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چکیده: مراسم سماع که بسیاری از طریقت های عرفانی آن را برگزار 
می کنند، یکی از راه هایی است که به نظر پیروان این طریقت ها 
می تواند انساِن سالک را به خداوند نزدیک کند. این مراسم در میان 
مولویان دارای چهار بخش است که گویا هر بخِش آن تجلِی یکی 
از َسَفرهای چهارگانه ای است که ابن عربی گفته و مالصدرا نیز نام 
کتاب عظیم خود را بر اساس همین سفرهای چهارگانه »الحکمة 
المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة« نهاده است: َسَفر اول از خلق 
به حق و سفر دوم از حق به حق با حق و سفر سوم از حق به خلق 
با حق و در خاتمه سفر چهارم است یعنی از خلق به خلق با حق. 
به زمان موالنا جالل الدین  این مراسم معنوی  تاریخِی  پیشینۀ 
با شمس تبریزی دچار  از دیدار  محمد بلخی برمی گردد که پس 
تحولی روحی و معنوی شد. این تحول ژرف باعث شد که موالنا 
تأمالت گسترده ای دربارۀ دین و متون مقدس دینی و آثار عارفان 
از سر بگذراند و تفسیری نسبتًا تازه از دین ارائه دهد که نشانه های 
این تفسیر تازۀ معنویت محور در جای جای نوشته ها و سرودهای 
از  بسیاری  »مثنوی«، مشهود است.  کتاب عظیم  به خصوص  او، 
عالقه مندان به دین و معنویت برای زیارت موالنا و سیاحت در 
عالم معنا رهسپار قونیه می شوند و نوشتۀ حاضر حاصل همین 
پایانی این نوشته نقدی بر تصوف و  نوع سیاحت است. بخش 
ذهن  در  فرازمینی  ُبت هایی  به  طریقت  مشایخ  شدن  تبدیل 
مریدان است. در این بخش تأکید شده است که موروثی شدن 
رهبری در طریقت های صوفیه و احترام بیش از حد به انتساب به 
بنیانگذاران طریقت یکی از دالیل انحراف طریقت های عرفانی و 

خالی شدن آن از معنا است.
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 درحضورهوالنـ:
سیاحتى در عالم معنا



In the presence of Rumi: A Journey in the World 
of Meaning
Author: Abdul Jabbar Rifai/ Translation: Wala Kh-
aqani and Mohammad Suri
Abstract: The ritual of Simā’, which is performed 
by many mystical sects, is one of the ways that, 
according to the followers of these sects, can bring 
the seeker closer to God. This ceremony has four 
parts among the followers of Rumi, and each part of 
it seems to be the manifestation of one of the four 
journeys mentioned by Ibn ‘Arabī, and Mullā Sadrā 
also named his great book “Al-Hikma al-Muta’āliyya 
fi al-Asfār al-Aqlī al-‘Arba’a” based on these four 
journeys: the first journey is from the creatures to 
God and the second is the journey from God to God 
along with God and the third journey is from God 
to the creatures and at the end of the fourth journey 
there is the journey of the creatures to the creatures 
along with God. The historical background of this 
spiritual ceremony dates back to the time of Mawlānā 
Jalāluddīn Mohammad Balkhī, who underwent a 
spiritual transformation after meeting Shams Tabrizi. 
This profound development caused Rumi to reflect 
extensively on religion, religious sacred texts, and the 
works of mystics, and to offer a relatively new inter-
pretation of religion, the signs of which are evident 
everywhere in his writings and hymns, especially in 
the great book Mathnawī. Many people interested 
in religion and spirituality, travel to Konya to visit 
Rumi’s tomb and travel in the world of meaning, 
and the present article is the result of this type of 
tourism. The final part of this article is a critique of 
Sufism because of the transformation of the Qutbs 
of the paths into extraterrestrial idols in the minds 
of the disciples. In this section, it is emphasized that 
the inheritance of leadership in the Sufi sects and 
the excessive respect for the founders of the mystical 
sects is one of the reasons for the deviation of mysti-
cal Paths and thier emptiness from meaning.
Keywords: Four Journeys, Travel in the World 
of Meaning, Ibn ‘Arabī, Shams Tabrizi, Mawlānā 
Jalāluddīn Mohammad Balkhī, Mullā Sadrā, Simā 
Ceremony, Pilgrimage, Transcendent Wisdom, Spir-
itual Mathnawī, Slave-Breeding Sufism, Inherited 
Leadership

یف حضرة موالنا: سیاحة یف عامل املعین
الكاتب: عبد اجلّبار الرفاعي

ترمجة: والء اخلاقاين وحمّمد السوري
اخلالصـة: تعتبـر مراسـم السـماع اليت يقيمها الكثيـر من أهل الطرق 
العرفانّيـة واحـدًة مـن األسـاليب الـيت ميكـن هلـا يف رأي أتبـاع هـذه 

الطرق أن تقّرب اإلنسان السالك إىل اهّلل .
 

ّ
بعـة أقسـام يقـال أّن كل ّيـن تتضّمـن أر وهـذه املراسـم لـدى املولو
يب  بعـة الـيت ذكرهـا ابـن عـر ٍ ألحـد األسـفار األر

ّ
قسـٍم مهنـا هـو جتـل

 عندما مّسى كتابه العظمي باسم )احلمكة 
ً
وأشار إلهيا املاّل صدرا أيضا

بعـة( حيـث أشـار بذلـك إىل هـذه األسـفار  املتعاليـة يف األسـفار األر
بعة نفسها. األر

ـَفر األّول مـن هـذه األسـفار هـو مـن اخللـق إىل احلـّق، والسـفر  والّسَ
الثـاين مـن احلـّق إىل احلـّق باحلـّق، والسـفر الثالـث مـن احلـّق إىل 
 يـأيت السـفر الرابـع وهو من اخللـق إىل اخللق 

ً
اخللـق باحلـّق، وأخيـرا

باحلّق.
ّية تعود إىل زمان موالنا جالل  خيّية هلذه املراسم املعنو واخللفّية التار
 بعـد لقائـه 

ً
ّيـا  ومعنو

ً
الديـن حمّمـد البلخـي الـذي شـهد حتـّواًل روحّيـا

يـزي. وهـذا التحـّول العميـق أّدى مبوالنـا إىل أن يتأّمل  بشـمس التبر
وآثـار  املقّدسـة  الدينّيـة  والنصـوص  الديـن  حـول  واسـعة  تأّمـالت 
 للديـن مـأت عالمئـه ثنايـا 

ً
 جديـدا

ً
العرفـاء انهتـت بتقدميـه تفسـيرا

ّيـات وتناثـرت يف أرجاء  تفسـيره اجلديـد الـذي يتمحـور حـول املعنو
 يف كتابه الضخم )املثنوي(.

ً
ت خصوصا

ّ
كتاباته وأشعاره، وجتل

ّيـات يسـافرون إىل قونيـة  وهنـاك الكثيـر مـن عّشـاق الديـن واملعنو
يارة موالنا والسياحة يف عامل املعىن، واملقال احلايل هو مثرة واحدة  لز

من أمثال هذه السياحات.
 للتصّوف وحتّول مشايخ 

ً
أّما القسم األخير من املقالة فيتضّمن نقدا

يؤّكـد ختـام  يدهيـم. و يقـة إىل أصنـام فـرط أرضّيـة يف أذهـان مر الطر
املقالة عىل أّن حتّول الزعامة يف الطرق الصوفّية إىل الزعامة الوراثّية 
يقـة هـي  واالحتـرام الزائـد عـن احلـّد لالنتسـاب ملؤّسسـي هـذه الطر
أحـد األسـباب الـيت آلـت إىل احنـراف الطـرق العرفانّيـة وصيرورهتـا 

خالية من املعىن.
بعـة، السـياحة يف عـامل املعـىن، ابن  املفـردات األساسـّية: األسـفار األر
يـزي، موالنـا جـالل الديـن حمّمـد البلخـي، املـاّل  يب، مشـس التبر عـر
يارة، احلمكة املتعاليـة، املثنوي املعنوي،  صـدرا، مراسـم السـماع، الز

التصّوف االستعبادي، الزعامة الوراثّية.
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يادداشت مترجمان
نوشـتۀ پیـش رو دو یادداشـت مفصـل از اندیشـمند معاصـر عراقـی و یکـی از پیشـگامان مباحـث فلسـفۀ 
ی در ایـن دو یادداشـت  کالم جدیـد در جهـان عـرب، آقـای دکتـر عبدالجبـار ِرفاعـی اسـت. و دیـن و 
یـارت بـارگاه موالنـا سـخن گفتـه و تحلیل هـای  از دو سـفر خـود بـه قونیـه در سـال های 1389 و 1394 و ز
درخـور توجهـی دربـارۀ نـگاه موالنـا بـه دیـن ارائـه کـرده اسـت کـه بـه نظـر می رسـد بـرای مخاطب ایرانـی نیز 
کن قم بود و حدود چهار دهه در حوزۀ علمیۀ قم و برخی از  جذاب باشـد. آقای دکتر ِرفاعی پیش تر سـا
یس داشـت. ایشـان پس از سـقوط صدام به عراق بازگشـت و در بغداد سکونت  دانشـگاه های ایرانی تدر
یـد و در آنجـا »مرکـز پژوهشـی فلسـفۀ دیـن« را تأسـیس کـرد کـه تـا کنـون در ایـن مرکـز حـدود 300 جلـد  گز
ی کـه از دلباختـان جهـان تفکـر ایرانـی اسـت، بـا تأسـیس و انتشـار نشـریۀ  کتـاب منتشـر شـده اسـت. و
قضایا إسالمیة معاصرة به مدت ربع قرن و نیز تألیف چند کتاب و ترجمۀ چندین اثر فلسفی از فارسی 
، نقـش مهمـی در انتقـال اندیشـه های فکـری امـروز ایران  بـه عربـی و سرپرسـتی ترجمـۀ ده هـا کتـاِب دیگـر
بـه جهـان عـرب داشـت. سـوگمندانه ایـن تالش هـای خالصانـه هیچ گاه در ایـران قدر ندید و دیده نشـد. 
هر چند در جهان عرب و غرب چندین بار از ایشـان تجلیل شـد، از جمله در سـال 2012 مؤسسـۀ پاپی 
مطالعات اسـالمی و عربی در واتیکان سـالنامۀ خود را به نشـریۀ قضایا إسـالمیة معاصرة اختصاص داد 
ی اعطا شد. کتاب های آقای رفاعی  و در سال 2017 نیز جایزۀ شیخ حمد برای »تفاهم بین المللی« به و
یادی را از سراب دین گریزی  در جهان عرب تأثیر مهمی در آشتی کردن نسل جوان با دین داشته و افراد ز

و دین ستیزی برگردانده است. تازه ترین کتاب های آقای ِرفاعی از این قرار است: 
1. الدین والنزعة اإلنسانیة )دین و گرایش انسانی(

2. الدین والظمأ األنطولوجي )دین و تشنگی وجودی( 
3. الدین واالغتراب المیتافیزیقي )دین و غربت متافیزیکی( 

4. الدین والکرامة اإلنسانیة )دین و کرامت انسانی( 
5. مقدمة في علم الکالم الجدید )درآمدی به علم کالم جدید( 

در پایـان از آقـای ِرفاعـی کـه ترجمـۀ حاضـر را از نظر گذراند و دسـت ما را در ترجمه و جرح و تعدیل متن 
یم.  کاماًل باز گذاشت، سپاسگزار

در حضور موالنا: سیاحتى در عالم معنا )1(
 چند روز گذشـته را در اسـتانبول گذراندم تا در همایشـی دربارۀ »تأثیر اصالح دینی بر توسـعۀ سیاسـی« 
کـه در آن هیبـت و عظمـت و شـکوه اسـالم مشـهود  کنـم. اسـتانبول شـهری الهام بخـش اسـت  شـرکت 
اسـت. اسـتانبول بیـش از دو هـزار مسـجد دارد کـه قدمـت بیشـتر آنهـا بـه دوران عثمانـی می رسـد. ایـن 
ی خود هسـتند، ولی  ی و خالقیت در نوع معمار مسـاجد شـگفت انگیز و منحصربه فرد، سرشـار از نوآور
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شـگفت آورترین ویژگی اسـتانبول این اسـت که این شـهر بازتاب شـرق در غرب و غرب در شـرق اسـت. 
، آرزوهای سرکوب شدۀ روح و خاطرات آن را برمی انگیزد. از دوستم  گین این شهر فضاهای اسالمِی عطرآ
ی عثمانی خواستم که خانقاه صوفیان مولویه  یخ امپراتور یستی ترک و کارشناس تار مرادولی راهنمای تور
ی مجالس مولویان  در استانبول را به من نشان دهد و از او پرسیدم: »پس از اینکه در دورۀ آتاتورک برگزار
ممنـوع شـد، آیـا آنهـا در دورۀ اخیـر کـه گشایشـی بـه وجود آمده، مجالـس ذکر خود را که همراه با موسـیقی 
و نیایـش و رقـص صوفیانـه بـا نـوای نـی بود از سـر گرفته اند؟« مرادولی با یکـی از همکارانش تماس گرفت 
و او گفت که در بیشـتر روزهای هفته در منطقۀ سـرکه چی در نزدیکی مسـجد سـلطان احمد و ایاصوفیا 

تجمع مولویان وجود دارد و مراسم برپاست.

