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  ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهانجلة علمي م

  شماره چهل و نهم, دورة دوم

  ۹۱‐۱۰۶صص , ۱۳۸۶                         تابستان 

  

  

  

  

  اياز در مثنوی 
   ∗علی محمدیدکتر 

  

  چكيده 
 تحقيقاتي، ترِ نگارنده است كه در قالب يك طرح  ، بيانگر بخشي از كوشش گسترده مقالة حاضر

كه تعريفهاي  در طرح مذكور، سعي بر اين بوده . در دانشگاه بوعلي سيناي همدان، ارايه شده است

مولوي از موضوعات مختلف در مثنوي مورد مطالعه قرار گيرد و مشتركات آن تعاريف، با 

پير و اين تعريفها، صرفاً در حوزة موضوعاتي چون عشق، عقل،  .يكديگر مقايسه و ارزيابي شود

  .گنجد  موالنا از اسامي خاص نيز در اين مجموعه مي شود، بلكه توصيف دوستي خالصه نمي

شود، اياز است؛ نام خاصي كه در  يكي از اين اشخاص كه در مثنوي مكرر از او نام برده مي      

 و در فرهنگ ما، به سبب داشتن موقعيتي ويژه، مضمون رايجي در متنهاي ادبي و عرفاني پيدا كرده

  . اي به خود گرفته است رفته كه حكايتهاي او بيشتر جنبة افسانه اين مسير چنان پيش

تر به  ، عالوه بر تحليل شخصيت اياز در مثنوي، نگاهي گسترده سعي من در اين گزارش     

  . و تكامل شخصيت اياز، تا زمان موالنا نيز هست گيري چگونگي شكل

  

  های کليدي واژه
  .موالنا، انسان كامل، مثنوياياز، محمود، 

       

  مقدمه

شود، بلكه  تعاريف و توصيفات موالنا در مثنوي، صرفاً در حوزة موضوعاتي چون عشق، عقل، پير و دوستي خالصه نمي

هاي پيامبران   براي مثال، دربارة شخصيت.  موالنا از اسامي خاص، يکي از برجستگيهاي اين سفينة آسماني است توصيف

فرهنگ  اطالعاتي در...) دقوقي، اسكندر، محمود و: مانند(و غير پيامبران ...) ابراهيم، موسي، عيسي، خضر و: مانند(

كنند،  ها، تنظيم مي ها، نظراتشان را نسبت به آن شخصيت شاعران و نويسندگان، بنا بر همين آگاهي. ايراني موجود است

براي مثال، ممكن است در يك اثر ادبي، دربارة شخصيتي، . ن نيستاما با اين حال، هميشه طرز و نتيجة نگاه آنها، يكسا

                                                 
  .فارسی دانشگاه بوعلی همدان استاديار گروه زبان و ادبيات ‐ ∗

 ۲۲/۷/۸۵تاريخ پذيرش     ۱۱/۷/۸۵تاريخ اصالحات        ۲/۲/۸۵تاريخ وصول



   ادبيات و علوم انسانينامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ويژه  /   ۹۲

 
چه گاهي  اگر.  منابع ديگر تطبيق داد را با واقعيتهاي تاريخي و غير تاريخي هايي وجود داشته باشد كه نتوان آن  آگاهي

هاي موجود،  ارد، آگاهياي از مو ساخت آگاهي يافتن از موضوعات، برگرفته از همان منابع اصلي است، اما در پاره ژرف

دانند که مولوي به سراغ هر چه  پژوهندگان مثنوي نيک مي. مبتني بر بازسازي ذهني، تأويل و نگاه ويژة صاحب اثر است

هاي مثنوي که رنگ  قصه. دارد اش مي گذراند، آن گاه عرضه رود، ابتدا آن را  از صافي سحار ذهن خود مي و هر كه مي

. هاي تاريخي و غير تاريخي نيز همين کار را کرده است ند، چنين وضعي دارند موالنا با شخصيتا خاص موالنا را گرفته

  .اي او در متن مثنوي دگرگون شده است ها يکي اياز است که صبغة تاريخي و حتي افسانه از ميان اين شخصيت

  متن

ر از دويست سال پس از مرگش، اگر چه كمت. ابوالنجم اياز اويماق، غالم خاص سلطان محمود غزنوي بوده است

شهرت عالمگير پيدا كرد، اما مانند بسياري از نامداران فرهنگ ساز ايران، اخبار مربوط به منشأ و مولد او، بر ما پوشيده 

كه اين غالم چابك، رعنا و ظاهراً مؤدب از چه شهر يا كشوري به دربار غزنه آورده شد، هيچ سند  اين در. مانده است

 زندگي و حضور او در دربار محمود  عرفاني، مربوط به چگونگي حكايتهايي نيز كه در آثار ادبي و. د نداردمعتبري وجو

 .توان به ديد واقعيات تاريخي به آنها نگريست آمده، قابل اعتنا نيست و چون عمدتاً جنبة تمثيلي دارد، نمي

 ؛ايش را الهورِ هند قديم و پاكستان كنونيج  و خاك)۱() ۳۲۱ص / ۱۱(اند   قمري دانسته۴۴۹تاريخ مرگ او را 

؛ اما با توجه به )۵۲۷ص / ۳(دانسته است » پوشنگ«اگر چه ابوالفضل بيهقي در حكايتي فرعي، محل درگذشت اياز را 

از . )۲()۵۲۷ص / ۳(توان سخن بيهقي را پذيرفت  نوشت شماره يك اين مقاله، به دشواري مي مطالب مندرج در پي

آيد كه اياز در چشم محمود، بسيار عزيز بوده است و اين عزت تا زمان مرگ  مي  و مستند، چنين برروايات تاريخي

اين هم كه از . گونه استقالل سياسي يا امارت بر واليتي پيدا نكرد در زمان محمود، اياز هيچ. سلطان نيز ادامه داشته است

. گردد ط به روايات تاريخي باشد، به دورة امير مسعود باز ميجا كه مربو دهند، تا آن  او در برخي اياالت خبر مي اميري

كه  جا هم  آن). ۳۴۶ص / ۳(» سرد و گرم روزگار نچشيده«آمده است كه » ي ا ه كرد عزيز«، خبر از ايازِ تاريخ بيهقيدر 

عود به او داند، بايد پذيرفت كه اين موهبت از طرف مس اي او را صاحب مال و خراج مي فرخي سيستاني در قصيده

  .)۳()۱۶۲ص / ۱۳(رسيده بوده است، نه محمود 

دهد، اين است كه اياز مانند غالم و كنيزان ديگر به تنهايي از  نكتة ديگري كه از يك واقعيت تاريخي خبر مي

ك اين خبر از ي.  بلكه ظاهراً او با خانواده به دربار محمود آورده شده بود)۴(؛)۲۷ص / ۹(كشور يا شهرش جدا نگشته 

بيهقي در آن حكايت ميكاييل را كه يكي از سرهنگان خاص . گردد  معلوم ميتاريخ بيهقيحكايت غير مرتبط با اياز، در 

 همسرِ خواهر اياز معرفي كرده ‐  كسي كه ايرانيان و يا هواداران حسنك وزير از او نفرت داشتند‐ امير مسعود بوده

  ).۲۳۲ص / ۳(است 

گردد  اي هست كه از آن معلوم مي ، نكتهقابوسنامهود به اياز، در كتاب در خصوص توجه بيش از حد محم

" فرماينده امير مسعود بوده است"روزي اندر مستي فرمود ... «: اي نداشته است عنايت محمود به اياز، صرفاً جنبة افسانه

  ).۸۲ص / ۱۱(» نشور نبشتندكه هر چه پدر من اياز را فرموده بود، همان به اقطاع و معاش جمله نوشتگين نوبي را م



  ٩٣/ اياز در مثنوی

  
 نظامي عروضي، در خصوص تأثير شعر عنصري بر مخاطب يا شاه، داستاني از شيفتگي چهار مقالة كتاب 

