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  ار ما راید یفان بكشیحر ید ایبرو

  ز پا راید آخر صنم گریبھ من آور

  نیزر یھا ن بھ بھانھیریش یھا بھ ترانھ

  لقا را خانھ مھ خوب خوش ید سویبكش

  میایدگر ب ید كھ دمیو گر او بھ وعده گو

  بد او شما رایھمھ وعده مكر باشد بفر

  و افسون یدم گرم سخت دارد كھ بھ جادو

  و ببندد او ھوا را یببزند گره بر آ

  دیآ چو نگار من در یو شاد یبھ مبارك

  ب خدا رایكن تو عجا ین نظاره میبنش

  چو جمال او بتابد چھ بود جمال خوبان

  كھ رخ چو آفتابش بكشد چراغھا را

  من بھ دلبر منیدل سبك رو بھ  یبرو ا

  .بھا را یق بیبرسان سالم و خدمت تو عق

 یسبب شھرت او بھ روم. افتیدرشھربلخ تولد  یھجر ٦٠٤الول سالا عین محمد درششم ربیالد جالل

سان ینو  بنابھ نوشتھ تذكره. ھ ازبالد روم بوده استیو وفاتش درشھرقون  روم، طول اقامتش یوموالنا

ن یمت بھاءالدیخ عزیاگر تار. كرد پنجسالھ بود ین از بلخ ھجرت میكھ پدرش بھاءالد یدرھنگام یو

. زده سال بوده استیب سین محمد درآن ھنگام قریالد م، سن جاللیبدان یھجر ٦١٧رااز بلخ در سال 

درك محضر آن عارف بزرگ را  ید و مدت كوتاھیخ عطار رسین راه بھ خدمت شین در بیالد جالل

ش ازسھ روزدرآن شھراقامت نكرد و روز چھارم بار سفر بھ عزم یدبین بھ بغدادرسیچون بھاءالد .كرد

 یشام روان شد و مدت نامعلوم یپس از بازگشت ازخانھ خدا بھ سو. لحرام بر بستا هللا تیارت بیز

ازخاندان منكوجك  یریملك ارزنجان آن زمان ام. بسر برد و سپس بھ ارزنجان رفت یدرآن نواح

االسرار  كتاب مخزن یگنجو یم نظامیاست حك ینام داشت، واو ھمان پادشاھ ن بھرامشاهیبودوفخرالد

، یبازبھ قول افالك .كسال بودیب یمدت توقف موالنا در ارزنجان قر. بھ نظم آورده است یرا بھ نام و

را  یسمرقند یامرپدر، گوھرخاتون دخترخواجھ الال درشھرالرنده بھ  ین محمددرھفده سالگیالد جالل

شد اتفاق افتاده با یھجر ٦٢٢در سال  یستین واقعھ بایگرفت و ا یمحترم و معتبر بود بھ زن یكھ مرد

  . اند افتھین زن تولد ین محمد دو پسر موالنا از این محمد بھ سلطان ولد و عالءالدیو بھاءالد

متولد  یقمر یبع االول ھجریروز ششم ر ٦٠٤در سال  یمولو)  یبلخ( ن محمد یموالنا جالل الد

از  ینیع یددر مقام شاھ یعنیكند ؛  یم یش تریھ اشاره بھ زمان پیھ مافیھر چند او در اثر خود ف.شد



در شھر بلخ زادگاه او بود و خانھ آنھا . دیگو یمحاصره و فتح سمرقند بھ دست خوارزمشاه سخن م

بان محمد یكودك خاندان خط. ك معبد كھنھ آكنده از روح ،انباشتھ از فرشتھ سر شار از تقدس بودیمثل 

–خواندند  ین میو را جالل الدم و اعتقاد ایختھ بھ تكریآم ینام داشت اما در خانھ با محبت و عالقھ ا

  . ن محمدیجالل الد

 یو بزرگ یدوست یك واعظ و مدرس پر آوازه بود از رویب بزرگ بلخ ویك خطیپدرش بھاء ولد كھ 

با . داد یش را تجسم میدھا و تمام آرزوھایاو ھمھ ام یخواند خداوندگار برا یم) خداوندگار(او را 

ده ین كودك نو رسین داشت ،بھ ایبزرگتر بھ نام حس یپسر –شرف  یگر ـدختر قاضیك زن دیآنكھ از 

بھ  - نام داشت یعلو یب یھان وسادات سرخس بود ـ ودر خانھ بیكھ مادرش مومنھ خاتون از خاندان فق

رنج  یكالنسال ین سالھا از تمام دردھایبھاءولد كھ در ا یخداوندگار خردسال برا.دید یم یگریچشم د

ب سالخورده بلخ ،بھ یر اھل خانھ ھم مثل خطیسا. ھا و آرزوھا بودیع شادیبرد عبارت از تجسم جم یم

منھ مادربھاء یخاتون مھ یحت. ستندینگر یده عالقھ میشھ ور و نرم و نزار با دیار ،اندین كودك ھشیا

ن نواده ی،بد زبان وناسازگار بود ،در مورد ایتند خو یشد و زن یخوانده م )یمام(ولد كھ در خانھ 

  . برد یاد میكھ نسبت بھ مادر او داشت از  ینھ ایازك اندام و خوش زبان نفرت وكخردسال ن

بان شكفتھ ین كودك خاندان خطیدر خاطر ا یكودك ین سالھایابرھا از نخست یشوق پرواز در ماورا

ارواح  یایفرشتھ ھا ،دن یایاز پرواز در دن–آغاز شد  یكودك یاو از ھمان سالھا یعروج روحان. بود

 ییاھایدر آن سالھا رؤ. كرد یاو را گرم وشاداب و پر جاذبھ م یكودك یستاره ھا كھ سالھا یای،و دن

ر یوصف ناپذ یكنجكاوش را در نور یداد ،چشمھا یكھ جان كودك را تا آستانھ عرش خدا عروج م

در  یدرختھا یبر رو. گشود یكرد م یغرق م یره كننده ایفرشتگان را در ھالھ خ یریكھ اندام اث

آرام كھ  یب یدر پرواز پروانھ ھا. دید یخندان م یكوفھ نشستھ خانھ فرشتھ ھا را بھ صورت گلھاش

 یكردند آنچھ را بزرگترھا در خانھ بھ نام روح م یگر را دنبال میكدیمواج باغچھ  یبر فراز سبزه ھا

مدند با  ین میئفرشتھ ھا ،كھ از ستاره ھا پا. افتی یده میاز آسمان چك یخواندند بھ صورت ستاره ھا

كھ  ییروزھا وشبھا با نجوا یرفتند ط یروحھا كھ در اطراف خانھ بودند از بام خانھ بھ آسمان باال م

پرواز –كردند  یش ،پرواز بھ آسمانھا ،آماده میخو یسرنوشت عال یكردند او را برا یدر گوش او م

  . خدا یبھ سو

  .در بلخ متولد شد یقمر یھجر)٥٤٢(ا ی) ٥٤٦(در سال  یبین خطیپدر موالنا بھاء ولد پسر حس

 یساختن انسان یایط مھیبھره از مال و منال و ھمھ شرا یمورد توجھ خاص و عام و نھ ب یخانواده ا

محمد . ردیگ یگذارد و در ھنگامھ بلوغ انواع علوم و حكم را فرا م یرا پشت سر م یكودك. یمتعال

از متكلمان )ر تر ید یا كمیم١١٤٨/ق٥٤٢متولد حدود (ن ولد ملقب بھ سلطان العلما ین بھاء الدیبن حس

كھ ھمھ عالمان بلخ  ین اقب را در خوابیا)ص(امبر یت نوه اش ؛شخص پیبنا بھ روا. بھ نام بود یالھ



ات ؛او از یروا ین عارف بود و بنا بر برخیبھاء الد. اعطا كرده است یده بودند ؛بھ ویك شب دیدر 

توان قضاوت  ین حال نمیبا ا. وابستھ است)م١١٢٦/ق٥٢٠.ف( یبھ مكتب احمد غزال ینظر روحان

دھد ؛چھ اندازه بر  یدر سوانح خود شرح م ی؛ آن گونھ كھ احمد غزال یف عرفانیكرد كھ عشق لط

ده یاگر عق. ر داشتھاستین تاثیفرزندش جالل الد یروحان یریق او بر شكل گین و از طریبھاءالد

ون النظر صحت داشتھ باشد ؛ مشكل است كھ یزناءالع: ن ولد كھیبھاء الد ییدر باره فتوا یافالك

ن یك او بھ مكتب نجم الدینزد یرا باور كرد حال آنكھ وابستگ یانتساب او بھ مكتب عشق عارفانھ غزال

 یشده اند كھ خانواده پدر یمدع یبعض. كتر استیقت نزدیھ بھ حقیقھ كبروی؛موسس طر یكبر

قت داشتھ باشد و چھ نداشتھ باشد ین ادعا چھ حقیا. فھ اول اسالم ھستندیخلن از احفاد ابو بكر ؛یبھاءالد

ن یز گفتھ شده كھ زوجھ بھاءالدین. ستیدر دست ن یچ اطالع مسلمین خانواده ھیا ینھ قومیشیدرباره پ

م حكومت ١٠٨٠/ق٤٧٢-٣حدود سال  یات خاوریان بوده است كھ در والی؛از خاندان خوارزمشاھ

او با فردوس . دانست و رد كرد یتوان جعل ین داستان را ھم میا یكردند ول یھ گذاریخود را پا

ن یدوم یاو برا. ن ازدواج شك نموده اندیدر ا یبھ علت اشكال زمان یكند ،كھ برخ یخاتون ازدواج م

ا مومنھ خاتون است كھ او را از خاندان ی یعلو یب یھمسر او ب. كند یازدواج م یبار بھ گفتھ ا

  . دانند یم یسادات سرخسھان و یفق

بع االول یروز ششم ر ٦٠٤ن محمد در سال یو جالل الد ٦٠٢ن محمد در سال ین بانو ،عالو الدیاز ا

و ملك ومكنت  یشت در زحمت نبود خالنھ اجدادین از جھت معیبھاء الد.متولد شدند یقمر یھجر

و  )یمام(بت مادرش د ودر صحیورز یدر خانھ خود در صحبت دوزن كھ بھ ھر دو عشق م. داشت

اد هللا بھ ندرت از خاطرش یم بر زبانش بود ویبر خورداربود ذكر نام هللا دا یش نسبیفرزندان از آسا

بزرگتر بودند در خانواده  ین و خواھرانش كھ بھ زاد از ویشد با طلوع موالنا برادرش حس یمحو م

ً در سایتدر جالل كھ بر وفق . اد آنھا فراموش شدیورون از خانواده ھم نام یھ افتادندوبعدھا در بیجا

فھ رسول خدا یق خلیشد ؛ از جانب پدر نژادش بھ ابوبكر صدیدان پدرش نقل میآنچھ بعدھا از افواه مر

  . دیرسانیامبر نسب میت پید و از جانب مادر بھ اھل بیرس یم

العلماءاست  طانوملقب بھ سل ین ولدبلخیمعروف بھ بھاءالد یبین خطیپدرش محمدبن حس :پدر موالنا

ن، سلسلھ او در تصوف بھ امام یالعارف احمد دده در مناقب یت افالكیھ بود و بھ روایكھ ازبزرگان صوف

ن اقبال مردم بھ او بود یار داشتند و بر اثر ھمیبس یاعتقاد یوست و مردم بلخ بھ ویپ یم یاحمدغزال

وحشت خوارزمشاه ازاوآن  ند سبب عمدهیگو .كھ محسود و مبغوض سلطان محمد خوارزمشاه شد

 .خواند یگذار م داد و آنان را بدعت یلسوفان دشنام میمان وفین ولدھمواره برمنبربھ حكیبودكھ بھاءالد

ز یمان آن روزگار و استاد خوارزمشاه نیكھ سرآمد حك ین رازیاوبر سر منبر بر امام فخرالد یھا گفتھ

  . ختیبرانگ یبا و یبود گران آمد و پادشاه را بھ دشمن



ش از آن مھلكھ بھ جالء یدن خویرھان یدو براین ولد از خصومت پادشاه خود را در خطر دیالد بھاء

. وطن تن در داد و سوگندخوردكھ تا آن پادشاه برتخت سلطنت نشستھ است بدان شھر باز نگردد

از پنج  شین بیالد كرد از عمر پسر كوچكش جالل یكھ اوزادگاه خود شھر بلخ را ترك میندھنگامیگو

  . سال نگذشتھ بود

ن ولداز سال یبا بھاءالد یكند كھ كدورت فخر راز یاشاره م یتین در حكایالعارف در كتاب مناقب یافالك

 ٦٠٦در سال  یافت و چون امام فخر رازیادامھ  یدگین رنجیك سال ایآغاز شدومدت  یھجر ٦٠٥

 یرادردشمن یخالت فخررازتوان خبرد ینم نیاز شھر بلخ مھاجرت كرده است، بنابرا یھجر

ن ازخوارزمشاه تا بدان حدكھ موجب یظاھرا رنجش بھاءالد. ن درست دانستیخوارزمشاه با بھاءالد

  . ستین یخیق تاریبر حقا یاز بالد خوارزم و شھر بلخ شود مبتن یمھاجرت و

ن از بالد رویبھ ب ین رازیالد خ نجمیمانند ش ین ولدوبزرگانیكھ موجب مھاجرت بھاءالد یزیتنھا چ

ان مغول و تاتار یلشكر یعامھا و نھب و غارت و تركتاز خوارزمشاه شده است، اخباروحشت آثارقتل

ار ین بھ ترك شھر و دیرا چون بھاءالد یشیدر بالد شرق و ماوراءالنھر بوده است، كھ مردم دوراند

  . خود واداشتھ است

  : چنانكھ گفتھ است. كند ید مییولدنامھ تأ ین در مثنویالد ھ را اشعار سلطان ولد پسر جاللین نظریا

  حجاز زانكھ شد كارگر در او آن راز  یكرد از بلخ عزم سو

  د اثر ید و خبر كھ از آن راز شد پدیبود در رفتن و رس

  كرد تاتار قصد آن اقالم منھزم گشت لشكر اسالم 

  ار یحد و بسیراز كشت از آن قوم ب یبلخ را بستد و بھ راز

  كرد خراب ھست حق را ھزار گونھ عقاب بزرگ  یشھرھا

ان یكھ سال ھجوم لشكر یھجر ٦١٧ش از ین از بلخ در پیمتقن است كھ رفتن بھاءالد یلین تنھا دلیا

  .ھمان سال بوده است یمت او از آن شھر در حوالیوست و عزیز بھ بلخ است بوقوع پیمغول و چنگ

ست و چھار سال داشت ین محمدكھ درآن ھنگام بیالد ن ولد، جاللیپس از مرگ بھاءالد :موالنا یجوان

پدر بر مسند ارشاد بنشست و  یقباد بر جاین كیا بھ خواھش سلطان عالءالدیت پدرش و یبنا بھ وص

دان پدرش یكھ از مر ین محقق ترمذیالد كسال بعدبرھانی. دیعت گردیو امور شر یشغل فتو یمتصد

. داد و اسرار تصوف وعرفان را ازاوفرا گرفت ین دست ارادت بھ ویالد جالل. وستیپ یبود بھ و

ن یالد ند كھ برھانیگو. دیمت كردتا در علوم ظاھر ممارست نمایسپس اشارت اوبھ جانب شام وحلب عز

در آن ھنگام . ل شدیھ مشغول تحصیم علوم ظاھر پرداخت و در مدرسھ حالویبھ حلب رفت وبھ تعل

م قرار داشت و چون یالعد سم عمربن احمد معروف بھ ابنن ابوالقایالد س آن مدرسھ بر عھده كمالیتدر

ل فقھ آن مذھب مشغول یموالنا درنزد او بھ تحص یستیبودناچاربا یحنف یمذھب ین از فقھایالد كمال



ھ یل در حلب موالنا سفردمشق كردواز چھار تا ھفت سال در آن ناحیتحص یپس از مدت. شده باشد

. زمان خودرا فرا گرفت یاسالم مشغول بودوھمھ علوم اقامت داشت و بھ اندوختن علم ودانش

كھ )٦٣٨ـ٥٦٠( یالعرب معروف بھ ابن ین محمدبن علیالد ییخ محیخدمت ش ن شھربھیموالنادرھم

ظاھرا توقف موالنا در . دیالحكم است رس ھ اسالم وصاحب كتاب معروف فصوصیازبزرگان صوف

 ین محقق ترمذیالد در ھنگام مرگ برھان یا وریده است، زیانجامیش از چار سال بھ طول نیدمشق ب

  . داده در حلب حضور داشتھ است یرو ٦٣٨كھ در سال 

رسد بھ اقامتگاه خود،  یامجموع آن بھ ھفت سال نمیدرحلب وشام كھ گو یموالنا پس از گذراندن مدت

انھ خواست كھ موالنارابھ خ یم ن یالد صاحب شمس دیھ رسیصریشھرق چون بھ. ھ رھسپار شدیقون

بزرگ آن بوده كھ در  یرفت و گفت سنت موالیكھ ھمراه او بود نپذ ین ترمذیالد د برھانیخودبرداماس

  . كرده است یخود، در مدرسھ منزل م یسفرھا

بھ  ین حادثھ آگاه ساخت ووین موالناراازایالد ھ درگذشت وصاحب شمسیصریدرق نیالد دبرھانیس

ھ یداد و بھ قون ادگار بھ صاحبیرا بھ  یرفت و بعضگ او را بر گیھ رفت و كتب و مرده ریصریق

  . باز آمد

 یھجر ٦٤٢تا  ٦٣٨س بنشست و از ین موالنا باالستقالل برمسندارشادو تدریالد دبرھانیپس ازمرگ س

  . پرداخت ین میس علم فقھ و علوم دیاكان خود بھ تدریشود بھ سنت پدر و ن یب پنج سال میكھ قر

  موالنا اتیحدوره  در منطقهاوضاع 

  

  



 یر بیشھ و پاكباز ؛ مجذووب و سرانداز و سوختھ بلخ است كھ سالھا اسینجا سخن از عاشق پیدر ا

 یلھ نغمھ ھایق كالم بلكھ بوسیار كرد و سوزش جان را نھ از طریدالن بود و بھ بركت عشق ترك اخت

ز یپرجاذبھ و عطرانگ یایرا بھ دن سوختھ دالنسر داد و  یینوا یب ید؛ نوایان رسانیبگوش جھان ین

 یمقدس ؛عقل ودانش را باعشق سودا ین وادیعشق دعوت كرد و در گوش ھوششان خواند كھ در ا

و  ینظر یوھایاوست كھ در عرصھ الھام و اشراق پرو بال گشود مفھوم عشق را بھ ش .ستین یبرابر

  .ر دادینامحدود سھ كرد وخواننده كنجكاو اشعارش را از محدود بھ یصاحبدالن توج یبرا یعمل

  
موطن جالل ) ق٦٠٢-(٣خوارزمشاه در سال . ا آمدیموالنا در عصر سلطان محمد خوارزمشاه بھ دن

مولوی خود در اشعارش ،آنجا کھ کوشیده است شرح . الدین را کھ در تصرف غوریان بود تسخیر کرد

خوارزمشاھیان و  بھ خونریزی جنگ میان…دھد کھ ھجران چگونھ او را غرقھ در خون ساختھ است 

) ٦٠٤- ٦١١(در آن ھنگام كھ خداوندگار خاندان بھاء ولد ھفت سالھ شد . غوریان اشاره می کند

سلطان محمد  ییحکمرواشابور عرصھ یخراسان وماوراء النھر از بلخ تا سمرقند و از خوارزم تا ن

او محكوم بھ انقراض  یت غور با اعتالیان در والیلك خان در ماوراءالنھر وشنسبیا. خوارزم شاه بود

راز یكھ از كاشغر تا ش یارسپدر قلمرو زبان . د آوردند.م فریسر تسل یاتابكان در مقابل قدرت و.شدند

ً ھیتقر، بودندان یامتداد داشت جز محروسھ سلجوق یمرکز یایآسو  بلخو از خوارزم تا  چ جا از یبا

در امان ماند  ید ویآنكھ از تھد ین هللا برایلناصرفھ بغداد ایخل یحت. نده او بر كنار نمانده بودینفوذ فزا

را  شتوسعھ روز افزون قلمرو . ك و توطئھ بپردازدیرحم پنھان و آشكار بر ضد او بھ تیناچار شد دا

 یتا نواح یفھ تا ھمدان و حتیاو بر ضد خل یك لشكر كشی .انش ھمھ جا بردیھمراه تركان و خوارزم

. واداشت ینیده و حساب نشده اورا بھ عقب نشیوسیحوادث نا بش رفت فقط یمجاور قلمرو بغداد پ

