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خمی از شراب ربانی، گزیده ای از مقاالت شمس تبریزی 



رئيس  روحانی  دکترحسن  المسلمين  و  االسالم  حجت  پيام  متن 
جمهور محترم به سومين همایش بين المللی شمس و موالنا

بسم اهلل الرحمن الرحيم
    خد اوند بزرگ را سپاس می گویم که »بنياد و توليت شمس تبریزی« را د ر برگزاری این همایش علمی، 
اد بی و عرفانی، آن هم در دارالقرار شمس و دارالصفای شهرستان خوی و د ر قلمرو سه استان عرفان ستای 

و اد ب خيز و هنرآفرین آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و ارد بيل توفيقی برسزا ارزانی د اشت.
      بد یهی است از ره گذر ارائه مقاله های وزین و ایراد سخنان عارفانه و فاضالنه استادان، پژوهشگران و 
جوانان فرهيخته تشنه معرفت، این همایش از د ل برخاسته، سرآغاز تحولی بنياد ین و جامع د ر حوزه های 
عرفانی، فلسفی، کالمی، اد بی، فرهنگی و اعتقادی بود و به دليل بستگی و شيفتگی مردم سراسر گيتی به 
این د و پد ید ه ناب حوزه معرفت و این د و ود یعه گران سنگ جهان معنی از خالل آثاری ماندگار و پربار 
چون مثنوی معنوی موالنا که: خود آن را اصول اصول اصول د ینش ناميد ه و گفته: »نرد بان آسمانست این 

کالم، عروج پله پله انسان کامل را تا مالقات رب االرباب ميسر تواند ساخت«.
     اثر د یگر موالنا – که همان د یوان کبير غزليات شمس تبریزیست – حکایتی است از شورید گی ها، 

فراهنجاری ها و پرواز به ابدیتی توصيف ناپذیر که »مرگ« را گشایش د ِر زند ان د انسته است.
     فيه مافيه »موالنا«، و مجالس سبعه و مجموع مقاله های شمس تبریزی که برخاسته از تأثيرات شگرف 
عرفانيست و نقش معنوی شمس د ر همه آن آثار سترگ آشکارست – د ر جامعه جهانی مبد أ رستاخيزی 
شد ه است که نوع آن را پس از کتاب های آسمانی د ر کمتر اثر جهانی می توان یافت و برحسب آمار، نشر 
آثار موالنا د ر کشورهای شرق و غرب جهان از تيراژی خيره کنند ه برخورد ار است و فهرست ترجمه های 
از  برای رهایی  پرطلب  بویژه جوانان  آثار،  این  از شيفتگان  بسياری  یاد شد ه موجب شد ه است که  آثار 
شرایط صرفاً مادی جهان امروز، به فراگيری زبان فاخر فارسی روی آورد ند، تا ظرفيت های معجزه آسای 
فرهنگی، هنری، اد بی و اعتقادی آن را بيش از پيش بازشناسند، چنانکه د ر قلمرو اد ب غنایی، حماسی و 

تعليمی نيز، استقبال روزافزون آنان از زبان فارسی مشهود است. باری:
                                           اخـتالف خــلق از »نــام« اوفــتاد
                                           چون به »معنی« رفت، آرام اوفتاد

     اگر 26 هزار بيت مثنوی و 36 هزار بيت د یوان شمس را بازتابی از مفهوم 18 بيت نخستين مثنوی – یعنی 
»نی نامه« - بد انيم، سخنی بر گزاف نيست، چه موالنا با الهام از شمس و با اند یشه گسترد ه و احاطه بر مفاهيم 
قرآنی، روایت ها و احادیث اسالمی سایر کتاب های آسمانی و نيز آرای فيلسوفان، متکلمان و عارفان پيشين 
– از رهگذر د استان ها و امثال و حکم – توانسته است با غور د ر زوایای روح آد می و معرفی اغراض و 

عوارض نفسانی، او را به شناخت حقيقت وجود ی خود و پرواز به ساحت ربانی مد د رساند.

متن پيام حجت االسالم و المسلمين دکترحسن روحانی رئيس جمهور محترم به سومين 
2همایش بين المللی شمس و موالنا



      اینک این موالناست که د ر این مجمع روحانی، با عالمان سخن می گوید و او را با زند انيان صورت 
پرست و گرفتار وسوسه های اهریمنی پيوند ی نيست.

      هر کشوری د ر جهان حق د ارد از آبشخور این فرهنگ گسترد ه و متعالی د ر همه حوزه ها بهره برگيرد. 
نيکلسون شارح مثنوی با شورید گی تمام، عمر عزت مند خویش را د ر تجليل مفاهيم این کتاب ارجمند 
مصروف د اشت و همچنين پژوهش های عميق پرفسور ُکربَن د ر زمينه عرفان اسالمی و اند یشه های فرهنگی 
ایرانی، کوشش های حوزه موالناشناسی و شمس شناسی د ر »قونيه« ترکيه، و مساعی ارزشمند مرد م روسيه، 
افغانستان، تاجيکستان، ازبکستان و ارمنستان د ر گسترش زبان فاخر فارسی و بزرگد اشت چهره هایی چون 
رود کی، فرد وسی، ناصر خسرو، خاقانی و نظامی شایسته تقد یر است و جمهوری اسالمی ایران از طریق 
د ریغ  زبان  این  گسترش  د ر  مساعد تی  و  همکاری  هيچ  از  ایران  علمی  مراکز  و  د انشگاه ها  فرهنگستان، 

نخواهد کرد.
موفق و سربلند باشيد.

                                     
                                                                                حسن روحانی 

                                                                      ریيس جمهوری اسالمی ایران 

3
متن پيام حجت االسالم و المسلمين دکترحسن روحانی رئيس جمهور محترم به سومين 

همایش بين المللی شمس و موالنا



               بازتاب ِخواسته ها و آرزوهای شمس الحق تبریزی از زبان 
          موالنا جالُل الدین محّمد بلخی در خالل دیوان غزليات شمس

                                                                                                                                                          مهدی ماحوزی1 

در غيب، هست ُعودی کاین عشق ازوست دودی
یک هسِت نيست رنگی کز اوست هـر وجــودی

                                                                     غزل 1014

                                                                                             ُگفت2: »َخُمش! چند و چند ، الِف تو و گفِت تو؟!«
                                                                                             مـن3، »چــه کـنم ای عـزیز؟! گـفتن بـسيارم اوست«
                                                                                                                                                                 دیوان

چکيده:
      بازتاب خواسته ها و آرزوهای شمس الحق تبریزی از زمان موالنا جالل الدین محّمد بلخی در خالل 
دیوان شمس و گاهی در پهنۀ مثنوی معنوی، فصلی درخشان در عرصۀ ادب، هنر و فرهنگ ملی و 

اسالمی ایران زمين رقم زده است.
      در این مقاله نگارنده بر آنست تا تصویری روشن ازین جاذبۀ معنوی - که مبّشر وحدتی تمام عيار 

ميان دو نادرة نيستان قَِدم است - نشان دهد.
نيک می دانيم که پيوسته موالنا در عرصۀ دیوان شمس تبریزی در هوِس »شمس جان« ست:

                                           »ای هــوس هـــای دلـم بـيــا، بـيــا، بيــا، بيــا«
*****                                                                     

                                          »آمده ام که تا به خود، گوش کشان، کشانمت«

            دلم از دسِت ُرخش گشت چو »چنگ«            نـُخـروشـد نَتـَرنگـَد چــه کـند؟!

     در غزلی، موالنا با اعترافی راستين، خود را چون خاری می بيند که بی اختيار، به غنچۀ گل پناه 
می برد، از تلخی در شَکر می آویزد، از خامی هم صحبتی پخته ای آرزو می کند. ناگاه عشق فریاد بر 

می کشد که »این همه بی تابی از تو نيست«:
                               من چو بادم، تو چو آتش             مـن تــرا انگـيخـتــم

                                                                                                                                              دیوان

      این شوریدگی ها در کارگاه آفرینش، پيشينه ای حيرت زا دارد. اساس هستی بر عشق استوارست 
که به تعبير قرآِن مجيد: »یُِحبُُّهم و یُِحبُّونَه«.

انبيا و اوليای حـّق چنين بوده اند.»جـوهر عدل« حسين بـن علی)ع( در جـریان عاشورا، چنان با       
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شوریدگی، خدای خود را می خواند که به گفتۀ موالنا:
                                             »چون چنگم و از زمزمۀ خود خبرم نيست«

      و آن چنان مست دیدار یارست که شهادت یاران و جوانانش و یتيمی خاندانش را بسی آسان 
شمرده، با زبان دل فریاد می زند:

                                 َو لَو فََطعتَنی بِالُحبِّ اِرباً           لَما َحنَّ الُفؤاُد اِلی ِسواکا

       اگر در اجرای خواست و اشارت تو همۀ اعضایم را مُثله کرده، از هم بُگسلند، این دل شوریده 
جز از برای تو حنين بر نمی کشد و فریاِد شوق بر نمی آورد.

موالنا نيز »شمس« را نماد حضرت حق دانسته، با اخالصی روحانی می گوید:
                                      »صفت خدای داری، چو به سينه ای درایی!«

کليد واژه: 
شمس، موالنا، غزليات شمس، مثنوی معنوی، فيه ما فيه، مقاالت شمس، تبریز، خوی، خراسان، بلخ. 

1ـ نویسندة مقاله و مدیر گروه تحصيالت تکميلی دانش گاه آزاد اسالمی- واحد رودهن.
2ـ  مقصود، شمس تبریزیست.

3ـ  مقصود، موالناست.
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مقدمه:
      یکی از زیباترین و دل انگيزتریِن باِرقه های خيره کنندة دیوان پُر هيجان و موسيقی پرداِز »شمس«، 
پيام و ُرؤیاهای الهام گونه ایست که موالنا جالل الدین محمد بلخی از آرزوها و آناِت جاِن رقصان و 
ملکوِت پر فَيَضاِن شمس الحق تبریزی نقاشی کرده، پرده ای فریبنده، ابهام گونه و پرشکوه اَز غزل پر 
از َوجد و حال و جاِن چنگ آشنا و َرباب نـواِز آن افسونگِر عرصۀ حدود ناپذیر َخيال و َجمال  بر آن 

پوشانيده است.
       شــمس تـبـریزی به ُروحـم »چـنـگ « زد             الَجــرم در عــشـق گــشتـم »ارغـنـون«
       »چنگ رادر عشق »او1« از بهر آن آموختم             کس نداند حالِت من، نالۀ من »او2« کند

                                                                                                                                         همان

دیوان غزليات شمس خورشيدیست بی نشان
              شمس درخـارج اگـر چــه هست فرد            مـی توان هـم مـثِل او تصویر کرد 
              »شمس جان« کـو خـارج آمـد از اثير             نَبَْودش در ذهن و در خارج نظير 
              چون حـدیث روی شمس الّدین رسيد            شمس چـاُرم آسمان سر برکشيد 

                                                                                                                                             مثنوي
                                                                                                     

      دیوان غزليات شمس، نماد جاذبه ایست روحانی و کششی مستمر و بي همانند ميان دو جاِن درهم 
تنيده که یکی منشاء حيات و حرکت است و پيوسته روشنی فرو می ریزد و دیگری، آن روشنی و 
با موسيقی  نيز  – و  – که نردبان آسمانش خوانده است  با زبان شيوا و نوازشگِر فارسی  تابندگی را 
سرشار از زیبایی و شوریدگی درهم آميخته، بر جان های خسته و ملول از تاریکی های وحشت گستِر 

روزگاران نثار می کند.
     باری »قرار« شمس و موالنا در بی قراری آنهاست.»هر دو کشتی نوحند در توفان روح« »الجرم 
بی دست و بی پا می روند«.این شوریدگی ناب که جای گزینی ندارد، یکی را چون شمس، گنج دل 
زمين و قبلۀ آسمان می کند و دیگری را چون موالنا »سر بر گنِج دل نهاده« و »روی به قبلۀ آسمان 

کرده« به تصویر می کشد.
    موالنا با کوششی توصيف ناپذیر در هـوِس »شمس« است و چـون سيِل روان در جست و جوی 
»جوی« و اگر گاهی »َخوِش َخوش« می شود و گاهی همه »آتش« ، این »تعبيه های عجب« را که ُخوِی 
َجسته، درست همچون  بيرون  »بایزید«  پوسِت خویش  چون  از  از »شمس« آموخته،  است،  او شده 
ميان  و  گشته  آزاد  وفرواُفتادگی ها  خودپسندی ها  تعارض ها،  کثرت ها،  »اِنّيّتها،  از  شده،  »شمس« 
»َمعشوق، عاشق و عشق« وحدتی تمام یافته است و اگر صورت پرستی پندارد که شمس را با موالنا 

پيوندی نيست، با صراحت و اخالص، بر می آشوبد و می گوید:
     نقش ِوفـا، وی کـند، پُشت به ما کی کنـد؟!      پُشت ندارد چو شمع، او همگی ُروست روست

                                                                                                                                            همان

     تَبَریز! شمِس دین را تو بگو که رو به ما کن      غلطم! بـگـو کـه »شمسا« هـمه روِي بـي قـفـایي
                                                                                                                                            همان
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اگر هم گاهی در دیداِر صورِی این دو نادرة نيستان قَِدم، فاصله ای اُفتد، از در و دیوار خانۀ او تمنّای 
حضور شمس نقش می بندد.

      این وحـدت روحانـی و بـی همانند در غزل 774 دیوان شمس، تصویری گویا و آتشين یافته، 
بی قراری هر دو سوی این جاذبه، یعنی موالنا وشمس را بروشنی نشان می دهد: 

                    بـاز رسـيـد آن بـُت زیـبـای مـن          ُخــّرمـی این دم و فـرداِی من
                    در نـظـرش روشـنـی چـشـم من          در ُرِخ او بـاغ و تـماشای مـن
                    عــاقبُت االمــر به گوشش رَسيد          بانـِگ من و نَعره و هيهاِی من
                    بر دِر من کيست که در می زند؟          جـان جـهانست و تـمنّای مـن
                    گـر نـزند او دِر مـن ، درد مــن!          ور نکـند یاِد مــن او، واِی من
                    دور مــکـن سـایۀ خـود از سـرم          بـاز مـکــن سلسله از پـاِی من
                    »آِن« منست او که به هر جا رود           عاقبت آید سوی صحرای من
                    جـوشـش دریـای مـعلّـق نـگــر           از لُـَمـع گـوهـر گـویـاِی مـن
                    قـطره بـه دریا چـو رود، ُدّر شود          قـطره شَود بـحر به دریای من
                    تـرِک غـزلگير و نـگر در »ازل«           کز ازل آمد غم و سودای من

       موالنا با آن گستردگی حوزة آگاهی و بویژه شناخت دقيق آرای مِلَل و نَِحل و با آن چيرگی که 
بر مباحث عرفانی، کالمی و فلسفی دارد، نيک می داند که مقصود از »ازل« و »ابد«، زمان نيست چه 
بی آغاز و چه بی انجام و پدید آرندة هستی را که خود آفرینندة »زمان و مکانست«، محدود نتوان کرد، 
چنان که جهان هستی را نيز آغازی و پایانی نيست. بدیهی است تطّورات هستی حدود پذیر است و 
اساس هستی در علم جاودانی حضرت حق منَدرج و از آن جا که صفات خداوند عين ذات اوست، 

صفت آفرینندگی نيز در علم او ثابت و الیتغيّر است.
       در این بيت مراد از »ازل«، »نيستاِن جهاِن قَِدم« است و برترین وجود آفرینش یعنی انسان – با عنوان 
خليفۀ الهی – پيوسته همدم این نيستان بوده، زمزمۀ عشق و محبّت را ازین مرکز شور و مستی که قائمۀ 

حيات َجاویدش نامند، در گوِش جان خویش تجربه کرده است. 
      بدین غزل سعدی که هم روزگار موالناست، بنگریم که چون موالنا همين »درد اشتياق« و همين 

مفهوم زیبا و شامل را که در ادب غنایی فارسی همانند ندارد، بروَشنی باز می گوید: 
      همه عـمر بـر نـدارم سر از ین خـُمار مستی          کـه هنوز مـن نبـودم که تـو در دلـم نشستی
      تو نه مثل آفتابی که حــضور و غيبت اُفتد          دگران روند و آیند و تو هم چنان که هستی
      چه حکایت از فراقت که نداشتم؟! وليکن          تـو چـو روی باز کــردی، دِر مـاجرا ببستی
      نظری به دوستان کن که هزار بار از آن به          کـه تـحيّــتی نویــســیُّ َهــدیّتــی فــرستـی
       دِل دردمـــنِد مــا را کــه اسير تست، یارا          به وصال مـرهمـی نـه، چـو بـه انتظار َخستی

                                                                                                                دیوان سعدی، غزل 583   

      باری نجوای روحانی این دو یار بهم رسيده و این دو ودیعۀ جهان مُثل و اَعيان ثابته نشان می دهد 
که شمِس به ظاهر َخموش، با مغناطيس نگاه و خيال خود چنان توفانی بر جان واندیشۀ موالنا چيره 
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ساخته است که او را چاره ای جز فریاد نيست:
                      موج هاِی سخِت توفان هاِی روح             هست صد چندان که خود توفان نوح 

                                                                                                                                            مثنوي

     در دیوان شمس بسی از اندیشه ها و تمثيل های متناقض نما به وحدت می رسد و توفان های روح، 
همين که به ساحل واژگان نزدیک می شود و در کالبِد الفاظ حلول می کند، آرام می گيرد: 

        گویی»َخموش کن« تو خموشم نمی ِهلی            هر موی من ز »عشق« زبان می کنی، مکن!
                                                                                                                                            دیوان

به سلطنتی بالعزل، فرصت عروج داده و چون  مبلِّغ دینی و کالمی را       آن کيمياگری که یک 
»لّذت« مستی بر جان او نشسته، سرتاسر وجودش را تسخير کرده و شعر و غزل را بدو تلقين می کند، 

»شمس« است.
           کار ندارم جز او، کارگه و کارم اوست      الف زنم، الف، الف، زان که خریدارم اوست

                                                                                                                                             همان

       این شمس تبریز و حيات جاوید وجود اوست که »طومار دل موالنا را به درازای ابدیّت پيوند داده 
با دعوتی که شور و مستی از آن می تراود، آرزومندانه فریاد می زند:

                                                     »َمرو از پيش من ای چشمۀ حيوان تو مرو« 

      در غزلی مــوالنا با اعترافی راستين، خــود را چون خاری می بيند که بي اختيار به غنچۀ گل پناه 
می برد، از تلخی در شکر می آویزد، از خامی، همصحبتِی پخت های را آرزو می کند، ناگاه »عشق« 

فریاد برمی کشد که این همه بيتابی از تو نيست: 
                                من چو بادم، تو چو آتش            مــن، تــرا انگيخـتم

      آنان که »سرگرم غوغای مبتذِل زندگی هستند و حقارت ها، مسکنت ها و فربهی های کاذب بدانها 
روح  و  بشنوند  را  پرغوغا  جانی  فریاد  قادرند  چگونه  نمی دهد،  قدم«  »نيستان  جانب  به  پرواز  اجازة 
سخنان غنایی موالنا را - که لبریز از شوق و جذبه است و بسی از غزل های ناب او را در پرتو اشراق 

شمس ببار آورده است – دریابند«؟!
       باری این همه پرده، لحن و آهنگ متنّوع که در دیوان شمس ابداع شده است، تأثيراتيست شگرف 
از نفوذ نگاه های نافِذ شمس که در هر نََفسی به شکلی در عرصۀ دیوان، روشنی و زیبایی فرو می ریزد: 

                  پـرده تُــِوي، وز پـِس پـرده، تُـِوي             هر نفسي، َشکل دگـر مي زني
                  بي من و تو، هر دو تُِوي، یا تو، من            جـاِن  منـي، آِن منـي یـا منـي

                                                                                                                                              همان

                       ز من نباشد اگر پرده را بگردانم           که هر رگم متعلق بود به ضربت او
                                                                                                                                               همان
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موالنا با تعبيراتي ازین دست در این دیوان پر از شور و مستي یک پيام دارد که هرچه هست از آِن 
شمس جانست و من چون چنگم در سرانگشتان او:

                           تـو شـراب و مــا سـبـویــی          تو چو آب و ما چو جویی
                           نـه مــکان تــرا نـه سـویــی          و هـمـه بـــه سـوی مــایی
                           تو به »می« چه جوش دادی           بـه عسل چـه نــوش دادي
                           بـه خــرد چــه هوش دادي            کـــه کــنـد بـلنـد رایــی
                           تو به گوش ُگل چه گفتــی          که بــه خنده اش شکفتـي
                           بـه دهــاِن نـــی چــه دادی           کــه گـرفـت قـنـدخــایی

                                                                                                                                            دیوان
                                                                                                                    

       مجلس َسماع موالنا را جز این بارقۀ هوش ُربای و مستی زای، چه نيرویی پر از شور و جذبه ساخته 
و چه ِکِششي بدان ابّدیت بخشيده است که جان او را »تتناها یا هو« گویان، رقصان و پای کوبان بدین 

بيت مترنّم می کند که: 
               تن به تن، ذّره به ذّره همه انوار منند           ز آن که خورشيِد عيانم تتناها یا هو

                                                                                                                                            همان 

یک دلي و اخالص موالناست که فریاد بر می کشد: 
                بيا بيا که تُوی جاِن جاِن جاِن َسماع           بيا که سرِو روانی به بوستاِن َسماع 

                                                                                                                                                همان

 و اگر موالنا را در طریقت »دو صد کمينست، صد چشم ُخرده بين« چون شمس نگران اوست: 
                          رو به تبریز، شرح این بطلب           زان که من، این ز شمِسدین دارم

                                                                                                                                           همان

     و اگر»بناگوش« ضمير موالنا را قاِلده های زر زینت بخشيده است، الفاظ وحی آسای شکر بار 
شمس الّدین آن ها را به ارمغان آورده است.

     اگرجلوه هاي این وحدت را بخواهيم از »مقاالت شمس« بيرون کشيم، نمونه هایی بسيار توان دید. 
یکی از آن جمله این گفتارست: »سخن با خود توانم گفتن و با هر که خود را دیدم درو، با او سخن 
توانم گفتن. تو اینی که نياز می نمایی، آن، تو نبودی که بی نيازی و بي گانگی می نمودی. آن، دشمن 
تو بود. از بهر آنش می رنجانيدم که تو نبودی. آخر من، ترا چگونه رنجانم؟! که اگر بر پای تو بوسه 
دهم، ترسم که مُژه من در َخلَد و پای آن کس که به صحبت من ره یافت، نشانش آنست که صحبت 
بلکه چنان  نه چنان که سرد شود و همچنان صحبت می کند،  تلخ شود،  و  او سرد شود  بر  دیگران 
که نتواند با ایشان صحبت کردن«. درغزل 682 موالنا گویی در حلقۀ درس شمس، گوش جان به 
تعليمات توصيه گونۀ شمس درسپرده، یک یِک آن نکات و سفارش ها را باز می گوید. در این غزل، 

پرسش ها و پاسخ ها هر یک به نوعی پيوند ابدی شمس و موالنا را نشان می دهد: 
هرکه ز»ُحور« پرسدت، ُرخ بنما که هم چنين           هـر کـه ز مــاه گویـدت، بـام برآ که هم چنين
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هـر که پـری طلـب کند، چــهرة خود بدو نـُما        هــر که زمُشک دم َزند، زلف گشا که هم چنين
هـرکه بـگویـدت »زمــَه ابر چــگونـه وا شـود«        بــاز گشا گــره گــره، بنـِد قـبا کــه هــم چـنين
گـر زمـسيح پـرسدت »مرده چگونه زنده کرد«        بـوسه بـده به پيش او »بــر لب مــا« که هم چنين
هـر که بـگویـدت: »بگو کشتۀ عشق چون بود«         عــرضه بـده به پيش او »جـان مـرا«که هم چنين
هــر طرفــی کـه بـشنــوی نالــۀ عـاشـقـانــه ای        قّصۀ مــاست آن هــمه حــّق خـدا که هم چنين
کوری آن که گـوید او »بنده به حق کجا رسد«         در کف هــر یکــی بنــه شمِع َصفـا که هم چنين
                                                                                                                                          دیوان

َدِم مسيحایی، ترجمانی است از دم حيات بخش شمس که ره روانی دل آگاه و      اجماالً آن که 
مستعد  چون موالنا را حياتي اَبدي می بخشد و اگر کسی کشته عشق را طلب کرد، جان مرا بدو بنمای.

و  صفایی  شمع  که  آنان  و  کند  کتمان  را  جاوید  وصال  کسی  که  ناآگاهيست  و  جهل  تاریکی   
شمس الحقی در کنار دارند، وصال جاوید، آنان را مسلّم است:

                    در کِف هر یک اگر شمعی بُدی             اختالف از گفتشان بيرون شدی
                                                                                                                                            مثنوي

در غزلی از دیوان شمس، بيتی آمده که دقيقاً موالنا از زبان شمس نقل کرده است: 
تو نطفه بودی، خون شدی وان گه چنين موزون شدی 

                                                                          پيش من آ ای آدمی تا زیْنْت موزون تر کنم 
                                                                                                                                           دیوان

      واین، زمانيست که بر جای پدر، مریدان را وعظ می کرده و مبلّغ احکام دین بوده و هنوز صيحۀ 
عشِق شمس بر جان او ننشسته که: 

             درس رسمي سر به سر قيل است و قال            نه از آن کـيفيّتي حـاصل نـه حال
                                                                                                                                            مثنوي

به گفتۀ خواجه شيراز: 
              از قيل و قال مدرسه حالي دلم گرفت           یک چند نيز خدمت معشوق و مِي ُکنم

افالکی  قول  از  استاد دکتر شفيعی کدکنی  با همين مضمون آمده که  بيتی  نيز       در غزلی دیگر 
مستندی دیگر برای آن نقل کرده است و نگارنده بر آنست که این بيت نيز از زبان شمس است که 

موالنا را به آیندهای درخشان نوید می دهد:  
             تو هنوز ناپدیدی تو جمال خود ندیدی          سحری چو آفتابی ز درون خود درآیی

 
تبریز، موالنا و شمس در غزل 771

      موالنا، بلخی و خراسانيست و شمس، از خاک خورشيدنواز تبریز. موالنا در این غزل چنان شيفتۀ 
تبریز و خاک پاک آذرابادگان شده است که آن را »شعشعۀ عرشی« و »فرِّ فردوسی« خوانده است و 
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در مثنوی با شوریدگی می گوید: 
                    ساربانــا بــار بـگـشــا ُزشـْتُــران          شهــر تبریــزست و کــوی دل بـران
                   شـعشعۀ عــرشيست ایـن تبریز را          فــــّر فــردوسـيست ایــن پالــيــز را
                   هـر زمانی بانگ روح افزای جان          از فــــراِز عـــرش بـــر تــبریــزیـان

                                   
      در این غزل نيز قادر نيست این خّطۀ مُرادپرور و شمس نشان را ـ که خانۀ عشق است و آشيان 

خورشيد - به فراموشی سپارد و شيفتگی خود را بدان آشکار نکند: 
         مــی نــروم هيــچ ازیــن خـــانـه مـــن           در تَـِک ایــن خـانه گرفتم وطن 
         سر نــهــم آن جـــا کـه َسرم مست شد           گـــوش نهــم سوی تنن تن تنن3
         نــکتــه مگــو، هيــچ براهــم  مــکــن4           راهِ مــن اینست، تـــو راهم مزن 
         جــان مــن و جــان تـو هـر دو یکيست          گشته یکی جان، پِنِهان در دو تن 
         جــاِن مــن و تـــو چـــو یکــی آفـتاب          روشـن ازو گـشـته هــزار انجمن 
         وقـت حضــور تـــو دو تــا گشت جـان         َرستــه شــد از تفرقــۀ خویشتــن 
         تـــن زدم5 از غــيرت و خــامش شــدم          مــطرب، عــشاق بــگو تـن مزن 
         خــطۀ تــبریـــز و رِخ شـمـِس دیـــــن          مـاهـِي جان راست چو بحِر عدن 
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نتيجه
      هدف نخست در این گفتار، نشان دادن وحدتی تمام عيار ميان دو نادرة جهان هستی، دو انسان از 
»خود« َرسته و به حقيقت پيوسته و دو ودیعۀ االهيست که برحسب اصل»اتحاد عاقل و معقول، عالِم و 
معلوم و حبيب و محبوب« و بر اساس »شناخت«کامل و »سنخيت« تمام، منشاء تحّولی شگرف در این 

جهان پر از »اضداد« شده اند:
                             آفتی نَبَود بتر از »ناشناخت«            تو بَِر »یار« و ندانی »عشق« باخت

                                                                                                                                         مثنوی

مایۀ  بُن  هماهنگی،  و  دلی  هم  االِنضمام:  ِعلُّت  نخيَُّۀ  »اَلسِّ که  است  آمده  هم  پيشينيان  معارف  در      
پيوستگی است«. چه بسا از ره گذر »ناشناختگی« آدمی خام، در کنار محبوب نشسته و آیين دل بری 

نياموخته است.
      شمس الحق تبریز که مظهر ایمان راستين و نماد حقيقت است، با شناختی که از هویّت، ماهيّت 
و اصالت موالنا دارد، ِگرد جهان می گردد تا مگر یار مستعد خویش را دریابد و در مدینۀ فاضله اش 
بپروراند. اینک او وجودی سراسر ایمان شده است که هرگز بر ایمان خویش نمی لرزد و مدینۀ فاضلۀ 

او در تربيت انسان کامل همواره بر اثر خواهد بود:
»ااَل اِّن اولياَء اهللِ الخوٌف عليهم و ال هم یَحَزنون«.

      هم چو مادر بر»بچه« لرزیم بر ایمان خویش           از چه لرزد آن ظریِف سر به سر ایمان شده
                                                                                                                                             دیوان

       باری موالنا را دیگر غم مهجوری نيست، او چنان با شمس در آميخته که چون شير و شَکر تجزیه 
ناپذیرند و »غم، همه آن جا رود، کان بُت عيّار نيست«.

       ای غم اگر »مو« شوی ، پيش منت بار نيست         در »شکرینـۀ یقيـن« »سرکـۀ انکار« نيست
                                                                                                                                               همان

      چه زیباست این پيام رقصان و این حقيقت عریان که موالنا از سر شوریدگی نثار َمقدم جانان می کند 
تا بگوید که اگر»آسمان همه شب با دو صد چراغ در جست و جوی چشم خوِش دل ُربای تست، من 
نيز هيچ گوهری چون گوهر واالی وجود تو در دریاهای جهان نيافته و هيچ شراب مستی زایی چون 

شراب سرکش اُنس و هم دمی با تو تجربه نکرده ام:
           همه را بيازمودم، ز تو خوش ترم نيامــد         چو فرو شدم به دریا، چو تو گوهرم نيامد
          سر خنب ها گشودم، ز هزار ُخم چشيدم         چو شراب سرکش تو، به لب و سرم نيامد

                                                                                                                                           همان

از  پيوستگی و شناخت مشترک  بستگی،  به هم  بشری  نياز جامعۀ  به  پاسخی است      هدف دیگر، 
دوران  در  بویژه  جهان  سراسر  در  اخالقی  واالی  ارزش های  و  اقتصادی  علمی،  امکانات  فرهنگ، 
پيکار  »انسان«، در جهت  به منزلت و کرامت  احترام  بر موازین عدالت و فضيلت و  با تکيه  معاصر، 
حقوق  به  تجاوز  و  بيدادگری ها  نابرابری ها، خون ریزی ها،  ناهنجاری ها،  نادرستــی ها،  ناراستی ها،  با 
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کودکان، جوانان، زنان و مردان در هر دیار و  جامعه ای.
     در فرهنگ و شيوة زندگی و در آثار دینی، ادبی، هنری، فلسفی و کالمی هر کشوری، اصل 
تجاوز به حدود و حقوق انسان، شوم و نامبارک معّرفی و بر اهتمام جامعۀ بشری در رویارویی با چنين 

پدیده هایی ویران گر تأکيد شده است.
       فرهنگ و ادب ایران زمين و اعتقادات اسالمی مردم این مرز و بوم از آغاز تاریخ تا کنون پيوسته 
بانی و مُنادی فضایل اخالقی و کرامت »انسان« بوده، جامعه جهانی را در رعایت این رسالت خطير 
ستوده و ترغيب کرده است، چنان که فردوسی در بيتی از شاه نامه با سوگندی از دل برآمده، هر نوع 

تجاوز و خون ریزی را محکوم می کند:
                   به »مردی« که مُلِک سراسر زمين           نيرزد که خونی چکد بر زمين

  
     این مختصر را برای عرض ارادت به ساحت شمس و موالنا و بانيان گران قدر این همایش بين المللی 
یعنی پژوهش گاه ارج مند علوم انسانی و مرکز مطالعات فرهنگی و توليت شمس تبریزی در شهرستان 
خوی - که آرام گاه وجلوه گاه جالل و جمال این نادرة دورانست - تقدیم می کند و هر چند فرصت 
ارائۀ این گفتار بسی محدود بود. امتثال امر واجب می نمود. اميدست در فرصتی مناسب تر بتواند این 

نوشته را با ارائۀ شواهدی بيشتر به محضر شيفتگان شمس و موالنا و بانيان گران مایه عرضه دارد. 
      سعی مشکور همۀ آن بزرگ واران، نویسندگان، استادان، دانش جویان وميهمانان گران سنگ در 
این همایش و نيز اندیش مندانی که با هّمتی ِستُرگ، مدارکی مدلّل و مُتَْقن در صحت این بنياد و وقوع 
رویداِد عظيم رحلت شمس در این مکان مقّدس و در حوزة دارالصفای خوی ارائه فرموده اند - بویژه 
برای  ارج می نهد و  – را  نامی معاصر شادروان دکتر محمدامين ریاحی  استاد دقيق النظر و دانشمند 

همگان توفيق روزافزون از خداوند بزرگ مسألت می کند. 
مدد  عالمانه  پژوهش های  به گسترش  المللی  بين  این همایش  ارزشمند  آثار  و  نتایج  است  اميد       
رساند  و جوانان دانش پژوه را در ایران و سایر کشورهای جهان به دریافت دقایق نکات علمی، ادبی، 

فرهنگی و هنری در قلمرو علوم انسانی موفّق ومؤیّد بدارد.
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پي نوشت
1ـ  مقصود، شمس تبریزیست. 

2ـ مقصود، چنگست.
3ـ »تنن، تن، تنن«، هم چون یا آهنگ »تتناها یاهو« در دیوان غزليّات شمس، معنی لغوی ندارد

آهنگيست موسيقایی که در حالت مستی و بی خودی، از لبان شوریدگان و ارباب هنر بر می جهد.
4ـ براهم مکن = باز مگردان.

به  از »مطرب«  پيش  »به«  اضافه  »نواختن« است. حرف  و  مفهوم: »خاموش شدن«  به دو  5ـ  تن زدن 
ضرورت شعری حذف شده است. 

 
6ـ ميالد سعدي: 600 تا 615 ه.ق. درگذشت سعدي: 690 تا 694 ه.ق. سال عمر: 75 تا 94 سال.

7ـ ميالد شمس تبریزي: 582 ه.ق در شهر تبریز. درگذشت شمس: 645 ه.ق در دارالصفاي خوي.
8ـ ميالد موالنا جالل الّدین محّمد بلخي: 604 ه.ق. درگذشت موالنا: 672 ه.ق. سال عمرحدود 70 

سال.
9ـ بانيان سومين همایش بين المللي شمس و موالنا - که به تاریخ 15 و 16 مهر ماه 1396 در دارالصفاي 
صميمانۀ  کاري  هم  با  شمس،  بنياد  توليت  و  شمس  بنياد  از:  عبارتند   - شد  خواهد  برگزار  خوي 

پژوهش گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، بویژه در عرصۀ ارائۀ مقاله هاي مربوط به همایش.
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شمس هندی نيست
                                                                                                                         توفيق  هـ . سبحاني

                                                  زکجایي تو؟         در کجایي تو؟
     موالنا رزوي از خانه بيرون مي رفت. بر سر راه مردي مست را دید. پرسيد: ز کجایي تو؟ آن مرد 

پاسخ داد:
اي جان! نيميم ز ترکستان، نيميم ز فرغانه

نيميم ز آب و گل، نيميم ز جان و دل
نيميم لب دریا، نيمي همه دندابه

معلوم شد که آن مرد خود هم نمي دانسته است از کجاست! او از همه جا بود.
امروز خيلي ها او را از خود مي دانستند و مي گویند او از ماست. بعضي ها که مجال خواندن و درک 
کلمات او را ندارند، مي گویند او اصاًل ارزش نام بردن ندارد - اورا مایۀ تبليغ فساد و بت پرستي و 

ناپاکي و جهل مي دانستند.
      زماني مي گفتند: شاید االن هم مي گویند که مراد موالنا از »شمس« در آثارش همان »مهر«، »هور«، 
»خور«، »خورشيد«، »آفتاب« و نظایر آن است که نمادي از ميترایسم یا آئين مهر است. این مدعيان 

ابيات موالنا را در مثنوي نخوانده، فتوي داده اند:
         خود غریبي در جهان چون شمس نيست             شمس جان باقي کش امس نيست
         شمس در خـارج اگــرچــه هـست فــرد            مــي توان هــم مثل او تصویر کرد
         شمس جــان کــو خــارج آمـــد از اثير             نـبودش در ذهين و در خارج نظير
         در تــصـــور ذات او را گـــنــج کـــــو            تــا درآیـــد در تــصور مــثل او؟
         چـون حـدیـث روي شمس الدین رسيـد            شمس چـهارم آسمان سردرکشيد

  
جاودان یاد استاد عالمه طباطبایي فرموده است:

                هــمي گـــویـــم و گـفتـه ام بارهــا            بـــود کيش مــن مهر دلدارها
                پرستش به مستي است در کيش مهر            برونند زیــن جــرکه هشيارها
                بــــه یـــاد خـــم ابــروي گلرخـان             بکش جـام در بزم مي خوارها
                گــــــــره را ز راز جــهان بازکــن             کـــه آیـان کند باده دشوارها
                فـــــریب جـهان را مـــخور زنـهـار            که در پاي این گل بود خارها
                پياپـــي بکش جــام و سرگـرم باش            بـــهل گــر بگيــرند هشيارها
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موالنا خود مي گوید:
   مـــبارک بـــاشــد آن رو را بــدیــن بامــداداني...            

                                                                   بـــــه بـوسيدن چــنان دستــــی ز شــاهنشاه سلطانـــی
   بــه دیــدن بامــدادانـي چنان رو را چه خوش باشد         

                                                                   هــــم از آغــــــاز روز او را بـــدیـــدن مــاه تابـانــي
   دو خورشيد از پگه دیدن، یکي خـورشيد از مشرق     

                                                                   دگــــر خـــورشيد بـــر افالک هستي شاد و خندانــي
   به دیدن آفتابـــي را کــه خــورشيدش سجود آرد         

                                                                   وليک او را کـجا بيند کــه ایـن جسم است و او جانـي
   اگــــر در شـب ببـينـنـدش شــود از روز روشـن تر       

                                                                   ور از چـــاهـــــي بـبـيـنـنـدش شـود آن چـاه ایـوانــي
   که خورشيدش لقب تاش است شمس الدین تبریزي

                                                                        کـه او آن است و صد چون آن که صوفي گویدش آني

     »شمس در خارج هست فرد«، منظومۀ ما یک شمس دارد، آن شمس الحق تبریزي نيست. بعضي 
گفتند او امي است، یگانه اثر او »مقاالت« است که بار اول چنان مختل و معشوش به چاپ رسيده بود 
که مي شد به افرادي حق داد که مي پنداشتند »شمس« امي است. با نشر بخش اول مقاالت شمس در 
1365 با تصحيح وتعليقات استاد دکتر محمد علي موحد و انتشار بخش دوم آن یعني تکملۀ مقاالت 
شمس تبریزي باز با تصحيح و تعليقات آن بزرگمرد در 1369، شمس تبریزي، موالنا جالل الدین 
بلخي و مولویه جاني دوباره یافتند. براي آن بزرگمرد که به نظر من بسياري از سجایاي اخالقي ایشان 

شبيه شمس تبریزي است، از درگاه خداوند طول عمر با عزت در کمال سالمت آرزو مي کنم.
      در حيات شمس شش رقم برجسته و عمده است )البته باید دو رقم 1356 و 1369 را هم بدان شش 

رقم افزود( ، چراکه شمس مستند و تاریخي دارد حيات مجدد شد:
     آن شش رقم: 582، 642 ،643، 644، 645، 672 است. 582 رقمي است که از رقم 642 بيرون 
آورده اند که رقمي قطعي و تاریخي است. در آن تاریخ شمس به قونيه وارد شد )روز شنبه 26 جمادي 
الثاني سنه اثني و اربعين و ستمائه( در آن تاریخ شصت سال داشت.. از 642 اگر شصت سال کم کنيم، 
582 به دست مي آید که سال والدت اوست. رقم سوم زماني است که شمس با بدرفتاري و عناد مردم 
قونيه روبرو شد و آن را تحمل نکرد. و از قونيه رفت و آن رفتن بار اول در 634 هـ بود. 644 تاریخي 
است که شمس به دعوت موالنا به وسيله اعزام فرزندش سلطان ولد به همراه بيست نفر به حلب و 
دمشق مجدداً به قونيه بازگشت. سال 645 تاریخ فقدان شمس است. از آن تاریخ به بعد اثري و نشاني 

از خود شمس نيافته اند.
      معروف است که »شش وقف شمس است«. موالنا جالل الدین بلخي روز یکشنبه پنجم جمادي 
الثاني سال 672 هـ وفات یافته است. خوافي در مجمل نوشته است:  وفات شيخ شمس الدین تبریزي 
مدفوناً بخ خوي که موالناي روم اشعار خود را به نام او گفته و مثنوي را به استدعاي شيخ حسام الحق 
و  الدین حسن بن محمد بن الحسن المعروف به ابن اخي ترک، ابویزید الوقت، جنيد الزمان، الصدیق 
بن الصدیق ]بن الصدیق[ - رضي اهلل عنه و عنهم - گفته و جمع کرده و بالفاصله سال وفات موالنا را 
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افزوده است. یعني شمس الدین تبریزي به رغم شایعات و نوشته ها و بناي مقامي به نام وي در قونيه، 
در قوینه به شهادت نرسيده است بلکه در سال 672 هـ در خوي دعوت حق را لبيک گفته است و این 

واقعه واقعاً به معجزه شباهت دارد.
نداریم.  چنداني  اطالع  سال  شصت  مدت  در   642 تا   582 سال هاي  ميان  او  حيات  جزئيات  از      
مي دانيم که مدتي در شام، بغداد و روم به سياحت مشغول بوده، مدتي در ارزروم به معلمي پرداخته، 
به گفتۀ خودش زماني به عملگي تأمين معاش مي کرده، با محيي الدین بن عربي دیدار و بحث داشته، 

اوحدالدین کرماني را دیده و با او مشاجراتي کرده است.
     از نشانه هاي دنيوي او کالهي بزرگ، پاپوش و سر علم منسوب به او در موزة موالنا نگهداري 
مي شود. زماني تنها دليل بعضي خاورشناسان بر وجود مادي او همان کاله بود که به کالم مالمتيان 
شباهت دارد و بکتاشيان آن را »الف خراساني« مي ناميدند. در تبریز مرشدي به نام ابوبکر سله باف 
داشت که زنبيل بافي )سبدبافي( مي کرد. او را از جوانمردان مي دانستند. چون همه جوانمردانت به 

صنفي وابسته بودند و کاري انجام مي دادند. شمس را هم از جوانمردان شمردند.
استقبال  ميان  فتوت هم در  اهل  از  قونيه وارد مي شد. گروهي  به  بار که شمس در 643       دومين 
موالنا  که  وقت  آن  »در  نوشته اند:   است..  نداشته  چندان  عالقه ایي  شعر  به  داشتند.  کنندگان حضور 
شمس الدین در صحبت باباکمال بوده، شيخ فخرالدین عراقي نيز به موجب فرموده بهاءالدین زکریا در 
آنجا حضور داشته است و هر فتحي و کشفي که شيخ فخرالدین را روي مي نمود، آن را در لبس نظم و 
نثر اظهار مي کرد و به نظر باباکمال مي رسانيد و شيخ شمس الدین هيچ چيز را اظهار نمي کرد. روزي 
باباکمال وي را گفت: فرزند شمس الدین! از آن اسرار و حقایق که فرزند فخرالدین ظاهر مي کند، بر 
تو هيچ الیح نمي شود؟ گفت: بيش از آن مشاهده مي افتد، اما به واسطۀ آنکه وي در بعضي از علوم 
مصطلحات ورزیده، مي تواند که آنها را در لباس نيکو جلوه دهد و مرا آن قوت نيست« )مقدمه دیوان 

عراقي، ص 23(
این نکته را مرحوم شهریار در شعر »موالنا در خانقاه شمس تبریزي« به زیبایي بيان کرده است:

                    شمس ما کز بي زباني شکوه کرد            در زبان شعر مال جلوه کرد
                    نـــي هــمين بــر طبع مـال آفرین            آفـــرین بر طبع مـال آفرین

      شمس را به سقراط مانند کرده اند، چراکه از او نيز اثري مکتوب که خود به قلم آورده باشد، در 
دست نيست. خود مي گوید:

»من عادت به نشستن نداشته ام،  هرگز!
چون نمي نویسم، در من مي مامند و هر لحظه مرا روي دگر مي دهد« )مقامات شمس، 285، خط سوم، 

بخش سوم ، 51(
       سخناني که از شمس باقي مانده، مقاالت اوست. این ميراث گرانقدر که خود »خرقه« ناميده است، 
که مولویه هم آن را »خرقۀ  شمس تبریزي« خوانده اند، همه ساده، بي پيرایه،  نغز، پر معني،  شيرین و 
در عين حال نامنظم است. در این ميراث نه تنها از زندگي پر ماجرا و مه آلود شمس تا حدودي آگاه 
مي شویم و دربارة تصوف و صوفيان زمان او مطالبي تازه مي یابيم، بلکه در آن حکایاتي مي خوانيم 
که موالنا آنهارا در مثنوي خود آورده است. در مقاالت 128حکایت و حاالت وارده نقل شده است. 
مولوي بعضي از آنها را مستقيم یا غيرمستقيم در مثنوي وارد کرده است. شانزده حکایت نقل شده در 
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مثنوي در هيچ مأخذي جز مقاالت شمس نيامده است.
نوشته ایم که شمس به شعر چندان عالقه ایي نداشته است. اما نثر او با شعر پهلو مي زند و در البالي 

کالمش سخن موزون فراوان است. چند نمونه قيد کنم:
»عاشق که به معشوق رسد ناز کند«، پيش از آنکه تمام به معشوق رسد، ناز نيکو نماید.... )1/ ص 92(

»همدم اگر تو مي داني که من چه مي گویم، نسل از شجر بزرگ خالي است. مثاًل اینجا درختي است 
بزرگ ميوه دار«. )همان، ص 128(

»البرکۀ مع اکابرکم،  اختالف است در این که از اکابر چه مي خواهند؟ اکابر به سن یا اکابر به معانيي 
که هم تابع صورت است... بعضي گفتند که اکابر به معني مي خواهند، جنبيدن هر کسي از آنجا که 

وي است.... چاره اال مسکوت و تسليم است....« )همان، 136-137(
گاهي مصراع هاي عربي در کالمش دارد: »بقدر الکد نکتسب المعالي« این مصراع در کليله و دمنه 
هم به صورت »بقدر اهلل نتقسم المعالي« )ص 17( آمده است. در بعضي موارد پس از نقل شاهد به نقد 

آن برمي خيزد:
»یا خادم الجسم که تسعي لخدمته، مي گویند از آن بوالعالء معري است. چندان نيست سخنش. آن 

نيست که مي گویند قوي کس بوده است. آنچه حکيم گفت:
                               تا بدانجا رسيد دانش من          که بدانسته ام که نادانم

      از آن یک سخن بوي چيزي مي آید که به وي چيزي نمودند، که دانستم که آنچه از اول تا آخر 
گفتم، چيزي نبود.«

ابوالعالي معري  به  انتساب این مصراع  باید گفت که  به تعليقات و توضيحات استاد موحد  با توجه 
خطاست. آن پاره اي از این شعر است:

                  یا خادم الجسم کم تسعي لخدمته          و تطلب الریح مما فيه خسران
                  عليک بالنفس فاستکمل فـضائلها           فـانت بالنفس البالجسم انسان

                           )مقاالت، ص -526 527( به نقل از البلغه في الحکمه،  عبدالقادر اهري چاپ استانبول(

      از مجموع این مقدمه مقصود پاسخ به این پرسش است که باالخره این مست از ترکستان است یا 
از فرغانه؟ از آب و گل است یا از جان و دل، مي گوید: »سه روز به فاعلي )عملگي، فعلگي( رفتم، 
کس مرا نبرد، زیرا ضعيف بودم. همه را بردند من آنجا ایستاده.« این یک ویژگي این مرد است. )1/ 

ص 278(
همين مرد مي گویدکه  »اگر اهل ربع مسکون جمله یک سو باشند و من به سویي،  هر مشکلشان که 
باشد، همه را جواب دهم، و هيچ نگریزم از گفتن و سخن نگردانم و از شاخ به شاخ بجهم« این ویژگي 

دیگر اوست.
      »براي آن تا یک چشم دوست بينم، صد چشم دشمن مي باید دید. الجرم مي بينم. دي خيال تو 
را پيش نشاندم،  مناظره مي کردم که چرا جواب اینها نمي گویي آشکارا و معين؟ خيالت گفت که 
شرم مي دارم از ایشان و نيز نمي خواهم که بربخند. من جواب مي گفتم... مناظره دراز شد. چه ما ز که 
نگفتيم؟ ني، خود چه بود که گفتيم؟ خود هيچ نگفتيم. یعني نسبت به گفته هاي ناقصان همه گفتيم و 

نسبت به گفت خویش هيچ نگفتيم.« )1/ ص 187(
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       این مرد بي عالقه یا کم عالقه به شعر کالمش طوري است که اگر کلمه ایي بر آن بيفزایي یا 
کم کني، نظير شعر تعادلش بهم مي خورد.. ما با موالنا شمس را شناخته ایم، موالنا خود را در شمس 
تبریزي یافته است. از 642 تا 672 لحظه ایي او را از یاد نبرده است. در آخرین شب حيات، در کوي 

عشق پيري در خوابد دیده که با دست به او اشاره مي کند که عزم سوي ما کن.
      در مثنوي الاقل شش بار، در دیوان کبير قریب 1300 با در فيه مافيه 18 بار، در مکتوبات نزدیک 

30 بار به مناسبات گوناگون از شمس الدین تبریزي یاد کرده است.
در دفتر دوم مثنوي که هفده سال پس از غيبت شمس سروده است مي گوید:

                       باز گرد شمس مي گردم عجب            هــم ز فـــّر شمس باشــد ایــن سبب
                      شمس بـاشد بــر سبب هـا مـطلع            هـــم از و حــبل سبــب هـــا مــنقطع
                      صـد هــزاران بار بـبـریـدم اميد             از که به از شمس، این شما باور کنيد
                      تــو مــرا باور مــکن کز آفتاب            صــبر دارم مـــن و یــا ماهــي ز آب
                     ور شــوم نــوميد، نــوميدي مـن            عـيــن صنــع آفــتابــست، اي حسن!

                                                  ما ز عشق شمس دین مي تاختيم

این شمس کجا آرميده است؟
با شکوه و مجلل، در چندین شهر نشان       موالي متقيان )ع( در دو شهر آرام جاي دارد. هر دو 
افيون قره حصار در مرکزي ترین شهر  سه مرکب آب حضرت زیارتگاه شيفتگان اوست. یکي در 
جغرافيایي ترکيه است. ابوالحسن خرقاني آرامگاه معنوي در خرقان دارد. بقعه و بارگاه مجلل دیگر 
در شهر قارص ترکيه به خرقاني نسبت داده شده است. محبوب ترین، شاعرترین و شيرین زبان ترین 
شاعر ترک، یونس امره که تقریباً معاصر موالنا جالل الدین رومي است و احتماالً در مجالس سماع 
موالنا حضور پيدا مي کرده و مي گویند خاندان او در زمرة خانداندهایي است که »واصالن خراسان« = 
Horsan Erenleri( ناميده مي شوند، در ایلغار مغول از خراسان به آناتولي کوچ کرده اند و اجداد 
او در سيوري حصار در صاري کوي ساکن شدند. یونس زا عارفاني بود که دیر به سراغش رفته اند. اما 
مردم آناتولي که نداي انساني او را یک بار شنيده اند، دیگر رهایش نکرده اند. تا جایي که من مي دانم 
امروز در ده شهر و قصبه آناتولي، مردم براي یونس مزار بنا کرده اند. زیرا مي گویند که: صداي یونس 
صداي آناتولي است. در بروسه، اسپارته، قرامان یا الرنده که مزار مادر موالنا در آنجاست در ارزروم، 
او در سيوري حصار،  مزار  معتبرترین  دارد.  زایر  و  مزار  یونس   ... و  قره حصار  افيون  در  صندوقلي 

صاري کوي در تقاطع دو نهر سقاریا )Sakarya( و پورسوق )=Porsuk( واقع است.
     شمس هم در قونيه، پاکستان و خوي آرامگاه دارد. برخي او و خاندانش را از مردم هندي مي دانند. 

موالنا فرموده است:
                               گورخانه و قبّه ها و کنگره            نبود از اصحاب معني آنسره 

                                                                                                                            )مثنوي، 3/ 133(

دیگري گفته است:
               بعد از وفات تربت ما بر زمين مجوي            در سينه هاي مردم عارف مزار ماست
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        روانش شاد با استاد دکتر محمد امين ریاحي در پانوشت صفحۀ 534 چاپ دوم تاریخ خوي نوشته 
است: من هم در حاشيه صفحه 70 تاریخ خوي )چاپ اول( در صحت نوشتۀ فصيحي تردید کردم و 
یک اشارت دوست عزیز استاد عاليقدر دکتر محمد علي موحد محقق بزرگ زندگاني و آثار شمس، 

تردید مرا رفع کرد و این مقاله حاصل آن اشارت است.«
       این اشارت استاد موحد، مرحوم ریاحي را بر آن داشت که مقالۀ »تربت شمس تبریز کجاست؟« 
را به مناسبت هاي گوناگون در مجالت کشور شش بار چاپ کند. قباًل اشاره کردم که معروف است: 
شش وقف شمس است.« زنده یاد ریاحي حق وقف را ادا کرد. بعد از وفات او در بزرگداشتي که 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگي در زمان ریاست استاد دکتر مهدي محقق براي استاد ریاحي برپا شد،  
هفتمين بار همان مقاله در زندگينامۀ دکتر ریاحي نقل شد. سرانجام با اشارت استاد موحد و پافشاري 

استاد ریاحي مسجل شد که زادگاه شمس در تبریز و بارگاهش در خوي است.
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تحليل زمينه و کارکرد شبکه های نماد پرد ازی د ر غزليات شمس
                                                                                                                                                                                  حسينعلی قباد ی1

                                                                                                                                                                حجت عباسی2

چکيد ه
       نماد ها د ر طول تاریخ فکری و هنری بشر از برجسته ترین و پرکاربرد ترین ابزارها برای انتقال از د ال 
به مد لول و گذر از روساخت کالم به ژرف ساخت آن بود ه اند. این قابليت همواره پاره ای از متفکران 
و اد یبان را متمایل و گاه حتی ملزم به بهره گيری از نماد ها نمود ه است. مولوی د ر زمره نماد گراتریِن 
نماد پرد از خود متمایز می سازد،  از هم قطاران  این زمينه  اد یبان است. آنچه وی را د ر  اند یشمند ان و 
رویکرد شبکه ای وی د ر نماد پرد ازی است که برآیند هایی همچون کيهان وارگی، عظمت مند ی کالم، 
تحقق پذیری، همه فهم نمود ن مفاهيم پيچيد ه عرفانی، ژرفا بخشی کهن الگوهای اساطيری و اِسناد های 
مجازی بد یعی را د ر کالم خود گنجاند ه و طراوت و تازگی جاود انه ای را د ر شعر وی ایجاد کرد ه 
است. این د غد غه که پيش زمينه های چنين رویکرد ی چه بود ه و فرایند نماد پرد ازی شبکه ای چگونه به 
کارکرد هایی از این د ست انجاميد ه، اساس شکل گيری پژوهش حاضر بود ه است که می کوشد با تکيه 

بر د یوان غزليات مولوی )غزليات شمس( با روش توصيفی ـ تحليلی، پاسخ هایی مستند به بد ان د هد.

کليد واژگان: نماد، شبکه های نماد پرد ازی، کيهان وارگی، مولوی، غزليات شمس
 

1ـ استاد د انشگاه تربيت مد رس
2ـ استاد یار د انشگاه پيام نور
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1.مقد مه
1-1. نشانه ها و نماد ها

      قرن هاست که ابرو باد و مه و خورشيد و فلک د ر کارند تا د و غرض را برای آد می برآرند؛ یکی 
فراهم نمود ن شرایط و امکان زیست بشر و د یگری، نشانگی. کارکرد نخست همان است که د ستاویز 
عالِم گشته تا بگوید: »شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری« )سعد ی، 1372: 11( و کارکرد د وم که 
همانا د اللت آیاتی و نشانه ای اجرام و فرآیند های کيهانی است، عارف را بر آن می د ارد که بگوید 
غم غمهاست اگر رخت به اعال نبری! طبق تجارب و آراء عرفانی، تحقق این فراروی د ر گرو توفيق 
د ر سلوک آفاق و انفس و د ر نتيجه، برتر از جهان جهات و فرود آمد ن د ر المکان بينشمند ی است؛ 
همانجا که به تعبير شفيعی کد کنی حد فاصل جهان و جان جهان است و از اینجاست که عارف به 

نظاره و کشف و اد راک هستی می نشيند. )شفيعی کد کنی، 1375: 17(
     این د ید گاه، جایگاه تعيين کنند ه د انشمند و بينشمند است؛ اگر د انشمند نهایتاّ بد ان می رسد که 
باید نشانه ها را د ست مایه غفلت زد ایی و فرمان برد اری ساخت، اما بينشمند بد ان می رسد که این نشانه ها 
با آن همراهی  نيز  اگر آد می  برخورد ارند که  استعد اد و فرآیند ی ذاتی  از  نشانگی،  از صرف  فراتر 
و همگامی کند، همچون خورشيد، زند گی بخش، همچون د ریا َذخار، همچون آسمان، بی کران و 
همچون ماه، راهنما می گرد د. این فرآیند ذاتی چيزی نيست جز عشق الهی که بارزترین نمونه خلوص 
که  آنجا  از  و  کرد  مشاهد ه  کيهانی  نشانه های  همين  فرمانبرد اری  و  سرگشتگی  د ر  می توان  را  آن 
عشق ورزی به هر چيزی، موجب شباهت به آن می شود، خورشيد و د ریا و آسمان و ماه و ستاره نه 
تنها همواره مظهر صفات الهی شناخته می شوند، گاه خود به خد ایی پذیرفته و پرستش می شوند؛ تا 
آنجا که حتی د ر عصر دانش هم می خوانيم: »جای شگفتی د ارد که ما طبيعت پرستی پيشينيان را به 
د ید ه تعجب می نگریم د ر حالی که پيوند وجود ما با بود و نبود تنها خورشيد، بسته به مویی است«. 

)بارد و، 1369: 22(
       آشکار است که این برجستگی و سرنوشت سازی نشانه های کالن کيهانی، بناگزیر د ر ذهن و زبان 
عارف بينشمند که د ر عمل مکاشفه گری نشانه شناس است، حضور و تکراری فزایند ه می یابد و همين 
تکرر کاربرد، نشانه ها را د ر قول و قلم عارف به نماد تبد یل می کند؛ زیرا نماد آن نشانه ای است که بر 
اثر تعد د کاربرد د ر زبان و نوشتار د ر اشاره و ارجاع به یک یا چند ویژگی و مفهوم خاص، تشّخص و 
تمایز می یابد به گونه ای که ناخود آگاه، تد اعی کنند ه آن ویژگی یا مفهوم می گرد د؛ مانند زمستان که 
نماد رکود و شب که نماد خفقان است. البته نماد همزمان به خود هم ارجاع می د هد که همين ویژگی 
موجب می شود مانند ایهام، قابليت چند معنایی و برد اشت های متعد د و حتی گاه متضاد د اشته باشد. 
نيز از آن رو که نماد بر پایه مشابهت ميان د اّل و مد لول شکل می گيرد، ماهيت و عملکرد ی شبيه به 
استعاره د ارد، با این تفاوت که د ر عالم نماد، هم د اّل و هم مد لول هر د و اصالت د ارند اما د ر استعاره 
تنها مد لول است که منظور واقع می شود. همچنين »فرق ميان استعاره و نماد د ر تکرار و تد اوم سمبول 
است. هر تصویری ممکن است یک بار به صورت استعاره به ذهن برسد؛ اما اگر هم از نظر ظاهری 

هم از نظر ارزِش نمود اری هميشه تکرار گرد د به نماد تبد یل می شود«. )ولک و وارن، 1370: 211(
 

1-2. پيشينه پژوهش
      اگر از پژوهش ارزند ه و عمد ة تقی پورنامد اریان د ر باب رمز و رمزپرد ازی د ر متون اد ب فارسی 
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که عمد تاً به حوزه اد ب منثور ناظر است، بگذریم، تحقيق اختصاصی د رباره چيستی و چرایی نماد و 
نماد پرد ازی و انواع آن د ر غزليات شمس چند ان مسبوق به سابقه نيست و از همين رو، آثاری که با 
تمرکز بر این جنبه از غزل ـ سرایی موالنا پد ید آمد ه، انگشت شمار است؛ اما همين منابع اند ک به نوبه 
خود پشتوانه هایی د رخور تحسين برای غنی سازی و استناد د ر این زمينه فراهم نمود ه اند. از جمله این 
مراجع، کتاب های آیين آینه و آینه های کيهانی از حسينعلی قباد ی و همکاران را می توان نام برد که 
نخستين د ر خالل بازنمایی سير تحول نماد پرد ازی در فرهنگ ایرانی و اد بيات فارسی، فصلی مشبع به 
سمبوليسم مولوی د ر آثارش و مقایسه آن با شاهنامه فرد وسی اختصاص د اد ه و کتاب د وم، تماماً و 
اختصاصاً به واکاوی و معرفی شبکه های نماد پرد ازی د ر غزليات شمس می پرد ازد. همچنين از همين 
است  بود ه  حاضر  پژوهش  رهنمود  موالنا،  نماد پرد ازی های  چون  و  چند  با  مرتبط  مقاالتی  نویسند ه 
که عبارتند از »حماسه عرفانی؛ نوعی ویژه د ر اد بيات فارسی«، »نظری بر نماد شناسی و تفاوت آن با 
استعاره و کنایه«، »تأملی د ر شناخت مرزهای نماد و تمثيل« و »فراآگاهی د ر مثنوی«. د ر این خصوص 
تحقيقاتی پایان نامه ای نيز صورت گرفته است که »بيان رمزي د ر غزليات شمس« از رحمان مشتاق مهر 

از آثار شایسته رجوع است. 

1-3. مولوی و نشانه های نماد ین
     از بختياری های فرهنگ و اد ب پارسی یکی آن است که از جمله خيره کنند ه ترین بازتاب های 
متجلی شد ه  مولوی  د ر غزليات شمس  بد یع  نماد پرد ازی  د ر سایه  و  نشانه شناختی  بينش مند ی  وجوه 
است؛ اما این امتياز تنها بد ان روی نيست که مولوی نشانه ها و نماد هاِی شاخِص برگرفته از طبيعت را 
د ر شعر خود گنجاند ه است؛ بلکه رویکرد شبکه ای وی به پرد ازش تصاویر نماد ین، چنين ره آورد ی را 
محقق ساخته است. نشانه های یاد شد ه، هر کد ام متعلقات و ملزوماتی د ارند که وقتی نماد های غزليات 
شمس، جملگی د ر پيوند با یکد یگر و برای تجسم و تفسير یک مقوله و مفهوم به کار روند؛ د ر واقع، 
شبکه ای از نماد ها را پد ید می آورند که نماد کالن د ر مرکز آن و متعلقات و ملزومات که د ر حکم 
نماد های فرعی قرار می گيرند؛ د ر گرد اگرد آن ظاهر می شوند؛ مانند نماد های فرعی تگرگ، گرگ، 
»شبکه  می کنند.  زمستان خود نمایی  محوری  نماد  بر گرد  که  عور  د رختان  و  برف، کوالک  سرما، 
نماد پردازي« عبارت است از مجموعه ای از نماد های فرعی و تصویرهای نشانه ای سطحی که به گرد 
یک نماد اصلی و مرکزی یا نماد عميق و بنياد ی جمع شد ه اند و مجموعاً تصویری از ساختار ذهنی و 

نظام اند یشگانی و بنيان تصویرپرد ازی اد یب و هنرمند را بازمی تابانند.
شاعری  سرایند ه  زیرا  است،  نماد پرد ازی  شبکه های  این  پد ید اری  بی همتای  بستر  موالنا  غزليات      
نيست که خود د ر رد یف جزئيات یک حالت یا ماجرا قرار د اشته باشد تا گزارش و توصيفی ناشی 
از هيجانات آنی از آن موقعيت و حالت به د ست د هد؛ بلکه شاعری است که از رصد خانه فرانگری، 
کليت موضوع و واقعه را با همه وابسته ها و جزئياتش مشاهد ه می کند و به تصویر می کشد. این گونه، 
نسخه ای مثالی و د رمقام صور نوعی برای جهان هستی د ر غزل موالنا نقش می بند د که اساس بسياری 

از تصاویر شعری وی را تشکيل می د هد.

1-4. پربسامد ترین شبکه ها و تصاویر نمادین د ر غزليات شمس
      موالنا نماد را همچون د یگر شگرد های اد بی مانند تمثيل پرد ازی و شيوه د استان گویی برای بازگویی 
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اصول و مبانی عرفانی به کار گرفته است و روشن است که هر چه این مقوله ها و تعاليم مهم تر باشد، 
تبيين و تشریح آن به استخد ام و تکرار بيشتر و بيشتر نماد های گوناگون نياز د ارد تا از این طریق بهتر 

و عميق تر برای مخاطب ملکه ذهن شود. 
      بسياری از نـماد های حاضر د ر متن غزليات شمس، از مد لول های متعد د برخورد ارند که د ر این 
ميان پاره ای از آن ها، گاه مد لول هایی به غایت متضاد با یکد یگر د ارند؛ مانند بت که هم نماد ی از 
معشوق معنوی، هم معشوق مجازی و هم نفس تواند بود یا آتش که هم نماد ی است از عشق الهی 

هم شهوت انسانی.
فرایند  د ر  مولوی  منحصر  خالقيّت های  نتيجه  نخست  وهله  د ر  مد لول ها  تخالف  و  تعد ّد  ایـن      
نماد پرد ازی است؛ بویژه از آن رو که وی نه تنها گاه نماد های بر جا ماند ه از سنت نماد پرد ازی سابق 
را پرورد ه، قد رت تجسم و تد اعی آن را د و چند ان می نماید، بلکه به شکلی بی سابقه از مفاهيمی چون 
نيز نماد می سازد و فراتر از این، نماد هایی شخصی   ... »عشق« یا »رستاخيز« یا »آسمان« یا »آتش« و 
و بکر می آفریند که تنها مختص او و جهان بينی اوست؛ مانند کاسه شير )شير خورد ن به عنوان نماد 

حکمت(، سوار، بچه شير، حلوا و.... 
     این بُعد از خالقيت مولوی یعنی آفرینشگری نماد های جد ید و طيف وسيع نماد های مسبوق به 
سابقه د ر غزليات شمس، خود، گواهی است بر این مد عا که چرا محقق می پند ارد شخصيت هایی چون 
موالنا د ر »تسلسل و پویایی نماد های فرهنگ ایرانی و مصون ماند ن از انقطاع تاریخی« سهمی بسزا 

د ارند. )قباد ی، 1386: 27(
بسامد  اساس  بر  این جستار،  هستند،  اهميت  د ارای  نماد ها،  عـموم  غزليات شمس  د ر  اگر چـه       
کاربرد نماد های شبکه ای، این مقوله را می کاود. پر بسامد ترین شبکه های نماد پرد ازی را می توان چنين 
برشمرد: 1 - شبکه نماد های معشوق 2 - شبکه نماد های وحد ت وجود و بازگشت به اصل 3 - شبکه 
نماد های انسان کامل و سالک )عارف عاشق( 4 - شبکه نماد های عشق و مستی 5 - شبکه های نماد های 
غيب و المکان ود نيا و ناسوت 6 - شبکه های نماد های جان و روح و نفس و جسم 7 - شبکه های 

نماد های وصل و وصال و هجران و فراق 8 - شبکه های نماد های حقيقت و معنی و صورت و ظاهر

1 -شبکه نماد های معشوق 
      این شبکه نماد پرد ازی که غالباً با محوریت خورشيد یا ماه شکل گرفته و نماد هایی فرعی چون 
مغرب، مشرق، زمين، شب، د یوار، روزنه، شعله، کرم شبتاب و آتش د ر گرد اگرد آن، خود نمایی 

می کنند:
     آفـتابـی کــو مــجّرد آمـد از بـرج حـمـل      آفتابی بـی نظير و بــی قــرین و خــوش قِـران
     آن کـه ال شـرقـيه بـود ه است و ال غـربـيه       زان که شرق و غرب باشد د ر زمين و د ر زمان
     آفـتابــی کـــو نـسوزد   جـز د ل عـشاق را       مــهر جـان، ره یابد آنـجا؛ نـی ربيع و مهرگان
     چون که ما را از زمين و از زمان بيرون برد      از فـنا ایــمـن شویـم از جــود او مــا جـاود ان

                                                                                                                    )مولوی، 1363: 625(

         به هر کجا کـه َروی، مـاه بـر تو مـی تابد         مه است نورافشان بر خراب و آباد ی
         غالِم ماه شد ی، شب تو را به از روزست         کـه پشتد ار تــو باشد مـيان هر واد ی

                                                                                                                    )مولوی، 1363: 924(
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               باز آن شهی د رآمد کو قبله شهانست            باز آن مـهـی برآمــد کز مـاه برتر آمـد
              سرگشتگان سـود ا جـمله سوار گشتند            کان شاه یک سواره د ر قلب لشکر آمد

                                                                                                                      )مولوی، 1363: 496(

2 -شبکه نماد های وحد ت وجود و بازگشت به اصل 
نماد هایی فرعی مانند  با د ریا )بحر، قلزم( ظهور می کند و معموالً       این شبکه نماد پرد ازی عموماً 
موج، کف، گوهر)د ّر و مروارید(، مرغابي، بحری )د ریانورد(، کشتی، غواص، رود، جوی و خشکی 

د ر پی د ارد:
             جوي جویان است و پویان سوي بـحر            گــم شـود چـون غـرق د ریـابـار شـد 

                                                                                                                    )مولوی، 1363: 417(

     اي قطره گر آگه شوي، باسيل ها همره شوي           سيلت سوي د ریا برد، پيشت نباشد آفتي
                                                                                                                    )مولوی، 1363: 861(

     گرچه صد ف ز ساحل، قطره ربود و گـم شد          د ر بحر جوید او را، غواص که آشنا شد 
                                                                                                                        )مولوی، 1363: 431(

3 - شبکه نماد های انسان کامل و سالک )عارف عاشق( 
     که اولی عمد تاً با شير، ستاره و زر)طال( و د ومی، بيشتر با موسی، رند و قلند ر و چنگ و نی )رباب 

و نای( بروز پيد ا می کند:
            شکار را بــه صد ناز مــی بـرد ایـن شير            شکار د ر هــوس او د وان قـطار قـطار
            شکار ُکشته به خون اند رون همی زارد             که از برای خد ایم بکش تو د یگر بار

                                                                                                                     )مولوی، 1363: 497(

         ستاره ای است خد ا را که د ر زمين گرد د             که د ر هوای وی است آفتاب چرخ کبود
         بسا سحر کـه د رآیــد به صومـعه مــومن             که مــن ستاره سعد م ز مـن بـجو مقصود

                                                                                                                     )مولوی، 1363: 598(

     مـوسی مـا ناخـواند ه سـوی شـعيبی رانــد ه    چون عاشقی د رماند ه، بر وی چرا د ند ان می کشی
     مـوسی مـا طاغی نشد وز واسطه ننگش نبد    د ه سال چوپانيش کرد، چون نام چوپان می کشی

                                                                                                                     )مولوی، 1363: 951(

4 -شبکه نماد های عشق و مستی 
      که شراب )می، باد ه، خمر(، قيامت )رستاخيز( وآتش )آذر( عمد ه ترین نماد های مرکزی آن هستند 

و نماد های چنگ، رباب، جام، زلف، سبو و د ستار، نقش اقمار آن ها را بازی می کنند:
         سحری چو شاه خوبان به وثاق ما د رآمد          به مثال ساقيان او به سبو و ساغر آمد
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         نه سبوی او بد ید م نه ز ساغرش چشيد م           که هزار مــوج باد ه به دِ ماغ من برآمـد
                                                                                                                      )مولوی، 1363: 448(

     زان باد ه د اد ه ای تو به خورشيد و ماه و چرخ          هر یک بـد ان نشاط چنين رام می رود
     واهلل کـه ذّره نـيـز از آن جــام بيـخـود است          از کـرم مـست گشته به اکرام می رود

                                                                                                                       )مولوی، 1363: 581(

       آتـش پریر گفت نـهانــی به گــوش د ود           کز من نمی شکيبد و با من خوش است عود
       سر تا بـــه پای عــــود گـــره بود بند بند           انـد ر گشایش عـــدم، آن عقده  هـــا گشود
       ای یار شعله خـــوار مـــن اهاًل و مـــرحبا           ای فـــای و شهيد مـــــن، وی مفخر شهود

                                                                                                                      )مولوی، 1363: 599(

5 - شبکه های نمادهای غيب و المکان و دنيا و ناسوت 
      باغ، آسمان )گرد ون، فلک، چرخ( و خرابات )ميخانه، مـيکد ه، خمخانه، خانه خّمار( نماد های 
و  ماد ون  عالم  شبکه  پربسامد  نماد های  از  قفس  و  د ام  چاه،  زند ان،  و  نخستين  شبکه  نمایند ه  کالن 

ملکوت هستند:
         تبریز شمس د ین را از لطف البه ای کن           کز باغ بـی زمانـی د ر ما نگر زمانی

                                                                                                                      )مولوی، 1363: 924(

       مــن د لـق گـروه کـرد م عـریان خـراباتـم          خورد م همه رخت خود مهمان خراباتم
       ای مـطرب زیـبارو د ستــی بـزن و بـرگـو          تــو آِن مـناجـاتــی، مــن آِن خـرا بـاتم
       با عشق د ر این پستی کرد م طرب و مستی          گفتم چـه کسـی؟ گفتا: سلطان خرا باتم

                                                                                                                              )مولوی، 1363: 771(

                 چـون که کـمند تــو د لم را کشيد          یوسفم از چاه به صحرا د وید
                آن که چو یوسف به چهم د رفکند           بـاز بـه فـریاد هـمم او رسيد

                                                                                                                   )مولوی، 1363: 214(

6 - شبکه های نماد های جان و روح و نفس و جسم 
د یو  با  هما  و  )شاهين(  باز  )عنقا(،  سيمرغ  محوری  نماد های  تقابل  با  معموالً  نمادها  شبکه  این      

)اهریمن،ابليس(، فرعون و بت تصویر شد ه است:
       نــد ا رسيد به  جـان ها کـه چـند مـی پایيـد          به سوی خانه اصلــی خویش بازآیيد
       چو قاف قربت ما زاد و بود اصل شماست         به کوه قاف بپّرید خوش، چو عنقایيد

                                                                                                                       )مولوی، 1363: 315(

           ای باز کاله از سر و روی تو برون شد          خوش بنگر و خوش بشنو، آنچه نشنيد ی
                                                                                                                       )مولوی، 1363: 924(
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                ویرانه به جغد ان بگذار و سفری کن            بازا بـه ُکه قـاف تجلــی که همایــی
                                                                                                                     )مولوی، 1363: 1014(

        امـروز ببينـی که چــه مرغـی و چه رنگی            کز زخـم اجل بند قفس را بـد رید ی
        یــا شـير ز پـستـان کـرامـــات چـشـيـد ی            یـا شـير ز پستان سيه د یــو مـکيـد ی
        خاموش و د هان را به خموشی تو د وا کن             زیـرا که ز پستان سيه د یــو چشيد ی

                                                                                                                              )مولوی، 1363: 951(

7 - شبکه های نماد های وصل و وصال و هجران و فراق 
      این شبکه نماد ها که غالباً د ر آن ها بهار، آب حيات، گلزار و گلستان به نمایند گی از وصال و شب، 

زمستان، خزان، د ی و خشکی به نمایند گی از هجران نقش ایفا می کنند:
    تلخـی چـرا کـشم مـن، مـن غـرق قـند و حـلـوا       د ر من کجا رسد د ی وان نو بهار با من
    من غرق ملک و نعمت سرمست لطف و رحمت       اند ر کنار بختم وان خـوش کنار با من

                                                                                                                    )مولوی، 1363: 512(

       مر اهل کشتی را لحد در بحر باشد تا ابد         در آب حيوان مرگ کو ای بحر من عّمان من
                                                                                                                      )مولوی، 1363: 688(

                    تو خورشيدی و مرغ روز خواهی            چـو مـرغ شب بياید نـبودش بار
                    چـو برگيری تو رسم شب ز عالم            چه پرها برکند مرغ شب ای یار

                                                                                                                     )مولوی، 1363: 341(

8 - شبکه های نمادهای حقيقت و معنی و صورت و ظاهر
    این نماد عمد تاً با کالن نماد های آب، ُگل، گوهر )دُ ّر، مروارید( د ر تقابل با جام، سایه، خاک و 

نقش نمود ار گشته اند:
               بریـد ه شـد از این جـوی جهان آب              بـــهارا بـاز گـــرد و وارسـان آب
               زمـيـن و آسـمـان د لــو و سبـویـنـد              برون است از زمين و آسمان، آب
               تو بيرون رو ازین چرخ و زمين زود              کـه تا بينــی روان از المـکان آب

                                                                                                                        )مولوی، 1363: 179(

            پيری بر مـن آمد شاخ گلی د ر د ست         گـفـتـم کـه از کـجــاست؟ بــگـفـتا از آن د یـار
            گفتم از آن بـهار بـه د نـيا نشانه نيست         کاینجا یکی گل است و د و صد گونه زخم خـار
            گـفتا نشانه هست وليکـن تو خيره ای          کان کس کـه بنگ خــورد د هــد مـغــز او د وار
                                                                                                                    )مولوی، 1363: 325(

                         ِگالبه چـند ریزی بر سر چشم            فرو شو چشم از ِگل، من عيانم
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                     لباس و لقمه ات ِگل های رنگين          تو ِگل خــواری نشایی ميهمانم
                                                                                                                         )مولوی، 1363: 772(

     به گزاف نيست اگر د ر واکنش به این حجم عظيم از نماد ها و نشانه های خرد و کالن موجود 
د ر غزليات شمس، موالنا را نه یک نشانه شناس بلکه یک نشانه طلب بخوانيم و از این رهگذر سخن 
به  ورزید ن  عشق  که  می کند  اد عا  وقتی  کنيم  د رک  بهتر  را  بزرگ  مولوی شناس  شيمل  آن ماری 

نماد هایی مانند خورشيد، عشق ورزید ن به همه ارزش های جاود ان است«. )شيمل، 1367: 99(

2. کارکرد های فکری - اد بی شبکه های نماد پرد ازی
2-1. کيهان وارگی

      بزرگترین عامل تد اوم حيات، یعنی چرخه های حياتی که نمود های آن را می توان د ر نامرئی ترین 
اجزاء عالم از جمله فعل و انفعاالت د رون اتمی تا گردش افالک، تناوب فصل ها و چرخه آب های 
د ریاها سراغ گرفت، انعکاسی بارز د ر قول و فعل موالنا د ارد. کيهان اند یشی و کيهان وارگی و همذات 
پند اری انسان با کيهان موجب خلق بينش مند ی و د انایی ویژه ای برای مولوی می شود که گویی او 
د ر ذات هستی رخنه می کند و با زبانی رمزی و نماد ی این اسرار حقایق هستی را بيان می د ارد تا آنجا 
که یکی از بزرگترین ویژگی های کائناتی یعنی برائت از ایستایی و سکون، از وجوه مميّز اشعار و از 
کليّات وصایای اوست. سماع و چرخش های بی خود انه وی د ر محفل و بازار حرکتی است آیينی به 

تبعيّت از حرکت افالک که بازتاب عطش روحی او برای شدن های تازه و تولّد های د وباره است: 
         فرع سماع آسمان است سماع این زمين       وان که سماع تن بود فرع سماع عقل و جان 

                                                                                                                      )مولوی،1363: 110(

                اگرچه بام بلند است بام هفتم چرخ           گذشته است از این بام نرد بان سماع 
                                                                                                                              )مولوی، 1363: 41(

      بی قراری روحانی او د ر تنگنای کالبد به جبران حسرت و خسران زمين گيری و به منظورارضای 
ميل فراروی، همواره تصاویری کهکشانی از مظاهر تکاپوی بی وقفه د ر غزليات شمس ترسيم کرد ه 
است. این طبيعت مد اری موجب گشته تا د یوان غزليات به مثابه آینه ای تمام نما از خلقت، خرد ترین 
و کالن ترین اشيا، استعد اد ها و حاالت کائنات از د انه شن، مگس، ذره و غبار تا افالک و خور و کوه 
و نهنگ را به نمایش بگذارد و مخاطب را با جهانی مواجه سازد که جا د ارد آن را عالم مُثل موالنایی 

بناميم.
      پند ار کيهان گونگي بالقّوه طبيعت و آد مي، سابقه اي بس د یرین د ر اساطير، آیين ها و اد یان کهن 
د ارد. طبق این باور، عالم تجلّيگاه خد ا و انسان تجليگاه عالم است و این هر سه )خد ا، عالم و انسان( 
به واسطه عاملی یگانه ساز، د ر امتد اد با یکد یگرند که آن عامل، وحد تی است فطری که از مبد أ وجود 
د ر ذّرات عالم که انسان را نيز شامل می شود، جریان د ارد و نخست بازتاب ایمان به کيهان گونگی د ر 
تفکر و اد ب عرفانی، شوق مد اوم به حرکت از جزء به کل است؛ یعنی شکافتن پوسته ظاهری اشيا 
به منظور حلول و رسوخ به ژرفای آن برای قرار گرفتن د ر معرض وحد ت کيهانی یا همان وحد ت 
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وجود. د ر این مسير، هنرمند از ميان همه استعد اد های نهفته د ر ورای هر مظهر از د و قابليت منحصر به 
فرد نماد یعنی استعد اد »نمایش کّل« و »تسّری به عرصه های ناشناختگی« بهره می برد؛ گویی بيت زیر 

ناظر به همين عملکرد نماد است:
          د ر عشق بی قرارش بنمود ن است کارش             از عرش می ستاند بر فرش می فشاند 

                                                                                                                     )مولوی، 1363: 232(

       عارف پس از حلول به جهان د رون و اتصال به جریان واحد وجود، وحد ت و کليتّی انعکاس یافته 
د ر باطن هر شئ و حالت که ایمان به کيهان وارگی هر پد ید ه را سبب می شود، مشاهد ه می کند و از 
این پس هر چه می گوید و می آفریند، خواسته و ناخواسته، بازتابی از تناظر جزء با کل د ر آن نمایان 

است؛ چنانکه عطار می سراید:
             چـو د و عالـم ز یک جـوهـر بـرآمــد             د ر انـد ک جـوهری بسيار کان د یـد
             ازل را و ابـــد را نـقــطــه ای یــافــت             هـمه کـون و مکان د ر المکان د یـد
             یقين می د ان که چشم جان جـان است             کـه د ر هر ذّره ای هفت آسمان د ید
             چـه جـای آسمان است و زمـين است             کـه د ر هـر ذره ای هر د و جهان د ید
             اگــــر یــک ذره رنـگ کـل پـذیـرد             عـجب نـبود چـنين بایـد چـنان د ید

                                                                                                                         )عطار، 1368: 299(

       از این منظر، مولوی به هنگام نمایش نماد ین کل - چه کليّت منعکس د ر نهاد خویش)انسان( و چه 
د ر نهاد اشيا - به صورت ناخود آگاه، متأثر از تصاویر و ساختار شبکه ای کيهانی است؛ یعنی از آنجا 
که جان عارف طبيعتی کيهانواره به خود گرفته، تصویر واحد کيهان که وجود را علی رغم تصاویر بی 
شمارش، کليتی یکپارچه به نمایش می گذارد به عنوان برترین نمونه و الگوی شکل گيری ساختاری 
ساز  و  سوخت  مثال،  برای  می یابد؛  بازتاب  هنرمند  آفرید ه  د ر  ناآگاهانه  وحد ت،  د ارای  و  منسجم 
خورشيد د ر مرکز منظومه شمسی، تصویری است که تصاویر متعد د د یگر از جمله طلوع و غروب، 
تاریکی و روشنایی، جزر و مّد، توفان و آرامش، تبخير و بارش، انبساط و انجماد و ... همگی به د نبال 
آن شکل می گيرد؛ د ر واقع منشأ ظهور این تصاویر و رشته اتصال و تد وام آن ها، وجود خورشيد است 
انرژی زایی، حيات افزایی، روشنگری، گرمابخشی،  د ر  استعد اد آن  و  نقش  اد راک  با  است  و کافی 
آالیش زد ایی، بخشش بی وقفه و چشمد اشت و... آن را نماد ی از خد اوند گرفت که طلوعش د ر د ل، 

روشنایی و آرامش و انبساط به بار می آورد و غروبش، تاریکی و رخوت و انجماد.

2-2. تجسم و همه فهمی مفاهيم و مبانی عرفان
     از آنجا که نماد ماهيتی چند پهلو وگنجایی معانی وبرد اشت های متعد د د ارد، گزینه ای کارا برای 
بيان و تجسم ملموس آن د سته از مفاهيم واصول عرفانی است که نه تنها به سبب پيچيد گی و د ور از 
ذهن بود ن بلکه گاه حتی به سبب سوء تفاهم زا بودن، همواره هم مسأله ای غامض برای بازگویی به 

عوام الناس بود ه؛ چنانکه حافظ می سراید:
              هر د م از روی تو نقشی زند م راه خيال        با که گویم که د ر این پرد ه چه ها می بينم

                                                                                                                          )حافظ، 1387: 296(
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     و هم د ستاویزی برای تهد ید، تبعيد و ... عرفا بود ه است. د ر واکنش به همين تبعات است که از 
زبان خود موالنا می شنویم:

           زین خلق پر شکایت گریان شد م ملول          آن های و هوی و نعره مستانم آرزوست
           گـویاتـرم ز بــلبل امــا ز رشک عـــام          مـهر است بر د هـانم و افـغانـم آرزوست

                                                                                                                      )مولوی، 1363: 146(

       اصل وحد ت وجود که شباهت ظاهری بسيار با مقوله حلول د ارد یکی از این بن مایه های ظریف و 
حساس است.عارف برای همه فهم کرد ن و د ر عين حال، مصون ماند ن از تبعات شورش اذهان نارس 
وقشری دست به د امان نماد می گرد د تا با استفاد ه از تفسير و تأویل پذیری نماد، راه را برای توجيه 
خویش باز بگذارد؛ مثال وقتی عارف می خواهد طبق باور به اصل وحد ت وجود، تبليغ و تبيين کند 
که خد اوند چيزی جد ا از ما نيست و د ر همه پد ید راهای هستی ساری و جاریست وتعيناتی که محمل 
با طرح تصویری  آنند،  این جهانی  تجليات  واقع  د ر  این روح ساری وجاری شد ه اند  بروز  و  ظهور 
باد، موج و کف، چنين می نمایاند که همان گونه که د ریا پد ید ه ای واحد  نماد ین از مجموعه د ریا، 
است و د ر اثر وزش باد به تموج د ر می آید و کف آلود می گرد د، پد ید ه های جهان مشهود نيز امواج 
انوار تجلی الهی هستند که د ر گذر از کد ورت عالم ماد ون، د ستخوش شکل و رنگ و بو و جهت و 

اند ازه شد ه است.
     این استعد اد، همان است که یونگ د ر اشاره بد ان می گوید: »آنچه را نمي توانيم تعریف کنيم، 
سمبوليک بيان مي کنيم«. )یونگ، 1352: 147( البته این مهم با شگرد اد بی تمثيل هم بخوبی بر می آید 
و مولوی نيز فراوان از آن استقبال نمود ه اما تمثيل نه از آن الیه مند ی و توجيه پذیری نماد بهره ای د ارد 
و نه از عظمت کيهانی و بارقه های اساطيری که بخصوص شبکه های نماد پرد ازی با خود د ارند. این 
یعنی بر خالف تمثيل که خوانند ه را به توقف د ر جزئيات د عوت می کند، نماد پرد ازی، پد ید ه ها را 
به صورت شبکه ای کلی و جهان شمول به تصویر می کشد؛ زیرا هر یک از نماد ها د ر خود نشانه یا 
نشانه هایی از مدلول )خالق( د ارد و اجماع این نشانه ها د ر شبکه نماد ها، تصویری کالن و عمد تاً ملهم 
از عالم باال به د ست می د هد. )قبادی، 1377: 68( مجموع این مزایا، مولوی را متقاعد می نماید که برای 

کاستن از فاصله ميان زبان و تجربه از نماد ها بهره بجوید؛ چنانکه خود هم می گوید:
         اگر بر گوید از د ید ه بگوید رمز پوشيد ه          اگر د رد طلب د اری بد انی نکته و ایما

                                                                                                                           )مولوی، 1363: 41(

2-3. ژرفابخشی اساطيری و کهن الگویی
     اسطوره، تفسيري است قد سي و شاعرانه که بشر نخستين از کتاب خلقت به د ست د اد ه است. 
رویارویي انسان ماقبل تاریخ با پد ید ه هاي حيرت آور حيات همچون خورشيد، تولد، مرگ، آتش و... 
و عجز از د رک ماهيت پد ید ه ها و علل رخد اد حواد ث و د ر نتيجه ناتواني از چيرگي بر آن ها، او را 
ناگزیر وادار ساخته تا با استمداد از قوه مخيّله که به دور از الزامات علّي ـ معلولي عقل و منطق، قادر 
به کشف روابط پنهان و نامعقول ميان اشياست، حوادث و وقایع جهان اطراف را به گونه اي گزارش 

کند که نيازهاي اصيل و غریزي او را پاسخ د هد.
      اسطوره د ر واقع تـمایل شد ید بشر بـراي فراتر شد ن از موقعيت و وضعيت زماني و مکاني خود 
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است؛ همان کارکرد ي که به عينه عرفان برعهد ه د ارد؛ چرا که عرفان نيز همچون اسطوره، کوششي 
است براي توجيه پرسش هاي بنياد ین و هميشگي بشر مانند کيستي خالق، چيستي خلقت، چگونگي 
حيات و ممات و جهان پس از مرگ. این رشته پيوند که ميان اسطوره و عرفان برقرار است، بيش از 
آنکه معلول به کارگيري عناصر روایي مشابه باشد، محصول پيوند ژرف هر د و با ناخود آگاه جمعي 
بشر است. ضمير ناخود آگاه بشر همچون گنجينه اي کهن، تجربه ها، آرزوها و خاطرات فراتاریخي 
را د ر خود انباشته است. این تجارب و تد اعي هاي پيش تاریخي براي همه انسان ها د ر همه زمان ها و 

مکان ها، یکسان و آشناست. مولوي د ر اشاره به تجاربي پيش از تولّد خود آورد ه است: 
            ميان عشق و د لم پيش کارها بود ه است            که اند ک اند ک آید همي به یاد مرا 

                                                                                                                    )مولوی، 1363: 131(

       داریوش شایگان در این باره مي گوید: »در زیر ساخت هاي روان انسان، نوعي آگاهي جمعي نهفته 
است که اسطوره ساز است. این الیه و ظرف روان، کهن الگوهایي مي سازد که همان صورت هاي 
بالقوه شکل ندارد و آنگاه که به مرحله نماد مي رسد، شکل مي گيرد؛ در واقع نماد  ازلي است؛ اما 
شکل تبلور یافته کهن الگوهاست«. )شایگان، 1367: 52( تصویر خالق، ميل به جاودانگي، مرگ پيش 
از مرگ، نوزایي و رستاخيز و جهان پس از مرگ از کهن ترین کهن - الگوهایي است که محوریت 
فطري و تکرار آنها در زندگاني بشر موجب شده تا عرصه اسطوره و فرزندان معنوي آن یعني حماسه، 

فلسفه و عرفان، بستر پدیداري و تثبيت تاریخي نمادهایي جهان شمول گردد.
       بر اساس نقد کهن الگویي که نظریه ناخودآگاه جمعي یونگ، معيار و مرکز ثقل آن است، تجربه 
انتهایي براي آن نمي توان تصور  ازلي سرچشمه خالقيت و آفرینندگي بشر است؛ »سرچشمه اي که 
باید از تصویر کهن الگوهاي اساطيري براي شکل دادن به آن بهره جست« )یاوري،  بنابراین  کرد، 
1367: 359( و آنگاه که ادیبي اثري  ادبي مي آفریند، در واقع وي توانسته است آگاهانه یا ناآگاهانه به 
اعماق ضمير ناخودآگاه که همچون فطرت از فصول مشترک آدميان است، سرکشي کند و کهن ترین 

و بنيادین ترین آمال و تجربه هاي مشترک را با خود در هيأت تصاویر و نمادها به ارمغان آورد. 
      عمده بخش های غزليات شمس گواهي است براین مدعا؛ زیرا همان گونه که یونگ معتقد است 
کهن الگوها در حالت روان پریشي و دست کم در خواب و رویاست که ظهور مي کنند، در لحظه هاي 
ناب اتصال به عالم ناخودآگاهی و سير در فضایي رویاگون و خلسه وارست که بسياري از غزل هاي 

دیوان شمس سروده شده است؛ مانند غزل زیر :
        بـر چـرخ سـحرگاه یکــي مـاه عـيـان شد            از چـرخ فـرود آمــد و درمــا نـگران شــد
        در خــود چــو نظر کردم خـود را بنَدیدم            زیرا که در آن مه تنم از لطف چو جان شد
        در جــان چـو سفر کردم جـز مـاه نـدیدم             تــــا سّر تـجـلـــي ازل جـمـلـه بــيـان شد
        نُه چـرخ فـلک جـمله در آن مــاه فروشد            کشتـــي وجـودم هـمـه در بـحر نـهـان شد
        آن بحرکفي کرد و به هر پاره از آن کف             نقشـي ز فـالن آمــد و جسمي ز فالن شد

                                                                                                                      )مولوی، 1363: 48(

      در این غـزل کـه در فضاي هميشه رمـزآلود »سحرگاه« رخ داده است، جانمایه کالم، دو کهن 
الگوي »بازگشت به اصل خویش« و »خلقت آغازین« است که بناچار در هيأت تصاویري نمادین از 
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جمله از چرخ فرود آمدن ماه و نگران شدن در شاعر، در خود نظر انداختن و جز ماه ندیدن، آشکار 
شدن سّر تجلي، محوشدن فلک در آن ماه و کف برآوردن بحر که همراه با ماه، نمادي از حق تعالي 

است.
 

2-4. فضای ُپرهيمنه تصویرها و عظمت مندی کالم
      کيهان گرایی مولوی و انعکاس آن در اشعارش به نوبه خود، توجيه این واقعيت است که چرا در 
شعر هيچ شاعری به اندازه سروده های موالنا با عظمت و گيرایی رو به رو نيستيم. بخشی از این عظمت 
به واسطه  از آن هاست که  نمادها و شبکه های برساخته  اثرگذاری، رهاورد جوالن بی وقفه کالن  و 
حضور و تأثير مستقيم، عميق و روزمره خود در زندگانی انسان، مخاطب را توأمان دستخوش احساس 
شکوه و هراس می کند و هم از این روست که موالنا را باید حماسه سرایی عرفانی نيز دانست؛ زیرا 
فخامت کالم و القاء حس شکوه و هراس به مخاطب از مولفه های بی چون و چرای سبک حماسی 

است؛ نظير آنچه در غزل زیر مشاهده می کنيم:
باز آمـدم چــون عيـد نـو تا قـفل زنـدان بشکنم        وین چرخ مردم خوار را چـنگال ودندان بشکنم
هفت اختر پرآب را کاین خاکيان را مي خورند       هـم آب بر آتـش زنـم هـم بــادهــاشان بشکنم
امـروز هـمچون آصفم شمشير و فرمـان درکفم        تـا گـردن گـردنـکشـان در پيش سلطان بشـکنم
چرخ ار نگردد گـرد دل از بيخ و اصلش برکنم        گـردون اگـر دوني کند گردون گـردان بشکنم
گرپاسبان گوید که هـي بروي بـریزم جـام مـي        دربان اگـر دستم کشد مـن دست دربان بشکنم
                                                                                                                  )مولوی، 1363: 772(

شالوده  بر  را  آن  ساختار  و  چهارچوب  موالنا  که  فرامکانی  و  فرازمانی  اثری  عظمت  و  شکوه      
شبکه های نمادهای کالن کيهانی بنا نهاده، بناگزیر نه تنها همواره مایه شگفتی و تحسين خودی ها و 
بيگانگان بوده، بلکه حتی می توان با اطمينان مدعی شد غالب آنچه در بزرگداشت و تمجيد دیگر 
که  ندانيم  اگر  مثال  برای  می کند؛  نيز صدق  موالنا  درباره  شده،  گفته  پارسی  زبان  و  ادب  بزرگان 
امرسون این جمله معروف را درباره چه کسی بيان نموده، »در شعر سعدی خورشيدها طلوع و غروب 
می کنند« )امرسون، 1392: 48( بی تردید آن ذهنيتی که از طلوع ها و غروب های بی وقفه در غزليات 

شمس بر جا مانده، موالنا را نامزد اول دریافت چنين توصيفی می کند.
 

2-5. جبران مافات شعری
از  بيش  و  پيش  حافظ،  خالف  بر  درست  نظم آفرینی،  همه  آن  علی رغم  مولوی  که  می دانيم      
شاعری، عارفی است که به شعر نه برای مغازله و تفنن بلکه برای بيان مضامين عرفانی روی آورده 
است؛ و بی گمان، اگر وسيله ای دیگر که بتواند همچون شعر اثرگذاری کند، می یافت، بدان دست 
می یازید. از بختياری های فرهنگ ایرانی و زبان فارسی، عواملی دیگر در شعر مولوی وجود دارد که 
سروده های وی را پا به پای شعر سعدی و حافظ دلنشين و گيرا ساخته اند. پردازش شبکه ای نمادها و 
آن کيهان گونگی، عظمت و اثرگذاری که از رهگذر آن حاصل شده از جمله این برگ های برنده 
موالناست که در ترکيب با مفاهيم و مضامين بلند و روح افزای عرفانی، حتی پاپ جان بيست و سوم 
را به اقرار واداشته است که بگوید: »به نام جهان کاتوليک، من در برابر خاطره موالنا با احترام سر 
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تعظيم فرو می آورم«. )یوسفی، 1371: 285(
     این عظمت و هيمنه پدیده ای نيست که از عهده استعاره و تشبيه و مجاز و کنایه برآید و از این 
مختصر می توان دریافت که نماد و نماپردازی تا چه اندازه می تواند یاریگر شاعر معنی گرا در سرودن 
شعری باشد که چندان موقوف و مرهون بيان و بدیع پردازی نباشد و در عين حال این چنين موفق و 
موثر نيز باشد. همين توفيق و تأثير بخوبی گویای این واقعيت است که تأخير در روی آوردن تحقيقات 
ادبی درباره ماهيت و نقش نماد و نمادپردازی در گستره زبان و ادبيات فارسی تا چه اندازه در کندی 

روند شناخت و معرفی بيشتر و بهتر ابعاد ناشناخته جهان مولوی دست داشته است.
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جمع بندی
      دیوان غزليات شمس بزرگترین جلوه گاه نمادهای برگرفته از نشانه های کيهانی از قبيل خورشيد، 
آسمان، ماه، ستارگان به عنوان نمادهای مرکزی و متعلقات و وابسته های آن ها به عنوان نمادهای فرعی 
است. این تجمع نمادین در غزليات شمس از یک سو به پربسامدی و در نتيجه تثبيت هویت نمادین 
نشانه ها انجاميده است و از سوی دیگر منجر به شکل گيری شبکه نمادها به محوریت نمادهای کالن 
و پيوستگی نمادهای فرعی است. بر پایه سازه های مفهومی و معارف تعاليم عرفانی، آنچه تار و پود 
این منظومه های نمادین را تشکيل می دهد عشق است که هم عامل انسجام و هم نيروی محرکه اجرام 

و احوال کيهانی است.
پيوند و غایت  ادراک چگونگی و چرایی  نمادها و  نشانه ها و  از  این سلسله        کشف و مشاهده 
آن ها در گرو توفيق در طی طریق معرفت المکانی و کسب فراآگاهی است که رهاوردش، عالم بينی 
فرازمانی و فرامکانی است که این نيز به نوبه خود به دستيابی به تصویری کالن از عالم و ساز و کار 

آن ختم می گردد که ناخوداگاه در تصاویر ادبی حاضر در غزليات موالنا متداعی شده است.
این دستاورد کارکردهایی برای شعر و عرفان مولوی به همراه داشته است که چکيده اهم آن ها به 

قرار زیر است:
دستاوردهای عمده شبکه های نمادپردازی در غزليات شمس

1. وجود شبکه های نمادپردازی در غزليات شمس، صبغه ای مُثلی به این اثر شگفت داده است؛ زیرا 
استخدام شبکه های نمادپردازی فی نفسه یعنی نسخه برداری از کليت کيهانی و از این منظر باید گفت 

که خود همين انعکاس کيهانی از مهم ترین عوامل دیگرگون شدن این دیوان منحصر به فرد است.
2. شاید به گزاف نباشد اگر ادعا کنيم که در هيچ اثر ادبی به اندازه دیوان شمس با عظمت و شکوه 
تبع  به  و  به عظمت و شکوه  بی تردید  اثر،  پيداست که کيهان گونگی یک  ناگفته  نيستيم.  رو  به  رو 
آن به جذابيت اثر خواهد انجاميد؛ زیرا به مدد تصویرگری های مبتنی بر شبکه های نمادپردازی، از 
سترگ ترین اجرام و تحوالت فرازمينی، مدام در نسخه  کيهانی به نام غزليات شمس در طلوع و غروب 

و نوزایی هستند.
3. فخامت و گيرایی کالم موالنا که به یمن بازنمایی ژرف ترین حقایق عرفانی از طریق شبکه های 
نمادپردازی حاصل شده در اثری شعری که گاه از دید فوت و فن شاعری دستخوش نقص و نوسان 

است، در حکم جبران مافات شعری است.
4. از دید بهره مندی حداکثری، نماد و نمادپردازی و بویژه نوع شبکه ای آن از بهترین ابزارهای ادبی 
برای تجسم بخشی و تبيين مفاهيم و مبانی پيچيده عرفانی است؛ زیرا نماد به واسطه آن که به نوعی 
مجمع تمثيل، استعاره، تشبيه و ایهام است در واقع ميانبری بی نظير برای گذر از دال به مدلول است. 
ميانبری که در عين حال به سبب برخورداری از الیه مندی معنایی و تفسيرپذیری، دست مخاطب را 

در برداشت های آزادتر و متنوع باز می گذارد.
اثربخشی  و  جهانی  توفيق  دیگر  عامل  می کند،  نماد حمل  که  و کهن الگویی  اساطيری  مایه های   .5
غزليات شمس است؛ زیرا بن مایه های اساطيری مانند مرگ، نوزایی، رستاخيز، خواب و... بویژه در 

قالب شبکه های نمادین بازگو می شوند و ترسيم و تصویری کالن تر و اثرگذارتر می یابند.
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امام حسين از منظر مولوی
                                                                                                        حجت االسالم قادر فاضلی

چکيده
      هر یک از خاندان اهل بيت)ع( در جهان اسالم، از ابعاد مختلف تاثيرات گوناگون داشته اند. امام 
حسين )ع( در ميان، نقش خاص خود را دارد. دانشمندان ما، هریک به نوعی به مسئله امام حسين )ع( 
پرداخته اند. مولوی نيز به عنوان یکی از قله های علم و عرفان اسالمی از این قاعده مستثنی نبوده است. 
نشده  تحریف  دستخوش  امام حسين  در خصوص  دیگر  دانشمندان  آثار  و  افکار  که  تفاوت  این  با 
است. اما بعضی از مغرضين عمدا، با تحریف کالم مولوی، مقصود وی را وارونه جلو داده اند. ما در 
این سخنرانی سعی کردیم حقيقت مطلب را آن گونه که هست، بيان کنيم و معلوم سازیم که مولوی 
برخالف ادعاهای غير واقعی این افراد، از مریدان حقيقی خاندان عصمت و طهارت، مخصوصا امام 

حسين )ع( است.  
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امام حسين )ع( در مثنوی
             یا رب این بخشش نه حد کار ماست              لطف تـو لطف خفی را خـود سزاست
             دسـت گـير از دست مــا مــا را بـخر             پـــرده را بـــر دار و پـــرده مــا مــدر
             بــاز خــر مـــا را ازیــن نـفس پـليـد              کـاردش تـــا استــخــوان مـــا رسيـد
             از چـــو مـا بيچارگان این بند سخت              کـــه گشاید ای شه بــی تـاج و تـخت
             این دعــا هــم بخشش و تعليم تست              گـرنه در گلـخن گلستان از چه رست

     مسئله امام حسين)ع( و کربال، مسئله ای نيست که یک دانشمند اسالمی بتواند از کنار آن بی توجه 
عبور کند. مولوی نيز به عنوان یکی از قله های علم و اندیشه در جهان اسالم، در این خصوص مطالب 
ارزنده ای دارد. ما در مصاحبه ها و برنامه های رسانه ای خود به مناسبت های مختلف، در این خصوص 
المللی شمس و  بين  نام »سومين همایش  به  این همایش مهم که  فراوانی گفته ایم. آنچه در  مطالب 
موالنا« در شهرستان خوی در این وقت محدود می توان گفت، به طور خالصه ماجرای کربال از منظر 

مولوی است. با توجه به این که در ماه محرم نيز قرار داریم، شاید مناسب ترین موضوع بوده باشد.
      یکی از تهمت هایی که به جناب مولوی زدند و شعر ایشان را تحریف کردند، متاسفانه شعری از 
جناب مولوی هست وليکن متاسفانه و هزار متاسفانه تحریف کردند. می گویند که ایشان گفته است:

                             کور کورانه مرو در کربال          تا نيفتی  چون حسين اندر بال

     کلماتی از این شعر در مثنوی آمده است ولی انسان های بی تقوا با هم دستی انسان های بی سواد، 
دامن به این کار می زنند و این شعر را به دهان عده ای انداخته اند و به جناب مولوی، حمله می کنند که 
او قيام امام حسين)ع( را آگاهانه ندانسته است. در حالی که چنين شعری از مولوی، هرگز به این شکل 
صادر نشده است. مولوی در دو جای مثنوی از کربال و از امام حسين )ع( حرف زده است. آقایانی که 

شعر را تحریف کردند اصل شعر این است که :
                     هين مـدو گستاخ در دشت بـال           هيـن مــران کـورانه اندر کربال
                     که ز مـوی و استـخوان هالکان           مــی نــيـابــد راه پــای سـالکان
                     جمله راه استخوان و موی و پی           بس که تيغ قهر الشی کرد شی

      می گوید برای کربال رفتن، با گستاخی نمی شود رفت بلکه با آگاهی می شود رفت. اگر انسان 
آگاه نشده و کور کورانه برود، مثل همون هایی می شود که رفتند و یکی دو روز مانده به ماجرای 
کربال، دیدند که اینجا از حکومت و پست و مقام و ... خبری نيست. احساس می کردند چون به امام 
حسين)ع( هيجده هزار نامه نوشتند، برای وی، حکم رانی در کوفه قطعی است و هر کس کنار امام 
باشد، بالخره یک چيزی بهشون می رسد. بوی حکومت به مشام رسيده بود. ناگهان دیدند، حاال بوی 
خون به مشام می رسد. لذا این ها آقا را تنها گذاشتند و با کمال تاسف این توفيق شعادت را از دست 

دادند و برگشتند و دنيا را بر آخرت برگزیدند.
      موالنا این قصه را می خواهد بگوید که: هين مدو گستاخ در دشت بال، دشت بال رفتن یک تحمل 

می خواهد، یک مردانگی می خواهد، فهم می خواهد. هين مرو کورانه اندر کربال. چرا؟ چون:
                        که ز موی و استخوان هالکان          می نيابد راه پای سالکان
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کسی می تواند اینجا بياید که مرد ميدان باشد. ایشان در عظمت کربال دارد حرف می زند ولی دست 
نااهلش که می افتد شعر را یه خورده باال و پایين می کند و آن استفاده ای را که می خواهد، ازش می برد 
که؛ آقا ایشان ضد کربالست، ضد امام حسين )ع( است و.... بی جهت نيست که مولوی از خدا تمنا 

می کند که:
                            باز خر ما را ازین نفس پليد          کاردش تا استخوان ما رسيد

     آنها که گرفتار نفس پليد هستند، برای رسيدن به ادعاهای دروغين خودشان، چه عمامه به سر باشد 
چه نباشد، می آیند یک دروغی را جعل می کنند و در منابرشان و در مجالشان در ميان عوام الناس 
پخش می کنند که؛ آقا این ضد والیت است و... و حال آن که  ایشان از عاشقان امام حسين )ع( است.

این یک قسمت از کالم وی در دفتر سوم مثنوی. و حاال یک قسمت دیگرش که در دفتر ششم هست. 
در دفتر ششم آن ماجرای حلب را، آن شاعری که آمده حلب و دیده مردم دارن آنجا گریه می کنند و 
زاری می کنند، گفته چه خبر است ؟گفتند: یک انسان بزرگواری کشته شده، گفت: این کی هست؟ 
مشخصاتش را بگویيد تا من برایش شعری بسرایم و مدحش بکنم. گفتند فالن کس است و چند صد 
سال پيش از دنيا رفته و شهيد شده. حاال چون شعراش زیاد هست خالصه اش کردم چند بيت را اینجا 
آوردم. این قسمتش در اوج ستایش است، اما همين افراد بی انصاف و بی سواد، وقتی که کار به اینجا 

می رسد این را هم باز نکته منفی قلمداد می کنند.
      من یک بار به یکيشان گفتم که: آقا چرا این حرف را می زنيد؟ این شعر که اصال در مثنوی نيست 
گفت شما خبر نداری. گفتم من خبر نداشته باشم کی خبر داشته باشه؟ منی که بيست و خرده ای سال 
هست دارم کار می کنم، پانزده شانزده جلد کتاب در مورد مولوی نوشتم، تو که در عمرت یک بار 

هم مثنوی را نخوانده ای خبر داری؟!
      این اشعار از روی نسخنه قونيه است که نزدیکترین نسخنه به زمان مولوی هست. هفت یا هشت 

سال بيشتر فاصله نداشته. در درستی نسخه اش هم، حرفی نيست.
                 روز عـــاشـورا هـمــه اهــل حـلب            بـاب انـطاکيه انــدر تا بــه شب
                 گرد آیــد مــرد و زن جمعی عظيم            مــاتم آن خانــدان دارد مــقيم
                  نـــاله و نــوحــه کنـنـد انــدر بـکا            شيـعه عــاشــورا بــرای کـربال
                  پيش مؤمن کی بود این غصه خوار            قدر عشق گوش عشق گوشوار
                  پيش مــؤمـن مـاتــم آن پاک روح            شهره تر باشد ز صد طوفان نوح

       ببينيد عظمت عاشورا برای او بقدری مهم است که، از صد طوفان نوح برای او مهم تر است. نوح 
ابوالبشر ثانی است که قصه اش را شنيده اید. سپس با این بيان ماجرای عاشورا را ترسيم می کند که:

                             خفته بودستيد تا اکنون شما            که کنون جامه دریدیت از عزا؟

      وقتی فهميد ماجرا مال چند صد سال پيش هست گفت: شماها تا حاال چه غلطی می کردید که 
االن به خودتان آمدید؟ آن زمان کجا بودید همه در رفتيد و سوراخ موش را چند هزار تومان خریدید 
که آقا را یاری نکنيد. باید یاری می کردید تا کار به اینجا نمی کشيد. حاال که کار از کار گذاشته، 
هی تو سرت بزن هی بيا علَم های پانزده بيست متری تو خيابان ها حرکت بده، راه بندان ایجاد کن،که 
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من می خواهم برای امام حسين )ع( عزاداری بکنم. یک خرده فرهنگ امام حسين )ع( را فلسفه قيامش 
را به مردم یاد بدید. علَم بيست متری که چندین عالمت فراماسون درش نهفته شده است و حاليت 
نيست، کجایش امام حسين )ع( دوستی است؟ شاعر تازه وارد می گوید: که تا حاال کجا بودید که 

نفهميدید؟!
                  خـفـته بــودستيد تــا اکنــون شما           کـه کنون جـامــه دریـدیت از عـزا
                  پس عزا بر خود کنيد ای خفتگان          زانک بد مرگيست این خواب گران

      یکی می خواند عزای خود ما را به خود ما بخواند که امام حسين)ع( و اجدادش بر ما گریه کنند، 
که ما با وجود این خاندان پاک، هنوز در جاهليت به سر می بریم. هنوز در ماجرای عاشورا حرف هایی 
را می زنيم که خالف مسلمات قران کریم است. آقا یک قطره اشک بریزی همه گناهانت بخشيده 
می شود. بدون هيچ ماده و تبصره ای این سخن تبليغ می شود. این خالف قرآن است. قرآن می فرماید: 
»َو نََضُع الَْموازیَن الِْقْسَط لِيَْوِم الِْقياَمِۀ فاَل تُْظلَُم نَْفٌس َشيْئاً َو إِْن کاَن مِثْقالَ  َحبٍَّۀ مِْن َخْرَدٍل أَتَيْنا بِها َو َکفی  

بِنا حاِسبيَن« )االنبياء/ 47(
)ما ترازوهای عدل را در روز قيامت برپا می کنيم؛ پس به هيچ کس کمترین ستمی نمی شود؛ و اگر 
به مقدار سنگينی یک دانه خردل )کار نيک و بدی( باشد، ما آن را حاضر می کنيم؛ و کافی است که 

ما حساب کننده باشيم!(
 ُ ماواِت أَْو فِي اْلَْرِض یَأِْت بَِها اهللَّ َّها إِْن تَُک مِثْقالَ  َحبٍَّۀ مِْن َخْرَدٍل فَتَُکْن في  َصْخَرةٍ أَْو فِي السَّ »یا بُنَيَّ إِن

َ لَطيٌف َخبيٌر« )لقمان/ 16( إِنَّ اهللَّ
)پسرم! اگر به اندازه سنگينی دانه خردلی )کار نيک یا بد( باشد، و در دل سنگی یا در )گوشه ای از( 
آسمانها و زمين قرار گيرد، خداوند آن را )در قيامت برای حساب( می آورد؛ خداوند دقيق و آگاه 

است!(
ا یََره«ُ )الزلزله/ 8( ةٍ َشرًّ ةٍ َخيْراً یََرُه« )الزلزله/ 7( »َو َمْن یَْعَمْل مِثْقالَ  َذرَّ »فََمْن یَْعَمْل مِثْقالَ  َذرَّ

و هر کس هموزن ذّره ای کار بد کرده آن را می بيند!( و هر کس هموزن ذّره ای کار بد کرده آن را 
می بيند! (.

      یک مثقال کار خير را خواهيد دید. چطور این با یک قطره اشک حل می شود؟ حاال گيریم حق 
اهلل را خدا به احترام امام حسين )ع( بخشيد، حق الناس را چه کار می کنيد؟ مگه می شود حق الناس 
را با یک قطره اشک حتی یک بشکه اشک از بين برد؟! حق الناس را باید حالليت بطلبی. ربایی که 
خوردی، غيبتی که کردی، تهمتی که زدی و ..... الی ما شاء اهلل. بعد از قریب به 1400 سال، هنوز فلسفه 
قيام را هنوز درست نفهميده اند. او برای امر به معرف و نهی از منکر و- اَسيَر بِصيرِت َجدی - قيام 

کرده است. ولی هنوز هم عده ای از ما می گویم که: قيام کرده که ما گریه کنم تا بریم بهشت.
                    پس عزا بر خود کنيد ای خفتگان            زانک بد مرگيست این خواب گران

      عده ای از ما عمامه یه سرها هم بهش دامن می زنيم. دامن می زنيم، چون شما مردم مقصرید. یعنی 
مردم ما اگر کسی مثل من بياد حرف بزنه، فردا پاکتش کلفت نمی شود که هيچ، اصال بهش پاکت 
بلند شدند  این جلسه  از  بگه که مردم خيال کنند، همين که  یه چيزی  باید  نمی دهند. زیرا روحانی 

مستقيم وبه قول تورک ها )ُگوُرلو گوبّاز (رفتند به بهشت. این گورل گوباز معادل فارسی ندارد. 
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مداح هم این طوری مداحی می کند، آخوند هم، اینجوری حرف می زند تا پاکتش چندین برابر باشه.. 
ولی مولوی این جوری نيست. ما هم که در این زمينه کار کردیم، یاد گرفتيم که این جوری نباشيم. 
چند صباحی بيشتر زنده نيستيم. حيف است آدم وجدان و دین را آلوده بکند. به خاطر مطامع دنيوی، 

خوشایند عموم حرف بزنه.
یا  می فهميدند  مردم  داری  بزن چيکار  را  آقا حرفت  مـرحوم عالمـه جعفری می گفت:  قول  به       
ببينيد چه  این که موالنا می گوید روح سلطانی ز زندانی بجست،  نيامد.  یا  نفهميدند. خوششان آمد 
نگرش زیبایی به ماجرای عاشورا دارد. در ده ها هزار نفر، یک نفر پيدا می شود که بتواند کربال را این 

طور ترسيم کند. چی شده ؟
                       روح سلطانی ز زندانی بجست            جامه چه درانيم و چون خایيم دست؟

       لباس چرا پاره کنيم؟ اصال می دانی چی شده؟ یک عاشقی به معشوقش رسيده، این که اوج شادی 
است. باید شادی باطنی داشته باشيم. در بيرون نمی شود گفت شادی کنيم. تا حرف شادی را بشنوند، 
می کند  خيال  می رود.  شادی خودش  سراغ  شادی،  می گویی  تا  کنيم؟!  شادی  محرم  در  می گویند: 

شادی یعنی لهو و لعب. آن شادیی که خواجه عبداهلل انصاری می گوید:
                      یا رب ار یک بار گویی بنده ام            بگذرد از عرش اعلی خنده ام 

این را که نمی فهمند. چون در عمرش هرگز شادی بی لهو و لعب نداشته، لذا حرف امثال مولوی را 
با فحش و ناسزا پاسخ می دهند.  

ماجرای کربال این است که از دیدگاه عرفان، عاشقی به معشوق خود رسيده است. 

                    روح سلطانـی ز زنـدانـی بـجست            جامه چه درانيم و چون خایيم دست
                    چونک ایشان خسرو دین بوده اند            وقــت شادی شد چــو بشکستند بند

     این ها ادم های معمولی نبودند. خاندان عصمت و طهارت بودند، خسروان دین بودند، پادشاهان 
واقعی نظام هستی بودند، چه کار کردند؟ این قالب تن را شکستند، جان به جان آفرین واصل شده 
است. شما با چه عبارتی می توانيد این لذتی را که امام حسين از این وصال به دست آورده، بيان کنيد؟ 

قابل بيان نيست، این هم در حد خودش بيان کرده است.
                   روز ملکست و گش و شاهنشهی          گر تو یک ذره ازیشان آگهی

      تازه االن پادشاهی مطلق امام حسين شروع شده، اینجا پادشاه مقيد بود. یک حرفی می زد، صد نفر 
رد می کردند و دو نفر قبول می کردند. اآلن به یک مقامی رسيده که اگر ميلياردها نفر در هر جای دنيا 
دنبال یک انسان پاکی هستند، باید سر از این خاندان در بياورند. این می شود پادشاهی مطلق که در 

عربستان محدود نمی شود، در فالن خطه محدود نمی شود 
                       ور نه ای آگه برو بر خود گری             زانک در انکار نقل و محشری

       اگر حاليت نيست، برو به خودت گریه کن. چون تو از این لذت، نقل از این دنيا و رفتن به محشر، 
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بویی نبرده ای، تو باید بر خودت گریه بکنی. هم یه حرفی بزنی که امام حسين بر تو گریه کند. مرحوم 
شریعتی جمله ای دارد که به حضرت زینب خطاب می کند و می گوید: ای خواهر! اکنون من می گویم 

تو بر ما گریه کن. خيلی جمله لطيفی است .من می گویم تو به حال ما گریه کن.
                         بر دل و دین خرابت نوحه کن           که نمی بيند جز این خاک کهن

      تو به خودت گریه کن که جز این عالم خاک هيچی نمی فهمی، و چون خيال کردی امام حسين 
شکست خورده، داری گریه می کنی و نمی فهمی که چرا گریه می کنی. یک کسی خيلی عالی فهميد 
که فعال در تاریخ، ما دومی برایش سراغ نداریم. در یک عبارت خيلی خيلی مختصر بيان کرد. و آن 
حضرت زینب بود که فرمود: ما رایت اال جميال )جز زیبائی، هيچ ندیدم( این ها مثل ما اهل شعار و تو 
دل خالی کردن نيستند. چون مصداق بارز »َو ما یَنِْطقُ  َعِن الَْهوی « )النجم/ 3( و هرگز از روی هوای 
نفس سخن نمیگوید! »إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحی«  )النجم /4( )نچه آورده چيزی جز وحی نيست که به او وحی 

شده است.(
     این خانواده حرفشان همه مطابق وحی است. امام زمانش که امام سجاد باشد تایيد کرده که: یا عمتی 
انت بحمداهلل تعالی عالمه غير معلمه. عمه جانم! تو عالمی هستی که از راه معمول تعليم ندیده ای. یعنی 
علم لدنی داری. این ثابت شده است که امام سجاد در مورد حضرت زینب گفته. یک امام معصوم 
بر علم او صحه گذاشته است. پس کالم او، شعر و نمی دانم تو دل خالی کردن، و غلو نيست. یک 
ندیدم. کجای  زیبایی هيچی  اال جميال - جز  رایت  ما   - فرمود؟  است. چه  انکار  قابل  غير  حقيقت 
جامعه ما، چند درصد از منابر، از اخوند های ما، از مداح های ما، اساتيد دانشگاه های ما، رساله هایی 
که نوشتند، اساتيد راهنمای ما در موضوع های رساله های دانشگاهی، در هنر، در زیبایی، در ادبيات 
و در عرفان، توانسته اند به این بيان عرشی بپردازند؟! آخر در ميان این خون و بگير و ببند و کشتن و 
اسارت، کجای این زیبایی است؟ خداوند به این حقير لطف کرده و مدتی است دارم فکر می کنم و 
چندین مثنوی هم برای همين کالم، ساخته ام که جایش اینجا نيست و وقت هم ندارم که بخشی از 
آن ها را بخوانم. می خواهم بگویم آدم دردش باشد، درمانش هم می رسد یعنی به ذهنش  می آورند 

و راهش می اندازند.
      طبيب عشق مسيحا دم است و مشفق ليک           چو در تو درد نبيند که را دوا بکند؟
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مسأله ارادت موالنا به شمس تبریزی
                                                                                                                                                 شهرام پازوکی1 

                         آه سّری هست اینجا بس نهان              که سوی خضری شود موسی روان1 
     درباره سّر یا مسأله رابطه موالنا و شمس نظرهای مختلفی اظهار شده است.2 گروهی آن را عين 
حماقت و خالف ارکان عقالنيت و از موانع رشد و پيشرفت در عالم مدرن می دانند که کسی این 
چنين عاشقانه به انسانی دیگر ارادت داشته و تابع او باشد.3 گروهی دیگر، العياذباهللّ ، شاید هم به قياس 
نفس، از نوع رابطه هم جنس گرایی تفسيرش می کنند و در اثبات مّدعای خویش به طنزهای بی پروای 
موالنا در مثنوی استناد می کنند؛4 و باالخره کسی یا شاید کسانی هم میگویند این رابطه فقط وقتی 
معنی پيدا میکند که متوّجه شویم مراد موالنا از شمس تلویحا امام زمان شيعه است5 و موالنا عمدا 

نخواسته که نامی از وی به زبان آورد.
      حال آنکه این رابطه در خود عرفان و تصّوف اگرچه سّر است و برای غيراهلش مبهم و نامعلوم، 
ولی امر غریب و تازه ای نيست و اصطالحا به آن »ارادت« می گویند. و بر همين اساس واژه های »مرید« 
ارتباط، محبّت و رابطه معنوی ای  این  و »مراد« در عرفان اسالمی مصطلح شده است. سنگ زیرین 
است که بين این دو پيدا می شود. درواقع مرید خود را فقير و محتاج و مشتاق چيزی می یابد که در 

مراد می بيند.
     ارادت یک حقيقت معنوی و از ارکان سلوک عرفانی است که به اصطالح فالسفه مراتب تشکيکی 
یعنی شّدت و ضعف دارد. هر سالکی در طریقت نسبت به استاد معنوی خویش، این ارتباط را دارد، 
امّا در یکی ضعيف است یا پنهان می ماند و در دیگری ــ مثل موالنا ــ به نهایت شّدت می رسد یا 
از پرده عيان می شود و به صد زبان بيان می گردد. از ميان صحابه پيامبر)ص( هم همه مانند علی)ع( 
یا سلمان فارسی نبودند که آنچنان عاشقانه مرید پيامبر باشند، همان طور که در مرتبه ای دیگر موالنا 

نسبت به شمس بود.
       این اصل که سالک یا رهرو بدون مربّی و مرشد معنوی و به اصطالح پير روحانی یا رهبر نمی تواند 
این راه را طی کند، نه تنها از اصول اّوليه عرفان اسالمی بلکه از اصول عرفانی همه ادیان است. در 
عرفان و تصّوف اسالمی نيز یکی از لوازم اصلی سلوک را وجوب مربّی و مرشد دانسته و شرایط و 
صفاتی را برای شيخی و مریدی و آداب آن6 ذکر کرده اند و در این باره معموالً به داستان موسی و 
خضر در سوره کهف قرآن اشاره می کنند که خضر شرط قبول همراهی موسی را با او تسليم و متابعت 

کاملش گفت و هر بار که موسی به خضر اعتراض می کرد، این نکته را به او گوشزد می کرد.
1ـ  عضو هيأت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران.
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اطاعت و اّتباع
     ارادت سالک به پيِر راهنما همان رابطه ای است که به اصطالح اسالمی در قرآن مجيد به تعبير 
»متابعت« یا »اتّباع« بيان شده است؛ و فرق فارقی است ميان اتّباع و اطاعت. در شرح این مسأله می توان 
به دو دین ابراهيمی، یهود و مسيحيّت، اشاره کرد که دو نوع دعوت در آنها دیده می شود. نوع اّول 
در دین یهود است که حضرت موسی)ع( عموم قوم خود را دعوت به اطاعت از اوامر و نواهی احکام 
َعَشره میکند و خواص قوم خویش ـ مثل هارون ـ را همچنين به متابعت. نحوه رفتار موسی با هارون 

در قرآن کاماًل متفاوت است با رفتارش با عامّه مردم.
      نوع دوم در مسيحيّت است که حضرت عيسی)ع( پيروان خود را دعوت به پيروی از خود و راهی 
نوع دین داری یهودی چنان  نه احکامی خاص7 و می گوید: »من راه هستم.«8  که می رود می کند و 
است که اطاعت از احکام الهی و به اصطالح تشّرع عين تدیّن است؛ ولی نوع دین داری مسيحی چنان 
است که باید به مسيح پيوست9 و از او متابعت کرد؛ چنان که می گوید: »من تاک حقيقی هستم... در 
من بمانيد و من در شما... همچنان که شاخه از خود نمی تواند ميوه آورد، اگر در تاک نماند، همچنين 
 imitatio( 11»شما نيز اگر در من نمانيد«.10 در عرف الهيات مسيحی واژه مصطلح »اقتدا به مسيح

Christi( مفيد این معنا است.
      این اتّحاد معنوی مولود همان محبّت و عشقی است که لّب تعاليم مسيحيّت است. در مسيحيّت 
سخن از اطاعت از احکام تشریعی خاّصی نيست و لذا عيسی در پاسخ یکی از فقهای فریسی یهودی 
داد:  پاسخ  است،  بزرگتر  شریعت  در  حکم  کدام  پرسيد:  او  از  امتحان کردن،  برای  شيطنت،  به  که 
»این که خداوند، خدای خود را به همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبّت نما. این است حکم 
اّول و اعظم؛ و دوم مثل آن است یعنی همسایه خود را مثل خود محبّت نما«. در ادامه نيز می فرماید: 
»بدین دو حکم، تمام تورات و صحف انبياء متعلّق است«.12 بدین قرار او تعاليم خویش را در محبّت 

و عشق خالصه می کند.
       در دین اسالم که به لحاظ ماهوی جامع بين یهودیت و مسيحيّت است، هر دو نوع دعوت وجود 
دارد: دعوت عمومی مسلمين به اطاعت از احکام تشریعی و دعوت خاص مؤمنان به اتّباع یا پيروی 
قلبی، یا ُحبّی، از پيامبر)ص(. اّولی مبتنی بر اطاعت است و دومی بر اتّباع.13 به عبارت دیگر، در دعوت 
اّول، پيامبر همگان را به اسالم و اجرای احکام اسالمی دعوت می کند، و در دعوت دوم که خصوصی 
است، سخن از ایمان قلبی می گوید. همان طور که در آیه شریفه قالت االعراب آمنّا قل لم تُؤمنوا و 
لکن قولوا اَْسلمنا و لّما یَدُخل االیمان فی قلوبکم )حجرات/ 14( آمده، همه مسلمانان مؤمن نيستند 
چون ایمان امری قلبی و اسالم امری مربوط به ظاهر است. در آیاتی مثل» و َمْن یُِطَع اهللّ َ و رسولَه یُْدِخله 
جناٍت تَجری مِن تَحتها االنهار« )فتح/ 17( خداوند همه مسلمين را به طاعت خود و رسولش دعوت 
می خواند و پاداش این اطاعت ورود به بهشت ذکر شده است. ولی در آیه »قل اِْن ُکنتم تُحبّون اهللّ  
فاتّبعونی یحببُکم اهللّ « )آل عمران/ 31(، خداوند خطاب به پيامبر می فرماید: به آنها بگو اگر خدا را 
دوست دارید، از من )پيامبر( پيروی کنيد تا خدا شما را دوست بدارد. چنانکه می بينيم بنای این اتّباع 
یا متابعت )پيروی( پيامبر، و به اصطالح داعيه فعل، محبّت خدا است و پاداش آن نيز این است که خدا 
پيروی کننده را دوست خواهد داشت. به بيانی دیگر می توان گفت »اطاعت« مأخوذ از شأن رسالت نبی 
و »اتّباع« مأخوذ از شأن والیت اوست. و بنا بر اصطالحات عارفان، اطاعت مربوط به »شریعت« است 
و »اتّباع« مربوط به طریقت و جمع ميان این دو، سالک را به حقيقت می رساند. اّولی مربوط به عموم 
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مسلمانان و دومی مربوط به خواص است.
      اتّباع اساس دعوت خاص ولوی است. دعوتی که به بصيرت است و لذا معرفت می آورد که در 
سوره یوسف )آیه/ 108( می فرماید: قل هذه سبيلی اَدعوا الی اهللّ  علی بصيرة انا و َمن اتّبعنی، بگو: این 

راه من است. من و پيروانم همگان را با همين بصيرت به سوی خدا می خوانيم.
اتّباع مبتنی بر محبّت و بصيرت و به عبارت دیگر معرفت است. درحالی که       مطابق این آیات، 
در دعوت عام، مالک مسلمان بودن تسليم و اطاعت ظاهری است و چه بسا کسانی به قّوه قاهره یا 
فایده بردن از مسلمان  شدن، و لذا بدون علم و آگاهی و عاری از محبّت و شاید اکراه، در آن زمان 
اظهار اسالم کردند. در روایات مروی از امامان نيز، این نکته به صراحت تذّکر داده شده است.14 این 
است که از ميان مسلمانان فقط پيروان خاص، یعنی مؤمنان، بودند که این دعوت پيامبر، یعنی دعوت 
فرمود: و  بود که  اجابت کردند. سرکرده آنها حضرت علی  متوّجه شده و  را  به محبّت و بصيرت، 
اَثَر اُمّه، من مثل بّچه شتری که دنبال مادرش می رود، دنبال او )پيامبر(  اِتّباع الَفصيل  لقد کنُت أتِّبُعُه 

می رفتم15. 
      تفاوت دو واژه اتّباع و اطاعت در قرآن مجيد در چند آیه معلوم است.16 در سوره طه )آیه /90( 
هارون به قوم خود می گوید: »فَاتّبعونی و اطيُعوا امری، از من پيروی کنيد و از امر من اطاعت کنيد. 
به دنبال همين آیه، وقتی موسی از کوه بازگشت، خطاب به هارون گفت: ما َمنَُعک إذ َرأیتهم َضلّوا 
أالّ تَتّبَِعن أفَعصيَت امری )آیات 93 ـ 92(، چون دیدی که گمراه شده اند، چه چيزی تو را از اتّباع من 
بازداشت؟ آیا از دستور من سرپيچی کردی؟ در آیه بعدی دنباله همان آیه »قُل اِْن ُکنتُم تحبّون اهللّ  
فاتّبعونی...« )آیه 31( نيز می فرماید: »قُْل أطيعوا اهللّ  والّرسول...« )آیه 32(. آیه اّول حاکی از دعوتی 
مشروط به محبّت است و دومی حاکی از دعوتی دستوری. چرا که حّب خدا و رسولش امری تحّکمی 
و دستوری نيست ولی اطاعت از احکام تشریعی، به دستور و حتّی به قهر است. همان طور که در آیه ال 
اکراه فی الّدین، قبول دین را به اختيار اشخاص گذاشته است ولی اطاعت از احکام را نگذاشته است.

از آیه »أستجيبوا هلِلّ و لِلرسول اذا َدعاُکم لِما یُحييُکم« )انفال/ 24( چنين استنباط می شود که ارادت 
معنوی، حاصل اجابت دعوت خدا و رسول به آن چيزی است که موجب زنده شدن و زنده ماندن انسان 
می شود. و از منظر عرفانی فقط عشق است که چنين می کند. ارادْت عشق آور و توأم با عشق است. 

انعکاس عشق به خدا در آئينه دل سالک، عشق به مراد است که توشه راه اوست.17 
                    خــدمت اکـسير کـن مس وار تـو             جــور می کش ای دل از دلدار تـو 

                    کيست دلدار؟ اهل دل، نيکوبدان             که چو روز و شب جهانَند از جهان18 

      رابطه حبّی اساس ارادت معنوی است. و همين ارادت رکن اصلی سلوک است که موالنا از آن 
به »سّر ارادت« تعبير می کند و از قول طعنه زنندگان بر مثنوی که می گویند اصاًل مثنوی قّصه پيامبر و 

پيروی است،
                 کين سخن پست است، یعنی مثنوی         قّصه پيغامبر است و پی َروی19 

      ابتدا کالم آنها را تأیيد می کند و می گوید که وقتی کتاب اهللّ  هم نازل شد، کافران چنين طعنه 
زدند، ولی می افزاید این قصص انبيا و شرح »پيروی«20 از آنها مثل قرآن مجيد ظاهری دارد و باطنی. 
»پيروی« نيز ظاهری دارد و باطنی. باطنش عبارت است از طی کردن مراتب سلوک تا رسيدن به خدا.
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                                    از مقامات تبتّل تا فنا            پایه پایه تا مالقات خدا21 

      مراد اهل تصّوف از ارادت همين متابعت ولی است و در پی او رفتن.22 اساس تعاليم مشایخ صوفيه 
نيز همين است،23 تا آنجا که گفته می شود »ولی« خود راه است. همان طور که از ائّمه از جمله حضرت 
علی)ع( نيز نقل شده که فرموده اند: ما راه )صراط( هستيم. و موالنا گوید: »پير را بگزین و عين راه 

دان.«24 
       شاید بتوان گفت کليدی ترین مفهوم در درک کلمات شمس تبریزی که با آن بسياری از قفل های 
مقاالت شمس تبریزی گشوده می شود، »متابعت«25 است که به کّرات و دفعات، اهميّت آن تذّکر داده 
شده است. شمس تبریزی متابعت را دو قسم می کند: متابعت در صورت و متابعت در معنی و پس 
از تفکيک معنی و صورت متابعت، به شرح تفاوت شریعت و طریقت و حقيقت که اساس این تمایز 
است با استفاده از تشبيه آن به شمع، می پردازد.26 او خطاب به بایزید گوید: متابعت از این که پيامبر 
چگونه خربزه ُخرد، صورت متابعت است27 ولی حقيقت و معنی متابعت این است که »همان نوری 
و روشنایی که دیده محّمد نور دیده او شود، دیده او دیده او شود، و موصوف شود به جمله صفات 
به معراج رفت، تو هم بروی در پی  او  یا این که می گوید: »متابعت محّمد)ص( آن است که  او«؛28 
او«.29 و کمی بعد در تفاوت ميان طاعت و متابعت گوید: »چون طالب دین باشی، هم به زبان نباش؛ به 

مالزمت طاعت باش. و طالب حق باشی، به مالزمت خدمت مردان باش.«30 
و  می داند  متابعت  لطيفه  ندانستن  را  احادیث  و  قرآن  معنی  ندانستن  نشانه های  از  یکی  شمس       
می گوید: »شرح متابعت می گویم، نمی داند. با خود می گوید: عجب این متابعت چه باشد؟ متابعت در 
پيش او ایستاده است، باز می افتد پيش او، او متابعت را نمی بيند«. حتّی در تأیيد کالمش موسی را شاهد 

می آورد که »چون موسی بر خضر رفت، متابعت را ندید، محّمد متابعت را شناخت«.31 
او در بيان سختی متابعت گوید: »اگر متابعت را نشان دهم نوميدی آید بزرگان را نيز. متابعت آن است 

که از امر ننالد، و اگر بنالد ترک متابعت نگوید؛ چنانکه فرمود رسول شيّبتنی سورة هود«.32 

مثال قرآنی رابطه ارادت: داستان موسی و خضر
     به مسأله اتّباع یا متابعت، یعنی پيروی از راهنما و رابطه عاشقانه و توأم با بصيرت داشتن با او به 
عنوان اساس دینداری، در هيچ جای قرآن مثل داستان موسی و خضر33 تصریح نشده است. این داستان 
درواقع سرمشق و مستند قرآنی نویسندگان رابطه ارادت در عرفان اسالمی است و هم شمس و هم 
موالنا، در شرح و وصف متابعت و جوانب متعّدد آن، بسيار به داستان موسی و خضر اشاره می کنند.34      

موالنا اصوالً خود را همچو موسی و شمس را همچو خضر می دانسته است.35 
      در آن داستان، موسی پس از مالقات با خضر، از او چنين درخواست می کند: َهْل أتّبُعک علی أْن 
تُعلِّمنی مّما ُعلّمَت ُرشدا، آیا اجازه می دهی من پيروی )اتّباع( تو بکنم که از آنچه خدا به تو تعليم راه 
رشد داده، به من هم تعليم دهی؟ خضر در جواب موسی به او می گوید که تو نمی توانی با من صبر 
کنی. و پس از آن که موسی می گوید به خواست خدا مرا صابر خواهی دید، خضر، وظيفه ارشاد 
موسی را می پذیرد و می گوید: فَإن اتَّبَعنی فال تَْسئَلَنی عن شی ٍء... اگر بخواهی پيروی من کنی، از من 
درباره ]علّت[ هيچ چيز سؤال نکن. در ادامه داستان، در سه واقعه ای که رخ می دهد و موسی اعتراض 
می کند، خضر این اعتراض ها را شرط اصلی متابعت که صبر بود نمی داند و موسی را شماتت می کند.
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در سراسر این داستان اشاراتی در آیات قرآن است که نشان داده می شود چگونه خضر می خواهد 
به موسی تعليم دهد که باید تسليم او باشد و اراده اش در اراده خضر فانی شود تا مرید واقعی حّق 
انتهای راه که می خواهد به موسی آموزش دهد که منظورش از آن  گردد. این است که خضر در 
کارها چه بوده، واژه »ارادت« را به سه صيغه مختلف به کار می برد: نخست در مورد خراب کردن 
کشتی است که می گوید: فَأرْدُت اَْن أعيبَها )اراده کردم که آن را معيوب کنم(. سپس در مورد کشتن 
ُُّهما خيرا منه )ما اراده کردیم که پروردگارشان به جای او فرزندی  پسربچه گوید: فَاَردنا أْن یُبِْدلَُهما َرب
هما  اَُشدَّ یَبْلُغا  اَْن  َربُّک  فَاَراد  می گوید:  مخروبه  دیوار  تعمير  مورد  در  باالخره  و  کند(  جانشين  بهتر 

)پروردگارت اراده کرد که آنان به رشد کامل برسند(.
      خضر در مرحله اّول، موسی را متوّجه اراده خود می کند و به صيغه متکلّم وحده می گوید: اردُت 
با هم  توام  پروردگارش  اراده خود و  از  الغير سخن  مع  متکلّم  به صيغه  )خواستم(؛ در مرحله دوم، 
می کند و می گوید: اََردنا )خواستيم(، و باالخره در مرحله سوم، که کمال مراحل سلوک و تعليم به 

موسی است، به صيغه غایب می گوید: اراد ربّک )پروردگارت خواست(.
      در این مرحله آخر است که مرید محو کامل مراد می گردد و فقط مراد را می بيند، همان طور که 
موالنا درباره شمس می گوید: »شمس من خدای من«. و در کلمات شمس است که می پرسد: »شيخ 

چيست؟ هستی. مرید چيست؟ نيستی. تا مرید نيست نشود مرید نباشد«.36 
       شمس بر آن است که اصوالً مقصود از دعوت انبيا و طی طریق متابعت همين است که فاصله 
ميان عبد و رّب برداشته شود و او باخبر شود که کيست. او با استناد به آیه ما خلُقکم و ال بعثُکم ااِلّ 
کنفٍس واحدة )لقمان/ 27( و حدیث المؤمنون کنفس واحدة می گوید: »دعوت انبيا همين است که ای 
بيگانه به صورْت تو جزو منی، از من چرا بی خبری؟ بيا ای جزو، از کّل بی خبر مباش، باخبر شو، و با 
من آشنا شو. او می گوید: خود را بُکشم و با تو آشنا شوم و درنياميزم«. و می افزاید که »درین روش 

متابعت هرچند پيش روند، حقيقت بر حقيقت و تجلّی بر تجلّی«.37 
و  بيان عشق  و  دید  غزليات شمس  در  را  موالنا  و شوق  می توان شور  است که  مقام  این  در         

حيرانی اش که او کيست و شمس کدام است و آیا اصوالً ميان آن دو فرقی باقی مانده است.
موالنا درباره این عشق که از آن تعبير به »عشق کهن« می کند، می گوید فقط وقتی پرده برداشته شود 

سّر قصه خضر و موسی را می توان فهميد؛ آن گاه است که صورت های این عشق پيدا می شود.
                بشنو از دل نکـــته هـــای بـــی ُسخن             وآنچه اندر فهم ناید فهم ُکـن
                در دل چون سنگ مردم آتشی است            کو بسوزد پرده را از بيخ و بُـن
                چـــون بـسوزد پــــرده دریـابد تمام             قصه های خضر و علم مِن لُدن

                در مــــيان جـــــان و دل پيدا شـود              صورت نــونـو از عشق ُکهن38

       همان طور که این عشق کهن است، مربّی هم از جهت معنوی، قدیم است و زنده و هيچ گاه مُسن 
نمی شود؛ از این رو »پير« نيز خوانده شده است. او مانند خضر سرزنده و سبز است، چون از دولت 
عشق بهره مند شده است39 و کسی که از دولت عشق زنده شود هرگز نمی ميرد: »هرگز نميرد آن که 

دلش زنده شد به عشق«.

پيوند معنوی در ارادت
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     از منظر اهل طریقت، ارادت حاصل نمی شود مگر به پيوند معنوی. پيوندی که در آن دل سالک به 
دل مرشد متّصل می شود. پيوند معنوی با راهنما اساس سلوک عرفانی همه ادیان است و در مطالعات 
در  امر  این  ابراهيمی،  ادیان  ميان  در  گویند.  )تشّرف(   INITIATION آن  به  اصطالحا  دینی 
تعاليم مسيحيّت،  بنابر  اتّصال و رمز آن است.  این  نشانه  به  تعميد  بارز است و غسل  بسيار  مسيحيّت 
همان طور که خود حضرت مسيح به واسطه حضرت یحيی تعميد یافت، دیگران نيز برای مسيحی شدن 
باید غسل تعميد کنند تا به مسيح متّصل شوند و فيض روح القدس شامل حالشان شود و تخم ارادت در 
دلشان کاشته شود. این است که باید مسيحی شد و بدون انجام این غسل، شخص، مسيحی نمی شود. و 
این خالف دین یهود است که به سبب یهودی بودن والدین ــ به طور خاص مادر ــ فرزند، خود بخود، 

یهودی به دنيا می آید.
با پيوند به راهنمایی که به شجره الهی متّصل است، خار جان آدمی از آن گلبن تغذیه می کند و به رشد 

و کمال می رسد تا ميوه دهد. در این باره موالنا گوید:40
                    یـــا تير بـــرگير و مـــردانه بزن           تــو علی وار این در خيبر بِـَکن
                    یا به گلبن وصل کن این خار را           وصل کــن بــا نار نــور یار را
                    تـــا کـــه نـور او ُکشد نار تو را           وصل او ُگلشن کند خار تو را

      این پيوند در قرآن و عرف اسالمی »بيعت« ناميده شده است.41 بيعت از ریشه »بيع« به معنای خرید 
و فروش است که در آن انسان جان و مالش را به محبوب می فروشد و در ازائش به بهشت می رسد. 
امّا بهشت مراتب و درجات دارد و باالترین مرتبه اش »جنّۀ اللقاء« یا بهشت وصال به دوست است: إن 
اهللّ َ اشتری مِن المؤمنين أنفَسهم و اموالهم بأنَّ لَُهم الجنّۀ... فَاْستَبشروا بِبَيعکم الّذی بایَعتُم به ذلک هو 

الفوز العظيم )توبه/ 111(.
     در قرآن مجيد بيعت با رسول به منزل بيعت با خدا و بلکه عين بيعت با خدا توصيف شده است: 
اِّن الّذین یُبایعونک انّما یُبایعون اهللّ  یُداهللّ  فوق ایدیهم )فتح/ 10(. درباره این بيعت است که بنابر آیه 
شریفه می فرماید، رضوان الهی را در پی دارد: لقد َرِضی اهللّ  عن المؤمنين اذ یبایعونََک تحت الشجره 

)فتح/ 18(.
       درواقع بيعت، تولّی است یعنی قبول والیت راهنما و به لحاظ فقهی نوعی عقد است نه ایقاع. البتّه 
مقصود از عقد معنای اعّم آن است نه عقد مصطلح نظير اجاره و صلح.42 در احادیث مروی از امامان 
این عقد، »عقد فی القلب« گفته شده است.43 بيعت، عهدی است که مرید با خدا به واسطه راهنمای 
بدین وسيله  و  )بقره/ 40(  بِعهدُکم  اوِف  بَِعهدی  اوفوا  به عهد می کند:  )مُراد( می بندد و وفای  الهی 

اتّصال قلبی ميان آنها پيدا می شود که ابراهيم نبی نيز گفت: فََمن تَبَِعنی فَانّه مِنّی )ابراهيم/ 36(.
با بيعت است که تخم ارادت در دل سالک یا مرید کاشته می شود و به متابعت او درمی آید همچنان که 

در مورد متابعت موسی از خضر دیدیم.
               مریم دل نشود حامل ز انفاس مسيح           تا امانت ز نهانی به نهانی نرسد44 

تاریخ  امر در  این  مثال اعالی  بيشتر شود، عشق و بصيرت شدیدتر می شود.  متابعت  این       هرچه 
تصّوف ارادت موالنا به شمس است. امّا چون موضوع ارادت از لطایف عميق معنوی است، قابل فهم 
عموم دینداران نيست و بنابراین مورد بدفهمی ها یا اصوالً نفهمی های فراوان واقع شده است. در اینجا 
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به ذکر برخی نکات که مخّل درک صحيح آموزه ارادت یا نفی و انکار آن، خصوصا در زمانه ما، 
شده، می پردازیم:

تفاوت ارادت و تقليد
       ارادت با آنچه در فقه شيعه به آن »تقليد« می گویند تفاوت دارد. اکنون خلط ميان این دو موجب 
پيداشدن انتقادات و شبهاتی شده که حدود آن از فقه گذشته و وارد در عرصه اجتماع و سياست نيز 
شده است.45 در تقليد رابطه بين مقلِّد و مقلَّد )مرجع تقليد( رابطه شخِص غيرمتخّصص به احکام شرعی 
به شخص متخّصص و خبره در آن است؛ درست همان طور که در مسائل حقوقی به حقوق دان مراجعه 
می شود. منتهی این جا موضوع رجوع، حقوق اسالمی است. از اینرو نه مقلّد و نه مرجع تقليد هيچ کدام 
نيستند. درنتيجه      ارتباط معنوی و اصوالً سلوک عرفانی  به دنبال وجود چنين  یا  تقليد مّدعی  امر  در 

حاجتی نيست که راهنمای معنوی فقه یا دیگر علوم ظاهری دینی را بداند.
      مهم تر آن که موضوع تقليد احکام فرعی دین است نه اصول عقاید؛ چرا که در سلوک معنوی، 
سالک در ذیل تربيت مرشد باید مراتب یقين را از مرتبه علم اليقين به حقّ اليقين طی کند و به عبارت 
دیگر از مرتبه »تقليد« به مرتبه »تحقيق« به معنای دقيق عرفانی آن منتهی شود.46 به همين دليل عارفان 
از حيث تربيت معنوی درباره مذهب فقهی خویش غالبا سکوت کرده و اصراری به اطاعت مریدان 
از مذاهب فقهی خاّصی نداشته اند؛47 چون احکام فقهی را جزو امور فرعيه دین و خارج از حيطه امر 
خویش می دانند. این است که خود موالنا هم دقيقا معلوم نيست که چه مذهب فقهی داشته است. 
اگرچه غالبا او را پيرو مذهب حنفی ذکر کرده اند، ولی آنچه مرحوم فروزانفر درباره عّطار می گوید 
در مورد موالنا نيز صادق است که گاه بنابراین مذهب و گاه مذهب دیگر و گاه نيز خود به استقالل 

اجتهاد فقهی می کرده است.48 
بنابر تعاليم عرفانی، در رابطه ارادت ميان مرید و مراد پيوندی معنوی و        تفاوت دیگر آن که، 
رابطه ای قلبی برقرار می شود ولی ميان مقلّد و مرجع تقليد چنين اعتقادی نيست. چون مبنایی ندارد 

حتّی اگر اّدعا شود.
نکته دیگر این که چون در »ارادت« مرید می کوشد از مرتبه تقليد به تحقيق، یعنی تحّقق یا تفّقه حقایق 
اصولی دین مثل توحيد در جانش، برسد، او هيچ گاه نمی تواند ریسمان ارادتش را قطع کند و تا دم 
مرگ نيازمند آن می باشد ولی در امر تقليد، چون برحسب مورد یا نياز، شخص به مرجع فقهی رجوع 
می کند، این رجوع چه بسا بسيار اندک باشد یا اصوالً هيچ گاه محتاج نشود. این نکته را ابونصر سّراج 
چنين متذّکر می شود: »تفّقه در احکام این احوال، و معانی این مقامات معنوی که ذکرش گذشت، 
کم فایده تر از تفّقه در احکام طالق و عتاق و ِظهار و قصاص و قسامه و حدود نيست؛ زیرا چه بسا در 
همه عمر حادثه ای پيش نياید که نيازمند دانستن چنين احکام شود و اگر چنين حادثه ای پيش آمد 
کسی که آن را پرسد، درباره اش از فقيهی تقليد کند و حکم فقيهی را بگيرد که در آن صورت واجب 
از او ساقط شود، تا چيز دیگر رخ دهد؛ حال آنکه این حاالت و مقامات و مجاهدات که صوفيان تفّقه 
در آنها می کنند و از حقایقشان سخن گویند، همواره نياز مؤمنان است و شناخت آنها بر ایشان واجب 

است و زمان مخصوصی ندارد، بلکه باید هميشه به آنها علم کافی داشت.«49 

نفی آموزه ارادت در عالم مدرن
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      کسانی که منکر وجوب تربيت معنوی و لذا وجود رابطه عاشقانه انسان با مبدأ الهی هستند ــ اعّم 
از دیندارانی مثل متکلّمان یا غيردینداران ــ عمدتا همان ها هستند که تعریفشان از انسان، موجودی 
جسمانی است فاقد روحی مجّرد و غيرماّدی. به نزد متکلّمان نفس یا روح صرفا مانند یک امر َعرضی 
قائم به ماده جسمانی بدن است، درست مانند سریان آب در ُگل یا آتش در ذغال. لذا آنها معتقدند که 
انسان مانند سایر موجودات بعد از مرگ و فنای بدن، معدوم می شود تا دوباره در روز قيامت احيا شود 
و درنتيجه معاد فقط جسمانی است. از نظرگاه اینان رابطه انسان با خدا نيز رابطه ای صرفا تکليفی است 
یعنی رابطه مکلَّف )تکليف پذیر( و مکلِّف )تکليف گذار( یا شارع است و اصوالً به نزدشان مسائلی از 
قبيل لقاء اهللّ ، وصال یا عشق به مبدأ منتفی است و معنایی ندارد. ولی عارفانی مثل موالنا روح انسان را 
حقيقتی می دانند که مبدأ و معادش حضرت دوست است. برمبنای این تعریف اساس دین، راه است، 
راهی به سوی مبدأ و هر راهی راهبری می خواهد که در آن روح آدمی باید تزکيه و تربيت شود تا 
به شایستگی مقام وصال دوست رسد. اینجاست که اساسا عشق معنی می یابد. می توان گفت مثنوی 
مولوی شرح سلوک و طی مقاماتی است که مرغ روح تا رسيدن به مبدأش می کند. اشعاری از قبيل:

        مرغ باغ ملکوتم نـــی ام از عالــم خاک            چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم
        خّرم آن روز که پرواز کنم تا بر دوست            بــه اميد سر کویش پر و بالـی بزنم

       نظر موالنا را راجع به حقيقت انسانی نشان می دهد. اگر هم این اشعار، چنانکه برخی می گویند، از 
موالنا نباشد این عقيده و نظری است که در سنّت عرفانی اسالمی کاماًل موردقبول است.

امّا انکار و عدم قبول آموزه ارادت در زمانه ما، به دليل مقبوليت یافتن آرایی دیگر نيز هست که از 
لوازم تفّکر مدرن است؛ از همه مهم تر غلبه خودبنياداندیشی )subjectivism( یا خودمحوری انسان 
در هستی است که از ارکان اصلی تفّکر مدرن است و متابعت و ارادت و تربيت معنوی را به هيچ 
روی برنمی تابد؛ چون خود و رأی و فهم خود را مالک حقيقت می داند. حال آن که از نگاه عرفانی 

به بيان حافظ: 
     فکر خود و رای خود در عالم رندی نيست          کفر است در این مذهب خودبينی و خودرأیی

      این رأی منجربه اعتقاد به تساوی ذاتی انسان ها از نظر عقل و دانایی و درنتيجه نفی سلسله مراتب 
انسان ها شده است؛ و از اینرو متابعت ناقص )مرید( را از کامل )مرشد( خالف این اندیشه می داند 
از عوارض تفّکر مدرن است که هيچ گونه اختالف و  و آن را برنمی تابد. نفی سلسله مراتب اصوالً 
تفاوت کيفی را چه در مراتب وجود و نظام آفرینش و چه در مراتب متفاوت عقل انسانی برنمی تابد. 
در این باره در مثنوی مولوی عنوانی است به این شرح که »عقول خلق متفاوت است در اصل فطرت«.50  
این قول را موالنا بر ضد معتزله می آورد که معتقدند عقول در آدميان به تساوی است. این رأی معتزله 
شبيه به آن چيزی است که دکارت، به عنوان مؤّسس فلسفه مدرن، گفته بود که هيچ چيز در ميان 

آدميان به اندازه عقل به تساوی تقسيم نشده است.
       همين قول اخير است که می توان آن را جزو مبانی و ارکان اومانيسم دید. نکته ای که باید در اینجا 
به آن توّجه شود این است که عدم قبول تساوی عقل و دانایی آدميان به نزد عارفان بدان معنی نيست 
که اشخاص به لحاظ حقوقی مساوی نيستند. عدم تفاوت انسان ها از حيث حقوق بشر ربطی به تفاوت 
مراتب فهم و دانایی ایمانی ندارد. پيامبر)ص( نيز از حيث حقوقی فرقی ميان مسلمين نمی گذارد ولی 
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به لحاظ بصيرت و دانایی حتّی سلمان و ابوذر را که به جهت ایمانی و دوستی بسيار به هم نزدیک 
این است که  به گونه ای دیگر سخن می گفت و رفتار می کرد.  با هریک  بودند، تفکيک می کرد و 

می فرمود: لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لکّفره.
از اندیشه های دیگری که مانع راه فهم رابطه ارادت در اندیشه مدرن است، اندیشه استيال و تصّرف 
است که از لوازم »غير» و »بيگانه« دانستن »دیگری« ــ اعّم از آدم و عالم ــ است. در زمانی که اندیشه 
قهر و غلبه و سلطه جویی بر عالم و آدم و جنگ و ستيز، حتّی به نام دین، قدر و قيمتی عمومی یافته، 
او و درنتيجه  نفی »غير« دانستن  با دیگری و  ارادت که الزمه اش عشق و همدلی و هم راهی  مفهوم 

سکون و سالم است، جایگاهی ندارد.
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نتيجه
       رابطه موالنا با شمس یک رابطه عجيب و خالف عادت در منظومه تعاليم عرفانی در اسالم نيست. 
این رابطه مبتنی بر نوعی دینداری است. ارادت اساس دینداری عرفانی است. ارادت مفهومی است 
عرفانی که در واقع مأخوذ از آن چيزی است که در قرآن مجيد واژه »اتّباع« یا »متابعت« در قياس با 
»اطاعت« مفيد آن است. کسانی دینداری را صرفا اطاعت از احکام ظاهری دین و به اصطالح »تشّرع« 
می دانند و کسانی هم آن را اتّصال و متابعت حبّی از ولی. همان طور که در آیه قرآن آمده است، 
ارادت رابطه ای عاشقانه و دوجانبه است ميان مرید و مراد که برای کسی که اهل آن نيست، قابل فهم 
نيست؛ لذا نااهالن یا آن را اصوالً نادرست می دانند و انکارش می کنند یا تفسيرهای عجيب و غریب 
کرده و یا خلط با متشابهاتش می کنند. عجب آن که برخی دینداران، و طرفه آن که برخی دوستداران 
عرفان، آن را نفی می کنند حال آن که ارادت برخاسته از باطن تعاليم دینی و بلکه دینداری در عمق 

و معنای آن است.
     ارادت سالک راه به راهنما و به اصطالح »رّب مضاف« که حاکی از ایمان و اشتياق به »رّب مطلق« 
موالنا  ارادت  مورد  در  و  دارد  عاشقانه آن شّدت و ضعف  است که ظهور  ارکان سلوک  از  است 
ارادت نشد معلوم  تا اهل  ارادت  امّا سّر  به دیگری درنهایت شّدت است.  به شمس و عشق هریک 

نمی شود. همان طور که موالنا در همان ابتدای مثنوی می نالد و می گوید:

                          سّر من از ناله من دور نيست            ليک چشم و گوش را آن نور نيست

و تا وقتی سّر »ارادت« فهميده نشود، این رابطه معلوم نمی شود و همچون »مسأله«ای که در توجيه آن 
تفاسير و تصّورات مختلف می شود، درمی آید. این است که موالنا گوید:

                       آه سّری هست اینجا بس نهان           که سوی خضری شود موسی روان51 
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را بس عظيم می دارد و طعنه می زند بر کسانی که آن را به درستی نمی فهمند و این »قّصه موسی را که 
گرم بود، که از گرمی او آسمان می سوخت، سرد سرد بگویند«. او خود پس از آن که آن را شرح 
می کند، می گوید: »خنک آن که بنده ای را یافت و قّصه موسی و خضر را پيش دل نگاه داشت و امام 

خود ساخت« )همانجا(.
35ـ سلطان ولد، فرزند موالنا، نيز در آغاز کتاب ابتدانامه تصحيح محّمدعلی موّحد، عليرضا حيدری، 

تهران، خوارزمی، 1388 این نکته را متذّکر می شود.
36ـ مقاالت، ص 739.

37ـ مقاالت، ص 3 ـ 162.
38ـ کلّيات شمس تبریزی دیوان کبير، به تصحيح بدیع الّزمان فروزانفر، تهران، اميرکبير، چ 3، 1362، 

.4/2010
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تصحيح  سنائی،  حکيم  مثنوی های  العباد،  )سير  می خواند  نهاد«  قدیم  »دایه  را  مربّی  این  سنایی  39ـ 
مدّرس رضوی، دانشگاه تهران، 1348، ص 3 ـ 182( و می گوید:

                           یــافتم دایـــه قـــدیم نهاد             بــوده با جنبش فلک همزاد
                          گنده پيری چو چرغ پرمایه             بـــی خبر ز آفتاب و از سایه
                           پيشوا بـــــوده نوع عالم را             دایگی کرده شخص آدم را
                           حيوان را به مرتبه و مـقدار             دایه و مطبخی و خـوانساالر
                           این چنين دایه از کرانه مرا             تربيت کـــرد مـــادرانه مـرا

از  اصوالً  است.  پير  آدم،  دایگی  سن  به  سنائی،  نزد  به  »مربّی«  یا  قدیم نهاد«  »دایه  می بينيم  چنانکه 
این که خضر هم  باشد.  تعبير حافظ »جوان بخت جوان«  به  اگرچه  پير است  مربّی  این  معنوی  حيث 
هميشه جوان و زنده ولی از نظر معنوی پير است، حاکی از همين مطلب است. سنائی در جایی دیگر 

)سيرالعباد، ص 9 ـ 187( گوید:
                          روزی آخـــــر بـــــه راه باریکی             دیــــدم انــــــدر ميان تاریـــــکی
                         پيرمـردی لطيــف و نــــورانـــــی             هــــمچو در کافـــــری مسلمانــی
                         گفتم ای شمع ایــن چـنين شبـــها            وی مسيحـــای ایـــن چـنيـن بتـــها
                         این چـه فّر و کمال و واالیی است            وین چـه لطف وجمال و زیبایی است
                        گفت مـن برترم ز گـــوهر و جای            پـــــــــدرم هـست کاردار خــدای

خود موالنا گوید:
                چون فراموشت شود تدبير خویش            یابی آن بخت جوان از پير خویش
                چون فراموش خودی، یادت کنند            بنده گشتــی، آنــگه آزادت کنند

                                                                                                                                )مثنوی، 3 /3075(
40ـ مثنوی، 3 /49 ـ 1247.

به  و  نيز شده است  »پيوند والیت«  به  تعبير  از آن  را که  معنوی  پيوند  این  منابعی که  بهترین  از  41ـ 
واسطه بيعت ایمانی به دل سالک می رسد، شرح داده است، آثار مرحوم مالّ سلطان محّمد سلطان عليشاه 

گنابادی خصوصا والیت نامه وی است.
42ـ نسيم اندیشه، آیت اهللّ  جوادی آملی، نشر اسراء، قم، چ 3، 1390، دفتر سوم، ص 105.

43ـ در خبری از امام صادق )ع( روایت شده است که فرمود: »االیماُن هو االقراُر باللِّسان و عقٌد فی 
القلب و عمٌل بااَلرکان« )اصول کافی، ج 4، ص 72(.

44ـ کلّيات شمس تبریزی، ج 2، بيت 8325 .
45ـ بزرگان فقهای شيعه به تفاوت ميان رابطه مبتنی بر تقليد با رابطه مبتنی بر ارادت توّجه داشته اند. 
در این باره می توان به عنوان مثال به جمالت مرحوم آیت اهللّ  منتظری توّجه کرد که می گوید: »رابطه 
بين مقلّد و مرجع رابطه مرید و قطب نيست تا مردم ناچار باشند از فرد خاص تقليد کنند و در برابر 
او سر بسپرند، بلکه از قبيل رجوع غيرمتخّصص در هر فن به اهل خبره آن فن است«. »باب مفتوح 
اجتهاد«، آیت اهللّ  منتظری، در کتاب اندر باب اجتهاد، به کوشش سعيد عدالت نژاد، طرح نو، تهران، 

1382، ص 47.
ارادت و  و  تقليد  تفاوت  به شرح و وصف  بيان  تلویح و تصریح و چندین  به  مثنوی  46ـ موالنا در 
رسيدن ارادت به مقام تحقيق می پردازد. از جمله در »قّصه آن شخص که اشتر ضاله خود می جست و 
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می پرسيد« )دفتر سوم، 2930 ـ 2919( خصوصاً در بخش آخر قّصه »شرِح فایده حکایت آن شخِص 
شتر جوینده« )همان، 3023 ـ 2981(.

جامع  فقيه  به  فقهی  مسائل  در  را  خویش  پيروان  معموالً  ایران  در  هم  طریقت  معاصر  بزرگان  47ـ 
الشرایط بنابر تشخيص خود پيروان ارجاع می دهند. در این باره، برای مثال ر.ک: آشنایی با عرفان و 

تصّوف، حاج دکتر نورعلی تابنده، انتشارات حقيقت، تهران، چ 3، 1383، ص 81.
48ـ فروزانفر، بدیع الّزمان، شرح احوال و نقد و تحليل آثار شيخ فریدالّدین عّطار، ص 61 ـ 57.

التفّقه فی  التصّوف مصر: دارالکتب الحدیث، 1960، ص 26: و ليس  اللّمع فی  ابونصر،  49ـ سّراج، 
احکام هذه االحوال و معانی هذه المقامات التی تقدم ذکرها باقل فائده من التفّقه فی احکام الطالق 
والعتاق و الظهار والقصاص والقسامه والحدود. الّن تلک احکام ربّما ال تقع فی العمر حادثۀ تحتاج 
الفقها، فقد  بقول بعض  قلّد فی ذلک، اخذ  الحادثۀ فمن سأل عنها  فاذا وقعت تلک  الی علم ذلک. 
سقط عنه فرض ذلک الی ان تقع به حادثۀ أخری، و هذه االحوال والمقامات والمجاهدات التی یتفّقه 
فيها الصوفيۀ و یتکلّمون فی حقائقها فالمؤمنون مفتقرون الی ذلک و معرفۀ ذلک واجبۀ عليهم و ليس 

لذلک وقت مخصوص دون وقت.
50ـ مثنوی، دفتر سوم، ذیل بيت 1539.

51ـ موالنا به دنبال این بيت در شرح آن و رفع شبهه از این که موسی با داشتن مقام نبّوت چرا مأمور 
پيروی از خضر شد، عنوان دیگری را با این عبارت می آورد: »سّر طلب کردن موسی خضر را، عليهما 
الّسالم، با کمال نبّوت و قربت«. و در ذیل آن در ضمن ابياتی )مثنوی، 3 /73 ـ 1963( بيان می کند 
که موسی با این که نبی بود و جاه و مقام نبّوت داشت در پی »نيکو پی ای« ــ که منظور خضر است ــ 
روان شد تا بيش از این بِپّرد؛ چرا که عشق جانان می ارزد که سالک، سال ها که هيچ بلکه هزاران سال 
د. او دیگر قسمت های این داستان را نيز از اسرار می داند که حتّی موسی در آن مقام متوّجه اش نشد: بِپرَّ

                     آن پسر را کـــش خضر ببرید حلق            سّر آن را در نــيابـــد عـــام خــــلق
                     گر خضر در بحر کشتی را شکست            صد درستی در شکست خضر هست

                                                                                                                   )مثنوی، 1/37 ـ 225(
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موالنا و مسألۀ بخت
                                                                              ایرج شهبازی1 
                                                                              فاطمۀ ایزدجو2 

چکيده
      شهودهای هر روزة ما نشان می دهند که چيزی به نام »بخت« و »اموِر نادر و اتفاقی« وجود دارد 
و قضا را گاهی اوقات بخت دقيقاً در تقابل با دانش و تالِش بشری قرار می گيرد؛ فی المثل شخصی 
نادان و تنبل گنجی می یابد و فردی دانا و کوشا در تنگ دستی روزگار می گذارند. اکنون این پرسش 
مطرح می شود که آیا دست از دانایی، احتياط و کوشش برداشتن و عنان زندگی خود را به شانس و 
بخت سپردن کاری خردمندانه است یا نه؟ در این مقاله پاسخ موالنا را به این پرسش بررسی می کنيم. 
موالنا می پذیرد که چيزی به نام »بخت« وجود دارد و نمی توان آن را انکار کرد، ولی به نظر او بخت 
نوعی »استثنا« و »نادر« است و انسان عاقل به هيچ روی زندگی خود را بر روی استثناها استوار نمی سازد. 
اصل در این جهان بر »قاعده ها«یی مانند »هر عملی عکس العملی دارد«، »هر کاری راه و روشی دارد«، 
قواعد  اینها  است.  به مقصد رسيد«  »با کوشِش آگاهانه و خالصانه می توان  و  است«  یابنده  »جوینده 
زندگی در این جهان اند و اگر در جایی خالف این ها را مالحظه کردیم، با یک »استثنا« و »امِر نادر« 
روبه رویيم. انسان عاقل در عين پذیرش استثناها، زندگی خود را بر اساس قاعده ها استوار می کند، ولی 
انسان نادان با تکيه بر نوادر و استثناها، دست از قواعد برمی دارد و درواقع گویا استثناها را به قاعده 
تبدیل می کند. به نظر می رسد یکی از تفاوت های مهِم عاقالن و جاهالن در همين تشخيص استثناها و 

قواعد است. به نظر موالنا »گرِد نادر گشتن از نادانی است«. 

کلمات کليدی: موالنا، مثنوی، بخت، شانس، جبر و اختيار.

1ـ استادیار دانشگاه تهران، موسسه لغت نامه دهخدا
2ـ کارشناسی ارشد عرفان اسالمی، پژوهشکده امام خکينی و انقالب اسالمی
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مقدمه 
      یکی از پدیده های جالب در زندگی انسان که نمونه هایی از آن را همۀ ما دیده یا شنيده ایم، این 
از  به طور تصادفی  بسيار بزرگ دست می یابد، کسی  به سودی  اتفاقی  به طور  است که گاه کسی 
نمونه های  از  می بيند.  بزرگ  زیانی  اتفاقی  به صورتی  یا کسی  می کند،  پيدا  خطری عظيم خالصی 
اتفاق های خوب می توان به این موارد اشاره کرد: پيدا کردن گنج، با یک بزرگ آشنا شدن و بر اثر 
آن به مقامات دنيایی یا معنوی دست یافتن، در یک خانوادة خوب یا در یک کشور آزاد و آباد به دنيا 
آمدن، در یک بخت آزمایی برنده شدن و به ثروت فراوان رسيدن، از یک تصادف که بر اثر آن همۀ 
همراهان کشته شده اند جان سالم به در بردن و نظایر آنها. در برابر، نمونه های زیادی از اتفاق های بد 
را هم می توان در اطراف خود پيدا کرد؛ مثل از دنيا رفتن کسی بر اثر برخورد با یک رانندة مست، به 

دنيا آمدن در یک کشور یا خانوادة بد و عقب مانده و بدون امکانات و امثال آنها. 
با دانش و تالِش بشری       از این ها شگفت آورتر این است که گاهی این اتفاقات دقيقاً در تقابل 
قرار می گيرند؛ یعنی کسی را می بينيم که مثاًل همۀ نکات بهداشتی را رعایت می کند و به طور مرتب 
ورزش می کند، ولی به دليلی ناشناخته به یک بيماری سخت مبتال می شود و از دنيا می رود و کسی 
دیگر را می بينيم که اصاًل مسائل بهداشتی را رعایت نمی کند و به ورزش هم توجهی ندارد، ولی بدن 
سالمی دارد و به ندرت بيمار می شود. یا یک رانندة پایه یک را می بينيم که با رعایت همۀ جوانب 
احتياط، تصادف می کند و یک رانندة ناشی و بی مباالت در همان موقعيت، جان به در می برد و آسيبی 
نمی بيند. شاید برخی از این اتفاق ها را بتوان به گونه ای معقول توجيه کرد، ولی مسلماً برای برخی از 
اینها، مثل برنده شدن در یک قرعه کشی، ظاهراً دليِل ِخَردپسندی وجود ندارد. به نظر می رسد شواهد 
با  به گونه ای  ِشانس  انکار  انکار کرد و درواقع  را  نمی توان آن  زیادند که  به شانس آن  قدر  مربوط 

شهودهای روزمرة ما تضاد دارد. 
        بسياری از افراد این پدیده را ناشی از نيرویی به نام »بخت« یا »شانس« می دانند. از نظر چنين کسانی 
گویا نيرویی واقعی در متن جهان تعبيه شده است به نام »بخت« که در زندگی انسان ها دخالت می کند. 
»بدبخت/  برگردانده«،  رو  او  از  کرده/  پشت  او  به  »بخت  کرده«،  رو  او  به  »بخت  مانند  تعبيرهایی 
نگون بخت/ شوربخت« و »خوش بخت/ نيک بخت« دقيقاً ناظر به چنين باوری هستند و انواع کارهایی 
که افراد برای »بخت گشایی« یا »بستِن بخِت کسی دیگر« انجام می دهند، هم به نوعی ریشه در همين 
پرسش های  دارد،  وجود  »بخت«  نام  به  عينی«  و  واقعی  »نيرویی  که  مسأله  این  پذیرفتن  دارد.  تلقی 
فراوانی را پدید می آورد که پاسخ دادن به آنها دشوار و بلکه محال است؛ پرسش هایی از این دست: 
رابطۀ بخت با حکمت و عدالت خداوند چيست؟ آیا بخت همان تقدیر است، یا با آن تفاوت دارد؟ 
علّيت  نظام  با  بخت  رابطۀ  قضا چيست؟  و  تقدیر  با  آن  رابطۀ  است،  تقدیر  و  قضا  از  غير  بخت  اگر 
و  دارد  قرار  جهان  کجای  در  بخت  چيست؟  انسان  کوشِش  و  برنامه ریزی  با  بخت  رابطۀ  چيست؟ 
ماهيت آن چيست؟ آیا بخت منطق و نظامی مشخص دارد یا کاماًل اتفاقی و تصادفی عمل می کند؟ 

و نظایر آنها.
      هدف این مقاله بررسی مسائل باال نيست؛ لذا فعاًل آنها را نادیده می گيریم و به دنبال بحث خود 
می پردازیم.  نادر«  و  اتفاقی  با حوادث  انسان  برخورِد  »شيوة درسِت  به  مقاله صرفاً  این  در  می رویم. 
اگر کسی باور داشته باشد که حوادِث غيرمترقبه و امور کاماًل اتفاقی که آنها را »شانس« یا »بخت« 
می ناميم، وجود دارند، آن وقت این پرسش برای او مطرح می شود که آیا دست از دانایی و احتياط 
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نه؟  یا  به شانس و بخت سپردن کاری خردمندانه است  را  برداشتن و عنان زندگی خود  و کوشش 
اگر انسان هایی هستند که در کمال بالهت و حماقت به ثروت و رفاه می رسند و کسانی هم هستند 
که در عيِن دانایی و آگاهی در فقر و فالکت به سر می برند، چرا باید ما به دنبال آگاهی و دانایی 
برویم و برای دست یابی به سعادِت خود بکوشيم؟ به نظر می رسد که مسأله ای جدی است و باید به 
آن پرداخت و پاسخی برای آن فراهم آورد. موالنا در این باره تأمالِت بسيار دل انگيز و آموزنده ای 
دارد. در ادامه پاسخ او به این مسأله را از البه الی سخنانش، در مثنوی شریف، به دست می آوریم و به 

خوانندة ارجمند تقدیم می داریم.

قاعده و استثنا
       از بررسی مجموعۀ سخنان موالنا می توان با اطمينانی نسبی ادعا کرد که او به چيزی به نام »بخت«، 
یعنی نيرویی واقعی و عينی، خارج از قضا و مشيِت الهی، اعتقاد ندارد. تلقی و تصوری که موالنا از 
خدا دارد، جایی برای وجود »بخت« باقی نمی گذارد، اما البته موالنا می پذیرد که در جهان حوادِث 
البته علم و  از نظر او سرچشمۀ این حوادث و نوادر هم  نادر وجود دارند و بی گمان  اموِر  اتفاقی و 
به این مسأله برمی گردیم و دربارة تبيين موالنا از منشأ الهی این  قدرت و حمت خداوند است. بعداً 
حوادث سخن می گویيم، ولی اکنون به همان موضوع اصلی برمی گردیم و نظر موالنا را دربارة شيوة 

برخورد با این پدیده های اتفاقی بررسی می کنيم.
       همان گونه که گفتيم موالنا در قدم نخست می پذیرد که چيزی به نام »امور نادر« وجود دارد؛ امور 
نادر یعنی اتفاقاِت شگفت آوری که گاه به گاه رخ می دهند و ظاهراً دليلی برای توجيه آنها در دست 
نيست و اتفاقی به نظر می رسند. چنين حوادثی را، از این پس، صرفاً به خاطر سهولت در بحث، »بخت« 
یا »شانس« می ناميم. به نظر موالنا باید پذیرفت که چيزی به نام اتفاق نادر یا بخت وجود دارد، ولی باید 
دانست که بخت نوعی »استثنا« است و انسان عاقل به هيچ روی زندگی خود را بر روی استثناها استوار 
نمی سازد. موالنا اميد بستن به بخت را »طمع خام« می خواند و آن را مایۀ »علّت« یعنی بيماری به شمار 
می آورد؛ به دیگر سخن، اگرچه بخت واقعيت دارد، ولی انسان عاقل به هيچ وجه به شانس و بخت 
دل خوش نمی کند و می کوشد با تالِش شخصی خود به سعادت دست یابد. درست است که کسانی، 
بی هيچ دليلی، به طور تصادفی گنجی شایگان را به رایگان به دست می آورند و در یک لحظه از فرش 
به عرش می رسند، اما این طمع خام است که ما این استثنا را به قاعده تبدیل کنيم و زندگی خود را 
بر اساس آن مبتنی سازیم؛ یعنی تا پایان عمر خود، دست از تالش برداریم و زندگی مان را در انتظار 
پيدا کردن گنج بگذرانيم. به نظر موالنا به شکل تصادفی از راهِ یافتن گنج، به ثروت رسيدن حقيقتی 
انکارناپذیر است، ولی انسان عاقل این راهِ استثنایی و نادر را به کناری می گذارد و از راه معمول و 
متعارِف ثروتمند شدن؛ یعنی کسب و کار، استفاده می کند. درست است که کسب و کار هم هميشه 
به ثروت منتهی نمی شود، ولی اگر به شهودهای هرروزة خود مراجعه کنيم، به عيان می بينيم تعداد 
کسانی که از راه کوشش و کسب به ثروت رسيده اند، بسيار بيشتر از کسانی است که از راه شانس به 

ثروت دست یافته اند؛ بنابراین »کسب و کوشش« قاعده و »شانس« استثناست:
          طمع خام است آن، مخور خام، ای پسر!            خـــام خـــوردن عـلّت آرد در بشر
          کــآن فالنــــی یافـت گنجـــی ناگـهان            من همان خواهم، نه کار و نه دکان
          کاِر بـخت است آن و آن هـم نادر است           کسب باید کـــرد تا تـن قادر است 
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             کسب کردن گنج را مانع کی است؟           پا مکش از کار! آن خود در پی است
                                                                                                )مولوی، 1375: 2/ ب 735 ـ 732(

      موالنا در قطعۀ بسيار زیبای زیر، با طرح مثال های بيشتری، موضوع »بخت« و »ِگرِد نادر گشتن« را 
بررسی می کند. به نظر او قاعده این است که »جوینده یابنده است«؛ یعنی هرکسی صادقانه و خالصانه 
طالب چيزی باشد و با آگاهی تمام، شرط تحقيق را دربارة آن به جای آورد و در جستجوی خود 
سهل انگاری و مسئوليت گریزی و تنبلی پيشه نکند، به احتمال خيلی زیاد به مقصود خود دست می یابد. 
قاعده این است که اگر دری را بکوبيم، سرانجام آن در به روی ما باز می شود، قاعده این است که 
اگر صادقانه منتظر کسی باشيم، باالخره روی او را می بينيم و قاعده این است که اگر به طور مداوم 
از چاهی خاک بکنيم، عاقبت به آِب گوارا دست می یابيم. اینها قاعده های زندگِی این جهانی اند و 
اگرچه برای همۀ آنها موارد نقضی هم می توان یافت؛ یعنی ممکن است دری را بکوبيم و هيچ وقت 
باز نشود، خواهان دیدار کسی باشيم و او را هيچ وقت نبينيم و چاهی حفر کنيم و به آب نرسيم، ولی 
اینها اموری استنثنایی هستند و در غالب موارد بر اساس قاعدة »جوینده یابنده است« می توان به مقصوِد 

خود دست یافت:
             سایۀ حـــق بــر ســـر بــنــده بُــــَود           عــاقـبت جــوینـده یابـنـده بــَُود
             گفت پيغمبر که چــــون کوبی دری          عاقبت ز آن در بــرون آید سری
             چــــون نشينــی بر سِر کـــوِی کسی          عاقبت بينی تــو هــم روِی کسی
             چون ز چاهی می َکنی هر روز خاک          عــاقبت انـدر رسی در آِب پاک
             جـــمله دانـنـد این، اگر تـو نـْگروی          هر چه می کاریش، روزی بْدروی

                                                                                            )مولوی، 1375: 3/ ب 4785 ـ 4771(

      موالنا برای تبيين این موضوع مهم از مثال های دیگری هم استفاده کرده است که در زیر به آنها 
اشاره می کنيم: 

مثال نخست: کسی سنگ و آهن را به هم می زند، ولی اتفاقاً جرقه ای توليد نمی شود.
مثال  دوم: شخصی زمين را شخم می زند و تخم می کارد و از محصول خود مراقبت می کند، ولی اتفاقاً 

محصول او به ثمر نمی رسد، یا ملخ کشت او را تلف می کند. 
مثال سوم: غواصی با زحمت فراوان صدفی را صيد می کند، ولی تصادفاً آن صدف از مروارید خالی 

است و او از صيد خود دست خالی برمی گردد. 
اتفاق بيفتند، ولی همۀ آنها از مقولۀ »نوادر« هستند و        به نظر موالنا این امور ممکن است واقعاً 
عاقل به آنها توجهی نمی کند. قاعده این است که با به هم زدن سنگ و آهن آتش توليد می شود، با 
کشاورزی محصول به دست می آید و با صيِد صدف می توان به مروارید رسيد. اگر این کارها به نتيجۀ 

مورد نظر منتهی نشوند، با یک امر نادر سروکار داریم:
         سنگ بــر آهــن زدی، آتش نَـجـَسـت          ایـــن نـباشـد، ور بـبــاشـد، نــادر است
         آن کـــه روزی نيستش بـخت و نـجات          نـنْـگـرد عـقـلـش مــگـــر در نــادرات
         کآن فالن کس کشت کرد و بر نداشت          وآن صدف بُرد و صدف گوهر نداشت 

                                                                                              )مولوی، 1375: 3/ ب 4785 ـ 4771(
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قاعده و استثنا در امور معنوی 
       این موضوع به مسائل مادی اختصاص ندارد و در مسائل معنوی نيز می توان مواردی از این نوادر را 
دید؛ برای نمونه، ابليس و بلعم باعورا خيلی زیاد عبادت کردند، ولی عاقبت به خير نشدند. ممکن است 
کسی با استناد به این قبيل موارد به این نتيجه برسد که پس اساساً نباید در راه حق کوشش کرد. به نظر 
چنين کسی، حال که نمونه هایی از سودمند نبودِن عبادت و مجاهدت پيش روی ماست، بهتر است که 
در انتظار شانس بنشينيم و هيچ کاری نکنيم. موالنا در پاسخ به چنين کسانی می گوید: درست است که 
عبادت ها و کوشش های ابليس و بلعم به جایی نرسيد، ولی در مقابل این دو نمونه و نظایر آنها، به خيل 
عظيِم انبيا، اوليا و مؤمنانی نگاه کنيد که با کوشش و مجاهدت به مقامات بلند معنوی دست یافته اند. 
چرا آن همه نمونه را که از جهِت کّمی و کيفی، بر نمونه های نقِض خود برتری دارند، رها کنيم و به 
نقطۀ مقابل آنها چنگ بزنيم؟ به نظر موالنا این کار نادرست است؛ بنابراین در امور معنوی هم قاعده 

این است که »جوینده یابنده است« و »هرکس کوشش کند، به نتيجه دست می یابد«: 
                                بَلَْعِم باعـور و اِبليِس لَعين             سود نامْدشان عبادت ها و دین
                                صدهزاران انبيا و رهروان             نایـد انـدر خـاطِر آن بَدگمان

                                                                                                    )مولوی، 1375: 3/ ب 4789 ـ 4788( 
  

      موالنا در ابيات زیر، باز به دو نمونۀ دیگر، در محدودة امور معنوی اشاره کرده است: 1( به دنيا 
آمدن بچه بدون پدر و مادر، مانند حضرت آدم و حضرت عيسی، 2( دریافت کردِن دانش به طور 
مستقيم از خدا، آن گونه که برای پيامبر اسالم رخ داد و ایشان بدون درس و کتاب و کالس به دانش 
ما  از  استثنایی می خواند و  »نادر« و  نمونه، آنها را  این دو  پيدا کردند. موالنا در عين پذیرش  دست 
می خواهد که زندگی خود را بر اساس آنها بنا نکنيم. طریق مرسوم و متداوِل به دنيا آمدِن بچه، ازدواج 
پدر و مادر است و قاعدة دانا شدن درس خواندن و استاد دیدن است. انسان عاقل به این قواعد توجه 
می کند و به هيچ وجه دنبال شانس و اقبال نمی رود. درست است که یک کاروان که راهنمایی آگاه 
و وظيفه شناس دارد، هم ممکن است در بيابان گم شود، ولی این یک استثناست و نباید با تکيه به آن، 

بدون راهنما سر در یک راهِ ناشناخته گذاشت:
                 هـــرکـــه در ره بـــی  قالوزی رود             هـــر دو روزه راه صـد سالــه شود
                 هــــرکــه تازد سوی کعبه بی  دليل             همـچو این سرگشتگان گردد ذليل
                 هــــرکــه گـيرد پيشه ای بــی  اوستا            ریشــخندی شـد بــه شـهر و روستا
                 جـــز کـــه نادر باشد انـدر خافَِقيْن             آدمـــی سـر بــرزنــد بـــی والَِدیْن
                 مـــال او یابــد که َکْسبــی مـی کند             نــادری بـاشد کـه بــر گنجـی زند
                 مصطفایی کو که جسمش جان بَُود             تــا کـه رحـمـن َعـلََّم الْــُقرآن بَُود
                 اهـــل تـــن را جـمـله َعـلَّم بِــالَْقلَم             واســطه افـــراشت در بَــْذِل َکـَرم
                 هر حریصی هست محروم، ای پسر!             چون حریصان تک مرو، آهسته  تر!

                                                                                             )مولوی، 1375: 3/ ب 595 ـ 589(
 

      خوب است که در اینجا به نکتۀ بسيار مهم دیگری، در حوزة مسائل معنوی، اشاره کنيم؛ درست 
است که روزی دهِ حقيقی خداست و همه بر سر خواِن کرم او نشسته ایم، ولی راهِ دست یابی به رزق 
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همانا کوشش و کسب است. البته تردیدی نيست که برخی از پيامبران و اوليای خدا و حتی برخی از 
مردم معمولی، به شکلی غير عادی و نامنتظر و بدون تالش و فعاليت، به رزِق خود می رسند، اما به نظر 
مولوی، از راه »توّکل« به رزق رسيدن امری نادر است و عموم انسان ها برای دریافت رزق، راهی جز 
کسب و کوشش ندارند. موالنا در داستان »شير و روباه و خر« به زیبایی هرچه تمام تر به این موضوع 
اشاره کرده است. در این داستان موالنا از زبان روباه می گوید: طبق سنت خداوند، رزق حالل در 
گرو طلب و کسب است و به ندرت ممکن است کسی خارج از نظام عليت به رزق دست پيدا کند: 

                  گــفت روبه: ُجـستِن رزِق حـالل           فــــرض بــاشــد از بــرای اِمــتثـال
                  عــالَـــِم اَسباب و چيزی بی  سبب          مــــی نيایـــد، پس مُـِهم باشد طلب
« است امـر          تــا نبایــد غـصب کردن همچو نَْمر                   »َو ابْتَُغوا مــِْن فَْضِل أهلَلَّ
                  گفت پيغمبر کــه بر رزق، ای فَتا!          در فـــرو بسته است و بر در قفل هـا
                  جنبش و آمــد شِد مـا و اکتساب           هست مِفتاحی بر آن قفل و حجاب
                  بی  کليد این در گشادن راه نيست          بـــــی  طلــب نـان ُسنَِّت اهلل نـيست

                                                                                                  )مولوی، 1375: 5/ ب 2387 ـ 2382(

       خر که نمونۀ انسان های نادانی است که حد خود را نشناخته اند، جستجو و کوشش در راه رزق را 
نشانۀ ضعف توکل به شمار می آورد و می گوید:

                   دام و دد جــمـله هـمه اَّکاِل رزق           نـه پــی کسب انـد، نـه َحّماِل رزق
                   جـملـه را رّزاق روزی مـــی دهد           قسمت هــریک به پيشش مــی نهد
                   رزق آید پيش هرکه صبر ُجست           رنِج کوشش ها ز بی  صبرِیّ توست

                                                                                                )مولوی، 1375: 5/ ب 2392 ـ 2390(

       و موالنا از زبان روباه، به او پاسخ می دهد که از راه توکل به رزِق رایگان رسيدن امری نادر است 
و »ِگرِد نادر گشتن نشانۀ نادانی است«. انسان خردمند حد خود را می شناسد و بر اساس قواعد زندگی 

می کند، نه بر پایۀ نوادر:
ل ماهر است ل نادر است          کــم کسی اندر توکُّ                   گـفت روبه: آن تـوکُّ
                  ِگــْرِد نـادر گشتن از نادانـی است          هرکسی را کی رهِ سلطانی است ؟
                  چون قناعت را پيمبر »گنج« گفت          هرکسی را کی رسد گنِج نهفت؟
                  حـــِدّ خـود بْشناس و بر باال مـَپَر!           تــا نـيـفـتــی در نشيب شور و شر

                                                                                                 )مولوی، 1375: 5/ ب 2396 ـ 2393(

کشش و کوشش
      مسألۀ بسيار جالبی که با بحث »بخت و کوشش« ارتباط تنگاتنگی دارد، بحث »کشش معشوق 
مطلوِب  به  او  در دست یابِی  عاشق  کوشِش  اساساً  آیا  که  است  این  مسأله  است.  عاشق«  و کوشش 
خود اصالت و اهميت دارد، یا این که همه چيز به کشِش معشوق بستگی دارد؟ اگر به تاریخ عرفان 
از عارفان، بدون هيچ دليِل شناخته شده ای،  و زندگی نامه های عارفان نگاه کنيم، می بينيم که برخی 
ناگهان دچار جذبۀ شدیدی شده اند و از آن پس همۀ زندگِی آنها، تحت تأثير آن جذبه، دگرگون 
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است. مجذوِب  عارفان ساخته شده  قبيل  این  به  اشاره  برای  »مجذوب سالک«  اصطالح  است.  شده 
سالک کسی است که بدون سابقۀ ریاضت و مجاهدت، شکاِر جذبۀ حق می شود و البته بعد از آن، 
به کوشش و مجاهدت می پردازد، ولی کوشش های او کاماًل عاشقانه اند. گفتنی است که برخی از 
مجذوب های سالک، به طور مادرزادی و جبلّی استعداِد سلوک عرفانی را دارند و برخی دیگر در 
جوانی یا پس از آن، بر اثر یک جذبه، ناگهان تغيير مسير می دهند و تولدی دوباره را تجربه می کنند. 
کرده اند  و کوشش  مجاهدت  سال  سال های  که  داریم  را  عارفانی  عظيم  خيلی  گروه،  این  برابر  در 
و سرانجام جذبۀ حق نصيب آنها شده است. اصطالح »سالک مجذوب« برای اشاره به این دسته از 
عارفان ساخته شده است. گفتنی است که در فرهنگ عرفانی ما همواره مجذوب سالک را بر سالک 
حمان تُوازی َعَمَل الثّقلين«   که برخی آن  مجذوب برتری داده اند. جملۀ معروف »جذبٌه مِن َجَذباِت الرَّ
را حدیث شمرده اند، به این نکتۀ مهم اشاره می کند که اصل در این راه جذبۀ حق است، نه کوشش 

انسان. 
      برای آنکه از بحث خود دور نيفتيم، خوب است همين جا اشاره کنيم که در این بحث، اصطالح 
»جذبه« به جای »بخت« نشسته است. همان گونه که در بخش قبل گفتيم، برخی از انسان ها، بی هيچ 
بدون هيچ دليلی،  افراد،  از  اینجا هم برخی  ثروتمند می شوند. در  دليلی، گنجی می یابند و یک شبه 
مجذوب حق می شوند و به مقامات بلند عرفانی می رسند. همان گونه که در بخش قبل دیدیم، بسياری 
از انسان ها، »آرزوی گنج« را جایگزین کوشش و کسب می کنند، در اینجا هم ممکن است که کسی 
»جذبۀ حق« را بهانه ای برای گریز از کوشش و مجاهدت به شمار آورد؛ به همين سبب خوب است که 

این مسأله را به دقت تمام بکاویم و به کنه آن راه یابيم. 
و  نمی رسد  جایی  به  عاشق  کوشِش  نباشد،  معشوق  کشِش  اگر  حافظ،  ماننِد  بزرگانی  نظر  به      
فایده ای ندارد. طبِق این نظریه، کوشِش عاشق ارزشی ندارد و طنِز ماجرا در این جاست که سالک با 
وجودآن که می داند کوشش او هيچ تأثيری در دست یابی به وصال محبوب ندارد، باید با همۀ وجود 
کوشش وتالش کند! اگر بپذیریم که »عشق کاری است که موقوف هدایت باشد« و به تعبير دیگر اگر 
قبول کنيم که عشق امری است آن سری که از سوی خدا شروع می شود و انسان هيچ نقشی در عاشق 
شدِن خویش ندارد، بُن بستی گریزناپذیر را پيش پای انسان ها قرار داده ایم. اگر فقط کشش معشوق 
اهميت دارد و کوشش عاشق به جایی نمی رسد، پس سهِم ما آدميان در این ميانه چيست؟ آیا باید فقط 
منتظر بمانيم تا دولت عشق، هرگاه و هرطور که خودش بخواهد، سایه بر سر ما بگسترد و ما هيچ کاری 
نمی توانيم انجام بدهيم؟ آیا ما در این ميانه منفعِل محضيم و فقط پذیرنده و گيرنده ایم، یا این که ما نيز 
در فراینِد عاشق شدِن خویش می توانيم نقش داشته باشيم؟ اگر همه چيز را به جذبۀ معشوق و هدایت 
او واگذار کنيم و هيچ گونه قانون مندی و نظمی در این ميانه نبينيم، آیا سخن گفتن دربارة فضيلت 
عشق می تواند کمترین سودی داشته باشد؟ آیا نسبت همگان با دولت عشق یکسان است؟ آیا آنها که 
سال های دراز ریاضت کشيده اند، عبادت کرده اند و در خدمت به خلق رنج ها برده اند، با آنها که هيچ  
کاری برای ساختِن خود انجام نداده اند، در برخورداری از موهبت عشق الهی برابرند؟ کسانی که دائماً 
در باِب فضيلت عشق داِد سخن می دهند و آن را درماِن همۀ بيماری ها، راز آفرینش، درس مقصود از 
کارگاه هستی، گشایندة همۀ معماهای جهان و مانند اینها می دانند و با این حال بر آن اند که آدمی هيچ 
اختياری در عاشق شدن ندارد و عشق را به طور کامل ناشی از »جذبۀ معشوق« می دانند، ناخواسته خود 
و مخاطبان شان را در تناقضی شگفت آور گرفتار کرده اند که هيچ راهِ خالصی برای آن قابل تصور 
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نيست. تبليغات برای امری به کلّی دسترس ناپذیر چه معنای معقولی دارد؟ 
       به نظر می رسد که مولوی در این زمينه اهميِت زیادی برای کوشِش انسان قائل است. درست است 
که او هم سهِم عظيمی برای کشِش معشوق در نظر می گيرد و نهایتاً همه چيز را به ارادة او بازبسته 
می داند، بااین همه به نظِر او ما می توانيم با مشِق عشق و تمریِن بندگی، خود را برای رسيدن به آستانۀ 
جذبه آماده کنيم. موالنا، با وجود همۀ سخنانی که درمورِد بيان ناپذیری عشق و بلندِی آستانۀ آن دارد، 
به طور دقيق توصيه هایی دارد که می توان با استفاده از آنها، خود را برای عاشق شدن آماده کرد؛ به 
عبارت دیگر ما می توانيم در فرایند عاشق شدن فعاالنه شرکت کنيم و با کوشش و شوق و شور خود، 
مقدمات عاشق شدن را فراهم آوریم. به نظِر مولوی، باید در آغاِز کار، با تکلف و رنِج فراوان، پيش 
رفت، تا جایی که عشق گوش ما را بگيرد و به سوی خود بکشد؛ بنابراین تالش های تکلّف آميِز ما 

بی سودی نيستند:
            یک دو گامی رو، تکلّف ساز خوش!          عشق گيرد گوِش تو، آن گاه کش

                                                                                                           )مولوی، 1375: 5/ ب 2515(
  

     علی رغِم اینکه دیگر عارفان بر آن اند که عشق آمدنی است و نه آموختنی، مولوی به صراحت از 
»تعليِم عشق« سخن می گوید: 

             خـویش را تعـليم کـن عشـق و نظـر!           کآن بَُود چون نقش فی ِجْرِم الَْحَجر
                                                                                                              )مولوی، 1375: 5/ ب 3195(

  
      او، در بيت زیر، محبت را نتيجۀ دانش می داند؛ ازاین رو به نظِر او با دست یابی به نوع خاصی از 

دانش، می توان خود را برای دریافِت موهبِت محبت آماده کرد:
                    این محبّت هم نتيجۀ دانش است           که گزافه بر چنين تختی نشست؟  

                                                                                                                 )مولوی، 1375: 2/ ب 1524(

و در بيِت مهِم زیر، »زهد« را شرِط دست یابی به معرفت می داند: 
               جاِن شرع و جاِن تقوی عارف است          معرفت محصوِل ُزْهِد سالِف است
               زهـد انــدر کاشتن کــوشيدن است          معرفت آن ِکشت را رویيدن است

                                                                                               )مولوی، 1375: 6/ ب 2091 ـ 2090( 

      بندگی کردن کاری است اختياری و اکتسابی و از طریق بندگی کردن می توان خود را برای عاشق 
شدن آماده کرد: 

                  بنـدگی کـن! تا شـوی عاشق لََعل           بندگی کسبی است، آید در عمل
                                                                                                       )مولوی، 1375: 5/ ب 2728(

  
     مولوی، در بيت های زیر، به این نکتۀ بسيار مهم اشاره می کند که جذبۀ خدا موقوِف تالِش بنده 
است . درست است که در نهایت همه چيز به جذبۀ خدا بستگی دارد، اما به هيچ وجه معنای این سخن 
باید،  بماند. سالک  منتظِر جذبۀ خدا  و  را ترک کند  باید کار و کوشِش خود  انسان  نيست که  آن 
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بی توجه به رد و قبوِل دیگران، وظایف خود را انجام دهد و با ذکر و فکر و کارهای نيکو، خود را 
آمادة دریافِت »مرِغ جذبه« کند:

  ایـــن قَـــَدر گـفـتـيـم، بـاقـــی فــکـر کــن!             فــکر اگــر جامد بُـَود، رو، ذکر کن!
  ذکـــــــــــر آَرد فــــکـــر را در اِهـــتـــزاز             ذکــر را خــورشيِد ایــن افسرده ساز!
  اصل خود جذب است، ليک ای خواجه تاش!            کار کــن، مـوقــوِف آن جذبه مباش!
  زآنــــکه تَــْرِک کـار چـــــون نـــازی بــَود            نــاز کـــی در خــورِد جانبازی بُـَود؟
  نــــه قــبول انـــدیــش، نــــه رد، ای غــالم!             امــــر را و نهـــی را مــی  بين مُــدام! 
د ز ُعـش            چـون بدیدی صبح، شمع آنگه بُکش!   مـــــــرِغ َجــــْذبه ناگـــهـــان پَـــرَّ

                                                                                               )مولوی، 1375: 6/ ب 1480 ـ 1475(

در بيت های زیر، باز هم با تأکيد بر اهميِت جذبه، سالک را به کوشِش آهسته و پيوسته دعوت می کند 
و به او هشدار می دهد که مبادا به اميِد جذبه، دست روی دست بگذارد و کاری نکند:

           همچو َچْه َکن خاک می َکن، گر کسی            زیـــن تن خـاکـی، که در آبی رسی
           گـــــر رسد َجـــــْذبۀ خــدا، آِب َمعين           چــــاهْ نـاَکـنْـده بـــجــوشد از زمين
           کار مـــی کن تــو، بـه گوِش آن مباش!            اندک اندک خـاِک چه را می تراش!
           هـــرکــه رنجــی دید، گنجی شد پدید            هـــرکه ِجّدی کرد، در َجّدی رسيد
           گــفت پيغمبر: ُرکــُوع است و ُســُجود            بـــر دِر حـــق کــوفتن حـلقۀ وجود
           حــلقۀ آن در هــــر آن کـــو مـــی زند            بــهــِر او دولـت َسـری بـيرون کـند

                                                                                                     )مولوی، 1375: 5/ ب 2049 ـ 2044(

     بنابر بيت های باال می توان با اطمينان گفت که مولوی در کناِر ارزِش فراوانی که برای »کشِش 
معشوق« قائل است، »کوشِش سالک« را نيز دارای کمال اهميت می داند. به نظر می رسد که بر اساِس 
را  سالک«  کوشِش  یا  معشوق  »کوشِش  مهِم  پرسِش  به  او  پاسِخ  می توان  مولوی  سخنان  مجموعۀ 
این گونه صورت بندی کرد: زهدورزِی سالک )بندگی و کوشِش آهسته و پيوستۀ او( باعِث دست یابی 
سالک به معرفت می شود و معرفت سبِب حصوِل محبت و جذبه می گردد؛ لذا باید سالک سهم خود 

را ادا کند و نتيجه را به خدا واگذارد.

