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  )دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كردستان(تيمور مالمير دكتر 

  

  هاي تفسيري متون كهن تأثير اشه در تجربه

  چكيده

نظمي و دروغ بوده  نظم و راستي در مقابل بي يا) asha( ترين اصل در دين ايران باستان، اصل اشه مهم
برخي حوادث و حكايات در فرهنگ ايراني هست كه قابل تطبيق با اسالم يا ديگر اديان نيست . است
ي اشه در اين موارد، حاصل نوعي تجربة ديني موسـوم بـه تجربـة    تجّل. از انديشة اشه استمتاثّر  بلكه

ـيش   بيين ديني اسـت، و هـر تبيينـي بـر مجموعـه     تجربة تفسيري در حقيقت، ت. تفسيري است اي از پ
ها و حـوادث   گر بر پاية آنها به كشف روابط پديده فرضها مبتني است كه شخص تبيين ها و پيش دانسته

ها مبتني بر اصل اشه در ايـران   در اين مقاله مواردي استخراج شده كه پيش فرض اين تجربه. پردازد مي
هاي تفسيري بيشتر  ي اشه در قالب تجربهشود تجّل اين پژوهش روشن ميبر اساس . باستان بوده است

در حوزة قدرت سياسي و نقد و مهار قدرت رخ داده است هر چند در حوزة روابـط فـردي و نظـام    
ري داشته است و موجـب نظـام جامعـه و    طبيعي نيز انديشة اشه به صورت تجربة تفسيري نقش مؤّث

ه استگشتن پيشرفت تمد.  
  .دين ايران باستان، اشه، تجربة ديني، تجربة تفسيري، متون ادبي: ها واژه كليد

1 - مهمقد   

زرتشت پيامبري است كه بيشتر اصالحاتي در  .زرتشت است ةسرود نهاگا ،قديم ترين سند مذهبي ايراني
ر دمري بويس معتقد است كيش قدرتمندي قبل از ظهـور زرتشـت    .اعتقادات كهن ايراني انجام داده است

سازد  م پيش از ميالد مسيح پذيرفتني ميدو تعاليم زرتشت را در هزارةنچه آ .ميان ايرانيان وجود داشته است
گذشته از استعداد و توانمندي خود زرتشت، وجود ديني نيرومند است كه زرتشت در دامـان آن پـرورش   

ـ ، مانـده ص و دقيقـي بـه جـاي ن   سند مشـّخ  ،از اين دين .)587: 1376بويس،( يافته است الع مـا از آن  اّط
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براي دريافت عقايد محققّان  .استها واسطة تأليفات نويسندگان يوناني و آثار به جاي مانده در ميان هندي هب
به قدمت وداها، توجه  به خاطر خويشاوندي و منشأ مشترك ايرانيان با هندوان و با ،ايرانيان قبل از زرتشت

خر اوستا را نيز بازتاب آيين و هاي متأ همچنين بخش اند اتي زدهسيحد بر اساس آن يااند  مراجعه كرده نابد
، 14- 13: 1376بـاقري، ( .تناقض داردهان هاي زرتشت در گا چون با سروده اند اعتقادات كهن ايراني دانسته

 ،اعالم كـرد از ايـن روي  اين دين نام خاصي براي بر اساس متون كهن توان  نمي )588: 1376و بويس، 25
در اين ديـن رايـج بـوده    مهم  دو اعتقاد .اند م نهادهدين ايران باستان نا ،اساس قدمتش را بر اين دينان محقّق
بر اين بـاور بودنـد   . و ديگري اصل اشه ،هاي گيتي به روح و مينوي سخن و ساير پديدهيكي اعتقاد  :است

بر طبـق اشـه بـود كـه      ،است مل نظاصيا ) asha( هكه در حال كمال مطلوب، آنچه بر امور تسلط دارد اش
 و مردم نيكوكار شد مي و عدل و داد فراگيرشد  يافتند و قانون حكمروا مي مينوهاي خير به دل مردم راه مي

ـيد هـر    ه كند بر طبق قواعد اش نيز اشه مديريت مي طراف آدمي راگيتي ا. شدند خوانده مي است كـه خورش
پيونـدد،   مـي نمو به وقوع و دهد  آيد، زايش روي مي اران ميب ،شود دگرگون ميها    كند، فصل روز طلوع مي

مـردم  . است) druhسانسكريت دروه ( drugدروغ  و نظمي كند اصل متضاد آن، بي را تهديد مي هآنچه اش
اصل اشه  )593: 1376،بويس( .ايستادگي كنند نظمي بي انه بكوشند و همراه با خدايان در برابربايستي مجد

اشـه از  «: نويسد ميخواه  دوست كه رت داشته كه در كيش زرتشتي نيز تداوم يافته است چناناي قد به اندازه
گانه همواره بدان اشاره  ويژه در گاهان پنج هدين مزداپرستي است كه در سراسر اوستا بمهم  اصول اساسي و

بـه فراگيرتـرين   ، نظم راست اسـت  در هندي است) rta(ته اشه همان ر) 920: 1370دوستخواه،(» .رود مي
 ومرتّب  نشان دهندة نظم جهاني، نظم زندگاني اجتماعي و ديني، روش درست طبيعت، زندگي ،معناي آن

انـدازه و   ،كه ايـن نظـم خـدايي   آن جا از . موجودات طبيعي، پرورش درست چارپا و مانند آن استمنظّم 
ـتي اسـت  م ،قاعده براي تمام چيزهايي است كه در جهان راست و درست است، اشه . عادل حقيقت و راس

مانـدگاري  شناسـان دربـارة    نظر اسطوره بهتوجه  با ،هاي مختلف تداوم اشه در محيط) 135: 1383نيبرگ،(
 از انديشةمتاثّر  كههم تي احوادث و حكاي. اي بودن آن است ن دهندة اسطورهنشا )27 :1362الياده،(اسطوره 

  . اي ديني است اشه است عمدتاً بيانگر تجربه
هـاي آن   مفهـوم و حـوزه   ةدربـار  .امده استحي نو است كه در خود متون ديني نياصطال ،ديني ةتجرب
اند ديدگاه ديـويس   بيشتر بدان روي آورده ،تسبب جامعيبه محققّان  ديدگاهي كهاما  استمتنوع  اهديدگاه
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ي هـا  هشـاخ يكـي از  ) Davis,1999:29(ديني شش شـاخه بـر شـمرده اسـت      ديويس براي تجربة .است
ـ . تفسيري است ةتجرب ،اشه در فرهنگ ايراني تناسب دارد ةكه با تأثير انديش گانه شش ـيري  ةتجرب نيـز   تفس

ـ  .اسـت  دو متعـد  كهـن  ،ي آن در فرهنـگ ايرانـي  ها هنموناما  الحي نو استطاص اگرچه ـيري  ةتجرب  ،تفس
واقعه است كه فرد صاحب تجربه و  تفسيري ديني از يك رويداد ةواسط اي است كه ديني بودن آن به تجربه

ـين دينـي    ةتجرب«. ي ديني خود به آن رسيده استها هو علقها   و انتظارها   در اثر باور تفسيري در حقيقت تبي
هـا  گر بر پاية آن ست كه شخص تبيينهافرض و پيشها   هدانست اي از پيش بر مجموعهمبتني است، و هر تبييني 

» .گزينـد  برمـي هـا  پـردازد و موضـع و ديـدگاه خاصـي در قبـال آن      ميو حوادث ها   هط پديدبه كشف رواب
اي اين سنت را رعايت  اگر قبيله .هاي عرب است تنوازي از آداب و سّن انممثالً مه) 122: 1384شيرواني،(

تي اسـت و  ت پيش آمدن آن مشكل ترك چنين سّنكنند عّل ر ميمشكلي پيش بيايد تصو نكند و بعد از آن،
: االسرار آمده اسـت  كه در كشف ه اشتباهشان كرده است، چنانشمارند كه آنان را متوج الهي ميآن را تقدير 

ـتيم مـا را ميزبـاني     اي هجماعتي ياران با يكديگر بوديم به قبيل: ابوسعيد خدري گفت« از قبايل عرب بگذش
گاه كه  تا آن .ن روز مار گزيدتقدير الهي چنان بود كه سيد قبيله را آ. نكردند و مراعاتي و مواساتي نفرمودند

 الكتاب آن مارگزيـده را بـه اذن  ة فاتح دند و كسي از آنان با خواندن سورةگري آم براي افسونها به سراغ آن
ـبب      )24: 1،ج1361ميبدي،( ».شفا داد و گوسپندان بسيار مزد گرفتندحقّ  ديني بودن تجربـة مـذكور بـه س

