
  غزلی از موالنا
  

  کریم زمانی
   

ــشیده! ای دل. 1  !ای در عــذرِ آن تقــصیرها؟ چــه اندی
  

  

 ز آن سویِ او، چندان وفا، زیـن سـویِ تـو، چنـدین جَفـا                 
  

خدا این همه   ! ای؟  ل کرده ای چه خیا    دربارۀ گناهانی که مرتکب شده    ! ای دل 
  .کنی  دهد و تو با گناهانت جفاکاری می وفا در رحمتش نشان می

این غزل از معدود غزلیاتی است که موالنا آن را در حالت هوشیاری سروده              
نیز توان گفت کـه از      . غزلی است تعلیمی بر سانِ و سیرت تعلیمات مثنوی        . است

 و مجـالس سـبعه    بـه مـضامین      .اشعار دوران پـیش از آشـنایی بـا شـمس اسـت            
و یـا احتمـاالً در حالـت        . تر است    نزدیک فیه ما فیه  اخالقیات مثنوی و گفتارهای     

و خـدا   . آرامش پس از طوفان ادواری فراق، همگام با مثنوی سروده شـده اسـت             
  . داناترست

بیت فوق بر رحمت رحمانیۀ حضرت پروردگار داللت دارد که همـه را فـرا         
وَ رَحْمَتی وَسِعَتْ کُلَّ    :  سورۀ اعراف آمده است    156 در آیۀ    چنان که . گرفته است 

) مـؤمن ( سـورۀ غـافر   7نیز در آیـۀ     . »و رحمتم همه چیز را فراگرفته است      «شیءِ  
پروردگـارا رحمـت تـو هـر چیـز را           « ۀً   شیءٍ رَحْمَــ    کُلَّ رَبنا وَسِعْتَ : آمده است 

الی بر غضبش داللـت     تع  این بیت همچنین بر سبقت رحمت حق      . »فراگرفته است 
الهی گناه در جنب کرم تو زبون اسـت، زیـرا           : خواجه عبداهللا انصاری گوید   . دارد

  .)14 :رسائل خواجه عبداهللا انصاری(که کرم قِدَم و گناه، اکنون است 
  

 ز آن سویِ او چندان کَرَم، زیـن سـو خـالف و بـیش و کـم          . 2
  

  

ــدین       ــو چن ــوی ت ــن س ــم، زی ــدان نِعَ ــویِ او، چن ــاز آن س  خط
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گیـرد،    از بارگاه حضرت معشوق این همه بزرگواری و بخشش صورت مـی           
نیـز از   . گـردد   اما از سوی ما بندگان، گناه و عصیان و افراط و تفـریط انجـام مـی                

رسـد و حـال آن کـه از سـوی مـا               بارگاه آن معشوقِ یگانه، این همه نعمـت مـی         
  .آید بندگان، گناهانی فراوان به بارگاه شکوهمند او درمی

یا هر چه اخد: عارف نامدار خراسان گوید)   ه357 ـ  440(الخیر  یابوسعید اب
  )311 :اسرارالتوحید(! اهللا، و هر چه از تو به ما رسد اَلْحَمْدُهللا از ما به تو رسد، اَسْتَغْفِرُ

  .در اینجا مراد مخالفت و عصیان در برابر خدا، گناه: خِالف
بهانه و  . های آدمیان است    که از ویژگی  مراد افراط و تفریط است      : بیش و کم  

 سـورۀ قیامـت     15 و   14عذر تراشیدن نیز جایز است، چون آدمیان به تعبیـر آیـه             
  .تراشند آورند و بهانه می معاذیر می
  ها نعمت: نِعَم

 زین سویِ تو چندین حسد، چنـدین خیـال و ظـنّ بـد             . 3
  

  

 ز آن سویِ او چندان کشِش، چندان چَشِش، چنـدان عطـا             
  

ورزی، و به این و آن و یا حتّی بـه خداونـد               این همه حسد می   ! و ای آدمی  ت
چنـان کـه در آیـات متعـدد قرآنـی ظـن سـوء را از جانـب                   . بـری   گمان بد مـی   

