
  * درباره شمس و موالنادموحّمحمّدعلی  با دکتر گفتگو

  ...چون مه پی آفتاب رفتم
  

خ دیدار او با شمس تبریزی      تان راجع به تاریخ تولّد موالنا و تاری         نظر نهایی 
 غزلیّـات چیست؟ مخصوصاً با توجه به آنچـه اسـتاد عبـدالباقی گولپینـارلی از               

استنباط کرده، و تاریخ تولد موالنا را حدود بیست سال عقب برده، و براسـاس               
  .آن نظم سنّتی رویدادهای زندگی موالنا را برهم زده است

ای که برای یادگارنامـۀ       ر مقاله  مرحوم گولپینارلی را د    نظرها پیش     من سال   
خود نیز متمایـل بـه قبـول آن     . مرحوم حبیب یغمایی نوشته بودم، مطرح کردم      

های بـسیار در قبـول آن یـافتم و            بعدها که دقت بیشتری کردم، دشواری     . بودم
، نـشر طـرح نـو، الزم      شمس تبریـزی  تجدید بحث را در فصل ششم از کتاب         

د که گولپینارلی به اسـتناد بیتـی از یـک غـزل             شو  مسأله از آنجا آغاز می    . دیدم
ایـن  . گوید که او وقتی به شمس رسـید، شـصت و دو سـال داشـت                 موالنا می 

خان هدایت هم در مقدمۀ دیوان        تر از گولپینارلی، رضاقلی     مطلب را خیلی پیش   
 قمری در همین تبریز خودمان چـاپ شـده،          1280 که در سال     شمس الحقایق 

بیت مـورد اسـتنادِ گولپینـارلی و هـدایت ایـن            .  بود مطرح کرده و متذکر شده    
  :است

  ه اندیشه فــرو برد مرا عقل چهـل سالـب
  به شصت و دو شدم صید و ز تدبیر بجستم

رسـالۀ  ،  ابتدانامـه ،  مقـاالت شـمس   اطالعات دسـت اولـی کـه امـروز از             
 افالکـی در خـصوص زنـدگی موالنـا و مـاجرای             العـارفین   مناقب و   سپهساالر

                                                 
گـزاری   از لطـف ایـشان سـپاس   . انـد  مهر طرح کـرده  وگو را استاد محترم دکتر رحمان مشتاق       سئواالت این گفت  * 
 .شود می
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 با شمس تبریزی در اختیار ماسـت، در زمـان هـدایت در دسـترس                مالقات او 
 مـیالدی در  1959ای که به سال       اما گولپینارلی وقتی نظر خود را در مقاله       . نبود

دانست که تاریخ ورود شمس       مجموعۀ شرقیات ترکیه انتشار داد، به خوبی می       
نـی بامـداد روز     یع. تبریزی به قونیه، دقیقاً با قید روز و ماه و سال، معیّن است            

بنابراین وی همـین تـاریخ      .  قمری 642اآلخر سال     شنبه بیست و ششم جمادی    
 کـه  580 محاسبه قرار داد و با کسر شصت و دو سال از آن، رسـید بـه      أرا مبد 

 ،نویـسان   و حال آن که سیره    . مطابق این حساب، باید تاریخ والدت موالنا باشد       
. انـد   قیـد کـرده   ) 604 (ۀ  ع و ستّمائَــ   االول سنۀ ارب    والدت او را در سادس ربیع     

هـا نبـود و راجـع بـه تـاریخ والدت موالنـا،                هدایت البته درگیر ایـن محاسـبه      
فقط به استناد آن بیت، گفته بود که موالنا وقتی          . بودتشکیک و تردیدی نکرده     

دیگر تبعات قبول کردن این تاریخ بـرای        . را دید شصت و دو ساله بود      شمس  
  .او مطرح نبود

الزمـان    کسوتان موالناپژوهی ما که در رأس آنان باید از مرحوم بـدیع             شپی
فروزانفر نام برد، ظاهراً از نظر گولپینارلی آگـاهی نداشـته و چیـزی در رد یـا                  

ماری شیمل    اما محققان غرب، مانند ریپکا، آربری، آنه      . اند  قبول آن اظهار نکرده   
مـن  . انـد   هـا گفتـه     م آن سخن  ه و در نقض و ابرا     ننموداز توجه به آن فروگذار      

 را کـه  604ام، سـال    آوردهشـمس تبریـزی  امروز به دالیلی که در همان کتاب    
  .دانم اند، سال تولد موالنا می سپهساالر و دیگران گفته

اما دربارۀ بیت مورد استناد از غزل موالنا، هنوز روشـن نیـستم کـه مـراد                 
پژوهـشگر  . توانـد شـد     مـی موالنا چیست و اشارۀ او دقیقاً به چه معنی حمـل            

