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 The Doors of Perception معنــای ایــن نام گــذاری ایــن اســت کــه 
دریچه هــای جدیــدی بــاز یم شــود. ایــن دریچه هــا به کجــا باز یم شــود که 
در شــرایط معمــویل باز نمی شــود؟ پیــویت در ایران نیســت و چزیی اســت که 
سرخ پوســت ها پرورش یم دهند. زماین که در تگزاس امریــکا بودم در گلدان 
یم شــد خرید که پس از آشکار شــدن این جنبه اش ممنوع شــد، اما به هیچ 
وجه قابل قیاس با ســایر مــواد روان گردان نیســت. برای من جای این ســوال 
اســت هوما که ایرانیان داشــتند و چزی مقــدیس بود به چــه کار یم آمد؟ البته 
گویا فقط در معبدها اســتعامل یم شــده و از این جهت مقدس بوده است؛ 
گر کیس که آن را اســتعامل  پیویت هم چــزیی نبود که هرکیس اســتعامل کند و ا
یم کرد شــخص برگزیده ای یم شــد یا به تعبریی »حضرت« خطاب یم شــد. 
این گونه نبوده که سرخ پوست ها در محفل و مهامین آن را استعامل و مصرف 

کنند.
ملكيان: کســاین چــون »فورمــن« که خــودش تجربــه عرفاین داشــته و از 
فیلسوفان عرفان زمان ما هست طور دیگری به این موضوع پرداخته اند. او 
یم گوید تجارب عرفاین آثار بسیار مثبیت بر شخصیت و منش عارف یم گذارد، 
اما وقیت آن مواد مصرف یم شــود دیگــر آن آثار مثبت در شــخصیت و منش 
مصرف کنندگان نیســت و یم خواهد از این طریق بگویــد که درواقع تجارب 
یب که در اثر اســتعامل این مواد حاصل یم شــود خلط  عرفاین را نباید با تجــار
کرد. درواقــع فورمــن یم خواهــد ایــن دو دســته را از هم جــدا کنــد و بگوید 
شخصیت و منش یک عارف را نمی توان با شخصیت و منش کیس که صرفًا 
اینها را اســتعامل کرده است مقایســه کرد. آیا به نظر شــام این مالک، مالک 

قابل دفاعی است؟
پورجوادی:شخصًا با زیرن موافق نیستم.

او کتاب Mysticism Sacrad And Profane را در باب همنی موضوع 
نوشــته اســت و اینکه اینها با هم فرق دارند. من معتقدم هر دو این تجارب، 
حاصل مــواد هســتند، منتها ییک موادی اســت کــه از عامل بــریون یم گرییم و 
یم خوریم و یــیک دیگر موادی اســت کــه در درون ما ایجاد و تولید یم شــود. 
برای مثــال روزه را فــرض بگرییــم. زاهدان کســاین نبودند کــه تــامم روز را ذکر 
بگویند، بلکــه حاالیت به کــیس که زهد پیشــه یم کند دســت یم دهد، زماین 
که مــن روزه هایــم را مرتبًا یم گرفتــم بعد از گذشــت چند روز حــس یم کردم 
ک  ک یم شــود، خــون پا کــه معده پا که دیــدگاه من تغیــری کرده اســت. چرا
یم شــود. در یوگا مثــًال تکنیک هــایی وجود دارد که باعث یم شــود بســیاری 
چزیها از بدن دفع شــود و وقیت اینها از بدن دفع شــد جور دیگــری اطراف و 
جهان را یم بینید و ساحت دیگری برایامن نمودار یم شود که نه توهم است 
و نــه خیــال. یم بینیم که یــک عمقــی دارد و یک بعــدی دیگــر در همه چزی 
وجود دارد و البته این را فقط ما یم بینیم؛ البته شــرایط معمویل هم این گونه 
است، وقیت معده پر باشد انسان سنگنی یم شــود، حال و نگاه و موقعیت و 

