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 بمناسبت بزرگداشت هشتصدمين سالگرد

 مولوی
 افالتونموالنا   -سقراط  موالنای افالتون

 شمس 
 

شاهد يکی از با شکوه ترين و گسترده ترين بزرگداشت  ،اين روزها
 مولوی جهانی هستم که در شناساندن يکی از مفاخر فرهنگی سرزمين ما

و حتی  ی مختلفاکشورهمردم . می گرددبرگزار  بلخی»محمد الدين ل جال«
سهمی هر يک عظمت بخشيدن به اين بزرگداشت برگزاری و  دولت هايشان در

از آنها  البته بايد که می کنندو کوشش فراوانی  گرفتهبر عهده 
به کسانی  ،هستيم سپاس ديگریوامدار در اين ميان اما سپاسگزار بود. 

 آوردند رب غاز شرق به  عزت و احترامرا با  مولویکه پس از هشتصد سال 
همت به خرج  فرهنگ ايران به جهانيانو در شناساندن اين بزرگ مرد 

می اران واقعی اين بزرگداشت پايۀ گذ که در واقع آنها هستند د،نداد
  . باشند
 

من در جايگاه يک ايرانی  شود وآنچه در اين زمينه بايستی گفته 
در سطح  یکه سهم بزرگ شناساندن مولواست  اين آن را بيان می کنم؛

. که در امريکا ساکننداست بويژه آنانی  ايرانيان مهاجر از آنجهانی 
در خارج از  خودارزشمند قابليت های  نشان دادنآنها بودند که با 

می به جهانيان عرضه نيز بزرگان سرزمين خود را و فرهنگ کهنسال ، کشور
 ند. می شناسانو  کنند

 
حتی  ،به ميان می آيدن يرابی سبب نيست که امروزه وقتی سخن از ا

و فرهنگ  ايرانياناز  بزرگیبا  بدون استثناء رهبران جهان نيز
وامدار ايرانيانی اين مورد را هم ياد می کنند که ما  شانشکوهمند

  .به سر می برند ايراندر خارج از اخير هستيم که در سه دهه 
 که می کوشند تا بادايرانيان ارمغان آنانی همۀ  من و تحسين

به جهانيان  ،و هنوز هم هستندران و ايرانی را چنانکه بودند اي
 شناسانند.ب

 
تحت عنوان«  آنرا طی مقاله ایآنچه در اين مقال گفتنی است و من 

بلخی، جايگاه عمر خيام نيشابوری را به محمد پس از موالنا، جالل الدين 
نم؛ می کتکرار و تاکيد  ،تقديم هموطنانم کرده ام »جهانيان بشناسانيم

ديگر بزرگان سرزمينمان را که هر يک در مقام خود قابل تا کوشيم ب
 ستايش هستند به جهانيان بشناسانيم.

 
هستند که هر يک  ان بسياریدر گنجينه ادب و فرهنگ ايران نامدار

فرهنگ و ادب جهان تارک  توانند مانند ستاره ای تابناک بر می
خيام ها، خوارزمی ها و ها،  بدرخشند. رازی ها، ابن سيناها، بيرونی

کشورمان که به  ديگرمردان بزرگ  و صدها فردوسی ها حافظ ها و دهها
ارزش واالی فرهنگ بيش از پيش به جهانيان بشناسانيم تا  مفتخريمآنان 

 سرزمينمان روشن گردد.
 

 مقدمه 
انجام می  بش بزرگی که برای شناساندن مولویاين جندر راستای 

  نقش همراه با عزيزانی که هر يک ود کوشيده ام خوبۀ به ن گيرد، من هم 
با اين تفاوت که بردارم. کوچک ، قدمی داشتند اين بزرگداشتدر  بزرگی
که بی  می اندازمبزرگ مرد ديگری به هم  نگرشی همزمان با مولویمن 

را در که موالنا . مرد گرانقدری مولوی پرداختن خطا استبه  نام او،
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به  يدکه بايد و شا آنطور اما ،است راندهپرود خوجذبۀ معرفت دامان 
  است. نشدهتوجه او 

 
فکری  نهاددو سير تحوالت به  در اين نوشته به کوتاهیمن 

اشاره  شانشکوفايی  از زمان آنهاروند حرکت و بشر«فلسفه و عرفان»
به حرکت ر مختلف با يک هدف غايی که در دو مسي ینهاددو  .خواهم کرد
سرفرازی اوج  در ، يعنی فلسفهاز آنهايکی  زمانطول  رد اما ،در آمدند

. شده اندجاودانه در سطح جهانی  قافله ساالرانشو  گرفتهقرار 
 بود، ارج و قربی که شايسته اش آن  اززمان  درازایدر (عرفان)ديگری

هم در ميان تار و پود گذشتۀ پر پيچ  و روز به روز نگرديده برخوردار 
عنوان بزرگانشان  ی که در بارۀا غلو آميزت سراپو خم و در البالی شطحيا

 سرگردان مانده است.کرده اند 
 

 ،فکری اين دو نهاد معطوف به دو نماد شاخصمن  نگاه ديگر
و  افالتونآنها « آورم ناو دو شاگرد از يک طرف «سقراط و شمس»يعنی

در شناساندن  اين دو شاگردعملکرد  .خواهد بوداز سوی ديگر » مولوی
تأثير پذيری و بازدهی  و نشر افکار و انديشه های آنان ،خويش اناستاد
هدف به عبارت ديگر  .را بازشکافی خواهم کرد از آموخته هايشان آنان

 و »مولوی ميان«شمس و ؛است مقايسه ایاز اين نوشته به گونه ای 
بر يک  تأثيری که هر وآنها با يکديگر و رابطۀ  »افالتون«سقراط و 

ارجمندی استادش سقراط  به افالتوننکه چرا شهرت اي .استداشته  یديگر
تالش بی توجه به ارزش های واالی شمس و  ، ولی شهرت مولویبر می گردد

 مد نظر قرار نمی گيرد.، کردن شاگرد خود برای مولوی های او
 
 
 فلسفه و عرفان -١

باز دوش به دوش هم در  هر دو از دير  فلسفه و عرفان نهاددو 
عناد و مورد نيز هر دو  طول تاريخ و در گذر ايامدر و  دهستنحرکت 
می بينيم که فلسفه  با اين حال .قرار داشتند دارانو دينم دين حمله

، خوردهبا تمام ضربات سخت و جانفرسايی که از دين و دينمداران 
 ، می کوشدر استکه مقدو يیدهد و تا آنجا ادامه می راه خود بههمچنان 

محفوظ و استقالل خود را نگه دارد ر ان دودينمدارخود را از دين و 
بی از ضربات دين و دينمداران  که با وجود اينعرفان نهاد  . امابدارد
 گاهو  آويختهبه دامان دين  خود رادر بيشتر ايام ، استنمانده  نصيب
زندگی خود ه بتواند ب تا پوشيده تن دين را بر موهوماتآغشته به  لباس

  .ادامه دهد شز ابهامی پر اشخلوت خاموحتی در 
 

برای ارزشمندی  یها حرففيلسوفان انند نيز م عرفا با اين که
و تکامل انسان  ،پيدايش از آغازنيز  آنهال نهايی آما ود ندار گفتن

هم سری پر شور تر از  ،که از اين بابت انسانيت بودهبه ارج گزاری 
با  ه است.بر خاست از ميانشانبزرگان سرفرازی  و هم داشتندفيلسوفان 
  عرفت دور مافلۀ از ق به مرور زمان نهاد  اين می بينيم کهاين حال 

  است.   مانده
 

به سه نهاد دين و فلسفه و عرفان پا به پای هم می دانيم که 
يعنی دين يا  ،. اينکه کدام يک از اين سه نهادحرکت در آمده اند

قطعی  يک نظريه فلسفه و يا عرفان متقدم بر ديگری هستند، تا کنون
پا  انديشه پيدايش تفکر واز زمان  آنهاچرا که هر سه داده نشده است. 

