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  م٠٩/٠٤/٢٠٠٨                                    حيدری لينا روزبه
  

  برنامۀ شام عرفان در ايالت ويرجينيا، اياالت متحده
  
  

  مقدمه
متن سخنانی را که در برنامۀ شام عرفان در ايالت ويرجينيا اياالت متحده، که موضوع آن به شخصيت واالی موالنا 

، در متن ذيل تقديمتان ميدارم، اميدوارم که دوستداران موالنا جالل الدين بلخی اختصاص داده شده بود، ايراد نمودم
همچنين از زحمات هموطنان ما، بخصوص آقای ولی پوپل که . پيام موالنا را بياد داشته و راه او را زنده نگه دارند

ن ادبيات در غربت هر ماه اين شام را با کمال عالقه تهيه و ترتيب می نمايد، قدردانی بعمل آيد چرا که زنده نگه داشت
وظيفۀ است بسا شايسته و آقای پوپل در طول هفت سال و اندی از عهده آن بشکل خارق العاده ای بدر آمده و باعث 

  .شادی ادب دوستان در اياالت متحده گرديده اند
  

  دلست کعبه معنی تو گل چه پنداری    طواف کعبه دل کن اگر دلی داری
  ه تا به واسطه آن دلی به دست اریک  طواف کعبه صورت حقت بدان فرمود

  قبول حق نشود گر دلی بيازاری    هزار بار پياده طواف کعبه کنی
  

  بنام خدا
با سالم به حضار و ادبای محترم و ميزبان برنامه محترم آقای پوپل  که با زحمات خويش و ديگر هموطنان، اين 

دبيات دری و ادبيات جهان و عارفی که شريعت و برنامه را برای بزرگداشت از موالنا جالل الدين بلخی، فخر ا
تصوف از گفتارش جان ديگری گرفت، برگزار نمودند تا لحظه ای چند با گفتار سحر آميز و نيکو زنگ را از روح 
بزدايم و معنويت را در جهانی که در ماديات غرق شده است بيابيم، تا شايد بتوانيم به لذات حقيقی زندگی با پی بردن 

  . خلقت خويش دست يابيم و معنی واقعی زندگی را فراتر از آنچه قابل لمس است بيابيم به هدف
  

  :موالنا ميفرمايد
  

  نشاط و عيش به باغ بقا توانی کرد    اگر دل از غم دنيا جدا توانی کرد
  همه کدورت دل را صفا توانی کرد    اگر به اب رياضت براوری غسلی
  ول در حرم کبريا توانی کردنز   ز منزل هوسات ار دو گام پيش نهی

  
 قمری در بلخ که اکنون در کشور ٦٠٤الدين محمد ابن محمد ابن حسين حسينی خطيبی بکر بلخی در سال  جالل

ً  تمام کتب ادبی منتشر شده و منابع ادبی او را يک شاعر ايرانی ميخوانند و . افغانستان است بدنيا آمد گرچه تقريبا
ين عارف وارسته را نموده است، اما پرداختن به اينکه موالنا از کجاست و از کيست ترکيه هم ادعای مالکيت بر ا

موالنا در شهر بلخ زمانی ديده . اهانتيست بر طرز فکر و پيامی که اين صوفی شوريده حال  به ما به يادگار گذاشت
ود را تبعه يک کشور بخواند و بجهان گشود که ايرانِ  وجود نداشت، افغانستانِ  وجود نداشت و موالنا در اينکه خ

برای او خاک از خدا بود و همه مخلوق يک خالق،  و شايد اين خود . محلی را موطن خويش بنامد عالقه ای نداشت
برای موالنا . دليل سفر های مکرر وی به بالد همسايه، تولد وی در بلخ و وفات او در شهر قونيه در شمال ترکيه باشد

آن بود که با خط و مرزی به يک منطقۀ دنيا محدود گردد، و اين دنيا برای موالنا رهگذری بيش مقام انسان باالتر از 
موالنا در مورد مرز های . نبود که با سير در آن انسان به واال ترين درجۀ تکامل که همنا فنا فی الهی ميباشد، ميرسد

  : ايم، ميسرايدکه ما جسورانه بر خاک خدا کشيده ايم و آنرا بنام خود تقسيم کرده
  

  اين وطن شهريست کان را نام نيست    اين وطن مصر و عراق و شام نيست
  مدح دنيا کی کند خير االنام    زانکه از دنياست اين اوطان تمام

  از خطا کی ميشود ايمان عطا    حب دنيا هست راس هر خطا
  خو به غربت کرده ای خاکت به سر    تو در اين اوطان غريبی ای پسر 

