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بارالها!
 »این تنها من نیستم که دوستت می دارد

امّا این تنها تویی که دوستت می دارم. « 
 »محیی الدین بن عربی« 

قهر خدا باشد که بر لطف خدا عاشق نشدای بی وفا جانی که او بر ذوالوفا عاشق نشد
نقشی بدید آخر که او بر نقش ها عاشق نشدچون کرد بر عالم گذر سلطان مازاغ الصبر
نشدجانی کجا باشد که او بر اصِل جان مفتون نشد عاشق  آهن ربا  بر  که  باشد  آهن کجا 
ای وای ان مسی که او بر کیمیا عاشق نشدای وای آن ماهی که او پیوسته بر خشکی ِفتَد

مُعتجل  نَبَود خالصش  َاجل  راه  بَُود  هم عیش را الیق نَبُد هم مرگ را عاشق نشدبسته 
 »موالنا« 





 »این ترجمه را که با قلمی سرشار از جوهر سبز و نشسته در میان

انگشتانی پر از طراوت باور بر صفحات بردباری مکتوب گشت

تقدیم می دارم به:

 »آنانی که بی فسون و جادو هم دلی بخشنده دارند

و نه به آنانی که بخل و ریا، دلشان را تکان نمی دهد

نه دعایی، نه ضّجه ای، نه التماسی و نه حتی مرگی

زنده نمایانی که نه جوانه ارجمندی بر درخت اندیشه دارند

و نه جالیی در جان و نه تکانی در تن. « 

 »سیدحمیدرضا مهاجرانی« 

96/4/31





معروف است که هیچ کتابی نیست که به یک بار خواندن نیرزد. اما باید گفت نادر کتابهایی هستند که 
با چند بار خواندن نه به ُکنه اصلی آن کتاب می توان پی برد و نه می توان از آنها سیر شد. مؤلف »مرگی 
کوچک« از بزرگمردان عرفان اسالمی بحث کرده که به »شیخ اکبر« معروف است و تعداد نوشته های 
این بزرگمرد را گاه تا دویست جلد،عبد الوهاب شعرانی چهارصد و اندی،عبدالرحمان جامی متجاوز از 
پانصد جلد برشمرده اند. استاد محسن جهانگیری در کتاب »محیی الدین بن عربی چهرۀ برجستۀ عرفان 
اسالمی« نوشته که در کتاب خود نام و حتی نشان و ویژگی پانصد و ده کتاب و رساله که پاره ای از 
آنها به یقین و پاره ای دیگر به ظن قوی از اوست یادداشت کرده که هم به این وسیله عظمت مقام 
 و کثرت اطالعات و بسیار دانی و پر کاری وی مدلّل گردد و هم خوانندگان با اسم و آثارش آشنایی 

حاصل کنند. 
ُارول  تألیف پروفسور »محمود  آثار«  ابن عربی؛ نگاهی کلی به زندگانی و  در کتاب »آفاق عرفان 
قلیچ« که به ترجمۀ اینجانب بوسیلۀ انتشارات هرمس در سال 1394 به چاپ رسیده 285 کتاب و رساله 
که »خود او« یعنی ابن عربی استخراج کرده وارد آمده است البته با نام کتابخانه ای که کتاب در آنجاست 

و برخی دیگر با قید »مفقود« درج شده اند. 
به هر حال نام »مرگی کوچک« از فتوحات مکیه از عبارت »الُحبُّ موٌت صغیٌر« گرفته شده. مترجم 
ارجمند آقای »سید حمید رضا مهاجرانی« هم در همین معنی و حقیقت این غزل از موالنا را در ابتدای 

ترجمۀ خود نقل کرده:

قهر خدا باشد که بر لطف خدا عاشق نشدای بی وفا جانی که او بر ذوالوفا عاشق نشد
نقشی بدید آخر که او بر نقشها عاشق نشدخود کرد بر عالم گذر سلطان ما زاغ البصر
آهن کجا باشد که بر آهنربا عاشق نشدجانی کجا باشد که او بر اصل جان مفتون نشد

