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چکیده
امید ،نگرشی مثبت و دیدگاهی خوش بینانه نسبت به زندگی و دنیای پیرامونمان است .این ایده از زمان پیدایش نوع بشر
وجود داشته و همواره از اموری بوده كه برای پیشرفت و تکاپوی انسان ها به سوی آینده ای بهتر از آن یاد شده است .زمانی كه
متقاعد می شویم آینده به طور كلی غم افزا و پوچ است اراده مان برای بردباری در زمان حال را از دست می دهیم .امید باعث
ایجاد توانایی در عدم تأثیرپذیری از مشکالت می شود و همچنین باعث امیدواری نسبت به فرصت های جدید زندگی می گردد .از
امیدهای سرشار زندگی ،فکرها و اندیشه ها به كار افتاده و راه های نو و پرنشاط در زندگی بشر ایجاد می گردد .وجود خدا و
معنویت یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه و امید در باور و ذهن انسان هاست كه نیروی حركت و تکاپو را در وجودشان
مستحکم می كند .موالنا شخصیتی امیدوار ،باایمان و خداشناس واقعی بوده است كه هیچگاه از لطف و رحمت الهی ناامید نبوده
است و عالوه بر غزلیات شمس در دیگر آثارش نیز امیدی را كه در وجودش به آن باور داشته است را به خوبی نمایان ساخته است.
وی با توجه به اموری كه عوامل امید هستند مانند :باور قلبی به خداوند ،وجود شمس تبریزی و عشق عرفانی كه در قلب خویش
دارد و خدا محوری به نتایج و مصادیق امید همچون آرامش درونی و یقین ،شادی دوستی ،دوری از یأس و بدبینی ،جهان بینی
عاشقانه و عارفانه و عدم هراس از مرگ و زیبایی پرستی دست یافته است .این موارد اموری هستند كه در زندگی هر انسانی به
یاری او می آیند.
کلیدواژهها :امید ،موالنا ،غزلیات شمس ،شعر فارسی.
بیان مسئله
دیوووان كبیوور یکووی از پدیووده هووای شووگفت انگیووز و بووی نظیوور در ادبیووات فارسووی اسووت كووه بوورای نیوول انسووان بووه كمووال
مطلق و معبوود بوه آن نیواز اسوت .عرفوان موالنوا دنیوا و جنبوه هوای دنیووی را نکووهش نموی كنود .جووهر سوخن موالنوا ایون
اس ت كه ،این جهان و هسوتی ،باطول و بیهووده نیسوت و بوه حوق آفریوده شوده و معنوایی دارد .هموین دیودگاه واالی موالنوا بوه
انسووان و جهووان هسووتی و عشووق حقیقووی بووه خوودا باعووث شووده اسووت ،تووا در آثووار موالنووا روح امیوود و امیوودواری بووه زنوودگی و
حركت و تکاپو برای رسیدن به مطلوب نهایی موج زند.
بیشووترین عاموول ایوون امیوود ،عشووق حقیقووی بووه سوورمنزل مقصووود اسووت كووه او را بوور آن مووی دارد ،تووا حتووی در توواریکترین
لحظوه هووای زنوودگی نیووز امیوود بووه گشووایش را از دسووت ندهوود .در حقیقووت موالنووا بووه آن جایگوواه واالی معرفووت شووناخت خوودا
رسیده است كه بگویدهرگاه آدموی بوه چیوزی امیود داشوته باشود ،بوه یقوین بوه آن موی رسود .اگور انسوان بوه وصوال معشووق
خود امیود داشوته باشود ،هموین امیود داشوتن بوه وصوال ،رسویدن بوه معشووق اسوت .بوه عبوارت دیگور هرگواه انسوان چیوزی
بخواهد فقط كافی است به آن امید ببندد.
موالنا همواره انسوان را دعووت بوه امیود موی كنود ،زیورا او امیود را موجود حركوت و تکواپوی انسوان بوه سووی بهتورین هوا
می داند .موالنا گریه و زاری به درگواه خداونود را مثبوت تلقوی موی كنود و دعوا و اصورار ورزیودن را ناامیودی نموی دانود ،و ایون
یعنی امید همیشگی به رحمت حق داشتن.

143

www.SID.ir

Archive of SID
مجموعۀ مقالههای دهمین همایش بینالمللی ترویج زبان و ادب فارسی
دانشگاه محقق اردبیلی
 6 -4شهریورماه 4934

غزلیات شمس با این كوه در فوراق شومس سوروده شوده اسوت ولوی در سراسور آنووزن هوای عروضوی شواد و امیودبخش بوه
كار رفته است و آنچنان از امیود بوه لطوف و رحموت پروردگوار سوخن بوه میوان آموده كوه جوای بسوی شوگفتی اسوت .غزلیوات
شوومس كتووابی اسووت كووه خوانوودن آن نوووعی نشوواط و سوورزندگی در وجووود خواننووده ایجوواد مووی كنوودو ایوون شووادی بووه نوووعی
همان حس امید است ،كه موالنا در وجود خود داشته و به وسیلۀ اشعارش به دیگران نیز منتقل می كند.
