
  
  

  

  

  از موالنا بياموزيم

  
سجادي محمدسيد عليدكتر                     ∗ 

  چكيده 

  الــدين محمــد بلخــي و آثــار گرچــه ســالي را در بزرگداشــت مقــام موالنــا جــالل
گران سنگ او كوشيدند و ملل مختلف جهان هر يك فراخور توان و انتظار خويش از اين 

اي بردند اما اين در رحمت تا ابد به روي مشتاقان صـاحبدل گشـوده   خوان گسترده بهره
اي چند نـه براسـاس انتخـاب بلكـه بـر سـبيل       ي برآنست تا نكتهدر اين مقاله سع ،است

ها كاربردي بودن آنها در زنـدگي  وجه مشترك اين گزينش. تصادف برگزيده و ارائه گردد
  .روزمرّة مردم فارغ از هر زمان و هر مكاني است

نكاتي است كـه در  » ارمغان دوستي«و » گاه حقخلوت«، »ابن الوقت«سه مسألة 
در حد توان بـدان پرداختـه    مثنوي معنويريح هر يك براساس كتاب شريف تبيين و تش

هـاي ديگـر بـه خواسـت     هـا و هـم در زمينـه   شده است و بسط كالم هم در اين موضوع
  .خداوند و زماني  ديگر موكول شده است

  

  :هاكليد واژه

گــاه حــق، ارمغــان ابــن الوقــت، پشــيماني و پريشــاني، خوشــي و ناخوشــي، آرام
  .زيرستاخي

  

                                                      
 .واحد رودهن –گاه آزاد اسالمي كدة زبان و ادبيات فارسي دانشاستاد مدعو دانش ∗
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  مقدمه

بزرگداشت موالنا جالل الدين محمد بلخي  هياهويم .2007با پايان گرفتن سال 
پايان گرفت اما حكايت عظمت و تأثير كالم و نفوذ معنوي حضرت او همچنـان بـاقي   نيز 

و در ايـن گفتـه   » هياهو«گفتم  .است زيرا به صد دفتر نشايد گفت حسب الحال مشتاقي
ت زيرا هر كسي از ظنّ خود با موالنا يار گشت و هرگز در پـي  جاي درنگ و شگفتي نيس

  !آن برنيامد كه اسرار او را از درون او بازجويد
قومي حرمت او را پاس داشتند تا براي خود كسب هويـت كننـد، جمعـي او را از    
آن خود پنداشتند تا نظر جهانيان را به سوي خود جلب كنند، برخي آثار او را به زبانهاي 

اي اندوزند و گروهي و اي بردوزند و سرمايهگون ترجمه كردند تا از اين طريق كيسههگون
گشتة معنوي و روحاني خويش را در آثار جاودانة او جست و درد گم البته نه بسيار از سر

  اي فـراهم آورنـد و   اي و از ايـن رهگـذر توشـه   باشد كه از اين خـرمن خوشـه   ؛جو كردند
شمشير خالف از غالف برآوردند و بر موالنا تاختند كـه   ،م نه بسياراي و البته آن هدسته

فخر  ةاندكي نيز كله گوش. او را عقيدت نه صافي است و ما را همان كه هست كافي است
هم اكنون كتـاب روز   مثنوي مولويبه آسمان سودند و گوي سبقت از همگان ربودند كه 

دل و ديـن از كـف    ،نشـين گـي خلـوت  آمريكاست و ما را همين افتخار بس كه ايـن پرد 
خوبان فرنگ ربوده است و با صد ناز در آغوش صاحبدالن آن ديار غنوده، غافل از اينكـه  

توان منكر خواهند كه زبان گوياي آنان باشد ـ و البته نمي مردم ينگه دنيا موالنايي را مي
  النـا  د كسـاني كـه گـوش هـوش فـرا سـخنان سـنجيدة مو       نشد كه در آن ديار نيز هست

خواهند عرفـان را وراي ديـن و طريقـت را جـداي از     دهند ـ اما اكثريت آنانند كه مي مي
شريعت و موالنا را نه آزادمردي مسلمان بلكه آزاد از هر گونه قيد و بندي تصـور كننـد و   

ناينـد  دااينان به يقـين دوسـتان   . انديشة باطل خود را در لباس كالم او به جلوه در آورند
خواهند، نه دانايي كه غم دوست خورد و او را چنان كه هسـت  انا به آنچه خود ميالبته د