روحیه و درک انسان هم تغیری یم کند. 
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حكايیتزدهباشد،مطلبرابايکدوبيترهایمكندوالبدتویدلشیمگويدخب،»براهلمعینشــدسخناجاملها،تفصيلها«؛مولویدراينپارهازمثنوی،دراينبيت
شــگرفتاممحرفشرازدهاســت:»اینخودیمجوشاندرابتال/تانههســیتونهخودماندتورا.«انصافًاترجمهپهناورتریهمالزمنبود.موالناخــودشپهناورترینترجمه
حقيقیتاســتكههمهمجنونواربهدنبالشیمگرديم.آنجاكهافســونليیلیمدمددرجانمجنونوارما،دقيقًاهامنجاســتكهبهچنانترجمهپهناورینيازداریم؛ویل
خودموالناهمدرســتهامنجادمدریمكشــدویمگويدكهيکدهانخواهدبهپهنایفلکكهبشــودباآنازآنرازبســياربسياربزرگســخنگفت.نمیخواهمدروصف
مولویحرفهایشاعرانهبزنم.آنقدرشاعرواديبدروصفاوگفتهاندكهبرایمثلمینجایعرضاندامنيست.یمخواهمدرباره»زیسنتباروحهایپهناور«يادستكم،
مجالستومعاشــرتباچننیروحهاییبنويســمكهبهگامنمدراين»طوفانبيداریوهوش«كهامروزبشربهآنگرفتارشــده،يکانتخابتجمالیتنيست،بلكهنوشدارویی

استواجبوحيایت.

ابراهيممویسپوربشیل
پژوهشگر تاریخ اجتامعی 
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بديعالزماینكه
دردرسصبحروزهای
پنجشنبهیمديديم،از
آثار همهآثارشوحیتاز
چاپشدهاشباالترو
فياضتربود.باتمركز
درهامنتصوفوادب
صوفيانهوحضورگسرتده
اودرآموخنتبهجويندگان
تشنهكام؛تدریساوهم
ازكتابهايشبهمراتب
آموزندهتروپرمايهتربود
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بسياراینهستندكهدانش
خویبدارند،امانمیتوانند

آنرابهخویبارائهكنند.
كساینهستندكهذوق

خویبدارند،ویلنمیتوانند
ازآناستفادهكنند.استاد
فروزانفرهمقادربودنداز

دانشخودخوباستفاده
كنندوهمازذوقشان

بيشرتینهبرهرایمبردند.
تلفيقوتركيبذوقو

دانشبهخصيصهایدر
ايشانتبديلشدهبودكه
یمتوانستهرمخاطیبرا

مفتونكند

عكس:محمدحسنصلوایت
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جستارگشایی
نقد موالنا پنجره ای اســت فراخ که نگاه آفتاب از این پس در هر فصل یم گشــاید. این پنجره خواننــده نقاد را به درنگ 
و تامشــا فرا یم خواند تا از این چشــم انداز به دامنه پهناور مریایث معنوی و فکری و فرهنیگ نظر کند، دامنه ای که ســده ها 
است بر زمنی و زمینه آثار و آرا و شخصیت موالنا پرورده و گسرتده شده اســت. آن چه در یپ یم آید، رهاورد نخستنی نگایه 
اســت که از این پنجره بر این دامنه پهناور افکنده ایم. پس از تعینی مراد از »نقد« در نخســتنی بند این نوشــتار، شش گونه 
نقد درون فرهنیگ موالنا در خالل بندهای دوم تا هفتم، معریف و از یکدیگر بازشــناخته یم شــوند. بند هشتم دربرگرینده 
سه مالحظه روش شناخیت است، مالحظایت که یم تواند مسریهای یپ گریی این جست وجو ی آغازین را نشان گذاری کند. 

ــــــدیبــــر درآمـــــــ
ــــایسنقد گونهشنــ
درونفرهنیگموالنا

محمدمهدیمجاهدی
استادیار علوم سیایس
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مریاثعرفاین:
ايستگاهانحطاطيا

