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عقیده کردهاند .در این مقاله این عقایکد در چهکار رویرکرد طبقکهبنکد و

تحلیل میشوند .رو ،پژوهش توصیفی -تحلیلی است .دادههکا بکه شکیوة

کالابخانککها و سککندکاو و بککا اسککالفاده از رو ،تحلیککل محالککوا مطالعککه

میشوند .براسا نالایج و برخف حد و گمانها و تردیدها برخی از

پژوهشگران که شهاد شمس را نپذیرفالکه انکد شکمس الکدین تبریکی بکه
شهاد رسیده و در این مکاررا عفءالکدین محمکد فرزنکد بکیرگ موالنکا

رککفلالککدین نقککش عمککدها داشککاله اسککت .از ایککنرو پککس از حککف
عینالقضا و سهرورد میتوان شمس را چهارمین شهید عش نامید.

واژههای کلیدی :شمس تبریی
عفءالدین محمد.

مرالوبا موالنا ولدنامکه شکهاد

 .1مقدمه

پژوهشگران معاصر درمورد سرانجا شمس تبریی نظرها مخاللف و گاه مالنایضکی بیکان

کردهاند .همین مسئله سبب ایناعنشدن خوانندگان شده و آنان را بکه رسکتورکو دالیکل
اسالوارتر واداشاله است .شبلی نعمانی از تنایضها فراوان در وایعة شمس اظهکار تعجکب
میکند و مینویسد:
«را بسی تعجب است که وایعة مفیا شمس تبریی که بکیرگتکرین وایعکا
زندگی موالنا شمرده میشود در تذکرهها و تاریخها بهیدر مخاللکف و مالنکایض
نقل شده که دریافت اصل وایعه بهنظر مشرل میآید» (شبلی نعمکانی -32 :1375
.)33

پژوهشگران زیاد چون علی دشکالی بکدیعالیمکان فروزانفکر ذبکیحاهلل صکفا ابوالقاسکم
انجو شیراز

محمدرضا شکفیعی ککدکنی سکیرو

شمیسکا محمکدعلی موحکد توفیک

سبحانی عبدالرریم سرو ،عبدالبایی گولپینارلی هلمو ریالر آن مار شکیمل و محمکد
شبلی نعمانی دربارة سرانجا شمس اظهکارنظر ککردهانکد .ایکن آرا و عقایکد را مکیتکوان در
چهار رویررد طبقهبند کرد:
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 .1رویکرد غیبت :برخی از پژوهشگران معاصر بر این باورنکد ککه شکمس ناگهکان از یونیکه
غیبت کرد و چگونگی مرگ او معلو نیست .علی دشالی بدیعالیمان فروزانفکر محمدرضکا
شفیعی کدکنی و عبدالرریم سرو ،از این رویررد رانبدار میکنند.
در ایران باب پژوهش دربارة موالنا و شرح زندگانی او با چاپ کالاب «شرح زنکدگانی
مولو » در سال  1315از سو فروزانفر آغاز شکد .او نظکر نهکایی خکود را درمکورد شکمس
بدینصور بیان کرده است:
«به احالمال یو تر باید گفکت ککه شکمس در یونیکه بکه یالکل نرسکیده ولکی پکس از
هجر هم خبر و اثر از و نیافالهاند و انجا کار او بهدرسالی معلو نیست و سال
غیبالش باالتفاق  645بوده است» (فروزانفر .)94 :1380

دشالی ( )308 :1380نوشاله است:
«از نحوة مرگ او اطفع زیاد در دست نیست و روایاتی که او را یربانی گروهی
از مریدان با همراهی عفءالدین محمکد فرزنکد دو موالنکا مکیدانکد از اسکالوار
چندانی برخوردار نیست».

شفیعی کدکنی ( :1370دوازده) ضمن اشاره به اولکین غیبکت شکمس و بازگشکت او بکه
یونیه در سال  644نوشاله است« :این بار نیی با رهل و تعصب عکوا روبکرو شکد و نکاگییر بکه
سال  645هک .ق از یونیه غایب گردید و دانساله نبود که به کجا رفت ».سرو)367 :1382( ،

در یمار عاشقانه نوشاله است:

«بهدرسالی معلو نشد که چه بر سر ،آمد .در یونیه کسانی مدعیاند که محل دفن
شمس در یری از مسارد آن شهر است یا چاهی را نشان میدهند و میگویند که
رسد را در آن انداخالهاند؛ ولی اینها افسانها بیش نیست هیچککس نمکیدانکد
چه بر سر ،آمد».

 .2رویکرد وفات :گروهی دیگر از پژوهشگران معاصکر ماننکد محمکدعلی موحکد و توفیک
سبحانی بر این باورند که شمس به مرگ طبیعی از دنیکا رفالکه اسکت .افکراد از ایکن گکروه
حالی محل دفن شمس را نیی در آثار خود مشخص کردهاند .موحد بر این باور است که
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«آنچه از مجموع روایتها میتوان اسالنباط کرد این است که شمس پس از تکر
یونیه بهسو آذربایجان رفاله و در سر راه تبریی در شهر خو درگذشاله و این امکر
به احالمال زیاد در فاصلة یری دو ماه پس از تر

یونیه و پیش از پایان سکال 645

اتفاق افالاده است ...و آنچه مسلم است و تردید در آن راه نکدارد ورکود مقبکرها
است در خار شهر خو با منار معرو
باید مادا ککه خکف

به منار شمس تبریکی ...و ایکن مقبکره را

آن بکه ثبکو نرسکیده اسکت از آن شکمس تبریکی دانسکت»

(موحد .)210-208 :1390

سبحانی ( 57 :1384و  )59نیی بکا اسکالناد بکه یکول ضکعیف مجمکل فصکیحی ( -)845ککه

دویست سال پس از مرگ شمس تألیف شده -نوشاله است:
«شمس که همیشه در لبا

درویش ناشنا

سفر میکرده در خو رحکل ایامکت

افرنده و مریدانی یافاله و مشهور خاص و عا شده و سرانجا سر شوریده بر بکالین
آسایش نهاده است ...اخیراً مسلم شده است ککه شکمس تبریکی در شکهر باسکالانی
خو  ...آرمیده است».

 .3رویکرد شهادت :بعضی از پژوهشگران معاصر عقیده دارند که شمس بکهوسکیلة مریکدان
موالنکا و از رملککه عفءالککدین محمکد فرزنککد موالنککا بککه شکهاد رسککیده اسککت .عبککدالبایی
گولپینارلی آن مار شیمل هلمو ریالر و محمد شبلی نعمکانی شکهاد شکمس را تأییکد
کردهاند .شبلی نعمانی بهصراحت از شهاد شمس به دست عفءالدین سخن گفاله و نوشکاله
است« :موالنا دو پسر داشکت :عفءالکدین محمکد و سکلطانولکد .عفءالکدین نکامش از اینجکا
باییمانککده کککه شککمس تبریککی را شککهید کککرده بککود» (شککبلی نعمککانی  .)50 :1375او از اینرککه
سپهساالر دربارة شمس اطفعا بسیار کمی به دست داده اظهار تعجب کرده است :رکا
تعجب است که سپهساالر با اینره به یول خود ،چهل سال در خدمت موالنکا بکه سکر بکرده
است دربارة شمس تبریی همینیدر مینویسد که او رنجید به طرفی رفت و دیگر خبکر
از او نشد؛ اما سایر ارباب تذکره اتفاق دارند که در ایامی که شمس نکید موالنکا مقکیم بکود

بعض مریدان درنالیجة حقد و حسکد و را شکهید کردنکد .نفحکا االنکس ایکن عمکل را بکه
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عفءالدین فرزند موالنا نسبت داده است و به گفالة صاحب کالکاب میبکور شکهاد شکمس
در سال  645اتفاق افالاده است (همان.)41 :
عبدالبایی گولپینارلی ( )94 :1382مولو شنا

و شکارح مثنکو نوشکاله اسکت« :موالنکا

شمس را از یاد نبرده بود ...شهاد شمس را باور کرده بود».

