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 انتشار )٢(در پاريس توسط آتابخانه مّلى فرانسه« )١(آتاب فارسى« ميالدى آتابى بنام ٢٠٠٣در سال 
هاى خطى شرقى   رئيس سابق قسمت آتاب)٣(فرانسيس ريشارد نويسنده اين آتاب آقاى. يافت

هتر است آه با ناشر يعنى بپردازيم ب قبل از اينكه به موضوع اين آتاب. باشد آتابخانه مّلى فرانسه مى
  . آتابخانه مّلى فرانسه و همچنين با نويسنده آشنا شويم

آورى   است آه در قرن هفدهم ميالدى به جمع)٤(آتابخانه مّلى فرانسه همان آتابخانه پادشاه
 وارد ١٦٦٠اولين نسخه خطى فارسى در سال . هاى مختلف دنيااقدام نمود هاى خطى زبان آتاب

در يك آمار منتشر شده .هاى خطى افزايش يافت اه شد و سپس بتدريج تعداد اين نسخهآتابخانه پادش
با وقوع انقالب .  نسخه قيد شد٣٨٨هاى خطى فارسى آتابخانه پادشاه  ، تعداد آتاب١٧٤٠در سال 

خانه ملى فرانسه آه نام  آورى آنها در آتاب هاى آليساها و جمع آبير فرانسه ومّلى آردن آتابخانه
هاى خطى  اهداء آتاب. آتابخانه افزايش يافت هاى خطى اين  آتابخانه پادشاه بود، تعداد آتابجديد

آه  شناسان فرانسوى فارسى به آتابخانه مّلى فرانسه توسط مستشرقان، سياستمداران و باستان
هاى  آتابمدتى از عمر خود را در ايران گذرانده بودند همچنان ادامه يافت بطوريكه در حال حاضر تعداد 

هاى خطى  در مقايسه با آتاب.  جلد است٢١٨٦خطى فارسى موجود درآتابخانه مّلى فرانسه 
. باشند فارسى داراى ويژگى خاصى مى هاى خطى هاى ديگر شرقى مانند عربى و يا ُترآى، آتاب زبان

ه شد داراى صفحات تزيين و تذهيب)  نسخه٦٢٠بيش از (هاى خطى فارسى  حداقل يك چهارم آتاب
  . باشند  نسخه از آنها داراى صفحات نقاشى شده مى٢٠٣بوده و 

پس از پايان .  ميالدى در شهر پاريس بدنيا آمد١٩٤٨و اّما نويسنده آتاب فرانسيس ريشارد در سال 
هاى   در رشته زبان١٩٧٠هاى شرقى پاريس رفت و در سال  زبان تحصيالت متوسطه به دانشكده

تحصيل به دانشگاه تهران رفت  او سپس جهت ادامه. التحصيل شد انى فارغفارسى و ادبيات التين و يون
 را در آن دانشگاه نزد استادانى چون بروجردى، محمدتقى دانش پژوه و ١٩٧١ و ١٩٧٠هاى  و سال
فرانسيس ريشارد پس از . هاى خطى زبان فارسى پرداخت افشار به آموزش زبان، تاريخ و نسخه ايرج

 پاريس به مدت )٥(شناسى در دانشگاه سورُبن تحصيالت خود دررشته تاريخ و زبانبازگشت از تهران به 
ايشان سپس به استخدام آتابخانه مّلى فرانسه در آمدو آخرين سمت او رئيس . دو سال ادامه داد

ايشان در . آتابخانه مّلى فرانسه بود) فارسى، عربى و ترآى(هاى خطى شرقى  قسمت آتاب
 )٦(حكمى از ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه مسئول هنر اسالمى موزه لوورطى ٢٠٠٣تابستان سال 

 سال همكارى باآتابخانه مّلى فرانسه آتابهاى متعّددى نوشته ٢٠فرانسيس ريشارد در مدت . گرديد
  . باشد هاى زير در مورد ايران و زبان فارسى مى آه از جمله آتاب
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   ١٩٨٩)٧(ر آتابخانه مّلى فرانسه در سال هاى خطى زبان فارسى موجود د  فهرست آتاب- ١

از آتاب خمسه نظامى متعلق ) با صفحات نقاشى شده( انتشار و معرفى يك نسخه خطى هنرى - ٢
   ١٩٩٥)٨(در آتابخانه مّلى فرانسه در سال  به قرن شانزدهم نگهدارى شده

ت نمايشگاهى به  آه بمناسب١٧)٩( الى قرن ١٢هاى خطى از قرن   نسخه- شاهكارهاى فارسى - ٣
  .  درآتابخانه مّلى فرانسه برگزار شده بود انتشار يافت١٩٧٧همين نام آه در سال 