اي، گرديده  آميز و افسانه كند كه همين داستان منبع قابل توجهي براي بسياري از حكايتهاي اغراق محمود به اياز نقل مي

ترديد تحت تأثير همين داستان ساخته  ، بي...مود و اياز، زلف اياز، حسن اياز وبخش مهمي از مضمونهاي مح. )۵(است

  ).۵۷ص / ۱۸(است  شده 

/  ۶(توان به آنها اعتنايي داشت  است كه نمي در مقدمات چهارگانة شاهنامة فردوسي نيز اخباري از اياز نقل شده 

  ).۲۰۵ص

آنچه هم كه در آتشكدة آذر آمده،    ).۶۰ و ۸صص/ ۵(دولتشاه سمرقندي، اخبارش در اين باره مخدوش است 

سازي حكاياتي است كه در مقدمات شاهنامه آورده شده است؛ با اين تفاوت كه آذر، مثل نويسندگان مقدمات،  باز

/ ۱(داند؛ بلكه اياز را از زمرة هواداران فردوسي تا حد مريدي به حساب آورده است  فردوسي را پدر خواندة اياز نمي

  ).۹۱ص

پس از اين اخبار، هر چه در آثار ديگر در بارة اياز آمده، تقريباً جنبة تمثيلي . اين بود نگاهي به روايات تاريخي

هاي عرفاني، باب  اند، سنايي شايد نخستين كسي باشد كه در مقوله از ميان خيل كساني كه در بارة اياز مطلبي نوشته. دارد

اگر چه فضل تقدم استفاده از مضمون اياز، در حوزة ادبيات، . كند ن باز ميتمثيالت اياز و محمود را به روي ديگرا

هاي عرفاني، همان سنايي غزنوي  ساالر اين مضمون در كاربرد ؛ اما قافله)۱۰۸ص/ ۱۶(نصيب منوچهري دامغاني است 

  .است

سنايي بنا بر (له دارد  بدانيم، با زمان تولد سنايي، حدود بيست سال فاص۴۴۹اگر تاريخ مرگ اياز را همان سال 

اي  با احتساب چند سال ديگر تا بلوغ فكري سنايي، فاصله).  قمري ديده به جهان گشود۴۶۷گزارش مورخان در سال 

اي به  در حدود پنجاه سال، زماني مناسب بوده است تا در ميان مردم، حكايات نقل شده از محمود و اياز، جنبة افسانه

اين . اخالقي بداند كند تا رابطة ميان محمود و اياز را عاري از هر گونه بد  كوشش ميچهارمقالة عروضي. خود بگيرد

شيوة . بار غزنوي بوده است اي از روايات نقل شده از زبان مردم، مبتني بر فساد در دهد كه پاره تأكيد خود نشان مي

 نقل شده است، شبهة وجود ارتباطات نامعمول ها گي دربار بار داري در دورة ساماني و غزنوي و رواياتي كه از غالم غالم

گذارد كه به طهارت محمود كه در برخي روايات بر آن  بخشد و كاوشگر تاريخ را همچنان متردد باقي مي را تقويت مي

هاي محمود و اياز در آثار عرفاني، يكپارچه  اين نكته هم كه عمدة افسانه.  )۶(بين نباشد تأكيد شده است، خيلي خوش

تواند دليل  زدايي عارفان، مي ية عادت هاي پاك عرفاني است، با توجه به نظر  ي بر روابط عاشق و معشوق به شيوهمبتن

  .ديگري بر رواج حكايات بداخالقي محمود با غالمان، در ميان مردم باشد

كرده است، پس از سنايي، شاعري كه به طور بسيار گسترده حكايتهاي اياز و محمود را در قالب تمثيل بيان 

عطار به تمامي ارتباطات اياز و محمود، رنگ عرفاني بخشيده و از تركيب متضاد بردگي و شاهي، مضامين . عطار است

هاي عطار، به اياز و محمود، اختصاص  بيست و هشت حكايت تمثيلي در مجموعة مثنوي. عالي عرفاني ساخته است

بود كه صداي آن به » محمود و اياز«نظير عطار به مضمون  ن اقبال كم همي)۷(.يافته كه اين تعداد بسيار قابل توجه است

البته بايد به اين نكته اشاره كنم كه تمثيالت اياز و محمود، صرفاً به .  مولوي پيچيدمثنويطور ويژه در گنبد بزرگ 

. اند لف كسب نظر كردههاي مخت بسياري از عرفا از اين مضمون غريب، به بهانه. شود سنايي و عطار و موالنا ختم نمي



   ادبيات و علوم انسانينامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ويژه  /   ۹۴

 
اي كه مجنون ليلي را چه  گويم، اگر چنان كه دانسته دريغ چه مي«: گويد  ميتمهيداتالقضات همداني در  براي مثال، عين

بود و ليلي مجنون را چه و محمود اياز را چه بود و اياز محمود را چه، پس ممكن باشد كه بداني كه محمد مر خدا را 

در دنبالة عبارت . برد وي رابطة اياز و محمود را تا حد رابطة پيامبر و خدا باال مي) ۲۳۰ ص/۱۲(» چه بود و چيست؟

پس احد را با احمد سري است كه مصطفي با آن سر «: گويد تر سخن مي فوق از رابطة محمود و اياز به طور خاص

القضات در بارة اياز و محمود  ينبا اين حال، اين تمام آن چيزي نيست كه ع). ۲۳۱ص/ ۱۲(» همچون اياز با محمود

وار  را چنان شيفته» شكستن جام«شمس تبريزي عالوه بر اشارتهاي متوالي به داستان اياز و محمود، حكايت . گفته است

 به اين ترتيب، حكايت اياز )۸(.ماند كند كه تأثير عاطفي آن تا مدتها بر مخاطبان امروز نيز باقي مي و پر هيجان تعريف مي

  .پنهان نمانده است...  ومصباح الهدايهم احمد غزالي، نجم دايه، عزالدين محمود كاشاني صاحب از چش

وامق و (مانند مضامين پرآوازة ديگر » اياز و محمود«در حوزة ادبيات فارسي نيز بسياري از شاعران از مضمون 

 شاعراني چون منوچهري دامغاني، فرخي .اند بهره جسته... ) عذرا، ورقه و گلشاه، ليلي و مجنون، شيرين و فرهاد و

، همه از رابطة عشقي ميان محمود و اياز، به ...سيستاني، ابوالفرج روني، خاقاني، سعدي، حافظ، سيف فرغاني، خواجو و

هاي سابق نيست؛ اما   آمده است، اگرچه خالي از ابعاد تمثيل و كليشهمثنويچه در  اند؛ اما آن اي ياد كرده طور كليشه

كه  شود؛ در حالي براي مثال، در آثار ادبي و عرفاني ديگر، نقش اياز در كنار محمود برجسته مي. و نشاني ديگر داردرنگ 

طور  در مثنوي اگرچه بناچار در حكايتهاي اياز عمدتاً محمود نيز نقش دارد؛ اما در برخي موارد شخصيت اياز، به

، نه تنها يك وجود وابسته به محمود نيست، بلكه مثنويپنجم و ششم اياز در دفتر . مستقل، مورد توجه قرار گرفته است

  : پيش رفته است)۹(انسان كاملي است كه سير كمال تا فنا را طي كرده، صاحبدلي شده و تا مقام محمودي

  منـتـــهاي كـــار او محـــمود بد          چـون كه از هستي خود او دور شد

  ر كردي احترازـكــه ز خوف كب        يــاز زآن قـــويتر بـــود تمكيـــن ا

  س را گــردن زدهـكبــر را و نفــ        ده ـ او مهـــذب گشـــته بـود  و آم                     

  ) ۲۳۹ تا ۲۳۷هاي  دفتر ششم، بيت/  ۱۷ (

د بضاعت اين گيري شخصيت اياز، آن هم به طور مختصر و در ح انداز كه در جهت شكل بنابراين، با اين چشم

