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  مولوي و خواستة مشترك انساني
  ∗احمد غني خسروي

مولوي طي هشت قرن گذشته  زمايي فراوان وجود دارد كه باعث تها شاخصه  وها زهممي
چند مورد   بهجا ين ادر. جهاني ساخته است و گير ي عالمشخصيتاو  عالم گرديده از در
  .نماييم  گذرا ميةفرد مولوي اشار  بههاي منحصر ويژگي از

  انديشه نا وموال
  آزمايشةمثاب به. يك نياز دروني است  بهمثابه پاسخ گفتن  بهراي مولوي انديشيدنب

  .دارد مي بر محور جهان زنده نگه براي هميشه را داند او شخصي كه مي خصوصي و
 ، در كالمي بنشيندي بخواهد مستقيماًا آگاهي دريافته بود كه اگر انديشه مولوي با

 .كاربرد  بهآثارش، اكمل در م ومعناي اتّ به اين بود كه خود آن را شود،ي حس بايد زيبا و
  :رقصان اج ومو همين سبب سخن مولوي زالل است و به

  روي بر بام ما خوش مي ،نام ما اي يوسف خوش
  اـده دام مـدري اي بر ا،ـته جام مـكسـش دراي 

  ما ورـت منصـدول اي ا،ـم ورـاي س ا،ـم اي نور
  ورماـود انگـش» مي« تا ،ما  سورره دـجوشي بن

  ـود مابـمع ه وـلـاي قب ،اـود مـ مقصو رـاي دلب
  دود ما ن درــاره كظّـن ا،ـود مـع ش زدي برـآت

. اج مولوي استمو  زنده وشمسيات درخشان و پرشكوه ادب فارسي دري، ةنمون
. خورد يچشم م  بهمثنوي ي ازها گوشه  و شمسياتات مولوي درروحي  ازاي پاره

                                                   
  .رئيس گروه زبان فارسي دانشگاه هرات، افغانستان  ∗
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ط نوازنده صوفيانه است كه توس  ريتمي ملفوظ با رقصي شاد وها گونه سروده اين
 ها صوت و ها روي كلمه  بهي متواليها نواختن ضربه ماهري چون مولوي با زبردست و

 وجود آورده، هب عواطف بشري را جاست كه خط منحني عميقي از  اين.آيد صدا درمي به
فضاي نامتناهي  در سوي ديگر از  و،اآگاه ما فرورفتهن اعماق ضمير در سو يك از

عبارت ديگر  به. ها دارد پيام ها و كه در باطن هم خيلي حرف درحالي. شود مي گم
  .ي مخصوص اوستا فلسفه

، طلبد  مي عارفانهةباد زند، صالي صوفيانه مي. ظاهر مخمور شبانه است  بهمولوي
 زمين بيني مشتي از مي عمق كار نه وكُ ا درخواند ام سرود مي، سرخوش است مست و

 عقلي را ي وحس تمام كاينات اعم از شرايع و  اوهام وةصحن آسمان نيز آخته است و به
 گاه عجيبش در پيرايه و بي، همان اشعارساده گيرد با استهزا مي باد تمسخر و  بهنيز

  . هنجار برتراه قول امروزي به است و حقيقت نمط عالي هنر مثنوي كه در  وشمسيات
  دهـ صورت آمنقش و در، اي عشق چون آتشكده

  يـتـافـ ي،ان دهــدم ام كـي، ر كاروان دل زدهـب
  نـ مبرم تا روز  ميشب، نـم سوز در ش وـدر آت

حاس الضّـاز روي آن شم، نــروز مـ پيِخاي فر  
  كنم ش ميـب سالمـل بي، مـتن  ميبرگرد ماهش

   كو گويد سالمزنم زان پيش زمين بر مي خود را
  وها  زمانهةفكر هم فرد، زبان و  بهمنحصر مولوي چون هنرمندي بزرگ و