  .  انتشار يافت آه موضوع اين مقاله است٢٠٠٣ آتاب فارسى، آه در سال - ٤

  . از چهار بخش تشكيل شده است» آتاب فارسى«

هاى  آورى نسخه سه به چگونگى جمعدر بخش اول فرانسيس ريشارد پس از تاريخ آتابخانه مّلى فران
ها نه فقط از ايران بلكه تعدادى نيز از  اين آتاب. پردازد آتابخانه مى هاى فارسى در اين خطى آتاب

فارسى زبان رسمى آنها بود به  آه زبان)  ميالدى١٧ و ١٦قرون (آتابخانه پادشاهان بابرى هندوستان 
هاى خطى فارسى آتابخانه مّلى فرانسه  عداد آل آتابنويسنده پس از برشمردن ت. اروپا آورده شدند

پردازد و سعى  هاى مينياتور مى  نسخه خطى هنرى، آيفى با صفحات تذهيب شده و نقاشى٦٢٠بر
هاى خّطى را از ايران و يا هندوستان به آتابخانه مّلى در پاريس  نسخه آند آه چگونگى انتقال اين مى

 توسطسياستمداران، مستشرقان و يا ٢٠ و ١٩هاى  قرنها در  بيشتر اين آتاب. توضيح دهد
هاى خطى و يا  شناسان فرانسوى و همچنين تعدادى نيز پس از خريد از آلكسيونرهاى آتاب باستان

. هاى خطى در استانبول، پاريس و يا لندن به مالكيت آتابخانه مّلى فرانسه در آمد دربازار فروش آتاب
هاى خطى را به آتابخانه مّلى فرانسه ايراد آرده و يا فروختند، به  آتاب هاى مختلف آه اين در ميان نام

 در پاريس زندگى ١٩١٤ تا ١٩٠٦ محمد قزوينى آه از سال. خوريم نام عالمه محمد قزوينى بر مى
 به پاريس بازگشت و ١٩١٩آرد، دوران جنگ جهانى اول را در آلمان گذراند و سپس در سال  مى
هاى شرقى پاريس زبان فارسى تدريس   در مدرسه زبان١٩٢٨ تا ١٩٢٦سال او از . آنجا شد مقيم
 نسخه آتاب ٥٠ تعداد ١٩١٤ و ١٩١٠هاى  محمدقزوينى بين سال. آرد و سپس به ايران بازگشت مى

خطى فارسى خريدارى  و باالخره آخرين نسخه. خطى فارسى را به آتابخانه مّلى فرانسه فروخت
باشد آه در هندوستان   مى١٦يك شاهنامه قرن ) ٢٠٠٣در سال (نسه شده توسط آتابخانه مّلى فرا

  . شود  نگهدارى مى٢١٣نوشته شده وتحت شماره 

هاى فارسى در ايران وهندوستان  بردارى از آتاب به ُسنت و فرهنگ نسخه» آتاب فارسى«بخش دوم 
سفى،علمى هاى فارسى را به سه گروه مذهبى فل فرانسيس ريشارد موضوع آتاب. پردازد مى

. باشد بندى ديگر او براساس دو گروه نظم و نثرمى تقسيم. آند پزشكى و ادبيات و تاريخ تقسيم مى
اند، بنابراين آمتربه جنبه  بردارى شده هاى مذهبى فلسفى بيشتر در مدارس مذهبى نسخه آتاب

و بزرگان  شاهانهاى ادبى تاريخى بيشتر در دربار پاد در حاليكه آتاب. هنرى آن پرداخته شده است
هاى شخصى  معموًال پادشاهان درآتابخانه. باشند هاى هنرى مى اند و داراى جنبه بردارى شده نسخه

خواستند آه با آمك يكديگر  خود، خوشنويسان، نقاشان و متخصصين صحافى را جمع آرده و از آنهامى
.  يك اثر تاريخى بود انجام دهندبردارى از يك ديوان شعر،شاهنامه و يا يك آار هنرى را آه همانا نسخه

اّما معموًال . گرفت معموًال توسط پادشاه انجام مى هاى خطى هاى نقاشى در اين نسخه انتخاب سوژه
شدند آه باعث بروز بعضى از  بردارى مى اشتباهاتى در نسخه در اين آار جمعى خوشنويسان مرتكب

  . باشد هاى خطى ازيك اثر مى ها در نسخه تفاوت

يك  بردارى آثار ادبى فرانسيس ريشارد به يك مورد موفق از نسخه» آتاب فارسى«ش سوم در بخ
دهد آه  مى پردازد و نشان  مى١٥او براى مثال به جامى شاعر قرن . آند شاعر فارسى زبان اشاره مى

غربى ايران،  هاى بردارى شده و از هرات تا قسمت هاى اين شاعر فارسى زبان نسخه چگونه آتاب
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 درروستاى جام، استان ١٤١٤جامى در سال . اى صغير، خاورميانه و شمال افريقا بخش شدآسي
  .  در شهر هرات درگذشت١٤٩٢خراسان بدنيا آمد و در سال 