«بزرگووان و عارفووان از گذشووته تووا كنووون سووعی داشووته انوود ،توجووه بووه امووور معنوووی را در انسووانها افووزایش دهنوود و بووه مووا
نشان دهند كه امور ظواهری دنیوا فوانی هسوتند و از بوین موی رونود و آنچوه از بوین نموی رود و بواقی موی مانود ،نیکوی و بودی
است .در قرن های نووزدهم وبیسوتم ،بسویاری از مسولمانان كوشویده انود توا تعوالیم و اعموال نواب اسوالمی را احیوا كننود و بوه
ویژه سولطۀ فرهنگوی و سیاسوی غورب را كنوار زننود .برخوی از مسولمانان عمودتا بوه شورایط سیاسوی واكونش نشوان داده انود؛
برخی نیز كوشیده اند حیات معنوی اسالمی را احیا كنند»(چیتیک.)62 :4933،
« بازگشت و توبه به درگواه خداونود از جملوه امووری اسوت كوه موالنوا بور آن تاكیود فوراوان كورده اسوت .موی تووان در آثوار
موالنا رهنموون هوای بسویاری بورای زنودگی یافوت .در آثوار او فلسوفه عمیوق دعوا را موی تووان یافوت .مولووی اسوتاد دعاسوت،
دعووای عاشووقانه ،دعووا یی كووه مووی دانوود از خووویش نیسووت بلکووه مثوول هوور چیووز دیگووری موووهبتی الهووی اسووت»(نصوور و
دیگران.)96 :4936،
با صنعتی شودن جهوان و تغییور و تحوول روز افوزون جواموع بشوری ،هرچنود اسوباب و امکانوات آسوایش و رفواه و امیود بوه
زنوودگی در جوامووع افووزایش یافتووه اسووت ،ولووی در عووین حووال توونش و اضووطراب فراوانووی بوورای جوامووع گونوواگون در پووی داشووته
است .پریشانی و افسردگی در قورن حاضور كوه ناشوی از فوزون خوواهی و گورایش بوه تجموالت و  ...اسوت باعوث شوده اسوت توا
نشاط و سرزندگی از زنودگی رخوت بربسوته و جوای خوود را بوه یوأس و نوا امیودی دهود .مضوامین و اندیشوه هوایی كوه موالنوا
در آثار خود و خصوصا كلیوات شومس بوه كوار بورده اسوت  ،موی توانود بوه عنووان مرحموی بور روی رنجهوای بشور باشود توا بوا
توجه به معنویت و باور به خدا آرامشی كه در درون موالنا بوده به بشر عصر جدید منتقل شود.
آشنایی موالنا با شمس تبریزی
جووالل الوودین محموود بلخووی ،فرزنوود بهوواء ولوود و مومنووه خوواتون در ربیووع االول سوونه  614هجووری در بلووخ در خووانواده ای
دیندار دیوده بوه جهوان گشوود .وی از كوودكی روزگوار خوود را بوا عبوادت در پیشوگاه معبوودش موی گذرانود و از هموان دوران
با عالم باال آشنایی داشت.
وی به هموراه پودر بوه مهواجرت پرداختوه و بوه مورور وعوظ و خطابوه را از وی موی آموخوت و مودتی بعود در كنوار پودر بور
مسند تدریس نشست و سرانجام بوه دعووت سولطان قونیوه ،بودان جوا نقول مکوان كردنود .پوس از مورگ پودر مولووی در داموان
سوید برهووان الوودین محقووق ترمووذی بووه خوووبی سوویر و سوولوک روحوانی را طووی كوورد و بالیوود .بووه قووولی «جووالل الوودین مولوووی
محصول دوران شوکفتگی یوک تمودن اسوت .او در تموام جهوان عصور خوودش بوی همتوا بووده اسوت»(شوفیعی كودكنی:4931،
 .)94با تمام این احوال مالقات با شمس تبریز ،این پیر شوریده تأثیری بس شگرف بر احوال موالنا گذاشت.
«شوومس الوودین محموود ملووک داد از مووردم تبریووز بووود  ...دولتشوواه او را پسوور خاونوود جووالل الوودین حسوون معووروف بووه نووو
مسوولمان شوومرده  ...بووه بعضووی روایووات شوومس در موقووع ورود بووه قونیووه یعنووی سوونۀ  642شصووت سوواله بوووده ،پووس والدت او
باید در  332اتفاق افتاده باشد»(نیکلسون.)44 :4914،
در مورد مالقات موالنوا بوا شومس داسوتانهای زیوادی نقول شوده اسوت كوه نشوانگر توأثیر شوگرف وی در موالنوا موی باشود،
بووه گونووه ای كووه مولوووی دیگوور بووه زنوودگی سووابق برنگشووت و دچووار شوووریدگی و سرمسووتی گشووت و ایوون سرگشووتگی رضووایت
باطنی وی را در برداشت .شوریدگی كه موجب فاصله گرفتن وی با روزمرّگی و اتصال با عالم باالست.
شوومس بووه وی مووی آموووزد كووه خووود را از پابسووت شوودن در دام علووم و درس و فقووه رهووا سووازد و تشووویش و پریشووانی كووه
در ایوون علوووم در دلووش جووای داده انوود ،از خووود دور سووازد .بووه طووور كلووی شوومس خواسووتار جوودایی موالنووا از دنیووا و خواسووته
ب نائول آیود .در كول
های زودگذر آن بوده و معتقد بود توا از تعلقوات و وابسوتگی هوا جودا نشوده اسوت نموی توانود بوه دیودار ر ّ
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می توان گفت« جالل الودین در مورد بیگانوه تمثوال كامول معشووق آسومانی را كوه عموری در پوی اش بوود ،یافوت»(نیکلسوون
و آربری.)4 :4939،
همچنین موالنوا نیوز بوا دیودی متفواوت در شومس موی نگریسوت و«از آن زموان كوه شومس را دیود و مجوذوب او شود ،توا
پایان عمرش كوه درسوت بوه مودت سوی سوال طوول كشوید ،هویچ وقوت از یواد وی غافول نبوود ،و در مراتوب عشوق و ارادتوش
ذرّه ای نقصان و فتور راه نیافت ،هموواره او را بوه هموان چشوم عظموت و جبوروت كوه اول بوار دیوده بوود موی نگریسوت .حتوی
سرگرمی او بوه صوالح الودین زركووب و حسوام الودین چلبوی هوم از آن جهوت بوود كوه ایشوان را مظهور روحوانی شومس موی
دید»(همایی:4963،صص .)211-214
در هر حال هیچ تفسیر علمی معقوولی بورای تسولیم هموراه بوا جووش و خوروش معرفتوی جوز ایون نموی تووان تصوور كورد
كه موالنا تسلیم یک فورد از انسوان هوا بوه نوام شومس تبریوزی نگشوته اسوت ،بلکوه جاذبیوت روحوی شومس او را بوه قلموروی
نهایت هستی فعال رهنمون گشته و مانند گوی به چوگان محرک الهی سپرده است(.جعفری.)42 :4913،
عوامل امید در غزلیات شمس
موالنووا زیبووایی را در عظمووت و بووی كرانگووی مووی جویوود ،بووه همووین دلیوول همیشووه از عناصوور پرعظمووت هسووتی از قبیوول:
موورگ ،زنوودگی ،رسووتاخیز ،ازل و ابوود و از همووه مهمتوور عشووق بیشووترین تصوواویر شووعری ایوون عووارف و شوواعر نووامی را تشووکیل
مووی دهوود .بایوود گفووت روحیووۀ پرنشوواط و پوور از امیوود و زنوودگی طووراوت و مثبووت اندیشووی او سووبب شووده اسووت تصوواویر پوور از
حركت و پویایی بیافریند و با توجوه بوه اوضواع اجتمواعی آن زموان بورای تقویوت روحیوۀ موردم آسویب دیوده از حملوۀ مغوول و
تاتار منبعی مفید به حسواب موی آیود كوه البتوه ایون شووخی و شوادی و امیود حواكم در دیووان شومس شواید بورای بسویاری
اینگونه به نظر آید كه موال نا نسوبت بوه وضوع بود اجتمواع خوود بویتفواوت بووده اسوت .شواید هودف او بیوان ایون نکتوه باشود
كه فرهنگ و تمدن غنی میهنش با این تلنگرها و ویران گری ها از بین نمی رود.