   .است كه از اين تجربه صورت گرفته است ذات خود تجربه نيست بلكه ناشي از تفسيري
ـ  ،ي تفسيري متون دينيها هدين براي تبيين تجرب ةحوزمحققّان  تالش ف يـا  به منظور توجيه گفتار مؤّل

ـا  شـود  ي تفسيري با ايجاد آن، موجب تعالي روح يـا ايمـان مـي   ها هقدسي است كه تجرب ارزش حس؛ ام
ـيش هـا    هدانست يين پيشدف آن تبحاضر بدين منظور نوشته نشده بلكه ه پژوهش هاي مبتنـي بـر   فرضـ  و پ
و حـوادث  هـا    هبـه كشـف روابـط پديـد    آنها  ةگر در متون كهن بر پاي اشه است كه اشخاص تبيين انديشة
و باور  ر متون ادبي هست كه برآمده از ديندها   هي تفسيري متعددي از حوادث و واقعها هتجرب. اند پرداخته

در مطالعة همچنين انسان امروزي  .براي فهم متون مفيد استها خراج و بيان مباني آنمردم كهن است كه است
برخي موارد نيـز عوارضـي دارد كـه ممكـن      ،بپردازدها گذاري آن گاهي ممكن است به ارزشها   هاين تجرب

نديشة غالب متون به اتوجه  با -  هابودن مباني آن با ترديد نگاه كنند و با پنهانها است خوانندگان نسبت به آن
ـ  - المي استديشة اسادبي ما كه ان ي عينـي و  هـا  هممكن است چنان مواردي را اسالمي بپندارند و با تجرب
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مطـابق  كـه چنـان مـواردي    يشة اسالمي خالف علم است در حالي و تصور شود كه اند ،بيابد علمي تضاد
اي بـر بنيـاد    اسـت از حادثـه و واقعـه    لكه تفسيريببنياد اسالمي نيز ندارد  ،در عين حالديني نيست  نص

   .اي كهن يعني اشه منتهي با پيش فرض و دانسته ،اي ديني انديشه

با تفسيري ديني به ها   و صاحبان اين تجربه نقل گشته استفارسي كهن متون و حوادثي كه در ها حكايت
خصوص ديـن  ه ني ساير اديان بهاي دي آنان، قابل تطبيق دقيق با انديشهاگر تفسير اند  اين حوادث نگريسته

ـيري    آن ؛ايم را با انديشة اشه تطبيق دادهها مبين اسالم نبوده است آن را در سـه حـوزة   گاه اين تجـارب تفس
گيري آن ممكن  تا امكان تحليل و نتيجهايم  بندي كرده سياسي، روابط فردي و اجتماعي، و نظام طبيعي طبقه

  .ايم ي تفسيري مردم غافل نبودهها ر در تجربهعامل مؤّث ، در عين حال، از نقد اشه به عنوانشود

  اسييحوزة س .2

2 -1. ت سياسيمشروعي     

تي كه اشه يبه اهمتوجه  با؛ اما مبتني بر درستي و راستي فرد است ،در غالب فرهنگهاي بشري كسب قدرت
 است در ساختار سياسـي، در فرهنگ ايراني داشته و همچنان به شكلهاي مختلف به حيات خود ادامه داده 

رسيد و هضم آن براي افراد  به قدرت مي  در مواردي كه رسيدن به قدرت، غير عادي بود مثل اينكه غالمي،
 كـرد،  گي ميين سبكتكين بندناصر الد مثالً  ؛كردند اشه توجيه مي كسب قدرت را با انديشة ،ر ممكن بودغي

كه حكمش نافذ شود قدرت يافتن او را با انديشـة اشـه    آنبراي ؛ اما استها به قدرت رسيدن او از شگفتي
اي شكار كرده بود مـادرش بـه    اند كه وقتي آهوبره اند؛ دربارة به قدرت رسيدن او حكايت كرده توجيه كرده
شـب   .نگريسـت  كرد تا با مادرش رفت و آن آهو در روي امير باز پـس مـي  ها  آمد آهوبره را ر دنبال او مي

 اي سبكتكين، به آن مرحمت و شـفقت كـه تـو در   «: گفت را به خواب ديد كه به او مي )ص(پيامبرهنگام، 
در حضرت عزّت ذوالجالل قربت يافتي و تـو    م نمودي،آن بيچاره كردي و آن جانور ضعيف را ترححقّ 

در عجايب چنين توجيهي براي كسب قدرت  .)211: 1359عوفي،(» پادشاه و اولواالمر بزرگ خواهي بودن
بر كوهي، استاده دسـت بـر   اند  صورتي كرده« :شده است صورتي در تركستان تكرار  دربارةنيز خلوقات الم

آبـي   ،روند و كودكان آب خواهند،آن صورت دست از دهـان بـردارد  آن جا گه قحط باشد  هر ،دهن نهاده
ـ     ،رداردعظيم برخيزد از دهن وي و صحرا پر آب گردد و آن كس را كي به شفاعت وي دسـت از دهـن ب
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صـورت  تا قحط ديگر آيد تـا كـرا اجابـت افتـد و ايـن       ،مملكت به وي دهند و پس از وي به فرزند وي
: 1382طوسـي، ( ».نصب كرده به صنعتي كي آن كس دانسته است اي هارفو اي طلسمي است بر سر چشمه

دهد در  ه نشان ميدر كتب عرفاني برخي روايتها دربارة كرامات خلفا و قدرتمندان نقل شده است ك .)336
كه دربـارة مشـروعيت    ن شده است؛ چنا مالحظه مي ت سياسي با معيارهاي اشهديدگاه عارفان نيز مشروعي

جوانمرد عجمي به مدينه « :ين بنياد استالمحجوب نقل است كه بر هم عمر بن خطاب حكايتي در كشف
رفت وي را يافت بـر خـاك    ،خفته باشد يها جاي  امير المؤمنين اندر خرابهآمد قصد كشتن عمر كرد گفتند 

ست و كشتن اين به نزديك مـن  ا با خود گفت اين همه فتنه درين جهان از اين ،و دره زير سر نهاده ،خفته
بيدار  )رض(دو شير پديد آمدند و قصد وي كردند وي فرياد خواست عمر ،شمشير بركشيد  سخت آسان،

   .)300نيز  297: 1371،هجويري(» .شد قصه با وي بگفت و اسالم آورد

  نقد و مهار قدرت .2- 2

اي بـراي انجـام دادن    وظيفـه  نسانوقتي ا .كاري انسان در فرهنگ ايراني هدف روشن زندگي است خويش
ـتي هـدف    )2978- 2979بيت410: 5،ج1374فردوسي،( .ندارد زمان مرگش رسيده است قائـل   يبـراي هس

نيز در ايـن جهـان،   ها براي هر يك از انسان ت؛يان اسمعتقد بودند هستي به سوي هدف خود در جر ؛بودند
ي قائل بودند كه بايد آن را به انجام برساند اگر كسي در انجـام دادن وظيفـه كوتـاهي    يكار وظيفه و خويش

ـتعداد و      .گشت داد سبب تباهي و آشوب مي كرد يا خالف آن را انجام مي مي از ايـن روي، متناسـب بـا اس
 .بر عهدة او نهاده شده بود كـه همچـون بـاري بايـد آن را بـه مقصـد برسـاند       كاريي  توان هركس، خويش

   :گويد ؛ فخر گرگاني ميبايست بر اساس داد و راستي كار كنند مينيز پادشاهان و قدرتمندان 
ـي   )53: 1377گرگاني،(كند پيروزي او را رهنموني   كسي كز راستي جويد فزوـن

مردم دچـار   ،آيد سالي پيش مي ابتدا قحط و خشك ؛كند وط ميحاكمي ظلم كند سق معتقد بودند هرگاه
كـه   ؛ چنـان شـود  ديگر تشـكيل   يحكومتو دهد بش را از دست و مشروعيته كه شاه فرّ شوند تا آن رنج مي

نظم و پر آشوب گشت  ه از او گسست و جهان بيفرّ ،كاري خود دور شد جمشيد مني ورزيد و از خويش
تا  جمشيد صد سال نهان بود .اك را به شاهي برگزيدندتازيان راه برگرفتند و ضح ه ايرانيان به سويك تا آن

