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 1۰/۰۷/۲۰۲۰            محمد شعیب مجددی دکتور
 

 در شعر موالنا« یکدیگر پذیری»
 

 ،های درخشان محبت، انسانیت موالنا جالل الدین محمد بلخی رومی کهکشانی است که ستاره ها و خورشید 
 ،پلیدی ،غفلت ،شمدرتالش اند که ابرهای تاریک خ جدائی،حکایت ، شکایت وعشق ، فصل،یکدیگرپذیری، نی، وصل

بی اعتمادی، کدورت، عداوت ، تاریکی و نفرت را کنارزده ، فاصله ها را ازسر راه دور و پیوست را به اصل  ،غم
. موالنا با داستانهای آموزنده و پرمحتوی اندخدا را میسر گرد -حقیقت و شناخت خود  موفقیت، خوشبختی، سعادت،

خلوقاتی را ممکن ومیسرمیسازد و با پذیرش تنوع و چهره های متنوع ، اشرف الم تالش رسیدن به اوج انسانیت و
 معانی خفته و نهفتِه کلمات دروازه ها را با جهان موالنائی بازمینماید .

ان بینی موالنا ، شعرش که زندگی و خون رگهای خودش است در محتوی و هیم جئبزرگ بینی و یا کلیشه ئی بگو
وز و فردا به نجات دهنده ئی چون او ازهمه سیاهی ها وتباهی ها احتیاج و ضرورت شکل مقامی میبخشد که جهان امر

 دارد .
موالنا فاصله و جدائی با انسانیت را بهتر ازهرانسانی درک میکند وبرای رسیدن به قله انسانیت زینه پرمحتوی  

نسانیت قدمی به ا ن میبیند که ما رارا یکی ازین پلگا« یکدیگرپذیری»را با پلگان درخشان منور نموده است . موالنا 
  .نزدیکترمینماید

مثنوی معنوی دفتر دوم خدا پذیری و پرستش خدایی که تصور و ترسیم درذهن ، قلب « موسی و شبان»در حکایت 
 را افسانه وار هدایت میدهد . « رحمت اختالف نظر»و « یکدیگر پذیری اوج انسانیت»و فکر خود داریم همنوا با 

شکل احسنی هدایت و رهنمائی میکند. من و تو در ذهن و وسی و شبان محتوی یکدیگر پذیری را به داستان م
، ارثی و کسب شده اجتماعی داریم ی ازعقاید و باورهایی آموخته شدهخدایی را میپرستیم و تمثیل مشخص ،باورخود

پرستیم می نشمند دیگری هر کدام ما دو خدا رابه گفته یکی از نخبه گان به تعداد مردم جهان خدا وجود دارد و به گفته دا
م .این به آن معنی ضد ، فکر و دل خود خلق کرده ایدیگری خدایی که خود ما در ذهن ،یکی خدای حقیقی و اصلی

نیست بلکه همان یکتا را هرفرد جهان به شکلی میبیند و درک ،فهم و باور متفاوت از آن دارد . چوپان « یکتاپرستی»
مطابق فهم ، درک و دانش محدود و یا دست داشته خود خدای خود را میبیند و تمثیل « وسی و شبانم»در حکایت 

دا را از ید اول خئبیا .است میکند. آنچه من وتو وشاید خیلی مردم دیگر ناقص و بی محتوی پنداریم نزد شبان حقیقت
 دیدگاه شبان بشناسیم .

 وسی یک شبانی را براهـد مـدی
 ت ای گزیننده الهفـگیـمـو هـک

 اکرتـن چـتو کجایی تا شوم م
 ه سرتـت دوزم کنم شانـچارق
 مـویم شپشهاات کشـات شجامه

 حتشمـشت آورم ای مـیـر پـشی
 الم پایکتـم بمـوســکت بــدست

 وقت خواب آید بروبم جایکت
 نــه بُزهای مـای فدای تو هم

 نـای بیادت هیهی و هیهای م
 

ن و تو که خدای خود را مطابق فهم، درک، دانش و عقیده خود . مثل ماخته استشبان ، خدا را آنچان شن 
، عادات ، طرز بیان ووو دوست مرد و زن را با چنین و چنان لباس. چنانکه یکی باور دارد که خداوند شناخته ایم

اپذیر است و قضاوت دارد و آنچه من ، تو ، این و آن میگویند خطا و جفاست .این تنوع برداشت ها حقیقت انکار ن
حتی گروپی نمیتواند حقیقت افکار و عقاید را تغییر دهد . شاید من و تو هم بر سر شبان  انفرادی و وحکم عادالنه نیز
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به قهر و خشم آمده باشیم ای بسا اشخاصی که نه با جمالت و عبارات شبان ، بلکه با محتوی همچنانی ادعای یکتا 
یم . برمیگردیم به داستان موسی و شبان که ادعای شبان برتمثیلی از خداوندی ئام نمگوپرستی را دارند و ما الم تا ک

که میپرسد ؛استثنائی میباشد به شکلی تنوع باورها را تمثیل میکند و موسی )ع( که تصور و باور پیغمبرگونه از 
ن میشود .چنانکه موالنا صدای خداوند داردبگونه به خشم می آید و مانع چنین بیانی نسبت به خداوند از زبان شبا

 رسوالنه موسی)ع( را با این ابیات ادامه میدهد.
 