سكویتوسعه؟

مزيگردیباحضورمقصودفراستخواه
علریضاعلویتباروابوالقاسمفنایی

كمرتشــاعرومتفكــریدرميانانديشــهورزانفــاریسزبانیمتــوانيافتكــهدردهههایاخریبــهاندازه
مولویمحلتوجهقشــرهایمختلفمردمقرارگرفتهباشــد.شــايدروزیازهفتهنتوانيافتكهشخص
بخواهددرمحفیلمزیــنبهذكرانديشــههایمولویراهيابــد،ومحفیلبديننــامدرآنروزبرپانباشــد.
كتاب،مقاله،ســخرناین،ودرســالهایاخریمطالبخردوكالندرفضــایمجازی،درشــرحمریاثبهجا
ماندهازمولویكمنيســتند.برايناســاسجایپرســشاســتكــهدريکمزيگــردوگفتگــویجديدچه
یمتوانازمولویگفتوشنيدكهمكررنباشــد؟دراينمزيگردتبادلنظرسهانديشمندیرادربارهعرفان
شاهدهســتيمكهعمدتًابهبرنامههایپژوهیشایغریازشــرحمتونعرفاینومولویشنایسمهشوراند،
اماعرفــانومریاثصوفيهدرميانتعلقاتومطالعاتشــانجايگایهويژهداشــتهاســت.دكرتمقصود
فراســتخواه،دانشآموختــهالهيــاتاســالیم،متخصــصدرسياســتگذاریآمــوزشعایل،وپژوهشــگر
اجتامعی،ازانواعتأثریاتمریاثبهجاماندهازسنتعرفاینبرفرهنگوجامعهايراینباماسخنیمگويد
ودراينگفتاروجوهآسيبشــناخیتمریاثصوفيه،درعنیاذعانبهظرفيتهایآن،موردتوجهاواســت.
دكرتابوالقاســمفنایی،پژوهشگرفلســفهواخالقكهدرســالهایاخریبهخاطرتأمالتشدرنسبتدين
واخالقازمنظــریبنياديــنومعرفتشــناخیتدرفضایفكریايــرانمطرحاســت،براينباوراســتكه
خوانشصحيحعرفانوآموزههایكساینچونمولوی،عالوهبرپاسخگوییبهبریخشبهاتدربارهعرفان،
یمتوانــدزمينهســازاحيایآنچزيیباشــدكهدنيــایمدرنبرایزیســنتهبرتبــدانمحتاجاســت.ودكرت
علریضاعلویتباركهحدودسهدههدرپيوندبنیسياستوتوسعهوتبينیانديشههایاصالیحبهگفنت
ونوشنتاشتغالداشتهاســت،ازجمعپذيریتوســعهدرمعنایصحيحكلمهباعرفانسخنیمگويد،در

عنیآنكهآفاتبریخآموزههایصوفيانهرادرمسریتوسعهازنظردورندارد.

اردشریمنصوری
 دانش آموخته فلسفه علم

عكس:يلدامعریی
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مشتاقانپرشـــــامر
يکگنجينهسـرتگ

روايیتازحضورعلمیواجتامعیموالنادرتركيهدرگفتوگوباعدنانقارااسامعيلاوغلو

درتاممجوامیكهشــعاعآثارموالنــاجاللالدينبهآهناتابيــده،كامبيشمنظومههایتفســرییوتحليیلدربابجهانحكمیاوفراهمآمدهاســت.ازشــریقترین
مناطقســيارهتاغریبترینآن،امــروزهیمتوانآثــاریازحضورعلمیواجتامعــیاينعارفحكيمســراغگرفت.تركيهبهعنــوانيیکازاصیلتریــنكانونهایحضور
موالنادرجهان،البتهازاينجهت،وضعيیتويژهواســتثنایئدارد.گذشــتهازصاحبنظرانومحققاندانشگایهتركيهكهبهرســمرايج،آموزههایموالنارادستاميه
پژوهشهایدرازدامنخودكردهانددرســطحعموممردمنزيیمتوانحضورموالناراســراغگرفــت.درگفتوگویحاضر،عدنانقارااســامعيلاوغلو،رئيسانجمن
تحقيقایتموالنادرآنكارا،بهپرســشهاییازنحوهونوعحضورعلمیواجتامعیموالنادرتركيهپاســخگفتهاست.عدنانقارااســامعيلاوغلودرسال۱۹57ديدهبه
جهانگشــودواكنوناستاددانشــگاهكرییکكالهدرآنكاراســت.تحصيالتویدررشــتهزبانوادبياتفاریساســت.بریخازآثاراوازاينقراراســت:موالناومثنوی

)آنكارا،2۰۰۱(،ترجمهمثنویمعنویبهتریک)آنكارا،2۰۰7(؛برریساشعاردورهكالسيکتركيه)آنكارا،2۰۰۱(.
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اولنی ســفرم به هتران بود. اجازه داده بودند و برای اولنی بار بود که به تنهایی سفر 
یم کردم؛ از اصفهان به هتران. در شانزده ســالیگ، دو ســه ماه پس از اینکه از هتران به 

اصفهان کوچ کردیم.
پول هایم را ذخریه کرده بودم برای کتاب و روزهای خویش که انتظارم را یم کشید. 
روبه روی دانشگاه، کتاب فرویش ها از صبح زود که هنوز استکان چای نیمه تامم روی 