مقدمۀ دکتر توفیق سبحانی
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خانه اش بِده بادا که او بر شهر ما عاشق نشدمن بر در این شهر دی بشنیدم از جمع پری
ای وای آن مسی که او بر کیمیا عاشق نشدای وای آن ماهی که او پیوسته بر خشکی فتد
هم عیش را الیق نبُد هم مرگ را عاشق نشد1بسته بود راه اجل نبود خالصش معتجل

1

تعداد آثار برجای مانده از ابن عربی زیاد است. کوتاه ترین آنها یک جزء )چند برگ( و یا به اندازۀ یک 
دفتر است و مفصل ترینش هم بیش از یکصد جلد است. معلوم نیست کدام کتاب او صد جلد داشته 
است. فتوحات مکیه مفصل ترین و اساسی ترین تألیف ابن عربی است. می توان فرض کرد که سایر آثار 
او تعلیقاتی است که بر این اثر عظیم افزوده شده. این نسخۀ سی و هفت جزئی به خط خود ابن عربی 
در امان مانده و به روزگار ما رسیده. این نسخه در حال حاضر با شماره ثبت 1843-1888 در موزۀ اثار 
ترکی اسالمی محفوظ است و چاپ انتقادی آن در سی و هفت جلد توسط »عثمان یحیی« در حال 

آماده سازی است و تا سال 1394 چهارده جلد آن به چاپ رسیده است. 
ابن عربی در بیست سالگی با هوش فراوان و بصیرت بسیار در شهرهای اندلس به مسافرت پرداخت. 
به هرکجا می رسید به دیدار بزرگان و واصالن طریقت عشق و عرفان می شتافت و در یکی از همین 
سفرها بود که با »ابن رشد« شارح ارسطو مالقات کرد که آن مالقات اهمیتی بس فراوان داشت چه 
از این طریق دو نفری با هم رو در رو شدند که هریک نمایندۀ مکتبی بودند که بعدها مسلمانان و 
مسیحیان در پی هریک از ایشان رفتند. مالقاتی بود بین دو شخص که یکی پیرو عقل استداللی بود و 
مقبولترین و مؤثرترین متفکر اسالمی در مغرب زمین شد و دیگری عارفی بود که در نظر وی معرفت 
اصوالً مبنای مشاهده داشت و بدل به چهره ای مقبول و نافذ در جهان تصوف گردید و سایه اش پس از 

وی پیوسته بر جهان معنوی اسالم گسترده است. . . 
یکی از ظریفترین و زیباترین مسائلی که در عالم تصوف و عشقوارگی اش وجود دارد و شاید کمتر 
کسی بدان توجه کرده این است که تصوف زیباترین فصل مشترک بین اسالم و مسیحیت است و 

گفتگویی است سرشار از عشق بین این دو آیین سماوی. 
تقریباً تمامی کتابهای ابن عربی در خصوص عرفان و وحدت وجود است و اشاره کردیم که مفصل ترین 

و اساسی ترین تألیفات وی فتوحات مکیه است. 
در دهۀ ماه محرم سال 627 هجری قمری در شهر دمشق پیامبر)ص( در رؤیایی صادقه که کتاب 
فصوص الحکم را در دست داشته بر محیی ظاهر می شود و او را به نگارش آن کتاب امر می فرماید 