  .بيدار تاريخ حيات اجتماعي انسان است او موج بلند و. عصرهاست
  :منتقد معروف انگليسي و رمتفكّ  شاعر،،قول درايدن به
 طبيعت بشري سرزنده از دست دادن تصويري درست و ه بادبيات ةوظيف اگر”
 اگر يا و  وضع انسان استة نوعي روشنگري دربارادبياتهدف  يا اگر  وستا

  .“اخالقي خوبستـ   اوضاع اجتماعيةكه زاييد ست اهنرخوب آن
  : انگليسيةپرآواز  سيدني شاعرةگفت به باز و
  .“حقيقت است  بهاخالص شخص نسبت ايمان و شعر اگر”

  . مولوي نهفته استكالم ها در اين از هاي فراتر مزيت ها و  اينةهم
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  مولوي و عشق
كار  عشق نباشد هيچ از ديدگاه او تا.  عشق استةعهد  به،نقشيت سخن مولوي تمام در

  كي؟ چه و  بها عشق ام.آيد  نميوجود هقولي هيچ شعري ب  بههنري يا
 عشق، مولوي را ه هموار.ي ديگري داردا ايده برداشت و  مفهوم،،عشق مولوي از

اين  به. بوده او اش اين عشق با  زندگيةلحظه لحظ ي در حتّ،كردهسرودن   بهوادار
سرايش عشق  ي و همين است كه هنگام تغنّ،لحظه است  بهصورت در مولوي عشق

 براي او صورت كلّ هب. رسد تابي محض مي خودي و بي بي ي ازا مرحله  به او،گونه مولوي
 اگر باشد هم، پوچ و . ممكن نيستاصالً. ي نداردممفهو زندگي بدون عشق هيچ

  .معناست بي
 حيات بشري پيماِن ر و پةهست،  طبيعت زندگي استءديد مولوي عشق، جز از
  :مفهوم و معناي واقعي زندگي است  بهلفظ ديگر، تعبير و  بهيا. است

  جز نشانت همنشين جستيم، نيـست      غير عشقت راه بين جستيم، نيـست      
  ري در زمين جستيم، نيست    زانك يا   بعد از ايـن بـر آسـمان جـوييم يـار           

  زمان مولوي و
الوجوه مفهومي در ذهن  من هيچ وجه هزمان ب از او. شعر مولوي زمان مطرح نيست در

. ابدي لحظات مطرح است جريان ازلي و يد ووجا براي او پيوستگي مداوم و. ندارد
براي . نسبي براي اوست خيالي و، دادي، غيرواقعي ي قرارها  مفهوم،آينده گذشته و

آن دم ،  لحظه استةدر حقيقت او بند .ه هيچبقي  وجود واقعي دارد و،مولوي تنها حال
  .تسخير كرده است را آن زماني كه او

ــر حجــت    بر نقـد بـزن، مگـو كـه فـردا            حاجــت بنگــر، مگي
  ات، اي درخـت خرمـا       در سايه   خـسپم   بگذار مرا، كه خوش به    

  ن حلـوا  كر درو چون قند و شـ      تهاي عشق تو، در دلـم سرشـ     
گياهي . ي اجتماعي روز محدود نيستها محدودة پسنديده زوال در ر بيتفكّ شعر و

هنر چيزي است  شعر و. يا آن سو متمايل شود، اين سو  بهنيست كه در اثر وزش نسيمي
اصطالح   بهنوع يك. نوع اشراق است در حقيقت حاصل يك مرز سنجش و بيرون از
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شاعر هنرمند يت اهم. اجتماعي دة منطق سياسي ومحدو باالتر از. گسترش عاطفي است
ي ذهني ها تاقيخلّ  بهي اجتماعي را نپذيرفته، تنهاها قالب يك از ست كه هيچ ادر اين

  .خود بيانديشد
تصوير   راها  زمانهةهميت  صميمي، واقعةگون  بهسخن مولوي و شعر ين راستا ادر

