
باز و باز

ساعدِ او به  است  قرار  آید  پرواز در می  به  وقتی  شاه می ـنـشیند.  دستِ  بر  که  ست  «باز» پـرنده ای شکاری 

ـین گم می کــند. در چـن خود را  شود و راهِ برگــشنتِ  ـدید می  که از نظــرها ناـپ ـتد  ـفاق می اـف گاهی اـت اما  ـرگردد،  ـب

شود و از شاه سرگـشته و «بازدار» سـراسیمه  می  خورد. از طـرفی  زیادی رقم خـواهد  های  که بحران  ست  موقعیتی 

آزمونی ناخـواسته قراربگـیرد. است در مـعرضِ  که او را بیـابد ممـکن  به غـربت می افـتد و هـرکس  «باز»  طرفِ دیـگر 

سرای رعـایا دو دنـیایِ به  شاه  نزدِ  باز از  ست؛ «رفـنتِ  ذاتی و ساختاری  یک بـحرانِ  واجدِ  این قـصه  اصلِ  همچنـین 

تاکنون و همیــشه که  باز می کــند  «باز» دریچه ای را  ـگار  ـکدیگر قرارخــواهد داد». اـن ناهمجنس را در مقــابلِ ـی

سهروردی و مـولوی  خواهـید ردوسی ،  گاهِ  ـف درآثار و از ـن دست را  این  سه جتربه از  وشته  این ـن است. در  بسته بوده 

خواند.

:فردوسی

خالقیِ مطلق)در داستان بهرام گور   از ـپرنده ی منحـصر به فردی سخن گـفته می شود به نامِ طُـغری که(مجـلدِ شـشم از ـتصحیحِ 

ایران است. ـبهرام با افزون بر ده هزار ترک و رومی و ـپارسی  -ـهمه آراسته به «سازِ هدیه ی خـاقانِ چـین به ـپادشاهِ 

سواران را می کِـشند ده شُتر ، صدوده استر ، هـفت ـپیل ، صد و شکار دارد. غـیر از اسپ ها که  نخچـیر»- آـهنگِ 

پایِ ـطـغری به  کدام  که هیچ  گروه در حرکـتـند  شاهین  ـهـمراهِ  چَرغ و  باز و دوـیـست  صد و ـشـصت  یوز،  ـشـصت 

منی رسند:

پس اندر یکی مرغ بودی سیاه  // گرامی تر آن بود بر چشمِ شاه

سیاهی به چنگ و به منقار زرد // چو زرّ ِ درخشنده بر الژورد

همی خواندندیش طُغری به نام //  دو چشمش به رنگِ «پر از خون دو جام»

شاه به رسمی که هر هفت سال یک بار داشت به سواحلِ رودخانه ای رسید که زیست گاهِ پرندگان بود. 

چو لشکر به نزدیکِ دریا رسید // شهنشاه دریا پر از مرغ دید

بزد طبل و طُغری شد اندر هوا // شکیبا نبُد مرغِ فرمانروا
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طُغری کُلنگی در هوا دید و در پیِ او رفت و ناپدید شد. «بازدار»  به دنبالِ صدای زنگوله  مدتی «باز»  را تعـقیب

کرد. شاه که سخت دلتنگ شده بود همراه ِ دویست نفر از نزدـیکان برای یافنتِ طُـغری حـرکت کرد و در ـمسیرِ خود

به باغی رسید که در سمتی از آن باغ کاخی سربرآورده بود.در آن جا:

میانِ گلستان یکی آبگیر // به لب بر نشسته یکی مردِ پیر

زمینش به دیبا بیاراسته // همه باغ پر بنده و خواسته

سه دختر برِ او نشسته چو عاج // نهاده به سر بر ز پیروزه تاج

به رخ چون بهار و به باال بلند // به ابرو کمان و به گیسو کمند

یکی جام بر دستِ هر یک بلور // بدیشان نگه کرد بهرامِ گور  

پدرِ پیرِ آن دختران دهقانی خردمند بود -به نامِ بُـرزین- که هم از دیدارِ شاه خـوشنود شد و هم بیمـناک. پـیرمرد به

» خود دلـتنگ است به او مژده داد که ـپرنده را بر ـتناور گـردویی در زودی داـنست که شاه سخت از گم کردنِ «بازِ

باغ دیده است. چیزی نگذشت که «باز دار»  طُغری را  به دست آورد. 

