
  شمس در مقاالت
  

  محمود درگاهی
  دانشگاه زنجان

   
ی او ترسـیم      تصویری که مقـاالت و گفتارهـای شـمس از خطـوط فکـر             

این  ای است و ـ اسطوره کند، یک تصویر دوگانۀ زمینی ـ آسمانی، یا واقعی  یم
خود، یک تصویر متفاوت و ناشناخته در دنیای تـصوف اسـت؛ همچنـان کـه                

در ایـن گفتارهـا،   ! فه اسـت مقاالت، خود، یک متن متفاوت در میان آثار متصوّ      
ه پیچیـده  هـای اسـطوره و افـسان    سو مانند پیران تصوف در هالـه  شمس از یک 

هـای خـارق عـادت، و         هـای بـزرگ و ویژگـی        شده، و حامـل برخـی دعـوی       
بافـد،    گوید، کرامات مـی     طامات می : های مألوف اهل تصوف است      بلندپروازی

هـایی ماننـد افالکـی و         و البته این بُعد از سیمای شمس، با آنچه در تذکره          ... و
 منتقـد جـدی و   امـا در سـوی دیگـر، او   . سپهساالر آمـده، انطبـاق کامـل دارد    

هـایی    گـویی   های اهل طریقت، و گزاف      پروایی  ها و بی    روی  راهه  ناپذیر بی   آشتی
گری رواج یافته است، و برچیدن آنها را تنهـا           است که به نام تصوف و صوفی      

و در کنار این همه، او مردی اسـت زمینـی و            ! داند  راه اصالح آیین تصوف می    
رفت از وضـعیتی      تجوی یک راه برون   های زمانۀ خود و در جس       آشنا با واقعیت  

هـا، او را در   که روزگار او را در گرداب خویش کشیده اسـت، و ایـن دغدغـه          
نشاند و تا آنجا که اسناد و         جوی این سرزمین می     گر و چاره    عداد مردان اصالح  

دهد، از این لحاظ، شـمس در میـان انبـوه صـوفیان               آثار اهل تصوف نشان می    
زیـرا تـصوف سـنتی ایـران، در تـاریخ بلنـد و              ! اردتایی نـد    سرزمین خود، هم  

های پدیـد     پرماجرای خویش، هرگز خود را مشغول ماجراهای زمینی و انگیزه         
دردی و بلندنظری تمام، از کنار آن همه درد و            آورندۀ آنها نکرده، و حتی با بی      
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اضطراب، چـشم     زخم و فاجعه، راه خویش را کشیده و رفته، و با آرامش و بی             
های زمینی و     توان این دغدغه    با این حساب چگونه می    !  آنها بسته است   بر همۀ 
هـای صـوفیانه آشـتی داد و آنهـا را بـا مبـانی و                  ی شمس را با ایده      گرا  زندگی

  معیارهای اهل تصوف سازگار کرد؟ 
برای راه بردن به پاسخ این پرسش و نزدیک شدن به حقیقت ماجرا، ابتدا              

مس، و بـه ویــژه شـیوۀ رویــارویی او بــا   خطـوطی از رفتارهــای صـوفیانۀ شــ  
های اهـل تـصوف        و یا برخی از تذکره     مقاالتالدین مولوی را با اتکا به         جالل
های زمینی واجتمـاعی او را در کنـار آن            گاه تعدادی از دغدغه     نگاریم، و آن    می
» این پیرمرد مرمـوز گمنـام     «گذاریم،تا با تأمل بر روی آنها، اندکی به دنیای            می

  . نزدیک شویم)22 : مقدمۀ مقاالت، محمدعلیموحد،(
روزی موالنا از مدرسه پنبه فروشان درآمده،       «مطابق با یک روایت مشهور      

علمان و دانـشمندان در رکـابش حرکـت          بر استری راهوار نشسته بود و طالب      
الدین تبریزی به وی باز خورد، و از موالنا پرسید کـه              از ناگاه شمس  . کردند  می

این چه سئوال باشد؟ محمد     : ؟ موالنا گفت  )ص(تر است یا محمد    بایزید بزرگ 
پس چرا  : الدین گفت   ختم پیمبران است و وی را با ابویزید چه نسبت؟ شمس          

سـبحانی مـا اعظـم      : ما عرفناک حق معرفتک، و بایزید گفـت       : گوید  محمد می 
 افالکـی، بـه نقـل   (» ...نی؟ موالنا از هیبت این سئوال بیفتـاد و از هـوش برفـت          أش

  .)56: زندگانی موالنا جالل الدین محمد«الزمان، در  فر، بدیع فروزان
رود، بلکـه     تنهـا از هـوش نمـی        در شکل دیگری از این روایت، مولوی نه       

بایزیـد تنـگ ظـرف      «گوید که     آورد و می    پاسخی پخته در برابر این پرسش می      
، و  بود، به یک قدح که درکشید، عربده آغاز کـرد؛ امـا محمـد دریـانوش بـود                 