  )۱۰(.رويم  ميمثنوينوشته گفته شد، به سراغ اياز موالنا در 

در دفتر دوم، حكايت شاهي مطرح است كه دو غالم خريده است و قصد .  نامي از اياز نيستمثنويدر دفتر اول 

ياب يكي، ديگري را خواهد در غ شاه مي. دهان رو و زيبا، ديگري سياه و چركين و گنده يكي سرخ: امتحان آن دو را دارد

جا محلي  زند كه اگر راست باشد، اين فالني در بارة تو حرفهايي مي: پرسد كه ظاهري خراب دارد، مي ابتدا از آن. بيازمايد

  :دهد براي ماندن تو نخواهد بود، آيا درست گفته است ؟ غالم پاسخ مي

   نديدستم چو او            راستگويي من          گفت پيوسته بدست او راستگو    

  )۸۷۷دوم، ب / ۱۷(

گويد وصف حال تو را از يارت پرسيدم، گفت كه تو فردي  خواجه مي. رسد سپس نوبت آزمايش غالم ديگر مي

كف برآورد آن غالم و سرخ گشت؛ شروع به بدگويي از يار : دورو هستي؛ آيا اين سخن راست است ؟ از سخن خواجه



  ٩٥/ اياز در مثنوی

  
بيند، انگشت بر لب  شاه وقتي هجوگويي او را از حد فزون مي. خوار بود گُههمچو سگ در قحط بس : خويش كرد كه

  : گذارد كه مي

   )۱۱(        از تو جان گنده است وز يارت دهان        گفت دانـستـم تــــو را از وي بـدان              

  )۱۰۱۵همان، ب / ۱۷(

گيرد كه تداعي همين نتيجه او  اي عالي مي ين حكايت نتيجهشود؛ اما موالنا از ا ها در اين جا تمام مي داستان غالم

  : اندازد را به ياد اياز مي

        با خصـــال بـــد نيرزد يــك تســو  پس بدان كه صورت خوب و نكـو     

        چون بود خلقش نكــو در پاش مير  ور بــود صــورت حقيــر و ناپذيـر     

        عـالـــم معنـــا بمــانـــد جـــاودان    صـورت ظاهــر فنــا گـردد بــدان    

        بگــذر از نقــش سبـو رو آب جـو   چنـــد بازي عشـــق با نقـش سبـو     

  )۱۰۲۱ تا ۱۰۱۸همان، /  ۱۷(

اي نكو  اياز نيز طبق روايات تاريخي و تمثيلي، چهره. جاست كه بايد به استقبال تمثيل اياز و محمود برود اين

  :طور موجز بيان كرده است  بهگلستان و بوستانعدي اين دقيقه را در س. نداشت

اند؛ چگونه  سلطان محمود چندي بندة صاحب جمال دارد كه هر يكي بديع جهاني: حسن ميمندي را گفتند«

دل فرو افتاده است كه با هيچ يك از ايشان ميل و محبتي ندارد چنان كه با اياز كه حسن زيادتي ندارد ؟ گفت هر چه به 

  : و نيز در بوستان به تكرار همين موضوع پرداخته) ۱۲۸ص/ ۸(» آيد، در ديده نكو نمايد

  ه حسني نــدارد ايــاز اي شــگفــت ـك     يكــــي خرده بر شــاه غزنيــن گرفــت 

  غريـــب اســـت ســوداي بلبـــل  بر او       گلــــي را كـه نــه رنـــگ دارد نــه بو   

  بپيـچــيد از انديـــشه بــر خود بســــي       مود گفت اين حكـــايت كســيبه مح  

  نــه بــر قــد و بــاالي نيكــوي اوسـت        كه عشق من اي خواجه بر خوي اوست       

  )۹۲ص / ۷(

آنكه  د، بيدان، چنين حالي دارن نكته جا كه اسير تداعيهاي ذهن خويش است و انسانهاي خالق و     موالنا از آن

رود كه در آن داستان نيز، حشَم سلطان بر غالم خاص  بخواهد حكايت دو غالم را ادامه دهد، به سراغ داستان ديگري مي

  : برند حسد مي

  ي حشــم  بــرگزيـــده بــود بر جمــله              اي را از كـــــرم پادشاهـــي بنـــده      

  ده يكـي قـــدرش نديدي صــد وزير               يـــري چل ام جامـــگي او وظيـــفه     

  ود و شـــه محمــود وقتـاو ايازي بــ   از كمــال و طالــع و اقبـال و بخت       

  پيوند و خويش  پيش از اين تن بود هم             روح او با روح شه در اصل خويش      

  )۱۰۴۶ تا ۵۰همان، /  ۱۷(
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برد؛ اما روح و آب و تاب بيشتر آن حكايتها، نشأت  ي بعدي بوضوح نامي از اياز نمياگرچه موالنا در حكايتها

اين نكته از تعبير چند . گرفته از همان تمثيالت اياز و محمود است كه در گسترة ادبيات عرفاني، زبانزد بوده است

   )۱۲(.شود داستان كه پس از اين در مثنوي آمده است، مشخص مي

بلقيس وقتي با سليمان آشنا شد و مستي عشق و . رود، در دفتر چهارم است ا به سراغ اياز ميبار ديگر كه موالن

اين درست است كه اندك اندك : سليمان با خود انديشيد. شوق ايمان، او را درربود، يكباره از همة ملْك منقطع گرديد

مند به منشور ملك و تخت  و مدتي عالقهشوكت تاج و تخت و پادشاهي سبا از او دور خواهد شد؛ اما هرچه باشد، ا

جويي دچار كند؛ لذا دستور  انقطاع يكباره، ممكن است او را به بيماري بهانه. خويش بوده و به آن خو كرده است

در اين داستان است كه يك . آمده، به قصر خويش انتقال دهند دهد كه تخت بلقيس را كه به نظر خيلي عظيم مي مي

اياز هر از . آن حكايت، داستان چارق يا پوستين اياز است. كند  اياز، ذهن موالنا را به خود مشغول ميحكايت پر آوازه از

كرده و با زنده كردن ياد و خاطرة دوراني كه غالمي بيش نبوده و پوششي جز آن پوستين نداشته،  گاهي به آن مراجعه مي

ي امر پرسشي به ذهن خطور كند كه ميان دو داستان ممكن است در باد. داده است به استمداد روح خويش پاسخ مي

كند ؟ با اين توجه كه در حكايت بلقيس  اي وجود دارد كه موالنا آنها را با هم مقايسه مي بلقيس و اياز چه رابطة منطقي

  :گويد موالنا مي ! پوستيني پاره است؛ اما در حكايت اياز سخن از تخت نازسخن از 

      همچو دلق و چارقي پيش اياز       عبرت جانش شود آن تخت ناز                        

  ) ۸۸دفتر چهارم، /  ۱۷(

اگر تخت، ناز است و تداعي كنندة شوكت بلقيسي، چرا بايد با پوستين بردگي اياز مقايسه شود؟ وقتي به روال 

تخت ناز : ن پرسش، پاسخ قطعي بدهيمتوانيم به اي منطقي و ذهني انسجام بخشيدن شاعر به حكايت توجه كنيم؛ البته مي

بلقيس اگر در . تختي كه براي بلقيس ناز بوده است؛ اما در برابر ثروت سليماني بس ناچيز: كاربردي طنز آميز است

يافت، اين احتمال وجود داشت كه روزي امر بر او مشتبه شود كه من نيز براي خود ملكي و  دستگاه سليمان تمكن مي

ام؛ اما اگر اين تخت با همة عظمتي كه دارد، در برابر چشم او باشد، حقارت آن در برابر  دست داشته از اين  پادشاهي

بينيم كه موالنا در حقيقت قصة  مي. بيني شود  خود سرير و اسباب سليماني، اجازه نخواهد داد كه آن زن گرفتار بيماري

يا ايها «:  در قرآن سخن از آوردن تخت بلقيس است كهگويد اگر مي. كند سليمان و بلقيس را به زعم خويش تفسير مي