چو طُغری پدید آمد آن پیر گفت // که ای بر زمین شاهِ بی یار و جفت

پیِ میزبان بر تو فرخنده باد // همه تاجداران تو را بنده باد

بدین شادی اکنون یکی جام خواه // چو آرامِ دل یافتی کام خواه

شاه بر کرانه ی آبگیر آرام گرفت و بُـرزین در پذیرایی از او و همـراهانش اهـلیّتِ خود در  آدابِ پذیرایی و ـبزرگی را بر

بهرام عرضه کرد. از همه مهمتر تربیتی بود که دخترانِ او داشتند:

یکی چامه گوی و یکی چنگزن // سوم پای کوبد شکن بر شکن

سه دختر به کردارِ خرّم بهار // بدین سان که بیند همی شهریار

سخن آراسنتِ  دختر در  شعری بگــوید و  شاه  که منــاسبِ حــضورِ  خود خــواست  سرای  دخترِ تــرانه  پدر از  پس 

سنگِ متام گذاشت:
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سنگِ متام گذاشت:



منانی مگر بر فلک ماه را //نشایی مگر خسروی گاه را

به دیدارِ ماه و به باالیِ  ساج // بنازد به تو تختِ شاهی و تاج

خُنُک آنکْ شبگیر بیندْت روی // خنک آنکْ  یابد ز مویِ تو بوی

میان تنگ چون شیر و بازو ستبر // همی فرّ ِ تاجت برآید به ابر

به گلنار ماند همی چهرِ تو // به شادی بخندد دل از مهرِ تو 

دلت همچو دریا و رایت چو ابر // شکارت نبینم همی جز هزبر

وقتی که شاه این اـبیات و چـند ـبیتِ زـیبایِ دـیگر را شنید، شیفته شد و هماجنا هر سه دختر را از پدر خـواستگاری

کرد. و به مشکویِ زرینِ خود بُرد.

یافنتِ «بازِ گمـشده» در روایتِ ـفردوسی شاهی را می بیـنیم که نه تـنها از سرگـشتگی و دلتـنگی در می آید بـلکه با 

چشمش به دنیایی از بزرگی و نعمت هم گشوده می شود. یک باره گـلستانی می بـیند پر از آداب و کرم و ـعیش و

های متـعدد از با جتربه  یم  شاهی می بیـن یم  دقت کـن این   پسِ   داستان های ـپیش و  به  اگر  شعر .  رقص و مـوسیقی و 

هم ـیـکی از آـنـها و از ـقـضا  مُقبالنه ـتـرین و این  که  با روـحـیاتِ مـتـفاوت  هایی  با طـبـقاتِ  اجـتـماعی و آدم  مواجهه 

مبارک ترینِ آنهاست. آن چه در همه ی این داستان ها مشترک است این که چـشم و گوشِ شاه به دـنیایِ آدم هایی

نه هم در همـین زمـی شدنِ «باز» را  داستانِ گم  اگر  است.  داشته  یّتی از اـیشان ـن این ذهـن تا ـپیش از  که  شود  باز می 

یافنتِ است و  «باز»  ـنده ی  ـنبیهِ گم کـن آموزش و ـت ـقامِ  ـردوسی درـم روایتِ ـف که  ـپذیریم  توانیم ـب درواقع می  ببینیم 

که در حالی  ارزیابی می ـکـند. در  چه از نـخـست بوده  تر از آن  به ـمـراتب بزرگ  سرمایه ای  سود و  دوباره ی آن را 

روایتِ مولوی آموزش و تنبیه به سویِ مقابل یعنی یابنده ی باز معطوف است.

مولوی: 

«سالِ هـجرت ششـصد و۲۷۰حدودِ  خودش  قولِ  به  این ابـیات را نـوشت مـولوی در  که فـردوسی  پس از این  سال   

شصت و دو بود» که دفترِ دومِ مثنوی را آغازکرد. وی از همان ابتدا الزم می دانست از وقفه ای که در کار افتاده  و

کدورت های  پیش آمده  عذربخواهد و خطرِ توهّم را در جهتِ عدمِ تشخیصِ درست نشان دهد. همچنین این که
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روایتِ مولوی آموزش و تنبیه به سویِ مقابل یعنی یابنده ی باز معطوف است.

