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تمثیل درخت و پیر و پرنده در 

نگاره  های بهزاد

س د رضا فیض

درختیادرختانی
ً
درنگارههایبهزادومکتبهرات،غالبا

نقشبستهاندکهگاهبرسرشاخههایآنهامرغانوالنۀمرغان

نیزپیری یادرزیردرخت نیزبهچشممیخورد.درکنار

سپیدمویوسپیدرویترسیمشدهاستکهدرفضایاطراف

ازحرمتوقداستاحساسمیشود.چنانکه اوهالهای

خواهیمدید،تقارناینسهعنصردرآثاربهزاداتفاقینیستو

هرسهتمثیلازوجهشبهیبرخوردارند.1درآغازماجداگانهبه

مفاهیممثالیهریکازاینسهتمثیلمیپردازیموهمزمان

باآنبیگانهنبودهاست،بررسی
ً
معانیعرفانیآنراکهبهزادقطعا

مینماییم.

1. درخت

اولینویژگیوجودیدرخت،حیاتبرزخیووضعدووجهی

آناست؛بهاینمعناکهبخشیازدرختکهبهآنریشهواصل

نامدادهاند،درزمینجایداردودرآنمخفیاست2 وبخش

دیگرآنکهساقهوشاخههاوبرگهایاگلومیوهباشد،درفضا

وآسمانپراکنده اندوآشکارمیباشند.بنابراین،درختوجهی

پیداووجهیپنهان،وجهیزمینیووجهیآسمانی،دارد؛هم

1.یادآورمیشودکهصخرههاعنصرچهارمیدرفضاینگارههایبهزادبهشمار

میروندکهبهبسترحوادثمیمانندوبااشکالیکهمیسازندمانندموجوداتیجاندار

درکنارعناصردیگر،نقشمثالیعمدهایایفامیکنند.دراینمقالهازمطالعۀآنها

وعناصردیگرمانندابروآبو...صرفنظرمیکنیم.

2.ابنعربی)فتوحات،ج2،ص101(آفرینشهرچیزرادرغیبمیداندوازاین

التریهاقدظهرت
َ
هاغیٌبا

ّ
ل
ُ
جهتبهریشهدرختیاجنینمثالمیزند:واالصولک

فیالشجراصولهاغیب،فانالتکوینغیبالیشاهدهاحد...الجنینیتکّونفیبطن

اّمهفهوغیب.

درزمینقرارداردوهمدرآسمان؛هماززمینتغذیهمیکندو

زمینزندهزمینیاستکهدرآنگیاهو
ً
همازآسمان.اساسا

درختیافتشود؛اینزندگیبابارانآسمانآغازمیشودو

بیسبزهوگیاه،زمینراخشکومردهمینامند.

بنابراین،سبزینشانزندگــیزمینوزندگیزمین،نشان

عنایتورحمتآسمــانمیباشد.3اماازمیانگیاهان،درخت

باافراشتنساقهوپراکندنشاخههاوبرگهادرآسمانوبا

رقصبرگهادرنورونسیم،نمایشیجذابازیکزندگی

برزخـیمیـانفضاوزمیـنونشانیفرحزاازسبـزیوطراوت

پناهسوختگان
ً
زمینوهـواارائـهمیدهد.سایۀدرختهمطبعا

ورهروانخستۀبیابانهامیباشد.برعکس،خشکیدرختو

گیاهازمرگزمینوقطعبارانآسمانخبرمیدهد.بنابرایـن،

وضعوجودیدرختازجهاتیبهانساننزدیکوشبیهشده

مالحظهمیکنیم:
ً
استکهذیال

شباهت وجودی انسان با درخت 

الف. حیات ررزخی

درادبیاتعرفانی،اینویژگییعنیهیئتوحیاتبرزخی

درخت،بههیئتوحیاتبرزخیانسانتشبیهشدهاست.

انسانهممانندنباتاززمیــنمیرویــدودرفضاراست

میایستد.اونیزاززمینوازهواتغذیهوتنفسمیکندواز

اینجهتماننددرخت،همبهزمینوهمبهآسمانتعلقدارد.

درحقیقتانساننیزمانندهرسبزهوگیاهی،دراصلبهزمین

تعلقدارد،ولیدرروییدنوبرخاستنازرویزمین،بازبه

عنایتآسمانو»نفخۀالهی«نیازمنداست.قرآنکریماین

شباهتیعنیروییدنانسانرااززمینچنینبیانفرمودهاست:

»وهللاانبتکممناالرضنباتا«)نوح:17(.

ابنعربی)558-638ق(ضمنتفسیریبراینآیه،جسم

انسانـیراماننـدسبزهوگیاهـی)نجم(میداندکهبا»نفخۀ

الهی«بهدرخت)شجره(تبدیلشدهاست:

فالجسماالنسانیکالنجمفیالنباتالیقومعلیالّساق،فال

یرجعشجرةاالبوجودالروحالمنفوخفیه...فهونجمباالصالة

بالنفخ)ابنعربی،فتوحات،ج3،ص139(4
ٌ
وشجرة

کیشودبیآسمان،بستانمنیر؟ 3.کینمایدخاکاسرارضمیر

)مولوی،مثنوی،دفتردوم،ب1663(

4.ابنعربیزندگیدووجهیوبرزخیدرخترادرزندگیمیــانمعدنوحیوان

نیـزمیداندودرهرحالآنرامشمولامتیازاتزندگیبرزخییعنیحضوردردو

reza.feiz@free.fr
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گیاه)نجم(وبا»نفخۀالهی«بهصورت
ً
بنابراینانساناصالتا

درخت)یاشجره(درآمدهاست.1

البتهابنعربیازطرفیبهسجودوتسبیحذاتیوطبیعی

گیاهانو)جسم(انسانوازطرفدیگربهسجودوتسبیح

الهی نفخه از پس که میکند اشاره انسان )روح( آگاهانه

میتواندبهآندستیابدودراثرآنماننددرخت،بهایستادن

واستقامتموصوفگردد.