بوده  زندگى اين شاعر با دوران سلطنت سلطان حسين بايقرا از پادشاهان تيمورى هرات هم زمان
فرانسيس ريشاردميزان (شتيبان شعرا و هنرمندان بود از آنجا آه دربار سلطان حسين بايقرا پ. است

 )١٠(مدريچى پشتيبانى و عالقه دربار سلطان حسين بايقرا را به ادب، هنر و فرهنگ با دربار خانواده
جامى توانست با پشتيبانى آنهاچندين آتاب شعر به ) آند شمال ايتاليا در قرن شانزدهم مقايسه مى

آتاب معروف نظامى گنجوى بنام  بود آه براساس» هفت اورنگ«ترين آنها  رشته تحرير درآورد آه معروف
هاى  اورنگ جامى به همراه ديگر آتاب هاى هفت داستان. خمسه، از هفت موضوع تشكيل شده است

  هاى بعدى توسط آاتبين در دربار بزرگان و  او در قرن

  
  

بردارى شده ودر سرتا   امپراطورى عثمانى نسخه هاى هندوستان، ايران و حتى سالطين در سرزمين
  . هاى اسالمى پخش شده است سر سرزمين

اند،فرانسيس   در استانبول نوشته شده١٦هاى خطى آثار مختلف جامى آه در قرن  با بررسى نسخه
معروف ايران از هرات  آند آه چگونه سالطين عثمانى با انتقال نقاشان ه اين موضوع اشاره مىريشارد ب

هاى جديدى از  نويسى را در دربار خود متداول آردندو نسخه و تبريز به استانبول هنر ايرانى آتاب
در قرن گيرد آه زبان فارسى  مى فرانسيس ريشارد سپس چنين نتيجه. هاى فارسى بوجود آوردند آتاب

  . شانزدهم در دربار سالطين عثمانى متداول بوده است

هاى  نويسى درنسخه به هنر تذهيب و سرلوحه» آتاب فارسى«و باالخره نويسنده در آخرين بخش 
استفاده از سر لوحه  آند در حاليكه او ابتدا به اين موضوع اشاره مى. پردازد هاى فارسى مى خطى آتاب

هاى خطى يونانى،  هاى خطى قبًال درنسخه ماًال صفحات ميانى نسخهدر باالى صفحه اول و احت
هاى فارسى مستقل از  نويسى و هنر تذهيب درآتاب اند اّما سرلوحه  و ايتوپيايى ديده شده)١١(قبطى

هاى  ترين نسخه قديمى. آارهاى قبلى ذآر شده در باال بوده و يك سبك و هنر صددرصدايرانى است
 ميالدى در ايران ١٢ و ١١بودند آه در قرون  هايى اند قرآن لوحه نوشته شدهخطى آه با تذهيب و سر

 ١٢٨١راوندى آه يك نسخه خطى از آن به تاريخ  آتاب شرف النبى. دوران سلجوقيان نوشته شدند
همچنين يك . باشد شود داراى سرلوحه و تذهيب مى مى ميالدى در آتابخانه مّلى فرانسه نگهدارى

 ميالدى نيز داراى سرلوحه و ١٣٠٨آتابخانه مّلى فرانسه با تاريخ  ياى سعادت غزالىنسخه از آتاب آيم
هاى خطى زبان  نويسنده براين باور است آه استفاده همگانى از تذهيب در نسخه. باشد تذهيب مى
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عموميت پيدا آرد و در سر تا سر ايران ) ١٤٠٠ - ١٣٦٠(سلطنت مظفريان فارس  فارسى در دوران آوتاه
هاى فارسى آه از قرن پانزدهم به بعد نوشته شد  هاى خطى آتاب بنابراين بيشتر نسخه.اول گرديدمتد

  . باشند نويسى مى داراى هنرتذهيب و استفاده از سبك سرلوحه

توان گفت آه فرانسيس ريشارد اطالعات و تجربيات سى ساله خود را درمطالعه و  بطورآلى مى
اميدوارم آه . است آورى نموده ن آتاب آوتاه اّما پرمحتوى جمعهاى خطى فارسى، در اي بررسى آتاب

يكى از مترجمين شايسته ايرانى اين آتاب را به زبان فارسى ترجمه آرد تامورد استفاده همه فارسى 
  . زبانان قرار گيرد

  
  
١ (Le Livre Persan .BNF ,Paris ٢٠٠٣  
  
٢ (Bibliotheque National De France) .BNF (  
٣ (Francis Richard   
٤ (Biblotheque de Roi   
٥ (Sorbonne   
٦ (Musee Du Louvre   
٧ (Catalogue Des Manuscrir Persan ,BNF /Paris /١٩٨٩   
٨ (Les Cinq Poemes De Nezami ,Edition Anthese ,Arcueil ,١٩٩٥   
٩ (Splendeur Persanes ,Bnf ,Paris ,١٩٩٧   
١٠(Medici   
١١(Copt  
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 محمدعلى موحد 
 

