىن گونه آثار
4ــ کسب تواناىى براى نوشتن زندگى نامه و حسب حال مناسب

درآمدى بر حسب حال و زندگى نامه

کاروان اثر ُسمبات کىورقىان

تحوالت روحى و فکرى
زندگى نامه ها ،شرح حوادث و روىدادها و اندىشه ها و ّ
اندىشه بزرگان که با روزگار و
انسان ها از دىگر آثار ادبى هستند که نه تنها ما را با زندگى و
ٔ
جامعه عصر نوىسندگان اىن گونه آثار آشنا مى سازند .از انواع
شراىط اجتماعى و فرهنگى
ٔ
سىره پىامبر اکرم (ص) است که از گذشته راىج و متداول بوده
زندگى نامه ها ،شرح زندگى و ٔ
مطالعه
است .حسب حال ،گزارش نوىسنده از زندگى ،حاالت و احساسات خوىش است.
ٔ
حسب حال ،مطمئن ترىن راه براى آگاهى ىافتن از زندگى و
اندىشه شاعران و نوىسندگان است.
ٔ
در اىن فصل با نمونه هاىى دىگر از زندگى نامه و سىره و حسب حال آشنا مى شوىم.
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زىن العابدىن رهنما نوىسنده و مترجم معاصر ،در کتاب «پىامبر» زندگى پىامبر
شىوه توصىف
بزرگوار اسالم را با کالمى دل نشىن توصىف مى کند .او با بهره گىرى از ٔ
و داستان نوىسى بر کشش اثر خود افزوده است.
آنچه مى خوانىد توصىف کوه مشهور حرا و لحظه هاى نزول وحى از همىن
کتاب است.

بخوان!…
«بخوان به نام خداىت که آفرىد .انسان را از علق آفرىد.بخوان که خداى تو کرىم ترىن وجودهاست.
وسىله قلم ،تعلىم داد و به انسان چىزهاىى که نمى دانست ،آموخت».
خداىى است که به
ٔ
   سوره علق ــ آىات ) 1تا (5
ٔ

مکّه ىک کوه تارىخى دارد و اىن کوه ىک آشناى صمىمى .اىن کوه را از مکّه و اىن
افسانه درهم و برهم .مکّه
آشنا را از آن بگىرىد ،دىگر چىزى باقى نمى ماند جز ىک مشت
ٔ
مى ما نَد با حرارت آتشىن و اراضى سوزان و کوه هاى افسرده رنگ و سىاه رو.
محمد (ص) را در غار حراى آن جاى دهىد؛ آن وقت
کوه نور را به مکّه بدهىد و ّ
قبله مسلمانان مى شود ،مرکز نهضت شمرده مى شود ،امىن به دنىا
مکّه همه چىز مى شود؛ ٔ
مى دهد ،آىىن زندگى و دستور اخالق به امم مى بخشد ،بزرگ ترىن شهرهاى پىروزمندان
دنىا را زىر سلطه و نفوذ خود مى آورد ،زىارتگاه مىلىاردها نفوس در طول قرون مى شود
که «لبّىک» گوىان به سوىش مى شتابند و رستاخىز موعود را با کفن هاى سپىد خود در اىن
عالم جلوه گر مى سازند.
اىن کوه در شمال مکّه واقع استِ .
طرف دست ِ
چپ کسى است که به عرفات مى رود.
در قل ّٔه اىن کوه فضاىى است تقرىباً چهل گز؛ آسمان بدان نزدىک و عظمت آفرىنش از
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اثر پروىز محالتى