1. کلیات شمس غزل 523 به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر
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تا مردم از آن بهره ببرند. او هم از جان و دل امر نبّی را می پذیرد و با خلوص نیت برابر فرمودۀ آن 
حضرت بدون کم و کاست به تحریر می پردازد. از اینجا معلوم می شود که نام کتاب را ابن عربی ننهاده 
است بلکه حضرت رسول فرموده اند: »هذا کتاب فصوص الحکم. ُخذهُ و اخِرج به الی الناس یَنتَفِعوَن 
بِِه« این کتاب از جمله کتب بسیار موفق و مؤثر در تصوف و عرفان اسالمی است که از زمان نگارش 
و نشرش مورد توجه موافقان و مخالفان عرفان به نحو اعّم و عرفان ابن عربی به وجه اخّص قرار 
گرفته است. عده ای به شدت با آن کتاب مخالفت کرده و کتابهایی هم در ردّ و هجومش نوشته اند. از 
 آن عده می توان به عبداللطیف بن علی بن سعودی )736ه ( و احمد بن عبدالحلیم معروف به ابن تیمیه 

)661-728 ه ( اشاره کرد. عدۀ کثیری هم از آن ستایش کرده اند. 
در هر صورت تأثیر این کتاب در سیر تکامل اندیشۀ معنوی مسلمانان غیر قابل انکار است که سالیان 
متمادی در جامعۀ پهناور اسالمی بویژه در سرزمین ایران از جمله کتب درسی در عرفان نظری به شمار 
آمده است. شروح بسیاری به زبانهای ترکی،عربی،فارسی و سایر زبانها بر این کتاب زده شده که به 
گزارش کارشناسان فن تعدادشان بالغ بر صد شرح است که معتبرترینشان عبارت است از؛شرح مؤید 
الدین جنیدی،عبد الرزاق کاشانی،داود قیصری،عبد الرحمان جامی،عبد الغنی نابلسی،رکن الدین شیرازی 

و شیخ ابوالعال عفیفی. 
و  آراء  بدیع  کامالً  روشی  به  عربستانی  معاصر  نویسندۀ  یک  که  است  کتابی  کوچک«  »مرگی   
اندیشه های ابن عربی را به گونه ای کامالً مبتکرانه در قالب یک رمان جذاب و گیرا به رشتۀ تحریر 
اگر  توانا،دربارۀ کتاب مطالبی نوشته است که  در آورده است. سید حمید رضا مهاجرانی،مترجم واقعاً 
نمی نوشت من می نوشتم و در حال حاضر از نوشته های ایشان رونویسی می کنم. واقعاً اگر کسی ابن 
عربی را بشناسد و این کتاب را به دست گیرد نمی تواند آن را به زمین بگذارد. در این کتاب که گلچینی 
با اصول  را ماهرانه و  آقای »محمد حسن علوان« عصارۀ آن کتابها  ابن عربی  آثار مختلف  از  است 
برگزیده است. آنچه عالقمند به ابن عربی می خواسته در بارۀ این متفکر ارزنده بداند همه را ردیف کرده. 
ابن عربی با بسیاری از بزرگان عرفان معاصر خود رابطه و دوستی داشته. یکی از ان برگزیدگان صدر 

الدین قونوی است که پسر خواندۀ ابن عربی بوده. 
علوان در این کتاب هیچ نکته ای را نانوشته باقی نگذاشته است اگر بخواهم نمونه ای از نثر جانانۀ 

مؤلف و ترجمۀ متین مترجم را بیاورم باید کتاب مرگی کوچک را ضمیمۀ این نوشته کنم. 
از مهمترین رویدادهای زندگی ابن عربی دیدارش با »نظام« دختر رکن الدین ابوشجاع ظاهربن رستم 
بن ابو رجاء اصفهانی است که در وی تأثیری عظیم داشته است و سبب تألیف کتاب منظومش »ترجمان 

االشواق« شده است. 
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در اینجا چند سطر از ترجمۀ مترجم را نقل می کنم که بازتاب دهندۀ هیمنۀ عشق در دل و جان ابن 
عربی است:

 »چه در خانه بودم و یا در بیرون خیال خوب نظام از من جدا نمی شد. هر وقت چیزی می نگاشتم 
رخ او را در میان تک تک کلمات و حروف مکتوب بر صفحۀ کاغذ می دیدم. وقتی قلم را در دوات فرو 
می بردم این چهرۀ او بود که در برقابرق شیشۀ دواتم نمایان می شد. وقتی از خانه پا بیرون می گذاشتم 
او را می دیدم که پا به پای من طواف کنان است. همه جا و همه وقت نظام با من بود و حتی برای یک 
لحظه مرا تنها نمی گذاشت. از سر عشق او بود که از ابر احساساتم فی البداهه بارانی لطیف پر از قطرات 
شعر باریدن می گرفت. از عشق به نظام بود که شعر می گفتم حالی که تا پیش از آن حتی به مخیله 
ام هم نمی آمد که روزی شعر بسرایم. وقتی در خانه بودم برای سرایش آن ابیات بهترین کاغذهایی را 
که در اختیار داشتم انتخاب می کردم. قلمم را در مرکب سیاه فرو می بردم و آن قدر آن را غرقابۀ خون 
سیاه دوات نگه می داشتم که نوک قلم از جوهر اشباع می شد آنوقت بدون وقفه شروع به نگارش ابیات 
می کردم. وقتی خارج از خانه بودم دائماً ذهنم را در معرض وزش نسیم احساس به نظام قرار می دادم 
و آنگاه چنگی بر این باد می انداختم و کلماتی چند را به چنگ می گرفتم و از ترس آنکه مبادا آنها را از 

کف بدهم به سرعت رو به خانه روانه می شدم و مکتوبشان می کردم....« ص 318 و بعد از آن. 

توفیق سبحانی
1399/12/15



 »این مقدمه نیست« 

این کتاب قصۀ سرمد عشق حضرت »محیی الدین بن عربی« است. قصۀ او، سفرها، آالم و پیکارش 
است،  فانی  و  میرا  دارد  اگر  اندوهی  اندوهگین.  هم  و  است  شکوه  با  هم  که  »محبة اهلل«  مسیر  در 
شادی هایش اما جاودانه! قصۀ مردی است که توانست شکنجه های روحی و آالم درونی اش را در کتاب 
» الفتح المکی« تاب آورد و آن دسته از مؤدیان دینداری را رسوا نماید که در ردای خلیفه، سلطان، 
قاضی، فقیه و واعظ رخ نمودند لیک ظاهرشان از وجودی حکایت می کرد که انسان را به یاد همه چیز 

می انداخت غیر از خدا و دین. 
 قصۀ مردی است که از اندک بودن خود واهمه ندارد چون بدان پایه از تعالی دست یافته که دیگر هیچ 
تمنایی برای » مِن« خویش ندارد و در اوج این بی تمنایی است که ملکوت آسمان و بهشت جاودان را از آن 
خود می کند. این کتاب قصۀ مردی است که برای رسیدن به بهشت از عرض دوزخ گذر کرد. این کتاب قصۀ 
عاشقی است جان شیفته که دانست خداوند پشت همه چیز است اما همه چیز خدا را پنهان می کند، دانست 
همۀ اشیاء سیاه و همۀ مخلوقات حجاب ماورائند. دانست دوست داشتن یک موجود شفاف ساختن آن است 

و شفاف ساختن هر چیز نگریستن به لبخند خداست که ما را به شادی می خواند. 
این کتاب روایت مبارزی است که برای رزم از سلطان و خلیفه رخصت نمی گیرد و از هیچ شاهی مدد 
نمی خواهد. نه کمانی عاجین قبضه در پنجه می فشرد و نه گرزی گران عمود در دست و نه ترکشی پر 
از تیر و خدنگ بر پشت و نه تیغی آخته به کف دارد. او در این رزم جوشنی داودی به تن کرده » جوشنی 

خوب« و درفشی به نقشی از »حلم« افراشته دارد. 
بنیادیِن  ستون  چهار  بر  استوار  و  باورمند  هنردان،  راست،  دارد  قلبی  داستان  این  در  محیی الدین   
»دلیری« ، » بخشندگی« ، » انسان دوستی« و » آدمیت« . چهار »وَتَد« ریشه بسته در روح و جان و 
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جسم که با هزاران رشته به سرشتی پاک پیوند دارد. محیی الدین در این داستان قهرمان میدان نبرِد 
»بی شمشیر کشتن« و سفر است و فراگیِر اسرار » هو« . 