دیرترخواهیمدیدکهآگاهیبهاینشباهتمیانانسانو

درختبرایفهمآثاربهزادازاهمیتویژهایبرخورداراست،

چهترسیمانسانیبهصورتشیخدرکناردرختیادرزیرآن

ویادردرونآنتمثیلیاستازهمینتقارنوحیاتدووجهی

وبرزخیمیانآسمانوزمینکهموردتوجهبهزادبودهاست.به

اینمسألهبازبیشترتوجهخواهیمنمود.

ب. پراکندگی در درخت و انسان

وجهدیگرشباهتمیاندرختوانسانپراکندگیوتشاجرو

درهمآمیختگیدردرختانودرانسانهامیباشد.ایننکتهرا

ابنعربیازاشتقاقلغت»شجر«و»تشاجر«2استنباطنموده

است.درواقعدرختوانسانهردودرهستیخوددرهمو

پراکندهآفریدهشدهاندوپراکندگی،ناگزیــرسببتشاجرو

نـزاعوخالفواختالفاست.بیانابنعربیدراینمقام،

یعنیتقارنشجرهوانسانازبابتشاجروخالف،بسیارگویا

است:


ً
النجما

ً
االنسانشجرةمنالشجراتانبتهاهللاشجرة

ّ
واعلمان

شاجرالذیفیهلکونه
ّ
منالت

ً
هقائٌمعلیساقوجعلهشجرة

ّ
ألن

مناألضدادواألضدادتطلبالخصاموالتشاجرو
ً
مخلوقا

طرفودردونشأةدانستـهاست:واعلمانالنباتعالموسطبینالمعدنوالحیوان

فلهحکمالبرازخفلهوجهان)ابنعربی،فتوحات،ج3،ص139(.

1.اشارۀابنعربیبهسجود»نجم«)گیاه(و»شجر«)درخت(قرآنیاست:والنجم

والشجریسجدان)نجم:5(.درتفاوتمیان»نجم«و»شجر«گفتهاند:»النجمما

جرماقامعلیساق«
ّ
تنبتمناالرضولمیکنلهساقکالعشبوالبقل...والش

)مجمع البحرین الطریحی،قممؤسسةالبعثه،1416ق(بنابراین»نجم«بهگیاهی

گویندکهمانندعلفوسبزیپایهوساقهنداردوبررویزمینمیرویدو»شجر«

بهگیاهیگویندکهساقهداردودرفضامیایستد.یادآورمیشودکهابنعربیسجود

گیاهانراسجودیفطریوطبیعیمیداندولیسجوددرختانرابرایحقمانند

سجوداشخاصمیبیندکهبرپایخود،ایستادهوتسبیحمیگویند:سجودالشجرلله

سجوداالشخاصالقائمینعلیساق)ابنعربی،فتوحات،ج3،ص139(.

2.شجراالمر:اختلط،تشاَجرالقوم:تنازعواواختلفوا،المشاجرة:المنازعة.درواقع

هیأتنزاعگروهیانسانهادرتداخلوتنازع،ایشانرابههیأتدرختدرهمرفته

شبیهمیسازد.

المنازعة...)ابنعربی،فتوحات،ج3،ص137(.

شباهت نمادین با درخت

الف. درخت ممنوع )شجرۀ منهیّه(

نمادین جنبۀ درخت، و انسان میان رابطۀ در باز ابنعربی

درختیکهآنراشجرۀمنهیّهنامیدهاندیادآورشدهاست.درنظر

وی،چونانسانماننددرختوشجرهآفریدهشدهبود،از

نزدیکشدنبه»شجره«ودرختهمممنوعگردیدوالبتهاین

»شجرة«همچیزیجزنمادنفسخوداویاهواهاینفسانیاو

نبود.درواقعآدمازنزدیکشدنبهایندرختویژهیعنیاز

نزدیکشدنبهنفسخودمنعشدهبود:

وفیهعلمتشبیهاالنسانبالنباتمنحیثماهوشجٌرالمن

هیأنیقّربالشجرةآدمفهوتنبیهعلی
ُ
حیثهونجمومنهنان

نهیهانیقّرباغراضنفسهوهواها....)همان،ج3،ص415(3

ابنعربی،بازدرفرازدیگریازفتوحات،ضمنتفسیریبرآیه

قرآن،همینامرراتکرارمیکند:»والتتبعالهوی«)ص38(

تینهیآدمأنیقرّبهاایال
ّ
یعنی:هوینفسهفهوالشجرةال

تقارببهموضعالنزاعوالخالففیؤثرفیکنشأةجسدک

الطبیعیالعنصری...«)همان،ج3،ص138(.بنابرایندرخت

ممنوعنمادیازنفسوهواهاینفسانیانسانیاستکهباید

بهآننزدیکنشود.