یک ردیف کتاب چیده شده قرار دارد منتظر من نشسته اند و در قفسه ها ...
کیل کتاب یم خرم. تصور کنید یک جوان شانزده ســاله چقدر با اســم نویســنده، 
تفاوت علوم اجتامعی با سیاست آشناســت؟ به همنی دلیل پول کم کم ته یم کشد 
و کیسه ها در دست سنگنی یم شــود. هسم امروز تا ساعت 11 تامم یم شود. به خانه 
یم روم تا ســر فرصت کتاب ها را بــاز کنم. برســم به آینی خــروج کتاب هــا از نایلون و 
تورق لذت بخش آهنا. کتاب ها را دید یم زنم. به کتاب ناآشــنایی یم رسم که نمی دانم 
گاه«  چگونه در بنی کتاب ها بُر خورده. هرچند یم دانم خریدمش. در فاصله بنی »آ
و »زمان.« سلطان از کجا خریدم؟ شاید از یک بساط کتاب. البه الی کتاب های چند 
توماین؟ احتامًال همنی طور اســت. جلد ســفید فضایی ســفید احتامًال با کمی رنگ، 
رنیگ دیگــر که تأثری چنــداین نگذارد، اما بریق داشــته باشــد. نقش دو گیــاه باالرفته با 
ســه ســاقه باریک اســتوار و برگ هایی که در باالی صفحه از ســاقه ها به ســمت هم 
آمده اند و در پاینی صفحه ریشه ها که به ســوی هم رفته اند و آمیخته شده اند. این 
نقش نام کتاب را قاب گرفته است. در سطر اول گزیده و در سطر دوم اسرارالتوحید 
یف مقامات شیخ ابوســعید ابوالخری نوشــته شده اســت. یادم آمد کتاب دست دوم 
بود و فروشــنده بــا تخفیــف آن را به مــن داد. گفت بــرب و عارف شــو. برب، دانا شــو. از 
 این کتاب هاســت که به آســامن یم بردت. انگ توست. کتاب را گذاشــت کنار  دوئل

آنتوان چخوف و  کیس به سرهنگ نامه نمی نویسد مارکز.

کتاب ناآشنای گزیده را برداشتم تا بخوانم. کتاب در نیمه دوم قرن ششم هجری 
ایــراین، مجیــد اصــالین و محمدرضا  قمری نوشــته شــده. شــاید به انتخــاب ناصر 
اصالین کتاب را ســاده کرده باشــد. به خاطر دارم کتاب را برداشــتم و در مهتایب خانه 
مادربزرگ چهارپایــه گذاشــتم و در کنار انبــوه گلدان هایش خواندن را شــروع کردم 
از شاهنشــاه محبان، ســلطان طریقــت، قطب عــامل، کشــف املحجوب هجویری و 
تذکرةاالولیا عطار که ابوســعید را ســلطان و بســتان معرفت نامیده بــود فهمیدم 
که خوش جایی نشســته ام. اتاق برای کیس که اشراف بر اســرار دارد و در انواع علوم به 

کامل است خفه است و این تازه آغاز بود.
طوفــاین آرام آرام از دل کلــامت کتــاب یم آمــد کــه مــن در آن مهتــایب در ســکوت 
تامشــایش یم کردم. کلامت کتاب، کنار هم قــرار گرفنت آهنا، ســرگرداین جمالت از نرث 
به شــعر و کوتاه بــودن جمالت، هــامن طوفان بود کــه یم آمد. بایق خامــویش بود. 
تارییک شــب در مهتایب، که به اینجا رسیده بودم: »پیوســته به صحرا یم شدی و تنها 
در بیابــان و کوه یم گشــیت و از مباحات صحرا یم خــوردی و یک ماه و بیســت روز در 
صحرا گم شدی که کس او را ندیدی ...« در کتاب های دریس و کتاب هایی که در خانه 
داشــتیم از این احواالت خربی نبود. کتاب های داستان، رمان و شــعر، مجله، فراوان 
داشــتیم. شــاید بعیض از این کلامت و جمله ها به شــعر شباهیت داشــت.  از مهتایب 

چهارراه و خیابان پیدا بود و در این تارییک چراغ راهنامیی قرمز مانده بود.
در تارییک ســیع یم کردم بــاز بخوانــم. چند صفحه بیشــرت نخواندم و یادداشــت 
کردم. کار بر ما گشــاده گشــت، خلعت ها یافتیم و ما خاموش یم نگریســتیم و این 

سویم به زودی آداب من برای نوشنت شد.
///

گاه« بودم. این تکه را شــاید نه ییک دو بار، چند بار گشتم.  روز بعد بنی »زمان« و »آ

روزیيکغزلبـنوش

عیلخدایی
نویسنده