  .)100: سر ّنی(» .شد تر می کشید، تشنه هرچه درمی
تر بوده باشد،حاکی از آن است که موالنا          حال اگر این روایت دوم درست     

با این واکنش عالمانه، از نخستین آزمون شمس سربلند و پیـروز بیـرون آمـده                
بلکـه در  . شود جا ختم نمی است، اما قضیه این است که آزمون شمس به همین     

یابـد، و حتـی روز بـه روز،           های او، همچنان تداوم می      ی بعد نیز آزمون   روزها
  :شود، تا جایی که پرواتر می تر و بی سخت
: روایـت کـرد کـه     ... ازحضرت موالنا سلطان ولد   ... العارفین چلبی   سلطان«

) مولـوی (الـدین، بـه طریـق امتحـان، از حـضرت والـدم        روزی موالنا شـمس  
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خود، کراخاتون را کـه در جمـال و         ) همسر (پدرم، حرم . شاهدی التماس کرد  
کمال، جمیلۀ زمان و سارۀ ثانی بود، و در عصمت و عفت، مـریم عهـد خـود،         

فرمـود کـه او خـواهر جـان مـن اسـت،             ] شمس. [دست بگرفته در میان آورد    
] موالنـا . [خواهم که به من خدمتی کنـد        بلکه نازنین شاهد پسری می    . باید  نمی
لطان ولد را کـه یوسـف یوسـفان بـود، پـیش آورد و             الحال، فرزند خود، س     فی

فرمود ] شمس. [گردانی شما، الیق باشد     امید است که به خدمت و کفش      : گفت
حالیـا، قـدری اگـر صـهبا دسـت دادی، اوقـات             . او فرزند دلبند من است    : که
. کـردم کـه مـرا از آن نـاگزیر اسـت             جای آب، استعمال می     به) ها  بعضی وقت (

م، بنفسه بیرون آمده، دیدم که سبویی از محلـۀ جهـودان            همانا که حضرت پدر   
الـدین فریـادی      دیـدم کـه موالنـا شـمس       . پر کرده و بیاورد، و در نظر او بنهاد        

مـن  : فرمـود ... ها بر خود چاک زده، سر در قـدم پـدرم نهـاد و               برآورد و جامه  
  .)23 :وم، به نقل  خط س13 ـ 182 :سپهساالر(» !کردم غایت حلم موالنا را امتحان می

ها را بـه انگیـزۀ    حال پرسش دیگر این است که آیا شمس همۀ این آزمون    
آورد؟ اگـر آری،   آزمودن مولوی و آماده کردن او برای مقصود خاصی پیش می          

این مقصود شمس چه بـوده اسـت؟ آیـا او موالنـا را بـرای خالفـت خـود و                     
کـه موالنـا، راه    آن کرد؟ و آیا برای  پیمودن راهی که خود پیموده بود، آماده می       

  هایی ضرورت داشته است؟  زندگی شمس را در پیش بگیرد، چنین آزمون
دانیم که هر آزمونی باید متناسب با مقـصود آن باشـد، و مقـصود ایـن            می
ها هم قاعدتاً باید آماده شدن موالنـا بـرای بـر دوش گـرفتن مـسئولیتی                   آزمون

امـا آیـا چنـین      . ه بـود  باشد که شمس در آیین صوفیانۀ خـود بـر دوش گرفتـ            
شـود؟ بـرای راه    ها و آیین صوفیانۀ شمس دیده می   مناسبتی در میان این آزمون    
 از گفتارهـای شـمس       ها هم، باید به سـراغ آن پـاره          یافتن به پاسخ این پرسش    

هـای اصـلی شـمس، و خطـوط           برویم که از خالل آنها، می تـوان بـه دغدغـه           
 پــس از آن، انــدازۀ انطبــاق ایــن  و رفتــار او راه جــست، و برجــستۀ  اندیــشه

  .ها دریافت مشغولی ها و دل ها را با آن دغدغه آزمون
مطابق با این پاره از گفتارها، شمس مردی است از تبار مصلحان اندیـشه              

و ! بندی به آداب و مبانی متعادل طریقت و به ویـژه شـریعت              و اجتماع، با پای   
و اخالق صوفیانۀ عصر خود بـه       این مبانی و اصول را در ارزیابی اخالق دینی          

گیرد، و آیین و رفتار سران طریقت و سران شریعت را با همین آداب و              کار می 
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هـای    روی  راهـه   از سوی دیگر، او بر پایـۀ همـین مبـانی، بـی            ! سنجد  اصول می 
های   ها و پرخاش    یکایک رهبران اجتماعی و سیاسی عصر خود را آماج پرسش         

