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Abstract
Shams and Molavi, two of our great mystical-literary figures, have had a
profound effect on each other. The two, along with each other's evolution and
spiritual exaltation, as well as the unique reputation they have found in this
way, by publishing and describing the works and thoughts of each other, added
to the excellence, glory and reputation of Islamic literature and mysticism.
Although many scholars have studied their similarities and commonalities,
there are differences and even contradictions in their way of life and their
behavior. The present research has been developed to prove this claim. In this
study, we tried to check the Shams and Molavi’s differences and contrasts with
a comparative method. We showed their personality contrasts and differences,
different aspects of their life, the style of training, speech and behavior. Based
on this study, we could understand the reasons behind these differences and
contrasts in their opinion and behavior to justify their positions, states, and
articles. The present research has been categorized and presented in three
sections including: 1) the differences or contrasts in the individual and social
life; 2) moral and personality contrasts; and 3) mystical contradictions and
differences.
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چکیده 
شمس و مولوی دو شخصیت بزرگ عرفانی ـ ادبی ،تأثیر ژرفی بر یکدیگر گذاشتهاند .آن دو موجب تکامل و رشـد
روحی و سلوکی یکدیگر شدند و از این راه شهرت و پذیرش بیمانندی یافتند .شمس و موالنا با نشر و شرح آثار و
افکار همدیگر به پیشرفت و تکامل و شکوه و شهرت ادبیات و عرفـان ایرانـی ـ اسـ می نیـز افزودنـد .بسـیاری از
پژوهشگران به تشابهات و نکات اشتراک ایشان پرداختهاند؛ اما در شیوة زندگی و نوع و روش سلوک آنها تفاوتها و
حتی تضادهایی دیده میشود که این پژوهش برای اثبات بخشی از این ادعا تهیه و تدوین شده است.
در این جستار کوشش میشود تا تضادها و تفاوت های شمس و مولوی با رویکـردی تببییـی بررسـی شـود و
تفاوتها یا تضادهای شخصیتی این دو از جنبههای مختلف زندگی و نوع پرورش ،گفتار و رفتار بیان شود .درنتیجة
این بررسی علل و عوامل تفاوت یا تضادهای فکری و سلوکی شمس و موالنا ،ازنظر حاالت و میامـات و میـاالت
آشکار میگردد.
برای تبیین تفاوتها و تضادهای موالنا و شمس در نوع زندگی و معاش و نوع اخ ق و رفتار و گفتار و نیز نوع
سلوک و میام عرفانی ،این میاله در سه بخش دستهبندی و تبیین شده است :بخـش او  :تفـاوتهـا یـا تضـادها در
زندگی فردی و اجتماعی؛ بخش دوم :تفاوت یا تضادهای اخ قی و شخصیتی؛ بخش سـوم :تفـاوت یـا تضـادهای
سلوکی و عرفانی.
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1ـمقدمه 
در ادبیات عرفانی ـ اس می و ایرانی ،عارفان مشهور بسیاری وجود دارند که با آثار و اندیشههـای
ارزشمند خود افزونبر تکامل و پیشرفت عرفان به پیشرفت ادبیات عرفانی نیز یاری رساندهانـد .از
میان این عارفان ،شمس و مولوی در میام مرید و مراد و عاشق و معشوق ،عرفـانی نـو و سـلوکی
شگرف را پایه گذاشتند .میزان تأثیر و نفوذ ایشان در ادبیات عرفانی ،با واسبه یا بیواسـبه ،بسـیار
شگرف و وسیع است.
شمس و مولوی تأثیر و تأثر بسیاری بر یکدیگر داشتهاند؛ تاحدّی کـه مـیتـوان گفـت زنـدگی
موالنا ،پیش از دیدار با شمس ،یک زندگی عادی و معمولی بود؛ اما «دگرگونی و تولّد ثـانوی او را
باید نتیجة برخورد با شمس بدانیم ،ابدیّت نام شمس و عمر دوبارة او در طـو تـاریخ نیـز نتیجـة
برخورد با موالنا بوده است و این دو تن هر کدام متمّم وجودی دیگری به شمار میرود» (شـفیعی
کدکنی.)12/2 :1111 ،
تشابهات بسیار فکری و زندگانی و سرگذشت و م قات عجیب این دو ،باعث شـده اسـت تـا
پیوسته پژوهشگران و ادیبان به آنها توجه کنند؛ آثار گرانقدر مولوی نیز به این توجه دامن میزند و
روزبه روز بر استیبا و توجه پژوهندگان عرصة ادبیات بهویژه ادبیات عرفانی افزوده میشود .متون
بسیاری دربارة آثار مولوی نوشته شده است و میاالت فراوانی نیـز بـه دیـدار شـمس و مولـوی و
تشابهات ایشان پرداختهاند؛ اما دربارة تفاوت ها و تضادهای شمس و مولوی جـز ننـد میالـه ،اثـر
گرانقدری وجود ندارد .این میاله بهقدر امکان ،تفاوتها و تضادهای مربوط به افکار و آرا و عیاید
مذهبی شمس و مولوی را بررسی میکند؛1تفاوتهایی مانند شـافعیبـودن شـمس و حنفـیبـودن
مولوی (موحد 41 :1143 ،ـ )45؛ 2برخی از این تفاوتها کموبیش آشکار است؛ مانند آنکه مولوی
اهل شعر و شاعری و فتوا و وعظ بوده است و شمس ننین ویژگیهایی نـدارد کـه البتـه در ایـن
1

جستار در این باره بحثی ارائه نمیشود.

نگارندگان در این میاله ،هم از منابع بیرونی و سخنان مناقبنویسان و سـخنان اهـل نظـر بهـره
می برند و هم با استفاده و استنباط از آثار و سخنان مولوی و شمس ،به دستهبندی و تبیین تفاوتها
و تضادهایشان میپردازند .
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تفاوتهاوتضادهادرزندگیفردیواجتماعی 

2ـ
کتابهای بسیاری دربارة ج

الدین محمد بلخی مشهور به مولوی و موالنا ( 134ـ 142ق) نوشته

شده است .بعضی از این کتابها مانند مناقبالعارفین اف کی ،ولدنامه یا مثنوی ولدی بهاءالدین ،یا