 اما ) سورۀ احزاب رجوع شود10 سورۀ فتح و آیۀ     12به آیۀ   (. ایمانان منافق دانسته است     سست
اق روحانی و مواجیـد آسـمانی و        از بارگاه معشوق یگانه، این همه جَذَبات و اذو        

  .رسد های معنوی و مادی می دهش
  خیال

ای از عـالم      در فلسفۀ اشراق و حکمت صدرایی و عرفان نظری، خیال مرتبه          
بدان عالم مثال، عـالم اشـباح،       . هستی است، که از ماده و عوارض آن مجرّد است         

الم عقل و عـالم طبـع       این عالم، میان ع   . یا نیز گویند  ر قَل برزخ، خیال منفصل و هَوَ    
زیرا عالم عقل، مجرّد است و عـالم طبـع، مـادی و        . است) عالم جسم و ناسوت   (

عالم خیال از حیث صورت مانند عالم طبع است و امـا از حیـث بـاطن                 . متکاثف
شـود از ایـن سـنخ         صوری که در رؤیا مشاهده می     . مانند جوهر مجرد عقل است    

نه در اینجا و نه     . و اصطالحی نظر ندارد   است، لیکن موالنا به این تعاریف رسمی        
های بیهوده اطـالق      خیال در زبان موالنا غالباً بر پندارهای یاوه و گمان         . در مثنوی 

بـرد و     افکند و او را به سوی سراب مـی          شود که بر عقل و فهم آدمی سایه می          می
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  .کند ها می صیّاد سایه
  کشش

اصـطالح صـوفیان آن     اسم مصدر از کشیدن، عمل جذب، جذبه و جذبه در           
ای  رسد و بنـده  کششی است که محض عنایت ازلی از سوی حضرت معشوق می    

رو در    از ایـن  . رساند  گیرد و ناگهان به مرتبۀ حقیقت و ایمان و یقین می            را فرو می  
ای از    جذبـه «. »الثَّقَلین  الحَقِّ تُوازی عَمَل     مِنْ جَذَباتِ  ۀٌ  جَذْبَـ«: اند  اهمیت جذبه گفته  

رجوع شـود بـه     (. »ق تعالی برابر است با طاعات و عبادات جنیان و انسیان          جذبات ح 
  )225 : و شرح گلشن راز368 :، کتاب اللمع225 :مقصد اقصی

 بدان پرداخته   فیه ما فیه   و   مثنوییکی از مبادی فلسفی موالنا که به کرات در          
کـشش، فـرع بـر چـشش        . است موضوع چشش و کشش یا ذوق و جذبه است         

  .است
 ش گـــــوییم یعنـــــی ایـــــن کـــــشپارســـــی

  

  

ــد آن چــــ      ــه آمــ ــد کــ ــرف آیــ  ششز آن طــ
  )887 /1مثنوی(  

: کنند  گوید سالکان به دو شیوه سلوک می        موالنا بر این مبنای فلسفی خود می      
دانـد، زیـرا     مـی یکی جذبه و دیگر سعی خود و البته سلوک یـا جذبـه را ارجـح                 

کوشـش  .  افـزون  چون عنایت او در رسد کار صد هزار کوشش کند و          «: گوید  می
  .)167 :فیه مافیه(» !خوب است و نیکو مفید است عظیم، اما پیشِ عنایت چه باشد؟

تـالش    گوید سالک نباید به امید در رسیدن جذبه بیکار و بـی             با این حال می   
  .بماند

 !اصل، خـود، جذبـه اسـت، لیـک ای خواجـه تـاش            
  

  

 کــــار کــــن، موقــــوف آن جذبــــه مبــــاش      
  )1477 /6مثنوی(  

  

 ن چشش از بهر چه؟ تا جان تلخـت خـوش شـود            چندی. 4
  

  

 !شش از بهــرِ چــه؟ تــا در رســی در اولیــا    چنــدین کــ   
  

دهد؟ برای آن که جـان        چرا حضرت معشوق این همه به تو جاذبه نشان می         
  .تلخ تو را شیرین کند، تا با این شیرینی درونی به مقام اولیای الهی برسی