آن مار شیمل در شروه شمس با عنوان «روایت اففکی از کشالهشدن شمس» مکاررا

را به شرح زیر بیان کرده است :اففکی با تهکور شکرح مکیدهکد ککه شکمس را بکا موافقکت
پنهانی «فخر اساتید» یعنی عفءالدین پسر موالنا کشالند .این تعبیر تا سکالهکا اخیکر محکل
تردید بوده است .بسیار غریب بهنظر میآید که عضو از اعضا خانوادة مولو

مرترکب

چنین رنایالی شده باشد .بههرحال این داسالان غم انگیکی در شکب پکنجم شکعبان  /645پکنجم
دسامبر  1247اتفاق افالاد ...حفار ها اخیر که در مقا شمس بهمنظور مرمکت آرامگکاه
او [در یونیه] صور گرفت ورود گور گچاندودشد نسکبالاً فراخکی را ککه مالعلک بکه دورة
سلجویی است به حقیقت ثابت کرد .به لطف این کشف ...حقیقت بیان اففکی مسلم شده
است (شیمل .)41 :1370
در دیدگاهی دیگر
«در پنجم شعبان  645با همدسالی برادر سلطانولکد عفءالکدین یکا بکه تحریک

و

اغوا او کشاله شد و رسد ،را به درون چاهی انداخالند که بعدها سلطانولکد آن
را پیدا و دفن کرد .بهنظر میرسد که رنازه /تابو او در آخرین تعمیراتی ککه در
یونیه در مدفن او انجا گرفاله پیدا شده است ...ماررا مرگ شکمس را از موالنکا
که دو بار در هوا یافالن او به دمش رفت پنهان داشالند» (ریالر .)16-15 :1382

 .4رویکرد تردید :دسالها دیگر از پژوهشگران در این مسکئله دچکار تردیکد شکدهانکد و از
آنجاکه یا پژوهشها برخی از آنان مانند تاریخ ادبیا ذبیحاهلل صفا منحصر به ایکن زمینکه
نیست تنها به بیان نظرها مخاللف و گاه مالنایض صاحبنظران اکالفا کردهاند؛ بکرا مثکال
هد

شمیسکا و خرمشکاهی فکراهمآوردن گییکدها از غیلیکا شکمس بکرا دانشکجویان

کارشناسی بوده است و نه پژوهش مسالقل دربارة مولو یا شمس تبریکی  .از ایکنرو آنکان
تنها به بیان دیدگاهها دیگران اکالفا کردهاند و در آثار خود گاه از غیبت شمس و گکاه از
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شهاد او سکخن گفالکهانکد .ذبکیحاهلل صکفا ابوالقاسکم انجکو شکیراز

سکیرو

شمیسکا و

بهاءالدین خرمشاهی در این گروه را مکیگیرنکد .در تکاریخ ادبیکا ایکران در شکرححکال

موالنا آمده است« :شمس در سال  645هک .ق به دست عدها از شاگردان مالعصکب موالنکا-

که گویا فرزند ،عفءالدین نیی در میان آنان بود -کشاله شد» (صکفا  .)96 :1374صکفا در
شرححال شمس ضمن تررار این سخن نوشاله است« :بکه یکول دیگکر ناپدیکد شکد» (همکان:
 .)207انجو شیراز نظر خود را اینگونه بیان کرده است:
«مریدان که امیدوار بودند عاش و معشکوق رو ،خکود را تعکدیل کننکد مکأیو
گشالند .مخالفان و معاندان نیی که منالظر بودنکد شکمس و موالنکا از گذشکاله عبکر
گرفاله باشند آنچه دیدند و شنیدند برخف

انالظارشان بود ...ایکن بکار بکیپکرده و

فا ،یصد ران شمس کردند و شمس در سال  645ناپدید شد .اگکر غیبکت ککرد
روشن نشد و اگر کشکاله شکد از موالنکا پنهکان داشکالند» (انجکو شکیراز

:1364

پنجاهوهفت).

همچنین به بیان شمیسا «مریدان این بکار نیکی شکمس را رنجاندنکد و او در سکال  645دوبکاره
غایب شد .از این تاریخ به بعد احوال او معلو نیست ...شایع بود که او را با دشنه کشکالهانکد
و بعدها گفاله شد که رسد او را در چاهی درانداخالهاند ...در این دسیسکه پسکر دو موالنکا
عفءالدین که در زمان پدر درگذشت دست داشت .بههمینلحاظ موالنا در مراسکم تکدفین
او شرکت نررد و به یول اففکی به باغها رفت» ( .)18 :1368به سخن خرمشاهی
«اعالراض دوسالداران موالنا به بازگشت شمس او بیشالر پیکدا ککرد و گروهکی
به سرکردگی عفءالدین فرزند کوچ
به ی

تر موالنا و نابرار بعضی از فالنهرویان

روایت شمس را به یالل آوردند .از آن همه غوغایی که اهل غوغا در یونیه

برضد شمس برانگیخاله بودند چنین رنایالی بعید نیسکت .درهرحکال در سکال 645
ق .برا همیشه ناپدید شد» (1386الف.)8 :
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او در مقالها که برا همایش هشالصدمین سال تولد موالنا ارائه داده در همین بکاره نوشکاله
است« :محققان این احالمال [یالل شمس به سرکردگی عفءالدین] را بهکلی منالفی نمیدانند»
(خرمشاهی 1386ب.)144 :
با دیّت درمجموع این آرا درمییابیم که مولو شناسان ایرانی بدون اسالثنا اظهکارنظر
صریح در این زمینه نرردهاند؛ درحکالیککه چهکار مولکو شکنا

خکارری بکه اتفکاق آرا بکه

شهاد شمس رأ دادهاند.
 .2اهداف و پرسشهای پژوهش

 .1چرا در میان تما مریدان موالنا عفءالدین محمد به توطئه برضد شمس مکالهم
شد و در افواه افالاد؟

 .2چرا موالنا در تقسیم میکرا و مکاتر

عفءالکدین -ککه در سکال  660وفکا

یافت -هیچ دخالالی نررد و در مراسم تدفین او حاضر نشد؟
هد

از نگار ،این مقاله یافالن پاسخی روشن و مسالند برا پایکان ککار شکمس اسکت

که ذهن منایبنویسان و پژوهشگران احکوال مولکو را بکه خکود مشکغول ککرده اسکت؛ امکا
تاکنون تحقیقی مسالدل در این زمینه صور نگرفاله و هرچه بیان شکده همکراه بکا حکد

و

گمان بوده است .تازهها این مقاله در ایامة دالیلی برا اثبا بکهشکهاد رسکیدن شکمس
است .دالیلی که در هیچ کالاب و مقالها بدانها اشاره نشده است.
 .3کهنترین منابع

در این بخش معرفی یدیمیترین منابع شرححال موالنا انجا میگیکرد تکاریخ سکرایش یکا
نگار ،هری

تعیین و چگونگی وایعکه از آنجکا واککاو مکیشکود .ایکن منکابع عبارتنکد از:

ولدنامه رسالة سپهساالر الجواهرالمضیئه منایبالعارفین و مرآ الراشفین.

 .1ولدنامه :این مثنو را در سال  690سلطانولد پسر موالنا سروده و از آنجاکه
موالنا در سال  672وفا یافاله تکاریخ کالابکت آن هجکده سکال پکس از وفکا
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موالناست .در مقدمة ولدنامه آمده است« :این مثنو رو بیان احوال موالنا و
اصحاب و یارانش ساخاله شده و یدیمیترین و صحیحترین سند تاریخی است

که برا تررمکة حکاال مولکو و مشکایخ و مریکدان و خکانوادة او در دسکت
داریم» (سلطانولد  :1376پانیده).
 .2رسالة سپهساالر :سعید نفیسکی اولکین مصکحح رسکالة سپهسکاالر در ایکران در
مقدمة آن مینویسد« :یطعاً این رساله در میان سالها  719و  729تألیف شده

است ...خاورشنا

معرو

ر .آ .نیرلسون تاریخ تألیف آن را صریحاً در 720

نوشاله است و چون و مرد دییقی بوده پیداست ککه ایکن تکاریخ را از مأخکذ
معالبر گرفاله است» (سپهساالر .)6 -5 :1388
 .3الجواهرالمضیئه :مؤلف الجواهرالمضیئه فی طبقا الحنفیه شکیخ محکیالکدین

ابومحمد عبدالقادر بن ابوالوفاء مصر حنفی ( )775 –696در اوایل زنکدگی

با سلطانولد معاصر بکوده اسکت .ایکن کالکاب «در حکاال علمکا حنفکی اول
کالاب و زیاده از همه مسالند شناخاله شده است» (شبلی نعمکانی  .)33 :1375از
آنجاکه مؤلف بین سالها  775 -696میزیساله احالماالً این کالاب هکمزمکان
با منایبالعارفین یا حالی پیش از خالم آن کالاب ( )754نوشاله شده اسکت؛ زیکرا
این کالکاب «کهکن تکرین اثکر اسکت ککه شکایعة یالکل شکمس را آورده اسکت»
(موحد .)199 :1390
 .4منایبالعارفین و مرآ الراشفین« :این کالکاب را شکمسالکدین احمکد اففککی
که از اصحاب رفلالدین فریدون عار

و شکمسالکدین امیرعابکد و در 770

درگذشاله است به فرمان مشایخ این طریقه در  718به تألیف آن آغاز کرده و
در  754آخرین یسمتها آن را پرداخاله است» (سپهساالر .)10 :1388
 .4تجزیه و تحلیل (بازتاب کار شمس در این آثار)

 .4.1ولدنامه :سلطانولد در اشعار ،گفالکه اسکت پکس از یک

دو سکال آسکودن شکمس و

موالنا با هم مریدان بیخبر شمس را به سحر و افسون مالهم کردند .همگی به خون او تشنه
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شدند برا کشالنش دشنه ساخالند و آشرارا بر و تیغ کشیدند .چون دشمنی آنها از حکد
و شمار گذشت شمس به دمش رفت .موالنا از هجر شمس حیین شکد و سکلطانولکد را بکا
مقدار هدیه به رسالت به دمشک فرسکالاد تکا شکمس را بازگردانکد .شکمس رسکالت ولکد را
پذیرفت و به رو بازگشت .این

ابیاتی چند از سلطانولد در شرح سرانجا شمس:

بازگشکککت از دمشککک رانکککب رو

تکککا رسکککد در امکککا خکککود مکککأمو ...