كدامتان تختش را پيش از رسيدنش به من ! اي گروه ) ( ۳۸/  نمل(؟ »املأل  اَيكم يأتيين بِعرشها قبلَ َآن  يأتوين مسلمني

يس را خوانده گويي سليمان فكر آيندة بلق. اين فكر نتيجة تدبير و تأمل سليمان و آينده نگري اوست) خواهيد آورد؟

  : است؛ بلقيسي كه هنوز به دربارش نرسيده

  كــــز دل او تـــا دل او راه شـــــــــد   پـــس سليمـــان از دلـــش آگاه شـــد       

  هـــم فغــــان  ســـّر دوران بـشـنـــود   آن كســــي كه بانـــگ مـوران بشنود     

  آمد فرقت آن تخت خويــــشتلخش   ديـــد از دورش كــه آن تسليـم كيش    

  كه چرا بودش به تخت آن عشق و ساز  گــــر بگويـــم آن سبــب گردد دراز     

  )۸۷۳ تا ۸۷۰همان، /  ۱۷(



  ٩٧/ اياز در مثنوی

  
پرده بگويد كه ميان بلقيس و اياز راه دوري است؛ اما اين گفته  خواهد پرده از روي كار بردارد و بي موالنا مي

 ‐ چنان كه شيوة اوست ‐ دارد اين نكته را در پرده بگويد؛ لذا از سخن آشكار او دوست. طلبد مقدمات و تمهيداتي مي

  .كند پرهيز مي

  : دهد آن تخت را كه در نظر بلقيس بسيار ارجمند بوده، يا به قول موالنا در دنبالة حكايت، سليمان دستور مي

  بود نقل كردن تخت را امكان ن           فزود  از بزرگي تخت كز حد مي           

  همــچو اوصــال بدن با يكدگر           خرده كاري بود و تفريقش خطر          

  )۸۷۹ تا ۸۷۸همان، /  ۱۷(

 قال نكّروا لَها عرشها ننظر َآتهتدي :شناسد يا نه؟ ضمن آوردن، آن را بپوشانند تا بلقيس را بيازمايد كه آيا آن را مي

تخت را بر او ناشناس كنيد ببينم كه آيا اقرار به شناخت آن خواهد كرد : گفت ().۴۱/  نمل (اَم تكون من الذيّن ال يهتدون

خواسته كه تخت را  سليمان نمي. در اين جا قابل تأمل است» ناشناس كردن« عبارت .)كنند يا از آنهاست كه انكار مي

اي از قصر پهناور باشد و  شهخواسته تخت در يك گو خواسته كه روي آن را بپوشانند؛ بلكه مي پنهان كنند و نيز نمي

كند يا نه ؟ لذا موالنا اين  كسي به ياد او نياورد كه اين تخت از اوست تا دانسته شود كه بلقيس اقرار به مالكيت آن مي

كند كه آنچه در ذهن بلقيس هست، شكوه تخت خويش است  آزمون شوخي آميزِ سليمان را به اين انديشه تعبير مي

فلما رأته حِسبته لُجتاًًًًًًً و كَشفَت عن ساقيها، : ي به بارگاه سليمان آمد و شكوه سلطنت سليمان را ديد؛ اما وقت)تخت ناز(

اين جاست كه طنز موالنا با ). ۴۴/ همان (قال اَنه صرح ممرد من قوارير، قالت ربِ اني ظلمت نفسي و اسلمت مع سليمان

  ! جامه را باال كشيد   بلقيس يك آن گمان كرد پا در تاالبي گذاشته، به همين سبب پاي.كند طنز قرآن مطابقت پيدا مي

او از خدا خواست كه . هاي دو داستان را مقايسه كنيم، سليمان همان محمود است حال اگر بخواهيم شخصيت

. نخستين بار به محمود داده شد نام سلطاني نيز، براي )۱۳(.ملكي و سلطنتي داشته باشد كه نظير آن را به كسي نداده است

از آن . كتاب است چون و چراي محمود بود كه فرخي را به اين پندار انداخت كه او نيز يكي از پيامبران بي قدرت بي

اگر همسرِ .  اما قرار است سليمان او را بركشد)۱۴(طرف، بلقيس هركه بوده و هر چه داشته، اكنون مطيع سليمان است؛

اياز نيز غالمي بود كه .  غافل كند,، توهم همسري ممكن است او را از آنچه داشته و آنچه بوده استسليمان شود هر آن

آب و تاب دستگاه و تخت بلقيس در برابر شكوه ملك سليماني مثل چارق . در دربار محمود به درجة سرهنگي رسيد

اين سليمان است كه . ست؛ اما تنبه بلقيس عاريتيبا اين تفاوت كه تنبه اياز ذاتي ا. اياز است در برابر سلطنت محمودي

. كه تدبير روي آوردن به چارق اياز، از جوشش درون اوست انديشد؛ حال آن تدبير به چشم آوردن گذشتة بلقيس را مي

به همين سبب نيز هست كه شخصيت اياز بايد استقالل يابد و جايگاهي تا حد محمود و سليمان نبي داشته باشد، نه 

  . بلقيس

كرد چارق  در اين دفتر نيز نام اياز با ياد. خوريم، دفتر پنجم است مي بيشترين جايي كه ما، در مثنوي با نام اياز بر

يكي حكايت سرزدن . داند موالنا در ميان تمام حكايتهاي اياز، دو حكايت را برتر از حكايتهاي ديگر مي. شود او آغاز مي

حكايت اول از آن . فتيم؛ ديگر حكايت آزمودن اياز و سرهنگان حسود استاياز به پوستين است كه از آن سخن گ

كنندة مهمترين مسألة انسان است؛ انساني كه به تعبير قرآن از خوني ناپاك شكل  جهت از نظر موالنا ارزش دارد كه تبين

اين انسان بنابر . نده و غايت رسا اين لطف پروردگار است كه او را به درجه. يافته و به درجات عالي رسيده است



   ادبيات و علوم انسانينامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ويژه  /   ۹۸

 
اين فراموشي خود به خود ايجاد . خاصيت نام و ذات خود، هر آن ممكن است همة موهبتها را به دست فراموشي بسپارد

اين . انگيزترين غولهاي راهزن آدمي، خودبيني و نسيان است هول. شود، مگر اين كه غول خودبيني راه انسان را بزند نمي

به همين سبب نيز . هنماي خوبي باشد تا انسان در مسير خطربار نسيان، به سالمت بگذردتواند را چارق نمادين مي

  : رود هست كه موالنا بيش و پيش از هر حكايت ديگري به سراغ داستان چارق اياز مي

  پوستـــين و چارقــش آويـخته   آن ايــاز از زيــركــي انگيخته       

  اين است منگر در عال چارقت    رود هر روز در حجرة خال  مي      

  )۱۳۵۶ ‐۵۷پنجم، /  ۱۷(

داند  محمود مي. اي پنهان كرده است دهند كه اياز دست به خزينة شاهي برده و دفينه جاسوسان شاه به او خبر مي

  : كه خدم و حشم در اشتباهند

  كرد بهر امتحان                تسخري مي  شاه را بر وي نبودي بد گمان        

  )۱۸۷۳همان، /  ۱۷(

ترس محمود از ! كند كه مبادا حرفشان راست باشد  اما سخنان مكرر جاسوسان باز محمود را دچار اين توهم مي

آيد، نكند در  اين نيست كه چرا اياز به خزينة شاهي دستبرد زده، بلكه از اين است كه اگر سخن جاسوسان درست در

خواهان خواهد  ار هر انساني در برابر وسوسة شيطان و اصرار بداين پندار محمود، پند. زده شود اين ماجرا اياز خجلت

گويند فرض كن اياز واقعاً كار ناشايستي  به محمود مي. اند كار ننشسته بود؛ اما از آن طرف لشكر گمانهاي نيك نيز بي