شروع انديشه  عمر ای زته اند و هر سه نيز قدمتی به دراگذاش عرصهبه 
 دارند. بشرورزی 
 

می دين حضور ، آنهابا توجه به ماهيت  به نظر می رسد؛اما آنچه 
محتوای ا تعمق به اندکی بگر . اباشدمتاخر از فلسفه و عرفان بايستی 

ی نخستين نهاد، می توان گفت که فلسفه به معنای شناخت ،شودتوجه  آنها
اما در  هدف،با همان عرفان در پی آن  گذاشته و ميداناست که پا به 
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نوبت به دين  که پس از آن دو بود است. وارد عرصه شدهمسير جداگانه 
سر بر  یو عرفان های فلسفی یبه صورت طبيعی از درون کنجکاوکه رسيده 

ادعای ، در صحنهخود  حضوربا دين  آورده است. با اين تفاوت که
شمرده است. با بشر زندگی  راهبر نهادکرده و خود را تنها سردمداری 

دو رقيب  بخش عظيمی از تالش خود را برای از ميان بردن  همين ادعا نيز
دشمنی  ن بهپای جاو تا  سر سخت خود، فلسفه و عرفان به کار گرفته

اين جدال، در  در عين حال نيزاست. بر خاسته  عارفانفيلسوفان و 
مشترکاs به همراه هم و بسياری موارد عرفان را نيز به کمک گرفته و 

نيز در  چنانکه مولوی است. سفه رفته اند که خود حکايت ديگریجنگ فل
 داران آمده و گفته است که :ماين عرصه به ياری دين

 
 پای استدالليان چوبين بود               

 پای چوبين سخت بی تمکين بود     
 

حضور  انسان ۀانديش درفعاالنه که عرفان  سه نهاد، دين و فلسفه و
بيرونی  و نمايش درونی به تنهايی قادر به بروز هيچ يک  دارند،
دين بدون فلسفه، فلسفه بدون عرفان و عرفان بدون يعنی اينکه  .نيستند

، بدانيم پيغمبران را بانی پيدايش اديان . اگرندکارساز نيست دين
 . يک فيلسوف بودند شاندر زمان خود و در جايگاه انبدون شک اين

همزمان می بينيم که  همچنانکه که با نگرش به افکار و انديشه هايشان
نيست که يک   اينعارف نيز بوده اند. غرض  ،سوف بودنپيغمبر و فيل با

منظور اينست که هر  ،. نهاست تمام عياررف سوف يا يک عاپيغمبر يک فيل
آن رنگ و   با افکار و انديشه های فلسفی و عرفانی خود که بهپيغمبری 

کار  و سرآشنايی و هم با فلسفه و هم با عرفان  ،دهدجالی ايمان می 
 . خود بهره برده است رد آئينو از آن دو در پيشبداشته 
 

 شود، عارف نمی  ياوف سفيل لیو ،شودمی پيغمبر يکی اينکه چرا 
ان و مکان و زموجود هر يک از آنان به زيرا  نيز روشن است،دليل آن 

يونان زمان و شرايط سقراط در محيط بستگی دارد.  شانشرايط روزگار
 يهود،  قومدر ميان مصر و حال آنکه در محيط  .سوف می شودفيل ،خود

آئين خود را  يونان دين وم مردگردد.  می موسی در لباس پيغمبری ظاهر
کردند و نيازی پيروی می آئين دين و آن اين يا داشته و با آزادی از 

برای نجات خود از  ،مصر دراسير يهود  قومبه پيغمبر نداشتند. اما 
که آنها را از اسارت نجات  پيغمبر داشتمنجی يا نياز به يک  اسارت

 ق آشنا سازد.را به شناخت حقاي آناننه يک فيلسوف که  ،دهد
  

فلسفه مبانی  پشتيبانی از عجايب روزگار اينست که هيچ دينی بدون
نبوده است. همچنانکه هيچ پيغمبری بی آنکه   و ديدگاههای عرفانی

کار دين اش به سامان  در عين حال عارفانه بيانديشد، فيلسوف باشد و
 ودين  بی توجه بههيچ فيلسوفی  مهمتر از همه اينکه .نرسيده است

دين دار است و هم با فلسفه  نيز هميک عارف  چنانکه. ستعرفان نبوده ا
سر و کار دارد. به عبارت ديگر دين و فلسفه و عرفان مانند پيغمبر و  

خط مرزی برای آنها نمی عارف چنان در هم آميخته اند که و فيلسوف 
 توان قائل شد. 

 
گرايی  طلقو مبا اين توضيحات کوتاه بی آنکه کاری به نهاد دين 

  .فلسفه و عرفاندو نماد پردازيم به ، می هاد داشته باشيماين ن
 
 
، فلسفهعرفان و دو نماد شاخص  نگاهی بهبخش را با اين  -٢
. به اين معنا که آغاز می کنم »افالتون و مولوی«و »سقراطشمس و «يعنی

می کنيم و  دو نماد نامدار اين دو نهاد را با ويژگی هايشان، تعريف 
دو اين روند حرکت  بهعملکرد هر يک از آنها  سۀبا مقاي عين حال در

 . می پردازيمنهاد 
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  شمس  -الف 
، همانند بسياری از بزرگان صاحب انديشۀ تبريزیشخصيت شمس 

 هایرمز و راززير خاکستر در ميان تاريکی های زمان پنهان و  ايرانی،
 رفتتاريکی گذشته به درون می توان نه نا شناخته مانده است. اگر چه 

را از سيمای اين بزرگ مرد عالم  هارمز و رازخاکستر و نه اينکه 
می  ،با اين همه. گرددآشکار  او ناب یتا انديشه هابشريت کنار زد 
 سيمایديگران مانده است،  و نوشته هايی که از گفته هاتوان در البالی 

انديشه ر و افکاتا اندازه ای به  به تصوير کشيد واو  از یتر روشن
بخشی از  التبه گردن فرهنگ و سير تحواو  حق بزرگی که و پی برد یهای و

 .نمودادا ، دارد بشرانديشه های 
 

او  عرفان است.درخت تنومند  ستبرريشه های  يکی از شمس تبريزی،
 و ميوۀنمود  ترپر باربا پروراندن موالنا، را عرفان  نهالبود که 
در زير پوشش او  چه خوداگر  ،کردارمغان  يانجهانکام به  را آنشيرين 
 .ماند پنهانمدفون شد و  ازهای زمانهرمز و رسنگين 
 

ارک وشيده اند که با يافتن اسناد و مدک اينکه پژوهشگرانبا 
تا حد امکان به شناخت او برسند. اما، به   شمسباقی مانده از دوران 

با وی داشته   آنو پس از  شمسبويژه عنادی که مردمان عصر  ،علل مختلف
يافته های آنها محدود  ،دشمنی نهاد دين با عرفان سببه ببويژه  و اند

، باشداين شناسايی آنطوری که مطلوب جويندگان حقيقت  و مانده است
بتوان با دو بال تخيل و تفکر به  اگر. با اين همه نمی باشد جوابگو

کتاب فاخر آسمان بيکران  درو يا  زدهمين مانده های کوچک سر  درون
  به يقين  ،از کردپرو مقاالت شمس فيه و مافيه و و  ديوان کبيرو ی مثنو

