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  های قبض و بسط در دیوان شمس خاستگاه بررسی
  
  *محمدکاظم علمی سوال

   **روز سیده سوزان انجم
  

  :چکیده
و تعیینِ خاستگاه و جایگاه هـر یـک   ) غم و شادی(این پژوهش به بررسی احوالِ عارفانۀ قبض و بسط

هم بودن غم در کنار . پرداخته است دیوان شمستکیه بر توصیف و تحلیل صُوَر خیالِ با در تفکّر موالنا 
بینیِ عرفانی موالنا، صوری را پدید آورده که بیش از هر چیز با زبان موسیقایی و شعر و شادی در جهان

 ست، ایـن با توجه به این امر که در شعر او ارتباط عمیقی میان صورت و محتوا نمایان ا. است خوان هم
هـای   تـا خاسـتگاه   پـردازد  ها می ها و نیز کلیّتِ آن ها و چینشِ واژه برخی از اجزای غزل مقاله به بررسیِ

 های موسیقایی، صـور  ، جلوهغزلیات شمسدر ورای اشعارِ شورانگیز . قبض و بسط موالنا به دست آید
او وجود » شناختیی عرفانی و جهانها تجربه«خیال پویا و نیز شادی و شعف و مستی و خالقیّت موالنا، 

هـای ذومراتـب قـبض و    های این تجربیات با موقعیت ارتباط میان تجربیاتِ عرفانی موالنا و جلوه. دارد
 موسیقیدر کنار  که یابیم درمی دیوان شمسمل در أبا ت. باره مشهود است بسط و بیان خاص او در این 

؛ غم غربت در تنگنای تن و جدایی از وطن اصـلی  گوید یموالنا از غمی عمیق نیز سخن م ،غزلیات شاد
واقعیتی : اندازِ اصلی دارد دو چشم دیوان شمساین مقاله بر آن است که وی در . که نیستان ازلی است

که به شدت و ضـعف در کنـار یکـدیگر مطـرح     ) منشأ بسط(و آرمانِ هستیِ ما) منشأ قبض(که هستیم
  . اندشده

  .قبض و بسط، تجربیات عرفانیهای  موالنا، خاستگاه ،دیوان شمس :هاکلیدواژه

                                                 
  elmi@ferdowsi.um.ac.ir/ دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد *

 su_anjom@yahoo.com /کارشناس ارشد دانشگاه سمنان **
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  مقدمه
. هاسـت  هـا و غـم   های روحی و شـادی  تجارب زندگی متعارف ما سرشار از هیجان

یـابیم  شـود کـه در  تر میها زمانی روشن ها و شادی های این غماهمیّتِ شناخت خاستگاه
حتـی شخصـیت   . کنـیم مان را در یکی از این دو حال سپری می های زندگیعموم لحظه

. گیـرد  افراد بر اساس غلبۀ یکی از این دو حال در گروهِ افرادِ شاد یـا غمگـین قـرار مـی    
انداز مابعدالطبیعی  شود، اما از چشمنیز مطالعه می 1شناسی گرچه این بحث در حوزۀ روان

 شـود،  ی نیست و آنچه غم پنداشـته مـی  شود، لزوماً شاد آنچه در دنیا شادی پنداشته می«
نُماینـد و برخـی      اند و برخی غمِ شـادی  ها به راستی شادی  برخی شادی. لزوماً غم نیست

ز منظرِ ا) 160، صانسان موالنا و مسائل وجودی(».نُمایند اند و برخی غم ها حقیقتاً غم غم
معتقدان به غیب و واقعیتی فراتر از امور ظاهری، غم و شادی لزوماً در ارتبـاط بـا امـور    

. یابند ایی نیستند و بیشتر در قلمرو روحانی و با تفسیری مابعدالطبیعی معنا میمختلف دنی
ایـن تجـارب    اند، با توجـه بـه اینکـه    کسانی که از تجارب الهیاتی و عرفانی سخن گفته
های واالتـر در قلمـروِ الهیـات و ادیـان،     کیفیتی عاطفی دارد، در این باره معتقدند، انسان

انـد،   اگر خـدای را خاصّـگان  «: بینیم ز آن را در سخن بشر حافی میای ا اند؛ نمونه عارفان
گـرا و   حتی استیس کـه فیلسـوفی تحلیلـی و تجربـه    ) 134، صاالولیا ۀتذکر(».اند عارفان

طرف دربارۀ احوال و تجاربِ عرفاست، دربارۀ ارزشِ وجودیِ عارفان بـر ایـن بـاور     بی
ویِ گسترش و تعمـیم آگـاهی و تجربـۀ    ن در آینده به ساست که امکان دارد تکاملِ انسا

چه بسا انسان کامل یا ابر انسـان  «: ها باشد و تصریح می کند که عرفانی به اکثریت انسان
از سویِ دیگـر، خـودِ عارفـان نیـز     ) 212عرفان و فلسفه، ص(».آینده، انسان عارف باشد

در . انـد یدهشان کیفیت بخشاند که با علمِ شهودی و عمل معنویِ خویش به زندگی مدعی
شـده  هر حال پرسش اینجاست که شخص عارف از چه چیزی دچار غـم و شـادی مـی   

انـداز   ِ موالنا که از چشمویژه پرسش اصلی این تحقیق آن است که شادی و غم است؟ به
هایی که چنین نگرشی ندارنـد، چـه تفـاوتی     با سایر انساننگرد،  مابعدالطبیعی به امور می

  دارد؟ 
  طقبض و بس) الف

گیـریِ تصـوّف،    قبض و بسط از مفاهیمِ زوجیِ عرفان است که تقریباً از آغـاز شـکل  
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به معنایِ گرفتگی و » قبض خاطر«در لغت یعنی به پنجه گرفتن و » قبض« .اند مطرح بوده
: معـادلِ پارسـیِ واژۀ تـازیِ بسـط    ) واژه ، ذیل 11، جنامۀ دهخدا لغت.(ماللتِ خاطر است

فرهنـگ تـازی بـه پارسـی،     .(شیدن، گشادن، بـاز کـردن اسـت   کردن، بازک گستردن، پهن 
در عرفانِ ایران و اسـالم بسـیار گسـترده و    » قبض و بسط«های  مفهوم و جلوه )133ص

اما در منزلی فراتـر از نظـر ارزشـی و    (قبض و بسط نیز مانند خوف و رجا. پیچیده است
در راه وصال بـا خـدا در   که سالک  است ای دوگانه ، تجربه)معرفتی بنا بر دیدگاه صوفیّه

گویا این حاالت دوگانه از آنجا . شود تجارب دینی و عرفانی خود به هر دو حال مبتال می
تعالی در صفات فعل دارایِ هر دو چهرۀ جاللی و جمالی، لطف و  شود که حق  ناشی می

قبض و بسط را عارفان هماننـد بیشـترینۀ اصـطالحاتِ عرفـانی از کـالمِ      . است... و قهر
کیست که خـدای را وام دهـد وامـی نیکـو، تـا او را      «: فرماید اند؛ آنجا که  داوند گرفتهخ

کند، و بازگشـت شـما بـه سـوی      های بسیار؟ و خدا تنگ و فراخ می افزون دهد افزودنی
و حالتِ   قبض و بسط دو اصطالحِ به هم پیوستۀ عارفان برایِ بیانِ غم و شادی 2».اوست

بر اساسِ آثار و تعالیمِ صوفیّه، عارفان برایِ غـم  . ا خداوند استدرونی ایشان در ارتباط ب
رسـد،   هایِ نـامعلومی مـی   ای که از سویِ پروردگار به ایشان در وقت و اندوه یا شادمانی
برند؛ بـه عبـارت    را به کار می) گشادگیِ روح(و بسط) گرفتگیِ روح(تعابیرِ خاصِّ قبض

البتـه خـود قـبض و    . اند شان را بسط نام نهاده هاست و شادی دیگر، غمِ عارفان، قبض آن
هـای   تفـاوتِ مشـرب  . بسط هم مراتب و مراحلی در سیر صـعودی و گـاه نزولـی دارد   

مختلفِ عرفان در مقولۀ قبض و بسط از اینجاست که گرچه عشق و معرفت به خداونـد  
مندنـد   هنامحدود است، هر یک از عرفا به تناسبِ ظرفیّتِ وجودیِ خویش، از این دو بهر

و در هر عارفی ظهورات متناسب با استعدادِ عاشقیِ اوسـت؛ پـس یکـی از ایـن دو بـر      
گرچه معتقدان به خدا، کمترین اثرِ اُنـس بـا خـدا را زدوده شـدن     . شود دیگری غالب می

اند کـه انسـان را طهـارت ضـمیر و نشـاط       ماللت و اندوه و پلیدی از جان و دل دانسته
بینـی و   ؛ امـا بـر اسـاسِ جهـان    )195ی و دلبردگـی، ص حـدیث بنـدگ  (رساند روحی می

عارفی را در اندوه و قـبضِ  » عشق به خداوند«اندازی که عارف به کُلِّ هستی دارد،  چشم
برد و عارف دیگر را در اوجِ شادمانی و مبارکیِّ پیوند عاشـقانۀ بـا    جدایی از خدا فرو می

وی  دیـوان شـمس  اسـت کـه   هایش، عارفی اهل بسـط   موالنا به رغم برخی شکوه. حق
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  .های اوست سراسر ابتهاج ناشی از حق و جلوه
  دیوان شمسقبض و بسط در ) ب

توان برای توجیه علت قوی بودن موسیقی غزلیات موالنـا   از میان همۀ دالیلی که می«
آرام، امـا مـوزون    ترین دلیل، روح سـرکش، پرغلیـان، طوفـانی و بـی     برشمرد، شاید مهم

روح است که امواج بحور شعر او را چنین تیزخرام و از خود رسته  طنین این. موالناست
دیوان  در) 79بررسی و تحلیل سبک شخصی موالنا در غزلیات شمس، ص(».کرده است

هـایِ عروضـیِ شـاد     آهنگی تند و رقصـان دارنـد و در وزن   ها عموماً ضرب غزل شمس
با توجه به این نکتـه  «. وند استبینیِ مولوی و احوالِ او در پی اند، که با جهان سروده شده

ها را در درجۀ اول با نام و یـاد و خـاطرۀ شـمس سـروده اسـت،       که موالنا سرایش غزل
همچنین موالنا تصـویر  . مشحون از تصاویر بدیع از شمس تبریزی است غزلیّاتسراسر 

تـه  های خود به کار گرف ها و تجربه در شعر را برای بیان حاالت درونی و عقاید و اندیشه
تـوان گفـت وی آرمـانِ بشـر را      مـی ) 32، صتصـویرگری در غزلیّـات شـمس   (».است

. برگذشتن از سطح ظاهری زندگی و فراتر رفتن از غم و شادیِ این جهانی دانسته اسـت 
مدارش، حکایتِ غم و شـادی دنیـا نیسـت،     بینیِ عارفانه و غیب سخن او بر اساسِ جهان

  :مشغولیِ باطن است بلکه دل
 !من از کجا غمِ باران و نـاودان ز کجـا    !غم و شادی این جهان ز کجامن از کجا

 3!دل از کجا و تماشای خاکدان ز کجا  چرا به عالمِ اصلی خـویش وا نـروم؟
  )2411و  2410(

اند و  اند و تبدیل ماهیت یافته کسانی که برای دومین بار متولد شده« ،از منظر عارفان
هاشـان نیـز    ها و غم اند، شادی انسانی خود رفعت یافته ۀمرتبوانی به نباتی و حی ۀمرتباز 

کننـد و غمگـین    شوند، شادی نمی و به آنچه دیگران خوش و ناخوش می شود مبدل می
هـایش نیـز    ه اسـت، معنـای غـم و شـادی    کسی که ساکن جهانی دیگر شد. گردند نمی

  :گوید که موالنا می انچن )156موالنا و مسائل وجودی انسان، ص(».شود متفاوت می
ــی ــردم م ــچ م ــرنجم ز آن ــدن  هـا هسـت یکتـا    که پیشم جمله جـان   برنجن

      )1231(  
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که آکنده از حالتِ بسط و سرخوشی و مستی و طـربِ نـام و     دیوانِ شمسبر اساسِ 
قرار دارد و نمایندۀ » اهل بسط«یاد و خاطرۀ شمس تبریزی است، موالنا در صدر عرفایِ 

  :است سط در میانِ تمامیِ صوفیان و عارفان پیش و پس از خوداصلیِ حالِ ب
 شکفد در دل هشیارم از او سوسن و گل می  قسمت گل خنده بود، گریه ندارد چـه کنـد

  )22693(  
ها نیز در دیوانِ پُرشور شمس مشهود است، همچون حالتی که در بیتِ  اما برخی غم
  : کند زیر تصویر می

ـا وز آتش سودای دل، ای وایِ دل ای وا  !دهم چه جای دلجان میدر گِل بمانده پای دل،  !یِ م
   )54(  

  :گوید که درمانی جز مرگ ندارد و یا در غزلی دیگر از دردی سخن می
 ...بر آب دیدۀ مـا صـد جـای آسـیا کـن       ماییم و آب دیده، در کـنج غـم خزیـده

 !کین درد را دوا کن؟ پس من چگونه گویم  ست غیـر مـردن آن را دوا نباشـد دردی
  )21498ـ21495(  

دانست که عاشق و معشوق هرگز جـدا از   مولوی، بر اثر تجربۀ شخصی خود، می«
هر از یکدیگر دور و به فـراق مبـتال باشـند، کـنش و     یکدیگر نیستند؛ حتی اگر به ظا
 سـازد،  رنگ می هر چند اشتیاق، عاشقان را الغر و پریده. واکنش آنان از یکدیگر است

شـکوه  (».سـازد  گر می عشق، خود را با شکوه و درخشندگی بهاران، در معشوق جلوه
جـود عاشـق بـا    موالنا پویایی دو حال عرفانی قبض و بسط را در و) 487شمس، ص