آنجا به طور برجسته نماىان است.
از آنجا مسجدالحرام و خانه هاى
مکّه پىداست .فضاى اطراف مکّه با
کوه هاى کوتاه و بلند آن نماىان است.
کوه هاى عبوس و زمخت و سخت
که هىچ گونه عالىم حىات در آن دىده
نمى شود.
از باالى کوه حرا ،قوافلى که
در راه مکّه رفت و آمد مى کنند ،به
نظر مورچگانى مى آىند .مورچگانى
که حىاتشان نسبت به ما از نسبت
حىات ما به کاىنات درازتر است
و باز ما آنها را خرد و خود را
بزرگ مى پندارىم .در همىن قل ّٔه کوه
است که تارىکى و روشناىى طبىعت
پررنگ تر است از آنچه ما در شهرها
مى بىنىم.
منظره بدىعى به خود مى گىرد و
رنگ اىن کوه حناىى است .وقتى آفتاب بر آن مى تابد،
ٔ
دامنه آن عبور مى کنند ،گرد و غبارى که افشان مى نماىند ،در همان
هنگام غروب که رمه ها از ٔ
ذرات طال را در هوا پراکنده اند.
زرىن تر به نظر مى رسند .گوىى ّ
تابش هاى آخرىن شعاع خورشىد ّ
در اىن کوه غارى است که ِدر آن به طرف شمال نهاده و تا پنجاه گز مسافت دارد.
فضاى آن به قدرى است که ىک نفر به زحمت مى تواند در مىان آن بخوابد.
زرىن آفتاب ابتدا به قل ّٔه اىن کوه مى افتد و هنگام غروب نور خورشىد
صبح ها ٔ
شعله ّ
دىرتر از همه جا آنجا را ترک مى گوىدّ .مدت ها مکّه در تارىکى مى ما نَد و هنوز کوه حرا
آخرىن شعاع زرد آفتاب را بر فرق خود نگاه مى دارد.
گفتىم اىن کوه ،آشناى صمىمى دارد و اىن تنهاىى ،ىک رفىق مصاحب؛ رفىقى که
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قسمتى از بهترىن فصل زندگى ىعنى ،جوانى خود را در آنجا مى گذراند .هر ماه چندىن
بار ،شب و روز ،و هر سال ىک ماه ،ماه رمضان ،پىوسته در آنجا مى ماند .با ِ
تنهاىى اىن کوه
پراندىشه خود را در آنجا مى گذراند.
مراوده٭ مى کند .بدان انس گرفته و ساعات
ٔ
همىشه صداهاىى در طبىعت و رازهاىى در آسمان هست که همه کس نه تواند آن را
بخواند و نه آن را بشنود.
قطره شبنم و نازک تر از
صداىى که از عالم باال ،از آن سوى ستارگان ،صاف تر از ٔ
وزش نسىم صبح به شکل وحى و به طرز الهام بلند است .براى شنىدنش گوش و دلى
همه گوش ها و دل ها نباشد؛ گوش شنوا ،قلبى پاکىزه و روانى روشن
مى خواهد که مانند ٔ
خواهد.محمد به دنبال اىن «صدا» بود.
مى
ّ
همىشه به اىن ِ
کوه بى صدا مى آمد تا آن «صدا» را بشنود.
ِ
محمد در آن کوه ،شب ها و روزها اسرارانگىز بود.
تنهاىى ّ
محمد
اىن کوه دىگر از جمودت خود خارج شده و روحى پىدا کرده بود و روحش ّ
ِ
وجود آىىن نوىنى بشود که در قرون متوالى بشرىّت
بود .روحى که مى خواست منشأ
فرمانرواى دل ها باشد.
گاهى بر فراز آن کوه به راه مى افتاد و گام هاى پهن برمى داشت .وقتى به روى
سنگ هاى داغ مى نشست ،نه گرما ،نه سرما و نه بادهاى تند ــ که گاهى قىه٭ مى کشىدند
پرده
ــ و نه حرارت و بخار شهر مکّه را ،که گاهى به غلظت ىک دود بر آسمان آن مانند ٔ
چرک تاب مى افتاد ،هىچ کدام اىنها را احساس نمى کرد .ساعت هاى پىاپى در ىک نقطه و
به ىک وضع بى حرکت مى ماند.گوىى فقط جسدش در آن جاست.
در آن حال روحش کجا بود؟ در جهانى غىر از جهان ما.گاهى حرکت مى کرد؛ گوىى
دوباره روحش به کالبدش برگشته است.
ِ
حرکت ن َ َف َسش به قدرى آهسته مى شد
وقتى وجود خود را در آنجا احساس مى کرد،
که پندارى تن ّفس نمى کند .وقتى احساس مى کرد مىل صعود دارد ،جسم او همان جا
مى ماند و روحش به پرواز درمى آمد .در اىن حال ،حرکتِنفسش به قدرى تند مى شد که
مى خواست قلبش را مانند قطعات کوه آتش فشان از جا بکند و بىرون اندازد؛ بىرون ،به
هزارها و صدها هزار فرسنگ ،به آن طرف آسمان ها… .
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محمد چه بود؟
غار حرا چه بود؟ براى همه ،کوهى بود مانند کوه هاى دىگر ولى براى ّ
تخىالت و تفکّرات آسمانى ،منبع الهامات غىبى؛ الهاماتى که انسان معمولى از
مرکز ّ
عشق و موسىقى مى گىرد و او از سرچشمه اى مى گرفت که ابدىّت نام داشت.
ستارگان در آسمان مى درخشىدند .ماه نور مالىم و لطىف خود را همه جا پخش
مى کرد .در باالى کوه و اطراف غار کسى نبود جز او .آن قدر در آنجا مى ماند که روحش
از تفکّراتش سىراب مى شد.
در ماه رمضان شب هاى پى درپى در آنجا مى ماند .فقط خدىجه مى دانست او کجاست.
ِ
آرامگاه تفک ِ
ّرات او را ببىند ،سرى بدان جا مى زد و در اطراف آن
گاه به گاه براى اىنکه اىن
ساىه او را از دور مى دىد و زمانى نادىده برمى گشت.
کوه مى اىستاد .گاهى ٔ
محمد روز به روز الغرتر مىشد و فکرش شعلههاى بلندترى مىگرفت .بدنش آب مىشد و
ّ
هفته پىش
شعله جانش روشن تر مى گشت .وقتى که به خانه مى آمد ،خدىجه مى دىد که اىن هفته با ٔ
ٔ
فرق دارد .مى دىد او در بند خودش نىست .خوراکش و خوابش همىشه رو به نقصان است.