 از سوي ديگر در امروز ش درگذشته،سو پاي يك تي كه اگر ازواقعي. كند تجسيم مي و
  .است

 ديگر، انديشه ويت ها مز ستودني است در پهلوي ده  بزرگ و،آنچه براي مولوي
چه حوادث جاري در آن جاي  تر از آن ر ناظر بر سخن وي است كه در فضاي وسيعتفكّ
ر ست، چون د امحدود نبودن آن سخن در يك شعر ويت ابد. نمايد  ميفوران گيرند، مي

. رود آن هدف هم ازبين مي  بهاصل سخن محدود، غير آن صورت با زوال آن هدف
زمان   بهاند، چون محدود شان را از دست داده ت هويبزرگان كه ايم كه چه بسا از ديده

 انديشه و، جامعه، مكان، مرز زمان آگاهي از كه مولوي با زيركي و درحالي، اند خود بوده
  .ت رسته استملّ

ــو  ــاقي ت ــان راس ــراب المك ــي   ش ــشان ب ــام و ن ــشان را آن ن   ن
  بشكن تو سبوي جسم و جان را        چون چشمه بجوش ازدل سنگ    
  بگـــشا ســـر خُـــم آســـمان را  بـــستم سرســـفرة زمـــين را  
ــين را  ــد دو چــشم عيــب ب   بگشاي دو چـشم غيـب دان را         بربن
ــن و آن را    تــا مــسجد و بتكــده نمانــد     ــشناسيم ايـ ــا نـ   تـ
  درآرد، ايــن جهــان رادر بانــگ   خاموش كه آن جهان خـاموش     

  زبان مولوي و
هدف شود يعني  درآيد و هوسيله بت أهي گاه كه از آن .براي مولوي زبان وسيله است

آن  ي كه دريها داند براي بيان ايده ي ميا او زبان را وسيله .متالشي شدن آغاز انحطاط و
  .سوي زبان هستند

احساس ، كند مان مي ل جذبوخوانيم بار ا ي را ميا  سطحيدانيم كه وقتي شعِر مي
ا سومين بار  ام،شويم مي تر خوانيم خالي كه مي دومين بار، شويم  سرشار مي، نمودهحظّ
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 خوانيم ل كه ميبار او ست، اسخن مولوي عكس آن شعر و. خوانيم  آن را نمياصالً
درك نموده احساس  بار سوم هست كه قدري آن را، فهميم  نميدوم هم بار، فهميم نمي

 تفسير برو ها شرح  كه از زمان موالنا تا امروز ده ست اهمين. كنيم شادي مي ت ولذّ
پايان او دست   بيةتجرب اندكي از زواياي انديشه و  به ولي تا هنوز،نوشته شده اشعار او

 قرآنترين كتاب و  س مجيد مقدقرآن شريف او پس از مثنويجاست كه  اين. ايم يافته
  .هل فارسي زبان استزبان پهلوي براي ا به

  :بايد پذيرفت كه  كانت راةپس گفت
  .“دنيايش آشناشوي  بهاثر هنري را چندين بار بايد بخواني تا”

با حركت، نه مثل بعضي  دست مولوي جان دارد چون يك پديده زنده و كلمات در
ادب   بهكاي مولوي اتّ.اند گار عاريه نآ، جان ندارند روند و  كه زيربار معنايي نميها كلمه

برده  دري بهره جا كه امكان داشته از زبان فارسي آن تا. ست اآن قبل از پارسي دري و
طول تاريخ زبان فارسي چند فرد محدودي توانسته باشند چون مولوي  شايد در. است

  .دري سود برده باشند ادب فارسي غناي زبان و همه از اين
اش محصور  شناسي يرة زبانشكلي كه دا  به،سخن مولوي زبان محدود نيست در