خی مادیات ناسوتی به شیرینی هر کس، اذواق روحانی را بچشد جانش از تل      
 چنـین کـسی نـوعی        زان پس در گفتار و کردار و پندار        روحانیات تبدیل گردد و   
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لطافت و صفا و حالوت دیده شود و چون حضرت معـشوق جـان کـسی را بـه                   
  . اهللا قرار گیرد سوی خود کشید او در زمرۀ اهل

  

 شــوی شــوی، اهللا گویــان مــی از بــد پــشیمان مــی. 5
  

  

ــو   ــو را   را او مــیآن دَم ت ــر ت ــد م ــا وا رهان ــشَد، ت  کَ
  

 شــوی  پُرســان مـی  شــوی، وز چـاره  از جُـرم، ترســان مـی  . 6
  

  

 !بینــی چــرا؟  آن لحظــه ترســاننده را بــا خــود نمــی      
  

شـوی   در آغاز گناهی مرتکب می   : گونه است   فرایند گناه و استغفار بنده بدین     
کنـی، و همـان       دایا مـی  گردی و مدام خدایا خ      و از ارتکاب آن زشتی، پشیمان می      

کشد تا تو را از رنـج         ای خدا تو را به سوی خود می         لحظه که دچار پشیمانی شده    
  .آور گناه و احساس گناه نجات دهد پشیمانی یا دایرۀ تشویش

شوی و راه چارۀ گناه و جبران آن را  ای پریشان می  از گناهی که مرتکب شده    
ز گناه پریشان و ترسان کـرده و در         اینک چرا آن کسی که تو را ا       . کنی  جستجو می 

یعنی این پشیمانی تو از ارتکاب گناه بـه اشـارت او            ! بینی؟  کنار توست او را نمی    
  .بوده است

در تعریف موالنا عبارت اسـت از خـضوع و تـسلیم ارادۀ انـسانی در                » گناه«
  .ها در جایی که راه برای کارهای نیک گشوده باشد  پست و رذیلت برابر شهوات

. ین ابیات از صفت غفاریت خداوند بر مشرب عارفان سخن رفته اسـت           در ا 
 اسـت تـا خلـق خـود را بـه دوزخ              خدای متشرعان خدایی است که در پی بهانه       

ابراهیم ادهـم  . اما خدای عارفان در پی بهانه است تا خلق را به بهشت ببرد        ! افکند
نها در کعبه باشم، تا مترصّد آن بودم که ت: گوید)   ه161متوفای سال (عارف نامور 
طوافی کـردم و دسـت      . رفتم کعبه من بودم و کعبه     .  بارانی عظیم آمد   ،آن که شبی  

ندایی آمد که نه تو بل همـۀ        . در حلقۀ در زدم و درخواست عصمت از گناه کردم         
اگر همه را عصمت دهم دریای غفّـاری و رحمـانی مـن             . خواهند  خلق این را می   

  )91 :االولیاء تذکرۀ(! کجا رود؟
شـوی، بـدان کـه        گوید وقتی که تو از گناه پشیمان و پریـشان مـی             موالنا می 

پس حضرت معـشوق را در      . همین حالت نیز به عنایت او در تو پدید آمده است          
  .کنار خود ببین
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 ای در دسـت او      گر چشمِ تـو بربـست او، چـون مُهـره          . 7
  

  

 گاهـــت بغلتانـــد چنـــین، گـــاهی ببـــازد در هـــوا  
  

  
 در طبـعِ تـو، سـودایِ سـیم و زرّ و زن            گاهی نهد   . 8

  

  

ــصطفی       ــالِ م ــورِ خی ــو ن ــانِ ت ــد در ج ــاهی نه  گ
  

  
 این سو کشان، سوی خوشـان، و آن سوکـشان، بـا ناخوشـان             . 9

  

  

ــرداب     ــن گـ ــشتی در ایـ ــشکند کـ ــا بـ ــذرد، یـ ــا بگـ ــا یـ  هـ
  

بندد و تو بـه دام گنـاه          این حضرت معشوق است که گاهی چشمانت را می        
گاهی تو را این گونه     . ای هستی در دست مشیّت او       نند مهره و خالصه ما  . افتی  می
  .افکند غلطاند و گاهی در هوا می می