پهلککککو شککککه نشسککککاله موالنککککا

چون دو خور که زننکد سکر ز سکما...

مککدتی ایککنچنککین گذشککت زمککان

در حضککور شککهان هککر دو رهککان...

بکککاز شکککیطان بکککه صکککورتی دیگکککر

زد در ایشکککان ککککدورتی دیگکککر...

بککککاز گشکککالند همچککککو اول بککککار

می و مسالی گذشت و مانکد خمکار...

باز چون شمس دیکن بدانسکت ایکن

کککه شککدند آن گککروه پککر از کککین...

گفت شکه بکا ولکد ککه :دیکد بکاز

چککون شککدند از شککقا همککه دمسککاز...

خککواهم ایککن بککار آنچنککان رفککالن

ککککه ندانکککد کسکککی کجکککایم مکککن

همکککه گردنکککد در طلکککب عکککاری

ندهکککد ککککس نشکککان ز مکککن هرگکککی

سکککالهکککا بگکککذرد چنکککین بسکککیار

ککککس نیابکککد ز گکککرد مکککن آثکککار

چککون کشککانم دراز گوینککد ایککن

ککککه ورا دشکککمنی برشکککت یقکککین

چنککد بککار ایککن سککخن مرککرر کککرد

بهکککککر تأکیکککککد را مقکککککرر ککککککرد

ناگهکککان گکککم شکککد از میکککان همکککه

تککککا رهککککد از دل انککککدهان همککککه
(سلطانولد )44 -34 :1376

 .4.2رسالة سپهساالر :درمورد پایان کار شمس باید سپهساالر را پیکرو سکلطانولکد خوانکد؛
زیرا در رسالة او آمده است :فیالجمله همان رمع هرگاه که فرصت یافالند

به اسالخفا

آن حضر مشغول گشالند و حرکاتی که مورب انفعال باشد به عمل میآوردنکد .مکدتی
حرکا آن رمع را از سر لطف و احسان و کمال حلم به خداوندگار بازنمیگفکت .بعکد از
مدتی که از حد گذشت بر سبیل حرایت به خدمت سلطانولکد شکمها تقریکر فرمکود ککه
این نوبت از حرکا این رمع معلو گردد که چنان غیبت خکواهم ککرد ککه اثکر مکرا هکیچ
آفریده نیابد و هم در آن مد ناگاه غیبت فرمود (سپهساالر .)134 -128 :1388
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 .4.3الجواهرالمضیئه :نویسندة الجواهرالمضیئه دربارة حادثکة یالکل شکمس گفالکه اسکت« :و
عد الالبریی و لم یعر

له موضع فیقال انّ حاشیه موالنا رفلالدین یصدوه و اغالکالوه واهلل

اعلم» (شیخ محیالدین ابومحمد عبدالقادر بن ابوالوفاء مصر حنفکی بکه نقکل از فروزانفکر
.)93 :1380
 .4.4مناقبالعارفین افالکی :اففککی کالکاب خکود را در دو رلکد و طکی  36سکال (-718
 )754نوشاله است .او دربارة پایان ککار شکمس دو روایکت دارد .ایکن روایکا در کنکار هکم
نوشاله نشدهاند؛ بلره میان آن دو حدود بیست صکفحه فاصکله اسکت .ایکن فاصکله بیکانگر آن
است که اففکی در ی

زمان به این روایا دسالرسی پیدا نررده و با فاصلة زمانی خاصکی

به آنها دست یافاله است .او روایت اول را از زبان سلطانولد نقل کرده است که با آنچه در
ولدنامه آمده تفاو بسیار دارد .اففکی تعداد یاتفن شمس را هفت کس ذکر ککرده و از
میان این هفت نفر تنها به اسم عفءالدین فرزند موالنا تصریح کرده است؛ اما از سکرانجا
تلخ بقیه نیی پرده برداشاله است .روایت اول چنین است:
اصح روایت از حضر سلطانولد چنان است که ...حضر موالنا شمسالکدین...
مگر شبی در بندگی موالنا نشساله بود در خلو ؛ شخصی از بیرون آهساله اشکار
کرد تا بیکرون آیکد .فکیالحکال برخاسکت و بکه حضکر موالنکا گفکت :بکه کشکالنم
میخواهند .بعد از تویف بسیار پدر فرمود :اَال لَهُ الخل ُ و األمکرُ ( )53/7مصکلحت
است و گویند هفت ککس نکاکس حسکود عنکود دسکت یرکدگر ککرده بودنکد و
ملحدوار در کمین ایسالاده .چون فرصت یافالند کارد راندند و همچنان حضر
موالنا شمسالدین چنان نعرها بید که آن رماعت بیهو ،گشالند و چون به خود
آمدند غیر از چند یطره خون هیچ ندیدند و از آن روز تا غایت نشانی و اثکر از
آن سلطان معنی صور نبسکت ...چکون خبکر ایکن وایعکه بکه سکمع مبکار

موالنکا

رسانیدند فرمود که یفعل اهلل ما یشاء ( ...)19/22 40/3بعد از آن شکورها عظکیم

کرد و یاران گریهها کردند؛ توارد نموده به سماع شروع فرمود و غیلیکا مرثیکه-
گفالن گرفت ...و آن ناکسان ممالحن که اسیر یدر بودند و ایکنچنکین فالنکهانگیکی
ظاهر نمودند در اند

زمانی بعضی کشاله شدند و بعضی به افف مبالف گشکالند و
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ی

شدند و بعضکی را مسکخ معنکی شکد ...و گوینکد:

دو تن از با افالادند و هف

عفءالدین را که به داغ إنّهُ لَیسَ مِن أهلِ

َ إنّهُ عَمَکل غَیکرُ صکالح ( )46/11موسکو

بود تب محریه و علالی عجب پیدا گشاله در آن ایا وفا یافت و حضر موالنا
از غایت انفعال به رانب باغها روانه گشاله به رنازة او حاضر نشد ...و تاریخ الغیبه
و االسالالار شمسالدین یو الخمیس لسنه خمس و اربعین و سالمائه ...منقکول اسکت
که بعد از چهلم روز حضر موالنا دسالار دخانی بر سر نهاد دیگکر دسکالار سکپید
نبست (اففکی .)687 -683 :2. 1362

اففکی روایت دو را از زبان سلطانالعارفین چلبی عار

فرزند سلطانولد نقل ککرده

است که او نیی آن را از مادر خویش فاطمهخاتون دخالر صفحالدین زرکوب شنیده اسکت.
فاطمهخاتون بهصراحت از شهاد شمس سخن به میان آورده و از ویو نداشکالن عامکه بکر
این سر خبر داده است:
حضککر شککیخ مککا سککلطانالعککارفین چلبککی عککار

از حضککر والککدة خککود

فاطمهخاتون -رضی اهلل عنهما -روایت کرد که چون حضر موالنا شکمسالکدین
گشاله آن دونکان مغفکل او را در چکاهی انداخالکه

به دررة سعاد شهاد مشر

بودند حضر سلطانولد شبی موالنا شمسالدین را در خواب دید که مکن فکفن
را خفالها  .نیمشب یاران محر را رمع کرده ورود مبار
و به گفب و مشک

و عبیکر ممسک

او را بیرون کردنکد

و معطکر گردانیدنکد و در مدرسکة موالنکا در

پهلو بانی مدرسه امیربدرالکدین گهرتکا ،دفکن کردنکد و ایکن سکر اسکت ککه
هرکسی را برین ویوفی نیست (همان .)701 -700

تا اینجا معلو شد از چهار کالابی ککه نیدیک

بکه زمکان حیکا موالنکا نوشکاله شکدهانکد

الجواهرالمضیئه و منایبالعارفین بکهصکراحت از یالکل یکا شکهاد شکمس خبکر دادهانکد؛ امکا
ولدنامه و رسالة سپهساالر هماهنگ و ی