  : انجام داده باشد، مگر او محبوب و معشوق تو نيست ؟ اگر هست

  ام           او منم من او چــه گــر در پــرده  ام  هرچــه محبوبــم كنـد من كرده    

        اين چنين تخليط ژاژ است و خيــال   باز گفتي دور از آن خو و خصــال     

  او يكي درياست قعرش ناپديــد        كه  از اياز اين خود محال است و بـعيد       

  اي  جــش چـكــه       جملة هستي ز مو  اي  هفت دريــا انــدر او يك قطـره    

  گرنـد  يـك مينا هايش يك به         قطره  جمــله پاكيـــها از آن دريــا برنـد     

         وز بــراي چشــم بــد نامـش ايــاز   كه شــاه ساز  شاه شاهـان اســت بل    

  )۱۸۸۲ تا ۱۸۷۷همان، /  ۱۷(

جا  موالنا در اين. ست، توصيف انسان كامل استتوصيف موالنا در بيتهاي باال، مربوط به اياز، غالم دربار ني

او . اي از محيط ايازند محمود كه سهل است، تمام هستي چكه. بيند تلويحاً درياي محمود را در اقيانوس اياز، ناپديد مي

ه کاياز نه تنها محمود و سليمان است، بل. هاي كماالت انساني است ذره ذره وجود اياز سرمايه. منشأ همة پاكيهاست

  . تفاوت بلقيس و اياز در اين است. محمود و سليمان ساز نيز هست

 )۱۵(كه نام اياز به غالم و برده اختصاص داشته است، كند و آن اين موالنا در بيت اخير به نكتة ديگري اشاره مي

كامل در خمول و اند، براي اين است كه راحتي انسان  گويد اگر نام بنده بر او گذاشته وي براي توجيه اين نكته مي

گيرد؛ پس پوشش نام اياز مثل  در يتيم اگر اغبر و اشعث نباشد، مورد دستبرد هر ناپاك چشمي قرار مي. گمنامي اوست

  . اي پاره بر تن وجودي برتر است كه همان انسان كامل باشد خرقه



  ٩٩/ اياز در مثنوی

  
چه كسي . ت عالي كالمي استها با تمثيال هاي ناب و استاد اثباتگر آن انديشه ترديد استاد انديشه موالنا بي

ترين مثالها با فهم انسان گره  شناسي را با ساده شناسي و حقيقت شناسي، هستي ترين مسايل روان توانسته است پيچيده

ساز خويش را در معرفي او گنگ و ناتوان  رسد، دهان تمثيل بزند؟ با اين حال، اين نابغة سخنگو وقتي به نام اياز مي

  :يابد مي

     تا بگويم وصف آن رشك ملَك  ن خواهم به پهناي فلكيك دها    

     تنــگ آيــد در فغــان ايـن حنين   ور دهـان يابم چنين و صد چنين     

     شيــشة دل از ضعيــفي بشــكنــد   اين قـدر گـر هم نگويم اي سند     

  )۱۸۸۶ تا ۱۸۸۴همان، /  ۱۷(

اي اياز اگرچه  ن كرده است كه بگوييم، شخصيت افسانهاين توصيفات است كه ما را وادار به اقرار اين سخ

نشاند  آور مي سازد و او را در منظري شگفت كه از او هزار نگار مي رنگش از سنايي است و تقويمش از عطار؛ اما آن پي

  . كه بيننده در عاليترين وضعيت بتواند به آن بنگرد، موالناست

داند  اگر كسي بر تمامي مثنوي اشراف نسبي داشته باشد، مي. كند يخود م شور توصيف اياز موالنا را از خود بي

براي مثال، در . گردد شود كه در لفظ و معنا، اين شيدايي آشكار مي كه موالنا هر از گاهي دچار نوعي جذبه و شور مي

  : تواند از بروز احساسات خويش جلوگيري كند رسد، نمي  مي دفتر اول مثنوي، وقتي به نام شمس

              شمـس چارم آسمان سر در كشيد  الدين رسيد  چون حديث روي شمس    

               بــوي پـيراهان يوسف يافتـــست   ايـــن نفــس جان دامنـم برتافتســت     

              كلـت افـهامـــي فــال احصــي ثنا    الفنـــا التــكلــــفنــي فـانـــي فــي    

             شرح آن ياري كه او را يـار نـيست  رگم هشيار نيست  من چه گويم يك     

  )۱۲۸ تا ۱۲۳اول، /  ۱۷(

  شناسد؟ آيا موالنا ميان شمس و اياز پيوندي مي. كند و در اين جا نام اياز با او چنين مي

  ام ر تسكين بس قبا بدريدهـــبه    ام  دهــو نازك ديـشة دل را چـــشي   

  گمان بايد كه ديوانه شوم   يـــب    نمــروز اي صه ـــمن سر هر ماه س   

  روز پيروز است نه پيروزه است       ت ــهين كه امروز اول سه روزه اس    

  )۱۸۸۹ تا ۱۸۸۷پنجم، /  ۱۷(

  چون شدم ديوانه رفت اكنون ز ساز        اف اياز ـــود و اوصــــة محمــــقص    

  د بر، ده شد خراب   ــراج اوميــ از خ       كه پيلم ديد هندستان به خواب ز آن    

  افيه ــــولُ العـــاعت اصــــبعد ما ض    م لي و القافيه ــــف يأتي النظــــكي    

  نون    ـون في جـــي جنـــــبل جنون ف    الشجون  يــــد لي فـون واحـــما جن    

  ا ــــــلفنا اَء فيــــت البقـــــمنذُ عاني    ن اشارات الكنا ــــي مـــذاب جسم    

  وي   ـــي من بگ  تو قصه ماندم از قصه    ق تو گشتم چو موي ــاي اياز از عش    

  خوان   ـانه گشتستم بــــتو مرا كه افس    ي عشق تو خواندم به جان  بس فسانه



   ادبيات و علوم انسانينامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ويژه  /   ۱۰۰

 
  ن صَدا    ـــو موسا ويـــمن كُه طورم ت    ي نه من اي مقتداـــخوان خود تو مي

  )۱۸۹۹ تا ۱۸۹۱همان، /  ۱۷(

  ه سودا و پريشان گفتن است   ــــــن چـــاي     ت ـل و هوش ار با من اســــاي از عق ذره    

     )۱۶(ستـن در اين تخليط چيــس گناه مــپ    چون كه مغز من ز عقل و هش تهي است         

    ري بيار ــــــان زود زنجيـــــــرو رو اي ج    وار هـــوانــــدم ديـــــگر آمـــــار ديــــب    

  ردرم   ــــر آري بــــــــد زنجيـــگر دو ص    رمـــف دلبـــــر زلـــــر آن زنجيـــــغي        

  )۱۹۱۷ تا ۱۹۱۶همان، /  ۱۷(

 كه تداعي كنندة معشوق حقيقي اوست ‐اندك تأمل در بيتهاي باال، حس شيدايي جان موالنا را در برابر نام اياز 

رود، در  ر حكايتهاي پيشين ادبيات فارسي و عرفان ايراني، تا درجة محمودي پيش مياگر اياز د.  درخواهد يافت‐

هاي انساني و الهي و  موالنا در سير انديشه. توان ميان او و شاهد حقيقت فرق گذاشت مثنوي آن ابرمردي است كه نمي

 كالم بگنجد، شوري و شورشي كند كه اگر آن حال در قالب نيز در جذبة شهود حقيقت، گاهي به حالي دست پيدا مي

ها در  اين بزنگاه. كند هايي خود را به سكوت دعوت مي به همين سبب است كه در چنين بزنگاه. به پا خواهد شد

سپارد  در همين جاست كه ذهن و ضميرش را به دست اياز مي. حقيقت اوج كمال شناخت موالنا از چهرة حقيقت است

او در عالم مدهوشي اگرچه نه . تواند حقيقت را از انديشة اين شيداي حقيقت درك كند مياياز شاه ساز، . تا او را بخواند

