
  
  
  
  

   برای من مایۀ خوشبختی است که در تدوین و تألیفِ
  .نامۀ آقای دکتر محمدعلی موحّد، سهم مختصری داشته باشم  ارج

  ستان محترم در دانشگاه تبریزبا سالم و درود بر دو

  تبریزی افول شمس
  

  محمّدعلی اسالمی ندوشن
  دانشگاه تهران

  
شـده، و جـز عـدۀ کمـی از            شمس در میان جمع موالنا غریبه شناخته می       

 بسا که از دیـدگاه متـشرّعان و          چه. داشتند  خاصان، بقیّه نظر خوشی به او نمی      
آمده کـه نفـوذ و اعتبـار          یانگیزی به حساب م     دستگاه حکومت نیز مرد آشوب    

  .مولوی را وسیلۀ اجرای منویّات خود قرار داده است
م کـار را بـه مرحلـۀ نهـایی          امّا مریدان و اطرافیان موالنا بودند که سرانجا       

شـود،    ها استشمام می    آنچه از البالی نوشته   .  و مرد را از میان برداشتند      رساندند
  :انگیزۀ آنها اینها بود

  .ت بیان شمستندخویی و صراح. 1
 که سواد    است داده  پروا بوده و این بهانه را به دست می          طرز گفتارش که بی   . 2

   1.زند ندارد و از آن بدتر، خالف دین حرف می درستی

                                                 
، راجع به دیدار اوحدالدین کرمانی با شمس آمده، مبیّن نظری است که مردم دربارۀ او العارفین مناقبداستانی که در   ـ 1

شمس به . دارم: گفت.  گفت طاقت آن را نداری شمس. داستان این است که اوحدالدین خواست مرید او شود. اند داشته
حاضری وقتی مـن نـوش   . نه:  بغداد با من نبید نوش کنی؟ گفتآیا حاضری در بازار: گفت. این صورت امتحانش کرد  

  .از پیش مردان دور شو: زند شمس بر او بانگ می. نه: کردم، در مصاحبت من باشی؟ گفت
ای بفروشی و این کار مردان میدان اسـت و آن او              باید که جمیع مریدان و همۀ ناموس دنیا را به پیاله          : دهد  آنگاه ادامه می  

. گیرم، آنگـاه نـه هـر شـیخ، بـل شـیخ کامـل محقـق             من شیخ می  . تا بدانی که من کسی را مرید نگیرم       . تکه مردان اس  
   اوّل به مال، دوم به حـال، سـوم     : در ما مرید به سه گونه راه تواند یافتن        «: گفت  دربارۀ مرید می  ) 617: العارفین  مناقب(
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رفتـه،    ای که در آن بـه کـار مـی           ابراز اشتیاق موالنا به وی و حدّت و مبالغه        . 3
  . استانگیز بوده رشک

؛ چه، حـضور شـمس موجـب         است یان بوده شاید یک مسئله مالی نیز در م      . 4
یـا  . گردیده که بخشی از درآمدهای نیاز شده، در مجرای دیگری مصرف گردد       

چه بسا که نفـوذ او در مولـوی، کـسانی را از دریافـت سـهمیّۀ مـورد انتظـار،                     
  .محروم کرده بود

اینهـا موجـب    .  اسـت  داده  قضیّۀ کیمیا نیز برای بگومگو بهانه به دسـت مـی          . 5
.  م به نابودیش انجامـد     1264/ 645ای به کار افتد و در شعبان          توطئهگشت که   

نظـر    چون منابع متناقض و مبهم است، میان غیبت و یـا قتـل شـمس اخـتالف                
هـا در     تـا سـال   کنند، کـه موالنـا        طرفداران غیبت استدالل می   .  است پیش آمده 

ر جـستجوی   نمود و د     یاد می    و از او به عنوان فردی زنده       انتظار بازگشتش بود  
  .او به دمشق سفر کرد

گیرد که اینها دلیل بر زنده        کند و نتیجه می     گلپینارلی دو رباعی از موالنا نقل می      
  :انگاشتن شمس است

 انگیـز بمـرد     کی گفت که روح عـشق     
 آن کس که چو ابلیس در استیز بمـرد        

  

ــرد؟     ــز بم ــنۀ تی ــین ز دش ــل ام  جبری
ــرد   ــز بم ــمس تبری ــه ش ــدارد ک  او پن

  

  :نیز
  که آن زنـدۀ جاویـد بمـرد        کی گفت 

 آن دشــمن خورشــید برآمــد بــر بــام
  

 کــی گفــت کــه آفتــاب امّیــد بمــرد؟   
 خورشید بمرد : دو دیده ببست و گفت    

  

شـود تـا      از این دو رباعی بیشتر مفهوم زنده بـودن معنـوی دریافـت مـی              
گونـه کـه      یعنی یادگار او و طریقه و فکـر او نمردنـی اسـت، همـان              . جسمانی

  .هیچ یک قابل مردن نیستندجبرئیل و ابلیس 

                                                                                                              
 

تظاهر به جلب مال » مالمت«انیم که از جهت جلب د درست نمی). تضرّع= ابتهال) (626: همان(» به نیاز و ابتهال 
دانیم که چون موالنا پسرش را برای آوردن او بـه دمـشق               می. کرده و یا به واقع ارزشی برای آن قایل بوده است            می

: همان(» تمامی زر و سیم را در کفش مبارک ریخته عذرها خواست          «فرستاد، مبلغی زر و سیم با او همراه کرد و او            
  .نشست اند که بر در حجرۀ مولوی می یز گفتهن). 695

