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خلیل هللا معروفی

داستانهائی از "منطق الطیر"
(قسمت هشتم)
یک داستان دیگر از "محمود و ایاز"

در قسمتهای ششم و هفتم ،دو داستان جالب "محمود و ایاز" را نقل کردم ،که در کتاب مستطاب "منطق الطیر" شیخ فریدالدین
عطار ،با کالم سحارش ،پرورده شده اند .اینک یک داستان دیگر از جهانبان غزنوی" ،سلطان محمود" و عشق سرشارش به
غالم حقشناس و دراکش" ،ایاز خاص" .ضمن این داستان مگر فرد دیگری وارد میدان عشق و عاشقی "آیاز" میشود و آن،
رند و گدای مفلسی بیش نیست .او گرچه گدا و مفلس است ،اما عاشق "ایاز" گشته است و چنان عاشق گشته است ،که خاص و
عام ازین عشق باخبر میشود و حتی خود "محمود" نیز در جریان این قصه می افتد .و بقیۀ داستان را مگر بهتر است ،از زبان
خود حضرت عطار بشنویم و ببینیم ،که عطار این حکایت را چگونه تمثیل میکند و چه نتیجه ای از آن میگیرد:

گشت عــاشق بر ایــاز ،آن مفلسی

وین سخن شد فاش در هر مجلسی

چــون سواره رفتی اندر ره ،ایاس

می دویــدی ،آن گـــــدای حقشناس

چـون به میدان آمدی آن مشکموی

هیچ سوئی ننگـرستی ،جز به اوی

این سخـــن گفتند بــــا محــمود باز

کــان گــــدا گردیده عاشق ،بر ایاز

روز دیگر چون به میدان شد غالم

میدویــــد آن رنـــــد ،با عشق تمام

چشم بر گــــــوی ایـــاز آورده بود

گوی چوگان خورده بود
گوئیا چون
ِ

کــــرد پنهان سوی او سلطان نگاه

دید جانش همچو جو ،رویش چو کاه

پشت چون چوگان و سرگردان چو گوی

میدوید از هــر سر میدان چو گوی

خواند پس محمودش و گفت ای گدا

خــــواستی همکـــــاسگی بــا پادشا

رنـــد گفتش :گــــر گـــدایم ،گر نِیم

عشقــــبازی را ز تــــو ،کــمتر نِیم

عشق و افالس است ،در همسایگی

هست ایـــــن سرمایـــــۀ بی مایگی

عشق از افــــالس می گـــیرد نمک

عشق مفلس را سزد ،بی هیچ شک
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com:و یا spineghar@gmail.com