  مياِن خون و ترسم آه چون آيد خياِل او 

    خويشى خيالش را به خوِن دل بيااليم ز بى

    رهاآن تا چو خورشيدى قبايى سازم از آتش

    در آن آتش چو خورشيدى جهانى را بيارايم

  اگر يك دم بياسايم رواِن من نياسايد 

    من آن لحظه بياسايم آه يك لحظه نياسايم

دهندگان اين همايش براى بحث و گفتگو  عنوانى است آه ترتيب" هاى موالنا براى انسان معاصر آموزه"
اند و من از ميان چند موضوع محورى آه در ذيل اين عنوان مطرح  موالنا برگزيده به مناسبت سالروز وفات

 در آالم وجودى انسان معاصر و انعكاس آن گرديده سخنى آوتاه خواهم داشت در پيرامون نيازهاى
  . موالنا

يكى شناخت خود : بشر از روزى آه چشم به جهان گشوده دو نوع شناخت براى او مطرح بوده است
هاى عظيمى نصيب انسان  در هر دو رشته از شناخت پيشرفت. و ديگر شناخت جهان خارج ازخود

اى بسط دايره آوشش بر. نشده است ها قطعيت و تماميت و آمال حاصل گرديده ولى در هيچ يك از آن
بر  ها و اسرار اعماق هستى در هر دو ساحت همچنان ادامه دارد و هرچه شناخت و ورود در زواياى اليه

ها و عطش او به  افزايد توجه او به نادانسته ميزان دقت و وقوف انسان در ميدان معرفت و آگاهى مى
شود آه َو ما اوتيُتم ِمَن  دمى تكرار مىنداى ازلى پيوسته در گوش جان آ گيرد و اين ها فزونى مى نايافته

پيشرفت در زمينه شناخت جهان خارج، انسان راموفق آرد آه بسيارى از نيروهاى قهار . اْلِعْلِم ِاّال َقليًال
و وحشى طبيعت را رام و منقاد خود گرداند و به برآت همين شناخت است آه انسان سيادت خودرا بر 

اين راه علم است و . اندازى به فضا و ماوراء آن برآمده است دد دستبّر و بحر عالم گسترده و در ص
  . است و تجربه و آزمون افزار آن مشاهده تكنيك و دست

اما شناخت آدمى از خود؛ يك آشف آليدى در اين زمينه توجه به دوگانگى يا ثنويت ساحت وجود 
 شرق و غرب از دو جنبه ضد و از فالسفه يونان تامتكلمين يهودى و مسيحى و حكماى. انسانى است

  . اند نقيض وجود آدمى سخن گفته
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از يك سو . آدميزاد پارادوآسى است آه ناچيزى و حقارت را با شكوه و حشمت و بزرگوارى يكجا دارد
  . سراپا عجز است و ضعف وزبونى و نياز و از سوى ديگر قدرت و صالبت و متانت و استغنا

    همچو گاوى نيمه چّپش سياه

    ه ديگر سپيد همچو ماهنيم

    موِج لشكرهاى احوالم ببين

    هر يكى با ديگرى در جنگ و آين

    زنم چون آه هر دم راِه خود را مى

  با دگر آس سازگارى چون آنم؟ 

  . هاى متناقض وجود انسان دارد تر آردن اين جنبه نگرش عرفانى سعى در برجسته

 سر سخن خود و ببينيم آه موالنا از چه راه وچگونه خوب؛ اين مقدمه را داشته باشيد تا برويم بر
اخير به موالنا  تواند با انسان امروزى ارتباط برقرار بكند و اقبال عظيمى آه مردم دنيا در اين ساليان مى
امروز دنيا چه  نشيند يا مردم اند ِسّرش چيست؟ موالنا چه دارد آه بر دل مردم امروز دنيا مى آرده
گفت آه اين مردم  توان البته نمى. يابند جويند آه پژواك آن را در آالم موالنا مى ىخواهند و چه م مى

قدر هست آه يك  اند اما اين اند و درست فهميده اند و يا درست خوانده همه آثار موالنا را خوانده
ما در . شود اى مبهم به سوى موالناجذب مى روح زمان به گونه. احساس مبهم همدلى با او دارند

شويم  سوى او آشانده مى آيد و به مان مى زندگى فردى اين تجربه را داريم آه گاهى از آسى خوش
درزندگى . است آه با او داريم آنيم آه اين چه احساس نزديكى و قرابتى نشينيم و فكر مى آنگاه مى