  :کند؛ برای نمونه تعابیر فراوان بیان می
 دل عاشــــق همــــه گلــــزار باشــــد  اگـــر عـــالم همـــه پُـــر خـــار باشـــد

ــی ــر ب ــردو گ ــردد چــرخ گ ــار گ ــد    ونک ــار باشـ ــر کـ ــقان بـ ــان عاشـ  جهـ
ــق ــان عاش ــوند و ج ــین ش ــه غمگ  لطیــــف و خــــرّم و عیّــــار باشــــد  هم
  )6916ـ6914(      
ــا ــت تنه ــق نیس ــت عاش ــر تنهاس ــد      و گ ــار باش ــان ی ــوق پنه ــا معش ــه ب  ک

       )6918(  
اساسِ حـال غالـب    بینی مولوی و نگاه او نسبت به جهان بر اما ویژگیِ اصلیِ جهان
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  :گشادگی استاو، بسط و 
ـنم؟ستخانۀ شادی  تُرُشی، دورم و بیزارم ازو هر چه به عالم  دلم، غصه ندارم، چه ک

    )22723(  
احسـاس تـیمن، نشـاط، خشـنودی و خرسـندی، یکـی از        انـدازی شـامل   در چشم

 .های مختلـف اسـت   ها و فرهنگ ها، سرزمین های مشترک احوال عرفانی در دوره ویژگی
برای آنکه در آغاز به جایگاهِ اساسیِ هر یک از دو حالِ قبض ) 134عرفان و فلسفه، ص(

هایی را که در  است که صور خیال و جلوه و بسط در ذهن و زبان موالنا پی ببریم، کافی 
پیوند با شادی و عید و وصال و روشنی و بهار و گل و بلبل و شیر و شکر و شـیرینی و  

نسـبت بـه تعبیـرات و     رو حال بسط هسـتند، را که در قلم... حلوا و موسیقی و رقص و
اند، در نظر  در ارتباط... تصاویری که با غم و قبض و اندوه و هجران و خزان و تلخی و 

  :بگیریم
 زانک من از بیشۀ جان حیدرِ کرّار شـدم   دزدد غم گردن خود از حَذَر سـیلیِ مـن

     )14734(  
از اوسـت، زیـرا در   تـر   مسـت دهد که  در تصویری بسیار زنده به شراب هشدار می

  :مقام فناست
 ...ترم از تو، آهسته که سرمسـتم پرجوش  تـرم از تـوای می، بترم از تو، مـن بـاده

 خود را چو فنا دیدم، آهسته که سرمستم  تا از خود ببریدم من عشـق تـو بگزیـدم
  )15303و  15301(  

هـا   بدیع و موسیقی شاد واژهشرح احوال بسط موالناست که با تعابیر  غزلیاتغالب 
  : به نظم آمده است

 ...یک طرفی آبم ازو، یک طرفی نارم ازو  شهر بزرگ است تنم، غم طرفی، من طرفی
 حور شده، نور شـده، جملـۀ آثـارم از او     مسجدِ اقصاست دلم، جنّتِ مأواست دلـم
 مـه اقـرارم ازو  تو اگر انکاری ازو، من ه  هر که حقش خنده دهد، از دهنش خنده جهد

  )22692ـ22685( 
یـابیم کـه تعـابیر و     را ببینیم، درمی دیوانانداز آماری پنجاه غزل نخست  اگر از چشم

ها، عمدتاً مربوط به حال نشاط معنوی و بسـط عارفانـه    های موالنا در غزل تصویرسازی
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، خنـده و  های نور، بهار، پرواز، پرنده، مـوج، بـاد، شـیرینی، گـل، عیـد      مثالً واژه. است
نیـز   دیـوان اند، کـه در سراسـر    تعابیری از این دست، تصاویر وصال و بسط و شادمانی

شدۀ زمسـتان، ده، سـرما، ترشـی،     در کنار این مفاهیم، تصاویر کمتر مطرح. مشهود است
شان، به اندوه و گرفتگی و قبض روح اشاره دارنـد،   گریه که در ورای حاالت محسوس

 دیـوان  انگیز اشـعار  بنابراین، تصاویر و مفاهیم مثبت و نشاط ؛دوجود دار غزلیاتنیز در 
که از لحاظ آماری بسیار بیشـتر از تعـابیر و نمادهـای انـدوه و قـبض و حـزن اسـت،        

در غزل زیر  مثالبرای  بر پایۀ بسط و شادمانی و طرب است؛بینی موالنا  نمایانگر جهان
شـود، در سـراپای    در آن دیده مـی  دو تصویر شادی و امیدعالوه بر هر بیت که یک یا 

  :شود غزل نیز روح شادمانی و بهجت و نوای آهنگین آن کامالً احساس می
ــوش تــو ــا روی خ ــور دل م  بال و پـر مـا خـوی خـوش تـو       ن
ــو ــه خندیـــدن تـ  خـوش تـو    مشک و گُل ما بـوی   عیـــد و عرفـ
ــرص مــه تــو ــالع مــا ق  ســایه گــه مــا مــوی خــوش تــو  ای ط

  )23881ـ23879(     
  در دیوان شمس های قبض و بسط موالنا خاستگاه) ج
  های قبض موالنا خاستگاه. 1

شناسیِ عرفـانی، غـم و شـادی     توان ثابت کرد که در جهان می نیعرفا آثاربا بررسیِ 
  :گوید موالنا در این باره می. که خاستگاهی غیبی است، قرار دارد ،بر پایۀ منشأ آن

 شادیی کان از دلت آید، زهی کان شـکر   مخـرشادیی کان از جهان اندر دلت آید
    )1139(  

از دل که جایگاهِ عشق و معرفت   رود که غم و شادی در گفتار عارفان سخن از این می
شان کـامالً   سرچشمه بر اساسِعرفا   بنابراین ماهیت غم و شادی. جوشد به حق است، می

موالناست که سرشار از اسـرارِ  دیوان شعری  غزلیات شمس. هاست متفاوت با سایر انسان
ارتباط بسـیار شخصـی و نزدیـکِ موالنـا بـا خداونـد و       . اوست ۀعارفانه و احوالِ عاشقان

هایِ هیجانی و روحیِ وی پس از تجربۀ معنوی و بیانِ این تجارب در قالـبِ نـاتوانِ    جلوه
. ته اسـت زبان و شکایتِ موالنا از این موضوع، این اثر را به شاهکاری جهانی بـدل سـاخ  

رسیدن به  ،به عبارت دیگر. است» آنچه انسان باید باشد و نیست«مسئلۀ میانِ مسئلۀ موالنا 
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اما در ذیل هـر یـک از ایـن دو دسـتۀ کلـی، مـوارد       . توازن میان من معمولی و من متعالی
شود که هر دو  همچنین مواردی یافت می. پردازیم ها می گنجد که در ادامه به آن چندی می

شده است، بسته بـه اینکـه از کـدام جهـت در نظـر       بض یا بسط موالنا را سبب میجنبۀ ق
مـوارد  «هـای قـبض و بسـط موالنـا را بـا عنـوان        آوریم؛ بنابراین دستۀ سومی از خاستگاه

  .ایم های بسط تفکیک کرده های قبض و خاستگاه از خاستگاه» مشترک
  و معنوی ناپذیری تجارب عرفانی بیان. 1ـ1

چون غم و شادی و بیم و امیـد و  ای  د گفت که بحث در احواالت درونیدر آغاز بای
هـایِ معنـوی بسـیار     هایِ برآمده از درونِ آدمی همچو عشق و مکاشـفه  یا بررسیِ تجربه

شاید با بررسیِ عبارات و اشاراتِ خودِ عارف که حـاکی از  . اند ظریف و دور از دسترس
البتـه در ایـن   . ی و تجارب او نزدیک شدوتجاربِ روحی اوست، تا حدودی بتوان به را

شود و سـپس در   که از آن تجربه می» تعبیری«و » تجربۀ صرف«خصوص باید به تفاوتِ 
کنندگان نیـز، دربـارۀ    به عالوه خود تجربه. آید نیز توجه داشت به بیان درمی» قالب زبان«

  :موالنا سروده است در همین معنا. اند ویژه در تجارب معنوی سخن گفته نارسایی زبان، به
 دری گشــایم در غیــب خلــق را ز مقــال  بهل مرا کـه بگـویم عجایبـت ای عشـق

   )14325(  
در ناتوانی زبان در گزارشِ تجربۀ دینـی و عرفـانی    استیسبرخی اندیشمندان مانند 

یکـی از موضـوعات مشـهوری کـه عرفـا عنـوان       « :انـد  تحقیقات ارزشمندی انجام داده
هایشـان   نگری ها و ژرف و در میان نهادن تجربه که زبان را برای بیاناین است  ،کنند می

یابنـد   گویند آنچه به تجربه مـی  و می ،یابند فایده می کلی بیه با دیگران، نارسا، یا حتی ب
ـ    کنند ولی می از زبان استفاده می. ناپذیر است ناگفتنی یا بیان کـار  ه گویند کلمـاتی کـه ب

سـان همـۀ کلمـات ذاتـاً      آینـد، و بـدین   خواهند بگویند برنمی اند، از عهدۀ آنچه می برده
این اساس و نیـز شـواهدی    بر) 289عرفان و فلسفه، ص(».اند ناتوان از ابالغ پیام ایشان

تـوان   موالنا از ناتوانیِ زبان در بیانِ تجارب خویش سـروده اسـت، مـی    ،غزلیاتکه در 
زیرا در  ،او به ناگزیری آن معترف استگفت یکی از مواردِ رنج و اندوهِ موالنا که خودِ 

: شـود  عرفانی اوست، به گونۀ مشخص از سه فاصله ناشی مـی  ـ پیوند با تجارب ایمانی
فاصلۀ تجربۀ راوی از زبان و روایتی که بیـانگر   فاصلۀ مولوی به عنوانِ راوی از تجربه،
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 هـای دریـا،   رتاز اشـا .(تجربه است و فاصلۀ تجربۀ بازتابیدۀ راوی در زبان، از مخاطب
به نارسـایی زبـان    شمس دیوانموالنا در موارد متعددی از  ،در این زمینه )423ـ422ص

  :نالد از بیان تجارب و احوالِ عرفانیِ خویش می
 گنجد در صحن بیان مـن  وان حرف نمی  گردد در شرح زبان مـنای دل، چو نمی

    )19781(  
گاه دسـت بـه دامـنِ    رسایی زبان، وی ناپذیریِ تجارب معنوی و نا به جهتِ این بیان
  :شود تشبیه و گاه تنزیه می

 دانم کشی بر من، تو دانی، من نمی چه صورت می  صورتساز بیخداوند خداوندان و صورت
   )14964(  

 هم دم زدن دستور نی، هم کفر از او خامش شدن  بحریست از ما دور نی، ظاهر نی و مستور نی
 ...ذالمِنَن یا لَنا فَرِّج درمان بود، درد بیاین  ات تعطیل شد، خاموشیگفتن از او، تشبیه شد

 خاموشم و جوشان تو، مانند دریای عدن  الفاظ خاموشان تو، بشنوده بیهوشان تو
  )19003ـ18997( 

تأکیدهایی که موالنا بر خموش بودن و خموش خوانـدن خـود در عـین    از بسیاری 
سـازد کـه وی از    دارد، روشـن مـی   مـه شـعر و غـزل   جوش و خروش درونی و این ه

  .تنگنای زبان، در قبض و رنج بوده است
  دوری و جدایی روح از وطن اصلی یا نیستان ازلی در حبسگاه تن. 2ـ1

هـدفِ از وجـود آدمـی، انسـان متعـالی شـدن اسـت، یعنـی         انداز عارفانـه،   در چشم
پـیش از   ـ اش وجود داشت  الوهیمیان او و حالت  ،خواهد آن توازنی را که در اساس می

شان جدایی بیفتد و مزاحم تعادلش شودـ دوباره برقرار کند، و بخشی از طریـق   آنکه میان
بازگشت بـه سـوی منبـع وجـود و سرچشـمۀ هسـتی و روش ضـد کـنش بـا تجربـۀ           

بر این اساس، عارفان اصوالً در پی برقراری نوعی توازن میـان  . باشد) الیناسیون(بیگانگی
در ایـن  ) Encyclopedia of World Religions, p.768(عمولی و مـنِ متعـالی هسـتند   منِ م

نیستانی دانسته کـه وجـودِ مـا    زمینه، موالنا سرزمینِ الوهیت را همچو برخی پیشینیانش، 
آیـد، ایـن    آنچه از آثار موالنـا برمـی  . آن سرزمین بوده و ریشه و اساس ما آنجاست» نی«

انـد   اش بُریده اصلی  این واقعیت است که او را از سرزمیناست که وضعیت کنونیِ آدمی 
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از لحاظ . شی از احساس تنهایی او در غربت دنیا و بیگانگی اوستو اندوهِ اصیل آدمی نا
آمیـز دارد،   جا که گـزارشِ تجربـۀ غیبـی موالنـا کیفیتـی خـاطره       توان گفت آن معنایی می

نمایـانگرِ  » )nostalgiaسـتالژی  نو(ای آمیخته با تلخی حسرت و حس غمِ غربـت  خاطره
گیـرد و راوی   ها روایت از خاطره، فاصله می در مقابل، در برخی غزل. حالِ قبضِ اوست

ای و یـا گزارشـی از مـاجرای غیبـی عجیـب       العاده حسی و زنده و لحظـه  گزارشی فوق
های سرزنده و سرشار، بسطِ  در این نوع گزارش) 234ـ233های دریا،  از اشارت.(دهد می

) که در واقـع جلـوۀ حـق اسـت    (موالنا از وصال و دیدارِ معشوق، حق یا شمس تبریزی
  : ظهور یافته است دیوانحاصل شده که با تعبیرها و تصویرهای فراوانی در 

ـتم   دال، مشتاق دیدارم، غریب و عاشق و مستم  کنون عزم لقا دارم، من اینک رخت بربس
   )15002(  

