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  رـپدر و پس

  معشوق آنان كيست؟

  
محمدعلي اسالمي ندوشن          ∗ 
 

  چكيده

مقالة حاضر تأملي است بر گفتار بهاءولد مندرج در كتاب مشـهور او معـارف بهـاء    
و مقايسـة  ) به زيـور طبـع آراسـته شـد     1333فر در سال  كه به همت استاد فروزان(ولد 

چه موالنا بويژه در طول غزليات خود از مـراد   با آنهاي معشوق در سخن بهاء ولد  ويژگي
  .كند ومحبوب خود ـ شمس تبريز ـ تصوير مي

هـاي انديشـة    گذر اين تطبيق و قياس، شيرازة اشتراكي را در برگ نويسنده  از ره
  .سازد جويد و نقطه افتراقي را نيز در نقطة عزيمت فكري آن دو آشكار مي پدر و پسر مي

  كليد واژه

لد و موالنا ـ معشوق در نگاه بهاء ولد ـ مـزه ـ معـارف بهـاء ولـد ـ غزليـات          بهاء و
  .شمس

                                                      
 .گاه تهران نويسندة نامي و استاد دانش ∗



 

 34 الدين محمدبلخيهاي جهاني موالنا جاللالمللي انديشههمايش بين 

  
توان گفـت در زبـان فارسـي     بهاء ولد، نوشتة پدر موالنا، كتابي است كه ميمعارف 

هاي انديشه است كه با لحني شاعرانه  يك سلسله جرقه. توان يافت مشابهي براي آن نمي
شود ات نزديك ميبه بيان آمده و گاهي هم به شطحي.  

فر خدمتي كرد كه اين كتاب را از عزلت بيـرون آورد و بـه انتشـار     مرحوم فروزان
الدين موالنا نيـز   كه خود بسيار خواندني است، به شناخت جالل گذارد، زيرا گذشته از آن

  .كند كمك مي
خواهيم بر يك وجه شباهت ميان پدر و پسـر انگشـت بگـذاريم و     جا مي ما در اين

پردازيم به  نخست مي. نمايد  وجود يك معشوق مشترك است كه در آثار آنان روي ميآن 
  .رويم بر سر غزليات موالنا معارف بهاء ولد و سپس مي

تازگيي كه بهاء ولد در نوشتة خود بكار برده آن اسـت كـه مفـاهيم ذهنـي را بـه      
تا قابـل دريافـت    نزد او همه چيز بايد تجسمي گردد. آورد صورت مادي و ملموس در مي

از ذايقه ناشـي   مزه. است مزهيابد كلمة  ترين تكرار را مي حرفي كه در كتابش بيش. شود
كه طعم خـوردن   شود كه يك حس ذاتي است، ولي در عين حال بسيار مهم، براي آن مي

ترين تلذّذ اسـت،   رود و اين طبيعي به جاي تلذّذ و شادي بكار مي مزهكلمة . چشاند را مي
  .كند غذا را كه ماية ادامة حيات است جذب وجود مي زيرا

بينايي و شنوايي و بويايي، با همة لطافتي كه دارد، مفرّح وجود نيست، ولي ذايقه هست 
تـرين   بهاء ولد به عّلت عطشي كه براي جذب زندگي داشته، همه چيـز، حتـي معنـوي   و 

  .كند امور را وارد عالَم حس مي
نـاك و جـاه    آيد، مردي بوده است پرجاذبه، خواهش رمياش ب گونه كه از نوشته آن

خواسته است در بلخ فرد اول باشد و لقب سلطان العلمايي بگيرد و چـون آن را   مي. طلب
گيـرد   شـود و راه هجـرت در پـيش مـي     از او دريغ كردند، از مردم بلخ رنجيده خاطر مي

  .بازگشت بوده است هرچند بيم از يورش مغول نيز موجبي ديگر براي اين سفر بي
. خواسته در رديف اوليـا شـناخته گـردد    اي بوده است كه مي طلبي او به گونه جاه

پيـامبر را در   ،كند كه فردي به او گفته بوده كـه آرزو كـرده بـودم تـا شـب      خود نقل مي
  .خواب ببينم، سلطان العلماء را در خواب ديدم

ابـت بـوده و مريـداني فـراوان     با اين وجود بهاءولد در بلخ داراي نفـوذ كـالم و مه  
كنـد   گويي نيست، نقل مـي  العارفين، كه عاري از گزافه افالكي صاحب مناقب. داشته است

هـا نشـدي و غريـو از نهـاد مـردم       بـازي  هيچ مجلسي نبودي كه از سوختگان جـان «كه 
منظور آن است كه شـنوندگان وعـظ او، از فـرط    . 1»ها بيرون نيامدي برنخاستي و جنازه

بهاء ولد نيز مانند پسـرش، محـور   . رفتند شدند و از هوش مي خود مي ، از خود بيهيجان
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دهـد و زيبـايي را در صـورت     داند و عشـق را بـه زيبـايي اّتصـال مـي      زندگي را عشق مي
  .گيرد جسمانيش بكار مي

گرفته، براي آن بوده اسـت كـه در    قدر مورد توجه قرار مي هايش آن كه خطابه اين
گرفتـه و در قالـب    اي عمقي انساني و نيازهاي غريزي را به نـوازش مـي  ه بيانش خواست

كـرده   اي كه مغاير روح عرف و شرع نباشد ـ عرضـه مـي    خواه مردم ـ اما به گونه  مورد دل
  .است

به هر حال موقعيتي ممتاز اما نه منحصر به فرد در بلخ داشته، هر چنـد توّقـع او   
ل باشدآن بوده كه در هر جا كه هست فرد او.  

