دربارهی نقش مکمل شخصیت مالصدرا
در کتاب «مردی در تبعید ابدی»

زن نادر

عطیه نجارچی :بارها نوش��تهام و گفتهام که گفتن
و نوش��تن دربارهی نادر ابراهیمی برایم خیلی سخت
اس��ت .نه بهخاطر اینکه به او ارادت زائدالوصفی دارم،
بلکه ابراهیمی آنقدر در معماری ادبیات فارسی نقش
داشته که قلمگردانترین نگارندههای حال حاضر هم
سخت بتوانند حق او را ادا کنند .زنهار! اینکه ما به خود جسارت نوشتن
دربارهی نادر میدهیم ،برای این اس��ت که نامش را به قدر وس��ع پاس
بداریم .البته ایران همواره خاس��تگاه و پروشگاه نویس��ندگان و ادیبان
بزرگی بوده که هرک��دام بهنوبهی خود ویژگی انحصاریای داش��تند و
دارند که میش��ود آنها را با این ویژگی مشخص ش��ناخت و به نظر من
یکی از ملموسترین ویژگیهای قلم نادر ابراهیمی که در همهی آثارش
به وضوح قابل مشاهده است ،توجه او به «زن» اس��ت .اهالی داستان و
باالخص نادرخوانان نیک میدانند «زن» در آثار نادر از چه حیثیت واال
و تأثیر شگرفی برخوردار است و اگر واال بودن «زن» را در همهی آثار نادر
واضح نمیدیدی یا مثال یکدرمیان و بنا به اقتضای داستان و فراخور حال
نگارشش به زن توجه میکرد ،نمیتوانستم به این قطعیت بگویم «زن»
از نگاه نادر یک عنصر اثرگذار ،تصمیمساز ،تعیینکننده ،قهرمان و ناجی
اس��ت .نگارنده هم البته هنوز خود را متخصص در حوزهی نادرشناسی
نمیداند .اما هماینکه با مطالعهی یادداش��تها و حاشیهنویس��یهای
نویسندگان مختلف و حتی جستجوی اینترنتی و ویکیپدیایی مطلب
درخوری در باب توجه خاص و ویژهی نادر به «زن» در آثارش ندیدم ،مرا
مجاب و متقاعد کرد که خودم با این اندک اطالعات و مطالعهای که از نادر
داشتم ،شروع کنم به نوشتن دربارهاش .و هیچ ادعایی هم ندارم که قرار
است همین اول بسماهلل و با بررسی تنها یک کتاب بگویم نادر چنین بود و
چنان! تحقیقا برای اثبات چنین منظوری باید تمام آثار نادر را خواند؛ نیز
آثار زیادی از نویسندگان همعصر و همردهی او را از نظر گذراند تا بتوان
بهخوبی و با اس��تناد به منطق «قیاس» این ادعا را اثبات کرد .بنابراین
نوشتن در این باب مس��تلزم بازکردن یک پرونده و س��تون ویژه است.
بههرحال ما با استعانت از خدا این کار را با کتاب «مردی در تبعید ابدی»
به قدر وسع خویش و خیلی مختصر شروع میکنیم.
«م��ردی در تبعید ابدی» ش��رح زندگان��ی «صدرالدی��ن محمدقوام
شیرازی» معروف به «مالصدرا» است .اگرچه نادر ابراهیمی در این کتاب
بالنسبه کمتر از آثار دیگرش «زن» را جزو کاراکتر اصلی قصه دانسته،
اما بهخوبی میشود فهمید که نقش مکمل شخصیت مالصدرا یک زن
است که اگر همراهی و ایثار و آرامشبخش��ی و سیاستهای زنانهاش
نبود ،مال هرگز نمیتوانست در عنفوان جوانی و خیلی زود شانهبهشانهی
فالسفه و حکمای باتجربه و سالخورده و عرقریختهای چون شیخ بهایی
و میرداماد و میرفندرسکی ،در آس��مان حکمت و فلسفه بدرخشد و به
«حکمت متعالیه» دست پیدا کند:
 +سالم مال!
 سالم بانو![مال نگاهش به چهرهی مهتابگون فاطمه افتاد]
 فتبارکاهلل... +برادرم در محضر شما درس میخواند.
 کاش که همشیرهی برادرت در محضر بنده درس میخواند...برشی از کتاب که در باال آورده شد ،سرآغاز شروع یک عشق شیرین و
پرمخاطره است که بهخوبی نشان میدهد معشوقه باید آنقدر برای مال
جاذبه داشته باشد تا سر او را که همیشه در مشق فلسفه و امالی حکمت
اس��ت بههوا کند و اینچنین با زبانبازی و حیلت از فاطمه دل برباید و
حالیاش کند که آنچه به زبان آورده ،گواه شور عشقی است که در دلش
افتاده .البته فاطمه هم در دلربایی هیچ کم از مال ندارد:
 راستش بانو! ما عاقبت ندانس��تیم که شما عاشق ما شدید یا ما عاشقشما شدیم؟
 +دیگر چه فرقی میکند؟
 فرق میکند ،خیلی هم فرق میکند؛ آبروی ما باید حفظ شود! +درد آبرومندی را در عاشق شدن میجویید یا نشدن؟
 البته زیباتر و آبرومندانهتر است که شما عاشق ما شده باشید! +پس منشدم...
آنچه در این مکالمهی بین مالصدرا و فاطمه خواندید ،بهوضوح نشان از
حضور یک زن دانا ،همراه ،همسو ،موافق ،شوهردوست و البته سیاس
میدهد که علیرغم اینک��ه میداند مال نه یکدل بل صددل عاش��ق
اوست اما آنجا که (ش��وخی یا حتی جدی) مراد دل مال افتاد که برای
حفظ آبرویش خود را معش��وق فاطمه بداند ،بدون چانه دل به دل مال
میدهد و با او همراه میش��ود .در همان ابتدای کتاب از مکالماتی که