آنچه گفته آمد نه از سر شكايت بود بلكه حكايت مقام منيـع و مكانـت رفيـع     .جلوه دهد
: آري. قت بود كه آدمي هر چه بزرگتر او را دوست و دشمن بيشتريموالنا و مبين اين حق

  ».ودبيهوده سخن بدين درازي نب«
هـاي عملـي افكـار موالنـا كـه در      در اين مقاله سعي برآنست تا به برخي از جنبه

اينها مطالبي است كه موافـق و مخـالف    .تواند مطرح باشد پرداخته شودروزگار ما نيز مي
هايي از او كه بيشتر جنبة اعتقادي و كالمي دارد و خـواه  ناگزير از پذيرفتن آنند اما گفته
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اه همه كس نيسـت بايـد در فرصـتي ديگـر و بـه صـورت مبسـوط بـدان         ناخواه به دلخو
  .تا خدا چه خواهد. پرداخته شود

  ابن الوقت

اي غيبـي كـه از در درآيـد و    نيم يعني لطيفـه اوقت را چه به معني عرفاني آن بد
آدمي را از خود بازستاند و به حق و خواست او مشغول گرداند و چه زماني ميان گذشـته  

نشناسند چون  اي نپايد و اگر آن را چنان كه بايد قدرساب آوريم، جز لحظهو آينده به ح
برق شمشيري كه يكدم فرود آيـد و ديـده را از ديـده خانـه ربايـد بگـذرد و اميـدي بـه         

  :بازگشتش نيست
عاقل آن بود كه هر روز پس از نماز بامداد يك ساعت دل را فارغ كند و اين كار «

مرا هيچ بضاعت نيست مگر عمر و هر نفس كه رفـت بـدل   «را با نفس خويش بگويد كه 
يفزايد البتـه و چـون عمـر بگذشـت     ند است در علم خداي تعالي و عدوندارد كه انفاس م

بازپس نتوان آورد و كار اكنون است كه روزگار تنگ است و در آخرت كـه روزگـار فـراخ     
ده است و اگـر اجـل در   است كار نيست، و امروز روز تو است كه خداي ـ تعالي ـ عمر دا  

رسيدي در آرزوي آن بودي كه تو را يك روز مهلت دهند تا كـار خـويش راسـت كنـي؛     
اكنون چون اين مهلت بداد، زينهار اي نفس تا اين سرماية بزرگ داري و ضايع نكني كـه  
نبايد كه فردا خود مهلت نباشد و جز حسرت بنماند امـروز همـان انگـار كـه بنمـردي و      

يك روز ديگرت مهلت دهند اكنون آن مهلت دادند چه زيان باشد بـيش از   درخواستي تا
  :آري 1آن كه وقت ضايع كني و سعادت خويش از آن حاصل نكني

  صوفي ابـن الوقـت باشـد اي رفيـق    

  تو مگـر خـود مـرد صـوفي نيسـتي     
 

  نيست فردا گفـتن از شـرط طريـق     

ــتي دهســت را از نســيه خيــز   نيس
  

( ن134-133/1(  

است و اين بدان معني است كـه  » دم غنيمت شمردن«همان » نابن الوقت بود«
اين گوهر گرانمايه كه چـون از دسـت    آدمي وقت خويش را در راهي مصروف دارد كه بر

همان فرداي نيامـده اسـت و   » امروز«اين باور باشد كه  شد بازنيايد پشيماني نخورد و بر
و اين درست برخالف آن نظر اسـت   بايد كه امروز را غنيمت شمرد ،اگر او را فردايي بايد

موالنـا همچـون   . پس بايد كه در عشـرت امـروز كوشـيد   » چو رفتي رفتي« :گويدكه مي
  :خيام برآن باور است كه

  از دي كه گذشت هيچ از او ياد مكـن 

ــن   ــاد مك ــته بني ــده  وگذش   برنام
 

  فردا كه نيامده است فريـاد مكـن    

  باد مكن حالي خوش باش و عمر بر
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مردم روزگاران به جاي آن كه از لحظه لحظـة عمـر سـود برنـد و بـرگ      از ديرباز 