ها  ترین این واقعیت اساسی. های بشر دارد شه در واقعیّتهای قبضِ موالنا ری خاستگاه
در نگاه موالنا، فراق از پیوند ازلی با خداوند و هبوط انسـان و جـدایی و دوریِ روح از   

شناسی عرفانی سخن  در جهان. جا که در آغوشِ خداوند آرمیده بود وطنِ اصلی است؛ آن
تعـالی، بـه عـالم     وشـنایی بـه مشـیّت حـق    و ررود که روحِ انسانی از عالمِ امر  از این می

 شهادت و ظلمانی فرود آمده و پس از تعلق یافتن به بدن، همچـو غریـبِ دور از یـار و   
  :گوید موالنا می. دیار، همواره مشتاقِ موطن حقیقیِ خویش است

 بر سر ره منتظـر موقـوف یـک آریسـتم      روح موقوف اشارت می بنالد هـر دمـی
 سـتم  قرارم آخر از جایی چون درینجا بی  نجا غریبم من، غریبچون از اینجا نیستم ای

  )16794ـ16793( 
بنـابراین   دام و راهزن و خایف و در بند اسـت، در نظر موالنا خودیِ محدودِ انسان، 

  : سببِ قبض خواهد شد
  ...زانکه هستی خایف است و هیچ خایف نیست شاد  زن اسـترو بر عدم زن زانک هستی ره مطربا،

ــه ــم در بادی ــریم ه ــدم گی ــانِ ع ــا بیاب  در وجود این جمله بند و در عدم چندین گشاد  م
 !ذوقِ دریا کی شناسد هر که در دام اوفتاد؟ این عدم دریا و ما ماهیّ و هستی همچـو دام

  )7707ـ7704(
بـا   دید، دچـار قـبض شـده،    خود را در حصار دنیا و منِ محدود میآنگاه که موالنا 
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  :سراید مگین میآهنگی غ
 ام؟ مال که را دزدیده من از کجا؟  حبس از کجا  اممن از برای مصلحت در حبس دنیا مانـده

ـرونچشمغرقم به خون وز اشک تن  در حبس   ام مالیـده  خـاک مـی   آلود را در خوندامان  هر ح
  )14495ـ14494(

هـای اصـلی    تـرین زمینـه   همکند که یکی از م بیان می غزلیاتکدکنی در مقدّمه  شفیعی 
صوفیه از وطن تلقی . دهد تشکیل می» وطن اصلی انسان«شعرهای عاطفی موالنا را مسئلۀ 

نگرنـد بلکـه    ها به وطن به عنوان زادبـوم و محـل پـرورش انسـان نمـی      آن. خاصی دارند
 غزلیـات .(معتقدند انسان از جهانی دیگر آمده است و سرانجام به همان عالم باید باز گردد

رسد بیشترین تصویری را که موالنـا بـرای ایـن جـدا افتـادن از       به نظر می) 1/64شمس، 
ای تشبیه کرده، تصویر نیازِ اساسی ماهی بـه آب و   و تعبیرهایِ تازهنیستان ازلی با خلّاقیت 

  :دریاست
ــواهم    چــو مــاهیم کــه بیفکنــد مــوج بیــرونش ــاه و دلخ ــد پن ــر آب نباش ــه غی  ب

    )18101(  
افتادن از وطن اصـلی   قبض و اندوهِ موالنا، همین جدایی و دور   خاستگاهترین  اصلی

خاطر دارد؛ از  که انسان اصیل در دنیای مادی، به وطنِ خویش احساس تعلّق است، چنان
ست، از جهانی کـه بـه آن تعلّـق دارد،    وانداز عرفانی، روحِ انسان که اصالت از آن ا چشم

جـدایی  » نـی «رمزگرایی و سـمبولیک از همـه بیشـتر در    از نظر «موالنا . دور افتاده است
انسان را از اصل و مبدأش تصویر کرده است و گاه حالت وصل را به لـب بـر لـب نـی     

تمثیل نی در آغازِ ) 222تصویرگری در غزلیات شمس، ص(».نهادن معشوق تصویر کرده
وی در عـالم   از غربـتِ روحِ ) و کل ارواح انسانی(حکایت از تجربۀ موالنا مثنویروایت 

خاکی و جدایی از موطن خویش و عالم غیب است که در فراق نیستان ازلـی در نالـه و   
البته تنها راه آزادی از زندان جسم از نظر موالنا عشق است که به یاری آن . شکایت است

  :توان همچو سیمرغِ آرمانی به قلۀ قاف خوشبختی ابدی دست یافت می
 ...ست و بال بر ماتو شکنجه به جانِ تو که جان بی  توادا یک زمان بیتو، مبعذاب است این جهان بی

 به کوهِ قاف کی یابد مقام و جای جز عنقا؟  زهی دلشاد مرغی کاو مقامی یافت اندر عشق
  )774ـ770(  
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  قبض و گرفتگی روح از کثرات عالم ماده . 3ـ1
تبط اسـت کـه بـه عـالم     قبض با لغاتی از قبیلِ تنگی و زنـدانی بـودن و کثـرت مـر    

آیـیم،   کرانگی به سـوی ایـن دنیـا مـی     هرچه از عالم بی، زیرا شهادت و ماده تعلق دارند
  :رود تر و در قبض می هستی نیز تنگ

 زان سبب باشـد، خیـال اسـبابِ غـم      تــر آمــد خیــاالت از عــدم تنــگ
 زان شود در وی قمر همچون هـالل   تــر بــود از خیــالبــاز هســتی تنــگ

ــت ــاز هس ــگب ــان حــسّ و رن  تر آمد کـه زنـدانی اسـت تنـگ    تنگ  ی جه
  )3103ـ1/3100، مثنوی(    

یشـتر در  ایم، ب نگاه موالنا هرچه از عدم یا غیب دورتر شده و فاصله گرفته بر اساسِ
ایم؛ پس خواهان مرگ، این پل ارتباطی به سوی عـالم   رفتهگرفتگی و تنگی و قبض فرو

  :نسته و غم را یزیددا) ع(را حسینغیب است که در تشبیهی بدیع خود 
ـرگ  ای غم بکُش مرا که حُسینم تـویی یزیـد    شب مرد و زنده گشت، حیات است بعد م

  )9206(  
که بر عهد و پیمان خویش با خداوند وفادار ماند و بـه عهـدِ   ) ع(گویی چنان حسین

ی اسـت،  یزید وقعی ننهاد، موالنا نیز به عهد و پیمان خویش با خداوند کـه عـین شـاد   
که با معشوق کـه جانـان اسـت قـول و قرارهـا دارد، بـا شـادی         موالنا همچنان. بالد می

  : او باشد از این پیمان هم عهد بسته که آن ناشی) بسط(روحانی
 ست با جانان که جانان جانِ من باشـد مرا قولی  ست با شادی که شادی آنِ من باشد مرا عهدی

 وگر من دست خود خستم همو درمان من باشد  او دسـتماگر هشیار اگر مستم نگیرد غیر
  )6115ـ6113(

نـد،  دار غزلیـات ا از لحـاظ آمـاری در   بر سه مورد ذکر شده که بیشترین بسامد ر بنا
تنگنای زبان، تنگنای تـن و تنگنـای   : از سه تنگنای اساسی در قبض و رنج استموالنا 

  .های اساسی قبض اویند عالم ماده که خاستگاه
  ویژه تأثیر حملۀ ویرانگر مغول ها، به ها و جنگ غمِ روابط تیره ناشی از خودخواهی. 4ـ1

 های زندگی بشر در طول تاریخ است و از عوامل جنگ و آشوب، یکی از واقعیت
  :قبض و گرفتگیِ حال موالنا که همواره خواهانِ درمان و از بین رفتن آن است
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 ز عراق و از سپاهان تو به چنگ مـا نـوا ده    راهـاها را ، بنواز چنـگبنشان تو جنگ
)25117(  

ــن  ــم کـــ ــار کـــ ــۀ تاتـــ ز نـــــاف آهـــــوی تاتـــــار برگـــــو  ز الفِ فتنـــ
)23211( 

ــی آرد ــم و تُرکی ــت خش ــار غم ــر تت به عشق و صبر کمربسته همچو خرگـاهم    اگ
)18109(  

 ایمان سوی تاتار برآرمکه دو صد رایت   تو ز تاتار هراسی کـه خـدا را نشناسـی
 )16860(  

روزگار موالنا و شهر قونیه و آسیای صـغیر کـه محـلّ برخـورد آرا و افکـار       ویژه به
بـود و پیامـدهای آن بـر    ... بسیاری از بزرگان دین و عرفان و فلسفه و کالم و حدیث و

  :درون حسّاس موالنا تأثیر گذاشته است
 گلستان چون   تنگ من، زیرا خوشم با کس نگیرم  نگ منجسنگ من، با کس ندارمدر کف ندارم

)18740(  
دیـوان  رنـگ   هـای بسـیار کـم    های میان آدمیان، یکی از غم جنگ و پیکار و خودخواهی

  :است شمس
 ...می گلرنگ بده تا همه یکرنـگ شـویم    ساقیا، عربده کردیم که در جنگ شویم
 باده ده تا که ازو ما به دو فرسنگ شویم  هین که اندیشه و غم پهلوی ما خانه گرفت

  )17260ـ17257(  
های تاریخی که در روزگار موالنـا رخ   توان به یکی از شدیدترین جنگ در این باره می

کاری و غـرور سـلطان محمـد     هجری بر اثر ندانم در دهۀ دوم قرن هفتم«. داد، اشاره کرد
ای آباد و پرجمعیت خراسانِ وسـیعِ  خصوص شهرها و روستاه خوارزمشاه، کشور ما و به

الن عـام مغـو   آسای آن روزگار عرصـۀ پیکـار و تاخـت و تـاز و قتـل      خیز و بهشت نعمت
موالنا در آن عصر پرآشوب تاریخ اسالم یعنی سدۀ هفـتم   )12، صمکتب شمس(».گردید
همچنین روزگار موالنا در قرون وسطای اروپا و زمان اختالفات سیاسی . زیست می قمری

کند  زمانی که موالنا به حوادث روزگار خویش توجه می. مذهبی این کشورها بوده استو 
آید، دچار رنج و غـم   برمی غزلیاتبیند، بر اساسِ روحیۀ لطیفی که از  و ایّام را ناهموار می
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بایست بر این تفسیرِ غلط رفت کـه   نمی. شده است ناشی از این حوادث ناگوار انسانی می
، توجه چندانی بـه حـوادث عصـرِ خـود     ستغراق دائم در عوالم روحانیمولوی به جهتِ ا

ها نیست،  ای در توصیفِ زشتی رسد او با درکِ این مطلب که فایده به نظر می. نکرده است
الهـی خـود   به جای آه و ناله و برجای گذاشتن اندوه و حزن، به یار و معشوق شـیرین و  

  :های مغوالن تسکین یابد رامیآدهد تا از تلخیِ زهر تاتار و نا توجه می
 !خراب گنج تو دارد ، چرا شود دلتنـگ؟   تتار اگر چه جهان را خراب کرد بـه جنـگ
 !کجاست مست تو را از چنین خرابی ننـگ؟   جهان شکست و تو یار شکستگان باشی
 زمین ز شادیِ گنج تو خیره مانـده و دنـگ   فلک ز مستیِ امر تو روز و شب در چـرخ

  )14042ـ14040(
بار و امیـدانگیز و   مند و شگرف موسیقایی و روایت شادی موالنا این ساختار شکوه«
بـر آورده   هـای تاتـار   سـوزی  ها و آدمی ها، کژخویی هنگامۀ ناهنجاریدر آفرین را  ایمان
مرد، به پاس داشتن زبان و فرهنـگ   او بدین سان در آن روزگار ناهموار و ناجوان. است

جو و موسیقایی جامعۀ ایرانی، عاشقانه کمـر   ندگی و نگاه و روحیۀ نظامو اخالق و سرز
بنابراین تصوّف عاشقانه و عرفانِ مثبت موالنـا بـا   ) 538ص های دریا، از اشارت(».بست

هایِ ناشی از خوف تاتاران و مسـائل سیاسـی آن عصـر     ها و دلتنگی ها و هراس نومیدی
  :اطِ روحی میدان داده استمقابله کرده و به شور و شادی و رقص و نش

ـید      ست و کشتجملۀ صحرا و دشت پُر ز شکوفه ـاران رس  خوفِ تتاران گذشـت، مشـکِ تت
  )9336(  

خوفِ تتاران یعنی روزگار ترسیدن از هجومِ تاتار به پایـان آمـد و روزگـارِ خوشـی     «
هرچنـد در  ) 1/522غزلیـات شـمس،   (».آغاز شد که همراه با بوی مشک تاتـاری اسـت  

ارزش اسـت و بـه گـرگ و کـژدم و      گاه وی غم و اندوهِ زندگیِ دنیایی، حقیر و بـی دید
سازی را  اند؛ اما غمِ عشق، غمی باارزش است، زیرا پیامدهایِ سرنوشت دشمن تشبیه شده

  :برای انسان در بر دارد
 که یار محتَشم دارد! چرا غم دارد آن مفلس؟  مرا یار شکرناکم اگـر بنشـاند بـر خـاکم

ـوری«در دل چو گنجوری دلم غمش  مثال مریم زیبا که عیسـی در شـکم دارد    »نور علی ن
  )5990ـ5989( 
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بـا نگرشـی   شـده و    ها دچـار غـم و انـدوه     موالنا با توجه به روابط تیرۀ میان انسان
 ،هاسـت  آمیز و بیـانی تأثیرگـذار درصـدد بهبـود روابـط انسـان       جویانه و مسالمت صلح
  :ابیات بسیار سروده است» تمحبّ«که دربارۀ  چنان

ــخ ــت تل ــوداز محب ــیرین ش ــا ش ــس   ه ــت م ــود   از محب ــن ش ــا زری  ه
  )به بعد 1529ابیات/ 2 ،مثنوی(       

