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ادبيات جهاننقد ادبي

قصه ها در بندن��د. دربنِد فكر و 
ذهن ما آدم ها. فرقي نمي كند 
من باشم، تو يا او. آدمش خالف 
باشد يا پاك. همه مان قصه اي 
داريم شنيدني. به لحن و زباِن 
خ��ود. از همان ه��ا ك��ه روزي 
هزارب��ار از اول ت��ا آخ��ر دوره 
مي كنيم. قصه ها از ما شخصيتي ساخته اند كه امروز 
هستيم. هركجا باشيم؛ لب دريا، پشت ميز، در بالكن، 
الي كارتن يا حتي بنِد محكومي��ِن زنداني كه روي 

ديوارش نوشته شده  باشد: »قتل هم شد جرم؟«
 همي��ن قصه هاي م��ا آدم هاس��ت كه نويس��نده   را 
ترغي��ب مي كند بنويس��دش ك��ه خوانده ش��ود يا 
نش��ود. نويس��نده مي نويس��د تا غروِب عصر جمعه  
خواننده اي را طلوِع صب��ح كند. تا تك افت��اده اي را 
با ش��خصيتي رفيق كند و از تنهاي��ي دربياورد. چه 
بس��ا كه خواننده اي دوس��تي اش را با شخصيتي از 
الي كاغذهاي كاهي با يك كلمه ب��ه فونت چهارده 
شروع مي كند و س��ال ها ادامه مي دهد كه اين همان 
معجزه كلمه، قصه و كتاب اس��ت كه با آن بيگانه ايم 
و در رمان »بن��ِد محكومين« ك��م نمي بينيم از اين 
دسته شخصيت هاي به يادماندني.  اين بار نويسنده 
كليد قصه اش ن��ه درب آپارتماني را ب��از مي كند نه 
درب دل��ي را. نويس��نده، كليد انداخت��ه و درب يك 
بند را باز كرده اس��ت. بند، بنِد وجود شخصيت ها  را. 
آن هم نه يك ش��خصيت كه پانزده شخصيِت كمتر 
ديده  شده. كليد انداخته و درب بنِد محكوميِن زندان 
الكان را بازكرده تا حكايت ف��رد زنداني را بگويد كه 
وقتي س��يگار را س��ه ُپك كش مي كند تا متاِع ِچت 
وابكن��د، مي گويد: »حبس زير پنج س��ال وقت تلف  
كردن اس��ت« يا قصه مردي كه »ق« در كارش نبود 
»مردم بدبختند آ... آ« يا قصه »يك نفس« را؛ مردي 
كه يك نفس حرف مي زند، ك��ف مي كند، دو طرف 
لبش سفيد مي ش��ود، آب دهانش مثل نخ، لِب باال را 
به پايين بخيه مي كند. نه حرف اش پاره مي ش��ود و 
نه نِخ س��فيِد آب دهانش كه »آدم دلش مي خواست 
بش��نودش ولي جوري كه او حرف مي زد نفِس آدم 
تنگي مي گرفت. معلوم نبود از كجاي س��نگ دانش 
حرف و از كجاي جانش نفس مي گرفت كه يك نفس 
ماجراش را تعريف مي كرد.« ي��ا همراه آخان تمرين 
»سكوت كشي« كند. حكايِت آناني كه حكايِت ما را 

مي سازند. 
كيهان خانجاني در رمان اخيرش، »بنِد محكومين«، 
جهاني خلق كرده كه در عين تاريكي و س��ياهي پر 
اس��ت از نقطه ه��اي درخش��ان و نوراني؛ ك��ه آنچه 
خواننده فراموش مي كند تاريكي و س��ياهي زندان 

است. او با ش��گردهاي خاص خودش در ارايه روايت ، 
به سراغ موضوعي رفته كه كمتر به آن پرداخته شده ؛ 