تجلى سفرهای چهارگانه در سالم های چهارگانه
یخ آن به سـده های گذشـته بازمی گردد، هنوز  شـب بعد به خانقاه مولویان رفتم. بنای باسـتانی آن که تار
گون  بـه همـان نحـو محفـوظ مانـده بـود. ده هـا نفر که بیشـتر آنها از جوانان دختر و پسـر و از نژادهـای گونا
به جز عرب بودند، در آنجا گرد آمده بودند. مجلس ذکر سـاعت هفت ونیم شـب با موسـیقی دینی آغاز 
یتـم موسـیقی بـه تـن داشـتند. در میـان نوازنـدگان  شـد. گـروه نوازنـده لباسـی مخصـوص و هماهنـگ بـا ر
دو بانـو بودنـد و بقیـه مـرد. همـراه بـا تارهـای نوازنـدگان، صـدای ذکرهایشـان کـه گاه بـه ترکـی بـود و گاه بـه 
عربـی گوش هـا را نـوازش می کـرد. سـپس از دِر پشـتی تعـدادی مـرد جـوان بـا گام هـای مطمئـن پـا بـه درون 
گذاشـتند. با سـکوتی آرام و زیبا که به آن آراسـته بودند، با ما با به زبانی ناآشـنا سـخن می گفتند و خشـوع 
و آرامـش را در جـان مـا زنـده می کردنـد. مجلس ذکر همچون تاالر تماشـاخانه ای بود که حاضران دایره وار 
کنـده از معنـا کـرده بود. آنچنان  کـه جمال و جالل  یایـی و آ ی آرام فضـا را رؤ آن را احاطـه کـرده بودنـد. نـور
یش هـا بـه شـکل هـالل صف آرایی کـرده بودند  و زیبایـی و شـکوه را همزمـان بـه نمایـش می گذاشـت. درو
و بـا حرکاتشـان تصاویـر شـگفت انگیزی از مراحـل جسـم روحانـی را بـه نمایـش می گذاشـتند؛ حرکاتـی 
کـه شـبیه رکـوع و سـجود و نمـاز بـود. دختـرى کـه گویـا مسـئول انتظامـات و مدیـر تـاالر بـود، پیـش از آغـاز 
نمایـش بـه زبـان انگلیسـی صحبـت کـرد و گفت: »لطفًا سـکوت را رعایت کنید و از عکاسـی و کف زدن 
ى کنیـد«. گویـی هشـدار مـی داد کـه مـا در مجلـس ذکـر هسـتیم و ایـن گـروه، آیینـی  و سـروصدا خـوددار
صوفیانه و سرشـار از معنا را به جای می آورند و از ما می خواسـت که زبان و اصطالحات آنها را بفهمیم 
و در شـیوه های ارتباطشـان بـا عالـم غیـب تأمـل کنیـم و تعالـی و گریز آنها از عالم محسوسـات به سـمت 
می که 

َ
عالـم غیـب و شـهود و کشـف ملکـوت و سیراب شـدن عطـش وجـودی آنهـا از عالم معنـا را در عال

زندگی مان به شدت نیازمند به معنا است بچشیم.

پـس از مجموعـه ای از اشـارات و حـرکات الهام بخـش کـه حـدود پانـزده دقیقـه بـه طـول انجامیـد، گـروه از 
همان جایی که آمده بود بازگشتند و این بار با لباسی سفید و دامنی عریض  همچون فرشتگان رحمت 
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یـش اوج می گرفـت  نـزد مـا آمدنـد. تارهـای نوازنـدگان و نیایش هـای آنهـا هماهنـگ بـا صحنـۀ نورانـی دراو
یـج شـتاب می گرفـت، وارد می شـدند و  کـه به تدر از دیگـری در حرکتـی دایـره وار  یـش یکـی پـس  و دراو
ی سیراب شـدن  دست هایشـان به سـوی آسـمان می رفت و غرق در مناجات تسـلیِم حق بودند و در آرزو
ینچی و رافائل  . آنها دقیقًا مانند تابلوهایی بودند که میکل آنژ و لئوناردو داو از سرچشمۀ تمام نشدنی او
از فرشـتگاِن در حال پرواز به سـمت ملکوت اعلی ترسـیم کرده اند. رقص ها چهار دور ادامه داشـت که 
هر دور نماد یکی از سالم های چهارگانه بود. اولین رقص نماد سالم اول و بیانگر فهم انسان از پرستش 
خداونـد متعـال اسـت. در پـی آن سـالم دوم، یعنـی درک عمیـق عظمـت حق و جالل اوسـت و اما رقص 
سـوم، اشـاره به سـالم سـوم اسـت که شـهود جمال حق و چشیدن طعم وصال اوست و در واقع سیاحتی 
از نـوع شـیفتگی و وجـد در جمـال حـق اسـت. دور چهـارِم رقـص بـه معنـای سـالم چهـارم اسـت کـه بـه 
تسلیم شـدن کامـل عاشـق در برابـر معشـوق می انجامـد، یعنـی بازگشـت انسـان بـه هدف نهفتـۀ خلقتش 
با تسـلیم کامل در برابر حق. مولوی ها سـاعتی را به گردش و رقص شـگفت انگیز و مسـتی روحانی خود 

ادامه دادند.

هنگام نغمه ها و ذکر و نیایش و آوازهای گروه نوازندگان و هماهنگ با چهار سالم یا رقص های چهارگانۀ 
مولویان، صحنه غرق در خشوع بود. آنقدر تحت تأثیر این صحنه قرار گرفته بودم که تا همین لحظه هر 

گاه به یاد آن می افتم، غرق در روشنایی و شادمانی و تعالی می شوم.

در زبـان ترکـی بـه حرکـت دایـره وار مولویـان »رقص َسـماح« گفته می شـود که شـاید تصحیفـی از اصطالح 
»َسماع« باشد، یعنی شنیدِن )= َسماِع( اذکار و اوراد که مولوی ها با خضوع و خشوع و دستانی برکشیده 
کـه بـه  گـوش جـان می سـپارند. دسـت اول  رقصـان و پایکوبـان تسـلیم حـق می شـوند و بـه اذکار و اوراد 
سـوی آسـمان اشـاره دارد، نمـاد بهشـت   اسـت و دسـت دوم کـه نسـبتًا روبـه پاییـن اسـت نمـاد دنیاسـت. 
یاضت ویژه ای است با هدف کشف جاودانگی روح و تبدیل آن به روحی عاشِق حق از طریق  َسماح ر
محوشـدن در ذکـر و موسـیقی و رقـص و ایجـاد فضایـی زیبـا مملـو از کیمیـای معنویـت کـه باعث تعالی 
و اشـراق روح می شـود، به گونه ای که روح به آینه ای مبدل می شـود که جهان در آن به  طور کامل متجلی 

می شود. همان طور که ابن  عربی می گوید: 

وقتی خداوند جهان را آفرید، جهان َشَبحی بدون روح بود. بنابراین جهان محتاج صیقل دادن بود. آدم 
صیقل آن آینه و روِح آن صورت بود.

گر زبانش متفاوت و نمادهایش متعدد و آیین هایش گونه گون  گوهر عرفان و تصوف یکی است، حتی ا
باشـد. آنچـه مـن در سـالم های چهارگانـه مشـاهده کـردم، بـا نـگاه ابـن  عربـی به سـفرهای چهارگانـه هم آوا 
بـود؛ آن هنـگام کـه سـالک در سـیر خـود از عالـم ِسـفلی بـه عالـم ِعلـوی سـفر می کنـد و در قـوس صعـود از 
عالم ماده آغاز می کند و به سـوی حق تعالی سـفر خود را به پایان می رسـاند؛ سـفری روحی و رو به  باال و 
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گام بـه گام. سـالک چهـار سـفر را در مسـیر تکامـل معنـوی خـود طی می کنـد و از منـازل مختلفی می گذرد 
و از یـک مرحلـه بـه مرحلـۀ دیگـر صعـود می کند و از دنیا به سـوی آنچه باالتر و کامل تر اسـت فرامی رود تا 
به هدفش که هدف نهایی همۀ خلقت اسـت، یعنی حق تعالی برسـد و این همان سـفرهایی اسـت که 
ی معـروف بـه مالصـدرا  کتاب خود الحکمة المتعالیة فی األسـفار العقلیة األربعة  صدرالمتألهیـن شـیراز
را بـر اسـاس همیـن چارچـوب و مطابـق مراحـل سـیر و سـلوکی و آثـار عملـی عرفا نوشـته اسـت. مالصدرا 
کتـاب را بـه چهـار بخـش تقسـیم کـرده اسـت و هـر بخـش بـه مثابـه سـیری علمـی و نظـری به موازات سـیر 
عملی عارف است. سفر اول از خلق به حق و سفر دوم از حق به حق با حق و سفر سوم از حق به خلق 

با حق و در خاتمه سفر چهارم است، یعنی از خلق به خلق با حق.

 پس از تماشای مراسم معنوی صوفیان مولوى، احساس من این بود که آنها با مراسمشان و با سالم های 
چهارگانـۀ خـود، سـاختار نظـری سـفرهای چهارگانـۀ مالصـدرا را در قالـب حـرکات و مناسـک مجسـم 
کـه روح هایشـان برافروختـه و احساساتشـان شـعله ور می شـود تـا بـه حالـت مسـتی  می کننـد؛ هنگامـی 
می رسـند. سـالم های چهارگانـۀ مولوی هـا و همیـن طـور سـفرهای چهارگانـۀ مالصـدرا هـر دو از یک منبع 

نشأت می گیرند و آن محیی الدین بن عربی و میراث عرفانی و نگاه بلند و درازدامن اوست.

حـرکات دایـره وار سـالم های چهارگانـه هماننـد حرکات دایره وار فلکی اسـت و مولوی هـا در این حرکات 
آهنگ تسبیح موجودات طبیعت را روایت می کنند و با مقصد آنها هماهنگ می شوند تا ارتباطی زنده 
و پیوندی بنیانی با آنچه در اطرافشـان اسـت برقرار کنند و در نتیجه پله های عروج به سـوی عالم ربانی 

و شهود حق را طی کنند.

