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  وان شمسي سخن عشق در ديصدا
  ∗دريا اورس

، ي اسالميفاق نظر عرفا و ادبااتّ  به، ديوان شمسكلياتا ي ديوان کبيربدون شک 
ک يط  توسيکنون در مورد عشق اله است که تاي شعركلياتن يباترين و زيتر بزرگ
اطر اثر خ  بهشتري بالدين  موالنا جالليکه شهرت جهان نيبا ا.  سروده شده استيآدم
قت و معرفت از يوان شمس هم نزد ارباب حقي دي است، ولمثنوي معنويدانش يجاو
 يگريوان شمس نام دي ديم روياگر بخواه.  برخودار استييار وااليگاه بسيجا
 يکه چند ساعت اي هر خواننده. مي بنام»يوان عشق و عاشقيد«م آن را يتوان يم، ميبگذار
 اصالً يگذار ن ناميند که در ايتواند بب  مييراحت  بهم را ورق بزند،ين کتاب عظيا
  . وجود ندارديا گونه اغراق و مبالغه چيه

د از حال و قال ي باز هم عشق را بايست، ولي نيکه درس عشق آموختن نيبا ا
 يم عشق و عاشق موالنا استاد مسلّيا هبيچ شايه يب. رت موالنا آموختضز حيانگ شگفت
جا که هستي  از آن. اند  نشستهي شاگردةرحلم  بهيش وي پين جهاني عاشقان اةهم. است

ر ي او بعد از هشتصد سال زي سخن عشق آسمانيعشق است، صدا از موالنا سراپا پر
  .ن انداز استين گنبد دوار هنوز هم طنيا

ا زبان آورده است، ام  بههرچند موالنا بارها و بارها بيزاري خود را از شعر و شاعري
کس مثل او در يتيم عشق را نسفته   او از عشق الهي سخن نگفته و هيچکس مانند هيچ
 ياندازة او با ماية شعر و شاعر  بهشاعري  هيچةتوان گفت که دل و سين  ميراحتي  به.است

  .خته نبوده استي آميقدر او با عشق و عاشق  بهيعارف چيسرشته نشده و روح و جان ه
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 عشق ةجز كلم  بهگويا. گويد  مياز عشق سخن وار والنا در تمام اشعارش ديوانهم
گرفته  چنان وجود او را فرا عشق خدا آن. چيزي در دل و جان و زبانش وجود ندارد

كند و چشمان او در همه چيز جز خدا   ميم او همين عشق الهي را ترنّةاست كه هر ذر
  .بنيد  را نمييزيچ

 ين عشق الهي از بازتاب هميياه م که با نشان دادن مثالين نوشتار بر آنيما در ا
قت عشق در احساسات يف و مقام و حقيم که تعرينيز حضرت موالنا، ببيان سحرآميب در

 شناخت صحيح و درستي  بهبراي رسيدن. ي نموده استو افکار و عقايد وي چگونه تجلّ
 ينت است مبي، عرفانيم که عرفان ويد بدانيز باي موالنا، قبل از همه چينش عرفانياز ب

ک عرفان يشتر يگر بي دةگفت  به وي الهةت و شور و حال و وجد و جذببر عشق و محب
  .ي است تا نظريعمل

ان عشق ينش جهان و آدمي آفري اصلةزي جمله موالنا معتقدند که انگآنه و از يصوف
ن روست که در مرکز عالم ياز ا. ده استيخاطر عشق آفر  بهز رايخدا همه چ. است
 يزيچ چي هير از ذات پاک خداوند متعال، هستيدر واقع غ. رديگ مي  عشق قراريهست

ن يبنابرا.  و عدم مطلقيچيک هياصل، عبارت است از   درءايست و اشيبذاته موجود ن
 در يريش مثل و نظيتوان برا ي است که نمي واحدي فقط و فقط خدا»هست مطلق«

م، يبر  مياديها  عنوان موجود از آن  به که ماييزهاي موالنا همان چةگفت  به.ر کردعالم تصو
ن يه بر ايخاطر صوف نيبد. قت مطلق ندارندي هستند هست نما و حقييها در واقع عدم
 ندارد، پس ي وجود اصليزيچ چير از او هي است و غيکي که خدا يباورند که مادام