زندان، آن هم بند محكومين. 
داستان از اينجا كليد مي خورد كه يك شب، درب بنِد 
محكوميِن مرد زنداِن الكاِن رش��ت، كه بيست و پنج 
اتاق دارد و دويس��ت و پنجاه محكوم، باز مي ش��ود و 
يك دختر با موهاي سرخ پوس��تي كه انگار با چاقوي 
اره اي كوتاه شده، چرب  و خاك گرفته، چندتا چندتا 
چس��بيده به هم، مثل پياز اليه اليه و ت��ودار در يك 
كالم، الِل صاحب ص��دا، تي��پ؛ كرك��س، ادااطوار؛ 
طاووس، را درون��ش مي اندازند. ماجراي اصلي رمان 
عكس العمل و مواجهه زندانيان با اين دختر اس��ت.  
نويس��نده توانس��ته با زبان، لحن و آب��كاري كلمات 
)هم��ان  كلماتي ك��ه روزم��ره مي ش��نويم اما مثل 
طالي كهنه به چشم نمي آيند كه او هنرش آبكاري 
آنهاست و اينكه دس��تي سر و گوش ش��ان بكشد و 
برق ش��ان بيندازد و در روايت، آنجا كه جايش است 
بنشاندش��ان.( ب��ا هم آوايي و هم آهنگ��ي، هارموني 
دلچس��بي در روايت ايج��اد كند. آنجا ك��ه از آزمان 
مي گويد »ترك سر مي كرد، ترك دردسر نمي كرد.« 
يا »آن همه حبِس نكش كش��يد دنده س��نگين...« 
نويسنده س��بك وش��يوه روايتش را از قبل طراحي 
كرده  است. هر حكايت در پايان با شخصيت جديدي 
تمام مي شود كه حكايت بعدي از آن اوست. انتهاي 
هر فصل ابتداي فصل بعد است و اين چرخه پانزده بار 
براي پانزده شخصيت تكرار مي شود. شخصيت هايي 
كه نويس��نده حتي براي انتخاب نام شان كه تنيده با 
خوِد درون ش��ان است، خالقيت داش��ته كه نشان از 
نگاه دقيق او به زواياي پنهان اين قشر است و از نقاط 
مثبت رمان محسوب مي شود. مثال در توصيف سيا 
سيا سيا مي نويسد: »هم اسمش سياه بود، هم دلش 

سياه بود، هم عقلش سياه بود؛ مي شود سه بار سيا.«
يا در توصيف ش��اه دماغ، مي گويد: »دماِغ شاه دماغ، 
هزار خوبي داش��ت ب��راي خالف ك��ردن، يك بدي 
داشت براي داماد ش��دن. خالفكار و دماغ عمل كرده 
و يك چسب روش؟ خيلي افت داش��ت. تا آخر عمر 
مس��خره الت ها مي ش��د. رضايت هم م��ي داد، هر 
دكتري قب��ول نمي كرد؛ باي��د به قاعده يك ش��قه 
گوساله از صورتش مي زد. اين طور بهتر بود، داغ داماد 
شدن به دلش مي ماند ولي خوب انباري داشت. دماغ، 
ش��اه دماغ بود. كله اش به قاعده كل��ه گاوميش. هر 
س��وراخ دماغش به قاعده يك لوله چراغ دودگرفته. 
سبيل سياهش به قاعده فرچه كفاش��ي، جلو غار را 

مي گرفت.«
او با زبان، لحن و هم آوايي خواننده را س��وار بر چرخ 
 فلك خرده روايت ها مي كند و به آسمان مي برد. در هر 

اوج و فرود يك شخصيت را سوار مي كند و خواننده را 
تا نيمه، همراه حكايتش مي كند كه چه بود و چه شد 
به بند محكومين افتاد و آنجا ك��ه خواننده با او ُاخت 
مي شود، به بند محكومين  مي بردش تا شخصيتي را 

كه شناخته، در رويارو شدن با دختِر در بند ببيند. 
در دور اول اين چرخ و فلك، نويسنده، زاپاتا )راوي( را 
سوار مي كند. راوي با جمله  »عشق من دختر فاميل 
بود« حكايت اول را كه به نام خودش اس��ت ش��روع 
مي كند. او با لحن و زبان گاه خمار، گاه نش��ئه و گاه 
ِچت، ذاتا حكايت گو، چرايي خ��ودش را مي گويد و 
آنجا كه س��توِن صفحه باريك مي شود از ورود دختر 

