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  آيا شمس تبريز هندي بود؟

» موالنا روم نيِ« ”The Maulavi Flute“١نام  م) كتابي به ١٩٩٧بنده تقريباً ده سال قبل (
شناسان برجستة هندي، ايراني،  چاپ رساندم. اين كتاب شاملِ نوزده مقاله از مولوي را به
 Maulana Jalaluddin“عنوان  ها به يكي از اين مقالهزبان انگليسي است.  روپايي بهو ا

and Shams-i Tabrizi”  است كه تأليفDr. Rasih Guven  از بريتانياست. دكتر رسيه
-۶۷۲(والنا م) و روابط بين م ۱۲۴۷ه/ ۶۴۵گووين در اين مقاله احوالِ شمس تبريز (م: 

و شمس تبريز را براساسِ اطّالعات معتبري كه در منابع معاصر م)  ۱۲۰۷-۱۲۷۳ه/ ۶۰۴
ياد استاد  رِ زندهاثآاحمد افالكي،  العارفين مناقبكند.  بوط است، بررسي ميو بعدي مض

دولتشاه سمرقندي و  تذكرةجويني،  جهانگشايشناس محترم ايران،  فروزانفر مولوي
شناسان معروف مثل نكلسون و آربري، از جمله مآخذ نويسندة مقاله  آثاري از شرق

اي  برساند كه شمس تبريز از خانواده تاثبا كند به است. نويسندة مقاله اول سعي مي
  قرار است: کند كه بدين رائه ميهاي جالبي ا است. در اين ضمن او بحثهندي بوده 

اتّفاق آراي مورخين معاصر و بعدي خاوند عالءالدين  اسم پدر شمس تبريز، به”
 لقبِ نومسلمان معروف بود، يعني كسي كه تغيير الدين بود كه به و يا جالل

بايد توجه ما را » خاوند«مذهب داده اسالم را قبول كرده بود. در اينجا واژة 
شدة واژة  داده قولِ رسيه گووين، خاوند مفرس و يك كمي تغيير جلب كند. به

  .٢“است كه لغتي هندي است گوند

                                                   
چاپ  م به ۱۹۹۷، در سال New Age International (P) Limited, New Delhiاين كتاب از انتشارات   .١

  رسيده است.
  اين نظر نويسندة مقاله است كه الزم نيست درست باشد (نگارنده).  .٢
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در تبريز تاجرِ پارچه بود. امكان دارد كه او از  بايد يادآور شد كه پدر شمس تبريز
نشين بود، و هم جهت  تبريز مهاجرت كرده و براي اقامت در تبريز كه مسلمان ههند ب

  جلب حمايت كارمندان دولتي و عموم مردم اين شهر، اسالم را قبول كرده باشد.
افالكي نقل  العارفينِ مناقببراي تأييد و تصديق نظر خود، دكتر رسيه باز پيشامدي را از 

  قرار است: افالكي بدين زبان و سبك شيواي كند كه به مي
اهللا كه در طهارت ذيل و  الدين رومي) كراخاتون رحمها حرم موالنا (جالل”

حضرت موالنا در قلب ريم ثاني بود، روايت كرد كه روزي منقاوت عرض، 
نشسته بودند و موالنا بر زانوي حضرت شمس تبريزي در خلوتي  زمستان با
درِ خلوت گوش هوش ايشان نهاده بودم الدين تكيه كرده و من از شكاف  شمس

رود. از ناگاه ديدم كه ديوارِ خانه  ميانه چه حال مي گويند و در تا چه اسرار مي
سرنهاده دستة گشوده شد و شش نفر مهيب مردم غيبي درآمدند. سالم كردند و 

تمام نشسته بودند، چنانك  حضور گل درپيشِ موالنا نهادند و تا قربِ نماز پيشين به
الدين اشارت كرد كه  خدمت شمس اي گفته نشد. حضرت موالنا به صالً كلمها

وجود شما كسي را امامتي  الدين فرمود كه با نماز بگزاريم، امامتي كن، شمس
امامي كرده، بعد از اتمامِ نماز آن شش نفر كرامي اكرام كنان برخاستند نرسد. موالنا 

آن هيبت بيهوش شدم، چون خود را  و از آن ديوار باز بيرون رفتند و من از
من داد كه اين را  جمع كردم، ديدم كه موالنا بيرون آمد و آن دستة گل را به

مكان عطّاران فرستادم كه اين نوع گل، ما  دار و من برگي چند از آن گل به نگاه
ايم، اين گل از كجاست و اين را چه نام است؟ تمامت عطّاران بر  هيچ نديده
بوي آن گل حيران ماندند كه در قلب زمستان اين چنين گلِ و نگ طراوت و ر

الدين هندي  اي بود معتبر، شرف غريب از كجا آمد، مگر در آن جماعت خواجه
هاي غريب و عجيب آوردي، چون  تجارت هندوستان رفتي و متاع نام كه دايم به