زندگی نامة موالنا ج

الدین مولوی (رساله) سپهساالر و ...به زنـدگی شخصـی ،انسـاب ،سـفرها،

پیران و مرشدان مولوی پرداختهاند .در این کتابها کرامتسازیها و قدیسهپـروریهـای نادرسـت
فراوانی مشاهده می شود؛ اما این متون از دورة نزدیک به مولوی است و بهطور ویژه بـه زنـدگی و
احوا موالنا توجه دارند؛ این موضوع در گذشته کمتر نصیب عالمان و فرهیختگان می شده اسـت؛
به همین سبب از این متون در این پژوهش استفاده میشود .به شمسالـدین تبریـزی ،معـروف بـه
شمس ،تا مدت های طوالنی توجهی نمیشد؛ بهویژه زمانی که کتاب میـاالت بـه همـت محییـانی
مانند ریتر و گولپینارلی (ر.ک ،شمس تبریـزی )11/1 :1131،هنـوز کشـف نشـده بـود؛ حتـی گـاه
حیییت وجودیاش نیز انکار میشد؛ بهگونهایکه او را جزو برساختههـای ذهـن خـ ق و پویـای
مولوی می دانستند (مولوینژاد .)231 :1141 ،اط عاتی که اکنون از زنـدگی خصوصـی شـمس در
دست است ،افزونبر کتابهای پیش گفته ،بیشتر از کتاب میاالت او استخراج شده است .در ادامـه
به برخی از تفاوت های فردی و خانوادگی موالنا و شمس اشاره میشود.
2ـ1شمسومولویدردوخانواده
شمس و مولوی از دو دیار متفاوت ،با دو شیوة تربیتی متفاوت پرورش یافتـه بودنـد .خـانوادة
مولوی نسلدرنسل ،واعظانی مشهور بودند که به تربیت ریاضتی و سلوکی اهمیت میدادند؛ بهویژه
در رفتار بهاءولد پدر مولوی این پرورش آشکارا دیده میشود؛ پدری که محضر نجمالدین کبری را
درک کرده است؛ «حضرت سلبان العلما بهاءالدین الولد در عنفوان شباب ،بعد از اکتسـاب علـوم و
آداب اوال تلیین ذکر از پدر خویش برگرفته است و بدین واسبه سلسلة او متصل بـه شـیخ احمـد
غزالی است؛ اما بعد از این صحبت شیخ الشیوخ و قبب االقبـاب ،ابوالجنـاب نجـمالـدین کبـری
دریافته است و از روی ریاضت و مجاهده به اعلی قلل مشاهده شتافته و میبو و محبوب همة دلها
شده( »...خوارزمی .)123 :1111 ،او برای یاری دین به درس و فتوی اشـتاا داشـت؛ امـا منبـر و
وعظ را بر مبالعه ترجیح میدهد؛ «در درون خانه دایم مراقب د  ،ناظر به غیب و همنفس م یـک
و غیبیان بود این توجه به عالم درون را با رفتار و کردار خویش ،به این کودک روحـانی سرشـتش
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آموخته بود» (زرینکوب.)21 :1145 ،
شمس در خانوادهای پرورش مییابد که پدر از افکار و نگرانیهایش بیخبـر اسـت و او را بـه
سبب نخوردن غذا سرزنش میکند و به فرزندش می گوید که تو دیوانه نیستی و تربیت تو ،تربیـت
ریاضتی نیست« :از عهد خردگی این داعی را واقعه ای عجب افتاده بود ،کسی از حا داعی واقـف
نی ،پدر من از من واقف نی ،می گفت تو اوالً دیوانـه نیسـتی ،نمـیدانـم نـه روش داری ،تربیـت
ریاضت هم نیست ،و ف ن نیست( »...شمس تبریزی.)44/1 :1131 ،
2ـ2تفاوتپیران،استادانوتحصیالت 
اولین پیر و مرشد مولوی پدرش بهاءولد است .وی وعظ و تذکیر را عبادت و برتر از خوانـدن
کتاب و تدریس میداند؛ «...بهاء ولد وعظکردن را نوعی ذکر و عبادت تلیی مینموده است و برای
اشتاا بدان تدریس را هم رها میکرده است و از اینکه ع قه به کتـابهـا مـانع از مسـافرت وی
جهت وعظ و تذکیر گردد ناخرسندی داشته است» (زرینکوب.)42/1 :1151 ،
گولپینارلی آغاز تحصیل مولوی را از بلخ می داند ،شهری که گرداگرد او را دانشمندان و صوفیان
فراگرفته بودند و موالنا بیش از همه می کوشید خود را برای ننین محیبی آماده کنـد (گولپینـارلی،
.)31 :1114
دومین پیر و مرشد مولوی ،سیّد برهانالدین محیق ترمذی است .برهانالدین افزونبر آنکه مرید
و شاگرد بهاء ولد بود ،در کودکی مربی و الالی فرزندش ،ج

الدین مولوی ،هم بود؛ «خدمت سیّد

برهان الدین المحیق الترمدی؛ که از جملة اقباب بود ،و ریاضات و مجاهدات بـیحسـاب داشـت،
مرید حضرتش بود؛ و به اتـابکی حضـرت خداونـدگار مـا ،موالنـا جـ

الـدین رومـی منسـوب»

(خوارزمی .)121 :1111 ،به همین سبب نون به قونیه رسید ،موالنای جوان خـود را تسـلیم سـیّد
کرد و در هدایت و ارشاد پدرانه اش هرگز تردید نکرد (زریـنکـوب .)34/1 :1151 ،مولـوی بـرای
فراگرفتن علم حا که از پدرش به سیّ د رسیده بود ،مدت نه سا در خدمت وی بـود تـا در همـه
نیز ،نه در ظاهر و نه در باطن ،وارث پدر گردد.
قـــاواوراگرفتـــهایبـــهدودســـ  

همچــومــ شــوزحــاواوسرم ــ

بــوددرخــدمت بــههــ نــهســـاو 

تــاکــهشــدمبــقاوبــهقــاووبــهحــاو 



(سلطانولد191:1111 ،ـ )191
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شمس ،سومین پیر و مراد مولوی است .البته راببة شمس و مولوی را باید فراتر از راببة مریـد
و مرادی دانست؛ راببة عاشق و معشوقی بود که فیضان عشق در وجود شمس ،مولوی را به دریای
وجود او متصل کرد تا دریا شود و به برکت عشق از آنچه او را از اهللاش دور میکرد ،فاصله گیرد
و جز اهلل نبیند (ابیالوفا الیرشی الحنفی)144 :1131 ،؛ (خوارزمی 111 :1111 ،ـ .)112
خوارزمی برای مولوی پیر دیگری هم در نظر میگیرد و آن حضرت خضر (ع) است« :نون ذات
ملک صفات او را به ریاضات و مجاهدات ،مشاهدات و مکاشفات دست داد ،و قابل اسرار احدی،
و محرم رموز کنوز صمدی شد ،به صحبت خلیفة اهلل فی االرض خضر علیهالس م ،مشرف گشـت.
و هرگاه او را مشکلی در اسرار بینون پیش آمدی؛ حضرت خضـر علیـهالسـ م مصـور شـدی و
کشف آن فرمودی» (خوارزمی.)121 :1111 ،
البته سه شخصِ نامبرده ،پیران سلوک عرفانی مولوی هستند؛ او در حلب و دمشق جز این افراد،
استادانی داشت که نزد آنان ،علوم ظاهری مثل فیه و ک م و حتی عرفان مدرسی را آموخته بود.
شمس ،مرید شیخ ابوبکر سلّهباف تبریزی بود که در کشفالیلب یگانة روزگار خود بـود .البتـه
میام عرفانی شمس به درجه و مرتبهای رسیده بود که او را نمیپسندید و عالیتر مـیجسـت تـا از
برکت آن واالتر رود .در این طلب ،سا ها گرد عالم می گشت و بدان نـام مشـهور شـد کـه وی را
شمسالدین پرنده میخواندند (سپهساالر.)141 :1111 ،
شمس افزونبر مریدی ابوبکر سلّهباف ،در محضر اسـتادان دیگـری مثـل شـمسالـدین خـویی
(خونجی) و ...بوده است؛ اما آنچنان که از محتوای میاالت پیداست و خود او دربارة ابوبکر سلّهباف
و شمس خویی میگوید ،هرگز از پیران خود راضی نبوده است و اگر از تبریز بیرون میرود ،به امید
یافتن شیخ کامل است؛ بنابراین اگر شمس خویی و حتی در ابتدا مولوی را ترک میکند ،به این سبب
4