مولوی: 

«سالِ هـجرت ششـصد و۲۷۰حدودِ  خودش  قولِ  به  این ابـیات را نـوشت مـولوی در  که فـردوسی  پس از این  سال   

شصت و دو بود» که دفترِ دومِ مثنوی را آغازکرد. وی از همان ابتدا الزم می دانست از وقفه ای که در کار افتاده  و

کدورت های  پیش آمده  عذربخواهد و خطرِ توهّم را در جهتِ عدمِ تشخیصِ درست نشان دهد. همچنین این که



ابزارِ مناسب باید در دستِ کننده ی کار باشد و جایگاهِ هر کسی مطالبه ی هر چیزی و اجنامِ هر عملی نیست.

 این بار هم به شیوه ای که در دفترِ اول جتربه کرده بود، بنا را بر«حکایت های در دلِ هم بافته» می نهاد و هنوز این

متام نشده آن دیگری را آغاز می کرد. در یکی از این داستان ها  کسی  از عیسا  می خواهد؛ استخوان هایی بی نام

و نشان را زنده کند. عیسا رغبتی به این کار ندارد اما آن فرد اصرار می کند. در این بین قصه ای  می گوید با این

نتیجه که؛ «توهّمِ اهلیّت و آگاهی هرگز  دانشی برای کسی اندوخته منی کند».

گم شدنِ باز» ـنزدیک می شویم. روایتی به ـکوتاهیِ  یک متـثیل  که با بر این ـبستر و زمـینه ـهست که به «ماجرایِ 

اشاره ی زیر آغاز می شود:

گر چه حکمت را به تکرار آوری // چون تو نا اهلی شود از تو بری

 نیاید سویِ هر نا اوستا // همچو بازِ شه به خانه ی روستا [حکمت/عِلم] او 

» شاه می داند که گم شده و اکنون در یک خانه ی روستایی و محقّر مولوی علم را که پیشِ نااهل باشد مانند «بازِ

ها به آن  که کـسی  به تـصوّر این  های او را  رشکوهِ او را چـیده و چنگال  های ـپ یر زن بال  ست. ـپ دستِ پیرزنی  اسیرِ 

توجه نکرده کوتاه کرده است . «باز» مثلِ مرغ های خانگی از شرفِ اوجِ پرواز به حضیضِ آمُختگی در کنجِ  طویله

افتاده است:

پایکَش بست و پرش کوتاه کرد // ناخنش بُبرید و قوتش کاه کرد

گفت نا اهالن نکردندت به ساز // پر فزود از حد و ناخن شد دراز

دستِ هر نااهل بیمارت کند // سوی مادر آ که تیمارت کند

از آن طرف شاه در جستجـوست و سراجنام به خانه ی ـپیرزن می رسد و «بازِ» خود را در آن حال می بـیند. با دیدنِ

 از سوره ی حشر در ذهنِ شاه تداعی می شود که «هرگز اصحابِ نار با اصحابِ جنّت۲۰این صحنه نا گهان آیه ی 

برابر نیستند» یعنی سزایِ تو «بازِ» ناالیق همین است! «باز» اما با دیدنِ شاه از کرده پشیمان می شود:

باز می مالید پر بر دستِ شاه // بی زبان می گفت کردم من گناه

پس کجا نالد کجا زارد لئیم // گر تو نَپْذیری به جُز نیک ای کریم

ابزارِ مناسب باید در دستِ کننده ی کار باشد و جایگاهِ هر کسی مطالبه ی هر چیزی و اجنامِ هر عملی نیست.

 این بار هم به شیوه ای که در دفترِ اول جتربه کرده بود، بنا را بر«حکایت های در دلِ هم بافته» می نهاد و هنوز این

متام نشده آن دیگری را آغاز می کرد. در یکی از این داستان ها  کسی  از عیسا  می خواهد؛ استخوان هایی بی نام

و نشان را زنده کند. عیسا رغبتی به این کار ندارد اما آن فرد اصرار می کند. در این بین قصه ای  می گوید با این

نتیجه که؛ «توهّمِ اهلیّت و آگاهی هرگز  دانشی برای کسی اندوخته منی کند».