گير در زبان راهي  پا قيود دست و به  و، باور نداردزبان اصالًيت محدود  به او.باشد
  .دهد نمي

راهي وسيع در ، بالغت زبان، بايد گسترده بوده  زيبايي شناسي و،ديد مولوي از
اژة مفهوم و معنا براي او هاي بي ست كه گاه صوت اخاطر همين هپيش داشته باشد، ب

  .دهد مي با معنا را مستقل و
هماهنگي  موسيقي و وزن،، چيز احساس نظم ما در هر، زمان ين اقليم و ادر

،  ما كه حاصل الفتةانديش احساس و، ذهن ما، ذوق ما حقيقت گوش ما، در. كنيم مي
 موسيقي و، وزن، ين نظم اتاريخ بشري ماست از گذشته ما و ما ويت ترب انس و

ي ديگر نيز ها زمانه اقليم و كند واي بسا كه در ت ميلذّ  آرامش وهماهنگي احساس
 موسيقي و، وزن، از نظم حق مملو  بهشعر مولوي. چنين خواهد بود، كه بوده همچنان

  .هماهنگي است
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 راحتي از به اگر هنرمند باشي خيلي ساده و تو هنر در دشواري است و« گويند مي
  .»گذري ها مي روي اين پل

العبور هنر  صعب هاي باريك و روي پل سادگي از  بههنرمند،  شاعر وبلي مولوي
 پيش ساخته و ولوژي ازئيك ايد نبايد با پس افسون هنري مولوي را. گذشته است

  .پرداخته اشتباه كرد
 زندگي مولوي مملو .پيام مولوي است ص محتوا ومختّ  خاص وها بدعت بدايع و

كشاند كه  جايي مي به هاست كه مولوي را بدعت وهمين بدايع . ستها بدعت بدايع و از
  .سازد مواردي ناممكن مي در با فهم، دشوار و افراد آگاه و  بهيحتّ گاه شناختش را،

 زمان و، تملّ، جامعه  بهص نه تنها مختّ،بينشمند ر ومتفكّ، مولوي اين انسان هنرمند
عناصر يكي از ترين اعضا و اسمكان خاص نيست كه حس ها و رين نقطهت اسحس 

  .استيت  درخت آدمهاي پيكرة شاخه
 شعار حد  بهگاه شعر را مولوي هيچ. نشيند  نميجاي شعر  به شعار،در كالم مولوي

 اين يكي از داده است و خدمت شعر قرار به شعار را فكر و او. تنزيل نداده است
  .را جاودانگي بخشيده است ي اساسي است كه سخن اوها نكته

ي ها هبلندترين قلّ ترين احساسات و لطيف، ها ترين انديشه صل عالي حا،مولوي
  .روحي انسان است

 بيان تاريخ درست روزگار،  آنوظايف شعر نه اهم  يكي از،خصوص  بهدر شرايط«
چنين  گيرد، در مي تجاوز قرار روزگاري كه اين درستي مورد حمله و در ست،ا

احساس  فكر و، نيز انديشهيت  اين مز.»ودش ي شعر تنها سند تاريخ شمرده ميا مرحله
  .دهد مولوي را تشكيل مي

  خودي بي مولوي و
 قيد و كه از اختيار اوست، همين است هنگامي سرودن بي مزاياي كالم موالنا گفتن و از

 را دريابد و آن، طرز خاص زندگي روحي خود تواند با يابد مي  ميبند گران منطق رها
 از .ي دنياي بيرون اوستها مانند پديده ع طرز كار ذهن او كامالًتعيين نمايد، با اين وض

  .گردد م ميمسلّ او هويدا و ي برجهان ماد جاست كه راز وحدت ذاتي دنياي درون و اين
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پود  و تار كتابي كه در.  كتاب زندگي استها همه زمانه كالم موالنا براي همه و در
. دارد او گام برمي با خورد و ده آن ورق ميخوانن ناظر بوده با حاضر و آن موالنا خود

