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  دريغ  علت و محبت بي داشتن بيدوست 
 وجودي از رمان مسيح بازمصلوب تفسيري 

  
  ۱۳۹۱ـ تيرماه  ۲۳مجله مهرنامه ـ سال سوم ـ شماره  :منبع

 
گران يد يک درد و زجر و سختيو شر» رنج«است که مفهوم  جالب. خواندمس را يکوس کازنتزاکين" ازمصلوبح بيمس" را رمان ياخ

در  زانين ميتا ارنجور شدن،  را خوردن و  نانيو مسک انينوايغم ب دن ويآنها زجر کش يآنها گذاشتن و پا به پا يشدن و خود را به جا
 يفايا يبرا» يسيکووريل« ده  دانيش سفير ينکه از سويکه پس از ا است يک نفسيچوپان ن» سويمانول« .پررنگ است يحيسنت مس

ن را ترک  گفته، يشيست پيرد و نحوه زيگ يدر او صورت م يل مزاجيشود، تبد يانتخاب م »ه مقدسيتعز«ح  در مراسم يمسنقش 
 از يگروهورود  پس از .کند يشه ميپ ينيشود و خلوت گزيم شسته و از نامزد خود جدا يويدن يها ييو کامجو دست از تمتعات

 که جماعت و ارباب ده) سيگوريپدر گر( ش يخالف  کش بر ؛آنها  پناه آورده  به ده يکه از جور دولت عثمان  يونانيان يحيمس
  نيا يخانه خود را به رو يکه درها خواهند يده  م ساکناناز  و ندکن يمسوار  يحقه اراندند  و  يمرا از خود  و درمانده  بيغر

و به درماندگان  فتهرا بر نتا ده شيکش انسخن اران و همراهانشيو چند نفر از  وسيند و به آنها کمک نکنند، مانولنوا ببنديمردمان ب
 يم بر راده  ين امر خشم  زعمايهم. ندکن يمفروگذار ن يچ کوششيشان از هيدرد و رنج او جهت کاستن از  رساندند يمآذوقه 

ک بودن متهم يبه بلشو ده شيکش يمهربان که  از سو وسيتا مانوليآورد تا نها يم شان را فراهمين ايو لعن و نفر و اسباب طرد زديانگ
 يکشته مح وار، ي، مسسا گرد آمده انديو در کلک شده يحرش تيله کشيکه بوس يسيکووريده ل  ان خشم مردمان ساده دلِيدر مشده، 

در سکوت و  ل خوديستانسياگز ناب  که در احوالياست؛ در حال) ع(ح يت مسيادآور شخصيکه  وسيمانول .وندديپ يت ميبه ابد د ووش
و  و مستمند است پناه يف و بيضع يو دلمشغول انسانهادلنگران  همزمان، مشغول است يو به چوپان خورد يمخلوت کوهستان غوطه 

رد ک ديرامون و شريگوشت و پوست و خوندار پ يق پرداختن به انسانهايآسمان را از طر يش و پا نهادن بر بامهايخو يسلوک معنو
      . کند يشان گشتن جستجو ميو رنج ا

بدون غ و يدر يدن  بيمحبت ورز و  علت يب دوست داشتنِ» برادران کارامازوف«اق در رمان ين سيز بر همين يفسکيداستا 
 که نزد او يما به کسيپدر زوس کند؛ يه ميرا از زبان قهرمانان داستان توصشان يو کاستن از درد و رنج ا گرانيد در حقچشمداشت 

د و از پس امروز بود وجود دار ين کند که جهان پس از مرگيقيد و يخود فائق آ يفلسف طلبد تا بر شک يم يارياو  آمده و از
ل يابرر گيابد و هم به تعبيب يق هم سعه وجودين طرياز ا عشق بورزد و شان و دوستانشيو خو گانيکه به همسا کند يه ميتوص ؛ييفردا

عشق «، مارسل  ازنيهمچن. مانيآوردن ا راچنگت و فيدر آسمان معنودر آمدن پرواز به  يبرا  کند کسب» يمعنو يآمادگ« مارسل 
که در اطراف  ييشود، انسانها يگوشت و پوست و خوندار آغاز م يانضمام يکه از انسانها يدنيکند؛ عشق ورز ياد مي» ش روندهيپ