دلى از آن هم. همدلى با موالناست اقبال مردم نشان نوعى احساس. ها نيز چنين است جمعى انسان
  چيست و چراست؟ 

  

  
  

ها را طلب  چيزهايى است آه انسان امروزى براى آمال و تماميت خودآن" نيازهاى وجودى"مقصود از 
ها نرسدچنان است آه گويى  اگر به آن. بيند اتمام مىها خود را ناقص و ن بدون دستيابى به آن. آند مى

ها  آه در درون انسان برآورده شدن آن نيازها عطشى است. اند يك پارچه از وجودش را از او ربوده
بشر امروزى هستند آه  هاى آن نيازها به تعبيرى ديگر آرمان. دارد ها را به تكاپو وامى جوشد و آن مى

  . ها قربانى بدهد آن  آند و حتى حاضر است در راه ها تالش مى  آنبشر امروزى براى رسيدن به
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هاى  شايد ُپر بيراه نباشد اگر بگوييم اعالميه جهانى حقوق بشر نسخه بالنسبه جامعى ازسرفصل
مباحث گسترده حقوق  مهم نيازهاى وجودى بشر امروزى است و نيز شايد اغراق نباشد اگر بگوييم آه

گرديده است و آن سه اصل عبارت  االصول خواند متفرع ها را ام توان آن صيل آه مىبشر آًال از سه اصل ا
ها و  ها، تأآيد برواقعيت تكثر و پلوالريسم در برداشت است از تأآيد بر ارزش و حرمت و آرامت انسان

 و آراء ها و شعاير و رسوم و آداب، و تأآيدبر مساهله و عدم تعصب در برخورد با عقايد رويكردها و آيين
  . تعبير آرده است"مروت و مدارا"متخالف آه حافظ از آن به 

: است آنيم از اصل اول آه در ماده اول اعالميه جهانى حقوق بشر اين گونه بيان شده حاال شروع مى
همه از موهبت خردو وجدان . آيند و در آرامت و حقوق با هم برابرند ابناى بشر همه آزاد به دنيا مى"

ام  و عدالت آوشيده درهواى حق: من در فصل آخر آتاب خود."  وبايد با هم برادروار رفتار آنندبرخوردارند
آرامت آه در اعالميه جهانى  ام اين واژه هاى دينى حقوق بشر را روشن گردانم و در آنجا گفته تا ريشه

. آدميزاد را آرامت داديم" مآد َوَلَقْد َآرَّْمنابنى"فرمايد  حقوق بشر آمده، سابقه قرآنى دارد آنجا آه مى
گويد  شمس تبريزى آه خضرراه موالنا و مرشد محبوب اوست مى. خلعت آرامت بر قامت او پوشانيديم

ولقد آّرمنا "است چون خدا هيچ جا نفرمود مثًال  اين آرامت وجه امتياز آدميزاد بر همه موجودات
آرامت از بين همه آفريدگان خاّص آدميزاد " ى آدمو لقدآّرمنا بن"فرمود " ولقد آّرمنا العرش"يا " السموات

  : همين تعبير را در مثنوى موالناداريم. است

    تاِج آّرمناست بر فرِق سرت

    طوِق اعطيناك آويِز برت

    هيچ آّرمنا شنيد اين آسمان

    آه شنيد اين آدمىِّ ُپر غمان

    بر زمين و چرخ عرضه آرد آس

  خوبى و عقل و عبارات و هوس؟ 

حكيم  دانيم آه فلسفه حقوق بشر از تعاليم اين مى. آند انت همين برداشت رابه زبانى ديگر بيان مىآ
گيرى عقالنى را دارد وديگر جانوران  انسان قابليت گزينش و تصميم"گويد  او مى. بزرگ تأثير گرفته است

ااز ديگر موجودات و از همين رو انسان مستحق فضيلت و شرف و آرامت است آه او ر. چنان نيستند
انسان چيزى است آه اديان  تأآيد بر وااليى و شرف." امتياز انسان به انسانيت اوست. گرداند ممتاز مى

  . دهد هاى حقوق بشر پيوند مى الهى را با آرمان

احترام به  مستلزم. همتاى گوهر انسانى است توجه به اين شرف و وااليى مستلزم توجه به ارزش بى
  . هر يك از ما به تعبير موالنا آفتابى زيردامن دارد. هاست آران انسان هاى بى  قابليتها و توانايى

    بحِر علمى در نمى پنهان شده

    در سه گز تن عالمى پنهان شده

    اينت درياى نهان در زيِر آاه

    پا بر اين َآه هين منه در اشتباه

   ورزد؟ چرا خود را ارزان بفروشد؟ پس اين درياى نهاِن قابليت و استعداد چرا از خود غفلت

