
  هماهنگِي پياِم عشق و بشردوستِي موالنا با عصِر حاضر  ٢٨٩

  

  با عصِر حاضر هماهنگِي پياِم عشق و بشردوستِي موالنا
  ∗عبدالقادر جعفري

شعراي فارسي زبان در . اي دارد زبان فارسي زباني است كه براي شعر استعداد ويژه
. نظير است نظير نباشد، حتماً كم اند كه اگر بي وجود آورده تاريخ فرهنگ بشري آثاري به

 جهت وسعت معاني و عمق انديشه داراي چنين ست كه ازها ن رومي يكي از آمثنوي
كسي . تواند در برابر آن اظهار خضوع و فروتني نكند عظيمتي است كه كمتر كسي مي

بخش عظيم و قابل توجهي از معارف اسالمي بيگانه  كه با زبان فارسي آشنايي ندارد، با
  .بهره خواهد بود گنجينة گرانبهايي از معاني بي  بهيو از دسترس

اي كه در كالمش نظر  ر زاويه هاالطراف، از مي شاعري است چند بعدي و جامعرو
يابيم كه درخور مطالعة ويژه و  اي را درمي اي تازه و ابعاد كشف ناشده نيم، جلوهكاف

بنده در اين مقاله فقط از پيام عشق و محبت و بشردوستي . باشد بحثي جداگانه مي
  .رانم رومي سخن مي

هاي  خواند و از نغمه عشق و محبت و بشردوستي مي ا بهها ر رومي انسان
از اين جهت . كند و لبريز از شور و شوق انسانيت مردم را سيراب ميآهنگ  خوش

ريايش كه از اعماق دل و جانش  هاي صميمانه و بي ندايش، اندرزهايش و سروده
  .دنشين خيزد، بر دل مي برمي

جهش   سرماية هستي و جوشش وعنوان يك وديعت و موهبت الهي و عشق به
حيات است و اين امري است حقيقي كه اين نكته در آثار صوفيان و عرفا همواره مطرح 
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  ٢٩٠  قند پارسي

  

. گويند كه هرچه هست كار عشق است صوفيان مي. شده و دربارة آن سخن رفته است
  :گويد سره از عشق سخن مي  و ساير شعرش يكمثنويموالناي روم در 

  ١جـا قـدم   ته عقل را آندر شكس   دم درياي ع  د عشق شپس چه با  
* 

  ٢كَم نگردد ماه نيكو فال عـشق       قوال عــشلي احــنـد عــاق ور نبي
. طبع آنان هماهنگ است گوش مردم آشنا و با ها با شعر موالنا روم در طول قرن

چه در تجربة انساني بر طبق حال و شناخت خود يافته پرتو آن  سببش اين است كه آن
 رومي و مثنوياي است قابل توجه كه  نكتهجا  ناي. شود  يافت مي و ديوانشمثنويدر 

عاميانه نيست، بنابراين انس و الفت عوام مردم با وي نيست، وجه  هيچ ديوانش به
. اند و گشتهاخواص مردم يعني انديشمندان و عارفان بزرگ مفتون و مجذوب شعر 

بستگي و اتّحاد اسالمي و  يل همحتّي وقتي اقبال تصميم گرفت افكار عاليه خود را از قب
گوش مردم آسيا و مخصوصاً مسلمانان برساند  زبان شعر به مبارزه با استعمار غرب با

حد و مرز مولوي را در سخن   را برگزيد و شور و عشق بيمثنوي معنويسبك و وزن 
  :كاربرد و گفت سبك تازه و قالبي ديگر به خويش با

  دفتر سـر بـسته اسـرار علـوم          باز برخـوانم ز فـيض پيـر روم    
  من فروغ يك نفس مثل شدار       دار  هـا سـرمايه      او از شعله   جان

  ٣ر كـرد  ا تعميـ  ه  از غبارم جلوه    ير كـرد  پير رومي خاك را اكس    
 ار زمان مولوي مقبول طبايع عارفان و مورِد تقليد و تتبع مثنوي معنويپس تقليد از 