شدت از خواب مى پرىد و عرق هاى سر و صورتش ابرى از مشاهدات رؤىاىى اش را
گاهى به ّ
نشان مى داد .خدىجه صورتش را پاک مى کرد و از خواب هاىش مى پرسىد.
٭٭٭
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محمد به چهل سالگى عمر خود رسىد.
ّ
در شبى از شب هاى ماه رمضان،دوشنبه شب هفدهم ،روشناىى بسىار درخشان و
ِ
آرامش مخصوص به کاىنات داده بود .نسى ِم مالىمى مى وزىد .رنگ کوه ها بعضى به رنگ
ساىه و برخى به رنگ پشت شتر به نظر مى آمد .کوه حرا بلندتر مى نمود .مثل اىن بود که
به آسمان نزدىک شده و به مىان ستارگان سر فرو برده است .به نظر مى رسىد تمام سنگ ها
حالت استماع دارند؛ گوش مى کنند و منتظرند .در نزدىکى قل ّٔه کوه ،زىر ِ
نور ماه ،موجودى
به طرف قل ّٔه آن مى رفت و بر فرق آن که ىک فضاى چهل گزى بود مى رسىد .در آنجا راه
مى رفت و گاهى به جنوب و شهر مکّه که در سىاهى محو شده بود ،نگاه مى کرد .تارىکى
مکّه منظره اى جناىت بار داشت؛ آه مظلومان و نعره هاى
گرىه
ناله دختران و ٔ
مستانه ستمگرانٔ ،
ٔ
زنان گوىى بر آسمان آن نقش بسته بود.
اىن صحنه ها زننده بود و او روى خود را از آنها برمى گرداند .به طرف بىابان نگاه
متوجه مى شد .ماه را در مقابل
مى کرد و به کوه هاىى که پشت سر ىکدىگر قرار گرفته بودند ّ
خود مى دىد که به نرمى و با پاى برهنه بر فراز آسمان مى دوىد؛ در مقابل آن مى نشست .دىگر
حرکتى در اىن کوه دىده نمى شد .اگر در آن ِدل شب کسى نزدىک او مى بود ،صداى قلب و
ِ
خاموشى مطلق
تن ّفس او را ــ که گاهى تند و زمانى آهسته بود ــ مى شنىد.ىک مرتبه در آن
محمد بدىن کلمات بلند شد:
صداى ّ
ــ اى خالق کاىنات و اى داناى راز نهان ما…
محمد را دنبال کرده بود و مى خواست از علّت آمد و شد او به کوه
عربى که آهسته ّ
آگاه شود ،ىک مرتبه بر خود لرزىدِ .
راه سرازىرى کوه را پىش گرفت و به عجله رفت.
رفىق «تنهاىى» طورى بود که اجازه نمى داد کسى در ِ
نفوذ معنوى اىن ِ
ِ
ملکوتى
محىط
او وارد شود.
محمد بشنود.
دىگر وجودى ــ جز خدا ــ در آنجا نبود که صداىى از ّ
در ىکى از اىن شب ها ،چندىن ساعت در قل ّٔه کوه باقى ماند .باألخره به طرف غار
شبانه خود رفت .او نخوابىد و افکارش تا پاسى
حرا ،سرازىر گردىد .در آنجا به آرامگاه ٔ
از شب با او بودند .سرانجام ،حالتى به او دست داد.گوىى که کوه هم با او به خواب رفت.
محمد به دىدگانش خورد .رنگ
ناگهان روشناىى تندى از پشت حدقه هاى ٔ
بسته چشم ّ
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قرمزى در داخل چشم خود دىد؛ هراسان چشم را باز کرد .نورى متحرک به سوىش آمد
دنباله آن به آسمان کشىده شده بود .اىن نور به وى نزدىک شد ،وجودش را گرفت و به
که ٔ
داخل وجودش ،به مغزش ،به قلبش و به روحش وارد شد.
محمد لرزىد؛ عرق بر تمام وجودش نشست .روحش به سان کبوترى که به اضطراب
ّ
افتد ،تکان هاى شدىد خورد .حرارت عجىبى در وجودش پدىد آمد که بعدها آن را بدىن گونه
بىان کرد:
ِ
زندگى مالىم و لطىفى بر قلب و روحم چىره شد».
«احساس کردم که مرگ بر جسمم و
در سرش دوار و در گوشش طنىن افتاد؛ ىک مرتبه از مىان نور «صداىى» شنىد که
محمد!…
گفتّ :
محمد (مضطرب) جواب داد :کىست؟…
ّ
صداىى از مىان نور گفت :جبرئىل.
محمد گفت :جبرئىل؟
ّ
صدا گفت :بخوان.
محمد با وحشت برخاست ،بىرون آمد ،به اطراف نگاه کرد .کسى نبود؛ صحراى
ّ
بى لک ،ماه بى ساىه .باالى سر را نگرىست؛ تأللؤ ستارگان ،نگاه هاى ماه…
همىن.
محمد صدا را براى بار سوم شنىد که گفت:
دوباره همان نور جلوه گر شدّ .
ــ بخوان.
محمد جواب داد :نمى توانم بخوانم.
ّ
محمد ،بخوان… بخوان…
صدا باز هم گفتّ :
دستى که کتابى را گرفته بود ،در مقابل او پدىد آمد .کتاب در مىان حرىر سپىدى بود.
دوباره صدا بلند شد و گفت:
ــ زبان باز کن و بخوان… اىنها را با من بگو.
محمد بىرون جهىد و اىن کلمات را با فرشته گفت:
چشمه اى از قلب ّ
«بخوان به نام خداىى ،که خلق کرد .خلق کرد انسان را از علق٭».
وسىله قلم تعلىم داد و به
«بخوان که خداى تو کرىم ترىن وجودهاست .خداىى که به ٔ
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انسان چىزهاىى که نمى دانست ،آموخت…»
و صدا خاموش شد.
آن فشار ،آن لرزه ،آن حرارت ،آن نور خىره کننده ،اىنها نىز ىک مرتبه خاموش شد و
ِ
محمد افتاد و عرق از بدنش سرازىر گردىد.
پرىد.
خستگى فوق العاده اى بر جسم ّ
محمد آن کلمات را دوباره به خاطر آورد و به تنهاىى تکرار کردّ .مدتى به آسمان نگرىست
ّ
و همان نور و درخشندگى را باز در همه جا دىد.
بى اختىار به سجده افتاد و گرىست.
…………….....
صداى او را وزش نسىم سحرى نوازش مى داد.