از سوی دیگر، از لحاظ عقیدتی      . داد  کرد و اجازه می     و از کسانی که تقاضای مالقات او را داشتند، ورودیّه طلب می           
: همان(» خدات عمر دراز و مال بسیار دهاد     «: گفت  رنجید می   وقتی از کسی می   . اعتنایی او به مال دنیا محرز است        بی

 . تناقض در احوال بزرگان فکری ایران کمیاب نیست).643
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هـر دو داللـت بـر       » آفتـاب امّیـد   «و  » زندۀ جاویـد  «در رباعی دوم نیز عبارت      
  .دارنداو ابدیّت روح و میراث فکری 

او .  اسـت  شـده   هـا شـناخته مـی       در زمان افالکی، قتل شـمس جـزو یقـین         
هفت کسِ ناکسِ حسود عنود دست یکدیگر کرده بودند و ملحدوار           «: نویسد  می

  )684 :العارفین مناقب(. »ین ایستاده، چون فرصت یافتند کاردی راندنددر کم
خاتون، عروس موالنا تصریح      همین افالکی در روایت دیگر از قول فاطمه       

ل او را در                 «دارد که    به درجۀ سعادت شـهادت مـشرّف گـشته، آن دونـان مغَفـَّ
  )700 :همان(. »چاهی انداخته بودند

خواسـته اسـت بـاور        وده، چیزی را که نمی    موالنا چون لبریز از احساس ب     
  .وجود داشته است، ولو دالیلی بر ثبوت آن  استکرده کند، باور نمی

الـدین    واقعۀ دیگر که آن نیز خالی از ابهام و غرابت نیست، موضوع عـالء             
گیـرد و     پسر دوم موالناست که به نحو فعّال در جمع دشمنان شمس قرار مـی             

بر اثر آن، پـدر و    . گردد  رکت در توطئه متهم می    یکی از کسانی است که به مشا      
او نیز حفظ عقیـدۀ خـود را   . تابند برادر ـ سلطان ولد ـ هر دو از او روی برمی  

وقتی جریان سیاسـی و اعتقـادی حـاد         . دارد  بر رعایت حرمت پدری مقدّم می     
  .رو در روی هم قرار گیرند بشود، باز هم دیده شده است که دو عضو خانواده 

 مزیـد بـر علـت       ، کیمیاخاتون کـه اینـک بـه آن خـواهیم پرداخـت            قضیّه
  .شود می

  داستان کیمیا
از ماجرای کیمیاخاتون که مدت کوتاهی به همسری شـمس درآمـد، نیـز              

چه کسی موجب ایـن ازدواج نامتناسـب گردیـد؟ بـه            . دانیم  ای نمی   چیز عمده 
 .ل نمـود  روایت سپهساالر، شمس خواستار آن شد و موالنـا هـم از آن اسـتقبا              

 :رسـاله (. »تر مبـذول فرمـود      خداوندگار ملتمس ایشان را به خرّمی هر چه تمام        «
دهنـد و زوج جدیـد در آن بـه             در جوار خانۀ موالنا خرگاهی ترتیب مـی        )134

آنگاه سپهساالر پای فرد سـومی بـه میـان          . پردازند  و سپس زندگی می   » زفاف«
  :ویسدن می. الدین پسر دوم موالناست آورد که عالء می

الدین که فرزند متوسط موالنا، خداوندگار بود و در حـسن و              چلبی عالء «
بـوس والـد و والـده         لطافت و علم و فضل نازنین جهان، هرگاه که بـه دسـت            

فرمـود و     ، و از صحن صُفّه عبور می      )منظور نامادریش کراخاتون است   (آمد    می
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ت والیت در جـوش    الدین را غیر    رفت، موالنا شمس    می) شبستان(خانه    به تاب 
  .»آمد می

ای نور دیده هر    «: تا چند نوبت بر سبیل شفقت و نصیحت بدیشان فرمود         
د به  چند آراسته به آداب ظاهر و باطنی، اما باید که بعد از این در این خانه تردّ                

  .»حساب فرمایی
دوسـتان  . شـود   جویی تازه دربارۀ شـمس مـی        این تذکار خود انگیزۀ بهانه    

  :الفان شمس گفتندالدین و مخ عالء
آمـده اسـت و در خانـۀ خداونـدگار          ) غریبـه (آفاقی  . عجب کاری است  «

  )133 :همان(. »گذارد خانه را در خانه نمی درآمده و نوردیدۀ صاحب
هـای مکـرّر را مـشوّق غیبـت شـمس از قونیـه                سپهساالر همین مخالفت  

ی شده است   الدین با شمس دستاویز     بنا به این قول، قضیّۀ عالء     . کند  معرفی می 
  .برای فشار مخالفان بر او

کیمیاخاتون نادختری موالنا بود کـه پـدرش مـرده و مـادرش کراخـاتون               
هنگـام  . کـرد   شده بود و او در خانۀ آنان زنـدگی مـی          » خداوندگار«همسر دوم   

ازدواج شاید بیست و چند ساله بوده، در حالی که شـمس از شـصت گذشـته                 
ین وصلت تن داده، یـا هیبـت موالنـا او را            آیا دختر با رضایت به ا     .  است بوده

ولی احتمال هست که جز شـمس و موالنـا          . دانیم  ؟ نمی  است به قبول واداشته  
 سـرانجام هـم بـه       است کـه  کس دیگری رغبت چندانی به این ازدواج نداشته         