نمايد كه اوامر و نواهي مذهب را  در اعتقاد مذهبي او ترديد نيست، ولي چنين مي
  .داده خواه خود پرواز مي نشانده و آن را به دل بر بال تخيل خود مي

دهـد، معشـوقش    اكنون ببينيم كه با اين آويختگي كه وي بـه عشـق نشـان مـي    
نمايـد كـه كسـي جـز      ارد، چنـين مـي  د» معـارف «اهللا در  ةكيست؟ با تكراري كه از كلم

ولي اهللا را چگونه بشود معشوق گرفت؟ خدا كه جسميت نـدارد و قابـل   . پروردگار نيست
مسلمانان در اكثريت خود و از جمله معتزله، نظر بر ناديده بودن پروردگـار  . رؤيت نيست

اين جاست كـه  . تواند خود را از قيد حواس و جسميت جدا كند اما بهاء ولد نمي. داشتند
دهـد كـه برحسـب     وي بخود اجازه مي. شويم رو مي ما با يك تلقّي خاص از جانب او روبه

بدين معنا . سوي پردة غيب برود عشقي كه در دل دارد، مرز غيرمجاز را در نوردد و به آن
زيباي «اين جاست كه ما در تقريرات او با . كه ايزد را در يك هيأت تجسمي در نظر آورد

آيد، كه خدا براي  هاي او چنين برمي از حرف. شويم رو مي روبه» معشوق كلّ«و » يانزيبا
كه در كماليت خدايي خود بتواند از جانب بشر شناخته گردد، يعني فهم نارساي بشـر   آن

گويي در عطشـيات خـود   . به او دسترس يابد، بايد خصايص جسماني به او بخشيده شود
مة زيبايان جهان را در يـك وجـود گـرد آورد و او را در    خواهد ه براي جذب زندگي، مي

كند، گـويي بـا يـك معشـوق حـي و حاضـر        گونه كه با اهللا محاوره مي آن. آغوش بفشارد
يـابي خـوب    كه طعم ايـن كـام   رو نشسته است و از ديدار او طلب كام دارد و براي آن روبه

هـاي   يـابي  يـابي از نـوع كـام    اين كـام . كند توصيف مي مزهچشيده شود، كيفيت آن را به 
رود؛ يعني ناميرايي كه هـر موجـود    در  عمق، عمر جاويد از آن انتظار مي. معمول نيست

  .زنده، دانسته و ندانسته، در ضمير ناآگاه خود آن را جوينده است
تواند در دسـترس   چون خاص پروردگار است و هرگز نمي» زيبايي كلّ«البّته اين 

هـاي   گردد در ميان هزاران هزار زيبايان جهان و حتّي همة زيبـايي  قرار گيرد، تقسيم مي
  .چه در جهان زيباست ديگر، يعني همة آن
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 هسـتي اگر بخواهيم قدري دورتر برويم، بايد بگوييم كه ايـن زيبـايي مـرادف بـا     

  .يابد در هنجار و حسن تركيب، كه مدار كاينات نيز بر آن قرار دارد است، كه تحّقق مي
ين تصور هستي و نيستي در دايرة شعور ماست، اگـر ظرفيـت دريـافتي مـا     البّته ا

  .انديشيديم اي ديگر مي چه هست بود، به گونه تر از آن تر يا بيش كم
از خـودي بـه   «: گويـد  دانـد، مـي   مدركات بشر مي ةبهاء ولد نيز همة عالَم را نتيج

  .2»من استمدركات جمله بينيم كه همة ممالك از  رويم و مي خودي مي بي
توانيم تا حدي جواب سؤال خود را بگيـريم و بگـوييم كـه معشـوق      گونه مي بدين

ولد كه اهللا است، اجزا و نمايندگاني بر روي خاك از خـود دارد كـه زيبايـان موجـود      بهاء
  .هستند، قابل رؤيت و قابل لمس، با نََفس عطرآگين و گرماي تن

توانيد بگوييد ايـن يكـي    جهان ببينيد، مياز اين رو، هر زيبايي كه در هر نقطه از 
زيبـايي    فرقة حلمانيه براين نظر بودند، كه هر زيبارويي را نمايندة. از آن نمايندگان است

  .كردند شناختند و بر آن سجده مي كلّ مي
اين زيبايي يك زيبايي سرد مرمرين نيست، بلكه يك نفخة مينـوي در آن نهفتـه   

كنـد    ولد است و تكرار مي اين چيزي است كه مورد نظر بهاء .پيوندد  است كه به جسم مي
  .آيد  بدست مي مزهكه از آن 

  :هايي از سخن خود او  اينك نمونه
گـويي جملـه   . ديدم كه اهللا مزه جمله خوبان را در من و اجزاي من در خورانيـد «

توضـيح  گاه  آن 3».اجراي من در اجزاي ايشان اندرآميخت و شير از هر جزو من روان شد
اهللا از خـود صـدهزار صـورت    «. انـد   هـاي اهللا  دهد، هر يك از ايشان صورتي از صـورت   مي
هـاي ايشـان و     نمايد در من، از حس و دريافت او و صور با جماالن و خوبـان و عشـق    مي

  .4»هاي ديگر  ها و صور عقليات و حور و قصور و آب روان و عجايب موزوني
هاي جسماني و روحاني و ايـن   جويد، از خوبي  آن كام مي چه او از بينيم كه آن  مي