لزوم بازشناسِی قاعده از استثنا
       بر اساس آنچه که در باال گفتيم، می توان به این نتيجه رسيد که از نشانه های نگون بختی یک انسان 
این است که به »بخت« اعتماد می کند و زندگی خود را بر پایۀ »نوادر« استوار می سازد. اصل در این 
جهان بر »قاعده ها« است؛ قاعده هایی مانند »هر عملی عکس العملی دارد«، »هر کاری راه و روشی 
دارد«، »با کوشِش آگاهانه و خالصانه می توان به مقصد رسيد« و »جوینده یابنده است«. اینها قواعد 
زندگی در این جهان اند و اگر در جایی خالف اینها را مالحظه کردیم، با یک »استثنا« و »امِر نادر« 
روبه رویيم. انسان عاقل در عين پذیرش استثناها زندگی خود را بر اساس قاعده ها استوار می کند، ولی 
انسان نادان با تکيه بر نوادر و استثناها، دست از قواعد برمی دارد و درواقع گویا استثناها را به قاعده 
تبدیل می کند. به نظر می رسد یکی از تفاوت های مهِم عاقالن و جاهالن در همين تشخيص استثناها و 
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قواعد است؛ قاعده این است که تالش آگاهانه، خالصانه و جّدی نوعاً به نتيجۀ نيک می انجامد و اگر 
جز این شود، از مقولۀ استثنا و نادر است و شخص عاقل بر همين اساس زندگی می کند، اما شخص 

نادان درست بر خالف این عمل می کند:
         جــمله دانـنـد ایـن، اگــر تــو نگــْروی          هــر چــه مــی کاریـش، روزی بْدروی
         سنـگ بـــر آهــن زدی، آتش نََجست،          ایـــن نـبـاشـد، ور بـبــاشـد، نـادر است
         آن کــه روزی نـيستش بــخت و نجات          نـنْـگــرد عــقــلــش مــگـر در نادرات
         کآن فالن کس کشت کرد و بر نداشت          وآن صدف بُرد و صدف گوهر نداشت
         بَـــلْــَعــِم بـاعـــور و اِبلــيِس لَــعــيــن           سـود نــامــْدشان عــبــادت هــا و دیـن
         صــد هــــزاران انـبـــيـــا و رهــــروان           نـایــــد انـــــدر خــاطِر آن بَــدگـمان
         ایـــن دو را گــيرد کــه تاریکــی دهد           در دلــش اِدبـــار جــز ایـن کــی نهد؟

                                                                                                  )مولوی، 1375: 3/ ب 4791 ـ 4786(

       ممکن است یک رانندة بسيار توانا و ماهر تصادف کند و بميرد و یک رانندة ناشی سالم به مقصد 
برسد، اما معنای این حادثه به هيچ وجه آن نيست که دانش رانندگی و احتياط کردن در حين رانندگی 
هيچ تأثيری در سالم ماندن ندارد. درواقع سالم ماندن و به مقصد رسيدِن یک رانندة ماهر قاعده است 
و تصادف کردِن او استثنا و در مقابل، سالم نماندِن یک رانندة ناشی و بی احتياط قاعده است و به 
مقصد رسيدِن او استنثا. ممکن است که ملخ محصوالِت کشاورزِی یک کشاورِز جّدی و دانا را از 
بين ببرد و یک کشاورِز نادان و بی نظم محصول خوبی به دست بياورد، ولی در اینجا هم باید تفاوت 
استنثا و قاعده را بدانيم و و خود را از تحليل و نتيجه گيری غلط حفظ کنيم. در اینجا قاعده این است 
نتيجۀ خوب می رسد و از دست رفتن محصول  به  که تالش های یک کشاورز آگاه و وظيفه شناس 
او نادر و استثنایی است و خراب شدِن محصول کشاورِز ناشی و نادان قاعده است و خوب شدن آن 
استثنایی. به نظر موالنا، شخص دانا می تواند در هر موردی قاعده را از استثنا بازبشناسد و استثناها را 

به قاعده تبدیل نکند:  
           هين مـگـو که اینک فالنی کشت کرد           در فالن سالـی ملخ کشتش بَخوْرد
           پس چرا کارم؟ که اینجا خوف هست           من چرا افشانم این گندم ز دست؟
           وآن کــه او نـْگذاشت کشت و کار را           پُـــر کـنـد کـــورِیّ تــو انـبـار را

                                                                                              )مولوی، 1375: 3/ ب 4802 ـ 4800(

       در ابيات زیر هم تأکيد می کند که خداوند غالباً جهان را از طریق نظام علت و معلول اداره می کند 
و گاهی به ندرت این نظام را بر هم می زند: 

               ُسنـّتـی بـنْـهـاد و اسـبــاب و طــُُرق          طــالبــان را زیــِر ایــن اَْزَرق تُـتُق
ت رود          گاه قـــدرت خـــارِق سنَّت شـود                بـيـشـتر احـــــوال بـــر سـنَـّ
               سـنـَّت و عـــادت نــهــاده بـامـــزه          باز کــرده خــرِق عادت مــُْعِجزه 
               بی  سبب گر ِعز به ما موصول نيست          قدرت از َعْزِل سبب َمْعزول نيست
               ای گـــرفـتـاِر سـبـب بـيـرون َمــپَر!          ليـک عــَْزِل آن مُـَسبِّـب ظن َمبَر!
               هــرچــه خـــواهد آن مَُسبِّب آوَرد           قــدرِت مـُْطلَق سبب هــا بــرَدَرد
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               ليـک اغـلـب بـــر سبب رانــَد نــفاذ            تـا بدانـد طالِبـــی ُجستن مُراد
               چون سبب نَبْود، چه ره جوید مُرید؟            پس سبب در راه می باید پدید

                                                                                                )مولوی، 1375: 5/ ب 1550 ـ 1543(

بهترین روِش مواجهه با بخت 
       حال که روشن شد شانس و بخت حالت استثنایی دارد و جهان بر منوال قواعد و اصول می چرخد، 
این پرسش پيش می آید که تکليف ما در برابر بخت و شانس چيست؟ آیا باید به کلی آن را از عرصۀ 
زندگی خود بيرون برانيم و به هيچ روی به آن توجهی نکنيم، یا بهتر است که به آن توجه کنيم؟ برای 
پاسخ دادن به این پرسش، خوب است انسان ها را از حيث »کوشش« و »بخت« تقسيم کنيم. مبنای این 
تقسيم بندی این است که هيچ گونه منافاتی ميان »کوشش« و »انتظاِر بخت« وجود ندارد؛ یعنی جهان 
به گونه ای سامان نيافته است که ما همواره محکوم باشيم به اینکه از ميان کوشش و بخت یکی را 
برگزینيم، بلکه ساختار جهان به گونه ای است که می توان در عين کوشش کردن، اميدوارانه به شانس 

هم دل بست؛ ازاین روست که موالنا می گوید:
               کسب کردن گنج را مانع کی است؟            پا مکش از کار! آن خود در پی است   

                                                                                                            )مولوی، 1375: 2/ ب 735(

       به نظر می رسد که با دو معيار »کوشش« و »بخت«، می توانيم چهار نوع انسان را از هم بازبشناسيم: 
1( کسی که کوشش می کند و به بخت هم اميدوار است، 2( کسی که کوشش می کند و به بخت هيچ 
اميدی ندارد، 3( کسی که کوشش نمی کند و به بخت اميدوار است، 4( کسی که کوشش نمی کند 

و به بخت هم اميدی ندارد.
     تردیدی نيست که در ميان این چهار کس، شخص نخست از همه پيروزتر و کامياب تر است؛ 
به  انجام می دهد و آگاهانه و صادقانه کوشش می کند و  به درستی  او همۀ وظایف خود را  زیراکه 
احتمال زیاد، به هدف مورد نظر خود دست می یابد و البته اميدی که او به بخت و شانس دارد، همواره 
شوق و گرمایی به او می بخشد و او را نسبت به آینده خوش بين نگاه می دارد. چنين کسی اگر به طور 
اتفاقی، از بختی نيکو هم برخوردار شود، چه بهتر و اگر هم اتفاق نيکویی برای او نيافتد، با کوشِش 
خود به هدف می رسد. تنها تهدیدی که فراروِی چنين شخصی قرار دارد، این است که در اميد بستن 
به بخت چنان افراط کند که به تدریج جانِب کوشش را فروبگذارد. اگر شخص بتواند به گونه ای به 

بخت اميد ببندد که خللی به کوشِش او وارد نياید، در بهترین حالت ممکن قرار دارد.
     پس از او، کسی که کوشش می کند و به بخت اميدوار نيست قرار دارد. درست است که چنين 
کسی چون همه چيز را به کوشش خود منوط می داند و هيچ اميدی به عاملی دیگر ندارد، از آن شور 
با تکيه بر کوشش  او می تواند  به هر حال  و گرمایی که شخص نخست داشت، بی بهره است، ولی 

شخصِی خود، به بسياری از اهداف و آرزوهایش برسد. 
اميد بسته است و کوشش نمی کند، در مرتبۀ سوم قرار دارد. احتمال       شخصی که تنها به بخت 
البته همين طمع خام مختصر  نيابد، وجود دارد، ولی  به شانس مورد نظرش دست  او هيچ گاه  اینکه 
اميدوار  به بخت  نه  نه کوشش می کند و  او تزریق می کند و بی گمان کسی که  به زندگی  گرمایی 
است، محروم ترین و بی نصيب ترین شخص است. او گذشته از این که به سبب فقدان کوشش به جایی 
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نمی رسد، از همان گرمای اندکی هم که شخص سوم از آن برخوردار بود، محروم است.
       بر پایۀ آنچه که گذشت، می توان گفت که بهترین راه این است که هميشه، با تکيه بر قاعده ها و 
قانون های هستی، کار خود را پيش ببریم، اما بدانيم که همۀ حوادث هستی، ناشی از اراده و کوشش 
ما نيستند و در این ميان همواره می توان انتظار داشت که امور به گونه ای دیگر، خالِف انتظار ما، سامان 
یابند. اگر از قضا سير حوادث مخالِف ميل ما بود، چندان دستخوش نااميدی نمی شویم؛ زیراکه از قبل 
می دانسته ایم که کوشش و خواست ما تنها سبِب حصول نتيجه نيست و اگر از بخت نيکو برخوردار 

شدیم، شادی ما افزون تر می شود؛ چراکه سهم خود را ادا کرده ایم. 
      گذشته از این ها، در عين کوشيدن، به بخت هم اميد بستن باعث می شود که شعلۀ بلندپروازی و 
ماجراجویی هم در انسان خاموش نشود؛ زیراکه شخص می تواند اميدوار باشد که شاید فراتر از نظام 
عليت و قانون های هستی، راهی برای دست یابی به اهداف خود پيدا کند. از یکی از فقرات مقاالت 
اعتقاد داشته است. در گفتگویی که  به چنين موضوعی  تبریزی  به دست می آید که شمس  شمس 
داد سخن  عرفانی  موضوع  دربارة یک  هریوه  است، شهاب  یافته  انجام  هریوه  و شهاب  بين شمس 
می دهد و در پایان می گوید: »و قومی باشند همچنين که ایشان را روی آرد، اما نادرند« و شمس به 
خود می گوید: »آخر من تو را هم از آن نادر می پرسم. هم از اینجا آغاز کن« )مقاالت، ص 271(؛ 
بنابراین تأکيد بر قانون های هستی و پرهيز دادن از نوادر و استثناها نباید به گونه ای اتفاق بيافتد که مانِع 
بلندپروازی انسان شود و از اميد بستن او به فتح قله های سربه فلک کشيده ای که پای کسی به آنجاها 

نرسيده است، جلوگيری کند.
       باری، اميد داشتن به شانس و منتظِر بخت بودن هيچ منافاتی با کسب و کوشش ندارد و بلکه بهتر 
است که شخص همواره این دو را با هم داشته باشد. از این روست که موالنا که با شدت و حّدت از 
کوشش و قاعده های هستی دفاع می کند، می گوید: »کاِن عقيِق نادِر ارزانم آرزوست« )کليات شمس، 
چاپ فروزانفر، غزل 441(. شخص می تواند نهایت کوشش خود را به کار ببندد و همواره اميد داشته 
باشدکه به گنجی بس ارزشمند دست یابد؛ بنابراین بهترین راه مواجهه با مسألۀ بخت است که شخص 
با تکيه بر قانون های هستی، با آگاهی و جّدیِت تمام مساعی خود را به کار گيرد و همزمان اميد خود 

به حوادث غير مترقبه و امور نامنتَظر را از دست ندهد. 

علت  متوسل شدن انسان  به بخت 
      اکنون نوبت آن است که دربارة این موضوع سخن بگویيم که چرا انسان ها پيروزی یا شکست 
خود را به شانس نسبت می دهند؟ تردیدی نيست که برخی از افراد، صادقانه و بر اساس مشاهداِت 
خود، به بخت باور پيدا می کنند و به تمام لوازم و توابع این باور هم پای بندند. از این گروه که بگذریم، 
بيشتر افرادی که با استناد به نوادر و استثناها، دست از تالش و کوشش برمی دارند، دليلی عقالنی و 
خردپذیر برای کار خود ندارند و باید در انگيزه های آنها دقت کرد. احتماالً چنين کسانی برای آنکه 
از زیر بار مسئوليت ها و تعهدهای خود شانه خالی کنند و نيز برای آن که مسئوليت گریزی ها، تنبلی ها 
و سهل انگاری های خود را توجيه کنند، دست در دامن شانس و بخت می زنند؛ زیراکه در سایۀ توسل 
به این قبيل مسائل، می توان با وجدانی آسوده، با تنبلی و تن آسانی زندگی کرد. به تعبير دیگر، بسياری 

از افراد با فرافکنی کردِن مسئوليت های خود بر بخت، از خود سلب مسئوليت می کنند:
                    چون بکاری جو، نروید غيِر جو           قرض تو کردی، ز که خواهی گرو؟
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                 جـُْرِم خـود را بر کسـی دیــگر َمنِْه!            هوش و گوش خود بدین پاداش ده !
                 جرم بر خود نِْه؛ که تو خود کاشتی             بــا جــزا و عــدل حــق کـن آشتی! 
                 رنــج را بـاشـد سبب بــدکــردنــی            بــد ز فعل خـود شناس، از بخت نی
                 آن نــظـر در بخت چشم اَْحَول کند            َکلْــب را َکــْهــدانـی و کاَهل کـند

                                                                                                 )مولوی، 1375: 6/ ب 429 ـ 425(
  

     در داستان »اميران حسود و ایاز« وقتی که سلطان محمود به اميران ثابت می کند که ایاز از آنها 
را  ایاز  قّوت  و  بی درنگ ضعِف خود  ندارند،  برای زدن  آنها که حرفی  است،  و کاردان تر  عاقل تر 
متوجه بخت می کنند و کوشش بشری را به کلی نادیده می گيرند و موالنا از زبان محمود غزنوی به 

آنها پاسخ می دهد: 
              پس بگفتند آن اميران کاین فنی است            از عــنایت هــاش، کاِر جــَْهد نيست
              قـسـمِت حـــق است َمــه را روی نَْغز            دادة بــخــت است ُگل را بــوی نَْغز
              گـفت سلطان: بلکـه آنچه از نَْفس زاد           َریْـِع تـقـصيـر است و َدخـِْل اِجتهاد،
ــا َظـــلَْمــــنَا نَـــْفَسنَا«؟ َـّ               ورنــه آدم کـــی بگفتــــی با خـــدا:            »َربّــــَنــَا إن
              خـــود بگفتی کاین گناه از بخت بود            چون قضا این بود، َحْزِم ما چه سود؟
              هـمـچو ابلـيســی که گفت:»أْغَویْتَنِي«            تــو شکستــی جام و ما را می زنی ؟!
              بَـل قـضا حــّق است و َجْهِد بنده حق            هيــن، مــباش اَْعَور چو ابليِس َخلَق!  

                                                                                                        )مولوی، 1375: 6/ ب 407 ـ 401(

       بنابراین چنين تأویالت و توجيهاتی بيش از آنکه جنبۀ فلسفی و عقالنی داشته باشند، منشأ نفسانی 
و روانی دارند. دليلی که برای اثبات این ادعا می توان آورد، این است که بسيار پيش آمده است که 
کسی در هنگام غذا خوردن، لقمه در گلوی او گير کرده، یا تکه ای از غذا در گلوی او پریده و باعث 
مرگ او شده است. روشن است کسانی که با استناد به نوادر دست از تالش و کوشش برمی دارند، با 
دیدن خفه شدن افراد در هنگام غذا خوردن، دست از غذا خوردن برنمی دارند؛ چرا که می دانند هر 
روز تعداد بسيار زیادی از انسان ها از غذا خوردن لذت می برند و تن شان نشو و نما می یابد. درواقع 
اصل بر این است که غذا خوردن سبب لذت و رشد شود و خفه شدن افراد بر اثر غذا خوردن، امری 

استثنایی و نادر است و هيچ عاقلی زندگی خود را بر اساس آن بنا نمی کند:  
             بس کــسا کـــه نان خـــوَرد دلشاد او            مـــرِگ او گــردد، بگـيرد در گلو
             پس تو، ای اِدباررو هــم نان مـــَخور!             تـا نيـفتی هـمـچو او در شور و شر
             صدهــزاران خـلق نان هـا مـــی خورند             زور مـتی یابند و جان مــی پرورنـد
             تــــو بــدان نــادر کـــجــا افــتاده ای             گـتر نه مـحرومــّی و ابـله زاده ای؟
             ایــن جـهـان پُــر آفـتـاب و نــوِر مـاه             او بـهشته، سـر فــرو بــرده به چـاه
             کـه اگـر حـق است، پس کو روشنی؟            سـر ز چـَْه بـردار و بـنْگر، ای َدنی!
             جمله عالَم شرق و غرب آن نور یافت            تا تو در چاهی، نخواهد بر تو تافت
             چـــَْه رهــا کـن، رو به ایوان و ُکُروم!             کـم ستيز اینجا، بدان که اللَّجُّ ُشوم

                                                                                                     )مولوی، 1375: 3/ ب 4799 ـ 4792(
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خوب است که در اینجا به یک نکتۀ مهم دربارة »تأویِل درست« از نظر موالنا اشاره کنيم. به نظر موالنا 
تأویل درست آن است که به انسان گرما و نشاط و اميد ببخشد و او را به کار و کوشش برانگيزد. به 
همين منوال نشانۀ تأویل و تفسير نادرست آن است که موجبات دلسردی و کسالت و ماللت انسان را 

فراهم می آورد و دست و پای او را از عمل و کوشش می بندد: 
                  حـق بَُود تأویل کآن گرمـت کند          پُـر اُميد و ُچست و با شرمت کند
                  ور کند سستت، حقيقت این بدان          هست تبدیل و نه تأویل است آن
                  ایـن بـرای گرم کردن آمده  است          تـا بـگـيرد نـاامـيدان را دو دست

                                                                                              )مولوی، 1375: 5/ ب 3127 ـ 3125(

      بر این اساس می توان گفت اگر تأویل حوادث و پدیده های پيرامون ما به گونه ای باشد که ما 
به  بنا کنيم،  نوادر و استثناها  پایۀ  بر  به »بخت و شانس« معتقد کند و باعث شود زندگی خود را  را 
گونه ای که نااميد و دلسرد شویم و دست از کار و کوشش برداریم، بی گمان آن تأویل حق نيست و 
منشأ نفسانی دارد؛ بنابراین کسی که نقِش کوشش ها و مجاهدت های همۀ مؤمنان و اوليای خدا، در 
دست یابی به سعادت را نادیده می گيرد و به نگون بختِی ابليس و بلعم باعورا استناد می کند، با تأویلی 

ناحق و نادرست به خود آسيب زده است: 
              آن که روزی نيستش بخت و نجات           ننْگرد عقلش مگر در نادرات ...
              بَـلْـــَعـِم بــاعـــور و اِبلــيِس لَــعـين           سـود نامْدشان عبادت ها و دین
              صـــد هـــــزاران انبيا و رهـــــروان           نایـد انــدر خاطِر آن بَــدگمان
              این دو را گـيرد که تاریکــی دهــد           در دلش اِدبار جز این کی نهد؟

                                                                                             )مولوی، 1375: 3/ ب 4791 ـ 4788(

     این بخش را با یکی از عميق ترین سخنان موالنا پایان می بخشيم. به نظر موالنا بخت حقيقِی هرکسی 
باید در درون خود او باشد. کسی که خودش بخِت خود باشد، هميشه و همه جا احساس نيک بختی 

می کند:
    گـــــر تــو نيــکـوبختـــی و سلطاِن َزفــت          بـخْت غـيِر تــوست، روزی بخت رفت ،
    تـــو بــمــانــــــدی چـــــون گدایان بينوا           دولــِت خــود هـم تـو باش، ای مُجتبی!
    چـــــون تو باشـــی بخت خود، ای معنوی!         پس تو که بختی، ز خود کی گم شوی ؟
    تو ز خود کی گم شوی؟ ای خوش ِخصال!          چــون که عيِن تـو تو را شد مُلْک و مال

                                                                                           )مولوی، 1375: 3/ ب 1112 ـ 1109(

فلسفۀ وجوِد بخت
       آخرین نکته ای که باید در اینجا مطرح کنيم، این است که چرا خداوند جهان را به گونه ای نساخته 
است که همۀ انسان ها فقط از راهِ کوشش و کسب به هدف خود برسند؟ اساساً چرا بخت و تصادف 
و استثنا در جهان وجود دارد؟ چرا جهان هستی به گونه ای طراحی نشده است که همواره فقط یک 
راهِ واحِد مشخص برای دستيابی به هدف وجود داشته باشد؟ چرا گاهی اوقات اشخاص دانا و توانا و 
جدی به هدف نمی رسند و اشخاص نادان و ناشایسته به مقصود خود دست می یابند؟ به نظر می رسد 
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که اگر جهان به گونه ای بود که هميشه تنها یک راه برای رسيدن به هدف وجود داشت و چنان چه 
هميشه اشخاِص کوشا و دانا به مقصد خود می رسيدند و چيزی به نام استثنا و شانس وجود نداشت، در 
آن صورت هرکسی می توانست همۀ کوشِش خود را به کار گيرد، آن یک راهِ ویژه را بيابد، با اطمينان 
خاطر آن را بپيماید و به هدف خود برسد. ظاهراً در این صورت زندگی بسيار ساده تر و دلنشين تر 
می شد و بخِش عظيمی از سردرگمی و سرگردانِی انسان از بين می رفت. به نظر موالنا خداوند، خود، 
نخواسته است جهان چنين طرحی داشته باشد. اراده فرموده است که همواره بيش از یک راه و بلکه 
راه های متعددی برای دستيابی به هدف وجود داشته باشد و گاه کوشش های انسان به نتيجۀ دلخواه 
نرسند و بلکه نتيجه از راهی کاماًل نامنتَظر فراچنگ می آید. این امر فلسفۀ عميقی دارد و موالنا دست 

کم چهار دليل برای توجيه آن آورده است:
       دليل نخست آن است که وجوِد راه های مختلف، از جمله وجود استثناها و نوادر که باعِث به دست 
آمدِن نتيجه از راه های غير قابل پيش بينی می شوند، انسان را از گردنکشی و غرور رهایی می دهند و  
او را به »ایمن آباِد نياز« می رسانند. واقعيت این است که اگر همۀ برنامه های انسان، آن گونه که خوِد او 
پيش بينی و طراحی می کرد، به نتيجه می رسيدند، انسان سر به طغيان و استکبار برمی داشت و به خود 
و دیگران آسيب می زد. شکست خوردن های انسان در دستيابی به برنامه هایش سبب می شود که او از 
»عجز و ضعف و جهِل« خود آگاهی یابد و به نياز و افتادگی و اضطرار روی آورد و کوشِش خود را 

تنها عامل در دستيابی به هدف و نتيجه به شمار نياورد.
       دليل دوم این است که به نظر موالنا نجاِت نهایی انسان در گرِو »حيرانی«ِ اوست؛ حيرتی که ماننِد 
گردبادی مهيب، همۀ دانایی ها و وسوسه ها و پندارهای او را از صحن و سرای جانش بروبد و بزداید 
و او را در برابر حضرت حق، حيران و مات کند و وجوِد بخت و شانس، و نامعلوم بودِن راهِ درست، 

باعث می شود که چنين حيرتی در انسان پدید آید و او را به پيش براند و برکشد.
      سومـين دليل این است کـه مـبهم بودِن هـدف و نامـعلوم بـودِن نتيجه سبب مـی شود که نيروی 
خطرپذیرِی انسان شکوفا شود و توانایی او برای روبه رو شدن با »ناشناخته« آشکار گردد. راهِ مشخص و 
هدِف معلوم نيازی به بلندهمتی و خطرپذیری ندارد و هر انساِن شيشه دِل بيمناکی هم می تواند به سوی 
آن پيش بتازد، اما آنگاه که چندین مسيِر گوناگون بر سِر راه باشد، فرصتی برای بازشناختِن انسان ها 
پيش می آید. به نظر می رسد که »ایمان به غيب«؛ یعنی به »نادیده« ایمان آوردن دقيقاً برای همين است 

که معلوم شود چه کسی به وعده های پيامبران ایمان دارد و می تواند دل به دریای ناشناخته ها بزند.
     و باالخره دليل چهارم این است که اگر تنها یک راه برای رسيدن به هدف وجود داشت، انسان، 
اما وجود راه های  نااميدِی کامل سقوط می کرد،  در صورِت شکست خوردن در آن راه، در ورطۀ 
گوناگون سبِب نجاِت انسان از نااميدی می شود؛ چراکه شکست خوردن در یک راه و خطا کردن در 
یک مسير، به معنای به بُن بست رسيدن نيست و همواره راه هایی که به خاطر ما خطور نکرده است، 
وجود دارند و شخص می تواند با اميدواری کامل، به کوشش های خود ادامه بدهد و در انتظاِر راه/ 

راه های جدید باشد و اميد داشته باشد که خداوند از راهی دیگر او را به هدف خود برساند.
      مجموعۀ این مالحظات نشان می دهند که وجود مسير های گوناگون بر سِر راه یک هدِف ویژه 
و نيز وجود امور نادر فلسفه ای عميق دارد و به نظاِم احسن نزدیک تر است. تنها وظيفۀ ما در این ميان 
آن است که خالصانه و آگاهانه، با جدیِت تمام، بدون خستگی و مالِل خاطر، بکوشيم و بخروشيم و 
پيش برویم و مطمئن باشيم که حتماً به هدِف خود می رسيم، یا از راهی که خود در پيش گرفته ایم، یا 
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از راهی که گمان نمی بریم. این از قانون های تغييرناپذیِر هستی است:
             در دلــت خـوف افـکنَد از مــوضعی          تــا نــبــاشــد غـــيــِر آنــَت َمــْطـَمــعـــی 
             در َطــَمـع فــایـــّدة دیــگــر نــهــد           وآن مُــــــرادت از کســــی دیـگر دهــــد
             ای َطَمع دربسته در یک جای سخت           کــه آیـــــدم مــيـوه از آن عــالــی درخت، 
             آن طـمـع زآن جــا نــخواهد شد وفا           بَـــــل ز جــــای دیــگر آیــــــد آن عــطا
             آن طــمـع را پـس چــرا در تــو نهاد          چــــون نخواستت زآن طرف آن چيز داد؟
             از بـــرای ِحــْکــمــتــّی و صنـعتــی           نــيــز تـــا بـــاشـــد دلــت در حـــيــرتـی
             تــا دلــت حـيـران بُـَود، ای مـُْستَفيد!           کـه مـــُرادم از کـــجــا خـــواهــد رسيد؟
             تا بدانی عجِز خویش و جهِل خویش          تــــا شــود ایــقــــاِن تــــو در غــيْب بيش
             هـم دلـت حــيـران بُــَود در مُـنْتَجـَع           کـــه چـــه رویــاند مــَُصِرّف زیــن َطـَمع؟
             َطـــْمــع داری روزیـــی در َدْرزیــی           تــــا ز خــيــّاطـــی بَـــری َزر، تـــا زیـــی 
             ِرْزِق تــــو در زرگـــری آَرد پـدیـد           کـــه ز َوْهـَمـت بــود آن َمــْکـَسـب بـعـيد 
             پـس طـمـع در درزیــی بـهِر چـه بود          چون نخواست آن رزق زآن جانب گشود؟
             بــهِر نـادرِحـْکمــَتــی در عـلِم حــق           کـــه نـبشـت آن ُحـــکـــْم را در َمـــاَسبَق
             نـيـز تـا حـيـران بُــــَود انــدیــشه ات           تـــا کـــه حــيرانـــــی بُــَود ُکل پـيـشه ات
             یـــا وصـاِل یــار زیــن َسـْعيــَم رسد           یـــا ز راهـــــی خــارج از سـعـــِی َجـَسـد
             مــــن نگویــم زین طریق آید مــُراد           مـــی َطـپـَم تـــا از کــجا خــواهــد گشاد؟
             ســر بُــریــده مــرغ هــر سـو می  فتد           تـــا کــــدامين سو َرَهـــد جــان از جسد؟
             یـا مُـــراِد مــن بـرآیــد زیـن خروج           یــــا ز بـــرجــــی دیـگر از »ذاُت الْــبُُروج

                                                                                                )مولوی، 1375: 3/ ب 4205 ـ 4189(

      با توجه به آنچه گذشت، می توان گفت که امور جهان در غالب اوقات بر اساس قاعده ها استوار 
قانون عمل و عکس العمل است،  آنها  از جمله مهم ترین  قانون های هستی که  به  انسان  اگر  و  است 
پای بند باشد، به احتمال زیاد به نتيجۀ مورد نظر خود می رسد، اما هرگز نباید تالش و کوشش خود را 
تنها عامل در دست یابی به نتيجه بداند. او در عين کوشش و جدیت، می داند که استثناها و نوادری هم 
در جهان وجود دارند؛ بنابراین به کوشش خود مغرور نمی شود و از شکست ها نااميد نمی شود و از 
دیدن نتایج غيرمنتظره عنان اختيار از کف نمی دهد. اقتضای عقالنيت تکيه کردن بر قواعد و استثناها 
را در مرکز توجه خود قرار ندادن است، ولی استثناها و نوادر را به طور کامل نادیده گرفتن نيز خالف 
واقع بينی است؛ نتيجۀ این مباحث چيزی نيست جز پيش رفتن به سوی هدف خود، با »کوشِش خالصانۀ 

اميدوارانۀ واقع بينانۀ فروتنانه«.
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شمس پژوهي در زبان آلماني
                                                                                                                      دکتر ابوالقاسم رادفر1

چکيده
     نفوذ کالم و عمق اندیشه شمس تبریزي در دو سه سدة اخير بر افکار و آثار عاشقان و محقّقان 
جهاني به حّدي بوده که در هـر گـوشه و کنار نام و آوازة او زبانزد اهل عرفان و شيفتگان عشق عرفاني 
است. از این رو است که دربارة او کتاب ها و مقاله هاي بسيار نوشته شده وآثارش به زبان هاي گوناگون 
ترجمه شده است. به حّدي که بر شمردن آنها در عرصۀ ادبيات جهاني نياز به تدوین کتابي دارد که 

تا حدودي حق مطلب ادا شود.
        امّا از آنجا که در این مقاله برآنيم که به دامنۀ نفوذ سخن و اشعار موالنا در کلّيات شمس بپردازیم 

برآن شدیم در حّد اختصار به روند شمس پژوهي و شمس پژوهان آلماني زبان اشاره کنيم.

کليدواژه ها: شمس تبریزي، زبان آلماني، اندیشۀ شمس، دایرة نفوذ شمس
 

1ـ استاد ـ عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني
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       سخن از شمس است و بيان گوشه هایي از نفوذ کالم و تأثير گستردة اندیشۀ او در برخي زبان هاي 
معتبر جهاني ـ زیرا بيان ابعاد شخصيتي و ارزش واالي اندیشه و جهان بيني او آن قدر وسيع و پر دامنه 
است که امکان بررسي کامل بازتاب افکار او در تمام زبان ها و فرهنگ ها امکان پذیر نيست. آن هم 
در حد توان یک نفر ـ زیرا انجام این کار تالشي همگاني و کوششي همه جانبه در عرصۀ شناخت 
فرهنگ ها و زبان ها مي طلبد تا روزگاري چنين کاري بزرگ جامۀ عمل بپوشد و بتواند جایگاه واقعي 
شمس الحق تبریزي بزرگمرِد عرفان و اندیشمنِد واالي قرون و اعصار را رقم بزند. آري شمس مراد 
و مرشدي شوریده و شورانگيز، دریاِي مّواج عشق سوزان، آتشي فروزان، شعله اي خاموش ـ ناشدني 
و همواره تابنده، نوري نافذ در دل سایه ها، آواره اي سرگشته، و پيوسته در سير و حرکت در این سوي 
و آن سوي هاـ  بين قونيه و دمشق و حلب و دیگر جاهاـ  با کالمي جاذب و دلنشين. و سخناني ماندگار 
و همه زماني. کالمي چند بُعدي که در هر برهه از زمان حرف و پيامي تازه دارد و منحصر به زمان 
و مکان عصر و دوره اش نيست، چون نوري است تابنده در طول زمان ها و این یکي از عوامل ایجاد 
شاهکار است که محدود به زمان خاصي نيست. شمس و مقاالت او چنين حالتي دارد. شمس مرد 
همه زمان هاست. او مي گوید من انگشت بر رگ بزرگان مي گذارم، یعني نبض بزرگان را مي گيرم. 

من مرید نمي گيرم شيخ مي گيرم، آن هم نه هر شيخي ...« )موحّد، 1382: 180(
با حضرت شمس،  آشنایي  از  قبل  که  موالنایي  ـ  موالنا  وجود  آرامش  زنندة  هم  بر  شمس،        
شخصيتي اهل درس و مدرسه، فقه و فقاهت بوده و در دنيایي دیگر سير مي کرده است. تأثير و نفوذ 
کالم شمس بر موالنا آن چنان آرامش و سکون او را در هم مي شکند که خيلي سریع به هم مي ریزد 
و آتش عشق شمس را در سراسِر وجود خود حس مي کند تا جایي که گام در وادي عشق و عرفان و 
ارادت و سر سپردگي به شمس مي گذارد و وجود خود را در متابعت و تعاليم شمس قرار مي دهد و 
آن بزرِگ سّجاده نشين و اسطورة عرفان، سر از پا ناشناخته دل در گرِو عشق شمس مي نهد و دیوانش 
را که سراسر مملو از شور عشق الهي و سرمستي است به نام نامي حضرت شمس مي سراید و اثري 
پدید مي آورد که برانگيزانندة دل هاي همه عاشقان راستين است. زیرا موالنا صادقانه و عاشقانه شرح 
احساس و عشق و جوهرة هستي و ارادتش را بدون َغّل و َغش در البالي کالم شورآفرین خود نثار 

وجود آن نور مطلق ـ حضرت شمس ـ کرده است.
         شمس الحق تبریزي که نور مطلق است           آفتابست و ز انوار حق است

     از این رو است که از گذشته هاي دور ـ علي رغم برخي دیدگاه هاي  متفاوت چه دربارة مثنوي 
کلّيات شمس ـ اهل ادب و عرفان به موالنا و آثار او توّجۀ فراوان داشته و به انحاي گوناگون  و 
مثنوي و  انتشاراشعار  و  انتخاب  به  بزرگان دست  این  نوشتن کتاب و رساله دربارة  قالب  ـ چه در 
کلّيات شمس زده  اند ـ و از زماني هم که ترجمۀ این آثار به زبان هاي دیگر شروع شده، فعاليت هاي 
چشمگيري صورت گرفته است که بيان همۀ آنها خود نوشتن کتابي مستقل را مي طلبد که فعاًل ما را 

قصد این کار نيست. و فقط آثار معروفي که به زبان آلماني نوشته شده مّد نظر است.
    از مدت ها پيش در ممالک غربي خاورشناسان و شاعراني با مولوي و آثار او آشنایي داشته اند. 
افرادي چون گوته، امرسن، آندره ژید، فيتز جرالد، بارس، نيکلسون و غيره مطالب بسياري دربارة 
موالنا و آثارش نوشته اند، اما دربارة شمس در دهه هاي اخير است که تأليف آثار توسط محققان و 
خاورشناسان غربي دنبال شده که روز به روز هم نوشتن این آثار بيشتر و بيشتر مي  شود به طوري که 
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پژوهش هاي خاورشناسان غربي دربارة موالنا و شمس، افق  هاي تازه اي از درون مایه ها و افکار این 
عارف شوریده بر روي مولوي پژوهان گشود. از این روي است که مي بينم که شمس پژوهي خود به 

تنهایي شعبه اي شاخص در عرصۀ پژوهش شده است.
با  به سده هاي گذشته مي رسد که  ادبيات فارسي  با زبان و  پيشينۀ آشنایي آلماني ها  به هر حال       
ترجمۀ گلستان در سال 1654 ق. شروع مي شود و از آن به بعد این امر ادامه پيدا مي کند. تا اینکه 
در دورة رمانتيک شاعران و اندیشمندان بسياري به ادبيات مشرق زمين به ویژه ایران روي مي آورند 

که خود مقالتي دیگر مي طلبد.
تصميم  که  است  خاورشناساني  بزرگ ترین  از  یکي  شاید  م(   1856 ـ   1774( پورگشتال  هامر       
مي گيرد شاعران و ادبيان بزرگ ایراني را به غربيان بشناساند. او در این راه کارهاي زیادي کرده که 
تعدادي از آنها به مولوي و آثار او بر مي گردد که بعداً بدان ها اشاره خواهد شد. گوته شاعر آلماني 
یادداشت ها و مقاالتي هم براي درک بهتر دیوان غربي ـ شرقي نوشت که نکتۀ شگفت انگيز در 

این یادداشت ها اشارة او به موالنا است.

جالل الدین رومي )سال مرگ 1263 م(
       وي پدر خود را که به خاطر رنجش هایي از سلطان محّمد خوارزمشاه، ترِک بلخ مي کند، در سفر 
دراز او همراهي مي کند. در راهِ مّکه به عّطار بر مي خورند که کتابي حاوي اسرار الهي )اسرارنامه( 
به این جوان اعطا مي کند و شوق تحصيل دانش هاي مقّدس را در وجود او شعله ور مي سازد... )گوته، 

1382: 253 ـ 254(
     البته نباید از یاد برد که این یادداشت هاي گوته با منابع اندکي که در اختيار داشته است ارزش 
علمي ندارد؛ این نگرش انتقادي به هيچ وجه درست نيست، زیرا درک ناقص گونه از موالنا و زبان 
رمزگونۀ او بي تردید در شکل گيري این نگرش مؤثر بوده است. )فيروزآبادي، 1388: 6( امّا هامر 
پورگشتال، به زندگي شخصي موالنا و شرح حال بهاء ولد، پدر موالنا، و دیدارش با عّطار در روزگار 
جواني اشاره مي کند ... از دیدگاه هامر سروده هاي عرفاني موالنا را از کنار رود گنگ تا بُسفر همه 
صوفيان مي خوانند«. نفوذ سخن موالنا در مشرق زمين نشان از اهميت آثار او دارد، زیرا همان گونه 
که هامر مي گوید »او شاعري است که شور و شعفش به دليل مشاهدة عظمت پروردگار، سرچشمۀ 
عشق ازلي و پرتو هدایت الهي است ... در ادامه هامر پورگشتال دیوان شمس را معرفي مي کند و دو 
دست نوشتۀ موجود در وین را نام مي برد و اهميت همين اثر را شرح مي دهد )همان، 165، 172ـ 173(.

نکتۀ جالب دیگر ترجمه هاي هامر پورگشتال از دیوان شمس است.
اوزان شعر فارسي، چندان  از  به رغم آگاهي مترجم  قافيه،  ادبي و وزن و  از نظر  این ترجمه ها       
ارزشمند نيست، ولي معرفي خود دیوان ارزش بسياري دارد. در پایان فصل مربوط به موالنا، هامر از 
کتابي با عنوان ادعيۀ درویشان یاد مي کند، مجموعه شعري از دیوان جالل الدین و مثنوي، 

که درویشان مولویه در مراسم دیني خود همراه با نواختن ني از آن بهره مي جویند. )همان، 195(
       در اینجا براي نخستين بار از مراسم سماع در فرقۀ مولویّه سخن به ميان مي آید. »سماع مراسمي از 
درویشان است که در آن به تنهایي یا گروهي ِگرِد مراد خود حلقه مي زنند و با نواي ني  مي چرخند« 
از  قطعه هایي  که  مي کند  ترجمه  آلماني  به  را  اشعار  این  از  بخش هایي  سپس  نویسنده  جا(  )همان 
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شعرهاي موالنا براي سماع است. هامر پورگشتال تا پایان عمر نيز به اندیشه هاي عرفاني موالنا عالقه مند 
بود.. )همان، 9(.

     دیگر از مترجمان بعدي آثار موالنا، فریدریش روکرت )1788 ـ 1866( است که کتابي به نام 
را  مولوي  غزل  چهار  و  مجموعه چهل  این  در  »روکرت«  کرد.  منتشر   GHASALEN غزليات 

ترجمه کرده است. این غزليات از حداکثر تجانس و سازگاري با مشرب موالنا برخوردار است.
این ترجمۀ  او  به طرز مولوي را، در سال 1836 م. منتشر ساخت.  روکرت دومين مجموعۀ غزليات 
مجالت  در   1852 تا   1846 سال هاي  در  »گوتا«  کتابخانه  خّطي  نسخۀ  چند  روي  از  را  غزليات 
خاورشناسي آلمان منتشر کرد. »روکرت« بعد از آن، چند مطایبه و قطعه هایي از مثنوي معنوي را نيز 
ترجمه کرد و بر تغيير و تبدیل هاي خود از غزليات مولوي افزود. با این همه، کتاب غزليات او بود که 
عامّۀ خوانندگان آلماني را عميقاً تحت تأثير قرار داد. هگل از طریق این اشعار با رومي برتر آشنا شد 

)رادفر، ترجمه هاي آثار مولوي صص 281 ـ 284 به اختصار(.
      آشنایي با زبان فارسي بر ذهن روکرت تأثير فراواني گذاشت و باعث شد که آثار ادبي ارزشمند 

فارسي و عربي را به زبان آلماني ترجمه کند.
      بي تردید از مهم ترین آثار روکرت در قلمرو فعاليت هایش ترجمۀ قرآن مجيد است که نمونه اي 
از عشق و عالقۀ او به اسالم و مشرق زمين است با اینکه تعداد غز ل هاي ترجمه شدة روکرت از غزليات 
شمس )44 غزل( بسيار کم است نشان مي دهد که وي در انجام این کار از هامر پورگشتال تأثير بسيار 
پذیرفته است. با این حال، ترجمه هاي روکرت از لحاظ اوزان شعري و روح کالم موالنا و »نغمۀ عشق 
ازلي« )روکرت، 1960: 69( چنان به اصل کالم نزدیک است که خوانندگان این ترجمه ها بسيار تحت 
تأثير آنها قرار مي گرفتند. نباید از یاد برد که روکرت شاعري بود که قالب »غزل« فارسي را در زبان 
آلماني به کار برد و از آن در ترجمه هاي دیگر خود نيز بهره ُجست و همين کار باعث شد که بسياري 
از شاعران آلماني زبان در قالب غزل شعر بسرایند. بيست سال پس از ترجمۀ ابتدایي هامر پورگشتال، 
 Schwannau روزن ویگ شوانا  فون  ونسان  ترجمه  با  م(   1838( دیوان شمس  از  گزیده اي 
Rosenzweig در وین منتشر شد. این اثر که در اصل فقط معدودي از غزل هاي دیوان شمس را 
دربر مي گيرد، ترجمه اي کاماًل آزاد است و به رغم آشنایي مترجم با زبان فارسي، گاهي مفاهيم چنان 

دگرگون مي شود که بازشناسي متن اصلي کاري بس دشوار مي نماید. )شيمل، 1382: 543(.
نيز  آلماني  زبان  به  فارسي  ادبيات  تاریخ  کتاب  م( صاحب  ـ 1917   1844( انه  هرمان  کارل       
اثر  این  در  و  ارائه کرد  موالنا  دربارة  )1902( شرحي  ایراني  شناسي  زبان  مشهورخود  کتاب  در 

گزیده هایي از اشعار موالنا را به زبان آلماني برگرداند.
      در سال 1849 نيز گئورک روزن )Rosen( )1830 ـ 1891 م( ترجمه اي از رباعيات و غزل هاي 
دیوان شمس را منتشر کرد. روزن در الیپزیگ نزد فالیشر) Fleischer( استاد زبان عربي، زبان 
نيز  بود. در همين زمان  ادبيات عربي آموخت و حدود ده سال در قسطنطنيه مترجم سفير پروس  و 
البته  به زبان آلماني ترجمه کرد که  از مثنوي معنوي را  گزیده اي  زبان فارسي را فرا گرفت و 
هامر پورگشتال بر ترجمه هاي او ایرادهایي وارد کرد. بعدها پسر او فریدریش روزن که شرق شناسي 
بزرگ بود مقدمه اي بر کتاب پدرش نوشت و مجدداً آن را منتشر کرد )فيروزآبادي، همان 10 ـ 12(. 
      از دیگر مترجمان معروف آثار موالنا، اتوفون ملستر )melzer( )1881 ـ 1961 م(، شرق شناس 
دیوان شمس در سال  از  اتریشي است که بسياري از آثارش تاکنون منتشر نشده است. ترجمۀ او 
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عاشق  تنهاست  وگر  رومي،  عنوان  با  و  گراتس  دانشگاه  تطبيقي  ادبيات  بخش  تالش  با  1994م 
نيست تنها منتشر شده است. این ترجمه که گزیده اي از دیوان شمس است سي غزل را در بر 
مي گيرد. حسن بزرگ این ترجمه، توجه به ترجمه هاي پيشين و همچنين رعایت کامل مفاهيم نهفته 
در سروده هاي موالناست. مترجم در پایان کتاب نيز در بخشي با عنوان زندگي و آثار موالنا شرحي 
نيز ترجمه کرده که هنوز منتشر  مثنوي را  البته ملتسر بخش هایي از  بر غزليات موالنا آورده است. 

نشده است )همان/ 12(.
ایران شناس و اسالم شناس آلماني که متخصص در حوزة عرفان و  ژان کریستوف بورگل       
تصّوف اسالمي است. تحقيقات مفّصل و قابل توجه اي دارد. از آثار ارزندة او کتاب نوروقص است 
که در آن پس از اشاره به زندگي و آثار مولوي به ترجمۀ منظوم آلماني 105 غزل از دیوان شمس 

و 33 رباعي از رباعيات این عارف نامي پرداخته است. )جمال زاده، 1354: 123 ـ 129(
     چنانکه از محتواي کتاب پيداست شرح و تفسير محّققانه و مقاالت فاضالنۀ بورگل دربارة هنر 

شاعري مولوي بيانگر عالقۀ عميق وي به مولوي و آثارش مي باشد.
      بورگل در این کتاب پس از متذّکر شدن طریقۀ افالطوني جدید در تصّوف خاطرنشان مي سازد 
تأثير مذکور در آثار موالنا ـ این نابغۀ مشرق زمين ـ قدم به قدم معلوم و مشهود است )همان، ص 
127(. یکي دیگر از موضوعات مهمي که بورگل دربارة آن بحث مي کند، مسئلۀ ساختارهاي زباني 
آثار موالناست. وي معتقد است در رویارویي با آثار موالنا پيوند صورت و معنا مهم ترین مسئله ایست 
که اهميت اساسي دارد و بنابراین براي درک اشعار او به جاي بسنده نمودن به حجاب لفظِي معناي 

شعر باید به داخل این حجاب نفوذ کرد: 
              براي مغِز سخن قشر حرف را بشکاف          که زلف ها ز جمال بتان حجاب کند

                                                                                                 )ميراث مولوي، صص 104 ـ 106 (.

       دیدگاه وي در خصوص زبان آوري مولوي بر این است که توانایي و پویایي زبان شعري این شاعر 
بزرگ به صورت هاي گوناگون جلوه گر مي شود. پيش از همه، مسئلۀ شموِل حيرت انگيز شعر اوست، 
شعر مولوي داراي بياني هنرمندانه است به این مفهوم که وي هرگز زبان خود را در حد نمایش صنعت 
گرانۀ ِصْرف، تنّزل نمي دهد، بلکه کاربرد آرایش هاي بالغي در شعر او با همۀ مهارت و زدودگي که 
دارد، همواره خودجوش و طبيعي به نظر مي رسد. )همان، صص 109 ـ 111( به نقل )آیينۀ ميراث 

ش 38، پائيز 86: 458 ـ 457(.
     هلموت ریتر محقق آلماني در بررسي جامعي که از مثنوي تصحيح نيکلسون انجام داد، کمک 
بزرگي به فهم اشعار مولوي نمود. مقاالت مختلف وي دربارة نسخ خّطي موالنا و پيروان او و رقص 
درویشان مولویّه و نيز نقدهایش بر ویراست نيکلسون از مثنوي در تجزیه و تحليل مولوي و آثارش 
بسيار ارزشمند است. حتي نقدهاي وي موجب شد نيکلسون آرا و نظریات او را در کار خود ملحوظ 

دارد )آئينه ميراث، 1386: 46(
      و سرانجام مي رسيم به بيان شّمه اي از احوال و آثار و اندیشۀ خانم آنه ماري شيمل که شمس پژوهي 
را یکي از موضوعات اصلي آثار و مقاالت خود قرار داد و محّققان و عالقه مندان شمس و موالنا را 
در راه تحقيق درست و علمي رهنمون شد. شخصيتي اندیشمند و با ذوق و نکته یاب با آثار متعدد که 
در چندین اثر خود به کند وکاوي محققانه دربارة شمس و موالنا و تعاليم و افکار آنان دست یازیده 
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است آري، شيمل ایران شناس برجستۀ آلماني، فرزانه بانویي که با تحقيق و تأليف بسيار در عرفان 
اسالمي و عرفاِي نامي به ویژه شمس و موالنا ـ شير و شکر به هم آميخته از نظر جهان بيني، افکار و 
برخورد صميمانه، هر دو در اوج عرفان و شناخت، سهم بسيار بزرگي دارد. به طوري که مي توان او 
را شرقي تر از هر غربي ناميد. این نابغۀ شرق شناس کمک شایاني به توسعه و ارتقاء کيفيت تحقيقات 

فرهنگي و هنر اسالمي نيز نموده است.
      شيمل توفيق یافته تا با دانش و بصيرت آميخته با لطافت طبع و تخيل دورپرواِز زنانۀ خود، صداي 
نامکّرر عشق رابا طراوت و حالوتي دیگر به گوش جان صاحب دالن زمزمه کند )اخگري، 1383: 

9 ـ 15(
با  تأليفات خود موفق شده که حاصل تحقيقات گذشتگان و آنچه خود ساليان دراز       شيمل در 
شکيبایي و صرف وقت بسيار دربارة فرهنگ و معارف مشرق زمين از راه مطالعه و پژوهش فراهم 
آورده، با زباني روشن و کالمي شعر گونه در اختيار شمس پژوهان و خوانندگان شرق و غرب قرار 

دهد )شيمل، 1382: 203(
     به طور کلـي ـ همان طور که بيان شد ـ عرفان و تصوف و مولوي پژوهي یکي از موضوعات 
محوري و اصلي تحقيقات این مستشرق بِنام را شکل مي دهد. شاید توجه وي به مولوي از محتواي 

عرفاني آثار موالنا نشأت گرفته باشد. 
      شيمل موالنا را نقطۀ عطفي در عرفان اسالمي دانسته و معتقد است گسترة شعر موالنا چنان وسيع 
و از نظر جنبه هاي مختلف تجربۀ عرفاني به قدري غني است که باعث شده آثار عظيم او طّي قرن ها 

بارها به زبان هاي مختلف مورد شرح و تفسير قرار گيرد. )اخگري، همان 11(.
      بـي تردید،  بزرگ تـرین و پرارزش تـرین کتاب در شرح اندیشه ها و آثار موالنا، شکوه شمس 
)1979( است. این کتاب حاصل عمري تالش است و نویسنده خود پس از اشاره به اهميت چلّه نشيني 
در بين عرفا مي گوید: »با این حال، مؤلف کتاب حاضر باید اذعان کند که دقيقاً مدت چهل سال به 
مولوي دلبسته بوده است )شيمل، 1382: 5( از این رو شگفت انگيز نخواهد بود که در چهارفصل 
»الهيات مولوي« و در  تاریخي«، دیگر» خيال بندي هاي مولوي«، سپس  »پيشينۀ  به  این کتاب نخست 
نهایت به »نفوذ مولوي در شرق و غرب« بپردازد. مفّصل ترین بخش این اثر، خيال بندي هاي مولوي 
است که با مطالعۀ آن مي توان عظمت کار شيمل را به خوبي در یافت. به راستي این همه دقِّت نظر 
در ُصَور خيال، شاید در هيچ یک از آثاري که تا آن زمان نگاشته شده است، وجود ندارد. افزون 
بر این زبان زیباِي شيمل باعث مي شود که خواننده در عين سادگي به ژرفاي اندیشه هاي موالنا پي 
ببرد« )فيروزآبادي، همان، ص 14(. همچنين شيمل کتابي با عنوان نواي  ني دارد که گزیده اي از 
غزليات موالنا است که در 1948 م منتشر شده است و نيز باید از کتاب گفتار جالل الدین رومي 
که انتخاب و ترجمۀ خانم شيمل است )چاپ 1949(، در والدرف )هسن(، یاد کرد و باالخره، نباید 
از ذکر منتخباتي از دیوان اشعار موالنا جالل الدین رومي که ترجمه از متن فارسي با شرح 
و تفسير خانم شيمل است غافل ماند. این اثر در اشتوتگارت در 1964 م. چاپ شده است )شيمل، 
مجموعه مقاالت همایش بزرگداشت شمس،  از رادفر،  نقل  )به  ـ 45  1382(، دیباچه صص 44 

.)377 :1378
      البتّه آثار و پژوهش هاي خانم شيمل به این چند اثر یاد شده تمام نمي شود. در ترجمه هاي چاپ 
شدة دیگر او به فارسي نيز بحث هایي دربارة موالنا و شمس و عرفان وجود دارد از جمله کتاب من 
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بادم و تو آتش )1978م( که دربارة زندگي و آثار موالنا است نویسنده در آن کار خود را با توصيف 
زیارت مرقد موالنا در قونيه، حال و هواي آن دیار، زندگي بهاء ولد و بيان شعري موالنا آغاز مي کند و 
در نهایت به تأثير قرآن مجيد و قصص االنبياء و دیگر منابع اسالمي به اندیشه و شعر موالنا مي رسد.
شيمل در واپسين گفتار این کتاب، سماع درویشان و اهميت این آیين را شرح مي دهد )فيروزآبادي، 

همان، صص 13 ـ 14(
       البته بحث شمس پژوهي بدین مقدار در آلمان تمام نمي شود، بلکه نزدیک شدن به کماِل این کار، 
صاحب همتّاني توانمند را مي طلبد که این راه بزرگ را ادامه داده تا ان شاءا... در آیندة نه چندان دور 

این مهّم انجام پذیرد.
این مطالب، فقط اشاره اي کوتاه ـ آن هم دربارة تني چند از خاورشناسان آلماني زبان شمس پژوه ـ 

بود. که تقدیم حضور شما عزیزان شد.
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اسرار در کليات شمس تبریزی
                                                                                                                            امير حسين ماحوزی1

مقدمه
      مفهوم راز از مهم ترین کليد واژه های عرفان است. جهان عرفان جهانی رازآميز است و به کشف 
حقيقت پنهان نظر دارد. در این ميان موالنا پس از آشنایی با شمس – که او را شيخ سرّ دان می دانند- 
او  بر  را  اسرار  از  او در عشق شمس دریچه هایی  تجربۀ وجدآسای  راز غوطه ور می شود.  دنيای  در 
می گشاید که در ظرف تئوری های معمول نمی گنجد. بویژه با غور در دیوان شمس و البته لحظه های 

شورانگيز در مثنوی می توان به تجربه های ویژة او از عالم اسرار دست یافت.
      دربارة راز در اندیشۀ موالنا دو مقاله پيش از این نگاشته شده است. یکی با عنوان »راز و رازداری 
در عرفان مولوی« از غالمرضا پيروز و علی اصغر باقری خليلی و دیگری »راز در مثنوی موالنا« از 
محمد دانشگر. در هر دو مورد تمرکز بر روی مثنوی موالنا بوده، تنها در مقالۀ نخست ارجاع هایی 

محدود به دیوان شمس و دیوان عطار و حافظ دیده می شود.
      در پژوهش حاضر تمرکز ما بر دیوان شمس موالناست چرا که اسرار در شور عاشقانه و بی خودی 
موالنا جلوه ای دیگر می پذیرد. از این رو نگارنده در مقالۀ حاضر پس از بيرون آوردن تمامی اشارات 
موالنا به مفهوم راز و طبقه بندی آن، آرای او را با مفهوم راز در عرفان وفلسفۀ گابریل مارسل مقایسه 
کرده است. هم چنين نگاهی به تصویرسازی های برجستۀ موالنا از اسرار افکنده شده و راز بزرگ 

موالنا در دیوان شمس مورد واکاوی قرار گرفته است.

83اسرار در کليات شمس تبریزی



تعریف سّر
       سّر در لغت به معنای راز پوشيده است و در اصطالح عرفا لطيفه ای است که در قالب ودیعه نهاده 
شده است؛ مانند روح در بدن و آن محل مشاهده است؛ همان طور که روح، محل محبت است و دل 

محل معرفت )قشيری، 1345: 134(.
در تعریفی دیگر گفته اند:برآنچه پوشيده بود ميان بنده و حق تعالی لندر احوال سّر اطالق کنند )همان، 

.)134
      ابوسعيد ابو الخير سّر را لطيفه ای می داند که در دل نهاده می شود به دنبال نياز وآن نياز نيز از رحمت 
حق در دل پدید می آید. از نظراو معشوقۀ موحدان آن سّر پاک است و آن سّر، باقی بود و نيست نشود. 

هرکه را آن سّر هست او حّی است )محمدبن منور، 245:1366(.
     سراج،سّر را پوشيدگی ميان عدم و وجود می خواند و بر این باور است که سّر حق را جز خود او 
کس نداند )گوهرین،1380: 225(. قشيری نيز بر آن است که بر سّر اشراف نبود و بر سّر سّر اطالع 
نبود)قشيری، 1345 :134(. عبّادی نيز بر این باور است که سّر دل بنده در ادراک هيچ آفریده نياید 

)عبادی، 1368: 191(.
       به باور سهروردی سر همان قلب یا روح است که از مقام خویش عروج می کند. حصری تصوف 
نيز سر را همچون دل مکانی  او  از کدورات مخالفت می داند )هجویری، 53:1386(.  را صفای سر 
می داند که باید صفا پذیرد تا در او حق جلوه نماید. یزدان یار نيز جایگاه وجد را در سّر می داند چنان 

که محبت را در قلب و معرفت را در فوآد )گوهرین،232:1380(.
ابوبکر فارسی را پرسيدند از خاموشی سّر،گفت مشغول نابودن به ماضی و مستقبل )قشيری،184:1345(.

گویی سّر همان است که در حال حضور دارد. حال همان عرصۀ ورود وارد غيبی است به درون انسان 
یعنی جهان پنهان در آن لحظه در دل حضور می یابد. این یکی از بدیع ترین تعاریف سّر است.

مطابق نظر کاشانی »سّر معنيی لطيف است مکنون در صميم روح و عقل را تفسير آن معتذر یا در 
سویدای دل و زبان را تعبير از آن متعسر« )کاشانی،101:1367(.

روزبهان نيز پيش از کاشانی حقيقت سّر را بيرون از آنچه زبان علم می گوید می داند و در نظر او سّر 
را عارف بی واسطه از خود می یابد )روزبهان، 1344: 574(.

این رابطۀ مستقيم ميان سّر و انسان درسخن ابوسعيد نيز جلوه ای خاص می یابد:
ابوالفضل حسن پرسيد سّر چيست؟گفت تویی.گفت سّرسّر چيست؟گفت آن هم  از شيخ  ابوسعيد 

تویی )گوهرین،1380: 234(.
      از آن چه بيان شد می توان نتيجه گرفت که سّرهم لطيفه ای است در دل یا قالب که محل وجد و 
مشاهده است،از این رو جایگاهی است که با دیدن در ارتباط است و از سویی دیگر این لطيفه پوشيده 
است گاهی از اغيار وگاهی از بنده. مفهوم زندگی، سّر است و این سّر گاهی با انسان یگانه می شود 

وگاه معشوقۀ موحدان دانسته می گردد. با عقل و زبان به دشواری می توان ان را تعبير و تفسير کرد.

راز در فلسفۀ »گابریل مارسل«
        در فلسفه، راز برترین عرصه ی حضور خویش را در اندیشۀ »گابریل مارسل« می نمایاند.او وجود 
انسان را به عنوان یک راز در کانون توجه فلسفی خویش قرار می دهد.انسان امروز بی قرار و پر تنش 
برای  مسيری  را  انتزاعی  تفکر  و  تملک جهان می داند  به  انسان  ميل  را  بی قراری  این  دليل  او  است. 
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دستيابی به این مهم. او در کتاب »بودن و داشتن« بودن را در برابر داشتن می نهد و راز را در برابر مساله. 
از نظر او نباید راز را مساله ای دانست که حلّش دشوار است )کين، 32:1375 به بعد(.

      راز چيزی است که من گرفتار آنم، قلمرویی است که در آن تميز و تمایز ميان آنچه در من است 
و آن چه در برابر من است معنای خویش و اعتبار اوليۀ خود را از دست می دهد )مارسل،1949: 117(.

    او عشق، آزادی، ایمان، زندگی و مرگ را عرصه هایی راز آميز در وجود انسان می داند. راز پرسشی 
فرا  حقایقی اند  بلکه  نيستند  ما  از  فراتر  حقایقی  راز ها  می گيرد.  فرا  نيز  را  پرسشگر  هستی  که  است 

گيرندة ما. در راز تمایز ميان فاعل شناسایی و موضوع شناسایی از ميان می رود. 
     راز را تنها تا آن جا می توان باز شناخت که آدمی آزادانه و فروتنانه معترف شود که از جهان و 
از سایر انسان ها جدایی پذیر نيست. راز را نمی توان حل کرد، بلکه باید آن را زیست و با آن زندگی 
کرد. تشخيص راز ،کار کل یک شخص است نه فقط ذهن او. تشخيص راز به این نيز بستگی دارد که 
خود را به دل راز در افکنيم )کين،42:1375(. راز از نظر او معرفت و اشراقی است که در هر مشارکتی 
هست. اذعان به هستی به مثابۀ راز باور این قول است که زندگی انسان را مشارکتش در چيزی پایان 

ناپذیر معنا و کرامت بخشيده است )همان،60(.
    پس می توان راز را در فلسفۀ مارسل، عرصه ای گسترده دانست که هستی پرسشگر را به چالش 
می کشد و فرا می گيرد. تنها از راه حضور و مشارکت، زیستن و عشق می توان به درک آن نایل آمد. 
مارسل بر این باور است که تجربۀ راز تجربه ای شهودی، ناآگاه و غير قابل بيان است که فرد حين 
تجربۀ آن، آن را در تملک ندارد )مارسل: 118(. این بخش سخنان مارسل به تجربۀ متافيزیکی موالنا 

بسيار نزدیک است.

موالنا، شمس و اسرار
      موالنا هستی را به گونه ای راز آميز درک می کند. اسرار و راز از پر بسامدترین کلمات در دیوان 
به جهان اسرار گام می نهد. شمس  به قونيه موالنا آشکارا  از پس ورود شمس  شمس است. گویی 
تبریزی را سپه ساالر از مستوران حرم قدس معرفی می کند.کسی که تا زمان موالنا هيچ آفریده را بر 
حال او اطالعی نبوده و پس از موالنا نيز هيچ کس را بر حقایق اسرار او وقوف نخواهد بود )سپه ساالر، 

.)104 :1385
      او خطاطی است که گاه خود نيز در غلبۀ حيرت خط سوم اسرار خویش را نمی خواند؛ با این 
حال خضروار، موالنا را اسرار می آموزد.»اسرار می گویم،کالم نمی گویم. من سّر با آن کس توانم 
گفتن که او را در او نبينم، خود را در او بينم، سّر خود را با خود گویم« )شمس تبریزی، 1369: 105(.

       موالنا او را خداوند خداوندان اسرار می داند )دیوان شمس،1355: 11038( کودکی شمس،تربيت 
پایان اسرار آميز زندگی شمس همه و همه موالنا را  تنهایی، رفتار غریب و  او در خلوت و  غریبانۀ 
ناميده  تبریزی  اسرار شمس  بعدها  که   - و سخنانش  بود. حضور شمس  راز ساخته  عوالم  در  غرق 
شد - عشقی غریب را در او تراویده بود که جهان او را به جهانی پر رمز و راز بدل ساخته و او حيران 

نظاره گر این جهان شگفت گشته بود.
      چو طفلی گم شدستم من ميان کوی و بازاری      که این بازار واین کو را نمی دانم نمی دانم 

                                                                                                            )دیوان شمس،1355: 15223(
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از نخستين زمزمه های »نی« در مثنوی با این اسرار روبرو می شویم:
               هـــر کسـی از ظن خود شد یار من           از درون مـــــن نـجـسـت اسرار مـن
               سـر مـــن از نالــۀ مـــن دور نيست           ليک چشم و گوش را آن نور نيست
               تن ز جان و جان ز تن مستور نيست          ليـک کس را دید جان دستور نيست

                                                                                                                   )مثنوی،1388 :1 /5-7(

       سّر همچون جان پنهان است با این حال سر از ناله وجان از تن جدا نيست. معشوق و عشق نيزاین 
چنين پنهان و آشکارند. در دیوان شمس نيز معشوق همچون جان در بدن آشکارست و پنهان.

            چون نمک  دیگ و چو جان در بدن            از همه پيدا تر و پنهان ماست
                                                                                                              )دیوان شمس، 1355: 5360(

        
آن چه در نگاه موالنا مانع دریافت اسرار می شود، منيت و خودی است. از این رو نی تهی شده از 

خویش اسرار را بی واسطه بيان می دارد.

اسرار، مکانی برای تجربه
      در شعر موالنا سّر یا اسرار در نخستين نگاه مکان یا جایگاهی است درونی که عاشق در او سير 
می کند و به نظاره و شهود می نشيند. این سّر از سویی دیگر با عالم غيب یا جهان پنهان پيوند می خورد. 

آن جا که سّر دریافت می شود، خود از جنس سّر است.
                        شراب عاشقان از سينه جوشد           حریف عشق در اسرار باشد 

                                                                                                             )دیوان شمس،1355: 6919(

      در تجربۀ شهودی او گفتار از اسرار پر می کشد، او در انبوهی اسرار پنهان می شود و معشوق او 
را می یابد.

               گفتم که در انبوهی شهرم که بياید            آن کس که در انبوهی اسرار مرا یافت
                                                                                                            )دیوان شمس،1355: 3571(

     اسرار نشانی از عالم غيب در خود دارد. موالنا جز این چرخ و زمين و بازار آن، بازاری دیگر در 
اسرار خویش می یابد که از غيرت حق آشکار نمی شود:

                باز در اسرار روم جانب آن یار روم           نعرة بلبل شنوم در گل و گلزار روم
                                                                                                       )دیوان شمس،1355: 14806(

       رحمت همچون جيحون درقلزم اسرار او جاری می شود و معشوق چون چرخ در اسرار او می تپد و 
صد ليلی و صد مجنون در اسرار او در می جهند. معشوق گاهی چون اندیشه به جاسوسی اسرار می آید.

      اسرار از این رو مکانی فراخ است که گاهی از آن شراب می جوشد و گاه گفتار، همچنين رودهای 
گویی  موالنا  می یابند.  حضور  او  در  معشوقان  و  عاشقان  و  چرخ  و  باغ  و  اسرار  دریای  در  رحمت 

عرصه های یگانگی با جهان و دیگری را در اسرار تجربه می کند. 
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راز و زبان
       اسرار از سویی دیگر برای او همان رابطۀ پوشيده ميان عاشق ومعشوق، یا بنده و خداست. اما آیا 
این راز امری زبانی است یا فراتر از زبان؟ پارادکسی آشکار در این ميان دیده می شود که در شعر 

موالنا جلوه می یابد. او از رازی سخن می گوید که گفته می شود اما بدون نظم حرف و کالم:
               هزار رمز به هم گفته جان من با عشق             در آن رموز نگنجيده نظم حرف و کالم

                                                                                                         )دیوان شمس،1355: 18173(

       موالنا در سرتاسر دیوان شمس زبان را بندی می داند که ما را از رسيدن به راز هستی باز می دارد.
گفت غبار می کند ونور ماه را فرو می نشاند.

              ای هــمراه راه بين بر سر راه مــاه بين          ليک خمش سخن مگو گفت غبار می کند
                                                                                                         )دیوان شمس،1355: 5916(

او آنجا که خموش می کند راز عشق در یافته می شود و زبان های گوناگون می توانند آن را در یابند.
             اگر خمش کنمی راز عشق فهم شدی          و گرچه خلق همه هند و ترک و کردندی

                                                                                                       )دیوان شمس، 1355: 32501(

اما هيچ قلم و زبانی نمی توانند راز عشق را بيان کند. راز آن جا راز است که به آواز نيامده است:
                                 راز کآواز دهد راز نماند            مده آواز تو ای راز ميا 

                                                                                                                  )دیوان شمس، 1355: 2040(

       موالنا بر این باور است که آن گاه که انسان خاموشی پيشه می کند، معشوق به سخن در می آید. 
بيان دیگر آن گاه که من تجربی سکوت پيشه می کند، نفس مطمئنه به سخن می آید؛ اما گفتار  به 

معشوق یا نفس مطمئنه از جنسی دیگر است:
           بر بند لب اکنون که سخن گستر بی لب             بی حرف سيه روی به گفتار در آمد

                                                                                                          )دیوان شمس،1355: 6755(

          این نفس مـطميِنه خموشی غذای اوست             این نفس ناطقه سوی گفتار می رود
                                                                                                                   )دیوان شمس،1355: 9047(

      تجربۀ عشقی شورانگيز در دیوان شمس او را در حالتی از بی خویش و نا آگاهی فرو می برد که 
زبان از سلطۀ اختيار او خارج می شود و او نيز به نوبۀ خود از اقتدار زبان رها می گردد. در این حال او 

عماًل در شرایطی چون شرایط وحی قرار می گيرد )پورنامداریان،150:1380(.
      این امر سبب ابهام زبان و به هم ریختن رکن معنی رسانی زبان می شود. خموشی من تجربی نشانۀ 
حضور و وصل است. گفتار زبان نشانۀ آن است که راز به شکلی شهودی لمس نمی گردد. موالنا در 
تمثيلی بيان می کند که جوانمرد گرسنه آن گاه که نان می بيند آن را در دهان می گذارد و از آن سخن 

نمی گوید. نشانۀ رسيدن و شهود، زیستن است و خاموشی.
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     خاموش کاین گفت زبان دارد نشان فرقتی      ور نی چو نان خاید فتی کی وقت نان گویی بود
                                                                                                           )دیوان شمس، 1355: 5768(

        در نظرگاه او سخن و زبان یکی از موانع اصلی تجربۀ زیستی راز هستی است. زبان هم مانع ارتباط 
با جهان است و هم مانع اتصال من با من. از این رو مبارزة او با گفت و گو سطحی وسيع می پذیرد و 
گفت وگوهای درونی را نيز شامل می شود. او می داند که این گفت و گوی عاقالنه راه را بر شهود امر 

قدسی می بندد. گفتار ازاین رو مانع دیدن حقيقت من می شود:
             خموشيد که گفتار فرو خورد شما را      خریدار چو طوطی است شما شکر و قندید

                                                                                                             )دیوان شمس،1355: 6668(

        از این رو او گفت و گو را عرصه ای می داند که در آن من با دیگری ارتباط بر قرار می کند. در نگاه 
او زبان حتی در این شيوه نيز سطحی کوچک را از ارتباط با دیگری در بر می گيرد. اما رابطۀ من با من 
صرفا امری غير زبانی است. اگر گفت وگوی زبانی خاموش شود لحظه های درخشان دیدار من برتر 
که در اسرار پنهان شده فراهم می گردد. از این رو اوليا با خویش خاموشند و با مردم سخن می گویند:

       وقت تنهایی خمش باشند و با یاران به گفت        کس نگوید راز دل را با در و دیوار خود
                                                                                                             )دیوان شمس، 1355: 7828(

پس زبان خموش در نگاه او لبریز از حقایق اسرار است:
              دهان پر است زبان خموش را از راز          چه مانع است فصيحان حرف پيما را

                                                                                                            )دیوان شمس،1355: 2455(

     با این همه- چنان که بيان شد - آن گاه که خموشی سبب اتصال من به من برتر می شود زبان 
شکلی دیگر می یابد که از جنس زبان هنجارین نيست. آن جاست که زبان شکلی استعاری و رمز 

گونه می یابد:
    کدامين شه؟ نيارم گفت رمزی از صفات او          وليکن از مثالی تو بدانی گر خرد داری

                                                                                                          )دیوان شمس، 1355: 27115(

      بس زبان حکمت اندر شوق سرش گوش شد     ز آنک آن اسرار او را ترجمانی دیگر است
                                                                                                              )دیوان شمس،1355: 4092(

با گفتاری  اسرار حقيقی  تا  سّر خاموش می شود  تجرب،  هنگام  عاطفه،  از  در شوری  زبان حکمت 
سرشار از پوشيدگی به سخن در آید.

بال  شعری  عاطفۀ  اوج  به  و  می شود  اسرار  با  رویارویی  در  غرق  مـوالنا  که  جا  هـر  مثنوی  در      
بدل  دیگر  زبان  به  گاهی  و  می پذیرد  ابهام  می یابد،  غزل  شکل  و  می شود  شکسته  زبان  می گشاید، 
باز  به فارسی  باز  به تازی می رود و  از فارسی  بلندترین لحظه های تجربۀ عاشقانه  می شود. موالنا در 
می گردد. به گفته ی توکلی جایی که او می خواهد ناتوانی خود را در بيان احساس تجربه ای شگرف 
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به مخاطب القا کند لحظه ای از زبان می گذرد و به زبان بيگانه پناه می برد. )توکلی،377:1389(. این 
امر شاید این اندازه نيز آگاهانه صورت نپذیرد. بویژه در داستان پادشاه و کنيزک، وکيل صدر جهان 
و داستان ایاز که اوج لحظه های عاطفی موالنا را نشان می دهد و موالنا در آن دغدغۀ بيان اسرار دارد 

)مثنوی،1388: 1/ 132-128؛ 3 /3803-3800؛ 5 /1893-1897(.
      رستن از زندان زبان، قابل بيان نبودن حقایق اسرار یکی از مهم ترین دالیل کتمان راز در مثنوی 
است. زبان در بسياری از موارد توان بيان حقایق ضمير او را ندارد. از این رو همواره در مواجهه با 

اسرار، بيان یا کتمان راز و چگونگی آشکار ساختن راز مورد نظر بوده است.

کتمان راز
      موالنا در مثنوی از همان آغاز داستان پادشاه و کنيزک به سوی کتمان راز می رود، شعله های 
سوزان عشق شمس-که زمانی او را سوخته بود - اکنون آرام در حال پخته کردن او در مثنوی است. او 
راز را با جان خویش نيز در ميان نمی نهد، نخستين  عامل کتمان اسرار نبودن ظرفيت در مخاطب است.

                    گفتم ار عـریان شود او در عـيان              نـه تـــو مــانــی نه کنارت نه مـيان
                     آرزو می خواه ليک اندازه خواه             بـرنـتـابـد کـوه را یـک لـخت کاه
                     آفتابی کز وی این عالم فروخت             اندکی گر بيش تابد جمله سوخت

                                                                                                           )مثنوی، 1388: 1 /139-141(

در داستان های دیگر نيز- بویژه آنجا که از وحدت وجود سخن می گوید - دیگران را از نزدیک شدن 
به راز منع می کند.

                  پيش ایـن الـمـاس بــی اسـپر مــيـا            کـــز بـریــدن تـيـغ را نـبـود حـيا
                  زآن سبب من تيغ کردم در غالف             تا که کژ خوانی نخواند بر خالف

                                                                                                        )مثنوی،1388: 1 /692-693(

با این حال در کليات شمس نيز با این کتمان اسرار روبرویيم. گاهی هشدارهای خموش مربوط به 
نگفتن اسرار است.

ملول محرم اسرار نيست. در جمع سبک روحان نيز گاهی بوالهوسی یافت می شود، پس همواره باید 
هوشيار بود.او همواره در آرزوی گوشی بوده که بتواند راز او را فهم کند:

                 چه بودی که یک گوش پيدا شدی             حریف زبان های مرغان ما 
                                                                                                                  )دیوان شمس،1355: 2693(

ندارد و در شور عاطفی  او پروای مخاطب را  از غزل هـا -       در دیوان شمس - کـه در بسياری 
خویش غزل می سراید، باز در لحظه های آگاهی نگران درک و ظرفيت مخاطب است. گفتار او چون 
انجير رسيده ایست که هر مرغی توان خوردن آن را ندارد. و گاه چون رود نيل بر قبطيان خون و بر 
سبطيان آب زالل می شود. در تجربه ای عجيب و استثنایی او که همواره از بيم حضور دشمنان اسرار را 
می نهفت و در قعر چاه سخن می گفت به ناگاه در خانۀ دلش خيال دشمن را می بيند که به جاسوسی 

راز آمده است:

89اسرار در کليات شمس تبریزی



             دیـــوار گــوش دارد آهسته تــر سخن گــو
                                                                   ای عـــقــل بــــام بر رو ای دل بـــگــيـــر در را

             ای جان چه جای دشمن روزی خيال دشمن
                                                                   در خــانـــه ی دلــم شــد از بــهــر رهــگــذر را

             رمـــزی شنيد زیـن سّر زو پيش دشمنان شد
                                                                   می خواند یک به یک را می گفت خشک و تر را

             زان روز مـــا و یــاران در راه عهد کردیــم
                                                                   پــنــهـان کــنــيــم سّر را پــيــش آوریــم سر را

             دریــای کـيسه بـسته تــلخ و تـــرش نـشسته
                                                                   یـعـنــــی خــبـر نـدارم کــه دیــده ام گـوهـر را

                                                                               )دیوان شمس،1355: 2143-2142-2136و2146(

      در این تجربه خيال دشمن همچون اندیشه به جاسوسی اسرار آمده است، او از این پس مانند دریا 
تلخ و ترش می نشيند و گوهر خویش را پنهان می دارد تا تنها غواصان آشنا غور اسرار او را دریابند.

یکی از دالیل دیگر کتمان راز پخته شدن و تکامل است. به گفتۀ شمس: سخن را چون نمی نویسم در 
من می ماند و هر لحظه مرا روی دگر می نهد. آن گاه که دربارة راز سخن نمی گویيم الیه های دیگر 
راز آشکار می شود. در داستان پادشاه وکنيزک پير به کنيزک می گوید اگر راز عاشقی را نگاه داری 

من درد تو را درمان می سازم:
                     دانه چون اندر زمين پنهان شود            سّراو سر سبزی بستان شود

                                                                                                                  )مثنوی، 1388: 1/ 177(

راز جز آنجا که همچون دانه خود از ضمير خاک بيرون می آید، نباید آشکار شود، چون سبب تباهی 
خویش می گردد.

عاشق در دیوان شمس خود را درون زهدان عشق می یابد که تا زمان تولد فرا نرسد نمی تواند دهان باز 
کند و باید از خون و ناف تغذیه نماید:

             دهــان ببســته ام از راز چــون جنين غــمــم      
                                                                   که کودکان به شکم در غذا خورند از ناف

                                                                                                        )دیوان شمس،1355: 13827(

       غيرت عاشق و معشوق هر دو از عوامل مهم دیگر کتمان راز است. در تصویری بدیع او ملتمسانه 
از معشوق می خواهد که آرام لب بر گوش او نهد مبادا که این راز را دیگری دریابد.

       بنه بر گوش من آن لب اگرچه خلوتست و شب         
                                                                   مـهـل تـا بر زنـد بادی بــدان اسرار پنهانـک

                                                                                                          )دیوان شمس، 1355: 13917(
خانۀ  به گنج  اورا  معشوق  غيرت  می شود گویی  ناپدید  دیدگان  از  می رود  اسرار  در  که  گاه  آن  و 

خویش برده است و او را به هيچ کس نشان نمی دهد:
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                            مثال کاسه های لب شکسته             به دکان شه جبّار بودیم
                                                                                                           )دیوان شمس،1355: 16089(

افشای اسرار
       اما عواملی چند سبب می شود تا عاشق راز را بر مال سازد. این افشای بی پروای راز در مثنوی کمتر 

و در دیوان شمس بيشتر دیده می شود.

 مستی و بی خویشی:
      مستی و بی خویشی مهم ترین این عوامل است. مستی - که خود عاملی برای شناخت راز است- 

سبب فاش شدن راز عاشق نيز می شود:
                    راز تو فاش می کنم صبر نماند بيش از این

                                                                     بيش فلک نمــی کشد درد مرا و نی زمين
                    سّر هــزار سالـه رامــستم و فاش مــی کنم

                                                                     خواه ببند دیده را خواه گشا و خوش ببين
                                                                                            )دیوان شمس،1355: 19247-19248( 

بر شانه های  را  اسرار  افشای آن. عاشق گاه کوه  بر  است  دليلی  نيز  راز  بار  اسرار سنگينی  بار گران 
خویش حس می کند و آن را بر نمی تابد.

شيدایی و جنون:
      شيدایی و جنون حاصل از عشق نيز سبب بی حيایی و بی شرمی و افشای اسرار می شود. موالنا بارها 
به این مضمون اشاره کرده که راز را سر سرمست بی حيا فاش می سازد. در مثنوی نيز زید هنگام بيان 
تجربۀ ایمانی خویش، عکس »ال یستحی« حق رادر خویش می یابد و شرم از او می رود و به گفتۀ موالنا 
هر چند باید آیينه را در بغل گيرد اما نور راز بغل و دغل را می درد. با این حال پيامبر از او می خواهد 

که آیينه را بپوشاند. )مثنوی،1388: 1/ 3667 به بعد(

عشق:
      در دیوان شمس او گاه چنان شيداست که عشق او چون خمرة افيونی سرایت می کند. این تجربۀ 
عاطفی چنان عميق است که همۀ گوش ها را محرم غيب می سازد. شاید این بهترین توجيه موالنا برای 

افشای اسرار باشد، چرا که در این شورش نامحرمی  باقی نمی ماند:
                          گوش ها گشته اند محرم غيب             از زبان و دل سخن ور ما

                                                                                                          )دیوان شمس،1355: 2796(

در تصویری نو، بخار خون عاشق راز درونش را فاش می سازد:
     هين که بخار خون من با خبرست از غمت           تا نبرد به آسمان راز دل نزار من

                                                                                                           )دیوان شمس،1355: 19301(
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نتيجۀ افشای اسرار
البته پـر هـزینه است. حلاّلج بر دار می رود اما موالنا که به گواهی خودش       نتيجۀ افشای اسرار 
اسراری تندتر از حلاّلج بر زبان می آورد امن باقی می ماند. در تصویری خيره کننده دانه رازی را پنهان 

می کند که با ميوه آشکار می شود، ميوه به واسطۀ فاش ساختن راز بر دار می رود:
           آن که ضمير دانه را علّت ميوه می کند           راز دل درخت را بر سر دار می کشد

                                                                                                             )دیوان شمس،1355: 5928(

دانندگان راز
      در شعر موالنا دانندگان راز گوناگونند. انسان البته در مرکز قرار دارد. معشوق در غزليات شمس 
می تواند خدا باشد یا شمس و یا من برتر موالنا، از این رو رازدانی او به نوعی می تواند رازدانی انسان 
فرض شود. از موارد مهم و قابل توجه در دیوان شمس تجربۀ راز توسط عاشق است. عاشق می تواند 

به اسرار کبریا دست یابد ،پيرها، اوليا و پيامبران در مثنوی به طرزی شاخص راز می دانند.

معشوق
      آن چه در کليات شمس برجسته است، آن است که معشوق رازی فراتر از عاشق نيست که نباید 

به آن نزدیک شد. او غالبا می آید که راز عاشق را بر او فاش سازد:
                          ای من چو زمين و تو بهاری           پيدا شده از تو جمله رازم

                                                                                                               )دیوان شمس، 1355: 16437(

      او بهاریست که راز درون عاشق را فاش می سازد. عاشق برای دانستن راز خویش نزد او می رود؛ 
گویی در معشوق خویش را می نگرد:

                       از او پرس از او پرس اسرار ما           کز او بشنوی سّر پنهان ما 
                                                                                                             )دیوان شمس،1355: 2692(

      معشوق خضریست که راز می داند؛ اما آگاهی برتر او عاشق را چون موسی دفع نمی کند بلکه 
عاشق را به خضری دیگر بدل می سازد:

                     گرچه کليمی همه در اعتراض             فاش کنم خضر زمانت کنم

در نهایت معشوق خود راز عاشق است:
                    ای نور رویـت وی بـوی کویت           اسرار ایمان ، ایمان چه باشد

                                                                                                        )دیوان شمس، 1355: 10180(

       معشوق اسرار کاینات را از لوح نانوشته می خواند. او قدرتی در اسرار دارد و عاشق چون اندیشه، 
گردان اوست. در دیوان شمس نکته طرفه آن جاست که عاشق نيز از راز معشوق باخبر است:

                               برخيز که مــا و تو چنانيم             وز رازک همدگر بدانيم
                                                                                                              )دیوان شمس، 1355: 29419(
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      این ميزان دانایی راز در عاشق، البته به واسطۀ سرمه ای است که معشوق بر چشمان او می کشد تا 
اسرار را فهم کند.

عاشق
      عاشق یکی از دانندگان راز در دیوان شمس است. معشوق ظرفيت دریافت راز بزرگ را در عشق 

به او بخشيده است:
                               تـفهيم تـو تيز کرد گوشم             کان راز شریف را شنودم

                                                                                                      )دیوان شمس، 1355: 16382(

     از این رو رازدانی عاشق به واسطۀ مهر بی پایان معشوق به او رقم می خورد. او عاشق را ظرفيت 
می بخشد و دیدگان او را روشنایی نو می بخشد. این امر مانع غرور عاشق می شود. او در شوری از عشق 
با معشوق یگانه می گردد. اما عشق نيز خود از سوی معشوق است که به او روی می کند و او را به عالم 

اسرار می برد؛ جایی که عاشق خود رازی می گردد که باید از دیگران نهان گردد.
       در غزلی بسيار بدیع، عاشق شرابی از خون دل خویش به معشوق می دهد و معشوق آن را می نوشد 

و عاشق را باغ اسرار خدا می داند.
       در نهایت عاشق نيز چون معشوق با راز می آميزد و یگانه می شود. این حقيقت که عاشق نه تنها راز 
می داند که خود همان راز است در تصاویری متعدد در غزليات شمس تکرار می شود. موالنا نادرترین 

شاعری است که به اسرار بدل می شود:
                           بــيــا ای طالب اسرار عــالم            به من بنگر که من اسرار گشتم

                                                                                                            )دیوان شمس، 1355: 15793(

     عاشق البته برای دریافت راز باید به سوی حس های شهودی خویش رود و سوراخ های حواس 
پنجگانه را بر بندد:

        تویی پيمانۀ اسرار گوش و چشم را بر بند           نتاند کاسۀ سوراخ خود پيمانگی کردن 
                                                                                                           )دیوان شمس، 1355: 19500(

      در دیدگاه او انسانی که از هشياری گفتار و سود و زیان های عقل جزیی و هوا و هوس آزگونه 
می رهد، همچنين از گذشته و آینده رخت می کشد و در حال، زیست می کند اسرار در او آشکار 

می شود:
                       ایـن دهان بستــی دهانی باز شد            کو خورندة لقمه های راز شد 

                                                                                                                  )مثنوی، 1388: 3 /3747(

راز درونی عاشق همواره برتر و پر اهميت تر از راز جهان است. موالنا غالبا دربارة راز عشق و راز 
درون من سخن می گوید تا راز گيتی:

                  باغ جهان سوخته باغ دل افروخته           سوخته اسرار باغ ساخته اسرار من
                                                                                                              )دیوان شمس، 1355: 21804(
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     از سویی دیگر اسرار عاشق نيز گاه در اسرار معشوق محو می گردد تا عاشق با معشوق و هستی 
هویتی یگانه بيابد.

              ای خراب اسرارم از اسرار تواسرار تو            نقش هایی دیدم از گلزار تو گلزار تو 
                                                                                                            )دیوان شمس، 1355: 23314(

اوليا و پيران
       در مثنوی با پيران راز دان به فراوانی بر می خوریم، پير الهی در داستان پادشاه و کنيزک چون خضر 
راز می داند. او بيماری عشق را می شناسد. زید راز رستاخيز را آشکارا می داند و با دستور مصطفی بر 
مال نمی سازد. پيران در داستان دقوقی رازدانند و آشکار و پنهان را در می یابند. در غزليات شمس نيز 

پير اسرار دان است. در یکی از تصاویر برجسته عاشق از پيری در کوی دل سراغ دلبر را می گيرد:
               بپرسيدم به کوی دل ز پيری من از آن دلبر

                                                                   اشارت کرد آن پيرم که در اسرار جویيدش
              بـگفتم پير را باهلل تــویـی اسرار گفت آری

                                                                   مـنم دریای پـر گوهـر به دریا بار جویيدش
                                                                                                )دیوان شمس، 1355: 12979و12980(

       پير اشاره می کند که دلبر در اسرار است،عاشق پير را قسم می دهد که آیا او خود، اسرار است؟ و 
پير تایيد می کند که آری او همان دریای گوهر بخش اسرار است. اوست که دلبر در او حضور دارد.
اوست که در ضمير عاشق است. گوهرهای راز در درون اوست که پرورش می یابد. نکتۀ بدیع آن 

جاست که پير نيز همچون عاشق و معشوق با راز و اسرار می آميزد و یگانه می شود.

عشق
     عشق همواره در پارادکسی از آشکاری و پنهانی غرق است؛ عشق نه تنها ميان عاشق و معشوق 
یگانگی ایجاد می کند که گویی  عاشق را از همۀ جفت های متضاد بيرون می آورد و در عالمی یگانه 
غرقه می سازد. عشق از ورای زبان ها راز می گوید و هند و ترک و کرد راز او را در خموشی عاشق 
در می یابند. راز عشق البته در قلم و بيان نمی آ ید بنابر این پنهان می ماند. از سویی دیگر عشق چون 
خورشيد آشکار است. خود دليل خویش است. عشق براقی است که عاشق را در عالم راز می گرداند.

عشق سبب شناخت می شود و راز این کهنه سرا پرده تنها با عشق گشوده می گردد.
     در نگاه مارسل هستی رازیست که فقط از طریق موجودات متفرد بدان نزدیک می توان شد. و 
موجودات متفرد را چنان که واقعا هستند فقط وقتی می توان شناخت که عاشقانه بدانان روی کنی. 
ازین رو جست و جوی هستی باید با تحليلی پدیدار شناسانه از عشق آغاز شود )کين،61(. از دیدگاه 
او  عشق واقعيتی در ژرف ترین الیۀ وجود من است که خلعت من بودن در واقع به قامت او برازنده تر 
است تا به قامت خود من. در عشق کشاکش ميان خود و دیگری از ميان بر می خيزد و از این رو عشق 
را می توان واقعيت اساسی وجود شناختی خواند )همان،62(. در غزل موالنا عشق بيش از سخن و رفتار 
ما را به دیگری نزدیک می سازد. عشق در جهان ساری و جاری است. عشق در نظرگاه او جان پنهان 

کاینات است که خود از عالم اسرار آمده تا هستی را رنگی تازه بخشد:
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           در غيب هست عودی کين عشق ازوست دودی
                                                                    یک هست نيست رنگی کز اوست هر وجودی

                                                                                                         )دیوان شمس،1355: 31322(

     دریافتن این سّر، ناگزیرترین تجربۀ بشریست. بدون عشق بشر معنای هستی خویش را از دست 
می دهد. در طریقت موالنا قلندرانی که از همه چيز فارغند نيز خود را از اسرار فارغ نمی دانند:

                       قـلندر گرچـه فـارغ مـی نمایــد             وليکن نيست در اسرار فارغ
                                                                                                         )دیوان شمس، 1355: 13100(

       قلندر در شوری از عشق در حالی که ظاهرا از اسرار جهان و هستی خدا فارغ است در اسرار 
عشق غوطه ور می شود:

                          گفـتم بـه قـلـندری کــه بنگر            ایــن چـرخ کـه شد دو تا چه دارد؟
                          گـفتا کــه فــراغتيست مــا را            کو خود چه کس است یا چه دارد؟
                          مستم به خــدا و سخت مستم             ســـبـــحـــان اهلل خــــدا چــه دارد

                                                                                               )دیوان شمس، 1355: 7308-7310(

     عشق خود راز اصلی کاینات است. عشق دریچه های زیبایی معشوق را به روی عاشق باز می کند، 
عشق سبب وحدتی می شود که راز حقيقی عالم را می گشاید. عشق عاشق و معشوق را یگانه می سازد 
و کثرت را به وحدت بدل می کند. در تصویری رویایی در دیوان شمس جان با عشق عهد می بندد و 

عشق در گوشش رازی را بيان می کند:
          جـان دوش ز سر مـستی با عشق تـو عـهدی کرد

                                                                     جــان بــود در آن بيعت بــا عشق به تنهایی
          سر عشق به گوشش برد، سّر گفت به گوش جان

                                                                    کس عهد کند با خود؟ نی تو همگی مایی؟
                                                                                              )دیوان شمس، 1355: 27729-27730(

      راز عشق تاکيد بر یگانگـی جان و عشق است کـه شخصيت بخشی های غریب موالنا تصویر را 
در آن برجسته تر می سازد. با این حال حقيقت راز عشق قابل بيان از طریق زبان نيست مگر آنکه زبان 
متصل به دل گردد. در آن جا نيز حرف ها گویی از جهانی بی صدا و نورانی به این عالم روی می کنند:

                              نه آتش های ما را ترجمانی            نه اسرار دل ما را زبانی 
                بـرهنه شـد ز صد پـرده دل وعـشق          نباشد ز آتشش یـک دم امانی
                از آن نوری که حرف آنجا نگنجد          تو را این حرف گشته ارمغانی
                کــمر شد حرف ها از شمس تبریز          بـيـا بـر بـنـد اگـر داری مـيانی

                                                                                                          )دیوان شمس، 1355: غ2656(

 عشق از این رو برای تجربۀ رازآميز جهان ما را دعوت به سکوت می کند. راز امری است که زیسته 
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می شود:
                گــل دانــــد و بـلـبـل مـــعــربـــد          رازی کـه مــيـان گلـستـان گـفت
                صـــد گــونه زبــان زمـين بر آورد          در پـاسـخ آنـچـه آسـمـان گـفت
                با این همه گـوش و هوش مستست          زآن چند سخن که این زبان گفت
                چــون یـافـت زبـان دو سه قــراضه          مـشغول شد و به ترک کان گفت
                در گــوشـم گــفت عشق بس کن           خـامـوش کنم چـو او چنان گفت

                                                                                                             )دیوان شمس، 1355: غ367(

       اوج ابراز راز در حضور کمال یافته معنی می یابد.آسمان با باران و زمين با زبان سبزه ها به آسمان 
را سر گرم حقایق خرد  ما  باز می دارد؛ چرا که  به معدن اصلی  از رسيدن  را  ما  زبان  راز می گوید. 
می سازد. اما عشق با خموشی مخزن راز را می گشاید. در شعر موالنا عواملی دیگر که سبب درک راز 

می شوند سخت به عشق متصل اند.

عوامل درک راز
موسيقی

      صدای ساز برای موالنا صدای عالم اسرار است. موسيقی و سماع – آن گونه که شمس موالنا را 
بدان فرا می خوانده – از نخستين لحظه های دیدار عاشقانۀ این دو، عامل اصلی روبرو شدن موالنا با 
جهان گستردة ناخودآگاه بوده است. موسيقی درون او را با کاینات هماهنگ و سّر ضمير او را با اسرار 

جهان غيب متصل می ساخته. تنبور، رباب،چنگ و نی همه نواهایی از عالم اسرارند:
                  ای بانگ ربـاب از کجا مــی آیی           پر آتـش و پر فتنه و پـر غـوغـایی
                  جاسوس دلی و پيک آن صهبایی           اسرار دل است آن چه می فرمایی

                                                                                                                   )دیوان شمس، رباعيات(

     تنبور بانگ گردش های چرخ و اسرار آن را فاش می سازد و نی از خود تهی شده اسرار عشق را 
فاش می سازد. موالنا در پی عشق شمس ترانه گو می شود و سر فتنۀ بزم می گردد چرا که موسيقی او را 

از عالم هشياری و زبان می رهاند و به آن سوی ناخودآگاه رهنمون می سازد.

شراب
       در دیوان شمس شراب نيز - که بيانگر تجربۀ سکر آميز عشق است - می تواند دروازة عالم اسرار 

را بر او بگشاید. باده خون عقل را می خورد و اسرار فاش می شود:
             چو خون عقل خورد باده ال ابالی وار           دهان گشاید و اسرار کبریا گوید 

                                                                                                             )دیوان شمس، 1355: 9766(

      او از ساقی آتشين عالم اسرار مدد می طلبد تا دیو غم را دور سازد. آن کس که شاد است با راز 
دست در گردن است. موالنا جان می دهد تا شادمانه طرب بپراکند:

                        جان دهم زیر لگد چون انگور            تا طرب ساز شود اسرارم
                                                                                                                )دیوان شمس،1355: 17585(
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     اسرار در دل دون همت نمی گنجد و موالنا در خانۀ غم بودن را از همت دون می شمارد. )6399(
و  تازگی، شادی  اصلی  انگيز عشق است عامل  تجربۀ شور  بيان گر سر مستی عاشق در  شراب که 
عاریت  نيست  شاد  چه  آن  در  را  و خویش  می زند  اسرار  در  عشرت  خيمۀ  او  موالناست.  سرمستی 

می داند:
                  نی عاریه ام در آنچه خوش نيست              چيزی که در آن خوشم من آنم

                                                                                                           )دیوان شمس،1355: 16450(

حيرت
      راز – چنانکه آمد - پرسشی است که هستی پرسشگر را فرا می گيرد از این رو همواره با حيرت 
همراه است. در دیوان شمس او آن گاه که از خویش بی خود است و غرق در حيرت، اسرار می داند 

و اسرار می گوید:
                                 گفتی اسرار در ميان آور            کو ميان اندر این ميان که منم 

                                                                                                          )دیوان شمس، 1355: 18438(

      دریافت اسرار چنان آميخته با بی خودیست که او سّر را همان تجربۀ بی خودی یعنی مشاهدة من 
برتر یا درک ضمير پنهان می داند:

                  خمش باش ودر این حيرت فرو رو             بهل اسرار را که اسرار این است  
                                                                                                           )دیوان شمس، 1355: 3707(

       موالنا راز را همين بی خودی می داند و از این رو گفتۀ او یادآور سخن مارسل است که در درک 
ناخودآگاه اسرار، فرد راز را می داند و در همان حال به آن آگاه نيست. )مارسل،178(. 

موالنا این تجربۀ پارادکسی آگاهی و ناآگاهی را چنين بيان می دارد:
         چون چنگم و از زمزمۀ خود خبرم نيست             اسرار همی گویم و اسرار ندانم 

                                                                                                          )دیوان شمس، 1355: 15683(

- تصاویر برجسته از جهان اسرار
        شخصيت بخشی های بدیع موالنا منجر به خلق تصاویری بسيار برجسته برای فهم عالم راز می شود. 
در این عوالم خيال راز بين مفاهيم انتزاعی و تجربه های گوناگون عارف رّد و بدل می شود. وصل به 

گوش هجر راز می گوید:
رازی   یک  هجر  گوش  به  نکته  خوش  وصل  بگوید  روشن/  صنم  آن  فراق  تاریک  شب های  شود 

)دیوان شمس، 26954(
زبانی سبب  امری  با  و گویی  است  نکته  می سازد. وصل،خوش  روز روشن  را چون  راز شب  این   
روشنی دریافت هجر می شود. در تصویری دیگر اسرار نيز مانند روح و عقل و خاک مست می شود:

حال صورت این چنين و حال معنی خود مپرس / روح مست و عقل مست و خاک مست ،اسرار مست 
)دیوان شمس، 4142(

      اسرار نيز حيران راز نهفته در عالم معنی است، اسرار مست، خود را در آگاهی شکسته می یابد؛ 
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پس نمی توان با آگاهی و هشياری آن را به تمامی در یافت:
   گر بی خودی ز خویش همه وقت وقت توست      گر نی به وقت آی که اسرار نازک است

                                                                                                           )دیوان شمس،1355: 4709(

        اسرار این بار به سان شيشه است و جهان سنگين هشياری او را می شکند. در تصویری دیگر عاشق 
خویش را در آفتابی که از عالم اسرار سر بر می آورد، شست و شو می دهد :

                                آفتابـــی بر آمد از اسرار             جامه شویی کنيم صوفی وار 
                                                                                                             )دیوان شمس، 1355: 12537(

       این روشنی بر آمده از عالم اسرار -که در برابر تاریکی و پنهانی راز قرار می گيرد - در نگاه 
موالنا با گرمی و حرارت نيز همراه می شود. تمامی آلودگی های جسمی در آفتاب اسرار پاک و تمامی 

تردامنی ها در این آفتاب بی آالیش می شود.

راز برتر

اما راز اصلی در نظر موالنا چيست؟
      موالنا چه در مثنوی و چه در دیوان شمس آن گاه که سخنی از راز به ميان می آورد، در غالب 
موارد به رابطۀ یگانگی ميان انسان و خدا، مفهوم وحدت در عين کثرت و چگونگی تجربۀ حقيقت 
کل در درون ضمير انسان اشاره می کند. او رابطۀ انسان و خدا را رابطه ای عاشقانه می داند که بویژه 
عشق معشوق به عاشق در این رابطه سبب بر کشيده شدن عاشق تا مقام معشوق می شود. در دو غزل در 
دیوان شمس به عنوان نمونه یکی در ابتدای غزل و دیگری در انتهای آن به صورت مشخص در بارة 

راز بودن آن سخن می گوید. در هر دو مورد او انسان را در عشق مرکز راز بزرگ هستی می نمایاند.
             آن مـاه کـو ز خــوبـی بـر جـمـله مــی دوانـد

                                                                           ای عــاشـقـان شـمـا را پـيـغـام مــی رسـانـد
             سـوی شـمـا نبشت او بــر روی بـنـده سـطری

                                                                           خط خوان کيست اینجا کين سطر را بخواند
            نقشش ز زعفران است این سطر سر جان است

                                                                          هـر حــرف آتشـــی نـو در دل همــی نشاند
       بـی دست و پا چـو گویــی سوی ویيم غلطان

                                                                            چــوگان زلف مـــا را این ســو همـی دواند
       چـون ایـن طرف دویـدم چوگانش حمله آرد

                                                                             سـوی خودم کشانـد این سر بگــو که دانـد
                                                                                                                )دیوان شمس،1355: غ 482(

به سمت خویش  را  عاشق  معشوق  است.  جان  سّر  که  می نگارد  را  ماه خطی  غـزل،  ابتدای  از       
اما آخرین ضربۀ چوگان معشوق، عاشق را  او رو می نماید.  به سوی  می خواند و عاشق چون گوی 
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به سوی خود عاشق می گرداند. گویی به او اشاره می کند که معشوق درون اوست. در پایان موالنا 
سرمستانه این سّر را رازی مخصوص از آن خود می داند.

را حقير  ماهی  ابتدا  بحر  ماهی و دریا می داند.  را چون  انسان و خدا  رابطۀ   او       در غـزلی دیگر 
می پندارد و ماهی چون طفلی شيرخواره نيازمند دریاست. اما آن گاه که دریا به ماهی رغبتی نشان 
می دهد ماهی بر کشيده می شود. تا آن جا که دریا کاری نمی کند جز آن که از پيش با ماهی مشورت 

نماید. در این جاست که رابطۀ عاشق و معشوق وارونه می شود:
                   آن مـاهيـــی کــه دریا کار کســـی نسازد

                                                                     اال که رای ماهـــی او را مشير باشد
                   گویی ز بس عنایت آن ماهی است سلطان

                                                                     وان بـحر بی نهایت او را وزیر باشد
                   گر هيچ کس ز جرات ماهيش خواند او را         

                                                                    هر قطره ای به قهرش مانند تير باشد
                   تا چــند رمـــز گویـــی رمــزت تحير آرد

                                                                    روشن ترک بيان کن تا دل بصير باشد

موالنا این چنين، راز بزرگ هستی را انسان می داند، که در عين کوچکی با تجربۀ عشق، نياز و طلب 
در پایان به راز خویش دست می یابد و حقيقت را در درون به نظاره می نشيند.
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نتيجه
     موالنا اسرار را هم جایگاهی برای مشاهدة حقيقت می داند و از این رو به گونه ای با استعاره های 
مکانی از آن یاد می کند و هم سّر و راز را امری پوشيده ميان عاشق و معشوق می داند که به نحوی 
غيرزبانی و با دل دریافت می شود. در نظرگاه موالنا درک راز با اندیشه و زبان ميسر نيست و تنها با 
تجربه ای نا خود آگاه و در اوج مستی، حيرت و بی خبری راز درک می شود. او به نارسایی زبان در 
بيان مفهوم اسرار اشاره هایی بسيار دارد و به شکلی دیگر از زبان نمادین می اندیشد که با زبان معمول 
هشياری متفاوت است و بيانگر تجربۀ وحی آسای انسانيست. از این رو برای دریافت این راز او به 
خموشی دعوت می کند و در این بيان ما را به سوی خاموش کردن گفت و گوی درونی سوق می دهد 
تا در این سکوت به تجربه ای شهودی دست یابيم. او همچنين درک راز را به تجربۀ بی زبان و عاشقانۀ 
هستی منوط می داند و بر این باور است که بی عشق انسان به این راز دست نمی یابد. او هم چنين درک 
راز را در سيری ميسر می داند که در آن انسان نه برای تملک هستی که برای حضور و مشارکت در 
آن گام برمی دارد. از این رو او شکار حقيقت می گردد، نه آن که بخواهد بر راز بزرگ چيره شود. او 
دانندگان راز را نه تنها خدا که انسان می داند. در تجربه های او معشوق، عاشق، پيران، اوليا و قلندران 
و نهایتا عشق دانندگان راز بزرگ اند. موسيقی، مستی عشق و رهایی از عقل، نفسانيات، زبان و حواس 
محدود عوامل دستيابی به راز در دیوان شمس و مثنوی اوست. راز برجستۀ او اتصال عاشقانۀ انسان 
و خدا در شوری عاشقانه و حضور امر قدسی در درون انسان است. از این رو همواره دیدار وحدت 
در کثرت و جان جهان در جهان و معشوق در درون عاشق راز بزرگ او شمرده می شود. او در دیوان 
شمس گستاخانه تر به افشای راز می پردازد و از تجربه های رازآميز خود در قالب تصاویری بدیع پرده 

برمی دارد.  
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زبان صوفيانه شمس در مقاالت
                                                                                                 فاطمه مدرسی  

                                                                                                    دکتر مریم عرب  

چکيده
      مقاالت شمس، در بين کتاب های به جا مانده از صوفيه، از جمله متونی است که زمينه را برای 
نزدیکی و ارتباط بيشتر نثر به شعر فراهم آورده است. شمس تبریزی، در این کتاب، با بهره گيری از 
اصطالحاتی خاص، اندیشه های عارفانه و هيجانات درونی خود را مؤثرتر ابراز می نماید. او به خوبی 
واقف است که ميزان اثرگذاری گفتار در مقایسه با نوشتار بيشتر است؛ زیرا احساسات گوینده، در 
و  با حضور شنونده  مهمتر،  از همه  و  او  ادای جمالت، حالت های صورت و دست  لحن و آهنگ 
مشاهدة احوال و عکس العمل های او، بيشتر نمایان می گردد. گفتار حاصل ارتباط متقابل گوینده با 
شنونده است و گوینده پيشاپيش واکنش شنونده را در فعاليّت کالمی خود دخالت می دهد؛ از این رو، 
از کالم خطابی بهره می برد تا توجه شنوندگان را به سخنان خویش بيشتر جلب نماید. به این ترتيب، 
خوانش و تحليل متن مبّدل به تجربه اي زیباشناسانه مي شود که از رهگذر آن خواننده و متن در ذهن 
با رویکردی توصيفی - تحليلی به  خواننده به هم مي پيوندند و معني را خلق مي کنند. این پژوهش 
شفاهی  که  نشان می دهد  تحقيق  برآیند  مقاالت می پردازد.  زبان صوفيانۀ  مختلف  جنبه های  بررسی 
گویی و نزدیکی سخن به زبان روزمره مردم، استفاده از واژگان و تعابير عاميانه، توصيف، جابه جایی 
ارکان جمله و آهنگين بودن از شگردهایی است که شمس برای تأثير بيشتر کالمش از آنها بهره گرفته 

و سخنش را به گونه ای متفاوت از همعصران خود کرده است. 

واژگان کليدی: مقاالت شمس، زبان، خطاب، قصه، زبان عاميانه
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مقّدمه  
      تمام اقراد جامعه برای بيان اندیشه های خود افزون بر زبان عام زبانی خاص نيز دارند. آشنایی با 
زبان خاص هر گروه، از رهگذر شناسایی واژگان کليدی هر حوزه و چگونگی کاربرد آن واژگان در 
بافت کالم افراد آن حوزه در موقعيت های مختلف امکان پذیر است. زبان عرفانی نمونه ای از کاربرد 
زبان در حوزه ی خاص است که عارفان توسط آن، معانی بلند عرفانی،و تجربه های روحی خود را بيان 
داشته اند. از این رو هر چه افکار و اندیشه ها عامض تر و آمال و آرزوها دست نيافتنی تر و عواطف و 
احساسات عميق تر و درونی تر باشد بيانش نيز دشوارتر است. بنابراین برای ادراک و فهم هر زبان باید 

دنيای متناسب با آن را شناخت.
      عرفا برای زبان خاص خود عنوان های مختلفی برگزیده و تقسيم بندی های مختلفی از انواع زبان 
در  معموالً  و  تقسيم بندی هاست  منشأ  در  تفاوت  از  ناشی  آنها  گوناگونی  که  کرده اند  ارائه  عرفانی 
شکل گيری آنها یک یا چند مورد از این عوامل  دخالت دارد: موقعيت گوینده، اهداف کالم، نوع 
مخاطب، زمينه های فرهنگی و اجتماعی، ماهيّت مطالبی که بيان می کنند و ... . ابوسعيد خراز »بيان علوم 
غریبه و اسرار عجيبه مودع در قلوب عرفا را تنها از طریق زبان ابدی و عبارت ازلی ممکن می داند.« 
)سهروردی،1374: 192( خواجه عبداهلّل انصاری نيز »پس از آنکه علوم را به چهار دسته ی شریعت، 
بيان،  زبان  عبارت،  زبان  بر می شمارد.  نيز  را  زبان  تقسيم می کند، چهار  محبّت  و  حکمت، حقيقت 
زبان اشارت و زبان کشف.« )انصاری،1372 :1/ 408( روزبهان بقلی شيرازی »علوم خاص اوالعلم را 
عبارت از، علم معارف، علم توحيد و اشارت و شطحيّات و رموز می داند که در این علوم از سه دسته 
زبان متفاوت یعنی زبان صحو، زبان تمکين و زبان سکر استفاده می شود.« )بقلی- شيرازی،1374: 55( 
 برخی با توّجه به گونه های زبان عرفانی، آن را سه نوع دانسته اند: »یک دسته آثاری که زبان در آنها 
برای انتقال معنی به مخاطب به کار می رود و تشّخص زبان ناشی از بالغت گوینده است؛ دوم آنکه 
تشّخص  او  زبان  به  عاطفی  این حساسيّت  و  دارد  پيوند  گوینده  عاطفی  با حساسيّت های  معنی  بيان 
می بخشد که گاهی غلبه ی آن باعث کم رنگ شدن بيان معنی می شود؛ سوم آنکه زبان در خدمت بيان 
تجارب روحی خاص قرار می گيرد؛ تجاربی که چون با تجارب مشترک و عام بيگانه است نمی توان 
مصداقی قابل فهم برای آن در زبان معمول یافت.« )پورنامداریان، 1384: 292( از این رو آشنایی با 
زبان عرفانی و گونه های آن، ما را به دنيای خاص طبقات مختلف عارفان نزدیک می کند و زمينه ساز 

فهِم بهتر باورها و رفتارهای آنان می شود.
      ولی به طورکلی در بررسی متون عرفانی دو شيوه ی بيان مفاهيم یا به عبارت دیگر دو شکل زبان 
عرفانی مشاهده می شود که می توان از آن دو با عنوان »زبان عبارت« و »زبان اشارت« یاد کرد. زبان 
عبارت که در متون تعليمی به کار می رود شامل اصطالحات و تعابير شناخته شده ی عرفانی است که 
آموزه های عرفانی را برای خواننده تشریح و تبيين می کند. در این دسته از متون هدف عارف تنها بيان 
مصطلحات مفاهيم تصّوف است و زبانی که به کار می گيرد - درقالب نظم یا نثر - صریح، روشن و از 
جنبه های ذوقی و هنری و ابهام کمتری برخوردار است و تفسير و تأویل آن با دشواری ها و اختالف 
نظرهای کمتری روبه روست. در واقع توّجه اصلی گوینده بيشتر این است که چه می گوید نه این که 
چگونه می گوید. به بيان دیگر زبان عبارت زبانی روشن و گویاست که ذهنيّات و تجربيات عارف 
را بيان می کند، »زبانی که درون را به بيرون منتقل می کند و مبين چيزهایی است که به تجربه دریافته 
شده است.« )نویا، 1373: 5( به همين جهت این زبان را »مختص عوام دانسته اند که تنها بواسطه ی بيان 
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و عبارات روشن مفهومی را از علم در می یابند.« )مستملی بخاری،1372: 3/ 116(
      در مقابل، زبان اشارت زبانی پيچيده، چندپهلو، و سرشار از عناصر ذوقی است. در این زبان عنصر 
تخيّل جایگاه ویژه ای دارد و واژه ها هر کدام حوزه ای از معانی مختلف را به ذهن متبادر می کند که 
تعيين هدف اصلی گوینده را برای مخاطب دشوار می سازد و درک متن تنها از طریق آشنایی کامل 
به  عرفانی  تجارب  توصيف  اشارت،  زبان  گفت  می توان  می شود.  ممکن  نظر  مورد  عارف  زبان  با 
معنای دقيق آن است و از آنجا که ویژگی اصلی تجربه عرفانی بيان ناپذیری آن است تفسير و تحليل 
زبان اشارت دشوار می گردد. »شطحيّات نمونه ی بارز زبان اشارت است که به سبب متناقض نما بودن 
تجربه ی عرفانی، نادرست و متناقض به نظر می رسد، در صورتی که این تناقض ویژگی خود تجربه 

است و زبان به درستی این تجربه را توصيف می کند.« )استيس، 1361: 208(

2. مساله  
     در این پژوهش به بررسی ویژگی های زبان صوفيانه ی شمس، و بيان این مسئله خواهيم پرداخت 
که، زبان به کار رفته در مقاالت، زبانی شاعرانه و آکنده از شور و هيجان است، و این نه فقط برای 
آنست که مخاطبان شمس هم مثل خود او اهل ذوق و عرفان بوده اند بلکه تا حدی ناشی از این معنی 
برهانی است و در محدوده ی احساس و  اذواق و مواجيد کشفی و  او همه  است که، محتوای آثار 
ادراک عوام گنجایی ندارد. شناخت ویژگی های زبانی شمس می تواند به درک درست تری از ابعاد 
اندازه  تا چه  عرفانی  بيان حقایق  در  فارسی  زبان  دهد که  نشان  و  منجر شود  او  فکری  و  شخصيتی 

ظرفيت دارد.

3. بحث و تحليل 
بارزترین ویژگی های زبان صوفيانه شمس در مقاالت عبارتند از:

1.محاوره ای و عاميانه بودن
     شمس مانند بسياری از عرفای سده های اول هجری که دم گرم شيخ را بسيار نافذتر از حروف 
تعليمات مدرسی روی خوش  به کتابت و  مرده در کتاب ها و نوشته های پر زرق و برق می دانستند 
نشان نمی داد و به گفتار بسنده می کرد. از این رو »زبان مقاالت، زبان محاوره است و در اوج بالغت؛ 
ناخواه  اثر مغناطيسی دارد، یک زیبایی وحشی دارد که خواه  سيّاليت و جوشش خاص دارد، یک 
مخاطب را اسير خود می گرداند، شاید نفخه ای از اعجازی که در قرآن هست، در آن موجود است 
چه خاستگاه قرآن هم زبان پيغمبر بود و نه قلم او. قرآن اول بر زبان پيغمبر جاری شد و بعد در قيد 

نوشته درآمد.« )موحد،1381: 22-23( 
      شمس عظمت قرآن را در آن می داند که از زبان پيامبر درآمده است. »من قرآن را بدان تعظيم 
آمد.« )شمس،1369:  برون  دهان مصطفی)ص(  از  تعظيم می کنم که  بدان  نمی کنم که خدا گفت: 

)691
      شمس گویا باور داشت که زبان شفاهی از زبان مکتوب به اندیشه ی آدمی نزدیک تر است. از این 
رو، ضمن ترجيح دادن گفتار بر نوشتار گفته است: »من عادت نبشتن نداشتم هرگز. سخن را چون 

نمی نویسم در من می ماند و هر لحظه مرا روی دگر می دهد.« )همان، 225(
      شمس تبریزی اهل نوشتن نبوده و بدان اعتقاد نداشته است و خود جای جای بدین مطلب اشارت 
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دارد و یک جا گفته است: »آنچه ترا برهاند بنده خداست نه نبشته مجرد. من اتّبع السواد فقد ضّل« 
)شمس،18( و در جای دیگر گفته است: »من عادت نبشتن نداشته ام هرگز، سخن را چون نمی نویسم 
می توان  آسانی  به  دليل  همين  به   )17 )همان،  می دهد.«  دیگر  روی  مرا  لحظه  هر  و  می ماند  من  در 
دریافت که بعضی از نزدیکان، سخنانی را که وی در خلوت و جلوت، بر زبان می رانده یادداشت 
اوضاع  بر حسب  است که شمس  پراکنده ای  و  متنوع  مطالب  محتوی  یادداشت ها  این  می کرده اند. 
و احوال به صورت درد دل، حکایت، موعظه، ارشاد و احياناً در مقام تعریض و محاجه، گاهی در 
حضور اغيار و بدخواهان و گاهی در حلقه یاران نزدیک بيان می کرده است. یادداشت کننده از ثبت 
و ضبط پرسش ها و پاسخ های دیگران خودداری کرده و بدین ترتيب قرینه های حالی و مقامی – که 
وجود آنها سبب درک و فهم بهتر و بيشتر پاره ای از سخنان است - حذف شده است. )همان،57-58(

این سخنان که گاه کوتاه است و گاه بلندتر، به مناسبت هایی گفته شده و گفتارهایی پراکنده بوده و 
کسانی که آنها را نوشته اند، آن ها را به همان صورت بریده بریده حفظ کرده اند بی آنکه طبقه بندی و 
مرتب کنند و از آنجا که هيچ گونه خطبه و مقدمه ای هم ندارد می توان دریافت که شمس خود آن ها 
را ندیده و کس دیگری هم در تبویب و تنظيم آنها نکوشيده و بنا بر سنت متصوفه آن را به همان 
صورت حفظ کرده اند و گویا براساس همين یادداشت های نامنظم بخشی از متن بازسازی شده است. 
) شمس، 1369: 60-58( به نظر مرحوم فروزانفر، مقاالت شمس از حيث لطف عبارت و دلپسندی 
و زیبایی الفاظ اهميت بسيار دارد و یکی از گنجينه های زبان و ادب فارسی است و اگر گسستگی ها 
)فروزانفر،  به شمار می رفت.  نثرهای صوفيانه  بهترین  از  نبود یکی  ناپيوستگی های موجود در آن  و 

)90 :1354
       اصوالً گفتار را طبيعی ترین شکل زبان دانسته اند و در برتری گفتار بر نوشتار فراوان سخن گفته اند: 
یا  تقليد  تقليد  را  نوشتار  از گفتار می دانست و  تقليد  را  نوشتار  از طبيعت و  تقليد  را  افالطون گفتار 
جانشين معنی می خواند. پل ریکور گفته است: »گفتار همواره زمينه خود را فراهم می آورد اما متن 
نه تنها گسست در داللت است بلکه در حکم متوقف کردن ارجاع است.« )احمدی، 1370: 626( به 
عالوه در گفتار این امکان برای گوینده وجود دارد که بالفاصله بازتاب سخنان خود را در مخاطبان 

ردیابی کند و سخن را به اقتضای حال تغيير دهد. 
      یکی از عوامل دل نشينی و اثرگذاری کالم شمس شفاهی گویی و نزدیکی زبان او به زبان روزمره 
و گفتار عادی مردم است. ظاهراً بيشتر شرکت کنندگان در مجلس وعظ او پيشه وران و عامه بودند 
که با زبان علمی و مدرسه ای آشنایی چندانی نداشتند. از این رو واژگان و اصطالحات فراوانی از 
زدن،  قندوره، دستک  بغوسی،  مانند چاروق،  واژگانی  است؛  آمده  مقاالت شمس  در  عاميانه  زبان 
کچولک، چاليک، الهوره، مارون، شنگيار و بسياری دیگر از کلمات مربوط به اسامی غذاها، لباس ها 
و بازی های رایج در آن دوران و مصطلحات از جمله: سک سوزن راه نيست )شمس، 1369: 42( تو 
داری مرا مغلطه می زنی. گفت نی واهلل ندارم )همان،43( دور انداختن چيزی )همان، 44( پر بودن از 
کسی )همان، 51( او رو کرد باال )همان، 51( گویی خوشم1 همين! )همان، 64( دل خود را خنک 
کردن )همان، 70( چيزی در دل عقده داشتن )همان، 80( در را طاب بزد و فراز کرد )همان، 190( 

خوش و بش )همان، 349(.
     کاربرد ترکيبات و اصطالحات عاميانه متداول از جمله: جگر من خون کرد )همان، 70( او خمر 
سرکه شد )همان، 219( این سخن بکر است اما پيش سوزنگر نی )همان، 220(، برد یک چشم شيطان 
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را کور کرد )همان، 232( باد سرهنگ آمد )همان، 185( رو ترش بودن )همان، 101( 
      جابه جایی ارکان جمله به ویژه تقدم فعل بر سایر اجزای جمله، گفت: سوال ناشنيدن و از سوال 
اینها  باشد )همان، 61( شکستند در را )همان،199( فراوانی کاربرد شبه جمله؛  مشوش شدن نقصان 
گفتند خه! )همان،117( والک )همان، 222( ها، چرا خود را بستيزه کشی! )همان، 274( هی هی ...! 

)همان، 281( صدا گفت که صال! )همان، 289(.
     اتصال پسوند »ک« به اسم: آن شاگردک ما آن نيم کارک حجاب اوست )همان، 95( شيخک 
است  کفر  گفتن  کفشک  را  عالم  کفش   ،)296 )همان،  ببریدند  سرکش   ،)98 )همان،  ریشایيل 

)همان،288( روزگارک تو ببرد )همان، 254(

2.تأویل
      قلمرو موضوعی سخنان عرفا، امور نامتعارف و مفاهيم رازآلود است. از دید عرفا، پدیده های هستی 
الیه های درونی و پيچيده ای دارند که شگرف تر و نغزتر از نمود ظاهری آنهاست. به اعتقاد آنان معانی 
فرا مادی اند و زمانی به درستی فهميده می شوند که با شهود و یا از طریق تجلّی درک شوند. این تلّقی 
عرفا زمينه ساز گرایش آنان به تأویل برای دستيابی به نوعی معرفت پنهان درباره ی حقایق هستی شده 

و آنان را به برداشت های تازه از آیات و روایات رهنمون شده است. 
       تأویل عرفا از نظر نفس تأویل پدیده ی تازه ای نيست. حتّی در سخنان پيامبر گرامی اسالم)ص( گاه 
گاه نوعی تأویل و رمزگشایی دیده می شده است. »کهن ترین نمونه های تأویل را با رنگ عارفانه ی 
متون  امّا در   )130-132 )نویا،1373:  یافت.«  امام جعفر صادق)ع( می توان  به  منسوب  تفسير  آن در 
صوفيانه، تأویل بيش از حد معمول و متعارف رواج داشته است. هجویری معتقد است که: »جمله ی 
امور شرعی ظاهر به باطن پيوسته است.« )هجویری، 1378: 427( از همين جمله می توان دریافت که 

عارف همه ی امور شریعت را قابل تأویل می داند. 
        زبان شمس در مقاالت ساده و شفاف است اما قلمرو موضوعی سخنان او، امور نامتعارف و مفاهيم 
رازآلود است. از دیدگاه شمس، پدیده های هستی الیه های درونی و پيچيده ای دارند که شگرف تر و 
نغزتر از نمود ظاهری آنهاست. به اعتقاد آنان معانی فرا مادی اند و زمانی به درستی فهميده می شوند 
که با شهود و یا از طریق تجلی درک شوند. این تلقی عارفان زمينه ساز گرایش آنان به تأویل برای 
از آیات و  تازه  به برداشت های  پنهان درباره حقایق هستی شده و آنان را  به نوعی معرفت  دستيابی 

روایات رهنمون شده است. 
     از نظر شمس تبریزی، »هر آیتـی همچو پيغامـی و عشق نامه ای است« )شمس، 1369: 634( از 
طرف معشوق ازلی که او نيز به عاشقانش عشق می ورزد. آدميان برای دریافت حقيقت این پيام، باید 
وجود خود را محل نزول وحی بدانند و فکر کنند که مخاطب هر آیه ای خوشان اند )همان،681( در 
چنين حالتی است که به دریافتی ویژه و گاه منحصر به فرد از پيغام الهی دست می یابند که مسبوق به 

سابقه نيست. 
بسنده  بزرگان  نقل حرف های  به  تنها  که  را  مفسرانی  موارد سخنان  بسياری  در  تبریزی       شمس 
انتقاد قرار می دهد و تاکيد می ورزید: »من سخن می گویم از حال خود، هيچ تعلّقی  می کنند مورد 
نمی کنم به اینها« )همان، 72(. در جایی دیگر می گوید: »گفتند ما را تفسير قرآن بساز: گفتم تفسير ما 

چنان است که می دانيد: نی از محمد و نی از خدا« )همان، 272(.
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اما  نيست  عارفان  سایر  برداشت های  با  بی شباهت  روایات  و  آیات  از  او  تاویل های  این،  وجود  با 
تاویل های نو نيز در مقاالت او کم نيستند. )طاهری، 1385: 116-106( به عنوان نمونه، شمس درباره ی 
خداوند  رؤیت  امکان  عدم  بر  مبنی  قاطع  جواب  شنيدن  و  خداوند  رؤیت  برای  موسی  درخواست 
)اعراف، آیه 143( با تآویلی خاص معتقد است که این آیه، نفی رؤیت خداوند نيست: »چون حقيقت 
رؤیت به موسی روی آورد و او را فرو گرفت و در رؤیت مستغرق شد، گفت: أرنی. جواب داد: لن 
ترانی؛ یعنی اگر چنان خواهی دید، هرگز نبينی. این مبالغه است در انکار و تعجب؛ که چون در دین 
غرقی، چون می گویی بنمای تا ببينم؟ و گرنه چون گمان بریم به موسی محبوب اهلل و کليم اهلل که 
بيشتر قرآن ذکر اوست و َمن أحبَّ شيئاً أکثََر ِذکرُه... و لکن أنُظر إلی الَجبَِل، آن جبل ذات موسی 
ببينی. این به آن  است که از عظمت و پابرجایی و ثبات، جبلش خواند؛ یعنی در خود نگری ما را 
نزدیک است که َمن َعَرَف نفسُه فََقد َعَرَف َربُّه. چون در خود نظر کرد او را بدید. از تجلی، آن خود 
او که چون ُکه بود مُندک شد و گرنه چون روا داری که دعای کليم خود را رد کند و به جمادی 

بنماید؟« )شمس، 1369: 174-175(

3. وجود عناصر شاعرانه
       زبان عرفانی را در هر دو بخش – زبان عبارت و اشارت - می توان کارکرد خاصی از زبان دانست 
که از کارکردهای دیگر زبان متمایز می گردد. یکی از ویژگی های زبان عرفانی، به ویژه زبان اشارت، 
شاعرانه بودن آن است. »درآميختگی زبان شاعرانه و بينش عرفانی را می توان ناشی از این امر دانست 
بينش شهودی و تجربه ی زیبایی )مشاهده ی جمال  بر  که نگرش عرفانی و تجربه ی شاعرانه هر دو 
طبيعت و جمال حق( تکيه دارند.« )آشوری،1380: 183( شاعران تجربه ای شاعرانه از هستی دارند و 
پيام هایی را از این جهان دریافت می کنند که دیگران از آن غافل اند، این موضوع درباره ی عارفان نيز 
صدق می کند. زبان این افراد همان تجربه ی آنهاست. زبان عرفانی می خواهد با گسترش بُرد معنایی 
معنایی  استعاره و خاصيّت چند  از طریق  امر  این  ببخشد.  به آنها  کلمات، روح و زندگی دوباره ای 
با ماهيّت شاعرانه ی خود خاصيّت  کلمات و رمزآميز شدن آنها امکان پذیر می گردد. زبان عرفانی 
چند معنایی را افزایش می دهد. در تأیيد این سخن باید گفت: »صوفيه نگارش شعری را نخستين ابزار 
برای بيان اسرار خویش یافتند و زبان شعر را ابزار برتری برای معرفت. در این دیدگاه استمرار چيزی 
را می بينيم که پيش از اسالم و عصر وحی وجود داشته است و آن اعاده ی پيوند استوار ميان شعر و 
غيب است. از نظر صوفيه هنر یعنی شکل، سمبل، مجاز، صورت، وزن و قافيه را در کالم خود پيرامون 
خدا، وجود و انسان به کار بردن؛ خواننده از تجربه های آنها لّذت می برد و ابعاد تجربه های آنان را از 

رهگذر بعد هنری آنها حس می کند.« )آدونيس،1373: 29(
نثر از طریق آن ها موزون و خوش آهنگ         هماهنگی های صوتی و لفظی و تقارن هایی را که 
می شود یکی دیگر از وجوه زیبایی نثر صوفيانه است که از موسيقی کالم عرفا برمی خيزد و آهنگی 
خاص در آن ایجاد می کند آن گونه که طبع می پذیرد و از خواندن آن لّذت می برد. این موسيقی کالم 
در قالب هم آوایی و جناس، تکرار، و موزون بودن بخش هایی مهم از کالم که گاه به وزن عروضی 
نزدیک می شود دیده می شود. ابن سينا یکی از ریاضت های عارفان را برای مطيع کردن نفس اماره، 
گوش دادن به کالم پندآموز می داند؛ کالمی که یکی از چهار شرط آن خوش آهنگ بودن است. 
)ابن سينا،1368: 447( خواجه نصير طوسی در تأیيد این نظر بيان می دارد که سخن آهنگين با نوای 
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مالیم، نقش بسيار مؤثری در پذیرش سخن از سوی مخاطب ایفا می کند. )یثربی،1370:311( 
        زبان شمس در مقاالت زبانی واعظانه است که حالت خطابی دارد و در بعضی موارد جدلی است. 
او با زبانی بی پيرایه با مخاطبان خود سخن می گوید. در عين حال، سخنان او در پاره ای موارد با زبان 
آهنگين و زیبا آميخته می شود که مخاطب را علی رغم تندی و تيزی او در گفتار، تحت تأثير خود 
قرار می دهد و نفوذ کالم او را در شنونده دوچندان می کند. اهنگ کالم او آهنگی طبيعی است که 

شنونده آن را با جان خود حس می کند و از آن اثر می پذیرد. 
      یکی از عناصر موسيقی ساز در کالم شمس تکرار است. شمس با استفاده از شيوه ی بالغت منبری 
خود، ضمن تکرار اندیشه ها و باورهای عارفان، واژگان و ترکيبات را نيز به گونه های مختلف تکرار 
می کند تا ضمن باال بردن سطح موسيقایی کالم و خوش آهنگ کردن آن، بر نقش ایقاعی سخن خود 
بيفزاید. گاه این تکرار در قالب تکرار کلمه یا عبارت در پایان جمله به صورت قرینه است به گونه ای 
که در حکم ردیف در مصراع هاست و چون از نظر تعداد هجاها، طوالنی باشد، آهنگی نيز در کالم 
ایجاد می کند. مثل: پاره پاره )شمس، 1369: 324( نيک نيک )همان، 326( چند چند )همان، 320( 
لرزان لرزان، عيان در عيان )همان، 301( انگشت انگشت، خيک خيک )همان، 283( خندان خندان 

)همان، 250( یکان یکان )همان، 190(
      یکی دیگر از گونه های تکرار که با زبان ساده و طبيعی او مناسبتی تام دارد تکرار زیاد حرف عطف 
»واو« است. تکرار این حرف موجب می شود تا خواننده در پایان هر جمله ضرب آهنگی دلنشين را 
که ناشی از فرودآمدن آهنگ کالم در جمله ی قبل و برخاستن آن در آغاز جمله بعدی است احساس 
کند. به عالوه، این شيوه باعث می شود تا جمالت پيوسته و پی در پی خوانده شوند و خوانش کالم 
سرعت گيرد؛ به ویژه در جمالت کوتاهی که پشت سر هم می آیند. جمالت زیر نمونه ای از این دست 
است: »چندین سخن و نصيحت و وعظ با تو گفتم اگر در شهر گفتمی صد هزار مراعات کردندی و 
خالیقی مریدم شدندی و خلقی غریو کردندی و موی بریدندی و جان و مال شيرین فدا کردندی.« 

)شمس، 1369: 242( 
     سجع گونه هایی نيز که به صورت اتفاقی در در کالم شمس حضور دارد از عوامل موسيقی ساز 
است که به نظر می رسد به سبب مصاحبت مستمر او با قرآن، ناخودآگاه در ساختار کالم او جا  خوش 
کرده اند، مانند این عبارت: »از جوش دریای کالم حق بر لوح الفی نقش گشت. فرمان آمد که ای 

جبریيل روحانی، برخوان از لوح ربّانی، این حرف سبحانی.« )همان، 225(
     استفاده از نام آواهای گوناگون نيز با آهنگ طبيعی کالم او مرتبط است. این نام آواها که گاه 
برای بيان ناگهانی احساسات درونی به صورت طبيعی در زبان جاری می گردند و گاه برای تقویت 
به سزایی  ایجاد موسيقی در زبان گفتاری نقش  به کار گرفته می شوند در  ادبی عمداً  معنا در کالم 
دارند؛ ترکيباتی مانند تاق و تُُرنب، تراقاتراق، چغ چغ، خان و مان )همان، 181( گرد و مرد )همان، 

221( و ... .
      اصوات و شبه جـمـله نـيز یـکـی دیگـر از مـوارد تکـرار در کالم شمس است. این ها گفتند خه! 
)همان،117( والک )همان،222( ها، چرا خود را بستيزه کشی! )همان،274( هی هی ...! )همان، 281( 

صدا گفت که صال! )همان، 289(.

4.خطابی بودن نثر مقاالت
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       یکی از ویژگی های نثر صوفيانه، خطابی بودن آن است. پاره ای از کتاب ها، همانند کشف المحجوب 
که پاسخ به پرسش ابوسعيد هجویری است یا بخش اّول نصيحه الملوک غزالی که خطاب به سلطان 
سنجر است، در اصل برای مخاطبی خاص نوشته شده اند. طبيعی است که نویسنده در این گونه آثار، 
در درجۀ اّول با مخاطبی معيّن سخن می گوید و دیگر مخاطبان خود را در ورای او پنهان می دارد؛ 
مانند،  شده  نوشته  دوستان  و  اصحاب  از  جمعی  تقاضای  به  که  است  کتاب هایی  دیگر  برخی  امّا 
مرصادالعباد و یا تمهيدات که به گفتۀ عين القضات بنا بر خواهش جمعی از دوستان نوشته شده است. 
»جمعی از دوستان درخواستند که از بهر ایشان سخنی چند درج کرده شود که فایدة روزگار در آن 

بود.« )تمهيدات،1( 
        بعضی گفتارهایی است که در محافل خصوصی یا در مجالس به زبان آمده مانند فيه ما فيه مولوی. 
این گونه  از  بيرون  آنها که  در  و حتّی  است  با مخاطبان  این ها روی سخن  در همۀ  است که  طبيعی 
تقاضاها و به انگيزة درونی مؤلّف نوشته شده نيز، معموالً مخاطبانی فرضی تصّور شده اند. به همين 

سبب، نثر صوفيانه، معموالً جنبۀ خطابی دارد. )غالمرضایی، 1388: 352(
       نثر شمس نيز از این قاعده مستثنی نيست. خطاب در زبان عرفانی شمس به گونه های مختلف ظاهر 

شده است که مهم ترین آنها عبارتند از:
-کاربرد فراوان فعل های امری و دعایی. »هر جا که هست عمرش دراز باد« )شمس، 1369: 178( خدا 

عمر دهاد )همان، 224( خدا ترا همه جمعيت دهاد )همان، 281( 
-کاربرد ضميرهای خطابی که در پاره ای موارد مفرد و در برخی موارد جمع به کار رفته است. »اگر 

تو در خانه ای تاریک باشی و تنگ نتوانی تفرج کردن روشنایی را در او..«. )شمس، 1369: 86(
انتقال حاالت عاطفی  به  نثر  تقویت جنبه ی خطابی  بر  قيدهای خطاب و تحذیر که عالوه  -کاربرد 

نویسنده به خواننده نيز یاری می رساند. هان! )همان،293، 140(

4. قصه و حکایت در مقاالت
     جهانی که عارف در آن به سر می برد با جهان غير او کاماًل متفاوت است. در نتيجه، نوع نگرش 
و شيوه روایتش از حوادث نيز متأثر از دنيای اوست؛ چرا که عارف دائماً با خویشتن خویش درگير 
این روایت  با روایت سر و کار دارد. ذهن سيّال شمس در  است. شمس در سراسر کتاب مقاالت 
بزرگ، دائم از فضایی به فضای دیگر منتقل می شود. این انتقال فضا که به دنبال تداعی های رنگارنگ 
روایت می شود، گویی  دستوری کالسيک  قالب های  از  دور  به  و  طبيعی  به صورت  تحقق می یابد 
مفاهيم و معانی مانند حوادث داستان های جریان سيال ذهن بدون هيچ نظم منطقی به سرعت از ذهن 

شمس سرازیر و به زبان او منتقل می شوند. )رضی و رحيمی، 1387؛ 206(
     گاهی روایت او از حاالت و تجربه های عرفانی با تصاویر پویا و متحرک همراه است مانند »فرو 
»آفتاب  که  عبارت  این  در  او  گفتار«.  از  نور  درخشش  و  رفتن  »برون  و  دهان«  از  روشنایی  افتادن 
است که همه عالم را روشنی می دهد؛ روشنایی می بيند که از دهانم فرو می افتد. نور برون می رود از 
گفتارم در زیر حروف سياه می تابد.« )شمس، 1369: 360( یا آنکه در عبارت زیر رقص مردان خدا 
را در لطافت و سبکی به حرکت برگ بر روی آب مانند کرده است: »رقص مردان خدا لطيف باشد 
و سبک، گویی برگ است که بر روی آب می رود. اندرون چو کوه و صد هزار کوه و برون چون 

کاه« )همان، 623(
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داستان  و  اهميت قصه  به  توجه شمس  نشان دهنده ی  مقاالت،  از 120 حکایت در  بيش       وجود 
در تعليم مفاهيم عرفانی و ساده سازی آنهاست. این قصه ها اغلب تمثيلی است آن چنان که شمس 
درباره آنها می گوید: »هر قصه را مغزی هست، قصه را جهت آن مغز آورده اند نه از بهر دفع ماللت«. 
)همان:425(  در جای دیگر می گوید: »غرض از حکایت، معامله ی حکایت است نه ظاهر حکایت که 

دفع ماللت کنی به صورت حکایت، بلکه دفع جهل کنی.« )همان، 379(
      یکی از تمثيل های زیبای شمس، روایتی است که او از گفتگوی خود با پدرش ارائه می دهد و در 
آن عدم سنخيت فکری و رفتاری خود را با او بيان می کند: »یک سخن از من بشنو، تو با من چنانی که 
خایه ی بط را زیر مرغ خانگی نهادند، پرورد و بط بچگان برون آورد؛ بط بچگان کالن ترک شدند، با 
مادر به لب جو آمدند، در آب در آمدند.. مادرشان مرغ خانگی است. لب جو می رود، امکان درآمدن 
در آب نی. اکنون ای پدر! من دریا می بينم مرکب من شده است و وطن و حال من این است. اکر تو 

از منی یا من از توام، درآ در این دریا، و اگرنه، برو بر مرغ خانگی ...« )همان،77(
      از ویژگی های مهم روایت در حکایات شمس، کوتاه بودن آنهاست که می تواند ناشی از روحيۀ 
شتابزدة او و تمایلش با انتقال سریع پيام به مخاطبانی باشد که اکثر آنان را مردم عوام تشکيل می داده اند. 
او به کمک شگردهای مختلف روایی، از حکایتی طوالنی، قصه ای چند سطری با جذابيت و گویایی 

می آفریند.
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نتيجه گيری
     متون عرفانی به عنوان اسناد مکتب تصوف و عرفان آکنده از اصطالحات  و موضوعات ادب 
عاميانه است و مطالعه ی آنها برای درک اندیشه و آرمان و عقاید و طرز زندگی گذشتگان اهميت 
فراوان دارد. عارفان از زبان فراوان سخن گفته اند؛ به ویژه از تنگنای زبان خود در بيان حقایق معنوی و 
محدودیت فهم مخاطبان در دریافت آن حقایق. گروهی در مواجهه با این مشکل خاموشی پيشه کرده 
نيز به اصطالح سازی روی آورده و باورها و تجربه های روحی  و زبان سکوت برگزیده اند. برخی 
خود را در زبانی رمزی و نمادین عرضه کرده اند؛ امّا شمس زبانی را بر می گزیند که هم عوام از آن 
طرفه برچينند هم صاحب دالن و خواص. زبان او زبانی است تعليمی از این رو ساده گفتن اقتضای 
این گونه زبان است. امّا گاه آنچنان اوج می گيرد که تصویری و رمزی می شود به طوری که فهم آن 
برای عموم دشوار می گرددو نياز به تأویل پيدا می کند سادگی بيش از حد، کوتاهی و مقطع بودن 
جمالت، صميميت بيان و لحن خودمانی آن و پيروی از زبان گفتار و محاوره ای از ویژگی های بارز 

زبانی شمس در مقاالت است.
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سنخ روانی شمس تبریزی چه بوده است؟
                                                                                                                                           سيمين اسفندیاری1 

                                                                                                                                           محمدمهدی حاتمی2 

چکيده
      هدف مقاله ی پيش رو، توصيف و کشف سنخ روانی شمس تبریزی در پرتو یکی از نظریه های 
شخصيت در روان شناسی معاصر است. نظریه ی شخصيت، دانشی در روان شناسی است که به توصيف، 
»اندیشه ها«، »عواطف و هيجانات« و  انسان ها در سه سطِح  تبيين ویژگی های روانی  کشف روابط و 
کشف  توصيف،  اهداِف  به  دستيابی  برای  شخصيت  روان شناسان  می پردازد.  کردارها«  و  »گفتارها 
روابط و تبيين ویژگی های روانِی سنخ های مختلف روان شناختی، از روش ها و رویکردهای متفاوتی 
»بالينی« و  از روِش  تبریزی،  منظور کشف سنخ روانی شمس  به  مقاله ی حاضر  ما در  بهره می برند. 
رویکرِد »صفات در شخصيت« سود جسته ایم. و با استناد به گزارش های شمس تبریزی از اندیشه ها، 
عواطف و هيجانات، و گفتارها و کردارهایش، به توصيف ویژگی های شخصيتی او پرداخته ایم. و 
سعی کرده ایم در پرتو رویکرِد »صفات در شخصيت« که به طور عمده توسط گوردن آلپورت، هانس 
جی. آیسنک و مخصوصا ریموند بی. کتل مطرح شده است؛ سنخ روانی شمس تبریزی را مکشوف 
کنيم. در نهایت با استفاده از جدول شانزده عاملی شخصيت کتل، نتيجه گرفته ایم که شمس تبریزی از 
منظر سنخ روانی چنين ویژگی هایی داشته است: انتقادی، باهوش، باثبات، جسور، بی پروا، حادثه جو، 
جدی، واقع نگر، سهل گير، عمل گرا، متکی به خود و اصيل، صریح اللهجه، رضایت مند، آزاداندیش، 

با اراده، با طمانينه. 

کليد واژه ها: شمس تبریزی، سنخ روانی، نظریه ی شخصيت، رویکرد صفات، جدول شانزده عاملی 
کتل

1 . عضو هيئت علمی و مدیر گروه الهيات دانشگاه رازی کرمانشاه
2. دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه اصفهان
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1 . مقدمه
      محمد بن علی بن ملک داد تبریزی )645 - 582 هـ . ق( معروف به شمس الدین یا شمس تبریزی، 
شخصيتی اثرگذار در ادبيات عرفانی است. اثرگذاری او بر موالنا)672 - 604 هـ . ق( عارف و شاعر 
از  عرفانی پس  ادبيات  بر  اثرگذاری،  این  از رهگذر  نيست. شمس  انکارشدنی  پارسی گوی  مشهور 

موالنا نيز تاثير نهاده است.
      تاثير شخصيت شمس بر موالنا، پهلو به افسانه می زند. تا جایی که پاره ای از شرح احوال نویسان، 
از نخستين دیدار شمس و موالنا روایت های جالب و عجيبی نقل کرده اند )رک. جامی، 1370: 468 

؛ فروزانفر، 1385: 95 تا 107(.
     با وجود تاثير شخصيت شمس بر مولوی، و از رهگذر مولوی بر بينش و ادبيات عرفانی، هنوز 
تحليلی جامع از شخصيت شمس، صورت نگرفته است. و شاید به علت پيچيدگی شخصيت شمس 
و نيز کمی اطالعات دقيق درباره ی او، چنين تحليلی اگر نگویيم ناممکن اما، بسيار دشوار باشد. با 
و وجوه  ابعاد مختلف شخصيت شمس  زیرا شناخت  برداشت.  را  نخست  بایستی گام های  این حال 
اثرگذاری او بر موالنا، و از طریق موالنا بر بينش و ادبيات عرفانی، شناخت ما را از تاریخ تحوالت 
دیدگاه های عرفانی عميق تر می کند؛ و نيز راز اثرگذاری شمس بر موالنا و البته موالنا بر شمس را، 
تا حدی روشن می سازد )برای آگاهی اجمالی از این تاثيرات متقابل رک. زمانی، 1394: 24-20( و 

معلوم می کند چرا این دو شخصيت، پس از سال ها هنوز دارای جاذبه ی فراوانند.
       نخستين گام در شناخت شخصيت شمس تبریزی، شناخت سنخ روانی اوست. این هدفی است که 
مقاله ی ما عهده دار آن شده است. به تعبير دیگر، ما می خواهيم بپرسيم که »سنخ روانی شمس تبریزی 
چه بوده است؟« برای یافتن پاسخ این پرسش، مناسب تر دیدیم که به جای تکيه بر گمان های شخصی 
و تحليل های خام، از نظریه های استانده در روان شناسی معاصر کمک بگيریم. برای این منظور به سراغ 
نظریه های شخصيت در روان شناسی می رویم. و با معرفی اجمالی نظریه های شخصيت در روان شناسی 
معاصر و رویکردهای متفاوت به آن )رک. بخش2 و 1.2( و نيز روش های جمع آوری اطالعات در 
نظریه های شخصيت )رک. بخش2.2( به انتخاب رویکرد خود در تحليل سنخ روانی شمس تبریزی 
اقدام می کنيم )رک. بخش3.2(. سپس در پرتو یکی از این رویکردها، به بررسی سنخ روانی شمس 
تبریزی اقدام خواهيم کرد )رک. بخش3(. روش ما در پژوهش پيش رو، روش بالينی و رویکرد ما، 
رویکرد صفات به شخصيت است. روش بالينی، روشی است که در آن ساختار روانی یک شخص به 
صورت موردی و همه جانبه مطالعه می شود )پِروین و جان، 1392: 31(. رویکرد صفت نيز، رویکردی 
او  رفتار  اساس  بر  او  عمقی  صفت های  توصيف  به  شخص،  یک  روانی  سنخ  بررسی  در  که  است 
در موقعيت های مختلف اقدام می کند )McCrae & Costa, 1995: 231-252(. این مطالب در 

قسمت های آتی بيش تر روشن می گردد.

2 . معرفی اجمالی نظریه ی شخصيت
       نظریه ی شخصيت به دانشی در روان شناسی معاصر گفته می شود که به دنبال توصيف ویژگی های 
شخصيتی، کشف روابط بين ویژگی های شخصيتی، تبيين آن ها، و نيز پيش بينی رفتار انسان ها بر مبنای 

ویژگی های شخصيتی شان است )پِروین و جان، 1392: 1-3(. 
     درباره ی اینکه تعریف دقيق شخصيت چيست، توافق چندانی بين روان شناسان شخصيت وجود 
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 Allport,( ندارد. گوردن آلپورت پنجاه تعریف مختلف درباره ی شخصيت را به دست داده است
1937(. اما می توان اجماال گفت شخصيت، مجموعه ای از ویژگی های یک فرد است که نمایشگر 

الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری اوست )پِروین و جان، 1392: 3(. 
      روان شناسان شخصيت به جای آنکه خود را درگير تعاریف مختلف واژه ی شخصيت کنند؛ سعی 
اقدام  درباره ی شخصيت  مختلف  نظریه های  به صورت بندی  تامّل،  و  مشاهده  از  استفاده  با  می کنند 
کنند. این صورت بندی ها، سبب به وجود آمدن رویکردهای مختلف در نظریه ی شخصيت شده است. 

در ادامه این رویکردها معرفی خواهند شد.

2. 1 رویکردهای مختلف در نظریه ی شخصيت
       در نظریه ی شخصيت، می توان هيجده رویکرد مختلف را از یکدیگر تميز داد. این هيجده رویکرد 
مختلف را می توان در نه دسته، طبقه بندی کرد: a. رویکرد روان کاوی )زیگموند فروید( b. رویکرد 
 .c )روان کاوی جدید )کارل گوستاو یونگ، آلفرد آدلر، کارن هورنای، اریک فروم، هنری موری
d. رویکرد گستره ی زندگی  رویکرد صفت )گوردن آلپورت، ریموند کتل، هانس جی. آیزنک( 
)اریک اریکسون( e. رویکرد انسان گرایی )آبراهام مزلو، کارل راجرز( f. رویکرد شناختی )جورج 
کلی( g. رویکرد رفتاری )بی. اف. اسکينر( h. رویکرد یادگيری اجتماعی )آلبرت بندورا، جوليان 
راتر( i. رویکرد حيطه ی محدود )دیوید مک کللند، ماروین زوکرمن، آرنولد باس و رابرت پالمين( 

)رک. شولتز،1392: 592-45(.
روش های  نيازمند  فوق،  رویکردهای  از  کدام  هر  از  استفاده  منظور  به  شخصيت،  روان شناسان      
جمع آوری اطالعات درباره ی شخص مورد مطالعه هستند. در ادامه ی مقاله ی پيش رو، این روش ها 

معرفی می شوند و یکی از آن ها برای استعمال در پژوهش حاضر، انتخاب می گردد.

2.2. معرفی اجمالی روش های مطالعه ی شخصيت و انتخاب روش پژوهش
زمينه ی  در  اطالعـات  و جـمع آوری  پژوهش  برای  عـمده  از سه روش  روان شناسان شخصيت       
روش  و  آزمـایشـی  روش  بالينـی،  روش   از:  عـبارتند  روش  سه  ایـن  مـی گيرند.  کـمک  شخصيت 

همبستگی )همان، 25(.
     در روش  بالينی، روان شناسان به دنبال مطالعه ی موردی افراد و بررسی زندگی فرد در گذشته و 
را شناسایی کنند.  فرد  تشکيل دهنده ی شخصيت یک  بنيادین  حال هستند. و سعی می کنند عوامل 
روان شناسان در روش بالينی از زندگی نامه ها، دفترچه ی خاطرات، گزارش های فرد از احوال خودش، 
روش  در  می برند.  بهره  و...  شخصيت  خاص  تست های  مطالعه،  مورد  فرد  از  دیگران  گزارش های 
آزمایشی، فرد مورد مطالعه را در موقعيت های واقعی و مصنوعی قرار می دهند. و با مشاهده ی رفتار او 
در این موقعيت ها، به مطالعه ی ویژگی های رفتاری او اقدام می کنند. در روش هبستگی، به مطالعه ی 
تاثير یک یا چند عامل از شخصيت فرد بر دیگر عوامِل رفتاری او پرداخته می شود )همان، 33-25؛ 

لی و شاخ، 1369: 5-7(.
برای  زیرا  نداریم؛  را  همبستگی  و  آزمایشی  از روش های  استفاده  امکان  پژوهش حاضر  در  ما       
استفاده از آن ها بایستی به خوِد شخص مورد مطالعه دسترسی مستقيم داشت. از آن جا که ما به شمس 
تبریزی، دسترسی مستقيم نداریم نمی توانيم از روش های آزمایشی و همبستگی سود ببریم. تنها روش 
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باقی مانده برای مطالعه ی سنخ روانی شمس تبریزی، روش بالينی است. به منظور استفاده از این روش 
به گزارش های شمس تبریزی از احواالت خود که در »مقاالت« بازتاب یافته است، تکيه می کنيم. و 

آن ها را به منزله ی اطالعات اوليه درباره ی شخصيت شمس تلقی می کنيم.

3.2. معرفی اجمالی رویکرد صفت در شخصيت و انتخاب رویکرد پژوهش
      در بخش 1.2 رویکردهای مختلف به شخصيت، به اجمال معرفی شدند. در بخش حاضر، یکی از 
این رویکردها - یعنی رویکرد صفت در شخصيت - که پژوهش پيش رو به کمک آن انجام گرفته 

است؛ معرفی می گردد.
      رویکرد صفت در شخصيت، رویکـردی است که صفت ها را عناصر اصلی سازنده ی شخصيت 
یک فرد تلقی می کند. نظریه پردازان اصلی رویکرد صفت در شخصيت، گوردن آلپورت، ریموند 

کتل، هانس جی. آیزنک هستند)اسدورو، 1386: 466-476(.
      به نظر آلپورت »شخصيت، ساختاری تحول یابنده از نظم های جسمی و روانِی درون هر فرد است 
که اندیشه ها و اعمال او را متعيّن می سازد« )Allport, 1961: 28(. آلپورت مخالف مطالعه ی بيماران 
به منظور صورتبندی نظریه ی شخصيت بود. به نظر او شيوه ی درست مطالعه ی شخصيت، مطالعه ی 
افراد سالم و بهنجار است. رویکرد آلپورت مورد قبول دو نظریه پرداز دیگِر شخصيت به نام های کتل 
و آیزنک قرار گرفت. آن دو، هر کدام به شيوه ی خود به مطالعه ی افراد سالم بر اساس رویکرد صفت 

اقدام کردند.
      کتل شخصيت را چيزی می داند که بر اساس آن می توان، رفتار یک فرد را در موقعيت های متفاوت 
پيش بينی کرد )Cattell, 1950: 2(. به نظر او عامل های اساسی در ساختار شخصيت افراد، صفت ها 
هستند. کتل سه راه مختلف را برای دسته بندی صفت های شخصيتی پيشنهاد کرد. دسته بندی نخست 
بر اساس صفت های مشترک و یگانه، دسته بندی دوم بر اساس صفت های توانایی، خلق و خو، پویا، 
بر اساس صفت های سطحی و عمقی )رک. شولتز، 1392: 295؛ سياسی،1384:  نهایتا دسته بندی  و 

)269-256
     کتل یک جدول شانزده عاملی از صفت های عمقی را معرفی می کند که به نظر او سازنده های 
نيز  و  سایر صفات سطحی  و  این صفت ها  از  دقيق  آگاهی  )برای  هستند  فرد  یک  اصلی شخصيت 
چگونگی سنجش آن ها رک. Cattell & Eber & Tatsuoka, 1970(. می توان جدول شانزده 

عاملی کتل را به صورت زیر خالصه کرد:

ویژگی های تعریف کنندهویژگی های تعریف کنندهعامل
Aغير نقادنقاد
Bکم هوشپر هوش
Cاز نظر هيجانی متالطماز نظر هيجانی با ثبات
Eغير جسورجسور
Fبی عار و پرحرفجدی و کم سخن
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ویژگی های تعریف کنندهویژگی های تعریف کنندهعامل
Gپای بند قواعدبی پروا
Hترسوحادثه جو
Iغير واقع نگرواقع نگر
Lسخت گير و شکاک نسبت به دیگرانسهل گير نسبت به دیگران

Mنظریه پردازعمل گرا
Nموذی صریح اللهجه
O)شماتت گر)ناراضی(دارای رضایت درونی)رضایت مند

Q1از نظر فکری محافظه کاراز نظر فکری آزاد اندیش

Q2تقليد کننده و غير اصيلمتکی به خود و اصيل

Q3پيرو هوی و هوسبا اراده

Q4هراسناک و نا آرامبا طمانينه و آرام

       شانزده عامل فوق، بيانگر صفت های عمقی در یک شخص هستند. صفت هایی که سازنده ی اصلی 
شخصيت یک فرد و سنخ روانی او محسوب می شوند. نوع رفتار یک فرد را با شناخت شانزده عامل 

.)Cattell, 1970(فوق می توان توصيف و پيش بينی کرد
از رویکرد صفت  او،  تبریزی و شناخت سنخ روانی  به سه دليل در تحليل شخصيت شمس  ما       
امروزه در روان شناسی متداول تر است و  این رویکرد،  استفاده می کنيم. نخست آنکه  در شخصيت 
بيشتر از طریق این رویکرد، مطالعات خود  افراد،  روان شناسان شخصيت برای مطالعه ی سنخ روانی 
را نظم می دهند. دوم آنکه رویکرد صفت در شخصيت برای مطالعه ی افرادی به کار می رود که از 
و  مطالعه  دیگری  با رویکردهای  معموال  را  روانی  بيماران  هستند.  تعادل  دارای  و  سالم  روانی  منظر 
درمان می کنند. سوم آنکه تنوع صفاتی که کتل در جدول شانزده عاملی خود به عنوان صفات عمقی 
شخصيت به آن ها اشاره کرده است؛ امکان نسبتا وسيعی را در اختيار ما قرار می دهد که بتوانيم تصویر 

دقيق تری از شخصيت چند بعدی شمس تبریزی در اختيار داشته باشيم.

3. تحليل سنخ روانی شمس تبریزی در پرتو رویکرد صفت در شخصيت
     در بخش 2.2. اشاره کردیـم که روش مـا در مطالعه ی شخصيت و سنخ روانی شمس تبریزی، 
روش بالينی است. برای استفاده از این روش فرض کردیم که می توان به گزارش های شمس تبریزی 
از احواالت خود تکيه کرد. ما این گزارش ها را به منزله ی اطالعات اوليه تلقی می کنيم. سپس در پرتو 
رویکرد صفت و از طریق جدول شخصيت کتل که در بخش 3.2 به آن اشاره کردیم؛ به جستجوی 
صفت های عمقی در شخصيت شمس تبریزی اقدام خواهيم کرد. و بررسی می کنيم که سنخ روانی 
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شمس تبریزی، نسبت به شانزده عامل جدول کتل، دارای چه ویژگی های روان شناختی است.

3. 1. بررسی عامل A؛ نقاد یا غيرنقاد:
     اولين ویژگی در جـدول شانزده عاملی کتل، به صفت نقاد بودن یک شخص اشاره می کند. به 
این معنا که یک شخص تا چه ميزان سعی می کند دیدگاه ها و اندیشه های دیگران را، سنجش گرانه 

رد یا قبول کند. 
      مواضع متعددی در مقاالت شمس تبریزی وجود دارد که می توان آن را داّل بر ذهن نّقاد شمس 
تبریزی تلقی کرد. از جمله نقدهای شمس، می توان به نقد او بر منصور حالج )مقاالت، 1369: 280(، 
سهروردی )همان، 297(، ابن عربی )همان، 299(، خيام )همان، 301( و... اشاره کرد. برای نمونه او 
درباره ی منصور حالج می گوید: »منصور را هنوز روح تمام جمال ننموده بود، و اگر نه انالحق چگونه 
گوید؟ حق کجا و انا کجا؟ این انا چيست؟ حرف چيست؟ در عالم روح نيز اگر غرق بودی حرف 

کی گنجيدی؟ الف کی گنجيدی؟ نون کی گنجيدی؟« )همان، 280(
        نقد شمس تنها متوجه دیگران نيست. بلکه او توصيه می کند که هر کسی باید نسبت به خودش نيز 
دیدگاه نقادانه داشته باشد. او در این زمينه می گوید: »هر مشکل که شود از، از خود گله کن که این 
مشکل از من است. خدا با بنده الیق او معامله می کند« )همان، 234( و یا در جای دیگره اشاره می کند 
که »اکنون آینه به دست تو بدهم، اال اگر بر روی آینه عيب بينی آن را از آینه مدان، در آینه عارضی 

دان آن را، و عکس خود دان، عيب بر خود نه، بر روی آینه عيب منه« )همان، 70(.
تبریزی  اینکه شمس  از  دانست  نشانه ای محکم  را می توان  مقاالت شمس  نقد در  فراوان  نمونه های 

دارای شخصيتی نّقاد بوده است. 

3. 2. بررسی عامل B؛ پرهوش یا کم هوش
       دومين عامل در جدول کتل، مربوط به ميزان هوشمندی در شخصيت مورد مطالعه است. منظور 
از هوش، توان مندی یک فرد به منظور عملکرد هدف مند، اندیشه ی منطقی، و توانایی سازگاریی با 

محيط است )اسدورو، 1386: 336(.
       هوشمندی شمس را می توان از پاره ای از گفتگوهای او با دیگران یا خاطراتی استنباط کرد که 
او از دوران های مختلف زندگی خود نقل می کند. فی المثل او درباره ی دوران کودکی خود، و رفتار 
عجيبش در آن سنين می گوید: »از عهد خردگی این داعی را واقعه ای عجيب افتاده بود، پدر از حال 
داعی واقف نی، می گفت: تو اوال دیوانه نيستی، نمی دانم چه روش داری، تربيت ریاضت هم نيست؛ 
و فالن نيست...گفتم: یک سخن از من بشنو، تو با من چنانی که خایه ی بط را زیر مرغ خانگی نهادند، 
به لب جو آمدند، در آب  مادر  با  بچگان کالن ترک شدند،  بط  برون آورد؛  بچگان  بط  و  پرورد 
درآمدند. مادرشان مرغ خانگی است، لب جو می رود، امکان درآمدن در آب نی. اکنون ای پدر! من 
دریا می بينم مرکب شده است، و وطن و حال من اینست. اگر تو از منی یا من از توام، درآ در این 

دریا؛ و اگر نه، برو بِر مرغان خانگی« )مقاالت، 1369: 77(. 
      خاطره ای که شمس از دوران کودکی خود نقل می کند، چند نکته ی مهم را درباره ی شخصيت 
او بيان می کند. نخست آنکه نشان می دهد که او و اطرافيانش، از همان کودکی وی، متوجه تفاوت 
زیاد شمس، با سایر کودکان و حتی بزرگساالن شده اند. و دیگر اینکه پاسخی که شمس به پدرش 
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می دهد، نشان گر توانمندی ذهن و هوش باالی او، از همان دوران کودکی است. 
     پاسخ شمس یک استدالل تمثيلِی تاثير گذار است. او در این استدالل خود را »خایه ی بط و بط 
بچه« و پدرش را »مرغ خانگی« تصویر می کند. و نتيجه می گيرد که تفاوت او با پدرش، تفاوتی عميق 
در سرشت خلقت است. ذهن یک کودک معمولی، توان پرورش و صورتبندی چنين استدالل تمثيلی 

تاثيرگذاری، که فی البداهه بيان می شود را ندارد.
این پاسِخ فی البداهه، ظریف و تاثيرگذاِر شمس را، می توان نشانی از هوش فراوان او قلمداد کرد. 

3. 3. بررسی عامل C؛ از نظر هيجانی با ثبات یا متالطم
      سومين عامل در جدول کتل، مربوط به ثبات یا تالطم هيجانی است. آنکه یک فرد، چقدر می تواند 
به  بر روی خود را کنترل کند،  بيرونی  اتفاقات  از  ناشی  یا تالطم های  عواطف و احساسات درونی 
نحوی که نه تنش های درونی و نه تکانش های بيرونی نتوانند آرامش روانی او را به هم بزنند. فردی 

که چنين کنترلی بر روی خود دارد، دارای ثبات هيجانی شناخته می شود.
شمس در پاره ای از مواضع، به توانایی خود در کنترل عواطف و هيجاناتش اشاره کرده و می گوید: 
باشم  هم  اگر غمگين  و  نکند،  اثر  من  در  باشند  عالم غمگين  همه  اگر  باشم، هرگز  شاد  »من چون 
نگذارم که غم کس به من سرایت کند)همان، 303(. و یا در جای دیگری، مردانگی را توانمندی فرد 
در کنترل احوال درونی خود می داند و می گوید: »مرد آن باشد که در ناخوشی خوش باشد. در غم 

شاد باشد« )همان، 640(.
     شمس علِت آرامش درونی خود را، این می داند که توانسته خاطرش را از وسوسه ها و پليدی ها 
پاک کند. در این ارتباط می گوید: »هرگز بد نيندیشم. چه اندیشد خاطری که پاک شود از دیو و 

وسوسه ی خود؟ هرگز دیو در آن دل نيامده است، پيوسته در او فریشته بوده باشد« )همان، 211(.
از  یکی  گفت  بتوان  شاید  و  است.  عميقی  روانی  آرامش  دارای  خود،  شهادت  به  تبریزی،  شمس 

دستاوردهای بزرگ سلوک عرفانی، همين آرامش و ثبات عاطفی و هيجانی است.

3. 4. بررسی عامل E ؛ جسور یا غير جسور
     چهارمين عاملی که کتل آن را در توصيف سنخ های روانی، برجسته ساخته است؛ ميزان جسارتی 

است که یک فرد در برخورد با حوادث گوناگون از خود نشان می دهد.
      شمس تبریزی هرچند شخصيتی آرام و باثابت است؛ اما این آرامش را حاصل دل به دریا نزدن و 
لِب ساحل نشستن نمی داند. او خود را شخصيتی معرفی می کند که در موقع لزوم، می تواند خود را به 
گرداب حوادث بزند. شمس در این باره می گوید: »گردابی است در دریائی، گرداب مهيب و خاصه 
از آنجا می گذرم«  البته  نمی پرهيزد؛ می گوید  این مرد خود  از آن می گریزند،  اکنون همه  در دریا؛ 
)همان، 11 ـ 110(. و یا درجای دیگری می گوید: »رفتن می باید و کوشيدن...گوئی اگر حرامی است 

باش گو، خواه خطر خواه بطر، تا آن کار کرده شد« )همان، 128(.
     این اَمارات و قرائن نشان می دهد که شمس، خود را شخصيتی جسور می دانسته که در صورت 
لزوم می تواند با خطرات مسير سلوک، دست و پنجه نرم کند. و از رویارویی با آن ها هراسی به دل 

راه ندهد.
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3. 5. بررسی عامل F ؛ جدی و کم سخن یا بی عار و پرحرف
      عامل پنجمی که کتل آن را به عنوان یک صفت عمقی شخصيت معرفی می کند؛ ساخته شده از 

دو عنصِر جدیت و کم سخنی یا در مقابل آن ها، بی عاری و پرحرف است.
      واضح است که یک شخص می تواند جدی و کم سخن، جدی و پرحرف، بی عار و کم سخن یا 
بی عار و پرحرف باشد. شمس طبق مستندات موجود در کتاب مقاالت، شخصيتی جدی و کم حرف 

است.
     جدیت شمس از اینجا آشکار می گردد که او خود را آماده ی پذیرش رنج ها در مسير سلوک 
می داند و می گوید که این رنج ها آدمی را آماده ی پذیرش نيکی ها می کند: »آدمی را رنج چگونه 
مستعد نيکی ها می کند! چون رنج نمی باشد، انانيت حجاب او می شود. اکنون می باید که بی رنجوری، 

مرد پيوسته همچنان رنجور باشد و خود را رنجور دارد تا سالم باشد از آفات« )همان، 680(.
     همچنين او خود را به گونه ای معرفی کند که گویا می تواند سال ها سکوت کند و کم تر سخن 
بگوید. و می گوید اگر کسی، تمایل نداشته باشد که از سخن من استفاده کند، و یا بخواهد سخنم را 
چون کالِم دیگر مشایخ تلقی کند؛ و حتی بدتر از آن دو، بخواهد با من از دِر مناظره و بگومگوی 
لفظی وارد شود، نه یک روز و ده روز، بلکه این توانایی را دارد که صد سال سکوت کند و فقط 
از  بحث  و  مناظره،  طریق  به  کردن  استماع  خواهد  چنان  من  سخن  »اگر  بشنود.  را  گوینده  سخنان 
کالم مشایخ یا حدیث قرآن، نه او سخن تواند شنيدن، نه از من برخوردار شود. و اگر به طریق نياز و 
استفادت خواهد آمدن و شنيدن، که سرمایه نيازست، او را فایده باشد. و اگر نه، یک روز نی و ده روز 

نی بلکه صد سال؛ او می گوید؛ ما دست در زیر زنخ نهيم، می شنویم« )همان، 83(.

3. 6. بررسی عامل G؛ بی پروا یا پایبند به قواعد
       ششمين عاملی که کتل، در بررسی شخصيت یک فرد مهم می شمارد، ميزان پایبندی یا بی پروایی 
او نسبت به قواعد عرفی و آداب و رسوم معمول در جوامع و گروه های اجتماعی است. در این عامل 
بایستی بررسی شود که یک شخص، تا چه حد خط کشی ها و ارزش های مشترک جامعه ی خود را 

می پذیرد.
     شمس تبریزی، اعتنای چندانی به قواعد و آداب و رسوم جاری در جامعه ندارد و بی پروا، تماِم 
خط کشی های مرسوم جامعه را رد می کند. او جهودان را دعا می کند )همان، 121(، کافران را دوست 
دارد )همان، 298(، به دشنام گویانش دعا می فرستد )همان، 121( با چشم شفقت به مستان خرابات 
می نگرد )همان، 298( و شيخ اوحد را دعوت می کند تا نزد مریدانش شرب خمر کند تا فاسقی نيک 
بخت باشد )همان، 294(. خود نيز می داند که کسی توان فهم این قسم رفتار او را ندارد و اعتراف 
آن  خرابات،  تا  برویم  »لحظه ای  می گوید:  زمينه  این  در  نيست.  تقليدبردار  او  کارهای  که  می کند 
بيچارگان را ببينی، آن عورتکان را خدا آفریده است، اگر بدند یا نيکند، در ایشان بنگریم، در کليسيا 
هم برویم، ایشان را بنگریم. طاقت کار من کسی ندارد. آنچه من کنم را مقلد نشاید که بدان اقتدا کند. 

راست گفته اند که این قوم اقتدا را نشایند!« )همان، 302(

3. 7. بررسی عامل H؛ حادثه جو یا ترسو
       ششمين عامل در بررسی شخصيت یک انسان، ميزان حادثه جویی یا ترس خوردگی او در برخورد 
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با حوداث و مصائب است.
با مشکالت در مسير  از رویارویی  او  تبریزی شخصيتـی حادثه جـو است.  ایـن منظر، شمس  از       
مهيب  گرداب  دریائی،  در  است  »گردابی  می کند:  تاکيد  و  نمی دهد.  راه  خود  به  هراس  سلوک، 
آنجا  از  البته  می گوید  نمی پرهيزد؛  خود  مرد  این  می گریزند،  آن  از  همه  اکنون  دریا؛  در  خاصه  و 

می گذرم« )همان، 110 ـ 111(.
نيستند.  یکدیگر  عين  چند  هر  دارد؛  باهم  نزدیکی  رابطه ی  حادثه جویی  و  بی پروایی       جسارت، 
فرِد جسور، این توانمندی را در خود می بيند که مرزهای جدید را درنوردد و سرزمين های فکری و 
فيزیکِی نامکشوف را کشف کند. فرد حادثه جو از، درنوردیدِن مرزهای جدید، و کشف سرزمين های 
نو و رویارویی با مشکالت، هراس به خود راه نمی دهد. فرد بی پروا، کسی است که اعتنای چندانی به 
قواعد و آداب و رسوم جاری در جامعه ندارد. شمس تبریزی، هم فردی جسور است )رک. بخش3. 

4(، هم فردی بی رواست )رک. بخش3. 6( و هم انسانی حادثه جو )بخش3. 7(.

3. 8. بررسی عامل I؛ واقع نگر یا غيرواقع نگر
       هشتمين عاملی که کتل، در بررسی سنخ روانی افراد مهم می شمارد؛ واقع نگری یا عدم واقع نگری 
است. این ویژگی نشانگر آن است که شخصيت مورد بررسی، به چه ميزان اطالع دقيق و درستی از 

شرایط واقعی جهان، محدودیت های خود و مشکالت مسير انتخابِی خود دارد.
عبور  از خرافات  نمی کنند. آن ها  به خرافات مرسوم در جوامع، مشغول  را  واقع نگر خود  افراد       
نمی نهد  خرافات  به  چندانی  وقعی  تبریزی،  می بينند. شمس  که هست  آن گونه  را  جهان  و  می کنند 
بتان،  ایام مختار، هم چون آن  »این  ایام سعد و نحس می گوید:  رایج  و فی المثل درباره ی خرافه ی 
می گویند ای بی خبران از خویشتن، که به ما تبرک می جویيد، ما خود در آرزوی آنيم که شما در ما 
نگرید، تا روز را روزی نماند، و ساعت را ساعت نماند، جماد را جمادی نماند« )مقاالت، 1369: 99 

ـ 98(
     شمس، به مشکالت مسير سلوک نيز آشناست و تذکر می دهد که در این مسير دانش صرف، 

کارگر نيست. »آنچه تو را برهاند بنده ی خداست، نه نبشته ی مجرد« )همان، 316(
       او همچنين تذکر می دهد که در نگاه نخست، بسياری از امور و رفتارها، ظاهری شبيه به هم داند اما 
در واقع امر، با یکدیگر متفاوتند. و نبایستی فریب ظاهر امور را خورد. و عنوان می کند که »گفت: آن 
را که می جنبد در حالت و با خود می پيچد، گفتم: جنبيدن بر دو نوع است: یکی را شکنجه می کنند، 
هم می جنبد، از زخم چوب می جنبد؛ و آن دگر در الله زار و ریاحين و نسيرین هم می جنبد. پس پی 

هر جنبش مرو« )همان، 92(
      سه قرینه ی فوق نشان می دهد که شمس تبریزی، خرافات یعنی امور غيرواقعی را طرد می کند، به 
مشکالت مسير سلوک آشناست و دیدگاهی غيرواقعی نسبت به سلوک عرفانی ندارد، و دیگر اینکه 
می داند در جهان، به امور ظاهری نمی توان اکتفا کرد و بایستی در پِس آن امور ظاهری، حقيقت را 

جستجو کرد. لذا می توان این سه قرینه را دليلی بر تمایل شمس تبریزی بر واقع نگری دانست.

3. ۹. بررسی عامل L؛ نسبت به دیگران سهل گير یا سخت گير و شّکاک
      صفت دیگری که کتل آن را جزء صفات عمقی شخصيت و سازنده ی سنخ روانی تلقی می کند، 
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صفِت سخت گيری یا عدم سخت گيری فرد، نسبت به دیگران است. اینکه یک شخص تا چه ميزان 
نسبت به دیگران معيارهای سخت گيرانه ای وضع می کند و انتظار دارد که آن اشخاص، آن معيارها 

را برآورده سازند.
      نخستين معيار شمس تبریزی در برخوردهایش با دیگران انصاف است. او می گوید: »انصاف بده تا 
انصاف تو را به جایی برساند« )همان، 163( او همچنين طبق روایت خودش، نسبت به دوستانش، گمان 
نيک دارد. و حتی نسبت به کافران نيز بداندیش نيست .»مرا گمان نيک باشد به دوستان، آنچه معاینه 
بينم در وسع من نباشد که به خالف آن گمان برم، اال اول در حق کافران نيز بد نه اندیشمی، گفتمی 
که داند؟ باشدکه مسلمان بود در حقيقت و در عاقبت« )همان، 209(. یا در جای دیگری اشاره می کند 
که هيچگاه، بداندیش نبوده است و می گوید: »ایشان نمی دانند که ما در حق ایشان چه می اندیشيم...

من هرگز بد نيندیشم« )همان، 211(.
       شمس نه تنها به معيارهای انصاف و خوش گمانی نسبت به دیگران را توصيه می کند بلکه، متذکر 
می شود که حتی نسبت به دشمناِن شخصی نيز بایستی مهر ورزید. زیرا ممکن است این مهرورزی، 
دشمنی را به دوستی تبدیل کند. »تا بتوانی در خصم به مهر درنگر، چو به مهر در کسی در روی، او 
را خوش آید، اگر چه دشمن باشد، زیرا که او را توقع کينه و خشم باشد از تو، چو مهر ببيند خوشش 

آید« )همان، 95(. 
انتظار  که  کسی  دانست.  سهل گير  انسان  یک  ویژگی های  توصيِف  می توان  را  فوق  توصيف های 

چندانی از دیگران ندارد و تا آنجا که ممکن است، رفتار و گفتار دیگران را حمل به احسن می کند.

3. 10. بررسی عامل M ؛ عمل گرا یا نظریه پرداز
      عامل دهم در جدول کتل، تمایل شخص به نظریه پردازی یا عمل گرایی است. این عامل، نسبت به 
سنخ روانی شمس تبریزی را می توان در دو سطح تحليل کرد. در سطح نخست، شمس تاکيد می کند 
که معانی عالم حقيقت از طریق بحث نظرِی صرف، حاصل نخواهند شد. در سطح دوم تاکيد می کند 

که این معانی، فقط و فقط از طریق عمل کردن فراچنگ می آید.
        شمس به منظور تاکيد بر اینکه معانی عالم حقيقت از طریق بحث نظری صرف حاصل نمی گردد، 
می گوید: »اگر این معنی ها به تعلم و بحث بشایستی ادراک کردن، پس خاک عالم بر سر ببایستی 
کردن ابایزید را و جنيد را از حسرت فخر رازی؛ که صد سال او را شاگردی فخر رازی بایستی کردن. 
گویند هزار تا کاغذ تصنيف کرده است فخر رازی در تفسير قرآن، بعضی گویند پانصد تا کاغذ؛ 
صد هزار فخر رازی در گرد راه ابایزید نرسد، و چون حلقه ی بر در باشد« )همان، 128( و یا در گفتار 
دیگری تاکيد می کند که »به ذات خدا اگر هزار رساله بخواند کسی، او را همان مشرب باشد، هيچ 
سودی ندارد، و چنان باشد که خری را باری کنی خرواری کتاب« )همان، 694(، حتی در عبارتی 
از منزل و مقصد می داند و می گوید: »هر که  فراوان و فکر غامض را، قرین دوری  صریح تر فضل 
فاضل تر دورتر از مقصود. هر چه فکرش غامض تر، دورترست. این کاِر دل است، کار پيشانی نيست« 

)همان، 75(
     شمس تنها به طرد مباحثه ی نظری در بحث سلوک بسنده نمی کند بلکه، آن را چونان طریقی 
می داند که به منظور وصول به مقصد بایستی عمال طی شود. و صرف تکرار اوراد و الفاظ را برای آن 
کافی نمی داند. »ال اله اال اهلل حصنی و من دخل حصنی امن من عذابی. هر که درآید درین حصن الاله 
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اال اهلل، نگفت هر که بگوید نام این حصن، گفتن نام حصن نيک سهل است. بگویی به زبان: من در 
حصن رفتم. یا بگویی: به دمشق رفتم. اگر به زبان است به یک لحظه به آسمان و زمين بروی، به عرش 
و کرسی بروی« )همان، 259-258(. یا در عبارت دیگر با استشهاد به آیه ای از قرآن می گوید: »ترا 
ره می باید رفتن، ترا با رهبر چه بحث رسد؟ ره رو ... ان اهلل ال یغيرو ما بقوم حتی یغيروا ما بانفسهم« 
)همان، 122(. به نظر شمس این کوشيدن و طی طریق، فقط اختصاص به برهه ای از زندگی ندارد بلکه 
تمام طول حيات شخص تا دم مرگ را شامل می شود. »تا جان داری بکوش پيش از آنکه منادی اجل 

برآید« )همان، 248(.
استنادهای فوق نشان می دهد که شمس تمایل چندانی به نظریه پردازی ندارد. و ویژگی عمل گرایی 

در شخصيت او پررنگ تر است.

3. 11. بررسی عامل N؛ صریح اللهجه یا موذی
می برد  نام  آن  از  شخصيت  عمقی  صفت  شانزده  از  یکی  عنوان  به  کتل  که  یازدهمی  صفت      

صریح اللهجه یا موذیانه سخن گفتن است.
      شمس تبریزی، از منظر کالمی بسيار صریح اللهجه است. تا آنجا که صراحتش در بيان اموری که 
به آن ها باور دارد، گاهی به تندزبانی کشيده می شود. ظاهرا این صراحت لهجه و زبان تند، از کودکی 
همراه با شمس تبریزی بوده است. به نحوی که حتی پدرش از زبان تند او، تعجب می کند و خطاب به 
شمس می گوید: »با دوست چنين کنی، با دشمن چه کنی؟« )همان، 77(. نمونه ی دیگری از زبان تند 
و گزنده ی شمس در گفتگوی او با نبيره ی شهاب سهرودی است، به نحوی که خود شمس حکایت 
می کند و می گوید: »نبيره ی شهاب سهروردی مرا می گفت: التردد تودد، گفتم: از آن تو باری نی، ای 
غر خواهر که تویی!« )همان، 83(، او خطاب به مخاطب دیگری می گوید: »ای خر، ای خر! ای سگ، 
ای سگ! ای تندیس! از ظاهر من خبر نتوانی داد، از باطن من چگونه خبر دهی؟ ای خر! نی، نی، هر 

اعتقاد که تو را گرم کرد آن را نگه دار. و هر اعتقاد که ترا سرد کرد از آن دور باش« )همان، 640(.
نفاق و درویی  اهل  با دیگران،  برخود  نکته آگاه است که در گفتار و  این  از       خود شمس هم 
اگر  او را زر می گرفتند. »من  با دیگران سخن بگوید،  منافقانه  به نحوی که اگر می توانست  نيست. 
نفاق توانستمی گفتن، مرا در زر گرفتندی« )همان، 111(. او توضيح می دهد که اگر کسی با مردم، 
بی نفاق معاشرت کند، حتی به او سالم هم نمی کنند اما، علی رغم این آگاهی و توجه، برای موالنا 
شرط می گذارد که اهل نفاق، نباشد. »اگر با مردمان بی نفاق دمی می زنی، بر تو دگر سالم مسلمانی 
نکنند. اول و آخر من با یاران طریق راستی می خواستم که بورزم بی نفاق، که آن همه واقعه شد...اول 

شرط من و موالنا آن بود که زندگانی بی نفاق باشد« )همان، 778-779(.

3. 12. بررسی عامل O؛ از نظر درونی رضایت مند یا شماتت گر
معيارهای  از  یکی  درونی،  رضایت  است.  از خودش  فرد  یک  درونی  رضایت  یازدهم،  عامل       
رفتارهای  بروز  موجب  خودش،  به  نسبت  شخص  فراوان  شماتت گری  است.  روانی  سالمت  مهم 
در  کتل  که  است  عواملی  از  دورنی،  شماتت گرِی  و  رضایت مندی  دو صفت  می گردد.  بيمارگونه 

جدول شانزده گانه ی خود به آن ها اشاره می کند.
      شمس تبریزی، خود شماتت گر نيست. و از نظر درونی احساس رضایت مندی عميق می کند. او 
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وجود خود را یک کيميا می داند و می گوید: »وجود من کيميائی است که بر مس ریختن حاجت 
نيست. پيش مس برابر می افتد همه زر می شود. کمال کيميا چنين باید« )همان، 148( وی همچنين با 
از  منور است.»خوب گویم و خوش گویم،  اظهار می کند که درونش روشن و  بيش تری  صراحت 

اندرون روشن و منورم« )همان، 142(.
سلوک  مهم  دستاوردهای  از  یکی  کرد.  تلقی  درونی  نظر  از  رضایت مند  انسانی  می توان  را  شمس 

عرفانی، همين رضایتمندی درونی است که شمس به آن دست یافته است.

3. 13. بررسی عامل Q1؛ از نظر آزاداندیش یا محافظه کار
      سيزدهمين عاملی که کتل آن را جزء صفات عمقی تشخيص می دهد، این است که آیا فرد، از 

فکری انسانی آزاداندیش است و یا محافظه کار.
      شمس تبریزی را می توان هم در اندیشه ورزی، انسانی آزاد تلقی کرد و هم در بيان اندیشه. شاهد 
ما بر اینکه شمس از نظر فکری، آزاداندیش تلقی می گردد به دو قسمت عمده از مقاالت باز می گردد. 
با  اما شمس  نه مختار!  بالذات می دانند؛  افراد خداوند را موجب  از  او در جایی می گوید که بعضی 
این رای درباره ی خداوند، موافق نيست و می گوید که حتی اگر قول به موجب بالذات و نه مختار 
بودن خداوند، قول انبيا باشد؛ آن را نخواهد پذیرفت. زیرا به نظر شمس، این رای، رای درست و قابل 
پذیرشی نيست. شاید این ميزان از آزاداندیشی که شخصی خود را نه تابع صرف انبيا، بلکه تابع سخن 
حق و درست بداند؛ در تاریخ سنت عرفانی بی نظير باشد. عبارت صریح شمس در این باره چنين است: 
»خدای را گفت: موجب بالذات است، مختار نيست. اگر همه ی انبيا این گفتندی من قبول نرکردمی. 
گفتمی: من نخواهم این خدا را. خدائی خواهم که فاعل مختار باشد.« )همان، 635(. شمس تبریزی، 
نه تنها در پذیرش یک رای، آزاداندیشانه برخورد می کند بلکه، در تفسير آراء مختلف نيز خود را 
تابع دیگران نمی داند. او دایره ی آزاداندیشی اش را حتی به تفسير قرآن نيز بسط می دهد و می گوید: 
»گفتند: ما را تفسير قرآن بساز، گفتم: تفسير ما چنان است که می دانيد: نی از محمد و نی از خدا.« 

)همان، 272(.
      شمس در بيان رای و تفسيری که درست و بحق می پندارد نيز، خود را آزاد می داند. و می گوید: 
»چو گفتنی باشد و همه عالم از ریش من در آویزند که مگو، بگویم« )همان، 681( این به آن معنی 
است که او سخنی را که حق می یابد، آشکار می کند و به دالیل مختلف، سخن حقی را که بایستی 

آشکار کند، در خفا نمی گذارد.

3. 14. بررسی عامل Q2: متکی به خود و اصيل یا تقليد کننده و غير اصيل
      عامـل چهاردهم، اتکا شخص به فهـم و اندیشه ی خود و اصالت در آن هـاست. ایـن ویژگی را 

می توان به زبان مولوی درمثنوی معنوی، چنين بيان کرد:
                 چـشم داری تـو به چشم خود نگر           منگر از چشم  سفيهی بــی خبر
                 گوش داری تو به گوش خود شنو          گوش گوالن را چرا باشی گرو
                 بــی ز تـقلـيـدی نـظر را پيشه کـن          هـم برای عقل خود اندیشه کن

                                                                                                  )مولوی،1375: 6/ ب3344-3342(
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شخص اصيل و متکی به خود، با قوای عقلی و ادراکی خود فهم و تعقل می کند، و از تقليد پرهيز 
دارد.

شمس تبریزی نيز، تقليد را بسيار مذمت می کند و آن را منشاء همه ی فسادهای عالم می پندارد. در 
این باره می گوید: »هر فسادی که در عالم افتاد از این افتاد که یکی یکی را معتقد به شد به تقليد، یا 
منکر شد به تقليد« )مقاالت، 1369: 161(. او در داستان مرد همدانی و دو واعظ که یکی آیات تشبيه 
درباره ی  همدانی،  مرد  و آشفتگی  همين موجب سرگردانی  و  را، می خواند  تنزیه  آیات  دیگری  و 
صفات خداوند شده بود؛ علت آشفتگی مرد همدانی را تلویحا، تقليد او از این یا آن واعظ می داند 

)رک. 176-178(.
      شمس، صرِف تکرار آیات قرآن و یا احادیث نبوی و اخبار بزرگان را نشانه ی بزرگی و عظمت 
نمی داند و زنهار می دهد که اگر کسی سخنی از آِن خود دارد، آن را بگوید نه سخن دیگران را. او 
در این رابطه می گوید: »هله این صفت پاک ذوالجالل است، و کالم مبارک اوست، تو کيستی؟ از 
آن تو چيست؟ این احادیث حق است و پر حکمت، و این دگر اشارات بزرگان است، آری هست؛ 
بيار از آن تو کدام است؟ من سخنی می گویم از حال خود، هيچ تعلقی نمی کنم به اینها، تو نيز مرا 
بگوی اگر سخنی داری و بحث کن« )همان، 72(. شمس در جای دیگری دایره ی اصالت اندیشه ی 
خودش را وسيع تر می کند و می گوید: »مرا رساله ی محمد رسول اهلل سود ندارد، مرا رساله ی خود 
از پروردگارش، ذکر سخن می گوید. »مدرسه ی ما  قلبش  او می گوید که که  باید.« )همان، 270(. 
ثنی  اینست. این چهار دیوار گوشتی. مدرسش بزرگ است، نمی گویم کيست. معيدش دل است. حدَّ

قلبی عن ربی« )همان، 264(
     شمس تبریزی را، از این حيث که تقليد را مذمت می کند می توان شخصيتی متکی به خود تلقی 
کرد و از این حيث که صرف تکرار سخنان و کلمات دیگران را، نشانه ی بزرگی و عظمت نمی داند 
و به دنبال آنست که چيزی بگوید که از آِن خود و احواالِت خودش باشد را می توان شخصيتی اصيل 

قلمداد کرد.

3. 15. بررسی عامل Q3: با اراده یا پيرو هوی و هوس
      طبق جدول کتل، ویژگی پانزدهم در بررسی سنخ روانی یک شخص، مربوط به ميزان اراده ی 
یک فرد است. اینکه چقدر یک فرد می تواند عنان نفس خویش را در دست داشته باشد، و یا از هوی 

و هوس های خویش پيروی کند.
      شمس، نفسش را نفسی رام و مطيع می داند و می گوید: »نفس من چنان مطيع من است که اگر 
صد هزار حلوا و بریانی پيش من باشد، که دگران بر آن جان بدهند، من هيچ ميل نکنم به آن، و هيچ 
بریان بی وقت«  باشد که  به  را  او  به وقت بدهمش،  نان جو  باشد.  اشتهای صادقم  نخورم چندان که 
)همان، 718( او اساسا معنی والیت را تسلط انسان بر نفس خویش می داند. »معنی والیت چه باشد؟ 
آنکه او را لشکرها باشد و شهرها و دیه ها؟ نی. بلکه والیت آن باشد که او را والیت باشد بر نفس 
خویشتن، و بر احوال خویشتن، و بر صفات خویشتن، و بر کالم خویشتن، و سکوت خویشتن، و قهر 
اراده ی خود را قوی می بيند که در  در محل قهر، و لطف در محل لطف« )همان، 86-85( شمس 
عبارت اغراق آميزی می گوید: »بيا تا در گوشت گویم: چون من خواهم که کاری بکنم، اگر خدا 

مرا منع کند نشنوم« )همان، 739(.
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      تعابير فوق نشان می دهد که شمس تبریزی، صاحب اراده ای قوی در مهار نفس خویش است. 
اساسا یکی از وجوه درخشان عرفان عملی، همين تسلط بر نفس و ضبط و مهار آن است.

3. 16. بررسی عامل Q4: باطمانينه و آرام یا هراسناک و ناآرام
      ویژگی شانزدهم مـربوط بـه ميزان آرامش یا پریشانی یک فرد در برخورد با حوداِث گوناگون 
جهان است. اینکه آشوب های جهان خارج و تالطم های بيرون از یک فرد چقدر می تواند آرامش، 

سکون و طمانينه ی درونی او را به هم بریزد.
      شمس تبریزی به واسطه ی نگاه عرفانی ای که به جهان و موقعيت انسان در آن دارد؛ از آرامش، 
طمانينه و سکون فراوانی برخوردار است. او اساس درویشی را همين بی اعتنایی به امور بيرونی می داند 
و می گوید: »درویش را از ترشی خلق چه زیان؟ همه ی عالم را دریا گيرد بط را چه زیان؟« )همان، 
90( و یا در جایی دیگری که کسی، پيش او از حمله ی تاتاران شکوه می کند؛ با نقل ماجرای شکوه ی 

آن شخص می گوید. 
این  می دهد.  توضيح  زیبا  استعاره ی  با یک  را،  در جهان  عارف  انسان  تبریزی وضعيت       شمس 
استعاره، »استعاره ی دریا و بط« است. او جهان و تالطم هایش را چونان دریا و تالطم های آن می بيند. 
و انسان عارف در این ميانه، شبيه مرغابی است. مرغابی از تالطم های دریا و امواج آن هراسی ندارد؛ و 
می داند که چگونه آرامش و تعادل خود را، مياِن این همه تالطم حفظ کند. لذا وقتی کسی، هراسان به 
شمس خبر حمله ی تاتاران را می دهد، شمس با تعجب پاسخ می دهد که عجيب است که بط در دریا، 
در جستجوی کشتی باشد! »آمد که آه، تتار رسيد، واقعه ی بد! گفتم: شرم نداری چندین گاه دعوی 

مرغابيی می کنی، از طوفان چنين می لرزی؟ بط کشتی طلب شگفت بود!« )همان، 269(. 
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4. برآیند
     در این پژوهش بيان شد که اگر می خواهيم شخصيت شمس تبریزی و سنخ روانی او را مطالعه 
از  اوليه،  خام  تحليل های  یا  شخصی  گمانه زنی های  بر  تکيه  جای  به  که  است  آن  مناسب تر  کنيم؛ 

نظریه های شخصيت در روان شناسی معاصر کمک بگيریم.
     در روان شناسی شخصيت بایستی بين »روش پژوهش« و »رویکرد پژوهش« تمایز قائل شویم. منظور 
از روش پژوهش، شيوه های گردآوری اطالعات درباره ی شخصيت مورد مطالع است. و منظور از 
رویکرد پژوهش، نظریه ای است که اطالعات جمع آوری شده، به کمک آن انسجام می یابند و تفسير 

می شوند.
      روش پژوهش مـا در مـقاله ی پيش رو، روش بالينی بود. به مـنظور استفاده از این روش، فرض 
رفتيم که گزارش های شمس تبریزی در کتاب »مقاالت« از احواالت خود، گزارش های قابل اعتمادی 
هستند. ما این گزارش ها را به منزله ی اطالعات اوليه درباره ی سنخ روانی شمس تبریزی تلقی کردیم. 
به منظور انسجام و تفسير داده های اوليه، از رویکرد صفت در شخصيت کمک گرفتيم. رویکرد صفت 

در شخصيت، صفت ها را سازنده های اصلی سنخ روانی یک فرد قلمداد می کنند.
و  در ساختمان شخصيت  را  شانزده صفت عمقی  عاملی کتل، که  شانزده  به کمک جدول  ما       
تبریزی  به کشف صفت های عمقی در سنخ روانی شمس  فرد، شناسایی می کند؛  سنخ روانی یک 
اقدام کردیم. و با استناد به عباراتی در مقاالت شمس نشان دادیم که شانزده صفت عمقی، در سنخ 
روانی شمس تبریزی چنين اند: انتقادی، باهوش، باثبات، جسور، بی پروا، حادثه جو، جدی، واقع نگر، 
سهل گير، عمل گرا، متکی به خود و اصيل، صریح اللهجه، رضایت مند، آزاداندیش، با اراده، با طمانينه.

که  معنا  بدین  گردد.  تکميل  سنخ  این  از  دیگری  پژوهش های  توسط  می تواند  حاضر  پژوهش      
می توان با استفاده از سایر رویکردها در روان شناسی شخصيت، سایر ابعاد سنخ روانی شمس تبریزی 
و نيز موالنا را، آشکار کرد. و سپس نشان داد که چه ابعادی از شخصيت شمس، در روح موالنا تاثير 
گذاشته است که توانسته او را چنين خالق و زایا کند. بررسی علمِی سنخ روانی عارفان و نشان دادن 
ابعاد عظيم روحی آن ها، نيز می تواند به احيای تفکر عرفانی در عصر مدرن یاری برساند. و پاره ای از 

دستاوردهای معنوی عارفان اصيل را، برای انسان های معاصر معرفی کند. 
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پيوند شمس و ذکر در غزليات شمس
                                                                                                                                             مرضيه اسماعيل زاده مبارکه1

چکيده
      از مهمترین عوامل رسيدن به مراتب واالی عرفانی تلقين و تکرار ذکر است که اغلب شامل ذکر 
»ال اله اال اهلل« می شود. در هریک از دو مرحلۀ نفی )ال اله( و اثبات )اال اهلل(، عارف با تجارب و تصاویر 

متعددی روبرو می شود که بسياری از آن به گونۀ نمادین در در کالم تجلی می یابند.
       در تحقيق حاضر این مسئله بررسی و تبين شده است که کامل ترین جلوة تجلِّی اسماء اهلل نزد موالنا 
در وجود »شمس تبریزی« تبلور یافته و عالوه برآنکه واژة »شمس« تداعی کنندة رابطۀ موالنا با شمس 
تبریزی است، نشانگر اتّصال موالنا به دریای بی کران حق و اتّصاف او به اسماء بی نهایت الهی است، 
تا آن جا که »شمس« به اسم اعظم الهی نزد موالنا تبدیل شده است؛ به همين دليل، »شمس« مرکز و 

پدیدآورندة تمام نمادهایی است که در رابطه با ذکر مطرح می شود.

واژگان کليدی: شمس، موالنا، ذکر، سلطان

1ـ  فارغ التحصيل ارشد زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه شهرکرد
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مقدمه
       در ميان آداب و روش هایی که قرآن و سنّت، بر آن تأکيد کرده است، ذکر، اهّميت خاصی در 
ارتباط با عالم فراحسی و رسيدن به مراتب واالی روحانی دارد و می توان گفت پایه و اساس طریقت 
و کشف و شهودهای عرفانی بر آن نهاده شده است. ذکر، وسيلۀ اتّصال به عالم غيب است و در سير 
و سلوک، اغلب شامل ذکِر »ال اله اال اهلل« می شود. »الاله« بر نفی ماسوی و »اال اهلل« بر اثبات حق –

تعالی - داللت دارد. در هریک از دو مرحلۀ نفی و اثبات، عارف با تجارب و تصاویر متعددی روبرو 
می شود که بسياری از آن به گونه ای نمادین درکالم تجلّی می یابد. بنابراین، ذکْر پلۀ آغازیِن بسياری 
از مقامات و نيز دربردارندة قسمت عمده ای از محتوای اصطالحات عرفانی است؛ امّا عارفانی چون 
موالنا در مراتب طریقت، پس از رسيدن به مقام کشف خفّی، از ذکر سخن نمی گویند و تنها از راه 

نمادهاست که می توان به بخشی از مفهوِم راستيِن آزموده هایشان دست یافت.  
       واژه ها همچون دروازه ای بر عالِم مجّردات گشوده می شوند و در گذر از نشانه بودنشان، به مفهوم 
اصلی یا نمادیِن خود می پيوندند. در این مسير، کلمات از نشانه، فاصله گرفته و در گسترة دیگری به 
حياتشان ادامه می دهند؛ به عبارتی، در گذر از اتّصال به اصِل اصِل خویش، از داللِت نشانه ای خود، 

دورتر و دورتر و به کلّی با آن بيگانه می شوند.
       همانند واژة »شمس« که از داللت مفهومِی اوليّه به شخص خارجی – محمد ملک داد تبریزی - یا 
داللت مصداقی اش و سپس به داللت نمادین و سمبليک می رسد و عناصر بسياری را، از حکمت یونان 
باستان گرفته تا شاخه های مختلف علم و معانی و مفاهيم قرآنی جذب می کند. )محمدی، 1387: 25(

انعطاف همگنانه و رابطۀ این همانی را که نمادها در اشعار موالنا با یکدیگر پيدا می کنند، باید در اصل 
و منشأ این نمادها یعنی »شمس تبریزی« جستجو کرد که در تحقيق حاضر به بررسِی آن پرداخته شده 

است.

شمس و اسم اعظم
امری  موالنا  در کالم  آفتاب  و  نمـاِد شمس  کاربرد  کـه  برسد  نـظر  به  آغـاز  در  است  مـمکن       
طبيعی است، چرا که آفتاب از آغاز تاریخ بشر متعالی ترین نماد الهی بوده است. کاربرد این نماد از 
نيز در آمریکای  نيایش مربوط به آفتاب جاری در هند باستان و  بابل، از  سروده های مصر باستان و 
پيش از کلمب، شروع شد و به سوی خدای روم، سول اینوکتوس و به نمادگری مسيحيت رسيد که 
ادبيات  نجات می دهد.  گناهان  از شب جاودانۀ  را  بشریّت  است که  آفتابی روحانی  مسيح،  آن،  در 
مذهبی هميشه این نمادها را دوست داشته و از آن ها فراوان استفاده کرده است. امّا در مورد موالنا 
چنين نيست. )شيمل، 1387: 62( شمس تبریزی تا وقتی که نام یا لقب محّمد تبریزی است، برکسی 
داللت می کند که چه بسا از نظر رتبه و مقام، فروتر از موالنا و بسياری دیگر باشد، امّا همين که نماد 
آن حقيقی می شود که جانها در جستجوی آن هستند، دیگر موالنا و هزارکس چون موالنا، بندگانی 
بيش در برابر او نيستند. به همين دليل است که وقتی موالنا از شمس تبریزی )حقيقتی که در جان یا 
اصِل اصِل جان است( سخن می گوید، شمس تبریزی )محمد ملک داد تبریزی( حجاب آن حقيقت 

و مانع از درک آن می شود:
  چون حجاب چشم دل شد چشم صورت الجرم     شمس تبریزی حجاب شمس تبریزی شده است

                                                                                                                      )محمدی، 1387: 14(
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»شيفتگی موالنا نه فقط نسبت به مدلول و مسّمای شمس است بلکه نام و لفظ شمس هم به اندازة مسّما 
و مدلول آن موجب شيفتگی است و دارای قدرت و تأثير اسماء متبّرک است« )همان: 17( :

             بگـــو تــو نـــام شمــس الّدیـن تبریز             که نــامــش را نشــانهـــا بــرنتــابــد
                                                                                                                 )مولوی، 1363: 2 /74(

صعودی،  است  حرکتی  ذکر،  بر  مداومت  اثر  بر  اسماء  باطن  پدیدارشدِن  و  الهی  اسماء  تکرار      
به  رسيدن  و  اذکار  تکرار  دیگر،  عبارتی  به  متوسل می شود.  آن  به  مراتب  نزول  از  پس  سالک  که 
جوهرکلماِت حق در نظر عرفا، یگانه راه دستيابی به سعادت موعود است. به گفتۀ عبدالقادرگيالنی: 
»حصول معرفت نتيجۀ اسماء توحيد است؛ چنانکه رسول خدا فرماید: »إنَّ هلِلِّ تِس َْعۀ و تِسعيَن إسماً َمْن 
أحَصاَها َدَخَل الَجنَّه« »همانا خداوند را نود و نه اسم است که هرکس آن ها را بشمارد به بهشت اندر 
شود.« قهراً منظور از شمارش اسماء اهلل اتّصاف به حقيقت آن أسماء و تخلّق بدان است.« )عبدالقادر 
گيالنی، 1385: 55( در غزليات شمس نيز بارها از این وصال سخن رفته و نام »شمس الدین« در این 

متن، ناِم حضرت حق و  نردبان رسيدن به صفات و اسماء الهی است:
ســّر ســّر شـمس دیـن مـخـدوم مــا پـيدا شده            تـــا ببيــنــی بنـــده بــا وصف خـدا آميخته
ای خداونـد شمس دین فریاد ازین حرف رهی            ز آن که هر حـــرفی ازین بــا اژدها آميخته

                                                                                                                   )مولوی،1363: 5 /152(
و یا :

          ســالکــــــان راه  را  مـحــــرم شــــدم            ساکنــــان قــــدس را همـــدم  شـــدم
          بانــگ نـــای لــم یـــزل بشنـــو ز مــن            گـر چــو پشت چنـگ انـدر خـم شـدم
          رو نـمــــود  الــلــُه اعلــــم  مـر مـــــرا            گشتــــه الـلــه و سپــس اعلـــم شــدم

                                                                                                                 )مولوی،1363: 4/ 23 - 22(

      درحقيقت بنابر ذکِر توحيد، شمس همانند »اهلل« جامع اسرار و اسماء الهی است. این امر در اشعار 
موالنا به صورت گسترده ای منعکس شده و در تأویِل ابيات نيز، می توان به مشاهدة آن نائل شد.

