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  مولوي و ادبيات مولويه
محمدامين رياحي                   

  چكيده
زبان   ترين چهرة   ناك  مند بزرگ ايراني و تاب      الدين محمد بلخي انديش     موالنا جالل 

  .و ادب و فرهنگ ايراني در عصر ايلخانان در ديار روم است
قباد اول با پدر موالنا و خود او و ديگر            اط سلطان كي  در اين مقاله، ضمن نقد ارتب     

العارفين خود براي باال بردن شأن و منزلت  هايي كه مريدي چون افالكي در مناقب        افسانه
مراد خويش پرداخته است، كوشش شده است تا تأثير عظيم انديشه و آثـار موالنـا را در                  

سياي صغير و ساير متصرّفات عثماني ادامة رواج زبان و شعر فارسي و فرهنگ ايراني در آ  
هـاي مختلـف آن را        هـا نوشـت و از جنبـه         نشان دهيم، هرچند در اين راستا بايد كتـاب        

  .تحليل كرد
ادبيات مولويه را كه نقشي بسزا در ترويج زبان فارسي در خارج از             كه     اين دو ديگر 

هـاء ولـد، معـارف       از قبيـل معـارف ب      -ايران، بويژه آسياي صغير و شبه قاره داشته اسـت         
  . معرّفي كنيم-... ، مقاالت شمس تبريزي، آثار سلطان ولد و  ترمذيبرهان الدين محقّق

  كليدواژه
  . قونيه- آسياي صغير- ادبيات مولويه-الدين محمد بلخي موالنا جالل

                                                      
 ادب فارسي و فرهنگ ايرانيماية گاه و محقق گران استاد ممتاز دانش . 
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هرة زبان و ادب و فرهنگ ايراني در عصر ايلخانان در ديار            چترين    ناك   تاب 1مولوي

هـا سـتارگاني از او نـور گرفتـه و      ابي درخشان است كه بعد از او هـم قـرن       آفت. روم است 
  .اند داران فرهنگ ايراني را روشن نگاه داشته ها و محافل دوست خانقاه

همـه، مخـصوصاً      هايي فـراوان نوشـته شـده كـه آن           ها و مقاله    دربارة مولوي كتاب  
 ايـران و اسـتاد عبـدالباقي        فـر در    الزمـان فـروزان     ياد عالمه بـديع     تحقيقات استادان زنده  

  .كند نياز مي گلپنارلي در تركيه، ما را از بحث مفصل بي
 روشن كنـيم كـه اقامـت مولـوي در قونيـه، پايتخـت               جا  اينيك نكته را بايد در      

نويـسان و محققـان متـأخر، ميـان مولـوي يـا               قباد اول، سبب شده كه تذكره       سلطان كي 
العـارفين خـود      حتي افالكي در مناقب   . نمايندپدرش با آن پادشاه ارتباطي نزديك تصور        

اساس سر هـم      هايي بي   كه مثل هر مريدي به قصد باال بردن مقام پير و مراد خود افسانه             
قباد بهاءولد پدر مولوي را دعوت كرد و در حضور         كند كه روزي كي     كرده است روايت مي   

  :جمع شيوخ و اركان دولت پيشنهاد سلطنت به او كرد و گفت
خواهم سوباشي تـو باشـم و حـضرت           بعداليوم مي . ام  اي پادشاه دين، من بنده    ... «

 چنـان   هـم . العهد از آنِ شماسـت      ه سلطنت ظاهر و باطن از قديم      چ. موالنا سلطاني كنند  
فرمـود  ... ها داد  هاي سلطان را قٌبله ها فرموده، چشم حضرت بهاء ولد از حد بيرون عنايت  

. دار، يقينت باد كه ملك دنيا و آخرت را از آنِ خود كردي             كه اي ملِكِ ملَك سيرت ملك     
سلطان به رغبت و ايقان تمام برخاست و مريد شد و به موافقت پادشاه جميع خـواص و                  

  .2»...سپاه مريد شدند 
نويـسان    بي و ديگـر تـاريخ       را ابن بي  چاي به اين اهميت را، اگر اتفاق افتاده،           واقعه
  اند؟ ناديده گرفته

طور كه پيش از اين گفتـيم در دورة           زيرا همان . سرايي است   ياتي افسانه نين روا چ
وانگهي بهـاء  . هنوز تصوف در ديار روم رواج و رونقي نيافته بود         ] 634-616[قباد اول     كي

ولد پدر مولوي هم، عارفي از نوع مولوي كه خانقاه و مريدان فـراوان داشـته باشـد نبـود                    
تدريس فقه و     بهاء ولد از عالمان دين بود و به       ) نقاهخود مولوي هم مدرسه داشت، نه خا      (