 انـت آن شبـفـگیـوده مــهـیـمط بــن نــای
 النــن ای فـا کی است ایـفت موسی بــگ
 ر شدیـدبــای بس مــی هـوســت مــفــگ
 دیــر شــافــده کــاشــان نــمــود مسلــخ

 ت و فشاراین چه ژاژست این چه کفرس
 ارــشـــود فــان خــدر دهـــای انهــبــنــپ
 ان را گنده کردــهــو جــر تــفــد کــنــگ
 ردــده کــن را ژنـای دیــبــو دیـر تــفـک
 ر تراستــق مــه الیــابــاتــارق و پــچ
 ی رواستــها کــنــیــنــی را چـابــتــآف
 ن سخن تو حلق راــدی زیــنــبــر نــگ
 ق راــــلـــوزد خـــسـد بــــی آیـــشـــآت

 

 دموسی میتوان و رباشد درشعرموالنا سمبل است موسی میتواند حضرت موسی )ع( پیغمب«نی»مثل«موسی» 
ویا هرکس دیگرباشد . درین جهان من ، تو و هرشخص دیگری مطابق باورهای خود عقاید « تو»، «من»سمبل 

از کلمات که از زبان موسی بر شبان درین شعر آماده است زیر فشار و حتی قهر  دیگران را با کلماتی حتی شدید تر
وخشم قرار میدهیم . چقدر انسانهای که با کمی تغییرعبادت میکنند و با اندکی متفاوت از من وتو تالوت مینماند و یا 

وه و قهر حتی نفرت کلمات با کمی تحول باورهای خود را ارائه میدارند وعمل میکنند . من وتو باجهانی از اند
نابخشیدنی حتی کافر و مشرک نثار یکدیگر مینماییم . موالنا با انتهای زیبائی ، فهم ، درک از باورهای متنوع حتی 

اختالف نظر رحمت »و «یکدیگر پذیری اوج انسانیت است » در یک دین ، دروازه باغ بزرگ و هدایت گونه الهی 
وی متحول کننده بیان مینماید تا ما را از جهان نفرت به بهشت محبت سوق بدهد تا را در البالی داستان های ق«است

به سرمنزل مقصود با هم برسیم . موالنا زمانی که با کلمات درشت که ازنگاه باورها شاید من و تو را یکنوع متحول 
م ، رهنما ، آموزنده ، پند دهنده به قهر و خشم بیاورد . جامه رقص و سما را به طاق باال میگذارد ولباس مدرس ، معل

 و مولوی را به تن میکند و با انتهای ادبیات عقیدتی و باورهای هدایات گونه آموخته از اصل هدایت چنین میگوید .
 

 نیستــمــود دشــرد خــخیــی بــدوست
 دمت غنیستــن خـعالی زین چنیـحق ت
 ویی تو این با عم و خالـگیـی مــبا ک
 فات ذوالجاللـاجت در صــم و حــجس
 د که در نشو و نماستــوشــر او نــشی

 تـاسـاج پــحتــچارق او پوشد که او م
 ا آسایش استــق مــا در حــت و پـدس

 تــش اســـق آالیـــی حـاکــق پـــدر ح
 ق استـد او را الیــولــم یــد لــلــم یــل

 ق استــالــود را او خــولـــد و مـــوال
 جسم آمد والدت وصف اوست هـرچـه

 هرچه مولودست او زین سوی جوست
 

آخ موالنا تو چقدرعاقل و با دانشی . چه زیبا همه جدال های باورهای متنوع و یا اختالف گونه نظریات ما  
با چند بیت درس گونه کنارهم گذاشتی و با محتوی حقیقت گونه از علمی باالتر از فهم و درک و هدایت کننده   را
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میم و تزئین نمودی . ببوسم دستانت را موالنای بزرگ ... هرچند ما هر روز در مخالفت باهم ویاعقاید یکدیگر بر تر
یکدیگر  »یکدیگر مثل موسی و شبان با الفاظ و کلمات دست به یخن میباشیم اما خوشا به این پدیده های ناب   سرو کله

موسی را دوباره نزد شبان رهنمائی  که صمیمانه میتواند «اختالف نظر رحمت است»و «پذیری اوج انسانیت است 
 نماید آنگاه که شبان دلشکسته شد و سر به بیابان گذاشت .