، یعنی تاریخ   662معتقد است که اشارۀ موالنا به سال        ) Baily(بریتانیایی، بیلی   
او فکـر  . الدین از سفر روحانی و شروع دفتر دوم مثنوی اسـت       بازگشت حسام 

الـدین     قمری که حـسام    662یعنی سال   » به شصت و دو شدم صید     «کند که     می
برخـی  . دفتر دوم مثنوی شروع شده است     از آن سفر معنوی برگشته و سرودن        

دیگر مصراع اول بیـت را کـه در آن از چهـل سـال کلنجـار بـا عقـل سـخن                       
دانند که هنگام دیـدار بـا شـمس در آسـتانۀ              گوید، اشاره به خود موالنا می       می

چهل سالگی بوده است؛ و مصراع دوم را اشاره به شصت و دو سالگی شمس               
یـابم و هنـوز بیـت         کننده نمی   این وجوه را قانع   من هیچ یک از     . دانند  تبریز می 
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 جزو هزاران هزار مشکل دیگری است که راهی برای حل و فهـم              ،مورد بحث 
ها آن اسـت کـه مـصراع دوم بیـت را اشـتباه          حل  ترین راه   آسان. شناسم  آن نمی 

این طور فرض بکنیم که در اصـل بیـت          .  نسخه تلقی کنیم   تشنیداری در کتاب  
و وقتـی شـاعر ایـن بیـت را امـال           » ...ه شستِ تو شدم صـید     ب«: این گونه بوده  

» شـصت و دو   «را  » شستِ تـو  «کرده، یک اشتباه شنیداری رخ داده و کاتب           می
 و نـه در     ،اما، نه در چاپ فروزانفر چنین نسخه بدلی قید شده         . قید کرده است  

مـن خـودم    . هایی که مورد مراجعۀ گولپینارلی بوده، این وجه آمده است           نسخه
ام، اما ظاهراً نبوده که مرحوم       ها مراجعه نکرده    ام و به نسخه     ساً تحقیقی نکرده  رأ

با این همه، اگر حتـی در       . اند  ای نکرده   فروزانفر و مرحوم گولپینارلی هم اشاره     
گویم کـه آن     من می آمده باشد،   » شستِ تو «،  »شصت و دو  «یک نسخه به جای     

  .تولی هنوز قضیه برای من ناروشن اس. درست است
هـا بـه سـبب     ، بعضی قـسمت   مقاالتچنان که مستحضرید در نسخۀ فعلی       

آیا بعد از حدود بیست سال که از ویرایش دوم          . ها، نامفهوم است    آشفتگی نسخه 
توان ویرایش بهتری از آن به دسـت داد؟ یـا مـستدرکی               گذرد، امروز می    اثر می 

  ترتیب داد که گویای استنباطات و استدراکات بعدی شما باشد؟
های نامفهوم    بخش. هنوز ویرایش دیگری از مقاالت صورت نگرفته است       

ناپـذیر   و دشواریاب در این کتاب کم نیست و قسمت اعظم این مبهمات عالج         
ام،   آورده» هـا   پـاره  گسـسته «یک بخشی از مقاالت که من تحـت عنـوان           . است
  هـم گاه کلماتِ آن ربط منطقی روشـنی بـا       هایی است که جمالت و حتی         تکه

انـد، از     کـرده   های شمس را یادداشت می      کسانی که گفته  احتماالً برخی   . ندارند
های کالم پرطنز و رمزآلود وی عـاجز          ها و کنایه    دریافت و ضبط درست اشاره    

هـای نـاقص و سـردرگم و حتـی فقـط مفرداتـی از                 گاهی فقط جمله  . اند  بوده
ات مقاالت، ریـشه    این بخش از مبهم   . اند یادداشت کنند    سخنان وی را توانسته   

  .ر نیستای برای آن متصوّ ها دارد و چاره نویسی در ذات یادداشت
ها هست کـه بـا تأمـل بیـشتر،            پاره   گسسته هایی از این    با این همه، قسمت   

  مـتن را   ام کـه    البتـه مـن هـیچ وقـت نخواسـته         . کنـد   چیزهایی به ذهن القا می    
حفظ ای ناقص باید    ه  بازسازی بکنم و نظرم این است که اصالت همین عبارت         

ام کـه مـن اصـالً نظـرم بـر ایـن بـود کـه از چنـین                       یک جایی هم گفته    .شود
نظر کنیم و فقط متن روشن را چاپ کنیم تـا اول مـردم بـا                  هایی صرف   قسمت
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مـن معتقـد    . ها را بعداً اضافه یا چـاپ کنـیم          مقاالت آشنا بشوند و این قسمت     
 برسد، شمس جـا بیفتـد و        بودم بهتر است اول یک متن منقحی به دست مردم         