گذارد و گاهی در دلت پرتـو         گاهی در دلت میل به طال و نقره و مادیات می          
اینجاست که آدمی   . ات از اوست    خالصۀ کالم احوال دوگانه   . نهد  نور محمدی می  

 طرف آدمی بـه سـوی خیـر و نیکـی و احـوال            از یک . گیرد  میان دوراهه قرار می   
و از طرفی دیگـر بـه سـوی بـدی و احـوال بـد کـشانده                  . شود  خوش کشیده می  

و در این حال کشتی وجود آدمی یا از این گرداب هولناک بـه سـالمت                . گردد  می
  .شود واج توفندۀ آن درهم شکسته میرهد و یا در میان ام می

 را نبایـد بـا جبـر        آن از منظر عارفان و      این ابیات ناظر است به توحید افعالی      
  .اشاعره درهم آمیخت، چرا که نگاه، نگاه عرفانی است نه کالمی

ــت   ــاری اسـ ــی جبـ ــن معنـ ــر، ایـ ــه جبـ ــن نـ  ایـ
  

  

ــت     ــرای زاری اســــ ــاری، بــــ ــر جبــــ  ذکــــ
  )617 /1همان (  

بینـد و همـه چیـز را او        ، جز حـضرت معـشوق نمـی       »جمع«عارف در مقام    
شان هفتاد سـاله      فرق«بل  ! ه چه ربطی به اشعریت دارد؟     و این نگا  . داند و الغیر    می

  »!راه بین
  : مناسب این ابیات مثنوی است:گر چشم تو بربست او

 چون قضا آید، شـود دانـش بـه خـواب          
ــادر اســت؟  از ــه کــی ن ــن تعبی ــضا ای  ق

  

ــاب      ــرد آفتـ ــردد، بگیـ ــیه گـ ــهْ سـ  مَـ
ــضا ــضا را مُنکــر اســت  از ق ــاو ق  دان ک

  )1232 ـ 1233 /1همان (  
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ــوَد خورشــید ایــن  ــری بُ ــضا اب  پــوش ق
 مــن اگــر دامــی نبیــنم گــاه حکــم     

  

 شــیر و اژدرهــا شــود زو همچــو مــوش  
 تنهــا جــاهلم در راه حکــم    مــن نــه 

  )1255 ـ 1256 /1همان (  
ــه  ــدهزاران دام و دان ــدا  ص ــت ای خ  !س

ــویم   ــستۀ دام نــ ــا بــ ــه دَم مــ  دم بــ
 رهــانی هــر دَمــی مــا را و بــاز     مــی

  

 نـــوا مـــا چـــو مرغـــانِ حـــریصِ بـــی  
 ی گــر بــاز و ســیمرغی شــویمهــر یکــ

ــی  ــی م ــوی دام ــی  س ــم ای ب ــاز روی  !نی
  )374 ـ 376 /1همان (  

  ای در دست او چون مُهره
  :االفق است با این ابیات مثنوی قریب. بیان توحید افعالی به زبان تمثیلی

 زنــی مــا چــو چنگــیم و تــو زخمــه مــی 
ــت    ــا ز توس ــوا در م ــاییم و ن ــو ن ــا چ  م
ــات    ــرد و م ــدر ب ــطرنجیم ان ــو ش ــا چ  م

  

ــی     ــو زاری مـ ــی، تـ ــا نـ ــی زاری از مـ  کنـ
ــا ز توســت   ــدا در م ــوهیم و ص ــو ک ــا چ  م

 !صـفات   بُرد و ماتِ مـا ز توسـت ای خـوش          
  )598 ـ 600 /1همان (  

  گاهی نهد در طبع تو
و این مطلبی است که برای هرکسی . این بیت بیانگر وجود ثنوی انسان است

درک ) واسـطه   بـی = (بل با علم حضوری     . روشن است و نیازی به استدالل ندارد      
  .شود می

 سورۀ شمس ناظر به همین موضوع است که آدمـی           8الهام فجور و تقوی در آیه       
  .از دو ساحت متعارض تشکیل شده است