میرسد دلیل این امر دوسالی نیدی

صکدا در ایکن مکورد سکرو ککردهانکد .بکهنظکر

سپهساالر با سلطانولد است .برا اثبا دوسکالی ایکن
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دو میتوان به این یول بسنده کرد« :سلطانولد یا سپهساالر -که ظاهراً از محر ترین یاران او
بود -از آن هیچ آگاهی نمیدهد» (موحد .)200 :1390
اکنون این پرسش مطرح میشود که چرا سلطانولد موالنا را از یالل شمس آگکاه نرکرد
و این راز را مرالو داشت؟
اولین دلیل میتواند تر

او از عوایب شد ناراحالی پدر باشد؛ زیکرا «پکس از غیبکت و

اسالالار شمس خبر کشالهشدن او در یونیه انالشار یافاله بود و موالنا هم از این وایعة رانگیا
آگهی داشت؛ ولی دلش بر صحت این خبر گواهی نمیداد ...موالنا پکس از رسکتورکو
بسیار بیاخالیار و بییرار و ی

باره آشفالهحال گردید و سررشالة اخالیار و تدبیر ،از دسکت

برفت» (فروزانفر .)94 -96 :1380
دلیل دو را هلمو ریالکر ( )16 :1382ایکنگونکه بیکان ککرده اسکت« :طبیعکی اسکت ککه
سلطان ولد از این یالل سخنی در ابالداء نامه به میان نیاورد؛ چراکه نمکیخواهکد ایکن رسکوایی

خانوادگی را بکرمف سکازد» (ریالکر  .)16 :1382زریکنککوب ( )230 -229 :1373نیکی در بکا
کاروان حله مانند ریالر ایامة دلیل نموده و نوشاله است :شمس به ناگاه باز ناپدید شکد .بعکدها

شایعها پدید آمد که شمس بهدست مریدان مولو کشاله شد .گفالکه شکد ککه عفءالکدین

پسر دیگر موالنا نیی در این توطئه دسکالی داشکت؛ امکا ایکن شکایعه در آثکار مولکو مکنعرس
نیست .می گویند این وایعه را از موالنا پنهان داشکالند و او بکه همکین رهکت تکا پایکان عمکر از
دیدار شمس نومید نشد و دو بار نیی به طلب او عییمت شا کرد ...درصورتی که رسد او را
بعد از موالنا از چاه بیرون آوردند و دفن کردند ...اما اگر سلطان ولد نیکی در کالکاب خکویش
به این فارعه اشاره نررده است البد به این دلیل است که نمیخواسکاله نکا بکرادر و شکهر
مریدان پدر را آلوده کند.
 .5پیشانگاری 1در آثار سلطانولد

در این یسمت به کنرا ،در محالوا ایوالی از سلطانولد میپردازیم ککه از آنچکه مرالکو
مانده است پرده بردارد .سلطانولد ماررا توطئة مریکدان موالنکا بکرا یالکل صکفحالکدین
زرکوب پس از به خففت رسیدن او را چنین توصیف کرده است:
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بککککاز در منرککککران غریککککو افالککککاد

بکککاز در هکککم شکککدند اهکککل فسکککاد

بکککاز آغکککاز ککککرد رکککو ،حسکککد

زآنرککه بودنککد غککرق نفککس و رسککد

گفاله بکا هکم :ککی آن یرکی رسکالیم

چکککون نگکککه مکککیکنکککیم در شسککالیم

ایککنکککه آمککد ز اولککین بالککر اسککت

اولککین نککور بککود ایککن شککرر اسککت...

کککا ،کککه آن اولینککه بککود بککاز

شکککیخ مکککا را رفیک ک و هکککم دمسکککاز
(سلطانولد )60 :1376

صفحالدین دو سال پس از غروب شمس خلیفة موالنا شد .در بیت آخر «شکیخ مکا» بکه
موالنا اشاره دارد و کسانی که این گفتوگو را آغاز کردهانکد مریکدان او هسکالند .در بیکت
سو فعل ماضی «رسالیم» نشان از انجا گرفالن کامل عملی در زمان گذشکاله دارد؛ بنکابراین
مصراع اول این بیت اطمینان خاطر مریدان را از رهایی بیییدوشرط از شمس تبریی نشان
میدهد و اینره هیچ دغدغها دربارة بازگشت او نید موالنکا ندارنکد .مریکدان بکاور یلبکی و
یقین دارند که برا همیشه از دست شمس رها شکدهانکد .اگکر شکمس زنکده بکود ایکنهمکه
اطمینان و آرامش به مریدان دست نمیداد؛ بنابراین بکهنظکر مکیرسکد آنهکا بکه کشکالهشکدن
شمس یقین یافالهاند.

ادامة سخن سلطانولد و بافت کف نیی این پیشانگار را تأیید میکند .سلطانولد ایکن

مطلب را در رایی گنجانده است که به نقشة مریدان برا کشالن صفحالدین اشاره میکنکد
و مشابهت این دو بافت ایجاب میکند ککه بپکذیریم رو ،و راهرکار مریکدان بکرا ازمیکان
برداشالن هردو معشوق موالنا یرسان و کشالن نفکر دو بکرا آنهکا از اولکی آسکانتکر بکوده
است؛ زیرا شمس حدایل دو سه سالی ( 642تا  )645با موالنا مراوده داشت تکا او را از میکان
بردند؛ اما این بار با آغاز خففت صفحالدین تصمیم گرفالکهانکد تکا او را برشکند؛ امکا چکون
توطئة آن ها برمف شده سلطان ولد نیی از آن سکخن گفالکه و چکه بسکا اگکر موفک مکیشکدند

دربارة آن سرو می کرد .ولدنامکه از هکم پیمکانی دسکاله ا از مریکدان موالنکا بکرا کشکالن
صفحالدین زرکوب بدینگونه پرده برمیدارد:
رملککه را رأ ایککنچنککین افالککاد

کککه چککو ز اسککب مککراد زیککن افالککاد

سکککر ببکککازیم و زنکککدها ،نهلکککیم

چون از آن رکانفرکار و خسکالهدلکیم
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همکککه گشککالند رمکککع در رکککایی

کککه رککی ایککن نیسککالمان گککیین رایککی

کککککه ورا از میانککککه برگیککککریم

عشککک آن شکککاه را ز سکککر گیکککریم

همککه سککوگندها بخککورده کککیین

هککر کککه گککردد بککود یقککین بککیدیککن

یک

مریککد بککه رسککم طنککاز

شکککد از ایشککککان و ککککرد غمککککاز

او همکککان لحظکککه نکککید موالنکککا

آمکککد و گفکککت ایکککن حرایکککت را

کککه همککه رمککع یصککد آن دارنککد

کککککه فککککفن را زننککککد و آزارنککککد

بعککد زرککر ،کشککند از ره کککین

زیککر خککاکش نهککان کننککد و دفککین
(همان)63 :

بنابراین می توان نالیجه گرفت سلطان ولد و یاران محرمش هم یسم شده بودند که چیی
به کسی نگویند؛ اما سلطان ولد بعدها که گروهی از مریدان به یالل پدر فاطمکه خکاتون ایکدا
میکنند راز شهیدشدن شمس بهوسیلة مریدان موالنا را فقط بکا فاطمکهخکاتون ککه همسکر و
هم راز او بوده در میان گذاشاله و چون اففکی چندین سال پس از وفا سلطان ولد نوشکالن
کالابش را آغاز کرده فاطمهخاتون این راز را تا پس از وفکا همسکر ،نگکه داشکاله و بعکداً
افشا نموده است.
 .6مکتوبات موالنا

از مجموع نامهها موالنکا بکه دیگکران یرصکدوپنجاه نامکه گکردآور و در کالکابی بکه نکا

مرالوبا موالنا رفلالدین رومی به چاپ رسیده است .فریدون نافذ اوزلوق در مقدمة ایکن

کالاب مینویسد« :مسلم است سخنانی که در زمان موالنا و از زبان شکخص او رکار شکده

الباله ارز ،زیاد دارد و طبعاً حائی اهمیت فکراوان اسکت .گرچکه ایکن خصوصکیت در آثکار
چاپشدة موالنا چون مثنو
تاریخی هیچی