است که ایشان نیزی به وی نمیآموزند (شمس تبریزی 241 ،221/1 :1131 ،و .)11/2

مولوی پیش از دیدار با شمس ،طالب علم و دانش است و برای کسب علم به دمشق و حلـب
و ...سفر میکند .سپهساالر میگوید مولوی مدتی را در دمشق نزد شیخ محیـیالـدین عربـی ،شـیخ
سعد الدین حموی ،شیخ عثمان رومی ،اوحدالدین کرمانی و شیخ صدرالدین قونوی صحبت فرمـود
و هم ننین مدتی در حلب در ننـد مدرسـه تحصـیل کـرد و بـه هـمصـحبتی و شـاگردی موالنـا
کما الدین بن عدیم پرداخت (خوارزمی)111 :1111 ،؛ (سپهساالر 13 :1111 ،ـ .)21
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شمس تبریزی سراسر عمرش در سفر بود و لیب «شـمس پرنـده» بـه او داده شـد .وی هرگـز
قصدش آموختن علوم رایج و ظاهری زمانه نیست؛ بلکه در پی شیخی کامل است تا به او بیـاموزد
بهگونهایکه وقتی مولوی را مییابد ،کسی که سا ها منتظر همدمی با او بوده است ،میگوید« :سبب
فراق اگر بود این بود و آنکه مرا نمیآموزی .من نون اینجا آموختن بیابم ،رفتن به شام رعنایی و ناز
باشد» (شمس تبریزی .)11/2 :1131،سفرهای مولوی پس از کسب علم و یافتن شهری در امـان از
غوغای ماوالن ،به پایان میرسد و البته این به جایگاه مولوی نیز وابسته بود« :مولوی شیخ شهر بود و
مریدان داشت و در موضعی نبود که بتواند به سفر برود» (موحد.)45 :1145 ،
2ـ1تفاوتدرنوعپوش ولباس 
مولوی ننانکه مناقبنویسان مینویسند ،قبل از دیدار شمس ،لبـاس فییهـان و مفتیـان بـر تـن
داشت« :دستار خود را می پیچید و ارسا میکرد و ردای فراخآسـتین [ ]...مـیپوشـید» (فروزانفـر،
 ،41 :1154به نیل از دولتشاه ) و بعد از فراق شمس فرجی و دستار دخانی که نشانة سوگواری بود
بر تن داشت ...« :فرمود از هندباری فرجی ساختند و ک ه از پشم عسلی بر سر نهاد ...هنـدباری را
اهل عزا می پوشیدند ...و پیراهن را پیشبار پوشیده و کفش و موزة مولوی در پای کردند و دستار را
با شکرآویز برپیچیدند( »...همان.)41 :
درمیابل شمس تاحدّ امکان لباسی میپوشید تا شناخته نشود ...« :مفتاح را در گوشـة دسـتارنة
قیمتی بسته ،بر دوش میانداخت ،تا خلق گمان کنند تاجری بزرگ است» (سپهساالر.)144 :1111 ،
وقتیکه مولوی برای نخستینبار ،با شمس دیدار میکند ،لباس او نمدی سیاه اسـت« :نمـدی سـیاه
پوشیده و ک هی بر سر نهاده گشت میکرد» (اف کی.)12 :1112 ،
2ـ4شیوةامرارمعاششمسومولوی 
هزینة زندگی مولوی از تدریس در مدرسه و وجـوه دریـافتی از فتـوی بـود ...« :از وجـوه فتـوی و
حقالتدریس زندگانی میکرد و ابداً خویش را آلودة منّت کسان نمیفرمود و از دنیا و دنیـاوی اسـتانای
عظیم داشت و هرنه به دست میآمد بر فیـرا و بیچارگـان تفرقـه مـیسـاخت و ( »...فروزانفـر:1154 ،
 .)145به نظر میرسد افزونبر حقالتدریس و وجوه فتوی ،بهندرت از نذورات نیز زندگی میگذراند:
ایدریغــــالقمــــددوخــــوردهشــــد 

جوشـ ـ فکـــرتازسن،اف ـــردهشـــد 
(مولوی )1993/1:1131،
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شمس ،وابسته به مدرسه یا خانیاهی نیست که از حقالتدریس و نذورات برخوردار شود .او به
معلمی و مکتبداری میپردازد (شمس تبریزی 153 ،143/1 :1131 ،و  )14/2و به فعلگـی مـیرود
« سه روز به فاعلی رفتم ،کس مرا نبرد زیرا ضعیف بودم .همه را بردند و من آنجا ایستاده» (همـان:
 .)241/1البته بهجز این دو کار ،گاه مشاقی (گچکاری و رنگ کاری) و بندبافی (بند شلواربافی) نیـز
میکرد و از دسترنج خود روزگار میگذرانید (موحد 13 :1143 ،به نیل از سپهساالر و اف کی)
شمس در میاالت آشکارا این نکته را بیـان مـی کنـد کـه صـوفیان و فیهـا در آن روزگـار کـار
نمیکردند و از دسترنج خود نمیخوردند« :گفتمی که شرب پیش من مکنید و آن دگـران گفتنـدی
که ما فیها مدرسه و مسجد داریم ،باک نمی خوریم ،تو به دسترنج خود کار میکنی نه باک اگر در
میان بازار خوری؟» (شمس تبریزی.)155/2 :1131 ،
2ـ1غرب شمسوسشناییبامولوی
مولوی مفتی و واعظ مشهور شهر قونیه است که بیش از هزاران مرید ،از بزرگـان و ثروتمنـدان
شهر تا فییرترین و حتی بینام و نشانترین اشخاص شهر ،در مجلس وعظ او حاضر میشدند و او
را بزرگداشت میکردند؛ آنننان که فرزندش در ولدنامه مینویسد:
هــــ ارشمریــــدبــــی شـــــدند 

