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 موالناو سماع شمس 
 انییق وایکاظم محمددکتر 

قبل از این که بحث را آغاز بکنیم یکی از نکاتی که خیلی در شناخت موالنا و روابط او با شمس مهم است این 
اند اسباب تغییر و تحول و گرایش پیدا کردن موالنا به تصوف و عرفان آیا به  ای که نوشته که آیا اساساً آن گونه

سطۀ شمس صورت گرفته؟ و این مطلب مبنای این سخنرانی خواهد بود که این دگرگونی که موالنا را واقع به وا
گوی  زنِ ترانه از خود بیخود کرد و آن کسی که تسبیح و سجاده داشت یکدفعه تبدیل شد به یک شیخ چرخ

ن یک فردی به نام سرا، آیا به واقع این تحول یکباره و در یک زمان واحد صورت گرفت، آنهم با دید غزل
شمس الدین ملکداد تبریزی؟ اگر اینگونه فکر بکنیم که متأسفانه اکثر منابع و مĤخذی که بعد از موالنا نوشته 

های مختلف دربارۀ موالنا و شمس و چگونگی تغییر و تحول  ها و مقاالتی که در دوره شده و بیشتر کتاب
گویم که برخی مسائل  و این را من از این جهت می. دیشی باشدان زندگانی موالنا ثبت کردند، شاید مقداری ساده

این مفقود بودن برخی به خاطر  غلط نوشتن مسائل تاریخی است در حوزۀ . از زندگانی موالنا مفقود و گم است
ها که شاید بسیاری تصور  زندگی موالنا، و برخی عدم توجه مورخان، در طول تاریخ به ارقام و اعداد و زمان

کند  خواهیم مولوی را بشناسم، به ما چه که او در چه سالی متولد شده، برای ما چه تفاوتی می نند که ما میک می
سالی؟ اما سخن در این است که آیا مگر حقیقت موالنا   سالگی متحول شده یا در بچگی یا در کهن38که او در 

توانیم اشرافی بر  نا را بشناسیم مگر میهای موال بیرون از این گردونۀ مکان و زمان است؟ بی این که زمان
 زندگانی، اندیشه و سلوک عرفانی موالنا داشته باشیم؟

ایم و مبنای  هایی را در این باره آورده در کتاب موالنا پیر عشق و سماع، به اختصار ولی با دقت بسیار یادداشت
ند و متأسفانه پس از موالنا تا به امروز تقریباً ا شود که آن سنینی که برای موالنا قید کرده بحث از این جا آغاز می

اند، من چنین باوری را  هایی که دیگران داشتند زندگی موالنا را تحلیل کرده همه به مدار همان مکتوبات و نوشته
در آن کتاب شواهدی را . های موالنا صورت گرفته است ها و زمان ندارم، معتقدم که خطایی در نگارش تاریخ

کنم تا معلوم شود که موالنا فراتر از آن چیزی است که در  و یکی دو مورد از آنها را این جا عرض میام  آورده
 . بلکه از او دور هم ساخته باشد ها نه تنها ما را به موالنا نزدیک نکرده اند و شاید این کتاب ها نوشته این کتاب

ه است چرا که متأسفانه در بسیاری از مسائل تر از بیان مطلب طرح صحیح مسئل در مباحث عرفان و تصوف مهم
عرفانی طرح صحیحی نداریم، نه در شناخت افراد این طرح صحیح وجود دارد و نه در مقوالتی که در حوزۀ 

هایی که پیش  و لذا اگر ما یک نگاه درست پذیری نداشته باشیم و تسلیم در برابر نوشته. عرفان و  تصوف است
ای   ما نوشته شده شویم، عمالً شاید بسیاری از حقایق نه به گوش ما بخورد و نه به گونهاز ما بوده و یا در زمان

کنم که یک بار دیگر یک نگاهی نو به آثار پیشین خودمان داشته  من فکر می. برای ما مشخص و معلوم شود
هایی که از خود  ههایی را که دربارۀ آنهاست و هم نوشت ها را بهتر بشناسیم و هم نوشته باشیم، هم شخصیت

 .آنهاست
هایی  هایی از خود آنهاست و نه نوشته ام انجام بدهم بخشی نوشته کاری که درباره موالنا و شمس سعی کرده

هایی که دربارۀ آنهاست مخصوصاً در حوزه تصوف و عرفان به واسطه این که ما با دو مقوله  نوشته. دربارۀ آنها
دان، عالقمندان، عاشقان و محبان تا آنجایی که در اسناد تاریخی مخصوصاًَ مری. مواجهیم، یکی مرید و یکی مراد
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اند  ایم یا گزاف گویی شده و غلو کردند و حقیقت نبوده را بوده تلقی کرده در حیطه تصوف و عرفان شاهد بوده
ته باشد، کسان به واسطۀ فرقه گرایی و اختالفاتی که بین معموالً دو سلسله  ممکن است وجودداش و به تتبع آن 

آن چیزی که در این جا زیاد جلوه داده شده در آن . اند اند و درست معکوس این را عمل کرده دیگری هم آمده
و لذا شخصیت و یا حقیقت مفهوم یا آثاری که ما در دل تاریخ . طرف بسیار تفریطی شده و تنزل یافته است

ق و عالقه فراوان که هر جفت مانع شناخت هستند ها یا به واسطۀ این عش ورزی داریم به واسطۀ این غرض
 .سبب کتمان حقیقت را فراهم آورده است

دربارۀ موالنا علیرغم اینکه مطالعاتِ بسیاری صورت گرفته و بسیاری از افراد شاید سعی کردند، به دقت به 
هایی   بر مبنای نوشتهویقات موالنا نگاه بکنند، امّا چون زاویۀ دید آنها از دریچۀ نگاه مریدان و از دریچۀ تحق

شود روی اینها   می ها اصل و نسبش از کجاست؟ چگونه است؟ و تا چه اندازه بوده که معلوم نیست این نوشته
پافشاری کرد و آنها را صحیح تلقّی کرد؟ لذا امروزه ما با موالنائی مواجه هستیم که اگر مستقیماً وارد دیوان 

در حقیقت ما در .  خود مولوی نشویم به سختی بتوانیم موالنا را شناسایی بکنیمآثار مکتوبو دیگر  مثنوی ،کبیر
ها با یک موالنایی آشنا هستیم که خود موالنا هم شاید یکی از رازهایش این بود که اینگونه معرفی بشود  نوشته

 ،توانسته ه یا میپسندید ای که خودش می هر کسی از یک زاویه. داستان فیل در تاریکی، حکایت خود موالناست
فهمیده او را درک کرده، حال آنچه که او فهمیده، با  ای که می به موالنا و به شمس نگاهی انداخته و آن گونه

آنچه که هست بسیار . بینیم که فاصله بسیار زیاد است واقعیت خارجی و بیرونی چقدر منطبق هست االن می
آنچه که در کتابها نوشته شده شاید نباشد و لذا اگر قرار است توانیم بگوییم که موالنا  حداقل میمتفاوت است 

ناچار هستیم که سراغ یک شناسایی کنیم روابطی را که در زندگانی موالنا وجود دارد و که موالنا را بشناسیم 
یجاب امّا این اسناد دسته اوّل هم جسته گریخته است و هم رازآمیز، زبان موالنا ا. سری اسناد دسته اوّل برویم

برای نمونه موالنا از قول . کند که ما به صورت قضایا زیاد دل خوش نکنیم و به ظاهر عبارات بسنده نکنیم می
امّا به واقع موالنا از همین . گوید که بشنو از نی، صورت قضیه این است که نی یک ساز است سخن می) نی(

بینیم که  کنیم می مافیه را نگاه می فیهکتاب ر و  دیوان کبیو موقعیکه دفترهای یکم تا ششم .گوید ساز سخن می
دیوان کبیرش را نی . داند مثنوی خودش را نی می. داند موالنا خودش را هم نی می. آورد چندین معنا برای نی می

زن گاهی  نی را با نی. شود و گاهی اوقات در حدّ نی هم متوقف نمی. داند شمس تبریزی را نی می. داند می
زن، خودش را در یک جا نی  بیند در یک جا نی در یک جا شمس را نی می. کند  مقطع عجین میاوقات در یک

کند، اینها همه  زن تلقّی می  یک جا خودش را نی،بیند که مستعد سرودن یا بیرون ریختن محتوای مثنوی است می
 : گوید مثالً فرض کنید موالنا می. کند مسائلی است که کار را پیچیده می

لب گویم، لبِ دریا بودمن چو 
 

من چو ال گویم، مراد الّا بود 
 

مثنوی را باز . خوانید، نیست به این شفافی که شما قصّه را در مثنوی می. گوید عمالً بسیار پیچیده سخن می
  :گوید کنید می می

خوشتر آن باشد که سرّ دلبران
 

گفته آید در حدیث دیگران 
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مستقیماً های نهانی که برای او وجود دارد اما  و معشوقۀ خود او است با شمس این سرّ دلبران ماجرای عاشقان
خواهد خودش را معرّفی بکند و نه شمس را در مهلکه   نه می،به دو دلیل. از خود و از شمس بگویدخواهد  نمی

 .بیاندازد
ولۀ  و آنچه که موالنا شاید مدنظرش هست مق صورتِ مثنوی یک مقوله است وپس صورت قضایا

کند  اید موالنا مطلبی را بیان می کنید که فهمیده کنید و یا استنباط می  آن عبارتی که شما فکر میدر . دیگری است
ید را کن فیکون ا هید یا برداشت کردا هحقیقتهایی که شما اندیشیدو کند،  که در حقیقت شما را دگرگون می

در های کار موالنا مخصوصاً  بگوید؟ شاید یکی از زیباییخواهد  رسید که باالخره چه می به اینجا می. کند می
ای است که  خواهد بگوید؟ این بازی مثنوی و دیوان کبیر همین است که شما به این نکته برسید که او چه می

 کالمی به انگیزه بررسی و تحلیل - در آنجا یک فرد با قوای منطقی. الدّین انجام داد پیش از این با عالّمه قطب
کند  آید موالنا با او چنان بازی می خودش سراغ موالنا میشخصی های  نا یا به قولی برای ارضاء کنجکاویموال

گوید این حرفهایی که زدی من نفهیدم، باالخره من چه بکنم؟ گفت مدام بر  آید سراغ موالنا و می که آخر سر می
 گو که من چه کنم؟ باین باش و 

 کنمهمین که چه: چه کنم؟ گفت: گفتم
رو کرد به من گفت که ای طالب دین

 

به ازین چاره ببین که چه کنم: گفتم 
پیوسته بر این باش برین که چه کنم

 
های خود موالنا باشد  این شیوۀ پرداخت در مثنوی و در دیوان شمس شاید یکی از اغراض یا خواسته

به قول . لب شناختِ خود موالنا باقی بمانندکه بخواهد افراد در کشاکش و درگیر برخی از مفاهیم عرفانی در قا
کار ما نیست شناسایی رازِ گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسونِ گل سرخ : گوید میسپهری سهراب 

 .شناور باشیم
شاید کار ما در شناخت موالنا، مثنوی و دیوان کبیر، در همین حد باشد که ما در شناخت او همچنان 

شود  عطش در ما باقی باشد که باالخره موالنا کیست؟ و آیا موالنا را از دریچۀ آثارش میشناور باشیم و این 
شناسد چون  شناسایی کرد؟ باز من این باور را ندارم که هر کسی مثنوی و دیوان شمس را بخواند مولوی را می

ی اتحاد روحانی با خودِ موالنا مولوی فراتر از آن چیزی است که نوشته و ما تا ارتباط باطنی و به قولِ عرفا، نوع
پیش از  .دچار مشکل باشیمهم برقرار نکنیم شاید حتی در فهم رازهایی که در دلِ حکایاتِ مثنوی باقی است 