شخصیت های این داستان گروهی شان حقیقی هستند که باورشان داریم و گروهی شان که حقیقی 
نیستند شاید؛ اما به گونه ای در عرصۀ قصه رخ نموده اند که عاشق باورکردنشانیم و می خواهیم باورشان 

بداریم، حقایقی هستند بر گونۀ اساطیر. 
 اما قهرمانان این داستان، غیر از اشخاص، کتاب ها و آثار مکتوب اوست. کتاب هایی که دست به 
دست دوران به دوران را طی می کند و نزد کسانی به ودیعه می ماند که عشق ورزی به محیی الدین 
و ماالمال کردن سینه از درد عشق، کسب و کارشان است. کتاب هایی که در روزگار خود او از سوی 
صاحبان فتاوی دربار دوست که همیشه صدای آدمیت را می کشند در ردیف کتب ضاله و تشویش گر 
اذهان عمومی و خدشه آور به دین و باورمندی قلمداد شد اما در روزگارانی دیگر پله ای شد برای آنان که 
خواستار شناخت عشق و رفیق اعالء هستند. هم آنانی که آموختند اگر جمادیم کهربا باشیم، اگر نباتیم 
میموزا باشیم و اگر انسانیم »عشق« که عشق یک تنفس عمیق است از هوای ناب بهشت. کتاب ها و 
مکتوباتی که عیار مهر و کیِن مرد و نامرد است. این هم سنت تاریخ است که همواره بوده و هست و 

یقیناً خواهد بود. . . 
به دو  با ماست و در کنار ماست. گاهی چون ستاره ای رخ می نماید که  این قصه  محیی الدین در 
انگیزه دوستش می داریم یکی آنکه درخشان است و دیگر آنکه نفوذناپذیر. اما در اوج نفوذناپذیری مثل 
تشعشعی دلنوازتر از هر ستاره در جوارمان می نشیند و نزدیک با ماست. اما گاهی چنان است که هرچه 
بیشتر به خدایان شباهت پیدا می کند بیشتر بر عرصۀ خاک همچون اوالد آدم پای می نهد به طوری که 
در میان ما نه چون ستاره ای درخشان که بر سقف آسمان آویخته بلکه با ما و نزدیک ماست و با این 
همه و در عین با همگی تنهاست با خدای خود؛ که با او همان معامله ای را می کند که با عبِد َاوّابش 

ایوب کرد. 
قصۀ محیی الدین روایتی است از کامیابی ها و هم شکست ها، شادباشی ها و هم مرارت ها، پایداری ها 
و هم زخم خوردن ها، خنده ها و شوخ طبعی ها و هم گریستن ها، آزادبودن ها و هم در محبس بودن ها، 
برخورداری  ها و هم محرومیت ها، کامیابی ها و هم شوربختی ها. . . اما یک چیز در آن نمودی همیشگی 
و هموارگی دارد و آن »خم نشدن« است. خم نشدن در برابر قدرت و اخم سلطان یا لبخند و صرۀ زرش، 
خم نشدن در برابر فقهای جاه طلب یا وعاظ شحنه شناسی که دین در منظرشان تنها اسم شبی است 
برای ورود به کاخ جادویی قدرت، خم نشدن در پیشگاه خلیفه و حرمش، خم نشدن و هماره پایمردی با 
ترجمان عشق و فتوحات عقل. این قصه سرشار است از خم نشدن و خم نشدن و ایستادن و ایستادن....
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در این قصه محیی الدین با صدایی رسا می گوید: »صوفی نه رهبانیت خواه است و نه بیابانگرد که 
ترنّمی است بر آمده از گلوگاه کوچک پرنده ای که سرود کوچک آزادی می خواند. می گوید صوفی آن 
اندازند به مردم نزدیکتر و مردمی تر  است که در خلوت خود در میان مردم است و چون به زندانش 