 هـــا جــان گــشاید ســـوی بــاال بــال    
  

ــال     ــین چنگـ ــن در زمـ ــا در زده تـ  هـ
  )1546 /4همان (  

جیوآتما = (هندوان نیز بر این باورند که آدمی از دو روح فردی و روح اعلی 
تشکیل شده و پارآتما یگانه شخصیت آگـاه اوسـت کـه فـانی شـدنی                ) و پارآتما 
  .نیست

  :موالنا تعارض دو جنبۀ متناقض آدمی را خوب تصویر کرده است
ــی  ــردّد مـ ــدگر   در تـ ــر همـ ــد بـ  زنـ

ــید    ــو رس ــد از ت ــزر و م ــن ج ــم ای  اوّل
ــم از آن ــردّد دادی  هـ ــین تـ ــا کـ  ام جـ

  

ــر       ــرّ و ف ــی در ک ــدِ به ــوف و اومی  خ
 نــه ســاکن بــود ایــن بحــر ای مجیــدور

ــرم  بـــی ــرا هـــم از کـ ــرددّ کـــن مـ  تـ
  

ــتری ــش  اشـ ــشت ریـ ــری و پـ  ام الغـ
ــه شــود ایــن ســو گــران   ایــن کــژاوه گَ

 ز اختیــار همچــو پــاالن شــکل خــویش  
ــشان     ــو ک ــود آن س ــه ش ــژاوه گ  آن ک
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ــاهموار را    ــلِ نـ ــن حمـ ــن از مـ  بفکـ
  

ــۀ  ــنم روضـــ ــا ببیـــ ــرار را تـــ   اَبـــ
  )209 ـ 215 /6همان (  

 »!ای جـان  «: ر زد و گفـت    سخت» ی تو؟ ز کجای «: گفتم
  

  

ــه     ــیم ز فَرغانـــ ــستان نیمـــ ــیم ز تُرکـــ  نیمـــ
  

ــان و دل   ــیم ز جــ ــل، نیمــ ــیم ز آب و گِــ  نیمــ
  

  

 نیمـــیم لـــبِ دریـــا، نیمـــی همـــه دُردانـــه       
  )9 ـ 10/ 2309غزل (  

آدمی مرکـب اسـت از      «: باز در بیان دوگانگی و دوساحتی بودن انسان گوید        
  )225 :فیه مافیه(. »حیوانی و نطق

 چندان دعا کن در نهان، چندان بنـال انـدر شـبان           . 10
  

  

 کز گنبـدِ هفـتْ آسـمان در گـوشِ تـو آیـد صـدا                 
  

  
 اش  اش و آن اشـکِ همچـون ژالـه          بانگِ شُعَیب و نالـه    . 11

  

  

ــدا        ــحرگاهش ن ــد س ــمان آم ــد، از آس ــد ز ح ــو ش  چ
  

 
ــدمت   . 12 ــرم آمرزی ــشیدمت، وز جُ ــی بخ ــر مُجرم  گ

  

  

  خـامُش، رهـا کـن ایـن دعـا          فردوس خواهی، دادمت،    
  

 نه این خواهم نه آن، دیدار حـق خـواهم عیـان           : گفتا. 13
  

  

 گــر هفــت بحــر، آتــش شــود، مــن در رَوَم بهــر لِقــا   
  

  
 سـت از او چــشمِ تــرم   گـر رانــدۀ آن منظـرم، بــسته  . 14

  

  

ــی    ــیم اوْل ــن در جح ــرا  م ــر م ــشاید م ــت ن ــرم، جَنّ  ت
  

  
  و هـم عـدو     روی او، هـم دوزخ اسـت        جَنَّت مرا بی  . 15

  

  

 !مــن ســوختم زیــن رنــگ و بــو، کــو فــرِّ انــوارِ بقــا؟  
  

چنان دعا و زاری کن که پـژواک آن در هفـت آسـمان بپیچـد و بـه گـوش                     
چنان که مثالً شعیب چنان     . یعنی هم فراوان دعا کن و هم خالصانه       . خودت برسد 

اگـر  : تعـالی بـدو گفـت       حـق . با اخالص دعا کرد که ندای حق به گوشش رسید         
خواهی بهـشت را بـه        اهکاری تو را بخشیدم و تو را آمرزیدم و اگر بهشت می           گن