 زمانها اشاره کردم که عدم دقّت نویسندگان در سنواتی که در زندگانی موالنا وجود دارد، ما را این من به مسئله
خواهم توجّه شما را به  دّی انداخته که ما با موالنای چند ساله سر و کار داریم؟ میدر یک چالشِ بسیار بسیار ج

در حقیقت آن شخصیّت یا .  ببینید که اگر این سنوات و زمانها مبهم باشدتا زمانها جلب بکنم  ونکات سنوات
مبهم بودن شخصیتها به و متأسفانه این . ماند خواهیم راجع به آن کار بکنیم، مبهم باقی می مفهومی که ما می
. بسیاری از این بزرگان در هالۀ ابهام باقی باشنداحوال های مستند و درست، سبب شده که  واسطۀ عدم تاریخ

طور به  طور، حالّج همین طور و خود موالنا و شمس هم همین طور، بایزید بسطامی همین الدین کبری همین نجم
معلوم نیست که بایزید همین طور کتاب بایزید بسطامی ثبت کردم، در کتاب آتش نهفته و ویژه دربارۀ بایزید 

 که برای بایزید یی زیسته، چرا؟ چون هر کس یک تاریخی را قید کرده، گسترۀ زمانی دقیقاً در چه تاریخی می
رسد و برخی برای اینکه یک بایزید را حقیقت جلوه بدهند و بقیه   سال می140نقل کردند، گاهی اوقات به 
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چرا؟ حاال یا انگیزه این است که . الشعاع این باطل تلقّی بکنند گفتند ما دو یا سه بایزید داریم یدها را تحتبایز
بخواهند با این ! یا اینکه نه. ها آشکار بکنند یک حقیقتی را کتمان بکنند یا حقیقتِ دیگری را در دلِ این حقیقت

 یک جا نقل کردیم که بالفرض بایزید شاگرد امام جعفر کار فقط حرفِ خودشان را به کرسی بنشانند بگویند در
، 234، 261. هایی که ذکر کردند  بوده سپس مجبور هستیم گسترۀ زمانی این را ببریم به پیش از تاریخ)ع(صادق

بینید برای اینکه نشان داده بشود که بایزید، در خطّ   و گاهی اوقات در برخی از منابع می هجری161 و 246
 سال 140بردند یعنی از زمان امام باقر تا امام جواد حدود ) ع(هل بیت هست او را تا زمانِ امام جواد والیت و ا

ک سند هم بیشتر وجود ندارد که ی. زمان را  نقل کردند، برای اینکه بتوانند حرفِ خودشان را به کرسی بنشانند
ابوسعید در اسرارالتوحید دارد و آن هم اثبات بکند او شاگرد امام جعفر صادق بوده و آن هم حرفی است که 

ای مواجه  این اشکال در ثبت زمانها ما را با مشکالتِ عدیده! چقدر صحیح هست؟ فقط یک نقل قول است
 چه مربوط است که او در چه سالی متولد شده، ایزید کار داریم به مبا با خود ماگویند  آن کسانیکه می. کند می

هایش از یک امام معصوم سرچشمه   که فرض کنید که او سرچشمۀ اندیشهگویم ربطش اینجاست که من می
یا اگر قرار است که بگوییم که او اهل .  باید بتوانیم اثبات بکنیم که او در آن زمان حضور داشته،گرفته شده

ئلی است اینها مسا. دیانت نیست یا اهل این مشرب نیست باید بتوانیم ثابت بکنیم که در این زمان وجود نداشته
در همۀ دورانها و که امروز شاید با طرح این مسائل ذهن ما بیشتر درگیر این مقوالت شود و ای کاش همیشه 

بود تا بسیاری از حقیقتها را در پرتو این زمانها بتوانند بدست بیاورند و هم محققان ذهنشان معطوف به این جنبه 
ند، متولّد شده باشد و ا ههای رسمی که ثبت کرد نا در این تاریخدربارۀ موالنا اگر ما بپذیریم که موال. دنگم نشو

الدین تبریزی برخورد داشته و شمس بعد از دو سال   با کسی مثل شمس642در این تاریخ رسمی که ثبت شده 
النا و نیم ناپدید شده و موالنا در یک سالی هم که اینها بیان کردند وفات یافته، اگر ما این عرصۀ تنگ را برای مو

دیشب . خواهم برای شما بیان بکنم یک مورد را فقط من می. در نظر بگیریم دچار مشکالتِ زیادی خواهیم شد
وری به امام فخر رازی بود و بعد هم جوری دفاع کردند  در صحبتهای آقای دکتر دینانی به نوعی هجوم و حمله

اند که موالنا از مخالفان  ر همۀ کتابها نوشتهدانید که د می. ایشان هم اهل اندیشه است! از امام فخر که نه
 یا ؟کرد  با او مخالفت می وسرسختِ امام فخررازی بوده، سئوال من این است که آیا موالنا امام فخر را دیده بود

؟ اگر بگوییم چون پدرش مخالفِ او بوده، پس چه موالنایی  استچون پدرش با او مخالف بوده، مخالفت کرده
شاید . آید؟ پس معلوم نیست که این اندیشه هم از آنِ او باشد  دارد موالنا؟ به چه کاری میاست؟ چه ارزشی

گیرد که چون پدرش با یک شخصیتی  آن کسی که به این راحتی تحت تأثیر قرار می! وام گرفته از دیگران باشد
کنند  چرا؟ نقل می. باشدهای او تا چه حدّی صحیح  مخالف است او هم مخالف باشد، معلوم نیست بقیه اندیشه

اگر مخالفتی که موالنا در دیوانِ کبیر دارد ! ای بوده نهایتاً دو ساله کند، موالنا بچّه زمانیکه امام فخررازی فوت می
کند و او را همچنان در عقلِ عقال  کند و او را پای لنگ تلقّی می  سه جا اشاره به امام فخر می–و در مثنوی دو 

داند، اگر اینگونه تلقّی بکنیم باید بگوییم که  کند می ای که ره به حقیقت پیدا نمی تِ اندیشهدچار سردرگمی و آف
های خود موالنا در کتاب  در نوشته. اند و من هم باورم همین است موالنا سنّش باید غیر از این باشد که نوشته

النا و دیوانِ کبیر، چه اشاراتی که در های خود مو آنجا اشاره کردم که ما، طبق نوشتهپیر عشق و سماع موالنا 
ای نداریم جز این که سنّ موالنا را بیست سال جلوتر  مافیه بیان کرده چاره مثنوی دارد و چه آنچه که در فیه

های رسمی که  ها و نوشته طبق تاریخ. شود ببریم که اگر این کار را نکنیم مسائل و مشکالتِ ما خیلی پیچیده می
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االوّل سنه ششصد و چهار در شهر بلخ واقع در   بیان کردند که موالنا در تاریخ ششم ربیعبا آن آشنا هستید
اند، بسیاری هم روی این پافشاری کردند اما در زندگی موالنا   حاال این را نوشته؛افغانستان امروزی متولّد شده

یکی هم تاریخ وفاتِ خود  است که برخورد موالناست با شمس تبریزی و 642یکی سال . دو سند قطعی داریم
توانیم بگوییم موالنا پیش از  این دو تاریخ قطعی است یعنی ما نمی.  هجری672 سال الثّانی موالنا در پنجم ربیع

شناسان ثبت کردند  برخورد موالنا و شمس از آنچه که مورّخان و محققّان و مولوی. این یا پس از این فوت کرده
امّا این که موالنا در آن سال چند سالش . استهجری  642ن شد تاریخ قطعی که در این تاریخ موالنا دگرگو

 برای موالنا به 642 ساله بود؟ آیا در این برخوردی که در سال 38آیا موالنا . بود؟ ابهاماتِ بسیاری وجود دارد
گی جدید شد؟ آید، آیا به واقع موالنا چیزی را که داشت رها کرد و وارد یک مسیر زند واسطۀ شمس پدید می

دانیم که موالنا پس از وفاتِ پدرش  سخن در این است که آیا موالنا پیش از این شمس را ندیده بود؟ ما می
العلماء چند سالی را برای تکمیل علوم به مرکز نشو و نمای علم به دمشق رفت در همان جا موالنا هم  سلطان

 را دید چندان برایش حموی شیخ سعدالدین ،ای نداشت هالدین ابن عربی را دید که برایش جاذب شیخ اکبر محیی
صورت گرایی و به خاطر ابوالفخر کرمانی، کسی که بعدها شمس حسابی با او درگیر شد و او را . جالب نیامد

الدّین تبریزی   را هم آنجا دید اصالً خوشش نیامد در همانجا چندین بار شمسمالی داد، گوشاش  جمال پرستی
گردد به  شمس با ابن عربی میانۀ خوبی داشت که بعد به هم زد حاال چرا به هم زد؟ برمیمدتی  را هم دید چون

 با بسیاری از بزرگان، این آشنایی و این دعوا را داشته که  بلکه شناسی شمس، که تنها با او به هم نزد شخصیّت
صحبت . ام ثبت کرده به این حرکتها حاال در کتاب زندگانی شمس که زیر چاپ دارم، مفصّل این نگاه انتقادی را

 آیا در موالنا استعداد دگرگونی نبود یا در ؟دگرگون نشدموقع از دیدن شمس تبریزی در این است که چرا آن 
خواهم بگویم کدامشان است شاید شما حرفی داشته   را تسخیر بکند؟ حاال نمیوشمس آن قدرت نبود که ا
فقط . ریوهای شع های شعاری است نه نوشته ه اینها یک مقداری نوشتهغرض اینک. باشید، حرفِ شما را بشنوم

 ندید این هم در کلماتِ خود موالنا هست، هم در کلمات 642خواستم بگویم که موالنا شمس را فقط در سال 
 پانزده سال 642ای که با هم برخورد کردند در سال  برای این لحظه، یعنی آن لحظه: گوید شمس می. شمس

آیا موالنا احتیاجی به شمس داشت یا شمس محتاجِ . آید در همین جا یک سئوالی پیش می. ماری کردملحظه ش
ودر پرتو این آیا رابطۀ موالنا و شمس از چه نوعی بوده؟ آیا رابطۀ مرید و مراد بود یا رابطۀ عاشق و موالنا بود؟ 

 بود، ی و مرادیاگر بگوئید، مرید. ودش  یک سری مسائل طرح می،اگر بگوییم عاشق و معشوق بودند! معشوق؟
و اگر بگوئید رابطۀ یک نیازمند کدام مرید بود و کدام مراد؟ باید پرسید  مخصوصاً اینکه ،یک سری مسائل دیگر

 مسائلی است که در بسیاری از  هاینها همو یک غنی بود باز این پرسش است که کدام غنی است و کدام محتاج؟ 
 از شمس یک خیال ساختند، یک اسطورۀ کامالً خیالی که انگار که اصالً ،و بعد. نیستمنابع هیچ جوابی برایش 

گویند   می،ها اصالً باورشان این است که چنانکه فردوسی رستم را ساخت و پرورد بعضی. وجود خارجی نداشته
 : و تنها ساخته و پرداختۀ ذهن و خیال موالناست! که شمسی وجود ندارد

استانمنش کرد می رستم د
  

که رستم یلی بود در سیستان 
 

نوعی در به ! گویند که نه کنند که شمس در خیال موالنا بوده، برخی می ها اینگونه فکر می بعضی
حتّی برخی خیلی باالتر از اینها .  حقیقتِ وجودیِ خود موالنا است که به شکل شمس متبلور شده،حقیقت
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 اهللا علیه و آله و سلّم است که به این ی نوین شخص نبی خاتم صلگویند که شمس تجلّی یا ظهور می. روند می
دانیم که شمس در حدود چه  گونه برای موالنا متجلّی شده، اینها همه خیال پردازی است، چرا؟ چون ما می

