
  
  
  
  
  

  در دانشگاه تبریز پیشکش به ارج نامۀ استاد محمدعلی موحّد

   موحّدشمسِ
  

  محمود دولت آبادی
  

. کِشد مرا این کتاب   بنا داشتم در وجه ادبیّتِ مقاالت بنگرم، وامّا فرو می         
 از هـر کنـارۀ آن کـه آغـاز کنـی، تـو را بـه درون                   ویژگی مقاالت است این؛   

سـببی نیـست کـه چنـان      بـی . نه سر و نه پای    . حکم گرداب را دارد   . کشد  می
ای توانسته باشد شخصیتی چون محمّـد علـی موحـد را ـ بـا عمـق و       جاذبه

برخوردار از  . وسعت واقع بینی که داردـ در خود فرو کِشد به اندازۀ یک عمر            
ی تحقیق و دانا به چند زبان، از جمله زبان عربی، با جست هانوین ترین شیوه

توانسته رد و نشانی باشـد از آنچـه وی   و جو در هر کُنج و کنار که در آن می      
در پی آن بوده است؛ و رعایت این دقّتِ مثال زدنـی بـا ذکـر شـواهد و قیـدِ       
مĤخذ؛ که متنی به حدود سیصد صفحه را با بـالغ بـر یـک هـزار صـفحه بـه            

ام توان گفت که منِ نوعی توانسته     آیا می .ضتِ یافتنِ ریزترین دقایق بیاراید    ریا
پس این وجیزه ...!گمان نهقدر و ارج آن کار بگزارم بدین مکتوب مختصر؟ بی

بر پایانِ فصل حال و مقالِ صوفیانه آمد با آرزومندی خـرد و خردمنـدی کـه                 
های دوران ما،   چهرهترین  حضرتِ محمّدعلی موحّد در مقام یکی از شاخص       

  .باشدبه درستی شایانِ چنین صفت می
  

نکـاتی بنگـارم، دسـت و دلـم را          » شـمس «ام دربارۀ سـخن     هرگاه اندیشیده 
چرا؟ جواب محال اسـت الّـا      . ای دیگر فرو گرفته است جز آن همواره تپیدن          لرزه

. امهقرار آدمی که او بود، در بـیم شـد         که بگویم از پرهیب سخن آن نابهنجار و بی        
اسـت، و همـین دیگـر       » دیگـر «بیگانه نیستم با کالم حکیمان و راشدان، لیکن او          

نایستد بهدست نایافتنی است؛ زیرا به قرار نیست و بر یک مقام می           » شمس«بودنِ  
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یک نکته در باب این شـناخت ناشـدن،         . تا او را به نشانی شاخص بتوان شناخت       
 پس آنچه مکتـوب از وی بـه دسـت           است؛ و چون چنان است،    »نانبشته«اینکه او   

است، از برکت زحمات سنگین و گران حضرت محمـدعلی موحّـد، وحـدت و               
این چنین ویژگی ـ . تواند داشته باشدسامان الزمۀ یک متن از آغاز مکتوب را نمی

هـای  یعنی فقدان وحدت موضوع و سامان مکتوب ـ خود یکی از وجوه و جنبـه  
ست که دقت نظر، دانش، و دل بخشی خردمندانۀ         نیاز به جهد چهل سالۀ انسانی ا      

او بر اهل نظر پوشیده نبوده و نیست؛ زیرا استاد محمدعلی موحّد چون دست در               
هم از این نگـاه اسـت کـه وی جهـد تمـام              . کاری بَرَد، دادِ سخن به تمامی بدهد      

 بجوید و به کـار بنـدد        مقاالتداشته است تا نظم و ترتیب ممکن را در مجموعۀ           
ای دیگر؛ و چنین کار نه خود سـاده         فکیک و ایجاد فواصل بین هر پاره با پاره        با ت 