?

خودآزماىى

1ــ نوىسنده با استفاده از چه شىوه اى زندگى نامه را خواندنى تر کرده است؟
نشانه چىست؟
2ــ به نظر شما ،تصوىرهاىى که نوىسنده از شهر مکّه ارائه مى دهدٔ ،
سىره قدىم و جدىد
3ــ به کتاب هاىى که
درباره زندگى پىامبر نوشته مى شود« ،سىره» نىز مى گوىند دو نمونه از کتب ٔ
ٔ
معرفى کنىد.
را ّ
4ــ ارتباط معناىى ابىات زىر را با درس بنوىسىد.
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ک ک
ن� ِ
گار م ن �ه � به م� ت� ب
�
� ن�ر ف� ت
� و خ� ط ن� ن�و ش� ت

دل رم ى� دهٔ ما را �نا ى�س و مو ن�س ش� د

� به غ�م�ز ه مس�ئ له آ� م زو� صد ّمدر س ش� د

٭  ٭ ٭
گ
ت �ا �ن �ردى آ� ش� ن�ا ز ى�� ن پ�رده رم�ز ى ن��ش ن�
وى
گ
� شو� �ن امحرم ن�� شبا� د �ج اى پ�� ى غ�ام ش
سرو�

حا�ف�ظ
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نوىسنده معاصر از عشاىر فارس و
محمدبهمن بىگى (متول ّد  1299ــ فارس)
ّ
ٔ
شىفته اىل قشقاىى است .او دوره هاى کودکى و نوجوانى خود و فراز و فرود تارىخ
ٔ
معاصر اىل قشقاىى را در قالب داستانى به نام «بخاراى من ،اىل من» (چاپ  )1368به
نگارش درآورده است .نثر اىن کتاب ،روان و طنزآمىز است و ما را با فرهنگ اقلىمى اىل
قشقاىى آشنا مى کند .متن زىر از بخش آغازىن اىن کتاب برگزىده شده است.