« موالنا مردی است كه حتوی در شورایط بسویار سوخت و تیوره ،هرگوز نوا امیود نموی شوود و از درون مصویبتهوا و فجوایع،
عناصر امیود و خووش بینوی را بیورون مویكشود  ...دنیوا را نکووهش مویكنود ولوی از ایون مورز فراتور موی رود و بوه راه رهوایی
اشاره میكند( ».شمیل.)33-33 :4911،
-4باور قلبی به خداوند
بانگ شعیب و ناله اش وآن اشک همچون ژاله اش
چوووون شووود ز حووود از آسووومان آمووود سوووحرگاهش نووودا
(مولوی ،4933 ،غزل شماره :9ص)31
اهمیووت اظهووار نیوواز و تضوورع در برابوور خداونوود بوورای رسوویدن بووه شووادمانی و شوویرینی اسووتجابت و آموورزش از دیوودگاه مولوووی
كم نیست(قبادی و كالهچیان.)434 :4936،
چندین چشش از بهر چه؟ تا جان تلخت خوش شود
چنووودین كشوووووش از بهووور چوووه؟تا در رسووووی در اولیوووا
از بووود پشیمووان می شوی ،اهلل گویوووان می شوی
آن دم توورا او مووی كشوووود تووا وارهانووووود مووووور توورا
(همان ،غزل شماره :9ص )31
تمام مشوکالت و سوختی هوایی كوه در سور راه زنودگی آدموی قورار موی گیورد ،بورای ایون اسوت؛ توا آدموی در راه راسوت و بوا
هدایت انبیا و اولیا خدا به سووی او رهنموون شوود .بنوده هویچ گواه نبایود از لطوف خودا ناامیود شوود ،زیورا هرگواه انسوان توبوه
كند و به سوی خدا بازگردد ،در رحمت الهی بوه رویوش گشووده اسوت و خودا بوا آغووش بواز بوه اسوتقبال بنودة نوادم خوود موی
رود.
كووز گنبوووود هفوووت آسمووووان در گوووش توووو آیوود صووودا چندان دعووووا كن در نهان چندان بنووال اندر شبوووان
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(همان،غزل شماره  :9ص )31
دعا و نیایش به درگواه معبوود بواری تعوالی یکوی از نشوانه هوای امیود اسوت؛ كوه آدموی را وا موی دارد توا در مقابول نامالیموات
زندگی صبور باشد و با دعا و توكل به درگاه باری تعالی تسکینی برای روح ناآرام خود بیابد.
هم او كه دل تنگت كند سرسبز و گل رنگت كند
هم اوت آرد در دعوا ،هووم او دهد مووزد دعوا
(همان ،غزل شماره :24ص)31
كمال مطلق خداست و همۀ اموور ایون جهوان بوه خواسوت خودا انجوام موی شوود .او كسوی اسوت كوه انسوان را از بالهوا نجوات
می دهد ،مثل پواییز كو ه بوا گوذر زموان دوبواره روح زنودگی و نشواط را در كالبود زموین موی دمود و هموه ایون اموور بوه دسوت
خداست و باز تأكید به دعا و نیایش به درگاه معبود می كند ،زیرا خداوند مزد مناجات را به بنده اش ارزانی می دارد.
تویی دریا منم ماهووی ،چنان دارم كه می خواهووی
بکن رحمت بکن شاهووی كه از تو مانده ام تنهووا
(همان،غزل شماره ،64ص)14
امید به رحموت خودا و رضوا بوه خواسوت خودا ،از موضووع اتی اسوت كوه بسویار بوه آن تأكیود شوده اسوت .در ایون بیوت شواعر
خواهان نزدیکی به خداست و امید به رحمت خدا دارد.
چه شود بیووش و كوم از این دنیوووا
بنووده گور پووووواک و گور پلیوود آید
هوووركوووه رو آورد بودیوون دریوووا
(همان ،غزل شماره ،331ص)936

گور یوزیوود اسووووت بووا یوزیوود آید
-1شمس تبریزی

بنما تو لعل روشنت بر كوری هر ظلمتی
تا بر سر سنگین دالن از عرش بارد سنگها
(همان،غزل شماره :22ص)33
اگر چهرة زیبا و نورانی تو بر نابینا سایه افکنود ،بینوا موی شوود .اموا اگور دلوی بوا نوور وجودتوو روشونی نگیورد؛ از جانوب خودای
رحمان گرفتار بالو مصیبت می شود .موالنا وجود شمس را روشن كنندة تاریکی ها می داند.
