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 : ه برای رسیدن به حقیقت وجود دارداز نظر شمس، دو را

 نیز آن .لمع تحصیل طریق از یا ،اولیا و انبیا که چنان ،باطن گشادِ طریق از یا :نیست بیرون دو این از طریق»

  (.161/ 1، مقاالت« )؟دوزخ غیر باشد چه ،دبمانَ دو هر این از .است تصفیه و مجاهده

***** 

شده است که بخشی از آن از طریق گفتگو و هایی میرسد محتوای آموزشی شمس شامل آگاهیبه نظر می

جان به جان، بدون هیچ حرف و سخنی، در سکوت کامل منتقل  راه  تری از آن ازبحث کردن و بخش مهم

 توان دید: رده است، مینقل ک مقاالتشده است. نظر شمس در این باره را در داستان شگفتی که در می

با  آمیزد نهاینجا شخصی هست نه با کافران می»روزی بعضی از صحابه به خدمت رسول آمدند. گفتند: »

جویی ، نصیبهبینیمبینیم. صفات دیوانگان در او نمیبینیم، در لهو و بازیش هم نمیدنش نمیمسلمانان. در نماز کر

اکنون »گر هم صفت او آغاز کردند. سید را رقتی در اندرون درآمد. گفت: جماعتی دی«. بینیمعاقالن هم در او نمی

یادت مرنجانید. ز او را ببینید، سالم من برسانید و بگویید که سید مشتاق دیدار شماست. اما او را مخوانید و به گفتِ

م بدو فی علیه السالچون بیامدند، او مجال نداد که سالم کنند. بعد ساعتی مجال داد و التفات کرد. سالم مصط

رسانیدند و اشتیاق رسول. آن ساعت خاموش بود، نیارستند مکرر کردن؛ که وصیت فرموده بود که بیش از این 

ای دیر نشست. رسول خدا خاموش بود و زحمت مدهید. بعد ساعتی دیدند که او آمد به زیارت مصطفی و لحظه

 صُبَّ علیک»وقت آمدن و هم به وقت رفتن و فرمود:  او خاموش. مصطفی برخاست و او را تواضع کرد، هم به

؛ بر تو ریختند اندر آن ریختنی عظیم. مدرسۀ ما این است. این چهار دیوار گوشتی. مدرسش بزرگ است. «صبّاً

 (.461 – 462/ صص 1، ج مقاالت« )گویم کیست. معیدش دل است. حدّثنی قلبی عن ربّینمی

***** 

 :نندکگرهی از کار شخص باز نمی ،ها متون عرفانی، بلکه قرآن و روایات هم بدون حضور یک انسان واالنه تن

 ورتس .وستا آیت .اوست اهلل کتاب .است رهبر که است مردی آن .نیست بهَمُذَّ اهللِ کتاب ،این از او مراد»

 «لَّضَ فقط وادَالسَّ بعَاتَّ نِمَ .دمجرّ ۀنوشت آن نه خداست ۀبند برهاند را تو چهآن ... هاستآیت آیت آن در .وستا

 (. 116/ 1 ،مقاالت)

***** 
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ست دهند، اما از این باالتر آن اخوانند و او را شفا میها خالصانه آیه الکرسی را بر سر بیمار میبرخی از انسان

 اند: ها خود به آیه الکرسی تبدیل شدهکه برخی از انسان

 .(42/ 4 ، دالتمقا« )قومى باشند که آیۀ الکرسى خوانند بر سر رنجور، و قومى باشند که آیۀ الکرسى باشند»

***** 

نخور در درون دردهای بهکنند که چیزی جز سنگبیشتر دانشمندان عمر خود را صرفِ حملِ جوال هایی می