 به عنوان نمونه در بيت زیر:
         از تبریز شمس دین چونک مرا نعـم رسد           جزتبریز و شمس دین جمله وجود ال بود

                                                                                                                       )مولوی،1363 :16(

الست است که عده ای  بندگان در روز  بلی گفتِن  از سرزمين شمِس حقيقی همان  نعم رسيدن       
ُِّکم« و  بَِرب همچون عرفا در این دنيا آن را می شنوند و بدان پاسخ می دهند. سخن حق تعالی:»ألسُت 
پاسخ بندگان:»قالو بلی« هر دو متضّمن اصل توحيدی و عرفانی یعنی ذکِر »الاله اال اهلل« است. در بيت 
مذکور نيز، »جمله وجود« برابر »ال اله« و »جز تبریز و شمس دین« برابر »اال اهلل« قرار می گيرد و شمس 

به عنوان اسم ذات حق که جامع صفات الهی است، در اشعار موالنا متجلّی می گردد. 
      حتّی اگر نام شمس، تنها به مرتبۀ وجودی »شمس الدین تبریزی« نزول داده شود، باز مظهر اسماء 
متبّرک حّق است. چرا که برای موالنا کامل ترین جلوة تجلِّی اسماء اهلل در وجود شمس تبریزی تبلور 
می یابد و عالوه برآنکه واژة »شمس« تداعی کنندة رابطۀ موالنا با شمس تبریزی است، نشانگر اتّصال 
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موالنا به دریای بی کران حق و اتّصاف او به اسماء بی نهایت الهی است.
مـطربا نــرمــک بزن تا روح بـازآیــد به تــن           چون زنی بـر نام شمس الّدین تبریزی بزن
مـطربا بـهر خـــدا تـو غير شمس الـّدین مـگو           برتن و جان وصف او بنواز تن تن تن تتن
شمس دین وشمس دین وشمس دین می گووبس           تا ببينی مـردگان رقصان شده اند اندر کفن
یـک شـبــی تا روز دف را تــو بزن بر نــاِم او          کز جـمال یوسفی دّف تو شد چون پيرهن

                                                                                                          )مولوی،1363: 4/ 217 - 216(

واژة »شمس« و وابسته های آن، تداعی کنندة رابطۀ موالنا با شمس تبریزی و در مرتبه ای واالتر اتّصال 
او به اسماء بی کران الهی است.

سلطان شمس
       یکی از مضامينی که موالنا بدان توجه خاصی دارد »سلطنت« و واژه های مربوط به آن است. این 

موضوع به اندازه ای اهّميت دارد که اولين داستان مثنوی با آن آغاز می شود:
                بشنویــد ای دوستان ایـــن داسـتان          خـود حقيقت نقد حال ماست آن
                بـود شاهــی در زمانـی پيش از این          ملک دنيا بودش و هم ملک دین

                                                                                                      )مولوی، 1384: د1/ ب 36 - 35(

     امّا، در غزليات شمس کمتر غزلی مشاهده می شود که از مضمون »سلطنت« تهی باشد و می توان 
گفت از پرکاربردترین مضامين در اشعار موالناست.

َّۀ«.  َة أهلِها أِذل      در سورة اعراف آمده است که: »إنَّ الُملوَک إذا َدَخلُوا قَْریًَۀ أفَسدوها و َجَعلوا أِعزَّ
)اعراف/ 57( »پادشاهان که در شهری روند به گرفتن و به زور تصاحب کنند آنرا و عزیزان آنرا خوار 
کنند« )ميبدی، 1361: 7 /201( غزالی در تفسير این آیه می گوید: هرگاه سلطان »الاله اال اهلل« بر شهر 
انسانيّت تو مسلّط شود در آن دیار دیّاری باقی نمی گذارد. در مقابِل این ذلّت، تماِم صفات مذموم را 
مبّدل به صفات محمود می کند و دل را از عّزی که در حقيقت ذلّت است به سوی ذلّتی که درحقيقت 
عّزت و بزرگی است رهنمود می کند و در این حال سالک از کفر و تعطيل و خوار و خاشاِک تشبيه 

و تمثيل مبّرا می گردد. )غزالی،1384: 16(
      بدین ترتيب درکالم عرفا سلطان نمادی از تسلط مطلِق خداوند است و با صفاتی مانند »مالک« 
به عنوان  پيوند می یابد.  از آیات قرآن آمده است -  تعدادی  به اوست - و در  متعلّق  »َملِک« که  و 
ن تََشاُء...«  نمونه خداوند می فرماید: »قُِل اللَُّهمَّ َمالَک الُملِک تُؤتی الُملَک َمْن تََشاُء َو تَنــِزُع الُملَک مِمَّ
)آل عمران/ 26( »گوی بارخدایا، دارنده و خداونده، پادشاهی دهی پادشاهی او را که خود خواهی و 

ميکشی پادشاهی از دست هرکه خواهی« )ميبدی، 1361: 2 /69(
      حضورسلطاِن هستی، به واسطۀ ذکِر »ال اهلل اال اهلل« در دل شکل می گيرد و شهر دل را به تسخير 
خویش در می آورد. در مرصادالعباد آمده است سالک »چون بر ذکر مداومت نماید، سلطان ذکر بر 
والیت دل مستولی شود و هرچ نه یاد و محبّت حق است جمله را از دل بيرون کند، و ِسر را به مراقبت 
فرا دارد« )نجم رازی، 1386: 205( و در جایی دیگر آمده: »به تدریج تعلقات روح از ماسوای حق 

به مقراض »ال اله« منقطع شود و جمال سلطان »اال اهلل« از پس تتق عّزت متجلّی گردد.« )همان: 269(

132پيوند شمس و ذکر در غزليات شمس



موالنا در غزلی می گوید:
نبــاشد عيـــب پرسيـــدن تـــرا خـانـه کـجا بـاشد      نشـــانی ده اگـــر یابـيــم و آن اقبــال ما باشد
خود او پيدا و پنهانست جهان نقشست و او جانست       بيندیش این چه سلطان است مگر نور خدا باشد
خمش کوتــه کن ای خــاطر که علـم اّول و آخـر     بيــان کرده بــود عاشق چو پيش شــاه ال باشد
                                                                                                                      )مولوی،1363: 2/ 25(

     خوانش دوگانۀ متن در بيت آخر – عاشق چو پيِش شاه، ال )نيست( باشد و یا پيِش شاهِ ال )ال اهلل 
اال اهلل( باشد – با توجه به محو شدن خواطر و بر زبان راندن علم اول و آخر در مصرع اّول، هر دو به 

حضور خداوند در دل به واسطۀ ذکر حق، اشاره دارد.
و یا در بيت زیر خداوند را به صراحت شاه خطاب کرده است:

            رفتم بِر درویشی گفتا که :»خدا یارت«           گویی به دعای او شد چون تو شهی یارم
                                                                                                                       )مولوی،1363: 3/ 216(

و یا آن جا که می گوید :
         یغما بک جمالت  هر سو که لشــکر آرد          آن سوی شهــر مـاند؟ آن سو دیار ماند؟
         جالوس شاه عشقت چون در دلی در آید          جز عشق هـيچ کس را در سينه یار ماند؟

                                                                                                                        )مولوی،1363: 147(

به تسلط سلطان عشق، در دل و خراب کردن هرچه غير از یاد اوست اشاره می کند. 
      عرفا بارها متذّکر این مطلب شده اند که آدمی نه تنها باید مانع از سلطۀ نفس بر وجود خود شود؛ 

بلکه باید تالش کند تا جنبۀ روحانِی وجود بر جانش مستولی شود.
     این بدان سبب است که عقل در آدمی از آنچه بر روح تسلط دارد پيروی می کند. در واقع عقل، 
مقلّدی است که با وجود نفس از او و با نبودن نفس از جلوه های ملکوتی که در واقع همان خداست 
پيروی می کند. تصفيۀ نفس و تخليۀ روح نيز به خاطر آن است که خداوند در دل متجلّی شود. موالنا 

در مثنوی می گوید:
               پنبـه انـدر گــوش حّس دون کنيـــد          بنـد حـس از چشم خـود بيرون کنيد
               پنبۀ آن گـــوِش ِسر، گوش َسر است          تا نگردد این کر، آن باطن کـر است

                                                                                                  )مولوی،1384: د1/ ب 571 - 570(

      بنابراین توقّف حواس ظاهری فرایندی درونی است که نفس را ضعيف کرده و با حضور پادشاه 
روحانی، عشق بر دل مستولی می گردد در نتيجه صفات ذميمه از وجود عارف رخت بسته و این خود 
زمينه ای برای حضور و تسلط حق در دل است. خلوت گزیدن و ذکرگفتن تنها راهی است که عرفا 

آن را به کار می برند تا حواس ظاهری را متوقف کنند و دریچۀ دل را به عالم معنی بگشایند.
      عين القضات در رسالۀ لوایح آورده است: عشق از عاشق هر چيز که جز معشوق بود محو کرد او 
را فرمود که اکنون روی به دل بی جهت خود آر و مرا هزار قبله پندار زیرا که چون فّراش ال ساحت 

دل از غبار اغيار پاک کند سلطان اال در وی بی کيفيتی نزول کند.)عين القضات، بی تا: 3(
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       بنابراین، زمانی که سلطان عشق بر والیت دل تسلط می یابد هرچه را غيِر خویش است نابود کرده، 
گرِد ما و من را از دل زدوده و در عوض تمام لوازم پادشاهی از جمله: عّزت ، قدرت، شادی، ثروت 
و سلطنت را ارزانی حضور خویش می کند و آن را به ذاکر می بخشد. به همين خاطر است که عرفای 

ما همواره از ثروتمندی درویشان سخن می گویند:
    دران دریای پر مرجان یکی قومند همچون جان     ورای گنبد گردان بــراق جـــان همی رانند
    ایا درویـش با تمکين سبک دل گرد زوتر هين     ميان بزم مردان شين که ایشان جمله رندانند
    مـلوکانند درویشان، ز مستی جمله بی خویشان     اگرچه خاکيند ایشان و ليکن شاه و سلطانند

                                                                                                                            )مولوی،1363: 3/ 28(

    من همــدم سلطـــانم حّقــا کــه سليمـــانم          کلّـــی همـــه ایمــــانم ایمـان خرابـــاتم
                                                                                                                        )مولوی،1363: 210(

    تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را ؟     تو مــرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را ؟
    ز تو هر ذّره جهانی ز تــو هر قطــره چو جـانی     چــو ز تـو یافت نشانی چه کند نام و نشان را
    بـه ســالح احـــدی تــو ره مـــا را  بـزدی تـو      هـمه رختم ستدی تو چـه دهم بــاج ستان را
    منــگر رنــج و بــال را بنــگـر عشـــق و وال را      ننـــگر جـــور و جفــا را بنگر صد نگران را

                                                                                                                      )مولوی،1363: 1/ 104(

      بنابرایـن، مـنشور شادی و بـخت و اقبال از مهم ترین نتایج فتح دل از طریق سلطان ذکر است. در 
همين معنی موالنا شمس را پادشاه و سلطان ناميده است که با مراتب ذکر پيوند می یابد:

    مکن ای شمس تبریزی چنين تندی چنين تيزی     کجا یابم ترا ای شاه دیــگر بــار پنهانک
                                                                                                                 )مولوی، 1363: 3/136(

       و یا در ابيات زیر »باز« که نماد »روح« است به اصل و منشأ خود یعنی آنکه با نفخۀ خود در وجود 
او جان دميد، باز می گردد و سلطان هم یکی از مظاهر او است و با تلقين و تکرار ذکِر توحيد در دل 

عارف سراپرده می زند و ليکن نامی که به او داده شده چيزی نيست جز »شمس تبریزی«:
        آنکـــه جــانــش داده ای آن را مکــش           ور نــدادی نقـــش بی جــان را مکــش
        آفتـــابــا روی خـــود جـلـــوه مـکـــن           چنــــد روزی مـــاه تـابـــان را مکــش
        شمس تبریـــزی تــوی سلـطـــان مـــن           بـــازگشتـــم، بـــاِز سلطــان را مکــش

                                                                                                                     )مولوی،1363: 3 /104(

   در ميـان ظلـمت جــان تـو نـور چيست آن؟           فّر شاهی مـی نماید دردلم آن کيـست آن؟
   مــی نمایدکان خـيال روی چون ماه شهست           وان پـنــاه دستگـيــر روز مــسکيـنست آن
   این چنين فّر وجمال و لطف وخوبی ونمک           فخرجان ها شمس حّق و دین تبریزست آن

                                                                                                           )مولوی، 1363: 4 /207(
و یا در ابيات زیر:
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          شب شــد و هنــگـام خـلوتگـــاه شـــد              قبــــلـۀ عـّشــــاق، روی مـــــاه شـــد
          خـــواب آمـد مـا و مــن ها »ال« شدنـــد             وقـــت آن بــی خـــواب »اال اهلل« شــد
          گفــت و گوهـــای جهــان را آب بــرد            وقــت گفـتـــن هـــای شاهنشــاه شــد
          شمس تبریزی چـــو آمـــد در مــيـــان             اهـــل معـنی را سخـــن کوتـــاه شــد

                                                                                                                )مولوی، 1363: 2 /164(
 

  »شمس« مرکز و پدیدآورندة تمام نمادهایی است که در رابطه با ذکر مطرح شده است.
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 نتيجه
       درکالم عرفا سلطان نمادی از تسلط مطلِق خداوند است. حضورسلطاِن هستی، به واسطۀ ذکِر »ال 

اهلل اال اهلل« در دل شکل می گيرد و شهر دل را به تسخير خویش در می آورد.
زمانی که سلطان عشق بر والیت دل تسلط می یابد هرچه را غيِر خویش است نابود کرده، گرِد ما و من 
را از دل زدوده و در عوض تمام لوازم پادشاهی از جمله: عّزت ، قدرت، شادی، ثروت و سلطنت را 

ارزانی حضور خویش می کند و آن را به ذاکر می بخشد.
       نزد موالنا کامل ترین جلوة تجلِّی اسماء اهلل در وجود شمس تبریزی تبلور می یابد و عالوه برآنکه 
واژة »شمس« تداعی کنندة رابطۀ موالنا با شمس تبریزی است، نشانگر اتّصال موالنا به دریای بی کران 
حق و اتّصاف او به اسماء بی نهایت الهی است؛ به همين دليل، »شمس« مرکز و پدیدآورندة نمادهایی 

است که در رابطه با ذکر مطرح شده است.
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تحليل اسطوره اِی مثنوی مولوی بر مبنای فرآیند تفّرِد یونگ
                                                                                                                                                                                      مصطفی ملک پائين1

                                                                                                                                                                                      زهرا نادی2

چکيده
      هر چه حالت خلسه  و خودآگاه گریزی در ذهن پدیدآور اثر هنری بيش تر باشد، در شکل گيری 
آن اثر  نقش ناخودآگاه بيش تر است؛ از این رو نمود عناصر اسطوره ای در آثار عرفانی به سبب ارتباط 
فراوان آن ها با ناخودآگاه جمعی چشم گير است. نقد اسطوره اِی یونگ بر پایۀ کهن الگوها و نمادهای 
برآمده از ناخودآگاه جمعی، در پی کاوش ساختارهای اسطوره ای و بيان کيفيّت کارکرد اسطوره در 
متون ادبی است. فرآیند تفّرد )فردیّت( از مفاهيم بنيادی نظریۀ یونگ است که با تحّقق آن، آرامش 
روانی و کمال روحانی در روان پدید می آید. این فرآیند به وسيلۀ شناخت عناصر ناخودآگاه و ارتباط 
آن با خودآگاه روان شکل می پذیرد. کهن الگوهای »خود«، »سایه«، »پير خردمند«، »قهرمان« و... در 
ناخودآگاه جمعی کارکردهای مهّمی در این فرآیند دارند. در این پژوهش کوشش می شود پس از 
ذکر چارچوب نظری و مقّدمات، وجوه تطبيقِی عملکرِد »نفس« )تن( و »پير« )یار( در سه دفتر نخست 
مثنوی با کهن الگوهای »سایه« و »پيرخردمند« بيان شود و کشمکِش آن ها در ارتباط با کهن الگوهای 

»قهرمان« و »خود« در فرآیند »تفّرد« تحليل شود.

کليدواژه ها: مثنوی مولوی، اسطوره، تفّرد، کهن الگو، نماد، یونگ 

1ـ دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبيات فارسی. دانشگاه بيرجند.
2ـ دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسالم. دانشگاه بين المللی امام خمينی )ره( قزوین.
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درآمد
نشان  اثر  این  و ساخت  مفاهيم  است.  فارسی  عرفانی  ارزش منِد کم نظيِر  آثار  از  مولوی  مثنوی       
می دهد، پدیدآور در شکل دهِی این اثر ادبی، در بسياری وقت ها به حالت خلسۀ ناخودآگاه می رود و 
به بيانی دیگر از خود به در می شود. جریان سيّال ذهن در این اثر، خود گواهِ نقش فراواِن ناخودآگاه 
از شکل  مفاهيم  تداعِی واژگان و  به سبب  اثر  این  این روست که گاه روایِت  از  در آن است؛ هم  
از دست ذهِن شاعر  را  بيان  مثنوی مولوی گاه رشتۀ  ناخودآگاه در  نفوذ  خّطی آن خارج می شود؛ 
نمادها  اساطير، کهن الگوها و  نفوذ  فراوانی محمل  به طور  ناخودآگاهی  این تجربياِت  جدا می کند. 
است. این ویژگی، بر ارزش های هنری این اثر بسيار افزوده است و هم چنين سبب نفوِذ بيش تِر مفاهيم 
ادبی– عرفانی آن در ذهن مخاطب شده است. به همين سبب، شایسته است برای درک روابط معنایی 
و روشن شدِن زیبایی های ادبی مثنوی از ابزارهای نقد اسطوره ای استفاده شود؛ زیرا می تواندبسياری از 
کيفيّت های پوشيدة هنری این اثر را بيش از پيش آشکارکند. نقد اسطوره ای یونگی به سبب کاوش و 
ارزیابی روان شناسانه از کهن الگوها و نمادها به طور فراوانی در ارتباط با نقد اسطوره اِی مردم شناسانه 
است. یونگ در روان شناسی تحليلی خویش برای درک روان پریشی ها و درمان آن ها به فرآیندی مهم 
در اعتدال روانی تأکيد می کند که  فرآیند تفّرد )فردیّت یا تماميّت( نام دارد و تمام تالش او برای 

تبيين این فرآیند و کارکرد آن در روان استوار شده است. 
      در این پژوهش سعی می شود پس از ذکر پيشينه، پرسش و اهداف پژوهش، چارچوب نظری در 
ارتباط با فرآیند فردیّت یونگ بيان شود و سپس تطبيق کهن الگوها و نمادها با مفاهيِم ، پير و نفس 
در سه دفتِر نخست مثنوی انجام شود تا فرآیند »تفّرد« در مثنوی در ارتباط با کهن الگوهای »سایه«، 

»پيرخردمند«، »قهرمان«، »خود« تحليل گردد.
و  تحقيق می شود  تفّرد«  »فرآیند  مورد  در  یونگ  نظریۀ  است.  پژوهش کتاب خانه ای  این       شيوة 
دفتر نخست  این آرا گردآوری می گردد و سپس در سه  ميان  از  پژوهش  بایستۀ موضوِع  نکته های 
از این  تا  با مصادیق آن تطبيق و تحليل می شود  مثنوی مولوی نمادهای کهن الگویِی »فرآیند تفّرد« 
رهگذر به این پرسش ها پاسخ داده شود: کهن الگوهای برجستۀ مثنوی مولوی کدامند؟ ارتباط های 
کهن الگوهای »سایه«، »خود«، »قهرمان« در فرآیند »تفّرد« چيست؟ نقش کهن الگوی »پيرخردمند«  و 
»سایه« در تقابل نمادینشان در مثنوی چيست؟ سالِک »قهرمان« در مثنوی مولوی برای رسيدن به »تفّرد« 

باید چه رفتاری انجام دهد؟  
در  مقاله هایی  در  برخی کهن الگوها  بررسی  و  تفّرد  فرآیند  امّا  است،  اندک  تحقيق  این  پيشينۀ       
موضوعات مختلف هم چون سنایی )نک. قائمی، 1388( یا عطار )نک. قشقایی، 1390( یا فردوسی 
)نک. تسليمی و ميرميران، 1389 ؛ نيز امينی، 1381( دیده شده است. هم چنين حکایت شيخ صنعان 
نيز در سندبادنامه  نقدی شده است. کارهای مشابهی  نيز چنين  پورابریشم، 1390(  بيگدلی و  )نک. 
)نک. جعفری، 1389( و سالمان و ابسال )نک. روضاتيان، 1388( انجام شده است و پورنامداریان هم 
در مقالۀ »عالم مثل افالطون، ناخودآگاه جمعی یونگ و عالم دل مولوی« )نک. پورنامداریان، 1390( 
به ارتباط عالم دل مولوی و ناخودآگاه جمعی یونگ اشاراتی کرده است. بنابراین پژوهشی دربارة 

فرآیند تفّرد در مثنوی و کارکرد نمادین کهن الگوهای »سایه« و »خود« و... بایسته است.

      ناخودآگاه و ناخودآگاه جمعی: به نظر یونگ ضمير ناخودآگاه انسان دارای دو الیۀ فردی 
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و جمعی است. الیۀ فردی محّل نگه داری و باززایش و یادآوری خاطره ها و مفاهيم دوران کودکی 
است و الیۀ جمعی مفاهيمی همگانی شامل مضامين بازماندة حيات بشر از نخستين ایام تاکنون را در 
خود جای می دهد. یونگ عقيده دارد: هر یک از ما دارای شيوة زندگی خاصِّ خود است، ولی به 
به قرن ها می رسد. )یونگ، 1387:  نمایندة روح جمعی هستيم که عمر آن  اسير و  ميزان زیادی هم 
بيست وهفت( ناخودآگاه جمعِی بشر به طور فراوانی در رفتار او نيز تأثير می گذارد ولی فرد کم تر به 
آن واقف است. بروز کنش های آن در خواب و فعاليّت های رویاگونه مانند ادبيات فراوان است. اّولين 
کمک یونگ به نقد اسطوره ای نظریۀ حافظۀ قومی و کهن الگوهای او بوده است. یونگ برای تکوین 
این مفهوم، نظریه های فروید را در زمينۀ ناهشيار فردی گسترش داد و اظهار داشت که زیر این ضمير 
ناهشيار، ضمير ناهشيار باستانی جمعی است که در ميراث روانی همۀ اعضای خانوادة بشری مشترک 
است. )گرین و همکاران، 1385: 179( ناخودآگاه جمعی در عميق ترین سطح روان جای دارد، برای 
نه فرد خود آن را کسب می کند و نه حاصل تجربۀ شخصی اوست، بلکه  فرد ناشناخته است؛ زیرا 
فطری و همگانی است و بر خالف روان فردی، برخوردار از محتویات و رفتارهایی است که کم و 
بيش در همه جا و همه کس یکسان است. از این رو، ناخودآگاه جمعی زمينۀ مشترکی را تشکيل 
 )129 )یونگ،1368:  دارد.  وجود  ما  از  یک  هر  در  و  است  فردی  فوق  ماهيّتی  دارای  که  می دهد 
نيروهای پرتوان ناخودآگاه نه تنها در تجربه های بالينی بل در علم اسطوره شناسی، دین، هنر و تمامی 
فّعاليّت فرهنگی که انسان به لطف آن ها مکنون ضمير خود را بيان می کند بروز می کنند. )همان، 480( 

     کهن الگو: آرکی تایپ ) archetype( به کهن الگو، کهن نمونه، صورت ازلی، صورت نوعی، 
صورت مثالی و...  ترجمه شده است. صورت های ازلی و نوعی در عمق ناخودآگاه بالقوه خفته اند و 
این ها را یونگ، آرکی تایپ می نامد. آرکی تایپ به یونانی ارکئوس تيپوس است. ) شایگان، 1381: 
208( یونگ برای تبيين کهن الگو آن را با »غریزه« مقایسه می کند و می گوید: غریزه کششی جسمانی 
است که به وسيلۀ حواس دریافت می شود. البته غرایز به وسيلۀ خيال پردازی ها هم بروز می کنند و اغلب 
تنها به وسيلۀ نمایه های نمادین، حضور خود را آشکار می سازند. و من همين بروز غرایز را »کهن الگو« 
ناميده ام. )یونگ، 1386: 96( کهن الگو ها عناصر مشترکی هستند که در ناخودآگاه جمعی بشر حضور 
دارند و دارای ساختاری مشابه در بين افراد بشر از لحاظ کارکرد نمادین هستند. ساختارهای کهن الگو 
شکل های ایستا ندارند. آن ها عناصری پویا هستند و به وسيلۀ قوای محّرکه که مانند غرایز خودانگيخته 
هستند بروز می کنند. )همان، 109( طبق نظریۀ یونگ، ناخودآگاه جمعی شامل کهن الگوهایی چون 

»خود« )self(، »سایه« )shadow(، پير خردمند )old man( و... است.

      »خود«: برای درک مفهوم »خود« در روان شناسی تحليلی یونگ ابتدا باید »من« )ego( را فهميد. 
»من« در مرکز خودآگاه قرار دارد و شیء یا موضوع و مصداق زمانی خودآگاه است که »من« آن را 
بشناسد... هنگامی که کودک به سن مدرسه می رسد »من« او شکل می گيرد و هم زمان تطبيق با دنيای 
با آفرینش خودآگاه  به کار می اندازد و  را  تمامی سيستم  این »من« است که  بيرون آغاز می شود... 
خود را به تحقق می رساند. مثاًل اگر من دارای استعداد هنری باشم و »مِن« خویش به آن آگاه نباشد، 
هنر من انکشاف پيدا نمی کند. )همان، 243، 252 ، 244( »خود« مرکز تنظيم کننده ای است که سبب 
گسترش و رشد بالندة شخصيّت می شود... ميزان انکشاف آن هم بستگی به خواست »من« در توّجه 
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به پيام های »خود« دارد... »خود« تماميّت روانی ماست که از اقيانوس بی کران روح نشأت می گيرد. 
)همان: 244و192( در طی قرون، بشر به وجود این مرکز از طریق مکاشفه آگاه شده بود. یونانيان 
آن را »daiman« یا نگاهبان روح درونی انسان می ناميدند، مصریان آن را »ba« یا بخشی از روح 
فرد می انگاشتند و رومی ها آن را به مثابۀ همزاد انسان تکریم می کردند و در جوامع بدوی تر آن را 
بين همۀ  توازن  ایجاد  با  یا بت می دانستند. )همان، 442( »خود«  روح محافظ حلول کرده در حيوان 
جنبه های ناهوشيار برای تمامی ساختمان شخصيّت وحدت و ثبات را فراهم می کند. بدینسان »خود« 
)شولتس، 1378:   برساند.  کامل  به یک پارچگی  را  مختلف شخصيّت  بخش های  می کند که  تالش 
496( »خود« درونی ترین هستۀ روان است... در خواب های مرد در قالب آموزش دهندة اسرار مذهبی، 
نگهبان، پيرخردمند، روح طبيعت و... نمود پيدا می کند. )یونگ، 1386: 295( کهن الگوی »خود«، 
وحدت و یک پارچگی و هماهنگی کّل شخصيّت انسان است که حاصل کنار هم قرار گرفتن و توازن 
تمام قسمت های شخصيت انسان است. از این رو در کهن الگوی »خود« فرآیندهای هشيار و ناهشيار 
همگون می شوند و به نقطۀ از تعادل می رسند و انسان را به سوی کامل شدن راه می برند. )آقاحسينی 

و خسروی، 1388: 20(

     »سایه«: بنا بر نظریۀ یونگ در مورد اجزای ساختاری روان که انسان ها آن را به ارث برده اند، 
دارد.  وجود  ادبی  آثار  و  اساطير  در  که  می بينيم  کهن الگویی  عنوان  به  را  سایه  نمادین  فرافکنی 
معمول ترین گونۀ این کهن الگو در زمانی که فرافکنی می شود، شيطان است که به قول خود یونگ 
ِ تاریک تر خود ناهشيار  معرف جنبۀ خطرناک نيمۀ ناشناخته و تاریک شخصيت است. سایه بخش 
ماست که می خواهيم سرکوبش کنيم. )گرین و همکاران، 1385: 182( به عبارتی سایه بخش پست 
شخصيت آدمی است، بخش سرکوب شده اش. آدمی به دالیل مختلف به این الیه از شخصيتش توّجه 
ندارد و نمی خواهد به آن وقوف یابد، امّا این بخش پنهان از شخصيت در اساطير و خواب ها ظاهر 
می شود. در خواب ها با خواب بيننده و در اساطير با قهرمان، هم جنس است. )شميسا، 1388: 265(  
سایه جنبۀ وحشيانه و خشن غرایز یا جنبۀ حيوانی طبيعت آدمی است... افکار، احساس های نامناسب 
به دو  ناپسند ناشی از سایه، ميل دارند در خودآگاه و رفتار آدمی بروز کنند... این جنبۀ حيوانی  و 
قطبی شدن و تنازع امور کمک می کند که خود برای ترقّی و تعالی ضرورت دارد. آدمی تا نداند »شر« 
چيست به دنبال »خير« نمی رود... آدمی می کوشد از پراکندگی و کثرت به اعتدال و وحدت برسد. 
این کوشش با تفّرد یا خودیابی صورت می پذیرد. )یونگ، 1377: 12-9( »خود« و »سایه« هر چند 
از هم جدا هستند، ولی همانند احساس و فکر به گونه ای جدایی ناپذیر به هم گره خورده اند.    واقعاً 
به سر می برند، چيزی که دکتر یونگ آن  این »خود« و »سایه« در ستيزه و گریزی دائمی  با وجود 
»جنگ رهایی بخشی« ناميده است. )یونگ، 1386: 39( در واقع سایه به منزلۀ نقطۀ مقابل فضایل به 
شمار می روند. به عبارت دیگر، بخشی از ذهنيات ماست که منکر وجود آن هستيم. )یونگ، 1385: 
107( برای این که شخص بتواند عضو جامع و کاملی در اجتمتع باشد، الزم است که خوی حيوانی 
خود را که در سایه قرار دارد، رام کند. این رام کردن با فرو نشاندن و ممانعت کردن از تجليّات سایه 
صورت می گيرد )هال و نوردبای، 1375: 72( »من« می تواند با شناخت »سایه« )بخش تاریک وجود( 
اّول و بيش از  به »خود« برسد. )قشقایی، 1390: 159( در وهلۀ  در سير کمالی از آن عبور کرده و 
همه، سایه، محتویات »ناآگاه شخصی« را باز می نمایاند... سایه در »من« آشوب های مکرر به وجود 
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ego-(سایه مشکلی اخالقی مطرح می کند و تمام »من« شخصيت )می آورد. )مورنو، 1380: 53-52
personality( را به مبارزه می طلبد. پس بدون تالش و کوشش بسيار نتوان بر سایه آگاه گشت. 
یونگ می گوید که مسئلۀ گناه در حوزه کليساست، زیرا آگاه شدن از حضور سایه، متضّمن تشخيص 
جنبۀ تاریک وجودمان، هم چون چيزی واقعی و حّی و حاضر است. )همان: 54( »سایه« در روان شناسی 
تحليلی نقشی بسيار مهم ایفا می کند. پروفسور یونگ نشان داد که سایۀ بازیافته از ذهن خودآگاه فرد 
تنها  امّا سایه همواره  ناپسند( شخصيت است.  )یا  نامطبوع  و  پنهان، واپس نهاده شده  شامل جنبه های 
وارونۀ »مِن« خودآگاه شامل جنبه های مخّرب و زیان بار است، به همان اندازه سایه کيفيت های خوبی 
هم چون غرایز طبيعی و انگيزه های خاّلق دارد. )یونگ، 1386: 175( بر مبنای آن چه پروفسور یونگ 
»مبارزه برای رهایی« می نامد، »مِن« خویشتن همواره با سایه در ستيز است. این ستيزه در کشمکش 
انسان بدوی برای دست یافتن به خودآگاهی به صورت نبرد ميان قهرمان کهن الگویی با قدرت های 
شرور آسمانی که به هيبت اژدها و دیگر اهریمنان نمود پيدا می کند، بيان شده است. شخصيت قهرمان 
در خالل انکشاف خودآگاه فردی، امکانی نمادین است تا به وسيلۀ آن »مِن« خویشتن بتواند سکون 
ناخودآگاه را درنوردد، و انسان پخته را از تمایل واپس گرایانۀ بازگشت به دوران خوش کودکی زیر 
سلطۀ مادر رهایی دهد. )همان: 176-175( »مِن« خویشتن تا ابتدا سایه را مقهور خود نسازد و با خود 

همگونش نکند، پيروز نخواهد شد. )همان: 176(

     »پير خردمند«: از منظری اسطوره ای پيرخردمند کارکردی دارد برای رسيدن شخص به تفّرد. 
پير خردمند نماد تجّسم اصل روحانی، معّرف »دانش، تأمّل، بينش درونی، پير... از لحاظ خصوصيات 
و  العالج  وضعيتی  در  قهرمان  که  می کند  ظهور  زمانی  هميشه  پير  است.  توجه  شایان  هم  اخالقی 
مصيبت بار قرارگرفته و فقط تأماّلت عميق یا فکری ميمون می تواند او را از آن خارج کند. اما چون 
قهرمان به دالیل درونی و بيرونی نمی تواند خود این کارها را بکند، دانش الزم برای جبران این کاستی 
به شکل فکری مجسم در می آید؛ یعنی به شکل همين پيرمرد مددکار و با فراست.« )گرین و دیگران، 
 )Yung, The Archetypes and the Collective Unconscious 1385: 165 به نقل از
پير  شکل نمادین »خود« یعنی درونی ترین هستۀ روان است. و نشانۀ تماميّت است. )یونگ، 1386: 
295( برای نجات »من« یاری »خود« ضروری است. یونگ در مورد این پيِر منجی  می گوید: این منجی 
که فرد را به بيرون از دنيای آفرینش و رنج هایش رهنمون می شود و جهان جاودان اصلی را به وی باز 
می گرداند، تنها در صورتی می تواند این کار را انجام دهد که انسان نسبت به او شناخت پيدا کند و از 

خواب گران برخيزد و به وی اجازه دهد تا راهنمایی اش کند. )همان: 303( 

»قهرمان«: پيمودن مراحل رستگاری و باززایی )سفر( برای غلبه بر سایه ضروری است. در نظریۀ 
و  ادبيات  پژوهش و کندوکاو در  با  یونگ  است.  قهرمان  اساس کهن الگوی  فردیّت  فرآیند  یونگ 
اساطير، رویا و... بيش از هر چيز دیگری در پِی  فرآیندی است که طِی آن فرد در خویشتن تحقق 
می یابد. فرآیند فردیّت، رشد روانی شخص است برای رسيدن به خودی تفّرد یافته و متعادل. همين 
و  وحدت  شخصيّت  ساختمان  تمامی  برای  می تواند  یونگ  نظر  از  که  است  روان  در  خود  تکامِل 
یکپارچگی به ارمغان آورد. این فرآیند که اساساً شناختی است، در اسطوره ها به شيوة کهن الگوی 

قهرمان که نمایندة دوره های رشد فردی و هم چنين نمود رشد اجتماعی است، نمودار می شوند. 
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       برای هموار کردن راه و ایجاد ارتباط بين »من« و »خود« این »من« است که باید چون سالکی در راه 
سفر گام بگذارد و با تحّمل سختی ها و پشت سرگذاشتن دشواری ها و با داشتن اشتياق و جویندگی 
به تمام معنا، به »خود« که همان حقيقت است، دست یابد. )قشقایی، 1390: 148( کهن الگوی قهرمان 
)کهن الگوی تحّول و رستگاری( از مفاهيم تکرار شدة اساطير ایرانی است. سفر اسطوره ای قهرمان 
معموالً تکرار این الگوست: »جدایی، تشّرف و بازگشت، که می توان آن را هسته ی اسطوره ی یگانه 
ناميد. یک قهرمان از زندگی روزمره دست می کشد و سفری مخاطره آميز به حيطه ی شگفتی های 
ماوراء الّطبيعه را آغاز می کند: با نيروهای شگفت در آن جا روبه رو می شود و به پيروزی قطعی دست 
می یابد. هنگام بازگشت از این سفر پر رمز و راز، قهرمان نيروی آن را دارد که به یارانش برکت و فضل 
عنایت کند.« )کمپبل، 1387: 40( بنابراین کهن الگو سه مرحله دارد: 1.جست وجو)کاوش(: قهرمان 
سفری طوالنی در پيش می گيرد که در آن باید به کارهای ناممکن دست بزند، معّماهای بی پاسخ را 
حل کند، و بر موانعی غلبه ناپذیر غلبه کند تا مملکت را نجات دهد. 2.پاگشایی)نوآموزی(: قهرمان 
در گذر از جهل و خامی به بلوغ اجتماعی و معنوی، یعنی برای نيل به پختگی و تبدیل شدن به عضو 
تمام عياری از گروه اجتماعی اش، آزمون های بسيار دشواری را از سر می گذراند. پاگشایی در اغلب 
موارد شامل سه مرحلۀ مجزاست: )1( جدایی، )2( تغيير، و )3( بازگشت. پاگشایی مانند جست وجو 
گونه ای است از کهن ا لگوی مرگ و تولّد دوباره. 3. بالگردان)فداکاری و ایثار(: قهرمان که سعادت 
قبيله یا ملّت به او وابسته است، باید بميرد تا کّفارة گناهان مردم را بدهد و حاصل خيزی را به زمين 

برگرداند. )گرین و همکاران، 1385: 166(

       »فرآیند تفّرد«: یونگ فرآینِد کشِف هماهنگی روانی را که فراتر از »من )ego(« است، »تفّرد 
»خود« کهن الگوی  روان.  تنظيم  عنوان محور  به  »خود«  دیدن  یعنی  می نامد؛   »individuation((
اصلی، کهن الگوی تحقِقّ استعدادهای نهفته و انسجام شخصيّت است. )نک. کوپ، 1384: 144و145(  
با  معموالً  یا »خود«  )هستۀ روانی(  با مرکز درونی خود  واقع سازش خودآگاه  فردیّت و در  فرآیند 
جریحه  دار شدن شخصيّت و رنج ناشی از آن آغاز می شود. این تکان اّوليّه اگر چه اغلب تشخيص 
داده نمی شود، امّا نوعی »فراخوان« است. )یونگ، 1386: 253( تفّرد بزرگ شدن روانی است، فرآیند 
کشف جنبه هایی از »خود« فرد که یک فرد را از سایر اعضای نوع او متمایز می کند. تفّرد اساساً فرآیند 
بازشناسی است – یعنی فرد باید در فرآیند پخته شدن »خود«، آگاهانه جنبه های مختلف- هم مثبت و 
هم منفِی- کل خود را بازشناسد. این خودشناسی مستلزم شجاعت و صداقت خارق  العاده ای است، امّا 
برای آن که فرد بتواند انسانی متعادل شود ضرورت تام دارد. )گرین و همکاران، 1385: 181-182( 
»من« باید بتواند به دقّت و بدون قصد و غرض به کشش درونی بالندگی توّجه کرده، خود را وقف 
آن کند. )یونگ، 1386: 246-245( بنا به نظر پروفسور یونگ هر موجود بشری اساساً دارای احساس 
تماميّت است. یعنی یک احساس بسيار قوی و بسيار کامل از خود. و از همين »خود« یعنی تماميّت 

روانی است که در روند رشد فرد، خودآگاه فردیّت یافتۀ »من« تراوش می کند. )همان: 192(
       در این مقّدمه دربارة مفاهيم نظری این پژوهش نکاتی گفته شد. بنابراین در روان شناسی تحليلی 
یونگ، »مِن« شخصيت به عنوان »قهرمان« هر چه تحت سيطرة »سایه« باشد و نتواند آن را شناسایی 
و بر آن غلبه کند و آن را تحت کنترل درآورد، »تفّرد« او شکل نمی گيرد. شناخت »سایه« و غلبۀ 
بر آن نيازمند توّجه به پيام های »خود« است. برای درک این »خود« و پيام های آن گاه »پيرخردمند« 
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یاوری می کند. از سویی در مثنوی سالک هم چون »من« در روان شناسِی یونگ راهی را آغاز می کند 
که به حق برسد. پس هر دو نماد کهن الگوی »قهرمان« هستند. »من« )قهرمان( در جست وجو است 
برای رسيدن به »تفّرد« و باید توّجه اش به »خود« باشد، و نوعی سفر پرفراز و نشيِب درونی می آغازد. 
تمام  باید  برای درک حقيقت زندگی  )قهرمان(  نيز سالِک جست وجوگر  مثنوی،  تعاليم عرفانی  در 

توّجه اش به حق باشد و به دنبال پيام  های او حرکت کند.

کارکرد »نفس« در مثنوی به عنواِن کهن ا لگوی »سایه«
     در آرای یونگ این کهن الگوی »سایه« است که با صفات ذميمه ای که دارد سبب دوری »من« 
بر  باید  )قهرمان(  »من«  و  می کند  را گمراه  )قهرمان(  »من«  تعبيری  به  و  می شود  »خود«  از  )قهرمان( 
جست وجوگر  »سالِک«  مانع  ذميمه اش  صفات  با  که  است  »نفس«  این  نيز  مثنوی  در  کند.  غلبه  آن 
از ویژگی های »سایه« گمراه کننده بودن،  بر »نفس« غلبه کند.  باید  در درک »حق« است و »سالک« 
مّکار بودن، طالب هوا و هوس بودن، خودبينی و دشمنی و... است. کهن الگوی سایه )خود تاریک تر 
ما( بخش پست و حيوانی شخصيت است و شامل تمامی اميال و فّعاليّت های منع شده، غيراخالقی و 
هوس آلود است. این صفات در مثنوی مولوی به »نفس« نسبت داده می شود. به طور کلّی کهن الگوی 
»سایه« در مثنوی با »صورت«، »تن«، »شيطان«، »فرعون« و »نفس« نمادین شده است. امّا این نمود در 
»نفس« بيش از دیگر نمادها است. ذکر این نکته بایسته است که در تصوف، به خصوص برای نفس 
سه مرتبه قائل اند. در خصيص ترین مرتبه، نفس، نفِس امّاره ناميده می شود و در برترین مرتبه نفس 
مطمئنه و حالت نفس در ميان این دو نفس لوامه است. انسان در حالت عادی و شرایط طبيعی در مرتبۀ 
نفس لّوامه است یعنی موجودی ميان نور و ظلمت یا حيوان و فرشته. در این حالت او حق و باطل را 
تشخيص می دهد و اگر گاهی به سبب جنبۀ ظلمانی وحيوانی وجود خویش مرتکب ناشایستی شود، به 
ناشایستگی فعل و فکر خویش آگاه است و خود را به سبب آن مالمت می کند. در مرتبۀ نفس امّاره 
جنبۀ حيوانی و ظلمانی هستی انسان بر وی غالب است. در این حال انسان ميل به طبيعت حيوانی و 
خواست های جسمانی دارد و کسب لّذت ها و شهوت های حسی که خود منبع شرور و اخالق ذميمه 
است چنان او را به خود مشغول می کند که پروای حق و حقيقت ندارد و حتی احساس شرمندگی 
از ارتکاب بد و ناشایست ندارد. )پورنامداریان، 1375: 266( در این پژوهش منظور از »نفس« همين 
نفِس امّاره است که مولوی در بيش تر اوقات از آن نام می برد و نکوهشش می کند. البته در مثنوی 
نوعی نفس نيز مورد تأیيد و بزرگ داشت موالناست که نفس پاکان است که کّفار سوز است و برابِر 

نفس مطمئنه است: 
                هـر کـه بـاشـد طـالـع او زان نـجـوم            نــفـس او کــّفــار ســوزد در رجـوم

                                                                                                                    )مولوی، 1384 :1/ب761(
 

      در این پژوهش این نفس مورد تحقيق نيست. بلکه مراد نفس در این پژوهش، نفس امّاره است که 
به قول کی منش مجموع اخالق ناشایسته و در حقيقت مرکز اخالق ذميمه و زشت است و عارفان آن 
را مقابل روح می دانند که لطيفه ای است در قالب انسان که مبدأ علم و معرفت و منشأ صفات پسندیده 
است. )کی منش، 1366: 855( با این توضيح این جا به صفات مشترک »سایه« و »نفس« با ذکر نمونه 

اشاره خواهد شد:
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گمراه کنندگی:
           بـهـر ایـن بـعـضـی صـحـابـه از رسول           مـلتـمـس بـودنـد مـکر نـفـِس غـول

                                                                                                             )مولوی، 1384 :1/ ب 367(

بيراهه  به  را  مسافران  و  می کند  زندگی  بيابان  در  که  است  شده  تشبيه  غولی  نه  نفس  بيت  این  در 
می کشاند و هالک می کند.

           یــک قـدم زد آدم انــدر ذوق نــفس           ُشـد فـراِق صـدر جـنـّت َطـوِق نـفـس
                                                                                                             )مولوی، 1384 :2/ ب 15(

     در بيت ذکر شده مولوی گمراه شدن آدم را به سبب غلبۀ »نفس« می داند. در ابيات دیگری هم به 
گمراه کنندگِی »نفس« )سایه( اشاره شده است:

             نـفـس می خـواهـد که تا ویـران کند           خــلق را گـمـراه و سـرگـردان کـند
                                                                                                          )مولوی، 1384 :2/ ب 2276(

             نـفــس با نـفـس دگـر خنــدان شـود          ظلمت افـزون گشت و ره پنهان شود
                                                                                                              )مولوی، 1384 :2/ ب 27(

             گر نــه نفس از انـدرون راهـت زدی          ره زنــان را بــر تو دستــی کی بُدی؟
                                                                                                            )مولوی، 1384 :3/ ب 4066(

مّکاری:
             صــورت نـفـس ار بـجـویی ای پسر!           قـصــۀ دوزخ بـخـوان بـا هـفــت در
             هـر نـفس مکری، و در هر مکر ز آن          غــرفــه صد فــرعـــون با فرعــونيان

                                                                                                   )مولوی، 1384 :1/ ب 783-784(

و  تمام بت پرستی ها  منشأ  را  نفس  ابيات موالنا  این  بيت می نویسد: در  این دو  استعالمی دربارة       
گمراهی ها می داند... موالنا هشدار می دهد خطر نفس را کوچک و آسان نباید گرفت... در تفسيرها 
هفت در دوزخ را به هفت خوی زشت و... تعبير کرده اند. ) ج1: ص 341( مولوی در حکایت شير و 
خرگوش هم نفس را چون خرگوشی مّکار می داند که شير را با آن قدرت و عظمتش با حيله و فریب 

مغلوب می سازد:
            نــفـس خـرگـوشت به صحرا در َچرا           تـــو به قـعـِر ایــن َچـِه چـون و چـرا

                                                                                                             )مولوی، 1384 :1/ ب1361(

مولوی، بسيار، مّکاری را به  »نفس« )سایه( نسبت می دهد: 
             مــن ز مــکــر نــفـس دیــدم چيزها           کـــو بَــَرد از ِســحــِر خود تمييزها

                                                                                                         )مولوی، 1384 :2/ ب 2286(
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      گــــر نــمـــاز و روزه مــــی فــرمـایــدت           نــفــس مــــّکار است مــکری زایدت
                                                                                                         )مولوی، 1384 :2/ ب 2282(

       مــــو بــه مــــو و ذّره ذّره مـــکر نــفــس            مــی شـناسيدند چــون گـل از َکـَرفس
                                                                                                         )مولوی، 1384 :1/ ب 370(

       نـــفــس را تـسـبـيح و مــُصحف در یمين            خــنــجــر و شـمـشــيـر انـــدر آستين
                                                                                                            )مولوی، 1384 :3/ ب2556(

گزندگی و زیان رسانی نيز از صفات مشترک »نفس« و »سایه« است:
      مـــادر بــت هــا بــت نـــفـس شـمـاســت           زان که آن بت مار و این بت اژدهاست

                                                                                                             )مولوی، 1384 :1/ ب 776(

      دوزخ است ایـن نـفس و دوزخ  اژدهــاست          کـو بــه دریـاهـا نـگردد کـم و کـاست
                                                                                                           )مولوی، 1384 :1/ ب 1384(

       چون کند چک چک،  تو گویش مرگ و درد          تـــا شـود ایـــن دوزخ نـفـس تـو سـرد
                                                                                                            )مولوی، 1384 :2/ ب 1262(

      ای بـــرادر صـــبر کـــن بــــر درد نــيـش          تـــا رهــــی از نيـش نـفس گبِر خویش
                                                                                                                )مولوی، 1384 :1/ ب 3015(

دشمنی و کينه جویی از صفات »سایه« است که مولوی آن را به »نفس« نسبت می دهد:
      مـــردم نــفـــس از درونـــم در کــمـيـن            از هــمـه مــــردم بــتر در مــکر و کين

                                                                                                              )مولوی، 1384 :1/ ب 910(

      هـيـن! سگ نــفس تــو را زنـــده مــخواه           کــو عـــدّو جـان تـوسـت از دیــرگـاه
                                                                                                           )مولوی، 1384 :2/ ب 477(

      آنـچه گـوید نفس تــو کـاینجا بــد اسـت           مـشنَوش، چــون کار او ضّد آمده است
                                                                                                          )مولوی، 1384 :2/ ب 2272(

      ورنه آن ظالــم کــه نـفـس است، از درون           خــصــِم هــر مــظـلـوم باشد، از جنون
                                                                                                               )مولوی، 1384 :3/ ب 2438(

خودبينی و تکّبر از دیگر صفاتی است که مولوی آن را به نفس نسبت می دهد. این صفت هم در 
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سایه وجود دارد:
             علّت ابـلــيــس »اَنا َخيری« بُـده است           وین مــرض در نفس هر مخلوق هست

                                                                                                         )مولوی، 1384 :1/ ب 3229(

             حميــِت دیــن خواند او آن ِکــبر را           نـنــگـرد در خــویــش نـفـس گبـر را
                                                                                                           )مولوی، 1384 :1/ ب 3362(

شّر و پليدی و شومی و تبه کار بودن را مولوی به »نفس« نسبت می دهد که از صفات »سایه« 
نيز هست:

            چـون ُخــدو انـداخـتی در روی مــن           نــفــس جـنبيـد و تبه شد خـــوی مـن
                                                                                                            )مولوی، 1384 :1/ ب 3991(

            نـفـِس خــود را زن شـناس، از زن بَـتَر          زآن کـه زن جزوی است، نفست کلِّ شر
                                                                                                            )مولوی، 1384 :2/ ب 2280(

            باز َخــر مــا را از ایــن نــفـِس پـلـيد           کــاردش تـــا اســتـخــواِن مــا رسيـد
                                                                                                        )مولوی، 1384 :2/ ب 2453(

            نــفس تــوست آن مــادر بد خاصيّت          کــه فـــســاد اوســت در هـر ناحـيـت
                                                                                                           )مولوی، 1384 :2/ ب 785(

            از وی این دنيای خوش  بر توست تنگ          از پـــی او بـــا حـق و بـا خـلـق جـنگ
                                                                                                          )مولوی، 1384 :2/ ب 787(

            نــفـِس تـو هــر دم بـرآرد صـد شرار           کـــه: بـبـيــنـيدم، مــنـم ز اصحاب نار
                                                                                                         )مولوی، 1384 :3/ ب 2466(

           گـر نـبيـنـی ایـن جـهان، معدوم نيست           عيـب، جـز ز انگشِت نفِس شوم نيست
                                                                                                         )مولوی، 1384 :1/ ب 1412(

           ِگـــرِد نـفــس دزد و کـار او مـپــيـچ           هــر چـه آن نه کار حق هيچ است هيچ
                                                                                                        )مولوی، 1384 :2/ ب 1066(

حرص و آزمندی دیگر صفت مشترک »نفس« و »سایه« است:
            آدمـــی را عــجــز و فــقـر آمد امان           از بــلـای نــفـِس پرحرص و غمان

                                                                                                        )مولوی، 1384 :3/ ب 3285( 
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     بنابراین »نفس« در مثنوی عاملی است در درون انسان که سبب بروز اعمال ناشایست می شود و 
سالِک راهِ حق )قهرمان( را به بيراهه می کشد. بنا به ویژگی های ذکر شده »نفس« در مثنوی کارکرد 
نمادین کهن الگوی »سایه« است که موجب دوری »من« )قهرمان( از »خود« می شود. و تا زمانی که 
این غلبۀ »سایه« بر »من« )قهرمان( وجود دارد، »من« )قهرمان( به »خود« توّجه نمی کند و پيام های آن  را 

نمی گيرد؛ در نتيجه »من« )قهرمان( به »تفّرد« نمی رسد.

کارکرد »پير« )یار= عقل = جان( در مثنوی به عنوان کهن الگوی »پيرخردمند«
       در نظریۀ یونگ این کهن الگوی »پيرخردمند« است که دست »من« )قهرمان( را می گيرد و به سوی 
»خود« راهبر می شود و در مثنوی نيز این پير )یاِر خدایی( است که دست سالک )قهرمان( را می گيرد 
به طور کلّی در مثنوی کهن الگوی »پيرخردمند« در »جان«، »روح«، »عقل«،  به سوی حق می برد.  و 
«شيخ«، »یار« )=یاِر نيکوکار(، »پيامبران« و.. نمادین شده است، امّا بيش تر با »پير« نمود پيدا می کند. این 
»پير« نمود واقعِی عقل و خرد است که انسان را به حق رهنمون می سازد. در این بخش ویژگی های 
مشترک پير در مثنوی و کهن الگوی »پيرخردمند« که هر دو به یاری »قهرمان« )سالک – من ( می آیند، 

بيان می شود:
در  »پير خردمند«  این صفت  است،  اشتباهات  از  دوری  مثنوی سبب  در  )پير(  »عقل1«  به  توّجه       
آرای یونگ نيز هست. پير خردمند همواره از ناخودآگاه پيام های راهنمایی دهنده به »من« )قهرمان( 
می فرستد و اگر »من« )قهرمان( به پيام های او توّجه نماید، به »خود« و سپس »تفّرد« می رسد. در مثنوی 
نيز مولوی بارها به سالک )قهرمان( توصيه می کند، برای پيمودن راه حق و گمراه نشدن به »پير« )یار 

خدایی، عقل( پناه ببرد و از او مدد جوید:
                چــون ز تنــهایی تــو نوميدی شوی            زیـر سـایۀ یـار خــورشـيـدی شـوی

                                                                                                             )مولوی، 1384 :2/ ب 22(

                َرو بــجــو یـار خـدایــی را تـو زود            چـون چـنان کـردی، خدا یار تو بود
                                                                                                                    )مولوی، 1384 :2/ ب 23(

                یــار آیــيــنه است جـان را در َحَزن            در رخ آیــيــنـه ای جـان! دم مــزن
                                                                                                               )مولوی، 1384 :2/ ب 31(

                زان که با عقلی چو عقلی جفت شد             مـانــع بــد فعـلی و بــد گــفت شد
                                                                                                                 )مولوی، 1384 :2/ ب 20(

از صفات مشترک یار )پير( در مثنوی و »پيرخردمند« در آرای یونگ راهنما بودن است:
                عــقل بـا عقــل دگــر دو تــا شـود             نــور افـزون گـشـت و ره پـيدا شود

                                                                                                               )مولوی، 1384 :2/ ب 26(

     در نظریۀ یونگ هدایت »پير خردمند« و توّجه به پيام های »خود« سبب شناخت »من« )قهرمان( نسبت 
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به سایه و غلبۀ بر آن می شود. مولوی چندین بار صفت نار و خار را به سایه نسبت می دهد و برای از 
بين بردن آن ها ُگلبُن و  نوِر پير )یار = عقل = روح( را پيشنهاد می کند:

                یا به ُگلــبُن وصل کن این خــار را          وصـل ُکـن با نـــار، نــوِر یـــار را
                                                                                                         )مولوی، 1384 :2/ ب 1249(

               تا کــه نـــوِر او ُکــــَشد  ناِر تـو را           وصــل او گـــلشــن ُکـنـد خاِر تو را
                                                                                                        )مولوی، 1384 :2/ ب 1250(

               حّس و فکر تو همه از آتــش است           حـّس شيخ و فکر او نور خوش است
                                                                                                           )مولوی، 1384 :2/ ب 1260(

               آب نــور او چــو بــر آتش چــکد          چـک  چـک از آتـش بـرآید، برجهد
                                                                                                        )مولوی، 1384 :2/ ب 1261(

     در روان شناسی تحليلی یونگ، انجام اعمال پيشنهادی »سایه« به »من« )قهرمان( زیان  می رساند. پس 
باید به پيام های »خود« گوش داد. مولوی هم مشورت را  با پير )عقل = روح = یار( توصيه می کند، 

همان طور که در آرای یونگ راهنمایی »پيرخردمند« است که راه گشاست:
              دسـت گيـرنــده وی اســت و بردبار           َدم بــــه َدم، آن دم از او اومــيـد دار

                                                                                                          )مولوی، 1384 :2/ ب 2540(

              گفـت امّـت: »مشورت با کی کنيم؟           انــبـيـا گـــفتــنــد: »با عـــقِل امــام«
                                                                                                            )مولوی، 1384 :2/ ب 2277(

     بنا بر آن چه در این بخش گفته شد، پير، یار، روح، عقل و پيامبر سالک )قهرمان( را به سوی حق 
هدایت می کنند. این درست کارکرد کهن الگوی »پيرخردمند« است که راهنمایی او »من« )قهرمان( 

را به سوی »خود« هدایت می کند، تا بتواند به »تفّرد« برسد.

کارکرد نمادین تقابل »نفس« با »پير ، یار، عقل و روح«
      در دو بخش قبلی، وجوه نمادیِن »نفس« و »پير« در مثنوی ذکر شد و تطبيق آن ها با کهن الگوهای 
»سایه« و »پيرخردمند« در روان انجام شد. در روان شناسی تحليلی یونگ، »سایه« در ستيز با »من« است 
و می کوشد آن را گمراه کند تا به پيام های »خود« توّجه نکند. امّا »پيرخردمند« با راهنمایِی »من« او را 
متوّجه »خود« می کند و به او یاری می کند تا »سایه« را بشناسد و بتواند بر آن غلبه کند و »تفّرد« برسد. 
پس »سایه« و »پيرخردمند« در تقابل و رویارویی هستند. برای ایجاد »تفّرد« که آرامش روحی و روانی 
در »من« )قهرمان( به بار خواهد آورد، باید »من« بتواند »سایه« را بشناسد و سپس آن را رام و مغلوب 
کند. مولوی نيز چنين توصيه ای به سالک )قهرمان( می کند. در این بخش وجوه تقابل »نفس« )سایه( 
و »پير« )پيرخردمند( در مثنوی بيان می شود و توصيه های مولوی برای رسيدن به پيام های حق )خود( 

149تحليل اسطوره اِی مثنوی مولوی بر مبنای فرآیند تفّرِد یونگ



و در نتيجه رسيدن به آن )تفّرد( تحليل می شود.
     مولوی به وجود دو ضِدّ نفس و روح در روان اشاره می کند، در آرای یونگ نيز این دو ضّد از 

اجزای روانند که همواره در کشمکش برای غلبه بر »من« هستند:
              این زن و مرد که نـفـس است و خرد             نيک بایـسته اسـت بهِر نيـک و بـد
              ویــن دو بــایسته، در این خاکی سـرا            روز و شب در ـنگ و انــدر ماجرا
              زن هــمی خــواهـد حــویِج خانـگاه             یـعنی آب رو و نان و خــوان و جاه
              نـفس همــچون زن، پِی چــاره گـری            گاه خاکــــی، گاه جــوید سروری
              عـقـل خــود زین فکرها آگاه نـيست             در دمـــاغش جـــز غــم اهلل نيست

                                                                                           ) مولوی، 1384 :1/ ب2630-2634(

              چون فرشته و عقل کایشان یک بُدند             بــهر حـکمتهاش دو صورت شدند
                                                                                                     )مولوی، 1384 :3/ ب 4057(

     همان طور که در آرای یونگ »پير خردمند« راهنما است و »سایه« گمراه کننده است، مولوی نيز 
»عقل« )پير = یار = روح( را راهنما و روشن گر چون شمع و برخالفش »نفس« را ظلمانی و گمراه کننده 

می داند. 
              عـقل را شو دان و زن این نفس و طمع             ایـن دو ظـلمانی و منکر، عقل شمع

                                                                                                          )مولوی، 1384 :1/  ب 2916(

              چه ُکــشد ایــن نــار را؟ نــور خــدا             نـــــــور ابـراهــيم را ســاز اوسـتـا
              تــا ز نــاِر نــفِس چون نــمـرود تــو              واَرهــد   این جسم همچون عود تو

                                                                                            )مولوی، 1384 :1/ب3715-3716(  
           

     در آرای یونگ غلبۀ »سایه« بر »من« )قهرمان( سبب عاطل و باطل شدِن »پير خردمند« و »خود« 
می شود. هم چنين مولوی غلبۀ »نفس« را سبب بی کار شدن »عقل« )پير = یار( می داند. به همين سبب 
در مثنوی بارها آمده است با نفس نباید مشورت و نزدیکی کرد، و بر خالف آن باید با پير )عقل( 

مشورت نزدیکی جست:
              مشــورت با نــفِس خـود گر می کنی            هر چـه گـوید، ُکن خالف آن َدنی

                                                                                                         )مولوی، 1384 :2/ ب 2281(
              خـــلوت از اغـــيار بـاید نــه ز یـــار             پــوستــيــن بــهر دی آمـد نـه بهار

                                                                                                              )مولوی، 1384 :2/ ب 25(

              مشورت با نـفس خویش اندر فِــعـال             هر چه گوید عکس آن باشد کمال
                                                                                                       )مولوی، 1384 :2/ ب 2283(

              گر نــخواهی دوست را فـــردا نــفـير            دوســـتـی با عــاقل و بـا عقل گـير
                                                                                                        )مولوی، 1384 :3/ ب 2694(
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            نــفس چــون بــا شيخ بـيند گام تــو            از بُــــِن دنــــدان شــود او رام تــو
                                                                                                            )مولوی، 1384 :3/ ب 2547( 

            عـقل گاهــی غــالب آیــد در شکار            بـر سـگ نـفست، که باشد شيخ یار
                                                                                                              )مولوی، 1384 : 3/ ب 2549(

     مطابق آرای یونگ، افکار »خود« و راهنمای آن )پيرخردمند( از ناخودآگاهی و روح راهنمای 
درونی پردانش بشر است و به همين سبب لزوم توّجه به پيام های »خود« را مطرح می کند. مولوی نيز 
می گوید غذای »نفس« )ابدان( از ظلمت و تاریکی است، پس گمراهی کار آن است و غذای »پير« 

)جان = روح = عقل( از آفتاب روشنایی است، پس هدایتگر است:
           حِسّ ابدان قـــوِت ظــلمت می خـورد           حـــس جـــان از آفـــتابی مـی چرد

                                                                                                            )مولوی، 1384 :2/ ب 51(

            آن خزان نزد خـدا، نـفس و هـواست           عقل و جان عين بهار است و بقاست
                                                                                                          )مولوی، 1384 :1/ ب 367(

     یونگ شناخت سایه و غلبه  بر آن را در فرآیند تفّرد راهگشا می  داند. مولوی نيز راه شناخت و 
معرفت را توّجه نکردن به »نفس« می داند، هم چنين کشتن و غلبه جستن بر آن را سبب خير می داند:

            تا یکی مـو باشد از »تو« پـيـش چشـم           در خـيالت، گـوهری بـاشد چو یشم
                                                                                                           )مولوی، 1384 :2/ ب 110(

           یــشــم را آن گــه شــناسی از گــهـر            کـز خــيال خــود کـنــی کلـّی َعبَر
                                                                                                          )مولوی، 1384 :2/ ب 111(

           هيــن! بــکش او را که بهــر آن دنــی          هــر دمــی قــصد عــزیزی مـی کنی
                                                                                                            )مولوی، 1384 :2/ ب 786(

           نـــفس کــشتی باز رســتی ز اعــتذار           کــــس تــو را دشمن نماند در دیار
                                                                                                               )مولوی، 1384 :2/ ب 788(

           گـاو نـفـس خـویش را زوتّــر بـکـش          تــا شود روح خـفـی زنـده و به ُهش
                                                                                                           )مولوی، 1384 :2/ ب1450(

           نـفس خود را ُکش، جهان را زنده کن          خـواجه را کشته ست، او را بنده کن
                                                                                                        )مولوی، 1384 :3/ ب 2512(
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           نفس، زین سان است، ز آن شد کشتنی             »اُقــتِــلو اَنــُفَسـُکم« گـفـت آن سنـی
                                                                                                             )مولوی، 1384 :3/ ب 374(

           سـر بریــدن چيــست؟ کـشتن نـفس را             در ِجـــهاد و تــــرک گـفتن نفس را
                                                                                                           )مولوی، 1384 :2/ ب 2534(

و  بلکه »خود«  باشد،  )قهرمان(  »من«  بر  یافته  نباید غلبه  و  پلدیدکار است        همان طور که »سایه« 
پيام های آن و راهنمای به آن )پير خردمند( نيک کارند و باسد سرور باشند، مولوی نيز کار »نفس« را 
اشتباه و پليدی و فساد و کار »پير« ) یار = عقل = روح( را خيرخواهی، عاقبت اندیشی و... می داند و 

معتقد است باید عقل )پير( سرور باشد نه نفس:
           عــاقبت بيـــن اسـت عــقل از خاصيّت             نــفــس بـــاشد کــــو نبــينـد عاقبت

                                                                                                        )مولوی، 1384 : 2/ ب 1552(

« مـــرادش نـفس تــوست             کـو به آخـــر بــاید و عـقلت نخست            ز »اَخــُِّروُهنَّ
                                                                                                         )مولوی، 1384 :2/ ب 1860(

           نــفـِس او مـــيـر است و عــقل او اسير             صدهزاران مُصحَفش خود خورده گير
                                                                                                              )مولوی، 1384 : 2/ ب 2139(

     برای غلبه بر »سایه« باید راهنمایی های »پيرخردمند« را به کار بست. مولوی نيز برای غلبه بر »نفس« 
توّجه به »پير« )یار( را ضروری می داند و معتقد است بی کمک »پير« نمی توان از شّر »نفس« رهایی 

جست:
           بـــــرنـــيــــایــی بــا وی و اسـتـيــز او            رو بــــــِر یـــــاری بــگيــر آمــيز او

                                                                                                        )مولوی، 1384 :2/ ب 2284(

           هيــــچ نـکشد نـفس را جــز ِظــلِّ پيـر            دامــِن آن نــفـس ُکــش را سخت گير
                                                                                                         )مولوی، 1384 :2/ ب 2537(

           مـــکر نــفس و تــن نـدانـد عــاِم شهر             او نــگردد جــز به وحــی الــقلب قهر
                                                                                                          )مولوی، 1384 :3/ ب 2562(

           هــر کـــه جــنس اوست، یـار او شـود             جز مــگر داوود، کـــآن شيـخت بود
                                                                                                        )مولوی، 1384 :3/ ب 2563(

           آتــــــش تـــــرک هــوا در خــار زن             دســــت انــــدر یـــار نـيـکوکار زن
                                                                                                                )مولوی، 1384 :3/ ب 376(
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            در خــدای مــوسی و مـوسی گــریز           آب ایـــمــان را ز فـــرعــونی مـریز
                                                                                                         )مولوی، 1384 :1/ ب 785(

            دســت انــــدر احــد و احــمد بــزن           ای بــرادر واره از بــــوجـــهل تــن
                                                                                                             )مولوی، 1384 :1/ ب 786(

     کهن الگوی »سایه« بيش تر با شيطان نمادین می شود. مولوی نيز به همزاد بودِن »نفس« و شيطان نيز 
اشاره کرده است و »نفس«را چون شيطان دشمن عقل )پير( می داند:

            نفس و شيطان هر دو یک تن بوده اند           در دو صورت خــویش را بنموده اند
                                                                                                      )مولوی، 1384 :3/ ب 4056(

            دشــمنـی داری چنـين در ِسرِّ خویش           مـانع عقل است و خصم جان و کيش
                                                                                                               )مولوی، 1384 :3/ ب 4058(

    مقهور کردِن »سایه« از مهم ترین عوامل رسيدن »من« )قهرمان( به »خود« و نماد آن »پير خردمند« 
است. مولوی توّجه نکردن سالک )قهرمان( به »نفس« را سبب مقهور و رام  کردِن آن می داند.

            نــفس را زین صبر می کـن منحنی ش           کـــه لئـيم است و نسازد نيکویی ش
                                                                                                              )مولوی، 1384 :3/ ب 2981(

            با لــئــيمی چـــون کنی قــهر و جـفا            نـــده یـی گـــردد تــو را بـس باوفا
                                                                                                             )مولوی، 1384 :3/ ب 2984(

            عـــــقل نــورانی و نيـکو طالب است          نفس ظلمانی بر او چون غالب است؟
                                                                                                            )مولوی، 1384 :3/ ب 2559(

            خواجــه زادة عـــقــل مـــانده  بــی نوا          نــفس خـونی خواجه گشت و پيشوا
                                                                                                             )مولوی، 1384 :3/ ب  2512(

     بنابر شواهدی که در این بخش آمد روشن شد، مولوی در مثنوی توصيه می کند سالک )من = 
قهرمان( از نفس )سایه( دوری جوید و به پيام های پير و یار )پيرخردمند( توّجه کند، تا بتواند »حق« 

)خود( را بيابد و بدین طریق رستگار شود )به تفّرد برسد(. 
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نتيجه گيری 
به عنوان  نظریۀ یونگ است که  نماد »من« در  این پژوهش روشن شد، »سالک«  یافته های  بنابر       
کهن الگوی »قهرمان« به جست وجوی رستگاری است که یونگ آن را فرآیند »تفّرد« می نامد. در این 
سفر درونی سالک )قهرمان( با موانعی مواجه است که برجسته ترین آن از نظر مولوی »نفس« است 
که نماد کهن الگوی »سایه« در آرای یونگ است. »نفس« )سایه( گمراه کننده است و سالک )قهرمان 
و »من«( را از رستگاری و رسيدن به حق )تفّرد( باز می دارد. سالک )قهرمان( برای شناخت و غلبه بر 
»نفس« )سایه( باید به پيام های »پير = یار = عقل« )خود( توّجه کند. چون غالباً شناخت »نفس« )سایه( 
در درون بسيار سخت است و انسان می کوشد این صفات را توجيه یا فرافکنی کند، سالک )قهرمان( 
نيازمند هدایت و راه گشایی های »پير« )پير خردمند( است که جدای از حق )خود( نيست و نشان دهندة 
راه آن است. این فرآیند کشف موانع برای رسيدن به حق )خود( که در مثنوی بن مایۀ اساسِی نجات 
است، در آرای یونگ با ناِم فرآیند »تفّرد« شناخته می شود و در صورت تحّقق آن »من« بالغ می شود و 

به آرامش روحی می رسد و به اصطالح »فردیّت« می یابد.

پی نوشت:
1. منظور از »عقل« آن عقلی است که موالنا برابر با روح و جان می داند، مرکز انوار الهی است و هدایت گر است، 

و مراد، عقل معتزلی گونه نيست که موالنا بارها آن را به سبب چون و چرا کردن، گمراه می داند و مالمت می کند.
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تاثير شمس بر تغيير حاالت موالنا از طریق آموزش سماع
                                                                                                                                                    سيدمجيد ميرابوالقاسمی1* 

                                                                                                                                                    هادی هاشمی رزینی2 
                                                                                                                                                    محمد خاتمی3

                                                                                                                                                  نسرین خليل زاده4

چکيده
       موالنا پيش از دیدار شمس، فقيهی کامل و صوفی بود. اما چرا بعد از دیدار شمس چنين شکفت 
و تغيير کرد؟ به باور نویسندگان مقاله حاضر یکی از دالیل اصلی تغيير وی، انجام سماع بود که از  
شمس فراگرفت. در این جستار با تکيه بر مطالعات بين رشته ای و فرا رشته ای، سعی در یافتن پاسخ 
به این فرضيه است. به همين خاطر به بررسی تاثيرات سماع بر ذهن و مغز به عنوان؛ مراقبه، تاثير بر 
نيمکره های مغزی، تاثير و ایجاد تغيير در امواج مغزی در مراقبه سماع بر فرد، حرکت درمانی ریتميک، 
مدیتيشن یا مراقبه حرکتی و مراقبه رقص )ریتيميک( بر پایه مذهب که ارتباط با الیه های زیرین فرد 
دارد، از منظر روانشناسی فرهنگی می پردازد. مقاله با بررسی دالیل صوفيان سعی در نشان دادن درستی 

بعضی از یافته های جدید دارد. 

کلمات کليدی: موالنا، سماع، حرکت درمانی، مراقبه، امواج مغزی.شمس تبریزی

1 -کارشناس ارشد، روانشناسی بالينی 
2 -استادیار، دکترای روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه خوارزمی 

3 -دانشيار، دکترای روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه خوارزمی
4 -استادیار، دکتری و عضو هيات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

* این مقاله بخشی از پایان نامه اینجانب بوده که درسال 1394 دفاع شده است. تکنيک درمانی ابداعی »عشق آگاهی« در آن ارائه گردید.
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1 -مقدمه
      بر اساس نظریه کالرک، ميان رشتگی عبارت است از: فرآیند پاسخگویی به سؤال و یا حل یک 
مسئله که بدليل پيچيدگی بسيار زیاد، قادر به پرداختن آن توسط یک رشته علمی خاص نبوده و نياز 
به ائتالف و تجميع آراء برگرفته از نگرش های مختلف از چندین رشته علمی ضرورت داشته باشد. 
بدین نحو، بکارگيری طيفی از روش ها منتهی به شناخت، درک عميق تر و دقيق تری از موضوع مورد 
بحث را فراهم خواهدآورد )دانشگر،1389(. پزشکی ذهن بدن، رشته حرکت و رقص درمانی است 
که از تلفيق دانش های کهن و دانش های امروزین تشکيل شده است. بدین وسيله متخصصان قادر به 

یافتن بسياری از پاسخ ها، در باره دالیل تفکرات و دانش کهن گردیده اند. 
یعنی  آلمانی  کهن  واژه ی  از   Dancing آن  دادن  انجام  و   Dance موزون  حرکات  واژه ی      
Damson به معنای کش آمدن، دراز کشيدن و قدم برداشتن است. حرکات موزون عبارت است 
از روح احساسات و عواطف یک فرد از طریق حرکاتی که با ریتم خاصی نظم یافته است. "رقص 
به عنوان شيوه ای زودگذر و ناپایدار از بيان تعریف شده است که بوسيله ی حرکات بدن انسان در 
فضا به نمایش گذارده می شود. از طریق حرکات ریتميکی که به گونه ای کامال هدفمند انتخاب و 
کنترل شده است )کلين،1970؛ نقل از درگاهی،2016(. برای پاسخ به چرایی نظم و ریتم، کافی است 
نگاهی به محيط پيرامون مان بياندازیم. از نحوه ی بوجود آمدن جهان، کهکشان و سيارات ..... گرفته تا 
پيدایش شب و روز و فصول، بارش باران و برف و..... همگی سرشار از ریتم و نظم هستند. تا جائيکه 
مردم شناسان، بسياری از حرکات موزون امروز قبایل ابتدایی را وابسته به حرکات موزون پرندگان 
می دانند. رقص یک ابزار ارتباطی است، ابزاری برای برون افکنی احساسات از طریق حرکات بدنی 
و جسمانی. این حرکات از پویایی برخوردار است و پویایی آن برگرفته از فرهنگ و جامعه و طبيعت 

است. 
      سؤالی که مـی توان در مورد رقص مـطرح کرد این است که آیا رقص قادر به انعکاس تقدس 
بتواند  تقدس  اینکه  برای  امروز  اما  است.  متولد شده  تقدس  از  بله. رقص  است،  این  است؟ جواب 
به گونه ای حقيقی جای خود را باز کند باید آن را باور نمود. رقص همواره مقدس است. تا زمانی 
که این احساس در انسان ها وجود دارد که با چيزهایی دست نيافتنی مواجه اند و تا آنجایی که آنها 
قائلند، رقص همواره مقدس است. هر کجا که حرکت نشأت گرفته  برای اسرار عالم واال احترا م 
از حقيقتی است تا به سبکی – ناشيانه یا عالمانه – غرایز و افکار را در خود جای دهد، هر کجا که 
نمایش موسيقی و رفتار را بيش از سخن و کنش سر لوحه ی کار خود قرار دهد، هر کجا که آیينی 
مذهبی ارزشی فراوان برای حرکت و دقت در انجام آن قائل باشد، رقص در قالب تقدس پرتحرک 
اوليه خود ظاهر می گردد. بنا به گفته ی روژه گارودی رقص؛ »حرکتی است که از نياز فراتر می رود«. 
از ویژه گی های بارز رقص، خلق چيزی برای برطرف کردن نياز مادی نيست، ویژگی حرکت هنری 
که شاید رقص طرح اوليه ی آن است در این نکته نهفته که در خدمت نيازی خاص و فوری نيست. 
بلکه پاسخگوی نيازی عمومی تر و شاید واالتر است و این نياز همان نياز انسان به تجلی یافتن به عنوان 
انسان است. بر طبق تعریف دیگری از فيليپ دوفليس؛ »رقص فراتر از بازی، ورزش، تخليه ی انرژی، 
شيوه ی بيان احساسات زیبای انسانی و..... است که جنبه ی روحانی آن گواه این مطلب است. رقص 
نوعی فن محسوب می گردد که دارای تأثير ویژه می باشد. راهی است برای فرار انسان از اسارت خود 
و گریز از آن چه که محدودیت های شناخت از واقعيت های ملموس و روشن بر او تحميل می کنند«. 
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معجزه ی رقص در این نکته نهفته که بدن هنرمند خود یک اثر هنری است و این همان جنبه ی قدسی 
بنا به گفته ی ادگار مورن زیبا شناختی ترین فعاليت های ما، یعنی آواز خواندن  رقص تلقی می شود. 
و رقصيدن با بدن در ارتباط هستند. رقص رابطه ی ما با طبيعت را از نو برقرار می کند، زیرا که سبب 
ایجاد رابطه ی نو ميان انسان و بدنش می شود. طبق تعریف آالن دانی یلو؛ موسيقی و رقص خلسه آور، 
یعنی حاالت روانی که در آن انسان با فراموشی درگيری های مادی خود، سعی می کند تا با نيروهای 
نماید. چنين  دریافت  مستقيم  به طور  را  مافوق حسی  واقعيت های  و  برقرار کند  ارتباط  طبيعی  فوق 

تمایلی، به ریشه های بسيار کهن بشریت بازمی گردد )درگاهی،2016(.
      شمس تبریزی در 26 جمادی الثانی 642 )معادل 6 دسامبر 1244 ميالدی و 16 آذر 623 هجری 
خورشيدی( به قونيه رسيد. با مولوی مالقات کرد و با شخصيت نيرومند و نََفس گرمی که داشت موالنا 
را دگرگون کرد. تا پيش از دیدار شمس تبریزی، مولوی از عالمان و فقيهان و اهل مدرسه بود. در آن 
زمان به تدریس علوم دینی مشغول بود و در چهار مدرسه معتبر تدریس می کرد. اکابر علما در رکابش 

پياده راه می رفتند )مناقب العارفين، یازیچی1959. به نقل از ریاحی، 1388: 61 /26(.
      سماع، یکی از ارمغان هایی بود که شمس تبریزی همراه خود برای مولوی آورد. مولوی قبل از 
مالقات با شمس، هر چند صوفی بود، ولی اهل سماع و شعر و… نبود )افالکی به نقل از صاحب 
به شعر و سماع  باور نکردنی وی، یکسره  انفعال  و  با شمس  از آشنایی  بعد  اما  الزمانی،1386: 39(. 
پرداخت. به خصوص چرخ زدن در حال رقص و سماع را باید یکی از آموزه ها و نوآوری های شمس 
تبریزی در قونيه به حساب آورد )همان: 75(. مولوی پس از آشنایی با شمس، موسيقی و دوستی سماع 
را تا بدان حد گسترش می دهد که به طور هفتگی، مجلسی ویژه بانوان، همراه با گل افشانی و رقص 
و پای کوبی آنان در قونيه بر پا می دارد )همان: 76(. در برخی موارد چون سرگرم رباب و موسيقی 
می شده، نمازش نيز قضا می شده. وی با وجود تذکر نيز، موسيقی را رها نمی کرده، بلکه نماز را ترک 
می گفته است! )همان:75(. شمس تبریزی در تعریف سماع می گوید: »تجلی و رؤیت خدا، مردان را 
در سماع بيشتر باشد، سماع ایشان را از عالم هستی خود بيرون آورد و به عالم های دیگر درون آرد و 
به لقای حق پيوند« )حاکمی، 1383: 183(. بذر اوليه سماع از نيمه دوم دوره چهارم در مکتب تصوف 
خراسان، در مجالس ابوسعيد ابي الخير شکل گرفت. سپس مباني نظري و حدود و ثغور آن توسط 
امام محمد غزالي مشخص، با عطار و عراقي نظام مند و باالخره با اعجوبه عرفان در دوران مولوي به 

نقطه کمال خود رسيد )فرهمند، 1387: 19/ 13(.

2 -رابطه رقص و الیه های فرهنگ از نگاه روانشناسی فرهنگی 
با یکدیگر مورد توجه قرارداد. او در مطالعات خود،        شاین، الیه های فرهنگ و تعامل آنها را 
فرهنگ را بمثابه یک پيکر واحد می بيند. این پيکر از نظر وی از سه بخش متمایز از یکدیگر ولی در 

عين حال مرتبط با هم پدید آمده است که هر بخش دیگری را تکميل می کند.

سطح اول فرهنگ
دست  مصنوع  است.  بيرونی  الیه  و  همين سطح  فرهنگ،  بخش  مشاهده ترین  قابل  مصنوعات:   -     
انسان بوده و توسط خود او پدیده آمده است. در این سطح عواملی چون زبان محاوره ای و مکتوب، 
یا  قرمز  از چراغ  نيز شکل می گيرند. رد شدن  اعضاء  نمادین  ملی  رفتار  فرآورده های هنری و سایر 
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چينش فضای اتاق کاری نمونه هایی از این سطح فرهنگ هستند. 

سطح دوم فرهنگ
     - ارزش ها: عموماً شامل هنجارها، باورها، ارزش ها و نگرش ها است. تمام آموخته های فرهنگی 
از ارزش های اساسی نشأت می گيرد که شامل: »بایدها« و »نبایدها« در مقابل »هست ها« و »نيست ها«  

است.

سطح سوم فرهنگ
        - پيش فرض ها یا مفروضات اساسی: مفروضات اساسی عميق ترین سطح فرهنگ را تشکيل می دهند. 
شامل؛ مفروضات و اعتقادات بنيادین، عميق و اساسی اند. باید در نظر داشت که این مفروضات اساسی 
از طریق مشاهده سطحی و معمولی قابل رؤیت و مالحظه نيستند. بلکه صرفاً از طریق مشاهده و تجربه 
عملی دقيق تر و عميق تر و از راه درگيرکردن اعضای گروه می توان به این مفروضات اساسی پی برد 
)شکل 1(. همچنين به صورت ناآگاهانه در قالب ادراکات، اندیشه ها و شناخت متجلی شده در شکل 
رفتار آدميان به گونه های اساسی مؤثرند. زمانی که انسان به مفروضات اساسی و مسلم پنداشته شده 
یک سازمان پی ببرد، بهتر می تواند بفهمد که چگونه فرهنگ ها می توانند دستخوش ابهامات شده و 
یا به تناقض درونی گرفتار آیند. به عبارت دیگر، تعيين مفروضات اساسی به سختی قابل تبيين اند. این 
مفروضات که در قسمت زیرین مدل «شاین »قراردارند، تنها در صورتی که به سطوح فوقانی آورده 
شوند قابل مشاهده اند. این مهم زمانی محقق می گردد که، هم مشاهده کننده و هم مشاهده شونده با 
یکدیگر در اتصال الگوی فرهنگی، تالش نمایند )مدیریت منابع انسانی: 2015(. بر اساس نظریه شاین، 
رقص جزئی از مصنوعات بشری محسوب می شود که در الیه اول قرار دارد. اما با زیرترین الیه های 

دوم، یعنی اعتقادات، همچنين با باورها در الیه سوم نيز رابطه ای ناگسستنی دارد.

                                               شکل 1: رابطه فرهنگ و کوه یخ فروید

3 - زبان رقص
       زبان رقص از نشانه و نماد تشکيل شده است. همچنان که سيستم تکلم انسانی، وسيله ی ارتباطی 
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به  نيز  رقص  است،  فرهنگی  و  اجتماعی  سازمان های  و  ساختارها  در  موجود  نظام  از  گرفته  نشأت 
عنوان یکی از انواع هنرهای انسانی )هنر مردمی(، زبانی ویژه و منحصر به خود را دارد. زبان شناسی 
رقص های فولکلوریک، همچون زبان گفتار و نوشتار، دارای سطوح واژگانی )عناصر و اجزای منفرد 
واژگان  مقوله های  متناسب  ادغام  و  ترکيب  )هنجارهای  دستوری  صحنه(،  و  موسيقی  لباس،  بدن، 
درون رقص(  بنيادین  زیرساختارهای  روانی،  و  ذهنی  بنيادین  )ساختارهای  و ساختاری  زبان رقص( 
می باشد. در سماع چرخش و وحدانيت، در رابطه با هر یک از سطوح ذکرشده - مرتبط با سيستم 
کليتی  یکدیگر  با  پيوند  در  همچنين  دارند.  آفرینی  معنا  و  نمادساز  نشانه ای،  کارکرد  رقص-  زبان 
و کارکرد  پيام  و  معنا  آن  از طریق  که  می دهند  تشکيل  را  از رقص  معناسازی  سازمان  در  )هليسم( 
خود را به مخاطبان می رساند. با این رویکرد، زبان رقص های فولکلوریک، زبان نشانه و نماد خواهد 
بود؛ زبانی که اغلب به وسيله اشکال و عالئم )کالبدهای بصری( و صدا )آالت موسيقی و در موارد 
اندکی آواز( سخن می گوید. عناصر و ساختار زبان رقص های فولکلوریک هر قوم در سه سطح فوق 
به دنبال بازآفرینی و بازنمایی شيوه زیست )فرهنگ( آنان است. لذا با توجه به ویژگی های رقص های 
فولکلوریک هر منطقه و محل جغرافيایی می توان به خصوصيات، الگوها و شاخص های اصلی و عمده 
قوم ساکن در آن منطقه و محل پی برد )رابطه ميان زبان شناسی رقص و فرهنگ(. از این رو پدیده های 
زندگی روزمره اقوام مختلف در زبانی هنرمندانه و زیبایی شناختی در صحنه و ژانرهای رقص های 
فولکلوریک با باالترین سطح از انرژی و احساسات به ظهور می رسد )کابلی؛ نبوی، به نقل از محفوظ، 
1388: 29 و 30/ 19(. زبان شناسٍی انسان شناختی، در بررسی زبان رقص های فولکلوریک به ما نشان 
می دهد که این زبان عالوه بر بازنمود ساختن فرهنگ قومی خاص، هدفی فرامحلی و جهانی نيز دارد. 
بدین نحو که زبان رقص، زبانی بين قومی، بين فرهنگی، بين االذهانی و نهایتا بين المللی و جهانی است. 
از این رو زبان رقص های فولکلوریک در برابر معضالت و فجایعی که جهان دچار آن است، قابليت 
انسانی تر زیستن را دارا می باشد )همان منبع(. در  پيوند و  پيام صلح، همبستگی،  و ظرفيت رساندن، 
طول تاریخ، بين اقوام و ملل مختلف، رقص یک نوع شيوة  بيانی و ارتباطی است و توسط آن مفاهيمی 
ارائه ميشـود کـه در قالب های بيانی روزمره  نمی گنجد. »رقص یکی از ابزار تشریح درونمایۀ اساطيری 
رویش،  و  باروری  به  مربوط  آیينی  رقص های  ویـژه  به  اسـت،  بوده  اعصار  همۀ  در  جهان،  سراسر 
پيروزی در شکار، درمان بيماران یا حصول عرفان شمنی درخور یادآوری است« )دادور، 1391: 8/ 
7(. ژان پير پاستوری در کتاب سماع زندگان معتقد است که »از هيچ شيوة  بيانی به اندازة  رقص جهت 
ترسيم رابطۀ انسان با باریتعالی استفاده  نشده  است«. همچنيـن روژه گارودی اظهـار می کند، »رقص 
آموزش شور و شعف به معنای اصيل کلمه است، احساس حضور خداوند و شریک عمل او بودن  
است. رقص در روحانی ترین حالت آن، هنر هویدا نمودن آنچه که پنهان است، می باشد« )همان منبع(.

4 -حرکت درمانی و رقص درمانی چيست؟ 
     رقصيدن در حقيقت زبان مخفی و پنهان روح محسوب می شود و در سراسر دنيا، در تمام فرهنگ ها 
وجود دارد. در تمدن های بومی؛ رقص، مذهب، موسيقی و متدهای طبی ویژه همان قوم وجود دارد 
که متاسفانه در تمدن ها و جوامع امروزی کمتر مشاهده می شود. رقص درمانی برای اولين بار توسط 
درمان های  دنيا جزو  بيست کشور  در  شيوه  این  امروزه  معرفی شد.  دنيا  به  ماریا چاس1896-1970 

طبيعی و جایگزین محسوب شده و مورد استفاده قرار می گيرد )فرخی ، 1386: 15 ـ 14؛ 114(. 
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      درمانگری از طریق حرکت درمانی ریتميک یکی از روش های روان درمانی محسوب می شود. 
مبنای این روش بکارگيری خالقانه از حرکت برای برگرداندن توانایی و پاسخ های ذاتی افراد است. 
نظربه اینکه، حرکت یک حقيقت اساسی زندگی است. این حرکات مشتمل از تمامی رفتارهای انسان 
تلقی می گردد. در بررسی تحول شناختی هر فرد در رابطه با ميزان یادگيری و پيشرفت وی از اهميت 
طور  به  دارد.  محوری  نقش  بشر  شناختی  فعاليت های  در  حرکت  بعالوه  برخوردارمی باشد.  اساسی 
مؤثر به نظر می رسد که افراد با حرکات بدنی خود فکر می کنند. در حقيقت »سيستم حرکتی« شامل 
ساختارهای مرتبط به هم هستند. همچنين دارای یک سيستم دیناميکی غيرخطی، خود سازمان دهنده 
و توزیعی اند که در آن یک طرح حرکتی شامل جزئياتی از نيرو های داخلی و خارجی بدن بوده، منجر 

به خلق یک حرکت هوشمندانه می شوند )جی، 2000: 15-25(.
بسيار طبيعـی زندگی  پيشين که  اقوام  مـيان  بسيار قدیمـی دارد و در  البته سنت       رقص درمانـی 
می کردند، رواج داشته است. بطور مثال؛ رقص »زار« در ایران و یا رقص هایی که هنوز در ميان برخی 
قبایل آفریقایی وجود دارند. درمان از طریق حرکت و ریتم بطور سنتی در بين اقوام هميشه وجود 
داشته است. رقص هاي گروهي سبب ایجاد همدلي و تقویت احساس حمایت در ميـان رقـصندگان 
می شود. ویژگي ها و مضمون هاي گوناگون رقص هاي قومي و محلي ایران از نظر تاریخي و تمدن، 
بازتابي از ویژگي ها و روحيه اقوام ایراني در رویارویي با جهان هستي است. رقص هاي مناطق مختلف 
ایران داراي مضمون هاي متنـوعي همچون آئيني و دیني، شادي و تغزل، حماسه و رزم، کار، تقليد و 
نمایش، سوگ و درمـان استرس ناحيه هاي مختلف رقص هاي آئيني ارتباط انسان را با ماوراء الطبيعه 

نشان مي دهنـد)محفوظ، 1388: 29 و 30/ 175( 

5 -تاثيرات جسمانی رقص- حرکت درمانی
      امروزه رقص بخشی از روش حرکت  درمانی  در نظر گرفته می شود. بر همين اساس سماع نيز، 
به دليل دارابودن حرکات ریتميک، می تواند از دسته تکنيک های معنویت درمانی و مراقبه محسوب 
اثرات درمانی اش،  به دارا بودن  بنا  شود )سينوویتز و الرسون، 2012: 199(. الزم بذکراست، سماع 
به مثابه  نيز هست. روانشناسان و روان کاوان از حرکت درمانی )رقص درمانی(  جزیی از طب حاشيه 
طب - مکمل برای درمان بيماری های روحی روانی، کاهش استرس و اضطراب، تقویت مهارت های 
ذهنی - حرکتی، افزایش سطح انرژی در بدن و ... بهره می گيرند. حرکت درمانی به عنوان شاخه ای 
از  پرمعنای رقص و حرکت دارد. حرکت درمانی نشات گرفته  از هنردرمانی خالق، ریشه در ذات 
آن(  به  وابسته  هنرهای  دیگر  )و  و حرکت  رقص  از  روش  این  در  است.  روان درمانی  نوعی  رقص 
برای کشف تصاویر، خاطرات، احساسات، تجربيات درونی افراد و باالبردن مهارت  برقراری ارتباط 
استفاده کرده، رشد و نمو احساسی، جسمی، اجتماعی، ذهنی و روحی فرد را سرعت  بخشيده، ساده تر 
می کنند. رقصيدن یکی از راه هایی است که از طریق آن می توان عميق ترین و درونی ترین احساسات 
فردی را بروز داد، فشارهای روحی ـ روانی را تخليه کرد و تاثيرات مخرب استرس را از بدن دور کرد 

)لمونت، فرخی، 1396(.
    زمانی که فردی از لحاظ روحی یا جسمی دچار مشکل شود، حرکات و ميميک چهره اش تغيير 
و  رقص  اساس  دارد.  تنگاتنگ  ارتباط  فرد  زندگی  ریتم  و  بدن  فرم  حرکات،  با  سالمتی  می کند. 
حرکت درمانی شناسایی روابط درونی بين مغز، روح و بدن است. متخصصان طب آلترناتيو معتقدند 
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که فشارها و مشکالت ذهنی و احساسی، اغلب در جسم انسان به صورت گرفتگی عضالت نمایان 
می شود و همين مسئله یکی از عواملی است که حرکت و رقص در رفع آن بسيار مؤثر وکارگشاست.   
اضطراب،  کاهش  منقبض،  عضالت  شدن  رها  و  شدن  سبک  باعث  ریتميک  و  موزون  رقص های 
و  اندیشيدن  و  کردن  فکر  برای  تازه  روش های  و  مسيرها  دادن  قرار  خود،  از  رضایتمندی  افزایش 
افزایش انرژی در انسان می شود از طرف دیگر، تجربيات کلينيکی متخصصان در این زمينه آنها را به 
این سمت هدایت کرد که ساختار فيزیکی و جسمی انسان ها تحت تاثير رفتارها، عواطف و احساسات 
مثبت و منفی قرار دارند )همان منبع(. از منظر خواص فيزیکی و جسمانی، رقص و حرکت درمانی 
و  عواطف  جهت  از  می باشد.  دارا  را  بدن  اعضای  هماهنگ سازی  قابليت  ورزشی،  تمرینات  مشابه 
ناکامی ها و  باعث شناسایی دالیل عصبانيت ها،  و  بيشترشده  امنيت  به کسب حس  منجر  احساسات؛ 
ناشناخته های درونشان خواهد شد. همچنين رقص و حرکت درمانی موجب تقویت مهارت های ذهنی، 
حرکتی و حافظه می شود. برای مثال، متخصصان برای کاهش استرس فرد مبتال، عکس العمل وی در 
رابطه با استرس را  بررسی کرده، سپس به او شيوه تنفس درست را می آموزند تا در جریان رقص و 
حرکت، با بهتر شدن جریان خون، اکسيژن به راحتی به اعضای بدن برسد و در حالی که مراجعه کننده 
مشغول رقص و جنبش است کشش ها و تنش های بدنی او کاهش پيدا کند. در روش رقص و حرکت 
درمانی، متخصص رقص درمانی با هدایت کردن شيوه رقص/ حرکت، باعث بهبودی حال عمومی، 

حفظ و تقویت سالمتی بيمار می گردد )همان منبع(. 

6 -عملکرد دستگاه عصبی
     اصوالً عدم توازن و ناهماهنگی در نيمکره های چپ و راست مغز بر ادراک فرد مؤثر می باشد. 
و  ازلزلی  نقل  به  )زاميروفسکی،1980  می دهد  رخ  مغز  راست  نيمکره  در  مزبور  ناهماهنگی  معموالً 
و  احساس ها  بروز  موجب  نيز  عامل  همين   .)26،  70 ـ   71  :1386 زنجانی،  یار  علی  ترجمه  اگوئيال 
هيجان های مخرب و منفی مانند خشم و عصبانيت، افسردگی و غيره در فرد شده که در این حالت 
بشمار  منفی  حالت های  از  رهایی  و  تعدیل  جهت  در  مؤثری  ابزار  عنوان  به  می تواند  هنردرمانی 
با استفاده از روش های )بيانی و خالق( مانند هنردرمانی،  رود)برگر و همکاران، 2011: 48؛ 158(. 
نقل  به  )زاميروفسکی،1980  نمود  برطرف  را  مغز  راست  نيمکره  در  و دقت  توجه  نارسایی  می توان 

ازلزلی و اگوئيال ترجمه علی یار زنجانی، 1386: 71 ـ 70؛ 26(.

دسته بندی عملکرد دستگاه عصبی براساس حرکات ریتميک
1 - سطح اول، الگوی ریتميک نقش ارسال سيگنال های عصبی را دارد

2 - سطح دوم، ترکيب ادراکاتی که از محرک های ریتميک محيطی و فعاليت های ریتميک درونی 
حاصل می شوند )مثل؛ نور، امواج صوتی، حرکات ریتميک مانند تنفس و تکلم(

ریتم های  دارای  که  بدن  دستگاه های  سایر  و  عصبی  سيستم  بين  اندرکنش  ایجاد  سوم،  سطح   -  3
بيولوژیک هستند. بنابه عبارتی، شاید این فعاليت ریتميک سيستم عصبی است که حس درک ریتم را 
پدید می آورد )اپشتاین، 1995 به نقل از تنکابنی، 1382(. عالوه براین، فعاليت ریتميک در تحریک 
لک،1391:  )زهرا  است  استفاده  قابل  نيز  فردی  انرژی  افزایش  و  کاهش  حرکتی،  و  حسی  نيروی 

اینترنت(.
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     زبان هنر، زبانی واقع نما در قالبـی نمادیـن است. این زبان می تواند بخش گسترده ای از وجود 
نهانی و خيال پردازی های درونی را فعال و زندگی را گسترده و پر معنی کند. سيستم ليمبيک مغز 
فهم خاطره ی آسيب  با  به طور جدی  آميگدال  و  هيپوکامپ  هيپوتاالموس،  و بخش های آن شامل 
زا ارتباط دارد و بيان هنری بر این قسمت ها اثر می گذارد و پيوستگی و یکپارچگی خاطرات را به 
وجود می آورد. از آنجا که حوادث و مشکالت کم و بيش ذهن را تجزیه می کند، هنر ارتباط بين 
احساسات و خاطرات و افکار از هم جدا شده و پاشيده را پيوند می دهد. با هنردرمانی می توان پاره ای 
هماهنگی  به  و  کرده  یکپارچه  را  مغز  چپ  و  راست  نيمکره های  ذهنی  و  احساسی  فعاليت های  از 

هيجانات در سطح غيرکالمی کمک نمود )آرن.1396.اینترنت(
       فعاليت و تمرین های هنری می تواند نيمکره های مغز را در دستيابی به خاطرات و پردازش هيجانات 
فعال کند. نيمکره ی راست با فعاليت های حرکتی بصری، شهود و هيجانات، درگير در خالقيت است. 
این امر مستقيماً با نواحی زیر قشری مغز مانند ساقه ی مغز مرتبط است و با تمرینات هنری مثل؛ نقاشی، 
سفال، موسيقی و حتی رقص قادراست کارکرد دو نيمکره را با یکدیگر )با دو دست یا دو چشم( را 

افزایش دهد )همان منبع(. 

7 -مراقبه یا مدیتيشن حرکتی  
      هرگونه مدیتيشن که در آن بدن در حال حرکت باشد »مراقبه یا مدیتيشن حرکتی« ناميده شده 
و شامل طيف گسترده ای از تکنيک ها است. هر حرکت متمرکز با سرعت کم را می توان به عنوان 
یک مدیتيشن در نظرگرفت. رخداد مدیتيشن ایده آل منجر به حس افزایش انرژی در فرد خواهدشد. 
نيستند.  ساکن  مدیتيشن  انجام  به  قادر  بيقراری  حس  وجود  یا  و  زیاد  نيروی  بدليل  مردم  از  بعضی 
بنابراین، مدیتيشن  حرکتی جایگزین سازنده ای برای آن است. در بعضی از صومعه ها شرکت کنندگان 
بدین  می کنند.  جایگزین  را  روی  پياده  مدیتيشن  معموال  حرکت،  مدیتيشن  و  نشستن  مدیتيشن  بين 

ترتيب، بدن را با ایجاد تنش فيزیکی تحریک نموده و منجر به گردش خون بيشتر می شوند.
ما در  باشد؛  اکتشاف معنوی  برای  ابزاری  قبول دارند که ذهن می تواند  را  ایده  این  اکثر مردم       
بسياری از انواع مراقبه و خواندن ادبيات مذهبی از ذهن استفاده می کنيم. بدین نحو بدن ما می تواند 
مسير روحانی را تعقيب کند.  احساسات )به خصوص عشق( یکی دیگر از روش های روحانی است. 
رویکرد مذهبی برخی ادیان را در نظر بگيرید. این مفهوم که بدن می تواند عرصه ی اکتشاف معنوی را 
فراهم کند، را تداعی می نماید. به ویژه در فرهنگ ها و ادیان که جسد به عنوان »دشمن« روح در نظر 
گرفته می شود، دربرخی از شيوه های مذهبی - به خصوص تانترا – بدن به عنوان ابزاری برای دیدن و 

بيان طبيعت روان شناختی و معنوی خود درنظر گرفته می شود )مقاالت، 2015.اینترنت(.

8 -مراقبه یا مدیتيشن رقص چيست؟
ایجاد یک حالت  برای کسب تمرکز و  از ریتم،       مدیتيشن رقص نوعی مراقبه است که در آن 
شهودی استفاده می شود. این ویژگی معمول در بسياری از انواع مراقبه و رقص وجود دارد. نيز در 
این طبقه بندی می گنجد. زمانی که استفاده از رقص برای کشف و بيان هویت فرد به عنوان روح بکار 
ادیان دیده می شود. رقص  به آن »رقص مقدس« اطالق می شود. رقص تقریبا در تمام  گرفته شود، 
مذهبی در فرهنگ های مدرن »ابتدایی« رایج است و مطمئنا بخشی از فرهنگ های بدوی باستانی است 
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که توسط شامانی ها برای رسيدن به خلسه هدایت می شود. در جوامع و ادیان مبتنی بر طبيعت، ریتم 
رقص، تقليد از ریتم طبيعت )از جمله دوره های فصلی( بود. انجام حرکاتی که بيش از تقليد، صرفا 
تالش برای درک و متحد شدن با ریتم های طبيعت بود. در برخی موارد، رقص مذهبی، سکوالر شد 
و معنای اصلی مقدس خود را از دست داد )مدیتيشن رقص، 2017(. سماع به عنوان یک نوع مدیتيشن 
حرکتی و مدیتيشن رقص از نوع مذهبی در تاریخ و فرهنگ ایران و تصوف جای ویژه ای دارد. به 

همين خاطر نتایج مدیتيشن یا مراقبه در آن بروز می کند. 

۹ -تغييرات امواج مغزی در مدیتيشن و تاثير آن بر بدن
سيگنال های  از  نورون ها  است.  شده  تشکيل  نورون  به  موسوم  عصبی  سلول  ميلياردها  از  مغز        
به سطح آگاهی و افکاری که در ذهن  پيام ميان خود استفاده می کنند. بسته  انتقال  برای  الکتریکی 
پيام های  ارسال  به  اقدام  مختلف  ثانيه(  در  پيام  )تعداد  فرکانس های  با  نورون ها  این  دارد  وجود  ما 
الکتریکی می کنند که در نهایت ارسال ميليون ها سيگنال در هر ثانيه سبب ایجاد یک ترکيب هماهنگ 
و هارمونيک از سيگنال ها توسط مغز می شود. به این ترکيب هماهنگ سيگنال های الکتریکی، به دليل 

شکل نوسانی و موجی ای که دارند، »موج مغزی« گفته می شود.
    به طورکلی می توان گفت که در بطن هر فعاليت مغزی، از احساس و تفکر گرفته تا رفتار انسان، 
نحوه ارتباط برقرارکردن ميان نورون ها نهفته است. این ارتباط در شبکه عصبی درون مغز موجب 
بروز امواج مغزی می  شود. درهرلحظه، تعدادی از امواج  مغزی در حال گذر از مغز است و هر یک 
قابل  بتا  و  آلفا  تتا،  دلتا،  الگوهای  در  ترتيب  به  نوسانات  این  می کند.  نوسان  متفاوتی  طول موج  با 
تقسيم بندی اند. امواج بتا در شروع بخواب رفتن فعال هستند،کم کم امواج آلفا ظاهر شده و متعاقبا به 
بروز تتا و دلتا می انجامد )جدول 1(. زمان بيدار شدن، امواج مغز ما در جهت برعکس از دلتا و سپس 
تتا به آلفا و در آخر به بتا تغيير می کنند. در بيداری، روش هایی برای تغيير امواج از حالت سریع و 
نامنظم بتا تا  حالت های آرام تر مثل آلفا وجود دارد. ما توانایی آرام کردن افکار و خارج کردن ترس ها 

و آشفتگی های درونی خود را با تمرکز دارا می باشيم.

1.۹ امواج گاما )25 تا 100 هرتز(
      امواج مغزی گاما سریع ترین فرکانس با دامنه باال هستند که به مغز می رسند. جایی که فرد تجربه 
انفجار از بينش و یا سطح باالی پردازش اطالعات را دارا بوده و قادر به انجام آن است. تجربيات 
راهبان بودایی تبتی چگونگی همبستگی بين حالت های ذهنی متعالی و امواج گاما را نشان می دهد.    
وقتی که از راهبان خواسته شد تا احساسات محبت آميز توليد کند، فعاليت مغزی آنها به فرکانس گاما 
تبدیل شد. این فرکانس در انسان احساس توانایی انجام هر کاری را ایجاد نموده، لذا وی قادر به انجام 
آن خواهد شد. فرکانس امواج گاما معموال بيش از40 هرتز است. »امواج مغزی هيپرگاما« دامنه ایی 
حدود 100 هرتز را توليد می کند! که زیرمجموعه امواج مغزی گاما تلقی می شوند. زمانی که ميليون ها 
نورون با هم در یک زمان فعال هستند، امواج هيپرگاما توليد می شوند. به طور معمول مردم این امواج 
مغزی را در شرایط عادی توليد نمی کنند. این امواج مغزی اغلب در نوابغ دیده شده، به عنوان مثال، 

در استاد فيزیک و یا در مدیتيشنيست هایی که رفتار مهربانانه ای داشتند مشاهده شده. 
     به نظر می رسد امواج گاما در افراد بسيار هوشمند یا در افرادی رخ می دهند که تجربه بی قيد 
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توليد می شود.  امواج مغزی گاما  ناگهانی در  به طور  تقریبا  مهربانی  داشته اند. محبت  و شرط عشق 
بنابراین، امواج مغزی گاما زمانی است که فعاليت مغز به طور غيرعادی باال باشد )بهاویکا، 2013(.

2.۹ امواج بتا )Beta( )37-13 هرتز( »هوشياری کامل«
     افراد عموما در لحظات بيداری در حالت بتا به سر می برند که در آن امواج مغزی با فرکانسی 
بين 37 – 13 هرتز مرتعش می شوند. در این حالت، توجه فرد بر دنيای بيرون و افکار روزمره و به 
نوعی بر فعاليت های منطقی نيمکره چپ مغز متمرکز اند. کنش های پيچيده ذهنی مانند سخن گفتن، 
بحث کردن، فکر انتزاعی فوق العاده، هشياری، تمرکز، پایداری هيجانی، محاسبات ریاضی و افزایش 
و  است  هوشيار  و  بيدار  کاماًل  فرد  حالت  این  در  می کند.  بروز  مغز  در  بتا  موج  غلبه  با  متابوليسم 
برای انجام کار و معادالت ذهنی آماده محسوب می شود. امواج مغزی بتا به افراد در امتحان دادن، 
تجزیه وتحليل اطالعات و فعاليت بدنی کمک می کند. امواج بتا برای افزایش کارایی و تمرکز قابل 
استفاده اند. این امواج سطح هوشياری را باالبرده و فعاليت های ذهنی و بدنی مانند امتحانات و یا انجام 
مسابقات ورزشی را فراهم می سازد. در حالت امواج بتا با فرکانس پایين، توانایی  توجه افزایش می یابد 
و فرد قادر به تمرکز بيشتری می شود که عامل بسيار مهمی در ادراک یادگيری است. این توانایی 

توجه، در امواج آلفا بيشتر و در امواج تتا به اوج خود می رسد.

3.۹ امواج آلفا )Alpha( ) 12-8 هرتز ( »حالت ریلکس جسمانی«
      هنگامی که فرد چشمان خود را می بندد و درحالت آرامش قرارمی گيرد، مغز امواج آلفای زیادی 
به ویژه در ناحيه پس سری توليد می کند. همچنين هنگام تفریح و لذت بردن از محيط اطراف غلبه با 
موج آلفاست. امواج آلفا در زمان و شکل مناسب سبب دستيابی به عملکرد بهينه، کاهش اضطراب، 
هيجانی،  تعادل  اندیشی،  بدن، شهود، درون  و  یکپارچگی ذهن  مثبت،  تفکر  ایمنی،  تقویت سيستم 

احساس سرخوشی و آگاهی درونی می شود.
وضعيت،  این  در  است.  انسان  بدنی  حالت  آرام ترین  و  لذت بخش ترین  دارای  آلفا  وضعيت     
استرس کاهش می یابد و باعث افزایش آرامش و سطح زیادی از خالقيت می گردد. مغز هنرمندان، 
موسيقيدانان و ورزشکاران در توليد امواج آلفا فوق العاده پرکارند. امواج مغزی آلفا با کاهش سطح 
کورتيزول باعث افزایش سيستم ایمنی بدن و درنتيجه رفع خستگی و استرس ناشی از کار و فعاليت 
آلفا  معجزات وضعيت  از  همگی  ذهنی  ناب  ایده های  کردن  پيدا  و  تجسم خالق  می گردد.  روزانه 
آلفا  می کنند.  متصل  هم  به  را  آگاهی  فرا  یا  ناخودآگاه  و  آگاهی  پلی  مانند  آلفا  امواج  می باشند. 
عظيم خالقيت،  ثروت  به  دستيابی  می باشد.  آگاهی  عميق تر  ورود وضعيت های  دروازه  در حقيقت 
براین،  آلفا رخ می دهد. عالوه  قرارگرفته، در وضعيت  انسان  که درست زیر سطح هوشياری آگاه 
باالترین حالت تلقين پذیری نيز در وضعيت آلفا اتفاق می افتد. در زمان هيپنوتيزم فرد در حالت آلفا 
قرار می گيرد. بيست دقيقه قبل از خواب و بيست دقيقه بالفاصله بعد از بيداری نيز از حالت هيپنوتيزم 
تلقی می شود. افکار بيست دقيقه قبل از خواب هرکس، تأثير بسيار زیادی در حاالت بعد از بيداری 
وی دارد. اگر انسان وضعيت آلفا و به دنبال آن تتای آرامی نداشته باشد، یعنی قبل از خواب افکار 
منفی را مرور کند، در طول حالت آلفا و بتای بعدی )یعنی بعد از بيدار شدن(، مجدداً افکار منفی با او 
خواهند بود و این بار بسيار شدیدتر! چون در زمان آلفا که در باالترین حالت تلقين پذیری بوده، کلی 
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فکر و احساس منفی را وارد ضمير ناخودآگاه خود کرده است.
       امواج آلفا نقش مـهمـی در مـوفقيت انسان داراست. حيطه انـدیشه انسان و افـکاری که در ذهن 
خویش ساخته  و پرداخته از حاالت آلفا تاثير می گيرد. در حيطه امواج آلفا انسان به ضمير ناخودآگاه 
است  استدالل  و  منطق  دنبال  همواره  که  انسان  نيمکره ی چپ  یعنی  می کند.  پيدا  دسترسی  خویش 
خاموش شده و نيمکره ی راست انسان فعال تر می شود و فرد به نيروی درونی خود نزدیک تر می شود. 
به آن  یا دستيابی  از ذهن بگذرد، احتمال خلق  این لحظات بسيار حائز اهميت است، زیرا هر آنچه 
بيشتر است. اگر به نکات مثبت فکر کند درواقع به ضمير ناخودآگاه خودفرمان خلق آن را می دهد. 
ضميرناخودآگاه با توجه به دارابودن قدرت بسيار آن را به ارمغان می آورد. ولی اگر به افکار منفی 
نمی فهمد که  و  است  فاقد شعور  این ضمير  زیرا  پرداخته شود، هرآنچه هراسناک اند خلق می کند. 
برای  فرمان  یا  به مثابه ی کد  اندیشه ها  این  از  زیرا هر یک  نمی خواهد.  یا  را می خواهد  فرد چه چيز 
ضمير محسوب می شود. لذا تالش برای دستيابی یا انجام آن را نيز بيشتر می کند. ازاین رو چه بسيار 
انسان هایی که در لحظات امواج آلفا  به اوج موفقيت رسيده اند و چه بسيار انسان های ناآگاه و غافلی 
که خود را تباه کرده و به بدبختی کشانده اند. زیرا نمی دانند که با خود چه می کنند. شخصی که به 
هنگام خواب به فکر مشکالت مادی خویش است باید بداند که راه را بروی خود می بندد و برای 
شکست خود برنامه ریزی می کند. بنابراین در ابتدای خواب در حيطه امواج آلفا حتی المقدور الزم 
است افکار مثبت در فرد تقویت شود. زمانی که انسان از خواب بيدار می شود تا پانزده دقيقه از مغزش 
همچنان امواج آلفا ساطع می شود و کم کم به حالت عادی - وضعيت بتا - می رسد. برای همين، اگر 

فرد با آرامش از خواب بيدار نشود تمام آن روز با احساس ناخوشایندی بسرخواهد برد. 
 

4.۹ امواج تتا )Theta( )7-4 هرتز( »حالت خواب سبک«
زیاد،  پذیرندگی  آرامش،  و  سکون  احساس  عالی،  یادگيری   موجب؛  تتا  موج  کارکردهای      
خاطرات  فراخوانی  خالقانه،  و  خودسانسوری  بدون  تفکر  خيال پردازی،  ذهن،  مجدد  برنامه ریزی 
ناراحت کننده و رنج آور ذخيره شده در حافظه می شود. تتا یکی از پيچيده ترین حاالت مغزی است 
که تا به  حال شناخته  شده است. این موج به قبل از خواب عميق فعال است، همچنين این امواج در 
هنگام مراقبه و مدیتيشن بيشترین فعاليت را دارند. با امواج تتا بدن حالت مشابه خلسه را تجربه می کند. 
تتا  بينش آمادگی دارد.  برای دریافت شهود و  تتا فرد در حالت خواب وبيداری بوده و بدن  فاز  در 
یک حالت فوق العاده برای یادگيری و حفظ و درک اطالعات در حافظه بلندمدت است. در فاز تتا 
به عنوان وضعيت سایه روشن  تتا  بهينه می گردد.  اطالعات جدید  و دریافت  مطالب  برای درک  مغز 
آگاهی نيز شناخته می شود. توانائی توجه در امواج تتا به اوج خود می رسد. در این حالت انسان مستعد 
دریافت اطالعاتی ماورای وضعيت عادی آگاهی  است. همچنين تتا دروازه ای برای یادگيری و حافظه 
و  استرس  یادگيری، کاهش  قدرت  تقویت  افزایش خالقيت،  باعث  تتا  مدیتيشن  است.  شناخته شده 

بيدارشدن قدرت اشراق و توانائی های دیگری در زمينه ادراک فراحسی می شود.

5.۹ امواج دلتا )Delta( )3-2/0 هرتز(  »حالت خواب  سنگين«
     دلتا آهسته ترین موج مغزی است که در طی خواب عميق )بدون رؤیا( غلبه دارد و برای ترشح 
این  امواج خواب معروف می باشند.  به  امواج دلتا  بافت های بدن مفيد است.  هورمون رشد و ترميم 
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امواج مغزی دارای کمترین فرکانس می باشند.  بين  تا 3 هرتز اند که در  امواج دارای فرکانس 2/0 
عميق ترین سطح خواب که نقشی حياتی در زندگی انسان ایفا می کند، دارای این موج می باشد )شکل 

2( )کالک ویز،2017(.

                                                                 
شکل 2. )جفری ،2016(

                                                      جدول 1. )کالک ویز،2017(

10 -سماع چيست؟ و دالیل آن از نگاه سماع کنندگان
نام  با  پدید آمـد، رقص هایــي  مـيان مسلمانان  . ق در  هـ  قرن دوم  از  پيـدایش تـصوف کـه  با       
نعمت  قادري،  اهل حق، خاکسار،  مانند  فرقه هایي  اجرا مي شد.  توسط درویشان در خانقاه ها  سماع 
اللهي، نقشبندي و بکتاش شکل هاي بدیعي از رقص را بـه نمـایش گذاشته اند. صوفيان سماع را نقش 
واسطه اي ميان خدا و مردم، همچنين راهـي بـراي کـسب معرفت و عشق و ارتباط با خدا مي دانند.  
به عنوان  به ویژه قرن هاي هفتم، هـشتم و نهم هـ . ق، سماع را  ایران  ادبيات  از  بخش قابل توجهي 
درجه اي متعالي از عبادت ها مطرح کـرده و آن را جلـوه اي از مظاهر حق دانسته است. بدینگونه سماع 
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بـه عنـوان شـاخه اي از حرکت هاي مـوزون و در ارتباط با ریشه هاي آیيني ایرانيان تا دوران معاصر 
پابرجا مانده است)محفوظ، 1388: 29 و 30/ 19(.

      سماع از واژه عربی َسمع و ِسمع می باشد به معنای شنيدن، شنواندن، گوش دادن، آواز و سرود و نام 
نيک آمده است و به نقل از جرجانی سماع وجد و سرور و پای کوبی و دست افشانی عارفان و صوفيان 
است که همراه با آداب و تشریفات ویژه ای است. سماع را رقص روح خوانده اند، رقصی که روح 
انسان را در قوس صعودی آن به پرواز می آورد و مرغ روح را دراین پرواز به فضای هویت حقيقت 
اُحَسن« و یَحبَُرون در کریمه »فَُهم فِی َروَضٍۀ  »اتّباع  می رساند. سماع را نماز عشاق دانسته اند؛ نوعی 
یَحبَُروًن« )روم/15( و در باغی به شادمانی پرداختن تفسير کرده اند. احمدبن الطوسی آورده است که: 
سماع حرکت است و حرکت اصل جمله ی کماالت است و سکون سبب نقصان؛ چون آدمی جامد 
بماند و از قّوت به فعل نياید ناقص باشد و اگر در حرکت آید از نقصان به کمال انتقال کند. »حرکات 
وجود آدمی هفت است« و همچنين آن را حرکت روح از خلق به حق و از کثرت به وحدت می داند 
و آن را حاصل سماع می خواند. مجدالدین فریدون سپهساالر )اوایل قرن هشتم هـ.( می گوید: »تمامت 
حرکاتی که در سماع از محققان صادر می گردد اشارت است به نکته ای و حقيقتی. چنانکه چرخ زدن 
اشارت است به توحيد. این مقام عارفان مّوحد است که در آن حال محبوب و مطلوب را در همه 
جهات می بينند و به هر سو که می گردند از فيض او بهره می یابند. اما جهيدن و پاکوفتن اشارت است 
به وجه، وجه اول از غایب شوق اتصال است به عالم علـوی، و پاکوفتـن اشارت است که سالـک در 
ر خـود گرداند ماِسوی را در پای هّمـت پسـت می گرداند«. رقص سماع اشتياق  آن حال نفس را مسخَّ
جان به باال بی نهایت و فنا است. چرا که غایت حرکت روح، فنای در خداوند است]27[. سماع حالتي 
درقلب و دل ایجاد مي کند که »وجد« ناميده مي شود و این وجد حرکات بدني چندي بوجود مي آورد 
که اگر این حرکات غيرموزون باشد »اضطراب«  و اگر حرکات موزون باشد »کف زدن و رقص« است 

)محفوظ،1388: 29 و 30/ 19(. 
نظاميه در کتابش»کيمياي  ـ 505 ه.ق( روحاني عصر سـلجوقي و مدرس مدرسـه       غزالي )450 
سعادت« مي نویسد؛ »آواز خوش و موزون گوهر آدمي بجنباند و در وي حالتي پدید آورد، بي آنکه 
آدمي را در آن اختياري باشد و سبب آن مناسبتي است که گوهر دل آدمي را با عـالم علوي که ارواح 
گویند، هست و عالم علوي، عالم حسن و جمال است و اصل حـسن و جمـال، تناسب است«. او نتيجه 
مي گيرد که رقص و سماع و آواز اگر منتهي به گناه و فساد نگردد، عملـي مباح و مشروع است، نيز 
مي گوید: »عنایت این است که بازي باشد و بازي نيز حرام نيست«. شهاب الدین سهروردي )549 ـ 
587. هـ .ق( فيلـسوف و احياءکننـده حکمت اشراق با بلندنظري به رقص و آواز مي نگرد و در مقام 
توصيف مانند امام محمد غزالي، با تسامح مي گوید: »جان قصد باال کند همچو مرغي که خواهد که 
خود را از قفس بدرانـدازد، قفس تن مانع آید. مرغ جان قوت کند و قفس تن را از جاي برانگيزاند« 

)معرک نژاد، 1386 : 21 و 22/ 4(
     سماع، شنيدن، شنوایی، آواز، سرود وجد و پایکوبی و دست افشانی صوفيان منفردا و جمعا با آداب 
و تشریفات خاص است. سماع در اصطالح عارفانه حالتی است که بر اثر هيجانات عاطفی، غليان و 
خروش درونی، شور و وجد باطنی به عارفان راه معرفت و سالکان طریق حقيقت و واصالن به کعبه 
وحدت، دست می داده و گاه و بی گاه آنها را وامی داشته که از خواست خود برخاسته و بی خود از 
خود خویشتن، در هر زمان و هر مکان، بی پروا از قعر و طعن بدخواهان و لعن و شتم دشمنان، همچون 
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موالنا جالل الدین محمد دست بيفشانند و تن بچرخانند و پای بر زمين بکوبند )تفضلی، 1382، 33و 
)34

     سماع، حالی است که بر اثر آوازی خوش و یا نغمه ای دلکش، صوفی را دست می دهد. در این 
حال بعضی حرکات ناخودآگاه از وی سر می زند که ممکن است بيننده آن را نوعی رقص پندارد، 

این است سماع غير ارادی یا سماع راست، که مولوی در باره اش گوید:
                 بر سماع راست هر تن چيره نيست           طعمهء هـر مرغکی انجير نيست

       اما سماع ارادی، مجلسی است که صوفيان با حضور پير تشکيل می دهند. قوال، اشعاری را به 
آواز گرم می خواند که گاهی با نغمهء دف و نی توأم است و صوفيان به ذکر قلبی می پردازند و بيتی، 
مصرعی یا کالمی را تکرار می کنند. در این مجلس وجد و حالی به آنها دست می دهد که آن را سماع 

گویند و مجلس یا حلقهء سماع خوانند. حافظ گوید:
     مطرب چو پرده ساخت که در پردهء سماع         بر اهل وجد و حال َدر ِ هــای و هو ببست

براي حال سماع بي اختيار را فراهم سازند، مجالس  اینکه در خود آمادگي الزم  براي       صوفيان 
سماع بر پا می کردند، و با ساز و آواز و خالي کردن فکر از هر چه جز معبود است دل هاشان را آمادة 
وجد می نمودند و آنگاه بي اختيار به حرکت درمی آمدند و گاه چنان در حال سماع از خود بي خود 
و سرمست می گشتند که به »پاره کردن خرقه« و »دریدن جامه« می پرداختند. البته مطلوب تر این بوده 
که سالک به اختيار حرکت نکند، زیرا حرکت به اختيار خالف ادب محسوب می شد)سراج، اللمعه، 

یوسف پور به نقل از رضا اسدپور،1387 : 8/ 66 ـ 58(.
       موالنا حرکت را از نشانه های بارز حيات معنوی و سکون را آیت مرگ می داند و برای جلوگيری 
از مرگ روان با حضور کالبد، سماع را همچون یک عبادت عاشقانه می پذیرد. در بيمارانی که اسير 
بيشتر  از عضوهای دیگر در معرض نور و حرکت و هوا است  بسترند هميشه آن عضوی که کمتر 
آسيب  از  بيمار  عضو  آن  همچون  معنوی  حيات  در  هم  بی تحرک  و  ساکن  ارواح  می بيند.  آسيب 
سکون و توقف در امان نيستند و در تالش عارفان برای تحرک روان که در پی حرکت های ظاهری 
کالبد به وسيله سماع پيدا می شود برای جلوگيری از آسيب و فرسودگی است. تحرک کالبد، بيداری 
سماع و رقص انگيزه حرکت جان است به سوی مطلوب و حرکت جان منشا بيداری حواس خمسه 
باطن است در دنيای معرفت. بيداری حواس خمسه باطن موجب تعطيل حواس ظاهر است در دنيای 
ماده و تعطيل حواس ظاهر موجب بروز حالت سکر و روشنایی باطن و محو غفلت ضمير است. در 
پی این حال گردیدن های دمادم در سماع باب بهشت آسایش به روی طالبان حقيقت گشاده خواهد 
شد.  در چنين بهشتی است که موالنا جالل الدین محمد رسول آفتاب می شود و به رسالت آفتاب از 
طریق ترجمانی راز ذره های نور را بر اهل زمين فاش می کند. زاده ی آفتاب می شود و کيقباد اسطوره 
ایران نيمه خدایی که ميانجی عرش آسمان و فرش زمين است- واهلل اعلم. اساساً موالنا حيات انسان 
را به طور استمرار نمی داند- آن چنان که به ظاهر می نماید- وی  معتقد است که هر دم عنصری 
می ميرد و عنصری دیگر زنده می شود. اگر انسان این تحول و تجدد را عيناً در خود مشاهده و حس 
نمی کند به دو علت است: یکی مقدار از اصول زیست است که پيوسته با انسان همراه است و دیگری 
به واسطه ی شدت و سرعت حرکت عنصرهاست که آن را در چشم ساکن جلوه می دهد- همچون 
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حرکت سریع آتش هنگام چرخيدن آتش. صعود از مرتبه ای به مرتبه ی دیگر در تصوف آیت کمال 
است. برای رسيدن به این کمال رتبه های عرفان نردبانی است - و گذشتن شرط رسيدن است - گذر 
از هفت وادی عرفان در منطق الطير مبين همين صعود نردبانی است تا زمان رسيدن به قاف توحيد که 
باز در بطن واقعه اهميت حرکت و تحرک روان مطرح می گردد. موالنا از آدم بی حرکت و بی عشق 
چون جماد یاد می کند و مردم عامه را که در زندگانی بهيمی افتاده اند و سير الی اهلل ندارند در حکم 
جماد می داند. نقش اساسی سماع در مکتب موالنا برای نجات انسان از این زندگانی جمادی است 

)تفتيان و ستاری، 1352: 27/ 6 و 7(
قـول خودشان قصد  بـه  فقط  یـا  داشـتهاند  و روحاني  تربيتي  این رقصها هدف  در  آیا صوفيه       
»استجمام« - آسودگي از ریاضتها - آنان را به این کار واداشـته است؟ درست است که حتي اگر 
در رقص به همين دیدة »استجمام« هم مينگریستند، بـاز اشتغال بدین امر لغو و باطل را بدان سبب 
ميیافتهاند.  توجيه  قابل  تازه ميداد،  نشاطي  بدانها  و سـلوک طریقـت  براي جستوجوي حق  که 
لـيکن از جوابي کـه شـيخ ابوسعيد ابوالخير به اعتراض ابوعبداهلل باکو در باب رقص و مخـصوصاً در 
بـاب شرکت و حضور جوانان نورس در آن مجالس ميدهد، برميآید که مشایخ صوفيه، از قدیم 
از  تـأثير از مقولۀ تزکيه - نظيـر آنچـه ارسـطو در بـاب کثارسـيس )Katharsis( حاصـل  نوعي 
در  کـه  شـيخ،  ایـن جـواب  موجـب  بـه  بـوده انـد.  قایـل  رقـص  بـراي   - موسيقي ميگوید  و  شـعر 
اسرارالتوحيد آمده است »جوانان را نفس از هوا خالي نباشد« و از این رو وقتي در رقص »دست بر 
هم زنند هواي دستشان بریزد و اگر پاي بردارند هواي پایـشان کم شود«و »چون بدین طریق هوا از 
اعضاي ایشان نقصان گيرد از دیگر کبایر خویشتن نگاه تواننـد داشت« )اسرارالتوحيد. بهمن یار. به 
نقل از زرین کوب، 1388: 9/ 21(. موالنا جالاللدین هم که براي رقص و سماع اهميت تربيتي قابل 
مالحظهاي قایل بود و آن را در طریقت از وسایل و اسباب عمدة نيل به کمال شمرد، در مثنـوي این 
این  مثنوي  در  اجتنابناپذیر ميشمرد.  است  امري که حاصل وجد صوفي  عنوان  به  را  حال رقص 
حال رقص را به عنوان امري که حاصـل وجـد صوفي است. اجتنابناپذیر ميشمارد و تأثير وجد را 
در ایجاد این حال مثل هواي بهار ميداند در پرورش و جنبش گياه. )همان منبع(. بدین گونه ارباب 
قلوب - که صوفيه دوست دارند خود را بدین عنوان بخوانند - نه فقط ایمان و معرفت خود را بر 
قلـب و احوال آن مبتني ميکنند، بلکه لذت و راحت خود را نيـز کـه از اسـتجمام یـا تزکيـه حاصل 
ميشود - بر عوالم قلبي متکي مي داشتهاند و در حقيقت، رقص را بمنزلۀ امري که موجب نيل به کمال 
و تزکيۀ باطني است تلقي ميکرده اند. بدینگونه، صوفيه هم غزل فارسي را از لحاظ ادراکات ذوقي به 
اوج کمال رسانيده اند، هم به رقص و موسيقي ارزش و حيثيتي باالتر از آنچه در نزد عامه داشته است، 
داده اند. از این روست کـه هـر جـا از شعر و موسيقي و رقص ایران سخن در ميان آید، نمي توان تحول 

نقش و تأثير صوفيه را در توسعۀ این گونه هنرها بي اهميت یا ناچيز گرفت )همان منبع(. 
سماعي  و  رقص  در  هستي  کل  عرفا  بينی  جهان  در   )13  /19 )فرهمند،1388:  است  معتقد  فرهمند 
شکوهمند است و تـسبيح موجـودات به مصداق آیه شریفه همان سماع آنان به حساب می آید: »و ان 

من شی اال یبح بحمده«
              کمتر از ذره نه ای پست مشو مهر بورز        تا به خلوتگه خورشيد رسی چرخ زنان

                                                                                                                                   )حافظ( 
موالنا  است.  بوده  موالنا  بوسيله ی  سماع  تایيد  بر  هم  دیگری  دالیل  نظر  به  باال  استدالل  بر  عالوه 
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جالل الدین، برای ترک زهد خشک عبدالرحمن ابن ملجمی و ترک خودگرائی، سماع را وسيله نه 
هدف و هدف را نيل به حال و نيل به حق می داند. وی می گوید: »چون مشاهده کردیم که مردمان 
به هيچ نوعی به ظرف حق مایل نبوده از اسرار الهی محروم می ماندند به طریق لطافت سماع و شعر 
موزون که طبایع مردم را موافقت افتاده است، آن معانی را در خورد ایشان دادیم. چنان که طفلی 
رنجور شود و از شربت طبيب نفرت نماید و البته فقاع )شيره( خواهد طبيب حاذق دارو را در کوزه 
فقاع کرده، بدو دهد تا بر وهم آن که فقع است، شربت را به رغبت نوشيده ... مزاج سقيم او مستقيم 
گردد. بنابراین اهل سلوک سماع را به عنوان یک وسيله نيل به هدف اصلی مورد استفاده قرارداده اند 
و  با کوشش  تنها  »مقام«  برعکس  حال،  که  بودند  معتقد  و  بوده اند  قائل  زیادی  اهميت  آن  برای  و 
مجاهدت سالک به دست نخواهد آمد بلکه عطوفت، رحمت و عنایت بی علتی است که از جانب 
حضرت دوست، محبوب حقيقی نازل می شود )همان منبع(. در نزد موالنا و یاران او»سماع راست« 
بود که هر کس ذوق و تميز دارد، در مورد  ایـشان چنان  تفـاوت نداشـت. گمان  »نماز راستين«  با 
مظروف و محتوا، هرگز از تفـاوت ظروف واوانی )ظروف( به اشتباه نمي افتد؛ آنچه را غذاي روح و 
جان اوست، در هر ظرف که باشد مي شناسد، ازاین رو در وراي ظاهر سماع و عبادت که دو ظرف 
مختلف به نظر مي رسد، آنچه را در هـر دو ظرف ذوق روحي به او مي دهد، جز غذاي واحد تلقي 

نمي کند )زرین کوب،1377: 177 ـ 145(.
      در اهميت سماع در نزد مـوالنا گفتنـي است کـه وي اعتقاد به دو گونه نماز داشت: یکي نماز 
عشاق و دیگری نماز اشراق؛ سماع در نزد موالنا همان نماز عشاق است که از آن با عنوان نماز باطني 
یاد مي کند و در حالل بودن آن چنين استدالل مي کند »انبيا آن نماز را به صور مختلفه آوردند، هر 
یکي به صورتي. هر که را تميزي هست، بـه ظاهر نماز فریفته نشود اگر در او جاني باشد قبول کند. 
همچنان که انبيا آن نماز را در هـر صورتي به خلق رسانيدند، اوليا نيز بر همان نسق آن نماز حقيقي را 
در صورت سماع و معارف از نظم و نثر به عالميان رسانيدند« )العارفين، افشار،1387 به نقل از فرهمند، 

.)19/13 :1387
     موالنا سماع را غذای روح عاشقان می د اند  و محرک خيال وصل و جمعيت خاطر )یعنی تمرکز 
اجتماع«.  خيال  باشد   او  د ر  که  سماع/  آمد   عاشقان  غذای  »پس  خد ا(:  غير  از  خاطر  قطع  و  بر حق 
زرین کوب د ر این باره می نویسد: »سماع موالنا، یک د عای مجسم و یک نماز بيخود انه بود ؛ ریاضت 
موسيقيت نفس و مراقبت قلبی از نظر او، انسان با التزام به سماع، از اتصال به خود ی و تعلقات آن 

می رهد  و لذا سماع د ر نظر وی هم پایه.
      »در نزد موالنا سماع شور و حالي روحاني بود که به حدود و قيود مجالس عادي و رسمي رایج در 
نزد صوفيه عصر محدود نمي ماند. در این تجربه روحاني، یاران تحت تأثير شعر و موسيقي از شوق و 
هيجان بيخود یا بي طاقت مي شدند. نعره ها مي زدند، جامه ها چاک مي کردند و ساعت ها بيخودوار با 
یکدیگر یا رو در روي یکدیگر چرخ مي زدند. جست و خيز و دست افشاني و پایکوبي مي کردند. با 
این شور و وجد خود را لحظه اي چند یا براي لحظه اي چند از خودي خالي مي کردند. بار سنگين وقار 
تحميل شده وابسته به مألوفات حيات هر روزینه را چند لمحه اي از شانه هاي خود پایين مي انداختند 
و در شور و شوقي که براي عروج به ماوراي دنياي خاکي احساس مي کردند، دست و پا را به نشان 
اشتياق پرواز مي گشودند یا به نشان وانهادگي و درماندگي بر گرد محور پا به دور وجود خود چرخ 
مي زدند و در هر دو حال بر خاک و خاکيان دامن مي افشانند. موالنا سماع را وسيله اي براي تمرین 
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رهایي و گریز مي دید. چيزي که به روح کمک مي کرد تا در رهایي از آنچه او را مقيد در عالم حس 
و ماده مي دارد، پله پله تا بام عالم قدس عروج نماید« )زرین کوب، 1377: 175-177(.

11 -تفاوت رقص و حرکت درمانی ریتميک 
        رقص درمانی، عبارت از استفاده روان درمان  گرانه از حرکت و رقص برای حمایت از عملکردهای 
فکری، عاطفی و حرکتی بدن است. در این روش از هنر رقص و پایه آن یعنی حرکت، برای کمک به 
استقرار تعادل در وضعيت روحی و جسمی فرد و ایجاد اعتماد به نفس در وی بهره جویی می شود. به 
عنوان شکلی از بيان درمانی، رقص درمانی به عنوان همبستگی ميان حرکات و هيجانات در نظر گرفته 
به صورت عمومی یک دوره رقص درمانی دارای چهار مرحله اصلی است: آماده سازی،  می شود. 
نهفتگی، درخشش و ارزیابی. رقص درمانی، یعنی درمان از طریق رقص و حرکت، یعنی رقص، اما 
نه به آن معنا که یک طراحی رقص وجود داشته باشد؛ بلکه هر حرکتی که با ریتم انجام بشود، در 
این مجموعه می گنجد. یعنی کسی ممکن است فقط نشسته باشد و با پایش روی زمين ریتم بگيرد 
یا صحبت کند و چشم هایش را بهم زند. انجمن رقص درمانی آمریکا رقص درمانی را چنين تعریف 
جلسات  می کند.  کمک  فرد  هيجانی  و  جسمی  یکپارچگی  به  که  تحرک  درمانی  کاربرد  می کند: 

رقص درمانی چهار هدف عمده را دنبال می کنند: 
1 -توسعه آگاهی بدنی

2 -ابراز احساسات
3 -پرورش تعامل و ارتباط

4 -یکپارچگی تجارب جسمی- هيجانی و اجتماعی که سبب افزایش اعتماد به نفس و رضایت فرد 
می شود )مودت، 1394(. 

است.  روانشناسی  و  روانپزشکی  پزشکی،  توانبخشی،  مکمل  جزء  آمریکا  در  حرکت درمانی      
ناميده می شود. حرکت درمانی  درصورت استفاده از حرکات ریتميک، »رقص - حرکت درمانی« 
شيوه ای است که با استفاده از حرکاتی که در جهات و کيفيت های مختلف انجام می شود، آگاهی فرد 
را نسبت به اعضای بدنش افزایش داده، کنترل را روی اعمال و حرکاتش فزونی بخشيده و به کسب 
بيشتر بصيرت در او کمک می کند. همچنين موجب افزایش آگاهی حسی و بدنی، درک بهتر و بيشتر 

محيط و درنهایت افزایش اعتماد به نفس و خودشناسی می گردد )همان منبع(. 
یعنی حرکاتی که دارای  به معنای وزن و هماهنگی است. حرکت های موزون )ریتميک(      ریتم 
هماهنگی، نظم و وزن مشخص باشند و به عبارت دیگر حرکتی که بين کوچکترین اجزاء و عناصر 
آن هماهنگی باشد، به گونه ای که فردی که حرکت می کند این نظم و هماهنگی را حس کرده و از 
آن لذت ببرد )رافعی به نقل از مودت 1394(. ریتم، طنين یا ضربان یک نظم است. هر پدیده منظمی 
دارای ریتم و وزن است. هر عضو بدن انسان دارای نظم و ریتمی خاص است، در حالت شادی ریتم 
تند می شود و در غم ریتم کند است و ریتم متعادل موجب توازن و ثبات بيشتر احساسات و تسلط 
افکار می شود )همان منبع(. چيزی که در سماع انجام می شود. سماع به عنوان یک نوع مدیتيشن یا 
مراقبه حرکتی باعث ایجاد ریتم و تغيير امواج مغزی شده و همين اصل می تواند به کشف و تجارب 

گوناگون فرد بينجامد )آرمان، 2017(.
بين جنبه ایی بدنی و زیبا شناختی نوعی حرکت  از نوعی هماهنگی  به دليل برخورداری       رقص 
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موزون است اما هر حرکت موزونی رقص نمی باشد. حرکت های ریتميک فراتر و گسترده تر از رقص 
می باشند. »حرکت« و مهارت های حرکتی در تحول و رشد آدمی از یکسو و در تداوم و پيوستگی 
جامعه، فرهنگ و تمدن از سوی دیگر ریشه و تأثير بنيادی دارد )علی آبادی به نقل از مودت، 1394(.

12 -تفاوت حرکت درمانی عاشقانه یا سماع با رقص و حرکت  درمانی ریتميک
     جنبه ی تاکيدی رقص درمانی این است که، شما احساس را از درون به بيرون منتقل کنيد، یعنی 
ارتباط با بيرون را دوباره برقرار کنيد. برقرار کردن این ارتباط با بيرون از یک آدم افسرده خودبخود 
برنمی آید. درمانگر در واقع با احساس همدلی با کسی که حرکات و ریتم بدنش به دالیلی محدود 
شده و به بيرون منتقل نمی شود، برخورد کند. افرادی که افسردگی دارند خيلی بی حرکت می شوند و 
حتی در موارد شدید آن افسردگی می تواند انسان را نيمه فلج کند. انسان افسرده ميميک صورتش به 
کلی تغيير می کند و تبدیل به نوعی ماسک می شود.  شما نمی توانيد با موسيقی خاصی یک  مرتبه این 
شخص را به فعاليت وادارید. این شخص باید به مرور زمان از درون حرکت را حس کند، خودش را 

لمس کند و خودش را احساس کند و این یک فرایند طوالنی مدت است )جزایری، 1384(.
      در رقص درمانی تمام هدف بيرون ریختن احساسات و عواطف سرکوب شده و توسعه آگاهی 
در بدن و توسعه تعامل است. اگرچه این اهداف در سماع برآورده می شود، اما اساس سماع بر آن 
نيست. بلکه زبان نمادین اتصال با جهان الیتناهی و رهایی از درون و برون و توسعه ی وجد وشادی 
به  به وحدت درونی است. بخصوص هدایت خلق  از رنج ها و رسيدن  برای رهایی  و شور عاشقانه 
سوی خداوند. رقص به عنوان آگاهی بر حرکات ناشی از تنفس و صدا تلقی می شود. نماز و عبارات 
مقدس همچنين مناجات کردن و آواز به طورطبيعی باعث شروع حرکت در کل بدن با ریتم می شود. 
ذکر )یاد( عبارت است از: یک فرم سنتی از مناجات و تمرین حرکتی که توسط بسياری از صوفيان 
بکارگرفته می شده. شرکت کنندگان اغلب از اشعار و مزامين عربی مانند ال اله اال اهلل )خدا یکتاست( 
و یا بخش هایی که بواسطه آنها به عنوان معانی تاثير گذار بر خود ناشی از منشا و هدف فردی استفاده 

می کنند )دگالس کلوتز، 2002(.

13 -چگونگی انجام سماع
     سماع با نواختن نی و دف همراه است. نی بهترین سازی است که می تواند به عنوان نماد انسان 
انسان است. دف از روزگاران  به کار رود و گذشته از این صدای آن نزدیک ترین صدا به صدای 
گذشته ارج و قربی بين ادیان داشته است. در روایات است که پيامبر اسالم نيز در مراسم پایکوبی 
به زدن دف تاکيد می کرده اند. در واقع دف شور و حال و وجد خاصی به انسان می دهد. اما رقص 
عبادی سماع را به شيوه های مختلف تعبير کرده اند. می توان چرخيدن دراویش به گرد خود و در همان 
حال به دور شيخ خود را نماد گردش ذرات به دور خورشيد دانست که نيروی جاذبه آن منبع نورانی 
مرکزی آنها را جذب می کند و وحدت می بخشد و در حرکت واحدی به گردش در می آورد. در 
این رقص شاگردان ابتدا با شنل های سياه، پشت سر شيخ خود به ترتيب وارد می شوند و پس از ادای 
احترام شنل های خود را به دور افکنده و چرخش خود را آغاز می کنند. در البالی آنها شخص خاصی 
حرکت می کند تا آنها جهت حرکت خود را با او هماهنگ کرده و از گردونه دیگران خارج نشوند. 
بعدی  اما در دورهای  نمی کنند  از جای خود حرکت  به دور خود می چرخند و  تنها  اول  در رقص 
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رقص، در عين اینکه به دور خود می چرخند در گردشی هماهنگ به دور شيخ خود نيز می چرخند. 
را  متوقف کرده و چشم ها  را  ناگهانی چرخش  و  است  بسته  مراحل چرخش چشم هایشان  تمام  در 
اینگونه است که کف یک دست را  به  اینکه لحظه ای تلوتلو بخورند. حالت آنها  می گشایند بدون 
به سمت آسمان و کف دست دیگر را به سمت زمين می گيرند. با گردن هایی خم شده روی شانه و 
چشم های بسته به حرکتی موزون می چرخند. این شکل ایستادن در واقع نشان دهنده این است که بدن 
ما انسان ها تنها واسطه ای از باال به پایين است. ما از خدا می گيریم به زمين می دهيم و دوباره از زمين 
می گيریم و به خدا می دهيم. در شروع چرخش دست ها موازی کمر است اما به مرور دست ها گشوده 
شده و باال می رود. هرچه بيشتر از خود بيخود شوند،گردن هایشان خميده تر می شود. آنها می توانند سی 

دقيقه یک نفس با نوای نی بچرخند و لحظه ای از حالت خود خارج نشوند. 
سماع به فتح سين، چهار حالت اصلی د ارد  که مجموعاً حرکات این رقص را متضمن رموز احوال و 

اسرار روحانی جهان تلقی می کنند  :
1 - چرخ زد ن : اشاره به شهود  حق د ر جميع جهات

2 - جهيد ن : اشاره به غلبه شوق بر عالم علوی
3 -پا کوفتن : اشاره به پامال کرد ن نفس اماره

4 -د ست افشاند ن : اشاره به د ستيابی به وصال محبوب )معرک نژاد ،1386: 21-22/4(
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14 -نتيجه گيری
      رقص به عنوان رفتار بيرونی با زیرترین الیه های روانی و فرهنگ رابطه دارد. رقص و حرکات 
می کند.  کمک  شادابی  و  سالمتی  به  آن  ورزشی  ساختار  می انجامد.  نيمکره  دو  توازن  به  موزون 
رقص های مذهبی باورهای مذهبی را تقویت می کنند و با اثر مراقبه ای تاثيرات وسيع بر مغز می گذارند. 
رقص سماع می تواند نمایشی از جهان باشد جهانی که در آن از نظر صوفيه همه چيزش در حرکت و 
گردش و رقص است. رقص سماع می تواند حلقه اتصال آدمی به این رقص جهانی باشد. ضمن آنکه 
برای خروج از شرایط خشک روزگار و خوراندن داروی مذهب در قالب رقص در بعضی برهه های 
تاریخی نقشی بزرگ بر عهده گرفته است. سماع باورها را به بيان حرکتی برده است. اگر بپذیریم 
رابطه زبان و تفکر رابطه ای دوطرفه است، سماع به عنوان زبانی حرکتی بر تفکر موالنا اثر گذاشته 
است و بالعکس و می تواند فرد را از خودش دور کند. اما همين دالیل و شواهد کافی است تا به این 

موضوع بيشتر فکر کنيم که چرا شمس تبریزی سماع را به موالنا آموزش داده است. 
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عرفان و اندیشه وادب در مقاالت شمس
                                                                                                                                                       شهرام احمدپور1

چکيده
      زبان عرفاني باگونه هاي مختلفش، زباني است که عارفان به وسيلۀآن معاني بلندعرفاني، عواطف 
فردي و تجربه هاي روحي خود را بيان مي کنند. هدف از این نوشتار، مطالعۀ موردي ویژگي هاي زبان 
عرفـاني در مقاالت شمس تبریزي است. بررسي زبان عرفاني شمس در مقاالتش، ضمن آنکه ما را با 
دنياي خاص عارفان آشنا مي کند، موجب فهم بهترآموزه هاي او و زمينه ساز حّل بسياري از مشکالت 
اقتدار، شّفافيت،  از:  مثنـوي موالنا خواهد شد. مهم ترین ویژگي هاي زبان عرفاني شمس عبارت اند 
متناقض نمایي، هنجارگریزي، محاوره اي وعاميانه بودن، روایت گري، تأویل گرایي وآهنگين بودن 
با اندکي تفاوت در  بنابرموقعيت هاي گوناگون تغييرمي کند. این خصوصيات  که ميزان غلظت آنها 
زبان سایرعارفان نيزدیده مي شود اما آنچه زبان شمس را از زبان دیگران ممتاز مي کند بازتاب یافتن 

نگاه انتقادي اودر زبانش است که از سلوک رندانه و جسورانۀاونشأت مي گيرد.

 کليدواژه ها:عرفان، زبان، شمس تبریزي، مقاالت

1 - دانشجوی دکتری ،علوم سياسی ،سياست گزاری عمومی ،دانشگاه آزاداسالمی تبریز
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مقدمه 
      زبان از امتيازات مهم بشري شمرده مي شود؛ به طوري که برخي آن را با هستي آدمي یکسان 
دانسته اند. فالسفه از گذشته هاي دور، برپيوند ناگسستني زبان و اندیشۀ آدمي تأکيد ورزیده اند و بـا 
از نطق، تفّکر را  از سایرموجودات دانسته و  ناطق، نطق را ویژگي متمایزاو  به حيوان  انسان  تعریف 
اراده کرده اند. برخي از دانشمندان معاصر در حوزه هاي مطالعاتي مختلف، هرکدام به نحوي بـر نظر 
پيـشينيان صحه گذارده اند؛ مثاًل ویگوستگي، دانشمند شهير بالروسي کـه درصدد تبيـين ماهيت روان 
شـناختي زبـان بـود مي نویسد: »تفّکر صرفاً در قالب واژه ها بيان نمي شود بلکه از طریق واژه ها به وجود 

مي آید.« )ویگوسـتکي، 1370: 190(
     هایدگر نيز با یادآوري سخن ویلهلم فون هامبولت که گفته بود »ما انسانيم، نه بدان سبب که زبان 
داریم، بلکه از آن روکه خود زبانيم.« معتقداست زبان نزدیک ترین همسایۀ بودِن انسان است و انسان ها 
همه جا با زبان روبرو مي شوند. انسان ها همواره در حال سخن گفتن اند حتّي موقعي که کلمه اي برزبان 
نمي آورندوتنها مي شنوند یا مي خوانند )هایدگر، 1381: 76 - 75( گادامر نيز نوشته است: »هستي که 

به فهم درمي آیـد زبـان است« )پالمر، 1377: 52(
      به هر حال زبان قدرتي فوق العاده به بشر داده است تا با آن بتواند هم هستي وهم نيستي را در جهان 
درون و بيرون خود توجيه کند و روح زندگي را در نيروهاي نهاني بدمد. روت ناندانسن در مقدمۀ 
تاکنون  که  است  نيروهایي  برانگيختن  وکارکالم  »نقش  مي نویسد:  چامسکي  اندیشۀ  و  زبان  کتاب 
پنهان و سترون بوده اند و تنها در انتظارکالم بوده اند تا بر آنها پرتو افکند، آشکارشان سازد و امکان 

ورودشان را به قلمرو وجود و زمان فراهم آورد.« )چامسکي، 1379: 3(.
      هرچند زبان قدرتي شگفت انگيز به انسان داده است اما از نظر ميشل فوکوکه به نسبت ميان قـدرت 
او  برابر آن تسليم مي شوند.  از چنان قدرتي برخوردار است که آدميان در  و زبان مي اندیشد؛ زبان 
مي نویسد: »انسان با بيان اندیشه هایش در قالب واژگاني که خود برآنها سلطه ندارد و با محصورکردن 
در  کالمش  که  است  باور  براین  ندارد  آگاهي  تاریخشان  ابعاد  از  که  کالمي  صورت هاي  در  آنها 
یدقدرت اوست و درنمي یابدکه این انسان است که خود را به ضروریات آن تسليم مي کند.« )هارلند، 

)168 - 167 :1380
      هر یک از گروه هاي اجتماعي، فرهنگي، علمي و ... عالوه برزبان عام مي توانند زباِن خاِص خود را 
داشته باشند. آشنایي با زبان خاص هر گروه، از طریق شناسایي واژگان کليدي هـر حوزه و چگونگي 
کاربرد آن واژگان در بافت کالم افراد آن حوزه در موقعيت هاي مختلف امکان پذیر مي شود. زبان 
عرفاني نيز نمونه اي از کاربرد زبان در حوزه خاص است که عارفان به وسيله آن، معاني بلند عرفاني، 

عواطف فردي و تجربه هاي روحي خود را بيان کرده اند.
      تقسيم بندي هاي مختلفي از انواع زبان عرفاني ارائه کرده اندکه گوناگوني آنها ناشي از تفـاوت در 
منـشأ تقسيم بندي هاست و معموالً در شکل گيري آنها یک یا چند مورد ازعوامل زیر دخالت دارد: 
که  مطالبي  ماهيت  اجتماعي،  و  فرهنگي  زمينه هاي  مخاطب،  نوع  کالم،  اهداف  گوینـده،  موقعيت 

عارفان بيان مي کنند و ... .
       از جملۀ قدیمي ترین تقسيم بندي ها براي زیر شاخه هاي زبان عرفاني، سخن روزبهان بقلي درکتاب 
زبان  زبان صحو،  از:  بر مي شمردکه عبارتند  براي عارفان  زبان  شرح شطحيات اوست که سه گونه 

تمکين و زبـان سکر )بقلي شيرازي، 1344: 55(.
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دانشنامه زبان وادب فارسي نيزآثارعرفاني را با توجه به گونه هاي زبان عرفاني سه نـوع دانسته اسـت: 
یک دسته آثاري که زبان در آنها براي انتقال معني به مخاطب به کار مي رود و تشّخص زبا ن ناشي از 
بالغت گوینده است؛ دوم آنکه بيان معني با حساسيت هاي عاطفي گوینده پيوند دارد و این حساسيت 
عاطفي به زبان او تشّخص مي بخشدکه گاهي غلبۀآن باعث کم رنگ شدن بيان معني مي شود؛ سوم 
آنکه زبان در خدمت بيان تجارب روحي خاص قرار مي گيرد؛ تجاربي که چون با تجارب مشترک 
وعام بيگانه اسـت نمي توان مصداقي قابل فهم براي آن در زبان معمول یافت. )پورنامداریان، 1384: 

)292
نزدیک  عارفان  دنياي خاص طبقات مختلف  به  را  ما  عـرفاني و گونـه هاي آن،  زبان  با      آشنایي 
مي کندو زمينه ساز فهِم بهتر باورها و رفتارهاي آنان مي شود. هدف از این نوشتار مطالعۀ موردي این 

گونه از زبـان در مقاالت شمس تبریزي است.
       مقاالت شمس از جملۀآثار مهم عرفاني است که به رغم دارا بودن ظرفيت هاي پژوهشي فراوان، 
کمتر مورد توجه محّققان ادبي قرارگرفته است. این کتاب از نظرزباني و محتوایي در ميان آثارعرفاني، 
اثري استثنایي است و بسياري از رویکردهاي نظري و آموزه هاي عملي آن در مثنوي معنوي بازتاب 
یافته است، به همين سبب این کتاب کليد حّل بسياري از معماها و پيچيدگي هاي معنایي مثنوي موالنا 
به شمار مي رود. تمجيدهاي مکّرر مولوي از قوت کال م و شيریني گفتار شمس تبریزي در البه الي 
است.    بزرگ شمس  روح  و  برعظمت سخن  روشني  دليل  و  کتاب  این  اهميت  مؤید  نيز،  اشعارش 
مطالعۀ شخصيت شگفت انگيز و اسرارآميز مردي که اعجوبه اي همچون مولوي را شکوفاکرد، بدون 
ژرف کاوي در سخنان به جا مانده از او ناقص خواهد بود. شناخت ویژگي هاي زباني شمس که در 
این مقاله با روش تحليلي دنبال مي شود مي تواند به درک درست تري از ابعاد شخصيتي و فکري او 
منجر شود و نشان دهد که زبان فارسي در بيان حقایق عرفاني چقدر ظرفيت دارد؛ زباني که شمس 
تبریزي دربارة آن گفته است: »زبان پارسي را چه شده اسـت بدین لطيفي و خوبي که آن معاني و 

لطائف که در پارسي درآمده است در تازي در نيامده است.« )شمس، 1369: 225(.

مهم ترین ویژگي هاي زبان شمس 
1 -اقتدار 

     از مهم ترین ویژگي هاي زبان شمس اقتدارکالم اوست که ریشه در روحيۀ استعالیي و اعتماد بـه 
و  تيزي زبان  تندي و  بيان،  را مي توان در صراحت  اقتدار  این  نشانه هاي  او دارد.  العادة  فـوق  نفـس 
استفادة زیاد او از ضمير اول شخص مفرد در سخنانش دید. شمس تبریزي بر خالف عموم عارفان از 
خویشتِن خویش فراوان سخن مي گوید به طوري که بـسياري از سخنان او ساختاري حسب حال گونه 
دارد. اول شخص و شخِص اول کتاب مقاالت، خوِد اوست. آنچه که زبان او را از زبان سایرعارفان 
متمایز مي کند همين نگاه اول شخص اوست که درکثرت کاربرد واژه هاي »من« و »مرا« خودنمایي 
مي کند. مِن شمس، مِن خوار شده و فروکوفت هاي نيست که در آثار بسياري از صوفيه دیده مي شود.  
مِن او رند و بي پرواست که در مقابل هرکسي و در برا برهر چيزي سر تسليم فرود نمي آورد. شخصيت 
او ثابت و اعتماد به نفسش استوار است: »اگر اهل ربع مسکون جمله یکسو باشند و مـن به سویي هر 
مشکلشان که باشد همه را جواب دهم و هيچ نگریزم از گفتن و سخن نگردانم و از شاخ به شـاخ 
نخوت  شود.  واقع  دیگران  قبول  یا  رد  مورد  سخنش  که  نيست  بندآن  در  او   .)186 )همان،  نجهم« 
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درویشي بـه او چنين اجازه اي نمي دهد: »گفتم مرا مهاري است که هيچ کس را زهره نباشدکه آن 
مهار من بگيرد اال محمدرسول ااهلل. او نيز مهار من به حساب گيرد آن وقت که تند باشم که نخوت 
درویشي در سرم آید، محارم را هرگزنگيرد )همان، 254(. خلق و خوي ناشي از نخوت درویشي او 
به گونه اي است که گاه مدعي مي شود اگر خداهم ده بار به او سالم کند، پس از بار دهم به عليکي 
قناعت مي کند و خود را َکر مي سازد )همان، 273( و اگر بنا داشته باشد که به کاري اقدام کند اگر 
خدا هم مانع شود آن را نمي شنود! )همان، 739(. البته لحن مقتدرانه در زبان عموم عارفان نيز مشاهده 
مي شود. این لحن در زبان عارفاِن بي پروایي هم چون حاّلج آشکارتر است. اما شمس تبریزي خود 

را از آنان متمایز و برتر مي داند. اصوالً سخنان مقتدرانه عارفان در سه حالت از آنان صادر مي شود:
1 - خودآگاه

2 - ناخودآگاه
3 - نيمه خودآگاه.

      اقتدار خودآگاهانه آن جایي است که عارف در حالت صحو وهوشياري، بر اساس بينش عرفاني 
همه کس وهمه چيز را در برابر معشوق ازلي ناچيز مي شمرد و نسبت به آنها اظهار بي نيازي مي کندکه 
لحظه هاي  و  فنا  حالت  در  ناخودآگاه  اقتدار  است.  همراه  صراحت  با  او  سخنان  حالتي  چنين  در 
بي خودي روي مي نماید. در این حالت عارف احساس مي کند که خداوند از زبان او سخن مي گوید؛ 
خداوندي که در جایگاه معشوق قرار دارد وهمه چيزدان و داناي مطلق است. سخنان عارف در این 
حالت به ابهام گرایش دارد و رنِگ رمزوراز به خود مي گيرد به طوري که گاهي براي عموم غيرقابل 
فهم و بي معنا تلقي مي شود. نيمه خودآگاه آنجایي است که عارف بر حالت مستي و بي خودي اش 
آگاهي دارد؛ او درعين حالي کـه از مفاهيم رازآلود سخن مي گوید مي داندکه چه مي گوید و براي 
چه کساني حرف مي زند. شمس تبریزي امتياز خود را در این مي داند که بيشتر اوقات در حالت نيمه 
او برمعرفت شهودي خود احاطۀ عقلي  این بودکه  از نظراو اِشکال کار حاّلج  خودآگاه قرار دارد. 
نداشت. مولوي نيز در نظر او همچون حاّلج بود. شمس در جایي خود را با مولوي مقایسه مي کند و 
در این مقایسه خود را هوشيار در لحظه هاي مستي و سکر معرفي مي کند و راه نسيان را بر خود بسته 
مي داند. او مي گوید: »موالنا را مستي در محبت هست، اماهشياري نيست اما مرا مستي هست در محبت 
وهشياري در محبت هست. مرا آن نسيان نباشد در مستي، دنيا را چه زهره باشدکه مرا در حجاب کند 
یا در حجاب رود از من؟« )همان، 79(. به نظر مي رسد همين خصوصيت او یعني تسلط بر خویشتِن 
خویش در حالت تجربه هاي عرفاني، از او چهره اي ویژه ساخته و زمينه ساز نفوذ کالمش در جان هاي 

مخاطبان شده باشد.

2 -شّفافيت 
     آنچه که خوانندگان مقاالت شمس تبریزي را بيش از همه شگفت زده مي کند زبان عریان و 
شـّفاف اوسـت. شمس شيوه اي انتقادي دارد و اندیشه ها و باورهاي خود را رک و پوست کنده بيان 
آنـان در  اما شيوة رسمي صوفيان گونه اي دیگربود؛  ندارد.  پروایي  از کسي  راه  ایـن  در  و  مي کند 
پوشاندن اسرار و سّر دلبران را در حدیث دیگران گفتن، مهارت ویژه اي داشته اند از این رو بخش 
ميان دو عالم  نظرعارفان حد فاصل  زبان رمزي در  به رمزبيان کرده اند.  را  اعتقادات خود  از  مهمي 
نظر  از  اما  فهم کند  بشرقابل  براي  اندازه اي  تا  را  ماورائي  مفاهيم  بودکه مي توانست  امکان و شهود 
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شمس تبریزي زبان نمادین نيزهم چون زبان متعارف نمي تواند حقایق عالم برین را آن چنان که هست 
مسائل  تا  بي آالیش سخن گفته شود  و  زباني ساده  با  آنها  است دربارة  بهتر  این رو  از  بازتاب دهد 
عرفاني پيچيده تراز آنچه که هست جلوه نکند. شمس ضمن انتقاد ازکساني که براي مهم نشان دادن 
باورها و آموزه هاي عرفاني، آنها را در الیه هاي تو در توي الفاظ و اصطالحات مي پيچانند و بدین 
وسيله رهزِن خلق مي شوند، با انتخا ب زباني ساده و شّفاف تالش مي کرد مفاهيم بلند عرفاني را ساده 
سازي کند. او معتقدبود: »ازعالم معني الفي بيرون تاخت که هر که آن الف را فهم کرد همه را فهم 
کرد، هر که این الف را فهم نکرد هيچ فهم نکرد. طالبان چـون بيد مي لرزند از براي فهم آن الف، اما 
براي طالبان سخن دراز کردند و شرح حجاب ها را، که هفتصد حجاب است از نور و هفتصد حجاب 
است از ظلمت به حقيقت رهبري نکردند رهزني کردند بر قومي، ایشان را نوميد کردند که ما این 
همه حجاب ها راکي بگذریم؟ همه حجاب ها یک حجاب است، جز آن یکي هيچ حجابي نيست. 
آن حجاب این وجود است )همان، 99(. یکي ازعلل رویکرد شمس به زبان شّفاف این است که او 
از دورنگي و ریاکاري به شدت بيزار است. و یکرنگي و صراحت را دوست دارد و به همين سبب 
نمي کنند«  دوستي  دعوي  که  جهت  این  از  دوستدارم  را  »کافران  اوعزیزند:  نزد  در  راستين  کافران 
)همان، 298(. او از نفاِق مردم دل آزرده شده بود و به همـين سبب آنان را مورد انتقاد قرار مي داد: »این 
مردمان به نفاق خوشدل مي شوند و به راستي غمگين مي شوند ... همين که راستي آغازکردي به کوه 
و بيان مي باید رفت که ميان خلق راه نيست« )همان، 139(. با این همه، سخنان او بـه مقتضاي ماهيت و 
جنِس اطالعات آن، که مربوط به عالم قدس است،گاه در الیه اي از ابهام و مه گرفتگي قرار مي گيرد 
و زبان او به رمزو پوشيدگي متمایل مي شود. او از مخاطبان مي خواهد تا براي فهميدن چنين سخنان 
مه گرفته اي که ناشي از تنگناي زبان است خودشان تالش کنند و گام هایي به جلو بردارند. از نظر او 
تنها در این صورت است که پرده هاکنار مي روند و حقيقت سخنانش آشکار مي شود: »عرصۀ سخن 

بس تنگ است، عرصۀمعني فراخ است. از سخن پيشترآ، تا فراخي ببيني وعرصه ببيني« )همان، 99( 

3-هنجارگریزي
     هنجارگریزي و از خالف آمِد عادت کام طلبيدن از خصوصيات مهم شخصيي شمس تبریـزي 
اسـت. هنجارگریزي کالمي شمس در مقاالت نيز ریشه در هنجارگریزي رفتاري او دارد و آن نيز 
او  مقاالت  در  متعارفش  غير  رفتارهاي  از  فراواني  نمونه هاي  مي گيرد.  او سرچشمه  عرفاني  بينش  از 
منعکس شده است. او بنا به گفتۀ خود در کودکي دچار دگرگوني روحي و انقالب دروني مي شود و 
تا چهار روز از خوردن غذا امتناع ورزیده، تنها از طریق امداد غيبي و نيرویي قاهر تغذیه مي شده است. 
)همان،740( نسبت خود را با پدر به مثابۀ تخم بطي مي دانسته که در زیر مرغ خانگي پرورش یافته است 
)همان، 77(. او دست به قلم نمي برد و چيزي نمي نوشت و عجب این که مدعي بود که چون مطالب 
را نمي نویسد در وجود او ماندگار مي شود. )همان، 225(. او چنان بود که هر که را دوست مي داشت، 
با او از در »قهر« و »جفا« وارد مي شد تا »همگي« از آِن او شـود )همان، 219؛279( او مي گفت: »اگر 
دشنام من به کافر صد ساله رسد مؤمن شود و اگر به مؤمن رسد ولي شود و به بهشت رود عاقبت« 
رفتارش  در  هنجارگریزي هاکه  و  ستيزي ها  عادت  دست  ایـن  از  بسياري  و  موارد  این   .)87 )همان: 
جلوه گر مي شد؛ از او فردي استثنایي ساخته بود به طوري که افراد مستعد در مواجهۀ با او دگرگون 
مي شدند؛ همان طورکه موالنا در اولين برخورد با او مسحور شدو تا پایان عمر شمس شيفته اش گردید 

183عرفان و اندیشه وادب در مقاالت شمس



و پس از پایان حيات او نيز ادامۀ وجودش را در وجود خود یافت وعاشقانه از او الهام گرفت. شکستن 
ساختار شخصيتي و ذهني مولوي چنان نبود که هر کس بتواند از پِس این کار شگرف برآید. یقيناً 
روحانيت و شکوهي که در وجود شمس نهفته بود فوق العاده عظيم تر از افتخاراتي بودکه مولوي از 
آن برخوردار بود. نگاه نافذ شمس یک باره مولوي را زیرو زبرکرد و درون او را از خودخواهي هاي 
پنهان رها ساخت. مردي محتشم و فقيهي عالي قدر راکه در زهدوعبادت، زبانزد و در دانش هاي عصر 
خـود بي نظير بود، از مسند تدریس به زیرکشيد و به رقص و پایکوبي و سماع واداشت. در واقع شمس 
»توجه موالنا را از استغراق در بحث و درس به استمرار در ذوق وکشف کشانيد و بي حاصلي علمي 
راکه از قيل و قال مدرسه حاصل مي شود بروي نمایان کرد.« )زرین کوب، 1370: 229( متن مقاالت 
نمایش  بـه  گفتار  درعرصـۀ  را  شمس  ساختارشکنانۀ  و  هنجارگریزانه  منش  و  بينش  از  نمونه اي  نيز 
مي گذارد. زبان شمس در مقاالت، زباني هنجارگریز است که بيش ازهمه از زباِن محاوره اي او نشأت 
مي گيرد. شمس در بسياري از سخنانش که به تشریح احوال دروني خود مي پردازد، زبان نامنسجم 
تداعي هاي  مي نماید.  یکدیگرنامرتبط  با  همنشيني  محور  در  نيز  او  دارد. ساختار جمالت  پریشان  و 
ناشي از سياليت ذهن که منبعث از تجربيات عميق شهودي و واردات قلبي اوست، فضاي متن را از 
حالي بـه حـال دیگردگرگون مي سازد تا جایي که خوانندگان در بعضي موارد از درک معني عاجز 
مي مانند. با این که شروع کالمش زیبا و عالمانه است و نظير بسياري از آثار مکتوب علمي با جمالت 
خبري آغاز مي شود، ولي در ادامۀ سخن، به طور محسوسي فحواي کالم او به جانب دیگري رانده 
اندیشه اش متفاوت از دیگران نمود یابد. این دگرگوني در متن،که منجر به  مي شود تا شخصيت و 
شکستن ساختار نحوي کالم او شده است، به سخن او رنگ و لعاب ویژه اي بخشيده است که ذهن 
خواننده را به سوي متن معطوف مي دارد. گاهي نيزپس از بيان چند جمله، رشتۀکالم در ميان کلمات 
به ظاهر نامربوط اوگم مي شود و معني جمالت در ميان عبارت هاي نامفهوم رنگ مي بازد. چنان که 
در عبارت زیر دو جمله آغازین با زیبایي و صراحت هر چه تمام تر در وجه اخباري آمده است، اما 
در ادامه صراحت و روشني کالم جاي خود را به ابهام و پرش هاي معنایي مي دهند؛ به گونه اي که 
رابطۀ معنایي بين جمله ها ازهم گسيخته و خواننده در فضاي متن دچار بهت و حيرت مي گردد: »دل 
من خزینۀکسي نيست، خزینۀ حق است. قماش اشتربان در اینجا چرا رهاکنم؟ بـرون اند ازم! این ضمير 
دیگران دیگراست. این طاقت ندارد اال خزینۀ شه را از بي خودي از آن سو قوتي اسـت، بـا خود پر 

است«. )شمس،1369 :672(
     تمایل شمس به هنجارگریزي موجب شده است که آرایۀالتفات و چرخش شگردها به شکل هاي 
ميان  در  زدن  پرسه  با  گاهي  حکایت ها  بيان  در  شمس  مثاًل  بياید؛  چشم  به  مقاالت  در  مختلف 
شخصيت هاي داستان وگردش در الیه هاي متن، از زاویه اي به زاویۀ دیگر رفته و با ایجاد فضا و زمينه 
سازي براي گفتگوي ميان شخصيت ها، متن را از حالت ایستایي و سکون به پویایي واداشت هاست. رد 
پاي این شگرد راکه در داستان ها و رمان هاي معاصر کاربرد دارد و به زاویۀ دید متغير معروف است 
در مقاالت مي توان دید. گاهي نيز زمان افعال در محور همنشيني تغيير مي کند همچنان که در مثال 
زیر با چرخش فعل از زمان ماضي به مضارع روبرو مي شویم: »شب دختر را آوردند و زنان همسایه و 
مادر به تعجب مي نگرند، و قومي از زنان که مي شناختند پيش دختر رفتند و استحالتي مي نمودند...« 

)همان: 670 (                 
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4 - روایت گري 
روایت  بر  نظام هاي حاکم  روایي،  ژانرهاي  دربارة  کلي  احکام  از  مجموعه اي  شناسي  »روایت       
)داستان گویي( و ساختار پيرنگ است که تاریخ آن را مي توان به سه دوره تقسيم کرد: دورةپيش 
)مکاریک،1384  پساساختارگرا«  دورة  و   )1960-1980( ساختارگرا  دورة  )تا1960(؛  ساختارگرا 
:149( روالن بارت، نظریه پرداز فرانسوي، »روایت« را از شماِر جهاني هاي بشري معرفي مي کند و آن 
را در تمام جلوه هاي فرهنگي مانند قصه، داستان، نمایش، اسطوره و تاریخ حاضر مي داند. او همچنين 
بر این باور اسـت که جامعه بدون روایت غيرقابل تصور است. از نظراو روایت کاري با خوب و بد 
ندارد خيلي ساده در جامعه وجود دارد مانند خوِد زندگي )انوشه، 1381: 695(. بدیهي است جهاني 
نگرش و شيوة  نوع  نتيجه،  اسـت. در  متفاوت  اوکاماًل  غير  با جهان  به سر مي برد  که عارف در آن 
روایتش از حوادث نيز متأثّر از دنياي اوست؛ چراکه عارف دائماً درگير با خویشتِن خویش است و 
جهاد با نفس را سرلوحۀ زندگي خود قرار داده است. از این رو درون پرشور اوکه محصول جدال پي 
در پي او با نفسانيات است، در معرض مباحثات دروني و حدیث نفس هایش ور انگيزي قرار مي گيرد 
و او بخشي از آنها را براي دیگران روایت مي کند. شمس در سرتاسر کتاب مقاالت با روایت سروکار 
دارد. ذهن سيال شمس در این روایت بزرگ، دائم از فضایي به فضاي دیگرمنتقل مي شود. این انتقال 
فضاکه به دنبال تداعي هاي رنگارنگ تحقـق مي یابد به صورت طبيعي و به دور از قالب هاي دستوري 
کالسيک روایت مي شود؛ گویي مفاهيم و معاني مانند حوادث داستان هاي جریان سيال ذهن بدون 

هيچ نظم منطقي به سرعت از ذهن شمس سرازیر و به زبان او منتقل مي شوند.
     گاهي روایت او از حاالت و تجربه هاي عرفاني با تصاویر پویا و متحرک همراه اسـت مانند »فرو 
افتادن روشنایي از دهان« و »برون رفتن و درخشش نور ازگفتار«. او در این عبارتکه: »آفتاب اسـت که 
همه عالم را روشني مي دهد؛ روشنایي مي بيندکه از دهانم فرو مي افتد. نور برون مي رود از گفتار مدر 
زیر حروف سياه مي تابد.« )شمس تبریزي، 1369: 360( و یا آنکه درعبارت زیر رقص مردان خدا را در 
لطافت و سبکي به حرکت برگ برروي آب مانندکرده است: »رقص مردان خدا لطيف باشد و سبک؛ 
گویي برگ است که برروي آب مي رود. اندرون چو کوه و صد هزار کوه و برون چون کاه« )همان 
، 623(. شمس تبریزي در روایت اندیشه ها، تجربه ها و حاالت عرفاني خود به قصه گویي نيز پرداخته 
است. بهره گيري شمس از شگردهاي مؤثّر قصه سازي و حکایت پردازي و نيز بيان خاطرات شخصي 
براي القاء مفاهيم مورد قبول خود، مقاالت او را جّذاب و خواندني تر نموده است. روایت خاطرات 
شخصي در مقاالت یکي از شيوه هایي بوده است که شمس توانسته است با استفاده از آن خلق و خو، 
مرام و مسلک و اندیشه هاي خود را به زیبایي و در کمال صراحت و سادگي انعکاس دهد: »مرا یک 
دوست نماي بود. مریدي دعوي کردي، مي آمدکه مرا یک جان است، نمي دانم که در قالـب توست 
یا در قالب من. به امتحان روزي گفتم: ترا مالي هست، مرا زني بخواه با جمال، اگر سيصد خواهند 
تو چهارصد بده. خشک شد بر جاي!« )شمس تبریزي، 1369: 290(. وجود بيش از120 حکایت در 
بـه اهميت قصه و داستان در تعليم مفاهيم عرفاني و ساده سازي  مقاالت، نشان دهندة توجه شمس 
آنهاست. این قصه ها اغلب تمثيلي است آن چنان که شمس دربارة آنها مي گوید: »هر قصه را مغزي 
هست. قصه را جهت آن مغز آورده اند نه از بهر دفع ماللت« )همان، 425( و در جاي دیگرمي گوید: 
»غرض از حکایت، معاملۀ حکایت است نه ظاهر حکایت که دفع ماللت کني بـه صورت حکایت، 
با  ازگفتگوي خود  او  زیبا روایتي است که  تمثيل هاي  از  بلکه دفع جهل کني« )همان، 379(. یکي 
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پدرش ارائه مي دهد و در آن عدم سنخيت فکري و رفتاري خود را با او بيان مي کند: »یک سخن از 
من بشنو، تو ز با من چناني که خایۀ بط را زیرمرغ خانگي نهادند، پرورد و بط بچگان برون آورد؛ بط 
بچگان کالن ترک شدند، با مادر به لِب جوآمدند، در آب در آمدند. مادرشان مرغ خانگي است. 
لب جو مي رود امکان درآمدن در آب ني. اکنون اي پدر! من دریا مي بينم مرکب من شده است، و 
وطن و حال من این است. اگر تواز مني یا من از توام، در آ در این دریا؛ و اگرنه، برو بِر مرغ خانگي 
...« )همان، 77(. از ویژگي هاي مهم روایت در حکایات شمس، کوتاه و ميني ماليستي بودن آنهاست 
که مي تواند ناشي از روحيۀ شتابزدة او و تمایلش به انتقال سریع پيام به مخاطباني باشدکه اکثر آنان 
را مردم عوام تشکيل مي داده اند. او به کمک شگردهاي مختلف روایي، از حکایتي طوالني، قصه اي 
چند سطري با جّذابيت و گویایي مي آفریند. قصه هاي مقاالت شمس تبریزي از جهت چگونگي به 
کارگيري ابزار روایت سه دسته اند: 1. قصه هایي که کاماًل نقل راوي است. شخصيت ها در این قصه ها 
به هيچ وجه سخن نمي گویند؛ مثـل قصۀ »آن بقال که جهت یک پول مکيس مي کرد« )همان،112(. 
2. قصه هایي که سراسرآن گفتگوي شخصيت ها با هم است؛ مانند قصۀ »امامي که در نماز بـه چپ 
و راست مي نگرد« )همان، 315(. 3. قصه هایي که شمس نقل راوي را باگفتگوي شخصيت ها درهم 
و  حکایات  تمام  مي شوند.  روایت  شيوه  همين  به  شمس  مقاالت  قصه هاي  درصد  که92  مي آميزد 
یا غيابي اند و راوي، داستان هایي را روایت مي کند که  نوع روایت گذشته نگر  از  قصه هاي مقاالت 
به زمان گذشته مربوط است، نه حال. در این حکایت ها شمس با نحوه بيان خود نشان مي دهد کـه 
فقط گزارشگر اخبار و اقوال است، از این رو معموالً واژه ها ي »گفت« یا »گفتم« در حکایت هایش 
تکرار مي شوندو بدین وسيله مخاطبين درمي یابند که شخصيت ها نسبت به آنان غایبند و این رویدادها 
را در زماني گذشته گذرانده اند. از طرفي دیگر مي توان گفت که روایت هاي شمس در حکایت ها 
و قصه هایش روایـت خطي است وهيچ نوع چرخشي در روایت قصه هایش صورت نمي گيرد. یکي 
از مواردي که در روایت قصه هاي شمس جّذاب است و مي توان مشابه آن را در داستان هاي جدید 
مشاهده کرد، استفاده از زبان هاي گوناگون فعل است که سبب تنوع در خو انش داستان مي شود از 
جملـه در حکایت سعيد مسيب )همان،670(. اصوالً فعل از سازوکارهاي پویایي داستان است. التفات 
بـه زمـان حال و برعکس، بيش از پيش بر پویایي داستان مي افزاید، به  ناگهاني از فعل هاي گذشته 
نحوي که خواننده را از ماللت بيرون مي کشد، بـه شرط آنکه بيش از اندازه نامتعارف نباشد. توالي و 
سيالن گذشته و حال فرم متفاوت نوشتار را نشان مي دهد و جنبه هاي نمایش قصه را تقویت مي کند؛ 
گویي دوربين فيلمبرداري از دور به نزدیک مي آید و در تصویر نزدیک درنگ مي کند و دوباره دور 

مي شود و این عمل چندبار تکرار مي گردد. )رضي و فيض، 1385: 57 - 53(

5 -متناقض نمایي
»ما رميت  آیۀ  از  الگوبرداري  با  است. عارفان  زبان عرفاني  از خصوصيات  بودن  نماي  متناقض       
هم  و  شده  داده  پيامبرنسبت  به  هم  انداختن  تير  آن  در  که  )انفال/17(  رمي«  ااهلل  لکـّن  و  رميت  إذ 
این که چرا  برده اند. دربارة  بهره  این شگرد درکالم خود  از  فراوان  به طور  او سلب شده است،  از 
زبان عرفاني پارادوکسيکال است و به چه علت عارفان از چنين زباني استفاده مي کنند دیدگاه هاي 
گوناگوني وجود دارد )کاکایي، 1381: 418 - 146(. برخي ماهيت حاالت و تجربه هاي عرفاني را 
پارادوکسيکال مي دانند و استفاده از چنين زباني را ناشي از نوع اطالعات و آگاهي هایي مي دانندکه 
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براي  عارفان  که  مي کنند  معرفي  خطابي  فنون  از  یکي  را  آن  نيز  برخي  مي شود.  بيان  آن  وسيله  به 
تأثيرگذاري بيشتر کالِم خود از آن استفاده مي کنند و گروهي نيزآن را نوعي بازي با کلمات مي دانند 
که از آنها براي ضربه زدن به شنونده و بيدارکردن او یا روشن کردن بحث و یا گيج و حيران کردن 
قواي عقالني استفاده مي شود تا زمينه براي القاي معاني عرفاني مورد نظر به مخاطب فراهم آید. به نظر 
مي رسد مهم ترین عاملي که در تناقض نمایي کالم عارفان نقش دارد همنشيني و تالقي امور طبيعي 
با امور ماوراء طبيعت در سخنان آنان است. هنگامي که دو فضاي کاماًل متفاوت که اصول و قوانين 
تنيده مي شود طبيعي است که سخنان آنان  با هم متناقض است درکالم عارفان درهم  برآنها  حاکم 
متناقض جلوه کند، همچنان که در بسياري از سخنان شمس رئاليسم با سوررئاليسم درهم مي آميزد 
و ذهن خواننده در ميان این دو حالت در نوسان مي ماند. کالم او از سویي با عالم واقع در پيونداست 
بـه حرکت  او را در فضاي متن  با خود همراه مي کند و  باورپذیر بودن آن،  بـه سبب  و خواننده را 
در مي آورد؛ از سویي دیگر خصوصيات فرا واقعي آن، گستره اي افسون نما را پيش چشم خواننده 
از  او  نظر  در  مثاًل  دارد  فراوان  نمونه هاي  شمس  زبان  و  ذهن  در  پارادوکس  مي گذارد.  نمایش  به 
دارد  بدون حرف و صوت وجود  نور مي تراود )شمس، 1369: 660(. و گفتاري  زیر حروف سياه 
)همان، 770(. شمس تبریزي براي ارائه زباني پارادوکسيکال از شگردهاي مختلفي استفاده مي کند. در 
مقالۀ »توصيف زبان شناختي پارادوکس ها یا عبارت هاي متناقض نما در مقاالت شمس تبریزي« چهار 

الگوي ساختاري از پارادوکس هاي شمس ارائه شده است )وثوقي، 1378: 168 - 156(

 6 - محاوره اي و عاميانه بودن
     شمس مانند بسياري ازعرفاي سده هاي اول هجري که دِم گرم و مصاحبت کيمياگر شيخ را بسيار 
نافذتر از حروف مرده درکتاب ها و نوشته هاي پرزرق و برق مي دانستند به کتاب تو تعليمات مدرسي 
روي خوش نشان نمي داد و تنها به گفتار بسنده مي کرد. از این رو »زبان مقاالت، زبان محاوره است و 
در اوج بالغت؛ سياليت و جوششي خاص دارد، یک اثرمغناطيسي دارد، یک زیبایي وحشي داردکه 
چه  هست،  قرآن  در  که  اعجازي  از  نفحه اي  شاید  مي گرداند،  خود  اسير  را  مخاطب  ناخواه  خواه 
خاستگاه قرآن هم زبان پيغمبر بود و نه قلم او. قرآن اول بر زبان پيغمبر جاري شد و بعد در قيد نوشته 
در آمد.« )موحد،1381: 23-22(. شمس تبریزي عظمت قرآن را در آن مي داندکه از زبان پيامبر در 
آمده است .او مي گوید: »من قرآن را بدان تعظيم نمي کنم که خدا گفت،بدان تعظيم مي کنم که از 
از  باور داشت که زبان شفاهي  دهان مصطفي )ص( برون آمد« )شمس، 1369: 691(. شمس گویا 
نوشتار گفته  بر  این رو، ضمن ترجيح دادن گفتار  از  اندیشه آدمي نزدیک تر است  به  زبان مکتوب 
است: »من عادت نبشتن نداشتم هرگز. سخن را چون نمي نویسم در من مي ماند و هر لحظه مرا روي 
گفتار  برتري  در  و  دانسته اند  زبان  شکل  طبيعي ترین  را  گفتار  اصوالً   .)225 )همان،  مي دهد.«  دگر 
برنوشتار فراوان سخن گفته اند: افالطون گفتار را تقليد از طبيعت و نوشتار را تقليداز گفتار مي دانست 
و نوشتار را تقليد تقليد یا جانشين معني مي خواند. پل ریکورگفته است: »گفتار همواره زمينه خود 
را فراهم مي آورد اما متن نه تنها گسست در داللت است بلکه در حکم متوقف کردن ارجاع است.« 
بازتاب  بالفاصله  براي گوینده وجود داردکه  امکان  ایـن  به عالوه در گفتار  )احمدي،1370: 626( 
از عوامل دل  تغيير دهد. یکي  اقتضاي حال  به  را  را در مخاطبان ردیابي کند و سخن  سخنان خود 
نشيني و اثرگذاري کالم شمس شفاهي گویي و نزدیکي زبان او به زبان روزمره وگفتار عادي مردم 
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است. ظاهراً بيشتر شرکت کنندگان در مجلس وعظ او پيشه وران و مردم خرده پا بودندکه با زبان 
علمي و مدرس هاي آشنایي چنداني نداشتند. از این رو واژگان و اصطالحات فراواني از زبان عاميانه 
کچولک،  زدن،  دستک  قندوره،  بغوسي،  چاروق،  مانند  واژگاني  است؛  آمده  شمس  مقـاالت  در 
چاليک، الهوره، مارون، شنگيار و بسياري دیگرازکلمات مربوط به اسامي غذاها، لباس ها و بازي هاي 
رایج در آن دوران. از دیگر خصوصيات سبکي ناشي از زبان گفتاري وعاميانه مي توان این موارد را 
نامبرد: فراواني کاربرد توصيف به کمک جمالت بي فعل؛ جابه جایي ارکان جمله به ویژه تقدم فعل 
بر سایراجزاي جمله؛ فراواني کاربرد شبه جمله؛ فراواني دگرگوني هاي آوایي واژگان؛ اتصال پسوند 

»ک« به اسم. 

7-تأویل گرایي
     زبان شمس در مقاالت ساده و شفاف است اما قلمرو موضوعي سخنان او، امور نامتعارف و مفاهيم 
پوشيده اي  و  دروني  الیه هاي  هستي  پدیده هاي  شمس،  جمله  از  عارفان  دیدگاه  از  است.  رازآلود 
به  زماني  و  مادي اند  فرا  معاني  آنان  اعتقاد  به  آنهاست.  نمود ظاهري  از  نغزتر  و  دارندکه شگرف تر 
زمينه ساز  تلّقي عارفان  این  تجلّي درک شوند.  از طریق  یا  و  با شهود  فهميده مي شوند که  درستي 
به  را  آنان  و  پنهان دربارة حقایق هستي شده  معرفت  نوعي  به  براي دستيابي  تأویل  به  آنان  گرایش 
برداشت هاي تازه از آیات و روایات رهنمون شده است. از نظر شمس تبریزي »هرآیتي همچو پيغامي 
وعشق نام هاي است« )شمس، 1369: 634( از طرف معشوق ازلي که او نيز به عاشقانش عشق مي ورزد. 
باید وجود خود را محل نزول وحي بدانند و فکر کنند که  پيام،  آدميان براي دریافت حقيقت این 
مخاطب هرآیه اي خودشان اند )همان، 681(. در چنين حالتي است که به دریافتي ویژه وگاه منحصر 
به فرد از پيغام الهي دست مي یابند که مسبوق به سابقه نيست. شمس تبریزي در بسياري موارد سخنان 
مفسراني راکه تنها به نقل حرف هاي بزرگان بسنده مي کنند مورد انتقاد قرار مي دهد و تأکيد مي کند 
که »من سخن مي گویم از حاِل خود، هيچ تعلّقي نمي کنم بـه این ها« )همان، 72(. و در جایي دیگر 
مي گوید: »گفتند ما را تفسير قرآن بساز. گفتم: تفسيرما چنان است که مي دانيد: ني از محمدو ني از 
خدا« )همان، 272(. با این حال تأویل هاي او از آیات و روایات بي شباهت با برداشت هاي سایر عارفان 
نيست ام تأویل هاي نو نيز در مقاالت اوکم نيستند )طاهري، 1385: 106 - 116(. به عنوان مثال، شمس 
دربارة درخواست موسي براي رؤیت خداوند و شنيدن جواب قاطع مبني برعدم امکان رؤیت خداوند 
نيست: »چون حقيقت  نفي رؤیت خداوند  آیه،  این  است که  معتقد  تأویلي خاص  با  )اعراف/143( 
رؤیت به موسي روي آورد و او را فرو گرفت و در رؤیت مستغرق شد، گفت: أرني. جواب داد: لن 
تراني؛ یعني اگر چنان خواهي دید، هرگز نبيني. این مبالغه است در انکار و تعجب؛کـه چون در دین 
غرقي ، چون مي گویي بنماي تا ببينم؟ و گرنه چون گمان بریم به موسي محبوب ااهلل وکليم ااهلل که 
بيـشتر قرآن ذکر اوست و من أحب شيئاً أکثََر ِذکره ... و لکن أنُْظْر إلي الجبِل، آن جبل ذات موسي 
اسـت که از عظمت و پابرجایي و ثبات، جبلش خواند؛ یعني در خود نگري ما را ببيني. این به آن 
نزدیک است کـه مْن عَرف نفسه فََقد عَرف ربه. چون در خود نظرکرد او را بدید. از تجلّي، آن خود 
اوکه چون ُکه بود من دک شد وگرنه چون روا داري که دعاي کليِم خود را رد کند و به جمادي 

بنماید؟« )شمس، 1369: 174-175(
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8 -آهنگين بودن
کالم  به  دادن  اماره،گوش  نفس  کردن  مطيع  بـراي  را  عارفان  ریاضت هاي  از  یکي  سينا  ابن        
از چهار شرط آن خوش آهنگ بودن است )ملکشاهي، 1368:  پندآموز مي داند ؛کالمي که یکي 
447(. خواجه نصير طوسي در تأیيد این نظر بيان مي دارد که سخن آهنگين با نواي مالیم، نقش بسيار 
مؤثري در پذیرش سخن از سوي مخاطب ایفا مي کند. امام فخر رازي نيز با اشاره به نقش بالغت در 
اثر گذاري کالم، به شباهت ميان نحوة اداي سخن از نظر نوا و آهنگ با لحن ها و پرده هاي گوناگون 
تأثير حالت هاي  انسان تحت  معتقداست همان گونه که دگرگوني صداهاي  او  موسيقي مي پردازد. 
مختلف غم و شادي است، شنيدن صداهاي گوناگون موسيقي نيز احوال او را تحت تأثير خود قرار 
- 312(. زبان شمس در مقاالت زباني واعظانه است که حالت خطابي  مي دهد )یثربي،1382: 311 
با مخاطبان خود سخن مي گوید. درعين  بي پيرایه  زباني  با  او  است.  موارد جدلي  بعضي  دارد و در 
حال، سخنان او در پاره اي موارد با زبان آهنگين و زیبا آميخته مي شود که مخاطب را علي رغم تندي 
و تيزي او در گفتار، تحت تأثير خود قرار مي دهد و نفوذکالم او را در شنونده دو چندان مي کند. 
آهنگ کالما و آهنگي طبيعي است که شنونده آن را با جان خود حس مي کند و از آن اثر مي پذیرد. 
یکي از مهم ترین عناصر موسيقي ساز در کالم شمس تکرار است. شمس با استفاده از شيوة بالغت 
منبري، ضمن تکرار اندیشه ها و باورهاي عارفان، واژگان و ترکيبات را نيز به گونه هاي مختلف تکرار 
مي کند تا ضمن باال بردن سطح موسيقيایي کالم و خوش آهنگ کردن آن، بر نقش اقناعي سخن 
خود بيفزاید. یکي ازگونه هاي تکرارکه با زبان ساده و طبيعي او مناسبتي تام دارد تکرار زیاد حرف 
عطف »واو« است. تکرار این حرف موجب مي شود تا خواننده در پایان هر جمله ضرب آهنگ دل 
بعدي  در آغاز جملۀ  برخاستن آن  و  قبل  فرود آمدن آهنـگ کالم در جملۀ  از  ناشي  راکه  نشيني 
است احساس کندو از این اوج و فرود منظم در جمالت متوالي لذت ببرد. به عالوه، این شيوه باعث 
مي شود تا جمالت پيوسته و پي در پي خوانده شوند و خوانِش کالم سرعت گيرد؛ به ویژه در جمالت 
کوتاهي که پشت سرهم مي آیند. جمالت زیرنمونه اي از این دستاست: »چندین سخن و نصيحت و 
وعظ با تو گفتم اگردر شهر گفتمي صد هزار مراعات کردندي و خالیقي مریدم شدندي و خلقي 
غریو کردندي و موي بریدندي و جان و مال شيرین فدا کردندي« )شمس، 1369: 242( استفاده از 
نام آواهاي گوناگون نيز با آهنگ طبيعي کالم او مرتبط است. این نام آواهاکه گاه براي بيان ناگهاني 
احساسات دروني به صورت طبيعي در زبان جاري مي گردند وگاه براي تقویت معنا درکالم ادبي 
عمداً به کارگرفته مي شوند در ایجاد موسيقي در زبان گفتاري نقش به سزایي دارند؛ ترکيباتي مانند 
تاق و تُُرنب، تراق اتراق، چغ چغ و ... سجع گونه هایي نيزکه به صورت اتفاقي درکالم شمس حضور 
دارد ازعوامل موسيقي ساز است که بـه نظرمي رسد به سبب مصاحبت مستمر او با قرآن، ناخودآگاه 
در ساختارکالم او جا مي گيرد ماننداین عبارت: »از جوش دریاي کالم حق بر لوح الفي نقش گشت. 

فرمان آمدکه اي جبرئيل روحاني، برخوان از لوح ربـاني، این حرف سبحاني.« )همان، 225(
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 جمع بندي و نتيجه گيري 
      عـارفان از زبـان فـراوان سخن گفته انـد؛ به ویژه از تنگناي زبان خود در بيان حقایق معنوي و 
محدویت فهم مخاطبان در دریافت آن حقایق. گروهي در مواجهه با این مشکل خاموشي پيشه کرده 
باورها و تجربه هاي روحي  به اصطالح سازي روي آورده و  نيز  و زبان سکوت برگزیده اند. برخي 
خود را در زباني رمزي و نمادین عرضه کرده اند، اما شمس تبریزي از آناني است که زبان خود را به 
سطح زبان عوام تنّزل داده و بي پيرایه با مخاطبانش سخن گفته است. از این رو سخنان شمس برخالف 
با صورت هاي گوناگون خيال عرضه مي شده،  ادب  پرنيان  در  بعدها  نثر صوفيه که  آثار  از  بسياري 
برجستگي و لطف و شکوه خود را به صورت زبان ساده و بالغت طبيعي گفتاري نشان مي دهد. البته 
زبان شمس گاهي اوج مي گيرد و تصویري و رمزي مي شود به طوري که فهم آن براي عموم دشوار 
مي گردد. فراز و فرود زبان شمس بدان جهت است که مقاالت، مجموعه اي از سخناني اسـت که او 
در زمان هاي گوناگون و در حاالت مختلف و با اهداف متفاوت بر زبان جاري کرده است. طبيعي 
است که زبان تعليمي او هنگام آموزش باورها و چگونگي سلوک عرفاني به مخاطبان با زبان احساسي 
او درگزارش تجربه هاي روحي خود متفاوت باشد. اقتدار، شّفافيت، متناقض نمایي، هنجارگریزي، 
از مهم ترین ویژگي هاي زبان  بودن  تأویل گرایي و آهنگين  بودن، روایت گري،  محاوره اي وعاميانه 
عرفاني شمس به شمار مي روندکه ميزان شدت و غلظت آنها بنابر موقعيت هاي گوناگون تغيير مي کند. 
این خصوصيات با اندکي تفاوت در زبان سایرعارفان نيز دیده مي شـود اما آنچه که زبان شمس را 
از زبان دیگران ممتاز مي کند نگاه انتقادي اوست که در زبانش بازتاب یافته است و ریشه در سلوک 

رندانه و جسورانه او دارد.
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شمس در آیينه ی مثنوی
                                                                                                          پریسا ایزدی شریفی1

     شاید در تاریخ فرهنگ بشری با کمتر موردی برخورد کنيم که مانند شمس و موالنا اینگونه بر 
هم اثر گذارده باشند 

      خود شمس اعتراف می کند: کسی می خواستم از جنس خود تا او را قبله ی خود سازم و روی بدو 
آرم که از خود ملول شده بودم..... )صاحب الزمانی، 1380: 70(

در واقع اینگونه می توان گفت که این رابطه کامال دوسویه بوده و هر دو همدیگر را پوشش می دادند. 
موالنا خود می فرماید:  

                      تشنگان گر آب جویند از جهان            آب هم جوید به عالم تشنگان
                                                                                                                    )مولوی،1392: 114(

      درباره تاثير شمس بر موالنا شاید همين نکته کافی باشد که بگویيم در کمتر غزلی از دیوان کبير 
آفتاب درخشان  و  به شمس  اشاره ای  نامی،  یادی،  موالنا می بينيم که  نظير حضرت  پرترنم و کم  و 

زندگی اش، نکرده باشد
      زعشق شمس تبریزی، ز بيداری و شب خيزی         مثال  ذره ای گردان , پریشانم به جان تو

                                                                                                                      )مولوی، 1392: 440(

اما اینجا و در این گفتار قصد آن دارم تا گوشه ای از تاثيرات حضور شمس در مثنوی حضرت موالنا 
را تقدیم کنم.

      موالنا در مثنوی حدود 38 مرتبه از »شمس« نام می برد، 212 بار از »آفتاب« و 163 بار از کلمه ی 
خورشيد و این غير از ترکيبات دیگر این سه کلمه از قبيل »آفتابش، آفتابم، خورشيدم، و...می باشد.که 

عمدتا اشاره ای به »شمس تبریزی« ندارند. و ما نيز بدان ها نپرداخته ایم. 
اما از ميان این واژه ها، آنجا که به حضرت شمس تبریز اشاره می کند، این موارد است:

          آفــتــاب آمـــــــد دلـــيــل آفـــتــاب            گــر دليلت بایــد، از وی رخ مـتاب
          از وی از ســـایــه نـشانـــی مـــی دهـــد            شمس هــر دم نور جانـــی مـی دهد
          سایه خــواب آرد تــو را هــمچون سمر            چــون بـــرآمـد شمس، انـشق القمر

1.پریسا ایزدی شریفی. کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی. مدرس سابق مراکز علمی-کاربردی. تهران و رشت؛ دانشکده ایمنی و بهداشت شهيد بهشتی 

؛ مرکز تربيت معلم شهيد رجایی و...همکار تاليف جلد چهارم دانشنامه زبان فارسی دربخش شبه قاره هند،فرهنگستان زبان وادب فارسی
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        خود غریبی در جهان چون شمس نيست          شمس جــان باقی کاو را امس نيست
        شمس در خـــارج اگــرچــه هست فرد          مـــی توان هــم مـثل او تـصویر کـرد
        شمس جـان کاو خـــارج آمــــد از اثير          نـبودش در ذهــن و در عالــم، نـظير
        در تـــصــور ذات او را گــنـج کـــــو؟          تـــا در آیــــد در تــصــور مــثل او
        چـــون حدیث روی شمس الدین رسيد          شمس چــارم آســمان، سر در کشيد
        واجـــب آمـــد چـــون کـــه آید نام او          شــرح رمـــزی گـفـتــن از انــعام او
        ایـــن زمـــان جــان دامــنم برتافته ست           بــوی پـيراهـــان یــوسف یافته ست
        کـــــز بــــرای حـــق صـحـبت سـالــها          بازگـــو حالـــی از آن خـوش حالها
        تــا زمــين و آسمــان خــنـــدان شـــود          عقل و روح و دیده، صد چندان شود
        مـن چه گــویم؟ یک رگم هشيار نيست          شـرح آن یــاری که او را یار نيست؟
        شــرح ایــن هـجران و این خـــون جگر          ایـــن زمـــان بـگــذار تـا وقت دگر
        »گـفتمش پـوشيده خــوش تــر سر یــار          خود تو در ضمن حکایت گوش دار«
        خـــوشتر آن باشــد کـــه سـر دلــبــران          گــفته آیــد در حــدیــث دیــگران
        فــتنــه و آشـوب و خــونریـزی مــجــو          بيش از این از شمس تبریزی مـگـو...

