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 شرح حال و آثار مولوي 

  
الدين به لقب  اند و او را جز جالل نام موالنا به اتفاق تذكره نويسان محمد ولقب او جالل الدين است و تمامي مورخان او را بدين نام ولقب شناخته 

  خوانند. خداوندگار نيز مي

  اينگونه معرفي كرده است:  اهللا صفا در تاريخ ادبيات خود وي رامرحوم دكتر ذبيح 

الدين محمدبن حسين بن احمد خطيبي بكري بلخي كه بعدها در كتب از او به صورتهاي  الدين محمد بن سلطان العلما بهاء ((خداوندگار موالنا جال 

ياد كرده  از توانا موالناي روم و مولوي و مالي روم  ستاره درخشنده و آفتاب فروزنده آسمان ادب  ترين گويندگان متصوفه و از عارفان نام آور و  اند، يكي 

  فارسي، شاعر حساس صاحب انديشه و از متفكران بال منازع اسالميست.)) 

اند كه ما از اين پس از مشهورترين القاب وي يعني مولوي  مالي روم ياد كرده   - موالناي روم- همانگونه كه مرحوم دكتر صفا گفته است او را مولوي

  خواهيم كرد.   در اين رساله استفاده

ترين آنها كه با شرايط  اند. ولي مشهورترين و صحيح  گفته   ٦٠٢هجري قمري و در بعضي    ٦٠٤هاتاريخ تولد مولوي بنا به بعضي نسخ ادبي و تذكره 

ن شهر يكي از پرورش  هجري قمري در شهر بلخ از نواحي شرقي ايران كه در تاريخ ادب ايران اي  ٦٠٤االول سال  زندگي وي مطابقت دارد را ششم ربيع 

  اند.دهندگان ادبا و علما و شعراي برجسته فارسي زبا ن است گفته 

هاي علمي و ادبي روزگار خود و منسوب به  اند. او از شخصيت گفته پدر مولوي بهاءالدين محمد مشهور به بهاءولد است كه وي را سلطان العلما مي

دان زيادي را تربيت نموده وبه جهان علم وادب آن روز عرضه نموده است. اين بهاءولد از شاگردان نجم  خاندانهاي دانش و ادب و خطابه بوده است و شاگر 

  كبري و از تربيت يافتگان وي است. مادر مولوي بي بي علوي يا مؤمنه خاتون از سادات سر جنس و از خاتون فقهاي آن ديار است.الدين 

 الدين محمد يا مولوي و يك دختر به نام فاطمه خاتون بر جاي مانده است.   محمد و جالالدين  از اين بانو دو فرزند به نامهاي عالء 
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 مهاجرت مولوي از بلخ

   
ستمديدگان كه براي احقاق حق مظلومان پيوسته باحكام وسالطين   رياو  با توجه به شهرت بهاءولد به عنوان عالم، شارع، فقيه، و انساني رشيد و

وده است از طرفي، و از جانبي ديگر فردي كه داراي شخصيت واالي اجتهادي و صاحب كرامات و تقوي و ديانت و سير وسلوك  در مبارزه ب  وظالمان زمان

گرديد كه در بين خاص و عام جايگاهي ويژه داشته باشد و افكار بلندش مورد توجه انديشمندان و علماي آن عصر قرار گيرد، لذا  عرفاني است موجب مي 

براي حكا رازي از حكما و وجودش  امام فخر  و  بين وي  اختالف فكري كه  از جانبي ديگر،  باشد.  قابل تحمل  غير  متفذ،  م و دستگاه سلطنت و اشخاص 

اين مشكل    متكلمان آن شهر كه مورد حمايت خوارزمشاهيان و حكومت آنروز د ر قبضه قدرت آنان بود، موجب بروز نقار بيشتر بين بهاءولد و سلطان بود.

اي كه ايراد كرد و اينگونه سلطان  ت كه بهاءولد مجبور به جالي وطن شود و اقدام به مهاجرت از آن شهر بنمايد. سلطان العلما د رآخرين خطابه موجب گش

  را مورد خطاب قرار داد: 

آگاه  و  بدان  فاني،  ملك  مَلِك  مي  ((اي  االمر  سلطان  ترا  كه  ميباش  العلما  سلطان  مرا  و  مريدگويند  پادشاهي    خوانند.تو  و  سلطنت  همانا  مني، 

تو از نفس تو منقطع شود نه تو ماني و نه تخت و بخت و   توموقوف يك نفس است و هم پادشاهي و سلطنت من نيز وابسته به يك نفس، چون آن نفس 

  بود. حاليا خود ميروم اما معلومت باد...››   مملكت و اعقاب و انساب تو ماند، اما چون نفس نفيس، از نقس ما بدر آيد،  انساب و اوالد ، تا قيامت خواهند

از  مولوي در مدت اقامت خود در بلخ تحت تربيت پدر خود و يكي از مريدان پدر بنام برهان الدين محقق ترفدي بوده است. اين برهان الدين پس  