  ! خويشتن را آدمى ارزان فروخت

  ! خويشتن نشناخت مسكين آدمى
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بايد دو معنى را درذهن تو " اللَّه اآبر"، اين "اآبر اللَّه"گويى  گويد اين آه در نماز مى شمس تبريزى مى
پرستى   آه خدايى آه تواو را مىانديشه اول آن. بايد توجه تو را به دو انديشه معطوف گرداند.القا بكند 

در برابر او رنگ  بزرگى بزرگان. آيد تر است از هرچه در ذهن تو مى تر مطلق است يعنى بزرگ بزرگ
بگذاريد عين . تراست ها بزرگ اگر عالم و فيلسوف است و اگر امام و پيغمبر است، او از آن. بازد مى

نى بردار فكرت را، نظرت رابلندتر دار از آنچه در وهم تو اللَّه اآبر نماز يع: "هاى شمس را بخوانم عبارت
بجوى تا . ترآ تا بزرگى بينى پيش. است مرسل و اولوالعزم آيد اگر چه تصور نبى گنجد و در تصور تو مى مى
  ." بيابى

ها فراچينى وهمت  انديشه دوم آه اللَّه اآبر بايد در ذهن تو بيدار سازد اين است آه دامن از پليدى
خواهى به خدا  تومى. مبادا خود را فروهلى و اجازه دهى آه در منجالب ابتذال فرو غلطى. د دارىبلن

و به صفات حق متصف  بايد بكوشى و خود را ماننداى خدا سازى. آنى برسى و بزرگى خدا را ياد مى
  چون خدا بزرگ است بايد بكوشى آه تو هم بزرگ باشى، اگر خدا . گردى

  
  . يكتاست بكوش آه تو نيز يكتا گردى

  : دقت آنيد. تان بخوانم هاى شمس را براى بگذاريد اينجا هم متن عبارت

    گفت خدا يكى است"

    گفتم اآنون تو را چه

    اى چون تو در عالِم تفرقه

    ن ذره، هر ذره در عالمى پراَآندهصد هزارا
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    پژمرده، فرو فسرده

  چه سزا باشد گفتن آه خدا هست؟ 

  ! تو هستى حاصل آن

    وجود قديم او هست. او خود هست

  . تو را چه؟ چون تو نيستى

    او يكى است تو آيستى؟ تو شش هزار بيشى

  " تو يكتا شو وگرنه از يكى او تو را چه؟

هر  شمس. نهايت اوست هاى بى اشاره به موهبت.  آرامت انسانى استببينيد اين اوج عزت و
است آه او  متابعت محمد آن: "خواند مسلمانى را آه به معراج پيغمبر اعتقاد دارد به متابعت او فرامى

  : گيرد و موالنا اين فراخوان را پى مى" به معراج رفت تو هم بروى در پى او

   ملوالن همه رفتنددِر خانه ببنديد

  بر اين عقِل ملوالنه همه جمع بخنديد 

  به معراج برآييد چو از آِل رسوليد 

  رِخ ماه ببوسيد چو بر باِم بلنديد 
***  

بتوان  اى آه در موالنا داريم آنم در هيچ آجا اين پيام را با عمق و گستره اما پيام تكثر؛ من فكر نمى
هاى  و شيوه راه و روش. گويند ى گوناگون سخن مىها در اين عالم تكثر مردم مانند مرغان به زبان. يافت

َو :" آمده است در قرآن. دانست دانيد آه سليمان پيغمبر زبان مرغان مى مى. آنان نيز گوناگون است
هاى خود  يكى از مثنوى الطير را عنوان عارف بزرگ فريدالدين عطار اين ترآيب منطق". الّطير َعلَّْمناُه َمنطَق

اى سى تايى  است آه دسته داستان عطار چنين.  شايد بشود گفت شاهكار اوستقرار داده است آه
رفتند و . قاف آشيان دارد پيدا آنند از پرندگان تصميم گرفتند آه بروند به آوه قاف و سيمرغ را آه بر قله

شدند آه به تعبير عطار حاجب  داشتند نوميدمى. سراپاى آوه را گشتند و نشانى از سيمرغ نيافتند
ها چون نيك نظر آردند سيمرغ را در خود  مرغ تافت وآن ارگاه عزت پرده را باال زد و آفتاب قرب بر آن سىب

  . و خود را در سيمرغ يافتند

  ايد  اين همه وادى آه از پس آرده

  ايد  خويش را بينيد و خود را ديده

    تريم ما به سيمرغى بسى اولى

    زان آه سى مرِغ حقيقى گوهريم

حقيقت به  در آنجا سالك راه. نامه نيز پى گرفته است يشه را عطار در آتاب ديگر خود مصيبتهمين اند
زند از جبرئيل و ميكائيل و مالئكه عليين وانبياى مرسلين چون  گردد و به هر درى مى دنبال حقيقت مى