در  يو آسمان» عشق باالرونده« تا سر از يکه نها يدنيکنند؛ عشق ورز يکنند و با اصناف مشکالت دست و پنجه نرم م يم يما زندگ
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که در مناسبات يگذرد و کس ياز وفا ممان يق ايکند که طر يد ميمارسل تأک .است  يا دهيعد يآورد و واجد آثار و برکات معنو يم
پا نهادن در  ي، آمادگکند ينمشه يپ يمان شکنيو پ ستوفادار اا يقوخود  کانيه همسر و نزدب نسبت  وو روابط روزمره اهل وفاست 

  :گذرد ينم ينيو پرداختن به موجودات زم نيق زميراه آسمان جز از طر  ييتو گو. استرا احراز کرده  يان ورزمير ايمس
ک جوهر يرامونش او را به اتخاذ موضع يط پيباشد که در درون خود او و در مح ييروهايوسته در کار نبرد با نيد پيانسان آماده با«

 يت عشق  به خدا و همنوع است و عشق باالرونده هرگز نميحيز در مسيهود و نين ييدر آ يحکم اصل....  زنديانگ يفرد خودبسنده بر م
ست که ين ني، ايچ رويخواسته خدا، به ه...ن است که يا... ن  اعتقاد من يرترين و تزلزل ناپذيقتريعم...شرونده جدا افتديتواند از عشق پ

مخلوقات و همراه با مخلوقات، به عنوان نقطه شروع کارمان،  قيطرن است که او را از يم، بلکه ايبه مخلوقات او، عشق بورز نهبه او، و 
  .١»مييبستا

 مان و سلوکيا يپا نهادن در واد يشدن  شرط اول قدم است برا يگريدر آمدن و معطوف به د »يخود با« و  ياز حصار شخص
 يو بحساب نم نديب يرا نم آنها يو دغدغه ها گرانيد پردازد و يبه خود م شتن است ويخو مشغول دلصرفا  که ي؛ چرا که  کسيعرفان
شرونده شرط يعشق پ. را تجربه کند» شروندهيعشق پ«  را از عمق جان دوست داشته باشد و يانضمام يانسانهاگر يتواند د ي؛ نمآورد

ت ياحساس مسئول ا وهره آنهدر چچشم دوختن گرمخلوقات و يق پرداختن به ديو جز از طر تحقق عشق باالرونده است يالزم برا
 يو هم نورد افقها نسروقت خدا رفت؛  به شود يشان بر آمدن  محقق نمياکردن و در جهت کاهش درد و رنج نسبت بدانها  ينامتناه
  . گذرد   يم يرامونيرنجور پ يدن از معبر انسانهادور ش

  
  

ت ياهم و درباب عشق » زکيپادشاه و کن« در داستان  يمثنودفتر اول در  يمولوما،  ياسالم -يرانيگر، در سنت ايد ياز سو
  :ديگو يمآن  يسلوک

  ما يب جمله علتهايطب يما                                   ا يعشق خوش سودا يشادباش ا
  نوس مايتو افالطون و جال ينخوت و ناموس ما                                          ا يدوا يا

  ن سرو گر زان سراست                               عاقبت ما را بدان سر رهبر استيگر ز يعاشق
  م خجل باشم از آنيان                                   چون بعشق آيم عشق را شرح و بيهر چه گو

  زبان روشنترست يک عشق بير زبان روشنگرست                                       ليگرچه تفس
     
با محبوب و  يگانگياتحاد و با تا ياست و نها »يزان سر«و  »ين سريز« د کهيگو يسخن م يز عشقا ،ن عارف بزرگ مسلمانيا
شناسد و  يت ميرا به رسم د و آنيگو يسخن م ينيمسلمان از عشق زم يعرفا از ياو بسان برخ . شود ين ميعجدر او  يو فنا شوقمع

                                                             
  . ٧١-٧٢ان، نگاه معاصر، صفحات يملک يل مارسل، ترجمه مصطفين، گابريسم ک  ١.
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از دام  دنيو ره دنيان نديمتضمن خود را در م يدني، هر نوع عشق ورزياز نظر مولو ، چرا کهنشاند يو بر صدر م کند يمدح م
.  آورد يعاشق به ارمغان م يب را برايکه از عشق چاک شود، پاک شدن ازحرص و ع يا ؛ هر جامهاست يو خودمحور يفتگيخودش