  !دعا را رها کن! کنی؟ دیگر چرا دعا می. تو دادم
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بلکه فقـط و    . خواهم و نه بهشت تو را       من نه آمرزش تو را می     : شعیب گفت 
اگر هفت دریای جهـان پُـر از آتـش شـود و             . خواهم والغیر   فقط دیدار تو را می    

اگر مـن زائـدۀ درگـاه       . آیم  در میان آن آتش باشد حتماً بدان آتش درمی        دیدار تو   
حضرت معشوق باشم و دیدگانم از دیدار او فرو بسته باشد به دوزخ سـزاوارترم               

من از . دیدار او برایم دوزخ است و دشمن غدّار         بهشت بی . و زیبندۀ بهشت نباشم   
کجاست شـکوه تجلیّـات     . ام  این رنگ و بو، یعنی از جهان ظاهر آشفته و دلخسته          

  !حضرت معشوق؟
ا لطافتی شگرف بـه  گاه عارفان عاشق را نسبت به دعا ب   موالنا در این ابیات، ن    

ای است جهت دستیابی بـه        دعا برای افراد معمولی وسیله    . گفت اندر آورده است   
خواهـد، آسـایش مـادی        خواهد، میـز و منـصب مـی         پول می : های دنیوی   خواسته

ای است برای  و دعا برای متشرعان وسیله.  دیگر از این قبیلخواهد و چیزهای   می
و نیـز   . های اخروی ازقبیل حور و قـصور و نهـر شـیر و عـسل                رسیدن به نعمت  

، امـا دعـا     )زبانیه(=  سوزان دوزخ و مأموران غِالظ و شِداد دوزخ           نجات از آتش  
در . ای است به منظور لقای جمـال حـضرت معـشوق            برای عارفان عاشق، وسیله   

. تـر نیـست   نظر عارفان هیچ دردی و هیچ عذابی از فراق حضرت معشوق جانکاه     
  : والسالم در دعای کمیل گویدۀالصلو علی علیه چنان که امام

گیرم کـه بـر عـذاب تـو ای          «. صَبَرْتُ عَلی عَذابِکَ فَکَیْفَ اَصْبِرُ عَلی فِراقِکَ      
خواجـه عبـداهللا    » !د؟پروردگار، صبر آرم، اما بر فـراق تـو صـبر چُـون تـوان آور               

رسـائل خواجـه    (! فراق در میان چون آید، از فراق بوی خون آیـد          : انصاری نیز گوید  
 1319عبداهللا انصاری، با تصحیح و مقدمه و شـرح سـلطان حـسین تابنـدۀ گنابـادی، چاپخانـۀ ارمغـان،           

  )6 :شمسی
هایش را بر     خدای را بندگانی است که اگر بهشت با همۀ زینت         : بایزید گوید 

! ایشان از بهـشت همـان فریـاد کننـد کـه دوزخیـان از دوزخ               . ایشان عرضه کنند  
  .)152 :االولیاء ۀتذکر(

پرسـتند و ایـن     قومی خدا را به طمع نعـیم بهـشتی مـی          : فرماید) ع(امام علی 
پرسـتند و ایـن عبـادت         از ترس دوزخ مـی    را  و قومی خدا    . عبادت تاجرانه است  

البالغه،   نهج(اند آزادگان     اینان. پرستند  ی شُکر می  و قومی خدا را از رو     . وار است   برده
  .)271 تحکم
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  شعیب
از پیامبرانی که پس از نوح و هود و صالح و لوط به پیامبری برگزیده شـد و                 

او پیـامبر شـهر مَـدْیَن در        . کریم یاد شـده اسـت       مجموعاً نامش یازده بار در قرآن     
 مردم مدین در کسب خود      .بود) سوریه و اردن و فلسطین کنونی     (حوالی شامات   

 سورۀ هـود بـه صـیحۀ    94و سرانجام طبق آیه . فروشی و تقلب آلوده بودند  به کم 
بـس   (= ۀالصلو  از آن رو که در تفاسیر قرآن، شعیب را کثیر         . آسمانی هالک شدند  

انـد، موالنـا بیانـات عارفانـۀ خـود را پیرامـون دعـای                 توصیف کرده ) کننده  نیایش
  .گفته استعاشقانه از زبان شعیب 