  :زلفي كه تنها زنجير شكار اين ديوانه است. برد طور مستقيم، از زلف اياز نيز نام مي به 

  كان يكي گنج است ماالمال راز   صة عشق ايازـردان قـــازگــــب      

  وستين ــــارقي با پــد چــبينــتا ب   رة برينـرود هر روز در حج مي      

  :ترين غول انسان، خودبيني يا به تعبير موالنا، اظهار هستي است گفتيم خطرناك

  برد     ر شرم از دل ميــقل از ســع  كه هستي سخت مستي آورد  زان      

  ي بزد ره زين كمينـــمستي هست  صد هزاران قرن پيشين را همين       

  ود بر من رئيســـكه چرا آدم ش  ن مستي بليسشد عزازيلي از اي      

  ) ۱۹۲۲ تا ۱۹۱۸همان، /  ۱۷(

بيني يا  بيماري دوم خودبزرگ. تري به سراغ او خواهد آمد  بد وقتي انسان فريفتة بيماري خود بيني شد، بيماري

از شر اين سليمان تخت بلقيس را براي مداواي رعونت نفس او پيش چشمش داشت؛ اياز براي رهايي . تكبر است

  :به قول موالنا.  سر زدن به چارق؛ يعني غافل نشدن، پس عامل اصلي اين بيماريها، غفلت است.بيماري به نشتر چارق پناه برد

  منجمد چون غفلت يخ ز آفتاب   اين تكبر چيست غفلت از لباب      

  )۱۹۴۱همان، /  ۱۷(

زي را كه در چهرة شمس، حسام الدين و اي بيش نيست، موالنا همان چي بينيم كه قصة اياز بهانه پس مي

تواند نماد هر چيزي باشد كه  وقتي اياز نماد انسان كامل باشد، چارق مي. بيند ديد؛ در چهرة اياز نيز مي الدين مي صالح

  :آورد كه خاكي بيش نبوده است مثالً انسان به ياد مي. كند انسان را از تكبر و خودبيني دور مي

  آورد كه هستم ز طين  پيش مي     پوستينليك آدم چارق و آن      

  )۱۹۵۸همان، /  ۱۷(



  ١٠١/ اياز در مثنوی

  
جا مسألة هستي  در اين. هاي انساني است ترين دغدغه به تعبير ديگر، دفتر اصلي. مثنوي دفتر حيات و مرگ است

 اميد انسان براي حيات جاويدان و ترس او از مرگ محتوم، در اعماق جان آگاه و ناآگاه او. شود و نيستي مطرح مي

تر بتواند از آن عبور  كند مرگ را در چشم انسان شيرين كند، تا آدمي راحت به همين سبب موالنا سعي مي. وجود دارد

اگر اين كار از روي آگاهي صورت گيرد، ميوة عالي حيات . تنها راه رسيدن به حيات ابدي عبور از مرگ است. كند

اين تجربة تلخ . د كه با سالح هستي به جنگ نيستي يا مرگ نرودانسان بايد مواظب باش. گردد جاويدان نصيب انسان مي

  :پس تنها راه رهايي روي آوردن آگاهانه به نيستي است. را ابليس آزموده است

  كارگاه هست كن جز نيست چيست ؟   لق كارساز نيستي است ـــت مطـــهس    

  در مغرسي ؟ ـــــ اناردـــاله كــــا نهــي  چ بنويسد كسي ؟ ـــه هيــــر نوشتــــب    

  ) ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۰همان، /  ۱۷(

براي . اي كاشت شود بر محل غرس نهال، نهال تازه اي تازه افزود؛ چنان كه نمي نوشته شود بر نوشته،  نه، نمي

  :نوشتن كاغذي سفيد و براي كاشتن زميني ساده الزم است

  ش    ذ اسپيد نابنوشته باــــكاغ    تو برادر موضعي ناكشته باش       

  )۱۹۶۴همان، /  ۱۷(

گرداند، غفلت  كند، و آنچه كاغذ سفيد دل تو را سياه مي آنچه موضع سادة وجود تو را مركب از علفهاي هرز مي

پس زنهار كه پوستين و چارق از يادت نرود؛ البته كسي كه عاقبت نگر باشد، خواب غفلت او . است كه راه به تكبر دارد

  : بيند ترين جاي محيط غايت را مي  هر انسان كامل ديگر است كه با شكيبايي تا دوراين اياز يا. ربايد را نمي

  كو به بحر عاقبتها ناظر است   صاحب تأويل اياز صابر است       

  )۱۹۹۴همان، /  ۱۷(

آورد كه ظاهراً ربطي به اياز ندارد؛ اما در حقيقت  موالنا براي اتمام اين حكايت به حكايتهاي ديگري روي مي

 آغاز ۱۹۹۹مثالً حكايت اتحاد عاشق و معشوق كه از بيت . اي از آن شور تداعيهاي ذهني موالنا، در بارة اياز است هجلو

شود، همه در   آغاز مي۲۰۲۰تر داري يا مرا، و از بيت  شود يا حكايت معشوقي كه از عاشق پرسيد خود را دوست مي

در نتيجه بخش اعظمي از مثنوي، پرداختن . ايم ن به آن اشاره كردههاي اياز ثبت گشته است و ما پيش از اي كارنامة قصه

  .هاي انسان؛ يعني خودبيني است كه به بهانة قصة اياز بدان پرداخته شده است ي ترين بيمار به يكي از خطرناك

نسان كامل را  كه ا‐دارد كه حكايت را با طنز و گاهي هجو آنان   مي دل بستن موالنا به تيپ نمادين اياز، او را وا

آورند، چارقي بدريده و پوستيني  وقتي سرهنگان و امينان به حجره هجوم مي.  بپردازد‐گيرند  زنند يا به كم مي تسخر مي

: خندند كه هاي زمين به ريش آنها مي كنده. كنند شروع به كندن زمين مي. شوند كنند؛ اما باز قانع نمي پوده را مالحظه مي

  :  سازد گردند، شاه با تمسخر و طنز مخاطبشان مي وقتي دست خالي به سوي شاه باز مي! گندگان ايم اي هاي خالي كنده

  كه بغلتان از زر و هميان تهي است            شاه قاصد گفت اين احوال چيست        

  ار كو ـر شادي در رخ و رخســــف   د دينار و تسو ـــهان كرديـــــور ن        

  )۲۰۸۱  تا۲۰۸۰همان، /  ۱۷(



   ادبيات و علوم انسانينامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ويژه  /   ۱۰۲

 
گارتر از اياز  چه كسي عادل و پرهيز. گذارد در آزموني كه اياز سربلند آمده، شاه عفو و مكافات را به اختيار او مي

  :تواند حكم عدالت را اجرا كند ؟ مي

  د احترازــاز پاك با صــــاي اي         ن ميان مجرمان حكم اي اياز ــــك    

  در كف جوشت نيابم يك دغل            گر دو صد بارت بجوشم در عمل     

   ) ۲۱۱۰ تا ۲۱۰۹همان، / ۱۷(

  :گذارد تواند در برابر اين عمل هستي نشان دهد ؟ حكم را به شاه وامي حشمت اياز به نيستي اوست، چگونه مي

  اب اختر فناست ــود آفتـــا وجـــب         گفت اي شه جملگي فرمان تو راست       

  د به پيش آفتاب  ــرون آيـــو بـــك        ود يا عطارد يا شهاب ـــب  ره كهــــزه        

  ) ۲۱۳۵ تا ۲۱۳۴همان، /  ۱۷(

اياز همان بهتر كه خاموشي گزيند تا رفتار ناصواب گناهكاران، خود، زبان به گفتن حقيقت باز كند؛ چنان كه در 

ر موالنا براي نجات اين سرهنگان و  براي  از نظ)۱۷(.حكايت آن زاهد، عمل قبيحانة او، پرده از روي كارش برداشت

اگر خطايي رفته است، بايد توبه كرد؛ اما اين توبه بايد مثل توبة . تقرب به حق، حضور پاك با تمام وجود الزم است