آن گل را بر وي عرضه كردند، گفت اين گلِ هندوستان است و مخصوص در 
ٰهذه در اقليم روم چه كار دارد؟  لةرويد، در حوالي سرنْديب، والحا واليت مي
بايد كه كيفيت اين حال را دريابم كه اين تحفه در روم چون آمد؟ خادمة  من مي

خانه آمد و حكايت را بازگفت، حضرت  ها را برگرفته باز به كراخاتون برگ
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گاه حضرت موالنا درآمد، فرمود كه كراخاتون را حيرت يكي در هزار شد. از نا
كسي نامحرم شما كه مستوران حرمِ كرم و  كرا آن گلدسته را سربسته داد و به

اند تا دفاعِ  باغبان خرمِ ارم كه اقطاب هندوستانند، آن را جهت تو ارمغان آورده
اهللا نيكو محافظت كن  جانت را قوت دهد و جسم جسمت را قرت بخشد. اهللا

ها را نگاه  خم نرسد، و گويند تا دمِ آخرين، كراخاتون آن برگتا چشم ز
خدمت گرجي خاتون حرم سلطان  داشت، مگر كه از آن مجموع چند برگي به مي

اجازت موالنا بوده و هر كرا چشم درد كردي، برگي را بر  داده بود و آن هم به
بركت  رده بود بهيافت و اصالً رنگ و بوي آن گل تغيير نك ماليدند، شفا مي آن مي

  .١“دست آن عزيزان مشك جيب
كند كه چون موالنا  درستي استنباط مي بعد از نقل اين پيشامد، نويسندة اين مقاله به

شمس تبريز  (عرفاي بزرگ) كه با يشمس تبريز همراه بود، اقطاب الدين رومي با جالل
تماس اين دو نفر عارف  گونه هردو، شمس و موالنا، تماس داشتند. اين آشنا بودند، با

هرصورت اين گزارش نشان  عرفاي هندي در جايي ديگر گزارش نشده است. به با
در  شمس تبريز روابطي داشتند. امكان دارد كه شمس تبريز دهد كه عرفاي هندي با مي

عرفاي  هاي طوالني و ديدار از نقاط دور دست، در هند هم بسربرده و با دوران مسافرت
هايي برقراركرده باشد و يا شمس تبريز خود از هند بود و  زا تماس عرفان اين سرزمين

شمس تبريز آشنايي داشتند و براي مالقات  شناخت و آنها هم با عرفاي هندي را مي
  رفتند. قونيه مي او به با

  :پيشامدي اشاره كنم كه در بعضي از منابع هندي نقل شده است خواهم به در اينجا مي
پتي، عارف معروفي است كه از اخالف  الدين ابوعلي قلندر پاني رفدر هند شيخ ش

م) است. بوعلي  ۶۹۹-۷۶۷ه/  ۸۰-۱۵۰حضرت امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت كوفي (
 ه/ ۷۲۴و در همانجا در سال  شد پت متولّد م در پاني ۱۲۰۵ه/ ۶۰۲قلندر در سال 

دهلي آمد تا تحصيالت  تي بهحيات گفت. وي بعد از تحصيالت مقدما م درود به ۱۳۲۳

                                                   
كوشش تحسين يازيجي، دنياي كتاب، تهران،  ، بهالعارفين مناقب :احمد لدينا  افالكي، شمس  .١

  .ش ه ١٣٦٢
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الدين، خليفة شيخ  تكميل برساند. او در دهلي از محضر شيخ شهاب خود را به
 الدين الدين دمشقي و موالنا ركن م)، موالنا نجم ۱۲۳۵ه/ ۶۳۳ الدين بختيار كاكي (م: قطب

  درس و وعظ پرداخت. سامانوي استفاده كرد و در همين شهر دهلي به
هاي طوالني  مسافرت ن عرفا معمول است، بوعلي قلندر هم بهچنانكه در ميا

وي در دوران اين  پرداخت و از عرفا و علماي كشورهاي مختلف اكتساب فيض كرد.
م) و موالنا  ۱۲۴۷ه/  ۶۴۵قونيه رسيد و مدتي در خدمت شمس تبريز (م:  ها به مسافرت
روحانيت آنها  و ازحضور داشته  م) ۱۲۰۷-۱۲۷۳ه/ ۶۰۴-۶۷۲( الدين رومي جالل

هجري كه شمس تبريز  ۶۴۲-۴۴هاي  استفاده كرد. بديهي است كه شيخ در خالل سال
  .١قونيه رسيده است نيز در آنجا اقامت داشت، به

(تأليف: رازي  هفت اقليمدر اينجا بايد عرض شود كه اين پيشامد در منابعي مثلِ 
آرزو  النّفائسِ مجمع، ه) ١١٦١(تأليف: واله داغستاني  الشعراي رياض، ه) ٩٩٦-١٠٠٢

 العارفين رياض و ه) ١١٨١(تأليف:  قانع تتّوي الكرامحتفة، ه) ١١٦٤: تأليف(گوالياري 
شده است و اين منابع سالها بعد از وفات ) نقل ه ١٣٠٠ آفتاب راي لكهنوي (تأليف:

ه معاصر هم اند و ما دربارة مأخذ اصلي اين پيشامد ك شيخ بوعلي قلندر تأليف شده
  باشد، اطّالعي نداريم.