گم شدنِ باز» ـنزدیک می شویم. روایتی به ـکوتاهیِ  یک متـثیل  که با بر این ـبستر و زمـینه ـهست که به «ماجرایِ 

اشاره ی زیر آغاز می شود:

گر چه حکمت را به تکرار آوری // چون تو نا اهلی شود از تو بری

 نیاید سویِ هر نا اوستا // همچو بازِ شه به خانه ی روستا [حکمت/عِلم] او 

» شاه می داند که گم شده و اکنون در یک خانه ی روستایی و محقّر مولوی علم را که پیشِ نااهل باشد مانند «بازِ

ها به آن  که کـسی  به تـصوّر این  های او را  رشکوهِ او را چـیده و چنگال  های ـپ یر زن بال  ست. ـپ دستِ پیرزنی  اسیرِ 

توجه نکرده کوتاه کرده است . «باز» مثلِ مرغ های خانگی از شرفِ اوجِ پرواز به حضیضِ آمُختگی در کنجِ  طویله

افتاده است:

پایکَش بست و پرش کوتاه کرد // ناخنش بُبرید و قوتش کاه کرد

گفت نا اهالن نکردندت به ساز // پر فزود از حد و ناخن شد دراز

دستِ هر نااهل بیمارت کند // سوی مادر آ که تیمارت کند

از آن طرف شاه در جستجـوست و سراجنام به خانه ی ـپیرزن می رسد و «بازِ» خود را در آن حال می بـیند. با دیدنِ

 از سوره ی حشر در ذهنِ شاه تداعی می شود که «هرگز اصحابِ نار با اصحابِ جنّت۲۰این صحنه نا گهان آیه ی 

برابر نیستند» یعنی سزایِ تو «بازِ» ناالیق همین است! «باز» اما با دیدنِ شاه از کرده پشیمان می شود:

باز می مالید پر بر دستِ شاه // بی زبان می گفت کردم من گناه

پس کجا نالد کجا زارد لئیم // گر تو نَپْذیری به جُز نیک ای کریم



شاه کَرَمِ   غایتِ  ها را  اصلیِ کژرفتاری  صوفیانه مقـصرِ  خود می گـیرد  و  به  بویِ کـفر  سرعت  با  خواهیِ «باز»  عذر 

می بیند:

لطفِ شه جان را جنایت جو کند // زان که شه هر زشت را نیکو کند

 (که نیکی های ما // زشت آید پیشِ آن زیبای ما) [به این بهانه] رو مکن زشتی

باز دوباره از گناهِ خویش و از کفری که پس از زمینی شدن دامنگیرش شده  بیمناک می شود:

باز گفت ای شه پشیمان می شوم // توبه کردم نو مسلمان می شوم

آن که تو مستش کنی و شیر گیر // گر ز مستی کژ رود عذرش پذیر

گر چه ناخُن رفت چون باشی مرا // بر کَنَم من پرچمِ خورشید را

ورچه پرّم رفت چون بنْوازیَم // چرخ ؛ بازی گم کند در بازیَم

یک عـصای کـوچک معـجزاتِ با  که  اندازد  زرگانی از جـنسِ ـموسا می  یادِ ـب به  این ـنحوه ی گفـتارِ «باز»  مـولوی را 

برای نـسل های بـعد میـسّر رستگاری  این معـجزات نبـودند فـایده ی  این بـزرگان و  اگر  که  بزرگ می کـردند و این 

منی شد. پس از این و در پایان  با بیتی سرپوشیده به داستانِ «باز و پیرزن » بر می گردد :

(زال = پیرزن/پیرمرد)مردِ میراثی چه داند قدرِ مال // رستمی جان کند و مجّان یافت زال 

   در کالمِ مولوی توبه و تنبیه تنها متوجهِ «باز» نیست. «باز» و  «یابنده ی باز» به یک اندازه هدف قرارگرفته اند

ذهن را واحد می سازد. مقاـیسه ی شخـصیتِ «ـموسا» با  «آدم»  . ـمولوی این دو را در هم می تَـنَد و از اـیشان ـتنی 

برای فهمِ ذهنیتِ مولوی آسان می کند . اگر موسا  «باز» (پیر/ پیامبر) باشد که از دستِ شاه (خدا) برخاسته و

به خانه ی پیرزن (مردم) آمده ، ممکن است او را همایی دید برسرِ پیرزن و نسل هایی که از او به وجود می آیند اما

یرون آمده و در آغُلِ زـمین اسیرِ ریده و از بهـشت ـب شاه ـپ اگر  «باز» را «آدم» ـتصور کـنیم چه؟ «بازی» که از دستِ 

هم ـیامبر در  ـسان و ـپ شوند و اـن ـکی می  باز» ـی ـنده ی  «باز» و «یاـب حالت   این  است. در  فراق و روزمــرگی شده 

می تنند.  