                                                                                                              )مولوی،1392: 28 ـ 27(

                    رو ز سـایـه؛ آفـتابـــی را بـيـاب           دامــن شـه، شمس تبریزی بـتاب
                   ره ندانی جانب این سور و عرس           از ضياء الحق؛ حسام الدین بپرس

                                                                                                                   )مولوی،1392: 1/ 43(

          ... آفـتــابا تـــرک ایــن گلشـن کنــی           تــا کــه تحت االرض را روشن کنی 
          آفـتـاب مـــعــرفــت را نـقـل نـيـسـت           مــشرق او غيــر جــان و عـقل نيست 
          خاصه خورشيد کمالی کان سری ست           روز و شب کردار او، روشنگری ست 
          مــطلـع شمس آی اگـــر اسکنـــدری           بــعـد از آن هــرجــا روی، نيکو فری 
          بــعد از آن هـــرجــا روی مشرق شود           شــرق هــا بــر مــغربت عـــاشق شود 

                                                                                                                   )مولوی،1392: 2/ 19(

                    چــون نمــی آیند اینجا که مـنم            کـانـدر ایــن عــــز، آفتـاب روشـنم
                    مــشرق خــورشيد، برج نيلگون           آفــتاب مـــــا ز مــشرق هـــا، بــرون
                    باز گرد شمس می گردم عجب           هـــم ز فـــر شمس بــاشد ایـن سبب
                    شمس بــاشد بــر سبب ها مـطلع           هـــم از او حــبل سبب هـــا؛ مــنقطع
                    صدهـــزاران بـار ببریــدم امـيد            از که؟ از شمس! این شـما باور کنيد
                    تـــو مــرا باور ـمکن کز آفتاب           صبــردارم مــن و یــا مـــاهی ز آب
                    ور شــوم نــوميد؛ نــوميدی من            عيــن صنـع آفــتاب اسـت ای حسن

...
                  مـا ز عشق شمس دیـن بی ناخنيم            ورنــه مــا ایــن کــور را بـينـا کنيم
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             هان ضياء الحق! حسام الدین! تو زود           دارو ش کن کوری چشم حسود
             جـمله کــوران را دوا کن جز حسود          کز حسودی بر تو می آرد جحود
             آن کـــه او بـــاشد حــسود آفــتاب           وان کــه مــی رنجد ز بود آفتاب
             ایـنـت درد بــی دوا کاو راسـت، آه!           ایـنــت افـتـاده ابـد در قـعـر چاه

                                                                                                                       ) مولوی، 1392: 2/ 73(

               قــصــه ی دور تـبـسـم هــای شـمس             وان عــروسان چـمن را لـمس و طمس
               حــال رفت و مــاند جــزوت یادگار            یــا از او واپــرس، یــا خــود یـــاد دار

                                                                                                               )مولوی، 1392: 6/ 115(

               بـا چنين پنهانی ای کاین روح راست            عقل بــر وی اینچنين رشکين چراست؟
               از که پنهان مـی کنی ای رشک خــو            آن کــه پـوشيده ست نــورش، روی او
               مــی رود بــی روی پـوش این آفتاب            فـــرط نـــور اوسـت رویــش را نـقاب
               از که پـنهان مـی کنـی ای رشک ور             کــآفــتــاب از وی نــمـــی بـيـنـد اثــر
               رشک آن افزون تــر است انــدر تنم             کـز خــودی خـواهم که هم پنهان کنم
               زآتــش رشک گــران، آهنگ مــن            با دو چشم و گوش خود در جنگ، من
               چون چنين رشکيستت ای جان و دل            بـس دهــان بــربـنـد و گـفـتـن را بـهل
               تـرسم ار خـامـش کـنم، آن آفــتاب            از ســوی دیــگـــر بــدرانــد حـجـاب
               در خـمـوشـی، گفت مــا اظـهر شود            کــه ز مـنع، آن مـيـل افــزون تــر شـود

                                                                                                                      )مولوی،1392: 6/ 54(

       که همانگونه که در ابيات مشاهده می کنيم موالنا گاه شرح عاشقی خود بر شمس را می گوید،گاه 
شرح حسادت و بددلی هایی که موجب فراق و دوری او از شمس شده و مواردی از این دست...

     از سوی دیگر تاریخ سروده شدن مثنوی چيزی در حدود ده سال پس از هجرت شمس است. 
ميان  از  است  پرداخته  مثنوی  سرایش  به  اندیشه  پختگی  در  بلکه  غلبه ی شوریدگی،  در  نه  موالنا  و 
داستان های زیبای مثنوی، به دو داستان اشاره می کنم که این دو هرکدام تحت تاثير مستقيم موالنا از 

داستان زندگی معرفتی خویش، یعنی داستان حضور و هجرت حضرت شمس سروده است.

** حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنيزکی و....
      داستان اول مثنوی و بهتر بگویيم اولين داستان مثنوی که موالنا بالفاصله پس از مقدمه ی پر راز »نی 

نامه«، به آن پرداخته است و نکات ریز و درشت بسياری در خود نهفته دارد.
 او از پيش، این آمادگی را به خواننده می دهد که  این داستان نقد حال اوست چرا که خود پيشنهاد 

می دهد: 
               خــوش تــر آن باشــد که سر دلبران             گـفـتـه آیــــد در حــدیــث دیـگـران

                                                                                                                     )مولوی، 1392: 1 /28(
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موالنا در نی نامه ی خویش بسيار ظریف به درد جدایی اش از شمس، اشاره می کند 
           هــرکـــه او از هـــمزبانـــی شـد جــدا            بـــی زبــان شــد گــر چه دارد صد نوا
           چون که گل رفت و گلستان درگذشت           نــشنوی زان پــس ز بلـبل سـرگـذشت
           شــرح گل بــگـــذار از بـــهـــر خــدا           شـرح بلبل گــو کــه شد از گل، جــدا

                                                                                                                 )مولوی، 1392: 1 /22(
 

 و پس از سرودن ابياتی دیگر و پایان دادن به نی نامه، بی هيچ حاشيه ای اشاره به نقد حال خویش 
می کند!

                    بود شاهی در زمانی پيش از این           مـلک دنـيا بودش و هم ملک دین
                                                                                                                   )مولوی، 1392: 1/ 23(

     در آغاز، شرحی کوتاه بر گذشته خویش می دهد. جميع حکمت و علوم دینی و دنيوی درخویش  
داشت. مفتی زمان بود و از دنيا و عقبی بهرمند. هم مورد توجه خلق بود و هم بنده پرهيزگار حق. 
بی هيچ غم و غصه ای روزگار می گذراند. غافل از این که حق این گونه خواسته بود که از این منبع 
زالل، چشمه ای جوشان سازد تا همگان همواره از آن بهره برند و با نردبان کالم او بر بامی که فلک 
برتر بود، برپرند! انسانی بود نيک اما هنوز از درد خبر نداشت. راضی و خرسند از زندگی که بر کام 

می گذرد، تسليمی از سر جبر و فرشته وار؛ نه عاشقی کردن با آفریدگار!
و او برتر از این گونه زندگی بود. مگر برای همين آفریده نشده بود؟ پس دیگر کی می باید این درد، 

درد تولدی دیگر، در قالبی دیگر، در او آغاز شود؟ کم کم داشت دیر می شد! 
                             اتفاقا شاه روزی شد سوار           با خواص خویش از بهر شکار

                                                                                                                    )مولوی، 1392: 1/ 23(

      چگونه است حال کسی که از عقل و راهنمایی های آن، همواره برخوردار است و محبوب خلق 
نيز هست؟ مگر نه این که دست ها همواره به نياز؛ به سوی او، و زبان ها به ستایش او در حرکتند و او 

مست باده غرور؛ همچنان اسير » مِن« بزرِگ پر زنجير خویش، در دام مانده است، امّا بی خبر! 
و این حال پادشاه قصه ماست، که در او دردی درحال شکل گرفتن است، درد خواستن؛ طلب گمشده 

..... و راه آغاز شد.
                      یک کنيزک دید شه بر شاهراه          شد غالم آن کنيزک، جان شاه

                                                                                                                  )مولوی، 1392: 1/ 23(

      اما او در ابتدای راه سرگردان شده است؛ آن کنيزک خواست ها و تمنيات درونی موالناست. او 
به خویش غّره است؟ مِن بزرِگ وجوِد او، همچنان یکه تازی می کند. »من هستم«!! هنوز همه چيز را 
از دریچه عقل خویش می بيند و با تکيه بر عقل، گمان می کند که هر آنچه را که می خواهد، بدست 
خواهد آورد . اما یک جای کار اشکال دارد. چرا کنيزک بيمار می شود؟ آیا او هم خواسته ای دارد؟

                  چون خرید او را و برخوردار شد           آن کـنـيزک از قـضا بـيمار شد
                                                                                                                      )مولوی، 1392: 1/ 23(
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 شاه در تکاپوی مداوای بيمار خویش است. نفس وی بيمار گشته و نمی داند چه می خواهد؟ طبيبی 
حاذق می طلبد. مولوی به هر سو چنگ می اندازد تا راهی برای درمان بيابد: 

           شه طبيبان جـمع کرد از چپ و راست           گفت: جان هر دو در دست شماست
           جان من سهل است؛ جان جانم اوست           دردمـند و خـستـه ام؛ درمـانـم اوست

                                                                                                                 )مولوی، 1392: 1/ 23(

      اوهمه سرمایه عقل و اندوخته ی دانش خویش را به کار می گيرد تا بلکه این درد را تسکين دهد، 
امّا ...... ؟

                    جمله گفتندش که جانبازی کنيم             فـهـم گـرد آریـم و انـبازی کـنيم
                    هر یکی از مـا مسيح عالمی است             هر الم را در کف ما، مرهمی ست

                                                                                                                 )مولوی، 1392: 1/ 23(

عقل، به تّصور آن که به تنهایی قادر به پيمودن راه خویش است، با تکيه بر خود سعی در درمان درد 
و بيماری دارد.اما درد بدتر می شود؛ درد در دل است، عالج آن با سر نتوان! 

                       هر چه کردند از عالج و از دوا             گشت رنج افزون و حاجت ناروا
                                                                                                                           )مولوی، 1392: 1/ 23(

     عقل عاجز می ماند و به عجز خود اعتراف می کند. موالنا این را می فهمد. این جا حرکتی آغاز 
می شود که او را به سوی سرنوشت محتوم خویش پيش می برد. او در می یابد که از دست عقل، به 
تنهایی کاری ساخته نيست! به ناتوانی خویش پی می برد و به سوی توانای مطلق دست نياز بلند می کند:

               شه چــو عــجز آن حکيمان را بـدید             پــا بـــرهـنه جـــانب مـسجـد دویـد
               رفـت در مـسجـد سوی مـحراب شد             سجده گاه از اشک شه پــر آب شد
               چـون بـه خـویش آمـد ز غـرقاب فنا             خــوش زبــان بگشاد در مـدح و ثنا
               ک: ای کمينه بخششت، مُلک جهان             من چه گویم چون تو می دانی نهان
               ای هــميشـه حــاجــت مـــا را پـنـاه             بـــار دیــگر مـــا غلـط کــردیم راه

                                                                                                                     )مولوی، 1392: 1/ 24(

      دانش های این جهانی او، به هيچ دردش نخوردند، ریشه درد او کجاست که این چنين در تار و پود 
او تنيده و او را بی قرار ساخته؟ درمان آن به دست کيست؟ دراین جا طلب او به حد نهایت می رسد 
و بحر بخشایش الهی به جوش می آید و مولوی، پادشاه قصه ما، درحالتی نيمه هشيار و نيمه مست، به 

چيزی دست می یابد...»یک نفر در راه است«:  
             چــون بــرآورد از ميـان جان، خروش            انــدر آمــد بـحر بخشایش به جـوش
             در مـيان گــریــه؛ خــوابش در ربــود            دیـد در خواب او که پيری رو نــمود
             گفت: ای شه! مژده! حاجاتت رواست            گـر غـریبی آیــدت فــردا؛ زمــاست
             صادقـش دان! کاو امين و صادق است            حاذقش دان! کاو  طبيبی حاذق است

                                                                                                                        )مولوی، 1392: 1/ 24(
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نشانی هایش را کم و بيش به او می دهند، ژنده پوشی حقير، رانده خلق و محبوب حق.
     این زمان است که مقدمه مالقات این دو قطب فراهم می شود: یکی محبوب خلق و دیگری محبوب 
حق! تا سرنوشت، این دفتر بزرگ پرراز، کدامين ورق خویش را به این دو بنمایاند؟ باالخره روزی از 
روزها، درميان انتظار کشنده او، شمس بر آسمان قونيه تابيدن می گيرد و آن دو، یکدیگر را مالقات 

می کنند. 
                    دید شخصی، فاضلی، پر مایه ای           آفــتــابــی در مــيــان ســایــه ای
                    مــی رسيد از دور مــانند هــالل           نيست بود و هست، بر شکل خيال

                                                                                                                  )مولوی، 1392: 1/ 24(

       ازابتدای کار، مولوی چيزی را درک می کند و این فراتر از تجربه های قبلی او بوده است. با 
همه تفاوت های ظاهری، او »هم ریشگی« و پيوند خویش را با آن حکيم الهی، در می یابد. امّا هنوز 
در گيری او با عقل خویش پایان نيافته و البته اندک زمانی به پيروزی بزرگ عشق، باقی مانده است.

                    هر دو بـحــری، آشنا آمــوخـته           هر دو، جان، بی دوختن، بر دوخته 
                    گفت معشوقم تو بودستی نه آن           ليـک،کار از کار خــيزد در جهان 

                                                                                                                )مولوی، 1392: 1/ 25( 

       این است که طلبی کوچک، او را به سوی راهی بزرگ رهنمون می سازد، و در جهان، این گونه 
کار از کار بر می خيزد، او از »من« به در آمده تا به خدا بپيوندد و شمس، این حکيم الهی،گویی که 
برای همين کارفرستاده شده بود، آمد تا از مولوی انسانی نو بسازد. کسی که مالیک بر او رشک برند 

و خالیق از او درس بياموزند.
یاران  و  مرکب  بر  سوار  موالنا  آمد.  راهش  سر  بر  پوش  ژنده  مردی  پير  می رفت.  قونيه  بازار  »در 

گرداگردش! او مست خود و خلق، مست او!
باری! پير بر او ظاهر گشت: صراف عالم! سوالی دارم: یاران بر می آشوبند، این گستاخ، کيست که 
دارد  زندگی اش  مسير  که  می داند  جانش  عمق  در  گویا  موالنا  شده؟!  وارد  استادمان  راه  سر  چنين 

دیگرگون می شود: ...
- بپرس!

- بایزید باالتر است یا محمد)ص(؟
موالنا به سختی جلوی برافروختگی خویش را می گيرد ! جوابی از سر تکبر به او می دهد برای نشان 

دادن دانایی خویش و نادانی پرسنده!
ـ این چه پرسشی ست؟! همه می دانند که محمد )ص( پيامبر ما و بلکه پيامبر همه دوران هاست!

..... و پرسش آخر که چون کلنگی بر سر نفس او فرود می آید او را ویران می سازد .. شمس، عمدا 
این کار را می کند تا بر روی آن ویرانه ها، بنایی بسازد که دوران به خود ندیده؛ 

به حکم این بيت موالنا که:
                    راه جان مر جسم را ویران کند            بعد از آن ویرانی، آبادان کند!

پير مرد باز می پرسد:
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می گوید:  بایزید  اما  معرفتک!«  حَق  عرفناَک  »ما  می فرماید:  محمد)ص(  که  است  چگونه  پس   -
سبحانی!ما اعظُم شأنی؟

مفتی بزرگ شهر، از پاسخ فرو می ماند، هر چه در این سال ها اندوخته، به یاری می طلبد اما پاسخی 
درخور، نمی یابد !

به ناچار، سر تسليم فرو می آرد:
- تو خود بگو پيرمرد!

پاسخ پيرمرد این بار، ضربه بر دیوار مستحکم همه باورهایش می زند! همه زحمات، کالس های درس، 
شب بيداری ها، ریاضت ها، آموخته هایش در چهل سال، به ناگاه ترک خورده، سست می شود و در 

معرض ویرانی ست ....
- بایزید، جرعه نوش بود، به قطره ای سيراب شد و ندا در داد! اما محمد)ص( دریانوش! هرچه نوشيد، 

تشنه تر شد و هيچگاه سيراب نگردید!
ضربه، کاری تر از آن بود که موالنا بتواند باز بر جای خویش باقی بماند. از اسب به زیر افتاد! به راستی 

اما با این کار، خط بطالنی بر شوکت و جالل اجتماعی خویش کشيد!
مولوی که گویا از قبل آمدن این ناجی بزرگ را انتظار می کشيد، او را همان گمشده خویش یافت، 

کسی که می تواند او را به اوج برد و به حق رساند.  
                 پرس پرسان می کشيدش تا به صدر             گـفت: گنـجی یــافتم آخـر بـه صبر
                 گـفت ای نور حــق و دفــع حــرج            مـــعنـــی الّصـبر مــفــتـاح الـفـــرج
                 ای لـقای تـــو جــواب هـــر سوال             مـشکل از تو حـل شود بی قيل و قال
                 تـرجمانی، هر چه ما را در دل است             دستـگيری، هرکه پایش درگل است

                                                                                                                        )مولوی، 1392: 1/ 26(

مولوی دانست که شمس بيماری او را می شناسد و محرم تر از او کسی نيست. 
به  برای رسيدن  تمنّایش را داشت! زمينه ساز عشقی کامل  بود که مولوی  شمس، تجلی همه آنچه 

معشوق مطلق! پس شمس را به درون خلوت خویش راه داد. 
          چون گذشت آن مجلس و خوان و کرم            دست او بـگرفت و بـرد اندر حرم 
          گـفت: هــر دارو کــه ایـشان کــرده اند            آن عمارت نيست، ویران کرده اند 

                                                                                                                     )مولوی، 1392: 1/ 27(

     آیا این حرم همان خلوت های این دو با همدیگر نبود؟ هيچ کس نمی دانست که ميان آن دو، چه 
گذشت؟ خالیق، هر یکی از ظّن خویش، برآنها تهمتی بسته و آنان فارغ از نام وننگ خلق، دردهای 

خویش را درمان می کردند. 
                 دید رنج و کشف شد بر وی نهفت             ليـک پنهان کــرد و بـا سلطان نگفت 
                 دیـــد از زاریــش کاو زار دلــست            تن، خوش است و او گرفتار دل است 
                 عــاشقـــی پـيـــداست از زاری دل            نـيـسـت بـيــماری، چــو بـيـماری دل 

                                                                                                                          )مولوی، 1392: 1/ 27(
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       ازاین نقطه است که مولوی کم کم با راز و رمز دیار عشق، آشنا می شود. او درحال از دست دادن 
قالب عقل خویش و درحال پرداختن خانه وجود از »غير«، است و این رسالت عظيم شمس است که 

مولوی را از این مرحله بگذراند. فقط به کمک اوست که این بندها، گشوده می شود. 
                  گفت ای شه، خلوتی کن خانه را           دور کن هم خویش، هم بيگانه را 

                                                                                                                )مولوی، 1392: 1/ 29(

       شمس آشنای درد موالناست، او کم کم از رازی پرده بر می دارد که تا آن زمان بر خود مولوی 
هم پوشيده بود. هنوزچند گامی مانده بود تا او را به آغاز راه عشق برساند و این گام، همتی عظيم 

می طلبيد تا از هر آنچه او را در بند نموده، رهایی یابد، و روی و ریای خلق، به یک سو نهد.  
پس شمس نيز کمر بر عالج بيمار خویش بست:

           دست بر نبضش نهـاد و یـک بـه یـک           بـــاز مــی پرسيـد از جــور فـلک
           تــا که نبض از نام کــه گـردد جهان؟           او بـــود مـقصود جانش در جهان
           نـبض او بـر حــال خــود بـد بی گزند           تـــا بپــرسيد از سمرقند چــو قند
           نبـض جست و روی سـرخ و زرد شـد           کــز سمرقندی زرگــر، فـرد شد
           چون ز رنجور آن حکيم این راز یافت           اصل آن درد و بال را بــاز یـافت
           گفت: دانستم که رنجت چيست، زود            در عالجت سحرها خواهم نمود.

مولوی می بایست کم کم جلو می رفت و شمس آگاه، این مسئوليّت را به خوبی انجام داد. 
                  من غم تو می خورم، تو غم مخور           بر تو من مشفق ترم از صد پدر
                  وعــده ها و لطف هـای آن حکيم            کـرد آن رنـجور را ایمن ز بيم

                                                                                                                      )مولوی، 1392: 1 /30(

او را در برابر همه خواسته ها ودانش هایش قرار داد. دانشی که مولوی بدان دل خوش داشت، با جميع 
مریدان و یاران و البته غرق در همه این ها! 

                بعد از آن برخاست و عزم شاه کرد          شــاه را زان، شـمـه ای آگاه کـرد
                گـفت : تدبير آن بود کاین مـرد را          حــاضـر آ ریــم از پی این درد را
                تـا کنيزک در وصالش خوش شود          آب وصلش ، دفع آن آتش شود.

                                                                                                               )مولوی، 1392: 1 /31(

کنيزک، نفس موالناست. اوست که عاشق زرگر است، از آن جهت موالنا به او می گوید »کنيزک « 
که نفس در واقع مطيع و فرم باید درمان شود چون قسمتی از وجود است. 

اما نفس و جان بيمار، موجب مالل است و نفس و جان آگاه، موجب تعالی و رشد و تکامل!
      در داستان، موالنا متوجه نفس است و به گونه ای که قبال اشاره کردیم، اسير نفس شده »شد غالم 
آن کنيزک، جان شاه«! این نفس بيمار، خوراک می خواست و قوت جان. انسانی که اسير و زندانی 
تشویق و کرنش  تعظيم،  تایيد،  به  نياز  او« )کنيزک(  بزرِگ دروِن  »مِن  نفس گشته چه می خواهد؟ 
بود  فراهم  او  به  دادن  برای خوراک  )زرگر(  یعنی  زمينی  زنجيرهای  و  اسباب  دیگران داشت. همه 
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و موالنا هنوز بر منبر می رفت و هنوز شاگردانش را داشت. کسانی که غرورش را تغذیه می کردند!
                    شه بــدو بـخشيد آن مــه روی را            جفت کرد آن هردو صحبت جوی را
                    مـدت شش مــاه مــی راندند کام            تــا بـــه صحت آمــد آن دختر، تمام

                                                                                                                       )مولوی، 1392: 1 /32(

شمس،  این حکيم الهی، اجازه می دهد تا آن کنيزک، حالش خوش شود .... و موالنا، پادشاه قصه ی 
ما، همچنان شاگردهای خویش را پای مجالس خویش داشت ... اما حکيم، تدبيری دیگر اندیشيده 

است!
اینجا دیگر الزم بود تا پوچی و بی اعتباری مقام های دنيا و جاه و شوکت انسانی، بر پادشاه، آشکار 
این جهانی  این دلخوشی های سطحی و  اعتبار کردن  بی  به کمرنگ کردن و  به آرامی،  شود؛ پس 

پرداخت:
             بعد از آن از بـهر او شـربـت بساخــت            تا بخورد و پيش دختر، می گداخت
            چونک زشت و ناخوش و رخ زرد شد            انــدک انــدک در دل او سرد شد

                                                                                                                    )مولوی، 1392: 1/ 32(
 

      در داستان های آن دو می خوانيم که چگونه شمس، موالنا را از خواندن کتاب و مجلس برپا ساختن  
منع می کرد: دیگر سخنان پدرت را مخوان ... )صاحب الزمانی، 1380: 35( و حتی همين، موجبات 
نارضایتی شاگردانش را فراهم کرد. »و به موالنا شمس الدین این چشم زخم رسيد « )همان( این گفتار 

را درداستان بعدی موالنا، بررسی می کنيم .
 شمس با پرتو حضور درخشان خویش همه را به جرقه هایی کم بهاء مبّدل ساخت و موالنا که دیگر 

از بيماری رسته بود، قدم اّول را برداشت. 
ترک درس و مدرسه گفت و شاگردی شمس را آغاز کرد.

** قصه ی بازرگان که طوطی او را پيام داد به طوطيان...
     اما با داستان دیگری در مثنوی حضرت موالنا برخورد می کنيم که باز پرتوی از نور شمس در 

آسمان مثنوی ست و آن، قصه ی بازرگان و طوطی است. 
                بــود بــازرگان و او را طـوطــی ای            در قفس مـحـبوس، زیبا طوطی ای
                چــون که بازرگان سفر را ساز کرد            سوی هـندستان شدن آغــاز کــرد
                گفت طوطی را: چـه خواهی ارمغان            کارمـت از خــطه ی هـــندوستان؟
                گفت طوطــی کــه: آنــجا طوطيان            چـــون ببينی کــن ز حال مــا بيان
                کان فالن طوطی که مشتاق شماست            از قضای آسمان در حبس مـاست
                بـر شمـا کرد او سالم و داد خواست            وز شما، چاره و ره ارشاد خواست

                                                                                                                    )مولوی، 1392: 1/ 104(

       همانطور که از خالصه ی داستان بر می آید، موالنا )بلبل( از دوری از گل خویش )شمس( در رنج 
است و از مصاحبت با استاد و پير، محروم. 
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با دیدن  مردی خوشگو و خوشخو، که همه او را می ستودند و ازکالم و آگاهی او بهره می بردند، 
اتفاق  این  شمس کامال متحول شد که داستان آن در »حکایت پادشاه و کنيز« ذکر شد. که تاریخ 

جمادی االخر سال 642 هـ .ق بود. )زرین کوب، 1390: 104(
و نتيجه ی آن، افتادگی و تواضع بيشتر موالنا برهمه ی مردم و بر زمين آمدن از موکب غرور و تشخص 

بود. در رباعياتش می فرماید:
                     زاهـد بـودم، ترانه گویم کردی           سرفتنه ی بزم و باده خویم کردی
                    سـجـاده نـشين بـاوقـاری بــودم            بازیـچه ی کودکان کویم کردی

      شمس حتی به موالنا دستور ترک منبر داد و او را از ادامه ی مجالس و منبرهایش باز داشت.
افالکی از قول موالنا می گوید: چون شمس الدین به من رسيد، گفت: دیگر سخنان پدرت را مخوان! 
به اشارت او، زمانی نخواندم. پس آنگاه فرمود که: با کسی سخن مگو! مدتی خاموش کرده و به سخن 
گفتن نپرداختم، و از این رو که سخنان ما غذای جان عاشقان شده بود، به یکبارگی تشنه ماندند و از 

پرتو همت و حسرت ایشان، به موالنا شمس الدین، چشم زخم رسيد. )صاحب الزمانی، 1380: 35(
       باری این رفتار جز برای فرزند ارشد موالنا که در زمان آشنایی با شمس حدود بيست سال، داشت 
و به شدت تحت تاثير خلق و منش شمس قرار گرفته بود، بر دیگر اهالی خانه ی موالنا و شاگردان و 
دوستانش خوش نيامد و آنقدر شمس را مورد آزار و استهزا قرار دادند که درشوال  سال 643 قونيه 

را  بی خبرترک کرد. )صاحب الزمانی، 1380: 126(
      در این مدت موالنا که دیگر به تعاليم شمس خو گرفته و به روح واالی شمس، دل بسته بود، 
درس و منبر را رها کرد در حالی که رفتن شمس، خودخواهان اطراف موالنا را خرسند کرده بود. 
چنانکه تصور می کردند پيرشان مجالس وعظ و درس را از سر می گيرد، اما نشد و موالنا در حقيقت 
بزرگ خویش، شمس می دید. همانطور که  استاد  به  را گونه ای خيانت  منبر و مدرسه  به  بازگشت 
می دانيم، موالنا در مثنوی، تداعی معانی، بسيار به کار می گيرد و به دليل هوش و آگاهی باال و همين 
تداعی، توان اندیشيدن به چند موضوع را به طور موازی به او داده است. او با سرودن ازطوطی به یاد  

یار خویش می افتد و برای او می سراید
             یـــاد یـــاران یـــار را مـيـمـون بــود           خـــاصه کان ليلـــی و ایــن مــجنون بـود
             ای حــــریـفـان بـت مـــوزون خـود           مـــن قدح ها مـــی خــورم پــر خـون خود
             ای عجب آن عهد و آن سوگند کو؟           وعـــده هـــای آن لب چـــون قــند کــو؟
             گـــر فـــراق بنده از بـد بندگی ست           گـــر تو با بــد، بد کنی پس فرق چيست؟
             عــــاشقم بر قهر و بــر لطفش به جد            بـــوالعجب مـــن عـــاشق ایـن هردو ضد
             ای عـــجب بلبل کـــه بگشاید دهان            تــــا خـــــورد او خـــار را بـــا گــلستان
             این چـه بلبل؟ این نهنگ آتشی ست            جمله ناخوش ها ز عشق، او را خوشی ست

                                                                                                             )مولوی، 1392: 104-105(

موالنا از درد دوری شمس می گوید که با همه ی تلخی، » عشق« آن را شيرین کرده است و عاشق هم 
لطف یار است و هم قهرش.

با این حال دلتنگی او غلبه کرده و بی قرار است 
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 در این ميان مسافری، از دمشق می آید و نامه ای به دست حضرت موالنا می دهد:
                    مـرد بـازرگان پـذیـرفت ایـن پيام            کاو رساند سوی جنس از وی سالم
                    چون که تا اقصای هندستان رسيد            در بـيابـان طوطــی چـنـدی بـدیــد
                    مـــرکب استــانيد، پـس آواز داد            آن سـالم و آن امـــانــت بـــاز داد
                    طوطی ای زان طوطيان لرزید بس             اوفــتاد و مـــرد و بـگسستش نفس

                                                                                                                   )مولوی،1392: 106(

نامه از حضرت شمس بود و خطاب به موالنا:
»موالنا را خاطر باشد که این ضعيف، به دعای خير مشغول است و به هيچ آفریده، اختالط نمی کند« 

) زرین کوب، 1390: 129(
اگرچه شمس مستقيما به موالنا حکمی و دستوری نداد، ليکن به طور ضمنی، همچنان او را به سکوت 

و خاموشی دعوت کرد.
                   کــرد بـازرگان تـجارت را تــمام             بــاز آمـــد سـوی مــنزل، شادکام
                   گفت طوطــی: ارمـغان بنده کـو؟             آنـچه گفتی، وانچه دیدی، باز گو
                   گـفت: گفتم آن شکایت هــای تو             بــا گروهـــی طوطيان، همتای تـو
                   آن یکی طوطی ز دردت بوی برد             زهــره اش بدرید و لــرزید و بمرد

                                                                                                                      )مولوی، 1392: 109(

       با دریافت این نامه موالنا که از زمان رفتن شمس از قونيه، ترک منبر گفته و خاموشی اختيار کرده 
بود، به فراست دریافت که همين گونه باید ادامه دهد تا آنان که رابطه آن دو را مورد طعنه و حسادت 

قرار داده بودند، پشيمان شوند. 
           چون شنيد آن مرغ کان طوطی چه کرد            پـس بلـرزیــد، اوفـتاد و گـشت سـرد
           گفت ای طوطی خــوب خــوش حنين             این چه بودت؟ این چرا گشتی چنين؟
           ای زبان تـــو بـس زیانـــی مــــر مـــرا             چون تویی گویا، چه گویم من تو را؟
           ای زبــان هــم آتش و هــم خــرمنــی             چند از این آتش در این خرمن زنـی؟
           حرف چــه بــود؟ تا تو اندیشی از آن؟             حـــرف چــه بــود؟ خـار دیوار رزان
           حـرف و گـفت و صـوت را بـرهم زنم             تــا که بـــی این هــرسه، باتـو دم زنم

                                                                                                              )مولوی، 1392: 113 ـ 112(

شاگردان و دوستان که سکوت موالنا را دیدند، از کرده ی خود پشيمان شده و با اجازه و دستور موالنا 
به سوی دمشق رفته و او را به قونيه دعوت کردند

                  بـعـد از آنـش از قفس بيرون فکند             طـوطيـک پـریــد تــا شاخ بلند
                  طوطــی مــرده چــنان پـرواز کرد             کافتاب از شرق، ترکی تاز کرد
                  روی باال کرد و گفت: ای عندليب             از بيان حـال خودمان ده نصيب
                  او چـه کـرد آنجا که تو آموختی؟             ساختی مـکری و مارا سوختی؟

                                                                                                                 )مولوی، 1392: 118(
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و موجبات حسادت  غلبه ی شيدایی گذشت  آنچه که در حال  پختگی، هر  و  اوج کمال  موالنا در 
اطرافيان را فراهم آورد را با دقت واکاوی کرده و در این داستان گنجاند که: علت حسادت دیگران 
در واقع دیدن مهری بود که ميان پير و شيخ و مراد آنان و درویش ژوليده ای چون شمس، رخ داده 

بود.
و در واقع موالنا به این نتيجه رسيده بود که خود را در بند جامعه گرفتار کرده و تمام کسانی که مدعی 

دوستی با او بودند، به محض به خطر افتادن منافعشان، حتی مالحظه ی احوا دل موالنا را نيز نکردند.
               گفـت طوطــی: کاو به فعلم پند داد           کــــه رهــا کــــن لطف آواز و وداد
                زانــکه آوازت تــو را در بـند کرد           خــویشتن، مـــرده، پــی ایـن پند کرد
               یعنی ای مطرب شده با عام و خاص           مـرده شو چون من که تا یابـی خالص
               دانــه باشـــی مـــرغکانت بــرچنند           غــنـچــه باشــی، کـــودکانت برکنند
               دانــه پنهان کـــن بــه کلـی دام شو           غنــچه پنــهـان کـــن، گـياه بـــام شو
               هـر که داد او حسن خود را در مزاد           صـد قـضـای بـــد ســوی او رو نــهاد
               حيله هـــا و خشم هـــا و رشک هـــا            بـــرسرش ریزد چــو آب از مشک ها
               دشمـنـان او را ز غــيرت مـــی درند           دوستـان هـــم روزگارش مـــی بــرند

                                                                                                                        )مولوی، 1392: 119(

احوال دل خویش  از  و  به شمس می زند  بهانه ای، موالنا گریزی  به هر  این داستان،  می بينيم که در 
می گوید:

         ای حـيـات عـــاشـقــان در مــردگـــی           دل نيابـــی جـــز کـــه در دل بـردگی
         مــــن دلــش جسته بـــه صد نازو دالل           او بــهانـــه کـــرده بـــا مــن از مــالل
         گفتم آخر غرق توست این عقل و جان           گـفت:رو !رو!برمن این افسون مـخوان
         مـــن نـــدانــــم آنـــچه انــدیـشيده ای           ای دو دیده! دوست را چون دیـده ای؟

                                                                                                                         )مولوی، 1392: 114(

موالنا می داند که جز با رمز نمی تواند شرح دلدادگی اش را بازگو کند و ترجيح می دهد که باز، در 
حدیث دیگران، به طور مجمل، گفته آید

              ای گران جــان! خوار دیدستی مــرا           زان که بس ارزان خریدستی مـرا
             غرق عشقی ام که غرق است اندر این           عــشـق هـــای اوليــن و آخــرین
             مـجـملــش گفتــم، نــگفتم زان بيان           ورنه هـــم افهام سوزد، هـم زبان
             تـــا که در هــر گوش ناید این سخن           یک همـــی گویم ز سَر من لدن

                                                                                                               )مولوی، 1392: 115 ـ 114(
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آن بندۀ نازنيِن گرفتار در ميان قومي ناهموار
)چهرۀ حضرت موالنا در مقاالت شمس تبریزي(

                                                                                                                                                                رقيه همتي1

 

 چکيده                                               
      تصویر روحاني چهرة موالنا  بر اهل ادب و عرفان پوشيده نيست این تصاویر در مثنوي و دیوان 
شمس و فيه ما فيه و مکتوبات اوتجلي پيدا کرده است. ولي آنچه که هنگام مطالعۀ مقاالت شمس 
توجه مخاطب را به خود جلب مي کند ذکر نام موالنا همراه با شور و شعف و توصفي مثال زدني است 
که نشانگر ارادت بي بدیل شمس به حضرت موالناست. تقریبا نام و ذکر موالنا در اغلب صفحات 
مقاالت به چشم مي خورد. حال باید دید موالنا در دل و دیده و آن گاه کالم شمس در چه درجه اي 
از کانون توجه قرار دارد؛ نيز اگر ذکري از موالنا در سخن وي وجود دارد به کدام جنبه از شخصيت 
روحاني و عرفاني و یا ظاهري اش اشاره مي کند؛ باشد که تأثيرمتقابل دیدار شمس و موالنا بر همگان 

این بار از زاویه اي دیگر آشکار شود.

 واژگان کليدي: موالنا، شمس تبریزي، مقاالت شمس، تصویر موالنا.

1 - استادیارگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور

آن بندۀ نازنيِن گرفتار در ميان قومي ناهموار
205)چهرۀ حضرت موالنا در مقاالت شمس تبریزي(



1 - مقدمه
      این شمس کيست که این گونه آتش به جان موالنا انداخت و قرن هاست که سخن دلباختگي او 

بر سر زبانهاست؟!
پيرو، مرید و مراد، شورآفرین و واژگونگر موالنا،  پير و  »شمس بي تردید شخصيتي تاریخي است. 
جالل الدین محمد مولوي )672 - 604( است. به یک سخن، شمس، زایشگر مولوي است - زایشگر 
تولد دوبارة او!« ) صاحب الزماني، 1351: 54( داستان دیدار شمس و موالنا بارها و بارها بر زبان و قلم 

اهل ادب و عرفان جاري شده است و بي شک یکي از مرموزترین دیدارهاي مرید و مرادي است.
     البته عامل اصلي آفرینش این رمز و راز خود موالناست زیرا هر جا سخن از این دیدار به ميان 
مي آید شاهد زبان استعاري و رمزگونۀ وي هستيم. آشنایي با شمس تبریزي از موالناي واعظ، شاعر 
و عارفي دلسوخته مي سازد که درس و منبر را رها مي کند و به سماع و وجد و شاعري روي مي آورد. 
     و اما دليل آمدن شمس به قونيه چه بود؟ »شمس که به قونيه آمد مأموریتي از براي خود قائل بود؛ 
مأموریت نجات موالنا از گرفتاري در ميان قوم ناهموار. او موالنا را پانزده شانزده سال پيش، در بيست 
و سه چهار سالگي وي دیده و شناخته بود .... اما چرا شمس این چند وقت را صبر کرده بود؟ چرا با 
موالنا،که مي گوید او را از شانزده سال پيش نامزد هم صحبتي خویش کرده بود، سخن نمي گفت؟ 
این همه مدت منتظر چه بود؟ شمس خود پاسخ این سؤال را مي گوید: ميلم از اول با تو قوي بود اال 
مي دیدم در مطلع سخنت که آن وقت قابل نبودي این رموز را اگر گفتمي مقدور نشدي آن وقت و 

این ساعت را به زیان بردیمي.« )موّحد، 1375: 139-140(
      و باز مي گوید: »این خمي بود از شراب رباني، سر به گل گرفته، هيچ کس را بر این وقوفي نه، 
در عالم گوش نهاده بودم، مي شنيدم، این خنب به سبب موالنا سرباز شد. هر که را از این فایده رسد 

سبب موالنا بوده باشد.« ) همان، 22( 
      شمس در هر جا سخن از مولوي به ميان مي آید وي را با نام »موالنا« مي خواند. از این سخن شمس 
مي توان پي برد که مولوي در دورة دوم زندگيش هر چه داشته از شمس داشته است و سبب سرایش 
مثنوي و غزليات و آن همه شوریدگي اش شمس بوده است و ال غير. البته این جذب و انجذاب به 
کلمه اي  من  از  که  هر  موالناست  برکات  »از  مي گوید:  دیگر  جایي  در  و  است  بوده  متقابل  شکل 
مي شنود. هرگز یا چندین گاه از من کسي چيزي مي شنود؟ با کسي چيزي مي گفتم؟ تو ابراهيمي که 
مي آمدي به کتّاب، مرا معلمي مي دیدي! ااّل بسيارست که کس در ناشناخت خدمتي کند. خدمتي در 

ناشناخت کو و خدمت در شناخت کو؟« )همان، 25(
براعت استهالل می آورد و  به عنوان  »بهاءالدین ولد در مثنوی ولدی داستان موسی و خضر را       
از این به حکایت موالنا و شمس منتقل می شود و می گوید: »موالنا همچون موسی بود که با وجود 
کمال بی نظيرش که اگر جنيد بغدادی در آن دوره وجود می داشت صيد نکته های نغز او می شد، و 
اگر ابوسعيد می بود حلقۀ ارادت او را به گوش می افکند، با این حال طالب اولياء ابدال بود، و شمس 
را به منزلۀ خضر موالنا به شمار می آورد.« )ولدنامه، 42 و 43( از آن سوی، شمس نيز اقاليم مختلف 
از فيض وجودشان حّصه ها می ُجست و بهره ها  اوتاد و اقطاب می رسيد و  را می گشت و به خدمت 
می برد. اما عطِش سيری ناپذیرش او را به سير آفاق و انفس وامی داشت و مدام بر طيران معنوی همت 
آفاقی«  »شمس  یا  پرنده«  »شمس  را  او  که  بود  سبب  بدین  و  برسد  کامل تر  فرد  به  تا  برمی گماشت 
به سوی  دارد. سبب هجرت شمس  نام  تََعب«  »سفر  اهل طریقت  لسان  در  و چنين سفری  می گفتند 
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محروسۀ قونيه این بود که در مناجات از خدا خواسته بود که یکی از بندگان خاص خود را بدو نشان 
دهد و از عالم باال بدو اشارت شده بود که به سوی دیار روم برود. افالکی نيز همين معنا را با عباراتی 
متفاوت آورده است و شمس خود را به موسی تشبيه می کند که در جستجوی اعلم و اکمل بود همو 
باز تضرع کنان از خدا خواسته بود که با یکی از اولياء اهلل حشر و نشر کند و در خواب بدو اشارت شد 

که به سوی روم برود.« )زماني، 1386: 17(
       شور و شوق دروني موالنا نسبت به شمس و آن طوفان تپنده را از قلب کالم شعري وي در دیوان 
غزليات شمس مي توان جست ولي براي یافتن آنچه شمس را شيفتۀ موالنا کرد، چاره اي جز مراجعه 
به مقاالت پراکندة شمس نداریم و اکنون دل مي سپاریم به سخنان توفندة شمس در خصوص موالنا 

که ذیاًل به آنها اشاره مي رود.

1 - شمس، گاه صرفا از موالنا سخني را نقل قول مي کند:
      مرسوم است که عرفا براي مسجل کردن سخنان خود از آیات و احادیث و یا کالم عرفاي دیگر 

استفاده مي کردند کالم موالنا در نظر شمس چنان قداستي دارد که گاه از وي نقل قول مي کند. 
»چنان که موالنا فرماید، مهر برنهند از قران و احادیث تا مشرح شود روا باشد.« )موحد، 1375: 29(

موالنا  خود  جواب  آن  که  مي فرماید  تبریزي  شمس الدین  موالنا  ضعفست.  معرض  در  سخن  »این 
گفت...« )همان، 42( 

انگورند...« )همان،  از شانزده سال، که مي گفت که خالیق همچو اعداد  یادگار دارم،  به  »از موالنا 
)201

گاه به دليل این که بر سخنش خرده نگيرند سخن دل خود را از زبان موالنا بيان مي کند:
»موالنا مي گفت که درختان مي بينم و باغ ها، و دریاي آب صافِي خوِش جان فزاي، که صفت آن دریا 

در گفت نگنجد از لطف....« )همان، 209(

2 - توصيف جمال و احوال بيروني موالنا و مقایسۀ آن با احوال خودش: 
      موالنا هنگام دیدار شمس جواني بود سي و هشت ساله و شمس پير مردي که بيش از شصست 
سال سن داشت. »مقاالت شمس تبریز را پيرمردي معرفي مي کند که با ریشي اندک، تني الغر و به 
ظاهر ضعيف ولي چاالک و پرطاقت با نفسي گرم و کالمي نافذ.« )همان، 25( حال این پيرمرد موالنا 
و خود را از نظر ظاهري این گونه معرفي مي کند: »موالنا را جمال خوب است، و مرا جمالي است و 
زشتي هست. جمال مرا موالنا دیده بود، زشتي مرا ندیده بود. این بار نفاق نمي کنم و زشتي مي کنم تا 

تمام مرا ببيند: نغزي مرا و زشتي مرا.« )همان، 29(
در مورد ظاهر احوال او نيز مي گوید: »موالنا را فراغت است از وعظ، به اشارت حق و به هزار شفاعت 
و البه گري بزرگ و خرد گوید آن چه گوید« )همان،66(. »و موالنا گفته: خرقه نيست قاعدة من؛ 
خرقۀ من صحبت است و آن چه تو از من حاصل کني، خرقۀ من آنست. چون وقت آن آید من خرقۀ 

تو بر سر نهم و تو خرقۀ من« )همان، 100(.
»عال را شطرنج مخر اگر دوست موالنایي. او را وقت تحصيل است، وقت آن که شب نخسبد اال ثلثي 

یا کمتر. هر روز البد چيزي بخواند اگر چه یک سطر باشد.« )همان، 172(
»عذر مي گویند که چنان موالنا با ما مي خندد، و هيچ ما را مؤاخذه نمي کند که آن چيز را زود کن 
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و معامله کن و بانگ برنمي زند و تهدید نمي کند و حکم نمي کندبه هيچ چيز. اگر شمس هم چنين 
کردي ما را مانع نشدي از آمدن ، ما چندین خرج مي کردیم بي گراني.« )موحد، 1375: 239(

3 -توصيف احوال دروني موالنا و مقایسۀ خودش با وي:
        گاه از زبان دیگران به ویژه معاندان مي گوید: »گفتند: موالنا از دنيا فارغ است و موالنا شمس الدین 
تبریزي فارغ نيست از دنيا، و موالنا گفته باشد که این از ان است که شما موالنا شمس الدین تبریزي را 

دوست نمي دارید، که اگر دوست دارید، شما را طمع ننمایدو مکروه ننماید.« )همان، 42(
اعتقاد شمس در خصوص علم موالنا در برابر علم خودش تا جایيست که او را غواص دریاي علم 

مي داند و خودش را تنها بازرگان که زحمتي در صيد جواهر معاني ندارد.
»امروز غواص موالناست و بازرگان من و گوهر ميان ماست ...« )همان، 47( 

در مورد احوال درون موالنا معتقد است: »گفت: مرد چون پير شود طبع کودکان گيرد؛ گفتم: این، 
همه را نيست. انبيا و اوليا از این قبيل نيستند، اینک موالنا از این قبيل نيست...« )همان، 56(

»در وعظ موالنا وقتي لطيفه اي روي نمایدکه در وعظ منصور حفده نبود با آن کرامت وي...« )همان، 
131(. »بگو: این حسد را دو معني است، یکي حسدي است که به بهشت برد ... کراخاتون نيز حسود 
است. موالنا نيز حسود است. آن حسد است که به بهشت برد - همه روز سخن من جهت این حسد 
است.« )همان، 152( »من و موالنا اگر از ما وقت مشغولي بي قصد فوت شود، بدان راضي نباشيم و به 
تنها قضا کنيم.« )همان، 224( »موالنا را سخني هست من لدني، در بند آن ني که کس را نفع کند یا 
نکند اما مرا از خردگي به الهام خدا هست که به سخن تربيت کنم کسي را چنان که از خود خالص 

مي یابد، و پيشترک مي رود.« )همان، 237(

4 - وصف بزرگي و عظمت موالنا و خودش:
     در رسالۀ فـریدون سپهساالر به نقل از سلطان ولـد شاهـد وصف بزرگـي شمس از زبان موالنا 
یافته  به تمام معنا عينيت  از زبان شمس هستيم و گویي صفت آینگي مرید و مراد  و وصف موالنا 
است: »شمس فرمود که بهاء الدین چه الغ است؟ گفتم: امروز پدرم، اوصاف عظمت شما را، بسيار 
کرد! گفت: واهلل واهلل، من از دریاي عظمت پدرت، یک قطره نيستم! اما هزار چندانم که فرمود! باز 
به حضرت موالنا آمدم. سر نهادم که: موالنا شمس الدین چنين گفت. موالنا فرمود: خود را ستود و 

عظمت خود را نمود، و صد چندانست که فرمود!« )سپهساالر، 1368: 185 - 184(
و در خود مقاالت شاهد این عظمت و بزرگي دوجانبه از زبان شمس هستيم. همين مقاالت شمس 
را در »رسالۀ فریدون سپهساالر« و »مناقب العارفين« افالکي با اندکي اختالف آمده است. در ذیل به 

آنها اشاره مي شود.
»یک پول موالنا برابر صد دینار غير باشد، و از آن متعلقان او؛ و هر که ره یابد به من تبع او باشد.« 

)موحد، 1375: 44(
       شمس زماني هم از عجز خود در شناخت موالنا زبان به سخن مي گشاید: »واهلل که من در شناخت 
موالنا قاصرم، در این سخن هيچ نفاق و تکلف نيست و تأویل، که من از شناخت او قاصرم. مرا هر 
روز از حال و احوال او چيزي معلوم مي شود که دي نبود. موالنا را بهترک از این دریابيد، تا بعد از 
این خيره نباشيد. همين صورت خوب و همين سخن خوب مي گوید بدین راضي مشوید، که وراي 
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این چيزي هست، آنرا طلبيد از او.« )همان، 44(
بعينه مخاطب        حتي در مورد سير عوالم روحاني موالنا از زبان دیگران مطالبي را مي آورد که 
را به تماشاي عظمت جمال روحاني موالنا مي نشاند: »گفت: در باغي دیدم خود را، بيخود شدم، و 
موالنا در صفي مي آید و جمال الدین دگر مي آید. آواز شنيدم، صدا گفت که صال! نعره اي بزدم، باز 
به خود آمدم. خواستم موزه پوشيدن، چيزي دیگر به چشم آمد، بي خود شدم. به سر گرد همه خانه 
مي گشتم، از آسمان هفت در باز شد، و استونها دیدم از زمين تا آسمان - مي دانستم که آن ستون 
آسمان ها طاعت مؤمنان است - باز موالنا را دیدمبر سر منبر، و دو کس از هوا درآمدند سوي موالنا 
با گيسوهاي علویانه، چشمهاشان بزرگ چون دروازه، و پرنور؛ طبق ها با طبق پوش بياوردند پرجوهر 

پيش موالنا نهادند.« )همان، 135( 
     حتي در ذکر عظمت خود و علم موالنا به این موضوع سخن به ميان مي آورد: »اما دنياوي، موالنا 
داند که در این شهر بزرگي هست که در آرزوي دیدن ماست، که هم امروز تا شب اگر بر او حکم 
کنم چندان زر از او به من برسد که توانگرترین شما راست که در این مجلس نشسته اید.« )همان، 162(
       وچنان احترام و عظمتي براي موالنا قائل است که همگان را به طلب خشنودي موالنا فرامي خواند: 
و  اوست  راحت  سبب  که  چيزي  که  باشد  آن  موالنا  ستایش  که  مي گویم  آن  جهت  خود  »...این 
خشنودي اوست نگهداري و چيزي نکني که تشویش و رنج بر خاطر او نشيند و هر چه مرا رنجانيد آن 

بحقيقت به دل موالنا رنج مي رسد.« )همان، 175(
     به نظر شمس،آفتاب حقيقت روي در موالنا دارد و شمس حقيقي در وجود موالنا آینگي یافته 

است:»روي آفتاب با موالناست، زیرا روي موالنا به آفتابست.« )موحد، 1375: 190؛ 214(
      در نهایت براي بيان عظمت موالنا و به تبع آن بزرگي و عظمت خودش مي فرماید: »چون مرا دیدي 
و من موالنا را دیده، چنان باشد که موالنا را دیده اي. من خود صد با رگفته ام که مرا آن قوت نيست 

که موالنا را ببينم و موالنا در حق من همين مي گوید.« )همان، 201(
       سایر موارد:»موالنا این ساعت در ربع مسکون مثل او نباشد در همه فنون، خواه اصول، خواه فقه، 
و خواه نحو و در منطق با ارباب آن به قوت معني سخن گوید به از ایشان و باذوقتر از ایشان و خوبتر از 
ایشان، اگرش بباید و دلش بخواهد و ماللتش مانع نياید.« )همان، 218( »گفتم که نيک هوش دارید، 
به جمله صفات  بنده اي که مراد اوست موصوف  باید، چون  او  که جواب سؤال جنس موالنا الیق 
اوست پس قهر او بي نهایت باشد، پس تو نسبت مي کني صبر دیگري را به وي، بسيار مي نماید، صبر 

او به صبر خدا نسبت کن، پانزده سال اندک باشد، چه پانزده چه هزار.« )همان، 220-221(
»خنک آن که موالنا را یافت. من کيستم؟ من باري یافتم. خنک من!« )همان، 227(

بر خود  یا سنگي،  بود  اگر سنگ  است.  مهيّج  است،  نامه، محّرک  در  نبست  موالنا  »این سخن که 
بجنبد.« )همان، 227(

»موالنا شيخي را بشاید، اگر بکند، اال خود نمي دهد خرقه.« )همان،230(
»ازاین مقام که این صفت باشد، کسي را تا شيخي صدهزار ساله ره است. این نيز نيافتم اال موالنا را 

یافتم بدین صفت و این که باز مي گشتم از حلب به صحبت او بنا بر این صفت بود.« )همان، 230(

5 - برابري و گاه برتري دادن موالنا بر انبيا و اوليا: 
     افالکـي از زبان خود موالنا مطلبي را نقل مي کند که اشاره به آن خالي از فایده نيست: »موالنا 
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گفت: علماي ظاهر، واقف اخبار رسولند، و حضرت موالنا شمس الدین، واقف اسرار رسولند ... و من 
مظهر انوار رسولم.« )افالکي، 1362: 4/2( 

      شمس نيز در چند جا از کالم خود، موالنا را برابر با انبيا و اوليا و گاه برتر از آنها معرفي مي کند.
»او را دو سخن هست: یکي نفاق و یکي راستي. اما آن که نفاق است همه جان هاي اوليا و روان ایشان 
در آرزوي آنند که موالنا را دریافتندي و با او نشستندي. و آن که راستيست و بي نفاق است، روان 
انبيا در آرزوي آنست: کاشکي در زمان او بودیمي، تا در صحبت او بودیمي و سخن او بشنيدیمي...« 

) موحد، 1375: 44(
»روي تو دیدن واهلل مبارک است. کسي را آرزوست که نبي مرسل را ببيند موالنا را ببيند بي تکلف، 

بررسته نه بتکلف؛ که اگر خالف آن خواهد خود نداند زیستن.« )همان، 226(

6 - تشبهاتي که در مورد موالنا و خودش به کار مي برد:
     تشبيه موالنا به مهتاب که از شمس وجود وي کسب فيض مي کند. »درک این نکته که موالنا 
در وجود هر انساني، نور الهي را مشاهده مي کرد و این نور در وجود شمس، بيش از همه متجلي و 
درخشنده بود، براي مردم عامي آن دوران که با انواع عالیق و آلودگي ها و پستي ها و گناهان خود 
دست و پا مي زدند، امري غيرقابل درک بود.« )واتس، 1379: 5( و بدین سان شمس مي گوید: »این 
موالنا مهتاب است. به آفتاب وجود من دیده درنرسد، اال به ماه دررسد. از غایت شعاع و روشني، 
دیده طاقت آفتاب ندارد. و آن ماه به آفتاب نرسد اال مگر مگر آفتاب به ماه برسد.« )موحد،1375: 48(

تشبيه وجود موالنا به ظرف و تشبيه خودش به آب جوشان: »آبي بودم بر خود مي جوشيدم و مي پيچيدم 
و بوي مي گرفتم، تا وجود موالنا بر من زد، روان شد، اکنون مي رود خوش و تازه و خرم.« )همان، 62(

7 - مهر ورزیدن به موالنا و بي مهري دیگران در حق شمس:
       پر واضح است که وجود شمس زبان وعظ و درس موالنا را قفل زد و دیگر شاگردان و یارانش 
او را کمتر مي دیدند از این رو حسادت آنها در حق شمس طبيعي مي نمود. خود شمس در جاي جاي 
ندانستند  را  او  بزرگان که قدر صحبت  از  این گروه سخن مي راند حتي گاه  از  به طعن  کالم خود 
گله مند است و تنها موالنا را الیق صحبت خود مي داند: »بسيار بزرگان را در اندرون دوست مي دارم، 
و مهري هست اال ظاهر نکنم، که یکي دو ظاهر کردم و هم از من در معاشرت چيزي آمد حق آن 
صحبت ندانستند و نشناختند. بر خود گيرم که آن مهر نيز که بود سرد نشود. با موالنا بود که ظاهر 

کردم، افزون شد و کم نشد.« )همان، 49( 

8 - اظهار نياز به وجود موالنا و طالب وي بودن:
      همه جاي مقاالت بوي مهر موالنا و اظهار نياز شمس به موالنا را مي دهد تا جایي که تنها دليل 
آمدنش به سوي حلب را موالنا مي داند و بس: »گمان موالنا آنست که آن منم، اما اعتقاد من این 

نيست. اگر مطلوب نيم، طالب هستم و غایت طالب از مطلوب سر برآرد.« )همان، 53(
»این را رفتن مي باید و کوشيدن، مثاًل بحث راه دمشق و حلب اگر صد سال کردیي با موالنا، هرگز 

من از حلب اینجا آمدمي؟« )همان، 53(
»اگر جهت موالنا نبودي، من از حلب نخواستم بازگردیدن. اگر خبر آوردندي که پدرت از گور 
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برخاست و به ملطيه آمد که تا بيا تا مرا ببيني بعد از آن برویم به دمشق، البته نيامدمي.« )همان،779؛230( 
 »... آمد  رقتي  را  یاران  ایشان.  با  بگفت  ما  صفت  و  کرد  نصيحت  را  یاران  موالنا  امروز  که  »چنان 

)همان،161(
»این قوم برعکس مي کنند، دروغ مي گویند تا جنگ افکنند. این قوم ما را کجا دیدندي و با ماشان چه 

بودي اگر به واسطۀ موالنا نبودي.« )همان، 86(
خطاب به موالنا مي گوید: »آنچه با تو کردم، با شيخ خود نکردم. او را رها کردم به قهر و رفتم. اما او 

مي گفت من شيخم. موالنا چيز دگر مي گوید.« )همان، 99(
»از آن ما این ساعت عمرست که به خدمت موالنا آیيم به خدمت موالنا رسيم.« )همان، 181(

»مرا موالنا بس است اگر مرا طمع باشد...«)همان، 219(
»... و دیگر با هيچ کس سخن نگفته ام اال با موالنا.« )همان، 222(

۹ - بر سر درس مکتب موالنا:
عرفان  و  عشق  درس  شمس  از  موالنا  تنها  نه  که  مي رسيم  نتيجه  این  به  مقاالت  مطالعۀ  از  گاه      
همه  که  »چنان  مي کرده:  فيض  کسب  موالنا  وجود  از  که  است  شمس  خود  این  بلکه  فرامي گرفته 
فواید و اشکاالت که موالنا فرمود توانم اعاده کردن، فردا هرگز درس دیگر نگيرم، همان درس را 

بازخوانم.« )همان، 59( 
»من مرید نگيرم، من شيخ مي گيرم آن گاه نه هر شيخ، شيخ کامل.« )همان، 101(

»مگر موالنا چون بنویسد به نور خدا چيزي بيابد یا نيابد، تا مطالعه کنم.« )همان، 158(
»آخر من مرادم و موالنا مراد مراد، چه پدر به مادر، آن لطف نکند و آن سخن خوش نگوید که من 

گفتم و آن لطف نکند که من کردم.« )همان، 239(

10 - دليل آمدنش پيش موالنا: 
     شمس بارها در خالل سخنان خود دليل آمدنش به قونيه را اشارتي الهي اعالم مي کند. فریدون 
سپهساالر در رسالۀ خود از زبان شمس مي نویسد: »موالنا شمس الدین در وقت مناجات مي فرمود که: 
هيچ آفریده اي از خاصان تو باشد که صحبت مرا تحمل تواند کردن؟ در حال از عالم غيب اشارت 

رسيد که: اگر حریف صحبت خواهي. به طرف روم سفر کن.« )سپهساالر، 1368: 126( 
»مرا فرستاده اند که آن بندة نازنين ما ميان قوم ناهموار گرفتار است، دریغ است که او را به زیان برند.« 

)موحد، 1375: 172(
»... شما دوست من نيستيد که شما از کجا و دوستي من از کجا؟ اال از برکات موالناست هر که از من 

کلمه اي مي شنود.« )همان، 217( 
»این خمي بود از شرابي رباني، سر به گل گرفته؛ هيچ کس را بر این وقوفي نه. در عالم گوش نهاده 
بودم، مي شنيدم. این خنب به سبب موالنا سرباز شد. هر که را از این فایده رسد سبب موالنا بوده باشد.« 
)همان، 240( »من بر موالنا آمدم، شرط این بود اول که من نمي آیم به شيخي، آن که شيخ موالنا باشد 
او را هنوز خدا بر روي زمين نياورده، و بشر نباشد. من نيز آن نيستم که مریدي کنم، آن نمانده است 

مرا!« )همان،242(
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نتيجه گيري:
بنابر آن چه گذشت نتيجه مي گيریم که:

دیوان  مثنوي و  از  این تصاویر  اغلب  و  نيست  پوشيده  ادب و عرفان  اهل  بر  - چهرة عرفاني موالنا 
غزليات شمس و نيز آثار منثور وي منعکس شده است. در این ميان مقاالت شمس منبع دیگري است 

که چهرة موالنا از زبان و کالم شمس قابل رؤیت است.
تأثير  هم  بر  انجذاب  و  جذب  طریق  به  که  هستند  عرفاني  و  تاریخي  شخصيتي  شمس  و  موالنا   -

گذاشته اند که در نتيجۀ آن تولدي دوباره بر مالي رومي رقم زده است.
- بهتر آن است که عظمت موالنا را از زبان و بيان خود شمس نيز مورد کند و کاش قرار دهيم و براي 
عملي شدن این امر راهي جز مطالعۀ مقاالت شمس - تنها اثر بازمانده از ذهن و زبان شمس نداشتيم 
لذا با مطالعه آن به عظمت وي پي بردیم و این که موالنا در مرکز کانون توجه شمس قرار دارد و 
گویي جز ذکر موالنا کار دیگري ندارد. هم اخالق ظاهري وي را توصيف مي کند هم احوال دروني 
و ماورایي وي را؛ هم به عظمت علمي وي اشاره دارد و هم به عظمت روحي و اخالقي وي؛ او را 
گاه با انبيا و اوليا برابر مي داند و گاه از ذکر نام موالنا احساس لذتي وصف نشدني به او دست مي دهد 
و مخلص کالم این که با هيچ کس جز موالنا انس نمي گيرد و دليل آمدنش به حلب را فقط و فقط 

موالنا مي داند و بس.
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بررسی اشارات شمس در مقاالت
                                                                                                                                        سيدمهدی طباطبایی1

چکيده
      اصرار شمس بر کوتاه و مبهم گویی و همچنين، شکِل خطابه  داشتِن مقاالت او ـ که فرض بر این 
است که مخاطِب خاصش بر پيش و پس کالم او آگاهی دارد ـ موجب شده است تا درِک برخی 
موضوعات مطرح شده در این مجموعه، دشوار باشد؛ از طرف دیگر، گاه برخی از مشکالت تصحيح 
این  است.  ناگشوده رها کرده  را  ابهامات  پاره ای  از  بر آن، گره  نگاشته شده  تعليقاِت  و کاستی های 
پژوهش در پی آن است تا با نگاهی به مقاالت شمس، و نقد و واکاوی آرای پژوهشگران پيشين، 
اشارات شمس در البه الی گفتارش را بررسی کند و درخصوِص آن دسته از این اشارات که اطالعاتی 
ابزار  ـ تحليلی، و  به صورت توصيفی  به دست دهد. روش تحقيق  ندارد، آگاهی هایی  کاملی وجود 
جمع آوری اطالعات، منابع کتابخانه اي است که در آن از دستاوردهای علمی پژوهشگران دیگر هم 
استفاده شده است. جایگاه شمس تبریزی در شعر فارسی، بایستگي مطالعه در خصوص او، و همچنين، 
نبودِن پژوهشی جامع در این حوزة خاص از کالم شمس، اهّميت و ضرورت تحقيق را نمایان مي سازد 
و نتيجۀ حاصل از آن، گشودِن گرهِ پاره ای از اشارات شمس در مقاالت است که می تواند اطالعات 

تاریخی، ادبی، مذهبی و ... داشته باشد.

واژگان کليدی: شمس تبریزی؛ مقاالت شمس؛ اشارات شمس تبریزی.

1ـ استادیار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه شهيدبهشتی تهران
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مقدمه
سپهساالر،  )احمد  فخرالموحدین«  و  قطب العارفين  تاج المحبوبين،  والـواصلين،  »سلطان الولياء      
1325: 122( »موالنا، شمس الحق والدین محمدبن علی بن ملک داد التبریزی، )افالکی، 1362: 2 /614( 
عارف نامدار قرن هفتم هجری است که با 457 روز اقامت اوليه، )صاحب الزمانی، 1351: 60( و پس 
از وقفه ای کوتاه، با یک سال اقامت مجدد در کنار مولوی، هم افق جدیدی فراروی او می گشاید و 
هم خود را از خمول و گمنامی در ادب فارسی می رهاند. این تنها بخش از زندگانی شمس است که 

در دسترس است و »اول و آخر کتاب این مرِد تاریخ ساز افتاده است.« )مختاری، 1385: 20( 
      مقاالت شمس، مجموعه ای از گفتارهای پراکندة شمس تبریزی است که در مجالِس آن زمان بيان 
شده و به دست دیگران یادداشت گردیده است؛ بنابراین نباید انتظار داشت که این مجموعه، انسجام 
قابل توجهی داشته باشد و هر مخاطبی بتواند با مسائل فلسفی، عرفانی و کالمی آن ارتباط برقرار کند.  
اگر بخواهيم یکی از شاخص ترین جلوه های شمس را در مقاالت پی بگيریم، غور و مطالعه در آثار 
انتقادی او نسبت آنهاست. او »رک گوی و تند و ستيهنده و  پيشينيان و معاصران و همچنين دیدگاهِ 
با  بيان می کند و گاه  را  به مناسبت های گوناگون، کالم دیگران  بی پروا«ست )موحد، 1387: 90( و 

اظهار نظرهای صریح خویش، آن را نفی و تأیيد می کند. 
منظِر خویش،  از  آنها  و واکاوی  نقد  و  ميان کالم،  پيشينيان در  اصرار شمس گنجانيدِن سخن       
از  مورد  یازده  پژوهش،  این  در  و  است  گشته  فارسی  ادب  در  پژوهش هایی  انجام گرفتن  دستمایۀ 

اشارات او ریشه یابی و برجسته خواهد شد. 

پيشينۀ تحقيق
فارسی،  شعر  و  اسالمی  عرفان  در  او  جریان سازی  و  فارسی  ادب  در  تبریزی  شمس  عظمت      
به  آنها می توان  ميان  از  است که  را موجب شده  او  فراوانی درخصوص  پژوهش های  انجام گرفتِن 
کتاب »خط سوم« )صاحب الزمانی: 1351(، »شمس تبریزی« )موحد:  1375(، »مشهورتر از خورشيد« 

)مختاری: 1385( اشاره کرد.  
      مقاله های »تحليل شخصيت بایزید در مقاالت شمس« )محبتی، 1392: 87-67(، »چهرة سنایی 
در مقاالت شمس« )همان، 1394: 23-5(، »بحث و فحصی دربارة چند تن از اعالم اشخاص مقاالت 
این حوزة  قابل توجه در  از پژوهش های  تبریزی« )آقاخان پورسرخاب، 1385: 204-217(،  شمس 
)محمدی  عارفان«  نيز »شمس  و  تبریزی، 1385(  تبریزی )شمس  مقاالت شمس  تعليقات  در  است. 
عسکرآبادی، 1393( برخی از این اشارات ریشه یابی شده است، اما به دليِل فراوان بودِن این اشارات، 

ضرورت انجاِم این پژوهش احساس می شود. 

1. چند سخن کوتاه از عين القضات که یخ از آن فرومی بارد
       »از عين القضاة چند سخن کوتاه نقل کردند، یخ از آن فرو می بارد که گفته است: دهانم شکسته 
از این جنس روایت  ابن عباس رضی اهلل عنه هم  از  نبودی«. و  باد که چيزی بوده را بگویم »کاشکی 
کردند.  و از مصطفی صلوات اهلل عليه خالف این. ایشان به سّر مصطفی نرسيدند و نرسند. موسی و 
او بود، نشد.« )شمس  این همه جان َکندن شان جهِت طلب مقام  اُمّه محمد می زنند.  عيسی اجعلنا مِن 

تبریزی، 1385 :2 /66 ـ 65(
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     در مقالۀ »شمس بی نقاب« درخصوِص این عبارِت مقاالت شمس آمده است: »من از این عبارت 
معنای روشنی درنيافتم. پيش از آن، سخن از ایمان به غيب است و پس از آن، سخن در این است 
که کسانی به سّر مصطفی نرسيدند... به هر حال، مخالفت شمس با عين القضات بی وجه نيست زیرا 
عين القضات مياِن عرفا از همه فلسفی مشرب تر است و شاگرد خيام بوده... این را هم بگویم که مشابهت 

شمس با عين القضات هم کم نيست.« )ذکاوتی قراگوزلو، 1379: 300(
       مؤلّف »شمس عارفان« ضمن اشاره به این بخش از سخنان شمس، آورده است: »شمس دربارة 
علّت این دیدگاهش توضيح دیگری نمی دهد و یکی از مشکالت مربوط به مقاالت شمس هم همين 
از  می کرده اند،  یادداشت  را  او  مریدان سخنان  بلکه  نبوده؛  تأليف خود شمس  مقاالت  است؛ چون 
طرف دیگر این سخنان تنقيح نيافته و به همين دليل، گاه آغاز و پایان مطلبی از آن به روشنی مشخص 
نيز  ارائه نمی کند. گاه  به امری می نماید؛ ولی هيچ دليلی برای آن  نيست: گاه تنها اشاره ای مختصر 
به  باشد که شمس در وقتی دیگر  ادامۀ مطلب دیگری  این مطلب،  نظر می رسد که  به  آن گونه که 
آن پرداخته بوده است، اما در گفتاِر ثبت شده اش، تنها به اشاره ای بسنده کرده و مریدان هم که از 
اصل قضيه آگاه بوده اند و سخنان شمس را تندنویس می کرده اند، فرصت پرداختن به اصل مطلب را 
نداشته اند و به این ترتيب، مسائل موجود در آن بسيار مبهم است. تنها دليلی که می توان از ادامۀ سخنان 
شمس استنباط کرد این است که به عقيدة وی، عين القضات تواِن درِک اسرار حضرت رسول)ص( را 
نداشته است: »ایشان به ِسّر مصطفی نرسيدند و نرسند.« اما باز مطلب همچنان نامفهوم می ماند و گرهی 

از ابهام سخن شمس گشوده نمی شود.« )محمدی عسکرآبادی، 1393: 264(
      کليد گشایِش مطلبی که شمس از عين القضات نقل می کند، عبارِت »کاشکی نبودی« است که 
تمهيداِت  در  عين القضات  محمدا«.  یخلق  لم  محمد  رّب   »ليت   دارد:  پيامبر)ص(  این کالم  به  اشاره 
خود، بارها به این کالم اشاره می کند و تأویل های خاصی به دست می دهد: »چرا مصطفی را بدان حال 
بازگذاشتندی که به دعا و تضّرع گفتی: »ليت  رّب  محمد لم یخلق محمدا«؛ و با ابوبکر گوید: »ليتنی 
کنت طيرا یطير«، با عمر گوید: »ليتنی کنت شجرة تعضد«؟ دریغا این فریاد از دنيا و قالب برمی آید؛ و 
اگر نه، این سخن را و این شکایِت نبی و ولّی را با حقيقت چه کار؟ معنِی سخِن این سه بزرگ، یعنی 
مصطفی و ابوبکر و عمر، آن است که کاشکی ما را در عالم فطرت و حقيقت بگذاشتندی و هرگز ما 

را به عالم خلقت نفرستادندی.« )عين القضات همدانی، 1341: 194(
و:

    »دریغا از دسِت راهزنان و طفالِن نارسيدة علمای روزگار!!! ای عزیز! اگر شافعی و ابوحنيفه که 
مقتداِی امت بودند در این روزگار بودندی، بحمداهلّل بسی فوائد علوم ربّانی و آثار کلمات روحانی 
بيافتندی؛ و همگی که روی بدین کلمات آوردندی و جز بدین علوم الهی مشغول نبودندی و جز این 
نگفتندی. دریغا مگر که بينای باطن ندارند؟! تو پنداری که »ليت  رّب  محمد لم یخلق محّمدا« از برای 

این همه بود که گفتم؟! از بهر ظاهربينان گفت.« )همان: 198-199(
و:

      »ای عزیز! چه گویی در این مسئله که بلبل را چه بهتر بود؟ آن بِه بَود که سرایيدن او بر گل باشد 
و راز خود با گل گوید که معبود و مقصود او گل است؟ یا آن که او را در قفصی کنی تا دیگری از 
شکل او و آواز و نغمات او خوش شود و بهره برگيرد؟ حقيقِت این گفتاِر مصطفی »لم یخلق محّمدا« 
این است که می گوید: کاشکی این قالب نبودی تا در بستان الهی بر گل کبریا سرایيدِن ثنای »ال أحصی 
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ثناء عليک أنت کما أثنيت علی نفسک« می گفتمی.« )همان، 200 ـ 199(
و:

      »دریغا مگر که این حدیث نشنيده ای از محّمد مصطفی که گفت: مرا در زمين محّمد خوانند و 
در آسمان فریشتگانم احمد گویند. دریغا نمی دانی که در عالم الوهيّت، او را به چه نام خوانند! گفت: 
کاشکی محّمد نبودمی، که محّمدی با دنيا و خلق تعلّق دارد و از عالم قالب است! مگر که این آیت 
ُسُل أَفَإِْن ماَت أَْو قُتَِل«؟ چه گویی موت و قتل  ٌد إاِلَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت مِْن قَبْلِِه الرُّ نخوانده ای که  »َو ما مَُحمَّ
بر جان آید یا بر حقيقت؟ اگر محّمد ناِم قالب او نبودی، موت را بدو نسبت نکردندی زیراکه مرگ 

بر حقيقِت او روا نباشد...« )همان، 201 ـ 200(
      اما اشارة مستقيم شمس، نه به این مطالب، که به سخِن عين القضات در نامۀ هشتادوهفتم است: 
»جوانمردا! الّرضا بالقضاء باُب اهلل العظم. چون مرد به کمال رسد، حظوِظ دنيوی و شهواِت نفسانی 
در او پيوسته باشد. پس به قضای ازلی راضی شود. اگر درویش بود و اگر توانگر، اگر گرسنه بود و 
اگر سير، اگر بيمار بود و اگر تندرست، به هرحال از معشوق راضی بود و در حظوِظ خود نجنبد و به 
سبِب شهواِت خود نگوید: »کاشکی چنين بودی و چنين نبودی«.« )عين القضات همدانی، 1377: 218(
     کالم عين القضات ادامه دارد، اما شمس، داورِی خود را درخصوص قسمِت نخسِت سخنان او 
انجام داده و به ادامۀ سخنان او توجهی نکرده است: »و این همه از آن بود که رضاِی معشوِق خود در 
این داند، اما هر صفت که در خود بيند، به خالف رضای خدای تعالی نشاید که به وجوِد آن صفت 
راضی بود؛ بل همه سعِی او در ازالِت آن باید و همه زبان او: »یا ليت هذه الّصفه لم تکن گوی« باید 
که بَود و مبادا که جز چنين بَود؛ و اگر نه چنين بَود، همه شرایع انبيا باطل گردد. چه گویی! اگر کسی 
شراب خوَرد و زنا کند و نگوید: یا ليتنی لم أشرب و لم أزن، این روا بود؟ پس رضا به معاصی شرط 

بَود.« )همان، 218(
      باید توجه داشت که وروِد شمس به این حدیث، به خاطِر انکاری است که یکی از معارضان بر 
حدیث پيامبر وارد کرده است: »دیروز پنجشنبه نوشتۀ برادرم خواندم. در آنجا نوشته بود که کسی 
می گوید که »ليت رّب محمٍد لم یخلق محمدا« روا نبود که مصطفی ـ صعلم ـ آن بگوید، و استدالل 
کرده به قول ابن عباس که »لو أنّی أحسُّ جمره أحرقت ما أحرقت و ترکت ماترکت أحبُّ إلّی من أن 
أقول لشیء کان: ليته لم یکن.« و تا شنيدم که گفته: روا نبود که پيغمبر آن گوید، غيرتی عظيم از این 
انکار از من سر برون زد و اگر هزار نبشته در جواب این مسأله بنویسم، هنوز آنچه در دل دارم، تمام 

ننبشته باشم.« )همان، 191(
       او بيش از پنج نامه در جواِب معارِض این حدیث می نویسد و خود می گوید که گاه از آنچه نوشته، 
پشيمان است: »تا این غایت، پنج مکتوب نبشتم؛ همه در جواِب ليت  رّب  محمد لم یخلق محمدا بود و 
سخن در آن مسأله مختصر فرا گرفتم؛ چه به سّر قدر کشيد و خوض کرده می شد در علومی که بيانش 
به تحریم نزدیک تر از آن بود که به اباحت. و چون ابتدا کرده می شود، گاه گاه عناِن قلم را اختيار از 
دست من ستانَد و چيزی نوشته می شود که نانبشته بِه. و أّن مِن فتنه  العالم أن یکون الکالُم احبُّ اليه من 

السکوت. در برابر من می ایستد، چون نبشته شد، پشيمانی کمتر می گردد.« )همان، 227( 
       عين القضات بر آن است که این کالم در بدایِت حال پيامبر بر زبان ایشان جاری شده است: »اگر 
در بدایت بود، همه نطقش در آن حال این بود که »ليت رّب محمٍد لم یَخلُُق محمداً«« )همان، 248( و 
رشيدالدین ميبدی، این کالم را برآمده در حالت قبض می داند: »از سيرت و روش مصطفی)ص( آن 
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است که روزی مي گفت: »انا سيّد ولد آدم؛« باز در حال قبض مي گفت: »ما ادری ما یفعل  بی و ال بکم 
ليت  رّب  محّمد لم یخلق محّمدا.« )رشيدالدین ميبدی، 1371: 7 /398 ـ 397(

2.مصرعی از سنایی و »شریِف پاسوخته«
      »... آن نبی نيست که تو تصور کرده ای. آن نبِی توست، نه نبی خدا. نقش خود خواندی، نقش 
یار بخوان. ورق خود خواندی، ورق یار بخوان. گفت پس سنایی چگونه گفته است: »تا همه دل بينی 
بی حرص و بخل«؟ گفتم: خه! آخر موالنا را آن جواب خود با سنایی بود، اگر نه با شریف پاسوخته 
خواست جواب گفتن؟ او آخر از سيرالعباد می گفت. این جواب با سنایی بود که بارد گفت و از دل 

خبر نداشته است. کجاست دل؟« )شمس تبریزی، 1385: 2 /139 ـ 140(
مصرِع »تا همه دل بينی بی حرص و بخل« در دیوان سنایی بدین گونه مشاهده می شود: 
                    بس که شنيدی صفِت روم و چين             خـيز و بيـا مــُلِک سنایـی ببين
                   تا همه دل بينـی بـی حرص و بخل             تا همه جان بينی بی کبر و کين

                                                                                                                     )سنایی،1362: 545(

اشارة شمس به مطلبی است که در فيه مافيه آمده: »شریف  پای  سوخته گوید:
            آن مـُنعِم قـدس کز جهان مستغنی است            جاِن همه اوست، او ز جان مستغنی است
            هر چيز که وهم تو بر آن گشت محيط            او قـبلۀ آن است و از آن مـستغنــی است

      این سخن سخت رسواست، نه مدح شاه است و نه مدح خود. ای مردک! آخر تو را از این چه 
ذوق باشد که او از تو مستغنی است؟ این خطاب دوستان نيست، این خطاب دشمنان است که دشمن  
خود گوید که »من از تو فارغم و مستغنی .« ... هر چيز که وهم تو بر آن  گشت محيط، ای مردک! 
خود در وهِم تو چه خواهد گذشتن  جز بَنگی؟!  مردمان از وهم و خيال تو مستغنی اند و اگر از وهم 
تو به ایشان حکایت می کنی، ملول شوند و می گریزند. چه باشد وهم که خدا از آن مستغنی نباشد؟« 

)مولوی، 1386: 108(
هفتم  قرن  در  صوفيه  مشاهير  از  را  شریف پای سوخته  فروزانفر،  استاد  این که  تأمّل  قابل  نکتۀ      
برمی شمارد )محقق ترمدی، 1377: 234( و محقق ترمدی او را از جملۀ مردانی می داند که شایستگِی 
سوگندخوردن در محضر خدا دارند: »]جاني است [ چو ناودانی پرنور؛ هر حدیث کز آنجا می گذرد 
نورانی و لطيف برون می آید و جاني است همچون ناودان نجس، هرچه از آنجا ظاهر شود، پليد و 
نجس و زیان باشد و این ها آمدند با این درویشان درآميختند و دریوزه می کنند به حق مردان، به حق 

شریِف پای  سوخته ، بزرگان مردان!« )همان، 70(

3.سنایَيک!
       »ابایزید را اگر خبری بودی، هرگز أنا نگفتی. الجرم زنّار خواست سنائيک.« )شمس تبریزی،1385: 

)130/ 2
      اصطالح »سنایيَک« را در ماجرای توبه کردن از شرابخواری و روی به عرفان آوردِن او می یابيم: 
»گویند سبِب توبۀ حکيم سنایی آن بود که او مدح سالطين گفتی و مالزمت حّکام کردی. نوبتی در 
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غزنين، مدحی جهت سلطان ابواسحق ابراهيم غزنوی گفته بود و سلطان عزیمت هند داشت به تسخير 
قالِع کّفار هند و حکيم می خواست به تعجيل قصيده را بگذراند؛ قصد مالزمت سلطان کرد و در غزنين 
دیوانه ای بود که او را الی خوار گفتندی و از معنی خالی نبود. همواره در شرابخانه ها ُدرد شراب جمع 
کردی و در گلخن ها تجّرع نمودی؛ چون حکيم سنایی به در گلخن رسيد، از گلخن ترنّمی شنود 
و قصد گلخن کرد، شنود که الی خوار با ساقی خود می گوید که پر کن قدحی تا به کوری چشم 
ابراهيمک غزنوی بنوشم! ساقی گفت که این سخن را خطا گفتی چراکه ابراهيم، پادشاه عادل و خيّر 
است، مذمّت او مگوی. دیوانه گفت: بلی چنين است اما مردکی ناخشنود و ناانصاف است؛ غزنين را 
چنان که شزط است ضبط ناکرده، در چنين زمستانی سرد ميل والیتی دیگر دارد و چون آن والیت را 
نيز مسلّم خواهد ساخت، آرزوی ملک دیگر خواهد کرد. و آن قدح بستد و نوش کرد و باز ساقی را 
گفت: پر کن قدحی دیگر تا بنوشم به کوری سنایيَک  شاعر! ساقی بار دیگر گفت: این خطا از صالح 
دور است؛ آخر ای یار! در باب سنایی طعن مکن که او مردی ظریف و خوش طبع و مقبول خواص و 
عوام است. گفت: غلط مکن که مردکی احمق است! الفی و گزافی چند فراهم آورده و شعر نام نهاده 
و از روی طمع، هر روز به پا در پيش ابلهی دیگر ایستاده و خوش آمدی می گوید و این قدر نمی داند 
که او را برای شاعری و هرزه گویی نيافریده اند. اگر روز عرض اکبر از او سؤال کنند که سنایی! به 
حضرت ما چه آوردی، چه عذر خواهد کرد؟ این چنين مرد را جز ابله و بوالفضول نتوان گفت. حکيم 

چون این سخن بشنود، از حال برفت.« )دولتشاه سمرقندی، 1382: 96 ـ 95(

4. درخواست فاطمه)ع( از پيامبر)ص(: حکایت و صفت دوزخ کن
       شمس در دو بخش از مقاالت خود به این موضوع اشاره کرده است: »فاطمه رضی اهلل عنها عارفه 

نبود، زاهده بود؛ پيوسته از پيغمبر حکایت دوزخ پرسيدی.« )شمس تبریزی، 1385: 1 /142(
و:

»رسول اهلل عليه السالم از معراج آمده بود، هرکسی از آن اندیشه که در آن بود سؤالی می کرد؛ یکی 
از دیدار، یکی صفت بهشت، فاطمه رضی اهلل عنها گفت: من آن ندانم، من خوفی دارم، صفت دوزخ 

بکن!« )همان، 1 /211(
     ماجرای این درخواست حضرت فاطمه از پيامبر را در کشف االسرار ميبدی می یابيم: »انس بن 
مالک گفت: آن روز که جبرئيل امين این آیت آورد: »َو إِنَّ َجَهنََّم لََمْوِعُدُهْم أَْجَمِعيَن«، دریای حيرت 
عظيم  گریستنی  برانداخت.  سوز خویش  و  درد  آن گوهر،  و  آمد  موج  به  مصطفی)ص(  و حرقِت 
در  دل ها  و  افتاد  در سوزش  گریه  آن  از  که جان های صّدیقاِن صحابه  بگریست  چندان  درگرفت؛ 
از آن صّدیقاِن صحابه زهره  الَْحناِجَر«، و هيچ کس  الُْقلُوُب  »بَلََغِت  به حّدی رسيد که   گدازش آمد؛ 
نداشت  که از اسراِر درگاه نبّوت بررسد یا بپرسد که آن چه حال است و چه بوده که سيِد کونين و 
مهتِر خافقين، چنان غمگين و حزین نشسته، غریوان و حيران. آخر عبدالرحمن عوف بِر فاطمۀ زهرا 
شد، دانست که رسول خدای را به دیداِر فاطمه آسایش و اُنس بَود و اگرچه غمگين بَود، چون وی 
را بيند، غم از وی بکاهد. گفت: یا فاطمه! رسول خدا را دیدیم بس حيران و گریان، با دردی عظيم و 
سوزی تمام؛ ندانيم چه آیت به وی فرود آمده و چه چيز وی را بر آن داشته؟ و هيچ کس از ما زهره 

ندارد و نتواند که از آن حال باز بررسد، یا بپرسد؛ مگر تو به آن اسرار رسی  و آن حال باز دانی.
     شمله ای کهنه نهاده بود، فاطمه)ع( آن شمله درپوشيد و قصد حضرت مصطفی)ص( کرد. عمر 
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خطاب او را در آن شملۀ کهنه  بدید، دلش برجوشيد. این نفِس دردناک از سِر سوز و حسرت برآورد 
که وا اندوها! کسری و قيصر با تمّرد و تحيِّر خویش در نعمت و راحت، مياِن ُسندس و حریر کاِم 

خویش می رانند و دختِر رسوِل ثقلين، به یک شملۀ کهنه روز به سر می آرد.
       فاطمه)ع( آن سخن از عمر بشنيد. چون بر رسول خدا رسيد، بازگفت و لختی از بی کامِی خویش 
معلوِم رسول)ص( کرد. آن گه گفت: یا رسول اهلل! جان و تن  من فدای تو باد! چرا می گریی و چه چيز 
تو را چنين اندوهگن کرده که دل های یاران از این اندوهِ تو در غرقاب است؟ هریکی کاِن حسرت 
شده و بی خورد و بي خواب گشته؟ رسول خدا گفت: چون نگریم ای جاِن پدر و چرا اندوه نخورم از 
بهِر ضعفا و گنهکاراِن امّت خویش؟! و آنک جبرئيل آمده و آیتی بدین صعبی آورده که: »َو إِنَّ َجَهنََّم 
َمْقُسوٌم«. فاطمه گفت : یا رسول اهلل! اخبرنی  مِنُْهْم ُجْزٌء  باٍب  لُِکلِّ  أَبْواٍب  َسبَْعُۀ  لَها  أَْجَمِعيَن،  لََمْوِعُدُهْم 
عن باب من ابواب جهنّم ـ مرا خبر کن از دری از آن درهای دوزخ  که چون است و عذاب آن چه 

مایه است؟
      گفت: ای فاطمه ! چه پرسی آنچه طاقِت شنيدن آن نداری و وهم و فهِم هيچ کس بدان نرسد؟ امّا 
آنچه آسان تر است و حوصلۀ تو برتابد بدانک: در هر دری از آن درهای دوزخ ، یعنی در هر درکی 
شارستانی  هر  در  شارستان،  هفتادهزار  وادیی  هر  در  است،  وادي  هفتادهزار  دوزخ،  درکاِت  آن  از 
هفتادهزار سرای، در هر سرایی هفتادهزار خانه، در هر خانه ای هفتادهزار صندوق، در هر صندوقی 
هفتادهزار گونه عذاب. فاطمه  چون این بشنيد، بيفتاد و بی هوش شد؛ چون به هوش بازآمد، همی گفت: 

»الویل، الویل لمن دخل النّار.« )رشيدالدین ميبدی، 1371: 5 /330-331(

5. آن صوفی ارشد می گوید مریدش را، که ذکر از ناف برآور. 
      »آن صوفی ارشد می گوید مریدش را، که ذکر از ناف برآور. گفتم: نی ذکر از ناف برمی آور، از 

ميان جان برآور. بدین سخن در او حيرانی آمد.« )شمس تبریزی، 1385: 1 /222(
     مرحوم فروزانفر در توضيح این جمله آورده اند: »ذکر را از ناف  بر مه آر: نقد و اعتراض است 
بر روش بعضی از صوفيان مانند قادریّه و چشتيّه و شاذليّه در ذکر جهر و انواع آن مانند: ذکر محو 
الجهات، ذکر معيّت، ذکر معاّل؛ و باالخّص »ذکر پاس انفاس« که سالک باید دهن را بسته ال إله را با 
دم بيرون گذارد و ااّل اهلّل را با دم درون کشد و بدم ذاکر باشد و دربست و گشاد، نظر بر ناف  دارد و 
نيز »ذکر اّره یا منشاری« که سالک باید دو زانو نشيند و هر دو دست بر هر دو زانو نهد و »ها« گویان 
از دل بر سر ناف  ضرب دهد و »هی« گویان دم را از تحت ناف  بمّد و شّد بجانب صدر برآرد چنانکه 

سر و کمر و پشت برابر شوند.« )محقق ترمدی، 1377: 148 ـ 147( 
       به نظر می رسد مقصوِد شمس تبریزی از »صوفی ارشد«، نجم دایه است که در مرصادالعباد آورده 
است: »و در وقت ذکر گفتن، دست ها بر روی ران نهد و دل حاضر کند و چشم فراهم کند و به تعظيِم 
تمام شروع کند در کلمه »الإله  ااّل اهلّل« گفتن به قّوت تمام، چنانک »ال إله« از ناف  برآورد، و »ااّل اهلّل« 
به دل فروبرد، بر وجهی که اثِر ذکر و قّوت آن به جمله اعضا برسد. وليکن آواز بلند نکند، و تا تواند 

در اخفا و خفِض صوت کوشد.« )نجم رازی، 1373: 273 ـ 272(

6. اغلب دوزخيان از این زیرکانند 
      »اغلب دوزخيان از این زیرکان] اند[، از این فيلسوفان، از این دانایان که آن زیرکِی ایشان، حجاِب 
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ایشان شده؛ از هر خيال شان َده خيال می زاید همچو نسل یأجوج.« )شمس تبریزی، 1385: 1 /144(
اشارة شمس به این حدیث پيامبر است که: »إّن أکثر أهل  الجنّۀ البله / به درستی که بيشترین اهل بهشت، 

ابلهان باشند؛ یعنی در کار دنيا زیرک نباشند.« )قضاعی، 1361: 358(

7. صد خيار به پولی
       »آنچه گفت که آن عارف در بغداد، شنود که صد خيار به پولی؛ جامه ضرب کرد و بی خود شد 
و رنجور شد، آن عارف از تيِر ما نيست. او را نظيِر سخن و حال ما چون آری؟ ما را آن نيست، ما را 
طالب یکی است. صد خيار از کجا آمد؟ و آن یکی طالب را چون که گویی که صد خيار به پولی، 
کفر نباشد؟ او را دست برنهد که چرا گفتی؟ نی خود چرا دست نهند، همچنانش رها کنند که بود، از 

این نظير سخن ما چرا آری؟« )شمس تبریزی، 1385: 110/1(
       این حکایت که شمس به آن نگاه انتقادی دارد، در چند منبع ذکر شده است: »گویند کسی آواز 
می داد که خيار ده به دانگی. شبلی بشنيد؛ فرا بانگ ایستاد و گفت: چون خيار َده به دانگی بَود، نفایه 

را چه خطر بود؟« )هوازن قشيری، 1374: 617(
و:

»یکی از مشایخ به بازاری گذشت و از شخصی شنيد که می گفت: الخيار عشرة بحبّۀ. وجدی بر وی 
غالب شد. پس از آن از وی بپرسيدند که این وجد از چه  بود؟ گفت: قيمِت َده کس از خياِر مردمان 

حبّه ای باشد، قيمت شراِر مردم چه بود؟« )محمد غزالی، 1386: 2 /610 ـ 609(
و:

»گفته اند که وی ]شبلی[ شنيد که کسی می گفت: »الخيار عشرة بدانق!« فریادی کرد و گفت: »اذا کان 
الخيار عشرة بدانق، فکيف الّشرار؟« )جامی، 1858: 204(

شمس در مقاالت خود حکایِت شبلی را به جنيد نسبت داده است: »آن روز حکایت کردم که گفت 
جنيد: ده خيار به پولی باشد، ما به چه باشيم؟ و بر این حال کرد. چنان که ده رنجور به ضعِف او نرسند 
از این سخن. و به نزدیک ما این کفر است. باقی هم بر این قياس کن؛ چون او آن است، این قصه و 

نشان در حِق او راست است.« )شمس تبریزی، 1385: 1 /127(

8. یک جرعه به خویشتن پرستان ندهند
       »کمترین خبری از آِن مصطفی صلی اهلل عليه و سلم ندهم به صدهزار رساله های قشيری و قریشی و 
غير آن. بی مزه اند، بی ذوق اند، ذوق آن را درنمی یابند. یک جرعه به خویشتن پرستان ندهند.« )شمس 

تبریزی، 1385: 1 /209(
»یک جرعه به خویشتن پرستان ندهند« مصرعی از رباعی مولوی است:

              جان باز که وصل او به دستان ندهند           شـير از قـدِح شرع بـه مـستان ندهند
              آنـجا که مـجّردان به هـم می نوشند           یک جرعه به خویشتن پرستان ندهند

                                                                                                                      )مولوی، 1378: 2536(
 

۹.خونب های جبرئيل از گنِج رحمت بازِده!
برون هرچه خواهی می گو،  از  نارسيده،  به عالم روحانی         »خوک خانه است عالم خدا؟ هنوز 
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اندرون هم! دست بر دهان زد سخت. خونبهای جبرئيل از گنج رحمت بازِده!« )شمس تبریزی، 1385: 
)176/ 2

»خون بهای جبرئيل از گنج رحمت بازِده« مصرعی از قصيدة سنایی است:
      جبرئيل اینجا اگر زحمت کند، خونش بریز           خونبهای جبرئيل از گنج رحمت بازِده!

                                                                                                                               )سنایی، 1362: 592(

10.مقصود من از کعبه و بتخانه تویی
       »اگرچه این معانی در عبارت همچو آب در کوزه است، بی واسطۀ کوزه من آب نيابم. آن معانی 
ندارد.  تعلّم عربی جز آن  از  که در عربيت است و در کسوت عربيت، خواهم که دریابم. مقصود 

مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، تو.« )شمس تبریزی، 1385: 79/2(
انصاری در رسالۀ  از رباعی معروف خواجه عبداهلل  تو« بخشی  تویی،  بتخانه  و  از کعبه  »مقصود من 

محبت نامه است:
                    مست تواَم، از جرعه و جام آزادم             مــرغ تـواَم، از دانـه و دام آزادم
                    مقصود من از کعبه و بتخانه تویی             ورنه من ازین هر دو مقام آزادم

                                                                                                )خواجه عبداهلل انصاری، 1319: 130(

11.سربریدن واجب آید مرِغ بی هنگام را 
استظهار کلِی  را  بنده  نيست که  فرموده بود، شک  مزاحم  اسراف و آن شخص  »آنچه در حـق       
تربيت و شفقِت آن خداوند بدید و می دانم که حفظ الغيِب بندة کمينه نگاه دارد؛ الجرم بنده مرفّه و 
آسوده خاطر و مترفّه است که سایۀ خدواند بر سِر بنده پاینده باد. یعنی او را چرا نخواندی که بخورد؟ 
گفتم که رسد خوش بخورد؛ نباید که تو را منّغص کند. چه معنی می بایست که او نيز موافقت کردی؟ 
تبریزی،  )شمس  را.«  بی هنگام  مرِغ  آید  واجب  سربریدن  می خندی؟  چه  علّيين  این  غرامِت  اکنون 

)375/ 1 :1385
بيتی کامل در مجالس سبعۀ مولوی آمده  مصرع »سربریدن واجب آید مرِغ بی هنگام را« به صورت 

است:
               مرغ را بينی که بی هنگام آوازی دهد            سر بریدن واجب آید مرغ بی هنگام را

                                                                                                                         )مولوی، 1316: 72(
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نتيجه
امّی و درس  ناخوانده معرفی می کنند،  را فردی  برخی تذکره نگاران، که شمس  نظر       برخالف 
مقاالت شمس از دامنۀ گستردة  معلومات و تسلط او بر دانش های زمان حاکيت می کند. بی تردید او 
دیدگاه های اخالقی، مذهبی، عرفانی و کالمی پيشينيان را می داند و با شعر و ادب فارسی و عربی هم 

آشنایی کامل دارد.
      اظهار نظرهای شمس در مقاالت به گونه ای رمزوار بيان می شود و همين امر نشانگِر تسلط او در 
این موضوعات است و از همين روست که به اطناب روی نمی آورد. البته طبيعی است که شمس را با 
برخی شخصيت های پيشين، سر و سر خاصی است و جالب این که  او فردی را به صورت مطلق قبول 
بيشتر بر کسانی می تازد که اهل ادب و عرفان، کمتر به خرده گيری از آنها پرداخته اند. از  ندارد و 
طرف دیگر، این خرده گيری ها در حالِت خودی ِ او شکل می گيرد و انتظار بر این است که کمترین 
خللی در آنها مشاهده شود که گاه این گونه نيست و برخی اظهار نظرهای او نمی تواند از منظِر تاریخی 

یا انتسابی درست باشد.
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استرحام از حضرت شمس فلک غالم
                                                                                                                                                دکتر یاسمين آککوش1

چکيده
و  ميالدی  نوزدهم  قرن  در  مولوی  مکتب  شاعران  از  1785م.(  مال)1829-  عزت  کچه جی زاده      
عهده  بر  نيز  دولتی  وظایف  همچنين  شاعر  این  می باشد.  ترکی  ادبيات کالسيک  شاعران  ازآخرین 
داشته و سياستمداری دور اندیش بوده است. عليرغم زندگی کوتاه و پر درد و رنجش توانسته است 
تعداد زیادی اثر از خود به جای بگذارد. در مقابله با سختی ها و بی عدالتی ها تنها پناهگاهش موالنا 
جالل الدین رومی و شمس تبریزی بوده است. در دفتر شعر »دیوان بهار افکار« شاعر در ابيات تعدادی 
از غزل ها نام موالنا جالل الدین رومی و شمس را از جهات مختلف ذکر کرده است که این خود 
نشان دهنده ی عالقه ی شاعر به موالنا جالل الدین رومی و شمس می باشد. شاعر درپيرامون مکتب 
موالنا اشعار مختلفی سروده است. شعر »استرحام از حضرت شمس فلک غالم« که شاعر در خطاب به 
حضرت موالنا و شمس نوشته است بازگو کننده ی تمام احساسات دینی و دنيوی او می باشد. شاعر با 
قرار دادن خود در جایگاه یک گدا در نزد موالنا به عشق حقيقی دست یافته است. در مصراع »گدای 
کنار  با  مال،  می جوید. عزت  مدد  او  از  به شمس  با خطاب  تبریزی«  ای شمس  مدد  مونالیيز  کوی 
گذاشتن نعمت های دنيوی حضرت موالنا جالل الدین رومی و شمس را محور زندگی خود قرار داده 
است. موالنا و شمس در نظر شاعر همچون حضرت محمد)ص( و حضرت علی)ع( هستند آنچنانکه 
موالنا و شمس مانند ذوالفقار حضرت علی)ع(، از نظر صورت به دو شکل و از نظر معنی به یک معنا 
می باشند. عزت مال، همچو گدایی است که محتاج یاری به درگاه مولوی است و با تمام وجود و عجز 
کامل به  این درگاه پناه برده. آنچنانکه در صورت رانده شدن از این درگاه حاضر به جدا شدن از این 

دروازه معنا نخواهد بود.

واژه های کليدی: کچه جی زاده، عزت مال، شمس، موالنا

1ـ استادیار دانشگاه قرامان اوغلو محمت بی، دانشکده ادبيات، گروه زبان و ادبيات ترکی، ترکيه
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مقدمه
       عزت مال شاعری توانا که در قرن هجده و نوزده ميالدی که شعر کالسيک تکامل محتوایی خود 
را به پایان رسانده و رونق قبلی خود را از دست داده بود با ایجاد الهامات و تعاریف جدید به شعر 
بيشتر اشعار جای گرفته در دیوان عزت مال تحت  جای دوباره بخشيد.)کورکماز،2000: 116/10( 
تاثير مکتب موالنا جالل الدین رومی می باشند. وی، دلبستگی خود به موالنا و شمس را همواره بر 

زبان آورده و سختی ها و موانع زندگی خود را با تکيه بر این مکتب پشت سر گذاشته است. 
 

1.زندگی نامه کچه جی زاده عزت مال
      کچه جی زاده عـزت مـال )1829- 1785م.( ازآخـرین شاعران ادبيات کالسيک ترکی در قرن 
نوزدهم ميالدی می باشد. در استانبول به دنيا آمده است. )بورسالی، 1333 :320/2( »کچه جی زاده 
تنظيمات  دوران  بنام  اعظمان  صدر  از  پاشا  فواد  پدر  و  بوده  افندی  صالح  مفتی  فرزند  قونيه،  اهل 
می باشد.« )بانارلی، 1997: 2/ 833( در اصل محمد عزت متعلق به یک خانواده ی قونيه ای بوده است 
با لقب »کچه جی زاده« شناخته شده است. به تجارت نمد  به دليل اشتغال  و پدر بزرگ پدری اش 

)طوالسا، 1982: 46/5( عزت مال در سيزده سالگی با از دست دادن پدرش تحت حمایت و سرپرستی 
دامادانشان، مشعاله جی زاده اسد بی و مفتی مرالی زاده حميد افندی بزرگ شد. تحصيالتش را در 
)اوکچو، 2001:  با گرفتن درجه ی معلمی وارد حرفه ی علميه شد.  اتمام رساند و  به  شرایط سخت 

)561/23
      دامـاد شاعرشان حميد افندی در آشنایی عـزت مـال با شعر و شاعری نقش مهمی داشته است. 
عزت مال با کمبود حس پدری در نزد دامادانشان دچار نا اميدی شد و در زندگی به خوش گذرانی و 
استعمال الکل پرداخت و به دليل تنگدستی در زندگی اقدام به خود کشی کرد. )جيالن،یيلماز،2005 
:14( با کمک خنجری بگ که نقش عمده ای در بازگشت عزت مال به زندگی داشته با حالت افندی 
منصوب  قاضی شهر غلطه  عنوان  به  ميالدی  بدین وسيله در سال 1820  و  کدخدای کاخ آشنا شد 
گردید. در سال 1820 ميالدی با عزل حالت افندی و قتل وی عزت مال هم مانند دیگر افراد ساکت 
نماند و دشمنان را هجو کرد که در نتيجه آن به شهر کشان تبعيد شد. )اوکچو، 2001: 561/23( یک 
سال بعد با عفو وی و برگشتن از کشان به استانبول شاعر، بعد از مدت کوتاهی دوباره مورد لطف و 
توجه سلطان محمد که خود نيز شاعری توانا بود و اهميت خاصی شعر و شاعری می داد، قرار گرفت.

)گيب، 1999: 473/4( درجه ی علمی خود را نخست در مکه و بعد دراستانبول تمام کرد و در حرمين 
به عنوان بازرس به خدمت گماشته شده است. در سال 1828 به دليل شورش مورا عزت مال جسورانه 
الیحه ای در مورد عدم طرفداری از جنگ روسيه آماده کرد و به پادشاه تقدیم کرد. بعد از آن در 
سال 1829 عزت مال با تبعيد شدن به شهر سيواس در سن چهل و سه سالگی در گذشت. پس از آن 
در تاریخ 1919ميالدی با آوردن باقيمانده ی اجساد شاعر به استانبول در حياط نمازخانه ی مصطفی آقا 

درکنار قبر پدرش دفن شد. )اوکچو، 2001: 561/23(

2.آثار و شخصيت ادبی کچه جی زاده عزت مال
      به گفته ی فواد کوپرولی، عزت مال »آخرین استاد شعر کالسيک قبل از دوره ی ادبی تنظيمات« 
را  مضمون  و  احساسات  که  است  شاعری  و  بوده  استادی  این صفت  شایسته ی  مال  عزت  می باشد. 
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اشعارش و هم در  بسراید. هم در  تاثير گذاری  توانسته است مصراع های  و  ادغام کرده  با همدیگر 
مثنوی هایش رنگ عاميانه، عناصر، تصاویر و شخصيت های محلی جلب توجه می کند. شاعر، با موالنا 
جالل الدین رومی و شيخ غالب که از شاعران مکتب مولوی قرن هجده ميالدی است پيوندی خاص 
دارد. )بانارلی، 1997: 834/2( عزت مال، به عنوان یک روشن فکر و تعليم دیده ی دوره ی عثمانی 
بوده است. و صاحب ویژگی های فکری و علمی  به راستی شایسته  را  لقب »مال«  شاعری است که 
مربوط به دوره ی خود بوده است. برخورداری از معلومات در تمامی شاخه های علمی در اشعار عزت 
مال منعکس شده است. )جيالن و یيلماز، 2005: 35( بيشتر اشعار شاعراز مضمونی حکيمانه برخوردار 
می باشند. )بورسالی، 1333: 320/2( عزت مالی زیرک، نکته دان، حاضر جواب، کفرگو، عالقه مند 
نقشبندیه عالرغم  به مکتب های مولوی و  به خوش گذرانی وابسته  لطيفه گویی، عالقه مند  به مزاح و 
مرگ زودرس در سن جوانی شاعری است پربار که توانسته است از خود آثار متعددی را بر جای 
بگذارد. )طوالسا، 1982: 47/5( عزت مال در مجموع صاحب هفت اثر می باشد که چهار اثر آن منظوم 

و سه اثر منثور است.
آثار منظوم شاعر به شکل زیر نام برده شده اند:

1.دیوان بهار افکار
2.دیوان خزان آثار

3.گلشن عشق
4.محنت کشان

آثار منثور نيز به شکل زیر می باشند:
1.دوهۀ المحاميد فی الترجمۀ الوليد

2.شرح القاضی راغب پاشا
3.الیحه ها

2.1. دیوان بهار افکار
      عزت مال، اشعاری را که در سن جوانی سروده در دیوان اشعارش جمع آوری کرده است که اثری 
با نعت شریف آغاز شده و سپس هفت منظومه با محتوای  کامال پر حجم می باشد. دیوان اشعارش 
دینی و به دنبال آن قصاید در دیوان جای گرفته است. دیوان از چهل قصيده، سيصد و نوزده منظومه ی 
تاریخی، پانصد و چهل و چهار غزل، چهارده تخميس، چهار تسدیس، دو تسبيع، یک ترجيع بند، 
یک مخمس، یک ساقی نامه، هفتاد و نه منظومه در موضوعات مختلف، یک بحرطویل، تعداد مختلفی 
مفردات، بيت های آزاده، مصراع ها و هفت حکایت منظوم تشکيل شده است. )جيالن و یيلماز، 2005: 

)37
     عزت مال در نتيجه ی دلبستگی و شيفتگی که نسبت به موالنا و شمس تبریزی داشته؛ از مکتب 
مولوی الهام گرفته و در ابيات مقطع غزليات سروده شده در دیوان بهار افکار اغلب نام موالنا و شمس 
و دیگر بزرگان مکتب مولوی را به کار برده و تخلصش را نيز عمدتا در قبل از بيت مقطع بيان نموده 
است.)اوکچو، 2001: 23/ 561( چنانچه در چهارصد و چهل و پنج بيت مقطع از پانصدوچهل و چهار 

غزل جای گرفته در دیوان از حضرت موالنا به اشکال مختلف یاد شده است.
      در بيت مقطع یک مستزاد و پنجاه و شش غزل نام شمس، در بيت مقطع شش غزل نام حسام الدین 

228استرحام از حضرت شمس فلک غالم



چلبی، در بيت مقطع پنج غزل نام صالح الدین زرکوب، در بيت مقطع هفت غزل نام شيخ غالب شاعر 
مشهور مکتب مولوی، در بيت مقطع شش غزل نام شاعر برجسته عارف چلبی، در بيت مقطع سه غزل 
نام سلطان ولد، در بيت مقطع دو غزل نام حضرت محمد)ص(، در بيت مقطع یک غزل نام ارگون، در 
بيت مقطع یک غزل نام عبدالقادر جيالنی، در بيت مقطع یک غزل نام سلطان دیوانی ذکر شده است. 
در بعضی از بيت های مقطع این اسامی یک جا ذکر شده اند. به طور مثال در بيت مقطع پنج غزل نام 

موالنا و شمس در یک جا ذکر شده است.1 
        به عنوان مثال، در بيت مقطع غزل شماره ی چهارصد و شصت و نه نام های صالح الدین زرکوب 
و حسام الدین چلبی هم با هم دیگر بيان شده است. در بيت های مقطع بعضی غزل ها هم هيچ اسمی 
ذکر نشده است. چهارده غزل از غزل های موجود در دیوان عزت مال به زبان فارسی نوشته شده است.   
در دیوان عالوه بر غزل ها، چهار تخميس، یک تسدیس، یک شعر نه بيتی در مورد موالنا و یک شعر 
هجده بيتی در مورد صوفيان و علمای مولوی موجود می باشد2. همچنين شاعر در مورد شمس یک 
مخمس با نه بند به نام »استرحام از حضرت شمس فلک غالم« سروده است. در این مقاله با ارائه ی 
شعر نام برده شده و ابياتی از دیوان شاعر، عالقه و وابستگی عزت مال به شمس و موالنا مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.  

3. عالقه ی کچه جی زاده عزت مال به موالنا جالل الدین رومی
     عزت مال با پيوستن به مکتب مولوی در اشعارش پيوسته نام حضرت موالنا را ذکر کرده است. 
به کار برده است: »موالنا،  نام ها را  این  نام موالنا اکثرا  ابيات مقطع غزل ها درهنگام ذکر  شاعر در 
هنکار، پير، مونالی روم، خداوندگار، مال جناب مولوی، مونال جالل، جالل الدین، مال، سلطان اعظم 

و غيره.« 
بيان  شاعر  اصلی  منظور  می کند.  شکایت  خود  قلم  بودن  ازعاجز  موالنا  توصيف  برای  مال،  عزت 

وابستگی او به پيراست:    
        حـاشا کـه قـلم قـادر اوال َوصفينه پـيرین           مقصود همان غوللوغومو عرض و بيان دیر

                                                                                                                 )عزت مال، 2005: 8/ ب156(

شاعر در یکی از غزل های فارسی خود اینگونه بيان می کند:
                       غـيـر از یـثـرب و بتـها عـزت           ملتجا درگاه مونالی من است

                                                                                                                )عزت مال، 2005: 6/ب46(

شاعر نه تنها خود بلکه سه پسرش با نام های مراد، فواد و رشاد را هم بنده ی حضرت موالنا دانسته است: 
      اوچونو حضرت مونالیا غول ایتدیم بيردن           بر مراد اوال فوادیم ایله عالمده رشاد

                                                                                                             )عزت مال، 2005: 11/ب85(

      در نظر عزت مال هيچ قدرتی نمی تواند بهره مندان درگاه موالنا را از پای در آورد. با توجه به این 
مقوله شاعر می گوید: کسی که سنگ به کودک قلبم زند نادانی بيش نيست، زیرا آنها محکم بودن 

آن در را نمی بينند. 
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              توپ ایله یکيلماز در مونالدا دورانالر            طفل دليمی تاشالیان البت بوداالدیر
                                                                                                          )عزت مال، 2005: 6/ ب129(

     حتی شاعر، درگاه موالنا را به شکل باغچه بهشتی می بيند. و بر این باور است که دامن خرقه ی 
صوفيان و عارفان مولوی که به این درگاه پيوسته اند آتش جهنم را نخواهد دید.

                   آتش دوزخ نبيند گوشه ی دامن ما            عزتا فردوس جنت باب موالنای ماست 
                                                                                                              )عزت مال، 2005: 5/ ب49(

      عزت مال، دربيت پنجم غزل هفت بيتی خود که با ردیف »سماع« سروده شده، با برقرار کردن 
رابطه بين چرخش فلک و سماع اینگونه می گوید: »اگر آسمان نه طبقه درگاه موالنا نمی بود، فلک 

پرهای عقاب مانندش را اینگونه باز نمی کرد که سماع کند.«
             اولمـــاسا نه آشيان خــانقاه مــــولوی             نسر فلک ایلمز بال و پر افشان سماع

                                                                                                              )عزت مال، 2005: 5/ ب254(

      برای رسيدن به حضور پادشاه باید بعضی شروط به جای آورده شود. شخصی که وارد این راه 
می شود باید لباس ریا را در آورده و لباس تقوا بپوشد. عزت مال، در مکتب مولوی بر برتری تقوا تاکيد 

دارد و با ریاکاری رسيدن به مرتبه ی تقوا را برای خود ناممکن می داند:  
          گيی وصله ی تقوایی چيکار ثوب ریایی            عزت بو قيافت ایله خونکارا گيدیلمز 

                                                                                                           )عزت مال، 2005: 7/ ب213(
 

بسا  چه  مشو.  شرمنده  هرگز  مال  بندرگاه  به  رفتن  از  بهره ی خود  و  نصيب  گرفتن  برای  عزت!  »ای 
تهيدستانی که به آن منبع لطف نزدیک شده اند. چه کسی قادر است بداند! تو نيز با تمام عيب و نقصت 

از او طلب بخشش کن.« 
      اوتانما بندر مونالیا گيت عزت نصيب ایسته           او کشتی گاه احسانا نه کشتی لر یاناشميشدیر
                                                                                                            )عزت مال، 2005: 7/ ب107(

      مطابق با تفکر »خام بدم، پخته شدم، سوختم« حضرت موالنا، اساس مکتب چنان است که سوختن 
با عشق و پخته شدن شرط اصلی است. در این خصوص عزت مال دربيت زیر چنين می گوید: »گمان 
مکن که پروانه عاشق آتش شده است، که غرض اصلی او پناه بردن به مطبخ پير و در آنجا سوختن 

بوده است.«
                               صانما پروانه نارا عاشقدیر              مطبخ پيره التجا ایستر

                                                                                                           )عزت مال، 2005: 7/ ب110(

»زمانی با گمان بر اینکه عاشق شده ام همچون قيس در بيابان ها مجنون و سرگشته می گشتم ، لکن این 
سرگشتگی را رها کردم. چونکه در منزل پراز حکمت پير عشق حقيقی را یافتم، از این پس من نور آن 
عشق حقيقی هستم. عشق را نه در بيابان ها بلکه در سرای پر از فرزانگی حضرت موالنا تجربه می کنم.«
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         مجنونلوغومو قيس ایله صحراده براقدیم         دار الحکم پيرده فرزانه ی عشقم
                                                                                                         )عزت مال، 2005: 8/ ب371(

از چشم انداز عزت مال حضرت موالنا را می توان به طور خالصه اینگونه توصيف کرد: »موالنا هم در 
این دنيا و هم در دنيای دیگر پير، سرور، پناهگاه، یاری رسان وآذوقه من است.«

  ایکی عالمده پيریمدیر افندیمدیر ذخيریمدیر          پناه و دستگيریمدیر جناب حضرت مونال
                                                                                                               )عزت مال، 2005: 7/ ب3(

4.عالقه ی کچه جی زاده عزت مال به شمس تبریزی
      عزت مال، در مقطع غزل هایش بعد از موالنا جالل الدین رومی بيشتر نام شمس تبریزی را ذکر 
کرده است ) در56 بيت(. وی به همان اندازه که به موالنا عشق می ورزید به شمس تبریزی هم عشق 
می ورزیده. حتی دليل ارزشمند شدن گوهر شعرش را شمس تبریزی می داند. حتی بر این باور است 
که تعليم و تربيتی که از شمس گرفته و معدن ارزشمندی که از حق سرایت کرده، اشعار شاعر را با 

ارزش ساخته است:
            شبهه سيز تربيت شمس خدادیر عزت          جوهر نظميمه کانيندا ورن بویله رواج

                                                                                                          )عزت مال، 2005: 8/ ب62(

      آن هایی که در جستجوی عشق معشوق و عشق حقيقی )ليال - موال( هستند با اراده ی شمس به آن 
رسيدند. بی خبران از این اراده همچون قيس در بيابان نافله بيهوده و بی ثمر در حال پرسه زدن هستند. 

از نظرشاعر راه رسيدن به موال و عشق الهی از شمس می گذرد:
           همت شمس ایله ليالیی بوالنالر بولدو          وادیی نافله ده بيهوده پویان ایدی قيس

                                                                                                            )عزت مال، 2005: 9/ ب218(

عزت مال، اميد خود را از دست داده است و برای روشن کردن شمع درونش به یک نگاه پر از مهر 
و محبت شمس نياز دارد:

          عزت نگاه مرحمت شمسه قالدی ایش            اميد یوق فتيل چراغ دروندن
                                                                                                         )عزت مال، 2005: 6/ ب428(

قلب شاعر با برخورداری از فيض پرنور شمس مبدل به سرچشمه ی پر از گوهر شده است:
                           فيض انوار شمس ایله عزت          کان و جوهر نثاردر گوکلوم

                                                                                                             )عزت مال، 2005: 6/ ب355(

»شمس همچون خورشيدی است که از تمامی حساب و کتاب های فلک آگاهی دارد. اگر تو نيز به 
دنبال گرفتن حق خود از فلک هستی به درگاه شمس آی!«:

           درگاه شمسی دینه گليب ایسته حقينی           معلومودور بوتونجه حساب و کتاب چرخ
                                                                                                             )عزت مال، 2005: 9/ ب73(
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»از زمانی که حضرت شمس نور خود را به داخل خانه امان تاباند و زندگی ما را روشن کرد دیگر 
نيازی به خورشيد نماند.«:

             قالمادی منتيميز مهره فروغون صااللی             شمس حق روزنه ی روشن نظاره ميزه
                                                                                                         )عزت مال، 2005: 7/ ب458(

»آنچنان که آیينه با تاثير خورشيد درخشش و اشتياق پيدا می کند طبع ما نيز با تاثير حضرت شمس 
همچون دریایی پر خروش ذوق و شوق پيدا کرده و از خود بی خود می شود. از آیينه ی درون مان 

مصراع هایی پر شور جاری شد.«:
           دریا خروش ایلدی طبعيم جناب شمس             مهرین صفاسی ایله گلير جوشه آیينه

                                                                                                         )عزت مال، 2005: 10/ ب483(

     عزت مال با توجه به رقص سماع که در مکتب مولوی جهت ذکرمعنوی انجام می گيرد این چنين 
می گوید: »تا جایی که ممکن است از قدح شمس بنوشيم و مست شویم. با این مستی بچرخيم زیرا که 

با وجود ما چرخش پيمانه در مجلس بيهوده است.«
       ساغر شمس خدادان طولوالر ایچ طولوالر          مست اولوب بيز دونليم گردش پيمانه عبث

                                                                                                         )عزت مال، 2005: 8/ ب51(

از نظر شاعر، عشق به معنی بندگی حضرت شمس است. و بنده هرگز خواستار رهایی از این عشق 
نمی باشد. عزت مال نيز هميشه در آرزوی بندگی شمس و عشق حقيقی است: 

                     غوللوغوندان عتق و آزاد ایستمز             چاکر شمس خدا کيم آدی عشق
                                                                                                            )عزت مال، 2005: 7/ ب281(

»در این عالم چشمانی که با نور شمس بيدار می شوند هيچ افسانه ای نمی تواند به خواب ببرد.« عزت 
مال، گشوده شدن چشمانش را ومصون بودشن از آنچه که دنيای مادی امکان فریب او را دارند را زیر 

سایه وجود شمس می داند:
               خوابيده ادرمی آنی افسانه ی عالم            اول دیده کيم شمسين اوال نورو ایله اویانميش

                                                                                                          )عزت مال، 2005: 8/ ب226(

5.استرحام از حضرت شمس فلک غالم
       کچه جی زاده عزت مال، عالوه بر اینکه عشق و غالقه ی خود را با ذکر نام های موالنا جالل الدین 
رومی و شمس تبریزی در ابيات مقطع غزل هایش نشان داده منظومه هایی مستقل نيز در این خصوص 
سروده. شاعر در مخمس زیر که در نه بند و با وزن عروضی »مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن« 
نوشته است در طلب یاری از حضرت شمس می باشد. در آخر هر بند مصراع »گدای کوی موالنایيم، 
مدد ای شمس تبریزی« را تکرار می کند. عزت مال، مانند گدایی است که در اميد احسان و لطف از 

درگاه موالنا می باشد و برای برخورداری از این لطف محتاج شمس است.
بند اول:   
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     عزت مال، دراولين بند این مخمس که خطاب به شمس نوشته است، با طلب یاری از او، از می 
کناره گيری کرده ترک شراب می کند؛ از زیباترین نعمت دنيا که گيسوست دوری جسته؛ با گریه 
و زاری گوهر افشانی همچون چشم را فرسوده کرده؛ و با لطف زر شمس حتی از طالی خالص نيز 

چشم پوشی می کند و این چنين ادامه می دهد: »ما گدایان کوی موالنایيم. مدد ای شمس تبریزی!« 
فــراغت ایلدیـک مـی دن بـراقـدیق جـام لبریزی     چيقاردیق گلشن اندیشه دن گيسوی گل بيزی
توکتدیک آغالماقدان حاصل چشم گوهر ریزی      زر لـطفون امـيدیلـه اونـوتدوق تبر و ابــرازی

                              گـــدای کـــوی مـونالیيز مدد ای شمس تبریزی

بند دوم:
      شاعرکه در طلب رحمت و احسان از سرچشمه عرفان حضرت شمس است این چنين می گوید:

از دریای رحمتت  ما  برای  نيکی هایی، سرچشمه ی احسان را  تبریزی! تو سرچشمه  »مدد ای شمس 
بگشا! کاسه ی گدایی ما خالی است، با اراده ی خود آن را پر کن! به این قطره ی ناتوان از آن دریای 
رحمتت لطفی کن! به دریای نيکی و بخشش آمدیم، تو گوهر عرفانی به ما عنایت فرما! ما گدای 

کوی موالنا یيم . مدد ای شمس تبریزی!«
 آچيب سـر چشمه ء احسانينی دریای رحـمت قيل     تهـــی دیر کاسه ء دریوزه ميز لبریز همت قيل
 بو کمتر قطرهء اول بحر ایچون لطف و مروت قيل     یمی احسانا گلدیک جوهر عرفان عنایت قيل

                              گـــدای کـــوی مـونالیيز مـدد ای شمس تبریزی

بند سوم:
      عزت مال که در مقابل بزرگی شمس خود را همچون قطره ی شبنم ناتوان می داند با چشمانی گریان 
مرحمتی کن،  گریان  این چشمان  به  تبریزی!  ای شمس  »مدد  است:  مهربانی  و  در گدایی رحمت 
عنایتت را از من دریغ مدار ای سرورم! اگر چشمان گریانم بازگوی حقيقت نيستند این بار به چشم 
جان نگاهم فرما! به خاک درگاه سپهر شکوهمند افتادیم، رحمی کن! همچون شبنم در راه خورشيد 

درخشان جاری شدیم. ما گدای کوی موالنایيم. مدد ای شمس تبریزی!«
      عنایـت ات افندیم مـرحمت قيل چشم گریانا     یـاالنسا چشم گـریان بيـر نگاه ات دیده ء جانا
      ترحم ایله دوشدوک خاک درگاه فلک شانا     دوکـولدوک شبنم آسـا رهگذار مهر رخشانا

                                    گدای کـوی مونالیيز مدد ای شمس تبریزی

بند چهارم:
      شاعر با پناه بردن به درگاه موالنا مانند گناهکاری، در آرزوی شفاعت شمس است: »مدد ای 
شمس تبریزی! اگر پادشاه)موالنا( از پذیرفتن ما در درگاهش امتناع کند تو شفيع ما باش! اگر گناهی 
بی حد و اندازه داشته ایم به تو توجه می کند. مانند مرتضی )ع( و احمد)ص( او از توست و تو نيز از 
او هستی. به خاطر عشق موالنا در احسان و نيکی ات را بر ما نبند! ما گدای کوی موالنا یيم. مدد ای 

شمس تبریزی!«
  شفاعت قيل بيزی خونکار ادرسه درگه یندن رد     سکا ایلر روایت جرموموز اولـموشسه ده بی حد
  او سندن دیر سن آندان سين مثال مرتضی احمد     بــه عشق مــولوی اتــمه در احــسانينــی مـنسد 

                                  گـــدای کـوی مونالیيز مدد ای شمس تبریزی
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بند پنجم:
     روح و قلب شاعر هميشه درپيش درگاه موالنا است زیرا از آنجا نيکی دیده و به آنجا پناه برده 
است. هيچ ثروتی به اندازه ی این عالم معنا نمی تواند نيرومند باشد: »مدد ای شمس تبریزی! جان و 
دل از پناهگاه قدیمی ای که از آن هميشه نيکی دیده است دور نمی ماند. درخواست و اميد لطف و 
مرحمت ازپادشاه این دنيا خطایی بيش نيست. این حجره ی ویران ما از کاخ فلک نيکوتر است. با 
وجود تاج پادشاهی جواهر نشان باز هم از سرپوش کهنه ات دست بر نخواهيم داشت. ما گدای کوی 

موالنا هستيم. مدد ای شمس تبریزی!«
گوکل دور اولماز احسان قوردوغو اسکی پناهيندان      خطادیـر آنا لطف اميدی دهـرین پادشاهيندان
خـرابـه حـجره مــيز یــکدیـر سپـهرین بارگاهيندان      مـجوهر تاج شاها گچمه نـيز کهنه کالهيندان

                                  گــــدای کـــوی مــونالیيز مـدد ای شمس تبریزی

بند ششم:
     از نظر عزت مال، در زندگی دنيوی هيچ رنجی ارزش ترک این در پر از رمز و راز را ندارد. »مدد 
ای شمس تبریزی! فقيرترین کس نيز سر تعظيم بر پادشاه این دنيا فرود نخواهد آورد. در تنور آتش 
با  بمانيم به آب حيات خضر لب نمی زنيم.  اما پادشاهی را آرزو نمی کنيم. اگر تشنه هم  می خوابيم 
وجود درگاه تو عزت و آبروی خود را برای دیگران زیر پا نمی گذاریم. ما گدای کوی موالنایيم. 

مدد ای شمس تبریزی!«
    بـو صنفين ان فـقيری شـاه دهــره ســر فرو ایتمز      یاتـور کلـخـنده امـا پادشـه لـيک آرزو ایتمز
    صوسز قالميش دا اولسا چشمهء خضرا گلو ایتمز      سنين بابين دورورکن غيره صرف آبرو ایتمز

                                  گــدای کــوی مــونالیيز مدد ای شمس تبریزی

بند هفتم:
       شمس که پيوسته از زبان حق سخن می گوید از موالناست و موالنا نيز از  اوست: »مدد ای شمس 
تبریزی! موال از او به حق و از زبان حق گوی رامز اشاره می کند. موالنا و شمس همانند حضرت محمد 
)ص( و حضرت علی )ع( هستند. مانند ذوالفقار از نظر صورت به دو شکل لکن از نظر معنا به یک 
معنی می باشند. ما تو را پير موالنا دانسته ایم و جز تو کس دیگری را نمی شناسيم. ما گدای کوی موالنا 

یيم. مدد ای شمس تبریزی!«
   لسان رامـز حـق گـودان ایـتميش رمـز آنـی موال      همان عين مـحمد له علـی دیر شمس و مـوالنا
   ایکــی دیــر صورتا معنی ده بيردیر ذوالفقار آسا       سنی بير پيری بيلدیک کيمسه یی بيز بيلمييز قطعا

                                     گـــدای کـــوی مونالیيز مدد ای شمس تبریزی

بند هشتم:
      عزت مال در اشعاری که در مورد دو پير ارزشمند نوشته است در فکر نشان دادن هنر شعر خود 
نيست بلکه هدف او بيان کردن بزرگواری آن دو پير است: »مدد ای شمس تبریزی! درگاه تو، درگاه 
حضرت موالناست. موالنا و تو پادشاه یک تخت هستيد. ای پادشاه من! تو خورشيد سپهر بلند مرتبه 
ای و او مانند ماه است. این سخنانم عرض و بيان هنر من نيست لکن مناجاتی است برای گدایان کوی 
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تو. ما گدای کوی موالنا هستيم. مدد ای شمس تبریزی!«
سنيـن بــابيـن جـناب مــولــوی نين خانقاهی دیر      سنينله ذات مونال بـيـر سـریـریـن پادشاهـی دیر
سپهر شـوکتين سن مهری سين شاهيم او ماحی دیر      دگل عـرض هـنر سـائالنــا بـيــر الــهــی دیـر

                                     گـــدای کـــوی مـونالیيز مدد ای شمس تبریزی

بند نهم:
     عزت مال که انسانی اهل دل، عاجز و محتاج مرحمت در درگاه موالنا است دوباره از دوستی و 
صداقتی که به این درگاه دارد سخن می گوید: »مدد ای شمس تبریزی! نافرمانانی که به درگاه تو 
منتسب بودند از بين رفتند واز آنها تنها غرق شدگان در دریای نافرمانی به جای ماندند. ای سرورم 
ناتوانان دریغ مکن! تو تهيدستان را از این درگاه احسان نمی رانی. ما گدای کوی  لطفت را از این 

موالنا یيم. مدد ای شمس تبریزی!«
معاصی رفع اولوب درگاهينا منصوب اوالنالردان      غریق بحر عصيان قـالدی عزت آنجق آنالردان
دریــغ اتـمه افنـدیـم لـطفونو عـاجـز قـاالنالردان      دگـلسين سـائل درگـاه لطـفـوندان قووانالردان

                                     گـــدای کــوی مــونالیيز مدد ای شمس تبریزی
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نتيجه
     کچه جی زاده عزت مال در ابيات مقطع غزل هایش پس از موالنا بيشترین نامی که ذکر کرده است 
نام شمس تبریزی می باشد. همچنين با گرامی داشتن نام او به جایگاه او در مکتب مولوی اشاره کرده 
است. عزت مال، شاعری است که وابستگی و عالقه ی خود به موالنا و شمس تبریزی را در اشعارش 
مدیون  نيز  را  شعر  توانایی سرودن  زندگی  از  داشتی  هيچ چشم  داشتن  بدون  است.  بی وقفه سروده 
لطف و عنایت این در احسان می داند. در درگاه موالنا خود را همچون تهيدست ناتوان دانسته و از 
این شرایط بسيار خوشنود است و حاضر به جدایی از این پناهگاه و سرپوش قدیمی نيست. از نظر 
شاعر موالنا یاری رسان است و درگاه او هم پس از مکه و مدینه تنها مکان التجاء برای اوست. این 
درگاه همچون بهشتی است که هيچگونه سختی و یا آشفتگی او را دچار ترس و بيم نخواهد کرد.  
عزت مال با تمام گناهان و خودسری هایش که در طلب لطف از درگاه موالنا است، از تمثال بخشش 
یعنی شمس تبریزی یاری می جوید. شاعر می گوید »اگر او ما را از درگاه خود براند الاقل تو ما را 
شفاعت کن زیرا که او به تو توجه می کند و احترام می گذارد.« او موالنا و شمس را همچون مرتضی 
)ص( و احمد)ص( و یا حضرت علی )ع( و حضرت محمد )ص( می بيند. موالنا از شمس و شمس 
از  این شمشيراگر چه  مانند ذوالفقار، شمشير حضرت علی )ع( می داند.  از موالناست. حتی آنها را 
نظر شکل به دو قسمت است ليکن یک است. در واقع موالنا و شمس هم اینگونه اند. از نظر عزت 
موال حتی اگر شمس و موالنا از جهت صورت دو کس باشند از نظر معنا یک نفراند. عزت مال با 
کناره گيری از تمامی نعمت های دنيوی حتی اگر در آشفتگی به سر برد و بسيار بی تاب و تشنه باشد 
به درگاهی جز درگاه موالنا اميد نمی بندد. اگر قرار است شرف و غرورش را نيز از دست بدهد باز 
در این درگاه باید تحقق یابد. شاعر که شمس تبریزی را به عنوان پير حضرت موالنا می داند این دو 
را چون دو پادشاه می داند که در سپهر بلند مرتبه مانند خورشيد و ماه در یک تخت نشسته اند. عزت 
مال، اشعاری که در مورد موالنا و شمس سروده است را با مقصدی غير از مقصد نشان دادن هنر بيان 
می کند. اشعار او همچون مناجاتی است برای تنگدستانی که در طلب یاری از این درگاه می باشند. 
از فيض شمس مدیون است.  برخورداری  به  را  یافتن سخنان شعرش  ارزش  و  لکن شاعر طبع شعر 
شمس تبریزی و موالنا با بخشش لطف و عشق خود باعث بيداری عزت مال شده اند. شاعر به خاطر 
این عشق حقيقی که صاحب آن شده است مانند بنده ای است که هرگز حاضر به رها شدن نيست. زیرا 

که عشق اسارتی است که آزادی ابدی را با خود به همراه دارد.

پی نوشت
1ـ شماره غزل هایی که در آنها نام موالنا و شمس در بيت مقطع آمده است عبارتند از:65،154،267،477،511

2ـ هر چهار تخميس نيز به اشعار شيخ غالب نوشته شده و عناوین آن ها به این شکل می باشد: »تخميس نطق شيخ غالب 
در منقبت حضرت مولوی، تخميس نطق شيخ غالب در منقبت حضرت موالنا، تخميس نطق شيخ غالب در استمداد 
جناب حضرت مولوی، تخميس نطق شيخ غالب در حق مطبخ شریف؛ عناوین دیگر اشعاری که در مورد موالنا و 
مکتب مولوی نوشته شده است به این شکل می باشد: »تسدیس بيت دیدار در حق جناب مولوی، قطعه در وصف 

گروه مولویان، استمداد از جناب حضرت موالنا.«
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مقایسۀ سرگذشت یوسف نبی)ع( و شمس تبریزی 
با محوریت نقش نمادین یوسف)ع( در دیوان شمس

                                                                                                            گلرخ سادات غنی1

چکيده   
     بـررسی حـدوداً 4000 غزل، قصيده، ترجيع بند و... از دیوان شمس، مشخص می   سازد که بيش 
به سرگذشت حضرت یوسف سروده شده است. پژوهش  با توجه  این دیوان  ابيات  از  بيت  از 400 
ابيات نشان دهندة آن است که در اکثر آنها نام حضرت یوسف)ع( استعاره از »یار  اختصاصی این 
یوسف)ع(   حضرت  داستان  یاد  با  گونه   ای  به  را  عشق  موالنا  نيز  ابيات  مابقی  در  و  است،  موالنا« 
همراه می   سازد. این نکته م نشانگر آن است که موالنا ما بين یار خود )شمس تبریزی( و یوسف نبی 
شباهت هایی قائل بوده است، تا آن جا که در بسياری از ابيات خود به جای معشوق، یوسف)ع( را 
مخاطب قرار می دهد. در این مقاله عالوه بر »بررسی جایگاه استعاری و نمادین حضرت یوسف در 
دیوان شمس«، به »شباهت« های تاریخی و »تفاوت «های موجود ميان سرگذشت این دوتن که موالنا 

در پرداخت مضامين اشعارش از آن ها بهره برده نيز توجه شده است.

واژگان کليدی: یوسف نبی، شمس تبریزی، عشق، حسد، هجر.

1ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی مرکز تحصيالت تکميلی پيام نور
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1. مقدمه
     عموم مسلمانان، مسيحيان و یهودیان داستان پر ماجراي زندگي حضرت یوسف را شنيده اند و 
برای  اطالعات الزم  دارند.  آشنایی  داستان  این  با  ایشان،  با  ارتباط  واسطۀ  به  نيز  ادیان  سایر  پيروان 
آشنایی با سرنوشت پرآوازة حضرت یوسف، در زبان ها و فرهنگ های گوناگون را می توان از این 

منابع به دست آورد:
1.کتاب مقدس مسيحيان )تورات یا عهد عتيق به روایت مسيحيان( و داستان هاي مکتوب یا شفاهي 

دیگِر مسيحيان.
2.قرآن مجيد.

3.داستان هایي که احتماالً یهودیان تازه مسلمان در صدر اسالم از منابع یهودي نقل کرده اند و همين 
داستان ها عموماً وارد ادبيات فارسي شده است.1

4.منابع علمي و تحقيقاتي جدید که با مطالعه و بررسی آثار مصریان و کشفيات باستان شناسی حاصل 
شده است.2 

از  بسياری  دستمایۀ  هـمواره  انبيا)ص(،  خاتـم  تا  آدم  حـضرت  از  الهـي  پيامبران  تمامـی  نام      
تصویرآفرینی های شعرای فارسيزبان بوده است. صبر ایوب، کشتي نوح، آتش ابراهيم، ید بيضاي و 
اژدهای موسي و دم مسيحا و ... مکرراً مضمون ساز تلميحات و راوی تفکرات شاعران و ادیبان ادبيات 
فارسی بوده اند. حوادث و رویدادهای زندگی یوسف پيامبر نيز مانند بسياری دیگر از این پيامبران، 
همواره دستآویز مناسبی در ذکر و یادآوری زیبایي و جمال معشوق، هجر طوالني عاشق، عشق های 

دگرگونۀ زليخاوار، یا صدق و امانت داری یوسفانه بوده است. 
       در آثار موالنا جالل الدین محمد بلخي نيز پيغمبران الهي جایگاه ویژه اي دارند. برای موالنا داستان 
پيامبران یک حادثۀ تاریخی نيست که یک بار اتفاق افتاده و تمام شده باشد؛ بلکه او معتقد است که 
پيامبران و اوليا و نيز همۀ مؤمنانی که با تحقق جوهر الهی و جنبۀ فرشتگی وجود خود در شمار آنان 
قرار می گيرند، از نوری واحدند. بنابراین هر یک از آنان به منزلۀ دیگری است و همه مظهر حق و خير 
و خوبی اند. شمس الدین تبریزی نيز که پير و انسان کامل عصر مولوی است، مظهر هر یک از پيامبران 
و اوليای قبل از خود است و هریک از پيامبران و اوليا، نمونه و مظهر او. سخن از آنان به منزلۀ سخن 

از شمس و سخن از شمس به منزلۀ سخن از هریک از آنان است )پورنامداریان، 1388: 99-103(. 
     درکليات شمس، »داستان مایۀ پيامبران، همه  جا درخدمت بيان تصویر افکار و احوال و عواطفی 
است   که جوهر اصلی آن  ها عشقی شورانگيز و عرفانی است. در پرتو این عشق، فواصل و مراتب و 
اختالف درنوردیده می  شود و ميان مولوی، شمس، انبيا و اوليا از یک    سو، و ميان همۀ آنان با حق از 
سوی دیگر، پيوند برقرار می  گردد« )پورنامداریان،1388: 115(. »در این چشم انداز، خطاب مولوی به 
عشق، عاشق یا معشوق، خطابی است به یک مخاطب که سه نام یا سه جلوه دارد؛ بنابراین شمس، در 
عين  حال هم عاشق است و هم معشوق و هم عشق؛ و زمانی که مولوی او را در خود می  یابد، خود او 
هم این هر چهار است. از این روی وحی و الهام الهی، سخن پيامبر، سخن انسان کامل و پير یا شمس 

و سخن مولوی هرسه یکيست )پورنامداریان، 1388: 121(.
ابراهيم و موسي و عيسي  به آدم و نوح و  از اشارات مکرر        بدین  گونه است که دیوان شمس 
و محمد)ص( پر است. از آن رو که بررسی تمامی این یکسان انگاری ها در مجال کوتاه این مقاله 
غيرممکن است؛ نویسنده قصد دارد، جایگاه متمایز حضرت یوسف)ع( در دیوان شمس را بررسی 
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کند. دليل جایگاه متمایز یوسف)ع( نسبت به دیگر پيامبران در دیوان شمس، شباهت  هاي زیادي است 
که بين زندگی این پيامبر الهي با »شمس تبریزي« وجود داشته است. این فرضيه از آنجا ناشی می  شود 
که عالوه بر نقش تلميحی و استعاری دیگر پيامبران، و با وجود اینکه حضرت موسی پربسامدترین 
اشارات را در دیوان به خود اختصاص داده، این یوسف)ع( است که از نظر تاریخی- روایی، در ميان 

پيامبران دیگر، بيشترین قرابت و شباهت را با معشوق موالنا داشته است.
با جستجو در زندگی نامه  ها و اطالعات موجود زندگی این دو  تا  ایـن مقاله سعـی شده       لذا در 
به  تاریخ  طول  در  که  ایشان  سرگذشت    ضمنی  تفاوت  های  و  شباهت  ها  نخست  بخش  در  شخص، 
یوسف)ع( روشن تر  به  تشبيه شمس  علل  بررسی،  این  با  تا  بررسی شود؛  به طور کلی  ثبت رسيده، 
گردد. بدین منظور منابع حاوی اطالعات زندگی  نامه  ای این دو فرد مورد بررسی قرار گرفت. قرآن 
مجيد، تورات یهودیان، تفاسير اختصاصی سورة حضرت یوسف مانند الجامع الستين از زید طوسی و 
حدائق الحقایق از فراهی هروی از جمله منابع روایی داستان حضرت یوسف است که در این تحقيق 
مورد استفاده قرار گرفته اند. آثار موالنا، و مریدانش، همچنين آثار تحقيقاتی معاصر پيرامون احوال 
شمس تبریزی نيز، از جمله منابعی هستند که برای پذیرش یا رد فرضيۀ این مقاله مورد بررسی قرار 

گرفته اند.
     در این مقاله سعی شده تا با جستجو در زندگی نامه   ها و اطالعات موجود از سرگذشت این دو 
تن، در بخش نخست شباهت   ها و تفاوت   های ضمنی این دو داستان که در طول تاریخ به ثبت رسيده، 
یا داستان حضرت یوسف)ع( در  نام  به  اشارات  از  ارائۀ شواهد آماری  نيز  بررسی شود. بخش دوم 
دیوان شمس است که الویت تقسيم بندی در آن ها با توجه به نقش استعاری حضرت یوسف)ع(، از 

شمس تبریزی بوده است.

2. پيشينۀ تحقيق
      تاکنون مقاالت گوناگون و فراوانی دربارة هر دو شخصيت مورد بحث در این مقاله به رشتۀ تحریر 
درآمده است، اما بررسی تطبيقی زندگی و روایات موجود دربارة این دو تن، به طور یک پارچه و به 
صورت مقایسه ای و تطبيقی، در مقاالت به چاپ رسيده، سابقه ای نداشته است. در ميان کتب فراوانی 
نيز که حول داستان حضرت یوسف)ع( و شمس تبریزی، یا بررسی آثار و احوال موالنا به رشتۀ تحریر 
در آمده، تنها منبع موجود که از جهاتی می  تواند پيشينۀ این مقاله در نظر گرفته شود، جلد دوم کتاب 

داستان پيامبران در کليات شمس است.
      از آن جهت که این مقاله از پایان نامۀ کارشناسی ارشد مؤلف با نام یوسف نبی و شمس تبریزی 
در آثارموالنا )شهریور 1389(، استخراج گردیده، و جلد دوم کتاب مورد بحث در 1392 به چاپ 
رسيده است، باید خاطر نشان شد که پژوهش های نخستين و کلی این مقاله پيش از به چاپ رسيدن 
آن کتاب انجام پذیرفته است. عالوه بر آن داستان پيامبران در کليات شمس با هدف حل مشکالت 
تأليف  تلميحی  مجازی  و  عرفانی  معانی  تفسير  و  پيامبران  داستان  به  تلميح  در حوزة  کليات شمس 
شده است. در جلد دوم این کتاب، ذیل مدخل یوسف)ع( در بخش نخست ابيات موجود در دیوان 
شمس که به افراد یا اتفاقات داستان آن حضرت اشاره دارد به همراه اشاره های تفسيری این داستان 
ذکر شده است؛ در بخش دوم نيز به این مطلب که در بسياری از ابيات غزليات شمس، یوسف هم 
به سبب پيامبر بودن و هم به سبب زیبایی فوق العاده، رمز شمس است، مگر آن که موالنا از ذکر نام 
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حضرت یوسف به طور کلی انسان را، به اعتبار جان لطيف الهی مخاطب قرار داده باشد، اشاره شده 
است )پورنامداریان،1392: 755 ـ 754(. 

     پيش از ورود به بخش اصلی مقاله، از آن جهت که داستان های گوناگون و گاه اغراق آميزی 
پيرامون سرگذشت حضرت یوسف)ع( در منابع روایی فارسی موجود است، اطالعات مختصری از 

قدیمی ترین منبع موجود درین باره در پی خواهد آمد.
 

1-2. یوسف )ع( به روایت تورات
       حضرت یوسف)ع( از پيامبران بني  اسرائيل است. داستان زندگي او به طور نسبتاً کامل در کتب 
مقدس )تورات یهود و عهد عتيق مسيحيان( شرح داده شده، در قرآن مجيد نيز، 27 بار نام یوسف 
ذکر شده است که 25 بار آن در سورة »یوسف« است و دو بار دیگر سوره های »غافر« آیۀ 34 و »انعام« 
آیۀ 84.  قابل ذکر است که سورة »یوسف« تنها سوره اي است که در آن داستان یکي از انبياء الهي 

)حضرت یوسف( به طور یک پارچه و یک جا بيان می شود.
نازا، و محبوب یعقوب)ع( بوده    است. هنگامي   که  اما       در تورات آمده: مادر یوسف زني زیبا،3 
سال   هاي  در  یعقوب  مي  آید،  به    دنيا  یوسف  و  مي شود  پذیرفته  خداوند  درگاه  به  »راحيل«  دعاهاي 
کهولت و پيري به سر مي برد )احتماال90ً سالگي( )توراه، کتاب برشيت یا آفرینش، فصل 30، آیات 

22 تا 24: 44(.
       بنا بر متن تورات، یوسف در 17 سالگي4 مورد حسد و کينۀ برادران قرار مي گيرد، به چاه افکنده 
بسيار در خانۀ عزیز مصر  ماجراهاي  از  و پس  برده مي شود  به مصر  فروخته،  به کاروانيان  می   شود، 
دليل  به  یوسف  مي رسد.  فرعون مصر  به حضور  زندان(  از  آزادي  از  )پس  سالگي  زندان، در30  و 
یعني  فَعنيح«  »َصفنات  فرعون  از سوی  بي نظير ،  و صداقت  تعبير خواب   استعداد  داشتن  هوشمندي ، 
»کاشف اسرار«  ناميده می شود )در قاموس کتاب مقدس این عبارت »خالق یا حافظ حيات« ترجمه 
به ِسمت  باشد(5 و  به نظر مي رسد ترجمۀ عهد عتيق، یعني »کاشف اسرار« صحيح تر  شده است که 
به  مصر  سرزمين  در  یعقوب  که  هنگامي  صدراعظمي(.  نظير  )مقامي  مي   شود  مصرمنصوب  عزیزي 
سال   17 یعقوب  است.  ساله  یا40   39 هنگام  دراین  یوسف  و  ساله  مي آید،130  نائل  یوسف  دیدار 
درکنار یوسف و سایر فرزندانش در مصر زندگي مي کند تا در 147سالگي حيات را بدرود مي گوید، 
این زمان مصادف است با 56 یا 57 سالگي یوسف )تورات،کتاب برشيت، فصل48،آیه28(. یوسف 
تا پایان عمر خویش )110 سالگي( در مصر زندگي مي کند و پس از مرگ او را به رسم مصریان 
موميایي کرده و در تابوت مي نهند و پس از چند صد سال بني اسرائيل به پيامبري موسي)ع( تابوت او 

را به کنعان برده و نزد پدرانش دفن مي کنند.
       مسلماً اشاره های مکرر موالنا به یوسف )ع( و اطرافيان یوسف، در دیوان شمس و مثنوی معنوی 
)که هر دو از یک سرچشمه جاری شده اند، چه این سرچشمه عشق باشد یا به قول نيکلسن عرفان(6 
مؤید این نکته است که او عالوه بر استفاده صرفاً هنری و ادبی از پرده های گوناگون داستان یوسف 
)ع(، هر یک از این پرده ها را به گونه ای نمادین برای داستان عشق خود نيز برگزیده و هر کدام از 
حوادث و صحنه های داستان یوسف )ع( برای او یادآور صحنه و حادثه ای در عشق بی مثال خود 

است؛ چنان چه جای جای دیوان کبير پر است از این همسان انگاری ها. 
       در دیوان شمس آن هنگام که موالنا از عشق می سراید، داستان یوسف را آیينۀ داستان خود می بيند 
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و شخصيت های داستان ها را مشبهٌ به یک دیگر قرار می دهد. 
       چـه دانـد دام بيچاره، فـریب مـرغ آواره؟             چه داند یوسف مصری غم و درد زليخا را؟ 

                                                                                                                          )مولوی، 1386: 74(
 

       چو یوسف از کف گرگان دریده پيرهنيم             ولــی ز هـمــت یـعــقوب پاســـبان داریم 
                                                                                                                            )مولوی، 1386: 623( 

به منظور دست یابی به این همسان انگاری ها، ابتدا بایست، آنچه از دیدگاه تاریخ و راویان وجه شباهت 
این دو فرد است برشمرده شود.

3. بررسی سرگذشت یوسف نبی و شمس تبریزی 
3 - 1. مشابهت   ها

     یکی از مضامين جذب کننده در سرگذشت افرادی که داستان زندگيشان با گذر ایام، به روایتی 
بر  دیوان شمس، عالوه  در  نيز  موالنا  است.  تبدیل شده، درونمایۀ عشق  عامه  افواه  در  توجه  جالب 
بارزترین  )ع(،  یوسف  حضرت  زندگی  داستان  گوناگون  حوادث  از  ادبی  و  هنری  صرفاً  استفاده 
به  داده است.  قرار  توجه  از هر ویژگی دیگری مورد  بيشتر  را،  یعنی عشق  این روایت،  خصوصيت 
داستان  در  موجود  روایات  و  تاریخی  دیدگاه های  ادامه  در  همسان انگاری   ها،  بهتر  این  فهم  منظور 

زندگی این دو تن بررسی خواهد شد: 

1-1-3. عشق: »عشق را سه مرحله است: 1 - مرحلۀ تحقق عاشق و معشوق؛ 2 - مرحلۀ اتحاد و فنای 
عاشق در معشوق؛ 3 - مرحلۀ قلب عاشقی و معشوقی.

      در مرحلۀ نخست، عاشق از پی معشوق می دود و او را بيرون از خود و خود را جدای از او می یابد. 
این مرحله ، ساده ترین و ابتدایی ترین مرحلۀ عشق است. در مرحلۀ دوم، که آن را مرحلۀ وصال و اتحاد 
توان ناميد؛ عاشق، معشوق را درخود و خویشتن را فانی در معشوق می یابد؛ درین مرحله است که 
عاشق، معشوق را همه چيز و همه چيز را او می بيند. این مرحله فنای همه چيز از جمله »أنا« در اوست 
که به  تعبير »أناالحق« در زبان حسين بن منصورحالج جاری شد و قشری ها آن را فهم نکردند. آخرین 
مرحله که بعد از اتحاد و وصال حاصل می شود، کمال عشق عاشق و شدت احتياج معشوق به این گونه 

عشق است« )بيات، 1374: 89-90(
      »و گفته   اند محبت ایثار است چنان که    زن عزیز ]مصر[ ]گفت[ چون اندر دوستی یوسف به نهایت 
]رسيد گناه همه بازسوی خویش آورد[ گفت: أنا راَودتُه عن نَفسِه ]این همه من کردم، من او را به 
به  که  است  درونمایه   ای  همان  عشق  اگرچه   .)559-570  :1374 )قشيری،  کردم[«  دعوت  خویشتن 
تمامی داستان   های بشری    شور و حالی می   دهد تا خواننده را به دنبال خود بکشاند و حوادث را پيش 
براند، این دو داستان دو سرگذشت واقعی است که عشق اگر ایفا کنندة نقش اول آن ها نباشد مسلماً 
مهم ترین خصيصۀ آن   هاست: »قصۀ یوسف، قصۀ عاشق و معشوق و حدیث فـراق و وصـال است. آن 
روز که تخم درد    عـشق در دل   های آشنایان پاشيدند، دل یعقوب پيغامبر بر شاهراه  این حدیث بود، 
از تجرید و تفرید عمارت یافته در بوتۀ ریاضت به اخالص برده، قابل تخم درد عشق گشته« )ميبدی، 
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.)116 :1383
     در داستان شمس و موالنا که آن هم روایات گوناگونی دارد، جالل الدین محمد، واعظ منبری 
ميانۀ عمر  در  می   کرده   اند،7  تلمذ  تا 400 شاگرد درمجلس درسش  نوشته   اند  زاهدی کشوری که  و 
او  را در زندگی  مبدأ جدیدی  نائل می   آید که همچون کيميای8 دگرگون کنندة مس،  به دیداری 
بی   ذوق،  بی   لطف،  ]موالنا[  او  برای  را  این مدت هر صحبت دیگر  رقم می   زند: »صحبت شمس در 
و بی   جاذبه می   کرد... در شـمـس می   نگریست و دنيـای غيب را در امواج نگـاه او منعکـس می   دید.  
لبخنـدی را که بر لب او می شکفت تصویری از جلوة نـور الهـی مـی   پنداشت، عتـابی را که در کـالم 
او می   غرید خشـم الهی می   انگاشت... در وجود او رفته   رفته انسان کامل، ولّی واصل، و ظهور نور   الهی 
انحالل در وجود  فنا بود،  او در مقابل شمس ورای عشق بود، عبادت بود،  ... حال  را کشف کرد. 

الیزالی بود« )زرین کوب، 1384: 117-116(. موالنا خود در شرح این عشق می سراید: 
       زاهد کشــوری بدم، صاحب منبری بـدم           کرد قضـــا دل مـرا عاشــق وکف زنان تو
       صبر پرید از دلم، عقل گریخت از ســرم           تا به کجـا کشــد مرا مســــتی بی امـان تو

                                                                                                                      )مولوی، 1386: 781( 

از حسد  راه  این  در  و  خواهد    شد  آتش10  غرق  آن  جویندة  که  است9  پرخونی  راه  همان  عشق  امّا 
حسودان و طعن رقيبان دور نمی   تواند ماند.

2-1-3. حسد: آیاتی که نشانگر حسد اطرافيان است در داستان یوسف در عهد عتيق چنين است: »و 
اسرائيل یوسف را از سایر پسران خود بيشتر دوست    داشتی زیرا که او پسر پيری او بود و برایش ردائی 
برادرانش دوست می   دارد  از همۀ  بيشتر  را  او  ایشان  پدر  برادرانش دیدند که  بلند ساخت* و چون 
به  را  آن  دیده  یوسف خوابی  و  به سالمتی سخن گویند*  با وی  نمی   توانستند  و  داشتند  کينه  او  از 
برادران خود گفت پس بر کينۀ او افزودند*...* برادرانش به وی گفتند آیا فی   الحقيقه بر ما سلطنت 
خواهی   کرد و بر ما مسلط خواهی   شد و به سبب خواب   ها و سخنانش بر کينۀ او افزودند« )عهد عتيق، 

سفر پيدایش، باب سی   و هفتم: 57(. 
به  اشاره شده است. در قرآن عشق پدر  برادران یوسف  به سوء ظن  نيز صراحتاً       در قرآن مجيد 
فرزند، تنها از سوی برادران یوسف به یعقوب نسبت داده می شود، تا هيچ شکی درمخاطب نسبت 
به حسدورزی ایشان باقی نماند: »اِذ قالوا ليوُسف و اَُخوُه اََحبُّ إلی أبينا مِنّا و نَحُن ُعصبٌۀ إنَّ أبانا لَفی 

َضالٍل مُّبيٍن«11 )یوسف/8(.
        قرآن، تورات و عهد عتيق آشکارا، به حسادت برادران حضرت یوسف)ع( اشاره می کنند تا پس 
از آن ادامۀ داستان را روایت کنند. امّا آن چه را که مفسران و صاحب نظران در باب علت این حسد 
به عناوین و اقسام گوناگون بيان داشته   اند، نهایتاً به طور یک پارچه می   توان عشق بيش از حد پدر به 

پسر دانست.
      در داستان شمس نيز، عواقب عشق بسيار زود نمایان می شود، مسحور و مفتون شدن مالی رومی 
بر آوارة تبریزی، چنان مریدان را به زمرة حسودان و بدخواهان پيوند می دهد که به دور از چشم معلم 
و مرشدشان  با دیدن شمس در کوی و برزن، یا زیر لب دشنامش می دهند و یا دست به تيغ می بردند. 

این چنين پيشينه   ای است که موالنا را بر آن می   دارد تا برای »یوسف محسود« خود این گونه بسراید: 
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      چون   از پدر جدا شد یوسف، نه مبتال شد؟           تو یوسفی، هال تا جـــز با پدر نخســــپی
       زیـرا بـرادرانت دارنــد قصـــد جــــــانت            هان تا ميان ایشـان جز باحذر نخســـپی

                                                                                                                   )مولوی، 1386: 886(

این   که به قول صوفيان قونيه، »نازنين پسر    بهاء   ولد بلخی متابع توریزی)تبریزی( بچه   ای شد« و »خاک 
خراسان متابعت خاک تبریز« )زرین کوب، 1384: 127( کرده، سخت مریدان و دانش   خواهان و گاه 

حتی نزدیکان موالنا را برمی   آشوبد.
      یوسف)ع( و شمس تبریزی مورد عشق و عالقۀ فردی بلندمرتبه اند که خود مورد توجه و مطمح 
نظر عدة دیگری است؛ بنابراین در هر دو داستان    حسد دومين عنصر تعيين کننده و پيش برنده حوادث 
است. حسد در داستان یوسف موجب تغيير سرنوشت او می   شود تا حدی که پيغمبـرزاده، عالوه بر 
پيغمبـری بر تخت پادشاهـی نيز می   نشيند؛ درحال که حسدورزی مریدان موالنا بر شمس )باتوجه به 
منابعی چون رسالۀ    سپهساالر و مناقب افالکی( دورة جدیدی را در تزکيه و تعالی روح موالنا رقم 

می   زند که می توان آن را هجران ناميد.
3 - 1 - 3. هجران )فراق(: سومين عامل مشابهت این دو سرگذشت، هجر شمس و یوسف است که 
اتفاقاً هر دو نيز به اجبار روی داده، )یکی به اجبار ولی بدون خواست یوسف؛ و دیگری به خواستۀ 
خود شمس ولی به ضرورت ایجاب شده توسط حاسدان و مریدان مولوی(. در هر دو سرگذشت پس 

از حسدورزی اطرافيان فراق و هجران، پدیده   ای ناگزیر برای شخصيت   های اصلی است.
       هنگامی که سرانجام برادران یعقوب با اصرار شدید موفق به کسب اجازه از پدر برای همراهی 
برادر شدند، با این پاسخ به نزد پدر بازگشتند: »پس ردای یوسف را گرفتند و بز نری را کشته ردا 
را در خونش فرو بردند * و آن ردای بلند را فرستادند و به پدر خود رسانيده گفتند این را یافته   ایم، 
تشخيص کن که ردای پسرت است یا نه؟ * پس آن را شناخته، گفت: ردای پسر من است، جانوری 
درنده او را خورده   است و یقيناً یوسف دریده    شده    است * و یعقوب رخت خود را پاره کرده، پالس 
در بر   کرد و روزهای بسيار برای پسر خود ماتم گرفت * و همۀ پسران و همۀ دخترانش به   تسلی او 
به   گور فرود می   روم« )عهد عتيق، سفر  نزد پسر خود  نپذیرفت و گفت سوگوار  تسلّی  امّا  برخاستند 
پيدایش: 59-58(. قرآن این بخش از داستان را این گونه توصيف می کند: »َو جاُؤ اَباُهم ِعشاًء یَّبکُوَن * 
َّنا َولَو ُکنّا صاِدقيَن  ئُب َو ما اَنَت بَمؤمٍِن ل قالوا یا اَبانا إنّا َذَهبنا نَستَبُِق َوتَ َرکنا یُوُسَف ِعنَد َمتاِعنا فَاََکلَُه الذِّ
اهللٌ الُمستًعاُن َعلی ما  لَت لَُکم اَنُفَسُکم اَمراً فََصبٌر َجميٌل وَّ * َو جاُء و َعلی قَميِصه بَِدٍم َکِذٍب قاَل بَل َسوَّ
تَِصُفونَۀ« )یوسف/18-16(. در مآخذ اسالمی کذب برادران برای پدر کاماًل مشخص است )برخالف 
مآخذ یهودی و مسيحی که در آن   ها خود یعقوب بر دریده شدن یوسف اقرار می   کند(. ولی تنها اقدام 
یعقوب در یافتن فرزند عزیزش در تمامی مآخذ، صبر بر هجران است. البته در مآخذ روایی و تفسيری 

دیگر، سوگواری و زاری نيز بر صبر افزوده شده است.
         ای بسا جان که چو یعقوب همی زهرچشد            تا بقا لطف کند، جانب ایشان کشـدش 

                                                                                                                    )مولوی، 1386: 455(

       اما فراق در داستان شمس، شکل دیگری دارد. حسدورزی مریدان و طالبان جالل   الدین بر شمس، 
و  )زرین کوب، 1377: 124(،  نيست«  از موالنا شمس گشایشی  را  »ما  به درگاه موالنا که  شکایات 
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ستيزة اصحاب با شمس، چنان کار را بر وی سخت می سازد که بالخره بدون اطالع مرادش12 به جایی 
نامعلوم سفر کرده )21 شوال 643(، از قونيه ناپدید می شود.

       تفاوت این دو هجران، نخست آن است که یعقوب دروغ فرزندانش را باور می کند و می پذیرد 
که فرزندش را از دست داده است )در تورات و عهد عتيق صراحتاً، و در قرآن نيز در لفافۀ دروغ 
برادران( و به سوگ می   نشيند. اما در روایت شمس، موالنا می   داند که شمس، پّرنده است، پروازی 
ناگزیر آغازیده تا روح خود را از آزار مکرر اطرافيانش برهاند؛ پس خشم خود را با کناره   گيری و 
خلوت گزیدن نمایان می   کند و به اميد نشانه   ای از پایان این هجران می   ماند. دومين تفاوت آن است که 
هجران یعقوب چنان که    در داستان یوسـف آمده، یک بـاره است و در نهایت، پایان پذیرفته و به وصال 
بار دیگر به هجری ناخواسته دچار می شود که وصالی در پی نخواهد    داشت.  اما موالنا  می   انجامد؛ 
در رسالۀ سپهساالر از زبان شمس در باب هجرت دومش چنين نقل شده: »که  این نوبت از حرکات 
این جمع معلوم گردد که چنان غيبت خواهم کرد که اثر مرا هيچ آفریده نيابد و هم در آن مدت 
ناگاه غيبت فرمود« )سپهساالر، 1385 : 112(. پس از آن نيز سپهساالر فقط به تالش موالنا برای یافتن 
دوبارة شمس و این مطلب که نهایتاً شيخ صالح الدین را از باقی اصحاب برمی گزیند، اشاره دارد؛ و 
هيچ گونه اشارة مستقيمی به مرگ شمس نمی کند. اما افالکی ذکر می کند که    شمس خبر مقتول شدن 
به موالنا می  دهد و به پيشواز قاتالن می  رود و موالنا نيز عکس العملی از خود نشان     خود را صراحتاً 

   نمی    دهد )ر.ک به مناقب العارفين صفحه684(. 
4-1-3. غربت: شمس تبریزی غربت را پدیده ای دائمی در تمام طول زندگيش می داند: »... هم شهری 
چه باشد؟ پدر من از من خبر نداشت. من در شهر خود غریب، پدر از من بيگانه ...« )شمس، 1385: 
تّجار و گاه در  او هميشه و همه جا غریبه   ای در سفر بوده، رهگذری که گاه در کسوت   ،)142/2
... جماعت مسافران صاحب   « دنبال شيخ می   گشته است.  به  مرید که  دنبال  به  نه  کسوت مسافران، 
دل او را پّرنده   گفتندی، جهت طی زمينی که داشته    است« )افالکی، 1362: 615(؛ »خدا خود مرا تنها 
آفرید، برون بردند بر سر کوهی، و پدر و مادر من مردند، و مرا ددگان پروردند« )شمس، 1385: 
98(. این گونه که از گزارش   های افالکی و گفته   های خود شمس برمی   آید، غربت و  آوارگی برای 
اما  از راه    زندگی و پيشرفت به سوی هدف بوده است.  محمدبن علـی   بن ملک داد تبریزی جزوی 
آن چه مورد بررسی این پژوهش است، غربتی    است که شمس پس از دیدار موالنا، اگرچه به ناچار، 
اما به خواست خود، به آن دچار می   شود. ابتدا به ناچار در دمشق و حلب که به خواست موالنا و به 
همت سلطان ولد، به وصالی دوباره می   انجامد؛ و دیگری نيز غربتی که گویا به شام و دمشق و تبریز 

ختم نمی   شود و پایانی غير دنيوی دارد، تا به یاد آورد: »خود غریبی در جهان چون شمس نيست«.
      در کتب آسمانی به غریب بودن یوسف در ميان اسماعيليان ]اعراب[ )پس از بيرون کشيدنش از 
چاه( و یا در مصر، اشارة مستقيمی نشده    است، اما همين که در این مآخذ دور بودن یوسف از خانواده 
و پدرش ساليان متمادی را در برمی گيرد )از 23 سال در منابع یهودی، و حدود 20 یا 40 سال در منابع 
اسالمی(،    نشانۀ غربت یوسف از سرزمين خود، آغوش پدر است: »اهل تفسير را اختالف است تا بعد 
از چند مدت پدر بازو رسيد. کلبی گوید: بعد از 22 سال بود. سلمان فارسی گوید: بعد از40 سال پدر 
بدو رسيد. حسن بصری گوید: بعد از 70سال بدو رسيد و 40سال پيش او بماند، با جمله فرزندان و 

خویشان. قصد کنعان کرد« )زید طوسی 1356: 670(.
5-1-3. حزن و اندوه: »بوسعيد قریشی گوید گریستِن اندوه، نابينا و گریستن شوق چشم را پوشيده کند 
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ت عيناُه من الُحزِن فَهو َکظيٌم«13 )قشيری، 1374: 209-210(. وليکن کور نکند، قال ا... تعالی وابيَضَّ
       موالنا نيز هم چون یعقوب)ع( بر اثر هجران، به اندوه و حزن مبتال می شود، اگرچه به ظاهر مدت 
زمان طوالنی شدن این اندوه و سوگواری چندان نيست، اما عمق و شدت آن اطرافيان موالنا را چنان 
»... در  پایان بخشند:  اندوه  این  به  یافتن شمس،  با  تا  به عذر حسد، می کوشند  دگرگون می کند که 
فراق او حضرت موالنا بی قرار گشته لياًل و نهاراً آرامی و خوابی نداشت و مستی ها می راند و اسرار 
نمی   کشد  بيشتر طول  تا محرم 644  از شوال643  موالنا که  )افالکی، 1362: 630(. حزن  می فرمود« 
)چيزی کمتر از 13 ماه(، به  اندوهی ابدی می   انجامد. او که بالفاصله پس از خبر یافتن از محل اقامت 
شمس در غيبت اولش، فرزند خود را به همراه مریدانی که با اظهار تأسف و پوزش طالب بازگشت 
شمس شده بودند، روانۀ دمشق کرده است؛ بار دوم با واقعه ای روبه رو می   شود که گویی از پيش خبر 

آن را دارد. اندوه و بی   قراری موالنا از فراق شمس این بار شدیدتر است و به قول فرزندش:
                     »بانگ و افغان او به عرش رسيد             ناله اش را بزرگ و خرد شنيد«

                                                                                                                     )سلطان ولد، 56:1315(

      منتها این غم و اندوه که در سفر اول شمس به کسوت سکوت و عزلت رخ    می   نمایاند، در سفر 
دوم حالتی دیگرگون دارد و موالنا را خروشان می سازد: »چون خبر این واقعه را به    سمع مبارک موالنا 
رسانيدند، فرمود که یفعل ا.. مایَشاُء ویحُکُم مایُریُد... بعد از آن شورهای عظيم کرد و یاران گریه   ها 
کردند؛ تواجد نموده به سماع شروع فرمود و غزليات مرثيه گفتن   گرفت...« )افالکی،684:1362-685(. 
اما خبرهای بعدی، اگرچه قابل پذیرش نيستند، وی را بر آن می   دارد که از دست رفتن شمس را بپذیرد 
و پس از آن همه جستجو و سفر شهر به شهر، به قونيه باز گردد و معشوق را در شهر وجود خویش 
یابد: » در بيان آن که اگرچه موالنا قدسنا ا... بسره العزیزه، شمس الدین را به صورت در دمشق نيافت.. 
به معنی در خود یافت زیرا آن حال که شمس الدین را بود حضرتش را همان حاصل شد« )به نقل از 

صفحۀ 60 ولدنامه(.
      حزن و اندوهی که  یعقوب)ع( به آن مبتال می گردد طوالنی است؛ منابع گوناگون این زمان را  23 
تا40 سال ذکر کرده اند. در قرآن یعقوب)ع( در مقابل خبر کذبی که در مورد مرگ فرزندش می شنود، 
چنين پاسخ می دهد: »فصبٌر جميٌل واهللُ المستعاُن علی ماتَِصفون« )یوسف/18(. اگرچه در سورة یوسف 
به صراحت از ناراحتی و اندوه یعقوب سخنی به ميان نرفته است، اما او بالفاصله پس از شنيدن خبر 
دریده شدن فرزندش و دیدن پيراهن خونی از خدا صبر و یاری می طلبد. اما در تورات و عهد عتيق 
هنگامی که خبر ناگوار به یعقوب می رسد و لباس خونين فرزند را می بيند: »یعقوب لباس های خود را 
دریده )به عالمت عزا( پالس پوشيده و بخاطر پسرش روزهای زیادی سوگواری کرد * تمام پسران و 
دخترانش برای تسلی او برخاستند و از تسلی پذیرفتن خودداری می نمود، می گفت: سوگوار نزد پسرم 
به گور خواهم رفت، پدرش )یيصحاق( برای او می گریست« )برشيت ِویِِشو، فصل سی و هفتم: آیات 

34 و 35(؛ )عهد عتيق، سفرپيدایش: 58-59(. 
یعقوب نيز این چنين در فراق فرزند خانه را بيت االحزان می سازد، و در هجران یوسف)ع(  دیدگانش 

را از دست می دهد.
همان  یوسف،  حضرت  زندگی  داستان  در  داده  روی  مهم  حوادث  دیگر  بودن:    از  زندانی   .3-1-6
دورانی است که به روایت قرآن، آن حضرت زندانی بودن را بر ارتکاب به گناه مرجح دانست: »قاَل 
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ا یَدُعونَنی إلَيِه و إاّل تَصِرف َعنّی َکيَدُهنَّ اَصُب إلَيِهنَّ َو اَُکن مِنَّ الجاِهلين«  جُن اََحبُّ إلَیَّ مِمَّ َربِّ السِّ
)یوسف/33(. البته در مآخذ غيراسالمی دليل زندانی شدن یوسف)ع( خواست وی نيست: »به محض 
اینکه ارباب ]پوطيفار[، سخنان زن را شنيدکه به او می   گفت غالمت با من چنين کارهائی می   کرد، 
خشم او افروخته شد* ارباِب یوسف، او را گرفته و در زندان، جایی که زندانيان پادشاه محبوس بودند 

گذاشت، ]یوسف[ آنجا در آن زندان ماند« )توراه، برشيت ویشو، آیات 19 و 20(. 
      جالب آن است که  این برهه از زندگی حضرت یوسف نيز عامل شباهتی ضمنی با سرگذشت 
شمس است: »گفت: بعضی را گفت و بعضی را نگفت، آن تأثير عقيدة تو بود، پنداشتی آن اتفاق بود. 
حاصل، این جالل بشنيدکه من در زندانم. می   گوید: شمس چه کردی که در زندان کردی؟    می   دانی 
با که کردی؟ هيچ خبر داری تا شمس؟ او گفت: من نکردم، او خود رفت در زندان به مراد خویش« 
)شمس، 1385: 1 /371(. »...بدان خدای که ملک االمير االجل اکبر اعدل افضل ادام اهلل علوه را بر 
همۀ خالیق بگزید به امداد لطف توفيق خود، که  این داعی مخلص را در زندان تاریک خوشترست 
صبر کردن که با صحبت و خوی این شخص؛ پس حکم و کرم امير دین   دار کی روا دارد ـ چون من 
هزار زندانی را خالص است از کرم او ـ که این ضعيف در چنين رنجی باشد که سبب خرابی دنيا و 

دین من باشد؟«14 )شمس، 1385: 1 /334-335(
به  به تسلط همه جانبۀ مولوی  با توجه  و  از مقاالت شمس ذکر شد  این شواهد که  به  با توجه       
سرگذشت حضرت یوسف و اطالع کامل از زندگی معشوق خویش، بعيد نمی نماید که تشبيهاتی 

چون آن چه در این غزل آمده است، گوشۀ چشمی نيز به  این مشابهت داشته باشد:
       ز رخ    یوسف خوبان    همه زنــدان چو گلستان                 چـوچنين باشد    زنـدان، تو چرا در    غم    وامی؟    
       هله    خاموش،    مپرسش،کـه کسی    قرص   قمر را              به    نپرسدکه    چه    نامی      وکی   ای،    وز چه مقامی؟ 

                                                                                                                )مولوی، 1386: 1035(

و یا در غزلی دیگر با به یاد آوردن دشواری   های عشق خود و شمس، به یاد یوسف)ع( افتد:
   متهم شو همچو یوسف تا در آن زندان   درآیی                 زانک در زنــدان نياید جز مـگر بد نام و ظـالم
  جای    عاقل   صدردیوان،جای مجنون قعر زندان              حبس   وتهمت قسم    عاشق،تخت    ومنبرجای    عالم
                                                                                                                       )مولوی، 1386: 508(

 
7-1-3. حسن و زیبایی:    داستان زیبایی بی حد و حصر حضرت یوسف)ع( هميشه زبانزد بوده است. 
به  زیبایی فرشته   گون و بی مثال آن حضرت  اقرار زنان مصری  به وسيلۀ  لفافه و  تنها در  قرآن کریم 
اشاره می   کند: »... قُلَن حاَش هللِ ما هذا بَشراً إن هذا إاّل َملٌَک کریٌم « )یوسف/31(. اما در تورات این 
اشاره مستقيم است: »پس آنچه داشت به دست یوسف سپرد. از آن چه در اختيار او بود اصاًل خبری 
نداشت مگر از نانی   که می   خورد. و یوسف خوش   قيافه و زیبا بود« )برشيت ویشو، فصل سی   ونهم، آیه 
6(. با توجه به  این مضامين و مسلماً از محتوای احادیث در دست، حضرت یوسف مثال بارز حسن و 
جمال مردان در ادب فارسی شده است: در تفاسير سورة یوسف آمده که چون عایشه حدیث جمال 
بی   مثال یوسف)ع( را شنيد اندوهگين شد و از حضرت محمد پرسيد: »که درجۀ فضل    و کمال و حسن 
...« )فراهی  و جمال مر شمار   است یا یوسف را. حضرت)ص( فرمود “هو اصبح منّی وانا املح منه” 
هروی، 1357: 38-36(، »صورتش نيکوترین صورت   ها بود، از بهر آنک پادشاه عالم آدم را صورت 
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کرد، هرچه در عالم حسن و جمال بود بدو داد.    پس نيمی ازو به    ميراث، یوسف را ارزانی داشت و 
باقی در ميان همه خالیق بگذاشت« )زیدطوسی، 1356: 49(. 

       اما موالنا عالوه بر آنکه معشوق را یوسفانه می   بيند، گاه چنان محصور زیبایی وی می   شود که حتی 
وصف یوسف را نيز در به تصویر کشيدن زیبایی معشوق ناچيز می   انگارد:

شمس دین جام   جم   است وشمس دین بحرعظيم            شمس دین عيسی دم است وشمـس   دین یوسف   عذار
                                                                                                                      )مولوی، 1386: 398(

ی یـوسف مـهرویان، ای جـاه وجـمالت   خـوش         ای خـسرو و ای شيـرین، ای نـقش   خيالت خوش
                                                                                                                          )مولوی، 1386: 467(

آن صـورت روحـــانی و آن مـشــرق یـزدانـی         وان یـوسف کنـعانــی کز وی کـف خـود خستم
                                                                                                                           )مولوی، 1386: 525(

تـــو یـوسف جـمــــالــی و چشـم خـلق بستـه          نــظر ز تـــو گشـایــد، چـــو چشـم پـيــر کنعـان
                                                                                                                         )مولوی، 1386: 671( 

خــاتم حســن وجــمالـی، هله  ای یوسف دهـر       ســـوی مــکـّاری اخــــوان ستـمــکـــار مـــرو
                                                                                                                         )مولوی، 1386: 790(

گرجـمالش ماجـرا کردی مــيـان یــوسفـــــان      یــوسف مـــصـری ابــد پـابـند و زنــدانيســـتـی
                                                                                                                          )مولوی، 1386: 907(

      ابيات بی   شماری از دیوان اشعار فارسی را می   توان عرضه نمود که جمال و زیبایی بی مثال یوسف 
در مضامين گوناگون آن   ها به تصویرکشيده شده است؛ اما تفاوت اشعار موالنا با ابيات شعرای دیگر 
شاید در این است که گویندة این اشعار نه تنها خود را شاعر و دربند زیبایی   های کالم، و پيچ وخم 
را  شعر  ریزه   کاری   های  و  مهارت   ها  و  فنون  و  می   کند  مذمت  را  شاعری  بلکه  نمی   داند،  صورخيال 
بی   فایده می داند. آن چه که موالنا در غزلياتش بيان می   کند به دور از سعی در آراستگی و ترصيع و 
تهذیب است؛ مغلوب هيجانات درونی است، اگر شعرش استادانه نباشد، صادقانه است و در همين 

بی   خودی و مستی و صداقت، او از شمس سخن می گوید:
            پير من و مرید من، درد من و دوای من              فاش بگفتم این   سخن شمس   من و خدای من 

                                                                                                                   )موالنا، 1336: غ 486(
 

      »دیوان شمس تبریزی از هر تکلف و تصنع بری است، گفته   های موالنا به درجه   ای ساده و طبيعی 
و برای بيان مقصود است که حتی به صنایع ظریف و مطلوب شعر هـم توجـهـی در آن دیده نمی   شود، 
زیرا گویندة آن سرگرم چيز دیگری است او اندیشه و احساس خود را بيرون می ریزد و گاهی بدون 
اختيار و اراده بيرون    می   ریزد، در حال بی   خودی و در حال جذبه بيرون می   ریزد« )دشتی، 1387: 55(.    
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در دیوان شمس اشعار بسياری دیده می   شود که در وصف جمال شمس   الدین سروده شده است و 
این زیبایی در نظر عاشِق به دور از تصنع و اغراق، گاه حتی از زیبایی جمال بی   مانند یوسف نيز بيشتر 
بوده، بنابراین باید پذیرفت که یکی   دیگر از عوامل همسان پنداری این دو سرگذشت، در تفکر موالنا، 

عامل جمال است.15

3 - 2. وجوه افتراق:
       با وجود آن  که می توان شباهت های تاریخی رخ داده در این دو سرگذشت را از عواملی دانست 
که موجب شکل گيری نقش نمادین حضرت یوسف در جایگاه معشوق در دیوان شمس شده، این 

دو شخصيت تفاوت   هایی نيز دارند:
1-2-3. تفاوت در سن    و سال: یوسف)ع( یازدهمين فرزند حضرت یعقوب است، از همين روست که 
بسياری علت عشق یعقوب به یوسف را در کهولت سن پدر جستجو می کنند. حضرت یوسف در 
آغاز داستان، بنا بر ذکر تورات و عهد عتيق 17 ساله است؛ اما در منابع و تفسيرهای اسالمی او  را 9، 
11 و 12 ساله نيز دانسته اند. به هر روی، یوسف جوانی برناست که عشق و محبت مفرط پدرش، حسد 

برادرانش را برمی   انگيزد.
     اما شمس   تبریزی هنگامی که برای اولين بار به قونيه می   آید16 و موالنا را مالقات می   کند 60 ساله 
بستگـان حـدود  نشان  به  آستين  فراخ  ردای  و  دانشمندانه  »دستار  که  موالنا  و  . ق(،  هـ   642( است 
مـی   پوشيد« )فروزانفر، 1354: 48(، پيش او چنان می   نشيند »که پسر پيش پدر نشيند تا پاره   ایش نان 
بدهد« )شمس، 1385: 2 /63(؛ و این مورد، یعنی معکوس بودن روند تشبيه در دیدگاه موالنا )تشبيه 
مراد پير به یوسف که معشوقی جوان است و تشبيه خودش، یعنی مرید جوان، به یعقوب پير( از اولين 

وجوه تمایز است.
      شمس در این   باره می   گوید: »موالنا این ساعت در ربع مسکون مثل او نباشد در همه فنون، خواه 
اصول، خواه فقه، خواه نحو، ...، اگرش بباید و دلش بخواهد، و ماللتش مانع نياید. و بی مزگی آن که 
اگر من از سر ُخرد شوم و صد سال بکوشم، ده یک علم و هنر او حاصل نتوانم کردن، آن را نادانسته 
انگاشته است و چنان می   پندارد خود را پيش من، وقت استماع، که شرم است نمی   توانم گفتن، که 
بچۀ دو ساله پيش پدر، یا هم چو نومسلمانی که هيچ ازمسلمانی نشنيده باشد. زهی تسليم!« )شمس، 
1385: 2 /132(. موالنا چه از نظر گذر عمر و چه از نظر رعایت احترام و تلمذ در نزد پير خود، خود 
را طفلی بيش نمی بيند، اما دیگرگونی تشبيه چنين است که چون به یاد مراد می   سراید همواره خود را 

یعقوب می   شمارد و مراد را یوسف:    
ی مِن جوًی، َو ابيضَّ عينی مِن بُکا17 ای یوسف صد انجمن، یعقوب دیدستی چومن               اِصَفرَّ َخدِّ

                                                                                                                       )مولوی، 1386: 467( 

برآورد گفت:  فریاد  زمين  فرسنگ  هشتاد  از  »یعقوب  است:  آمده  تفاسير  در  پایان هجران:   .3-2-2
»اِنّی اَلَِجُد ریَح یوُسَف« قوم او درگرد او نشسته بودند ... گفتند از وفات یوسف چهل سال برآمد و 
تو هنوز خمار شربت عشق از سر به در نکردی« )زید طوسی، 1356: 633(، »از یعقوب تا به یوسف 
هشتاد فرسنگ زمين بود. هشتاد سال برآمد، به قولی که هرگز خبر نيامد. این چنين چرا بود؟ زیرا که 
آن روز فراق بود و امروز روز وصال است« )همان: 638(. »و او را خبر داده گفتند یوسف االن زنده 
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است و او حاکم تمامی زمين مصر است، آن گاه دل وی ضعف کرد زیرا که  ایشان را باور نکرد* و 
همۀ سخنانی   که یوسف بدیشان گفته بود به وی گفتند و چون ارابه   هایی را که یوسف برای آوردن او 
فرستاده بود دید روح پدر ایشان، یعقوب، زنده گردید* و اسرائيل گفت: کافی است، پسرمن یوسف 
هنوز زنده است، می   روم و قبل از مردنم او را خواهم دید« )عهدعتيق، باب 45 سفر پيدایش: آیات 26 
تا 28(؛ و چون یعقوب)ع( برای دیدن فرزند به مصر می رود: »فَلّما َدَخلوا َعلی یُوُسَف    اوی اِلَيَه    اَبََویه 
داً وَّ قاَل یا اَبََت هذا تَأویُل  وا لَُه ُسجَّ َو    قالَ    ادُخلُوا مِصِر اِن شاَء اهللُ امِنيَن* َو َرفََع اَبََویِه َعلَی الَعرِش َو َخرُّ

ُرؤیاَی مِن قَبُل قَد َجعلَها َربّی َحقَّاً ...« )یوسف/99-100(.
    امّا سرگذشت مرید و مراد روند دیگری دارد؛ وصال و هجران برای موالنا روندی دفعی و یک باره 
نيست، بار نخست که شمس در پی تشنيع و مالمت و سرزنش اطرافيان موالنا، قونيه را ترک می   کند، 
هدفی دارد که در نهایت به بازگشتش به قونيه می   انجامد، درحالی که پيش از آن گفته است: »اگر 
واقع شما با من نتوانيد همراهی کردن من الاباليم، نه از فراق موالنا مرا رنج، نه از وصال او مرا خوشی! 
خوشی من از نهاد من، رنج من هم از نهاد من! اکنون با من مشکل باشد زیستن. آن نی ام، آن نی ام« 
)شمس، 1385: 2 /159(. شمس بی پروا و صریح که »جفاکاری و فزونی طلبی و انتظار و توقع بيکران 
در برابر دوست، شيوة خاص اوست« )موحد، 1375: 174(، پس از آنکه مسافری را از دمشق با نامه ای 
از خود روانه می کند: »موالنا را معلوم باشدکه این ضعيف به دعای خير مشغول است به هيچ آفریده 
اختالط نمی کند« )زرین کوب، 1384: 130(، بار دیگر به قونيه می رود. امّا اطرافيان جالل الدین بلخی، 
این بار هم شمس تبریزی را که موالنا، آشکارا »شمس دین« و »سّراهلل« و »خداوند خداوندان اسرار« 
می   خواندش، کافر و ساحر می   خوانند و در پی نابودی وی هستند )فروزانفر، 1354: 74(. بنابر روایت 
ولدنامه  این بار شمس که دیگر به حضور خویش در قونيه نيازی نمی   بيند، از آن چه می بيند و می شنود 

چنان آشفته می   شود که:
                     خواهـم ایـن بار آن چنـان رفتـن             کـه    نـدانـد کسـی کـجا   یــم مـن
                     هـمــه گـردنـد در طلـب عـاجـز             نـدهد کـس زمـن نـشـان هـرگز
                     سـال   هــا بگـذرد چـنـيـن بسـيـار             کس نيـابـد زگــرد مـن آثــار...
                     ناگـهان گـم شـد ازمـيـان هـمـه              تــــا رود از دل انــُدهـان هـمــه

                                                                                                                       )سلطان ولد، 52:1315(

      وی    قونيه را ترک می   کند به طوری   که حتی عده   ای را وادار به داستان   سازی در مورد مرگ خویش 
کند و چون به گمانش حاجت موالنا به او به پایان رسيده و دیگر آن چه را که هدف پير بوده مقصود18 
گشته، رفتنش را بازگشتی نيست. مدت زمان حضور شمس در قونيه بيش از دو سال نيست، که همان 
دو سال نيز برای موالنا پر است از حوادث: یافتن معشوق، هجران و فراقی سيزده ماهه از او، وصالی 

دوباره و جان افشانی بر این بشارت و باز هجران؛ این بار بدون وصال. 
به  اما آنچه مفسرین مسلمان که  این دو داستان، از وجوه تمایز است،       اگرچه مقولۀ هجران در 
تفسير همه جانبۀ داستان و سورة یوسف پرداخته اند، در باب عشق یعقوب بيان کرده اند، یکی دیگر 
از مصادیق شباهت این دو داستان را رقم می زند: »به گفتۀ احمد غزالی، یعقوب چون پس ازسال   ها 
دوری یوسف را می   بيند و تنگ در برش می   گيرد، بازمی   گوید یوسف کجاست؟ می   گویند او را در 

برگرفته   ای! دیگر چه می   جویی؟ پاسخ می دهد: که من یوسف شدم امروز یکسر!  

250
مقایسۀ سرگذشت یوسف نبی)ع( و شمس تبریزی 

با محوریت نقش نمادین یوسف)ع( در دیوان شمس



                    همه من بوده   ام، یوسف کدامست؟                چو خود را یافتم اینم تمـامست 
                                                                                            )الهی نامه عطار(«    )ستاری 1372: 138(

      این تفسير را می توان با آن چه افالکی و سلطان ولد، از تغيير حال موالنا پس از هجران ابدی 
او از شمس نقل می   کنند، مقایسه کرد: »اگرچه حضرت موالنا، شمس الدین را به صورت در دمشق 
نيافت اما به معنی عظمت او را و چيزی دیگر در خود یافت« )افالکی1362: 699(. »زیرا آن حال که 

شمس الدین را بود حضرتش را همان حاصل شد،
            گـفــت گـر چـه بـه تــن ازو دوریـم              بی تن و روح هـردو یک نـوریم
             گفت:چـون مـن ویم، چـه مـی جویم             عين اویم کنـون زخـود گـویـم«

                                                                                                                    )سلطان   ولد، 1315 :60(

موالنا خود نيز در شرح این رخ داد چنين سروده است:
                  »   شـمـس تَـبِریز خود بهـانـه است            مـائـيم بـه حســن و لطــف مائيم«

                                                                                                                       )مولوی، 1386: 642( 

از زندگی خود را )به جز دوران بردگی و  زمان زیادی  3-2-3. نوع زندگی: حضرت یوسف تقریباً 
زندان( چه ميان خانوادة خویش و نزد پدر و چه در غربت، در ناز و نعمت و جاه و مکنت گذرانده 
است. اما داستان زندگی شمس متفاوت است، او هميشه در سفر است و خود را به سختی می   اندازد 
به    گونه   ای20 خود  را  زندگی خویش  هميشه خرج  می   کند.  آغاز  نوجوانی  از  را  نشينی19  چله  حتی 
درمی   آورد و بستۀ التفات مردم یا ميراث خانوادگی نيست: »و گویند در سالی دیناری خرج او بود، در 
هفت روز باری نيم گرده را در آب سر، ثرید کردی و خوردی؛ مگر روزی سرپز از حال او اندکی 
بوی برده آن روز بر سر ثرید قدری روغن مزید کرد؛ دیگر به گرد دکان رواسی نگشت و اغلب 
اوقات بر سر پا بودی و َسيَران کردی« )افالکی، 1362: 603(. » نقل است که موالنا شمس الدین ـ 
مجاهده  تحمل آن  انسانی  قوای  و  مستغرق می گشت  تجلّيات  توالی  از  ـ هرگاه که  اهلل ذکره  عظم 
نمی   کرد، جهت دفع آن حال خود را به کار مشغول کردی و به ناشناسی نزد مردم به مّشاقی21 رفته، تا 
شب کار کردی و چون اجرت دادندی فرمودی: قرض دارم، می خواهم تا جمع شود، تا به یک باره 

ادا کنم و بدان بهانه موقوف می گذاشت. بعد از مدتی غيبت می فرمود« )سپهساالر، 1385: 106(.
        به هر روی، این   که بيشتر سال   های عمر یوسف)ع( در مکنت، و بر خالف او، بيشتر سال   های عمر 
شمس تبریزی، به ظاهر اگرنه در ادبار، در شرایط خوشی و لذت بردن ازمقامات ظاهری و مادی نيز 

نبوده است، یکی از وجوه تمایز این دو سرنوشت است.

پيامبری است.  4-2-3. مقام:    جدای از مقام دنيوی و جاه و مکنت، مقام حضرت یوسف شریعت و 
امر رسالت آن  او، سرآغاز  بر  واسطۀ آغاز وحی  به  را،  پانزدهم سورة یوسف  آیۀ  اسالمی  مفسران 
َّبِئَنَُّهم بِاَمِرِهم  ا َذَهبُوا بِِه َو اَجَمُعوا أَن یَجَعلُوُه فی غيابَِت الُجِبّ و اَوَحينا اِليِه لِتُن حضرت دانسته اند: »فَلَمَّ

هذا َو ُهم الیَشَعرُوَن«    )یوسف/15(.
        شمس تبریزی، شریعت را محمدی می   داند و بس: »آن چه پيامبران دیگر در هزار سال حاصل   کردند 
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محمد)ع( درمدت اندک از آن بگذشت که مِن لدن حکيم عليم. زیرا از برای    آن کارش بيرون آورده 
ابناَءهم« )شمس، 1385: 1/197(.    فوق  یعرفون  یعرفونه کما  است.  و آخریان  اولّيان  پيشوای  بودند، 
اگرچه سخن از اوليا که به ميان می آید، خود را در شمار آنان می   داند:    »به هرچه از اوليا گفتند اَرُزقنی 
و وفِّقنی/ به هرچه از انبيا گفــتند آَمنّا و َصَدقّنا، این جا معنی لطيف است که از آن انبيا را طلب نکرد، 
همين آمنا گفت؛ از آن اوليا را طلب کرد که ارزقنی و وفّقنی ... و دگر آن که من به حال انبيا کی 

رسم؟ اوليا را بلی، ارزقنی و وفّقنی!« )شمس، 1385: 1 /90(.
       گاه نيز، شمس با همان »الابالی«گری که خود به آن معترف است در وادی نفی چنان پيش می رود 
که ائمه را نيز نفی می کند22: »آن ظاهر نی، اکنون تو بدان مچفس. ائمه روا نمی   دارند. ائمه که باشند؟ 
مرا با ائمه چه    کار؟ ما خود ائمه ایم!« )همان: 2 /22( و جایی دیگر حتی به کيفيتی چون وحی و الهام 
اشاره می   کند که: »موالنا را سخنی هست من لدنی، می گوید، در بند آن نی که کس را نفع کند یا 
نکند. اما مرا ازُخردگی الهام خدا هست که به سخن تربيت کنم کسی را، چنان که ازخود خالص 

می   یابد و پيش ترک می رود... « )همان: 2 /169(. 
و  است  ولی حق  مقام  بداند،  مقامی  را صاحب  اگر خود  برمی آید، شمس  اشارات  این  از  چنان که 
پيشوایی و راهبری؛ و به تبع این تفکر است که او گاه موالنا را هم سنگ خود و گاه دوستی خود با 
خدا را حاصل همراهی و هم نشينی با جالل الدین محمد می   داند: » ... جان همه اوليا و روان ایشان در 
آرزوی آنند که موالنا را دریافتندی و با او نشستندی؛ و آنک راستی است، بی   نفاقست، که روان انبيا 
در آرزوی آن است که کاشکی در زمان او بودیمی و بشنودیمی؛ ... اکنون من دوست موالنا باشم و 
مرا یقين است که موالنا ولی خداست، اکنون دوست دوست خدا ولی خدا باشد که این مقررست ...« 

)افالکی، 1362: 636-637(.
       بنابراین مقام حضرت یوسف)ع( شریعت و پيامبریست، اما شمس طریقت را می   پسندد و راهبری 

برخی گزیدگان را، نه    رسولی تمامی انسان      ها را.

تفاسير سورة یوسف آمده: »سّمی قصۀ یوسف احسن، اللحسن  تبعات آن:    در  و  5-2-3. خلق و خو 
صورته بل لحسن سيرته، الن حسن الصورة یبلی تحت التراب و حسن السيرة یبقی علی ممّر االحقاب. 
»قصۀ حال یوسف را نيکو نه از حسن صورت او گفت، بلکی ازحسن سيرت او گفت... پس پيدا شد 
کی قصۀ حال او احسن القصص از نيکوخویی او بود، نه از نيکو   رویی او بود«« )زید طوسی، 1356: 
لذا  بود،  یوسف)ع(  با  پيوسته  خداوند  که  مطلب  به  این  نيز  عتيق  عهد  مختلف  آیات  در   .)48-49
هرچه می   کرد به بهترین نحو انجام می   شد و این گونه مورد محبت و تأیيد همه قرار می   گرفت، اشاره 
شده است. در آیۀ پنجم از باب 35،  داستان التفات عزیز مصر روایت می شود؛ در آیۀ 21 همان باب 
مورد احترام و توجه داروغۀ زندان می شود و در آیات 39 تا 42 باب 41، عالقه و احترام فرعون به 

یوسف)ع( روایت می گردد. 
و  تند  موالنا  مریدان  با  ندارد؛  دیگران  با  برخوردش  در  مدارایی  و  مسامحه  تبریزی  شمس  اما      
گستاخ گونه و گزنده برخورد می کند و چون خود موالنا بر آنان تحکم می کند. فرمانبرداری و فروتنی 
بر وجه کبریا  همه  »سخنم  می   گوید:  نيز  او  دارد؛ خود  انتظار  نيز  مریدان  از  را در حق خود،  موالنا 
می   آید و خالیق را طاقت آن نيست« )شمس، 1385: 139(، خشونت و بلند پروازی  سخنش  مردمان 
را نفور می کند: »این گونه گفتار رعونت آميز و رفتار غالباً آکنده از کبر و خشونت که در احوال مرد 
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تبریزی، موالنای روم را به شدت مفتون و مسحور وی می   ساخت در نزد اکثر مریدان مایۀ مزید خشم 
و ناخرسندی می   گردد« )زرین کوب، 1384: 127(. امثال همين برخوردهاست که در این دو داستان، 

در مقابل خلق نيکو یا ناسازگاری و بی پروایی، حسد می آفریند.  
6-2-3. وجود زليخا: در تورات و عهد عتيق تنها به همسر پوطيفار )مالک یوسف(، و اظهار عالقۀ وی 
به مراوده با یوسف، سپس به زندان افکنده شدن آن حضرت اشاره شده است و دیگر اثری از این 
زن، که در منابع اسالمـی »زليخـا« ناميده می   شود نيست. در قرآن مجيد نيز تنها به ابراز عالقۀ همسر 
عزیز مصر به یوسف، امتناع یوسف، دست بریدن زنان مصری و سپس به زندان رفتن یوسف اشاره 
شده است و دیگر بحثی از زليخا و مابقی داستان نيست. در عوض در تفاسير و روایات گوناگون، 
به تفصيل به زندگانی زليخا از کودکی، تا جوانی و از دیدار یوسف تا پيری و کوری وی، بازگشت 
جمال و بينایی مجددش، ازدواج یوسف با او و فرزندانشان سخن رفته است و داستان   های مختلف به 

نقل از کعب االحبار و ابن عباس و غيره به ثبت رسيده است.
       ليکن در مورد شمس این گونه داستان ها موضوعيت ندارد، جز این که در دیدار مجدد، موالنا برای 
پایبند کردن وی، دختری از اهل حرم خود به نام »کيمياخاتون« را به زنی شمس می   دهد و زندگانی 
این دختر جوان نيز )که احتماالً 40 سال یا بيشتر با شمس اختالف سنی داشته است( در مدت کوتاهی 
به پایان می   رسد. بنابراین در مورد شمس، زليخایی وجود ندارد و موالنا جالل الدین که خود یوسف 
عزیز خيلی عظيم است، و در مقابل شمس خود را عمدتاً یعقوب می انگارد، گاه برای توصيف عشق 

و تحسين معشوق، خود را هم سان و هم حال  زليخا می داند: 
                      چون زليخـــا ز غم شــدم من پيــر             کرد یوســـف دعا جـوانم کرد

                                                                                                                               )مولوی، 1386: 244( 
 

سال   71 تقریباً  از  پس  یوسف)ع(  مسيحيان،  و  یهودیان  مآخذ  براساس  سرنوشت:  سرانجام   .3-2-7
روش  به  و  می گوید  بدرود   را  زندگی  که  است  ساله   110 مصر،  در  مکنت  پر  و  عزتمند  زندگی 
مصریان موميایی شده، جنازه   اش به روایت باب 50 »ِسفر پيدایش«، در تابوت گذارده می شود تا در 
دوران پيامبری حضرت موسی )باب 14سفرخروج(، توسط آن حضرت از سرزمين مصر خارج    شده، 
به کنعان بازگردانده    شود. این چنين است که آن حضرت درميان خانواده خویش، و در آرامش و 
یافته، به خاک سپرده  انتقال  نيز به آرامگاه خانوادگی اجدادش  جاه، جان می سپارد و پس ازمدتی 

می   شود. 
از زندگی،  به 65 سالگی مفقود    می   شود و دیگر کسی  نزدیک  پرنده«، در سنی  ليکن »شمس       
مرگ و محل دفن او خبری نمی   یابد: »این نوبت چنان غيبت خواهم کرد که اثر مرا هيچ آفریده نيابد« 
)سپهساالر، 1385: 113(؛ و گویا از واقعيت آن چه بر آوارة تبریزی رخ داده موالنا نيز بی خبر می ماند:

                   عجب آن دلبــر زیبا کجــا شد؟           عجب آن سـرو خـوش باال کجــا شد؟
                   دل و جـانش چـو بـا اهلل پيوست            اگر زین آب و گل شد ال، کجــا شد؟
                   بـگو روشن   که شمس   الدین   تبریز           چــو گفت الشمس الیخفی،کـجا شد؟

                                                                                                                        )مولوی، 1386: 467(
 

4.یوسف)ع( در دیوان شمس: 
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       دیوان شمس پر است از اشارات و تلميحات به قصص   انبيا:»بهره گيری از داستان پيامبران درکليات 
شمس چنان گسترده و متنوع است که هيچ کتابی را در ادب فارسی از این نظر نمی توان با آن مقایسه 
کرد مگر مثنوی معنوی خود مولوی را. این تنوع و وسعت تلميح به داستان پيامبران،  هم در غزليات 
و هم در مثنوی، بی گمان ناشی از آشنایی کامل و عميق مولوی با معارف اسالمی و بخصوص غور و 
تأملی مستمر وی در قرآن کریم و تفاسير قرآن و حدیث است« )پورنامداریان، 1388: 115(. در این 

ميان، یکی از پربسامدترین استعارات، استعاره واقع شدن حضرت یوسف از معشوق است. 
       چنان که    ذکر شد حضرت یوسف، به دو دليل، یکی زیبایی بيش از حدش که شهرة عالميان است، 
و دیگر این که در سراسر زندگيش همواره نقش معشوق را ایفا می   کرده )از کودکی تا زمان مرگ 
پدر، مورد عشق یعقوب و از جوانی تا دم مرگ محبوب زليخا(، همواره در ادبيات فارسی مستعاٌر منه 
معشوق بوده است. بنابراین گویندگان ادب فارسی پيوسته به منظور اعتبار دادن به نوشته   های خود از 
مشهورترین مشبهٌ به ها که به تأیيدات تاریخی و پيشينه   های اعتقادی و دینی مردم نيز گره    خورده است، 
بهره برده اند. حضرت یوسف و زیبایيش در درجۀ اول، و پس از آن دیگر عناصر داستان زندگی   اش 
از جمله »عشق«، »حسد برادران«، »پيراهن«،23    »گرگ«، »   چاه«، »به َهل مِن َمزید24 رفتن یوسف«، داستان 
»زليخا و خانۀ پوطيفار«، »زندان و استعداد خواب   گزاری یوسف«، »قحطی مصر و عزیزی یوسف«، 
»بخشودن زليخا و جوان شدن وی«، »دیدار مجدد یعقوب و برادران« و »نجات کنعانيان از قحط« و ... 
در دیوان شمس نيز چون دیگر آثار ادب فارسی از مضامين پرتکرارند. صرف نظر از قدرت نمایی   های 
شاعرانه و بررسی کيفيت و کميت صورخيال گوناگون در اشعار موالنا، در این مقاله سعی در این 
نام حضرت  از  موالنا  علـت    بهره   گيری مکرر  بررسی   های کيفی،  و  آمار کمی  به  توجه  با     است که 
یوسف و دیگر عوامل مؤثر در داستان زندگی آن حضرت،    آن   هم درحدود 400 بار مورد بررسی 

قرار گيرد.