  .فرجام اسفبار پیوست
خـود  .  اسـت شمس عالوه بر کبـر سـنّ، مـردی بـدخلق و حـسود بـوده       

. »کس نخواهم که بیند، الّـا موالنـا      و حکم کردم که روی تو هیچ      با ا «: نویسد  می
  )241 :مقاالت، اضافات(

: نویـسد   مـی . کند  ظاهراً پس از چندی میان زن و شوهر اختالفی بروز می          
گمـان بـود کـه مـن او را          ... کـردم ) صبر(در آن احوال کیمیا دیدی چه تأنّی        «

خـود  » )سی را دوست ندارم   یعنی جز خدا ک   (دارم و نبود االّ خدای        دوست می 
همـه را حـالل کـردم و او را حـالل            «. داند  را محقّ و همسرش را گناهکار می      

  )224 :همان(. »کردم
انـدکی بعـد    . های شمس درست روشن نیست، بریده بریده اسـت          عبارت

یکـی از ایـن سـو سـر بیـرون           . خبر کرد که بیایید شوی مرا ببینیـد       «: گوید  می



 تبریزی افول شمس

 199

آید و آن همه تأنی که در باب کیمیا            او را خوش می    کند، یکی از آن سو، و       می
بیاییـد شـوی مـرا      « از عبـارت     )225 :همـان (. »کردم در مقابل تأنی من اندک بود      

  . استگویا منظور آن بوده که همسایگان را به کمک طلبیده» ببینید
اجازۀ شوهر بـه      شود که روزی کیمیا بی      جا شروع می    ماجرای نهایی از این   

آشـوبد و ایـن       شمس برمـی  . رود  ن خانواده برای تفریح به باغ می      همراه چند ز  
  :نویسد افالکی می. آورد های شومی به دنبال می عمل بسیار ساده جریان

اجازت او، زنـان او       کیمیا خاتون زنی بود جمیله و عفیفه، مگر روزی بی         «
ـ                 ا را، مصحوب جدّۀ سلطان ولد، به رسم تفرّج به باغش بردنـد، از ناگـاه موالن

الدین به خانه آمده مذکوره را طلب داشت، گفتند که جدّۀ سلطان ولد با                شمس
. »عظــیم تولیــد و بــه غایــت رنجــش نمــود. خــواتین او را بــه تفــرّج بردنــد

  )641 :العارفین مناقب(
گیـرد و بعـد از سـه روز           درد گـردن مـی    «گردد    چون کیمیا به خانه بازمی    

  .دشو هفت روز بعد شمس ناپدید می» میرد می
کـرده، نـه      شمس که به زعم خود و موالنـا آن همـه در عـروج سـیر مـی                 

. توانسته است از میل جسمانی پرهیز داشته باشد و نه از حسدهای عامیانـه               می
بهانۀ مشاجره آن بـوده کـه       .  است تافته  طبع سرکش او اندک مخالفتی را برنمی      

ت بـه زنـان     آیـا حـساسیتی نـسب     .  اسـت  اجازۀ او به باغ رفته      چرا همسر او بی   
 کیمیا با آنان جلیس شود؟ آنـان بـه           است خواسته  خانوادۀ موالنا داشته که نمی    

به هر حال گرهـی در کـار ایـن          . احتمالی با این وصلت نظر مساعدی نداشتند      
تفاوت سن داماد و عروس، خشونت طبع و غلیـان شـمس            .  است ازدواج بوده 

رشتۀ اتصال موالنا بوده    . ندگرفت  طبعی دختر جوان، در برابر هم قرار می         و نازک 
ولی پارۀ ابـری هـم      .  است کرده  ها را در آفتاب وجود خود آب می         که همۀ یخ  

ای  بـاغ بهانـه  .  اسـت توانسته این آفتاب را بپوشاند و جریان باغ پیش آمـده           می
آیا واکنش تند شمس تأثیری در تسریع مرگ زودرس دختـر           .  است بیش نبوده 

ای سـاخته شـده و پـای          اهراً از آن بهانـه    ؟ روشن نیست، ولـی ظـ       است داشته
از کلمات شمس که پـیش از ایـن نقـل کـردیم             .  است الدین به میان آمده     عالء
شمس طبیعتی نبود که بتوانـد      .  است آید که میان زن و شوهر نقاری بوده         برمی

پایبند خانواده بماند، و دختر جوان هم حق داشت که انتظارهای طبیعی خـود              
الدین که این زمان بیست و چنـد سـاله            گونگی احساس عالء  چ. را داشته باشد  
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توانـست احـساسی لطیـف          می. است نسبت به کیمیا باز دستخوش ابهام است       
توانــست  نیــز مــی. باشــد کــه ورود شــمس بــه صــحنه آن را ســرخورده کــرد

  .دستاویزی قرار گیرد برای تشدید مخالفت با پیرمرد تبریزی و یا اندکی هر دو
ای، چـه در خـانوادۀ     مرگ دختر جـوان، رقّـت و دلـسوزی         طبیعی بود که  

انگیز شـده     موالنا و چه در میان مردم، برانگیزد و چون شمس یک عنصر بحث            
بود، قضاوت دربارۀ این واقعه برحسب مخالف یا موافق بـودن بـا او ماهیّـت                

  .گیرد
به طـور کلـی یـک       . الدین با پدر اندکی جای شکافتن دارد          اما رابطۀ عالء  