 :   آنها نیست

              ایمگشته قانع فهرست بر جمله

                      را عامه دامى فهرست آن باشد

                       متاب گردن ،را سرنامه کن باز

              رىبَمى گرانى بس یجوال چون

                      خَوش و تلخ از جوال در دارى چه که

             !سنگ ز را جوالت کن خالى ورنه

             کشید بایدمى که کن آن جوال در
 

 ایمآغشته هوا و حرص در کهنآز 

 را نامه متنِ دانند چنان تا

 ... وابالصَّبِ مْلَعْأ اهللُ وَ !سخن زین

 گرىبنْ وى در که کم نباید زآن

 بکش! را، کشیدن ارزدهمى گر

 !ننگ و بیگار این از را دخو بازخر

 رشید شاهانِ و سلطانان سوى
 

 (1761 - 1711/ 2، د مثنوی)

***** 

هایی است که مستقیماً در خدمت العات از نظر شمس تبریزی، اولویت با دانشبندی علوم و اطدر طبقه

  علم راستین آن است که خودشناسی برای انسان به ارمغان بیاورد:خودشناسی هستند. 

 مدرسه ،ویمش عیدمُ که کنندمی آن جهت ،کنندمی تحصیل ها مدرسه این در که قوم این که تاهلل و باهلل و واهلل»

 آن بهر از نه ،برآیند چه از که است آن بهر از رسن این کنی؟می چه دنیاوی لقمه جهت علم تحصیل.. . بگیریم

 و ؟آمدم چه به و ؟جوهرم چه و ؟ماکی من که بدانی که باش آن بند در .فروروند دگر هایچاه به چه این از که

  (.111/ 1، مقاالت« )؟دارم چه هب روی و ؟امچه در ساعت این و ؟کجاست از من اصل و؟ «روممی کجا به

***** 
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 گوید:دهد و میشمس در جایی دیگر، خودشناسی را بر تحقیقات فلسفی دربارۀ حدوث و قدم عالم ترجیح می

 در هست را تو که عمر اینقدر حادث یا قدیمی تو که کن معلوم را خویش قدم تو چه؟ عالم قدم از را تو»

  (.441/ 1 ،مقاالت) ؟«کنیمی خرج چه عالم قدم تفحص در کن خرج خود حال تفحص

***** 

ترین رسالت هر کسی این است که این مقصود به نظر شمس خدا انسان را برای مقصودی آفریده است و مهم

های علمی اگر آدمی را چنان در کام خود فروبرند که از آن مقصود گشاییرا بشناسد و به آن دست یابد. گره

 : ن و ضررنداصلی بازماند، در حقیقت مایۀ زیا

ایى مرده! آدمى را جهت مقصودى آفریدند، تا خود را بداند که از کجاست و مرجع او گشاى در طلب گره»

ند، کها عُدّۀ این طلب است. او استعمال در چیزى دیگر مىاند که اینکجاست؟ حواس باطن و ظاهر جهت آن داده

ردد. در اشتغال کند تا عیش او خوش و خرم گردد، و بر اول و آخر خود مطلع گخویشتن را امنى حاصل نمى

ر ماند. بهترین بَحّاثان در این باب دبرد و از مقصود دور مىهاى اهل دنیاست، روزگار مىعلوم که بهترین مشغولی

گوید: و حاصلُ دنیانا اذى و وبال. این نصیحت است همۀ عالَم را، که آن زمان زمان تکلف نبود، آخر عمر این مى

 سخن گوید: آن زمان زمان آن نبود که به تأویل

 «و حاصل دنیانا اذى و وبال  و ارواحنا فى وحشۀ من جسومنا

 (.18/ ص 4 ، دمقاالت)

***** 

 بر همین باور است:  موالنا نیز عمیقاً

 راموشف آن که چیز است یک عالم در که فرمود (خداوندگار) امکرده فراموش چیزی جااین که گفت یکی»

 آری ایبه ج را جمله اگر و نیست باک ،نکنی فراموش را آن و یکن فراموش را چیزها جملۀ اگر نیست؛ کردنی

 برای تادفرس به ده تو را پادشاهی کههمچنان باشی؛ نکرده هیچ کنی، فراموش آن را و نکنی فراموش و یاد داری و

 که ن استچنا نگزاردی بودی، رفته آن برای که را کار آن چون گزاردی. دیگر کار صد و رفتی تو معین، کاری

 خود من که آوریمی بهانه آن است ... مقصود و است آمده کاری برای عالم در این آدمی پس نگزاردی؛ هیچ



