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مهدی سیاح زاده

طلوع شمس
شمس تبریزی کیست؟ این چه وجود نادر و استثناای
بوده که مولوی فقیه را به مولوی عارف تبدیل کرد .فقیهت
که خود م گفت« :در شتهر متا شتگر گفتثن عیت

را

استت» بته

شاعری تبدیل کرد که ،هزاران بیت شگر سرود تتا ستوز و درد
عشق خود بته شتمس را بیتان کاتد .از درم و مدرسته بریتد و
شاگردان و مریدان خود را گرفثار حسادت و شترارت نستبت
به شمس گردانید؟
به راسث این شمس تبریزی کیست و چه افستون بته
کار گرفت؟ بدون شااخت شمس ،درک بسیاری از شگر هتای
مناوی و بویژه کلیات شمس مولوی ،اگتر ییتر ممکتن نباشتد،
بسیار دشوار است.
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ایاجا یک از همین موارد استت .متا التبفق فقتح شتر
مخثصری از زندگ مولوی را بیان کردیم ،اما تا کاون در باره
رابطه ی عاطف مولوی با شمس و سترانجا زنتدگ شتمس و
مولوی ،سخا نگفثه ایم .این است کته اکاتون بته تفصتیل بته
شر حال شمس تبریزی و مولوی م پردازیم.
یک از بهثرین شرح که تتا کاتون در بتان زنتدگ
شمس تبریزی و رابطه ی عاطف مولوی و شمس ،نوشثه شده،
از دکثر ناصرالدین صاح

الزمان در کثتان پتر ارز

«ختح

سو » است .از آن جای که اسثاد،یک از آگاه ترین و در عین
حال یک از واالع گراترین روانشااسان ما است ،در این کثان،
شر رابطه ی این دو عارف را از دیتدگاه هتای روانشااست -
روانکاوی و از جابته هتای اجثمتاع  -سیاست آن عصتر ،بته
شیوای بیتان مت کاتد .تمتام آناته را کته در ایتن کثتان از
شمس تبریزی و مولوی آمده ،با اسثااد به کثتان هتا و مطتالب
است که شر حال نویستان ایتن دو شخصتیت تتاریخ رکتر
کرده اند .این است که م تواند مستثاد تترین وتیلیلت تترین
مأخذ در شر حال آن ها باشد .ما بخش های در همین زمیاه،
ایاجا نقل م کایم:
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شمس زایشگر
«شمس بت تردیتد ،شخصتیث تتاریخ استت .پیتر و
پیترو ،مریتتد و متتراد شتورآفرین و وا گتتونگر مو نتتا،
جتتفل التتدین میمتتد مولتتوی استتت .بتته یت

ستتخن،

شمس زایشگر مولوی است .زایشگر تولتد دوبتاره ی
او.
شمس ناگزیر ،ماناد هر شخصیت واالگ  ،از مادر زاده
است .مدت زیسثه است و سپس بدرود زندگ گفثته
است ولیکن با شگفث تما  ،نه به درستث

مت دانتیم

که او چگونه و در چه خاندان زاده است،و نه به چته
کیفیت و دالیقاق چه متدت زنتدگ کترده استت ،و نته
سرانجا  ،در کجا و چته ستان ،بتدرود زنتدگ گفثته
است.
شخصیت شمس به شدت در هاله ای انبوه از ابها  ،بتا
روایت های مثضاد ،با ایراق ،بتا شتگر ،بتا افستانه و بتا
اعثراف بسیاری از مگاصران او و پژوهادگان عصر ما،
به ناشااس و گماام وی ،به هم آمیخثه است.
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با این وصف ،شمس به مااسبت رابطه ی خفالتش بتا
مولوی ،نه تاها یک از شتگفت انگیزتترین شخصتیت
هتتای تتتاریب ادن ایتتران استتت ،بلکتته ب ت تردیتتد از
ابرچهره های حیرت آفرین در نهضت عرفتان جهتان
به شمار م رود .شاید اگر شمس نمت بتود ،در حیتا
ت روان مولوی ،هرگز اسثیاله و جهش آنااان را
که از وی ابرمرد وا ی بدانسان ب نظیر ،فرابرستاخثه
است ،پدیدار نم گشت و مولوی هرگز آنااتان ،در
عین طمأنیاه ،به پایکوب  ،به شورافکا  ،به عصیان ،به
سرایش مناوی سرا پا تمکین ،در عتین یزلتواره هتای
ستترا پتتا ط،یتتان ،جتتان نمتت باختتت و دل فتترو نمتت
پرداخت.
ما ،دیگر هرگز «ابر انگیزه» ای به الدرت خدای گونته
نفور مگجزه آسای شمس ،در تیرک خفالیت هاتری
و شور عرفان مو نا ،در تاریب روابح انسان  ،فترا بتر
نم شااستیم .و پذیرشت ایتن چاتین رف و ستثایش
آمیتتز ،از افستتون جاربتته ی شخصتتیث بتتدین ستتان
وا گونگر را هرگز در کس دیگر سراغ نم داریتم،
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آن هتتم تاهتتا در طتتول متتدت بتتس کوتتتاه ،بتترای
فروشتتکا  ،پتتا یش و بازستتازی رهات شتتکل یافثتته،
شخصیث نقش پذیرفثه ،ویراسثه و به رهبری پرداخثه،
در طول مدت کمثتر از  ٢٧متاه آشتاای  ،در ستن ٣٨
سالگ ی
ی

مریتد ممولتویو و شصتت و انتد ستالگ

مراد مشمس تبریزیو

شمس همواره در سایه ی شکوهماد مولوی ،در پترده
ی ابها باال مانده ،و پیوسثه نقش جتانب  ،چهتره ای
فرع  ،و شبی اسطوره ای وار را در کاار شخصتیت
مولوی داشثه است ...مختح ستو  -دکثتر ناصترالدین
صاح

الزمان  -از صفیه ی  ٥٤و

شمس  :کودکی استثنایی
شمس ،کودک پیش رم و استثناای بتوده استت .از
همسا ن خود کااره م گرفثه است .تفرییات آنتان،
دلش را خو

نم داشثه است .ماناد کودکان دیگتر

بازی نم کرده است .آن هم نه از روی ترم و جبر،
بلکه از روی طبع و طیت
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درم روی م ت آورده استتت .خوانتتدن کثتتان را بتته
شدت دوستت مت داشتثه استت و از همتان کتودک
شر حال مشتایب بتزرص صتوفیه مطالگته مت کترده
است.
گوشتته گیتتری و زنتتدگ پتتر ریادتتت شتتمس ،در
کتتودک موج ت شتتگفث ختتانواده او م ت گتتردد...
شمس از همان کودک در م یابد که هتیاکس او
را درک نم کاد .همه ،از سب دلثاگ ا

بیخبرند.