عيشي فراهم آورند تا در زمان عاجل و آجل آسوده زندگي كننـد در انـدوه ايـامِ گذشـته     
گرداننـد و تنهـا محصـولي كـه از ايـن      خورند و غم آينده را بر خود چيره ميحسرت مي

  :است دارند پشيماني و پريشانيبار و بر برميكشت بي
  چون قضـا آورد حكـم خـود پديـد    

  اين پشـيماني قضـاي ديگـر اسـت    

  شـوي  خـور ني عادت پشـيمان ك ور

ــاني رود  ــرت در پريشـ ــيم عمـ   نـ

ــو  ــيماني بگ ــر و پش ــن فك ــرك اي   ت
  

  ا شد تا پشـيماني رسـيد  وچشم   

  اين پشيماني بهل حق را پرسـت 

  تـر شـوي  زين پشيماني پشيمان

  نــيم ديگــر در پشــيماني رود  

ـ حال و    نيكـوتر بجـو  ار و كـار  ي
  

( ن 42-1338/4(  

كنـد همـان دم را غنيمـت    كه موالنا بدان توصـيه مـي  » ار و كار نيكوتريحال و «
  .رهاندشمردن در جهت مثبت آن است كه انسان را از پريشاني و پشيماني مي

بيند بلكه پا را از گليم هاي ناآمده و گذشته نميرا اسير لحظه عارف نه  تنها خود
نگـرد، در نتيجـه همـه    نهد و از وراي ماضي و مستقبل به زندگي مـي ميزمان آن سوتر 

بيند و بر آنچه در معرض نيسـتي اسـت   چيز و همه كس را دستخوش تغيير و تبديل مي
  :نهد كهشود به دنيايي گام ميسوزاند و نه شادمانه مينه دل مي

  دل نگردد تنگ زان عرصة فـراخ 
 

تر آنجا نگردد خشك شاخ نخل    
 

( ن.3183/1(  

و البته اين، آن را حاصل شود كه از خود رسـته و بـه حـق پيوسـته باشـد همـه       
  »وقت«را حال بيند و همه حال را » وقت«

ــي ــرت از ماض ــود فك ــتقبل ب   و مس
 

 چون ازين دورست مشكل حل شود  

( ن.177/1(  

  گاه حقخلوت

اند چيـزي  گشتة مردمان در همة اعصار و قرون كه جان و عمر بر سر آن نهادهگم
بـدان شـرط كـه خوشـي     . موالنا نيز با اين امـر موافـق اسـت    .نيست» خوش بودن«جز 

  .راستين را از دروغين بازشناسند
  گارخوشـند اين همه عـالم طلـب  

  طالب زرگشته جمله پيـر و خـام  
 

 وز خوش تزويـر انـدر آتشـند     

نداند چشم عام ليك قلب از زر  
 

( ن.44-743/2(  
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جـاه و  «مردمان را ـ به جز اندكي ـ در جهـت كسـب     هاي اگر نيك بنگريم تالش

اش ارضاء شهوات و خواسـتهاي  جاه و مالي كه هدف غائي و مقصد نهايي ؛بينيممي» مال
  .كنندخالصه مي» خوشي«روزمرّة اين جهاني است كه تودة مردم آن را تحت عنوان 

ت و گويد محكّي در دست بايد تا بـه تـو بـاز گويـد كـه خوشـي چيسـ       موالنا مي
نامي زر مزور است، در انديشـة آن بـاش   آنچه را كه تو بدين نام مي. ناخوشي كدام است

اگر اين محك در جان و دل توست گوش هوش بدان فـراده  . كه سره از ناسره بازشناسي
  .پردگان كار افتاده بازپرس تا بدانيسو اگر نه از ره 

  گر محك داري گزين كن ورنـه رو 

ـ    ان خـويش يا محك بايد ميان ج
 

 نزد دانا خويشتن را كـن گـرو    

 ور نداني ره مرو تنها تو پـيش 
 

( ن.47-746/2(  

هـاي زنـدگي اسـت كـه     انگارند زرق و بـرق آنچه را مردمان خوشي و سعادت مي
ها آمده است كه شباهنگام كـه كـاروان از   در افسانه. شيطان فراراه آدمي قرار داده  است

كنند و هر يك از اهل كاروان را به نام فـرا  اده كمين ميگذرد غوالن در كنار جبيابان مي
شوند تا دمي در كنند از ره به در ميخوانند و آنان نيز چون بوي آشنايي احساس ميمي