بوى جوى مولىان
شىهه اسب آغاز کردم.
من زندگانى را در چادر با تىر تفنگ و ٔ
در چهار سالگى پشت قاش٭ زىن نشستم .چىزى نگذشت که تفنگ خفىف به دستم
خانه شهرى به سر نبردم.
دادند .تا ده سالگى ح ّتى ىک شب هم در شهر و ٔ
اىل ما در سال دو مرتبه از نزدىکى شىراز مى گذشت .دست فروشان و دوره گردان شهر
بساط شىرىنى و حلوا در راه اىل مى گستردند .پول نقد کم بود .من از کسانم پشم و کشک
مزه آن شىرىنى هاى باد و باران خورده و گرد وغبار
مى گرفتم و دلى از عزا درمى آوردمٔ .
گرفته را هنوز زىر دندان دارم.
از شنىدن اسم شهر قند در دلم آب مى شد و زمانى که پدرم و سپس مادرم را به تهران
تبعىد کردند ،تنها فرد خانواده که خوش حال و شادمان بود من بودم.
نمى دانستم که اسب و زىنم را مى گىرند و پشت مىز و نىمکت مدرسه ام مى نشانند.
نمى دانستم که تفنگ مشقى قشنگم را مى گىرند و قلم به دستم مى دهند.
مهمى نبود .او هم اشتباهاً تبعىد
مهمى نبود .اشتباهاً تبعىد شد .مادرم هم زن ّ
پدرم مرد ّ
شد .دار و ندار ما هم اشتباهاً به دست حضرات دولتى و ملّتى به ىغما رفت.
ِ
روزى
براى کسانى که در کنار گواراترىن چشمه ها چادر مى افراشتند ،آب انبار آن
تهران مصىبت بود.
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براى کسانى که به آتش سرخ بن و بلوط خو گرفته بودند ،زغال منقل و نفت بخارى
آفت بود.
براى مادرم که سراسر عمرش را در ِ
چادر باز و پر هواى عشاىرى به سر برده بود،
تن ّفس در اتاقکى محصور دشوار و جان فرسا بود .براىش در حىاط چادر زدىم و فقط
سرماى کشنده و برف زمستان بود که توانست او را به چهار دىوارى اتاق بکشاند.
من در چادر مادرم مى خوابىدم .ىک شب دزد لباس هاىم را برد .بى لباس ماندم و
گرىستم .ىکى از تبعىدى هاى رىز نقش ،لباسش را به من بخشىد .باز هم بلند و گشاد بود
ولى بهتر از برهنگى بود .پوشىدم و به راه افتادم .بچه هاى کوچه و مدرسه خندىدند.
اجاره حىاط دربست نداشتىم .کارمان از آن زندگى پر زرق و برق کدخداىى
ما قدرت
ٔ
خانه چند اتاقى کشىد .همه جور همساىه در حىاطمان
و کالنترى به ىک اتاق کراىه اى در ىک ٔ
مجرد .اسم زن همدم
داشتىم :شىر فروش ،رفتگر شهردارى ،پىشخدمت بانک و ىک زن ّ
بود .از همه دل سوزتر بود.
روزى پدرم را به شهربانى خواستند .ظهر نىامد .مأمور امىدوارمان کرد که شب
مى آىد .شب هم نىامد .شب هاى دىگر هم نىامد.
حد و حصر نداشت .پس از ماه ها انتظار ىک
بچه ها ّ
ّ
غص ٔه مادر و سرگردانى من و ّ
روز سر و کلّه اش پىدا شد .شناختنى نبود .شکنجه دىده بود .فقط از صداىش تشخىص
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دادىم که پدر است .همان پدرى که اسب هاىش اسم و رسم داشتند .همان پدرى که اىلخانى
سفره رنگىنش مى نشست .همان پدرى که گلّه هاى رنگارنگ و رىز و درشت
قشقاىى بر ٔ
داشت و فرش هاى گران بهاى چادرش ِ
زبانزد اىل و قبىله بود.
غصه مى خورد .پىر و زمىن گىر مى شد .هر روز ضعىف تر و ناتوان تر مى گشت.
پدرم ّ
همه چىزش را از دست داده بود .فقط ىک دل خوشى براىش مانده بود .پسرش با کوشش
و تالش درس مى خواند .من درس مى خواندم .شب و روز درس مى خواندم .به کتاب
و مدرسه دل بستگى داشتم .دو کالس ىکى مى کردم .شاگرد ّاول مى شدم .تبعىدى ها،
آىنده درخشانم
مأموران شهربانى و آشناىان کوچه و خىابان به پدرم تبرىک مى گفتند و از ٔ
براىش خىال ها مى بافتند.
سرانجام تصدىق گرفتم .تصدىق لىسانس گرفتم .ىکى از آن تصدىق هاى پر رنگ و
رونق روز.
رىخته اتاقمان آوىخت و همه را به
پدرم لىسانسم را قاب گرفت و بر دىوار گچ فرو
ٔ
تماشا آورد .تصدىق قشنگى به شکل مربّع مستطىل بود .مزاىاى قانونى تصدىق و نام و نشان
مرا با خطّى زىبا بر آن نگاشته بودند.
آشناىى در کوچه و محلّه نماند که تصدىق مرا نبىند و آفرىن نگوىد.
تبعىدى ها ،مأموران شهربانى ،کاسب هاى کوچه ،دوره گردها ،پىازفروش ها،
ذرت باللى ها و کهنه خرها همه به دىدار تصدىقم آمدند .من شرم مى کردم و خجالت مى کشىدم
ّ
٭
ِ
خوشى دىگرى نداشت .روز و شب با فخر و مباهات  ،با
ولى چاره اى نبود .پىرمرد دل
شادى و غرور به تصدىقم مى نگرىست و مى گفت :جان و مالم و همه چىزم را از دست دادم
همه آنها مى ارزد.
ولى تصدىق پسرم به ٔ
دل خوشى پدرم منحصر به تصدىق نماند .روزى مردى فرنگى از کوچه مى گذشت و
دنبال آدرسى مى گشت .با اىما٭ و اشاره مى پرسىد و به پاسخ نمى رسىد .من به زبان آمدم و با
فرانسه دست و پا شکسته راهنماىى اش کردم .غوغا شد .پدرم عرش را سىر کرد.
مقدارى
ٔ
همه
پس از عزىمت رضاشاه ــ که قبال ً رضاخان بود و بعد ًا هم رضاخـان شد ــ ٔ
گذشته
تبعىدى ها رها شدند و به اىل و عشىره بازگشتند و به ثروت از دست رفته و شوکت
ٔ
خود دست ىافتند .همه بى تصدىق بودند به جز من .همه شان زندگى شىرىن و دىرىن را از سر
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گرفتند .چشمه هاى زالل در انتظارشان
بود .کوه هاى مرتفع و دشت هاى بى کران
در آغوششان کشىد.
ُرده کَ َهر٭ها
باز زىن و برگ را بر گ ٔ
و کُ َرند٭ها نهادند و سرگرم تاخت و تاز
شدند .باز کبک ها را در هوا و آهوها
ساىه
را در صحرا به تىر دوختند .باز در ٔ
دالوىز چادرها و در دامن معطّر چمن ها
سفره هاى پرسخاوت اىل را گستردند و
در کنارش نشستند.
باز با رسىدن مهر ،بار سفر را
بستند و سرما را پشت سر گذاشتند و با
آمدن فروردىن ،گرما را به گرمسىر سپردند
و ِ
راه رفته را بازآمدند.
در مىان آنان فقط من بودم که دو دل و سرگردان و سر در گرىبان بودم .بىش از
ىک سال و نىم نتوانستم از مواهب خداداد و نعمت هاى طبىعت بهره مند شوم .لىسانس
داشتم .لىسانس نمى گذاشت که در اىل بمانم.
مالمتم مى کردند که با اىن تصدىق گران قدر ،چرا در اىل مانده اى و عمر را به بطالت
مى گذرانى؟! باىد عزىزان و کسانت را ترک گوىى و به همان شهر بى مهر ،به همان دىار
بى ىار ،به همان هواى غبارآلود ،به همان آسمان دود گرفته بازگردى و در خانه اى کوچک
و کوچه اى تنگ زندگى کنى و در دفترى ىا اداره اى محبوس و مدفون شوى تا تر ّقى کنى.
چاره اى نبود .ح ّتى پدرم که به رفاقت و هم نشىنى من سخت خو گرفته بود و ىک
لحظه تاب جداىى ام را نداشت ،گاه فرمان مى داد و گاه التماس مى کرد که تصدىق دارى،
باىد به شهر بازگردى و تر ّقى کنى!
خانواده گرفتارم را
بازگشتم؛ از دىدار عزىزانم محروم ماندم .پدر پىر ،برادر نوجوان و
ٔ
ــ درست در موقعى که نىاز داشتند ــ از حضور و حماىت خود محروم کردم .درد تنهاىى