مرحـوم علیرضـا    . های باقی مانده را چـاپ کنـیم          آن بخش  ،بعد برای محققین  
حیدری که آن زمان مدیرعامل انتشارات دانشگاه صنعتی آریامهر بود، مخـالف            

من عالقه داشتم   . دانشگاه هم چشم به مشتری ندارد، خواهان چاپ است        . بود
اما او فکرش این بـود      . را پیدا بکند  که این کتاب خوانده شود و جای خودش         

ما باالخره داوری پیش مرحوم     . که این ذخیرۀ فرهنگی، یک جایی تثبیت بشود       
زریاب حرف او را تأیید کرد و من تسلیم شدم و به ایـن            . زریاب خویی بردیم  

هـای    هایی برای فهم برخی از ایـن بخـش          شاید در آینده سرنخ   . صورت درآمد 
  .تر گردد هایی روشن ود و نکتهمُبهم و سردرگم پیدا ش

 دربارۀ شمس آمـده،     رسالۀ سپهساالر  و   مناقب العارفین با توجه به آنچه در      
توان شمس را امّی و درس ناخوانده دانست؟ در غیر این صورت شـمس                آیا می 

توان   را از لحاظ دانایی و معرفت و علوم رسمی و متعارف در چه جایگاهی می              
  نشاند؟

او خود اشـاره دارد بـه ایـن کـه در جـوانی فقـه                . تشمس امّی نبوده اس   
) 676مقـاالت، ص    . (»آخر فقیه بودم، تنبیه و غیر آن بـسیار خوانـدم          «: خوانده

خواندم، بیشتر به درویشان تمایـل داشـتم،          گوید وقتی جوان بودم و فقه می        می
و چون دانستم که درویشی چیست و ایشان کجااند، اکنون رغبـت مجالـست              «

الفند   اینها می . اند  زیرا فقیهان باری رنج برده    .  درویشان ش دارم از این   فقیهان بی 
حقیقت و پرادّعا کـه نـه از عـالم             درویشانِ بی  )249مقاالت، ص   (. »...که درویشیم 

درویشی خبر داشتند و نه باری مانند فقیهان، رنـج و زحمـت آمـوختن علـوم                 
 از خانقـاه و مـشایخ   رسمی را تحمّل کرده و دود چـراغ خـورده بودنـد، او را           

در هر حال، شمس تبریزی، چنان کـه از مقـاالتش           . خانقاهی بیزار کرده بودند   
نشر داشته است؛ چه آنهـا کـه ماننـد          آید، با بزرگان روزگار خود حشر و          برمی

الدین خویی در علوم رسمی سرآمد بودند، و چه آنها کـه               شمس ۀقاضی القضا 
هـای    تـرین قلـه      بودنـد و در شـامخ      الدین بن عربی صاحب مکتب      مانند محیی 

تسلط وی بر حدیث و تفسیر و کالم و تصوّف          . ف جای داشتند  عرفان و تصوّ  
مقـاالت  مرحوم فروزانفر،    .گر است   در تار و پود و زیر و بم سخنان وی جلوه          
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به شـمار آورده و گفتـه       » های ادبیات و لغت فارسی      یکی از گنجینه  « را   شمس
دانایی بصیر و شیفتۀ حقیقت و شایستۀ مرشدی        «است که این کتاب، شمس را       

  .»کند و راهنمایی معرفی می
در فرهنگ و ادبیات و عرفان گذشتۀ ما، شمس با کدام چهرۀ آشنا همانند و             

  قابل مقایسه است؟
فرهنـگ و عرفـان، کـسی را کـه هماننـد و             های آشنای     من در میان چهره   

 ایـن نـادره مـردان       .ناسمش  سنگ و درخور مقایسه با شمس تبریز باشد نمی          هم
نـه بـرای شـخصِ شـمس هماننـد و همـسنگی             . نظیرنـد   هایی یکتا و بی     چهره
توانم معرفی کنم و نه برای ماجرای شمس و موالنا نظیری در همـۀ تـاریخ                  می
جز همان حکایت حال سقراط و افالطون که نیکلسون نیـز بـر             . توان یافت   می

  .آن اشاره کرده است
ای و نااندیـشیده       با همۀ سـادگی و محـاوره       مقاالترسد که در      به نظر می  

ای را مـسحور و       حر کالم وجود دارد که هر خواننده      بودن زبان، چیزی از نوع سِ     
عالی، زبان و سخنان شمس چه سهمی در شیفتگی           به نظر جناب  . کند  رعوب می م

  موالنا داشته است؟
و بافـت   آری، کالم شمس گذشته از بلندی معنی و فخامت محتوا، آهنگ              

موالنا خود مکرّر از قدرت جادویی و جذابیت سـحرگونۀ          . و لحن غریبی دارد   
  :کالم شمس سخن گفته است
  دتـ کشی ق تبریز چــو در دامــشمس الح