دردهندگان بياسايند غافل از آن كه چون از ياران كناره گرفتنـد غـوالن آنـان را     كنار ندا
بان را بر پشت آنان در نوردند و چون سـپيده  چون حيوانات باربر به كار گيرند و پهنة بيا

  .زد به حال خود رها سازند اما چه سود كه نه از راه نشاني مانده است و نه از راهروان سر
  بانگ غوالن هسـت بانـگ آشـنا   

  دارد كه هان اي كـاروان بانگ مي

  برد غول اي فـالن نام هر يك مي

  چون رسد آنجا ببيند گرگ و شير

  ول آخر بگـو چون بود آن بانگ غ

  از درون خــويش ايــن آوازهــا  

  ذكر حق كن بانگ غوالن را بسـوز 
 

 آشنايي كه كشـد سـوي فنـا     

 سوي من آييد نك راه و نشـان 

 تا كند آن خواجـه را از آفـالن  

 عمر ضـايع راه دور و روز ديـر  

 مال خواهم جاه خواهم و آبـرو 

 منع كن تا كشف گـردد رازهـا  

 چشم نرگس را ازين كركس بدوز
 

( )754-746/2  

برخي تا آسوده زيند از خلق كناره گيرنـد و جمعـي بـرعكس خوشـدلي را در آن     
گويـد  موالنا مي .دوش مردم برآيند و با پاي ديگران راه پيشرفت را طي كنند بينند كه بر

پزند آنچه آدمي را شور و حـال بخشـد و فربهـي و    اينها همه سوداييند و هوس باطل مي
چـه آن كـه آسـودگي را در    . دور از انـدوه و مـالل اسـت    جالل دهد خيالي آسوده و بـه 

. تنهايي جويد و چه آن كه طريق رضايت جمع پويد هيچ يك ره به گوهر مقصـود نبرنـد  
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كـس  خود را در وادي تنهايي بي» گراجمع«را از درون، غبار غم برخيزد و » نشينگوشه«

  :فريادرس بيندو بي
ــر ــزي ب ــر گري ــي گ ــد راحت   امي

  د و بي دام نيستدهيچ كنجي بي

ــي در روي  ــوراخ موش   واهللا ار س

  آدمي را فربهـي هسـت از خيـال   

ــي   ــد ناخوش ــاالتش نماي   ور خي

ــرا ــژدم گــر ت   در ميــان مــار و ك

  مار و كژدم مر تـرا مـونس شـود   
 

  زان طرف هم پيشت آيد آفتي  

  گاه حق آرام نيستجز به خلوت

ـ مبتالي گر   ه چنگـالي شـوي  ب

  گر خياالتش بود صاحب جمال

  د همچو موم از آتشـي زادگمي

  با خياالت خوشـان دارد خـدا  

  كان خيالت كيمياي مـس بـود  
  

( ن.597-590/2(  

ت او از طريق ايمان به خداونـد و مشـي   و البته خيال خوش نه با انديشة باطل كه
خيزد و چون صـبر آيـد دشـواريها روي نهـان دارد و     از ايمان صبر بر مي. شودحاصل مي

شايد گمـان  . حالي عارف آنچه بيند جز زيبايي و حسن نيست در چنين. آساني رخ نمايد
  .برند كه الزمة خيالِ خوش داشتن، در عالم خيال زيستن است

همـة   و چنين عالمي به دور از واقعيتهاست و در جهان غيرواقعي زيستن و در بـر 
رهانـد   موالنا تا خواننده را از اين تـوهم بـاز   .هاي الهي بربستن از خرد به دور استنعمت

اين جهان و هرچـه در آن اسـت بـراي آدمـي      ،كند كه خداونداين حقيقت را گوشزد مي
اي بينا بايد تا همه چيز را چنان كه هسـت بنگـرد و تنهـا در ايـن     اما ديده. آفريده است

گـردد و جـز رضـايت    صورت است كه جهان مظهري از جمال مطلق الهي و الطاف او مي
  .كندبه دل خطور نميخاطر و لذّت بصر هيچ چيز 