به زندان. 
در فصل ه��اي بع��د ك��ه حكايت  ه��ا به ن��ام ديگر 
هم بندانش اس��ت از ذه��ن چهارده زندان��ي روايت 
مي كند. نويس��نده كه كنترل چرخ و  فلك را دست 
دارد در هر حكايت در فرود مي ايس��تد زنداني بعدي 
را س��وارمي كند و فرمان را دس��ت راوي مي دهد. او 
هم با جمله معروفش، عش��ق فالني چي يا كي بود، 
شروع مي كند. »عشق آزمان دختر همسايه بود« يا 
»عش��ق بدلج زن جماعت نبود...« تا رسيدن به اوج، 
باالي چرخ و فلك ش��خصيت س��اخته مي شود و در 
راه برگش��ت )فرود( قصه اصلي رم��ان پيش مي رود 
تا ش��روع حكايت بعدي. اين چرخ و فلك پانزده دور 
مي زند و هر بار خواننده را با شخصيتي آشنا مي كند 
كه هيچ ك��دام تكراري نيس��تند و هم��ه در خدمت 
پيش��برد قصه اند. حكايِت رماِن »بن��ِد محكومين« 
حكايِت شب به آس��مان نگاه كردن است كه چنان 
محو درخشندگي و نوراني بودن س��تارگان و نظم و 
موزوني ريزسيارات مي ش��ويم كه تاريكي و سياهي 
شب را فراموش مي كنيم. كيهان خانجاني، كيهاني 
پرس��تاره خلق كرده كه مخاط��ب فراموش مي كند 
تاريكي م��كان را. دنيا همان دنياي كهنه اس��ت اما 
مهم اين است كه در آن تير گي و كهنگي چشم مان 
ريزس��تارگان را ببيند كه روزي براي خود ستاره اي 
درخشان بودند و دست بر قضا سر از بنِد محكومين 
درآورده اند؛  بندي كه ورودي دارد ولي خروجي ندارد 

اما پرچمش باالست. 

به تازگي بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه مجموعه 
كتاب هاي جيب��ي كالس��يك نويس هاي قدر قرن 
هجدهم و نوزدهم انگلس��تان، امريكا و فرانس��ه را 
منتشر كرده اس��ت. اين مجموعه شامل آثار كوتاه 
و كمتر چاپ شده يا كمتر ديده ش��ده نويسندگان 

بزرگ كالسيك است. 
از جين آس��تن، نويس��نده قرن هجدهم و نوزدهم 
انگليس��ي كه آث��ارش ب��ه رمان هاي احساس��اتي 
قرن هجدهم��ي طعنه مي زن��د، كتابي ب��ا عنوان 
»كاس��اندراي زيبا« ب��ا ترجمه ناهي��د طباطبايي 
منتشر ش��ده اس��ت. اين كتاب مش��تمل بر چهار 
رمان كوت��اه »جك و آلي��س«، »هن��ري و اليزا«، 
»كاساندراي زيبا« و »نامه س��وم« است كه آستن 
در جواني آنها را به رش��ته تحري��ر درآورده. رمان 
»كاساندراي زيبا« نقيضه اي از رمان هاي ملودرام، 
س��انتي مانتال و رندنامه هاي قرن هجدهمي است؛ 
داس��تان دختري كه براي پيدا كردن بختش قدم 
در دني��اي بيرون مي گذارد. آس��تن اين داس��تان 
دوازده فصلي را در س��ه صفحه خالصه كرده است. 
كاساندرا »زيبا و دوست داش��تني بود و بخت آن را 
يافت كه عاشق يك كاله بي لبه شود... بيرون رفت 
تا به دنبال بختش برود.« سه ويژگي فهرست  شده 
و ماحصل رفتار اي��ن ش��خصيت، در ادبيات دوره 
آس��تن دس��تمالي ش��ده بودند و هر كدام به نوبه 
خود مجموع��ه اي از تداعي ها را ب��ه ذهن خواننده 
متبادر مي كنند. اما آس��تن روش��ي به كار مي برد 
كه در نهاي��ت اين تداعي ها يك تاثي��ر را در نتيجه 
كار داش��ته باش��ند. بدين شكل آس��تن خود را از 

داس��تاني  چارچ��وب 
بي��رون  تك ژان��ري 
توق��ع  و  مي كش��د 
داس��تاني  خوان��دن 
زن��ده  را  افس��انه اي 
مي كند ك��ه در آخر با 
متمايز كردن س��بك 
خ��ود از ديگ��ران، به 
رودس��ت  خوانن��ده 

مي زند. 