 

 انم دوختیـوسی دهـت ای مـفـگ
 انم سوختیـو جـانی تـمـشیـوز پ

 فتـجامه را بدرید و آهی کرد ت
 تـی و رفـانـابـهاد اندر بیـسر ن

 

ات تنبیه کننده موسی مأیوس و پشیمان و یا به فکر فرو رفت که چه اشتباهی بلی شبان از گفته خود زیر هدای 
طور در تالتم با باورهای خود  هم همین تو کرده است .دانش و فهمش همین اندازه بوده است سر به بیابان زد . من و

ذاشتن یگانه سر به بیابان گ ی میرسیم که سر به بیابان فرار میزنیم و دست تالش و تکاپو را، باجادیگران به  و افکار
راه درمان و مرحم گذاشتن احساس نموده ذهن و فکر خود را تسکین گنگ و خشک غیر متحرک میبخشیم . موالنا 

متنوع و متحول ما را تمثیل نمود با لحن استادانه   اینرا خوب میداند . با زبان شبان رازها ، افسانه ها و اندیشه های
اما سر به بیابان زدن و فرار از تکاپوی ما و رسیدن به نیات و   نه و هدایت کننده است.رهنمائی کرد که بس آموز

هدف ما ، شک و تردید های قبول شده ما ، موالنا را از لباس استاد و رهنما به رسول پیوست دهنده تبدیل میکند تا 
زارهای سعادت ، محبت و حقیقت پیوست ها را به گل مهمتر و با ارزشتر تفاوت ها و ناباوری ها و دیوار انتخاببا 

 بدهد. آنگاه با نور ندای هدایت اصل، تاریکی ها را روشن میسازد . 
 

 داـی از خـوسـوی مـد سـی آمـوح
 داــردی جــا کــا را ز مــدهٔ مــنــب
 دیـردن آمـــل کــرای وصــو بــت
 دیـردن آمــل کــصــرای فــه بــن
 امادهـهــنـی بـیرتـی را سـر کســه
 امی دادهـالحـطـی را اصـر کســه

 و ذمــق تـدح و در حـدر حق او م
 د و در حق تو سمـهـق او شـدر ح

 ا سودی کنمــر تــردم امــکــن نــم
 ودی کنمـدگان جـنـر بـا بــک تـلــب
 دحـد مـنـالح هـطـدوان را اصــنـه

 الح سند مدحــطــان را اصــدیــسن
 شانـاک از تسبیحـردم پــگــن نــم
 وند و درفشانـم ایشان شــاک هــپ
 ریم و قال راـــنگــان را نــا زبــم
 ریم و حال راـگــنــا روان را بــم

 ودــع بـاشــر خــم اگــبیــلــناظر ق
 ظ ناخاضع رودـفت لفــه گــرچــگ
 دــرنــگــان دیــدان ا آدابـــوسیــم
 ان و روانان دیگرندــته جــوخــس

 دنیستـوزیـعاشقان را هر نفس س
 بر ده ویران خراج و عشر نیست

 وــگـاطی مـید ورا خـگر خطا گو
 گر بود پر خون شهید او را مشو

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ هښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 رب»موالنای بزرگ در نتیجه گیری تمثیل عالی از عقاید و باورهای همه مردم جهان مینماید که همه در زیر سقف 
آنها برای شناخت و معرفت است برتری یکی بر دیگری جواز نیست مخلوق یک حقیقت میباشند. تنوع « العالمین

یکوئی ها و از بدی ها دور میسازد. تقوی... انسانیت... اشرف بجز بر آن حاالتی که انسان را آماده پذیرش ن
 ...المخلوقاتی

موالنا  شید بلیدر شعر موالنا گفتم ... اما صحبت به کجا ها ک...« یکدیگر پذیری » ای بابا درعنوان نوشته  
را زیرسقف بزرگ ، تنوع باورها و شکل ها را « یکدیگر پذیری اوج انسانیت است»در داستان موسی و شبان 

 تنفر و جدال فارغ بال مینماید.   و ما را از دغدغه های« آن»متعلق به 
 

 گفت آن شبانط بیهوده میــمــن نــای
 گفت موسی با کی است این ای فالن

 ریدـا را آفکس که م« آن»ا ـت بـفـگ
 دیدــد پــرخ ازو آمـن و چـیـن زمـای

 

آفریده و تمثیل گلها ومیوه های باغ یک باغبان است. جهان هستی و زندگی  ،، جنس و نژاد، رنگ، مذاهببلی... ادیان
دیگر یک»است داستان موسی و شبان درس مهم  را با عشق ومحبت میتوان بهشت و با نفرت میتوان دوزخ ساخت .امید

 یم :ئرا در روش زندگی ما نهادینه سازد تا همه بدانیم و بگو« اختالف نظر رحمت است»و « پذیری
 

 تو برای وصل کردن آمدی
 دیـنه برای فصل کردن آم
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