. ه استهایی که با پدرش داشت  چالش، نزد چه اساتیدی در کودکی درس خوانده، پدرش کیستهسالی متولّد شد
 ، و بعد پیش کدام یک از مشایخ رفته و تلمّذ کردهههای خودش در زمان خودش داشت ایی که با هم نوعه چالش

با اهلِ حکمت و فلسفه و که هایی که با شیوخش داشته، درگیریهایی   درگیری،مرید کدام یک از این شیوخ بوده
ری نوعی نگاه مریدانه است که تا به پرو گرایی و اسطوره این حسّ اسطوره. کالم داشته، همه اینها موجود است

گوید،   موقعی که خود شمس از زندگانی خودش سخن می؛امروز هم وجود داشته و حقیقتها را کتمان کرده
ترسدیدم که چنان  گوید من بچّه بودم و بسیار ترسو بودم، بسیار نحیف و الغر بودم، در برخورد با پدرم، می می

کرد به خاطر نحیف بودنم،   طاقت نیاورم، گاهی اوقات پدرم بر من ترّحم میای در گوش من بزند که من کشیده
هایی که در زندگانی شمس وجود دارد از نگاه  ها و ناکامی کام. اش یک شخصیت واقعی بیرونی است اینها همه

ست که گویم، شمس آنی نی پرده بگویم، می اگر من بخواهم خیلی صریح و بی. شناس باید تحلیل بشود انویک ر
نه تنها در ذهنِ شما، در ذهنِ هیچ کدام از محققّانی که امروز هست، شمس آن نیست اگر . در ذهن شماست

اگر مغرضانه بخواهیم به شمس نگاه بکنیم، . عاشقانه بخواهیم به شمس نگاه بکنیم، شمس یک پدیده است
او را تحلیل بکنید، یک چیز جدیدی امّا اگر به استناد کلماتِ خود شمس، بخواهید . شمس موجود دیگری است

کنم، دلیلش این است که از شمس  امّا زیاد هم پافشاری نمی. شود که من به این بیشتر اعتقاد دارم متولّد می
شمس نیست که شما بتوانید استناد مستقیم کنیم، نوشتۀ  چیزی باقی نیست، آنچه که ما به عنوان مقاالت تلّقی می

مندان او که در بسیاری از مواقع در حضور او نشسته، برخی از  که یکی از عالقهنکاتی است . صریح بکنید
کلماتِ او را که خوشایند او بوده ثبت کرده، معلوم نیست قبل از این شمس چه چیزی را گفته؟ و معلوم نیست 

لماتِ شمس، در بینید که این گسیخته بودن، این پاره پاره بودن در ک پس از این چه چیزی را گفته؟ و لذا می
رسد، هیچ داستانی نیست که  ای تمام نیست، هیچ حکایتی به انتها نمی هیچ جمله. مقاالت کامالً محسوس است

هر چند که خود شمس هم، نحوۀ سخن . کلمات همه تکّه تکّه است. روال طبیعی داستان را داشته باشد
امّا موالنا، موقعیکه با شمس . کند  و شمس کمک میهمۀ اینها به مبهم نگاه داشتن موالنا. اش اینگونه بود گویی

دانست، حتی در برخی از همین سمینارها دیدم افراد  گویند که موالنا که عرفان نمی کند، بسیاری می برخورد می
همه چیزش عوض ! نورانی شد! شمس را که دید، یکدفعه منوّر شد. آمدند گفتند که موالنا یک فقیه خشک بود

یکدفعه . نشین بود، اهلِ عرفان و معرفت کرد شمس موالنا را که یک فقیه زاهدِ خشکِ سجاده. شد، دگرگون شد
جالب اینجاست که در بین این افراد که موالنا را . های حکمت معنوی جوشیدن گرفت  سرچشمهویاز درون 

های  یکی از جنبهی و. فر هم هست  مثل آقای فروزانای  برجستهکنند، یک محقق یکدفعه دگرگون شده تلقّی می
بیند که تا قبل از شمس او یک  معجزه بودن در زندگی موالنا را یا به قولِ خود او نابغه بودن موالنا را در این می

اینها خواب و خیال . شود دستی می شود شاعر چیره  شعر بلد نبود بگوید، یکدفعه با شمس که آشنا میلمهک
فر مثل اینکه یا اِشراف نداشت یا یادش رفت و یا نوشته و  انچرا خواب و خیال است؟ مرحوم فروز. است

شمس یکی از مخالفتهایی که با موالنا داشت این بود که موالنا شدیداً ! متوجّه نشده که چه چیزی را نوشته
ی اگر نگوییم حافظِ دیوان متنبّی که یک مجموعۀ غزلیاتِ شعریِ بسیار بسیار غنی عرب. شیفتۀ دیوانِ متنبّی بود

موالنا چندین بار به واسطۀ شمس مورد عتاب واقع شد که این چه چیزی . توانیم بگوییم شیفتۀ او بود بود می
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بود، موالنا و یا عاشق و معشوقی اگر مرید و مرادی . خوانی، یک بار از او گرفت و آنرا پرت کرد است که تو می
 که خاطرات و شرحِ ما وقع سلوکی و ،های پدرش را  نوشته بلکهنه تنها آنرا. زد باید با همان فرمانِ اوّل کنار می

 شمس چند بار به او گفت اینها چه هست که ،دلبستگی داشتآن  شدیداً موالنا به بود وپدرش عرفانی زندگی 
عشق و عاشقی نبود نیاز موالنا به شمس نبود، یک چیزی . خوانی؟ ببینید، قاعده مریدی و مرادی نبود تو می

گویم باید پیدا کرد و بعد سخن در اینجاست که آیا  گویم پیدا کردم می من هم نمی.  آن را پیدا کرداست که باید
 سالگی آیا تا آن موقع اصالً 38موالنا در تمامی عمرش، تا زمانی که به شمس برسد حاال به زعمِ بسیاری در 

این هم یک خیالی بیش . شود  عارف میآید او فهمید؟ اصالً با عرفا آشنا نبود؟ یکدفعه شمس که می عرفان نمی
های  موالنا نعره. العلمای بلخ اصالً به تصوف شهرت داشت نیست، این در حالی است که پدر موالنا، سلطان

 ۀیعنی هم با نعر. شنید در سحرگاهان، هر شب و هر روز میو های او در دلِ شب  مستانه پدرش را، در خلوت
هم با چلّه نشینی آشنا بود هم با حلقۀ صوفیان آشنا بود و هم با همۀ . شنا بودآشنا بود، هم با خلوت آصوفیانه 

تربیت سلوکی شده بود، ما همۀ اینها را کنار بگذاریم و یکدفعه به این بسنده بکنیم که موالنا . مفاهیم عرفانی
 !زیاد معقول نیست. موالنا با برخورد شمس یکدفعه عارف شد

ت که موالنا در این زمان که کشورها در اسارت هستند، ببینیم آیا بنده سئوالم این اس: سئوال
گوید  گذارد و همه چیز را می حق را زیر پا میایاز بینیم، که  بخش هست؟ وقتی آن داستان را در موالنا می رهایی

نیم اگر از ببینیم اگر چنین کاری بک.  گوید که حرف شاه باالتر است شکند و می سلطان و آن گوهر را زیر پا می
رسند و از کتابهایی به این ضخامت و کلفتی که درباره  روش موالنا استفاده کنیم این جوانهای ما به سعادت می

 شویم در این جهان؟ آید؟ آیا بیشتر مستعمره می موالنا وجود دارد چه درمی
 روابط موالنا و ؛کنم اینجا، بحثی که ما داریم سیاست نیست ببخشید من صحبتِ شما را قطع می: پاسخ

تواند  خواهیم این را بررسی بکنیم، کاری ما االن با این نداریم که موالنا برای نسل امروز می شمس است، می
 .این یک بحث دوّمی است. دگرگونی ایجاد کند
شکند، آیا  آید آن گوهر را می میز یااخواهم بگویم که آیا وقتیکه   درست است این را می:ادامۀ سؤال

گوید، یا شمس این عقیده را در سر او کرده که شما بیا، گوهر مملکت را بشکن که   موالنا خودش میاین را
گوید  کنند و شیر به گرگ می روند شکار می حرف سلطان شکسته نشود یا در آن داستان شیر و گرگ و روباه می

و این بز مالِ گرگ باشد که .  باشدگوید این گوزن مالِ شیر باشد مالِ شاه کند می تو تقسیم کن وقتی تقسیم می
گوید که تو چرا این حرف را زدی و  درد و می من هستم و آن خرگوش مالِ روباه باشد و شیر شکم گرگ را می

بینیم از شمس به موالنا  میاست که این مسائل، این چیزهایی .گوید تو تقسیم کن کند به روباه می وقتیکه رو می
گوید که ای روباه تو تقسیم کن روباه  بینیم شیر می وقتیکه ما می. به شمس رسیدهرسیده یا اینکه از موالنا 

گوید ای روباهِ دانا  شان باشد شیر می گوید گوزن مالِ نهار شاه شیر، بز مالِ شامشان و خرگوش هم صبحانه می
یا این عقیده و این آ.  از آنجایی که شکم گرگ پاره شد: گفت؟تو از کجا فهمیدی که اینطور باید تقسیم بکنی

ها   بچّه،خواهد به ما بدهد؟ در این جهان هر کشور مثل یک خانواده است نوع زندگی کردن را کتاب موالنا می
مان را چگونه  دولت در آن کشور هست و حکومت مثل پدر آن خانواده است، ما خانواده. ملّت آن کشور هستند

 انعمارگر قوی باشیم و محکم بایستیم نگوییم چون زورشنگه داریم؟ که بتوانیم در برابر کشورهای است
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گذارم به عهده استاد، یا هر کس  آیا چنین باید باشد، من می. مادرمان را فنا کنیم. زیادست، پدرمان را فنا کنیم
 توانند به سئوال بنده جواب بدهند که ما چه راهی را باید برویم؟ دیگر از دوستان می

فرمایید،   که شما می اینگونهنه ا اتفاقاً همین داستان را من تحلیل کردم امّا عرض کنم خدمتِ شم: پاسخ
با توجه به این موالنا . موالنا تحلیلی که در این داستان دارد، چیز دیگری است. داستان استظاهری این شکل 

انی را هم به شکل های صوفیانه آشنا بود و مفاهیم عرف یک پدر صوفی داشت و در مسیر تصوّف با همۀ حلقهکه 
وام گرفته بود خیلی خامی  -الدین   سید برهان–زنده و هم به شکل مکتوب از پدرش و از تربیت کنندۀ خودش 

یکدفعه با یک نگاه شمس او را دگرگون و است که بگوییم، موالنا اصالً ارتباطی با عرفان نداشته، یا بلد نبود 
 موالنا .تواند برای ما تحلیل بکند های پیشین می  سالش بوده پدیدهحاال اینکه موالنا در آن موقع چند. کند می

کند از حصار سمرقند که به واسطۀ خوارزمشاه صورت گرفته، موالنا در آنجا بیان  مافیه بیان می داستانی را در فیه
د که تا کن قید نمیرا این کم سالی . کند که من به قولی کم سال بودم که این حصار سمرقند صورت گرفت می

گوید در سمرقند بودیم و خوارزمشاه سمرقند را  چه حدودی است، خیلی مختصر است، توجهّ داشته باشید می
کرد و در آن محلّه دختری بود عظیم صاحب جمال، چنانکه در  در حصار گرفته بود و لشکر کشیده، جنگ می

قهراً باید . کند  را بیان میای وجّه بکنید او خاطرهگوید ت به تک تکِ عباراتی که موالنا می. آن شهر او را نظیر نبود
 هر لحظه .مافیه را بدانیم تا زمان آن موقع مشخص شود که چند سال از این واقعه گذشته زمانِ مکتوب شدن فیه