دیکوان و رباعیکا او نیکی بکه چشکم مکیخکورد ولکی از نظکر

از آنها با کالابی که تقدیمالان میکنیم نمیتوانند برابر کننکد» (مولکو

.)36 :1371
شیمل ( )43 -42 :1370نوشاله اسکت« :موالنکا احسکا

ککرد ککه عفءالکدین در داسکالان

غمانگیی کشالن شمس دست داشاله است ...بسیار از داسالانها میگوینکد و نامکههکایش نیکی
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ثابت میکند که او از آن پس هرگی به پسر ،تورهی نررد .بههنگا مرگ عفءالکدین ککه
در سال  658ق . 1260/اتفاق افالاد موالنا حالی از حضور در مراسکم تشکییع و تکدفین او سکر
باز زد ».شیمل به همین اشاره بسنده کرده و از محالوا نامهها سند بکهدسکت نکداده اسکت.
نگارندگان با اعالقاد به اهمیت تاریخی مرالوبا

در این پژوهش نامههایی را پی میگیرنکد

که به عفءالدین محمد مربوط است و سعی میکنند با تورکه بکه یکراین آنهکا را بکهترتیکب
تاریخی بررسی کنند.
 .6.1نامة شصتوهفتم

شمس در محر  644به یونیه بازگشت و موالنا دخالرخواندة خود کیمیا را بکه عقکد شکمس
درآورد .برا این زو

در یری از صفهها مدرسة موالنا را داده بودنکد .چکون دخالکر بکه

عقد شمس درآمد عفءالدین که در دل محبالی به کیمیا احسا

میکرد و یصد داشکت بکا

او ازدوا کند با شمس به مخالفت برخاست و گاهوبیگاه به بهانة دیدن پدر و مکادر خکود
به تابخانة مدرسه میرفت و سرزده وارد مکیشکد ککه ایکن امکر شکمس را ناراحکت مکیککرد
(سپهساالر 133 :1388؛ سبحانی 52 -50 :1384؛ زرینکوب  .)148 -136 :1389شکمس
در مقاال به آمدوشد عفءالدین و مشو،شدن خاطر ،از آن رفالکار چنکین اشکاره ککرده
است:
«عفءالدین را دید چگونه تهدید کرد در پرده؟ گفالم :ربها به حجره اسکت.
گفت :بازرگان را بگویم تا بیاورد .گفالم :نی؛ من او را منع کرد که به حجره بیاید
مرا تشکویش بدهکد .آن مو ضکع رهکت خلکو و تنهکایی اخالیکار ککرد  .رنجانیکد
بازرگان را که چرا می آیی؟ دگر میا .و آن زن آمد که آب آر گفکالم :آن ویکت
که بگویمت بیا و اگرنه لرا

[پول خرد یراضه] بسالان که طمع تو این است؛ امکا

تا نخواهم میا .من برهنه باشم یا ساخاله ثف عورا لرم و انهم صبروا» (تبریی
.)198 :1377

به احالمال زیاد نامة شصتوهفالم برا دعو عفءالکدین بکه خلک حسکن بکا شکمس در
سال  645 -644نوشاله شده است .در این نامه به عفءالدین اندرز داده شده است .لحن نامه

 / 88شمس تبریزی ،غیبت یا شهادت؟ (با تکیه بر منابع کهن بهویژه مکتوبات موالنا)

تند است و او را به حسن همسایگی با ساکن حجره امر و از گرایش بکه خارسکالان هکوا نهکی
کرده و بعضی از مطالب را که یابلنوشالن در نامه نبوده به وسیلة یاصد (خواره مجدالکدین)
به او ابفغ کرده است .خفصة نامه چنین است:
فخرالمدرسین خیرالبنین محبوب االوابین از این والد سکف بخوانکد و بکه دعکا
خیر خود را مذکور داند و به همان عنصر و طبکع سکخا نفکس طکالع اصکلی خکود
رروع کند و سر به دریچة خبث ما و من و شکح نفکو

بیکرون نرنکد ککه هکیچ از

گلسالان فنا به خارسالان هوا آمکدن بکه همکة رهکان پرحکور و پکرزر و گکوهر منثکور
نیککرزد ...چنککان انگککارد کککه در آن حجککره ایککن پککدر همسککایة توسککت .تحمککل و
حسنالجوار چنان کند که از او زیبد ...بسا سکلیمدالن بکه اخکفق مکذمو راضکی و
راغب میشوند که ففن همچنین است و ففن آغاز کرد .هرگی عایلی دیدة بینکا
خود برکند که ففن هم بدیده است یا اعور است؟ یا بر خکود فعکل یبکیح روا دارد
که ففن همچنین مخنث است ...و تأملت فیه یلیفً لعرفت وروه القبح فیه کثیراً .بکا
خواره مجدالدین رمی چند گفالها هم مسموع دارد (مولو

.)146 :1371

 .6.2نامة بیستوچهارم

این نامه به مدتی پس از ماررا ازدوا شمس و کیمیا مربوط مکیشکود؛ زیکرا از مکالن نامکه

چنین اسالنباط میشود ککه عفءالکدین نیکی ازدوا ککرده و زن و فرزنکد دارد؛ ولکی عشک و
عفیها به اهل و عیال خود ندارد و ظاهراً عش کیمیا هنوز در سکر اوسکت .عبکار پایکانی
نامه اسالیصال و درماندگی موالنا را نشان می دهد و به پسر ،میگوید که تو زنده زنده مکرا
کشالها و امران زندگی را از من سلب کردها  .در این نامه نیی او را از هوا و هو

نهکی و

به مفزمت خانه و آن رماعت -که سرپوشیده از آن ها سخن گفاله -امر کرده است .در این
نامه آمده است:
فرزند عییی قرةالعیون افالخارالبنین ...از این پدر مخلص سف و تحیکت بخوانکد و
بداند که در رنجم از آنره از خانه بیرون میخسبد و دلدار آن ضعیفان نمیکند
علی کلّ حال امانت خدایند .اهلل اهلل از رهکت رضکا دل ایکن پکدر مکفز خانکه
باشد ...هوا و هو

فکانی بکیوفکا آن نیکرزد ککه مکرد و مکرو و دل دوسکالان را
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مجروح دار  .انشاءاهلل حجاب غرور از پیش چشکم آن فرزنکد زودتکر برخیکید تکا
بداند که آن آب نیست؛ که آن طر

ککه اسکب را مکیدوانکی و مرککب را سکقط

میکنی سرابی است ...مرن مرکن مرکن مرکن مرکن ...ایکن ضکعیف ده بکار بکا
امیرسیفالدین -سلمه اهلل تعالی -و با اهل او پایندان شد و دسکت بکه سکینه زد و
عاد من نبود رهت شفقت تو کرد و اگر این ساعت در نظکر تکو آن مصکلحت
بازیچه نماید اما آن به هوا خود نررد وایعا دیده بکود و از غیکب اشکار .
فی الجمله سرپوشیده میگویم و البه میکنم اهلل اهلل اهلل اهلل مفز خانه و مفز
آن رماعت باشد ...ا زندهکش مرده زیار کن من بهل تا دل پدر فکارغ باشکد
از ریعه و اندیشة ریعه نوشالن (همان.)93 -92 :

 .6.3نامة هفتم

این نامه گویا پس از نامة یبلی نوشاله شده است؛ زیرا اینجکا بکهصکراحت نشکان مکیدهکد ککه

عفءالدین بیش از ی

فرزند دارد و عکفوهبکرآن شکاگردان و مالعلمکانی دارد ککه احالمکاالً

ترکیب «آن رماعت» در نامة یبل ترغیب عفءالدین به ردیت در تدریس و ...بکرا آنهکا
باشد؛ ولی این نامه نمیتواند خطاب به سلطانولد باشد؛ زیرا او تا زمان وفکا موالنکا بکیش
از ی

فرزند نداشاله است (فروزانفر  .)198 -197 :1380در مقدمة گولپینارلی بر مرالوبا

موالنا اینگونه به مضمون این نامه اشاره شده است:
مرالوبا با زندگی موالنا و زمکان حیکا و ککامفً مکرتبط اسکت .اطفعکاتی در
اخالیار ما یرار میدهد که از آن ها بیخبر بکودیم؛ مکثفً در نامکة هفکالم پسکر خکود
عفءالدین محمد را با لقکب «افالخارالمدرسکین» ملقکب مکیکنکد و و را بکه شکهر
فرامیخواند و میخواهد که و برگردد و سایه بر سر اهل و عیال و طکفب خکود
بینککدازد و بککه اطککفع و مککیرسککاند کککه کککدور از بککین رفالککه اسککت .بککدیننحککو
درمییابیم که هم عفءالدین مسند درسکی داشکاله اسکت و هکم روایکت مربکوط بکه
مخالفت عفءالدین با شمس صحت دارد (مولو