  ارزش ی از توانيم شبح و میيابيم می  تاکنون نيافته ايمآنچه را که 
 .آوريمبه دست  اين انديشمند بزرگ

 
زير بنای اين جستجو  و محققين ارجمند، تالش پژوهشگران  بختانهخوش

بالی مثنوی معنوی و ت. در عين حال در الرا برای ما فراهم کرده اس
  و  به خوبیرا  رد پای اونيز شمس مقاالت فيه ما فيه و و  ديوان کبير

اين   و توشه ای کافی برای بگيريمو پی  يم پيدا کنيممی توان آشکارا
 . دست آوريم او به تازۀشناخت  جهت در سير و سلوک

 
شناخت  برای ود کهگر کنجکاوی باو جستجو ؟شمس تبريزی کيست 

بزرگان روزگار خود  بيشتربا  و پيمودهرا  ه دراز و ناهمواریحقيقت را
به قدر کافی آموخته و با  آناناز هر يک از  و نشست و بر خاست کرده
دست ه بت ققييی حروشنا سویه بروزنه هايی  ،خودسير و سلوک درونی 

ه يدن ببرای رس ،و جستجوگر اين مرد کنجکاوبا اين وصف . آورده بود
سفر و جستجو  دست از ديد و همچنان خود را نيازمند می ،بيشتر روشنايی

 .نمی داشتبر 
 
 که نام و ياد آنها های بزرگی با شخصيت يشهاذاردر گشت و گ او

تمام سنگ  در پيروی از آنها و بسياری از عرفابا عرفان گره خورده 
ن ان نامدارشادر شأن بزرگ .داشته استديدار و گفتگوها  ،گذاشته اند

شيخ محيی «چنانکه در موردرانده است. شگفت انگيز بر زبان  سخنان بس
 ان ر و يکی از بزرگترين انديشمندشيخ اکبابن عربی» الدين محمد 

نيکو « : و می گويد ياد می کند ولی پر معنا کوتاه جمالتبا ، عرفان
ابعت متشيخ محمد. اما در د، نيکو مونس بود. شگرف مردی بود، همدرد بو

 . »نبود
 

بيش از هر عارفی است که  عجوبه های عرفانايکی از خود  بیابن عر
عرفان نظری را  ، زيرااست شدهسخن گفته و رساله نوشته   در بارۀ اش

  .داده استارائه  ه رهروان اين مکتبب تنظيم واو 
، در رفتبه شمار می  ابن عربیشمس تبريزی که از دوستان 

تحت تأثير  خود او راتيز  سخنان سنجيده و تند وا ديدارهايش آنچنان ب
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خطاب به او می  با فروتنی که اين بزرگ مرد دنيای عرفان  دادقرار می 
 يعنی قوی می رانی. يانه قوی می زنی!»«ای فرزند تاز:  گفت

و دليل خطاب  او با ابن عربی بياندازيم هایاگر نگاهی به گفتگو
در شمس قاالت آشکار می شود. در متر هبشخصيت بارز شمس فوق را بيابيم، 

 :است  دو نوبت به اين خطاب اشاره شده 
 
فالنی خطا کرده و فالن «در سخن شيخ محمد اين بسيار آمدی که  -١

و آن گاه او را ديدمی خطا کردی. وقتی با او بنمودمی، سر  .»خطا کرد
  می زنی.»قوی تی، گفتی«فرزند تازيانه فرو انداخ

 
حديث که هست، نظير آن در هر  «بوديم کهاين افتاده روزی، با  -٢

حديثی روايت کرد و   (ابن عربی)قرآن باشد، اين حديث صحيح باشد». او
التی گفت «نظير اين در قرآن کجاست؟». من ديدم که آن دم او را ح

. به سخنی که مناسب »تفرقه به جمع آرماست. خواستم که او را از آن«
اختالف است که  «آن حديث که می فرمايی،:ماين سئوال او باشد. گفت

ء کنفس وحده، در قرآن  حديث هست يا نه. اما نظير اين حديث که العلما
 کجاست؟»

 
او پنداشت که من از او سئوال می کنم. زود جواب گفت که«انما 

بعد از آن به خود فرو رفت. دانست که غرض من سئوال   ،المومنون اخوه»
»گويد «ای فرزند، تازيانه  نبود، غرض من چه بود. می   قوی می زنی!ِ

 و خنده اش می گرفت : اول«فرزند»می گفت، آخر«فرزند»می گفت
 
 « جعفر مدرس  مقاالت شمس:به نقل از ( يعنی«چه جای فرزند است!ِ

و اينکه شمس  ن عربیاب باشمس های سنجيدۀ گفتگوی نگاهی به با صادقی)
 احتماالs نيز  د و به همين علتاز او کوچکتر بوسال حدوداs بيست و پنج 

بن عربی وی را فرزند خطاب می کند، نشان دهندۀ فضل و دانش اوست. ا
فضل و دانشی که پيش از ديدارهايش با بزرگترين عارف عصر خود از 
گلستان رنگارنگ عارفان ديگر و از اشراق درونی خود اندوخته بود. بی 

بر  مولوی نقالبی در درونجهت نيست که در يک ديدار نه چندان طوالنی ا
 عارفانز بزرگترين يکی ا، پا به عرصه گذاشتن می کند که حاصل آن پا

 می شود. جهان
 

بر عکس عارفان ديگر که او  بوداين در  شمس هنر و هنرمندی ويژۀ
خود،  يشه هایدافشانی افکار و ان بذر برایعرفان، گلستان  درکه 

به   دست چين می کردند. او ،دبودن یصاحب نام و منزلتکه عارفانی را 
انتخاب می کند را گلی  و می رود و ريحان گلاز يۀ اين گلستان پر حاش

 . بودبه مشام کسی نرسيده  شعرفان عطر دالويزکه هنوز 
 
ماهها با گرمای ها و هفته و  روزها اين گل شکوفاندنبرای  او
از  .درانپرومی او را  و آرام آراممی کوشد خود و حکمت معرفت  جانبخش
می ريزد  اواسرار آشکار و پنهان آنقدر به پای و  هارمز و رازجوهر 

بو و جلوه و عطر  به گلی تبديل کند که رنگ و شکوفا سازد و را  ویتا 
 را به تحير بياندازد. پيشين و پسين عارفانهمۀ  شدالويز
 

بلخی» محمد دين ال جالل مولوی ما« گلی که او انتخاب کرده بود
با پيروانی که از  یو منبر دمسجدرس و  صاحب واعظمفتی و و  شيخبود. 

از پيش عزت و احترامی که  به سببشيخی که  به ارث برده بود. پدر
که عمر خود را  به وسوسه می انداخت  هر کسی رابرايش فراهم شده بود، 

به سر  که به او رسيده بودند  یسرسپردگانبا به خوبی و خوشی و راحتی 
رها می سازد و قدم  را نعمتهابا پيدا شدن شمس اين او اما  برساند.