  .نمایدتوانستی بود اگرچه اکنون برای ما ساده و خواندنی می
دیگر لرزۀ دست و دل من در نگاشتن خطی بر سخن شمس را سبب آن بود       

کـه مـرا    ام  ام، خود را در مثلث حرمت سه انسان یافتـه         که هر گاه در آن اندیشیده     
ساخته بوده است، که چگونه توانم در سه ضـلع ایـن زنـدان حـریم و                 زندانی می 

گانه، شمس الحـق تبریـز اسـت و دیگـر،           شریف بگنجم؟ یعنی که یک سوی سه      
الدین بلخی و سه دیگر، حضرت محمدعلی موحّد که سـخن ایـشان        موالنا جالل 

  :نیان برساندرا به سعی و دقت و امانتِ تمام توانسته است به ما اکنو
باشد و همه عالم از ریش من درآویزند ) سخنی که باید بگویم(چون گفتنی «

و هر آینه اگرچه بعدِ هزار سال باشد، این سخن بدان کس برسد             . که مگو، بگویم  
  ).83دفتر دوم، ص .(»که من خواسته باشم

این عبارت روشن و مطمئن اهمیت شخص ـ شخـصیتی را بـر مـا آشـکار      
ای وصّـال و گـران ارج،       اقبال زحمت آن یافته تا بتواند چونـان حلقـه         کند که     می

سخن کهنه شده و کهنسال آن پیر پُر اِعوِجاج را به مـا برسـاند، چنـین شُـسته و                    
نمایـد بـا آن دو دیگـر کـه     پس او در نظر من همقدر مـی . روفته ـ صاف و سیّال 

 آنها نه ممکن است     هاشان چنان درهم بافته به معنا، که تفکیک و جداسازی         سخن
اگرچه استاد موحّد در تشخیص آنها عمر گـزارده اسـت و آورده             (و نه ضروری؛    
اما بس و بسیار قابل تأمل و تعمق است از جهت تاثیر ـ تأثرات  ). در همین کتاب

متقابل دو انسان بالغ و برآیند آن تأثیر و تأثرها که خـود موجبـات فـراهم آمـدن                   
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 شـده اسـت پیرامـون زنـدگی ـ هنـر و خالقیـت آن دو        هاها و افسانهبسیار قصه
که چون نیک بنگریم، واقعیتی است ممکن فرآیندِ اتفـاقِ دیـدارِ   ) شمس ـ موالنا (

ای از لحظات عمر و در جـای و در احـوالی            دو انسان بالغ و کمال جو، در لحظه       
بگو حاصل دیدار شمس و موالنا، همان جرقـۀ آتـشین اسـت کـه از دل                 . خاص
بـزد کـه بـر    » هوشنگ« دو سنگ برآمد و سرمایۀ آتش شد و آن سنگ را       برخورد

  .مار، و اتفاق را بر سنگ آمد و جرقه برآمد و آتش شد
  دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ    فروغی پدید آمد از هر دو سنگ

  )فردوسی(
و این چنین برخوردها و تأثیرات متقابل، پیش از آن تاریخ هم نقل و روایت               

ه روایت دیـدار شـیخ الـرئیس        ک بزرگان و نوابغ گذشتۀ ما، چنان      شده است دربارۀ  
عمده اینکه در دیدار شـمس و موالنـا دگرگـون           ... . ابوعلی با ابوسعید ابوالخیر و    
خوانی و از شیخی به عـارفی و     یابد از واعظی به ترانه    شدن، خود اهمیت ویژه می    

گشاید انگار برای   هم از این سو که شمس زبان می       . از وعظ به شعر، شعر و شعر      
از «: گویـد نخستین بار، خود از برکت صحبت موالناسـت؛ چنـان کـه خـود مـی               

و این گشادِ دل و زبان چنان و        . »شنودای می برکات موالناست هر که از من کلمه      
خواهـد  شود و در می   چندان است که سرانجام خودِ شمس مغلوب کالم خود می         