.)14 :1371
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موالنا که خود اسالاد اخفق است در این نامه رو ،تربیالی خود را تغییر داده تا شکاید از
این طری بالواند فرزند را به راه آورد .خفصها از نامه چنین است:
اگر خاطر فرزند عییی قرةالعیون افالخارالمدرسین مونسالفقراء ...از تقصیر والکد
در سف و پرسش تغیر کرده باشد و از تعجیل رماعت درآمدن از باغ بکه شکهر
اومید ست که این مرروها را به خل خوب و خل محبوب خود احالمال کنکد و
عفو کند و زود به شهر آید و نقل کند به مبارکی و شاد تا همه را یقین شود ککه
در خاطر عییی ،تغیر و آزار نمانده است از مخالفتها مخالفان ...و پوشیده
نباشد بر عقل درا

آن فرزند که در نقلکردن بهتعجیکل اینجکا بکهزود

در ایکن

ویت و سایه افرندن بر فرزندان عییی و بر شاگردان و مالعلمان مصالح بسیار اسکت
که بهتفصیل نالوان نوشت و بسالن دهان بدگویان و ابطال کید ایشان و مصالح تسلی
و دفع مفمت خل  ...اهلل اهلل زود زود چکون بکاز از نشکیمن آشکیان و چکون تیکر از
یبضة کمان این دعوا را ارابت کند ...این ضعیفان را از مکذلت غکم و وسکوا
فریت خفص دهد و آزاد کند (همان.)72 -71 :

 .6.4نامة هفتادم

این نامه اگر خطاب بکه عفءالکدین باشکد -ککه بکه عقیکدة مکا چنکین اسکت -یطعکاً در فاصکلة

سالها ( 657وفا صفح الدین زرکوب) و ( 660وفا عفءالکدین) نوشکاله شکده اسکت؛
زیککرا موالنککا مخاطککب نامککه را بککه مفزمککت «صککحبت شککیخالشککیو المشککایخ امککا الویککت
حسا الدین» امر کرده است .از مخاطب این نامه با عنوان «ففنالدین» یاد شده است .موالنکا
نامه را با حدیث نبو «الیَخلُوَنَّ ررل بامرهٍ الیَحِلُّ له فانّ ثالثهما الشیطان» شروع و با عبار
«من کان یؤمن باهلل و الیو األخر ففیقفن موایف الالّهم» و چند عبار دیگر در این موضوع
و آیة یرآن مؤکد کرده است .خفصة نامه این است:
فرزند عییی فکفنالکدین ...بدانکد ککه در ایکن روزگکار ککنج خلکو محشکرکدة
شیاطین است ...این پدر گو ،کر کرده ...اما دهکان بکه گوشکم مکینهنکد و بانکگ
میزنند ...در این مد چییها میگویند از آن فرزند ککه اگکر در خکواب دیکدمی
خواب بر خود حرا کردمی .اگر ممرن بود

سفر کردمی .چند کر نصکیحت

کرده شد و آن فرزند آن را تأویلها کرد و زیر بساط نهاد و فریکب نفکس را هکیچ
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تأویل نررد ...به دست این پدر دعوتی است و دعایی است ...دعکا خکود ککار مکن
است و دعو این است که میگویم ی

بکاره و دوبکاره نکوحوار أرککب معنکا و

الترن مع الرافرین .انشاءاهلل نگویی ساو الی ربل یعصکمنی مکن المکاء؛ زیکرا ال
عاصم الیو من امراهلل الّا من رحم ...بر روانی چه غره میشو ؟ آخکر بکرادر بکه
سن از تو کوچ

تر بود .ا دریغا او را دسالور بود تا با تو حال خود بگفالی .اهلل

اهلل دریابد و آن حجره را ویران کند .رو برنمیتابد که در رو کسی نصکیحت
کنم .دهان پر است امران گفالن نی؛ دل پر است امران نبشالن آن نیست .آخکر از
روان آن شاه بالر

و از روان آن سکلطان شکر دار .خانکها ککه چکو بیکتالحکرا

نیرنا بود و انگشتنما بود نیدی

است که چون کاروانسرا ضیا مشهور شکود.

واهلل و باهلل که روح او چون شیر میغرد و باخبر است از یلیل و کثیر آنچه میرود.
یُمرِن که بر سر فرود آید .سکوگند مخکور و منرکر مشکو و حکالهکا را باژگونکه
مگو ...که آن منررشدن یرکی گنکاه دیگکر اسکت .آد وار ربنکا ظلمنکا آغکاز ککن؛
ابلیسوار حجت مگو...
رهان آن به که عایل تلخ گیرد

که شیرینزندگانی تلخ میرد
(همان)150 -149 :

گولپینارلی در مورد این نامه نوشاله است:
در مرالوبا موالنا به اسالثنا چند مرالوب نا مخاطب نامهها معلو شده اسکت...
در یری دو نامه مخاطب «ففنالکدین» خوانکده شکده و اسکم صکریحی از و ییکد
نشده است .بههر صور که باشد گویا نا مخاطکب در پکیش نکویس نیامکده بکود
اسالنسا کننده «ففنالدین» نوشاله و گذاشاله است؛ ولی گمان میکنیم ککه در نامکة
هفالاد مخاطب عمداً مخفی نگه داشاله شده است؛ زیرا که مخاطب آن از رانکب
موالنا سخت مورد نروهش یکرار مکیگیکرد و کارهکا او شکرح داده مکیشکود .از
اینرو روشنشدن نا و را مخالف ادب تشخیص دادهاند (همان.)34 -33 :

توفی سبحانی نیی در مورد این نامه مینویسد:
از آنجاییکه مخاطب را «فرزند عییی» و خود را «این پدر» خوانده تردید نیست
که آن را برا کسی نوشاله است که از پیروان و وابسکالگان راه اوسکت .از عبکار
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«آخر برادر به سن از تو کوچ

تر بود ا دریغا او را دسالور بود تکا بکا تکو

حال خود بگفالی »...اسالنباط میشود که مخاطب نامه برادر کهالر داشاله است که
او نیی غرق در روانیها و رهالت باز بوده و ران خود را بر سر ایکن راه گذاشکاله
است .این سخنان به وضوح نشکان مکی دهکد ککه ایکن نامکه بکه عفءالکدین چلبکی یکا
سلطانولد نوشاله نشده است .در این صور

این «فرزنکد عییکی» یرکی از فرزنکدان

طری موالنا بوده است .از اینره زیاد مسئله را دنبال می کنکد گویکا از افکراد مکورد
عفیة موالنا هم بوده است .موالنا سخنانی دربارة و شنیده بوده ککه او را سکخت
ناراحت و خکواب را از چشکمان و دور ککرده بکوده اسکت .در نامکه مکی خکوانیم:
«خانها که چو بیتاهللالحرا نیرنا بود و انگشکتنمکا بکود نیدیک

اسکت چکون

کاروانسککرا ضککیا مشککهور شککود ...در آن خککان [کاروانسککرا] زن بسککیار زیبککا و
خو ،لباسی به نا طاوو

بود که در نواخالن چنگ هم مهار داشت .همه شیفالة

چنگ و زیبایی و بودند ...معلو مکی شکود ککه در آن کاروانسکرا فسک و فجکور
انجا میگرفاله است (همان.)285 -284 :

اینها نراتی است که گولپینارلی و سبحانی در مورد این نامه مطرح و اسالدالل کردهانکد
که این نامه به عفءالدین یا سلطان ولد نوشاله نشکده اسکت؛ امکا دالیکل آن هکا ضکعیف اسکت.
نگارندگان به چند دلیل معالقدند که مخاطب این نامه هم عفءالدین چلبی است:
 .1سخنان بهگونها است که نمیتواند خطاب به فرزند دیگران باشد و خطکاب بکه یرکی از
فرزندان خود اوست.
 .2محالوا نامه فقط با نامههایی که برا عفءالدین نوشاله شده هماهنگی دارد .چکون هکیچ
نامة دیگر در مجموع یرصکدوپنجاه نامکة مورکود در مرالوبکا موالنکا -بکهرکی نامکههکا
مربوط به عفءالدین  -با این لحن و عبار نوشاله نشده است.
 .3موالنا در خطاب به مخاطب آیا  42و  43سکورة هکود را آورده ککه در آن نکوح (ع)
فرزند خود را دعو میکند تا همراه آنها در کشالی سکوار شکود تکا از طوفکان نجکا پیکدا
کند .واژة «نوحوار» در نامه گویا مشابهت موالنا با نکوح در دعکو پسکر ،بکه راه خیکر و
صفح است.
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 .4بهنظر میرسد منظور از شاه و سلطان در عبار «آخکر از روان آن شکاه بالکر