گرچـــــهاووزصـــــد دوربدنـــــد 

مفتیـــــانبـــ ـ ررواهـــــقهنـــــر 

دیــــدهاورابــــهجــــایپیغمبــــر 



(سلطانولد )191:1111،



شمس همیشه از شناختهشدن میگریزد .هرجا که 
شـناخته مـیشـود ،رخـت سـفر مـیبنـدد و

میرود؛ هرنند شناخت آنان ،ظاهری بود« :رفتیم به ارزنجان ،از یاران جدا شدیم؛ زیرا تا نشـناخته
بودند خوش بود ،بازی میکردیم ،و کشتی می گرفتیم .نون شناخته شد ،آمدند که خود همه تویی»
(شمس تبریزی.)241/1 :1131 ،
2ـ1رفتاردوگانهاهققونیهباشمسومولوی 
اهالی قونیه از پیر و جوان ،درباری و افراد عـادی ،ثروتمنـدان و فیـرا و ...بـه مولـوی احتـرام
میگذاشتند و مولوی در نظرشان از پایگاه و اعتبار خاصی برخوردار بود؛ اما شمس بیگانـهای بـود
که آنان را از فییه و واعظ محبوبشان جدا کرده بود .ازاینرو نهتنها اعتباری نداشـت ،بلکـه او را از
شهر و حجره بیرون کردند و گفتند فییه این مدرسه نیستی تا در این مکان حجرهای داشـته باشـی.
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همننین او را به زندان میافکنند و تهدید میکنند و ناسـزا مـیگوینـد؛ ننـان در آزار و اذیّـت او
می کوشند که حتی سلبانولد که برای بازگشت او به دمشق رفته است ،بر پای او میکوبد؛ بنفشک
نامی اسباب و وسایلش را جمع میکند و به نشانة ترک خانه و قونیه به دستش مـیدهـد (همـان:
 115/1ـ  152 ،114ـ .)151
بهجز تفاوتها یا تضادها ی زندگی شخصی یا اجتماعی شمس و مولوی ،تفاوتها یا تضادهای
مهم تری در اخ قیات و نوع سلوک فردی و اجتماعی و عرفانی این دو دیده مـیشـود کـه هـم از
اهمیت بیشتری برخوردار است و هم با یکدیگر بدهبستانهای ناگزیری دارند.

1ـتفاوتیاتضادهایاخالقیوشخصیتی 
شمس و مولوی ازنظر اخ قی و شخصیتی نیز تفاوتها و تضادهای رفتـاری و گفتـاری متعـددی
دارند .از سخنان شمس که در معرفی حا و کار خود و مولوی میگوید ،ننین برمیآید که شمس
آفتابی است که هیچ نشمی نمیتواند به آن نظر کند و از آن بهره جوید؛ اما مولوی مهتابی است که
روشنی خود را از آفتاب وجود شمس میگیرد و به دیگران میرساند« :نفاق کنم یا بینفاق گـویم؟
این موالنا مهتاب است .به آفتاب وجود من دیده درنرسد ،اال بـه مـاه دررسـد .از غایـت شـعاع و
روشنی ،دیده طاقت آفتاب ندارد و آن ماه به آفتاب نرسد ،اال مگر آفتـاب بـه مـاه برسـد» (شـمس
تبریزی .)115/1 :1131 ،البته این سخن شمس را به دو گونة مختلف میتوان تفسیر کرد؛ یکی آنکه
این سخن ،توصیف و تصویری بی نفاق از حا و کار و وظیفه و کارکرد آن دو است که شمس بـر
زبان می آورد و یا آنکه تفسیری تفاخرآمیز است که شمس از خود میکند و با سـایر سـخنان او در
معرفی بزرگی مولوی در تضاد است 5.البته مولوی نیز « در نندین جا ،خود را در برابر آفتاب وجود
شمسالدین به ماه تشبیه می کند [ ]...و شهرت خود را در اثر همجواری با شمس میداند:
چـوقمـرمشـهور » 

شمستبری کهمشهورترازخورشیداسـ  

م  کههم ایدشم



(الهوتی )21:1193،

مولوی در اثر غلبة معنی ال میشود؛ اما شمس را 
ننین حالتی نیست« :من نون شعر گویم در

اثناء سخن ،باز شکافم ،و معنی سرّ آن بگویم .بعضی از غلبة معنی ال شوند ،موالنا را اللی نیسـت
اال غلبة معنی ،و قومی را قلّت معنی ،مرا از این هیچ نباشد» (شمس تبریزی.)141 ،111/1 :1131 ،
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مولوی نوشته های شمس را با نوشتههای دیگران میآمیزد ،این نکته شمس را میآزارد؛ زیـرا او
نوشتههای مولوی را حتی با قرآن نمیآمیزد .از این موضوع میتـوان برداشـتی تـأویلی داشـت کـه
مولوی عشق شمس را با عشق و ع قه به دیگران میآمیزد و یا شمس را با دیگران یکسان میداند؛
شمس نیز بارها در میاالت به این نکته اشاره می کند که ورق خود خواندی ،ورق یار نیز بخوان که
منظورش در این سخن ،شناخت محبوب است (همان.)11/2 :
تندخوییشمسوخوشخوییوسازشمولوی 

1ـ1
مولوی در کار گفتن و سرودن و نوشتن ،به ویژه وقتی هوشیار و آگـاه اسـت ،حـا مخاطـب و
خوشامد یا ناخوشایندی او را در بیشتر اوقات در نظر میگیرد و نگران م