  .اند دريافته رفاه، براي مردمي دارد كه چگونه زيستن را سخن مولوي پيام خوشبختي و
 شريف، نجيب،، يافته است كه موالنا انساني آزادهامروز جهان پس از هشت قرن در

اي واقعي بوده معن  بهانساني دوست و انسان نيك نفس،، عاكم اد، تبلندهم، پاكدامن
  .است

شود  ديده ميشكل اخصّ  بهشعر مولوي  درسه ويژگي مهم .صنايع   بههعدم توج
مواردي در   بههعدم توج قالب و جاي شكل و  بهمفاهيم محتوا و  بههتوج، معنويـ  لفظي

  .گيرد مي را كالم او و فوران شعري زبان كه جلو دستور

  سازي ملموس مولوي و
طريق است كه  اين شود از اعصار ديگر مي از، انسان مترجم انسان ديگر، ادبياتطريق  از

 حال از حال و  بهگذشته از. آورد  ميدست هب خود رايت انسان مفهوم عميق تاريخ
ي نياز داريم كه جوابگوي اين يها وريئت  بهازنظر ادبي. شود گذشته ساري مي به

  .هاست كالم مولوي جوابگوي اين برداشت ها باشد و برداشت
 سازد و ملموس مي كامالً اشيا را  وها دهد، پديده ما نشان مي به مولوي همه چيز را

نيز  ما شعور  بهوقوف با نشان دادن و دهد و مي ما وقوف نيز  بهاين نشان دادن خود، با
  .دهد مي

، آيين، مذهب، تملّ هر  بهوابسته را سخن او و شعر دوست داريم؛ همه مولوي را
يت همة جهان بشر  بهقمتعلّ او نوشيم زيرا نژاد كه باشيم چون شربت گوارايي مي زبان و
 همين خاطر هب، ايم ت يافتههم آزادگي او وارستگي و مدد يافته از فكربلند او از. است

  .داريم آرامش روح همراه مي ت وبراي لذّ را ست كه، پيوسته كالم اوا
 در. او هميشه مصاحب ماست .مولوي مديون هستيم يت بهام جهان بشرتم  ما وةهم

 مطبوع ساخته؛ را ما عمر آور ساعات مالل. دهد ما آرامش مي هتوفاني ب ج ودقايق متشنّ
 اميد بخشيده و حالي را نشاط و بي  سستي و.نشاند فرومي زندگي ما را آور تب سرسام

 هرچه و جاست كه از ين ادهد، در مستي مي ما عشق و ههنگام خوشي مانند بادة روشن ب
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معمولي   وعاديهاي  درصف آدم رات ما فرودآورد وآسمان تصو از كه مولوي را، هركه
نااميدي خويش محتاج   و يأس ازين زندگاني مملو اما در. يمكن  اجتناب مي،درآورد

از  ارند؛ند را آلودگي ما  ويأس اشخاصي كه ،هاي خدايي هستيم شخصيت سيماها و
 كنند؛ اين خاكدان نگاه مي  بهزيبايي فراز آسمان عشق و و از باال از اند؛ هها منزّ حقارت

مولوي  به خرافات؛ اوهام و مولوي آزاد از، به ؛ها زبوني  وها مولوي وارسته از بيهودگي به
عل ف انديشه و زبان، مولوي كه با به .نيازمنديم بديل انساني او، بيشخصيت  نوراني و

اصالت پيچيده  ص وتشخّ، وقار  ازاي ههال روش متعارف كناره گرفته در راه و از خود
  .شده است

  ست كو را، نام نيـست    اين وطن جايي    اين وطن مصر و عراق و شام نيـست       
انديشمندان و، فالسفه عداد حكما، در  است كه مولوي رايهاي تچنين مزي 

  .ران بزرگ عالم درآورده استمتفكّ
، حقايق مكتومة زندگي راه يافته به، كرده ها عمر كسي است كه قرن ا همانندموالن