و از روان

آن سلطان شر دار ...واهلل و باهلل که روح او چون شیر می غرد و باخبر است از یلیکل و کثیکر
آنچه میرود» شمس تبریی باشد و چون از «روان آن شاه» «روان آن سلطان» و «روح او»
اسالفاده کرده است نشان میدهد که موالنا در این سکالهکا ( 657تکا  )660وفکا شکمس را
باور کرده است.
 .5در این نامه نیی سخن از «حجره» به میان آمده اسکت .ظکاهراً عفءالکدین بکه حجکرها ککه
زمانی شمس در آن میزیست بیحرمالی روا داشاله است؛ زیرا در نامه آمده است« :خانها
که چون بیت الحر نیرنا بود ...نیدی

است که چون کاروانسرا ضیا مشهور شود» تقابل

بیت الحر و کاروانسرا ضیا به تقابل «نیرنا » و «مشهور» منجر میشود؛ بنکابراین «مشکهور»
در اینجا بهمعنا «بدنا » یا «شهره به بدنامی» است.
 .6برداشت نگارندگان از عبار «آخر برادر به سن از تو کوچ

تر بکود .ا دریغکا او را

دسالور بود تا با تو حکال خکود بگفالکی» ککامفً بکا برداشکت سکبحانی مالفکاو اسکت ککه
پنداشاله که برادر کوچ

مخاطب نامه نیی غرق در روانیها و رهالتباز هکا بکوده و رکان

خود را بر سر این راه گذاشاله است .نگارندگان معالقدند برادر کوچ
مقاما

«ففنالکدین» از نظکر

عرفانی به مرحله ا رسیده که ارازه ندارد حال خود را با برادر بیرگتر از خود در

میان گذارد؛ زیرا «مَن عر َ اهللَ کلَّ لسانُهُ» (فروزانفر )489 :1390؛ یعنی کسی که عرفان به
خدا پیدا کرد زبانش بساله میشود.
«ا دریغا» موالنا برا برادر کوچ

تر نیست؛ بلره برا برادر بکیرگتکر اسکت ککه

آن حاال را نمیفهمد؛ اما از آنجاکه برادر کوچ

تر عفءالدین «مظفرالدین امیکر عکالم

به کار دیوانی عفیه پیدا کرد و بکدینگونکه از هکردو بکرادر و از میکرا رکد و پکدر فاصکله
گرفت» باید ثابت کنیم که سلطانولد از نظر سنی از عفءالدین کوچ

تر بوده است .اگکر

این نراله ثابت شود با توره به تاریخ نگار ،این نامه سلطانولکد بکین  33تکا  36سکال سکن
داشاله است و این سن برا رسیدن به آن مقاما عرفانی کامفً مناسب است.
سپهساالر در زمینة مقاما عرفانی سلطانولد نوشاله است:
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«حضر موالنا شمسالدین ...در اویا تجلیا و منارا از حضکر رب العکیه
رهت ایشان [سلطانولد] اعف مقاما والیت را بکیزحمکت ککدور و مشکقت
طلب اسالدعا فرمود  .الرر آن گنج حقای او را به کمال حاصل گشت و ظکاهر
و باطن مبارکش همه به نور یدسی میین شد» (سپهساالر .)149 :1388

مالأسفانه غالب شرححالنویسان معاصر سلطانولد را فرزند بیرگ موالنا و سال تولد او
را  623و سال تولد عفءالکدین را  624نوشکالهانکد؛ امکا دالیکل مالعکدد نشکان مکیدهکد ککه
عفءالدین از سلطانولد بیرگتر بوده اسکت؛ بکهعنکوان نمونکه حرکایالی از کالکاب اففککی
بیانگر دویلوبودن ایندو است .اگر این حرایت درست باشد میتوان پذیرفت عفءالدین با
فاصلة زمانی اند

پیش از سلطانولد به دنیکا آمکده اسکت« :حضکر موالنکا رکفلالکدین

محمککد ...دخالککر خوارککه شککر الککدین الال سککمریند را بککه نرککاح آوردنککد ...و حضککر
سلطانولد و عفءالکدین از آن خکاتون بکهورکود آمدنکد در سکنة ثلکث و عشکرین و سکالمائه»
(اففکی )26 :1362؛ اما حرایت دیگر از این کالاب بر بیرگتربودن عفءالکدین صکحه
میگذارد« :همچنان حضر ولد فرمود که شبی در بندگی پکدر نشسکاله بودنکد و حرایکت
خالنکة سکور یرکی مکیرفکت؛ موالنکا فرمکود ککه بهاءالکدین مکا هفکتسکاله بکوده و بککرادر،
عفءالدین هشتساله بود که در یلعة یره حصار دوله بدرالدین گوهرتا ،دزدار ایشان را
سنت کرد» (همان.)303 :
دلیککل دیگککر آن اسککت کککه همکة تککذکرههککا و منایککب بککهاتفککاق از تککیویج سککلطانولککد و
فاطمهخاتون دخالر شیخ صفحالدین زرککوب پکس از آغکاز خففکت او (سکال  )647خبکر
دادهاند؛ از آن پس که صفحالدین مرشد و شیخ پیروان موالنا شد موالنا «چنانرکه شکمس
را با تیویج کیمیاخاتون به حلقکة خویشکاوند خکود درآورده بکود صکفحالکدین را هکم بکا
تیویج دخالر و فاطمهخاتون برا  ...سلطانولد با خانکدان خکود مربکوط و منسکوب ککرده
بود» (زرینکوب  .)175 :1389فروزانفر ( )116 :1380هم ایکن وصکلت را بکین  647و 657
میداند .سن فاطمهخاتون نیی که مالولد حدود  632است (زرینککوب  )188 :1389ارکازة
ازدوا پیش از این تاریخ را نمکیدهکد؛ امکا زریکنککوب خبکر مکیدهکد ککه موالنکا پکس از
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درگذشت همسر اولش در حدود سال  640با کراخکاتون یونکو ازدوا ککرد .کراخکاتون
که بیوه بوده از شوهر سابقش دخالر به نا کیمیاخاتون داشاله که با او به حکر موالنکا وارد
شده و به زود عفیة عفءالدین محمد را به خود رلکب ککرده اسکت (همکان 100 :و .)316
سبحانی ( )51 :1384نیی در این زمینه نوشاله است« :یصد داشاله است که بکا او ازدوا کنکد»؛
از اینرو حدایل فاصلة زمکانی یصکد ازدوا عفءالکدین بکا کیمیکا و ازدوا سکلطانولکد بکا
فاطمهخاتون شش هفت سال است؛ بنابراین باید به بیرگتربودن عفءالدین حرم داد.
دلیل سو نامة شصکتوچهکار اسکت ککه موالنکا در هنگکا تحصکیل ایکن دو بکرادر در
دمش

برا آنها نوشاله است .عفءالدین و بهاءالدین -فرزندان موالنکا -بکرا تحصکیل بکه

دمش میروند .ردشان شر الدین نیی به توصیة موالنا و برا مرایبت از نوههایش همکراه
آنها به دمش سفر میکند .این نامه به عفءالدین چلبی و سلطانولکد در توصکیة احالکرا بکه
پدر مادرشان نوشاله شده است (مولکو

شر الدین سمریند

 13 :1371و  .)303موالنکا

در این نامه نوشاله است:
«فرزند عییی مقبل محسکن خکوب اعالقکاد بهاءالکدین و فرزنکد عییکی امجکد اسکعد
اشر

عفءالدین  ...سف این پدر یاد دارند و پدر عییی ولکیالالربیکه و الخدمکه

شر الدین را هیچ خشونت و درشالی و مرافا و مجازا نرننکد و بکه نظکر ایکن
پدر نگرند؛ و چنان پندارند که آن صفرا این پدر کرد تحمل کنند ...هرچه گویند
با او به لطف گویند» (همان.)142 :

بهکارگیر سه صفت تفضیلی بهدنبال هم بکرا عفءالکدین و اسکالفادهنرکردن از صکفت
تفضیلی برا سلطانولد (بهاءالدین) به بیرگبودن عفءالدین حرم میدهد.
 .6.5نامة سیودوم

نامة سی ودو بعد از مرگ عفءالدین دربارة ماتر

و به یاضی سرا الدین نوشکاله شکده

است .سرا الدین درباب نحوة تقسیم میرا عفءالدین از موالنا نظکر خواسکاله؛ ولکی موالنکا
حالی در ترکة هیچ بحث و دخالالی نررده و در پاسخ یاضی نوشاله است که من در این بکاب
هیچ نظر ندار ؛ تنها میخواهم ککه حک ایالکا حفک شکود .از ایکن مطلکب چنکین اسکالنباط
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میشود که عفءالدین راه پسر نوح را در پیش گرفاله و تا پایان زندگی بر راه ضکفلت خکود
اسالوار بوده است؛ بنابراین موالنا بسیار از عفءالدین دلشرسکاله شکده اسکت (همکان.)265 :
خفصة مالن نامه -که بعد از مرگ عفءالدین در سال  660نوشاله شده -چنین است:
بعد از اوراد سف و تحیت و عذر زحمتها که داده میشود ...چنکین نقکل کردنکد
بهکرا به سمع این داعی مخلص ککه در ضکبط و کدخکدایی محقکر ککه ترککة
داعیزاده عفءالکدین اسکت ...رهکت مصکلحت ایالکا او چکون از خکدمت موالنکا
[سرا الدین ارمو ] الالما