 ن استدالليو از ا. ز در اوستيز با او است و همه چيز از اوست و همه چيهمه چ
 است يکيو چون خدا . رسند که خدا عشق است و عشق خداست  مييا جهين نتيچن هب

 خدا  به نسبتي که آدمين رو عشقياز هم.  استيکيعشق و عاشق و معشوق هم 
  .ورزد  ميذات خودش  بهگانه نسبتي ي است که خدايورزد، در واقع همان عشق مي

رسد،   مييگوش آدم به  هر نفس از چپ و راستين عشق الهيکه آواز ا نيبا ا
ق ي خود را از عالة که نفس اماريتنها کسان.  آن را بشنوديست صداي قادر نيهرکس
 اند، دهير از گوش سر خري غيگري خودشان گوش دير نموده و براي تطهيوي و دنيماد
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 از يکي ببرند و حضرت موالنا يت کامل آن را بشنوند و از آن لذّي پايتوانند صدا مي
  .ن انداز استين عشق هر نفس در گوش و هوش او طني اياست که صدا يآن کسان

  رسد از چپ و راست  ميهر نفس آواِز عشق
  اشا کراستـزِم تمـم عـروي  ميلکـف  بهاـم

برد   مي افالک بااليسو  به راين عشق است که آدمين باور است که هميموالنا بر ا
. دارد  ميمان شاد و خري عالميشگاه خدايگرداند و در پ  ميکيس ماليس و جليو ان

 بلکه آن جهان ،ين جهان فاني او نه اي از آن باالهاست و شهر اصليچراکه اصل آدم
  :ديگو  مين است کهيا.  استيقي و حقيباق

 مـاي ودهـلک بـاِر مـايم ي ودهـلک بـف  بهاـم
 جا رويم جمله که آن شهِر ماست باز همان

اش از روح  نندهي که آفريعنوان کس  بهن ويزم ي خدا در روةفيعنوان خل  بهيآدم
د، ين دو فراتر آيها برتر است و چون از ا ها و ملک ده است، از فلکيخودش در او دم

  . استيي خدايايمنزلش کبر
  زين دو چرا نگذريم منزِل ما کبرياسـت       خود ز فلک برتريم وز ملک افزونتـريم       

بلکه . ستي خاک نيرت از مشت فقط عبايکنند، آدم  ميرها تصو يکه بعض چنان
.  نشده استيگريموجود د چيب هي نصي دارد که در عالم هستييبها چنان گوهر گران

نات و ينش کاين روح، باعث آفرين مظهر ايتر  است و کامليآن گوهر پاک، روح انسان
است)ص(يد مصطٰفمفخر موجودات حضرت محم .  

  ت بار کنيد اين چه جاستبر چه فرود آمدي  گوهِر پـاک از کجـا عـالِم خـاک از کجـا       
ـ  وِت جـ  بخ   ١تان مـصطفاس  قافله ساالِر ما فخِر جهـ       ااِن کـار مـ    ا دادِن جـ   اِر مـ  ان ي
  موالنا راينش عرفاني است که بيار نغز و معروفي بسيها  از عزليکيات باال از ياب
ه در موالنا چ. ن شعرهاستي پر از اديوان شمسخوشبختانه . دهد  ميصراحت نشان به

ف کرده و ي مختلف عشق را تعري، بارها و بارها معانديوان شمس و چه در مثنوي
کران بودن حاالت عشق و  يخاطر ب  بهافته وي از عشق دست يديف جديتعر  بههربار
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مثال در . ف کرديتوان تعر يده است که عشق را نميجه رسين نتي آخراالمر بديعاشق
  :ديگو  ميييجا

  ي بسينام و لقب دار، يِش هرکسي عشق پيا
  ١دوا يه درِد بـردم کـرت کـگيام دـن من دوش

  :وه استيم يدرد، مثل درخت ب ي بچون عشِق
  ٢زباني نرسد گوش هوس و جز به جز به  ود بـر ندهـد    درد ب  ق چو بي  ن عش سخ
. ل آفتابيچون آفتاب آمد دل. ديد از خود عشق پرسيقت عشق را بايت و حقيماه
  :ستست، کار پهلوانان اي کار نازکان ن،د که عشقيگو ي موقت عشق خودش آن