الـدین ظـاهراً پـسر        عـالء .  اسـت  ۀ عصیان در خانوادۀ مولوی وجود داشـته       رگ
الدین، ولی از همـان آغـاز بـا           درخشان و تیزی بوده، مستعدتر از برادرش بهاء       

گـرایش او   .  اسـت  مشرب پدر که عرفان برافروخته بود، سر موافقـت نداشـته          
جـات خـوب     و در این زمینه به در      ه جانب دین سنّتی و فقه بوده است       بیشتر ب 

چه بـسا   . کرد  خطاب می » افتخارالمدرسین«علمی رسیده بوده که پدرش او را        
معاشـرت  . که ورود شمس به زندگی موالنا هم به این اختالف دامن زده باشد            

ایـن  . او بیشتر با کسانی بوده که در جهت مقابل مکتـب موالنـا قـرار داشـتند                
 بگذرد و خلل      مسالمت توانست به   تفاوت مشرب و سلیقه میان پدر و پسر می        

شـمس حـدّتی در مناقـشات مـشربی         در مهر خانواده ایجاد نکند، ولـی ورود         
تفاوت عقیده حتـی    . د گفت که به تشکیل دو صف پرداخت       وش   و می  گذاشت

همه چیـز از مـسیر احـساس و         . توانست بر عواطف خویشاوندی غلبه کند       می
 سرسـختی و دیگـری      از خصوصیات خانوادۀ موالنا یکـی     . کرد  افراط عبور می  

  . استگرایی بوده افراط
اند کـه موالنـا بـر جنـازۀ پـسرش کـه سـی و شـش سـاله                      این که نوشته  

هـا    از غایت انفعال بـه بـاغ      «و  » حاضر نشد و بر او نماز نکرد      «جوانمرگ شد،   
 درست روشن نیست که از خشم بوده است یـا        )766 و   686: همان(. »روانه گشت 

 دانـسته   د که او را در قتل شمس مقصر می        وانمود کن خواهد    افالکی می . تأثراز  
آورد و    های دستچین شده مـی      طرف نیست و روایت     ، ولی وی چندان بی    است

  .رعایت جانب شمس را دارد
 الـدین داشـته     سئوال آخر این است که آیا کیمیای ناکام هم نظری به عالء           

. یـست ولـی بعیـد ن    . تـوانیم حدسـی بـزنیم       ؟ ما از پس هفتصد سال نمی      است
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 ای بوده، استوار و مردانه و در مورد کیمیا البته نـه درِ               جوان برازنده  ،الدین    عالء
این که شمس، جوان را منع کرده       . مقایسه بسته بوده و نه آرزو بر جوانان عیب        

نمایـد کـه      شان نگـذرد، مـی      بود که هنگام رفتن به خانه پدرش، از کنار حجره         
  . استچیزکی در کار بوده

تیـرۀ اصـلی از احفـاد    . یابـد  اختالف در خانوادۀ موالنا ادامـه مـی    از قرار،   
. شناسـند   الـدین را تـا حـدی مطـرود مـی            سلطان ولد هستند که فرزندان عالء     

ای میان دو نوادۀ موالنـا، عـارف چلبـی            افالکی حکایت کرده که روزی مناظره     
پـسر  . دگیـر   درمی) الدین  پسر عالء (الدین قیرشهری       ، و عالء  )پسر سلطان ولد  (

من نیز هم از نسل خداوندگارم، مـرا چـه معنـی بیگانـه              «: گوید  الدین می   عالء
نهی؟ و بـه سـبب     کنی و مرا به هیچ نوع تمکینی نمی بینی و عدم التفات می      می

و حـضرت چلبـی جـواب       . »گناه پدر ترک رعایت پسر کـردن وجهـی نـدارد          
تـو از ایـن خانـدان       گونه تعلّقی نـداری و        فرمود که تو به حضرت موالنا هیچ      

اند و تبرّا کـرده       حکم عضو مرده داری، و شاخ تو را از آن درخت بخت بریده            
 منـزل شـده     1و در شأن شما همان آیت اَنَّهُ لیسَ مِن اهلِک انّهُ عَملَ غیرصـالح             

  )912 :همان(. »است
هـا پـس از    افالکی روایتی آورده حـاکی از آن کـه سـرانجام موالنـا سـال             

 :همـان (. شناخت  کرد، هرچند او را در قتل شمس مقصر میمرگش پسر را بحل  
523(  

بنا به روایت سلطان ولد، پس از غیبت شمس، موالنـا بـیش از پـیش بـه                  
تـابی او حالـت عـزا نـدارد، بلکـه در              بـی . بـرد   سماع و شور و شعر روی مـی       

اکنون که از دست شـمس        اطرافیان او هم  . شود  حرکات هیجانی فرو نشانده می    
  .کردند نفسی می  بودند، با او همخالص شده

اکنون که دیگر شمس نیست ـ چه زنده و چه مرده ـ باید خاطره و طریق   
او را زنده نگاه داشت، و این چیزی است که موالنا در رفتار روزانه و غزلیات                

فرمـود تـا از هنـدباری فرجـی         «: دهد  خویش آن را بازتاب می    » رآلیستی سور«
سلی بـر سـر نهـاد و گوینـد در آن والیـت جامـۀ                ند و کالهی از پشم ع     تساخ

همچنین پیراهن را نیز پیش باز کرده پوشید        ... پوشیدند  هندباری را اهل عزا می    
                                                 