  .كرد پرداخت و گاهي هم وعظ مي علوم دين مي
پدر مولوي كه مقارن با هجوم مغول، از بيم و هراس، بلخ را ترك كرده بود، از راه                  
بغداد و مكه راهي روم شد و سالياني در ارزنجان و مِلِطيه و الرنده گذرانيد و سرانجام در                 

اي هـم بـه        اما در متون آن عصر حتي اشـاره        ،3 به قونيه رفت   628-618هاي    ة سال فاصل
الدين عمر سهروردي بـا آب و تـاب           ورود او به قونيه نشده است، درحالي كه سفر شهاب         

 به اين علت كه سهروردي به سفارت از طرف خليفة بغداد به نزد سلطان 4نقل شده است  
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مرصـادالعباد خـود را     كه     اين ايم كه نجم رازي با      گفتهاين را هم    . قباد رفته بوده است     كي
قبـاد حـامي      كـي . قدر انتظار خود حسن استقبال نديـد        قباد تقديم كرد، به     به سلطان كي  

  .اي نداشت شعر و ادب بود، اما ظاهراً با تصوف ميانه
يا در ورود بهاء ولد به قونيه و رفتار سلطان با او كه او را به قونيه فراخوانده،  دربارة

هايي متناقض و     اند، روايت   ورود او به پيشوازش رفته و خود و اركان دولتش مريد او شده            
تـر    صحيح. هاست  ها دليل ساختگي بودن آن      متضاد در آثار مولويه هست و همين تناقض       

ايـن هـم    . خبر وارد قونيه شد     همان است كه سلطان ولد در ولدنامه گفته است كه او بي           
 مدتي كه مورد توجه مردم قرار گرفت، سلطان به او ارادت يافـت، بـاز   گويد بعد از   كه مي 

  .هم جاي تأمل است
بعد از تحـصيل در     .  ساله بود  24، مولوي جواني    628در هنگام وفاتِ بهاء ولد در       

مثل درس  «: قونيه و حلب و شام به قونيه بازگشت و كار پدر و نياكان خود را پيشه كرد                
هـا هنـوز شـعر        مولوي در آن سال   . 5»و زهد و عمل ورزيدن    گفتن و تذكير و وعظ گفتن       

چه در معارف بهاءولد، مجموعـة        سروصدا بود، از نوع آن      عرفانش هم آرام و بي    . سرود  نمي
  .بينيم سخنان پدرش، يا معارف برهان محقق ترمذي استادش مي

اند و جـاي ترديـدي بـاقي نمانـده، ايـن اسـت كـه شـاعري و                     ه همه نوشته  چ آن
همه مريدان و سرسـپردگان        همه اشعار شورانگيز و جذب آن       ي او و آفرينش اين    شوريدگ

ريزي طريقتي كه به نام او معروف شده، در سي سالة آخر زندگي، و بعد از ديدار با                و پايه 
  : بوده و بيت سعدي مصداق حال او نيز هست642شمس تبريزي در سال 

 همه قبيلـة مـن عالمـان ديـن بودنـد          
  

 ق تـو شـاعري آموخـت      مرا معلم عـش    
 

هايي رنگارنـگ بيـان شـده         ها و افسانه    ديدار مولوي و شمس تبريزي روايت       دربارة
  ها براي چيست؟ همه اختالف در روايت اين. است

نان عالِمي  چكرده است كه      جاست كه كسي باور نمي      همه از آن    شود اين   تصور مي 
قراري و وجد     سرمستي و بي  سان دگرگون شود و شاعري و سماع و           ناگهان احوالش بدان  

  .و شور و حال پيش گيرد
نـو از ايـران       هاي عارفان و صـوفيان نوبـه        كاروان. ه بود، زمانه عوض شده بود     چهر

. بـار نشـسته بـود       بذري هم كه صوفيان نسل پيش افشانده بودند، اينك به         . رسيده بودند 
  .حاال ديگر، ديار روم خاصه، قونيه پذيراي تصوف بود

هاي آن     يك از تاريخ   چقونيه در هي     گفتيم كه خبر ورود پدر مولوي به       يش از اين  پ
 االخبار جزو اصحاب طريقـت دورة       ةعصر ذكر نشده است، اما ذكر مولوي را مؤلّف مسامر         
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صـحيح همـين اسـت، دورة ارشـاد و شـاعري            . 6آورده است ] 682-666[خسرو سوم     كي

رو ايلخانان ايران درآمده بوده و  مهايي است كه آسياي صغير در قل مولوي درست در سال  
  .خسرو سوم با شركت برادران خود فقط نامي از سلطنت داشتند كي