زهرا تدی�ن :در ح��ال خوان��دن کتاب «م��ردی در
تبعید ابدی» بودم و مس��تغرق میان سخنان و نظرات
مالصدرای حکیم در علوم کالم و حکمت و فلس��فه و
اشراق که قلم توانای «نادر ابراهیمی» آنها را به قدر فهم
کالمندانها و فلسفهنخوانها ساده کرده بود .محظوظ
از قلم داستاننویس او ،برای دقایقی از دنیای شیرین و خیالانگیز کتاب
بیرون آمدم و سری زدم به مجازستان که از باب زیادی تصویر و فیلم و صدا
و حجم انبوه اطالعات مفید و غیرمفید ،محبوسکنندهی خیال اس��ت و
منجمدکنندهی ذهن .مگر آنکه خوشروزی باشی تا در میان این همه
شطحیات ،سر از صفحاتی چون روزنامهدیواری اینترنتی «حق» دربیاوری
که به پروازدرآورندهی خیال اس��ت و موجب انبساط ذهن .و این افکار نه
فقط حاصل اندیشهی این نوقلم حقنویس ،که تأثیر سخنان مالست در
باب ذهن وس��عتطلب آدمی و پرواز به سوی الیتناهی و غوطهخوردن و
جستوجوی پیوس��ته .و ایضا این نثر متمایل به نثر قدیم ،تقالیی برای
نزدیکشدن به فضای تاریخی کتاب «مردی در تبعید ابدی» و نثر آهنگین
نویسندهاش .عارض بودم خدمتتان که در مجازستان ،در میان صفحات،
مطلبی دیدم؛ فراخوان سردبیر «حق» به بانوان حق که :از نادر بنویسید؛
بهویژه «مردی در تبعید ابدی» .حیران شدم از بازی قضا و قدر و این حسن
تصادف .آن دستی که تقدیر مالمحمد را بر صدرالمتألهینشدن و قضای او
را -و ما را -بر تبعیدی ابدی و آوارگی نوشت ،من را نیز بر آن داشت که چند

49

بین مالصدرا و همسرش فاطمه ردوبدل میشود ،معلوم است که آنها
عازم سفری هستند که نه بهاختیار خود قصد این سفر را کرده باشند؛
بلکه بهجبر زمانه و ضرورت دوری از جو سیاسی موجود و کوتهنظری
مردمان -و به دستور از سر خیرخواهی شاهعباس صفوی -به مقصدی
دور تبعید میشوند .در این مقطع ،این همسر مالصدراست که با بهجان
خریدن رنج همراهی مال در سفر تبعیدیاش ،التیامبخش دردهای او
میشود؛ درد دوری از وطن و صدالبته درد فهمیده نشدن توسط مردمان
همعصر صدرالدین محمدقوام شیرازی ...نادر بهخوبی تصویرگر این زن
نجاتبخش در قصهی عاش��قانهی مالصدراس��ت اما صرف ارجنهادن
مالمحمد به مسئلهی عشق و اعتقاد ب ه اینکه «هر عشقی اگر برخوردار از
طهارت باشد ،بخشی از عشق به خداست» ،باعث نشده که نادر ابراهیمی
در این کتاب ،تنها نگارندهی یک «روایت عاشقانه» باشد .از سویی این
را هم باید در نظر داشت که دیالوگهای بین مالصدرا و فاطمه ،نقل به
مضمون و زاییدهی ذهن نادر است .حتی خودش هم در مقدمهی کتاب
میگوید« :این جزوه داس��تان اس��ت ،نه عین واقعیت و هیچ داستانی
عین واقعیت نیس��ت» .یعنی نادر عمدا میخواهد اثر حضور یک زن را
در زندگی یک مرد موفق نشان دهد .به استناد همین جملهی نادر که
«هیچ داستانی عین واقعیت نیس��ت» به سراغ یک برش دیگر از کتاب
مردی در تبعید ابدی میرویم.
«عشق به دیگری ضرورتی است که از حادثه بر میخیزد ...دربهدر که
نمیتوان بهدنبال محبوب گش��ت .در هر خانه را که نمیتوان کوبید و
پرسید :آیا یار من اینجا منزل نکرده است؟ سر هر رهگذر همچو اوباش
نمیتوان ایستاد و در انتظار یار ،زمان را کشت و همینهاست که کار را
مشکل میکند».
نادر ابراهیمی با ترسیم این دیدگاه که افتادن در دام عشق کار چندان سهل