م پادارند که دلثاگ او نیز از نتو افستردگ هتای
دیگر کودکان است ...مهمان مابع  ،از صفیه ی  ٧٧و
شمس در تب بلوغ
دوران نوجوان و برزخ کودک و «بلوغ شمس» نیتز،
دوره ی بیران او بتوده استت .شتمس در نوجتوان ،
ی

دوره ی س  ،چهل روزه ی ب اشثهای شدید را

م گذراند .از خوان و خوراک م افثد .هرگتاه بته
وی پیشاهاد یذا خوردن م شود ،او از تمکین سترباز
م ت کشتتد .جهتتان تگبَتتد
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وا گتون مت شتتود .تت حقیقتتت ،و تشتتاگ کشتتف
رازها ،راز زندگ  ،فلسفه ی حیات و فرجا زنتدگ ،
ستتراپای او را فتترا م ت گیتترد .تردیتتد ،دلتتش را م ت
شکافد و از خوان و خوراکش باز م دارد ...شتمس
را از نوجوان  ،به زنبیل باف عارف «ابوبکر سله بتاف
تبریزی» ،در زادگاهش تبریز ،م سپارند .شمس از او
چیز های بسیار ،فرا م گیرد .لیکن به مقام م رسد
که در م یابد ابوبکر سله باف نیز دیگتر از تربیتت او
عاجز است و او باید پرورشگری بزرگثر را برای خود
بیابد و از این روی ،به سیروسفر م پتردازد و در پت
گمشده ی خود همااان شهر به شهر م گردد.
شمس در سفرهای خود ،به ماجراهای تلتب و شتیرین
بسیار بر م خورد .گرساگ مت کشتد .بترای امترار
مگا

م کوشد تا فگله گ مکارگری ساخثمانو کاد

و لیکن به سب

دگف بایه و یتری چشتمگیر  ،او

را به فگله گ نم گیرند ...اگتر دررعمت مواحتد پتولو
چاد داشثه باشتد ،درکاروانسترا هتا مت خوابتد .اگتر
نداشثه باشد ،م کوشد تا مگر به مستجد پاتاه آورد و
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لیظه ای چاد در خانته ی ختدا ،در پاتاه بت پااهتان،
برآساید .لیکن با شگفث و انتدوه فراوان،درمت یابتد
که خانه ی خدا هتم ،خانته ی شخصت ختدا نیستت،
بلکه خانه ای است و صاح

و خادم دگیف کش،

ب رحم ،ظاهر پرست دارد و در برابر همه ی الثمتام
است ،پاره پو

هایش که مردی یری

گرساه و بت

خانمان را با خشونت تما  ،بیشرمانه و اهانتت آمیتز از
خانه ی خدا هم بیرون م افکااد.
دگرباره ،با همه ی اشثیاالش برای زبان فارست  ،چتون
تبریزیش م یاباد ،پیشتداورانه ،زادگتاهش را بتر وی
ختترده متت گیرنتتد و بتتدون آن کتته بخواهاتتد او را
بشااساد ،و در باره ی وی حکم جاری ستازند ،تاهتا
بتته جتتر «تبریتتزی بتتودن» جاهفنتته «ختتر»

متت

خواناد ...ولگرد

م گویاد .دیوانه ا

مرد آزارانه ،ش

هاگا  ،بتر در حجتره ا  ،متدفو

آدم فرو

م ناماتد و

م پاشاد ...مهمتان مابتع  ،از صتفیه ی

 ٨۰و
*
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بطور فشرده ،شمس ظاهراق دو بار به «الونیته» ،واالتع در
ترکیه ی کاون  ،سفر کترده استت .در نخستثین ستفر
دالیقاق  ٤٥٧روز ۱٥ ،ماه و ی

هفثه نزد مو نتا االامتت

متت ورزد و بتتا دخثتتری بتته نتتا «کیمیتتا» از دستتت
پروردگان مو نا زناشوی م کاد .سن شمس هاگا
ورود به الونیه در حدود شصت سال رکر شتده استت.
ورود شمس به الونیه ،برای نخسثین بار برابتر استت بتا
بیست و ششم جمادی دو از سال  ٦٤٢هجری المری.
این تاریب به ترتی

مصادف استت بته ششتم آرر متاه

 ٦٢٣شمستت و  ٢٩نتتوامبر  ۱٢٤٤متتیفدی ٤٥٧ ...روز
بگد ...از الونیه ختار مت شتود ...احیانتاق  ۱٥متاه بگتد،
شمس را در دمشق م یاباد ...و  .حداکنر یت

ستال

دیگتتر بتتا مو نتتا بستتر م ت بتترد و از آن پتتس دیگتتر،
هیاکس را از سرنوشت شمس به درسث اطفع در
دست نیستت .پتاره ای مگثقدنتد کته وی را در الونیته،
مخالفان کشثه اند و پاره ای دیگتر ،مت اندیشتاد کته
وی ،پیش از آن که آسیب بتدو رستیده باشتد ،ختود،
الونیه را برای همیشه ترک گفثه است.
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دالت در این تاریب ها از جهات چاد برای ما ،سودماد
تواند بود .پ آمتدآن هتا متا را بته گتاه شتماری و در
نثیجه به روانشااس تیول بزرص روح  ،ی
دو » ،ی

زایتش دوبتاره و یت

«بلتوغ

تولتد دیگتر یتول

سثرص ممولویو رهامون م شود.
عموماق حدود چهتل ستالگ  ،مترز «بلتوغ دو روانت »
انستتان هتتای هوشتتماد و جستتثجوگر استتت .مولتتوی،
درست در آسثانه ی این حدود ،میان  ٣٨تا  ٤٢سالگ
خود با شصت و اند ساله مرد مرموزی آشاا م شتود.
و ایتتن آشتتاای  ،طوفتتان عصتتیانگر و یویتتای ستتات
شکن و رسوای برانگیزدر رو آماده بته انقتفن او،
پدید مت آورد .ممتره ی ایتن طوفتان ،و زایتای ایتن
بیتتران ،از نظتتر خفالیتتت ادبت و هاتتری ،چتته از نظتتر
کمیّت و چه از نظر کیفیّتت ،در تتاریب ادن جهتان ،
ب سابقه ومایصر به فرد است .ترازنامه ی این حیات
مانوی مولوی را شادروان «بدیع الزمان فروزانفتر» ایتن
گونه به دست م دهد:
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« ...مو نا ،درستت و راستت ،از  ٣٨ستالگ ،
شاعری را آیاز کرد و بدین مگا مت تتوان
گفت که مو نا ،ناب،ته استت .یگات ناگهتان،
کس ت کتته مقتتدمات شتتاعری نداشتتثه ،شتتگر
سروده است .و عج