گفتارها، او هـیچ شـباهتی بـا آن تیـره از مـردان              در این پاره از     . سازد  خود می 
گیرنـد، و یـا       گری پـیش مـی      کنند، و یا الابالی     های گزاف می    تصوف که دعوی  

فروشند و از طریق این ترفنـدها، مریـدان کـر و              بافند و کرامات می     طامات می 
دارند، ندارد؛ کـه اگـر چنـین بـود، آن             کور خود را در حیرت و نادانی نگه می        

هـا و     ها بود، و اساسـاً چنـین ارزش         ها و ارزش     هم، مطابق با این ایده     ها  آزمون
 از   گونـه کـه ایـن پـاره         امـا آن  . هـایی را داشـت      هایی اقتضای چنان آزمون     ایده

دهد، او برای بازکردن چشم ها، بیـدارکردن فریـب            گفتارهای شمس نشان می   
ایـن  . ه اسـت  گری در آیین روزگار خود آمد       جویی و اصالح    ها، و چاره    خورده

کنـد و بـازار خودفروشـی راه          هـای گـزاف نمـی       تنها خود، دعـوی     است که نه  
ای مانند حالج و بایزیـد را         های گزاف صوفیان برجسته     اندازد، بلکه دعوی    نمی

کشد، و رادیکالیسم صـوفیانه را        به محک آداب و قواعد شریعت و طریقت می        
کار آیین صـوفیانۀ خـود را       کند و با این       از آنچه اعتدال تصوف است، جدا می      

در آیین صـوفیانۀ    ! سازد  های مشهور و موجّه تصوف متمایز می        حتی از جریان  
 گفتن او را نقض آداب      »سبحانی«یابد، و     بایزید نوعی تناقض و ناسازگاری می     

تردید در آن پرسـش آغـازین خـود بـا مولـوی نیـز                 داند، و بی    تبعیت دینی می  
سخ مولوی از نوع آن چیـزی باشـد کـه شـمس،     انتظار آن را داشته است که پا   
هـای بایزیـد بـدان رسـیده بـوده و آن را چنـین               خود در تأمل بر روی دعـوی      

مـرا معلـوم    : آرند که خربزه نخورد و گفت      این ابایزید می  «: روایت کرده است  
آخر این متابعت را صورتی است و       ! خربزه چگونه خورد  ) ص(نشد که پیغامبر  

ا نگاه داشتی، پس حقیقت متابعـت و معنـی متابعـت            معنیی، صورت متابعت ر   
سـبحانک، مـا عَبَـدناک حـقَّ        : فرماید  می) ص(چگونه ضایع کردی که مصطفی    

اگر کسی را گمان باشد که حال       ! سبحانی، ما اَعظَمَ شأنی   : گوید  عبادتک، او می  
  .)741 :مقاالت(» .تر از حال مصطفی بود، سخت احمق و نادان باشد او قوی
گفـتن  » سـبحانی «از » رسـواتر «حالج را ـ بـه تعبیـر خـود ـ      » لحقانا«اما 

پروایانـۀ   دری و افـشای بـی   یابد، زیرا که نـه تنهـا آن را نـوعی پـرده      بایزید می 
بیند، بلکه انانیت این دعـوی را، از آنچـه در تعبیـر بایزیـد                رازهای طریقت می  

خوانـد    عت می شمارد، و در نتیجه آن را هم خروج از شری           تر می   آمده، برجسته 



 شمس در مقاالت

 523

انـاالحق سـخت رسواسـت،      «: و هم زیر پا گذاشـتن خـط قرمزهـای طریقـت           
هیچ کس نیست از بشر که در او قدری از انانیـت     . سُبحانی پوشیده تَرَک است   

قـل انّمـا انـا بـشرٌ        : محققان گویند این بود سبب نزول این آیـت کـه          ... نیست
  .)621 :همان(» .مثلکم، یعنی چنین بگو، آن غایت پُری از خود بینداز

هـای حـالج و بایزیـد         القضات را نیز در شمار همـان دعـوی          سخنان عین 
مĤبان قـشری   دهد، و با وسواس و پرهیزی که یادآور رفتارهای مقدس  جای می 

القـضات چنـد      از عـین  «: کنـد   و پارسایان محتاط است، آن را چنین روایت می        
دهانم شکـسته بـاد کـه       بارد، که گفته است       سخن نقل کردند، یخ از آن فرومی      

اهللا عنـه هـم از ایـن          عباس رضـی    از ابن . کاشکی نبودی ! چیزی بوده را بگویم   
  .)663 :همان(» ، خالف این)ص(جنس روایت کردند، و از مصطفی

گیری از آیین این سرآمدان تصوف ـ آن هم با این تعبیرهای تنـد و    خرده
توانست  یت شمس میجویی بود که تنها مردی در موقع گزنده ـ نوعی مخاطره 

