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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۲۱/۰۶/۲۰۱۹         گرنگاراسحق 

 

 یمفهوم می ومیخانه درادبیاِت عرفان

 

 بیفشان زلف وصوفی رابه پابازی ورقص آو  ر

 که ازهر رقعــــــــهٔ دلقش هزاران بُت بیفشانی)حافظ(

 
له به معنای پُرآمده است اما بدبختانه برخی از ُمالها آنقدرازخرد وسوادتهی استند که ازاین دیدگاه با  میگویندلفظ ُمالازم 

ینه بدوِن مطالعهٔ کافی لفِظ ُمال درتضاد می افتند واما غالب ُمالها ازُعجب وخودبینی وغرورچنان پُراستند که درهر زم
حکم صادر وقضاوت میکنند وچون گفته اند که فساِد عاِلم فساد عال م است نه تنها خودرا که مقتدیاِن خودرا نیز 
درِگرداِب ُعجب ونادانی غرق میکنند. اگر صحبت ازنوروز شد ُمالرِگ گلو می پنداند وحکم میکند حرام است 

وچکترین دانش دربارهٔ اثرآرام کنندهٔ موسیقی بر رواِن آدمی لستی از ضررهای واگرحرِف موسیقی به میان آمدبدون ک
 .موسیقی را قطارمیکند واگرکسی درمورِد صالحیِت عالیجناب ابراِز شک وتردید کرد چماق تکفیِر او بلند میشود

اب ُمالنیزراه گردیده است که جن« مالخور»چون امروز پیشرفت تکنالوژی معلوماتی به اصطالح مزاری ها چنان
خودرابه سوی انترنت وفیس بُک نیزبــازکــــــرده وهمان ُعجب وخود بینی را با خود به دنیای انترنت وفیس بُک نیز 

 .آورده است
یکی ازمسلماِت دنیای ادبیات که ُمال نمیداند ونمیخواهد که بداند این موضوع بدیهی است که هرکلمه درمعنی های 

ُمال برشروفساد »جازی وباالخره سمبولیک به کار میرود وبه طوِر مثال وقتی گفته میشود:وضعی؛تشبیهی؛استعاری؛م
به معنای تشبیهی به کاررفته است واگرکسی این عالقه را د رنظر نگیرد « شیر»اینجا کلمهٔ « چون شیر حمله میکند
دهداشتباه میکند وازمقصود فکر کند وتمام خصوصیت ها وصفاِت شیر را به ُمال ب«شیر»وبه معنای وضعی لفِظ 

 .گوینده دور می افتد
یکی ازُمالصاحبان که سخت پُر ازُعجب وخودبینی وخالی ازدانش ادبی است مثل اینکه بیچاره حافظ درمجلس وعِظ او 

 :حضورداشته باشدبا نوعی تمسُخر بیتی ازآغازین غزِل دیوان حافظ میخواند
 
ت پیرمغان گوید+ د زراه ورسم منزل هبه می سجاده رنگین کن گ ر   ا+که سالک بیخبن بو 

 
خودرا شامل حاِل پیرخراباتیان « عنایت»ومیگوید: این بدبخت چه میگوید:جای نمازت را به شراب بشوی وآنگاه نظرِ 

 !«اومثنوی خو هیچ قابِل خواندن نیس»بلخ وقونیه یعنی حضرت موالنا میکند ومیگوید:
 :رای او جواِب خودرا داده وگفته استاین بیچاره ُمال نمیداندکه حافظ قبالً ب

 
 تحسد چه میب ری ای سست نظم برحافظ++ قبوِل خاطر ولطِف سخن خدادادس

 
ُمالهای شکل گرا وخام درطول سالهابارها به مردم گفته اندکه دیوان حافظ ومثنوی نخوانندولی این دوشاعرعارف 

 .همیشه مؤنس دلهای مردم باقی مانده اند
را درادبیاِت عرفانی روشن کنم که اگرجناب « ساقی»و« می»نها بدین دلیل مینویسم که مفهوم من این یادداشت رات

ُمالقصد یادگیری داشته باشدمی آموزدومیداندکه اگربراین شاعران عارف شمشیر کشد درحقیقت برآیینه شمشیر میکشد 
 .وشمشیر کشیدن برآیینه همان شمشیر کشیدن برخود است

 :عارف غلبهٔ عشق واخالص است.حضرت موالنا میگوید دراصطالح شاعران«می »
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د++ آِب نطق ازُگنگ جوشیده ش و    دزان میې کان می چو نوشیده ش و 
د حبــــر وفصیح ++ حکمِت بالغ بخواند چون مسی  حطفِل نوزاده ش و 

 
 :وبازموالنا میگوید

 
د معدوم ش  یهللا هللا چون که عارف گفت می++پیِش عارف کی بُو 

د++کی ترا فهِم می رحمـــــان بُو  فهِم تو چ  دون بادهٔ شیطـــــان بُو 
 

 :عطار میگوید
 

ِم کبریا++ پای طبیعت ببست؛ دست به اسراربُر ر   دچون می تحقیق خورد؛ درح 
 

 :بازعطار میگوید
 

 تره میخانه ومسجد کدامست ++ که هردو برمِن مسکین حرامس
 تمار خامسنه درمسجد گذارندم که رندی++ نه درمیخانه کاین خ

 تمیاِن مسجد ومیخانه راهیست++ بجویید ای عزیزان کاین کدامس
 تمرا کعبه خراباتست امـــــروز++ حریفــــم قاضی وساقی امامس
 تبه میخانه امامی مست خفتست++ نمیدانم که آن بُت را چه نامس
 تبرو عطارکــو خود میشناسد++ که سرور کیست؛سرگردان کدامس

 
 هللا ولی میگوید وباالخره شاه نعمت

: 
 تدرگوشهٔ میخانه کسی را که مقامست++ ناقص نتوان گفت که او رنِد تمامس
 تازروِز ازل تا به ا ب د عاشق ومستیم++ خود خوشترازین دولِت جاوید کدامس
د آن ساقی وآن عشق مدامس  تبا ساقی رنداِن خـــــــرابات حریفیم++ دایــــم بُو 

د نیک به نامسبینام ونشان شوکه دراین کو  تی خرابات++بینام ونشان هرکه ش و 
 تمی نوش می عشق که پاکست وحاللست++ این می نه شرابیست که درشرع حرامس

 
سجاده ات را با می عشق واخالص رنگین کن »اکنون دیگر با این تفصیل جناِب ُمال باید فهمیده باشد که حافظ میگوید:

عارفی فارغ ازُحب وبغض نسبت به اشخاص ازتو میخواهد که این سالِک که این است آنچه سالک یعنی عارِف کامل 
 راه حق ازخم وپیچ وفراز ونشیب راه حق جویی خوب آگاه است واتفاقاً همین حافظ دربیتی دیگر میگوید

: 
 خدا زان خرقه بیزار است زنهار ++ که صد بت باشدش درآستینی

 
 آزاری؛ وبت های دیگر است.طاعت؛مردمواین بتها بتهای ریاکاری؛ُعجب؛ خود بینی؛ غرور

  
 فاعتبروا یا اولی االبصار

 نگارگر 
 مبرمنگه ۲۰۱۹جون ۱۷
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