هريار كـه شـ   اك هم بعد از آنضح .)49: 1،ج1374فردوسي،(كه ضحاك او را گرفت و به دو نيم كرد  آن
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خاست و به ظلـم ضـحاك   ي پا  بهكه فريدون  تا آن) 51:همان(نظمي كرد  شد جهان را دچار آشوب و بي
  : ن داد و جهان را به سوي راستي راه بردپايا

  )79:همان(گرفتند هر كس ره ايزدي   زمانه بي اندوه گشت از بدي 
ـ  .اشه است ةمبتني بر انديش ،چنين برداشتي از رفتن ستمگر و ايجاد حكومتي نيك  ةبر بنياد همين تجرب

 ،باران نيامـد و خشكسـالي شـد    ،از تورانيان بعد از مرگ نوذر و شكست ايرانياناند  گفته تفسيري است كه
تقسيم كردند و دسـت  زمين را دوباره  .از خود ماست ،آسمان بر ماِ  گفتند بد ؛توان دو لشكر از دست رفت

ايـن  ) 45: 2همـان،ج ( .گاه باران باريد و جهان چون عروسي جوان شـد  نآ .نظمي برداشتند از تجاوز و بي
  : شده است بيانچنين  ،اي گويا به گونهدر شاهنامه از زبان افراسياب تفسيري  ةتجرب

ــــــار جهــــــان ــــــدادي شهرـي   ز بـي
ـد بـه هنــــگام در دشـت، گـور     زاـي   ـن
ـير   ـير، شـــــ ـتان نخچـــ ـرّد ز پسـ ــپ   ن
ــك  ــمة آب، خش ــان چش ــود در جه   ش
ـتي   ز ّكــژي گريــزان شـــــــود، راســــ

  

ـــهان      ـ ــدر ـن ـــاشد ان ــوي ـب ــه نيك   هم
ـــد   ـ ـــاز را دـي ــة ب ــود بچ ـــورش   ه كــ

  شـــود آب، در چشـــمة خـــويش قيـــر
ــك    ــوي مش ــه درون، ب ــه ناف ــرد ب   نگي
ـتي       پديـــد آيــد از هــر ســوي كاســ

  )53- 52: 3همان،ج(                          

  
  
  
  

  
ـتزار اعتقاد به تأثير نيهمچنين  ) 142- 140 :1367،الـي و غزّ 78- 76: 1364راونـدي، (هـا   ت شاه بر كش

آن بود كـه ظلـم بـا     چون اعتقاد عام ؛اي در نقد و مهار قدرت داشت كه نقش عمده ودباي تفسيري  تجربه
بينيهاي هواشناسي را نيز تحت شعاع  پيشي نفوذ داشت كه حّتآن جا اين انديشه تا  .سالي پيوند دارد خشك
بارة فرهنگ زي دركه گردي چنان ؛سال خشك با ستم پادشاه بر مردم قرين بود ،بينيها در اين پيش ؛داد قرار مي

ـتم كنـد    «: نويسد و انديشة ترسايان مي » .اگر ماه به سرطان باشد سالي خشك باشد و پادشاه بـر مردمـان س
 ،عمر بن عبدالعزيز با مردم نيكي كرد و نعمت بخشيد ،وقتي در سال قحط و سختي )342: 1384گرديزي،(

بـاراني سـخت گرفـت و     ،دعا كه تمام شد. دمردم دعا كردند كه خدايا با وي چنان كن كه با بندگان تو كر
اي بود كه عمـر   از آن كاغذي بيرون آمد كه بر آن نوشته .سراي آمد و به دو نيم شد اي بر خشت پختة ژاله



 49                                                  هاي تفسيري متون كهن تأثير اشه در تجربه                                         چهل و يكمسال  

ـ     غزّ) 82- 83: 1355الملـك،   نظام( .ددا لعزيز را از آتش دوزخ امان ميبن عبدا  ةالـي نيـز مشـابه ايـن تجرب
   .)119- 120: 1367غزالي،(عزيز نقل كرده است التفسيري را دربارة عمر بن عبد

و لگد زدن اسب به او  ،براي او چشمة سو گر و ماجراي رام شدن اسب روايت يزدگرد بزه ،در شاهنامه
اي  گونه را بهالملك اين داستان  نظام .)283- 284: 7،ج1374،فردوسي(به شرح آمده است و هالك شدنش 

چـون ايـن اسـب ناگهـان بـه        :دهد نديشة اشه در ذهن ايرانيان را نشان مياي از تأثير ا كند كه نمونه نقل مي
بيـرون   ،اسب چون يزدگرد را كشت .شمرديزدگرد آن را هدية الهي   د،شنجز او  يد و رام كسآمسراي او 
اي بود فرستادة  ق گشتند كه اين فرشتهمردمان بر آن متّف. كس ندانست كه از كجا آمد و به كجا شد«رفت و 

 ،خليفة عباسـي  ،هادي يا سبب مرگ) 59 : 1355الملك، نظام(» .اي تعالي كه ما را از اين ستمكار برهانيدخد
آن جـا  نشان دهد تيـرش تـا    از منظري تير انداخت تا .كه وقتي درودگري به كار مشغول بوداند  را آن گفته
ـيد  هادي را «. تير انداخت از درودگر گذشت و او را كشت چون ؛شود پرتاب مي خنده گرفت، هيچ نينديش

اندر ساعت پشت و پايش بخاريد و ثبوري پديد كرد و به خارش ايستاد و آماس كرد و . و بسياري بخنديد
يـا   )126: 1384،گرديـزي (» .ن درودگر او را بگرفتدو روز بزيست و بمرد و خون آ. شد ريم كرد و گند

مردم جمـع آمدنـد و از    ؛د تا قحط و گراني آمده بوده نگه داشته بوغّلآن قدر حاكم عرب نيشابور اند  گفته
ـند   : و از وي اندر خواستند كي«گراني به او ناليدند  ـين . غلّه بفروش تا ديگران به تـو نگرنـد و بفروش  حس

هفته نگذشـت كـي   . مردمان نوميد گشتند و دعا كردند. گفت خواستمي كه يك دانه گندم به ديناري بودي
  .)191:همان(» .حسين بمرد

كنـد   به شكل داستان و حكايت در قالب مردان پاك جلوه مي گاهي ،ثير انديشة اشهنقد قدرت تحت تأ
ـتان        سازد و موجب مي كه ستمگران را بيمناك مي شود كار خـود را اصـالح كننـد، يـك شـكل آن در داس

زنـد او را  اك، خروش كاوه را شنيد بيمناك شد و فرتأثير كرده است كه وقتي ضحبرخورد كاوه با ضحاك 
چه دربـارة عمـرو    ها هست مثل آنشكلهاي ديگري نيز در داستان. )63- 64: 1،ج1374فردوسي،( دآزاد كر

دويدند و مردمان را  ليث آمده است كه چون با لشكر تمام و انبوه خود بيرون رفته بود سرهنگان او پيش مي
بود از كدورات احوال و مشغلة اهل  ي كردهناگاه شخصي كي باطن خود مصّف« .كردند راندند و دور مي مي

يك لحظه توقف كن عمرو را تهديد كرد كه اگر دسـت از ظلـم ميـان     !ندا كرد و گفت اي عمرو ،و اموال
كنم تا باقي نور چشم از تو بازستاند عمرو فرمـان او را اطاعـت كـرد     خلق برنداري به درگاه خدا زاري مي
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كي اگر اشارت وي به جاي نياورم زمين مرا فرو برد و هالك ترسيدم « :گفت ،بان او شگفت زده شدندمقرّ
 انديشه نقـل كـرده اسـت    ر اساس همينبروايت مشابه ديگري نيز ديلمي ) 10- 11: 1363ديلمي،(» .گردم

  .)30:همان(
جلوه كرده اسـت كـه موجـب گرفتـاري و      ه يا دعا و نفرين مظلومانگاهي نقد قدرت در قالب تأثير آ

ــالي  ــان ب ـتظالم ــته گشـ ــاك     اس ــان بيمن ـين آه مظلوم ـتر از همـ ــم بيشـ ــدان ه ــاهان و قدرتمن ، پادش
پـس چـون ابـر برآمـد و     «: در قصة يوسف نيز همين تأثير تكرار شده اسـت  .)430  :1362عوفي،( اند  بوده

هـم اكنـون   : مالـك گفـت  . كوفـت  ي ايشان ميهاشكست و اندام تگرگ باريدن گرفت، سرهاي ايشان مي
 ةمجرمي است كي ما به جرم او گرفتار شديم، يا مظلومي است كي ما به طفيل نال هالك شويم، در ميان ما