های شرعی و     ویژه که یکایک این انتقادها، با اتکا به سنت          به! از عهدۀ آن برآید   
توانـست هیـاهوی      های دینـی صـورت گرفتـه اسـت، و در نتیجـه مـی                ارزش
های افراطی تصوف را علیه شمس برانگیزد، و او را که پیوسته با خطـر                 جریان

 جان بر سر آن باخت، به بریدگی و         تعصبّات قشری مواجه بود، و سرانجام نیز      
اما شمس مالحظۀ این    ! ارتجاع، و حتی خیانت به اصول طریقت هم متهم دارد         

ها را در محاسبات خـود راه         کاری  کند و این مالحظه     ها را نمی    حساب و کتاب  
های صـوفیانه زیـر پـا         های اصیلی است که در آیین       بند ارزش   او پای . دهد  نمی

هـا را     شمس ایـن هزینـه    . طلبد  های سنگینی می    آنها هزینه نهاده شده، و احیای     
  . انداز، در میان مردان تصوف، مردی یگانه و تنهاست پردازد، و از این چشم می

هـای اصـلی و       شمس با تبلیغ راه وسط و اعتـدال صـوفیانه، هـم جریـان             
هـای    سازد، و هم به سـراغ جریـان         جاافتادۀ تصوف را آماج انتقادهای خود می      

رود، تـا حـساب دغـل و دروغ را از آنچـه حقیقـت                 و انحرافـی آن مـی     بدلی  
هـای    هـا و مـستی      هـا و آزمنـدی      پرسـتی   گری است، جداکند، و هـوس       صوفی

مصنوعی را از پارسایی صوفیانه و سکر عارفانه دور سازد و آنچـه را تـصوف                
عربی را به علت      ابن«این است که هم     ! حقیقی است، به یکایک آنها نشان دهد      

مـاه  « هم اوحدی کرمانی را که    )115 :گولپینـارلی (» .کند   متابعتش نکوهش می   عدم
کـشد، هـم       به مؤاخـذه مـی     )133 :خط سوم (» بیند، و نه در آسمان      را در تشت می   
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 و هـم از برخـی اجـزا و          )74 :مقـاالت (» .شـوند   یارانی را که به سبزک گرم مـی       «
کـه  ... نمـایی و    امـت بخـشی، کر    نـشینی، خرقـه     عناصر آیین صوفیانه مانند چله    

  . کند اند، انتقاد می های تصوف به آنها اعتقادی راسخ داشته بسیاری از فرقه
» آدمیـت «نشینی را خروج از متابعت پیامبر اسالم، و حتـی بیگانـه بـا               چله

آدمی بـودی،   ] اگر! [او کوه بود، آدمی نبود    ... زاهدی بودی در کوه   «: شمارد  می
درکوه چه  . د و وهم دارند، قابل معرفت خدایند      میان آدمیان بودی که فهم دارن     

آدمی را با سنگ چه کار؟      . کرد  کرد؟ گل بود، جهت آن سوی سنگ میل می          می
 چنین رسمی را پیـروی از       )721 :همان(االسالم     فی ۀ  الرهبانیـ: فرماید  مصطفی می 

داران   این چلـه  «: یابد  داند، و در آیین محمد جایی برای آن نمی          آیین موسی می  
حاشـا، بلکـه متابعـت      . تابع موسی شدند، چون از متابعت محمد مزه نیافتنـد         م

» محمد به شرط نکردند، از متابعت موسـی انـدکی مـزه یافتنـد، آن را گرفتنـد                 
نشینان را به بیرون آمدن از خلوت و پیوسـتن بـه     این است که چله  .)171 :همان(

در میـان جمـع     جوینـد،     کند، تا آنچه را در خلـوت مـی          جمع مردم دعوت می   
چنـد بـار    . اهللا روحه، برای مشکلی در چله نشـسته بـود           بونجیب قدس «: بیابند

بـروم بـه   : واقعه دید که این مشکل تو هیچ حل نشود، اال از فالن شیخ، گفـت   
پـس چـون   : گفت. زیارت او، عجب کجاش ببینم؟ بانگ آمد که تو او را نبینی  

صف صف بـه نیـاز و حـضور         از چله برون آ، و در جامع درآ، و          : کنم؟ گفت 
  .)179 :همان(» ...گرد، باشد که او تو را ببیند می

دانـد و انتقـاد او از کرامـات،           نمایی را نوعی بازار خودفروشی مـی        کرامت
: یادآور انتقاد مشهور خواجه عبداهللا انصاری از این ادعای اهل تـصوف اسـت             

 سـر آب  چوب خـشک بـر  : روی؟ گفت بسطامی را گفتند تو بر سر آب همی      «
پرند، جادوان نیز به یک شب از قاف تـا قـاف    همی رود، مرغان نیز در هوا می    

» پس کار مرد آن است که بر هیچ دل نبنـدد، جـز بـه خـدای تعـالی                  . روند  می
  .)795 :همان(