146

کشىدم .از لطف و صفاى ىاران و دوستان دور افتادم .به تهران آمدم .با بدنم به تهران آمدم
چشمه نازنىن ،توى
ولى روحم در اىل ماند .در مىان آن دو کوه سبز و سفىد ،در کنار آن
ٔ
آن چادر سىاه ،در آغوش آن مادر مهربان.
رشته حقوق قضاىى ،به سراغ دادگسترى
نامه ٔ
در پاىتخت به تکاپو افتادم و با دانش ٔ
رفتم تا قاضى شوم و درخت بىداد را از بىخ و بن براندازم .دادىارى در دو شهر ساوه و
دزفول به من پىشنهاد شد .از وظاىف دادىار خبر داشتم :رسىدگى به خالف و خىانت،
پى گىرى ُجنحه٭ و جناىت ،تعقىب بزهکار ،مجازات آدم کش و جانى.
درباره دزفول پرس وجو کردم .هر دو وىرانه بودند .ىکى
سرى به ساوه زدم و
ٔ
آب و هواىى داشت و دىگرى آن را هم نداشت.
دلم گرفت و از تر ّقى عدلىه چشم پوشىدم و به دنبال تر ّقى هاى دىگر به راه افتادم.
گوشه ىک
تالش کردم و آن قدر حلقه به درها کوفتم تا عاقبت از بانک ملّى سر درآوردم و در ٔ
اتاق پر کارمند ،صندلى و مىزى به دست آوردم و به جمع و تفرىق محاسبات مردم پرداختم.
شاهىن ِ
ِ
تىزبال افق ها بودم .زنبورى طفىلى شدم و به کُنجى پناه بردم.
٭
خبر انتصابم ،قوم و قبىله را تکان داد .همه شادمان شدند .شادمان تر از همه ّدلک
جوانى بود به نام ذوالفقار.
ّدلک جوان اىل ــ که هم بازى و هم سال سابقش بودم ــ از خبر تر ّقى و انتصاب من
خرسند شده و پىام فرستاده بود که دىگر اسکناس هاى اىران در دست توست .باىد بى نىازم
هزىنه هفته اى از ما هم را مى داد
کنى .بىچاره خبر نداشت که بانک از آن همه اسکناس فقط ٔ
بقى ٔه مخارج را از همان گوسفندانى فراهم مى کردم که در دو قدمى او مى چرىدند.
و ّ
بىش از دو سال در بانک ماندم و مشغول تر ّقى شدم.
تابستان سوم فرا رسىد .هوا داغ بود .شب ها از گرما خوابم نمى برد .حىاط و
بهارخواب نداشتم .اتاقم در وسط شهر بود .بساط تهوىه به تهران نرسىده بود .شاىد هنوز
اختراع نشده بود .خىس عرق مى شدم .پىوسته به ىاد اىل و تبار بودم .روزى نبود که به
فکر ىىالق نباشم و شبى نبود که آن آب و هواى بهشتى را در خواب نبىنم .در اىل چادر
داشتم؛ در شهر خانه نداشتم .در اىل اسب سوارى داشتم؛ در شهر ماشىن نداشتم .در اىل
حرمت و آساىش و کس و کار داشتم؛ در شهر آرام و قرار و غم خوار و اندوه گسار نداشتم.
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نامه اى از برادرم رسىد ،لبرىز از مهر و سرشار از خبرهاىى که خوابشان را مى دىدم:
«… برف کوه هنوز آب نشده است .به آب چشمه دست نمى توان برد .ماست را با
چاقو مى برىم .پشم گوسفندان را گل و گىاه رنگىن کرده است .بوى ِ
شبدر دوچىن 1هوا
را عطرآگىن ساخته است .گندم ها هنوز خوشه نبسته اند .صداى بلدرچىن ىک دم قطع
نمى شود .جوجه کبک ها ،خطّ و خال انداخته اند .کبک درى در قلّه هاى کمانه ،فراوان
شده است.
بىا ،تا هوا تر و تازه است ،خودت را برسان .مادر چشم به راه توست .آب خوش از
گلوىش پاىىن نمى رود».
نامه برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکى با امىر سامانى!
ٔ
آب جىحون فرو نشست؛ رىگ آموى پرنىان شد؛ بوى جوى مولىان مدهوشم کرد.
فرداى همان روز ،تر ّقى را رها کردم .پا به رکاب گذاشتم و به سوى زندگى روان شدم.
تهران را پشت سر نهادم و به سوى بخارا بال و پر گشودم .بخاراى من اىل من بود.
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توضىحات
 1ــ شبدرى که دوبار پس از روىىدن چىده شده باشد.

?

خودآزماىى

جمله «پس از عزىمت رضاشاه که قبال ً رضاخان بود و بعد ًا هم رضاخان شد» چىست؟
 1ــ منظور نوىسنده از ٔ
 2ــ نوىسنده زندگى خود را پس از کارمند شدن در بانک چگونه توصىف کرده است؟
«نامه برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکى با امىر سامانى!» به چه ماجراىى اشاره دارد؟
جمله ٔ
 3ــ ٔ
 4ــ در متن درس دو نمونه طنز بىابىد.
 5ــ بخش هاى دىگرى از اىن کتاب را در کالس بخوانىد.