ل الدین رومى  موالنا جال
خاطرۀ اسالمی استانبول و آثار تصوف و فضاهاى صوفیانۀ رایج در ترکیه و حضورم در مجلس مولوی ها 
و موسیقی و رقص های الهام بخش آنها و این فضاى شاِد بهجت خیز برای من به نوعی غریب بود؛ زیرا 
ی از فضاهایی که تا کنون در زندگی ام شاهد بوده ام، با تراژدی و اندوه و اشک و ممنوعیِت همۀ  بسیار
برداشـت های زیبایی شناسـانه قریـن بـوده اسـت. همـۀ اینها هر گاه نـام »قونیه« به ذهنـم می آمد، آرزویی 
یارت مرقد جالل الدین رومی بود که مریدانش در ترکیه او را ِمْوالنا  قدیمی را در من برمی انگیخت و آن ز
می نامند و در ایران به او مولوی یا ُموالنا می گویند و در افغانستان اغلب او را با لقب بلخی می شناسند 
کـه او بیشـتر عمـر  پـا و غـرب بـه او رومـی می گوینـد، بـه خاطـر نسـبتش بـه سـرزمین روم شـرقی؛ چرا و در ارو

خود را در پایتخت سلجوقیان روم یعنی قونیه گذراند.

موالنا جالل الدین محمد بن بهاءالدین محمد بن حسـین حسـینی خطیبی َبکری در ٦ ربیع االول سـال 
٦٠٤ هجـری قمـری مصـادف بـا ٣٠ سـپتامبر ١٢٠٧ میـالدى در بلـخ کـه امـروز یکی از شـهرهای افغانسـتان 
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اسـت بـه دنیـا آمـد. در حـدود سه سـالگی بـرای فـرار از حملـۀ مغـول، همـراه بـا پـدرش آنجـا را تـرک کـرد و 
همراه با خانواده اش ابتدا در نیشابور مستقر شدند. گفته اند که در آنجا با شاعر پارسی زبان فریدالدین 
ی آشـنا شـد. عطـار دیـوان اسـرارنامۀ خـود را بـه او هدیـه کـرد و شـاید او بـود کـه در گرایـش  عطـار نیشـابور
کـرد و بـه غرق شـدن  عرفانـی زودهنـگام او تأثیـر گذاشـت و جالل الدیـن را بـا تأمـل روحـی عمیـق آشـنا 
در تخیـل وجدانـی شـاعرانه سـوق داد. او بـا پـدر و خانـواده اش از نیشـابور بـه بغـداد رفـت و پـدرش در 
یـادی نگذشـت کـه بـه سـوی مکـه رهسـپار شـد و در آنجـا ملقـب  مدرسـۀ مسـتنصریه مانـد، ولـی مـدت ز
بـه »جالل الدیـن« گردیـد. از آنجـا بـه شـام رفـت و هفت سـال را در آنجـا گذرانـد و مـادرش در آنجـا وفـات 
کـم سـلجوقی آناتولـی عالءالدین  یافـت. سـرانجام در سـال 625 هجـری/ ١٢٢٨ میـالدى هنگامـی کـه حا
کیقباد پدرش را برای ادارۀ مدرسۀ علمیۀ قونیه به قونیه دعوت کرد، جالل الدین به همراه پدرش به قونیه 
رفـت. جالل الدیـن عـالوه بـر تحصیـل نزد پدرش به مدت ٩ سـال نزد سـیدبرهان الدین محقـق ِترِمذی به 
گیـری تصـوف و معـارف اسـالمی پرداخـت و پـس از فـوت او در سـال 638  هجـری/ ١٢٤٠ میـالدی بـه  فرا
دمشـق رهسـپار شـد و چهار سـال در آنجا اقامت کرد و از علمای آن دیار بهره برد و تأمالت یافتِی خود 
کنده از افاضات شـیخ  یلی شـان کـه آ را بـا حضـور در محافـل علمـی دمشـق و زمینه هـای حاصلخیـر تأو
محیی الدیـن بـن عربـی در خصـوص بینـش ُالوهـی و آفـاق گسـتردۀ معنـا بـود غنـا بخشـید. پـس از آنکـه 
کم شـد و در عوالم معنا غرق شـد، برای گذراندن  گاهی هایش مترا تجربه های موالنا به پختگی رسـید و آ
باقیماندۀ عمر خود به قونیه بازگشت و تا زمان فوتش، یعنی ٥ جمادى الثانی سال ٦٧٢ هجرى موافق با 

١٧ دسامبر سال ١٢٧٣ میالدی در آنجا ماند.

یش دوره گرد شـمس الدین  مهم تریـن نقطـۀ عطـف در سـیر معنـوی موالنـا لحظـۀ مالقـات او با صوفـی درو
تبریزی و ارتباط صمیمی شـان با هم بود. موالنا پس از مدت کوتاهی شـیفتۀ شـمس شـد و دلش به آتش 
ی گشـت و دنیای درونی و  ک شـد و عواطفش جار عشـق او شـعله ور گردید و درونش با مشـاعر زیبا تابنا
باطنی او نورانی شـد. موالنا این شـوق و شـور را با اشـعارش پنهان کرد و زیباترین شـعرهای عشـق و وجد 

یخ سرود. و شیدایی را در طول تار

چهار سال بعد در قونیه فتنه ای رخ داد و عالءالدین پسر جالل الدین در این فتنه کشته شد. همچنین 
ـ چنان کـه نقـل کرده انـد ـ شـمس تبریـزی نیـز در اوضـاع و احوالـی پیچیـده و مبهـم کشـته شـد. غـم موالنـا 
« نامید و  شـدت گرفـت و درونـش افروختـه شـد و پـس از آن آنچـه را کـه از شـعر سـرود به نام »شـمس تبریـز
یـدان او ماند. موالنا به یاد شـمس ٣٦٠٢٣ بیـت و ١٧٦٠ رباعی را در  شـمس تـا پایـان عمـر الهام بخـش جاو
ی همچنین مثنوی معنوى را که گاه از آن  دیوان عظیم خود معروف به دیوان شمس تبریزی جاى داد. و

به عنوان »صیقل روح« تعبیر می کرد، در ٢٥٦٤٩ بیت سرود.

مثنوی اثری گسـترده و درخشـان اسـت و یکی از گرانبهاترین منابع الهام و معناآفرینی در میراث بشـری 
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بـه شـمار مـی رود. مثنوی که شـامل شـش دفتر اسـت بـه مثابه دایرةالمعارفی غنی اسـت کـه دیدگاه های 
عرفانی و مفاهیم اخالقی و ارزش های زیبایی شناختی و مقوله های انسانی و سروده های عشق و وجد 
یاضت هـای معنـوی و تابلوهایـی از تبسـم خداونـد و  و شـیفتگی و سـمفونی های عاشـقانه و راه  و روش  ر
بـردارد. همـۀ اینها را خیال شـاعرانۀ موالنا با بیانی  رحمـت و مهربانـی او و تأویل هـای قـرآن و حدیـث را در
روان، امـا اشـراقی و بـا شـیوه ای سـهل و ممتنـع بیـان کـرده اسـت، به گونـه ای که روح و روان همۀ انسـان ها 
را لمس می کند و منحصر به فرهیختگان نیست. مثنوی آیین نامه ای بی همتاست که از متون مقدِس 
مختلـف الهـام می گیـرد و خـود از نظـر روحـی در قالـب آنهـا درمی آیـد و آنهـا را در قالـب تجربـه ای دینـی و 
منحصربه فـرد می ریـزد و ایـن تجربـه را بـا کلمـات و َمَثل هـا و داسـتان های برگرفتـه از زندگـی مـردم بیـان 
می کنـد. مثنـوی کتابـی اسـت در تفسـیر و تأویـل کـه متفـاوت از دیگـر کتاب هـای متـداول اسـت؛ زیـرا 
افق هـای جدیـدی را بـرای دیـن و متـون آن می گشـاید کـه بـه زندگـی انسـان معنـا می بخشـد و بـه انسـان 
یاهایـی از امیـد می بخشـد کـه او را از تفسـیرهای محـدود متـون و فهـم سـطحی آنهـا  گاهـی مثبـت و رؤ آ
نجات می دهد و این همان چیزی اسـت که کتاب های دیگر دستشـان در این زمینه تهی اسـت. شـاید 
از این روسـت کـه جامـی یکـی از برجسـته ترین عارفـان شـاعر در زبـان فارسـی در توصیـف موالنـا و کتـاب 

مثنوی گفته است:
معنــــــــوی جهــــــــان  یــــــــدون  فر مثنــــــــویآن  ذاتــــــــش  برهــــــــان  ُبــــــــَود  بــــــــس 

عالی جناب آن  وصــــــــف  یــــــــم  گو چه  کتــــــــابمن  دارد  ولــــــــی  پیغمبــــــــر  نیســــــــت 

م ماورای طبیعت جاودانه شـد و انسـان ها 
َ
موالنـا در زمـان و مـکان نفـوذ کـرد و نزد عاشـقان ملکوت و عال

گون و از ملیت هـای مختلف و با تجربه های  نسل اندرنسـل از مذاهـب و فرقه هـا و ادیـان و نژادهـای گونا
ى از معنویت بـاوران خـارج از چارچـوب ادیـان بـه او پیوسـتند. همیـن  دینـی از هـر نـوع و شـکل و بسـیار
باعث شـد که یونسـکو سـال ٢٠٠٧ را به مناسـبت گذشـت ٨٠٠ سـال از تولد او به عنوان سـال بزرگداشـت 

موالنا تعیین کند. در بیانیۀ یونسکو به این مناسبت جالل الدین چنین توصیف شده است: 

او یكی از اندیشمندان و علمای بزرگ است که در غنای تمدن اسالمی نقش مهمی داشته 
یت را خطـاب قـرار می دهـد و  و دارد. او شـاعری اسـت جهانـی؛ چراکـه در اشـعارش کل بشـر

رند. البته مردم هر سه کشور افغانستان و ایران و ترکیه او را شاعر خود به شمار می آو

در حضور موالنا
سـاعت هشـت صبـح یکشـنبه 5 دسـامبر ٢٠١٠ ]14 آذر 1389[ از اسـتانبول بـه فـرودگاه قونیـه رسـیدم. 
یـش مولویـه همچـون نمـادی در همـۀ جای شـهر وجود داشـت. گویی که نشـان و ُمهر  تصاویـر رقـص دراو
کشـورها و قومیت هـای مختلـف همراهـی ام می کردنـد.  قونیـه اسـت. در هواپیمـا زائرانـی از ملیت هـا و 
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یـارت موالنـا می رفتیـم و تابلوهایـی از تصاویـر صوفیـاِن رقصـان در طـول مسـیر از فـرودگاه  بیشـتر مـا بـه ز
تـا آرامـگاه موالنـا مـا را همراهـی می کـرد. بـرای اولین بـار خـود را در برابـر گونـه ای دیگـر از مناسـک یافتـم که 
ی که  به کلـی بـا آنچـه در دروس فقـه در حـوزۀ علمیـه آموختـه بـودم متفاوت بود و گونه ای دیگـر از دین ورز
در آن اشـتیاق روح به وصال اوج می گیرد تا با ملودِی تسـبیح همۀ مخلوقات هماهنگ شـود. نگاهم به 
گنبـد سـبزرنگ آرامـگاه موالنـا افتـاد کـه یـادآور گنبـد سـبز مرقـد رسـول خـدا)ص( در مدینۀ منوره بـود، جز 
آنکـه ایـن گنبـد ترکیبـی از منـاره و گنبـد بـود و ماننـد آن را تا به حال ندیده بودم. خودرو نزدیِک دِر پشـتی 
مقبره متوقف شـد و از آنجا وارد صحنی که آرامگاه موالنا را در بر داشـت شـدم. دِر ورودِی آرامگاه بسـته 
بود و من مدتی حیران جویاى دِر ورودی بودم. بانویی میانسال که سیمای صالحان داشت و چهره ای 
امیدوار و نورانی با لبخندی بر لب، در حالی که ذکر و ستایِش حق می گفت به سوی من شتافت تا در 
را بـاز کنـد و از مـن نخواسـت کـه از دِر دیگـر کـه مخصـوص زّوار بـود و از راهـی کـه من آمده بـودم دور بود، 
وارد شـوم و بعـد از آن بـا عبـارات و دعاهـای دلپذیـر و زیبـا بدرقـه ام کـرد و بـه سـراغ ذکـر و نیایش خود که 
یادآور دعاها و نیایش ها و ذکرهای مرتاضان بود رفت. با جمعی از زنان و مردان پیر و جوان وارد آرامگاه 