اي خواجـه، مـن   : فليح بيامد و گفـت . همگان دست به دعا و زاري برداشتند، سود نداشت. او افكار شديم
اين او روي سوي آسمان كرد دو لب بجنبانيد، در وقت  ،اي بر زمين بكشيدم اين غالم عبري را بزدم و پاره

ع كنيم، تا باشد بيا با من باري در پيش او تضرّ. اگر اين بال را درماني است هم در گفتار اوست. بال پيدا شد
ـين نهـاد و       مالك برفت و روي را. كي ما را از چنگ اين آفت و محنت آزاد كند ـيش يوسـف بـر زم در پ

نـي و مـا را از بنـد ايـن     دل ما خـوش ك  ،يا يوسف به حرمت آن كس كي به نزديك تو عزيز است: گفت
يوسف روي سوي آسمان كرد و لب بجنبانيد، در ساعت آن ابر پاره شد و آن تگرگ بـاز  . محنت آزاد كني

ـيراز افتـاد مـردم از ظلـم او       چون محب«يا نقل است كه ) 213- 212: 1367طوسي،( ».ايستاد دنقش بـه ش
 كرد پس چون ظلم او از حـد  شيخ قبول نمي  ي بكند،يشكايت به شيخ بردند و از وي التماس كردند تا دعا

دوش شنيدم كي دعا : روز ديگر به شيخ گفتم كي اللهم اشغله بنفسه،: در سجود گفت يك شب شيخ ،بشد
هـا   كننـد و مصـادر  هـا   بشد؛ بعد از چند روز معدود نامه برسيد كـه محبوسـان ر   ظلم از حد: كردي، گفت

ه بود گفتند در دامن كوه او را صرعي برسيد و ديوانه گشت ص كرديم كي سبب اين چبردارند، چون تفح
آمده است كـه واليـان شـهر     نيز در فضائل بلخ .)207- 206: 1363ديلمي،(» .ترين صورتي بمرد و به زشت

ديگر ظلم كردن طلحه و به مفاجا مردن و آمدن يعقوب ليث و « اند هالك شده اند بلخ كه ظالم يا فاسد بوده
، ايشـان را هـالك   وقـت سبحانه و تعـالي بـه زودتـرين    حقّ  آن از ظلم كه قصد كردند،عمرو ليث و غير 

يـا  . ئه را مـوجبي هسـت  بيشتر مردمان بر آن قرار گرفت كه اندفاع و انقطاع اين مساعي سي تا ظنّ گردانيد
ـتم، زيـاد   . در اين شهر اند گفتندي كه مگر طلسمي كرده ت از از تاريخ سنه سبعين و خمس مأئه نگـاه داش
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: 1350بلخـي، واعظ (» ت چهل سال هالك شدند، به سبب ظلم و فساداين شهر در مد ةبيست كس از وال
اش از مردم زر خواست آنان او  نيزه بك نام ياد كرده است كه به اندازةاز ظالمي ستودواعظ بلخي، ) 53- 52

ر رسيد، قولنجش گرفت و در حـال  چون آن ظالم به در شه. نفير و فرياد به يكبار برآمد«را نفرين كردند و 
   .)54:همان(» .هالك شد

  حوزة روابط فردي و اجتماعي .3

3 -1. اهمو حفظ پيمان راستيت ي  

سـت  ا راستي شمشير خـداي «گويد  ون مصري ميت ممتازي دارد؛ ذوالّنيهنگهاي مختلف اهمراستي در فر
عالوه  در فرهنگ ايراني .)126 : 1371هجويري،(» .ردا كه آن را ببو جلّ اندر زمين و بر هيچ چيز نيايد اّل عزّ 

بـه نظـر   گـاهي منطقـي و طبيعـي    راستي . ت راستي گاهي حاصل نوعي تجربة تفسيري استي، اهمبر اين
به جرم خود اعتـراف كنـد و بـا      به جاي نيرنگ و ترفند،براي رهايي، كه شخص گرفتار  مثل اين رسد مي

چنين اعتقادي هرچند شكل خود را تغيير داده باشد و به صـورت   ،يابد اعتراف و پيشه كردن راستي رهايي
به راست فريفته شدن از عـادات  «: نويسد كه عوفي مي چنان پادشاهان به راستي قلمداد شودتوجه  عادت و

زيرا مطابق قاعدة فارقي نيست بلكـه بـر    از انديشة اشه استمتاثّر  همچنان) 57 : 1359عوفي،(» .كرام است
كردند  ر ميين تصوچن؛ ور و سوگند در ايران باستان  مسألةمثل  ،شود س تفسير صاحب تجربه تبيين مياسا

موبدان در  .)43- 41: 1372ژينيو،( بيند آسيب نميدر آزمون  گويد  مي با اوست و راستحقّ  كس كه كه هر
  :س براي روشن شدن ماجراي سودابه و سياوش گفتندوبرابر پرسش كاو

د گــذشـت  تــن چون بدين گونه گشز هر در سخ ـش يكي را بباـي ر آـت   ـب
ـد ـند چـــرخ بلـن ـــد كـه بر بي  چنيـن اســت سوگــ ــد گزـن   گناهــان نياـي

  )33: 3،ج1374فردوسي،(            
  

ه ميزان تشخيص ايمان ايشان به آهني است ك«: كند مقدسي دربارة هندوان نيز همين انديشه را بازگو مي
دارنـد تـا زبـان     نهائي گداختگي و سرخي برسد و شخص منكر را بـر آن مـي   ةگدازند تا به درج آن را مي

حقّ  گوي و بر گوي باشد زبانش خواهد سوخت و اگر راست معتقدند كه اگر دروغ. آن بمالد  خويش را بر
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شـدة ور در آيينهـاي   جـا   شكل ديگر يا شكل جابـه ) 8 : 1350سي،مقد(» ه وي نخواهد رسيدباشد زياني ب
مثالً شخصي دل با خداوند يكـي كـرده    كه كهن، در آداب و آيينهاي بعدي به اين صورت بيان شده است

گفتنـد وقتـي كسـي     تر مي پيش  .شود انديشد از اين روي با خوف و خطر مواجه نمي است و جز به او نمي
تاني بعدي به اين صورت است كه اهـل  اي داسهدر شكل .آيد اهل راستي است از آزمون سر بلند بيرون مي

شود يا از خوف و بال در امان است؛ در جوامع الحكايات عوفي به نقل از رساله  صاحب كرامت مي  راستي،
ـيد هـراس در       ريه آمده است كه جماعتي از صوفيان به بيشهقشي ـير بـه گوششـان رس اي رسيدند و آواز ش

او را « .كـرد  ه خفته بود و اسب بر سر او ايستاده و چرا مـي دلشان غالب شد در آن حالت مردي را ديدند ك
مـرد سـر بـرآورد و     .بيدار كرديم و گفتيم اين چه جاي استراحت است كه اين موضع جاي شيران اسـت 

» .ايـن بگفـت و سـر بـاز جـاي نهـاد و بخفـت       . از كسي ديگر بترسمحقّ  من شرم دارم كه جز از: گفت
  .)8- 9 : 1359عوفي،(

ـتي  حكايتهايي ك ه مبتني بر آشكار ساختن نهاد آدمي براي بهبود و رونق كار است و به نحوي تأثير راس
از جمله در عجايب المخلوقات حكايتي هست  ؛كند مبتني بر اشه است ت جهان ايفا ميسخن را بر وضعي

يان زنـده  كنند تا ماهي بر گويند و نهان خود را آشكار مي مي با انصاف سخن ،كه بلقيس و آصف و سليمان
جـايي   كه براي جابـه  همين حكايت به صورت ديگري نيز طرح شده چنان) 12- 13  :1382طوسي،( .شود

حكايتي هم كه دربارة سـه   .)292- 294: 1371هجويري،(سنگ از جلو غار و مانند آن هم نقل شده است 
ـ  ،اسرائيل نقل است كه در غاري مانده بودند و سنگي بزرگ نفر از بني ر اثـر ريـزش كـوه قـرار     بر در غار ب
گفتنـد بـه    ؛وقتي دل بر مرگ نهاده بودند و اميد نجات نداشتند با هم انديشيدند كـه چـه كننـد    .گرفته بود

ت عمـر بـازگوييم و آن را   ترين عمل خود را در مد ترين طاعت و با اخالص خداوند تضرع كنيم و فاضل
هر يك عمل خـالص خـود را بازگفتنـد و بـا     وسيلت سازيم تا دعايمان اجابت شود و سنگ به كنار رود 