بيـابم   امزهـ كـنم،    در اهللا نظر مـي «: گويد  باز مي. جهاني و آن جهاني، هر دو نصيب دارد
جنباند و   ايم و اهللا ما را مي  ما همه بر دوش اهللا«: آورد  و اين مزه سرمستي مي 5»نهايت  بي

هـاي آن مســت    فرسـتد و مـا از خوشـي     مــا مـي هـاي گونـاگون در     هـا و خوشـي    شـربت 
  6.»شويم  مي

زلـف   و م كه آن غم و اندوهبين  اگر غم و اندوه آيدم، مي«: يابد  غم نيز جسميت مي
  7.»اهللا است كه بر روي من انداخته است مشكين

  .اين پرتو جمال اهللا است كه بر خوبان اين جهاني افتاده است
  :كند  گاه طلب وصال مي آن
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. 8»طلبم تا بر در او روم، بر او درآويزم و گرد او گردان شوم  ميروزي ياري اهللا  از«

  :چنين  هم
غلطم و سر به سـجده    دهم و در اهللا مي  باشم با اهللا و اهللا را بوسه مي  مي جا همان«

  .9»...گردانمكه اي اهللا مرا از خود جدا همانجا نهم   مي
  :داند  اوست آن را از خواست اهللا ميو اين ميل وافر به زيبايان كه در 

هـا و    سـو كـه صـورت    ديدم كه ادراك من دامي است كه اهللا گرفته است و بدان«
  .10»كشد  هاي خوب است بر مي  جمال

  :و بر اثر اين ميل به زيبايي
و آب ، از هر جـزوي گلسـتان   مكن  در اندرون و بيرون كالبد خود نگاه مي انكهچن«
  .11»بينم  روان مي

  :كه نتيجه آن
  .12»تر  ، وجود او قويبيشتربت و محبت و عشق غرهر كه را آن مزه و «

  .كند  تر و برتر زندگي مي يعني هركس طعم اين عشق چشيد، بيش
خواهـد از كـام جسـتن از او سرشـار       داند، مي  و چون همه چيز خود را از خدا مي

و ظاهر و باطن مـن از  ... از تستاي اهللا چون تويي من از تست و عقل و روح من «. گردد
تست، چگونه من مخاطب تو و مقابل تو و لب بر لب تو نباشم و جمله اجزاي مـن در تـو   

  13»نبود؟
  :كند كه مهياي پذيرش اهللا گردد  و به خود سفارش مي

بيند، خود را چـون عروسـان بيـاراي كـه خريـدار از وي        اكنون چو اهللا تو را مي«
ل كن و گوش را به  گوشـوارة  حچشم را به سرمة شرم و اعتبار مك. نتر نخواهي يافت  قوي

و  يغازة نياز و اخالص بيـارا سپيده هوش بياراي و دست را به كار ادب برنه و روي را به 
  14»...گاري آراسته گردان پاي را به خلخال خدمت

  :آيد كه معشوق بزرگ است  همه چيز از اهللا مي
يل و زنجبيل عبـارت از ديـدن اهللا باشـد، كـه هـر      حور و قصور و جنّات و سلسب«

هرچه خواهي از او خـواه و خـود را بـه وي در مـال و     . ..ديگر يابي مزة بيني   باري كه مي
هاي بهشت را به نقد بيـابي،    او آميز تا همه حور و قصور و خوشي چون شير و انگبين در

  .15»واهللا را بيابي
  :د كه ماية حيات استآي  ي بدست ميا  و از اين وصال مزه

  .16»من زنده بدين مزه طلبم، كه اگر اين مزة طلب نباشد، من مرده باشم«
  :ها به تولّاي نياز است اين  و همة
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كه اهللا صد هزار حوران با جمـال را بـر اجـزاي     چنانهماهللا پناه نيازمندان است، «

گردانـد و    ر طراوت مـي كند و با هزا  زند و تن مرا چون تنگ سيم خام مي  نيازمند من مي
  17».كه نيازمندم اندر محبت و معرفت اهللا گرداند، از آن  روي مرا چون ماه تابان مي

  .واهللا نيز خود نيازمند نياز انسان است
  :كند كه در آغوشش گيرند  معشوق الوهي را چون عروسي مجسم مي

توييِ اهللا در دسـت   بينم كه از  چو بر خود بجنبم توييِ اهللا را در كنار گيرم و مي«
  18».آيد  من چه مي

  :گاه و آن
هـا و    هـا و مصـاحبت    هـا و عشـق    كنم بـه اهللا صـد هـزار عجايـب      چون نظاره مي«

هـاي خـوش و بادهـاي لطيـف و      بينم و هر لحظـه چنـد هـزار آب     مي هاها و قبله شهوت
  19».بينم  ب در هر طرف ميزارهاي عج گل

  :ه خداوندي خداولد براي ره يافت ب شرايط بهاء
اهللا اكبر گفتم، يعني خداوندي وي را ندانم تا خداوندي نكند همة اجزاي مـرا و  «

تا دست دوستي را از سرتاپاي من فرو نياورد به لطف و تا با من سخني نگويد و تا سـرمة  
نور به دست خود هر ساعتي در چشم من نكشد و هر ساعتي انگشت در گوش من نكنـد  