5 
 

 ینا آخر کنم،می تحصیل غیره و طبّ و نجوم و منطق و حکمت و فقه علوم کنم،می صرف عالی به کارهای را

 نکشد، را تو و نکند را هاتجامه و یدنربا نان تو دست از کسی تا آن است برای است، فقه اگر توست؛ برای همه

 مهه وخوف امن گرانی و و ارزانی از زمین در آن تأثیر و فلک احوال نجوم است، اگر و باشی به سالمت تو تا

 توست. برای دارد، هم تعلق تو به طالع نحس، و سعد از است ستاره اگر و توست برای هم دارد، تو به احوال تعلق

 و اهاحوال و هاعجایب و تفاصیل چندین تو را فرع چون تو، فرعِ همه اینها و باشی تو اصل کنی، تأمل چون

 هبوط و عروج تو را هایفرع چون باشد؟ احوال چه اصلی، که تو را که بنگر باشد، نهایتبی بوالعجبِ هایعالم

 باشد ضرّ و نفع و نحس و سعد و ارواح عالَمِ در هبوط و عروج چه که بنگر اصلی، که تو را باشد، نحس و سعد و

 غایتهب ندارد، تعلّق به ایشان که را دیگر چیزهای و شکافندمی موی علوم در زمان اهل علمای همچنین اکنون... 

 وستا خودیِ آن است، همه از ترنزدیک به او و است مهم آنچه و گشته کلّی احاطت بر آن را ایشان و انددانسته

 این و نیست جایز آن و جایز ست این که کندمی حرمت حکم و به حلّ را چیزها ۀهم داند.نمی را خود و خودی

 ای پاک است، ناجایز؟ یا جایز است، حرام است؟ یا حالل است، که داندنمی را خود حرام است، یا حالل است،

  (11، ص فیه ما فیه) ؟«ناپاک است

***** 

ای ندارد، مادام که شخص از جایز یا ناجایز بودن دانش یجوز و الیجوز و تعیین جواز و عدم جواز کارها فایده

شناختنِ قیمت کاالها اهمیتی ندارد. مهم این است که انسان قیمت  همین منوال. به خودش آگاهی نداشته باشد

 :ند. شناختنِ اصول دین هم در برابر شناختنِ اصلِ خود چندان کار مهمی نیستخودش را بدا

                     علوم از داند فصل صدهزاران

                      جوهرى هر خاصیتِ او داند

                     وزجُیَ ال و وزجُیَ دانمهمى که

                      ولیک ،دانى ناروا وآن ،روا این

                      چیست که دانىمى کاله هر قیمت

                     اىدانسته ها سحْنَ و دهاعْسَ

                     این است این هاملْعِ ملهجُ جانِ

                     لیک ،تو بدانستى دین اصولِ آن

 ظلوم آن نداندمى را خود جان 

 خرى چون خود جوهر بیانِ در

 وزجَعَ یا وزىجُیَ تو ندانى خود

 !نیک تو بین ؟ناروایى یا روا تو

 است احمقى ،ندانى را خود قیمت

 اىستهناشُ یا ی،دعْسَ تو گرىننْ

 دین یومِ در امکى من بدانى که

 نیک هست گر ،خود اصلِ اندر گربنْ
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             هْبِ خویش اصولِ تنَیْاصولِ از
 

  !هْمِ مردِ اى ،ودخ اصل بدانى که
 

 (4621 - 4676/ 1، مثنوی)

***** 

تر ر و الزمتمانند کالم و اصول فقه و فقه نیز مهم ،موالنا نه تنها خودشناسی را از علوم طبیعی، بلکه از علوم دینی

شان کنند که چندان سودی به حالهایی میها عمر خود را صرفِ دانشخورد که انسانداند و بسیار افسوس میمی