تو خویش درد گمان برده ای و درمانی
تو خویش قفل گمان برده ای كلیدستی
(همان،غزل شماره :2134ص)4444
موالنا از عمق وجود بور ایون بواور اسوت كوه شومس درموان دردهوای وی اسوت و همچوون كلیودی اسوت كوه وی را بوه دنیوا و
زیبایی هایش امیدوار می كند.
بیا كه دولت نو یافت از تو بخت جوان
بیا كه خلعت نو یافت از تو مشتاقی
(همان،غزل شماره)4443 :9414
حضووور و عشووق شوومس همووواره روحیووۀ نشوواط و امیوودواری را در دل موالنووا زنووده سوواخته اسووت ،كووه همووه چیووز را خوشووی
دانسته است.
بهانه است اینها بیا شمووس تبریووزی
كه مفتوواح عرشوی و فتوواح بابوی
(همان ،غزل شماره)4293 :9993
موالنا شمس را مفتاح آسمان و گشایندة درهای بسته می داند و امید دارد كه با رهبری شمس به كمال مطلق برسد.
-9عشق عرفانی
موالنووا همووه چیووز را در عشووق مووی بینوود .عشووق او را شوواد مووی كنوود و غمگووین مووی كنوود .وجووودش را غوورق در نیوورو و
حركت و تکاپو می كنود .عشوق كیمیوایی اسوت كوه وجوود عاشوق را تبودیل بوه زر موی كنود.گواهی انسوان را دچوار یوأس موی
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كند و گاهی نور امید در وجوود انسوان موی تابانود.بودون تردیود موی تووان گفوت ،روح موالنوا در حوول محوور عشوق موی گوردد
و به پرواز درمی آیود .محورک نیوروبخش وی كوه باعوث خلوق آثوار جاویودان گشوته اسوت ،عشوق و امیود زیبوایی اسوت كوه در
وجود موالنا ریشه دوانیده بوده است.
وی« عقیده دارد عشق مجازی سرانجام به عشق حقیقوی منتهوی موی شوود و عشوق بور انسوان بوه خودا بودل موی شوود ،چنوان
كه عشق زلیخا به یوسف نیز عاقبت به عشق به خدا بدل شد.
این از عنایت ها شمر كز كوی عشوق آمد ضوورر
عشق مجازی را گذر بر عشوووق حقسووت انتوها
غازی به دست پور خود شمشیر چوبین می دهد
تا او در آن اُستا شود شمشوویر گیرد در غووزا
عشقووی كه بر انسان بود شمشیر چوبین آن بود
آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتال»
(پورنامداریان)262 :4933،
عشووق عاموول اصوولی پویووایی ،حركووت و توانمنوودی ،جهووان بینووی و هسووتی شناسووی موالناسووت .عشووق جایگوواه محوووری در
اندیشۀ موالنا دارد .در جهوان بینوی عارفانوۀ مولووی جوز جموال و زیبوایی و جوز عودل چیوز دیگوری حکوم فرموا نیسوت؛ یعنوی
عوالم مظهور جمووال و جوالل حووق اسوت و نقووص در كوار جهووان وجوود نودارد .افالطووون را كوه بووه عنووان فیلسوووف عشوق مووی
نامند می گوید «:هر كه را دست عشق نسوده است راهش به ظلمات است»(دورانت.)494 :4939،
« شعر مولوی قصوه پوردازی عشوق اسوت كوه در وجوود او ،چوون"خـون انـدر رگ و پوسـت"چنوان سوریان یافتوه كوه
جز خود برجوای نمانود .توا آن زموان كوه اندیشوه ای دیگور در او خلجوان داشوت شوعر نموی گفوت ،آنگواه كوه عشوق بیامود آن
اندیشه دیگر شد ،محو شد ،عشق شود و بوه زبوان شوعر شوعله كشوید .اندیشوۀ موالنوا عشوق اسوت كوه مایوۀ شویرینی و شوور و
شرار سخن است و هر اندیشه كه در بیان اندیشه وی رنگ سخن گیرد ،از عشق است و الجرم"نامکرر"».
یک نکته نیست غم عشق و این عجب
كوز هر زبان كه میشنووم نامکورر است
(شیمل)44 :4911،
در اندیشووۀ موالنووا ،عشووق و محبووت و دوسووتی و مهربووانی ،اصوولی توورین مفوواهیمی اسووت كووه در عووالم خلقووت وجووود دارنوود.
به همین دلیل در دیوان كبیور كمتور بیتوی یافوت موی شوود كوه درآن سوخن از عشوق بوه میوان نیاموده باشود «.مولووی هموه
هستی را از جمادات و گیاهوان و انسوان گرفتوه توا ذرات غبوار و نوور را زادة مهور و عشوق موی دانود .در نظور او هور چیوزی كوه
رنگ و بوی بودن و شدن دارد در" عشق" غوطه ور است و" عاشق" است»(شاكری یکتا.)61 :4933،
جمع گشته سایۀ الطاف با خورشید فضل
جمع اضداد از كمال عشق او گشووته روا
(مولوی،4933،غزل شماره:494ص)33
با وجود عشق این امید و انگیزه ایجاد می شود تا اضداد نیز امکان در كنار هم قرار گرفتن را داشته باشد.