ها و انحـراف در   روی راه با آن که تعدادی از بزرگان تصوف، پیوسته بر بی      
یـک از آنهـا در ایـن کـار، ماننـد              اما هـیچ  اند،    های صوفیانه اعتراض کرده     آیین

این است که انتقادات شمس از آداب و رسوم         . اند  شمس جدّی و مصمم نبوده    
س را از سلـسلۀ     ایـن انتقـادات، شـم     . هـا نیـست     صوفیانه، از نوع آن اعتراض    
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جویان فکـری و اعتقـادی تـاریخ         آورد، ودر زمرۀ چاره    میصوفیان خانقاهی در  
تـا جـایی کـه یکـی از         ! نشاند  اجتماعات انسانی می  زندگی بشری، و مصلحان     

شـمس، در   «: کنـد   مفسران اندیشۀ شمس در زمانۀ ما، او را چنین توصیف مـی           
ها، در عصر آموزش تسلیم       پروری توده  عصر استبداد خودکامگان، در عصر گله     

چون و چرا، در عصر سلطۀ مغول بـر ایـران،             و رضا در برابر قدرت و زور بی       
بــه جــای . دهــد درس مقاومــت در برابــر ســتم مــی. آمــوزد پرخاشــگری مــی

و  تحمـل    مـدارا،   وشـی گزینـی، و بـه جـای درس         خودخوری، بـه جـای خام     
گویی، به دشـنام، و بـه         شکیبایی، به اعتراض، به عصیان، به ایستادگی، به پاسخ        

و اینهـا همـه، خـالف        .کنـد   هـا، تـشویق مـی       عمل متقابـل در برابـر نـاروایی       
سـان،    بـدین . رود   است که از تصوف، عمومـاً انتظـار مـی          های متداولی   آموزش

شمس یک صوفی پرخاشگر، یک صوفی تهدیدگر، و یک انقالبی ضد یاسـای             
  .)527: خط سوم(» !چنگیزی است

های یـاد شـده از حـاالت و مقامـات شـمس          چنان که در یکایک گزارش    
داب و  بینیم، دغدغه و نگرانی اصلی شمس پیش از هر چیز نادیده مانـدن آ               می

روی و    راهـه  های صوفیانه است، و پس از آن بـی          شرایط متابعت دینی در آیین    
این همـه دغدغـۀ دینـی یـا وسـواس بـرای             ! خروج صوفیان از آداب طریقت    

ها، در آیین کدام صوفی سرشناس دیده شده اسـت؟            پاالیش طریقت از بدعت   
ز آیـین او    تعدادی از مردان تصوف، حتی پرداختن به قصۀ پیغمبر، و پیـروی ا            

اعتنایی به آداب شریعت و خـروج از          دانستند، و بی    گری می   را، مغایر با صوفی   
گذاشتند، و این کار را       متابعت دینی را در رفتارهای خود آشکارا به نمایش می         

امـا  . شمردند  فرارفتن از سطح شریعت و طریقت، وارتقاء به پایگاه حقیقت می          
اعتنـا بـه      وف در عصر خویش است، بی     پرداز بزرگ تص    که نظریه   شمس، با آن    

بندی بـه     جا سخن از متابعت دینی و پای        پروا، همه   های بی   گونه بلندپروازی   این
را ) ص(تـرین خبـر از آنِ مـصطفی         کـم «: گوید  مبانی شریعت و یا طریقت می     

انـد،   ذوق انـد، بـی   مـزه  ندهم به صدهزار رسالۀ قشیری و قریشی و غیر آن، بـی    
 یـا   .)209 :مقاالت(» .پرستان ندهند   بند، یک جرعه به خویشتن    یا  ذوق آن را درنمی   

آنهـا کـه   . ها، طریق محمد بهتر اسـت     ها و طریقه    اتفاق است که از همۀ روش     «
دهند این نظر ایشان را و روش ایـشان را، مثـل آن هـیچ                 منصفانند، انصاف می  

  .)668 :همان(» !روشی نیست
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ی یا طریق محمد چیـست؟      حال باید دید که مقصود شمس از متابعت دین        
آیا او نیز مانند تعدادی از اهل تصوف ایـن طریـق را بـه سـلیقۀ خـود تفـسیر                

هـای   جـا کـه قرینـه    دانـد؟ تـا آن   گری مـی  کند و آن را برابر با همان صوفی     می
انـد، نـشان      هایی که به زنـدگی او پرداختـه         و یا تذکره   مقاالت شمس موجود از   

هـای    متفاوت از آن چیزی است کـه در آیـین  دهند، آیین محمد در تعبیر او  می
های مختلف تصوف، آیـین محمـد را          نحله. شده است   صوفیانه بدان استناد می   

کردند، اما وجه مشترک همۀ آنها در این نکتـه            مطابق با منویات خود تفسیر می     
های اجتماعی خـود بریـده        های زمینی و حساسیت     بود که این آیین را از ریشه      