ب. درخت و نماد عشق و اندیشه

درادبیاتعرفانی،بازدرختگاهیبهصورتنمادیازعشق،

یااندیشهوحکمت،نمایانشدهاست:

ــ عشق: سهروردی)549–587ق(بااشارهبهگیاهعشقه

وپیچشآنبهدوردرختوآنگاهفنایدرختمیزبان،آنرا

بهعشقتشبیهکردهاست.چهعشقبابدنآنمیکندکهعشقه

بادرخت.اماعشـقاز»حبةالقلب«زمینملکوتـیانسان

میرویـد،تاازاوشجرۀطیبهایبسازدواورا»روانمطلق«

گرداند:

3.ابنعربیحتیدرتعییندرختممنوعه،بازمیاندرختوآدمبهوجهمشترکی

میان»آدمخلیفه«و»شجرةمنهیه«اشارهمیکند.بهاینمعناکهچونپروردگار،آدم

رابهخالفتبرگزیدواوماننددرختیبود،درختیرانیزشبیهاوازمیاندرختانو

برایمنعاوازنزدیکشدنبـهآنمعینفرمـود:لّماکاناالنسانشجرةکماذکرناه،

نهیهللااّولانسانعنقربشجرةعیّنهالهدونسایرالشجراتکماهواالنسانشجرة

معیّنهبالخالفةدونسائرالشجرات.
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نگارۀ 1: هّمتخواستناسکندرازپیر،شرفنامهنظامی،بهزادیاقاسمعلی،هرات1494،

»BritishLibrary«موجوددر
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درعالمانسانیتکهخالصۀموجوداتاست،درختیاست

منتصبالقامةکهآنبهحبةالقلبپیوستهاستوحبةالقلب

درزمینملکوتروید،هرچهدروستجاندارد...آنحبة

القلبدانهایاستکهباغبانازلوابد...درباغملکوت»قل

الروحمنأمرربی«)اسرا:85(نشاندهاستوبهخودیخود

آنراتربیتفرماید...وچونمددآبعلم...بانسیم...ازیمن

بال و شاخ هزار صد میرسد، حبةالقلب بدین هللا یمین

روحانیازاوسربرمیزند...پسحبةالقلبکهآنرا»کلمۀ

طیبه«خوانند»شجرۀطیّبه«شود...ازاینشجرهعکسیدر

خوانندوبدنخوانندو
ّ
عالمکونوفساداستکهآنراظل

درختمنتصبالقامهخوانند،وچوناینشجرۀطیّبهبالیدن

آغازکندونزدیککمالرسد،عشقازگوشهایسربرآردو

خودرادراوپیچدتابهجاییرسدکههیچنمبشریتدرو

نگذارد.وچندانکهپیچعشقبراینشجرهزیادتمیشود

عکسشکهآنشجرۀمنتصبالقامةیعنیبدناستضعیفتر

وزردترمیشودتابهیکبارگیعالقهمنقطعگردد.پسآن

شجره)یعنیانسان(روانمطلقگرددوشایستهآنشودکهدر

تی«
ّ
باغالهیجایگیردکه»فادخلیفیعبادیوادخلیجن

)فجر:32(وچوناینشایستگیازعشقخواهدیافتن،عشق

عملصالحاستکهاورابدینمرتبتمیرساند«)سهروردی،

مجموعۀ مصنفات،ج3،ص289-287(.

بنابرایندرنظرسهروردی،عشقمانندپیچشعشقهبهدورتن،

روانانسانراازپلیدینفسخودمیرهاندواوراکهاینک

عدن بهشت و ملکوت باغ شایستۀ است، طیبهای شجرۀ

میسازد.

ــ اندیشه: درجایدیگربازسهروردی»شجرۀمبارکه«

رافکرواندیشههایروحانیدانستهاست:

قوۀفکرچونمشغولشودبهامورروحانیورویبهمعارف

حقیقیآرد،او»شجرۀمبارکه«است؛زیراکه،همچنانکه

درختراشاخهاستومیوهها،فکررانیزشاخهاستوآن

انواعافکاراستکهبدانمیوهنوریقینرسد،چنانکهدرقرآن

)یس:79(.
ً
آمده:»الذیجعللکممنالشجراالخضرنارا

الشجرةفکرتاست،سبزیاوآناستکهمطلعشودبرطریق

نظروبهبازگشتبهعالمقدس)همان،ص181(.

همانگونهکهمالحظهشد،دراینتمثیلهایظریفعرفانی،

شجرهبودنانسان،ازطرفینمادوجهملکوتیوآسمانـیانسان

وازطرفـینمـادوجهنفسانـیوُملکیاومیباشد.اینتشابه

درختوانساندرحیاتبرزخییامقامجمعییعنیترکیب

واتحادغریبدووجهزمینیوآسمانیدریکموجود،بهویژه

درنگارههاییکهپیرودرختدرکنارهمقرارمیگیرند،

انعکاستمامداردکهدرادامهبهآنتوجهخواهیمنمود.

انسان و درخت مثالی طوبی

تاکنونشباهتوجودییاتمثیلیانسـانبادرختیاشجرهبه

شکلعاممطرحبود،ولیدرمتونعرفانیشباهتانسانبا

جمله آن از است. تأملبرانگیزتر و زیباتر مثالی، درختان

شباهتومقایسهانسانبا»شجرۀطوبی«بیشترتوجهراجلب

میکند.

طوبیدرختبهشتیاستکهدراقلیمشاعرانوعارفان

جایگاهویژهایداردوفراوانبهآناستنادکردهاند.1تمثیل

درختطوبیازآنجهتقابلمالحظهاستکهایندرخت

میانآسمانوزمینمعلقمیباشدوازبهشتوجهانغیب

درجهانمحسوسآویختهوپراکندهشدهاست.