گردد و او را از شفاعت فرزند برحذر  خطاب به نوح که نااهلی فرزندش به او گوشزد می» هود« از سورۀ 46 ـ آیۀ 1
 .دارد می
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و کفش و موزۀ مولوی در پا کردند و دستاری، با شکرآویز پیچیدنـد و فرمـود           
شش گوشۀ رَباب ما شارح سرّ شـش        : فرمود... که رَباب را شش خانه ساختند     

  )88 ـ 89 :همان(. »...م است؛ بعد از آن بنیاد سَماع نهادگوشۀ عالَ
مأموریت شمس به پایان رسـیده بـود، مـرگش بـرای مولـوی پربـارتر از                 

کرد، دیگـر   ها با موالنا زندگی می      ماند و تا سال     اگر به فرض، می   . زندگیش بود 
  .دلیلی نبود که ما غزلیات را در حدّت و ژرفای کنونیش در دست داشته باشیم

ولی هیچ چیز روشـن  . وار آوردیم آنچه در این باره در دسترس بود، اشاره 
نیست، نه ماجرای شمس و نه رفتار بعدی موالنـا کـه از حـدّ توجیـه خـارج                   

شـود و ایـن کمتـر         خواهد بشود، می    آید که انسان آنچه می      گاه پیش می  . است
  .گردد  از بیرون بر او عارض می کهمربوط است به آنچه

  اندرون جوش
آوران آنهـا آشـناییم، ایـن     های بسیارغلیانی که مـا بـا بعـضی از نـام           درون

غرابت کار در این    . انگیزند که موجب و منشاء حالشان چیست        حیرت را برمی  
بعـضی سـر خـود را بـر بـاد           . است که اینان از بزرگان اندیشۀ ایرانـی هـستند         

الـدین    جاللالقضات؛    دهند، چون حسین منصور حالّج و سهروردی و عین          می
ترینـشان سـعدی و حـافظ         آرام. انـد   تبریزی نیـز از ایـن زُمـره         مولوی و شمس  

نبـود بـر    «یـا   » ترم  مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه      «: گفت  سعدی می . اند  بوده
در اندرون من خسته دل ندانم      «گفت    و حافظ می  » سر آتش میسّرم که نجوشم    

سـینه گـو شـعلۀ      « یـا    »که آتشی که نمیـرد همیـشه در دل ماسـت          «یا  » کیست
 آیا این بحران تاریخ است که مانند کوه آتشفـشان در            .»...آتشکدۀ فارس بکُش  

آورد و دود و بخار و مذاب آن به صورت کلمـات جـاری                هایی سر برمی    نقطه
  گردد؟ می

این مـرد آرام شـرمگین مـوقّر، تنهـا          . ها بوده است    موالنا یکی از سرحلقه   
انست به ناگهان از خود بیـرونش افکنـد، ماننـد           تو  تمدّنی چون تمدّن ایران می    

در انـدرون مـا     «: گفـت   مـی . افکنـد   ها را بر ساحل می      دریای طوفانی که ماهی   
های عالم را بدو دهند، یک دم تسکین نگیـرد و آن       دردی است که اگر معجون    

اژدهایی که درون ما را نیش زده است،        «:  یا )347 :همـان (» وَجَع فجیع آرام نگیرد   
گونـه اسـت      بدین. )337 :همان(» حر محیط تریاق شود عالج آن نتواند کرد       اگر ب 

داسـتان  . نمایـد   زند که غریب می     که از مرد محترمی چون او رفتارهایی سر می        
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انـد کـه بـا صـدای          الدین زرکوب را در بازار زرگران همه شـنیده          تق صالح   تق
ا بـه پـایکوبی     آید و تا دیرگاه بازاریـان ر        چکش زرکوبان، مولوی به رقص می     

چون حـضرت موالنـا در سـماع        « افالکی نوشته است که      .)429 :همان(. آورد  می
کوبـان صـلوات    زنان و پـای    گرفت و همچنان چرخ     شد، قوّاالن را می     مست می 

 :همـان (. »کـرد   داد، اللهم صل علی محمّد و علی آل محمّد، و باز شروع مـی               می
412(  

ای او را بـه وجـد         ترین نشانه است که کم  » مرکز وجود «چنان توجهش به    
رفت، مگر تُرکی پوستین روباه به دست         روزی در میان بازار قونیه می     : آورد  می

زنـان    حضرت موالنا نعره  . گفت  کرد که دِلکو دِلکو و به جدّ می         گرفته، مزاد می  
گفت و سماع زنان تا بـه مدرسـۀ مبـارک             به چرخ درآمده دل کو؟ دل کو؟ می       

  )356 :همان(. روانه شد
  :آورد و اما این داستان عجیب را بشنویم که افالکی می

اللّـه سماع عظیم کرده بود و تمامت اُمرا و           ۀ  الدین قیصر رحمـ    روزی عَلَم «
حضرت موالنا شوری عظـیم کـرده هـر چـه           . کُبَرا و علما و فقرا حاضر بودند      

کـرد؛ در حـال       پوشیده بود به قـوّاالن بخـشید و همچنـان عریـان رقـص مـی               
ــق و  الــدین قیــصر چوقــای ســرخ ســقرالط بــی  معلــ نظیــر بــا پوســتینی وَشَ

. های زرّین و دستار پشمینۀ مصری آورده و به حضرت موالنا پوشـید              گره گوی
کردنـد از درِ   همانا که چون از سماع بیرون آمدیم و از سر محلّه که عبـور مـی           