گرش در ماوراء النھر وتركستان در اندك مدت تمام ماوراءالنھر وتركستان در ید یھا یلشكر كش

وست مقھور قدرت یپ ین تاتار میاوراءالنھر و تركستان را تا آنجا كھ بھ سرزمماندك مدت تمام 

زه یشان مادرش بودند ستیكھ خو یات بود و تركان فنقلین والیم اقدرت او در تما. نده او كردیفزا

مادرش تركان خاتون ،ملكھ . بان آن كرده بودندیخود را پشت یو جنگاور یرحم یوب ییخو

خاندان . دیگردان یدر دست خود م ییچھ یش را ھمچون بازیخو ین فرزند عشرتجویان ،ایخوارزم

ان بزرگ بھ آنھا ی،خوارزم و توابع را كھ از جانب سلجوق یین نسل فرمانروایچند یخوارزمشاه در ط

ن طشت دار سنجر كھ یم خاندان قطب الدیقد یایندل كرده بود یك قدرت بزرگ تبدیواگذار شده بود بھ 

ان خدمات یترك بود و در دستگاه سلجوق ییخوارزم را بھ عنوان اقطاع بھ دست آورده بود ،برده ا

سلطان اقطاع كوچك  یدر مدت چند نسل اجداد جنگجو. آغاز كرده بود ار نازلیخود را از مراتب بس



ن تكش قدرت یدند و قبل از سلطان محمد پدرش عالءالدینام و نشان را توسعھ تمام بخش یب یاین نیا

خود شاه با پادشاه غور و پادشاه . ان داده بودیرا در خراسان و عراق پا ان ـیپرورندگان خود ـسلجوق

ان بودند یو متحد خود وپدرش در مقابل غور یك چند حامیان كھ یبا قراختائ یحت.بود دهیسمرقند جنگ

  .ده بودیز كارش بھ جنگ كشین

ھ یمعتزلھ كھ اھل تنز. ش مذاھب متنازع بودیدایگوناگون ومھد پ یفرقھ ھا یتختگاه او محل نشو ونما

 یریم درگیگر ،دایدر گوشھ دم بودند یھ كھ اھل تجسیع با كرامین قلمرو وسیك گوشھ ایبودند در 

ن عامھ ینفوذشان در ب یخ كبریروان شین آنھا پیھ ھم بازارشان گرم بود و از جملھ در بیصوف. داشتند

مباحث مربوط  یھایزه كاریان كھ بھ علت اشتغال بھ ریاشعر. سلطان بود یموجب توھم و نا خرسند

ت اھل سنت یھ و ھم نزد اكثریمعتزلھ و كرام شدند ھم نزد یات كالم بھ عنوان فالسفھ خوانده میبھ الھ

ًحنف ین نواحیكھ در ا ن گونھ مسائل را در یز كھ طرح ایھ نین نزد صوفیمذھب بودند و ھمچن یغالبا

 یو فقھا یوعاظ صوف. د بودندیكردند مورد انتقاد شد یم یتلق یھ بروز شك و گمراھیما یمباحث الھ

دند از عالقھ ید یش اذھان عام میا موجب انحراف و تشور یو ائمھ معتزل یكھ متكلمان اشعر یحنف

 یھ نا خرسندیا كنایح یداد نا خرسند بودند و گھ گاه بھ تصرینشان م ین مباحثیكھ سلطان بھ چن یا

  . كردند یخود را آشكار م

ك سو و صحنھ رقابت ارباب مذاھب یاز  یان لشكریقدرتجو یاسیس یھایدربار سلطان عرصھ باز

 یعوام در دستھ بند ین روساین منازعات بیاكان او وجود ایدر زمان ن. گر بودید یاز سو یكالم

ً كوشیر گذاشتھ بود چنانكھ خوارزمشاھان نخستیھم تاث یاسیس یھا ق وصلت یده بودند از طرین ظاھرا

ن یكھ بعدھا ب یشیبان خود سازند ونسبت خویاحساسات عوام را پشت یمتنفذ مذھب یبا خانواده ھا

ً از ھمیبھاء ولد با ساللھ خوارزمشاھ خاندان با آنکھ . ن طریق بوجود آمده بودیان ادعا شد ظاھرا

صحت این ادعا ھرگز ازلحاظ تاریخ مسلم نشد احتمال آنکھ کثرت مریدان بھاءولد ؛موجب توھم 

  . سلطان و داعی الزام غیر مستقیم او بھ ترک قلمرو سلطان شده باشد ھست

ایی کھ بھاءولد در ھ ادی از فقھا ئ قضات و حکام والیات ھم ؛ بھ سبب طعنھمعھذا غیر از سلطان تعد

مجالس خویش در حق آنھا اظھار می کرد بدون شک در تھیھ موجبات نارضایتی او از اقامت در 

  .قلمرو سلطان عامل موثر بود

اعظانی بود کھ و بھاءولد از و. بلخ ھم تعداد واعظان بسیار بود دردر قلمرو سلطان محمد خوارزمشاه 

از ارتباط با حکام و فرمانروایان عصر ترفع می ورزید و حتی قرابت سببی را کھ بر موجب بعضی 

از سلطان . وسیلھ ای برای تقرب بھ سلطان نمی کرد-اگر داشت_از روایات با خاندان سلطان داشت 

سر وکار داشت با فلسفھ بدان سبب کھ با چون و چرا . بھ سبب گرایشھای فلسفی وی ناخرسند بود

لشکر کشی سلطان بر ضد خلیفھ بغداد بی . ایمان کھ تسلیم و قبول را الزام می کرد مغایر می دید



اعتنایی او در حق شیخ الشیوخ شھاب الدین عمر سھروردی کھ از جانب خلیفھ بھ سفارت نزد او آمده 

جانب خلیفھ بھ سفارت نزد او  بود ؛ و اقدام او بھ قتل شیخ الشیوخ شھاب الدین عمر سھروردی کھ از

آمده بود ؛ و اقدام او بھ قتل شیخ مجد الدین بغدادی صوفی محبوب خوارزم کھ حتی مادر سلطان را 

ناخرسند کرد ؛ در نظر وی انعکاس ھمین مشرب فلسفی و بی اعتقادی او در حق اھل زھد و طریقت 

شھر باستانی در دوره پیدایش تصوف این . در آن زمان بلخ یکی از مراکز علمی اسالمی بود. بود

شرق سھم مھمی را ایفا کرده ،موطن بسیاری از علمای مسلمان در نخستین سده ھای ھجری بوده 

ازآنجائیکھ این شھر پیش از این مرکز آیین بودا بوده است احتمال دارد ساکنانش یا . است

اولیھ منعکس است قرار گرفتھ  واسطھ انتقال پاره ای از عقاید بودایی کھ در افکار صوفیان_جوش

از ساکنان پاکژاد بلخ نبوده کھ داستان تغییر کیش  )شاھزاده فقیر روحانی(مگر ابراھیم بن ادھم :باشد

  او در ھیأت افسانھ بودا نقل شده است ؟

در دوران  ،فخر الدین رازی فیلسوف و مفسر قرآن کھ نزد محمد خوارزمشاه محبوبیتی عظیم داشت

گفتھ می شد کھ او حکمران را علیھ صوفیان  .لدین یکی از علمای عمده شھر بودکودکی جالل ا

غرق کنند  )سبیحون(دریا  تحریک کرد و سبب شد کھ مجد الدین عراقی عارف را در آمو

ً با فخرالدین رازی  )م١٢١٩/ق٦١٦( بھاءالدین ولد نیز ھمان گونھ کھ از نوشتھ ھایش بر می آید ظاھرا

از کثرت تجلیات جاللی ،مزاج (..این متکلم الھی پرھیزگار و عارف کھ :ھ استمناسبات دوستانھ نداشت

ً با فلسفھ و نزدیکی معقوالت با دین مخال)…مبارکش تند و باھیبت شده بود ف بود این نگرش را کھ قلبا

دوستش . جالل الدین ھم بھ ارث برد، در یک سده قبل ،در اشعار سنایی آشکارگشتھ بود ،پیش از این

نیم سده بعد از مرگ . می خواند ،این طرز فکر را قویتر ساخت )کافر سرخ(الدین رازی را شمس 

  :رازی موالنا جالل الدین از سرودن این بیت پرھیز نکرد کھ

  اندر این بحث ار خرد ره بین بدی

  فخر رازی راز دار دین بدی

وانتقادھای تندی کھ او در تعرضھای گزنده (بھ ھر تقدیر تعریض و انتقاد بھاءولد در حق فخر رازی

و ) مجالس وعظ از فخررازی و حامیان تاجدار او می کرد البتھ خصومت انان را بر می انگیخت

از این رو مخالفان از ناخرسندیی کھ . اصحاب وی شامل سرزنش سلطان در حمایت آنھا نیز بود

بلخ ؛ در وخش ؛در سمرقند سلطان از وی داشت استفاده کردند و با انواع تحریک و ایذا ؛زندگی در 

ً در سراسر قلمرو سلطان را برای وی دشوار کردند بدین سان توقف او در قلمرو سلطان .و تقریبا

موجب خطر و خروج وی را از بلخ و خوارزم متضمن مصلحت ملک نشان دادنددر آن زمان تھدید 

اجر مغول مھلک ترین مغوالن در آسیای مرکزی احساس می شده است خوارزمشاه خود با کتن چند ت

و دور کشیده شد . نقش را در داستان غم انگیزی کھ در خالل سالھای بعد ،بھ تمام خاور نزدیک



کھ سپھساالر (دالیل سفر بھاءالدین بھ سرزمینھای بیگانھ ھر چھ بود او ھمراه مریدانش . ،بازی کرد

ت کردند ،از موطن خود بسیار در زمانی کھ مغوالن شھر را غار)نفر می گویدسھ صد ،تعداد سان را 

  . م بھ ویرانھ ھایی بدل شد و ھزاران نفر بھ قتل رسیدند١٢٢٠/ق٦١٧بلخ در سال .فاصلھ گرفتھ بودند

  چون تو در بلخی روان شو سوی بغداد ای پدر

  تا بھ ھردم دورتر باشی ز مرو و ازھری

ی مجاور سیحون بشدت مقارن این احوال قلمرو سلطان خاصھ در حدود سمرقند و بخارا و نواح

از وقتی قراختائیان و سلطان سمرقند ؛قدرت و نفوذ خود را در این . دستخوش تزلزل و بی ثباتی وبود

اھالی بسیاری از شھرھای آن حدود بھ الزام عمال خوارزم شاه شھر ودیار . نواحی از دست داده بودند

در چنین احوالی شایعھ .پرده بودندخود را رھا کرده بودند و خانھ ھای خود را بھ دست ویرانی س

احتمال یا احساس قریب الوقوع یک ھجوم مخرب و خونین از جانب اقوام تاتار اذھان عامھ را بھ 

بھاءولد کھ سالھا در اکثر بالد ماوراءالنھر و ترکستان شاھد ناخرسندی عامھ . شدت مظطرب می کرد

وم احتمالی تاتار امری محقق می یافت خروج از غلبھ مھاجمان بود و سقوط آن بالد را در مقابل ھج

  .از قلمرو خوارزمشاه را برای خود و یاران مقرون بھ مصلحت و موجب نیل بھ امنیت تلقی می کرد

در آن ایام بلخ یکی از چھار شھر بزرگ خراسان محسوب می شد کھ مثل سھ شھر دیگر آن مرو و 

با آنکھ طی نیم قرن در آن ایام ؛ . گشتھ بودھرات و نیشابور بارھا تختگاه فرمانروایان والیت 

معروض ویرانیھای بسیار شده بود در این سالھا ھنوز از بھترین شھرھای خراسان و آبادترین پرآوازه 

ترین آنھا بھ شمار می آمد غلھ آن چندان زیاد بود کھ از آنجا بھ تمام خراسان و حتی خوارزم غلھ می 

مجالس وعظ وحدیث در آنجا رونق . د در انجا جلب نظر می کردمساجد و خانقاھھا ی متعد. بردند

  . خوانده می شد )قبة االسالم ( داشت وشھر بھ سبب کثرت مدارس و علما وزھاد

شدت این تحریکات ، از وقتی بلخ بھ دست غوریان افتاد و سپس بھ قلمرو خوارزمشاھیان الحاق گشت

در قلمرو خوارزمشاه کھ .د بوم دیرینھ نیاکان خویش بودعامل عمده ای در ناخرسندی بھاء ولد از این زا

از جنگھای سلطان با ختائیان ،از . موالنا آن راپشت سر گذاشت ھمھ جا از جنگ سخن در میان بود

تختھا می لرزید و ساللھ ھایی . جنگھای سلطان با خلیفھ و از جنگھای سلطان در بالد ترک و کاشغر

ھجوم قریب الوقوع تاتار ھمھ جا وحشت می پراکند و شبح خان  آوازه. فرمانروایی منقرض میگشت

جھانگشای از افقھای دور دست شرق پیش می آمد و رفتھ رفتھ خوازمشاه جنگجوی مھیب را ھم بھ 

قلمرو وی را با سرزمینھای تحت فرمان )٦٠٧(از وقی غلبھ بر گور خان ختایی . وحشت می انداخت

حشت از این طوایف در اذھان عا مھ خلق خاصھ در نواحی شرقی چگیز خان مغول ھمسایھ کرده بود و

حتی در نیشابور کھ از غریبترین والیات خراسا ن محسوب میشد در این . ماوراء النھر احساس می شد

اوقات دلنگرانی ھای پیش از وقت بود کھ بعدھا از جانب مدعیان اشراف بر آینده بھ صورت یک 



آوازه خا ن جھانگشای .و بھ سالھا ی قبل از وقوع حادثھ منسوب گشتپیشگوئی شاعرانھ بھ وجود آمد 

،چنگیز خان مغول تمام ماوراءالنھر وخراسان را بھ طور مبھم و مرموزی در آن ایام غرق وحشت می 

جنگھای خوارزمشاه ھم تمام ترکستان وماوراءالنھر را در آن ایام در خون و وحشت فرو می . داشت

ھا آکنده از خون وغبار بود و سواران ترک و تاجیک مانند اشباح سرگردان در مدتھا بعد جاده . برد

  .میانھ این خون وغبار دایم جابھ جا می شدند

خشم وناخرسندی کھ مردم از خوارزمیان و ناپروای سلطان داشتند از نفرت و وحشتی کھ آوازه حرکت 

این جنگجویان سلطانی کھ . کرد کمتر نبودتاتار یا وصول طالیھ مغول بھ نواحی مجاور بھ ایشان القا می

کولھ بار ھا و فتراکھاشان ، بیشتر ترکان فنقلی واز منسوبان مادر سلطان بودند در کرو فر دایم خویش

ھمواره از ذخیره ناچیز سیاه چادر ھا ی بین راه یا پس انداز محقر آنھا در جاده ھا و حوالی مرزھا 

تمام . آرامش شبانان بیابانھا را بھ شدت متزلزل می ساخت امنیت شھر ھا و حتی، آؤامس روستاھا

قلمرو سلطان طی سالھا تاخت وتاز خوارزمیان و ترکان فنقلی در چنگال بیرحمی و نا امنی و جنگ و 

در خوارزم نفوذ ترکان خاتون مادر سلطان و مداخلھ دایم اودر کارھا مردم را . غارت دست وپا میزد

خود سلطان جنون جنگ داشت و جز جنگ کھ ھوس شخصی . می داشت دستخوش تعدی ترکان فنقلی

در . او بود تقریبا تمام کارھای ملک را بھ دست مادرش ترکان خاتون و اطرافیان نا الیق سپرده بود

سالھایی کھ خانواده بھاء ولد بھ سبب ناخرسندی از سلطان خوارزم یا بھ ضرورت تشویش از ھجوم 

خراسان مراحل یک مھاجرت ناگزیر را در نواحی شام وروم طی می کرد تاتار ،در دنبال خروج از 

عالء الدین . خانواده سلطان خوارزم ھم سالھای محنت و اضطراب دشواری را پشت سر می گذاشت

محمد خوارزمشاه بزرگ و سلطان مقتر عصر آخر ین سالھای سلطنت پرماجرای خویش را در 

اجت آمیز و جنگ ترسی بیمارگونھ و مالیخولیایی سر کشمکش روحی بین حالتی از جنگبارگی لج

بیست ویک سال فرمانرایی او از مرده ریگ پدرش عالء الدین تکش تدریجا یک امپراطوری .میکرد

فوق العاده وسیع را بوجود آورد پس از او پسرش جالل الدین مینکبرنی کھ برای نجات ملک از دست 

  . ول میجنگید موفق بھ اعاده سلطنت از دست رفتھ نشدرفتھ پدرش طی سالھا ھمچنان دربدر با مغ

بدین سان از سی سال جنگھای او وپدرش . عادت بھ عیش ومستی او را از تامل در کارھا مانع می امد

دروازه روم ھم کھ با شکست یاسی چمن بر . جز بدبختی پدر و قتل یا درویشی پسر چیزی حاصل نشد

اعظ بلخ کھ با حسرت قلمرو پادشاه خوارزم را ترک کرده روی خوارزمشاه بستھ ماند بر روی و

در ھمان اوقات کھ خوارزمشاه جوان در آنسوی مرزھای روم طعمھ گرگ شد یا بھ . بودگشوده ماند

در ، درویشی گمنام تبدیل گشت موالنای جوان کھ او ھم مثل شاھزاده خوارزم جالل الدین خوانده می شد

روم بھ عنوان مفتی و واعظ نام آوری مورد تعظیم و قبول عام واقع بود دنبال مرگ پدر در تمام قلمرو 



و بعدھا نیز کھ طریقھ صوفیھ را پیش گرفت درویشی پر آوازه شد ووقتی ساللھ سلطان محمد خوارزم 

  .شاه در غبار حوادث ایام محو شد ساللھ بھاء ولد در روشنی تاریخ با چھره نورانی مجال جلوه یافت

شھ و پاكباز ؛ مجذووب و سرانداز و سوختھ ینجا سخن از پارسای عاشق پیدر ا :موالنا اخالق وافکار

ق یار كرد و سوزش جان را نھ از طریدالن بود و بھ بركت عشق ترك اخت یر بیبلخ است كھ سالھا اس

را بھ  سوختھ دالنسر داد و  یینوا یب ید؛ نوایان رسانیبگوش جھان ین یلھ نغمھ ھایكالم بلكھ بوس

مقدس  ین وادیشان خواند كھ در ا ز عشق دعوت كرد و در گوش ھوشیپرجاذبھ و عطرانگ یایدن

  .ستین یبرابر ی؛عقل ودانش را باعشق سودا

عشق را از  یپروا جام جھان نما  یاست كھ ب ی،جان باختھ دلبستھ محتشم ین محمد مولویجالل الد

د و سپس گرم شد یره آن را مشتاقانھ نوشن قطیملك داد در دست گرفت و تا آخر بنام شمس یمحبوب

  :نشست وصال در داد  یقیز موسیدل انگ یگسترده آواھا یبالھا ی،روحش بپرواز در آمد برو

  جان من كوره است و با آتش خوش است 

  بس كھ خانھ آتش است ین یكوره راه ا

  ر مستیش ین خانھ را ایخوش بسوز ا

  تر است  ین اولیخانھ عاشق چن

 یبرا یو عمل ینظر یوھایعرصھ الھام و اشراق پرو بال گشود مفھوم عشق را بھ ش اوست كھ در

ر داد او از خود واراستھ و یھ كرد وخواننده كنجكاو اشعارش را از محدود بھ نامحدود سیصاحبدالن توج

شان و ینات خاص را پریوستھ بود موج گرم و خروشان عشق پسر بھاء ولد صاحب تعیپ یبروح ازل

  :گذاشت و گفت ییح رابسویرد خرقھ و تسبآشفتھ ك

  نشستم چون زاھدان بھ خلوت  یآن شد كھ م

  انھ یعنقا چگونھ گنجد در كنج آش

  فان دور مدام دارمیمنبعد با حر

  در گوشھ خرابات با زخمھ چغانھ

» ر مغانھین دیرندان ھمھ جمعند در ا«كھ با عتراف خودش  ییدایموالنا در لحظات و آنات شور و ش

كھ یكند بطور یمجسم م یدگان وارستگان بكمك كلمات موزون الھامیبا آتش سوزان را برابر دیزچھ 

د شمس ینما یش خود احساس میق را در جان عاشق پین اسطر الب اسرار حقایب ایخواننده صاحبدل لھ

ترنم شود رباب م. ھ بلخ افروختھ بود كھ وادارش كرد مانند چنگیدر تار و پود فق ین آتشیكھ بود كھ چن

  :دیو بگو

  دیھمچو پروانھ شرر را نور د

  د یاحمقانھ در فتاد از جان بر



  ستیك شمع عشق آن شمع نیل

  است یروشن اندر روشن اندر روشن

  است  یآتش یاو بھ عكس شمعھا

  است ید آتش و جملھ خوشینما یم

شق دارد كھ تا كنون از ع یقیف و دقیھ تازه ظریت توجیصفا وفا وانسان یحھ سراین محمد مدیجالل الد