1-4.یوسف استعاره از شمس:
       مولوی در حدود 70 بيت25 از ابيات غزل   ها، قصاید، رباعيات و قطعاتش، در شبيه دانستن طرفين 
تشبيه   اش تا بدان جا پيشرفته که به یکسانی آن دو رسيده است و این ادعای یکسانی موجب شده که 
گاه موالنا به جای مخاطب قرار دادن شمس، مستعاٌر منه او یعنی یوسف را مخاطب قرار  دهد و این 
اطمينان را نيز داشته است که شنونده و خواننده از مشابهت این دو فرد و اتحادشان آن قدر با خبر هست 

که منظور او را دریابد.
ابياتی لحاظ شده که در بخشی از غزل )عموماً در پایان آن    و در  با این حال در این گروه تنها       
بيت تخلص( موالنا با ذکر نام شمس تبریزی هرگونه شک و تردید را در باب مخاطب غزل و اینکه 

اوصافی را که در غزل ذکر شده متعلق به کدام یار است، از بين برده است.
       گفتم: بوي یوسفي شهر به شهر، کي رود؟            بوي حق از جهان هو داد هوا که: همچنين
       گفتم: بـوي یـوسفي چشم چگونه وادهد؟            چشم مـــرا نسيم تو داد ضيا، که: همچنين
       از تبریز شمس دین بو که مـگر کـرم کند             وز سر لطف بر زند سر ز وفا که: همچنين

                                                                                                                   )مولوی، 1386: 758( 

 شمس دین جـام جمست و شمس دین بـحرعظيم        شمس دین عيسي دم است و شمس دین یوسف عذار
                                                                                                                    )مولوی، 1386: 398(
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           بــه دستـــــم داد آن یـوسف ترنجــي          که هر دو دست خود خستم من امروز
           مـبنـد آن زلــف شمس الـدیـن تـبریز           که چون ماهي دراین شستم من امروز

                                                                                                                    )مولوی، 1386: 442( 
 

2-4. شمس تبریزی برتر از یوسف:
       اگرچه موالنا معشوق را شمس می   خواند اما شمس برای او »شيخی است که متصرف در ابدان و 
نفوس بشر است و خليفه و مظهر حق و محرم عالم عرفان و همدم عارفان عالم است و موالنا حق را 
در آیينۀ صورت وی مشاهده می   کند و از این رو به او عشق می   ورزد« )ستاری، 1385: 58(. با چنين 
اوصافی بعيد نمی   نماید عشق حق را به نام حق بخواند    و او را برتر از اوصاف پيامبران حق بداند. در 
دیوان شمس ابياتی دیده می   شود که موالنادر آن ها، شمس را شبيه به یوسف می   داند اما در مرتبه   ای 
بلندتر و برتر ستایشش می   کند، گویی قصد دارد با یادآوری داستان یوسف)ع( به مخاطب بفهماند که 
اوصاف معشوقش را با به یاد آوردن یوسف می   توان تا حدودی ترسيم کرد، اما این کم است هنوز!    

       پــردة دیگـر مــزن جــز پــردة دلدار مـا           آن هــزاران یــوسف شـيرین شيرین کار مـا
       یوسفان را مست کرد و پرده هاشان بردید           غــمزة خــونــي مـتست آن شه خــمار مــا
       عــاشقان عـشق را بسيار یــاري هــا دهيم           چونک شمس الدین تبریزي کنون شد یار ما

                                                                                                                       )مولوی، 1386: 113( 

            شمــس تبریز تو سلطـان همه خوبانی           هم جمـال تو مگر یوســف کنعان باشد   
                                                                                                                         )مولوی، 1386: 264(

           شمس دین بر یوسفان و نازنينان نازنين            بر سر جمله شهان و سرفـرازان نازنين             
                                                                                                                      )مولوی، 1386: 756(

در این دسته   بندی نيزحدود 40 بيت قابل بررسی است   . 

3-4. یوسف استعاره از معشوق:
       آشنایان با دیوان کبير می   دانند که، تعدادی از غزل   های موالنا در دیوان شمس با تخلص »خاموش«، 
»خمش« و ترکيبات دیگری از این کلمه پایان می   یابد. به همين دليل در این تقسيم   بندی، این نکته نيز 
در نظر گرفته شد که اگر موالنا در پایان برخی از غزل   هایش صراحتاً نام شمس الدین تبریزی را بيان 
نکرده، این امکان هست که ممدوح او شخص دیگری چون صالح الدین زرکوب و یا حسام الدین 
چلبی، باشد. اما به هرحال آن چه قابل توجه است، آن دسته از غزل   های موالنا که در آن   ها مستقيماً به 
نام ممدوح یا معشوق دیگری اشاره شده؛ یا آن   هایی که صرفاً مخاطبشان معشوق است و اشارة روشنی 
به نام مشخصی در آن   ها نيامده، همه وصف عشق    است. پس این مطلب که در دیوان شمس می   توان 
ابياتی در مدح ممدوحانی غير از شمس   الدین تبریزی یافت، به  این دليل است که موالنا چون غزل 
می   سراید، از عشق دم می   زند، و چون از عشق دم زند، در هر چيز »او« را می   جوید، و »صالح الدین 
زرکوب«، »حسام الدین چلبی« و یا »شمس«، برای او نفوس زکيه   ای هستند که در آن   ها »او« را بيش تر 
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احساس می   کند و به گفت می   آید و همه را با هم می   آميزد )دشتی، 1387: 149(.
بنابراین، آن دسته از ابياتی که در این گروه )با نامی مجزا(، دسته   بندی شده اند، تفاوت مفهومی با ابيات 
دو گروه پيش ندارد؛ ليکن این جزء   نگری به دليل تفاوت ظاهری غزل   ها صورت گرفته و در نهایت 
امر، در استنتاجات و تأیيد فرضيه، تغييری ایجاد نخواهد کرد. تعداد این ابيات چيزی در حدود 120 

مورد است.    
              شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد            وان ســـيم برم آمد، وان کـان زرم آمد
             آن راه زنـم آمد، توبـه شکــــنم آمـد             وان یوسف سيمين بر، ناگه به برم آمـد

                                                                                                                       )مولوی، 1386: 291( 

     آب حيات موج زد، دوش ز صحــن خانه ام            یوسف من فتاد دي، همچو قمر به چاه من
                                                                                                                       )مولوی، 1386: 734( 

4-4. بهره   گيری از داستان یوسف)ع( به منظور نصيحت مخاطب: 
ندارد و  به شخص خاصی اشاره  نام یوسف)ع(  ابيات مورد بررسی دیوان شمس،  از       در برخی 
بهره گيری از داستان یوسف درین ابيات، صرفاً به منظور بيان زنهار و یا یادآوری مطلبی عبرت   آموز 
بتوان مخاطب را هرچه بيش تر به پذیرش موضوع مورد بحث غزل، ترغيب  است که به    واسطۀ آن   
به  ابيات در دیوان شمس چيزی در حدود 80 بيت است، که در آن   ها موالنا  نمود. تعداد این گونه 
اقتضای احوال و مقام   های گوناگون به منظور تأیيد نظریۀ خود، یا اثبات آن و یا صرفاً نصيحت کردن 
و زنهار دادن به مخاطب، از مضامين گوناگون پندآموز سرگذشت حضرت یوسف بهره جسته است. 
    عشقي که بر انسان بود، شمشير چوبين آن بود                آن عشـق با رحمان شود، چون آخر آید ابتال
 عشـق زليخــا ابتدا،    بر یوســف آمد سال ها   شد             آخر آن عشق خدا، مــي کرد بر یوســف قفـا
    بگریخت   او،یوسف   پيش، زد  دست در پيراهنش              بدریده شد از جــذب او،    برعکـس حال ابتدا
    گفتش قصـــاص پيرهن، بردم ز تو امـروز من                گفتا بسي زین   هـا کند، تقـليب عشــق کبـریا 
                                                                                                                 )مولوی، 1386: 1141(

 
5-4. یعقوب استعاره از موالنا: 

کامل  را  تشبيه  دایرة  معشوق،  از  یوسف  قراردادن  استعاره  موازات  به  ابيات  از  برخی  در  موالنا      
نموده و خود را نيز هم چون یعقوب)ع(، و درد هجرش از یار، و یا شدت شور و شعف خویش را از 
وصال معشوق، هم   سنگ احواالت یعقوب در داستان یوسف شمرده است. حدود 30 بيت درین گروه 

دسته بندی می   شود:
             بنماي رخ که باغ و گلستانم آرزوست             بگشـاي لب کــه قند فراوانم آرزوست
            یعـقــوب وار وا اســـفاهـا همــي زنـم             دیدار خوب یوسف کنعــانم آرزوست

                                                                                                                   )مولوی، 1386: 180( 

                         هر روز ز عاشقي و یرین رائي            مـر عاشق را، پيرهني فرمائي
                         اي یوسف روزگار ما یعقوبيم             پيراهن تست چشم را بينائي

                                                                                                                  )مولوی، 1386: 1457( 
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6-4. یوسف استعاره از موالنا:
          در حدود 30 بيت از ابيات این تقسيم بندی، منظور موالنا از خطاب یوسف و استعاره قراردادنش، 

شخص خودش بوده، در این دسته نيز تعدادی از ابيات با ابيات گروه   های دیگرمشترک    است:
       یوسف کنعانيــم روي چو ماهم گواست              هيچ کس از آفتاب خط و گواهان نخواست 

                                                                                                                   )مولوی، 1386: 169(

       نفســي همـره ماهــم نفـسي مســت الهم           نفسي یــوسف چاهــم نفسي جمله گـزندم 
                                                                                                                          )مولوی، 1386: 542( 

7-4. موالنا برتر از یوسف:
      موالنا حدوداً در 7 بيت، از ابيات دیوان   کبير، خود را از یوسف)ع( برتر    دیده است! دالیل گوناگون 
این امر از فحوای غزل   ها و ابيات و استدالل   های وی کاماًل مشخص است، اما شاید بتوان مهم ترین این 
دالیل را وصال او و به وحدت رسيدنش با معشوق دانست. موالنا به واسطۀ وصال معشوق، دیگر هيچ 
چيز و هيچ کس را برتر و باالتر از خود نمی   داند؛ چراکه هيچ کس از معشوقش برتر نبوده و او نيز 

اکنون به علت وحدت با معشوق، جز »او« نيست: »در محو، نه    اویی وجود دارد و نه مایی«. 
مثال   های این گروه را در غزل   های -1553 -1561 -1052 2490-1217 و نمونۀ زیر می   توان جست:

        زهره بدم، ماه شدم، چرخ دو صد تاه شدم           یوسف بودم، ز کنون یوسف زاینده شدم    
                                                                                                                  )مولوی، 1386: 540(

     عالوه بر آن چه تاکنون ذکر شد، در دیوان شمس مشبه   به   های دیگری نيز با توجه به داستان حضرت 
یوسف پرداخته شده   اند که از ميان آن   ها می   توان به :استعاره بودن یوسف از صالح الدین؛ یعقوب و 
زليخا از شمس؛ و مشبه به واقع شدن زنان مصر، زليخا، عزیز مصر و بن یامين در تشبيهی که مشبهش 
موالناست اشاره کرد. آن دسته از ابياتی که در مدح صالح الدین زرکوب یا حسام الدین چلپی سروده 
او قصد تذکار  یادآوری داستان زندگی  یا  نام یوسف  با خطاب  باقی اشعاری که  مانند  شده است، 
عشق را دارد، با ابيات دو گروه نخست یعنی »یوسف استعاره از شمس« و »شمس برتر از یوسف« 
هم طرازند. بنابراین می توان تمامی این سروده هارا زیر مجموعۀ دستۀ دیگری یعنی »یوسف استعاره 
از معشوق« قرار داد، که درین صورت حدوداً 240 بيت از 400 بيت مورد بررسی این پژوهش به یاد 

معشوق اما با نام یوسف سروده شده است.
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5. نتيجه گيری 
1 - بررسي تاریخي روایي سرگذشت حضرت یوسف و شمس تبریزي مشخص مي سازدکه اشاره به 
داستان حضرت یوسف دردیوان شمس، فراتر از استفاده   ای صرف ازنوعي سمبل رایج )چون اشعار 
عناویني  وسرنوشتشان صورت   گرفته   است:  فرد  دو  این  بين  ظاهري  شباهت  براساس  شاعران(،  دیگر 
چون عشق، حسد، هجران، غربت، حزن   و اندوه، زیبایي و زنداني شدن، عناوین مشترک دو داستان 

است که مورد تفحص   وبحث قرارگرفت.
2 - حضرت یوسف )ع( پيش از آنکه به خاطر حسن و جمالش در آثار ادبي شهره گردد و نمادي 
از زیبایي شود، در داستان زندگي خود نماد معشوق است. در بررسي مورد نظر نيز، موالنا پيش از هر 
خصيصۀ دیگر )چون جمال یا هجران و یا ...( با توجه به همين خصيصه که یوسف )ع( همواره مورد 
عشق دیگران بوده، وي را به عنوان مستعاٌر منه معشوق خویش )شمس( در دیوان کبير بر مي   گزیند.    

است، مشخص  یوسف سروده شده  داستان حضرت  به  توجه  با  که  غزل،   400 بررسي حدوداً   -  3
کردکه در اکثریت این ابيات نام یوسف استعاره ازیار موالناست و درمابقي ابيات نيز موالنا عشق را به 
گونه   اي با یاد داستان یوسف همراه    مي سازد؛ مؤیداین مطلب است که موالنا ما بين یار خود )شمس(

و یوسف نبي شباهت هایي قائل بوده است، تا آن جا که در بسياري از ابياِت خود، به جاي معشوق، 
یوسف را مورد خطاب قرارمي دهد.
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 پی نوشت
1ـ بسياری از آنچه که در تفاسير سوره یوسف آمده، و آنچه توسط ادیبان به تصویر کشيده شده است را 
نه در قرآن و نه در تورات نمی توان یافت، »محققانی چون: Geiger و  GrunbaumوNewman و
Schapiro تفاسير تورات و خاصه Midrashim را منبع بسياری از حوادث و سوانح قصه یوسف که 

به تفاسير قرآن نوشته مفسران راه یافته، می دانند« )ستاری، 1373: 7(.
2ـ برای اطالعات بيشتر از نام منابع تحقيقاتی تاریخی مصر باستان که با موضوع داستان حضرت یوسف 

نگارش شده است، مراجعه شود به کتاب درد عشق زليخا، از جالل ستاری، فصل های اول و دوم.
3ـ »راحيل خوب صورت و نيکو منظر بود و یعقوب عاشق راحيل بود« )عهد عتيق سفر پيدایش، باب 29، 

آیه17: 43(.
4ـ    توراه، پاراشای َویِشو، فصل سی وهفتم، آیات 2تا 11.

5ـ براي اطالعات بيشتر رجوع شود به عهد عتيق، سفر پيدایش باب 41، آیه 45 صفحه 65 و قاموس کتاب 
مقدس مادة یوسف صفحۀ 968.

6ـ در چشمۀ روشن ذیل عنوان »گریه بدم، خنده شدم...« آمده است: »رینولد ا.نيکلسن، مترجم و شارح 
مشهور مثنوی مولوی به زبان انگليسی، نوشته است: عرفان سرچشمۀ الهام جالل الدین محمد مولوی است، 
و  بزرگ  است  رودخانه ای  یکی  می ریزد:  فرو  مجرای جداگانه  دو  از  دیوان  و  مثنوی  این سرچشمه  از 

باشکوه و آرام و عميق، و دیگری جریان سيل آسایی پرجوش و خروش«)یوسفی،1383: 209(.
7ـ )دولتشاه، صفحه 194، به نقل از فروزانفر، رساله در تحقيق احوال و زندگانی موالنا جالل الدین محمد(
بر مس ریختن  از زبان شمس آمده است: »وجود من کيميایی است که  تبریزی  8ـ  در مقاالت شمس 

حاجت نيست، پيش مس برابرمی   افتد همه زر می شود کمال کيميا چنين باید« )شمس،1385: 148(.
9ـ نی حدیث راه پرخـون می کند      قصه های عشق مجنون می کند         )مولوی،1358: بيت13(

10ـ بعد ازاین وادی عشق آید پدید   غرق آتش شد کسی   کانجا رسيد                )عطار نيشابوری،1388: 202(
و  به   کثرت  دوستی  کی  پنداشتند  ایشان  »اشارت:  آمده:  چنين  جامع الستين  تفسير  در  آیه  این  ذیل  11ـ 
بسياریست، یا به   قوت و خدمت گزاری است، ندانستند کی دوستی نتيجۀ افضال حق است، نه به   کسب و 
احتيال حلق است.... پس پيداست که دوستی یعقوب مر یوسف را بر موافقت حضرت بود نه از جسم و 

مالحت!« )زیدطوسی،1356: 97(.
12ـ در مقاالت شمس آمده است: »کسی می   خواستم ازجنس خود که    او را قبله سازم، و روی بدو آرم که 
   از خود ملول شده بودم تا تو چه فهم    کنی از   این سخن که می   گویم که ازخود ملول شده    بودم؟- اکنون 

چون قبله ساختم، آن چه می   گویم فهم   کند و دریابد« )شمس، 1375: 219/1(.
13ـ خداوند تعالی می    فرماید: از گریۀ غم چشمانش سفيد شد پس او بردباری نمود )یوسف/84(.

14ـ موحد نيز در شرح این نامه های گسسته و برای روشن تر شدن  به  این غزل موالنا نيز اشاره کرده   اند:
 تو یوسفی و ترا معـجزات بسيار است          ولی بس است خودآن روی   خوب برهانت

15ـ درون خویش اگرخواهدت دل ناپاک        ز ابلهی و خــری می کشــــد    به زندانت
16ـ  بيا تو مفـخرآفـاق، شمـس تبریزی!         کـه تو غـریب مهـی و غــــریب ارکـانت                             )غزل 439(.

17ـ در منابع موجود از سرگذشت شمس مانند مناقب العارفين افالکی و رسالۀ سپهساالر و هم چنين مثنوی 
کتاب  در  موحد  استاد  نيامد.  به دست  تبریزی  داد  ملک  علی بن  توصيف چهرة  باب  در  مطلبی  ولدنامه 
شمس تبریزی خویش به دوگونه به شرح ظاهر شمس پرداخته   اند؛ یک بار از فحوای یک غزل از دیوان 
کبير: »در غزل خيال انگيز دیگری هم که شرح تجربه   ای معنوی است موالنا خود را به صورت آهویی 
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مغرور و شمس را در هيئت پيرمردی روحانی با چشمانی سرخ، چون تشت خون و مویی سپيد چون شير 
ترسيم کرده است: دیدم آنجا پيرمردی طرفه ای روحانئی/      چشم او چون طشت خون و موی او چون شير 
یافت:  از مقاالت شمس می   توان  ميان آن چه که  از  باردیگر  و  (« )موحد، 1375: 126(؛  بود )غزل 763 
»مقاالت، شمس تبریز را پيرمردی معرفی می کند با ریش اندک، تنی الغر و به    ظاهر ضعيف ولی چاالک 
و پرطاقت، با نفسی گرم و کالمی نافذ، مردی که سخت به خود متکی... بسيار بلند همت و منيع الطبع و 
تودار و درونگراست اما پرهيجان و ناآرام و تند و پرخاشگر و صریح اللهجه ...« )موحد، 1375: 175(. اما 
چنان که چهرة شمس در هنگام مالقاتش با موالنا از زیبایی خاصی نيز برخوردار نبوده باشد )با توجه به سن 
او که تقریباً 60 ساله و خلقش که هميشه صریح و بی مراعات و تلخ و گزنده بوده است( با این حال نيز او 

معشوق است و در چشم عاشق در نهایت زیبایی.
18ـ البته براساس مقاالت شمس این اولين دیدار موالنا با شمس نبوده بلکه 15 یا 16 سال پيش نيز شمس 
موالنا را دیده گویا در دمشق: »... از موالنا به یادگار دارم از شانزده سال که می   گفت خالیق هم چو اعداد 

انگورند و ...« )شمس 1385: 2 /12(
19ـ گونه   هایم از هوایت زرد شد و دیده ام از گریه سفيد]کور[ گردید.

20ـ    »موالنا به گمان او]شمس[ دیگر به وجود وی حاجت نداشت . مقام تبتل را که برای او رهایی از جاه 
و حشمت فقيهانه بود پشت سر گذاشته بود و در پله های کمال عروج می کرد. جز انس    عاشقانه که ممکن 

بود برای او حجاب راه شود هيچ چيز اورا به صحبت وی الزام نمی کرد.« )زرین کوب1384: 139(
21ـ در جلد دوم مقاالت شمس صفحه 79، به  این چله نشينی اشاره شده و دليل آن عشق خوانده شده، اما 
افالکی در مناقب )صفحه 614( به نقل از خود شمس این چله نشينی را از »عشق سيرت محمدی« می داند.
22ـ ر.ک: مقاالت شمس، جلد اول، صص: 278، 291، 340، 343، 350؛ و جلد دوم، صص: 17 و 132.

23ـ    مشاقّی: کارگری ساختمان به طور اعم و گچ کاری و رنگ آميزی به   طور اخص.
  باید توجه داشت که واژة »ائمه«، واژه ای برای خطاب پيشوایان تمامی نحلههای عقيدتی فکری بوده است.

24ـ    این پيراهن در سه برهه از زندگی حضرت یوسف نقش ایفا می   کند، رودکی این سه مقطع را به زیبایی 
به تصویر کشيده است:

 نگارینـا شنيدستم که گاه محنت و راحت                سه پيراهن   سلب بوده   است یوسف رابه عمراندر
  یکی   از   کيد   شد   پرخون   دوم   شد    چاک    از   تهمت                سوم یعقوب را از بوش روشن   گشت چشــم   تر

دیگـر  پـيراهـن  آن  وصل  در  شود  من  نصيب   رخم مـاند بـدان اول، دلم مـاند بدان ثانی          
)رودکی،1382: 512(

25ـ آنچه امروزه »مزایده« خوانده می شود. کنایه است از بردن حضرت یوسف به بازار برده   فروشان.
26ـ آمارکامل و جزء به جزء تمام ابيات این بخش و بخش های بعد در رساله   ای با نام یوسف نبی و شمس 
تبریزی در آثارموالنا )شهریور 1389(، به قلم گلرخ سادات غنی، و به راهنمایی مرحوم دکتر محمدحسن 

حائری، در دانشگاه عالمه طباطبایی موجود است.

260
مقایسۀ سرگذشت یوسف نبی)ع( و شمس تبریزی 

با محوریت نقش نمادین یوسف)ع( در دیوان شمس



منابع و مراجع:
1 - قرآن مجيد، )1384(، ترجمه، سيد علی موسوی گرمارودی، قدیانی، تهران ، ایران، چاپ اول.

تحسين  وتعليقات  تصحيحات  با  العارفين،  مناقب  )1362(؛  شمس   الدین   احمد،  افالکی   العارفی،   -  2
یازیجی، دنيای   کتاب، تهران، ایران، چهارم.

3 - بهاولد، بهاالدین بن   موالناجالل   الدین محمد بلخی، )1315(، مثنوی ولدی )ولدنامه(، با مقدمه و 
تصحيح جالل همایی، اقبال؛ تهران، ایران، چاپ اول.

ایران،  تهران،  طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  تصوف،  و  عرفان  مبانی   ،)1374( محمدحسين،  بيات،   -  4
چاپ اول.

5 - پورنامداریان، تقی، )1388(، داستان پيامبران در کليات شمس: شرح و تفسير عرفانی داستان   ها 
در غزل   های مولوی، ج اول؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران، چاپ چهارم.

پيامبران در کليات شمس: شرح و تفسير عرفانی داستان   ها  6 - پورنامداریان، تقی،)1392(، داستان 
در غزل   های مولوی، ج دوم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران، چاپ اول.

علی  محمد  تعليق،  و  تصحيح  تبریزی،  مقاالت شمس   ،)1385( محمد،  الدین  تبریزی، شمس   -  7
موحد؛ خوارزمی، تهران، ایران، چاپ سوم.

رحمان      پور      داوود،  ماشااله  ترجمه،  آفرینش،  یا  برشيت  کتاب   ،)1364( فارسی،  ترجمۀ  با  توراه   -  8
موسی زرگری، اوتصرهتورا، گنج دانش، تهران، ایران.

9 - دشتی، علی، )1387(، سيری در دیوان شمس، به کوشش مهدی ماحوزی، زّوار، تهران، ایران، 
چاپ سوم.

10 - زرین کوب، عبدالحسين، )1384(، پله پله تا مالقات خدا: دربارة زندگی، اندیشه و سلوک موالنا 
جالل   الدین رومی، علمی، تهران، ایران؛ چاپ 25.

11 - زید طوسی، احمد بن محمد، )1356(، تفسير سورة یوسف: )الجامع الستين للطائف البساتين(، به 
اهتمام محمد روشن، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ایران.

12 - سپهساالر، فریدون بن   احمد، )1385(، رسالۀ سپهساالر: درمناقب حضرت خداوندگار، تعليقات، 
محمدافشين وفایی، سخن، تهران، ایران، چاپ 14.

13 - ستاری، جالل، )1372(، درد عشق زليخا: »پژوهشی در قصۀ یوسف«، توس، تهران، ایران، چاپ 
اول.

14 - ستاری، جالل، )1385(، عشق   نوازی   های موالنا، مرکز، تهران، ایران، چاپ دوم.
پاریس(، تصحيح و شرح،  نسخه  اساس  )بر  منطق   الطير   ،)1388( فریدالدین،  نيشابوری،  15 - عطار 

کاظم دزفوليان، طالیه، تهران، ایران، چاپ چهارم.
16 - عهد عتيق کتاب مقدس، )1904(، به همت انجمن پخش کتب مقدسه.

17 - فراهی هروی، معين   الدین ]مشهور به مالمسکين[، )1357(، تفسير حدائق الحقایق )قسمت سوره 
یوسف(، به کوشش سيد جعفر سجادی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، چاپ اول.

موالنا جالل   الدین محمد  زندگانی  و  احوال  تحقيق  در  رساله   ،)1354( بدیع   الزمان،  فروزانفر،   -  18
)مشهور به مولوی(، زّوار، تهران، ایران، چاپ دوم.

بدیع   الزمان  استدراکات  و  تصحيحات  با  قشيریه،  رسالۀ  )1374(،    ترجمۀ  ابولقاسم،  قشيری،   -  19
فروزانفر، علمی فرهنگی، تهران، ایران، چاپ پنجم.

261
مقایسۀ سرگذشت یوسف نبی)ع( و شمس تبریزی 

با محوریت نقش نمادین یوسف)ع( در دیوان شمس



20 - ماسون، دنيز، )1379(، قرآن و کتاب مقدس: درون    مایه   های مشترک، ترجمه، فاطمه سادات 
تهامی، دفتر پژوهش    و نشر سهروردی، تهران، ایران؛ چاپ اول.

21 - موحد، محمد علی، )1375(، شمس تبریزی، تهران، طرح نو، تهران، ایران، چاپ اول.
به  کليات شمس،   ،)1336( بلخی،  بن حسين  محمد  بهاالدین  شيخ  محمد  موالنا، جالل   الدین   -  22
انضمام شرح حال مولوی فروزانفر و سيری در دیوان شمس دشتی، اميرکبير، تهران، ایران، چاپ اول.

23 - مولوی، جالل   الدین محمد بلخی، )1386(، کليات شمس، بر اساس چاپ بدیع   الزمان فروزانفر، 
هرمس، تهران، ایران، چاپ دوم.

24 - مولوی، جالل   الدین محمد بن الحسين البلخی ثم رومی، )1358(، مثنوی معنوی )دوره کامل 6 
جلدی(، از روی چاپ رینولدالين نيکلسون، طلوع، تهران، ایران؛ چاپ اول.

25 - ميبدی، رشيدالدین، )1383(، کشف االسرار، گزینش، رضا انزابی نژاد، جامی، تهران، ایران، 
چاپ نهم.

26 - نفيسی، سعيد، )1382(، محيط زندگی و احوال و اشعار رودکی، اميرکبير، تهران، ایران؛ چاپ 
سوم.

27 - هاکس، جيمز، )1928(،    قاموس کتاب مقدس، مطبعۀ آمریکایی بيروت، بيروت، لبنان.
28 - یوسفی، غالمحسين، )1383(، چشمۀ روشن: دیداری با شاعران، علمی، تهران، ایران، چاپ دهم.

262
مقایسۀ سرگذشت یوسف نبی)ع( و شمس تبریزی 

با محوریت نقش نمادین یوسف)ع( در دیوان شمس



جلوه گری دوگانه در دیوان شمس
                                                                                                                                                 فریبا محمودی1

چکيده
در کالم  برجستگی  و  آشنایی زدایی  باعث  که،  است  ادبـی  آرایه هـای  از  یکی  متناقض نمایـی       
توجه  جلب  که  هنری  ابهام  ایجاد  و  برجسته سازی  برای  شيوه  این  از  خود  آثار  در  موالنا  می شود. 
مخاطب را در پی دارد، استفاده ی زیادی می کند. موالنا در دیوان شمس اکثر غزل های خود را در 
عالم بی خودی سروده است و به همين دليل سخنان متناقض نما در آن زیاد به چشم می خورد. این شيوه 
باعث آشنایی زدایی در معنا و ابهام شده است. مضامين بسيار متنوعی در دیوان شمس با این شيوه ی 
بيانی وجود دارد. این شيوه بيشتر برای اهدافی مانند معنا گریزی، ایجاد بار عاطفی، طنز و ریشخند..... 
به کار می رود و تأثير زیادی بر خواننده دارد. این مقاله ضمن بررسی متناقض نمایی در شعر موالنا از 
دو جنبه ی عاشقانه و عارفانه، با نمونه هایی به مضامين آن نيز اشاره کرده  است. این جنبه از شعر موالنا 

عالوه بر معناگریزی و ایجاد ابهام نشانگر یکی از وجوه زیبایی شعر اوست.

کليد واژه ها: متناقض نما، موالنا، دیوان شمس، آشنایی زدایی، ابهام. 

1ـ عضو هيآت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ميانه، گروه زبان و ادبيات فارسی و آموزش معلمان، دانشکده علوم انسانی، واحد ميانه، دانشگاه 
آزاد اسالمی، ميانه، ایران.
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مقدمه
      شمس تبریزی اکسيری بی نظير است که وجود هر صاحب جوهری را دیگرگون می سازد. این 
دگرگونی هم در ظاهر، هم در باطن و هم در گفتار و طرز بيان است. موالنا بعد از مالقات تأثيرگذار 
با پير شيخ تراش، چنان جذب در عالم معنا و حيرت می گردد که گاهی در بازگویی عوالمی که در 
آن سير می کند کلمات را عاجز می یابد و از ترفندهای متفاوت برای بيان حاالت خود بهره می جوید 
که یکی از این آرایه ها پارادکس)متناقض نما( است. مقاله حاضر به شرح مختصری از جلوه این آرایه 
در دیوان شمس می پردازد. دیوانی که الحق بی تأثير وجود شمس امکان خلق شدنش نبود. آرایه ای 
که شاید بتوان گفت مانند »ایهام« در دیوان حافظ، »متناقض نمایی« هم می تواند وجه تمایز این اثر از 

آثار دیگر بزرگان عرصه ادب فارسی و حتی خود موالنا باشد. 
     متناقض نمایی یا نقيض گویـی )Paradox( یکـی از آرایه های ادبی است؛ »تناقض در لغت به 
در  لفظ  در  تناقض  است.  ناسازی  و  ناهمتایی  بودن،  یکدیگر  بودن، ضد  نقيض  و  هم ضد  با  معنی 
صورتی است که یکی از آن دو امری را اثبات کند و دیگری نفی.« )داد، 1378: 87( دکتر وحيدیان 
در تعریف متناقض نما می گوید: »متناقض نما )Paradox( یکی از ترفندهای برجسته و شگفت انگيز 
ادبی است. متناقض نما، کالمی است که متناقض به نظر می رسد و این تناقض ذهن را به کنجکاوی و 

تالش برای دریافت حقيقتی که در ورای ظاهر متناقض است، وا می دارد.« )وحيدیان، 1378: 271(
فرهنگ  اطالق می شود. در  نادرست نما«  به »کالم درسِت  پارادوکس  یا  متناقض نما  ادبيات  در       
توصيفی ادبيات و نقد کادن آمده است: »سخنی متناقض با خود )حتّی عبث( که در نگاهی دقيق تر، 
حقيقتی را که جامع اضداد است، در خود دارد... به عنوان منبع بذله و استعاره، بسياری از نویسندگان 
از افالطون تا به امروز از پارادوکس بهره گرفته اند.« )کادن، 1380: 305( مارتين گری متناقض نمایی 
بر خالف  اما  با منطق و عقيده ی عموم،  ناسازگار  یا  متناقض  »بيانی ظاهراً  تعریف می کند:  را چنين 
مهمل بودن ظاهری، معنا یا حقيقتی را در بر دارد.« )گری، 1990: 150( در ادبيات، یکی از مهارت ها 
داشته اند  زیادی  تأکيد  آن  بر  امپسون  بویژه  نو،  منتقدان  که  است  هنری«  »ابهام  ادبی  شگردهای  و 
یا  و   )Irony( واقعيّت  و  بين خواسته  ناهمخوانی  از  ناشی  ابهام، طنز  به  باید  »منتقد  بودند:  معتقد  و 

متناقض نماهای )Paradoxes( متن و نقش آنها توّجه کند.« )پاینده، 1369: 29(
ابهام هاست، زیرا شاعر  ابهام در کالم می شود. در حقيقت، ادبيّات عالم      پارادوکس سبب ایجاد 
شگردهای  انواع  از  یکی  و  برانگيزد  را  مخاطب  شگفتی  و  توّجه  آشنایی زدایی  با  تا  می کوشد 
آشنایی زدایی، متناقض نمایی یا پارادوکس است. پس متناقض نمایی »اگر در منطق عيب است، در هنر 

اوج تعالی است.« )شفيعی کدکنی، 1376: 37(
     »در ادبيات انگليسی آثار اُسکار وایلد )Oscar wild( و چسترتون )Chesterton( به داشتن 
پارادوکس معروفند.« )ميرصادقی، 1377: 49( و بنا به تحقيق استاد شفيعی کدکنی این گونه ی ادبی در 
ادبيّات فارسی»در دوره های نخستين اندک و ساده است و در دوره ی گسترش عرفان بویژه در ادبيات 
مغانه- شطحيات صوفيّه، چه در نظم و چه در نثر - نمونه های بسيار دارد و با این همه در شعر سبک 
)شفيعی کدکنی، 1366: 57(  ارائه می کند.«  را  این گونه تصویرها  نمونه های  بيشترین  بيدل  هندی، 
دکتر شفيعی کدکنی تصاویر پارادوکسی را چنين تعریف کرده است: »منظور از تصویر پارادوکسی، 
تصویری است که دو روی ترکيب آن، به لحاظ مفهوم، یکدیگر را نقض می کنند، مثل سلطنت فقر.« 

)شفيعی کدکنی، 1371: 54( در دیوان شمس فراوان به این گونه از تصاویر برمی خوریم.
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معادل  پيشنهاد  با  مولوی«،  غزل های  در  »متناقض نمایی  عنوان  با  رساله ای  در  چناری  عبداالمير       
بيانی  بالغت،  در  »متناقض نمایی  می نویسد:  آن  تعریف  در  تصاویر،  از  این گونه  برای  »متناقض نما« 
ظاهراً متناقض با خود یا مهمل است که ميان دو امر متضاد جمع کرده باشد، اما در اصل دارای حقيقتی 
باشد که از راه تفسير یا تأویل بتوان به آن دست یافت«. )چناری، چکيده(. ایشان در ادامه می افزاید: 
جلوه های  فيه  ما  فيه  و  مثنوی  در  و  است  مولوی  آثار  سبکی  ویژگی های  از  یکی  »متناقض نمایی 

گوناگون دارد، اما در غزليات شمس جلوه ی بيشتری یافته است.« )همان(
دکتر وحيدیان برای زیبایی این آرایه جهاتی را دانسته اند:

1 - سخنی است، آشنایی زدایی شده و این شگفتی سبب برجستگی لفظ و معنی می شود.
2 - دارای ابهام است، لذا نياز به کنجکاوی و دریافت دارد، که شادی آفرین است.
3 - دو بعدی است: یکی متناقض و دیگری حقيقی، و این خود شگفت انگيز است.

4 - کالمی است به لفظ اندک و معنی بسيار.« )وحيدیان، 1378: 272(
      باید افزود که متناقض نمایی در ادبيات گذشته و معاصر کاربرد زیاد و گوناگونی داشته و دارد. 
ما در این پژوهش برآنيم تا اشعار موالنا را در دیوان کبير از نظر کاربرد متناقض نمایی مورد کندوکاو 

و بررسی قرار دهيم.
     نکتۀ مهمی که دربارة تصاویر پارادوکسی، گفتنی است این است که به رغم ظاهر متناقض این 
تصاویر، هيچ تناقضی از نظر مفهومی در آنها وجود ندارد؛ چرا که اصوالً تناقض عقاًل و منطقاً محال 
است: النقيضان ال یجتمعان و الیرتفعان. و این گونه سخنان از ساحت شعر موالنا که شاعر معناست 
کامآًل به دور است. در پس تمام تصاویر متناقض نما، معانی و مفاهيمی راست و درست نهفته است، 
منتها برای رسيدن به این معانی که مورد نظر شاعر است، باید صورت ظاهر آنها را تأویل و تفسير کرد. 

     در غوره ببين می را در نيست ببين شیء را           ای یوسف در چه، بين شاهنشهی و ملکــت
                                                                 )مولوی، 1363: 1 /326(؛)حسين پور چافی،1385: 187(

       به همين ترتيب می توان برای تمام متناقض نماها توجيهات و دالیلی آورد و نشان داد که در ژرف 
این موضوع چند  بيشتر  تبيين هرچه  برای  ندارد.  تناقض وجود  هيچ  گونه  آنها  از  ساخت هيچ یک 

نمونه ی دیگر را بررسی می کنيم. موالنا در مثنوی در بيتی می گوید:
         ادب عـــشــــق جـــمله بی ادبــی ســت           امــۀ الـعشـــق عشــــقــهـــم آداب( 

                                                                                                                     )مولوی، 1363: 1 /317(

اینکه ادب عشق جمله بی ادبی باشد، ظاهری تناقض آميز دارد، اما موالنا خود در مثنوی معنوی از این 
جمله به صورت زیر رفع تناقض می کند:

            ایـن قيـــاس ناقصـــان بــر کــار رب           جوشش عشق است نز تـرک ادب
            نبـض عاشــق بــی ادب بـرمـی جهـــد           خویش را در کّفه ی شـه مـی نهــد
            بی ادب تر نيسـت کس زو در جـهـان           با ادب تر نيســت کس زو در نهـان
            هـم به نسبــت دان وفاق ای منتــجب            ایــن دو ضـــّد با ادب یا بــی ادب
            بـی ادب باشــد چــو ظاهــر بنـگــری           که بــود دعوّی عشقـش هـم سری
            چـون به باطن بنگری دعوی کجاست           او و دعوی پيش آن سلطان فناست

                                                                                                                     )مولوی، 1363: 209-210(
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یکي از ویژگي هاي سبکي آثار موالنا متناقض نمایی است. 
                 آه چه بی رنگ و بی نشان کـه منم!            کــی ببينـــم مــرا چنــان که منــم؟!
                 گفـــتــی اســــرار در مــيــان آور            کو ميــان انـدریــن مـيــان که منم؟!
                 کی شـــود این روان مـن ساکــن؟            ایـنچـــنيـن ساکــن روان کـه مـــنم
                 بحر من غرقه گشت هم در خویش            بــوالعـــجب بــحر بـيکـران که منم!
                 این جهــان وان جهان مرا مـطلــب            کين دو گم شد در آن جهان که منم
                 فارغ از ســـودم و زیان چــو عــدم           طـرفه بـی ســـود و بی زیــان کـه منم
                 گفتـم آنی، بگــفت های خـمــوش           در زبـان نامــده اســت آن کـه منــم
                 گفتــم انــدر زبان چــو در نـامـــد            اینــت گــویــای بـی زبــان که منــم
                 می شـــدم در فنـــا چــو مـــه بی پا             اینــت بـــی پـای پــادوان کـه مــنـم
                 بانـــگ آمـد چه مــی دوی، بنــگر            در چـنيــن ظاهـــر نهــان کــه مــنم
                 شمـــس تبریــز را چـو دیــدم مـن            نـادره بــحر و گنج و کـان کـه منـم

                                                                                                              )مولوی، 1363: 4 /1759(

       با اندکی تأمل در غزل فوق به این نتيجه می رسيم که بسياری از ترکيب ها، عبارت ها و جمله های 
آن، به نوعی متناقض به نظر می رسند: کو ميان اندرین ميان که منم، ساکن روان، بحر من غرقه گشت 
هم در خویش، بحر بی کران، گویای بی زبان، بی پای پادوان و ظاهر نهان. چگونه می توان در ميانی 
بود که بی ميان باشد، یا ساکنی را تصور کرد که روان باشد؟ چگونه بحر می تواند در خود غرقه شود؟ 
آیا این الزمه اش آن نيست که بحر از خود کوچک تر باشد؟ بحر بی کران نيز، با همه ی جا افتادگی، 
از تناقض به دور نيست. همچنين چگونه می توان بی زبان گفت و بی پا دوید؟ و آیا ظاهر می تواند نهان 

نيز باشد؟
      مولوی سعی در ورود به دنيای نامکشوف ناخودآگاه را دارد. سعی برای رهایی از خود و قرار 
خود،  روانی  و  روحی  پيچيده ی  ویژگی های  شناخت  با  مولوی  است.  واقعی  من  مقابل  در  گرفتن 
در  توفانی  و  می سازد  بی خود  خود  از  را  او  که  حالی  عين  در  که  می رسد  انسانی  کمال  نوعی  به 
وجودش برمی انگيزد، آرامشی وصف ناپذیر نيز به او می بخشد و باعث متناقض گویی او می شود و 

این متناقض نمایی است که خواننده ی شعر او تا پایان دیوان شمس در جست وجوی حل آن است.
        متناقض نمایی در غزليات، باالترین بسامد را دارد علت این امر غلبه ی حاالت عاطفي و روحاني 
و تجربه هاي عرفاني است که با بيخودي و سرگشتگی و حيرت گوینده همراه است. در مثنوي و فيه ما 
فيه هم گاه غليان احساس و شور فراواني منعکس است که باعث ایجاد متناقض نمایی است. غزل های 
کالسيک فارسی را از حيث نوع عشق مطرح شده در آن ها یعنی عشق زمينی و انسانی یا عشق آسمانی 
و الهی و به طور کلی عشق غير عرفانی و عرفانی، می توان به دو نوع تقسيم کرد، که در اصطالح اهل 

تحقيق غزل غير عارفانه را به غزل عاشقانه و دیگری، به غزل عارفانه مشهورند.
      متناقض نمایي در غزل هاي مولوي به طور کلي بر دو نوع است. گاه بيان متناقض نما از تجربه هاي 
شاعرانه متأثر است و گاه از تجربه هاي عارفانه. منظور از تجربه هاي عرفاني، تجربه هایي است روحاني 
که در رویارویي با حاالتي شبيه به آن براي عارف اتفاق مي افتد. حاالتي که وقتي عرفا در سراسر 
جهان به توصيف آن پرداخته اند پر از تناقض ها و شگفتي ها و امور غيرممکن در حالت طبيعي بوده 
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است. اکثر متناقض نماهاي مولوي عارفانه اند مانند مثال هاي زیر:
             در بـــاغ فـنـــــا درآ و بنــــــــــــگر             در جــــاي بقـاي خــویش جنــــات   

                                                                                                               )مولوی، 1363: 1 /378(

             نگفتمت مرو آنـجا که آشنــات منـم؟            درین سراب فنا، چشمه ی حيات منم؟
                                                                                                                )مولوی، 1363: 4/ 1726(

      زان ماه هر که ماند، وین نقــش را نخــواند            در نقش دین بماند واهلل که کافر آمد 
                                                                                                              )مولوی، 1363: 2 /845(

      با وي از ایمان و کفر، با خبري کافري است            آنکه از او اگه است، از همه عالم بري است
                                                                                                                     )مولوی، 1363: 1 /468(

             از برون شش جهت این بانگ خـاست            کز جهــت بگریــز و رو از مــا متاب   
                                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /304(

   صد توي بر تو جسم ها وین رنگ ها و اسم ها             در بحر نور منبسط بي هيچ کيف اویي بود
                                                                                                                   )مولوی، 1363: 2 /541(

             چـون عقـــل ُکـلّی بویـي بــرد از وي            شب و روز از هوس اندر جنـون است
                                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /335(

              اینجـا ســـر نـکتــه اي اسـت مشــکل            اینـجا نبـود و ليـــک اینـــجــاســـت
                                                                                                                      )مولوی، 1363: 1 /365(

              مــــا را سفـــــري فتـــــاد بـــي مـــا            آنــجــا دل مـــــا گشــــاد بــي مـــا 
                                                                                                             )مولوی، 1363: 1 /128(

             اصــل وجــودها او دریـاي جودهـا او            چون صيد مي کند او اشياي منـتفي را
                                                                                                                )مولوی، 1363: 1 /187(

            چندان لقبش گفتم از کامل و از ناقص            از غایت بي مثلي صدگونـه مثـل دارد 
                                                                                                                )مولوی، 1363: 2 /600(

      شه صالح الدین که تو هم حاضري هم غایبي            اعــجــوبــه ي واصلـــم بيـــا بيـا بـيـا بيــا
                                                                                                                   )مولوی، 1363: 1 /156(
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       بـــــی صـــورِت بــا هـــزار صــــورت!           صـــورت ده تــرک و رومی و زنگ
                                                                                                            )مولوی، 1363: 3 /1324(

       برست جام دلم از خــودی و از هســــتی           هست شود نيست شود نيست هســـت
                                                                                                                   )مولوی، 1363: 1 /516(

      در اینجا به ذکر چند نمونه از متناقض نماهاي شاعرانه او اکتفا مي کنيم اگر چه در این نمونه ها نيز 
هيچ گاه موالنا اندیشه هاي عرفاني خود را فراموش نمي کند، اما مي بينيـــم که متناقض نمایي آشکارا، 
در خدمت تصویرسازي قرار گرفته است و زیبایي بالغي در متناقض نمایي آشکارتر است تا اندیشۀ 
عرفاني؛ نيز به سادگي و بدون توسل به اندیشه هاي عرفاني رفع تناقض از طریق تفسير و تأویل ميّسر 

است. براي نمونه مي گوید:
       ادب عشـــــق جمـــله بي ادبــي اســـت           امـــــــــــۀ الــعشـق عـــشـقـهم آداب 

                                                                                                               )مولوی، 1363: 1 /317(

در نقش بی نقشی ببين هرنقش را صد رنگ و بو          در بــرگ بــی برگی نــگر هــر شاخ را باغ ارم 
                                                                                                              )مولوی، 1363: 3 /1388(

بين االحباب تسقط االداب یا مي گوید: تنها طریق جلب محبت محبوب – خصوصاً محبوب حقيقی 
– اظهار عجز و نياز به درگاه اوست :

                چاره اي نــــبود جـــز از بيچارگي           گر چه حيله مي کنيم و چاره ها
                                                                                                         )مولوی، 1363: 1 /177(

مفهوم سخن متناقض نماي مولوي در بيت اول چيزي جز این )یا معاني نزدیک به این( نيست: 
هر آن کـــس کو هنـــر را ترک گوید               ز بهر تو، هنرمنـد عظيــم است   

)مولوی، 1363: 1 /344(

       مست و خراب و شاد و خوش می گذرد ز پنج و شش
                                                                   قــافله را بکش بکش خوش سفریست این سفر

                                                                                                                   )مولوی، 1363: 2/ 1021(

             مرگ مــا هــســــت عروســــی ابد           ســّر آن چيســــت هو اهلل احــد
                                                                                                               )مولوی، 1363: 2 /833(

ایهام و تضاد در خدمت متناقض نمایي قرار گرفته است.
               از تــو اگر سنگ رسد، گوهر است          گــر تو کني جور به از صد وفاست    

                                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /503( 
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 انواع متناقض نما از نظر معنی
      متناقض نمایي در غزل هاي مولوي، از نظر معني شناختي، به صورت هاي گوناگوني خود را نشان 

می دهد که در زیر مهم ترین این صورت ها ذکر مي شود.
گاهی دو امر متضاد با هم جمع می شوند. به عنوان نمونه در بيت زیر موالنا چاره ای غير از بيچارگی  

در مقابل خواست خداوند را ندارد: 
             چــــاره اي نبود جـــز از بيــــچارگي          گرچه حيــــله مي کنيم و چارها   

                                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /177(

یا در عشق ورزی ادب همان بی ادبی است:
              ادب عشق، جـــمله بــي ادبـــي است          امـــــۀ العشــــق عشــقهم آداب   

                                                                                                                    )مولوی، 1363: 1 /317(

 غم و شادی در یک جا جمع نمی شوند ولی جان موالنا وقتی شاد است که غمگين معشوق می شود:
       ای که رویت چو گل و زلف تو چون شمشاد است   

                                                                           جانم آن لحظه که غمگين تو باشم شاد است. 
                                                                                                                 )مولوی، 1363: 1/ 422(

موالنا خداوندی را که از دیده ها مخفی است ولی آثارش در تمام هستی آشکار است می طلبد:
            پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست            آن آشکار صنعـت پنهــــانم آرزوست   

                                                                                                                      )مولوی، 1363: 1/ 441(

            چندان لقبش گفتم از کامل و از ناقص             از غایب بی مثلی صد گونه َمثَل دارد
                                                                                                            )مولوی، 1363: 2/ 600(

          رهـين روز چرایی، چو شب کند روزی             مـکان جهل، مکانی ز ال مکان داری
                                                                                                               )مولوی، 1363: 4/ 1743(

          از یـک شـعاع رویت چـون المکان شد              هــم برق تو رساند او را به المکانی
                                                                                                                 )مولوی، 1363: 6/2941(

گر چه درد عشق او خود راحت جان من است             خـــون جانــم گر بریزد او بــود صد خونبها 
                                                                                                               )مولوی، 1363: 1 /155(

گاهی وجود یکی از دو امر متناقض باعث رفع امر دوم می شود. مثاًل در ابيات زیر:
الزمه ی جنبان بودن، ساکن نبودن و مکان دار بودن، بی مکان شدن است که متناقض است. وجود یکی 

دیگری را رفع می کند ولی موالنا آن ها را یک جا جمع کرده است.
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       نماید ساکن و جنبان، نه جنبان است و نه ساکن  
                                                                         نماید در مکان ليکن حقيقت بی مکان باشد

                                                                                                              )مولوی، 1363: 1/ 577(

     ز هـست و نيست بردن است تختگاه ملک           هزار ساله از آن سوی نفی و اثبات است
                                                                                                                      )مولوی، 1363: 1/ 476(

   زان سوی هست و عدم چون خاص خاص خسروی  
                                                                        همچو ادبيران چو در هستی خزیدستی دال؟

                                                                                                                       )مولوی، 1363: 1/ 147(

            چــــراغ عــالــم افــــروز مـخــــلّـد           که نی کفر است و نی ایمان کدام است؟
                                                                                                                   )مولوی، 1363: 1/ 351(

گاهی در امر واحدی هم نفی و هم اثبات صورت می گيرد؛ مثل نور شمع بودن و نبودن، اثر شمع بودن 
و نبودن هم نفی است و هم اثبات آن.

            نيست نـور شمع، هست آن نـور شمع           هـم نشــــد آثـار و هــم آثار شـد
                                                                                                                 )مولوی، 1363: 2 /51(

           هــم بــرو از جــا و هـم از جـــا مــرو          جـان کجا حضرت بی جـا کـجا؟
                                                                                                                )مولوی، 1363: 1 /251(

          دل ترسنده که از عشق گریزان شده ای            زکف عشق اگر جان ببری،جان نبــری
                                                                                                                    )مولوی، 1363: 6 /2872(

گاهی شیء با نفی هر کيفيتی از آن ثابت می شود مانند
       آن جان بی چون را بگو و آن دام مجنون را بگو        

                                                                       وان دّر مکنون را بگو مستان سالمت می کنند
                                                                                                                     )مولوی، 1363: 2 /533(

            از چـون مـگــو، بـــی چـــون بــــرو             زیــرا کــــه جـان را نيسـت جــا
                                                                                                                          )مولوی، 1363: 1 /18(

 یک معنای این مصراع این است که بدون چون و چرا برو یعنی»رفتن بدون کيفيت«. 
       مرو، مگو این چون بود، زیرا ز چـون بيـرون بود 

                                                                        کی همدم شيری شوی تا در تو آهویی بود؟
                                                                                                                   )مولوی، 1363: 2 /541(
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         چــون نــداری خالص، بــی چــون شـو            تـا بـبينـی جـمال بــــی چـون را
                                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /245(

 گاهی نفس شيئ از آن سلب  می شود مثل:
      اول بـدان کـه عشــق نه اول نه آخـر است             هرسو نظر مکن که از آن سوی سوی نيست

                                                                                                               )مولوی، 1363: 1 /459(

         خود از این سو که نه سوی است و نه جا             قـدم اندر قـدم انـدر قــدم است
                                                                                                               )مولوی، 1363: 1 /435(

          بر این بســــاط خــرد را اگر خرد بودی            بيامدی و بگفتی که این چه کار افزاست 
                                                                                                                    )مولوی، 1363: 1 /475(

          شــــما را بی شـــما مــــی خواند آن یار            شما را این شمایی مصلحت نيست
                                                                                                                     )مولوی، 1363: 1 /343(

       من بی من و تو بی تو درآیيم در ایــن جو       زیرا که در این خشک بجز ظلم و ستم نيست
                                                                                                               )مولوی، 1363: 2 /331(

          اَنَا منـــُذ رایتــُهـم انــــا صــرت بــاِل اَنَا             صورهٌ فی زجاجه نّوَر االرِض و السماء
                                                                                                              )مولوی، 1363: 1 /243(

چو اندر نيستی هست است و در هستی نباشد هست       بيامــد آتشی در جــان سوزانـيد هـستش را 
                                                                                                                          )مولوی، 1363: 1 /68(

 گاه کاری که انجام می شود با نفی الزمه آن یا الزمه نفی آن همراه می شود.
انجام  را  کار  این  است  کار  که الزمه ی  لب  بدون  موالنا  که  است  لب  داشتن  گفتن  الزمه ی سالم 

می دهد.
          بر گرِد ماهش مـی تنم، بی لب سالمش مــی کنم

                                                                     خود را زمين بر می زنم زان پيش کو گوید »صال« 
                                                                                                                         )مولوی، 1363: 1 /5(

افسون مرا گوید کسی، توبه ز من جوید کسی             بی پا چو من پوید کسی؟ مستان سالمت می کنند
                                                                                                              )مولوی، 1363: 1 /533(

         تـــن با ســــــر نــــدارد ســــّر »کن« را            تن بی سر شناسد »کاف و نون« را 
                                                                                                                      )مولوی، 1363: 1 /101(
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   چوگان زلف دیدی، چون گوی در رسيدی           از پا و سر بریدی، بی پا و سر به رقص آ 
                                                                                                                )مولوی، 1363: 1 /189(

زمينه های بيان متناقض نما
       زمينه های متناقض نمایی در غزليات موالنا بسيار متنوع و فراوان است. در این جا به طور خالصه و 

فهرست وار پرکاربردترین زمينه های بيان متناقض نما در غزل های مولوی را ذکر می کنيم.
 

1 -هستی – نيستی
      موالنا هستی خود را در نيستی می بيند. پاسخ »اینجا نيست« که در مقابل در زدن از زبان خود 

معشوق می شنود دليل متقن بودن اوست :
       حــلقه زدم بـــه در بــــر، آواز داد دلبــر          گفتا که: »نيست اینجا« یعنی بدان که هستم

                                                                                                              )مولوی، 1363: 4 /1686(

       آمــد مــه مـا مستی، دستـــی ملکا دستی          من نيست شدم باری، در هسـت یکی هستی
                                                                                                               )مولوی، 1363: 5 /2583(

نيستی- علی رغم هستی- کند جرأت چرا  ادعای  اگرمعشوق  و  است  معشوق  تسليم محض  موالنا 
گفتن ندارد:

       گـــر فــرمــایــــی کـه نيــست هستست           کـــو زهـره کــه گـــویـمت چـرایــی
                                                                                                            )مولوی، 1363: 6 /2758(

  چو اندر نيستی است و در هستی نباشد هست          بيامد آتشی در جان بسوزانيد هستش را 
                                                                                                                      )مولوی، 1363: 1 /513(

      زان سوی هست و عدم چون خاص خاص خسروی 
                                                                        همچو ادبيران چو در هستی خزیدستی دال؟

                                                                                                                    )مولوی، 1363: 1 /147(

2 - مرگ – زندگی
دو ترکيب »کشته ی زنده« و »تيغ حيات انگيز« در بيت های زیر، تناقض آميز دارند:

       بس کشــتـــه ی زنـــده را کــه دیــــدم            از غمــزه ی چـــشـــم پرخـــــــمارت 
                                                                                                                      )مولوی، 1363: 1 /379(

   چو از تيغ حيات انگيز زد مر مرگ را گردن          فرود آمد ز اسپ اقبال و می بوسيد دستش را 
                                                                                                                    )مولوی، 1363: 1 /68(
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         چـــون بمـــردی به پــای شمـــس الدین            زنــده گشــــتی تو ایمنــــی ز ممــات
                                                                                                                     )مولوی، 1363: 1 /132(

      وقتی که آیه ی 154 سوره ی بقره را مبنی بر زنده بودن کشتگان در راه خدا می خوانيم و به خاستگاه 
الهام شاعر پی می بریم، بيت های فوق تناقض ظاهری خود را از دست می دهند و به سخنانی با مفاهيم 
بلند بدل می شوند؛ آیه ی مذکور چنين است: »وال تقولوا لمن یقتل فی سبيل اهلل اموات بل احياء ولکن 

ال تشعرون«. 
      تجربه ی عارفانه ی خود سخن گوید و از شهود خود خبر دهد، سخن او برای ما که از منظر عالم 

کثرت و جهان اضداد به آن می نگریم، در پاره ای از موارد متناقض جلوه می کند:
        رستم ازین نفس و هوا، زنده بال، مرده بال            زنده و مرده وطنم نيست بجز فضل خدا

                                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /38(

در برابر نقش عشق هر نقشی سعادت خيز نيست:
        نقش فلک دزد بود کيسه نگـهـــدار از او            دام بــود دانــه او ، مـرده بود زنده ی او

                                                                                                                  )مولوی، 1363: 5 /2141(

        بـــــس کـــشـــتــه زنــده را کـه دیــدم            از غــمــــزه چــشــم پـــر خـمــــارت
                                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /379(

      بــه عاشــق ده تو هـــر جـــا شــمع مــرده            کـــه او را صد هـــزار انـــوار بــاشـــد
                                                                                                                 )مولوی، 1363: 2 /662(

      گر تو بدانی که مرگ دارد صد باغ و رنگ            هست حيات ابــد جـویش از جان مدام
                                                                                                               )مولوی، 1363: 4 /1715(

      زهــی تلخ مرگی چو بــی تو زیـــــد جان            چــــو بيـنی تـــو ميرم زهـــی زندگانی
                                                                                                                 )مولوی، 1363: 7 /3125(

      نفخ صور منی و محشر من پس من چه کنم            مـــرده و زنــده بـدانجا که توی آنجایم
                                                                                                                 )مولوی، 1363: 4 /1641(

       مصرع دوم ایهام دارد، در صورتی که مراد آن باشد که آنجا که تو هستی من زنده  ولی چون مرده 
تسليم امر تو هستم، متناقض نما خواهد بود.

      وایــن چه حيــــات ها و مســــتی هـــاست             در مـــجلس عـــشق جــــان سپـاری را 
                                                                                                                    )مولوی، 1363: 1 /57 (
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          چــــون بمـردی به پـــای شمـس الدین          زنـــده گشتــی، تــو ایـمنــی ز ممات 
                                                                                                             )مولوی، 1363: 1 /496(

       از آب حيات او آن کس که کشد گردن          در عين حيات خود، صد مرگ و اجل دارد
                                                                                                               )مولوی، 1363: 2 /600(

3 - مکان و المکان
         روحيست بی نشـان و ما غرقه در نشانش          روحيست بی مکان و سر تا قدم مکانش 

                                                                                                                 )مولوی، 1363: 3 /1266(

          چه دواها که می کنی هر رنج گنج تــو          چه نــواها که دهد به مکان ال مکان تو
                                                                                                                      )مولوی، 1363: 5 /2257(

      ز المکانش بخوانی نشــان دهد به مکانت           چــو در مکانش بجویـی به المکان بگریزد
                                                                                                                   )مولوی، 1363: 2 /900(

 آتش عشق المکان سوخته  پاک جسم  و  جان          گـــوهــر فــقر در ميــان بــر مثل سمــندری
                                                                                                            )مولوی، 1363 :5 /2479(( 

           از بحر المکان همه جـان های گوهری           کــرده نثار گـوهـر و مرجــان جانهـــا
                                                                                                                )مولوی، 1363: 1/ 202(

          تو هم بيرون رو از چرخ و زميـــن زود          کــه تــا بينــی روان از المکــــان آب
                                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /294(

           صــال ای آفتـــــــــاب المکـــــــانی           کــه ذره ذره از تـابـش ثریـــاســــت
                                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /355(

       جوهریی و لعل کان،جان مکان و ال مکان          نادره زمانه ای، خلـق کــجا و تو کجا؟
                                                                                                                     )مولوی، 1363: 1 /45(

4 - خرد – بی خردی )هشياری- مستی(
           بر این بســـاط خرد را گر خـرد بودی           بيامدی و بگفتی کـه این کار افـزاست 

                                                                                                                   )مولوی، 1363: 1 /475(

       زیـن واقعه مدهوشم، باهوشم و بی هوشم           هـــم ناطق و خــاموشم، هم لوح خموشانم
                                                                                                                  )مولوی، 1363: 3 /1266(
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           هشيــــــار مبـــــاش زانـکــه هــــشيار             در مجلـس عشـــق سخت رسواست
                                                                                                                   )مولوی، 1363: 1 /366(

           زهی می کاندر آن دست اسـت هيهات            که عقل کل بدو مسـت است هيهات
                                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /353(

           ســـــاغر اول چــــو دود بر ســــــرت             سجــده کنـد عقـــل جنــون تــو را 
                                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /257(

           پـــرده انـــدیشــه جــز اندیشـــه نيست            ترک کن اندیشه که مستـور نيســت
                                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /505(

دل بيچاره مـفتون شد، خـرد افتاد و مجنون شد             به دست اوست آن دانه، چه گرد دام می گردد؟
                                                                                                             )مولوی، 1363: 2 /564(

هـر قدحی کز می دهد گوید:»بگير و هـوش دار«      هش که دارد؟ عقل دارد، عقل خود پنهان شده است 
                                                                                                              )مولوی، 1363: 1 /397(

5 - فنا و محو – بقا 
       نکته ی مهم در این زمينه آن است که تضاد و تناقض مربوط به عالم ماده و عالم کثرت است.و در 
عالم تجّرد و وحدت که یگانگی و یکرنگی بر آن حاکم است هيچ گونه تضاد و ناسازگاری وجود 
ندارد. وقتی که عارف در حالت مشاهده و مکاشفه قرار گرفت و به خلسه ی روحانی فرو رفت، در 
واقع به عالم وحدت و تجرد پيوسته است. در این حالت، عارف از منظر عالم وحدت به عالم کثرت 

می نگرد و الجرم در آن هيچ تعدد و تضادی نمی بيند؛ مثل
                 در بـــــاغ فــــنـــا درآ و بنـــــگر             در جان بقــــای خویــــش جنــــات 

                                                                                                               )مولوی، 1363: 1 /378(

               ما را ز شهر روح چنين جذبه ها کشيد           در صــد هــزار منـــزل تـا عالـــم فنـا 
                                                                                                                   )مولوی، 1363: 1 /200(

            تـو مـانده ای و شراب و همه فنا گشتيم             ز خویشتن چه نهـان می کنی تو سيما را 
                                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /212(

                 ای دل رفتـــه ز جـــــا بــــاز مـــيا            بـــه فـنـا ساز در ایـــــن ســـــاز مـيـا 
                                                                                                             )مولوی، 1363: 1 /183(
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           درفنای محض افشــــانند مردان آستی           دامن خود برفشـانند از دروغ و راستی
                                                                                                            )مولوی، 1363: 6 /2774(

          گــــر متـهــميــم پيــــش هــســـتــی            انــدر تـــتــق فــــنــــا امــينــــيــم
                                                                                                               )مولوی، 1363: 3/ 1581(

6 - متناقض نمای آشکار و نهان 
           ای تـــو در جان چــه جان ما در تــن            سخـت پنهـان و ليک پنـهان نـيست 

                                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /502(

کمال اخالص، نفی صفات از ذات پاک خداوند است.
           خـــــامشــی، ناطـقــی، مــگر جانــی           مـــــی زنــــی نعره هــای پنهــانی

                                                                                                                )مولوی، 1363: 7 /3161(

از دیدگاه مولوی عاشق آشوبی هميشه ملهم از معشوق است که خانه ی تجرید و خلوت عاشق را به 
عياری فتح می کند:

که تا خلوت کند زیشان کند مشغول ایشان را           بگيرد خــانه تــجرید و خــلوت را به عياری
                                                                                                                )مولوی، 1363: 5 /2536(

موالنا در خاموشان و فانی شدگان دیار دوست نور و شور می بيند:
     شور می نوشان نگر و آن نور خاموشان نگر          جملگی پر گشت آن کو مرد اندر پای دل

                                                                                                               )مولوی، 1363: 3 /1343(

سلطان عشق و سليمان و شيدایی، پنهان در ميان عاشقان می گردد:
          پنــــهان به ميان ما مــی گردد ســلطانی           ونــــدر حشر مـــوران افتاده سليــمانی

                                                                                                                  )مولوی، 1363: 5 /2570(

         در مطبخ ما آمد یک بی من و بـی مایی           تا شــور درانــدازد بر مـــا ز نمکزاری
                                                                                                                 )مولوی، 1363: 5 /2570(

         چــون عشــــق کـند شکــــر فشــــانی           در جــلـــوه شـــود مـــــه نــهـانــی
                                                                                                             )مولوی، 1363: 6 /2756(

         نوح اســـت و امـــان غـــرقــگان است           روح است و نـهان و آشکاری است 
                                                                                                                       )مولوی، 1363: 1 /369(
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           چون نمــک دیگ و چو جـان در بدن              از هــمــه ظاهــرتــر و پـنهــان مـاست
                                                                                                                      )مولوی، 1363: 1 /504(

           آن مــه که ز پيدایی در چشم نمـی آید             جان از مزه ی عشقش بی گشن همی زاید 
                                                                                                                       )مولوی، 1363: 2 /596(

           پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست             آن آشــکار صنعت پـنـهانــم آرزوست
                                                                                                                   )مولوی، 1363: 1 /441(

7 - متناقض نمای خموشی و سخن گفتن 
       ذهنيت مولوی و مجموعۀ شرایط و احوالی که او در آن می زیسته است، او را به قبول و اعتقاد به 
این نظر رسانده بود که گاهی حالتی مثل حالت وحی را تجربه می کند که در خالل آن کسی دیگر 
با زبان او سخن می گوید. این کسی دیگر »مِن« تجربی او درحالت هشياری و آگاهی نيست، بلکه 
یک »مِن« برتر و ملکوتی است که با حق هویتی یکسان دارد و عارفان غالباً از آن به حق یا معشوق 

نيز تعبير می کنند. 
           مــی زنـــدم نرگس چشـمک خـموش               خـــطبه ی مــرغــان چمن گــوش دار 

                                                                                                              )مولوی، 1363: 3 /1165( 

           عاشقا رو تو همـــچـو چـــــرخ بــگرد            خـــامش از گفـت و جـملـگی گفتـــار
                                                                                                             )مولوی، 1363: 3 /1158(

خـــمــوش بـــاش کـــه پّرست عــالم خمشی            مکوب طبل مقالت که »گفت« طبل تهی است
                                                                                                                       )مولوی، 1363: 1 /493(

           چه قبــــــله کرده ای ایــن گفتـــگو را            طلب کـــن درس خـاموشان کدام است
                                                                                                                      )کليات شمس، 1 /351(

      تو جویایی و نا جویا چو مغناطيس ای موال            تو گویایی و نـاگویا چو اصطرالب ميزانی
                                                                                                               )مولوی، 1363: 5 /2548(

خود را گویای بی زبان معرفی می کند:
           گفتـــــم اندر زبــان چــــو در نــــامد             ایــنـت گویــای بـــی زبــان کـــه منـم

                                                                                                                  )مولوی، 1363: 4 /1759(

ای شمس تبـریــزی بــگــــو سّر شهان شاه خــوب  
                                                                     بی حرف و صوت و رنگ و بو بی شمس کی تابد ضيا؟ 
                                                                                                                     )مولوی، 1363: 1 /14(
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      تــو دو لـب از دوی ببند، بگشا دیده ی بقا     ز لــب بسته اگــر سخن بــگشــاید، گـشـا گشا 
      خامش که تا بگوید بی حرف و بی زبان او      خود چيست این زبانها گر آن زبان زبان است؟! 

                                                                                                                   )مولوی، 1363: 1 /440(

8 - متناقض نمای قرار – بی قرار )ساکن، روان(
                  بـس ســاکــن بــی قــرار دیـــدم           در آتـــش عـــشــق بــــی قــــرارت 

                                                                                                                   )مولوی، 1363: 1 /379(

                  آغاز عالم غلغله، پایان عالم زلزله           عشقی و شکری با گله، آرام با زلزالها
                                                                                                                       )مولوی، 1363: 1 /2(

                  اندر ســـفر اسـت ليک چون مــه          در طلعت خـــوب خــرد مـقيـم است 
                                                                                                                       )مولوی، 1363: 1 /375(

هست این سخا چون سير ره، وین بخل منزل کردنت     
                                                                             در کشتی نوح آمدی کی وقف و ره پویی بود؟ 
                                                                                                                   )مولوی، 1363: 2 /541(

                  کی شـود ایـن روان مـن ساکن ؟           اینــچنيـــن ســـاکن روان کــه مـنـم 
                                                                                                                     )مولوی، 1363: 4 /1759(

نماید ساکن و جنبان، نه جنبان است و نه ساکن           نــماید در مکان ليکن حقيقت بـی مـکان باشد
                                                                                                           )مولوی، 1363: 2 /577(

چون او باشد قرار جان، چرا جان بی قرار آمد؟                                            )مولوی، 1363: 2 /580(

                  قلـندر هسـت در کـشـتی نشسـتـه           روان در راه و از رفـــــتـــار فـــــارغ
                                                                                                                     )مولوی، 1363: 3 /1297(

                  در کشتـی عشـــق خفتـه ام خوش           در حــالـــت خــفــتگــــی روانــــم
                                                                                                                     )مولوی، 1363: 3 /1566(

۹ - متناقض نمای جهت بی جهت
             جانب محو و فنا رخت کشيدند مهان          تا بـقا لطف کند جانب ایشان کشدش

                                                                                                                   )مولوی، 1363: 3 /1252((

278جلوه گری دوگانه در دیوان شمس



      خود از این سو که نه ســـوی است و نه جا            قــدم انــدر قـــدم انـــدر قـــدم اســـت 
                                                                                                               )مولوی، 1363: 1 /435(

      از بـــردن شـــش جهـت این بانگ خاست            کـــز جهــت بگــریـز و رو از مــا مـتاب
                                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /304(

طــوفان اگــر ساکن بــدی، گردان بــه تــو ای آسمان    
                                                                       ز آن موج بيرون از جهت این شش جهت جنبان شود 
                                                                                                                   )مولوی، 1363: 2 /536(

          چون برون از شش جهـــت بُدگنـــج ما             ز ان جهت بی این جهــــاتم مــی دهد
                                                                                                                    )مولوی، 1363: 2 /811(

پــر طرف رنجــی دگرگون قــرض کــن آنــگه بــرو       
                                                                     جـز به ســوی بی ســوی ها کان دگر بی حاصل است 
                                                                                                                       )مولوی، 1363: 1 /400(

10 - کفر – دین )کفر – ایمان، کفر- اسالم( 
     یک نـمونه از توجيه و تحليل هاي مولوي در دیوان، توجيهاتي است که درباره ی متناقض نماي 

»کفر و دین«، آورده است. 
      با وی از ایمان و کفر با خبری کافری است           آنکه از او آگه است از همه عالم بری است 

                                                                                                                        )مولوی، 1363: 1 /469(

      این جهان و آن جــهان یک گـــوهر است             در حـقيقـت کفـر و دیـن و کيش نيست
                                                                                                               )مولوی، 1363: 1 /425(

معشوق موالنا در همه چيز تغيير ماهيت ایجاد می کند.
      تلخ از تو شيرین می شود کفر از تو چون دین می شود               

                                                                             خار از تو نسرین می شود، چيزی بده درویش را 
                                                                                                                       )مولوی، 1363: 1 /15(

               ایــمان بــــه کــفــر شــد هـــم آواز            از یک پـــرده زنــنـــد الـحــــان 
                                                                                                                    )مولوی، 1363: 4 /1922(

-11 گناه و عبادت )گناه- توبه، زهد- مستی(
              متی اتــوب من  الذنــب توبتــی ذنبی             متـی اجاُراذا العــشـق صار لی جاراً 

                                                                                                                   )مولوی، 1363: 1 /218(
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توبه پياله در کف زاهد ز خـــلق باکش نيست          مــيان خــلق نشسته است، در خـالست خال
                                                                                                                    )مولوی، 1363: 1 /234(

آن توبه سوزم را بگو، وآن خرقه دوزم را بگو          وان نــور روزم را بگو مـستان سالمت می کنند
                                                                                                              )مولوی، 1363: 2 /533(

شمس تبریز به دورت هيچ کس هشيار نيست             کافر و مـــومن خــراب و زاهــد و خّمار است
                                                                                                                   )مولوی، 1363: 1 /390(

12 - شخص – نفی شخص )کس و ناکس(
           گفت ای شه ناکـسی را کـس شـــمار           ُعـــذر اِستــم دیــده ای را گــوش دار

                                                                                                             )مولوی، 1363: 3 /1168(

           شــما را بی شمـــا مـی خواند آن یــار           شـما را ایـن شــمایی مصــلحت نيست
                                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /343(

           هر غـــزل کان بـی من آید خوش بود           کين نـوا بی فـر ز چنــگ و تار ماست 
                                                                                                              )مولوی، 1363: 1 /424(

           گوید: تا تو با تویی هيچ مدار این طمع          جمله نمای تا بری رخت توی از این سرا
                                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /45(

13 - طالب – مطلوب
خورشيد را حاجب تویی، اوميد را واجب تویی          مـطلب تـوی طالب تـویی هـم مبتـدا هم مـنتها

                                                                                                                     )مولوی، 1363: 1/1(

14 - نشان – بی نشان
       از آن سو که تو را این جست وجو خاست          نـشان خــود اوست، مــی جــویــد نـشان را 

                                                                                                               )مولوی، 1363: 1 /100(

           بــا نشــــان از بی نــشــان پرده شــده            بــی نشانـی، هــر نــشـان را بــرشــکن
                                                                                                             )مولوی، 1363: 4 /2011(

           ما مثـال موجـها اندر قيـام و در سـجود          تا بدید آید نشان از بی نشان ای  عاشقان
                                                                                                             )مولوی، 1363: 4 /1954(  
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          چــــه عــذر و بــهــانه دارد ای جــــان             آن کس که ز بی نشـــان نشــان گفت 
                                                                                                              )مولوی، 1363: 1 /367(

          مهر تو جان نهان بود، مُهر تو بی نشان بود             در دل من ز بهر تو نقش و نشان چرا چرا؟
                                                                                                                   )مولوی، 1363: 1 /50(

          ور نيســت شـــراب بــی نـشان نيســـت              پـس شاهـد چيسـت ایـــن نشـــان ها 
                                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /115(

15 - نفی – اثبات 
     موالنا در تفسير آیۀ »و ما رميت اذ رميت و لکّن اهلل رمی« ))انفال/ 17( ای پيامبر! هر چند که آن 
ریگ ها و خاک ها را با دست خود به طرف دشمنان افکندی، اما تو آن را نيفکندی، بلکه خدا افکند.( 

که ظاهری متناقض گون دارد، می گوید:
              نفی آن یک چيـز و اثباتــش رواست            چون جهت شد مختلف، نسبت دوتاست
              مـا رميت اذ رميــت از نـسبــت است             نفـــی و اثباتست و هــردو مثبــت است
             آن تــو افگندی چو بر دســت تو بـود            نه تــو افگنــدی کـه قّوت حــق نمــود
             مشت مشت توست و افگندن ز ماست            زیـن دو نسبــت نــفی و اثباتش رواست

                                                                                                                      )مولوی، 1370: 2/208(

      همان طور که می بينيم، موالنا عقيده دارد که می توان چيزی را هم نفی کرد و هم اثبات، به شرطی 
که جهت مختلف باشد، یعنی می توان یک چيز را از جهتی نفی کرد و از جهت دیگر اثبات نمود هم 
می توان گفت: رميت)افکند( و هم می توان گفت: ما رميت)نيفکندی( آنگاه که می گویم )افکندی(، 
منظور ما این است که این کار بدست تو انجام گرفته است و زمانی که می گویيم »نيفکندی« مقصود 
ما این است که فاعل حقيقی که قدرت انجام این عمل را به تو داده است، خداوند بوده است؛ پس هم 

افکندی درست است و هم نيفکندی، و قول موالنا نفی و اثبات هر دو مثبت است.
خيال ترک من هر شب صفات ذات من گردد

 که نفی ذات من در وی همه اثبات من گردد )مولوی، 1363: 2 /562(

16 - پيشه- بی پيشگی 
موالنا کاری جز بيکاری ندارد چرا که از حوادث روزگار ملول و بيزار است:

               منــم که کـار نـدارم به غيـر بيکاری             دلـــم از کار زمــانه گرفت بيزاری
                                                                                                                       )مولوی، 1363: 6 /3054( 

تنها موالنا عشق ورزیدن است.
              کــار مـن این اسـت که کاریم نيست            عاشقم از عــشق تــو عاریــم نيست

                                                                                                                   )مولوی، 1363: 1 /506(
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     هر آدمی را در جهان آورد حق در پيشه ای           در پيشه بــی پيشگی کردست مــا را نـام زد
                                                                                                                 )مولوی، 1363: 2 /537(

17 - آب و آتش
      آب در همه کشورهای خاورميانه نشانه لطف الهی بوده است و قرآن اعالم می کند که: »جعلنا 
من الماء کل شیء حی« )انبيا/ 30( )از آب هر چيزی را زنده گردانيدیم(. موالنا نيز این تصویر را به 
شکل های گوناگون، و حتی متناقض، استادانه نقش می زند. آب به روشی منطقی به خيال بندی باغ و 
بوستان منتهی می شود. مگر قرآن در بسياری از آیات خود به مؤمنان بشارت نداده که آنان در باغ های 
نهرها جاری است« »جنات  »در بهشت هایی که در زیر درختانش  دلگشا و مصفا سکنی می گيرند، 

تجری من تحتها االنهار« )حج/23(؛)شيمل، 1367: 7( 
مولوی چهره ی معشوق ازلی خویش را آبی در آتش می بيند، که آتش او کمياب و آبش زالل و 

خوش است.
      ای چهره ی تو مـهوش»آبيست و در آتش«             هم آتش تو نادر هم آب زاللت خوش

                                                                                                             )مولوی، 1363: 3 /1228(

خسرو مه وش مولوی چنان است که خوشتر از صد خوش، آب و آتش و نيز دّر و دریای وی می باشد.
      ای خسرو مهوش بيا، ای خوشتر از صد خوش بيا

                                                                             ای آب و ای آتش بيــا ای دّر و ای دریا بيا
                                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /16(

حضرت حق آب حيات مولوی است اما شگفت اینکه در جان او آتش برانگيخته است: چو او آب 
حيات آمد چرا آتش برانگيزد)مولوی، 1363: 580/219( 

در پایان این بخش به دليل کمی مجال مقاله فقط نموداری فراوانی برخی دیگر از کلمات متناقض نما 
را که موالنا در دیوان به آنها اشاره کرده است، می آید. 
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علل وجود متناقض نمایی در غزل های مولوی
      در این بخش می کوشيم از خالل غزل ها و نيز دیگر آثار مولوی علل پدید آمدن متناقض نمایی 

در غزل های او پی ببریم. 
       مولوی غزل را برای مخاطبان عصر خود نمی گفت، شعر او مثل رؤیا، هم گاهی از دخالت آگاهی 
شاعر رها بود و هم از قيد آگاهی مخاطبان. به همين سبب، با شعر او نمی توان تنها با احاطه بر فرهنگ 
عمومی عصر او، ارتباطی یکسان و قطعی برقرار کرد. شعر او امروزه برای خوانندگان، شعری است 
که در غياب خوانندگان و بدون در نظر گرفتن حال مخاطبان پدید آمده است و مخاطبان نيز شعر 
او را در غياب او و بر مبنای شخصيت فردی خود می خوانند و آنچه از آن در می یابند، دریافتی از 
حال خودشان است. رونق و تجدید حيات شعر مولوی در عصر ما، ناشی از مقيّد نبودن آن در حصار 
فرهنگ و عادات غالب یک عصر و یا یک شخصيت است که تجلی این آزادی در زبانی آزاد از 
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معنایی  زبان که هميشه در خدمت  این  است.  نمایان شده  مقررات،  و  قوانين  و  تجربه ها  و  عادت ها 
روشن و معيّن نيست و جلوه ای منطق ستيز دارد که بر اثر ساخت شکنی های متعدد به وجود آمده 
است، به هر خواننده ای امکان می دهد که انعکاس تمایالت خود را درآن بيند و خواست های معنوی 

پنهان ذهن و روح خود را در آن کشف کند. )پورنامداریان،1384: 148(
بنابراین عشق همچون هرمی است سه وجهی که رأس آن حسن و زیبایی متجلی در صورت       
انسان است و سه وجه آن عاشق، معشوق، عشق. قاعدة این هرم بر زمين استعداد سرشت انسانی در 
درک جمال و زیبایی استوار شده است که بخصوص در عرفان از آن به جان یا دل تعبير می کنند. 
)پورنامداریان، 1384: 49 - 48( ذات عشق سرشته از تضاد و تناقض هایی است که زبان در برابر آن 
خلع سالح می شود، زیرا تسّری این تناقض ها در زبان، زبان را از منطق دور و در نتيجه از معنی تهی 
می سازد. به همين سبب است که سخن دربارة عشق به جای بيان عشق به کتمان عشق منجر می گردد.  
عشق هم نيش است، هم نوش؛ هم اسارت است، هم آزادی؛ هم بندگی است، هم خداوندی؛ هم 
درد است، هم درمان؛ و این زوج های متناقض که قضایای متناقض را سبب می شود، قياس های منطقی 
را برای فهم حقایق عشق باطل و عاری از معنی می کند. چون پيش فرض صحت تشکيل قياس های 

منطقی، اصل عدم تناقض است که سرشت عشق با آن سر ناسازگاری دارد .)همان:50(
      موالنا در بسياری از مواردی که سخن متناقض نما گفته است یا در ابيات قبل یا بعد از آن، از مستی، 
بی خودی، و حاالتی از این قبيل سخن می گوید، می توانيم حدس بزنيم که این دو، یعنی متناقض نمایی 
و مستی با هم ارتباط دارند. حاالت عرفانی، فنا، وحدت و محو از جمله علل وجود متناقض نمایی در 

غزل های مولوی است. اینک به هر یک از موارد باال می پردازیم:

فنا – محو 
 – فنا  اثبات،   – نفی  یا  نيستی، محو  متناقض نماهای هستی-  متناقض نما،  بيان  ميان زمينه های       در 
این  اهميت  نشانه  را  امر  این  تنها  نمی خواهيم  ما  اما  است.  رفته  کار  به   بسيار  زندگی،  مرگ-  بقا، 
متناقض نماها بخوانيم، این متناقض نماها اهميتی باالتر از این دارند و آن این است که به نظر می رسد 
فنا و محو علت پدید آمدن اکثر و شاید همه متناقض نماهای عارفانه مولوی باشد و اگر اینچنين باشد 
نبوده است. زیرا کتب عرفانی، تجارب  نيز بی تاثير  او  آنچه در پدید آمدن متناقض نماهای شاعرانه 

روحانی مربوط به دنيای درون عارف اند و ممکن نيست بر شيوه بيان او بی تاثير باشد. 
مولوی  از  پيش  قرن  یک  حدود  که  نامه  صوفی  مؤلف  .ق(  هـ  عبادی)491-547  الدین  قطب      
می زیست در پاسخ به سوال »فنا و بقا چيست؟« می گوید: »بدانکه حقيقت فنا برسيدن رونده است در 
خویشتن، چنانکه از وی هيچ اوصاف حيوان و نعوت بشری و اخالق شيطانی بنماید یکباره در وی 
محو گردد و عرق و بيخ و اصل و شاخه ای او فانی شود که در هيچ وصف از اوصاف بشری پيدا 
نتواند آمدن...« به تعبير عبادی: در فنا، صفات بشری محو می شود و سالک در حق اثبات می شود.از 
همه احکام بشری می ميرد و به حکم محبت الهی زنده می ماند. دل سالک بی نشان می شود و چنانکه 
هيچ آفریده ای در آن متصرف نباشد، و در این حال به او فانی می گویند، بعد به حکم مدد غيبی باقی 

می شود. بقای حق در فنای خلق است و بقای جان در فنای خلقيت است. 
موالنا می گوید:

   از دور بينـــی تــــو مــا شـخــــص رونـــده         آن شخــص خيال است ولی غيــر عدم نيست
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   به پيش آ و عدم شو که عدم معدن جان است          اما نـه چنين جـان که به جز غصــه و غم نيست
   مــن بی من و تــو بی تو درآیيــم در این جو          زیرا که در این خشک به جز ظلم و ستم نيست
   ایــن جـوی کنــد غـرقه و ليکن نکشــد مرد          کو آب حيات است و بجز لطف و کـرم نيست
                                                                                                              )مولوی، 1363: 1 /331(

      می بينيم که در این ابيات، متناقض نماهای )هستی - نيستی، شخص - نفی شخص( آمده است 
عدم در عدم معدن جان است، همان است که عبادی می گوید: »بقای جان در فنای خليقت است«. 
»من بی من و تو بی تو« به فنای عارف اشاره دارد. در بيت آخر به بقای عارف، بعد از فنای او اشاره 
می کند، موالنا و بسياری از عرفای دیگر فنای عارف در حق و بقای به او را، به فنای قطره در دریا 
تشبيه کرده اند، مولوی، در بيت سوم به این تصویر نظر دارد، در عين حال که آب )دریا، جو( را مظهر 
لطافت و در مقابل خشکی مظهر خشونت قرار می دهد. »محو« صفات، الزمه فنای عارف است. به 
این ترتيب می بينيم کثيری از متناقض نماهای مولوی که وی آنها را بسيار به کار می برد، با یکدیگر 

مرتبط اند. 
            وایـــن چه حياتــــها و مســــتی هاست            در مـجلس عشق جـانسپـــاری را 

                                                                                                                 )مولوی، 1363: 1/113(

حيات و بقا در مرگ »فنا« است. 
          ای روح شــــکار دلبـــــری گـشـتـــی             کـــو زنــــده کـنـد ابـــد شکــــاری را 

                                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /133(

          ورای پرده جانت دال! خلقــــان پنهاننـد             ز زخم تيغ فردیت همه جانند و بی جانند 
                                                                                                                   )مولوی، 1363: 2 /572(

         مــــــا را ســــفری فتـــاد بــــی مـــــــا            آنـــجـــا دل ما گـــــــشــاد بــــی مــــا 
         آن مــــــه کــه ز مــا نهـــان همــی شد             رخ بــــــر رخ ما نـــــهــــاد بــــــی مـا 
         درهـــــا هـــمــه بستـــه بــود بــــا مـــا             بـــگشـــود چــــو راه داد بــــــی مــــا 

                                                                                                                        )مولوی، 1363: 1 /128(

می بينيم که از فنا و )عشق خودی( است که عارف می تواند به بقای حق بقا یابد. 
      وقتی تمام اوصاف بشری را جمع و تفرقه فانی شود دیگر جایی برای کفر و ایمان احساس مکان، 
بر  همه  اینها  دین(   - )کفر  نمایی  متناقض  بحث  نمی ماند.  باقی   ... و  عبادت  و  گناه  زمان،  احساس 

ریسمان خودی متصل اند وقتی خودی نماند دیگر چه صفتی از صفات آن باقی می ماند. 
تشخيص  بی  تعيين  عدم  جهان  است،  مولوی  متناقض نماهای  پرکارترین  از  یکی  که  هم  »المکان« 
فناست جهان بی تمایز وحدت است. بی جهتی، بی نشانی، شی بی چون نيز اشاره ای به این مطلب است.

              ویرانی دو کون در این عمارت است             ترک همه گویيد در عشق فایده است 
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        »هيچ آفریده ای را در وی تصرف نماند« به نظر می رسد »ویرانی« تعبيری از »فنا« باشد، یا به منزله ی 
یکی از مقدمات آن، مثل »محو« 

           سرقـدم کن چو قلم بر اثــر دل می رو           که اثرهایت نهان در عدم و بی صوری 
                                                                                                            )مولوی، 1363: 6 /2872(

           هر که از نيستی آید به سوی او خبری           انــدر آخر بشــریت بنمـــاند اثـــری 
                                                                                                              )مولوی، 1363: 6 /2891( 

       می گوید سالک در هنگام »فنا« همانگونه که حق فارغ از مکان و زمان است، سالک نيز که دیگر 
نيست، و فانی در حق است چنين است با وی از ایمان و کفر )مولوی، 1363: 1 /648(

       در فنا و بی خودی همه اوصاف محو می شود نه کفری می ماند و نه ایمان، توجيه عرفا، از جمله 
مولوی این است که ایمان برای رسيدن به »او«ست تا موقعی که سالک »هست«. وقتی سالک »فنا« شد، 
دیگر اویی نيست تا متّصف به صفت ایمان یا کفر باشد و اینجا دیگر به او رسيده است و به تعبيری 

بهتر دیگر سالک وجود ندارد و همه »او« است. 
      چناری از زبان موالنا می گوید که درویش را از آن جهت که وصف او در وصف هو نيست شده 
است، می توان »نيست« به حساب آورد، اما از آنجا که ذات او هنوز باقی است، می توان او را »هست« 
نيز از  انگاشت؛ پس می توان گفت که درویش هم هست هم نيست: بيت های بعد از دیوان شمس 

همين مقوله هست:
   چو اندر نيستی هست است و در هستی نباشد هست           

                                                                              بيامـــد آتــشی در جان،  بسوزانيد هستش را 
                                                                                                                        )مولوی، 1363: 1/68(

از آنجا که »فنا« به »وحدت« مي انجامد. این سر رشته را از دست نمي دهيم.

وحدت
       شالوده و زیربنای عرفان، وحدت است. زیرا عرفان در سيطره ی عشق ورزیدن، محبت، تخلّی، فنا 
و در نهایت وصال حق به شکوفایی می رسد. در مبانی عرفان و تصوف چنين آمده که: اعتقاد مولوی 
به وحدت وجود از راه »فنا فی اهلل و بقا باهلل« بود. وی عرفان را در راستای تفکر و اخالق پيش می برد 
و این تفکر را همراه با مجاهده و سلوک و معرفت حقيقی و عشق، به کمال رسانيد.)سجادی،1372: 
9 - 148( از دید محمد بلخی، انسان دارای اصل و مبدئی است که منشأ وحدت و اتحاد به حساب 
می آمد. در این عالم کثرت از اصل خویش بازمانده و به سوی وصال در حال تالش و تحرک بود. 
در این سير و سلوک، هر عارفی باید به شریعت تمسک جوید و در طریقت، سير نماید تا به حقيقت 

نائل آید.
     موالنا در غزل هایش از وحدت به گونه اي مختلف تعبير مي کند در بسياري از موارد تعبيرهاي 

)بي عددي( و »یکي« را به کار مي برد، از کثرت نيز به صورت »دویي« و »عددها« تعبير مي کند. 
تجربۀ وحدت  به  است،  بشري  اوصاف  همۀ  محو  فنا که الزمه اش  عرفاني  و  تجربۀ روحاني  گفتيم 
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مي انجامد مولوي در فيه ما فيه مي گوید:
در سرشت او دو اَنا نمي گنجد، تو اَنا مي گویي و او اَنا. من یا تو، بمير پيش او یا او پيش تو بميرد تا 
دویي نماند. اما آنکه او بميرد، امکان ندارد، نه در خارج و نه در ذهن که »و هو الحي الذي الیموت«. 
او را آن لطف هست. که ممکن بودي، براي تو بمردي تا دوي برخاستي، اکنون چون مردن او ممکن 

نيست تو بمير تا او بر تو تجلي کند و دوي برخيزد ... اما فنا بر او ممکن نيست، تو فنا شو. 
عرفان، جهان بينی خاصی دارد که مبتنی بر وحدت است و همه ی کثرت ها را وهمی و خيالی می داند.

  جان ها چو سيالبي روان تا ساحل دریاي جان             از آشنایان مـنقطع بــا بــحر گـشته آشنا
  سيلــي روان اندر وله سيلي دگر گم کرده ره             الحمدهلل گوید آن وین آه و الحول وال

                                                                                                                )مولوی، 1363: 7 /4-13(

                   مــا از آنجــا و از اینــجـا نيستيـم            مــا ز بيـجـایيم و بيجــا مـي رویـم
                   ال الــه انــدر پــــي اال اللـه است            هــمچو ال مـا هـم به اال مـي رویـم
                   قل تعالوا آیتيست از جــذب حق            ما  به جــذبه حـق تعـالي مـي رویم
                   کشتـي نوحيــم در طوفــان روح            الجـرم بـي دست و بي پا مـي رویم
                   همچو موج از خود برآوردیم سر            باز هـم در خـود تماشــا مـي رویم
                   خــوانــده اي »انا الـيــه راجعـون«            تـا بـدانـــي کـه کجاهـا مـي رویم

                                                                                                                       )مولوی، 1363: 3 /58(
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نتيجه گيری
       از آنچه که گفته شد مشخص گردید که تناقض گویی یکی از شگردهای آشنایی زدایی و ایجاد 
ابهام هنری در شعر موالناست. موالنا در دیوان کبير به وفور و در زمينه های مختلف از متناقض نمایی 
و در حوزه های وسيع تر از آنچه در ادبيات »صنعت متناقض نمایی یا پارادکس« گفته می شود، استفاده 
کرده است. این نوع بيان به سبب ایجاد تناقض در ذهن مخاطب و منطبق نبودن با زبان قراردادی و 
مفاهيم عرفی تثبيت شده ذهن مخاطب را به خود مشغول می کند.و او را به تأمل وا می دارد. بدون 
شک این نوع ابهام به لحاظ ادبی از عوامل اعتالی شعر موالنا است، که عالوه بر تأثير در خواننده و 

معناگریزی، یکی از وجوه زیبایی شناسی شعر او محسوب می شود.
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خلق و خوی شمس تبریزی
                                                                                                                                       دکتر اصغر برزی1 

چکيده
       خلق و خوی شمس تبریزی شگفت انگيز و حيرت افزاست و به هيچ کدام از عرفای شناخته شده ی 
خصوصيات  و  منش  کشيدن  تصویر  به  مقاله  این  اصلی  هدف  نيست.  شبيه  اسالمی  عرفان  حوزه ی 
اخالقی و خلق و خوی این عارف مرموز ایرانی است. عارفی که سخت تندخوی و کم حوصله است 
و در عين حال مهرورز و مهربان جلوه می کند و تا زمانی که از کسی دل نبرد به او دل نمی دهد. او 
ابتدا به دام می اندازد سپس گرفتارش می شود. خلق و خوی شمس هم در آثار روزگار خود قيد شده 
و هم دیگران از آثار عهد او جست و جو کرده اند. ولی بر ناسازگاری و تناقض آن ها کمتر اشارت 
رفته است. در این مقاله در آثار پيشينيان و نيز در کتب معاصران و ملفوظات شمس منش ویژه ی او را 
جست و جو کرده ایم و نتایج شگرفی به دست آورده ایم و دستاوردهای ما مرموز بودن و مرموز ماندن 
یک عارف شهير را نشان می دهد که عاشقان را به عالم معشوقی سوق می دهد و بعد هر گونه تعلّق 

را از پای اهل سلوک می کشاید.

کلمات کليدی: شمس تبریزی، خوی و خلق، رفتارهای عاطفی و غيرعاطفی، تناقض و موالنا.
 

1ـ مدرس دانشگاه فرهنگيان تبریز
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مقدمه
یاد  بسيار  از آن ها  بزرگ خوی و خلق ویژه ای داشته اند که در کتب عرفانی  از عرفای  برخی       
رفتارهای  و  است  انگيز  ابهام  و  مرموز  بسيار  تبریزی  اسالمی شمس  امّا در حوزه ی عرفان  کرده اند 
بسيار متناقض دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی خلق و خوی یک عارفی است که شور و شيدایی به 
محفل عرفان درانداخته و عرفان را عاشقانه و شورانگيز ساخته است. پيش از این از عرفان این عارف 
سخن بسيار گفته اند امّا از خلق و خوی متناقض او شاید کمتر سخن به ميان آمده است. ما برای ارائه 
منش این عارف از معتبرترین آثار متقّدم و متأّخر بهره جسته ایم و در همه ی آن ها این عارف شگرف 
را بی نظير و شکوهمند یافته ایم. همه ی عالقه مندان به عرفان اسالمی دوست دارند شمس تبریزی را 
بيشتر بشناسند ولی همين مرموز بودن خلق و خوی او افق های شناخت ایشان را بسيار گسترده کرده و 
عطش تشنگان را فزونی بخشيده است. این نوشته دریچه ای است به افق های شگفت انگيز منش شمس 
از زبان کسانی سخن  نماید و  باز  او  از البه الی ملفوظات خود  او را  تبریزی تا خصلت های ویژه ی 

بگوید که او را دیده اند و از نزدیک با رفتارهای عاطفی و غيرعاطفی اش آشنایی داشته اند.
و  مرموزترین  تبریزی  شمس  چهره ی  معرفت  ارباب  شده ی  شناخته  چهره های  ميان  در  شاید      
شگفت انگيزترین چهره ای باشد که با خلق و خوی و اخالق و رفتار ویژه ی خویش عالم عرفان را به 
تعّجب واداشته و با خصوصيات رفتاری و دورنی ویژه ی خود چهره ی ممتازی از خود به یادگار نهاده 
است. ویژگی های روانی و رفتاری این مرد شگرف با هيچ کدام از عرفا و اهل نظر قابل قياس نيست. 
او در صحنه ای بازیگر نقش عاطفی است امّا در صحنه ی دیگر تندخویی است که مریدان از عصبانيّت 
او رنجيده خاطر می شوند. او با هر کسی نمی جوشد و بی پروا به مسایل زندگی می نگرد. او به قول 
موالنا در مجالس سبعه صدای لطيف خدا را به گوش جان شنيده بود و ریشه ی وجودش آب حيات 
نوشيده بود: »یارب! آوازه ی حيات توبه گوش جان ها رسيد، جان همه روان شدند... آب حيات آن 

باشد که هر که خورد از آن، هرگز نميرد...« )موالنا، 1365: 109(
به هيچ  امّا رفتارهای عاطفی و خصوصيّات اخالقی اش  او دقایق معرفت را خوب می شناخت        
کدام از اهل فضل شباهت نداشت. او به تعلّقات دنيوی عالقه نشان نمی داد ولی مثل اهل زهد زندگی 
نمی کرد. ظرایف سلوک را می شناخت امّا مانند صوفيان نبود. استاد همایی در معرفت و فضيلت او 
داد سخن داده است: »... مردی عالم فاضل درس خوانده بود، از معارف اسالمی و حقایق عرفان و 
ظاهری  مراحل  از  امّا  داشت  آگاهی  به خوبی  راه  این  سالکان  منازل  و  احوال  و خصایص  تصّوف 
گذشته و از این آشيان ها پرواز کرده شاهباز خوش شکار آسمان گرای اوج حق و حقيقت شده بود. با 
تجّرد از عالیق دنياوی قلندر وار همه جا بی نام و نشان سفر می کرد و روزگار را به سير آفاق وانفس 

می گذرانيد.« )همایی، 1366: 1039(
      منظور از خلق و خوی این است که رفتارهای درونی و بيرونی یک عارف وارسته را بشناسيم امّا 
مقاالت شمس که بهترین آیينه ی تمام نمای آداب و رفتار عاطفی و اخالقی شمس است، چهره ی 

بسيار متفاوتی را نشان می دهد.
 

خوی و خلق شمس در آیينه ی مقاالت شمس
الف( رفتارهای عاطفی:

       در درون خرقه ی خلق و خوی شمس چه رفتارهای عاطفی نهفته است؟ او خود ادعا می کند که 
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در خواب خرقه از دست پيامبر اکرم )ص( گرفته است: »...ما را رسول عليه الّسالم در خواب خرقه داد، 
نه آن خرقه که بعد از دو روز بدرد و ژنده شود و در تون ها افتد...« )شمس تبریزی، 1385: 134/1(

      آن خرقه تا آخر عمر او را درد آشنا ساخت و تهيدستان را فراموش نکرد و از نوازش ستم دیدگان 
روی  مردم  آگاهی  از  او  نکشاند.  بيراهه  به  مهرورزی  مسير  از  را  او  خرقه  همان  برنگردانيد.  روی 
برنمی تابد و از خرابات نشينان و اهل کليسا اعراض نمی کند و کافران مسلمان را می پذیرد. او آن خرقه 
را »قاعده ی خود« نمی شمارد بلکه »صحبت خویش« محسوب می کند. از علوم ظاهری می گریزد و 
با وجود آن که به معارف اسالمی آشناست امّا هرگز تفاخر نمی کند. خزینه ی دلش را از گوهرهای 
عشق حق لبریز می کند و دشنام خود را مایه ی ایمان کافر صد ساله قلمداد می کند، دشنامی که مومن 
را به مقام »ولی« می رساند: »اگر دشنام من به کافر صد ساله رسد مومن شود، اگر به مومن رسد ولی 

شود، به بهشت رود عاقبت...« )شمس تبریزی، 1385: 78/1(
      او به راستی مستی و هوشياری در محبت دارد و در برابر تهيدستان کرنش می کند و دست نياز به 
پيش کسی دراز نمی کند. »فعلگی« می کند و به عملگی قناعت می ورزد و گاه »بند شلوار« می بافد و به 
هيچ چيز طمع نمی ورزد و آزاده زندگی می کند: »مرا از روی دنياوی از کس طمع نباشد... مرا موالنا 

بس است اگر مرا طمع باشد...« )شمس تبریزی، 1385: 133/2(
    او کافران بی ادعا را بر دوستان دو رنگ ترجيح می دهد چون بر کافر می توان یگانگی آموخت و بر 
دشمن می توان دوستی یاد داد امّا دوستی که ادعا می کند ولی بی مایه است، در نظر او »پرخطر« است. 
او از رنج رساندن به دیگران بيزار است و در خود چنان نيرویی می بيند که به مردم محنت نرساند و 
قّوتی در خود سراغ دارد که انسان های تعليم نيافته را اصالح کند و کسانی که قابل نباشند و همه از 
او روی برگردانده اند، از کار ناممکن، ممکن بسازد و به ناقابل قابليّت بخشد. او حتّی به اهل خرابات 
هم به دیده ی شفقت می نگرد امّا خود هميشه از شرابخواری و حشيش بيزار است چنان مشرب وسيعی 
دارد که دشنام گویان و جهودان را دعا می کند: »...من خوی دارم که جهودان را دعا کنم. گویم که 
خداش هدایت دهاد. آن را که مرا دشنام می دهد دعا می گویم که خدایا او را از این دشنام دادن بهتر 
و خوشتر کاری بده تا عوض این تسبيحی گوید و تهليلی مشغول عالم حق گردد.« )شمس تبریزی، 

)121/1 :1385
     شمس خود را مایه ی آسایش دل ها می شمرد به شرطی که شناخت درستی از او داشته باشند و 
روحانی  رفتارهای  جذابيّت  باشند.  یافته  از خویش خالصی  که  می کند  تربيت  را  نایافتگانی  تربيت 
شمس حتّی موالنا را از دیدار و گفتار دیگران باز می داشت و خلوتی االهی برای او فراهم می ساخت: 
)زرین  بود...«  روحانی  اندیشه، خلوتی  و  علم  اهل  نه خلوت  بود  زاهدانه  نه خلوت  این خلوت   ...«

کوب، 1374: 114(
      جذابيّت شخصيّت و منش شمس موالنا را چنان شيفته می ساخت که هر روز مجذوب تر می شد و 

او را به همه ی کسان دیگر ترجيح می داد.
ب(رفتارهای غيرعاطفی:

و  پرخاشگر  مردی  مهربانی ها  و  عواطف  همه  آن  کنار  در  شمس  مقاالت  سخنان  البه الی  در       
تندخویی مشاهده می شود که انعطاف ناپذیر است امّا این خلق و خوی غيرعاطفی نه در برابر تهيدستان 

و ستم دیدگان بلکه در برابر اهل ریا و توانگران است. در کتاب »خط سوم« آمده است.
»ليکن همين مرد]متواضع[ در برابر توانگران سخت مقاوم و گردنکش است. به هنگامی که در قونيه 
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از برکات موالنا به اوج شهرت می رسد و ارباب قدرت مایل بر مالقات او می گردند، برای خویش 
مبالغی در حدود چهل هزار درم... حق مالقات و رونما تعيين می کند...« )صاحب الّزمانی، 1369: 88(
      امّا کسانی که نامهربانی و کم حوصلگی او را تحّمل کنند، بالفاصله خود را تسليم او می کند. او 
از تعّصب ها نمی هراسد و با نيش گفتار کج اندیشی ها را از خود می راند. حتّی کسانی را که دوست 
می دارد »جفا پيش می آورد« اگر طاقت پذیرش داشته باشد، از جان مایه می گذارد و می پذیرد. مایه ی 
دوستی اش قهرمهرآميز است و پيوند محبت اش جفای مهرآميز است. در سّر نی می خوانيم: »... گه 
گاه مقاالت تند و بی پروایی آميخته به شطحيات هم از وی نقل می شد و نسبت به یاران موالنا بدزبانی 

و تندی هم می کرد...« )زرین کوب، 1364: 106(
همين تندخویی ها و بدزبانی ها موجب می شد که بگوید: »مرا حالی است گرم، کس هيچ طاقت حال 

من ندارد...« )شمس، 1380: 168(
       گاهی همين تندخویی ها و بدزبانی ها در خود موالنا هم تاثير می نهاد و برخی کلمات رکيک بر 
زبان می آورده در فيه ما فيه می گوید: »این مردمان می گویند که ما شمس الّدین تبریزی را ـ قّدس اهللُ 
سّره ـ دیدیم. ای خواجه، ما او را دیدیم. ای ّغر )فاحشه( خواهر کجا دیدی؟ ...« )موالنا، 1388: 81(

و  پرخاشگر، سختگير  یکدنده،  تندخــو،  »شمس، کــم حوصله،  مــی خوانيم:  سّوم  در خط  و       
را  ناپذیری خویشتن  انعطاف  و  تندخویی  این  داری  و مکتب  معلّمی  هنگام  به  است.  انعطاف ناپذیر 
آزموده است. به هنگام تنبيه به هيچ گونه از سخت گيری های خود نمی کاهد. ليکن در دل آرزو دارد 
که ای کاش درباره ی رفتار از مرز بيرون از اصول تربيتی کودکی که به قمار دست آلوده است، وی را 
آگاه نمی ساختند و یا ای کاش زمانی که او به جست و جوی کودک در حين انجام خالف می رود، 

کودک را آگاه می ساختند و از خشم او می گریزاندند...« )صاحب الزمانی، 1369: 139(
      در مناقب العارفين هم برخی خلق و خوی غيرعاطفی شمس نقل شده است. در فصل چهارم که 
و  مریدان  از  موالنا شمس الّدین  »... وقت ها  است:  آمده  دارد  و سلوک شمس  احوال  به  اختصاص 
عاشقان خود خربزه می خواست البتّه خربزه های شيرین می آوردند می خورد و پوست را بر سر ایشان 

می زد که ای مردگان چه آوردید؟...« )افالکی، 1362: 643(
مقاالت شمس را باید آیينه ی تمام نمای خوی و خلق شمس بشماریم و: »مقاالت چهره ی درخشان 
شمس را به تمامی نشان می دهد و ابرهای گمان را از روی او کنار می زند و از زبان خود شمس این 

چهره ی شگفت انگيز را به خوانندگان معّرفی می کند.« )برزی، 1393: 827(

تاثير خلق و خوی شمس در موالنا:
      عميق ترین تاثيری که یک انسان می تواند در انسان دیگر نهاده باشد تاثير شمس در موالناست. 
تاثير خلق و خویی که تا عمق جان ریشه بدواند و یک سجاده نشين باوقار را از کنار سجاده به جایی 

کشاند که خلق و خوی دیگری پيدا کند و زاهد را ترانه گوی سازد.
مولوی پژوه بزرگ ترکيه در کتاب »مولویّه پس از موالنا« می نویسد: »موالنا پس از دیدار با شمس 

هيچ کس را نپذیرفته است...« )گولپينارلی، 1386: 219(
و در اثر ورجاوند دیگرش که به زندگی موالنا اختصاص دارد، می نویسد: »... از موالنا موالنایی دیگر 

ساخت...« )گولپينارلی، 1375: 104(
      فرانکلين دین لوئيس در کتاب »موالنا دیروز تا امروز، شرق تا غرب« با استناد بر مقاالت شمس 
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می نویسد: »شمس هرگز شيخی را که در جست و جویش بود، نيافت امّا آن نوع مصاحبتی را که آرزو 
می کرد در وجود موالنا جالل الدین بيافت.« )لوئيس، 1384: 203(

قونيه  در  شمس  است.  بوده  متغيّر  قونيه  در  زندگی  گوناگون  شرایط  در  شمس  خوی  و  خلق      
موقعيّت های مطلوب و نامطلوب داشته است. مالمت ها کشيده و سرفرازی ها دیده است. نویسنده ی 
کتاب »ميراث تصّوف« اعتقاد دارد: »مزاحمت های خشونت بار گه گاهی نسبت بر عارفان در سده ی 
شود.  فرض  صوفيّه  برای  آميزی  خصومت  کلّی  شرایط  از  نشانه ای  عنوان  به  نباید  ششم/دوازدهم 
برعکس کاماًل واضح است که عارفان کمابيش از موقعيّت بسيار آبرومند و مطلوبی بهره مند بودند.« 

)لویُزن، 1384: 1/ 193(
آن چه موالنا را تغيير بنيادین داد همين رفتارهای روحی و اخالق و منش شمس بود. آیا شمس از 

استادان خود آن رفتارهای غریب را فراگرفته بود.

استادان شمس چه کسانی بودند؟
     »برای شمس سه پير و مرشد را برشمرده اند که عبارتند از: شيخ رکن الّدین سجاسی، بابا کمال 

جندی و شيخ ابوبکر سله باف تبریزی.« )صمدی وایقانی: 1385: 184(
       خلق و خوی شگرف شمس در احوال هيچ کدام از استادان شمس مشهود نيست ولی موالنا بعد از 
آشنایی با شمس آن موالنای پيشين نبوده، این تغيير به حّدی بود که برای شنيدن نام اوـ  حتّی به دروغـ  
پيراهن تنش را صله می بخشيد سلطان ولد در کتاب »معارف« خود آورده است: »موالنا قدس اهلل سّره 
العزیز را یکی خبر آورد که موالنا شمس الّدین را دیدم. موالنا هر چه پوشيده بود به وی بخشيد. به 
موالنا گفتند که دورغ می گوید و خالف است این همه را به وی چرا بخشيدی؟ موالنا فرمود که این 

مقدار را جهت دروغش دادم. اگر راست گفتی، جان ها دادمی.« )سلطان ولد، 1377: 130(
      یاد و نام شمس برای موالنا مثل پيراهن یوسف است که چشم دلش را می گشاید و از نام شمس 
مژده وصال می شنود. در کتاب »بحر در کوزه« می خوانيم: »... خود موالنا هم در سال های غيبت و 
فراق شمس که هنوز به کلّی از دیدار مجدد او مایوس نيست، وقتی یاد او را مایه ی دلنوازی خویش 
می یابد، احساس می کند که جان وی نيز چيزی از رایحه ی خاطر نو از پيراهان آن یوسف خویش را 

باز می شنود.« )زّرین کوب، 1389: 54(
موالنا در البه الی داستان پادشاه و کنيزک می گوید:

              »ليک شمسی کـه از او شد هست اثير            نبودش در ذهــن و در خارج نظير
              چون حدیث روی شمس الدین رسيد            شمـس چـارم آسمان سر درکشيد
              ایــن نفس جان دامنم بــرتافــته است            بوی پيراهـان یوسف یافتــه است.«

                                                                                                                      )مولوی، 1369: 1 /14(

خلق و خوی شمس در آیينه ی رباب نامه:
     سلطان ولد فرزند ارشد موالنا تصاویر فراوانی از خلق و خوی شمس در رباب نامه که یکی از 
مثنویات سه گانه ی اوست، به یادگار نهاده است. سلطان ولد شمس را »عظيم« و »کامل« خطاب می کند 
به گونه ای که بينایان او را »نوِر نور« و »سّر رب« می دیدند و در حقيقت او »معشوق و مطلوب خدا« و 
»از ازل مخصوص و محبوب خدا« بوده است. سلطان ولد »صفا و ذوق« و زیبایی های ظاهری و باطنی 
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شمس را توصيف می کند و خلق و خوی او را به تصویر می کشد و او را بی مانند قلمداد می کند و 
می گوید که همين خصوصيّات بی نظيرش موجب شد که کم مایگان به مالمتش برخيزند.

                »خلق چون دیدند آن صدق و صفا           و آن وفـــا و جوشش شوق و وال
                جمله گشتند از حسد پــر اندهـــان           در مالمـــت آمدند از عين جان.«

                                                                                                                   )سلطان ولد، 1359: 136(

        سلطان ولد از زبان مردم شمس را َمرید )=متمّرد( خطاب می کند چون شمس خلق و خوی بی نظيری 
داشت و مردم حال او را درنمی یافتند و تنها کسی که خلق و خوی شمس را درک می کرد، موالنا بود. 
چون موالنا با شمس از یک جنس بودند. مردمی که چشم حقيقت بين نداشتند در خلق و خوی شمس 
معرفت و شکوه نمی دیدند. سلطان ولد در این قسمت، داستان خضر و موسی را تعریف می کند که 
موسی اگرچه پيامبر بود ولی احوال خضر را درنيافت. موسی مقام نبّوت داشت ولی خضر مقام والیت.

خلق و خوی شمس در آیينه ی ابتدا نامه و انتها نامه:
      سلطان ولد در ابتدا نامه از خلق و خوی ظهور شمس سخن می گوید وتشریح می کند که شمس 
موالنا را از عالم عاشقی به مقام عالم معشوقی سير داد چون بعد از مراتب اوليا مراتب معشوقی است. 
در ابتدا نامه یا همان ولد نامه در واقع شرح و تبيين خلق و خوی شمس را متذکر می شود آن گونه که 
در مقاالت شمس و مثنوی موالنا آمده است. سلطان ولد از خصال جّذاب شمس سخن می گوید که 
چگونه موالنا را ربود و در تحت تعمليات خود قرار داد. سلطان شمس را از »مستوران« و موالنا را از 
»مشهوران« قلمداد می کند و همين امر موجب می شود که شمس موالنا را از مراتب عاشقی به مراتب 
معشوقی می کشاند و سلطان ولد توضيح می دهد که پدرم می گفت من و شمس تبریزی در روز قيامت 
با هم محشور می شویم. شمس جز موالنا با کس دیگری نمی جوشد و سلطان ولد تعریف می کند که 

عوام خلوت و خوی ما را نمی شناسند. 
بيان ابتدا نامه چنين است:

                          »که مرا از حضــور مـــوالنا           که چو او نيست هادی و دانا
                          فـکنندم جــدا و دور کننــد           بعد من جملگان سرور کند«

                                                                                                                 )سلطان ولد، 1376: 64(

     سلطان ولد رفتارهای درونی شمس را توصيف می کند که چگونه از مالمت رنجيد و در برابر 
گستاخی های مریدان به تنگ آمد و قونيه را ترک کرد. سلطان ولد در ابتدا نامه شمس را »پادشاه 
معشوقان« معّرفی می کند و این خلق و خوی را امتياز شاخص او می داند و او را با حسين بن منصور 
انبيا  وارثان  را  اوليا  بلکه  نمی شمارد  نفس  اهل  جنس  از  را  اوليا  ولد  سلطان  می کند.  مقایسه  حاّلج 
می شمارد و آنان را هميشه در معرض بال می داند و می گوید که شمس در برابر حسد حاسدان قونيه 

را ترک کرد:
                         »وارهيد از چنين خسان مرید            جان خود را ز مکرشان بخرید.«

                                                                                                               )سلطان ولد، 1376: 57(

     خلق و خوی شمس به کسی همانند موالنا تاثير ننهاده است آن هم چه تاثيری باید آن را تغيير 
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دیوان  در  »سيری  کتاب  در  پذیرفت؟  صورت  زمانی  مدت  چه  در  تغيير  این  ولی  نهاد.  نام  بنيادین 
شمس« می خوانيم: »دراین که مالقات شمس تبریزی در فکر جالل الّدین محّمد و تغيير جهت سير 
روحی او تاثير داشته و انقالبی در وی پدید آورده است، شبهه ای نيست ولی امارات خفی و جلی بر 
این داللت می کند که قضيه به این شکل فجایی )= ناگهانی( غير قابل تعّقل که مریدان معجزه دوست 

نقل می کنند صورت نگرفته است.« )دشتی، 1363: 179(
      یکی از ویژگی های اخالقی شمس مثل موالنا این بوده که هرگز اهل خانقاه و خرقه نبوده است 
و عالقه ای به مرید بازی نشانی نداده است. استاد موّحد که در شناخت شمس و موالنا ید طوالنی 
دارد و نسخه ای انتقادی و معتبر از »مقاالت شمس« را از هّمت بلند او در دست داریم در مقدمه ی 
کتاب »قّصه ی قّصه ها« یادآور شده است که: »شمس و موالنا هيچ یک اهل خانقاه داری و مریدی و 
مرادی نبوده و قيود و آداب تصّوف رسمی مثل موی بریدن و به چلّه نشاندن و غيره را برنمی تافته اند.« 

)موّحد، 1386: 17(
     امّا با آن همه وسعت مشرب که در موالنا و شمس مشهود است، خلق و خوی آنان را مریدان و 
مردم عوام قوینه درنيافته اند و رفتارهای آنان را به دیوانگان و جادوگران نسبت داده اند. استاد بزرگ 
مثنوی شناس می گوید: »مردم قونيه و مریدان در خشم آمدند و بدگویی شمس آغاز کردند و موالنا 

را دیوانه و شمس را جادو خواندند.« )فروزانفر، 1366: 73(

خلق و خوی شمس در آیينه ی غزلّيات موالنا:
      شمس در غزليّات موالنا رفتارهای عاطفی الهوتی و اسمانی دارد و به قول خانم آنه ماری شيمل 
در کتاب »من یادم و تو آتش« شمس برای موالنا »آتش طور« و ندای رحمانی است: »شمس همانند 
شجره النّار است که موسی )ع( از ميان آن ندای خداوند را می شنيد و چون شمس الّدین وی را خطاب 

می کند، موالنا صدای خداوند را از دهان او می شنود.« )شيمل، 1380: 27(
      تمام خلق و خوی شمس در آیينه ی غزل موالنا کمال مطلوب است. موالنا شمس را کمال یافته 
می بيند و جلوه های االهی را در حرکات و رفتارهای او مشاهده می کند. در مقّدمه ی غزليّات شمس 
انسانيت است و  نظر گاه موالنا مظهر کمال  از  تبریز  تبریز دکتر شفيعی کدکنی می نویسد: »شمس 
مظهر کمال عشق و از دیدگاه موالنا این دو مفهوم رابطه ی اجتناب ناپذیر دارند که هر چه انسانيت 
کامل تر باشد، عشق از کمال بيشتری برخوردار است. زیرا عشق امانت االهی است که تنها به انسان 

سپرده شده است:
»چون امانت های حق را آسمان طاقت نداشت               شمس تبریزی چگونه گستریدش در زمين.«
                                                                                                                    )مولوی، 1387: 18-19(

      خلق و خوی شمس در غزل موالنا شگفت انگيز است. شمس »صنم گریزپا« و »مه خوب خوش 
لقا« است و دمی سخت گرم دارد به گونه ای که با جادوگری و سحر و افسونش می تواند بر آب گره 
بزند و هوا را ببندد؟ در برابر جمال جميل او زیبایان رونقی ندارند و چهره ی خورشيد آسایش چراغ ها 
را خاموش می کند. او »عقيق گرانبها« است )همان جا/ غزل72( شمس »شمس و قمر موالنا« و »سمع 
و بصر موالنا« و »سيمبر موالنا« و »کان زر« موالناست. شمس »مستی سر موالنا« و »نور نظر موالنا« 
و »چيز دگر موالنا« است. شمس، »راه زن موالنا« و »توبه شکن موالنا« و »یوسف سيمين بر موالنا« 
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است. شمس در نظر گاه موالنا »تاج نکورویان« و »نادر کمر« است. چهره ی شمس باغ و بهار موالنا 
و چشمانش مایه ی مستی موالنا و هستی اش مایه ی هستی موالناست. موالنا از مرگ نمی ترسد چون 
»تاج  مانند شمس دارد و شمس  ندارد چون »سپری«  باکی  از طعنه ها  شمس »آب حيات« اوست و 
ملکانه « ی اوست. شمس شهر عشق موالناست و »بال و پر« اوست تا بال باز کند و به شهرهای معرفت 
)همان جا/ موالناست  »شيرنر«  شمس  کند.  شکار  را  معانی  زیباترین  عشق  آسمان  در  و  کند  پرواز 

او  به مجلس  را »آفتاب دولت« و »آرزوی جان ها« خطاب می کرد و چون  غزل229( موالنا شمس 
وارد می شد می گفت:

       »باز از رضای رضوان درهای ُخلد وا شـد          هر روح تا به گردن در حوض کوثر آمد
       آن پادشاه اعظــم دربسته بــود محــــکم          پوشيـــد دلـــق آدم امــــروز بـردرآمد.«

                                                                                                                   )مولوی، 1387: غ313(

        خلق و خوی شمس در نظرگاه موالنا شگرف است. دیدار شمس مایه ی حيات است چون 
مرده را زنده می کند و گریه را خنده، شمس »دولت عشق« است چون با دیدارش به موالنا »دولت 
پاینده« می بخشد. شمس به موالنا »دیده ی سير« و »جان دلير« می بخشد و با بخشيدن »زهره ی شير« او 
را »زهره ی تابنده« می سازد. شمس می خواست موالنا از حالت هشياری پيشين دست بردارد و طریق 
دیوانگی پيش گيرد و الیق خانه ی او شود و موالنا چنان سرمست و دیوانه می شود که »سلسله بند نده« 
می شود و از شّدت سرمستی »از طرب آکنده« می شود و زیرکی های عقل جزوی را کنار می نهد و »از 
همه برکنده« می شود و از قبله ی جمع بودن دست برمی دارد و »دود پراکنده« می شود. آن گاه موالنا 
دیگر آن شيخ پيشين نيست و بنده ی دستورات شمس می گردد و در سایه ی بال و پر شمس بال و پر 
خویش را فرو می ریزد و »بی پرو پرکند« می شود تا به افق های معرفت پرواز کند. آن »دولت نو« از 
موالنا می خواهد که خلق و خوی عادی را کنار بگذارد و از خلق و خوی او تبعيّت کند. آن »عشق 
کهن« از موالنا می خواهد از کنار او دوری نجوید و موالنا »ساکن باشند« می شود. شمس در نظر گاه 
موالنا »چشمه ی خورشيد« بود و مس وجودش را بر اثر تابش آن خورشيد االهی »پست و گذارنده« 
می کرد و به مرحله ای از تغيير می رسيد که دلش تابش جان پيدا می کرد و شکافته می شد و اطلس 
عشق و شور می پوشيد و کهنگی ها را کنار می گذاشت و از دلش خطور می کرد که »بيزارم از آن 
کهنه خدایی که تو داری/ هر روز مرا تازه خدایی دگر استی.« خلق و خوی شمس »بنده و خربنده« 
را به مقام »شاه و خداوند« می رساند. موالنا قابليّت پذیرش نور شمس را داشت تا جایی که در سایه ی 
»اختر رخشنده« و در »گلشن خندنده« و درعالم معشوقی  بخشش های شمس »روشن و بخشنده« و 
»فّرخ فرخنده« می شد. )همان جا/ غزل 469( اینک در اثر آن تاثير پذیری ها در طول هفت قرن جهان 

معرفت از وجودش »فّرخ و فرخنده« و »گلشن خندنده« شده است.
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نتيجه گيری
      خلق و خوی شگرف شمس پارادوکسی است و رفتارهای عاطفی و غيرعاطفی اش بسيار نقيض 
هم دیگر و ناسازگار و ناهماهنگ است. این ویژگی های روانی در ميان عرفای ایرانی اختصاص به 
خود او دارد. گاهی دلنواز و مهرورز است گاهی تندخوی و پرخاشگر. رفتارهای درونی و بيرونی 
تبّحر  اسالمی  معارف  در  اگر چه  است.  یافته  انعکاس  آیينه های گوناگون  در  مرموز  این شخصيّت 
پيدا کرد. امّا از علوم ظاهری گریزان است و به جای آن گنجينه ی دلش را از گوهرهای درخشان 
و گران بهای عشق آکنده ساخته به گونه ای که در برابر فقيران و تهيدستان متواضع و فروتن و پيش 
توانگران مغرور و سرکش است و چنان نفوذی در دل ها دارد که افراد نا اهل را تربيت می کند و کّفار 
و منکران را می پذیرد امّا انعطاف ناپذیر است و کم حوصله. مناقب العارفين افالکی و رساله سپه ساالر 
از معتبرترین آثاری است که خلق و خوی شمس را منعکس ساخته اند. فرزند ارشد موالنا سلطان ولد 
نيز در اثر منثورش )معارف( و آثار منظوم خود )ابتدا نامه، انتها نامه و رباب نامه( گوشه ای از رفتارهای 
عاطفی عشق را به تصویر کشيده است. در ميان آثار منظوم و منثور موالنا کتاب قطور دیوان شمس 
آینه ی تمام نمایی است برای انعکاس ویژگی های رفتاری دورنی شمس که از شمس انسانی آسمانی 
ساخته که منش و خصوصيات رفتاری او را ماورای یک بشر عادی نشان داده است، بشری که در هيچ 

اثری حتی در مقاالت شمس نشانی از آن نمی توان پيدا کرد.
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سيمانگاری عصر شمس
                                                                                                                               مهدی فجری1

چکيده
      سيمانگاری عصر شمس، بستر زایش و گاهواره ی پرورش اندیشه ی او را بدست می دهد. جستن 
پاسخ برای موارد ابهام موجود در گفتار شمس و پی بردن به منظور اصلی سخنان رمزواره او که با خط 
سوم نگاشته شده، را قابل فهم تر می کند. علت بی قراری دائم و قرار گرفتن در موقعيت حمله و گریز 
پيوسته او را آشکار می کند و دالیل مورد سوء تعبير قرار گرفتن، تحقير و اهانت شخصيتی عاطفی 
و مهر ورز چون شمس را بيان می کند. سخن شمس، تنها آئينه ی شخصيت او نيست بلکه همچنان 
گواه انحطاط زمان اوست! اگر بخواهيم سخنان شمس را خارج از بستر زمان و مکان و بدون توجه 
به وقایع و شرایط آن روزگار تحليل کنيم، دور نيست که به افسانه سرایی گرفتار شویم که این روش 
انتزاعی، یکی از آفت های بزرگ در شناخت گذشتگان است. نزدیک شدن و یا رسيدن به این مهم 
دست کم نيازمند مطالعه سه عامل فرساینده و سه نظام مسخ شده ی حاکم بر سرنوشت آن ایام است: 
1 - نظام فدائيان الموت 2 - خالفت بغداد 3 - زمامداری خوارزمشاهيان. بررسی ناایمنی های اجتماعی 
و اقتصاد بيمار، پریشانی ها، ریاکاری ها، خان خان بازی ها و بی ضابطه گی ها نشان می دهد ملت ایران 
قرن ها، گرفتار چپاول مغول های خانگی بوده اند! و می توان دریافت که بزرگترین دشواری مردمان 
گناه شوی  ایران،  در  مغول  و  است  عمال حکومت  ستمبارگی خود  اول،  درجه ی  در  عصر شمس 

گرگان خانگی شده اند! و الزم است سبب را در خود، جستجو نمائيم! 

واژگان کليدی : سيمانگاری عصر شمس، مولوی، تصوف عشق. روش انتزاعی.

1ـ کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی آذربایجان غربی
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مقدمه:
و  روانی!  و  اجتماعی  اقتصادی،  ناایمنی  و  تزلزل  ایجاد  عوامل  تمام  جمع  شمس  عصر  تاریخ       
فراهم گشت زمينه ی احتکار، تنگدستی و گرانی بی سابقه، در عين خودکامگی و بی خبری دهشتناک 
توانگران از درماندگی بينوایان! را دارا می باشد. دوران کودکی و آغاز نوجوانی شمس تبریزی مقارن 
یورش »اتابک ایلدگز« به آذربایجان و برده گيری و اسارت مردم آن سامان بوده است. سپس نوبت به 
طغرل بن ارسالن سلجوقی)طغرل سوم( ملقب به »رکن الدنيا و الدین ابوطالب طغرل بن ارسالن قسيم 
امير المؤمنين« در 571 ق می رسد که این خان جدید نيز زالووار از خون همسایگان و مردم شهرهای 
با  ایران، خليفه عباسی»ناصر الدین باهلل« از بغداد  اقبال سلجوقيان  با افول ستاره ی  اطراف تغذیه کند. 
سلطان تکش خوارزمشاه بر ضد سلجوقيان پيمان می بندد و لشکر بغداد و خوارزم، حمله های خود را 

به طغرل آغاز می کنند. و از این پس »حق چپاول« از سلجوقيان به خوارزمشاهيان به ميراث می رسد.
       شخصيت شمس الحق والدین، محمد بن علی بن ملک داد تبریزی)645 - 580 هـ . ق( از کودکی 
با دو احساس متضاد و توام »خود کمتر بينی« و »خود برتر بينی« پرورش یافته است. این دو احساس در 
وی از سویی نياز به خودسازی، کمال گرایی و جستجوگری عميق و از سویی دیگر غرور ابر مردی، 
مسئوليت رهبری مردمان و دستگيری از آنان را به شدت شکوفان ساخته است. مثال او حکایت تخم 
مرغابی)خایه ی بط( است که زیر مرغ خانگی قرار گرفته بود. شمس از کودکی به جای اشتغال به 
بازی و سرگرمی های کودکانه به مجالس وعظ شتافته و بزودی در می یابد که سوگمندانه، واعظان 
چراغی فرا راه ره گم کرده ای، در تيرگی ها نمی نهند، بلکه بيشتر دلهره می آفرینند! وی بر پدر خویش 
طعنه می زند و خود را از بن  مایه ای برتر از وی می شمارد. شمس ابتدا مرید شيخ ابوبکر تبریزی سله 
باف )زنبيل باف( بود و چون کماالتش از حد ادراک مردم درگذشت، در طلب اکملی دیگر سفری 
شد. شمس در آغاز فقه  خواند و به فقيهان روی  آورد. اما به زودی در  یافت که از فقه چيزی جز 
پرداختن به مسائل استنجاء و طهارت، باقی نمانده است. سپس با درویشان در می آميزد تا مگر نزد آنان 
قرار و آرام یابد ليکن بزودی در می یابد که دراویش نيز زاهدانی گوشه گير و از واقعيت گریزانند. 
عموماً اهل الف و گزاف اند و خویشتن را با وسائل مصنوعی با سبزک و حشيش، به اوهام، سرگرم 

می دارند.
     این موج تصوف پرهيز یا زهد و گوشه گيری به ویژه از دوران بنی اميه )حکومت 132 - 41هـ . ق( 
هنگامی که یک باره بساط ساده ی خلفای راشدین)حکومت 40 - 11 هـ .ق( به بارگاه پر تجمل اموی 
به تقليد از بيزانس تبدیل گشت و اقتصاد چپاول برای پر کردن خزینه ی خلفای زرپرست دنياگرای، 
جایگزین نظام مردم گرای اسالمی گردید، شکل می گيرد. در آن دوره در ميان برخی اعتراض های 
مردمی، گروهی نيز راه زهد، پرهيز و خودداری از همکاری با یغماگران مال و جان مردم را در پيش 
گرفتند. اینان »نساک« یا زاهدان نخستين و پيشگامان »تصوف زهد« و مردم گریزی و چله نشينی بودند! 
شمس هنگامی که به زاهدان می پردازد، آنان را مردم گریزانی الف زن و گرفتار خویشتن می یابد که 

از خدمت به مردم گریخته و در وسوسه و هوای حالوت قبول خلق اند. 
       به متکلمان و فيلسوفان روی می آورد، اما بزودی در می یابد که آنان نيز عموماً یاوه می گویند و اگر 
سخن هایی می گویند همه »در وهم تاریک« و همه اش، به علت اولی، به متافيزیک، به ماوراءالطبيعه، به 
فراسوی انسان و حال او، به گذشته ای موهوم و به آیندهای بس دور و بيرون از امکان درک و لمس 
تجربی می پردازند. »نحوی« در نظر او مظهر انحطاط صورتگرایی، فاجعه قالب پرستی و لفظ پردازی 
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است. بنابر این به تخطئه »مکتب اصالت لفظ نحوگران« می پردازد و تمام عمرشان را بر فنا می شمارد!. 
بر پای  به ریا مجلس قرآن یا سماع صوفيانه  به تزویر، خانقاه می سازند و       اشراف عصر شمس، 
می دارند. ليکن همچنان درویش آزارند. شمس سخت آزمای، همه طبقات و گروه ها را می آزماید. 
فرق ميان صادق و کاذب را از روی گفتار و هم از کردار ایشان در می یابد. با دوست نمایان بيهوده 

گوی، و تقوی فروشان ریاکار و شهرت طلب بسياری آشنا می شود. 
و  قربانی شهامت  م(   858 - . ق؛922  - 244هـ   309( منصور حالج  بن  می بيند، حسين       شمس 
صراحت بيش از حد خود شده است، نه آیين برگزیدهی خویش! او در می یابد المقتدر )نوزدهمين 
پاسداری  یازده هزار خواجه رومی و سودانی  او را  باره که حرم سرای  خليفه عباسی(، مردی حرم 
می کنند در سيزده سالگی، بنام خليفه ی خداوند تکيه بر مسند »خلفای راشدین« می زند و وزیر هرزه 
به  فراوانی  تا حد  »انا الحق« گویی حالج،  نمائی  مورد دگرگون  در  ظاهراً  عباس،  بن  گویش حامد 
هدف خود رسيده است. چنانکه تا امروز نيز، این سوء فهم از نهضت حالج که خود را حق و دستگاه 
خالفت را باطل می شمرده است وجود دارد. پس از حالج، اعدام عينالقضات همدانی )525 - 492 هـ 
.ق/1130 - 1098 م( در دهه ی سوم سده ی ششم هجری/دوازدهم ميالدی، در سن سی و سه سالگی، 
در همدان به جرم الحاد و اسالم گریزی و اعدام شهاب الدین یحيی سهروردی مشهور به شيخ اشراق 
الدین فرزند  )587 - 549 هـ .ق/1196 - 1159م(، در سی و هشت سالگی، به دست سلطان غياث 
صالح الدین ایوبی در »حلب« نشان داد که روزگار، در طول سه قرن، برای انسان گرایان، به هيچ 
روی تغييری نکرده است و »روح بغداد« با حضور و بی حضور خليفه، همچنان در همه جا، در »شام« یا 
در »همدان« حکمفرماست! از این روی، هنرمندان انسانگرای، درس خود را، از این قربانی ها گرفتند، 
و زبان از صراحت، بازپس کشيدند! و نبرد شيوهی مستقيم سخن گویی در رو یا روی حریف را رها 

کردند!
یا دست کم  و  نظام حاکم  دنبال سقوط  به  این خدعه سرا، محتاطانه،  در  ترتيب، شمس  بدین       
کاستن از سخت گيری های آن، برای تحقق مدینه ی فاضله ی انسان ساالری به جای تظاهر سالوسانه به 
خداساالری دروغين معاویه پرور و خوارزمشاه آفرین از مردم بی خبر است. با پنهانکاری و یا تظاهر 
به متابعت از نظام حاکم و تبليغ لزوم حفظ آن، و به هنگام لزوم سودجویی از اسلحه ی شرع و چماق 
پيمایی طوالنی آرمانی خویش!  نادان در راه  یا همراهان بی احتياط و  تکفير، برای کوبيدن مخالفان 
است. شمس این جهان بازگونه را همچون ساحري توانمند مسئول وارونه دیدن یا به تعبيری عادت 
به دو بيني و کژبيني می داند. پس تمام تالش او بر این است که راست بيني را به ما تعليم دهد؛ امري 
که البته، چندان سهل و آسان نيست. باورداشت ها، نقدها، حمله ها، و آموزش های شمس همه برون 
فکنی های مردی ادب آموخته از بی ادبان است. شمس خرقه گرفته از رسول، زبان تند و گزنده ای 
دارد. در غریب و ناشناخته ماندنش تعمد دارد و مدام نعل باژگونه می زند. مرید کسی نبوده و مریدی 
قبول نمی کند. او فخر رازی )مرگ فخرالدین رازی برابر با حدود بيست و شش سالگی شمس بوده 
است( را که یکی از بزرگترین تفسيرهای خود از قرآن »تفسير کبير« را در دستگاه خوارزمشاه، همان 
مردی که ایران را به مسلخ مغول فرو در کشانيد با اسلحه ی خود او )قيافه های جدلی و چماق تکفير 
مصلحتی( می  کوبد! چون او دشمن عرفان است و بنابر قول مشهور یکی از عاملين مهم آوارگی بهاء 
ولد از بلخ به شمار می رود:فخر رازی چه زهره داشت که گفت: محمد تازی چنين می گوید و محمد 

رازی چنين می گوید؟! این مرتد وقت نباشد؟ این کافر مطلق نبود؟ مگر توبه کند!
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     شمس در بهره جویتی از »حتدیث«، همانند هنرمتندی که هر لحظه از قلم مو، و رنگ خود، به 
گونه ای دیگر در تصویری تازه بهره می جوید.

      شمس در آغاز حمله ی مغول به ایران)616 هـ .ق/1219 م( بالغ بر سی و پنج سال داشته است و 
وی در این سن، شاهد یکی از بزرگترین ضربه های تاریخ بر پيکر جامعه ایرانی بوده است. آری به 
گفته شمس در برابر فاصله دهشتناک طبقاتی و بی خبری عصر جباران، عمری بایست، تا این بدست 
آید! و این گونه است که در ایران سده های ميانه، برای رهایی از ستمبارگی اهانت بار خوارزمشاهيان،  
از چنگيز )624 - 549 هـ .ق/1226 - 1145 م( استقبال می کنند و او را منجی و رهایی بخش خود 
به  تظاهر ریاکارانه  بی بنيادی  ارزش های درون تهی،  تنها طشت رسوایی  می شمارند! ضربه ی مغول، 
نشخوار معيارهای فرسوه و فقدان همبستگی مردم و هيئت های حاکمه را درایران پيش از مغول از بام 

دعوی ها، فرواکنده است! )اقبال،1341(. 
      شمس فرزند عصر انحطاط فرهنگ اسالمی ایران درآستانه ی مغول، رسوایی دعوی های درون تهی 
و جوالن راهزنان دین و »مسلمان برونان کافر اندرون« است. وی شهر به شهر بطریقه و لباس تجار، در 
پی ابدال، در پی قطب های راستين، در پی رهبران بی پيرایه می گردد. هر جا از بزرگی، نامی می شنود، 

از وی نشانی می جوید تا مگر گمشده ی خود را بيابد.
      کامل تبریزی زمزمه ی تصوف مردم گرا، تصوف عشق، و عرفان اجتماعی را از زاویه ی خانقاه 
مردانگی  و  مردی  مقامات  آب  فراز  بر  سعدی  به  که  همو  احياناً  سهروردی،  عبدالقادر  »بونجيب«، 

آموخته است، آغاز می کند.
      شمس کم و بيش چهل سال )580 تا 622 هجری قمری( از عمر خود را در دوره ی خالفت ناصر 
این دوران، در مرکز جهان اسالم، فساد آن چنان بی پروا  »الناصر لدین اهلل« سپری ساخته است. در 
و همه گير شده است که در درون مدرسه از خود خليفه هم در نمی گذرند! و خليفه ناصر خود در 
ساعتی گشت و گذار در دانشگاه بغداد در می یابد که بيشتر اهل مدرسه به منهيات مشغوالند! خليفه ی 
مشهورترین  انتقام،  به  و  می شود  پسندانه ی طالب خشمگين  از گرایش همجنس  باره  زن  زرپرست 
مرکز علمی آن روزگار و بزرگترین افتخار فرهنگی پایتخت خود را به خر می بندد و آنرا به طویله ی 
انتقام جویی و  ستوران و اتراق گاه سگان مبدل می سازد! هر چند خود به زودی درمی یابد که چنين 

خشمی رسوا جز تفی سر باال بيش نيست! چرا که الناس علی دین ملوکهم!
سترونی  عصر  این  بر  و  اندیشه،  نازایی  گذشته،  فرهنگــی  ميراث  نشخوار  عصر  این  بر  شمس      
خالقيت ها با شدت و خشم می تازد. این بغداد در آستانه ی حمله ی مغوالن است! در این بغداد است 
که شمس آوازه »شيخ اوحدالدین کرمانی« )خانقاه دار بزرگ بغداد( را که بساط درویشی و خانقاه 
 نشينی گسترده است شنيده و مشتاقانه به دیدار شيخ نامدار می شتابد، ليکن او را نيز همچو بيشتر از 
دانشجویان نظاميه، غرق در شاهد بازی و صورت پسندی می یابد. شيخ را می بيند که صورت پرستی 
و شاهد بازی را وسيله یا بهانه ی تجلی صورت حق در آینه ی جمال زیبارویان قرار داده است. پس 
سرخورده و مایوس بر وی بانگ می زند که »از پيش مردان دور شو!...تو آن نه ای که توانی! از بهر آن 
که ناتوانی!...صحبت من، کار تو نيست و حریف صحبت من نه ای!« )افالکی 4/4( و ناچار با خشم از 

او روی باز بر می تابد و از بغداد نيز خارج می شود!
       در جهان شمس، اگر خليفه فاسد است و خوارزمشاه به بهانه ی عدم صالحيت بغداد به فرمانروائی 
بر جهان اسالم، بدانسوی لشگر می کشد، تنها از پی بهانه می گردد و او خود، سوگمندانه شایسته تر از 
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خليفه نيست، بلکه از وی گرسنه تر است و احياناً آزی سيری ناپذیرتر از او دارد! در این ایام، توانگران 
خودپرست، از کارگرانی که نيروی جسمانی خود را در طلب معاش عرضه می دارند، همانند دام ها، 
فربه ترین و نيرومندترینشان را بر می گزینند و ضعيفانشان را همچنان بيکار و گرسنه رها می دارند! و 
شمس خود این دست طرد را به جرم ضعف بنيه و در حال گرسنگی بر سينه ی خویش احساس کرده 

است.
     فدائيان الموت )654 - 483هجری قمری(، که در آغاز با تکيه بر تشيع اسماعيلی، تنها روشنی 
اميد در آسمان تيره ی زندگی محرومان، نيروئی انقالبی و هوادار خلفای فاطمی مصر و ضد استعمار 
بغداد و امرای دست نشانده ی آن در ایران به شمار می رفتند ليکن در طول مدتی کوتاه تر از یک قرن 
)عصر شمس(، با صد و هشتاد درجه انحراف از اصل، تا حد آلت اجرای مقاصد سوء خليفه بغداد و 
به عنوان سازمان جاسوسی خليفه ناصر، برای خفه کردن هر نوع صدای اعتراض و وسيله ی استقرار 
حکومت وحشت در ميان مردم ایران، سقوط کردند. این سازمان، ظاهراً همچنان وظيفه داشته است تا 
از خوبرویانی که مردم در پرده داشته اند برای ناصر کسب اطالع کند و هر گاه خليفه اراده می کرده 
است حتی زنان شوهردار را به جدایی از شوهران و پيوستن به خيل حرمسرای خویش ناگزیر می ساخته 
است! )هندوشاه نخجوانی(. دیگر از ایدئولوژی و از آرمانگرائی فدائيان، از جهاد با ناحق به خاطر 
که  مازندرانی«  »حسن  و  مليجک ها  فاجعه ی  و  بود!  نمانده  جای  بر  بيش  نامی  جز  عدالت،  استقرار 
هم بستر نرینه ی امام اسماعيلی رودبار بشمار می رود تنها مشتی نمونه از خروار است و این وقایع همه 

در »الموت« در بناگوش زادگاه شمس و به هنگام حيات وی روی می دهد.
       خواجه نصير همان مردی که بنا بر اصرار ناصرالدین ابوالفتح ابی منصور، ریيس اسماعيلی قهستان، 
نه سال پيش از برخورد شمس و موالنا در قونيه دست به تاليف کتابی در اخالق! می زند و به پاس ابتکار 
و تشویق ناصرالدین ابوالفتح، نام کتاب خود را اخالق ناصری می نهد، هنگامی که بخت از الموتيان 
بر می گردد و بساط آنان به دست مغول برچيده می شود، به وزارت هوالکوخان نایل می گردد! خواجه 
ریاضی دان و فيلسوف، شاهد و موثر در سقوط بغداد و نویسنده ی رساله فتح بغداد است. بنابر کتاب 
»اخالق ناصری اش« ما وی را به عنوان یک معلم و مربی اخالق نسل هایش می شماریم و کتابش را 
همچنان در امروز به فرزندان خود تدریس می کنيم، سی و یک سال بعد هنگامی که بخت از الموتيان 
بر اخالق ناصری  تازه ای  بار مقدمه ی  این  به دست مغول برچيده می شود  بر می گردد و بساط آنان 
می نگارد و یک باره قلم بطالن بر گفته های مقدمه ی پيشين خود فرو در می کشد، و آن را یکسره 

دروغی مصلحت آميز، نبرد شيوه ای به خاطر تنازع بقای خویش معرفی می دارد.
    شمس در عصر استبداد خودکامگان، در عصر آموزش تسليم و رضا، در عصر گله پروری توده ها، 
پرخاشگری می آموزد. به جای خاموشی گزینی، به جای درس مدارا، مردم را به اعتراض، به ایستادگی 
و به عمل متقابل در برابر ناروائی ها تشویق می کند. و این ها همه خالف آموزش های متداولی است 
که از تصوف عموماً انتظار می رود. بدین سان شمس یک صوفی پرخاشگر، یک صوفی تهدیدگر و 

یک انقالبی ضد یاسای چنگيزی است!
     به عقيده شمس در جایی که سراسر ادراک ما را حجاب فرا گرفته است، معرفت راستين وحقيقت 
و  گرایش ها  بود؟  تواند  اعتباری  چگونه  را،  بازاری  معارف  و  نماید؟  چهره  می تواند  چگونه  تمام، 
جز  کيستند؟  حکمرانان  استوارند؟  چه  بر  دفاع ها،  و  حمله ها  نکوهش ها،  و  ستایش ها  گریزها، 
در  و  خویشتن؟  بزرگداشت  بند  در  تنها  خودپرستانی  جز  زیردستان؟  رنج  از  بی خبر  خودکامگانی 
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حقيقت حکومت چيست؟ جز تسلط بر نفس خویشتن؟ جز فرمانروایی بر خودخواهی ها، جز سلطه بر 
خودکامگی ها، جز غلبه بر قهرها، و جز پيروی بر دیگر آزادی های خویش؟ کوتاه سخن، بر روابط 
از حقيقت؟ جز آزمندی و  بيگانگی  نفاق؟ جز دورویی؟ جز  انسان ها چه چيز حکم فرماست؟ جز 
درون  دعوی های  جز  فریب؟  جز  دیگران؟  رنج  به  نسبت  بی اعتنایی  و  خودخواهی  جز  نظر؟  سوء 
تهی؟ و در این ميان سهم مردان راستين چيست؟ جز خون دل خوردن؟ و با آنان چه می کنند؟ جز 
دشمنکامی و کينه توزی؟. شمس بت شکن است و هيچ قالبی را دربست و برای هميشه نمی پذیرد. 
از هيچ بتی، از هيچ ابر مردی، بی نيش نقد، بی تازیانه ی طنز، بی پرخاش مستقيم در نمی گذرد. شمس 
شده اند؟!  فاسد  چنين  چرا  آن  طبقات  و  جامعه  نظام  آخر:  که  می پرسد  خود  از  گرانبار،  دریغی  با 
تالش ها، چرا بيشتر خودخواهانه اند؟! رهبران چرا بی خبراند؟! واعظان چرا، هراس انگيزند؟! اندرزها، 

چرا زهرآگين اند؟! مردمان بر سر گنج، چرا تنگدست اند؟! نيازمندان بر لب آب، چرا تشنه اند؟!
     شمس پی آمد نفوذ تباهی فرهنگی و فساد عمومی جهان خود را، در یکایک طبقات به اصطالح 
موجود،  وضع  نفی  به  طبعش  این رو  از  و  است  کرده  احساس  و  لمس  خویش،  زمان  روشنفکر 
واژگونگری ارزش ها، برای نوسازی جامعه و فرهنگ آن، متمایل می گردد! در این ميان درخشش 
ستارگانی پر فروغ چون ابوالحسن خرقانی، بایزید بسطامی، سنایی، سعدی، حافظ و عطار در آسمان 
آن شب ها توان بخش ایجاد غنای فرهنگی برای توده های مردم ایران هستند. شمس از راهبران بزرگ 
تصوف عشق در عصر پریشانی ضابطه ها  و جدایی انسان هاست و مرغان در منطق الطير عطار هر یک 
مدینه ی  در  ملی  رمزواره ی وحدت  سيمرغ  روند!  می  بشمار  یکدیگر  از  انسان های جدا  از  مظهری 

فاضله ی عرفان اجتماعی ایران است که نتيجه عشق، ترکيب و اتحاد مرغان پراکنده است! 
       شمس پرنده، مرغی است که هر دانه را بر نمی گيرد، قلب بيگانه ای است که هر زمزمه ای برایش 
بانگ عزا و هر چشم اندازی برایش گنگ و بی حاصل است. او در بی قراری زندگی می کند و بهشت 
این بهشت است و در ميان آفریده های  به دنبال رهایی از دوزخ  او  بيهودگی رنگينی است.  برایش 
رنگارنگ تنهاست. درد شمس درد »بی کسی« است پس ملول از دیو و دد، چراغ به دست، شهر به 

شهر در پی یافتن کسی از »جنس خود« است. کسی که بتواند در او بيارامد. 

هجرت موالنا از بلخ به قونيه:     
      موالنا جالل الدین محمد بلخی در ششم ربيع االول سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد. پدر او 
موالنا محمدبن حسين، خطيبی است که به بهاءالدین ولد معروف شده است و نيز او را با لقب سلطان 
العلماء یاد کرده اند. بهاءولد از اکابر صوفيه و اعاظم عرفا بود و خرقۀ او به احمد غزالی می پيوست. 
وی در علم عرفان و سلوک سابقه ای دیرین داشت و از آن رو که ميانۀ خوشی با قيل و قال و بحث 
و جدل نداشت و علم و معرفت حقيقی را در سلوک باطنی می دانست و نه در مباحثات و مناقشات 
کالمی و لفظی، پرچمداران کالم و جدال با او از سر ستيز در آمدند، از آن جمله فخرالدین رازی 
بود که استاد سلطان محمد خوارزمشاه بود و بيش از دیگران شاه را بر ضد او برانگيخت. بهاءولد 
یکی از مهم ترین موجبات ترک زادگاه خویشتن را در یادداشت خاطرات زندگی خود، چنين اعالم 
می کند که: خوارزمشاه، ترک خان و مان و بچگان گرفته است، تا ملکی می تواند گرفتن! هنگامی که 
خوارزمشاه با عزیزان خود چنين می کند، دیگر از وی در مورد دیگران چه انتظاری می توان داشت؟ 

)بهاءولد، 1338(.
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     بهاءولد که نمی تواند در قلمرو خوارزمشاه بماند، سرگردان و رهزده به هر دیار که می رسد، بر 
اثر مشاهده ی فساد و فتنه و ستمبارگی رهبران محلی ناچار از منزل گزیدن در مکان های ناایمن چشم 
فرو می بندد. پدر موالنا به کوچ خویش تا آسيای صغير، ادامه می دهد. در دمشق چون بزرگان شهر به 
او پيشنهاد ماندن می کنند پاسخ می دهد که سالطين و امرای این دیار اغلب به فساد و لواطه مشغولند. 
نشاید در این مقام مقيم بودن! سرانجام عالءالدین کيقباد )634 - 616 هـ . ق( از سالجقه روم که 
پادشاهی هنرمند و دانشمند بود قاصدی فرستاد و او را به قونيه دعوت نمود. پدر موالنا از همان بدو 
ورود به قونيه مورد توجه عام و خاص قرار گرفت تا این که سرانجام شمع وجودش در حدود سال 
628 هجری قمری خاموش شد و در قونيه به خاک سپرده شد. در آن زمان موالنا جالل الدین گام به 
بيست و پنجمين سال حيات خود می نهاد، مریدان از او خواستند که بر مسند پدر تکيه زند و بساط 
وعظ و ارشاد بگسترد. سيد برهان الدین محقق ترمذی)637 - 561 هـ .ق( که در جوانی به بلخ رفته 
و در زمره مریدان صدیق و پاکدل بهاءولد - پدر موالنا - درآمده بود در سال629 هـ .ق بار سفر بر 
بست تا به دیدار مرشد خود سلطان العلماء در قونيه برسد. شهر به شهر راه پيمود تا اینکه به قونيه رسيد 
و سراغ سلطان العلما را گرفت، غافل از آنکه او یک سال پيش  از این، خرقه تهی کرده و از دنيا رفته 
العلماء نائل شود رو به موالنا کرد و گفت در  نتوانست به دیدار سلطان  بود. وقتی که سيد ترمذی 
باطن من علومی است که از پدرت به من رسيده این معانی را از من بياموز تا خلف صدق پدر شود. 
موالنا نيز به دستور سيد به ریاضت پرداخت و مدت نه سال با او همنشين بود و زان پس برهان الدین 

در قيصریه رحلت )637 ه.ق(کرد. 

طلوع شمس: 
       موالنا در سی و هشت سالگی مفتی حنبلی)افالکی، 1961( و سرآمد دانشمندان دینی دوران 
او بهره ها می بردند. روز شنبه 26جمادی اآلخر سنه 642  خود بود و مریدان و عامه مردم از وجود 
هجری قمری مولوی با خرسندی و بی خيالی از راه بازار به خانه باز می گشت که ناگهان درویشی 
نا شناس در معوج البحرین )محل تالقی دو دریا(، از ميان جمعيت پيش آمد و گستاخ وار عنان فقيه 
و مدرس پر مهابت شهر را گرفت و در چشم های او خيره شد و گستاخانه سؤالی بر وی طرح کرد: 
صراف عالم معنی، محمد)ص( برتر بود یا بایزید بسطام؟ موالنا لحظه ای تأمل کرد و گفت: با یزید 
تنگ حوصله بود با جرعه ای سيراب شد. محمد دریانوش بود و دارای استقساء عظيم، به یک جام 
عقل و سکون خود از دست نداد. موالنا این را گفت و به مرد ناشناس نگریست، در نگاه های سریعی 
که بين آنها رد و بدل شد بيگانگی تبدیل به آشنایی گشت. نگاه شمس به موالنا گفته بود از راه دور 
به جستجویت آمده  ام و با این بار گران علم و پندار چگونه به مالقات می توانی رسيد؟ و نگاه موالنا 
به او پاسخ داده بود: مرا دریاب و این بار مزاحم را از شانه هایم بردار. آفتاب دیدار این قلندر گمنام و 
درویش تاجرنما، قلب و روح موالنا را چنان بگداخت و جرقه ای در جان باروتی او انداخت که ترک 
مسند تدریس و کرسی وعظ گفت. شمس به آن بنده نازنين گرفتار در ميان قوم ناهموار که او را به 
زیان می بردند پيشنهاد قمار کرد بی آن که هيچ وعده بردن دهد. شمس پی  برد که مولوی عالمی از 
اهل طریق و در واقع یک غزالی خائف است. او در یافت رشته ای از تعلقات و مالحظات فرهنگی و 
پرواهای دینی همچون بندهایی، پای این عقاب را بسته و او را به یک مرغ خانگی مبدل ساخته است. 
پس او را از باالترین سطوح این تعلقات )خانواده، مطالعه کتاب، تدریس، رفتن پيش دوستان و ...( 
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منع نمود.    شمس او را از پاره دوزی در دکان باز داشت. عشق را به او هدیه نمود اما نه عشقی آسان، 
بلکه از همان آغاز، عشق را برایش با مشکل ها نمایاند.

       موالنا جالل الدین مولوی فرمود، چون شمس الدین به من رسيد... به تحکم تمام فرمود که: دیگر 
سخنان پدرت را مخوان! راز این همه تحکم و منع شمس از خواندن سخنان بهاءولد در آنست که 
بهاءولد فقيهی زاهد است و به موج قدیم تصوف، به موج زهد و پرهيز و به موج خودگرایی تعلق 
دارد. و شمس می خواهد مولوی را به موج نو، به تصوف عشق به تصوف مردم گرا دعوت نماید و 
معارف بهاءولد و دیوان متنبی و رساله ی قشيریه تاليف ابوالقاسم قشيری )376-465ه/986-1072م( 
و ... را مانع راه خویش می یابد! موالنا پا در آتش و دل در گرو تصوف عشق می نهد. پس از درس و 

مکتب پرهيز کرده و چون موسی در پی خزر می رود.
با  هنجارگریز که  به  شدت  دارد. شمس  موالنا وجود  و  ميان کردار شمس  تفاوت های عظيمی      
در  که  حالی  در  خشم  و  است  ستيز  او  روش  ندارد.  هماهنگی  اجتماعی  هنجارهای  از  کدام  هيچ 
موالنا مطلقاً خشونت وجود ندارد. شخصيت موالنا هنجارگرا و مبتنی بر مدارا و محبت و به  شدت 
هيچ گاه سخنی  موالنا  را در سطح مخاطب جمع می کند،  و همه ی کالمش  است  متوجه مخاطب 
که باالتر از حد متعارف باشد نمی گوید در حالی که مخاطب عام برای شمس هيچ ارزشی ندارد 
با آن مخالف اند. شمس، در همين حرف هایی  همه ی کالمش چيزهایی است که دیگران  تقریباً  و 
که از او به جا مانده نکته هایی گفته است که هيچ کدام از عرفای ما در طول تاریخ نگفته اند. شمس  
نازل ترین نوع شخصيت خود را به هنگام سخن گفتن می داند. به »اقتصاد سخن« ، سخت پایبند است 
و از پرگویی گریزان، شمس در جهان باژگونه سخن مقلوب مي گوید. شمس عليرغم تفاوت های 
برای  رازگرایی،  برای  آگاهانه،  و  ماهرانه  اندک،  اندک  را  مکتب خود  نوآموز  موجود،  شخصيتی 
پذیرش باطنی گری، برای ورود به فراسوی ظاهر همساز خود، آماده ساخت! استاد عشق به سجاده 
نشين با وقار آموخت که عشق نباید تو را به تسليم وادار کند. عشق باید خالقيت ها را در تو به ظهور 
برساند. معشوقی که عاشقش را تابعيت و تسليم یاد می دهد در واقع او را می کشد. اما معشوقی که به 

عاشق راه خلق جهان های تازه را یاد می دهد او را زنده می کند.
      تصوف عشق کوشش برای تعيين ضابطه برای جهانی نابسامان است! تصوف عشق باید با یاس ها و 
هراس ها پيکار کند از اینرو به شور، به هيجان، به شادی و به پای کوبی های دسته جمعی نيازمند است. 
پس سماع را فریضه ی مذهب خویش می شناسد. تصوف عشق به حرارت، به دلگرمی و به اعتقاد گرم 
کننده نيازمند است نه به سخنان دلسرد کننده و هراس آور. شعر موزون، موسيقی، و رقص در تصوف 
عشق وسيله ی تلطيف عواطف و سبب کاهش خشونت ها، آموزش محبت در جهانی پر نفرت، کار 
هدف.  نه  تنهایی هاست!  درمان  و  جدایی ها  چاره جوی  دوستی ها،  و  آشنایی ها  همگرایی ها،  ابزار 
چنانکه طفلی رنجور شود، و از شربت طبيب، نفرت نماید و ابته فقاع )شيره( خواهد. طبيب حاذق...

دارو را، در کوزه ی فقاع کرده بدو دهد تا به وهم آنکه فقاع است، شربت را، برغبت بنوشيده ... مزاج 
سقيم او مستقيم گردد! )افالکی، 3 /116(. تصوف عشق آیين گوشه گيری نيست، تصوف جمع است 
نه تصوف انفراد! مذهب مردم گریزی نيست، ریاضت در خلوت نيست، چله نشينی نيست. تصوف 
زندگی در ميان مردمان است. زیستن برای آنان است. تصوف چله شکن، تصوف توده گراست. شاید 
مولوی سماع و شعر موزون فارسی را آگاهانه و به عمد بخاطر نزدیک شدن به توده ی مردم و باال برد 
سطح درک آنان، به خاطر رهانيدن غریق از گرداب نادانی ها برگزیده است. شعر موزون در تصوف 
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عشق وسيله ی تلطيف عواطف و سبب کاهش خشونت ها، آموزش محبت در جهانی پر نفرت، کار 
ابزار همگرایی ها، آشنایی ها و دوستی ها، چاره جوی جدایی ها و درمان تنهایی هاست! نه هدف. چنانکه 
طفلی رنجور شود، و از شربت طبيب، نفرت نماید و ابته فقاع )شيره( خواهد. طبيب حاذق ... دارو را، 
در کوزه ی فقاع کرده بدو دهد تا به وهم آنکه فقاع است، شربت را، برغبت بنوشيده ... مزاج سقيم 

او مستقيم گردد! )افالکی، 3 /116(.

غروب موقت شمس: 
      رفته رفته آتش حسادت مریدان خام طمع زبانه کشيد و خود نشان داد. آنها می دیدند که موالنا 
مرید ژنده پوشی گمنام گشته و هيچ توجه ی به آنان نمی کند از این رو فتنه جویی را آغاز کردند و 
در عيان و نهان به شمس ناسزا می گفتند و همگی به خون شمس تشنه بودند. شمس از گفتار و رفتار 
گزندة مریدان خودبين و تعّصب کور و آتشين قونویان رنجيده شد و چاره ای جز کوچ ندید. از این 
رو در روز پنجشنبه 21 شّوال سال 643 هجری قمری قونيه را به قصد دمشق ترک گفت .شمس در 
حجاب غيبت فرو شد و موالنا نيز در آتش هجران او بی قرار و ناآرام گشت. مریدان که دیدند رفتن 
شمس نيز موالنا را متوجه آنان نساخت البه کنان نزد او آمدند و پوزش ها خواستند. موالنا فرزند خود 
سلطان ولد را همراه جمعی به دمشق فرستاد تا شمس را به قونيه باز گردانند. سلطان ولد هم به فرمان 
پدر همراه جمعی از یاران سفر را آغاز کرد و پس از تحمل سختی های راه سرانجام پيک موالنا در 
ذیحجه ی سال 644 هجری قمری به شمس دست یافت و با احترام پيغام جان سوز او را به شمس رساند 
و آن آفتاب جهان تاب عزم بازگشت به قونيه نمود. سلطان ولد به شکرانۀ این موهبت یک ماه پياده در 

رکاب شمس راه پيمود تا آنکه به قونيه رسيدند و موالنا از گرداب غم و اندوه رها شد. 
 

غروب دائم شمس: 
       مدتی کار بدین منوال سپری شد تا اینکه دوباره آتش حسادت مریدان خام طمع شعله ور شد. توبه 
شکستند و آزار و ایذای شمس را از سر گرفتند. شمس از رفتار و کردار نابخردانۀ این مریدان رنجيده 
خاطر شد تا بدانجا که به سلطان ولد شکایت کرد: او چندین بار این سخنان را تکرار کرد و سرانجام 
به روایتی در آن سال کشته )شفق، 1394( و به قولی دیگر غيبت نمود و ناپدید شد. بدینسان، تاریخ 
رحلت و چگونگی آن بر کسی معلوم نگشت. پس ازآن حال موالنا بسيارآشفته بود تا جایي که با 
کسي حرف نمي زد و در این زمان این طبع ظریف چون نی بر لبان خدا به بهانه شمس، بيش از هفتاد 
هزار بيت در 55 بحر مختلف، غزليات بسيار شورانگيز سرود که امروز پس از گذشت حدود هفتصد 

سال از بهترین ستاره های درخشان ادبيات فارسي است )فروزانفر، 1337( .
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نتيجه گيری:
     بدین سان، می توان دریافت که این، تنها مولوی نيست که متاثری شيدا از شمس است. و نيز، 
شمس، تنها یک زایشگر معنوی مولوی، بدون هيچ گونه تاثير پذیری و شوریدگی، از این برخورد و 
آفرینندگی نيست بلکه در آن واحد، مرید و مراد، موثر و متاثر، شيداگر و شيفته ی قطب دل و حواری 

خویشتن است! شاید این دو لطف حسن دارای سودای سر باال، برای همدیگر بهانه بودند و رسن!
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زندگی عاریتی و اصيل در مقاالت شمس تبریزی
                                                                                                                                                   ميالد صالحی خلخالی1 

                                                                                                                                                   سعيد بزرگ بيگدلی2
                                                                                                                                                   حسينعلی قبادی3

چکيده
       زندگی اصيل و عاریتی که از نکات مورد توجه و عنایت بسياری از فيلسوفان و متفکران در طول  
تاریخ بشری بوده است، بيشتر به صورت مدون و گسترده نزد فيلسوفان و روانشناسان اگزیستنساليست 
مورد مداقه و پژوهش قرار گرفت. وفق این تفکر، انسانی اصيل می زید که عقاید، عواطف و به طور 
بنابراین  مبنای فهم خویشتن عمل کند.  بر  بزند و  به محک شخصی  کلی سبک زندگی خودش را 
می توان گفت اصالت در این تعریف جهان را از دریچه ی چشم خویشتن دیدن است. در مقابل اگر 
اکثریت را بخورد زیستی  باشد و فریب  با جماعت  به دنبال همرنگی  تعبد ورزد،  تقليد کند،  کسی 
نيازموده  و  بودن  دیگران  بد آمد  و  خوش آمد  دنبال  به  یعنی  زیستن  عاریتی  داشت.  خواهد  عاریتی 
زیستن. این طر تفکر به نحو اغلبی و اکثری در متون ادب عرفانی و علی الخصوص مقاالت شمس 
تبریزی قابل ردیابی و توجه است. شمس تبریزی در نوع زندگی شخصی اش کامال اصيل می زید و 
به انحاء مختلف زوایای و خفایای آن را در مقاالت ارزیابی کرده است و بدان عنایت داشته. وی به 
بساری از لوازم زندگی اصيل همچون بی توجهی به رد و قبول خلق، صداقت در گفتار و رفتار، عدم 
تقليد، درون نگری و ... التزام می ورزد و همچنين زیست اصيل را به عنوان یک چارچوب و نمای 
کلی برای زندگی اخالقی و سلوک عرفانی موکدا تأکيد می کند. این موضوع در تمثيل ها و نمادهای 
وی نيز به خوبی قابل مشاهده است. نظرات و ی در باب بسياری از افراد معاصر و یا قبل از وی نيز 
بيان گر تفکر کامال اصيل وی است. و البته در نگاه مولوی نيز به تفرد و اصالت شمس اقرار شده است.
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1ـ مقدمه
از مهم ترین شخصيت های عرفانی، هميشه مورد توجه عام و  به عنوان یکی  تبریزی  نام شمس       
خاص بوده است، اما چنانکه شایسته  است به زوایای نظام اندیشگانی وی عطف توجه نگردیده است. 
بی تردید شمس حقی بزرگ به خاطر آتشی که در بيشه  ی اندیشه ی موالنا زد، بر گردن هستی دارد 
و عرفان تا هميشه وام دار اوست، اما شخصيت و تفکرات خود وی نيز، تفکراتی ارزنده و افروخته 
است و باید به آن توجه ویژه داشت. مقاالت شمس تبریزی بهترین سند برای درک و دریافت دقيق 
احواالت وی و همچنين تفکرات ذوقيمت اوست. یکی از برداشت هایی که می توان در مقاالت به 
آن دست یافت تأکيد وی بر زیست اصيل و دوری از زیستن عاریتی با تمام مختصات و کيفيات آن 
است. شمس چه در مشی شخصی و چه در آموزه هایش، بر زیستن اصيل و به محک شخصی زدن 
زندگی اهتمام خاص دارد و مستمعان را از تقليد بر حذر می دارد. این قسمت از آموزه های شمس 
پرنده کمتر مورد عنایت محققان بوده است و در کتاب یا پژوهشی به طور مجزا یا حتی پراکنده به آن 

توجه نگردیده است که در این مقاله سعی می شود با نمونه ها و توضيحاتی به آن اشاره گردد.

2ـ زندگی اصيل و زندگی عاریتی
      تفکر انسان فردیت یافته و زندگی اصيل با سورن کی یرکگور، به عنوان پدر مکتب اگزیستانسياليسم، 
به طور چشم گيری پا به عرصۀ آثار اندیشه ورزان گذاشت اما سابقۀ آن را می توان در اولين گام های 
زیستن  ارزش  نيازموده  زندگی  می گفت:  که  سقراطی  کرد.  پی جویی  سقراط،  یعنی  فلسفه ورزی، 
فرد  به محک شخصی زدن عقاید  لزوم  باید  را  نظر سقراط  به آزمودن زندگی در  لزوم  این  ندارد. 
نوع  این  »سقراط  برود.  اندیشه ها  و  عقاید  آزمون  به  خود  دیدگاه های  اساس  بر  فرد  یعنی  دانست. 
زندگی را که در آن عقایدی را بدون اینکه خود، شخصا محک زده باشيم و آزمایش کرده باشيم، 
آزموده  را  آن  که  می آرزد  زیستن  به  زندگی ای  آن  فقط  می ناميد....  نيازموده  زندگی  می پذیریم، 
باشيم. به این معنا که خود، نسبت به به باورهایی که در تصميم گيری های عملی موثرند، مداقه ورزیده 
نادرست. اگر درست است، آن را مبنای  یا  این عقيده درست است،  باشيم که  باشيم و تامل کرده 
تصميم گيری های خود قرار  دهيم حتی اگر همۀ عالم آن را نادرست بدانند و اگر نادرست است، آن 
را مبنای تصميم گيری های خود قرار ندهيم، حتی اگر همه عالم آن را درست بدانند.« )ملکيان، 416 
:1394( در نظر کی یرکگور به مثابه ی پدر اگزیستانسياليسم نيز، سقراط شخصيتی شگفت انگيز و قابل 
ستایش است. این شگفت انگيزی سقراط برای کی یرکگور را می توان همان جذابيت زندگی اصيل 
دانست. سقراط علی رغم تمام فشارهای بيرونی و غوغای عوام و تهدید و تطميع هيئت حاکم، چون 
بر اساس محک شخصی خویش به نتایجی رسيده بود، آن را تغيير نمی دهد و از تقليد و تبعيت از 
نظر دیگران )تقليد و تبعيتی که بدون ارائۀ دليل است و فرد در آن قلباً  و منطقاً قانع نمی شود( دوری 
می کند. کييرکگور در مقام توصيف و ستایش عمل او می نویسد: »سقراط همه زندگيش را بر سر 
نامتناهی  با آن شور و عشق  و  را دارد،  با مرگ  او شجاعت رویارویی  به خطر می افکند،  اعتقادش 
چنان طرحی برای زندگيش ریخته است که باید آن را پذیرفت... آیا برهانی بهتر از این می توان برای 
جاودانگی روح عرضه کرد؟« )اندرسون،83:1393( هر چند همان طور که گفته شد اگزیستانسياليسم 
و به تبع آن تفکر زندگی اصيل از قرون اخير ميالدی و با افکار سورن ابو کی یرکگور دانمارکی مدون 

شد اما بسياری از افراد چه در ادبيات، چه فلسفه و چه در روانشناسی به آرمان اصالت پرداخته اند.
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2ـ1ـ تعریف اصالت
بنا را  نيز همچون تعریف سرچشمه اش، یعنی اگزیستانسياليسم، )اگر  باید گفت تعریف اصالت       
بر همان تعریف جامع افراد و مانع اغيار ارسطویی بگذاریم( کار مشکلی است. زیرا هرقدر تعاریف 
انتزاعی تر باشد جامعيت و مانعيت مشکل تر خواهد بود حال اینکه، در این حوزه نيز افرادی با عقاید 
به  اما  داشته اند  مشترکی  دغدغه های  و  پرسش ها  که  افرادی  برده اند.  قلم  به  دست  متفاوت  بسياری 

جواب ها و راه حل های مختلفی رسيده اند.
بهتر اصالت می توان این گونه توضيح داد که: »زندگی اصيل، زندگی ای است که       برای درک 
التزام خود حرکت کردن و در معيت  به خود، در  به خود وفادار است؛ وفادار بودن  انسان  در آن، 
خود زیستن. هر وقت وفاداری به خود فدای وفاداری به دیگری یا دیگران شود، زندگی ما عاریتی 
خواهد بود، نه اصيل. وفاداری به خود، به معنای واضح تر، براساس فهم خود عمل کردن و خود را 
اساس فهمش و  بر  قرار دادن است. هر کس در زندگی خود، فقط  مبنای تصميم گيری های عملی 
بر اساس آن چه در فاهمه اش واقع شده است، تصميم گيری کند و فهم خود را تعطيل نکند زندگی 
اصيل دارد. وقتی فهم خود را تعطيل می کنيم که زندگی را بر اساس سنت های نيازموده، تعبّد، تقليد، 
افکار عمومی، هم رنگی با جماعت، محبوبيت را به هر قيمتی حفظ کردن و کسب رضای مردم ادامه 
می دهيم. در واقع، وقتی بر این مبانی تصميم می گيریم و در مقام عمل به این صورت عمل می کنيم 
زندگی اصيل نداریم« )ملکيان،450:1394( بنابر این می توان زندگی اصل را تالشی برای دیدن جهان 
از چشم خویشتن ناميد. به جای این که با چشم دیگران به امور معرفت پيدا کرد.« برخی از تفکرات، 
تصميمات و کارهایی که به عهده می گيریم یا با آن ها موافقت می کنيم و می پذیریم )به عنوان عملی 
که باید انجام دهيم یا مورد موافقت ماست( واقعا متعلق به خود ما نيست و در نتيجه، به طور اصيل 
و موثق، نشان دهندة فرد انجام دهندة آن نيست. در این جا موضوع در رابطۀ با اخالق و روانشناسی، 
هویت و مسئوليت است. اصالت، خصوصيات و منش فرد را توصيف می کند، فردی را معرفی می کند 
که بر وفق تمایالت، انگيزه ها، آرمان ها و باورهایی که نه تنها برای اوست بلکه همچنين نشان می دهد 
ttp://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/( ».که او واقع چه کسی است
authenticity( زندگی اصيل بر طبق این تعاریف به جنگ روزمرگی های مالل آوری می رود که 
بيت الغزلش این است که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. فردی که رسوایی را در همرنگ 
نشدن با جماعت می بيند، حاضر است به هر قيمتی ولو از دست دادن خویشتن حقيقی خود، بی هيچ 
دليل و علت قانع کننده ای بر طبق نظرات و خوش آمدهای دیگری و دیگران عمل کند و خودش را 
ببازد. ترس از این که مردم چه می گویند بسياری از زندگی ها را از اساس تغيير می دهد، مردمی که 
معلوم نيست چه کسانی هستند، هستند و نيستند. یک شير بی یال و دم و اشکم. کييرکگور می گوید 
»تنها طبایع پست، قانون اعمالشان را در مردمان دیگر می جویند و مقدمات اعمالشان را در بيرون خود 
جستجو می کنند.« )کی یرکگور، 1371: 71( فرد اصيل، عالوه بر دوری از تقليد و تعبد سعی دارد 
بود و نمود خودش را یکی کند یعنی آنطور که هست، هستيش را نشان دهد. می توان این حرکت را 
تحقق خویشتن فرد یا کنش کامل نيز ناميد. همانطور که اشاره شد عالوه بر فالسفه، عرفا و روانشناسان 
»دربارة  باید گفت:  دقيق  طور  به  پرداخته اند.  یافتگی  فردیت  و  اصالت  نظریۀ  تشریح  و  بسط  به  نيز 
زندگی اصيل و این که زندگی اصيل چيست، افراد مختلفی در طول تاریخ بحث کرده اند. یک دسته 
از این افراد، بنيان گذاران ادیان و مذاهب هستند. دستۀ دوّم عارفان همۀ فرهنگ ها، ادیان و مذاهب 
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هستند. این بحث که خود، زندگی اصيل داشته  باشند و دیگران را هم به زندگی اصيل دعوت کنند، 
خيلی مورد توجه آن ها بوده است. دستۀ سوم بخش عظيمی از فيلسوفان هستند که امروزه از آن ها 
نيچه، هيدگر،  داستایفسکی،  تعبير می کنيم. کسانی چون کييرکگور،  اگزیستانسياليست  فيلسوف  به 
گابریل مارسل، و سيمون وی. این ها فيلسوفانی هستند که یکی از درون مایه های اصلی بحث آن ها 
زندگی اصيل است. دستۀ چهارم، روانشناسانی هستند که به نهضت سوم روانشناسی تعلق دارند. از 
مزلو، کارل راجرز.... و  آبراهام  بزرگ ترین آن ها  تعبير می شود.  انسان گرا  به روانشناسان  این دسته 
یونگ هستند. این فيلسوفان و روانشناسان در باب زندگی اصيل مطالب فراوانی گفته اند.« )ملکيان، 

)414 :1394
       ابراهام مزلو از روانشناسان بنام، برای فرد سالم الگویی ارائه می دهد که نام آن را انسان خواستار 
انسان خواستار تحقق خود دارای ویژگی هایی است که می توان  تحقق خود می گذارد. درنظر وی 
تجميع همۀ آنها را یا در تعریف اصالت و فردیت یافتگی و دوری از عاریت زیستن دانست و یا دربارة 
ویژگی ها و مؤلفه های زندگی اصيل. در نظر وی یک فرد سالم خواستار تحقق خود است و این محقق 
کردن خود دارای صفاتی است، از جمله: فرد خواستار تحقق خود مستقل است و برای کسب رضایت 
به دیگران متکی نيست، رفتار و احساساتش از آن خودش است یعنی خودش تصميم می گيرد و به 
نتایج خودش می رسد. این در حالی است که به گفتۀ مزلو روان نژند ها برای یافتن رضایتی که خود 
نمی توانند ایجاد کنند از لحاظ عاطفی به دیگران وابسته اند. می توان آن ها را انگل هایی پنداشت که 
مطابق الگوی دلخواه پدران و مادران و مربيان و مبلغان می اندیشند و عمل می کنند و تصوری که از 
خود دارن، فقط بازتابی از تصور دیگران است، نه حاصل رشد و تکامل مستقل خود. »خواستاران 
تحقق خود در همۀ جنبه های زندگی، به شيوه ای بی تعصب و مستقيم و بدون تظاهر رفتار می کنند. 
به  دهند.  نشان  را  آن ها  صادقانه  می توانند  نيستند.  هيجانهایشان  یا  عواطف  ساختن  پنهان  از  ناگزیر 
عبارت ساده تر می توان گفت این ها به طور طبيعی و بر طبق طبيعت خویش عمل می کنند.« )شولتس، 

1390: 104(. خودکفایی و استقالل را باید از دیگر ویژگی های مهم آنان دانست.
      الگوی فرد سالم از نظر یونگ را باید برداشت وی از انسان اصيل و عاری از عاریتی زیستن دانست. 
وی الگویش را انسان فردیت یافته ناميد و فرایندی که موجب یکپارچگی شخصيت انسان می شود را 
تحقق خود یا خود شدن. وی اظهار می کند صورتک هایی که نقش های اجتماعی، ما را وادار می کند 
به صورت بزنيم ما را از خود بودن دور کرده است. »گر شخص معتقد شود که صورتک به راستی 
می تواند بر طبيعتش تأثير نهد، آن گاه صورتک می تواند بسيار زیان آور باشد، چرا که دیگر شخص 
همان صورتک  تنها  من شخص،  نتيجه  در  می شود.  تبدیل  نقش  به  بلکه  نمی کند،  بازی  نقش  فقط 
می شود و سایر جنبه های شخصيتش مجال رشد و پرورش کامل نمی یابند. انسان از خودِ راستين بيگانه 
می شود و ميان صورتک گسترش یافته و سایر جنبه های تهی شده، تنش پدید می آید. این وضع راه به 
سالمت روان نمی یابد یونگ دریافت که چنين اشخاصی درمی یابند که در همۀ عمر دروغی زیسته اند 

و با مجال ندادن به بيان خود راستين، خویشتن را فریفته اند.« )همان، 133(
       یونگ در فرآیند تفرد به یکی از مؤلفه های بزرگ اصالت بيش از هرکس دیگری توجه داشته و 
آن درون نگری است. از نظر وی فرآیند تفرد و رسيدن به من، با توجه هرچه بيش تر به آن مِن حقيقِی 
یا در مورد  انجام بدهم و  به آن چه من می بایست  نباید راجع  )ایگو(  »یعنی من  امکان دارد.  درونی 
آن چه عموما کار درست تلقی می شود فکر کنم، بلکه می بایست به آن چه کليت درونی من، یعنی 
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خویش، در این وضعيت از من طلب می کند و یا آن چه می خواهد از طریق من به این عالم بياورد توجه 
کنم. « )فن فرانتس و ادینجر، 1393: 43(

       کارل راجرز نيز الگوی فرد سالم را انسان با کنش کامل می نامد. از نظر راجرز یکی از مهم ترین 
به راستی خوشان  به تحقق خود می پردازند،  این است که: »کسانی که  ویژگی های شخصيت سالم 
هستند. خود را پشت نقاب ها و صورتک ها پنهان نمی سازند و به آن چه نيستند تظاهر نمی کنند یا در 
برابر بخشی از خود سپر نمی گيرند. پيرو تجویزهای رفتاری نمی شوند، هر لحظه به رنگی درنمی آیند و 
در اوضاع و شرایط مختلف شخصيت های متفاوت از خود نشان نمی دهند. از توقعات و ممنوعيت های 
این مراحل  برای آن ها کوچک است و  قاعده ها  این  یا پدر و مادر خویش آزادند.  تحميلی جامعه 
اصولی  و  آداب  با  می پردازند،  خود  تحقق  به  که  کسانی  راجرز،  اعتقاد  به  گذاشته اند.  پشت سر  را 
نشان  از خود  رفتاری که  و  برمی گزینند  را که  نمی کنند. جهتی  زندگی  دیگران وضع کرده اند  که 
از  تعيين شده است. خودشان مالک شخصيت خود هستند و مستقل  تنها توسط خودشان  می دهند، 
هنجار های تجویز شدة دیگران عمل می کنند.« )شولتس، 1390: 49( از نظر راجرز نيز فرد سالم باید به 
دور از هرگونه پيروی های بيهوده از جماعت باشد؛ پيروی های بی دليلی که محض خوشآمد دیگران 
است، دیگرانی که هيچ دخل و تصرف در سرنوشت ما ندارند. در تفکر وی انسان سالم باید برای هر 

تجربه ای آمادگی کامل داشته باشد.

 3ـ مؤلفه های زندگی اصيل و فردیت یافته
      از برآیند آن چه، گفته شد می توان مؤلفه هایی برای زندگی اصيل یافت، بسياری از این مؤلفه ها 
را می توان با تغييراتی در اندیشه، آثار و زیست موالنا نيز یافت که در فصل بعدی درباب آن بحث 

خواهد شد.

3ـ1ـ زندگی کردن به مقتضای فهم خویشتن
      عمل بر مبنای اقتضائات شخصی روی سکه ای است که پی گيری آن در زندگی فردی منجر به 
دست یابی به روی دیگر سکه می شود. روی دیگری که عبارت است از، دوری از عاریتی زیستن. 
به مقتضای فهم و حال خویشتن عمل می کند یعنی جسورانه می زید. »جسارت داشتن به  فردی که 
معنی زندگی کردن، صحبت کردن، و عمل کردن به گونه ای شجاعانه و بر اساس خود حقيقی مان 
است.« )رابينز، 1390: 100( این گونه زیستن حس واقعی بودن به فرد می دهد. اصيل بر اساس مد های 
فکری و عملی جامعه زندگی نمی کند؛ او به دنبال دليلی است که وی را اقناع کند و معتقد است در 
مسير رودخانه شنا کردن را ماهی مرده نيز می داند. فرد اصيل سعی دارد دنيا را با چشم های خودش 
ببيند و به حرف های افواهی و مشهورات توجهی ندارد. »به باور اگزیستانساليست ها، اصالت در این 
است که به جای پذیرفتن نقاب هایی که جامعه به ما می دهد نقش اصلی خودمان در شکل بخشيدن به 

زندگی مان را باور کنيم و مسئوليت آن را بر عهده بگيریم.« )تامپسون، 1393: 113(

3ـ2ـ عدم همرنگی با جامعه
       این ویژگی را باید لب و اساس دوری از تقليد و تعبد دانست. آنان که اصيل می زیند »خودکفا 
اجتماعی  فشارهای  برابر  معين، در  به شيوه هایی  تفکر و عمل  برای  به خوبی می توانند  و  مستقلند  و 
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مقاومت کنند. جدایی درونی و دوری و برکناری خود را از فرهنگی که رشتۀ هدایت آن، بيشتر در 
دست دیگران است تا خودشان، حفظ کنند. البته در برابر فرهنگ جامعه آشکارا عصيان نمی کنند. 
مطلب  هر  یا  رفتار  در  واقع  در  نمی گذارند.  پا  زیر  عمدا  را  اجتماعی  قواعد  استقالل،  نمایش  برای 
دیگری که در نظرشان بی اهميت جلوه کند، می توانند کامال متعارف باشند. تنها زمانی که موضوعی 
و  قواعد  با  آشکارا  اخالقی(  موضوعات  در  باشد)معموال  بسياری  شخصی  اهميت  دارای  برایشان 
به  بی اعتمادی  نوعی  نظریه  این  در  )شولتس، 1390: 114(  برمی خيزند«  مبارزه  به  هنجارهای جامعه 
نظریات عامه وجود دارد و به مشهورات به دیدة تردید نگریسته می شود. کارل گوستاو یونگ یکی 
این  از  از عضو  به یک  تبدیل  و  توده ای شدن  را  امروزی  در جامعه  فرد  بزرگ ترین گرفتاری های 
کارخانۀ بی انتها شدن می داند. او می نویسد »یک ميليون صفر را اگر با هم جمع کنندباز نتيجه همان 
صفر است و چيزی در دست نخواهد بود، پس ارزش یک اجتماع وابسته به ارزش افرادی است که 
ارزش  هيچ گونه  افرادی که  از  یعنی  بی ارزش  افراد  از  که  اجتماعی  می دهند.  تشکيل  را  آن جامعه 
اخالقی و شخصيتی ندارند تشکيل شده باشد، بی گمان آن اجتماع هيچگونه ارزش و اهميتی نخواهد 

داشت.« )یونگ، 1391: 51(

3ـ3ـ صداقت
      برای فهم صداقتی که از آن اصالت به دست می آید باید برای صداقت دایره ای بزرگ تر از آن چه 
داشنامۀ  در  است که  تا جایی  دایره  این  عنوان صداقت می دهيم تصور کرد.  به آن  معمول  به طور 
قائلند.  پنج ساحت  برای آدمی  پهلو می زند. روانشناسان  اصالت  با  تعریف صداقت  استنفورد  فلسفۀ 
گویی آدمی یک کل است که از پنج ظرف مرتبط به هم ساخته شده است. این پنج ساحت عبارتند 
از ساحت اعتقادات، ساحت عواطف و احساسات و هيجانات، ساحت خواسته ها، ساحت رفتار ها و 
ساحت گفتار که سه ساحت اولی ساحات درونی آدمی اند که با دو ساحت بيرونی  فرد یعنی، ساحت 
به  ندارد، آدميان  به درون فرد دیگر راهی  از آن جا که هيچ فردی   رفتار و گفتار شناخته می شوند. 
دیگران، به وسيلۀ دو ساحت بيرونی شان از ساحات درونی شان خبر می دهند؛ و صداقت به معنای دقيق 
آن را باید انطباق همۀ این ساحات با هم دانست. راستگویی یعنی عيان کردن دقيق باورهای خویش و 
البته باید دانست نيت سختن گفتن صادقانه معيار راستگویی است و نه صدق و کذب منطقی. »صداقت 
هدیه ای است که می توانيم به دیگران بدهيم. صداقت در ضمن منبع قدرت و موتور محرک سادگی و 
آسودگی است. وقتی می دانيم که در هر شرایطی خواهيم کوشيدحقيتقت را بگویيم، نيازی نمی بينيم 
خودمان را آماده رویارویی با خيلی چيزها کنيم. ما در این حالت می توانيم خودمان باشيم.« )هریس، 
1392: 27( فرد اگر اصيل زندگی کند از ریا به دور خواهد بود و این یکی از پرتگا ه های اخالقی 
زیستن است. صداقت باعث می شود روح فرد چندپارچه نباشد و یکپارچگی و دوری از نفاق را برای 

وی به ارمغان می آورد.

3ـ4ـ مطالبۀ دليل
       باید گفت مطالبۀ دليل را می توان در اولين شعاری که شالودة تفکر اصيل است نيز مشاهده کرد. 
وقتی سقراط به ارزش زندگی وارسی شدن پرداخت، و خود را همچون خرمگسی معرفی می کرد که 
گرد معتَقدات افراد می چرخد تا بی دليلی آن ها را برای صاحبانش نشان دهد به ارزشی نظر داشت که 
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باید آن  را مطالبۀ دليل دانست. در این مورد نيز همچون صداقت باید توجه کرد که گاه ممکن است 
فرد به واقعيت نرسد اما الاقل باید بفهمد که اعتقاداتش در منظومۀ فکری خودش تناقض یا تعارضی 
نداشته باشد. از نظر تامپسون »از یک فرد اصيل انتظار می رود که منشی اخالقی، متاثر از خرد داشته 
باشد« )تامپسون، 1395: 109(. فرد اصيل به جای این که تنها در پی این باشد که با تقليد از سایرین 
خود را در منطقۀ امن روانی قرار دهد و سعی می کند دالیلی که برایش قانع کننده است را در عمل به 
کار بندد حتی اگر این دليل، دليلی نباشد که مورد قبول همگان است، همچنان که در نظر کی یرکگور 
حقيقت، انفسی است و تنها حقيقتی مهم است که من بتوانم محض آن زندگی کنم و به خاطر آن 
حاضر باشم بميرم. یعنی ممکن است این دليل از پس کندوکاو های درونی یک فرد پدیدار شده باشد.

3ـ5 ـ درون نگری
       در ميان کسانی که دربارة الگوی فرید شدن سخن گفته اند، کارل گوستاو یونگ بسيار به اهميت 
به سائق های درونی است.  درون نگری پرداخته است. فرآیند تفرد در نظر وی توجه هر چه بيش تر 
انسان  وجوه  پاک ترین  نشان دهندة  که  فردیت  بر  را  را  راه  که  نقاب هایی  بردن  بين  از  می گوید  او 
راهنمای  را می توان یک مرکز  نظر وی »خویش  از  ندای درون است.  به  بی توجهی  است می بندد، 
از  را  خود  ایگو،  که  است  بالندگی  قابل  صورتی  در  تنها  انسان  آفرینندة  وجه  این  دانست.  درونی 
تمام اندیشه های سود و زیان و موفقيت رها کند تا به این موجود حقيقی تر و عميق تر نزدیک شود« 
)فن فرانتس و ادینجر، 1393: 41( بنابر این تفکر درون ما، راه به سوی نيکی می گشاید و احتياجی به 
سرک کشيدن و تقليد نيست. »جایی در عميق ترین بخش روان خود می دانيم که امور در چه جهتی 
حرکت می کنند، ولی معموال آن اَنتری که او را ایگو می ناميم چنان سر و صدایی راه می اندازد که 
مانع شنيدن صدای درونی است. « )همان، 57( تجليات بيرونی ما تنها وقتی اصيل خوانده می شوند که 

امر درونی را صادقانه و کامل بيان کنند.

3ـ6ـ خودشناسی
این  بدانيم  این است که  مستلزم  باش  توصيه می کند خودت  اصيل که  به آرمان زندگی  توجه       
خودی که ما از سوی این آرمان تشویق به رعایت آن هستيم، کيست. سقراط می گفت: »کل فلسفۀ 
من مبتنی بر دو شعار است، شعار اول این است که خود را بشناس و شعار دوم این است که زندگی 
نيازموده ارزش زیستن ندارد.« )ملکيان، 1394: 414( خود بودن مستلزم این است که خود را بشناسيم 
و از غير خود تميز دهيم. مؤلفه های دیگر اصالت چون صداقت و توجه به اقتضائات درونی نيز لزوم 
خودشناسی را نشان می دهند. »متعهد شدن به گفتن حقيقت مستلزم این است که توجه کنيم در هر 
زمان حقيقت چيست و کدام است. ما چه جور آدمی هستيم، چگونه و چقدر داور دیگران، خودخواه 
یا تنگ نظر شده ایم« )هریس، 1393: 27( خودشناسی یکی از بزرگترین محمل ها برای فراروندگی و 
نيل به اهداف متعالی است. »برای اینکه بتوانيم هر چه بيشتر تبدیل به خود واقعی مان بشویم، با اصالت 
زندگی کنيم، بيدار شویم و آن زندگی را که خودمان می خواهيم را آگاهانه بيافرینيم و برای اینکه 
بتوانيم لذت و آرامش حقيقی را در زندگی مان احساس کنيم، الزم است خودمان را تا عميق ترین 
سطوح درونيمان بشناسيم و این کشف و شهود فردی را در طول زندگی ادامه دهيم، حتی اگر این 

فرآیند هميشه آسان و راحت نباشد.« )رابينز، 1390: 53(
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3ـ7ـ خالقيت
     انسان های اصيل به علت این که به لزوم همرنگی با جماعت اعتقادی ندارند و شاه بيت زندگی 
اصيل یعنی عمل بر مبنای فهم و تشخيص خود را به طور کامل پذیرفته اند و به راه خود می روند، 
معموال انسان هایی خالق می شوند. این موضوع بيش از سایر مؤلفه های اصالت حلقۀ پيوند بين زندگی 
اصيل و هنر و ادبيات است. همۀ انسان های فردیت یافته بسيار خالقند، آنان از آنجا که آمادگی کسب 
تجربه های جدید را دارند و به وجود خویش اعتماد می ورزند، می توانند خالقيت خود را بارور سازند. 
فرد اصيل چون دلبستۀ ستایش دیگران نيست معموال به دنبال کارهایی می رود که تاکنون انجام شده 
و این انحراف از نُرم معمول باعث ایجاد هنری پویا می گردد. کارل راجرز این ویژگی را خالقيت و 
آبراهام مزلو آن را آفرینندگی می نامد. »آفرینندگی از ویژگی هایی است که از خواستاران تحقق خود 

انتظار می رود. اینها اصيل و مبتکر و بدعتگرند.« )شولتس، 1390: 114(
     راینر ماریا ریلکه شاعر شهير آلمانی نيز جوهرة هنر را زیست اصيل می داند. وی که بنابر نظر مترجم 
بسياری از آثارش به زبان فارسی موالنای اروپاست، به لزوم زندگی اصيل و ارتباط هنر و اصالت در 
آثارش پرداخته است »گزارشی زیبا و عميقا تأثيرگذار از آن چه اقتضای هنرمند اصيل است، در اثر 
راینر ماریا ریلکه تحت عنوان نامه هایی به شاعر جوان )که توسط پرویز ناتل خانلری به فارسی ترجمه 
شده است( به چشم می خورد. تقابل زیست اجتماعی با زندگی واقعی، چارچوبی را فراهم می کند 
برای پاسخی که در آرمان اصيل شدن به تصور درآمده است. آن چه مورد نياز است، قابليت درگير 
نکردن خود در جامعه و تشریفات و بازی های بيهودة آن است، دوری جستن از ریا و تظاهر و چرخش 
به سویۀ درون تير خویشتن. ریلکه شيوه ای را توصيف می کند که طبق آن فرد با چرخش به درون، 
می تواند به زندگی مرتبط شود، سرچشمۀ گسترده تر هستی که زیر جامعه قرار دارد و متمایز از آن 

است. « )گيان، 1392: 97(

4ـ نمودهای زندگی اصيل و عاریتی در مقاالت شمس تبریزی
       شمس تبریزی، با نام کامل محمد بن علی بن ملک داد تبریزی، مشهور به شمس پرنده، یکی از 
نام آورترین و ماندگارترین شخصيت های عرفان اسالمی است که هر چند دليل اصلی شهرت وی، 
بازیچۀ  به  باوقار،  نشينی  از سجاده  را  نهاد و وی  بر جان موالنا  تحول زیر و زبر کننده ای است که 
و  فکر  تأثير گذاری در  و  بدیع  اندیشه های  اما خود وی صاحب و حامل  بدل کرد،  کودکان کوی 
فرهنگ دینی است. شمس از همان ابتدا مورد توجه خاصۀ موالنا و بعضی شاگردان صدیق وی بود. 
در رسالۀ فریدون سپساالر که قدیمی ترین شرح حال موالناست و اصاًل با نام کامل رسالۀ سپهساالر 
در مناقب حضرت خداوندگار نگاشته شده است، معرفی جالب توجهی از شمس وجود دارد که بيان 
کنندة رتبت رفيع وی در نظر موالناست و این، نخستين کتابی است که می توان در آن نام کامل شمس 

و اندکی از زندگی نامۀ وی را در آن یافت. 
      »حضرت موالنا سلطان االوليا و الواصلين، تاج المحبوبين، قطب العارفين، فخر الموحدین... سيدنا 
شمس الحق و المله و الدین التبریزی، عظم اهلل جالل قدره، پادشاهی بود کامل مکمل، صاحب حال 
از خلق و  بودی و  پيوسته در کتم کرامات  قال، ذوالکشف، قطب همه معشوقان جناب احدی...  و 
شهرت، خود را پنهان داشتی، به طریقه و لباس تجار بود. به هر شهر که رفتی، در کاروان سراها نزول 
کردی و کليد محکم بر در نهادی و در اندرون به غير حصير نبودی، گاه گاه شلواربند بافتی و معيشت 
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از آن جا فرمودی. مسکن ایشان به تبریز بود.« )سپهساالر، 1375: 122(
      بهترین راه برای آشنایی عميق و کامل با این عارف تبریزی تحقيق در کتاب معروف او مقاالت 
است. زیرا می توان گفت مقاالت شمس تبریزی »اعتراف نامه ای در خور پژوهش است که به ایهام 
توجيه  نيز  را  خویش  ضمنی  طور  به  و  بر می دارد  خانوادگی اش  زندگی  از  پرده  آشکار،  گاهی  و 
می نماید.« )تدین، 1379: 552( بنابراین »از خالل نوشته های کتاب می توان به عقاید واقعی شمس پی 
برد و به راستی تصویری درست از اعتقادات عرفانی و اجتماعی او به دست آورد. تنها با بازکاوی 
مطالب عرفانی مقاالت است که می توانيم در نهایت ادعا کنيم که به مرام و مسلک واقعی شمس پی 
برده ایم.« )خدادای، 1394: 24( با توجه به مطالب مندرج در مقاالت شمس تبریزی و مطالبی که از 
زبان موالنا و دوست داران موالنا در باب او وجود دارد و کنش و واکنش ها و داستان زندگی وی که 
البته، کم و بيش در الیه ای از مطالب خيالی و افسانه ای وضوح خود را از دست داده به روشنی چهرة 
مردی عارف که زندگی و اعتقاداتی بس اصيل دارد می درخشد. کسی که مثل هيچ کس نيست و به 
راه و روش خود می رود و همچنان چراغی روشن در عرصۀ عرفان و ایمان ورزی است. فردی که نه 
سخنش مثل سخن دیگران است و نه اعتقاداتش در مورد سایرین همچون دیگران. معتََقداتی مجزا 
دارد حتی از موالنایی که به شدت از طرف وی مورد ستایش قرار می گيرد. با آوردن نمونه هایی در 

این قسمت سعی در موجه کردن این ادعا داریم.