 به چـرخ    ای آواز رَباب به سمع مبارکش رسید، قدری توقّف فرموده           شرابخانه
بـود، و همـۀ    ) فریاد(کرد تا نزدیک صباح در نعره و صیاح           ها می   درآمد و ذوق  

رنود بیرون دویده به پای موالنا افتادند و هر آنـچ پوشـیده بـود همـه را بـدان             
چون به مدرسۀ مبـارک     . رندان ایثار کرد و گویند مجموعه ایشان ارمنیان بودند        

بیامدند و به صـدق تمـام مـسلمان         تشریف داد، روز دوم آن رنود جمع گشته         
  )489 :همان(. »گشتند و مرید شدند و سماع کردند
های دیگر نیـز حرکـات بـاورنکردنی از او     گذشته از شور سماع، در زمینه  

حکایت شده، ازجمله در زمینۀ تهجّد و عبادت، این جریـان را خـادم او نقـل                 
  :کرده است

ه رفتی و تا سحرگاه با صـد   بر بام مدرس  ... پیوسته در قلب زمستان شدید    «
بعد از آن که نماز صـبح را گـزاردی از بـام زیـر               . هزار ناله و آه تهجّد نمودی     
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اش قطـرات خـون       های پاشنه   آمدی ساق موزۀ مبارکش را برکشیدم، از شکاف       
فرمـود   گریستند و حضرتش مـی  کردند و می روان شدی و اصحاب فریادها می     

. »)منظـور پـدرش بـوده اسـت       ( بـود؟    نه حضرت سلطان ما را همین حال      : که
  )198 :مناقب(

داد کـه حرکـات نـامربوطی بـه او            این حاالت به اطرافیانش دستاویز مـی      
سوران پسر یکی از مریدانش بـه نـام کمـال ایـن               در مجلس ختنه  . نسبت دهند 

  :جریان پیش آمده است
حضرت موالنا در مداومت سماع چنـان مـستغرق شـده بـود کـه در آن                 «

هرگز طعامی نخورد و    ) سوران شانزده روز بوده     دوره جشن ختنه  (ز  شانزده رو 
هـای نفـیس      بعد از روز شانزدهم طعـام     . شربت آب نچشید و به خواب نرفت      

آورده فرمود تا یاران به رغبت بخورند که مرا اشـتها صـادق نیـست، و چـون                  
 سفره را سَفَرۀ خدمت برداشتند، چلبی امیرِ عالم صاحب کرسی گشته کمال را            

همان شـب حـضرت موالنـا اشـارت کـرد کـه طعـام               . بگرفت تا ختنه کردند   
آوردند از هر نـوعی و همـه را بـه جـد تمـام              چنان چهار کاسه می     بیاورند، هم 

خورد، قریب پنجاه کاسه طعام را فرو خورد و باز به سـماع شـروع کـرده،                   می
  )319 :همان(» !یاران را حیرت در حیرت زیاده شد

ناپـذیر   داشته گاه به کلی توجیه      نسبت به خود روا می     هایی که   گیری  سخت
. گرفته که دهانش تلخ بمانـد       اند که هلیله در دهان می       ازجمله گفته .  است بوده

های لذیذ و امتناع او از خـوردن بـه کـرات حکایـت                دشمنی موالنا با خوراک   
  :ولد، چنین آورده است عروسش، همسر سلطان. شده است

روزی فرمـود کـه     .  و معلم مـن حـضرتش بـود        من هنوز نوعروس بودم   «
. بلی هست، اما به غایت تـرش      : خاتون، در خانۀ ما ماست هست؟ گفتم        فاطمه

فرمود کـه بیـست سـر سـیر         . فرمود که در کاسۀ بزرگ کرده در پیش او نهادم         
شـبی دیـدم کـه بـاز آمـد و ماسـت               نـیم . بکوب و در آنجا کن تا لذت گیـرد        

گرفتـه را در آنجـا تریـد کـرده تمامـت آن              نگ ز ۀهای بیات کر    بخواست و نان  
الحال زبـانم آبلـه       کاسه را بخورد و من قدری از آن ماست در دهان کردم، فی            

کرد از غایت جدّت آن، هم چنان کاسه را لیسیده به من داد و به نمـاز تهجّـد                   
الفجر و چون یاران جمـع آمدنـد بـه سـماع مـشغول                حتی مطلع . شروع فرمود 

  )405 ـ 406 :همان(. »...شد
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مĤبان را   رفتار اجتماعی او داستانی دیگر دارد که مردم عادی و بخصوص مؤمن           
بارهـا بـه دیـر      . ، ازجمله سلوک او با غیرمـسلمان       است داشته  به اعتراض وامی  

ایـن  .  اسـت نشـسته  رفته و با آنان به گفتگوی دوسـتانه مـی       راهبان مسیحی می  
  :جه استحکایت برخورد او با راهب قسطنطنیه قابل تو

آیـد، راهبـان شـهر او را اسـتقبال            راهب به عشق دیدار موالنا به قونیه می       
راهبِ صادق التماس زیارت آن حضرت کرده، اتفاقاً در راه          . کرده معزّز داشتند  

داشت موالنـا     چون سر برمی  . مقابل رسیده سه کرّت به خداوندگار سجده کرد       
یعنـی  (سه بار به او سر نهاد       گویند حضرت موالنا سی و      . دید  را در سجود می   