      

ش��ارلوت برونت��ه ديگر نويس��نده انگليس��ي قرن 
نوزدهمي اس��ت كه با كتاب »هتل استنكليف« در 
اين مجموعه حضور دارد. اين رمان كوتاه با ترجمه 

خجس��ته كيهان يك��ي از نمونه ه��اي مثال زدني 
نخستين كارهاي شارلوت اس��ت؛ او اين داستان را 
يك دهه پيش از اينكه با »جين اير« خوانندگانش 
را پيدا كن��د، براي س��رگرم ك��ردن خواه��ران و 
برادرش نوشت. خواهران برونته كه به دنبال راهي 
براي رهايي از آش��فتگي هاي زندگ��ي خانوادگي 
بودند، در دش��ت و صحرا روزش��ان را به خيالبافي 
مي گذراندند كه همين خيالبافي ها ايده اوليه آثار 
كالسيك انگليسي به نويسندگي برونته ها شد. آنها 
با اين خياالت دنياي خيالي »انگريا« را س��اختند. 
»هتل اس��تنكليف« هم بخش��ي از اين افسانه بود. 
دني��اي افس��انه اي انگري��ا مردماني مرفه داش��ت 
اما دس��تخوش امواج متالطمي ش��ده ب��ود. دوك 
پرش��ور و خوش سيمايي بر ش��هر زامورنا حكومت 
مي كرد كه با مري پرس��ي ازدواج كرده و حاال پدر 
مري، ل��رد نورتنگرلن��د اخيرا شورش��ي ناموفق را 
عليه داماد خود رهب��ري كرده اس��ت. ماجراهاي 

»هت��ل اس��تنكليف« 
كه ش��ارلوت برونته در 
س��ال 1838 به رشته 
تحرير درآورد، مربوط 
ب��ه زمان��ي اس��ت كه 
شورش سركوب شده 
و هنوز س��ايه خيانت 
س��نگيني اش را بر اين 

شهر انداخته است.

    

كتاب ش��عر و داستان »كوس��ه مالديو« اثر هرمان 
ملويل، نويس��نده رمان ش��اهكار »موبي ديك« و 
شاعر عصر رنس��انس امريكايي، با ترجمه مجتبي 
مجته��دزاده يك��ي از كتاب ه��اي اي��ن مجموعه 
اس��ت. س��ه ش��عر اول اين كتاب نخس��تين بار در 
س��ال 1888 در »جان م��ار و ديگ��ر دريانوردان« 
منتشر شده اند. كتاب با شعر »كوسه مالديو« آغاز 
مي شود كه يادآور اشعار و داس��تان هايي است كه 
ملويل در آنها به شرح ماجراجويي هاي دريايي اش 
مي پردازد. اين ش��عر نهنگي خطرناك اما در عين 
حال تنبل را به تصوير مي كش��د كه همنش��ينش 
»ماهيكي باريك« و »چاالك« اس��ت. رمان كوتاه 
»انكانتاداس يا جزاير سحرآميز« كه در ادامه كتاب 
 Putnam’s« جاي گرفته، نخستين بار در نشريه
Magazine« در س��ال 1854 و دو سال بعد در 
مجموعه داس��تان هاي كوت��اه »قصه ه��اي پيزا« 
منتشر ش��د. »انكانتاداس...« ش��امل 10 »طرح« 

فلس��في درباره انكانتاداس يا جزاير آتش فش��اني 
گاالپاگوس در اقيان��وس آرام اس��ت. راوي بي نام 
داس��تان اين 10 طرح مجزا را با اشعاري از »ملكه 

پري��ان« اث��ر ادمون��د 
اسپنس��ر همراه كرده 
و داس��تان ها سرشار از 
نمادهايي اس��ت كه از 
زندگي  بي رحمي هاي 
در انكانتاداس حكايت 
دارد. در اي��ن كت��اب 
ي��ن  ني تر ند ما د به يا
را  ملوي��ل  جم��الت 

مي خوانيم. 