د به رس گذرد تا مى مى از عرش و آرسى هم. آند جويى مى نوح و ابراهيم و عيسى و موسى چاره
  : شنود مى" جان"آه چهلمين منزل است و در آنجاست آه به گوش دل از زبان" جان"منزل 

    صد جهان گشتى تو در سوداى من

    تا رسيدى بر لِب درياى من
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    اى اى، گر آرده آنچه تو گم آرده

    اى هست نزِد تو، تو خود را پرده

سخن خود  ست ايران خاقانى در چند جا آه بهد از شاعران چيره. الطير معجزه سليمان بود بارى منطق
يابد  مرا درمى آسى سخن. خواند يعنى آه شعر من در حّد اعجاز است الطير مى بالد آن را منطق مى

  : گويد موالنا در جواب خاقانى مى. آه از فهم و معرفت برترى برخوردار باشد

    الطير آِن خاقانى صداست منطق

    الطيِر سليمانى آجاست منطق

  الطيِر سليمانى بيا  منطق

  سرا  بانگ هر مرغى آه آيد مى

    چون به مرغانت فرستادست حق

    لحِن هر مرغى بدادستت سبق

  مرِغ جبرى را زباِن جبر گو 

  مرِغ پراشكسته را از صبر گو 

    دار و معاف مرغ صابر را تو خوش

    مرِغ عنقا را بخوان اوصاف قاف

  مر آبوتر را حذر فرما ز باز 

  باز را از حلم گوى و احتراز 

    آبِك جنگى را بياموزان تو صلح

    مر خروسان را نما اشراط صبح

    رو ز هدهد تا عقاب همچنين مى

    ره نما واللَّه اعلم بالصواب

ها به يك  باآن. زنند به يك زبان حرف نمى. زبان مرغان متكثر است. يعنى هر مرغى زبان خود را دارد
آارى ساخته شده  هرآسى براى. ن گفت و چنان نيست آه خاقانى پنداشته استتوان سخ زبان نمى

پلوالريسم اما خودلغزشگاه مهيبى است آه به . ها متفاوت است است استعداد و نيز قدرت تحمل آدم
. تواند سر از باتالق اباحيگرى درآورد يا به سرگردانى دربيداى سوفسطائيگرى منتهى شود آسانى مى
  . باورى ابلهانه گردد مكن است به ناباورى مطلق گرفتار آيد يادستخوش خوشپلوالريست م

    ست گر بگويد جمله باطل او شقى

    ست ور بگويد جمله حق از ابلهى

گويد هفتاد ودو ملت  گويد جنگ هفتاد و دو ملت است و همه دروغ است و اين يكى مى آن يكى مى
  .  بر ديگرى ترجيح توان دادهمه راست است و هيچ معيارى نيست تا يكى را

ها  انسان هاى ها و ديدگاه ها باور دارد و نيز تكثر و تعدد برداشت آن آسى آه به آرامت و حرمت انسان
شناسد الجرم با  پذيرد و تفاوت آشكار در زبان و روش و منش آدميان را واقعيتى غيرقابل انكارمى را مى

  : گردد آه موالنا هماواز مى
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    عصب خامى استگيرى و ت سخت

    آشامى است تا جنينى آار خون

پسندد و در برخورد باعقايد ديگران  او براى پيشبرد عقايد خود راه جبر و خشونت و زور و فشار را نمى
  : گويد دهد و همزبان با موالنامى مهربانى و فراخ حوصلگى و رفق و مدارا نشان مى

    اگر مر تو را صلح آهنگ نيست

    جان سِر جنگ نيستمرا با تو اى 

    تو در جنگ آيى، روم من به صلح

    خداى جهان را جهان تنگ نيست

    جهانى است جنگ و جهانى است صلح

    جهاِن معانى به فرسنگ نيست

  هم آب و هم آتش برادر بدند 

    ببين اصل هر دو بجز سنگ نيست

    اين دو عالم ندارد نظام آه بى

    زنگ نيست اگر روم خوب است بى

مقصودم اول، .شما در اين معنى البته دو قصه بسيار دالويز و بسيار مشهور موالنا را به خاطر داريد
آنيد اين  فكر مى:خانه و پرسيدند داستان آن چند نفرى است آه در شبى تاريك بردندشان به فيل

  ديد  شان چيزى نمى ها آه چشم موجود آه داخل اين اطاق است چيست؟ آن

  . تند از راه لمس مشكل را حل آنندخواس الجرم مى

  آن يكى را آف به خرطوم اوفتاد 

  گفت همچون ناودان است اين نهاد 

  آن يكى را دست بر گوشش رسيد 

  آن بر او چون بادبيزن شد پديد 

  آن يكى را آف چو بر پايش بسود 

  گفت شكِل پيل ديدم چون عمود 

    آن يكى بر پشِت او بنهاد دست

    چون تختى ُبدستگفت خود اين پيل 

    شان شد مختلف از نظرگه گفت

    آن يكى دالش لقب داد اين الف

    در آِف هريك اگر شمعى بدى

    شان بيرون شدى اختالف از گفت

شبانى آه به زبان خودبا خدا راز ونياز . قصه دوم آه اشاره آردم همان داستان موسى و شبان است
  : آرد مى
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    اى فداى تو همه بزهاى من