تـا  ! ای سـلطان دیـن    : ها را چاک زده گفت      راهب فریادزنان جامه  ). تعظیم کرد 
نمایی؟   این غایت چه تواضع و تذلّل است که با همچون من بیچارۀ پلیدی می             

چرا ننمایم و اگر    ) خضوع(با بندگان حق تواضع چون نکنم و کم زنی          : فرمود
  )361 :همان( شایم و به چه کار آیم؟ آن را نکنم چرا شایم و کرا

آورد ـ و چـه بـسا رشـک      مداران را به خشم می موضوع دیگری که شرع
  :افالکی حکایت کرده است. انگیخت ـ رفتار آزادش با زنان بود آنان را برمی

الدین میکائیل  هر شب آدینه مجموع خواتین اکابر قونیه پیش خاتون امین       «
کردند که البته حـضرت       ها می   آمدند و البه     می که نایب خاص سلطان بود جمع     

خداوندگار دعوت کند؛ چه حضرتش را بدان خـاتون آخـرت، از حـد بیـرون        
گفـت، و چـون آن جماعـت          ها بود، و او را شیخ خواتین مـی          التفات و عنایت  

آن که اعالم کردندی، بعـد        جمع شدندی و به حضور تمام منتظر گشتندی، بی        
زحمت، تنها تنها، پیش ایشان رفتی و         چنان بی   نا هم از نماز عشاء حضرت موال    
شان گرد آن قطب حلقه گشتندی و برِ او گشتندی،            در میانۀ ایشان نشسته، همه    

هـا سـاختندی و       ها بر او ریختندی که به تبرّک از آن گلبرگ           و چندانی گلبرگ  
اللیـل بـه معـانی و         حضرتش در میان گل و گالب غرقِ عَرَق گشته تـا نـصف            

آخراالمـر کنیزکـان گوینـده و دفّافـان نـادر و            . ر و نصایح مشغول شـدی     اسرا
زنان، سرآغاز کردندی و حضرت موالنـا بـه سـماع شـروع فرمـودی و آن                نای

جماعت به حالی شدندی که سر از پـا و کـاله از سـر ندانـستندی و تمامـت                    
جواهر و زرّینه آلتی که داشتندی در کفش آن سلطان کشف ریختندی، تا مگر              

فرمـود و نمـاز صـبح را بـا            یزی قبول کند و اما التفاتی نماید، اصالً نظر نمی         چ
شد؛ و این چنین شیوه و طریقت در هیچ عهـدی هـیچ               ایشان گزارده روانه می   
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 افالکی برای آن کـه از حـدّت موضـوع           )490 :همان(. »ولّی و نبی را نبوده است     
خواتین عرب بـر    ) ص(مگر که در زمان سیّدالمرسلین    «کند    بکاهد یادآوری می  

البتـه فرامـوش    » او آمدندی و اسرار احکام شرعی پرسـیده مـستفید گـشتندی           
  .»!کار پاکان را قیاس از خود مگیر«کند که خود موالنا فرمود  می

شـوهران ایـن خـواتین در خـدمت         «: افزاید که   افالکی این نکته را نیز می     
نـدی، تـا مـردم      سرا جمع آمده صحبت داشتندی و محافظـت کرد          نایب بیرون 

شود که غرابت مجلس       معلوم می  )491 :همان(» اغیار بر این اسرار مطلع نشوندی     
صحنه را در نظر آوریم     .  است مانده  از چشم مردم متعصّب ناخشنود پنهان نمی      

رود و آنـان او را در میـان    که موالنا به تنهایی در میـان زنـان اعیـان شـهر مـی            
وازخوانـان و نوازنـدگان زن بـه خوانـدن و           کننـد و آ     باران مـی    گیرند و گُل    می

خیزد و البـد      می بر به سماع » خواتین«آیند، و او در جمع این گروه          نواختن می 
دهـد و مجلـسیان       کنند، و حالی به مجلس دست مـی         آنان نیز با او همراهی می     
  .شناسند دهند و سر از پا نمی اختیار خود را از کف می

گـزارد    موالنا نماز صبح را با آنان می      . هدد  در انتها، مجلس تغییر مسیر می     
  .شود و روانه می

  : استکرده معنای این بیت، در تمام شهر تنها در حق او صدق می
 جمع صـورت بـا چنـین معنـی ژرف      

  

 !نیست ممکن جز ز سـلطان شـگرف         
  

شـود،    به وی نسبت داده می    » مناقب«های    هایی که در کتاب    یاما گشادنظر 
  : را ببینیماین یکی. گوناگون است

فاحشه زنی بود به غایت     ) ای بوده است    محله(در خان صاحب اصفهانی     «
همانا که روزی حضرت موالنـا از       . جمیله، و او را کنیزکان بسیار در کار بودند        

آن عورت پیش دویده سر نهاد و در پـای خداونـدگار افتـاده              . گذشت  آنجا می 
منظور رابعۀ عدّویه   ! [ه، رابعه فرمود که رابعه، رابع   . نمود  تضرّع و شکستگی می   

است که در جوانی بدکاره بود و بعد توبه کرده جزو پارسـاترین زنـان عـارف                 
به یکبارگی بیرون آمده سر در قـدم او      . کنیزکانِ او را خبر شد    ] عالم اسالم شد  

که اگر بارکـشی    ! زهی پهلوانان ! زهی پهلوانان ! زهی پهلوانان : فرمود که . نهادند
ندین نفوس لوّامۀ امّاره را که مغلـوب کـردی؟ و عفّـت عفیفـۀ               شما نبودی، چ  