استت کته ایتن کست

که سابقه ی شاعری نداشثه و در مکث

شگر

و شاعری ،مشق نکرده و تلمّذ ناموده استت،
بسیار شگر گفثه و همه را زیبا ستروده استت.
هرگاه مو نا را با سثارگان التدر اول ادبیتات
فارس  ...استثاد طوست  ،ستگدی ،حتاف و...
مقایسه کایم ،مقدار شگری که از مو نا بتاال
مانده است ،به نستبت از همته بیشتثر استت...
حتتداکنر شتتاهاامه فردوستت  ،در حتتدود ٥٢
هتتزار بیتتت استتت ...لتتیکن مو نتتا ،مجمتتو
اشگار

بالغ بر هفثاد هزار بیت استت ...تاهتا

یزلیتتات مو نتتا در حتترف «ی»  ٨۰۰یتتزل
است ،یگا تقریباق مگادل ستگدی و دو برابتر
حاف  »...مهمان مابع از صفیه ی  ٦۰و
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عشقی فراسوی معیار ها
«عشتتق مولتتوی» بتته «شتتمس» ،شتتیفثگ  ،شتتیدای و
شتتوریدگ حاصتتل از برختتورد ایتتن دو «ابرمتترد»،
بیقراری ،دلهره ،حسرت ،امید ،انثظار ،پتایکوب  ،روق
زدگ و هرام مولوی ،از بودن یا نبودن با شمس ،بتا
هیچ مگیار میبت ،با هیچ نصان عشق ،بتا هتیچ میتزان
سر سپردگ و شیدای مثداول بشتری ،بتا هتیچ اصتل
شااخثه شتده ی «روانکتاوی یربت » ،بتا هتیچ الگتوی
پذیرفثتته شتتده ی مگمتتول در روابتتح انستتان  ،الابتتل
درک ،الابل اندازه گیری ،الابل بررس و کاو

و در

خور ظرفیت فهم و توجیه و تفسیر نیست ،بلکته یت
مورد اسثناای است.
چگونه م توان این همه ف،ان و شوریدگ ب ستابقه
را ،از ی ت

متترد  ٤٢ستتاله تتتا پایتتان عمتتر وی در ٦٨

سالگ ا

پیتر مترد شصتت انتد

به خاطر فقدان ی

ستتاله ،توجیتته نمتتود؟ ...بتترای وصتتف عمتتق شتتیدای
مولوی ،و شکوه اعثراف او ،تاها باید به ستخاان ختود
او ،به حدیث نفتس ختود وی از ایتن طوفتان ،از ایتن
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صاعقه ،از این رعد ،از این انقفن کهکشان  ،از ایتن
ماظومه ی جدید ،در بتالغ بتر سته هتزار و

زایش ی

پانصد یزلواره و ده ها هزار بیتت مناتوی ،گتو

فترا

داد:
دلبر و یار من توی  ،رونق کار من توی
باغ و بها ر من توی  ،بهر تو بود ،بود من
خوان شبم ربوده ای ،مونس جان ،تو بوده ای

درد ،توأ نموده ای ،ییر تو نیست سود من
جان من و جهان من ،زهر ه ی آسمان من
آتش تو نشان من ،در دل هماو عود من
جسم نبود و جان باد  ،با تو بر آسمان باد
هیچ نبود در جهان ،گفت من و شاود من
چون که بدید جان من البله روی شمس دین
بر سر ک وی او باوعد ،طاعت من ،سجود من
*
پیر من و مراد من ،درد من و دوای من
فا

بگفثم این سخن ،شمس من و خدای من

از تو به حق رسیده ا  ،از حق حقگزار من
13
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شکر ترا ،سثاره ا  ،شمس من و خدای من
عیس مرده زنده کرد ،دید فاای خویشثن
زنده ی جاودان توی  ،شمس من و خدای من
کگبه ی من کاشت من ،دوزخ من ،بهشت من
مونس روزگار من ،شمس من و خدای من

1

*
این تاها مولوی نیست کته بتا یت

جهتان فصتاحت و

رستای ستتخن ،از توفتان شتتوق و الثهتان و دلهتتره ی
خود ازدیدار شمس ،م خروشتد و مت توفتد .بلکته
شمس نیز دسثخو

ی

سابقه گشثه است .خرو

چاین الثهاب بیکتران و بت
توفانزای الثهان مولتوی را

همه از «دیوان کبیر» اوممشهور به دیوان شمسو م
شااسیم .لیکن عموماق از توفان درون شمس ب خبریم.
ستتخاان شتتمس ،کلیتتدی بتترای شتتااخت ایتتن هیجتتان
ناشااخثه ی بزرص ،در درون توفاده ی وی نسبت بته
مولوی به دست م دهد .شمس نخست ما را از عجز
 -۱این ابیات در دیوان شمس مرحو فروزانفر نیست و ماسون به مو نا
است.
14
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بیان خود در برابتر فصتاحت و رستای ستخن مولتوی
آگاه م سازد:
« ...مو نا در علم وفضتل ،دریاستت و لتیکن
کر  ،آن باشد که سخن بیااره ،بشتاود ،متن
م دانم و همته داناتد در فصتاحت و فضتل،
مشهور است ».م اسثاد صاح

الزمتان بترای

هر نقل الول  ،مابع و مأخذ آن را رکر مت
کادو
 ...همااان که اشتارت رفتت ،بیتان شتمس دربتاره ی
مو نا ،شگر گونه م شود .آن چاان لطیف و نیایشگر
م نماید که عموماق از پیرمتردی شصتت و انتد ستاله،
کمثر این همه رالت عاطفه ،عمق احسام ،نیاز به ابراز
و م،ازله انثظار م رود:
«چه شاد به دوسث تو ،کته چترا مترا چاتین
دوسث داد .خدا ،این دل مرا به تو دهد .مترا
چه آن جهان و چه این جهتان ،مترا چته الگتر
زمین ،چه با ی آسمان .مرا ،چته بتا و چته
پست!» مهمان مابع  ،از صفیه ی  ٦٣و
15

شمس تبریزی و مولوی
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

شمس :میزبان بزم خدا
دگتتر گون ،خفالیتتت و زایتتای هاتتری مولتتوی در
زندگ دومش ،تاها در شاعری او خفصه نم شتود.
بلکه در موستیق  ،و تتأمیر پتذیری شگروموستیق و
رالص از یکدیگر ظاهر م گردد.
تصریح شده استت کته مولتوی موستیق مت دانستثه
است .ربان م نواخثه است .حث به دسثور او ،تاری
بر سه تار ساث ربان م افزایاد ...جتای ابهتا نیستت
که مولوی ،تا پیش از آشاای با شتمس ،حثت ستما
نم دانسثه است .آیین رالص چرخان را ،شمس بته او
آموخثه است .رالص دایره وار که هم امروز نیز باا بر
شتتیوه ی آن ،درویشتتان مولتتوی را بتته نتتا «درویشتتان
چرخان» م شااساد.
بتتدین ستتان ،ورود شتتمس بتته الویاتته و برختتورد او بتتا
مولوی ،...ی