  منگر به چپ و راست که امکان حذر نیست
شمس خود نیز به خاصیت سحرگونۀ کالم خویش واقف بود؛ چنـان کـه                
ن ره یافت، عالمتش آن است کـه صـحبت          آن کس که به صحبت م     « :گوید  می

و نیز از قول موالنـا آورده       . )74مقاالت، ص   (» دیگران بر او سرد شود و تلخ شود       
ذوق  هـا در نظـرم بـی    ام، این کتاب  فرماید تا با تو آشنا شده       موالنا می «است که   
  .)186مقاالت، ص (. »شده است

یا هنوز هم بـر سـر       آ. گویا شما زمانی قصد داشتید مثنوی را تصحیح کنید        
های متعـدد از نـسخۀ قونیـه و           کنید با وجود چاپ     تصمیم خود هستید؟ فکر می    

  تصحیح نیکلسون آیا تصحیح دیگری از مثنوی ضرورت دارد؟
ها پیش ذهن مرا به خود مشغول         ای است که از سال      تصحیح مثنوی مسأله    
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 تـصحیح   ای در ضـرورت     اصل فکر از مرحوم مینوی بود که مقاله       . کرده است 
من یک بار در حدود بـیش از سـی سـال پـیش، بـه                . مجدد آثار موالنا نوشت   

دستیاری مرحوم علیرضا حیدری در ایـن راه کوشـیدم، کـه متأسـفانه آن کـار                 
هـای   در این سی و چند سال اخیر البته پیشرفت     . سرانجامی نیافت و ناکام ماند    

 نامـداری کـه مـن    از محققـان . زیادی در زمینۀ موالناپژوهی حاصل شده است 
دکتـر  نگرم، آقای   شان را دارم و کارهایشان را به چشم تقدیر می           افتخار دوستی 

 پورجوادی، یک دور مثنوی را برابر تصحیح نیکلـسون چـاپ کـرده و                نصراهللا
 قونیـه را ـ کـه نیکلـسون     677بار دیگـر، نـسخه برگـردان دسـتنویس مـورخ      

، جـوادی رآقای پو. شار داده است کرده ـ انت مبتنیتصحیح نهایی خود را بر آن 
های نیکلسون را هم به فارسـی     این که متن مثنوی را چاپ کرده، مقدمه       غیر از   

برگردانده و این خیلی خوب است که محققین ما بدانند که تصحیح نیکلـسون           
های مورد مراجعۀ او چـه        ای بوده و مشخصات نسخه      برچه اساسی و چه شیوه    

 نـسخۀ قونیـه هـم کـه ایـشان در مرکـز نـشر                نسخه برگردان متن  . بوده است 
این نسخه یک بار در     . دانشگاهی چاپ کرده، خیلی کمک بود به موالناپژوهان       

 ولی به هر حال کار      درآمده،تر    چاپ ترکیه بهتر و روشن    . ترکیه چاپ شده بود   
 که آن نـسخه را در دسـترس پژوهـشگران ایـران قـرار داده،                آقای پورجوادی 

ای دیگر در عرضه موالناپژوهی که بایـد از او نـام              شندهکو. خدمتِ خوبی بود  
برد همشهری عزیز ما دکتر توفیق سبحانی است که در ظرف سی و چند سال               

ای از ترجمـۀ ترکـی مرحـوم عبـدالباقی گولپینـارلی را               گذشته یک بار ترجمه   
 قونیـه را چـاپ کـرده        677انتشار داده و بار دیگر متنی براساس نسخه مورخ          

 677ی دکتر سروش هم چاپ حروفی مستقلی از دسـتنویس مـورخ             آقا. است
آقای دکتر اسـتعالمی در شـرحی کـه بـر           . اند  قونیه را در دو مجلد منتشر کرده      

 و مقابلـۀ آن بـا نـسخه قـاهره           677مثنوی نوشته متن را براساس نسخه مورخ        
کارهایی از این قبیل دغدغۀ بازگشت به تصحیح مجدد مثنـوی           . اند  تنظیم کرده 

ای را به دستیاری چنـد   را در ذهن بنده تقویت کرد و در نهایت کوشش دوباره    
تن از پژوهشگران جوان در فرهنگستان زبان و ادب ایران آغـاز نهـادم و ایـن                 

کاری آن بـه      تفروزی بود که بحمداهللا، به قول معمارها س         شبانهیک کارِ تقریباً    
هـا    کـاری   هـا و نـازک      کـاری   سرعت پیش رفته و اینک در مرحلۀ انجام ظریف        