 :اردند

             را شکالاِ ۀدقْعُ دگشایَ تا

             !ىهِتَنْمُ اى ،گیر شادهبگْ را دهقْعُ

             یرپ تو گشتى هادهقْعُ گشادِ در

             سخت ماست گلوى بر کآن اىدهقْعُ

             آدمى گر ،کن شکالاِ این حلِّ

             !گیر دانسته ضرَعَ و عیاناَ حدِّ

             !ریزگُ حد زین ،خود حدِّ بدانى چون

             رفت موضوع در و مولحْمَ در رمْعُ
 

 را بیل نیزرّ سته اکرد ثدَحَ در 

 تهى ۀکیس بر است سخت ۀدقْعُ

 !گیر شادهبگْ دگر چندى ۀدقْعُ

 نیکبخت یا ،سىخَ که بدانى که

 مىدَ آدمْ اگر ،مدَ کن این خرج

 زیرگُ زین دوَبْنَ که !دان را خود حدِّ

 !بیز خاکْ اى ،رسى در حدبی به تا

 1رفت موعسْمَ در رمْعُ بصیرت بى
 

 (771 - 766/ 7، مثنوی)

***** 

های درون خود است و به نظر شمس این موضوعی است که از بسیاری از بخشی از خودشناسی کشف پلیدی

مسألۀ مهم  ها اینپلیدی ظاهر فرع است و پلیدی باطن اصل، اما بیشتر انسانتر است. ها و اطالعات دیگر مهمدانش

 :پلیدی ظاهرندکه نگران پلیدی اصلی باشند، در بند پرهیز از اند. آنها بیش از آنرا از یاد برده

                                                           
 .766تا بیت  771 ، از بیتپنجم، دفتر مثنوی معنوی - 1
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ک اندرون آن کند که صد هزار چرک اى از چرکه ذره ؛باید که پاک شوداندرون مى شک نیست که چرکِ»

اى، اال آب آن چرک اندرون را کدام آب پاک کند؟ سه چهار مشک از آب دیده، نه هر آب دیده برون نکند.

 (. 111/ 1، مقاالت) «اى که از آن صدق خیزددیده

***** 

 گوید:موالنا نیز همنوا با شمس می

                      است ظاهر ۀنجاس در ظاهر کورِ

                      رود آبى از ظاهر ۀنجاس این

                     آن شستن وانتْنَ چشم آبِ به جز

                       خدا را کافر ستا خوانده نجس چون

                     زین نیست ثوَّلَمُ کافر ظاهرِ

             گام بیست آید بویش نجاست این
 

 است رسِ نجاساتِ در باطن کور 

 شودمى افزون باطن ۀنجاس آن

 عیان شد نواطِبَ نجاساتِ چون

 ورا ظاهر بر نیست نجاست آن

 یند و اخالق در هست نجاست آن

 شام به تا رى از بویش نجاست وآن
 

 (4811 - 4816/ 1مثنوی، )

***** 

عرفانی  های دینی وو همۀ دانش بر ما آشکار شده است الفیاز الفبای حقیقت و بلکه از کتاب حقیقت، تنها 

 درواقع شرح این الف هستند: 

، مقاالت« )نشد مفه البته آن و گفتند الف آن شرح در گفتند هرچه باقی و نیفتاد برون بیش الفی اسرار ۀهم از»

1 /421 .) 

***** 

یند، به آکه در پی معرفت همین الف برها به جای آنجای بسی افسوس است که بسیاری از انساناز نظر شمس، 

 اند: و عمر خود را صرف آموختن اموری زائد کرده حواشی آن پرداخته

  (.417/ 1 ،مقاالت) «نکردند فهم الف معنی هیچ .خاییدند الف پوست ،گویندگان گفتند هرچه»
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***** 

 کند: ش دسترسی پیدا میهای مورد نیازیابد و به همۀ دانشاگر کسی بتواند آن الف را دریابد، همۀ قرآن را درمی

 (. 428 /1، مقاالت) «بدانی را قرآن ۀهم ،بدانی را الف یک»

***** 

سعادت  هایی را که برایطار نیشابوری مجموعۀ دانشما برای خوشبخت شدن به دانایی کمی نیاز داریم. به قول ع

 :   ما الزم اند، بر روی ناخن دست می توان نوشت

 دلت گر زین همه حرفی شنودی

 نناخنی بتوان نبشتر همـه ب
 

 ... به چندینی سخن حاجت نبودی 

 ولی آسـان بر او نتوان گذشتن
 

 (164، چاپ استاد شفیعی کدکنی، ص اسرارنامه)

***** 

 ضوع اشاره دارد:ابوسعید ابوالخیر نیز به زیبایی تمام به این مو

، اسرار التّوحید« )1این است و بس و این بر ناخنی توان نبشت: إذبح النَّفسَ وإالّ فال تَشتغِل بِتُرّهاتِ الصّوفیهِ» 

1/417 .) 