شعیب در این غزل موالنا به قدم دل به سوی درگاه حضرت معـشوق رفتـه                
رسد که گناهانت را آمرزیدم و بهشت را به تو ارزانـی              است، چرا که وقتی ندا می     

خواهم و نه آن را، بل فقط دیدار جمال تو را             نه این را می   : گوید  کردم، شعیب می  
  !خواهانم ای حضرت معشوق

تا به قـدم دل نـرفتم بـه منزلگـاه           . ها به راه او برفتم      به همۀ قدم  : بایزید گوید 
  )150 :االولیاء ۀتذکر(. عزت نرسیدم

در اینجا نماد عارفانی است که به قدم عشق به سـوی درگـاه حـق                » شعیب«
  .رهسپارند

انـد امـا      موالنا و جمیع عارفان عاشق مدام خواهان دیدار حـضرت معـشوق           
توان موالنا را به صرف این که از  تباه شود و لذا نمیاشتراک لفظی نباید موجب اش

آنان کـه بـرای خـدا       (سمه  گوید، در شمار فرقۀ اشاعره و مج        دیدار حق سخن می   
انگاشت، و این یکی از اشتباهاتی اسـت کـه گـاهی در خـالل               ) اند  لجسمیّت قائ 

در » لقاء«آیات مربوط به    . شود  گفتارها و نوشتارهای برخی از اهل دانش دیده می        
چنـان کـه    . الزاماً به معنی دیدار بصری نیست     » لقاء«قرآن فراوان آمده است، ولی      

نَّکَ أَاهللاَ کَ   اَنْ تَعْبُدَ : فرمود» احسان«در حدیث جبرئیل در تعریف      ) ص(رسول خدا 
احسان اینست که خدا را بپرستی گویی که او را          «. تَراهُ فَاِنَّ لَمْ تَکُنْ تَراهُ فَاِنَّهُ یَراکَ      

) ع(علـی   نیـز امـام    )صحیح بخـاری  (. »بیند  بینی، و اگر او را نبینی قطعاً او تو را می            می
. »پروردگاری را که نتوانم دیـد پرسـتش او نکـنم      «.  رَبّاً لَمْ اَرَهُ    ما کُنْتُ اَعْبُدُ  : فرمود

 بنـابراین   )97 :1، نیـز اصـول کـافی، ج         304 و   109 :حسینیمثل  توحید صدوق، تصحیح سیدهاشم     (
  .دهند رفان عاشق، دیدار جمال حضرت معشوق را بر هر نعمتی ترجیح میعا
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 باری کم گِـری، تـا کـم نگـردد مُبْـصِری           : گفتند. 16
  

  

 که چـشم، نابینـا شـود چـون بگـذرد از حـد بُکـا                 
  

  
 ار دو چشمم عاقبـت خواهنـد دیـدن آن صـفت           : گفت.17

  

  

 !هر جزو من چشمی شود، کی غـم خـورم مـن از عَمـی؟                
  

  
 ور عاقبت این چشم مـن محـروم خواهـد مانـدن      . 18

  

  

 تا کور گردد آن بَصَر کـو نیـست الیـق دوسـت را               
  

ات کـم     کمتر گریه کن تا بینایی    : گفتند) یا شعیب (به یکی از پارسایان عاشق      
آن عاشـق   . رود  نشود، زیرا وقتی گریه از حد بگذرد، بینایی چـشم از دسـت مـی              

 را ببیند، هر جزو از اجزای وجودم بـه          اگر دو چشمم حضرت معشوق    : پاسخ داد 
پس با این حساب چـه دلیلـی دارد کـه غـم نابینـایی خـود را                 . چشم تبدیل شود  

های من با گذر عمـر و پیـری و            و حال که باالخره قرار است نور چشم       ! بخورم؟
سالخوردگی از دست برود، کور باد آن چشمی که الیق دیدار حـضرت معـشوق               

  .نیست
  گریه کن: گِری

  .بینایی با یای مصدری: بصِریمُ
  .آورند در متون فارسی معموالً همزۀ آخر را نمی. بُکاء، گریه: بُکا