ھ نشده است مكالمھ و یامده و توجین ین سخنیعشق درباره آن چن یدارالعلم جھان یدر فرھنگنامھ ھا

 یاست موالنا یز و خواندنیبحث انگ» یمثنو«وان معرفت یر و دیوان كبیمناظره عقل با عشق در د

كند كھ در  یرا دعوت م یطلبد و وارستگان یعشق م یرا در واد یعاشق بالكشان صبور آتش خوار

دامن تحمل و توكل از دست ندھد و سوز طلب را از بال  یو مشتاق یاز مھجور یمات ناشیبرابر نامال

  .باز شناسد

نات را یرت و صداقت در عشق شمس است كھ ھمھ كایغ، ین محمد مولویجالل الد ینا آرام یقراریب

و  یسركشتگ یار روزان و سرشبانیچھ بسدانست  یوانھ عشق مید و خود را دید یدروجود معشوق م

عت نا آرامش بود یانگر طبیب ید واستمرار در چرخندگیگذران یم یكوبیش را در سماع و پایآشفتگ

  . وانھ شده استیرا از درد عشق د یگفتند مدرس بالمنازع روم شرق یھ میان قونیظاھر ب

در روح و جانش  یھنسال طوفانش بود عشق شمس كین بھار زندگیو پنجم ینكھ در سیموالنا با ا

د و یا شھاب تاقب در آسمان دلش جھیزك ین طوفان كھ چون نین محمد از ایجالالد یخت ولیبرانگ

  :گفت  یكباره گرم كرد شادمان بود و رندانھ میكرش یسراسر پ

  ستم یكر مجسم نین پیمن ذوق و نور شده ام ا

د شناگر باد تجربھ یكھ در آثارش پنھانست بان محمد یژه جالل الدیدرك عظمت منشور عرفان و یبرا

 ید و شناوریھ نھراسیو رسالھ ماف یر شش دفتر مثنویوان كبین دیمواج و سھمگ یاھایبود از در یا

ا ھفت ی یر و سلوك كھ ھفت وادین سیبمراتب در. م را فراچنگ آوردیتی یحامل درھا یكرد تا صدفھا

اشتھ فقط مداح عظمت و مقام و مرتب انسان و ند یھفت خوان نصوف است توجھ یمنزل و بقول

آغاز كرده و معتقد است ھر سالك  یشتن شناسیانھ را از خوینات بوده و معرفت صوفیحضورش در كا

درك  یآنرا بخوب یت مطالعھ و محتوایخود را با خلوص ن ینیوجود تكو یكھ صفحات كتابیوقت یمومن

  . است ین محمد خود شناسیپس مفاتح عرفان جالل الد شك پروردگار خود را بھتر شناختھ است ینمود ب

ك قطره آن ر ا یش از ین گفتار بیم و پھناور است كھ در ایبس عط ییایدر ید مولویاخالق ،افكار وعقا

م موالنا را بھ دست یق درك مطالب اثر عظید سالھا در عرفان غور كرد تا توفیتوان ارائھ داد،با ینم

 یا موالنا محمد بلخی ین رومیموالنا جالل الد.ق نوشتیكار او شرح و تعلرامون افیآورد و توانست پ

ان یخستھ و در مقام ب یگرم و نغمان یانیب یموالنا دارا. زبان خاص خود را دارد، ان اطوار عشقیدر ب



 یسخن آدم یان و گرمیك شود و در عذوبت بیدھد تا بھ فھم نزد یمطالب را تنزل م یقات عرفانیتحق

  .بخشد یخاص م یكند و شور و حال یرا جذب م

دھند یرا نشان م یآفتاب الھ یكھ راه بھ سو یفیضع یك آگاه بود كھ ھمھ مظاھر جز اسطرالبھایموالنا ن

م پنھان كھ یآمد ند ،جنبش نس یباغ بھ رقص در نم یا برگھایخاست و  یبر نم یاما اگر غبار. ستندی،ن

  :ستین رقص نیرون از ایز بیچ چیشد ؟ھ یت میدارد گچونھ قابل رءیجھان را زنده م

  حق است یعالم ھمھ مظھر تجل

ت و تبحر در یمتانت و از لحاظ جامع یدارا یدگین شوریجامع و در ع یپختھ و عارف یمرد یمولو

ل یث و قران و علم كالم و تحصین شعرا و تسلط بھ حدیو احاطھ بھ دوا یو فارس ی،عرب  یعلوم ادب

رت آور است موالنا یھوش و استعداد ح یق ،و افزون بر ھمھ فضائل دارایعرفان و تصوف بھ نحو عم

ومقام و حال او مستعد از  یل اتفاق مواجھ شد و آنچنان استعداد ذاتیبود كھ با شمس بر سب یعارف كامل

ل بھ شعلھ تابناك یبود كھ خرمن وجود او را بسوزاند و تبد یجرقھ ا یجھش و جذبھ آماده از برا یبرا

توانست  ید حود میبود كھ شمس بعد از انقالب احوال دوست ومر یقیز حقایو چھ بسا نزد موالنا ن. كرد

  . ردیر پذیاز آن تاث

  انیان كھ ذراتت سخن گویپا ید بیخورش یزھ

  دانم ی،نم ی،تو الھ یتو نور ذات الھ

است كھ ثمره  یست ،بلكھ آن نور مشفقیض بخش نید درخشان وفید ،تنھا خورشیستا یم یآنچھ را مولو

  .سازد یآورد و عالم را سرشار م یبھ بار م

نش از یآفر یاستكمال تمام. داند یم یتعال یوقفھ بھ سو یات را حركت بیح یمولو :ینردبان روحان

ن نور لحاظ یتوان در رتو ا یفرد ،ھردو را م یر تكاملی،و س  ین تجلین تظاھر تا برتریفروتر

ق یحقا یر راشد در مراحل منظم ،مرد سفر را بھ سویبرد پ یآسمان مكھ انسان را رو بھ  ینردبان.كرد

ست ،سماع یاز بھ نردبان نیگر در عشق نیشود و د یحق گشوده م یكندتا آنكھ درھا یتر ارشاد م یعال

د در یھ نشاط وامیات و روحیدن حیت دمیمیآسمان است سالمت نفس و صفا وصم یبھ سو یز نردبانین

ت نسبت بھ یق عبودیو جلب نفوس و تزر یدداریھ مریروح .ص بارز موالناستارواح و نفوس از خوا

مطالعھ آثار موالنا و پژوھش در افكار او از . دان در روح بلند آن رادمرد وجود نداشتھ استیاو در مر

و ارجاع نفوس بھ  ینید دیو عقا یو سبب درك مبان یموجبات عدم ابتالء انسانھا بھ الحاد و بد آموز

و  یصعب عرفان یاو در نتزل دادن مبان.د استیمباحث اصول وعقا یریگ یجاد شوق در پیو ا دیتوح

 یده نمیات دیاندازه ماھر و موفق بوده است و در كلمات او شطح یالقاء آن بھ صاحبان ذوق ب

  . ر كرده استیخدمت وصف ناپذ یارسپات یجذاب بھ ادب یانیق با بیان حقایموالنا در جنب ب.شود



و مردم آمیزی موالنا در میان بازاریان و بازرگانان و حتی رنود عیاران شھر ھم عالقھ مندان  تواضع

وی کھ در موکب مریدان خاص و طالب علمان مشتاق با ھیبت و جالل .بسیار برای او فراھم آورده بود

،با عالمانھ بھ محل درس یا وعظ میرفت در کوی وبازار با شرم وفروتنی انسانی حرکت می کرد 

عبوس رویی زھد فروشان . طبقات گونھ گون مردم از مسلمان ونصارا ،سلوک دوستانھ داشت

. وخودنگری عالم نمایان بین او وکسانی کھ مجذوب احوال و اقوالش می شدند فاصلھ بھ وجود نمی آورد

دت در برخورد با آنھا تواضع میکرد ،بھ دکان آنھا می رفت ،دعوت آنھا را می پذیرفت ،واز عیا

حتی از صحبت رندان وعیاران ھم عار نداشت و نسبت بھ نصارای شھر . بیمارانشان غافل نمی ماند

نیز با لطف و رفق برخورد می کرد و بھ کشیشان آنھا تواضع می کرد و اگر گھ گاه با طنز ومزاح سر 

  .بسرشان می گذاشت ناظر بھ تحقیر آنھا نبود نظر بھ تنبیھ و ارشاد آنھا داشت

از اینکھ آن گونھ ، رت مریدان زیاده مغرور نمی شد و اگر از تحسین و تملق آنھا لذت می برداز کث

سخنان را در حق خود باور کند پرھیز داشت و اگر گھ گاه سخنانش از دعوی خالی بھ نظر نمی آمد 

،ھرگز از با این مریدان . ناظر بھ تقریر حال اولیا بود ،در مورد خود چنان دعویھا را جدی نمی گرفت

روی ترفع و استعال سخن نمی گفت ،نسبت بھ آنھا مھر و دوستی بی شائبھ می ورزید و از تحقیر و 

در خلوت و جلوت بھ سوالھاشان .کھ رسم بعضی مشایخ عصر بود ،خودداری داشت، ایذای آنھا

حمایت می  آنھا را در مقابل تجاوز و تعدی ظالمان. جوابھای ساده ،روشنگر وعاری از ابھام می داد

در مواردی کھ خطاھاشان خشم ارباب قدرت را بیش از د استحقاق بی می انگیخت از آنھا ، کرد

درباره آنھا ھر جا ضرورت می دید نامھ توصیھ بھ ارباب می نوشت و ھر جا میان . شفاعت می نمود

و ھیچ اصراری ا. آنھا با عمال سلطان مشکلی پیش می آمد در رفع آن اھتمام و عنایت خاص می ورزید

در جلب عوام نداشت ،خواص شھر ھم مثل عوام مجذوب او می شدند و در بین طبقات امرا و اعیان ھم 

  . مثل طبقات محترقھ و اصناف دوستداران بسیار داشت

در عبور از کوی وبازار حتی منسوبان درگاه سلطان وقار و استغنای محجوبانھ او را با نظر توفیر می 

احترام بھ وی از مریدان و طالب علمانی کھ در رکابش حرکت می کردند واپس نمی  دیدند و در ادای

در تمام مسیر او ھر کس فتوایی شرعی می خواست ،ھر کس مشکلی در شریعت یا طریقت . ماندند

برایش پیش می آمد ،وحتی ھر کس مورد تعقیب یا آزار حاکمی یا ظالمی بود عنان او را می گرفت ،از 

  . با او می گفت و می شنید ،و از او یاری وراھنمائی می جست، کرداو سوال می 

بیحاصلی علم . معھذا خار اندیشھ ای مبھم و نامحسوس این غرو ر وناخرسندی او را منغض می کرد

. ،بیحاصلی جاه فقیھانھ و بی حاصلی شھرت عام ھر روز بیش از پیش در خاطرش روشن می شد

ا بھ قول مریدان برای نیل بھ اکملیت جستجو کرده بود ھر روز بیش از درس ،فتوا و تمام آنچھ وی آن ر



کدامیک از اینھا بودکھ انسان را از حقیقت ،از . پیش نمود سراب ونقش بر آب بھ نظرش می رسید

  انسانیت و از خدا دور نمی ساخت ؟

و کاتب شود  با این مایھ شھرت و این اندازه حیثیت انسان می توانست قاضی و حاکم شود،مستوفی

،والی ووزیر شود ،در اموال یتیمان و امالک محرومان بھ ھر بھانھ ای تصرف نماید ،اوقاف و وصایا 

و حسبت و مظالم را قبضھ کند ،امابا آنچھ از این ھمھ برایش حاصل میشد جز آنکھ ھر روز بیش از 

،از کمال نفس و از راه پیش در حیات بھیمی مستغرق گردد و ھر روز بیش از پیش از حقیقت انسانی 

بھ اعتقاد وی تا آنجا کھ سلوک روحانی سیر الی هللا . خدا فاصلھ پیدا کند چھ حاصل دیگر عایدش میشد

بود ضرورت پیروی از شریعت را از سالک را از ھر گونھ بدعتگرایی و انحراف پذیری باز می 

ین سلوک از جانب سالک موجب موالنا کھ ھر گونھ تجاوز و عدول از احکام شریعت را در ا. داشت

ضالل و در خور تقبیح می دانست رعایت این احکام را نھ فقط الزمھ تسلیم بھ حکم حق بلکھ در عین 

از جملھ یک جا کھ برای علمای اھل دیانات بھ تقریر علل . حال متضمن مصلحت خلق نیز تلقی می کرد

ظر بھ تطھیراز شرک بود،نماز توجھ بھ غایی اجکام شریعت می پرداخت خاطر نشان کرد کھ ایمان نا

تنزیھ از کبر ،زکات برای تسبیب رزق منظور شد،جنانکھ ھدف از منکر بھ جھت تقویت دین بود،امر 

بھ معروف بھ رعایت مصلحت عام بود و نھی از منکر بھ جھت بازداشت بی خردان از نارواییھا 

  .و ھم متضمن مصلت نشان می داد بدین گونھ حکم شریعت را ھم مشتمل بر ضرورت.ضرورت داشت

زندگی موالنا برای یارانش کھ در آن ھرگز بھ چشم عیبجویی نمی دیدند نمونھ کمال و سرمشق کامل 

 یم یرا با گستاخ یان و اكابر ادب را با غرور و دلسوزیبا آنکھ در سلوک با اع. سلوک انسانی بود

ش یاران خویبا . برد یشفقت را از خاطر نم فان ھرگز تواضع ویخت ،در معاملھ با فقرا و ضعیآم

 ینشان نم یدگیھ و ارشاد ،از آنھا رنجیكرد و جز بھ ضرورت تنب یسلوك م یودلنواز یھماره با دوست

  . داد

 یكرنگ وعاریش یچ كس مثل او با دوستان خویدانست و ھ یرا نم یچ كس بھ اندازه او قدر دوستیھ

انسان در  یبدون دوست. ن روح بودیات و در واقع عین حیاو ع یبرا یدوست. ستیز یا نمیب و ریاز ر

از . كرد یرھاند ،او را طاھر م یم یبود كھ انسان را از خود یزین چیا. ماند یم یظلمت خود

بود  یوانیات حیـكھ در اوج ح یاز خود ییلھ رھایاو وس یرا برا یر نگرید و غیرھان یم یخودنگر

او سنگ  یادب برا.كرد یبا دوستان ھرگز از الزمھ ادب تجاوز نمخود او در سلوك . نمود یم میتعل

ن حال ھم ی،ادب در ع یبود تا نظر یشتر عملیاو،كھ ب یتیدر نظام ترب. بود یت روحانیترب یبنا

كرد از  یاران میت وسلوك یترب یكھ او آن را مبنا یاخالق. شد و ھم ضرورت یمصلحت محسوب م

در واقع ھر گونھ سلوك . بر شناخت حق یاز مذلت و ادب مبن یلتواضع خا. شد یتواضع ادب شروعم

 یوانیح ییزه تجاوز جویشود و غلبھ بر نفس بدون اجتناب از غر یاز مجاھده با نفس آغاز م یروحان



تواضع . كندیاز خود تواضع انسان را مطالبھ م ییر رھایست ،الجرم ھر گونھ سلوك در خط سیممكن ن

ا و یكبر-ایاو عبارت بود از عظمت كبر یاست در واقع صورت تجلنشانھ جلوه عشق و محسوب 

  .ییعظمت سلطان العلما

شھ كھ جوھر یت اندیت انسان ـدر واقع غایموالنا را بر غا ینیاز انسان و عالم جھان ب ین طرز تلقیا

حال  نیدھدودر عینشان م یع عالم مبتنیشھ اوست بر جمین بر تقدم آنچھ مجرد اندیو ھمچن.است یانسان

كند بھ  یل میت مطلق تبدیت محدود را بھ واقعیر مجرد را مجرد و واقعیم غیكھ دا یاشارت بھ تحول

 یبعض.بخشد یك قابل مالحظھ میالكتید ییاید و پویشد ییگرا یموالنا صبغھ معن یجھان ھست

م یكھ در تعل ییشھ یمشابھ از اند یریك گونھ موالنا را تقریالكتین تحول دیده اند ایكوش یصاحبنظران حت

 ییداشتھ است نكتھ ا ییآشنا یشھ موالنا پاره ھایاز اند یزینكھ ھگل با چیا .ندیھست فرا نما یھگل آلمان

گذارد ،اما قول موالنا در  ینم ید باقیترد ین باب جایخود او در ا یرة المعارف فلسفیست كھ الاقل دا

  . د نشان دھدیین آنھا را قابل تأیب یتصور ارتباط م ھگل فاصلھ دارد كھیش از آن با تعلیجھ بیمقدمھ و نت

 یم یوقفھ خود را در آن ط یخود را،وتمام عالم تكامل مستمر و تحول ب یر روحانیكھ موالنا س ییایدن

پس ھر جند سلوك . ن آكل ومأكول استین اضداد و تضد بیتنازع ب یایتحول است ،دن یایكنند دن

ق اگر یسالك طر. ست با تعلقات استیوند با عالم نیھ آن قطع پشود ،الزم یاز تبتل حاصل م یروحان

ابد و ی یم ینگرد كھ ملك عالم را الش یبدان م یتعلق یش دارد با چنان بیر خویملك عالم را ھم در تسخ

  .آورد یبھ وجود نم یدر و یدغدغھ ونگران یاز دست دادنش ذره ا

ن رو بھ ھمھ ذرات ید از اید یم یت عالم ساررا كھ خود در آن غرق بود در تمام ذرا یموالنا عشق

 یكمتر كس.د پاره ھا لمعان داشتیش خورشیرا بود ودر چشمھاید نگاه او گرم وگیورز یعالم عشق م

ن حال،عاشقانھ محو یكھ با ا یبھ كسان. درخشان وان نگاه سوزان را تحمل كند ین چشمھایتوانست ا یم

ز یست چین جسم ظاھر نیكرد كھ او ھم یختند خاطر نشان مدو یم یشدند و چشم در چشم ویدار او مید

است كھ در سخنان او مواعظ  یست ذوقید نیآ یاران در میكھ بھ چشم  یگراست و الجرم او آن جسمید

  .اندازد یارانش پرتو مین ھمھ در باطن یعاشقانھ اوست و ا یوامثال او ودر غزلھا

 یارین تصوف با آنكھ از بسیاز تصوف بود اما ا یریات او تعبیر حیر و سلوك موالنا وخط سیخط س

  . ج بود شباھت داشت از آنھا جدا بودیھ عصر او ھم راین صوفیجھات با آنچھ در ب

چ خانقاه ین معمول در ھییخ عصر وآیك از مشایچیقھ ھید و با طریگنج ینم یچ سلسلھ ایدر حوصلھ ھ

ق اھل ید نھ در طریوز یقت اھل صحورا میاھل طرموالنا نھ قلند بود،نھ . كرد یدا نمیزمانھ انطباق پ

دان بود نھ مثل یاضات شاق بر مریو الزام ر ینیرفت ،نھ اھل چلھ نش یش میظاھر پ یسكر تا حد نف

ش از آن یوسعت نظر موالنا ب. ختیآم یبھ ھم م یطامات را با نصوف دفتر یخ مكتب ابن عربیمشا



شمرد كھ  یك خانقاه بزرگ میا را یاو دن.حدود كندب خاص میچ آداب و ترتیبود كھ تصوف را بھ ھ

  . ستین خانقاه نیخ آن حق است و لو خود جز خادم ایش

ن جھت در مجالس سما باال یارانش گفتھ بود ،بھ ھمیك تن از یكبار بھ یش را چنانكھ خودش ینھایآست

نقاه عالم از خادم وقت كھ از خا ین طرز تلقیا. خیزد تا ھمھ او را بھ چشم خادم بنگرند ،نھ بھ چشم شیم

ن حال یز نظر كند ،در عیخواست بھ تمام واردان خانقاه وساكنان آن بھ چش مھمان عز یموالنا بود م

كرد كھ ھر  یخ واحد بودند طلب میك شیق صحبت یاز واردان وساكنان خانقاه كھ ھمھ طالب خدمت شا

امت كھ تلق دارند دردرون خانقاه بھ خاطر رسند در ھر مقام و مرتبھ كھ ھستند ،بھ ھر قوم و ھر یجا م

ز تفوق یش را دستاویتفاوت در زبان وتفاوت در ك. گر را بھ چشم برادر بنگرندیكدیخ یخ بھ خاطر شیش

ك مقصد بودندو یك مقصد وعاشقان ینسازندچون بھ ھر حال ھمھ طالبان  یادت طلبیابھانھ زی ییجو