ـتاني، (به كنار رفت و سبب نجات آنان شـد   مقداري  سنگآن دعاي هر كدام،  شـكل   .)67- 74 : 1363دهس
ـيل  زاده و حرام زاده بودن اشـخاص بـه   جا شده كه حالل ديگر اين انديشه بدين صورت جابه چيـزي   ةوس

 ،همـراه ابـوبكر   )ص(مكه و مدينه قرار دارد و پيـامبر  ةيانكه دربارة غاري كه م شود چنان بيروني آشكار مي
ك گاه است و مردم به منظور تبرّ اين غار زيارت«: گويد بطوطه مي ابن ،هنگام مهاجرت در آن پناه گرفته بود

ـيكن برخـي مـوف   . خواهند از همان دري كه پيغمبر داخل شده به درون آن بروند مي ـ  ل شـوند و در   ق نمـي ّ
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رونـد و بـه    اصالً نزديـك نمـي  ها   بعضياما  كشند كنند و ناچار آنان را به زور بيرون مي ميتنگناي آن گير 
گوينـد فقـط اشـخاص     مـي  .ورزنـد  ورزنـد و از دخـول در آن اجتنـاب مـي     مازي در مقابل آن اكتفا مـي ن

  .)151: 1348بطوطه، ابن(» .توانند از آن تنگنا داخل شوند زاده مي سب و حاللالّن صحيح
اي  و راستي و دروغ وسيله ،جا شده كه براي سنجش نيك از بد بهت راستي گاهي به اين شكل جايماه

اي  سلسـله آن جا در  .شهر ايليا كه شهر مسين است ةست درباره بسازند؛ در عجايب المخلوقات حكايتي
 شـدي و  هرگه كه ظالم دست بدان سلسله بزدي سلسله بـر بـاال  «الخصمين  ةاند به نام سلسل درست كرده

ـتي   دست ندادي و چون مظلوم دست در وي از  .)176  :1382طوسـي، (» زدي به زير آمدي و طاعـت داش
شخصي امـانتي  «گويي را نياورد آن را برداشتند  دروغ كه وقتي اين سلسله تاب حيلة هاي تأثير اشه آن نشانه

سله آمدند مرد امانت را انكار امانت را در ميان عصاي تركيب كرد و پيش سل ،به شخصي سپرده بود، و مرد
 .عصا را به خصم داد و دست دراز كرد و سلسـله را بگرفـت   ،مرد منكر .كرد و گفت دست در سلسله زن

ـيش مـن امانـت       خصم فرياد كرد كي امانت پيش وي است و به من نرسيده است و مرد مي گفـت كـي پ
ين حيلت خبر كرد و به شـومي ايـن   ا و وي را ازد آمد والم به داوام تا جبرئيل عليه الس نيست و به تو داده

   .)177- 176 :همان(» .حيلت سلسله برداشتند

) ع(كـه دربـارة نـوح     كنـد چنـان   داللت بر صدق و راستي و شايستگي فرد مي ،داشتن زور و پيروزي
. ساخت فرموده بود كه چوب بزرگي را عوج بن عنـق بيـاورد   اند كه چون كشتي مي روايت ضعيفي آورده

افران طعن كردند كه خودش نتوانسته است، جبرئيل او را خبر كرد كه خودش آن را بردارد تا همه بداننـد  ك
خدا فرمود كه آوردن چوب را بـه  اما  نوح مهتران قوم را جمع كرد و گفت من عاجز نبودم. كه او تواناست
نيسـت و اگـر ايـن چـوب     ت برداشتن ايـن چـوب   ايشان گفتند نه چنين است و تو را قو«. عوج واگذارم

خداي را ياد كرد و آن چوب را برداشت ) ع(نوح. گويي و به تو ايمان آوريم دانيم كه راست مي برداري مي
ـته و  اين قول به صحاما  .اند كه بر دوش نيز نهاد و بر كف دست نهاد و مدتي نگاه داشت و آورده ت پيوس

) ص(طاعنان رسول .)333: 1350كاشفي سبزواري،( ».چهل تن به وي ايمان آوردند ،واسطة اين صورت به
ـتح و نصـرتش ده، و خـدا     حقّ ا كه فرض اشه ادعا كردند كه از ما و محمد آن نيز تحت تأثير پيش سـت ف

 تفسير پيروزي به عنوان نشـانة بـر   .)257: 2،ج1368مولوي،(را ببينند حقّ  رسول را نصرت داد تا صاحب
ـتي مؤثر بود كه حّت تا بدان حد) 17: 1364راوندي،(بودن حقّ  كـار و كـردار و انديشـة     ي براي اثبات درس
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گفتم  :وقت سنگ زدن چه گفتي؟ گفتراهب گفتش به «: رساندند را به انجام ميمهم  كسي به نام او كاري
چون ! ست من هالك گردانبه را بر ددااست و تو از او خشنودي اين حقّ  اگر كار اين راهب بر! بار خدايا

 ،يـا در مثنـوي  ) 305: 1350بلخي،واعظ (» .اين بگفتم و سنگ انداختم، بر آن دابه زدم، در حال هالك شد
ظ جـانش  اعتماد دارد كه او حافحقّ  خواست كه اگر به) ع(يهودي نقل شده است كه از عليفردي سخن 

 از اسطوره اسـت، متاثّر  الم و عقل نيست بلكهمبتني بر اسر اين تصو .اندازداست خود را از سر كوشك در
  :گويد از همين است كه مولوي مي

الآ        داكي رسد مر بنده را كي با خ ــت ش پيش آرد ز اب   )299: 2ج،1368مولوي،( زمـاـي
. بازتاب اشـه اسـت   - هارغ از واقعي و غير واقعي بودن آنفا - ژرف ساخت بسياري از كرامات عرفاني

كه گرگ نگهباني گلـه   اين: در عرفان حكم كرامت پيدا كرده است گاهي دوش خوانده مي چه اشه آن يعني
ـتي و موافقـت درونـي صـاحب گوسـفند بـا        بدهد خارق عادت است، حـقّ   حبيب راعي دليل آن را راس

ـيش بـا   ها الشيخ گرگ با ميش موافق ميگفتم اي«: شمرد مي » .موافـق اسـت  حـقّ   بينم گفت از آنك راعي م
ـ  ،گـران  سـعايت  وقتي زني بر سمنون بدون گناهي تهمتي نهاد و )110: 1371ي،هجوير( ه بـه خليفـه   قص

سياف را آوردند از خليفه فرمان خواستند زبانش بگرفت به شب  .خليفه فرمان داد كه او را بكشند  برداشتند،
خـوبي  ديگـر روز عـذر خواسـت و بـه      .در زوال ملك تـو بستسـت   ،كه زوال جان سمنون«خواب ديد 

ـبت     )512- 513: 1366عطار نيشابوري، :ك.رنيز  173:همان(» .بازگردانيد ـيبان راعـي نس يا كرامتي كه به ش
ـيبان راعـي گـرد رمـة     .اي تفسيري مبتني بر اصل اشه اسـت  اند همچنان حاصل تجربه داده  خـود خـطّ    ش
ـتند تـا   كرد و گوسفندانش از آن خط نمي كشيد و گرگ به خط او تجاوز نمي مي او بـه نمـاز جمعـه     گذش
مولوي كردار شيبان راعي را با آتش ابراهيم و عبور موسي از درياي نيـل   .)53: 1،ج1368مولوي،(رفت  مي

ـتند حقّ  مثالي از ارادةدر نظر وي همة اين موارد يكسان است و  .و معجزات انبيا سنجيده است ـيكن   هس ل
ـيبان راعـي هسـت      تصـو  .استانبيا متفاوت  ةكه كردار شيبان با معجز كردتوجه  بايد ري كـه از كـردار ش

در عين حال نوعي جامعة آرماني  ،مركز است ةجايي اسطور بهاي است داستاني كه شكلي ديگر از جا گزاره
 گويـد هـم گـرگ از خـطّ     كه مي كند همچنان شناسد و از آن تجاوز نمي خود را ميحقّ  است كه هر كس

ـتان   اين نكته ،تگذش گذشت هم گوسفند از آن نشان نمي نمي متـاثّر   اي است كه از تأثير اشه در ايـران باس
دربارة ابوسليمان داراني و احمد حواري نقـل شـده   همچنين  .چرخد ها بر نظم و راستي مي  است كه پديده
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روزي احمد حواري نزد سليمان آمد و گفت  .دنكه آنها را عهد بود كه در هيچ چيز مخالفت ابوسليمان نكن
ابوسـليمان گفـت     احمد تا سه بار گفت،  گفت جواب نداد، سليمان سخن مي ؟فرمايي اند چه مي تنور تافته
در تنور نگريد كه با من عهد چنين دارد كه در هيچ « :گفت«. بعد از ساعتي يادش آمد. بنشينآن جا برو در 