 تـر  بـيش جوش و خروش درياي طبع مولوي از وجود شمس مايـه گرفتـه بـود و         
بعد از ناپديد شدن شمس و نوميدي از . هاي خود را به نام او و به ياد او سروده است غزل

الدين فريدون زركوب قونيوي كـرد         نظر عنايت خود را متوجه صالح      647بازيافتن او، در    
.  غــزل، نــام او را آورده اســت71در مقطــع . و يــاران را بــه پيــروي از او مــأمور ســاخت

الـدين را بـه رسـم         جنازة صـالح  .  كه در گذشت، جانشين مولوي بود      657الدين تا     صالح
پـس از او،    . 7 بـه خـاك سـپردند      كنان تشييع كردنـد و      زنان و سماع    رخچشادي و سرور،    

الـدين از اروميـه       خانـدان حـسام   . لبـي را جانـشين خـود قـرار داد         چالدين    مولوي حسام 
.  در قونيـه بـدنيا آمـده بـود         622مهاجرت كرده و در قونيه سـاكن شـده بودنـد و او در               

لبي شور و حالي تازه به مولوي داد، و مولوي شش دفتر مثنوي را به خـواهش               چصحبت  
  .داو سرو

كارهاي جاودان شـعر      مثنوي مولوي و ديوان كبير او معروف به كليات شمس شاه          
سه اثر منثورش فيه مـا فيـه، مجـالس سـبعه، و             . و ادب و فرهنگ و انديشة ايراني است       

هـايي    درباره اين آثـار عزيـز بحـث       . مكتوبات آن بزرگ هم از فوايدي فراوان سرشار است        
  . ها را ندارد هم هست كه اين مختصر گنجايش بيان آنهايي بسيار  فراوان رفته و ناگفته

 الزم است كه ارزشي واال كه ما امروز بـراي مولـوي             جا  اينفقط ذكر اين نكته در      
 بـراي او شخـصيتي      - جماعـت مولويـه    -قايل هستيم، به اعتبار آثار اوست، اما پيـروانش        

هاي  پردازي  ها و افسانه    افيب  العاده قايل بودند و اين شخصيت بعد از وفات او با خيال             خارق
العارفين تكوين يافته اسـت، بـه         انديشي مثل افالكي مؤلف مناقب      دل ساده   مريدان شيفته 

  .بينيم سان كه در مقاماتِ هر يك از ديگر پيران طريقت هم نظاير آن را مي همان
خواهم بگويم روايات افالكي دربـارة نفـوذ مولـوي و خانـدانش، و                با اين اشاره مي   

 كـه مـورد قبـول محققـان قـرار           -پردگي پادشاهان و رجال دولت سلجوقي به آنان       سرس
كـنم كـه دورة شـاعري و      گفتم و تكـرار مـي     .  بايد مورد تأويل و ترديد قرار گيرد       -گرفته

هاي اواخر عمر او بوده، شهرت و نفوذ عظيم او هـم بعـد از                 ارشاد مولوي منحصر به سال    
 سـيف فرغـاني     كه  چنان. معاصرانش منعكس نيست  هاي    وفات او حاصل شده و در نوشته      

سروده و بـراي      كه خود صوفي و مقيم روم بوده و از راه دور قصايدي در مدح سعدي مي               
در آثـار نظـم و نثـر آن عـصر هـم      . برد فرستاده است، از مولوي نامي نمي او به شيراز مي  
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ران طريقت، ذكري هم     االخبار ضمن ساير پي    ةسرايي در مسامر    تنها آق . نامي از او نيست   
  .كند از او مي

پس آن آفتاب فضيلت و معني، بعد از غروب حيات مادي خود، آغـاز نورافـشاني                
كرده، و انوار زبان و انديشه و فرهنگ ايراني را بـر ديـار روم و بتـدريج بـر سراسـر عـالم             

  .تابانيده است
ي و فرهنـگ    تأثير عظيم انديشه و آثار مولوي در ادامـة رواج زبـان و شـعر فارسـ                

ها   اي از اهميت است كه كتاب       ايراني در آسياي صغير و ساير متصرفات عثماني، به درجه         
  .هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد بايد دربارة آن نوشته شود و از جنبه

زادگـان آن   پيش از آن، حامي زبان فارسي دربار سلجوقيان روم در قونيـه، و شـاه    
بـا فـرو    . ها در ديگـر شـهرهاي روم بودنـد          انيان ايراني آن  خاندان و وزيران و رجال و ديو      