اسراری می گذارد که دوست و دشمن به شماتت او بر می  به وادی پر
 خيزند.
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را پير  یجوانبيکران، هر مکتب عرفان و سير و سلوک در اين وادی 
. مرد ميدان می کشاندببه سوی مرگ زمين گير می سازد تا را  هر پيریو 

سر منزل طی کند و ب رادور و دراز و پر پيچ و خم راه  خواهد که اين
 در او بقاء يابد. در خدا فنا شود به اين اميد که يعنی برسد.  مقصود
 

در اين گذر پرسه زدند و از يک بسياری بودند که ساليان سال 
 گذر از اين کوره راهرسيدند. بسياری هم در نل به منزل ديگر منز

 ه درخود و نه از توشه هايی ک نه از .کردندگم خويشتن خويش را 
  گذاشته باشند. اثری بر جا به دوش گرفته بودند، های بی پايانشانسفر

 
سير و سلوک «و  »در خود فرو رفتن« است که با یشناخت عرفان

. در عالم انديشه و در پهنۀ تفکرات حاصل می گردديعنی «اشراق» »درونی
ه پا به عرصه کتب فکری بود کگرانبهاترين م اين مکتب ،ناب انسانی

د را عارف و مکتب شان را . اما، آنهايی که به غلط خوه استگذاشتوجود 
دعوی و دهها کرامات و جمع آوری مريدان  ادعایناميدند، با  عرفان
و  کشاندندبه مسلخ  سر آغاز بالندگیرا در معنوی ، اين مکتب ديگر

 .مالل داستانی است پرخود که  شددراويش  و تصوف نصيبرده ريگشان نيز م� 
 

در طول سفرهای پی در پی خود همانطور که  از ديدن مولوی شمس پيش
  . آدم شناسی ه استنشست و برخاست داشتگفته شد با دهها و صدها عارف 

بود و اينکه در طول عمر پر بار خود بسياری را  اويکی از ويژگی های 
 را به شاگردی نپذيرفته، ولی هيچ يک از آنها بود و آزمايش کردهديده 

«شمس  سفرهای مکررش که بدان دليل او رااست که او در طی گفتنی  .بود
به جستجوی مريد و شاگرد نبود، بلکه   ،می خواندنديا«شيخ پرنده»پرنده»

 چنانکه خود گويد : که بيشتر بياموزد. بوددر پی يافتن استاد 
 .»کامل يخ می گيرم، نه هر شيخ. شيخمن م�ريد نگيرم. من ش« 
 

و يا ادعای عارفی می کردند، هر يک اکثر آنهايی که عارف بودند 
. اهميت و اعتبار هر بودندو مريدانی به گردشان جمع  ندپايگاهی داشت

انش وابسته بود. کم بودند ارفی به رونق خانگاهش و کثرت مريدع
شان نامنکوشند که عارفانی که چشم دلشان به دنبال مريد نباشند و يا 

پير و جوان  جويندگانهم تا  بيفتدخانقاهشان بر سر زبانها  آوازۀو 
ايان و فرمانروايان را به گشهم جهانگردد و به درگاهشان سرازير 

خانقاه خود بکشانند. چنانکه در شرح حال بسياری از بزرگان اين طايفه 
شيخ صفی نوۀ مانند شيخ ابوالحسن خرقانی و سلطان محمود غزنوی و يا 

 .ر لنگ آمده استتيموامير و  ، خواجه سلطان علیردبيلیالدين ا
 

. او بود و عزم راسخش که یداشت و نه مريد ی، نه خانقاهاما شمس
آن عارف برود تا بياموزد. پس از آن هم  درگاهاز محضر اين عارف به 

 بپردازد. از استادان نياموخته بود به جستجوی آنچه کهدر تنهايی خود 
که او را آگاهی را می يابيم  جمالت کوتاهش اين در سرگذشت او و از

 .بودشاگردی نبود. تنها باری که برای خود شاگرد پذيرفت، موالنا 
 

رسم اينست که استادان پله به پله به تعليم و تربيت شاگردان می 
 يا خوانده ايم که فالن شيخ چنانکه . ، بخصوص در مکتب عرفانپردازند

را کرده بود. اين  طريقتفالن شيخ ردی دهها سال شاگ پيرعارف و يا 
اگردانی که اين همه ايام در محضر اساتيد می نشستند، يا استادشان ش

يا اينکه شاگرد استعدادی کافی  نمی داشت، ی آنهاميلی چندان به شاگرد
برای آموختن از خود نشان نمی داد و يا اينکه استاد هنری برای 

ضر اين استاد مر اين شاگردان در محالجرم ساليان دراز ع آموختن نداشت.
 شود.ه بی آنکه گلی در دامان آنان پرورد ،پير تلف می شد و آن

 
. هم استاد ميل کندفرق می اين موضوع کامالs  ر باره شمس و مولوید

زمان مرشدی و   ش نشان می داد و هم شاگرد مستعد آموختن بود.به آموز
. لذا چاره ودبن دراز قدرآن يا استادی و شاگردی شمس و مولوی مريدی
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ناهای روزگار از استثهر دوی آنها،  کهکه بپذيريم  اينجز  ای نيست
  .بودند
 

اگر در رابطۀ استادی و شاگردی و تأثير گذاری آنها در يکديگر، 
سقراط  همتايی برای شمس پيدا کنيم،گونه ای  به بخواهيم در طول زمان 
چرا که سقراط يکی   .می گيردقرار  در اين جايگاهبهترين کسی است که 

. گره خورده است افالتوننامش با شاگرد خود ست که از استادانی ا
 هيچ يک بدون ديگری به شهرتی که دارند نمی رسيدند.  آنچنانکه

 
  سقراط –ب 

هيچ نوشتۀ ، به شمار می رودپدر فلسفه يونان با اينکه سقراط 
و به صورت شفاهی به او در دست نيست. به زبان ديگر اشخص فلسفی از 

، کسانی هايی که فلسفه را از او آموخته اندداخت و آنفلسفه می پر
ی شنيدند. اگر بخواهيم به درستی از زبان او مفلسفه را که  بودند

نکته اشاره  بايد به اين ،ايگاه سقراط را در ميان فالسفه پيدا کنيمج
اگردان خود می فلسفی را به ش کنيم که سقراط انديشيدن يا روش انديشۀ

 . ارزش اين شيوه،استبسيار حائز اهميت  کاری که در نوع خود .آموخت
گفتمان نوع هم  شود که می بينيم هنوزتر مي وقتی روشن

  است. »فلسفيدن«و بهترين شيوه ای برای  متداول (ديالکتيک)سقراطی
 

نام و  افالتون نامدارش ز مرگ سقراط بود که به همت شاگردپس ا
به خرج ين همتی چن افالتوناگر  فلسفه آشکار شد.عالم و در پايگاه ا

، تارک فلسفۀ يونان و جهان نمی تابيد نمی داد، نام سقراط نيز بر
بگذريم از اينکه شاگردان ديگرش مانند گزنفون نيز در اين راه 

 .سقراط را «سقراط» کردبود که  افالتوناين ، اما اندقدمهايی برداشته 
  

با هم  آنچه از اين دو به جا مانده است، چنان  و  نافالتوسقراط و 
که تشخيص بين استاد و شاگرد به سختی ممکن است. هنوز هم  اندآميخته 

به  افالتون سخنانی کهکدام بخش از  هبسياری از صاحب نظران در اينک
  شاگرد او متعلق به و کدام بخش از آن  سقراط، از آن دادهسقراط نسبت 

 .يد هستندو ترد در شک ،ستا افالتون
 

بودند که در يونان ديگری هم سوفان با اينکه پيش از سقراط فيل
، با اين بودندبسياری از آنها صاحب نام و دارای انديشه های نابی 

از سه غولی نام می برند  ،حال وقتی صحبت فلسفۀ يونان به ميان می آيد
است. سه   يونانجهان و بويژه فلسفۀ زرين که هنوز هم زينت بخش دفتر 

با و تداوم پيدا می کند  فالتونا با تنی که با سقراط آغاز می شود،
 ارسطو پايان می پذيرد.