5ـ شمس تبریزی از نظرگاه موالنا
       مقام رفيع شمس تبریزی در دل و جان موالنا برهيچ خواننده ای پوشيده نيست، موالنا آنقدر شمس 
را جليل القدر می یابد که در نظرش از بلندی به مثابه ای است که درو می نگری کاله می افتد. مولوی 
آشکارا نوای شمس من و خدای من سر می دهد و وی را برتر از شمس چارم آسمان می داند و او را 
آن و برتر از آن می بيند و »هر جا مناسب پيش می آید، یاد شمس، اسم شمس و یا ذکر تبریز گویندة 
مثنوی را به یاد شمس تبریز می اندازد« )زرین کوب، 1390: 15( جدای این موارد که نشان گر ارادت 
با باقی فرق دارد و  نيز شمس را کسی می بيند که  چشم گير وی نسبت به شمس است، خود موالنا 

متفاوت است. کسی است که به راه دیگران نمی رود. فرد است و یگانه.
          خود غریبی در جهان چون شمس نيست            شمس جان باقيست کاو را امس نيست 

                                                                                                                         )مثنوی. دفتر اول.(

این صفت غریبی است که مشخصۀ بارزی در فکر و رفتار شمس است و نشان از فرید بودن وی دارد.
  شه به حق چون شمس تبریزیست ثانی نيستش             ناحقی را اصل گویی شاه را ثانی چرا

                                                                                               )غزليات شمس تبریزی. غزل 137(

از  نهایت یگانگی است. منفرد است و  ندارد و در  نظر مـولوی وی کسی است کـه دومی       در 
همرنگی با جماعت کاماًل به دور است. »ميان شمس تبریز با مردمان عادِی زمان، مناسبتی و سنخيتی 
وجود ندارد. و آن ها اگر وی را درنمی یابند معذورند. هرگز دیدی و یا کسی دید/ یخدان زاتش دهد 
نشانه؟ شمس در آسمان ها است، از دسترس مردم عادی به دور است: کسی کاو گفت دیدم شمس 
دین را / سؤالش کن که راه آسمان کو؟ / در آن دریا مرو بی  امر دریا / نمی ترسی؟ برای تو ضمان 
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باید گوش از گفت مردم فرو بست و راه خود را دنبال کرد. بگذار تا هر کسی هر چه  کو... پس 
می خواهد بگوید: اگر عالم شود گریان تو را چه / نظر کن در مه خندان و می رو/ اگر گویند زراقی 
وسالوس/ بگو هستم دو صد چندان و می رو/ بگو آن مه مرا باقی شما را/ نه سر خواهم و نه سامان و 
می رو. اینکه مریدان حال او را در نمی یابند مهم نيست، می توان آن همه را نادیده گرفت.« )موحد، 
1379: 159( این توضيحات فقط درباب کسی می تواند مقرون به صواب باشد که اصيل می زید و در 
پی تایيد عام نيست. این روش به واقع نقطه مقابل توده ای شدن و به دنبال جمع رفتن و عاریتی زیستن 
است. این نوع زیستن است که تفاوت چشمگيری دارد با نحوه ای از زیست که در آن »کم کم دیده 
می شود که فرد قوة تميز خود را از دست داده و از خود تصميمی ندارد و برای خویشتن روش و 
مسئوليتی نمی شناسد. بر عکس او به صورت یکی از یکان های اجتماعی، بيرنگ و بدون وجه امتياز از 
یک دیگر درآمده است.« )یونگ، 1391: 33( عبدالحسين زرین کوب نيز عقيده دارد که شمس، در 
بند آداب شيخی و مریدی اهل خانقاه نمانده بود و و هم چون صوفيان عصر خویش به آداب خانقاه 
و سلسله پایبندی نداشت و تربيت مستعدان منفرد را وسيله یی برای تزکيه و تکميل خویش می دید. 

)زرین کوب، 1390: 103(
      تأویالت و تفسير های تازه ای که وی از قرآن کریم و احادیث نبی اکرم )ص( به عمل آورده 
است نيز در راستای فردیت یافتگی وی قابل طرح است. »شمس تبریزی نظریات بدیعی دربارة تأویل 
و تفسير قرآن دارد که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته اند. شمس در ضمن تأویل های خود بطن های 
جدیدی را از قرآن کریم عرضه می داردکه باعث شگفتی و شيفتگی هر پژوهشگر و محقق آگاه به 
عرفان اسالمی می شود.« )خدادادی: 1390( در بسياری از آیاتی که مقاالت شمس تبریزی آمده با 
ابن عربی که هم عصر  بين مفسران و عارفانی هم چون محی الدین  تفسيری مواجه می شویم که در 
نشان داد اصالت و  نمونه ای  با آوردن  مثال، می توان  به عنوان  به چشم می آید.  شمس هستند کمتر 
فردیت یافتگی وی، در نظریۀ تفسيری و نگاهش به پدیده ها و امور مختلف رسوخ داشته است و او 
فقط از دریچۀ چشم خویش بدان می نگریسته است: »نظریۀ دیگر شمس در باب شرایط و چگونگی 
تفسير، این است که باید مفسر به استقالل فکری در تأویل متن رسيده باشد. مادامی که فرد از اقوال 
و سخنان دیگران در خواندن تأویل متن استفاده می کند، چيزی بر تجربيات و دریافت های گذشتگان 
اغلب  به گونه ای تعریض آميز است که می توان دریاف  نظریه  این  بيان  نمی افزاید. لحن شمس در 
مفسران زمانۀ خویش را به دزدی سخن دیگران متهم می کند.« )طاهری: 1385( برای این موضوع 
می توان استشهاداتی از متن مقاالت شمس آورد: »هله این صفت پاک ذوالجالل است و کالم مبارک 
اوست، توکيستی؟ از آن تو چيست؟ این احادیث حق است و پر حکمت و این دگر اشارات بزرگان 
است. آری هست، بيار از آن تو کدام است؟« )شمس  تبریزی، 1377: 72( و یا »گفتند ما را تفسير قرآن 
بساز. گفتم: تفسير ما چنان است که می دانيد، نی از محمد و نی از خدا. این من نيز منکر می شود مرا« 
)همان، 272( چنان که در استشهاداتی که از متن مقاالت آمده مالحظه می شود، تاکيد وی بر »من« که 
باید آن را تاکيد بر فردیت یافتگی و اصيل زیستن دانست به وضوح نمایان است. تاکيد های وی بر نفی 
زیست عاریتی تا آن جا پيش می رود که در توصيه ای به مخاطبان و دوست دارانش می نویسد: »بعضی 
کاتب وحی اند و بعضی محل وی اند، جهد کن تا هردو باشی، هم محل وحی باشی و هم کاتب وحی 
خویش.« )همان، 681( این که وجه همت هر فرد بر این باشد که هم محل وحی قرار گيرد و بدو وحی 
شود یعنی در معرض کشف و شهود ها و الهامات الهی قرار گيرد و هم کاتب وحی خودش باشد و 
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قصه نویس دیگران نشود، یعنی فرد بر فردیت خویش تا حد کمال توجه بورزد و تاکيد کند.
     »او همچنين بر این باور است که در احادیث، اسرار بسيار زیادی وجود دارند که به دالیلی در 
قرآن مطرح نشده اند. شمس با درک عرفانی عميقی که نسبت به سخنان حضرت رسول )ص( دارد، 
معانی عارفانۀ بدیع و شگرفی را از احادیث استخراج و عرضه می کند؛ معنی هایی که عارفان قبل از او 
به ندرت متوجه شده اند.« )خدادادی: 1389( به طور کلی تأویل ها و تفسير های شمس تبریزی در باب 

احادیث را به سه دستۀ کلی طبقه بندی کرده اند و مورد بررسی قرار داده اند، این سه طبقه چنين اند:
1 - تأویل یک کلمه به کلمه ای دیگر 2 - تأویالت محتوایی 3 - انتقاد گونه ای بر بعضی احادیث. 

)همان(
       دسته ی سوم را که پس از دسته بندی های موضوعی مواردی از آن را ذکر خواهيم کرد باید جزو 
مواردی دانست که جز از شمس، با این شدت و صراحت خاص، در کمتر کتاب و نوشته ای می توانيم 

بيابيم.

6ـ تفرد و زندگی اصيل در مقاالت شمس تبریزی
      با توجه به موضوعات باال مشخص گردید وقتی سخن از شمس تبریزی به ميان می آید با متفکر 
و عارفی اصيل روبرو هستيم که چه در حوزة نظرات دینی و عرفانی و چه در نحوة زیست فرید است 
و از هر تقليد بی جا و پيروی از عامه و همرنگ جماعت بودن مبرا است. در حالی که عاریتی زیستن 
آنچنان در نظر بسياری پذیرفته شده به نظر می رسد که تبدیل به هنجار گشته است، شمس تبریزی 
بسياری از آموزه های خویش را برای ترویج و توضيح اصيل زیستن بنا کرد. زندگی ای که همراه با 
اصالت و صداقت باشد مورد تاکيد شمس تبریزی است. می توان زندگی مورد تایيد شمس را زندگی 
بی نفاق ناميد و بی نفاق زیستن را از اصول بنيادین نظریۀ وی در سير و سلوک فردی. اینک با طبقه 

بندی موضوعی در این رابطه سعی در ایضاح این نوع زندگی خواهيم کرد.

6ـ1ـ اختيار
     اختيار را باید پيش فرض زندگی فردیت یافته و اصيل دانست. در باب شمس تبریزی نيز همين 
قاعده بر قرار خود استوار است. وی در مقاالتش به وضوح رأی خویش را اعالم می دارد و بر اختيار و 
قدرت آدمی با برشمردن استداللی مُهر تایيد می زند. »این بزرگان همه به جبر فرو رفتند، این عارفان. 
اما طریق، غيِر آن است. لطيفه ای هست بيرون جبر. خداوند تو را قََدری می خواند، تو خود را جبری 
چرا می خوانی؟ او تو را قادر می گوید، تو را قدری می گوید، زیرا مقتضای امر و نهی و وعد و وعيد 
و ارسال رسل، این همه مقتضای قدر است. آیتی چند هست در جبر، اما اندک است. او سوی بنده 
می آید، زود بنده سوی حق می رود« )شمس تبریزی، 1390: 28( وی بر مسئوليت فرد در قبال اعمال 
و رفتارش نيز تاکيد دارد و از این طریق نيز به موضوع اختيار و انتخاب اشاره می کند. »معنی والیت 
چه باشد؟ آن که او را لشکر ها باشد و شهر ها و دیه ها؟ نه بل که والیت آن باشد که او را والیت باشد 
بر نفس خویشتن و بر احوال خویشتن و بر صفات خویشتن و بر کالم خویشتن و سکوت خویشتن و 
قهر در محل قهر و لطف در محل لطف. و چون عارفاِن جبری آغارن نکند که: من عاجزم، او قادر 
است. نه، می باید که تو قادر باشی بر همۀ صفات خود و بر سکوت در موضع سکوت وجواب در 
محل جواب و قهر در محل قهر و لطف در محل لطف. و اگر نه صفات او بر وی بال باشد و عذاب. 
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چون محکوم او نبُود. حاکم او بُود. « )همان، 27( بر اساس نوشته هایی این چنينی در مقاالت شمس که 
باز هم می توان نمونه هایی از این دست یافت، باید صاحب اثر را جزو کسانی دانست که به اختيار و 

قدرت انتخاب آدمی نظری مثبت و مورد تأیيد دارد.

6ـ2ـ خود شناسی
      شمس تبریز نيز همچون قاطبۀ عرفا، بر خودشناسی تاکيدی بليغ می ورزد. وی اعالم می کند که 
خودشناسی و یا به عبارت دیگر جان شناسی بر جهان شناسی مقدم است و نه تنها مقدم است، بلکه 
باید در خویشتن  معارف دیگر رنگ می بازد. آدمی  از شناختن ها و  بسياری  در جنب خود شناسی 
بر  تأکيد وی  بر  این موضوع عالوه  نباشد.  غير  بند  و در  یابد  بر خویشتن شناخت  و  کندوکاو کند 
خودشناسی بيان گر توجه ویژة او به مفهوم فرد انسانی و جایگزین کردن شناخت فرد انسان به جای 
نوع انسان است. »در بند آن باش که بدانی که من کی ام و چه جوهرم و به چه آمدم و کجا می روم 
و اصل من از کجاست و این ساعت در چه ام و روی به چه دارم؟« )همان، 34( خودشناسی آنقدر با 
اهميت است که می توان آن را غرض آفرینش دانست: »آدمی را جهت مقصودی آفریدند، تا خود را 
بداند که از کجاست و مرجع او کجاست. حواس باطن و ظاهر جهت آن داده اند که این ها ُعدة این 
طلب است. او استعمال در چيزی دیگر می کند. خویشتن را امنی حاصل نمی کند تا عيش او خوش و 
خرم گردد و بر اول و آِخر خود مطلع گردد. در اشتغال علوم، که بهترین مشغولی های اهل دنياست، 

روزگار می برد و از مقصود دور می ماند.« )همان، 174(

6ـ3ـ درون نگری
      چنان که در بيان مؤلفه های زندگی اصيل به ميان آمد، درون نگری و توجه به درون، اعتماد بر 
به جای  بر راه دل رفتن  بر آدمی عرضه می کند و  باطن  ندای نيک  درون خویش و آن چيزی که 
توجه به صدای پر همهمۀ دیگران از ارکان اصيل زیستن است. شمس تبریزی به درون نگری نگاه 
جالب توجه دارد و بيان می دارد: »همه در یک کس است. چون خود را دانست، همه را دانست. تتار 
در توست. تتار صفت قهر است، در توست.« )همان، 10( وی در اندرون خویش بشارتی می یابد و 
می گوید: »عجبم می آید از این مردمان که بی بشارت شادند. اگر هر یکی را تاج زرین بر سر نهادندی، 
بایستی که راضی نشدندی، که: ما این را چه می کنيم؟ ما را آن گشاد اندرون می باید. کاشکی این 
چه داریم، همه بستدندی و آن چه آِن ماست به حقيقت، به ما دادندی.« )همان، 74( این بشارت به 
توجه به اندرون، یادآور غزلی نغز از شاگرد شمس، جالل الدین بلخی است که وی نيز در آن به توجه 
به اندرون و خویشتن خویش اصرار می ورزد و آن را سرچشمۀ نيکی می داند و بر فردیت واصالت 

انسان ها به خوبی نور می تاباند:
                 تــماشا مـــرو نک تماشا تــویــی           جــهان و نــهان و هـــویــدا تویـی
                 چه این جا روی و چه آن جا روی          که مقصود از این جا و آن جا تویی

                 تـــو درمــان غم ها ز بيرون مــجو           کـــه پازهر و درمـــان غـم ها تویی
                 چــو جمعی تــو از جمع ها فارغی           کـــه با جمع و بی جمع و تنها تویی

                                                                                                                        )دیوان کبير، غزل1787(

       نکتۀ قابل تأمل دیگر در اصرار شمس به درون نگری را نيز می توان در ارتباط با اصيل زیستن معنا 
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کرد. شمس نيز به این توجه به اندرون نگاه مثبت دارد و می اندیشد درون آدميان و صقع وجودشان 
روی به سوی نيکی و پاکی دارد. »همه را در خودبينی، از موسی و عيسی و ابراهيم و نوح و آدم و 
حوا و ایسيه و دجال و خضر و الياس، در اندرون خود بينی. تو عالم بی کرانی، چه جای آسمان هاست 
و زمين ها؟« )شمس تبریزی، 1390: 84( شمس تبریزی مفهوم خود را مرکز توجهات قرار می دهد و 
به دنبال حقيقتی است که برای خود فرد انسان تعيين کننده و قاطع و قابل قبول باشد. »سؤال کرد که: 
اول علِم ره، بحث می باید کرد، آنگاه راه رفتن ميسر شود. جواب گفت: قصۀ راه و رفتن آقسرا گفتم 
و بيان کردم، نرفتی و از آن سوی می پرسی؟ من می گویم تا آنجا برو، من با توام. بعد از آن خود بنگر 
که کدام سوی ایمن تر است از دزد و گزگ و حرامی و غير هم، یا راهِ َملَطيه یا را اَبُلُستان.« )همان، 
185( این که هر فرد باید خود راه خویش را تشخيص دهد توصيه ای است که کييرکگور نيز به عنوان 
یکی از مبلغان اصلی زندگی اصيل به آن توجه دارد و به دنبال حقيقتی است که بتواند فقط به خاطر 
آن زندگی کند و فقط به خاطر آن بميرد. »می دانيد! این است آن چه من نياز دارم و این است آن چه در 
راهش به جان می کوشم. این کار و کوشش باطنی آدمی، این جنبۀ خدایی وجود انسان است که مهم 
است، نه انبوه معلومات و اطالعات. چه بيهوده در پی لنگرگاهی بوده ام، نه فقط در اعماق بحر معرفت، 
که در ژرفای دریای ناپيداکرانۀ لذت. آخر به چه رسيدم؟ چه یافتم؟ نه مِن خویش را. اول باید یاد 

بگيری که خودت را بشناسی و بعد به دنبال شناخت هيچ چيز دیگر بروی.« )کاپوتو، 1389: 22(
       شمس تبریزی با این آموزه ها در پی این است که هر فرد باید خود شخصاً به دنبال محک شخصی 
اعمال و رفتارش باشد و آن هارا با سنجه های خویش مورد مداقه قرار دهد، او کسی است که بنابر 
گفتۀ خودش از سخن خویش گرم می شود و به دنبال آن است که هرفرد درویشِی خویشتن کند و 
از درویشِی خویشتن اندیشد. وی در جایی دیگر توصيه ای می کند که دقيقاً همين مفهوم را در پی 
دارد: »هر اعتقاد که تو را گرم کرد، آن را نگه دار و هر اعتقاد که تو را سرد کرد، از آن دور باش.« 

)شمس تبریزی، 1390: 151(

6ـ4ـ عدم تقليد به مثابۀ دوری از زندگی عاریتی
با  و  است  تاخته  شدت  به  مقلد  و  تقليد  بر  متفاوت  مناسبت های  به  و  مختلف  موارد  در  شمس      
توضيحاتی نشان داده که تقليد، به عنوان یکی از بزرگ ترین محمل های ظهور زندگی عاریتی، تا چه 
حد بيهوده و بی سرانجام است. با توجه به مقاالت باید گفت یکی از مذموم ترین ویژگی های اخالقی 
و فردی تقليد کردن است و حتی مقلد از دایرة مسلمانی نيز بيرون است. »هر فسادی که در عالم افتاد، 
از این افتاد که یکی، یکی را معتقد شد به تقليد یا منکر شد به تقليد. المی به ذات آن عزیز آن رسيد، 
ندانستند که او عزیز است، اال به تقليد. وتقليد گردان باشد: ساعتی گرم و ساعتی سرد. ِکی روا باشد 

مقلد را مسلمان داشتن؟« )همان، 71(
      در نظر وی تقليد، آنچنان مطرود است که، با آن ميزان از ارادتی که به پيامبر عظيم الشأن اسالم، 
حضرت ختمی مرتبت دارد، تقليد از ایشان و تقليد از خداوند را نيز روا نمی داند و بر این عقيده است 
که متابعت از ایشان نيز باید بر اساس نظر شخصی و حرکت فردی و کشف درونی باشد. »مقلدند. آن 
که محقق تر است، مقلدتر است قومی مقلد دلند، قومی مقلد صفا، قومی مقلد مصطفی، قومی مقلد 
خدا، از خدا روایت می کنند. قومی مقلد خدا نباشند، از خدا روایت نکنند، از خود گویند.... پشت 
بازنهم، سند قوی دارم، صاحب صدر شریعت شمایيد. سند شما راست. هيچ شکی نيست که اصل 
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آنهایند. }آنان که تقليد نمی کنند و به راه خود می روند{ آن دگران مقلد سخن ایشانند. می گفتيم که 
کاری نداریم. نک کاری رسيد. آن دگران شحنگی ایشان می کنند و ایشان فارغ. )همان، 110( وی 
تقليد از خودش را نيز توصيه نمی کند تا نمود دیگری از اصالت را به مخاطبانش گوشزد کند و بر این 
دقيقه تاکيد داشته باشد که اصاًل، راه سير سلوک و بر بام حقيقت برآمدن تقليد بردار نيست زیرا بنا بر 

توصيۀ مولوی، هر مسلمانی باید خود به حرکت درآید و به حق تقرب جوید.
                  به معراج برایيد چو از آل رسوليد            رخ ماه ببوسيد چو بر بام بلندید

      »طاقت کار من کسی ندارد. آن چه من کنم، مقلد را نشاید که به آن اقتدا کند. راست گفته اند 
که این قوم را اقتدا نشاید.« )همان: 246( به همين خاطر است که بر طبق گفتۀ زرین کوب شمس فقط 
»تربيت مستعدان منفرد را وسيله یی برای تزکيه و تکميل خویش نيز می یافت« )زرین کوب، 1390: 

)103
       وی بر خالف بسياری از متصوفه ، در اعصار مختلف، به هيچ وجه سعی در مرید پروری نمی کرد. 
»من مرید نگيرم، مرا بسيار در پيچ کردند که، مرید شویم و خرقه بده، گریختم. در عقبم آمدند منزلی 
و آن چه آوردند آنجا ریختند و فایده نبود و رفتم. من مرید نگيرم. من شيخ گيرم. آن گاه نه هر شيخ، 

شيخ کامل.« )شمس تبریزی: 1390، 45(
      شمس نيز همچون شاگرد و هم نشين نام آشنای خود، مولوی، به علم تقليدی نيز به دیدة رد و 
انکار می نگرد »ایشان چه دانند جبر را؟ آخر، جبرا را تحقيقی ست، تقليدی ست. آخر، در تقليد چرا 

می نگری؟ سوی تحقيق چرا نمی نگری؟« )همان، 145(
       در بحث تقليد در نظرگاه شمس پرنده، نکتۀ قابل تأمل این است که وی در جایی با پيش کشيدن 
این موضوع، در تنها موردی که تقليد را روا می داند تقليد از قرآن کریم است، نکتۀ بسيار مهمی در 
این خصوص مطرح است که باید با توجه به سه مطلب، به فهم دقيق تری از این قسمت از مقاالت 
دست یافت: اول این که لحن کالم در این نوشته به گونه ای است که این مفهوم را می رساند که تقليد 
در هر حال امری ناپسندیدنی است و گویی به این مورد اشاره دارد: حال که نمی توانی اصيل زیست 
باشی، حداقل از چيزی تقليد کن که تو را یاری رسان باشد، هر چند بهتر این بود که از اساس از تقليد 
بری بودی. دوم این که در نظام اندیشگانی شمس، قرآن نمود حاق واقع و مرجع اعلی و کاملی برای 
جستجوگر حقيقت است و بنابراین نمود مِن حقيقی و اکمل هر فرد است و تقليد از آن متابعت از 
مظهر حق است. سومين مطلب که از ادامۀ همين مطلب مستفاد می شود این است که شمس، با آوردن 
تقليد  باری  تقليد می باید کرد،  »اگر  بليغ می کند.  تقليد گری تاکيدی  تقليد و  بر قبح  مثالی همچنان 
قرآن. چنان که آن فالن حکيم گفت حکيمی بود که در ربع مسکون نظير نداشت در علم تجربه و 
طب و غالمان داشت که تار مویشان صد چو او می ارزید. کل زشت داشت و صورت عظيم مکروه، 
چنان که در کم شهر همچو او کریه اللقا باشد. و سر و روی به هم درآمده، هيچ پيدا نه، نه بينی، نه 
دهان، نه چشم. او را رنجی پيدا شد که البته هيچ عالجی نداشت اال پليدی آدمی خوردن و او را در 
گليم کردن و غلتاندن. بسيار طبيبان گرد او نشسته بودند و، در همدگر نظر می کردند، نمی توانستند 
چيز  فالن  می دانم،  می دانم،  بود. گفت:  او  همه  استاِد  می دانست، چون  و خود  کرد  فهم  او  گفتن. 
می باید خوردن. اکنون، چون البد خوردنی ست، باری از آن قِيماز. او را سخت دوست می داشت.« 
)همان، 11 ـ 10( چنان که پيداست وی با آوردن تمثيلی سعی دارد نشان دهد تقليد کردن تا چه حد 
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رماننده است. وی تقليد را به خوردن مدفوع آدمی تشبيه می کند که شاید مثل اعالی نفرت انگيزی 
باشد و در این راستا بيان می دارد که حداقل خوردن مدفوع کسی را انتخاب کرد که وی را از همه 

بيشتر دوست داشت و رندانه در نظر دارد تا مخاطب خود، از این مجمل، حدیث مفصل بخواند.

6ـ5ـ بی نيازی و بی توجهی به رد و قبول خلق
     تقليد امری مذموم است و فرد مقلد بی شک زندگی عاریتی دارد. توجه به خوش آمد و بدآمد 
دیگران و در پی تودة مردم رفتن و همرنگ شدن با آنان نيز، نوعی تقليد است و عارف باید از آن 
تبری جوید و دوری کند. شمس بی توجه به رد و قبول خلق، فقط در پی این است که عارفی راستين 
باشد و بر موازین حق حرکت کند، خواه کسی را خوش آید و خواه خوش نياید. در مثالی با استفهامی 
انکاری سعی در روشن کردن این موضوع دارد: »درویش را از ترشی خلق چه زیان؟ همه عالم را دریا 

گيرد، بط را چه زیان؟« )همان، 145(
       چنانکه در مثال باال نيز معلوم است، وی بيش تر بر این مورد تأکيد دارد که درویش باید بی توجه 
به بدآمد ها و رمندگی های خلق باشد، این که کسی در موردی مخالف است مهم نيست، من باید به 
دنبال حق باشم نه خلق. »عوض دویست، پانصد دینار از او به من رسيد. هر چند گفت که در این خانۀ 
ما بخسب، گفتم که محله تهمت نهند. زن با جمال و پسر باجمال. من البته گفتم گفتم که نخواهم. 
تایيد و تجليل و  باشند مردمان؟« )همان، 15( وی در مورد  نهند. گفت: تهمِت چه؟ که  که تهمت 
بزرگداشت خلق نيز بسيار ُرک و بی پروا سخن می گوید و به کامل ترین وجه این بی توجهی را نمایان 

می کند. »همه عالم مرا سجود کنند، چنان دانم که یکی پای برداشت و تيزی داد.« )همان، 266(
     در نظر شمس نيز نوعی بی اعتمادی به درک و فهم و نوع انتخاب مردم عادی وجود دارد و به 
شدت نسبت به انتخاب های آن ها مردد است و نوعی نخبه گرایی در کارش وجود دارد. »مرا در عالم 
با عوام هيچ کاری نيست. برای ایشان نيامده ام. این کسانی که رهنمای عالمند به حق، انگشت بر رگ 
ایشان می نهم.« )همان، 145( شمس را باید مصداق کسی دانست که به واقع به دیگران چندان وقعی 
نمی نهد و راه خویش می رود. »ما خوشيم به تنهایی. شما را جهت آن می خواهيم تا از شما نيز خوش 
شویم.« )همان، 231( البته باید توجه داشت این بی توجهی به رد و قبول خلق ارتباطی به خودخواهی 
و خودپسندی ندارد و وی در جاهای مختلفی از افرد مختلف به بزرگی یاد می کند، هر چند به طور 
کلی باید دانست که شمس نيز به این فرد بودن و بی نظيری خود اذعان دارد و گاهی خود را از اقران 
به برتری خود بر عرفا و بزرگان دین  برتر می داند و شخصيت و بزرگی خود را می ستاید. »شمس 
هم روزگار خویش قناعت نمی کند، بلکه گاه مقام خود ار از اوليا نيز برتر می داند. شمس مدعی است 
اگر کسی واقعاً به شناخت او نایل آید، چنان دچار هراس و حيرت خواهد شد که قلبش از حرکت 
باز خواهد ایستاد. بنابر این باز به کسانی که برای او مقام والیت قائل هستند، چنين گوشزد می کند که 
مقام من برتر ازآن چيزی است که شما تصور می کنيد. از این روست که شمس تبریزی خود را مقيد 
به تقليد از دیگر اوليا و پيشوایان عرفان نمی داند و می گوید، آن ظاهر نی، اکنون تو بدان مچفس. ائمه 

روا نمی دارند. ائمه که باشند؟ مرا با ائمه چه کار؟ ما خود ائمه ایم.« )خدادادی، 1394: 39(

6ـ6ـ صداقت
به حق وی بود که  تبریزی که  این عارف  با همۀ گسترة معنایی خودش، در نظرات         صداقت 
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بزرگترین اثر را در زندگی موالنا بر جای گذاشت، می توان دید. شمس تبریزی بر آن بود که پنج 
ساحت درونی خود را دقيقا بر یکدگر منطبق سازد و به معنای واقعی کلمه بی نفاق بزید و خود را 
همان گونه که هست بنمایاند. »مرد آن است که چنان که باطنش بود، ظاهر چنان نماید. معنی نفاذ 
ظاهر من آن است که آن چه اندرون من است بيرون افتد.« )شمس تبریزی، 1390: 97( وی بی نفاق 
زیستن را از اصول اساسی صداقت می داند و آن را تعریف می کند و دقيقا دوگانه ای در برابر اخالص 
اول شرط من و  اکنون  باشد، خالف آن ظاهر کردن...  »نفاق آن است که آن چه در دل  می سازد: 
موالنا آن بود که زندگانی بی نفاق باشد، چنان که تنها باشم. مثاًل من اگر تنها باشم، در سقایه روم. 
این مرکب است و همه آن را هست، گاهی علف خورد و گاهی بادی رها نکند.« )همان، 151 ـ 150( 
وی البته بر سختی اصيل بودن که نمودی از آن را در بی نفاق زیستن باید دانست به خوبی آگاه است 
و خود اذعان دارد که یکی از علل سختی هایی که بر وی رفت به دليل همين اصيل زیستنش است. 
»اگر با مردمان بی نفاق دمی می زنی، بر تو دیگر سالم مسلمانی نکنند. اول و آخر، من با یاران طریق 
راستی می خواستم بورزم، بی نفاق، آن همه واقعه شد.« )همان، 151( و »این قاعده ای است که چون 
سخن راست را متلون کنی و به تأویل گویی، اندکی برنجند و اغلب رقت آید و ذوق آید و حالت 
آید. و چون بی تأویل گویند، نه رقت آید و نه حالت آید، مگر آن را که خدای تعالی مخصوص کرد 
به قابليت. و لذت راستی به او رسانيد.« )همان، 158( وی می داند بی نفاق زیستن در جامعه ای که نفاق 
قوت قالب اغلب مردمان آن است، بی شک انسان را از بسياری را مزیت های اجتماعی محروم می کند، 
اما وی همچنان بر این صداقت تاکيد دارد. »من اگر نفاق توانستمی کردن، مرا در زر گرفتندی. من 
مراعات  صد  گفتن،  توانستمی  را  قاضی  اگر  و  نگویم.  دیگر  کسی  گویم،  را  موالنا  اسالم«  »صدر 

کردی. و اکنون نيز اگر نفاق بکنم، مرا البته از جایی پيدا کند.« )همان، 226(
       این بی صورتک زیستن است که آدمی را ترقی می دهد و در پرواز به سوی خداوند یاری رسانی 
می کند. در این وضع فرد به بيان احساسات و عواطف و منویات درونی خویش می پردازد و چنان 
می نُماید که به واقع هست. صورتک که از اصطالحات برساختۀ یونگ است در کالم شمس نيز نمود 

دارد و وی آن را بی روی پوش بودن خوانده است.
       این وضع و حال نيز که شمس آن را بی نفاق زیستن می نامد، همان است که در نظر کارل گوستاو 
یونگ یکپارچگی معنا می دهد.« سومين ویژگی فردیت یافتگان یکپارچگی خود است. در این وضع 
اجزای شخصيت  همۀ  بيان  و  یکپارچگی  می یابد.  هماهنگی  و  یکپارچگی  جنبه های شخصيت  همۀ 
چنان رکنی اصلی از سالمت روان است که باید بيان خود را چهارمين ویژگی فردیت یافتگان شمرد.« 

)شولتس، 1390: 145(
       وی تکلف کردن به معنای چيزی بر خود بستن و انجام کاری علی رغم صرافت و موافقت طبع 
را نيز امری بسيار شرم آور می داند. »آن که تکلف کند، سگان خالص یابند، او نيابد.« )شمس تبریزی، 

)277 :1390

7-6 - زیست اصيل
      »زندگی اصيل به خود وفادار بودن است، نه با هيچ کس دیگر؛ با خود صداقت و وفاداری ورزیدن 
است نه با هيچ کس دیگر. زندگی عاریتی با همه وفاداری ورزیدن است، جز با خود؛ با همه صداقت 
ورزیدن است جز با خود. مؤلفه ی انسان معنوی این است که زندگيش اصيل باشد و فقط به یافته های 
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خود اعتماد کند و از هرچيزی که با مجموع نيروهای ادراکی خود به وضوح دریافت می کند، تبعيت 
کند. از این لحاظ، هيچ وقت انسان معنوی بر اساس حدس و گمان عمل نمی کند« )ملکيان، 1394: 
434( همچنين به این خاطر که فرد اصيل بر اساس تجربيات و کشفيات درونی خویش و نه بر اساس 
است که  قلبی  آرامش  و  نوعی سکينه  دارای  نمی کند  عمل  پيروی های کورکورانه  و  و گمان  ظن 
از  بسياری  زیرا  است،  دور  به  روانی  و کشمکش های  تردید  از  و  بزرگ محسوب می شود  امتيازی 
فکر  فرد آن طور که  می گيرد که  این موضوع سرچشمه  از  و سرگشتگی های روحی  روان نژندی ها 
می کند عمل نمی کند و زبانش جایی است و رفتارش جایی و اعمالش جایی و روحش نيز در جای 

دیگری به سر می برد.
       شمس تبریزی از نقل و سخن نقل کردن از دیگران عار دارد و بر این عقيده است که هر فرد باید 
با فردیت خویش به زندگی اصيل برسد و بر اساس صرافت طبع خودش عمل کند. »اول، بر او همۀ 
راه ها را بستم که: من سخن نقل نخواهم شنيدن و البته گوش ها بگيرم. از تو خواهم سخن. از آِن تو 
کو؟« )شمس تبریزی، 1390: 116( و بر بسياری از افراد انتقاد می کند که از خود سخنی ندارند و نقل 

غير و شعر غير را بر زبان می رانند و جز لقلقه ای بر زبان نمی آورند.
      وی خود را با صفت فرد معرفی می کند و می نویسد: »اگر واقع بگویم شما با من نتوانيد همراهی 
کردن، من الابالی ام، نه از فراق موالنا مرا رنج، نه از وصال او مرا خوشی. خوشی من از نهاد من، رنج 

من هم از نهاد من. اکنون با من مشکل باشد زیستن« )همان، 216(
      در جای  جای مقاالت، چيزی که بسيار واضح است این که، شمس به واقع بر اساس صرافت طبع 
خویش عمل می کند و اظهار نظرها و روش هایی درامور مختلف دارد که فردیت وی را تأیيد می کند 
و نشان می دهد وی تا چه حد اصيل می زیسته و از عرف ها و عادات جامعه و زمانۀ خویش جدا بوده 
است. وی سعی بر این داشت که داستان زندگی خود را، خودش بنویسد و داستان گوی دیگران نباشد 
و به جامعه به مفهوم کلی آن به دیده تردید می نگریست، زیرا »جامعه همواره مسبب قيودی است که 
به زندگيش استمرار روایی ببخشد از جانب آن ها محدود می شود. برای نمونه  وقتی فرد می کوشد 
جروم برونِر روان شناس به این نکته اشاره می کند که جامعه اصولی، تشریفاتی و داستان هایی مُجاز 
را برای روایت های شخصی مقرر می دارد و بنابراین، پيشاپيش طرح یک خودزندگينامۀ قراردادی را 
می ریزد که ساخت های پذیرفتنی و ناپذیرفتنی روایی را تعریف می کند. چون تمایل داریم با انتظارات 
دیگران دربارة چگونگی روایت داستان های زندگی مان همگام شویم، خویشتنی را که به عنوان یک 
قاعده جمعی موجود است را می پذیریم، چيزی که در فضای عمومی ساخته شده است. اما مدافع ایدة 
اصالت از این سازش خرسند نخواهد بود، زیرا همنوایی اجتماعی )همرنگی با جماعت( را رد می کند« 

)گيان، 1394: 81(
به همين طریق رفته است، یعنی بسيار مشاهده می شود که در موارد بسياری  نيز       شمس تبریزی 
بر  اینکه نظر اکثریت جامعه بر روی موضوعی ست، وی دچار مغالطۀ اکثریت نمی شود و  علی رغم 
اساس دليل و درون بينی و تجربيات خودش رأیی را اختيار می کند. وی هنگام بازگو کردن داستان 
اویس قرنی، در بيان عذر وی در نرسيدن به خدمت رسول اهلل)ص(، با جملۀ معترضه ای تأکيد می کند 
آن هم به اشارت حق بود و نه عرف و عادت و هنگامی که در نقل روایتی به مثال حضرت ایّوب و 
تعداد کرم های مزاحم ایشان می رسد باز هم بر همين طریق چيزی که برای خودش اثبات نشده را به 
زبان نمی آورد و به دنبال دليل است. »ایّوب با چندان کرم جهت آن صبر می کرد که تا به این دولت 
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بودند«  نشمرده ام. گویی شمرده  نمی گویم.  من  می گویند.  بود.  هزار کرم  دوانزده  می گویند  برسد. 
)شمس تبریزی، 1394: 74( مطالبۀ دليل در بسياری از توصيه های وی به همراهانش وجود دارد. »یک 
انگشت که از راه بگشتی، بعد از آن بيابان است. یک انگشت است راه که از آقسرا به قونيه می آیی. 
از آن انگشت گشتی، باقی بياباِن عدم است، اال راه را می بين و می پرس که راه این است؟ و نگاه دار، 
که آن کس، نيز بُود که مغلطه زند. باشد که دزدی باشد. تو صاحب نظر باش و صاحب تميز. زیرا راه 

شاخ شاخ می شود، یکی از این راه برمی آید، یکی از آن ره.« )همان، 70(
      اظهار نظرهایی دارد که بی شک کامال بر خالف نظر اکثریت و حتی نزدیکان و شاگردان خودش 
رذیلت  و  نمی نهد  وقعی  چندان  است،  بوده  عرفا  بزرگان  از  که  را  کرمانی  اوحد الدین  شيخ  است. 
اخالقی او را به روشنی بازگو می کند. در برابر محی الدین ابن  عربی که از کبار متصوفه و عرفان در 
اسالم است و چنان که خود شمس می نویسد با لقب فرزند وی را می خواند، یعنی سن بيشتری نيز 
نسبت به شمس دارد، خرده می گيرد و وی را به زندگی فردیت یافته فرامی خواند که »چنان که شيخ 
محمد ابن عربی، در دمشق، می گفت که: محمد پرده داِر ماست. می گفتم آن چه در خود می بينی در 
محمد چرا نمی بينی؟ هر کسی پرده دار خود است.« )همان، 39( به وی انتقاد می کندکه در متابعت 
واقعی نبود و در مواردی اشکاالت علمی از او می گيرد و نظراتش را دقيق نمی داند. در باب شهاب 
هریوه ای که گویی ازدهریون بزرگ زمان خویش بوده است، از جهتی و بر خالف نظر مسلمانان، 
وی را تجليل می کند و بر مقام علمی اش صحه می نهد که: پوست فلسفيان بکندی به قّوت اصول، 
باز هم در موردی از وی انتقاد می کند و باز هم فردیت خویش را به رخ می کشد که »در اندرونت 
نرفتن  دیگران  راه  بر  نکردمی.«  من  قبول کردندی،  از شهاب  عالم  همۀ  اگر  است.  تُُرنجيده  فرعون 
فقط  بودن،  وفادار  به خود  فقط  و  دیدن  دریچۀ چشم خویشتن  از  را  دنيا  و  دادن  اصيل  نظرهای  و 
نيز تسری می یابد و این جاست که این  به عالمان زمان محدود نمی گردد و به خانوادة خود مولوی 
صداقت و اصالت شاید زمينه ساز دردسرهایی برای وی شده باشد زیرا: بهاء الدین محمد بن حسين 
مولوی  محمد  موالنا جالل الدین  پدر  بهاءولد،  یا  ولد  بهاء الدین  به  مشهور  بلخی،  احمد خطيب  بن 
است که کتاب معارف که مجموعه ای از سخنان ومواعظ اوست، از او به یادگار مانده است. او را از 
زمرة بزرگان صوفيه شناخته اند و خرقۀ او را به احمد غزالی می رسانند. گویا در هنگام اقامت در بلخ 
مجالس پر شور می گرفته و و خواص و عوام به او فراوان استقبال داشتند و به همين دليل است که نزد 
مولوی و شاگردانش و سپس فرقۀ مولویه دارای جایگاهی بسيار متعالی است، تا جایی که مولوی تا 
قبل از دیدارش با شمس الدین تبریزی بارها و بارها کتاب معارف بهاء الدین ولد را می خوانده و آن 
را همچون جان عزیز می داشته است. »اما نظر شمس در باب سلطان العلماء، نظری متفاوت و دیگر 
گونه است. نخست این که او پس از مالقات با مولوی، با صراحت و اصرار تمام از او می خواهد که 
کتاب معارف بهاء ولد را دیگر مطالعه نکند: در مبادی حال، حضرت خداوندگار سخنان بهاء ولد را 
به جد مطالعه می فرمود؛ از ناگاه موالنا شمس الدین از در درآمد که مخوان، مخوان! تا سه بار. کار به 
همين جا ختم نمی شود، زیرا شمس، پدر موالنا را با زشت ترین الفاظ مورد خطاب قرار داده و معتقد 
است که او به شناخت واقعی موالنا نایل نيامده است و به همين جهت، آن چنان که شایسته و سزاوار 
است، با او برخورد نکرده است: ...... در ...... بهاء ولد که او تو را نمی شناخت، از همۀ فرزندان تو را 
دشمن تر می داشت. طبيعی است که خاندان و مریدان موالنا از بازگو کردن و ابراز چنين سخنانی در 
مورد پدر مولوی پرهيز کرده، سعی در پنهان کردن آن داشته باشند.« )خدادادی، 1394: 52( وضع 
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دربارة فرزندان موالنا نيز بر همين منوال است و با شمسی بی پروا مواجهيم که بر خالف عرف جامعه 
در مالء عام به فرزندان مولوی انتقاد می کند: »شمس فرزند ارشد موالنا را این گونه اندرز می دهد 
که: اکنون وصيت من مر بهاء الدین را این سه چيز بود تا به معنی راه یابد ... یکی دروغ نگویی؛ دوم 
گياه )حشيش( می خورد، اکنون که راستی است شرط، اما نخوری؛ سوم با یاران اختالط کم کنی. اما 
دروغ بدترین گناه است. به وضوح مشخص است که این سه خصلت بد، یعنی دروغ گویی، استعمال 
حشيش، و رفيق بازی افراطی از خصوصيات بهاء آلدین بوده که شمس حتی در جمع او را مخاطب 
قرار داده و نصيحت می کند. باز در جای دیگر می گوید: بَها یَکذُب َکثيٌر َو قَد تاَب ِعندی مِن الَحشيِش 
َو الِکذِب و لکن االَن َسهٌو. شمس از فرزندان ناخلف موالنا گالیه مند است و متاسف است که چرا 
این فرزندان مقام و شأن پدر را درک نمی کنند: فرزندان، شما را در نيافتند، هيچ، و عجب باشد. و گاه 
عالء الدین فرزند دیگر موالنا را مورد انتقاد قرار می دهد و معتقد است باید در شيوة تربيت او بازنگری 
شود. همين عالء الدین بعدها تبدیل به یکی از مخالفان سر سخت شمس می شود و او را آزار می دهد 
و گویا در قتل و ناپدید شدن شمس تبریز نيز نقش مهمی را ایفا می کند، چنان که سخت مورد غضب 

موالنا قرار می گيرد. « )همان، 45 ـ 53(
      همين مورد آخری است که بيان گر این موضوع است که شمس برای اصيل زیستن و خود بودن 
صداقت  و  اصالت  از  دست  اما،  شد  روبرو  مختلفی  مصائب  با  و  کرد  پرداخت  هزینه  مقدار  چه  تا 
برنداشت. وی حتی بعدها به خاطر همين اصالت مورد غضب فرقۀ مولویه نيز قرار گرفت زیرا »بدیهی 
است که پذیرش اعمالی همچون دروغ گفتن، استعمال بنگ و .. که شمس به پسران موالنا نسبت 
بهاء  ولد، پسر ارشد مولوی که پس از او شخص اول و قطب سلسلۀ مولویه بوده  می دهد، خصوصاً 
است، برای مولویه قابل قبول و تحمل نيست. مولویه می کوشيدند که شخصيتی بسيار متعالی از پيران 
و بزرگان خود نظير بهاء الدین )فرزند مولوی( نشان دهند؛ چنان که افالکی فصلی مستقل در مورد 
بهاء الدین و کرامات و احواالت او بيان کرده است. بنابراین هرگز حاضر به نقل و نشر سخنانی که 

شمس بيان داشته نبوده اند و حتی برای پنهان کردن آنها می کوشيده اند« )همان، 54(
       شمس گاهی بر همين نهج روی مباسطت با خداوند را نيز می گشاید و عقيده دارد اگر تصميم به 
انجام کاری بگيرد حتی اگر خداوند نيز وی را از آن منع کند باز، او به راه خود خواهد رفت. گاهی 
نيز همن موضوع را بای سخنان حضرت رسول )ص( بيان می کند که در هيچ سخن ایشان در نپيچيده 
است اال این که: الدنيا سجن المومن و می گوید برای او این دنيا باغ در باغ و شادی در شادی است 

و زندانی نمی بيند.

7 -تمثيل و نماد زندگی اصيل در نگاه شمس تبریزی
      »نماد در پرده ای از رمز پوشيده است و تا یک الیه از پرده کنار نرود، در ابهام و گنگی کامل 
است و به عنوان نماد، حيات نمی یابد؛ در عين حال این گزاره بدان معنی است که ممکن است معنی 
نماد، بالقّوه از آن مغهوم اوليه برخاسته از آن مستفاد شود و به هر روی، شکل نخستين خود در نشئۀ 
روان آدمی کسب می کند« )قبادی، 1386: 49( تصویر سازی و نماد به عنوان خادِم معنا سازی به کار 
می رود تا بتواند معنایی را ملموس سازد و از کمون به ظهور برساند. شمس تبریزی نيز با نمادسازی 
ابهام زدایی کند و شيرینی  برای مخاطب خویش  را  با صداقت و اصالت  سعی دارد زندگی همراه 
درک و دریافت ادبی را نيز به آن بيفزاید. وی آینه را به عنوان نماد زندگی اصيل به تصویر می کشد. 
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»آینه ميل نکند. اگر صد سجودش کنی که: این یک عيب در روی وی هست، از او پنهان درا، که 
او دوست من است، او به زبان حال می گوید: البته ممکن نباشد. گفت: اکنون ای دوست، درخواست 
می کنی که آینه را به من ده تا ببينم. بهانه نمی توان کردن. سخن تو را نمی توانم شکستن. و در دل 
می گوید که البته بهانه ای کنم و آینه را به او ندهم. زیرا اگر بگویم بر روی تو عيب است، احتمال 
نکند. اگر بگویم بر روی آینه عيب است، بتر. باز، محبت نمی هلد که بهانه کند. می گوید: اکنون آینه 
به دسِت تو بدهم. اال اگر بر روی آینه عيبی بينی، آن را از آینده مدان. در آینه عارضی دان آن را و 
عکس خود دان. عيب بر خود نه بر روی آینه عيب منه. و اگر عيب بر خود نمی نهی باری بر من نه، که 
صاحب آینه ام، و بر آینه منه.« )شمس تبریزی، 1390: 52( و اینکه آینه عين حق است و دقيق آن چه بر 
وی می افتد را نشان می دهد. کاِر آینه نازکی است و ميل و محبت و همچنين تنفر و بدآمد در آن اثری 
ندارد. آینه نيز همچون خود شمس محال است که در اصالت خویش احتياط کند و چون او بی پروا 
و بی نفاق است. وی ترازو را نيز نماد دیگری از اصالت و صداقت می داند. »حاصل: محال است آینه 
ميل کند و احتياط کند. و همچنين محک و ترازو، که ميل او به حق است، اگر هزار بار بگویی که ای 
ترازو، این کم را راست نمای، ميل نکند اال به حق، اگر دویست سال تيمار کنی و سجودش کنی« 
)همان، 53( در ترازو و سنگ محک و آینه، رد و قبول خلق راهی ندارد و تقليد مجالی نمی یابد. آن ها 
تحت تأثير القائات فکر یو تطميع و تهدید قرار نمی گيرند و آن چه به واقع هستند را نشان می دهند و 

فقط و تنها فقط ميل به حق می کنند.
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8 -نتيجه گيری
        چنان که از توضيحات مستوفا و مفصل باال مستفاد می شود، شمس الدین ملک داد تبریزی به عنوان 
تأثيرگزار ترین شخصيت در ذهن و ضمير موالنا، فردی است به شدت اصيل که بدون ترس و واهمه به 
خویشتن خویش وفادار است و واقعيت اصيل خود را نشان می دهد و شخصيت منحصر به فرد از خود 
به جای نهاده است. »اغلب ما کسانی را تحسين می کنيم که از این شجاعت و جسارت برخوردارند تا 
به باورها و اعتقادات خود پایبند بمانند. ما در سطحی می دانيم که استقالل و خودمختاری کار درستی 
است، حال ممکن است به این موقعيت برسيم یا نرسيم. استقالل و خود مختاری با خودتنظيمی و نظم 
دادن به خود رابطه داردو معنایش این است که از درون خود کنترل و راهنمایی شویم و این وظيفه را 
به عهده اختيار و اقتدار بيرونی نسپاریم و این یعنی، استقالل رأی داشته باشيم، به دنيا از دریچۀ چشمان 
خود نگاه کنيم، قضاوت مستقل داشته باشم و به عبارت دیگر به عالیم و ارزش های درونی خود توجه 

داشته باشيم.« )براندن.1387: 30( واین همه، در شمس تبریزی متبلور و نمایان بود.
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از روم تا دهلی
)نگاهی تطبيقی به چگونگی تحول روحی و تأثيرات مشایخ در شعر و زندگی مولوی و بيدل(

                                                                                                                                                               دکتر عبداله ولی پور1

چکيده 
      تاریخ، شگفتی های بسياری به خود دیده است، یکی از شگفت ترین شگفتی های تاریخ، مالقات 
استثنایی شمس تبریزی با موالنا جالل الدین رومی است که تحویل روحی عجيبی در مولوی به وجود 
آورد، این مالقات تاریخی شباهت بسيار زیادی با مالقات شاه کابلی با بيدل دهلوی دارد. به این شکل 
که در هر دو مالقات، درویشی مجذوب، غيرمنتظره با شاعری خانقاهی دیدار می کند و در همان اولين 
مالقات آتش به جان او می زند و به دنبال آن، درویش مجذوب غيبت می کند و با این کار، بر آتش 
شعله ور دامن می زند و در اثر این تالقی ها، شخصيتی از نوع دیگر متولد می شود. با توجه به این که 
این موضوع تا به حال مورد مطالعۀ مقایسه ای قرار نگرفته است، نگارندة این مقاله، سعی کرده است، 
این موضوع را از زوایای مختلف به صورت مقایسه ای مورد تحليل و بررسی قرار دهد، نتيجۀ به دست 
آمده نشان می دهد که انسان کامل، تجلی مستمری در زمين دارد، به گونه ای که گاهی در قبای شمس 
تبریزی آتش به جان موالنا می زند و روزگاری در سيمای شاه کابلی بيدل را آشفتۀ می سازد، که نتيجۀ 

هر دو، گسسستن از تعلقات مادی و یافتن تولدی دیگر است. 

کليدواژه ها: شمس تبریزی، مولوی، مطالعۀ مقایسه ای، شاه کابلی و بيدل

1ـ استادیار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه پيام نور
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مقدمه:
      در نقد جدید، مطالعات مقایسه ای و تطبيقی، یکی از ارزشمندترین نوع مطالعات ادبی محسوب 
می شود و در سایۀ چنين مطالعه ای، پژوهشگر به »بررسی وجوه اشتراک و افتراق، منبع الهام یا تأثير 
و تأثّر بين متون ادبی« )پراور، 1393: 16( می پردازد. تطبيِق آثار ادبی در زبان های مختلف، یکی از 
»در  رو  این  از  است؛  مختلف  ملل   ... و  ذوقی  فرهنگی،  فکری،  ویژگی های  دقيق  شناخت  راه های 
مطالعات تطبيقی بيش از هر چيزی می توان به نقاط وحدت اندیشۀ بشری پی برد که چگونه اندیشه ای 
در نقطه ای از جهان، توسط اندیشمندی، یا ادیبی و یا شاعری مطرح می شود و در نقطه ای دیگر همان 

اندیشه، به گونه ای دیگر مجال بروز پيدا می کند« )کفافی، 1382: 8(
عجایب  و  خلقت  عالم  نوادر  از  تن  دو  دهلوی،  بيدل  عبدالقادر  و  مولوی  محمد  الدین  شمس      
روزگار خود هستند که که از جهات مختلف از جمله بسامد باالی نوآوری ها در حيطۀ زبانی و به 
قول صورتگرایان روسی، انواع هنجارگریزی ها، تعداد غزليات و رباعيات، تفکر انتقادی، جهان بينی، 
اندیشۀ وحدت وجودی و... اشتراکات زیاد و بسيار نزدیکی باهم دارند؛ و هرچند تا به حال از منظر 
مطالعات مقایسه ای کارهای ارزشمندی در مورد آثار مولوی و شمس و بيدل انجام یافته است، که 
از جملۀ آنها می توان در کتاب »نقد بيدل« از صالح الدین سلجوقی، »بيدل چه گفت« از فيض محمد 
زکریا، »یاد بيدل« از ژوبل برای معرفی جهان بينی بيدل به بررسی مقایسه ای بيدل با کانت، اسپينوزا، 
مقاالت  یا  )ر.ک. حبيب، 1363: 31(،  است  توجه شده  زمن  مغرب  اندیشمندان  دیگر  و  برگستون 
و پژوهش هایی که بررسی مقایسه بين مولوی و بيدل اختصاص یافته اند، از جمله می توان به موارد 
ذیل اشاره کرد: »حضرت موالنا جالل الدین محمد رومی در دستگاه بينش ابوالمعانی بيدل« از ناهيد 
چاره دار، »هنر و زیبایی از منظر موالنا و بيدل دهلوی« از ابوالفضل صادق پور فيروزآباد و مریم خليل 
زاده مقدم، »تفکر مولوی و زبان بيدل در مثنوی های احمد عزیزی« از محمد صادق رحمانی، »تأثيرات 
عرفانی مثنوی معنوی مولوی در کليات بيدل دهلوی« از فاطمه سعيدفر )پایان نامه کارشناسی ارشد در 

دانشگاه عالمه طباطبایی( و ... 
     یکی از موضوعات جالب توجهی که در مطالعات مقایسه ای بين مولوی و بيدل تا به حال مورد 
غفلت واقع شده، چگونگی تحول روحی این دو شاعر، و بررسی تأثيرات مشایخ این دو شاعر عالی 
مقام در زندگی اجتماعی و ادبی آنهاست. نگارندة این مقاله قصد دارد در این مقاله به این مهم بپردازد 

و گوشه هایی از زوایای تاریک این دو شاعر شگفت انگيز را روشن نماید.

بحث و بررسی:
      انسان کامل، تجلی های مستمری در روی زمين دارد و در چهرة اشخاص مختلف، آتش در جان 
تشنگان طریقت می زند، از این روی است که یک بار در قبای شمس تبریزی، آتش به جان جالل 
بيدل دهلوی را آشفته  بار هم در سيمای شاه کابلی، عبدالقادر  الدین محمد مولوی می زند و یک 
الدین محقق  برهان  بزرگی همچون سلطان ولد،  با مشایخ  قونيه  می سازد. هرچند مولوی در روم و 
ترمذی، حسام الدین چلپی، صالح الدین رزکوب و ... حشر و نشر مستمر داشته و تحت تأثير تعليمات 

آنها قرار داشته و از همۀ آنها به نيکی تمام یاد می کند، مثال در حق حسام الدین چلپی گوید:
                    ای ضياءالحق حسام الدین تویی           که گذشت از مه به نورت مثنوی
                    همت عالـــی تـــو ای مــرتــجا          مـــی کشد این را خــدا داند کجا
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              چون چنين خواهی خدا خواهد چنين             مــی دهد حـــق آرزوی متقين
                                                                                                               )مولوی، 1373: 2 /287(

العاده  فوق  مالقات  یک  در  و  مولوی،  زندگی  در  طلوع خود  با  که  است  تبریزی  این شمس  ولی 
استثنایی، تحول عظيمی در شخصيت وی به جود می آورد.

      بيدل دهلوی نيز در دهلی با مشایخ بزرگی از جمله شيخ کمال، شاه ملوک، شاه یکه آزاد، شاه 
این  از  هرچند  و  داشته  دایم  نشر  و  و... حشر  هواللهی  قاسم  شاه  ميرزا ظریف،  قلندر،  ميرزا  فاضل، 
مشایخ – که از مجذوبان بودند - در تذکره ها یادی نشده است، ولی بيدل دهلوی هر یک از آنها را 
جزوِء عرفای بزرگ عصر خود می داند و از همۀ آنها به نيکی تمام یاد می کند، به عنوان مثال بيدل 
به قدری شيفتۀ شاه قاسم هواللهی بود که وقتی می خواهد او را در کتاب »چهارعنصر« معرفی کند 
چندین صفحه به وصف او اختصاص می دهد و اقرار مي کند که شاه قاسم بود که شخصيت واقعي 

بيدل را آشکار ساخت:
              در عالمي که رنگي از خود نبود ما را            بودیم آنچه بودیم او وانمود ما را خورشيد 
             مرات معني ما چون سایه داشت زنگي             الـــتـــفـــاتـــش از مــــــا زدود مــــا ر ا

                                                                                                                       )بيدل، 1386: 404(

و مولوي وار فریاد مي زند که:
              قبله خوانم یا پيمبر، یا خدا یا کعبه اش            اصطالح عشق بسيار است و من دیوانه ام 

                                                                                                                          )بيدل، 1386: 404(

این  با  بيدل  و  داشته  بسيار شگفت و شگرفی  تأثير  بيدل دهلوی  ولی حضور شاه کابلی در زندگی 
درویش شوریده، داستان هایی دارد که بسيار شبيه داستان مالقات مولوی و شمس تبریز است. )ر.ک. 

خليلی، 1383: 42(
       در خصوص چگونگی طلوع شمس تبریزی و مالقات استثنایی وی با مولوی مطالب زیادی گفته 
شده است، ولی آن که نزدیک به یقين است، این است که افالکی نقل می کند که موالنا »به تدریس 
علوم دینی مشغول بود و در چهار مدرسۀ معتبره مدّرسی می کرد« )افالکی، 1362: 619 - 618( یکی 
از این مدرسه ها، مدرسۀ پنبه فروشان بود، مولوی آن روز در همين مدرسۀ پنبه فروشان مشغول تدریس 
بود، و از هر طرف خالیق به دستبوس آن حضرت تقرب می جستند، و حضرت ایشان نيز در مقابله همه 
را می نواخت و دلداری ها می فرمود. به روایت فریدون سپهساالر، ناگاه نظر عرش همای موالنا شمس 
الدین بر حضرت خداوندگار افتاد. به نور محبت دانست که آنچه در عالم غيب اشارت یافته است، 
مراد آن حضرت است، اما هيچ نگفت. خداوند بيامد و در مقابله، بر دّکۀ دیگر نشست و تا دیرگه هر 
دو به همدیگر نگاه می کردند و به زبان قدسی با یکدیگر مباحثه و مکالمه می فرمودند. هيچ آفریده ای 
را از اصحاب، بر احوال موالنا شمس الدین و آنکه خداوندگار جهت ایشان نشسته است وقوف نبود، 
شمس لحظه ای سر برآورد )سپهساالر، 1378: 127 - 126( و »گفت: ای صراف عالم و نقود معانی...
بگو که حضرت محمد)ص( بزرگ بود یا بایزید؟ فرمود: نی نی، محمد مصطفی سرور و ساالر جميع 
انبيا و اولياست و بزرگواری از آن اوست به حقيقت. شمس گفت: پس چه معنی است که حضرت 
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مصطفی »ما عرفناک حق معرفتک« می گوید و بایزید »سبحانی ما اعظم شأنی« می گوید؟ همانا که 
موالنا ساعتی از فرود آمده از هيبت آن سوال نعره ای بزد و بی هوش شد، و خلق عالم در آن هنگامه 
شد و چون از عالم غشيان به خود آمد، دست موالنا شمس را بگرفت و پياده به مدرسۀ خود آورد. در 

حجره درآمدند و سه ماه بيرون نيامدند« )عباسی داکانی، 1387: 194 ـ 193( 
     بعد از این، اکثر اوقات مولوی با شمس مـی گذشت و همين امـر، بسياری از یاران و نزدیکان 
مولوی را از شمس آزرده خاطر می کرد و هر گاه که فرصت می یافتند، به یاوه و افسوس به حضرت 
ایشان سخن آغاز می کردند تا مگر انفعال بر خاطر شریفشان راه بيابد و بدین سبب از این مقام رحلت 
کنند ... این امر سبب شد که در 21 شوال سال 643 هجری، بعد از شانزده ماه توقف، به ناگهان شمس 
نتيجۀ مهجوری  را در  فراق و دوری شمس موالنا  برود و  به دمشق  و  را ترک گفته  قونيه  تبریزی، 
باقی گذاشت. و  از یاران کناره گيری کرد و آنان را در غم فراق خویش  به سرحد جنون کشانيد، 
انقالب درونی عجيبی در مولوی به وجود آمد و او به جای این که در کنج عزلت بنشيند و زانوی 
غم بغل کند، به استغراق رفت و غرق در رقص و سماع شد و صدای رسای او با سرودن غزليات ناب 
شور و وجد و اشتياق فناناپذیری را در موالنا ایجاد کرد.)ر.ک. سيدی، 1385: 72( مریدان مولوی 
از وضعيت پيش آمده عذرخواه شدند و بازگشت شمس را آرزو کردند. سرانجام نامه ای از شمس 
تبریزی رسيد و معلوم گشت که او در شام است. مولوی فرزند خود سلطان ولد را با بيست تن از یاران 
برای بازآوردن او فرستاد. شمس تبریزی در 644 با استقبال باشکوه به قونيه بازگشت. محفل مولوی 

غرق شور و شادی و وجد و سماع شد.
     اما شادمانی ها دیری نپایيد. باز آتش کينه و تعصب باال گرفت و رنج ها و آزارها به شمس تبریزی 
رسيد. او با همه عشق و عالقه ای که به صحبت موالنا داشت، تصميم به ترک قونيه گرفت. به موالنا 
می گفت: »سفر کردم، آمدم، و رنج ها به من رسيد که اگر قونيه را پر زر کردندی به آن کرا نکردی، 
اال دوستی تو غالب بود سفر دشوار می آید، اما اگر این بار رفته شود چنان مکن که آن بار کردی« 
)شمس تبریزی، 1349: 265( به سلطان ولد فرزند مولوی که نزدیک ترین مرید و همراز او بود، بارها 

می گفت:
                          خواهـم این بار آنچنان رفتن          کــه نـداند کسی کجایم من
                          همه گــردند در طلب عاجز          ندهد کس نشان ز من هرگز
                          سال ها بـگــذرد چنين بسيار           کس نــيابد ز گرد مـن آثار

                                                                                                                  )سلطان ولد،1376: 44(

        در سال 645 شمس تبریزی بی آنکه کسی آگاه شود، قونيه را رها کرد و راه سفر در پيش گرفت. 
مولوی بی تاب مدام در جستجوی خبری از شمس تبریزی بود. بارها کسانی به او مژده می دادند که 
شمس تبریزی را در شام دیده اند و او مژدگانی ها می داد. به خاطر همين خبرها بود که به اميد یافتن 

شمس تبریزی دو بار به شام سفر کرد، اما نشانی از او نيافت. 
       کم کم موالنا باورش شد که شمس براي هميشه رفته است. این بار شمس از درون خود موالنا 
طلوع کرد و معلوم شد شمس تبریزي با آن همه بزرگي و عظمتي که داشت، بهانه اي بود براي ایجاد 

تحولي شگرف در موالنا و بيان قصه عشق از زبان شيرین او براي همۀ عالميان.
                           شمس تبریز خود بهانه ست           مایيم به حسن لطف، مایيم
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                           بـا خـلق بــگو براي روپوش             کاو شاهِ کریم و ما گدایيم
                           مــا را چه ز شاهي و گدایـي            شادیم کــه شاه را سزایـيم
                           محویم به حسِن شمس تبریز             در محو، نه او بود نه مایيم

                                                                                                                   )مولوی، 1376: 599(

      اما تنها منبعی که به توصيف چگونگی مالقات شاه کابلی و بيدل دهلوی پرداخته است، کتاب 
ارزشمند »چهارعنصر« بيدل دهلوی است. در این کتاب می خوانيم که زماني که بيدل هنوز به دهلي 

نيامده بود و در اوریسه زندگي مي کرد،  بي اختيار هميشه بيت زیر را تکرار مي کرد: 
                          از هـــر چه سرایمت فزونــي            خود گوي،  چه گویمت که چوني

                                                                                                            )بيدل دهلوی، 1386: 491(

او  به  باز بي اختيار همان بيت را تکرار مي کرد، خوابش مي برد و در عالم بي خودي بيت زیر  شبي، 
الهام مي شود: 

                           از مـا با ماست هر چه گویيم             با همچو تویي دگر چه گویيم
                                                                                                           )بيدل دهلوی، 1386: 491(

      به مجرد شنيدن این ندا، خواب و هوش از سر بيدل مي پرد. بيدار شده، دچار حيرت مي شود. تا 
این که به دهلي مي آید و در سال 1076، روزي در خانۀ آشنایي نشسته بودند و »ذکر اطوار مجاذیب« 
در ميان بود. یکي از حّضار گفت که مجذوبي این روزها در ویرانه اي نزدیک اینجا زندگي مي کند، 
از احواالت عجيب و غریبش آنکه هرچه آب و غذا پيشش مي برند، در لحظه اي فرو مي بلعد. ولي 
اگر آب و غذایي عرضه اش ندهند هفته ها همچنان بدون غذا و آب به سر مي برد. با هيچ کس حرفي 
او را در کابل  این  از  نمي زند و هميشه در یک گوشه ساکت و بدون حرکت مي نشيند. چون قبل 
دیده اند به او شاه کابلي مي گویند. بعد از این گفت وگوها، وقتي سفره و طعام آوردند،  به طور غير 
منتظره دیدند که همان شخص با تبسم وارد مجلس شد، با صميميِت خاص به بيدل نگاهي کرد و با 
وي هم کاسه شد. ولي لقمه اي بيش نخورده بود، بلند شده، دست بيدل را گرفت و راه بيرون شهر را 
در پيش گرفت. به خرابه اي رسيدند و مقابل هم نشستند »از هنگام نماز عصر تا پاسي از شب گذشتن« 
محو حقيقت هم بودند. )ر.ک. همان، 494( تا این که در آن لحظه اتفاق عجيب و غریبي افتاد؛ شاه 

کابلي قاه قاه خندید و همان بيتي را که بيدل در اوریسه در عالم غيب شنيده بود، بر زبان آورد:  
                            از ما با ماست هر چه گویيم             با همچو تویي دگر چه گویيم

                                                                                                                  )بيدل دهلوی، 1386: 491(

       بيدل مي گوید: »به مجرد شنيدن،  سراپایم به لرزه افتاد و ضبِط طاقتم  عنان از دست داد. در تاریکِي 
شب از وحشت چاره نداشتم، فریاد برآوردم که این بيت از کيست؟ باز ساغِر قهقهي پيمود و فرمود 
که از ماست، شبهه چيست؟« )همان جا( بعد از آن به توصيۀ شاه کابلي خوابيدند و وقتي که بيدل صبح 
از خواب بيدار شد از شاه کابلي خبري نبود و چندان که به جستجو پرداخت و »خاک سواد دهلي به 
غربال دیده ها بيخت از آن گوهِر گم کرده گرد سراغي نياميخت«. )همان جا( بيدل بعد از غيبت شاه 
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ْمآل،  کابلي وضعيت عجيبي پيداکرده بود. بعد از همان غيبت اول مي گوید: »ناچار، خيال وحشت 
طرِح بساِط جنون انداخت؛ و هوِش بي خودي - آغوش،  خانه از اسباِب شعور پرداخت«. )همان: 495 (

       رفتم از خـود عشق سرکش مـــاند و بس     سوختم چندان که آتش ماند و بس طاق نسياني
       از تـــماشاخــــان»»ة نـــيرنـــگ هــوش      مــــــنــــــقــــــش مــــــــانــــــــد و بـــس

                                                                                                           )بيدل دهلوی، 1386: 491(

      بيدل دو سال تمام در جستجوی شاه کابلی بود)حبيب، 1363: 14( که به صورت اتفاقی، برای بار 
دوم در سال 1078 هجري در متُهرا و در دکان رفوگري، باز به شکل غير منتظره بيدل شاه کابلي را 
مالقات مي کند. بنا به گفتۀ خود بيدل،  وي اکثراً چشم درد مي گرفت. این بار هم یک روز، وقتي در 
فصل تابستان و در شدت درجۀ حرارت، از سواد وادي بندرابن عبور مي کردند، بيدل دچار چشم درد 
شدید شد و بسيار رنج کشيد، با هزار زحمت خود را به چارسوي متهرا رساند. چون در آنجا غریب 
بود، هيچ کس به او توجهي و عنایتي نشان نداد تا این که رفوگري در دکان بسيار تنگ خود او را 
پناه داد. ساعتي نگذشته بود که شخصي پيش دکان آمد،  بيدل دیدکه رفوگر با او صحبت مي کند و 
مي گوید اگر بخواهي بنشيني، این شخص را امرکنم برخيزد و شما بنشينيد و جواب شنيدکه نه »این 
دردمند از دوستان است،  ذوِق دریافتني داریم تا به یک دو نفس به پرسش هم برآیم« )بيدل، 1386: 
تا  است.  کابلي  شاه  دید  هزار زحمت گشود،   با  را  آشنا شد،  چشمانش  متوجه صداي  بيدل   .)498
خواست لب به سخن گشاید و عرض سالم و ادبي بکند،  شاه کابلي با تأکيد گفت: »ساعتي بخواب، 
ما نشسته ایم، عالِم بي خودي هم عين شعور است و صحبِت خواب نيز آیينۀ حضور«. )همان جا( بيدل 
مي گوید از شکوهِ آن خطاب،  حرفي نزدم و خوابيدم. بعد از مدتي که بيدار شدم، دیدم از درد چشم 
بود.  باز آن درمان بخش، غيبت کرده  بود؛ چرا که  انگيخته  قيامت  نيست و درِد دل، طوفاِن  خبري 
پس از وقوع مالقات دوم بود که بيدل »صندِل تسکين آن صداع،  قبول سرگرمي هاي تأّهل اندیشيد«. 

)همان، 499( 
      سومين و آخرین مالقات بيدل با شاه کابلي در سال 1080 در بازار دهلي است. زماني که بيدل در 
سپاه خدمت مي کرد، روزي سواره بر اسب از بازار دهلي مي گذشت،  دید جمعي، از دور با تعجب 
به او نگاه مي کنند. چند قدمي جلوتر رفت، باز دید همه با تحيّر به او نگاه مي کنند و در همان لحظه 
از یکي شنيد که مي گفت: »یاران تماشا کنيد دیوانه، عقب این سواره، دویده مي آید و به اصوِل گام 
فرس چه قِسم رقص مي گشاید و وجد مي نماید«. )همان، 503( چون به پشت سر خود نگاه کرد، دید 
شاه کابلي است، خود را از اسب به زمين انداخت و همدیگر را در آغوش گرفتند. به گوشه اي رفتند 
و ساعتي با هم صحبت کردند. در این مالقات است که شاه کابلي فصلي مشبع در مورد مقام انسان، 
وحدت وجود و ... به بيدل بيان مي کند. بيدل مي گوید: »در ضمن مطالعۀ اسرار، حيرتي، غباِر نگاهم 
گردید و بي خودي بر دماغ شعور پيچيد، تا تأمل هوش و آگاهي گمارد،  لمعۀ مهْرهدایت چون برق 

از نظر رميده بود«.)همان، 506( 
            دلدار رفت و بي خودیم در کنار مـاند          تمثال َجست و آیينه حيرت شکار ماند
            اکنون سراغ جلوة او حيرت من است           زان شعلۀ رمــيده، همين داغدار مـاند
            مــژگان نبرد صرفۀ آغوشي از وصال           آخـــر نصيب دیده،  همان انتظار ماند

                                                                                                                                     )همان جا(

از روم تا دهلی
340)نگاهی تطبيقی به چگونگی تحول روحی و تأثيرات مشایخ در شعر و زندگی مولوی و بيدل(



بيدل تا بيست سال دیگر که مشغول نوشتن »چهار عنصر« است، دیگر شاه کابلي را مالقات نکرده و 
هميشه در فراق او ناله و زاري مي کند. 

       بيدل در فراق شاه کابلی ترانه های جانسوزی سروده است، اما نامی از او نبرده، زیرا شاه کابلی در 
نظر بيدل، تجلی انسان کامل بود، اگر این نکته را در سير جهان عاطفی بيدل در نظر نگيریم، بسياری 

از غزل های تابناک او در هالۀ شک و تردید می ماند و به دل نمی نشيند؛ مثل غزل فوق، یا غزل های: 
         دلــدار گــذشت و نگـــه بازپسين مــاند             از رفتن او آن چه به جا مـاند همين مـاند
         چون شمع که خاکسترش آیينۀ داغ است             من سوختم و چشم سياهی به کمين ماند

                                                                                                                    )همو، 1395: 1 /591(

یا:
باز وحشی جلوه ای در دیده جوالن کرد و رفت            از غبارم دست بر هم سوده سامان کرد و رفت
پـرتـوی حسنــی، چـــراِغ خـلوت انــدیشه شد           در دل هر ذره صد خورشيد پنهان کرد و رفت
                                                                                                                   )همو، 1393: 1 /984(

      انسان کامل است که به صورت شاه کابلی، رفتنش، در نهانخانۀ هستیِ  بيدل محشر آفرید، محشری 
که یادآوِر شکست رنگ )=گسستن از تعلقات( بود. 

است،  بحر  خود  که  است  افتان  دلدار،  آن  پی  در  بيدل،  جستجوگر  اشک های  نيز  دیگر  غزلی  در 
حقيقت مطلق است و بيدل موج اوست:

   پــی اشک مــن نـدانـم بـه کـجا رسيده باشد            ز پی ات دویدنی داشت به رهی چکيده باشد
   ز نگاه سر کشيدن، به رخت چه احتمال است            مــــگر از کــمين حيرت مژه قد کشيده باشد
                                                                                                                        )همو، 1395: 501(

یا بيا بيا های مولوی وار بيدل در این ابيات را نگاه کنيد:
        بيا ای جام و مينای طرب نقش کف پایت             خرام موِج می، مخموِر طرِز آمدنهایت

                                                                                                                                )همان، 226(

اشتراکات دو مالقات:
      از جمله مهم ترین اشتراکات این دو مالقات استثنایی، شبيه هم بودن خلق و خوی های شمس 
تبریزی و شاه کابلی بوده است، از جمله این که 1 - هر دو، هفته ها بدون غذا زندگی می کردند. 2 - 
هر دو، فردی گوشه گير بودند و با کسی حرف نمی زدند، 3 - هر دو، کثير السفر بودند - به گونه ای 
که شمس را، به واسطۀ کثرت سفرهایش، شمس »پّرنده« می گفتند؛ و از کثرت سفرهای شاه کابلی 
بود که معلوم نبود که اهل کجاست، و صرفاً »بعضي به حکم قياسي که قبل از این در سواد کابلش 
معنِي  تا  نمي پسندد،  بيان  شوخِي  زبانش  از  سکوت  تمکيِن  اگرنه  و  مي نامند؛  کابلش  شاه  دیده اند، 
کيفيتی توان شمرد و نزاکِت خموشي بر دوِش نفس، بار صدا روا نمي دارد، تا از تحقيق بویي توان 
برد« )همو، 1386: 493(. 4 - هر دو اویسی مسلک بودند. 5 - ظاهراً هر دو مأموریت داشتند. 6 - بنا 

به روایتی هر دو امّی بودند. در ذیل به تبيين مختصر این اشتراکات می پردازیم.
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      در مورد شمس تبریزی نقل است که »یک نوبت، یک سال در دمشق اقامت فرمود. در هفته ای 
کمابيش یک نوبت از حجره بيرون آمدی و در دکان رواسی رفتی و دو پول داده از آب سر بی چربی 

خریدی و تناول فرمودی و تا مدت یک هفته بدان قناعت کردی )سپهساالر، 1378: 123(
      در خصوص شاه کابلی گویند: روزي در خانۀ آشنایي نشسته بودند و »ذکر اطوار مجاذیب« در 
ميان بود. یکي از حّضار گفت که مجذوبي این روزها در ویرانه اي نزدیک اینجا زندگي مي کند، از 
احواالت عجيب و غریبش آنکه ... اگر آب و غذایي عرضه اش ندهند هفته ها همچنان بدون غذا و 

آب به سر مي برد )ر.ک. بيدل دهلوی، 1386: 492(
       در مورد کثير السفر بودن  شمس تبریزی نوشته اند که شمس روِح بي قراري بود که در پي یافتن 
کسي از جنس خویش ترک خانه و کاشانه کرده بود و با کسی حرف نمی زد و دائما در سفر بود تا 
جایي که به او لقب »شمس پرنده« داده بودند. خود او مي گوید: کسي مي خواستم از جنس خود، که 
او را قبله سازم و روي بدو آورم، که از خود ملول شده بودم. )شمس تبریزی، 1349: 281(  در مورد 
کثير السفر بودن و کم حرف بودن شاه کابلی هم نوشته اند که با هيچ کس حرفي نمي زند و هميشه در 
یک گوشه ساکت و بدون حرکت مي نشيند. چون قبل از این او را در کابل دیده اند به او شاه کابلي 
از این در سواد کابلش دیده اند، شاه کابلش مي نامند؛ و  مي گویند. »بعضي به حکم قياسي که قبل 
اگرنه تمکيِن سکوت از زبانش شوخِي بيان نمي پسندد، تا معنِي کيفيتی توان شمرد و نزاکِت خموشي 

بر دوِش نفس، بار صدا روا نمي دارد، تا از تحقيق بویي توان برد« )بيدل دهلوی، 1386: 493(.
      در خصوص مـأموریت شمس تبریزی در مقاالت می خوانيم که: »مرا فرستاده اند که آن بندة ما 
ميان قوم ناهموار گرفتار است، دریغ است که او را به زبان برند )شمس تبریزی، 1349: 173( در این 

جمله به صراحت می بينيم که شمس از مأموریت خاص سخن می گوید: مرا فرستاده اند.
و  ده  اختالط  خود  اوليای  به  مرا  که  می کردم  تضرع  حق  حضرت  »به  می گوید:  دیگر  جای  در  یا 
هم صحبت کن! به خواب دیدم که مرا گفتند که تو را با یک ولی هم صحبت کنيم! گفتم کجاست 

آن ولی؟ شب دیگر دیدم که گفتند در روم است« )همان، 233(
     در خصوص مأموریت شاه کابلی می خوانيم که زماني که بيدل هنوز به دهلي نيامده بود و در 

اوریسه زندگي مي کرد،  بي اختيار هميشه بيت زیر را تکرار مي کرد: 
                     از هـــر چــه سرایمت فزونـــي            خود گوي،  چه گویمت که چوني

                                                                                                                 )بيدل دهلوی، 1386: 491(

شبي، باز بي اختيار همان بيت را تکرار مي کرد، خوابش مي برد و در عالم بي خودي بيت زیر به او 
الهام مي شود: 

                    از مــا با مـــاست هر چه گویيم            با همچو تویــي دگر چه گویيم
                                                                                                                                 )همان، 491(

      به مجرد شنيدن این ندا، خواب و هوش از سر بيدل مي پرد. بيدار شده، دچار حيرت مي شود. تا 
این که به دهلي مي آید و وقتی که در سال 1076 به طور غير منتظره با شاه کابلی دیدار کرد، شاه کابلی 
دست بيدل را گرفت و راه بيرون شهر را در پيش گرفت. به خرابه اي رسيدند و مقابل هم نشستند 
»از هنگام نماز عصر تا پاسي از شب گذشتن« محو حقيقت هم بودند. )همان، 494( تا این که در آن 
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لحظه اتفاق عجيب و غریبي افتاد؛ شاه کابلي قاه قاه خندید و همان بيتي را که بيدل در اوریسه در عالم 
غيب شنيده بود بر زبان آورد:  

                        از مــا با مــاست هر چه گویيم             با همچو تویي دگر چه گویيم
                                                                                                                                            )همان جا(

       بيدل مي گوید: »به مجرد شنيدن،  سراپایم به لرزه افتاد و ضبِط طاقتم عنان از دست داد. در تاریکِي 
شب از وحشت چاره نداشتم، فریاد برآوردم که این بيت از کيست؟ باز ساغِر قهقهي پيمود و فرمود 
که از ماست، شبهه چيست؟« )همان جا( با توجه به این که خواب در زندگی عرفا تأثير بسزایی داشته 
است، به نظر می رسد که شاه کابلی با الهام این بيت به بيدل می خواسته، بيدل را از مأموریت عنقریب 

خود به نوعی آگاه و او را به این مالقات استثنایی آماده سازد.
      شمس تبریزی، درویشی مجذوب، بی سر و سامان، تندخوی و مردم گریز بود که عشق صوفيانه را 
تا سر حّد شوریدگی و اخالص عارفانه را تا سرحد مالمتی گری رسانده بود، بی آنکه خود را همچون 
صوفيان عصر به آداب خانقاه و سلسله پایبند دارد. )عباسی داکانی، 1387: 167( در خصوص مسلک 
شمس تبریزی، سخنان ضد و نقيضی بيان شده است، عده ای بر آن هستند که باباهای تبریزی بيشتر 
ادوارد  بودند )همان، 136( و حتی  اُمّی و درس نخوانده  بودند و غالبا  ابداالن و شوریدگان  از نوع 
بروان به نقل از نيکلسون، شمس را پيری صاحب دل و در عين حال بی سواد معرفی می کند. )همان، 
150( البته برخی نيز بر آن هستند که شمس در نوجوانی دست ارادت به دست شيخ ابوبکر سله باف 
تبریزی گذاشت و از او چيزهای بسياری فرا گرفت، اما در عين حال، به مقامی می رسد که درمی یابد 
که ابوبکر سله باف، دیگر از تربيت او عاجز است  و باید پرورشگری را برای خود بيابد، از این روی، 

به سير و سفر می پردازد و در پی گمشدة خود همچنان شهر به شهر می گردد. )همان، 149 ـ 148(
      مطلب دیگر که در خصوص مسلک شمس تبریزی شایان توجه است، این است که برخی او را 
»اویسی« مسلک دانسته اند، و اصطالح اویسی در تاریخ تصوف به عارفانی اطالق می شود که بدون 
داشتن شيخ به مقامات روحانی رسيده اند. و شمس در برخی از گفتگوهایش متذکر می شود که خرقه 

از پيامبر)ص( گرفته است نه مشایخ )شمس تبریزی، 1375: 274(.
      شاه کابلی، نيز درویشی مجذوب، انسان کامل و جلوة غيب بود. و بيدل هرچند از بزرگان سلف 
کسب فيض کرده و از آنها با احترام یاد می کند، ولی خود را مقيّد به سلسلۀ خاصی نمی داند، مهجور 
را  طایفه  این  و  فيض یاب گردیده  فتوح جناب رسول کریم)ص(  پر  از روح  »ابوالمعانی  می نویسد: 

اویس گویند« )مهجور، 1377: 4( و بيدل خود در این خصوص گوید: 
        بيدل که سر و برگ کالمش حسبی است            فـارغ ز کماالت مـعارف نسبـی است
        تـحقيق این است با تــو مـی گویم و بـس             بی واسطه ارشاد من از روح نبی است

                                                                                                         )بيدل دهلوی، 1395: 2 /284(

افتراقات دو مالقات: 
ولی  داشت،  زیادی  اشتراکات  هرچند  بيدل  و  کابلی  شاه  مالقات  و  مولوی  و  شمس  مالقات      

تفاوت هایی نيز داشته که به اهم آنها اشاره می کنيم:
بوده  پير  دو  غيبت  و علت  تعداد  در  تفاوت  یکی،  دو مالقات  این  تفاوت  مهم ترین وجوه  از جمله 
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است.  همان طوری که در مباحث قبلی ذکر شد، شمس تبریزی دو بار غيبت کرد که بار اول در سال 
21 شوال 643 و به خاطر رنجش خاطر از ناحيۀ شاگردان مولوی رخ داد، و بار دوم در سال 645 نيز 
به همين علت اتفاق افتاد. و بعد از غيبت اول، وقتی که مولوی از جایگاه او باخبر شد، پسر خود را 
همراه با نامه ای به سوی او فرستاد و از وی خواهش کرد که برگردد و وقتی که برگشت با استقبال 
باشکوهی مواجه شد. ولی بار دوم برای هميشه قونيه را رها کرد و راه سفر در پيش گرفت و کسی از 

وی سراغ نيافت.
      اما شاه کابلی سه بار غيبت کرد، غيبت اول در سال 1076 و بار دوم در سال 1078 و آخرین بار در 
سال 1080 رخ داد. این غيبت ها علت خاصی نداشته، و ظاهراً شاه کابلی صرفاً مأموریت داشته که در 
هر بار مالقات خود با بيدل آتشی در جان وی بيفکند و بعد از خوابانيدن بيدل، - همان طوری که به 

صورت ناگهانی طلوع می کرد - به صورت غيرمنتظره هم غروب کند.
      نکتۀ دوم در این طلوع و غروب ها، مدت زمان اقامت پير در پيش مرید خود بوده است. همان 
طوری که در متون موثق اشاره شده است، شمس در مالقات اول خود با مولوی حدود 16 ماه در پيش 
او اقامت داشت و در مقاالت دوم حدود یک سال. ولی اقامت های شاه کابلی در پيش بيدل طوالنی 
نبود، در مالقات اول می خوانيم که »از هنگام نماز عصر تا پاسي از شب گذشتن« محو حقيقت هم 
بودند)بيدل، 1386: 494 ( بعد از آن، به توصيۀ شاه کابلي خوابيدند و وقتي که بيدل صبح از خواب 
بيدار شد، از شاه کابلي خبري نبود و چندان که به جستجو پرداخت و »خاک سواد دهلي به غربال 
بار دوم در سال 1078 در  نياميخت« )همان جا(.  از آن گوهِر گم کرده گرِد سراغي  بيخت  دیده ها 
متُهرا و در دکان رفوگري، وقتی که بيدل دچار چشم درد شده بود، به شکل غير منتظره شاه کابلي را 
مالقات کرد و بسيار ذوق کرده بود، ولی تا خواست لب به سخن گشاید و عرض سالم و ادبي بکند،  
شاه کابلي با تأکيد گفت: »ساعتي بخواب ما نشسته ایم، عالِم بي خودي هم عين شعور است و صحبِت 
خواب نيز آیينۀ حضور« )همان، 498(. بيدل مي گوید از شکوه آن خطاب،  حرفي نزدم و خوابيدم. بعد 
از مدتي که بيدار شدم، دیدم از درد چشم خبري نيست و درِد دل، طوفاِن قيامت انگيخته بود؛ چرا 
که باز آن درمان بخش غيبت کرده بود. همان طوری که از مطالب مذکور برمی آید مدت اقامت شاه 
کابلی در این مالقات نيز شاید از یکی دو ساعت تجاوز نکند. اما سومين و آخرین مالقات و غيبت 
بيدل با شاه کابلي در سال 1080 در بازار دهلي است. زماني که بيدل در سپاه خدمت مي کرد، روزي 
سواره بر اسب از بازار دهلي مي گذشت،  دید جمعي از دور با تعجب به او نگاه مي کنند. چند قدمي 
جلوتر رفت، باز دید همه با تحيّر به او نگاه مي کنند و در همان لحظه از یکي شنيد که مي گفت: »یاران 
تماشا کنيد دیوانه، عقب این سواره، دویده مي آید و به اصوِل گام فرس چه قِسم رقص مي گشاید و 
وجد مي نماید« )همان، 503( چون به پشت سر خود نگاه کرد، دید شاه کابلي است، خود را از اسب به 
زمين انداخت و همدیگر را در آغوش گرفتند. به گوشه اي رفتند و ساعتي با هم صحبت کردند. بيدل 
مي گوید: »در ضمن مطالعۀ اسرار، حيرتي غباِر نگاهم گردید و بي خودي بر دماغ شعور پيچيد، تا تأمل 
هوش و آگاهي گمارد،  لمعۀ مهْر هدایت چون برق از نظر رميده بود«. )همان، 506( همان طوری که 
از مطالب فوق برمی آید این مالقات و غيبت نيز بيش از ساعتی به طول نيجاميده، و در این مالقات، 
شاه کابلی بيدل را به خواب نمی سپارد، بلکه وقتی که با وی صحبت می کرد و در مورد مقام انسان و 
وحدت وجود به بيدل توضيح می داد، بيدل، به گونه ای دچار حيرت شده و از هوش می رود و وقتی 

که به هوش می آید می بيند که شاه کابلی غيبت کرده است. 
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نتيجه گيری: 
با توجه به آنچه گذشت می توان چنين نتيجه گرفت که:

     انسان کامل، تجلی مستمری در زمين دارد که روزگاری در قبای شمس تبریزی، آتش به جان 
موالنا می زند و گاهی در سيمای شاه کابلی، بيدل دهلوی را آشفتۀ خود می سازد. شمس تبریزی و 
شاه کابلی همان حقيقتی هستند که به سخن ابن عربی، جلوة ارضی آن چون پيامبران و اوليا و اقطاب 
ظهور می یابد، از این روی است که بيدل که پس از یک دیدار کوتاه، شاه کابلی را از دست می دهد، 
مانند موالنا در طلب شمس خود، بی قرار می شود و به دشت و کوه در جستجوی او ناله و زاری می کند 

و می گوید: 
              آن جــلوة غيب کاین تــحيّر آراست            وانگـــه چـــو نگه ز پيش چشمم برخاست
              گر گویم خضر بود، ترک ادب است           آنجا که حق است، خضر و الياس کجاست

                                                                                                              )بيدل دهلوی، 1386: 494(

      و نتيجه ای که از این مالقات ها حاصل می شود، این است که در هر دو مالقات، شاعران عادی و 
خانقاهی، هر دو به تمام تعلقات مادی پشت پا می زنند و با کندن لباس منيت وخودی، تولدی دوباره 

می یابند که در آسمان نمی گنجد. 
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تحسين یازیچی، چاپ دوم، تهران: دنيای کتاب.
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تاثير مکتب قونيه بر مکتب کرمان بانضمام رساله »جاروبيه«
 از شاه نعمت اهلل ولی در ایضاح غزلی از موالنا در کّليات شمس

                                                                                                                                                                               مسعود دهش1

چکيده 
مکتب  این  اساس  بر  مولویه  عملی  طریقت  که  است  فکری  مهم  مکاتب  از  یکی  قونيه  مکتب      
فکری در قرن هفتم هجری قمری شکل گرفت. بنيان این مکتب فکری و طریقت عملی در خارج 
از جغرافيای ایران آن روزگار توسط موالنا جالل الدین محمد بلخی و شاگردان وی بنا نهاده شد و 
از قرن هفتم هجری تا به امروز در آسيای صغير و فالت آناتولی و بخش هایی از شبه جزیره بالکان 
به فعاليت خود ادامه می دهد. مکتب فکری مهم دیگری که در حدود یک قرن پس از مکتب قونيه 
در تاریخ تفکر اسالمی به وقوع پيوست مکتب کرمان است. مکتب فکری کرمان که طریقت عملی 
نعمت اللّهيه منشعب از آن می باشد در قرن هشتم هجری قمری به عنوان اولين مکتب عرفان شيعی 
توسط شاه نعمت اهلل ولی و شاگردان برجسته وی در ایران تاسيس شد و از آن زمان تا به امروز به 
عنوان طریقتی مهم در ایران و شبه قاره هندوستان و بخش هایی از آسيای ميانه به فعاليت خود ادامه 
می دهد. این مقاله نشان می دهد که مکتب کرمان که توسط شاه نعمت اهلل ولی و در قرن هشتم هجری 
شکل گرفت از مکتب قونيه که بنيان آن در قرن هفتم توسط موالنا جالل الدین محمد بلخی گذاشته 

شد، تاثير پذیرفته است.

رساله  کرمان،  مکتب  قونيه،  مکتب  ولی،  نعمت اهلل  شاه  مولوی،  تبریزی،  شمس  کليدی:  واژه های 
جاروبيّه. 

1ـ محقق پسا دکتری تصوف و عرفان ، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
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مقدمه:
       در تاریخ تفکر و طریقت اسالمی از آغاز ظهور اسالم تا کنون هشت مکتب بزرگ، مستقل، مهم 
و تاثيرگذار در قرون مختلف در جهان اسالم شکل گرفته است که خاستگاه و زادگاه پنج مکتب از 
این هشت مکتب مهم و بنيادی در ایران بوده است. هر کدام از این مکتب ها در بخش هائی تحت تاثير 
مکاتب قبلی بوده و پس از شکل گيری و استقرار نيز، بر مکاتب فکری پس از خود تاثير گذار بوده 
ایران شکل گرفته اند به ترتيب، شامل مکاتب خراسان، مراغه،  است. این پنج مکتب فکری که در 
کرمان، شيراز و اصفهان می باشند و سه مکتب فکری دیگری که خارج از جغرافيای ایران شکل گرفته 

اند به ترتيب، شامل مکاتب بغداد، آندلس و قونيه هستند.

مکتب قونيه
      در قرن هفتم هجری قمری و در حدود سال 642، که برابر با چهارمين سال وفات ابن عربی می باشد 
مکتب فکری و طریقت عملی مهمی در کنار مکتب آندلس و مکتب مراغه در خارج از ایران و در 

منطقه آسيای صغير و در فالت آناتولی شکل گرفت. 
الدین مـحمد بلخی و  به مـکتب قونيه معروف شد، توسط مـوالنا جالل       این مکتب که بعدهـا 
شاگردانش در سرزمين های روم شرقی توسعه پيدا کرد و تا به امروز نيز طریقت وی که به نام مولویه 
این  در  نيز  خانه هایی  موالنا  پایه  این  بر  و  دارد  جریان  شرقی  اروپای  و  ترکيه  در  می باشد  معروف 

کشورها دایر است.
      پایه های فـکری مکتب قونيه پس از مـالقات مـولوی رومـی با شمس تبریزی ریخته شد. با این 
نيز  به وجود آمد و زندگی عادی وی  مالقات در زندگی معنوی جناب مولوی دگرگونی عظيمی 
همسو با حيات معنویش پس از این دیدار تغيير کرد. جناب موالنا در تحت تصرفات جناب شمس 
تبریزی، قيل و قال مدرسه و تدریس علوم ظاهری را که در آن به درجه اجتهاد رسيده بود و از فقها و 
مدرسين برجسته علوم فقهی و کالمی در قونيه محسوب می شد، رها کرد و با نفس جان بخش شمس 
الحق تبریزی عاشقانه و مستانه به سير وسلوک در مکتب خراسان روی آورد و این در حالی است که 

جناب مولوی منصب قضاوت و امام جماعت را نيز در شهر خود بر عهده داشت. 
     پدر موالنا، جناب سلطان العلماء بهاء الدین ولد از سالکين و مشایخ کبار طریقت کبرویه در زمان 
خویش محسوب می شد، و جالل الدین محمد، نيز در چنين خانواده ای که از طبقه طریقت و عرفان 
بودند، پرورش یافت و به تبعيت از پدر از دوران کودکی، با مکتب تصوف خراسان آشنا شد و در 
جلسات عرفانی و حلقه های صوفيه شرکت می کرد. همچنانکه در شرح احوال ایشان مذکور است، که 
با ادبيات عرفانی بزرگان مکتب فکری خراسان از کودکی مانوس بود و از آن سنين، اشعار سنائی را 
به امر پدر، از حفظ داشت و از اشعار عطار، دیگر بزرگ مکتب تصوف خراسان نيز از اوان نوجوانی 

و به هنگام مهاجرت خانواده اش از بلخ، تاثير فراوانی پذیرفت.
     جالل الدین محمد بلخی که روزگاری در بلخ، این خاک عارف خيز متولد شده بود و دوران 
کودکی را در آنجا سپری کرده بود، در آغاز نوجوانی همراه با خانواده اش از این سرزمين مهاجرت 
کرد و در قونيه ای رحل اقامت افکند که تحت تفکر و حاکميت شاخه ای از ترکان متعصب سلجوقی 
اداره می شد. موالنا با ورودش به قونيه و زندگی در تحت حکومت مذهبی و متعصب سلجوقيان روم، 
افکارو اندیشه های آزادی خواهانه و صوفيانه خود را بنا بر اقتضای وضعيت سياسی و مصلحت وقت 
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کنار گذاشت و رفته رفته تفکرات مکتب خراسان را به فراموشی سپرد.
      پس از حمله هالکو خان مغول به شهرهایی از مناطق آناتولی و ایران و عراق و شامات شاخه ای از 
سلسله سلجوقيان که از اواخر قرن پنجم هجری قمری در مناطقی از آسيای صغير حکومت می کردند 
با شکست ازسپاه هالکوخان، در سال 641 هجری قمری تسليم  به سلجوقيان روم معروف بودند  و 
یاسای  کتاب  در  شده  تدوین  اساسی  حقوق  از  یکی  که  مذهب  آزادی  اصل  به  بی شک،  و  شدند 

چنگيزی بود سرسپردند.
بر  مغوالن  که  »هنگامـی  می نویسد:  اسالمی«  »سلسله های  کتاب  در  باسورث  کليفورد  ادمـوند      
آناطوليای شرقی یورش بردند سلجوقيان در کوسه داغ، واقع در شرق سيواس در 641 هجری شکست 
خوردند. پس از آن سلطنت روم دولت خراج گزار ایلخانان مغول شد و از 676 هجری حکمرانان 

مغول خود مستقيماً زمام امور را به دست گرفتند« )باسورث، 1381: 411(.
      با تغيير وضعيت فکری در قونيه، یکسال بعد در سال 642 هجری قمری پس از رواج آزادی در 
عرصه اندیشه و تفکر، شمس تبریزی به قونيه آمد ومولوی رومی را در تحت تصرف خویش بيدار 
کرد و وی را آگاهانه، ربوده افکار و سلوک خویش ساخت. نکته ای که در این ماجرا قابل بيان و تامل 
است این است که اگرچه موالنا با امعان نظر به محيط تولد و تربيت خانوادگی و شخصيت و تفکرات 
پدر با عرفان خراسان بيگانه نبود، اما محيط متعصب قونيه وی را به تقيه و پرهيز و احتياط وادار کرده 
بود که این خود رفته رفته باعث فراموشی اندیشه های خراسانی وی گردید. اما این استعداد نهفته در 
به  از حمله هالکوخان  یکسال پس  با جناب شمس، که دقيقاً  این مالقات حضوری  با  درون موالنا 

مناطق آناتولی صورت گرفت در قونيه ای با آزادی تفکر و منهای تعصب، مجددا شکوفا شد.
     پس از این دیدار، مولوی از کسوت روحانيت و وجهه فقاهتی خویش دست کشيد و به مکتب 
عرفان سکر خراسان روی آورد و با بينش و نگرش خویش بنيان مکتبی را پی ریزی کرد که بعدها در 
تاریخ تفکر اسالمی به مکتب قونيه معروف شد که ریشه های فکری آن به مکتب خراسان و طریقت 
طيفوریه می رسد. پس از آن، طریقت مولویه به ترویج و تبليغ مکتب تصوف خراسان در مناطق روم 
شرقی پرداخت و امروزه نيز مولوی خانه هایی بر اساس این تفکر در کشورهایی از شبه جزیره بالکان 

فعاليت می کنند.
      از زمان هالکوخان و با رواج آزادی مذهب که از اصول اندیشه های بزرگان تشيع و مکتب تصوف 
خراسان می باشد، مکتب مراغه در ایران و مکتب قونيه در ترکيه که محصول این تفکر آزادانه می باشد 
تشکيل شد و آزادی و حرمت ادیان در ورود به خانقاه و سماع صوفيه توسط موالنا در قونيه از سر 
گرفته شد. این در حالی بود که، در دورانی که موالنا و شاگردان طریقت مولویه در منطقه آسيای 
صغير و فالت آناتولی و نواحی روم شرقی به ترویج عرفان خراسان می پرداختند، در خراسان بزرگ 
که زادگاه خود جناب مولوی بود خانقاهی در جهت ترویج طریقت مولویه تاسيس نشد و به جای آن 
مکتب آندلس و تفکرات ابن عربی و طریقت اکبریه ترویج می شد که ریشه در مکتب عرفان بغداد 

داشت.
     اگرچه پس از دوران انزوای تصوف خراسان از قرن پنجم هجری قمری و پوشش سایه سنگين 
سنائی  نيشابوری،  خيام  و حکيمانی چون  قمری، صوفيان  هشتم هجری  قرن  تا  ایران  بر  بغداد  تفکر 
شيخ  شيرازی،  سعدی  نيشابوری،  عطار  گنجوی،  نظامی  شروانی،  خاقانی  ابيوردی،  انوری  غزنوی، 
دفاع  خراسان  فکری  مکتب  از  منظومه های خویش  و  دواوین  با  شيرازی  حافظ  و  شبستری  محمود 
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می کردند و همگی این بزرگان نيز در عداد مفاخر و چهره های ماندگار تفکر و تصوف عرفان خراسان 
دوست،  ایران  حکمای  و  شعرا  این  ليکن  می باشند،  قمری  هجری  هشتم  و  هفتم  و  ششم  قرون  در 
همانطور که برای اهل تفکر و اندیشه روشن است در احياء این مکتب در ایران کاری از پيش نبردند 
و اگرچه دغدغه ترویج اصول مکتب خراسان را داشتند اما بنا به عللی نتوانستند در ترویج این مکتب 
در ميان سطوح و طبقات اجتماعی مثمر ثمر واقع شوند و مکتب فکری خراسان را از کنج خلوت 
تنهایی به حيات اجتماعی بياورند و این واقعيتی است که تاریخ تصوف در ایران بر این امر شهادت 
می دهد. همچنانکه این مسئله نيز بر اهل تحقيق روشن است که، در روزگاری که جناب مولوی از 
ترویج مکتب  به  تبریزی  اتفاق جناب شمس  به  بعدها  و  به آسيای صغير سفر کرد  بزرگ  خراسان 
ایران بزرگ در آن سال ها از تعاليم و ارشادات معنوی  فکری خراسان در قونيه پرداخت، متاسفانه 
طریقت مولویه و مراسم شاگردان و صوفيان این طریقت که در واقع ادامه دهنده تعاليم و آموزه های 
مکتب فکری خراسان بود، بهره چندانی نيافت و تا به امروز نيز طریقت مولویه در ایران که زادگاه 

جناب موالنا می باشد و قریب به اتفاق اشعار خویش را به زبان فارسی سروده است خانقاهی ندارد.
 

مکتب کرمان
      دوران انزوای مکتب تصوف خراسان همانطور که ذکر شد از اواسط قرن پنجم هجری قمری آغاز 
شد و این روند تا اواسط قرن هشتم هجری قمری همچنان ادامه داشت. اگرچه اندیشه های سياسی 
و فلسفی مکتب خراسان، در مکتب مراغه احيا شد و خواجه نصيرالدین طوسی در حکمت عملی، 
اصول عرفان عملی  اما  ترویج کرد،  منزل،  تدبير  و  را در کنار سياست مدن  اخالق  تهذیب  مبحث 
خراسان و آداب طریقت طيفوریه همچنان در انزوا به سر می برد. آخرین حلقه های مشایخ و حکمای 
مشهوری که در جغرافيای خراسان بزرگ و کهن آن روزگاران در خانقاه و مسجد و مدرسه به طور 
با پشتوانه فکری قوی و عميق به ترویج مکتب خراسان و تبيين افکار و آراء و اندیشه های  علنی و 
این مکتب پرداختند، تاریخ وفاتشان در حدود اواسط قرن پنجم هجری قمری می باشد که با تاسيس 
انزوای  نظاميه ها در همين قرن به تدریج، آراء و اندیشه ها و سلوک مکتب تصوف خراسان دوران 
خویش را آغاز نمود و با نفوذ تفکرات این مدارس بر افکار جهان اسالم مکتب عرفان بغداد رفته رفته 

جایگزین مکتب تصوف خراسان در کل عالم اسالم شد. 
     در قرن هفتم هجری قمری مکتب ابن عربی، به موازات مکتب فلسفی - کالمی مراغه در ایران 
نفوذ و گسترش یافت و بعدها توسط شاگردان و شارحان این مکتب، اندیشه های ابن عربی به عنوان 
یک مکتب فکری قوی در ایران جای خویش را بيش از سایر مکاتب فکری آن روزگار، باز کرد و 
این خود سبب گردید تا، با رواج اندیشه های ابن عربی و طریقت اکبریه در ایران، و با ترویج افکار 
ابن عربی توسط شارحان این تفکر، مکتب تصوف  خراسان همچنان در انزوای فکری باقی بماند و 
از صحنه حيات اجتماعی برکنار باشد و کما فی سابق، به سير حيات معنوی خود در خلوت و انزوا 

ادامه دهد.
     اینکه، چرا مکتب بغداد بی وقفه به ترویج اندیشه های خود در ایران ادامه داد و بيشتر از تفکر 
آن  در  ایران  بر  تفکر حاکميت  در  را  آن  باید جواب  است،  داشته  نفوذ  ایران  سياست  در  خراسان 
دوره های زمانی و نوع حکومت جستجو کرد و البته همکاری دانشمند نماهای ناآگاه به مسائل تاریخ 
ایران که در بسياری از زمان ها مردم را به این تفکر در سياست هدایت کردند و پس از آگاهی پشيمان 
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شدند و مردم را در کجراهه رها کردند، نيز بی تاثير نبوده است و جای شکی نيست که بسياری از اقشار 
و گروه های اجتماعی، خواسته و ازروی تظاهر و ریا کاری و برخی ناخواسته و از روی بی خردی 
و عدم آگاهی، باقی بر دین ملوکشان می باشند، و تاریخ نيز نشان داده است، که در دوره هایی که 
حکومت های به نسبت آزاد اندیش و بی تعصب بر ایران فرمانروائی کرده اند، اغلب ایرانيان تمایل و 

رغبت خود را به جذب و حفظ نهضت فکری خراسان درجامعه نشان داده اند.
افق معنوی مکتب  تبار سادات در  از  فقيه و عارفی شجاع       سرانجام، راد مـردی آزاده و عالمی 
خراسان بزرگ درخشيد و دراوائل دوران حکومت تيمور در سمرقند پرچم مکتب تصوف خراسان 
منادی مکتب  پرداخت و  این مکتب  تفکرات  ترویج اصول  به  به طور علنی  و  اهتزاز درآورد  به  را 
تصوف خراسان و سلوک عملی این مکتب در آن برهه حساس از تاریخ تصوف و عرفان شد و صدای 
ایرانيان وهدایت  خاموش مکتب خراسان پس از حدود سه قرن دوری از تفکرات حيات اجتماعی 
معنوی ملت ایران در قرن هشتم هجری قمری به دست مبارک حضرت سيد نورالدین شاه نعمت اهلل 
ولی کرمانی طنين انداز شد و چراغ حکمت و تصوف خراسان پس از حدود سه سده خاموشی در 
ایران مجددا روشن شد و مشعل هدایت مکتب خراسان و حکمت علوی نيز به طور علنی به دست 

وارث بر حق آن افتاد و به صحنه حيات اجتماعی ایرانيان آمد.
      شاه نعمت اهلل ولی با قدرت علمی و جاذبه فکری و نفوذ معنوی خویش توانست شاخه ای از طریقت 
معروفيه را، که به نام معروفيه یافعيه1 مشهور بود و از طرف شيخ یافعی به قطبيت آن منصوب شده بود، 
با اجتهادات خویش در مکتب تصوف خراسان ادغام کند و مکتب فکری و طریقتی جدیدی را در 

ایران آن روزگار بنيان گذارد.
بود.  بزرگ در روزگار خود  احياگر مکتب تصوف خراسان       مکتب فکری و طریقتی کرمان، 
تاسيس  با  و  وی  شاگردان  و  طوسی  الدین  نصير  خواجه  توسط  خراسان  مکتب  فلسفی  اندیشه های 
مکتب مراغه احيا شد و اندیشه های عرفانی و سلوکی مکتب خراسان نيز، توسط شاه نعمت اهلل ولی 

و شاگردان وی و با اجتهادات ایشان در تاسيس مکتب کرمان و طریقت نعمت اللهيه احيا گردید. 
     طریقت شاه نعمت اهلل ولی که به طریقت نعمت اللهيه معروف می باشد، یک طریقتی شيعی است 
که به حضرت علی )ع( می رسد و ریشه در طریقت مرتضوی و تعاليم باطنی اسالم دارد. مکتب فکری 
کرمان و طریقت نعمت اللهيه، بعدها توسط خاندان شاه نعمت اهلل ولی ادامه یافت و شاگردان مکتب 
کرمان راه استاد خویش را در ترویج تعاليم باطنی اسالم و تبيين عرفان شيعی و دفاع از مکتب خراسان 
بزرگ که ریشه در اندیشه ها و آموزه های امامان شيعه و حکمت خسروانی داشت، مجّدانه و با  اشتياق 
و اعتقاد در ایران و شبه قاره ادامه دادند و در ارتقاء و رشد فکری و فرهنگی دو ملت ایران و هندوستان  

نقش موثری ایفا نمودند.
یزید  با  احياء کننده مکتب تصوف خراسان می باشد، در وصف  نعمت اهلل ولی که مکتب وی،  شاه 
بنيانگذار مکتب تصوف و عرفان خراسان و ابوالحسن خرقانی از بزرگان این مکتب چنين  بسطامی 

سروده است: 
                   »آفتــاب چــرخ مـعـنــی بـایزیــد             سایه خــورشيد اعلـی بایزید
                   واقـــف اسرار سبحانـــی بـه حـق             کاشف اسرار مــعنــی بایزید
                   گــــوهـــر دریای عـرفان از یقين             عارف و معروف یعنی بایزید
                   راه جان روشن نشد، بی بو الحسن             کار دل پيدا نشد بــی بایزیـد
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                 نقطـه وحــدت در آمــد در الـف            در ظهور آن حرف شد بی بایزید
                 صورت فـردوس جان بسطام عشق           مـيـوه مــعنــی طوبـــی بــا یـزید
                 »سيد« از صـاحــبدالنـــی الجــرم            کـــرده بر جانت تجلــی بایزید«

                                                                                                          )شاه نعمت اهلل، 1379: 310 - 309(

شاه نعمت اهلل، همچنين در جای دیگری درستایش و تجليل از بایزید، پير بزرگ مکتب فکری خراسان 
و طریقت طيفوریه، چنين سروده است:

                   »بایزید است جان و هم جانان دل              بایزیـد است سرور و سلطان دل
                   بایــزیـد است پيشوای اهـل دیـن              بایزید است مـقتـدای جان و دل
                   بایــزید است کاشف اسرار غيب              بایـزید است واقــف سبحان دل
                   بایــزیــد است قـــائل قــول بلـی             بایزیـد است حــافظ قـــرآن دل
                   بایزید است آفتاب چـــرخ جــان             بایـزید است نـقــطــه دوران دل
                   بایزید است گــوهـــر بحر محيط             بایـزیـد است جــوهـر ارکان دل
                   بایزید است بایــزید است بایـزید              »سيـد« اقـلـيـم هـفت ایـوان دل«

                                                                                               )شاه نعمت اهلل، 1379: 389 - 388(

      شاه نعمت اهلل ولی، پس از عمری مجاهدت و ریاضت در کسب علوم ظاهری و معارف باطنی و 
تفکر در آراء و اندیشه های مختلف و سير و سياحت در جهان اسالم و استفاده و استفاضه از محضر 
اساتيد عرفان، از طرف استاد خویش وارث طریقتی شد که در سلسله اقطاب آن، هم نام شيخ احمد 
غزالی با اندیشه های مکتب تصوف خراسان به چشم می خورد و هم نام شيخ جنيد بغدادی با تفکرات 

مکتب عرفان بغداد هویدا است.
      ایشان، با مطالعات وسيع و تفکرات عميقی که در حوزه عرفان و تصوف داشت، و با اشراقات و 
ادراکاتی که در این زمينه به دست آورده بود، از روی یقين و بی هيچ تزلزلی در افکار و اندیشه های 
خویش با بازگشت به ایران، با استقالل و حریّت فکری خود به تاسيس مکتب کرمان پرداخت »و در 
زمينه تصوف اقداماتی نمود که باعث شد وضع صوفيه رونق تازه ای به خود بگيرد و نتایج آن به نفع 
مردم ایران به خصوص، و به سود جهان تصوف اسالمی به طور عموم تمام شود«. )نوربخش، 1355: 

.)12/ 1
       شاه نعمت اهلل، با بنيان مکتب کرمان بخشی از اندیشه ها و افکار خویش را با اقدامات عملی به ظهور 
رساند و به حّل مشکالت و مسائل اختالفی ميان مکتب خراسان و بغداد در زمان خویش پایان داد و 
تفکرات و اندیشه های فراموش شده مکتب خراسان را با اجتهادات و اصالحات خویش، با تاسيس 

مکتب کرمان احياء کرد و مکتب بغداد را نيز، تحت الشعاع مکتب فکری کرمان قرار داد.
      جناب شاه نعمت اهلل ولی، وسعت مشرب و آزادی اندیشه ای که هم از خاندانش به ارث برده بود 
و هم خود با مطاله و تفکر و کوشش به دست آورده بود، در مکتب خویش نهادینه کرد و آنرا به 
جامعه ایران آن روز عرضه کرد. این شرح صدر و وسعت مشرب و آزادی اندیشه، سبب شد تا اقشار 
و گروه های مختلف فکری و نظری و عملی جذب مکتب کرمان شوند. مکتبی که قریب به شش دهه 
توسط شاه نعمت اهلل ولی با شور و حال وصف ناپذیری که در تذکره ها و مکتوبات و مراسالت صوفيه 
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آمده است در ایران، ترویج شد.
با ترویج افکار و تبيين سلوکش، به سرعت آوازه و  با اقامت جناب شاه نعمت اهلل در سمرقند و      
شهرت وی با رواج آموزه ها و تعاليمش در همه مجالس و محافل راه یافت وسمرقند که در آن دوران 
پایتخت ایران محسوب می شد شاهد رونق فوق العاده و رواج بيش از پيش اندیشه ها و آموزه های بلند 

شاه نعمت اهلل بود.
       شاه نعمت اهلل پس از مهاجرت از سمرقند به کرمان، با استقالل فکری خود بر غنای مکتب خراسان 
افزود و مکتب فکری و طریقتی خویش را در تاریخ تصوف و حکمت اسالمی به نام مکتب کرمان 
با اجتهادات فقهی و عرفانی خویش،  بنيان گذاشت و  در اواسط نيمه دوم قرن هشتم هجری قمری 
یک همگرایی ميان مکتب تصوف خراسان و بغداد ایجاد نمود و با اصالحاتی که در مکتب تصوف 
خراسان انجام داد، مکتب بغداد را نيز با خود همراه کرد و به مسئله اختالفی سماع ميان جریان های 
فکری و طریقت های صوفيه در زمان خود پایان داد. شاه نعمت اهلل ولی پس از ورود به کرمان و اقامت 
که  دانش پژوهانی  و  مسافرین  و  مقيم  افراد  اجتماع  برای  خانقاه  و  عمارت  ساخت  به  کوهبنان،  در 
جهت کسب تعاليم باطنی و آموزه های عرفانی از اقصی نقاط ایران آن روزگار به این ناحيه می آمدند 

مبادرت نمود.
      پس از آن، خانقاه شاه نعمت اهلل در کوهبنان به مدت تقریباً 35 سال به عنوان یکی از مراکز مهم 
و شاید مهمترین مرکز تدریس عرفان و معارف صوفيه در ميان عالقه مندان به عرفان و طاّلب تصوف 
درآن دوران قرار گرفت و »اکثر اکابر سالطين و اعالی روی زمين و مجاوران مکه مبارکه و مدینه 
طيبه و مسافران عراق و خراسان و آیندگان از عربستان و ترکستان به صحبت شریفش مایل و افاضات 

با برکاتش را سایل بودند« )کرمانی، 1335: 49(.
      شاه نعمت اهلل ولی سی و پنج سال از اقامت شصت ساله خود را در کرمان، در منطقه کوهبنان سپری 
کرد و در این مدت بيشتر به تدریس عرفان و تصوف مشغول بود و دوران اقامت بيست و پنج ساله 
خود را در ماهان بيشتر به کتابت و نگارش رساله در عرفان و تصوف سپری کرد و در طول این شصت 
دهه اقامت خود در کرمان با بنيان یک مکتب فکری و طریقتی تمامی اندیشه ها و نظریات مطرح و 

مکتب های فکری در آن روزگار را تحت الشعاع تفکرات و مکتب خود قرار داد.
     وی با عمر طوالنی و پربرکت خود منشا مکتب عظيم و موثری در تاریخ تفکر اسالمی شد و در 
بالش رشد فکری ایرانيان تاثير به سزائی گذاشت، که اندیشه ها و آراء این مکتب را می توان با مطالعه 

و تفکردر رساله های ایشان و نيز اندیشه ها و تفکرات شاگردان برجسته مکتب کرمان جستجو کرد. 
      شاه نعمت اهلل در دوران اقامت طوالنی خویش در کوهبنان به تدریس عرفان و معارف صوفيه 
مشغول بود و در این مدت کالس های درس وی از رونق خاصی در ميان طالبين تصوف وعاشقان 
تربيت  و  عرفا  تعاليم  تدریس  و  آموزش  کنار  در  مدت  این  طی  در  و  است  بوده  برخوردار  عرفان 

شاگردان و سالکان مکتب تصوف، جلسات فقر و حلقات ذکر نيزدرخانقاهش برقرار بوده است.
     شاه نعمت اهلل در دوران اقامـت در کوهبنان عالوه بر مباحث فصوص که در دوران تحصيالت 
علوم دینی در شيراز تمامی مطالب آن را از حفظ کرده بود )مستوفی بافقی، 1340: 3 /7( بخش هائی 
از کتاب کبير فتوحات مکيه ابن عربی را نيز در دوره های مختلف به شاگردان و طالبان عرفان تدریس 
الدین رازی و االشارات و  العباد نجم  کرد )زّرین کوب، 1362: 193(. وی همچنين کتاب مرصاد 
التنبيهات ابن سينا که این کتب را نيز دردوران تحصيالت علوم دینی در شيراز آموخته بود )شيبی، 
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1387: 233( با دریافت های ذوقی خودش و با عمقی که از فهم وادراک مسائل عرفانی این کتب در 
دوران ریاضت و خلوت و اشراق پيدا کرده و به دست آورده بود در ساليان متمادی به طالبين علوم 
الهی وعرفانی درمدرسه وخانقاهش تدریس کرد و به شيوه و سبک مخصوص خود به شاگردانش 
الکفایه عّزالدین محمود  الهدایه و مفتاح  تعليم داد. همچنين تدریس مباحث عرفانی کتاب مصباح 
کاشانی و اصطالحات الصوفيه عبدالرزاق کاشانی و تدریس مثنوی معنوی مولوی را نيز در کارنامه 
تدریس شاه نعمت اهلل در کوهبنان توسط شاگردانش در دوره های مختلف ذکر شده است. شاه در 
تاریخ عرفان و  به  را  تربيت کرد و برجستگانی  را  فراوانی  اقامت خود در کوهبنان شاگردان  مدت 
الدین علی  از جمله آن شاگردان برجسته جناب صائن  ایران و جهان اسالم معرفی نمود و  تصوف 
بن ترکه اصفهانی معروف به ابن ترکه صاحب کتاب مشهور و مدرسه ای »التمهيد فی شرح قواعد 
شاه  تدریس  حلقه  در  کوهبنان  در  مدت ها  وی  که  می باشد،  القواعد«  »تمهيد  به  مشهور  التوحيد« 

نعمت اهلل حضور داشت و به فراگيری »فصوص الحکم« ابن عربی مشغول بود.
       مرحوم دکتر عبد الحسين زرین کوب در جستجو در تصوف ایران می نویسد: »در کوهبنان مریدان 
بر وی فراز آمدند و حتی بعضی فقها و علماء نيز در بين آنها وجود داشت و از آن جمله صائن الدین 
ترکه اصفهانی بود که خود از مشاهير حکماء و متصوفه عصر و از یک خانواده معروف اهل علم و 
حکمت در اصفهان بود« )زریّن کوب، 1362: 193(. ابن ترکه، بعدها در جهت تعليمات علوم غریبه 
وکسب علم اعداد و حروف بنا به درخواست خودش از طرف شاه نعمت اهلل ولی به محضر شيخ حسين 

اخالطی که از مشایخ طریقت نقشبندیه در مصر بوده است راه ميابد. 
      »مقام معنوی شاه نعمت اهلل ولی و آوازه او در سرزمين های اسالمی او را مورد توجه ارباب علم و 
قدرت کرده بود. عالوه بر بزرگان علم و ادب، پادشاهان و اميران عصر او نيز توجه بسيار به او نشان 

می دادند« )فرزام، 1391: 4/ 183(.
     شاه نعمت اهلل در کوهبنان در طول بيش از سه دهه به تدریس عرفان پرداخت وآوازه تدریس و 
حلقه های درس شاه نعمت اهلل و تسلط وی بر متون عرفانی و تشریح وتبيين مباحث سخت حکمت 
وعرفان نظری با زبان و بيانی قابل فهم برای طالبين این رشته ازمعارف اسالمی به اقصی نقاط ایران 
آن روزگاررسيد ودر برخی از شهرهای مهم جهان اسالم نيزآوازه و رونق کالس های درس معارف، 
ومدرسه الهيات و عرفان جناب شاه طنين انداز شد تا جائيکه طالبان حکمت و تصوف و سالکان این 
وادی از دورترین نقاط با زحمات و مشقات فراوان به کوهبنان می آمدند و درحجره هائی که بدین 

منظور به امر جناب شاه نعمت اهلل در اطراف خانقاه ساخته شده بود رحل اقامت می افکندند. 
       دوران تدریس و تفهيم آموزه ها و تعاليم عرفانی جناب شاه در کوهبنان کرمان بنا به گفته تمامی 
اسالمی  علوم  درتاریخ  معنوی  و حيات  فکری  آور  دوره های حيرت  از  یکی  برجسته اش  شاگردان 
بوده است که می توان افق این دوران پرشکوه را در تاریخ تفکر اسالمی با ظهور شاگردانی که بعدها 
هر کدام از این مکتب فکری به آوازه و عظمتی بلند رسيدند مجسم کرد و ترسيم نمود. شاگردان و 
دانش آموختگانی که هر کدام همچون اشجار پرثمری در زمين مکتب کرمان باليدند و به درختی 
باسق تبدیل شدند و بعدها خود، به مقام بلند استادی رسيدند و شاگردان دیگری را در این مکتب و 
مسيرتربيت نمودند و در ترویج و تشریح مکتب کرمان با استقالل فکری که از خود نشان دادند و در 
آثارشان مشخص و متجلی است، ادامه دهنده مکتب فکری و تعاليم عملی استادشان در مسير تصوف 

و عرفان شدند.

354
تاثير مکتب قونيه بر مکتب کرمان بانضمام رساله »جاروبيه« 

از شاه نعمت اهلل ولی در ایضاح غزلی از موالنا در کّليات شمس



شاه نعمت اهلل در طریقت خود همدل و همزبان با جناب مولوی که در دفتر دوم مثنوی معنوی در عتاب 
کردن حق تعالی به موسی عليه السالم از بهر آن شبان، که می فرماید:

                    »ملت عشق از همه دینها جداست             عاشقان را ملت و مذهب خداست« 
                                                                                                                   )مولوی، 1393: 214(

چنين می سراید: 
                                مذهب جامع از خدا دارم            این هــدایت بود مــرا ازلــی 
                                نعـمت اللهم و زآل رسول           چاکر خواجه ام خفی و جلی 

که این مذهب جامع، که جناب شاه نعمت اهلل می گوید، همان مذهب عشقی است که جناب مولوی 
می گوید و نيز همان مذهب رندان است که منظور نظر جناب حافظ است و در حقيقت همان مذهب 
توحيد است که در طریقت مرتضوی متجلی می شود که استمرار هدایت معنوی و ارشاد باطنی پيامبر 

اکرم )ص( است.
 

تاثير پذیری شاه نعمت اهلل ولی کرمانی از موالنا جالل الدین محمد بلخی
      شاه نعمت اهلل در دوران جوانی در ادامه سفرهای علمی و معنوی خویش با مکتب فکری قونيه و 
طریقت مولویه که در مکتب قلندران و رندان خراسان ریشه دارد از طریق تفکر در مثنوی معنوی و 
دیوان شمس ارتباط ميابد و در تاليفات ایشان عالوه برنگارش رساله هایی موسوم به فصوصيه و شرح 
و تفسيراندیشه های ابن عربی که ریشه در مکتب بغداد دارد از اشعار عميق عرفانی و موحدانه موالنا در 
مثنوی و دیوان شمس که از تفکرات خراسانی نشات می گيرد، در آثار خویش استقبال کرده است. 

آنچه که از آراء و نظرات صاحبان فن و محققين عرصه شعر و ادب استنتاج می گردد این است که 
برخی از ایشان، اشعار جناب شاه نعمت اهلل ولی را از نظر لطافت و تخيالت شاعرانه برابر با شعرای 
را  تا آنجا پيش می روند که وی  بلکه  نمی دانند و  این دوره  این هنر در  بزرگ و مطرح در عرصه 
شاعری متوسط و بيانش را خالی از حالوت می دانند )ریپکا، 1385: 401( و درزیبائی ظاهری و ادبی 
محض و رعایت دقيق اوزان و عروض، اشعار شاه نعمت اهلل را همردیف بلند آوازگان عرصه شعر و 

ادب این سرزمين محسوب نمی کنند )یارشاطر، 1380: 188 ؛ زّرین کوب، 1382: 76؛ 148(.
      حقير نيز کالم مدرسين و محققين این حوزه را تا حّدی می پذیرم و ازروی انصاف تایيد می کنم 
چرا که، اوالً: دیوان اشعار شاه نعمت اهلل قریب به چهارده هزاربيت از اقسام قالب های مختلف شعری، 
که اغلب غزليات است و همچنين اشعاری در قالب های قصيده، مثنوی، رباعی، مستزاد و ترجيع بند 
نيز دارد )نوربخش، 1379: 16 ـ 15(. بنابراین دیوان اشعاری که از نظروسعت و کميّت در این حد 
می باشد بدیهی است که همگی اشعاراین دیوان در یک سطح ثابت نمی باشد ورعایت موازین شعری 
زیادی  زمان  و  فرصت  و  می باشد  مشکل  وسيعی  دیوان  چنين  یک  اشعاروابيات  همه  برای  ادبی  و 

می طلبد.
       ثانياً: شاه نعمت اهلل یک شاعر حرفه ای که فقط کارش شعرسرودن و پرداختن به زیبائی الفاظ باشد 
نبوده است، تا بخواهد با پرداختن به ظاهر سخن و حذف ابيات و اشعار بعضا ناهماهنگ و ناموزون 
به هنر نمایی در این عرصه بپردازد و به تشویق خوانندگان بسنده کند و خرسند گردد. آنچنان که از 
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تفکرات و عقاید شاه نعمت اهلل در هنر شاعری و نظم ادبی بر می آید این است که وی همچون موالنا 
جالل الدین که دردفتر اول مثنوی معنوی در حکایت طوطی و بازرگان می سراید: 

                     »قــافيه انــدیشم ودلــدارمـــن            گویــدم مـندیش جز دیدارمن
                     خوش نشين ای قافيه اندیش من            قافيه دولت توئی در پيش من«

                                                                                                                       )مولوی، 1393: 73(

به این مسئله توجهی نداشت و هدف را درزیبائی معنوی و درونی و تعاليم باطنی جستجو می کرد و 
خود شاه نعمت اهلل نيز در بيت ذیل به این مسئله اذعان دارد که: 

                    »پــــر بـــود تکرار درگفتار مــا          تو خوشی بشنو که تکراری خوش است«

      مرحوم دکتر ذبيح اهلل صفا در »تاریخ ادبيات در ایران« در این ارتباط چنين می نویسد: »از مسائلی 
که باید درباره غزل سرائی این عهد ]قرن نهم هجری[ گفت آنست که همه شاعران این دوران حتی 
آنها که قصيده سرایان ماهر بودند، بغزل تمایل داشتند، و آنها که حرفه شان شاعری نبود ولی ذوقی 
چنانکه  بود،  غزل  دیوان های  دادن  ترتيب  و  غزل سازی  اصليشان  سعی  می گفتند،  شعری  و  داشتند 
و  فضل  صاحب  شاعران  آثار  در  مگر  بود،  عاشقانه  مضمون های  دارای  بيشتر  غزل ها  این  گذشت. 
حکمت شعار و عارف پيشه، و البته شاعرانی در این عهد هم داریم مثل قاسم انوار و نعمت اهلل ولی 
و اُنسی2 و آذری و جامی که عارف پيشه بودند یا ذوق عرفانی داشتند و غزل هایشان یا به تمام معنی 

عرفانی بود و یا ذوق و حال صوفيانه در آنها بر سایر معانی غلبه می کرد« )صفا، 1378: 4/ 188(.
چنين  دوره  این  در  اخالقی  و  عرفانی  اشعار  مبحث  در  خـود  کتاب  در  دیگری  جای  در  وی       
می نویسد: »ساختن اشعار عرفانی در این عهد خالی از رواج نيست. بدین معنی که هم پيشروان تصوف 
در این زمان و هم شاعرانی که ذوق و مشرب عرفانی داشته اند بساختن اینگونه اشعار سرگرم بودند. 
نظم غزل ها و قصاید عرفانی بشيوه صوفيان خانقاهی و یا به آیين قلندران )قلندریات( و یا همراه با 
شطحيات بوسيله عارفانی نظير سيّد نعمت اهلل ولی و قاسم انوار، و غزل هایی که بمشرب عرفا ساخته 
مثنوی های  بود.  معمول  انقطاع  بال  ببعد  این عهد  از آغاز  از شاعران  بوسيله عده کثيری  باشد،  شده 
عرفانی هم همين حال را داشت و غالبا یا بتقليد از مثنوی موالنا جالل الدین بود مثل انيس العاشقين 
قاسم انوار و منظومه یی ببحر رمل از سيّد نعمت اهلل ولی که در دیوانش بی اسم و رسم خاصی می بينيم، 
و عشق نامه شاه داعی شيرازی و سالمان و ابسال جامی که همه آنها به شيوه مولوی، ولی نه بدرازای 
سخن او، همراه با ذکر شواهد و امثال و حکایاتست. مثنوی های متعدد دیگر مثل گلشن ابرار کاتبی، 
سه نامه یا محب و محبوب و تحفه االحرار و سبحه االبرار و سلسله الذهب و صفات العاشقين هاللی و 
بعضی از مثنوی های شاه داعی و غيره معموال بر وزن ها و بشيوه ای است که نظامی اتخاذ کرده وليکن 

اساس کار شعرا در آنها بر ذکر معانی حکمی و عرفانيست« )صفا، 1378: 4 /193 ـ 192(.
       بنابراین »شهرت شاه نعمت اهلل بيشتر از جنبه والیت و تصوف اوست، نه از شعر و شاعری« )براون، 
1351: 686( و سرودن شعر برای وی وسيله ای برای تبيين و توضيح عقاید عرفانی و اندیشه های ناب 
توحيدی بوده است. با این وجود سبک کالمی و شيوه هنر شاعری وی در تبيين آراء و اندیشه های 
عرفانی دراشعار شعرای صوفيه پس از خود تاثير فراوان گذاشت، به طوری که شيوه وی در تبيين 
مسائل صوفيه و تشریح معارف الهی در دوره بازگشت ادبی در ایران مورد توجه شاعران عارف، آن 
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دوره قرار گرفت که به عنوان نمونه می توان ازتاثير پذیری  هاتف اصفهانی از شاه نعمت اهلل ولی یاد 
کرد. 

     مرحوم دکتر جواد نوربخش کرمانی که اکثر رسائل و کليات اشعار جناب شاه نعمت اهلل ولی را 
به سعی و اهتمام خویش تصحيح و در آن تحقيق نموده است در مقدمه جلد اول رسائل حضرت شاه 
نعمت اهلل چنين می نویسد: »جناب شاه در زمانی می زیست که بازار شعر و شاعری در ایران کاماًل رواج 
داشت. گفته شده است که شاه نعمت اهلل پس از شصت سالگی شروع به سرودن اشعار خویش کرده 
است، شاه نعمت اهلل را می توان از شعرای طراز اول و مشهور عصر خویش به شمار آورد، و اگر چه 
تيمور از ایشان استقبالی که شایسته باشد به عمل نياورد، شاهرخ و مخصوصاً اسکندر بن عمر شيخ 
برای شاه احترام زیادی قائل بودند. اما شهرت و بزرگی جناب شاه به واسطه اشعار او نيست. شاه در 
حقيقت شاعر نيست، بلکه عارفی است که بيان حقيقت می کند و آنرا به لباس شعر در می آورد. اشعار 
جناب شاه همه دارای مضامين عرفانی است و بيان حال کسی است که عمری به غم عشق نشانده شده 

و از سر ذوق چون دلباخته ای شيفته در پيشگاه معبود به نيایش پرداخته است.
                             نسبت شعر و شاعری بر من             همچو ابجد بود بر جدم« 

                                                                                                                )نوربخش، 1355: 1/ 17(

      همچنين مرحوم دکتر عبدالحسين زّرین کوب در کتاب »دنباله جستجو در تصوف ایران« در فصل 
مکتب ابن عربی چنين می نویسد: »نه شاه ولی در واقع قصد هنر نمایی شاعرانه داشته است و نه عصر 
و محيط او شعر دیگری جز از همان نوع سخنان را از یک شيخ صوفی مطالبه می کرده است. بسياری 
از غزليات او در واقع مبتنی است بر تقریر وحدت وجود یا تجربه عشق عرفانی که در لمعات رنگ 
وحدت شهود ميابد. گه گاه این غزل ها شور و جذبه شاعرانه هم ندارد و به یک تقریر علمی منظوم 
می ماند از مسائل عرفانی، با همان الفاظ و اصطالحات معمول صوفيه. با این همه تمام غزلياتش نيز از 
اینگونه نيست و در بعضی از آنها شور و هيجان ارباب سکر، یا بی نيازی و القيدی قلندران انعکاس 
دارد. روی هم رفته در غزليات و حتی در مثنویات - که در آنها گاه از موالنا وگاه از سنایی و عطار 
تقليد می کند- شاه نعمت اهلل آن توفيقی را که در رساالت عرفانی خویش دارد، نشان نمی دهد و درین 
رساالت هم اوج فکر و بيانش در مواردی است که به تقریر مسائل مربوط به مکتب ابن عربی و مساله 

وحدت وجود یا وحدت شهود می پردازد« )زّرین کوب، 1362: 150(.
      »با این همه شعر ]شاه نعمت اهلل ولی[3 را باید در متن نيازهای روزگارش جستجو کرد. بر اشعار او 
دغدغه عرفان و رموز تصوف غلبه دارد. چنان که گویی بيشتر به جذبات صوفيانه و بيان منظوم وحدت 
وجود پرداخته و سرودن شعر را نه هنر، بلکه وسيله تقرب مفاهيم صوفيانه، دانسته است« )سعادت، 

.)182 /4 :1391

رساله جاروبّيه
      این رساله که به نام »توحيدیه« و »تهليليه« نيز معروف می باشد از شاه نعمت اهلل ولی است که وی 
در این رساله منظوم به استقبال و ایضاح غزلی بلند و رفيع از جناب موالنا در کليّات شمس پرداخته 

است، که چنين است: 
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مولوی:
                   داد جـاروبــی بــه دستم آن نگار              گفت از ایـن دریا بـرانگـيزان غـبار
                   باز آن جاروب در آتش بسوخت              گفت از این آتش تو جاروبی برآر

شاه نعمت اهلل:
                     عقل جاروبت نگار آن پـير کار          باطنت دریا و هستی چون غبار
                     آتش عشقش چو سوزد عقل را          باز جاروبی ز عشق آید به کار

مولوی:
                   کردم از حيرت سجودی پيش او           گفت بی ساجد سجودی خوش برآر
                    آه بـی ساجد سجودی چون بـود           گفت بـی چون بـاشد و بـی چار چار

شاه نعمت اهلل:
                    عقل الی نافيــه مــی دان هـمی           عشق اثبات حق است ای یار غار
                    سجده بی ساجد ندانی چون بود          یعنی بـی هستـی ساجد سجده آر

مولوی:
                      گردنم را پيش کردم گفتمش             ساجــدی را سـر بـبر با ذوالفقار
                       تيغ تا او بيش زد سر بيش شد            تا برست از گردنم سر صد هزار

شاه نعمت اهلل:
                         گردنم یعنی سر هستــی بود            تيـغ تيـز عـشق بـاشد ذوالفقار
                         چون سر هستی ببرید از بدن            معرفت شد آشکارا صد هزار

مولوی:
                     ای مزاجت سرد کو طاس دلت           انـدرین گرمــابه تا کی زین قرار
                    بر شـو از گرمابه و گلخن بـمان           جامه برکن بنگر آن نقش و نگار

شاه نعمت اهلل:
                       گر فسرده نيستی بــرخيز گرم           ترک صورت کن به معنی کم گذار
                       طاس دل برکن ازین حمام تن          ســـوی بـاغ جــان خـــرام ای باوقار

مولوی:
                 تا ببينـــی نقش هـــای بــی حساب           تــا ببينــی رنگ هــای الله زار
                 آب و خاک از نور او روشن شده           جـان بتازیده به ترک و زنگبار

شاه نعمت اهلل:
                  از حجب بيرون خرامد بی حجاب           رونــق گلزار و جــان الله زار
                  الله زار و نقش هـــای بـی حساب           از تجلّی باشد ای صاحب وقار

مولوی:
                 شرق و مغرب چيست اندر المکان          گلخن تاریک و حمامی به کار
                 شش جهت حمام و روزن ال مکان          بــر سر از روزن جـمال شهریار

شاه نعمت اهلل:
                  خـلوت دل ال مکان است از یقين           روزنش جان است و جانان شهریار
                  گلخن تاریک نفس شوخ توست           چيست حـمـام ایــن تــن ناپایــدار
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مولوی:
                  مــن چراغ هـر سرم همچون فتيل           جـمله را انــدر گــرفته از شرار
                  شـمع هـای سـرشـده سرهـای مــا           شرق و مغرب را گرفته در قطار

شاه نعمت اهلل:
             چون گذر کردی از این و آن به عشق            جامه در پوش از صفاتش ذات وار
             باز چــون هــمرنگ و بــوی او شدی            یــار خـــود بينــی نگار هـــر نگار

مولوی:
                    شب گذشت و قصه ام کوته نشد             ای شب و روز از حدیثت شرمسار
                    شاه شمس الدین تبریزی که مـن             مـستم از حالش به قالش در خـمار

شاه نعمت اهلل: 
                         سيّد مــلک وجــودم، الجرم             آنچه پنهان بــود کردم آشکار4

                                                                                                   )شاه نعمت اهلل، 1379: 643 - 641(

تجدید حکایت پرشور شمس و موالنا در مکتب کرمان
     اساس طریقت و تصوف بر اندیشه و فکر و تفکر می باشد. فکری که ذکر می آورد و ذکری که 
همراه با فکر است، و ذکر ریشه در ارادت دارد و ارادت بر اساس تصرف مراد بر مرید و نفوذ استاد 
بر شاگرد شکل می گيرد. در فقه و شریعت و فروع دین و تقليد در احکام تکاليف ظاهری اساس بر 
تبعيت جاهل، از عالم است و ارتباطی به ارادت ندارد، وليکن در انجام تکاليف باطنی و دستورات 

قلبی، ارادت، معنا ميابد.
     این ارادت که در ارتباط ميان استاد و شاگرد در طریقت معنا ميابد، ریشه در تصرف استاد بر 
شاگرد دارد که این تصرف در ميان صوفيان صاف و عرفای با اخالص تحت اصطالحی چون نفوذ 
انفاس حقه شيخ نيز، مطرح است که از بارزترین نمونه های تصرفات استاد بر شاگرد در تاریخ تصوف 
این  در  که  اشاره کرد  بلخی  محمد  الدین  موالنا جالل  و  تبریزی  الحق  به حکایت شمس  می توان 
تصرف و نفوذ معنوی حضرت شمس عارف، بر جناب موالنای فقيه، سبب گردید تا موالنا، درس و 
بحث ظاهری و مجادالت فقيهانه را رها کند و به سوی پایندگی دولت عشق و عرفان روی بياورد. این 
حکایت پرشور قرنها بعد، در شهر کرمان با تصرف جناب مشتاق عليشاه بر شيخ محمد تقی که به فقيه 
کرمان معروف بود و بعدها به مظفر عليشاه در تاریخ عرفان مشهور شد، تکرار می شود و پس از آن، 

مظفر عليشاه در تذکره های صوفيه و متون عرفا به مولوی ثانی یا مولوی کرمانی معروف می گردد.

تصرف مشتاق عليشاه بر شيخ محمدتقی مجتهد، معروف به مولوی کرمانی
      پس از گذشت قرن ها از داستان شمس و موالنا، آنچنان که در تذکره ها نقل شده است، در اوائل 
مستانه،  پرشور و  ماجرایی  نعمت اهلل ولی  بزرگان مکتب شاه  با ظهور  و  قرن سيزدهم هجری قمری 
به وقوع می پيوندد. این حکایت پرسوز که شبيه  به حکایت پرسوز شمس و موالنا در کرمان  شبيه 
به حکایت شمس و موالنا در قونيه بوده است در اواخر حکومت زندیه در کرمان با تصرف جناب 
مشتاقعليشاه، که از بزرگان مکتب کرمان بوده است برفقيه معروف جناب شيخ محمدتقی کرمانی، 
که از رو حانيون وعلمای طراز اول کرمان و بلکه ایران بوده است و از مجتهدین بنام زمان خویش 
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محسوب می شده است، به وقوع پيوست. شرح این حکایت در متون صوفيه و عرفای اهل دل به طور 
اجمال چنين آمده است که، شيخ محمدتقی کرمانی تحت تصرف و نفوذ باطنی مشتاق عليشاه قرار 
می گيرد و همچون موالنا پس از بيداری و آگاهی، جلسات بحث و وعظ و تدریس مدرسه را رها 
می کند و به سکوت عرفانی و طریقت عملی روی می آورد و به دست جناب رونق عليشاه که در زمان 
مشتاق شيخ خانقاه5 کرمان بوده است به فقر نعمت اللهی مشرف می شود و همچنان که مولوی در سوز 
فراق استاد خویش دیوان شمس را به نام پيرش سرود، مظفرعليشاه نيز دیوان مشتاقيه را پس از شهادت 

مشتاق عليشاه در فراق استاد معنوی خویش از زبان حال وی، به نظم کشيد. 
     در مقدمه دیوان مشتاقيه چنين آمده است: »عرفای زمان ]مظفر عليشاه[6 را در عرفان نظير شيخ 
ایمانی و مولوی کرمانی  به او حکيم  الدین رومی بر شمرده اند و  صدرالدین قونوی و موالنا جالل 
لقب داده اند. مولف بستان السياحه7 می نویسد: وی افضل فضالی زمان و اعلم علمای دوران بود. در 
مراتب علوم نقليه و فنون عقليه کمتر کسی بآنجناب برابری می نمود و در معارف عرفان و لطایف 

ایقان آنجناب را عدیل و نظير نبود« )نوربخش، 1347: 2(.
      و در ادامه چنين مکتوب است که: »اهداء شعر و نظم به نام دیگری در تاریخ عرفان ایران بی سابقه 
نبود چه پيش از این مولوی رومی پس از شهادت شمس تبریزی دیوان قصائد و غزلياتی که خود 
ساخته و پرداخته بود از آن شمس دانست و حق هم همين بود، زیرا هر چند الفاظ از مولوی است 
ولی مفاهيم از جاذبه ای است که شمس داشته است. مولوی کرمانی هم پس از شهادت شمس خود، 

مشتاق، دیوان خود را به نام او ناميد« )همان، 4(.
الفصول فی حصول  »اصول  قلی خان هدایت در رساله  از مرحوم رضا  مطلبی  به ذکر  اینجا  در      
الوصول« استناد می کنم که از قول یکی از متشرعه چنين نوشته است: »یکی از مجتهدین زمان ما که 
در فن اصول فقه مسلم و بر اقران مقدم بود در نصيحت فرزند و منع از مصاحبت عرفا می گفت: ميرزا 
محمد تقی کرمانی با همه علم و دانایی که همچو من صد نفر شاگرد او نمی شوند درویشی امّی بيسواد 

او را فریب داد و از ميان علما بيرون برد«.
     این حرکت مشتاق در جذب شيخ فقيه کرمان که بعدها به مظفر عليشاه معروف شد، بی شک 
از مهم ترین عواملی بود تا نام وی در جلسات فقهای مغرور و محفل های متشرعين قشری و واعظان 
بی بصيرت بر سر زبان ها بيفتد، و اینکه سرانجام قربانی آتش کينه و حسادت، امام جمعه وقت کرمان 
معروف به شيخ عبداهلل واعظ قرار گرفت و به بهانه اینکه قرآن را با نوای سه تار می خوانده است به 

سنگسارش فتوا داد.8 
     مرحوم عبداهلل دهش کرمانی )مظفر علی نعمت اللهی( ازعرفا، شعرا و از معاریف معاصر مکتب 
کرمان، که ریاست انجمن ادبی خواجوی کرمانی و شيخيت خانقاه نعمت اللهيه کرمان را بر عهده 
داشته است )اندوهجردی، 1355: 193(، در دو بيت از غزلی دررثای شهادت مشتاق عليشاه، این شهيد 

عشق الهی چنين گفته است: 
           »رو پند گير واعـظ از مـاجرای مــشتاق           بـين سوخت خانمان ها از سوز وآه درویش
           بنگر که مانده بر شيخ نفرین خلق ليکن           سـر بر فلک کشيده است آرامگاه درویش«

                                                                                                           )دهش کرمانی، 1370: 244(
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نتيجه گيری:  
      بنيان مکتب قونيه را جناب مولوی گذاشت و بر مبنای این مکتب فکری طریقت مولویه تاسيس 
مکتب  این  مبنای  بر  و  گذاشت،  ولی  نعمت اهلل  شاه  جناب  نيز  را  کرمان  فکری  مکتب  بنيان  و  شد 
فکری، طریقت نعمت اللهيه به وجود آمد. مکتب قونيه و طریقت مولویه در قرن هفتم هجری قمری 
تاسيس شد و بر مکاتب فکری و طریقت های عملی پس از خود و از جمله مکتب فکری کرمان و 
طریقت نعمت اللهيه که در قرن هشتم هجری قمری تاسيس شد تاثير گذاشت و مکتب کرمان تنها 
مکتب فکری در تاریخ تفکر اسالمی است که حکایت پر سوز و ماجرای پر شور و عاشقانه شمس و 
موالنا در آن مجددا تکرار می شود و طریقت نعمت اللهيه تنها طریقتی است که در تاریخ سلسله ها و 
طریقت های اسالمی، شخصيتی را در خود پرورش داده است که در تذکره  و تواریخ به »مولوی ثانی« 

یا »مولوی کرمانی« معروف می باشد.
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پی نوشت
1 - از زمان وفات شيخ یافعی تا این روزگار در یمن که متاسفانه امروزه این کشور همچون سوریه 
یکی از مناطق ناآرام جهان اسالم می باشد، شاخه ای از طریقت قادریه موسوم به طریقت یافعيه که 
منسوب به شيخ عبداهلل یافعی است و به ایشان می رسد، تا قبل از این آشوبها و درگيری های مذهبی 

رواج داشته و به فعاليت خود ادامه می داده است.
2 - سيد قطب الدین مير حاج حسينی ُجنابَدی )گنابادی(، متخلص به اُنسی و از شعرا و عرفای قرن نهم 
و دهم هجری قمری و از نوادگان جناب شاه نعمت اهلل ولی بوده است. برخی از بزرگان زمان خویش، 

اُنسی را از اوليا می دانستند و شخصيت وی مورد احترام جامی و امير عليشير بوده است.
3 - به جای واژه »او« در متن اصلی، وارد شد.

4 -  ابيات مذکور از شمس تبریزی، در کليات دیوان شمس تبریزی، با دومقدمه علی دشتی و بدیع 
الزمان فروزانفر که در سال 1341 توسط موسسه انتشارات امير کبير، چاپ شده است، کمی متفاوت 

است. مثال دو بيت اول و آخر این غزل چنين می باشد: 
دادجــاروبـــی ـبه دستم آن نگار       گفت کــز دریا بــرانگيزان غبار
باز آن جاروب را زآتش بسوخت       گفت کز آتش تو جاروبی برآر

و در انتها چنين آمده است: 
روز رفت و قصه ام کوته نشد          ای شب و روز از حدیثش شرمسار 

شاه شمس الدین تبریزی مرا           مست می دارد خمار انــدر خــمار  )مولوی، 1341: -433 434(

5 -  خيمه هر جا شه زند آنـجا بود دربـار شاه           کلبه ای کانـجا زید درویش باشد خانقاه
       جنت و حور و قصور ارزانی دیگر کسان           از خدا جز او نمی خواهد »دهش« عبداله

6 - به جای واژه »او« در متن اصلی، وارد شد.
7 - مولف بستان السياحه جناب حاج زین العابدین شيروانی، ملقب به مست عليشاه نعمت اللهی می باشد 

که از عرفای سيّاح و صاحب اثر عرفانی »کشف المعارف« می باشد.
8 - برای اطالعات بيشتر در این مبحث و نقل ماجرایی در این زمينه از قول ابوی، رجوع نمایيد، به 
کتاب اینجانب تحت عنوان »حکایتی باقی: شرح احوال، آثار وآراء عرفانی شيخ عبداهلل دهش کرمانی 

همراه با سيری در تصوف کرمان از قاجاریه تا معاصر«، 1387، ص 44 ـ 45 .
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14 - کرمانی، عبدالرزاق، )1335(، تذکره در مناقب حضرت شاه نعمت اهلل ولی، به تصحيح و مقدمه 
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15 - مستوفی بافقی، محمد مفيد، )1340(، جامع مفيدی، به کوشش ایرج افشار، تهران، کتابفروشی 
اسدی.

16 - مظفرعليشاه کرمانی، محمد تقی بن محمد کاظم، )1347(، دیوان مشتاقيه، بانضمام دیوان مظفریه 
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تهران، خانقاه نعمت اللهی.
17 - مولوی، جالل الدین محمد، )1341(، کلّيات دیوان شمس تبریزی )دیوان کبير(، به تصحيح بدیع 

الزمان فروزانفر، و با دو مقدمه علی دشتی و بدیع الزمان فروزانفر، تهران، امير کبير.
18 - مولوی، جالل الدین محمد، )1393(، مثنوی معنوی، به سعی و اهتمام رینولد نيکلسون، تهران، 

آدینه سبز.
19 - یارشاطر، احسان، )1383(، شعرفارسی در عهد شاهرخ )نيمه اول قرن نهم( یا آغاز انحطاط در 

شعر فارسی، تهران، دانشگاه تهران.
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تضرع و توبه از دیدگاه شمس تبریزی و موالنا
                                                                                                                                                                      فرنوش پارسه1 

چکيده
      پرستش و نيایش خالق یکی از نيازهای فطری بشر است. انسان همواره در پی آرامش بوده و یکی 
از راه های رسيدن به آن گفتگو صميمی و به دور از هر گونه غرور کاذبی با خداست. تضرع در برابر 
خدا منيّت را دور کرده و باعث نزدیکی به ذات مقدس است و سعادت ابدی را در پی دارد. خداوند تا 
آنجا به خوشبخت شدن انسان مایل است که عالوه بر نعمت ها و الطاف بی شمار، راه بازگشت از گناه 
را برایش باز گذاشته است. عارفانی چون شمس تبریزی و مرید او موالنا یا افکار و معيارهای مشترکی 
پيدا می کرد. آنها تضرع را  تأثير آن در آثارشان نمود  به این نکته ها واقف بودند و در  که داشتند، 
الزمه ی رسيدن به لقای پروردگار و توبه را شانس مجدد می دانستند و البته در هر دو مورد ميل باطنی 

و حقيقی را سرلوحه قرار می دادند. 
  

واژگان کليدی: خدا، تضرع، توبه، شمس تبریزی، موالنا

1 - کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسی  
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مقدمه
      در قرآن کریم نيز آمده است، خداوند بيشتر از خودمان به ما نزدیک تر است و صالح ما را بهتر 
از هر کسی می داند: »َونَْحُن أَقَْرُب إِلَيِه مِْن َحبِْل الَْوِرید«)ق/9(: »و ما به او )انسان( از رگ گردنش 
نزدیکتر هستيم«. خدا با وجود اینکه از تمام نيازهاي گفته و نگفته ي ما با خبر است ولي دعا و خواست 
ما را دوست دارد، چنانچه پدري دلسوز با وجود آگاهي از نياز فرزندان و خانواده اش گاهي دوست 
دارد که اهل خانواده از او چيزي بخواهند تا برایشان فراهم کند و این به تبع صميميت و عشق را در 
آنها قوي تر مي کند و ارتباط آنها با هم بسي محکم تر مي شود.  چه محبتی باالتر از اینکه خالق هميشه 
کنار مخلوقش باشد: »َوإَِذا َسَألََک ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِریٌب...« )بقره/ 186(: )هر وقت بندگانم از من 

سوال کنند همانا من نزدیک آنها هستم(.
امام  با معبود دانسته است.  نياز  به راز و  نيازمند  تاکنون همواره خود را  از آغاز آفرینش  انسان       
از  نيست  دعا  به  نيازمندتر  است  گرفته  او سخت  به   درد  و  اندوه  که  »گرفتاری  مي فرماید:  علی)ع( 
تندرستی که از بال و درد در امان نمی باشد« ]بلکه هر دو به دعا و درخواست از خدا نيازمندند: او برای 
بهبودی یافتن و این برای دوام تندرستی[ )خطبه249(. خداوند راز و نياز بندگانش را هنگامي که از 
همه جا و همه کس قطع اميد کرده اند، به همرا با ناله و زاري دوست دارد و این نشان نياز و خاکساري 
بنده در برابر معبود است. شمس تبریزی و موالنا به این امر مهم واقف هستند و بارها در کالم خود به 

کار برده اند. آنها اعتقاد دارند که تضرع در بارگاه حق نه تنها الزم، بلکه ضروری است. 
     خداوند برای سعادت بندگان خود اصول درست زندگی کردن را در قرآن مجيد آورده است و 
برای روشن ساختن در مسير هدایت آنها در اختيار بشر نهاده است. یکی از الطاف بزرگ که خداوند 
بندگانش داشته است، پذیرفتن توبه بعد از انجام گناه است. که یکی از نشانه های رحمت و لطف 
وسيع الهی، نعمت توبه و پذیرش توبه از سوی خداوند است، توبه به معنی ترک گناه، بازگشت به 
سوی خدا و عذرخواهی در پيشگاه خداوند است. یکی از مهمترین شرایط قبول توبه این است که 
پشيمانی حقيقی در فرد به وجود آید و او با ناله و آه بسيار از خدایش طلب مغفرت کند. در قرآن 
را  این مژده  به مردم  برای مردم آمده است و  فراون آن  توبه و آثار  کریم آیات بی شماری درباره 
می دهد که گناهان آنان بعد از توبه به نيکی تبدیل می شود. قُل یا ِعباِدَی الَّذیَن اسرفُوا علی اَنُفسِهم ال 
نوَب َجميعاً إنَّه هو الَغفوُر الّرحيم )زمر/ 5(؛ بگو ای بندگان من که  تَْقنطوا مِن َرحَمۀ اهلل إّن اهلل یَغفُر الُذّ
بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نوميد نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد و 

او بسيار بخشنده و مهربان است.
      در این جستار بررسی دیدگاه شمس تبریزی و موالنا درباره ی تضرع و زاری در بارگاه حق و 
توبه کردن و پشيمانی، به روش یادداشت برداری و کتابخانه ای می پردازیم و نظرات مشترک آنها را 

بيان می کنيم. 

1 - پشيمانی در قالب راز و نياز با خدا
       انساني که در بدترین شرایط جسمي یا روحي قرار مي گيرد و از همه اطرافيانش قطع اميد می کند، 
ناخودآگاه به یاد معبود مي افتد و دست به دعا مي  گشاید. در دعایی که از صميم قلب بر می آید، زاری 
و آه موج می زند و به قول موالنا فلک از آه آنان سياه می شود. او بدون شک به پذیرفته شدن و اجابت 

آن ایمان دارد؛ وگرنه هرگز لب به سخن با او وا نمي کرد و دست به دعا نمی گشود.

365تضرع و توبه از دیدگاه شمس تبریزی و موالنا



                   دست ها در نوحه بر سر مــي زدند             کافـر و ملحد همه مـخلص شدند
                   با خــدا بـا صد تــضرع آن زمـان             عهـدهـــا و نذرهــا کرده به جان
                   سر بـرهنه در سجود آنها که هـيچ             رویــشان قبله نــدیــد از پيچ پيچ
                   گفته که بي فایده ست این بندگـي             آن زمان دیده در آن صد زندگي

                                                                                                   )موالنا، 1388 :3 /ب 2183-6(

در  بنده  بر  خدا  که  »نمی شود  است :  فرموده  دعا  اجابت  به  اميد  درباره ي  السالم  عليه  علی  امام      
سپاسگزاری را بگشاید )امر بشکر فرماید( و در افزونی را به رویش ببندد )بر نعمت نيافزاید( و در دعا 
و درخواست را بگشاید )دستور دهد که از او بخواهند( و در روا شدن را به رویش ببندد )درخواست 
او را نپذیرد( )خطبه:427(. همه ی انسان ها در مقابل این همه مشکالت باید به کسي که باالتر و بهتر از 

همه کس است و از ما به خودمان نزدیک تر است روي بياوریم. به قول موالنا
                  صد هزاران دام و دانه ست اي خدا             مــا چو مرغان حریص بي نوا

  
      »دعا براي مومنان شالوده ي عبادت و براي اهل عرفان لذیذترین لذات محسوب مي گردد. همچنان 
که قرآن و قرائت آن سخن گفتن معشوق است با دلداده اش، پس دعا قرآني است که فرا فرستاده 
مي شود و در مقابل قرآن کتابي است فرو فرستاده شده است« )مظاهري، 1364: 16(. دعا صرفاً هنگام 
گرفتاري شخصي و دفع بال نيست. از این رو کساني که در مقام تسليم و رضا هستند از دعا براي سير 
مدارج عاليه بي نياز نخواهند بود. مقام تسليم و رضا، در منازل چهل گانه و مراتب اربعين و تا رسيدن 
به اوج عرفان از منازل ابتدایي به شمار مي رود و از آنجا که رسيدن به مراتب و مراحل برتر کاري بس 
دشوار و پيچيده و لغزان است باید با دعا و تضّرع از خداوند خواست تا سالک را به سلوک خویش 
موفّق بدارد. هر چه تضرع و زاری عميق تر و خالصانه تر باشد، به مراتب بيشتر مورد پسند آفریدگار 
است. شاید به این دليل که وقتي کسي با التماس نزد خدا خود زاري مي کند که خود را در مقابل 
قدرت بي انتها و کمال مطلق او ناچيز مي بيند. همچنان که دوام و تأثيرگذاری هر ارتباطی اشتياق دو 

طرف را می طلبد، در ارتباط آفریدگار و آفریده ها این مهم جلوه ی بارزتری دارد. 
َّما َخلَقنا ُکم َعبَثا«1 را بعضی قهری می گویند که هست، نی        »شمس تبریزی می گوید: »اَفََحِسبتُم اَن
لطف است. یعنی من صد اسبه تاخته ام، روی در تو دارم تو مشغول به جای دیگری شوی، تو را بر 
بُِکلَِّک َمشُغول جزای آن است که ُکلّی  می آید، مرا برنمی آید! من کلی روی در تو کرده ام، ُکلّی 

بُِکلِّک َمبذُول« )شمس تبریزی، 1391: 282(. 
     چه ارتباطی بهتر از ارتباط با آفریدگار! او که به عقيده ی شمس هيچ نيکی را از مخلوقش دریغ 
نمی دارد و عشقش بی انتهاست: »وخدا برای تو کار راستی ها می کند، یکی هفتصد هزار قادر است 
که بی سابقه خدمت تو بر تو ریزد اال سنت قدیم این است، فرمان چنين است، قول حق است و سنت 
او قدیم« )شمس تبریزی، 1391: 816(. اگر کسی خدا را داشته باشد از سایرین بی نياز می شود: »گر 
مرا می شناسی و مرا دیدی، ناخوشی را چرا یاد کنی؟ اگر خوشی به دست هست، به ناخوشی کجا 
افتادی؟ اگر با منی، چگونه با خودی؟ و اگر دوسِت منی، چه گونه دوسِت خودی؟« )شمس تبریزی، 

.)189 :1391
     ان ماری شميل در کتاب شکوه شمس درباره موالنا می نویسد: »مولوی گاه و بيگاه اعتقاد مطلق 
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خویش را به تأثير دعا بيان کرده است: 
                          آنان کــه ز مــا خبر نــدارد           گـــویند دعــا اثر ندارد 

  
بار خواهد  آورد، دعا براستی کليد حاجت  به  اثرات نيکویی       طلب بخشش از خـداوند را یقيناً 

خلقان است.
جمله گناه مجرمان چون برگ دی ریزان کند          در گــوش بــدگویان خود عذر گنه تلقين کند
گـویـد بگــو یا ذا الــوفا اغــفر لذنب قـد هفا           چــون بنده آیــد در دعا او در نهان آمـين کند
آمــين او آنــست کـو اندر دعا ذوقــش دهد           اورا  برون و اندرون شيرین وخوش چـون تين کند

      مولوی بر این کالم قرآن )غافر/60( سخت اعتقاد دارد که دعا را با بشارت خود یعنی»دعای شما را 
مستجاب خواهم کرد« به یکدیگر بسته است. آه و زاری به درگاه حق، می تواند چون رسنی سودمند 

افتد که او را از بن چاه عميق نوميدی بيرون آورد )شميل، 1370: 498 ـ 497(.
       می توان گفت نياز به وجود آفریدگار، نيایش و خواهش از پروردگار، امری فطري است که در 
ذات همه ی افراد نهاده شده است. هر چند گاهی به دليل عدم آگاهی از واقعيت جهان هستی و وجود 
آفریدگار واحد به ستایش غير از خدای یگانه پرداخته اند. یا گاهی نيز غرور کاذب و تکبر یا منافع 

دنيوی افرادی را ابراز واقعيت یگانه بازمی داشت. 
     هر چند که عرفایی چون شمس تبریزی اعتقاد دارند این اشخاص هم در خلوت و باطن خود 
خدا و حاکميت مطلقش را انکار نمی کنند: »افتاد دلم باز به جایی که مپرس. یعنی چو خواهی که از 
من فایده گيری و خواهی که تواضع پنهانی کنی! همچو تواضع فرعون، که به تنهایی می گفت: ای 
ُُّکم االعلی« )شمس تبریزی، 1391: 811(.      خداوند! تو اهلل منی و من بنده ام، اما آشکارا می گفت: اَنَا َرب
موالنا نيز مشابه این سخن می گوید: »موسی)ع( و فرعون که نماد جان و نفس هستند، هر دو در دل 
به وجود خدا اعتقاد دارند. موسی)ع( روزها در پيشگاه حق ناالن شده و فرعون نيز نيم شب به دور از 

دیدگان مردم، گریان به خدا می گوید:
          کاین چه غّل است ای خدا! بر گردنم؟          ورنه غل باشد، کی گوید من منم!؟ 
          زانـــک مــوســی را مـنـور کــرده ای!          مــر مــرا زان هــم مـکدر کرده ای 
          زانــک مـــوسی را تــو مه رو کرده ای!          مـــاه جــانــم را سـيه رو کــرده ای 
          بــهــتـر از مــاهـــی نــبــود اســتاره ام           چون خسوف آمد چه باشد چاره ام 
          نــوبــتم گـــر رب و سلطان مـــی زنند           مـــه گرفت و خلق پنگان مـی زنند 

                                                                                                )موالنا، 1388: 1/ب 2453 ـ 2449(

      با بررسی این گفته های شمس و موالنا می توان به این نتيجه رسيد که هر دو آنها با خطاب قرار 
دادن خدا توسط شخصيت ظالمی مانند فرعون، معتقد هستند که احساس وجود خدا و نياز به پرستش 
در فطرت همه ی انسان ها تعبيه شده است و راز و نياز با آفریدگار الزمه ی تغذیه  روح وجان آدمی 

است. هر چند گاهی کسانی به دليل علت های مذکور از ذکر ظاهری آن خودداری می کنند.
              حق همی  گوید: که ای مغرور کور!           نـه ز نامم پاره پاره گشت طور
              کـــه لَــــْو أنْـــَزلْنا کــِتابــا لِلْــَجبَل           النُـْصِدُع ثَُم اِنَْقَطع ثُـم اُرتَـَحل
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                         از من ار کوه احد واقف بدی            پاره گشتی و دلش پر خون شدی
                         از پـدر وز مادر این بشنيده ای             الجـرم غـافل در ایــن پيچيده ای

                                                                                                  )موالنا، 1388: 2 / ب 511 - 508(
   

2 - تضرع و زاری در پيشگاه حق
ارزانی می دارد و دعایمان را  به ما  او بخواهيم  از  این مژده را می دهد که هر چه  به ما       خداوند 
این  البته  اجابت کنم «.  را  تا شما  بخوانيد  »مرا  غافر/60(:  لَُکم«)  أَْستَِجْب  »اْدُعوني   مستجاب می کند: 
بدان معنا نيست که بشر هر خواسته ای داشته باشد به محض دعا کردن مستجاب می شود. زیرا اسالم 
دین کار و تالش است. قرآن مجيد در سوره ی نجم، آیه  39، به صورت یک قانون و قاعده کلي 
اعالن مي دارد: »و لَيَس لالنساِن ااّل ماَسعي«: »انسان به هيچ جا و مقامي نمي رسد و به هيچ چيزي دست 

نمي یابد جز با سعي و تالش«. موالنا می گوید:
                قــدر هـمت باشد آن جــهد و دعـا             لَـــيَس لالنساِن ااّل مـــاَسعـي 
                واهـب هـمت خــداونـدست و بس             همت شاهي ندارد هيچ خس 
                نيست تخصيص خدا کس را به کار             مــانع طوع و مــراد و اختيار 

                                                                                                       )موالنا،1388: 4/ ب 2914 - 2912(

       این امتياز تنها در موارد خاص شامل عارفان حقيقی و اوليا می شود و این نيز به این دليل که دعاي 
عارف واصل و درخواست او از حق هم  چون درخواست حق است از خویشتن. پيامبران و ائمه که 
ابرار و بزرگان  شاخص ترین عارفين و عابدین هستند در این خصوص پيشگام هستند و بعد از آنها 
عرفان از این مقام برخوردارند. به همين دليل خداوند دعاي آنها را اجابت مي کند و مردم براي رسيدن 
به خواسته ي خود از خداي سبحان آنها را واسطه مي گيرند. این خصوصيت و خاص بودن نزد حق به 
مقام »فنا في اهلل و بقاي به اهلل« اشاره دارد، که باالترین مقام عارف است. به طوري که عارف از صفات 
ناپایدار و بي ارزش انساني و نفساني خارج مي شود و صفات خاص پروردگار در او ظهور مي کند. 
بدان صورت که خواست او با مشيت الهي هم سو شده و به قولي عارف »یداهلل« و نماینده  و مظهر 
صفات خداوندي در زمين مي شود و هر چه دعا کند به اجابت مي رسد. در این حال به اصطالح عوام 
بودن صفت  الدعوه  مستجاب  موالنا  قول  به  تا جایي که  است.  الدعوه«  مي گویند شخص»مستجاب 

افراد نيک است:   
                        مشفقي خلق و نافع همچو آب             خوش شفعيي و دعااش مستجاب
                        نــيک و بد را مهربان و مستقر             بـــهتر از مــادر شــهي تــر از پدر

                                                                                                     )موالنا،1388: 3/ 1933-1934(

      در اغلب موارد برای مردم عامی، عواملی اجابت دعا را یا به تأخير می اندازند و یا به حکمتی 
که خدا می داند و ما نمی دانيم، خواسته مستجاب نمی شود. امام علي )ع( در قسمت دوازدهم نامه ي 
31 براي امام حسين )ع( مي نویسد: »پس هرگاه بخواهی به سبب دعا درهای نعمتش را بگشائی و پی 
در پی رسيدن باران های رحمتش را درخواست نمائی، باید دیر اجابت و پذیرفتن خدا تو را نوميد 
نگرداند، زیرا بخشش به اندازه نيت و تصميم است. اجابت دعا بسته به خلوص نيت و استقامت است 
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و بسا اجابت تو به تأخير افتد تا پاداش برای درخواست کننده بزرگ تر و بخشش، برای اميدوار بيشتر 
باشد )چون هر چند در اجابت تأخير شود درخواست بيشتر گردد و راز و نياز بهتر کند، پس بيشتر 
سزاوار عطا و بخشش شود( و بسا چيزی درخواست می نمایی و به تو داده نمی شود و بهتر از آن در 
دنيا یا آخرت به تو داده مي شود، یا اجابت نمی شود برای چيزي که برای تو بهتر است، و بسا چيزی را 
می طلبی که اگر به تو داده شود تباهی دین تو در آن است، پس )بنابراین( باید بخواهی چيزی بخواهی 
چيزی که نيکوئی آن برایت برقرار و آزار آن از تو برکنار باشد« )فيض اإلسالم،1365 ق: 5  / 926(.

      یکی از دالیل قبول نشدن دعا این است که انسان از صميم قلب دعا نکرده و با توّجه و خلوص 
از خدا حاجت خویش را نخواسته است. یا از خداوند چيزی خواسته که به صالح او نبوده و بلکه 
برای او زیان بخش نيز بوده و خودش بر این ضرر واقف نيست. نکته ی قابل توجه دیگر این است که 
گاهی خدا دعای انسان را مستجاب نمی کند؛ از این رو که خداوند دوست دارد بنده به او توّجه نموده 
و در برابرش نيایش نماید و اگر به زودی حاجت او را بدهد، به دنبال کار خویش رفته و آفریدگار 
را فراموش می کند. از این جهت خواست  رها را به زودی برآورده نمی سازد تا بيشتر تضرع و زاری 
نموده، خدای را بخواند. ما نباید بعد از دعا و برآورده شدن حاجت از خدا غافل شویم و چنانچه امام 
نباشيم. ایشان به مردی که  افراد  علی )ع( درحکمت 142به ما امر مي کند که در زمره ي این گونه 
از آن حضرت درخواست پند و اندرز نمود )در نکوهش خوهای ناشایسته( فرمود: )مباش از کسي 
که(اگر بيمار شود )از بد رفتاریش( پشيمان گردد و چون تندرستی یابد آسوده و غافل ماند، هر گاه 
)از بيماری( آسایش بيند خود پسند شود و چون گرفتار گردد نوميد و پژمرده شود، اگر بال و سختی 
برایش پيش آید با نگرانی دعا و زاری نماید، و چون راحتی و خوشی باو دست دهد از روی غرور و 
فریب )به کاالی دنيا از خدا( دوری گزیند، نفس )اماره( بر او مسلط است بآنچه )آمرزش گناهان که( 

گمان دارد، و مسلط نيست به آنچه باور دارد)فيض اإلسالم، 1365 ق : 6/ 1162(.
      شمس مـی گوید: »چـرا به خدا تضرع ننمایی؟ نيم شب بيدارشوی، سوی حق برخيز، و دوگانه 
بگزار. نياز، نياز، نياز! و روی برخاک نه، دو قطره ببار که خداوندا: اگر انبيا و اوليا را تو نخواهی، چو 
حلقه بر در مانند. اکنون به من فالن بزرگ را نمودی، چشم مرا به او بينا گردان! ُطوبَي لَِمْن َرآنِي أَْو 

َرأَي َمْن َرآنِي«2 )شمس تبریزی،1391: 287 - 286(. 
      امام علي )ع( معتقد است که انسان همواره باید به درگاه خداوند تضرع آورد و چنان نباشد که 
َِّذي  َعاِء مَِن الُْمَعافَی ال تنها در حال عافيت اهل دعا باشد: »ما مِْن أََحٍد ابْتُلِي َو إِْن َعُظَمْت بَلَْواُه بَِأَحقَّ بِالدُّ
اَل یأَْمُن مَِن الْباََلء«: آنکه به بالیي گرفتار آمده، هر چند گرفتاري اش بزرگ باشد، از آن کس که در 
عافيت و سالمت به سر برده و از بال ایمني ندارد، به دعا کردن سزاوارتر نيست« )قمي، 1417ق: 265(. 
مولوي نيز با زیبایي تمام عقيده اش را در قالب اشعار شرح مي دهد و مي گوید خداوند وقتي صداي 
بندگانش را دوست دارد به آنها رنجي مي دهد تا او را صدا بزنند و هم چنان که به کسي مانند فرعون 

هيچ دردسري نداده است تا به طور کامل از خدا غافل شود.          
                     نالم ایرا ناله هــا خــوش آیدش           از دو عالم ناله و غم بایدش  

                                                                                                                )موالنا،1388: 1/ 1774(

        مولوي در حکایتي در مثنوي تعریف مي کند : شبي شخصي با اهلل اهلل گفتن و ذکر نام حق شاد بود 
و شيطان که از این بابت ناراحت بود به او گفت: خدا چرا این همه اهلل گفتن تو را لبيک نمي گوید؟ 
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آن شخص دل شکسته شد و به فکر فرو رفت. همين که خوابيد، حضرت خضر عليه السالم را در 
خواب دید که به او گفت:

                 گــفت: آن اهلل تـــو لبيک مــاست             و آن نياز و درد و سوزت پيک ماست
                 حـيلـه هــا و چـــاره  جویي هاي تـو             جذب مــا بــود و گشاد ایــن پـاي تو
                 ترس و عشق تو کمند لطف ماست             زیـــر هــر یــا رب تـــو لبيک هـاست

                                                                                                            )موالنا، 1388: 3 /195-197(

بندگان خاص  ناليدن مخصوص  این  السالم توضيح می دهد که  عليه  ادامــه حضرت خضر       در 
خداست و بقيه از آن محروم هستند. بر لب و دهان جاهالن قفل و بند گذاشته شده است که در موقع 
سختی در درگاه خدا ناله نکند. به فرعون صدها ملک و مال داد تا جایی که دعوی عزت و جاللت 
نمود و در همه عمرش حتی سرش درد نگرفت برای اینکه خدا را نخواند. بدون درد دعا کردن از 
افسردگی و برودت است و خواندن حق با درد از دل بردگی و جذب حق است  و با صداهای حزین 

و بی غش دعا کردن که ای خدای یار بی یاران ای فریادرس جز با جذب حق نيست.
                 جـان جاهل زین دعا جز دور نيست            زانک یا رب گفتنش دستور نيست
                 بــر دهــان و بـر دلش قفلست و بند            تــا نــنالــد بــا خــدا وقــت گزند
                 داد مــر فرعون را صد ملک و مـال            تــا بــکرد او دعــوی عــز و جالل
                 در همـه عــمرش نـدیـد او درد سر            تــا ننالـد ســوی حــق آن بــدگهر
                 داد او را جــمـله مــلک ایـن جهان            حــق نـدادش درد و رنـج و اندهان
                 درد آمـــد بــهتر از مــلک جــهان            تا بــخوانــی مــر خــدا را در نـهان
                 خـواندن بی درد از افسردگــی ست            خــواندن بـا درد از دل بـردگی ست

                                                                                                            )موالنا، 1388: 3 /198-204(

      موالنا می گوید: توجه به حق، نيازمند کششی از جانب اوست. روح و روان انسان نادان از حقيقت 
این نيایش به دور است، زیرا نادان مجاز به ذکر حق نيست؛ البته چون معرفت ندارد، نمی تواند نيایش 
به  به هنگام اضطرار و گزند  تا  نادان، قفلی از هوا و حماقت نهاده شده  انسان  کند. بر دهان و قلب 
قُلُوبِهْم  ناله سر ندهد. این مطلب اشاره دارد به آیه شریفه سوره بقره که : »َختََم اهللُّ َعلَی  درگاه خدا 
َوَعلَی َسْمِعِهْم َوَعلَی أَبَْصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ َولَُهْم َعَذاٌب عِظيٌم««: خدا بر دل ها و گوش های آنان مهر نهاده؛ 

و بر چشم هایشان پرده ای افکنده شده؛ و عذاب بزرگی در انتظار آنهاست.
               بنده مــی نالد بــه حـق از درد و نيش            صد شکایت می کند از رنج خویش
               حق همی گوید که: آخر رنج و درد             مــر تــرا البــه کـنان و راست کرد
               ایــن گله زان نعمتــی کن کت زنـد             از در مــا دور و مـــطرودت کــنـد
               در حـقيقت هــر عــدو داروی تست            کيــمــيا و نـافــع و دلــجوی تـست
               کــــه ازو انــدر گــریــزی در خـال             استــعانـت جــویــی از لطف خــدا
               در حـقـيـقـت دوستـانت دشـمن انــد            که ز حضرت دور و مشغولت کنند

                                                                                                                    )موالنا، 1388: 4/ 91-96(

370تضرع و توبه از دیدگاه شمس تبریزی و موالنا



                   ربــــنا انـــا ظلمنـــا سهــو رفت           رحمتی کن ای رحيم هيهات رفت 
                   عفو کردم تو هم از من عفو کن           از گـــنـاه نــــو ز زالت کـــهـــن 

                                                                                                     )موالنا، 1388: 5/ 4010-4011(

       شمس تبریزی در این متنی مشابه می گوید: »این شيطان را هيچ چيز نسوزد اال آتش عشق مرد خدا. 
دگر همه ریاضت ها کم بکنند او را بسته نکند، بلکه قوی تر شود. زیرا که او را از نار شهوات آفریده اند 
و نار را نور نشاید که: »نُوُرَک اطَفاَ ناری«. اگر مِن لَُدن حکيم عليم نبودی، کار این ها چگونه بودی؟ 
کارشان به چهل هزار سال راست نشدی! اگر بيست عمر را در هم پيوستی نشدی، آنچه پيامبران دیگر 
در هزار سال حاصل کردند او، محمد عليه السالم، در مّدت اندک درگذشت مِن لَُدن حکيم عليم 
می گوید که: من نخواهم که پشه ای از من کوفته شود و بيازارد و خدا را و بنده ی خدا را می آزارد.  
هنوز ما را اهليت گفت نيست؛ کاشکی اهلّيت شنودن بودی، تمام گفتن می باید و تمام شنودن. بر 
دل ها مهر است، و بر زبان ها مهر است، و بر گوش ها مهر است، اندکی بر تو می زند، اگر شکر گوید 
افزون کند، شکر چنان است که به زبان حال می گویی که: »اَِرنَا االشيآَء َکماهی« جواب می آید: »لَئِن 

َُّکم«3 )شمس تبریزی، 1391: 233(. َشَکرتُم اَلَزیَدن
       شمس معتقد است خدا تضرع و زاری بندگان را دوست دارد و به این دليل عرصه ی این دنيا را 
به دوستدارانش تنگ می کند: »خدای تعالی فرمود: ای دنيا! تلخ باش بر مؤمن تا مزدش دهم یا دنيا هر 
که تو را خدمت کند به بندگی اش گير و هرکه مرا خدمت کند تو اورا خدمت کن« )شمس تبریزی، 
1391: 798 (. او بارها در مقاالت، جمله ی »انا عند المنکسره« را بيان می کند. این جمله اشاره است 

به اینکه وقتی موسی )ع( از خداوند پرسيد: در کجات جویم ؟ فرمود :که من در دلهای شکسته ام.
                گفت پيغامبر که حق فرموده است:           مـــن نگنجــم هيچ در باال و پست 
                در زمــين و آسمــان و عــرش نيز            من نگنجم این یقين دان، ای عزیز! 
                در دل مــؤمـن بـگنجم، ای عجب!           گر مــرا جویــی در آن دلها طلب 
                گفت: ادخـل فــی عـبادی تلتقــی            جنۀ مـــن رویتـــی یـــا مــتقــــی 

                                                                                                         )موالنا، 1388: 1/ 2653-2656(

     شمس می گوید: »سوختم طاقت این رنج ندارم، حضرت می فرماید: که من تو را جهت همين 
می دارم. می گوید: یا رب! آخر سوختم از این بنده چه می خواهی، فرمود: همين که می سوزی! همان 
بگویی چرا شکستی؟! و حکمت  تو  تا  معشوقه گفت: جهت آنک  حدیث شکستن جوهرست که 
درین زاری آن است که دریای رحمت می باید که به جوش آید. سبب زاری تست، تا ابر غم تو بر 

نياد دریای رحم نمی جوشد« )شمس تبریزی،1391: 624(.  
                      فـــانَّ االُمَّ لـــم تُــرِضع غـالماً           علــی االشفاق مُذَسَکَت الُغالُم5 
                      تا نباشد برق دل و ابر دو چشم           کی نشيند آتش تهدید و خشم 

                                                                                                                   )موالنا، 1388: 2 /1655(
 

                        گــر بناليدی و مستغفر شدی           نور رفته از کرم ظاهر شدی
                                                                                                                       )موالنا، 1388: 2 /1642(
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                       چـون بگریانم بـجوشد رحمتم             آن خــروشـنــده بنــوشــد نعمتم 
                       گر نخواهم داد خـود ننمایمش             چونش کردم بسته دل بگشایمش 

                                                                                                                )موالنا، 1388 :373-374(

      شمس می گوید برای ارتباط با خدا باید منيت را از بين برد: »چندین خروار نمک در آن مطبخ 
او خرج شدی، باقی را قياس کن! زنبيل فروختی، با این سلطنت و بر خاک نشستی و چند مسکين 
را گرد کردی و با ایشان بخوردی و گفتی: خدایا! من مسکينم، هم نشين مسکينانم. کار آن است اما 
هر که از این جنس هستی و انانيت آغاز کرد. که من چنين و من چنان مغزش نباشد«)شمس تبریزی، 

  .)262 :1391
     شمس از شيخی می گوید که در دل شب و دور از چشم همه به راز و نياز می پردازد: »ِسّر این 
آنست که کسی از دل شيخی نيفتد یا یاری، اکنون می رود و دریوزه می کند پيش هر که گمان برد که 
او را دلی هست، از گذشتگان و از زندگان. بعد از آن خود را نيز فراموش نکند، روی بدل آرد و در 
کنجی رود. نيم شب از ميان زن و بّچه به گوشه ی خانه رود و زارزار بگرید تا رقتش آید و دل روی 
بدو نماید، آنگاه درسجود رود، - که پيش اغلب خود مقصود آن صفا باشد - بزارد، تا حق تعالی او 

را با آن کس باز شيرین گرداند« )شمس تبریزی، 1391: 683(.
      موالنا در گفتگویی مالیک را به عنوان دلسوزی برای انسان نزد خدا طلب اجابت دعاهایشان 
می کنند، نشان می دهد. آنها با ناله و زاری آفریدگار را با اسم ها و صفاتی چون»مجيب« و »مستجار« 

می خوانند. موالنا از فعل »بفرماید« برای نقل قول از خدا استفاده  کند. 
                پس مــالیــک بــا خــدا نالنــد زار             کای مـــجيب هــر دعـا وی مستجار
                بنـده ی مـــؤمـــن تــضرع مــی کند             او نمــی دانــد بـــه جـــز تــو مستند
                تـــو عــطا بيگانگان را مـــی دهـــی             از تـــــو دارد آرزو هــــر مـشتـهـی
                حق بفرماید: که نه از خواری اوست             عـتيـن تـاخــير عــطا یـــاری اوست
                حاجت آوردش ز غفلت سوی مــن             آن کشيدش مـو کشان در کوی من
                گـــر بـــر آرم حــاجتش او وا رود              هــم در آن بازیــچه مــستغرق شود
                گـــرچــه می نالد به جان یا مستجار              دل شکـسته سينـه خـستـه گـــو بـزار
                خـــوش همـــی آیــد مـــرا آواز او             وآن خـــدایـــا گـفتــن و آن راز او

                                                                                                     )موالنا، 1388: 6 /4229 - 4226(

     و خدا انسانی را که به درگاهش دست نياز بر می دارد»خوب جهان« خطاب می کند و او را به 
آینده ی روشن اميدوار می کند. زیرا در قرآن آمده است: »قُل یا ِعباِدَی الَّذیَن اسرفُوا علی اَنُفسِهم ال 
نوَب َجميعاً إنَّه هو الَغفوُر الّرحيم«)سوره زمر/ 5(؛ بگو ای بندگان  تَْقنطوا مِن َرحَمۀ اهلل إّن اهلل یَغفُر الُذّ
را  گناهان  همه  خدا  که  نشوید  نوميد  خداوند  رحمت  از  کرده اید،  ستم  و  اسراف  خود  بر  که  من 

می آمرزد و او بسيار بخشنده و مهربان است       
                     گویدش بنشين زمانـــی بی گزند             کــه بــه خــانه نــان تازه می پزند
                     گویدش بنشين که حلوا می رسد             چون رسد آن نان گرمش بعد کد
                      هم برین فـن دار دارش مـی کند             وز ره پــنهــان شــکارش می کند
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                    که مرا کاریست با تو یک زمان           منتظر می باش، ای خوب جهان!
                     بـی مرادی مومنان از نيک و بـد           تـو یقين می دان که بهر این بود

                                                                                                      )موالنا، 1388: 6/ 4237ـ 4233(

       شمس نيز درباره ميانجی گری فرشتگان با خدا در قبال انسان می گوید: »... هر که تمام عالم شد، 
از خدا محروم شد و از خود تمام پر شد. روميی که این ساعت مسلمان شود، بوی خدا بيابد، و او 
را که پر است، صد هزار پيغامبر نتواند تهی کردن. بسيار گریه ها بود که حجاب شود و از خدا دور 
دارد. گوشم گرانست، در گوشم بگو. چنانکه فرمود مالئکه به حضرت که مناجات کنند که بنده ی 
مؤمن، فالنی، چندین البه می کند و در می خواهد، و می زارد، تو دعای بيگانگان را قبول می کنی، 
اگر حاجت او را برآری چه شود؟ می فرماید: »َذرُونی و َعبدی فَلَستُم باَرَحم بِه مِنّی اِنّی اُِحبُُّه واُِحبُّ 
َصوتَه«]2[. سبب تاخير اجابت دعاي بعضي کمال محبت باشد. وقتي بود که تحسين کردن زحمت و 
حجاب باشد، سخن باز می جهد و وقتی باشد. و  وقتی باشد، که اگر تحسين نکند خواهد که پاره  پاره 
برنجد، و خنده همچنين« )شمس  از گریه  و ساعتي  بود که گریه خوش آیدش،  اش کند. ساعتي 

تبریزی، 1391: 206(.
 

3 - توبه و ندامت
     توبه در لغت به معنای رجوع و بازگشت است. بازگشت در امور فيزیکی معنای روشنی دارد، 
یعنی این که انسان راهی را برود و سپس آن راه را بر گردد، اما در امور نفسانی و قلبی هم توبه معنای 
خاص خود را دارد، توبه یعنی روح و نفس انسان که مدتی از حيات خود را با یک سری از صفات 
و خصلت ها گذرانده و سپری کرده و با آن ها همدم بوده است، به دليل یک انقالب و تحول درونی 
آن ها را ترک کند و بر گردد. بزرگان اهل لغت، در تعریف اصطالحي توبه، چنين گفته اند: »التوبه 

الرجوع من الذنب«: توبه به معني بازگشت از گناه است )جوهري، بی تا: 1 /91(. 
       در قرآن آیات زیادی راجع به پشيمانی و ندامت در درگاه حق و بخشش از طرف خدا آمده 
است. در قرآن، ذات پاک خداوند، 91 بار غفور، »بسيار آمرزنده« و 5 بار غّفار، »بسيار بخشنده« یاد 
شده و در آیات بسياری، مردم به استغفار و طلب آمرزش از درگاه خدا دعوت شده اند. و بيش از 80 
بار سخن از توبه و پذیرش توبه به ميان آمده است. شمس تبریزی در مقاالت از دو آیه ی مهم درباره ی 
َسيّئآتِهم َحسنات«]2[  ُل اهللُ  ر«]1[ دریای»یُبَدِّ م مِن َذنبِک وما تَأخَّ ما تََقدَّ توبه می گوید: »یَغِفَر لََک اهللُ 

است«)شمس تبریزی، 1391: 285(.
]1[- )سوره فتح/ 2(: خداوند از گناهان گذشته و آینده تو درگذرد.

]2[- )سوره فرقان/ 70(: »ااَل َمْن تاُب و آَمن و َعَمُل َعَماًل صالِحاً فَاولئَک یُبُُدُل اهلل َسيئاتِهم َحَسنات«: 
اگر کسی توبه کرد به سوی خدا و ایمان آورد و عمل شایسته حق انجام داد چنان کسانی خداوند 

گناهانشان را بر اعمال نيک بر می گرداند.
      در توبه یکـی از ارکان مهم، جبران گناه است، که موجب شستن آثار گناه شده و زدودن رسوبات 
گناه می گردد. اَِنّ اهلل یُِحُبّ التَّّوابين)سوره بروج/ 10(؛ خـداوند قطعاً توبه کنندگان را دوست می دارد. 
شمس اهميت توبه را در حدی می داند که یک شخص زناکار با آن می تواند بخشيده شود: »خدای را 
بندگانند که ایشان همين ببينند که کسی جامه صالح پوشيده و خرقه، او را حکم کنند به صالحيت. 
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چون یکی رد  قبا و کاله دیدند حکم کنند به فساد، قومی دیگرند که ایشان به نور جالل خدا می نگرد، 
از جنگ بدر رفته و از رنگ و بو به در رفته، آن یکی را از خرقه بيرون کنی دوزخ را شاید آن یکی 
در محراب نماز نشسته مشغول به کاری، که آنکه در خرابات زنا می کند به از آن است که او می کند 
نماز نشسته مشغول به کاری. که آنکه در خرابات زنا می کند، به از آن است که او می کند. »َواَلَْغيْبَُه 
ُل اهللُ َسيِّئاتِِهْم َحَسنات«7.  نا«6 اگر آن ظاهر شود، حد بزنند و َرست، و اگر توبه کند، »یُبدِّ اََشدُّ مَِن الزِّ
اما این اگر چنان شود به ریاضت، که از لطف بر هوا پرد نرهد. اگر کسی را هم لباس صالح بود، هم 

معنی؛ نوٌر علی نور«)شخ، 66 ـ 65(. 
      اما توبه خواستن از درگاه خدا به همين سادگی نيست. توبه در اسالم دارای شرایطی است. مانند: 
ترک گناه، پشيمانی از گناه، تصميم بر انجام ندادن دوباره گناه، تالفی و جبران گناه.بدون شک هر 
کدام از این موارد را باید با دقت و وسواس خاص انجام داد، به طوری که مورد پذیرش حق قرار 

بگيرد. 
      شمس تبریزی می گوید: »شک نيست که چرک اندرون پاک شود، که ذره از چرک اندرون آن 
کند که صد هزار چرک بيرون نکند، آن چرک اندرون را کدام آب پاک کند، سه چهار مشک از 
آب دیده، نه هر آب دیده اال آب دیده ی که از آن صدق خيزد بعد از آن بوی امن و نجات بدو رسد 

گو فارغ بخسب« )شمس تبریزی، 1391: 55(.
مولوی در دفتر سوم عين این مضمون را با نظم آورده است:

                     ایـن نجاسه ی ظاهر از آبــی رود             و آن نجاسه ی باطن افزون می شود
                     جز به آب چشم نتوان شستن آن             چـون نجاسات بواطن شد عيــــان

                                                                                                    )موالنا،1388: 3/ 2092-2093 (

     شمس گویی در تکميل سخن موالنا می گوید: »اما آب دیده ی بی نياز و نماز بی نياز، تا لب گور 
پيش نرود. از لب گور بازگردد تا باز گردندگان؛ آنچه به نياز بود اندرون گور درآید و در قيامت با او 
باشد. همچنين تا بهشت و تا به حضرت حق پيش پيش او می رود، اگر چنين بيداری دل دارد تا نخسبد 
و اگر نيست زنهار خواب است بر ره گذر سيل. هم اگر خفته باشد سهل باشد، یکی در پهلوش زنند 
بيدار شود و از دور سيلش بنماید از بيم سيل درد ریش از او برود و در پای اوفتد، اما آنکه خواب 
گران دارد نيم گلوش بریده باشد دشمن، هنوز چشم باز نکرده باشد، چون چشم باز نکند او باقی بریده 

باشد)شمس تبریزی، 1391: 132(.
     موالنا خطاب به کسانی که به دفعات مکرر گناه می کنند و به این دلخوشند که درگاه الهی برای 

توبه باز است، می گوید که به این راحتی هم نيست و توبه شرایطی دارد! 
                   هين به پشت آن مکن جرم و گناه             کـــه: کنم توبه، در آیـــم در پناه
                   مــی ببایــد تــاب و آبـــی توبه را             شــرط شد بــرق و سحابی توبه را
                   آتــش و آبــــی ببایـــد مــيوه را              واجب آیـد ابر و برق این شيوه را
                   تــا نباشد بــرق دل و ابر دو چشم              کــی نـشيند آتش تهدید و خشم

                                                                                                        )موالنا،1388: 2 /1652-1655(

      شمس در حکایت جالبی شخصی را که به دفعات توبه اش را می شکند، تشبيه می کند: »از استغفار 
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کردی اال تو را هر روز استغفاری است. حکایت برادر آن شخص لوطی، که هر بارش می گرفتند که 
گرد شهر بگردانند و خرک برادرش را بار فرو انداختند و او را برمی نشاندند. روزی گفت: ای برادر 
می بينم تو این کار خواهی کردن هميشه، اکنون تو را خرکی باید خریدن« )شخ، 65(. او در سه بار 
در مقاالت  جمله ی مشابهی را تکرار می کند که نشان از هميت این موضوع در نظر است. او معتقد 
است که انسان عاقل یک بار توبه می کند و بر آن پایبند است: »آخر عاقل باید که یکبار پشيمان شود، 
در عمر یک بار توبه کند، این یک بار هم عار و ننگ بسيار باشد« )شمس تبریزی، 1391: 212(. 
»مردان در همه عمر یک بار عذر خواهند و بر آن یک بار هم پشيمان« )شمس تبریزی، 1391: 248(. 
»درویش یک بار باید که توبه کند در همه عمر و بر آن هم پشيمان، که چرا بایستی که در راه من 
این آمدی؟!« )شمس تبریزی، 1391: 248( او هميشه مردم را به دوری از گناه و توبه از گناه احتمالی 
بهتری  اميد   ندارد: »بعضی را  تأثير آن چنانی  افراد  نصيحت می کرد، هر چند می دانست در بعضی 

نمی بينم که پيش از ندامت بيدار شوند« )شمس تبریزی، 1391: 112(. 
      شمس تبریزی نيز همين اعتقاد را دارد. او می گوید کسی که توبه می کند باید بر عهد خود با خدا 
بماند و اگر برای چندین با متوالی توبه کند و بشکند، گویی او مورد تمسخر شيطان قرار گرفته است 
و خدا قطعاً از او ناراحت می شود.: »این در احادیث غریب آمد، مشهور نشده است: الی یَوَم الَوقُت 
الَمعلوم، آنکه هر روز توبه می کند و می شکند، مسخره ی ابليس باشد نه از تایبان خدا و بندگانش. 
مسخره ی شحنه ی دیگر است، آن شحنه اگر پيش غالم سلطان آید، بی ادب، دو پاره اش کند سلطان. 
شيطان شحنه است بر در، برون در. لعنتی دور است، لعنت عبارت از دوری باشد )شمس تبریزی، 

)769 :1391
     همچنين موالنا در گفتگوی شيطان و آدم را را با قلم زیبایش به تصویر می کشد؛ از ادب و شعور 
آدم می گوید که در پيشگاه خدا به حکم ادب اقرار به گناه خویش کرده و توبه می کند و اما شيطان 

از قبول گناه سرباز می زند: 
                     گفت شيطان که بما اغویتنی]1[           کـــرد فعل خــــود نهان دیو دنی 
                     گـفـت آدم کــه ظلمنا نفسنا]2[           او ز فعل حـــق نبد غافل چـــو ما 
                     در گـنه او از ادب پنهانش کرد            زان گنه بر خود زدن او بر بخورد 
                     بعد تـوبـه گفتش ای آدم نه من            آفـــریدم در تـو آن جرم و محن 
                     نـه که تقدیر و قضای من بد آن           چون به وقت عذر کردی آن نهان 
                     گـفـت تــرسيدم ادب نگذاشتم           گفت هــم مــن پاس آنت داشتم 
                     هرکه آرد حرمت او حرمت برد            هــــر کــه آرد قند لوزینه خورد 

                                                                                                   )موالنا،1388: 1 /1487 - 1493(

      ]1[اشاره به آیه16در سوره اعراف: »قَاَل فَبَِما أَْغَویْتَنِي َلقُْعَدَنّ لَُهْم ِصَراَطَک الُْمْستَِقيَم«: »شيطان 
گفت: حال که مرا نوميد ساخته ای، من هم ایشان را از راه راست تو منحرف می کنم«. ابليس با گفتن 
»بما اغویتنی«، بار عمِل خود را به خدا و مشيِّت او برمی گرداند و خود را در این بين بی گناه قلمداد 

می کند.
لَنَُکونََنّ مَِن  لَنَا َوتَْرَحْمنَا  تَْغِفْر  لَّْم  أَنُفَسنَا َوإِن  َربَّنَا َظلَْمنَا       ]2[ اشاره به آیه23در سوره اعراف: »قَااَل 
الَْخاِسِریَن«: »گفتند: ای پروردگار ما، به خود ستم کردیم و اگر ما را نيامرزی و بر، ما رحمت نياوری 
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از زیان دیدگان خواهيم بود«. آدم، با گفتن: »ربنا ظلمنا انفسنا« مسئوليت عمل و گناه نخستيِن خود را به 
گردن می گيرد. خداوند چون این کرنش و خاکساری را مشاهده می کند آدم را می گوید که: »آنچه 
واقع شد و به خاطر آن تو مرتکب گناه شدی تقریر و قضای من بود، و تو با آگاه بودن به این موضوع 
بازهم خطا را به گردن گرفتی و خود را سرزنش کردی؟!« آدم در پاسخ گوید: »من ادب نگاه داشتم 
و پرده دری نکردم.« و خداوند نيز در پاسخ گوید: »من هم به حرمت این احترام از تو گذشتم و راه 
بازگشت به تو نمودم و ابليس را به خاطر بی ادبی و پرده دری از بارگاهِ خود راندم تا وقت معلوم... .

      جالب است که شمس تبریزی در مقاالت مشابه همين گفتگوی موالنا را آورده است. او نيز آدم 
را پشيمان می داند که به اشتباه خود پی برده و در مقابل آفریدگار تسليم شده است. ولی ابليس به 
َّنا َظلَمنا اَنُفَسنا ]2[ هيچ دیگر  قول شمس عذر بدتر از گناه می آورد: »و به آدم )ع( را نسيان بود]1[ َرب
نگفت و به سخن دگر مشغول نشد، ابليس آغاز کرد اَنَا َخير مِنه ]3[ خليفه به چه داند که منصفان را 
تَِک  عذر خواهند عذرش بدتر از گناه، ]4[ نفی باری تعالی می کند، تو ندانی که من از توبه دانم فَبِعزَّ
الُغِویَنُِّهم اَجَمعيَن ]5[ انبيا و اوليا و ابدال درین داخلند، او فعل خود رها نکند او فعل خود کی گذارند، 
عنایت را یک سو نهاد و او را یک سو، تا چه کند او را از من برآری مرا از او چگونه برآری؟!« 

)شمس تبریزی،1391:  639(.
]1[- اشاره به آیه 114 سوره 20 که در قرآن می فرماید: و لقد عهدنا الدم من قبل فنسی و لم نجد له 
عزما یعنی ما بآدم از پيش عهد نمودیم که به درخت گندم نزدیک نشود، ولی او عهد ما را فراموش 

کرد.
]2[- اشاره به آیه 22 از سوره 7 که خداوند از گفتار آدم و حوا نقل می کند: قاال ربنا انا ظلمنا انفسنا و 
ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی خدایا بر خود ستم کردیم و اگر تو ما را نيامرزی 

و به ما نبخشی از زیانکاران خواهيم بود.
]3[- آیه 11 از سوره 7 که شيطان گفت: انا خير منه یعنی من از آدم بهترم.

]4[- یعنی عذر ابليس بدتر از گناهش بود. زیرا مانند این است که خدا را نفی می کند و از او سلب 
علم می نماید که تو نمی دانی و من از تو بهتر دانم.

]5[- جزء آیه 39 از سوره 15 یعنی شيطان گفت سوگند به عزت تو که همه آنان را فریب دهم.
 شاید به این دليل است که توبه کردن را از صفات خوب آدم می شمارد: »الَعَجلَُۀ مَِن الّشيطاِن، جز نقش 
دگر چيز نبيند، زیرا ایشان همه نقش بينند و هم استغفار نکنند، آن صفت آدمی است و فرزندانش و 

یّتش« )شمس تبریزی، 1391: 811(. این اصرار صفت ابليس و ُذرِّ
      توبه کردن فقط مختص انسان های معمولی نيست. گاهی پيامبران نيز توبه می کنند: »آخر موسی 
عليه السالم با آن جاللت از حضرت خضر عليه السالم و صحبت او استکمال این صفت لطف خواست 

تا این لطایف دیگر حاصل کند توبه ها می کرد« )شمس تبریزی،1391: 248(.
     یکی از حکایت هایی معروف که موالنا و شمس تبریزی هر دو به آن اشاره کرده اند، حکایت 
تَوبَه  اهللِ  اِلَی  تُوبُو  کو؟  نصوح  »توبه  می گوید:  نصوح  مورد  در  است. شمس  نصوح  نام  به  شخصی 
که  گفته  بعضی  و  نيکوست  قول  این  و  الّذاِت9  اِلَی  الیَُعوُد  الّذی  النَُّصوُح  گفته اند:  بعضی  نَصُوحا8 
شخصی بود که روی زنان بود، اما او مرد بود آلت مردان داشت، کامل بی علت و بی عنت، در حمام 
زنان دالکی کردی، سی سال این کار می کرد تا روزی در حمام مرواریدی بزرگ از گوش دختر 
ملک گم شد، گفتند: در حمام گم شده است، فرو روید تا سوراخ بينی همه را بجویيد و سرهنگان 
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درو بام حمام را گرفته:            
                تا در نرسد وعده هر کار که هست            سودت نکند یاری هـر یار که هست
                تقدیر به هر قضای ناچار که هست            درخواب کند هر دل بيدار که هست

     او در خلوت درآمد. از ترس می لرزید که نوبت به من خواهد رسيدن و سجده پياپی می کرد، 
و عهده می کرد با خدا که اگر بار خالص یابم، همه عمر گرد این حرکت نگردم. خدایا بعد از این 
دالکی زنان نکنم! اقرار کردم به خدایی تو، اگر این بار از من دفع گردانی، هرگز نصوح بدین گناه 

باز نگردد! )شمس تبریزی، 1391: 307(.
      موالنا نيز همين حکایت را با نظم می گوید. او برای مخاطبانش چهره ی پریشان و پشيمان مردی 
که سال ها به گناه آلوده بوده است را به تصویر می کشد. مردی که در اوج نا اميدی خدای را خطاب 
قرار می دهد و با تمام وجود طلب آمرزش و بخشایش دارد و گویی بارها ستاری آفریدگارش را در 
حق خود احساس کرده و به وجود او دل گرم است و این بار نيز مثل هميشه خود را به او می سپارد. 