اي  پس از آن هر صفتي از صفات اياز يا انسان كامل، بهانه. پردازد موالنا در اين جا به بيان توبة نصوح مي. نصوح باشد

شود؛ اما موالنا  اين حكايتها اگر چه غير مستقيم به اياز مربوط مي. دهد تا داستاني را روايت كند به دست او مي

اين راز بايد از . راز درد دل كردن اياز با پوستين بايد آشكار گردد. خواهد به طور مستقيم داستان اياز را دنبال كند مي

  : زبان اياز گفته شود، كه چرا

  اي تو چارقي را دين و كيش  كرده            ن از رخ ليالي خويش همچو مجنو

  ) ۳۲۵۲همان، /  ۱۷(

قوم، مجنون را مذمت كردند كه ليلي . برد هاي ذهني موالنا، او را به سراغ حكايت مجنون و ليلي مي آشوب ياد

  : اي ؟ حسني ندارد، چرا به او دل بسته

  هست همچون ماه اندر شهر ما              ربا  بهتر از وي صد هزاران دل          

  ) ۳۲۸۷همان، /  ۱۷(

كند و مجنون شيفتة ليلي  بندد، اياز با پوستن درد دل مي اين چه رازي در پي دارد كه محمود به اياز دل مي

  : شود؟ مي

  چيست آخر همچو بر بت عاشقي           رها بر چارقيــاز اين مهـــــاي اي    

  اي تو چارقي را دين و كيش  كرده          يلي خويش همچو مجنون از رخ ل     

  اي آويخته  رهــــــهر دو را در حج          ر جان آميخته ـــا دو كهنه مهــــب    

  ي سّر كهن ـــــــدم در جمادي مي          نه نو سخن ـــچند گويي با دو كه    

  فت خود درازـگكشي از عشق  مي          چون عرب با ربع و اطالل اي اياز     

  پوستين گويي كه كرتة يوسف است          ف است ـچارقت ربع كدامين آص             

   ) ۳۲۵۶ تا ۳۲۵۱همان، /  ۱۷(



  ١٠٣/ اياز در مثنوی

  
اگر سر اين دلبستگي و نياز گفته .  پس بايد رابطة عميق و بنياديني ميان چارق و اياز و ليلي و مجنون باشد

  :دغة آن كمتر از پاسخ اين پرسش نيستاي ايجاد شود كه دغ نشود، ممكن است شبهه

  ت چندين نياز ــيش چارق چيستــــپ           ارق را بيان كن اي اياز ـــــّر چـــــس         

  ارقت ـــــن و چـــــّر سّر پوستيــــس          يارقت  نقُر و بكــــــد ســـا بنوشـــت         

  نورت از پستي سوي گردون شتافت            نور يافت الميـــاز از تو غــــــاي اي         

  و دادي زندگي ــــون تــبندگي را چ          ان شد بندگي ــــرت آزادگـــــــحس        

  ) ۳۳۵۴ تا ۳۳۵۱همان، / ۱۷(

بيان راز اياز، براي . البته اياز در دادن پاسخ، بايد مواظب حد سخن باشد، ظرفيت مخاطب را در نظر بگيرد

مخاطب مبتدي كه اهل كاه و دانه . گوشهاي گران و مجسم ساختن آن راز براي چشمهاي حيران سخت سنگين است

هاي ديگر مثنوي بيشتر به  به همين سبب نيز هست كه دفتر پنجم از دفتر. تواند يكسره به اين دقايق بپردازد است، نمي

بتواند آرام آرام و غير مستقيم با بزرگترين راز درك داستانهاي هزل و شوخي اختصاص يافته تا مخاطب غير متخصص 

  .آشنا شود حقيقت 

با اين كه راز خلوت گزيدن اياز با پوستين پيش از اين براي اهل اشاره گفته شده، موالنا . شاه دست بر دار نيست

 دست بر ‐ است  كه صدقش از بحر و كوه بيش‐كيش  شاه از اياز صدق. خواهد آشكارتر به اين موضوع بپردازد مي

با . شود  مطرح مي)۱۸(در اين جا داستان شكستن گوهر كه پيش از اين به آن اشاره كرديم،. راز بايد فاش شود. دارد نمي

شود؛ اما اين دغدغه، ذهن موالنا را رها نكرده  دفتر پنجم تمام مي. اين حال هنوز شاه راز را از زبان اياز نشنيده است

  : كند  شود، باز آن راز اياز به ذهن موالنا خلجان مي وقتي بحث فنا پيش كشيده ميدر آغاز دفتر ششم . است

  ب و دين نيستي ــعاشقان را مذه    ت معراج فلك اين نيستي ــــــچيس    

  ق محراب اياز ــــق عشـــدر طري    ازـــــن و چارق آمد از نيـــــپوستي    

  ف و خوب بود ـطن لطيظاهر و با    ود شاه را محبوب بود ـگر چه او خ    

  اي  ش آيينهـــحسن سلطان را رخ    اي  ا و كينهـــــر و ريــــكب گشته بي    

  ود بد ــــاي كار او محمــــــمنته     دور شد  خود او  چون كه از هستي    

  ر كردي احتراز ـكه ز خوف و كب    ن اياز ـــود تمكيــــر بـــــزآن قويت    

  ردن زده ــس را گـــــكبر را و نف    ده ــــ آمه بود وــــذب گشتــاو مه    

  )۲۳۷ تا ۲۳۳ششم، /  ۱۷(

     :اين جاست كه موالنا بايد آن راز را از زبان اياز بروشني بگويد

  ردن زدهـــــس را گـــكبر را و نف    ود و آمده ــــــته بــــاو مهذب گش

  ي دور از وجل ـــــــيا براي حكمت    كرد آن حيل  م ميــــــا پي تعليـــي    

  ستي است بند ــــكز نسيم نيستي ه    ا كه ديد چارقش زآن شد پسند ـــي    

  م عيش و زيست ــــتا بيابد آن نسي    تا گشايد دخمه كان بر نيستي است     

  ) ۲۴۲ تا ۲۳۹همان، /  ۱۷(



   ادبيات و علوم انسانينامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ويژه  /   ۱۰۴

 
  نتيجه

اين چهرة . کند اي برجسته پيدا مي هاي تاريخي چنان که بايد شناخته شده نيست، در متون ادبي چهره اياز که در متن

از آن . توان او را در کفة ديگرِ ترازوي انسان کامل ديد شود که مي  موالنا، تبديل به شخصيتي ميمثنويبرجستة ادبي، در 

 در ‐هاي بلند است   اقيانوسها و صحراها و شكوه قله  که به گستردگي‐جا که موالنا براي بيان منويات دروني خويش 

ها است، اين بار از حديث اياز پرده  الدين يکي از اين بهانه گردد تا آنها را بروز دهد؛ چنان که حسام هايي مي نهپي بها

  .گذارد اي تازه از او به يادگار مي کشاند و چهره دارد و او را تا مقام شيخ، پير و مراد، باال مي برمي

  

    نوشتها       پي

اهللا مجتبايي  قدر، فتح ، ترجمة گرانتاريخ ادبي ايرانهمچنين ادوارد برون در كتاب . ٣٤٢، ص ١٦، ج الكاملابن اثير،  : ك.  ن‐١

م، ثبت كرده . ١٠٥٧ – ٥٨ق، مقارن با . ٤٤٩اثير، موكداً در ذيل وقايع   پزشك، مرگ اياز را به نقل از ابن به روايت مجوسي

آقاي مهدي سيدي . ، به همين سال اشاره كرده استنامهقابوس  ٣٢١حسين يوسفي نيز، در ص  دكتر غالم). ١٧٤ص (است  

الدين علي صفي، و با   فخرالطوايف لطايف به نقل از ٩ و ٨، سال دوم، شمارة چرخ گلپژوهشگر دانشمند خراساني، در مجلة 

  .   جاي او را الهور دانسته است هند هم بهر مكافات ايازي دارد، خاك: تأكيد در يك مصرع صائب