و  یھود را با نصرانین آنھا مجوس را با مسلمان،یر در بیاجازه ندھند اختالف در نام ،اختالف در نعب

ن آنھابھ نفرت كھ یاست در ب ینگذارند محبت كھ الزمھ برادر.را با مجوس بھ تنازع وادارد ینصران

بھ نام  یبیصل یل شود،وبا وجود معبود واحد عباد و بالد آنھا بھ بھانھ جنگھایاست تبد یھ دشمنیجانما

  .ر گرددیجبران ناپذ یپامال تجاوزھا یمربوط بھ بازرگان یشھاوكشمك یقوم یزه ھایست

ن رو بھ كتاب یبود از ا ییتصوف موالنا درس عشق بود ،درس تبتل و فنا بود ،تجربھ از خود رھا

عروج  یبرا یسلوك روحان–خواست  یم یاز طالب فقط سلوك روحان.نداشت یازیومدرسھ و درس ن

 یشد تا وقتیانھ كھ نزد موالنا ازقطع تلق آزاد مین گونھ سلوك صوفیدب.ازھا وتعلقھاین یایدن یبھ ماورا

نات ،اتصال یگشت بھ ھدف سلوك كھ اتصال با كل كا ینم یاست منتھ یاز خود یكھ فنا ییبھ نقطھ نھا

بود نزد موالنا بھ  یوند با خودیاما تبتل كھ قطع پ. دیرس یبود نم یب ،و اتصال با مبدا ھستیغ یایبا دن

ھ از یوزه گران را كھ عوام صوفیت و فقر دریموالنا رھبان. انھ آن نبودیا در مفھوم عامیر ك دنت یمعن

ش یبود كھ روح را از دغدغھ وتشو ین معنیقطع تعلق بھ ا.كرد ید نمییشان روم گرفتھ بودند تایكش

را در نور  یانات الھیموالنا د. دادیسالك نشان م یرا شرط سلوك روحان یتعلق ید و بیرھانیھوده میب

ھر  ین بھ معنیا. دید ینم ین نور آنھا فرق واقعیتافت و لبتھ ب یمختلف م ید كھ از چراغھایدیم یاوحد

ھ یانات را قابل توجیلزوم تسامح با اصحاب د یان را بالظروره متضمن نبود باریاد یچند قول بھ تساو

  . ساخت یم

شد تفاوت داشت جوھر فكر یم میو ارباب سالسل تعلخ خانقاه یبا آنكھ تصوف موالنا با آنچھ در نزد مشا

د و ذوالفنون و یزیتصوف او مثل آنچھ امثال با.ر تصوف معمول عصر جدا نبودیر او از خط سیو تعب

  .ز و بدون وقفھ بودیدر خط آن بدوند مجرد سلوك بود ،او طالب عمل و سلوك مجاھده آم یشبل

ست حرص و ینگریعصر م یایاو بود بھ دن یع روحاناز اوج قلھ حكمت و ھمت كھ موض یموالنا وقت

ا یدر مشاھده احوال مردم دن. دیدیرت وتاسف میشوق فوق العاده خلق را در جمع مال ومنال با نظر ح



نگرند،بنده آن می شوند و در  یم میش از حد دارند با نظر عشق و تعظیب یشان بھ ھرچھ تعلقید اید یم

اما او رھایی از این بند را برای ھر کس در ھر مرتبھ . یاد می برنداین عشق و بندگی ھمھ چیز را از 

سلوک اخالقی در نزد او متضمن اعتدال و مرادف حکمت واقعی . ای کھ بود مایھ آسایش می شناخت

جبر را تا . بھ ھمین سبب توکل را تا حدی کھ در عمل بھ نفی کل اسباب منجر نشود توصیھ میکرد. بود

خیر وشر را نزد عامھ . وجدان در احساس مسئولیت نباشد مبنای عمل می شناخت جایی کھ منافی درک

عقل را کھ در احاطھ بر اسرار الھی .با لذات و آالم حیات مالزم پنداشتھ می شد امور نسبی می خواند

  . عاجزش می یافت در فھم نیک و بد حیات عادی قابل اعتماد تلقی میکرد

ا با هللا انس می داد با نمازھای آکنده از خضوع و نیاز ،روزه ھای خود او با آنکھ شوق و عشق او ر

طوالنی ومجاھدتھای جانکاه لوازم خوف و ھیبت را ھم در این انس و شوق روحانی بر خود الزام 

عشق هللا بر قلمرو روح او . خوف و وحشت گھ گاه بیش از انس و محبت نقد حال او می شد. میکرد

در غلبات عشق وجد و شور . می کرد و خوف جسم و جانش را می گداختغالب بود ،عشق بی تابش 

او را بھ رقص سماع وا می داشت ،و در غلبات خوف شبزنده داری و ریاضت او را بھ خشوع وخشیت 

با این حال در مقام تعظیم و تنزیھ نیز مثل . انس او با   مثل انس شبان قصھ موسی بود.می کشاند

  .اداب و ترتیب را در عبادت او نامرعی نمی گذاشت موسی ھیچ دقیقھ ای از

رھایی از آنچھ سالک را تسلیم بھ جاذبھ اشتیاق ،بھ جاذبھ بازگشت بھ مبدأ ،و بھ جاذبھ اتصال ! رھایی

این حرکت از ، خط سیر این سلوک.با جناب حق مانع می آید تمام تعلیم موالنا در سلوک روحانی است

خطوتان ھم تعبیر می کند ،قطع پیوند با خودی را بر سالک الزام _بھ دو گام تبتل تا فنا کھ صوفی از آن 

می کند این امر آسان نیست و برای کسانی کھ در تعلقات خودی پیچیده اند عبث یا غیر ممکن ھم بھ 

اما نزد موالنا کھ این خط سیر تجربھ حیات اونیز ھست این کار نھ نیاز بھ عزلت دارد ،نھ .نظر می آید

اما عشقی کھ از احساس این نیاز روحانی بر میخیزد در تعبیر موالنا صفت حق . اج التزام آن استمحت

چون در ھمھ حال ھم ناظر بھ کمال است،البتھ آنجا کھ متوجھ بھ .است الجرم نسبت بھ بنده مجاز است

  . انده اندکمال مطلق است در حد نھایت کمال ھم ھست و از اینجاست کھ عشق الھی را عشق حقیقی خو

نھ فقط تعلیم موالنا در غزل و مثنوی این رھایی از تعلقات خودی را خط سیر تکامل روح عارف نشان 

برای انقطاع از . می دھد بلکھ حیات خود او نیز طی کردن این مقامات را مراحل خود او فرا می نماید

ھای جاه فقیھانھ رھایی درس و وعظ آغاز مرحلھ تبتل بود کھ وی را از تعلقات خودی و از سودا

فقر ترک اعتماد بر . کھ منجر بھ آزمون فنایش گشت–عشق شمس انحالل خودی مظھر الھی بود .داد

اسباب ،رقص تجربھ رھایی از وقار و حشمت بھ خود بر بستھ و سماع و شعر نفوذ در دنیای ماورای 

تجربھ شخصی در سلوک الی هللا بود و این ھمھ سیر از تبتل تا فنا را برای او بھ –دنیای غیب –حس 



دو قدم کھ شصت و ھشت –زندگی او درسالھای آرامش تبتل او را بھ مقام فنا منجر ساخت . مبدل کرد

  . سال مجاھده برای طی کردنش ضرورت داشت

 بزرگ یموالناوفات 

  
   

  
ز بر کا ت ا نفا س  مو لو ی مرید ا ن بسیا ر ی فر ا ھم کر دو خلق بیشما ر ی گر د ا و جمع شد ند تا ا

مجا لس و عظ بپا میکر دو پیو ستھ بتر بیت شا گر د ا ن و ا صحا ب مشغو ل . قد سی ا و متمتع شو ند

از ا فق قو نیھ طلو ع نمو د و بھ آ ن ھمھ ) شمس ( کھ آ فتا ب جما ل ) ق  - ششصدوچھل ودو( تا سا ل 

قد بو د ند کھ شمس ا ر خا نو ا د ه بز ر گ بعضی تذ کر ه نو یسا ن معت. فضل و حجت ھا خا تمھ د ا د

آ  –و پیشو ا یا ن اسما عیلیھ آ ن د و ر ا ن بو د ه و مو لو ی نیز بھ ا ین مذ ھب عشق می و ر ز ید 

در مورد مالقات موالنا و شمس حرفھای زیادی گفتھ . شفتھ و بی خو د ا ما ما ن ا ین طر یقت گر د ید

روزی موالنا : حقیقت مسلم این مالقات چنین بوده است. نزدیک است شده کھ بیشتر باخرافھ و افسانھ

در حالکھ بر اشتری راھوار سوار بود از مدرسھ پنبھ فروشان شھر قونیھ در آمد و دانشمندان و طالب 

با " شمس "علمان در اطرافش پیاده راه می پیمودند و از سخننان او بھره ھامی بردند در این ھنگام 

ای بین او و موالنا ردو بدلشد کھ مجموع آن سوال و جواب ھا علت آشفتگی موالنا و ورسید و سوالھ

پس از این مالقات موالنا بکلی عوض شد و آنچھ از علم و دانش اندوختھ بود در قدم . تغیر حال اوشد

ریخت و چون طفلی کھ بدامان مادر گریزد خودرا بدو سپرد و عاشق بی سرو پا شد، پشت پا " شمس"

ھمھ چیز زد سجاده نشین با وقار ،بازیچھ کودکان شدو آن زاھد و عظ و اندرز گوسرحلقھ بزم باده بھ 

  .جویان گردید

  



  پیر من و مر ا د من د ر د من و د و ا ی من 

  فا ش بگفتم ا ین سخن شمس من و خد ا ی من

  ا زتو بحق ر سید ه ا م ا ی حق حقگز ار من 

  خد ا ی من شکر تر ا ایستا د ه ا م شمس من و

  ما ت شو م زعشق تو ز ا ن کھ شھ د و عا لمی

  تا تو مرا نظر کنی شمس من و خد ا ی من 

  محو شد م بھ پیش تو تا کھ ا ثر نما ند م 

  ... شر ط ا د ب چنین بو د شمس من و خد ا ی من

  حا تم طی کجا کھ تا بو سھ د ھد ر کا ب ر ا ... 

  .. .و قت سخا و بخششت شمس من و خد ا ی من

  بر ق ا گر ھز ا رسا ل چر خ ز ند بشر ق و غرب... 

   ا ز تو نشا ن کی آ و ر دشمس من و خد ا ی من

  نعر ه ھا ی و ھو ی من ا ز د ر ر و م تا بھ بلخ

  .ا صل کجا خطا کند شمس من و خد ا ی من

دچار گشت و  سوزان و الزم یافتاد و بھ تب یمارید ودر بستر بیگرائ یوجودموالنا بھ ناتوان٦٧٢درسال

بان معروف آن روزگاربودند یكھ از طب ین و عضنفریالد دند و اكملیاو كوش یبان بھ مداوایھر چھ طب

روان پاكش از قالب  ٦٧٢االخر سال یدتادر روز پنچم ماه جمادینبخش یكردند، سود یبھ معالجت او سع

  . م كردین تسلیجان آفر بھ تن بدرآمد و جان

ون و یان در ماتم او شیھودیان و یسویع یاو حاضرشدند و حت ع جنازه ییتشھ ازخردوبزرگ دریاھل قون

ل یبرموالنا نماز خواند و سپس جنازه او ا برگرفتھ و با تجل ین قونویخ صدرالدیش. كردند یافغان م

ن یالد پس از وفات موالنا،علم .ن ولد بھ خاك سپردندیار در تربت مبارك بر سر گور پدرش بھاءالدیبس

م بر سر تربت یعظ یھزار درھم بر آن شد كھ بنائ یبالغ بر س یھ بود با مبلعیھ از بزرگان قونصر كیق

ران زمان بود،او را بھ ھشتاد ھزار درھم نقد یمان پروانھ كھ از امیالدولھ سل نیمع. موالنا بسازد

خضراء  ب تربت مبارك كھ آنرا قبھیترت نید و بدیگربھ حوالت بدو بخشیمساعدت كردوپنجاه ھزارد

  . بر سر قبر موالنا بودند یخوان و قار یوستھ چند مثنویالرسم پ یند بنا شد و علیگو

ش از پنجاه تن یب ین ولدمدفون است واز خاندان و كسان ویالعلماء بھاءالد موالنادرنزد پدرخود سلطان

ن ولد یزآمدن بھاءالدش این مقبره پیات،ساحت ایاز روا یبنا بھ بعض .اند در آن بارگاه بھ خاك سپرده شده

د و سپس یبخش یقباد آن موضع را بھ وین كیھ بھ نام باغ سلطان معروف بود و سلطان عالءالدیبھ قون

  . گفتند  یباغچھ م آنرا ارم



فھ یدر مجمع اكابر لز یروز ین طشتیالد ن نجمیالمتأخر افضل«:سد كھینو ین میالعارف در مناقب یافالك

ز عام بوده چون بھ حضرت موالنا منسوب شد خاص گشت و یسھ چ ع عالمیفرمودند كھ در جم یم

ن زمان یگفتند،درا یم یاست كھ ھردومصراع رامثنو یكتاب مثنو اول: خواص مردم مستحسن داشتند

ھمة علمارا موالنا :دوم.موالناست یكند كھ مثنو یھھ حكم میند عقل بھ بدیگو ینام مثنو چون

راتربت  ھركورخانھ. شود یند حضرت او مفھوم میگو یم ن خال چون نام موالنایگفتند،در یم

  . »شود یربت است معلوم م  موالناكھ ند،مرقدیگو یكنندوتربت م یادتربت میچون  ومیگفتند،بعدال یم

آقا  یبھ معن یاست ترك یا كلمھ یا چاالبی یچلب. گشت ین ویجا نش ین چلبیالد پس از رحلت موالناحسام

ن لغت یھ غالبأایمعبود وموالوخدااست درترك یا چاالب بھ معنیآن چلب من، واصل  یوخواجھ وموال

 یھجر ٦٨٣ن دریشود حسام ا لد یموالنا اطالق م ینینان مسندنشینان وجانشیعنوان بر پوست تخت نش

 یدانشمد وعارف یسلطان ولدكھ مرد. گشت ین ویجانش یدر گذشت وسلطان ولد پسر موالنا با لقب چلب

مات آن ییتازه دادوبارگاه موالنارامركزتعل یبیوترت د پدرش را نظمیشان مریت دروالیمتتبع بود تشك

 یپس ازو. ن اوشدیجانش یپسرش اولو عارف چلب یھجر ٧١٠پس ازمرگ ودر . فھ ساختیطا

 ٧٣٤درسال  یو. ھ گشتیش مولویدراو یشوایرعالم پین امیالد برادرش شمس یھجر٧٢٠درسال

ھ یش مولویدراو یبرا یدراطراف واكناف آناطول یفراوان یھا هدرزمان اوخانقا. در گذشت یھجر

ارتگاه اھل معرفت یدرآمدوز انیمات صوفیومركزتعل ساختھ شد، وبارگاه موالنا بھ صورت مدرسھ

اند  اونشستھ یشیبرتخت پوست درو یاپیكھ پس ازموالنا پ یانیشمار چلب. دیوعرب وعجم گرد ازترك

  . موالنا نام گرفت میشد وموز میل بھ موزین بارگاه تبدین سال این ایراد. رسدیو دو تن م یبھ س ١٩٢٧تا

آمده  Iconiumومیكونیاست درآن زبان ا یونانیھ كھ اصالكلمھ یقوان. ھ استیت موالنادرشھر قوانیترب

و استانكونا  Coniumوم یو كون Yconiumوم یكونیبھ صور ا یبیصل یودرآثار مورخان اثرجنگھا

Stancona ھ كھ خودنام یقون. ده استیب گردیھ تعریه است وآن اسالم بھ شكل قونذكر شد

ا واز مغرب بھ اسپرتھ یجل وآنتالیغده واز جنوب بھ ایاست از طرف مشرق بھ ن یدرمركز آناطولیالتیا

آنكارا محدوداست مقبره موالنا متشكل ازچندعمارت   بھ شھرواز شمال یاسك بھ یغرب واز جنوب ونیواف

درآنجا . ده استیبناگرد ین عثمانیدرزمان سالط یوبرخ یازآنھا درعصرسلجوق یاست كھ بعض

مقبره موالنا . شود یده مید یمتیق یھا ھا و پارچھیبا و قالیز یھایاز چوب و فلز و خطاط یناتییتز

ش و یحجرات دراو.دان او قرار گرفتھ استیازكسان موالناومر یاریاست كھ درآن قبور بس یعبادتگاھ

شود كھ سبك ھمھ  یم مین بناست ومجموع آن بھ چندرواق تقسیز ملحق بھ اینا وكتابخانھ نمطبخ موال

فرش شده  یشودھمھ باكاش یكھ آن مشاھده م ییصورت قبرھا . گراستیبگدیھ یوشب یرواقھا گنبد

قرا  ازآبنوس یصورت قبر پدر موالناصندوق یبررو. ده استیزربفت مفروش گرد یھا باپارچھ

 یوعثمان یاوآثارعصر سلجوقیاست وپرازاش یموالنانسبتاغن میاست موز یھنر یزشاھكارخودا رداردكھ



پراز  ییشان و رواقھایو حجرات درو یمشتمل بر مقبره موالنا و مسجد كوچكم ین موزیباشد ا یم

  . م اختصاص داده شده استیقد یخط یھا ن رواقھا بھ نسخھیازا یبعض. است یزربفت وقال یھا پارچھ

بھ  ١٩٢٦ن بنادریند ایگو یم» درگاه«بارگاه موالنا رادر اصطالح محل :رگ تربت موالنامدخل بز

مترمربع  ٦٥٠٠موالنا نام گرفت مساحت آنم یموز ١٩٥٤ھ درآمدو دریقھ قونیاء عتیاش میصورت موز

وارھااحاطھ كرده یگر اطراف آنرادیشان قرار دارد ودیآن حجرات درو یدر طول قسمت غرب. است

گر یدرب د. شود یاط موزه باز میح یسو ازطرف مغرب بھ شانیاباب درویبزرگ  میل موزمدخ .است

 یدر.شودكھ سابقا گورستان بوده وامروزدروازه خاموشان نام دارد یاالرواح گشاده م قةیحد یبھ سو

مدخل بارگاه موالنا از . معروف است یشود كھ بھ باب چلب یان بھ طرف شمال باز میاط چلبیك حینزد

است كھ دورآنرا ) یوضوگاھ(حوض و فواره و متوضا  یگذردكھ بامرمرفرش شده ودارا یم یاطیح

اززمان پادشاھان سالجقھ روم مانده استكھ ازاطراف آن آب  یا ده ودر وسط آن فوارهینرده كش

وجودداشتھ كھ بابرداشتن  ییھا اط موالنا درست مقابل بارگاه اوحجرهیزددرآن طرف صحن حیر یم

ب داده اند كھ در آنھا یبا ترتیز میكرده وموز یطوالن یل بھ تاالرھاین آن، آنھا راتبدیب یوارھاید

بھ  یا چھنیقال مین موزیدرا. شان موجود استیا یھا شان و جامھیاروآالت وافرار درویبس یخط یكتابھا

ه ترك ریپنج ل یھ بھ بھایك شماره روزنامھ كھ در قونی یدم كھ از رویك صحفھ روزنامھ دیشكل 

 آمده  نیھ چنیقون  روزنامھ  چھ روزنامھ عنواننین قالیا یباال بر .كرده بودند یزردوز شد  یمنتشرم

درب  یقسمت غرب یبر باال) ١٣١٩ده محرم(ر، یبش ل یآقشھر نسخھ س ی، محل ادارس)نومرو( .است 

  : م خان استیآمده كھ مربوط بھ سلطان مرادخان بن سل یت بھ تركین سھ بیشان ایدرو

  اد یبن یاورد یا پوب بوخانقلھیخان  میلطان مرادخان بن سلس یش

  ھ ھر سحر ورد اولھ ارشاد یلر بونده ساكــــــــــن اوقونیاواللر مولو

  آباد  یوت جنت اسا اولدیــــــــــخ بید تارید یگورب دل بو بنا

ر و معاصر ترك یشمند شھچنددر گرداگرد رواق موالنا قرار دارد كھ از جملھ كتابخانھ دان ییھا كتابخانھ

معاون  Onderمحمداندر  یگر كتابخانھ محقق معروف ترك جناب آقای، و دینارلیگل ـ پ یعبدالباق

خانھ موالنا  در قرائت .ھ استیاداره و سازمان فرھنگ و ھنر كشور ترك یعمومر یر و مدیوز نخست

. اند بلندگذارده یھا نھییعبھ آبھ خط خوش وجود دارد كھ آنھا را در ج یس ومرقعاتینو دست یكتابھا