ا تبدیل به یک آیین آسمانی و نـوعی حـساسیت انتزاعـی کـرده               بودند، و آن ر   
های صوفی را بتوان در ایـن تعبیـر           بودند و شاید عصارۀ اندیشۀ همۀ این فرقه       
بـه معـراج رفـت و       ) ص(محمـد «: عبدالقدّوس کانگهی نشان داد که گفته بود      

سوگند به خدا که اگر من به آن نقطه رسیده بودم، هرگز بـه زمـین                ... بازگشت
شـاید در   « به تعبیـر اقبـال الهـوری         )143 :احیای فکر دینی در اسالم    (» .گشتم  بازنمی

سراسر ادبیات صوفیانه نتوان چند کلمۀ معدود را پیدا کرد که در یـک جملـه،                
شناختی میان دو نوع خودآگاهی پیامبرانه و صـوفیانه را بـه ایـن                اختالف روان 

  .)جا همان(» .خوبی آشکار کرده باشد
زرگ شمس با صوفیان دیگر نیز درست در همین نقطه است کـه             تفاوت ب 
شـمس از نـوع آن صـوفیانی نیـست کـه بـا اندیـشیدن بـه                  . شـود   آشکار مـی  

های معنی، همۀ آداب و رسوم زندگی دینی یا زندگی زمینـی را از یـاد                  آسمان
انداز، آیین او، بیش از آیین همۀ مردان تـصوف، بـه آن       از این چشم  . برده باشد 

ایـن اسـت کـه      . جویـد   شـود، نزدیکـی مـی       خوانـده مـی   » ریـق محمـد   ط«چه  
های دینی ونیز کوشش برای اصالح زندگی زمینی، در مقاالت شـمس،              دغدغه

هـای    چیزی است که در آثـار صـوفیان دیگـر و یـا در آیـین نحلـه          بیش از آن  
جـا، بـه      هـای خـود را، همـه        او ایـن دغدغـه    . شـود   مختلف تصوف دیده مـی    

قـومی گمـان    «: سـنجد   های نامتعارف را به آنهـا مـی         ۀ دعوی گیرد و هم    کارمی
: بردند که چون حضور قلب یافتند، از صورت نماز مـستغنی شـدند، و گفتنـد               

بر زعم خود راست گرفتیم که ایشان       . المقصود قبیح   الوسیله بعد حصول      طلب  
را حال تمام روی نمود و والیت و حضور دل، با این همه کمال، تـرک ظـاهر                  

، )ص(این کمال حال که تو را حاصل شد، رسـول را          ! نقصان ایشان است  نماز  
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: حاصل شد یا نشد؟ اگر گوید نشد، گردنش را بزنند و بکشندش، و اگر گوید              
کنی چنین رسول کـریم بـشیر         چرا متابعت نمی  : آری حاصل شده بود، بگوییم    

  .)140:مقاالت(» المنیر را؟ نظیر سراج  بی
در کنار یک رسالت انسانی ارزشمند، در همـۀ        » طریق محمد «بندی به     پای

کنـد و درنتیجـه او را در          زوایای اخالق و رفتارهای روزانۀ شمس رسوخ مـی        
این اسـت کـه هـم از آداب         . سازد  برابر همۀ رویدادهای زمانۀ خود مسئول می      

کند و هم از رفتار سران سیاسـی و گرداننـدگان    سران اعتقادی جامعه انتقاد می 
گیـری    روی مـردان طریقـت انگـشت بـه خـرده            راهـه   م بـر بـی    ه. امور کشور 

هـای    های مردان شریعت، و هـم بـر خودبـاختگی           گری  گذارد، هم بر گمراه     می
  .... عالمان عصر در برابر نفوذ عربیت فرهنگی، و هم

های اجتمـاعی     ها شمس را مردی این جهانی، و آشنا با اندیشه           این دغدغه 
 که درد نان و گرسنگی مردمان روزگار خود         مردی. دهد  ـ سیاسی نیز نشان می    

دردی و سـیری طبقـات حـاکم جامعـه را             کند و در کنار آن، بی       را احساس می  
شاه را گفتند که خلق فریاد       خوارزم«گوید    می: داند  ها می   ساز این گرسنگی    زمینه
چون است؟ گفتند کـه یـک مـن         : گفت. کردند از قحط، که نان گران است        می

هی دو دانـگ زر خـود چـه باشـد؟           : گفت. ، به دو دانگ آمد    نان به جوی بود   
گفت تُف تُف، ایـن چـه خسیـسی اسـت،           . دو دانگ چندین پول باشد    : گفتند

 آنگاه با وقوف بر روانشناسی رفتار این حاکمـان          )230 :همان(» ...شرمتان نیست؟ 
پیش او ارزان بود، پـیش      «: دهد  دردی آنان را چنین نشان می       های بی   سیر، ریشه 