هاي سلطنت آن خاندان، طبيعي بود كه زبان فارسي ارزش و اعتبار خـود را                 ريختن پايه 
هـاي مولويـه، بـه هـر صـورت            از دست بدهد، اما شعر مولوي و طريقت مولوي و خانقـاه           

ون چـ . رج از روم شـد    موجب بقاي زبان فارسي در آن ديار و گسترش آن در نـواحي خـا              
هاي مولوي به فارسي سروده شده، زبان فارسـي بـراي درويـشان طريقـت                 مثنوي و غزل  

  .صورت زبان مقدس درآمد مولوي به
اگر استقرار سلجوقيان را در آسياي صغير، مقدمة رواج و گسترش زبان و ادبيـات        

زبـان فارسـي    . فارسي در آن سامان بدانيم، تأسيس طريقت مولويه مكمل آن بوده است           
در قرن ششم و هفتم اختصاص به شاعران و وزيران و مستوفيان و منشيان و كـارگزاران                 

بـه  . هاي مولويه، به ميان طبقات مـردم راه گـشود   بار از طريق خانقاه اين. حكومت داشت 
خواني جالل و     نامه  هايي بودند، كه با شاه      خوان  نامه  همان سان كه در درگاه پادشاهان، شاه      

ها و مجامع و محافل درويشان هم سنت ايـن            كردند، در خانقاه    ه دربار را تكميل مي    شكو
را ذوق و حـال  دالن   صـاحب  خوان با خوانـدن اشـعار مولـوي         نام مثنوي   بود كه كساني به   

 شمـسي   1304خواني تا سـال       رسم مثنوي . كردند  بخشيدند و وقت آنان را خوش مي        مي
ها مراكز فرهنگ ايراني بود، مثالً        خانه  مولوي. ه داشت ، ادام 8»ها بسته شد    خانه  مولوي«كه  
  .9گرفتند ها نوروز را جشن مي ساله در آن همه

همـه شـعر و عبـارت         گـاه مولـوي در قونيـه آن         امروز هم وقتي كه ايراني در آرام      
در . يابـد   بيند، خويشتن را در محيط آشنا و در ديار ياران مـي             فارسي را بر در و ديوار مي      

 تعبيرات و اصطالحات، فارسـي      تر  بيشلويه و آداب و رسوم و سنن خاص آن،          طريقت مو 
  :آوريم ند نمونه از آن اصطالحات را ميچ جا ايندر . است
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  گاه او درگاه مولوي و آرام  آستان
  آشپز، مطبخي  باز آتش
  خواندند اشعاري كه در مراسم سماع مي  آيين
  خوانندگان آيين  خوان آيين

  آورند  كه مولويان به درگاه موالنا مينذري  نياز= برگ سبز
  ديگر يكخطاب درويشان به   جان

  هل روزهچعبادت خاص   لهچ
  وقت  دم

  گاه شيخ اقامت  درگاه
  عمامه  دستار
  نوعي پيراهن  گل دسته
  )مخفف دستوري(اجازه   دستور

  مردگان، گورستان  خاموشان
  گورستان  خانه خاموش

  شد  سماع برقرار ميها شب وفات مولوي كه در همة درگاه  شب عرس
شد  ميهاي جمعه اجرا  جمعي كه با آهنگ خاص در شب رقص دسته  سماع

  شود  آذرماه به يادبود سال وفات او اجرا مي22ساله در  و اينك همه
  يقة مخصوص سماع آستين و بي لباس بي  تنوره
  كمربند خاص سماع  بند تيغ

  اجراكنندگان موسيقي مولويه  مطربان
  اي آن موسيقيمحل اجر  خانه مطرب

  نوازد را مي» ني«كسي كه ساز سنتي مولويه   زن ني
  مقام معنوي  پوست
  شيخ صاحب مقام  نشين پوست
  كسي كه شغل خواندن مثنوي دارد  خوان مثنوي
  خواندند هفت آيه كه در مراسم نوروز مي  سالم هفت

  جاي سالم تعبيري بود به  عشق و نياز
  واردين غير درويشان مولويه  مهمان
  درويشان نوسفر  زنونيا
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در غم و شادي، در سـوك       : شعر فارسي . زندگي و عبادت مولويه، سراسر شعر بود      
بانـگ    خواندنـد كـه آن را گـل         آوازِ ابياتي از مولوي مـي       و عروسي، در سفر و مهماني، هم      

  .ناميدند مي
  :دادند بانگ را سرمي مثال به هنگام سفر عزيزان و وداع ياران اين گل

 ا در اين خجسته سـفر     بده مرا تو خداي   
  

 هزار نصرت و شادي هزار فـتح و ظفـر          
 

  :ريختند بانگ اشك مي بر سر خاك عزيزان بدين گل
 اي ز هجران فراقت آسـمان بگريـسته       

  
 دل ميان خون نشسته عقل و جان بگريسته        

 