 مثنوي معنويهاي بشري  ق و انديشهبزرگترين اثر ذو. مان قرارگرفته استزشاعران هر 
صحبتي و مجالست و درياي خروشان جوش و جذبه ديوان غزليات را وي از نفوذ هم

گاه  بود، شايد موالنا هيچ اينان نميپيران و بزرگان فراهم كرده است، اگر مجالست  با
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  هماهنگِي پياِم عشق و بشردوستِي موالنا با عصِر حاضر  ٢٩١

  

 افموضوع مركزي موالنا عشق است كه يكي از اوص. شد سرودن چنين آثاري نايل نمي به
  :اصل مأخذ و منبع پيام عشق موالناي روم اين آيت قرآني است. خداوندي است

»ِمن و كبذَ رم ِاذْ اَخٰاد ِۤنيب ِْمم ظُن هِهِروذُم يرتهماَ  وشهدهمٰلۤي اَ عِهِسفُناَم لَست 
  .١»ادنِهي شٰلا بوالُ قَمكُبرِب

كه از عالم جدا گشته، لذا مضطرب شده آه و  ح انسان چونرومي عقيده دارد كه رو
جا از قربت الهي  جا برسد، زيرا كه آن همان خواهد كه بار ديگر به نمايد و مي فغان مي

همين جوش و خروش عشق است كه در چار دانگ عالم برپاست و همين . ور بود بهره
  :گويد پيام موالناست كه مي

ــدايي  دكنـ   بشنو از ني چـون حكايـت مـي         ــي   وز ج ــكايت م ــا ش ــد ه   كن
ــده    ــرا ببري ــا م ــستان ت ــز ني ــد ك ــده   ان ــرد و زن نالي ــرم م ــد از نفي   …ان

ــاز ج  هركسي كو دور ماند از اصل خويش       ــب   ٢شويل خــد روزگــار وصــوي
جا از عشق و محبت سخن  انديش همه بين و متفكّران ژرف او مانند عارفان روشن

سالم و شريعت محمدي دارد، لذا همواره از آيين ا كه توجه خاص به رانده است، چون
 فرموده كه مخلوق خدا خانوادة خداست و )ص(رسول اكرم. گويد عشق و محبت مي

ي لَ ِاِقلْخالُ اِهللا فاَحب الْق عيلْاخلُ«: هركس كه مخلوق را دوست دارد، محبوب خداست
ناَاِهللا م حسِاٰلي ع نت و معلوم شدكه خدا پس . »ِهاِليو رسول هردو انسان را پيام محب
كنيم،  وقتي ما مطالعة تاريخ مي. دوستي داده و عالمتش خدمت خلق است انسان
رسد،  شان تا صحابه و خلفا مي يابيم كه يك گروه از مسلمانان كه سلسلة تربيت درمي

مين معاصران خود رسانده و ه داشت، بلكه آن را به ورثة توحيد و رسالت را نه فقط نگه
 در سپردن راه ها نشوند و آ خوانده ميياي امت و صوفيان اولگروه در تاريخ اسالمي 

موالنا در يك ملفوظ خود . اند خلق را سرلوحة عمل خود گردانده سلوك، خدمت به
آيد، بلكه  دست نمي فرموده كه خدمت خلق اصل است و اين فقط از مطالعة كتاب به

  :گويد يا و بزرگان بايد، لذا ميلاورفيقي  جليسي و هم برايش هم
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  ٢٩٢  قند پارسي

  

ـ    ريـا   بهتر از صد ساله طاعت بي       يــااول بــا تيبحانــه صــك زمي
* 

  ١صاحب دل رسي گوهر شوي      چون به   وير شــرمــاره و منگ خــر تــو ســگــ
  :و جاي ديگر فرموده

  ٢د دور بـه   دوست كو باقي نباش     كه ديد دوست نبود كور به       چون
يا و بزرگان اول  حكايات مختلف راجع بهمثنويا در همين سبب است كه موالن به

 استفاده ها نمردم برساند و مرد از آ هاي گوناگون به بيان نموده تا پيام عشق را در شكل
سربرند و هركس كه با خلق خدا عشق ورزد،  آميز به نموده در يك زندگاني مسالمت