شدم. بر در ورودی آن بیتی به زبان فارسی نوشته شده بود:
تمامکعبــــــــة العشــــــــاق باشــــــــد ایــــــــن مقــــــــام  اینجا شــــــــد  آمــــــــد  ناقص  کــــــــه   هر 

گویا برای اولین بار در عمرم تعبیر »کعبة العشاق« را می خواندم. با وجود شیفتگی من به میراث عرفانی 
کـردم صدایـی از درون بـه مـن  و صوفیانـه و مراجعـۀ مـداوم بـه ایـن میـراث، امـا در آن لحظـه احسـاس 
می گویـد: »آنچـه کـه می خواسـتی خـود یافتـی«، یعنـی ایـن نگـرش بـه دیـن و ایـن فهـم زیبـا از دیـن و تبلور 
عملـی آن کـه جامعـۀ مـا فاقـد آن اسـت و باعـث تعالـی و تکامـل روح بـه سـوی تجربـه ای معنـوی و نورانی 
ی به نوعی رحمت تبدیل می شود. پیش از این،  می شود که در آن ایمان به نوعی عشق و وجد و دیندار
هر گاه سـخنان حالج و بایزید بسـطامی و محیی الدین بن عربی و دیگران را می خواندم، نمونه هایی از 
ایـن بینـش را می دیـدم، ولـی در ایـن لحظـه منـازل عشـاق را می یافتـم و آثار آنها را لمس می کردم و شـکوه 
و عظمـت آنهـا را حـس می کـردم و بـه نغمه هـا و آهنگ هـای آنها گـوش فرامی دادم و عطـر دل انگیز آنها را 

می نیوشیدم و نزدیک ُسفرۀ آنها می شدم و در دیار آنها گام می گذاشتم.

همـه چیـز در داخـل حـرم شـکل قدیمـی و سـاده و بی پیرایـۀ خـود را حفـظ کرده بـود. قبر موالنا با پوششـی 
مرکب از مجموعه اى از رنگ ها آراسته شده بود که ما را به رنگ های متداول میان صوفیان حواله می داد. 
، کاله صوفیـان وجـود داشـت بـه ماننـد آنچه موالنا در دوران حیاتش بر سـر می گذاشـت. در  در بـاالی قبـر
گردان و مریدانش  اطـراف قبـرِ موالنـا مجموعـه ای از قبرهـای کوچک که متعلق به پسـرانش و برخی از شـا

ی مزار او بیتی شعر به فارسی نوشته شده است: بود قرار داشت. بر رو
در ســــــــینه های مردم عارف مزار ماســــــــتبعــــــــد از وفات تربت مــــــــا در زمین مجوی
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بـا هـر قدمـی کـه بـه سـمت قبـرش می رفتـم، بغضـی کـه گلویـم را گرفتـه بـود شـدیدتر می شـد و وقتـی بـرای 
یـای اشـک سـرازیر شـد. نمی دانـم چـرا! همیـن قـدر می دانـم که  خوانـدن فاتحـه بـر سـر قبـر او ایسـتادم در
ی کنیم که:»که در بزم خدا غمگین  گریۀ غم نبود. مخصوصًا که موالنا به ما توصیه می کند که از غم دور

نشاید«.  

فضـای حـرم نورانـی و الهام بخـش بـود و نغمـۀ بی وقفـۀ نـی محیـط را بـه گونـه ای رازآمیـز کـرده بـود کـه قابل 
توصیف نیست. وجود متافیزیکِی درونم بیدار شده بود و خشوعی در درون من روحم را نورانی کرده بود. 
ی رایج در  گویی جامی نوشیده بودم که عطش مرا به عالم معنا سیراب می کرد؛ همان جامی که دین ورز
ی جامعه ام  یای دیـن ورز جامعـه اى کـه بـه آن منتسـب بـودم هیچـگاه به من نداد، با اینکه همیشـه در در
یایی محال بیش نیست  ى رؤ بیهوده جویای آن بودم تا بدانجا که گمان می کردم این صورت از دین ورز

و از یافتن آن ناامید شده بودم.

کـه آنچـه در جسـت وجویش هسـتم واقعیـت  یایـی بخشـید  آرامـگاه موالنـا بـه مـن امیـد و اطمینـان و رؤ
اسـت، نـه توهـم. صـورت زیبـا و محبـوب و رحمـان و رحیِم حضرِت حق را که مخلوقاتـش را به صد گونه 
رحمت تکریم کرده است و طبق حدیثی که عارفان از رسول خدا روایت کرده اند: »خداوند یکی از این 

رحمت ها را در دنیا به ما داده و باقی را برای جهان دیگر گذاشته است« در آنجا یافتم.

در مـوزۀ مجـاور مقبـرۀ موالنـا نسـخه های خطـی متعـددی از مثنـوی و دیوان کبیر یا دیوان شـمس تبریزی 
و همچنیـن قرآن هـا و ابـزار و وسـایل سـاده ای کـه مولوی هـا در دوره هـای مختلـف در زندگـی خـود بـه کار 
می بردنـد، بـه نمایـش گذاشـته شـده اسـت. بـا تأّمـل و دقـت شـروع بـه خوانـدن صفحاتی از نسـخۀ خطی 
کـردم. انـگار بـرای اولین بـار در زندگـی ام آنهـا را  گذاشـته شـده بـود  کـه پشـت شیشـه بـه نمایـش  مثنـوى 
می خوانـدم. متوجـه تکـرار کلمـات عشـق و عاشـق و معشـوق و مترادفـات آنهـا و معانـی منتهـی بـه آنهـا 
شـدم، ماننـد ُحـب و حبیـب و محبـوب و وصـال. پـس از بازگشـت از قونیه، مثنوی و دیوان شـمس تبریز 
را مـرور کـردم و وجـود چشـمگیر ایـن واژه هـا توجـه مـرا جلـب کـرد. بـرای مثـال کلمـۀ »عشـق« در بعضـی از 
بیت هـا و حتـی گاه در یـک مصـراع یـا در انتهـای بیـت چندین بار تکرار شـده اسـت. مثـاًل در دیوان کبیر 
در مصراع اول از بیت ٣٢٢١٠ )غزل شمارۀ 3031( سه بار این کلمه تکرار شده است )عشق گزین عشق 
بی حیات خوش عشق(. بی خود نیست که برخی سخن شناسان ادب شناس او را »شاعرتریِن شاعران« 

نامیده اند.

ت عشـق« یا »دین عشـق« 
ّ
موالنا مسـیر جدیدی را در تفسـیر دین و متون آن باز کرد که می توان آن را »مل

نام گذاشت؛ دینی که در آن روح بر قانون غلبه می کند و جوهرش رحمت و محبت است و دامنه های 
انسانِی آن چنان گسترده است که بشریت را از دشمنی و تعصب می رهاند و افق های پیوند و تفاهم را 
میـان جوامـع مختلـف ایجـاد می کنـد. ایـن دین از دیگر دین ها و مذهب هـا و فرهنگ ها فراتر می رود، نه 
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با نفی ادیان یا مخالفت با آنها، بلکه با تعبیرى تازه از محتواى ژرف ادیان و با جایگاهی واال از معنویت 
کاتی است از آنچه شیخ محیی الدین بن  و روحانیت که گوهر همۀ ادیان را دربرمی گیرد و تو گویی ُمحا

عربی به وضوح بیان کرده است:
ْهُت َتَوّجَ ّنــــــــی 

َ
ٔا الُحــــــــّبِ  ِبدیــــــــِن  دیــــــــُن 

َ
وٕایمانــــــــیٔا دینــــــــی  رَســــــــلُت 

َ
ٔا َرکاِئُبــــــــُه 

و ایـن دینـی اسـت کـه بـر پایـۀ دوسـتی و عشـق بنـا شـده باشـد و زیبایـی و هنـر را بجویـد و تجلیاتـش در 
رقـص و موسـیقی و سـماع باشـد و آنهـا را در قالـب مناسـک و عبـادات بگنجانـد تـا نردبانـی شـود بـرای 
وصـال حـق، همـان طـور کـه در نـزد صوفیـان معـروف اسـت کـه »راه های سـالکان برای رسـیدن بـه حق به 
ی از هر چه که به قتل و مرگ می انجامد و زندگی  تعداد َنَفس های مخلوقات اسـت«. این گونه دین دار
ک می سازد و عالم معنا را آلوده به خون می کند به دور است. برای همین است که در دیِن عشق  را غمنا
کنـی نمی بینیـم. شـاید اشـاره وار بـه نفرِت از گنـاه بپردازند، ولـی هرگز نفرت از  دعـوت بـه نفـرت و نفرت پرا
گناهکار وجود ندارد، بلکه او مورد شـفقت و مهر اسـت. این بدان دلیل اسـت که باورهای دیِن عشـق از 
االهیات شـفقت ناشـی می شـود. موالنا از کشـتن سـخن نمی گوید و از ما نمی خواهد علیه گناهکاران و 

کسانی که باورهایی دیگر دارند اعالم جنگ کنیم.

ی محـّرک زندگـی روحانـی و  نـگاه موالنـا بـه دیـن بـر محـور دوسـتی و عشـق می چرخـد و عشـق نـزد او نیـرو
کیمیایی جادویی است که عناصر حسی پست را به گوهری گرانبها و بی نظیر تبدیل می کند، چنانکه 

در مثنوی می سراید:
شــــــــود شــــــــیرین  تلخ هــــــــا  محبــــــــت  شــــــــوداز  یــــــــن  ّر ز مّس هــــــــا  محبــــــــت  از 

شــــــــود صافــــــــی  ُدردهــــــــا  محبــــــــت  شــــــــوداز  شــــــــافی  َدردهــــــــا  محبــــــــت  از 

می کننــــــــد زنــــــــده  مــــــــرده  محبــــــــت  می کننــــــــداز  بنــــــــده  شــــــــاه  محبــــــــت  از 

هنگامـی کـه موالنـا بـا احساسـاتی عاشـقانه بـه شـیطان می نگـرد و تأثیـر جادویـِی عشـق و کیمیـای آن را 
یک بیِن  در دگرگونـی عناصـر اشـیا و تبدیـل زشـتی آنهـا به زیبایی بیان می کند، روح انسـانِی لطیـف و بار

یه را در ُبعدی فراتر زنده می کند. چنان که می فرماید: برخی از متصوفان، مانند رابعۀ َعَدو

بمرددیــــــــو اگر عاشــــــــق شــــــــود هم گــــــــوی ُبرد         دیــــــــوی  آن  و  گشــــــــت  جبرئیلــــــــی   

مریدان موالنا هر ساله به مناسبت سالگرد درگذشت او جشنی می گیرند به نام »شب ُعرس«. آنها به جای 
عزاداری، سنتی را مرسوم کردند تا یادبود او را هر ساله جشن بگیرند و آن را شب عید بدانند؛ چراکه موالنا 
خـود تصریـح کـرده بـود کـه »شـب وفـات او شـب ُعـرس اوسـت«. شـب ُعـرْس شـب وصـال و دیـدار عاشـق 
بـا معشـوق اسـت. در ایـن شـب، ده هاهـزار نفـر از پیـروان موالنا از کشـورهای مختلف به قونیـه می آیند. این 
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جشن به مدت سه ساعت در تاالری بزرگ و با حضور شخصیت های مهم بر پا می شود. در مراسم امسال 
)1389( مقامات عالی رتبۀ ترک شـرکت داشـتند. این مراسـم با سـرودهای دینی آغاز و سـپس به دنبال آن 
نی نوازی صوفیانه اجرا شد و پس از آن، مدیحه سرایی رسول خدا به شیوه ای که در مجالس صوفیان مرسوم 
اسـت. آنـگاه گـروه پرشـماری از مولویـان بـه اجـرای رقص هـاى چهارگانـه کـه نمایانگـر سـالم های چهارگانـه 

است پرداختند و مراسم در نهایت با تالوت قرآن کریم و فاتحه و تکبیر به پایان رسید.