روش عشوق روش بخوش بود بی پوارا
خوش روانش كند ار خود زمن صد زمن است
(همان،غزل شماره:441ص)439
« موالنا روش عشق را روش بخششی بی پایان می شمارد»(سرامی.)449 :4932،
عشوق جز دولوت و عنوایووت نیست
جوز گشووواد دل و هدایووت نیست
(همان،غزل شماره:433ص)224
از نظر صووفیه عشوق و هودایت دو روی یوک سوکه انود و هموان طوور كوه بوه اراده شخصوی نموی تووان بوه هودایت دسوت
یافت ،به میل و تصمیم شخصی نیز نمی توان عاشق شد .عشق موهبتی است الهی(.شفیعی كدكنی.)924 :4931 ،
موالنا قهر و لطوف هور دو را بوه اعتبوار« سـبقَت رحمتـی غضَـبی» نشوانههوای دلبسوتگی خداونود بوه اموور بنودگان بوه
شمار میآورد و میداند اگور بوه چشوم عاشوقی در آن دوگانوه نگریسوته آیود وجوود هریکوی در كوار از وجوود دیگوری الزمتور و
واجب تر است .به عبارتی دیگر در قهر حق نیز لطف او پنهان است(سرامی.)33 :4932،
هزار قفوول اگر هست بر دلت مهراس
دكان عشووق طلب كن كه دلگشووا سازد
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(مولوی،4933،غزل شماره :313ص)966
گوووور بمانوود عاشقووی از كووواروان
بوور سووور ره خضوووور آیوود رهبووورش
(همان،غزل شماره :4233ص)434
اگوور رهوورو راه عشووق از سوویر و سوولوک روحووانی خووود بازمانوود ،رهبوور و رهنمووونی بوور سوور راهووش قوورار خواهوود گرفووت .گوواه
همه اسباب عیش و طرب مهیاسوت و عاشوق بوه انتظوار آمودن معشووق نشسوته اسوت ولوی معشووق نموی آیود .عاشوق نوه دل
آن دارد كه بسواط عویش و طورب را جموع كنود و نوه بوی حضوور معشووق ،عویش و طورب لوذت و حظّوی دارد .او ایون امیود و
انتظار را چنین بیان می كند(:شبلی نعمانی)62 :4932،
قدحی دارم بر كف به خدا تا تو نیووایی
هلووه ،تا روز قیاموت ،نه بنوشووم ،نه بریووزم
(مولوی،4933 ،غزل شماره :4649ص)642
-1خدامحوری
خداوندا زهی نوری؛ لطافت بخش هر حوری
كه آب زندگی سازد ز روی لطف ناری را
(همان،غزل شماره:31ص)12
خدا محوری و باور و یقین قلبی بوه خودا از مضوامین پور تکوراری اسوت ،كوه موالنوا بورای نشوان دادن روح امیودوار خوود بارهوا
و بارها با كلمات و واژه های گوناگون آن را بیان كرده است.
گر دكووان و خانووه ام ویووران شوود
بوور وفووای اللوووه زاری می كووشم
عشق یزدان پس حصاری محکموست
رخت جان انووودر حصاری می كوشم
(همان،غزل شماره:4669ص)623
رنج و سختی های زندگی ،به امید رسویدن بوه خوالق جهوان بورای موالنوا قابول تحمول شوده اسوت .چورا كوه عشوق خداونود را
چون حصاری محکم می داند.
بوگوذار جوووان را موووه آسمووان را
بخوودا كووه چیووزی چو خووودا نبوواشد
(همان،غزل شماره :369ص)931
موالنا عاشقانه خدا را می پرسوتد و در دنیوا تنهوا بورای خودا نفوس موی كشود و هموین پرسوتش خداسوت كوه امیودی شوگرف
در وجودش به ودیعه نهاده است.
اصحاب كهف باغ ز خواب اندر آمدند
چون لطف روح بخش خدا یار غار شد
(همان،غزل شماره:314ص)932
سووپری شوودن فصوول سوورد زمسووتان و آموودن فصوول بهووار و حركووت و پویووایی دوبوواره طبیعووت ،بووی دریووغ موالنووا را بووه سووتایش
معبود خویش واداشته است.
مصادیق امید در غزلیات شمس
موالنا با توجه به امیدی كوه در آثوار خوود بوه نموایش گذاشوته اسوت نتوایجی را نیوز بوه دسوت آورده اسوت كوه در آثوارش بوه
خوبی هویدا است.
-4آرامش درون و یقین باطنی
ای كه به هنوگام درد راحت جانوی مرا
وی كه به تلخوی فقر گنووج روانی مرا
(همان،غزل شماره:211ص)423
كسی كه دردی حس نمی كند و تلخی فقر را چون شهد می داند؛ به یقین از آرامشی درونی برخوردار است.
در كشتی عشق خفته ام خوش
در حالووت خفتووگی روانووووم
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(همان ،غزل شماره :4366ص)336
موالنا با عشق آسوده خاطر است و روانش ناآرام است و او زندگی بی عشق را پوچ و بیهوده میداند.
هر خوشی كه فوت شد از تو مباش اندوهگین
كه به نقشی دیگر آید سوی تو میدان یقین
(همان ،غزل شماره:4391ص)121
درون آرام موالنووا او را بوور آن مووی دارد كووه بوور خوشووی هووای از دسووت رفتووه غمگووین نباشوود چوورا كووه یقووین دارد بووه گونووه ای
دیگر دوباره خوشی برایش اتفاق می افتد.
رسول غووووم اگر آید بووور توووو
كنارش گیوور همچون آشنوووایی
جفایی كوووز بر معشوووق آیووود
نثارش كوون بشادی مرحبوووایی
(همان،غزل شماره :2613ص)339
موالنا درونی آرام و مطموئن دارد كوه مویتوانود غوم را همچوون شوادی در كنوارش گیورد و جفاهوای معشووق را بوه دل نگیورد،
و از پستی بلندیهای زندگی ناامید نشود.
گویند كه فردوس برین خواهد بود
آنجا می ناب و حور عین خواهد بود
پس ماهی و می به كف می داریوم
چون عاقبوت كار همیون خواهد بود
(همان ،رباعی شماره :312ص)4934
موالنا باور دارد كه خداوند وعدة دروغوین بوه بنودگانش نوداده اسوت ،پوس بوا یقوین و آراموش درونوی در انتظوار تحقوق وعوده-
های الهی به سر می برد.
-1شادی دوستی
بادا مبوارک در جهوان سور و عروسوی های ما
سووور و عروسوی را خداونود ببریود بر باالی ما
زهره قرین شد با قمر ،طوطی قرین شد با شکر
هر شوب عروسیی دگر از شاه خوش سیمای ما
(همان ،غزل شماره:94ص)62
گستردن بساط سور و عروسی هور روزینوه از سووی خوالق بواری تعوالی در جهوان ،همگوی حواكی از اعتقواد بوه شوادی و نشواط
در روح پرتالطم موالناست.