نقلِ یک واقعۀ تاریخی، همۀ . شنیدم، ببینید، رؤیت دقیق، شناختِ جمال و تشخیص اینکه زیباتر از این نیست می
کم، پانزده، شانزده سال سن داشته ِ کند، این است که این باید کم  حداقّل زمانی را که برای ما مشخص میاینها
گفت  شنیدم که می ای داشته، نزدیکش بوده هر لحظه می شنیدم، یعنی با این دختر رابطه هر لحظه می. باشد

گز روا نداری و بر تو اعتماد دارم، چون دانم که هر خداوندا کی روا داری که مرا به دستِ ظالمان داری؟ و می
و . بردند و او را هیچ المی نرسید بردند و کنیزکانِ آن زن را اسیر می شهر را غارت کردند، همه خلق را اسیر می
کرد، تا بدانی که هر که خود را به حق سپرد از آفتها ایمن گشت و  با غایتِ صاحب جمالی کس او را نظر نمی

کنند  در چه سالی اتفاق افتاده؟ نقل میاین حادثه . کس در حضرتِ او ضایع نشد حاجتِ هیچبه سالمت ماند و 
 در آثارشان نوشتند، نویسندگانموالنا طبق روایتی که همۀ .  اتفاق افتاده604 و 602که این واقعه، بین سالهای 

ا این واقعه را دیده و شاهد بوده، تازه موالنا از کج.  اتفاق افتاده باشد602 متولّد شده اگر این واقعه 604در سال 
 این قضیّه اتفاق افتاده موالنایی که دارد شیر 604گیریم در همان سال . موالنا متولّد شدهواقعه  سال بعد از این 2

چهار غیر از این نیز تواند این واقعۀ تاریخی را بیان بکند؟ این یک نکته   تازه متولّد شده از کجا می وخورد می
 . دهد ، توضیح میکند به هنگامیکه با شمس برخورد میرا  سنّ موالنا در آثار موالنا وجود دارد کهشاهد 

  بوده قطعی است؟602 در هببخشید دلیل اینکه این واقع: سؤال
 604 و 602 اختالفشان بین .ندا ههای مغول و تاریخ خوارزمشاه همه این واقعه را ثبت کرد تاریخ: پاسخ

 و یا 602سال گفتم اگر . ندا هید نشود شک کرد چون اتفاق را در آن حوالیِ زمانی نقل کرد در آنجا شا،هست
تواند، شاهد این داستان  است باز موالنا نمیکه فِ زمانی  را قبول داشته باشیم دو سال اختالهر کدام  604سال 
 :گوید می) تاد و دوهزار و چهارصد و هف (1472در دیوان کبیر چهار شاهد دارم یکی در غزل . باشد

به شصت و دو شدم صید و ز تدبیر بجستم
 

رد مرا عقلِ چهل سال بُوبه اندیشه فر 
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در یک مورد با یک اختالفِ زمانیِ . شود سال شصت و دو را توجّه بکنید در جاهای دیگر هم تکرار می
 که موالنا زمانیکه با شمس دهد پس نشان می. شمس تبریزی جوانم کرد باز: 175دو ساله مورد دوّم در غزل 

 نه از لحاظ صورت، از لحاظ ماهیت، یک انرژی ه، اما ساله نبوده، جوان نبوده، جوان شد38برخورد کرده 
 :کرد با جوانی گرفت که به قولی این انرژی برابری می

ها تا ببینم بعد ستّین شیوه
 

شمس تبریزی جوانم کرد باز 
 

 : منظور شمس است مورد سوّم، پیر.ستیّن یعنی شصت
الجرم، هم جوان و هم پیرم

 
پیر ما را ز سر جوان کرده است 

 
 :گوید  می1419 و مورد چهارم غزل 1757الجرم هم جوان و هم پیرم در غزلِ 

 مرا واجب کند که من برون آیم چو گل از تن
 که عمرم شد به شصت و من چو سین و شین در این شصتم

چه شصت و دو سالگی او را به هنگام برخورد با شمس . اظ بکنیمحاال چه شصت سالگی او را لح
کند و برخی از مسائلی که در مورد موالنا نقل شده   بیست سال اختالف پیدا می604بینید که با تاریخ  می

 در ،بیند اینکه در سفری موالنا همراه با پدرش ابن عربی را می. شود الشعاع این سنوات جدید واقع می تحت
 این روایتهایی که نقل دودر همان سالها که هفت، هشت ساله است مالقاتی با شیخ عطّار دارد در هر سفری 

شوند،  عربی مواجه می گویند زمانیکه با ابن می. موالنا یک بچه است. کردند، حتّی محقّقان داخلی هم نقل کردند
خواهد خداحافظی بکند موالنا  و زمانیکه میکند  کند و از او پذیرائی می العلماء تجلیل می ابن عربی از سلطان

به تا ! گویند که شیخا عربی می شاگردانِ ابن. کند ها به قولی او را با نگاه بدرقه می تا دوردست. همراه او است
گفتند چه هست؟ گفت هماره رود . دانید چه خبر است  اینطور با کسی خداحافظی نکردی، گفت شما نمیحال 

 !ردد، در حیرتم که این دریا چه سان به دنبال رود روان است؟گ به دنبال دریا می
حکایتِ بعدی، حکایتی است که موالنا باز بچّه است در خدمت جنابِ پدر به حضور شیخ عطّار 

رسند و شیخ عطّار به واسطۀ اینکه با پدر موالنا هم مسلک هستند، یعنی هر جفت کبروی هستند و شاگردان  می
 کتابی را ،شدند  زمانیکه به قولی پذیرائی مین کبری با هم روابطِ خوبی دارند و بعد از گذشتِالدی و مریدانِ نجم

گوید که زود باشد که  کند و بعد به پدرش می  به موالنای در حقیقت کم سال، هدیه می:که ظاهراً اسرارنامه است
بگیریم این حکایت  والدت موالنا سال را 604سال اگر . در آفاق افکندآتش فرزندِ تو آتش در دلها زند یا 

موالنا تلقّی بکنیم که من والدت  را زمانِ 580تواند راست باشد، امّا اگر زمان را جلوتر ببریم یعنی حدود  می
بیند،  عربی را می بیند، یا موقعیکه ابن بیند، موقعیکه عطار را می اینجا این کار را کردم، موالنا زمانیکه شمس را می

 هشت سالگی به نقل برخی از روایتها  یا در هفت- روایتی که نقل کردم -یست اگر طبق این روایت دیگر بچّه ن
سیزده سالگی عطّار را دیده و عطار آن کتاب را به او داده، اگر این هفت یا هشت یا سیزده را در نظر در هم 

 و هفت، بیستبینید که  گتر بکنیم، میبگیرید با این تاریخی که ما گذاشتیم، یعنی بیست سال زمان موالنا را بزر
ی با یک عارف داشته باشد دبیست و هفت و هشت ساله، اگر برخوریک فرد  در حقیقت آیا وهشت ساله است 
تواند باشد؟ با  ی میدای که خود موالنا از عرفان و تصوّف در وجودش هست چه برخور آن هم با زمینه
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لقّی بکنیم و در حد یک قصه و افسانه بخواهیم مدام بسط بدهیم و کش عربی، با عطار و اینکه او را بچّه ت ابن
شود و لذا برخورد موالنا با  بدهیم و تکرار بکنیم و در کتابها بنویسیم، این دو ماجرا خیلی با هم متفاوت می

نا را اگر ما در نظر بگیریم این پانزده سالی که شمس انتظار کشیده که موالاست شمس هم پیرو همین سنوات 
ای است که  رسند، موالنا یک جوان سی و هشت ساله ببیند، آیا موالنا هم در انتظار او بوده؟ و زمانیکه به هم می

تأثیر واقع بشود؟ که اگر بر این سی و هشت آن تاریخ بیست ساله را  تواند تحت همچنان به زعم برخی باز می
 را اصل بدانیم 580 اگر سال –پنجاه و هشت سال دارد رسد، حدود  موالنا زمانیکه به شمس می. اضافه بکنیم

تواند  به راحتی نمی ساله 62تر،  و یا دقیقیک مرد پنجاه و هشت ساله  و – ساله است 62موالنا در آن تاریخ 
ها، با یک کالم جابجا بشود، آن هم کالمی که خود شمس بعدها به قولی در مقاالتی که از او  تأثیرِ اندیشه تحت
ردند، بسیار با این کلمات بازی کرده، آیا آنچه که موالنا را به واسطۀ شمس متحوّل کرد، فقط یک لفظ نقل ک

بود، یک کالم بود، یا استنباطی بود که موالنا داشت یا نه، نوعی برقِ نگاه بود که از یک منبع انرژی به کسی 
 است این دگرگونی تا کی ادامه پیدا دیگر منتقل شد و این دگرگونی صورت گرفت و بعد باز سئوال من این

دید؟  دیدند که موالنا می دید، آیا دیگران هم شمس را همانگونه می  آنگونه که موالنا شمس را می،کرد؟ و بعد
گونه  شان در حد همین صورت است که در آثار آمده، باید دیگران هم شمس را همان اگر موالنا و شمس رابطه

اینقدر اِلقاء افسون کردند که خود موالنا هم باورش شد که .  را اینگونه ندیدنددیدند، امّا دیگران شمس می
 ! افسون شده

برد از ما چو یک کهی را جو
نیابد کسی ز جاش نشان می

شینیم همچو اول برش نمی
کرد بر خویش شیخ را مفتون

 

چه کس است این که شیخ ما را او 
کرد او را ز جمله خلق نهان

بینیم  نمیروی او را دگر
ساحر است این؟ مگر به سحر و فسون

 
افسون کجا بود؟ سحر : شمس گفت! مگر تو افسونگری؟ مرا افسون کردی: ه یک بار به شمس گفت

 ! رود، سحر اثر کی کند کجا بود؟ ذکر خدا می
 رود سحر اثر کی کند؟ ذکر خدا می
 رود سحر خوشت هم تک حکم قضا می

 

دید و گفتگفتم جادو کسی؟ سست بخن 
گفتم آری و لیک سحر توسر خداست

: 
 نقش داشت؟ چقدر خدا هکنم و بعد آیا در این معامل ساحری کجاست؟ من با تو دارم معاملۀ خدا می

دانست همه را یکباره کنار بگذاریم که  و شریعتی که او می. مگر موالنا پیش از شمس با خداوند معامله نداشت
ای، فکر نکنید که او زمانی که به شمس  ای کنار گذاشتم امّا به گونه د که به گونهگوی به زعم خودش موالنا می

ات ظهر کسی اینگونه فکر کند، موالنا را نشناخته، موالنا تا آخرین لح. رسید دیگر کاری به شریعت نداشت
ت نباشد، این آید که عارف، نمازنخوان باشد، در قالب شریع تبعیت سنّت نبوی را داشت، بسیاری خوششان می

ما تعریفی که از . خواهند انتقال بدهند به برخی از عرفا ذهنیت خودشان است که می. عالقۀ شخصی آنهاست
عارف داریم این است که عارف، در کشمکش یا ارتباط همه جانبۀ شریعت و طریقت به یک حقیقت راه پیدا 

آن طریقتی که مشربش و آبشخورش، شریعت . ماند آن شریعتی که به طریقت راه پیدا نکند، خام باقی می. کند می
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اگر حقیقتی قرار است متبلور بشود، متجلّی بشود باید از این دو تا متجلّی شده . نباشد گمراهی محض است
 .باشد

بینیم که خود مولوی یک مقدّمه نوشته، مسأله شریعت و طریقت را و  در مقدّمه دفتر پنجم می: سئوال
حاال بحثی که وارد است این است که معتقدند . هست نقد کرده و ظاهراً به آن معتقد استاین معنایی را هم که 

 . تأیید کردهوکه مولوی خودش این تاریخ را ظاهراً تعیین 
اگر جایی دیگر گوییم موالنا این را نوشته،  مثالً میکنیم،  یک موقع است یک کالم را ما بیان می: پاسخ