وار سـیری بـه همـۀ ملـک تـو       او آنگاه گران بودی که گفتندی که یـک شـکم       
آنگاه بترسیدی، بگفتی یک بار شکم سیر کنم، دیگر چندین ملـک از             . دهند  می

  .)جا همان(» .دست آید کجا آرم؟ عمری بایست تا این به
های شمس در کنار یکـدیگر        مشغولی  ها و دل    حال اگر یکایک این دغدغه    

دهد که پای     کند، و او را مردی نشان می        تر می   یر او را برجسته   چیده شود، تصو  
هـا    های دینی و اعتقادی است، و بـر روی زمـین و در میـان انـسان                  بند ارزش 
کند، و با هیچ یک از صوفیان خانقـاهی، و یـا کرامـات فروشـان و                   زندگی می 

هـا،    پـس بـا مالحظـۀ ایـن ویژگـی         . های تصوف شباهتی ندارد     الف زنان آیین  
کنـیم کـه، شـمس بـا ایـن       بار دیگر پرسش پیشین این نوشته را تکرار مـی    کی

هـایی را پـیش روی مولـوی مـی            اندیشه و آرمانی که دارد، چرا چنان آزمـون        
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هـای گـزاف و طامـات گونـه       خود، گه گاه دعویمقاالتگذارد؟ و یا چرا در    
رد کـه   که پیش از این نیز گفته شد، اگر شمس قصد آن دا             آورد؟ چنان   پیش می 

های خود را     شاگردان خود را بر الگوی شخصیت خویش تربیت کند و دغدغه          
هـای نامتعـارفی را       ها وآزمون   در جان آنان تزریق نماید، پس چرا چنین دعوی        

های صـوفیانی ماننـد شـاه         ها با ایده    ها و آزمون    آورد؟ این گونه دعوی     پیش می 
انطباق و تناسـب دارد، امـا بـا         ...عربی و   اهللا ولی، اوحدالدین کرمانی، ابن      نعمت
گفتن حالج را، خروج    » اناالحق  «زیرا کسی که    ! های شمس نه    ها و دغدغه    ایده

گذاری نـاروا     داند، و آن را نوعی بدعت       از متابعت و از سر علّت و انحراف می        
کـسانی کـه از     » کـشتن «شمارد، تا جـایی کـه تـاوان آن را             در آیین تصوف می   

جـای    نماید، نباید در تعلیم شاگردان خـود، بـه          یین می کنند، تع   حالج تأسّی می  
روی و اعتـدال، و پـای بنـدی بـه شـریعت و طریقـت محمـد،             آموختن میانـه  

آیا آن رفتار حالج و     ! های نامتعارف و غوغاساز را پیش روی آنان بگذارد          ایده
های شمس نامتعارف و غوغاسـاز بـود؟ آیـا چنـین              بایزید، بیش از این آزمون    

های برخـی از مـردان تـصوف در           پروایی  یی با انتقادهای شمس از بی     ها  آزمون
هـا، شـاگرد شـمس را بـرای           ایـن آزمـون   ! انـد   تردید چنین   تناقض نیستند؟ بی  

هـای اهـل    روی راهـه  مواجهه با انحراف در تصوف و یا هوشیاری در برابر بـی   
ی های زمینـی و گرداننـدگان دنیـا         شریعت، و سرکشی و انتقاد در برابر قدرت       

از آن گذشـته، برخـی از سـخنان شـمس بـوی بلنـد       ! کنـد  ها آماده نمـی   انسان
های گـزاف او      دهد، و از دعوی     های رادیکال تصوف را می      های جریان   پروازی

آیا » آید  از سخن من بوی کبریا می     «کند، مثل این دعوی مشهور که         حکایت می 
چنـین  ها، خود نوعی خروج از متابعت نیـست؟ پـس چـرا شـمس      این دعوی 

تـوان ایـن      شود و چگونه می     ها در کار او از کجا پیدا می         کند، و این تناقض     می
  ها را گشود؟ تناقض

رود که در گشودن این پـارادوکس بـزرگ شخـصیت شـمس و                گمان می 
  :تواند راهگشا باشد روشن ساختن ابهام اندیشۀ او، یکی از شقوق زیر می

مع آوری ملفوظات و ، جز جمقاالت شـمس صورت حاضر  «از آنجا که    . 1
مجالس مختلف او نیست، و گوینده قصد تدوین و تنظیم کتاب مرتبی از آنهـا               

 و ایـن کتـاب بـه دسـت مریـدان شـمس              )104: 1سـرّ نـی، ج    (» .را نداشته اسـت   
آوری و تدوین شده است و در نتیجـه در تـدوین آن، هرگونـه رطـب و                    جمع
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شکل موجود خود، چیزی    یابسی درهم آمیخته شده، تا جایی که این کتاب در           
و در کنـار    ! توانـد باشـد      نمی )39 و   26 :مقاالت، مقدمه (» های پریشان   تکه پاره «جز  