، ١٢٧٨ یمربوط بھ سالھا یرحل درآنجا مشاھده كردم چندنسخھ مذھب بھ قطع كھ ییھا ازجملھ نسخھ

نسخ  نیمتریدرقد یھجر٦٧٦مقارن با ولا  نسخھ بودكھ یالدیم١٣٦٧،١٣٧١، ١٣٢٣، ١٢٨٨

مربوط بھ  یبھ قطع رحل یرمثنویوان كبیگردید. باشد یبھ نام محمدبن عبدهللا م یخط خطاط بھ كھ یمثنو

  . را در آنجا مشاھده كردم یالدیم ١٣٢٣وان سلطان ولد مربوط بھ سال یو د یالدیم١٣٦٦سال



سپس .»احضرت موالنای«نوشتھ شده ییتابلو یق بررویمدخل حرم موالنا بھ خط خوش نستعل یدرباال

نوشتھ شده  یعبدالرحمن جاماز مال یت پارسین بیشود ا یكھ بھ حرم وارد م یرواق مدخل یبرباال

بارگاه موالنا كھ از  ینجا شد تمام بردولنگھ درورودین مقام ھر كھ ناقص آمد ایكعبة العشاق آمد ا :است

الدعاء «، و عبارت »سلطان ولد«ده عبارت یگرد یكار منبت یچوب ساختھ شده و بھ سبك روم

  . ده استینقر گرد» الصالة نورالمومن«، و »المومن سالح

 ین دربھ قسمتھاین ایجناح. بھ بارگاه موالنا واردشد یا توان ازدرنقره یخانھ م ازقرائت :یا نقرهدر 

بنا بھ . اند دهیاز طال و نقره كوب یآن روكش یشودواز چوب گردواست كھ بررو یم میچھارگوش تقس

اعظم دوره ر ین در بھ امر حسن پاشا پسر سوقولو محمدپاشا وزیكھ در آنجا موجود است ا یا بھیكت

  . ساختھ شده است یالدیم ١٥٩٩در  یعثمان

ن تاالر با یا. خوانند »ریحضور پ«شوند كھ آنرا  یبارگاه موالنا وارد م یبھ تاالر مركز یا از در نقره

ا گنبدسبز موالنا برآن یالخضراء  قبة. درآن قراردارد یبرصفھ بلند یاریده شده و قبور بسیپوش ییگنبدھا

كھ  ییسھایرطاقدیصفھ درطرف چپ تاالرز یرو. قبرموالنا قرارگرفتھ است یت باالن گنبددرسیا. است

ن یا. ف قراردارندیكند، شش قبراست كھ دردورد یم میخانھ ومسجدتقس محوطھ رابھ دوقسمت سماع

كھ  یگنبد. اند ھ آمدهیاست كھ ھمراه موالنا وپدرش از بلخ بھ قون یشانیان ودرویقبورمتعلق بھ خراسان

در سمت راست . شود یخوانده م یا پست قبسی یقبرموالنا است ازداخل مقرنس و بھ نام قبھ كرس یباال

 یم كھ بررویمترون دو قراردارد بھ ارتفاع یمحراب ین چلبیالد بھ طرف مقابر بزرگان خراسان وحسام

كترازچوب كوچ بیتركت نی،ودومترپائ»ومن دخلھ كان آمنا«: نوشتھ شده ییاه بھ خط طالینھ سیآن بر زم

  . »لیالخل ل لقاءیالغل شفاء«: آن نوشتھ شده یاندكھ بررو بھ شكل محراب نھاده

بن  ا حضرت نعمانی«: آن نوشتھ شده یبھ خط خوش وجوددارد كھ بررو ییوارتربت موالنا تابلویبرد

  . فھ استیكھ مقصود امام ابو حن» هللا ثابت رحمة

ش یچنانكھ در پ. رواق مقبره موالنا قرار گرفتھ است یاالا گنبد سبز بربیالخضراء  قبة: الحضراء  قبة

قباد بودكھ آنرا بھ پدرموالنا ین كیازباغ عالءالد یبنا شده كھ سابقاقسمت ییم بارگاه موالنا در جایگفت

ن بارگاه یساختمان ا. دندینام» ارم باغچھ«ن ولد را در آنجا بھ خاك سپردند آنرا یالد د و چون بھاءیبخش

ن بنا بھ یا. دیان رسیبھ پا یھجر ٦٧٣مطابق با  یالدیم ١٢٧٤ت موالنا آغاز شد، و در سال بعد ازوفا

 یصر، و سلطان ولد، و بھ دست معمارین قیرعالءالدیمان پروانھ، وامینقطھ گورجو خاتون زن سل

سپس در حدود سال . داشت یھرم ك بامیك شبستان ویساختھ شده بودو یزیتبر نیھنرمندبھ نام بدرالد

و  یشرق یوارھاید) ١٥١٢ـ١٤٨١(د دوم یزیدرزمان با. بر آن افزوده شد یگریھ دیابن یالدیم ١٣٩٦

 یین بارگاه بنایامروز ا. بر آن افرودند و گنبد خضراء را برافراشتند ییآنرا بر داشتھ و بناھا یغرب

است و  یالجورد یھایده از كاشین بارگاه پوشیا یگنبد اصل. مترارتفاع استست وپنج یب یمربع و دارا



 ین بھ صورت استوانھ و در باال مخروطین گنبد در پائیا. الخضراء نامند ا قبةیاز آنجھت آنرا گنبد سبز 

ن گنبد بھ تعداد ائمھ یا. اند نصب كرده یھالل یا از طالوجقھ یا لھیرالضالع است كھ بر عرشھ آن میكث

ان قزلباش دارد، و ظاھرا معمار آن یه صوفبھ كال یاریدوازده ترك است و شباھت بس یعشر دارا یاثن

چپ متعلق بھ  یھا ن گنبد قرار گرفتھ كھ منارهین ایسھ مناره در طرف. مذھب بوده است یعیش یمرد

  . ھ و مناره طرف راست بھ مسجد كوچك تربت موالنا استیمیمسجد سل

م یالرج طانیالش با  مناعوذ«: آمده است ن عباراتیا یكوف گنب دموالناباخط رپنجرهیز یوارشرقیبرد

دبن محمدخان یزیالمستعان با د هللاید بتابیالمؤ السلطان ام دولةیا یالخضراء ف القبة م نقشتیالرح الرحمن هللا بسم

  : ن یتیالب نیخھ ھذیتار یوانشد ف یعبدالرحمن بن محمدالحلب یف المولویدالعبد الضعی یعل

ن موالنا و یقبر مرمر ر گنبد،ید او محروم شد زیھر كھ خدمت كرد او مخدوم شد ھر كھ خود را د

د دوم یسلطان عبدالحم است كھ توسط یاھیده ازاطلس سیقبر موالنا پوش .پسرش سلطان ولد قرار دارد

ده و خطاط آن حسن ینقش گرد یاز قرآن با مھر پادشاھ یاتین اطلس آیبرا. ھ شده استیھد١٨٩٤در

بود و درقرن شانزدھم آنرا ازآنجا برداشتھ وبر قبر  موالنا از چوب یح اصلیضر. بوده است یسر

ان روم است و یدوران سلجوق یكار ازمنبت یح بلندموالناشاھكاریضر. ن ولد قرار دادندیپدرش بھاءالد

 یكار ن محمد پسر كنك كندهیالد بھ نام حسام یگریم پسر عبدالواحد ودیبھ نام سل یكیآن توسط دو ھنرمند 

  . از موالنا آمده است یعرفان یو اشعار یقرآن یاتیح آیضر یلو و عقب او پھ یشانیشده و در پ

  :کتیبھ ھا و نوشتھای مقبره موالنا 

  . اند را نوشتھ یالكرس ةیاست بر قبر موالنا كھ بر آن آ یا بھینخست كت

    :بر آن نوشتھ شده است ین عبارات بھ عربیاست كھ ا یا بھیگر بر جبھھ صندوق قبر موالنا كتید

  . نیالظالم یعل ین و ال عدوان الیللمتق ن والعاقبةیم و بھ نستعیالرح الرحمن هللا ـ بسم١

  . المشارق والمغارب  زار ھذالمرقد و ھو مقبل موالنا سلطان علماء ـ قد صعد من٢

  . یاالسالم ھاد االمام اسطوان االمام بن االمام بن اھبیالغ یاالزھر ف ـ نورهللا٣

  . ن بعدیالد الجالل واالكرام موضع معالم یذ عزةحضرة  یـ االنام ال٤

  . ن بعد انطماس عالماتھا مفتاح خزائنیقیال جیر مناھیاتھا منیـ اندراس آ٥

  . رالحقائقین ضمائرالخالئق بازاھیـ العرش بحالھ مظھر كنوزالفرش بقالھ منمم بسات٦

  . اعناق یالعشاق محل اطباق احداق الجمال قرة الكمال مھجة صورت ـ نور مقلة٧

  . ھیالربان ھ مدارالمعارفیط اسرارالفرقانیالخالق مح اآلفاق باطواق محبة یـ عارف٨

ح بر یم معمار سازنده آن ضرین آمده و نام عبدالرحمن بن سلیاست كھ درقسمت پائ یا بھیپس ازآن كت

  : ان آن آمده استیپا



  . نفوس یین محیالعالم ـ قطب١

  . الحق والملھ ن جاللیـ العالم٢

  . نیاء والمرسلیاالنب ن وارثیـ والد٣

  . المراتب ین ذیالمكمل اءیاالول ـ خاتم٤

  . ھ والمناقب والفضائلیالعل ـ والمنازل٥

  . نیالحس ھ محمدبن محمدبنیـ السن٦

  . الرحمن وسالمھ ةیھ تحیعل یـ البلخ٧

  . هللا ـ و قد اتتقل قدس٨

  . ـ نفسھ ور وح رمسھ٩

  . اآلخر یخامس جماد یـ ف١٠

  . ن و ستمائھین و سبعیـ سنة اثن١١

  . ح من صنعةیـ ھذا ضر١٢

  . میـ عبدالرحمن بن سل١٣

  . ـ المعمار عفاهللا عنھ١٤

  : وان شمس آمده استید یعنیر او یوان كبیت از دین نھ بیصندوق قبر موالنا ا یدر قسمت جلو

  د ن جھان باشیـ بروز مرگ چو تابوت من روان باشد گمان مبر كھ مرا درد ا١

  غ آن باشد یدر یو در افتیوغ دیغ بیغ دریو مگو در یمن مگر یـ برا٢

  مگو فراق فراق مرا وصال مالقات آن زمان باشد  ینیام چو بب ـ جنازه٣

  ت جنان باشد یمگو وداع وداع كھ گور پرده جمع یـ مرا بگور سپار٤

  ان باشد یبر آمدن بنگر غروب شمس وقمررا چراز یدیـ فرو شدن چو بد٥

  جان باشد  دخالصیشروق بود لحدچوبحس نما ید ولیـ ترا غروب نما٦

  ن گمان باشد یت ایكھ نرست چرا بدنھ انسان نیفرورفت درزم دانھ ـ كدام٧

  وسف جان را فغان آمد یـ كدام دلو فرو رفت و پر برون نامد ز چاه ٨

  تودرجوالمكان باشد  یوھو یبگشا كھ ھا طرف ان  یسو نیاز یچوبست ـدھان٩

ز یات نیصندوق آغاز شده و پشت سر اشعار فوق آمده است، و آن اب یت از قسمت جلوین ده بیسپس ا

  : باشند  یر میوان كبیاز د

  د یخزا یمست ید از آن گر نان پزیـ زخاك من اگر گندم بر آ١

  د یت مستانھ سرایوانھ گردد تنورش بیر و نانوا دیـ خم٢

  د یام رقصان نما شتھارت ترا خر پیز ییـ اگر بر گور من آ٣



  د ین نمایبرادر كھ در بزم خدا غمگ یدف بگورم ا یابیـ م٤

  د یون آن دلدار خایـ ز نخ بر بستھ ودرگورخفتھ دھان اف٥

  د یز جانت در گشا یخرابات ینھ بندیكفن برس زان یـ بدر٦

  د یبال بد كار زا یا ز ھر كار بستا وچنگ چنگ ـ زھرسوبانگ٧

  د یدست ھمان عشقم اگر مرگم بسایرآف عشق یـ مراحق ازم٨

  د یچھ آ یبجز مست یعشق بگو از م یم من واصل یـ منم مست٩

  كدم بتابد یز بنزد روح من  یتبر نیالد شمس روح ـ زبرج١٠

  : ر آمده استیوان كبیات از دین ابیو وتر صندوق باز ا یدر عقب صندوق قبر موالنا در قسمت ھالل

  ن ترست مردن یرین شیریشكرست مردن با تو ز جان شچون  یستان یـ چون جان تو م١

  وان گر آرزوست مردن یل حق را باغست و آب حیرا خلین طبق را زیـ بر دار ا٢

  ن سر نشان مردن و آن سر نشان زادن یـ ا٣

ده شده و آنھا را دنبال ھم یبر گز یمثنو یاز جابھ جا یاتیدر دور تا دور قاعده صندوق موالنا اب

  : اند نوشتھ

  م یم فارغ از مردارم و كركس نیكو پیـ باز سلطانم گشتم ن١

  ـ باز جانم باز صد صورت تند زخم بر ناقھ نھ بر صالح زند ٢

  د متن كوه یك شكوه صد چنان ناقھ بزایـ حال صالح گر بر آرد ٣

  كند  یكند روح شد منصوراناالحق م یـ چشم دولت سحر مطلق م٤

  معشوق جفت  یوشدبامعن تشددرنھفت رف چون ـ صورت معشوقھ٥

  ست یبخواھد شادز یست تا ابد معنیـ جسم ظاھرعاقبت خودرفتن٦

  رف ت  دوست یآزارسو یب رفت دوست برپوست اررفت ھم عتاب ـ آن٧

  ت الوصال یخرامم در نھا یال میان ز تن او از خیـ من شدم عر٨

  ست یا  ستین یدان چھ یھست ست غرهیستیـ كارگاه گنج حق در ن٩

  انكسار  یند و جایجو یستیاظھار كار ن یجملھ استادان پـ ١٠

  و ال بود  یستیـ ال جرم استاد استادان صمد كارگاھش ن١١

  تراست كارحق و كارگاھش آن سراست  افزون یستین نیـ ھركجاا١٢

  شان سبق یچون ھست باالتر طبق بر ھمھ بردند درو یستیـ ن١٣

  در انجل  یستیر نیست غیـ زانكھ كان و مخزن سر خدا ن١٤

  ش یھم تست وجان گرگست اجل ش كانیپ یتوا منھ نیھ یریش نھ ـ چون١٥

  ر شد یمن آگھ گرگ تو سر زیر شد ایشت شیو م یـ ور ز ابدال١٦



  شود  زدان خلیل یاز تبد آنكھ اومبدل شود خمرش ابدال ستیـ ك١٧

  وصف اودروصف ھو  گشتھ ستیذات او ن یبقا یـ ھست از رو١٨

  باشد ھست باشددرحساب  ستیش آفتاب نیھ شمع پـ چون زبان١٩

  تتق  چون وصورت صدق پرد چون آفتاب اندر افق باعروس یـ م٢٠

  زدانشان نداند آزمون یكامنون جز كھ  یـ انھم تحت قبان٢١

  ا نشدجزمرغ آب ختم كن و هللا اعلم بالصواب یـ درخور در٢٢

درمقابل ھم قرارگرفتھ كھ  یچھارضلع یودبطورعم یكار در جبھھ راست صندوق قبر موالنا دو منبت

 .»یالقنو ن محمدبن كنكیالد عمل ھمام«: ن آمده استیافتھ و نام صنعتگر آن چنین یتزئ یبھ سبك روم

ان وعدهللا حق وال تغرنكم «: آمده است ین عبارت بھ عربیگر در مقابل آن است كھ بر آن اید یا بھیكت

ن ینوشتھ شده و ا یدر قاعده صندوق قبر موالنا بھ خط كوف یا بھیكت .»الغرور غرنكم با یا وال یالدن وةیح

  : كلمات از آن قابل خواندن است

  . …………ـ واحد١

  نا یعل.. ………ك باخوانیـ عل٢

  . ………………ـ ان٣

  قلنا اذا اموالك من زمانك ………… ـ ٤

  . ستو اكنون كتابخانھ ا یره چلبیت مھ نام دایا یمرقد موالنا اطاق یدر قسمت جنوب

  : ن اشعار نوشتھ شده استیخوانند ا یاز میكھ آنرا پنجره ن یا پنجره یبر رو

  ب اال بر تو یاند اال در تو تا ره نبرد غر درھا ھمھ بستھ

  وستارگان چاكرتو  دو مھیخورش یدركرم عزت نورافشان یا

دارد كھ بر  یاك باال سرموالنا قبركراخاتون زن موالنا جیالخضراء ونزد درمغرب قبة :گریقبور د

  : ن نوشتھ شده استیصندوق قبرش چن

  . یالباق ـ هللا١

  . الذات ةیالمصوفھ ثق المخدره ـ انتقلت٢

  . الصدر القدر مشروحة عةیالصفات رف ةیـ مرض٣

  . ھ عصمةیالمعال ھ والمناقبیالعال الھمة یـ ذ٤

  . یالثان مین مریالعامل المخصوصھ بصفات نیـ الد٥

  . الخلق والخلق الحق محمودة ةمقبول یـ بحرالمعان٦

  . هللا سره ـ صاحبة موالنا قدس٧

  . یهللا عنھا و ارخلھا ال یـ كراخاتون رض٨



  . ـ حظائرالقدس اواھا من دارالھوان٩

  . الثالث عشر سیالخم ومیر یجوارالرحمن اخ یـ ال١٠

  . و تسعون و ستمائھ یـ من شھر رمضان من شھور سنة احد١١

  : ن نوشتھ شده استیدارد و بر آن چن یز در ھمانجا جاین دختر موالنا نصندوق قبر ملكھ خاتو

  . یالباق ـ هللا١

  . ھ افتخار مخدراتیالزنان الست ـ ھذه تربت٢

  . آدم مكلھ خاتون یـ العالم تاج مستورات بن٣

  . االوتاد ن قطبیخ والعارفیالمشا ـ ابنة سلطان٤

  . نیاء والمرسلیاالنب ن وارثیـ والمحقق٥

  . هللا ن قدسیالحق والملة والد جاللـ ٦

  . ثلث و سبعمائھ عشر شعبان سنة یثان یـ سر ھما ف٧

بھ آن یز در آنجا قرار دارد كھ كتین) ٦٧٦درگذشتھ در (ر عالم پسر موالنا یام ین چلبیمرقد مظفرالد

  : ن استیچن

  . ـ ھذه تربة شمس١

  . یاالعال تاج مفارق یالمعال ـ مشارق٢

  . بن ر عالمین امیـ مظفرالد٣

  . ن جاللیالمحبوب ـ موالنا سلطان٤

  . نین محمدبن محمدبن الحسیـ الحق والد٥

  . قدس یـ البلخ٦

  . ـ هللا سر ھم نقلھ من دارالغرور٧

  . یسادس جماد یدارالسرور ف یـ ال٨

  . نیـ االول سنة ست و سبع٩

  . ـ وستمائھ غفرهللا لھم١٠

  : ن نوشتھ شده استیبھ صندوق قبرش چنیكت گر قبر جاللھ خاتون نوه موالنا كھ برید

  ھذه قبر الست 

  الزاھدة الدار الطاھرة 

  دة سلطان یجاللھ خاتون حف

  الملة  ن جاللیالعلماء والمحقق

  هللا روحھما  ن قدسیوالد



  ن و ستمائھ یو ثمان یعرة محرم سنة اثن یف

بھ آن یكشتھ شده قرار دارد و كت ٧٣٠ن كھ در سال یالد  تاج یگر صندوق قبر ملكھ خاتون دختر قاضید

  : ن استیچن

   یهللا الباق

  دة یانتقلت الست المحرحومة المظلومة السع

  المخدرات افتخار  اء تاجیدة مقتولة االولیالشھ

  حھا یالمستورات ملكھ خاتون نور هللا ضر

  ن یالملة والد القضاة موالنا تاج یابنة اقض

  السرور دار یهللا فضائلھ من دارالعرور ال ادام

  ن و سبعمائھ یاالخر سنة ثلث یاالربعاء سادس عشر جماد لةیل

  : ن آمدهیاست كھ بر صندوق قبرش چن ین چلبیالد باالخره قبر حسام

  ن امام یخ قدوة العارفیالمشا خیھذه تربة ش -

  ن كنزالفرش ین مفتاح خزائن العرش امیقیوال یالھد -

  اءالحق یضد الدوران ابوالفضائل یزیدالزمان بایجن -

  ترك  ین المعروف باخیبن محمدبن الحس ن حسنیالد حسام -

  أ یست كردیاالصل بماقال ام یرموهللا عنھ و عنھم اال یرض -

  االربعاء  ومیخ یتار یهللا روحھ ف أ قدسیواصبحت عرب -

  ن و ستمائھ یثامن عشرمن شھر سغبان سنة ثلث و ثمان یف -

  : ن آمده استیبھ آن چنیاست كھ بر كت) ٧٤٧درگذشتھ در ( ین چلبیالد گر صندوق قبر نوه حسامید