گیریم ولی موالنا حتی در وصیّتی که آخرین لحظات  ن را حمل بر صحت می نداشته باشید ما آضمورد نق
د، بحث خود کلمات و حروف در مثنوی و در یکند، زیاد به آن یک نکته تکیه نکن  میضنق نوشته این قضیه را

 متأسفانه من پیش از اینکه این سمینار راه بیافتد، یک سری موضوعات را. دیوان شمس یک بحثِ مفصّلی است
. داده بودم که به من گفتند، زمان گذشته که من میل داشتم روی این موضوعاتِ جدید افراد کار بکنند

من گویم تکراری است به خاطر اینکه  موضوعاتی که اینجا کار شد، بسیاری از آنها تکراری است و اینکه می
کس کار نکرده  وعاتی بود که هیچ موضوعاتی که دادم موض.های مقاالت را داشتم ای از داوری شاید بخش عمده

 اگر قرار است که سمیناری باشد که موالنا را بشناسیم باید .بود و در اینجا هم هیچکس حاضر نشد، کار بکند
هر کسی . آنی که کار شده که شده، در یک مقاله هست. ندا ههایی کار بکنیم که دیگران کار نکرد روی زمینه

و .  اینکه عدم چیست؟ که سراسر دیوان کبیر و سراسر مثنوی بحث عدم است.کند بخواند، همان برداشت را می
عدم دریایی است . کار نکرده استکس  هیچ. شاید بیشترین مشغولیت ذهنی موالنا همین مقولۀ عدم است

آید، عدم چشمۀ جوشانی است که خداوند  وجودی که همۀ ذهن فلسفی ما را پر کرده از دلِ آن دریا بیرون می
آنجایی که . آورد، عدم به تعبیر عرفانی، عالمِ امر خداست خواهد خلق بکند، از آنجا بیرون می یزی که میهر چ

 سر زمانهای .گذارد این طرف دارد می خواهد انجام بدهد از آنجا برمی ای که خداوند می العاده هر کار خارق
 سر اینکه ،النا عرفانش به کجا انتساب داردموالنا، سر حروف، سر ارتباط فیمابین موالنا و شمس، سر اینکه مو

آیا موالنا در عرفان متأثر از شمس بود یا متأثر از پدرش یا متأثر از کسان دیگر آیا اینکه موالنا، خودش، خود 
که حاال .  سی، چهل تا مسأله من ردیف کرده بودم، و بسیاری مسائل دیگر شاید نزدیک،جوش بود در عرفان

شود و قهراً هم  امّا حاال که دارد طرح می. ل هم بود که خب زمان گذشته و دیگر دسترسی نیستالبتّه بهانۀ معقو
به هر جهت شناخت زبان موالنا و اینکه موالنا . این بهانه برای شاید مرحلۀ بعد نباشد. شود دارد اینجا ضبط می

دانست، علیرغم اینکه موالنا  فی نمیگاهی اوقات قالبِ کلمات را، برای بیان مقاصد مخصوصاً در حوزۀ عرفان کا
در همین جا به یکی از . ماند مسلّط بر کالم بود و مسلّط بر سخن، گاهی اوقات کلماتِ موالنا، ابتر باقی می

 گفتم موالنا گاهی اوقات دست به دامن خداوند وکردیم اشاره کردم  دوستانیکه در همین زمینه صحبت می
چون نه قالب صوت و نه قالب . ه در ذهنش یا در دلش هست انتقال بدهدشود که بتواند مفاهیمی را ک می

 :گوید آنجایی که می. توانست حاملِ آن مفاهیم باشد صورت کالم نمی
روید کالم که در او بی حرف می

 
بنما آن مقامجان را تو ای خدا  
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است به هر شکلی یعنی من که مولوی هستم و عرفان و مفاهیم عرفانی و کلمات در دست من موم 
کنم، من هم عاجزم در انتقالِ برخی از مفاهیم در قالب و صورت کلمات و لذا شما  بخواهم با این موم بازی می

 .آنرا بگذارید به حساب قالب و صورت کلمات
باالخره ما باید به صورت کلمات پابند باشیم یا نباشیم مثل ظواهر الفاظ و ظواهر آیات و ظواهر : سئوال

 ؟ابیات
زبان سمبولیک یک زبان بعد بردار است، حافظ زبان . زبان عرفان یک زبان سمبولیک است: پاسخ

هر چند زبان سمبولیک موالنا به واسطۀ صراحتهایی که دارد خیلی . سمبولیک دارد، موالنا زبان سمبولیک دارد
 حرف، آن چیزی است که ۀهمتوانید بگویید،  کمتر است ولی در جایی که زبان، زبان سمبولیک هست، شما نمی

 .شود این را با قدرت گفت در این ظاهر هست، می
 .اصلی که اصلِ عرفانی است معلوم است که از ظاهر کمی باالتر رفته: سئوال
شریعت و . من مفصّل این را در کتاب آتش نهفته بحث کردم. ظاهر شریعت و طریقت را بگیرید: پاسخ

و ما تعریفی هم که از یک . خواند، ابهامی باقی مانده باشدبر آنجا اگر کسی کنم که د فکر نمی. طریقت و حقیقت
که کج نرویم، . کند تعریفی که از عرفان داریم، خودِ همین نوعی بار معنایی را در ذهن ما القاء میو عارف داریم 

 .رو اینکه بگویند، عارفِ سبک سر، عارف کج
 عارف از نظر موالنا که بوده؟: سئوال
 : گوید می. گوید این است  عارفی که موالنا دارد می:پاسخ

لب خموش و دل پر از آوازها
اند رازها دانسته و پوشیده

مهر کردند و دهانش دوختند
 

بر لبش قفل است و در دل رازها 
اند عارفان که جام حق نوشیده

هر که را اسرار حق آموختند
 

ر ندارم که موالنا این همه حرف زده که با شما حرف من باو. این حرفها را زده که حرف خود را نزند
.  او را با خودش برد،کالمجرجرار موالنا را در مخمصه و درتنگنای کالم قرار دادند او سخن گفت و . زده باشد

ست، بالفاصله وگوید که در درون ا دلیلش این است که هر جایی که خودش را پیدا کرد که دارد چیزهایی را می
داستانی را که . بینیم که داستان را یکدفعه رها کرده خن کوتاه باید والسالم، صدها بار در مثنوی میپس س: گفت

ببینیم حاال مثالً  یکدفعه قطع کرده گفته برگردیم سر داستان، ،در حقیقت به شکل شط ناخواسته بیرون ریخته
.  چه شد؟ برگشته سر داستانرزی بود جناب شیر و گرگ چه شد؟ جناب روباه چه شد؟ شغالی که در رنگ

دیوان  کسانیکه موالنا را در .این نکته را توجّه بکنید. خواهد بگوید چرا؟ چون میلی نداشته که آنچه که می
خواهد  بینند، اینها خودشان دلشان می بینند و در مثنوی او یک شخصیت دیگری را می می یک شخصیت شمس

 همان شور و حال در مثنوی هم  است بادر دیوان کبیرگونه که همان  موالنا .که موالنا را دو شخصیتی ببینند
موالنا همان شخصیتی است که هم در مثنوی است و هم در دیوان کبیر، یک شخصیت واحد، و این  .هست

اش شور و هیجان و  در دیوان کبیر همه. توانید ببینید های مثنوی هم می شخصیت واحد را درست در خالل قصه
در مثنوی موالنا سعی کرده که یک متن تعلیمی ارائه بدهد ! اما مگر در مثنوی نیست؟. ایکوبی استموسیقی و پ

کرد، موالنا را  شد و هیجان و شور و شوقی که ایجاد می اما موقعی که برخی کلمات برخود موالنا غالب می
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 همین رب. ثنوی این جا هستهمان شور و حال با همان قدرت منتها در قالب م. ساخت موالنای دیوان کبیر می
ای را فقط به شکل قصه برای شما نگفته، موالنا خیلی جاها دنبالِ واژه می  مبنا نگاه بکنید، موالنا هیچ قصه

ها را  کرد، چون ظرفها و حوصله هایش را بیان بکند و زمانیکه بیان می تواند برخی از نهانیبگشت که این واژه 
 .شد که چرا گفت کرد و پشیمان می ع میکرد، قط دید، کوتاه می تنگ می

شد از آن حال بیرون بیاید و  داد باعث می من فکر می کنم آن اعمالی که در طول روز انجام می: سئوال
توانست او را به این حال برگرداند که نتواند مفاهیمش را بگوید به نظر من آن اتفاقاتی که در  االّ کمبود واژه نمی

هایی که همان لقمه نانی که خودش بارها اشاره  ش بارها اشاره کرده در مثنوی که مثالً واژهافتاد خود طی روز می
دانم که   واالّ بعید می،کند الدین یا بیماری همسرش که اشاره می الدین یا بیماریِ حسام خوابیِ حسام کند یا کم می

 .موالنا کم آورده باشد در بیانِ مثنوی 
ببینید ما در تجربۀ عرفانی، یک واژه کم آورده، گفتم که ظرف کم آورده من نگفتم که موالنا : پاسخ

های محققان باب شده بحث تجربۀ شخصی دینی یا تجربۀ شخصیِ   از اندیشهی که االن هم در بسیارای مقوله
آنچه که به قولی در . و انتقال آن مقوله دیگری استاین تجربۀ شخصیِ عرفانی یک مقوله است . عرفانی است

بیند، یا عوالمی که   صوری که می،آید تجربۀ شخصی عرفانی یا دینی برای فردی که تجربه کننده هست پدید می
تواند در قالب  گیرد، چقدر از این را می رسد، یا اشراقی که بر این فرد صورت می  به شهودی که می،بیند می

یعنی از ظرفهای ذهنی و دلی بسیار .  استنهایت گویم، شمای بی کلمات به شما منتقل کند؟ این شمایی که می
البتّه نه در همه جا ولی در . الدین است الدین چلبی، شنونده حسام محدود تا ظرفهای بسیار قابلی مثل حسام

کند و حسام با دقتِ  کند و در واقع خلق می نقل میرا بیشتر جاهایی که موالنا شب تا صبح نشسته و مثنوی 
افراد ، چون بقیه ندنویسد، گاهی اوقات کسی به غیر از این دو نفر نبود م اینها را میتمام، با شوق و ذوق تما

 سخن در اینجاست .نشست  ولی او می؛رفتند گرفت، می آمد، چرتشان می شد، خوابشان می شان تنگ می حوصله
گفته برگردیم سرِ  و رها کردهکه آنجا چرا کوتاه آمده؟ آنجا چرا داستان تمام نشده؟ چرا حرف دل را آنجا باز 

رازآمیز . شود، باید سمبولیک مکتوب بشود اگر مکتوب می. داستان؟ برخی چیزها به قولی نباید مکتوب بشود
 .باید نوشته بشود
 .گویند به خاطر اینکه بسم اهللا نداشته، ابتر بوده کنم رازآمیز بودن مثنوی البتّه می من احساس می: سئوال
 گویم خدمت شما بله،  میبسم اهللا دارد حاال: پاسخ

 گویند، ابتر مانده به خاطر اینکه پایان مثنوی، دفتر ششم ناتمام مانده،   ولی می :ادامه سئوال
کردم که آنچه که دربارۀ ناتمام بودن مثنوی   اگر دیشب شما بودید من اشاره به همین مطلب  :پاسخ
 .گویند کنند، به واقع آنگونه نیست که می دارند بیان می
گردد به  من منظورم این است که رمز آمیز بودن، آن چیزهایی که نتوانسته در انتها بگوید، برمی: سئوال

 .دفتر ششم مثنوی
شود، حرفهای دیشب را دوباره تکرار  شروع میبا حرف بِ  بشنو از نی  مثنوی بادر حقیقت:  پاسخ

 :حرف ب با بیت با وشود   با بشنو از نی آغاز می، مثنویکنم می
پس سخن کوتاه باید والسالم