شاهنامه و اـنسانِ مـثنوی کسِ دـیگری اـیستاده است که ـقصه ی گم شدنِ «باز» را از در ـفاصله ی بزرگِ ـبینِ اـنسانِ 

شاه کَرَمِ   غایتِ  ها را  اصلیِ کژرفتاری  صوفیانه مقـصرِ  خود می گـیرد  و  به  بویِ کـفر  سرعت  با  خواهیِ «باز»  عذر 

می بیند:

لطفِ شه جان را جنایت جو کند // زان که شه هر زشت را نیکو کند

 (که نیکی های ما // زشت آید پیشِ آن زیبای ما) [به این بهانه] رو مکن زشتی

باز دوباره از گناهِ خویش و از کفری که پس از زمینی شدن دامنگیرش شده  بیمناک می شود:

باز گفت ای شه پشیمان می شوم // توبه کردم نو مسلمان می شوم

آن که تو مستش کنی و شیر گیر // گر ز مستی کژ رود عذرش پذیر

گر چه ناخُن رفت چون باشی مرا // بر کَنَم من پرچمِ خورشید را

ورچه پرّم رفت چون بنْوازیَم // چرخ ؛ بازی گم کند در بازیَم

یک عـصای کـوچک معـجزاتِ با  که  اندازد  زرگانی از جـنسِ ـموسا می  یادِ ـب به  این ـنحوه ی گفـتارِ «باز»  مـولوی را 

برای نـسل های بـعد میـسّر رستگاری  این معـجزات نبـودند فـایده ی  این بـزرگان و  اگر  که  بزرگ می کـردند و این 

منی شد. پس از این و در پایان  با بیتی سرپوشیده به داستانِ «باز و پیرزن » بر می گردد :

(زال = پیرزن/پیرمرد)مردِ میراثی چه داند قدرِ مال // رستمی جان کند و مجّان یافت زال 

   در کالمِ مولوی توبه و تنبیه تنها متوجهِ «باز» نیست. «باز» و  «یابنده ی باز» به یک اندازه هدف قرارگرفته اند

ذهن را واحد می سازد. مقاـیسه ی شخـصیتِ «ـموسا» با  «آدم»  . ـمولوی این دو را در هم می تَـنَد و از اـیشان ـتنی 

برای فهمِ ذهنیتِ مولوی آسان می کند . اگر موسا  «باز» (پیر/ پیامبر) باشد که از دستِ شاه (خدا) برخاسته و

به خانه ی پیرزن (مردم) آمده ، ممکن است او را همایی دید برسرِ پیرزن و نسل هایی که از او به وجود می آیند اما

یرون آمده و در آغُلِ زـمین اسیرِ ریده و از بهـشت ـب شاه ـپ اگر  «باز» را «آدم» ـتصور کـنیم چه؟ «بازی» که از دستِ 

هم ـیامبر در  ـسان و ـپ شوند و اـن ـکی می  باز» ـی ـنده ی  «باز» و «یاـب حالت   این  است. در  فراق و روزمــرگی شده 

می تنند.  

شاهنامه و اـنسانِ مـثنوی کسِ دـیگری اـیستاده است که ـقصه ی گم شدنِ «باز» را از در ـفاصله ی بزرگِ ـبینِ اـنسانِ 



دست داده چه از  به مـراتب بـیش از آن  شاه را  که  قدر بـزرگی دارد  شاهنامه یابـنده  آن  «باز» می نـگرد. در  چـشمِ  

رانَک و شَنبَلید» آینه ی متام منای رید ، ـف دخترانش « ماه آـف است و  نامِ او همـچون خـصایلش «بُـرزین»  دهد.  بازپس 