  هرچه را خـوب و خـوش و زيبـا كنـد    

  كــي بــود آواز لحــن و زيــر و بــم    

  مشك را بيهوده حـق خـوش دم نكـرد   
 

  از بــــراي ديــــدة زيبــــا كنــــد  

ــوش بــي   ــراي گ ــس اصــم از ب   ح

  بهر حـس كـرد او پـي اخشـم نكـرد     
  

( ن.85-2383/1(  

نبينـد و آن   آن را كه ديدة زيبا بين و خيال نيك انديش است جز زيبايي و نيكي
  .ور است جز خار نكبت نچيندها غوطهها و بديكه در زشتي

  حق زمين و آسمان بـر سـاخته اسـت   

ــان  ــراي خاكيـ ــين را از بـ ــن زمـ   ايـ

  مـــرد ســـفلي دشـــمن بـــاال بـــود
 

  ختـه اسـت  او نور افر در ميان بس نار  

  آســــمان را مســــكن افالكيــــان

  مشــتري هــر مكــان پيــدا بــود    
  

( ن.88-2386/1(  
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گزارنـد و افـزون   مندند امـا شـكر نعمـت نمـي    ة نعمتهاي الهي بهرهآنان كه از هم

را نيز از عطاياي محبوب بـه   محنتگذارد با آنان كه فقر و طلبي دمي آنان را آسوده نمي
توان بـا يكـديگر سـنجيد؟ و خـتم     تسليم در پيش دارند چگونه مي آورند و سرشمار مي

  :سخن، اين كه
  چشم كژ كـردي دو ديـدي قـرص مـاه    

ــاب  ــم را در ماهت ــردان چش ــت گ   راس
 

  چون سؤال است ايـن نظـر در اشـتباه     

  تا يكـي بينـي تـو مـه را نـك جـواب      
  

( )-854/2  

  ارمغان دوستي

پايان است كه هـركس فراخـور خـويش هـر چـه را      اي بيمثنوي معنوي گنجينه
به ديگر سخن گرچه بنياد اين كتاب بر مبـاني عرفـان نهـاده     .بخواهد در آن تواند جست

اي بلكه تجربة عملي شاعر پشـتوانه  ،اما عرفانِ موالنا بحثي صرفاً نظري نيست ،شده است
كوشـند در طـي مراحـل زنـدگاني و     وري او و تمام كساني است كه مـي استوار براي بهره

اي از ديـد ژرف بـين حضـرت    هـيچ نكتـه  . سلوك روحاني راهي به سوي كمال بگشايند
  » مقـام «و » حـال «هـود  عهـايي كـه در تعـاريف معلـوم و م    نكتهـ ماند  موالنا پنهان نمي

يابد كه خـواه  اما خوانندة مثنوي با آشنايي با آن نكات خود را در مسيري مي ،گنجدنمي
هـاي باريـك لـزوم اهـداي هـدايا و      يكي از اين نكته .داردناخواه سعادت را بدو ارزاني مي

  :دو جانبه است محبتايجاد  پيشكش ره آورد به دوستان و آشنايان و جلب نظر و
اين مسأله هم زيربناي اعتقادي دارد و هم از ديدگاه تأويل صوفيانه قابل بررسـي  

هاي مختلف آمده است كـه  در اين باب روايتي از نبي اكرم به گونه .و داراي اهميت است
  :رودبه دو وجه آن اشارت مي

  ).تان زيادت شودهديه فرستيد تا دوستي(حبا  دادوازت تهادوا: الف
هديه دهيـد و هديـه سـتانيد    (فاّنه يضعف الحب و يذهب بغوائل الصدر  تهادوا: ب

شرح شهاب االخبار، بـه تصـحيح   ) (ها برداردكه آن دوستي را بيفزايد و رنجها و خصومت
  ∗)313و  312صص (ي ومحدث ارم

نمايـد امـا   مـي  رود كه گرچـه افسـانه  در هفت پيكر نظامي به داستاني  اشاره مي
داسـتان سـليمان و   . كدام افسانه است كه رنگ و بويي از حقيقت به همراه نداشته باشـد 

» بلقيس«آن كه از نام بي،ملكه سبا به صورتي موجز و آموزنده در قرآن مجيد آمده است

                                                      
نيـز  ) هديه فرستيد تا يكـديگر را دوسـت داريـد   (تهادوا تحابوا : در نسخه بدل صورت معروف آن يعني ∗

 .آمده است
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حكايت در اين كتاب آسماني با ايمان آوردن ملكـة  اين پايان  .سخني به ميان آمده باشد