گراید که به زبان تحکم موالنا  به افراد میهاش بنویسند؛ و این میل چنانکه سخن
و موالنا کاغذها بـر زمـین       » !کنی؟چرا در نوشتن کاهلی می    «کند که   را خطاب می  

  .»!نویسد چیزی که کسی نتواند خواندننمی«کوبد که فرو می
ه آوردم ـ  کـ یکـی آنکـه شـمس ـ چنان    : آیدای غریب در میان میاینجا نکته

د شده باشد و باز شنیدنش او را به وجد آورده باشد؛            برد که مغلوب سخن خو      می
رسـد نـاممکن   و دیگر آنکه چرا خواندن آثار مکتوب شمس دشوار و به نظر مـی          

باشد؟ نه این است آیا که فهم سخن شمس دشوار بوده است به روزگار خود؟ یا                
آمده است از کبر شمس که      صراحت بیان و تیزی کالم او مخاطبان را خوش نمی         

  :کند کهات قیاس کالم خدا میکرّبه 
این مردمان را حق است که با سخن من اِلف ندارند، همه سخنم بـه وجـه                 «

نماید، قرآن و سخن محمد همه به وجـه نیـاز آمـده             آید، همه دعوی می   کبریا می 
نـه در   ) یعنی مردمـان زمانـه    (شنوند  سخنی می . نمایداست، الجرم همه معنی می    
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اما ایـن   . افتدنگری، کاله می  میکه بر ای  ،از بلندی به مثابه   طریق طلب و نه در نیاز     
تکبّر در حق خدا هیچ عیب نیست، و اگر عیب کنند، چنان است که گویند خـدا                 

  .)139دفتر اول، ص (» گویند و چه عیب باشد؟راست می. متکبّر است
ای فرو کوفته دارند و بدیهی است این عجب است و مردمان زمان که روحیه   

بـوده  کشند که همه تعب، سرکوب و تسلیم و ریا مـی           تاریخی را بر دوش می     بارِ
نماید؛ دست پذیر میاست، سخنانی چنین درشت در نظر ایشان دشخوار و سخت

های زغال کم مردمان اهل مدارا ـ هم در زمانی چشم به راه هجومی دیگر از بادیه 
-ر از هنجارگران مـی های به دودر شمال شرقی کشور ـ ظرفیت و تاب آن سخن 

، غمگـین   »راستی  «شوند، و به    دل خوش می  » نفاق«این مردمان به    ... «نماید، چه   
-، که یعنی تاب حقیقت و تحمل سخن راستین و بـی        )139دفتر اول، ص    (» .شوندمی

شناسی فرهنـگ ایرانـی بـسیار       پیرایه ندارند؛ و این نکتۀ روشن و ظریف در روان         
دیگـر  .  آنکه هنوزا ـ هنوز ما مردمان چنانیم و چنینـیم  از. قابل تأمل و تعمق است

توانی بنگری و شرم نکنـی از آن همـه   به استثناء در چشمان دیگری ـ دیگران می 
کنـی کـه    دارند، اگرچه درک می   دروغ و ریا که در پسِ پشتِ نگاه خود پنهان می          

 تا دل و    این جبر زمانه است که خود بار سنگین یک تاریخ مغلوب را همراه دارد             
زبان یکی ـ یگانه نباشند؛ و این جَنم در ما مردمان نه منحصر بـه دیـروز و پـار و     
پارینه بوده است و نه در اکنون به فرجام خواهد رسید و نه در فردا و پسانه پایان                  

های گوناگون، از شرق تا به غرب آمده اسـت کـه            هم در فرهنگ  . خواهد گرفت 
 و شب روز درهم تنیده هستند و گزیری از آن           نیکی و بدی، روشنایی و تاریکی،     