می شود و درست به همین خاطر است که خلیفه و خالفت و سلطه و سلطان تابش نمی آورد« . 
محیی در این روایت می گوید مرید و مراد و قطب و وتد و قطب االقطاب و غوث و. . . همه و همه در 
یک عبارت خالصه می شود و آن »محبة اهلل« است. محیی در این قصه می گوید »عشق« اصل است 
و »عاشق« فناناپذیر، مرگ عاشق »مرگی کوچک« است مرگی که برای روان های پاک و خم ناشدنی 
و باورمندان به شریعت محمد مثل عادتی است به زندگی. مرگی که از پس آن هزاران لبخند فرشته 

بر می آید همه سرشار از حسن و حیاتی جاودان. 
محیی در این داستان مطلقاً نقش قهرمان را بازی نمی کند چون ترسو نیست. نقش یک قدیس را 
بازی نمی کند چون شرور نیست، نقش رفیق و انیِس سلطان و خلیفه را هم بازی نمی کند چون در 
کشتن همنوعان خود بی تاب نیست و در یک کالم »اصالً نقش بازی نمی کند« چون دروغگو نیست. او 
در سراسر این داستان تنها یک چیز است و دربرگیرندۀ یک حقیقت و آن؛ باورمندی به »عشق« . او در 
این داستان زنده است که روایت »عاشق« و » مرگ کوچک« او را باز گوید تا راحت جان و التیام بخش 
زخم هایی شود که از جور و ظلم ستم کیشان بر جان و روحمان نشسته. پس روایت مرگی کوچک را 

می خوانیم و درس عشق فرا می گیریم. 
باز گو تا قصه درمانها شود باز گو تا راحت جانـــها شود
بازگو کز ظلم آن استم نما صد هزاران زخم دارد جان ما
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این کوخی است با سقفی گنبدین، کوچك و متواضع، وقتی به قصد خوابیدن در آن دراز می کشم از 

فرط کوچکی اش ناگزیرم مثل یك کرِم ابریشِم خفته در پیله مچاله شوم، و آنگاه که در آن می ایستم 

احساس خفگی  می پوشاند  تیرگی خود  در  را  و سقف  می رقصد  که شبح وار  دود سیاهی  غلظت  از 

می کنم. 

وقتی از آن خارج می شوم پنداری تمامی  آسمان به مانند نهالِی نمدینی که بر گردۀ اسب نشسته یك 

تکه زمین را در خود می پوشاند به گونه ای که حّس می کنم اگر به طرفش گام بردارم با آن بر خورد 

می کنم و در آن محو خواهم شد. 

بلندای قلّۀ کوهی که کوخم در جوارش نشسته چنان است که بر دامنه اش همه چیز بس کوچك و 

رد و خالی از حرکت جلوه می کند، به سان مردگانی که نه جالیی در جان دارند و نه تکانی در تن!
ُ
خ

اثر هوازدگی و گذشت روزگار خورده، سابیده، پوسیده و  این کوخ در  وجب به وجب دیوارهای 

به دندان موریانه ها جویده شده است. بادهای سرد زمستانی از هر سو چون ولگردهای عبوس و 

مست در آن سر می کنند، غضبناک زوزه می کشند و سوز سرمایشان  را به هر گوشه از آن می رسانند. 

باران های پاییز نیز سر آن دارند تا موّرب و نیزه وار از هر طرف به آن راه یابند. ارمغان شب های بهار 

هم برای این کوخ چیزی نیست جز حشرات گزنده و خزندۀ زهر داری که در آن رسوخ می کنند. 