تـــو جهانـــداری و د ِل افــــروخته

عشق را بایـــد چـــو من ،دلسوخته

ساز وصل است ،آنچه تو داری و بس

صبر کن در درد هجـران یک نفس

وصل را چندین چه سازی کار و بار

هجـــر را گر مرد عشقی ،پای دار

شاه گفـــــتش :ای ز هستی بی خبر

چون ؟؟؟ همه بر گوی میداری نظر

گفت :زیرا او چو من سرگشته است

من چو او و او چو من آغشته است

آن او
قــــــدر من او دانــــد ،و من ِ

هــردو یک گــوئیم ،در چـوگان او

هـــردو در سرگشتــگی ،افـتاده ایم

بـی سر و بـی بُن ،به پای استاده ایم

او خبر دارد ز من ،من هـــم از او

بــاز می گــوئیم ،مشتی غـــم از او

دولتی تــر آمد از من ،گـــــوی راه

پ او را نعل بوسد ،گــاه گــاه
کـاس ِ

گرچه همچون گوی بی پای و سرم

لیــک من از گـــوی ،محنتکش ترم

گوی بر تن ،زخم از چوگان خورد

وین گـــدای دلشده ،بر جـان خورد

گــوی گــرچه زخـم دارد بی قیاس

از پـــی او می دود آخـــــر ایـــاس

من اگــرچه زخـــم دارم ،بیش ازو

پـــی اویــــم ،نبــاشم ،پیش ازو
در
ِ

گوی گه گه در حضور افتاده است

وین گـــدا پیوسته ،دور افتاده است

آخر او را چون حضوری می رسد

مـی وصلش ،سروری می رسد
از ِ

من نمی یـارم ز وصلش بــوی بُرد

گوی وصلی یافت ،وزمن گوی برد

شهـریارش گفت :کای دروی ِش من

دعـــوی افــــالس کردی ،پیش من
ِ

گـــــر نمی گــــوئی دروغ ای بینوا

دعــــــوی افـــــــالس را آور ،گوا
ِ

گفـــت :تا جانــــم بُـــود ،مفلس نِیم

مدعــــی بـــــاشم ،ازین مجلس نِیم
ِ

لیک اگـر در عشق گشتم ،جانفشان

جان فشاندن هست مفلس را ،نشان

معنی عشق
در تو ای محمود کـو؟
ِ

دعوی عشق
جان فشان ورنه مکن
ِ

این بگفت و بود حـــرفش بر زبان

که به جانان داد جـــان را درزمان

چون بداد آن رند جان در خاکــراه

شد جهان محمود را از غـــم ،سیاه

گر به نزدیک تو جان بازی ست ُخرد

تـــو درا ،تــــا خـــــــود ببینی دستبرد

گـــر ترا گـویند :یک ساعت درآی

بانگ درای
تا تـــو زین ره بشنوی
ِ

آنچنان بی پـای و سر گــردی ُمدام

که ببازی هـــــــرچه را داری تمام

چـــون درافتی ،تـــا خبر باشد ،ترا

عقل و جــان زیر و زبر باشد ،ترا

فـــارغ آئی از همه ،وز خویش هم

گــردی آزاد ،از کــم و از بیش هم

عقل را چون راه نیست این جایگاه

باز پس گشته ست ،سرگشته ز راه

******
گدای رند طعنه زنان به "محمود" میگوید:
تـــو جهانـــداری و د ِل افــــروخته

عشق را بایـــد چـــو من ،دلسوخته
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ساز وصل است ،آنچه تو داری و بس

صبر کن در درد هجـران یک نفس

وصل را چندین چه سازی کار و بار

هجـــر را گر مرد عشقی ،پای دار

تو شاهنشاهی و از دل گرمت گپ میزنی ،مگر عشق را از دلسوختگانی مانند من ،بیاموز .تو همیشه در "وصل"
دوست به سر برده ای و درد "هجران" او را نکشیده ای ،ازین رو اصالً معنای "عشق" را درنیافته ای .این میدان
"هجر" است ،که قدرت عشق را نمایان میسازد ،نه "وصل" .و در جائی ،که "محمود" او را نسبت عشق "ایاز"
مورد شماتت قرار میدهد ،چنین گوید:
رنـــد گفتش :گــــر گـــدایم ،گر نِیم
عشقــــبازی را ز تــــو ،کــمتر نِیم
یعنی من اگر گدا باشم و یا نی ،در عشقبازی از تو "سلطان محمود جهاندار" ،پس نمیمانم .شرح داستان از کالم و
اشعار حضرت عطار و زبان سحارش ،مگر آنقدر جالب است ،که هرنوع شرح و بیان چون منی را منتفی میسازد.
ازین رو فقط به تحلیل چند لغت و نکته اکتفاء میکنم.

شرح چند لغت و چند نکته:
ــ "همکاسه و همکاسگی" از جملۀ اصطالحاتی هستند ،که همین حاال در زبان عوام ما وسیعا ً رائج میباشند.
ــ گدای رند در جائی ،که وجود سرگشتۀ خود را با "گوی" مقایسه میکند ،میگوید:
من نمی یـارم ز وصلش بــوی بُرد
گوی وصلی یافت ،وزمن گوی برد
من از وصل او بوئی نمیبرم ،مگر درین عرصه "گوی" از من سبقت ُجسته و میدان رقابت را بُرده است" .گوی"
دوم در مصراع دوم ،مراد از "گوی سبقت" است.
ــ "بوی نبردن از چیزی" نیز همین اُکنون در زبان دری ما استعمال عام دارد و من مطمئن نیستم ،که این اصطالح
زیبا و قدیمی ،در فارسی ایران تداول داشته باشد.
ــ "درزمان" در معنای "بالفاصه" و "فوراً" و "دفعتاً" است ،که اینک قطعا ً استعمال ندارد؛ نه در "دری افغانستان"
و نه در "فارسی ایران".
ــ "زیر و زبر" نیز از اصطالحات قدیم و بسیار زیبای دری ست ،که در زبان ما تداول عام دارد .در فارسی ایران
مگر این ترکیب را فراموش کرده اند و درعوض کلمۀ "زیر و ُرو" را استعمال میکنند.

رد اتهامات "رفعت حسینی":
این داستان نیز اتهام شنیع و ناجوانمردانۀ آقای "رفعت حسینی" را در مورد "سلطان محمود غزنوی" ،باطل میسازد.
اگر خوانندگان عزیز داستانهای ششم و هفتم و اینک هشتم را دقیقا ً از نظر مبارک خود بگذرانند ،درخواهند یافت،
که دیگر "روی و آبروئی" برای تهمتگران باقی نمیماند!!!
(خ .معروفی ــ همبورگ ــ اول جون )۲۰۲۰
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قسمت های قبلی این سلسله مقاالت زیبای ادبی ــ عرفانی را با کلیک بر لینک های "آریانا افغانستان آنالین" در پایان
:مطالعه بفرمائید
www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Maroofi_k_daastaanhaayee_az_manteqotair_1.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Maroofi_k_daastaanhaayee_az_manteqotair_۲.pdf
http://www.arianafghanistan.de/UploadCenter/Maroofi_k_daastaanhaayee_az_manteqotair_3.pdf
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