هنر و ادب و آدابند.  در مثنوی اما  یابنده  پیرزنی که منتهای هنرش پخنتِ تُتماج است :

عِلْمْ  آن باز است کو از شه گریخت // سویِ آن کَمپیر کو می آرد بیخت -

تا که تُتماجی پزد اوالد را // دید آن بازِ خوشِ خوشْ زاد را 

برداشتِ  سهروردی از این داستان تا حدی این دره ی ژرف را پر می کند:

سهروردی :

ساله به نامِ «شهاب الدین یحـیی» و ـمعروف به «شیخِ جوانی سی  دفترِ دومِ مـثنوی  آغازِ  سال ـپیش از  حدودِ هـشتاد 

اشراق»  و «سهروردی» رساله ای نوشت به نامِ «عقلِ سرخ» که این گونه آغاز می شود:

زبانِ ـیـکدیگر داـنـند؟ گـفـتم ـبـلی که ـمـرغان  کرد  سوال  مرا  دوستانِ ـعـزیز  دوستی از 

چون مُــصَوّ ِرِ حالت  ـتدایِ  تو را از کــجا معــلوم گــشت؟ گفــتم در اـب ـند. گــفت  داـن

به حقیقت خواست که بُنیَتِ مرا پدید کند، مرا در صورتِ بازی آفرید، و درآن والیت

که من بودم دیگر بازان بودند. ما با یکدیگر سخن گفتیم و شنیدیم و سخنِ یکدیگر

فهم می کردیم!

گـفت آـنگه حال بدین مقام چـگونه رسید؟ گفتم روزی صیادانِ قضا و قدر دامِ تقدیر

اسیر بدین طـــریق  مرا  ــعبیه کـــردند و  جا ـت باز گـــسترانیدند و دانه ی ارادت در آن 

گردانیدند، پس از آن والیت که آشیانِ ما بود به والیتی دیگر بُردند.

داستانی را که راوی در فضایی تا بدین حد شگفت آغاز می کند ، ناچار باید در شگفتی ها غرق و غرق تر کرد تا

اثرِ پـیشین با دو  داستان را  چه  است. آن  کار مـوفق  این  سهروردی در  سکه نیفـتد و البـته  خود هیچـگاه از  روندِ  در 

گُم باز را بیـابد،  که  نه کـسی  است  کار  شاهی در  نه  است. در اینـجا  بر «باز»  سه می کـند؛ متـرکزِ راوی  قـابلِ مقاـی

که کـجا است، این  «باز» مـهّم  سرخ سرنـوشـتِ واقع در عـقلِ  است، در  فرار  واقع ارادی و از جـنسِ  هم در  شدنِ او 

دست داده چه از  به مـراتب بـیش از آن  شاه را  که  قدر بـزرگی دارد  شاهنامه یابـنده  آن  «باز» می نـگرد. در  چـشمِ  

رانَک و شَنبَلید» آینه ی متام منای رید ، ـف دخترانش « ماه آـف است و  نامِ او همـچون خـصایلش «بُـرزین»  دهد.  بازپس 

هنر و ادب و آدابند.  در مثنوی اما  یابنده  پیرزنی که منتهای هنرش پخنتِ تُتماج است :

عِلْمْ  آن باز است کو از شه گریخت // سویِ آن کَمپیر کو می آرد بیخت -
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سهروردی :

ساله به نامِ «شهاب الدین یحـیی» و ـمعروف به «شیخِ جوانی سی  دفترِ دومِ مـثنوی  آغازِ  سال ـپیش از  حدودِ هـشتاد 

اشراق»  و «سهروردی» رساله ای نوشت به نامِ «عقلِ سرخ» که این گونه آغاز می شود:
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گُم باز را بیـابد،  که  نه کـسی  است  کار  شاهی در  نه  است. در اینـجا  بر «باز»  سه می کـند؛ متـرکزِ راوی  قـابلِ مقاـی

که کـجا است، این  «باز» مـهّم  سرخ سرنـوشـتِ واقع در عـقلِ  است، در  فرار  واقع ارادی و از جـنسِ  هم در  شدنِ او 



ـبات سکون و ـث ـگار حقـیـقت در  ـاید.  اـن رازهایی را کــشف می مـن چه  قات می کــند و  چه کــسانی مال با  می رود، 

به دست منی آید. انسان چه بر بساطِ روزمرگی و چه بر ساعدِ شاه اگر بنشیند از جایی که هست جلوتر منی رود و

چیزی بر اندوخته اش افزوده نخواهد شد. حکمت و معرفت در سفر و خطر به دست می آید:

بعد از مدتی روزی این موکّالن را از خود غافل یافتم. گفتم به از این فرصت نخواهم

یافنت ، به گـوشه ای فرو خـزیدم و همچـنان با ـبند -لـنگان- روی سوی صحرا ـنهادم.