 
 حالِ پخته هیچ خامنیابددر  
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بینید و دفتر ششم را به   این کلّ مثنوی است آنچه که شما در دفتر اوّل، دوّم، تا ششم می.شود تمام می
این شش دفتر شرحی است که موالنا بر مثنویِ . که تمام استدر حالی کنید نیمه کاره است،  ظاهر فکر می

آیند  الدین و برخی از مریدان موالنا می  بیت بیشتر نیست موقعیکه حسام25 تا 18ای که  مثنوی. ردخودش دا
 تا پیش از موالنا و در زمانِ خود موالنا در خانقاهها مرسوم بود چه،. گویند که سنت را بشکن سراغ موالنا و می
نایی یکی از سهای حکیم  مثنوی. ز اینها بودالطیر یکی ا منطق. دادند های عرفانی را درس می که برخی از مثنوی

شد که بعد شمس گفت عجب رسالۀ  طور، حتّی رسالۀ قشیریه تدریس می برخی از آثار دیگر همین. اینها بود
الدین چلپی آمد و اشاره کرد که چرا ما  ای، و اینجور چیزها، چند نفر از جمله با سماجتِ تمام، حسام مزّه بی

شما این قابلیت را اما . شود مطالعه کرد لمات را بخوانیم، آنها خوب هستند آنها را میمجبور بشویم که آن ک
ما تعلیماتِ مستقیم از . های شما پرورده بشویم دارید که از خودتان کلماتی را بگویید که ما مستقیماً با اندیشه

بینی، موالنا این   شهود یا به پیش زمان حاال یا به اشراق یا به،بر همین مبنا ظاهراً. فکر و نظر شما داشته باشیم
لوله کرده .  این بشنو از نی را تا پس سخن کوتاه باید والسالم را در یک کاغذی نوشته بود،بینی را کرده بود پیش

بعد، نگاه کرد، گفت . بود زیر دستار، زیر عمّامه نگه داشته بود، موقعیکه گفتند، گفت این کار را برای شما کردم
به واقع سخت بود که خود موالنا برای شرح او شش دفتر را به کار . ولی فهمش خیلی سخت است. تکوتاه اس
 در حقیقت .الشرح است بینید، شرح مثنوی نیست شرح و لذا آنچه که شما االن در شروح و تفاسیر می. گرفت

کند که  شود و حسام طلب می یموالنا موقعیکه تمام منامه  شعر نیشرحی است بر شرحِ موالنا بر مثنویِ موالنا، 
، یابد  اگر تو بخواهی ادامه میگوید  موالنا می؟دهید شود ما چه طور بفهیم؟ چرا ادامه نمی این شرحش چه می

بود، شما  الدین نمی اگر حساملذا .  استمخاطب شرطِ اساسی در پدیداریِ زبانِ عرفانی و مفاهیم عرفانیببینید 
 اگر مولوی در تاریخ .داشتیم میرا مولوی حتی مثنوی داشتیم، نه دیوانِ شمس و نه یقین بدانید که ما امروز نه 

رغم اینکه  کرد، علی حسامی که چنتۀ موالنا را خالی می. ماند، به پایمردی و همّت و عظمتِ روحِ بلند حسام بود
ای است که گویی او شیخ است و  رغم اینکه شاگرد موالنا بود، لحنِ موالنا با او، به گونه مرید موالنا بود و علی

آنچه . موالنا اهلِ تعارف هم نیست. در کلمات خود موالنا هست. او محبوب است و موالنا محبّ. موالنا مرید
گوید من این اشتیاق را دارم تا جایی که تو قدرت بیان  ریزد و حسام می که در عمق وجودش هست بیرون می

طور شد که مثنوی خلق شد،  همین. نویسم شنوم و می بگو و من میداشته باشی، من عطش نیوشیدن دارم تو 
کشید از این مخاطبی که دریای استعداد و فهم و ذخیره  ساخته و پرداخته شد، گاهی اوقات موالنا خجالت می

کند  های خاص سرودن بود که با دیوان شمس دارد برابری می موالنا گاهی اوقات در موقعیکه در جذبه. است
از . کند دانست کجاست؟ یک موردش را خودش بیان می فهمید زمان یعنی چه؟ نمی رفت و نمی ادش میزمان ی

 نه موالنا ؛بیند که صبح شده کند می نوشت، یک لحظه سر بلند می گفت و این هم داشت می سرِ شب داشت می
 :اشت برداری کردن و نه حسام، نه مولوی از گفتن خسته شد و نه او از شنیدن و یاددهزمان را فهمید

الدین بخواه مخدومی حسامعذر 
 

شد ای صبح را پشت و پناهصبح  
 

گوید من خادمم، او مخدوم، اینها کلماتی هست که   موالنا می. مخدوم یعنی شیخ، یعنی پیر، یعنی مرشد
مات باید یک مابین شمس و موالنا با این کل دهد که در روابط فی نشان می. موالنا پس از شمس به کار گرفته

 ،مقداری تجدیدنظر بکنیم، الاقل در آنچه که در آثار آمده
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 ائه ادب بکند؟ستوانیم بگوییم مخدومی را آورده شاید برای اینکه ا نمی: سئوال
 .ادبان  بیاگوید حتّی ب موالنا در اوج ادب سخن می: پاسخ
 از این نبوده که ما مثنوی را کنم هدف موالنا از سرودن مثنوی غیر استاد ببخشید من فکر می: سئوال

 . بخوانیم و یک جوری موالنا بشویم
 .قرار نیست که شما اصالً موالنا بشوید: پاسخ
کند موالنا  خواهیم تمجید بکنیم دردی را دوا نمی اش از موالنا می صحبت این است که ما همه: سئوال
 :گوید می. راهش این است

ام پر گشت از نور احد خانه
 

من روفتم از نیک و بدخانه را  
 

کنم از اوّل مثنوی، تا آخر، مدام این  اگر قرار بود شمس، موالنا را موالنا بکند با یک نگاه، من فکر می
داد ولی هدف او دادن مفاهیم باورهای معنوی به انسان بود تا براساس آنها انسان، انسانِ دیگری  تذکّر را می

ش این بوده که من این کار را کردم و شما هم این کار را بکنید و با بشود یا به اصلِ خودش برگردد و تمام
 .تواند شمس، موالنا را موالنا کرده باشد توجّه به این مسائل در کنار همدیگر نمی

 در واقع بحثِ ما هم همین است، یکی از مقاصد این گفتگو این است که ما بگوییم که موالنا  :پاسخ
 که یکی از کسانی که موالنا را متوجۀ این ظرف رفهایی در خودش داشتظیک چیزهایی در خودش داشت، 

 .کرد شمس تبریزی بود
 دیگر ناپدید  و غیبت کبرای خود را کرد و کشتند یا رفت او راوقتیکه شمس رفت، حاال یا فوت کرد یا

 .ن زرکوب را به جای او نشاند، گفت تو شیخِ منیوجای او خالی نماند اوّل جناب فرید. شد
کنید ما اگر بخواهیم خانه را از غیر پاک کنیم، از  حاال استاد سئوال من این است، واقعاً فکر نمی: سئوال

 چون .خانه را من روفتم از نیک و بد: از بد پاک کنیم چرا از نیک؟ موالنا خودش می گوید. نیک و بد پاک کنیم
کنید   شما فکر نمی! خانه را پاک کن از نیک و بدکنم موالنا تمامِ صحبتش این است که بعضی اوقات من فکر می

اگر ما به دنبال زمان و مکان و اینکه رابطۀ موالنا با وقت چگونه بوده؟ چه تأثیری روی موالنا گذاشته، ما در این 
 . صحبت من این نیست که نروم دنبال موالنا. شویم خواهیم خانه را پاک کنیم دور می راه و حرکتی که می

 برای اینکه این روابط را بتوانیم تحلیل بکنیم به زمان بیشتری نیاز داریم، اینکه فرض کنید ما ما: پاسخ
ت موالنا تأثیر حشود که ما برخی از مسائلی که در سا این یک مقوله است امّا سبب نمی. به مقصدِ نهایی بپردازیم

های ما مجبورند بخوانند، دلیل  انیم، بچّهگذارده بوده یا مسائلی که در دلِ تاریخ ثبت شده و ما مجبوریم بخو
شود که اینها را بررسی نکنیم، فرض کنید که من و شما و این جماعتی که اینجا هستند، یکدفعه به این  نمی

 لب لبابِ تعالیم موالنا خالی شدن از خود است که همین است بحثِ نی، همین حرف را ۀمطلب برسیم که هم
خالی بشویم، بسیار خوب، به این رسیدیم، ببینید یک پیامی که برای ما هست این است زند که ما از خودمان  می

شود از خود خالی شد؟ چه کسانی  که بفهمیم عرفان چیست؟ از خود خالی شدن چیست؟ و چگونه می
د شود از خو شود از خود خالی شد؟ در چه زمانی می توانند شما را از خود خالی بکنند؟ در چه مکانی می می

بحث گسترش پیدا کردن کند و لذا اسباب   اینها به خودی خود اسباب تطویل بحث را فراهم میخالی شد؟
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ایم که صدها کتاب دربارۀ موالنا و مثنوی نوشته شده  امّا ما چه بخواهیم، چه نخواهیم در زمانی قرار گرفتهاست 
 .و صدها هزار فرد هر روز در حالِ مطالعۀ اینها هستند

کنم بعضی کتابها هست که واقعاً آن پیام  ای را به آنچه که شما فرمودید اضافه می استاد نکته:  سئوال
 .بینند موالنا را به غیر از صحبتِ موالنا می

  بلکهکند من هم بحثم سرِ همین بود، گفتم بسیاری از این کتابها نه تنها ما را به موالنا نزدیک نمی: پاسخ
 .پیچد موالنا را در هالۀ ابهام می

کنید همین هم شامل، این  فکر نمی. همین صحبتِ شما که ما برویم دنبالِ رابطۀ شمس با موالنا: سئوال
 شود؟ قضایا می

اینکه شما بدانید چه تأثیری گذاشته و موالنا در . ببینید، شمس در زندگی موالنا تأثیرگذار بود! نه: پاسخ
 .طور  هم همین در شناخت شمس،کند النا بسیار کمک میچه شرایطی از او تأثیر پذیرفته، در شناختِ مو

در خود مثنوی به هیچ عنوان نگفته که شما ببینید، من تحت تأثیر . این توصیه را موالنا نکرده: سئوال
 .چه فردی قرار گرفتم

 در کتابِ. برد چون تعداد ابیات خیلی زیاد است و من هم تا بخواهم آنها را پیدا کنم، زمان می: پاسخ
شمس، مفصّل تمامی این موارد را نوشتم، اینکه موالنا چقدر به شمس دلبسته بوده؟ یا چقدر وابسته بوده، چقدر 
همبسته با او بوده؟ چقدر بیان کرده که شما هم باید با شمس رابطه داشته باشید؟ موقعیکه این شواهد را آدم 

 به لُبِ لباب عرفانِ معرفت و کالمِ موالنا .شیمتواند بگوید که به شمس کاری نداشته با بیند، دیگر نمی می
های طبیعی   موالنا این قدر با شمس رابطه دارد که زمانیکه از پدیده؛بپردازیم، بخشی از حرفهای موالنا این است

گوید خداوند شمس را آفرید قمر را آفرید از کلمۀ شمس به شمسِ خودش راه پیدا  کند می هم صحبت می
گرداند به  شود، برمی کند به عربی، بعد به محضِ اینکه ترجمه می گوید، ترجمه می اب را که میکلمۀ آفت. کند می

 .شمسِ خودش
گوید من اگر بخواهم به آزادی برسم و آزادی در خاک عشق، همان عشقی که صحبت از  می: سئوال