      

»عش��اي رباني ملح��دان« و »س��رباز وظيفه« دو 
داس��تان اونوره دو بالزاك، نويسنده فرانسوي قرن 
نوزدهم، در قالب يك كتاب اس��ت ك��ه با برگردان 
فارس��ي هانيه رجبي در اين مجموع��ه جاي دارد. 
داس��تان كوتاه »عش��اي رباني ملحدان« در سال 
1836 منتشر ش��د و يكي از آثار مجموعه »كمدي 
انساني« اين نويسنده به شمار مي رود. آثار بالزاك 
آين��ه اي از جامعه فرانس��ه روزگار اوس��ت. او افراد 
هر طبق��ه اجتماعي، از اش��راف فرهيخته گرفته تا 
دهقانان عام��ي را در كم��دي انس��اني خود جاي 
مي دهد و جنبه هاي گوناگون شخصيتي آنان را در 

معرض نمايش مي گذارد. 
بهره گيري او از شگرد ايجاد پيوند ميان شخصيت ها 
و تكرار حضور آنها در داس��تان هاي مختلف موجب 
ش��ده تا در گس��ترش روانشناسي ش��خصيت هاي 
منفرد توفيق يابد. داستان »عشاي رباني ملحدان« 
حول ش��خصيتي به نام دس��پلن، جراحي حاذق و 
ملحد، مي چرخد. روزي دستيار س��ابق و دوستش 
دكتر هوراس بيانش��ون او را مي بيند كه وارد كليسا 
مي ش��ود. او را دنبال مي كند و مي بيند در مراس��م 

عش��اي ربان��ي حاضر 
وقت��ي  اس��ت.  ش��ده 
دسپلن از كليسا بيرون 
بيانش��ون  مي زن��د، 
با س��وال هايي ك��ه از 
مي پرس��د  كش��يش 
مي ش��ود  ملتف��ت 
دس��پلن چهار نوبت در 
س��ال به كليسا مي رود 

و... 

در دو نوبت پيش��ين در كار واكاوي مقاله هش��تم 
فيه ما فيه بودي��م و اين نوبه اين مقال��ه را به پايان 
مي بري��م. گفتيم كه موالن��ا در نقد علم��اي زمان 
خودش، آنها را به داشتن علم نامفيد متهم مي كند 
و مي گويد اگر علم آنه��ا را »در آت��ش اندازي اين 
همه نماند، ذاتي ش��ود صافي از اين همه. نشاِن هر 
چيز كه مي دهند از علوم و فع��ل و قول، همچنين 
باش��د و به جوهر او تعلق ندارد.« اين سخن موالنا 
را اگر در پرت��و فراز پاياني مقاله هش��تم فيه ما فيه 
ببيني��م، معنايش اين مي ش��ود كه علم��اي واجد 
علم غيرمفي��د، زندگي اصيل ندارن��د و علم و فعل 
و قول آنه��ا، ربطي ب��ه جوه��ر آنها ن��دارد. يعني 
پندار و ك��ردار و گفتار آنها، فاقد اصالت اس��ت. اما 
فاقد اصال��ت يعني چه؟ يعني امري كه برخاس��ته 
از جوه��ر و بنياد وج��ود آدمي نيس��ت و - به قول 
معروف - قالبي است. مولوي در فراز سوم مقاله، بر 
اين معنا مهر تاييد مي زند؛ چراكه در وصف تفاوت 
يا برتري خودش بر »علماي اهل زمان« مي گويد: 
»من مرغ��م، بلبلم، طوط��ي ام. اگر م��را گويند كه 
بانگ ديگرگون كن نتوانم، چ��ون زبان من همين 