بعضـي از مفسـران   «خـورد امـا   تسليم شدن او در برابر حكمت سليماني رقـم مـي  سبا و 
بعضـي از منـابع    ،بلقـيس را بـه همسـري خـود درآورد     ،اند كه سليمان پس از آننوشته

، مصـاحب، ذيـل   المعـارف فارسـي   ةدائـر . (داننديهودي بختنصر را نتيجه اين ازدواج مي

نتيجـة   ،را براساس همين باور پرداخته باشد رود نظامي داستان خودو گمان مي) بلقيس
اين پيوند كودكي بود با دست و پايي عليل و ناتوان و سليمان و بلقيس از اين پريشـان و  

هر دوان در شگفت كه از پدر و مادري در كمال سالمت چگونه فرزندي بيمـار  . نگراندل
  !به دنيا آيد

ــور   ــين رنج ــا چن ــد م ــت فرزن   چيس

ــناخت درد او را دوا ــتشـــ   ني اســـ
 

ــايي زتندرســـتي دور     ــت و پـ   دسـ

  چون شناسـي، عـالج سـاختني اسـت    
  

( 406خمسه نظامي، چاپ آفتاب بي تا ص (  

  :و از آنجا كه
ــد    ــزدان مجي ــه ي ــر ك ــت پيغمب   گف

ــو ــگ و ب ــي رن ــان نبين   ليــك زان درم
 

ــد    ــان آفريـ ــر درد درمـ ــي هـ   از پـ

ــان او ــي فرمـ ــويش بـ ــر درد خـ   بهـ
  

( ن. مثنوي 85-684/2(  

از خداي خواستند و خدايشان به زبـان وحـي    واسطة جبرئيل چارة كار خويش با
پيغام فرستاد كه اگر سليمان و بلقيس جز راست نگويند و به غير از طريق صـدق راهـي   

زن و شـوي رو در روي   .نپويند درد فرزندشان درمان پـذيرد و مشـكل از ميانـه برخيـزد    
  :نخست سليمان لب به سخن گشود. نشستند و سخن در پيوستند

  بـــاز پرســـيدش آن چـــراغ وجـــود

  روي هــوس انــدر جهــان ز  هرگــز

ــد ز  ــم ب ــيس چش ــت بلق ــو دور گف   ت

ــت  ــاين هس ــت ك ــواني و خوبي ــز ج   ج

  خوي خوش روي خوش نـوازش خـوش  

ــان    ــكار و نه ــه آش ــو جمل ــك ت   مل

ــو  ــواني تـ ــوبي و جـ ــه خـ ــا همـ   بـ

ــور   ــوان منظ ــي ج ــنم يك ــون ببي   چ
 

ــود      ــده را مقص ــو دي ــال ت ــاي جم   ك

  جز بـه مـن رغبـت تـو بـود بـه كـس       

ــن ــه روش ــري ززان ك ــور ت ــمة ن   چش

ــر ــت    ب ــو داري دس ــه ت ــه پايگ   هم

ــوان   ــو رض ــه و ت ــو روض ــزم ت ــب   شف

ــان   ــرز جهـ ــت حـ ــر پيغمبريـ   مهـ

ــو  ــامراني تـــ ــاهي و كـــ   پادشـــ

ــم دور ــد نباشـــ ــاي بـــ   از تمّنـــ
  

( خمسه، همان، همان(  

  :چون مادر سخن براستي راند كودك دستي به شادماني افشاند و
ــد دســتم     ــت ش ــا درس ــت مام   گف

 

ــل از    ــون گ ــتمچ ــران رس ــت ديگ   دس
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اكنون نوبت سليمان است كه پرده از كار بردارد و حقيقت را چنان كه هسـت بـر   

  :شمارد، باشد كه پايِ فرو افتاده برخيزد و زندگي از سر گيرد از اين رو بلقيس
ــري    ــو و پ ــواي دي ــاي پيش ــت ك   گف