  :كردند بانگ، بزم خود را پر از شور و شادماني مي هاي عروسي بدين گل در شب
 هاي مـا    جهان سور و عروسي   بادا مبارك بر    

  
 سور و عروسي را خدا ببريد بر باالي مـا          

 

  :زدند بانگ را مي يا اين گل
ــن   ــان مـ ــشتر آ جـ ــشتر آ پيـ  پيـ

  
ــن   ــلطان مـ ــضرت سـ  پيـــكِ در حـ

 

  :بردند بانگ دست به طعام مي بر سفرة مهماني بدين گل
 خوار شـاهيم    ما صوفيان راهيم ما طَبله    

  
 را و خوان را   دار يا رب، اين كاسه        پاينده 

 

جمعي آن  خواند، و بعد مريدان دسته بانگ را مي رسم چنين بود كه ابتدا شيخ گل
فارسـي   در پايان، در ميان سكوت حاضران شيخ اين عبارت را عيناً بـه     . كردند  را تكرار مي  

و حاضران هـم   » ...دم حضرت موالنا، سر شمس تبريزي، كرم امام علي، هو           «: كرد  ادا مي 
  .كشيدند يآواز هو م

ار بـا اختـصار   چسخن از مولوي و مراسم سراسر شور و حال مولويه پايان ندارد، نا       
پدر مولوي، و معلـم و مرشـد او و پـسر و پيـروانش               : آثار ساير بزرگان اين طريقت      دربارة

  .گوييم سخني مي
پيش از شروع به ذكر ادبيات مولويه، اين استنباطِ كلـي را دربـارة زبـان و شـيوة                   

هاي بهاء ولد پدر مولوي و برهان محقق ترمـذي كـه              اين آثار بايد بگوييم كه نوشته     بيان  
در مقـاالت   .  عمر را در خراسان زيسته بودند، رنگ و بوي فارسي خراسان را دارد             تر  بيش

در نظـم و نثـر خـود        . خـورد   بچـشم مـي   ) آذربايجان(شمس تعبيرات فارسي غرب ايران      
اينـك آثـار    . شـود   ت خاص محـيط روم پديـدار مـي        مولوي و يارانش اندك اندك تعبيرا     

  :مولويه
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در (الـدين محمـد بلخـي         ، مجموعة مـواعظ و سـخنان بهـاء         معارف بهاء ولد   -1
وسيلة مريدان كتابت شده، يا بعـداً از قـول او نقـل     ، پدر مولوي است كه به)628گذشتة  

ت، و وقتـي    گفتن، تعبيري بود دربارة سخنان عرفاني پيران طريقـ        » معرفت«. شده است 
آمـد، آن را      صـورت كتـاب درمـي       شد و به    آوري مي   وسيلة مريدان جمع    كه اين سخنان به   

  .ناميدند مي» معارف«
 سخنان بهاءولد پـيش از ورود او بـه ديـار روم، در خراسـان يـا در                   تر  بيشه  چاگر

:  مناسـب اسـت    جـا   ايـن شهرهاي ميان راه بيان شده است، ليكن به دو دليل ذكر آن در              
در انديـشه و شـعر مولـوي و         كه     اين تدوين آن در قونيه صورت گرفته، ديگر      كه    ن اي يكي

اين كتاب كه نثـري سـاده و روان دارد، بـه تـصحيح اسـتاد                . پيروان او تأثير داشته است    
  .10اپ رسيده استچفر ب فروزان

در (، مجموعـة مـواعظ و سـخنان او          الدين محقـق تِرمـذي       معارف برهان  -2
اين كتاب نيـز بـا      . ريدان بهاءولد، و معلم و مرشد مولوي بوده است        كه از م  ) 638گذشتة  

چه منتشر شده خالصة كتاب   اما آن11اپ رسيدهچفر ب تصحيحات و حواشي استاد فروزان
هـا    تر از آن در تركيه موجود است كه بايد براسـاس آن نـسخه               هايي مفصل   است و نسخه  

  .اپ شودچمقابله و 
الدين محمد بـن علـي بـن          وعة سخنان شمس  ، مجم تبريزي   مقاالت شمس  -3

.  ديدار مولوي با او موجب دگرگشت احوال مولوي شد         642داد تبريزي است كه در        ملك
وسيلة سلطان ولد پسر و جانشين مولوي يـا مريـدان ديگـر تنظـيم شـده                   اين سخنان به  