دهنـدۀ ایـن    ورزیدن مشهورند، نشان که برای ترغیب مهر دیوان شمسابیات زیر از 
ت است که احساس خوشدلی و بسطی که در آگاهی عرفـانی هسـت و موالنـا از    واقعی
وی حاصلِ تجربـۀ  . منحصر به شادی خود او نبود ر مابعدالطبیعی به آن دست یافته،منظ

های زندگیِ  ای برای زندگی سرشار از مهر و محبّت و آموزه عرفانی خویش را دستمایه
  :آرمانی به دیگران کرده است

ــدانیم ــدیگر بـ ــدر همـ ــا قـ ــا تـ  کــه تــا ناگــه ز یکــدیگر نمــانیم      بیـ
      )16136(  

ــرض  ه دارد دوســتی راهــا تیــرغــرض ــرانیم؟ غ ــرا از دل ن ــا را چ  !ه
     )16140(  
ــانیم   چو بـر گـورم بخـواهی بوسـه دادن ــاکنون هم ــم را بوســه ده ک  رُخ

    )16144(  
  )بلخ و خراسان بزرگ(جدایی موالنا از وطنِ دنیایی خویش. 5ـ1

ا بـوده  گـر سـه معنـ    اندازی شامل، برای موالنا تداعی رسد جدایی در چشم به نظر می
ر تعیّنـات و کثـرات، جـدایی از    جداییِ روح از وطن ازلـی و سـرگردان شـدن د   : است
و همچنـین جـدایی از   ) شمس تبریـزی (الهیبخش عشق و بارزترین مظهر معشوق  الهام

به موجب روایت افالکـی،  . وطن ظاهریِ خویش خراسان که آن هم ناخواسته بوده است
واعظـی کـه   . نت مورد قبول خاص و عامِ بلـخ بـود  بهاء ولد پدر موالنا در دیانت و صیا

کرد؛ بنابراین مورد  مذهبِ حکما و فالسفه را نفی و به پیرویِ شریعت و دین ترغیب می
خُبث فقیهانه و حسودانۀ برخی علمایِ عصر خویش مثلِ امام فخرالدین رازی و دیگران 

تمـام سـفر از دیـار    واقع شد و پس از سوء ظنِّ محمد خوارزمشاه به وی، به خوشـدلیِ  
دولتشاه، بهـاء ولـد    ۀبنا بر تذکر) 13ـ1/10العارفین،  مناقب.(خراسان را ترجیح داده است
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و به احتمـال  ) 145، صالشّعرا  تذکرۀ(خوارزمشاهبه سبب رنجش خاطر از سلطان محمد 
فروزانفـر  . فراوان از بیم حملۀ مغول ناگزیر به مهاجرت از بلخ به عزم حـج اسـالم شـد   

رحمی و خونریزی لشـکر تاتـار در    عمدۀ مهاجرت بهاء ولد از بلخ را هراس از بیعلّت 
کوب، شـکایت   زرین) 29موالنا، ص زندگانی.(یا بعد از آن دانسته است 609حدود سال 

نی و اشتیاق سوزان به نیستان را عالوه بر شورِ روحانیِ گویندۀ این حکایت که از زبـان  
به نظـر او،  . داند حاصل عمر در غربت گذشتۀ موالنا نیز می آمده است، متأثر از نی به ناله
عالیق حیات جسمانی خود را از عشق شمس و ارادت سیّد برهان و «توانسته  موالنا نمی

خـاطرۀ عهـد کـودکی و     های شام و روم و حتی صحبت والد و دوران طوالنی مسافرت
احساس او تنیده شده است، از ها در تار و پود اندیشه و  اقامت بلخ و سمرقند که همۀ آن

نسبت بـه  از نظر او، مهجوری و مشتاقی موالنا نه فقط ) 116سرّ نی، ص(».یاد برده باشد
عوالم روحانی بلکه همچنین به روزگاران گذشته حیات عادی وی در خراسان و سمرقند 

گونه که هجرت  از سوی دیگر، همان) 277جستجو در تصوف ایران، ص(.گردد نیز برمی
شده و سببِ بسط و  سفر روحانی و درونیِ موالنا سببِ معرفت و مکاشفات بیشتر میو 

آن روزگار که در آتش جنگ و  شادی روحیِ اوست، مهاجرت او و پدرش را از خراسان
هـایش، از جهـت اقتصـادی و     سوخت به روم که عالوه بر لذایذ و شـادی  آز مغوالن می

ویـژه   به. ز عوامل مؤثر در قبض و بسط او دانستتوان ا سیاسی در رفاه نسبی بود نیز می
  . که شمسِ حقیقت در نگاه موالنا نیز نخست از قونیه سر زده بود آن
  غمِ خلقِ پرشکایت گریان. 6ـ1

ها به دست داده  تصویری است که وی از انسان ۀیکی از مراتب قبض موالنا دو گون
ارزش و پسـت   صید چیزهای بـی عنکبوتانی در  ندستۀ اول در نگاه موالنا همچو. است

  :هستند و سبب قبض موالنا
 هیچ از ایشـان مگـو، تـام نگیـرد مـالل       اهل جهان عنکبوت، صیدِ همه خرمگس

  )14284(  
» انسـان «و در آرزویِ  کنـد  گریان و پرشکایت اظهـار ماللـت مـی   همچنین از مردم 

غـم  «ا وهِ موالنـا ر هـایِ قـبض و انـد    توان یکـی از خاسـتگاه   این اساس می بر. گردد می
های روزگار دلش گرفته و از صحبت خلقِ پُـر   دانست که از انسان» نایافت انسان کامل
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  : شکایت گریان که در حقیقت همچو دیوان، ملول شده است
 ...دسـتانم آرزوسـت    شیر خـدا و رسـتم    زین همرهانِ سُست عناصر دلم گرفت
 نـم آرزوسـت  هوی و نعرۀ مسـتا یآن ها  زین خلقِ پُرشکایتِ گریان شدم ملول
 کز دیـو و دد ملـولم، انسـانم آرزوسـت      دی شیخ با چراغ همی گشت گِردِ شهر

 نشود آنم آرزوست که یافت میگفت آن  ایــم مــانشــود جُســتهگفتنــد یافــت مــی
  )4639ـ4635(

» شـمس «اسـت و نـه دیـو و دد،    » انسـان «و  ،»نشود که یافت می آن«در نگاه موالنا، 
هـی و  سان کاملی که مظهر تام و تمام الان. نماید را باز میجلوۀ معشوق ازلی ، زیرا است

  :خلیفۀ خداست
 دین فخر کبار  و شمس  دین  عین انسان شمس  دیندین و باغ رضوان شمسحسن حوران شمس

   )11370(  
  های بسط موالنا خاستگاه. 2
  پیوند عاشقانه میان انسان و خدا. 1ـ2

قـرار گرفتـه اسـت؛     » عشق«رابطۀ آدمی با حق بر پایۀ  عموماً ،انداز عرفانی مدر چش
اسـاس گفتارهـایِ    آمیز و عاشقانۀ بنده با خدا؛ عشقِ اصیل و نـابی کـه بـر    رابطۀ محبت

آدمی در وهلۀ اول، معشوق  ،بنابراین ؛عارفان، نخست از خداوند سرچشمه گرفته است
و خدا،  این پیوند عاشقانه میان انسان. و هم باشدتواند عاشقِ ا خداست و پس از آن می

در زمینـۀ پیونـد    .کنـد  آن دو را چون عاشق و معشوق به یکدیگر مشتاق و نیازمند مـی 
عاشقانۀ میان خداوند و انسان، موالنا آدمی را به کمانی تشبیه کرده که در دسـتِ قبضـۀ   

. تعالی اسـت  ست، حققدرت حقّ است و فاعل حقیقیِ آن کمان که چیزی جز وسیله نی
فیه  موالنا در ،حال هره ب. شاید بتوان گفت این بیان، صورتِ عرفانیِ تفکر اشعری باشد

 ».مـن در دسـت کیسـتم   «زهی عظیم کمانی که آگه شود کـه  «بالد که  به کمانی می مافیه
 در ارتباط بـا همـین دیـدگاهِ همچـو کمـان     را رسد غزلِ زیر  به نظر می )157ـ156ص(
  :ی در دستِ حق سروده استبودن آدم 

ــک  دمی خوش چـو گلسـتان کُنَـدَم یک ــدَم  ی ــتان کُنَ ــو زمس ــی همچ  دم
 دمــی طفــلِ دبســتان کُنَــدَم   یــک  دمــم فاضــل و اســتاد کنــد یــک

  )17573ـ17572(       
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ها شادی و بسط خویش را از تأثیر پیوند عاشقانه با حق یا  موالنا در بسیاری از غزل
  :تجلوۀ او سروده اس

 همــه گرینــد و تــو در خنــده باشــی گــر ایــن ســلطانِ مــا را بنــده باشــی
ــالم  ــر شــود اطــرافِ ع ــر غــم پ  تــو شــاد و خــرّم و فرخنــده باشــی  وگ

  )21139ـ28138(  
 خشنودی از بصیرت یافتن به جایگاه واالی انسان در هستی . 2ـ2

ر هسـتی، سرشـار از   معرفت یافتن به ارزشِ وجودیِ انسان و جایگاه وی دبا موالنا 
  :شده است بسط می

ــاال دار ــه ب ــر ب ــاموز، س ــوه بی ــا ز ک  ...که کانِ عشقِ خدایی، نه کم ز کهسـاری   تن
 چو نـی بُـرو ز نیـی جانـبِ شـکرباری       چو غوره از تُرُشی رو به سوی انگـوری

  )32938ـ32934(
هـا در   دوگـانگی کند که از تمامِ هستی برتر و واالتـر اسـت و تمـامی     و بشر را آگاه می

  :برایِ چنین واالمقامی خندیدن و شادمانی بایسته است. خدمتِ اراده و عملِ اوست
 که بندۀ قد و ابروی توست هر کژ و راست  بخند بر همه عالم که جای خنده تو راست

   )5038(  
ویش دعـوت  اش، گویا به مـنش خـ   موالنا با یادآوری تکامل انسان در مراتب هستی

از  اما اگر هم این بیت را خـود . که هست، برتر و نیکوتر بار آوردمی را از اینکرده تا آد
راه موالنـا، توجـه بـه حـق و     ، زیـرا  کنـد  کند، خیلـی تفـاوت نمـی    جانب حق بیان می

  : باختن در راه عشق اوست پاک
ـنم  سوی من تو نطفه بودی خون شدی، وانگه چنین موزون شدی  آ ای آدمی، تا زینت نیکـوتر ک

)14528(  
اینکه است و برتر از آن، » جان و جهان«که آدمی نگاه موالنا چه شادی بهتر از ایناز 
  : غمی ندارد» عاشق«انسانِ 

ـانی؟  !چه غم است عاشقان را که جهان بقا نـدارد؟   !به ازین چه شادمانی که تو جانی و جه
   )8025( 
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هـا بـه حقیقـتِ     یِ انسـان هـا آوایِ خـویش را بـرای فراخـوان     موالنا در برخی غـزل 
فـرو   را در قـبض  از سوی مردم، او شان سر داده، که غفلت از آن حقیقتِ ناب وجودی

  :برده است می
 هـا  ر منکری من زنـگ ه آینۀتا بر کنم از  هـاها، چندان برآرم رنگچندان بنالم ناله

)243(  
 ها د سرو روان خم شد ز غم چون چنگرو دو صزین  بینم کسان ناالن چو نـی وز دل تهـی رو همی زین

)250(  
 ها تا صلح گیرد هر طرف، تا محو گردد جنگ  تا قهر را بر هم زند آن لطف اندر لطف تـو

   )253(  
  تیمنِ حاصل از شهود وحدت عالم غیب و یگانگی . 3ـ2

هایِ بسیاری ناشـی   شیرینی ،اند که در همین عالم عرفا بسیار از این معنی سخن گفته
پایان خداونـد در عـالم وحـدت را     درپی عالم کثرت و تجلّی بی هایِ پی از رفع حجاب

زدن از عـالم صـورت و کثـرات، بـه       ، نقبهای بسط موالنا یکی از خاستگاه. چشند می
  :عالم معنا و شهودِ وحدت حقیقت هستی است

 ...گردم مّ مار میسر گنجستم و بر وی چو دُ  ست بس پنهانجهان مار است و زیر او یکی گنجی
 گـردم  گردم، که بر دیدار مـی  بر دینار مینه  نان را، ولیکن مست خبّـازمام بهانه کرده

ـنمهر آن نقشی که پیش آید درو نقّاش می  گردم وار می برای عشق لیلی دان که مجنون  بی
  )15048ـ15038(  

در . مـورد تأکیـد اسـت   رفـان بسـیار   اعنـزد  بین در  ای غیب تالش برایِ داشتنِ دیده
برانگیز، موالنا جهان را به انار خندان شبیه کرده که از شـادی و خنـده در    ملتصویری تأ

اش رسید تا اصـلِ آن را کـه    گنجد؛ پس باید آن را شکافت و به درون پوست خود نمی
  :عالم غیب است، در نهایت زیبایی و درخشندگی چشید و لذت برد

 نگنجد، از خویشتن بر آرش در خویش می  د دنـدانهمچون انار خنـدان عـالم نمـو
   )13354(  

اند در پیوند با بسط که به عـالم غیـب تعلـق     هایی بیکرانگی و رهایی و وحدت واژه
بنابراین در نگاه وی  ؛است» شهود عالم وحدت«، واهای بسط  دارند و یکی از خاستگاه
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  :اصالت با شادمانیِ جاوید است
ـو  کزو شادی همی رویـدبه سوی باغ وحدت رو  که هر جزوت شود خندان، اگر در خود حزینی ت