ای سرخوشان ای سرخوشان ،آمد طرب دامان كشان
بگرفتووه ما زنجیوور او ،بگرفتووه او دامووووان ما
(همان،غزل شماره:94ص)69
مصرع دوم این بیت به خووبی بوه روحیوۀ سرشوار از شوادی دوسوتی موالنوا اشواره موی كنود ،كوه هماننود زنجیوری بوه شوادی
وصل است و دلیلی برای جدایی موالنا از شادی و نشاط وجود ندارد.
بهوار آمود بهوار آمود بهووار مشکبووار آمود
نگوار آمود نگوار آمود نگوار بوردبووار آمود
صبوح آمد صبوح آمد صبوح راح و روح آمد
خراموان ساقوی موه رو به ایثوار عقار آمود
(همان،غزل شماره:363ص)231
این غزل با وزنی شاد و آهنگین به خوبی روحیۀ شاد موالنا را به نمایش می گذارد.
اندرآ ای اصل اصل شادمانی شواد بواش
انودرآ ای آب زنوووودگانووی شوووواد بواش
گرت بینوود زندگانووی تا ابد باقی شووود
ورت بیند مرده هم داند كه جانی شاد باش
(همان ،غزل شماره:4249ص)431
عشوق موجووب شوادمانی موالنووا موویشوود و همووین شووادی حاصول از عشووق سووبب دیودگاه سراسوور نشوواط انگیوز در موالنووا مووی
شود.
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خانۀ شادیست دلم غصه ندارم چه كنم
هر چه به عالم ترشی دورم و بیزارم از او
(همان ،غزل شماره :2661ص)331
موالنا به صراحت اعالم میكند كه دلم خانۀ شادی است و هیچ غم وغصهای ندارد و از غم و غصه بیزار است.
-9دوری از یأس و بدبینی
ملکی كه پریشان شد ،از شومی شیطان شد
باز آن سلیموان شود ،تا بواد چنیون بوادا
(همان ،غزل شماره:32ص)31
بیان این گونه ابیوات از زبوان موالنوا حواكی از روح امیودوار اوسوت ،كوه یوأس و بودبینی در آن راه نودارد .چورا كوه موی دانود بوا
خواست خدا تمامی امور دوباره سامان می گیرد.
غم را لطف لقب كن ،ز غم و درد طرب كن
هم از این خوب طلب كن ،فرج و امن و امان را
(همان ،غزل شماره:462ص)441
موالنا فردی است كه غم و نواراحتی را نیوز لطفوی از جانوب خودا موی دانود .پوس یوأس و بودبینی در دیودگاه عارفانوۀ او جوایی
ندارد.
به آب ده تو غبووار غووم و كوودورت را
به خواب دركوون آن جنگ را و غوغوا را
(همان ،غزل شماره:242ص)421
موالنووا همووواره در تووالش اسووت از غووم و نوواراحتی دور باشوود و آنهووا را بووه دسووت فراموشووی سووپارد .پووس او دیوودگاهی بووه دور از
یأس و بدبینی دارد.
شمشیرها جوشوون شود ویرانها گلشوون شود
چشم جهان روشن شود چون از توآید یک نظر
(همان ،غزل شماره:4146ص)413
لطف و نظر معشوق جرقوۀ امیودی در روح موالنوا روشون كورده اسوت كوه از ویرانویهوا و خرابویهوا نوا امیود نموی شوده اسوت؛
چرا كه او هرگز به یأس و بدبینی اجازة جوالن در افکار خویش را نداده است.
من بوالعجب جهانم در مشت گل نهانم
در هر شبی چو روزم در هر خزان بهارم
(همان ،غزل شماره :4639ص)641
در شوب چوو روز بوودن و در خووزان بهوار بوودن ،نشوان از درون امیوودوار موالناسوت ،چورا كوه هوویچ گواه از فردایوی بهتور ناامیوود
نیست.
(همان ،غزل شماره :2223ص)393
با آمدن فصل پواییز نبایود غمگوین و دلسورد شود ،چورا كوه بایود بوه آمودن فصول گرموا امیودوار بوود ،بوه عبوارتی پوس از هور
سختی آسانی و گشایش خواهد بود.
-4جهان بینی عاشقانه(عشق پرستی)
ای عشق پیش هركسی نام و لقب داری بسی
من دوش نام دیگرت كردم كه درد بی دوا
(همان،غزل شماره:3ص)34
موالنا عشق را درمان تمامی دردها و رنج های انسان می داند و معتقد است كه عشق در نزد هر انسانی نام و لقبی جداگانه دارد.
نامی كه موالنا عشق را باآن می شناسد ،درد بی دوا نام دارد.
عشق از سر قدوسیی ،همچون عصای موسیی
كو اژدها را می خورد ،چون افکند موسی عصا
(همان،غزل شماره:21ص)33
عشقی كه پاک و مبارک است ،همانند عصای موسی است كه اژدهای ساحران را بلعید و نابود كرد .به عبارتی دیگر عشق پاک و
جهان بینی عاشقانۀ موالنا سبب شده است كه همواره به اعجاز عشق امیدوار باشد.
در عشق ترک كام كن ،ترک حبوب و دام كن
مر سنگ را زر نام كن شکر لقب نه بر جفا
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(همان،غزل شماره:21ص)61
جهان بینی عاشقانۀ موالنا سبب شده است كه تمامی جفاهای زمانه را به دیدة نعمتی از جانب خدا بداند.
زهی عشق زهی عشق كه ما راست خدایا
چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا
(همان ،غزل شماره:33ص)34
عاشقانه نگریستن به دنیا و عشق پرستی از جمله مفاهیمی است كه موالنا عاشقانه از آن سخن به میان آورده است.
در میان پردة خون عشق را گلزارها
عاشقان را با جمال عشق بی چون كارها
(همان،غزل شماره :492ص)33
موالنا معتقد است كه با وجود عشق تمامی سختی ها را می توان پشت سر گذاشت ،و او این دنیا را عاشقانه نگریسته و عاشقانه
سخن گفته است.