  .12است
تولد م(، بهاءالدين احمد پسر مولوي، معروف به سلطان ولد           آثار سلطان ولد   -4

، قطـب طريقـت مولويـه      683الدين چلبي در      بعد از مرگ حسام   ) 712 در گذشتة    -623
سلطان ولد كـه در مكتـب       . شد و در واقع اين طريقت را او تأسيس كرد و شكل بخشيد            

پدر تربيت يافته بود و شيفتة شخصيت و رسم و راه او بود، به تقليد پدر اشعاري فـراوان                   
اشعار او بيش از لطف شعري از نظـر تحقيـق در            . ه است سرود) يك ديوان و سه مثنوي    (

  .احوال و افكار مولويه و نيز لغات و تعبيرات آن آثار اهميت دارد
  :آثار او از اين قرار است

 مركب از انواع شـعر كـه بـيش از دوازده هـزار بيـت                ، ديوان سلطان ولد   -الف
  .13است
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اين مثنوي در سـال     . نايي در وزن حديقة س    14مشهور به ولدنامه   ابتدا نامه،    -ب
 در ظرف سه ماه سروده شده، و اطالعاتي فراوان دربـارة زنـدگي مولـوي و يـارانش                  690
  .دارد

هزار بيـت كـه در ظـرف سـه            در وزن مثنوي مولوي شامل هشت     نامه،     رباب -ج
  .15 سروده شده است700هار ماه در سال چ

  . بيتدر وزن مثنوي مولوي شامل حدود هشت هزار انتهانامه، -د
به نثري ساده و روان به تقليد معارف بهاءولد و معارف  معارف سلطان ولد، -هـ

  .برهان محقق و مقاالت شمس نوشته شده است
نـوة  ) 719 در گذشـتة     -670متولـد   (لبـي   چعـارف   .  ديوان عارف چلبـي    -5

  .مولوي، پسر سلطان ولد و جانشين او بود
ورزي  باشـي و عـشق    شلبـي اهـل سـماع و عـشرت و شـادخواري و خـو              چعارف  

وار او سـبب شـده بـود كـه            ها و راه و روش رندانـه و مالمتـي           پروايي  بي. ها بود   پروايي  بي
به مذهب اهل   ) اولجايتو(او براي ارشاد خدابنده     . زدند  ظاهرپرستان تهمت اِباحه به او مي     

ه در  به سلطانيه برسد، خدابنـد    كه     آن سنت و ترك تشيع، به ايران سفر كرد، اما پيش از          
  . درگذشته بود716سال 

مجموعـة رباعيـات او چـاپ شـده         . 16ديوان فارسي او بيش از دو هزار بيت اسـت         
  .17است

نـد  چ جا  اينون شعر اين نوة پرشور و حال مولوي در ايران ناشناخته مانده، در              چ
  :آوريم دهندة شعر و انديشة اوست، مي هاي وي را كه نشان نمونه از رباعي

 نگــاري دگــر اســتدر ديــدة روح مــا 
 تا كي بـه خـزان عـشق قـانع باشـيم           

  
 هر كُرته كه دست صبر چـاالكش كـرد        

ــي  ــش م ــروز وي آب روي آت ــرد دي  ب
  

 واندر سر مـا همـتِ كـاري دگـر اسـت       
 ما را جز ازين خزان، بهاري دگـر اسـت         

  
ــرد  ــاكش ك ــم چ ــة غ ــاتم او پنج  از م
 امــروز كنــون بــاد اجــل خــاكش كــرد

 

ـ       ما اهـل نيـازيم و نـه         ازايـم اهـل نم
 گــر ديــدة بــاطن تــو بيناســت ببــين

  

ــاز   ــيش آر نيـ ــاز را و پـ ــذار نمـ  بگـ
 اندر دل و جان ما دوصد قدس و حجـاز         

 

 غافل منشين كه اين زمان است عزيـز       
 سـت خواهـد رفـتن       عمري كه بيامـده   

  

 هر دم كه برآيد از تو جان اسـت عزيـز           
 ضايع مكنش كه ميهماني اسـت عزيـز       
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ــم   ــم را، ز دل ــرد درد دل ــي نب ــز م  ج

ــادهاي  مــان در ده اي  ســاقي عــشق، ب
  

 انديشه و ذكـر بـيش و كـم را، ز دلـم             
ــم   ــم را، ز دل ــرد درد دل ــه ب ــد ك  باش

 

 بر درگه او تنگ مجـالي اسـت جهـان         
 بيداري كس در اين جهان ممكن نيست      

  

 انموذج حـالي و محـالي اسـت جهـان          
 درياب كه خوابي و خيالي اسـت جهـان        

 