    هاى من هى و هى ى به يادت هىا

    تو آجايى تا شوم من چاآرت

    چارقت دوزم زنم شانه سرت

  : گويند؟ و تكفيرش آرد گونه سخن مى موسى برآشفت آه اى نادان با خدا اين

    گفت موسى هاى خيره سر شدى

    خود مسلمان ناشده آافر شدى

  وحى آمدسوى موسى از خدا 

  بنده ما را ز ما آردى جدا 

    تو براى وصل آردن آمدى

    يا خود از بهر بريدن آمدى

    ام هر آسى را سيرتى بنهاده

    ام هرآسى را اصطالحى داده

    در حِق او مدح و در حِق تو ذم

    در حِق او شهد و در حِق تو سم

    ما برى از پاك و ناپاآى همه

    از گرانجانى و چاالآى همه

  ما زبان را ننگريم و قال را 

  درون را بنگريم و حال را ما 

  دانان ديگرند  موسيا آداب

  سوخته جان و روانان ديگرند 

    ها جداست ملِت عشق از همه دين

    عاشقان را مذهب و ملت خداست
***  

بينيم آه  اى از مسائلى است آه براى انسان امروزى مطرح هست ومى ها آه عرض آردم نمونه اين
در وپيكر و پر ازدحام  انسان امروزى وقتى اين شهرهاى درندشت بى. براى موالنا هم مطرح بوده است

خواهد چون موالنا  اختيار مى بيندبى ها را مى ها و بيمارى و پرغوغا و پرتنش و پرگند و دود و دم و آلودگى
  : فرياد برآورد آه

    اندرين شهر قحط خورشيد است

    سايه شهريار بايستى

    ست پرست ُپر گشته شهر سرگين

    مشِك نافه تتار بايستى
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يكديگر  اماِن زندگى در آمين بيند آه در چرخه پرتب و تاِب شتابان و بى وقتى گروها گروه آدميان را مى
درند،  هم مى َبرند و پوست دوزند، پوستين هم مى اند و روز و شب براى همديگر پاپوش مى ايستاده
  : آند گيرد و فغان مى دلش مى

    صر دلم گرفتزين همرهاِن سست عنا

    شير خدا و رستِم دستانم آرزوست

  دى شيخ با چراغ همى گشت گرد شهر 

    آز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست

  ايم ما  نشود جسته گفتم آه يافت مى

    نشود آنم آرزوست گفت آن آه يافت مى

 برعكس؛اصًال اين مقصودم آن نيست آه شما به جاى اعالميه حقوق بشر برويد و مثنوى بخوانيد و يا
تحليل و . نيست پيچى نسخه. بحث از مقوله امر و نهى و اين بكن و آن مكن، افعل ال تفعل، خارج است

خواهد دريابد آه چگونه و چرا موالنا براى ما در اين روزگارآشش و جاذبه دارد؟ چرا و از  مى. تعليل است
آنند؟اين مغناطيس القلوب آيست آه  آجا مردم زمان ما با موالنا همدردى و همدلى احساس مى

زيست در آالم و پيام  اى از جهان هفتصدوپنجاه سال پيش مى ربايد؟ اين مرد آه در گوشه ها را مى دل
  . شوراند عارف و عامى را مى او چه جوششى و درخششى، چه سّرى هست آه جان

خواند  وق بشر را مىاش آن است آه اگر آسى اعالميه حق ها آمترين فايده يادآورى اين نكته
هاى دينى و عرفانى آن توجه آند و بداند آه   ساله آن بينديشد و به ريشه٢٥٠٠سوابق  به
آهن  هاى گشته شود همان گم هاى تازه عرضه مى هاى ارجمند آه امروز در قالب الفاظ و عبارت آرمان اين

هرآس آه باديدى تازه و از . بنگردخواند با ديدى تازه در آن  قرون و اعصار است و آن آه مثنوى را مى
آفرينش فكرى و  موالنا در ساحت. آند هاى فراوان در او آشف مى سِر تأمل در موالنا نگاه آند نكته

هنرى از سرآمدان و برجستگان عالم است و خصيصه اصلى شاهكارهاى تفكرو هنر آن است آه سر از 
قابل . دور و زمان همزبان گردند توانند با مردم آن ىآشند و در هر دور و زمان م چنبره زمان و مكان برمى

خالقيت است بايد از نو خواند و از نو  موالنا را آه شهسوار عرصه. بازخوانى و بازشناسى هستند
   )١(.شناخت

  
 