در آن صحرا شخصی را دیدم که می آمد، فرا پیش رفتم و سالم کردم. به لطفی هرچه

سُرخ رنگ و رویِ وی  شخص نگرـیستم محـاسن و  چون در آن  جواب فـرمود.  متام تر 

رزند این جوان است، گفـتم ای جوان از کـجا می آیی؟ گـفت ای ـف بود. پـنداشتم که 

خطاب به خطاست، من اولین فرزندِ آفرینشم! تو مرا جوان همی خوانی؟

بدین ترتیب در روایتِ سهروردی «بازی» که در آغاز می پنداریم  از قفس پریده، تبدیل به کاوشگری می شود که

قدم در راهی دخلواه می ـنهد. اـنگار این «باز» خود را  در آشیانه ی نخـستش گُمـشده می ـپندارد و پروازی را برای

یافنتِ خویش آغاز می کند.  در این راه، عقلِ سرخ به او از عجایبِ جهان چنین می گوید:

که والیتِ قاف  کوهِ  دیدی؟ گـفت هـفت چـیز: اول  چه  ها در جـهان  گفـتم از عجایب 

درختِ طـوبا، چـهارم دوازده کـارگاه، پنـجم زِرِهِ سوم  افروز ،  شب  گوهرِ  مـاست، دوم 

داوودی ششم تیغِ باَلرَک، هفتم چشمه ی زندگانی.

سهروردی پس از این به شرح این عجایبِ هفت گانه می پردازد و در ضمنِ آن به رستم ، اسفندیار ، زال و سیمرغ

-به ـتــعبیرِ سخن می ـگــوید. در ـپــایان  شاهنامه  گونه ای  مـتــفاوت ـنــسبت به  به  زند و از اـیــشان  هم ـگــریز می 

سهروردی- آن دوستِ عزیز می گوید:

تو آن بازی که در دامی و صید می ـکنی ، اـینک مرا بر فِتراک ـبند که صیدی

بد نیستم.

من آن بازم که صیادانِ عالم

همه وقتی به من محتاج باشند
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شکارِ من سیه چشم آهوانند

که حکمت چون سرشک از دیده پاشند

 سه روایت:

موقعیتِ برای ایـجادِ تعلـیق و پـدیدآوردنِ  باالیی  «باز» از ظرفـیتِ بـسیار  شدنِ  گم  ماجرای 

آشوب در داستان برخوردار است. غیر از این؛ هم با «نگاهِ عمودیِ ایرانیان به نسبتِ شاه و

قُرب و بُــعد در با «مـفـهومِ  هم  است و  سازگار  رـعـیت و داد و ـبـیدادِ دیواـنـساالری اـیـرانی» 

یدا می ـکند. بر این اساس سه نوـیسنده ی خالّق هر یک به ـتصوف» به خوبی همـخوانی  ـپ

این مـیان در نـگاهِ فـردوسی اند. در  خود از آن بـهره برده  سبکِ  راستای نـگاه و  خوبی و در 

عظمتِ «انسان» را می بینیم که می تواند به شاهی که فرّه ی ایزدی دارد شکوهی واالتر از

که ـسان»  را می بینــیم  سقوطِ «اـن روایتِ مــولوی خــطرِ  داشته اعــطا کــند. در  خود  ـچه  آـن

چشمش از شدتِ عادت به تاریکی، قادر به دیدنِ نوری که از پنجره می تابد نیست . و در

برای ـکـشفِ که   ـیم  وهم و خــیال می بیـن آسمانِ  پروازِ « اـنـسان» را در  سهروردی   روایتِ 

حقیقت هر حلظه ناگزیرست اوجی تازه بگیرد. 

مهرانِ راد 

اتاوا

۲۰۲۰ فوریه ی ۱۷
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