و سادهای نیست که بشود با اتالف وقت و سعی ناچیز به آن رسید ،چاره را
در ترک رفتارهای منفعالنه میداند و برای محبوب آنقدر ارزش قائل است
که معتقد است باید برایش بهزحمت افتاد و جان فرسود و زمانرا هدر نداد
و بیتقاوت نبود؛ و این دقیقا شبیه نگاه ارزشمند اسالم به «زن» است که
مدام توصیه دارد زن باید برای حفظ شأنیت و وقار خود اینطور باشد که مرد
برای بهدست آوردنش به رنج و زحمت معقوالنه افتد .در داستان مالصدرا
هم میخوانیم که مال برای بهدست آوردن معشوقهاش فاطمه رنج زیادی
خ بهایی برای رخصت
کش��یده و حتی از اعتبار آدمهای بزرگی چون شی 
گرفتن از پدر فاطمه بهره گرفته .البته اینک��ه گمان کنیم نادر ابراهیمی
قصهی عشق مال و فاطمه را یکسویه و جانبدارانه روایت کرده و از دلربایی
کردنهای فاطمه از مالی نجیب قصه صرفنظر کرده حاشا و کال! اتفاقا
نادر بسیار رندانه به یکی از پولتیکهای معمول و مشهور زنانه برای خنج
انداختن به قلب مردها اشاره کرده که در عرف به آن میگویند «با دست
پسزدن و با پا پیشکشیدن».
 +سالم آقا!
 سالم فاطمهبانو! حال شما چطور است؟ +خوبم آقا!
 صبح مبارکیاست که با زیارت شما آغاز میشود. +لطف دارید! اگر اج��ازه بفرمایید بعد از این وقت��ی برای خودمان نان
میگیرم برای شما هم بگیرم و به در خانه بیاورم تا وقت گرانبهایتان
جلوی نانوایی تلف نشود آقا!
 منهم میتوانم این کار را برای ش��ما بکنم تا از نگاه عابران بدنگاه درامان بمانید فاطمهبانو!
 +با نگاه کس��ی مرا آزار نمیرساند آقا! مطمئن باش��ید .من ...من ...من
دوست دارم که به شما خدمت کنم آقا...

این یادداشت کروکی تصادف با مالصدرای نادر است

رمان بیزمان

«مردی در تبعید ابدی» به کپسولی میماند که ادراک فلسفه را راحتتر میکند
خطی از او و نویسندهی زندگانیاش بنویسم؛ به اعتبار همان مطلب که« :به
حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم ،بیابان بود و تابستان و آب
سرد و استسقا» .و بهراستی بهترین راه فهم حکمت و فلسفه ،تجربه است.
ما شبانهروز و هر ثانیه در حال زیستن یک حکمت ،یک فلسفه و شاید یک
منطقایم و خود نمیدانیم و هنر نادر به این اس��ت که سخنان پیچیده و
نظریات غامض مالصدرا را البهالی تجربیات زندگیاش بیان میکند و به
ذهن خواننده قدرت تطبیق و فهم بیشتر میدهد .خواننده همچنان که
زندگانی پر فراز و نشیب مال را در این رمان بیزمان میخواند ،با پارهای از
نظراتش نیز آشنا میشود .چرا «بیزمان»؟ زیرا که دورههای عمر مال در
این کتاب به ترتیب و توالی نیامده است و در تعریف حوادث ،زمان بیمعنی
است و حالتی سیال دارد.