عطــار (» .يــك ســر مــوي از وي نســوخته  در تنــور بــود،  چــون بنگريســتند،. چيــز مــرا مخالفــت نكنــد
  .)346: 1366نيشابوري،

  عوارض ناراستي و پيمان شكني .2- 3

مضمون ايـن   ،كند ميدر اين جهان  آدميجزاي كردار ناراست دريافت برخي حكايات هست كه داللت بر 
ـتي اسـت   .حكايات عمدتاً خردگريز هستند تـرك   ،در عـوض  .پيام اصلي آنها تأكيد بر حفظ پيمان و راس

يـا   )149 :1352عـوفي، (شـكني   مثل مسخ شدن بر اثر پيمان: شود ي سخت ميراستي و پيمان موجب بال
 مرگ است ةشكني به منزل يا معتقد بودند پيمان .)294- 295: 1382طوسي،(سنگ شدن آدمي بر اثر نفرين 

ـتند و اهميـت پيمـان و عهـد، گـاهي كـه         به .)284: 1352عوفي،( خاطر اعتقادي كه به مينوي سـخن داش
كردند كه سوگند نشكسته باشند مثل كسي كه سوگند يـاد   اي عمل مي ند بشكنند به گونهخواستند سوگ مي

ـنيد   د آن را با ديوار خيمه گفت تا ذيكرده بود كه سرّي را با آدميزاد نگويد وقتي گفتنش الزم ش  .نفـع او ش
  .)298:همان(باز هم به بالي اين نقض پيمان و سوگند گرفتار شد اما  )296:همان(

كسي كه ايمان به چيزي ندارد سـوگند او  گويد  ميشمارد  اصل را اعتقاد و ايمان مي در سوگند،  مولوي
اعتقاد داشتند اگر كسي پيمان خود را نگـه دارد   .)به بعد 2131يتب 364: 1،ج1368مولوي،(نوعي دغاست 

عهد و پيمـاني كـه    عوفي حكايتي نقل كرده است كه دختري در راه به جاي آوردن. ماند از بال در امان مي
ت او در بـه جـاي آوردن   به سبب نياما  كند به چند مانع برخورد از شير درنده و دزد، عقل آن را تأييد نمي

 ،پيمان شكني موجـب بالسـت  اما  .)17- 21 :1352عوفي،( و درگذشتند و او به سالمت بازگشتاز ا ،عهد
ـتش خشـك شـد     ت كه به او دست بود خواس به ساره زن ابراهيم طمع كرده كه ملك مصرمثل  يـازد دس

ـپيد     شمردند چنـان  عيبناك شدن فرزند را نيز نتيجة ناراستي پدر مي .)23: 1384،گرديزي( كـه وقتـي زال س
سبب گنـاه  مويي فرزندش به ند خواستار پوزش بود كه اگر سپيدموي به دنيا آمده بود پدرش سام از خداو

از اشـه  متاثّر  عاقبت ناگوار يافتن بر اثر پيمان شكني .)139 :1،ج1374فردوسي،( اوست پوزش او را بپذيرد
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گـاه تـو از فرمـان شـاه گـردن       آن ،گويد اگر به خوان تو بيايم و مهمانت شوم است؛ اسفنديار به رستم مي
ايران در چون  .)249: 6،جهمان(شوم  نان و نمك نگه ندارم بدبخت ميحقّ  بپيچي و من با تو كين آورم و

: 1،جهمـان (بـت نـاخوش دارد   شـكني بـد اسـت و عاق    پيمـان  راسـخ وجـود داشـت كـه     كهن اعتقـادي 
بـراي  گويد  ميفريدون هم  به ايرج  .پافشاري سياوش بر حفظ پيمان نيز از همين بود) 691- 690بيت180
  : سلم و تور بشتاب كه بهترين يار راستي است ةمقابل

  )98:همان(بس ي يار آزاري و راست بي    سـكرا يار و تي تـــد ز گيــنباي  
كه مار بر اثر همراهي  از اشه است چنانمتاثّر  ،چه به نام مسخ بر اثر گناه در اين جهان شهرت يافته آن

ـتاني دربـارة نقـض     .)738: 1381سورآبادي،(زبانش گنگ شد و بي پا گشت  ،ابليس مسخ شد مولوي داس
ـبت و اصـحاب      كه درچنان است مسخ گشته و  موجب بال كه كند مي عهد و توبه نقل حـقّ اصـحاب س

 مسخبه مسخ تن اعتقاد ندارد بلكه  در عرفان، هر چند مولوي اند مسخ گشتهآنها  دة عيسي اتفاق افتاده كهمائ
  :شمرد ميدل را مسخ 

ــدن     ـبد مســــخ ـب ـ   اندرين امــّت ـن
ــــش ـنه گــردد آن دـل   چــون دل بوزيــ
  مســـــخ ظاهــــر بــود اهــل ســبت را

ــ ـــد هـ ـــر صـ ـــراز ره سـ   ـزاران دگـ
  

ـــود   ـ ـــخ دل ـب ــك مسـ ـــطن لي   اي ذوالفـ
ـه شـد خــــوار آن گلــــش      از دل بوزيـن
ـبت را     ـند خلـــق ظاهــــر كــ ــ   تــا ببـي
ــر    ــوك و خ ـتن خ ــه شكسـ ـته از توب   گشـ

  )167: 3،ج1368مولوي،(                       

  حوزة نظام طبيعي - 4

هاي تفسيري به توجيه نظم در طبيعـت يـا    ق است كه تجربهعي به مواردي متعّلتأثير اشه در حوزة نظام طبي
  :پردازد نظمي طبيعي مي ت دگرگوني و بيذكر عّل

ـته و طـواف مـي    ،گاه ابراهيم ادهم در طواف كنـد بـه هنگـام     يكي از توانگران را ديد كه بر اسب نشس
رفـت   بيچاره شد و برهنه در باديه مي  رده بودند،اسب و استر او را اعرابيان گرفته بودند و برهنه ك ،بازگشت

سـوار  آن جـا  كه همه پيـاده رونـد    ،ادبي كند و در جايگاهي چنان گفت هركه بي«وقتي ابراهيم به او رسيد 
به لزوم رعايـت نظـم در طبيعـت، بـر     توجه  يا با )201: 1359عوفي،(» .باشد او را در بيابان پياده بايد رفت
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 فرزنـد چهـار  عامل گنگ شـدن   كه شمردند چنان ينظمي در طبيعت را موجب بال م ياساس انديشة اشه، ب
و ميـان ايشـان    ،من شخصـي را ديـدم الل بـا خـواهري    « :اند زبان حيوانات پنداشتهبريدن  يك خانواده را
پرسيدم كي سبب گنگي شما چيست؟ نمودند كي ما دو برادر ديگـر داريـم هـر دو الل، و    . خصومتي بود

ايشان را پدري بود يوزدار، هر صيدي كي بگرفتي زبـانش ببريـدي و در دهـن يـوز نهـادي تـا        گفتند كي
  .)577  :1382طوسي،( ».اهللا تعالي وي را چهار فرزند بداد، همه گنگ و الل. يدبخور

اهمبا كسي ) مهر(ايزد خورشيد : ر بودفلكي مؤّثدر جلب موافقت روشنان اي بود كه  ت راستي به گونهي
ـبب     خيزد مثل آن مي ين داد و پيمان را رعايت نكند به كينه بركه آي كه در نبرد گو و طلخند، طلخنـد بـه س

. شود چون ايزد باد و خورشيد با طلخند به مهر نبودند دچار شكست مي ،برادري و پيمانحقّ  عدم رعايت
ـتون    ا«: كه راستي آسمان نيز بر اساس راستي آن بود همچنان )239: 8ج،1374فردوسي،( ـند كـه س گر پرس

آسمان كدام است؟ بگوي عدل و راستي، چنانچه در حديث واقع است كه بالعدل قامت السموات يعني به 
كه هيأت خيمـه اشـارت بـه     اگر پرسند« )366: 1350كاشفي سبزواري،(» .عدل و داد استاده است آسمانها

. طريقت بيرون ننهـد  ةيد كه پاي از دائرو معني آن است كه هركه خيمه برافرازد با  چيست؟ بگوي به دايره،
اگر پرسند كه ستون خيمه اشارت به چيست؟ بگوي به مركز دايره و آن اشارت به راستي است يعني مركز 