  .بخشد  نميشا شادي موهومي ديگر رنج و را موهومي او
با اين سيماي ، عرفان بشري ل معنوي انساني وتحو پس مولوي اين منتهي اليه سير

  نگيرد؟ ي قراره عمومتوج معمولي چگونه مورد ستايش و  وعادي متمايز از متعالي و
 بلكه شيوة بيان گويندگان بزرگ ،ها نيست ي موجد سبكموازين فنّ ادب و قواعد

قريحة مولوي .  بزرگ مولود قريحة اوستةسبك هرگويند. آفريند مي است كه قواعد را
 معنا، كلمات عاري از .آورد درمي سبك خود او به را  چيزةقدري قوي است كه هم هب

 ظهور نو درخشندگي تازه و كالم مولوي جال و زبان و  دريعادهاي  مضون و ها صوت
  .گيرد مي خود هب

زبان سادة اوست؟ بالغت كه انتقال مفهوم  و ها تمثيل  در،ت زبان مولويقو سر آيا
ثير أت سر. شود  كمال ديده ميحد  بهمولوي اكمل در م واتّ طور هب، ذهن ديگران  بهاست

  . استين نكته ابيان مولوي ناشي از
براي روح  عرفان مولوي حصاري بسازند و  زبان و،هاند براي انديش  كوشيدهيبعض

 كه ميل خودشان اي هطبق اند در خواسته اصرار با بلندپرواز او قالب جامدي بيافرينند و
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ذهن  چه ما در آن از برتر مولوي تنها مولوي است و، بايد گفت .دهند قرار را بوده او
  . داريم اوانديشة  بهمان نسبت

  از درون من نجست، اسرار مـن        هركسي از ظن خود شد يار من      

  گرايي عقل مولوي و
نه طريقت عايق  نه شريعت و را خيال او گري است كه پرورش فكر و مولوي انديشه

  .فلسفي ي فكري وها سيستم نه هم الحاد و شود و مي
  روزامـ تم مـن    برون رو كز تو وارسـ       گرفتم گوش عقل و گفتم اي عقـل       

. ماند  نميمادي محض استوار امور  بههتوج و رتفكّ ل وبناي اجتماعات صرفا با تعقّ
 عقل جاي نفوذ در به ل جست ودامن احساس توس  بهقيد ناماليمات بايد براي رهايي از

مولوي . حقايق زندگي دست يافت  بهت خيال دقّةجبه از قلب پرداخت و ثير درأت به
  .نمونة اين دريافت عميق است مردي است كه الگو و

ــ  اندر اين ره گرخرد ره بين بـدي     ــفخ ــر رازي رازداِر دي   دين ب
* 

ــ  حاصل عمرم سه سخن بيش نيست     ــدم، پخخ ــام ب ــه ش ــت   تموخدم، س
 ة مرحل.م پشت سرنهادگونة منظّ به ترتيب و به دانش بشري را مولوي سه مرحله از

چه از  دوم آنةمرحل، اصل شدذهن وي ح راه حواس در چه از آن، لاو تصديق  و رتصو
 مرحله است كه محسوس و  نتيجة اين دو،واقع علم وجودآمد كه در ه وي بةانديش در

آن عرفان است كه علم عالي  عقل است، و  و سوم كه فوق حسةمرحل معقول است و
  .اند نامش نهاده

  ما درون را بنگريم و حال را        ما برون را ننگريم و قـال را    
*  

  ترك دنيا، ترك عقبي، ترِك ترك       ه تـرك  د سـ  باشـ   ر مي در كالم فق  
* 

  دموسيي با موسيي در جنگ شـ       رنگي اسير رنگ شد     كه بي   چون
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مسيحي  گريد؛ هم مي يهود نالد؛ مرگ مولوي مسلمان هم مي همين است كه پس از
بوب گويد من مح ناله مي ه وضج هريكي با سوزد و زردشتي هم مي زارد و  ميهم