  دارالبقاء  یانتقل من دارالفناء ال

  ن محمد یبن صدرالد ن حسنیالد حسام

  ن نورهللا یالحق والملة والد حسام یچلب بن

  ن یوم السبت التاسع و العشری یمضجعھم ف

  ن و سبعمائھ یشوال سنة سبع و اربع

بھ . ز درمعرب قبةالخضراء قرار داردیشان نیشان موالنابودندودختران ایخوان كھ ازیچلب یا قبورعده

ن ولد پدر موالنا كھ در عقب صندوق قبر یبھاءالد :شود یل مشاھده میطرف مشرق قبةالخضرا قبور ذ

  : است بھ نوشتھ شدهین كتیصندوق قبرش ا یموالنا قرار داردوبررو

   یهللا الباق

  دنا یھذه تربة موالنا و س



  عة منبع الحكمھ یرالشرصد

  البدعھ و قدوة  السنة قامع یمح

  سلطان العلماء  یالعامل الربان العالم العالم

  ن یالشرق و الغرب بھاءالملة والد یمفت

  ن محمدبن یاالسالم والمسلم خیش

  هللا عنھ و عن  یرض یبن احمد البلخ نیالحس

  الجمعھ الثامن  ومیضحوة  یف یاسالفھ توف

  ن و ستمائھ یاالخر سنة ثمان عشر عیغشر شھر رب -

  : ن نوشتھ شدهیصندوق قبرش چن یكھ در باال)٦٥٧درگذشتھ در (ن زركوبیالد خ صالحیش

  خنا یھذه تربة ش یهللا الباق

  الحال و  االبدال كامل ن ملكیقیو ال یالھد ن علمیالعارف شمس

  القلوب الطالب المطلوب نورهللا االعظم برھان القوم  القال امن

  ھ ترجمان الرموز یرة والسرة بحراالسرار االلھیرة طاھرالسیلطان البصس

  دالزمان یدالعصر جنیزیبا یالنجو محرم عرائب یالتقو بة امامیلع

  بسان یاعیبن  دونین ابوالمفاخر فریالحق والد صالح

  ن و ستمائھ یعرة شھرالمحرم سنة سبع و خمس یهللا سره ف قدس یالذھب یالقونو

كھ بر )٦٩١درگذشتھ در(بود سلطان ولد دان موالنا كھ استادیمر از یكیاوعلو  مورین بكتیالد میخ كریش

  : ن آمده استیبھ صندوق قبر او چنیكت

  ن یفة فخراالصحاب العارفیھذه تربة الشر

  ن یالد میخ كریالعاشق والصادق ش الفائق

  ھ یرجمةهللا عل یمور المولویالحاج بكت ابن

  ن و ستمائھ یو تسع ینة احدالحجة س یخ شھر ذیتار یق

ن نوشتھ یبھ صندوق قبر او چنیاست كھ بر كت)٦٦٠درگذشتھ در(موالنا یانیپسر م ین چلبیگر عالءالدید

  : شده است

  ھذه تربة  یهللا الباق

  خ یالمشا خین محمدبن شیالصدر المرحوم عالءالد

  ن محمد یالحق والد ن جالیالعلماء والعارف سلطان

  هللا بركاتھ  افاض یالبلخن یمحمدبن الحس نی

  ة ید كل عناین و خصص ولده بمزیالمسلم یعل



  ن و ستمائھ یاواخر شوال سنة ست

  : ن استیبھ صندوق قبر او چنیموالنا است كھ كت)فرزند خوانده(یبرادر مادر ییحین یالد دیگر شمس

   ییحین یالد ر شمسیتربة ام

  ا او ی یمحمد شاه برادر مادر بن

  ز یهللا سره العز الد موالنا قدس

  ن و ستمائھ یو تسع یاالخر سنھ اثن عیخ ھفتم ربیدر تار

ن عابد یالد ،و شمسیوك زاھد چلبی،وب یدون سپھساالر ،و اولو عارف چلبین فریالد گر قبور نجمید

  . شان استیر دختران ایان و سایگر چلبیپسر سلطان ولد و د یو واجد چلب، یچلب

قبر  یاند،ول گذاشتھ یا قبر مردان عمامھ یموالنا وجود دارد كھ باال صورت قبر در بارگاه ٦٥ھم یرو

اندكھ ھمھ آنھا توسط  س نھادهیاء نفیدورمقبره موالنا شمعھا وشمعدانھا واش.زنان بدون عمامھ است

افت و یمقبره موالنا در قرن شانزدھم توسعھ .م شده استیارت آن بزرگوار تقدیمشتاقان و عشاق ز

  .جد كوچك بھ آن افزوده گشتخانھ و مس سماع

  شمندانیاند دید ازبلخ  يموالنا

  

  

د  –د ت نموجرز بلخ مھات بیت ا لحر م ارش بقصد ححج و ز یارپد) ق -ششصدوده ( لد ر حد و د سا

ر خر ا سا ن با شیخ فر ید ا لد ین عطا رمال قا ت نمو د و د رآ ن و قت مو لو ی خو رد بو د و شیخ 

ز و د با شد : کتا ب ا سر ا ر نا مھ خو د ر ا طو ر ھد یھ بھ مولو ی د ا د و پد ر ش ر ا گفت  عطا ر

پس ا ز تو قف ا ند ک د ر خر ا  بھا وا لد ین و لد. کھ ا ین پسرتو آ تش د ر جا ن سو ختگا ن عا لم ز ند

ھ ا ز صو فیا ن مر کز ا د ر آ نجا ا ز جا نب شیخ شھا ب ا لد ین ک. سا ن با پسر ش بھ بغد ا د ر فت

سال می بو د بھ گر می ا ستقبا ل شد و پس ا ز سھ ر وزتو قف ر ھسپا ر شا م شد و بھ د ر با ر فخر ا 

  . ه یا فت ابھر ا م شا ه پا د شا ه ا رزنجا ن ر  –لد ین 



مد ر سھ  مد ت ھفت سا ل ر ا د ر ا ین شھر گزر ا نید و ا میر مو سی فر ما نر و ا ی آ ن شھر بر ا یش

مو لو ی د ر سن ھجد ه سا لگی د ر ا ثر تقا ضا ی پد ر با گو ھر خا تو ن د ختر خو ا جھ الال . گشو د

از ا ین خا نمش صا حب د و . ی سمر قند ی کھ ا ز سر شنا سا ن آ ن د و ر ه بو د ا ز دو ا ج نمو د

د ر ظھر ) بھا و ا لد ین و لد ( و لو ی پد ر م. شد) عال ا لد ین محمد ( و ) سلطان و لد ( پسر بنا مھا ی 

سا ل  ٢٤( د ر آ ن ھنگا م مو لو ی  -- ا ز جھا ن چشم پو شید ر و ز جمعھ ھجد ھم ر بیع ا ال خر سا ل

مو لو ی بنا بر خو ا ھش سلطا ن عال ا لد ین کیقبا د بجا ی پد ر نشست و بھ ا ر شا د مر د . د ا شت) 

  . گر د ید ما ن و تر بیت مر د ا ن مشغو ل

  
  قصد جفا ھا نکنی و ر بکنی با د ل من 

  وا د ل من وا د ل من وا د ل من وا دل من

  قصد کنی با د ل من شا د شو د د شمن من 

  د ان کھ ا ز آ ن خستھ شو د یا د ل تو یا دل من

  و ا لھو شید ا دل من بی سر وبی پا د ل من 

  وقت سحرھا دل من ر فتھ بھ ھر جا د ل من 

  ومجنو ن د ل من خا نھ پر خو ن د ل من بیخود

  سا کن وگر د ا ن د ل من فو ق ثر یا د ل من 

  خا نھ د ل غر ق شر رگشتھ پرا ز خو ن جگر

  ... بھرتما شاه چھ شو د ر نجھ شو ی تا د ل من

از  یكی یمعروف بھ مولو یبلخ یبكر یبیخط ینین بن حسین محمد بن حسین محمد بن بھاءالدیالد جالل

محترم  یاز خاندانھا یو ی خانواده. ن شاعران درجھ اول بشمار استین عارفان و از بزرگتریربزرگت

ن یسلطان عالءالد ی مادر دخترزاده یرسد و پدرش از سو یفھ میا نسبتش بھ ابوبكر خلیبلخ بود و گو

  .ن ولد معروف شدین جھت بھ بھاءالدیمحمد خوارزمشاه بود و بھم

ن ین علت بھاءالدینداشت بھم یافت چون پدرش از سلسلھ لطفیخ والدت در بل یھجر ٦٠٤در سال  یو

با خانواده خود خراسان را ترك كرد و از آن راه بغداد بھ مكھ رفت و از آنجا در  یھجر ٦٠٩در سال 

كھ  یقباد سلجوقین كیسلطان عالءالد) ھیملط(ھیره ساكن شد و پس از نھ سال اقامت در مالطیالجز

ھنگام . م شدین خاندان در آنجا مقیھ دعوت كرد و ایتخت خود شھر قونیرا بھ پا عارف مشرب بود او

  .ھ رحلت كردیدر قون یھجر ٦٢٩ن پنج سالھ بود و پدرش در سالیالد ھجرت از خراسان جالل



بود كھ از شاگردان پدرش بود و در سال  ین ترمذیالد د برھانیدر خدمت س یپس از مرگ پدر مدت

رحلت كرد جزو   كھ شمس یھجر ٦٤٥كرد و سپس تا سال  یر آمده بود شاگردآن شھ  بھ یھجر ٦٢٩

 یفراھم ساخت كھ پس از و یا قھیقت شد و طریان طریشوایدان و شاگردان او بود آنگاه خود جزو پیمر

ھ برپا كرد و در آنجا بھ یدر شھر قون یمعروف شد و خانقاھ  ھیمولو ی قھیافت و بھ اسم طریانتشار 

ن اساس تصوف بشمار رفت یتر بدل شد و معظم یمیكم بدستگاه عظ پرداخت و آن خانقاه كم ارشاد مردم

ار یروان بسیاست و در تمام ممالك شرق پ یھ باقین زمان آن خانقاه و آن سلسلھ در قونیو از آن پس تا ا

 ٦٧٢خر سال اال ینكھ در پنجم جمادیست تا ایز یدان خود میھمواره با مر ین محمد مولویالد جالل. دارد

مقام جھان است   یاز مردان عال یكیو ن یشرق زمن شاعران یاز بزرگتر یكی یرحلت كرد، و یھجر

رسد و  یام و حافظ میو عمرخ یو سعد یشھرت فردوس یشھرتش بھ پا یکھن پارس ان شاعرانیو در م

ن عارف بزرگ یا مختلف ترجمھ شده، یاز زبانھا یاریبھ بس یآثار و. رود یشان بشمار میاز اقران ا

 یایدن یدگان نامیاز برگز یكی یان ساده و دقت در خصال انسانیشھ و بیاند یدر وسعت نظر و بلند

د یقت او را بایدارد و در حق ین مقامات را در ارشاد فرزند آدمیاز بلندتر یكیرود و  یت بشمار میبشر

او  یمقاصد عال یادا یبرا یا لفافھك نوع یح و یتفنن و تفر یسرودن شعر تا حد. دانست یدر شمار اول

  .م قرار داده استیتفھ ی لھین كار را وسیبوده و ا

 ین كتابھایمعروف اوست كھ از معروفتر ی شود نخست منظومھ یبھ دو قسمت منقسم م یاشعار و 

آن  یھا ن نسخھین و معتبرتریتر حین كتاب كھ صحیا. نام نھاده است یمعنو یاست و آنرا مثنو یارسپ

. اند دهیز نامیاالرواح ن قلیبھ اسم ص یت است، بھ شش دفتر منقسم شده و آن را بعضیب ٢٥٦٣٢ل شام

ر سلوك است كھ در یو س یو اخالق یاز افكار عرفان یا اق و مجموعھیك سیگانھ آن ھمھ ب دفاتر شش

ز شاگردان ا یكیار در آن آورده است و آن را بھ خواھش یبس یتھایات و احكام و امثال و حكایضمن، آ

رحلت كرده  یھجر ٦٨٣كھ در سال  ین چلبیالد ترك معروف بھ حسام یخود حسن بن محمد بن اخ

 ییار مجذوب سنایداشتھ چون بس یو وجد یكھ شور یھنگام ین مولویالد جالل. آورده است بھ نظم در

سروده  یھھ میبد یبا كمال زبردست یشان اشعاریا یھا اق منظومھیو عطار بوده است بھ ھمان وزن و س

ن موقع بھ یتمام شده و در ا یھجر ٦٦٢نظم دفتر اول در سال . نوشتھ ین آنھا را میالد است و حسام

آن را گرفتھ و پس از  ی دنبالھ یھجر٦٦٤ن ناتمام مانده و سپس در سال یالد حسام ی فوت زوجھ  واسطھ

ت یك صدھزار بیاست شامل نزد یار قطوریبس ی قسمت دوم اشعار او مجموعھ. ھ را سروده استیآن بق

ات نام یان اغلب آن غزلیار كھ در موارد مختلف عمر خود سروده و در پایات بسیات و رباعیغزل

ات یدر غزل یات شمس معروف است و گاھیا كلیات شمس و یرا برده و جھت بھ كل یزین تبریالد شمس

ات یسروده است غزلیولت مان آن ھمھ اشعار كھ با كمال سھیخاموش و خموش تخلص كرده و در م

  . بشمار تواند آمد یارسپن اشعار زبان یواست كھ از بھتریق و شیار رقیبس



ن پدر شده و ین احمد معروف بھ سلطان ولد كھ جانشیام بھاءالدنداشتھ است بھ  یپسر ین بلخیالد جالل

را در  یطالبرود و م یاز عارفان معروف قرن ھشتم بشمار م یو. را ادامھ است یسلسلھ ارشاد و

 یا ز منظومھیھ نام نھاده است و نیھ مافیف«گرد آورده و  یده است در كتابیمشافھات از پدر خود شن

دھند  یمعروف شده و بھ او نسبت م ی، بدست ھست كھ بھ اسم دفتر ھفتم مثنویاق مثنویبھمان وزن و س

  .سبعھ شامل مواعظ اوستب او و مجالس یمكات ی گر از آثار موالنا مجموعھید. ستیاما از او ن

بھ «:ن نوشتھ استیچن) یمولو( ین محمد بلخیالد جالل ی درباره یھرمان اتھ خاورشناس مشھور آلمان

رفت در  یخود كھ م ی ندهیف آین بار حرین و آخرین عطار اولیدالدیبود كھ فر یسال ششصد و نھ ھجر

اسرار (نكھ یرت كرد و گذشتھ از ااین را زیالد جالل یعنین ھمدوش او گردد یبزرگتر یشھرت شاعر

 ی ندهیر آیك روح نبوت عظمت جھانگیھ نمود با یھد یبھ و یت او بھ مقامات عرفانیھدا یرا برا) نامھ

  .كرد یشگوئیاو را پ

 ین شاعر عرفانیافت و بزرگتریاشتھار  ین رومیالد كھ بعدھا بھ عنوان جالل ین محمد بلخیالد جالل

تمام اعصار گشت، پسر محمد بن  یپرداز وحدت وجود ن سخنیزرگترن حال بین و در عیمشرق زم

در بلخ بھ  یاالول سال ششصد و چھار ھجر عین ولد در ششم ربیملقب بھ بھاءالد یالبكر یبین الخطیحس

 یداشت و در دانش و واعظ یشاوندیان خویخوارزمشاھ یعنیپدرش با خاندان حكومت وقت . ا آمدیدن

جھ دعوت مردم یدر نت یعامھ كھ و ی ت و جلب توجھیبھ حكم معروف یول. وددا كرده بیبسزا پ یشھرت

ن یكسب نمود، محسود سلطان عالءالد یبرتر یشناس و مردم ینیب باالتر و جھان یعالم یبسو

داد  یاستعداد و ھوش و ذكاوت نشان م یپسرش كھ از كودك ید و مجبور شد بھ ھمراھیخوارزمشاه گرد

ل آمدند و از راه یرت عطار نایشابور كھ در آنجا بھ زیق نید و ھر دو از طریوقرار خود را در فرار ج

دند یھ رفتند و در آنجا چھار سال اقامت گزیرت مكھ مشرف شدند و از آنجا بھ شھر ملطیبغداد اول بھ ز

ارشاد ن تحت یالد افتند و مدت ھفت سال در آن شھر ماندند و در آنجا بود كھ جاللیبعد بھ الرنده انتقال 

در . پدر در پند و ارشاد كسب استحقاق نمود ینیجانش یمود و برایرا پ ین و دانش مقاماتیپدرش در د

ان روم از آنان یقباد از سلجوقین كیكھ از طرف سلطان عالءالد ین موقع پدر و فرزند بموجب دعوتیا

جدھم یخ ھین در تاریاءالدمت نمدند و در آنجا بھیھ كھ مقر حكومت سلطان بود عزیبعمل آمد بھ شھر قون

  . افتیوفات ) یھجر ٦٢٨(ست و ھشتیسال ششصد و ب یالثان عیرب

ل مقام علم یتمام دل در راه تحص یل كرده بود خستھ گشت و با جدیكھ تحص ین از علوم ظاھریالد جالل

بھ  یھجر ٦٢٩كھ  ین ارمذیالد برھان یعنیاز شاگردان پدرش  یكیعرفان نھاد و در ابتدا در خدمت 

در  ٦٤٥تا  ٦٤٢درآمد و از سال   بھ نام شمس یش قلندریھ آمده بود تلمذ نمود، بعد تحت ارشاد درویقون

ن اجرا كرد كھ یالد در روان و ذوق جالل یریخود چنان تأث یآسا او بود و او با نبوغ معجزه ی مفاوضھ

. را بكار برد یزیتبر شتن نام شمسینام خو یات خود بھ جایاد مرشدش در ھمھ غزلیبھ سپاس و  یو



كھ در كوچھ و  یو یطلب یام عوام و خصومت آنھا با علویق ی جھیشمس در نت یبت ناگھانین غیھمچن

ن ھم مقتول یعالءالد یعنین یالد راه انداختند و در آن معركھ پسر ارشد خود جالل یھ غوغائیبازار قون

قت یعت طریم در مقابل مشیستن راه تسلت و جیافتن تسلی یق در دلش گذاشت و او برایعم یریگشت تأث

قت تاكنون ادامھ دارد و مرشدان آن ھمواره از خاندان خود یجاد نمود كھ آن طریرا ا ید سلسلھ مولویجد

عزا كھ بر  ی قت عبارتست در ظاھر از كسوهین طریروان ایعالئم خاص پ. گردند ین انتخاب میالد جالل

دارند و واضع  یا سماع كھ برپا می یعرفان یبھ و رقص جمعكنند و در باطن از حال دعا و جذ یتن م

كھ مست عشق  یافالك و از روان یست از حركات دوریآن خود موالنا ھست و آن رقص ھمانا رمز

شد و از شوق راه بردن  یمشتعل م ین رقص جمعیو خود موالنا چون از حركات موزون ا. است یالھ

ساخت كھ  یرا م ید عرفانیات مفیشمار غزل یب یھا شكوفھگشت، آن  یسرشار م یبھ اسرار وحدت الھ

از اشعار آن از لحاظ  یدھد و بعض یل میوان بزرگ او را تشكید یبند و رباع عیترج یبھ انضمام تعداد

  . ات جھان محسوب استیادب یات جواھر گرانبھایت ابیزبان و موزون ییبایو ز یمعن

درجھ اول است ھمانا شاھكار  یمحسنات شعر یق و دارایدق یز پر از معانیگر موالنا كھ نیاثر مھم د

مشابھ  یمعان ین كتاب كھ شاھد گاھیاست در ا» یمعنو یمثنو«ا بھ عبارت كاملتر ی یاو كتاب مثنو

خواننده گشتھ  یث موجب خستگین حیده و از ایل كشیان بھ طول و تفصید صوفیان عقایتكرار شده و ب

ات یر شده آیتقر یر متصنع بھ كار رفتھ و اصول تصوف بھ خوبیگر زبان ساده و غیاست از طرف د

ح یتشر ید عرفانیل و عقایق استعاره تأویبھ طر یرسا در شش دفتر مثنو یث بھ نحویو احاد یقرآن

نغز پر  یھا ھا و قصھ د ھمانا سنن و افسانھیافزا ین كتاب میا یو جاندار ییبایآنچھ بھ ز. ده استیگرد