 
استادی که شاگرد و شاگرد شاگردش بزرگترين تأثير را در تاريخ 

يکی از شاگردان سقراط بود.  افالتون فلسفه از خود به جا گذاشته اند.
به سقراط  افالتونداشت. اگر  نيز در ذاتش تفکرات فلسفیشاگردی که خود 

کشيد بی  به کتابت نمیار و انديشه های فلسفی او را کپرداخت و اف نمی
ماند و چه  م شوکران چيزی از سقراط باقی نمیشک جز داستان نوشيدن جا

 يقين يکی از بزرگترين به  رفت. می      بسا آن داستان نيز ازيادها 
بويژه اينکه با  ،اهی سقراط بودگردآوری آثار شفدر افالتونهای فضيلت 

ه از استاد شنيده بود و حتی هر آنچه از او آموخته و فروتنی هر آنچ
از زبان استادش  در دريای افکار و انديشه های خود پرورانده بود،

در حد  خويش وو تربيت حق استادش را در تعليم  تا کرده استعنوان 
 . ه باشدآورد یبه جاکمال 
 
 
 تفاوت شمس و سقراط -پ 

کی از فيلسوفانی بود که در انتخاب شاگرد بسيار آسان سقراط ي
گير بود. هر کسی که عالقمند به فلسفه بود، در تعليم او کوتاهی نمی  
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ی پيدا شد، شانس سقراط افالتونکرد. اينکه در ميان شاگردان متعدد او 
تره جهان ببالد و تنومند شود و در گسو بخت فلسفه بود که بتواند 

 پراکنده گردد.
 
اين است که شمس در انتخاب شاگرد در سقراط با شمس  اوت عمدۀتف

بود. ما اين امر را در سرگذشت او می  بر خالف سقراط بسيار سخت گير
به اين امر اعتراف می کند و  خويش  . چنانکه خود نيز به زبانخوانيم

 : به صراحت می گويد
 
خرقه ر پيچ کردند که«مريد شويم و من مريد نگيرم. مرا بسيار د -

بده»، گريختم. در عقبم آمدند منزلی و آنچه آوردند، آنجا ريختند و 
 )(مقاالت شمس، جعفر مدرس.فايده نبود و رفتم

 
فرق ديگر شمس با سقراط در نحوۀ پذيرش مرگ است. سقراط را به 

 را آن دليل منحرف کردن جوانان به مرگ محکوم کردند و او با آغوش باز
شريعت و  مفتیو دليل منحرف کردن شيخ طايفه به نيز  استقبال کرد. شمس

 مرگ را به جان پذيرا شد. همبه مرگ محکوم شد و او صاحب منبر  واعظ
احضار می   به بيرون ،شاگردش موالنا بود وقتی او را که در محضر تنها

  :به آرامی می گويد  د.نکن
 پس از آن  .يرون می رودو از خانه ب می خوانند» م«برای کشتن

 ز چند قطره خون بر زمين از او باقی نمی ماند.اثری ج
  

،  که در بدرقۀ استاد خود اشک می ريختند  شسقراط در ميان شاگردان
 حال آنکه شمس در تنهايی خود و در حالی  سفر آخرت خود را آغاز کرد.

، داشتنجان باختن استادش را  خبر از مولویش تنها شاگردبه روايتی که 
 ، جان می دهد.شرکت نمی کند اوسفر آخرت  در بدرقۀ و به همين دليل

در پی شمس به دم در می آيد و صدای  : مولوی و بنا به قول ديگر 
که او را چاقو می زدند، اما به دليل  به وقتی نهيب شمس را می شنود

 ومی بيرون نمی رود.نا معل
 
 و مولوی افالتونتفاوت  - ٣

پس  ،آموخته بوداط حدود ده سال از محضر سقرله که سا 28 افالتون
می رود تا آنچه  گارانروز سالۀ دور دنيای آن 12به يک سفر  اواز مرگ 

در محضر اساتيد ديگر بياموزد.  ،از استاد خود نياموخته بودکه را 
افکار و انديشه های خود را در  ،همو پس از سالها که به پختگی می رسد

ه نگارش در می ود از سقراط به هم می ريزد و بآموخته های خقالب 
 ،اوبلند تا نام استاد خود را بلند آوازه سازد و در پرتو نام  .آورد

چهرۀ جاودانه ای از خود  کهبنماياند نيز افکار و انديشه های خود را 
 و استادش به جهانيان عرضه کند.

 
و کامل  پس از پختگیدر اين است که  افالتون و ارزش واالی ويژگی

ردازد و خود را با گفتار و تعليمات او در هم می پسقراط  بهچنان  شدن
او با . بدون ذکر سقراط جلوه ای نداشته باشد افالتونمی آميزد که نام 

چه بسا درس هايی که از ديگران آموخته  بازگو کردن درس های سقراط و 
ج می نهد،  استادش را اربود و يا خود بدان ها آگاهی پيدا کرده بود، 

از احترام و  بزرگی استاد  درتا شاگردش نيز  دسازمحترم و محتشم می 
 . شودبرخوردار حشمت 
 

 از استادش  آموخته های خويشاز هم در آثارش رد پايی  مولوی اما
نام شمس  را به که آننيز  شغزلياتديوان حتی در ، به جا نمی گذارد

به شيفتگی و دلبستگی خود جز نام برده است،  بسيار از او کرده و ملبس
. حال آنکه با نگاهی  نگفته است یسخن  مقام وی منزلتبزرگی و از  او،

درک می  گذرا به مقاالتی که از شمس باقی مانده است، هر انسان فهيمی 
پرتو  ديوانشکه در البالی سروده های او چه در مثنوی و چه در  کند
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ر درخشان است که ن انواانديشه های شمس است که آشکارا می درخشد و همي
 .جلوگر می سازدته و يک انديشمند فرهيخبه حد يک عارف بزرگ را  مولوی
  

ق خود مانند عاشقی جلوه می کند که به حد کمال از معشو مولوی
فقط د و می خواهد انمی کشرا در جسم و جان خود  او وکامياب شده 

نا حتی اينکه چرا موال منتقل کند.هم را به ديگران  اوشيرينی 
نمی کند، جای شگفتی خته های خود از شمس به آمو کوچکترين اشاره ای

  حفظ استادش را  جان است! آيا او با کتمان کردن اين اسرار می خواست 
ارائه کند که را در قالبی  شسخنان بی پروای استاد داشتند؟ آيا قصد ک

شيرين ا لعابی خواست ب می اآي ؟باشد تحمل پذيرآن برای ديگران  تحمل
 ؟برداردان را از ميتلخی سخنان استادش 

 
کنار گذاشتن نام  عللديگر می تواند  پرسش بی پاسخها و دهها اين

 د باشد. به عنوان مثال مولویدر البالی موضوعاتی که مطرح می کرشمس 
نام بردن از شمس ز شمس را در کتاب مثنوی خود بدون نظريات کفر آمي

 سرخطاب عتاب آميز خود را بر اسخگويی پ سپس در مقام .کندمطرح می 
مطرح و با نام و نشانهای متفاوت «شمس»ی که در قالب يک موجود خيالی 
قصد موالنا بازگو کردن  می رسد کهکرده بود می ريزد. حال آنکه به نظر 

 پرسش هايیفقط فرار از عواقب  و پاسخگويی اش نيز هخود بود پيرسخنان 
حسوب کفرگويی معين حال، در و گردد ح رمطبايستی  ،بود که می پنداشت

 نگردد. 
 

که در اثر دمکراسی در يونان وجود داشت، نسبی با آزادی  افالتون
سخنان سقراط بويژه آنچه از زبان اما  می کند.سخنان استادش را بازگو 

و   با سخنان شمس و شرايط روزگار او بازگو شده است، افالتوناو توسط 
يونان زمان يعنی در مقابل حکومت دمکراسی  کرد. فرق می شمشکالت دوران

تعصب مذهبی حاکم بر ، ، در شرق و در زمان شمس و مولویافالتونسقراط و 
بغداد و  در مقر خالفت خود،مسلمين خليفه دنيای اسالم بود. 