اگردرختاندیگرریشهدرزمینوشاخههادرآسماندارند،

ایندرختریشهدرآسمانوشاخههادرزمیندارد؛امابه

ویژگیغیبیبودنآن،دردسترسهرکسنیست؛تنهاآنانکه

بهمعرفتیغیبیدستمییابندوکردارینیکودارند،بهشاخهای

ازآنمیآویزند.2بایدافزودکهشباهتایندرختباآدم،

شباهتاودرشرفآفرینشنیزمیباشد.درواقعشجرۀطوبی

نیزمانندآدمبهدستحقآفریدهشدهاست.ازانسانها،تنها

آدموازدرختان،تنهاطوبی،ازاینویژگیبرخوردارندکهحق

،1 ج فتوحات، )ابنعربی، است بوده آنها آفرینش متولی خود
ص122(.3

1.سهروردیدررساله»عقلسرخ«،درختطوبیراازقولپیرچنینترسیمنموده

است:»پسپیرراگفتمدرختطوبیچهچیزاستوکجاباشد؟گفتدرختطوبی

درختیعظیماست،هرکسکهبهشتیبودچونبهبهشترودآندرخترادربهشت

ببیند،...گفتمآنراهیچمیوهبود؟گفتهرمیوهایکهتودرجهانمیبینیبرآن

درختباشدواینمیوه،کهپیشتوستازثمرۀاوست.اگرنهآندرختبودی،هرگز

پیشتونهمیوهبودیونهدرختونهریاحینونهنبات.گفتممیوهودرختو

ریاحینبااوچهتعلقدارد؟گفتسیمرغآشیانهبرسرطوبیدارد،بامدادسیمرغاز

آشیانهخودبهدرآیدوپربرزمینبازگستراند،ازاثرپراومیوهبردرختپیداشودو

نباتبرزمین«)سهروردی،مجموعه مصنفات،ج3،ص232(.

2.صدرالمتألهیننیزشجرۀطوبیرارمزیازاسرارومعارفالهیدانستهاستکهباخرد

بشریبهآندستنمییابندوبههمیندلیلنیزبااستنادبهحدیثیازحضرتصادق)ع(

بهاینمضمونکه»درختطوبیدرختیبهشتیاستکهریشههایآندرخانۀعلیو

شاخههایشدردلهرمؤمنواقعیاست«کسباینمعارفراجزازراهنبوتمحمدی

)ص(ووالیتعلوی)ع(ممکننمیداند)ر.ک:مالصدرا،عرشیه،ص203(.

یآفرینشبهشتعدنوکاشتندرختطوبی
ّ
3.مطابقروایتی،حقتعالیخودمتول

ونگارشالواحتوراتبودهاست.
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همانگونهکهمالحظهشد،درختاننهتنهادرعالمواقعو

ظاهرباانسانهمزیستیدارند،بلکهدرعالمخیالومثالنیزبا

یکدیگردررابطهاند.دنیایخیالیامثال،دنیایگستردهای

استکهکرانیبرایآنمتصورنیستومانندجهانغیبو

معنی،تنهاظهوروتجلیآنمیتواندآنرابرایماقابلرؤیت

کند.نقشنگارگرنیزچیزیجزنمایشوترسیماینروابط

ناپیداونامریینمیباشد.

وطراوتهمیشگی بهزادسبزی نگارههای در بنابراین

درختیراکهپیریدرزیرآننشستهاست،بایدرمزیازسبزی

وطراوتمعنویانسانکاملدانست.دربرخینگارههاحتی

پیچشوچرخشدرختبهشکلپیچشوچرخشپیکرپیر

درمیآید)نگارههای1و2(.

یادآورمیشودکهتعاملوتقارنطراوتمعنویپیرو

درختدرسنتهایدینیگاهمانندیکآیهومعجزهنمایان

میشود:

ــدرقرآن)مریم:23(پسازآنکهدردزایمان،حضرت

مریم)ع(رابهزیرنخلخرماییخشککشاند،درختسبزوپرثمر

شدوآنحضرتازمیوۀتازهآنتناولفرمود:ألجأهاوجعالوالدة

الیجذعنخلةٍفیالّصحرایابسةلیسلهاثمرةوالخضرةوکان

الوقتشتاءً)طبرسی،جوامع الجامع،ج2،ص12(.

یادوازده )نه پیامبراسالمرادرخردسالی ــراهبیکه

سالگی(درسفرشام)همراهباعمویشابوطالب(مشاهدهکرده

بود،درمیاننشانههاییچند،ازجملهگردششاخۀدرختیرا

برایحفاظتچهرۀآنحضرتازگرمایآفتابسوزان،دلیلی

برپیامبریآیندهاوگرفتهبود)آداس106:2007(.

وجوداینتقارنوتعاملدرسنتهنر
ً
بایدافزودکهظاهرا

دینیاهلکتابنیزامریآشنابودهاست:درتصویریتمثال

حضرتابراهیم)ع(رادرحالپذیراییازمهمانانناشناس)در

حقیقتفرشتگانفرستاده: تورات،سفرپیدایش،1:18ـ15(1زیردرختی

بهشکلخمیدگیپشتآن
ً
میبینیمکهخمیدگیدرختکامال
حضرتدرآمدهاست)نگارۀ3(.2

1.داستاندیداروپذیراییازاینفرشتگان)بهظاهرمهمانانناشناس(رابااختالفی

درخورتوجه،درقرآن)ازجملهدردوسورۀهود:69وذاریات:26(نیزمیتوان

مالحظهکرد.

رلِئانفرانسهبرایم
ُ
2.ایننگارهراآقایفیلیپفور)PhilippeFaure(ازدانشگاها

فرستادندکهازایشانصمیمانهسپاسگزارم.