او  یبود كھ اسم واقع» نیالد حسام یچبل«شاگرد محبوب او  یمثنو ی كننده الھام. ست كھ نقل گشتھیمغز

كھ بعد از ) ن زركوبیالد صالح(فھ یمرگ خل ی جھیھ در نتیمشارال. ترك، است یحسن بن محمد بن اخ

ده شد و پس از وفات استاد مدت ده یموالنا برگز ینیبھ جانش یو یاتفاق افتاد بھ جا یھجر ٦٥٧خ یتار

با كمال  یو. درگذشت یھجر ٦٨٣نكھ خودش ھم بھ سال ین سمت مشغول ارشاد بود تا ایال بھ ھمس

ن جوان ثمر یالد و عطار تا چھ اندازه در حال جالل یسنائ یھا یمثنو ی مسرت مشاھده نمود كھ مطالعھ

 یینمان راھیاز ا یرویكرد و استاد در پ یب بھ نظم كتاب مثنویق و ترغیپس او را تشو. بخش است

مرگ ھمسر  ی د و بعد بھ واسطھینظم كش ی بھ رشتھ ین ویرا بر طبق تلق ین دفتر اول مثنویالد حسام

 یگر بھ كار سرودن مثنویبار د یھجر ٦٦٢بھ سال  یول. آن دو سال وقفھ برداشت ی ن ادامھیالد حسام

ان یشش دفتر بھ پابزرگ خود را در ی پرداخت و از دفتر دوم آغاز نمود و در مدت ده سال منظومھ

قبل از وفاتش كھ پنجم  یبا و در واقع سرود وداع اوست كمین سرود زیدفتر ششم كھ آخر. برد

كھ بھ تنھا  یطبع بوالق مثنو ییات نھایافت و اگر ابیان یاتفاق افتاد، پا یھجر ٦٧٢سال  یالثان یجماد

ل باشد، دفتر ششم بھ طور كامل یاصن احمد سلطان ولد نسبت داده شده یبھاءالد یعنین یالد فرزند جالل



بخش آن  یبھ نام محمد الھ یدھد شخص یكھ طبع لنكو نشان م ین علت بھ طوریافتھ بود و بھ ھمیخاتمھ ن

بن احمد   لیف اسماعیتأل یترك ین كھ در شرح مثنوین سابقھ، ایبھ حكم ا. ل كرده استیرا تكم

  .ست و باطل استین حیان آمده صحیك دفتر ھفتم سخن بھ میاز  یرویاالنق

د یشتر از اسالف خود تأكینفس را ب یلزوم افنا ید گفت كھ ویانھ موالنا باید صوفیاما در باب عقا 

 یجزئ ید نفس فردیست بلكھ در اساس باین ین بردن خودكامین مورد منظور او تنھا از بیكند و در ا یم

ن ذات یموجودات ع ی جھان و جملھ. دا، مستھلك گردیست از دریا مانند قطره یكھ در برابر نفس كل

رند و بعد بھ یگ یند از او نشئت میآ یك چشمھ بوجود میكھ از  ییرھایمانند آبگ یرا ھمگیخداوند است ز

او فقط وجود  یموجودات در برابر ھست یاست و باق یتعال ی، خدایاساس ھست. گردند یاو بازم یسو

 ی دهیان كرده، فرق عقیب یم در مقدمھ خود بھ مثنود ھینفلیكھ و ینجاست بھ طوریدر ا. دارند یظل

نست كھ بھ موجب یو آن عبارت از ا. گردد ین میگر مبید مشابھ دیعقا ی از كافھ یرانیا یوحدت وجود

برد بلكھ برعكس  ین نمیاو را از ب یگردد و ذات ح یدر كل مستھلك نم یتعال یوجود خدا یرانیم ایتعل

ندارد و  یر از او وجود واقعیز غیچ چیرا ھیز. شود یمستھلك م یتعال یوجود كل است كھ در ذات بار

  . ش بستھ بھ نور استیاست از مھر وجود او كھ بقا یا ھیاوست و بھ مثابھ سا یاء بستھ بھ ھستیاش یھست

 یست بلكھ داراین یمقدار یب ی دارد كھ انسان عبارت از ذره یخالق و مخلوق اشعار م ین برابریا

د بھ یش است و باین رھگذر مسئول اعمال و كردار خویعمل است و از ا یار و آزادمخت ی اراده

و مواسات و  یر تواضع و بردباریل نظیسلوك در راه فضا ی جھیب نفس كھ در نتیھ و تھذیتجل ی واسطھ

ن سلوك دشوار یالبتھ اور است كھ در ا. د بكوشد و خود را بھ وصال حق برساندیآ یبھ دست م یھمدرد

است  یا ك حلقھیفقط  یویات دنین حیداست كھ ایشود و پ ییراھنما یر و مرشد روحانیآور توسط پ رنج

ن یالد مات جاللیز در تعلین. مودیموده و بعد ھم خواھد پیوجود كھ آن را در گذشتھ پ ی سلسلھ یھا از حلقھ

ھ سبك اصول تصوف م موالنا آن را بیكن یھ ھست، مشاھده میلیاسماع ی مذھب تناسخ را كھ در فرقھ

  . كرده است ییشگویا تكامل عصر ما را پیده تطور یعق ییآنچنان پرورانده كھ گو

ده است و پس از مرگ از یانسان رس ی وان تطور نموده و بھ مرحلھیاز مراحل جماد و نبات و ح یآدم

بھ وحدت  یتعال یكمال برسد و در وجود بار ی د تا بھ مقام ملكوت و مرحلھیجو ین مرحلھ ھم ارتقا میا

گردد و اختالف  یم یكیقت یبھشت و دوزخ در حق ین وحدت اساسیھمانطور كھ بھ حكم ا. نائل گردد

ست مگر ین ھمھ نیرا ایزد زیخ یم ان بریر و شر ھم از میان خیشود، فرق م یان مرتفع مین ادیب

محل تأمل و  یھا جھینتده چھ ین عقیشان از ایدرو یم كھ بعضیدان یم. یك ذات ازلیمختلف  یھا جلوه

آوردند و نھ تنھا تمام اعمال را از  استاد را بھ صورت عمل در یگرفتند و چطور مسائل نظر یدیترد

ن ینھ عطار چن یول. از ھر نوع اخالق را مجاز شمردند یعار یكسان شمردند بلكھ كارھایك و بد ین

بھ . ھرگز خود در عمل راه نرفتندن و یالد ، و نھ جاللییاز اصول تصوف كرده بود نھ سنا یریتفس



ب نموده و اگر یكو ترقیروان خود را بھ لزوم اعمال حسنھ و رفتار نیانقطاع پ ین بیالد عكس جالل

 یاالنس جام كھ در نفحات(ع استاد خطاب بھ شاگردان خودیست بھ كلمات تودیبھ اثبات باشد كاف یحاجت

د بھ ترس از خدا و اعتدال ید كھ در آنھا بھ طور تأكاو بھ پسرش ارجاع شو ی نامھ تیو بھ وص) نقل شده

د، و تنبھ و مبارزه با شھوت و تحمل در یاز ھر نوع گناه و تحمل شدا یدر خواب و خوراك و خوددار

از تقوا  یرویا و احتراز از معاشرت با اشخاص پست و احمق، و بھ پیمقابل تمسخر و اعتراض از دن

ن یكوتریرا ن یكند و سخن یكیگران نید ی نامد كھ درباره یانسان من یرا بھتر ید و كسینما یدعوت م

  . دیداند كھ مردم را بھ راه راست ارشاد نما یسخن م

ف حمزه ین تألیالعارف ن و پدر و استادان و دوستانش در كتاب مناقبیالد ن شرح حال جاللیبھتر

سال  یموالنا متوف ی عارف نوه یچلبن یالد از شاگردان جالل یو. شود یافت می ین احمد افالكیالد شمس

مندرج است كھ در » ولد یمثنو«موالنا در  یاز زندگ یدار ن خاطرات ارزشیھمچن. بود یھجر ٧١٠

مؤلف آن سلطان ولد فرزند . یمعنو یست از مثنویا ر شاعرانھیافتھ و تفسیف یتأل یھجر ٦٩٠سال 

ن یالد مرشد خود حسام یبھ جا ٦٨٣ر سال در الرنده متولد شد و د یھجر ٦٢٣موالناست و او بھ سال 

 یك مثنوین شخص یز از ھمین. درگذشت یھجر ٧١٢بھ مسند ارشاد نشست و در ماه رجب سال 

  .»دردست است» رباب بنامھ«بھ نام یعرفان

جواھراالسرار و ظواھراالنوار : نھا نام بردیتوان از ا ینوشتھ شده م یان شروح متعدد كھ بھ مثنویدر م

گر در یت دیو بھ روا یھجر ٨٤٠در سال  یتیكھ بھ روا ین بن حسن خوارزمین حسیالد الف كمیتأل

مركب از ده فصل دارد  یا كند و مقدمھ یرا شرح م ین كتاب تمام مثنویدرگذشتھ، ا یھجر ٨٤٥سال 

كھ در  یخط یھا بھ موجب نسخھ یاست، ول ین شرح مثنویتر میكھ در باب عرفان است و در ظاھر قد

ن یالد ف نظامیتأل»یداع ی ھیحاش«است بنام یگر شرحید. مانده یكتاب اول آن باق  ت فقط سھدست اس

 یھجر ٨٦٥افت و در سال یتولد  یھجر ٨١٠كھ بھ سال  یمتخلص بھ داع  ینیحسن الحس بن محمد

كھ در آن از  یو رساالت منثور و ھفت مثنو یوان عرفانیات خود را جمع كرد كھ مركب است از دیكل

سال » كتاب گنج روان« یھجر ٨٣٦سال » كتاب مشاھده«كرده و عبارتند از  یروین پیالد جالل سبك

  . كند یانھ بحث مید سوفیز از عقایكھ ن» نامھ یساق«یھجر ٨٤٣سال » كتاب چھل صباح«یھجر ٨٤١



  

  

، ناصر خسرو، عنصری، در دوره ھای پیش از موالنا با طلوع امثال رودکی یشعر پارسی در

خاقانی راه درازی سپرده ودر قرن ھفتم ھجری کھ زمان زندگانی ,نظامی ,انوری ,خیام ، سعود سعدم

شعر عرفانی ھم در ھمین دوره بھ پیشرفت ھای بزرگ نائل . بھ کمال خود رسیده بود، مولوی است

نطق م، حدیقھ عطار و دیگران آثار با ارزشی مانند، مشھوری ھمچون سنایی نآمده و بدست عرفا

  .اسرار نامھ و غیره پدید آمده بود، مصیبت نامھ، الطیر

موالنا بحث و برسی ھای دلنشین و جاودانھ ای است کھ بھ دنبال داستان ھا پیش می آورد  ھنر بزرگ

داستان بھانھ ای است تا . و اندیشھ ھای درخشان عرفانی و فلسفی خود را در قالب آنھا قرار میدھد

  .مقاصد عالی خود را بیان دارد، وادثی کھ در قصھ وصف شدهبھتر بتواند در پی ح

پرسیدند کھ صوفی کیست؟ ) ابو سعید ابو الخیر ( از . در تعریف تصوف سخنان بسیار آمده است

صوفیان ترک اوصاف و بی . آنکھ ھر چھ کند بھ پسند حق کند و ھر چھ حق کند او بپسندد: گفت

ند و دور ساختن صفات نکوھیده را آغاز زندگی نو وتولدی اعتنایی بھ جسم و تن را واجب می شمار

  .دیگر بھ شمار می آورند

  
ن یكھ ا یزین تبریالد نیف ابوحامد بن معیدر شرح دو دفتر اول تأل» یاالسرار معنو كشف«گر ید

خ شرح مذكور در فوق یف آن مقارن است با دو تاریخ تألیدارد و تار یسودمند ی ز مقدمھیف نیتأل

 ٩٩٩كھ در سال  یبھ زبان ترك» یشرح شمع«گرید)ا موجود استیتانیبر میدر موز یخط  نسخھ(

بن عبدهللا   فیدو شرح از عبداللط» یالمثنو مرأه«و » یالمعنو لطائف«گریافتھ، دیف یتأل یھجر

را بھ  یمنقح مثنو ی ك نسخھیھم او . را ھم شرح كرده یسنائ ی قھیو او ھمان است كھ حد یالعباس



ف یاللغات تأل فیلغات آن بھ نام لطا یبرا یھ كرده و شرحیتھ» میات سقیمثنو ی ناسخھ ی خھنس«نام

 یھجر ١٠٤٩كھ در سال  یالعسكر ینید عبد الفتاح الحسیف سیتأل» یالمعان مفتاح«گر ید .نموده است

، بھ جا مانده» درمكنودن« بھ نام یاز مثنو یاز ھمو منتخبات. ت منتشر شدیاز طرف شاگردش ھدا

  :اند نوشتھ یبھ مثنو ییھا ر ھم شرحیكھ مذكور افتاد اشخاص ز یگذشتھ از شروح

ستھ یزیم كھ در ھمان زمان میر محمد نعیھم بوده، م یسنائ ی قھیكھ شارح حد یرمحمد نورهللا احراریم

ف محمدرضا یتأل» یمكاشفات رضو«گر از شروح معروف ید. یھجر ١١٢٠ یوب پارسیو خواجھ ا

  .یھجر ١٠٨٤است سال 

حل «گریو د) ٣٦٧ «o.R«ایتانیبرم یموز(صاحب  یاز موالنا عبدالعل» یالمعنو فتوحات«گر ید

  .انیضیف محمدھاشم فیتأل )یھجر ١١٢٢(یح مثنویگر تصحید .یهللا آباد از افضل» یمثنو

ك شرح ی). یھجر ١١٥١(یهللا اكبرآباد خ رحمیمحمد بن ش یخ ولیاز ش» االسرار مخزن«گرید

نھاده، » یمغن«ف كرده و نامش رایز ھست كھ آن را محمدعابد تألین یسوم مثنو مخصوص دفتر

 یمصطف( یسرور یعنیران یا یتوسط معرف معروف شعرا یارسپز بھ دفتر پنجم بھ زبان ین یشرح

، گذشتھ از یافتھ، از منتخبات مثنویف یتأل یھجر ٩٦٩سال یھ متوفیترك یبولیاھل گل) ابن شعبان

  :توان نام برد یل را ھم میفات ذیكور افتاد تألكھ مذ» در مكنون«

 یھجر ٩١٠سال  یمتوف) یكتشف یھقیب ین بن علیحس( یواعظ كاشف» لب الباب«و» یلباب مثنو«

، یھجر ٩٥٣سال  یچاك، با دو شرح بھ زبان ترك نھیوسف سیاز مال» یره مثنویجز«ن یچن ھم

 ١٠٨١ یاكبر خاف یاز عل» یر مثنونھر بح«و  یھجر ٩٥٧سال  یمتوف یاز شاھد» دیگلشن توح«

  .یاز ابوبكر شاش» یجواھراللعال«ن یچن ھم یھجر

ده و استناد یالعلوم كھ در ھند بچاپ رس ن مشھور بھ بحریالد محمد بن نظام یف عبدالعلیگر تألید یشرح

در  یاز شروح معروف مثنو. ن بوده استیالد یالحكم و فتوحات مح بھ فصوص یمؤلف در معان

الزمان  عیشادروان استاد بد یو شرح مثنو یسبزوار یمالھاد حاج یر از شرح مثنویاخ یقرنھا

ناتمام مانده و فقط سھ مجلد مربوط بھ دفتر نخست  یفروزانفر كھ متأسفانھ بھ علت مرگ نابھنگام و

ت را بھ ین دو بیا ین پاشا در شرح مثنویعابد. د نام بردیبا یزیتبر یجعفر یعالمھ محمدتق یمثنو

  :سروده یو كتاب مثنو ین رومیالد جالل ی نسبت داده كھ درباره یامج

  یـدون جـھان معـنویآن فر

  یبس بود برھان ذاتش مثنو

  جناب یم وصف آن عالیگو چھ من

  دارد كتاب یغمبر ولیست پین

 یمثنو ی درباره یازدھم ھجریسنده مشھور قرن دھم و یعارف و شاعر و نو ین عاملیخ بھاءالدیش



  :ن سروده استیچن یولوم یمعنو

  جناب یـم كھ آن عالیگو یمن نم

  دارد كتاب یغمبر ولیھست پ

  او چـو قـرآن مـدل یمثنـو

  را مذل یو بعض یبعض یھاد

ن غزل زبان یترین و عالیبھتر«:پرسد یم یاز سعد یبكر بن سعد زنگ یاتابك اب یند روزیگو یم

خواند كھ  یرا م) یمولو(ین محمدبلخیالد جالل یاز غزلھا یكیدر جواب  یسعد» كدام است؟ یفارس

  :ن استیمطلعش ا

  رسد از چپ و راست یھر نفس آواز عشق م

  .م عـزم تماشـا كراستیرو یما بفلك م

 یوائین شیبد یھرگز اشعار« : غام دادیاتابك فرستاد و پ ین غزل را برایا یاند كھ سعد گفتھ یبرخ

اكنون » .زدم ین را بوسھ میالد جالل یتم و خاك پارف یكاش بھ روم م یسروده نشده و نخواھد شد ا

  :شود یبھ عنوان تبرك درج م یمولو یمعنو یت از مثنویچند ب

  ـگـرندیدانــان د ا آدابیمـوس

  گرندیسوختھ جان و روانان د

  ستیرد درون كعبھ رسم قبلھ ن

  ستیلھ نیچھ غم ار غواص را پاچ

  ان اصطالح ھند مدحیھند

  ان اصطالح سند مدحیسند

  زان كھ دل جوھر بود گفتن عرض

  ل آمد عرض جوھر غرضیپس طف

  از عشق در خود برفروز یآتش

  سر بھ سر فكر و عبارت را بسوز

  كجا بد آفتاب یسیو ع یموس

  داد آبیكشت موجودات را م

  آدم و حوا كجا بود آن زمان

  ن زه كمانیكھ خدا افكند در ا

  ن سخن ھم ناقص است و ابتراستیا

  ناقص زان سراست ستیآن سخن كھ ن



  من نخواھم لطف حق را واسطھ

  ن رابطھیكھ ھالك خلق شد ا

  الجرم كوتاه كردم من سخن

  از درون خود بخوان یگر تو خواھ

  ھا را بر كند م عقلیور بگو

  سم بس قلمھا بشكندیور نو

  تو یم زان بلغزد پایگر بگو

  تو یوا یچ از آن ایم ھیور نگو

  ھنوز یم زان كھ تو خامینگو ین

  تموز یدستیو ند یر بھارد

  كر ام ین جھان ھمچون درخت است ایا

  خام مین یھا وهیما بر او چون م

  ھا مر شاخ را رد خامیسخت گ

  د كاخ راینشا یكھ در خام زان

  كنند  یم مسجد میابلھان تعظ

  كنند یبر خالف اھل دل جد م

  خران یقت این مجاز است آن حقیا

  ست مسجد جز درون سرورانین

ن محمد در شھر یالد اند كھ جالل افتھین ولد نوشتھ یبھ خط موالنا بھاءالد«: دینوس یم ین جامعبدالرحم

از آن كودكان با  یكیكردند  یر میما س یھا خانھ یھا گر بر بامینھ با چند دیبلخ شش سالھ كھ روز آد

ن نوع حركت از یا: ن محمد گفتھ استیالد م جاللین بام بر آن بام بجھیا از ایگفتھ باشد كھ ب یگرید

نھا مشغول شود، اگر در جان شما یبھ ا یف است كھ آدمید، حیآ یگر میسگ و گربھ و جانواران د

اد برآوردند، یفر. ب شدیاز نظر كودكان غا یم و در آن حال ساعتیآسمان بپر ید تا سوییایاست ب یقوت

آن ساعت كھ با شما سخن  :ر شده بازآمد و گفتیدگرگون شده و چشمش متغ یرنگ و یی بعد از لحظھ

ب یدند و عجایان شما برگرفتند و بھ گرد آسمانھا گردانیان مرا از میسبزقبا یم كھ جماعتیدیگفتم د یم

و » « گاه فرود آوردند ین جایاد و فغان شما برآمد بازم بھ ایملكوت را بھ من نمودند و چون او از فر

ھمراه ( ند كھ در آن وقت كھیكرد و گو یطار مك بار افیند كھ در آن سن در ھر سھ چھار روز یگو

خ كتاب یده بود و شین عطار رسیالد دیخ فریاند بھ صحبت ش ن ولد بھ مكھ رفتھیپدر خود بھاءالد

ن باال پرد یاز زم یمرغ: فرموده است كھ. . .داشت یوستھ با خود میداده بود و آن پ یاسرانامھ بھ و