  اي بگشــايســر طفــل نكتــه   بــر

ــم ار  ــخن پرس ــك س ــج ي ــداري رن   ن

  ســتهــيچ بــر طبــع ره زنــد هو   

ــت   ــداي پرسـ ــر خـ ــت پيغمبـ   گفـ

ــاهي  ــة شـ ــال و خزينـ ــك و مـ   ملـ

  بــا چنــين نعمتــي فــراخ و تمــام    

ــاه    ــه نگ ــنم نهفت ــتش ك ــوي دس   س
 

  چون هنر خـوب و چـون خـرد هنـري      

ــا ز ــاي  ت ــد پ ــو ياب ــت و از ت ــن دس   م

  كــز جهــان بــا چنــين خزينــه و گــنج

  كــه تمّنــا بــود بــه مــال كســت     

ــت   ــا را هس ــود م ــس را نب ــه ك   كانچ

  مــــاه تــــا مــــاهي م زدارهمــــه 

  هـر كــه آيــد بــه نـزد مــن بــه ســالم  

  راه ز تحفــهتــا چــه آرد مــرا بــه    
  

( همان، همان(  

چون كالم سليمان پايان يافت رنج كـودك نيـز بـه آخـر رسـيد و پـاي از بسـتر        
چنان كه ديديم چشم انتظار هديه بودن سليمان را با آن همه جـالل و  . بيماري بركشيد

  !گذاردجبروت آسوده نمي
آمدن مهمان پـيش يوسـف   «وي داستاني است تحت عنوان در نخستين دفتر مثن

  .»عليه السالم و تقاضا كردن يوسف از او تحفه و ارمغان
عالّمة فقيد بديع الزمان فروزانفر يكي از مĤخذ ايـن داسـتان را جوامـع الحكايـات     

  :داندعوفي مي
به خالفت نشست هر كـس از  » معتز«اند كه در آن وقت كه اميرالمؤمنين آورده«

ها فرستادند، ابوعلي ايوب كه اميـر فـارس بـود در ميـان     امراي اطراف به خدمت او هديه
اي چيني فرستاد كـه آن را همتـايي نبـود در غايـت صـفا احمـد       هاي خويش آينههديه

ها فرسـتد چـون   بنده به نزد خلفا هديه: گفتو وي اعتراض كرد  اسراييل كه وزير بود بر
هـاي  كنيزكي صاحب جمال يا سالحي گرانمايه يـا جامـه   اسب قيمتي يا غالمان خوب يا

مرتفع چنان كه كسوت ملوك را شايد و اگر از  اين نباشد باز يـا چـرخ يـا يـوز و امثـال      
اينها، ترا چه بر آن داشت كه به خدمت او آينه فرستادي؟ احمد ايوب جواب نوشـت كـه   

وب بود و ديگـر آن كـه روي    اول آن كه سخت خ: مرا باعث بر فرستادن آينه دو چيز بود
خواستم كه چون اميرالمؤمنين در آينه بنگـرد و جمـال    ،اميرالمؤمنين عظيم خوب است

  2.صورت خود بيند از بندة خود ياد كند
شايد تنها وجه اشتراك اين دو داستان حسن روزافزون يوسف و زيبـارويي معتـز    

انه و عارفانـة موالنـا بـه داسـتان و     اما وجوه اختالف آن دو را بايد در نگـاه شـاعر  . 3باشد
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عوفي از امير و مأمور سـخن رانـده اسـت امـا موالنـا از      . پردازي جست و جو كردداستان

  :كندحبيب و محبوب حكايت مي
  آمــــد از آفــــاق يــــار مهربــــان

ــودكي    ــت كـ ــد وقـ ــنا بودنـ   كاشـ
 

  يوســـف صـــديق را شـــد ميهمـــان  

  بـــر وســـادة آشـــنايي مّتكـــي   
  

( ن.58-3157/1(  

ف اسـت و در عـداد بـاج و    يـ لفرستد نوعي رفـع تك رس به هديه ميميرفاآنچه را ا
نهد خراج و وجه اقطاع، اما در مثنوي اين يوسف است كه پا بر سر مقام منيع خويش مي

اما براستي تحفه به بارگـاه  » هين چه آوردي تو ما را ارمغان«: گويدو در عالم دوستي مي
چارة كار در آن اسـت كـه او   . ه به عمان بردن استماه كنعان بردن زيره به كرمان و قطر

گر حسن يوسفي باشد آن كه نور ديده را افزون كنـد و  را چيزي به ارمغان آرند كه جلوه
  :خوب را به جمال خود مفتون زيرا