کردند موالنکا چنکین فرمکود ککه در آن بکاب آنگکه

سخن نمایم که ففنی -یعنی داعی -بر من بنویسکد ککه چنکین تیمکار ککن و چنکین
کدخدایی کن ...داعی به دعا موالنا [سرا الدین ارمکو ] مسکالغرق اسکت .تویکع
است که مویو

گفتوشنود این داعی ندارد تا آن ضکعفا بکینظکر عنایکت موالنکا

ضایع و محرو نمانند ...و بدین گسالاخی معذور فرماید (همان.)101 :

نتیجهگیری

پژوهشگران داخلی و خارری درمورد پایان کار شمس سخن گفالهاند که میتوان آنهکا را

به چهار دساله تقسیم کرد :برخی معالقدند که شمس ناگهکان از یونیکه غیبکت ککرد .گروهکی
عقیده دارند که شمس به مرگ طبیعی از دنیا رفت .بعضی بر این باورند که شمس بهوسکیلة
مریدان موالنا و از رمله عفءالدین پسر او بکه شکهاد رسکید و دسکالها دیگکر گکاهی از
غیبت و گاهی از شهاد سخن گفالهاند .عفوهبر پژوهشگران معاصر از میان آثار پیشینیان

ولدنامه و رسالة سپهساالر از غیبت و الجواهرالمضکیئه و منایکبالعکارفین از شکهاد شکمس
صحبت کرده اند .درکل تما پژوهشگران معاصر ایرانکی احکوال موالنکا بکهعلکت نیدیرکی

زمان دو منایب نویس اول با حیکا موالنکا و حشرونشکر بکا او اعالمکاد کلکی بکر یکول آن هکا

کردهاند روایا اففکی و الجواهرالمضیئه را از دررة اعالبار سایط دانسالهانکد آرا و عقایکد
خود را با ش

و تردید و احالمال بیان کرده و گفاله اند شمس ناپدید شد یا وفا یافت؛ امکا

مولو پژوهان خارری به اتفاق از شهاد شمس سکخن گفالکهانکد .هکد

ایکن مقالکه ارائکة

پاسخی روشن و مسالند درمورد سرانجا شمس است و نگارندگان برا اثبا دیدگاه خود

دالیل تازها ایامه کردهاند .آنها از البهال اشعار ولدنامکه اطفعکاتی را بیکرون کشکیدهانکد

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 97 /

که به تأیید نظرشان کم

شایانی کرده است .سلطانولکد بکهعنکوان یکدیمیتکرین نویسکندة

شرححال مولو  -اگرچه خود رسد شمس را از چاه بیرون آورده دفن میکند -درمقابکل
یالل شمس به دست عفءالدین و تنی چند (هفت تن ناکس) از مریدان پکدر سکرو اخالیکار
کککرده از شککهاد شککمس هککیچ آگککاهی نمککیدهککد و سپهسککاالر کککه از محککر تککرین یککاران
سلطانولد بوده بهتبع او همین رویه را پیش مکیگیکرد .ولکد از یک

سکو بکهدلیکل تکر

از

عوایب ناراحالی پدر و از سو دیگکر بکرا رلکوگیر از بکدنامی بکرادر و مریکدان پکدر و
رسوایی خانوادگی موالنا را از شهاد شمس آگاه نمیسازد؛ اما بکه کمک

پکیشانگکار

میتوان به آنچه مرالو داشاله (یقین از شهاد شمس و نقکش عفءالکدین در آن) پکی بکرد.
سلطانولد در ضمن شرح ماررا توطئة دسالها از مریدان موالنا برا کشالن صکفحالکدین
زرکوب از زبان مریدان نقل کرده که« :گفاله بکا هکم ککی آن یرکی رسکالیم»؛ منظکور از «آن
یری» شمس تبریی است.

عفوهبر محالوا ولدنامه در مرالوبا موالنا نیی پنج نامه (بکهترتیکب تکاریخی نامکههکا

 70 7 24 67و  )32ورود دارد که مخاطب آنهکا عفءالکدین اسکت .تکاریخ ایکن نامکههکا
حیا شمس تا مما عفءالدین را دربرمیگیرد .لحن و عبار بسیار از این نامکههکا تنکد
است و نشان میدهد که عفءالدین در زمان حیا شمس با او سکر ناسکازگار داشکت در
حجره او را تشویش میداد پس از ازدوا نیی بهدلیل عش بکه کیمیکا عشک و عفیکها بکه
اهل و عیال خود نداشت همچنان با شمس مخالفکت مکیورزیکد و مثکل پسکر نکوح بکا بکدان
همنشینی میکرد و درنهایت کار به رکایی رسکید ککه موالنکا در مراسکم تکدفین عفءالکدین
حاضر نشد و در تقسیم میرا او هیچ بحث و دخکالالی نرکرد .اگرچکه موالنکا پکس از غیبکت
ناگهانی شمس دو بار برا یافالن او به شا سفر کرد و حالی یصکد سکفر سکو را نیکی در سکر
داشت؛ اما بهنظر میرسد مرالوبا او بیانگر آن اسکت ککه او درنهایکت شکهاد شکمس را
پذیرفت و به این نالیجه رسید که عفءالدین نیی در این ماررا نقش اصلی داشت.
با توره به مجموع این دالیل بهنظر میرسد بالکوان گفکت ککه مرالوبکا موالنکا روایکت

رواهرالمضیئه و منایبالعارفین را درمورد شهاد شمس تأیید میکنکد .درنالیجکه پکژوهش
کسانی مانند شبلی نعمانی گولپینارلی شیمل و ریالر که معالقدند شمس به شکهاد رسکیده
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به وایعیت نیدی

تر است و یافالهها پژوهش حاضر نیی مؤید این نظر است ککه شکمس در

همان سال  645و در همان تاریخ غیبت شهید شکد و عفءالکدین در ایکن میکان مکالهم اصکلی
است و شمس که در عش زمینی هم مثل عش آسمانی پرشور و گر آهنگ و بیآرا بود
ران بر سر هردو عش نهاد؛ بنابراین او را باید پس از حف

عینالقضکا و شکیخ اشکراق

چهارمین شهید عش عرفانی لقب داد.
پینوشت
«پیشانگار » در معناشناسی ردید رایگاه مهمی دارد .کور ،صفو در آشنایی با معنیشناسی
پیشانگار را با ذکر مثالهایی توضیح داده است .پیشانگار در این مورد سخن میگوید که:

این امران ورود دارد که گوینده بنا به دالیلی اطفعاتی را در اخالیار مخاطب خود
یرار ندهد؛ ولی مخاطب بالواند از محالوا آنچه گوینده عنوان کرده است به ایکن
اطفعا دست یابد .در این مورد دالیل مخاللفی می تواند ورود داشاله باشد؛ مثفً
ممرن است گوینده تصور کند مخاطبش این اطفعا را میداند یا فکرض کنکد
این اطفعا به درد مخاطب نمیخورد .در چنین شکرایطی رابطکها میکان رملکة

گوینده و اطفعا کسب شدة مخاطکب ورکود خواهکد داشکت ککه پکیشانگکار

نامیده میشود .این اطفعا

پیشانگاشاله تلقکی مکیشکوند و مخاطکب بکه کمک

اطفعا مورود در رمله به آنها دست مییابکد .بکه رملکههکا  47و  48تورکه
کنید:
( )47خواهر مریم ازدوا کرد )48( .مریم خواهر دارد.
مخاطب با شنیدن رملة  47به رملة  48پی میبرد؛ زیرا ویالی میگوییم خواهر مکریم ازدوا ککرد
فرض بر این است که مکریم خکواهر داشکاله باشکد ...رملکة  48را رملکة پکیشانگاشکاله مکینکامیم؛

بنابراین پیشانگار رابطة یک

رملکه بکا رملکة پکیشانگاشکالها اسکت ککه مخاطکب از البکهال

اطفعا رملة گوینده درمییابد ...در نمونها مثل  47اگر فعل رملکه را منفکی کنکیم در در

رملة پیش انگاشاله تغییر صور نمیگیرد .بهعبار سادهتر از هردو رملة خواهر مکریم ازدوا
کرد و خواهر مریم ازدوا نررد میتوان فهمید که مریم خواهر دارد (صفو

.)92 -91 :1386
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