و رنجش مردم یا مریدان

است؛ به همین سبب درخور ایشان سخن میگوید« :اکنون این قوم که برِ ما میآیند اگـر خـاموش
کنیم ،ملو میشوند و میرنجند! و اگر نیزی گوییم ،الیق ایشان میباید گفتن ،ما میرنجیم! میروند
و تشنیع می زنند که از ما ملو است و می گریزد! هیزم از دیگ کی میگریزد؟! اال دیگ میگریـزد،
طاقت نمیدارد ...پس گریختن ما گریختن ایشان است ،ما آینهایم!» (مولوی.)31 :1141 ،
شمس بسیار دلسوز و مشفق و مهربان و نیز غمخوار و دعاگوی دیگران اسـت (موحـد:1143 ،
 114ـ )111؛ اما در سخنگفتن پروایی ندارد و اهل سازش و مدارا نیست .او از نگرانی یا رنجـش
مخاطب ترسی ندارد؛ برخ ف مولوی که اهل مداراست و دوست ندارد کسی از او برنجـد...« :دی
خیا تو را پیش نشاندم ،مناظره می کردم که نرا جواب اینها نمیگـویی آشـکارا و معـین .خیالـت
گفت که شرم میدارم از ایشان و نیز نمیخواهم که برنجند( »...شمس تبریزی.)114/1 :1131 ،
زمانیکه بر مولوی به سبب تکرار سخن خرده میگیرند ،در جواب میگوید که شما سخن او
را نفهمیدید برای همین مجبور به تکرار هستیم (مولوی)114 :1141 ،؛ اما شمس آنان را بیمایگانی
میداند که نمیتوانند سخن او را درک کنند؛ وگرنه سخن شمس نیک و مشکل است و هربـار کـه
گفته میشود معنی دیگری فهمیده میشود (شمس تبریزی.)111/1 :1131 ،
مولوی ،اگرنه سخنش لدنی است ،در بند نفع یا ضرر کسی نیست؛ امـا شـمس از کـودکی بـا
سخنش تربیت میکند .شمس فعا است؛ اما مولوی تنها قوا است (همان.)113/2 :1131 ،
البته ننانکه مشهور است شعر و شاعری مولوی « از قرب نهل سالگی ،یعنی از آن ایام که بـه
شمس تبریزی پیوسته و مجذوب عشق او شده بود ،شروع شده است؛ در همان اوان است کـه بـه
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قو فرزندش سلبان ولد «شیخ مفتی ز عشق شاعر شد» و لیکن ...باید گفت که دیدار شمس برای
مولوی به منزلة آفتابی بود که به درخت بارآور تافت؛ آن را بشکافید و گل و میوهای را که در کمون
او نهفته و مستتر بود ،ظاهر و آشکار گردانید» (همایی.)1333/2 :1111 ،
شمس نیز از عارفانی است که فراتر از حدّ نوشتن هستند؛ او هرگز دست به قلـم نبـرده اسـت
(شمس تبریزی)225/1 :1131 ،؛ بلکه دیگران ،گفتار او را میشـنیدند و ثبـت و ضـبی مـیکردنـد.
شاید «باالترین درجة خ قیت هنری ،در حاشیة تجارب دینی ،کار همین دسته از عارفـان اسـت و
اینان را بای د معماران جهان معنی خواند و سازندگان الگوهای نگاه هنری به االهیـات اسـ می کـه
دیگران بر هنجار ایشان حرکت می کنند .پـس از ایـن دسـته ،عارفـانی هسـتند کـه دارای تـأم ت
مشخصی در قلمرو االهیات اس می اند .اینان گاه با الهام از نگاهِ دستة او و گـاه بـا فـرورفـتن در
اعماق تجربة دینی ،دستاوردهای هنری و زبانی خاص خود را دارند و مـیکوشـند کـه ایـن عـالم
روحی را «از د به کاغذ آورند» و با «مرکب عشق» بنویسند ...و موالنا (در فیهمافیه) .اینان و ماننـد
اینان را باید اندیشه ورزان این قلمرو روحانی به شمار آورد» (شفیعی کدکنی.)213 :1132 ،
تربیت مولوی در محیبی پاک و مذهبی ـ عرفانی با مراقبت پدری نون سلبانالعلما بهـاءولـد
سبب شد تا او ازنظر اخ ق و سیرت سرآمد و ستودة اهل حیییـت و مـردم روزگـار خـود باشـد
(فروزانفر.)141 :1154 ،
مولوی بسیار متواضع است و در کونه و بازار با مردم با شرمرویی و فروتنی رفتـار مـیکنـد و
نسبتبه مریدان خالصانه ،مهر و دوستی مـیورزد (زریـنکـوب .)31/1 :1151 ،وی مـیکوشـد تـا
هیچکس از او آزرده و رنجیده نشود« :مرا خویی است که نخواهم که هیچ دلی از مـن آزرده شـود.
اینکه جماعتی خود را در سماع بر من میزنند و بعضی یاران ،ایشان را منع مـیکننـد .مـرا خـوش
نمیآید .و صدبار گفته ام برای من کسی را نیزی مگویید .من به آن راضیام!» (مولوی.)44 :1141 ،
شمس « آدمی استثنایی بود که خود را و سخن خود را برتر از ابنای زمان میدانست .رکگوی و
تند و ستینهده بود و بیپروا بود .حوصله نداشت با هرکس به گفتوگو بنشیند و پیداست که ننین
برخوردی با جمعی میانمایه و مدعی که خود را «اهل صوفیی و صفا» میدانسـتند گـران مـیآمـد»
(موحد.)33 :1114 ،
البته شمس خود را انسانی صبور می داند که حلم او در حدّ کما است و اگر جـواب کسـی را
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درشت میدهد به این سبب است که نمیخواهد شادی و خوشی اندرون را از دست دهد« :میصود
از این جواب سخت گفتن آن است ،که آن درشتی از اندرون برون آید و زیادتی نکند ،من اوذی و
لمیتأذی فهو حمار؛ اما قوّت تحمل و حلم به کما است و هیچ مرا با رنج نسبتی نیست .هستی من
نماند که رنج از هستی بود ،وجود من پر از خوشی اس ت .نرا رنج برونی را بـه خـود بگیـرم؟ بـه
جوابی و دشنامی دفع کنم ،از خانه برون اندازم» (شمس تبریزی.)211-213/1 :1131 ،
فروزانفر برای علت نفرت مریدان از شمس نکاتی بیان میکند که از آن جمله است :تاییر روش
و مسلک مفتی و واعظ شهرشان ،پایبندنبودن شمس به ظواهر و عیایدشان ،امتحان آنان و گـرفتن
صله برای دیدن مولوی ،طعن و سرزنش علما و مردم قونیه در حق شمس ،طعن و تعریض شمس
به عموم مردم و( ...فروزانفر 41 :1154،ـ .)45
شمس «مردی دیرجوش ،تنگحوصله و بی اعتنا به همة موازین حاکم بـر عـرف و عـادتهـای
زمانه بوده است ...نگاه شمس به مسائل عصر ،در حوزة دین و اخ ق و تصوف ،نگاهی بیرحـم و
تند و بیپرواست ...،شیوة گفتارش بهگونه ای بوده است که ناآشنایان حمل بر دعوی مـیکـردهانـد»
(شفیعی کدکنی.)11 /1 :1111 ،
عامة مردم در نظر شمس ،منافیانی هستند که از سخن راست خوششان نمیآید (شمس تبریزی،
 )113/1 :1131و بیشتر با آنان باید سخن از دوزخ گفت (همان)142/1 :؛ جوالهگان و بیمایگـانی
هستند که سخن شمس را نمی فهمند و از درک حیییت سخن او عاجز هستند به همـین سـبب بـر
شمس خرده میگیرند (ر.ک .همان111/1 :1131 :و)44/2؛ آنان شایستگی اقتدا ندارند و وعظ برای
این جماعت فایده ای ندارد (همان132/1 :1131 :و  .)24/2قومی ناهموار هستند که اگر شـمس بـه
داد مولوی نمیرسید وی را به زیان میبردند« :مرا فرستادهاند کـه آن بنـدة نـازنین مـا میـان قـومی
ناهموار گرفتار است ،دریغ است که او را به زیان برند» (همان .)24/2 :
سازش و مدارای موالنا به واعظی و شیوة تعلیمی او برمیگردد .او معتید است ،تحمل گستاخی
بیادبان ،مصداق ادب است و برای فرد صبور فواید سلوکی دارد:
ایم ـــلمانخـــوداد انـــدر لـــ  