)22984(  
  »شدن« فرایندمعرفت به اصل هستی و . 4ـ2

دیـده   تمامی ذرّات عالم هستی را غرق در خوشی و نشاط و نغمه و رقص میموالنا 
آثار  برخی در باب روش معرفتی موالنا در قلمرو عرفانی با در نظر گرفتن مجموع. است

سـازد   اند، که وی نه چیزی را از ابعاد و استعدادها و غرایز آدمی منفی می وی متذکر شده
او از ذرات عالم جسـمانی تـا مجمـوع عـالم     . کند را از جهان عینی نفی میو نه واقعیتی 

هـای موالنـا    طبیعت را واقعیتی دانسته که وابسته به مبدأ برین اسـت؛ بنـابراین، معرفـت   
های شـرق   ها در مکتب بینی مولوی و جهان(.روند ر عرفان مثبت به کار میهمگی در مسی

  )45، صو غرب
 4ریشِ طرب شانه کنم سِبلَتِ غـم را بکـنم    مُطربِ عشقِ ابدم، زخمۀ عشـرت بـزنم

    )14787(  
. و اگر صد هزار تجلّی کند، هرگز یکی بـه یکـی نمانـد   «: کند بیان می فیه مافیهدر و 

بینی، که  بینی، در آثار و افعال و هر لحظه گوناگون می ساعت حق را میآخر تو نیز این 
در وقتِ شادی تجلّیِ دیگر، در وقـتِ گریـه تجلّـیِ    : ماند یک فعلش به فعلی دیگر نمی

چون افعالِ حق و تجلّـی  . دیگر، در وقتِ خوف تجلّیِ دیگر، در وقتِ رجا تجلّیِ دیگر
مانـد؛ پـس تجلّـیِ ذات او نیـز چنـین       دیگر نمیافعال و آثار او گوناگون است و به یک

باشد، مانند تجلّی افعال او، آن را برین قیاس کن و تو نیـز کـه یـک جـزوی از قـدرت      
یکی از دالیلِ  )94ـ93ص(».شوی و بر یک قرار نیستی حق، در یک لحظه هزارگونه می

هسـتی در   شدن عـالم و تجـدد امثـال و تحـرّک      ناشی از نوغلبۀ بسط بر احوال موالنا 
  :ها دارد هایِ بسیاری در غزل که نمونهنگری اوست  جهان

 هاسـت  ها، رفتن این کهنـه  نو شدن حال  چیست نشانی آنک هست جهانی دگـر؟
 هر نَفَس اندیشه نو، نو خوشی و نو غناست  روز نو و شـامِ نـو ، بـاغِ نـو و دام ِ نـو

 منتهاســت ی نظـر، عــالم بـی  گـر نــه ورا   رود؟رسد؟ کهنـه کجـا مـینو ز کجا می
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 رسد، نو نو ایـن از کجاسـت؟   رود و میمی  عالم، چون آبِ جوست، بسته نماید ولیک
  )4908ـ4905( 

این روحیۀ نوجوییِ موالنا عالوه بر تازگی و عید و شادی و بسـط بـا عـالم غیـب و     
پویـایی هسـتی،   ها عالوه بر عقیدۀ موالنا بـر تحـرّک و    این بیت. منتها نیز مرتبط است بی

» خوشی و غنـا «را عین » نوشدن«موالنا . نیز است» شدن«نمایانگر نگاهِ او به این تغییر و 
. بیند و شور و شوق و ابتهاج این نگاهی است که در جهان همه زیبایی می«دانسته است؛ 

ها و  پذیرد و این نوشدن سازد و مدام رنگی دیگر می دم جامه دگرگون می به که دم جهانی
دارد و برای کسی که چشمش بـاز باشـد مجـال     ها بازار تماشا را گرم نگاه می فسونگری
موالنا در تعبیری حتی خود را عید دانسته که با ) 188شمس تبریزی، ص(».دهد مالل نمی

خـوار و شکسـتنِ قفـلِ زنـدان بـرایِ رهـاییِ        شجاعت به دادخواهیِ مردم از چرخ مردم
  :د زیستن آمده استها و ارمغانِ شاد و آزا انسان

 بشکنم  و دندان چنگال   را  خوار  مردمچرخوین باز آمدم چون عید نو، تا قفـل زنـدان بشـکنم
)13534(  

تولّد از عدم به عرصۀ هسـتی  گرایی و بدبینی،  موالنا برخالف اندیشۀ نهیلیستی، پوچ
خندیدن را بـه او   گونۀ دیگری از» عشق«گرچه ؛ کند را به دلخوشی و خندانی تعبیر می

  :آموخته است
 عشق آموخت مرا شـکل دگـر خندیـدن     گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم

 بـی ز جگـر خندیـدن    همـه را تا نمایم  خورشیدیجگر داد مرا شه دل چون بی
 کار خامان بود از فـتح و ظفـر خندیـدن     به صدف مانم، خندم چو مـرا درشـکنند

  )21015ـ21013(   
شـود کـه در آن،    آفرینش همچون رقص عظیم عالم هستی مشاهده می«نگاه موالنا  از

 »... .طبیعت خفته در نیستی، ندای الهی را شنید و با رقصـی وجـدآمیز بـه هسـتی دویـد     
  :گوید موالنا در این باره می) 310شکوه شمس، ص(

 سبز و شادماننهم آن طرف قدم، تازه و می  بلی، نعـم«:بانگ رسید در عدم، گفت عدم
نیســت بــد او و هســت شــد، اللــه و بیــد و   دوان و مسـت شـدمستمع الست شد، پای

  )19258ـ19257(      
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  مرگ .5ـ2
نظر موالنا در باب مرگ همچون اکثر عرفای پیش از خود است که وقتی روحِ انسانی 

حـق اسـت، ناگـاه     ها محبوسِ زندانِ دنیا و چاه طبیعت شده، با مرگ کـه فضـلِ   که سال
رود؛ بنـابراین، موجـبِ شـادی و سـماع و      یابد و به مرکـزِ اصـلیِ خـود مـی     خالص می

همچنین افالکی . کنند کنان به حق همراهی می شُکرهاست و قوّاالن، او را پَرزنان و شادی
شود، زیرا آزاد  اشاره داشته که مراسم عُرس سببِ ترغیب به جانبازی و دلیریِ دیگران می

ک نفر از زندانِ جسم و تشریف او به وطنِ اصلیِ خویش موجبِ شادی و شـور  شدن ی
دیدگاه موالنا دربـارۀ مـرگ روشـن اسـت،     ) 234ـ233، صالعارفین  مناقب: ک.ر(.است

است و سبب شادی و انبساط خاطر؛ او به تأکید » مالقات عشق«مرگ از نظر وی همانند 
  : داردو تکرار اشاره به خوشی و بسط از این دیدار 

 لقـــا شـــو بـــرای روز لقـــاخـــوش  چون مالقـات عشـق نزدیـک اسـت
 گر تـو را مـاتم اسـت رو زیـن جـا       مــرگ مــا شــادیّ و مالقــات اســت
ــا ــن دنی ــت ای ــدان ماس ــک زن  هــا عــیش باشــد خــراب زنــدان     چون
ــان    آنــک زنــدان او چنــین خــوش بــود ــس جهـ ــود مجلـ ــون بـ  آرا چـ

  )2770ـ2767(  
آن خدایی کـه  : ی را بیان کرده استدرخور توجهموالنا نکتۀ  در بیت پایانی این غزل

زندانش که تعبیری از دنیاست، چنین خوش است، پس مجلسی که برای میهمانان ترتیب 
بنا بر این بیت و البته ابیاتی از این دست و با چنـین مضـمونی   ! داده چگونه خواهد بود؟

پنداشـته، امـا اساسـاً     را زندانِ روح مـی  توان استنباط کرد که او گرچه دنیا ها، می در غزل
های زیبـایش همچـون    بخش دنیا نظیر طبیعت و پدیده های شادی نگرشی مثبت به جلوه

سببِ مکاشفات معنـوی   داشته است و گاه حتی... بهار و گل و باغ و بوستان و آسمان و
موالنـا در  . انـد  های معشوق ازلی ها جلوه در نگاه او این پدیده، زیرا شده است وی نیز می

را بـرای   گانه مرگ خـویش  هایِ هفت ابتدایِ مجلسِ سوم از مجلس مجالس سبعهکتابِ 
 ه وقتِ مرگ چون مرغ جان ما از قفـس ب... «: کند بیان می» اکراه نشاط بی«مریدان با تعبیر 

های درخت سبز سعادت، مـرغ روح مـا را بنمـا تـا در      قالب، بیرون خواهد رفتن، شاخه
ها اشعار  در غزل) 72ص(».اکراه بیرون پرد ، پر و بال خوش بزند و به نشاط بیآرزویِ آن
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سازی دهندۀ این است که موالنا حتی از یاد مرگ و تصویر شود که نشان فراوانی یافت می
شده است تا چه رسد به خود مرگ که به صـراحت بسـطِ ناشـی از آن را     آن خشنود می
  : بیان کرده است

 بر قدح بوسه دهم، مست و خرامان میرم  قـدح مـن ریـزیشربت مرگ چو اندر
    )17163(  

تلقیِ موالنا از مـرگ ماننـد نگـرش صـوفیان پـیش از وی اسـت؛       ها  در برخی غزل
  :نابودی جسم و جاودانی روح

 گر خرقۀ تو چاک شد، جان تو را نبـود فنـا    گر قالبت در خاک شد، جان تو بر افالک شـد
    )203(  

دهـد، از نـوع تلقّـیِ دیگـران      ها، تصاویری که از مرگ نشـان مـی   غزلاما در برخی 
دارد کـه   وی اسرارِ مرگ را با تصاویرِ مثبت و بسیار شیرینِ تأثیرگذاری بیان می. نیست

   :نشان از میل و رغبت وی به مرگ است
 ...تر اسـت مـردن   با تو ز جانِ شیرین، شیرین  ستانی چون شکّرست مردنچون جان تو می

 ...مگریز اگرچه حالی شور و شر است مردن  بگذار جسم و جان شو، رقصان بدان جهان شو
ـانِ زر اسـت مـردن   ! وز کان چرا گریزیم؟  سپردناز جان چرا گریزیم؟ جان است جان  ک

 چون این صدف شکستی چون گوهر است مردن  چون زین قفص برستی در گلشن است مسکن
ـاندچون حق تو را بخواند  چون جنّت است رفتن، چون کوثر است مردن سویِ خودت کش

  )21479ـ21472(
از نظر موالنا روح و روان انسان چون رود یا سیلی است که در بستر جسم جـاری  «
ـ  اند، انسـان  ها به دریای وحدت نپیوسته ها و روان تا زمانی که این رودهای روح... است

در این میان، مـرگ، پایـان رود و آغـاز    ... رسد مش نمیـ به سکون و آرا این ساکن روان
این تصویر و تمثیل بسیار مـورد عالقـۀ   . دریاست؛ انتهای کثرت و ابتدای وحدت است

  ):59و  58بررسی و تحلیل سبک شخصی موالنا در غزلیات شمس، ص(»موالناست
 خـدایا که منزلگه هر سیل بـه دریاسـت     چو سیلیم و چو جوییم، همه سوی تو پوییم

        )94(  
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. در معنایِ شادی از واقعۀ مرگ، موالنا از مفاهیم و تصاویر بسیاری بهره برده اسـت 
است، پس نتیجه آن » آب حیات«وقتی ادعای عارفان این است که معشوقشان در حُکم 

   .»جستن از مرگ«: گوید شود که موالنا می می
 گ و زندگانی با تو خوشم خوشستمدر مر هر جـا رَوی بیـایم هـر جـا رَوم بیـایی
 در سایۀ تو باهللا جستم ز مـرگ، جسـتم   ای آب زندگانی با تـو کجاسـت مـردن 

  )17679ـ17678(
کند، در ارتباط با معشوق است  تمامیِ تصاویر و تعابیری که موالنا برای مرگ بیان می

صـلیِ بسـط اسـت و    خاسـتگاه ا » وصالِ معشـوق «که معنادارند و چون به تعبیر عارفان، 
که راهِ رسیدن به » مرگ«عارف است، پس » عید ازلِ«معشوق از جهت خوشی و بهجت 

  :معشوق و اصلِ آدمی است، نیز سبب نشاط و بسط خواهد شد
ـان مـی      برمچشم بگشا جان نگر کِش سوی جانان می ـان بهـر قُرب  ...بـرم  پیش آن عید ازل ج
 برم سوی اصل خویش جان را شاد و خندان می رودیزانکِ هر چیزی به اصلش شاد و خندان م

  )16646ـ16644(
خواهد که با سـاز   داند و از مخاطب می می» بزم خدا«موالنا حوادث پس از مرگ را 

  :دف به زیارت او رود
ــی ــا ب ــرادرمی ــن ب ــورِ م ــه گ ــاید    دف ب ــین نش ــدا غمگ ــزمِ خ ــه در ب  ک

 )7105(  
رهایی روحِ دربند به سویِ هستیِ اصـیل و شـادیِ   نمایانگر در باب مرگ  نگرش او

تکـرار و تأکیـدهای موالنـا در ارتبـاطِ مـرگ و شـادی در        بر اساسِ. آزادی ابدی است
میانِ مقولۀ مـرگ و بسـطِ موالنـا     توان نتیجه گرفت که پیوند عمیقی میشمس  غزلیات

شود کـه   اره ذکر میدر این ب ترین ابیات او در پایان این مبحث یکی از زبده. وجود دارد
  :است» توحید«کند که همانا  به صراحت دلیلِ این نوع نگاه او را به مرگ آشکار می

ــت؟    مــرگ مــا هســت عروســی ابــد ــرّ آن چیس ــد «س ــوَ اهللاُ اَحَ  »هُ
      )8694(  

باشـد، موالنـا را    آرمانِ هستی انسان که بازگشت به نیستان ازلی از طریق مـرگ مـی  
هـای   های قبضِ موالنـا ریشـه در واقعیّـت    خاستگاهدر مقابل،  کند و سرشار از بسط می
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   .دید بشر میاندازی کلی، در تاریخِ  بشر دارد؛ یعنی آنچه او در روزگارش و در چشم