2. پرنده

پرندهنیززندگانیدوگانهایمیانزمینوآسماندارد.بالهایش

اورابرایپروازدرافقهایدورآمادهساختهاست،ولیناگزیر

بایدبهزمینبازگرددوازآنتغذیهکند.پرندهبربلندیهاو

شاخههایدرختاننیزمینشیندوبرسرآنهاالنهمیسازدواز

بهدرختانطراوت اینروپرندگان،مکملیبرایدرختند.

تازهایمیبخشندوبانغمههایخود،سکوتدرختوبا

جنبشخود،سکوندرختراجبرانمیکنند.پرندهبرباالی

شاخزنده،تجسمیازیکزندگیبرزندگیدیگروطراوتیبر

طراوتدیگراست.النهوتخموجوجهپرندگانهمبرروی

درخت،تصویریازآهنگزندگیوعشقبهحیاتوهمنشانی

ازدورانحیاتیعنـیبدایتونهایتوهماهنگـیآنباگذر

زمـانمیباشد.

مختلفدر
ً
بهطورکلیپرندهتمثیلدوعنوانمهموکامال

ادبیاتعرفانیاستکهازیکیبهعنوانرفعتجانآدمیواز

دیگریبهعنوانغربتجانآدمیمیتوانیادنمود:

الف. رفعت جان آدمی

زندگیبرزخیپرندهبهویژهپروازاودرآسمانودرافقهای

بلندودوروقراراوبرشاخههاوبلندیها،ازاوتمثیلینیرومند

وزندهبهوجودآوردهاستکهشاعرانوهنرمنداننمیتوانستهاند

ازآنبگذرند.عارفانبرایتمثیلجانآدمیوسیروسلوکاو

بهبلندیهایمعرفت،فراوانبهپرندگانمثلزدهاند.منطق 

الطیروداستانسیروسلوکمرغاندرجستوجویسمیرغ

برقلۀقافووحدتسیمرغدرسیمرغداستانیآشناست.

موالنانیزدرمثنویبهیکیازفرازهایکتابخودعنوان»صفت

اجنحهطیورعقولالهی«دادهاستکهدرآنبهوضوحپرندگان

وبهویژهطوطیدربندرارمزیازرفعتجاناولیایحقوغربت

ایشاندانستهاستکهصورتبرخاکدارندوجاندرفضای

المکان.

ــود ــانبــ ــنس ــانزی ــیج ــۀطوط قص

کــوکســی،کــومحــرممرغــانبــود؟

ــاه ــفیبیگنــ ــی،ضعیـ ــیمرغـ ــویک ک

بــــاسپـــــاه اوســلیمان انــدرون و
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ــکروِگلِــــه
ُ
چــونبنالــدزار،بــیش

ــه لغلـ
ُ
ــردونغ ــتگــ ــدرهف ــدانــ افتـ

ــانبرالمــکان ــاکوج ــرخ صورتــشب

ســالکان وهــــم فــــوِق المکانـــی

)مولوی،مثنوی،دفتراّول،ب1575ببـ(

دریکیازنقاشیهایبهزادکهبه»نزاعشتران«1معروفشده

است)نگارۀ4(،حالتدوپرندهبررویشاخههایبلنددرخت

جلبتوجهمیکند.درطرفچپ،یعنیطرفیکهسیمرغنیز

درحاشیهآنبهگونهاینامرئیترسیمشدهاست،دوپرندهدر

بادوتخمپرندهمشاهدهمیشودکهنشانیاز کنارالنهای

استقرارزندگیبربلندیهای»درختهستی«است.

برعکسدرسمتراستهمیننقش،اضطرابونگرانی

پرندهایبررویشاخیکجوخشکونگاهاوبهپرندهایدیگر

کهدراوجفضاوبهسویبلندیقافودرختبلند)سمت

چپنقش(پروازمیکند،قابلتوجهاست.

ب. غربت جان آدمی

پرندهگاهدرپروازخودازآشیانهوفضایآسمانیخودبهدور

میافتدوگاهنیزبهحبسدرقفسمحکوممیشود.دراینحال

باداشتنبال،دیگرقادربهپروازدرهوانیستوپایبندفضای

همانگرفتاریجان
ً
تنگقفسخودمیباشد.اینتصویرعینا

ملکوتیعارفدرایندنیاوکالبدبشریاوست.دراشعارعرفا

فراوانازاینغربت،باتمثیلپرندهدرقفسیادشدهاست.

حافظاینغربتملکوتیراچنینتصویرنمودهاست:

ــاک ــمخ ــمازعال ــمنیَ ــاغملکوت ــرغب م

چنــدروزیقفســیســاختهاندازبدنــم

البتهدراینحال،عارفهمزمانبهزندگیدوگانۀخودآگاه

است،همدرتعلقجانخودبهفضای»باغملکوت«آگاهی

ناسوت«. »بدن در خود چندروزۀ گرفتاری به هم و دارد

همانگونهکهمالحظهشد،اینتمثیلهاونمادهافقطبهدلیل

زندگیبرزخیمرغانمیانزمینوآسمانمیسرمیباشد.حتی

درمیانمرغان،مرغابینیزکهیکزندگیبرزخیمیانآبوهوا

داردنمیتواندبهعنوانتمثیلیروشناززندگیبرزخیانسان

1.برایآگاهیازایناثرمهمبهزادر.ک:فیض183:1387ـ206.

میانآسمانوزمینویاملکوملکوتمطرحگردد.2

دراینجاماازپرداختنبهپرندگانمثالیمانندسیمرغو

سمندروغیرآنصرفنظرمیکنیم؛چهدراینمختصرمجال

شرحآننیست.