نهد و تا در گوش من سرها نگويد و سر مرا بر خود باز نگيـرد و دسـت   جا ن و سمع در آن
دست او و بر او هـزار آرزوانـه و هـزار     ]لمس[جا فرو نيارد و از عشق آسيب  لطف را بدان

سوداي عجيب پديد نيايد و تا زبان را در دل من نكند و نليسد و درندمد، چندين سـخن  
  20»در دل و انديشة من چگونه پديد آيد؟

  :دهد  اي به او دست مي  و بر اثر اين حالت جذبه
لـرزم و    گردم و مي  پيچم و مي  يابم، مي  ها كه از اهللا مي  ها و خوشي  من در آن مزه«

  21».شوم  شوم و غرق مي  زير و زبر مي
  :كند به داشتن دالرام  گاه ديگران را توصيه مي آن
و اگـر دالرامـي نـداري، در     اميآر  اكنون اگر دالرامي داري، بي او چرا چنين مي«

  22»اين جهان از بهر چه آرام داري؟
  :داند  و شرط سالمت را مشغول بودن به صورت نيكو مي

هـاي     ، پس مشغول به صـورت ...مشغولي به صورتي  روح آدمي را صحتي نبود بي«
  23»نيكو بايد بودن تا صحت بود

  :گردد  و از نظر او همة جهان بر گرد عشق مي
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ادت او مرادي برنيايد و هيچ قدمي بـي مـزه   مرادها مراد اهللا است، كه بي ار همه«

پس جهان آويختة محبوب آمـد  ... برنگيرند و شراب تلخ را به ياد لب شيريني نوش كنند
محبت چشمة خورشيد آمد و همه جهان . و باز محبت شمعي آمد و همه جهان پروانة او

  .24»آثار انوار او
  :شود از آن سرپيچي كرد  ن، حكم آفرينش است كه نميو دوست داشت

ها از من است و از آفـرينش مـن     ها و مؤانست  ها و عشق  آخر نه اين همه شهوت«
ـ    ...است؟ پس چگونه با من انـس نباشـد؟   هسـت كننـده چگونـه آرام     اپـس هسـت را ب

  25»نباشد؟
ود تبديل به آن انسان پاي بند خيال خود است، هر چه را كه به خيال درآورد، خ

زار  زار نگري، گـل  اگر در گل. در هر خيال كه نظر كردي تو آن چيز شدي«: شود  چيز مي
زارك توام و اگر در زن نغز نگري زن شدي، بگو اي توام و  بگو اي اهللا گل. و بنفشه شدي

اگر در كافر نگري و در سخت دلي نگري، كـافر سـخت دل شـوي، بگـو اي اهللا كـافرك      
كند، همه اجزاي تو   و اگر در آن نگري كه اهللا در اجزاي تو صحبت مي... امسخت دلك تو

  26»...در فرشته نگر تا اهللا فرشته گرداندت» «...پر مزة اهللا شوند
  :جويي با نيايش ارتباط كام

اي، اكنـون اهللا    در سجده گويي بر زير حورعين خفته اي، لب بـر لـب وي نهـاده   «
  27»ها آمد عبارت از همة خوشي

  :كند  نياز مي  هاي ديگر بي  نعمت  دم زيبا شخص را از همة هم
اگر زن جوان با جمال، يا پرستاركي خوبي با تـو هـم عهـد باشـد و تـو را نيـك       «

دوست دارد، تو گويي بيا تا  دست وي گيرم و از همة جهان تبـرّي كـنم، خـواه گـو بـاغ      
  28»باش، خواه بيابان

  :ند كهدا  رمز سالمت و سعادت را آن مي
. كني بر ايشان، عاشق جمال تـو باشـند    طايفة نغزان در بند تو باشند و تو ناز مي«

، اكنون به هر صـورتي  تويي مرا آفرينندة من. با خود انديشيدم كه من هيچ ندارم اي اهللا
كـنم و تـو بارهـاي مـن تحمـل        كه باشد تو خود را بر من عرضـه كـن تـا مـن نـاز مـي      

  29»...كن  مي
  :داند  كند و آن را طبيعت مي  رزوي كام ورزي خود را توجيه ميگاه آ آن
از بهر چيست اين شهوت اگر نخواهم راندن و مصلحت روزگار نگاه بايد داشـتن  «

كه حكمت آن است كه تن خويش را آسايشي دهم و گرمـا و سـرما از خـود دفـع كـنم،      
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ولـد بـه معنـاي خواسـت      از نظر بهـاء  شهوتالبته  30»شو  ديگران را هرچه خواهد گو مي

  .انتهاست  بي
كنـد، حتـي اگـر تـا حـد گنـاه         روي در كامجويي را توجيه مـي  چنين زياده  او هم

  :ورزيدن پيش رود
پس اهللا جمال و قوت معصيت هر كه را داد، از بهر زيادتي سـعادت آن كـس را   «

يمـت  داد، تا خدمت با جمال كند، كه اگـر قـوت معصـيت نـدادي، آن طاعـت را هـيچ ق      
پس قـوت معصـيت دادنـد و آلـت آن     . باشد  نبودي، هر چند كه قوت معصيت زيادت مي

  31»است كه كيمياي نيكي آمد جمالدادند و آن 
  :پردازد به ضرورت اضداد  گاه مي آن
ر نباشدي، دنيا از كجا معمـور شـدي و اهـل صـالح در     فكاگر اهل غفلت و اهل «

  32»كجا ساكن شدندي؟
خود تباه آمدند، وليكن نسبت بدان كـه از او    ه نسبت به محلّگرچاكفر و غفلت «