 بـه ایـن حقیقـت       فیـه مـا فیـه     الدین هـم در     ه شخص موالنا جالل   کنیست؛ چنان 
بینـی کـه   بـس در واقـع  . ای روشن دارد، در مثال شب و روز ـ روز و شب  اشاره
باید به اغماض در خود نظر      های بشری است، می   ای نوین در فرهنگ و یافته     داده

الدین محمد تبریـز در حـدّ کمـال جـویی و            نه چنان که شمس   . گذریمکنیم و فرا  
جوید و چون چنان است، همه از منازل        مطلق باوریِ خود، در آدمیزاد، خدا را می       

شناسـد و در    نوردد، می کند، پیشینیان و معاصران خود را در می       گوناگون عبور می  
صحبت غایی خـود را     همکند تا سرانجام    حداقل عبارت، ایشان را نقد و نشان می       

-توان و مـی   الدین است که مقام و قدر صحبت دارد و می         بیابد که او همان جالل    
بایدش گیرانَد؛ زیرا که دیگران در نظر و داوری شمس قدر و ارجی ندارند تا سر                
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تو مـردِ  : او را گفتم«. شونددر کار ایشان کند؛ الجرم این گونه تفسیر و روایت می 
مشتاق بودم : ای؛ خوشدل شد و دست من گرفت و گفتیگانهبزرگی و در عصر 

پـس  . داشتم ولـی کوتـاهی کـردم      که یعنی آرزوی دیدار تو را می      » .و مقصر بودم  
و پارسال با او راستی گفـتم ـ یعنـی حقیقـت او را بیـان      «دهد که شمس ادامه می

و » !عجیـب نیـست ایـن؟   «: پرسـد و مـی » .کردم ـ خصم من شد و دشـمن شـد   
با مردمان به نفـاق     «کند که البد    اش را از مردمان زمانۀ خود چنین بیان می        بیارزیا
باید زیست تا در میان ایشان با خوشی باشی، همین که راستی آغاز کردی، بـه                می

  ».باید رفت که میان خلق راه نیستکوه و بیابان بیرون می
بـودنِ  » المحـ «الدین هم به ایـن      رسد موالنا جالل  چنین است که به نظر می     

های امـالی شـمس را بـر زمـین          شمس به تجربه واقف شده بوده است که ورق        
  ! چرا باید نوشت وقتی دیگران خواندن نتوانند: کوبد که می

نابهنجاری شمس در بستر زمانۀ خود از جای جایِ این کتـاب مهـم،              ... باری
تنـاقض  دهد و همان ناهنجاری است که متن مقاالت را به نکات م           روی نشان می  

د، شود در سخن گفتن ممسک بوده اسـت بـه جـ           ه دریافت می  مردی ک . آرایدمی
کنـد و در گفـت و       رسد ناگهان فوران می   چون به اهل صحبت یعنی به موالنا می       

الـدین  شناسد و جـالل   شود که روز و شب نمی     گوی خصوصی ایشان دریافته می    
و ایـن   ... رای، بـسُرای    بـسُ : گویدَشخیزاندش شبانه و می   کند که بر می   شکوه می 

و چون فوران . هایی از مجموعۀ غزلیات تصویر به روشنی بیان شده است در غزل       
شناسد، بدیهی است که واداشـتن      شود که راز سکوت را می     وجود مردی آغاز می   

در » شـطح «تواند باشد و معنای حقیقـی  آن فوران به نرمش و آرامش، مقدور نمی 
» شـطحیات «هـای عارفانـه را      یعنی که اگـر سـخن     . دیابتجسم عینی آن، بروز می    

است، » شخصِ وی شطح  «نامند، درباره شمس الدین محمدتبریزی توان گفت            می
نه مگر  ! او» منِ«های  ریخته ریختۀ وجود است و سخن او لب       که یعنی خودِ او لب    

سـخن را چـون     «و اینکـه    . »ام هرگـز  من عـادت نبـشتن نداشـته      «: خود گفته بود  
  چرا و چرا؟» دهدماند و هر لحظه مرا روی دگر میسم، در من مینوی نمی