هایی فرورفته که بسیاری از آنهـا را صـوفیان              آن، زندگی شمس نیز در اسطوره     
ها، سـیمای شـمس بـر         اند، و در این اسطوره      های بعد از عصر او پرداخته       سده

 تصوف طراحی شده که پیوسته بازار خودفروشی راه         الگوی تعدادی از رهبران   
اند، و    العاده و نامتعارف داشته     اند و عادت به نمایش رفتارهای خارق       انداخته  می

را  مقاالت شـمس  هایی از آنچه محتوای       درنتیجه بسیاری از این روایات، و پاره      
جملـه  پدید آورده، افزودۀ این صوفیان و یا مریدان شمس بوده است، و از آن               

هـای او از     است برخی از بیانات غلوآمیز شمس، و یا آنچه که در باب آزمایش            
مولوی آمده است؛ الزم است که برای بیرون کشیدن سیمای حقیقی شـمس از              

 را بـه دو حـوزۀ       مقـاالت ها، محتـوای      ها و آن رطب و یابس       میان این اسطوره  
هـای روزانـۀ       دغدغـه  فکری جداگانه تقسیم کرد، و از آن میان، آنچه را که بـا            

هـای    شمس انطباق ندارد، و بیشتر رنگ و بوی کرامت نمـایی والف و گـزاف              
دهد، کنار گذاشت و چهرۀ شمس را براسـاس بخـش دیگـر ایـن                 صوفیانه می 

  . سخنان طراحی و تصویر کرد
آن پاره از گفتارهای شمس را که حاکی از پـای بنـدی او بـه مبـانی و                   . 2

 دینی است، به مثابۀ محکمـات اندیـشۀ او قـرار            های  اصول تصوف و یا ارزش    
های غیرعادی و طامات گونۀ او را به آنها ارجاع            گاه گفتارها و دعوی     داد، و آن  

در این صورت الزم است کـه برخـی         . داد، و براساس آنها تأویل و تفسیر کرد       
از ماجراهای مشهور زندگی شمس را به آنچـه از مبـانی اعتقـادی او حاصـل                 

چنـان کـه    . رجاع دهیم، و به تفسیری متفـاوت از آنهـا دسـت یـابیم             شود، ا   می
توان در برابر انتقاد او از سـبحانی گفـتن            پرسش مشهور شمس از موالنا را می      

  . بایزید، نهاد، و آنگاه به  تفسیر آن پرداخت
های مختلف زندگی او     را بازتاب اندیشه و آراء شمس در دوره        مقاالت. 3   

های درونی آن را نتیجۀ تحوالت فکری شمس          اهمخوانیدانست، و برخی از ن    
  .در ادوار متفاوت زندگی او شمرد
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  نامه رفتارشناسی عشق در قابوس
  

  محمّد دهقانی
  انتشارات رشد

   
بدیل، دکتر محمّدعلی موحّد، این بود کـه          رخور قدر بلند استاد بی    د
افـسوس کـه    . ای مفـصل در وصـف فـضایل و شـمایل او بنویـسم               مقاله

دهـد کـه      کاری و اشتغال ذهنی فراوان بـیش از ایـنم مجـال نمـی               پریشان
حاصــل تأمّــل خــود را در موضــوعی جــذاب، یعنــی عــشق، آن هــم در 

شود، در قالب نوشـتاری       متر توجّهی به آن می    نامه، که این روزها ک      قابوس
  .کوتاه به دوستداران استاد تقدیم کنم

  
دربارۀ رفتار عاشق و معشوق با یکدیگر، بـه ویـژه در فرهنـگ و ادبیّـات                 

اش شاید این باشد که عشق، به رغـم     علت عمده . ایران، کمتر بحثی شده است    
 شـعر فارسـی، در      انگیز آن در بخش اعظم ادبیّـات و مخـصوصاً           حضور هیبت 

حتی در ادبیّـات    . زندگی واقعی ما ایرانیان کمتر به رسمیّت شناخته شده است         
بـار داشـته و ناصـیۀ         ستیز و خردگریز و انـدوه       ای جامعه   هم عشق عمدتاً چهره   

حافظـۀ ادبـی مـا      . شرمسارش همیشه آماج داغ نصیحت و مالمت بوده اسـت         
  :آید، پر است از ابیاتی نظیر اینها ایرانیان، آنجا که سخن از عشق به میان می

ــت    ــت برخاس ــه مالم ــم ب ــدم و عقل ــشق ورزی  ع
  

  

 کان که عاشق شـد از او حکـم سـالمت برخاسـت              
  

*** 
 ناصحم گفـت کـه جـز غـم چـه هنـر دارد عـشق               

  

  

ــن؟       ــر از ای ــری بهت ــل هن ــۀ عاق ــتم ای خواج  گف
  

  