یارت موالنا و همچنین در سـفر رفت و برگشـتم از اسـتانبول به قونیه مرا متحیر کرد و رنجاند،  آنچه در ز
ایـن بـود کـه بـا هیـچ یـک از هم وطنـاِن عربـم، یعنـی »فرزنـدان َیعـرِب بـن قحطـان« برخـورد نکـردم و تنهـا بـا 
پـا و ترکیـه و سـایر کشـورهای غیرعربـی مواجه شـدم. با خود  زائرانـی از آسـیای جنـوب شـرقی و ایـران و ارو
« آنها را از درک  ی و اسـب و شـب و صحرا و نیزه و شمشـیر ی و سـوارکار گفتم: شـاید عشـق به »سلحشـور
ی از  نگرش هـای دیگـر بـه دیـن ناتـوان کـرده باشـد. نمی دانـم ... شـاید بـه خاطـر همیـن اسـت کـه بسـیار
صاحبان گرایش های صوفیانه و عرفانی و اشراقی در اسالم از نقاط دور از صحرا و جزیرةالعرب هستند، 
ماننـد سـهرورد روسـتای شـیخ اشـراق شـهاب الدین سـهروردی در ایـران و ُمرسـیه شـهر محیی الدیـن بـن 
عربـی در اندلـس و بلـخ زادگاه موالنـا و شـیراز شـهر سـعدی و حافـظ و نیشـابور شـهر عطـار و قونیه زادگاه 

صدرالدین قونوی و آرامگاه موالنا و تعدادی دیگر از اولیاء صالح.

موالنـا بـرای مـا منظومـه ای پربـار به یادگار گذاشـت که بر زمینه های مختلف معارف دینی گشـوده اسـت 
و در این عصر که فهم محدود و سـطحی و بسـته از متون دینی غلبه کرده و به تدوین االهیاتی ماالمال 

یم. از نفرت و تعصب و نفی دیگری انجامیده است، بیش از هر زمان دیگری به این منظومه نیاز دار

کید آنها بر احتـرام به کرامت  میـراث موالنـا مفاهیـم و   سـخنان و دیدگاه هایـی را بـه مـا الهام می کنـد که تأ
انسـان و تقویـت گرایـش انسـانی در دیـن و ِاشـباع زندگـی بـا معنویـت اسـت. میـراث او صورتـی زیباتـر بـه 
زندگی مان و افقی دیگر برای ارتباط با پیروان ادیان و فرق و مذاهب مختلف به ما می بخشـد تا جوامع 
یخی و اعتقادی و قومِی خود بسته و منفجر نشوند و به جای آن بنیانی را تأسیس  ما با انباشته های تار
کنند که می توان آن را االهیات شفقت و رحمت و محبت و عشق و زیبایی و شادی و زندگی و لبخند 
و امیـد و تفـاوت و تنـوع و کثرت گرایـی و در یـک کلمـه االهیـات انسـانی نامیـد. در ایـن االهیـات انسـانی 

راهی براى نجات ما از االهیات نفرت و نفی دیگری و مرگ و اندوه و گریه و بدبینی نهفته است.

ی شـعله ور می شـود که عشـق  موالنـا سـرود غزل گونـۀ خداونـد اسـت و هـر جـا کـه ایـن سـرود ترّنـم شـود، نور
در آن می درخشـد و جمـال و جـالل الهـی را دربرمی گیـرد و راه هـای زندگـی را بـرای انسـان روشـن می کند. 
موالنا سمفونی ای است که نغمه های هستی و طنین جان عاشقان و سرودۀ رحمت را می نوازد. مثنوى 
موالنا و دیگر سـروده هایش تنبور عشـقی اسـت که دل را اسـیر می کند و راهی به درون باز می کند و  روح 
و جـان را بـدون کنارگذاشـتن عقـل بـه دام می انـدازد و نغمـۀ نـی در آنهـا ترانه سـرایی می کنـد و ملـودی ای 
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می نوازد که با آهنگ تسبیح هستی موزون می شود و به سرعت ما را دگرگون می کند تا جایی که قلبمان 
به عشـِق حق زبانه می کشـد و این عشـق گسـترش می یابد تا همۀ خلق را شـامل شـود. غربت و بیگانگی 
ی کردن و  ما با محیط به آشـنایی و ُالفت و هماهنگی مبدل می شـود و مانند کودکی می شـویم که از باز
شـادمانی سـیر نمی شـود و بـه زندگـی لبخنـد می زنـد و خداوند نیز به مـا لبخند می زند. این کودک تشـنۀ 
که سیراب شـدن پس از  معرفـت و کشـف عالـم اسـت و از آنچـه می بینـد بـه بهجت و لذت می رسـد؛ چرا

عطش اوج لذت است.
 بغداد
٢٠ دسامبر ٢٠١٠ ]29 آذر 1389[

در حضور موالنا: سیاحتى در عالم معنا )2(
بعـد از هفت سـال بـار دیگـر یـک سـال پیـش در چنیـن روزهایـی بـه اسـتانبول رفتـم و حـدود ده روز را در 
آنجـا سـپری کـردم. آب و هـوای اسـتانبول کـه تفـاوت آن بـا گرمـای سـوزان بغـداد بـه بیش از بیسـت درجه 
می رسـید، نخسـتین عامـل نشـاط و رونـق حـال مـن بـود. دمای این شـهر در طـول روز از سـی درجه تجاوز 
کثـر  گـوارا پـر از رطوبـت، امـا نـه شـرجی، ماننـد ا نمی کنـد و شـب ها حـدود بیسـت درجـه اسـت. هوایـی 

شهرهای ساحلی و مناطق وسیع نزدیک آب.

هر بار در گذشـتۀ این شـهر اصیل افق هایی را می یابم که ذهنم را با هنرهای بیزانسـی و اسـالمی روشـن 
و  آنهـا  ی  معمـار سـبک  بی نظیـرى  و  می پیچـد  آن  در  مسـاجد  باشـکوه  منـارۀ  هـزاران  بانـگ  می کننـد. 

هماهنگی هنرهای مسیحی بیزانسی با هنرهای ترکی اسالمی شگفت انگیز است.

استانبول از زیباترین شهرهایی است که تا کنون دیده ام. در چهرۀ این شهر زبان شرق را می خوانم که با 
غرب سخن می گوید و زبان غرب را که با شرق سخن می گوید و به آوای آن گوش فرامی دهم که گذشتۀ 
شـرق را در غرب و امروِز غرب را در شـرق می نوازد. شـهری سرسـخت که در برابر طوفان های سـهمگین و 
کستر جنگ ها و زلزله ها و بالها را تکانده و برخاسته  ک ایستادگی کرده و پی در پی خا جنگ های هولنا
ک پریشانش کرده و نه اشک زخم هایش غرق اندوهش ساخته است. هر بار که  است. نه یادبودى غمنا
ى مسیر پیشرفت می بینم. ی و تجدید حیات و روشن ساز به دیدارش می آیم، آن را شهری عاشق نوآور

اسـتانبول شـهری اسـت کـه زیبایـی طبیعـت خـود را بـزرگ مـی دارد و از خـالل هماهنگی نغمۀ موسـیقی 
ی اش می درخشـد و به عظمت مسـاجد خود افتخار می کند. گویی مناره هاى این مسـاجد  با فن معمار
یـخ دارنـد. این مسـاجد و مناره هاى آنها  ی آن را در طـول تار حکایـت از درون اسـتانبول و داسـتان پایـدار

که بر باالی هفت تپه جاى گرفته اند، بر استانبول کاماًل مسلط هستند.

من از استبداد و از همۀ انواع و اشکال و روپوش هایش و حتی آنچه در پشت جلوه های دینی و سیاسی 
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کمان  و اجتماعی پنهان است، بیزارم و آتاتورک هم مستبد بود، ولی باید اذعان کنم که بدون آتاتورک حا
که بناى هر چیزی بر پایۀ زیرساخت هاسـت. آتاتورک  بعدی ترکیه قادر به بناى هیچ چیزی نبودند؛ چرا
ی کهنه و پوسیده و بیمار عثمانی زیربنایی محکم و عمیق برای یک دولت  توانست بر بقایای امپراتور

مدرن ایجاد کند.

در بازدیدهایـم از کشـورهای پیشـرفته، آنهـا را عالقه منـد بـه حفـظ خاطـرات الهام بخـش گذشـته می بینم 
و در مقابـل عالقه منـد بـه محـو خاطره هـاى ُکشـنده، در حالـی کـه مـا شـیفتۀ خاطـرات نـوع دوم هسـتیم 
ی مـی روم و دوبـاره بـه آن  کشـور کـه چنـد سـالی از  یـم. هـر بـار  و خاطـرات الهام بخـش را نادیـده می گیر
ی وقتی  برمی گردم، آن کشـور را پیشـرفته تر می بینم، مگر کشـور خودم عراق که بعد از حدود ربع قرن دور
برگشـتم، دیدم که از دورۀ معاصر خارج شـده و به عصر انحطاط و بلکه مرحلۀ ما قبل »دولت« برگشـته 
اسـت و هنـوز از غـل و زنجیرهایـی کـه از صحـرا بـه ارث بـرده رهـا نشـده اسـت. شـاید مدتـی طوالنـی در 
همین حال تنها به تشـکیل قبایلش مشـغول باشـد، بدون اینکه به امروِز خود اهمیت دهد و یا گذشـته 
را بـه بهـاى آینـده رهـا کنـد. کشـورها زمانی دولت پیشـرفتۀ خود را تأسـیس کردند که متوجه شـدند دولت 
گاهی انسانی است و خالصۀ تجلیات عقل و  پدیده ای اجتماعی و بیانگر مرحله ای پیشرفته از رشد آ

یخ است. چکیدۀ تجربیات انسان در طول تار

دولت مدرن فقط توسط افراد متخصص ساخته می شود. تا زمانی که متخصصان امور دولت در کشور 
ما عراق نقشی در ادارۀ دولت ندارند و مسئولیت های بزرگ به افراد غیرمتخصص سپرده می شود، حتی 

یم. نمی توانیم نخستین گام را به سوى دولت بردار

من در منطقه »سلطان احمد« استانبول اقامت داشتم، در فاصلۀ ٣٠٠مترِی مسجد عظیمی که نام این 
سـلطان عثمانـی را بـر خـود دارد و در مقابـل کلیسـای ایاصوفیـه واقـع شـده اسـت. امپراتـور ژوسـتینین در 
سـال ٥٣٢ بعد از میالد شـروع به سـاخت این کلیسـا کرد و سـاخت آن حدود پنج سـال طول کشـید و به 

طور رسمی در سال ٥٣٧ پس از میالد افتتاح شد.