نكتة ديگري كه دربارة هندي بودن شمس تبريز ارائه  رسيه گووين در مقاله خود
است.  ٢كتينهضت ب دهد، اين است كه خود تعليمات شمس تبريز خيلي شبيه به مي

كتي است. تعليمات شمس تبريز و ب يخالقِ كاينات، اصل اساس عشق و سپردگي به
عرفاي معروف بنگال در  و كتي بودران قرن دوازدهم ميالدي مركز بزرگ ببنگال دو

درويشان مولوي مقايسه  توان با را مي (Baul)كردند. آوازخوانان بول  همين دوره زندگي مي
  يكديگر هستند. بههاي خود شبيه  از فعاليت اين نتيجه رسيد كه هردو در بعضي كرد و به

                                                   
م،  ١٩٧٩، دكتر ساجداهللا تفهيمي، الهور، گل و بلبلالدين بوعلي قلندر:  پتي، شيخ شرف شرف پاني  .١

  .٣٠ مقدمه، ص
  يعني عرفاي هندي.  .٢
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دهد كه بعد از وفات شمس تبريز، موالنا از مريدان خود  ه مينويسندة مقاله باز ادام
خواستار شد كه ربابي براي او درست كنند. اين رباب بايد مختلف از رباب عربي باشد 
كه چهار تار و چهار گوشه دارد. براي موالنا ربابي كه درست كردند، شش تار و شش 

ار رباب ما، اسرار جهت گوشه داشت. موالنا در توضيح رباب خود گفت كه شش ت
دهد كه  حرف الف عربي است، نشان مي دهد. تارهايي كه شبيه به جهان را نشان مي

شود كه سماع او  هاي موالنا آشكار مي اين حرف الف اهللا همراه هستند. با ح بااروا
مختلف از سماعِ عرفاي ديگر است. وي شش سمت را قبول داشت كه در حقيقت 

ها، شش است و موالنا همين عقيدة  ست. در فلسفة هندي تعداد سمتاي هندي ا عقيده
موالنا ارائه  قولِ نويسنده، حتماً شمس تبريز به هندي را پذيرفته بود. اين عقيده را، به

و خود شمس تبريز چون هندي بود و يا براي مدت طوالني در هند اقامت بود  هنمود
ند. نويسندة مقاله بحث جالبِ توجة ها شش هست اين بود كه سمت داشت، معتقد به

معناي گوش  قول نكلسون، سماع، به گويد كه به ديگري هم در اين ضمن دارد. او مي
  هاي عربي نيامده. دادن است ولي اين درست نيست. اين لغت عربي نيست و در فرهنگ

شمن گويد: اين از واژة  فريدون نفيس اُزلوك كه يكي از اخالف موالناست، مي
عقيده  (Sevengil) گل هاي قبل از اسالم مشتق است. رفيق احمد سون ني كشيشِ تركيع

ها (در انقره) آواز، موسيقي و رقص اجزاي  هاي مذهبي تركمان دارد كه در گردهمايي
هاي قديم در آسياي مركزي هم رايج  تركبين گونه مراسم در  الزمي مراسم بودند. اين

لحاظ اماليي مختلف از سماع  خواندند كه از زماه مي بود و اين مراسم را سماه و يا
عقيدة او سما واژة سانسكريت  گويد كه به است. بعد از اين توضيح نويسندة مقاله مي

 (to be agitated)اش مضطرب شدن  هاي سانسكريت فعل سام معني است و در فرهنگ
ت يعني وقتي كه اش مساوي و متوازن اس آشفته شدن است. اگر سما اسم است، معنيو 

گويند. همچنين يكي از چهار  نيروهاي ذهني باهم تعادل دارند، آن را مقام يوگا مي
شود و اين سام ويدا مجموعة سرودهاي مقدس است كه  كتاب ودا، ساماويدا خوانده مي

شود. امكان دارد كه عرفاي دورة اول، سما  در هنگامِ مراسمِ قرباني خوانده و زمزمه مي
ند گرفته باشند. مستحضر هستيم كه موسيقي و رقص اجزاي برجستة پرستش را از ه
زد كه موالنا رقص و سرود و واژة سماع را از  توان حدس اي در هند است. مي الهه
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