  33»ميوة حميده پديد خواهد آمدن، بس نيكو آمد
خـدا نيـز   . كند، از گناه يا ثـواب، بـه ارادة اهللا اسـت    در نظر او هر كس هر چه مي

  :عاشق كسي است كه بر او عاشق است
كند،   همه خود را عرضه ميدهدي و بدين صفات   اهللا تو را دربرگرفته و بوسه مي«

  .34»تا َنرَمي از وي، و همه دل بر وي نهي شب و روز
  :داند    ها را اعجاز سخن مي و سرانجام همة اين

چـون سـخن او بـدين    . عالَم همه سخن باشد كه به يك ُكن هسـتا شـده اسـت   «
  35»خوشي است تا ذات او چگونه باشد

گيـرد، ولـي چـون سـاحت       اهللا مـي  ولد معشـوق بـزرگ را   بينيم بهاء  كه مي چنان
دهـد و    پروردگار فراتر از وصال و وصول است آن را در يك زيبايي تمام عيار تجسـم مـي  

كند   كه تحّقق بيروني به خود بگيرد، آن را پاره پاره مي اين زيبايي تمام عيار هم براي آن
شـناخته، يـا     را مـي هـا   كنـد، زيبايـاني كـه آن     مـي    و در ميان زيبايان زمان خود تقسـيم 

رسد كـه بشـود در عـالم      گونه به هر يك سهمي از آن مي بدين. ها داشته اي از آن خاطره
ولد، كه يك عارف آسمان ستاي اسـت، بـا ايـن     بهاء. واقع، عطش دروني را با او فرونشاند

ميراث اين برافروختگـي انديشـه و تماميـت خـواهي و     . كند  همه، هرگز از زمين دل نمي
  .رسد  الدين مي  اجيت روح، به پسرش جاللمو
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  الدين  اكنون موالنا جالل

و بـه   36بيـت اسـت   40000غزل و  3200الدين حاوي   ديوان غزليات موالنا جالل
. تـوان يافـت    سبكي سروده شده است كه آن نيز مانند كتاب پدرش مشابهي برايش نمـي 

و بعد از او سـعدي و حـافظ و ديگـران     پيش از او سنايي و عطار غزل عرفاني گفته بودند
ها همانند نيست و هيچ كس هـم بعـد از او بـه     آمدند، ولي شيوة موالنا به هيچ يك از آن

  .فكر نيفتاد كه از او پيروي كند
جوشـان و  . بـرد، توصـيفي يافـت     توان براي طرزي كـه او در غـزل بكـار مـي     نمي

ا گويي هزاران پروانـة رنگارنـگ گـرد يـك     جهنده، مانند فواره كه سربرآورد و فرو افتد، ي
  .جويند  زنند و فرجام خود را در سوختن مي  چراغ بال بال مي

يابد كه هـم از هـم جـدا بنمايـد و هـم بـا هـم          اي جريان مي فوج كلمات به گونه
هـا را بـه يـك آشـيانه بـاز       دهد و قافيه آن  ها را به هم اّتصال مي آن ،تنها آهنگ. پيوسته

  .پراكند  خورد و جرّقه مي  وار تنشان به تن هم مي  كلمات در رقصي شوريده. گرداند  مي
ها گويي يك پيـراهن آتشـين بـر تـن دارد و طلـب آن       موالنا هنگام سرودن غزل

اين آتش كه فروننشستني است آيا ناشي از عطشانيت تاريخ است كـه سـعدي   . كند  نمي
... مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه ترم: كهنصيب نبود و به آن گواهي داشت   هم از آن بي

  ...كدة فارس بكش سينه گو شعلة آتش: گفت  و حافظ نيز مي
هاي ملتهب كيست؟ از ظاهر شـعر   شود كه مخاطب اين غزل  خواننده متعجب مي

زيرا موالنا، آن سرسـپردگي برافروختـه را در مـورد او    . آيد كه شمس تبريزي است  بر مي
هـا كتـاب بـه نـام      ها نام شمس آمده و حتّي تا مـدت  ايان بعضي از غزلبكار آورده و در پ

  .ديوان شمس مشهور بوده است
، هرچنـد كـه   37ايـم   ما از نوع رابطة موالنا با شمس جاي ديگر حرف پـيش آورده 

زيرا آن، با چنان حدتي . هرچه در اين زمينه گفته شود مبتني بر حدس و استنباط است
  .تواند خود را در چگونگي آن مجاب شده بيابد  عقالني عادي نمي جريان يافته كه منطق

آيد اين است كه موالنا چه نـوع شمسـي را     سؤالي كه قبل از هر چيز به ذهن مي
رفت، سخنان غيرمتعـارف    قرار از شهري به شهري مي  در نظر داشته؟ همان مردي كه بي

  كيميا بود؟ آورد، حركاتي نامأنوس داشت و چندي شوهر بر زبان مي
هـاي شـيدايي خـود جاودانـه كـرده و صـفاتي        يا شمسي كه موالنا او را در غـزل 

از ايـن  . اش بكار برده كه هيچ بني بشري دربارة انساني ديگر بكار نبرده بوده اسـت   درباره
  :نوع
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دهد ـ نور ماه و اختـر از اوسـت      هاست ـ مردگان را جان مي   در هر تار مويش عالم

چـراغ افـروز جـان و تـن ـ      . شود ـ مفخر آفاق و بهشت عدن است   پر نور ميـ آفاق از او 
درياي پر گوهر ـ افالك پر اختر ـ صحراي پر عبهر و بستان پر سوسن ـ او خرابي دين و    