ــوب زاد  ــرت خ ــلب فط ــه او از ص   هرك

  عاشـــق آئينـــه باشـــد روي خـــوب
 

ــاد      ــد نهـ ــيش او بايـ ــه در پـ   آينـ

ــوي ال  ــد و تق ــان آم ــيقل ج ــوبص   قل
  

( ن/56-3155/1(  

عاشـق هجـران    و چون معشوق روي خود در آينه بنگرد در خواهد يافـت كـه بـر   
  :ها رفته استكشيده چه

ــنيمـــآينـــه آورد   ت اي روشـ
 

  تا چو بيني روي خود يـادم كنـي    
  

( ن.3199/1(  

  :همان كه سعدي فرمود
  ترا در آينه ديدن جمال طلعت خـويش 

 

  را سـت ناشـكيبا  بيان كند كه چه بوده  
  

( 6ديوان غزليات ص (  

  اگر ارمغان بردن سّنت است آنان كه با دستي تهـي از منـزل دنيـا راهـي آخـرت      
  :شوند در پيشگاه خداوند خويش چه عذري توانند آوردمي

  حـق تعـالي خلـق را گويـد بـه حشــر     

  جئتمونــــا و فــــرادي بــــي نــــوا

ــت   ــد دس ــه آوردي ــين، چ ــز راه   آوي
 

ــر     ــراي روز نشـ ــو از بـ ــان كـ   ارمغـ

ــد ــم ب ــذاه ــاكم ك ــه خلقن ــان ك   ان س

  ارمغــــــاني روز رســــــتاخيز را  
  

( ن/74-3172/1(   

  :گويدتوان با خود بردن موالنا در جواب ميو اگر گفته شود چه مي
  انــدكي صــرفه بكــن از خــواب و خــور

 

  ارمغـــان بهـــر مالقـــاتش ببــــر     
  

( ن.3178/1(  



 
        ����  121 از موالنا بياموزيم

  

 
ديگـر را   دارد تا پاسـخ عـارفي  روح اميدوارانة حاكم بر مثنوي معنوي مرا برآن مي

در اين باب بيشتر مناسب بشمرم كه چون رستاخيز فـراز آيـد و بنـدگان سـر از خـواب      
مرگ بردارند آنان را گويند از اين سفر ما را چه پيشكش آورديـد؟ گنهكـاران تهيدسـت    

آخر زندان و زنداني ! از پشت پاي خجلت برآرند كه مگر خود دنيا را زندان نخواندي؟ سر
  !كس را هديه برند را چه تواند بود كه

چنــگ آورد و  اكــران مثنــوي فــرتــوان از دريــاي بــيصــدها گــوهر ناســفته مــي
  .گوهرشناسان را به ارمغان آورد و البته اين سخن بگذار تا وقت دگر

  

  :هانوشتپي

  .4/484كيمياي سعادت، ج  .1
 .31مĤخذ قصص و تمثيالت مثنوي، چاپ دوم، ص  .2
 .334ني، ص تاريخ فخري، ترجمة محمد وحيد گلپايگا .3
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  :منابع و مĤخذ

د          : تاريخ فخري -1 بـن طباطبـا معـروف بـه ابـن طقطقـي، ترجمـه محمـ دبن علـيمحم
  .1360وحيدگلپايگاني، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران 

، به سرپرستي غالمحسـين مصـاحب، شـركت سـهامي كتابهـاي      المعارف فارسي ةدائر -2

 .1380جيبي تهران، 
به كوشش خليـل خطيـب رهبـر، انتشـارات سـعدي،       ،زليات سعدي شيرازيغديوان  -3

1366. 
به تصـحيح محـدث ارمـوي، مركـز      ،تأليف قاضي قضاعي ،شرح فارسي شهاب االخبار -4

 .1361انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم، 
، ابوحامد امام محمد غزّالي طوسي، به كوشـش حسـين خـديو جـم،     كيمياي سعادت -5

 .1361مركز انتشارات علمي و فرهنگي، 
چاپ  ،، تأليف بديع الزّمان فروزانفر، انتشارات اميركبيرمĤخذ قصص و تمثيالت مثنوي - 6

 .1347دوم 
الدين محمد بلخي، به اهتمام رينولداّلين نيكلسون، مطبعة بريل، ، جاللمثنوي معنوي -7

 .م.1925هلند 
 .چاپ آفتاب، ناصرخسرو، بي تا....) از خمسه(، نظامي گنجوي هفت پيكر -8

  