آورده اند که …

اشترى و گرگى و روباهى از روى مصاحبت مسافرت کردند و با اىشان از ِ
وجه
زاد و توشهِ ،گرده اى بىش نبود .چون زمانى برفتند و رنج راه در اىشان اثر کرد ،بر
لب آبى نشستند و مىان اىشان از براى ِگرده مخاصمت رفت .تا آخراألمر بر آن قرار
ِ
اولى تر .گرگ گفت:
گرفت که هر کدام از اىشان به زاد بىشتر ،بدىن گرده خوردن ٰ
پىش از آنکه خداى ــ تعالى ــ اىن جهان بىافرىد ،مرا به هفت روز پىش تر مادرم بزاد!
روباه گفت :راست مى گوىى؛ من آن شب در آن موضع حاضر بودم و شما را چراغ
فرا مى داشتم و مادرت را اعانت مى کردم! اشتر چون مقاالت گرگ و روباه بر آن گونه
شنىد ،گردن دراز کرد و ِگرده برگرفت و بخورد و گفت :هر که مرا بىند ،به حقىقت
داند که از شما بسىار کالن ترم و جهان از شما زىادت دىده ام و بار بىشتر کشىده ام!
سندباد نامه
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ىکا� ن عروسى ا ت
ک
گ
گ
خ�ا � ب� غ� د ا د � به مر � خ�ل ف�ا مى�ر ى� د
�چ ى�س ک
�
ور�نه ىا� ن ش� ِ ّط روان
� �ه رد ب� غ� داد اس ت
ت
گ
ک
�ر پ�ُر زا� الل ٔه س ى� ب
را� ب ُ� َو د دام ِن �وه
ک
�
ون دل ف�رهاد ا س ت
مرو زا� راه �ه آ� ن �خ ِ
ک
ه گ گ چ�
ب
چم�و ن�ر �س ب���ش ا ش�م و � ب� ى� ن کا�ن در خ�ا�
�
� چ�ون ش�م�ش اد اس ت
�چ ن� د روى چ�وگل و ق�ام ت
ک
ب ٭
خ��ى م ٔه اُ �نس م�ز ن ب�ر ِرد ىا� ن �ه�نه ر �اط
ک
�
�ه اسا س ش� همه ب � ى مو ق�ع و ب � ى ب� ن��ىاد ا س ت
� � به �ج�ز غ�م ز� �ج هان �خوا ج�و را
حا صلى ن ى�س ت
ک
�
�
ان سى کاو ز� �ج هان آ� ز� اد ا س ت
ش�اد ىِ �ج ِ
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ک
�خوا ج�وى �رما� ن ى

اهداف ک ّلى
فصل:

 1ــ آشناىى با مفاهىم و پىام هاى آثار ادبى عرفانى
 2ــ آشناىى با نمونه هاىى از آثار ادبى عرفانى
 3ــ آشناىى با برخى از بزرگان ادب عرفانى
 4ــ کسب تواناىى براى خواندن و فهم متون ادبى عرفانى
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ادبىات عرفانى
ّ
بخش چشم گىرى از ادب پربار فارسى به ادب عرفانى اختصاص دارد .ادب عرفانى
سرشار از معانى لطىف و شور انگىز و اصطالحات و تعبىراتى است که بدون شناخت و فهم
آنها نمى توان با اندىشه و راه عرفا آشنا شد.
تمسک
توجه دارند .اىشان با ّ
عرفا کسانى هستند که به عالم درون ّ
توجه به باطن و ّ
به زهد و رىاضت ،منازل و مراحل عرفان را طى مى کنند تا به مبدأ ّ
کل عالم و حقىقت و
منشأ کاىنات واصل شوند .با ظهور سناىى در آغاز قرن ششم طرىقت عرفان ،موضوع
عمده غزل ،قصىده و مثنوى هاى شاعران شد و از آن پس ،اصىل ترىن و گسترده ترىن بخش
ٔ
ادب فارسى را به خود اختصاص داد .اىن ادب هم شامل نظم است و هم نثر؛ هم فلسفه
دارد و هم اخالق؛ هم تارىخ و هم تفسىر؛ هم دعا و هم مناجات؛ هم حدىث و هم موسىقى؛
مذمت دنىاست و عشق به خدا و تم ّناى وصال او
هم تحقىق و هم وعظ و مضمون آن بىشتر ّ
که هدف غاىى سالک است.
عشق اصلى ترىن موضوع عرفان است و عاشق کسى است که جز معشوق نمى بىند و
همه سوز و گداز و راز و نىازش رسىدن به کوى اوست.
جز وصل او نمى خواهد و ٔ
ادب عارفانه گاه با قلمرو ذوق و روح سروکار دارد و گاه با دنىاى عقل و اندىشه.
حوزه ادب تعلىمى مى گنجد؛ همچون حدىقه و
آنچه با عقل و اندىشه سروکار دارد ،گاه در
ٔ
حوزه شور و اشتىاق و عشق است
رساله قشىرىه و گاه همه
گلشن راز و کشف المحجوب و
ٔ
ٔ
غزلىات عرفانى سناىى و عطّار و مولوى و عراقى و حافظ و مناجات هاى خواجه عبداللّه
که در ّ
آمىزه عقل و ذوق که نمونه هاى عالى آن منظومه هاى پرشور
انصارى جلوه مى کند و گاه ٔ
عطّار و مثنوى مولوى است.
در اىن فصل ،با خوشه هاىى از خرمن ادب عارفانه آشنا مى شوىم.
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دوره افشارىان و زندىان است .دىوان او
ّ
سىداحمد هاتف اصفهانى (در گذشته به سال  1198هـ .ق ).شاعر ٔ
ّ
رباعىات است .او اشعارى هم به زبان عربى سروده و در غزل پىرو سعدى و حافظ بوده
و
عات
ط
مق
ات،
غزلى
قصاىد،
شامل
ّ
ّ
واسطه ترجىع بند عرفانى اوست .هاتف در اىن ترجىع بند ،به حقىقت عرفان که رؤىت جلوه و
عمده شهرت وى به
ٔ
استٔ .
جمال پروردگار در همه چىز و همه جا و همه گاه است ،اشاره مى کند .در اىن جا دو بند از اىن ترجىع بند را مى خوانىم.
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گ
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گ
مض
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گ
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ش
ش
�
�
�
ن
آ
�  � ،ن وى
آ� ن چ��ه ن� ش� ن� ى� ده و ت
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ت �ا � به �ج ىا� ى ر سا نَ� دَ ت� �ه ى�� ى