ـتون قـايم اسـت        ، راستي است و دايرةطريقت ةدائر » .طريقت به راستي قايم اسـت چنانچـه خيمـه بـه س
  .)367:همان(

بينند عمـدتاً   ميكردار ناراست خود را در همين جهان  ةنتيجكند افراد  ها و حكاياتي كه داللت ميداستان
  قصـة از انديشة اشه است؛ مثل متاثّر  تفسيري ةپيش فرض اين تجرب گاهي ، وبراي حفظ نظم جهان است

كـرد   او را نـابود مـي    بچـه  پيـل بچـه خـورده بـود مـادر      ورندگان پيل بچه كه هـركس از گوشـت پيـل   خ
   :همچنان براي حفظ نظم و آرامش جهان است ،از داستانمولوي نيز گيري  نتيجه .)6 :2ج ،1368مولوي،(

ـته ــــوي كـــــرد    اي مر لب هـر خفـــ   را ـب
ـــود   ـــ ـــورده ـب ـيل زاده خــ ــ ـــاب ـپ   از كب
  در زمـــان او يـــك بـــه يـــك را زآن گـــروه
ــزاف     ــك را از گ ــر ي ــداخت ه ــوا ان ــر ه   ب
ـــرد   ـ ـــلق از راه ـب ـــون خـ ــدة خـ   اي خورن

ـــي   ـــوي مـــ ـــرد   بـ ــه مـ ــد، ورا زآن خفتـ   آمـ
ـيل، زود  ــ ــ ـتش ـپ ــ ـيد و بكشــ ــ ــ ـــر دراـن   بـ
  مــــي درانيــــد و نبــــودش زآن شــــــــكوه

ـين مــي       شــد شــكاف  تــا همــي زد بــر زمـ
ـبرد ــــ ـــــشانت ـن   تـــا نـــه آرد خـــــــون اـي
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ــ ـين م ــ ـــشان دان يقـ ـــون ايـ ـــشان خـ   ال اي
  

ـين     ــ ــد در يمــــ ـال از زور آيــ ــك مـــ   زآنــ
    )11- 10: همان(                                      

  

  : همين انديشه به صورت ديگري نيز در مثنوي نقل شده است
ــــــچ مـــي ـيد در روي كـســـان آـن ـــ   ماـل

  خـــلق چــــست   دريـد جامـة    آنك مـي
ــد   ــخر بخوان ــرد و از تس ــژ ك ــان ك   آن ده

  

ـــس آن     اكـ ــرة آن ـن ــد در چهـ ــع شـ   جمـ
ــده آن او  ــد دريـ ـــتشـ ـــشان درســ ــ   اـي

ـــد    ــ ــژ بماـن ـــش ك ـــمد را، دهاـن ــام اح   ن
  )50: 1همان،ج(                                     

  
  

  

آزار شدن حيوانات جلوه كرده است يا موجب احترام و  بي ،اين مسأله به شكل اطاعت خدا و در نتيجه
وقتي در بيابان پايم  :يف آمده است كه گفتدر سيرت ابن خف ؛عالقة حيوانات به انسان وارسته گشته است

در گوشة چاه سوراخي ديدم خـود را از   .لغزيد و به چاه افتادم غمگين شدم كه آب چاه بر مردم تيره كردم
مرا برگرفت و به سر چاه انداخت  .ناگاه ماري بزرگ ديدم كه پيش من آمد .ميان آب در آن سوراخ انداختم
هـر آن آدمـي كـي    «نويسنده توضيح داده يا از زبان شيخ نقل كرده است كه  .چنان كه گزندي به من نرسيد

تعالي باشد جملة حيوانات منقاد او شوند و هركه فرمـان خـداي تعـالي بـه جـاي آورد جملـة        حق منقاد
ـثالً    برخي حكايات اي كه در  بنياد انديشه .)54: 1363ديلمي،(» .وحوش و سباع فرمان او برند آمـده كـه م

ـبب نيـك    ماند همين تصو شيران و وحوش و درندگان سالمت ميميان شخصي در  ر اشه است كه بـه س
  .)59:همان(زنند  بودن فرد است كه درندگان به او آسيب نمي

كه مأمون دستور داد اهـرام   چنان ؛سازي با عواقب ناگوار است هاي ديگر تأثير اشه، پيوند ويران از نمونه
تـالش او موجـب    .مـأمون لجاجـت ورزيـد   امـا   ،ا پند دادند كه چنان نكندمصر را ويران سازند او ر ةثالث

: 1348بطوطه، ابن(مأمون براي خرابي اهرام بود  ةشكافتن ديوار شد و گنجي از آن برداشت كه برابر با هزين
شـمرد گـويي ايـن اهـرام      نتيجه مي اشه است و تالش مأمون را بي ةاين حكايت بازتاب همان انديش .)36

ه خود را خليفه خواند خواسـت منبـر   شود، همچنين وقتي معاوي ن مياني دارد كه مانع ويران سازي آپشتيب
ه و فرياد درآمدند و بـادي سـخت وزيـدن گرفـت و     مسلمانان به ضج« .رسول اهللا را از مدينه به شام ببرد

كه مـردم يكـديگر    و رفت چنانخسوفي واقع شد كه ستارگان در روز نمودار گشتند و جهان در تاريكي فر
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مردم گناه را بر انتقـال   :گويد اثير مي ابن .)123- 124: همان(» .كردند ند و در راه با هم برخورد ميددي را نمي
المخلوقات  همين مسأله در عجايب .)366: 1386اثير، ابن( ه نيز از اين كار منصرف شدمنبر دانستند و معاوي

چون بجنبانيد آفتاب درگرفت و جهان مظلم شد و بـادي  «: ده استر آشكارتري از انديشة اشه نقل شبا تأّث
حالي باد لقوه وي را  ؛ه رسدجابر بن عبداهللا گفتي مصيبتي به معاوي. سخت برآمد، وي دست از آن بداشت

ـ     يـا آورده  )267: 1382طوسي،(» .بگرفت و از مدينه بيرون آمد ـ  ال عبانـد كـه وقتـي متوّك ه را سـي جعفري
فرمان خليفه به حـاكم  . سرو كاشمر را كه شنيد دستور داد سرو را برايش ببرند و بياورندساخت وصف  مي

امـا   شـوند س درخت كهن و مقد تا مانع بريدن ايندند مردم زر و دينار بسيار پيشنهاد كرنيشابور كه رسيد 
معلوم گشت غالمـان   ه رساندندهاي سرو افتاده را به يك منزلي جعفري تكه د وقتي تكهفرمان خليفه اجرا ش

را كـه   مـردم ايـن مـاجرا، اعتقـاد     .ل نتوانست آن درخت را ببينـد اند و متوّك شب هنگام او را كشته ،لمتوّك
ـيري گشـت   شود تأكيد كرد و موجـب تـرويج تجربـه    گفتند هر كس اين سرو را ببرد نابود مي مي  ،اي تفس

تأثير اشه در مورد خراب  .)845- 844: 1414لبي،ثعا( استنقل شده نيز اين ديدگاه القلوب  كه در ثمار چنان
بطوطـه دربـارة ظفـار     كـه ابـن   نيز با همين تجربة تفسيري در پيوند است؛ چنان يا كشتن افرادها  ساختن بنا

آن بكنـد   ةكس بخواهد قصد سوئي دربـار  و عجائب آن شهر اين است كه هر يكي از خواص«: نويسد مي
انـد   مجبـور شـده  امـا   انـد  نيز مثال زده است كه كساني قصد آن شهر كرده وي دو مورد را» .يابد توفيق نمي

ـ          ـپاهيان روب ـتن ديـوار بـر س  انـد  رو شـده  هبازگردند چون با مانعي طبيعي مثل بـاد مخـالف يـا فـرو ريخ
كه هـركس ايـن كليسـا را    «كليساي دمشق معتقد بودند  ةهمچنين مسيحيان دربار .)285 :1348بطوطه، ابن(

اين انديشه گاهي بدين صورت جلوه كرده است كه كسي كـه  ) 85: همان(» .وانه خواهد شدخراب كند دي
  .)127: 1338،جعفري(شود  دارد مجازات مي حرمت قبر بزرگان را نگه نمي

يوسف با تأثر از انديشة اشه چنين روايت شده كه چاهي كه يوسف در آن افتاده بود آبش تلخ  ةدر قص
زانو زدند ساالر كاروان مردي آن جا كردند وقتي چارپايان در  اقامت نميها كاروانآن جا بود از اين روي در 
نهفتـه اسـت فرمـان داد كـه كاروانيـان فـرو آمدنـد        آن جـا  دريافـت كـه سـرّي در     .عاقل و مسلمان بود