  موارد مشترک قبض و بسط
الدین  های کاملی چون شمس، صالح همراهی یا عدم همراهیِ مردان خدا و انسان. 1

  الدین  و حسام
کـه روح انسـان از عـالم قـدس اسـیر آن      (آدمی در همین زندانِ تـن  از نظر صوفیه،«
یابد که وجـود ایشـان زنـدان را بـه بـاغ و بسـتان بـدل         ، آشنایانی از آن جهان می)است
آشنایانی که در اصطالح صوفیه، پیر کامل و مرشد واصل ) 1/52غزلیات شمس، (».کند می

. متمایز عرفان موالنا از سایر عرفاسـت های پُررنگ و  این یکی از ویژگی. شوند نامیده می
شمس تبریـز  (پیوندِ عمیق جانِ موالنا با تنی چند از این راهنمایانِ عالم ملکوت بر اساسِ

احواالتی در پیوند با احوال و اوقـاتِ  ) الدّین چلبی الدّین زرکوب و حسام و سپس صالح
تبـاط بـا ایـن معشـوقان     تـرین حـالی کـه موالنـا در ار     نمایان. ها از سر گذرانده است آن

، دیـوان شـمس  علّـت آنکـه در   . های اوست فراتاریخی تجربه کرده است، قبض و بسط
تجلیِ حالِ بسطِ بیش از حالِ قبض اوست در همین نکته نهفته است؛ آنجـا کـه وی در   

هـایِ تجلّـیِ    حال مشاهدۀ تجلّی حق در انسان یعنی دیدار و به سر بردن با یکی از وجوه
همچنـین از برکـتِ   . است، این شهود سببِ وجد و نشاط و بسـط اوسـت  » یانسان اِله«

عربـی و خورشـیدِ   » شمسِ«الدین تبریزی، پیر و معشوقِ الهیِ موالنا، کلمۀ  وجودِ شمس
ها از ذهنِ خلّـاق   ترین صورت است که در متنوعدیوان شمس واژۀ پارسی، پُربسامدترین 
  :گر شده است و بدیع موالنا جلوه

 »تا سرکه نفروشی دگر، پیشه کنی حلـواگری   زان آمدم در مطبخت«:وید غوره راخورشید گ
)25592(  

گرچه روح آدمی در کالبد تن غریب و جدا از وطـن اصـلی   گوید  بنابراین موالنا می
شوند کـه بـه نـورِ حـق      هایِ کاملی یافت می اما از سویِ دیگر، گاه انسان ،خویش است

  :شوند می ح و در پی آن بسطاند و سببِ رشد رو متّصل
 ز مقرّبان حضرت بشـدم غریـب و تنهـا     چو مرا به سوی زندان بکشید تن ز بـاال
 که فکند در دماغم هوسش هـزار سـودا    به میان حبس ناگه قمری مرا قـرین شـد
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 چه روم؟ چه روی آرم؟ به برون و، یار اینجا همه کس خالص جوید ز بال و حبس، من نی 
  )1869ـ1867(

وگوی موالنا با  نظر دارند که نخستین گفت تقریباً بیشتر محققان بر این مسئله اتفاق 
شمس اذعان داشته . شمس، پرسشی دربارۀ مقام پیامبر اسالم و بایزید بسطامی بوده است

کـاری نیسـت،    مرا در این عالم با این عوام هیچ«: که برای هدفی خاص به قونیه آمده بود
انـد بـه حـق، انگشـت بـر رگ ایشـان        نمای عـالم  این کسانی که ره. ام ن نیامدهبرای ایشا

شدن  شمس وضعیت درونی خود را پیش و پس از حادثۀ یکی) 84، صمقاالت(».نهم می
خوب گویم و خوش گویم، از اندرون روشن و منـوّرم،  «: با موالنا چنین بیان کرده است

مـن زد،   گرفتم، تا وجود موالنا بر و بوی میپیچیدم  جوشیدم، و می آبی بودم، بر خود می
نشـان از   کـه ) 246و  245همـان، ص (»...رود، خوش و تازه و خـرّم  روان شد، اکنون می

موالنا پس از فراق و گذراندن قبض از دورۀ اول غیبت شمس در . دو سویه دارد ارتباطی
ۀ معشـوق  پی حسادت مریدانش و بازگشت مجدد شمس، سرشار از شادیِ دیدارِ دوبـار 

  :سرود رقصید و می خویش می
ــرم آمــد، وان کــان زرم آمــدوان ســیم  شمس و قمرم آمد، سمع و بصـرم آمـد  ب

    )6594(  
 که زین سفرم آمـد ! ها یارب چه سعادت  از حد چو بشد دردم در عشـق سـفر کـردم

  )6603(  
امه، ولدن(با حسادت و به قول بهاءالدین پسر 5وقتی شمس در ششصد و چهل و پنج

ها به دست  شناعتِ مریدان، برای همیشه غیبت کرد و یا بر اساسِ برخی روایت )42ص
وی به حالتِ قـبض و  . موالنا در اندوهی پیوسته فرو رفتمریدانی حسود به قتل رسید، 

   :کند شمس چنین اشاره میاندوهِ خویش در فراقِ 
 اشک چون باران مـا از پی آن آفتاب است   از پی شمس حق و دین دیدۀ گریان مـا

     )1674(  
های بسـیاری   هایی دلنشین و بدیع، پیامد دیدار با شمس را در غزل موالنا در تصویر
شمس است کـه در  » آب حیات بودن«یکی از بیشترین توصیفات، . توصیف کرده است

  :تعبیر عرفانی سببِ اصلیِ تولّد معنوی است
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ــدم ــت بدی ــو روی ــاتی، چ ــو آبِ حی  بنـده هـر سـو دویـدی     چو مـی در تـنِ    ت
  )33278ـ33277(   

شـمس در  . بررسـیِ کـاملی دارد  » جهان شادمانۀ پرنور و شور شـمس «موحّد دربارۀ 
» از اندرون روشن و منـوّرم «: گوید یابد و می بیند بشارتی در اندرون خود می خود که می

 .بیند می» کرم در کرمنور در نور، لذّت در لذّت، فرّ در فرّ و «نگرد آن را  و در عالم که می
ای صریح به تحوّلِ روحـیِ خـود در    غزل زیر اشارهموالنا در ) 187، صشمس تبریزی(

ها هم بـه شـکل منفـرد و هـم موسـیقیِ مـوزون و        نمادها و واژه. برخورد با شمس دارد
معانی ژرفی که در ورایِ آن نهفتـه اسـت، جملگـی      ها در سراسر غزل و هم عاطفی واژه
دارد که موالنا احوالی مثبت و شیرین را تجربه کرده که بـر زبـانِ وی چنـین    نشان از آن 

  :پدیدار شده است
 ...دولتِ عشق آمد و من دولتِ پاینده شدم  مُرده بُدَم زنده شدم، گریه بدم خنـده شـدم

 رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدم  »سرمست نئی، رَو که از این دست نئی«گفت که 
 ...نو بافت دلم، دشمنِ این ژنده شدماطلسِ  ن یافت دلم، وا شد و بشکافت دلـمتابشِ جا

 کز اثرِ خنـدۀ تـو گلشـنِ خندنـده شـدم       قمر، در من و در خود بِنگراز توام ای شُهره
  )14761ـ14742(

شمس برایِ موالنا تنها شخصیتی عینی نبود، بلکه برایِ او تبدیل به نمـاد شـده بـود و    
 برخی رابطـۀ میـان موالنـا و شـمس را نظیـر تناسـخ      . یافت شق را در او باز میحقیقت ع

)Metempsychosis( ــته ــد دانس  p. 488-489 The Oxford Dictionary of World(ان

Religions(هایِ اساسی و اصیل خود به این معنا که یک شخص از بخش ؛) روح یـا   مثـل
البته ایـن  . یابد می» تولد دوباره«دیگری گذرد و در جسم  می» خود«، از طریق مُردن )روان
به تعبیر عرفانی، موالنـا بـا فنـای مـنِ خـویش در       .بیشتر در ادیان هند وجود دارد فرایند

  :شمس که در نگاه موالنا انسان کامل است، در یکی از مظاهر حق، فانی شده بود
 »ام انیمفخــر تبریزیــان، آنــک درو فــ     این حیرت از منظر شمسِ حق است«: گفت که

    )17995(  
» مظهر خداوند«ی خود را در وجود »خود«به تعبیر عارفان، موالنا با عشق به شمس، 

از » وسیله«شد و او بدین  فنا ساخته و به شهوداتی نائل شد که سببِ وجد و رقص او می
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: پژوهـان معتقـد اسـت    شیمل هم مانند بسیاری از مولـوی . شد دنیای تنگ جسم رها می
شـکوه  (».های دراز آرزومندی اسـت  لوی بازتاب همۀ حاالت روحی او در ماهاشعار مو«

خوشان و حتی خوشـی    شدن با شمس تبریزی، شاهِ وی این حادثۀ یکی ) 72شمس، ص
هایِ نافهمان از این واقعه را در آهنگی شاد بهتر از هر برداشتی، بـه صـراحت    از بدگویی

  :اعالم داشته است
 من بکشم دامن تو، دامن من هم تـو کشـان    لب و لُنج ترشانمن خوشم از گفتِ خسان وز

 خوشان شاهِ خوش خوشم پیش تو ای خوشخوش جان من و جان تو را هردو به هم دوخت قضا
  )19066ـ19065(

از این منظر، فراق و وصالِ شمس تنهـا ظـاهر قضـیه بـود و در ورای آن، حقیقـتِ      
به عبارت دیگر، شمس مظهـر و   ؛وصالِ آن قرار داشت و تمنّایِ الهیجدایی از معشوق 

بود و موالنا از این جهت  الهیهمچون خودِ معشوق ) به جهتِ فنای خویش در حق(یا
  :زد بود که در وصالِ با شمس از بسط روحی سر می

 هیچ چیزش به جز از وصل تو خشنود نکرد  آزمــودم دل خــود را بــه هــزاران شــیوه
ـیدآنچه از عشق کشید ا  وانچ در آتش کرد این دل مـن، عـود نکـرد     ین دل من، کُه نکش

  )8139ـ 8138(  
هایِ موالنـا بـا تعـابیر متنـوع در      هایِ اساسیِ قبض و بسط بنابراین، یکی از خاستگاه

هـایِِ   خطـاب . به عنوان انسان کامل اسـت » شمس تبریزی«، خودِ دیوان شمسهای  غزل
بینـی عارفانـۀ    زی شده است، از لحاظ معنـا و جهـان  ها به شمس تبری بسیاری که در غزل

ای حقیقتِ  شکل رمزگونه جهانی باشد، بلکه موالنا به تواند شمسِ عینی و این مولوی نمی
  : انسان یا حق در تجلیِ اولیای کامل را در نظر دارد آرمانیِ

ــت ــر اولیاس ــه فخ ــزی ک ــمس تبری ــدان  ش  هــاش یاســین مــن اســت  ســین دن
  )4540(  

موالنا با شمس، به جهت تأثیر قاطعی که تا پایان عمر با او همراه بود، نقطۀ مالقات 
اصـلِ اصـلِ   «، شمس بـرایِ وی،  ها غزل اساس بر. شود  اوجِ زندگیِ موالنا محسوب می

  :بوده است» آبِ آبِ زندگانی«و » شادمانی
 بـاش  اندر آ، ای آبِ آبِ زندگانی، شـاد   اندرآ، ای اصلِ اصلِ شادمانی، شاد بـاش
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  )13170(  
ـنجن را شاد کرده وی زمین ای جها  »ای آسمانی، شاد باش«ک: تا زمین گوید تو را را جمله گ

)13178(  
 شده بحرِ معانی، شـاد بـاش   ای ز تو حیران  تـویی!گوهرِ آدم به عالم، شمسِ تبریزی

   )80131(  
وه بـر جـدایی از نیسـتان    با توجه به ارتباط میان موالنا و شمس، اشعار بسیاری عال

بخش معشوق وی، نیز نمایـانگر قـبض و انـدوه     ازلی، از درد جداییِ شمس، جلوۀ آرام
  :های شمس است موالنا از سفرها و غیبت

 کنـی، مکـن   عزم عتاب و فُرقت مـا مـی    کنـی، مکـنبینمت که عزم جفـا مـی می
 کنی مکـن  یدر خونم ای دو دیده چرا م  در مرغزار غیرت چون شـیر خشـمگین

  )21649ـ21648(    
انگیـز و قـبض و دلیـلِ آن را بـه      و در غزل دیگری با همین حال و هوا، فضـای حـزن  

  :کرده استصراحت بازگو 
 ...کنـی، مکـن   حریف و یار دگر میمهرِ  کنـی، مکـنام که عـزم سـفر مـی بشنیده

ــیم ــر ایمن ــو از زه ــتان ت ــدر شکرس  کنـی مکـن   آن زهر را حریف شـکر مـی    ان
 کنـی، مکـن   روی من از فراق چو زر می  ای است پُر آتش، بَسَت نکرد؟جانم چو کوره

  )21690ـ21681(
بـرایِ    و سـخت  رود میالدین در قبضی عظیم فرو  موالنا پس از باورِ مفارقت شمس

  :و ملهم و موجب شادی بودافتخارِ بشر شمس  ،نگاهِ او نالد، زیرا که در شمس می
 تــا بــر آن فخرالبشــر بگریســتی؟     ت و کـو کسـیشمس تبریـزی برفـ  

ــی  عـــالمِ معنـــی عروســـی یافـــت زو ــک ب ــتی  لی ــور بگریس ــن ص  او ای
  )30741ـ30740(  

نگری مثبت، شاد و امّیدوارنۀ شمس از خالل بسـیاری   شامل، جهان اندازی در چشم
کنندۀ  ای طالب صدیق دل خوش دار که خوش«: دریافتنی است مقاالتاز سخنانش در 