زمام امور بسياری از نيز شده ترک متعصب مسلمان  فرمانروايان
«فخر رازی»ها همچون يیهافق را با  ی قلمرو اسالمیسرزمينها

در چنين اوضاع و احوالی دل شير می خواست که بتواند  چرخاندند.مي
 تنهايی سخنان شمس را به آن گونه که از زبان او و بخصوص در خلوت و 

 بر مال کند. شده بودجاری 
 

و او را از اين  کرد نمی شود ترديد در حسن نيت مولوی بی شک،
 شمس ارزش واالی او در اين است که آنچه از. قرار دادسرزنش مورد بابت 

اين نيت که جان او   کشيد بهه کتابت ب ، بدون ذکر نام شمسآموخته بود
در  ،ودبديده به چشم خود آنها را  دشمنی آشکاررا از گزند دشمنان که 

شيوۀ برخورد سقراط را با مسائل مربوط به فلسفه  افالتون امان بدارد.
ن تيز و  . حال آنکه موالنا سخنامطرح می کردا و راه رسيدن به شناخت ر

که هر يک از آنها  نمودمطرح می  معضالتیتند شمس و برخورد او را با 
اين هنر را داشته می بايستی  او .به تنهايی کفر مطلق محسوب می شد

و در حضور موج عظيم  تناق روزگار خودبتواند در شرايط اخ باشد که
 د.ساز آشکاررا اين سخنانراکنده بودند، که گرداگردش پمتعصبين قشری 

 
به همان ميزان است که بين شمس و سقراط  افالتونبا فرق مولوی 

به تن شمس بپوشاند و   بی آنکه جامۀ کفر را. مولوی داردتفاوت وجود 
ان اتهام قرار دهد، آنچه را از او آموخته بود به زبانی  او را در مظ

ازگو کرد و کوشيد با به نعل و به برای همگان آسان باشد بفهم آن که 
افکار و انديشه های شمس را   تندی ،زدن تا آنجايی که مقدور بودميخ 
خود اين شيوه نيز  ی را برگزيد کهشيوۀ خاص . به اين منظور نيزبگيرد

برای بازگو کردن  روش مولوی .تا آنروز هرگز به کار گرفته نشده بود
در البالی قصه های مثنوی به سادگی افکار و انديشه های شمس را می توان 

 حظه کرد.مال
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ن اين و آن  نخست کفرگويی های شمس را از زبا  ، شيوهاين  در او
می پردازد تا به قول معروف هر آنها  به پاسخ گويی مطرح می کند و سپس

شيوۀ ابداعی  ،را پسنديد انتخاب کند. اين شيوۀ گفتمان چهکسی هر 
  بود.  نکردهسی به اين گونه سخن پراکنی و پيش از او هيچ ک مولوی است

نگاه کنيد به قصۀ موسی و شبان که به چه زيبايی از عهدۀ اين امر بر 
 می آيد.
 

و شرح و تفسيری  ی که توسط مولویالپوشانی هاي بی جهت نيست که با
تکفير  از تيغ تيز در امان نگهداشتن آثارش برای  که عالقمندان او

 انهای بس دراز داشتن و خواندن، تا زمبوده شدمتشرعين به کار برده 
  و چه بسا اکنون نيز چنين است. محسوب می شد  حراممثنوی از نظر شرعی 
 يکی از تنها آثاری است که متشرعين آن آثار مولویفراموش نکنيم که 

 جا به جا می کردند. آن را را آنقدر نجس می شمردند که با انبر
 

ت و پژوهشگران کمتر بدان آنچه در اين ميان حائز اهميت اس
آتن  ه دليل کفرگويی از طرف دولتب ن است که سقراطپرداخته اند، اي

آن محکوم به مرگ  پس از چندين سال  افالتونولی  ،می شودمحکوم به مرگ 
 معه می قبوالند. در حاليکه مولویرا به عنوان يک قهرمان به همان جا

حتی به دوستداران خود شمس محکوم به مرگ دسيسه گران را  نمی تواند
در تمام  ،افالتوننام سقراط با همۀ بزرگی  ی بينيم،چنانکه م بقبوالند.

با همۀ کوششی  در حاليکه مولوی .خود نمايی می کند اودوران باالی سر 
، جز افسانه سرايی های نگهداشتن نام شمس به کار بردکه برای زنده 

بادی بود که در گذر  عاميانه يادی از او نمی شود. گويی شمس تند
 رفته است.وزيده و  زندگی مولوی

 
است، اين است که هم گفتنی  اين بارهديگر مسأله ای که در 

بيشتر به شماتت شمس پرداخته اند  ،و هم دوستداران او مريدان مولوی
 ،. گويی اگر هم شمس نبوداو در پروراندن مولوی و هنرمندی تا به هنر

ليکه چنين نيست و موالنا تربيت شدۀ شمسی می شد. در حا »مولوی«مولوی
و منبر از قيل و قال مدرسه و مسجد عالوه بر اين که ست که او را ا

جايگاهی نشاند که نام  ، در عين حال به مسيری انداخت و دربيرون کشيد
 بقول استاد شهريار: . ماند.بو يادش تا ابد جاودانه 

 
 نآفري نی همين برطبع م�ال                

  آفرين»-م�ال«ِ شمسِ  بر آفرين،   
 
 
 س و مولویشم -۴

تی که می شود، دگرگونی در سرگذشت اين دو اعجوبه عرفان تنها صحب
ی به چه مناسبت و پس از ديدار شمس است. اين که اين دگرگون حال مولوی

هيچ کس سخن نمی گويد. با  ،ماتی بوده استتعليمسائلی و چه يا تحت چه 
معنای او  االت شمس در دسترس ماست و سخنان کوتاه و پراينکه امروزه مق

را می خوانيم و با وجود اينکه با نگاهی ژرف به مثنوی معنوی رگه های 
 می يابيم، اما آنبسياری از همين کلمات کوتاه شمس را در قصه های 

که فلسفۀ استادش را  افالتونمانند  کمترين اشاره ای به اينکه مولوی
و رد پای  که بکوشنداينجاست  جويندگان وظيفۀ .کنيممی بيان می کند، ن

 پيدا کنند.  مولوی شمس را در قصه های
 

و ديگر نشست های  شمس و مولوی يننخستمسلم است در ديدار آنچه 
 که از مولوی می شودح می شود که زير بنای آثاری دو مسائلی مطر آن

در ين ديدارها را چکيدۀ مسائل مطرح شده در اباقی مانده است. موالنا 
 کمترين گزندی از آن بهکه شيوه ای تهی به . منبازگو می کند آثار خود
خواستۀ خود شمس بود که نام و يادی از اين شايد هم . نرسداستادش 
شايد  می ديد. از آناو به ميان نيايد که او خود را بی نياز تعليمات 

قدر و منزلت هر رنگ و بوی هر گلی به هنر باغبان و که می دانست  هم
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همينقدر برايش  . بنابراين،و وابسته استميزان ارزش استاد ا بزرگی به
 .بپراکند انش راسخنهمت کند و  مولویکافی بوده که 

 
با اين که به گذشته های دور تعلق  افالتونسقراط و  ،شمس و مولوی

. با نور افشانی می کنندعرفان و فلسفه  تارک همچنان ازدارند، اما 
 وه و رفته اند هزاران فيلسوف آمد افالتونکه بعد از سقراط و اين

بسياری از آنها نيز صاحب انديشه های ژرفی بودند، ولی نام اين دو تن 
اشد. چنانکه شمس بفلسفه مي ، زير بنای آموزش مدارسهنوز که هنوز است