گفت و پراکنده گفـت، پـس       . نتوانست نگوید و نتوانست نیز که بگوید      ... اما
یعنی که آن وجد و فوران در شمس        . سامان گفت، پس نگفت   پراکنده و بی  . گفت

ریخـت،  یبه ارادۀ خِرد وی در نیامد تا تکلیف خود را بـا آنچـه از وی بـرون مـ                   
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  ...آری. روشن کند و به آن، سامانِ مکتوب ببخشد
گوی  ی است و یک واعظ بداهه     »گوگزیده«شمس الدین محمد تبریزی یک      

  .ای که مجال خودبازبینی نیافته یا نخواسته است که بیابدو نویسنده
و » حال«ای به خطا نگرفته باشم، شمس الدین محمد اهل          بنابراین اگر نتیجه  

ت، هر دو؛ که حالِ او شکوفانندۀ جالل الـدین محمـد بلخـی اسـت و                 اس» مقال«
در . مقالِ او ـ اگر نگویم پریشان ـ که یقیناً پراکنده است، با معیـار اثـری مکتـوب     

این جای است که مقام امالنویسانِ وی، و از آن میان، حضرت موالنا اهمیت واال               
هـایی  خنان را که در جای    یابد، و جای و مقام استاد محمدعلی موحد که آن س          می

به یاقوت و گوهر مانند است، فراجای آورده است و به ترتیب کـشیده و بـه مـا                   
که از چنین مـردی، هـم       . کاهالن سپرده است، بسی و بسیار پراهمیت و واالست        

بایست تا این   چنین کاری بایسته بود و چنان کاری هم، چنین مردی و جهدی می            
اگر ظاهر شود و مرا والیتی .  همه یک رنگی استباطن من«سخن به ما برسد که 

و ایـن  . باشد و حکمی، همه عالم یک رنگ شدی ـ شمشیر نماندی، قهر نماندی 
  .»!سنّت اهللا نیست که این عالم چنین باشد

کـشد مـرا ایـن       بنگرم، واما فرو مـی     مقاالتبنا داشتم در وجه ادبیّت      ... باری
نـارۀ آنکـه آغـاز کنـی، تـو را بـه درون               است این؛ از هر ک     مقاالتویژگی  . کتاب
ای سببی نیست که چنان جاذبه    بی. نه سر و نه پای    . حکم گرداب را دارد   . کشد  می

توانسته باشد شخصیتی چون محمد علی موحد را ـ با عمق و وسعت واقع بینـی   
های برخوردار از نوین ترین شیوه. که دارد ـ در خود فرو کشد به اندازۀ یک عمر 

دانا به چند زبان، از جمله زبان عربی، با جست و جو در هر کنج و کنار                 تحقیق و   
توانسته رد و نـشانی باشـد از آنچـه وی در پـی آن بـوده اسـت؛ و                    که در آن می   

رعایت این دقت مثال زدنی با ذکر شواهد و قید مĤخذ؛ که متنی بـه حـدود سـی                   
  .ترین دقایق بیارایدصد صفحه را با بالغ بر یک هزار صفحه به ریاضتِ یافتن ریز

ام قدر و ارج آن کار بگزارم بدین مکتـوب          توان گفت که من نوعی توانسته     آیا می 
اما همین قدر بگویم که در همه عمرم بس به چنـد بـار بـا                ! گمان نه مختصر؟ بی 

 مقـاالت  ام و یکی از آن بارها به نیّـت تهیـه  قصد خرید کتاب از خانه خارج شده  
مدعلی موحد بوده است، آن نخستین چـاپ ـ و بگـو    به ویرایش دکتر محشمس 