مقـاالت،  (».ها در کار توست و در تمام کردن کار توست، که کُلّ یومٍ هـو فـی شـأن    دل
موالنـا مشـهود    دیـوان غزلیّـات  شمس و هـم در   مقاالت ها هم در این مؤلفه )100ص
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شود  در همین زمینه، شمس جملۀ نغزی دارد که به قلمرو غم و شادی مربوط می. است
هر که مـن بـا   «: گوید کند؛ شمس می نا توجیه میاش را در احوال و رفتار موال و بازتاب
شـیمل بـه   بنـابراین  ) 77، صهمـان (».همه عالم باک ندارداز چه غم دارد؟ از . او باشم

ای به خورشـید   هر زمان که ما در شعر مولوی اشاره«درستی به این نکته اشاره کرده که 
الـدین را در فکـر داشـته     ه شمستوانیم یقین بدانیم که او آگاهانه یا ناآگاهان بینیم، می می

و مولـوی اغلـب صـور خیـال     » است، شمسی که زندگی او را کامالً دگرگون سـاخت 
  )96و  94شکوه شمس، ص(.کند لطیف و شیرینی از خورشید ترسیم می

الدین که مردی امّی بود و بـه   بر طبقِ گزارش سپهساالر پس از غیبتِ شمس، صالح
موالنـا  . در نظر موالنا تجلـی حـق و انسـان کامـل شـد     الدّین ارادت داشت،  سیّد برهان
الـدین هـم از جهـت     ، صالحواز نظر ا. الدّین نام برده است غزل از صالح 71تقریباً در 

  :صورت و هم از جهت معنا همچون گنجی سببِ خیر و خوبی است
ـان زرکـوبی ـوب  یکی گنجی پدید آمـد در آن دکّ  یزهی صورت، زهی معنی، زهی خوبی، زهی خ

)26610(  
الدّین منبعِ فتح و گشـایش اسـت و چـون از     که خود موالنا گفته است، صالح چنان

الدّین که صـالحِ جـان و دل    صالح. کند خداست، سرّ جان مصطفی را بازگو می یاولیا
  :شده است اوست، سببِ بسطِ روحی موالنا می

ــا ــا برگشــ ــا فتحنــ ــزن انّــ ــازگو   مخــ ــطفا را بـ ــان مصـ ــرّ جـ  ...سـ
ــان   الدّین صالح جان ماستصالحچون  ــالح جـ ــازگو  آن صـ ــا را بـ  هـ

  )23630ـ23628(  
و در انـدوه  کـرد  الدّین، موالنا را دچار قـبض   اما رنجوری و سرانجام رحلت صالح

الـدین را در   در غزلی غمناک، حزن و اندوهِ ناشی از هجران و نایافـتِ صـالح  . فرو برد
  :ستگر دانسته ا تمامیِ مراتب هستی جلوه

ـته   ای ز هجرانت زمین و آسـمان بگریسـته  دل میان خون نشسته، عقل و جان بگریس
ـوضمر مکانتکسنیست یک  عالم  به چون   ...در عزای تو مکان و المکـان بگریسـته    را ع

ـتنالدین چه د بر صالح  کسان بگریسته هم کسی باید که داند بر  اند هر کسی بگریس
 )24995(   
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الدّین، در  خوانده، پس از شیخ صالح» ابویزید زمان«الدین که سپهساالر، وی را   حسام
حال حیاتِ موالنا مدت نُه سال و پس از وفات او، نیز شیخ و قایم مقام و خلیفه و امـام  

الدین از موالنا خواست  حسام) 119ـ118، صسپهساالر(.تمامی مریدان موالنا بوده است
ـ تعلیمی سنایی و عطّـار پدیـد آورد و موالنـا پـذیرفت، و      فانیهای عر اثری مانند مثنوی

حالِ  بنابراین سه یار پختهالدین شکل گرفت؛  مشهورترین اثر موالنا به برکتِ وجود حسام
که منبعِ الهام عاشقانه و تجلیّـاتِ  ) الدّین الدّین و حسام الدین و سپس صالح شمس(موالنا

رونـد، زیـرا تجربـۀ     قبض و بسط وی نیز به شـمار مـی   هایِ اند، خاستگاه عارفانۀ او بوده
شهودیِ موالنا در لحظۀ یگانگی وی با حق در ارتباطِ این جهانیِ وی با راهنمایـانی کـه   

. داده اسـت  هایند، رخ می ها و یا علل وقوع آن تجربه نمایانگر تجسمِ محسوسِ آن تجربه
اند و در واقع ظهور  تاریخی بوده هایی دنیوی و این سه تن برایِ موالنا فراتر از شخصیت

عالوه بر آن گویی موالنا . بازی کرد توان عشق چون حق نمی اند، زیرا با ذاتِ بی عشقِ حق
برد، زیرا آنـان   های وارسته پناه می های خویش به این شخصیت در لحظات قبض و اندوه

بایی و عشق است، های بودند که حق را که منبعِ خوبی و صلح و زی برای او همانند آیینه
  :کرد نظاره می

 ...چند غم بُردار بودستم؟ که غم بَـر دار بـاد    در بیابان غم از دوریِ دارالملک وصل
ـاد   همنشین غمخوار باد و بعد ازین غم چونک غمخواری نباشد سخت دشوار است غم   خوار ب

  )7701و  7698(
  عشق .2

عشق و تعـابیر و   ،به همین دلیل. گردد عشق میبینی اغلب عرفا بر مدار  اساساً جهان
هاسـت و گویـا سـبب     موالنا نیـز از پُربسـامدترین واژه  دیوان تصاویر مربوط به آن در 

  : اصلی بسط و خوشیِ عارفانه
 بخشِ مشتاقانِ تو چرخی بزن، ای ماه نو، جان  تری یا باغ و سیبستانِ توای عشق، تو موزون

 ...ای شادی اقران تو! عشقا، چه عشرت دوستی  !روستیشقا، چه گلگونع!خوستیعشقا، چه شیرین
 بر جای نان شادی خورد جانی که شد مهمان تو  !های توهای تو در باغ شادیای خوش منادی

  )22633ـ22624(   
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همتای عشق و درد اسـت،   نظیر و بی الدین شاعری است که ترجمان بی موالنا جالل
که این روحیـۀ  ) 38، صمن بادم و تو آتش(العاده امیدوار دارد فوق و در عین حال، دلی

در بیانی تمثیلی از تـأثیر   او .گستراند ها نیز تا به امروز می امّید و شادی را در سایر انسان
  :گوید عشق در زدودنِ هرگونه قبض و ماللی از خاطر می

 امیـر حـاج را؟   پیش مکی قدر کی باشد  در دل عاشق کجا یابی غم هـر دو جهـان؟
  )1531 (  

افتد و طبیعتاً بـه   وی عشق را به معدنی از طال تشبیه کرده که عاشق در آن معدن می
  : شود آوردن چنین گنجِ معنوی سببِ شادی بسیار می  دست

ـادن «: گویم که چه باشد عشق عاشق بتر از مست است، عاشق هم از آن دست است  »در کان زر افت
)19618(  

دهد که شادی ناشی از عشـق   ا عاشقِ غنی و سرشار از ثروتِ حقیقی را پند میموالن
غم و قبض و اندوه مربوط به دنیـای مـاده و تنگنـای تـن     ، زیرا را بیهوده از کف ندهد

  :است و همچو آن اصالتی ندارد
 تا غبـاری درنیفتـد در صـفای بیخـودی      عاشقا، کمتر نشین با مـردم غمنـاک تـو

    )29498(  
  :یافتن از عشق است خاستگاه اساسیِ انبساط روحیِ عارف در تولّد او،نگاه  در

 دانی که کیست زنده؟ آن کو ز عشق زایـد   در عشق زنده باید کـز مـرده هـیچ نایـد
    )8824(  

ــدغــم  هرگز چنـین دلـی را غصّـه فـرو نگیـرد  هــای عــالم او را شــادیّ دل فزای
    )8829(  

و اضـداد را در بـر   ها  است و تمامیِ تقابل» عشق« غزلیات ترین واژۀ موالنا در کلیدی
سـاز انـدوه و قـبضِ     عشق هم سببِ شادی و بسط است و هم زمینـه  از دیدگاه او،. دارد

  :عاشق
ـامنم   عشقا، تو را قاضی برم کاشکستیم همچون صنم  از من نخواهد کس گوا که شاهدم، نی ض

ـوی   خشمین تویی، راضی تویی، تا چون نمایی دم به دم یمَقضی تویی، قاضی تویی، مستقبل و ماضی ت
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ـو منـی! ای عشق ـم ت ـوام ه  ای هم درد و غم هم سیلی و هم خرمنی، هم شادی زیبای منی، هم من ت
ـان   شیرینی خویشان تویی، سرمستی ایشان تـویی ـای پـرزرّ و د   دریای دُرافشان تویی، ک  رمه

  )14647ـ14643(
  :خوشی و سرمستی است یِ عشق، بیش از قبض و اندوه،اما ماهیتِ ذات

ـان را   دستیچه خوشی عشق؟ چه مستی؟ چو قدح برکف  خُنک آنجا که نشستی، خنک آن دیدۀ ج
)1852(  

 ـ عشق به حق ـعشق مجرّدهایِ  در عین حال موالنا توجه داده است که تنها خوشی
  :است که ارزش دارد

ـتمجز از عشق مجرّد به هر آه ب  هاش به تلخـیّ نـدامت   ارزید خوشیبنه  ن نقش که رف
     )4294(  

هـا امتیـاز    گوید؛ اما مراد موالنا در میان گفتـه   می "خداه عشق ب"مولوی نیز همچنان «
کسـوت بشـریت، و سـعادت الهـوتی را      او عشق الهی را مقصور بـر . مخصوص دارد

 غزلیاتکه در جای جای  ، چنان)2/798، نامه مولوی(»جوید منحصر در پیکر ناسوتی می
  :الدین مشهود است در تجسّم شمس و یا صالح الهیاین عشق 

 ...هم محرم عشق تو هم محرم تـو جانـا    اندر غـم تـو جانـا!ای شاد که ما هستیم
ــا   !الحـق تبریـزیتو کعبۀ عشّـاقی شـمس ــو جان ــزم ت ــزد از زم ــزم شــکر آمی  زم

  )1016و  1011(      
امّا از قبض و غـم و دردش هـم    ،سازد می  اق را لطیف و خرّمعشق گرچه جان عشّ

  :ای نیست چاره
 هــزار درد و دریــغ و بــال و نــامش یــار  هزار آتش و دود و غم است و نامش عشق

    )12063(  
گرچه عشق سبب اصلی بسط است، اما گاه سبب اصـلی قـبض و تحمّـل نداشـتن     

  :عارف عاشق نیز هست
ـایمدسـت و بـیندارد پای عشق او دل بی  خایم که روز و شب چو مجنونم، سَرِ زنجیر می  پ

ـال او ـاالیم  به خون دل خیالش را ز بی  میان خـونم و ترسـم کـه گـر آیـد خی  ...خویشی بی
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ـان ز شب ـایم  که در ظلمت در آمد شد پری را پای می هایِ من گریان بپـرس از لشـکر پری  س
  )15212ـ15207(

دلِ : غزل نمایـانگر گرفتگـی روح و قـبض حـالِ موالناسـت      این کلمات و عبارات
و منِ گریـان، خـونِ دل و نیـز     ها پا، مجنونِ دربندِ زنجیر، در ظلمتِ شب دست و بی بی

هـایِ   در نگاهی کلّـی عشـق همـواره در غـزل     ،بنابراین ؛آهنگ و موسیقی سراپای غزل
  :موالنا دو چهرۀ اساسی دارد که یکی سبب قبض موالناست

 »درد بیـدوا «کردم که  دیگرت   من دوش نام  عشق، پیش هر کسی نام و لقب داری بسیای 
  )65(  

تفاوتی نـدارد؛ بنـابراین در   ش ا ست که غم و شادیاز نگاه عرفا، عشق چنان گرانبها
موالنا در فضای شاد غزل زیر، تفاوت اساسی غـمِ بـاارزش   . ندا هر صورتی خواهان آن

  :دارد بشر بیان میارزش  بی  عشق را با غم
ـان مـنای ز تو شاد جان من، بی ـاد ج  دل به تو داد جان من، با غم توست همنشین  تو مب

ـین  تلخ بود غم بشر، وین غم عشق چـون شـکر  این غم عشق را دگر، بیش به چشم غم مب
  )19366ـ19365(

و بـا   رهـد  میهای ناشی از آن  از تنگنای جسم و قبض» عشق«زیرا عارف به برکت 
موالنـا تأکیـد    .زنـد  گردد؛ در این لحظه است که از بسـط سـر مـی    جان جهان یگانه می

  :بسیاری بر مبارکی خودِ معشوق دارد و با معشوق در هر کجا بودن، عین بهشت است
 هـا مبـارک اسـت    نظّارۀ تو بر همه جـان   پنهان مشو، که روی تو بر ما مبـارک اسـت

    )4757(  
  زلی یا فراق از اووصال با معشوق ا .3

اق فـر . معنایِ خاصی را در نظر دارنـد » وصال«و » فراق«عرفا از به کار بردنِ دو واژۀ 
انـد، کـاربردی    انـد و از قـبضِ دوری از حـق سـخن گفتـه      که اصوالً عارفان از آن ناالن

خداوند بـر همـه چیـز    « کریم قرآن از نگاه عارف و بنا بر ، زیرا سمبولیک و نمادین دارد
، توجه آنـان بـه   »فراق«مقصود عارفان از . ؛ پس او در همه جا حاضر است6»ط استمحی