 .کند معنا می
در نگنجد در هزاران مثنوی

 
 عشق ای معنویگویم شرحِهر چه  

 
بله، یعنی واقعاً صحبت موالنا این است که باید برویم دنبال شمس؟ ببینید . خواهد بیان بکند ا را میمعن

توانند، همان صحبتی را که من گفتم  پذیر نیست پس همه نمی رابطۀ من با شمس چه بوده؟ این برای همه امکان
خوانی، انتظار داشته باشی که روزی موالنا  گویید که شما اصالً نباید مثنوی را که می  شما می.ونداز موالنا بشن

 !! تو هم یک روز مثل من شو…بشوی، تمام صحبت موالنا این است که
اگر چنین پیامی به شما داد، اصالً . گوید مثل من شو موالنا اصالَ پیامش این نیست موالنا نمی! نه: پاسخ

موالنا در یک شرایطِ . دید که خودتان بشوید شما آفریده ش؛نه پیروی از موالنا را بکنید، نه سراغش بروید
و برای شما . شد، خطا کرده بود زمانی، با ظرفیتی که داشت، با امکاناتی که داشت، شد موالنا، اگر این نمی

 .تواند، شما را یک مقدار به خودتان نزدیک بکند یا دور بکند خورد موالنا می سرنوشتِ دیگری رقم می



  دکتر  کاظم محمدی وایقانی  17

تِ من آمد که من عریان شوم عریان شدن نفس را کمال انسان و انسانیّت وق: گوید وقتی می: سئوال
 .داند خودِ می

پیامِ موالنا در شدن، در صیرورت در گردیدن این است که شما مثل نی عمل بکنید، امّا برای : پاسخ
رِ موالنا را در بعد شما اگر پی. گوید بدونِ پیر شدنی نیست اینکه مثل نی عمل بکنید خود موالنا حرف دارد، می

 . در شناختِ موالنا دچار مشکل هستید،این خالی شدن پیدا نکنید
ای از سنخیّت رسیده باشد با  گوید خودِ انسان باید به درجه بدون پیر را قبول دارم ولی می! نه: سئوال

 .پیر فقط یک طرفِ قضیه است. آن پیر
در درون زمان . مند است اش زمان های بیرونیکنید، عرفان در حال موقعیکه شما به زمان فکر می: پاسخ

گاهی اوقاتِ برخی از . شود رهِ صد ساله رفت فقط در عرفان شدنی است گویند یک شبه می اینکه می. ندارد
  …یک نگاهِ پیر کامل. گویند عرفا می

 گویید این خیاالت است که کنید و از طرفی می پس چرا شما االن دارید این صحبت را می: سئوال
 .اگر شما واقعاً اعتقاد به این ندارید. شمس، تأثیری گذاشته روی موالنا که موالنا یک شبه موالنا شده

تواند همه چیز را عوض کند،  یک نگاه پیر می .من معتقد هستم که موالنا، در حقیقت، پیر داشته:  پاسخ
 .اگر پیر، پیر باشد
 .به شرطی که فرد هم یک سنخیّتی داشته باشد: سئوال
 .شود اگر نداشته باشد که نمی: پاسخ
 . سنخیّت اوست،رساند پس آن چیزی که یک فرد را به درجۀ باال می:  سئوال

مریم هم کاری در  ابن  عیسی،ببینید قابلیت همه جا فرض است، شما اگر قابلیت را ندید بگیرید: پاسخ 
نید کار عیسی را بکنید؛ پس هر جفت این ها توا و اگر فیض را درنظر بگیرید شما هم می. تواند بکند شما نمی

داستانی که موالنا در مثنوی در فرار کردن عیسی بن مریم از دست . الزم است، هم قابلیت و هم فیض الهی
. کجا؟ گفت تو هم بدو: کند، پرسید مریم  فرار می بن گوید که کسی دید که عیسی می. احمق دارد همین است

کنی؟ گفت از این   از چه چیزی فرار می:سئوالی دارم. ه شدم، گفتم، بایستگوید خالصه یک جایی خست می
کنی؟ بیمار شفا  مریم نیستی که مرده زنده می بن کنم، گفت مگر تو همان عیسی کسی که پشتِ سر است فرار می

هرِ خدای احمقی ق:  گفت.کنی؟ گفت چرا همانم، گفت یک فکری هم به حالِ این بکن دهی؟ نابینا را بینا می می
. قابلیت یک طرف، فیضی که خداوند به پیر دهد، طرفِ دوّم است. شود با این کاری کرد اصالً نمی. اکبر است

است بحثی که ما اینجا داشتیم، سرِ  همین طور هم  در موالنا .البتّه این فیض با قابلیت باید جور در بیاید
اجازه بدهید که در این دقائق آخر به یک .  به اینجا کشیدزدایی از روابطِ فیمابین موالنا و شمس بود که ابهام

 .نکتۀ دیگری که طرح شد هم من اشاره داشته باشم
استاد ببخشید من فقط یک سئوالی را مطرح کنم اینجا، البتّه من خیلی دوست داشتم که روی آن : سئوال

خوانیم  اده که هر وقت ما این کتاب را می ابهام دارد که چرا در فرهنگ ما جا افت منواقعاً برایولی . بحث بشود
 : گوید که زاد بشویم و موالصفت بشویم می تا آ

ندکقیّت زپایت برربند 
 

کند تیست موال آنکه آزادک 
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شما این صحبت را نکنید اصل این نیست، ولی ! گویند نه رویم می ولی عجیب است که خیلی جاها می
سراپا عشق شو، سراپا جان : موالنا، اینهمه داد و فریادش این است کهکنم، اصل این است که خودِ  من فکر می

 حاال با .دهم  من راه را به تو نشان می،دست از این نفس بردار، از صورت به معنا بیا و خانه را پاک کن. شو
نکه چه به معانی رسیدم، تو نرو دنبال ایکه و من را . های مختلف با راههای مختلف این معانی را بگیر قصه

ام؟ پدرم که بوده، مادرم که بوده؟ من چند  ام؟ در چه مکانی بوده کسی بر من اثر گذاشته؟ من در چه زمانی بوده
 . ببینام؟ لب مطلب را تا کتاب خوانده
دقیقاً درست . گویم خطاست  نمی،گویم غلط است گویید من نمی ببینید مطلبی را که شما می: پاسخ

 پیامِ ویژۀ موالنا ،نه برای اینکه من از موالنا تنها چیزی بگیرم. رای شناخت موالناستمنتها این سمینار ب. است
چیست؟ ما قرار است که اینجا هم موالنا را از لحاظ شرایط زمانی و مکانی از لحاظ تعلیماتی که داده یا 

اگر غیر از این بود، . فرمایید قهراً یک جنبه آن هم این است که شما می. تعلیماتی که گرفته بررسی بکنیم
توانستیم عنوانِ سمینار را اینگونه اعالم بکنیم بگوییم که تأثیراتِ موالنا بر روی یک انسان چیست؟ این را  می

شوم؟ آیا اصالً از مثنوی،  شوم یا نمی من مثنوی بخوانم، دگرگون می! بررسی بکنیم که آیا اوالً تأثیر دارد یا ندارد
 کنیم که آیا هست یا نیست؟ قع با شما بحث میراهی به کمال هست؟ آن مو

 .کند ولی من استنباطم این است که این بحثها انسان را از موالنا دور می: سئوال
 نظر اینها ،اند کند باید این چهل، پنجاه نفری را هم که اینجا نشسته کند یا نمی حاال اینکه دور می: پاسخ

خواهیم   یک موقع هست که ما می؛کنم من اینگونه فکر نمی. شوند شوند یا نمی را هم بشنویم که آیا دور می
هم خطرناک است و هم شما را . گویند خواندنِ مثنوی هم خطرناک است سلوکِ عرفانی بکنیم، در سلوک می

 .چرا؟ چون خودِ موالنا قائل به همین هست. کند گمراه می
اید سینه را ز آن پاک کردبکش ب

 
ه مردپس چرا علمی بیاموزی ب 

 
الدین  کاری که شمس با موالنا خواست بکند، موالنا زیر بار نرفت، کاری که بابا فرجِ تبریزی با نجم

خواهی به عرفان برسی باید   با ابوسعید ابوالخیر کرد، گفت اگر میپیر ابوالفضل سرخسیکبری کرد، کاری که 
 عرفان ، در کتاب.خواهی، وام بگیری را که میکه از باال بتوانی آنچه . زمینۀ جوشش را در خودت فراهم بکنی

زند، شما را دور  ای نمی هیچ جرقّه. کند نیست، اگر دنبالِ حقیقتِ عرفان هستید، همۀ این کتابها شما را دور می
 .باور کنید. کند می

 یدا؟ا هسلوک کردشما دانم تا حاال  نمی
  . پرپیچ و خم استو   پیچیدهسلوک خیلیاین است که ما یکی از مشکالتی که داریم : سئوال
 سلوک خیلی شفاف است از نقطۀ .سلوک پر و پیچ خم نیست االن شما پر پیچ و خمش کردید: پاسخ

A تا نقطۀ B   ،از خود به درآی، که به خدا . گویند، یک گام یا دو گام بیشتر نیست انسان تا خدا، عرفا می
اوّلین منزل به قول شیخ ابولحسن . اند ل برای این قید کردههزار منز.  و چه جور از خود به در بیاییمیدی،رس

 آن کس که روی به کرامت کرد، از حقیقتِ حق غافل شد، چه، مابقیِ راه را طی  اما.خرقانی منزل کرامت است
 در سلسلۀ .د عرفان، یعنی همینیکن فکر میهم آنچه که االن . کرامت، اوّلین منزل است در نظرِ عارف. نکرد
. این عرفان نیستاین بازی عرفاست، . بینند ها می بینند، یا در سایر سلسله بینند یا در سلسله چشتیه می ه میقادری
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قرار نیست من . پیچیده کردند که خودشان را توجیه بکنند. سلوک غیر از این است راهِ سلوک بسیار شفاف است
ع به سلوک صحبت بکنم، همین نقد و انتقاد اینجا راجع به سلوک صحبت بکنم، اگر چنین فضایی باشد که راج

و راهِ . های طریقتی خواهم داشت که چقدر شما را از عرفان دور کردند، عرفان بسیار شفّاف است را از سلسله
. توانید رهِ صد ساله را طی بکنید گویم در کُنه عرفان، زمان دخیل نیست و شما یک شبه می بسیار کوتاه، اینکه می

ترین نقاطِ عرفانی  توانید، شصت سال، هفتاد سال، دستبوسِ یک شیخ باشید و حتی به ابتدائی یدر عین حال، م
بینید که سی سال، چهل سال دستبوس یک شیخی  دراویشی را می. هر جفتش شدنی است. هم راه پیدا نکنید

انی به کشف و  کسی هم هست که آغاز سلوک کرده و در اندک زم. به هیچ، صفراند، هستند به هیچ نرسیده
در آن چون آنچه که او !  مجنون نیست، راه پیدا کرده؛تا جائیکه دیگران گفتند مجنون است. شهود راه پیدا کرده

نشیند، فکر  این ظرفِ زمانِ بلند که کوتاه بشود به ذهنِ من نمی. راه پیدا کرده در ظرفِ زمانِ بلند شدنی است
 در ،های خودم هایی که من دارم در کالس یکی از دغدغه.  اینها استبد تعریف شدنِ.  که او مجنون شدهندکن می

هم عرفان بد معرفی شده، هم تصوّف بد معرّفی شده، .  این است که یک معرّفی خوب از اینها داشته باشیم،آثارم
ی از آن بخش. کاری که ما امروز باید انجام بدهیم. هم دین بد معرفی شده، هم قرآن بد معرّفیِ شده و هم حدیث

هایی که حقیقتها را  این رنگ و روغن. بخشی از آن فقط شست و شو است. فقط پیرایه برداری است
. ها هم زیباست حقیقتِ عرفان بدونِ این پیرایه. الشعاع خودش قرار داده اینها را بشوریم و بریزیم بیرون تحت