داری بوده که در پانزده سال اول پـس از            های تاریخ   مبنای کار ما نسخه   . هستیم
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های غیرمورخ از سه دفتر مثنـوی کـه           وفات موالنا کتابت شده به اضافۀ نسخه      
یکی به خط سلطان ولد فرزند موالناست و امـضای او را دارد و دو دیگـر بـه                 

ضادار است و به احتمال قوی هر سـه دفتـر           لحاظ خط کامالً شبیه آن نسخۀ ام      
اجزای یک نسخه کامل مثنوی به خط سلطان ولد بوده که متأسفانه از سه دفتر               

ما در این مقابلۀ سـطر بـه سـطر مثنـوی            . اول آن تاکنون اثری پیدا نشده است      
هـا، هرچـه بـود،        ها و اختالفـات را در مـتن و هـامش نـسخه              تمام نسخه بدل  

هـای مـورخ      ها و اختالفات را با نـسخه        گاه آن نسخه بدل   یادداشت کردیم و آن   
دیگری که از پانزده سال دوم پـس از وفـات موالنـا در دسـت داریـم مقابلـه                    

را در فاصـلۀ سـی      ) ها  واریانت(ها    گونه تصحیح ما کلید دگرسانی      بدین. کردیم
 های پانزده سال پس از وفات موالنا ملحوظ داشته اما هیچ بیتی را که در نسخه            

ایم و به نقـل آنهـا در          وجود نداشت در متن نیاورده    ) 687 تا   672از  (سال اول   
هـا    استنباط ما از دقت و تأمل در اختالفات این نسخه         . ایم  پاورقی قناعت کرده  

 به طور عمده بـه شـخص        که همه قریب العهد با موالنا هستند و از نظر اعتبار          
 است که مثنوی از همان آغـاز        لبی و سلطان ولد استناد دارند آن      الدین چ   حسام

تا پایان عمر موالنا در معرض بازخوانی و ویراستاری دائم بـوده و اختالفـات               
ایم عمدتاً حاصل     هایی که ما روی آنها کار کرده        موجود در متن و هامش نسخه     

تجدیدنظرها و اصالحات خود موالنا بوده است و از همین رو توجه بـه آنهـا                
  .النا اهمیت خاص داردبرای پژوهشگران آثار مو

  های موجود داشته باشد؟ هایی ممکن است با چاپ آن تصحیح چه تفاوت
های معتبر که در سی سال اول         من در این تصحیح جدید، به مقابلۀ نسخه       

 لـذا ایـن تـصحیح جدیـد       ام و   ، قناعت کرده  اند  ا نوشته شده  نپس از وفات موال   
کنیم مورد موافقت و رضایت    متنی از مثنوی که فکر می      ئهاشی است در ار   کوش

های اساس به     دقّت و اهتمام و وسواسی که در نوشتن نسخه        . موالنا بوده باشد  
انـد، مجـالی انـدک     کار رفته و اعتقاد تمامی که بر قدوسیّت کالم موالنا داشـته       

 امیدوارم کـه خداونـد توفیـق عنایـت     .گذارد برای تردید در این معنی باقی می 
رزو، پیش از آن که مهلت آفتاب دم غروب عمر مـن بـه              فرماید و تحقق این آ    

  .پایان برسد، میسّر گردد
  عالوه بر تصحیح، شرح و توضیحی هم همراه خواهد داشت؟

راجع به تفسیر و شرح مثنوی، من یـک بحـث جـدایی دارم و در همـین                    
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در ایـران تـا     . ام دربارۀ شرح مثنوی     انجمن شمس و موالنا هم یک بحثی کرده       
هـای کـوچکی داریـم کـه مـثالً            ما شرح . صر، ما شرح کاملی نداشتیم    دورۀ معا 

بعـد از   . انـد   الدین حسین، سه دفترش را شـرح کـرده          نامه و نهایتاً مانند تاج      نی
های کامل بر مثنـوی در        شرح. های کامل داریم    الزمان ما البته شرح     مرحوم بدیع 

 کامل هنـدی، چـه      های  ها، چه شرح    همۀ این شرح  . اند  ترکیه و هند نوشته شده    
حتی . های ناقص دیگر، ابن عربی زده هستند        مل ترکی و چه شرح    اهای ک   شرح

الدین حسین هم وقتی دیده قیصری چطور به سراغ فـصوص رفتـه،               همان تاج 
  .ای درست کرده، درست ده تا فصل دارد این هم آمده یک مقدمه

 turning pointها   به اصطالح فرنگیمقاالت شمسمن معتقدم که کشف 
انـد و   پیشترها از پشتِ عینک ابن عربی نگریستهاست؛ مثنوی را  ) عطفنقطۀ  (

ها، نه تنها در تعبیرهـا، نـه     ها، نه تنها در تمثیل      مثنوی نه تنها در قصه     حال آنکه 
این اسـت کـه   . تنها در الفاظ، بلکه در دید و نگاه، با نگاه شمس مشترک است            

