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   يشمس تبریز
  
  
هر حالی و هر کاري که در آن حال و آن کار، مرگ را دوست داري، آن کار نکوست. پس میان «

 .»تر استهر دو کاري که متردد باشی، در این آینه بنگر که از آن دو کار با مرگ کدام الیق

کند، دلبسته و دلمشغول نه سال اخیر حکایت می ـ ام طی هشتچنانکه آثار نوشتاري و صوتی
هاست آثار بزرگانِ این نحله، با یزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، ام و سالمیراث ستبرعرفان خرسانی

کنم. مل میأخوانم و در مضامین آنها ترا می .سنایی غزنوي، عطار نیشابوري، جالل الدین رومی..
بدون تردید، یکی ازمشایخ این قوم، شمس تبریزي است. نام او هم بدین سبب که با نام موالنا گره 

بدیل در تبدیل مزاج و تحولِ احوالِ این نابغه دوران داشته، هم به علت اثر گران خورده و نقشی بی
 رِ بازخوانیِ مکرر ساخته. که از او بر جاي مانده، ماندگار گشته و آثار او را در خو» مقاالت«سنگ
بکار  اًقوی» مقاالت شمس«مولوي، » فیه ما فیه«و » مثنوي معنوي«بر اینکه، جهت فهم ژرفترِ  مضافاً

طبیق نموده ت» فیه ما فیه«و فصول » مثنوي«را با ابیات » مقاالت«، بارها فقرات مختلف آید. شخصاًمی
، »بریزيشمس ت«م، دکتر موحد نیز در آثار نغزي چون ام. استاد محترو نکات نیکو صید کرده و آموخته

مس مقاالت ش«، از ارتباط وثیق میان »اسطرالب حق«و » تصحیح و تعلیقِ مقاالت شمس تبریزي«
  و آثارمکتوب و منظومِ موالنا پرده برگرفته است.» تبریزي

ده بودم، در عین حال ها پیش آنرا خواننقل کردم. سال» مقاالت شمس تبریزي«فقره فوق را از 
هاي دوست دانشور و مولوي پژوه و خوش ذوقم، نوید بازرگانِ، خواندنِ دوباره آن در یکی از نوشته

  اکسیري که در آن به ودیعت نهاده شده را در ذهن و ضمیرم زنده کرد.
  شناساند. که:بیند و میشناسی، میشناسی را در آیینه مرگ، خود»مثنوي معنوي«مولوي در

  تــمرگ هر کس اي پسر همرنگ اوس
  پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست

  در فرارـــــــآنک می ترسی ز مرگ ان
  داروشــــآن ز خود ترسانی اي جان ه

  
ت کید نهاده که در هنگام مرگ دوسأشمس تبریزي از این امر فراتر رفته و بر کار و حالی انگشت ت

ژرفتر  ات بیشتر وترا با خویشتن و فلز وجوديداري بدان مشغول باشی. به نزد او، شناخت این امر، 
 مل دریافتمأسازد. پس از خواندن این سخن شمس، به خود مراجعه کردم و پس از لختی تآشنا می

که در میان امور متعدد و متنوع و رنگارنگ این جهانی، خواندن و نوشتن و معلمی کردن را بیش از 
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یلم. افزون بر این، به رغم سختی انتخابِ میان این سه، ما ها عمیقاًدیگر کارها دوست دارم و بدان
» ودرون آیینه روبر«تر است، که مجال فراختري براي تماشاي نوازانگیزتر و روحنوشتن برایم دل

 دارد و به تعبیرآورد؛ تماشا کردنی که مرا از پرداختن و اندیشیدن به دیگر امور باز میفراهم می
شریعتی خوانده بودم که » کویریات« ها پیش درزند. سالبرایم رقم می را» غفلت پاکی«سپهري، 

عمق این سخن را وقتی دریافتم که خود نیز به  نوشتن براي فراموش کردن است، نه به خاطر آوردن.
ام مصروف نگاشتن شده است. با عنایت به نکات فوق، نوشتن پرداخته و بخشی از کار و بار روزانه

و به  سزدیدن مرگ و روي در نقاب خاك کشیدن، هنگام نوشتن، مرا بیشتر میکنم در رستصور می
  تر است. تعبیر شمس الیق

 