                  گفت: یـارب! بارهــا بـــرگشته ام            تــوبـه هـــا و عـهــدهــا بشکسته ام
                  کـرده ام آنها که از مــن می سزید            تــا چـنيـن سيـل سياهــی در رسيد
                  نـوبت جستن اگـــر در مـن رسد            وه که جان مـن چه سختی هـا کشد
                  در جــگر افتاده  استــم صد شـرر            در مـنـاجـاتــم ببيـن بـــوی جــگر
                  ایــن چنين انـــدوه کافــر را مباد            دامــن رحــمـت گـــرفـتم داد داد
                  کاشکــی مــادر نزادی مــر مــرا            یــا مــــرا شيری بـخـوردی در چر
                  ای خدا! آن کن که از تو می سزد           کــه ز هــر سوراخ مـارم مــی گزد

                                                                                                      )موالنا، 1388: 5/ 2256 - 2262(

ع بود که آواز آمد: همه جستم، نصوح را بجویيد. بی هوش شد به حق پيوست ِسّرش.         درین تََضرُّ
آواز آمد که یافته شد، گفتند: الَحول، در حّق او گمان بد بردیم تا بياید، دختر ملک را بمالد، که 
البته ماليدن او می خواهد. نصوح گفت که دست من امروز به کار نيست، درد زهم تب گرفته است. 
صحابه توبه کردندی شکستندی، فرمود که همچو توبه نصوح توبه کنيد که او سی سال دیگر بزیست 

هرگز رجوع نکرد )شمس تبریزی، 1391: 308(. 
                   آفــرین هــا بــر تـو بادا ای خدا!            ناگهان کردی مرا از غم جدا
                   گر سر هر مــوی مــن یابد زبان             شکــرهــای تو نياید در بيان
                   می زنم نعره درین روضه و عيون            خلق را یا ليت قومـی یعلمون

                                                                                                            )موالنا، 1388: 5 /2314-2316(
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نتيجه گيری
      طبق بررسی انجام شده، شمس تبریزی و موالنا در افکار بسيار شبيه به هم هستند و اعتقادات آنها 
تا کنون را،  تأثير قرآن مجيد مردمان آن زمان  به هم نزدیک است. آنها تحت  قابل توجه ی  تا حد 
برای زندگی بهتر در این دنيا و زندگی آرامش بخش در جهان باقی نصيحت می کردند و راه درست 
از نادرست را نشان می دادند. از نقطه نظرات مشترک آن دو زاری کردن در برابر خداست. شمس 
تبریزی و موالنا اعتقاد دارند که تضرع باعث نزدیکی انسان به خدا می شود و خدا صدای ناله ی کسی 
را که با خلوص نيت با او در گفتگوست، می شنود و اجابت می کند. آنها از اشتياق خدا برای شنيدن 
ناله ی خالصانه می گویند دعایی که از اعماق وجود برخواسته را می شنود و اگر صالح باشد، مستجاب 

می کند. 
      از دیگر اعتقادات مشترک این دو عارف که باز هم تحت تأثير قرآن مجيد شکل گرفته است، 
اهميت و چگونگی »توبه« است. فواید این شانس دوباره را بيان می کنند و از تبدیل گناهان یه نيکی 
سخن ها می گویند، گریه و زاری حقيقی را از عوامل پذیرفته شدن آن می دانند. ضمن اینکه توبه کردن 

را از صفات خوب آدم می شمارند، شکستن توبه را نمی پسندند.  
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پی نوشت
1 - آیه 117 سوره 23: آیا شما گمان کرده اید که شما را بيهوده آفریدیم و به سوی ما برنمی گردید. 
ُُّکم االعلی«: ]فرعون[ گفت: من پروردگار بزرگ شما هستم.  2 - اشاره به آیه24سوره نساء: فَقاَل اَنَا َرب
3 - پيامبر )ص( فرمود: »ُطوبَي لَِمْن َرآنِي أَْو َرأَي َمْن َرآنِي أَْو َرأَي َمْن َرأَي َمْن َرآنِي«: خوشا بر کسی 

که مرا دید و خوشا بر کسی که دید آنکه را که مرا دیده است.
4 - آیه 7 از سوره ابراهيم از قرآن یعنی اگر سپاس نعمت های خدا بگذارید نعمت های شما را افزون 

کنم.
5 - یعنی مادر به فرزندش شير نمی دهد از روی مهربانی چنانچه بچه خاموش باشد.

6 - غيبت سخت تر از گناه است
7 - )فرقان/ 70(: گناهان تو را به نيکی تبدیل می کند.

8 - )سوره تحریم/آیه 8(: ای مؤمنان توبه کنيد به خدا مانند توبه نصوح. 
9 - نصوح چيزی است که بر ذات بر نگردد.
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نقش شمس تبریزی در سماع گرایی موالنا
                                                                                                                                                     الياس نورایی1
                                                                                                                                                     سحر یوسفی2

چکيده
       مولوی، از بزرگ ترین شاعران ادب فارسی و از بی بدیل ترین اندیشمندان و عارفان در جهان 
اسالم است که در سدة هفتم هجری شاهکارهایی از جمله غزليات شمس و مثنوی معنوی را برای 
بشریت به ارمغان آورده است. از آنجا که مولوی از برجسته ترین سماع گرایان در طول تاریخ تصوف 
اندیشۀ سماع  به شيوة توصيفی - تحليلی نقش شمس را در  این نوشتار می کوشد  به شمار می آید، 
آداب  برجسته ترین  به عنوان  سماع  مولوی،  همت  به  هرچند  بکاود.  وی  غزليات  و  مولوی  گرایانۀ 
تصوف ماندگار شد؛ اما او این اندیشۀ خود را وامدار شمس است. از این روی مهم ترین نقطۀ عطف 
بسيار عميقی در وی  برشمرد که سرمنشأ تحوالت روحی  با شمس  باید آشنایی  را  زندگی مولوی 
از  قبل  مولوی  می آورد.  ارمغان  به  مولوی  برای  که شمس  بود  آموزه ای  مهم ترین  سماع،  می شود. 
آشنایی با شمس، هر چند صوفی بود؛ ولی اهل رقص و سماع نبود. مولوی پس از مالقات با شمس، 
خورشيد حقيقت زندگی خود را می یابد و رویکرد متفاوتی را نسبت به سماع پيش می گيرد که تا 
پيش از آن بی سابقه بود. این تحول هم در زندگی فردی وی و هم در غزلياتش به خوبی منعکس 

شده است. غزليات شورانگيز و سماع گونۀ او، حاصل همين دوران و مولود وجد و سماع او است.

واژگان کليدی: سماع، سماع گرایی، شمس، مولوی.

1 - نویسندة مسئول: دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه 
2 - دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه
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1 - مقدمه
      موالنا جالل الدین بلخی، از بزرگ ترین و تواناترین عارفان نام آور ادب فارسی است که در سدة 
هفتم هجری در بلخ به دنيا آمد. کالم ساده و در کنار معانی و اندیشه های ناب رمز ماندگاری آثار 
اوست. »این کالم سادة فصيح منسجم گاه در نهایت علو و استحکام و جزالت است و همه جا مقرون 
صراحت و روشنی و دور از ابهام است... و در درجه ای از دلچسبی و دل انگيزی است که عارف و 
عامی و پير و جوان را با هر عقيده و نظری که باشد، به خود مشغول می سازد« )صفا، 1386: 2/ 98(. 
از سویی، آشنایی با شمس تبریزی مهم ترین نقطۀ عطف در زندگی مولوی است تا آنجا که می توان 
دو دوره برای زندگی موالنا قائل شد؛ پيش از مالقات و آشنایی با شمس تبریزی و پس از آشنایی 
با او. مولوی تا حدود چهل سالگی زاهدی مطرح در دوران خود بود. مریدان بسياری داشت و مردم 
ابعاد  تحول  از جنبه های مختلفی در  بهره ها می برند. شمس  و آموزه هایش  او  از وجود  مریدانش  و 
شخصيت مولوی تأثير فراوان داشت. یکی از تأثيرات عميق شمس بر مولوی، گرایش وی به سماع 
بود. مولوی پس از آشنایی با شمس، رویکرد متفاوتی را نسبت به سماع پيش می گيرد که تا پيش از 
آن بی سابقه بود. این تحول، هم در زندگی شخصی او و هم در آیينۀ اشعارش انعکاس گسترده ای 

می یابد.
       دربارة مفهوم شناسی سماع هم باید گفت که سماع واژه ای پربسامد در آثار ادبی فارسی است که 
در ریشۀ عربی دارد و از مصدر سمع به معنی شنيدن گرفته شده است. در فرهنگ معين نيز این گونه 
معنا می شود: »سماع )مص. م( 1 - شنيدن. شنودن. 2 - شنوایی. 3 - آواز. سرود. 4 - وجد و سرور و 
پای کوبی و دست افشانی صوفيان منفرداً یا جمعاً با آداب و تشریفاتی خاص« )معين، 1363: 2 /1917(.  
در کنار معنی لغوی این واژه، برای معانی مجازی مختلفی از قبيل رقص، نغمه، وجد و حال مجلس 
انس و نيز به معنی ضيافت و برنامه های ترانه خوانی به کار رفته است )کيانی، 1369: 428(. به هر روی 
سماع یکی از بحث برانگيزترین اصطالحات عرفانی در ادبيات فارسی است که مخالفان و موافقان 
بسياری را در مقابل یکدیگر قرار داده است و در فرهنگ اصالحات عرفانی این گونه تعریف می شود: 
است«  ترجيع  با  و در حقيقت همان صوت  منقلب می گرداند  را  آوازیست که حال شنونده  »سماع 
)سجادی، 1389: 225(. از این روست که »سماع را دعوت حق خوانند و حقيقت سماع را بيداری دل 

می دانند که آتش محبت را تيزتر می کند« )نوربخش، 1374: 43(.
       از دیرباز تاکنون پژوهش های بسياری در قالب کتاب و مقاله دربارة شمس و موالنا انجام شده است 
و در هر یک از پژوهش ها تالش شده تا گرهی از پيچش شخصيتی این دو عارف بزرگ بگشایند. 
از جمله نوشتۀ سپه ساالر با نام »رساله در احوال موالنا« که در شمار کهن ترین و برجسته ترین کتبی 
است که با فاصلۀ زمانی اندکی پس از درگذشت مولوی به قلم مریدش نوشته شده است. از جمله 
پژوهش های معاصر هم به نمونه هایی برجسته اشاره می شود. زرین کوب در »بحر در کوزه«، »سّر نی« 
و »پله پله تا مالقات خدا« شخصيت موالنا از منظر انسان کامل بررسی کرده است. تفضلی در »سماع 
به بررسی  از نظر عارفان و شاعران،  از مفهوم شناسی سماع و سماع  بر تربت موالنا« پس  درویشان 
تولد  دربارة  بحث  به  »سرای سکوت«  مقالۀ  در  استاجی  است.  پرداخته  مولویان  و  مولوی  در  سماع 
دوباره و سکوت در زندگی مولوی بر اساس آشنایی با شخصيت شمس می پردازد و تحليل عرفانی 
از این دیدار ارائه می دهد. صاحب این مقاله بر این باور است که یکی از آموزه های شمس به مولوی 
سکوت و خاموشی بوده و از همين روست که مولوی »خاموش« را برای تخلص خود برمی گزیند. 
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نصرتی و عربی در مقالۀ »سماع در مثنوی مولوی و المع سراج« نحوة نگرش این دو دانشمند اسالمی و 
ایرانی را دربارة سماع بررسی کرده اند. ادیم و همکارانش در مقالۀ »تحليل شخصيت شمس و ارتباط 
وی با مولوی از دیدگاه روانشناسی« با تکيه بر نظریۀ شخصيت به بررسی مراحل شکل گيری شخصيت 
شمس، علل ارتباطش با موالنا و تحول روانی موالنا می پردازند؛ پژوهش حاضر می کوشد تا با توجه 

به شخصيت و اشعار مولوی، نقش شمس تبریزی را در سماع گرایی وی بررسی کند.

2 - اندیشۀ سماع گرایی در تصوف
       پيدایش سماع پيشينه ای به درازای عمر انسان دارد؛ چنانکه »تاریخ نشان می دهد در آغاز آفرینش، 
انسان خود را شناخته و شایستۀ تفکر و تصميم گيری دانسته، موسيقی را نخستين  آن روزگاران که 
انعکاس التهاب و شور هيجان و شوق درونی خود را دیده است که در خارج از وجودش تحقق یافته 
اثر  اما در عين حال  اندوه،  و موجب حالت وجد و حال، طرب و نشاط گردیده زمانی هم حزن و 
تسکين دهنده و آرامش آورنده با خود همراه داشته است« )حيدر خانی، 1376: 21(. در ایران هم از 
دوران کوچ آریایی ها سنت های دیرینه ای دربارة رقص و موسيقی وجود داشته است که سابقۀ آن 
به عهد وداها می رسد. در باورهای ودایی، شيوا خدای رقص به شمار می رفته و تمام عالم را صحنۀ 
رقص او می دانستند و این رقص را رمزی از جنبش و دگرگونی عالم محسوب می کردند )زرین کوب، 

.)23 :1388
      در صدر اسالم هم برای نخستين بار صوفيان در جامع بغداد گرد ذوالفنون مصری جمع شدند و 
دربارة سماع از او اجازه گرفتند. وی هم ابراز شادی کرد و سرانجام در سال 253 هـ . ق، علی تنوخی 
نخستين سماع را در بغداد برپا کرد )حيدر خانی، 1376: 26(. از آن به بعد رفته رفته مجالس صوفيه 
به شکل حلقۀ سماع درآمد و »مجلس سماع معموالً در حضور پير یا مقّدم قوم در خانقاه و گاه در 
مدرسه برپا می شد. مجلس آرا، قّوال یا حادی بود که با دم گرم خویش شوری در می افکند و بيتی 

لطيف بر می گرفت و جان مشتاقان مستمع را از ذوق و وجد لبریز می کرد« )سجادی، 1384: 169(.
     سماع هر چند واژه ای است مانند می، می خواری، خرابات و ... با روح غنا پيوند داشته است؛ اما 
باده خواران و عوالم جذبات و سکر و حيرت عارفان، زمينه  ميان بی خودی های  بسيار  »شباهت های 
را برای ورود تصاویر خمریات شعری به زبان صوفيان هموار کرد و صوفيان به مدد این تصویرها به 
وجدهای باطنی و جذبات روحی خود اشاره می کردند« )فتوحی رود معجنی، 1389: 214(؛ بنابراین 
رقص و سماع هم یکی از پربسامدترین واژگان در بينش و تفکر شاعران صوفی و عارف مشربان بوده 

است.

1 - 2 - علل برخوردهای چندگانه سماع
      در طول تاریخ برخوردهای چندگانه ای با پدیدة سماع شده است. از یک سو شریعت مداران به 
شدت با آن مخالف کرده اند و از سوی دیگر سماع گرایان بر آن بوده اند تا با دالیل شرعی حدود 
از بحث  پرسش که چرا سماع یکی  این  را مشروع کنند. دربارة  را مشخص و آن  و شرایط سماع 
باورند که »برپا  بر این  برانگيزترین موضوعات در عرفان و تصوف است، پژوهشگران جهان اسالم 
کردن سماع که ظاهراً از قرن سوم آغاز شده با پدید آمدن رابطۀ مریدان و پير و حلقه زدن آنان به 
دور او و شنيدن تعاليمش پيوند مستقيم داشته است. احتماالً مجالس سماع صوفيان تقليدی از مجالس 
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طرب در دربارها و به نوعی صورت دینی و مقدس شدة این مجالس بوده، چنانکه شيوة رفتار مریدان 
با شيخ نيز با ادب درباری نسبت به شاه یا خليفه بی ارتباط نبوده است« )جمعی از مؤلفان، 1388: 22(.

      با این حال، سماع در تاریخ فرهنگ تصوف ایران جایگاه ویژه ای داشت؛ چون »یکی از وسایل 
تربيت صوفيه است و الاقل دو فایدة بزرگ در بردارد. نخست آنکه در شنونده شور توليد کند و 
عواطف او را برانگيزد و او را به عالم قدس که منظور عرفاست نزدیک سازد. دوم آنکه سالکان را 
که در خانقاه به ریاضت و مجاهدت مشغولند. از حال کدورت و خستگی و رکود خارج کند و آنان  
را به شوق و حال آورد و در تزکيۀ نفس و صفای باطن آنان تأثير عظيم نماید« )صدیق، 1348: 402(.

 صوفيه هم همواره در مورد سماع جهات شرعی را در نظر داشتند و با رعایت جنبه های شرعی، آن 
را در جایی که مقترن به فساد و مناهی شرعی باشد، حرام می دانستند و »هرگز نباید تصور کرد که 
صوفيان موسيقی و رقص را برای هر کسی تجویز می کردند، بلکه درست برعکس، حتی صوفيانی 
که آن را تأیيد می کردند به حالت مبهم و دو پهلو بودن آن اذعان داشتند« )چيتيگ، 1388: 177(.   
از همين روست که »هجویری سماع فاسقانۀ تقليدکنندگان از سماع حقيقی را محکوم کرده است. 
احمد جام، ضمن انتقاد از سماع فساد انگيز، شرایط سماع را برشمرده است. عزیزالدین نسفی این گونه 
مجالس را از رسوم و عادات عوام معرفی کرده، باخرزی سماع روزگار خود را رسمی بی معنی و 
کالبدی بی روح خوانده و اوحدی مراغه ای با برشمردن شرایط سماع درست، ناروایی های صوفيان 

زمانه را برشمرده است« )جمعی از مؤلفان، 1388: 216(.
       این در حالی است که »در آثار صوفيه و از جمله موالنا به سماع به دیدة یک نيایش رمزی نگریسته 
شده است و با این تعبيرات سعی در اثبات این نظر دارند که رقص و سماع صوفيانه از مقولۀ لهو و لعب 
و کارهای پوچ و بی هدف نيست« )زرین کوب، 1375: 659(. به هر روی یکی از برجسته ترین سماع 
گرایان در طول تاریخ تصوف، موالنا جالل الدین است که چنان سماع را به تار و پود آیين تصوف 

گره زد که جزئی از آداب برجستۀ این آیين درآمد و به همت وی جاودانه شد.

2 - 2 - نقش شمس در گرایش مولوی به سماع
      آشنایی با شمس تبریزی را باید مهم ترین نقطۀ عطف در زندگی موالنا دانست. آشنایی با شمس، 
موجب تحولی ژرف در ابعاد شخصيت مولوی شد تا آنجا که زندگی او را به دو دوران تقسيم کرد. 
مولوی پيش از مالقات شمس تا نزدیک چهل سالگی زاهدی مطرح در روزگار خود بود و پيروان 
و مریدان بسياری داشت. افالکی در مناقب العارفين از قول فرزند مولوی چنين آورده است: »روزی 
حضرت سلطان ولد حکایت فرمود که پدرم در جوانی عظيم زاهد بود و به غایت بارع و وارع و اصاًل 
به سماع نيامده بود« )افالکی، 1362: 680(. سپه ساالر هم در رسالۀ خود بر این باور است که مولوی تا 
پيش از مالقات با شمس هرگز سماع نکرده است و به درخواست شمس بود که به سماع روی آورد. 
سپس تا پایان عمر از سماع دست نکشيد و آن را یکی از اصول تصوف درآورد )ر.ک: سپه ساالر، 

.)65 :1384
       زرین کوب دربارة مالقات و آشنایی شمس و مولوی می گوید: »دیدار با شمس برای او زندگی 
جدیدی را رقم زد و او را از هيأت فقيه و زاهدی خشک به هيئت یک درویش شاعر و یک عاشق 
شيدا درآورد. علت شيفتگی موالنا به شمس دریافت تازه ای بود که شمس ورای اوراد و اذکار و 
کتاب و دفتر به او داد« )زرین کوب، 1375: 116( و »آنچه در جریان خلوت طوالنی مولوی با شمس 
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از این زاهد واعظ، عاشقی کف زنان و بی زبان ساخت، مقهور بودن عقل در برابر قلب بود و ذوب 
خاصگان در مقابل اخص. عشق موالنا به شمس مانند شعله ای سوزان عقل و ادراکش را سوخت و 
سبب طغيان روح او بر ضد عقل و آداب و سنن و مصلحت جویی ها شد و بدین ترتيب وی به دنيا 
مولوی  مسير حيات  این مالقات  بی شک  )همان، 117(.  پا گذاشت«  بی قراری های شمس  و  پرشور 
دگرگون ساخت و از عمدة آثارش این بود که مولوی را از تعلق و تقيد به علم ظاهر رهانيد و او را با 

عالم عشق و جذبه آشنایی کرد )زرین کوب، 1373: 97(.
       بنابراین روحيه و طبيعت بسيار حساس موالنا سبب شد که مالقات با شمس و آموزه های وی به 
موالنا، او را اهل سماع سازد وگرنه در برابر چهارچوب های تنگ و زاهدانۀ مولوی پيش از آشنایی 
با شمس، او را با رقص و سماع بيگانه ساخته بود. شمس که موالنا را به چرخ و سماع واداشت، در 
تعریف سماع می گوید: »تجلی و رؤیت خدا، مردان را در سماع بيشتر باشد. سماع ایشان را از عالم 
هستی خود بيرون آورد و به عالم های دیگر درون آرد و به لقای حق پيوندد. رقص مردان خدا، لطيف 
باشد و سبک، گوئی برگ است که بر روی آب رود، اندرون کوه و صد هزار کوه و بيرون چون 
کاه...« )شمس تبریزی، 1385: 73(. شمس بر این باور است که چنين سماعی است که »فریضه است 
و آن سماع اهل حال است که آن عين فرض است، چنان که نماز و روزة رمضان و چنانکه آب و 
نان خوردن به وقت ضرورت. فرض عين است اصحاب حال را، زیرا مدد حيات ایشان است. اگر 
اهل سماعی را به مشرق سماع است، صاحب سماع دیگر را به مغرب سماع باشد و ایشان را از حال 

همدیگر خبر باشد« )همان، 73(.
اسير عشق  »مولوی یکجا  پدر چنين می گوید:  بر  تأثير شمس  دربارة  موالنا،  پسر  ولد،        سلطان 
جذبۀ شمس الدین شد و هر چه داشت یک سو نهاد و یکرو به وی پيوست و زهد و خلوت و کرامت 
بی فروز به عشق نخوت سوز و وعظ و ارشاد به شعر و رقص و سماع و حال مبدل گردید« )سلطان ولد، 
1315: 50(. مولوی با ارشاد شمس به سماع پرداخت تا عجب علم خود را بشکند. هيچ چيز تا بدین 
پایه منظومۀ فکری مولوی را تحت تأثير خود قرار نداده بود؛ از این روی می توان شمس را علمدار 
اندیشۀ موالنا دانست که بی شک مبانی نظری مولوی دربارة سماع، متأثر از اندیشۀ شمس است. چنان 
که شمس قائل به سه نوع سماع بود؛ سماع اهل زهد که مباح است، سماع انسان هایی بدون وجد و 
حال که سماع حرام است و سماع اهل حال که سماعی واجب است مانند روزه و نماز )ر.ک: شمس 

تبریزی، 1385: 23 - 21(. مولوی وصف حال خود را از آشنایی با شمس چنين می گوید:
                     عشق تو مست و کف زنانم کرد           مستم و بی خودم چه دانم کرد
                     غـوره بــودم کنون شـدم انگور           خــویشتن را تــرش نتانم کرد
                     شــکریــنسـت یـــار حــلوایـی           مشت حــلوا درین دهانم کرد
                     تـــا گشــاد او دکـان حـلوایـی            خــانه ام برد و بی  دکانم کـرد

                                                                                                            )مولوی، 1388: 1/ 354(

آفتاب حقيقت  انفرادی و سماع جمعی موالنا می گوید: »چون  به سماع  اشاره       حاکمـی ضمن 
شمس بر مشرق او تافت و عشق در دل موالنا کارگر افتاد و شمس را به راهنمایی برگزید به اشارت 
او به سماع درآمد و بيش از آن حاالت و تجليات که از پرهيز و زهد می دید در صورت سماع بر او 
جلوه گر گردید« )فروزان فر، 1376: 64(. پس از همين آشنایی است که دوران شور و شيدایی مولوی 
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آغاز می شود و این شيدایی را در رباعی ای چنين وصف می کند:
                     زاهد بودم و ترانه گویم کردی            سرحلقۀ بزم و باده جویم کردی
                      سجـاده نشيـن بــاوقاری بــودم            بازیچۀ کـودکان کــویم کردی

                                                                                                             )مولوی، 1388: 2/ 1490(

 از پس است که شمس زندگی موالنا، دریچه ای تازه به روی افکار و اندیشۀ او می گشاید تا سودای 
عشق را در سر او اندازد:

             پنجره ای شد سماع سوی گلستان دل            چشم دل عاشقان بر سر این پنجره
                                                                                                                 )مولوی، 1388: 2/ 872(

      با وجـود فـراق و وصال ها و فراز و فرودهای بسياری که در زندگی مولوی و شمس پيش آمد، 
سماع رکن مهم و جدایی ناپذیری از زندگی مولوی شد. سپه ساالر دربارة چرایی و چگونگی فراق 
از خار  مثال  حضرتشان )شمس(  دریا  »مدتی درون  توصيف می کند:  از شمس چنين  مولوی  اولين 
افکار آن جماعت بر هم نمی شد و به اقاویل بی وجه ایشان التفات نمی فرمود و گستاخی های ایشان را 
بر عشق حمل  می فرمود، چون از حد تجاوز کردند دانست که مفضی خواهد شد به فتنه بسيار، جهت 
مصلحت   وقت علی حين الغفله به محروسه دمشق هجرت   فرمودند، بعد از هجرت ایشان خداوندگار 
موالنا که از تمامت اصحاب انقطاع و عزلت اختيار کرد« )سپه ساالر، 1384: 66( و در فراق او چنين 

گوید:
                          آه در آن شمع منور چه بود            کاتش زد در دل و دل را ربود
                          ای زده انـدر دل مـن آتشی            سوختم ای دوست بيا زود زود

                                                                                                                       )مولوی، 1388: 1/ 365(
 

موالنا در دوری شمس و در بی تابی و ناآرامی روز و شب به سماع پرداخت و آرام جان را از آن 
می طلبيد:

                          سماع آرام جان زندگانست            کسی داند که او را جان جانست 
                                                                                                                 )مولوی، 1388: 1/ 128(

 
       مولوی پس از وصالی دوباره با شمس، دست از این آموزة او بر نداشت، حتی آن زمان که شمس 
را برای هميشه از دست داد. سرانجام هر چند موالنا شمس را نيافت؛ اما حقيقت شمس را در خود 
یافت و درک کرد. دریافت آنچه که او در پی آنست در خودش حاضر و متحقق است. رقص و 
سماع را از سر گرفت و خود شمسی شد که پير و جوان و خاص و عام پرتوی انوار او شدند و گردش 

چرخ زنان و رقص کنان می گشتند. چنان که موالنا می گوید:
      ذره ذره از وجودم عاشق خورشيد توست           هــين کــه بــا خورشيد دارد ذره هــا کار دراز
      در سماع آفتاب این ذره  ها چون صوفيان            کس نداند بر چه قولی بر چه ضربی بر چه ساز
      اندرون هــر دلی خود نغمه و ضربی دگر            پـای کــوبان آشکار و مـطربـان پنهان چـو راز
                                                                                                                )مولوی، 1388: 1/ 438(
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2 - 3 - سماع در اندیشۀ مولوی
       تصوف موالنا در پی تکامل در عالم جذبه و عشق بود تا با بينش وسيع و متسامحی، وحدت انسانی 
را آماج خویش گرداند )گلپينارلی، 1380: 151(. رقص برای او مجاهدة روحی اش شد و »سماع را 
وسيله ای برای تمرین رهایی و گریز دید. چيزی که به روح کمک می کند تا در رهایی از آنچه او را 
مقيد در عالم حس و ماده می دارد، پله پله تا بام قدس عروج نماید« )زرین کوب، 1375: 117(. از این 

روی ارمغان فکری شمس، غذای روح مولوی می شود:
                         پس غذای عاشقان آمد سماع             که درو باشد خيال اجتماع 

                                                                                                               )مولوی، 1390: 4/ 239(
 

     مولوی، روح سماع را چنان در می یابد که هيچ چيز دیگر را به شيرینی و حالوت آن نمی بيند و 
پيوسته طالب سماع است:

                      تا به شب ای عارف شيرین نــوا             آن مــایــی آن مـایی آن ما
                      تا به شب امروز ما را عشر تست              الصال ای پاک بازان الصال
                      در خرام ای جان جان هر سماع              مــه لقایی مــه لقایی مه لقا
                      در مـيـان شکران گل ریـز کـن              مـرحبا ای کان شکر مرحبا

                                                                                                                     )مولوی، 1388: 1/ 68(
 

مولوی سماع را مایۀ آرامش و نزدیکی به خدا می دانست و اهل حال را به آن دعوت می کرد:
              سماع از بــهر جــان بــی  قــرار است              سبک بر جه، چه جای انتظار است؟
              مشين اینجا تو اینجا با اندیشۀ خویش              اگــر مــردی بـرو آنجا که یار است

                                                                                                              )مولوی، 1388: 1/ 128(

 وی برای سماع منشأ آسمانی قائل بود و تأکيد می کرد که هر کس از عهدة درک آن برنمی آید و 
این امر »گوشی دیگر« می طلبد:

                              در وقـت سماع صوفيان را              از عرش رسد خروش دیگر
                              تو صورت این سماع بشنو              کایشان دارنــد گوش دیگر

                                                                                                               )مولوی، 1388: 1/ 385(

    غزليات موالنا چنان سرشار از شادمانی ای زادة یک آرامش درونی هستند که واژگان آن گویی در 
رقص اند و به بيان دیگر »غزل های  مولوی ، یک مثل  مجلس  سماع  است  که  کلمه ها و بيت ها و تصویرها 
عناصر حاضر در این  مجلسند« )مّوحد، 1377: 118(. علی دشتی در توصيف این غزليات شورانگيز 
آن را دریا می خواند می گوید: »دیوان شمس، دیوان شعر نيست، غوغای یک دریای متالطم طوفانی 

است. انعکاس یک روح ناآرام و پر از هيجان و لبریز از شور و جذبه است« )دشتی، 1386: 23(.
      پس از شيدایی و شور موالنا، زندگی او همواره با موسيقی عجين بوده است. وی »هم در موسيقی 
علمی تبحر داشت و هم در موسيقی عملی. وزن  شناسی را نيک می دانست و سازی به نام رباب را به 
چيرگی و سبک دستی می نواخت و حتی در ساختمان این ساز تغييراتی پدید آورد« )زمانی، 1383: 
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566(. تکيۀ عقاید، افکار و تعليمات موالنا بر سه عنصر »عشق، موسيقی و سماع« است و در »تمام 
باز  بود که آنجا که سخن  او هم معتقد  یاد می کند.  تعالی  به عنوان یک هنر  از موسيقی  آثار خود 
)تفضلی،  است«  عاشقان  زبان  و  است  جهانی  زبانی  موسيقی،  زبان  می شود.  آغاز  موسيقی  می ماند، 
1377: 172(. چنان که این زبان از منظر مولوی زبانی ازلی است و در همۀ ارکان هستی و هر زمان 

ساری و جاریست:
      ای مــير آب بـــگشــا آن چشـمـۀ روان را            تـا چـشم  هـــا گشاید ز اشکــوفه بــوستان را
       آب حيات لطفت در ظلمت دو چشم است            زان مـــردمک چـو دریا کردست دیدگان را
      هــرگــز کســی نــرقصد تـا لطف تو نبيند            کانــدر شـکـم ز لطفت رقصست کودکان را
      انـــدر شکم چـه باشد و اندر عدم چه باشد           کاندر لـــحد ز نورت رقص است استخوان را
      پــــرده هـــای دنيا بسيار رقـــص کـردیــم            چــابـک شوید یاران مـــر رقص آن جهان را
      جــان هـا چــو می برقصند با کندهای قالب           خاصه چـــو بسکالنـــد ایــن کـنـدة گران را
      پـس ز اول والیـت بــودیــم پـای کـوبـان             در ظــلمت رحــم هــا از بـــهر شـکر جان را
      پس جـمـلـه صــوفيانيم از خــانقــه رسيده            رقــصان و شکرگــویان این لـوت رایـگان را
      ایـــن لـوت را اگر جــان بدهيم رایگانست            خود چيست جان صوفی این گنـج شایگان را
                                                                                                                           )مولوی، 1388: 1/ 73(

غزليات  و  می شود  آغاز  هم  مولوی  غزل سرایی  که  است  شيدایی  شور  و  آشنایی  این  از  پس       
شورانگيز موالنا حاصل همين دوران اوست که در حالت سکر و شور و شعف سماع سروده می شد. 
چنانکه شفيعی کدکنی می گوید: »غزل سرایی مولوی برای نمایش شعر و شاعری نبوده و در ساختن 
غزل به هيچ وجه جنبۀ تصنع شاعرانه نداشت، بلکه غزلياتش انگيختۀ حالت جذبه و شور و هيجان 
روح و مولود احساسات تند و جوش و خروش عميق عاشقانه بوده و بيشتر این نغمه های موزون را 
برای حالت رقص و سماع صوفيانه و شاید هم بعضی را در حالت پای کوبی و دست افشانی ساخته 
است و بدین جهت در اکثر غزلياتش بحور و اوزانی از قبيل هزج و رجز به کار رفته است که با حالت 
رقص و سماع و دف و کف حلقات ذکر و مجالس پر حال و شور آن جماعت مناسب است« )شفيعی 

کدکنی، 1368: 573( نظير ابياتی از این غزل:
      پنبه برون کن زگوش عقل و بصر را بپوش             کان صنم حله پوش سوی بصر می رود
      نای و و دف و چنگ را از پی گوشی زنند             نقش جـهان جـانـب نقش نگر می رود

                                                                                                               )مولوی، 1388: 1/ 322(

 موالنا، رقص و سماع را از نتایج و توابع ظهور وجد می دانست و چون با شنيدن نغمه یا نوائی یا سخن 
موزونی، زمان و مکان را از یاد می برد. در شب یا روز یا در کوچه و بازار »هی« می گفت و پای بر 
زمين می کوفت و به هوا می جهيد و چرخ زنان غزل می سرود« )تفضلی، 1377: 46( و اهل دل را به 

پای کوبی و سماع می خواند:
برجه طرب را سازکن عيش و سماع آغاز کن           خوش نيست آن دف سرنگون نی بی نوا آویخته
دف دل گشاید بسته را نی جان فزاید خسته را          ایــن دلگشا چـون بسته شد و آن جانفزا آویخته
                                                                                                                    )مولوی، 1390: 2/ 830(
     از همين روست که مولوی در اشعارش از پدیده ها و اشيا تازه ای نظير ابزارهای موسيقی چون سرنا، 
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با آن ها رواج نداشت  دف، نی، تنبور و رباب سخن گفت که تا آن زمان ميان صوفيه نمادپردازی 
)فتوحی رود معجنی، 1389: 234(.

     از آنجا که »هدف سماع، تثبيت و تقویت ذکر خداوند و تشدید شعله هایی است که همه چيز را 
غير از محبوب می سوزاند. از نظر اهل سماع، موسيقی زبان رمزی آیات بليغ و شنيداری خدا هستند« 
)چيتيگ، 1388: 175(. در جهان بينی مولوی هم سماع تعریف و چهارچوب آن مشخص می شود. 
مایل  به طریق حق  نوع  به هيچ  فيه می خوانيم: »چون مشاهده کردیم که  ما  فيه  تعليقات  ازجمله در 
نبودند و از اسرار الهی محروم می ماندند به طریق لطافت سماع و شعر موزون که طباع مردم را موافق 

افتاده است، آن معانی را در خورد ایشان دیدیم« )مولوی، 1330: 289(.
 با این حال وی به هيچ روی سماع را برای هر کس روا نمی داند؛ چون هر کسی شایستۀ درک اسرار 

حق نيست، بلکه سماع تنها برای عارفان سوخته جان و زنده دل رواست:
                 بر سماع راست هر کس چير نيست              طعمۀ هـر مـرغکی انجير نيست
                خـاصه مــرغ مــرده  ای، پوسيده  ای             پرخيالی، اعمی ای، بی دیده ای

                                                                                                               )مولوی، 1390: 1/ 813(

      در اندیشۀ مولوی، هر چه غير از خدا و محبوب را می سوزاند و سبب دور شدن تعلقات از آدمی 
است؛ از این روی حقيقت رقص و سماع، خودشکنی و ریشۀ شهوات را از جان برکندن است:

                  رقص آنجا کن که خود را بشکنی              پنبه را از ریش شهوت برکنی
                                                                                                                     )مولوی، 1390: 3/ 47(

و  مطيع  داده  نجات  از خود حيوانی  را  کننده  انسان سماع  »چنين رقص جذبه ای  دليل  همين  به      
فرمان بردار خود خدایی اش می کند« )حيدرخانی، 1376: 428(. مولوی هر چند خود را سماع باره 

می خواند؛ اما هر سماعی را سماع راستين نمی خواند:
       من که در آن نظاره ام مست و سماع باره  ام             ليک سماع هر کسی پاک نباشد از منی
       هست سماع مـــا نظر هست سماع او بــطر             ليک نـدانـد ای پسر تــرک زبان ارمنی

                                                                                                              )مولوی، 1388: 2/ 906(

      پس از گذشت قرن ها، مولوی با اندیشۀ سماع گرایانۀ خود، سماع را برای پيروان خود به یادگار 
»هر شب  است:  باقی  مولویه همچنان  پيروان  برای  مولوی  ميراث سماع  امروزه همچنان  و  گذاشت 
جمعه در مولوی خانه به نام آیين شریف در مدح پيغمبر)ص( و یا موال یا موالنا با آالت مویسقی 
خوانده می شود و در مجلس ذکر با در تاالر مدور با حضور مریدان برپا می کنند« )مدرسی چهاردهی، 

.)322 :1382
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3 - نتيجه گيری
      شمس تبریزی و مولوی، از مفاخر فکر و فرهنگ بشریت هستند و مالقات و آشنایی این دو از 
مهم ترین جریان های تاریخ تصوف به شمار می آید. این آشنایی چنان در زندگی فردی مولوی هم 
مؤثر می افتد که دوران حيات او را می توان به دو دورة قبل و بعد از مالقات با شمس تقسيم کرد. 
مولوی پيش از این آشنایی، صوفی ای زاهد بود که هيچ ميانه ای با رقص و سماع نداشت؛ اما پس از 
این مالقات، شمس به او اسرار سماع را می آموزد؛ بنابراین مولوی که از برجسته ترین سماع گرایان 
در طول تاریخ تصوف یه شمار می آید، خود این اندیشه را از شمس تبریزی آموخته است. شمس 
به عنوان علمدار اندیشۀ موالنا، منظومۀ فکری او را به شدت تحت تأثير خود قرار می دهد. مولوی با 
ارشاد شمس برای شکستن عجب خود و درک اسرار خلق و موسيقی آفرینش به سماع روی می آورد. 
جان  آرام  عاشقش،  روح  غذای  که  می گذارد  تأثير  مولوی  در  چنان  شمس  گرایانۀ  سماع  اندیشۀ 
بی قرارش و مایۀ زندگی بخشش را سماع حقيقی می داند. در اندیشۀ مولوی، عشق با سماع و موسيقی 
عجين است و هيچ چيز در عالم حالوت و شيرینی سماع را برای او ندارد. مولوی، سماع حقيقی را 
وسيله ای برای ریاضت و تهذیب نفس می دید. سماع منشأ الهی و آسمانی ای برای سماع قائل بود که 
روح را از کبر و شهوات دور می دارد؛ بنابراین از یک سو رویکرد سماع گرایانه در اندیشۀ و زندگانی 
مولوی و از سوی دیگر غزليات شورانگيز و سماع گونۀ او، این زمينه را فراهم می آورند که سماع 
آیينی جاودانه در نزد صوفيه و به ویژه مولویه شود. در نهایت هر چند آشنایی شمس و مولوی به فراق 
او که حقيقت شمس را دریافته  برنمی دارد.  این آموزه دست  انجام  از  اما مولوی هرگز  می انجامد؛ 

است، خود شمسی می شود که پيروانش را با رقص و جنبش آفرینش، به رقص و سماع درمی آورد.
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مقدمه
سخن از شمس سخن از عشق است

       یک قصه بيش نيس غم عشق وین عجب           کز هر زبان که می شنوم نا مکرر است

     شمس الدین تبریزی، بی شک یکی از عالی ترین چهره های بشری است که قرن ها وجودش بر 
تفکرات و اندیشۀ بشر سایه افکنده است و منشأ بزرگترین منظومۀ عرفانی است. گرچه از او بسيار 
سخن رفته است امّا هيچ کس به اعماق زندگی او پی نبرده است. معتبرترین اثری که می تواند ما را 

در شناخت او یاری دهد، در واقع و مقاالت اوست که آن را نيز شاگردانش جمع آوری کرده اند.
      نام او محمد بن علی ملک داد تبریزی و لقب و کنيه او شمس تبریزی و اهل تبریز و از خاندان 

معروف »بزرگ اميد« بود که همگی اسماعيلی مذهب بودند .وی در تبریز دیده به جهان گشود. 
    از زندگی شمس تبریزی و احوال شخصی او تا آنگاه که مقاالت شمس کشف شد خبر مهمی 
در دست نبود. قدیمی ترین مدارک درباره ی شمس تبریزی، ابتدانامه سلطان ولد و رساله سپهساالر 
است که گفته »هيچ آفریده ای را بر حال شمس اطالعی نبوده چون شهرت خود را پنهان می داشت و 
خویش را در پرده اسرارفرو می پيچيد«. شمس مردی دانا،کامل و جهاندیده و آگاه درسلوک ظاهر 

وسيرباطن مقامی بلند داشت.
     کودکی او چنان که خود نيز تصریح کرده است با هم ساالنش متفاوت بوده است و »همچون 
جوجۀ بط در کنار مرغان خانگی« درد طلب از کودکی  وجود او را فراگرفته بود و به همين جهت 
از خانه و خانواده به زودی برید و رهسپار سرنوشت و یافتن مراد خود گردید. یک چندی نزد ابوبکر 
سلّه باف از بزرگان تصوف تبریز، شاگردی کرد ولی آنچه را می طلبيد در از وجود استاد خود، نيافت. 
در طی حيات خود با عرفا و متصرفه بسياری مالقات و همنشينی کرد، از آن جمله محيی الدین عربی 
که از او به عنوان شيخ محّمد کرمانی پيوسته بود، ولی بر افکار وآرای او نيز معترض بود. در طلب 
مدتی به سخنان شيخ شهاب الّدین سهروردی )شيخ اشراق( دل بسته بود، امّا او نيز نتوانسته بود روح 

تشنۀ شمس را سيراب کند. )زرین کوب، 1371: 196(.
      شمس تبریزی درمحضر اساتيد به نام آن روزگاران چون شمس الدین خویی تحصيل می کرده 
و  سله باف  پير  چون  بزرگانی  طریقت،  پيران  نزد  در  و  پرداخت  سلوک  و  سير  به  سپس  است.او 

پيرسجاسی، به کسب معرفت پرداخت.
تا  سفر گذراند؛  و  سياحت  به  را  بيشترعمر خود  چنانچه  به سفرداشت       شمس عالقه ای عجيب 
اینکه شمس تبریزی در 26 جمادی الثانی 642 )معادل 6 دسامبر 1244 ميالدی و 16 آذر 623 هجری 
خورشيدی( به قونيه رسيد. با مالی رم مالقات کرد تا پيش از دیدار شمس تبریزی، مولوی از عالمان 
و فقيهان و اهل مدرسه بود. در آن زمان به تدریس علوم دینی مشغول بود، و در چهار مدرسه معتبر 

تدریس می کرد و اکابر علما در رکابش پياده می رفتند.
و  اهل وجد  و  نهاد  یکسو  را  و وعظ  لباس عوض کرد، درس  مولوی  تبریزی،  دیدار شمس  با      
سماع و شاعری شد. برای مردم قونيه مخصوصاً پيروان موالنا تغيير احوال او و رابطه ميان او و شمس 
تبریزی تحمل ناکردنی بود. عوام و خواص به خشم آمدند، مریدان شوریدند، و همگان کمر به کين 
او بستند. شمس تبریزی بعد از شانزده ماه در 21 شوال 643 بی خبر قونيه را ترک کرد. اندوه و مالل 
مولوی در آن ایام بی کرانه بود. سرانجام نامه ای از شمس تبریزی رسيد و معلوم گشت که او در شام 
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است. مولوی فرزند خود سلطان ولد را با بيست تن از یاران برای بازآوردن او فرستاد. شمس تبریزی 
در 644 با استقبال باشکوه به قونيه بازگشت. محفل مولوی غرق شور و شادی و وجد و سماع شد. 
تبریزی  به شمس  باال گرفت و رنج ها وآزارها  باز آتش کينه و تعصب  نپایيد.  اما شادمانی ها دیری 
رسيد.او با همه عشق و عالقه ای که به صحبت موالنا داشت تصميم به ترک قونيه گرفت. به موالنا 
می گفت:»سفر کردم آمدم و رنج ها به من رسيد که اگر قونيه را پر زر کردندی به آن کرا نکردی، اال 
دوستی تو غالب بود ... سفر دشوار می آید، اما اگر این بار رفته شود چنان مکن که آن بارکردی« به 

سلطان ولد فرزند مولوی که نزدیک ترین مرید و همراز او بود بارها می گفت:
                           خواهم این بار آنچنان رفتن           که نداند کسی کجایـــم مـن
                          همه گردند در طلب عاجــز            ندهد کس نشان ز مـن هرگز
                          سال ها بـگذرد چنين بســيار            کس نيـــابد ز گـرد مـن آثار

      درسال 645 شمس تبریزی بی آنکه کسی آگاه شود قونيه را رها کرد و راه سفر در پيش گرفت.
که  می دادند  مژده  او  به  بود.بارها کسانی  تبریزی  ازشمس  مدام درجستجوی خبری  بی تاب  مولوی 
شمس تبریزی را درشام دیده اند و او مژدگانی ها می داد. با همين خبرها بود به اميد یافتن شمس تبریزی 
دو بار به شام سفر کرد اما نشانی از اونيافت. شمس تبریزی به سلطان ولد گفته بود و چند بار این سخن 
را مکرر کرده که این بار بعد از ناپدید شده به جایی خواهد رفت که کسی نشانی از او نيابد. )تلخيصی 

از مقاله محمدعلی موحد درباره زندگی شمس تبریزی(.

انسان کامل 
      »موالنا، شمس را انسان کاملی می دانست که صفات و افعال وخوی وخصلت پيامبران و اوصيا، 
در وجود او جمع بود. موالنا با ذکر نام های آرمانی و مبارکی چون علی، یوسف، سليمان و رستم 
ویژگی های اخالقی، روحی، فکری و ابعاد شخصيت شمس را زیبا و واضح بيان نموده است. مقصود 
از این ابعاد و ویژگی ها، جميع صفات کمالی است که باید شيخ واصل و انسان کامل ازآن بهره مند 

باشد.« )عطاری کرمانی، 647:1383(. 
     دکتر زرین کوب در رابطه با انسان کامل چنين بيان می کنند: و ایشان زنهار خدای اند اندر ميان 
خلق وی. و معنی این سخن آن است که ایشان را حق در ميان خلق زنهار نهاده است تا خلق را به 
برکت ایشان از بالها نگاه دارد. )زرین کوب، 188:1364( »عشق موالنا به شمس تبریز، در حقيقت 
عشق اوست به انسان کامل. از نظر صوفيه انسان کامل در تاریخ، ظهورات گوناکون داشته است. انسان 
کامل در هر عصری تجلی و ظهوری دارد، که به ولی یا جلوه حقيقت محمدیه ازآن عبارت می شود.

یکی از درون مایه های غزليات موالنا وطن اصلی انسان است و شوق بازگشت او به آن وطن، وطن در 
نظر صوفيه، مصر و عراق و شام نيست، عالم نه جای )ناکجا آباد( است، ُحُب الَوطن مِن االیمان را هم 

بر پایه همين مفهوم تفسير کند« )آخرت دوست، 629:1378(. 
       شمس تبریزي از نظرگاه موالنا مظهر کمال انسانيت است و مظهر کمال »عشق« و از دیدگاه موالنا 
این دو مفهوم رابطه اي اجتناب ناپذیر دارند که هر چه »انسانيت« کامل تر باشد عشق از کمال بيشتري 
برخوردار است زیرا عشق امانت االهي است که تنها به انسان سپرده شده است. شمس از ميان شاعران 
بزرگ،  سنایي، عطار و خاقاني و نظامي را سخت مي پسندیده است و عجبا که هر 4تن مورد توجه 
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موالنا بوده اند شمس در ميان گفتارهایش استشهاد به شعر سنایي مي کرده است و موالنا در مجالس 
یک  شد  موالنا حاصل  براي  دیدار شمس  از  مي خوانده است.آنچه  را  سنایي  شعرهاي  پيوسته  خود 
نتيجه بنيادي داشت که معيارهاي ارزشي موالنا را دگرگون کرد یعني ارزش هایي که براي یک فقيه 
با یک مذکر و واعظ، در آن روز وجود داشت و گاه چه مایه گرفتاري ها براي صاحبانش به حاضل 
مي آورد او را از چنگ آن معيارها رهایي بخشيد. موالنا را از زندان عادات و عرف ها و از زنجير 
معيارهاي زمانه آزاد کرد. شاید تا آن روزگار، موالنا خود این حقایق را به کمال دریافته است اما در 
عمل نميخواست تن به آنها در دهد. ممکن است تا آن زمان موالنا از دیدار مرداني چون صدرالدین 
قونوي یا نجم الدین دایه و امثال ایشان که مردمان ساده و زاللي همچون صالح الدین زرکوب ارزشي 
بسي واالتر داشتند حتي اگر امي محض بودند و از خواندن و نوشتن بي بهره )تدین، 1389: 82(. از نظر 

موالنا پير کسي است که متصف به صفات حق باشد:
             بدان که پير سراسر صفات حق باشد            وگرچه پير نماید به صورت یشري

کمال از نظر شمس 
      از نگاه شمس، کمال چيزي نيست که در یک شکل و هيئت مخصوص بتوان جویاي آن بود. و 
حتي راه خود را راهي مي داند فراتر از صوفيگري و عرفان. راه او راه گذر از محدوده ها و عبور از 

مرزهاست. راهي که کحل چشم انسان و سرمه ي مازاغ است. نه چپ و نه راست:
     »به فقيهي راضي مشو. گو زیادت خواهم. از صوفي یي زیادت، از عارفي زیادت، هرچه پيشت 
آید، از آن زیادت. از آسمان زیادت . . . محمدي آن باشد که شکسته دل باشد. پيشينيان شکسته تن 
مي بوده اند، به دل مي رسيده اند. قومي باشند که آیَُت الُکرسي خوانند بر رنجور. و قومي باشند که آیَُت 

الُکرسي باشند. . . این، کاِر دل است، کاِر پيشاني نيست.« )صادقی، 1373: 26(.  

جهان شمس 
    جهان شمس، جهان اختالف ها و »تضادها« ست. او به هر طرف می نگرد، تضاد ـ تضاد طبقات، 
تضاد افراد، تضاد اقوام، و حتی تضاد ميان همکشيان و پيروان یک دین« می بيند. جنگ از ميان هفتاد 
و  ناله  به  زیردستان،  و گرسنگی  قحط  به  بی توجه  فرمانروایان  است.  برده  بر  فرا  سر  نيز  ملت  دو  و 
شکوه ی آنان، با پوزخند می نگرند. تا نگران مدعی اسالم، از همه چيز برخوردارند و مردان راستين 
در گرسنگی و تنگدستی به سر می برند. مالکان بزرگ، مردمان را آنچنان از سر راه خود می رانند که 
گوئی کوی و برزن و شاه راه های عمومی را نيز، به قباله گرفته اند. در جهان شمس به نظر می رسد که 
همه، اسير ظاهرها و قالب ها شده اند. اختالف در رنگ، در زبان، در لهجه، در مذهب، و در زادگاه، 
همه در همه، موجب خود برتر بينی جاهالنه، و کوچک داشت کينه توزانه ی دیگران گردیده است 

)صاحب الزمانی، 1387: 165-166(. 

اخالق و خصوصيت از دیدگاه شمس تبریزی
       از نظر شمس هـر خوی و صفتی ولـو اندک، داللت بر بسياری آن دارد. »اندکی دالست بر بسيار« 
یعنی لفظ اندکست و معنی بسيار. )شمس تبریزی،1373 :1349( هر چند که این مقاله گنجایش این 
ویژگی های زیبا را نخواهد داشت. بيان صفات شمس، آن چنان که در آثار بر جای مانده به ویژه 

396سيمای انسانی واخالقی شمس تبریزی



در مناقب العارفين افالکی دیده می شود، از حد و قياس بيرون است و فقط می تواند قطراتی چند از 
دریای بيکران را نوشيد.

     در وجود شمس تبریزی صفات نيک و بـد فراوان بود؛ او را لکن، تندخوو حتی شرابخوار گفته اند. 
او همين بس که گفته اند:  بود کافی وافی و درباره کماالت  این احوال، شمس عارفی  با همه  ولی 
پادشاهی بود کامِل مکمل، صاحب حال و قال ذوالکشف، قطب همه معشوقان جناب احمدی و خاص 
الخاص درگاه صمدی از مستوران حرم قدس و مقبوالن خطيره انس. در معارف و حقایق، رجوع 
اهل تحقيق بدو بودی و سالکان قدس را طریق کشف و وصول او نمودی در تکلم و تقرب مشرب 
موسی)ع( داشت و در تجرد و عزلت، سيرت عيسی)ع( پيوسته در مشاهده سلوک می فرمود و در 
مجاهده روزگار می گذرانيد. تا زمان حضرت موالنا هيچ آفریده را بر حال او اطالعی نبود و هيچ کس 
را بر حقایق اسرار او وقوف نخواهد بود. پيوسته درکتم کرامات بودی و از خلق شهرت خود را پنهان 
داشتی. به طریقه و لباس تجار بود به هر شهر که رفتی در کاروانسراها نزول کردی وکليد محکم بردر 
نيز در نفحات  نيزاشاره کرد که جامی  به این نکته  البته جای دارد  نهادی. )موحد،122،125:1379( 
االنس خود شمس را چنين به تصویر کشده است: مردی هميشه در سفر و ملبس به نمدی سياه. مردی 
که اسرار و مکاشفاتش را اظهار نمی کرد، تا حمل بر غروراو نگردد. و، وقتی از او سؤال می شد که 
چرا دریافت های خویش را ابراز نمی کند. پاسخش این بود که »مرا قوت آن نيست« )جامی،1370: 

.)466

ویژگي هاي شمس تبریزي
1( درون گرایي، 2( کم حوصله و انعطاف پذیر، 3( هنر سخنوری 4(گزیده گویی 5( خوش بيانی 
6( تيز بينی و موشکافی 7( آزادگی و وارستگی 8( عتاب و تندی 9( بد اخالقی 10( پرهيز از غرور و 

تکلف 11( تواضع 12( صبر 13( کودک استثنایي

1( درون گرایی
بخاطر  را  او  بوده است.  نما  نحيف  باال و  بلند  اندام،  منابع ذکر کرده اند، مردی الغر       چنان که 
بنابر  نمی برده اند.  هم  فعله گی  به  نحيفش حتی  ظاهر  و  بنيه  بخاطر ضعف  و  می زدند  طعنه  بلندیش، 
این مشخصات، شمس، طبق تيپ شناسی بدنی از زمره ی »تيپ استخوانی« بوده و بنابر تيپ شناسی 
»یونگ«، از جمله »درون گرایان« به شمار می آید. تيپ استخوانی، ممکن است، ظاهری آرام و سرد، 
ولی باطنی کامال آتشين و طغيانی داشته باشد و یا برعکس، درونش آروم، و بيرونش، پر از رنج و 
گرایش  برعکس،  یا  افسردگی،  و  »مردم گریزی«  به  ظاهری  تمایل  دیگر،  بيانی  به  کند  جلوه  درد، 
سطحی به شادی و نشاط، فصل مميز تيپ استخوانی نيست، بلکه »دوزیستی«، و دیگرگونی عميق، 
و شکاف ميان »ظاهر« و »باطن« آنها با یکدیگر، صفت اساسی خوی و سرشت آنان است و به همين 
 :1387 )ر.ک: صاحب الزمانی،  است  دشوار  بسيار  آنها  با  برخورد  و  استخوانی  تيپ  شناخت  خاطر 

.)112 - 115

2( کم حوصلگی و انعطاف پذیر
به تمام موازین حاکم بر عرف و عادت هاي       شمس مردي دیر جوش، تنگ حوصله و بي اعتنا 
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زمانه بوده است خود غریبي در جهان چون شمس کو؟ از آن مرداني که خشت زیر سر و بر تارک 
هفت اختر پاي دارند و داوري خلق جهان را به پشيزي بر نمي گيرند. نگاه شمس به مسایل عصر در 
حوزه دین و اخالق و تصوف نگاهي است بي رحم و تند و بي پروا.بسياري از بزرگان عصر را به هيچ 
تبریزی،   انس مي گرفته است )شمس  ایشان  با  و  نمي گرفته است و گاه مردماني گمنام را مي ستوده 

1373: مقدمه(. 
    »شمس تبریزی« کم حوصله، تندخو، یکدنده، پرخاشگر، سختگير و انعطاف پذیر است. به هنگام 
معلمی و مکتب داری، این تندخوئی و انعطاف ناپذیری خویشتن را آزموده است. به هنگام تنبيه، به 
هيچگونه ، از سخت گيری های خود، نمی کاهد. ليکن شمس تبریزی در دل آرزو دارد که ای کاش، 
درباره ی رفتار خارج از مرز، و بيرون از اصول تربيتی کودکی که به قمار دست آلوده است، وی را 
آگاه نمی ساختند. و یا ای کاش، زمانی که او به جستجوی کودک، در حين انجام خالف، می رود، 
کودک را آگاه می ساختند، و از خشم او می گریزاندند . ليکن به هنگام عمد، و یا جهل و ناشناسی 
عوام، نسبت به او حتی با همه اهانت های خویش، نمی توانند خشم او را برانگيزند. شمس تبریزی، در 

عمق دل، حتی توان دیدار شکنجه های تباهکاران را نيز ندارد.

3( هنر سخنوری شمس 
     برتری شمس در تقریر مطالب عرفانی نسبت به معاصرانش بيشتر مرهون اسلوب مجلس گویی و هنر 
سخنوری خدادادی اوست. زرین کوب مختصات و ویژگی های اسلوب بيان مجالس وعظ و تذکير 
عرفانی را که، از آنها با عنوان بالغت منيری یاد می کند، به تفضيل یاد کرده است. استفاده از آیات، 
احادیث، اخبار، سخنان مشایخ صوفيه، و الفاظ و امثال و باورهای مردم، تمثيل، اتباع، آهنگ و ایقاع، 
خطاب به مخاطب مبهم، التفات از مخاطب به غایب و برعکس و تبدیل جهت خطاب از مخاطبی به 
مخاطب دیگر، تحرک، درج قصه، و حکایت، معانی متداعی، گفت وگو یا سوال و جواب سقراطی 
از مختصات بارز اسلوب بيان مجلس گویی است که در خانواده ی عرفانی شمس سابقه دیرین دارد و 
آن را در خطابه های بهاء الولد، برهان الدین محقق ترمذی، و موالنا به عيان می توان دید )زرین کوب، 
1371: 1 /170-122(. با تأمّل در رفتار و گفتار شگرف و استثنائِی شمس اسلوب بيان او را مصداق 
این سخن می توان یافت »سخن در اندرون من است. هر که خواهد سخن من بشنود در اندرون من 

درآید« )شمس تبریزی، 1373: 322(. 

4(گزیده گویی شمس
       شيوه شمس در خطابه شيوه ی خاص خود اوست و می توان گفت در نوع خود تقليد ناپذیر است. 

او به اشاره و ایجاز و اختصار گرایش دارد. جمله های او کوتاه و گاهی نزدیک شعر است.
»هنوز ما را اهلّيِت گفت نيست. 

کاشکی اهلّيت شنودن بودی 
تمام گفتن می باید 

و تمام شنودن.
بر دل ها مُهر است 

و بر زبان ها مُهر است 
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و بر گوش ها مُهر است« )شمس تبریزی، 1373: 233(. 
5(خوش بيانی   

      مؤلف کتاب »موالنا دیروز تا امروز، شرق تا غرب«، حقيقت شخصيت تاریخی شمس و مراحل 
زندگی او را، با استناد به مقاالت، بيان می کند و بر آن است که »مقاالت آشکار می سازد که شمس 
بيان می کرده است«  انگيز  به زبان فارسی و هم بسيار دل  بيان ونيّات خود را،  سخنرانی بوده خوش 

)لوئيس، 181(.
انگيزترین شخصيت های  نه تنها یکی از شگفت  با مولوی،        شمس به مناسبت رابطه ی خالقش 
تاریخ ادب ایران است، بلکه بی تردید، از ابر چهره های حيرت آفرین، در نهضت عرفان جهانی به 
شمار می رود. شاید اگر شمس نمی بود، در حيات روانی مولوی، هرگز استحاله و جهشی آنچنانی را 
که از وی ابر مرد واالیی و انسانی بی نظير ساخته است، پدیدار نمی گشت )صاحب الزمانی، 1387: 
54(. شمس، همواره در سایه ی شکوهمند مولوی، در پرده ی ابهام باقی مانده، و پيوسته نقشی جانبی، 

چهره ای فرعی، و شبحی اسطوره وار را، در کنار شخصيت مولوی داشته است )همو، 55(. 

6(تيزبينی و موشکافی
       شمس تبریزي کسي است که با نگاه هاي تيزبين و سخنان صریح خود، وقایع روزمره ي زندگي 
را به راحتي مي شکافد و پيش چشم مي نهد: »امروز، شيخ حميد تفسيِر کفر و ایمان مي گفت. من در او 

نظر مي کردم. مي دیدم که صد ساِل دیگر بوي نبردي از ایمان و کفر!« )صادقی، 1373: 85(. 

7(آزادگی و وارستگی
      راه و روش شمس، فارغ از هر گروه و فرقه اي است. او آزاده است و وارسته: »اکنون، هر که بر 
این سّر واقف شود، و آن معامله ي او شود، به صدهزار شيخي التفات نکند. از مرگ کي غم خورد؟ 
به َسر کجا التفات کند؟ حيوان به سر زنده است، آدمي به ِسر زنده است. . . من مرید نگيرم. من شيخ 

مي گيرم. آن گاه، نه هر شيخ. شيِخ کامل.« )صادقی، 1373: 46(. 

8(عتاب و تندی 
     در مورد خلق و خوي شمس تبریزي نيز آنچه که به دست مي آید انساني است که در راه تربيت 
در عين نرمي، عتاب و تندي نيز دارد چنانکه مي گوید: »هر که را دوست دارم، جفا پيش آرم. اگر آن 
را قبول کرد، من خود همچنين گلوله از آِن او باشم. وفا خود چيزي است که آن را با بچه ي پنج ساله 
بکني، معتقد شود و دوستدار شود. اال کار، جفا دارد. ... پس آن جفا از بهر آن است تا دوست محرِم 
راستي شود و از نفاق، خو وا کند ... یکي گفت که: موالنا همه لطف است و موالنا شمس الدین را 

هم صفِت لطف است و هم صفِت قهر است.« )صادقی، 1373: 161-162(.
مولوي نيز گاه و بي گاه از عتاب شمس تبریزي سخن مي گوید و آن را چنين وصف مي کند:

      سه روز شد که نگارین من دگرگون است             شکر ترش نبود! آن شکر ترش چــون است؟
      بــه چشمه اي که در آن آب زندگانـي بود             سبو ببردم و دیــدم که چشمه پر خــون است
      به روضه اي که در او صدهزار گل مي رست             به جاي ميوه و گل، خار و سنگ و هامون است
      مــيان ابــروي وي، خشم هاي دیرین است              گــره در ابــروي ليلــي هالک مجنون است
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      بـيا! بيا! کــه مــرا بـــي تـو زندگاني نيست              ببين! ببين! کــه مرا بي تو چشم جيحون است
      به حق روي چو ماهت که جرم من بخشاي            اگـر چه جـرم مـن از جمله خلـق افزون است

                   عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد             ای عجب من عاشق این هر دو ضد!

۹(بد اخالقی 
      شمس را بداخالق و تندخو گفته اند: »مخالفان وی می گفتند: گفتارش با خباثت، شرارت و نفرت 

و کبر و حسد، عجين یا قرین است« )تدین، 1389: 12(.
      باز :»فرزند کهين مولوی که از آمدن مهمان مرموز خشمگين و از فرط خشم دندان هایش را بهم 
می فشرد، در محافل مختلف صال در داده بود که شمس متکبر، خودخواه و خودپرست و بلندپرواز 
آواره ای است که از مشاهده برتری علمی دیگران رنج می برد، تندخو و بداخالق است، گرایش های 

مذهبی ندارد« )همان، 13(.
       درباره تندخویی شمس، باید گفت که اتفاقاً هر از گاهی نشانه هایی هم از آن در مقاالت، به چشم 
می خورد: وقتی خواجه ثروتمندی شمس را که بيکار است می خواهد به کار دعوت کند با شفقت 
و مهربانی از وی می پرسد: اینجا چه استاده ای؟ بی درنگ باران خشم شمس بر سر وی می بارد: »تو 

راه را به قباله گرفته ای؟ اگر شهر و راه را به قباله گرفته ای مرا بگوی« )شمس تبریزی، 1373: 279(.
    جای دیگر خود گوید: آن وقت که تند باشم که نخوت درویشی در سرم آید، مهارم را هرگز 

کسی نگيرد« )همو، 245(.
     »شمس در بين اکثر یاران موالنا آتشی بود که تا خاموش نمی شد هيچ خاطری احساس ایمنی 
می شد«  تلقی  ظن  سوء  با  ایشان  نزد  او  احوال  می داشت،  وا  انکار  به  را  یاران  او  اقوال  نمی کرد. 

)زرین کوب، 1371:141(.

10( پرهيز از غرور و تکلف
     مردی هميشه در سفر و ملتبس به نمدی سياه، مردی،که اسرار و کاشفاتش را اظهار نمی کرد، 
تا حمل بر غرور او نگردد. و وفتی از او سؤال می شد که چرا دریافت های خویش را ابراز نمی کند.

پاسخش این بود: »مرا قّوت آن نيست« )شمس تبریزی، 1373: 303(.
 

11(تواضع
       شمس تبریزی که گامش بر سر ارواح بود            پا مــنه،سر بــنه بــر جایگاه گام او

       مقام و جایگاهی که موالنا برای شمس قایل بود به خاطر تواضع و فروتنی و کماالت وی است 
و موالنا بارها در اشعار زیبای خویش به این ویژگی شمس اشاره کرده است و فيض به حق رسيدن را 

در تواضع و سرنهادن و دل از باد غرور خالی کردن وی می دانسته است.
    شمس خودش را، اهل کرامت نمی داند اما سپه ساالر و افالکی داستان های متعددی از کرامات او 
تعریف می کنند، اما خود او کرامات خودش را به رخ نمی کشد و با آنهایی که ادعای کرامت دارند 
دو روزه می خواهند به ابا یزید و حالج برسند سِر جنگ دارد. با خود ابا یزید و حالج هم ميانه خوبی 
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ندارد و سبحانی گفتن و اناالحق گفتن آنها را نشانه بی کفایتی ونقصان وشتابزدگی می داند. اوحساب 
خودش را، ازهمه آنها سوا می کند. )شمس تبریزی، 19:1373(. همچنين در قسمتی از مقاالت شمس 
بارزترین قسمتی است که می توان برای  از تواضع آنچه که موالنا می انگارد نمی داند واین  خود را 
وی صفت متواضع بودن و فروتنی را متصور شد. »ورای این مشایخ ظاهر که ميان خلق مشهورند و بر 
منبرها و محفل ها ذکرایشان می رود، بندگان پنهانی ازمشهوران تمام تر ومطلوبی هست، بعضی از این ها 
او را دریابند وبعضی درنيابند. گمان موالنا آن است که آن منم اما اعتقاد من این نيست. در عبارتی 
ذکرشده ازاین مرد بزرگ نيزبه خوبی می توان به این ویژگی این شخصيت بزرگ پی برد »در آن کنج 
کاروان سرای می باشيدم. آن فالن گفت:به خانقاه نيایی؟ گفتم من خود را مستحق خانقاه نمی دانم. 
این خانقاه جهت آن قوم کرده اند که ایشان را پروای پختن و حاصل کردن نباشد روزگار ایشان عزیز 

باشد، به آن نرسند. من آن نيستم.
     گفت مدرسه نيایی؟ گفتم من آن نيستم که بحث توانم کردن؟ اگر تحت اللفظ فهم کنم، آن را 
نشاید که بحث کنم. و اگر به زبان خود بحث کنم، بخندند و تکفير کنند و به کفرنسبت کنند. من 

غریبم وغریب را کاروان سرا الیق است )همو،280(. 

12( صبر
      شمس تبریزی تعریفی بسيار زیبا از صبر کرده اند: این سخن قومی را تلخ آید. اگر بر آن تلخی 
دندان بيفشارند، شيرینی ظاهر می شود. پس هر که در تلخی خندان باشد، سبب آن باشد که نظر او 
بر شيرینِی عاقبت است. پس معنِی صبر افتادن نظر است بر آخر کار و معنی بی صبری نارسيدِن نظر 
است به آخر کار.)شمس تبریزی،56:1373( در جایی از مقاالت شمس تبریزی صفات حق را با خود 
برابر می داند و صبر خود را صبر حق؛ آنچه که واضح و مبرهن است این که خدا در صبر همتایی 
ندارد و اینکه شمس خود را هم ردیف با خدا می داند نشان از صبر بسيار زیاد وی است. »اما آن چه 
تعجب نمودی از صبر من: چون من صفات حقم، صفِت من صفِت او باشد، چون حلم من حلم تو 
باشد. گویند خدا را حلم هاست و صبرهاست - هر صبری صد سال و هزار سال »صبر شمس تبریزی 
به حدی است که شامل دشمنان نيز وی می شود: »اکنون با دوست و با معشوق صبِر من چنان بود. تا با 
بيگانه صبرم چگونه باشد« )همو، 29(. شمس در بيانی موجز و مختصر صبر را چنين تعربف می کند: 
»صبر افتادن نظر است بر آخر کار و معنی بی صبری نارسيدِن نظر است به آخِر کار« )شمس تبریزی، 

)56:1373
       شمس در جایی از مقاالت برای صبر به داستان ایوب پيامبر که نماد و مظهر صبر است اشاره لطيفی 
می کند و انسان ها را به صبر دعوت می کند. »عجب - این دوستِی خدا را چه گونه چيزی می دانند 
این ها؟ این خدا که آسمان ها آفرید و زمين آفریدو این عالم را پدید آورد، دوستِی او همچنين آسان 
حاصل می شود که در آیی، پيش او بنشينی، می گویی و می شنوی؟ پنداری دکانِتتماجی است که در 

آیی و بر آشامی؟ اَیوب با چندان ِکرم جهِت آن صبر می کرد تا به این دولت برسد«. )همان، 73(
»من سخت متواضع باشم با نيازمندان صادق، امّا با نخوت و متکبّر باشم با دگران« )همان، 275(.

13( شمس کودک استثنائی 
     شمس، کودکی پيش رو و استثنائی بوده است. از همساالن خود کناره می گرفته است. پيوسته، 
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به وعظ و درس، روی می آورده است. خواندن کتاب را به شدت دوست می داشته است و از همان 
کودکی، درباره ی شرح حال مشایخ بزرگ صوفيه، مطالعه می کرده است )صاحب الزمانی، 1387: 

 .)77
       شمس تبریزی از کودکی در مطالب مذهبی کنجکاو بوده، و اختالفات مذهبی اشعریّه و مشبّهه و 
معتزله و قدریه در نظرش کودکانه تلقی می شده و اندیشۀ آنان را در معرفت اسرار قرآن و خداشناسی 
»لکم دینکم ولی  آیۀ  معلوم می شود که  اینجا  از  تفسير  به علم  احاطه ی وی  و  رسا می دانسته است 
دین« را که در آخر سورة کافرون است مانند همه مفسران قرآن از آیات منسوخه می شمارد )شمس 

تبریزی، 1373: مقدمه مصحح(.
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نتيجه گيری 
شيخ اجل سعدی می فرمایند: 

                               »تا مرد سخن نگفته نباشد             عيب و هنرش نهفته باشد«

بسيار  کاری  نگذاشته اند  یادگار  به  سخنی  خود  از  که  شمس  همچون  شخصيت هایی  شناخت       
سخت و مشکل می باشد. تنها منبع مربوط به اقوال این بزرگ کتاب مقاالت شمس می باشد،که توسط 
شاگردانش جمع شده است ولی، کتاب انسجام طبيعی خود را ندارد و سخنان گاهی پریشان هستند، 
اما از همين گفته های مختصر می توان پی به شخصيت عظيم این عارف جليل القدر برد، همو که از 

محمد جالل الدین بلخی، موالنا ساخت.
      عالوه بر مقاالت اذکار و ارادات موالنا نيز دریچه ای به شناخت، این ابر مرد می گشایند: با توجه 
به این منابع می توان چنين نتيجه گرفت که شمس، فردی درون گراست و همين باعث ناشناخته ماندن 
وی شده، تواضع از صفات بارز وی، است چراکه خود را بری از هرگونه کرامت می داند. صبوری و 
در عين حال کم حوصلگی از جمله دیگر ویژگی های وی، می باشد. از شمس به عنوان فردی تندخو 
و بداخالق، نيز یاد شده است. تندخویی که به زیور تيز بينی، وارستگی و سخنوری نيز آراسته است.

شاید به جرات بتوان گفت که بهترین و صحيح ترین نظر در رابطه با شناخت شمس، همان بيان موالنا 
است که وی انسانی کامل است. 
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4ـ زرین کوب، عبدالحسين، )1371ش(، پله پله تا مالقات خدا، انتشارات علمی، چاپ دوم، تهران، 

ایران. 
5ـ زرین کوب، عبدالحسين، )1364( سر نی، انتشارات: علمی و فرهنگی، تهران 

6ـ شمس تبریزی، محمد؛ )1373ش(، مقاالت شمس، جعفر مدرس صادقی، نشر مرکز، تهران، ایران 
، چاپ اول.

و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  انتشارات:  سوم،  )1387(خط  الدین،  ناصر  الزمانی،  صاحب  7ـ 
انتشارات: مطائی، تهران، چاپ: بيست و یکم

8ـ صادقی، مدرس، ) 1373ش(، مقاالت شمس تبریزي، نشر مرکز، تهران، ایران. 
9ـ عطاری کرمانی، عباس، )1383(، عشق عشق باز هم عشق زندگی پر ماجرای مولوی، نشر آسيم، 

تهران
تا غرب، ترجمه: حسن الهوتی،  امروز، شرق  تا  فرانکلين دین، )1384(، موالنا دیروز  لوئيس،  10ـ 

نشر: نامک  
11ـ موحد، محمد علی، )1379ش(، شمس تبریزی، انتشارت: طرح نو، تهران، ایران. 

404سيمای انسانی واخالقی شمس تبریزی



آفتاب آمد دليل آفتاب
شمس در آینه ادبيات جهان بواسطۀ ترجمه اشعار موالنا

                                                                                                                                                                 حسين صبوری1
                                                                                                                                                                  بهنام رجب پور2

چکيده
       هر محل سخن از مولوی نقل محافل است، آوازه و تاثير شمس تبریزی بر مولوی جزء جدایی ناپذیر 
محافل ادبی غرب و شرق می شود. در این مختصر تالش بر آن است تا بواسطۀ ترجمۀ انگليسی اشعار 
مولوی به بررسی آوازه و شناخت شمس تبریزی در ادبيات جهان نگاهی بياندازیم. پيشينه تحقيق در 
دو بخش به اجرای ترجمه های مولوی در ادبيات جهان در زبان های مختلف و اصول و روش های 
ترجمۀ شعر از منظر ترجمه ناپذیری شعر اختصاص دارد. داده های تحقيق شامل انتخاب تصادفی 14 
بيت از 7 غزل از دیوان شمس مولوی است که نام و مدح شمس تبریزی هدف انتخاب بوده است. 
روش تحقيق شامل توضيح هفت راهبرد مهم و پربسامد در ترجمه شعر، به بررسی روش های ترجمه 
جان آرتور آربری پرداخته شده و نتيجه گيری می شود که راهبرد ترجمه شعر به نثر از مناسب ترین 

راهبردهای ترجمه برای معرفی مولوی و شمس تبریزی به ادبيات جهان می باشد.

واژگان کليدی: مولوی، شمس تبریزی، دیوان شمس، ترجمه، راهبردهای ترجمه، مترجمان مولوی.

1ـ کارشناس ارشد مطالعات ترجمه، مدرس دانشگاه شمس تبریزی خوی
2ـ مدرس مدعو دانشگاه پيام نور خوی، کارشناس ارشد مطالعات ترجمه.
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1 - مقدمه
موالنا  اشعار  به  نگاهی  باید  ناگزیر  ادبيات جهان  در  تبریزی  نشان شمس  و  نام  بحر جستجوی       
جالل الدین محمد بلخی مشهور به مولوی انداخت )در رابطه با اسم »مولوی« رجوع کنيد به فروزانفر، 
شمس الحق  جستجوی  البته  و  پرستش  ستایش،  مدح،  به  مولوی  شعر  صدها  از  بيش  در   .)4  :1366
با گذشت قرن ها دنيایی را مسحور و  تبریزی در البالی اشعار پرداخته است؛ استاد و شاگردی که 
شيفتۀ خود ساخته اند. معرفی مولوی بواسطه ترجمۀ اشعار وی صورت گرفته است. در واقع، مولوی و 
شمس و شرح احوال ایشان باعث شدند تا مترجمان زبده و مشهور دست بکار شوند و گام هایی برای 

اجرای ترجمه به سبب معرفی آوازه و شهرت ایشان در ادبيات جهان بردارند.
       همچون سایر شعرا از قبيل حافظ و سعدی، شمس و مولوی چنان دنيای عرفان و ادبيات را متحول 
کردند که سبب پيدایش داستان ها، اقتباس ها، نقاشی ها، فيلم ها، موسيقی ها و صدها آثار علمی و ادبِی 
ملّی و بين المللی شده اند. با گشت و گذار در جهان، لوئيس )2000( بصورت مفصل و به روز این 
اقدام ها را گردآوری و مورد تحليل قرار داده است. اگر کمی دقيق شویم، می توان نتيجه گرفت که 
سبب گسترش آوازة هرگونه اثری در هر فرهنگی باید ترجمه انجام داد. در معنای لغوی و البته آسان، 
ترجمه یعنی انتقال متن مبدأ به زبان مقصد. در معنای تخصصی، ترجمه بمعنای تبدیل عناصر متنی از 
زبان مبدا به عناصر متنی زبان مقصد به همراه برقراری اصل تعادل در مقياس صورت، معنی، هدف، 
فرهنگ، فلسفه، جامعه شناختی، روانشناختی و زبانشناسی است )َکتفورد، 1965: 20؛ مانِدی، 2016: 

فصلهای 3 الی 10(.
     شعر در حوزة متون ادبی قرار می گيرد. ترجمه شعر نيز بدین گونه است. یعنی در حوزة ترجمه 
ادبی قرار می گيرد )نيومارک، 1988: 163( چرا که برخی از ویژگی های زبان ادبی را حمل می کند. 
تنها تفاوت ميان متون شعر و متون ادبی از قبيل داستان ها و رمان ها در اجرای وزن، آهنگ و ایجاز 
می باشد. از دیدگاه سنّتی ترجمه، شعر ترجمه ناپذیر است )مشيری، 1379(. از دیدگاه نوین و به مدد 

متغيرهای موجود در علم مطالعات ترجمه، شعر ترجمه پذیر می شود )نک. خرمشاهی، 1390: 285(.
       هدف از اجرای تحقيق معّرفی کماالت و ادب شمس تبریزی به ادبيات جهان است. از آنجائيکه 
شمس تبریزی اثری مکتوب از خود به یادگار نگذاشته است امّا مولوی را چنان تحت تأثير خود قرار 
داده است که تا آخرین دم مرگ استادش را فراموش نکرد و خود را فقط خادم و شاگرد شمس 
تبریزی می دانست که از البالی اشعار وی بوضوح مشخص است. معرفی به فرهنگ های دیگر هميشه 
نيازمند اجرای فرآیندهای ترجمه است که مستلزم فراخوانی اصول و روش ترجمه متون شعری است. 
)روش(  شعر  ترجمه  در  عامه پسند  متن  و  نثر  تحویل  و  )اصل(  ادبيّات  در  پذیرش  نظریۀ  ترکيب  با 
می توان نتيجه گرفت که شعری مورداستقبال فراوان و پرمخاطب )پذیرش( خواهد بود که روان، ساده 

و قابل درک باشد.

2 - مروری بر پيشينه تحقيق
1-2 - ترجمۀ شعر مولوی و معرفی شمس

       شروع ترجمه های اشعار مولوی از همان سال های بعد از وفات وی اتفاق افتاد که برای شروع کار 
می توان یک نمونه کژتابی در ترجمه مثال آورد. در این مورد، مترجمان مولوی »ذوق ورزی نابجایی« 
انگليسی  ترجمۀ  مبنای  بر  و  بودند  نيافته  ترجمه  برای  را که  مولوی  بودند و 3400 غزل  داده  بخرج 
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خودشان غزلی به فارسی سروده بودند که به نظر خرمشاهی )1390: 118( خودشان را بی جهت دچار 
لزوم ماالیُلزم کرده بودند. به دیدگاه خرمشاهی، ترجمه ای منثور، ساده و سرراست )مستقيم( می تواند 
شرط امانتداری را در چنين مواردی رعایت کند. به زعم خرمشاهی، وزن دادن به جمله ها و عبارت ها 

در ترجمه و آفرینش شعر امتيازی نيست )همان، 119(.
      نام و آوازة شمس و موالنا در ادبيات غرب و باالخص آمریکا را می باید مدیون کلمن بارکس 
در کتاب رومی مصّور دانست. ترجمۀ بارکس باعث شد تا بروکسير1 به زیارت آرامگاه مولوی رود 
بمناسبت  کتاب های صوفی2  و  پير  انتشارات  منبع(.  )همان  نماید  تمجيد  را  مولوی  مذهب  و  دین  و 
باشگاه  در  را  آوازخوانی  و یک گروه  بارکس  با شمس،  مولوی  دیدار  سالگرد  هفتصدوپنجاهمين 
سمفونی منهتن گردهم آورد تا اشعاری از مولوی دکلمه کنند و حاصل کار آنها تدوین فيلم »سه 

ماهی«3 براساس داستانی از مولوی بود )آذر، 1392: 312(.
       در فرانسه کلمان هوار کتابی با عنوان »قونيّه، شهر درویشان چرخان؛ خاطرات سفر به آسيای ميانه« 
نوشته بود؛ موریس بارس نيز سفرنامه ای به نام »جستجو در سرزمين های خاور« نوشت که احواالت 
صوفيان و رقص سماع را دربرداشت. در آلمان هگل، فون بونِسن و فردریش روکرت تحت تأثير تاثير 
اشعار مولوی و دیدار وی با شمس بواسطۀ ترجمه های تولوک قرار گرفته بودند. )همان، 313-315(.
      فرانسویان دیرتر از سایر نقاط جهان به مولوی و شمس رسيدند چراکه محققان بزرگ فرانسه 
در آثار شرقی خود اصاًل مولوی را نمی شناختند و حتّی سخنی در ميان نبود. فرانسه شناخت افکار 
است.  ميالدی  از دهۀ 1970  مِيِروویچ4 روسی  ویترای  دو  اِوا  مدیون تالش های  را  مولوی و شمس 
براساس  را  زندگی خود  و  اقبال الهوری می داند  آموزش های  مدیون  را  پيشرفت خود  نيز  ویترای 
افکار و اندیشه های شمس و وموالنا با تأليف »جالل الدین رومی و طریقت مولویان چرخزن« )1982(، 
»رومی و تصوف« )1977( و ترجمه دیوان شمس )1973(، فيه مافيه و مقاالت سپری کرد )آذر، 1392: 

.)331-332
      تاثير شمس بر مولوی چندان بود که آنه ماری شيِمل،5 زادة آلمان، نام کتاب خود را شکوه شمس6  
نهاد و به بررسی زندگينامه، اندیشه ها، عرفان، آثار مولوی و تاثير شمس بر وی پرداخت. شيِمل یک 
بار توانسته است جایزة »جيورجيو لوی دالوید«7 را در مقام »مولوی شناس بزرگ« از آِن خود کند 
فعاليت های  و  است  این جایزه  اهدا کنندة  مطالعات خاورميانۀ گرونبام«8  »مرکز  منبع: 317(.  )همان 
بينظيری در ارتباط با شمس شناسی و مولوی شناسی انجام داده است و جلسه هایی منظم با نام »ميراث 
رومی« برگزار می کنند. شيمل در 1954 در مجلس ترکيه سخنرانی کرد و ترجمه ای و به زبان ساده و 

قابل فهم برای مردم عادی به ميراث گذاشت )آذر، 1392: 316-330(.
      ِزتِر ستين9 دفتر سوم مثنوی را با کمک ترجمه های آلمانی تولوک به زبان سوئدی ترجمه کرد و 
به متعاقب آن ناتان سودربلوم،10 فردریش هایلر11 و ميرکا الياده12 )محقق رومانيایی( تحت تاثير قرار 
به مقاالت شمس داشته است )آذر،  گرفتند. فریتز مایر13 از محققان آلمانی است که توجه خاصی 

.)317-330 :1392
      بدليل اینکه آرامگاه ابدی موالنا در شهر قونيّه ترکيه قرار دارد، ارادت مردم ترکيه به ایشان بيش از 
سایر نقاط جهان مشهود است بطوری که به وی لقب »حضرت موالنا« را به شایستگی داده اند و ایشان 
را هم شأن پيغمبران خدایی قرار داده اند. روزانه هزاران نفر از آرامگاه مولوی در قونيه بازدید می کنند 
و در صحن حرم به راز و نياز می پردازند. بنابراین بدیهی است که ترکيه شارحان، محققان و مترجمان 
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فراوانی در این باره تربيت کرده باشد که در جدول زیر خالصه ای از اسامی ایشان آورده می شود:

جدول -1 مترجمان اهل ترکيه )آذر، 1392: 334-339(

در  مثنوی  ترک زبان  مترجم  اولين  گلشهری:   -  1
فالت آناتولی

2 - فيض ا... ساجد اولکو: ترجمۀ منظوم دفتر اّول 
مثنوی

4 - کوتوکچی حایری بيگ )م. 1891(3 - درویش شيخ محمد نظامی: مترجم دفتر اّول مثنوی

6 - محمد خلوصی کونری )م. 1961(5 - نحيفی سليمان افندی )م. 1749(

ترجمه اش 7 - آميل ابن چلپی )م. 1990(  :)1985 )م.  ایربوداک  چلپی  ولد   -  8
بيشتر مورد استقبال بود و در مدارس با عنوان »آثار 

کالسيک شرق« تدریس می شود.

نيکلسون 9 - سليمان حایری بيگ مثنوی  متن  از  ترجمه  جان:  شفيق   -  10
موضوعات« شرح  با  مثنوی  »ترجمۀ  عنوان  با 

همراه 11 - بنی شهری عونی بيگ به   )1982 )م.  تونجا  فاروق  محمد   -  12
ابراهيم حقی قونيه ای: ترجمۀ 213 بيت از دفتر اّول 

مثنوی

بيت 13 - آبنوس سيد غالب  2001 مثنوی  مترجم  حاليجی:  فيض   4-  1
بصورت نظم

اوغلو: ترجمۀ 1212 15 - کارا شمسی دده اوزدمير حاجی  16 - عبدا... 
بيت مثنوی به زبان ساده

18 - ایوب نجاتی پرهيز17 - فضل ا... رحمانی

20 - ویسل اوکسوز19 - حسن نظيف دده بنی شهری

22 - رشدی شارداغ21 - احمد عونی کوناک: مترجم سه دفتر مثنوی

24 - نوید اِرگين )2000(23 - آ. یاغمور تونالی

      در زیر اسامی چند از مترجمان آثار مولوی می پردازیم که تاثير بسزایی در شناساندن مولوی و 
شمس به مغرب زمين داشته اند:

1 - رینولد الين نيکلسون:14 سی ساله بود که زبان فارسی را یاد گرفته و دیوان شمس و مثنوی معنوی را 
مطالعه کرد و براساس موضوع های فلسفی شعرهایی برگزید و با نام »جاِن جان« آنها را ترجمه کرد. 
در سال 1924، بخش هایی از فيه مافيه را ترجمه کرد. از مهم ترین کارهای نيکلسون ترجمه و شرح 
مثنوی معنوی است. 25 سال صرف تصحيح انتقادی مثنوی کرد و نه تنها سالمت و بينایی خود را 
بر سر آن گذاشت بلکه با فراهم سازی یک دورة هشت جلدی توانست یک دنيا شور و شيفتگی به 
مولوی و شمس تبریزی تقدیم کند. نيکلسون 47 سال هم و غم خود را صرف تحقيق و ترجمۀ آثار 

مولوی ساخته بود )آذر، 1392: 322-323، 328(.
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2 - آرتور جان آربری:15 شاگرد کوشای نيکلسون بود و همانند استادش عاشق و شيفتۀ مولوی شده 
ترجمه  مثنوی و  از  تقریرات مولوی، دویست حکایت  فيه مافيه،  از مولوی،  رباعی  بود. ترجمۀ چند 
قرآن مجيد در کارنامۀ ترجمه ای آربری است. در سال 1963، آربری به درخواست احسان یارشاطر 
از دیدگاه آربری، مولوی  انگليسی فصيح و قابل فهم ترجمه کرد.  با زبان  چهارصد غزل مولوی را 
)آذر، 1392:  است  ویليام شکسپير  و  انگليس همچون جفری چاسر  پدران شعر  هم مرتبه و هم شأن 
324-323(. دو متغير »فصيح« و »قابل فهم« از عناصر ترجمه ای هستند که به آنها خواهيم پرداخت. 
آذر )1392: 328-324( استنباط می کند که آربری، خليفه عبدالحکيم هندی و شاگردش افضل اقبال 

نتوانسته اند در شناخت شخصيت مولوی موفق باشند.
3 - ِسر ویليام جونز: زحمت های زیادی برای ترجمه متون فارسی کشيد و سبب گرویدن بسياری از 
محققان به زبان و ادبيات فارسی شد. وقتی به ترجمۀ مثنوی رسيد، دیگر کارهای خود را رها کرد و 

تمام وقت به ترجمه مولوی می پردازد.

2-2 - اصول و روش ترجمۀ شعر
      ترجمه شعر تاریخی دوهزار ساله دارد )کونولی، 2001(. شعر از دیدگاه سنّتی ترجمه شناسان و 
زبانشناسان ترجمه ناپذیر تلّقی می شد چون رابطه ای مستقيم با پدیدة پيچيدگی زبان و ویژگی خالقيّت 
فردی دارد. رابرت فراست بيان می دارد که شعر چيزی است که در ترجمه از دست می رود )به نقل 
از کونولی، 2001(. »اگر ترجمه را مانند عمل جّراحی فرض کنيم، ترجمۀ شعر شاید مانند جّراحی 
پالستيک )ترميمی و زیباسازانه( باشد« )مشيری، 1379( پس می بينيم که فرزانگان ادبيات بيشتر نگران 
از بين رفتن ظرافت های شعری در ترجمه هستند. شعر در دهه های اخير با استمدادطلبی از راهبردهای 
ترجمه به هر شکل ممکن ترجمه می شود اگرچه گاهی محصول ترجمه در »بوتۀ نقد نامطلوب« قرار 
می گرفت )صفوی، 1382(. اگر ترجمه شعر را در مقابل ترجمه نثر با متغيرهای صورت و محتوا قرار 
دهيم، می توان مشاهده کرد که رابطۀ ميان صورت و محتوا در شعر بسيار ناگسستنی تر از ترجمۀ نثر 
است )عباسی و منافی اناری، 1382(. این گفته بدین معناست که هرگونه دستکاری در یا غفلت از 
پيام های  بوده و درنتيجه  )معنی(  پيوند صورت و محتوا  بهم خوردن  مبيّن  هر جزء کوچک در شعر 
نهفته در شعر بصورت ناقص به مخاطبان ارسال خواهند شد. پس در اینجا الزم است که مترجم شعر 
تاحدممکن سررشته ای در ادبيات شعر و تفسير شعر داشته باشد. سقراط در دفاعيّاتش می آورد که 
خوانندگان گاهی بيشتر از مؤلف و شاعر می دانند و معنای یک شعر نه در اندیشه شاعر بلکه در خود 
متن و برداشت خواننده از آن نهفته است. )کونولی، 2001(. در ترجمۀ شعر نه صورت بلکه محتوا 
از دیدگاه فرهنگ محوری16 منزلگاه دشواری ها است )همان منبع(، بدین معنی که شعر زائيدة ذهن 
را مالقات  بویژه زمانی که شمس  نيستند  قاعده مستثنا  این  از  نيز  اشعار مولوی  فرهنگی شاعراست. 

می کند و در مدح استاد خود شعرها می سراید که اشعاری کامل فرهنگی هستند.
      از دیدگاه زبانشناختی نحو چامسکی )1965( و نظریه های ترجمه ای نایدا )1969(، اگر بتوان به 
ژرف  ساخت متن مبدأ دست یافت، می توان ظاهری زیبا به همراه پيام سالم آفرید، حتی اگر ترجمه 

خيلی ساده باشد.
      شعر را باید غالباً تفسيری ترجمه کرد تا بتوان به مولفۀ فرهنگمندی دست یافت. ترجمۀ تفسيری 
یعنی استفاده از یادداشت های پانوشتی و افزوده های تفسيری درون متن در پرانتز یا قالب )خرمشاهی، 
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1390: 284(. از دید خرمشاهی، اشعار مولوی نه تنها دارای عمق معنایی بلکه دارای اعماق صوری 
و معنایی فراوان هستند که برای فهم مردم به نثر نسبتاً ساده ای باید ترجمه شود. خرمشاهی )1390: 
285-284( بيان می دارد که چنين ترجمه ای می تواند »شر ناگزیر« محسوب شده و نفس شعر و رونق 

و رمق آن گرفته می شود.

3 - چارچوب تحقيق: انواع ترجمۀ شعر
نویسندة  از شعر 64م کاتولوس،  از ترجمه های گوناگون  براساس تحليل خویش  لفور )1975(       
رومی، )بررسی موردی در یک دورة صد ساله( روی  هم  رفته هفت راهبرد مختلف را برای ترجمۀ 
شعر معرفی می کند که فراگير و عمومی هستند و در ترجمه آثار شعری یا یکی یا بيش از یک مورد 
همواره بکار می رود. لفور در کل معتقد است که هرگاه قافيه و وزن بر مایه های از پيش برگزیده و 
از پيش تعيين شده تحميل شود، تالش برای یافتن یک راه حل قابل قبول از آغاز محکوم به شکست 

است و فقط کاریکاتوری از متن مبدأ توليد شود )1975: 49، 61(.

)Blank Verse( 3 - 1 - ترجمه بی قافيه
     مترجم در ترجمۀ بی قافيه موظف است بين یک پيش بينی پذیری کلّی وزنی و ضرورت فراهم 
آوردن برخی تغييرهای وزنی پراکنده تعادل ایجاد کند. با استفاده از ابزارهایی همچون اختصار ابيات، 
توقيف معانی و تغيير آرایش واژه ها می توان به این دو هدف دست یافت. ترجمه بی قافيه نسبت به 
مقایسه  در  دارد.  کمتری  محدودیت  قافيه دار  ترجمۀ  و  وزن دار  ترجمۀ  همچون  دیگر  رویکردهای 
با راهبردهای دیگر که مستلزم ترجمه به نظم هستند، ترجمۀ بی قافيه صحت بيشتر و درجۀ باالتری 
از ادبيت دارد. تنها ضعف این نوع ترجمه این است که بر یک بعد اصلی متن مبدأ به بهای از بين 
بردن دیگر ابعاد متمرکز می شود )مقایسه کنيد با ترجمۀ وزن دار( و چه بسا به متون مقصد بدساخت، 
تحریف شده و گاه بی معنی بيانجامد )لفور، 1975، 76(. ترجمۀ بی قافيه متنی همانند شعر نو فارسی 

حاصل می دهد.

)Metrical( 3 - 2 - ترجمه وزن دار
      از آنجایی که ترجمۀ وزن دار درصدد حفظ وزن متن مبدأ در متن مقصد است، پس این راهبرد 
بدنبال تعادل فقط در یک سطح )وزن( می باشد. از نظر لفور، ترجمۀ وزن دار »محدودیتی بسيار شدید 
است که بر متن مقصد تحميل می شود. در جریان این تحميل، تمامی عناصر و ویژگی های شعری متن 
مبدأ فقط فدای وزن می شوند. اگر متن مبدأ یک شاهکار شعری باشد، ترجمۀ وزن دار گزینۀ خوبی 
برای ترجمۀ این آثار نيست چون ویژگی های شعری دیگر را پایمال می کند )لفور، 1975: 37، 42، 

 .)61

)Rhymed( 3 - 3 - ترجمه قافيه دار
      این ترجمه وزن خود را می آفریند و از متن مبدأ نسخه برداری نمی کند. ترجمۀ قافيه دار همانند 
نظر  از  متن.  بر کل  نه  متمرکز می شود  مبدأ  متن  جنبۀ  بر یک  منحصراً  ترجمه ای  راهبردهای  بيشتر 
شاتلورث و کاوی، 1997: 234(، این تنها چيزی است که مترجم شعر باتوجه به پيچيدگی های زیاد 
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شعر می توانند انجام دهند.

)Imitation / Interpretation( 3 - 4 - تقليد یا برداشت
      لفور تقليد یا برداشت را اصاًل ترجمه بشمار نمی آورد. از نظر وی، تقليد یعنی خلق یک شعر »تازه« 
که فقط در نقطۀ آغاز )مطلع شعر( با هم مشترک هستند )1975: 76(. متنی که بواسطۀ تقليد ساخته 
می شود بيشتر شبيه ترجمۀ آزاد است و متنی دگرگون در مقایسه با متن مبدأ است. صرف نظر از پایایی 
و روایی تحقيق کالهی و اماميان شيراز )2012(، برداشت یا تقليد یک راهبرد پربسامد برای ترجمۀ 

شعرهای نو محسوب می شود.
 

)Literal( 3 - 5 - ترجمه تحت اللفظی
       در ترجمۀ شعر استفاده از رویکرد تحت اللفظی بسيار مشکل آفرین است زیرا مترجم با ساختارهای 
از پيش برگزیده و از پيش تعيين شده کار می کند و محدودیت های زیادی دارد. لفور نتيجه می گيرد 
رویکرد  یافت،  مستقيمی  معادل های  مقصد  زبان  در  مبدأ  زبان  عناصر  برای  نمی توان  چون  که 
تحت اللفظی در عمل و در سطح هنری ناميّسر است. از دید لفور، راهبرد تحت اللفظی یعنی اجرای 
عقب نشينی های خيلی زیاد و همزمان تظاهر به طرفداری از متن مبدأ است. )لفور، 1975: 61، 28(. 
کالهی و اماميان شيراز )2012( ترجمۀ تحت اللفظی را بصورت نادرست با ترجمۀ واژه به واژه برابر 
می دانند. ترجمه واژه به واژه آن است که ترجمه کلمه ای در زبان مبدأ درست زیر آن کلمه بدون 
درنظرگرفتن ساختاری اجرا می شود، درحاليکه ترجمۀ تحت اللفظی ساختارها را منطبق با ساختار زبان 

مبدا می کند. 

 )Phonemic / Homophonic( 3 - 6 - ترجمه واجی یا هم آوا
     مترجم تالش دارد تا بيش از هرچيز به امانتداری در سطح آوای متن مبدأ پایبند باشد تا متن مقصدی 
بيآفریند که »تصویر آوایی« متن مبدأ را تقليد می کند. در ترجمۀ واجی، آوا، وزن و نحو زبان مبدأ در 
زبان مقصد توليد می شود. شباهت آوایی در سراسر چنين متن مقصدی نهفته است. در نگاه اّول شاید 
بنظر برسد که این راهبرد از نظر افرادی که معتقدند شعر نباید ترجمه شود ایده آل باشد، امّا لفور از این 
نوع ترجمه انتقاد می کند و معتقد است که توليد نحوهای شخصی و پيچيده می تواند متنی بدساخت 

و فاقد هرگونه معنا در زبان مقصد بيآفریند )لفور، 1975: 21، 95(.

)Poetry into Prose( 3 - 7 - شعر به نثر
      مترجم در این راهبرد می کوشد برخی از ویژگی های شعرِی متن اصلی )و نه همۀ آنها( را به متن 
مقصد انتقال دهد. عقاید در این خصوص متفاوت است. برای مثال، تایتلر ترجمۀ شعر غنایی به نثر را 
»مضحک ترین کار« می داند )1971/1978: 207؛ به نقل از شاتلورث و کاوی، 1997: 201(. از سوی 
دیگر، موری معتقد است که »نباید قيدوبندهای مربوط به وزن یا قافيه بر ترجمه تحميل شود« زیرا مانع 
از شروع ترجمۀ شعر می شود )1923: 129؛ به نقل از شاتلورث و کاوی، 1997: 201(. لفور ترجمۀ 
شهر به نثر را »صحيح و در مقایسه با ترجمۀ منظوم، نزدیک تر به متن مبدأ« می داند چون همانند راهبرد 
واجی به دور از عناصر بی روح کننده است و البته گاهی نيز شاید موازنه ای ناپایدار ميان نظم و نثر 
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برقرار نماید )لفور، 1975: 42(. در کالم آخر، مترجمی که این راهبرد را برمی گزیند همچنان ملزم به 
فعاليت در محدودة قيدوبندهای فراوانی است که درنهایت از تاثير کلی متن ادبی می کاهد )شاتلورث 

و کاوی، 1997: 201(.

4 - روش تحقيق
     لفور )1975( بيان می دارد که ترجمه بی قافيه بهتر از ترجمه های قافيه دار و وزن دار است چون 
محدود کنندگی کمتر دارد. ترجمه قافيه دار و ترجمۀ وزن دار در یک نقطۀ مشترک هستند که آنها 
پيام و معنا را که از مهمترین عناصر کليۀ متون و بویژه متون ادبی هستند نادیده می گيرند. پس تا به 
اینجا، ترجمه بی قافيه اولویت تحقيق است. تقليد یا برداشت نيز از نظر لفور )1975( ترجمه محسوب 
عملکرد  نيز  تحت اللفظی  ترجمۀ  می آورد.  بوجود  جدید(  )نوشتار  بازنویسی  یک  چون  نمی شود 
مطلوبی در ترجمه های شعر ندارد چون فقط در اندیشۀ مطابقِت ساختار است. ترجمۀ واجی نيز چون 
نحوهای شخصی پيچيده و نه ساختار و نه معنای درستی توليد می کند، مورد قبول واقع نمی شود. با 
اینکه ترجمۀ شعر به نثر شاید از تاثير متن ادبی بکاهد ولی عملکردی مناسب و مطلوب می تواند به 
دست دهد. پس ترجمۀ شعر به نثر و ترجمۀ بی قافيه چارچوب نظری این تحقيق را تشکيل می دهند. 
بنابراین با بررسی ترجمه های جان آرتور آربری از اشعار دیوان شمس خواهيم دریافت که آیا مترجم 
توانسته است از منظر نظریه های ترجمه ای خوب عمل کند و درنتيجه باعث معرفی شمس و مولوی به 

ادبيات جهان )به زبان انگليسی( باشد.

5 - تحليل داده
انتخاب شده         نمونه های تحليل داده بصورت تصادفی از دیوان شمس مولوی، قسمت غزليات 
است. نمونه ها شامل 7 دوبيتی آخر از غزلهای 64، 321، 528، 656، 662، 1095 و 1185 است. در این 
انتخاب تالش بر آن است تا نام شمس تبریزی در بيت ها باشد. به دليل بررسی قافيه ها دوبيت انتخاب 

شده است. 

نمونه شماره -1 غزل شماره 64: تو دیدی هيچ عاشق را که سيری بود ازین سودا

اندر  یافت  مقامی  کو  مرغی  دلشاد  زهی 
عشق

به کوه قاف کی یابد مقام و جای جز عنقا
زهی عنقای ربانی شهنشه شمس تبریزی

که او شمسيست نی شرقی و نی غربی و 
نی در جا

Splendid, happy bird that has found a 
dwelling in love! How should any but the 
‘Anqa find place and lodging in Mount 
Qaf? 
Splendid, lordly ‘Anqa, Emperor Shams-i 
Tabriz! For he is the Sun neither of the east 
nor of the west, nor of any place.
)Arberry, 2008: 45(

مشاهده می شود که آربری برای غزل شماره 64 راهبرد شعر به نثر را انتخاب کرده است و نه تنها از 
کاهش ادبی آن نکاسته است بلکه آنرا بخوبی نگاشته است. این ترجمه نوعی ترجمۀ بی قافيه نمی باشد 
چون آربری از اصول برقراری تعادل در سطح شعر نو استفاده نکرده است که نشان از توانایی مترجم 
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در برگردان اشعار دارد. »شمس تبریزی« در اینجا بصورت )Shams-i Tabriz( ترجمه شده است.

نمونه شماره -2 غزل شماره 321: آن خواجه را از نيم شب بيماریی پيدا شده ست

تو عشق را چون دیده ای از عاشقان نشنيده ای
نی  جادوی  نی  مخوان  افسون  کن  خاموش 

شعبده ست
ای شمس تبریزی بيا ای معدن نور و ضيا

کاین روح باکار و کيا بی تابش تو جامدست

When did you ever see love? You have 
never heard from lovers; keep silent, chant 
no spells; this is not a case for magic or 
jugglery!” 
Come, Shams-i Tabrizi, source of light and 
radiance for this illustrious spirit without 
your splendour is frozen and congealed.
)Arberry, 2008: 68-69(

ترجمه غزل شمارة 321 نيز بصورت ترجمه شعر به نثر است. این ترجمه نوعی ترجمه بی قافيه نيست 
 Shams-i( چون به ویژگی های شعر نو در آن دیده نمی شود. »شمس تبریزی« در اینجا بصورت

Tabrizi( ترجمه شده است.
 

نمونه شماره -3 غزل شماره 528: آن کيست آن آن کيست آن کو سينه را غمگين کند

با ذوق مسکين رستمی بی ذوق رستم پرغمی
گر ذوق نبود یار جان جان را چه باتمکين کند

دل را فرستادم به گه کو تيز داند رفت ره
تا سوی تبریز وفا اوصاف شمس الدین کند

With rapture the poor wretch is a Rustam, 
without rapture. Rustam is one full of grief; but 
for rapture, how would the Friend of the Soul 
stablish the soul?
I sent forth my heart timely )for it knows swiftly 
to travel the way(, to carry the description of 
Shams-i Din to the Tabriz of fidelity.
)Arberry, 2008: 92(

ترجمه غزل شماره 528 از راهبرد ترجمۀ شعر به نثر تبعيت می کند. ترجمۀ غزل شماره 528 ترجمه 
بی قافيه همانند شعر نو نيست. »شمس الدین« بصورت Shams-i Din ترجمه شده است.

نمونه شماره -4 غزل شماره 656: مرغان که کنون از قفس خویش جدایيد

گر هند وگر ترک بزادیت دوم بار
پيدا شود آن روز که روبند گشایيد

ور زانک سزیدیت به شمس الحق تبریز
واهلل که شما خاصبک روز سزایيد

Whether you are born Hindu or Turk a 
second time will become clear on the day 
when you remove the veil.
And if it be that you have been worthy of 
Shams al-Haqq of Tabriz, by Allah, you 
are the high chamberlains of the day of 
retribution.
)Arberry, 2008: 109(
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ترجمه غزل شماره 656 از راهبرد ترجمۀ شعر به نثر تبعيت می کند. ترجمۀ غزل شماره 528 ترجمه 
بی قافيه همانند شعر نو نيست. »شمس الدین« بصورت Shams-i Din ترجمه شده است.

نمونه شماره -5 غزل شماره 662: اگر عالم همه پر خار باشد

علف خواری نداند جان عاشق
که جان عاشقان خمار باشد
ز شمس الدین تبریزی بيابی

دلی کو مست و بس هشيار باشد

The soul of the lover knows nothing of 
fodder-eating, for the souls of lovers are 
vintners of fine wine.
In Shams al-Din-i Tabrizi you will discover 
a heart which is at once intoxicated and 
every sober.
)Arberry, 2008: 110(

غزل شماره 662 بصورت نثر روان ترجمه شده است و همزمان نوعی ترجمه بی قافيه نيست )الزم به 
یادآوری است که این گفته داللت بر ترجمۀ قافيه دار بودن نمی کند(. »شمس الدین تبریزی« بصورت 

Shams al-Din-i Tabrizi ترجمه شده است. 

نمونه شماره -6 غزل شماره 1095: داد جاروبی به دستم آن نگار

روز رفت و قصه ام کوته نشد
ای شب و روز از حدیثش شرمسار

شاه شمس الدین تبریزی مرا
مست می دارد خمار اندر خمار

The day is gone, and my story has not 
grown short - O night and day put to 
shame by his tale!
King Shams al-Din-i Tabrizi keeps me 
intoxicated, crop-sickness upon crop-
sickness.
)Arberry, 2008: 157(

غزل شماره 1095 بصورت نثر ساده و قابل درک ترجمه شده است و همزمان ویژگی های شعر نو را 
ندارد. »شمس الدین تبریزی« بصورت Shams al-Din-i Tabrizi ترجمه شده است. 

نمونه شماره -7 غزل شماره 1185: چنان مستم چنان مستم من امروز

چو نحن اقربم معلوم آمد
دگر خود را بنپرستم من امروز

مبند آن زلف شمس الدین تبریز
که چون ماهی در این شستم من امروز

Since We are nearer has been realized, I 
will not worship myself any more today.
Do not tie up that tress, Shams al-Din-i 
Tabriz, for I am like a fish in this net today.
)Arberry, 2008: 167(

غزل شماره 1185 بصورت نثری قابل فهم ترجمه شده است و عاری از ویژگی های شعر نو می باشد. 
»شمس الدین تبریز« بصورت Shams al-Din-i Tabriz ترجمه شده است.

414
آفتاب آمد دليل آفتاب

شمس در آینه ادبيات جهان بواسطۀ ترجمه اشعار موالنا



6 - نتيجه گيری
      تحليل داده ها و یافته های تحقيق مبنی بر آنست که آربری )1968/2008( برای ترجمه غزليات 
دیوان شمس مولوی از روش ترجمه شعر به نثر )لفور، 1975( استفاده کرده است و اصول و شرایط 
امانتداری را با تخطی نکردن از راهبردهای ترجمه به خوبی و به زیبایی رعایت کرده است. به بيان 
دیگر، آربری از بار ادبی اشعار مولوی نه در سطح صوری و نه در سطح زیبایی شناختی کاسته است 
و در سایۀ تالش های مولوی پژوهی و شمس پژوهی خود به خوبی توانسته است مولوی و شمس )متن 
مبدأ( را به زبان قابل درک و روان به ادبيات غرب معرفی کند و گامی درست در تبيين اندیشه های 

این دو متفکر و استاد و شاگرد بزرگ برداشته است.
       از منظر ترجمه ناپذیری شعر و ظرافت های متون ادبی می توان اظهار کرد که ترجمه شعر به نثر 
چون آسيبی به متن مبدأ وارد نمی سازد و به دور از هرگونه دستکاری در سطح ُخرد )صورت: آوا، 
ایدئولوژیکی و تحليل  پيام، مفاهيم فرهنگی، مفاهيم  کلمه و ساختار( و سطح کالن )محتوا: معنی، 
گفتمان( متن می باشد پس گزینه ای درست برای انتقال مفاهيم و اندیشه های شمس تبریزی و مولوی 
به جهانيان است. حاصل ترجمه شعر به نثر متنی ساده، روان، قابل درک و پرمخاطب است که هم ارز 
نظرهای خرمشاهی )1390(، صفوی )1382(، عباسی و منافی اناری )1382( و مشيری )1379( می باشد.
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 خلق و خوی شمس 
                                                                                                                                      دیانا مرادیان1

چکيده
      دراین مقاله خلق و خوی شخصيت اندیشمند و وارسته، شمس الدین ملک داد تبریزی، معروف 
به »شمس« که از شگرف ترین ستاره های آسمان عرفان ادب فارسی است، مورد بررسی قرار می گيرد. 
شمس انسانی زجر دیده و ستم کشيده بود که روزگار او روزگار نامرادی ها و نامردمی ها بود و او را 
به سوی انزوا و درونگرایی سوق می داد و این درونگرایی ثمره ی ضعف وی نبود.. بلکه گریز وی 
همه از آن رو بود که آسيبی به ضعيفان نرسد. آرزوی شمس آرمانشهری بود که در آن دو رنگی و 
زور و سلطه نباشد. زبان شمس در مقاالت زبانی ساده و موجز است که مصالح عامه و واقعيت ها را 
در بر می گيرد که جرأت و بی باکی وی در بيان مطالب مورد توجه است. او با وجدانی بيدار و ضمير 
آگاه در قبال نارسایی ها جامعه ی عصر خویش سکوت نمی کند.. شمس بر آنست که داستان انبيا در 
بایستی  باشند و تو  باید  انبيا در درون تو  قرآن یک روند تاریخی نيست، بلکه روند وجودی است. 
ُخوی های پسندیده و شایسته ی آنان را در خود محقق کنی. در این پژوهش، خلق و خوی شمس، به 
استناد مقاالت شمس، مورد تحليل و بررسی قرار می گيرد هر چند در کتاب مقاالت، شمس تبریزی 
به شرح احوال و معرفی پيشينه ی خود نپرداخته است. اما می توان او را از ميان توصيفات و خاطرات 
بازشناخت. توصيفاتی که او به مناسبت های مختلف در باره ی افراد و اقوال مطرح می کند. هدف کلی 

از این مقاله شناساندن خلق و خوی شمس تبریزی است. 

کليد واژه: خلق و خوی شمس، مقاالت شمس    

1ـ کارشناس ارشددانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
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مقدمه 
    موالنا شمس الدین محمد در سال 582 هـ . در تبریز پای به عرصه ی حيات نهاد. سپهساالر این 
و  االولياء  سلطان  القاب  با  و  داد  ملک  بن  علی  بن  محمد  الدین  شمس  »نام  به  را  شوریده  عارف 
الواصلين، تاج المحبو بين، قطب العارفين، فخر الموحدین، آیۀ تفضيل االخرین علی االولين، حجۀ اهلل 
به لقب  او را  قال معرفی می کند. موالنا  المرسلين و صاحب حال و  االنبياء و  المؤمنين، وارث  علی 
جان«،  جان  »جان  مطلق«،  »نور  جان«،  سلطانان  »سلطان  اسرار«،  خداوندان  »خداوند  اعظم«،  »خسرو 
»شمع نه فلک«، »بحر رحمت«، »مفخر آفاق«، »خورشيد لطف«، »روح مصور« و بخت مکرر می خواند. 
و باز سپهساالر وی را از »مستوران حرم قدس« معرفی می کند که تا زمان حضرت خداوندگار )موالنا( 

هيچ آفریده را بر حال او اطالعی نبود.« )موحد، 1377: 21 - 20(
      در مقاالت شمس گزارش های مجمل و تا حدی مبهم به چشم می خوردکه نکاتی از زندگی راز 

آلود او را آشکار می نمایند.  
پدرش علی بن ملک داد تبریزی که شغل وی بزازی بوده است. فردی پارسا و نيک مرد و مهربان بود  
بود و با احواالت فرزندش فاصله ی بسيار داشت. و نسبت به آینده ی فرزند خویش احساس نگرانی 
داری؟  مسلک  و  روش  چه  نمی دانم  نئی،  هم  مرتاض  نيستی،  دیوانه  تو  بی شک  »فرزندم  می کرد. 
مشرب تو چيست؟ گفتم یک سخن از من بشنو: تو با من چنانی که خایه ی بط را زیر مرغ خانگی 
نهادند، پرورد و بط بچگان برون آورد، بط بچگان کالن تََرک شدند، با مادر به لب جو آمدند، در 
آب در آمدند. مادرشان مرغ خانگی است، لب لب جو می رود، امکان در آمدن در آب نی . اکنون 
ای پدر! من دریا می بينم مرکب من شده است، و وطن و حال من اینست. اگر تو از منی یا من از 
توام، درا در این دریا، و اگر نه، برو بِر مرغان خانگی. و این تو را آویختن است.« )موحد، 1377 :77(

      پدر شمس تنها با حـيرت و تاثر در پاسخ فرزند خود می گوید: با دوست چنين کنی، با دشمن 
چه کنی؟ همچنين در وصف پدرش می گوید: »من ظاهر تطّوعات خود را بر پدر ظاهر نمی کردم. 
باطن را و احوال باطن را چگونه خواستم ظاهر کردن! نيک مرد بود و کرمی داشت. دو سخن گفتی، 
آبش از محاسن فرو آمدی، اال عاشق نبود. مرد نيکو دیگر است و عاشق دیگر. )موحد، 1377 :119(

و  ریاضت  به  را  روزگار خود  و  ترک کرده  را  پـدری  خانه ی  اوان کودکی  هـمان  از       شمس 
جهانگردی گذراند. گاهی در شهری به مکتب داری می پرداخت و زمانی دیگر شلوار بند می بافت 
و از در آمد آن زندگی می کرد مدتی هم در خانقاه »رکن الدین سجاسی« به سر برد. شمس عالوه 
بر مدرسه و خانقاه بخشی از عمر خود را صرف کار و اشتغال به کارهای دستی گذرانيد. »سه روز 
به فعلگی رفتم، کس مرا نبرد، زیرا ضعيف بودم. همه را بردند و من آنجا ایستاده. شمس در وصف 
زادگاه خود می گوید: »آنجا کسانی بوده اند که من کمترین ایشانم.که بحر مرا برون انداخته است 
همچنان که خاشاک از دریا به گوشه ای افتد. چنينم تا انها چون باشند!« )صاحب الزمانی،1351 :78( 
شمس به زودی امکان روشن بينی، استعدادکشف و بينش مندی و درک امور غيبی را در خود حس 
می کند ودر آغاز می پندارد که کودکان دیگر نيز همه مانند اویند. ولی بعداً تفاوت ها را در می یابد. 

       پيشينه ی تحقيق: تا کنون در مورد خلق و خوی شمس شرح مختصری در کتاب های »ابتدا نامه« 
و  ـ شمس من  افالکی،  احمد  العارفين« شمس الدین  »مناقب  و  »رساله ی سپهساالر«  ولد،  اثر سلطان 
خدای من ـ اثر پرویز عباسی داکانی، »خط سوم« اثر ناصرالدین صاحب الزمانی، و مقال های تحت 
عنوان خلق و خوی شمس اثر احمد فرشبافيان صافی و سایر بزرگان ادب فارسی نگاشته شده است. 
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اما در هيچکدام شرح مبسوطی بر خلق و خوی شمس صورت نگرفته است. در این مقاله، نگارنده، 
مقاالت شمس تبریزی را مورد تحليل و بررسی قرار داده است. و نتيجه ی این پژوهش آشنایی با خلق 
و خوی شمس و یک رنگ و یک روی بودن و عدم تلّون و رک گویی وی است که از جای جای 
مقاالت محسوس و قابل درک است و وجود همين ویژگی ها در وجود شمس، گاهی سبب بدبينی و 
منتسب شدن وی به بد اخالقی و تند خویی شده است. »فرق ميان ما و بزرگان همين است که آنچه ما 
را باطن است ظاهر همان است.« )موحد،1377: 155( البته این تندی و عصبانيت بازتاب روح شفاف 

و بی پيرایه ی اوست. 

تعليم و تربيت شمس 
     بر خالف پندار برخی از بيوگرافی نویسان، شمس نه تنها بی سواد و عامی نبوده، بلکه در اکثر 
دانش های روزگار خویش سرآمده بوده، وی اهل سواد و بياض بوده، اما چنان استغراق در ناله های 
عرفانی خویش داشته که نسبت به این امور همت نمی گمارده است. خود شمس ميان اُمی و عامی فرق 
می گذارد. اُمی دیگر است و عامی دیگر. اما شمس مقاالِت نه اُمی است و نه عامی. شمس تحصيالت 
مقدماتی را در تبریز و طریقت صوفيانه را نزد بابا کمال جندی آموخت. شمس قرآن، علم حدیث، 
فقه و کالم را آموخت و به صحبت و همنشينی با صوفيان عالقه مند شد و در مجالس وعظ و ذکر و 
دعا حضور یافت. شمس در سفرهای دور و درازش به محضر مشایخ بسياری رسيده است. ولی ظاهراً 
نزد هيچ کدام چيزی را که می جست، نيافت. شمس از شاگردان مکتب محی الدین عربی است که در 
جامع دمشق درس خوانده و احاطه اش به افکار عرفانی ابن عربی مسلم و انکار ناپذیر است. شمس نزد 
محی الدین و اساتيد دیگر عرفان ذوقی و عملی را به پایان رسانيد. اما برخی او را مرید رکن الدین 
سجاسی و گروهی مرید بابا کمال جندی دانسته اند. زین العابدین شروانی در دیباچه ی مثنوی می نویسد 
که بابا کمال الدین جندی پير شمس به او گفت: »به روم رفته در انجا یک نفر دل سوخته است باید 
او را مشتعل ساخته برگردی. شمس عزیمت روم نمود و وارد قونيه شد و در سرای شکر فروشان منزل 
گرفت. یک روز موالنا بر استری سوار و به کوکبه ی تمام از راهی می گذشت، شمس در عنان موالنا 
علوم چيست؟ در جواب گفت:  دانستن  و  ریاضت  و  از مجاهدت  و می پرسد غرض  روان می شود 
از  باالتر  موالنا گفت  می دانيد.  را  این ها  همه  و آداب شریعت. شمس گفت: شما که  پيروی سنت 
این چه می توان باشد. شمس گفت علم آنست که ترا بسر منزل مقصود برساند شمس نسبت به شيخ 
محی الدین عربی و شيخ اوحدالدین کرمانی« نظری انتقادی داشت و مجالست و موانست با موالنا را 

برتر و مفيدتر از هم صحبتی با آنها می دانست.« )علوی، 1376: 43(
     شمس در»مقاالت«خود را از مریدان ابوبکر سله باف می خواند. ابوبکر سله باف تبریزی از مشایخ 
بلند آوازه ی آن عصر به شمار می رود و ظاهراً بذر بی اعتنایی به مراسم معمول تصوف به وسيله ی این 
شيخ در دل شمس افکنده بود. »مرا شيخی بود ابوبکر نام در شهر تبریز و او سله بافی می کرد و من 
بسی والیت ها که از او یافتم، اما در من چيزی بود که شيخم نمی دید و هيچ کس ندیده بود آن چيز 
را خداوندگارم موالنا دید....آنچه برای خاطر تو کردم، برای شيخم انجام ندادم. از وی به قهر دوری 

کردم و او می گفت: من شيخم.« )مناقب العارفين: 310 - 309(
      موالنا شمس را در علم کيميا، فلسفه، الهيّات، نجوم و کالم بی همتا می داند و می فرماید: چون 
شمس به مردان مورد نظر خود رسيد و با آنها مصاحبت کرد همه را در جریده ال ثبت فرمود، مجرد 
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شد و عالم تفرید و توحيد را اختيار کرد. 
      وی هر چند طالب علم ظاهری نيست ولی می گوید اگر من از این علم های ظاهری شروع می کردم 
تا یه درس را خوب فرا نمی گرفتم درس بعدی را شروع نمی کردم چنانکه کسی مسئله ای را به خوبی 
دریافت کند بهتر از آنست که هزار مسئله را به صورت خام دریافت کند. شمس تاویل احادیث را 

می دانست و می گفت درجه ای بزرگ از سخن است که از سخن مقصود گوینده را بداند.
      شمس خود را متعلق به خانقاه و سلسله ی خاصی نمی دانست و از هيچ کدام نيز خرقه نگرفت 
با فلسفه و فيلسوفان مخالف بود و  و می گفت خرقه از رسول اهلل)ص( دریافت کرده است. شمس 
معتقد بود وصول به حقيقت، فقط از طریق متابعت و عشق امکان پذیر است. اما نسبت به شيخ اشراق 
»شيخ شهاب الدین سهروردی« ابراز دوستی و محبت کرده او را می ستود. »آن شهاب را آشکارا کافر 
می گفتند آن سگان. گفتم: حاشا شهاب کافر چون باشد؟ چون نورانی است. آری پيش شمس شهاب 

کافر باشد. چون درآید به خدمت شمس، بدر شود، کامل گردد«. )موحد، 1377: 275( 
     در جایی دیگر شيخ شهاب الدین، شمس را مایه ی آسایش و آرامش خود می داند. »این شهاب 
کسی را به خود در خلوت راه ندادی. می گفت که جبرئيل مرا زحمت است و می گفت که وجود من 
هم مرا زحمت است . با این همه ملولی، مرا می گفت که تو بيا،که مرا با تو آرام دل است.« )موحد، 

 )271 :1377
       آن هریوه بود. از خراسان. که شهابش گویند. هریوه که هيچ کس را محل نمی نهاد. می گفت ]در 

باره ی من[، این مرد اهل است. با نشستن او می آسایم. آسایش می یابم. 
      در مقاالت شمس، فرازهایی خواندنی وجود دارد که شمس در طی آنها از شيوه ای خاص در 
مستعد  را  فردی  اگر  تدریس  اثنای  در  است.و  آورده  ميان  به  داری سخن  مکتب  و  تربيت  و  تعليم 
می دید او را وارد جرگه ی عرفان و سير و سلوک می کرد. »آن کودک را به همان سه ماه که گفتم، 
قرآن بياموزم.« بنابر مقاالت او در »ارزروم« مکتب داری کرده و تازه واردان رادر طی سه ماه قادر 
به خواندن قرآن می کرده است. البته شمس در تادیب شاگردان بسيار جدی و تندخو و سخت گير 
بود که نتایج درخشانی هم در برداشت. چنان که کودکی که نزد وی قرآن را به اشتباه باز می کند. 
وی را به باد کتک می گيرد و فردی را به اصطالح خودش به نام خواجه رئيس، پنهانی به شفاعت 
وی  فرامی خواند. تا بعد از یک هفته که کودک مجدداً مراجعه می کند این بار مودب تر و منضبط تر 
پاره ای دریده شد. گفتم،  از اشتاب  باز کرد پيش من،  از هميشه وارد مکتب می شود. »مُصحف را 
مُصحف را چگونه می گيری؟! یک سيليش زدم، طپانچه ای که بر زمين افتاد و دیگریف و مویش را 
پاره پاره کردم، و همه برکندم، و دست هاش بخایيدم که خون روان شد بستمش در فَلَق!« )موحد، 

 )291 - 292 :1377
       شمس نحوه ی تربيت خود را مُلهم از خداوند می داند. »موالنا را سخنی هست مِن لُِدنی، می گوید 
در بند آن نی که کس را نفع کند یا نکند اما مرا از خردگی، به الهام خدا هست که به سخن تربيت 
کنم کسی را چنان که از خود خالص می یابد و پيشترک می رود. این شيِخ حق است.« )موحد،1377 

         )767:

چرا شمس به قونيه آمد؟ 
     شروع داستان با خواب یک شيوه ی دیرینه کالسيک بوده است. شمس در دیدار خود با موالنا 
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به  اولياء خود اختالط ده و هم صحبت کن.  با  می نویسد: »به حضرت حق تضرع می کردم که: مرا 
خواب دیدم که مرا گفتند که، تو را با یک ولی همصحبت کنيم. گفتم کجاست آن ولی؟ شب دیگر 

دیدم که گفتند، در روم است.« )موحد، 1377: 162 - 161(
      شمس با خوابی که در تبریز دیده بود، راه می افتد به طرف غرب. شهر به شهر می گردد. »می رسد 
به ارزوم. آنجا معلّمی می کند. می رود به ارزنجان. او را به فعلگی نمی گيرند. چون جثه ی نحيف و 
الغری دارد و پيداست که به درد این کار نمی خورد. شمس جایی ماندگار نمی شود. به او می گویند 

»شمس پرنده«.« )مدرس صادقی، 1384: 16(
      تا به اطراف قونيه می رسد. شب هنگام بود و در خان شکر فروشان نزول فرمود. »حجره ای بگرفت 
و بر در حجره اش قفلی نادر می نهاد و کليد را در گوشه ی دستارچه قيمتی بسته و بر دوش می انداخت. 
تا خلق گمان آید که او تاجر بزرگ است و خود در حجره غير از حصيری کهنه و شکسته کوزه ای و 
بالشی از خشت خام نبود. در ده و پانزده روزی نان خشکی را در آب پاچه ترید کرده، افطار می فرمود. 
صبحی، بر در خان، دکه ای بود آراسته که اکثر صدور، آن جایگاه بنشستندی. بر سر آن دکه بنشست. 

و یعقوب وار بوی یوسف را به مشام جان استنشاق فرمود.« )عباسی داکانی، 1387: 192(  
است. کسی  دل  شناخت حاالت  و  شناسی  انسان  دیدار  این  از  اساسيم  می گوید هدف  »شمس      
را  نازنينی  بنده ی  به من گفتند، که  بدو آورم  و روی  قبله سازم  را  او  از جنس خودکه  می خواستم 
در قونيه از قيد و بندهای قيل و قال نجات بخشم چون می دانستم او ميان افرادی که به آشفتگی و 
نابسامانی ها و دلهره ها گرفتارند بسر می برد، دریغم آمد که موالنا را به زیان و ارزان برند در صورتی 
نو بسازم.« )تدین،  از  تا نوسازی کنم و موالنا را  که می دانستم موالنا خالّق و درونگر است. آمدم 

 )209 :1377

 پيوند شمس و موالنا
     شمس داستان خودش را با موالنا به این صورت خالصه می کند: گوهری بود در صدفی. گرد 
عالم می گشت. صدف ها می دید بی گوهر. حکایت صدف و گوهر می کردند. او نيز با ایشان حکایت 
موالنا  جان  به  آتشی  شمس  گفت  آنچه  گفت  یافت.  یگانه ای  جوهری  روزی  تا  می کرد.  صدف 

انداخت و او را به خود آورد. )مدرس صادقی 1384: 23(
شاید اولين مالقات شمس با موالنا در همين شهر ارزنجان صورت گرفته باشد. و یا در الرنده و یا در 

کاروان سرایی بر سر راه.
       اما در روز بيست و ششم جمادی االخر سال 642 هجری قمری بود که شمس به قونيه رسيد. گویا 
در آن زمان، شصت ساله بود. روز شنبه ای بود که به شهر درآمد و در کاروان سرای شکر ریزان اتاق 
گرفت. یکی از این روایت ها که جامی در نفخات االنس نقل می کند، از این قرار است: شمس به 
مدرسه موالنا وارد می شود و می بيند که موالنا توی حياط ،کنار حوض نشسته است و پهلوی دستش 
یک دسته کتاب روی هم تلنبار شده. شمس از موالنا می پرسد »اینها چيست؟« موالنا می گوید: »تو 
به اینها چه کار داری؟« اینها قيل و قال است. شمس کتاب ها را ُهل می دهد توی آب. موالنا فریاد 
را  کتا ب ها  شده،  ناراحت  خيلی  موالنا  می بيند  که  کردی؟ شمس  که  بود  کاری  چه  این  می زند« 
یکی یکی از توی آب می کشد بيرون. هيچ کدام عيبی نکرده و حتی تر نشده. موالنا تعّجب می کند. 
می گوید »چه طور؟« شمس جواب می دهد »تو به این کارها چه کار داری؟ به این می گویند ذوق و 
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حال.« »من سخنی می گویم از حاِل خود. هيچ تعلقی نمی کنم به این ها. تو نيز، مرا بگو، اگر سخنی 
داری، و بحث کن! اگر وقتی سخنی دقيق شد از بهر استشهاد ـ چنانکه موالنا فرماید، مهر بر نهند از 

ح شود ـ روا باشد«. )موحد، 1377: 72(   قرآن و احادیث تا مَُشرَّ
بعد موالنا دست او را می گيرد و می برد به حجره ی خودش و سه ماه آنجا می مانند و در به روی خود 

می بندند و بقيه ی قضایا. )مدرس صادقی، 1384: 16(
      موالنا را جمال خوب است و مرا جمالی هست و زشتی هست. جمال مرا موالنا دیده بود، زشتی 
مرا ندیده بود. این بار نفاق نمی کنم و زشتی می کنم تا تمام مرا ببيند، نغزی مرا و زشتی مرا. )موحد، 

)74 :1377
       موالنا قبل از شمس، مدرسی عالی مقام بود که علوم رسمی زمان خود را بر مذاق تفکر اشعری 
می ساخت و درس می داد. اما در اثر برخورد با شمس موالنای دیگر شد و شمس، کيميایی بود که 
مس وجود موالنا را به طال تبدیل کرد. البته موالنا هم آمادگی این کار را داشت. »موضوع دو طرف 
دارد. هم فاعليت و ایجاب و عظمت و کمال شمس مطرح بود که انسانی شيدا، یگانه و بی همتا بود 
داشت.«  آمادگی  بزرگ  اتفاقی  برای  خویش،  کودکی  از  موالنا  داشت.  نقش  موالنا  قابليت  هم  و 

)ابراهيمی دینانی، 1389: 89( 
      موالنا که قبله ی شمس است و سخن او را در می یابد و او را از تنگدلی می رهاند، شمس آشکارا 
می گوید:»خوب گویم و خوش گویم، از اندرون روشن و منورم، آبی بودم بر خود می جوشيدم، و 
می پيچيدم و بوی می گرفتم ،تا وجود موالنا بر من زد، روان شد، اکنون می رود خوش و تازه و خرم« 

) موحد،1377 :142(
      این سخن نشانه ی کارسازی شگرف موالنا جالل الدین در منش و زندگانی شمس الدین است. 
ورای این مشایخ ظاهر که ميان خلق مشهورند و بر منبرها و محفل ها ذکر ایشان می رود، بندگان اند 
پنهانی، از مشهوران تمامتر و مطلوبی هست. شمس تبریزی از دیگاه موالنا، مطلوبی است بعضی از 
اینها او را دریابند. شمس می گوید: موالنا را گمان آن است که آن َمنَم. ولی چنين بر داشتی را خود 
روا نمی داند. »اگر مطلوب نی ام، طالب هستم و غایت طالب از ميان مطلوب سر بر آورد. جای دگر 
شمس، موالنا را غواص می خواند و خود را بازرگان. آشکاراست که غواص باید گوهر را از دریا  
بيرون بياورد و در دسترس بازرگان قرار دهد. »امروز غواص موالناست و بازرگان من و گوهر ميان 

ماست.« )موحد، 1377: 115(  
      گاه شمس  از پيوند خود با موالنا سرگشه و حيران است. »مرا باید ظاهر شود که زندگانی ما 
با هم به چه طریق است. برادری است و یاری؟ یا شيخی و مریدی؟ این خوشم نمی آید. استادی و 
شاگردی؟ سر انجام خود به این پرسش ها پاسخ می گوید و موالنا را بسی برتر از آن می داند که کسی 
پير راه او شود و خود را نيز رهرو نمی داند و در می یابد که پيوند بر بنياد دوستی است و آماج آسایش.

)پرتو، 1381: 126(
     شمس صریحاً از قاعده ی مریدی و مرادی صوفيه اجتناب نموده و حتی زمانی که می خواست از 
حلب باز گردد با موالنا شرط کرد که شيخی نکند. او سعی داشته است تا حتی المقدور از تير رس 
بود که من  این  بِر موالنا آمدم، شرط  »من  بماند.  بر کنار  به حاالت خویش  نسبت  معرفت دیگران 
نمی آیم به شيخی. آن که شيخ موالنا باشد، او را خدا هنوز بر روی زمين نياورد. اکنون شرط من و 
موالنا آن بود که زندگانی بی نفاق باشد. »اکنون به جهت دوستی و آسایش، می باید هيچ نفاق نياید 
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مرا کردن.« )موحد، 1377: 777(
جدایی  برادر  دو  این  است.  هـارون  و  مـوسی  پيوند  چون  شمس،  با  پيوندش  مـوالنا،  دیـد  از      
ناپذیرند. در این گفت و گویی نيست که زندگی موالنا پيش از دیدار شمس تاریک بوده است و 
شاید این تاریکی را می توان همان یکسره نگریستن موالنا به دانش های زمينی و ناآشنایی با روشنایی 
بندگی و آموزش رهروان و  بند و زنجير  از  به رهایش  برانگيختن موالنا  با  مينوی دانست و شمس 

سرسپردگان، تاریکی را از زندگی او زدوده است. 
      شمس الـحق تبریزی مـایيم و شب وحشت      گر شمس نبودی شب از خویش کجا رستی؟

     در پيوند با موالنا، شمس او را و خود را دو دوست می داند که با هم در راه خدا گام بر می دارند 
و در این دوستی، جز پاکدلی و نيک خواهی چيزی در کار نيست. شمس خود را در پيشگاه موالنا 

آسوده می بيند و خرسند.
     سلطان ولد در ابتدا نامه ی خود رابطه ی موالنا را با شمس همانند رابطه ی موسی با خضر معرفی 
می کند. موالنا با همه ی فضل و دانش و مقامات و کرامات همواره در طلب صحبت اوليای حق بود و 
سرانجام شمس را یافت. ورود شمس به قونيه و مالقاتش با موالنا طوفانی در محيط آرام این شهر و به 

ویژه در حلقه ی ارادتمندان خاندان موالنا بر انگيخت . 
      سر چــه بــاشد تــا فــدای شمس الــدین کــنم؟ 

                                                                   نـــام شمس الــدین بــگو تـــا جـــان کــنم بـر او نثار
      شمس دین جام جمست و شمس  دین بحر عظيم 

                                                                    شمس دین عيسی دم است و شمس دین  یوسف عذار 
                                                                                                                            ) یثربی، 1386: 78( 

سيما، اخالق و عادات شمس 
      مقاالت، شمس تبریزی را پير مردی معرفی می کند با ریشی اندک و بدنی الغر و ضعيف ولی 
چاالک و پر طاقت و با نفسی گرم و کالمی نافذ، مردی سخت به خود متکی که چندان در بند آداب 
و رسوم ظاهری نيست و درونگر و در عين حال پر شور و ناآرام و رک است. او علوم رسمی را ارج 
می نهد ولی آنها را در کشف حقيقت بی فایده دانسته و با مراسم خانقاه نشينان مانند تعليم ذکر و چله 
نشينی و خرقه دادن ميانه ی خوشی ندارد. در برابر بيگانه، تحمل و بردباری و ادب به خرج می دهد اما  
از آشنا جز به تسليم مطلق راضی نمی شود. جفا کاری و فزون طلبی و انتظار و توقع بی حد و مرز در 
برابر دوست شيوه ی خاص اوست. »اگر بيگانه مرا صد کفش بزند، هيچ نگویم، اما از یگانه سر مویی 

بگيرم، آن شفقت است و رحمت.« )موحد، 1377 :252(     
      »هر که ُخلق و خوی فراخ دیدی، و سخن گشاده و فراخ حوصله، که دعای خير همه عالم کند،که 
از سخن او تو را گشاِد دل می شود و این عالم و تنگی او بر تو فراموش می شود. - نه چنان طبع گشاده  
که کفرگوید که تو بخندی، بلکه چنان محض توحيدگوید که تو همچو سراج الدین از برون می آید 

آب چشمت، و از درون صد هزار خنده باشدت.« )موحد، 1377: 713(
       الشک با هر چه نشينی و با هر چه باشی، خوی او گيری. »در ُکه نگری در تو پَخسيتگی در آید، 
در سبزه و گل نگری، تازگی درآید. زیرا همنشين تو را در عالم خویشتن کشد. و از این روست که 
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قرآن خواندن دل را صاف کند. زیرا از انبيا یاد کنی و احوال ایشان. صورت انبيا بر روح تو جمع شود 
و همنشين شود.« )موحد، 1377: 109 - 108(

      »شمس در آغاز جوانی کمتر می خورد و کم می خوابيد، دلتنگ بود، متفکر بود. به او می گفتند 
چرا نمی خوری، چرا کم می خوابی و شب ها بيداری؟ شمس که اندیشه ای متعالی داشت به مادرش 
پاسخ داد: »می خواهم تا با ایثار جسم خویش و بررسی هستی و وجود، حقایق را درک کنم تا موفق 
این  تا  بود  با خالقی که جهان را وی را آفرید، بدون واسطه سخن گویم. شمس شرط کرده  شوم 
مکالمات انجام نشود نخواهد خورد و نخواهد خفت، او گفته بود: وقتی خواهم خورد و خسبيد که 

دقيقا بدانم چگونه آمده ام و کجا می روم و عواقبم چگونه می باشد؟« )تدین، 1377: 195( 
       یکی آمد که مرا ادب طعام خوردن بياموز، که مرا گران کرد و رنجانيد. گفتم: خوردن باید چنان 
باید که تو خوردن را برنجانی، نه چنانکه خوردن تو را برنجاند. چنان بخور که تو گرانی بر او اندازی، 

نه چنانکه او گرانی بر تو اندازد. )موحد، 1377: 303 - 302( 
      مقاالت شمس سرتاسر وجد و حال و شور و نشاط است. جمالت آن با همه ی شکستگی و در هم 
ریختگی، از صفا و جاذبه ی خيره کننده ای سرشار است. گفتار شمش با همه ی سادگی و بی پيرایگی 
نغز و شيرین و آبدار است. وقتی او به سخن در می آید خيال می کنی که موالنا شعر می سراید. بيانی 
از  پر  از هر گونه تکلف و فضل فروشی،  تمثيل، خالی  پود طنز و  تار و  از  تنيده  پرنشئه و آهنگ، 

خيال های رنگين و اندیشه های بلند، لبریز از روح و حرکت. 
      شمس با آن شور و غوغایی که در درون داشت، هيچ وقت دست به قلم نمی برد. او نفس گرم 
انسان بالغ رسيده به توحيد و حّی و حاضر را بر کلمات منقول از مردگان، نقش بسته بر الواح بی روح 
نبشتن نداشته ام هرگز. سخن را چون نمی نویسم در من می ماند و هر  را ترجيح می داد. »من عادت 
لحظه مرا روِی دگر می دهد.« بافت دلکش و زیبای سخن شمس در مقاالت، خود عالمی دارد که در 
بسيار جاها با شعر پهلو می زند، بيانی بس شيوا و دالویز و نثری بسيار شفاف و تاثيرگذار. »بزرگترین 
کرامت او سخن اوست. و سخن را از معامله جدا نمی داند. او اهل معامله است. یعنی عمل.« )مدرس 

صادقی، 1384: 19(  
      »آنکه مــرا دشنام مــی دهد خـوشم می آید و آنکه ثنایم می گوید می رنجم زیرا که ثنا می باید 
چنان باشد که بعد از آن انکار درنياید و گـرنه آن ثنا نفاق باشد آخـر آنـکـه منافق است بتر است از 

کافر.« )موحد، 1377: 319(
      خود شمس اصاًل اهل مبالغه نيست. داستان خودش را به سادگی و بدون اغراق و بدون ذّره ای 
زرق و برق و رنگ و لعاب اضافی تعریف می کند. »این قاعده ای است که چون سخن راست را متلّون 
کنی و به ناویل گویی، اندکی برنجند و اغلب رقت آید و حالت آید. و چون بی تاویل گویند نه رقت 
آید و نه حالت آید مگر آن را خدای تعالی مخصوص کرد به قابليت و لذت راستی بدو رسانيد.« 

)موحد، 1377: 124(
      شمس از افراد نادان دوری می جست. »صحبت بی خبران سخت مضر است. حرام است. صحبت 
نادان حرام است، طامعشان حرام است طعام حرام که از آن نادانی است آن به گلوی من فرو نمی رود. 
چو طعام او بخورم، چنان باشد که سنگ منجنيق بياید در خانه آبگينه گر که پر باشد آبگينه تا به سقف 

از آلت های آبگينه گين و کاسه های آبگينه گين« )موحد، 1377: 188(  
      شمس از شهرت پرهيز می کرد: یکی هزار جهد می کند که از خود چيزی بنماید، و یکی به صد 
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حيلت خود را پنهان می کند. هر چند خود را بيش پيدا کنم، زحمتم بيش شود. محرم و نامحرم گرد 
شود، نتوانم چنانکه مرا باید زیستن. )موحد، 1377: 305-304(

نيازمندان  با  باشم  متواضع  به عارفان و صاحب دالن عشق می ورزید من سخت       شمس همواره 
صادق، اما سخت با نخوت و متکبر باشم با دیگران. و می گوید: »یک درم به صاحب دل رود از مال 

تو، بهتر از هزار درم که به صاحب نَفس رود.« )موحد، 1377: 126(
      شمس عاقبت نگر بود. »هرکه در تلخی خندان باشد، سبب آن باشد که نظر او بر شيرینی عاقبت 
است. پس معنی صبر افتادن نظر است بر آخر کار و معنی بی صبری، نارسيدن نظر است بر آخر کار.« 
)موحد، 1377: 108( در مقاالت شمس، همه جا این خود شمس است که دارد سخن می گوید. »بدون 
نقل می کند،  دیگران  از  قّصه هایی که  در  در همه جا، حتی  راحتی  به  را  او  واسطه ای. حضور  هيچ 

احساس می کنيم. )مدرس صادقی، 1384: 31(
     تواضع و فروتنی شمس بر خاص و عــام چشمگير است. »روزی حضرت خداوندگار در محله 
در  خداوندگار  می نهادند.  سجده  می کردند.  بوسی  دست  و  می آمدند  اطفال  جماعت  می گذشت، 
مقابل سجده می نهاد. کودکی مشغول بود. گفت خداوندگار صبر کن تا من نيز بيایم و دست بوسی 
کنم. و یکی دیگر از عادات شمس هنر عيب پوشی او می باشد: »عيبی باشد در آدمی که هزار هنر را 
بپوشاند، و یک هنر باشد که هزار عيب را بپوشاند. آن یکی )ابليس( را همه عيب ها نبود، اال کينه دار 

بود، هنرهاش را پوشانيد.« )موحد، 1377: 90(
       شمس در برابر خصم، بردبار و مداراجو بود. او می گفت »تا بتوانی، در خصم، به مهر، خوش در 
نگر ! چو به مهر، در کسی روی، او را خوش آید، اگر چه دشمن باشد، زیرا که او توقع کينه و خشم  

باشد از تو، چو مهر بيند، خوشش آید.« )عباسی داکانی، 1387: 172( 
     در مقاالت شمس از مبالغه و تعارف ابداً خبری نيست. شمس با هيچ کس تعارف ندارد. به هيچ 
کس بدهکار نيست. از هيچ کس نمی ترسد. به کسی باج نمی دهد زبان شمس زبانی ُرک و راست، تيز 
و برنده، فشرده و موجز است. زرین کوب می نویسد: شمس تند و گستاخ و بی پروا سخن می گفت و 
نوعی خشونت و بلند پروازی در سخن او بود که تحمل آن برای مریدان موالنا دشوار به نظر می رسيد. 
خود او می گفت: سخنم همه بر وجه کبریا می آیدو خالیق را طاقت آن نيست. شمس به سادگی و 
بدون حاشيه رفتن و تردید و مسامحه، اصل مطلب را تعریف می کند. هيچ مالحظه ای توی کارش 
نيست. به مریدان موالنا پرخاش می کند و فحش می دهد. مریدان به موالنا شکایت می برند. موالنا از 
شمس گله می کند که چرا مالحظه ی آنها را نمی کنی و شمس از موالنا گله می کند که چرا جواب 
می کند.  باز هم مالحظه  و  برنجاند  از دست خودش  را  مریدان  نمی خواهد  نمی دهی؟موالنا  را  آنها 
شمس قهر می کند و می رود به حلب. موالنا سلطان ولد را با چهارصد درم و نامه های منظوم به حلب 

می فرستد تا شمس را برگرداند. )مدرس صادقی، 1384: 21(
     موالنا در دفاع از شمس هنگامی که از حلب به همراه سلطان ولد برمی گردد. می گوید: »شمس 
شيطان نيست، آواره نيست، افسونگر نيست. بر اندیشه خود برتمنيات نفسانی خود مسلط است، رضا به 
قضا داده، تهمت و رنج و زحمت و محبت را به خاطر عشق یکسان می بيند. هيچگاه دیو پليد خشم و 
آز و مقام پرستی و زعامت بر او چيره نمی شود، خير محض است. او حقيقت آدمی را عشق به انسان ها 
می داند. با دشواری ها می سازد و ترسی ندارد.« ميهمانان خود را در برابر آفتاب حق و حقيقت ناچيز 
می انگاشتند. چگونه می توانستند احساس پریشان و آشفته ی خود را با مقام رفيع شمس که موالنا مداح 

426خلق و خوی شمس 



آن بود بسنجند؟ واز آنجا که این سخنان از عواطف لطيف موالنا که نشات گرفته از مرادش بود و 
به وی حيات و اميد تازه ای می بخشيد در ميهمانان تاثيرگذار شد و آنان با اشتياقی هر چه بيشتر منتظر 

کسب فيض بيشتر و آگاهی های تازه تری از فرزنه ای به نام شمس شدند.    

تجربه های عرفانی شمس
      شمس که جاذبه حقيقت را با تمام وجودش درک کرده بود برای آنکه شمس حقيقی را معرفی 
کند در پاسخ یکی از پرسش های موالنا چنين گفت: »موالنا بدان و آگاه باش آن خطاط سه گونه 
خط نوشتی: یکی او خواندی الغير! یکی را هم او خواندی و هم غير! یکی نه او خواندی نه غير او! 

آن خط سوم منم!«
     اول با فقيهان نمی نشستم، با درویشان می نشستم. می گفتم آنها از درویشی بيگانه اند. چون دانستم 
ازین درویشان. زیرا  بيش دارم  فقيهان  اکنون رغبت مجالس  ایشان کجااند،  که درویشی چيست و 
فقيهان باری رنج برده اند. این ها می الفند که درویشيم. اخر درویشی کو؟ چه شد که من نمی بينم، آخر 

درویشی گونه ای از ساالری و سروری است.  
      شمس می گوید: همه طالب فایده ی علم باشند. تو طالب کار نيک باش، تا از یار، نيک حاصل 
کنی که مغز این است و پوست آن است. شمس می خواهد تا انسان پنبه غفلت را از گوش خارج کند 
و اسير زبان و سالوس ظاهر نشود. شمس با دانش ظاهری موافق نبود. با بسياری از حکما و فالسفه و 
عرفا مخالف بود. حتی افالطون، فخر رازی، جنيد و بایزید را قبول نداشت. و فخر رازی را که مورد 
احترام خاص و عوام است با طنزی به ریشخند می گيرد، نظر شمس از »کرم« فخر رازی است که اهل 
فلسفه بود و نزد خوارزمشاه ارزش واالیی داشت. بدین ترتيب مدعی است »گفت خلقی دیدم ترسان 
و گریزان. پيش رفتم، مرا می ترسانيدند و بيم می کردند که زنهار، اژدهایی ظاهر شده که عالمی را 
دریک لقمه می کند. هيچ باک نداشتم. پيشتر رفتم. دری دیدم از آهن، پهنا و درازی آن در صفت 
نگنجد. فرو بسته بر او قفل نهاده پانصد من. گفتند در این جاست آن اژدهای هفت سر. زنهار، گرد 
این در مگرد. مرا غيرت و حميت بجنبيد. بزدم و قفل را در هم شکستم. در آمدم ِکرمی دیدم. پی بر 

نهادم، زیر پيش بسپردم، و فرو ماليدم در زیر پای و بکشتم.« )موحد، 1377: 659(
ودر جای دیگر نقل می کند:گویند هزار تا کاغذ تصنيف کرده است فخر رازی در تفسير قرآن. صد 

هزار فخر رازی در گرد راه ابایزید نرسد. 
       موالنا می فرماید: »یکبار بهاء ولد در حجره ام نشسته بود از شمس پرسيد در کدام مدرسه دمشق 
داد:  پاسخ  و  کرد  اندامش  به  اشاره ای  دستش  کف  دو  با  شمس  است؟  کرده  علم  تحصيل  بيشتر 
اما  کيست؟  نمی گویم  است،  بزرگ  مدرسش  گوشتی!  دیواری  چهار  این  است:  این  ما  مدرسه ی 
می دانم معبدش دل است! )تدین، 1377: 205( و سپس  ادامه می دهد: ُخنُک آن که چشمش بخسبد 

و دلش نخسبد، وای بر آنکه چشمش نخسبد و دلش بخسبد. 
      شمس می گوید: »دنيا گنج  است و مار است و موالنا می گوید مار بر سر گنج است. تو زشتی مار 
را مبين، نفایس گنج را ببين. گفتند: موالنا از دنيا فارغ است، و موالنا شمس الدین تبریزی فارغ نيست 
از دنيا. و موالنا گفته باشدکه این از آن است که شما موالنا شمس الدین تبریزی را دوست نمی دارید.

که اگر دوست دارید، شما را طمع ننماید، و مکروه ننماید. همين که عيب دیدن گرفت بدان کو که 
محبت کم شد.« )موحد، 1377: 100(
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یکی گفت که موالنا همه لطف است و موالنا شمس الدین را هم صفت لطف است و هم صفت قهر 
است. مبالغه می کنندکه فالن کس همه لطف است. لطف محض است. پندارند که کمال در آن است. 
نيست. آنکه همه لطف باشد ناقص است. هرگز روا نباشد بر خدا این صفت ـ که همه محض لطف 
باشد. سلب کنی صفت قهر را. بلکه، هم لطف می باید و هم قهر، ليکن به موضع خویش. نادان را هم 

قهر و لطف باشد. اال به غير موضع، از سر هوا و جهل.« )موحد، 1377: 615(     
  

شمس، دوستان و دشمنان  
     با آنـکه همه مردم را دوست می دارد از اینکه با همه کس تفاهم برقرار کند سرباز می زند. می گوید: 
مرا در این عالم با این عوام هيچ کار نيست، برای ایشان نيامده ام. او می داند که سخنش در مرتبه ی 
فهم عوام نمی گنجد و لذا بارها تاکيد می کند که حرف های او به درد عاميان نمی خورد و آنان را 
نفعی ندارد. شمس، مخاطبان خود را مشخص کرده است او می داند روی سخنش با چه کسی است 
از این رو هنگام اعتراض نسبت به پيچيدگی سخنش آشکارا اعالم می دارد: »سخن من به فهم  ایشان 
نمی رسد. مرا دستوری نيست که از این نظيرهای پست بگویم.« مرا در این عالم با این عوام هيچ کاری 
نيست برای ایشان نيامده ام. این کسانی که رهنمای عالم اند به حق انگشت بر رگ ایشان می نهم. گویی 
شمس به مدیریت نخبگان اعتقاد دارد. او روشنفکری مـی نماید که به سراغ روشنفکران مـی رود. از 
این رو شمس حرف هایش را از طریق موالنا به گوش مردم مـی تواند برساند. و در جایی دل خـود 
را خزینه ی حـق معرفی مـی کند »دل من خزینه کسی نيست، خزینه ی حق است. قماش اشتربان در 
اینجا  چرا رهـا کنم؟ برون اندازم، ایـن ضمير دیگران دیـگر است. این طاقت نـدارد اال خـزینه شه 

را. )موحد، 1377: 627( 
     آقای اوری استاد زبان فارسی در کمبریج رساله ی کوچکی به نام جالل الدین و شمس تبریزی 
نگاشته و در آن عبارت زیر از شمس نقل می کند. »این مردمان را حقست به سخن من الف )الفت( 
ندارند. سخنم همه به وجه کبریا می آید.. قرآن و سخن محمد همه به وجه نياز آمده است الجرم معنی 
برمی نگری کاله  مثابه آنکه  به  بلندی  از  نياز.  نه در  نه در طرف طلب و  می نماید: سخنی می شنوید 

می افتد. )دشتی، 1375: 187(
      شمس خوش ندارد که با تشبيه و استعاره سخنش را به به نفاق و تلّون بياالید. هر چه در باطن دارد، 
رک و راست و بی هيچ کل و اعوجاجی بيان می کند. و باطن او همه یکرنگی است. می گوید: »باطن 
من همه یکرنگی ست. اگر ظاهر شود و مرا والیتی  باشد و حکمی، همه عالم یکرنگ شدی - شمشير 

نماندی، قهر نماندی و این سنت اهلل نيست که این عالم چنين باشد.« )مدرس صادقی، 1384: 26(
     »گفتم، پُر َسری آمد که، با من ِسّری بگو. من با تو ِسر نتوانم گفتن. من سر با آن کس توانم گفتن 
که او را در او نبينم. خود را در او بينم. ّسر خود را با خود گویم. من در تو خود را نمی بينم، در تو 
دیگری را می بينم.« می گویندش چرا به خانقاه نمی آیی با یک دنيا طنز پاسخ می دهد: »من خود را 
مستحق خانقاه نمی دانم. این خانقاه جهت آن قوم کرده اند که ایشان را پروای پختن و حاصل کردن 
نباشد، روزگار ایشان عزیز باشد با آن نرسند. من آن نيستم.« می گویندش اگر اهل خانقاه نيستی البد 
اهل مدرسه ای، خوب بيا در مدرسه منزل کن. پاسخ می دهد که اهل مدرسه در لفظ می تنند، این نوع 
بحث کار من نيست و اگر بخواهم از مقوله ی لفظ خارج شوم و به زبان خود بحث کنم بخندند و 
تکفير کنند. آنگاه می  گوید رهایم کنيدکه »من غریبم و غریب را کارونسرا الیق است.« شمس از 
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دست مریدان شکایت می کند که از بهر تفهيمشان سخن مکّرر می کردم، طعن زدند که از بی مایگی 
نيک است و  این سخن من  بی مایگی شماست.  آنها، می گوید:  سخن مکّرر می کند.« و در جواب 

مشکل. اگر صد بار بگویم، هر بار معنی دیگر فهم شود و آن معنی اصل همچنان بکر باشد.
     شمس نسبت به دوستان حساسيت خاصی دارد و آنها را از نمامی و سخن چينی حسودان و کوردالن 
بر حذر می دارد. وی همچنين جمع دوستان را مانند حروف منظوم می داند که کنار هم خوش آهنگ 
ـ خواه  بدی گوید  تو  یار  از  را  تو  فرا می خواند»هر که  و همدلی  اتحاد  به  را  آنها  و  زیبا هستند.  و 
گوینده ی درونی و خواه گوینده بيرونیـ  که یار تو بر تو حسود است، بدان که حسود اوست، از حسد 
می جوشد. هر که گوید که تو را فالن ثنا گفت، بگو، مرا ثنا تو می گویی، او را بهانه می سازی. هر که 
گوید که تو را فالن دشنام داد، بگو، مرا تو دشنام می دهی، او را بهانه می کنی. این او نگفته باشد، یا 

به معنی دیگر گفته باشد.« )موحد، 1377 :315(
بدانی که خوشی در  تا  پهـلوی همدگر می نویسی، چگونه خوش می آید؟  را       »حـروف منظوم 
جمعيِت یاران است، پهلوی همدیگر می نازند و جمال می نمایند. آنگه جدا جدا می افتند هوا در ميان 

ایشان در می آید،آن نوِر ایشان می رود.« )موحد، 1377: 271( 
       »مرا گمان نيک باشد به دوستان. آنچه معاینه بينم در وسع من نباشد که به خالف آن گمان برم. 
االّ اول در حق کافران نيز بد نه اندیشيدمی. گفتمی،که داند؟ باشد که مسلمان بود در حقيقت و در 

عاقبت.« )موحد، 1377: 209(
    »هر که را دوست دارم ، جفا پيش آرم . اگر آن را قبول کرد، من خود همچنين گلوله از آِن او 
باشم . وفا خود چيزی است که آن را با بچه پنج ساله بکنی، معتقد شود و دوست دارشود. اال کار جفا 
دارد.« )موحد، 1377: 219( »همه خلل یاران و جمعيت آن است که نگاه ندارندیک دیگر را. باید که 

چنان زیند که ایشان را الینفک دانند. )موحد، 1377: 99(
بود. مریدی دعوی کردی.  نمای  »یکی دوست  را محک می زد.       شمس زیرکانه دوستان خود 
می آمد که، »مرا یک جان است، نمی دانم که در قالب توست یا در قالب من.«به امتحان، روزی گفتم، 
»تو را مالی هست. مرا زنی بخواه با جمال. اگر سيصد خواهند تو چهارصد بده.« خشک شد بر جای. 
)موحد،1377: 290-291( فرق ميان ما و بزرگان همين است ـ که آنچه ما را باطن است ظاهر همان 
است. خدا ما را این داده است که با بيگانه توانيم نشستن ـ با دوست، اولی تر. کسی که به طریق معين 

منفعتی یافت، آن طریق را سخت گيرد. )موحد، 1377: 155(
       شمس در حق هيچ کس بد نمی اندیشد و خير خواه همگنان است: »وقت ها باشد که بگذرم یاران 
را سالم نکنم. نه از آزار. تا این نيز گفته باشم: ایشان نمی دانند که ما در حق ایشان چه می اندیشم. 
اگر دانستندی که ایشان را چه صفا و پاکدلی و دولت می جوئيم، پيش ما جان بداندی. من هرگز بد 
نيندیشم. چه اندیشد خاطری که پاک شود از دیو و وسوسه ی خود؟ هرگز دیو در آن دل نيامده است. 
پيوسته در او فریشته بوده باشد. تا حق تعالی می فرماید که، من این را خانه رحمت خود می کنم. شما 

کرم کنيد بيرون روید.« )موحد، 1377: 211(
      شمس برای هدایت دشمنانش هم دعا می کرد: »من خوی دارم که جهودان را دعا کنم. گویم که، 
خداش هدایت دهاد! آن را که مرا دشنام می دهد، دعا می گویم که، خدایا او را از این دشنام دادن بهتر 
و خوشتر کاری بده تا عوض این تسبيحی گوید و تهليلی ، مشغول عالم حق گردد.« )موحد،1377: 

)121
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مردی آن است که دیگران را خوش کند. چه مردی باشد که خویشتن خوش باشد؟ آری بنده همين 
تواند کردن که خویشتن خوش باشد. آن کار خداست که دیگران را خوش کند.    

      لحظه ای برویم تا به خرابات آن بيچارگان را ببينيم. آن عورتکان را خدا آفریده است. اگر بدند یا 
نيک اند. در ایشان بنگریم. در کليسا هم برویم، ایشان را بنگریم. طاقت کار من کسی ندارد. آنچه من 
کنم مقلّد را نشاید که بدان اقتدا کند. راست گفته اند که این قوم اقتدا را نشایند.« )موحد، 1377: 302(   

 
تزکيه و ترک تعلق شمس 

      شمس در ریاضت ماهر و استاد و مجرب بود. »موالنا شمس الدین در شهر حلب چهارده ماه در 
حجره ی مدرسه ای درآمد و به ریاضت و مجاهده به غایتی مشغول شد که اصاًل یک روز از حجره 
بيرون نخراميد، از دیوار حجره آواز آمد که آخر نفس تو را نيز بر تو حقی است. نفس او، همچنان 
مصور شد که جهاد را از این بيش صبر و تحمل نباشد. ناگزیر تبسم کنان ترک گوشه گيری و اعتکاف 

کرده و به سوی دمشق عزیمت نمود.« )تدین، 1377: 73(  
     شمس با تزکيه نفس، از ریا و خودنمایی پزهيز می نمود: »اگر به تماشای پاکی و نيکی خود مشغول 
نباشی، و آن خيانت های پنهانی را پاک کردن گيری، این پاکی و نيکی که داری بيشتر شود«.)موحد، 

)97 :1377
       شمس معتقد است که ظاهر و باطن مرد باید یکسان باشد. »گفت: مرد آن است که چنانکه باطنش 
بَود، ظاهر چنان نماید. باطن من همه یک رنگ است. اگر ظاهر شود و مرا والیتی باشد و حکمی، 
همه عالم یک رنگ شدی. شمشير نماندی، قهر نماندی. کوتاه سخن آنکه: معنی نفاذ ظاهر من آن 
است که آنچه اندرون من است بيرون افتد، پس این عالم نباشد. آن خود عالمی دیگر باشد. مرا حالی 
است گرم. کس هيچ طاقت حال من ندارد. اال قول من می آید آن را مرهم می کند. تا ميان این و ميان 

او حایل شودو قّوت یابد.« )موحد،1377: 106(
      شمس والیت را در تسلط بر نفس خویشتن می داند. »والیت چه باشد؟ آنکه او را لشکرها باشد و 
شهرها و دیه ها؟ نه! بلکه، والیت آن باشد که او را والیت باشد بر نفِس خویشتن، و بر احوال خویشتن 
و بر صفات خویشتن و بر کالم خویشتن و سکوت خویشتن. و قهر در محل قهر و لطف در محل 

لطف. )موحد، 1377: 86 - 85(
      شمس برخی از جویندگان علم در زمان خویش را سرزنش می کندکه تحصيل علم از بهر دنيا چه 
فایده ای دارد؟ بلکه در بند آن باشيد که چه کسی هستی و جوهر وجودی شما چيست؟ »تحصيل علم 
جهت لقمه ی دنياوی چه می کنی؟ این رسن از بهر آنست که از َچه بر آیند، نه از بهِر آن که از این َچه 
به چاه های دگر فرو روند. در بند آن باش که بدانی که من کی ام و چه جوهرم؟ و به چه آمدم و کجا 
می روم؟ و اصل من از کجاست و این ساعت در چه ام؟ و روی به چه دارم؟« )موحد، 1377: 178(    

     شک نيست که چرک اندرون می باید که پاک شود، که ذره ای از چرک اندرون آن کند که صد 
هزار چرک برون نکند. آن چرک اندرون را کدام آب پاک کند؟ سه چهار مشک از آب دیده نه هر 
آب دیده ای، اال آب دیده ای که از آن صدق خيزد. بعد از آن بوی امن و نجات بدو رسد. )موحد، 
1377: 132( »می پنداری که ان کس که لّذت بر گيرد حسرت او کمتر باشد؟ حّقا که حسرت او بيشتر 

باشد، زیرا که با این عالم بيشتر خو کرده باشد.« )موحد، 1377: 87( 
      شمس شرط رهایی از دوزخ را طهارت  نفس از خصایل و صفات مذموم می داند. »آن نفست را 
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پاک کن از خبث و بخل و خصال ذميمه تا از دوزخ خالص یابی )موحد، 1377: 140(
       شمس دوری از خلق و انزوا طلبی را مقدمه سير و سلوک می داند و هيچ سودی در اختالط با خلق 
نمی بيند »با خلق اندک اندک، بيگانه شو. حق را با خلق هيچ صحبت و تعلّق نيست. ندانم از ایشان 
چه حاصل شود. کسی را از چه باز رهانند؟ یا به چه نزدیک کنند؟ آخر تو سيرت انبيا داری. پيروی 
ایشان می کنی. انبيا اختالط کم کرده اند. ایشان به حق تعلق دارند، اگر چه به ظاهر خلق گرد ایشان 
در آمده اند. سخن انبيا را تاویلی هست، باشد که گویند برو، آن برو، مرو باشد در حقيقت.« )موحد، 
1377: 231( شمس انسان را به درستی و هم صحبتی با افراد دانا فرا می خواند و وی را از کجی و 
ناراستی بر حذر می دارد. زیرا اندکی راستی مرد داّل است بر بسيار، و اندکی کژی و نفاق مرد داّل 

است بر بسيار. )موحد، 1377: 122(
                                 همنشين تو از تو به باید          تا تو را جاه و قدر افزاید

                                                                                                                      )موحد، 1377 :645(

      با کسی کم اختالط کنم. با چنين صدری که همه عالم را غلبير کنی، شانزده بود که سالم عليک 
بيش نمی کردم و رفت. )موحد، 1377: 290(

     نيل به این کمال، که عبارت از رهایی از خودی است، حاجت به معرفت دارد اما این معرفت عنایت 
الهی است، از طریق هدایت و ارشاد مرشد غيبی حاصل می شود و راه آن تزکيه و مجاهده است.  

       »تعالی و عروج روح از حضيض دنيای حس و ماده به »جناب قدس« که »نيستان« در مثنوی تعبيری 
الزام می کند که آغاز آن تفرقه و  از آن است طی کردن مراحل سلوک در سفر الی اهلل را بر وی 
اعراض از تمام آن چيزی است که وی را از حق مشغول و به خود منصرف می دارد و پایان آن رفض 

و احتقار ما سوی اهلل  است.« )زرین کوب، 1368: 16( 

ایمان و اعتقاد شمس 
       شمس معتقد است که قبل از هر چيز انسان باید ایمان داشته باشد و خدای را به خوبی و با تمام 
وجود بشناسد. و در دلش را برای تجلی انوار الهی  باز کند، خدایی که نور مطلق است. خدایی که 
غایت حيات و قانون ازلی و ابدی هستی است. »اگر به عرش روی، هيچ سود نباشد، و اگر باالی عرش 
روی. و اگر زیر هفت طبقه زمين، هيچ سود نباشد. دِر دل می باید که باز شود. جان کندن همه انبيا و 

اوليا و اصفيا برای این بود. این می جستند.« )موحد، 1377: 203(    
      شمس معتقد است که قرآن کالمی بزرگ است. »باالی قرآن هيچ نيست. باالی کالم خدا هيچ 
نيست. اما این قرآن که از بهر عوام گفته است جهت امر و نهی، و راه نمودن ذوق دگر دارد و آنکه 

با خواص می گوید ذوق دگر« )موحد، 1377: 184(
       شمس معتقد است که تفسير  و فهم قرآن کار هر کسی نيست. قرآن تبلور عينی و تجسم حقيقی 
خود را در سيمای عالمان الهی نشان می دهد. »تفسير قرآن هم از حق بشنو. از غير حق تفسير بشنوی، 
آن تفسير حال ایشان بود، نه تفسير قرآن. ترجمه تحت الفظ همه کودکان پنج ساله خود بگویند.« 

)موحد، 1377: 635 - 634(   
      شمس در کودکی روی به اصول دین آورد. »چنانکه مادری در عالم یک پسرش باشد، و آن 
پسر خوب و زیبا. دست به آتش سوزان کند. آن مادر چون بجهد او را چگونه رباید؟ مرا از آن بربود 
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بوی حق )موحد،1377 :735( 
      شمس در برخی از گفتارهایش متذکر می شود که خرقه از پيامبر گرفته است، نه از مشایخ. برخی 
از این جمله چنين استنباط کرده اندکه وی اساسا مرید کسی نبوده و یک صوفی اویسی مسلک بوده 
با گفتن این سخن که من  است که بدون داشتن شيخ به مقامات روحانی رسيده اند. و شاید شمس 
خرقه از مصطفی گرفته ام. در واقع در پی بيان داشت علّو شأن خویش است، یعنی خرقه ی او ظاهری 
نيست، بلکه باطنی است. شمس تبعيت از پيران واصل را الزمه ی سير و سلوک می داند و هيچ سالکی 
بدون تبعيت صادقانه از والیت پيران ربانی ره به جایی نخواهد برد. در ميان انبياء شمس آشکارا به 
محمد)ص( توجهی خاص دارد. »من قرآن را بدان تعظيم نمی کنم که خدا گفت. بدان تعظيم می کنم 
که از دهان مصطفی)ص(برون آمد. بدان که از دهان او برون آمد.« )موحد، 1377: 691( و در جایی 
دیگر می گوید: »محمد اگر چه دیر گفت و بعد چهل گفت، اما کامل تر بود سخن او .«)موحد، 1377: 

  )197
      متابعت محمد آن است که او به معراج رفت. تو هم بروی در پی او. جهد کن تا قرارگهی در دل 
حاصل کنی. چون طالب دنيا باشی، به زبان نباشی، بل که به مباشرت اسباب باشی. طالب دین باشی. 

هم به زبان نباش، به مالزمت طاعت باش و طالب حق باشی به مالزمت خدمت مردان باش 
      رقص سماع: رقص مردان خدا لطيف باشد و سبک. گویی برگ است که بر روی آب می رود. 
اندرون چون کوه و صد هزار کوه و برون چو کاه. و در جای دیگر می فرماید: تو نيز رقصی بکن، تا 

به خدا برسی، ُخطَوتَين َِو قَد َوَصل. )موحد، 1377: 214(
 

مفاخره شمس
      گاهی شمس از علم خویش و وسعت آن سخن به ميان می آورد و در این واگوی ها و حدیث 
نفس ها، گونه ای خود باوری یا حتی غرور نيز به چشم می خورد. و برای سخن خود ارزش و احترام 
خاصی قائل است. چنانکه می گوید: صد هزار درم بر من خرج کنی، چنان نباشد که حرمت سخن 
من بداری. وی همچنين به دانش کافی مجهز بوده و خود را برای هر گونه سوالی آماده می بيند »اگر 
اهل ُربع مسکون جمله یک سو باشند و من به سویی،هر مشکل شان که باشد همه را جواب دهم. و 
هيچ نگریزم از گفتن و سخن نگردانم و از شاخ به شاخ نجهم. هر اشکال که گویند، جواب حاضر 
بيابند از ما در هر چه ایشان را مشکل است. جواب در جواب، قيد در قيد! باشد سخن من. هر یکی 
سوال را ده جواب و حجت که در هيچ کتابی مسطور نباشد به آن لطف و به آن نمک. چنانکه موالنا 

می فرمایدکه، تا با تو آشنا شده ام این کتاب ها در نظرم بی ذوق شده است.« )موحد، 1377: 186(
     به قول نویسنده کتاب خط سوم دکتر صاحب الزمانی »سخن شمس در عين روشنی مبهم است. 
در عين دلپذیری، شالق گونه است، فشرده و کوتاهست. شمس بت شکن است، از خود راضی و 
خودپسند می نماید، خود آگاهی شمس تا بدان پایه می رسد که حتی وصف ستایش مبالغه آميز موالنا 
را از خود کافی نمی داند.« )تدین، 1377: 73( شمس در سراسر زندگيش یک انسان راستين و واال 
یعنی موالنا را کاماًل درک کرد، که برای وی آوارگی و خطر مرگ و دلهره و خشم به همراه  داشت.   
     شمس معتقد است که هر کس باید رساله ی خویش داشته باشد چرا که کسانی که اسرار اوليا 
حق را ندانند و رساله ی ایشان را مطالعه کنند. هر کس خيالی در سر می پروراند و گوینده سخن را 
به کفر و خطا متهم می کند و دیگر نمی گوید این کفر و خطا در جهل و خيال اندیشی ماست. »مرا 
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رساله محمد رسول اهلل سود ندارد. مرا رساله ی خود باید. اگر هزار رساله بخوانم که تاریک تر شوم.« 
)موحد، 1377: 270( 

      در این فراز آشکارا مشاهده می کنيم که شمس از استادی خود در نوجوانی سخن می گوید. پس 
وی بسيار زود هنگام وارد جرگه ی سالکان شده است. »گفتم، مرا چه جای خوردن و خفتن؟ تا آن 
خدا که مرا همچنين آفرید با من سخن نگوید بی هيچ واسطه ای، و من از او چيزها نپرسم و نگوید مرا، 

چه خفتن و خوردن؟« )موحد، 1377: 735 - 734(     
       شمس همواره برای تفهيم مریدان سخن خود را تکرار می کرد و آنها شمس را سرزنش می کردند 
که سخن تکراری بر زبان می راند »هر آینه، از بهر تفهيمشان سخن مکرر می کردم. طعن زدندکه: از 
بی مایگی سخن مکرر می کند. گفتم: بی مایگی شماست. این سخن من نيک است و مشکل. اگر صد 

بار بگویم، هر بار معنی دیگر فهم شود و آن معنی اصل همچنان بکر باشد.« )موحد، 1377: 71(
     »من چون شعر گویم در اثناء سخن، باز شکافم، و معنی ّسر آن بگویم. بعضی از غلبه معنی الل 
شوند موالنا را اللی نيست اال غلبه معنی قومی را قلّت معنی. مرا از این هيچ نباشد.« )موحد، 1377: 
138( »هنوز در بسيط زمين، در قونيه، در دمشق و در خراسان بزرگ کسی نتوانسته است مراتب فضل 
و دانش مرا درک کند نمی گویم کسی از من تقليد کند ولی باید به حرف های آسمانيم گوش کند.« 
) تدین، 1377: 71( من وعظ خوش گویم، و به آخر وعظ الل نشوم. خجندی الل می شود به آخر 
وعظ. اول وعظ سخن او کجا و آخر کجا؟ )موحد، 1377: 348( دل من خزینه کسی نيست خزینه 
حق است قماش اشتر بان در اینجا چرا رها کنم ؟ برون اندازم. این ضمير دیگران دیگر است. این 

طاقت ندارد االخزینه شه را. )موحد، 1386: 196(

مرگ شمس به روایت احمد افالکی
      در شب پایانی عمر شمس، او با موالنا خلوت کرده است. شخصی که ظاهراً با ایشان آشناست، 
ُکشتنم  »به  او می گوید:  به  و  به موالنا کرده  اشاره می کند. شمس رو  به شمس  بيرون در آهسته  از 
می خواهند.« و گویند هفت کس ناکس حسود عنود دست یکدیگر کرده بودند و ملحدوار در کمين  
ایستاده  چون فرصت یافتند،کاردی راندند و همچنان  حضرت موالنا شمس الدین چنان نعره ای بزد 
که آن جماعت بی هوش گشتند و چون به خود آمدند، غير از چند قطره خون هيچ ندیدند. و از آن 

روز تا غایت، نشانی و اثری از آن سلطان  معنی صورت نبست. )افالکی، 1961: 684( 
      اما موالنا در عروج شمس می گوید: »رفتن ناگهانی اش، در اوج شيفتگی مرا به دیوانگی کشاند. 
خود را در او گم کرده بودم، آن چه می سرودم به نام شمس بود هر چند که در شيفتگی خدا بود، 
من می نگاشتم و شمس را در آن نگاشته ها جان می دميد. گویی شمس زبان من بود و یا آن چه زبانم 
او  او ، خروش من خروش  بودم در دهان  نایی  او،  بودم در دست  به گفت وا می داشت. کلکی  را 
بود، اندیشه ی من اندیشه ی او بود. من هرگز اندوهگين نبوده ام، من دشمن اندوهم و اندوه را بخشی 
کوچک از مرگ می دانم . دوری از شمس مرا می سوزاند و از این سوزش شادمان بودم و چون در 
نبودش »سماع« را روا نمی دانستم، در پندار می چرخيدم و می چرخيدم و سرمست بودم از آن که چم 

راستين »شيفتگی« را بازمی شناسم.« )پرتو، 1383: 38( 
     به نظر می رسدکه واقعه ی قتل شمس بسيار محتمل است و روایات ناپدید شدن شمس احتماالً پس 

از قتل وی ساخته شده اند.  
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نتيجه 
به آسانی  او  فرازهای  از  این رو  از  اوست.  پيچيده و درونگرای       سخن شمس آینه ی شخصيت 
نمی توان گذشت بلکه باید در آنها زیست و در آنها اندیشيد. و با آنها مأنوس گشت. شمس در هاله ای 
از اسرار نيست باید او را درک کرد. با کليد عقل جزوی نمی توان او را دریافت، عقل در این راه عاجز 
و زبون است. برای او و رسيدن به آستانش هر قدر از تعّصب دور شوید به حریم ملکوتی او نزدیک تر 
خواهيد شد. شمس خود را طبيبی می بيند که به نزد وی بيماران شفا و دوا یابند. او اندوهگين است که 

چرا مردم سخن می شنوند ولی بدان عمل نمی کنند و پایبند نيستند.  
     شمس معتقد است که هدف اصلی آفرینش انسان است و راز اشرف مخلوقات بودن انسان در 
همين است. انسان جهانی در اندرون دارد و دلی که خلوتسرای عشق است و انسان عاشق  دنبال انسان 
کامل است. شمس مالک موجودیّت و هّویت انسانی را عشق می داند. عشق در ذات خود آفریننده و 
خالق است. به گفته او جهان پایگاه عشق است و عقل و قانون در مقایسه با عشق پدیده های ثانوی اند. 
شمس کوشش کرد که آتش عشق و محبتی که خداوند در سينه های انسان ها به ودیعت نهاده است  
فروزان تر و روشن تر شود. شمس با تجربه های عرفانيش ثابت کردکه عشق کاینات را اداره می کند و 
انسان را تا مقام کروبيان باال می برد. شمس می فرماید: عشق در ذات معشوق همچون وارستگی و استغنا 
و نزد عاشق به شکل تواضع، خاکساری و درد و رنج تجلی می کند. او حماسه هایی می سراید تا بر 
افکار انسانی هجوم برده و به او بگوید خدای را در همه جا بجوئيد و ناراحتی های خود را با این تسلّی 
بخش بزرگ در ميان گذارید. از نظر موالنا، شمس تبریزی، عصاره و خالصه همه بزرگان بشر بود. 
شمس مردی است که از اختالط بدی و خوبی، زشت و زیبا شکلی به حوادث و رویدادها می دهد و 
زنجيرهای تعّصب و خرافات قرون را از دست و پای سالک بر می دارد و شور و عشق می آفریند. البته 
خوشبختانه یا بدبختانه، شمس چندان هم مبادی آداب نبوده و گهگاه از دریای طبع لطيفش فحش های 

آبدار هم شنيده می شود. 
     شمس با فلسفه و فيلسوفان  مخالف بود و معتقد بود وصول به حقيقت، فقط از طریق متابعت و عشق 
امکان پذیر است. در مقاالت می نویسد: »کمترین چيزی از مصطفی)ص( ندهم به صد هزار رساله های 
قشيری و قریشی و غير آن. بی مزه اند، بی ذوق اند شمس علم را وسيله می داند و نه هدف و فيلسوف 
را سرگشته می خواند. شمس به دانش های تجربی و عقلی معتقد نبود، بلکه شيفته ی دانش های متکی 
بر جذبه و عشق بود او در مقایسه ی این دو نوع دانش در مقاالت می گوید: این علم به مدرسه حاصل 
نشود و به تحصيل شش هزار ساله که شش بار عمر نوح بود، بر نياید. به هر صورت شمس، از نظر 
مشرب و سلوک و جذبه عرفانی و طریقت به فرقه خاصی منتسب نشده است. وی عارفی موحد بود 
که پذبرفتن هر نوع قيدی را دليل نقصان می دانست و خود را از تمام قيود، رها ساخته بود شمس معتقد 
است که مردم تحصيل می کنند تا ریاست مدرسه ای را بر عهده بگيرند، یا در صدر مجالس بنشينند 
و یا مشهور شوند، در صورتی که هدف از زندگی شناخت انسان هاست، معرفت کاینات است، بدین 
جهت شمس می خواست همراهانی بيابد که مردم را از تاریکی، از خود پرستی، از تظاهر، از ریا و 

تعصبب نجات بخشد.       
      بی شک در هر دوره ای وليی الزم است و راه نيل به مقام والیت برای انسان های مومن و موحد و 

مخلص باز است. 
       شمس به کرامت ذات انسان اعتقاد داشت و با ایمانی راستين همه ی انسان ها را مخاطب می سازد 
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و فریاد بر می آورد: ایام از شما مبارک باد. ایام می آیند تا بر شما مبارک شوند مبارک شمایيد. بينشی 
چنين واال به انسان و کرامت او بی گمان نظير کيميایی است که بر هر مس، بلکه بر هر خاک افکنند 

زر شود. شمس در تاریخ اندیشه های عرفانی و در پرورش اندیشه نقش واالیی دارد.
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چهرۀ شمس تبریزی در آینۀ دیوان کبير
با تکيه بر نظریۀ استعارۀ مفهومی

                                                                                                                                                                       مریم بلوری1

چکيده
     دیوان کبير بطور قطع بهترین محملی ست که تصویر شمس تبریزی در آن بخوبی بازتاب یافته 
و  زیبا  مفاهيم  با  الدین  لبریز است، موالناجالل  او  از عشق  این کتاب عرفانی که  است. در سرتاسر 
ترکيباتی خاص و منحصر بفرد به توصيف و تحليل شخصيت این مراد آسمانی پرداخته است. ما در 
از شمس  به تصویرهایی که موالنا  استعاره های مفهومی  بر اساس نظریۀ  تا  این پژوهش کوشيده ایم 
»جانسون«  توسط  بار  نخستين  مفهومی  استعارة  ایدة  گفتنی ست  بپردازیم.  است  ایجادکرده  تبریزی 
و »ليکاف« مطرح شد تا استعاره را از حوزة زبانی و ادبِی ِصرف خارج کند و بار معنایی عميق تری 
به آن بخشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد شمس تبریزی در شمار ابرمعناهای موجود در دیوان 
کبير است. این مفاهيم و معانی که البته در برخی ترکيبات دیوان شمس بررسی شده، به سيزده کالن 
استعاره و بيش از هفتاد خرده استعاره تقسيم می شود. شمس در این بررسی بيش از همه شاه، نور و 

شيرینی دانسته شده است. مفاهيمی چون مطرب و ساقی و ... در ردیف های بعدی قرار می گيرند.
 

واژگان کليدی: استعاره مفهومی، شمس تبریزی، مولوی، دیوان کبير

1ـ استادیار زبان و ادبيات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد
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1 -مقدمه
1-1 نظریۀ استعارۀ مفهومی جانسون و ليکاف

و  زبانی  دیدگاه  از  استعاره  بيان،  و  معانی  کتاب های  در  همواره  که  گذشته  روزگار  برخالف      
ادبی بررسی می شد، از سال 1980 مارک جانسون و جورج ليکاف نظریۀ استعارة مفهومی را مطرح 
نمودند که نشان می داد استعاره در زندگی انسان ها کاربردی ناخودآگاه و غير ارادی دارد. مطالعات 
زبانشناسی شناختی معاصر نشان می دهد که استعاره تنها یک سوژه و موضوع ادبی و بالغی نيست بلکه 
بيش از آن که به حوزة کالمی و بيان معطوف شود به شناخت انسان ارتباط پيدا می کند. از این نظر 
استعاره ها در برخورد با فکر و اندیشۀ بشری و تخيالت او کارکرد ویژه ای خواهند داشت. زبانشناسی 
شناختی تعریفی از استعاره ارائه می دهد که اساساً با تعریف این اصطالح نزد بالغيون و منتقدان ادبی 
حوزة شعر متفاوت است. نظریۀ معاصر استعاره بسياری از مفاهيم انتزاعی را دارای ساختاری استعاری 
امور  راه  این  از  و  می شوند  تبيين  استعاره  کمک  با  اغلب  انتزاعی  مفاهيم  دیگر  عبارت  به  می داند. 
انتزاعی برای ما محسوس و قابل درک می شود، اگرچه ممکن است نمود زبانی برخی استعاره هایی که 
برای بيان مفاهيم انتزاعی بکار می رود برای سخنگویان زیاد مشخص نباشد. تعریفی که از استعاره های 
مفهومی در قلمرو زبان شناسی ارائه می شود عبارت است از: »الگوبرداری نظام مند بين عناصر مفهومی 
یک حوزه از تجربۀ بشر که ملموس و عينی ست، بر روی حوزة دیگری که معموالً انتزاعی تر است 

 )Lacoff,1993:43( ».یعنی حوزة مقصد
ادراکی  یا  مفهومی  استعارة  نظریۀ  طرح  با  که  بودند  کسانی  نخستين  از  جانسون  و  ليکاف       
پنجره ای دیگر به سوی پژوهش های مرتبط با استعاره ها گشودند و در سال 1980 م نظریاتشان را در 
کتاب»استعاره هایی که با آن ها زندگی می کنيم« مطرح کردند. اساس نظریات ایشان دربارة این نوع 

استعاره این بود:
1.استعاره های زبانی، نمودی عينی و سطحی از استعاره های مفهومی هستند 

2.این استعاره ها برگرفته از تجربه های روزانۀ بشر است.
  lakoff,G.&M.Johnson, (.3.استعاره ها تنها راه دریافت اندیشه های انتزاعی و ناملموس هستند

  )1980: 272
      چنان که اشاره شد استعاره های سنتی به واژه مربوط می شوند نه اندیشه ها. یعنی استعاره وقتی 
شکل می گيرد که کلمه ای در معنای متعارف و قاموسی خود به کار نرود. این استعاره ها استوار بر 
عالقۀ مشابهت هستند. جانسون و ليکاف چنين ذهنيتی را به چالش کشيده اند و سعی کرده اند تصویر 
دیگری از ماهيت و کارکرد استعاره ها ارائه دهند. استعاره های مفهومی از دیدگاه آن ها فقط محدود 
به زبان شعر و بالغت و فصاحت ادیبان نمی شود بلکه در زبان روزمره هم فراوان وجود دارد. بنابراین 
خروج از نُرم نيست، کارکرد زبان است. استعاره های مفهومی به دنيا می آیند و می ميرند اما مفاهيم 
مرتبط با آن ها باقی می مانند. از طرفی وجود عالقۀ مشابهت در همۀ استعاره ها قابل اثبات نيست بلکه 
نگاشت های سازندة استعاره است که ميان دو حوزة مبدأ و مقصد ارتباط ایجاد می کند. ممکن است 
عالقۀ دو حوزة مبدأ و مقصد مجاورت یا دیگر عالقه ها باشد. این بدین معناست که در نظریۀ استعارة 
مفهومی، استعاره ها فقط در منطقۀ زبان ادبی وجود ندارند و همۀ زبان و اساساً فرآیند تفکر در تصرف 
استعاره ها قرارمی گيرد. بنابراین استعاره های موجود در آثار ادبی بخشی از خانوادة بزرگ استعاره ها 
هستند نه همۀ آن ها. از دیگر سو، رویکرد آن ها به استعارة شناختی ست نه بالغی و جمال شناسانه. برای 
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ما که بيرون از حوزة زبان شناسان شناختی ایستاده ایم، بررسی وضعيت و کارکرد استعاره ها در آثار 
ادبی موضوعيت دارد. ما می توانيم از نظریات و تحليل های آن ها استفاده کنيم بدون این که لزوماً طابق 

النعل بالنعل بر مسير آن ها برویم.

1 - 2 استعارۀ مفهومی شمس تبریزی در دیوان کبير
     در پژوهش پيِش رو که در غزليات شمس انجام گرفته است، هدف بررسی ترکيباتی ست که 
بصورت وصفی یا اضافی و یا کنایی در این اثر سترگ و پر بها بکار گرفته شده است. این ترکيبات 
عمدتاً از نوعی خالقيت و نوآوری برخوردارند که در نوع خود ممتاز و قابل توجه است. در ميان این 
ترکيبات چهرة شمس بسيار خودنمایی می کند و از روی آن ها می توان به ميزان عالقه و ارادت موالنا 
نسبت به شمس تبریزی پی برد. چون این ترکيبات و مفاهيم از مجموعه های ریز و درشت تشکيل 

شده، بر آن شدیم تا آن ها را بر اساس نظریۀ استعارة مفهومی بررسی و طبقه بندی کنيم.
     تعداد کالن استعاره های این پژوهش به سيزده عدد رسيد. در این کالن استعاره ها شمس به مفاهيمی 
از جمله نور و شيرینی و مطربی و مایۀ حيات و پيامبران و حتی برخی جانوران نسبت داده شده است. 
هر کدام از این کالن استعاره ها خود به زیرمجموعه های کوچکتری تقسيم می شوند. برای مثال وقتی 
شمس به شيرینی نسبت داده می شود، اسمش، کالمش، خيالش و حتی غمش هم شيرین است. اگر 
قاضی ست و حکم می کند حکمش هم شيرین است. یا جایی که به شراب و ساقی و مستی نسبت داده 
می شود هرکدام از مفاهيم و ترکيبات گویای حس ناب موالنا نسبت به شمس تبریز است. به عبارتی 
شمس یک مفهوم واحد است که سوای جنبه های بالغی به مفاهيمی ریزتر و زیباتر تقسيم شده است 
که این مفاهيم کوچکتر همچون اقمار مختلفی گرد این خورشيد در حرکتند و ضمن حفظ استقالل 

خود از آن مفهوم اصلی و واحد جدایی ناپذیرند.
    در ادامه به معرفی کالن استعاره های شمس و خرده استعاره های موجود در غزليات شمس می پردازیم 
که به خوبی تصویرهایی ناب از چهرة حقيقی شمس پيش روی مخاطب می گذارد. از مجموع این 
تصاویر پی می بریم که موالنا جالل الدین بيش از شمس، در وجود او نور حق تعالی را مشاهده کرده 

است و خود در تفکيک خدا و شمس از یکدیگر دچار نوعی حيرت و سرگشتگی شيرین است.
      نتيجۀ دیگری که می توان گرفت این است که استعارة مفهومی »شمس شاه است« با شانزده خرده 
استعاره بيشترین کاربرد را در ترکيبات بررسی شدة ما در دیوان کبير داشته است و استعارة »شمس 
نور است« با پانزده خرده استعاره و »شمس شيرینی ست« نيز با پانزده خرده استعاره در ردیف دوم 

قرار می گيرند.

2 - متن
1-2 شمس گوهر است

2 - 1-1 گوهر گویای عشق 
موالنا از شمس تبریزی به مثابه جواهری سخن می گوید که ناقل و سخنگوی عشق است و دل او برای 

کسب چنين گوهری در تب و تاب است و مواج:
                            از طلب گوهر گویای عشق             موج زند موج چو دریا دلم

                                                                                                                   ) مولوی، 1363: 1771/5(

440 چهرۀ شمس تبریزی در آینۀ دیوان کبير با تکيه بر نظریۀ استعارۀ مفهومی



2-2 شمس شاه است
2 - 2 - 1 شاه ساقيان 

     شمس برای موالنا فقط یک ساقی نيست. او شاه ساقيان است. برای رسيدن به بقای مطلق باید از 
جام او نوشيد و مست شد واین مستی پایان ندارد:

   بستان زشاه ساقيان ،سرمست شو چون باقيان          گر نيم مست ناقصی مست تمامت می کند
                                                                                                                 )مولوی، 1363: 540/7(

2-2-2 شاه نقابی
      ترکيب دیگری که موالنا برساخته، شاه نقابدار است. و این عشق شادمانه است که با گفتار زیبا و 

اندیشۀ خوش، قادر است پرده از روی این معشوق بردارد.
   ای عشق طرب پيشه خوش گفِت خوش اندیشه      بـــربای نــــقاب از رخ آن شاه نقابی را

                                                                                                                  )مولوی، 1363: 80/3(

2 - 2 - 3 امير ُحسن
      شمس امير زیبایی و جمال است:

                      امير ُحسن! خندان کن چشم را            وجودی بخش مر مشتی عدم را
                                                                                                                      )مولوی، 1363: 107/1(

2 - 2 - 4 شاه حيات انگيز
در کالن استعاره های بعدی هم به مفهوم زنده کنندگی شمس پرداخته شده است: 

              از عنایت های آن شاه حيات انگيز ما            جان نو ده مر جهاد و طاعت و انفاق ما
                                                                                                                      )مولوی، 1363: 151/2(

2 - 2 - 5 قيصر مه رویان 
     باز هم تعبير قيصر، همچون شاه و امير و ... بر سروری و صالبت شمس اشاره دارد. او شاه زیبارویان 

است:
       عيد آمد ره جویان، رقصان و غزل گویان          کان قيصرمه رویان زآن »قصر مشيد« آمد

                                                                                                                )مولوی، 1363: 632/6(

6-2-2  مير شکار غيب 
     و اینک شمس شکارچی غيب است. لفظ ميرشکار باز هم بر سروری و پيشتازی او اشاره دارد:

                        چون مير شکار غيب رادیدم             چون تير پریدم و کمان بردم
                                                                                                                   )مولوی، 1363: 1546/4(

2 - 2 - 7  خواجۀ خوش دامن 
     ترکيبات و واژگانی که موالنا به کار می برد خاص و خالقانه است. چنانکه مالحظه می کنيد بيشتر 
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اینبار خوش  دارد.  ارتباط  و شيرین  واژگان خوب، خوش  با  تبریز می شود  از شمس  توصيفاتی که 
دامن، که ضمن زیبایی ظاهری در لباس و پوشش، نظری به پاکدامنی هم دارد: 

        ای خواجۀ خوش دامن دیوانه تویی یا من            درکش قدحی با من بگذار َمالمت را
                                                                                                                    )مولوی، 1363: 79/4(

2 - 2 - 8 خسرو دریا خو
به تصویر می کشد. موالنا  نظيرهای دریا، صدف، گهر، دریا خو بودن شمس را      وجود مراعات 
سکوت می کند چون گوهری به نام عشق در وجود خود دارد. پس این خسروی دریا صفت است که 

باید به جای او سخن بگوید:
      بــاقيش بـــفرما تـــو، ای خسرِو دریــاخو          بستم چو صدف من لب،یعنی که گهر دارم

                                                                                                               )مولوی، 1363: 1455/15(

2 - 2 - 9  شاه طّراران
    شمس بارانی ست که بر جان موالنا خوش می بارد. او مستی آفرین است و ربایندة دل ها. او فقط 

طرار نيست، شاه طراران است.:
      ای ابـر خوش باران بيا ،وی مستـی یاران بيا            وی شاه طّراران بيا، مستان سالمت می کنند

                                                                                                                     )مولوی، 1363: 533/6(

 2 - 2 - 10 سلطان شکر قندان
     شمس باز هم شاه و سلطان است، اینبار سلطان معشوقه های شيرین. و این ميزان عشق و ارادت 

موالنا را بخوبی نشان می دهد:
           بگریز ازین در بند، برجمله تو در دربند            جز شمس حق تبریز سلطان شکر قندان

                                                                                                             )مولوی، 1363: 1870/7(

2 - 2 - 11 قباد جان
     جان ها مطيع امر شمس هستند. او سلطانی ست که جز تمکين در برابرش چاره ای نيست. این از 

مواردی ست که به نظر می رسد موالنا در تشخيص شمس از خدا دچار حيرت شده است:
    گر نه شمس الّدین تبریزی قباد جان هاست        صد هزاران جان قدسی هر دمش منقاد چيست؟!

                                                                                                                       )مولوی، 1363: 392/9(

 2 - 2 - 12 شاه خوش دستار
                   بيا که خـــرقه هـــا جمله گرو شد             زتو ای شاه خوش دستار از این سو

                                                                                                              )مولوی، 1363: 2184/12(

 2 - 2 - 13 شه بی جهت
       این شاه آسمانی گویی از جنس زمينيان نيست که جهت و مکان داشته باشد، این صفت نيز صفتی 
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عرشی و الهی ست و بيشتر از آنکه در راستای شخصيت شمس باشد، با وجود باریتعالی سازگار است 
و دمخور:

  روح شو و جهت مجو،ذات شو وصفت مگو          زان شه بـی جهت نـگر جـمله جـهات ریـخته
                                                                                                                  )مولوی، 1363: 2286/4(

2 - 2 - 14 امير دل
       امـير دل همی گوید: »تراگر تو دلی داری           که عاشق باش تا گيری زنان و جامه بيزاری

                                                                                                              )مولوی، 1363: 2502/1(

 2 - 2 15- ميراب دل  
      سيالبی در راه است تا آب و ِگل وجود  موالنا جالل الدین را ویران کند. این ویرانِی جان پرور 

حاصل بذل و بخشش سرچشمۀ انهار است که به ميرابِی دل او آمده است:
    امشب ز سيالب دلم ویران شود آب و ِگلم           کامد به ميرابی دل سرچشمۀ اَنهار من

                                                                                                                )مولوی، 1363: 1791/12(

 2 - 2 - 16 ميِر شکران
      شکران زیبارویان دلفریبند و اميرشان بی شک کسی ست که از آن ها گوی سبقت ربوده  است و 

آن کسی نيست جز شمس الحق تبریزی:
       گـــر ز ميــــرشکران داد بيابـــی، ای دل          ُشکر کن، شو تو گدازان چو شکر با شکران

                                                                                                                )مولوی، 1363: 1994/10(

 2 - 3 شمس نور است
2 - 3 - 1 خورشيد بی پایان

     شاید یکی از زیباترین ابياتی که موالنا عظمت و هيبت شمس را به تصویر می کشد و او را با خدا 
یکی می داند همين بيت باشد.بيخود نيست که او مدام صفات شاهانه و کبریایی به شمس می بخشد، 
گویی خداست که در روی زمين به کسوت شمس درآمده است و خورشيد بی پایان بهترین توصيف 

الهی در این حيرت و سرگردانی ست:
    زهی خورشيد بی پایان که ذّراتت سخن گویان      تـــو نور ذات الّلّهی، تو اللّهی، نـــمی دانم

                                                                                                                )مولوی، 1363: 1436/7(

2 - 3 - 2 واعظ خورشيد 
     اینبار خورشيدی بر منبر خطبه می خواند و دل های مریدان مجذوب اوست. آیا او واعظ خورشيد 

الهی ست یا خود خورشيدی ست که دل ها را جذب کردهاست و پای صحبت کشانده:
             خامش کن تا واعظ خورشيد بگوید            کو بر سر منبر شد و ما جمله مریدیم

                                                                                                              )مولوی، 1363: 1480/16(
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2 - 3-3 قندیل جان 
    شمس قندیل و چراغدانی ست که جان را روشنی می بخشد:

عجب! قندیل جان باشد؟درفش کاویان باشد؟!     عجب!آن شمع جان باشد؟که نورش بی کران باشد
                                                                                                               )مولوی، 1363: 577/3(

 2 - 3 - 4 چشم و چراغ آسمان 
    شمس مگر نه اینکه خورشيد است، روشن کنندة چشم و دل آسمان است و زنده کنندة زمين:

                           آن چشم و چراغ آسمان را              آن زنده کنندة زمين را
                                                                                                                       )مولوی، 1363: 117/2(

 2 - 3 - 5 صبح شکر ریز
            شمس تبریز تویی،صبح شکر ریز تویی            عاشق روز، به شب قبلۀپنهان چه کند؟!