فراق نیز گاهی توأم با آگاهی است و «. تشخّصات و اختالفات و کثرات دنیایِ ماده است
افتـد و در آن جـزء، عشـق و اشـتیاق      یابد که جزء از کلّ خود جدا می وقتی مصداق می
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ست، که وقتی عاشق، به جهت غفلـت، از معشـوق دور   اید، و گاهی توأم با غفلت از می
بانـگ آب،  (».کنـد  آید و عاشق غافل را به افسردگی و مـالل دچـار مـی    افتد پدید می می
انـد، در معنـایِ رمـزی اشـاره بـه کشـف        همچنین وصالی که عرفا خواهـانِ آن ) 21ص

بر اساس  .رسند) وصال(به وحدت) فراق(های ظلمانی و نورانی است تا از کثرت حجاب
گیرد  را می  های موالنا، چون بسطِ ناشی از تجلیِ معشوق محو شد، قبض جای آن سروده

در شـب کـه نمـاد تـاریکیِ روح     ) عموماً(، ظهور هجران استغزلیاتو ظهور قبض در 
همانند نمونۀ . است در تنگنای دنیای ظلمانی که تعبیر به شبِ تاریک روح نیز شده است

  :زیر
ــدِ روزِ ــاهِ عیـ ــتم مـ ــلش خواسـ ــراتم مـــی  وصـ ــران بـ  دهـــد از شـــبِ هجـ

  )8488(  
  : زند موالنا در تشبیهات تازۀ خود غم چون دزد را با شحنۀ وصل دار می

 به کف شحنۀ وصلش به سـر دار برآمـد    غم چون دزد که در دل همه شب دارد منزل
   )7973(  

طّـار بزرگـان دیـن    موالنا عقیده داشت حکیمِ الهی خواجـه سـنایی و فریدالـدینِ ع   «
همه از وصال ) موالنا(که سخنِ خودش اند، اما اغلب سخن از فراق گفتند، در حالی  بوده
 پـردازد، بـه   چون عارف به خودشناسی و خداشناسی می) 1/220العارفین،  مناقب(».است

تا کی به حبس ایـن جهـان مـن    «: کند اش معرفت پیدا می این جدایی روح از مبدأ اصلی
و این امر سببِ اصلیِ قبض اوست؛ بنـابراین، روح بایـد   ) 14720(»!ی کنم؟خویش زندان

وصال با خداوند از  در سفری معنوی، روح برایِ. به موطن مألوف خویش بازگشت کند
نسـبت  . کشد گذرد که پله پله آدمی را از عالم خاک به عالم افالک برمی منازلِ سلوک می

ها و  هجران، زیرا شود هایِ روحانی می قبض و بسطرود، دارایِ  به هر مرحله که فراتر می
  .کند هایِ نسبی را تجربه می وصال

  تعالی  تجلیّات جمالی یا جاللیِ حق .4
هایِ هستی که در دو سویِ خیر یا شر قرار دارند، مثل شـادی و   عارفان در باب تقابل

از . حق اسـت  غم و دیو و آدمی، معتقدند که این عناصر ناشی از دو وجهی بودنِ صفات
. اسماء لطف و اسماء قهر: اند بندی کرده این روی، اسماء حق را در دو جهتِ کلّی تقسیم
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صفات : و جنبه صفات دارد که سببِ قوام و دوام هستی استبر اساس این دو، خداوند د
) ص(واالترین مظهرِ صفت رحمانیّتِ حق، محمد مصطفی. رحمانیّت و صفاتِ جبّاریّت

انـداز باسـط و قـابض     از این چشـم  .هرِ صفت جبّاریّتِ حق، ابلیس استو بارزترین مظ
بسط از زمرۀ صفات رحمانیّت و لطف و جمـال  . هایِ خداوندند که مکمّلِ یکدیگرند نام

هایِ دنیا ظهـورِ   حق است و قبض در دستۀ هیبت و قهر و جالل خداوند و تمامیِ پدیده
  :یکی از این دو جلوۀ خداوندی است

ـار کـه پژمـرده       !ه فسون گفتی با گل که شد او خندانتا خود چ ـا خ  !تا خود چه جفا گفتـی ب
  )24464(  

سرچشمۀ بسط خـویش را در مشـاهدۀ تجلّـی جمـال حـق از روی محبّـت       موالنا 
  :کند کرانش چنین بیان می بی
 ای فـزا از بهـر مـا آورده    کاین جمال جان  نگنجد جان ما در پوست از شادیّ تـو می

  )29618(  
هایی از نوع تجلیّات جمـالی حـق    از آنجا که موالنا غالباً در بسط بوده، بیشتر تجربه

  :کرده است را شهود 
 در میان لطف و رحمت همچو جان پنهان تویی بخش رنجـوران تـویی ای خدایی که مفرّح

ـ    خسته کردی بندگان را تا تو را زاری کننـد  وییچون خریدار نفیر و البه و افغـان ت
  )2777غزل (   

تعـالی،   شهودات تجلی جاللی و یا جمالی حـق  بر اساسِاندازی تقابلی،  اما از چشم
ظهور این ابیـات در   ،لامثبرای  ؛شده است موالنا هم دچار قبض و هم بسط روحی می

توان از جمله ظهوراتِ مقام قبضِ حالِ موالنا از تجلیات استغنایی و جاللی  را می دیوان
  :دانست) بیل جبار و قهار و متکبر و منتقم و عزیز و امثال آناز ق(حق

 ...رخ فرسودۀ زردم، غم صفرای تو دارد  دل من رای تو دارد، سر سودای تو دارد
 که زهی جان لطیفی که تماشای تـو دارد  اگـــرم در نگشـــایی، ز ره بـــام بـــرآیم

  )7959ـ 7950(  
ای روحانی که به تعبیر شاعرانۀ عرفـا در   نیافتن تجلی از سوی حق یا نداشتن تجربه

نیازی حـق تعبیـر    حجاب رفتن و پرده برانداختن معشوق یا تجلی جاللی و استغنا و بی
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  :شده است، نیز سبب قبض موالناست
 های مـن  شب غمگسار و همنشین و مونس  افزای منپرده بردار ای حیات جان و جان

 اجـزای مـن   جملـۀ  در آتشـی فکندهای  هـاوقت از وجودم نالهای شنیده وقت و بی
  )20704ـ20703(  

در پایـانِ  . غزل زیر حکایت از غلبۀ قبض موالنا در برابـر اسـتغنای معشـوق اسـت    
هایِ وصـال شـده و از ایـن همـه شـکایت عاشـق تعجـب         ، معشوق، یادآورِ وقتغزل
  : دهد نده میکن منتهای پروردگار، پاسخی قانع موالنا با توجه به رحمت بی! کند می

 !گر این درخت بخندد از آن بهار چه باشد؟  !اگر دمی بنـوازد مـرا نگـار چـه باشـد؟
 !...حیات نو بپذیرد تن نـزار چـه باشـد؟     »چـونی؟«وگر به پیش من آید خیال یار که

 !ز بحرِ ماهیِ جان را هزار بار چه باشد؟  »چیست شکایت؟ هزار بار گشـادم«: بگفت
  )9448ـ9443(   

الـدین، اسـرار    که اشـراق و الهـامِ شـمس    له داردتأکیدهای فراوان بر این مسئ موالنا
یک حقیقت واحد با توجه به  ،بنابراین ؛سازد را بر وی مکشوف می الهیجمال و جالل 

شـده   ای که دارد، گاه سبب چیرگی بسط و گاه موجب در قبض شدن موالنـا مـی   تجلّی
خویش موجـب روشـنی    الهیبا اشراق نور  الهیبه عنوان مظهر اما اصوالً شمس  ،است

  : و بسط موالنا بوده است
 اشـراق نــور رویـش کیهــان مـن گرفتــه    شمس دین را بر چرخ جان ببینـی! تبریز

  )25242(  
اش بـرای تجلّـی در زبـان     و گاه در برخی ابیات تمنّای عاشقانۀ موالنا از شمس درونی

  : وی بازگو شده است
 که مه و شمس و عُطارِد غمِ دیدارِ تـو دارد   تـو ز تبریـزِ مشـارق!ا شمسِ حقایقبنم

)7949(  
بـوده    موالنا اغلبِ احوال در سکر و استغراقِ ناشی از شهودِ تجلیّـات جمـالی حـق   

سکر یکی از تعابیر عرفاست برای بیانِ حال و تجربۀ خاصـی از شـهود حقـایق؛    . است
رسد، از نهایتِ لطفِ وصال و حسـن   قرب و وصال حق می ای که چون عارف به مرتبه

شـرابی کـه بـر اسـاسِ کـالمِ       همـان . شود دیدارِ معشوق، مستِ شرابِ الیزالیِ حق می
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  :به تعبیر موالنا 7.خداوند شرابی پاک و گواراست و به مؤمنان وعده داده شده است
ـوریم؟  ها با هم خـوریم  ا بخوان تا بادهجمع مستان ر این چه کژطبعی بُوَد که صد هزاران غم خ

 خوریم و ادهم بایزید و شبلیجنید وبا  یشـربونانـدردادنـدراابـرار که ای باده
 مرگ نَبوَد عاشقان را تا غم ماتم خـوریم   ابر نَبوَد ماه ما را، تا جفـای شـب کشـیم

  )16710ـ16708(    
  

  گیری نتیجه
معناست، به منظور ارائۀ تصویری روشن  ندی بیب گرچه در عرصۀ هنر و عرفان، قالب

ها  توان به سه دستۀ کلیِ خاستگاه ، میدیوان شمسهایِ قبض و بسط در متن  از خاستگاه
عوامل قبض، عوامل بسط و عوامل موارد مشترکی که با توجه به وارد آمـدن و  : قائل شد

همچنین ترتیـب  . رخداد آن تجربۀ خاصّ، گاه سبب قبض و گاه موجب بسط موالناست
غزلیات ها در  هر کدام از این موارد در ذیل هر یک از این سه عنوان با توجه به بسامد آن

ای قطعی برسیم، با توجه به  آنکه بتوانیم یا بخواهیم در این زمینه به نتیجه بی. است شمس
 برخی غزلیات،که در مقاله ذکر شد، در یک سو، در کنار فضای شاد  غزلیاتشواهدی از 

» واقعیـتِ بشـر  «نمود دارد که در یک نگاه کلّی در ذیل عنوان دیوان شمس ها نیز در  غم
   .گنجند می

توانـد و   آرمانِ آنچه انسان می«توان عنوان کلّیِ  های بسط موالنا می در باب خاستگاه
   .»باید بشود

شامل موارد مشترکی است که بسته بـه تجربـۀ یکـی از دو سـوی یـک       ،دستۀ سوم
واحد و یا یک امر، عدم و فقدان و جنبۀ سلبی آن موجب قبض و جنبۀ ایجابی حقیقت 

  :شده است آن سبب بسط موالنا می
ای انسان امـروز  های آن، بر کردن خاستگاه های موالنا و روشن بندی غم و شادی رده
ای کـه نگـرشِ نزدیکـی بـه عرفـان و       بـرای خواننـده  دیوان شمس . ای دارد ویژه فواید
ارزش دنیـای مـادی    هـای بـی   قوی و مؤثر برای غم  عرفا داشته باشد، مرهمیبینی  جهان
  .تر زیستن آدمی تأثیر فراوان دارد های موالنا عمالً در خوش آموزه ،بنابراین ؛است
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 های خاستگاه
  قبض موالنا 

تجاربناپذیریبیان
 عرفانی

جدایی روح از نیستان 
  گاه تنازلی در حبس

الم گرفتگی روح از کثرات ع
  ماده

روابط تیره ناشی از خودخواهی
تأثیر   ویژه به ها ها و جنگ انسان

 حملۀ مغول

دوری از وطنِ 
بلخ و (دنیایی

  )خراسان بزرگ

  غمِ خلقِ پرشکایت گریان

  
پیوند عاشقانه میان انسان و های بسط خاستگاه

 خدا
بصیرت یافتن به جایگاه واالی انسان 

  در هستی
وشهود وحدت عالم غیب

 یگانگی
معرفت به اصل هستی و 

 »شدن« فرایند
 مرگ

  
ــوارد مــــ
مشــــترک 
 قبض و بسط

های کاملی چون شمس تبریزی، همراهی یا عدم همراهیِ مردان خدا و انسان
  الدین الدین و حسامصالح

وصال با معشوق ازلی و یا عشق
 فراق از او

تجلیّات جمالی یا جاللیِ 
  تعالی حق

  
 :ها نوشت پی

هـای   ، اصـول عقـده  »یونـگ «و » آدلـر «و » فروید«برخی معتقدند که موالنا بسیار پیش از ه گرچ. 1
های شـرق و   ها در مکتب بینی مولوی و جهان: ک.ر.(دارد ها را با صراحت بیان می روانی و چارۀ آن

  )194ص، غرب
وَ اهللاُ یَقـبِضُ وَ یَبسُـطُ وَ إِلَیـهِ     ۀًکَثِیـرَ  من ذَا الَّذِی یُقرِضُ اهللاَ قَرضاً حَسَناً فَیُضَـاعِفَهُ لَـهُ اَضـعَافاً   «. 2

  )245/بقره(»تُرجَعُون
موالنـا  دیـوان شـمسِ   صورت گرفته، ارجـاع بـه    غزلیات شمساز آنجا که این مقاله در قلمرو . 3

است که بر اساسِ شمارۀ ) جلدی 10(الزمان فروزانفر شدۀ بدیع  از رویِ نسخۀ تصحیح الدین جالل
  .کر شده استبیت یا ابیات ذ

سِـبلَتِ  «کنایه از مالطفت و مهربانی است و » شانه کردن ریش«کدکنی،  بر اساسِ تفسیر شفیعی . 4
  )2/723غزلیات شمس تبریز، .(کنایه از خشم و خشونت داشتن نسبت به کسی» کسی را برکندن

  .اند کردهرا فروزانفر و موحّد ذکر  هایِ ورود و خروج شمس به قونیه و ناپدید شدنش سال. 5
  ) 54/فصّلت(»اال اِنَّهُ بِکُلِّ شَیءٍ مُحیط«. 6
  .21 /دهر .7
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