اس��ت، غير آن نتوانم گفتن. به خ��الف آنكه او آواِز 
مرغ آموخته باش��د، اس��ت، او مرغ نيست، دشمن 
و صي��اد مرغان اس��ت. بانگ و صفي��ر مي كند تا او 
را مرغ دانن��د. اگر او را حكم كنند ك��ه جز اين آواز 
آواِز ديگرگون كن تواند كردن، چ��ون آن آواز بر او 
عاريت اس��ت و از آِن او نيس��ت، تواند كه آواِز ديگر 
كند. چون آموخته اس��ت كه كاالي مردمان دزدد 
از هر خانه قماش��ي نماي��د. « معن��اي كالم موالنا 
روشن است. او مي گويد من حرف خودم را مي زنم 
چراكه غي��ر آن نتوانم گفتن؛ ام��ا علماي زمانه اش 
بانگ و صفير مي كنند تا ديگران آنها را مرغ و بلبل 
و طوطي پندارند اگرچه في نفس��ه چنين نيستند 
و چون سخن ش��ان اصالت ندارد، اگ��ر آنها را حكم 
كنند كه س��خني ديگر س��از كنيد، چنين توانند 

كردن. 
واژه »صياد« كه موالنا در وص��ف علماي فاقد علم 
مفيد ب��ه كار برده، كاماًل گوياس��ت. صي��اد در پي 
شكار است. عاِلم طالِب مشتري نيز همچو صيادي 
است كه مستمع را مرغ مي پندارد؛ پس بايد حرفي 
بزن��د كه مخاط��ب را خوش آي��د؛ چنانك��ه صياد 
بانگي س��ر مي دهد كه آن مرغ را خوش  آيد و مرِغ 
بي خبر از حقيقت ام��ر نيز، به دام��ش درآيد. كنه 

كالم موالنا اين اس��ت كه عاِلم اصيل علِم خودش 
را عرضه مي كند و عالم متقلب، فروشنده است؛ هم 
از اين رو علم��ي را عرضه مي كند ك��ه كار و بارش 
بي مش��تري نماند. موالنا در مثن��وي چنين علمي 
را علم تقلي��دي هم مي داند: عل��م تقليدي بود بهر 
فروخت/ چون ببينيد مش��تري خوش برفروخت. 
يعني علم تقليدي براي فروختن به ديگران اس��ت 
و اگر مشتري ببيند، گل از گلش مي شكفد! از اين 
حيث، از منظر موالنا، اكثر علما و استادان دانشگاه، 
علمي را اندوخته اند تا آن را بفروش��ند و معيش��ت 
و منيت ش��ان را با آن تامي��ن و ارضا كنن��د. و علم 
اكثر اين افراد، علم تقليدي اس��ت؛ البته نه به اين 
معنا كه علم ش��ان حاصل تحقيق نيس��ت، بلكه به 
اين معنا كه علم آنها ربطي به حقيقت وجودش��ان 

ندارد. 
علم تحقيقي، از نظ��ر موالنا، چني��ن وصفي دارد: 
»مش��تري علِم تحقيقي حق اس��ت«. و به همين 
دلي��ل، »دايمًا ب��ازار او در رونق اس��ت. « موالنا در 
مذمت علم تقليدي و مش��تري طلبي عالمان واجد 
علم تقليدي مي گويد: علم تقليدي و تعليمي است 
آن/ كز نفور مس��تمع دارد فغان/ طالب علم اس��ت 
بهر عام و خاص/ نه كه تا ياب��د از اين عالم خالص/ 

علِم گفت��اري ك��ه آن بي ج��ان بود/ طال��ب روي 
خريداران بود/ اين خري��داران مفلس را بهل/ چند 

باشد شادي يك مشت گل. 
بنابراين، موالنا كاًل عل��م حاصل از تعليم را مصداق 
عل��م تقليدي مي داند؛ و كس��ي ك��ه چنين علمي 
دارد، به ناچار در پي مش��تري اس��ت براي عرضه 
كااليش و به تب��ع آن، رونق گرفت��ن دنيايش. اگر 
س��خن موالنا فقط ناظر بر نقد آن گروه از عالماني 
بود كه س��خنان مشتري پس��ند مي گوين��د آنچه 
براي ش��ان اصال��ت دارد، ن��ه اراي��ه كاالي فكري 
مرغوب )يا آنچه حقيقت مي پندارند( بلكه از دست 
نرفتن مش��تريان و خري��داران اس��ت، راه همدلي 
با نقد او ب��ر عالمان باز بود؛ اما موالن��ا هر گونه علم 
تعليمي را مصداق علم تقلي��دي مي داند و چنانكه 
نوبت پيش��ين از او نقل كرديم، معتقد اس��ت دفتر 
صوفي سواد و حرف نيست/ جز دل اسپيد همچون 
برف نيس��ت/ زاد دانش��مند آثار قل��م/ زاد صوفي 