به هر شهری که وارد می شوم، موزه ها و کتابخانه ها و آثار باستانی و مساجد و کلیساها و معابد قدیمی 
کن دیدن  مـرا بـه سـوی خـود جـذب فرامی خوانـد. معمـواًل هر بار که آن شـهر سـفر می کنم مجـددًا از آن اما
یـح باقـی  یـد و تفر یـادى بـراى خر می کنـم و اغلـب همراهـان سـفر خسـته و ملـول می شـوند؛ زیـرا وقـت ز

نمی ماند.

مـن قبـاًل کلیسـای »ایاصوفیـا« و مسـجد آبی یا »مسـجد سـلطان احمـد« را دیده بودم و این بـار نیز بازدید 
از کلیسا و مسجد را تکرار کردم. عجیب است که هر بار که به بازدید عبادتگاه های بزرگ، که به دست 
امپراطورها یا سـالطین یا پادشـاهان سـاخته شـده، می روم احسـاس هاى متناقضی مرا فرامی گیرد. گاهی 
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غـرق زیبایـی و شـکوه و نبـوغ معمـاران آنهـا در ابـداع و سـاخت و سـبک منحصربه فـرد آنهـا می شـوم و 
یاضـت و نمـاز و تهجـد را در وجـود خود احسـاس می کنم و گاه  چه بسـا حـاالت معنـوی و روحانـِی اهـل ر
کمان  احسـاس درد و حسـرت عمیقـی مـرا فرامی گیـرد، وقتـی بـه یـاد هـزاران کارگـر بینوایی می افتم کـه حا
کـی در ذهنـم از آنها مجسـم می شـود  مجبورشـان کردنـد بـه سـاختن ایـن عبادتگاه هـا. صحنه هـاى هولنا
َورده و دفن شـده اسـت. گویی آه ها 

َ
که چگونه دنده ها و جمجمه های شـان زیر سـنگ های عظیم له و ل

کـردن آن سـنگ هاى سـنگین بـه روش های ابتدایـی، پیش از اختراع  و ناله هایشـان را در هنـگام جابه جا
دستگاه های مدرن برای انتقال قطعات سنگین می شنوم.

در چنیـن جاهایـی بـه یـاد فتـوای اخالقی منسـوب به برخی از صوفیان معتزلـه می افتم که می گفتند نماز 
ی آن توسط منصور دوانیقی باطل است؛ زیرا ایشان نماز را در هر زمین  در شهر بغداد پس از بنیانگذار
غصبی باطل می دانستند.  آن طور که نقل شده است، منصور دوانیقی این زمین را از صاحبانش بدون 

دادن چیزی به آنها غصب کرده بود.

کمـان ظالـم بنـا کرده انـد نمـاز می خوانیـم، در حالـی کـه  مـا تـا بـه امـروز در مسـاجدی کـه پادشـاهان و حا
ینـۀ  نمی دانیـم چگونـه سـاخته شـده اند و مالـکان ایـن زمین هـای غصب شـده چـه کسـانی بوده انـد و هز
سـاخت آنها از کجا آمده اسـت. آیا سـاختن آن مسـاجد از غذادادن به گرسـنه ها مهم تر بوده اسـت؟ آیا 
ی اسـت که صدام حسـین  بـود؟ این همان کار می تـوان بـرای سـاختن مسـجد لقمـه از دهـان گرسـنگان ر
در محاصرۀ تلخ دهه نود قرن گذشته انجام داد و سرگرم ساختن مسجدهای عظیم و کاخ های مجلل 
ی در کنـار آن مسـجدها و کاخ هـا جـان می باختنـد و در  شـد در حالـی کـه عراقیـان از گرسـنگی و بیمـار

بدبختی و فقر غرق بودند.

کمـاِن ماهر در تلبیس و تزویر بر سـر مـا درمی آورند. در  در زندگـی مـا چـه بسـیار اسـت فریب هایـی کـه حا
ی کننـد که از سـوی مردم مردود اسـت، آن کار  کمـان هـر گاه می خواهنـد کار ی از حا کشـورهای مـا بسـیار
را دیگرگونـه جلـوه می دهنـد و پوششـی بـر آن می نهنـد کـه بـا مضمون واقعـی اش مغایـرت دارد. در خیلی 
از مـوارد بـا لبـاس تقـدس نجاسـت را می پوشـانند و پنهـان می کننـد و بـا لبـاس تقـوا فریـب را و بـا لبـاس 
ی دزدی را و بـا لبـاس قانـون هرج ومـرج را و بـا لبـاس عدالـت ظلـم را و بـا لبـاس دولـت قبیله را و  پرهیـزکار

با لباس وطن خانواده را.

ی  گروه هـای دینـی بـرای احتـکار پـول و ثـروت و قـدرت، بسـیار در سـتیز و رقابـت میـان حکومت هـا و 
ی  یارتگاه هـا و مرقدهـا و مناسـک و شـعائر از وظایـف دینـی خـود خـارج شـدند و شـمار از مسـاجد و ز
از آنهـا در خدمـت سیاسـت درآمدنـد و بـه مـواد اساسـی در اسـتراتژی های سـلطه و نفـوذ بـدل شـدند. 
کن به مجمعی براى گردشگری تبدیل شده و وظایفی اقتصادی دارند که در آن  همچنین بیشتر این اما

کم است. سیاست های پول و بازار حا
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هويت مكان
مکان هایی که از معنا ُپر شده اند، به طبیعت حال داراى عمق و طبقات متعددی هستند و شناخت 
آنهـا نیـاز بـه کاوشـگری ماهـر و سرسـخت دارد کـه از حفـر در ایـن طبقات خسـته نشـود. بـه خاطر همین 
یارت طبقه اى به سخن  یارت براى کشف حدود و وسعت آنها کافی نیست و در هر ز است که یک بار ز
یارت ها طبقات دیگری کشف می شوند. یارت های قبلی سخن نمی گفت و با تکرار ز درمی آید که در ز

مکان هـا ماننـد متن هـا هسـتند. همـان طـور کـه برخـی از متن هـا ضعیـف و آشـفته و بی رنـگ ورو و فاقـد 
داللت های متعدد هسـتند و برخی دیگر انبوه و درازدامن و روشـن و تابان، مکان ها نیز برخی سسـت و 
ی  مسـطح و محو و بی تصویرند و برخی دیگر با حضور چشمگیرشـان زائر را غرق می کنند، مانند آبشـار
ی تجدیدپذیـر آن بـرای تولیـد معنـا تمـام نمی شـود و مفاهیم آن هر  یـان آن متوقـف نمی شـود و انـرژ کـه جر

قدر مفسران در تفسیر و تأویل آن مهارت به خرج دهند پایان نمی پذیرد.

مکان هـا اشـیایی بـی روح یـا جامـد یـا خنثـی یا خاموش نیسـتند. آنها به زبـان خود با ما سـخن می گویند، 
گاه به آن زبان و رمزهای آن باشـد،  گر زائـر آ ولـی هـر مکانـی رمزهـا و اسـرار گویـای خـاص خـود را دارد کـه ا
ی خامـوش هسـتند که  ی خـود بگشـاید. ایـن مکان هـا همچـون گیتـار می توانـد گنجینـۀ اسـرار آن را بـه رو

آهنگ هایش را فقط برای کسی که نواختن می داند آشکار می سازد.

یارت های جنبی یا حاشیه اى چیزی به انسان اضافه نمی کند. تنها هنگامی که در ژرفای این مکان ها  ز
تأمل کنیم می توانیم چیزی از آنها بگیریم و چیزی به آنها ببخشیم، معنایی بگیریم و بخشی از وجودمان 
ى که به آنها وابسـته می شـویم به ما وابسـته می شـوند. به این مکان ها حیات  را به آنها بدهیم و به مقدار
کن می شـوند، بـه آنهـا  می بخشـیم و آنهـا بـه مـا حیـات می بخشـند، در آنهـا سـکنی می گزینیـم و در مـا سـا
الهام می دهیم و به ما الهام می دهند. مکان داراى روح اسـت و به هر انسـانی به مقدار ذات و سرشـت 

او  از خود می بخشند، همان طور که انسان بسته به ذاتش از روح خود به مکان می بخشد.

برخورد مسـتقیم با مکان ها و آشـنایی نزدیک با آنها انسـان را قادر می سـازد تا رازهای آن ها را کشـف کند 
یابـد. گاه انسـان در مکانـی کـه بـا زبـان خـود بـا او سـخن می گویـد، نوایـی را  و لـذت بزرگداشـت آنهـا را در
می شنود که آرزوهاى روحش را به ترنم درمی آورد. مکان وقتی دیدار انسان را بزرگ می دارد که حس کند 

او هم دیدارش را بزرگ داشته است.

هنگامـی کـه انسـان معنـی و محتـوای پنهـان مکانـی را جسـت وجو می کند و در تفسـیر آن ابـداع به خرج 
می دهـد، در ایـن صـورت مـکان درون او را تحریـک می کنـد. درسـت ماننـد آینـه ای که بعضی از شـمایل 
انسـان در آن منعکـس می شـود یـا شـاید تجسـم نمادیـن سـیرت خـود را در آن نمایـان می بینـد یـا نقـاط 
گرچـه ایـن مکان هـا بـا نگاهـی سـطحی صامـت بـه نظـر  عطفـی گویـا از زندگـی خویـش را در آن می یابـد. ا
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یـم، آنچه را در کاغذهـا و کتاب ها گفته نشـده می یابیم و  گـر بـا نگاهـی عمیـق بـه آن ها بنگر می آینـد، امـا ا
این گفتار از نوعی است که با خواندن و تلقین و امال به دست نمی آید.

مکان هایـی ماننـد آرامـگاه موالنـا جالل الدین رومی به مرور زمان به جایگاهی برای معنا تبدیل شـده اند. 
ک سـپرده می شـود، جان های مریدان  به محض اینکه شـخصیتی معنوى و الهام بخش در جایی به خا
به سویش می شتابند و در صحن او گرد می آیند و آن را وطن خویش قرار می دهند تا روحشان را با شراب 
آرامش و اطمینان و درود از جام او سیراب کنند. این مکان ها به برکت شخصیت های الهام بخشی که 
آنجا را وطِن جان های خود قرار داده اند، سرشار از معنا و بزرگ و پربار می شوند؛ چیزی که در مکان های 

دیگر نمی توان یافت.

که در بزم خدا غمگین نشايد
یـارت  کـه دوبـاره بـه ز یـارت مرقـد موالنـا در 5 دسـامبر سـال ٢٠١٠ ]14 آذر 1389[ مطمئـن نبـودم  بعـد از ز
آنجـا بـروم. در بعضـی از مکان هـا لذتـی معنـوى را می چشـم و بانـگ ندایـی الهـی را درک می کنـم کـه در 
جاهـای دیگـر نمی یابـم و تجربـۀ پیشـین مـن »در حضـور موالنـا« یکی از همین مکان ها بـود که مرا با یکی 
از گرانبهاترین و غنی ترین منابع رفع عطش روحی آشـنا کرد. از لحظۀ ورود به اسـتانبول متوجه شـدم که 
موالنـا دوبـاره مـرا می خوانـد و بـه شـکلی عمیـق و مداوم در درون مـن حضور دارد. گویی کـه منادی مرا به 
شتاب کردن در دیدار با دوست جانم جالل الدین رومی در قونیه فرامی خواند و سرزنشی لطیف و پنهان 

یارتش نروم. را در لحن صدایش می شنیدم که چگونه می توانم در نزدیکی او باشم و به ز

یـارت موالنا نروم، معنای روحـی عظیمی را که به ندرت در جـای دیگر خواهم  گـر بـه ز احسـاس کـردم کـه ا
ری 

َ
ج و ِنّف

ّ
یافت از دست خواهم داد. جالل الدین رومی و هم صدا هایش از جمله بایزید بسطامی و حال

و محیی الدین بن عربی دین را از زندان افق دینی متکلمان و فقیهان آزاد کردند. متکلمان عقل انسان 
ی بسـته قـرار می دهنـد و فقیهـان هـر قول و فعل زندگی انسـان مسـلمان را با  مسـلمان را در داخـل حصـار
فتوا های شـان در دایـره اى بسـته قـرار می دهنـد و روح را زیـر فشـار بـار حرام هـاى بی ربط به روح شـریعت، 

مانند حرام دانستن بیشتر هنرهای زیبا خفه می کنند.