نی ــ ـ االحمــــقازهــــربــــیاد

...زانکخوشخوسنبـودکـودرخمـوو 

باشـــدازبـــدخویوبـــد بعانحمـــوو 



(مولوی334/4:1131،ـ )331
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شمس عارفی تندخوست ،گفتهاند که تندخویی او «ناشی از مراعاتنکردن موازین ادب نبود... .
شمس به نیروی معنوی پاره ای حیایق را «میدید»؛ اما به علت عظمت درخشش آنچه میدید ـ یـا
به علت اینکه او مانند موالنا به گنجینة سخن دری دسترسی ندا شت ،و یا به هر علتی دیگر ـ تـوان
تبیین آنچه را که می دید ،نداشت .گویی باضی گلوی او را گرفته بود .جوشش درونیاش ،بـهویـژه
در برخورد با پاره ای خودنماییهای عرفای مرسوم ،انفجارگونه بود .ک مش آتشفشانی میشد «بی
هیچ ترتیبی و آدابی» میگفت آنچه را که به نظرش میآمد» (طالیانی.)141 :1143 ،
شمس با وجود رکگویی و ستیهندگی ،قلبی مهربان داشت و همه را نه درظاهر ،بلکه در اعماق
وجودش دوست میداشت« :بسیار بزرگان را در اندرون دوست می دارم و مهری هسـت اال ظـاهر
نکنم که یکی دو ظاهر کردم و هم از مـن در معاشـرت نیـزی آمـد حـق آن صـحبت ندانسـتند و
نشناختند .بر خود گیرم که آن مهر نیز که بود سرد نشود» (شمس تبریزی.)121/1 :1131 ،
1ـ2کبرونخوتشمسوتواضعمولوی 
شمس وجود خود را کیمیایی میداند که برای زر ساختن احتیاجی به ریختن نیست« :وجود من
کیمیایی است که بر مس ریختن حاجت نیست .پیش مس برابر میافتد همه زر میشود کما کیمیا
ننین باید» (شمس تبریزی.)141/1 :1131 ،
عجایب اندرون شمس بسیار زیبا و دیدنیتر از عجایب عالم بـرون اسـت .او بـه شخصـی کـه
مجذوب عالم بیرون است میگوید بیا و اندرون مرا تماشا کن (همان)114/1 :1131 ،
شمس ،آفتاب است و زاییدة آفتاب و سخنش نون آفتاب اسـت (ر.ک .همـان،211/1 :1131 ،
115و  .)122/2د او خانة فرشته است و دیو هرگز نمیتواند به آن راه یابد (همان .)211/1 :بنـابر
ادعای تفاخرآمیزش هرکس به او خدمت کند ،هرنند نانیز ،نیکفرجام خواهد شد؛ اگرنـه کـافر
باشد (همان.)114/1 :
تواضع مولوی بهگونه ای است که شمس به تحسین آن زبان میگشاید و مـیگویـد« :موالنـا در
این ربع مسکون مثل او نباشد در همه فنون ،خواه اصو  ،خواه فیه ،و خـواه نحـو ،و در منبـق بـا
ارباب آن به قوّت معنی سخن بگوید به از ایشان و با ذوقتر از ایشان و خوبتر از ایشان ،اگـرش
بباید و دلش بخواهد و م لتش مانع نیاید .و بی مزگی آنکه اگر من از سر خُرد شـوم و صـد سـا
بکوشم ،دهیک علم و هنر او حاصل نتوانمکردن ،آن را نادانسته انگاشته است و ننـان مـیپندارنـد
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خود را پیش من ،وقت استماع که شرم است نمیتوانمگفتن که بچة دوساله پـیش پـدر یـا همچـو
نومسلمانی که هیچ از مسلمانی نشنیده باشد زهی تسلیم» (شمس تبریزی.)112/2 :1131 ،
مولوی بسیار متواضع است؛ اما کبر و نخوت درویشان و حتی شمس را تبیین میکند و میگوید
اگر در رفتار با آنان ادب را رعایت نکنی ،نمیتوانی از رسالتشان برخوردار شوی:
نخــوتیدارنــدوکبــریچــونشــهان 
تــااد هاشــانبــهجــاگــهنــ وری 

چـــاکریخواهنـــدازاهـــقجهــــان 
ازرسالتشـــــانچبونـــــهبرخـــــوری 

کـــیرســـانندسنامانـــ رابـــهتـــو 


تـــانباشـــیپیششـــانراکـــعدوتـــو 



(مولوی 1131/1:1131،ـ )1131

4ـتفاوتیاتضادهایسلوکیوعرفانی 



شمس و مولوی ازنظر سلوکی و عرفانی نیز تفاوتها یا تضادهای آشکاری دارند که اشاره به آنها،
برای شناخت بهتر جوانب مختلف زندگی روحی آن دو و نیز فهم و تبیین علل اخت فهای فکری
آنها مؤثر است.
4ـ1شطحیاتوکمّی سندرکال شمسومولوی 
در میاالت شمس شبحیاتی از قو شمس وجود دارد؛ اما شبحیات در سخنان مولوی بهویـژه،

آثار تعلیمی مولوی ،فیهمافیه و مثنوی ،اندک است و یا به روشنی سخن شمس نیست .البته میاالت
اثری تعلیمی نیست؛ ولی مانند فیهمافیه در مجالس و برای مریدان و یا اهل مجلس گفته شده است.
نمونه های برخی از شبحیات یا شبحگونه های شمس که بیشتر لحن و شـکلی متنـاقضنمـا و
ساختارشکن دارد ،در ادامه بیان می شود :او خوشی را در الحاد و زندقه میدانـد (شـمس تبریـزی،
 )114/1 :1131و می گوید کافر کجاست تا او را سجده کنم .وی مسلمانی را بیمزه میدانـد و مـزه
را در کفر می نشد و بر این باور است که از مسلمان راه و نشان مسلمانی را نمیتوان یافـت؛ زیـرا
مسلمان به دین خود فریفته و مارور است و به درستی یا نادرستی رفتار خود شک نمـیکنـد؛ امـا
ملحد ،وجودش از هرگونه نخوت و تکبر برخاسته از باور دینداری تهی است و نون ظرفی آمـادة
لبریزشدن است « :هر مسلمانی را ملحدی در بایست است ،هر ملحدی را مسلمانی .در مسلمانی نه
مزه باشد .از مسلمان هیچ نشان و راه مسلمانی نیابی ،از ملحد راه مسلمانی یابی .آنچه گفتی نهایتِ
مبلوبِ طالب است ،از آن عالیتر می بایست گفتن ،اال بر نمی سخن مـا واقـف نیسـتند ،سرگشـته
شوند» (همان.)144/1 :
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مولوی کفر و ایمان را محکی میداند که باعث تمایز و شناخت میشود« :پس بعضی سـخنهـا
نید است و بعضی نیل است و به همدیگر میمانند .ممیزی میباید که نید را از نیل بشناسد و تمییز،
ایمان است و کفر ،بیتمییزی است .نمی بینی که در زمان فرعون نون عصـای موسـی مـار شـد و
نوبها و رسنهای ساحران جمله مار شدند ،آن که تمییز نداشت ،همه را یک لون دید و فرق نکرد
و آن که تمییز داشت ،سحر را از حق فهم کرد و مؤمن شد به واسبة تمییز؟» (مولوی.)141 :1141 ،
گاهی شمس در میاالت شبحیاتی دارد که شبحیات بایزید و ح ج را به خـاطر مـیآورد...« :
گفتم :مرا مهاری است که هیچکس را زهره نباشد که آن مهار من بگیرد؛ اال محمد رسو اهلل ،او نیز
مهار من به حساب گیرد ،آن وقت که تند باشم که نخوت درویشـی در سـرم آیـد ،مهـار را هرگـز
نگیرد» (شمس تبریزی.)245/1 :1131 ،
در دو اثر تعلیمی فیهمافیه و مثنوی ،شبح ،کم دیده میشود .با وجود اندکی شـبح در مثنـوی،
نمونهای از آن در ادامه بیان میشود:
سندمـــیراکـــهنبفـــت بـــاخلیـــق 