عاشقان را گر چه در باطن جهانی دیگرست
عشق آن دلدار ما را ذوق و جانی دیگرست
(همان ،غزل شماره:934ص)433
عشق در وجود موالنا ذوق و جانی دیگر برای زندگی ایجاد كرده است و امیدوارانه در پی دستیابی به كمال مطلق است.
استیزه مکن مملکت عشق طلب كن
كین مملکتت از ملک الموت رهاند
(همان،غزل شماره:632ص)213
پویایی مملکت عشق ،آرمان شهر موالناست .چرا كه با فرمانروایی عشق زندگی جاودان خواهیم داشت ،و این عشق پرستی در باال
بردن امید در روح شاعر تأثیر عمیقی داشته است.
مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
(همان،غزل شماره:4939ص)393
عشق ،م رده را زنده می كند و گریه را به شادی و خنده تبدیل می كند ،پس سراسر شور و نشاط را در دل ایجاد می كند.
عشق دریای حیاتست كه او را تک نیست
عمور جاویوود بووود موهبووت كمتوور او
(همان،غزل شماره:2249ص)391
موالنا عشق را دریای حیات می داند كه كمترین موهبت عشق به بشر ،عمر جاوید است.
از آتوووش عشووق نوردبووان سووواز
بوور گنبوود چوورخ نوردبوووان نووه
(همان،غزل شماره:2933ص)313
عشق همان نردبانی است كه انسان را از روی زمین به عالم علوی می رساند .موالنا عشق را راه رسیدن به خدا می داند.
-3عدم هراس از مرگ
درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما
مرگ بادا بی شما و جان مبادا بی شما
(همان ،غزل شماره :421ص)414
موالنا به گونه ای از مرگ سخن می گوید ،گویی از عالم ماورایی و جهان پس از مرگ باخبر است ،و شکوه و زیبایی عالم آخرت را
درک كرده است.
اندر شکم چه باشد وندر عدم چه باشد
كاندر لحد ز نورت رقص است استخوان را
(همان،غزل شماره:436ص)441
موالنا با بیان رقصیدن استخوان در لحد ،به زیبایی بیان می كند كه هیچ هراسی از مرگ ندارد.
چون بموووردی به پای شمووس الدین
زنووده گشتووی تو ایمنووی از ممووات
(همان،غزل شماره:436ص)224
موالنا فنا شدن در راه مرد الهی و یا همان شمس الدین را برابر با زندگی جاوید می داند.

151

www.SID.ir

Archive of SID
مجموعۀ مقالههای دهمین همایش بینالمللی ترویج زبان و ادب فارسی
دانشگاه محقق اردبیلی
 6 -4شهریورماه 4934

بمیرید ،بمیرید و زین مرگ متوورسید
كزین خاک برآیید ،سموواوات بگیوورید
(همان،غزل شماره:696ص)263
بیت به صراحت عدم هراس از مرگ موالنا را تأیید می كند ،چرا كه با مرگ انسان ،تنها به سرایی زیباتر قدم می گذارد.
بروز مرگ چو تابوت من روان باشد
گمان مبر كه مرا درد این جهان باشد
جنازه ام چو بینوی مگو فوراق فراق
مورا وصوال و مالقوات آن زموان باشد
(همان،غزل شماره:344ص)961
مو النا درد ماندن در این جهان را نداشته است ،زیرا این جهان را همچون حجابی می دانسته كه او را از كمال مطلق دور ساخته
بود ،لذا نه تنها هراسی از مرگ نداشته بلکه حس رضایت نیز از فرارسیدن مرگ در اشعار وی احساس می شود.
هر كه شود صید عشق كی شود او صید مرگ
چون سپرش مه بودی كی رسدی زخم تیر
(همان،غزل شماره:4433ص)433
موالنا عشق را همچون سپری محکم در برابر مرگ می داند ،پس خود او نیز چون عشقی حقیقی به خدا دارد هرگز از مرگ
نمی هراسد.
ز مرگ خویش شنیدم پیام عیووش ابد
زهی خدا كه كند مرگ را پیمبوور عیش
(همان،غزل شماره:4234ص)311
مرگ با خود پیام زندگی جاویدان را می آورد .موالنا با كنار هم قرار دادن كلمات به ظاهر بی آالیش بارها به بی اهمیتی این دنیا و
عدم هراس خود از مرگ اشاره كرده است.
خلقان ز مرگ اندر حذر پیشش مرا مردن شکر
ای عمر بی او مرگ من وی فخر بی او عار من
(همان،غزل شماره :4134ص)613
انسانها از مرگ می هراسند ولی مرگ برای موالنا چون شکر است و او زندگی بی معشوق را مرگ می داند.
از مرگ چه اندیشی چون جان بقا داری
در گور كجا گنجی چون نور خدا داری
(همان،غزل شماره:2336ص)364
موالنا هراسی از مرگ ندارد و این عدم هراس را به مخاطب خویش نیز منتقل می كند ،چرا كه در نظر او انسان بقای جاودانی دارد
و هرگز فانی نمی شود.
-6زیبایی پرستی
باز بنفشه رسید جانب سوسن دوتا
باز گل لعل پوش می بدراند قبووا
(همان،غزل شماره:244ص)426
گذشتن فصل زمستان و آمدن بهار و تولد دوباره طبیعت از جمله مضامینی است كه بسیار در اشعار موالنا تکرار شده است .نشان
گر روح زیباپرست وی است.
بهوار آمد بهوار آمود بهار خووش عذار آمد
خووش و سرسبوز شد عالم اوان الله زار آمود
ز سوسن بشنو ای ریحان كه سوسن صد زبان دارد
بدشت آب و گل بنگر كه پر نقش و نگار آمود
(همان ،غزل شماره:333ص)236
آمدن فصل بهار و شکوفایی زمین و حیات دوباره طبیعت از مضامینی است كه موالنا را به وجد و شور آورده است .او انگار این
زیبایی ها را پرستش می كند.