  :حتماً در حقّش توان گفت كه
  ٣او ز حرص و عيب كلّي پاك شد         دقي چـاك شـ    هر كرا جامه ز عش    

سوزاند،  ها را با آتش خود مي ها و ضعف رومي عقيده دارد كه عشق تمامي حقارت
در . شود كند و عاشق آدم و عالم مي شود آدمي خود را فراموش مي وقتي عشق غالب مي

عشق، سرچشمة اصول عالي اخالق . يابد ميان مفهوم واقعي زندگي را درساين حالت ان
عشق در . عشق، سبب رشد و پيشرفت است. عشق، حركت در جهان است. ستا

هاي موالنا داراي دو جنبه است؛ يكي عشق الهي و ديگر عشق اجتماعي و آن  دهسرو
عقيدة وي آدمي با نيروي  به. غيره گرايي و اي است از محبت و بشردوستي و انسان آميزه

خويشتن فروبرد، نه كه در آن مدفون شود، تواند اعجاز بيافريند و جهان را در  عشق مي
اساس عالم وي گفتة  به. باشد از اين جهت عارف و اهل دل از رمز و رازش آگاه مي

يعني در جهان چيزي از . علّت جاذبة عشق است محبت است و بقاي هرچيز بهعشق و 
عشق چيره است، زيرا اين اساس حركت و جنبش و ماية . عاطفة عشق عاري نيست

كند  يابد، چنان رازها كشف مي ي و كشف و شهود است و جايي كه عشق را ه ميهست
  :باشد، در اين باره گفته كه عقول بشري از آن حقايق و رموز، ناقص و فاقد مي
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  هماهنگِي پياِم عشق و بشردوستِي موالنا با عصِر حاضر  ٢٩٣

  

 ١عاشقان را مذهب و ملّت خداست ها جداست ملّت عشق از همة دين
*  

ـ  در مي    چون كارها   عاشقان را با جمال عشق بي       ق را گلزارهـا   ون عـش  ردة خـ  ان پ
*  

  نيستهيرون رابعقل گويد شش جهت حد است، 
 …اـام من باره تهـت و رفـد راه هسـق گويـعش

كنند  روشني مشاهده مي برند، به حقيقت راه مي كساني كه از طريق تجِليات حق به
داراي تجليات اگر هستي . هاي هستي رخساري از حقيقت است اي از جلوه كه هر جلوه

شمار  اي از حقيقت به گوناگون است بايد بپذيريم كه هريك از اين تجليات چهره
 و غزل ديوانش و از هر گفتار مثنويهاي وي تقريباً از هر حكايت  عمق انديشه. آيد مي

اي كه نصيب وي شد، نصيب  حق اين است كه دانش گسترده. فيه مافيه، هويداست
از مشخّصات موالنا اين است كه بر هر موضوع كه .  گرديدكمتر شاعر و دانشمندي

شرحش نباشد، اين  گويد كه ديگر احتياج به وضوح سخن مي كند، يك به تبصره مي
 هم آن را مثنوي معنوياند لذا در  ترين موضوعات وي بوده موضوع يكي از پسنديده

  :گويد بارها بيان نموده و مي
  ٢ اُسطرالِب اسرار خداسـت   عشق  تهـا جداسـ     ق ز علّت  علّت عاش 

كران عشق و عرفان است مملو از  يب كه در حقيقت اقيانوس مثنوي معنويپس 
طور مستقيم از نصيحت كردن  اين درست است كه موالنا به. باشد گونه گفتگوها مي اين
اي  رزد، ولي از آگاهي دادن و بيداركردن از خواب غفلت لحظهو مردم اجتناب مي به

امروز انسان اخالق و شرافت خلوص و دوستي و مودت را فراموش . دورز درنگ نمي
در . جاي خلوص و اخالق، نفاق و نفرت در قلب انسان جاگرفته است كرده است و به

از شورانگيزي معاني عشق ها  خوريم كه در آن ابياتي فراوان برمي  و ديوانش بهمثنوي
جا كه هيچ شاعري را در  است تا بدانتر سخن رفته  تر و عميق اي بسيار شيرين گونه به
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  ٢٩٤  قند پارسي