ــي  ــود ورا اَعالمـ ــا بـ ــم كجـ  از علـ
 غ رســد بــه طعمــة دانــة علــمآن مــر

  

ــا و منــي گــذر نكــرد او گــامي    كــز م
ــي   ــد دام ــده باش ــان در ره دل دري  ك

 

سـاالر    بـن احمـد سـپه       مجدالـدين فريـدون   . سـاالر    رسالة فريدون سـپه    -6
علـت اشـتغال در سـپاه         هل سال از مريدان مولوي بوده و بـه        چمدت    به) 712درگذشتة  (

اي شـامل زنـدگي       عد از مرگ او، فرزندش تكمله     ب. ساالر يافته است    سلجوقيان، لقب سپه  
  .سلطان ولد و جانشينانش بر آن رساله افزوده است

ــپه ــالة س ــاالر رس ــأليف   18س ــي در ت ــابع افالك ــاده و روان دارد و از من ــري س  نث
  .العارفين بوده است مناقب

از ) 761در گذشـتة    (الـدين احمـد افالكـي          شمس .العارفين افالكي    مناقب -7
ها مشغول گردآوري مـواد كتـاب خـود           ن خانقاه مولويه در قونيه بود و سال       مثنوي خوانا 

بهاء ولد پدر مولوي، برهان محقق ترمـذي،        : ترتيب در مناقب    بوده و آن را در ده فصل به       
الـدين    لبي، سلطان ولد، جالل   چالدين    الدين زركوب، حسام    مولوي، شمس تبريزي، صالح   

هـاي   لبي امير عابد، و نامچالدين  ر عارف، شمسلبي اميچالدين  لبي امير عارف، شمس   چ
  .19ها تنظيم كرده است فرزندان آن

نثـري  . اي از احوال ملك روم و زندگي مولوي و ياران اوست            العارفين آيينه   مناقب
ساده و روان دارد و از تعبيرات خاص ديـار روم و اصـطالحات ديـواني عـصر سـلجوقيان                    

و كشف و كراماتي كه به مولوي و ديگران نسبت داده،           اي از مطالب آن       پاره. سرشار است 
نمايد و اسـتفاده از آن بـا رعايـت جانـب              آميز مي   طوري كه پيش از اين گفتيم، افسانه        به

  .احتياط و مراجعه به ديگر منابع آن عصر ميسر است
در سال  ) 954در گذشتة   (الدين محمد همداني      اين كتاب را عبدالوهاب بن جالل     

  .تلخيص كرده است» المناقب ثواقب «نام  به945
روايي خاندان عثمـاني در       هاي بعد هم كه با گسترش فرمان        زبان فارسي، در سده   

عنـوان زبـان مولـوي، و زبـان          سراسر آسياي صغير زبان تركي رسميت يافت، باز هـم بـه           
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ق و  زبان فارسـي را بـا ذو      . داران او گرامي ماند     هاي او، نزد پيروان و دوست       مثنوي و غزل  
هـاي مولويـه    سـرودند، و در خانقـاه   فارسي شعر مي   آموختند و كساني از آنان به       شوق مي 

  .هاي مولوي جزو سنن طريقت بود خواندن مثنوي و غزل
هـاي زيبـا نقـش        گاه مولوي، جاي جاي اشعار فارسي او با خـط           بر در و ديوار آرام    

ران مولويه هم در قراحصار از پي) 936درگذشتة (لبي ديوانه چدر مزار محمد . بسته است
  :اين بيت بسيار لطيف نوشته شده است

 باور مكن كه بر سرم آيـد اگـر مـسيح          
  

ــد   ــو دارم دوا كن ــار ت ــه يادگ  دردي ك
 

رو عـارف     لبي در طريق رندي و آزادگي و وارستگي و آزادانديشي دنبالـه           چمحمد  
  .لبي بود و اشعار فارسي هم از او مانده استچ

تن زبان تركي و ضـعيف شـدن زبـان فارسـي، برخـورداري از               بتدريج با قوت گرف   
هـا و در      ار در مرحلـة اول بـه شـرح        چـ شد و نا    مثنوي مولوي براي پيروان او دشوارتر مي      

  .باره به موقع صحبت خواهيم كرد در اين. ها احساس نياز گرديد مرحلة بعدي به ترجمه
ت مختلف مـردم بـود،      حال كه مورد عالقة افرادي از طبقا        طريقت مولويه در عين   

هـا اختـصاص      موقوفـاتي بـراي خانقـاه     . كردنـد   پادشاهان عثماني هم از آن حمايـت مـي        
و اين برعكس سياستي بود     . شد  ها پرداخت مي    يافت و مقرري ساليانه به پيران خانقاه        مي