فلسفه ،همانقدر که بعد از تفهیمشدن شیرین است و راهگشا ،قبل از آن
به غایت پیچیده است و سختفهم .و داستان در حکم کپسولی است که
ادراک فلسفه را راحتتر میکند .نویسنده در این کتاب در شرح نظرات
مال هیچ زیادهروی نکرده اس��ت ،به گونهای که نهتنها خواننده از تکلف
سخنان مال خسته و دلزده نمیشود بلکه تش��نهی بیشتر خواندن و
بیشتر دانستن و نوشیدن الینقطع از جام سرشار علم مالصدرا میشود.
و ش��اید دس��ت به کار تحقیق -حتی در حد یک جس��توجوی ساده
در اینترنت -ش��ود تا مال و دانش او را بیشتر و بهتر بشناس��د« .حرکت
جوهری» را درک کند و در ذهنش می��ان حرکت مداوم الکترون درون
اتم و حرکت رو به کمال درونی همهی ذرات که مالصدرا از آن س��خن

 البته ...البته ...قدری میفهمم ...دیگران با نگاهش��ان به ش��ما صدمهنمیزنند ،به خودشان میزنند .آن دنیا چطور باید جواب این نگاههای
از سر استیصال را بدهند؟
 +گناه به نیت است ،نه به نگاه! این از سخنان شما نیست آقا؟
این مکالمهی بین م�لا و فاطمه را که در باال خواندی��د هم گواه خوبی
اس��ت برای اینکه بگویم کلمات و واژگانی که نادر در داس��تانش بهکار
میبرد چنان در چنگ و اسیر زن قصه است که آن کلمات را هیچکجا
از زبان هیچ زنی جز آنجا که قطعا قرار اس��ت مردی شیدای زنی شود و
از پس آن شیدایی عشقی شکل بگیرد و وصالی صورت بپذیرد نخواهید
شنید .این یعنی زن داستانهای نادر همانقدر شوخ و لوند و دلبر است
که نجیب و عفیف و شوهردوس��ت اس��ت و جز آنجا که الزم است ،کام
به ش��یرینزبانی باز نمیکند و دلربایی نمیکند ،اگرچه خوب رسم و
شیوهاش را بلد اس��ت .این نجابت نهاینکه ویژگی ذاتی زن آن داستان
باشد ،بلکه سرچشمه از نجابت و شعور نویسنده میگیرد تا حدی که
نادر در هیچیک از عاشقانههای خود برای افت و خیز دادن به داستان و
ایجاد هیجان در خواننده به خود اجازه نمیدهد که وارد حریم خصوصی
هیچ زن و مردی ش��ود و مانند اکثر رمانها به ذکر جزئیات خلوت بین
آنها بپردازد .چیزی که آن را حتی در داس��تاننویسهای مذهبی هم
میبینیم که برای جذب مخاطب و هیجانبخشی به داستان بهراحتی از
این عبارات استفاده میکنند .شاید بهتر باشد با این مقدمهای که نوشته
ش��د« ،مردی در تبعید ابدی» را دوباره خواند تا بهتر متوجه شد روح
زنانگی فاطمه در جایجای داستان حفظ شده و او مانند هر زن دیگری
دغدغهها و نگرانیهای زنانه را دارد اما درس��ت در نقطهای که داستان
لنگ یک ناجی میشود تا گره از کالف سردرگم مالی داستان بازکند،
پای فاطمهبانو به میان میآید و میشود قهرمان پنهان داستان...

گفته است ارتباط برقرار کند ،وجود را از ماهیت تمییز دهد و در پی فهم
«حکمت متعالیه» برود.
نادر ابراهیمی همانگونه که در کتاب «ابن مشغله» خود گفته است« :ما
نیامدهایم که بود و نبودمان هیچ تأثیری بر جامعه ،بر تاریخ ،بر زندگی و
بر آینده نداشته باشد .ما آمدهایم که با دشمنان آزادی دشمنی کنیم و
برنجانیمش��ان و همدوش مردان باایمان تفنگ برداریم و سنگر بسازیم
و همپای آدمهای عاش��ق ،به خاطر اصالت و صداقت عشق بجنگیم .ما
آمدهایم که با حضورمان ،جهان را دگرگون کنی��م .نیامدهایم تا پس از
مرگمان بگویند از کرم خاکی هم بیآزارتر بود و از گاو مظلومتر!» گویی
دردی مقدس و انگیزهای برانگیزاننده او را از اینسو به آنسو میکشاند.
از داس��تان به روزنامه ،از فیلم به ترانه و از کش��اورزی به ترجمه .در پی
دگرگونکردن جهان ،با «مردی در تبعید ابدی» از مردی مینویسد که
جهان علم و حکمت را دگرگون کرد .در پی مبارزه با پلیدی و زخمزدن بر
ظلم و ظالم «آتش بدون دود» را و به دنبال اصالت و صداقت عشق «یک
عاشقانهی آرام» را .انگار پیوسته در تالش بود اثرش بر جهان باقی بماند.
نیکیهایش با مردمان و رد پیکارش با ددمنش��ان .و حقا که نام نیکش
باقی اس��ت و باقی خواهد ماند .نادر و قلمش را و درد مقدسش را رهبر
انقالب شناخته بود که او را به نوشتن ادامهی رمانش «آتش بدون دود»
ترغیب کرده بود.