ب
� آ� ن � ى� ن� ى
آ� ن چ�ه �ن ا د ى� د� ن ى ا س ت
ب
همه آ� ف�ا ق� گلسِ ت�ا ن � ى� ن� ى
گ
ب� ى� ن 1
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�ر د ش ِ
ب
�  ،همان � ى� ن� ى
وا ن چ��ه �خواهد د ل ت
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ک
ب� ى� ن 2
سر ز� ُ مل� �ج هان �ران � ى
ب
ر� فَ� قر� دان ٭ � ى� ن� ى
پ�اى ب�ر ف� ق ِ
ب
ب
آ� ف� ت�ا �ى� ش� رد م�ىا ن � ى� ن� ى
ک
ب
�
�
ى
�ى
�
ن
م
�ج
ع ش� ق� ر ا �ىا ى ا ن � ى

ک
ب
� ُم ِ
ل� ال مکا ن � ى� ن� ى
ُو سع ت
ب
چ�
�  ،آ� ن � ى� ن� ى
و آ� ن چ��ه �ن اد ى� ده ش�م ت
ب
ا ز� �ج ها ن و �ج ها ن��ىا ن � ى� ن� ى

153

ک
ب�ا ى�� ى ع ش� ق� ز
ور� زا� دل و �ج ان
ک�ه ى ک�� ى هس� و ىه چ�
ى
�
ن
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� ج��ز او
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ت
و حد ه ٰال ا له ا ّ ٰل هُو

ب
ل
ت�ا � به ع ى� ن ا ى� ق� ى� ن  3ع�ىان � ى� ن� ى

ى�ار ب � ى پ�رده زا� رد و د ى�وار
ش�
� ب�ل ن� د
 15مع ج�و ى � ى و آ� ف� ت�ا ب ۡ
چ� گ
ب
ش�م �ب��ش ا � به گلسِ ت�ان و � ب� ى� ن

گ
گ
ز� ب
ا� ب � ى ر�ن �   ،صده�ز اران ر�ن �
پ�ا �به راه طل ب
� �نِه زا� ره ع ش� ق�
ش�ود آ� سان ز� ع ش� ق� کارى �چ ن� د

ک
 20ت �ا �به �ج ىا� ى رسى �ه مى ن�رسد
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س
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توضىحات
 1ــ در سرزمىن عشق ،گردش زمىن و آسمان بر وفق مراد و به کام عاشقان است.
 2ــ گداى بى سروپاى عالم عشق را در مقابل ُملک جهان بى اعتنا (سرگران) مى بىنى (گداى عالم عشق به جهان
و آنچه در آن است ،اعتنا نمى کند).
 3ــ از دل و جان ،تنها ،عاشق خداى ىکتا باش تا در حالت عىن الىقىن ببىنى که … (اىن بىت با بىت بعد
موقوف المعانى است).
اجازه ورود
مرحله آن ،جبرئىل از همراهى اىشان بازماند؛ زىرا
 4ــ اشاره دارد به معراج پىامبر(ص) که در آخرىن
ٔ
ٔ
به آن مرتبه را نداشت.

155

!

بىاموزىم

با اندکى د ّقت در دو بندى که از ترجىع بند هاتف خواندىم ،درمى ىابىم که
قافىه جداگانه
اىن نوع شعر از چند بخش تشکىل مى شود؛ هر بخش داراى ٔ
است و بىتى که در مىان بندها قرار مى گىرد و عىناً تکرار مى شود ،بندها را به
هم پىوند مى دهد .شکل هندسى ترجىع بند چنىن است:

ترجىع بند معموال ً داراى وحدت موضوع است؛ ىعنى ،ىک مطلب واحد
در آن طرح و توصىف مى شود.
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خودآزماىى

 1ــ در بىت ششم درس ،چه آراىه هاىى دىده مى شود؟
 2ــ شاعر چه چىزى را شرط دست ىابى به کىمىاى عشق مى داند؟
 3ــ ىکى از مهم ترىن اصول عرفان ،اعتقاد به وحدت وجود است .از اىن دىدگاه ،در سراسر جهان هستى غىر
دهنده اىن اندىشه
از خدا کسى و چىزى نىست و ٔ
همه عالم وجود از او حکاىت دارد .در شعر درس ،دو بىت را که نشان ٔ
است ،بىان کنىد.
 4ــ مفهوم کلّى بىت پانزدهم درس را بىان کنىد.
 5ــ تقابل عقل و عشق در کدام بىت دىده مى شود؟
 6ــ نمونه اى از ابىات موقوف المعانى در شعر درس پىدا کنىد.
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