  ؟»زنان کجا پیدا شدی
این چنـین بزرگـی بـا قحّـاب         «کند که     یکی از ارباب تشرّع به او ایراد می       
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موالنـا  » خرابات، چندین پرداختن و ایشان را به انواع نـواختن وجهـی نـدارد             
 را چنـان کـه هـست        رود، و خـود     حالیا او در یک رنگی مـی      «: دهد  جواب می 

نماید، اگر مردی تو نیز چنان شو و از دورنگی بیرون آی تـا ظـاهر                  زرق می   بی
 شـود و    لتو هم رنگ باطن شود، و اگر ظاهر و باطن تو یکـسان نـشود، باطـ                

  1.»عاطل گردد
وار توبـه کـرده       االمـر آن خـاتون جمیلـه، رابعـه          ۀ  عاقبـ«: افزاید  افالکی می 

بختـان آخـرت      اش را یغما فرمـود و از نیـک          و خانه کنیزکان خود را آزاد کرد      
  )555 :همان(. »گشته ارادت آورد

ازجملـه  . های او در زمینۀ رسم روزگـار، داسـتان دیگـری اسـت              نوآوری
گـری، شـادی    اش آن بوده که در مرگ نزدیکان و دوستان به جای نوحه       توصیه

  .و سماع بکنند
ن و مؤذّنان تا بوده است، از       پیش جنازۀ مردگان، مقریا   «پرسند که     از او می  

در این زمان کـه دور شماسـت، بـودن ایـن گوینـدگان              . العهد بوده است    قدیم
چه معنی دارد؟ همانا که علمـای امّـت و فقهـای شـریعت              ) یعنی آوازخوانان (

فرمود که در پـیش جنـازه، مؤذّنـان و          . گویند  زنند و آن را بدعت می       ع می تشنی
ند که این میّت مـؤمن بـود و در ملـت مـسلمان              ده  مُقریان و حفّاظ گواهی می    

دهند که ایـن متوّفـا هـم مـؤمن بـود و هـم                 قواالن ما گواهی می   . وفات یافت 
هـا محبـوس زنـدان        مسلمان هم عاشق بود، و دیگر آنک روح انسانی که سال          

دنیا و چاه طبیعت شده بود و اسیر صندوق بدن گشته، از ناگاه به فـضل حـق                  
نه موجب شادی و سماع و شکرها       .  اصلی خود رسید   خالص یافت و به مرکز    

  )433 :همان(؟ »باشد
موالنـا بـرای تنّبـه    . شـود   در مثنوی گاهی داستان یا تمثیل هزلی دیده مـی         

خوانندگانش از آوردن آنها ابا نداشته و این روش از عرف زمان و عرف منبـر                
ایـد از نظـر     العلمـا را نیـز نب       گویی شمس و صراحت سلطان      بیگانه نبوده و رُک   

سنایی جواز آن را صادر کرده بود و خـود موالنـا بـه تأسـی از او                  . دور داشت 
  :گفت می

                                                 
  : ـ یادآور این رباعی که به خیام نسبت داده شده است1

  دگـری پــا بستیهـر روز بـه دام    شیخی بــه زن فـاحشه گفتا مستی
 نمایی هستی؟ لیکن تو چنان که می    گفتـا شیخا هـر آنچه گویی هستم
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 هزل تعلـیم اسـت آن را جـد شـنو          
  

ــ   ــر ظــاهر هــزلش گــرو ت ــشو ب  و م
  )558: 4مثنوی، دفتر (  

  )26/ بقره( ... یضرب مثالأنْاللّـه الیستحیی،  انّ: تمسّک آنان به این آیه است
گفـت    مـی » غَـر خـواهر   «اهی موالنا که به مُعارضـانش        گاه به گ   تندگوییِ

 ارتباط بـا تـأثیر شـمس نبـوده          بی) ها، یعنی خواهر به خطا      اصطالح خراسانی (
از هر کـه رنجیـدی یـا        «گفتند، از آن که       اللّـه می   تبریزی را سیف     شمس 1.است

کُشتی یا مجروح روح کردی، و صد هزار کامـل تبریـزی در دریـای او قطـره                  
  :المثل  این طرز چخیدن نزد او عادی بوده، فی)634 :العارفین ناقبم(» بودی
ها داریـم و   کند که ما عِلم کند و عداوت می آن یکی بر درویشان تکبّر می «
ای خاک بر سـرش و بـه آن صـد           . ها، و جاه و جامگی ایشان را نیست         بزرگی

بر سـر او    ای خاک   . گوید شاگردان دارم و محبّان دارم       می. هزار علم و دفترش   
یخـدانی بـا یخـدانی      . کنـد   ای دوسـتی مـی      پـاره   ای بـا یـخ      پاره  یخ. و مریدانش 

  ) از قول شمس692 ص :همان( .»...کند بازی می عشق
» کلبیگری«کند که حاکی از صفت        شمس نظر عجیبی دربارۀ زنان ابراز می      

  )640 ـ 641 :همان(. گذریم اوست، و ما از نقل آن درمی

                                                 
» غَـر خـواهر  «الباب روایت کردند که چون حضرت موالنا از کس رنجیدی و مکابرۀ او از حـد شـدی،     ـ ارباب  1

 )152: افالکی. (گفتی و درهمش کوفتی؛ چه، اصطالح شتم خراسانیان همین بوده