  عشق را از من مپرس از کس مپرس از عشق پرس
   پسريت اـان اسـفش ِر درـو ابـتن چـق در گفـعش

  ستـياج نـش محتـون منـن و صد چـ ميانـترجم
   پسريان است اـود را ترجمـق خـق، عشـيدر حقا

  تــسـيـ نرمـازکاِن نــگان و نـتـق کاِر خفـشـع
  ٣رـ پسيت اـوان اسـلـردالن و پهـق کاِر پـشـع

  .دنيدن و چشيان شنيد تجربه شود، چون فرق است مي است که بايزيعشق چ
 ن عشقي سخن عشق ببيديکه شن  آنيا

 ٤دهــيالت دـده و کو حينـت بشـو حالـک
 نامع ي بي عقالنيها  عشق تمام سؤال و جوابد، در برابر محکيآ  مي عشقيوقت
  :شوند مي

  نمودي  ميبوالمعالي گشته بودي، فضل و حجت
  ٥تـالت کو جوابـؤ کو س،دـنک محک عشق آم
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د يگو  مي در گوش اوي نهانيها و هرکه با درد عشق بسازد و بسوزد، عشق سخن
  .ده استيها را نشن  قبالً آنيکس چيکه ه

  تـد و بگفـيق مرا دـدم عشـوانه شيدوش د
  گوـچ مـيدر هـه مـامـجزن ـره مـعـدم نـآم

  مـترس  ميز دگرـين از چـق مـ عشيگفتم ا
  چ مگوـيت دگر هـسير نـز دگـيت آن چـگف

   نهان خواهم گفتيها گوش تو سخن  بهمن
  ١چ مگوـيسر ه  به جز کهيسر بجنبان که بل

  :تواند بشناسد  مينش خود را فقط از راه عشقي آفري واقعيانسان، معنا
  عـشق انــدرون ز خـود برهيــد   جـان بــه    ببريـــدعـــشق جانـــان مـــرا ز جـــان

ــيد     قديم،ث است و عشق محد،که جان زان ــود آن نرسـ ــن در وجـ ــز ايـ   هرگـ
ــو ســنگ م  ــان چ ــشق جان ــاطيسغع ــ  ن ــهج ــا را ب ــشيد  ان م ــويش ک ــرب خ   قُ

  جان چو گـم شـد وجـود خـويش بديـد          بــاز جــان را ز خويــشتن گــم کــرد    
ــان     ــد ج ــود آم ــا خ ــاز ب ــد از آن ب ــد    بع ــد و در او پيچيــ ــشق آمــ   دام عــ
  هـــا از او برميـــد   جملـــه اخـــالص    شــــربتي دادش از حقيقــــت عــــشق

ــ  تق اســـشت عـــدايان بـــشن نـــايـــ ــ چيهـ ــس در نکـ ــش نتايهـ   ٢ديرسـ
ت خدا شامل حالش يعشق برسد، اگر دولت و عنا نيچند بکوشد تا بد هريآدم

  :ماند  ميبينص ينشود، باز هم از آن ب
  جز گشاد دل و هدايت نيـست         و عنايت نيستعشق جز دولت

  ٣ستت نيـ  شافعي را در او رواي      رده درس نکـ   ق را بوحنيفـ   عش
ميان آورده و   بهداند که آمدن دولت عشق انقالب بزرگي در وجود او  ميخوبي  بهموالنا
  :ديگو  مين روياز ا. ده استياو بخش  بهيا ات تازهيگرگون ساخته و حي ديکلّ  بهاو را

  ٤نده شدم يپا آمد و من دولت    عشق دولت  ه بدم خنده شـدم  يمرده بدم زنده شدم گر    
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ل نموده و ير تبدينظ يک شاعر بي  به است که او راي آسمانةيمن هديو باز ه
کودکان کوچه و بازار کرده استةچي را بازين با وقارينش ادهسج :  