رویداد بزرص ادب و هاری در تتاریب

ادن ایران است .شمس سازنده ی «مکث

مولتوی» و

پدر دواللوی آن است و در تاریب تصوف ایران ،تاهتا
در مکث

مولوی است کته شتگر ،موستیق  ،رالتص و
16
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عرفتتان همتته در هتتم م ت آمیزنتتد ،از یکتتدیگر مثتتأمر
م شوند و از همدیگر کمال و امر م پذیرند.
شمس ،موسیق را تا حد «وح ناطق» و نوای چات
را تا حد «الرآن فارس » بتا مت بترد و مت ستثاید و
«مکث

مولوی» ،میراث این آمتوز

بهای همه ی تگص

و ستثایش را بته

ورزی ها و کارشکا ها ،الرن ها

به جان م خرد و تا امتروز آن را همااتان زنتده مت
دارد .مولتتوی پتتس از برختتورد بتتا شتتمس ،موستتیق
دوسث و سما را بتدان حتد گستثر

مت دهتد کته

حث بطتور هفثگت  ،مجلست ویتژه ی ستما بتانوان،
همراه با گل افشان و رالص و پایکوب زنان در الویاته
برپا م دارد و این ها همه از مردی مشاهده م شتود
که تا س و هشت سالگ ختود ،مجثهتدی بتزرص و
ی

«مفث حابل » مفثوا دهاده ی متذه

حابلت و بته

شمار م رفثه است .تتا جتای کته حثت در متواردی
سرگر ربان و موسیق م شده است ،نمتاز

الضتا

م شده است ...شمس ،سما را« ،فریضه ی اهل دل»
م خواند ،و چون پتا نمتاز ،و روزه متاه رمضتانش،
17
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برای اهل دل ،واج

مت شتمارد .زیترا ،ختوا ،را،

دل ستلیم استت ،و :از دل ستتلیم اگتر دشتتاا بته کتتافر
صدساله رود ،مؤمن شود ،اگر به «مؤمن» رسد« ،ول »
شود .سما اهل رالص راسثیاان که دل ستلیم دارنتد،
به گمان شمس بز کائاات است:
«هفتتت آستتمان و زمتتین و خلقتتان ،همتته در
رالص م آیاد ،آن ستاعث کته صتادال  ،در
رالص آید .اگر در مشرق ،موس  ...در رالص
باوعد ،اگر میمد در م،رن باوعد ،هم در رالص
باوعد و در شادی »...م از نوشثه های شمسو
آیا از این گستثاخ تتر و در عتین حتال لطیتف تتر ،در
مییط خش

و پرتگص

م توان رالص را ستثود و

بدان جابه ی تقدم و شکوه آسمان بخشید؟ مهمتان
مابع  ،از صفیه ی  ٧٣و
شمس و شاهد بازی
متت دانتتیم شتتمس در الونیتته بتتا دخثتتری از دستتت
پروردگان مو نا ،به نا «کیمیا» زناشوی کترده استت
18
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و خاطر همسر خود را نیز سخت م خواستثه استت...
شمس زناشتوی را از وستایل مهتم استثقرار مترد مت
شااسد و در نامه ای به مو نا ،درباره ی یت

دوستت

م نگارد که به خاطر نگاهداشت او« ،به صتد بته و
حیله ،وعده و طریق ،خدمت او را ساکن بود و برآن
بود که وصلت و تزویج  ،برآید تا ماقا کاد».
آیا شمس را فرزندان بوده است؟ دراین باره ماابع ما
صراحت ندارد .لیکن درنامه ی شمس به مو نا،از بجا
گذاردن دروری اطفال سخن رفثه است.
در هتتر حتتال ،شتتمس نستتبت بتته «یفمبتتارگ » ،بتته
همجاس پستادان کته بته کودکتان نظتر مت دارنتد،
حساسیت فوق الگاده دارد و از آنان به تادی به عاتوان
آزمادان خدا نا ترم کته موجت

پلیتدی روزگارنتد،

یاد م کاد:
«پتتدر ،تتترا بتته جهتتت تیصتتیل فرستتثاد کتته
روزگار بد است و مرد طمتع مت کااتد در
پسر و از خدا نم ترستاد ».ماز نوشتثه هتای
شمسو
19
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 ...م ت دانتتیم ،شتتمس ب تا استتثگمال حشتتیش ،ستتخت
مخالف است و آن را وسوسه و خیال دیو م داند .و
چاان که بر شمردیم ،نسبت به لواط و یفمبارگ نیتز
نظتتری بتتس ماف ت دارد ...بیتتزاری از یفمبتتارگ در
خاندان مولوی ،سابقه ی تاریخ و ختانوادگ داشتثه
استتت .ستتلطان الگلمتتا م ٥٤۰ - ٦٢٨هجتتری- ۱٢٣۰ ،
 ۱۱٤٥میفدیو پدر مولوی ،پس از بازگشتت از ستفر
ح  ،با وجود اسثقبال و اصرار فراوان بزرگان دمشتق،
تاها به خاطر شیو فستاد و لتواط در میتان امیتران آن
دیار ،به هیچ روی حادر نمت شتود کته بته تقادتای
آنان پاسب منبت دهد و در آن دیار االامت گزیاد.
ستیما -نگتاری «حیتات جاست شتمس» و بتاز ستتازی
بیاش جاس شمس و مولوی ،بیشثر از این روی است
که هرگونه تهمتت همجتاس پستادی ازآنتان ،مرتفتع
گردد .صرفاظر از این که گروهت امتروز« ،همجتاس
پسادی» را طبیگت و روا ،یتا پلیتد و انیرافت و نتاروا
بشتتمار آرنتتد ،نستتبت همجتتاس پستتادی بتته شتتمس و
مولوی الابل دفا نیست .سوگمادانه ،امتروز ،بستیاری
20
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از متتترد حثتتت در میتتتان روشتتتافکران و دانتتتش
آموخثگان ،م پادارند که شمس و مولتوی را عفالته
ای همجاس پسادانه بته یکتدیگر مربتوط مت ستاخثه
است .این ،پاداری است که به آستان

مت توانتد

عظمت و شکوه این دو ابر مترد را در تیرگت افکاتد.
آنتتان را حقیتتر و در نثیجتته رویکتترد بتته آمارشتتان را
دسثخو