                                                                                                                  )مولوی، 1363: 788/14(

 2 - 3 - 6 مه مشهور
       شمس الحق تبریز چو این شور بر انگيخت            از مــشرق جـــان مـــه مشهور بر آمد 

                                                                                                                   )مولوی، 1363: 160/13(

2 - 3 - 7 ماه بيرون از افق
          ای ماهبيرون از افق،ای ما توراامشب قُنق        چون شب جهان را شد تتق پنهان روان را کار شد 
                                                                                                                    )مولوی، 1363: 531/9( 

 2 - 3 - 8 آتش رخسار
      رخسار شمس آتشی ست که در بيشۀ جان ها افتاده است و دودش تا به هفت آسمان برخاسته:
          آتش رخسار تـــــو در بيشۀ جان ها زده              دود جان ها برشده، هفت آسمان برخاسته

                                                                                                                 )مولوی، 1363: 2363/2(

 2 - 3 - 9 شمع سوزندة جان
شمس همچون شمعی ست که اگرچه پروانۀ وجود موالنا جالل الدین را می سوزاند، او بر پای این 

شمع فروتنانه سرمی نهد و شکرگزار است:
                          شمع تو پروانۀ جانم بسوخت              سر پی شکرانه نهم بر لگن

                                                                                                             )مولوی، 1363: 2108/16(

 2 - 3 - 10 آفتاب خوش عمل
این مشابهت نام نيست. صفاتی که او به شمس       موالنا بارها شمس را آفتاب خوانده ولی صرفاً 
تبریز می دهد، از عهدة خورشيد آسمان خارج است. از این رو ترکيبات بسياری با خورشيد و آفتاب 
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می سازد تا اندکی از احساسش را بيان کرده باشد:  
  ای آفتاب خوش عمل، بازآ سوی برج حمل          نی یخ گذار و نی وحل،عنبرفشان،عنبر فشان

                                                                                                           )مولوی، 1363: 1794/18(

 2 - 3 - 11 آفتاب سرکشان
         ای آفتاب سرکشان با کهکشان آميختی           مانند شير و انگبين با بندگان آميختی

                                                                                                                  )مولوی، 1363: 2440/1(

 2 - 3 - 12 نور سایه سوز 
      شمس نور است. نه نوری عادی و متعارف. او نوری ست که هم سایه می سازد و هم سایه سوز است. 
بخش  از سایه ای که می سوزد،  مراد  باید گفت  اوست.  هنرمندی  از  بخشی  پارادوکس آشکار  این 
تاریک وجود انسان است که به نور شمس روشن و سایه ای که ساخته می شود همان پناه امنی ست که 

در همنشينی و جوار او حاصل می گردد:
                       سایه ساز ماست نور سایه سوز           زان که همچون مه به ميزان توایم

                                                                                                            )مولوی، 1363: 1673/15(

 2 - 3 - 13 شمس ِمقَعِد صدق
       شمس خورشيد است، اما نه خورشيد بی ثبات و ناپایدار این عالم، شمسی که موالنا از دل و جان 

می خواندش تا بر برج دل ها بتابد، شمسی که قرارگاه صدق و راستی ست:
بتاب ای شمس تبریزی، به سوی برج های دل      که شمس َمقَعِد ِصدقی نه چون این شمس سرگردان
                                                                                                              )مولوی، 1363: 1845/22(

 2 - 3 - 14 ماه لقا - 2 - 3 - 15 مشتری رو
                    دیدی که چه کرد آن پری رو!             آن ماه لقای مشتری رو

                                                                                                             )مولوی، 1363: 2190/1(

2 - 4 شمس ساقی است
2 - 4 - 1 ساقی شيرین صال

       اینجا تأکيد بر ساقی بودن شمس است. ساقيی که جان هر غمناکی را دلخوش می کند. در مبحث 
شيرینی هم به این ترکيب اشاره شده است:

        ای ساقی شيرین صال جان علی و بوالعال             برکف بنه ساغر هال بر رغم هرغم  باره ای
                                                                                                       )مولوی، 1363: 2445/4( 

2 - 4 - 2 ساقی شيرین فن
شمس ساقيی با ترفندهای شيرین برای دلبری:

            آن باید کـــو آرد، او جمله گهر بارد           یا رب! که چه ها دارد آن ساقی شيرین فن!
                                                                                                             )مولوی، 1363: 1883/19(
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2 - 4 - 3 ساقی دریا عطا
    شمس ساقيی ست که نه پيمانه و ساغر بلکه دریا دریا می بخشد:

                      در روز بزم ساقی دریاعطای ما               در روز رزم شير نر و ذوالفقار ما
                                                                                                                    )مولوی، 1363: 203/6(

 2 - 4 - 4  ساقی خوش مذهب 
       خوابيدن مجاز نيست وقتی که شاهدی شيرین لب و ساقيی خوش مرام قرار است محفل گردان 
بزم عاشقان باشد و این ساقی مستی بخش کسی جز شمس تبریزی نيست. کسی که اگرچه موالنا بيشتر 

اوقات به کنایت از او سخن می گوید از هر سخنی آشکارتر است:
   زان شاهد شّکر لب، زان ساقی خوش مذهب      جان مست شدوقالب،ای دوست مخسب امشب

                                                                                                                 )مولوی، 1363: 292/1(
2 - 4 - 5 بادة بي انتها

          هيچ نيرزد این ميش،نی غليان و نی قيش             این بفروش و باده بين،بادة بی کنار من
                                                                                                               )مولوی، 1363: 1835/13(

 
2 - 4 - 6 می لب

                    پيشتر آ می لبا، تا همه شيدا شویم             پيشتر آ گوهرا، تا همه دریا رویم
                                                                                                                    )مولوی، 1363: 1719/1(

 2 - 4 - 7 صبوح روح
    شمس برای موالنا مایۀ آرامش است. راحت روح است:

      حریف ماه شدی ،از عسس چه غم داری؟!            صبوح روح چو دیدی ز صبح و شام مترس
                                                                                                                  )مولوی، 1363: 1214/8(

 2 - 5 شمس مطرب است
2 - 5 - 1 مطرب شيرین قدم

   درعشق توچون دم زدم،صد فتنه شداندرعدم             ای مطرب شيرین قدم ،ميزن نوا تا صبحدم
                                                                                                                  )مولوی، 1363: 2452/2(

 2 - 5 - 2 مطرب شکرخا
    و باز هم یاری که صورتش در نظر عاشق چون ماهست و مطربی بنام شمس که از نوایش شهد و 

شکر می بارد:
                ای یار قمرسيما، ای مطرب شّکرخا              آواز تو جان افزا، تا روز مشين از پا

                                                                                                                  )مولوی، 1363: 83/1( 

2 - 5 - 3 مطرب شيرین نفس
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    شمس،جان موالنا را به وجد می آورد. نفسش گرم و شيرین است. او مطربی ست که موالنا او را 
به جان می خواهد: 

 ای مطرب شيرین نفس،هرلحظه مي جنبان جرس       ای عيش،زین نه برفرس،بر جان ما زن ای صبا
                                                                                                                    )مولوی، 1363: 34/5(

2 - 6 شمس شيرینی است
2 - 6 - 1 شيرین خيال

      خيال و تصور شمس در ذهن موالنا شکرستانی ست مرکب از گل سرخ و شکر که می تواند 
گل های صد برگ در گلشن حقيقت به ارمغان آورد: 

             شکرستان خيالت بِر من گلشکر آرد             به گلستان حقایق گل صدبرگ فشانم
                                                                                                              )مولوی، 1363: 1615/10(

2 - 6 - 2 شيرین غم
و البته گاهی ذره ای از خياالت شمس می تواند دل موالنا را از هم بدرد. دلی که چون کاغذ نازک و 

شکننده شده است. باوجود این غمش شيرین است: 
       چـــاشنی خيال تــــو مـــی بدرد دل مرا            ای غم او چو شکّری، ای دل من چو کاغذی

                                                                                                                  )مولوی، 1363: 2488/3(
 

2 - 6 - 3 شکر پاسخ
    شمس با جواب خود به کام موالنا شهد و شکر می ریزد. اگر چه او ُکشنده است، هموست که به 

موالنا زندگی دوباره می بخشد:
                          آن شکر پاسخ نباتم می دهد           وان که کشتستم حياتم می دهد

                                                                                                                    )مولوی، 1363: 811/1(

       تو نه آن شکر جوابی که جواب من نيابی           مگر احقم گرفتی که سکوت شد جوابم
                                                                                                              )مولوی، 1363: 1622/15( 

 2 - 6 - 4 شيرین َدم
       نک نوبهار آمد کزو سرسبز گردد عالمی         چویارمن شيرین دمی،چون لعل او حلواگری

                                                                                                                    )مولوی، 1363: 2435/7(

5-6-2 شيرین قضا
      اینبار شمس را در کسوت قضا می بيند. قاضيی که هيچ گواهی را نمی پذیرد اما موالنا حکمش را 

همچون عشق به دل و جان می خرد و حکمش شيرین و الزم االجراست:
         ور تو گواهان مرا رد می کنی ای پرجفا           ای قاضی شيرین قضا، باری فروخوان محضرم

                                                                                                                    )مولوی، 1363: 1373/4(
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2 - 6 - 6 شکر گلو
                   تو سماع گوشی، تو نشاط هوشی             نظر دو چشمی، شکرگلویی

                                                                                                            )مولوی، 1363: 3112/10(

 2 - 6 - 7 نوشين لب - 2 - 6 - 8 خوش افسانه
    ای چشم،چمن می بين،وی گوش، سخن می چين      بگشای لب نوشين، ای یار خوش افسانه

                                                                                                               )مولوی، 1363: 2319/3( 

2 - 6 - 9 سلطان شکر قندان
شمس شيرین است آنقدر که سلطان شکرقندان لقب گرفته است:

           بگریز ازین در بند، برجمله تو در دربند            جز شمس حق تبریز سلطان شکر قندان
                                                                                                               )مولوی، 1363: 1870/7(

2 - 6 - 10 ميِر شکران
        گــــــر ز مــــيرشکران داد بيابی، ای دل         ُشکر کن، شو تو گدازان چو شکر با شکران

                                                                                                             )مولوی، 1363: 1994/10(

 2 - 6 - 11 مطرب شيرین قدم
    درعشق توچون دم زدم،صد فتنه شداندرعدم            ای مطرب شيرین قدم ،ميزن نوا تا صبحدم

                                                                                                                   )مولوی، 1363: 2452/2(
 

2 - 6 - 12 مطرب شکرخا    
                 ای یار قمرسيما، ای مطرب شّکرخا             آواز تو جان افزا، تا روز مشين از پا

                                                                                                                        )مولوی، 1363: 83/1( 

2 - 6 - 13 مطرب شيرین نفس
ای مطرب شيرین نفس،هرلحظه مي جنبان جرس           ای عيش،زین نه برفرس،بر جان ما زن ای صبا

 2 - 6 - 14 ساقی شيرین صال
          ای ساقی شيرین صال جان علی و بوالعال           برکف بنه ساغر هال بر رغم هرغم باره ای

                                                                                                               )مولوی، 1363: 2445/4(

2 - 6 - 15 ساقی شيرین فن
         آن بایــد کـــو آرد، او جـمله گـهر بارد          یا رب! که چه ها دارد آن ساقی شيرین فن!

                                                                                                              )مولوی، 1363: 1883/19(
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 2 - 7 شمس زنده کننده است
2 - 7 - 1 زنده کن در و دیوار بدن

            آن زنده کن این در ودیوار بدن کو؟            و آن رونق سقف و در و د رسارة ما کو؟
                                                                                                          )مولوی، 1363: 2176/13(

2 - 7 - 2 بارندة آب حيات
      گویی چهرة شمس در آسمان دل او هرشب چون ماهی می درخشد و از دل ابری و غمبار خود بر 

جان معشوقش آب حيات می بارد:
           بدان نشان که به هر شب چو ماه م تابی             ز ابر دل قطرات حيات مـــی باری

                                                                                                             )مولوی، 1363: 3106/2(
 

2 - 7 - 3 سرافيل دل 2 - 7 - 4 زنده کِن آب و ِگل
     چون تو سرافيل دلی، زنده کن آب و گلی          در دم ز راه مقبلی در گوش ما نفخۀ خدا

                                                                                                                      )مولوی، 1363: 11/3(
 

2 - 7 - 5 مهندس دل
      معشوق مهندسی ست که دل خاکی عاشق را از نو بنا می کند. مرحبا بر روش و هنرش:

            دل است تختۀ پرخاک،او مهندس دل           زهی رسوم و رقوم و حقایق و اسما
                                                                                                               )مولوی، 1363: 216/6(

2 - 7 - 6 شاه حيات انگيز
      شاه حيات انگيز خداست یا شمس تبریزی. کسی که به عبادات و طاعات موالنا جانی نو می بخشد: 

             از عنایت های آن شاه حيات انگيز ما            جان نو ده مر جهاد و طاعت و انفاق ما
                                                                                                                     )مولوی، 1363: 151/2(

 
 2 - 8 شمس پيامبر است

2 - 8 - 1 خليل خدا نوش
    خليل صفت ابراهيم است و مفهومی کهن، اما خدانوش صفتی تازه و بی بدیل است. شاید یعنی 

کسی که با تمام وجودش خدا را درک کرده است:
            بخند، موسی عمران! به کوری فرعون           بخور، خليل خدا نوش، کوری نمرود

                                                                                                             )مولوی، 1363: 923/12(

2 - 8 - 2 ميوة یعقوبی 2 - 8 - 3 چشمۀ ایوبی
با ایوب مقایسه می کند. صبوریش، چشمه ای که وجود ایوب را صفابخشيد و      موالنا شمس را 

امراضش را برطرف ساخت. شمس برای جان عاشق چنين است:
               آن ميوة یعقوبی وآن چشمۀ ایّوبی             از منظره پيداشد، هنگام نظر آمد

                                                                                                                 )مولوی، 1363: 613/3(
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 2 - 8 - 4 داود جان
                امشب چو مه برآید، داود جان بياید              ای رنج،موم گردی،گر برج آهنينی

                                                                                                              )مولوی، 1363: 2962/5(

2 - 8 - 5 مریم بندندة گهواره
            جان همچو مسيحيست به گهوارة قالب            آن مریم بندندة گهوارة ما کو؟

                                                                                                                  )مولوی، 1363: 2176/13(

2 - 8 - 6 مسيح ُحسن
    آن مسيح ُحسن را دانم که می دانی کجاست            با کسی کز عشق دارد بسته زنّاری بگو

                                                                                                                     )مولوی، 1363: 2200/3(

2 - 8 - 7 موسی ایام 
موسی)ع( بر کوه طور به ميقات پروردگار رفت. حاال این دل موالناست که وعده گاه دیدار است با 

موسای زمان، شمس تبریزی:
                 شمس الحق تبریز! تویی موسی ایّام           بر طور دلم رفته به ميقات، افندی

                                                                                                              )مولوی، 1363: 2630/25(
 

۹-2 شمس باغ و بهار است
2 - 9 - 1 بهار جان

           ز بهارجــــان خبرده، هله ای دم بهاری             ز شکوفه هات دانم که تو هم زوی خماری
                                                                                                                )مولوی، 1363: 2849/1(

 2 - 9 - 2 باغ بی نشانه 
                   ناگاه چون درخت برستم ميان باغ              زان باغ بی نشانه نشانی خریده ام

                                                                                                                  )مولوی، 1363: 1707/6(

 2 - 9 - 3 باغ بی پایان 
      شمس تبریزی باغی ست بی انتها که از دید موالنا شکوفایی گل ها و باروری شاخه ها از وجود 

بی دریغ اوست:
گل جامه در از دست تو،ای چشم نرگس مست تو        ای شاخه ها آبست تو،ای باغ بی پایان من

                                                                                                                )مولوی، 1363: 1786/7(
 

2 - 9 - 4 نوروز ُرخ
    نگفته پيداست صورتی که به نوروز تشبيه شود چقدر در نظر عاشق رنگين و شاد و فرحبخش و 

جانفزاست:
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         نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم           نوروز و چنين باران باریده، مبارک باد
                                                                                                               )مولوی، 1363: 597/4(

2 - 9 - 5 بهار
     چهرة شمس همچون روز است، روشن و دلفروز، اون آفرینشی چون بهار دارد و مهربانی اش به 

حدی ست که نمی توان از عشقش برید و توبه کرد:
   آن روی همچو روزش وان رنگ دلفروزش          وان لطف توبه سوزش وان خلق چون بهارش

                                                                                                               )مولوی، 1363: 1265/ 4(

2 - 10 شمس پرنده و جانداری زیبا ست
2 - 10 - 1 بلبل شيرین فن 2 - 10 - 2 فاخته 2 - 10 - 3 طاوس 

     کو بلبل شيرین فنم؟کو فاختۀ کوکو زنم؟      طاوس خوب چون صنم؟کوطوطيان کو طوطيان؟
                                                                                                                      )مولوی، 1363: 1794/7(

2 - 10 - 4 طوطی هم خوان
      شمس طوطی شکرخاست. او هم سفره و همراه مولوی ست، بی تعلق، بی ادعا. قنِد بی چونی خوراک 

او خواهدبود. بی شک مراد موالنا بهره های ناب معنوی ست که خوراک آن ها و مایۀ حياتشان است:
ای طوطی هم خوان ما، جز قند بی چونی مخا            نی عين گو ونی عرض،نی نقش و نی آثار من
                                                                                                               )مولوی، 1363: 1791/18(

 
2 - 10 - 5 آهوی خوش ناف

    آهوی خوش ناف، آهویی ست که مُشک و عطر بدست می دهد، گرانبها و قيمتی ست، و حاال این 
آهوی خوش ناف نه اهل ختن که اهل تبریز است: 

     آن آهوی خوش ناف به تبریز روان گشت            بغداد جهان را به بصيرت همدان کرد
                                                                                                                        )مولوی، 1363: 643/5(

2 - 10 - 6 شير خدا
       ایا شير خدا، آخر بفرمودی به صيد اندر          که خه مرآهوی ما راچوآهوخوش شکاری تو

                                                                                                                    )مولوی، 1363: 2168/2(
 

11-2 شمس عمر و جان است
2 - 11 - 1 ُعمر عزیز 2 - 11 - 2 استاد جان

چوآن عمرعزیزآمد،چراعشرت نمی سازی؟              چو آن استاد جان آمد چرا تخته نمی شویی؟
                                                                                                           )مولوی، 1363: 2513/10(

2 - 11 - 3 دایۀ جان
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                              پستان وفا کی کرد سيه؟!               آن دایۀ جان،آن مادر من
                                                                                                                     )مولوی، 1363: 2093/9(

2 - 12 شمس مفخر تبریز است
       موالنا دل خود را به اسبی چابک و راهوار تشبيه کرده که به جهت بندگی و تمکين، توانسته به 

مفخر تبریز، شمس تبریزی دست یابد:
             به شمس مفخر تبریز ازآن رسيد دلت             که ُچست ُدلُدل دل می نمود مرکوبی

                                                                                                              )مولوی، 1363: 3050/13(

 2 - 12 - 2 دو دیدة تبریز 
     شمس تنها یک اسم نيست، او خورشيد واقعی حقيقت است. هم ازینروست که کاه دل های عاشق 

جذب کهربای وجودش می شود. او چشم و چراغ تبریز است:
                  ایا دو دیدة تبریز! شمِس دیِن بحق             تو کهربای دلی دل به عاشقی َکِه توست

                                                                                                                    )مولوی، 1363: 1346/6( 
 

 2 - 13 شمس ُمشرف است
2 - 13 - 1 واقف اسرار رسول

    موالناجالل الدین، سوای عشقی که به شمس تبریزی دارد، نام زیبا و شيرین او را درمانگر گمشدگان 
می داند، و این بخاطر آن است که به زعم او، شمس از اسرار پيامبرانه آگاه است:

           شمس تبریزی تویی واقف اسرار رسول             نام شيرین تو هر گمشده را درمان باد
                                                                                                                  )مولوی، 1363: 792/8(

2 - 13 - 2 حارس دل 2 - 13 - 3 مُشرف جان
    او نگهبان دل است و آگاه به احوال دل و جان:

  آن حارس دل، مشرف جان، سخت غيورست            با غيرت او رو سوی اغيار مدارید
                                                                                                                      )مولوی، 1363: 655/5(
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3 - نتيجه گيری
     استعاره های مفهومی این پژوهش ضمن انتقال تصاویری ناب و ارزنده از شمس تبریزی به مخاطب 
ردیف  در  انصافاً  که  الدین  جالل  موالنا  برخوردارند.  نيز  خالقيت  و  زیبایی  نوعی  از  کبير،  دیوان 
شاعران هنجارشکن محسوب است به زیبایی هرچه تمام تر به خلق ترکيباتی نو پرداخته است. او بيش 
از هرچيزی از صفات خوب، خوش و شيرین بهره گرفته است. اگر شمس در نگاه او مطرب است 
یک مطرب معمولی نيست، شيرین قدم است، شيرین صالست، شيرین نفس است. این شيرینی و تلفيق 
آن با طرب، خود بيانگر اثری ست که شمس بر جان و دل او گذاشته است. پيامبران و حتی پرندگان 
مثال  برای  افزوده اند.  کتاب  این  شادمانگِی  و  زیبایی  بر  دارند.  نقش  دیوان  این  در  نيز  و چرندگان 
شمس فاخته است. طوطی ست، آهوست. نه آهوی معمولی که آهویی خوش ناف. همين ترکيبات 
لحاظ  از  منتقل می کند،  به شنونده  را  پيام موالنا  بخوبی  آنکه  ... ضمن  و  خوش ناف و خوش پيوند 
زیبایی شناختی کالم او قابل توجهند. هرکدام از ترکيبات او را می توان بارها شنيد بدون آنکه ماللی 

در خاطرت ایجاد کند.
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 بررسی نکاتی از یک غزل دیوان شمس
                                                                                                                                                                    شهربانو صحابی1

چکيده
      غزل های موالنا که حاصل شيفتگی و شوریدگی و استغراق او در عالم معنی است، تاکنون آنچنان 
البته کوشش هایی از سوی مشتاقان و اهل ادب و تحقيق در  که باید شرح و بسط داده نشده است. 
دست اقدام است، اما ویژگی خاص واعجاز گونه این سروده ها، دست محققين را برای اظهار نظر و 
این دریای  تفسيری که معمول هر دیوان شعر است، کوتاه کرده و جرأت غور در  ارائه ی شرح و 
بی کران پر راز و رمز را از همگان گرفته است. به نظر می رسد تالش جمعی شيفتگان موالنا الزم است 
تا بتوان پاره ای از این معانی باطنی را گره گشایی کرد و رازهای شگفت انگيز نهفته را برابر دیدگان 
خيل مشتاقان قرار داد. به عنوان نمونه، در اینجا بنده غزلی را موضوع مقاله خود قرار داده و کوشيده ام 
در حد توان و به اختصار، پاره ای از معانی نهفته آن را شرح دهم. قضاوت با اهل نقد و فن خواهد بود 

که تا چه حد توفيق داشته ام.

واژگان کليدی: موالنا، غزليات شمس، جهان بينی خاص موالنا، عشق، شعور.

1ـ استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد
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مقدمه
    همه سروده های موالنا جالل الدین محمد و در رأس آن ها غزليات بی مانند او که همچون تاجی 
با  بر سر ادبيات فارسی می درخشد، همانند سرزمين پر راز و رمز پریان است که جوینده مشتاق را 
دیدگان  برابر  را  زیبایـی هایــی  و  مـی دارد  وا  اعـجاب  و  تحسين  بـه  خـویش  بی نظير  شگفتی هـای 

حيرت زده اش قرار می دهد که غير قابل حدس و گمان است.
به رشته نظم درآمده،  تربيت مخاطبان در سطوح مختلف  به قصد آموزش و  مثنوی که      خالف 
با معشوق درونی و ازلی سروده  غزليات دیوان کبير در عين استغراق و حالت خلسه و عشق ورزی 
شده است و این اشعار بی اختيار بر زبان موالنا جاری شده و برای آن ها مخاطب خاصی را نمی توان 

درنظرگرفت.
        به همين جهت دانستن مفهوم آن غزل ها محتاج کشف بطن آن است و این کار به دور از دشواری 
و خطا نخواهد بود، چرا که برای فهم عمق آن غزل ها شرایط روحی موالنایی الزم است. یعنی رهایی 
و فراغت از تمامی داشته های علمی و ذهنی و معنوی وبه سربردن در یک حالت خلسه گونه تا زبان، 
فرصت جریان سيال و بی مهاری را به دست آورد و نکته هارا بيرون بریزد. بنابر این سعی ما هم در این 
زمينه آب در هاون کوبيدن است؛ با این حال ارائه غزلی از دیوان کبير در این مقوله و طرح و ایراد 
مشکالتی که ذهن حقير را مشغول کرده است، به اميد گشایش و رفع عطش درونی خویش در حد 

تشنگی، راه اندیشمندان را نمی بندد و زحمتی درمسير روشنگری محققان ایجاد نمی کند.

شرح کوتاه نکاتی از یک غزل:
»هـله عاشقان بکوشيد که چو جسم و جـان نـماند      دلتان بـــه چـــرخ پـرد چو بدن گران نماند
دل و جــان بــه آب حـکمت ز غبارهـــا بشویـيد      هله تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماند
نه که هر چه در جهانست نه که عشق جان آنست؟       جــــز عشق هـر چه بينی همه جاودان نماند
عــدم تــو همچو مــشرق اجــل تو همچو مغرب       ســــوی آسمان دیگر کـــه به آسمان نماند
ره آســمان درونــست پــــر عـــشق را بـــجنبان       پـــر عشق چون قـــوی شد غم نردبان نماند
تو مبين جهان ز بيرون که جهان درون دیـده ست       چـــو دو دیده را ببستی ز جهان جهان نماند
دل تــــو مـــثال بـــامست و حـــواس نــاودان ها       تـــو ز بام آب می خور که چو ناودان نماند
تــو ز لـــوح دل فروخــوان به تمامی این غزل را       مـــنگر تــــو در زبـانم که لب و زبان نماند
تـــن آدمـــی کمان و نفس و سخن چـــو تيرش       چـو برفت تير و تـرکش عمل کمان نماند«.

                                                                                                                          )مولوی، 1351: غ772(

عاشقان
مراد از »عاشقان« در مطلع غزل چه کسانی اند؟

        آنچه به نظر می رسد، عاشقان مخاطب موالنا به طور عام، همگان می توانند باشند. درحقيقت عشق 
بدون مرز است. همگان آن را به هر نحو تجربه کرده اند؛ کودکی که پا به جهان می گذارد از همان 
اوان عاشق است. »هيچ آفریده ای نيست که در وی آتش عشق خدا نيست.« )شيخ رومی، 1354: 129(
     در اینجا دو گونه تعریف از عشق هایی که مربوط به ساده ترین و لطيف ترین احساسات بشری است، 
می توان ارائه کرد. البته این تقسم بندی غير از تقسيمات دوگانه عشق از سوی صدر المتالهين است 
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که عشق مجازی را به دو قسم نفسانی و حيوانی تقسيم کرده است، بلکه این تقسيم بندی از نگرش 
نگارنده با احتساب مطالعات پيشين و تجربيات ازساده ترین رفتارهای معمول مردم دریافت شده و از 

این قرار است: 
1.خود محور یا عشق هایی که بوی خودشيفتگی می دهد: من عاشقم، اگر نباشی می ميرم، من نمی توانم 

بر دوری تو صبورباشم و من و من و من.
2.دیگرشيفتگی: تو بی نظيری، تو مرا مجذوب کردی، تو نباشی من می ميرم، همه تو و محوریت »تو« 
است که موالنا از این عشق ها با عنوان عشق های رنگی، نسبی و مجازی، تعبير می کند »عشق هایی کز 
پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود.« )مولوی، 1375: 1/ ب206( و البته او این عشق ها را الزمه 
حيات بشری در چرخه زندگی و توليد نسل می داند و همين عشق ها را مقدمه ای برای رسيدن به عشق 
واالی روحانی می داند؛ چنانکه می گوید: »عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان 

سر رهبر است« )مولوی، 1375: 1/ب111(
      بيشتر صوفيه عشق را محور اساسی طریقت می دانند و آن را جزو فرایض این راه محسوب می کنند. 
»به خدا رسيدن فرض است و البد هرچه به واسطه آن به خدا رسند، فرض باشد به نزدیک طالبان. 

عشق، بنده را به خدا رساند، پس عشق از بهر این معنی فرض راه آمد.« )عين القضات، 1341: 97(
      پس عشق های مجازی مانند پلی است که ما را به سوی عشق ازلی راهنمایی می کند، همچنان که 
گفته اند: »المجاز قنطره الی الحقيقه«. »می توان گفت که عشق مجازی، تمرین و ممارستی است برای 
تحمل عشق حقيقی، چنانکه گفته اند: عشق ليلی را یک چندی از نهاد مجنون مرکبی ساختند تا پخته 
عشق ليلی شود. آنگاه بار کشيدن عشق اهلل را قبول توان کردن. نيکلسون در توضيح این کارآموزی، 
شمشير  از  حقيقی،  عشق  به  آن  کردن  تبدیل  و  مجازی  عشق  تاثير  می گوید:  می آورد؛  گویا  مثالی 
چوبی یک پسربچه که در آینده سرباز می شود و یا عروسک بازی دختر خردسالی که در آینده مادر 

می شود، نمایان است«. )ستاری، 1392: 176(
      اما در معنی خاص، خطاب موالنا به عاشقانی است که عشق زمينی و مادی را تجربه کرده اند. 
می گوید: ای عاشقان بکوشيد از این مراحل هم بگذرید و از محورهای خودشيفتگی دنيوی و مجازی 
رها شوید وبه مراحل باالتر قدم بگذارید. رسيدن به عشق ماندگار و جاودانه، در گرو گذر از من و 
تو است. آنجا متوقف نشوید تا پرواز به سوی آسمان را تجربه کنيد. بدانيد با ابزارهای مادی قادر به 
پرواز نخواهيد بود، بلکه نردبان ویژه ای الزم است. موالنا دلبستگی به جسم و جان و مال و علم و 
دانش محدود را مانع پرواز می داند. علوم و داده های پيشين و اکتسابی را نه تنها ابزار کافی نمی داند، 

بلکه اسباب توقف می شمارد.

چرخ/ آسمان
     مراد از چرخ و آسمان، مرحله باالتر از مکان و فلک است. چنانکه گوید »ره آسمان درون است...«. 
منظور موالنا، متوجه شدن به المکانی است که به شرط رهایی از سنگينی ذهن و وابستگی ها امکان 
پذیر می شود. آسمان و جهات مشرق و مغرب آن، که موالنا اینجا مطرح می کند، به آسمان مادی 
و عينی هيچ شباهتی ندارد: »ازل تو همچو مشرق، اجل تو همچو مغرب، سوی آسمان دیگر، که به 
قابل مشاهده  از چشم ظاهری  بيرون  نظر موالنا، درون جان است وفقط  نماند«. جهان مورد  آسمان 
است. به نظر می رسد آسمان در این غزل استعاره از عرش، جایگاه الهی یا در اصطالح عرفا، مرتبه 
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وحدت است.

آب حکمت/ غبار
      این عشق و عروج به آسمان معنی، که مطرح است، حالت اساطيری و غيرقابل دسترس نيست، 
بلکه در بطن شعور و آگاهی انسان وارسته و مشتاق جا دارد و قابل درک و دریافت است. می گوید 
»دل و جان به آب حکمت ز غبارها بشویيد...« آب حکمت، ترکيب اضافه تشبيهی است؛ حکمت که 
به معنی اراده حق و دانش و معرفت است، در اندیشه موالنا به مثابه آب است که خاصيت شویندگی، 
جریان و نو به نو شدن دارد؛ آب جاری، کهنه و گند نمی شود. انسان اهل شعور و معرفت نيز دربند 
نمی ماند. همچنانکه طبيعت بدون آب زنده نيست، انسان ناآگاه و بی شعور هم، مرده ای بيش نيست.   
پس برای پرواز در این چرخ، دل و جانتان را با نيروی حکمت و دانش از غبارها بشویيد و پاک کنيد. 
دربند می کشد  را  انسان  هر آن چيزی که  و  فيزیکی  تجربی، حواس  علوم  عادت ها،  غبار چيست؟ 
به صراحت می گوید  بيت  این  او می شود. در  وسبب خمودگی، خودشيفتگی، گندیدگی و جمود 
این درجات  به  پاکسازی کرد. موالنا خود  باید  از درون  ابزار آگاهی  با  غبار  مثل  را  بندها  این  که 
رسيده بود. حضرت شمس به تمامی، سبب این غبارروبی در دل و جان موالنا شد و وجود او را با این 
بينش شستشو داد. هرآنچه که موالنا سال ها اندوخته و دل بسته بود، شمس در یک آن از او گرفته، 
ساختارهای ذهن او را درهم شکست و تجربه واالی روحانی را برای او به ارمغان آورد؛ در نتيجه 

حقيقت مثل ماه صافی بر دل او تابيدن گرفت:
                     »چون غبار تن بشد، ماهم بتافت           ماه جان من هوای صاف یافت«

                                                                                                      )مولوی، 1375: 6 /ب4075 (

راه/ نردبان
             »ره آسمان درون است پر عشق را بجنبان، پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند«.

       راه، همان سلوک، حرکت، طریقت و نردبان ابزار روش و رفتار و وسيله طریقت است. البته در 
غزل های موالنا واژه نردبان در هردو معنی مجازی و حقيقی یامنفی ومثبت به کار رفته است، چنانکه:

                   »نـردبان خلق این ما و منی است             عـــاقبت از نــــردبان افتادنـــی است
                   الجرم هرکس که باالتر نشست،           استخوانش سخت تر خواهد شکست«

                                                                                                          )مولوی، 1375: 4/ ب106(

که مراد موالنا در اینجا مراتب و درجات دنيوی است که جنبه منفی نردبان در نظر است؛ اما در غزل 
دارد و هرچه  از آن جنبه درونی  باالرفتن  نظر است که  مورد بحث روش عارفان و واصالن مورد 

سالک باالتر رود، به درجات کمال بيشر نزدیک می شود؛ در این معنی در دفتر 6 مثنوی گوید:
                     »مـن نجویم زین سپس راه اثير            پير جویم، پير جویم، پير، پير
                     تــير پران از که گردد از کمان            پير بــاشد نـــردبـــان آسمان
                     چون ز من سازی به باال نردبان            بـــی پریدن برروی بر آسمان

                                                                                                                     )مولوی، 1375: 6/بی138(

458 بررسی نکاتی از یک غزل دیوان شمس



دل / بام / ناودان
        »دل تو مثال بام است و حواس ناودان ها،             تو زبام آب می خور که چو ناودان نماند«

      دل، آن نقطه ای است که خاستگاه دایره وجود ناميده می شود و قابل تعریف نيست. آن غده سمت 
چپ بدن انسان که خون را پمپاژ می کند هم نيست؛ هرچه هست محل درک و فهم اسرار الهی است؛ 
»مراد از دل، گوشت پاره صنوبری نيست، بلکه غرض روزنه و دریچه روح است بر تخته بند تن و بنابر 
این، دل محل ظهور صفت روحانيت و رحمانيت است در عالم صغری و جام جهان نمای پادشاهی و 

گنجينه تجليات ذات وصفات اسماء الهی است.« )ستاری، 1392: 168(
     بام، استعاره از باالترین قسمت وجود که یک طرف آن روی به دنيا دارد و محل فرماندهی وجایگاه 
اندیشه و آگاهی است، یعنی محل معرفت حقيقی که الزم و ملزوم عشق است وازسوی دیگر روی به 
عقل کل دارد و قدرت شناخت و تشخيص از این پایگاه به حواس مادی صادر می شود. ناودان، همان 
ابزارهای مادی و حواس پنجگانه است که کارایی و قدرت محدود ی دارد و پایدار نيست. می گوید  
در سير درونی و پرواز به سوی آسمان معنی، به این حواس ناپایدار تکيه مکن، بلکه از بام معرفت و 
شعور، بال و پر عشق را قوی کن. توجه به شعور و آگاهی به این شکل کمتر مورد توجه صوفيان و 
عارفان بوده است. تنها در نوشته ای از شيخ احمدجام به شکل تلویحی به اهميت این موضوع اشاره 
شده است. البته اگر بتوان از شعور و آگاهی با عنوان »عقل تمام« تعبير کرد. »... اما هرکه را با عقل 
تمام عشق باشد، او آن مرد باشد که در ميان اوليای خدای عز و جل، قطب او باشد.« )ستاری به نقل 

از انس التائبين، 1392: 77(
      به نظر نگارنده، موالنا عاقل ترین عاشقان حقيقت است که تفحص در اندیشه محوری او از این 

زاویه ضروری به نظر می رسد و پرداختن به این مهم مقاالت دیگری می طلبد.
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نتيجه
       به نظر مـی رسد در این غـزل جایگاه آگاهی و شعور در اندیشه موالنا بر زبان او جاری می شود. 
عشق که محور اصلی غزل های دیوان اوست، ظاهرا بر یک زیربنایی قوی از حکمت و شعور ایستاده 
است و این شعور و آگاهی به عنوان مقدمه ای اساسی برای شروع یک پرواز قوی با پر عشق تعبير 
شده است. البته ما نمی توانيم پاسخی دقيق برای سخنان واحواالت موالنا در متن این غزل ها بيابيم؛ 
خود موالنا نيز گفتگو در این احواالت را که خلسه های عاشقانه او را به تصویر می کشد، خارج از 
دایره بحث و جدل می داند. تالش برای شناخت و درک این غزل ها و این احواالت موالنا کار بسيار 
دشوار است؛ تا کسی در درون و بطن این احوال نباشد، نمی تواند به راز و رمز آن ها پی ببرد. با این 

حال سخنانی کوتاه بود برای تسکين دل دردمند و مشتاق.
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شمس تبریزی: »فرامن موالنا«
                                                                                                                                                     ِسوال گونبال بوزکورت1

چکيده 
       دیدار موالنا با شمس تبریزی بزرگترین واقعۀ زندگی موالنا بود. شمس تبریزی بر زندگی و افکار 
تأثير ژرف شمس  با این  موالنا تأثيری عميق گذاشته است. وقتی که آثار موالنا را مطالعه می کنيم 
مواجه می شویم. پژوهشگران، تا به حال دربارة هویت شمس تبریزی بسيار سخن گفته اند. اما باز هم 
کافی نيست. چون هویت شمس و اهميت وی در زندگی موالنا برای خوانندگان باز هم آشکار نيست.     
شمس تبریزی یک مبهم زندگی موالنا است. مثل این که ناگهان از آسمان آمده و با افسون موالنا را 
به سوی خود کشيده است. شمس تبریزی، هر چه هم باشد در عالم معنا فرامن موالنا شده، موالنا او 
را به نام معشوق خود خوانده است. اگر از معنای کلمات دور شویم به باطن این دو عارف شوریده 
خواهيم رسيد. در آنجا مهم نيست که موالنا برتر یا شمس! چون در آنجا فقط عشق می ماند و عشق 

امانت الهی است. 
      در این مقاله بر آنيم تا اهميت شمس تبریزی در زندگی موالنا بپردازیم، شباهت های سروده های 
ایشان را نشان دهيم و در نهایت شخصيت شمس تبریزی را توصيف کنيم تا آشکار گردد موالنا، از 
شمس به عنوان فرامن، خداوند یا معشوق خود بحث می کند. در این مقاله کوشيده شده است تا به 
پرسش هایی از قابيل این فرامن، در آثار موالنا چگونه شکل گرفته است، آیا شمس تجلی حق است؛ 

پاسوخ خواهد داد.   

کليدواژه: موالنا، شمی تبریزی، فرامن، مقاالت شمس، آثار موالنا.

1ـ دانشجوی دکتری رشتۀ زبان و ادبيات فارسی دانشگاه تهران 
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مقدمه
     شمس تبریزی، اولين بار در سال 642 به قونيه آمد و شانزده ماه در آنحا ماند. در این مدت کوتاه، 
باعث حسودی مریدان موالنا شد.  این دو عارف  بشتر شد. دوستی و عشق  ایشان  محبت و دوستی 
شمس تبریزی قنيه را ترک کرد. موالنا بسيار نامه نوشت تا شمس بازگردد و پس از یک مدت آفتاب 
و خدایی موالنا به قونيه بازگشت. اما در آنجا زیاد نماند. دوباره از قونيه رفت و هرگز باری دیگر 
بازنگشت. عاشقی و بی قراری موالنا، پس از غایب شدن و یا کشته شدن شمس تا پایان عمر، در جان 
و روح او هرگز فروننشت. موالنا، در جسم شمس تبریزی که تجسم معشوق الهی بوده، جلوه های حق 
را تماشا می کرد. از دیدگاة موالنا حق، در جمال شمس ظاهر شده است. تأثير شمس بر موالنا و تجربۀ 
فردی موالنا در غزل های وی آشکار دیده می شود. شمس تبریزی زندگی موالنا را چگونه دگرگون 
کرد؟ از آن شيخ مدرسه چگونه عاشقی شوریده به وجود آورد؟ مقصد موالنا از »شمس« چيست؟  
چگونه باید در آثار موالنا شمس را فهميد؟ شمس، تنها مثل دیگر عارفان از یاران خدا بود یا فرامن 
موالنا؟ در غزل های وی فرامن موالنا حق است یا شمس یا دیگران؟ هدف اصل ما در این تحقيق بر 

اساس بررسی و مطالعه مقاالت شمس و آثار موالنا، نشان دادن تأثير شمس تبریزی بر موالنا است. 
      دیدار موالنا با شمس تبریزی در سن سی هشت سالگی یا کمی بيشتر، بزرگترین واقعۀ زندگی 
موالنا بود که تأثير ژرف بر زیست و ذهن اندیشۀ او گذاشت. این درویش شوریدة آواره سرانجام از 
شيخ و واعظی مشهور، عاشقی شوریده و شاعری عارف ساخت که تا سال 672 که از جهان رفت، 
او  در  دمی  مقدس  و  از عشقی عظيم  ناشی  عاطفی  هيجان  و  و شور  بی قرار  التهاب روح  شعله های 
فروننشست )پورنامداریان، 1392: 27(. می توان گفت که تولد دیگر موالنا بعد از آشنایی با شمس 
تبریزی شروع کرده است. گم گشتگی موالنا به آن حد می رسد که شمس و اندیشۀ شمس را در 
خود گم می کند و مثل حل شدن شکر در آب، در جان شمس ذوب می شود. زندگی موالنا را باید 
دو قسمت تقسيم کرد؛ زندگی موالنا قبل از شمس و زندگی موالنا بعد از شمس. موالنا بعد از شمس، 
هرگز مثل قبلی نبوده است. اشعار موالنا که می خوانيم، بسيار در تأثير محبت و سخنان شمس تبریزی 
سروده شده است. یادآور شویم که در غزليات شمس نيز دیده می شود که موالنا، بعد از آشنایی با 

شمس غزل های بسيار شور انگيز سروده است. سخن موالنا، سخن شمس است. 
      موضوعی که در مقاالت شمس وجود دارد، آنها را به شکل واضح تر در مثنوی یا به شکل چند 
نگاهی  به آثار موالنا دوباره  از خواندن مقاالت شمس،  بعد  اگر  بيت در غزل های موالنا می بينيم. 
بکنيم؛ تأثير شمس بر آثار و افکار موالنا آشکار دیده می شود. می توان آن را با استفاده از چند مثال 

مقاالت شمس و غزليات موالنا نشان داد:
     »ای طالب صدیق دل خوش دار، که خوش کنندة دل ها در کار تست و در تمام کردن کار تست، 
که کل یوم هو فی شآن. یا در کار طالب است یا در کار مطلب، هر که غير این دو گوید ابلهی گوید 
و حماقت، اگر چه او حماقت خود را نبيند. آنها که تمييز الهی دارند که ینظر بنوراهلل، دانند که آنچه 
در نظر وی هنرست و دقيق بينی است، در نظری که بعد از فنای نظر ها باقی ماند، حماقت است و 

حجاب« )شمس تبریزی، 1385: 97(.
                         ور همنشيِن حـــق شوی، جـاِن خــوِش مـطلق شوی
                         یــارب، چــه با رونق شوی! ای جــاِن جاِن من شده
                         هـم طالب و مـــطلوب او، هــم عـاشق و معشوق او
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                               هم یوسف و بعقوب او، هم طریق و هم گردن شده
                                                                                                                    )مولوی،1387: 1131(

     دیده می شود که هم موالنا و هم شمس تبریزی در آثار خودشان از موضوع فنا فی اهلل، طالب و 
مطلوب، عاشق و معشوق جوری دیگر سخن گفتند. البته در کل می توان گفت که مقصد ایشان یکی 

است. عقيدة ایشان این است که خواستۀ ما فقط از اوست. 
در جایی دیگر هم:

    »یک نياز آن است که پيش شيخ روترش و منقبض نباشد. ای خواجۀ ترش با ما عتابی داری؟ با 
ما جنگ کرده ای؟ گفت نی. اکنون آدمی ترش با آن کس کند که ازو رنجيده است، و با آن دگر 
خندان باشد و خوش باشد. آن را ببيند ترش می کند، این را ببيند می خندد، آزارش هيچ نماند، همه 

خوش شود، و اگر رنجی دارد آن نيز جنگی است...« )شمس تبریزی، 1385: 101(.
       این سخنان شمس، در بعضی جاهای آثار موالنا با تفاوتی اندک انعکاس دارد. اگر بعد از خواندن 
این سطر های مقاالت شمس، غزل موالنا را بخوانيم، احساس می کنيم که موالنا دارد به شمس جواب 
می دهد. چرا ابيات موالنا باعث چنين افکار می شود؟ شاید همنشنيی موالنا با شمس، وی را تحت تأثير 

شمس قرار گرفته است.
   چون بجهد خنده ز من، خنده نهان دارم از او            روی ترش سازم از او، بانگ و فغان آرم از او 
   شهِر بــزرگ است تنم، غم طرفی، من طرفی            یـــک طرفی آبـم از او، یک طرفی نارم از او

   بـا تـــرشانش تـــرشم، بـــا شکرانش شـکرم               روی من او، پشِت من او، پشِت طرب خارم از او 
                                                                                                                  )مولوی، 1387: 1069(

1. موالنا بعد از شمس تبریزی 
با آشنایی  از  بعد  با شيوة گوناگون مواجه می شویم که می توان آنها را دریافت       در آثار موالنا 
شمس سروده است یا نه؟ در بعضی جاها هم می بينيم که سخن موالنا بی تابی و شوریده حال او را بيان 
می کند. شاد و غمگين بودن غزل موالنا، بر ما آشکار می کند که این غزل بازآمدن شمس به قونيه 

سروده است یا نه؟ 
    آمــد مــۀ مـــا مستی، دستــی، فلکا، دستی             من نيست شدم باری، در هسِت یکی هستی
    از یک قدح و از صد، دل مست نمی گردد              گــر باده اثر کردی در دل، تن از او رستی

                                                                                                                      )مولوی، 1387: 1228(

      آشکار است که این دو بيت بعد از دوباره آمدن شمس به قونيه سروده شده است و در بيت زیر 
هم دیده می شود که بر عکس غزل پيش، شمس تبریزی دیگر کنار موالنا نيست. نيازی شرح ندارد تا 

بفهميم موالنا این ابيات را در جدایی شمس سروده است.
       ای جــان و ای دو دیدة بينا، چــگونه ای؟             وی رشِک مـاه و گنبِد مينا، چگونه ای؟
       ای ما و صد چو ما ز پِی تو خراب و مست            ما بی تو خسته ایم، تو بی مـا چگونه ای؟

                                                                                                                     )مولوی، 1387: 1315(
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در  را  موالنا  اگر شمس،  آیا  مـی شد؟  نمـی یافت چه  در  را  مـوالنا  اگر شمس،  بار ها گفتند که      
نمی یافت؛ موالنا، تنها شيخ و واعظ مدرسه بود؟ آیا اگر شمس با موالنا برخورد نکرده بود، نام ایشان 
باز هم چندان مشهور خواهد شد؟ اگر مریدان عاشق بی قرار موالنا نبودند، چه می شد؟ آن زمان داستان 

این دو عارف عاشق شنيده می شد یا نه؟
       این درویش شوریدة بی سر و سامان که به سبب جهانگردی های خویش »شمس پرنده« خوانده 
و در خان شکر  بود  قونيه درآمده  به  قلندرانۀ خویش  ژندة  و جامۀ  سياه  با کاله  ایام  می شد در آن 
فروشان خانه گرفته بود. داستان برخورد او با جالل الدین که ظاهرا یک بار نيز وی را در دمشق دیده 
بود در کتاب ها با کرامات شگفت باور نکردنی آميخته است )زرین کوب، 1389: 229(. از صحبت 
این پير، انقالبی در وجود موالنا پدبد آمد. موالنا درس و وعظ را کنار گذاشت. صحبت شمس، موالنا 

را که مرد درس و وعظ بود، در چهل سالگی معلم عشق او شاعری آموخت:    
                       زاهد بودم، ترانه گویم کردی            سرفتنۀ بزم و باده جویم کردی
                       سجاده نشيِن باوقارم دیــــدی            بازیچۀ کـودکان کویم کردی

                                                                                                                    )مولوی، 1387: 1436(

    موالنا، در این ابيات تغيير یافتن خود توسط شمس تبریزی را قلمداد کرده است. فقط این محبت 
درویشی  که  کنند  تحمل  نمی توانستند  موالنا  مریدان  شد.  شمس  به  موالنا  مریدان  دشمنی  باعث 
ناشناسی از راه برسد و مرشد و مراد آنها را بریابد و آنان را در نظر او خوار و بی مقدار گرداند. عشق 
البته انحصار طلب است و عاشق قاعدة تحمل رقيب نمی تواند کرد. عاشق حسود است و اگر ببيند 
که معشوق را دل با کسی دیگر است ناراحت می شود )موحد، 1392: 85(. اما شمس و موالنا هم دل 
بودند. در ميان ایشان دوری و دشمنی و حسودی نبود. عشق ایشان، عشق آسمانی بود و برای همين؛ 
حسودی و مکر شيطان در آن عشق الهی نبود. آنها مثل انسان های عادی نبودند که عشق آنان نيز مانند 

دیگران باشد. 
     »ما دو کس عجب افتاده ایم. دیر و دور تا چو ما دو کس بهم افتد. سخت آشکار آشکاریم، اوليا 

آشکارا نبوده اند؛ سخت نهان نهانيم« )شمس تبریزی، 1385: 93(. 
       همانطور که روح در جان پنهان است، در درون اجسام زمينی آنان نيز حقيقت پنهان است. عاشق 
بودند و دنبال راه دیگری بودند. دنبال عاشق شدن و دل بستن به کسی زیبا روی نبودند. دنبال مردن و 

در آن حقيقت دوباره زنده شدن بودند. برای عاشقان محال نباشد. 
      »مطرب که عاشق نبَود، و نوحه گر که دردمند نبَود، دیگران را سرد کند. او برای آن باشد که 

ایشان را گرم کند« )شمس تبریزی، 1385: 99(.
       به نظر موالنا مرگ روشنایی چشم و ذوقی است و او مشتاق مرگ است. بر عقيدة موالنا مرگ، از 
این خانه به خانۀ بزرگ رفتن؛ از این سرای به سرای بزرگ رفتن است. شاید آن مرگ نيست. مرگ 
معشوق  و  نيست که عاشق کيست  معلوم  مقام حيرت اند.  در  دیگر  آنها  نور چشم.  و  است  آیينه ای 
کيست. چندان نيز مهبم نيست. اما آشکار این است که ابيات فلسفی و عاشقانۀ موالنا و مقاالت شمس 

پر از افکار ایشان است. 
                  تــو نقشی، نقشبندان را چه دانی؟            تو شکلی، پيکری، جان را چه دانی؟
                  تو خود می نشنوی بانِگ دهل را             رمـــوِز سر پنهان را چـــه دانــی؟....
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                        تجلی کرد این دم شمِس تبریز             تو دیوی، نوِر رحمان را چه دانی؟
                                                                                                                 )مولوی، 1387: 1245(

     این غزل نيز؛ موالنا بعد از شمس در چه حال بوده، می فهماند. شمس بر گردن موالنا چه جور 
زنجيری یا کمندی انداخته، موالنا تا آخر عمر، حتی یک لحظه هم از دست آن زنجير رهایی نطلبيد. 

آن زنجير موالنا را به آسمان کشيد و به سوی حق.    
   ای عاشقان، ای عاشقان، دیــوانــه ام، کو سلسله؟       ای سلسله جنباِن جـــانا، عالـــم ز تو پر غلغله
   زنــجيِر دیــگر ساختـــی، در گـــردنــم انداختی      وز آسمان در تاختــــی، آن ره زنی بر قافله...
   چون دل ز جان برداشتی، رستی ز جنگ و آتشی      آزاد و فارغ گشته ای هم از دکان، هم از غله

                                                                                                                            )مولوی،1387: 1129( 
   

ابيات، فرق آسمان  با او چه کار کرده است. در این  نيز می بينيم که شمس       در این غزل موالنا 
و زمين بودن را بهتر می فهميم، آمدن شمس به طرف موالنا و رفتن وی، در دل و جان موالنا چنين 

انعکاس می یابد:
                    عشِق تو مست و کـف زنانم کرد              مستم و بی خودم، چه دانم کرد؟
                    خــلق گــــوید: »چنان نمی باید«              مــن نبــودم چنين، چنانم کـــرد
                    پـــر کنـــم ُشکر، آسمان و زمين             چـــون زمين بــودم آسمانم کرد
                    از رهِ کــهکشان گـــذشته دلـــم              زان سوِی کهکشان، کشانم کرد
                    نـــــردبان هــــا و بام هـــا دیــدم              فـــارغ از بــــام و نـــردبانم کرد
                    چون جهان پُر شد از حکایِت من              در جهان، همچو جان،نهانم کرد
                    بس کــن ای دل که در بيان ناید              آنـــچه آن یـــاِر مهربانــم کـرد

                                                                                                                      )مولوی، 1387: 566( 
 

موالنا، با شمس نو می شود. از شمس، روشنایی می گيرد و همچو گل ها رو بر آفتاب می چرخاند:
                              از تو چرا تازه نباشم که تو            تازگی سرو و گل و سوسنی
                              از تو چرا نور نگيرم که تو            تابِش هـــر خانه و هر روزنی

                                                                                                                  )مولوی، 1387: 1350(

شمس تبریزی، جان و روح موالنا است. با این وجود هيجان انگيز و آشفتگی موالنا عجب نيست که 
وی دنبال شمس گردد.

                    بر آ، ای شمِس تبریزی، ز مشرق              که اصِل اصِل اصِل هر ضيایی
                                                                                                                        )مولوی، 1387: 1258(

2. شمس معشوق است یا فرامن موالنا
      موالنا برای یافتن معنی راه، از تجربيات روحی خود و رهبری الهی شمس استفاده کرد. در آثار 
نيازمند  باشند، موالنا در راه حقيقت است. موالنا  یا معشوق؛ هر چه هم  موالنا؛ حق، شمس، فرامن 
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کسی است که از همجنس وی باشد و با آن کس درد عشق را که در درونش هست، گفتگو کند. 
شمس، برای موالنا پير و رهبر بود. راه زندگی را باید با عشق و جذبه طی می کرد، موالنا نيز چنين 
کرد. بعد از آشنایی شمس با هيچ کس انس نگرفت، غير از دو سه نفر. موالنا در مقام عشق است؛ 
یا عاشق است یا معشوق؛ یا شمس عاشق و یا معشوق او است. موالنا آثار خود را گفته های شمس 
می شمارد. چون عاشق فقط آیينه ای است که جمال معشوق در او منعکس می شود. موالنا، سخن از 
حق می گوید یا فرامن خود یا کسانی دیکر. اما آشکار است که گفته های موالنا هر چه هم باشد، 
مقصد خداست. وقتی که از عاشق پنهان خود سخن می گوید، مقصد وی حق است. فرامن یا معشوق، 
تنها یک نماد راز موالنا است. برای رسيدن به راه حقيقت نشانه ها وجود دارد. موالنا با واسطۀ شمس 

تبریزی راه عشق الهی را تجربه می کند و نشانه های حق را در شمس می بيند.  
     موالنا برای تکامل انسان، عشق، سماع و موسيقی را اساس قرار داده است و از این راه از یک 
طرف بينش های تنگ و خشک شریعتمداران را به هيچ گرفته است و از سوی دیگر با افزودن ماهيتی 
الهی به این سه پدیدة بدیع طبعا تحولی دینی ایجاد کرده است. به نظر موالنا، عشق از اوصاف الهی 
است. انسان بر هر کس و هر چيزی که عشق ورزی کند، این عشق فی الواقع بر »هستی مطلق« است 

)گولپينارلی، 1390: 314(. چون عشق امانت الهی است که تنها انسان سپرده شده است.  
      به گفتۀ دکتر شفيعی کدکنی؛ شمس مردی دیرجوش، تنگ حوصله، بی اعتنا به تمام موازیِن 
حاکم بر ُعرف و عادت های زمانه بوده است: خود غریبی در جهان چون شمس کو؟ نگاهِ شمس به 
مسائل عصر، در حوزة دین و اخالق و تصوف، نگاهی است بی رحم و تند. بسياری از بزرگاِن عصر را 
به هيچ نمی گرفته است و گاه مردمانی گمنام راـ  با همۀ خروجی که از معيارهای اخالقی و دینِی عصر 
داشته اند ـ می ستوده و با ایشان اُنس می گرفته است )کدکنی، 19(. فرامن؛ به معنی مِن برتر می آید. 
پس، شمس با این همۀ بيگانگی چطور موالنا را تخت تآثير خود قرار داد؟ آیا به گفتۀ اهل قونيه و 

مریدان موالنا، شمس جادوگر بوده یا تنها غریبه ای در این عالم بوده است؟ 
     »چه کنم اگر بر منبر سخن بر من چنين غلبه کند؟ من بر منبر نمی روم. ای خواجه دروغ بود، دروغ 
گفتيم، و غلط می گوئيم. سخن در اندرون من است. هر که خواهد سخن من شنود در اندرون من در 
آید. اال دربان نشسته است: ترک بيمناک بی باک، صدهزار دوست و آشنا را کشته، بی باک، الابالی. 
بن  تا بگوید که من کيستم. آخر من آشناام؛ فالن  تو کيستی، فرصت نمی دهد  نمی پرسد که  خود 

فالن...« )شمس تبریزی، 1385: 321(.  
     معلوم است که در درون شمس سخن ها بوده، اگر اجازه می دادند، خواهد گفت. اما کشته شدن او 
یا غيبت دوباره وی مانع این شده است. اما موالنا، در غزل های خویش از صدا کردن شمس هيچ وقت 
دست برنداشته است. می دانيم که ميان عاشق و معشوق هيچکس نيست و رازهایی الهی را نمی شود 
با هر کس گفت. عاشق نيز نمی تواند با همه همنشينی کند. برای همين موالنا به شمس و شمس نيز به 

موالنایی نياز داشت.
            هـــر کـــه را اسراِر عشق اظهار شــد           رفــت یاری زان که مـحِو یار شد
            شمــــِع افـــروزان، بنـــه در آفـــتاب          بنگرش، چـون محِو آن انوار شد؟
            نيست نــوِر شمع، هست آن نـور شمع          هــم نشــد آثـار و هـــم آثار شد
           جوی، جویان است و پویان سوِی بحر           گــم شود چون غرِق دریا بار شد
           تــا طلب جنبان بـــود مــطلوب نيست           مطلب آمـد: آن طلب بی کار شد
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                   پس طلب تا هست ناقص بُد طلب            چون نمانَد، آنگهی ساالر شد
                                                                                                                    )مولوی، 1387: 502(

      کسانی که عالم معنا و غير ظاهر را تجربه کرده باشند و از سنخ موالنا باشند، شمس واقعيت است. 
پژوهشگران شمس،  از  بعضی  قول  به  است.  موالنا ظهور کرده  برای  در چهره شمس  واقعيت،  این 
کامل تر ار موالنا بوده است و شمس به باطن موالنا تأثير کرده است. انگار که موالنا سال ها در انتظار 
شمس بوده و هر چيزی را بر جستوجوی آن بود، در شمس دید. وجود شمس، از نظر موالنا یک 
انسان کامل است. شمس و موالنا در جهانی معنا غرقند. شمس تبریزی، مراد موالنا است و مقصد 
موالنا از این مراد جز از حق چيزی دیگر نمی باشد. شمس تبریزی، یک انسان فرهيخته بوده است و 
بلکه او وليی است و از اوليای خداوند که در دایره حقيقت گام زده است و واصل بوده است. او بدون 
تردید به حقيقت واصل بوده است و موالنا هم به دریای او متصل شده است. اگر شمس نبود، موالنا 

موالنا هم نبود )فيضی، 112(. 
   طوطِی جاِن مسِت من از شکری چه می شود!      ُزهرة َمــی پرسِت مــن از قـمری چه می شود!
    بـــحِر دلم، که موِج او از فلِک نهم گذشت       خيره بمانده ام که او از گهری چه می شود!....
    از تبریِز شمِس دیــن راست شود دل و نـظر       آن نظِر خوش از کژ و کژنگری چه مـی شود!

                                                                                                                       )مولوی،1387: 363(

      در این ابيات مواالنا آشکار است که او همه چيز را از شمس می داند. موالنا، شمس تبریزی را 
تنها آفتاب  نه  نداشت. شمس،  این بحث هيچ گونه دریغ  از گفتن  را  ولی مطلق می شمورد و خود 
از نور خداوند است.  الهی اوست. آفتابی که در شمس می بيند، آن هم  پير و معشوق  بلکه  اوست، 
موالنا می گوید: آن نظِر خوشی که شمس دارد و تجلی حق است. از گژ نگاه کردن دشمنان شمس 

به »آفتاب« هيچ باک نيست!
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نتيجه گيری 
تاثير  بر افکار مولوی  تاثير شمس تبریزی بر مولوی مشخص است و همچنين شمس تبریزی         
عميقی داشته است. همانطوری که مالحظه می شود موالنا هم در غزل ها و هم در مثنوی معنوی تحت 
تاثير گفتار و افکار تصوفی شمس تبریزی بوده است. به ویژه با مطالعه دقيق مقاالت شمس و مقایسه 
آن با آثار مولوی اینکه بسياری از موضوع مقاالت شمس در آثار مولوی ذکر شده، به وضوح دیده 

می شود.  
      در این مقاله چيستی ماهيت فرامن غير از معنی لغوی آن و نحو استفاده آن در آثار مولوی با آوردن 
مثال ها نشان داده شده است. شمس چگونه فرامن مولوی بوده؟ همانطور مالحظه می شود شمس در 
اثار موالنا نه تنها فرامن بلکه در عين حال معشوق، پير و موالی وی نيز هست. چرا که موالنا در یکی 
از ابيات خود از شمس به عنوان »خداوندی کزو« بحث کرده است. شمس فرامنی است موالنا را به 
حق رسيده بود. از این رو موالنا وی را هم به عنوان عاشق و معشوق و هم به عنوان دوست مخاطب 

قرار داده بود. این فرامن فقط سمبل و سّری است آن مورد نظر بوده، رسيدن به حقيقت می باشد.  
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تحليل جایگاه مخاطب در مقاالت شمس تبریزی

                                                                                                                           افسانه سعادتی

چکيده
       شمس تبریزی در خالل مقاالت به تبيين جایگاه و نقش مخاطب در تکوین اثرش، انواع مخاطب، 
مخاطب خاص و چگونگی تعامل با وی پرداخته است. شمس نه مخاطب محور نه مخاطب ساالر و 
زیادی در تخصيص خطاب و  بوده که وسواس  او مخاطب گزینی  است؛  بوده  ناشناس  نه مخاطب 
نخبه خویش در  با مخاطبان  نامأنوس، دیریاب و دشوار  کالم داشته است. شمس مختصر و موجز، 
مقاالت سخن گفته و از این روی گرایشی به تفصيل گویی و رفع ابهام نداشته است. گرچه روی سخن 
شمس در مقاالت با مخاطبان زبده بوده که عمدتاً قادر به درک و دریافت زبان ویژه ی وی بوده اند، 
اما از تغذیه ی عوام نيز غفلت نکرده و بسياری از نکته های نغز و آبدار را در مطاوی و سخنان عام و 

»مضاحکی های« خویش مکتوم و مذکور داشته است. 

کليدواژه ها: مقاالت، شمس تبریزی، مخاطب. 
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مقدمه
     شناخت مخاطب، پسند ها و مقدار درک و دریافت وی از اثری یکی از دغدغه های مهم نویسندگان 
و گویندگان از گذشته های دور تا به امروز بوده است. فرض اثر بدون مخاطب امری غير ممکن و 
محال است. مخاطب چه به صورت حاضر و چه به صورت غایب همواره در اثر حضور دارد و یک 
نویسنده، هنگامی به نتيجه ی مطلوب نایل می آید که مخاطب خود را شناخته و به نياز او توجه داشته 
ما،  به کار گيرد. مخاطب شناسی در علوم سنتی  القای هدف خود  برای  با دقت، کلمات را  باشد و 
ریشه های ژرفی دارد. به دور از واقعيت نيست اگر بگویيم قسم عمده ای از مباحث علم »معانی« به 
این مهم می پردازد؛ به طوری که بزرگان و مؤلفان علوم بالغی، گفتن و نوشتن به مقتضای حال را 
نيمی از بالغت دانسته اند. »وقتی در تعریف این علم می گویيم، بحث از معانی ثانوی، جمله هایی که به 
اقتضای حال مخاطب ایراد شده باشند مراد ما این است که در مخاطب مؤثر افتاده باشند، بدیهی است 
که گوینده باید از همه ی امکانات برای تأثير هر چه بيشتر کالم باید استفاده کند« )شميسا، 1375: 
34(. نسنجيدن ابناء بشر و نشناختن مخاطب، محکم ترین دليل عقلی و شرعی و انسانی برای ننوشتن 
و نگفتن است. »امروزه کمتر نویسنده ای را می یابيد که بنویسد و در ذهن خود خواننده ای یا مخاطبی 
آرمانی نيافریند؛ مخاطبی که متن خطاب به اوست« )احمدی، 1385: 291(. ژان پل سارتر معتقد است 
که هر متنی بر اساس تصوری خاص از مخاطبان بالقوه اش پدید می آید و شامل نمایی از کسانی است 
که متن برای آن ها نوشته شده است )ایگلتون، 1368: 116(. بنابراین به اعتقاد پل ریکور، نظریه پرداز 
و فيلسوف فرانسوی، شنونده یا مخاطب در شمار یکی از چهار رکن سخن است. با در نظر داشتن 
چنين دیدگاهی نقش مخاطب در فرآیند شکل گيری اثر اهميت فراوان یافت به طوری که فقدان او 
توانست به عقيم ماندن اثر منجر شود. از سده ی نوزدهم ميالدی که مطالعات ادبی شکل جدی تر به 
خود گرفت، موضوع مخاطب اهميت یافت. توجه به خواننده ی اثر همچنان سير رو به رشدی داشت 
تا اینکه در سده ی بيستم در نتيجه پژوهش های متفکران بزرگ غربی بحث افول مؤلف مطرح شد و 
تا بدان جا پيشرفت که به حذف اساسی مؤلف از متن انجاميد. با محوریت یافتن مخاطب به عنوان 
یکی از پایه های اساسی آفرینش اثر، رفته رفته وی جزئی از خود اثر شد. برای نمونه در آثار تعليمی 
که کاماًل مخاطب مدار و مخاطب ساالر است، تمام هّم و غم مؤلف در پی متأثر ساختن اوست و نقش 

زبان در چنين آثاری به همين دليل به صورت ترغيبی و کنایی در آمده است. 
       با توجه به نقش متنوع و در نوسان مخاطب در آثار گوناگون باید اذعان داشت همچنان جایگاه 
واکاوی  با  پژوهش  این  در  نگارنده  پژوهش هاست.  ميان  در  مغفول  موضوع های  از  یکی  مخاطب 
با به چالش کشيدن  این موضوع در متن مقاالت بر آن است این مهم را مورد ارزیابی قرار دهد و 
به مخاطب و  او  نتيجه ی بی اعتنایی  شطح گونگی، سنت شکنی و آشنایی زدایی کالم شمس که در 
کيفيت پيام حاصل شده است، از زاویه ای دیگر به این موضوع بنگرد. مخاطب شناسی شمس نکته ای 
است که نباید در بررسی مقاالت فراموش شود. وی در جای جای مقاالت به صورت پراکنده به انواع 

مخاطبان و نحوه ی تعامل با آنان پرداخته است. 
     شمس، مخاطب گزینی را وجهه کار در ساختار مقاالت گفتار بنياد خود قرار داده است و برعکس 
بازار مشتری  با مخاطب محوری و مخاطب ساالری در پی گرم ساختن  وعاظ و خطيبان دیگر که 
مداری خویشتن هستند؛ به شيوه ای متفاوت بر آن است تا مخاطب گزینش شده ی خویش را مسحور و 
مجذوب گفتارش سازد: »آن کس که به صحبت من راه یافت، عالمتش آن است که صحبت دیگران 
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بر او سرد شود، نه چنان که سرد شود و همچنين صحبت می کند بلکه چنان که نتواند با ایشان صحبت 
کند« )شمس تبریزی، 1385: 74(.

 
مخاطب جویی و مخاطب گزینی )جستجوی مخاطبان نخبه(

     نامی شدن مجموعه ی سخنان و مقاالت شمس به »خرقه« و »معارف« و »اسرار« در ميان مریدان 
و حاميانش حکایت از این واقعيت دارد که اساساً این اثر برای طيفی از مخاطبان خاص تدوین شده 
است. »مرا در این عالم با عوام هيچ کاری نيست برای ایشان نيامدم. این کسانی که رهنمای عالم اند به 
حق انگشت بر رگ ایشان می نهم« )همان، 82(. وی در توصيه به شاگردانش، آنان را از بازگو کردن 
سخنانش پيش دیگران منع می کند و مایل است که مخاطبش را خود برگزیند: »این وصيت یاد دارید 
که این سخن ما را بازگفتن نباشد. معامله کردن را شاید. هر چه افتاد، همه از باز گفتن سخن ما افتاد. 
هيچ باز مگویيد. اگر کسی بگوید، بگویيد: سخنی شنيدیم خوش و جان افزا و لذیذ. چه بود؟ نتوانم باز 
گردانيدن. اگر تو را می باید، برو، بشنو. چون بياید، من می دانم. خواهم، بگویم - اگر الیق آن باشد- 
نخواهم، نگویم« )همان، 743(. دیر پسندی شمس در مخاطب قرار دادن و گزینش نخبگان عصر، 
ابر مردان، شيخان کامل و انسان هایی واال که مسؤليت رهبری مردم را بر عهده دارند در عبارت های 

گسسته و از فحوای کالم شطح گونه ی وی در مقاالت دریافت می شود.
     »این مردمان را حق است که با سخن من إلف ندارند؛ همه سخنم به وجه کبریا می آید، همه دعوی 
می نماید« )همو، 1349: 139(. »روشنایی می بينيد که از دهانم فرو می افتد. نور برون می رود از گفتارم 

در زیر حروف سياه می تابد « )همو، 1385: 660(.  
می دهی.  را صداع  ما  برو،  رها کن،  منکری؟  می گویمش: چون  مرا  می شود  منکر  نيز  من  »این      
این که نفس من است، سخن من فهم نمی کند« )همان،  نروم. همچنين می باشد منکر.  نه  می گوید: 

 .)272
      شمس، آزادانه و بی اعتنا به هر گونه قيد و بندی در پی پيرایه بستن به اثر خود و جذب مخاطب 
نيست، و بدین نکته بيش از هر کس دیگری واقف است که کالمش روزی مخاطب خود را خواهد 
یافت: »چون گفتنی باشد و همه ی عالم از ریش من در آویزند که مگو، بگویم و هر آیينه اگر چه بعد 
از هزار سال باشد، این سخن به آن کس برسد که من خواسته باشم )شمس تبریزی، 1349: 78(. »این 
خمی بود از شراب ربانی، سر به گل گرفته، هيچ کس را به این وقوفی نه، در عالم گوش نهاده بودم، 

می شنيدم، این خنب به سبب موالنا سرباز شد« )همو، 1385: 773(. 
     شمس به شيوه ی استثنایی و به مدد سحر بيانش، صيد خویش را از پی خود می دواند و به یکباره 
شيوه ی  شمس،  تابع  باید  »مستمع  می کشاند.  صيد  از  صياد  پی جویی  متداول  روش  بر  بطالنی  خط 
استدالل و آرمان زیر ساز سخن وی باشد نه شمس. شمس هرگز تابع روان شناسی مستمع، ميل او، نطق 

او، باورداشت های او و سرانجام سطح درک او نيست« )صاحب الزمانی، 1351: 124(. 
       مغناطيس گفتار شمس که رازناکی و بویناکی توأمان دارد و »نور از آن می تابد« )همو، 1385: 66( 
و »دوزخ را می تفساند« )همان، 142( بر هر که رسد، بدون شک وی را سرمست و چاالک گرداند: 

»اسرار می گویم، کالم نمی گویم، سّر کالم دیگر است و کالم که حرف و صوت نيست« )همان، 
 .)691

     »روزی رمزی گفتم و کشف می کردم و نمی خواستم که معنی بر وی کشف نشود!« )همو، 1349: 
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285(. »دلم می خواهد که با تو شرح کنم! اما همين »رمز« می گویم، بس می کنم!...« )همان، 137(. 
سخن بدون شرح و تأویل برای شمس دلپذیر بوده است: »این قاعده ای است که چون سخن راست را 
متلون کنی و به تأویل گویی اندکی برنجد و اغلب رقت آید و ذوق آید و حالت آید و چون بی تأویل 

گویند، نه رقت آید نه حالت آید« )همو، 1385: 124(. 
     »با هر که به نفاق سخن گویم، بهشتش برد و با هر که به راستی گویم به حقش برد... آخر کسانی 
که پرتو سخن ما بر ایشان می زده است، وقت ها چيز های معين می دیده اند، عجایب و واقعيت ها و نور 
معين در دست و بر دیوار. پس من کی از آن خالی باشم؟ و تا خود چه ها بينم! واهلل اگر بوی سخن به 

تو می رسيد، برخاستی و جامه ضرب کردیی و صد فریاد کردیی!« )همان، 775(. 
     اگـر مقاالت از اسرار خالی بود بدون شک در زمانه ی خویش متوقف می شد و کاغذ پاره ای 
سوخته بيش جلوه نمی کرد. رمز گویی عارفان از جمله شمس به جهت تحفظ از خویشتن خویش بوده 
است: »این بزرگان را و کامالن را که عالم جهت ایشان هست کرد، هم حجابی هست و آن آن است 
که گاه گاهی اسرار می گویند با خدا تا متالشی نشوند، وقت دیگر نباشد حجاب، اسرار می گویم، 

کالم نمی گویم« )شمس تبریزی، 1349: 44(.
       از رازناکی کالم شمس و مخاطب قرار دادن همه ی افراد یک نسل در برخی از فراز های مقاالت، 
این نکته محصل می شود که گوینده بی پروا از مقتضيات زمان و مکان لب به سخن گشوده و مستمع 

خویش را از فراسوی قرن ها مخاطب قرار داده است. 
      »کسی بر کسی آید از سه قسم برون نباشد؛ یا مریدی بود یا به وجه یاری یا به وجه بزرگی، تو 
از این هر سه قسم کدامی؟ آخر نه پيش فالن می باشی، گفت معلومست او را در تو می بينم چو او در 
تو باشد، من در تو نباشم، چو او من نيستم. گفت: مرد آن است که چنانک باطنش باشد ظاهر چنان 
نماید، باطن من همه یک رنگ است اگر ظاهر شود و مرا والیتی باشد و حکمی، همه عالم یکرنگ 
شدی، شمشير نماندی، قهر نماندی و این سنت اهلل نيست که این عالم چنين باشد، سخن دراز کوته 

شد، معنی نما و ظاهر من آن است که آنچه اندرون من است، بيرون افتد...« )همان، 42(. 
        شمس که برای خود شخصيتی فرا زمانی و فرا مکانی قائل بوده است، وجود و کالم خود را فراتر 
از درک و شناخت مردم زمانه اش دانسته است و می گوید: »آن خطاط سه گونه خط نبشتی، یکی او 
خواندی الغير، یکی هم او خواندی هم غير، یکی نه او خواندی نه غير او. آن منم که سخن گویم، نه 

من دانم و نه غير من« )همو، 1385: 272(. 
      اسرارآوری شمس از یک سو نمایانگر تکامل کالم وی و از سوی دیگر نشان ترقی و پيشرفت 
مخاطب در به دست آوردن سطوح مختلف معانی بوده است. این شيوه ی بيانی شمس بيشتر به جهت 
انگيزندگی مخاطب به تفکر و تأمل بوده است و با چنين تمهيدی گوینده در پی آن بوده تا حس 
کنجکاوی مخاطب را تحریک کند. فراتر از این مطلب، مخاطب فهيم مقاالت این گونه می پسندد که 
با قرار گرفتن در چنين ساحت قدسی، »معارف« را کنایی و رمزی بخواند و با رمز و راز فرض کند تا 
گره ای از متن بگشاید تا بتواند فراتر از روایت را بکاود و حس عاطفی اش را بيش از پيش برانگيزاند. 
در سایه ی این ویژگی منحصر به فرد مقاالت که آن را به الماسی درخشان در بين سایر متون عرفانی 

بدل ساخته است، می توان از مخاطب، انتظار تفکر، تدبر، مدل سازی و تسری داشت. 
      شمس هوشمندانه به این نکته اشراف داشته است که آن گاه که کالم خویش را بدون مستمع الیق 
و همصحبت و هم جنس سزاوار یافت، دم فرو بندد و خاموشی پيشه سازد: »سخن با خود توانم گفتن 
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یا هر که خود را دیدم در او با او، سخن توانم گفت« )همو، 1349: 74(. گرچه بخشی از نکته های نغز 
و اسرار شمس در البه الی »سخن عام« وی نهفته است؛ »آن وقت که با »عام« )توده ی مردم( گویم 
سخن، آن را گوش دار! که آن همه اسرار باشد! هر که »سخن عام« مرا رها کند که: »این سخن، ظاهر 
است، سهل است!« از من و سخن من بر نخورد! هيچ نصيبش نباشد! بيشتر اسرار در آن »سخن عام« 

گفته شود! سّری عظيم باشد که از غيرت در ميان مضاحکی باشد« )همان، 80(. 
       اما واکنش توده های بی تفاهم اگر متعصب باشند »تکفير« و اگر الابالی و بی تعصب باشند »نيشخند« 
و »تحقير« است )همان، 59( از این روی و سرانجام شمس ترجيح می دهد و تأکيد می کند: »سخن بيش 

از این نيارم گفتن تنها ثلثی گفته شد« )همان، 169(.
 

ابهام گویی و تعامل شمس با مخاطبان خاص
     از آن جا که روی صحبت شمس در مقاالت با مخاطبان خاص بوده که به یافتن و درک زبان 
خاص وی قادر بودند، بنابراین کالم گوینده در بسياری از مواضع با ایجاز و ابهام و دشواری همراه 
بوده است. »این سخن من نيک است و مشکل. اگر صد بار بگویم، هر باری معنی دیگر فهم شود و آن 
معنی همچنان بکر باشد )همو، 1349: 168(. زمانی که بر شمس خرده می گيرند و از وی درخواست 
می کنند که بر وفق صالح و درک مردم سخن بگوید، خشمگين می شود و گوینده را فاقد صالحيت 
چنين دستوری بر خویش می خواند و می گوید: »آنجا شيخی بود. مرا نصيحت آغاز کرد که: با خلق 
به قدر حوصله ی ایشان، سخن گوی! و به قدر صفا و اتحاد ایشان، ناز کن! گفتم: راست می گویی! و 
ليکن نمی توانم گفتن جواب تو! چو نصيحت کردی و ترا حوصله ی این جواب ! نمی بينم! « )شمس 
تبریزی، 1349: 79(. وی به خوبی می داند که توجه بيش از حد به نياز مخاطب عام، کارکردی منفی 
برای کالمش ایجاد خواهد کرد. شمس در پاسخ به این اعتراض آشکارا اعالم می دارد که: »صریح 
گفتم... که... سخن من به فهم ایشان، نمی رسد! مرا ... دستوری نيست که از این نظير )مثال( های پست 
گویم! آن اصل را می گویم، بر ایشان سخت مشکل می آید! نظير آن، اصل دگر می گویم، پوشش در 

پوشش می رود! « )همان، 81(. 
       در متن مقاالت، خواننده در انتظار نا گفته ها و روشن شدن ابهام های متن باقی می ماند. اینجاست 
که به تعبير ولفگانگ آیزر »سفيد خوانی هایی به چشم می خورد که فقط خواننده می تواند آن ها را پر 
کند. در نظر او خواندن این فرصت را در اختيار ما می گذارد که مدون ناشده ها را مدون کنيم« )سلدن 

و همکاران، 1384: 80-77(. 

ابهام گویی های شمس در تعامل با مخاطب خاص
       بررسی و تحليل ساختار جمله ها در مقاالت این مطلب را آشکار می کند که شمس در مواجهه 
با مخاطبان خاص از شفافيت، تفصيل گویی و آوردن مثل و حکایت و داستان در اثنای سخن اجتناب 

می کند.
      »دلم خواهد که با تو شرح کنم همين رمز می گویم، بس می کنم، خود بی ادبی است پيش شما 
شرح گفتن...« )همان، 204(.وی با به کار بستن زبان مبهم هنرمندانه، مخاطب خویش را در حالتی از 

خلسه قرار داده و به نحو مؤثر با او ارتباط برقرار می کند. 
     »... طعن آن شيخک ریشاهک ماند به مناظره ی غواره ی پشم با گوهر، آنگه چه پشم آلوده ی گنده، 
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الزامش نکنم به قول خود، سخن خود را بدو نياالیم، الزامش هم به قول او« )همان، 37(. پيام شمس در 
لوای اختصار و ایجاز و رمز و در هاله ای از ابهام وارد ضمير ناهشيار مخاطب شده است و بدون آنکه 
با مانع ضمير هشيار برخورد کند، بر رفتار آن تأثير می گذارد. الگو های زبانی به کار رفته در مقاالت 
به مدل ميلتون بسيار نزدیک است. مدل ميلتون از الگو های زبانی تشکيل شده است که ریچارد بندلر، 
جان گریندر، بنيان گذاران ان. ال. پی از نظریه های ميلتون اریکسون که از موفق ترین هيپنوتراپ های 
تمامی قرون و اعصار است، استخراج کرده اند. »زبان ميلتون، ضمير ناهشيار را به خود مشغول یا به 
بيانی دیگر آن را منحرف می کند و به این ترتيب اجازه می دهد تا ما به ضمير ناهشيار و همه ی منابع آن 
دسترسی پيدا کنيم« )آلدر و هيتر، 1380: 223(. در این جا با بررسی برخی الگو های مورد استفاده ی 

شمس، تکنيک ارتباطی وی را با مخاطبان خاص مورد تحليل دقيق قرار می دهيم. 

الگوی فکر خوانی
       ادعای دانستن افکار و احساسات دیگران، بدون اینکه فرآیندی را که از طریق آن به این آگاهی ها 
دست یافته اید را مشخص کنيد )همان، 224(. »شيخ چون نظر نيکو عنایت کردی درو این اندیشه های 
باز چون در سایه رفتی، وسوسه های تاریکی پيدا شدی که: گيرم که او را مقام آن  نيکو درتافتی، 
هست! چه مروت بود خلق را گمراه کردن و در شبهه و اندیشه انداختن، شيخ آن را دیدی، گفتی: 
اقرار و یا در  باز فراموش کردی، پنداری چنين رها کنيم در  اندیشه ی ما؟!  سالم عليک! چونی در 

انکار؟!« )شمس تبریزی، 1349: 341-340(. 

الگوی قضاوت بدون قاضی
      دست یازیدن به قضاوت های ارزشی بدون آنکه مشخص شود این قضاوت متعلق به چه کسی 
است )آلدر و هيتر، 1380: 225(. »آن شيخ را دیدم، حيران می نگریست در من و آن دگر فرو رفته، سر 
فرو انداخته و آن دگر سجده می کرد پياپی، آن دگر در خاک می غلتيد و آن دگر کفش بر سر می زد. 
گفتم تماشا آن کس را باشد که پيل را تمام دید، اگر چه عضوی از آن حيرت آرد، اما آن حظ ندارد 
که دیده ی کل. تا جان داری بکوش پيش از آنک منادی اجل برآید...« )شمس تبریزی، 1349: 305(. 

الگوی علت و معلول
      »اگر این بچه را به من دهند، چنانش برآرم که نه این خواهد نه آن، چنانکه هر که بيندش، گوید 
فرشته است، این آدمی نيست. آن گاه او از من بادام خواهد، یکی در رویش بزنم، هان گرسنه ای نان 

بخور، اگر نه هرزه مگو« )همان، 294(. 

الگوی معادل های پيچيده
       این الگو وقتی بروز می کند که دو چيز مفاهيم معادل پيدا می کنند. »من شيخ را می گيرم و مؤاخذه 

می کنم نه مرید را آنگه نه هر شيخ را، شيخ کامل را...« )همان، 286(. 

الگوی پيش فرض ها
معادل زبانی فرض ها. 
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      »پيش ما کسی یکبار مسلمان نتواند شدن، مسلمان می شود و کافر می شود و باز مسلمان می شود 
و هر باری از هوا چيزی بيرون می آید تا آن وقت که کامل شود، گفتم می روم امشب نزد آن نصرانی 
که وعده کرده ام که شب بيایم، گفتند ما مسلمانيم و او کافر بر ما بيا، گفتم او به سر مسلمان است زیرا 

تسليم است و شما تسليم نيستيد، مسلمانی تسليم است« )همان(.

الگوی کلمات فراگير
       مجموعه ای از واژگان که ویژگی فراگير یا مطلق دارند. »اکنون چون است که همه سخن او کرم 
است، از آن همه کتاب ها و تصانيف همه کرمست از آن. چون از الف همه را معلوم گردد که حاجت 

نيست آن دیگر که معلوم نکرد جهت او شرح بایست« )همان، 222(. 

جمالت سؤالی منفی
بشکند.  را در هم  نظر  تا مقاومت شخص مورد  افزوده می شود  از یک گزاره  بعد      پرسشی کــه 
»محمود ایاز را گفت، اینجا بنشين. بر ایاز هيچ اعتراض باشد؟ و بر خواست شاه کی اعتراض کند؟« 

)همان، 223(. 

نا مشخص بودن شخص یا چيز مورد اشاره
      »چون سخن می گویند، خود را رسوا می کنند، یعنی ما را به بينند که ما چنين زشتيم، رها کن تا 

شاهدی رو بگشاید...« )همان، 201(. 

مقایسه ی نا مشخص
      »)از کوزه همان برون تراود که دروست( صاف باشد صاف، کفر باشد کفر« )همان، 190(. 

همراهی با تجربه ی فعلی
      تشریح تجربه ی طرف مقابل به شيوه ای غير قابل انکار. »گفت ای خداوند هی مرا بکش، چون 
سخت مرحوم و مظلوم شد، مهر شاه برجوشيد، تأثير آن مهر او را این بيت یاد آمد....من بد کنم و تو 

بد مکافات می کنی پس فرق ميان من و تو چيست بگو« )همان، 185(. 

رابطه بر اساس سؤال
به       در این حالت، ارتباط شکل یک پرسش را به خود می گيرد؛ پرسشی که شنونده را دعوت 
پرسشگر  خواسته ی  صورت  هر  در  ندهيد.  یا  بدهيد  جواب  مختارید  می کند؛  »نه«  یا  »آری«  پاسخ 
اجابت می شود )آلدر و هيتر، 1380: 228(. »صفات عين ذاتست یا غير ذاتست برین اتفاق هستند؟ نی 

نيستند...« )شمس تبریزی، 1349: 53(. 

نقل قول های طوالنی
     »یک رشته عبارات زنجيره ای که ضمير هشيار را نحت فشار قرار می دهد و باعث می شود که ارتباط 

گوینده با آنچه می گوید، قطع شود« )آلدر و هيتر، 1380: 228(. 
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»سخن جوالهه گانه بگویم، بی هوش نعره زند. گویم عجب کم دوختی! به دوزخ ماند. قوی کافری 
می باید تا در صفت قهر دایم بماند« )شمس تبریزی، 1349: 197(.

      »یک نقل قول، جز آنکه یک رابطه را شخصيت زدایی می کند، می تواند تأثير فوق العاده ای بر 
سر منشأ این نقل قول بگذارد و این چيزی است که سخنرانان از آن به خوبی آگاهند و نقل قول های 

»زنجيره ای« این تأثير را دو چندان می کنند« )آلدر و هيتر، 1380: 228(. 
راه  این  نيست،  معتزله  بحث  راه  این  آید،  الزم  عالم  قدم  کالم  قدم  از  که  می گویند:  »معتزله       
شکستگی است و خاک باشی و بيچارگی و ترک حسد و عداوت و چون سّری کشف شد بر تو باید 
که شکر آن را بگذاری، به نفاق گویم معنی شکر را یا به راستی، بحمدهلل نوميد مشو، رؤیت صفاست 
و نور پاک و روی به صحت است و روح و راحت، رنج ها گذشت و کدورت ها گذشت )خير الناس 
من ینفع الناس( کسی که نداند که خير چيست چون خير کند؟ چون نمی داند که سال چه باشد و عمر 
چه باشد، یکدیگر را سال عمر چه می خواهند؟ یک درم به صاحب دلی رود از مال، بهتر از هزار درم 
که به صاحب نفس رود، شرح این به تو نتوانم کردن که نفس تو زنده است و در حرکت است، اگر 

بگویم تو سخنی بگویی از ما انقطاع باشد ترا« )شمس تبریزی، 1349: 54(. 

نقض منطق
        گزاره ای غير منطقی و بد فهميده شده که هيچ معنایی ندارد. 

             » ره ره چو چکيد خون نه بينی جایی           پی بر که به چشم من برون آرد سر
سماع چه کند جسمانی، سماع او خوردنيست، آن خوردن به نفس باشد، همه اکل شده باشد« )همان، 

 .)24

ابهامات
       آوایی: کنار هم قرار دادن کلمات هم آوا می تواند شنونده را گيج و پریشان کند به نحوی ناهشيار 
توجه او را به مفهومی خارج از موضوع هدایت کند. »...و لطف در محل لطف و اگر نه صفات وی بر 
وی بال باشد و عذاب، چو محکوم او نبود، حاکم او بود مفلسف فلسفی، تفسير عذاب قبر می کرد...« 

)همان، 28(. 

نحوی: 
      »عيسی در حال سخن گفت، محمد بعد چهل سال در سخن آمد، نه از نقصان بلکه از کمال، زیرا 
بر  یار  بنده را گویند تو کيستی؟ آن شخص نقصان اندیش، ورق خود برخواند، ورق  محبوب بود، 
نمی خواند و بس ... این ایام مختار همچون آن بتان، می گویند ای بی خبران از خویشتن که به ما تبرک 

می جویيد ما خود در آرزوی آنيم که شما در ما نگرید...« )همان، 37(. 

دامنه )کژتابی(
      »وقتی نمی توانيد به مدد بستر زبانی مشخص کنيد که یک بخش از جمله تا چه اندازه در مورد 
بخش دیگر صدق می کند« )آلدر و هيتر، 1380: 229(. »حکایت برادر آن شخص لوطی که هر بارش 
می گرفتند که گرد شهر بگردانند و خرک برادرش را بار فرو انداختند و او را بر می نشاندند...« )همان، 

 .)71
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بهره گيری از وقایع لحظه ای
از ترشی، خوش  باشد  به  ترا شيرینی ها  باشد، معده سرد کند،       »یخنی مخور، ترشی است؛ سرد 
می گرید آه آه آه چنين مخند ه ه ه چندین خنده ه ه ه بعد از آن ه ه ه چشمت درد می کند سه بار 

حقبقققو قو قو را ترا باید گفتن و چه سود دارد...« )همان، 120(. 
     به نظر می رسد شمس در متن مقاالت با مخاطب خویش به گفتگو پرداخته است؛ شمار فراوان 
جمالت انشایی، زمانی اتفاق می افتد که گوینده، مستقيم و رو در رو با مخاطب به شيوه ی خطابی و 

نمایشی سخن گوید. 
      شمس در یک ارتباط هم پایه با مخاطبان خاص و هم جنس، هم سن، صميمی و مشابه خویش در 
بسياری از مواضع مقاالت گرایش به استفاده از کلمات نا مهّذب و بی ادبانه داشته است. وی به دليل 

چنين صميميت آشکاری از تکنيک الغ گویی نيز برای پرداخت سخنان خویش بهره برده است. 
»الغ گویيم که موالنا اهل حق است، پيش خدمت او سخن لطيف باید گفتن. نمی بينی تاکنون سخن 

محبت می گفتيم؟« )شمس تبریزی، 1373: 106(.
اما آن کس را که جهان برو  این الغ ها نيک است که بگشاید  »آن کس را که صاحب دل است، 

می خندد او چه خندد« )همو، 1349: 207(. 
       وی در جایی از مقاالت به این نکته اشاره می کند که اگرچه الغ، خشونت و هيبت را می کاهد اما 
اینکه الغ از سوی چه کسی باشد نيز اهميت دارد؛ برخی الغ ها هيبت افزاست: »...این چنين کس اگر 
الغ کند، آشنایان را از الغ او هيبتی آید، اما چنان هيبت نياید که از سخن. الشک در الغ، خشونت و 

هيبت کم باشد و خوب تر باشد... « )همان، 80(. 
 نا گفته نماند که بسياری از مفاکه ها و خوش منشی های شمس متأثر از فرهنگ عامه و واکنش های 

متداول در ميان مردم و تعبير ها و اصطالحات رایج در بين آن ها بوده است. 
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نتيجه ی بحث
      زبان عرفانی شمس در مقاالت تا حدود بسيار زیادی تحت الشعاع مخاطب نخبه، خاص و زبده 
بوده است. وی در مواجهه و تعامل با چنين مخاطبانی به ابهام گویی، اختصار گویی و الغ گویی متوسل 
می شود. بخش عمده ای از اسرار و نکته های نغز و آبدار شمس در »مضاحکی« ها و سخنان عام وی 
مکتوم و مذکور شده است، از این روی وی از تغذیه ی این دسته از مخاطبان خویش نيز غافل نبوده 

است و با آنان به تفصيل و شفاف و توفنده سخن گفته است. 
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درنگی بر غزليات منسوب به مولوی در ُجنگ های ادبی
                                                                                                                                                                     زهرا پارساپور1 

                                                                                                                                                                     اکرم کرمی2 

چکيده
      اهميت دیوان کبير در تاریخ ادبيات فارسی موجب شده است نسخ متعددی از این اثر سترگ به 
دست ما برسد. در عين حال بر خالف مثنوی به دالیل متعدد هنوز متنی منقح و تفسيری قابل توجه از 
کليات شمس در دست نداریم. هنوز غزلياتی با نام مولوی هست که در نسخ چاپی مالحظه نمی کنيم و 
بر عکس حجم قابل توجهی از غزليات آورده شده در کليات، به طور قطع از مولوی نيست. با بررسی 
انتخاب نسخه های مورد نظر خود داده اند درمی یابيم که  اثر در مورد  این  توضيحاتی که مصححان 
جنگ ها و مجموعه های شعری مطمح نظر آن ها نبوده است در حالی که در این مجموعه های شعری 
غزليات متعددی با نام مولوی و یا عنوان شمس تبریزی آمده است. به نظر می رسد جمع آوری این 
غزليات می تواند در تصحيح و تکميل چاپ های بعدی از کليات به کار آید هرچند در صحت انتساب 
بسياری از آن ها به مولوی می توان تردید کرد. در این مجال، ضمن معرفی غزلياتی که با عنوان »شمس 
تبریزی« یا »مولوی« در دو جنگ ارزشمند »3528« دانشگاه تهران و »13609« کتابخانه مجلس شورای 
بيان  به مولوی را  انتساب آن ها  نادرستی  یا  اسالمی آمده است، تالش می کنيم که دالیل درستی و 
نمایيم. همين طور درباره دالیل ورود غزليات الحاقی به این جنگ ها مباحثی را مطرح خواهيم کرد .

کليدواژه : غزليات شمس تبریزی، جنگ ها و مجموعه های شعری، غزليات         

1ـ دانشيار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه تربيت مدرس
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مقدمه
      دو اثر سترگ مولوی یعنی مثنوی و دیوان شمس هم به واسطه وجهه ادبی و هم به دليل معارف 
ارزشمند حکمی و عرفانی از دیرباز مورد توجه ادبا و محققان در کشورهای مختلف بوده اند. نسخ 
متعددی که ازین دو اثر در طی قرون و اعصار به جا مانده نشانی بر اهميت جایگاه آنها در طول تاریخ 
است. با این وجود مثنوی معنوی هم در حوزه تصحيح و هم در حوزه شرح نسبت به کليات شمس 
بيشتر مورد توجه قرار گرفته است که می توان در مورد دالیل آن در جایی دیگر اندیشيد. نتيجه آن 
شده است که امروزه یکی از متون بحث برانگيز از لحاظ گردآوری، تصحيح و تفسير، غزليات شمس 
تبریزی است. هنوز از این اثر سترگ تصحيح انتقادی قابل اعتمادی در دست نيست. به این معنا که 
بتوان گفت تمام اشعار موجود در دیوان به طور قطع و یقين از مولوی است. در ساليان متمادی غزليات 
ادیبانی نظير؛ بدیـع الزمان فروزانفر، جالل الدین همایی، توفيق سبحانی، علی  شمس تبریـزی توسط 
دشتی و محمدرضا شفيعی کدکنی تصحيح و به چاپ رسيده است. باز با این حال به گواه نظر همين 
مـولوی  به  متعلق  دیوان هست که  فراوانی در  بویژه محمدرضا شفيعی کدکنی غزليات  مصححين، 
نيست.)1388، 39( از سوی دیگر آن چه در گردآوری و تصحيح غزليات شمس مورد نظر مصححان 
قرار گرفته، جست و جو و یافتن نسخ خطی دیوان شمس بوده است و هيچ یک از آن ها به دنبال یافتن 
نبوده اند در حالی که می دانيم غزليات شمس در  غزليات شمس در جنگ ها و مجموعه های خطی 
این جنگ ها به وفور یافت می شود. غزلياتی که بعضی از آن ها در هيچ یک از تصحيحات موجود از 
کليات شمس تبریزی دیده نمی شود و یا اگر موجود باشد با تعداد ابياتی متفاوت و گاه با اختالفاتی 
در ضبط اشعار کتابت شده اند. این مقاله برای نخستين بار به بررسی اشعار منسوب به مولوی در دو 

جنگ می پردازد. سواالتی که در این مجال برآنيم پاسخ دهيم عبارتند از:
- تا چه اندازه می توان غزليات موجود در این جنگ ها را به مولوی نسبت داد؟
- چه کسانی و به چه دليل یا دالیلی اشعار خود را به مولوی منسوب کرده اند؟

- نقش کاتبان در این ميان چه بوده است؟

ا. پيشينه ی تصحيح غزليات شمس
      * دیوان شمس طبع هندوستان در سال 1335 هـ . ق، چاپ لکهنو اولين منبع چاپی غزليات شمس 
است که خود منبع تصحيح غزليات شمس تبریزی است. بدیع الزمان فروزانفر ابتدا با این نسخه آشنا 
شدند. ایشان در مقدمه دیوان بيان می کنند که پس از بررسی این اثر متوجه می شوند که این نسخه 
ارزش چندانی ندارد. »در اشعار اصلی، حذف و اضافات ناروا راه یافته و تعداد بسياری از غزليات 
دیگران در ضمن اشعار اصلی آمده است.« )فروزانفر،1390:ب( طبق نظر استاد همایی نيز این چاپ 
مشتمل بر اغالط و سقطات بی حد و حصرو اشعار الحاقی بسيارست. )ر.ک مقدمه همایی بر غزليات 
شمس، 1370: 89( همچنين اشعاری از شاعران دیگر چون شمس طبسی و شمس مشرقی و دیگران با 

آن آميخته شده است. )مقدمه پرتو علوی بر غزليات شمس، 1370: 122( 
     * دیوان کامل شمس تبریزی به تصحيح فروزانفر بر اساس ده نسخه از چهارده نسخه ای صورت 
گرفته است که در اختيار داشته و شامل 3229 غزل است. الزم به ذکرست بر اساس گزارشی که استاد 
فروزانفر از ده نسخه مورد نظر داده است تعداد ابيات بسيار متغير است برای نمونه؛ نسخه 770 قونيه 
شامل 40380 بيت و نسخه قرن هفت کتابخانه چستربيتی که شبيه ترین نسخه به قونيه است 38124 بيت 
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و نسخه اسعد افندی 10372 بيت را شامل می شود و بسياری از غزلياتی که در نسخه قونيه و چستربيتی 
ابيات دیوان شمس را  نيری و دیگران،1393: 169( دولتشاه )ق9(تعداد  نيست. )ر.ک  آمده در آن 
30000 بيت ذکر کرده است )دولتشاه، 1382: 197(از فقدان غزليات در برخی نسخ معتبر می توان دو 
تعبير داشت: یا به دليل حجم زیاد غزليات بخشی از آنها را کاتب درج نکرده است و یا این که می توان 
در اصالت آن ها تردید کرد. طبق نظر مينوی تنها ثلت غزلياتی که فروزانفر در دیوان خود آورده است 
متعلق به موالناست و  بقيه در نسخه های معتبر قدیم دیده نمی شود. )ر.ک نيری و دیگران،1393: 169(
      * دیوان شمس تبریزی به اهتمام منصور شفق و مقدمه جالل الدین همایی از روی چاپ هندوستان 
تهيه و درسال1335توسط نشر صفی عليشاه منتشر شده است. این مجموعه شامل منتخبی از غزليات 
انتساب آن ها  در  یا  و  نيست  موالنا  به  متعلق  یافت که  اشعاری  طبيعتا می توان در آن  موالناست که 
می توان تردید کرد. بعضی از غزلياتی که در این مجال از جنگ 3528 دانشگاه تهران معرفی می شود، 

تنها در این منتخب مشاهده شد.
     * توفيق سبحانی غزليات شمس را تنها بر اساس نسخه ای که پيش از این فریدون نافذ در اختيار 
فروزانفر قرار داده بود تصحيح و تدوین کرد. این کتاب در سال 1386 در دو جلد توسط انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگی منتشر شد. خرمشاهی معتقدست کار سبحانی از فروزانفر کاملترست چرا که فروزانفر 
از نسخ دیگری نيز اشعار را نقل می کند که در مقایسه با نسخه نافذ اعتبار کمتری دارند. )خرمشاهی، 
1386: سایت فارس نيوز( اما سبحانی معتقدست در همين چاپ نيز اشعاری از سنایي، خاقاني و سلطان 

ولد وجود دارد که باید بعد از تحقيق آن ها را در چاپ های بعدی حذف کرد. )همان جا( 
      * عالوه بر موارد باال گزیده هایی از غزليات شمس نيز منتشر شده است که از آن جمله می توان 

به گزیده ارزشمند دو جلدی شفيعی کدکنی اشاره کرد. 
بوده است  استادان  و  نظر مصححان  این کليات و گزیده ها، مورد  نسخه هایی که در  بررسی  با       
مالحظه می کنيم که جنگ ها و مجموعه های شعری که در آن ها غزليات متعددی با نام مولوی و یا 
عنوان شمس تبریزی آمده است مطمح نظر آن ها نبوده در حالی که مثال در مورد جمع آوری اشعار 
ناصرخسرو، مجموعه ها و جنگ ها نيز لحاظ شده اند. به نظر می رسد جمع آوری این غزليات می تواند 
در تصحيح و تکميل چاپ های بعدی از کليات به کار آید هرچند در صحت انتساب بسياری از آن ها 
به مولوی می توان تردید کرد. در این مجال، غزلياتی که با عنوان »شمس تبریزی« یا »مولوی« در دو 
را  است  آمده  اسالمی  کتابخانه مجلـس شورای   »13609« و  تهران  دانشگاه  ارزشمند»3528«  جنگ 
معـرفی می کنيم و تالش می کنيم که در مورد درستی و یا نادرستی انتساب آن ها به مولوی دالیلی را 

ذکر کنيم. پيش از هر چيز به معرفی این دو جنگ می پردازیم.
      جنگ ارزشمند »3528« دانشگاه تهران، جنگی احتماال1 متعلق به قرن نهم و گنجينه ای از اشعار 
شعرای شيعی قبل از عصر صفویه است. کاتب این جنگ، فردی به نام »علی بن احمد« است و در 
این جنگ، 12 غزل منسوب به شمس تيریزی دیده می شود که از این 12 غزل، 7 غزل در تصحيحات 

انجام شده دیوان شمس نيامده و 5 غزل دیگر نيز با اختالفاتی در تصحيح منصور شفق آمده است .
      جنگ ارزشمند»13609« کتابخانه مجلس شورای اسالمی، جنگی است شامل قصاید و غزليات 
فارسی، در توحيد، موعظه و مدح چهارده معصوم)عليهم السالم(. در این جنگ که به ادعای فهرست 
نسخ خطی مجلس شورای اسالمی )ج37: 124( در قرن نهم تنظيم شده است .اشعار شاعران گمنامی 
درج شده که در جایی معرفی نشده اند. اوراق نسخه در صحافی جا به جا گردیده و یافتن اشعار را 
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به شکل کامل دشوار و گاه ناممکن ساخته است. در این جنگ بيش از 50 غزل منسوب به مولوی 
دیده می شود که بعضی از غزليات در تصحيحات انجام شده، آمده و برخی نيز در نسخه های چاپی 
نيامده است.مجموع غزليات این دو جنگ را که به مولوی نسبت داده شده در دو گروه تقسيم بندی 

و تحليل می کنيم: 
1. غزلياتی که فقط در جنگ ها مشاهده شدند.

2. غزلياتی که در دیوان های چاپی هم دیده می شوند. این دسته از غزليات را نيز می توان در دو گروه 
تقسيم کرد:

1-2.غزليات مشترکی که به شکل کامل تر در جنگ ها آورده شده است.
2-2.غزلياتی که تقریبا از حيث تعداد ابيات مشابه غزليات دیوان هستند.

1.غزلياتی که فقط در جنگ ها مشاهده شدند
      با توجه به این که این دسته از غزل ها در نسخ متقدمی که در اختيار مصححان دیوان کبير بوده، 
دیده نشده و با توجه به این که این دو جنگ تقریبا با فاصله بيش از دو قرن از موالنا شکل گرفته 
است احتمال دارد، بعضی از این غزل ها از مولوی نباشد. اما برای رد یا اثبات این انتساب باید دالیل 
کافی ذکر کرد دالیلی که بعضی از آنها الحاقی بودن بسياری از غزليات را در خود کليات شمس 
تصدیق می کند. در این جا به بعضی از دالیل ورود اشعار الحاقی به این جنگ ها به نام مولوی با ذکر 

نمونه های یافته شده می پردازیم .
      1-1.با توجه به این که مولوی در تخلص غزل ها نام شمس را جایگزین نام خود ساخته است اشعار 
او با اشعار شاعرانی نظير شمس مغربی و شمس مشرقی در آميخته و بعضی از کاتبانی که این اشعار 
را جمع آوری می کردند به اشتباه هرکجا نام »شمس« می آمده از آن مولوی می دانستند. فروزانفر در 
مورد اشعاری که تخلص شمس در بيت پایانی آنها درج شده است چند احتمال را می دهد: »اوال اشعار 
بعضی از شعرا که در انتساب ان بدیشان هيچ شک نيست در دیوان شمس آورده ]شده[ و گاهی در 
پایان غزل بيتی متضمن نام شمس افزوده اند تا نسبت آن به وی مقطوع گردد و تردیدی دست ندهد. 
چنانکه ابياتی از جمال الدین اصفهانی و شمس طبسی و انوری و 27 غزل از سلطان ولد فرزند موالنا 
نموده اند.  ثبت  نسخ خطی کليات  از  بعضی  و  دیوان چاپی  که تخلص ولد در همه مذکورست در 
مشرقی  شمس  گاه  و  تنها  شمس  غالبا  که  شاعری  اشعار  موالنا  به  منسوب  غزل های  ضمن  در  ثانيا 
تخلص می کند درج شده و بر حسب احصای دقيق بالغ بر 230 غزل که ساخته خيال این شاعر است 
در کليات شمس موجود است. )فروزانفر، 1376: 150( استاد فروزانفر در ادامه معيارهایی را برای 
تشخيص اصالت این غزليات بر می شمارند. )همان( در جنگ 13609 در ميان غزلياتی که با عنوان 
»شمس تبریزی« آورده شده با غزلی روبرو می شویم که کاتب به درستی متوجه شده است که شاعر 

آن »شمس مغربی« است و آن را در عنوان ذکر کرده است. 
                     منم مست از لب ساقی نه از می          از آن لب می کشم جام پياپی

                                                                                                            )جنگ13609: برگ415(

       2-1.تخلص دیگری که در بخشی از غزليات مولوی مالحظه می کنيم »خموش« یا »خاموش« 
است همایی بخشی از غزليات الحاقی در دیوان را که با تخلص »خموش« یا »خاموش«آمده، سروده ی 
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سلطان ولد، فرزند موالنا می داند که به سبک و سياق پدر خود غزل هایی را استقبال کرده و از قضا در 
آخر پاره ای از آن، کلمه »خموش« را به همان شيوه مولوی به کار برده است. از آن جمله می توان به 

غزل)39( دیوان شمس طبع هندوستان که مطلع و مقطع آن چنين است اشاره کرد:
   امــروز آن سلطان مــا آمــد در ایـن مــيدان مـــا      امــروز انـــدر جان مـــا بنمود رو جانان ما
   خامش کن از گفت زبان تا دل شراب جان خورد      کامروز ساقی خرد گشته است در فرمان ما

                                                                                    )همایی مقدمه کليات دیوان،1370: 79-80(

     3-1.بسياری از دراویش سلسله مولویه و یا حتی درویش های محلی که به خواندن غزليات مولوی 
اهتمام داشتنند پس از تتبع و ممارست در شعر مولوی استعداد تقليد از اشعار مولوی را پيدا کرده و با 
جا به جا کردن واژگان شعری، غزلياتی را بيشتر در وزن و ردیف غزليات موالنا سروده اند و عده ای 
نيز آنرا ضبط کردند و این اشعار سقيم و نامطمئن به اشعار مولوی اضافه شده است. در کليات شمس 
ارزش شعری  دارد که گاه  مشابه وجود  و ردیفی  قافيه  و  با وزن  مالحظه می کنيم که چندین غزل 
آن ها یکسان نيست و می توان در صحت انتساب بعضی از آنان به مولوی تردید کرد. در جنگ ها هم 
غزلياتی با نام »جالل الدین رومی« آمده است که در دیوان های چاپی دیده نمی شود. از این رو اگر 
این غزليات را به شاعری شوریده و یا مقلدی آشنا با شعر مولوی نسبت دهيم که خودش یا افرادی 
بعد از او آن شعر را در زمره اشعار موالنا درج کرده اند زیاد دور از ذهن نيست. در پاره ای از اوقات 
کاتبان نيز در ورود اشعار دیگران به دیوان شمس دچار خطا شده و اشعاری را که رنگ و بویی از 
عرفان داشته به نام مولوی ثبت کرده اند. »کاتبان گاه خود به طبع آزمایی می پرداختند و اشعاری بر نظم 
و سياق دیوانی که کتابت می کردند، می سرودند و به آن اضافه می کردند.« )نيری و دیگران،1393: 

)168
       همان طور که ذکر شد غزلياتی از مولوی در جنگ 3528 دانشگاه تهران آمده که در دیوان شمس 

دیده نمی شود از جمله می توان به این غزل اشاره کرد:
ای عــاشقان ای عــاشقان مـــن عاشق یکتاستم        عشقم چــو بر سر مـــی زند من واله و شيداستم
مـــن والۀ شيــداستــم مـــن عـــاشق یـکتاستم          اینجاستم آنــجاستم هـــم زیــر و هــم باالستم
هم عرش و هم کرسی منم از اصل الیخطی منم          بــا خادمان عرش کو من پيش از این بـرخاستم
عـــالـــم مــنّور شد ِز من آدم مصّور شد ِز من          هــم عـــالمم هــم فاضلم هم قاضی القضا ستم
قاضی ِز مـــن نازد همــی فتوا ز من سازد همی          فتوی ناحــق می دهد نی زین و نی زین هاستم
زآنجا که بيرون آمــدم سرمست و افزون آمدم          دانـــی که تا چون آمدم افزون شدم نی کاستم
بـــرپاستم بـــرجــــاستم پــنهان نيـــم پيداستم          پنهان چـــرا داری ِز او از نــــور مـــوالنــاستم
بـــــا او تـــو این سّر نهان در دیدهای ما بــجو          در دیــــدهــــای مــــا بـجو انـدر بصر بيناستم
ایـــــوب را درمـــــان منم یعقوب را آن مــنم          هـــم حکـــمت لقمان مـــنم هم یونس .... منم
این دم منم آن دم منم هم ریش و هم مرهم منم            هم ریش و هم مرهم منم ....از درد گل فریاستم
هـم کوه و هم صحرا منم هم گوهر و دریا منم          در مـــن نـــگر در مـن نگر اندر زبان گویاستم
دریــای بـــی پایان منم بــا نوح کشتی بان منم          بــــا عيسی و یـــوسف منم هم موسی شعباستم
همچون ُگل بـــویـــا منم آن بلبل گـــویا مـنم          آن بلبل گـــــویا منـــــم انـــــدر سر سوداستم
هــم کار بــــی کاران مـــنـــم آن بلبل کـــو....      هـــم درد بی درمان منم هم درد و هم درماستم
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هم جان ستان و جان دهم جان از من و من هم زِ جان      جان از من و من هم ِز جان در حضرت اعالستم
............ .......... ....... ...... ........کـــن آب و گل      انـــدر جـــهان بنــد کسل مـــن حبّه زیــبـاستم
........ در ميدان عشق با شاه مـــی گویـــی سخن      با شاه ........دانی ....... ....... یک جـرعۀ شهاستم
ای شمس دین ای شمس روشن کِن روی زمـين      روشـــن کــــِن روی زمــين الشمس االعالستم
                                                                                                                 )جنگ3528: برگ101(

      زبان این غزل در بعضی از ابيات چندان استوار و معنای آن بلند نيست. هم از حيث لفظ و هم از 
حيث معنی نسبت به غزليات مولوی ضعيف تر و بسياری از تعبيرات آن تکرار و تقليد عبارات موالنا 
در غزليات دیگرست. از این رو به نظر می رسد در صحت انتساب آن به موالنا می شود تردید کرد. 

غزليات متعددی با مطلعی شبيه به این غزل و با همين وزن و قافيه در دیوان شمس وجود دارد: 
* ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا

* ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بيند روی او
* ای عاشقان ای عاشقان پيمانه را گم کرده ام
* ای عاشقان ای عاشقان دیوانه ام کو سلسله 

* ای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنم
* ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچست از جهان

 
      نمونه دیگر از غزلياتی که در دیوان شمس موجود نبود و در نسخه 3528 دانشگاه تهران، برگ 
286 مالحظه شد در ذیل آمده است که گویی به استقبال غزلی از موالنا سروده شده است. این غزل 
نوعی باور به تناسخ را در خود دارد که موالنا به این شکل به آن معتقد نبو د. »درباره دیدگاه موالنا 

در باره تناسخ« )ر.ک نجاریان، 1399: 247 - 217(
                   جان خود سرمست جانان دیده ام           ایــن زمـان از آشيان ببریده ام2
                   ای پــسر انــــدر سپــهر هفتمين           بـا مـــالیـک سالـها گردیده ام
                   گر بگویم شرح حـال خویش را            نـهـصد و هـفتاد قـالب دیده ام
                   گـــر بپرسندم ز حـــال زنـدگی            هــمـچو سبزه بارهـا روئيده ام
                   همچو خضرم بـر لب آب حيات            چـشمه جــالب را نــوشيده ام
                   هـمچو الياسم درین بــحر محيط            در مـيـان چــــار دریا بـوده ام
                   جرعه ای3 خـوردم ز خــم لم یزل           این نــظر از شاه مردان دیده ام
                   هــمــــچو بـلـبل در گلستان ارم            در فـــراقش سالــها نالــيده ام
                   دیـــده ام خـــوبان عــالم را بسی           تا نه پنداری کــه من نادیده ام
                   روشنائــــی در دل مــــالی روم           چـــشم بـاطن تــا ثریا دیده ام

      در جنگ 13609 برگ 303 غزل دیگری در دوازده بيت منسوب به مولوی آمده است که در 
دیوان های چاپی از مولوی نيافتيم.:

                       مـــا دل اندر راه جانان باختيم           غلغلی اندر جهان انداختيــــم
                      آتش انــــدر دل خلقان زدیـم           شورشی در عاشقان انداختـيم
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                     مـــا ز قــــرآن برگزیدیم مغز را            پـــوست را پيش خسان انداختيم
                     خـــرقــه و سجاده و تسبـــيح را            در خــــرابات مغان انداختيـــــم
                     جبه و دستار و علــم و قيل و قال            جـمــلـه در آب روان انداختيــم
                     داشتيم بر پشت خـود بــار گران             شـکر کــان بـار گران انداختيــم
                     دستها برداشتيم از مــلک و مــال            آتش انــدر خـان و مان انداختيم
                     از کـمان سخت تـــيغ معـــرفت             راستـــی را بـر نـشان انداختيـــم
                     تــخــم اعمال و تجـــارت تا ابد             در زمــين و آســمان انـداختيــم
                     مــا بساط قــربت و درع ریــــا؟             در سـرای المـــکان انـداختيـــم
                     چـــون که دنيا نيست اال جيفه ای            جـيـفه را پيش سـگان انــداختيم
                     خوب گفتی شمس تبریز ی بحق            رمز بــر مــوالی روم انداختيـــم

      بسياری از مضامين این غزل در اشعار موالنا چه در مثنوی و چه در غزليات تکرار شده است. از 
لحاظ وزن و قافيه نيز در اشعار مولوی سابقه دارد:

                   دوش عشق شمس دین می باختيم            سوی رفعت روح مــی افراختيم
                   در فراق روی آن معشوق جـــــان            ما حضر با عشق او می ساختيم..

      لقب »موالنا«، ]»موالنای روم«[ در بيت آخر در آثار متقدم مثل مناقب العارفين، تذکره دولتشاه نيز 
آمده است، بر خالف لقب مولوی که بعد از قرن نهم به او نسبت داده شد. )فروزانفر، 1376: 4( از این 
رو این لقب می تواند نشان کهنگی این غزل باشد. از سوی دیگر سنت شکنی موالنا در ذکر نام شمس 
به عنوان تخلص به جای نام خود در بسياری از غزليات او دیده می شود که این غزل نيز دارای این 
ویژگی هست. تنها به نظر می رسد تعابير برجسته مالمتی شبيه حافظ  و اصطالحی چون »پير مغان«4، در 

انتساب این غزل به موالنا کمی تردید ایجاد می کند. 
     4-1. دسته ای دیگر از غزليات منسوب به موالنا در برخی از جنگ های مناقب خوانان شيعی دیده 
معرفی  با گرایش شيعی  را، شاعری  این شاعر مشهور  تا مولوی  بودند  این گروه عالقه مند  می شود. 
نمایند و از این طریق راهی برای تثبيت اندیشه های خود فراهم کرده باشند. این اشعار از نظر سبکی 
به سبک شاعران مناقب خوان شيعی نزدیک می باشد. چنان که می دانيم مولوی چه در مثنوی و چه در 
اما حنفی مذهب بوده است.  ارادت کرده است  ابراز  اميرالمومنين  به ساحت  دیوان غزلياتش نسبت 
جالل الدین همایی در مقدمه دیوان شمس، انتساب این اشعار را به مولوی مورد تردید قرار داده است. 
البته همایی معتقد است »این اشعار متعلق به دوره بعد از صفویه است«.)صفا، 1371: 3/ 469( اما پس از 
تفحص و جست و جو در جنگ3528 دانشگاه تهران و جنگ13609 کتابخانه مجلس شورای اسالمی 
به یقين می توان گفت این نوع سرایش از قبل از صفویه شروع شده است. نمونه ای ازین غزليات را 

می توان در جنگ 13609، برگ 303 مالحظه کرد که مطلع آن چنين ست:
    ای سرور مردان علی مردان سالمت می کنند           وی صفدر مردان علی مردان سالمت می کنند 

     همایی در مقدمه کتاب خود این غزل را به نقل از دیوان طبع هندوستان، صفحه 255 در زمره اشعار 
الحاقی ذکر می کند و می گوید که شاید سراینده آن قصد استقبال از غزل سلطان ولد را داشته است 
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که چنين آغاز می شود:
   رندان پيامت می کنند مستی ز جامت می کنند      عشرت به نامت می کنند مستان سالمت می کنند

                                                                                     )مقدمه همایی بر غزليات شمس، 1370: 94( 

به شمس که در جنگ 13609 کتابخانه مجلس شورای  پایانی غزل منسوب  ابيات  به هر حال       
اسالمی، برگ304آورده شده، نشان دهنده اینست که شاعر  این غزل یک شيعه دوازده امامی است:

    با موسی کاظم بگو با طــوسی عالــــم بگو           با صائم دائم بگو مــــردان سالمت مــی کنند
    هــم با تقی گـــو و نقـــــی با سيدان متقی            کای شاه تو نور حقی مردان سالمت می کنند
    با مير دین هادی بگو با عسکر و مهدی بگو           با والی عهدین بــگو مـردان سالمت می کنند

      غزلی دیگر ازین دست منسوب به مولوی در ادامه می آید با این تفاوت که این غزل را همایی در 
دیوان خود آورده است. مالحظه می کنيم که طبق سنت شاعران شيعه در این غزل شأن و جایگاه علی 
عليه السالم با همه انبيا و اوليا مقایسه می شود. این غزل در جنگ 3528 دانشگاه تهران،برگ 101 در 
7 بيت و نيز در جنگ کتابخانه مجلس 13609برگ 303 در 14 بيت و در دیوان شمس به تصحيح 

همایی، صفحه 387 - 389 در 17 بيت آمده است.
                                             شمس تبریزی گوید در مدح شاه کونين

     ای عــاقل صــادق بيا عـــاشق یــکتا ببين5     غــــــّره مـــشو در جـــهان دلــــبر زیــبا به بين
     کشتـــی فکــرت بـــران تا بمحيط کـمال      غـــــوطۀ مــــعنی بخور گــــوهـــر دریا به بين
     گـوهر دریا عليست با همه شـــیء محيط6      دیــــــدة بــــاطن گشـــا صــــانع7 اشيــا به بين
     صانع اشيا عليست واحــد گـویا علی است     هـــمدم عــيسی عــليست قـــائــــم زیبا به بـين8
     باب شریعت عليست پر طریقت علی است      حــق حقيقت عــليست افــضل و اعـــال به بين9
     هــــرکه نــداند علی کافـــر مـــطلق بـود      گـــر تــــو نـــداری بصر حـــق بدل10 ما به بين
     شمس تبــریز بــــشد11 در طلــب نــور او      گر تو نداری خبر دوژخ و هوال به بين12 ››101‹‹

2. غزلياتی که در یکی از دیوان های چاپی نيز مشاهده می شود
       احتمال منسوب بودن این غزليات به موالنا نسبت به گروه اول ممکن ست بيشتر باشد؛ اما با توجه 
به آن چه پيش از این گفتيم بسياری از غزليات موجود در دیوان ها هم از آن مولوی نيست؛ لذا باید 
مورد بررسی قرار گيرند. این غزليات که معموال تعداد ابيات آن ها متفاوتست می توانند در تصحيح 
کليات شمس به عنوان نسخه بدل به کار گرفته شوند. بر اساس این که این اشعار در جنگ ها چقدر با 

غزل مشابه خود در دیوان های چاپی مشابهت داشته باشند آنها را به دو گروه تقسيم کرده ایم:
       1-2. غزليات مشترکی که به شکل کامل تر در جنگ ها آورده شده است.

     در مورد غزلياتی که شکل کامل تر آن ها در جنگ ها دیده می شود )به شرط آن که سبک وسياق 
کالم موالنا را داشته باشد( دو احتمال را می توان داد: یکی این که شاعری دیگر، سروده موالنا را پی 
گرفته و ادامه داده است. و دیگر این که نسخه کامل تری از شعر موالناست که کاتبی دیگر در مجلس 
آن را ثبت کرده است. انسجام یا عدم انسجام زبانی و سبکی می تواند ما را در تشخيص این موضوع 
راهنمایی کند. برای نمونه غزلی منسوب به مولوی در جنگ 3528 دانشگاه تهران در برگ 103-104 
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در ده بيت آورده شده که در دیوان شمس به تصحيح همایی، صفحه 673 در 9 بيت آمده است.
مــــــا شاهـــباز قــــدسيم از المـــکان رسيده             بـــهر شکار صيدی در قـــالب آرمـــيده
سيمـــرغ13 قــاف قـــربيم از دام کـــون جسته             طاووس باغ عـــــرشيم با عرشيان14 پریده
آن دم الــــست بـــا حــــق قالــــو بلی گفته15             آواز نـــحن اقـــرب بــــی واسطه شنيده
اسرار کنت کـــنـزا از لـــوح دل بـــخوانـــده              از بـــادة عـــبادی الـــی انی قریب دیده
از خــوان نَــحُن نَــرُزق قــوت حيات خـورده              زان شربــت سقيهم16 از ربــهم چشيده17
تا خود به خود چه بویی بيرون ز خود چه جویی             چون آب در سبویی جزوی ز کل بریـده
هــر یک18 کجا شناسد مــا را به چشم صورت             مـــا نور کردگاریم در آب و گل دمـيده
از19 سایـــۀ خـــدایيـــم و ز نـــور مــصطفایيم             ُدّر گـــران بهایيم انـــدر صدف چـکيده
ایشان کــــه دیده باشند دانند مــا چـه گویيم20             منکر شود به حالم آن را که نيست دیـده
مـــوال جالل اویـــم از خـود سخن چه گویم21            در پيکــرم نــظر کــن از قدرت آفریـده
مــــادام شمــــــــس تبریز از فرج البصر خـوان            در دیده های اعمـــی کحل بـصر کشيده

      از این گروه می توان به غزل دیگری با قافيه ای عجيب و موسيقایی اشاره کرد که در نسخه 3528 
دانشگاه تهران، برگ 103 - 102 در 13 بيت، در نسخه 13609 مجلس، برگ 416در 14 بيت و در 

دیوان شمس به تصحيح فروزانفر در صفحه 1154 تنها در پنج بيت آمده است.
                                                      موالنا جالل الدین رومی نوراهلل قبره

            ای خسرو خوبان دو عالــــم به حقيقی            ای مـــــور مـــيان بسته دهان فندق......
            گر بر سر خوبان تو کنی دعـوی شاهی            خــــوبان همه گویند تو را صّدق قيقی
            از بلبل کــــوه بـــدخشان بـــه جمالت            ور بنده ........ مـلک یمنی یافت عقيقی
            ایـــنجا شنوی بـــانگ کبوتــر بقّقو قو            آنـــجا شنوی ........ حـــقایق حـــقيقی
            ........ بـــه ثنا گفت شناسيم خـــــدا را            حـــقاً حــققاً حـــق حققاً حق حققيقی
            بنشين ز کدومی ز کدو پيش تو ریزیم             لــــقا لــــققا لــــق لـــققا لــقلق قيقی
            چـــــون صدر ........ محمد به حقيقت             مــــگر مــــعجز او شــده شقاً شققينی
            از بـــــو تـــلال تـــا تـــلال تن تن درنا             از تــن تـــن در نــازده انـــد عـلــم....
            ساقــــی بـــده آن بـادة گلرنگ دمادم            یک جرعه از ان آتش مــطلق لــققيقی
            مطرب تو درین پردة دگری نوایی ساز             بشنو ز کــــدو صـــوت لــقا لقلققيقی
            کمتر ز خـــروسی تــــو مباش اندر ره             کو شب همه شب نعره زند نعره ققویی
            در شهر اگــــر چه خـواجۀ عکاشه .....            صـــد مـــرتـــبه دارد ز تـــو بهتر ......
            مــــال سخنی گوی ز پيغمبر و درویش            .............. طریـــــقاً ور ............. ... ....

                                                                                      )جنگ دانشگاه تهران، برگ102-103(

2-2. غزلياتی مشترکی که تعداد ابيات آنها نيز یکسانست.
     این غزليات که تعداد ابيات آنها در جنگ و در نسخه چاپی از کليات شمس مشابه است می توانند 
به عنوان نسخه بدل در تصحيح دیوان استفاده شوند هر چند این مشابهت باز دليل قاطعی برای انتساب 
در  که  شد  دیده   55 برگ  تهران  دانشگاه   3528 جنگ  در  غزلی  نمونه  برای  نيست.  مولوی  به  آن 
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نسخه همایی صفحه 137 با تعداد ابيات مشابه یعنی 12 بيت  آمده بود. بيت اول این غزل در فرهنگ 
جهانگيری با تردید به موالنا نسبت داده شده است. )دهخدا ذیل واژه »پروا« به نقل از جهانگيری( با 
این حال به نظر می رسد این غزل محصول هنرنمایی شاعری جز موالناست و در آن از شور و سرمستی 
و مضامين عاشقانه و عارفانه موالنا خبری نيست و تنها به تمرین صنعت تقسيم و تکرار پرداخته است.

    ربـــود چشم و رخ و زلـف آن بت رعـــنا           یکـــی قـرار و دوم طاقت و سوم پروا
    قرار و طاقت و پــر وای مــن سه چيز ربود           یکــی جمال و دوم چهره و سوم سيما
    جـــمال و چهره و سيماش در جهان افکند           یکـــی بـــال و دوم فتنه و سوم غــوغا
    بــال و فتنه و غـوغای مـــن ز فرقت اوست           یکــی مـدام و دوم بيحد و سوم هرجا
    مــدام و بيحد و هـــر جای عشق او شده ام           یکی غریب و دوم عاشق و سـوم رسوا
    غــریب و عـاشق و رسواچنانشدم که شدند          یکی چو بشر و دوم وامق و سوم عذرا
    چــو بشر و وامـق و عــذر از مــن بياموزید          یکــی فغان و دوم نــالــه و سوم سودا
    فغان و ناله و سودای من از آن است که اوست          یکـی لطيف و دوم چابک و سوم زیبا
    لــطيف و چــابـــک و زیبــای او بــناميزد           یکــی مــيان و دوم طلعت و سوم باال
    مـــيان و طلعـت و زیبای اوست در عـــالم          یکـــی عيان و دوم مـشرح و سوم پيدا
    عـيان و مــشرح و پيــداست شمس تبریزی          یکی جمال و دوم دولت و سوم عقبی
    جـــمال و دولـت و عقبی و شمس تبریزی          یک جـمال و دوم دولت و سوم عقبی
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جمع بندی و نتيجه گيری
     حجم متغير غزليات مولوی در نسخ خطی و چاپی و آميختگی آن با اشعار دیگران در طول تاریخ 
به تحقيق سبک شناسانه دقيق در  نياز  بر لزوم تصحيح این دیوان،  باقی نمی گذارد که عالوه  شکی 
تا کنون آن  از سویی  احساس می شود.  از غزليات شمس  اعتماد  قابل  به مجموعه ای  جهت رسيدن 
چه مورد نظر استادان و محققان در این زمينه بوده نسخ خطی کليات شمس است و توجهی به اشعار 
پراکنده در جنگ ها و مجموعه های شعری نشده است. در این مجال روشن شد که حدود 65 غزل 
منسوب به مولوی در دو جنگ 3528 دانشگاه تهران و 13609 مجلس درج شده است که بعضی از این 
غزليات در دیوان های چاپی دیده نمی شود. هر چند برخی از این غزليات در ارزیابی سبک شناسانه  
مشخص شد که از مولوی نمی تواند باشد اما پاره دیگر از این غزليات می توانند در تصحيح و تکميل 
دیوان به کار آیند. دالیل انتساب این اشعار در جنگ ها به مولوی از دیگر مواردی بود که در این 
پژوهش به آن اشاره شد. به نظر می رسد گسترده شدن دامنه غزليات منسوب به موالنا در طول تاریخ 
بر اهميت جایگاه و شهرت این شاعر بزرگ داللت دارد به گونه ای که شيعيان، دراویش، شاعران و 

گاه کاتبان تالش می کردند با انتساب اشعار به او در ماندگاری و تاثير آنها بيفزایند.
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پی نوشت
1. هر چند فهرست نویسان این جنگ را متعلق به قرن نهم دانسته اند اما اشعاری از شاعران قرن دهم 
به قرن 10 و 11 است. این جنگ به همت  نيز در آن دیده می شود و حدس می توان زد که متعلق 

نویسندگان این مقاله تصحيح شده و بزودی منتشر خواهد شد.
2. متن: بریده ام

3. متن: جرعۀ
4. این ترکيب تنها یک بار در دیوان مشاهده شد آن هم در غزلی که به خاقانی نيز منسوب شده است.

شو گوش خرد برکش، چون طفل دبستانی              تا پير مغان بينی در بلبله گردانی
5. بر اساس دیوان. نسخه دانشگاه تهران: ای عاقل صادق بيا صادق یکتا به بين.

6. دیوان: ناظر اشيا عليست.
7. دیوان: عالم.

8. دیوان: عالم اشيا عليست هادی موسی عـليست          ناطق گویا عليست واعظ گویا عليست.

9. دیوان: شاه شریعت عليست ماه طریقت عليست         حـــق بحقيقت عليست از دم احيا ببين.
تو  اینگونه آمده است: »گر  این مصرع در دیوان  بدیل.  تهران:  بر اساس دیوان. نسخه دانشگاه   .10

بدانسته ای حق بدل ما ببين«.
11. احتماالً: »شمس ز تبریز شد«.

12. دیوان: شمس ز تبریز دید مفخر انوار او           ور تو ندیدی بيا در دم موال ببين.
13. دیوان: طوطی.

14. دیوان: از المکان.
15. دیوان: روز الست با حق لفظ بلی بگفته.

16.نسخه دانشگاه تهران: سقهم.
17. دیوان: وز شربت سقيهم من ربهم چشيده.

18. دیوان: هرکس.
19. دیوان: ما.

20. بر اساس دیوان. نسخه دانشگاه تهران: حسيم.
21. نسخه دانشگاه تهران: ما چون جالل اوئيم از خود سخن چه گویم.
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فهرست منابع
1 - ] بی نا[ ،)ق9(، جنگ اشعار )از شعرای گمنام( نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی به 

شماره13609.
2 - خرمشاهی، بهاء الدین )1386(، سخنرانی در مراسم رونمایی دیوان شمس، درسایت فارس نيوز:

<http://www.farsnews.com/printable.php?nn=8609040742<
3 - دولتشاه ، عالء الدوله بختيشاه، )1382(، تذکره الشعرا. به تصحيح ادوارد براون، تهران: انتشارات 

اساطير
4 - دهخدا، علی اکبر، )1377(، لغت نامه، زیر نظر محمد معين، سيد جعفر شهيدی، تهران: انتشارات 

دانشگاه تهران.
نسخه های خطی مجلس شورای  فهرست  عبدالحسين،)1376(،  علی، حائری،  5 - صدرایی خویی، 

اسالمی، ج38. قم: دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قم.
6 - صفا، ذبيح اهلل،)1371(، تاریخ ادبيات ایران، ج 3، تهران: ابن سينا.

7 - علی بن احمد، )9ق(، جنگ علی بن احمد، نسخه خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره 
.3528

8 - فروزانفر، بدیع الزمان، )1376(، زندگی موالنا جالل الدین محمد بلخی مشهر به مولوی، تهران: 
انتشارات زوار

9 - مولوی، جالل الدین، )1388(، غزليات شمس تبریزی، مقدمه، گزینش و تفسير محمدرضا شفيعی 
کدکنی، تهران: نشر سخن.

10 - مولوی، )1346(، دیوان کامل شمس تبریزی، مقدمه و شرح حال از بدیع الزمان فروزانفر، تهران: 
انتشارات جاویدان علمی

11 - مولوی، جالل الدین، )1389(، دیوان کبير کليات شمس تبریزی، به کوشش توفيق سبحانی، 
تهران: انجمن مفاخر فرهنگی کشور

12 - مولوی، جالل الدین، )1370(، کليات دیوان شمس تبریزی، به اهتمام منصور مشفق و مقدمه 
جالل الدین همایی، تهران: انتشارات صفی عليشاه

اول  سال  پژوهشی،  موالنا  در  موالنا«  دیدگاه  از  رجعت  و  »تناسخ   ،)1389( محمد،  نجاریان،   -  13
تابستان 1389، شماره 2. صص -217 247

غزليات  دوباره  تصحيح  »لزوم   ،)1393( شيرین،  رزمجو،  خليلی،الهام،  محمدیوسف،  نيری،   -  14
شمس« در مجله شعر پژوهی، سال ششم، شماره دوم، تابستان، پياپی20.صص167-201.
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بررسی باغ سلطنتی شاه اسماعيل صفوی در خوی 
با بازخوانی کاخ زمستانی و منارۀ شمس تبریزی

                                                                                                                                                                   رضا بایرام زاده1

چکيده
با استفاده از تصویر       باغ های شاهی صفوی به ویژه باغ سلطنتی و ميدان شاهی اسماعيل صفوی 
السالحی  منازل سفر عراقين توسط نصوحی  بيان  باغ شاهی که در کتاب  و  از خوی  مينياتوری که 
مطراقچی ترسيم شده، از شکوه و عظمتی خاص برخوردار است و در آن ميان فعاليت هایی که در 
آن باغ از قبيل چوگان بازی، قباق اندازی و شکار که همه نشانه های دالوری شاه را نمایش می دادند، 
مورد توجه بوده است. در بينابين شکوه باغ صفوی و دالوری ها منارة شمس تبریزی هم که مربوط 
به دورة صفوی است با استناد به نمونه هایی که در سفرنامۀ برخی سياحان چون پيترو دالواله، کمپفر 
و شاردن آمده و هم از نگاه ساختار معماری سنتی برای اولين بار در این پژوهش به صورت تحليلی 
آورده شده که نتيجۀ حاصل از این بررسی آشکار می کند که منارة مذکور در معماری اسالمی ایرانی 
از نوع کاربرد در ردیف مناره های »سمبل پيروزی« می باشد که در ابتدا سه مناره بودند و اکنون تنها 
یکی از آنها باقی مانده است. و در ادامه از اجزای معماری مناره از لحاظ بررسی عناصر نمادین در 
ایران سخن رفته است. داده های پژوهشی در این مقاله در یک مطالعۀ کتابخانه ای و ميدانی گردآوری 

شده و به صورت توصيفی- تحليلی تدوین گردیده است. 

واژگان کليدی: شاه اسماعيل، صفوی، باغ سلطنتی، ميدان شاهی، منارة شمس تبریزی، شاخ قوچ

1ـ کارشناس ارشد تاریخ هنر ایران باستان، مدرس دانشگاه غير انتفاعی شمس تبریزی خوی
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مقدمه
نبردی شرکت  هيچ  در  دیگر  چالدران  از جنگ  بعد  الهی  نيمه  و  اسماعيل شکست ناپذیر  شاه       
نکرد. به جای آن، در باقی عمر، تا به هنگام مرگ در سال 930 ق / 1524 م، به لذت های شاهانه ـ 
چوگان بازی،1 قباق اندازی،2 شکار و ضيافت ـ پرداخت )عالمی، 1387: 48(. پادشاهان صفوی باغ 
سازانی بزرگ بودند که تاریخچۀ باغ های آنان هنوز به خوبی شناخته نشده است. دستاوردهای باستان 
شناسی، تاریخ شهر، متون فارسی، و منابع تصویری همراه با یادداشت های جهانگردان اروپایی که از 
باغ ها دیدار کرده اند مجموعه ای غنی از منابع فراهم می آورد که تاکنون ندرتاً به اتفاق مطالعه شده 
راهی  منزلۀ  به  باغ سازی  از  و  می کردند  دنبال  را  نياکان خود  راهبرد  باغ سازی  در  است. صفویان 
برای توجيه قدرت خود، فراهم آوردن تسهيالت جدید برای اهالی شهر، و ایجاد صحنه هایی برای 
نمایش قدرتشان در برپایی مراسم گوناگون در ميدان بهره می بردند )Bellan, 1932 : 75(. به همين 
خاطر پادشاهان صفوی برای رسيدن به چنين هدفی باغ شهرهای جدیدی در حاشيۀ مراکز قدیمی 
پایتخت هایشان و باغ سلطنتی و ميدان شاهی پدید آوردند )Babayan, 1996:119(. شاه اسماعيل 
صفوی بعد از جلوس در سال 907 ق، خوی را اتراق زمستانی خویش قرار داد و در آباد ساختن آن 
کوشيد و کاخ خود را در کنار آرامگاه شمس تبریزی3 که در محدودة باغ شاهی قرار داشت، ساخت. 
این انتخاب به چند سبب بود: یکی اینکه او جوانی شکار دوست بود و دشت خوی و کوهستان های 
سبز و خرم پيرامون آن پُر از حيوانات شکاری بود، دیگر اینکه خوی در خطر حمله عثمانی ها قرار 
داشت. دليل دیگر نيز می تواند این باشد که شاه اسماعيل خود عارفی بنام و شاعری توانا در عرفان 
بوده و »خطایی« تخلص می کرده و دیوان اشعارش به زبان های ترکی و فارسی گواه این مدعاست. 
وجود مزار شمس تبریزی می تواند علت سکونت وی در این مکان بوده باشد. چرا که ُعرفا در جوار 
آرامگاه بزرگان عرفان، از آن اماکن نوعی بهرة معنوی داشته اند )ریاحی، 1375: 29 - 28(. در نقشۀ 
به جا مانده در کتاب بيان منازل سفر عراقين از نصوحی السالحی مطراقچی4 که مربوط به سال 942 
هجری قمری می باشد نمایی از کاخ شاه اسماعيل با سه منار که پشت آن نيز مقبرة شمس تبریزی 
است، دیده می شود. این نقشه وجود مقبره را در البالی باغات نشان می دهد که راهی از نزدیکی آن 
نيز بوده، به عنوان راه گذر ترسيم شده است. در دوره قاجاریه به  که در واقع ورود و خروج قلعه 
نوشتۀ جهانگير ميرزای قاجار در آثار البالد و اخبار العباد، دو منار باقی مانده است. این نوع منارها به 
علت قرار گرفتن جمجمۀ قوچ با شاخ در نمای آنها در معماری اسالمی ایرانی از نوع منارهای »سمبل 
پيروزی« می باشند. الزم به ذکر است که اجزای تشکيل دهندة مناره و عناصر نمادین متشکلۀ آن در 

پژوهشی، در مجموع بر معنایي متعالي و برگرفته از فرهنگ کهن ایراني داللت دارد.  

1 - سياست های ایجاد ميدان در باغ سازی دورۀ صفوی
      قيام شاه اسماعيل )905 ق/ 1501 م( بر ضد پادشاهان آق قویونلوی تبریز در یکی از تاریخ نامه های 
صفوی گزارش شده است. بنا به این تاریخ، درمی یابيم که درویشی در قسطنطنيه تاج گذاری او را 
پيش گویی کرده بود: »در آن روز، از اوالد حضرات طيبين پادشاه شده، سکه و خطبه همان روز زده 

و خوانده خواهد بود. در ميدان تبریز، شهریار چوگان بازی خواهد کرد« )عالمی، 1387: 57(.
     بازی چوگان صرفاً ورزشی شاهانه محسوب نمی شد؛ بلکه از نشانه های مّهم پادشاهی بود. مطراقچی، 
نقاش عثمانی، در طی سفرش به ایران )942 - 940 ق/ 1535 - 1533 م( در نگاره ای، ميدانی را که 
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شاه اسماعيل در آن چوگان بازی کرده بود به تصویر کشيد. این ميدان را اوزون حسن آق قویونلو 
در حومه شمالی رود ماهان )مهران رود؟( ساخته بود. این سنّت ایجاد ميدان در باغ سازی به پادشاهان 
ایران باستان باز می گردد و آن طور که پيداست، پادشاهان آق قویونلو آنها را زنده نگه می داشتند.   
با فریاد شرکت کنندگان و شهيه اسبان  با نقاره کوبی بازی می کردند و به نبردی  چوگان را همراه 
شبيه بود. در شاهنامۀ فردوسی، چوگان آزمونی برای اثبات توانایی و نيروی پهلوانان توصيف شده 
است. مسابقه قباق اندازی از مراسم دیگری بود که در ميدان اجرا می شد. سوارکار اسب را با حداکثر 
سرعت به سوی دیرکی هدایت می کرد و به هنگام عبور از آن، همچنان که اسب می تاخت، ناگهان 
بر می گشت و نيزه را به سمت هدف پرتاب می کرد. شاه و امرا بر باالی َسردر خانۀ باغ، که مکانی 
ممتاز برای نظارة مراسمی بود که در ميدان اجرا می شد، می نشستند و از این فرصت ها برای نمایش 
قدرت به زیردستان استفاده می کردند )Romano, 1980: 448(. شاه اسماعيل در سال های بعد از 
شکسِت چالدران، در خوی به خوش گذرانی و شکار می پرداخت. در آنجا باغی ساخت که به ميدانی 
مشرف بود. از توصيف بازرگان ونيزی5 در سال 912 ق/ 1507 م و نگاره ای از مطراقچی )تصویر 1(، 
معلوم می شود که از ميدان و باغ محصور شاهی مجموعه ای از فضاهای مرتبط پدید آمده بود که در 
آنها مراسم چوگان و قباق اندازی و شکار، اجرا می شد )عالمی، 1387: 58(. در دوره صفوی ميدان 
را  می توانستند همانند باغی محصور بيارایند؛ زیرا ميدان همانند دیگر فضاهای سلطنتی، هم با طبيعت 
بکر ـ مکانی برای سوار کاری و چوگان بازی ـ رابطه داشت و هم با هنر و معماری ظریف و پرکار 

.)Bellan, 1932: 171(
 

السالحی مطراقچی(  بيان منازل سفر عراقين )نصوحی  از کتاب       تصویر )1(. قلعۀ  قدیم خوی در سال 942 هجری قمری، 
دستنویس موزة توپقاپو سرای استانبول. در سمت راست تصویر قلعه، نمایی از مقبرة شمس تبریزی به همراه سه منار با تزیينات 
جمجمه و شاخ قوج که در محدودة باغ و ميدان شاهی می باشد، جشم اندازی می کند و در مرکز قلعه به سمت چپ نيز کاخ 
زمستانی شاه اسماعيل اول صفوی که پيرامون آن، دیواری به شکل شش ضلعی ساخته شده، ترسيم گردیده است )ریاحی، 1378: 
608(. بين کاخ و آرامگاه یک راهرو و داالن سرپوشيدة  طویل و مستطيل شکلی دیده می شود که پيوند و اتصال دهندة کاخ و 
آرامگاه می باشد همچنين این دهليز شبيه نوعی راستۀ بازار بوده که بعدها فعاليت های اجتماعی و اقتصادی مردم در آنجا صورت 

می گرفته است. 

497
بررسی باغ سلطنتی شاه اسماعيل صفوی در خوی 

با بازخوانی کاخ زمستانی و منارۀ شمس تبریزی



2 - آیين های دیگر برگزار شده در باغ های عمومی دورۀ صفوی
      عالوه بر مراسم چوگان و قباق اندازی، آیين های دیگری توسط پادشاهان صفوی برگزار می شد 
که همراه با سنن شيعه، حکومت پادشاهان صفوی را در نزد ایرانيان مستحکم می کرد. از ميان این 
آیين ها می توان به چهار مورد زیر اشاره نمود: صفویان نخست جشن آب پاشان را، که سنتی ساسانی 
بود، برای لذت همه مردم ایران زنده نگه داشتند )Bellan, 1932: 182(. دوم، به برگزاری جشن 
اطعام می پرداختند، که امتياز خدای گونه و خاص پادشاهان باستان بود. سوم جشن نوروز که جشن 
بنياد  محبوب،  اسطوره ای  شاه  نخستين  جم،  را  آن  و  بود  بهاری  اعتدال  به  مربوط  باستان  زرتشتيان 
گذاشته بود )Carter, 1974: 175(. در آخر، باید به مراسم سوگواری شيعيان نظر افکنيم که در این 
دوره با فرمان شاه عباس، مراسم سوگواری محرم برای شهادت امام حسين )ع( به مراسمی بزرگ 

.)Calmard, 1996: 143- 144( تبدیل شد که جنبه های اجتماعی و مذهبی را توأمان دارا بود

3 - بررسی مينياتور مطراقچی از خوی با بازیابی باغ سلطنتی شاه اسماعيل صفوی
     نيروی تحت فرمان سليمان قانونی که در 28 ذی قعدة 940 از استانبول حرکت کرده بود، در 
بعد، در چمن مقابل روستای  نيم  ماه و  یعنی در حدود سه  14 ربيع االول 941/ 23 سپتامبر 1534، 
»ُسکمن اوه«6 اتراق کرد )مطراقچی، 1379: 40(. سلطان سليمان پس از توقف هفته ای در تبریز ناگزیر 
آنجا را با نيروی زیادی تخليه نموده و از طریق سردرود، صوفيان، مرند، چمن گوی تپه، قره کوی، 
خوی و سکمن آباد، باالخره در 7 ربيع االول 942/ 5 سپتامبر 1535، از حدود مرز امروزین ایران و 
عثمانی آذربایجان را ترک کرد و در 14 رجب 942/ 8 ژانویه ی 1536 وارد قسطنطنيه، پایتخت خود 
شد و بدین ترتيب سفر عراقين پس از حدود 2 سال و 3 ماه به پایان رسيد )مطراقچی، 1379: 51 - 50(.
نصوحی الّسالحی مطراقچی وقایع نویس و نگارگر سليمان قانونی خود در این لشکرکشی شرکت 
برداشته اند.   سفر  جریان  در  یادداشت هایی  و  کشيده  خود  مشاهدات  اثر  بر  را  منازل  طرح  و  داشته 
پژوهندگان، این منازل نامه را نوعی تاریخ مّصور آن لشکرکشی، نوعی سفرنامۀ مّصور و نقشه دار و 
نوعی اطلس و کروکی و ...  ناميده اند. تصاویر راه ها و منزل ها و حومه های آنها به ترتيب عبورها و 
اتراق و با گذشتن از رودها و نهرها، کوه ها، دربندها، گردنه ها، دشت ها و چمن ها، پوشش گياهی 
و حيوانی، از بيشه ها و باغچه ها گرفته تا تک درخت ها و دنيای وحش، ّآبادی ها )شهرها، قصبه ها و 
روستا(، کاروان سراها، دژها، پل ها، عوارض طبيعی و ... چندان که اظهار نظر شده است این تصویرها 

پر معلومات تر و تمام نماتر از نقشه های توپوگرافی هستند )مطراقچی، 1379: 77 - 76(. 
     همچنين در قسمت راست مينياتور مطراقچی از خوی )تصویر 1(، باغ شاه اسماعيل صفوی که 
به  قرار گرفته است، دیده می شود. مشکل عمده ای که  نيز در محدودة آن  تبریزی  آرامگاه شمس 
از باغ از دیدگاه فرهنگ دورة صفویه نداریم. ولی  چشم می خورد این است که ما تعریفی روشن 
برای درک و نگرش وسيع و روابط ميان باغ و نقاط شهری در دورة صفوی، باید به نقاط اشاره شده 
دقت نظر داشته باشيم: نخست، برای دستيابی به درک زیبایی شناختی باغ های صفوی، باید به مطالعۀ 
باغ شهرهای آن دوره و توصيف های شاعرانۀ آنها بپردازیم. در گام دوم، باید از بيان تصویری باغ 
در نگاره ها بهره گيریم، تا به تعریفی وسيع از باغ ایرانی، شامل باغ های خصوصی و عمومی و شاهی 
که انگاره ای مشابه دارند، دست یابيم. در گام سوم، بررسی ایجاد باغ های شاخص و مراسم شاهانه 
در دورة صفوی مبيّن آن خواهد بود که چگونه پادشاهان باغ ها را در شهرها برای برقراری مراتبی از 
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سلطه بر رعایا و تحکيم بنيان سلطنتشان پدید می آوردند )عالمی، 1387: 47(.
بر اساس  ابنيه  بوده، عوارض طبيعی و  به مشاهده  ایـن نقش ها مـتکی       پژوهشگران عقيده دارند 
تا  است  کوشيده  نقاش  که  یعنی  گردیده اند.  تصویر  هم  به  نسبت  دید  ميدان  در  شان  قرارگيری 
دیده هایش را حتی االمکان متناسب با اصل ترسيم کند. از همين روی است که پرهيز از مبالغه را از 
ویژگی های این تصاویر دانسته اند و گرایش به واقع نگاری را از وجوه آنها به شمار آورده اند. فرانز 
تاشنر با توجه به همين ویژگی ها این تصاویر را در کتاب بيان منازل سفر عراقين دارای ارزش سندیت 
دانسته و در عين حال تذکر داده است که با این همه نباید در این مورد بی احتياطی به خرج داد، زیرا، 
اگر چه طرح ها حاصل مشاهده مستقيم هستند، اما از آن جایی که رنگ آميزی و تکميل تصویرها 
بعدها و دور از محل منازل صورت گرفته، احتمال اعمال دخل و تصرف در آنها زیاد است. وانگهی 
تصاویر بناهای موجود در مينياتور گونۀ یک شهر، بيشتر نمادی هستند تا تصویر دقيق همان بنا. چنانکه 
همه پل های تصاویر موجود در بيان منازل سفر عارقين شبيه هم ترسيم گردیده اند )مطراقچی، 1379: 
77(. با همه آنچه که ذکر شد، مينياتورهای این کتاب، به ویژه مينياتورهای شهرها، از نظر نمایش تيپ 
و ترکيب آنها و ارائه نمونه های معماری و بررسی روند و تاریخ معماری منطقه دارای ارزش فراوان 

هستند. 

4 - تحليل ساختار معماری سنتی منارۀ شمس تبریزی
     منارة مزار شمس تبریزي به شکل استوانه اي7 ساخته شده که حدود 5 /14متر ارتفاع دارد و به 
صورت مجوف و توخالي بوده و پلکان مارپيچي شامل 43 پله در ورودي بنا از سطح زمين شروع 
می شود و به انتهاي آن منتهي مي گردد و تزئينات آن با شاخ و جمجمه قوچ انجام گرفته که حاصل 
یک روز شکار جرگۀ شاه اسماعيل صفوي و سپاهيان او بوده است )ریاحی، 1378: 530( )تصویر 2(.

تصویر )2(. عکس سمت راست منارة شمس تبریزی را که ميان درختان باغ نشان می دهد احتماالً به سال 1330 شمسی بر می گردد 
)کریم زاده تبریزی، 1388: 344(. عکس سمت چپ نمای کنونی از مناره می باشد.
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       باید ذکر شود که منارة مزار شمس تبریزي از نوع کدامين مناره ها است چون مناره ها از لحاظ 
کاربرد متفاوت اند و بر سه دسته تقسيم مي شوند که عبارتند از: 1 - ميل یا منارة راهنما 2 - منارة اذان 
گویي و خبررساني 3 - منارة سمبل پيروزي، مي توان گفت که منارة مزار شمس تبریز از نوع سوم 
است براي اینکه این مناره نه در کنار راه هاي کارواني قدیمي ساخته شده و نه در کنار دشت هاي 
وسيع و صحراي گرم و سوزان کویري قرار گرفته است پس نمي توان به عنوان ميل راهنما به حساب 
آورد و نه اینکه در کنار مساجد و بقاع متبرکه ساخته شده بود که بتوان آن را از نوع ميل هاي اذان 
گویي شمرد لذا همانگونه که از ظاهر مناره بر مي آید و آن شاخ هاي قوچ که در آن به عنوان تزیين 
بکار رفته و حاصل یک روز شکار شاه اسماعيل صفوي است و نيز قرار گرفتن این مناره در گذشته 
در ميان باغ هاي سرسبز و خرم و در کنار درختان انبوه که به باغ شاهی معروف بود و همچنين در کنار 
مناره واحدهاي قدیمي دیگر نيز وجود داشته که به عنوان اتراق زمستانی شاه اسماعيل بکار مي رفته 
است و از اینجا مي توان فهميد که این مناره که در نخست طبق اسناد و مدارکي سه تا بودند به عنوان 

سمبل پيروزي برپا شده بودند )بایرام زاده، 1386: 12(.
     صحبت را به یکي از شگفتي ها و عجایب و اعمال غيرعادي جنایتکاران تاریخ مي کشيم که در 
پي هوس هاي شاهانه چه جنایت ها که نيافریدند و چه سمبل پيروزي و یادبودها که بر پا نکردند و به 
رخ مردم دربند نکشيدند. منار کله از سر انسان هاي بي گناه یا شورشيان سرکوب شده، از این مقوله 
بلکه در دوران صفویه و  تيمورلنگ سّفاک،  تنها در دوران مغوالن خونریز و  نه  جنایات است که 
حتي  است.  بوده  فجایعي  چنين  شاهد  تاریخ  بودند،  دین پروري  مدعي  آن  که سالطين  نيز  افشاریه 
ارائه  منار کله  این  از  ایران سفر کرده اند، تصاویري  به  از سياحان و جهانگردان خارجي که  بعضي 
داده اند؛ از جمله توماس هربرت معتقد است که مناره ها از سر شورشيان بنا گردیده، تصویري را نيز 
که رسم نموده ستون ساده اي است که بر روي آن جمجمه انسان ها نقش گردیده است )همایون، 

.)69 :1348
       جوناس هانِوي که از طرف دولت انگليس در سال1156 هـ .ق به ایران آمد و دو جلد سفرنامه از 
خود به جاي گذاشته است، تصویري از منار کله در کتاب خود ترسيم نموده که از سر انسان ساخته 
شده است. در تصویر دیگري که هانوي را سوار اسب به اتفاق همراهان نشان مي دهد، این مناره به 
صورت بهتري نمایش داده شده است. از جملۀ منار کله هاي دیگر مناره هایي هستند که از کلّه هاي 
بزکوهي و حيوانات وحشي دیگر ساخته شده اند. پيترو دالواله این مناره8 را در اصفهان دیده، تصویر 

آن را نيز در سفرنامه خود آورده است )دالواله، 1381: 36( )تصویر 3(.

تصویر )3(. مناره ای با کله های حيوان در اصفهان )دالواله، 1381: 36(  
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کمپفر و شاردن نيز تصاویري از منار کلۀ حيوانات ترسيم نموده، ولي تاریخ احداث آن را با اختالف 
گزارش کرده اند از این مناره ها آثاري به جاي نمانده است الزم است یادآوري شود که منارة شمس 
نيستند که  نوع جنایت  از  نوع است که در شهرستان خوي جلب توجه مي کند ولی  این  از  تبریزي 
هوس های شاهانه با سر انسان آفریده باشند بلکه با سر حيوان قوچ می باشد که سمبل پيروزی و نماد 
قدرت و شجاعت است و تصویر و پيکره این حيوان را در دیگر آثار مربوط به این منطقه در موزه ها 

نيز مشاهده می کنيم )کيانی، 1379: 336 - 335(.
      به طور کلي ساختمان مناره از سه قسمت پایه،9 ساقه10 یا بدنه و کالهک11 یا تاج مناره تشکيل شده 
است. منارة مزار شمس تبریز با ارتفاع بسيار و مساحت کم زیربنا، فشار بسياري را بر سطح قاعدة خود 
تحميل مي کند و هرگونه سستي در پایه باعث انهدام و فرو ریختن بنا خواهد گردید به همين جهت در 
موقع ساخت مناره ها، براي استحکام و اطمينان بيشتر، زمين را تا جایي که به زمين سخت برسد حفر 
کرده، سپس با شفته و سنگ آن را پُر و مستحکم مي سازند )کيانی، 1379: 336(. پایه اصلي منارة 
مزار شمس تبریزی با سنگ و آجر بنا گردیده است که بدنۀ منارة مذکور در نقطه گلوگاه12 با پيش 
آمدگي مقعر گونه مانند نيلوفر یا گل شيپوري باز شده با افزایش مقطع بدست آمده نعلبکي13 مناره 
گفته مي شود )فالح فر، 1379: 193(. در مناره هایي که کاربرد اذان گویي دارند این قسمت جایگاه 
مؤذن است ولي در منارة مزار شمس تبریزي این قسمت احتماالً کاربرد نگهباني داشته است بعد از 
قسمت نعلبکي شکل دیوارة مناره در جایگاه نگهباني باریک شده به صورت ستون موزون درآمده 
که به این قسمت در مناره هایي که کاربرد اذان گویي دارند گلدسته گفته مي شود که تا ارتفاع دو 
بزرگي در  ادامه مي یابد )مصری، 1363: 53(. یک روزنه  مناره  نعلبکي شکل  از  باالتر  متر  الي سه 
باالي نعلبکي شکل مناره که رو به سمت جنوب است، وجود دارد که به احتمال زیاد هم به عنوان 
آمدن  از  که  می گردید  استفاده  دور  مسافت هاي  دید  عنوان  به  اینکه  هم  و  مي شده  استفاده  نورگير 
دشمن خبردار مي شدند. چون که در ارتفاع مناره یک نورگير بسيار کوچکی وجود دارد که تأمين 
کنندة نور داخل مناره نيست مّدعاي جمله مذکور این است که این مناره از نوع مناره هاي اذان گویي 
و راهنما نيست. دکلي در وسط مناره شمس تبریزي وجود دارد که ستون مدوري است که در مرکز 
مناره ساخته شده و پلکان هاي مارپيچي به دور آن پيچيده و باال رفته اند. این دکل14 یا ستون مرکزي 
در پایين داراي ضخامتي به اندازه 50 سانتي متر مي باشد )کيانی، 1379: 339-336(. به تدریج هر چه 
به طرف باال مي رود از ضخامت آن، متناسب با کم شدن قطر مناره کاسته مي شود. پلکان هاي مناره ها 
عموماً از روي نقشه، برخالف حرکت عقربه ساعت است ولي به طور استثناء پلکان هاي مناره مقبره 
شمس تبریزي در جهت عقربه هاي ساعت است و پله ها به صورت مارپيچي به حول محور مرکزي 
یا دکل مي پيچند و تا نعلبکي مناره ادامه مي یابد )کيانی، 1379: 339(. ليکن در مناره مقبره شمس 
تبریزی پلکان ها ظریف تر و نزدیک تر به شکل مثلث در داخل مناره قرار گرفته اند. بهترین خاصيت 
پله هاي مارپيچي داخل مناره این است که به بنا حالت فنریت مي دهد و به مناره در برابر ارتعاش و 
برابر  مناره در  باعث مي شود که  مناره  اینکه شکل مدور  بيشتري مي بخشد بخصوص  ایستایي  زلزله 
نيروي باد به راحتي مقاومت کند )بایرام زاده، 1386: 12( )تصویر 4(. مناره مذکور که در محدودة 
آرامگاه شمس تبریزی واقع شده در حال حاضر در ميان خانه هاي نوساز قرار گرفته است، این منارة 
مياني  قسمت  در  و  آجري  آن  فوقاني  قسمت  و  سنگ  از  مناره  زیرین  قسمت  که  شکل  استوانه اي 
تزئيناتي از جمجمه و شاخ قوچ به کار رفته است متأسفانه در سال هاي گذشته بيشتر شاخ هاي تزئيني 

501
بررسی باغ سلطنتی شاه اسماعيل صفوی در خوی 

با بازخوانی کاخ زمستانی و منارۀ شمس تبریزی



با  بنا آسيب دیده و از بين رفته و یا در ُشرف ریزش کامل قرار دارند که بایستي  نماي بيروني این 
نظر متخصصان مربوطه نسبت به تحکيم آنها هر چه زودتر اقدام گردد )بایرام زاده، 1386: 12(. به 
همين خاطر تثبيت و تحکيم بخشي شاخ هاي باقي مانده در نماي بيروني بنا به وسيلۀ ماده مناسب رزین 
اکریليک )پارالوئيد( با رعایت ضوابط مربوط توسط کارشناسان، مرمت و همچنين ترميم و تعویض 
موضعي آجرهاي پوشيده بدنه و نيز مرمت و تحکيم بخشي پله هاي مارپيچ داخل مناره در سال هاي 
قبل اقدام شده است. مناره شمس تبریزي در فهرست آثار تاریخي به شمارة 966  به ثبت رسيده است. 

)بایرام زاده، 1386: 12(.

تصویر )4(. پالن منارة شمس تبریزی  

شاخ هاي قوچ در مناره و قوچ هاي سنگي بر روي سنگ قبرهاي گذشته این منطقه که در موزه خوی 
برای بازدید گذاشته شده اند نيز نشان اقتدار، شجاعت، مردانگي و دالوري مي باشند. مناره اي که رو 
به سمت آسمان و پله هایي که به طرف یک اصل و یک عشق و قرب الهي و شاخ هاي قوچي که 
نماد و آفرینشي دوباره و شعاع نور مي باشند اميدواري به ظهور منجي موعود، گذار از مرحلۀ ناسوت 
گفتۀ  »به   .)23  -  25  :1370 )جابز،  مي آورند  ارمغان  به  را  اعلي  جاودانه  مرتبه  به  فرودین  جهان  و 
»کلودلوي استروس« بي معنا داشتن اندوخته هاي فرهنگي، که از مشاهده طبيعت ـ حيوانات و گياهان 
نادیده گرفتن  و  فرهنگ خاص جمع آوري شده اند...«  متفاوت در  استفاده  موارد  با مشخصه ها و  ـ 
»عادات و رسوم در هاون عقل« منجر به مضمعل شدن شيوه هایي از زندگي مي شود که بر روي سنتي 

کهن شکل گرفته است.

5 - عناصر نمادین منارۀ شمس تبریزی 
5 - 1 - منار یا برج

       ساختار یک منار یا برج، بالفاصله برج بابل )نماد تشویش و اغتشاش و بي نظمي(، یا دروازه اي 
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آسمان را به ذهن متبادر مي کند، که هدف از ساختن آن باال رفتن تا جایگاه خدایان بوده و راه رسيدن 
به این هدف را ساختن محوري مي دیدند، چرا که محور اصلي خراب شده بود )شواليه و گربران، 
1379: 73(. انسان خودبين، به اندازه اي باال مي رود، اما ممکن نيست بتواند از شرایط انساني فرا بگذرد. 
این فقدان توازن و تعادل باعث اغتشاش در حيطۀ زميني و آسماني مي شود، آدميان تفاهم خود را از 
دست مي دهند، دیگر به یک زبان صحبت نمي کنند. یعني دیگر در ميان آنان اقلّي از موافقت وجود 
ندارد، هر کس به فکر خویش است، و خود را یک قادر مطلق مي انگارد )شواليه و گربران، 1379: 
3 - 2(. برج ها، سه عالم، آسمان، زمين و زیرزمين را به هم وصل مي کند )شواليه و گربران، 1379: 
74(. برج نماد بيداري و عروج بود. در قرون وسطي ممکن بود از برج براي کمين دشمن کشيدن 
استفاده شود، اما در عين حال به معني نردبان بود: ربط ميان زمين و آسمان که به وسيلۀ نردبان نشان 
و  )شواليه  بود  عروج  از  مرحله ای  نشانه  و  برج  طبقات  از  یکي  یادآور  نردبان،  پلۀ  هر  مي شد.  داده 

گربران، 1379: 76(.

5 - 2 - پله 
     پله در مناره یا برج نماد پيشروي به سمت دانش، صعود به طرف شناخت و دگرگوني است. اگر 
به سوي آسمان باال رود، به معني شناخت جهان ظاهر یا عالم معنا است. اگر از آسمان به زیر زمين باز 
گردد، به معناي شناخت اسرار و عمق ناخودآگاه است. پله نماد باستاني صعود، نه تنها نشانه ترقّي در 
شناخت و معرفت است. بل نشانه رفعت ضمني هر موجود نيز هست. نمادگرایي پله با نمادگرایي محور 
جهان، با عمودیت و مارپيچ مشترک است. وقتي پلکان شکلي مارپيچ دارد، توجه به مرکز شعاع هاي 
منشعب از محور جذب مي شود، که ممکن است خدا، یک اصل، یک عشق، یک هنر، شناخت یا 
پيرامون آن  انشعاب، که در  باشد، که در هنگام صعود، کاماًل روي آن مرکز  خودیت آن موجود 

مارپيچ قرار گرفته تکيه مي کند )شواليه و گربران، 1379: 236 - 235(.

5 - 3 - قوچ
      معاني سمبليک: آرامي، باروري، تحمل، تواضع، خورشيد، دانایي، رام کردن، صلح، محافظت، 

مولّد حرارت، نيرومندي و وقار مي باشد.
باورهاي قومي و اساطيري: اولين عالمت منطقه البروج )ماه فروردین(، از این رو، سمبل افکار نو و 
طلوع دوره جدید است. در نشان هاي نجابت خانوادگي، عالمت درک یا رهبر مي باشد. در اساطير، 

ایزدان قوچ برابر با خدایان گاو نر بوده اند.
     در ایران، نشان امپراطوري ایران، سمبل مردانگي و یکي از ده حيوان در بهشت مسلمانان است. شاخ 
قوچ نيز نماد آفرینش، شعاع نور، جنگ و خشونت مي باشد )جابز، 1379: 23(. قوچ یکي از شکل هاي 
جانوري عمده که در آنها، خدایان وابسته به زایش و باروري در خاورميانه، یونان، مصر باستان مورد 
پرستش بود. در هنر شرقي، تصویر قوچ نسبتاً نادر است. گاهي از آن، در ریگ ـ ودا به عنوان مرکب 
آگني یاد مي شود. همراه با بز نر، به عنوان یکي از دوازده شاخه زميني تقویم چيني به کار مي رود و 
نماد بازنشستگي سعادت آميز است. در منطقه البروج غربي ها، قوچ به صورت برج حمل است که به 

صورت قوچي تصویر مي شود )هال، 1380: 80 - 79(.
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نتيجه
      یافته های این تحقيق آشکار می کند که بر عکس برخی تصورات، باغ صفوی ممکن بوده است 
ميدانی  و  با ردیف درختان،  باغی محصور، خيابانی  با کلبه،  باغ شکارگاهی  انواع مکان هایی چون 
عمومی برای برگزاری مراسم، مجموعه ای از کوشک ها و بناهای دیگر را شامل شود و مفهوم باغ 
به الگوی طراحی خاصی وابسته نبوده؛ بلکه باغ بيشتر مکانی برای فراهم کردن حس پيوند با طبيعت 
و امکان فعاليت اجتماعی بوده است. طبق توصيف از بازرگانی ونيزی در سال 912 ق/ 1507 م و 
نگاره ای از نصوحی السالحی مطراقچی معلوم می شود که از ميدان و باغ محصور شاهی در خوی، 
مجموعه ای از فضاهای مرتبط پدید آمده بود که در آنها مراسم چوگان بازی و قباق اندازی و شکار، 
تمامی قدرت شاه را نمایش می دادند. و از جملۀ بناهای دیگِر باغ محصور شاهی، کاخ زمستانی شاه 
اسماعيل به همراه سه تا منار است که با شاخ و جمجمۀ قوچ تزئين شده بودند و در معماری اسالمی به 
لحاظ کاربرد از نوع مناره های »سمبل پيروزی« به شمار می آیند. تمامی این مجموعه در کنار آرامگاه 
شمس تبریزی که مربوط به دورة ایلخانی می باشد و از آن دوره در این مکان بوده، و از دورة صفوی 
در محدودة باغ شاهی قرار گرفته، ساخته شده اند. برای اینکه وجود مزار شمس تبریزی می تواند علت 
ُعرفا در جوار آرامگاه  باشد. چرا که  بوده  باغ محصور شاهی  این  اسماعيل و ساخت  سکونت شاه 
بزرگان عرفان، از آن اماکن نوعی بهرة معنوی داشته اند. و این نوعی تأثيرات مذهب شيعه بود که 
شاه اسماعيل آن را از دورة صفوی به عنوان مذهب رسمی تمام قلمرو خود ساخت. تا اعتقاد آنان 
به مذهب شيعه، وسيله ای برای تبليغ در مقابل امپراتوری عثمانی استفاده گردد و وحدت درونی شان 
حفظ شود. بعدها کاخ زمستانی شاه اسماعيل از بين رفت و با گذشت سال ها بنای آرامگاه شمس نيز 
ویران گردید و از آن مجموعه تنها دو منار باقی ماند که با نام »َشميش دیبی« )جوار شمس( شناخته 
می شدند. یکی از منارها مُقارن با جنگ جهانی اول در اثر سوانح طبيعی ویران شد و امروزه تنها یک 

منار باقی است. 
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پی نوشت
و چوگان صورت  با گوی  پياده  یا  اقسام ورزش که سواره  از  یکی  و چوگان،  با گوی  بازی کردن   .1
می گيرد، چوگان سواره دسته اش بلند و سر آن شبيه به تخماق است، بازی چوگان اصاًل از ایران بوده و از 

دورة ساسانيان رواج داشته است )دهخدا، 1338: 41/ 390(.
2. یکی دیگر از بازی های بسيار متداول زمان صفویه بود. این بازی عبارت بود از چوبی بلند و عظيم که 
در ميان ميدان ها نصب کنند و بر فراز آن حلقه ای از طال یا نقره وضع نمایند و سواران از یک جانب ميدان 
دوانيده به پای قباق که رسند همچنان که اسب در دویدن است تير در کمان نهاده حوالۀ حلقه کنند و هر 
کس که آن حلقه را به تير زند حلقه از آن او باشد و چوب قباق نيز مستعمل است )دهخدا، 1338: 57/ 

.)139
3. یکی از کهن ترین نشانه های حضور شمس تبریزی در خوی متنی از نسخۀ خطی »ثمرات الفؤاد فی مبداء 
و المعاد« عالم و صوفی نامدار ساری )صاری( عبداهلل افندی )متوفی 1071 ق( است که با عناوین رئيس 
الکتاب و شارح مثنوی شناخته می شود )مقدم، 1390: 90-89(. از دیگر قدیمی ترین منابعی که از وجود 
مدفن شمس در خوی ذکری رفته در مجمل فصيحی خوافی هروی )تأليف شده در 845 ه.ق( است. در دو 
جا این مطلب را تصریح می کند، در یکی از دو مورد در حوادث سال 698 ه. ق که به مناسبت وفات شيخ 
حسن بلغاری احتماالً بر حسب دالیلی از شاگردان شمس تبریزی بوده است، خوافی می نویسد: شيخ حسن 
خرقه از دست شيخ الکامل المکمل الواصل شيخ شمس الدین تبریزی که به خوی مدفون است و موالنای 

روم تخلص اشعار خود را بنام او کرده، گرفته و پوشيد )ریاحی، 1378: 528(.
4. نصوحی السالحی مطراقچی )نگارگر و رّسام ترک عثمانی، فعال در ميانۀ سدة شانزدهم م/ دهم ق(: 
در موضع نگاری و نقشه کشی از بناها و استحکامات شهری دست داشت. سه کتاب مّصور به نام های بيان 
منازل، سليمان نامه و تاریخ سلطان بایزید از او به جای مانده اند؛ که در آنها توانایی اش را در مشاهده و ثبت 

مکان ها و شرح جنگ های عثمانيان نشان داده است )پاکباز، 1386: 574(.
5. جهانگرد تحت تأثير مناره هایی قرار گرفت که از شاخ قوچ هایی ساخته بودند که شاه اسماعيل شکار 
کرده بود. آن مناره ها را در ميدان مقابل سرای شاه برای نمایش مهارت شاه در شکار و جنگاوری بر پا 
کرده بودند. بازرگان سرای او را به صورت مجموعه ای از باغی بزرگ با بخش هایی برای مردان و زنان 

.)Romano, 1980: 422( حول دو حياط شرح می دهد
6. امروزه منطقۀ ُسکمن اوه )سکمن آباد( در بخش صفائيه شهرستان خوی قرار دارد.

7. این منارة استوانه ای شکل هر چه به سمت باال می رود از قُطر آن کاسته می شود و در واقع نمای مناره 
نزدیک به مخروط ناقص است.

8. این مناره که به پاشاخ معروف بود در محله پاشاخ اصفهان قرار داشته است.
9. کانون هاي بيضي، حّد فاصل هر کدام از اجزاء باربر با زمين که بار نهایتاً از طریق آن به زمين منتقل 

مي شود.
10. حّد فاصل پاي ستون تا سرستون، حد فاصل نعلبکي مناره تا پاي مناره.

11. کالهک مناره باالترین بخش مناره، سقف و پوشش مناره.
12. جاي تنگ شدن.

آن سوار  و گلدسته روي  زیاد  یکباره  مناره  قطر  زیر گلدسته، جایي که  در  مناره  باالي  پيش زدگي   .13
مي شود.

14. ستون مدور یا چند ضلعي مرکز مناره که پلکان مناره دور آن مي چرخد.
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دیار شمس تبریزی از دوران روستانشينی اوليه تا دوران آغاز شهرنشينی 
بر اساس مطالعات باستان شناختی

                                                                                                                                                  افراسياب گراوند1
                                                                                                                                                  فاطمه ملک پور2

چکيده 
      شمال غرب ایران به عنوان یک پل ارتباطي ما بين فالت ایران، بين النهرین، آسياي صغير و قفقاز 
این ميان دیار  ایفا نموده است. در  تبادالت فرهنگي و اجتماعی  هميشه نقش مهمي را در روابط و 
شمس تبریزی )خوی( به لحاظ شرایط استراتژیکي، اقليمي و زیست محيطي از دیرباز توجه جوامع 
محوطه های  فرهنگی  مواد  مطالعه  نيز  و  شناختی  باستان  مطالعات  و  کرده  جلب  خود  به  را  بسياري 
باستانی در این دیار، می تواند تا حدودی امکان درک فرآیند روستانشينی اوليه )هزاره ششم ق.م( تا 
با  دوران آغاز شهرنشينی )اواخر هزاره چهارم و اوایل هزاره سوم ق.م( و برهم کنش های فرهنگی 

مناطق همجوار را فراهم نماید. 
     در این نوشتار تعداد 14 محوطه باستانی متعلق به دوران روستانشينی اوليه یعنی دوره نوسنگی و 
مس سنگی )هزاره ششم و پنجم ق. م( و دوره آغاز شهرنشينی یا عصر مفرغ )اواخر هزاره چهارم و 
اوایل هزاره سوم ق.م(، در دیار شمس )خوی( مورد مطالعه و تحليل باستان شناختی قرار گرفته است.

واژه های کليدی: دیار شمس تبریزی )خوی(، روستانشينی اوليه، آغاز شهرنشينی، باستان شناسی. 

1ـ کارشناس ارشد باستان شناسی اداره کل ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی
2ـ کارشناس ارشد باستان شناسی اداره کل ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی
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مقدمه
      دیار شمس تبریزی از جمله مناطق پهنه فرهنگی شمال غرب ایران است که به لحاظ قرار گرفتن 
در حد فاصل ارتباطی که از یک طرف به حوضه دریاچه اروميه، از طرف دیگر به منطقه قفقاز جنوبی 
استراتژیکی  منتهی می گردد، موقعيت خاص  بين النهرین  آناتولی و شمال  به شرق  از سوی دیگر  و 
شکل گيری  با  مرتبط  پژوهش های  در  و  است  آورده  فراهم  تاریخ  از  پيش  جوامع  برای  بخصوص 
جوامع نخستين از اهميت بسزایی برخوردار می باشد. بررسی های باستان شناختی منطقه نشان می دهد 
که قدیمی ترین سابقه سکونت در منطقه به دوره نوسنگی جدید )هزاره ششم ق.م( می رسد )ملک 

پور، 1389؛ عابدی، 1395: 42؛ گراوند و ملک پور، 1395(.
بررسی های دقيق و منظم بخصوص در حاشيه رودخانه های فصلی، غارها و  اینکه  به  با عنایت       
پناهگاه های منطقه انجام نگرفته، استقراری از دوره های پارینه سنگی و فرا پارینه سنگی شناسایی نشده 
است. و احتمال می رود چنانچه در آینده پژوهش هایی با هدف شناسایی استقرارهای پارینه سنگی در 
منطقه به صورت روشمند انجام گيرد، نشانه هایی از بقایای بر جای مانده از گروه های انسانی منطقه 

مشاهده شود.
       در این جستار قدیمی ترین تپه ها و محوطه های باستانی شناسایی شده منطقه مورد بررسی و تحليل 
انسانی در گذشته های دور و نزدیک اند،  باستانی که صحنه فعاليت های  تپه های  این  قرار می گيرند. 
بخش هایی از تاریخ نانوشته ی ایران زمين اند. این تپه ها که به نظر چيزی جز توده های خاک نيستند، 
در واقع عناصر فرهنگی - اجتماعی و تاریخ گذشته ی نياکان ما را در دل خود جای داده اند )عليزاده، 

.)159 :1383

موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه 
     دیار شمس تبریزی )خوی( دشتی پهناور و از شهرهای بزرگ استان آذربایجان غربی است که 
از شمال به  شهرستان چالدران و چایپاره، از جنوب به شهرستان سلماس، از  غرب به ترکيه و از شرق 
به استان آذربایجان شرقی منتهی می  شود و فاصلۀ آن از مرکز استان 140 کيلو متر است. شهرستان 
مذکور  از 4 بخش مرکزی، به مرکزیت شهر خوی؛ بخش صفائيه، به مرکزیت  شهر زرآباد؛ بخش 
قطور، به مرکزیت شهر قطور؛ و بخش ایواوغلی، به  مرکزیت شهر ایواوغلی، تشکيل شده است )ملک 

پور و گراوند، 1395؛ نقشه 1(.
      دیار شمس به واسطه ساکنين با ایمانش به »دارالمومنين« و به سبب وجود زیبایی های جذابش 
به  ختای نژاد  و  چهره  سفيد  مردمی  وجود  دليل  به  و  »دارالصفا«  به  صفایش  با  و  صادق  ساکنين  و 
»ترکستان« ایران مشهور بوده است و دارای سابقه کهنی است که در دوران گذشته در مسير بزرگراه 

مهم بازرگانی منشعب از جاده ابریشم قرار داشته است ) نصيری، 44:1381(.
       درباره نام این شهرستان دو روایت بيان داشته اند اول اینکه »خوي« از واژه ارمني به معني قوچ 
است و دوم اینکه »خوي« یک کلمه کردي است و به معناي نمک که به علت وجود کوه هاي عظيم 

نمک در اطراف خوي مصداق این معنا مي تواند باشد )آقاسی، 1350: 7(.

نژاد، زبان و مذهب مردم خوي 
       با توجه به مطالعات باستان شناسي سابقه سکونت در منطقه خوي به دوران پيش از تاریخ مي رسد 
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و بعدها با ورود آریائي ها و اختالط آنها این نژادها در هم آميختند. پس از اسالم نيز اقوام دیگري 
از جمله ترکان و مغوالن در این سرزمين سکني گزیدند و با مردمان آن درآميختند. اکثر اهالي این 
مناطق به زبان آذري تکلم مي کنند. بر اساس منابع تاریخي آذري زبان متداول مردم آذربایجان بود 
و زبان ترکي با نفوذ تدریجي ترکان سلجوقي در سال 431 هـ .ق. در این منطقه رایج شد. عالوه بر 
این، زبان کردي نيز بين ساکنان کرد منطقه و همچنين زبان آشوري و ارمني نيز بين اقليت هاي مذهبي 
رایج است. بيشتر مردم این محدوده شيعه اثني عشري و کردها اهل تسنن و اقليت هاي مذهبي، مسيحي 

مي باشند )ملک پور و گراوند، 1395(.

جغرافياي تاریخي خوي
      دشت خوي به گواهي منابعي که از 27 قرن پيش در دست داریم، هميشه یکي از سرسبزترین و 
حاصلخيزترین نواحي ایران به شمارمي رفته، حتي در دو هزار و هفتصد سال پيش در دوره اورارتوها، 
کثرت باغ ها و تاکستان هاي آن در آن روزگار شهرت داشته است )ریاحي، 1378: 21( معني کلمه 

خوي و ریشه این لفظ و اینکه از چه دوره اي نام این شهر قرار گرفته روشن نيست. 
      به عقيده محمد امين ریاحي این نام ممکن است با جزئ آخر نام شهر »اولخو« که 2700 سال 
پيش در همين جا واقع بوده، یا جزئ آخر نام »ساردوري خورد« دژي که یکي از پادشاهان اورارتو 
به نام ساردوري در کنار شهر اولخو ساخته بوده بي ارتباط نباشد. از طرف دیگر، چون کلمه خوي 
در پهلوي و کردي به معني نمک است، این حدس زذه شده که شاید به علت وجود کانی هاي نمک 
در چند فرسخي شهر، این نام بدان اطالق گردیده باشد )زریاب خویي، 1319: 343(. روستاهایي به 
نام هاي خوي)در بيرجند(، خویا )در اصفهان(، خویمن )در خوي( نيز وجود دارند. در قرن چهارم نيز 
دو ناحيه به نام خوي در ري و قم وجود داشته که تصور ارتباط ميان این شهر باستاني با آن روستاها 

دشوار مي نماید )تهراني، 1313: 218(.
      اصطخری درباره خوی می نویسد: »از ارومی تا سلماس چهارده فرسنگ و از سلماس تا خوی هفت 

فرسنگ و از خوی تا تانشوی )نخجوان( سه مرحله است« )اصطخری، 1340: 161(.
     ابن حوقل می نویسد: »خوی شهری متوسط ليکن آباد و پر جمعيت و حاصلخيز است، ميوه ها و 
باغ های فراوان دارد. حصاری استوار از آجر بر آن ساخته اند و مردم آنجا لطيف تر از مردم تبریز اند« 

)ابن حوقل، 1345: 84(.
      حـمداله مستوفی درباره خـوی می نویسد: »خوی از اقليم چهارم است طولش از جزایر»خالدات 
هوایش  است  گام  پانصد  هزار  و دورش شش  است  »لزم« شهر وسط  استوا  از خط  و عرض  عطم« 
امرود  و  انگور  از  و  دارد  بسيار  باغستان  و  بارس ریزد  و  از جبال سلماس آید  مایل و آبش  بگرمی 
پيغمبری مانندش جای دیگر نيست. شيرینی و بزرگی و آبداری، مردمش سفيد چهره و خنای نژاد و 
خوب صورت اند و بدین سبب خوی به ترکستان ایران خوانند قریب هشتاد پاره دیه از توابع آن است. 

مشاهيرش خوس و بذالباد حقوق دیوانيش پنجاه و سه هزار دینار است )مستوفی، 1362: 85-84(.
یاقوت حموی می نویسد: »خوی شهر مشهوریست از اعمال آذربایجان و آن قلعه ایست پر نعمت و 

ميوه ...« )حموی، 1323: 502( 
      ناصر خسرو قبادیانی می نویسد: »چهاردهم ربيع االول از تبریز روانه شدیم، به راه مرند و با لشکری 
با رسولی برفتم تا برکری و از خوی تا برکی سی  امير و هسودان، تا خوی شدیم و از آنجا  از آن 
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فرسنگ است« )قبادیانی: 8(
     عمادالدین زکریا بن محمد مولف قرن هفتم در کتاب »آثار البالد و اخبار العباد«، خوی را شهری 
آباد دارای حصاری بلند و استوار و پر آب و درخت و دارای غالت و محصوالت فراوان و مردمی 
خير و نيکوکار و منسوجی ابریشمين به نام جولخ توصيف کرده است )عمادالدین زکریا بن محمد: 

.)279
     گزارش یک بازرگان ونيزی )در مجموعه سفرنامه های ونيزی ها در ایران( از خوی، حکایت از 
ویرانی آن پيش از عهد صفویه و تجدید بنای خوی در روزگار شاه اسماعيل دارد. این بازرگان که در 
سال 913 هـ  از خوی می گذشته، بخش اعظم شهر را آباد دیده بوده است در حالی که ویرانه های شهر 
در کنار محله های آباد، بزرگی خوی را در روزگار قدیم به ذهن او القا کرده است )ترابی، 1389: 6(

خوی در نگارش برخی از جهانگردان دوره قاجار
     جوناس هنوی )1724م/1136 هـ.ق(: »ترک ها در فوریه 1724م، پس از تصرف تلفيس به آذربایجان 
حمله کردند. سی و پنج هزار نفر نيروهای مجهز آنان، به شهر خوی تاختند. پس از دو ماه محاصره 
و محاربه، آن شهر را به تصرف در آورده و غارت کردند. پاشای وان پس از گشایش قلعه و تصرف 

استحکامات نظامی و تاراج شهر، به سوی تبریز یورش برد« )منصوری، 1389: 128 - 127(.
       جيمز موریه - سفر دوم )1816-1810 م(: » در اول ژوئن 1813م با ادامه سفر در مناطق کوهستانی، 
به آرامی به دشت خوی وارد شدیم. فراوانی کشتزارها، آب جویبارها، مراتع و جمعيت آن، شاید در 
سایر نقاط ایران بدان اندازه نبوده باشد. دشتی است بيضی شکل با 15 ميل طول و 10 ميل عرض در 

ميان کوه های بی درخت، ولی زیبا و خوش منظر ...« )همان، 129(
      ژوستين پرکينز )1840م/1256 هـ .ق(: »در ميان شهرهایی که من در ایران دیده ام، بعد از اروميه 
خوی دومين شهر زیبا و حاصلخيز این منطقه است. دشت خوی را از هر جانب کوه ها در ميان گرفته 
است. در نيمه را سلماس به خوی، کوه نمک سنگی کم ارتفاعی را به نام »دوزالخ« بازدید کردیم که 
مقادیر زیادی نمک از آن استخراج می کنند. چند ميل نرسيده به شهر، از ژل استوار بنا شده از سنگ 

و آجر بر روی رودخانه »قطور چایی« گذشتيم ...« )همان، 138(.
     جرالد ریت بينجر)1930م/1349 هـ .ق(: »در جنوب شهر خوی، رودخانه ژرف و پر آبی جریان 
دارد. در قسمت پایين آن مزارع سبزی کاری و بعضی خانه های کوچک قرار گرفته است. در محل 
باریک آن پل چوبی پياده گذری، رهگذران را به دروازه سنگی شهر هدایت می کند. دو پيکر شير، 
به طور برجسته بر طرفين دروازه خشن و خام تراشکاری شده است، هنوز قدمت آنها از صد سال 
فراتر نمی رود )فاقد دستمایه و ظرافت هنر ایرانی است( دروازه مذکور از سنگ های سياه و زرد بنا 
یافته، اما بقيه دیوارهای شهر تماما از گل. بازار طاقدار و کم ارتفاع، با طی مسافت ششصد پا به خط 
مستقيم به ميدانی منتهی می شود که دور تا دور آن را خانه های فقير و قهوه خانه های کثيف در بر 

گرفته است ...« )همان، 149(.

پيشينه مطالعات باستان شناختی منطقه
)Kleiss,1967,1970,1971 ( بررسی و شناسایی منطقه توسط آقای ولفرام کالیس، 1960 م -

- بررسی محوطه های باستانی توسط آقای سالوینی، 1968 م
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 1381 سال  در  کارگر  بهمن  آقای  توسط  کشور  ملی  آثار  فهرست  در  باستانی  محوطه های  ثبت   -
)کارگر، 1381( 

- بررسی و شناسایی آثار شهرستان خوی توسط آقای رضا حيدری و ریحانه عفيفی در سال 1381 
)حيدري و عفيفی، 1381(.

- بررسی و بازنگری آثار دوره مس سنگی و مفرغ شهرستان خوی و سلماس توسط خانم ملک پور 
در سال 1387 )ملک پور، 1389(

- کاوش باستان شناختی محوطه دوه ُگز خوی توسط آقای اکبر عابدی )عابدی 1392(
- گمانه زنی و تعيين عرصه و حریم محوطه دوزداغی خوی توسط خانم ملک پور و آقای گراوند 

)ملک پور و گراوند، 1395(.

بررسی و تحليل مطالعات باستان شناختی
     بررسی های باستان شناختی نقش مهمی در شناخت تاریخ تحوالت سياسی، اجتماعی و فرهنگی 
دوران  به  متعلق  باستانی  محوطه   14 تعداد  شناختی  باستان  بررسی های  در  دارند.  گوناگون  مناطق 
روستانشينی اوليه و دوره آغاز شهرنشينی در شهرستان خوی )دیار شمس تبریزی( شناسایی و مورد 
مطالعه قرار گرفته است )ملک پور، 1389؛ تصویر 1(. از این تعداد، 2 محوطه دارای آثاری متعلق به 
دوره نوسنگی جدید، 5 محوطه دارای شواهدی متعلق به دوره مس سنگی و 12 محوطه دارای آثار و 

شواهدی مربوط به عصر مفرغ )دوران آغاز شهرنشينی( هستند ) نمودار1 و نقشه 2 و 3(.
     در منطقه مورد بررسي در این پژوهش، دو محوطه دوه ُگؤز و ُدوزداغی متعلق به دوره نوسنگی 

جدید )هزاره ششم ق.م( دارای قدیمی ترین شواهد و مدارک باستان شناختی می باشند. 
     محوطه دوه ُگز در دشت حاصلخيز دیزج دیز یک دشت ميانکوهی بسيار وسيع محصور شده با 
کوه های بلند واقع شده است. جریان رودخانه فصلی قره سو در این دشت یکی از عوامل شکل گيری 
استقرارها در آن بوده است. شواهد باستان شناختی و مدارک حاصل از کاوش بر شکل گيری محوطه 
در هزاره ششم ق.م تاکيد دارند. محوطه فوق الذکر دارای آثاری از دوره نوسنگی جدید، مس سنگی 
انتقالی )5000-5400 ق.م(، مس سنگی قدیم )4500-5000 ق.م( و مس و سنگ جدید 1-2 )-4500

3700 ق.م( است )عابدی، 1395: 43(.
     محوطه ُدوزداغی با ارتفاع 1200 متر از سطح دریا، محوطه ای است به وسعت بيش از 16 هکتار 
و به ارتفاع 24 متر از سطح زمين های اطراف که در ميان باغ ها و مزارع کشاورزی خوی واقع شده 
است. این محوطه دارای آثار فرهنگی از دوره های نوسنگی، مس سنگی، مفرغ )آغاز شهرنشينی و 
شهرنشينی( و عصر آهن می باشد. دوره پویایی و شکوفایی این محوطه در عصر مفرغ یعنی دوران 
آغاز شهرنشينی و شهرنشينی است )گراوند و ملک پور 1395(. مهمترین مشخصات زیستی محوطه 
راه  مناسب،  ارتفاع  بارش،  ميزان  قابل کشت،  و  زمين های حاصلخيز  وسعت  از:  عبارتند  ُدوزداغی، 
دسترسی، وجود مراتع و پوشش گياهی مناسب و قابل دسترس در اطراف محوطه، منابع سوخت، منابع 
آب دائمی فراوان و از همه مهم تر وجود معدن نمک در شرق محوطه نام برد. این اثر باستانی مهم ترین 
پتانسيل و شرایط بهره برداری اقتصادی مبتنی بر کشاورزی، دامپروری و تجارت و مبادالت فرهنگی 
)نمک، سنگ ابسيدین و ...( با مناطق همجوار را نيز به همراه داشته است )همان(. در دوران پيش از 

تاریخ نمک فراورده ی مهم تجاری محسوب می شده است )برنی و النگ، 1386: 23(. 
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     پراکندگي استقرارهاي دوره مس سنگي )5 محوطه( در شهرستان خوي بيشتر در بخش شرقي 
این شهرستان که از لحاظ ارتفاع نسبت به بخش غربي آن داراي ارتفاع کمتري است. این قسمت 
که به صورت یک دشت کوچک ميان کوهي در آمده در قسمت مياني آن از عرض آن کاسته شده 
و به طول چندین کيلومتر به صورت تنگه در آمده که قسمت هاي شمالي و جنوبي دشت کوچک 
را هم دیگر مرتبط مي کند. استقرارهاي این دوره بيشتر در قسمت جنوبي دشت واقع شده اند و علي 
استقراري در قسمت شمالي مشاهده نمي شود.  با قسمت جنوبي  رغم یکساني قسمت شمالي دشت 
شاید دليل آن کمبود منابع آب این قسمت )شمالي( نسبت به بخش جنوبي باشد؟ در ورودي تنگه 
شمالي ترین استقرار یعني تپه پيرکندي )شماره 5( با کمتر از 5 /2 هکتار که کم وسعت ترین محوطه 
این دوره است. از این بين تنها محوطه شماره 3 دوه ُگؤز با مساحتي حدود 5 /4 هکتار در حاشيه 
جنوب  و  شمال  امتداد  در  خطي  صورت  به  تقریباً  دیگر  محوطه  چرا  است.  گرفته  قرار  ارتفاعات 
واقع شده اند که از این بين محوطه دوزداغي )شماره 1( با وسعتي حدود 16 هکتار که بزرگترین و 
مهمترین محوطه ها می باشد که در مرکز دشت و در حاشيه رودخانه قطور چاي واقع شده است. و به 
دليل موقعيت مناسب زیستی و استقراری نقش هسته مرکزی را در ميان سایر محوطه های این دوره 

داشته است. 
       به نظر مي رسد در این دوره محوطه دوزداغي که در حاشيه قطور چاي قرار گرفته نسبت به 
و  پنجم  مناسب در هزاره  اقليمي  به شرایط  با توجه  محوطه هاي دیگر حالت مرکزیت داشته است. 
چهارم ق.م که موجب گسترش سکونتگاه ها گردیده و همچنين با توجه به الگوي پراکنش استقرارها 
که بيشتر در دشت واقع شده و قسمت شمالي آن به صورت خطي و جنوب دشت به صورت متمرکز 
هستند، به نظر مي رسد که اساس معيشت مردمان این دوره در این منطقه بيشتر بر پایه کشاورزي استوار 

بوده است. 
به 12 محوطه  منطقه مورد مطالعه  استقرارها در  تعداد       در دوره مفرغ )دوران آغاز شهرنشينی( 
)نمودار1(.  هستيم  منطقه  در  استقرارها  تعداد  و  جمعيت  افزایش  شاهد  دوره  این  در  ما  و  مي رسد 
برخالف دورة قبل که استقرارها فقط در دشت مشاهده مي شدند در این دوره پراکندگي استقرارها 
)ارتفاعات(  بلندي  ارتفاع( و هم در  )مناطق کم  اوضاع طبيعي و جغرافيایي هم در دشت  به  نسبت 
استقرارها  دوره  این  در  هستيم.  شاهد  را  استقراري  الگوي  تغير  قبل  دوره  به  نسبت  و  مي شود  دیده 
در کوهپایه ها و دره هاي ميان کوهي نيز مشاهده مي شود. در این دوره قسمت شمالي دشت خوي 
توسط دو محوطه اشغال مي شود که در دوره قبل هيچگونه استقراري در این قسمت صورت نگرفته 
بود تعداد 10 محوطه در دشت واقع اند که این محوطه ها از لحاظ پراکندگي و الگوي استقرار تقریباً 
مشابه استقرارهاي مس سنگي هستند و بيشتر در کنار رودخانه هاي دائمي و شاخه هاي فرعي آن قرار 
دارند. تعداد 7 استقرار نيز در ارتفاعات و کوهپایه ها واقع اند که بيشتر این استقرارها در شمال منطقه 

واقع شده اند و همگي در کنار منابع آبي فصلي و یا چشمه قرار دارند. 
      استقرارها که در دشت قرار دارند از لحاظ وسعت نسبت به استقرارهاي ارتفاعات وسيع ترند در این 
دوره ما شاهد افزایش جمعيت و به تبع آن افزایش تعداد استقرارها هستيم عالوه بر اینکه استقرارهاي 
دشت احتماالً اساس معيشت شان بر پایه کشاورزي بوده استقرارهاي قابل توجهي هم از محوطه هاي 
که معيشتان احتماالً بر پایه دامداري بوده شاهد هستيم البته نباید از نظر دور داشت که جمعيت قابل 
توجهي در این دوره احتماالً کوچ رو بودند و و بر اساس نياز بين دشت و ارتفاعات در حرکت بودند.
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 پایان سخن
      دشت ميان کوهی دیار شمس تبریزی به لحاظ قرار گرفتن در حد فاصل ارتباطی که از یک طرف 
به حوضه دریاچه اروميه، از طرف دیگر به منطقه قفقاز جنوبی و از سوی دیگر به شرق آناتولی و 
شمال بين النهرین منتهی می گردد، موقعيت خاص استراتژیکی بخصوص برای جوامع پيش از تاریخ 
کوه های  و  طرف  یک  از  حاصلخيز  و  وسيع  بسيار  کشاورزی  زمين های  وجود  است.  آوده  فراهم 
را دو  منطقه  این  اهميت  از طرف دیگر  است  دامپروری  برای  بسيار مستعدی  اطراف که مکان های 

چندان می کند.
      براساس مطالعات صورت گرفته در استقرارهاي نوسنگي در حوضه شمال غرب ایران، مي توان 
جلگه هاي  در  آبي  منابع  وفور  و  حاصلخيز  خاک  و  منطقه  هوائي  و  آب  مساعد  شرایط  که  گفت 
است.  بوده  ميالد  از  قبل  هزاره ششم  در  آغازین  عامل جهت شکل گيري روستاهاي  مهم ترین  آن، 
این وضعيت مساعد چنان تداوم مي یابد که در غالب محوطه هاي پيش گفته، تداوم توالي استقراري 
الیه هاي فرهنگي تا دوران مس سنگي و عصر مفرغ نيز دیده مي شود. با توجه به الگوي قرارگيري 
تپه هاي دوره نوسنگي در جلگه هاي حاصلخيز و نيز داده هاي حاصل از کاوش هاي با ستان شناختي 
محوطه دوه ُگز به عنوان شاخص گاهنگاري این دوران، مي توان الگوي معيشتي ساکنان این استقرارها 

را به عنوان نخستين جوامع کشاورز منطقه مورد بررسي قرار داد.
      به نظر مي رسد جوامعي که در این مرحله از دوران نوسنگي وارد حوزه جغرافيائي جلگه اي اطراف 
دریاچه اروميه شده اند. جوامعي کوچرو بوده که از فالت آناتولي و مرزهاي شمالي این منطقه وارد 
این منطقه خاص، تشکيل  استقرارها، دوران آغاز کشاورزي را در  ایجاد نخستين  از  شده اند و پس 
داده اند. )voigt,1983( اگر چه کمبود مطالعات ميداني سبب شده تاکنون هيچ محوطه اي از دوران 
نوسنگي بدون سفال شناسائي نگردد اما با توجه به قابليت هاي زیست محيطي منطقه به نظر مي رسد 

بتوان در محوطه هاي دیگري، این فاز را جستجو نمود. 
الگوي معيشتي زمينه ساز بستري شد  تغيير  براساس        گسترش دامنه تحوالت و توسعه اجتماعي 
که فرهنگ هاي دوران بعدي استقرار را در این منطقه تشکيل داد. رشد و گسترش فن کشاورزي و 
فراواني زمين هاي قابل کشت و آشنایي با دانه هائي گياهي سبب شد تا سرتاسر حوضه، محلي مناسب 
جهت استقرارگاه هاي جوامعي گردد که در دوران مس سنگي و اواخر دوره نوسنگي در این منطقه 

ساکن شدند. 
       در اواخر عصر مس سنگي، تحول فرهنگي جدیدي در بخش هائي از قفقاز )بين رودخانه هاي 
کورا و ارس( رخ داده است که گستره نفوذ آن تا مناطق جنوبي ارس و زاگرس مياني و شرق آناتولي 
کشيده شده است و آن را فرهنگ کورا ارس مي نامند Glume and Anthony 1992:203(( این 
تغيير فرهنگي در اثر تحوالت اقليمي صورت گرفته در منطقه بوجود آمده که مي توان از تغيير شرایط 
آب و هوائي ساوانا به آب و هواي سرد و مرطوب اشاره کرد که در اواخر دوره مس سنگ رخ داده 
است )Henrikson,1985:12(. حوزه دریاچه اروميه نيز از این تغييرات به دور نبوده است و به نظر 

مي رسد که یک دوره پر بارش را تجربه کرده است. 
     شرایط پيش آمده و بهبود اوضاع اقليمي منطقه زمينه ساز ورود مردماني تازه گردید که جلگه هاي 
شمال غربي را در نوردیدند )young, 2004( چارلز برني در خصوص مردماني عصر مفرغ قدیم اعتقاد 
دارد که آنها کوچ نشيناني بودند که به منطقه شمال غرب ایران وارد شدند )Burny, 1994:48( تغيير 
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در نقشه و فرم معماري این دوران نسبت به عصر مس و سنگ و نيز افزایش محوطه ها از نظر تعداد و 
تراکم استقرارها و نيز وسعت محدوده استقراري از تغييراتي است که در نتيجه این مهاجرت به داخل 
منطقه، ایجاد گردید. استقرار در کنار رودخانه ها و منابع دائمي آب از الگوهاي شاخص استقراري 
این دوران بود و از نظر معيشت، کشاورزي آبي از اهميت بيشتري برخوردار است. این سکونتگاه ها 
به طور مشخصي نسبت به دوره مس و سنگ، وسيع تر شده اند. اطالعات داده هاي ناشي از بررسي 

. )kushanereva,1997:43( .ميداني در منطقه حاکي از آن امر مي باشد

                                   تصویر -1 عکس هوایی محوطه هاي شناسایی شده مورد مطالعه خوي 
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                                         نمودار-1وضعيت آثار شهرستان خوي
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