چيست؟ آثار قدم. 
چني��ن ديدگاه��ي، هيچ آب��ي در آس��ياب دانش 
نمي ريزد. اينك��ه بگوييم علم تقلي��دي و تعليمي، 
از فراري ش��دن مس��تمعان در فغان است، اگرچه 
س��خن حقي اس��ت، ولي از اهميت عل��م تقليدي 

)يعني همي��ن علمي ك��ه در نهادهاي آموزش��ي 
سنتي و مدرن آموزش داده مي ش��ود( نمي كاهد. 
اگر همين عل��م تقلي��دي نبود، هيچ پيش��رفت و 

تمدني در زندگي بشر حاصل نمي شد. 
وانگه��ي، اگ��ر فيزيك��دان فاض��ل و فرهيخته اي 
مث��ل ماكس پالن��ك را با ف��الن صوفي بي س��واد 
پشمينه پوش مقايس��ه كنيم، چه حجتي در دست 
داريم تا ماكس پالن��ك را تحقير كنيم و آن صوفي 
را تجليل؟ بس��اط تقليد در تصوف ه��م به تمامي 
دامن گس��ترده بود و بس��ياري از صوفيان، اعراض 
از دنيا خرج جلب دنيا مي كردند. يعني بس��ياري از 
بزرگان تصوف هم طالب روي خريداران بودند و از 
شادي يك مشت گل، مس��رور و مبتهج مي شدند. 
مريدب��ازي، كه آف��ت تصوف ب��ود، يك��ي از علل 
اساس��ي اش چيزي نبود جز اشتياق اقطاب تصوف 

به خريداران مفلس.
 از قضا خود موالنا هم خيل��ي از مريدان را همواره 
در كنار خود داش��ت و خود او نيز از نفور مس��تمع 
بيزار ب��ود. چنانك��ه مي داني��م، موالن��ا مثنوي را 
در جم��ع مريدانش مي س��رود. او مي گف��ت و آنها 
مي نيوشيدند و مي نوشتند. گاه مريدي يا مستمعي 
حوصله اش س��ر مي رفت و چنانكه بايد مش��تري 

س��خنان موالنا به نظر نمي رس��يد. يعن��ي اعراض 
و نفوري نس��بت به كالم موالنا نش��ان مي داد و از 
شنيدن حكايت هاي او ملول مي شد. وقتي مستمع 
ملول مي ش��د، موالنا هم دامن رغبت را از دس��ت 
مي داد و مي گفت:  گر هزاران طالب اند و يك ملول/ 
از رس��الت بازمي ماند رس��ول/ اين رسوالن ضمير 

رازگو/ مستمع خواهند اسرافيل خو.
 نيك پيداس��ت كه موالنا نيز به جد طالِب مستمع 
و مش��تري مش��تاق بود. يعني حتي اگ��ر بپذيريم 
فيزيك م��درن مص��داق عل��م تحقيقي اس��ت و 
داس��تان هاي صوفيان برآم��ده از عل��م تحقيقي، 
باز موالنا و ماكس پالنك در اين ويژگي مش��ترك 
بودند كه هر دو در مقام ارايه دانايي ش��ان، شنونده 
مش��تاق و مج��ذوب را خ��وش داش��تند و از نفور 
مس��تمع به فغان مي آمدند يا دس��ت كم دلس��رد 

مي شدند. 
خالص��ه اينكه، نكته ه��اي نيكوي موالن��ا به جاي 
خود، اما تقسيم بندي علم تقليدي و علم تحقيقي، 
فقط ب��ه درد تحقير علم و دان��ش مي خورد. عالوه 
بر اين، بس��ياري از آنچ��ه موالنا رذائ��ل عالم علم 
تقليدي مي دان��د، در كار و بار عالمان علم تحقيقي 

هم مشهود بوده است. 

غير آن  نتوانم گفتن
مولوي خواني
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