  در ميان جز يک نفس در کار نيست     تا ان جهان بسيار نيستزين جهان
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براستی اين موالنا جالل الدين بلخی، اين مولوی، اين موالنا جالل الدين رومی، کی بود؟ چرا کالمش هشت صد سال 
ه سفيد اين موالنا که سيا. بعد از مرگش هنوز زنده است، هنوز ضربان دارد، هنوز بوی بهار ميدهد و هنوز تازه است

ً  ميخوانند و هر بار با قرائت آن دوباره و  و زرد در هر قاره، کالمش را به زبان خود ترجمه کرده و آنرا مکررا
دوباره و صد باره عاشق ميگردند، کی بود و مهم تر از همه اينکه چه کرد که نامش در تاريخ، در قلوب و افکار، 

  .جاودان ماند
  

کر نداشت، موالنا قصر آباد نکرد، موالنا تاج طال بر سر نگذاشت، پس چه کرد که موالنا پادشاه نبود، موالنا لش
  .امروز شهرتی فراگير از هر جهانگشا و نام خجسته تر از هر فاتح را بدست اورده است

  
موالنا مثل من و تو يک انسان بود، ولی انسانی که به راز اصلی حيات خويش در اين کهنه رباطی که ما دنيايش 

يده ايم، پی برده بود و ميدانست که زندگی انسان فانيست ولی اگر عشق به گرداننده افالک رهش را بر قلب اين نام
رمز جاودانگی موالنا موعظه عدم خشونت، اعتقاد انسان دوست و تجليل از . انسان خاکی بيابد، او جاودانه خواهد شد

  .استپروردگاريست که در نهايت مهربانی من و تو را افريده 
  

  دولت عشق امد و من دولت پاينده شدم    مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم
  زهره شير است مرا زهره تابنده شدم    ديده سير است مرا جان دلير است مرا

  
م را سال موالنا ناميد، سخنگوی اين مؤسسه پيام موالنا را پيام جهانی خواند که از مرز ٢٠٠٧وقتی يونسکو سال 

  .فيايی و فرهنگی پا فراتر نهاده و عالم گير شده استهای جغرا
  

پيام موالنا او را جهانی ساخت و سلوک وی بشر را از چنگ محدوديت های مادی نفس نجات بخشيد و به تعالی 
موزد، عشق به خدايی را که مهربان است، که در اتش نمی افکند که خشم موالنا به انسان تصوف را می آ. رسانيد

نمی گيرد بلکه در نهايت عطوفت و ترحم انسان را خلق مينمايد و او را خليفۀ خود در دنيای که برايش هزاران نعمت 
  . را فرا آورده است قرار ميدهد

  
ً  ميشنويم که باری تعالی را  چگونه بايد پرستيد، که بايد از خشم وی هراسيد و در مساجد و از بزرگان ما مکررا

  : همواره  اتشی را که تا مغز استخوان را خاکستر ميکند بياد اورد ولی موالنا مژده ميدهد که
  

  هر سويش مجوئيد که در جان منست    من محو خدايم و خدا آن منست
  گويم که کسی هست که سلطان منست    سلطان منم و غلط نمايم به شما

  
النا از خدای سخن ميگويد که بخشنده، مهربان، عادل، صبور و بزرگوارست و دروازۀ بارگاهش بر روی همه مو

  .گشوده است
  

  گر کافر و گبر و بت پرستی بازا    بازا بازا هر انچه هستی باز ا
  صد بار اگر توبه شکستی بازا    اين درگه ما درگه نوميدی نيست

  
ربانی خالقی که او را در کمال کامليت آفريد، پی ببرد و انا الحق را در خود بيابد و موالنا ميگويد که اگر انسان به مه

آنرا بپذيرد ديگر اين رابطه به رابطه مهتر بر کهتر و عذاب و پاداش و اطاعت و عتاب محدود نخواهد شد و بلکه به 
 چيز ميابد، در نفس ها، در ضربان زيباترين تجارب و به عشقی معنوی خواهد آنجاميد که در آن فرد خدا را در همه

قلب، در نور آفتاب، در تاريکی شب ها، در لبخند يک کودک، در قامت خميده يک پيرمرد، در شاخه های پيچيده يک 
  :درخت يا در انعکاس رنگين کمانی از رنگ در آب، خدا در همه جاست و موالنا نويد ميدهد که