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نتیجهگیری:
موالنا ،بزرگترین شاعر قرن هفتم است و دواثر بزرگ مثنوی معنوی و غزلیات شموووس از آثار او هستند .غزلیات شمس ،كه
سراسر شور و مستی است از جرقۀ دیدار شمس و موالنا سرمنشأ گرفته است .وی همواره در آثار خویش از یک نظام فکری معین
تبعیت كرده است و سختی ها و تنگناهای زندگی دنیایی را نیز لطف دانسته است و كمتر از قهر و غضب الهی سخن گفته است،
چرا كه در نظر وی قهر نیز گونه ای از لطف خدا است ،تا بنده از آن طریق به صراط مستقیم هدایت شود .از نظر موالنا ،مرگ پایان
هر انسانی نیست ،بلکه آغازی دیگر است.تصویری كه او از مرگ می دهد ،مانند دیگران هراس انگیز نیست .او مرگ را پلوی می
داند كه برای رسیدن به معبووووود باید از آن گذر كرد .او در بسیاری از غزلهایش از مرگ سخن گفته و واضح است كه مرگ را
معبری می داند كه برای رسیدن به كمال حتماً باید از آن گذشت .از جمله مفاهیمی كه بسیار به كار برده است عشوووق است،
چرا كه موالنا عشوق را نیروی محركۀ پدیده های هستی می داند .از نظر موالنا جور و محنت این جهان در واقع رحمت الهی است
و از این روی آدمی باید شکرگذار باشد ،چرا كه تمامی مشقّت های زندگی سبب می شود ،انسان ها تنها به یاری و مدد الهی
امیدوار باشند .صبووور و بردباری و دعا و نیایش درک زیبایی ها و نعمووت های زندگی از مواردی است ،كه در عین سوادگی در
قالب كلمات كنار هم قرار گرفته اند .م والنا شاعری است كه در آثار و افکارش ،اندیشۀ امید به فردایی بهتر و شور و نشاط زندگی
موج می زند و به خاطر همین امید است كه حتی در خرابه ها هم به دنبال گنج می گردد .زیرا به لطف الهووی امید دارد وو دیوان
شمس نیز پر است از مفاهیم و مصادیق امید كه موالنا برای هدایت شاگردان خویش ودر نهایت برای تمامی نسل بشر به كار برده
است .در نتیجه می توان گفت ،اساس و بنیاد شعری موالنا بر امید و امیدواری پایه گذاری شده است ،چرا كه او شمس را نیز
انسانی الهی می دیده است و حتی غیبووت وی نیز این امید را در وجودش كمرنگ نکرده است و در یک كالم تمام وجود موالنا
سرشار از باوری یقینی و ستودنی به خداوند جهانیان است و بهترین و مهمترین دلیلی كه انسان را قادر می كند به زندگی خود
ادامه دهد« ،امید» است.
منابع و مآخذ
-4پورنامداریان ،تقی( ،)4933در سایۀ آفتاب ،شعر فارسی و ساخت شکنی در شعر مولوی ،تهران :نشر سخن.
-2جعفری تبریزی ،محمد تقی( ،)4913مولوی و جهان بینی ها ،تهران :موسسۀ تدوین و نشر آثار عالمه جعفری.
-9چیتیک ،ویلیام( ،)4933من و موالنا ،مترجم :شهاب الدین عباسی ،تهران :نشر مروارید ،چاپ دوم.
-4دورانت ،ویل( ،)4939لذات فلسفه ،مترجم :عباس زریاب خویی ،تهران :شركت انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ نهم.
-3سرامی ،قدمعلی( ،)4932عرفان در آیینۀ ذهن انسان ،جستارهایی دربارة عرفان و عارفان بزرگ ایرانی :موالنا ،عطار و  ،...تهران:
نشر ترفند.
-6شاكری یکتا ،محمدعلی( ،)4933خداوندگار كوچک ،تحلیل و برگزیدة دیوان شمس ،تهران :كانون پرورش فکری كودكان و
نوجوانان.
-1شبلی نعمانی ،محمد( ،)4932زندگینامۀ موالنا جالل الدین ،سوانح موالنا رومی ،مترجم:توفیق .هو .سبحانی ،تهران :نشر علم.
-3شفیعی كدكنی ،محمد رضا(،)4931ادوار شعر فارسی ،تهران :سخن ،ویرایش دوم.
-3شفیعی كدكنی ،محمدرضا( ،)4931غزلیات شمس تبریز ،تهران :سخن.
-41شیمل ،آنه ماری( ،)4911شکوه شمس ،مترجم :حسن الهوتی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
-44قبادی ،حسینعلی و فاطمه كالهچیان(،)4936تحلیل امید و یأس در اندیشه و داستانپردازی مولوی ،فصلنامۀ پژوهشهای ادبی،
شماره ،41سال چهارم ،صص.414-443
-42مولوی ،جالل الدین محمد(،)4933كلیات شمس تبریزی ،به قلم بدیع الزمان فروزانفر ،تهران :انتشارات امیركبیر ،چاپ
نوزدهم.
-49نصر ،سید حسن ،ویلیام چیتیک ،و آنه ماری شیمل(،)4936گنجینۀ معنوی موالنا ،ترجمه و تحقیق :شهاب الدین عباسی،
تهران :نشر مروارید ،چاپ سوم.
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-44نیکلسون ،رینولدالین ،آرتور جان آربری( ،)4939كالم خاموش ،تهران :انتشارات هرمس ،مركز بین المللی گفتگوی تمدن ها.
-43نیکلسون ،رینولدالین ،)4914(،مثنوی معنوی ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات نگاه و نشر علم ،چاپ سوم.
-46همایی ،عالمه جالل الدین( ،)4963مقاالت ادبی ،تهران :نشر هما ،جلد اول.

154

www.SID.ir

Surf and download all data from SID.ir: www.SID.ir
Translate via STRS.ir: www.STRS.ir
Follow our scientific posts via our Blog: www.sid.ir/blog
Use our educational service (Courses, Workshops, Videos and etc.) via Workshop: www.sid.ir/workshop