گونة   بهكه همه است، نه اين  بهقمتعلّ حق محبوب همگان و به او. يافتم او در خويش را
 شرق و  بشري درة جامعجاست كه امروز كلّ اين .يا آن باشد اين و  بهقخاص متعلّ

نام  هب سالي را بينند و مي او دررا  مشترك بشري ةدانسته، خواست خود از را غرب عالم او
  .كنند مي او

آن  از كنيم كه زيباست و احساس مي، كنيم ت ميسخن مولوي دقّ  بهتيوق
شود انگشت روي  نمي. تحليل كرد و ،هتوجي تفسير،را شود آن  ي كه نمييها زيبايي

همه  وجود اين با و نشان داد را سحربيان او زيباي مولوي گذاشت و يك اسرار يك
  :كالمش از تفسير و توجيه

ـ  خم يـك كوچـه     اندر هنوز   ماي
 گاه صريح صريح و، آرايش يافته ن وگاه مزي پيرايه و بي زبان مولوي گاه ساده و

مفاهيم  ات ومعنوي  بهگاه پردازد و  ميمحسوسات  بهگاه، تمثيل  ازاي افهلفّ گاه پوشيده در
 مزبانش مترنّ پيرايه و گاه عاشقي است بي، الوجودي عرفاني وحدت ـعميق ديني 

 ها بيشتر همة اين با. حرمان  ازاي هپرد زير گاه عشقش در و، تاكيفي شرح عواطف و به
ين ولد الدءبها درسي كه از. كاينات است اوضاع جهان و انديشه در و رمصروف تفكّ

كالم مولوي  سويي در از. شمس تبريزي آموخت ق ترمذي وين محقّالد برهان پدر،
 رنج،، ملّأسخنش ت درسويي  از زند و شوق موج مي و شور، مناعت، طرب، صراحت

 گاه غرق در گاه مست مست است و .شود محبوب استشمام مي دوري از خستگي و
  .انديشه و رتفكّ

 بريم حقيقت جويي است،  ميمثابة يك خالق ادبي  بهسخن مولوي  كه ما ازاي هبهر
شناسايي انسان است نه  .رات براي دنيانه وضع مقر شناخت دنياست،. نه تعيين تكليف

  . دستوركسب
همين  حقيقت است بر  بهاخالص شخص نسبت ايمان و، موالنا دريافته بود كه شعر

  .سرود همه شعر اساس خالف خواست جامعه آن
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كردن معارف بشري  فرما وحكم ش نشر غم همةهم مولوي مردي است كه آرزو و
  .يگرقرني د  بهيك قرن از آن سوي جامعه و  بهين سوي جامعه اانتقال آن از است و

 دشوار، ناهنجار، ي كه خشن،يهمه چيزها معرفت را از ها رنج برد تا مولوي سال
ترين  مهم از. داآن جنبة انساني د به  وانحصاري بود پيراسته ساخت اي و حرفه، انتزاعي

ر ثّؤم ال ونيز فع دانا گروه درس خوانده و خارج از كه معرفت را ست اابتكارات او اين
چون   وها زمانه همة اعصار و انديشة قابل قبول در صورت فكر و هآن را ب ساخت و
  .ل ساختوحالوت براي همگان مسج منبع نور

 تا زمان او بها است از نهايت گران بييت ي مولوي براي بشرها كرده  وها داشته
ادبي  آثار ها خواهد گذشت و قرن ها و هم نسل باز ها گذشته و قرن ها و امروز نسل به

تابنده خواهد ماند   ولي نام مولوي همچنان پاينده و، روي هم انباشته خواهد شدفراوان
روي  انسان صاحب معرفت در  قلب هر،جهان شمول شنيدن نام آن عارف نامي و با و