با حضور يوسف در مصـر، رود نيـل   . هاست اين نكته مثل تأثير نظر شاه در پديده .)30: 5،ج1361ميبدي،(
 بـود  سـالي و قحـط و گرانـي    كه پيش از آن خشك آب شد و طعام فراوان گشت و ارزان شد در حالي پر
   .)34:همان(
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ه با پيش فرض مبتني بـر دروغ و  تفسيري است ك ةتجربناشي از  ،در طبيعت پيش آمدن فتنه و دردسر
ـثالً دريـا    وارد مي بر اثر ظلمي كه بر كسيكه  نظمي در برابر اصل نظم يا اشه رخ داده است چنان بي شود م

د اي كسي را نزديك است پاره كن يا درنده اي كه كشتي در شرف غرق شدن است شود به گونه طوفاني مي
انجام كردار نيـك   شود هر چند فقط انديشة رگون ميوضع دگ ،گاه با پذيرش راستي و انجام كردار نيك آن

   .)349نيز  369- 370: 1352،نعري(شود  ار مياثر اين انديشه زود آشك بازشود  در ذهن افراد مرور 
فساد باشد  ةنشان دهندها  كه گناه و فساد به شكلهايي طبيعي نيز اعالن يابد و تغييرهاي طبيعي و بال اين

؛ ده اسـت اي تفسيري جلوه كر به صورت تجربه در متون ادبيگاهي  ،اي از فساد قلمداد شود و بال بازدارنده
نويسـد  مي ، وكند لرزه دليل علمي ذكر مي براي زمينسهروردي  .زلزله رايج بود ي كه در موردمثل تصور :» 

بخاري و دخاني كه در زمين محتبس شود و راه نيابد بيرون آمدن را، زمين را سخت بجنبانـد، و آن زلزلـه   
وقتـي فسـاد   ه از اشه اعتقاد بر اين بود كمتاثّر  تفسيري متناسب با تجربةاما  )22: 1372سهروردي،(» .است

زمين را از يك شـاخ بـه شـاخ ديگـر      ،تابي فراگير شود گاوي كه زمين بر پشت يا شاخ او قرار دارد از بي
لرزه بر اثر  كه زمينرا ر برجيان اين تصو .)8: 1385برجيان، (آيد  راند و بدين سان زمين به لرزش در مي مي

كـه در شـعر قطـران تبريـزي و      همچنـان  ،ه استافتد در فرهنگهاي مختلف جهان نشان داد فساد اتفاق مي
   .)10:همان(بندهش نيز اين مسأله را نشان داده است 

براي شكنجه  وقتي: اشه است ةاز انديشمتاثّر  تفسيري هم كه دربارة نازايي استر در ميان مردم رايج بود
ـتر كـه    نميجا حمل  يك از ستوران هيزم بدان هيچ«كردند  آتش فراهم مي) ع(و قتل ابراهيم  كردند مگر اس

آورد و بر روي آتـش   اش افكند و گويند پرستو آب مي خداوند نژادش را عقيم گردانيد و به رنج و شكنجه
دميـد و آن را   گردانيد و نيز گويند كلپاسه در آتش ميها   افشاند خداوند او را نشانة مهرباني و الفت خانه مي

  .)44- 45: 1349مقدسي، (» .و را بكشندكرد و خداوند دستور داد تا ا ور مي شعله

  ي تفسيريها هر در تجربمؤّثعامل نقد اشه به عنوان  - 5

شود مثل  د مياي براي فريب گشته است فريبي كه موجب بالهاي متعد گاهي ظاهربيني در اشه، وسيله
عطاملـك  . شمردند كـه بايـد مجـازات شـوند     خود را نتيجة اعمال مردم مي اين كهماجراي حملة مغول و 

اد عنفش تيغ آبـدار تاتـار   اري كه جّلقه« :نويسد تاريخ خود در وصف و ثناي خداوند مي مةر مقدد جويني
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چنان ديدگاهي دارد روشن است كه مردم چه  ،روشنفكر روزگار ،وقتي جويني .)1: 1370جويني،(» گشت
 ،تفسيري مـردم  به تجربةتوجه  با مردم را گرد كرد و ،از همين است كه چنگيز هنگام تسخير بخارا اند بوده

 ،ي بـزرگ هاايد و اين گناه ي بزرگ كردههااي قوم بدانيد كه شما گناه«: آنان را از مقابله و مبارزه باز داشت
اگـر  ام   خـدا سبب آنك من عـذاب   ،گويم از من بپرسيد كه اين سخن به چه دليل مي اند بزرگان شما كرده

ـين   ) 81: همان(» .ن من عذاب را به سر شما نفرستاديهاي بزرگ نكردتي خداي چو شما گناه بر بنيـاد هم
روزي هنـدويي بـا   «: نيز مطالبي همانند گفتار چنگيز نقل شده است عجايب المخلوقاتتجربة تفسيري در 

آن ديگر گفت اگـر بـر   . اگر هما بر سر من نشيند واليت صاعون خراب كنم :گفت رفت و مي شخصي مي
مردم شهر هندو را پادشاه كردند . هما به زير آمد و بر سر هندو نشست. آبادان كنم سر من نشيند مملكت را

ام، مـرا    هندو گفت من خشم خـدا . روزي اين يار وي را گفت رحمت كن بر خلق. كرد و عالم خراب مي
 ».الجرم بر سر مـن نشسـت   ،تندت نيكو كردندي بر سر تو نشستي چون بد نيط كرده اگر خلق خدا نيمسّل
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الع اّط. نظمي و دروغ بوده است ترين اصل در دين ايران باستان، اصل اشه يا نظم و راستي در مقابل بي مهم
برداشتهايي كه از اصل اشه در متون  .ر اوستاستما از اين دين و اصل اشه، بر اساس وداها و بخشهاي متأّخ

اي است كـه   در عين حال ماندگاري اين انديشه به گونه .كند ييد نميأن را تكهن وجود دارد وحياني بودن آ
از انديشـة  متـاثّر   دي در فرهنگ ايراني هست كهحوادث و حكايات متعد .با كاركرد اسطوره سازگار است

 ،در زبـان عربـي   ،ثير فرهنـگ ايرانـي  أاين حوادث و حكايات يا به زبان فارسي است يا تحت تاشه است 
بـه عنـوان    گـاهي  اي است كه اگرچـه  اين حوادث و حكايات به گونه. فته و مكتوب گشته استشكل گر

حاصل نوعي  ،ي اشه در اين مواردتجّل .غالباً قابل تطبيق با دين اسالم نيستاما  روايتي ديني نقل شده است
و هر تبيينـي بـر   تبيين ديني است،  ،تجربة تفسيري در حقيقت. تجربة ديني موسوم به تجربة تفسيري است

گر بر پاية آنهـا بـه كشـف روابـط      فرضها مبتني است كه شخص تبيين و پيش ها دانسته اي از پيش مجموعه
بسياري از ايـن تجـارب     فرض ص شده است كه پيشدر اين پژوهش مشّخ. پردازد ها و حوادث مي پديده

كـه همچنـان بـه     ،ان باستان اسـت كند مبتني بر اصل اشه در اير گريز يا غير ممكن جلوه ميكه گاهي خرد
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ـ . هاي تفسيري بـه حيـات خـود ادامـه داده اسـت      شكلهاي مختلف در قالب تجربه ي اشـه در قالـب   تجّل
كـه   نهـم بـراي آ   ؛مهار قدرت، رخ داده است هاي تفسيري بيشتر در حوزة قدرت سياسي و نقد و تجربه

عمـال  را استوار كند هم از سوي عموم مردم اكرده تا نفوذ سياسي خود  گاهي دستگاه حاكمه آن را تبليغ مي
 ةدر حوزة روابط فردي و نظام طبيعي نيـز انديشـ   .ي قدرت را مهار يا تلطيف كنندشده تا بتوانند كانونها مي

ـيش   د و تمـد نري داشت تا بتوانند جامعه را نظام ببخشـ اشه به صورت تجربة تفسيري نقش مؤّث ن را بـه پ
قـرار  ستمگران مورد سوء استفاده و ستم  بر اثر ناآگاهي از اصل اين انديشه مردمهر چند ممكن بود  .دنببر

  .گيرند و براي دگرگوني وضع خود كوششي نكنند
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