ه اغراضی هست؟ یکی از غرضهایش این  چرا مکتوم بشود؟ چ.این همه بازی درآوردند که حقیقت مکتوم بشود
و شما بیایید، تحت تأثیر این سجّاده و این خانقاه و این . هست که من اینجا روی سجّاده بنشینم و آقایی بکنم

گویم، ببخشید، اینجا به قولی   می.حرفِ شمس را تکرار بکنم. شیخ و این مراسم به حلقۀ ارادتمندانِ من بپیوندید
 مریدی احمقی است، مرادی :گوید می.  باشیم و هم درویش، هم مرید داشته باشیم هم مرادشاید هم شیخ داشته

در یک . ممکن است که این فضا برای شما خوشایند نباشد. این بازی در همۀ زمانها هست. خونخواری است
. فس داریدشما هم ن. شوید خورید، چرا؟ چون از درون تهی نیستید و از جایی پر نمی فضای دیگر فریب می

چه چیزی ضمانت . در حالیکه حقیقت نیست. گویید این حقیقت است شود می یک چیزی با نفسِ شما مالیم می
پافشاری بکنید؟ بعد تحتِ این عنوان که من بر آن کند که آن چیزی که شما برداشت کردید حقیقت است و  می

و . توانم رها بکنم، یعنی به یک شک رسیدم نمی همین که سرسپردم، دیگر .توانم رها بکنم سر سپردم، دیگر نمی
بلکه این شک ما . و جا دارد که در همۀ اینها یکبار ما شک بکنیم. اند این شکّی است که همه امروز به آن رسیده

مان را در حوزۀ دین در  جهشی در ما ایجاد بکند، ما را ببرد باال به یک نقطۀ یقینی راه پیدا بکنیم که بقیۀ زندگی
همۀ .  در حوزۀ فلسفه مبنای این نقطۀ یقینی قرار بدهیم،ۀ عرفان، در حوزۀ تصوف، در حوزۀ عقاید و کالمحوز

کنم، در حوزۀ عرفان و   کارهای ابهام زدایی که من دارم می.امید من این است که به این نقطۀ یقین برسیم
خواهم دستِ   فریب نخورند، نمی برای این است که افراد تا جائی که ممکن است،تصوف که تخصّص من است

کنم که کسی بیاید مرید من  ر عهدۀ من است نه در توانِ من و نه دعوت میبکسی را بگیرم، چون نه این کار 
شود، شد؟ یعنی الگوهایی را،  شود نشد؟ و مرید چه کسی می توانم بگویم که مرید چه کسی می  امّا می.دبشو

روند، فیلم است که  سنگِ محکها، بتوانند تشخیص بدهند که این جایی که میمحکهایی را ارائه بدهیم که با این 
به . این حالت در وجود خودِ اینهاست! دهند، یا اینکه نه یا حقیقت؟ تئاتری است که به خوردِ ما می. اند ساخته

 .بدهند یا سنگِ فلزِ قل واسطۀ این محکها بتوانیم تشخیص بدهیم که به ما طال می
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پرسم، با توجّه به سئوالهایی است که خود شما فرمودید، با توجّه به  این سئوالهایی را که میمن : سئوال
 سالگی در 43 تا 40 سالِ پیش از آن حدود 15.  سالگی به دیدار شمس رسیده باشد58اینکه موالنا بایستی در 

 از شمس نیرو بگیرد؟ آیا به خاطر دمشق هم ایشان را مالقات کرده، آیا مالقاتی که او داشته، آن موقع نتوانسته
موالنا اگر چه به . اینکه دنبالِ هویّتِ مشترکش بوده دنبالِ قیاسش بوده؟ آیا قیاسی که همه به دنبال آن هستند

 .اما به نظر من بعد از دیدن شمس،ً موالنا، موالنا شد. اسم موالناست
 در روابط موالنا و شمس، شاید مقصد هایی را که من در این کارگاه طرح کردم ببینید، پرسش: پاسخ

ها منتقل بکنیم تا یک نگاه جدیدی به روی  اصلی این بود که ما بتوانیم به نوعی مسئله را در این رابطه به ذهن
ای که دید و نپسندید من  این مسئله داشته باشند، قرار نیست که روابط فیمابین شمس را الاقل در آن مرحله

ای باشد که  ح این مسئله در اینجا شاید خوشایند بود و لذا من اینها را طرح کردم تا مقدمهاینجا حل بکنم، اما طر
تر به زندگانی موالنا نگاه بکنیم و زیاد دل خوش به کتابهایی که در بیرون نوشته شده  نکنیم،  بتوانیم بهتر و دقیق

ای دارد که  چسب و در دست دیگری قیچیو نهایتاً مؤلف در یک دست . برداری است زیرا اکثراً استنساخ و کپی
شود نویسنده و متأسفانه بسیاری از  شود و او هم می چسباند و کتابی پدیدار می برد و به هم می از جای دیگر می

. نویسند برخی از افراد برای توجیه خودشان چیزهایی را می. نویسندگانی که امروز هستند همینگونه هستند
ای و  کند که تویی که آنجا به جای موالنا نشسته قیقت موالنا بخشی این را القا میشناخت موالنا و شناخت ح

. ها فاصله است نشین فقر را داری در واقع بین تو و حقیقت موالنا فرسنگ داعیۀ هدایت یک نسل و داعیۀ سجاده
 اگر قرار است دهد که فریب نخوریم و حتی شناخت و خوب شناختن موالنا در حقیقت این درس را به ما می

 . که در برابر کسی سر بسپاریم در مقابل کسی بسپاریم که همپای موالنا است
شود، در حقیقت بعد از شمس است چون قبل از  هایی که از موالنا می برداشتهای اصلی و تحلیل: سؤال

 .دیدارش با شمس، موالنا فقط یک واعظ منبری بوده
، اگر قرار بود که شمس. سند کنید و شاید هم بی ند قضاوت می شما به قولی ت!نه اینگونه نیست: پاسخ

  ....را دگرگون کرده باشدموالنا 
 .این تضاد در شعر خودش هم هست: سئوال
ای  الدین نشسته، تصویرسازی الدین نشسته در باغ حسام همین موالنا، در خانۀ حسام! نه نیست:  پاسخ

های شلوار را هم زده باال، توی آبی که از این جوی در   موالنا پاچهندا هنشست. هم که افالکی دارد اینگونه است
رود و  ذکر خیر شمس می. اند و برخی از مریدان هم نشسته. کند حال گذر است، پایش را انداخته دارد بازی می

 دیدم موالنا گوید ای کاش من بودم و شمس را می  می،یکی از مریدانی که شمس را ندیده، تازه مرید شده
که از هر تارِ مویِ او  - کند به خودش اشاره می -گوید که اگر او را ندیدی به جانِ پدرم به کسی رسیدی  می

یک فردی که در حقیقت نوعی القائاتی را . شمس برای موالنا یک فرد است. ن استنگاصدها شمس تبریزی آو
 .دارد

 !تنگ است بر او هفت فلک: گوید فردی که در باب او می: سئوال
 آدمی که .خود حقیقت مائیم، ما، بهانه است. شمس تبریزی بهانه است: گوید جای دیگری می: پاسخ

نشناسی کرده و  دارد، اگر نگه ندارد، نمک اینگونه با یک شخصیت دگرگون شده باشد تا آخرین لحظه نگه می
 ....رد بود و زمانی هم که رفتاینگونه نیست، شمس برای او یک ف! نه. موالنا شدیداً معتقد بر نان و نمک است
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 .دچار شوریدگی شد:  سئوال
 .دچار شوریدگی نشد: پاسخ
 .به خاطر همین بود که فرستادند دنبالش:  سئوال
ببینید، موالنا، پیوند عاطفی با شمس دارد، این پیوند عاطفی را تا آخر عمر . دچار شوریدگی نشد: پاسخ
 .از دست ندادتا آخر هم . دارد هم نگه می

 دانید؟ یعنی فقط شما در حدّ پیوند عاطفی می:  سئوال
بینم دلیلش را هم در کتاب شمس نوشتم که گفتم  من این ارتباط را فقط پیوند عاطفی می:  پاسخ

آنجا بیان کردم که برای موالنا هم، شمس . بیند میشخصیت شمس را از دریچۀ افکار خودش و کلماتِ خودش 
 که توانست در او یک تأثیری بگذارد و این تأثیر، بعد در حدّ یک عالقۀ یک شخصیّتی. یک شخصیّت بود
 و دلیلش این ؛نه در حدّ مرید و مرادی، نه در حد عاشق و معشوقی، نه در حد نیازمند و غنی. عاطفی باقی ماند

و این در . شتای ندا است که بسیاری از مسائل را که شمس شدیداً به آن پابند بود، موالنا اصالً به آن عالقه
این باید تمام، .  بود که به قولی او را دزدیده بود و مالِ خودش کرده بودیحالی است که اگر رابطۀ مرید و مراد

های شمس هم مالِ خودش، با هم چالش  های موالنا از آنِ خودش است و اندیشه شد، ولی اندیشه مالِ او می
اگر عاشق و . زند کند، موالنا پس می دارد و القاء میخیلی چیزهایی را که شمس دوست . های شدید دارند

اگر در حقیقت جاهلی و عالمی . اگر مرید و مرادی باشد، خطاست. ای خطاست اینچنین رابطه. معشوقی باشد
 .باشد خطاست
 .شود بفرمائید اش را اگر می یک نمونه: سئوال
 .ام وشتهمفصّل ناین را یک نمونه در کتاب موالنا، در روابطشان : پاسخ

اجازه بدهید که دربارۀ موالنا و شمس به چند بیت اشاره بکنم و بعد با غزلی از موالنا بحث را تمام 
 .گوید  و دو بیت بعدش می2684در دفتر پنجم مثنوی ابیاتِ . بکنم

بُد میان زاهد و ربّ الوری
در مقاالت آنهمه مذکور شد

 

بس سئوال و بس جواب و ماجرا 
ن پر نور شدکه زمین و آسما

 
 .مافیه هست مقاالت، کتاب فیه

تا ننوشد هر کسی اسرار را
 

ام گفتار را لیک کوته کرده 
 

 . همۀ اینها بازتابِ جاذبۀ موالناست؛ کار موالنا این است،عاشقی بر من پریشانت کنم: گوید بعد می
کم عمارت کن که ویرانت کنم

مانت کنم چون مگس بی خان و بی
ست و حیرانت کنممن بر آنکه م

م اندر چرخ و گردانت کنمرآ
من به یک دیدار، نادانت کنم
من صیادم، دامِ مرغانت کنم

عاشقی بر من پریشانت کنم 
گر دو صد خانه کنی زنبوروار
تو بر آنکه خلق را حیران کنی

ی من تو را چون آسیافگر که قا
ور تو افالطون و لقمانی به علم

ای  مرغی مردهتو بدستِ من چو
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من چو مارِ خسته پیچانت کنم
در داللت، عینِ برهانت کنم
چون شهت الحولِ شیطانت کنم
گر برون آئی، از این آنت کنم
چون صدفها گوهر افشانت کنم
گر چو اسماعیل قربانت کنم

ز آتش صد گلستانت کنممن 
تا چو مه، از نور، دامانت کنم
تا که افریدون و سلطانت کنم
تا بخوانم عینِ قرآنت کنم

 

ای بر سرِ گیجی چو ماری خفته
خواه دلیلی گو و خواهی خود مگو
خواه گو الحول، خواهی خود مگو

باشی، اسیر این و آن چند می
ای صدف چون آمدی در بحرِ ما

ها را دست نیست بر گلویت تیغ
چون خلیلی، هیچ از آتش مترس
دامن ما گیر اگر تر دامنی

 سرتمن همایم سایه کردم بر
 باش ین قراءت کم کن و خاموشه
 

 