بدگمان و تگطیل ستازد و بتدترین آن کته

تقلیدگرانِ سطی ِ روانکاویِ ت

بگدیِ جاسیت زده

ی یرب  ،با «عقتده ی جاست اودیپت » ختود ،نیتز بته
آسان آماده اند تا بیتان یزلتواره و عاشتقانه ی ستاث
عرفتتان ایتتران را ،در ستتثایش از شتتمس ،بتته تگبیتتری
جاهفنه ،تجل امیال واپس رانده ی مولتوی و نشتان
ازروابح همجاس پسادانه ی آن دو با یکتدیگر تلقت
نمایاد.
پتتاره ای در ایتتن بتتاره ،همااتتان بتته داستتثان آزمتتایش
شمس از مولوی ،در آیاز برخورد آن دو با یکدیگر،
اسثااد م جویاد .این داسثان ،باتا بته گفثته ی ستلطان
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ولد مپسر مولویو ،طبق روایت سپهسا ر و نیز روایت
اففک چاین است:
«شمس الدین ،بته طریتق امثیتان ...از والتد
ممولویو  ...شاهد الثمام کرد .پدر  ،حتر
خود مهمسر خودو کراخان را که در جمال و
کمال ،جمیله ی زمان و ساره ی متان بتود و
در عفت و عصمت مریم عهتد ختود ،دستت
بگرفثه در میان آورد ...شمس فرمتود کته :او
ختتواهر متتن استتت بلکتته نتتازنین پستتری م ت
خواهم که به من صتیبت کاتد .فت الیتال،
فرزنتتد ختتود ،ستتلطان ولتتد را کتته یوستتف
یوسفان بتود ،پتیش آورد و گفتت :امیتد آن
است که به خدمت و کفشگردان شما ،یق
باشد .شمس فرمود کته :او فرزنتد دلباتد متن
است .حالیا اگر الدری صهبا مشترانو دستت
دادی ،اوالتتات بتته جتتای آن استتثگمال متت
کرد  .همانا ،حضرت مو نا [جفل الدین] به
نفسه بیرون آمده ،دید که :سبوی از میله
22
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ی یهودیان پر کرده بیاورد و در نظر او نهتاد.
دید که مو نا شتمس التدین فریتاد آورد و
جامه ها را به خود چاک کرده ،ستر در التد
پتتتدر نهتتتاد و از آن التتتوّت مطاوعتتتت مد
اطاعتد فرمانبرداریو امر پیر ،حیرت نمتوده
فرمتتود کتته :متتن  ...یایتتت حرلممشتتکیبای و
مو نا را امثیان کرد »...
در این داسثان ،رکری از «شاهد پستر» بته میتان آمتده
است .لتیکن اصتل داستثان ،از سلستله آزمتایش هتای
دشوار دتربه ای و «شتوک آور» شتمس در ستاجش
تتتتان متتتدارا و تگیتتتین نصتتتان فتتتداکاری و اینتتتار و
سرسپردگ عرفان است ...در این سلسله آزمایش ها
و ازجملتته ایتتن داستتثان« ،هتتدف توط تته» و نکثتته ی
انیراف  ،در همان یکه زن  ،دربه ،و شوک اخفالت
و روح  ،ساجش ظرفیت تیمل و تگیین فتداکاری و
اینار مرید است و بته عبتارت دیگتر ،شتمس بتا رکتر
«شاهد پسر» و «صهبا» خواسثه است تان تیمل مو نا
را در برابر شوک آورترین درخواست ها و آمتادگ
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او را برای فداکاری و تگص

شکا  ،در برابر خویش

بساجد .یگا وی باا بر امثیان ،انجا بدترین چیز های
ممکن را از مولوی خواسثه ،نه آن که آرزوی خود را
ابراز داشثه باشد و این داستثان ،ختود درستت عکتس
پاتتدار متتدعیان همجتتاس پستتادی شتتمس و مو نتتا را
اسثوار م دارد .یگا اکراه بزرص آنتان از همجتاس
پسادی »...مهمان مابع  ،از صفیه ی  ٨٩و
*
مولوی و غروب شمس
این مطال  ،مکه عیااق از کثان «خح سو » نقتل شتدهو
رابطه ی مگاوی مولوی و شتمس را از دیتدگاه یت

روانکتاو

برجسثه به روشا بیان م کاد و به التدری روشتن استت کته
نیازی به تودیح دیگر ندارد .م توانسثیم این مودو را همین
جتتا بتته پایتتان برستتانیم ،امتتا دریتتغ استتت کتته ادامتته ی داستتثان
شورانگیز شیدای مولوی به شمس ،و نیز این که پس از شمس
تبریزی ،رو پرخرو

مولوی چگونه این جدای را پذیرا شد

و همااین این کثان شگفت انگیز «مناوی» چگونه تولد یافت،
ایاجا باز گو نشود .به گمان ما شیوا تترین شترح کته بتر ایتن
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مودو نوشثه شده ،از اسثاد کریم زمان استت کته در مقدمته
کثتان «شتر جتامع مناتوی» در شتده استت .متا خفصته ی
بخش از آن را ایاجا نقل م کایم  .دمن این که توصتیه مت
کایم این کثان پرارز

را بخوانید:

« ...پیوسثن شمس به مو نا ...چاتان او را والته و شتیدا
کرد که درم و بیث و وع را بته یکستو نهتاد و بته
شگر و ترانه و دف و ستما پرداختت .و از آن زمتان،
طبع ظریف و روق سلیم او در شگر و شاعری شتکوفا
شد و به سترایش اشتگار پتر شتور و حتال پرداختت...
شمس به مو نا چه گفت و چه آموخت و چه فسانه و
فسون ساخت کته ستراپا دگرگتونش کترد ،مگمتای
است که «کس نگشود و نگشاید به حکمت این مگمتا
را».
غروب موقت شمس
رفثه رفثه آتتش حستادت مریتدان ختا طبتع ،از زیتر
خاکسثر روی و ریا زبانه کشتید و ختود را نشتان داد.
آنها م دیدند که مو نا ،ایتن عتارف کامتل و مفثت
25
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فادل ،خود مریدر نده پوش گماا گشثه و به الدری
در وجود او مسث،رق شده که هیچ الثفات بدانان نمت
کاد .این امر ،آتش حسادت آنان را پر لهیت

کترد و

فثاه جوی آیاز کردند و در عیتان و نهتان بته شتمس
ناسزا م گفثاد و ساحر و جادوگر

م خواندنتد و

کوم بدبیا م زدند و خود را از او با تر و برتر م
دیدند .از ایارو از الثفات مو نا به شمس و ب اعثاای
او بتتته ایشتتتان گلتتته متتت کردنتتتد  ...شتتت