ش شود یدرو ین اگر كسیكھ از دام دورتر باشد و برھد، و ھمچن نقدر باشدیاگرچھ بھ آسمان نرسد اما ا

 یخلق و اھل بازار ممتاز باشد و از زحمتھا ی نقدر باشد كھ از زمرهینرسد، اما ا یشیو بھ كمال درو

ن یو ا یاز دل نھادگ ید فرمود ھمھ دلتنگیاز اصحاب را غمناك د یكی. . .ا برھد و سبكبار گرددیدن

كھ  یو در ھر رنگ یب دانین جھان و خود را غریاز ا یاست كھ آزاد باش آن یمرد. عالم است

  . یچ دلتنگ نباشیھ یگر روید یو جا یكھ بھ آن نمان یدان یكھ بچش یی و ھر مزه یبنگر

دن كس نرنجد، و جوانمرد آن باشد كھ مستحق یو فرموده است كھ آزادمرد آن است كھ از رنجان

  . دن را نرنجاندیرنجان

 یش ویخوش نبوده، پ یبخت بوده اما با خدمت مولو صاحب صدر و بزرگ یوین قونیالد سراجموالنا 

ام، چون صاحب غرض بود خواست  یكیر كردند كھ موالنا گفتھ است كھ من با ھفتاد و سھ مذھب یتقر

ر كان خود كھ دانشمند بزرگ بود فرستاد كھ بیرا از نزد یكیكند،  یحرمت یكھ موالنا را برنجاند و ب

كس  آن. ار بده و برنجانی؟ اگر اقرار كند او را دشنام بسیی ن گفتھیاز موالنا بپرس كھ تو چن یسر جمع

آن . ام گفتھ: گفت! ام؟  یكید كھ من با ھفتاد و سھ مذھب یا ن گفتھیامد و بر مال سؤال كرد كھ شما چنیب

ھم  ییگو یز كھ تو مین نیا اب: د و گفتیكس زبان بگشاد و دشنام و سفاھت آغاز كرد، موالنا بخند

ن سخن از یاست كھ مرا ا گفتھ)یسمنان(ن عالءالدولھیالد خ ركنیام، آن كس خجل شده بازگشت، ش یكی

  .ت خوش آمده استیبھ غا یو

ز ھمان یما ن: گفت یم منكریشنو یر باب بھشت است كھ ما میفرمود كھ آواز رباب صر یم یروز

فرمود كال و حاشا كھ آنچھ  یم كھ موالنا، خدمت مولویشنو یم نمم چون است كھ چنان گریشنو یآواز م

و فرموده است ) بستھ شدن(شنود او از فرا شدن  یم یم آواز بازشدن آن درست، و آنچھ ویشنو یما م

و مرا  ین دم تنھا شدم كھ تو آمدیا: ؟ گفتیی چرا تنھا نشستھ: درآمد، گفت یشیبھ خلوت درو یكھ كس

  . یاز حق مانع آمد

اشتھا خوردن،  یاشتھا خورد كھ طعام ب یمگر طعام ب: گناه كند؟ گفت یش كیدند كھ درویپرس یاز و

قدس سره فرموده كھ   حضرت خداوندم شمس ین معنیو گفتھ كھ در ا. م استیعظ یش را گناھیدرو

صحبت  گانھ صحبت نتواند داشتن و اگر ناگاه دریافتھ آن است كھ اصال با مردم بی د قبولیعالمت مر

ر با یو در مرض اخ .ر در زندانیند كھ منافق در مسجد و كودك در مكتب و اسیگانھ افتد چنان نشیب

بعد از صد و پنجاه  یهللا تعال د كھ نور منصور رحمھیاز رفتن من غمناك مشو: اصحاب گفتھ است كھ

د یكھ باش یھر حالت و گفت در. كرد و مرشد او شد یهللا تجل ن عطار رحمھیالد دیخ فریسال بر روح ش

  . كھ باشم ید تا من شما را ممد و معاون باشم در ھر لباسیاد كنید و مرا یبا من باش

ت حق سبحانھ یبھ شما، و چون بھ عنا یكیبھ بدن و  یكیگر فرمود كھ در عالم ما را دو تعلق است ید

  . خواھد بودز از آن شما ید آن تعلق نینما ید روید و تفریفرد و مجرد شوم و عالم تجر



د است یهللا شفاء عاجال رفع درجات باشد ام آمد و فرمود كھ شفاك یادت وین بھ عیالد خ صدریخدمت ش

هللا شما را باد ھمانا كھ  ن شفاكیبعد از ا: ان است، فرمود كھیكھ صحت باشد خدمت موالنا جان عالم

و نور بھ ) رون كشندیب(د كھ یخواھ یش نمانده است، نمیاز شعر ب یراھنیان عاشق و معشوق پیدر م

  »وندد؟ینور پ

ش در یپ یشود كھ در ورقھا یده میفھم) نوراالنوار(حكمت و اشراق و ی ر اعتقاد بھ فلسفھیاز گفتار اخ

  .ل از آن صحبت شدیف بھ تفصین تألیا

  گفت لبش گـر ز شعر ششتر است

  حجابش خوشتر است یاعتناق ب

  الیان ز تن او از خیمن شدم عر

  ات الوصـالیم در نھاخرام یم

زان كرده روان شد و یزان خیر خ با اصحاب اشكیش«:سدینو یر مید داستان اخییضمن تأ یافالك

ادھا یزنان فر دران و نعره ع اصحاب جامھیگفت و جم ین غزل را سرآغاز كرده میحضرت موالنا ا

  ».كردند یم

  ن دارمیھمنش یتو؟كھ در باطن چھ شاھ یچھ دان

  ن دارمیآھن یكھ پا ن من منگریرخ زر

  آوردم یرو یبدان شھ كھ مرا آورد كل

  ن دارمیدستم ھزاران آفریوز آن كوه آفر

  گوھر را یایدر ید را مانم، گھیخورش یگھ

  ن دارمیدرون عز فلك دارم، برون ذل زم

  گردم یھم یعالم چو زنبور ی درون خمره

  ن دارمیانگب ی ام تنھا كھ خانھ ن تو نالھیمب

  یـیبر آبر چرخ خضرا ییادال گر طالب م

  ن دارمیاالمن ست حصن من كھ امنیچنان قصر

  ن چرخست ازاوگردانیكھ ا یچھ با ھولست آن آب

  ن دارمین حنیرین شیچو من دوالب آن آبم چن

  بفرمانم ینیب یو جن ھم یو آدمیچو د

  !ن دارم؟ یمانم كھ در خاتم نگیسل یدان ینم

  زومكھ بشكفتست ھر ج! چرا پژمرده باشم من؟ 

  ن دارمیر زیز یچرا خر بنده باشم من؟ براق



  جانھا را یكردم كبـوترھا ی كبوتر خانھ

  ن دارمین سو كھ صد برج حصیمرغ جان ا یبپرا

  شعاع آفتابم من اگر در خانھا گردم

  ن دارمیاقوتم، والدت زاب و طیق و زر و یعق

  یدگر در و یبجو در ینیب یتو ھر گوھر كھ م

  ن دارمیھ در باطن دفد كیگو یكھ ھر ذره ھم

  مشو قانع بھ حسن من« :دیگو یتو را ھر گوھر

  »ن دارمیدر جب یر است آنكھ نوریكھ از شمع ضم

خوانده  یرا سروده و م ین رباعیھنگام مرگ ا ین محمد مولویالد اند كھ موالنا جالل نوشتھ یبرخ

  :است

  ده كھ در جمال جانان نگردیھر د

  زدان نگردیست كھ در قدرت یشك ن

  ده كھ در وقت اجلیزارم از آن دیب

  ار فرومانده و در جان نگردیاز 

ن یالد موالنا جالل  درباره» روح پھناور«ر عنوان ین قلم معاصر زیریش ی سندهینو یدشت یعل

شعر گفتھ باشد،  یش از ھر شاعرید بین محمد شایالد جالل«: كند ین اظھار نظر میچن) یمولو(یبلخ

ن و یكھ بزرگتر یكند، در صورت یت تجاوز میاز ھفتاد ھزار ب یزل و مثنوو غ یرباع یو یھا گفتھ

ن تفاوت یشود، با ا یت میھزار ب ش از پنجاهیب ی، كمیفردوس ی ما شاھنامھ ین كتاب شعریتر ھیپرما

بھ . صرف شده است یخیتار یھا ن كتاب ارجمند بھ ذكر نقل افسانھیكھ قسمت اعظم ا یمھم و اساس

ز است و یآم خ افسانھیث تاریدارد كھ عبارت از حواد یتر شاھنامھ موضوع خارجشیگر بیعبارت د

ختھ شده یخ و حوادث ریان تاریب یط یتراوش كرده و در شاھنامھ، حت یآنچھ از روح خود فردوس

ن محمد یالد شبھ جالل یست بین یز موالنا در كثرت اشعار وینھا وجھ تمایبا وجود ا. كمتر یلیاست خ

ر، یث، تفسیفقھ، حد: لیبر معارف عصر خود، از قب یو ی احاطھ. ندگان ماستین گویتر ھیااز پرم یكی

بر شعر و ادب  یدار ن اطالعات دامنھیفلسفھ و اصول عرفان و تصوف، ھمچن. ھیھ و ادبیعرب علوم

  . ستید نیقابل ترد یو عرب یفارس

ش یدر گنجا ین و تشخص وییوجھ تع. باشد یدر فضل و دانش او نم یحت یو تشخص و یبزرگ یول

اشباح  یاین دنیاو، در ا یر ارادیمشاعر غ یفضا یر و پر از تموج، در پھناوریناپذ نین روح تسكیا

در افق پھناور وجود او ابرھا بھ اشكال گوناگون . . .كنند یم یزندگ یاست كھ در جان و یو احالم

 یك بازین ابرھا ید با اید، نور خورشگردن یگر برمین اشكال بھ اشكال دیشوند، ھر لحظھ ا یظاھر م



ن ھمھ تنوع شكل و یچشم از ا. آورد یم  وجود بھ یگریع دیھر دم رنگ بد. دارد یمستمر و تمام نشدن

، ابرھا یدیخورش ی اشعھ ین افق دوردست گاھیدر ا. شود یع و متحرك خستھ نمیالوان بد یگوناگون

 یسوزان برق آنھا را پاره كرده و بارانھا یربتھاض یپاشد و گاھ یشكافد و بر كائنات نور م یرا م

ن اشباح درآمد و شدند، با ھم یالد ان روح جاللیپا یب یدر فضا. ردیگ ین و زمان را فرا میزم یالبیس

  . ماند پر از غوغاست پر از ظھور است پر از حركت است ینم ین فضا خالیا. نجوا دارند

ن است، ور نھ تفاوت یباشد ا یش میمطالعھ و ستا ی تھسیم، آنچھ شایو عظ یر عادیآنچھ جذاب و غ

بستھ بھ  یگریبر د یكیست و رجحان یسندگان چندان مھم و غامض نیندگان و نویگو ی وهیسبك و ش

ن گسترش روح است یباشد ا یدان و باارزش میآنچھ ثابت و جاو. قھ خوانندگان استیذوق و سل

روحش درازتر،   پس ھر كس قصھ. . . .كند یممتاز من یریرا از سا) ین بلخیالد موالنا جالل(كھ

تر و  ان آن مشكلیتر باشد ب یرھا كورتر و مستولیتر، تقد یتر و حوادث در آن طاغ دهیچیتر، پ متنوع

شتر لذت یب یاضیگردند و از حل معما و مسائل ر یمجھول و غامض م یكھ در پ یآن كسان یبرا

ز یر شعرا متماین محمد را از سایالد است كھ جالل یزین چن نكتھ ھمایا. شود یتر م برند جاذب یم

طومار دل او بدر (ینشدن جھان مرموز درون خاموش ی ، ھمھمھینشدن داستان روح او تمام. كند یم

ن تصور و پندار من غلط نباشد یاگر ا .»ست انیپا یسر و ب یدل ب ی ھمچو افسانھ«و ) ابد یازا

) جان سرگردان(وان شمس سرگذشتیو د یت مثنویھفتادھزار ب .شاعر شاعران است یگمان، مولو یب

د یگو یآنچھ او م. نامحدود و پر از اشباح اندرون اوست یاز فضا یكیتار میموجدار و ن ی نھیاو و آ

  . ستیمعارف مكتسبھ ن یعنی یم متداول و معمولیمفاھ

باد، پر ستاره، پر رعد و  پر ابر، پر یگوناگون فضا ین دو كتاب روح او گسترده است، رنگھایدر ا

 ی شھیو انعكاس اند ین تجلیا ی لھیمعارف مكتسبھ و معلومات فقط وس. برق جان او در آنھا افتاده است

در  یریر قابل تفسین حال غیدر ع یر قابل انكار، ولیاو بھ شكل غ یزندگ ی حوزه. متموج اوست

ً در د ست ی  بھانھ یجزئ ی ثھ و ھر مشاھدهشامد و حادیھر پ. وان شمس منعكس استیآنھا، مخصوصا

افكار . ده استیرسان یرا بھ حد اعل یشعر عرفان یمولو. »جوشد یم یختن آنچھ در ویرون ریب یبرا

 یمولو. ن امر متعرف استیبھ ا یاست و خود و یین شاعر بلند مرتبھ دنبالھ افكار عطار و سنایا

فلسفھ وحدت . داند یم" خود"و گذشتن از قیرا فرع ترك عال یقیدن بھ معشوق حقیمانند عطار رس

  . رات مختلف در اشعار خود آورده استیز مكرر با تعبیوجود را ن

  
موالنا قبل از مالقات با شمس مردی زاھد ومتعبد بود و بھ ارشاد طالبان وتوضیح اصول و فروع دین 

انی را ترک گفت ولی پس از آشنایی با این مرد کامل ترک مجالس وعظ وسخنر. مبین مشغول بود



ودر جملھ صوفیان صافی واخوان صفا درآمد وبھ شعر وشاعری پرداخت واین ھمھ آثار بدیع از خود 

شمس بیش از سھ سال در قونیھ نماند وبھ عللی کھ بھ تفضیل در شرح احوال موالنا . بھ یادگار گذاشت

نا در فراغ او روز گار ی موال. ترک قونیھ گفت وناپدید شد ششصدوچھل وپنجشبی در سال . باید دید

بس ناروا گذراند وچون از وی نا امید شد دل بھ وپس از او بھ حسام الدین چلپی سپرد و بھ در 

و اشعار این کتاب را بھ حسام الدین عرضھ . خواست او بھ سرودن اشعار مثنوی معنوی مشغول شد

موالنا در زمانی . یدار یار شتافتھجری بھ دششصدوھفتادودوتا اینکھ سر انجام در اوایل سال , میکرد

, در طی سھ قرن پیش از روزگار زندگی او. می زیست کھ دوران اوج ترقی و درخشش تصوف بود

گان مطالعات ه  دینی و غیره بھ ھمت دانشمندان و شاعران و نویسند، فلسفی، درباره اقسام علوم ادبی

  .عمیق انجام گرفتھ وآثار گرانبھایی پدید آمده بود

  
  :دیگو یكند چنانكھ خود م یلفظ نم یرا فدا یپرواست و ھرگز معن یق بیان حقایدر ب یمولو

  شم و دلدار منیھ اندیقان

  دار منیش جز دیدم مندیگو

  یاز اشعار مولو یا دهیگز

  دیش بگفتیفست نشانھایآن خانھ لط

  دییبنما یآن خانھ نشان ی از خواجھ

  دیدیگل كو؟ اگر آن باغ بد ی ك دستھی

  دییگوھر جان كو؟ اگر از بھر خدا كی

  ن ھمھ آن رنج شما گنج شما بادیبا ا

  دییافسوس كھ بر گنج شما پرده شما

  ـمیـگر بدانیكدیا تا قدر یب

  مییگر نمایكدیكھ تا ناگھ ز

  دوست كردند یمان جان فدایكر

  میبگذار ما ھم مردمان یسگ

  را یره دارد دوستیھا ت غرض

  میھا را چرا از دل نران غرض

  رم یاز من كھ م یدل شو خوش یگھ

  میپرست و خصم جان چرا مرده



  كرد یآتش یچو بعد مرگ خواھ

  میھمھ عمر از غمت در امتحان

  كن یكنون پندار مردم آشت

  میم ما چون مردگانیكھ در تسل

  دادن بوسھ یچو بر گورم بخواھ

  میاكنون ھمان رخم را بوسھ ده كھ

  رایدل از یوار ا خمش كن مرده

  مین زبانیمتھم ما ز یبھ ھست

  وانھ ما را كھ برد خانھیمن مستو تو د

  مانھیصد بار ترا گفتم كم خور دو سھ پ

  نمیب یار نمیكس را ھش یكیدر شھر 

  وانھیده و دیگر شوریك بتر از دیھر 

  ینیتا لذت جان ب یجانا بھ خرابات آ

  صحبت جانانھ یباشد ب یجان را چھ خوش

  یستزده بر د یدست یمست یكیھر گوشھ 

  با ساغر شاھانھ یسر مست یزان ساق

  ا منی یتر بربط زن تو مست یلوط یا

  افسون من افسانھ یش چو تو مستیپ یا

  یو دخلت م  یخرجت م یتو وقف خرابات

  دانھ یكیاران مسپار ین دخل بھ ھوشیز

  ش آمدیم بھ پیاز خانھ برون رفتم مست

  در ھر نظرش مضمر صد گلشن و كاشانھ

  شد یشد و مژ م یكژ م لنگر یب یچون كشت

  وز حسرت آن مرده صد عاقل و فرزانھ

  جان یتو تسخر زدو گفت ا ییگفتم ز كجا

  م ز فرغانھیمیم ز تركستان نیمین

  م ز جان و دلیمیم ز آب و گل نیمین

  ھمھ دردانھ یا باقیم لب دریمین

  شمیكن با من كھ منت خو یقیگفتم كھ رف



  گانھیش ز بیگفتا كھ بنشناسم من خو

  خمارم ی سر و دستارم در خانھ یبمن 

  ا نھینھ سخن دارم آن شرح دھم یك سی

  ن تنھا مرا رھا كنیرو سر بنھ بھ بال

  ترك من خراب شبگرد مبتال كن

  م و موج سودا شب تا بھ روز تنھاییما

  برو جفا كن یا ببخشا خواھیب یخواھ

  یفتیز تا تو ھم در بال نیاز من گر

  ن ره سالمت ترك ره بال كنیبگز

  دهیده در كنج غم خزیم و آب دییما

  ا كنیآس یما صد جا ی دهیبر آب د

  است ما را دارد دل چو خارا یره كشیخ

  ر خونبھا كنید تدبیبكشد كسش نگو

  ان واجب وفا نباشدیبر شاه خوبرو

  عاشق تو صبر كن وفا كن یزرد رو یا

  ر مردن كان را دوا نباشدیست غیدرد

  دوا كنن درد را یم كایپس من چگونھ گو

  دمیعشق د یدر كو یریدر خواب دوش پ

  ما كن یبا دست اشارتم كرد كھ عزم سو

  گر اژدھاست در ره عشقست چون زمرد

  ن دفع اژدھا كنیھ از برق آن زمرد

  ییخودم من ور تو ھنر فزایبس كن كھ ب

  .ھ بوالعال كنیگو تنب یخ بوعلیتار

  وقت خوابست یعنیچشم  یببست

  جوابستفان را ینھ خوابست آن حر

  مییكـھ ما چندان نپا یدان یتو م

  كن چشم مستت را شتابستیول

  كن جفاات جملھ لطفست یجفا م

  تو صوابست یكن خطا یخطا م



  كن ین در خواب میتو چشم آتش

  كبابست یكھ ما را چشم و دل بار

  یسرھا ربوده چشم ساق یبس

  كھ آن قطره آبست یریبھ شمش

  است ین از عشق ساقید كھ ایگو یكی

  ن فعل شرابستید كھ ایگو یكی

  ست جز حقیچھ باشد ن یو ساق یم

  ن عشق از چھ بابستیخدا داند كھ ا

  دیید كجاییقوم بھ حج رفتھ كجا یا

  دییاید بییاین جاست بیمعشوق ھم

  واریوار بھ دید ی ھیمعشوق تو ھمسا

  دییھ سر گشتھ شما در چھ ھوایدر باد

  دینیصورت معشوق بب یگر صورت ب

  دییخانھ ھم كعبھ شماھم خواجھ ھم 

  دیده بار از آن راه بدان خانھ برفت

  . دیین بام برآین خانھ بریك بار ازی

  
 در مزار ی، شرحیدر یارسپغزل  یشاھكارھا خ عرفان ویتار، فرھنگ خ ویگاه تاریپا :قابل استفاده ماخذ منابع و

  .مختلف یرسانھ ھا محقق در یمقالھ ھا و پژوھشھا و یمولو
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www.esalat.org 

http://www.esalat.org