نظیــر ایــن مــضمون در دعــای عرفــۀ حــضرت ... تــا کــور گــردد آن بــصر
  :آمده است) ع(سیدالشهداء

کور باد آن چشمی که نظارت تو را بر خود          «.  عَلَیْها رَقیباً  عَمِیَتْ عَیْنُ التَراکَ  
  .»یندنب

  
 اندر جهـان، هـر آدمـی باشـد فـدایِ یـار خـود              . 19

  

  

 یــار یکــی انبــانِ خــون، یــار یکــی شــمسِ ضــیا   
  

  
 چون هر کسی در خورد خَود، یـاری گُزیـد از نیـک و بـد               . 20

  

  

 مـــا را دریـــغ آیـــد کـــه خـــود، فـــانی کنـــیم از بهـــرِ ال  
  

 در این دنیا هر کسی دوستدار و هوادار چیزی اسـت، محبـوب یکـی انبـان                
و محبوب  . یعنی فقط به جسم و جسمانیات و مادیات دلبستگی دارد         . خون است 
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از آنجا که هر کسی محبـوبی  . کسی دیگر خورشید تابان حقیقت و معنویت است 
دانیم که ما خودمان را قربانی هـیچ          برای خود دارد چه خوب و چه بد، حیف می         

» انبـان خـون   «مـی را بـه      در اینجا موالنا جنبۀ فرودین و جسمانی آد       . و پوچ کنیم  
. های جسمانی را فاقد هر گونه ارزش دانـسته اسـت            تشبیه کرده و معشوق عشق    

  .این تصویرگری موالنا که تن را به انبان خون تشبیه کرده بس بدیع است
 16ولی تفصیل و تعلیل ابیات      . این دو بیت با آن که موضوعی جداگانه دارد        

  . است18تا 
  

 بــا بایزیــد انــدر رهــیروزی یکــی همــراه شــد . 21
  

  

 چـه پیـشه گُزیـدی ای دغـا؟        : پس بایزیدش گفـت     
  

  
 رَوْ: ام، پـس بایزیـدش گفـت        من خربنده : گفتا که . 22

  

  

 !یا رَب خرش را مـرگ دِه، تـا او شـود بنـدۀ خـدا                 
  

بایزیـد از او    . روزی شخصی در راهی به بایزید برخورد کرد و همراه او شد           
ـ     : پرسید ) خرکچـی (ام    او پاسـخ داد مـن خربنـده       ! گ؟شغلت چیست ای آدم زرن
  .خرش را مرگ بده تا او بندۀ خدا شود! پروردگارا: پس بایزید گفت. هستم

  .موالنا این غزل را به حکایتی کوتاه و نمادین پایان داده است
آن شـخص اسـیر تعلقـات       . نماد جـسم و جنبـۀ پـست انـسان اسـت           » خر«

مرتبۀ مرگ اختیاری رسد تا فقط عاشـق        و بایزید دعا کرد که او به        . جسمانی بود 
  .خدا باشد

گونـه    از اکـابر صـوفیه بـدین   )  ه376 ـ  465(اصل این حکایت را امام قـشیری  
. خربنـده : شیخ ابویزید مردی را پرسید که چـه پیـشه داری؟ گفـت            : آورده است 

 شـیخ  )305 :ترجمۀ رسالۀ قشیریه(. خدای خر تو را مرگ دهاد تا بندۀ خدا باشی        : گفت
  : نیز این حکایت را نقل کرده است)  ه540 ـ 618(ریدالدین عطار نیشابوری ف

 بـــدان خربنـــده گفـــت آن پیـــر دانـــا
ــن خ   ــه م ــا ک ــین گفت ــارم چن ــده ک  ربن

 وزونجـــوابی دادش آن هــــشیار مــــ 
 زنـده گـردی     که چون خر مـرد، تـو دل       

  

ــا؟      ــرد توان ــست ای م ــارت چی ــه ک  ک
 بـــه جـــز خربنـــدگی کـــاری نـــدارم 

ــ   ــرادت ه ــر بمی ــارب خ ــه ی ــون مک  اکن
 تـــو خربنـــده خـــدا را بنـــده گـــردی

  )131 :اسرارنامه(  