و روز،

انجمن«خرماریدان» بدین گفثگو ها گر بود و همگ
به خون شمس الدین تشاه بودند.
شمس از گفثار و کردار و رفثار گزنده مریدان الشری
و خودبین و تگص

کور و آتشین الونیان ماهل الونیتهو

رنجیده و بیثان شده و چتاره ای جتز کتو و رحیتل
ندیتتد .از ایاتترو در روز پاجشتتابه  ٢۱شتتوال ستتال ٦٤٣
هجتتری المتتری ،الویاتته و الونیتتان را تتترک گفتتت .و
بدیاسان ایتن آفثتان مگرفتت و حقیقتت ،پرتتو زریتن
خود را از ستر ایتن شتهر برداشتت و از کرانته دمشتق
تابیدن گرفت...
26
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شتتمس در حجتتان فتترو شتتد و مو نتتا نیتتز در آتتتش
هجران او ب الرار و ناآرا  .زان پس ،دیگر بته کست
الثفات نم کرد و پیوسثه در خود بتود .مریتدان ختا
طبع دیدند که رفثن شمس نیز مو نتا را مثوجته آنتان
نساخت بلکه بر انزوا و خلوت و بیخویش او افتزود و
از ایارو به کاان نزد او آمدند و عتذر هتا آوردنتد و
پوز

ها خواسثاد و از کردار و رفثار زشت و پلشتت

خود اظهار توبه کردند...
مو نا ،فرزند شایسثه و خلف ختود« ،ستلطان ولتد» را
همراه با جمگ از اصیان به دمشق فرسثاد تا آن دلبر
جانان و میبون گریز پا را به الونیه بازگرداناد و پی،ا
های جانسوز و پرشور برای او فرسثاد .از آن جمله:
« ای آفثتتان جهانثتتان ،پرتتتو عاایتتت از ایتتن
سرمازدگان فراق باز مگیر و به نور خود دیار
دلخسثگان را روشا بخشای»
سلطان ولد ،بیدرن

به فرمان پدر با جمگت از یتاران

صدیق ،سفر آیازید و ب امان دشت هتا و هامونهتای
خش

و الفر مبیابتان بت آن و علتفو را در سترما و
27
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گرما م پیمودند و شهر ها و آبادی هتا را پشتت ستر
م نهادند و چاان مست و والته جمتال شتمس بودنتد
که رن و تگ

این سفر پر شثان و دراز  ،چون شتهد

و عسل شیرین مت آمتد ...سترانجا  ،پیت

مو نتا بته

مطلون دست یافت و با شکوه و احثرا پی،ا جانسوز
او را بتته شتتمس رستتاند و آن ولتت مرشتتد و آفثتتان
جهانثان حقیقت و ارشاد  ،از سر مهتر و حاتان ،عتز
بازگشت به الونیه نمود.
سلطان ولد به شکرانه این موهبت عاظمت  ،یت

متاه،

پیتتاده در رکتتان شتتمس ره ستتپرد تتتا آنکتته بتته الویاتته
درآمدند و پرتو این آفثان بر الونیان تابیدن گرفتت و
سرمای آن دیار را بتا گرمتای ختود زدود و مو نتا از
گتتردان یتتم و انتتدوه و آه فتتراق رهتتا شتتد و دوبتتاره
بوسثان دلش را نسیم جانبخش این بتاد صتبا شتکفثن
آیازید و مریدان گسثاخ و شتوخ چشتم نیتز عتذر هتا
آوردند و پوز

ها خواسثاد .
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غروب دائم شمس
مدت کار بدین ماوال سپری شد تا آنکه دوباره آتش
سر و خا طبع تیتز شتد و بتر

حسادت مریدان خش

خرترمن دل و دیاشتتان شتترر زد .پتتس توبتته شکستتثاد و
پیمتتتان گسستتتتثاد وعتتتتذرهای پیشتتتین بتتتتر طتتتتاق
نسیانمفراموشتت و نهادنتتد و سلستتله خصتتومت و بتتد
ختتتتواه جاباندنتتتتد وآزار و ایتتتتذای شتتتتمس را از
سرگرفثاد و رهر خیره سری پوییدند.
شمس از رفثار و کردار نابخردانه این مریدان خودبین
رنجه شد و از گزند ایشان ،نژند خاطر گشت تا بدانجا
که به سلطان ولد شتکایت آورد و گفتت :دیتدی کته
ایاان باز عقل و خرد خود را بته زنجیتر نفتس و هتوی
درکشیده اند ...ول این بتار چاتان ختواهم رفتثن کته
هیاکس نداند من کجایم و چه بر سر آمد .و چتون
این سفر دراز کشد ،همه گویاتد او جتان ستپرده و یتا
مقثول گشثه است ...و او چاد بار این سخاان را تکرار
کرد و سرانجا  ،ب خبر از الونیه رفت و ناپدید شتد و
مگلو نشد که بر سر او چه آمد و چه شد...
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شیدایی موالنا
مو نا در فراق شمس ،ب الرار و ناآرا شتد و یکبتاره
دل از دست بداد و شوریدگ آیازیتد و روز و شت
به سما و ترانته پرداختت ...حتال زار و آشتفثه او در
شهر بر سر زبانها افثاد و با حیترت و شتگفث از ختود
م پرسیدند :شگفثا که چاین مافث و الطب کته ختود
مرجع سؤا ت و نیاز های عامه استت و امتور آنتان را
به حکم و فثوای تگیتین مت کاتد ،چته ستان عاشتق و
شیدای آن ولیده گماا شده است؟ ...
آهنگ رحیل
این شیدای و آشفثه ستری بتدانجا رستید کته تتان و
الرار از او ربود و دیگتر الونیته را جتای درنت

ندیتد.

پس ناگهان سفر را ساز کرد و الونیه را به سوی شا و
دمشق ترک گفت و جمع انبتوه از عتا و ختا ،و
مریتتدان رستتیده و نتتا رستتیده در پت او روان شتتدند...
والث که این آفثان جهانثان ارشاد ،از کرانته دمشتق
طالع شد ،گرمای مگاوی آن ،دلهای سرد و فسرده آن
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دیار را گرما بخشید و شیفثه خود کرد تا بدانجا که در
شگشا متابشو پار نور او مسث،رق گشتثاد ...امتا مترد
آن دیار نیتز شتگفت زده شتده بودنتد و بتا ختود مت
گفثاد :اومشمسو کیست و چه بزرگ است کته ایتن
خورشید عرفان و مگاا ممولتویو ،هماتون رره ای در
پرتو انوار او چرخ م زند؟ از آن سوی نیز مرد الونیه
در فراق مو نا بیثتان شتده بودنتد .بته حتدی کته بته
سلطان رو عریضه ها نوشثاد که مو نا را بازگرداند.
کمال کامل
مو نتتا در دمشتتق هرچتته گشتتت و جاستتت ،شتتمس را
نیافت و ناچار به الونیه باز آمد .در این سیر روحتان و
سفر مگاوی ،هرچاد که شمس را به صتورت و جستم
نیافت ،ول حقیقتت شتمس را در ختود طتالع دیتد و
دریافت که آناه بته دنبتال اوستت در ختود حادتر و
ماثیعقدق است و همان حال شمس براو نیز ظاهر و عیان.
این سیر روحتان  ،در او کمتال مطلتون پدیتد آورد:
کب