***** 

های غیر سودمند کرده است، از شمس و موالنا برای نشان دادن کس که عمر خود را صرف کسب دانش

کنند. دانش حقیقی سبب نجات آدمی می شود، ولی نحوی عمر خود را صرف استفاده می نحویشخصیت 

 :ات و سعادت او ندارندکند که تاثیری در آرامش، نجاندوختن دانش هایی می

آن نحوی... در کوی نُغول پر نجاست افتاده بود. یکی آمد که: هَاتَ یَدَک. مُعرَب نگفت، کاف را مجزوم » 

. همچنین می آمدند و آن قدر تفاوت در نحو می دید و 4ت: إعبر أنتَ لستَ من أهلیگفت. نحوی برنجید. گف

                                                           
 ش!نفس را سر ببر، وگرنه به یاوه های صوفیان سرگرم مبا - 1

 برو که تو از اهل من نیستی. - 2
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ماندن خود در پلیدی نمی دید. همه شب تا صبح در آن پلیدی مانده بود در قعر مزبله و دست کسی نمی گرفت 

من  : خُذ بِیَدی فإنّکو دست به کس نمی داد. چون روز شد، یکی آمد، گفت: یا أبا عمر! قد وقعتَ فی القَذَرِ. قالَ

 (.176 /1، مقاالت«). دست به او داد او را خود قوت نبود، چون بکشید هر دو در افتادند...1أهلی

***** 

 د: کنشمس تبریزی داستان دیگری نیز نقل کرده است که همین معنا را به شکلی دیگر بازگو می

د زد، تا خلق بر او گرها میپاره کرد و نعرهجامه را پاره«. فی کلِّ عیشهٍ و فی اِشراقَ»آن نحوی از مغنّی شنید: »

شد در محفل و قاضی در او حیران مانده است که این مرد هرگز اهل این حالت نبود و مغنّی پندارد که او را خوش 

دارند که نکند به خلق که اخر بشنوید ای مسلمانان! ایشان پزند و اشارت میگوید، و نحوی نعره میآید، بازمیمی

لته کند! چون روز دیر شد و فارغ شدند، نحوی جامه را لتهشنود، ما را بیدار میاو از غیب مگر آوازی عجیب می

تر شد قاضی او را دست کرده بود، انداخته و برهنه شده. گردش آوردند و آب و گالب بر او زدند. چون ساکن

چرا »ت: ؟ گف«راست بگویی تو را این حالت از کجا بودبه جان و سر من که »گرفت، به خلوت درآورد. گفت: 

حالتم نگیرد و هزار حالتم نگیرد؟ که از دور آدم تا عهد نوح، تا عهد ابراهیم خلیل، تا دور محمد، حرف فی جر 

 (. 176 – 171، صص 1، ج مقاالت« )کرد اسما را، و این ساعت نصب کندمی

***** 

 :  کنددر مثنوی نیز همین مساله را بیان می« نبانحوی و کشتی»موالنا هم در داستانِ 

 بدان! اینجا، نحو نه باید،می محو

 در دوختیم آن از را نحوی مرد

 صرف صرفِ و نحو نحوِ و فقه فقهِ
 

 ران! ... آب در خطربی محوی، تو گر 

 آموختیم محو نحوِ را شما تا

 شگرف! یارِ ای یابی، آمدکَم در
 

 (4121 - 4121/ 1، د نویمث)

 

                                                           
 «.دستم را بگیر که تو از اهل منی» ابا عمر! در پلیدی افتاده ای؟ گفت: - 1