نرو يبخشد؛ از ا يمت يکند و بدان محور يدارد و نام و ذکر دوست را برجسته م ي، عاشق را از پرداختن به خود باز مينيمحبوب زم
رسد و  يم فرا آسمان ست که نوبت چشم دوختن درا ينيشتن و عبور کردن از عشق زميپس از رستن از خو. است يمبارک و خواستن

پا به آسمان بگذارد و  ينيعشق زم کردن ن حال، چه بسا سالک بدون تجربهيدر ع. شود يم» کرانيب يايدر يدچار آب«  ،قيطر سالک
 ک در دوران تجرديعاشقانه رمانت ين تجربه هايچناو دهد،  ينشان م يمولو يشخص يچنانکه زندگ  کران را درنوردد؛يب يفضاها

و ات يتجلاز  يا ياست و تجل يمولو يمعنو محبوبِ مراد و  شمس . است يگرياز سنخ د زين يزينداشته، مواجهه او با شمس تبر
  :  ديد يخداوند را در وجود شمس م يرامون؛ مولويخداوند در جهان پ ناتيتع

  اءيند در حضور اولينش تا            خدا  ينيخواهد همنشهر که 
  
چنگ آورد و  در را فرا يآسمان عشق يايمي، کينيبدون تجربه کردن عشق زممسلمان عارف ک يکامال متصور است که   پس 

دن در يزعشق ورو  گوشت و پوست و خوندار يرامونيپ يرسد آنقدر که پرداختن به انسانها ير مبه نظ ن حال،يدر ع.  رديآغوش بگ
ر نوشته ينظ( يحيمس يستياليستانسيو اگز يسنت عرفان در ،دنيشان رنج کشيا يو پا به پا شان گشتنيک رنج و غم  ايشان و شريحق ا

هر  .ستيک ما برجسته نيکالس ي؛ در سنت عرفانکند يم ينيت دارد و نقش آفريورمح، ) س و مارسلي، کازنتزاکيفسکيداستا يها
و درباره آن سخن  ه شدهيتوص يو جوانمرد ياري، خدمت به خلق  و عي، خصوصا عرفان خراسانياسالم- يرانيا يچند در سنت عرفان

متفکران  و يحيمس يعرفا مسلمان به اندازه يعرفارسد  ين حال به نظر مي، در عسته شدهيت در آن نگريده عنايو به د گفته شده
و بدان نپرداخته اند؛ مضافا بر  نکرده  يه گذاريسرماآن  يسلوکر يو تأثت يو اهممفهوم رنج  يمعاصر بر رو يحيست مسياليستانسياگز

وردن درد رفتن، بدون در نظر آ کرانيه سر وقت امر بکبوترانه و ب ياز سر گذراندن تجربه ها، يرسد در عرفان اسالم يبه نظر م نکه يا
 در يز وقتين يهرر سپينظ يسالک مدرن و معاصرعارف و يحت.  االصول ممکن بوده است يعلز ين و پرداختن بدانها گرانيو رنج د
و » دنيدراز کش پشت حوصله نورها« و » چستانيه«  دن به يو رس يمعنو ييتنها عشق و درباره مفهوم هشت کتابدر  » مسافر«   منظومه

که  کشد ير ميبه تصو را يا يو آفاق يانفس يعرفان سلوک  د،يگو يشدن سخن م »جهان يبادها يمخاطب تنها« مصاحب آفتاب و 
که بل؛ گذرد ينم شان برآمدنيکاستن از درد و رنج ا ياز پا افتاده و در پ و رنجور و مستمند  يگر انسانهايد رداختن به پ معبر لزوما از

  يهستو عظمت  ر برابر مهابت دکردن و خشوع  عت يافتن و همراز و همسخن شدن با طبين عالم تنها ير ارا د تنشيخوهمعنان است با 
         .ب بردنيرا نص ياحوال خوش  معنو را  تجربه کردن و» تا انتها حضور« و 
 
 