و )  که اغلب در پی آثار نهفته نو چاپ شده بودند        1357(چه هنگام؟ به آغاز سال      
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 بـه   1356ای کـه اواخـر       و شاید در حاشیۀ روزنامه     1356بیاورم که در پایان سال      
ت تهیه  پس به نیّ  . رسید، نقل چاپ و انتشار آن را شنیده یا خوانده بودم          زندان می 

 از خانه بیرون شدم و به خانه بازگشتم؛ و از آن تاریخ تـاکنون بـه                 مقاالت شمس 
هـا و  تناوب از این بحر، برها یافتم و منّت دار هستم ـ ازیرا که بـه دور از افـسانه   

ام در جای یـک هنـر جـوی ادبیـات، از ایـن      های عارفانه، توانستهجذبه ـ جاذبه 
هـای  »عارفانه« آخرین   مقاالت شمس  دریابم که    ها ببرم و  های مکتوب بهره  سخن

ترین آنها در زبان و ادبیات فارسـی دری اسـت؛ و نـزد خـود                جدی و از برجسته   
کـه یعنـی    . العرفای ما هم هستند   ام که شمس و موالنا، در عین حال، خاتم        دریافته

بار و های مهم نظم و نثر پارسی، تاریخ ادبیات عرفانی ایران به مثابه یکی از شاخه    
بر نهایی خود را در شمس الدین و جالل الدین به بار آورده و فرونهاده است که                 

دانیم از آن پس عرفان به تصوف و صوفی به مرشد و مرشد به شاهی و شاهی می
پس این وجیزه بر پایان فصل حال       . انجامد  به قدرت و قدرت به جباریت فرا می       

خردمندی که حضرت محمدعلی موحد     و مقال صوفیانه آمد با آرزومندی خرد و         
های دوران ما، به درستی شایان چنین صـفت         ترین چهره در مقام یکی از شاخص    

  .باشدمی
توان بر این وجیزه افزود تکرار ایـن واقعیـت نـاگوار اسـت کـه در                 آنچه می 

نـابوده شـده یـا    . تاریخ پرتالطم این سرزمین بسا مکتوبات که از میان رفت است          
ه کـ های رسمی ـ غیررسمی اینجـا و آنجـا چنان    در مخازن کتابخانهگم باقی مانده

هایی از آثار بزرگان ادب و حکمت و تاریخ ما، از البالی کتـب سـالخورده       نسخه
. جسته شد به کوشش شیفتگان فرهنگ و زبـان در همـین یکـصد سـال گذشـته                 

 کار و جـستجوی . رسیدهای جنبی به سامان نمیتالشی که جز به شوق وحمایت  
گیر پرارج دکتر محمـدعلی موحـد نیـز در همـان مـسیر شـوق؛ البتـه شـوق                    پی
تر است در نگاه نظـر  حمایت بوده است و این چنین تالشی البته قدیرتر و مهم        بی

های خالی جدول زندگی ملتی شوند تا مگر بتوانند خانههایی که فرسوده میانسان
تـر ایـن    روشن. باز خوانی کنند  های کور شده شناسنامۀ خود را       را بجویند و نقطه   

به در آورده شود و مردمان فارغ از ذکر اعداد          » تقویمی«شان از وضعیت    که تاریخ 
  .و ارقام به واقعیت و موقعیت خود بنگرند و بیندیشند

بدیهی است چنین خواستی به تنِ تنهای برگزیدگانی چون محمدعلی موحد           
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ارجمندی یکتنه زیر بار سنگین رفـتن       . تواند شد آذربایجانی ما، جامع و کامل نمی     
توانـد طـرح بـشود کـه        اما آیا ایـن تـدبیر نمـی       . و از عهده برآمدن ستودنی است     

های تاریخ  حمایت دانشگاهی ضروری جستجوی فرهنگ در کورسوهای تاریکی       
این سرزمین است ـ بویژه که اکنون خوشـبختانه در هـر ایالـت و اسـتان کـشور       