طریقت بود و باز بلاد پرواز حقیقت شد .الطتره
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بود و دریا شد .رره بود و آفثان شد و یکسر «شمس»
شد ...مو نا به الونیه باز آمد و رالص و ستما و ترانته
را دوبتتاره از ستترگرفت .ال توّا ن مخواناتتدگان اشتتگار
عرفان به صتورت آوازو و خواناتدگان را نتزد ختود،
بخواند تا بخواناد و باوازند و او در سما یرق

م

شد و پیر و جوان ،خا ،و عا  ،پخثه و خا  ،هماناتد
رره ای در آفثان پر نتور او مت گشتثاد و چترخ مت
زدند...
باز آهنگ رحیل
چادین سال بر این ماوال سپری شد و باز حال و هوای
شتتمس حقیقتتت در ستتر

افثتتاد و پتتیلش ختتوان

هادوسثان عشق دید و آها

رحیل کرد و جمگ نیز

از پ او روان ...ماهها در دمشق ستاکن شتد .بیقترار و
ب تان به جاسثن شمس پرداخت .ول هرچه کوشتید
و جوشید شمس خود را طالع ندید .در همان ایا کته
در دیار دمشق سر م کرد ،دانشمادان شا و شتامات
و سایر خوا ،و عوا از سر صدق تا و عشتق تمتا ،
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مرید و یف او گشثاد .ولت او اعثاتای بته ایتن امتور
نداشت .سرانجا چتاره ندیتد جتز بازگشتت بته دیتار
خود.
صالح الدین زرکوب
مو نا باا بر عقیده عارفان و صوفیان بر ایتن بتاور بتود
که جهان ،هرگز از مظهر حق خال نگتردد و حتق در
همه مظاهر ،پیدا و ظاهر است .ماثه در میان مظتاهر،
این مظهر اتم د مکامل ترینو است که لیاالت تامّه برای
مظهر اعل شدن دارد و ایا

باید دید که آن آفثان

جهانثان که در کالبد خاک شمس تبریتزی طلتو و
آنگه یرون کرده از کدامین کرانه سر بترون آورد و
از چه مشرال طالع گردد و از وجود چه کس نمایتان
شود؟
شیب صتف التدین زرکتون ،توانستت ایتن لیاالتت و
شایسثگ را در خودحاصل کاد و جای خال شتمس
را تا حدودی پرسازد.
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صف الدین ،مردی عام و آُمّ و از مرد الونیه بتود
و پیشه ی زرکوب داشت و از علم و سواد بت بهتره.
حث کلمات را نیز صییح بر زبان نم آورد .به الفل،
اللف م گفت و به مبثف ،مّفثف  ...مو نتا هفتت ستال
براین حال بود که در او شوریدگ وآشفثه سری و
ب الراری ،مردی صاحبدل را که میضر شمس را نیز
درک کرده بود،بته عاتوان مصتاح

و «یتار خلتوت »

برگزید و دید که شمس از افق او تابیدن کرده استت.
و این یار یار تا حدی موج

آرامتش درون و تستل

خاطر او گشت و خود گفت :آن شمس که م گفثم
و مت جاستتثم ،بتته صتتورت صتتف التتدین بتتاز آمتتد و
متتراآرامش داد و او در واالتتع نرفثتته استتت ،بلکتته تاهتتا
جامه عوض کرده و صورت صتف التدین در آمتده
است...
مو نا ،زرکون را خلیفه ی خود ساخت و به مریتدان
نیزگفتتت :متتن ستتر شتتیخ نتتدار و هتترکس راه حتتق
خواهد به شیب صف الدین دست ارادت دهد و حث
به فرزند

«سلطان ولد» نیز ،با آن همه مقا علمت و
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اکیتتد کردکتته بایدحلقتته ی ارادت

بتتاطا  ،ستتفار
زرکون را به گو

کاد .زیرا شتاه راستثین و مرشتد

مثین هموست ...هرچاتد ستلطان ولد،تستلیم ستفار
پدر خود ممو ناو بود ،ول در عین حال ،مقا خود را
بویژه در علو و مگارف برتر و با تر از زرکتون مت
دانست .ول سرانجا به فراست دریافت که مگلومات
و مگارف ظتاهری و میفوظتات صتوری ،نمت توانتد
چاره ساز مشکفت روح و مگضفت مگاتوی باشتد.
ای بسا گرد

نگاه  ،همه رخیره های مگاوی آدم

را بر باد فاا دهد و فقیر میض ا

گردانتد .او بتا ایتن

تأمل از ورطه ی ختودبیا و انانیّتت مخویشتثن بیات و
گذشتتت و آرا و آرا از ستتر صتتدق و صتتفا مریتتد
زرکون شد و سر بدو سپرد.
حسادت نارسیدگان
اندک اندک ،آتتش حستد و ختودبیا مریتدان ختا
طبع و نا رستیده زبانته کشتید و دشتما و ستثیزگری
آیاز کردند و انجمن ها برپاستاخثاد و بته بتدگوی و
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طگن زرکون سترگر شتدند ...دشتاامگوی و ناستزا
پراکا هم نثوانست آتش پتر لهیت
آنان را سرد و خمو

حستد و رشت

سازد ،بلکه کتار بتدانجا رستید

که کمتر بته الثتل او بستثاد تتا بترای همیشته خیالشتان
راحت شود و ختود بته جتای او طترف توجته مو نتا
شوند .این خبر کم کم به گو

صف التدین رستید.