كند ـ اگر در تغاري دست بشويد، آن تغار تبديل به لگن زريـن خواهـد      دنيا را اصالح مي
قطره است و هم دريـا ـ هـم قنـد و هـم زهـر ـ        شد ـ هفت گردون مست اوست ـ او هم 

شـود ـ از تـابش او خورشـيد       معشوق قدسي است ـ سرّ عرش و كرسـي از او ظـاهر مـي    
شود كه ديگر عالم كون را نقصي نباشد ـ خـديو     گيرد ـ از او كمالي نموده مي   حرارت مي

اسر آسمان و زمين از كنند ـ اگر سر   ارواح او را سجده مي. عالَم بينش ـ چراغ عالَم كشف 
  .كند  ها را پر نور مي ظلمت پر شود، تابش او آن

ام از روح قـدس و كرّوبيـان برتـر شـده       من از عشق او مرتبه«گويد  و سرانجام مي
  ».است

  .اي در زبان فارسي پيدا نشده است كه در منقبت او بكار نرود ديگر كلمه
ميان  ايـن  . دگي و بيان اشتياقيك پديدة تازه و نوظهور در عالَم دوستي، سرسپر

هاي ديگر بوده و  ديگر كسي است كه موالنـا او را   دو شمس كه يكي انساني مانند انسان
  .بر براق تخيل خود نشانده و به پرواز درآورده فاصله از زمين تا آسمان است

توصـيف موالنـا در حـق او ـ     . يـابيم  ما در غزليات با اين شمس دوم سـروكار مـي  
شود به يك موجود دوباره آفريده شـده،    اي از آن را برشمرديم ـ ناظر مي   ه كه شمهگون آن

  .گشت داشت، به او ارزاني مي  موجودي كه اگر باالتر از كمال چيزي وجود مي
در » زيبـاي زيبايـان  «اسـت، بلكـه در منظـر نيـز از     » واالي وااليـان «او نه تنهـا  

  :برده شده است ها  دربارة او بكار  اين صفت. گذرد  مي
زنجير زلف و دو چشم فتّان دارد ـ رويش چون ماه است ـ شـيرين ذقـن و سـيم      

آيـد ـ شـمس و قمـر و شـهد و شـكر اسـت ـ جمـال            تن است ـ بـوي مشـك از او مـي    
هـا در    رو گونه و لب لعل او گلگـون ـ صـبح   سبخش دارد ـ لب او نوش است ـ قد او    جان

  ...شام زلف او نهفته است
هايي است كه شاعران ما در حـقّ زيبايـان نمونـه و      ها صفت دانيم اين  مي كه چنان

هـا را    پس اكنون بار ديگر بپرسيم كه معشوقي كه موالنا ايـن صـفت  . اند  آرماني بكار برده
توانـد    ترديد آن مرد شصت و چند سالة تند سـخن نمـي    اش بر شمرده كيست؟ بي  درباره
. خصوصيات انساني نبـوده اسـت    ي جز يك انسان با همةبه چشم واقع بين، او كس. باشد

البّته شمس، فردي است استثنايي با جذابيت و رمانندگي كه اين هر دو صـفت او مـورد   
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تا حدي يادآور حسين منصور حالّج، با سخناني كه نظم موجـود  . عنايت موالنا بوده است

  .داده است  آشفته و اعتقادها را تكان مي  را مي
وجوي يك موجود آرماني بـوده اسـت، متضـمن جمـال و كمـال،       ا در جستموالن

  :خود او هم يك بار به اين موضوع اشاره دارد. بنابراين شمس را دستاويز خود قرار داد
  شــمس تبريــز خــود بهانــه اســت    

  

ــاييم    ــاييم بـــه حســـن لطـــف مـ  مـ

1576غزل   

گونـه كـه    او را آنكنـد؛ يعنـي     البته در عالم واقع او را به چشمي ديگر نگـاه مـي  
به روايـت افالكـي روزي يكـي از مريـدان در حضـور او از شـمس يـاد        . بينيد  هست، مي

: دهـد   موالنا جواب مـي . نكرده است» درك حضور پرنور او«خورد كه   كند و تأسف مي  مي
اگر به خدمت شمس نرسيدي به كسي رسيدي كه در هر تار مويش صد هـزار شـمس   «

  )مناقب العارفين. (»در ادراك سرّ او حيران تبريزي آونگان است و
  !يعني وقتي من هستم او كجا

هاي موالنا به دنبـال يـك فـرد معمـول شـناخته شـده نبايـد         به هر حال در غزل
جا ما با يك موجـود نيمـه آسـماني، نيمـه      در آن. عالم غزل از عالم واقع جداست. گشت

و يك تاريخ محنت بـار كـه سـرانجام     شرايط خاص زندگي ايران. زميني سر و كار داريم
داده، تا بيايد و گـره    منجر به يورش مغول شد، آرزوي چنين انساني آرماني را پروبال مي

  .از كارها بگشايد
شـود ـ     ها مورد توصيف موالناست ـ و عشقي كه به او نثـار مـي    كسي كه در غزل

شناسـي و    ، يعني زيسـت بديهي است كه علم بشري. نبايد نشانش را در عالَم واقع جست
  .بيند  پذير نمي  شناسي هم تحّقق وجود او را امكان  شناسي و انسان  روان