و بپوشنگ مسلماً غلط است؛ زيرا هيچ يك از اين سه تن مذكور در متن «: نويسد ، مي٥٢٧نوشت ص  ياض در پي دكتر ف‐٢

  .همان. »اند ، در پوشنگ نمرده)محمود، نوشتگين و اياز(

ا برخي از  نويسندگان اياز ر. ١٦٢، ص ١٣٦٣زمستان .  ديوان، به كوشش دكتر محمد دبير سياقي، كتابفروشي زوار، چ سوم‐٣

خراج خطة / بدو بخشيد مال و خطة بست : اگر منبع گفتارشان همين سخن فرخي باشد. اند امير مكران، قزدار و بست، دانسته

حسين يوسفي، انتشارات علمي و فرهنگي، چ  ، به اهتمام دكتر غالمنامه قابوسبه : ك. ن. اند مكران و قزدار؛ دچار اشتباه شده

  . به فرهنگ معين ذيل نام اياز: ك.يز ن و ن٨٤شرح ذيل ص . ١٣٦٦. چهارم

سلطان محمود مدتي بود كه بر خواهر «: گويد مي) شده و به دست ما نرسيده مقاالتي كه گم( عوفي به نقل از بونصر مشكان  ‐۴

ان عيب كرد كه نبايد ملوك و سالطين او را بد خواست كه او را در عقد خويش آرد، ليكن انديشه مي اياز مفتون شده بود و مي

چون مجلس خالي شد، سلطان پاي دراز . گويد كه شبي در خدمت سلطان بودم بونصر مشكاني مي. كنند و خواص او بنكوهند

پوشيده  خواهم اين سر پس فرمود مدتي است مي. و مرا يقين شد كه هر اينه با من سري خواهد گفت. كرد كه پاي مرا بمال

انديشم كه نبايد كه ملوك اطراف، ما را به خفت عقل و ركت راي  كاح خود آرم؛ اما مي؛ يعني خواهر اياز را در ن)مستوره (

بيني؟ و در هيچ  تو در اين معنا چه صواب مي. نسبت كنند و شما كه خدم و خواص ماييد، ما را در خدمت اشراف بد گوييد

امثال اين در عالم :  يا نه؟ من خدمت كردم و گفتمزادگان در نكاح خود آورده باشد اي كه كسي از پادشاهان، بنده تاريخ خوانده

و عالميان اين معنا را جز بر كمال عفت و ديانت . اند بسيار بوده است و ملوك آل سامان موالي خود را بسيار در عقد آورده

وشيروان از او متولد و بر راي پادشاه پوشيده نباشد كه قباد در شهر اسفراين دختر دهقاني را بخواست  و ن. پادشاه حمل نكنند

سلطان چون اين بشنيد به غايت خرم شد و بعد از .... ام كه بهرام گور دختر گازري را بخواست و و در تاريخ عجم خوانده. شد

 به نقل از مهدي ٥٥٧ جزء دوم از قسمت دوم، ص الحكايات، جوامعبه : ك. ن» .دو روز خواهر اياز را به عقد خود آورد

  .  ، پيشينچرخ گلسيدي، مجلة 

ي يعقوب ليث و غالمش سبكري،  رسد اصل اين داستان همان حكايتي است كه در تاريخ سيستان در باره  اگر چه به نظر مي ‐٥

  .٢٥٩، چ اول، ص ١٣٨١الشعرا بهار، انتشارات معين، تهران،  تقي ملك ، تصحيح محمدتاريخ سيستانبه : ك. ن. آمده است



  ١٠٥/ اياز در مثنوی

  
، ذكر قصة طغرل عضدي غالم مخصوص محمود كه برادرش يوسف دل در گرو او بمانده هقيتاريخ بي:  ك. براي مثال، ن‐٦

  .، نشر فردوسشاهد بازي در ادبيات فارسي: شميسا سيروس: ك. نيز ن. ٣٣٠داشت و باقي ماجرا در ص 

  . ن اهتمام خواهد ورزيدتر، به قلم نگارنده تأليف يافته كه در آينده به چاپ آ ي گسترده ا  نقد اين حكايتها، در  نوشته‐٧

  .٥١، ص ١٣٧٣ مقاالت شمس، ويرايش متن از جعفر مدرس صادقي، نشر مركز، چ اول، ‐٨

دارد كه » اياز و محمود غزنوي در سينة تاريخ و در آيينة ادبيات«  :اي با عنوان نژاد، مقاله  محقق ارجمند، آقاي دكتر رضا انزابي‐٩

آوران تاريخي چيست ؟ و چرا شاعران بزرگي چون   برخي از نام  سبب دو چهرگي:كند در مجموع اين پرسش را دنبال مي

نامه، پيش از اين به اين پرسش پاسخ داده  اند؟ البته، سلطان ولد در مثنوي ولد موالنا به ستايش سفاكاني چون محمود پرداخته

، سال دوازدهم، كيهان فرهنگيمجلة : ك. ن.(هاي تاريخي ها، عارفان حقيقي است نه آن چهره كه منظور پدرش از اين چهره

  ).١٣٧٤بهشت  ، فروردين و اردي١٢٠شمارة 

اگر چه از اتفاق . اند اي درج كرده مطالب ارزنده» اياز و موالنا«، طي سه شماره، با عنوان چرخ  گل آقاي مهدي سيدي در مجلة‐١٠

به هر حال، . بررسيها و نقد مطالب، سيري متفاوت داردهاي ايشان با عنوان اين گزارش نزديك است؛ اما روند  عنوان مقاله

هايشان و نيز از همت و هدايت  ايشان از هر جهت از السابقون هستند و من طي نوشتن اين مقاله از راهنماييهاي ايشان، مقاله

  .  از اين هر دو بزرگوار سپاسگزارم. ام مند گرديده استاد گرامي، دكتر ياحقي بهره

  .١٠١٥ همان، بيت ‐١١

 داستانهاي حسد بردن بر غالم خاص، گرفتاري باز در ميان جغدان، آزمون خواجه از لقمان، انكار موسي بر مناجات شبان؛ ‐١٢

  .ارتباط با حكايت آن دو غالم نيست اند كه بي همه گرد يك پيام اصلي فراهم شده

  ).٣٥/  صسوره ( رب اعفر يل و هب يل ملكاً الينبغي لاحد من بعدي ‐١٣

  ).٤٤سوره نمل، بخشي از آية ( ، اَسلمت مع سليمان ‐١٤

 از اياز، غالم ملك شاه السير تاريخ گزيده و حبيب.  نام اياز به عنوان غالم پس از دورة غزنوي، ظاهراً امري رايج بوده است‐١٥

خواستند كه  ا او جنگها كرده بودند و ميبه جنگ صدقه و اياز كه غالمان پدرش بودند و به مدد بركيارق ب... «: دهند خبر مي

، مؤسسة چاپ و انتشارات اميركبير، به اهتمام  تاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي،: ك. ن» ...شاه را باشد جاي بركيارق پسرش ملك

  .٥٠٢، ص ١٣٣٣، كتابفروشي خيام، چ اول، السير تاريخ حبيبخواندمير، : و نيز. ٤٤٤، ص ١٣٣٩عبدالحسين نوايي، 

  .١٩٠٩ تا ١٩٠٨همان، بيتهاي  ‐١٦

زاهد عبايي به دوش گرفت  و به نماز . اتفاقاً زن سر رسيد.  زاهدي در غياب زن غيور خود با كنيز خويش مجامعت كرد‐١٧

! دهد چكد، به پاكي تو شهادت مي اين بقاياي آبي كه مي: گفت. زن گوشة عبا را پس كرد ديد آثار مجامعت باقي است. ايستاد

  . به بعد٢١٦٣هاي  ، دفتر پنجم، بيتنوي مث:ك. ن

  . همين مقاله١٧نوشت شمارة   نگاه كنيد به پي‐١٨
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