3. پیر 

همانگونهکهیادآورشدیم،درپارهایازنگارههایبهزادیا

نگارگرانمکتباو،پیریهمیشهسپیدرویوسپیدموینشسته

یاایستادهدرزیردرختیتصویرشدهاست.درایننگارهها

تقارندرختوپیرنمیتوانداتفاقیباشد،اگروضعپرندهیا

پرندگانرابررویدرختبهدالیلزیباشناختیبتوانیمتوجیه

کنیم،حضورپیریرادرکناردرختیادرزیردرختنمیتوانیم

بهایندلیلمربوطنماییم.درواقعمیان»باطِن«درخت
ً
صرفا

و»باطِن«پیر،درفضاییمثالیتعاملیوجودداردکهبهسبزی

وطراوتدرختمیانجامدیاسبزیوطراوتدرختدلیل

وجودبهارویاریفرزانهاستوخشکیآننشانهمراهی

ناهنجار.موالنامیفرماید:

آندرختــیکــوشــودبــایــارجفـــت

ــکفت ــاش ــاپ ــرت ــوش،زس ــوایخ ازه

درخــزانچــوندیــداویــارخــالف

لحــاف زیــِر ســر و رو او درکشــید

)مولوی،مثنوی،دفتردوم،ب34ـ35(

دراینبارهبادقتدرپارهایمتونعرفانیدربابمنزلتپیرو

یامالحظهدربرخیازنگارهها،نمادوارستگیپیربهصورتهای

مختلفترسیمشدهکهازآنجملهبهاینمواردمیتواناشاره

نمود:

ــ سپیدی موی پیر:درحقیقت،پیرانسانیازخودرها

شدهووارستهاست.سالخوردگیورویومویسپیدپیربیش

ازآنکهرمزیازکمالوپختگیبشریاوبهشماررود،ازفنای

او ُملکی درحیات ملکوتی اووتجلیحیاتروحانیو

حکایتمیکند.

سپیدیمویدرحقیقترمزاضمحاللاوصافبشریپیر

2.شمستبریزیبااشارهبهدورانشگفتآورکودکیخوددرگفتوگوییباپدرش

ازتمثیلمرغابیومرغخانگیچنینیادکردهاست:»اکنونایپدر!مندریامیبینم

مرکبمنشدهاست،ووطنوحالمنایناست،اگرتوازمنییامنازتوام،درآ

درایندریاواگرنه،بروَبِرمرغانخانگی«)شمس،مقاالت،ص77(.
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دراوصافملکوتیاوست.برعکسسیاهــیمونشــان

ناپختگـیوبقایـایوصفخلقیویـاوصفزمینـیاو

در ترمذی1 محقق برهانالدین سید را نکته این میباشد.

تقریراتخودبهاینصورتبیاننمودهاست:»شیخراهمه

مویسپیدباشدکههیچسیهنماندهباشد...مویسیاهصفت

خلقاست....«)محققترمذی،معارف،ص35ـ36(.

موالنانیزهمیننکتهرادربارۀپیربهاینگونهبیاننموده

است:

ــد ــوسپیـ ــیمـ ــریعن ــَود؟پیـ ــیخِکب ش

ــد ــژامیــ ــدان،ایک ــوبـ ــنمـ ــیایـ معن

او آنمــــویسیــــههســتی هســت

تــــازهستیـــشنمانــــدتــــارمـــــــو

ــد،پیــراوســت
َ
چونکــههســتیّشنمان

گــرسیـــهمــوباشــداویــاخــوددوموســت

هســتآنمــویســیهوصــفبشـــر

ــویســر ــشومـ ــویری ــو،م نیســتآنم

)مولوی،مثنوی،دفترسوم،ب1790ـ1794(

بنابراینپیربهاینمعنا،»پیرماهوسال«نیست،بلکهبهمعنای

رهاییووارستگیاوازاوصافخلقیوبشریاست.

ــ عریانی و الغری پیر: درپارهایدیگرازنگارهها،

حالتفناووارستگییاعزلتوانزوایپیرنهبامویسفید،

بلکهباعریانیوالغریمفرطواندامتکیدهتصویرشدهاست.

درنگارهای،پیرمانندمرتاضیدردرونویادرکنارغاریظاهر

میشودوسلطانوخدموحشمپادشاهدربرابراوبهاحترام

ایستادهویانشستهاندولیبازهموارهدرختیسبزوتنومند،با

رنگهایشادوپرطراوتباالیسراویادرکناراومشاهده

میشود)نگارۀ2(.2

1.سیدبرهان الدینمحققترمذیکهخودشاگردسلطانبهاءولد)پدرموالنا(بوده

پسازمرگویبهمدتنهسالتربیتجالل الدینجوانرابهعهدهداشتهاست.

موالنادرآثارخوداورابسیارستودهاست،ازجملهاینبیتمثنوی)دفتردوم،ب

1319(درشأناوگویاست:

شــو دور تغیّــر از و ــرد
َ
گ پختــه

ــقنــورشــو
ّ
روچــوبرهــانمحق

برایاطالعبیشترازحاالتویبهمقدمۀفروزانفربرکتاب معارف)مجموعهمواعظ

وکلماتسیدبرهانالدینمحققترمذی(،چاپادارۀکلنگارشوزارتفرهنگ

مراجعهشود.

2.ایننگارهاثربهزاد)یاقاسمعلی(استکهآنرا»همتخواستناسکندرازپیر«

ــ عزلت پیر در دل درخت 

درنگارهایدیگردردروندرختونهدرزیرآنپیریصوفیانه

درحالتفکروتأمل،درخودفرورفتهاست.هیئتاودردل

درختچنانبهنظرمیرسدکهپیکرپیربهصورتبخشیاز

پیکردرختدرآمدهاست،ویادروحدتوهماهنگیکامل

بادرختبهسرمیبردوالبتهبازدراطرافاوسبزیوشکوفایی

درختوزندگیوجنبشپرندگاننمایانمیباشد)نگارۀ2(.3

بنابرایندرهرسهحالت،فضاینگارهوتقارنپیرودرخت

بسیارتأملبرانگیزاست.