  يم کردية بزم و باده جوسر فتن  زاهد بودم ترانه گـويم کـردي       
ـ  ين بـا وقـ    نش ادهسج   ١م کـردي  ي کودکان کو  ةبازيچ  ديارم دي

*  
  ت و سرودـيـح و داد بـبيـو تسـق تـود عشـرب

 نودـه دل نشــوبـول و تــردم الحـي بکـسـب
  انـت زنـت عشق و دسـدم از دسـغزل سرا ش

  ٢بسوخت عشق تو ناموس و شرم و هر چم بود
د خواب و ي گذر کرد، باي مجازيها د از عشقين عشق بايدست آوردن ا  بهيبرا

  :دي رسيقيعشق حق  بهخور را ترک نمود تا
  د ضررـق آمـمر، کز کوي عشـا شـه اين از عنايت

  …ق است انتهاـعشِق مجازي را گذر، بر عشق ح
  ر چوبين آن بودـشيـان بود شمـقي که بر انسـعش

  …تالـود چون آخر آيد ابـان شـق با رحمـآن عش
  نـوب و دام کـرِک حبـ کام کن، ترِکـدر عشق ت

  ٣اـر لقب نه بر جفکّـن، شـام کـنگ را زر نـر سـم
 در برابر عشق، مثال يز است، مثال آدمي چة است، عشق هميک امر کلّيعشق 
  :ماند  مي در برابر قلزم رايا جرعه

  اي هـزم و ما جرعـاي، او قل هـر کل، ما رقعـعشق ام
  اــه داللــتـرده اســا کـل آورده و مـيـد دلـاو ص

   اختر منخسف،قـعش ف، بيـق گردون مؤتلـاز عش
  ٤اه عشق الف چون دال از عشق گشته دال الف، بي
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. ها را گمراه کند خواهد آن  ميزند و  ميشه راه رهروان عشق راي همي عقل آدميول
است را توان راِه ر ي دل گشاده نشود، نميد تا بنِد عقل از پايگو  ميخاطر موالنا نيبد
  :افتي دست يقيعشِق حق  بهکرد و دايپ

  ت اي پسرـقان اسـعقل بنِد ره روان و عاش
  ١است اي پسر عيان اندر ره عيان بشکن بند
*  

  زارهاـــق را گلــشــون عــرده خـــان پـيـدر م
  اــچون کاره ق بيـشـال عـمـا جـان را بـقـاشـع

  عقل گويد شش جهت حد است و بيرون راه نيست
  ام من بارها هـتـت و رفــسـد راه هــويـق گـشـع

  ردــاز کــري آغــاجـد و تــديـازاري بـل بـقـع
  …ازارهاـازاِر او بـوي بــده زان ســق ديـــشـع

  اـــه ه ذوقـــش را در درونـــاِن دردکـــقـاشـع
  اــــکارهــره دل را در درون انـــيــالِن تــاقـع

 نيست خار ا جزـدر فنــنه کاــد پا منــل گويـقـع
 ٢ـاارهـت آن خـس اَدر تُوــل را کانـقـد عـق گويـشـع

عقل و عشق باهم سازش . رسد  ميفلک هفتم  بهر کند، عشقي تدبيتا عقل در کار
  .کند  ميجا فرار کند، عشق از آن  ميييفرما  که عقل حکمييجا. ندارند

ــل م  ــقان عاق ــان عاش ــدر مي   خاصه در عشق چنين شيرين لقا       اي
ــبا   اندور بــادا عــاقالن از عاشــق   ــن از ص ــوي گلخ ــادا ب   دور ب

ــا   گر درآيد عـاقلي گـو راه نيـست         ــد عاشــقي صــد مرحب   ور درآي
  رفته باشد عشق تـا هفـتم سـما          عقــل تــا تــدبير و انديــشه کنــد
  رفته باشد عـشق بـر کـوه صـفا          عقل تا جويـد شـتر از بهـر حـج      

  ٣را بـرآ   شـع  عر و بـر   که گذر از ش     تم را گرفـ   عشق آمد اين دهـان    
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  ١٧٤  قند پارسي

  

 يها  که عشق بالييجا  عشق او است و هرةانداز  بهن جهان تنهاي در ايارزش آدم
  :ماند ي نمي عقل حسابگر باقي برايگر محلّيگستراند، د  ميخود را