  
   همين جاست بيائيد بيائيدمعشوق    ای قوم به حج رفته کجائيد کجائيد
  در باديه سرگشته شما در چه هوائيد    معشوق تو همسايه ديوار به ديوار
  يکبار از اين خانه بر اين بام بر ائيد    ده بار از آن راه بدان خانه برفتيد

  
اشعارش اين طرز فکر موالنا بود که امروز بعد از گذشت هشتصد سال هنوز او را در قلوب مردم زنده نگه داشت، 

را ورد زبان ها ساخت و پيام نوع دوستی و مهربانی نهفته در کالمش راه او را بر دل هر مسلمان، هر مسيحی، هر 
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امروز نبايد . يهودی، هر هندی، هر گبری، هر بهايی و خالصه هر دينی که در آن اشاره ای به خدا شده است بگشود
 يا عرب و يا عجم، امروز ما بايد به پيام موالنا بپردازيم که از هر بحث کرد که موالنا افغان است يا ايرانی يا ترکی

زمان ديگری به آن محتاج تريم، امروز که مسلمان مسلمان را ميکشد، که کشتن انسان ها از پيش پا افتاده ترين و 
 از بين رفته و ساده ترين اعمال روزگار ما گرديده است، امروز که عطوفت و مهربانی در ميان ما انسان ها بی شک

ماديات، فرد گرايی و قصاوت قلب ها را پر کرده است، ما بيش از پيش به موالنا و پيام وی محتاجيم تا بما ياداور 
  :گردد که

  
  ما ز دريائيم و دريا ميرويم      ما ز باالئيم و باال ميرويم

  ما ز بی جاييم و بی جا ميرويم      ما از انجا و از اينجا نيستيم
  پس بدانک هر دمی ما ميرويم    هان و منزل ياد کنهين ز همرا

  تا بدانی تا کجا ها ميرويم     خوانده ای انا اليه راجعون
  

ما همه ميرويم، و ميدانيم که فانيم ولی چه ساده دل به اين دنيا می بنديم و فراموش ميکنيم که دنيا هرگز بما دل نخواهد 
رسم ماست که بعد از ما بر جای خواهد ماند، همانطوريکه راه و رسم بست، فراموش ميکنيم که اين نه ما بلکه راه و 

 هر صوفی هنوز سمایموالنا هشتصد سال بعد از او در شرق و غرب هنوز زندست، او در چرخش و رقص و 
ميچرخد و پرده از ريای معتکف و زاهدی بر ميدارد که هنوز هم ما را بيراه ميکنند، او ميگويد کعبه دل است، نماز 
خوشنودی بندگان خدا، و مسلمان بودن ترحم به همنوع و دوری از ظلم، فريب،  از دو رنگی، از خصومت، از 

  .بغض، از کينه و از  قصاوت
  

که در مورد خدای که موالنا آنرا يافته بود نوشته ام زمينه اين متن تقديم ميکنم، خدا فقط در " ستايش"شعری را بنام 
  .در وجود هر خلقت خود نهفته و هر خلقتی نشانه ای از ذات پاک آن خالق مهربان استمسجد و در کعبه نيست، خدا 

  
  "ستايش"
  

  نه خراباتيم و شوق خرابات مراست
  نه می و ساقی و ميخانه مناجات مراست

  
  نه به کف سبحه و در دل همه بغض و کينم

  نه چو زاهد به لبم ورد و به دل بی دينم
  

   باشمنه چو درويش که دربند سرايت
  نه ملنگم که ز تو کاسه گدايت باشم

  
  نه بمسجد و کليسا به درت دست دعا
  نه پی پرده پليدی و برون مرد خدا

  
  من تو را در تپش قلب يکی مور سياه

  من تو را در رگ گلبرگ و نفس های گياه
  
  

    من تو را در فر پرواز کبوتر از جال
  من تو را در گذر روز و مه و ساعت و سال

  
   را در پس هر موج خروشان و روانمن تو

  من تو را در کف هر کودک و هر پير و جوان
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  من تو را در بر هر رنگ و ز خود بيرنگی
  من تو را در پی هر شادی و هر دل تنگی

  
  من تو را در تن هر کون و مکان ميبينم
  من به هر خلقتی از عشق نشان ميبنم

  
  من خود از خويش در اين دير کهن باخبرم

  ودم خلقت محبوب، خودم يک اثرممن خ
  

  ما چه بيهوده تو را در پی جا ميجويم
  گنج در خانه و ما گرد سرا ميجويم

  
  بی شک هر خلقت رب از او نشانست بما

  همه اوست، هر چه در اين کون و مکانست بما
  

***************  
  

 پايان
 