ــ تعامل پیر و درخت در فضای مثالی نگاره

چنانکهدیدیم،درشباهتمیانپیرودرخت،بهجزسبزیو

طراوتمعنوی،اینشباهتبهمعنایشباهتوجودیمیانهر

دویعنیزندگیبرزخیمیانزمینوآسماننیزمیباشد.پیرنیز

کالبدیبشریداردومانندمردماندرمیانایشانزندگیمیکند،

ولیدرواقعرواناوماننددرختیتنومندوسبزدرآسمانودر

افقمعناافراشتهاستومانندپرندهایدرفضاجوالنمیکند.
نامیده اندوداستانمالقاتاسکندرباپیریدرغارودرتاریکیشبمطابققصۀ
شرفنامۀنظامیترسیمشدهاست.اسکندرکهازفتحقلعه ایمحکمبرباالیکوهکه

درتصرفراهزنانودزداندرآمدهاست،ناتوانمی ماند،تنهاچارهرادرهمت

خواستناززاهدیغارنشینمی جوید.ایناشعاردرنگارهدیدهمی شود:

حصاریستبــرسقفاینتیغکوه

گــروه چندیــن رهزنـانند درو

همــهروزوشــبکاروانهازننــد

زننــد جانها راه بــدگوهری ز

درآنجستوجویمکهبگشایمــش

بیارایـــمش دانش بــه و داد به

تونیــزاربــههمتکنــییاریــی

بیداریــی بخت کنــد ره این در

زرهزنشــــــودراهپرداختــــــه

ساخته زنــان ره توشـــه شود

برسردرقلعهکهشباهتیبهقلعۀدزداننداردوبنایرفیعوزیباییرانشان
ً
ضمنا

میدهد،بخشیازاینآیۀقرآنمناسبمقامبربرجوبخشیبرسردرآنرسمشده

تیلمیخلقمثلهافیالبالد)فجر:7(.بامراجعهبهشرفنامۀ
ّ
است:ارمذاتالعمادال

نظامی)ص1060(مالحظهمیکنیمکهنظامیدرستایشاسکندر)البتهاسکندر

آرمانیونهتاریخی(اورادرهمتخواستنازدرویشانوزاهدانستودهاست:

کجــازاهـــــدیخلوتــــییافتـــی

بشتـــافتــــی زود خلوتگهــش بــه

بــههــــرجــاکــهرزمــیبرآراستـــــــی

ازایشــانبــههمــتمــددخواســتی

3.ذیلنگارهاینبیترامی خوانیم:

ــتم ــانشس ــتتنه ــجعزل درکن

ــردم. ــادم ــمازی ــهرفت چندان ک
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وجودشیخنیزمانند»کلمۀطیّبه«قرآنی)ابراهیم:14(استکههر

یافتهولیماننددرختیریشهدارو ازحروفترکیب چند

استوارتوصیفشدهاستوشاخههایپربرگوپرباراودر

آسمانپراکندهاندونیازمنداندرهرزمانازسایهوثمراتاو

بهرهمیبرند.1

اگرپرندهبررویدرختودرآغوششاخهها،بهدرخت،

زیباییمضاعفیمیبخشد،انساننیزدرزیرسایهدرخت،

یادآوررحمتوطراوتدرختمیباشدولیحضورپیرییا

انسانکاملیدرزیردرختنشانرحمتیبررحمتاست.در

1.همان گونهکهدیدیم،سهروردیبذرمحبترادردل»حبةالقلب«و»کلمۀطیّبه«
نامیدهاستکهسرانجامبه»شجرۀطیّبه«تبدیلمی شود.

ادبیاتعرفانیماازاینهمزیستیمبارکورحمتمضاعف

کهدرنهایتبهآسودگیوآسایشدیگرانمیانجامدفراوانیاد

شدهاست.چندنمونۀآشنایذیلرایادآورمیشود:

ــدرقرآنکریممریمعذرا)ع(رادردزایمان)مخاض(بهزیر

نخلخرماکشاند)مریم:23(تابرآنتکیهکندوازرطبتازهآن

تناولفرمایدوازچشمهایکهمعجزهآسااززیرپایاوسرازیر
شـدهاست،بنوشد.2

ــحضرتموسی)ع(نیزدرشبسردوتاریکدرسرزمین

مبارک)بقعةالمبارکه(،نورحقراازدرختیساطعدیدوندای

حقراازدرختیشنید: فلماأتاهانودیمنشاطئالواداالیمن
فیالبقعةالمبارکةمنالشجرة)قصص:28(.3

جرة«
ّ
ــ»بیعترضوان«نیزدرزیردرختو»تحتالش

انجامپذیرفتوخداونددرقرآنخشنودیخودراازآنانکهبا

پیامبرخدا»درزیردرخت«بیعتکردند،اعالمفرمود:لقدرضی

جرة)فتح:18(.
ّ
هللاعنالمؤمنیناذیبایعونکتحتالش

ــتصویرآسایشانسانبهشتیدرزیردرختانودرزیر

سدروسایهخنکوممتدآن)دربرابرسمومگرموسایهدود

ناخوشایندیحموم(تصویریدیگرازامتدادرحمتالهیاست

کهبازدرقرآنکریمباتمثیلدرختبیانشدهاست)واقعه:

43ـ44(.