چه اشكال دارد؟ در عالَم عرفان، يك چنين سرسـپردگي  «ممكن است گفته شود 
مـرز دارد و انديشـه را آزاد     اي بـي   تخيل عرفاني دامنه. مريد به مراد تصورپذير بوده است

اين درست، ولي شمس تبريزي بـه عنـوان   » .به هر جا كه خواست پرواز كند گذارد تا  مي
فردي مشّخص و معين است، انساني مانند هر انسان ديگر و انطباق ايـن صـفات بـه او از    

  .گذرد  حد ظرفيت انسان در مي
گرديم و به هـر چـه روي    ما به هر آن كه خيال خود را بربنديم باز به زمين برمي

در هر حال تابع قانون طبيعت هستيم كه همـه را  . ا انسان واقعي سروكار داريمكنيم باز ب
  .در پنجة اقتدار خود دارد
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حتّي مدح شـاهان را هـم بـا    . سرودند  سرايان ما معموالً ستايش زيبايي را مي غزل

نشسـت    عشق هم بر تارك زيبايي مي. كردند تا حقّ زيبايي ادا شده باشد  تغزّل شروع مي
  .گرفت  ريزة طبيعي مايه ميز غو ا

هـاي غـزل فارسـي بگـذاريم، يـك        از اين رو ما اگر بخواهيم شمس را در رديف معشوق
  .آيد كه طبيعي نيست  بدعت بزرگ در كار مي

گيـرد كـه     گـاه خـود را از زيبـايي انسـان مـي      عشق لطيف و عرفاني هـم خاسـت  
به جسم، بعد روحاني نيـز بـه   سرايان در عين پاي بندي  اگر غزل. وابستگي به جسم دارد

انـد و زيبـايي جسـماني     گشـته   اند، براي آن است كه به دنبال پايدار مي  معشوق بخشيده
شاه و كنيـزك  : بينيم  گونه كه يك تمثيلش را در داستان اول مثنوي مي پايدار نيست، آن

  .و زرگر
تي را دربـر  گونه عشق عرفاني از زيبايي انساني نشأت گرفته، كل عـالَم هسـ   بدين

... گر نبودي عشق بفسردي جهـان : گويد  اش مي  اين عشق است كه موالنا درباره. گيرد مي
  .يعني نيروي هستي زاي

آيد آن است كه هر دو به دنبـال يـك     وجه شباهتي كه ميان پدر و پسر بنظر مي
بشود، او را  پذير  كه اين معبود دسترس ولد براي آن گردند؛ با اين تفاوت كه بهاء  معبود مي

اما موالنا، فردي موجـود را  . بخشد  خواند، يعني تجسم بدان مي  از آسمان به زمين فرا مي
مطلوب هـر دو دسـت يافتـه بـه سرچشـمة      . كند  گيرد و او را به فراز روانه مي  در نظر مي

  .زندگي است
د ولد آرزومند معشوقي است كه از طريق جسميت بشود او را جذب وجود خو بهاء

بـراي تجسـم زيبـايي از جسـم     . زنـد   كرد، اين است كه از بوسيدن و بوييدن حـرف مـي  
گذرد و يك انسـان خـاكي     الدين در جهت مقابل، از جسم در مي  اما جالل. گريزي نيست
  :فرستد  كند و به آسمان مي  كند، تبديل به يك فروغ معنوي مي  را تبخير مي

  شــمس تبريــزي كــه نــور مطلــق اســت

  

ــت  آف   ــق اس ــوار ح ــت و از ان ــاب اس   ت

  

  .گيرند  در واقع بايد گفت كه پدر و پسر از دو راه يك مقصد را هدف مي
واقعيتي كه موالنا نيز نظر بر آن داشته، آن است كـه زيبـايي معنـوي از زيبـايي     

  .تواند جدا باشد  جسماني نمي
بـاز  . تن ز جان و جان ز تن مستور نيست ـ ليك كس را ديد جان دستور نيسـت  

  :يك گواهي ساده
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  گفــت معشــوقي بــه عاشــق كــاي فتــي

  تـر اسـت   ها خوش پس كدامين شهر زان

  هــر كجــا كــه يوســفي باشــد چــو مــاه
  

ــده    ــت دي ــه غرب ــو ب ــس شــهرها  ت   اي ب

  گفت آن شهري كـه در وي دلبـر اسـت   

  38جنت است ارچه كه باشـد قعـر چـاه؟   
 

  .صور نيستپس معشوق بدون زيبايي به حكم ماهيت وجودي انسان قابل ت
، آويختگي موالنـا بـه شـمس خـالي از     ) باغ سبز(كه جاي ديگر هم گفتيم  چنان

عصيان قـرن اسـت، كسـي اسـت كـه بـه        شمس از نظر او نمايندة. اي هم نيست  محاسبه
هايي بر زبان آورده، كه شخص موالنـا   يعني حرف. گفته است» نه«هاي روزگار  ناهنجاري

همة شخصـيت شـمس   . توانسته است بگويد  مالحظاتي نمي ها را در دل داشته و بنابه آن
  .شود  در اين صراحت خالصه مي

را در وجود شمس » آن نايافت شدني«در هر حال، موالنا آن شخص آرماني خود 
  .او را با تخيل لبريز خود سرشت و آراست. تجسم داد

 طلـب كه دايـم در   اي دارد و سرنوشت او اين است  شده رسد كه بشر، گم  چنين بنظر مي
وجو را  در سرشـت او قـرار داده    زيرا آفرينش همان جست. كه به مقصود نهايي برسد آن  باشد، بي