  

داند  موالنا عشق را رمز زندگي مي. توان يافت كه با موالنا برابري كند تاريخ شعر نمي
و نيستي در درد و زير و بم قواي هستي  اش عشق حجاب چهره هستي را مي عقيده به

  .عشق است
او بعد از رسيم كه  بعد از مطالعة نشو و نماي فكري موالنا بدين نتيجه مي

گونه توازن و اعتدال پيداكرده بود،  تحصيالت علوم مختلفه در فكر و انديشة خود يك
رو از مؤلّفاتش تأثير و نفوذ، روشني دليل و برهان، سادگي سبك و تأثير عاطفه  از اين

آيد كه ارتقاي ذهني وي همواره  از اين مشاهدات برمي. يان استعقلبي بسيار 
هايش در هر زمان صوفيان و   نهاده است و فكرش و انديشهپيشرفت و بلندي روبه

نمونة اين . بزرگان را متأثّر نموده است و قلب و روح انسان را منزّه و پاك كرده است
ار موالنا فراوان ديده عشاگفتگوهاي عاشقانه و بيان سوز و گداز و ابراز شوق دروني در 

 مجيد و تأمل و قرآن با الهام از آيات بدون ترديد زيباترين گفتگوهاي عشق را. شود مي
  .جامعة بشري عرضه داشته است مطالعه در اين آيات به

 وضع سياسي جهان استحكام ندارد، هر جا ظلم و ستم، دانيم كه در عصر حاضر مي
والنا ابيات م. انسان دشمن انسان و انسانيت شده است. جنگ و جدال وجود دارد

بينيم كه در آن افكارش  را مياكثر اشعارش . ستي استبهترين نمونة اخالق و بشردو
 تعليمات صداقت، عدالت، خدمت ةاوضاع و محيط امروز هماهنگ گشته، سرچشم با
بشريت و اصول و ضوابط اخالق است، اخالقي كه جزو الينفك عشق و بشردوستي  به

  .است
مت و وااليي اين عظ اختصاري توان گفت كه در بيشتر شعرهاي موالنا ما به پس به

عنوان رهبر جامعه و  بايد موالنا را مانند شعرا و عرفاي بزرگ به. خوريم برمي
حقيقتاً او مقصدي عالي . هدفي بزرگ در اجتماع بشري شناخت  رسيدن بهةپيشنهادكنند

. وديعت نهاده است و روحي بلند داشته و روح و جان خويش را در شعر خود به
  :گويد بينيم كه مي اي از خون او را مي  وي قطرهكه در هر مصراع از شعر چنان

  ما چو طالب علم و اين تكرارهاست        اللق و مـدرس ذوالجـ     مدرسه عش 
*  

ـ      هزار نكته نبشته     !ز حال دل چو شما عاشقيد برخوانيد        مست عشق بر روي



  هماهنگِي پياِم عشق و بشردوستِي موالنا با عصِر حاضر  ٢٩٥

  

باشد، سبكش رعنا و زيباست، وقتي از عشق سخن  اش عموماً متنوع مي اشيترپيكر 
  :گويد كه باز هم مي. شود تر مي شيرينراند  مي

  ل باشم از آن   ِجعشق آيم خَ    چون به   هرچه گويم عشق را شـرح و بيـان         
  ١تر اسـت    زبان روشن   ليك عشق بي    تنگر اسـ  ان روشـ  ير بيـ  گرچة تفـس  

 ،عشق، او عقيده دارد كه عشق كتابي نيست آيد كه راجع به از مطالعة شعرش برمي
  :گويد لذا مي. زايد  نابود ساختن هستي خود ميزا واين از نيت پاكيزگي اخالص 

 عشق اندر فضل و علم و دفـتر و اوراق نيست
 وگوي خلق آن ره، ره عشّاق نيست هرچه گفت

توان اطمينان يافت و راه مودت و بشردوستي را توان پيمود،  فقط از طريق عشق مي
  :زنم كه تكيه بر شعر موالنا مي

  زبان چفسنديبس كن آخر چه بر اين گفِت
 هاست كه فوق سخن است عشق را چند بيان
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