مـثالً در دورة محمـد فـاتح حروفيـه را           . شـد   هاي ديگـر اِعمـال مـي        كه در مورد طريقت   
هاي سـليم و سـليمان شـيعيان          د، در عصر بايزيد دوم قلندريه، و در دوره        كن كردن   ريشه

نين مواردي كه اقداماتي در سركوبي يك گـروه مـذهبي           چدر  . تحت آزار و تعقيب بودند    
مـثالً در دورة سـليم      . يافـت   آمد، ابراز حمايت و محبت به مولويه افزايش مـي           عمل مي   به

ي با نظام جديد مخالفت ورزيدند و دولت هاي هبكتاش چري كه يني) 1222-1203(سوم 
هـا    تصميم به سركوبي بكتاشيان گرفت، سياست حمايت از مولويه و تقويت و تـرويج آن              

  .تر گرديد نمايان
هـاي    هـا بـسته شـد، خانقـاه         ها ممنوع گرديد و خانقـاه        شمسي طريقت  1304از  

هـايي    عنوان جلوه   ، به هاي ساليانة مولويه    مولويه هم مشمول اين حكم بود، اما اينك آيين        
گردي تركيه، همه ساله مقـارن بـا آخـرين            هاي وزارت جهان    از فرهنگ عامه، جزو برنامه    

داليـل    هـاي دولتـي بـه       شود و نيز دسـتگاه      طور رسمي در قونيه برگزار مي       هفتة پاييز ب  
گاه او را جزو سياست رسـمي خـود قـرار             داشت آرام   داشت مولوي و گرامي     مختلف بزرگ 

  .ندا داده
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   51 مولوي و ادبيات مولويه

  

  
  ها نوشت پي

هـا بـه فارسـي نيـز بـدان          نامند و در برخي ترجمـه       مي) به كسر ميم  (ها مِوالنا     مولوي را ترك  . 1
هاي فارسـي     ها نام اين شاعر عارف در كتاب        كه در طي قرن   جا     آن صورت نقل شده است، ولي از     

هـا و   و دبـستان هـا   به صورت مولوي آمده و در قرن اخير مؤسساتي متعدد در ايران از دبيرستان       
ها به اين نام ناميده شده، بهتر اين است كه ما او را به همان نام آشناي مولـوي                     تاالرها و خيابان  

تعبير رومي را دربـارة او  ) اند ها گرفته كه ظاهراً از هندي(ها  ها هم به تقليد اروپايي    بعضي. بناميم
  .بردند كه آن هم نامناسب است بكار مي

  .30ص : افالكيالعارفين  مناقب. 2
  .24-23ص : الدين محمد مشهور به مولوي زندگاني جالل ، رسالةفر فروزان. 3
  .235-229ص : بي، االوامرالعالئيه ابن بي. 4
  .74ص : فر فروزانفيه ما فيه، چاپ . 5
  .91ص : سرايي  االخبار، آقةمسامر. 6
  .101ص : فر فروزانرسالة . 7
  .ك آتاتر1925 سپتامبر 4طبق فرمان . 8
  .175ص : يادبودهاي سفر استانبول. خان ملك ساسانتي. 9

كـل انطباعـات وزارت       ، از انتـشارات ادارة    فر  فروزانالزمان    به تصحيح بديع  ] جلد اول [معارف  . 10
  1338] جلد دوم. [1333فرهنگ، 

  .1339تاريخ مقدمه آبان ] 1340[كل نگارش وزارت فرهنگ  از انتشارات ادارة. 11
، جـزو اول آن بـه تـصحيح دكتـر محمـدعلي             1349تهران  ) عماد(نويس    خوشچاپ احمد   . 12

  .1356 صنعتي، تهران، گاه دانشموحد، از انتشارات علمي 
  .، آنكارا1941چاپ فريدون نافذ اوزلوق، . 13
  .، تهران1315. چاپ جالل همايي. 14
كيل،   مكگاه دانش، مؤسسة مطالعات اسالمي 1359چاپ دكتر علي سلطاني گرد فرامرزي، . 15

  .تهران
  .21  ص 3خانة قونيه، ج  گلپنارلي، فهرست كتاب. 16
  .، استانبول1949رباعيات اولو عارف چلبي، چاپ فريدون نافذ اوزلوق، . 17
  .، تهران1325ساالر، چاپ سعيد نفيسي  رسالة فريدون بن احمد سپه. 18
 تاريخ تـرك، دو جلـد، آنكـارا         العارفين، به كوشش تحسين يازيجي، انتشارات انجمن        مناقب. 19

  .1961 و 1959
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