. پژوهـی اسـت     رح و تفـسیر آن، مثنـوی      ام به نظر من تنقیح مقاالت و ش         نوشته
های ایـران، ایـن فکـر خیلـی مـورد             های اخیر در دانشگاه     خوشبختانه در سال  

کارهـای خـوبی کـه انجـام شـده، نـشان            . توجه اهل تحقیق قرار گرفته اسـت      
این هم یک بحـث     . های شمس   دهد که موالنا تا چه حد ملتزم بوده به گفته           می

 بنیاد شمس و موالنا در تبریز مرکـزی پیـدا   مفصل دیگری است که شاید، اگر،  
کارهـای  . کنم سخنرانی اول در این زمینه باشـد، مناسـب اسـت             بکند، فکر می  

اش را    نامـه   خوبی شده؛ آقای مختاری کتابی چاپ کرده؛ آقای خـدادادی پایـان           
اخیراً چاپ کرده؛ از ایران که هیچ، محققین خارجی بـه ایـن موضـوع توجـه                 

شـمسِ  «تقریباً ترجمـۀ    » موالنا«رم کتابِ آقای لویسن با نام        فصلِ چها  .کنند  می
اخیراً خانمی از امریکا تماس گرفتـه بـود و از مـن اجـازه                .من است » تبریزی
ــرای ترجمــه مــی ــه فرانــسه  آقــای فوشــرکورمــتن مقــاالت را. خواســت ب  ب
آقـای  . گردانند و آخرین خبری که من گرفتم کار تقریباً تمام شده اسـت              برمی

به هر حال این در آن طرف دنیـا         . را نوشته است  » من و موالنا  «، کتاب   چیتیک
  .شود برای اولین بار، که چنین آدمی بوده با این نگاه برای محققین مطرح می
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بینیم که روی آوردن محققان به شـمس و           در این تحقیقات عرفانی، گاه می     
ن حیث، چه نگاهی به     شما خودتان از ای   . مقاالت، برای بهتر فهمیدن موالنا است     

  مقاالت دارید؟
 را پـیش از مـن، مرحـوم گولپینـارلی           مثنـوی  و   مقاالت شمس رابطۀ بین   

 تصحیح و تثبیت نشود، راجـع بـه         مقاالتمطرح کرده و گفته است که تا متن         
، اصـل    مثنوی  قصصبعد از او، مرحوم فروزانفر در       . شود حرف زد     نمی مثنوی

تـصحیح و   .  نـشان داده اسـت     االت شـمس  مق را در    مثنویهای    خیلی از قصه  
چاپ مقاالت نیز از آرزوهای مرحوم فروزانفر بود که متأسفانه عمرش کفـاف             

من آمدم دنبالۀ کار او را گرفتم و توفیقِ حق نصیبم بود که مـتن مقـاالت                 . نداد
ها نیست، تمثیالت و      فقط قصه آنچه موالنا از شمس گرفته،      . را هم چاپ کردم   
  .ها، نگرش و دید است  باالتر از همۀ این.لفاظ هم هستتعبیرات و حتی ا

اگر ممکن است درخصوصِ تفاوت نگاه و فکر ابن عربـی و موالنـا کمـی      
  .توضیح بدهید

مـا  . ای نیست که بتوان در یک مصاحبه مطرح کـرد           دانید که این مسأله     می
یـن  ها تثبیت بشود و در اختیار پژوهشگران قرار بگیـرد تـا ا              کوشیم که متن    می

خیلـی از مفـاهیم     . مـسأله، مـسألۀ خیلـی مهمـی اسـت         . ها روشن شود    تفاوت
دید و نگـاه    . اند، اما دو خط فکریِ مشخصاً جدا هستند         مشترک است، همزمان  

چـاپ   (فـصوص الحکـم   کنم مقدمۀ من بر ترجمۀ        فکر می . است که جداست  
ده العـا   در این کـه ابـن عربـی مـرد فـوق           . تا حدی راهگشا باشد   ) نشر کارنامه 

بحث این نیست که ما دربارۀ ابن عربی کم بگـذاریم  . بزرگی بود، شکی نیست   
 دو دیـد    ،و از قدرش بکاهیم؛ بلکه بحث این اسـت کـه ابـن عربـی و موالنـا                 

الدین در این هفتصد ـ هشتصد سـال    دربارۀ محیی. مختلف و جدا از هم دارند
م اخـتالط میـانِ     گـوی   می. گویم بعد از این کار نشود       نمی. خیلی کار شده است   

 تمام این مدت، اذهـان مـا متوجـه کارهـای            .این دو خطِ فکری درست نیست     
دربارۀ موالنا، از این نقطه نظر، مسأله تازه مطرح شده است و            . الدین بود   محیی