ترين  قريحه كه نام با خواهد افزود احترام او شور گرديده، بر شادي و زمين مملو از
  .نخواهد داشت ر راثيأهنرمندان برجسته، آن ت افراد و

  چنين است؟ چرا
 هوشمندي را بناي حيات و معرفت جنبة انساني داد و  بهكسي است كه چون او

، نور حالوت و، يكلّ عقل حقيقي و معرفت، انديشه، ر،تفكّ براي نشر او. وسعت بخشيد
فرما  روي زمين حكم باب معرفت در در ارادة واقعي الهي را خرد و ي كوشيد تاحد هب

  .زدسا
، دمشق است قونيه و بلخ و خراسان و عاليق شرق و  بهد مقيمولوي جسماً اگر

 خواهم بگويم كه يكي از شما اجازه دهيد مي ي اگرحتّ است ويت  فرزند انسانروحاً
 بنام او باعث شده كه سالي را اويت همين مز است ويت معنوي انسان پدران واقعي و

 سند نجابت و حقيقت قباله و  مولوي در.او بدانند ه بوابسته رايت نموده تمام بشر
، زباني، سمتي، مكاني، گونه محدودة زماني بدون هيچ المخلوقات بودن انسان را، اشرف

  امضا نموده است، يا عقيدتي
  نبينـد  خدا جز بهجايي كه     به رسد آدمي 
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 اعم موالنا همة آثار در. ت لسان اوستعفّ خصايص موالنايكي هم پاكي زبان و از
 او. خصايص مولوي است طلبي از تعفّ. بينيم نمي نظم عبارات مستهجن را نثر و از

غايت   به مردي است.كند  نميمشروع تجاوز حدود گاه مغلوب نفس نشده از هيچ
 همواره از او. طبع حكيم و،  لطيفحس ذوق سليم،، قلب رقيق، نظربلند با، اخالقي

سازد كه عمل  ه ميبننيز مت ه دارد ما راه خود توجك كند همچنان يا تنبيه حاصل مي قضا
 مقصد و  بهگاه انسان را نادرست هيچ راه كج و همراه داشته و  بهالعمل بد بد عكس

  .رساند مقصود نمي
  پاي معناگير، صورت سركش اسـت       توش اســاران خــار بــا يــاد يــاتّحــ

* 
  آبگره بوديم و صافي همچو    بي  م همچون آفتـاب   يك گهر بودي  

* 
ـ   آن ـ  چ از دري ـ   ها ب   رود جا مي   جا كآمد آن    از همان   رود  ا مـي  دري

بزرگترين و موالنا جز ساير آثار  شمس وغزليات، مثنوي معنويم است كه مسلّ
 آثاري ،هاي منسوخ دنيا ي زبانحتّ، هاي معمول جهان زبان در  ما.ادبي جهان است ذخاير
  .كم داريم  رامثنويچون 

را  احي چون موالناطر و گر تمثيل، نقش پرداز، شورآفرين، نمامعجزه ، سراي غزل
  .ندرت داريم به ها بسيار لسان قلمرو دامان كشورها و در

ــان  ــدو و تــرك همزب ــسا هن   اي بسا دو تـرك چـون بيگانگـان      اي ب
ــاني بهدلي از همهمــ  پس زباِن محرمي خود ديگر است        تتــر اســزب

 آتش پردازد و  ميارشاد  بهقونيه  هفتم درقرن باالخره موالنا اين مرد بزرگ در
 برد كه جايگاه و  ميسرزميني به زبان فارسي را اندازد و  ميجان هزاران سوخته دل به

  .م آن نبوده است تكلّمحلّ
بيانديشد ايجاد   خودكه نآ او بي شعر،. سخن موالنا اصل فطرت است و شعر

م تجس به خيال را خيال و  بهساس رااح خروشد؛ مي جوشد؛ مي نمايد؛  ميهيجان شود؛ مي
  .سازد ل مي مبد،است اجتماع انسان موجود طبيعت و چه در آن
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