ديگری  پيدا شدن عرفای نامداروجود  باايام  اينتمام در  نير و مولوی
 لوۀجهم روز  روز بهدر بلندای مکتب عرفان قرار دارند و  انهمچن

  می يابند. بيشتری 
 

اين بزرگ مرد  به همت جمعی از دوستداران مولوی خوشبختانه امروز
مکتب عرفان در جايگاهی که شايستۀ مقام و منزلت اوست قرار گرفته 

و  ددروشن نگرجايگاه شمس  فرصت استثنايیدر چنين دريغ است اما است. 
 . خار ننشينداو نيز همراه تنها شاگرد خود بر کرسی افت

 
 بر، نام سقراط را افالتونشمس است. همانطور که  افالتون ،مولوی
. می دانيم می بايستی چنان می کرد نيز ه نشانده است، مولویتارک فلسف

که شمس را در  کرده بود کوششدر حد توان خود و موقعيت زمانش که او 
 گان مولویظر من کوتاهی از پی آمدبه ن بنشاند. ستايستۀ اوکه ش مقامی

و هنر ارزش شناساندن در و  فاتی نشان دادندبی التبه اين امر بود که 
سقراط بود،  شهرتکوتاهی کرده اند. آنچه سبب  در ساختن مولویشمس اثر 

توسط  افالتوننبود، بلکه نشر نوشته های  افالتونتنها نوشته های 
لی که ديد. در حاسقراط گر شناسايی بزرگیبود که باعث  دوستدارانش

که شمس برای موالنا  تالشی نشان دادن در تا به امروز دوستداران مولوی
 ين قدمی بر نداشته اند.کرده است کمتر لویشدن مو
   

بياندازيم که  زمانیبه  دقيقتر مان رابر خالف گذشتگان نگاه اگر
بی شک بهتر می توانيم . می شود ولویدگرگونی م باعثبا حضور خود  شمس

کاری به نوشته پی ببريم.  مولویعرفانی او در زندگی  به ارزش حضور
کرده اند   اين دو تندر بارۀ ديدار های سطحی و عاميانه ای که 

که  نگاه کنيم هيم اين ديدار را از دريچه اینداريم، بلکه می خوا
 .باشد هامنطبق با واقعيت

 
 کرده اندذکر ر آغاز ديدار اين دو عارف بزرگ س ازقصه هايی که 

در قالب  ددر بهترين وضع می توان . اين قصه هامه می دانندرا ه
نظاير  زيرا .آنها کاری نيست ما را باو  گنجانده شوندکرامات عرفا 

پرسش پاسخگوی  می يابيم کهعطار به فراوانی  ا در تذکره اولياءآن ر
در رديف آن  ارتباط شمس و مولوی دنقرار دا ی نيستند.گرپژوهشهيچ 

در پشت بام و جاری شدن  شک ريختن، اش در مکتب عرفاننرشيخی که تنها ه
 ، بی احترامی به شمس و بی ارزش جلوه دادن هنربودناودان  هايش ازاشک

شيخ و مفتی و واعظ   ،سبب می گرددسخن از ديداری است که اوست. 
می  شوريدگیچنان به کند و می  هامسجد و منبر را رکالس درس و  ،یمعتبر
که در مذهب و به شعر و شاعری  می کشد رقص و پايکوبیبه کارش که  افتد

چنين شوريدگی را نمی توان در يک برخورد  پردازد.می او حرام است 
. آنانی که قرار دادچنانکه در شرح حال اين ديدار آمده است  ،ساده

. ند، بسيار ساده انگاراند دانستهسخنی  از شنيدنرا  شوريدگی مولوی
يک سخن حاصل نگرديده از يک ديدار و  در ویشوريدگی و دگرگونی مول

و به قولی سه ماه  شبانه روز  ، چهلمعتبر یبنا به روايات آن دواست. 
خلوت و  بهبه دور از قيل و قال مدرسه و ديد و بازديدهای مريدان و 

اين شبانه روز در . دندنشسته بوبا هم به گفتگو پناه برده و تنهايی 
مسلم   قدربر هيچ کس مکشوف نيست. است شته و شمس چه گذ بين مولویها، 
يشه های و با افکار و اند سپرده شمسبه سخنان گوش  مولوی اياماين در 
. ه است داد و خود نيز نظراتش را ارائه هشدآشنا بهتر و بيشتر او 
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يک از ، نه است ویدگرگونی مولآنچه از حاصل اين ديدار می دانيم، 
 .الف وجود داردجمله ای که حتی در روايت آن اخت

 
بايستی بسيار کوشيده  برای ساختن شخصيتی همانند مولوی شمس

موالنا به درون حوض آب و  هایبا پرتاب کردن کتابباشد. اين نيست که«
يا بايزيد بزرگتر است «آو يا گفتن اينکه  »از آب انبيرون کشيدنشخشک 

 ديده گر » تبديلمولوی« به وشده دگرگون يک باره  مولوی »يا مصطفا؟
 باشد.
 

در  در زمان اقامت خانوادۀ مولویآمده است، اين دو  یرواياتدر 
يکديگر را مالقات کرده اند. در  ،ارزنجان که شمس هم در آنجا ساکن بود

چه بسا در محضر ابن عربی يا دمشق در حلب نيز آمده است که شمس مقاالت 
ا و يا در ر را ديده بودند. شمس بر خالف آنچه در تذکره نامه هيکديگ

گمنامی نبوده است. او در گشت و عارف ، بدان اشاره شدهشرح حال موالنا 
با بسياری از عارفان بزرگ زمان خود به دليل شهرتی که داشت ار خود گذ

 .است داشتهرفت و آمد و نشست و برخاست 
 
انند ابن عربی، اوحدی کرمانی، بزرگان سرشناس اين طايفه م با

 نامدارو فالسفۀ گر که همگی از عارفان ر ديو بسياهريوه شهاب  شيخ
که چندين سال از  . به يقين برای مولویهداشتو ارتباط دوستی  ،بودند

سپری کرده است، اگر هم از محضر  )و دمشقحلب (جوانی خود را در شام
و از منزلت وی آگاه  باشد، بی شک از مقام و استفاده نکردهشمس 

 با خبر بوده است.  هداشت طايفهدر نزد بزرگان  که احترامی
 

بگذاريد از زاويۀ ديگری به موضوع نگاه کنيم. موالنا چه در زمان  
  قرار داشت کسانی  چنبرۀ نفوذزنده بودنش و چه پس از در گذشت او، در 

روال و به  قطب و مرشد و پير خود می دانستندمقتداء و که او را 
باز  ن انديشه که باايچه بسا در  .بودند آنروزگاران معرکه دار مکتبش

می گشتند تا بتوانند او را کراماتی  دنبال نام او،ه کردن طريقتی ب
را از زمرۀ اين  ديدار و دگرگونی حال مولویطريقت بنشانند که  در صدر

 کرامات قلمداد کرده اند. 
 