سنغمــــیراکــــهندانــــدجبر یــــق 

سندمـــیکـــ ویم ـــیحاد نـــ د 

حــززغیــرتنیــ بــیمــاهــ نــ د 

مــاچــهباشــددرلغــ وافبــاتونفــی 

مــ نــهافبــات ،مــن بــیذاتونفــی 


مــ ـ ک ــــیدرناک ــــیدریــــافت 

پــــسک ــــیدرناک ــ ـیدربــــافت 




(مولوی 1312/1:1131،ـ )1311

در دیوان کبیر یا دیوان غزلیات شمس تبریزی که 
هدف ،تعلیم و وعـظ مخاطـب عـام نیسـت،

انواعی از ک م متناقضنما و شبح یا شبحآمیز دیده میشود( :نیز ر.ک :حسینی  134 :1111ـ )121
سهچــهبــیرنــ ونشــانکــهمـــن  

کـــیببیـــن مـــراچنـــانکـــهمـــن  

گفتــــــیاســــــراردرمیــــــانسور 

کـــومیـــانانـــدرمیـــانکـــهمـــن  


کـــیشـــودایـــ روانمـــ ســـاک  


ایـــ چنـــی ســـاک روانکـــهمـــن  

بحــرمــ غرقــهگشــ هــ درخــوی  


ایـــ چنـــی ســـاک روانکـــهمـــن  




(مولوی  )1319/4:1111،


شمسومولوی
بیادعاییسندرکال
4ـ2ادعایکراماتیا 

اگر بپذیریم مبالب میاالت شمس اصل سخنان اوست ،باید شمس را از عرفـایی بـدانیم کـه از
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کرامات خود سخن میگویند .او هرنند همة اسرار مگو را فاش نمـیکنـد ،گـاه حـ جوار سـخن
میگوید.
مولوی باآنکه مناقبنویسان کرامات بسیاری به او نسبت می دهند ،در هیچکدام از آثارش ادعای
کرامات ندارد و سخنی از کرامات (احتمالی) خود به میان نمیآورد.
شمس معتید است ،اگر مولوی از سر جاه و میام برخاست و به مسیر عشق گام نهاد ،خواسـت
و ارادة او بود و تا او نخواست ،مولوی نیامد « :ای واهلل شیخ و نشم ما بدو باز شد .در حـق همـه
همین بود تا ما نیاوردیمشان نیامدند ،تا نخواستیم نشد» (شمس تبریزی.)222/1 :1131 ،
شمس مدعی است که او جبرئیلی روحانی است که به وی الهام میشود تا از لوح ربّانی حرف
سبحانی را بخواند « :از جوش دریای ک م حق بر لوح ،الفی نیش گشت .فرمان آمد که ای جبرئیـل
روحانی ،برخوان از لوح ربانی ،این حرف سبحانی .سخن تمام نکرده بودم ،شهاب بگریخت ،گفت:
طاقت نمیدارم در روی تو نگهکردن .گریخت .گفتم :آخر نیست؟ میگریخت و مـیگفـت :نیـز
عجیب ،نیز عجیب( »...همان.)225/1 :
4ـ1مجذو سالکوسالکمجذو



مولوی سالک مجذوب است؛ زیرا در خانوادهای متولد می شود که اجـدادش واعـظ و خبیـب
بودند .پدرش واعظی است که وعظ را با ناشنی عرفان میآمیـزد و وعـظکـردن را نـوعی ذکـر و
عبادت میداند (زرینکوب .)42/1 :1151 ،او نخستین پیر و راهنمـای جـ

الـدین اسـت .بعـد از

پدرش برهانالدین محیق ترمذی پیر و مرشد او می شود .به قـو اف کـی وقتـی سـیّد سـرّدان بـه
مولوی میرسد به او میگوید که در جمیع علوم از درجة پدر گذشتهای؛ اما پدرت هم علم قـا و
هم علم حا را به کما داشت و اکنون می خواهم که در علم حا که از پدرت به من رسیده است
سلوک کنی که آن علم انبیا و اولیاست (اف کی .)51 :1112 ،شمس پس از سیّد برهانالدین ،مرشد
و مراد مولوی میشود و به هدایت مریدی میپردازد که آمادة رسیدن به سرمنز میصود است.
شمس گویا بیشتر مجذوب سالک است .در میاالت از خاطرات کودکی خود و واقعهای عجیب
سخن می گوید که خواب و خوراک را از او میرباید؛ بهگونهایکه این کـودک نـازپرورده ضـعیف
میشود و خانوادهاش حیرت میکنند ،تاحدّیکه پدرش به او گفته بود تـو دیوانـه نیسـتی ،تربیـت،
ریاضت هم نیست (شمس تبریزی.)44/1 :1131 ،
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خانوادة شمس ،تربیتنکردن ریاضتی او در خانه ،نداشتن رهبـران و مرشـدانی ماننـد مرشـدان
مولوی که در کودکی در کنارش باشند ،از دالیل دیگری است که برای مجذوب سالکبودن شمس
می توان بیان کرد .افزونبر این نکات ،روش و راه عاشیانهای که شمس در عرفان اس می ـ ایرانـی
تبلیغ و توصیه میکند با عرفان مدرسی بسیار تفاوت دارد .اگر میگـوییم شـمس از داشـتن مرشـد
محروم بود ،به سبب نارضایتی شمس از استادان و مشایخی است که هرگز نتوانستند عبش درونی
او را سیراب کنند .شمس به شمس خویی (خونجی) می گوید نون تـو مـرا نیـزی نمـیآمـوزی،
میروم کار میکنم (شمس تبریزی )241/1 :1131 ،و گویا شمس خویی به مجـذوب سـالکبـودن
شمس پی برده است ،آنجاکه میگوید نمی تواند بر لوح وجود شمس که خداوند آن را گرد و مـرد
نیکو آفریده است نیزی نیش کند ...زیرا گوهری بس شریف میبیند (همان .)221/1 :علت دیگری
که برای مجذوب سالکبودن شمس و همننین سالک مجذوببودن مولوی میتوان بیان کرد ،ایـن
است که اگر مولوی مجذوب سالک بود قبل از دیدار با شمس میبایست مراحل سلوک را تا باالترین
درجه طی کرده باشد؛ اما وی «از آن نوابغ کمنظیر است که کشف گوهر درونی آنها بی «دلیـل راه»
میدور نیست؛ وگرنه سی و هشت سا از وجود شریف سرشار از علم قا و مخزن احوا خود را
در انتظار «تیارن» دیداری با درشتگفتاری گمنام نمیماند» (طالیانی.)115/1 :1143 ،
4ـ4ولیّمشهوروولیّم تور 
شاید تفاوت دیگر شمس و مولوی را در شهرت و گمنامی ایشان بتوان یافت که به بحث قبلـی