ای است در اختیار پژوهشگران جوان ما که بروند کار بکنند و البتـه                میدان تازه 
  .ام من راضی. خش استب خیلی هم رضایت. کنند کار هم می
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 دید، موالنـا    معارف ولدی وقتی شمس کثرت استغراق موالنا را در مطالعۀ         
هایی کـه از لحـاظ نـوع ادبـی در میـان         با توجه به مشابهت   . را از آن بازداشت   

تـوان    های فکری و محتوایی بارزی می        وجود دارد، چه تفاوت    مقاالت و   معارف
  در میان دو اثر یافت؟

اند که موالنا پیش از رسیدن به شمس، عالقۀ وافری بـه مطالعـۀ               بله، گفته   
 سلطان العلما داشت و شـمس تبریـز، او را از ایـن کـار       معارف و   دیوان متنبّی 
منع شمس به این معنی نیست که شـمس از شـعر متنبـی خوشـش                . بازداشت

خواست موالنا    شمس می . دانست   سلطان العلما را چرند می     معارفآمد، یا     نمی
موالنا را از هر چیزی کـه او را         . ای بسازد    تکان بدهد؛ از موالنا یک آدم تازه       را

بایست رابطۀ خودش را از هر        موالنا می . کرد  کرده، منع می    در خودش غرق می   
بایـست ذهـنش را از هـر چیـز دیگـری خـالی                برید؛ موالنا مـی     چیز دیگر می  

 یـا   دیـوان متنبـی    اش این نیست که موالنا دیگر هـیچ وقـت بـه             معنی. کرد  می
 شـعرهای   فیه مـا فیـه    بینیم که در      چه، می  . سلطان العلما برنگشته است    معارف

بـه هـرچ از راه دور افتـی چـه           ... « :به قول سنایی  . کند  متنبی را دارد بحث می    
. در آن دوره، هر چیزی ممکن است تبدیل بـه بـت شـود              »بلسااجابلقا، چه ج  

  .خواندروایت افالکی را در این چارچوب باید 
مقـاالت  با توجه به جریان زبان آذری در تبریز سدۀ هفتم هجـری، آیـا در                

توان یافت؟ با توجه به زبان شمس در مقاالت،           هایی از این زبان می       نشانه شمس
 یکی از مستندات قطعی تـاریخی در خـصوص          مقاالت شمس توان گفت     آیا می 

  جریان زبان آذری در تبریز آن دوران است؟
 نبـوده، شـکّی     متداولمان شمس تبریزی زبان ترکی در تبریز        این که در ز   

 در تبریز سدۀ هفتم هجری، یک زبان بومی محلی داشتیم؛ حـاال             .در آن نیست  
 این زبـانِ محـاوره بـود و غیـر از زبـان              .نام آن آذری باشد یا هر چیز دیگری       

 زبان مقاالت، فارسی دری است و زبان متداول مردم تبریـز بـا              .مقاالت شمس 
در زمان شمس هم چنین     . زبان نوشتاری فرق داشت در زمان قطران چنین بود        

منتهی زبان متداول میان مردم که مثالً آذری بـود بـه        . حاال هم چنین است   . بود
در تمام طول مدتی کـه      . ترکی تبدیل شده امّا زبان نوشتاری، فرق نکرده است        

هایی که جنبۀ  کرده، نوشتهکنم از قرن چهارم هجری تا امروز ادامه پیدا            فکر می 
اگر سند معامله بـود،     . شد  تنظیم می ) و گاهی به عربی   (رسمی داشته به فارسی     



 ...چون مه پی آفتاب رفتم

 47

شد یـا     یا ورقۀ نکاحیّه یا وقفنامه بود، یا فرمانی که از سوی حکومت صادر می             
بایست مخاطب خود     شد یا کتابی بود که می       شعری که برای سلطان سروده می     

و (هر چیز که جنبۀ رسـمی داشـت بـه فارسـی             .  کند را در میان اهل علم پیدا     
 .شد و این وضـع خـاص تبریـز و آذربایجـان نبـود               نوشته می ) گاهی به عربی  

ایم و یک زبان نوشتاری؛ و فقط مربـوط بـه    ای داشته همیشه، یک زبان محاوره 
 هر  . است زبان طبری  در گیالن گیلکی است و در مازندران،         .آذربایجان نیست 

غیر از ایـن زبـان محـاوره، زبـان          . ومی خود را برای محاوره دارد     محلّی زبان ب  
. بینید، در شیراز هم این گونـه بـوده اسـت             می مقاالتکتابت بوده است که در      

توانید   هایی از زبان شیرازی را می       تکّه. کرد  سعدی به زبان گلستان صحبت نمی     
بـه دشـواری    ها، االن در معنـای آنهـا          خود شیرازی . در شعرهای سعدی ببینید   