آنانی بخصوص دان آن طريقت و پير و مرشد هر طريقتی، از ديد مري
عهده دار ادارۀ طريقت می شوند،  ،خودد مرشپير و  پس از درگذشتکه 

 التفاتی نشان دهندخود ۀ طريقت لپيش از سر سلسبه که  عالقه ای به اين
ا ب »مولويهطريقتی بنام«اين بود که  اطرافيان مولوی هدف. ندارند

ن طريقت بايستی فقط با ا ايبر پا دارند. لذ مولوی گی» –ه لسلسسر«
در  . اين که مولویگرددتوجه او ش از بی آنکه به پي ،آغاز گردد مولوی

 آنها قابل قبول نبود.، به نظر باشدبر پايی اين طريقت شريکی داشته 
او را  مريدان شريک کسی مانند شمس باشد که نه تنهااين اين که  بخصوص

شريعت را برای  ايت رع، بلکه حکومت وقت نيز که تابيدندبر نمی 
و را نمی پسنديد. به قول استاد ا ،از الزامات می دانست خود رانیمحک

از ديد  شمسجفی دست پنهانی عوامل حکومت در کشته شدن محمد علی ن
(به نقل   .ديده می شود روشنیکسانی که از شرايط آن زمان آگاهند به 

  کاوه)فصلنامه از 
 

پير و مرشد مريدان می گردد و  که پس از او  ولد پسر مولوی سلطان
خود و چه با توجه طريقت موقعيت سر سلسله  جانشينان او چه از نظر حفظ

توجه  ، تا آنجايی که امکان داشت، از مکانشرايط و  به جو حاکم زمان
چندان ايرادی بر البته که  پرهيز کردند به شمس و تأثير او بر مولوی
سر جنبانان ن دراز پس از که سالياهم آنها وارد نيست. به کسانی 

، با توجه اقتدار اند نمودهاختيار  در اين باره سکوت مولويهطريقت 
اما بر ما اين  ی نمی توان گرفت.ايراددر ممالک اسالمی  شريعتمداران

همچنان در شناساندن چهره ای که باعث اگر بخواهيم ايراد وارد است که 
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سکوت کنيم و نخواهيم ارزش  ،استشده  مانند مولوی یو بانی ظهور شخصيت
 . زيمسارا آشکار  «شمس»مقام واقعی 
 

که شمس  استتا آنجا که مقدور بود، کوشيده  به زبان خود مولوی
از  می دادندديگران که می بايستی راه او را ادامه را بشناساند، اما 

بود، در  »شمس«افالتون که در حقيقت«مولوی» ند.ه ای نشان ندادهمتخود 
 تون افالاو مانند دوستداران ولی دوستداران  ،تالش کرده است ونافالتحد 

 افالتون«پيروان». نکردندرا دنبال  نداشتند و کار مولویهمت 
پی که کار او را  را نداشت سقراط افالتوندوستداران  ،«همت»شمس

 .بگيرند
 

اگر نخواهيم به جای عيب و ايراد گرفتن از پيشينيان که در مورد 
کوتاهی کرده اند، قدم مفيد و مثبتی برداريم. روزنه  شمسشناساندن 

 ها را واقعيتاز طريق اين روزنه ها به خوبی می شود  ،دست هستدر  هايی
 آشکار ساخت.

 
آثار مکتوب او  .برای ما گشوده است اولين روزنه را خود مولوی

ی که تا حد خدايی شمس. به شمس و ارج نهادنادب و احترام  پر است از
 ،شخصی مانند مولویکند. چنين ستايشی آن هم از جانب  تايش میاو را س

هزاران معنا می تواند داشته باشد که يکی از آنها مقام و منزلت 
کمتر از  ،شمس برای مولویمقام و منزلت  . پسست بر موالنااستادی او

 .ه استنبود افالتونسقراط برای 
 

نسخه ای از ت که روزنه ای که در دست داريم، مقاالت شمس اس دومين
 . وقتی به درونم شده استتهيه و تنظيسلطان ولد توسط فرزند مولوی  آن

نيم که را کنار آن می گذريم، می بي م و آثار مولویمقاالت سر می کشي
از زبان شمس تراوش کرده است و  ،در آثارش بسياری از گفته های مولوی

سخنان و افکار ير تحت ثأث موضوع نشان می دهد که چقدر مولویخود اين 
در   ی که مولویشيوه اکه  بگذريم از اين شمس بوده است.و انديشه های 

در ارائۀ  افالتونرگزيده است، به گونه ای با شيوۀ ارائۀ نظرات شمس ب
ما نمی دانيم کدام يک از که . يعنی همانطور مشابهت داردنظرات سقراط 

 آثارد اوست، در متعلق به سقراط و کدام يک سخن خو افالتونگفتار 
 ا تفاوت گذاشت. نيز مشکل است ميان سخنان شمس و موالن مولوی
 

يا سه ماه که شمس عالوه بر چهل شبانه روز است اين  سومين روزنه
محشور  خود با مولوی سفر نخستيندر شانزده ماه ، ينی با مولویخلوت گز

حالی به ظهور می رسد، شور و  ه است. آنچه در اين مدت از مولویبود
 و دستپای کوبی  پيدا می کند. يعنیتعليمات شمس  در اثراست که 

تازه . پس از رفتن شمس، رها کردن قيل و قال مدرسهافشانی است و 
ته بود، به با تأمل و تعمق از آنچه از او آموخ مولویواقعی شوريدگی 

 ساز می شود. بار می نشيند و مولوی
 

بروز ظاهری خود را به  شور مولویبه سخن ديگر با بودن شمس، 
انديشه  از تار پود افکار وبدين معنا که از گذشته اش و  .داده بود

. اما با  گذاشته بودقدم  تازه ایو به دنيای  شدهرها های پيشين خود 
در  از جوش و خروشو آنچه  ظاهر می شودرفتن شمس شور و حال درونی او 

ست که و آن زماني دتراوبه بيرون مي ، اندک اندکگذاشت درون او می
 می شود.»مولوی«مولوی

 
 مورد های ديگری نگاه کنيم و به همين سه اگر نخواهيم به روزنه 

تا که بيش از آن است  که تأثير شمس بر مولوی بينيمبسنده کنيم، می 
و بيش از تأثيری است که  داده ايمما به آن توجه نشان کنون همۀ 
اگر به اين نکته نيز توجه کنيم است. بخصوص  گذاشته افالتونسقراط بر 

کرده ناکتفا  هم به اووده و تنها بنتنها شاگرد سقراط  افالتونکه 
او پس از سقراط دوازده سال دور جهان گشت و از اساتيد  کهاست، بل
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ال خود تنها  در دگرگونی ح نيز بهره گرفت. در حاليکه مولوی ديگر
بر تعليم او سهمی  هيچ استادی درنيز و پس از او  استادش شمس بود

 نداشته است.عهده 
 

 ، و آن اين برسيميک نتيجۀ انيم به ، می تواتيححال با اين توض
ه است. کنار هيچ کسی جز شمس دخالت نداشت که در مولوی شدن مولوی

 بخششغير قابل و است عظيمی و گناهی ی بزرگ يخطا گذاشتن شمس از مولوی
 سعی نشان دادن بزرگی او در بيش از همه  ولویدر حق شخصيتی که خود م

 سنگ تمام گذاشته است.کرده و 
 

ن لطمه نهادن شمس در جايگاهی که شايستۀ اوست، کمتري ،مقدر مسل
هم بدون در  افالتونوارد نمی کند. چنانکه  ای به مقام و منزلت مولوی

جا دارد که ما  ،. بنابرايناست افالتوننظر گرفتن مقام ارجمند سقراط 
و درويش ژنده پوش يک همچون شمس، رست خود را از جايگاه تصور نادنيز 

بيرون بکشيم و به جايگاه يک استاد و  !به قولی الابالیتی حدورگرد و 
را به فرهنگ جهان  که شاگرد و مريدی مانند مولوی یعارفو پير و مرشد 

زرگ و ارجمند بدانيم او را هم ب. و بشناسانيم هديه کرده است بنشانيم
نه ما و نه   ،نظر کيميا اثر شمس تبريزیون که بی شک بدو بداريم 

توانستيم نمی را  لویمانند مو »یگوهرنادره «              جهانيان
 يم.ه باشداشت
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