نیز مربوط می شود .مولوی ،شمس را از مستوران حق میداند و برپایة دستهبنـدی او در فیـه مافیـه
(ص« )11اولیای حق بر دو قسما ند :اولیای مشهور که ظاهرند ...و اولیای مستور کـه حتـی از دیـد
اولیای مشهور نهانا ند...؛ بحث ولی مشهور و ولی مستور ...بحثـی اسـت کـه اصـل آن را بایـد در
میاالت ( )124شمس یافت « :ورای این مشایخ ظاهر که میان خلـق مشـهورند و بـر سـر منبرهـا و
محفلها ذکر ایشان میرود ،بندگاناند پنهانی از مشهوران تمامتر و مبلوبی هست .بعضی از اینها او
را دریابند .قصة آن مبلوب در هیچ کتاب مشهور نشد»» (موحد 155 :1143 ،ـ .)151
در همین نسبت است که سلبان ولد راببـة مولـوی و شـمس را راببـة حضـرت موسـی (ع) و
حضرت خضر (ع) میداند و معتید است همانگونه که حضرت موسی (ع) با میام رسالت و نبوت به
دنبا خضر راه افتاد تا از درجة کما به اکملی دست یابد ،مولوی هم به دنبا ولیّ اکملی میگشت
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تااینکه شمس را به دست آورد که از مستوران قباب غیرت حق بود و مرید و مبیع وی گشـت تـا
راه دشوار اکملی را به یاری انفاس وی طی کند:
غرضـــــ ازکلــــــی موالناســــ ـ



سنکـــهاوبـــینظیـــروبـــیهمتاســـ



سنکـــهچـــوناونبـــودبـــهجهـــان 

سنکــهبــودازجهــانهمیشــهجهــان 

...بـــاچنـــی عـــ وقـــدروکمـــاو 


دا مـــــابـــــود الـــــ ابـــــداو 


خضــــرشبــــودشــــمستبریــــ ی 


سنکــــهبــــااواگــــردرسمیــــ ی 



...سنکـــهازمخفیـــاننهـــانبـــوداو 


خ ــــروجملــــهواصــــالنبــــوداو 





...غیــرتحــزورانهــانمــیداشــ


دورازوهـــ وازگمـــانمـــیداشـــ


نــ ـ دیــ ـ دانچــــوبــــودموالنــ ـا 


ازهمــهخــا تــربــهصــد وصــفا 



گشــ ـ راضــــیکــــهرویبنمایــــد 


خــــا



(فروزانفر12 :1114،ـ )11

بــــااوبــــرسنبیف ایــــد 

مولوی ولیّ مشهور و شمس ولیّ مستور است؛ زیرا «بهراستی اگر شمس نبـود ،موالنـا ،موالنـا
نمی شد .شیخی از گروه مشایخ و یا صوفیای از صوفیان بیشمار میشد .این هم محیق اسـت کـه
اگر موالنا با شمس دیدار نمیکرد ،نامی و نشانی از شمس باقی نمیماند» (گولپینارلی)114 :1114 ،
و اگر مولوی را ولیّ مشهور میدانیم به این سبب است که واسبة میان خلق و شمس قرار میگیرد
و زبان ترجمان اندیشههای شمس میشود .افزونبـر ایـن ،شـمس هنگـامی ناپدیـد مـیشـود کـه
خضروار ،مولوی را از نوامیس و تعلیات جسمانی رها می کند و او را بر اسرار و معارف عرفانی و
لبایف الهی آگاه میکند (مدرسی ،151 :1141 ،نیل از آخرتدوست).

نتیجهگیری 
1ـ 
با وجود شباهت های فراوان ،تفاوتها یا تضادهای شمس و مولـوی نیـز بسـیار متنـوع و گسـترده
است .شمس و مولوی در دو خانوادة متفاوت ،با دو فرهنگ و روش تربیتی مختلف پرورش یافتند.
نوع نگرش خانواده نسبت به عرفان و تربیت عرفانی ـ ریاضتی ،به سـفرهای بسـیار شـمس بـرای
یافتن مرشد و پیری انجامید تا افزون بر درک حاالت او ،دقـایق عرفـانی را فراتـر و برتـر از آنچـه
می داند به او بیاموزد .شرایی مولوی کام ً متفاوت و متضاد با شمس است .او در خانوادهای بزرگ
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می شود که تربیت عرفانی ـ ریاضتی از جایگاه واالیی برخوردار است و پدر نخستین پیـر و مرشـد
اوست .این تفاوت در نوع پرورش و تربیت و ...سبب میشود تا موالنا و شمس با وجود تشابهات
بسیار و عشیی مشترک ،تفاوت ها و تضادهای بسیاری در نوع رفتار ،گفتار و اخ ق و سلوک خود
داشته باشند.
شمس مجذوبی سالک و ولیای مستور است که در پی ولیّ مشهوری میگردد تـا واسـبة او و
خلق شود و زبان اندیشهاش باشد .دریای وجود مولوی در میام ولـیّ مشـهور آمـادة پـذیرش ایـن
مأموریت است.
با وجود این تفاوتها و تضادها بین شمس و مولوی ،آنان توانستند شور و مسـتی بسـیاری در
عالم روان کنند و عرفان عاشیانه را بنیانی دوباره نهند؛ شاید علت این موفییـت ،دوری از هرگونـه
تعصب در نگاه و رفتار و گفتار باشد  .شمس و مولوی در مذهب ،درجات سلوک و حتـی خلـق و
خوی متفاوت بودند؛ اما هدف مشترک آن دو همراه با عشق و ییینی استوار ،مـانعی بـزرگ بـر راه
تعصبات جاه نه است و به همین سبب توانستند رشد سلوکی ـ عرفانی خود را فنا نسازند و حتی
آن را اوج دهند.

ینوش ها 
پ
 .1این میاله خ صه شده و بازنویسی کلی بخشی از پایان نامة «بررسـی و تحلیـل تفـاوتهـا و تضـادهای
شمس و مولوی» است که در سا  ،1131در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان دفاع شد.
 .2دربارة حنفیبودن مولوی ،ر.ک( :ابیالوفا الیرشی الحنفی.)141 :1131 ،
 .1درصورت توفیق در پژوهشی دیگر تفاوت یا تضادهای شـمس و مولـوی در آراء و اندیشـههـا بررسـی
میشود.
 .4دربارة پیران شمس در پایان نامه کامل بحث شده است .روایتـی را کـه خـوارزمی بـه باباکمـا نسـبت
میدهد (رفتن به قونیه و ،)...به رکنالدین سجاسی هم نسبت میدهند؛ گفتنی است است اگر شمس ،پیر یا
پیرانی غیر از شمسالدین خویی و ابوبکر سلهباف داشت حتماً در سخنان خود بیان میکرد .البتـه آنچـه در
همة این روایات مشاهده میشود این حیییت است که تعالیم این پیران سودی برای شمس نداشته اسـت و
او فراتر از تعالیم آنان بوده است (ر.ک :خوارزمی.)111 :1111 ،
 .5برای تفسیر او که شاید رساتر باشد و نیز شناخت و توجیه تصاویر سهگانهای که از مولوی در میاالت
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رسم شده است ،همننین برای دریافت دو نهرة متفاوت شمس در بیان مولوی ،ر.ک( :موحد151 :1143 ،
ـ .)145
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