  :دارد  همه، از اميد دست بر نمي او هم البتّه با اين. است و نه هرگز به مقصد نهايي رسيدن
  دست از طلب ندارم تـا كـام مـن برآيـد    

  

رآيـد يا تن رسد به جانان يا جان ز تـن ب     

 حافظ

  :هاي عاشقانة موالنا در حقّ شمس  اينك چند نمونه از توصيف
ــاَلم ــه ع ــت   چ ــار موي ــر ت ــت در ه هاس  

  1496غ 
دهـي جـان    چو تـو مـر مردگـان را مـي      

  1496غ 
 شمس تبريز كه نور مه و اختر هـم از اوسـت  

  1496غ 
 شمس تبريز كه آفاق از او شـد پـر نـور   

  1496غ 
مفتون باشـيم جز ز فتّان دو چشمت ز كه   

 جز از آن روي چو ماهت كه مهش جويان است
  1496غ 

 اي شمس و اي قمر تو، اي شهد و اي شكر تو

  ها اي شمس حقّ تبريز، اي اصل اصل جان
  

ــتم      ــاَلم گسس ــز ع ــف ك ــان زل  بيفش
  1496غ 

ــواهم  ــور خ ــويش را در گ ــر خ ــزد گ  س
  1545غ 

چو هـالل عيـدم   گرچه زارم ز غمش هم  
  1628غ 

وي چو سايه ز پيش گرديـدم من به هر س  
  1637غ 

 جز ز زنجير دو زلفت ز كه مجنون باشيم؟

 دگر از مهر كه سرگشته چو گردون باشيم؟
  1644غ 

 اي مادر و پدر تو، بي تـو نسـب نديـدم   

 بي بصرة وجودت من يك رطـب نديـدم  
  1690غ 
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ــزي   ــمس تبري ــاق ش ــر آف ــوار مفخ  ج

  1496غ 

 مرا بـه عشـق بپـرورد شـمس تبريـزي     

  1496غ 

ستان من تا تو حريف من شدي اي مه دل  

چو بهشت شـد مـرا   از تو جهان پربال، هم  

  1496غ 

 بود من و فناي من، خشم من و رضاي من

  1496غ 

روي در دل چراغ افروز جان و تن  خرامان مي  

 زهي درياي پرگوهر، زهي افالك پراختـر 

  1496غ 

نريزي بيا اي شمس تبريزي كه سلطاني و خو  

  1496غ 

هـر كجــا كــه پـاي نهــي اي جــان مــن     

  1496غ 

اي در دست تو  اي هفت گردون مست تو، ما مهره  

پرسي  داني چه مي  يا معشوق هر قدسي، چو مياَغ  

  1496غ 
ــر دارد   ــيماي دگ ــو س ــال ت ــروز جم  ام

 امروز گل لعلت از شاخ دگر رسـته اسـت  

  1496غ 

 گر آسمان و زمين پر شود ز ظلمت و كفر

  1496غ 

  تي و رقصي كن ز عشق آن خداونديبزن دس

  الدين، خداوند خداونـدان   به جان پاك شمس

  

 بهشت عدن بـود، هـم در آن جـوار روم     

  1727غ 

 ز روح قـدس و ز كرّوبيــان فــزون باشــم 

  1747غ 

جهد نور دل از دهان من  چو چراغ مي هم  

 تا چه شود ز لطف تو صورت آن جهان من

  1830غ 
و كليد من صدق من و رياي من، قفل من  

  937غ 
ـر سوسـن    ـتان پ  زهي صحراي پر عبهر، زهي بس

ــان را در بــال مفكــن ــاال جه ــو كــه از ب ــا را گ  قض

  1847غ 
الـدين   پايان و از هنجار شمس  مگر از لطف بي  

  1860غ 
ــمن    ــه و ياسـ ــه و بنفشـ ــد اللـ  بردمـ

  34غ 

ـا     اي مست ما از مست تو، درصـد هـزاران مرحب

ر شد و پيـدا كه سرّ عرش و صد كرسي ز تو ظاه  

  67غ 

ــر دارد  ــواي دگ ــب نوشــت حل ــروز ل  ام

ــر دارد   ــاالي دگ ــروت ب ــد س ــروز ق  ام

  594غ 
 چو او بتابـد پرتـو بگيـرد آن همـه نـور     

  602غ 
ـار اي دل    كه چون بوسي ازو يابي، كند آفـت كن

ـواهي فـرار اي دل     كه پرها هم از او يابي، اگـر خ

  1339غ 
 

ي از خـروار اسـت و مضـمون آن در    با كمي تأمل در همين چند بيت ـ كه مشـت  
ها كسي نيست كـه در عـالم    توان دريافت كه مخاطب آن  شود ـ مي   ها تكرار مي غزل  همة
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» زيبـاي زيبايـان  «و » معشـوق كـلّ  «او كسـي جـز   . واقع، موجوديت پيـدا كـرده باشـد   

  .»ولد معارف بهاء«شود به همان محبوب   تواند بود و نزديك مي  نمي
هـاي   مطلـوب غـزل  . اسـت » بهانه«گويد   كه خود موالنا هم مي گونه شمس، همان

هاي جسمي و روانـي را در هـم بشـكند و      بايست همة محدوديت  موالنا كسي بود كه مي
  .زيبايي و آزادي و خوبي را بر تخت آرزو بنشاند و در نهايت زندگي جاويد بخشد
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