توانـد کرسـی    دارد، آیا هـر واحـد دانـشگاهی نمـی         های دانشگاهی وجود    کانون
دار شود؟ فرض مثال این کـه آیـا در ایالـت فـارسِ              پژوهشی ایالت خود را عهده    

 فقـط   ـ  راغـه ،ایران فقط سعدی و حافظ وجود داشته اند و در ایالتِ ری ـ راگه 
ور یـا   وجود داشته است و نه دیگر هیچ عـالم و اندیـشه           ) ناپدید؟(زکریای رازی   

بینـیم کـه دانـشجویان      تر؛ اما می  گمان و کم شناخته   اند بی ب و سخندانی؟ بوده   ادی
دکتـری   پردازنـد تـا درجـه   کشور ما باز هم به تکرار تحقیق در باب نام آوران می    

های زیرغبار، آیا بهتر نیست که موضوع تحقیـق دانـشجویی           کشف نشانه ! بگیرند
ر رشته از علوم انسانی یا جز آن؟ بـه           شروع درس تا پایان و ه      قرار بگیرد از نقطه   
هایی چون محمدعلی موحد که بسی نـادر و انگـشت شـمار             این معنا، شخصیت  

اند در این یکصد ساله نوزایی ما نیازی به  تحسین و تقـدیر امثـال ایـن قلـم              بوده
شود روشـنایی نـوری کـه       آن که بر زبان بیاورند شنیده و دیده می        ندارند؛ بلکه بی  

های واالیی را که بباورانند به خـود کـه          کنند همّت  بر مسیر، و طلب می     اندافکنده
 این سرزمین   توان روشنایی را پی گرفت و آدمیانِ در غبار گمشده         شود، که می  می

  .را باز شناخت به دور از تعصب و جهل، که ریشه ای یکی دارند
ای اتـصال فروگسـست     همحمدعلی موحد با واشناسی شمس تبریزی، نقطه      

 یونان و رها شدنش در این سوی اژه را به ما شناسانیده ـ فروگسـستی کـه    فلسفه
بعد از استبداد اسکندری و عزم جهانگشایی او در اندیشه یونـانی رخ داد و از آن                 

. گرایی بود که ورود یافته شد      های گسست بر آمدن سوفسطایی    میان یکی از جنبه   
در این معنا آیا شمس تبریزی       ... . تناقض نظری گمان و اعوجاج و غلبه احوال و        

رود؟ در این معنا آیا سـعدی و حـافظ مـشمول            یک نمونه  برجسته به شمار نمی      
ها که مجالی به     ثباتی شرایط و آن جمله هجوم     شوند در بی  هایی نمی چنین اندیشه 

  داد؟قرار یافتن اندیشه و اندیشنده نمی
انـسان و شـکفتن زبـان و         دو   فهم شمس تبریزی فقط منحصر به فهم رابطه       

یابد نیز بر فهم ما از آنچه بعد از شمس          معنا نیست، فهم شمس تبریزی شمول می      
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و موالنا در ادبیات و فرهنگ ایران پدید آمـد و تـا آسـتانۀ مـشروطیت ـ افتـان و       
به درک و دریافت من شمس تبریز کمرگاه نظـری فرهنـگ   . خیزان ـ ادامه یافت  

ن است که با ظهور خود، تاریخ فرهنگی بعد از اسالم مـا  دینی ـ عرفانی ما ایرانیا  
کند؛ بخشی پیش از شمس و موالنـا و بخـشی پـس از              را به دو بخش تقسیم می     
ست کـه مـن آن دو تـن را            با چنین دریافتی   . مشروطیت شمس و موالنا تا آستانه    

 ام و این مهم به همت واالی محمـدعلی موحـد انجـام یافتـه              ختم العارفین نامیده  
 دیگر حـضرت اسـتاد کـه گرامـی اسـت و      است در جنب یا در محور آثار عمده   

  .تر باد این وجود عزیزگرامی
  ...عمر او دراز و جان و تنش به سالمت باد



  