. این تحریم ها انسان را از لذت بردن  تحریم هنر نه در آیات قرآن کریم آمده است و نه در دیگر ادلۀ معتبر
از انـواع بیان هـای زیبایی شناسـانه کـه از نیازهـای اساسـی او و هم چـون نیـاز انسـان بـه آب و نـان اسـت 
محروم  می کنند. نیاز انسـان به زیبایی مانند نیازش به امنیت و عشـق و اعتراف اسـت و همین اسـت 

ى از مردم شده است. که باعث دین گریزى بسیار

ی اسـت که بر  یـارت موالنـا بـر اسـاس تجربـۀ قبلـی مـن، نوعی سـیاحت در عالم معنـا و بهره جویی از نور ز
روحی غمگین می تابد که به ندرت در جایی دیگر بر آن می تابد. من انسانی هستم که اندوه و اضطرابی 
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وجودى مرا فرامی گیرد. سرچشمۀ این اندوه و اضطراب را نمی دانم. شاید از زخم های دوران کودکی ام و 
یاها و باورهایم که در  آوارگی دوران جوانی ام سرچشـمه می گیرند و شـاید از خاموشـی اوهامم و نابودی رؤ

دوران نوجوانی به عنوان واقعیت های مسلم می پنداشتم شان.

کـن مقدس کم  یـارت خانـۀ خدا و اما یکـی روحـم را جـز وصـال حـق و ز انـدوه و اضطـراب وجـودی ام و تار
و برطـرف نمی کنـد. شـانزده بار در مراسـم حـج یـا عمـرۀ بیت اهلل الحرام در مکه حضور داشـتم. متأسـفانه 
یج کم رنگ و کم رنگ تر می شود.  تأثیر روحی این حضور سال به سال در روح من فروکش می کند و به تدر
ی احـکام  کیـدم در به جـاآوردن جزئیـات فتواهایـی کـه لـزوم رعایـت شـکل صـور چـرا؟ شـاید بـه خاطـر تأ
فقهی حج و بی توجهی به معناى روحی مناسـک را دربردارد. این جزئیات دقیق و مفصل فقهی شـعلۀ 
حج را خاموش می کنند و مناسک را از اثر فعالش در بیدارکردن روح بازمی دارند. شاید هم به این خاطر 
یخـی بیـت اهلل الحـرام و آثـار عتیـق آن را نابـود کرده انـد و هـر چیـزی را کـه بـه  باشـد کـه چهـرۀ قدیمـی و تار
سرچشـمه قداسـت حج برمی گردد، به بهانه ساخت وسـازهای مدرن و جایگزین کردن آنها با بلوک های 
بتونـی بـی روح محـو کرده انـد. در مکـه دیگـر هیـچ ارزش روحـِی الهام بخشـی وجـود نـدارد کـه بـه خاطـرۀ 
گذشـتۀ باشـکوه حـج تعلـق داشـته باشـد؛ زیـرا فتواهـای سـختگیرانه و تندروانـه تجلیـل از هـر اثـر مـادِی 
مربوط به گذشتۀ رسالت پیامبر را نوعی بت پرستی به شمار می آورند. اینها عالوه بر طمع و وحشی گری 

ی است که به نیازهای روح بی توجه است و جز سود مادی چیزی را در نظر نمی گیرد. سرمایه دار

ی  شـاید هـم حـاالت روحـی امـروز مـن بـه ایـن دلیـل اسـت کـه وقتـی هویـت معنـوی مکان هـا را دسـتکار
ـه می شـوند 

ّ
یـم، مکان هـا از دسـت مـا خسـته و ذل می کنیـم و صرفـًا سـود اقتصـادی آنهـا را در نظـر می گیر

و دیگـر نمی تواننـد توقعـات معنـوی مـا را بـرآورده کننـد. شـاید هـم بـه ایـن خاطـر کـه کشـف آفـاق معنـوِی 
یـج صـورت می گیـرد، ولـی مـا همـواره در همـان طبقـۀ خـاص بـه دنبـال چیزهـای جدیـد  هـر مکانـی به تدر
می گردیـم، بـدون اینکـه طبقـات عمیق تـرِ مـکان را جسـت وجو کنیـم و شـاید بـه این دلیل کـه مکان های 
مقدس  با ما غریبه شده اند و ما هم با آنها غریبه  شده ایم و بنابراین دیگر با ما به زبانی صحبت نمی کنند 

که اشاره های آن را درک کنیم و ما هم با زبانی صحبت نمی کنیم که آنها اشاره هایش را بفهمند.

یـادی بـه توانایـی دیـن در رفـع عطـش وجـودى به امـر مقدس در مـن ایجاد  دیـدار قبلـی بـا موالنـا اعتمـاد ز
کرد، در حالی که بیشـتر مطالعات و جسـت وجوهای پیشـین من آن را برآورده نمی کرد. من در برداشـت 
موالنـا از دیـن آنچـه را در منابـع الهام بخـش روح بـه دنبالـش بـودم کشـف کردم، حال آنکـه در کتاب های 
متکلمان و فقیهان صرفًا آثار کم رنگی از آن را یافته بودم، تا بدانجا که برای مدت ها گمان می کردم دین 

چیزی برای ارائه در خصوص این مسأله ندارد.

کوچـک  را  نـدارد و شـادی  از هنـر هراسـی  و  بیـزار نیسـت  از زندگـی  کـه  یافتـم  در دیـدگاه موالنـا دینـی 
نمی شـمارد. دیـن موالنـا دیـن همبسـتگی در برابـر دعـوت بـه مـرگ از هـر شـکلی اسـت. دینـی اسـت کـه 
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بـا سرشـت انسـان مغایـر نیسـت. دینـی اسـت کـه دعـوت بـه شـادی می کند. دینی اسـت که شـادی ها را 
کی انسـان  ی دل از کینه را رمز پا کسـاز جشـن می گیرد. دینی اسـت که جوهر آن عشـق اسـت. دینی که پا

می داند، دینی که موالنا قطب نمای آن را چنین ترسیم می کند و می گوید:
از همه دین ها جداســــــــت و مذهب  خداســــــــتملت عشــــــــق  را ملت  عاشــــــــقان 

است احســــــــن  خدای  جزعشــــــــق  استهرچه  جان کندن  آن  است  شكرخواری  گر 

حــــــــرونکسب دین عشــــــــق است و جذب اندرون ای  را  حــــــــق  نــــــــور  قابلیــــــــت 

ِی سـلفی از دیـن را کـه عاشـق مـرگ اسـت از پـا  بـه نظـر مـن حضـور میـراث معنـوی موالنـا فهـِم خشـِن َبـَدو
ى که همراه اسـت با غم، در حضور موالنا که نغمه های الهام بخش  درمی آورد و این فهم دیگر از دیندار

و مداِم نی روح زائر را فرامی گیرد، فضایی برای تنفس نمی یابد. موالنا به زوار قبرش توصیه می کند:
یــــــــارت ز آیــــــــی  مــــــــن  گــــــــور  بــــــــر  گــــــــر  نمایــــــــدا رقصــــــــان  پشــــــــته ام  خر را  تــــــــو 

کــــــــه در بــــــــزم خــــــــدا غمگیــــــــن نشــــــــایدمیــــــــا بــــــــی دف بــــــــه گــــــــور مــــــــن بــــــــرادر

کـه موالنـا و دیگـر عارفـان نگاهـی عاشـقانه و  بـا ایـن سـخنان چه بسـا برخـی از خواننـدگان گمـان کننـد 
کِی فرشـته ها  تخیلـی دارنـد و از سرشـت ایـن موجـود چیـزی نمی داننـد و همـۀ انسـان ها را در حالتـی از پا
می بیننـد، امـا هـر کـس آثـار ایـن بـزرگان را بـا تأمـل بخوانـد، می بینـد کـه همـان طور کـه آنها در امـور مربوط 
بـه روح و مکاشـفات آن خبـره بودنـد، در حـاالت نفـس و انفعـاالت آن نیـز صاحب نظـر بودنـد. در آثـار 
عارفان تحلیلی ژرف از سرشت نفس بشر و بینشی عمیق از دردها و رنج ها و گره های پنهان روح وجود 
دارد. از ایـن رو اسـت کـه موالنـا و عارفـان پیـش از او بـر ایـن بـاور بودنـد کـه گنـاه در سرشـت آدمـی وجـود 
ی زمیـن زندگـی می کنـد، بارهـای سـنگین زمیـن را بـر دوش می کشـد و  دارد؛ زیـرا تـا وقتـی کـه انسـان بـر رو
تعالـی از سرشـت و طبیعتـش بـر او دشـوار اسـت، امـا انسـان ها با همـۀ اینها به رحمت خـدا توکِل بی حد 
و حصـر دارنـد و رحمـت و بخشـش خـدا را شـامل گناهکارانـی می دانند که هر گاه خواسـتند به سـوى او 
بازمی گردنـد. بـه همیـن خاطـر موالنـا بـه همـۀ انسـان  ها توصیه می کند بدون توجه به گناهانشـان به سـوی 

خدا سفر کنند. بنا بر دیدگاه موالنا:
کــــــــرم یــــــــای  در کــــــــرد  عتابــــــــی  کــــــــرمگــــــــر  درهــــــــای  گردنــــــــد  کــــــــی  بســــــــته 

و بخشش است و لطف  قهر بــــــــر وی چون غباری از غش اســــــــتاصل نقدش داد 

بســــــــاخت را  عالــــــــم  لطــــــــف  بــــــــرای  نواخــــــــتاز  او  آفتــــــــاِب  را  هــــــــا  ذره 

خــــــــدا َکَرم هــــــــای  نمی دانــــــــی  کــــــــه بیایــــــــا  تــــــــو را می خواند آن ســــــــو  کــــــــو 

اوســــــــت اکرام  همه  عالم  جهت  اوســــــــتشــــــــش  اعالم  بنگــــــــری  که  طــــــــرف  هر 

تصویرهای خیالى و تصوِف برده پرور
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کید بر الگوگیری از زندگی خصوصی ایشان  سختگیری مریدان در تقلید از رفتارهای اقطاب صوفیه و تأ
و افتادن در اسارات آموزه هایشان، انسان را مسخ می کند و او را به موجودی َشَبح گونه تبدیل می کند که 
هیـچ نـوع ویژگـی مخصـوِص بـه خـود نـدارد و از دیگران متمایز نیسـت. تصوِف برده پرور بر سرسـپردگی و 
کید می کند. معنا و مفهوِم این نوع  ی کردن و دست کشیدن از ارادۀ شخصی تأ َچشم گفتن و فرمانبردار
ی کامل از شیخ و دست برداشتن از خویشتن و حقوق و آزادی های فردِی  ی چیزی جز پیرو از فرمانبردار
ی به آنجا می انجامد که مرید از کرامت انسانی خویش نیز دست  انسان نیست و چه بسا گاه چنین کار
برمـی دارد. بـرای مثـال، گاه برخـی از مشـایخ صوفیـه مریدانشـان را به کارهای َپسـتی سـفارش می کنند که 
ذوق سـلیم از آنها مشـمئز می شـود. پاره ای از طریقت های صوفیه آزار رسـاندن به بدن را ضرورتی تربیتی 
گـر ایـن کار بـه گدایـی و پرسـه زدن در کوچـه و خیابـان بیانجامد.  بـرای سـالک بـه شـمار می آورنـد، حتـا ا
مشـایخ صوفیه انسـان هایی معمولی هسـتند که مریدانشـان اندیشـه های ایشـان را تقدیس می کنند و به 
یـد بـا پرسـتش شـیخ از  رفتارشـان تعّبـد می ورزنـد و شـخصیت های ایشـان را بـه بـت تبدیـل می کننـد. مر
ی طـوع و رغبـت، خـود را در زنـدان خویـش قـرار می دهـد و آموزه هـای شـیخ در درون پیروانـش آنچنـان  رو
علّو پیدا می کند که زندانی می شـود برای آنها، تا جایی که شـخصیت پیروان محو می شـود و خویشـتِن 
آنها به فراموشی سپرده می شود و در نهایت مریدان به غل و زنجیر کشیده می شوند و عاجز می مانند و 
از هر حرکتی ناتوان می شـوند. مشـکل عمیق تصوِف برده پرور این اسـت که در سـاختن ُبت های بشـری 
ی از پیروانش ُبت شده است. در  بسیار استعداد دارد، به گونه ای که مثاًل موالنای خیالی در درون بسیار
کید دارد برعکس شده و برده هایی  اینجا است که می بینیم کارکرد تربیتِی تصوف که بر آزادگی انسان تأ
تربیـت می کنـد کـه ُبت هـای انسـانی را بپرسـتند، در حالـی کـه خداونـد مـا را بـه توحیـد دعـوت می کنـد و 
اینکه کسی جز او را خدا نگیریم و جز او را نپرستیم: »در حقیقت کسانی را که به جاى خدا می خوانید 
گر راست می گویید باید شما را اجابت  ی ها[ بخوانید ا بندگانی امثال شما هستند پس آنها را ]در گرفتار

کنند« )سورۀ اعراف: آیۀ 194(.