او به زبـان  . کرد ای ری صحبت می نجم رازی به زبان محاوره . کنند  برخورد می 
ه مـسألۀ  همیـش .  فارسی کتابتی استمرصادالعباد. کرد   صحبت نمی  مرصادالعباد

  .نوشتار از محاوره جداست
 مـن فکـر     ،دربارۀ زبان بومیِ رایج در آذربایجان در عصر شمس تبریـزی          

ــی ــان رازی خی  م ــه زب ــنم ب ــوده اســت ک ــک ب ــی نزدی ــه دارم از . ل ــشانی ک ن
گویـد پیـر      شیخ حسن بلغاری می   .  حافظ حسین کربالیی است    الجنان  روضات

مـا آن زمـان فـردی بـه نـام شـمس رازی              . من و معلّم من شمس رازی است      
معلـوم  . ود که شمس تبریزی اسـت     ش  دهد معلوم می    مشخصاتی که می  . یمندار

  . مشتبه شودهتوانست این امر میاند که  ها مشابه بوده است که زبان
گوینـد   بینیم که به یکی از باباهای تبریـز مـی    میروضات الجناندر همین   

در . خب اگر همه ترک باشند که اطالق این لقب موضوعیتی ندارد          . بابای تُرک 
این شواهد . شمار باشد   نما و اندک    افتد که ترک، انگشت     ای این اتفاق می     جامعه

. هـایی از زبـان پهلـوی اسـت          هـای بـومی، شـاخه        زبـان  دهد که این    نشان می 
در هـر حـال، زبـان       . کنـد   فهلویات باقی مانده از آن دوران هم این را ثابت می          

  .ترکی، خیلی بعدها از شمس در این منطقه رایج شده است
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گوینـد و بحـث تـأثیر         معموالً از تأثیر یک جانبۀ شمس بر موالنا سخن می         
عالی در کتاب سـودمند   ـ گذشته از اشاراتی که حضرتمتقابل موالنا بر شمس  

اگر بخواهیم از تأثیر موالنا بر . اید ـ غالباً مغفول مانده است   داشتهشمس تبریزی
شمس سخن بگوییم به چه پارامترهایی در شخصیت و عرفان و اندیشۀ شـمس              

  توانیم اشاره کنیم؟ می
وریت نجات موالنـا؛    مأم: این شمس بود که برای خود مأموریتی قائل بود        

اند که آن بندۀ نازنین ما میـان قـوم نـاهموار گرفتـار      مرا فرستاده«: عی بود و مدّ 
تصویر آفتاب و مهتاب که در اشـاره        . »دریغ است که او را به زیان برند       . است

به شمس و موالنا مکرراً هم در مقاالت و هـم در اشـعار موالنـا آمـده، بـسیار          
مقـاالت ص  (. »موالنا مهتاب است و من آفتـاب       «:گوید  شمس می . پرمعنی است 

  :گوید  موالنا نیز می)720؛ ص 115
  »گه کاهیدم، گهی فزودم       چون مه پی آفتاب رفتم«

بخشد؛ ماه چیزی به آفتـاب   کند و نور می   آفتاب است که ماه را روشن می      
پس سئوال شما و بحث از تأثیر متقابل موالنا بـر شـمس، سـالبه بـه                 . دهد  نمی

وانگهی مهلت زندگی شمس پس از رسیدن به موالنـا بـه            . انتفاء موضوع است  
  .سر آمد

شمس از این که موالنـا را کـشف کـرده و مأموریـت خـود را بـه انجـام          
 مـرا هـر روز از حـال و افعـال او           «: گفـت   می.  خیلی مشعوف بود   ،رسانده بود 

بالیـد کـه    سخت بر خود می. »شود که دی نبوده است  چیزی معلوم می ]موالنا[
جهان پر زر باید تا نثار کنم وصل تو         «: گفت  موالنا را یافته است و عاشقانه می      

. ای سـاخته بـود    او از موالنای واعظِ مدرس، موجود تـازه       )665ص  مقـاالت   (. »را
. آسا روی در شـکوفایی نهـاد   ای کشف کرده بود که به سرعتی معجزه   قارۀ تازه 

های موالنـا بعـد از آن تـاریخ           آفرینی   ناپدید شد و همۀ شگفتی     645شمس در   
  .بود

ویه های مولّ ت صوفیانه در حلقه، به عنوان یک سنّمقاالت شمسآیا خوانش 
  های دیگر رایج بوده است؟ و طریقت

 اصالً شناخته نبـود و کـسی بـه آن دسترسـی نداشـت تـا                 مقاالت شمس 
هـای    ویـه و طریقـت    های مولّ   خوانش آن به عنوان یک سنت صوفیانه در حلقه        

  .دیگر رایج بوده باشد