اکنونبااینسوابق،درمییابیمکهترسیمپیردرزیردرخت

بافضایمثالیوتمثیلیدرختهماهنگیکاملداردوپیرو

درختبهسببمناسبتوجودیوذاتیوهمبهسببشباهت

2.درروایاتمابهنقلازرسولگرامی)ص(آمدهاست:اذاولدتإمراة،فلیکناّول

هلوکانشیءافضلمنهاطعمههللاتعالیمریمحین
ّ
ماتأکل،الّرطبالحلواوالتمر.فإن

ولدتعیسی)ع()چونزنیزایید،نخستینچیزیکهبایستیتناولکندرطبشیرین

ویاخرمااست،چهاگرچیزیازآنبهتربود،حقتعالی،زمانی کهمریمعیسیرازاد،

ازآنبهاومی خوراند(ر.ک:بحاراالنوار،ج59،ص295.

3.شبستریباتوجهبههمینآیهمی فرماید:

رواباشداناالحقازدرختی

نیکبختی از روا نبود چرا

کهدراینبیتتقارن»نیکبخت«)منظورحالجاست(وشجرةبهعنوانمحلتجلی

وجلوهوظهورحققابلتأملاست.بیتدیگریازگلشن رازبازبههمیننکته

توجهدارد:

ناگاه که ایمن وادی در درآ

هللا انا ی
ّ
ان گویدت درختی

درشرح گلشن راز)الهیجی،شرح،ص51(اینبیتچنینتفسیرشدهاست:»و

درختحقیقتانسانیاستکهمجالیتجلیذاتوصفاترّبانیاست.«بنابراین

درختوپیریاانسانکاملهردوجایگاهپذیرشتجلیالهیمی باشند.

نگارۀ 2:عزلتپیر،اثرترابی،هرات1587)؟(

موزۀرضاعبّاسی،تهران،ایران
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درفعلوآثاروجودیدرحقیقتمکملیکدیگرند.بنابراین

هردوزندگیبرزخیووصفزمینیوآسمانیدارندوهردو

نیزمحلتجلیوجلوهرحمتحقاند.پیرودرختهردونماد

رحمتعامحقبرخلقوپناهآسیبدیدگانوسوختگانو

رنجدیدگاناند.هردوخستگانوسوختگانرابهزیرسایهخود

میطلبند1 وایشاننیزدرزیرسایهایشانمیآسایند.

باتوجهبههمینتقارنوتشابـهاستکهسیـدبرهانالـدین

محققترمـذیمیفرمایـد:»اکنونشیخآنشجرةاستکه

جرة،هرکهرادردحقیقتاستبیاگوبهنزداین
ّ
تحتالش

این اکنون بود طالب اول درخت این ی.2
ّ
وهز که درخت

درختمطلوبشدهاست«)معارف،ص22(یا:»درسایۀشیخ

نشینیکی)که(ظلطوبیست....تاازآفتابدنیاخالصیابی

تادرزیرایندرختیایمنیچوناززیرایندرختبیرونآیی،
درمانی...«)همان،ص41(.3

نتیجه گیری

همانگونهکهمالحظهشد،درنگارههایبهزادویامکتباو

میاندرختوپیروپرندهیکتعاملواقعیولیمثالیوجود

دارد.درواقعشکلوشکوفاییدرخت،ویاسبزیوخشکی

آن،انعکاسشکوفاییویاخشکیوخشونتانسانویا

برعکسآناست.البتهاینتعاملدرعالمخیالومثالاتفاق

میافتد؛بهاینمعناکهنهانوغیبانسانونهانوغیبدرخت

درنگارههاآشکارومحسوسمیشوند.بهبیاندیگر،درفضای

نگارهامرمعقولونامرئیبرایتماشاگرآشناودانا،مرئیو

محسوسمیگردد.اگردرظاهرشرارهانساندوزخیدرسبزی

درختتأثیرینداشتهباشدویابرعکسطراوتولطافت

درختدرخشکیوافسردگیانسانتأثیرینگذارد،ولیاین

ممکن
ً
اتفاقدرفضاینگارهودراقلیممثالوخیالکامال

میباشد؛چهحقیقتدنیاینگارهترسیمعالممثالوتصویر

رسمورقماینحقایق
ً
مثالیویاحقیقتهرچیزاستوطبعا

1.درزبانفارسی»زیرسایۀکسیبودن«بهمعنایدرپناهاوبودنبهکارمی رودو

بی تردیداینتشبیه،زیرسایهدرخترابهیادمی آورد.»سایهافکندن«نیزبهمعنای

توجهکردن،متوجهاحوالکسیبودناست)ر.ک:فرهنگ معین،ذیلکلمۀسایه(.

خلة...
ّ
یالیکبجذعالن

ّ
2.اشارهبهآیۀقرآندرداستانحضرتمریم)ع(:وهز

)مریم:25(.

ــجرة«از
ّ
ــیالش

ّ
3.یــادآورمی شــودکــهابن عربــینیــزدرشــرح»تجل

درخــتبــهعنــوانانســانکامــلیــادنمــودهاســت:الشــجرةهــیاالنســان

یات،ص43(.
ّ
جل

ّ
الکامل)ر.ک:ابنعربی،الت

نیزجزبراینگارگرانآشناباساحتحقیقتوعالممثالمیسر

نمیباشد.
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نگارۀ 3: دومینیاتوربرداشتهازانجیلBible de Pampelune،منطقهکاتالونی)شمال

 Bibliothèque  municipale deاسپانیا(،1190م.،نگهداریدرکتابخانهشهرآمین
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