حتـی پرسـتش خداونـد نیـز ممکـن اسـت بـه ُبتـی تبدیـل شـود و برخـی از صوفیـان را بـه بردگـی بگیـرد. از 
یـم؟« گفت:  یـد بسـطامی پرسـیدند: »چـرا مـا خداونـد را می پرسـتیم ولـی از ایـن پرسـتش لذتـی نمی بر بایز
می کردیـد.  درک  را  پرسـتش  لـذت  می پرسـتیدید  را  خـدا  گـر  ا را.  خـدا  نـه  می پرسـتید  را  پرسـتش  شـما 
و  ذکـر  بیشـتر  تعـداد  بـرای  زدن  حـرص  و  زبانـی  ذکـر  در  ی  یـاده رو ز و  خـدا  پرسـتِش  شـدن  مکانیکـی 
 جدایـی دل از زبـان، روح انسـان را بـه بیراهـه می کشـد و چه بسـا تأثیـر منفـی بگذارد و انسـان را نابود کند.
ایـن رو شـعلۀ روحشـان خامـوش می شـود  از  و  ُبـت رفتـار می کننـد  بـا شـیخ طریقـت هم چـون  یـدان  مر
کـه دیگـر چیـزی از خودشـان برایشـان نمی مانـد. مشـایخ  یـک و نحیـف می شـود  و آنقـدر جانشـان بار
گاه بـر زندگـی خصوصـی آنهـا تسـلط پیـدا می کننـد و تـالش  یـدان را مصـادره می کننـد و  آزادی هـای مر
کـم باشـند. مشـایِخ بعضـی طریقت هـا راه و رسـم  یـدان حا می کننـد کـه بـر اندیشـه و عواطـف و رفتـار مر
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از آزادی هایـش چشـم می پوشـند  بـه اختیـار خـود  یـدان نیـز  را بلدنـد و در مقابـل مر یـدان  کـردن مر رام 
وظیفـۀ  نیـز  اینجـا  در  شـوند.  چیـره  زندگی شـان  جزئیـات  همـۀ  بـر  کـه  می دهنـد  اجـازه  مشـایخ  بـه  و 
دسـت  بـه  حـق  وصـال  مسـیر  از  را  خـود  خویشـتِن  سـالک  اینکـه  جـای  بـه  می شـود:  برعکـس  تصـوف 
کرامـت خـود را پایمـال و ُخـرد می کنـد.  بیـاورد و از غیـر حـق بی نیـاز شـود، در مقابـل مشـایِخ طریقـت 
کـه انسـان بـا دسـت خـودش اختیـارش را بـه شـیخش بدهـد و همـۀ  تصـوِف برده پـرور بدیـن معناسـت 
مسائل مربوط به زندگی اش را بر اساس سفارش های شیخ حل و فصل کند. این آغاز نابودی خویشتِن 
انسـان اسـت و پیامـد آن پیدایـش صوفیانـی هم شـکل و هم قدوقـواره اسـت کـه بـا هـم حرکـت می کننـد و 
بـا هـم می ایسـتند و همچـون ُربـات در همـه چیـز شـبیه اند. تصـوِف برده پـرور از فهـم نادرسـِت قضا و قدر 
و تـوّکل و تسـلیم و صبـر و تحّمـل دردهـا ـ و دیگـر باورهایـی کـه ارادۀ سـالک را تعطیـل می کنـد و حرکـت 
و جنبـش او را بـه سـکون وامـی دارد و نمی گـذارد عقلـش را بـه کار بگیـرد و بـر آزادی انتقـادی اندیشـه اش 
 قیـد و بنـد می نهـد و او را انسـانی می سـازد کـه از خـودش تهـی شـده و فرمانبـردار اسـت ـ ناشـی می شـود.
یج از همۀ مسـائل زندگی اش به نفع شـیخ طریقت  بـا افزایـِش تصویرهـای خیالـی در ذهـن مرید، او به تدر
ی می کند. خیاالت مرید به شیوه ای  کوتاه می آید و به اختیار خودش در نزد شیخ خضوع و و فرمانبردار
ی بـر گـرد شـخصیت معنـوِی اسـتثنائِی شـیخ، هالـه ای مقـدس می کشـد و کارهـای خارق العـاده  ابتـکار
یـد تـا جایـی بـه ایـن کار ادامـه می دهـد و تصویرهـای خیالـی را  و حـاالت شـگفت آور ترسـیم می کنـد. مر
ی هـم می گـذارد کـه کم کـم سرشـِت طبیعـِی شـخصیِت شـیِخ طریقت محو می شـود  بـا شـور و حـرارت رو
یـد موجـودی فرامـاّدی جـای می گیـرد کـه نـه در زندگـی و نـه در احوالش به دیگر انسـان های  و در ذهـن مر
زمینـی شـباهتی نـدارد. تصویرهـای خیالـی یکسـره بازتولیـد می شـوند و هـر تصویـری یکی از خـود بدیع تر 
ایجاد می کند و پیوسـتگی این تصویرها باعث می شـود تصویرهای بیشـتری به وجود بیاید و ذهن مرید 
ـم ربوبـی ببـرد. این 

َ
را چنـان تسـخیر کنـد کـه شـخصیت شـیِخ طریقـت را از جهـان زمینـی برکنـد و بـه عال

یـد تحمیـل می کننـد و واقعیـت خارجـی را از او پنهـان می سـازند  تصویرهـای خیالـی خـود را بـر ذهـن مر
و هنگامـی کـه ایـن خیـال مقـّدس فربـه می شـود، عقـل انتقـادی پنهـان می گـردد و واقعیـت به پشـت پرده 
گـر عقـل انتقـادی نقطـۀ پایانـی بـر ایـن فربگی خیالـی نگذارد، ذهـن در المعقول غرق می شـود.  مـی رود و ا
از  و  اسـت  شـده  موروثـی  شـیخّیت  کـه  اسـت  ایـن  اخیـر  سـده های  در  تصـوف  ی هـای  بیمار از  یکـی 
مشـروعیت  فرزنـدان  بـه  خونـی  انتسـاِب  ایـن  می رسـد.  ارث  بـه  طریقـت  بنیانگـذار  بـه  انتسـاب  خـالل 
بیـدار  درون  نـه  و  معنـوی  زندگـی  نـه  و  دارنـد  دانشـی  نـه  فرزنـدان  ایـن  از  برخـی  هرچنـد  می بخشـد، 
زنجیـره ای  برابـر  در  بلکـه  نکرده انـد،  بسـنده  موالنـا  پرسـتش  بـه  تنهـا  مولویـان  نمونـه،  بـرای  اخالقـی. 
جـز  جماعـت  ایـن  از  برخـی  کـه  حالـی  در  آورده انـد،  فـرود  تعظیـم  سـرِ  نیـز  او  نـوادگان  و  فرزنـدان  از 
آنچنـان  اخالقـی  و  روحـی  ی  بیمـار ایـن  ندارنـد.  او  بـا  نسـبتی  هیـچ  هسـتند  موالنـا  نسـل  از  اینکـه 
کـه بـرای بیشـتر آنهـا امیـد چندانـی بـه شـفا و بهبـود نیسـت. گرفتـه اسـت  یـدان را فرا  سرتاسـر زندگـی مر
پس از آن که نسب معیار اصلی برای رهبری طریقت های صوفیه شد، فرزندان و فرزندزادگان به آموزش 
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هـــــــــــــــــم
26در حضور موالنا: سیاحتا در عالم معنا

گرفتـن میـراث دینـی و خوشـه چینی از  کم تـر اهمیـت دادنـد و برخـالف عارفـان پیشـین بـرای فرا دینـی 
باغ هـای متنـوع آن تالشـی نکردنـد و بـرای نمونـه به آثـار ابن عربی همچون »فصوص الحکـم« بی اعتنایی 
کردند و نیز به خواندن »مثنوی« موالنا و اندیشیدن به آن و تأمل در آن و الهام گرفتن از جنبش روح بخش 
یدند. نوادگان، سنت های استوار آموزش دینی را به سرگرم شدن به شجرۀ نسب  و بیدار آن اهتمامی نورز
و کارهایـی از ایـن قبیـل تبدیـل کردنـد و ارزش انتسـاب خونـی را تـا آنجـا بـاال بردنـد کـه گویـا جانشـینی 
ی اسـت. هرچنـد شـجرۀ نسـب و  کوشـش بـرای دانـش و عمـل و پرهیـزکار رایـگان و بی نیـاز از تـالش و 
ی اسـت، ولـی ایـن جماعـت می داننـد کـه تأثیـری جادویـی در  انتسـاِب خونـی از مسـائل ظاهـری و صـور
یـدان دارد. یـدان و تثبیـت سـلطۀ آنهـا بـر زندگـی مر  افزایـش سـرمایۀ اجتماعـی و سرسـپردگی کورکورانـۀ مر
بـه همیـن شـکل، برخـی از نـوادگاِن بنیانگـذاران طریقت هـای صوفیـه بـه سـاختن تکیه هـا و خانقاه هـا و 
یه ها پرداختند، در حالی که انگیزه های آنها در بیشـتر موارد نه معنوی بود و نه اخالقی و نه انسـانی؛  زاو
کسـب  بـا چنیـن انگیزه هایـی بـه قصـد  کـه  کمـان مسـتبد  درسـت ماننـد خلیفـگان و پادشـاهان و حا
کمان ستمکار صدام حسین  مشروعیت دینی دست به ساختن مساجد عظیم می زنند. یکی از این حا
بود که در سـال های تلخ تحریم عراق سـرگرم سـاختن مسـجدهای عظیم بود، در حالی که با چشـم خود 
ِک مرگ کودکان عراقی و هتک کرامت شهروندان عراقی و گرسنگی آن ها را می دید  صحنه های وحشتنا
کـه سـبب همـۀ این هـا ماجراجویی هـای احمقانـه و جنگ هـای بی فایـدۀ خـوِد او بـود. هـر حکومتـی کـه 

مشروعیت خود را از زمین به دست نیاورده باشد، تالش می کند آن را از آسمان به دست بیاورد.

قونیه
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