ول هیچ نهراسید و بیم به دل راه نداد .بلکه با کمال
والار و آرامش خاده ای کرد و گفت :کورد ن مگتر
نم داناد که در این جهان ،کتاه بته جاتبش نیایتد
مگر به اراده حق .اگر خدا مترا حتاف باشتد ،کیستت
آنکه خونم ریزد و جانم سثاند؟ ...
وفات شیخ صالح الدین
مو نا ده سال با زرکتون ،هتم صتیبت بتود و جتای
خال شمس را با او پر کرده بود .تتا ایاکته زرکتون،
رنجور و بیمار شد و سرانجا نیز خرالته تهت کترد .او
وصیت کرده بود که چون بمیرد بتر جاتازه ا

آیتین

عتزا و ستتوگواری برپتا ندارنتتد ،زیترا رفتتثن بتته ستتوی
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میبون حقیق و وصال بته مطلون...کمتال شتادمان
است نه عتز ا و ستوص .از ایاترو مترد  ،دف زنتان و
سما کاان و هلهله زنان ،او را به خاک سپردند...
حُسام الدین چَلَبی
حاسا الدین چلب [ ،چلب د سعروعر] مگروف به «اخت
ترک» از اکابر عرفا و اعتاظم صتوفیه و مریتد صتدیق
مو نتتا بتتود .مو نتتا بتتا او نیتتز ده ستتال مصتتاحبت و
مجالست داشت و حث نظم کثان شتریف مناتوی بته
درخواست او صورت گرفت...
حاسا الدین نزد مو نتا مقتام وا و عزیتز داشتت و
ستتخت بتتدو شتتیفثه ،تتتا بتتدانجا کتته آورده انتتد« :...از
حضرت خداوندگار ممو ناو سؤال کردند کته از ایتن
سه خلیفه و نای

کدامین اخثیار است؟ فرمود :مو نتا

شمس الدین ،به منابتت آفثتان استت و شتیب صتف
الدین در مرتبه ماه است و چلب حاسا الدین میانشتان
سثاره ای است روشن و راهاماست .همانا بیشثر بعردیتان
و بیریتتان راه را بتتا ستتثاره م ت یاباتتد و مستتث،ا
37
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شوند ».همااتین در بتان عفالته ی مگاتوی مو نتا بته
حاسا الدین آورده اندکته والثت همستر حاستا خرالته
ته کرد و جان به جتان آفترین تستلیم ،او پریشتان و
افسرده دل گشت و این مفل او ،مو نا را نیز آنااتان
تیت تأمیر الترار داد کته متدت دو ستال نظتم مناتوی
شتتریف مثوالتتف شتتد و در ستتال  ٦٦٢هجتتری المتتری
مجدداق آیاز گردید...
وفا ت موالنا
در پ تب ستوزان و آتشتین ،در روز یکشتابه ،پتاجم
جمادی ا خر سال  ٦٧٢هجری المتری ،والثت آفثتان
جهانثان دامن زرنگار ختود را از پهاته زمتین بتر مت
چید ،آن آفثان مگرفت و حقیقت نیز پرتو ختود را از
این جهان خاک برگرفت و رحلت فرمود.
مدتها بودکه جستم نییتف و خستثه مو نتا در کماتد
بیمتتاری گرفثتتار شتتده بتتود و او در واپستتین روزهتتای
حیات خود ،حال ختود را بترای حاستا التدین چاتین
وصف کرد« :ار این مرکت
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بیمار و گاه پلا

و گاه خر لا

دل ،هموار نم رود .گاه لکل

 .هتیچ بتر متراد
،

 ،گاه سامسات

گاه البله ،گاه دبره ،نه م میرد و نه صیت م
پذیرد».
او مشثاالانه در انثظار وصال به میبتون حقیقت بتود و
هر آن در پ نهادن کالبد جستمان و پتر گشتودن بته
عالم روحتان  ...سترانجا ایتن آفثتان مگاتا ...ستر در
نقتتان یتترون کشتتید و رحلتتت فرمتتود و عتتالم را
اندوهگین و ماتم زده کرد.
در آن روز پر سوز ،سرما و بخبادان در الونیه بیداد م
کرد و دانه های نر و حریرین بترف ماناتد پروانگتان
سپید بال در فضا مت رالصتیدند و آرا و خمتو
زمین م نشسثاد و بیدرن

بتر

چون آهن و پو د ستفت

و سخت م شدند .ستیل پتر خترو

مترد  ،از پیتر و

جتتوان ،زن و متترد ،مستتلمان و زرتشتتث و مستتیی و
یهتتودی ،در ایتتن عتتزای عظتتیم و متتاتم کبیتتر شتترکت
داشثاد .و در سوز و سرما ،بت پتروا ،برهاته پتا ،جامته
دران راه م رفثاد و بان
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اعل م رسید .براسث الیامث

همهمه و یویا به عر

برپا شده بود .اففک مت گویتد« :بست مستثکبران و
ماکران که آن روز ،زاندار بریدند و ایمان آوردند و آن
روز ،الل
ایل

زمهریر و زمسثان صگ

بود و اهتال الونیته

سرو پا و تن برهاه بودند ».تتابوت مو نتا چتون

زورال بر اموا مثفطم جمگیت این سو و آن سو م
رفت .گاه در گردان جمگیت ناپدید مت شتد و گتاه
پیدا .هرکس بجان م کوشید تا لیظته ای دستت بتر
تابوت او رساند...
کلیسا ها و کایسه ها و مگابد دیگر نیز به عتزا نشستثاد.
مسلمان و مسیی و یهودی و زرتش و ...همه به ی
سو و به ی

مقصتد در حرکتت بودنتد .همته حتال و

مقتتال یگانتته داشتتثاد کتته «همتتدل از هتتم زبتتتان
خوشثراست» .وحدت بود و تفرالته نبتود .گتوی رو
صمیم و وحدت گرای مو نا بر همه دلها حکم مت
راند .ب رنگ بر رن

ها یال

ب رنگ  ،اصول رن

ها» .جدای و مات رختت بتر

بسثه بتود و همته یت

تتن واحتد بودنتد .خاختا هتا،
40

شده بود که «هستت

شمس تبریزی و مولوی
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

کشیشها و روحانیان متذاه

دیگتر ،مو نتا را بتر ستر

نهاده و همراه و همدل با مسلمانان شیون م کردنتد و
جامه م دریدنتد و در ایتن گیتر و دار یکت از ختا
طبگتتان کت متتدار و شتتریثگمداران ناستتازگار ،کتته بتته
مرض تفراله و تگص

دچار بود ،خواست کته آنهتا را

از شرکت در آن هاگامه عزا و ماتم باز دارد که بتر او
بان

زدند :مو نا مسیح ما بود .او عیسای متا بتود .متا

راز موس و عیست را در او یافثته ایتم ...چهتل شتبانه
روز این عزا و سوص بر همین ماتوال برپتا بتود .و زان
پس ،رو و فکر مو نا حکومت حقیقت ختود را بتر
ارهان و اللون اسثوار تر کرد ،و همه جا از او گفثاد و
نقل م کردند و این رو و اندیشه هاوز نیتز زنتده و
باال است ،چرا که ناش از وحدت است نته تفرالته و
تگص  .مشر جامع مناتوی  -استثاد کتریم زمتان -
دفثر اول از صفیه ی  ٢٤و
***

41