  زين روي دل عاشق از عرش فزون باشد          که همان ارزي دان لرزي مي بر هرچه همي
  که وفاخواني آن مکر و فسون باشد وان را  آن را که شـفا دانـي درد تـو از آن باشـد             

  جا کـه جنـون باشـد       د آن هر عقل کجا پر     جاي که عشق آمد جان را چه محل باشد      آن
ـ       پ  دجــا گنق در دام کجــرغ دل عاشــســيم   ١رون باشـد  رواز چنين مرغي از کـون ب

 ميدست آن تسل  به از عشق، خود رايشناخت کامل  بهدنيحضرت موالنا با رس
  :افته استي جان ة خودش سرمي عشق را برايد که خاک کويگو ي مکند و مي

  دم سوي گل بگريختمـخويش را چون خار دي
 ختمـدم در شکر آميـخويش را چون سرکه دي

  دمـاق آمـريـي توــودم سـر بـر زهـ پةـکاس
  مـتـخـوان ريـدم در آب حيـري دردي بـساغ

   زدميـيٰسعت در ــودم دسـردرد بــ پةدــدي
  مـتـاي آويخ تهـش را در پخـدم خويـم دياـخ

  تمـيافان ـ جةرمـق را من سـخاِک کوي عش
  مـختـبي  ميه راـت سرمـتم در لطافـشَعر گش

  گويي ولي از خود مبين  ميعشق گويد راست
  ٢مـش من تو را انگيختـمن چو بادم تو چو آت

 يسو  بهوت از عالم الهوت و ملکي آدمير نزوليلحاظ نشان دادن س  بهريغزل ز
 يي را شهر عشقن غزل آن عوالم بااليموالنا در ا. ف استيبا و ظريار زيعالم ناسوت بس

 عشق يقيت حقيآورد و ماه  ميزبان  بهجا را دل سوزانه گشت بداننامد و آرزوي بر مي
  :دهد  ميرا شرح

  عشق مـن شـهري نديـدم     چو شهر   هـر شـهري دويـدم       سفر کـردم بـه    
ــستم ز او ــهر ندانـ ــدر آن شـ   ز نــاداني بــسي غربــت کــشيدم     ل قـ

  چريـدم   چو حيوان هـر گيـاهي مـي         رهـــا کـــردم چنـــان شکرســـتاني
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  ق در ديوان شمسصداي سخن عش  ١٧٥

  

ــنيدم     غيــر عــشق آواز دهــل بــود    بــه ــالم ش ــه در ع ــر آوازي ک   ه
ــل   ــالم ک ــل از ع ــگ ده ــدم    از آن بان ــاني اوفتيـ ــاي فـ ــدين دنيـ   بـ

ــان ــر ميـــان جـ ــان مجـ ــا جـ   پريـدم   پـا مـي     و بـي   پـر  چو دل بـي     دهـ
  چشيدم  لب مي  حلق و بي   چو گل بي    از آن باده که لطف و خنـده بخـشد        
ــ   ندا آمد ز عشق اي جان سـفر کـن           ــت ســرايي آفري ــه مــن محن   دمک
ــدم   بسي گفتم که من آن جـا نخـواهم         ــه دريـ ــدم و جامـ ــسي ناليـ   بـ

ــي   گريـزم   چنانک اکنـون ز رفـتن مـي        ــم م ــدن ه ــا آم ــدم از آن ج   رمي
  که من نزديک چون حبـل الوريـدم         بگفت اي جان برو هر جا که باشـي    

ــشو   هـا داد  فسون کرد و مرا بس عـشوه       ــسون و عـ ــدمة او را فـ   خريـ
   باشم من که من خـود ناپديـدم         هک  جهانـــد هـــان را بـــرفـــسون او ج

ـ  مز راهـ  ــ  ره کـرد  بـه  مرد وان گـاه ب ــيگ ــ ر از ره م ــي،مرفتن ــره  م   دمي
  ١جـا رسـيدم    قلم بشکست چون اين     لـيکن  جـا و   بگويم چـون رسـي آن     
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