  پيوندد كه در جاي خود به آن اشاره خواهد شد.  ماند و يكسال پس از مرگ بهاءبرولد عازم قونيه شده و به مولوي مي مهاجرت مولوي در بلخ مي

شام و از آنجا به ارزنجان كه تحت سلطه سالطين آل منكو    - مكه –كوفه  –بغداد  –مسير مهاجرت مولوي همراه پدر و خاندانش به ترتيب نيشابور 

  كند.  باشد، پس از آن به الرنده و عاقبت به قونيه سفر ميچك بوده است مي 

الدين عطار نيشابوري  الدين محمد با عارف و شاعر نامدار آن زمان شيخ فريد ت در نيشابور بنابر مشهور بين بهاء ولد و فرزندش جاللدر اثناء اقام

  شود.  مالقاتي انجام مي 
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د هم طريقت و هم فكر رود زيرا عطار نيز از مريدان شيخ نجم الدين كبري و با بهاءولء ولد و همراهانش مي گويند عطار خود به استقبال از بها 

كند: ‹‹ اين  كند و اين جمله مشهور را بيان مي خواند و او نيز كتاب اسرارنامه را به او اهدا مي بودند. در اين مالقات ممولوي اشعاري از عطار براي وي مي 

  فرزند را گرامي دار، زود باشد كه از نفس گرم، آتش در سوختگان عالم زند››  

خاند     اين  بعدي  عباسيمقصد  خليفه  بغداد  به  ورود  از  پس  است.  بغداد  مي ان  آگاه  بغداد  در  وي  حضور  به  باهللا  شيخ  الناصر  توسط  و  شود 

  گيرد. الشوخ بغداد مورد استقبال قرار مي الدين سهروردي شيخ شهاب 

اند مقرون به  همان تاريخ را براي وي نقل كرده   اند كه با توجه به حضورش در الرنده كههجري گفته   ٦١٨تاريخ ورود بهاء ولد و همراهان را به بغداد  

ابا ميصحت نمي از مالقات خليفه عباسي  بهاءولد  اين شهر  در  بهر حال  باز ميباشد.  اهدايي وي هم سر  پذيرش وجوه  از  زند. و در مدرسه  كند و حتي 

كند. پس از زيارت عازم دمشق از بالد شام  انه خدا حركت مي شود، پس از آن بهاء ولد از طريق كوفه به سوي مكه و براي زيارت خ مستنضريه ساكن مي 

كند. مقصد بعدي بهاء ولد و اند ميشود و چهار سال در آن شهر اقامت ميگردد و سپس به مدينه از شهرهاي آسياي صغير كه آنرا كاپادوكيه هم گفته مي

اين شهر كه آن زمان يكي از بهترين شهرها براي طالبان  علم و ادب و فرمانروايش  شود.در  مولوي الرنده يا ارزنجان است و مدت هفت سال د رآنجا مقيم مي 

و همراهانش زندگي آرام و دور از    ولد و خانواده تابع عالءالدين كيقباد سلجوقي بود و در سايه ترابرش آرامش و آسايشي براي مردم ايجاد شده بود، بهاء 

اي كه برايش اختصاص دادند به اين كار مشغول شد و مولوي نيز فرصت  داد. او در مدرسه ود را تشكيل ميمخاطرات را شروع نمود و مجالس درس و بحث خ

شود و ضمن آشنائي با ادبيات عرب و تكميل معلومات علمي و ديني خود، با اشاره پدر و با اجازه او به  را مغتن شمرد. در مجالس درس وبحث پدر حاضر مي 

شود.د راين زمان از طريق پدر با عرفان نيز مختصر  در اين مدت نيز به آموختن علم قرآن، تفسير، كالم، شعرو ادبيات مشغول مي پردازد و  وعظ و خطابه مي 

  نمايد. آشنايي پيدا مي 

سر به كند. ثمره اين وصلت دو پالالي سمر قندي ازدواج مي سالگي با گوهر خاتون دختر خواجه   ١٨مولوي در اين شهر با مصلحت پدر در سن  

الدين محمد بود. تولد اين دو در شهر الرنده اتفاق افتاد. هم در اين شهر مولوي مادر خود بي بي علويه خاتون را از دست داد و  نامهاي سلطان ولد و عالء

  ولد را در ماتم خود نشانيد.خانواده بهاء 

اي كه به  ر آن داشت تا از او دعوت كند تا به قونيه سفر كند. با وجود عالقهولد همواره پادشاه سلجوقي روم را بآوازه تقوي و فضل و تاثير سخن بهاء

  رفتن به قونيه داشت حاضر نبود از محلي كه همسرش در آن مدفون است دل بكند.

ا تذكره نويسان حدود  وهمراهان به قونيه سفر كرد. تاريخ ورودي وي به قونيه ر  هاي مكرر عالءالدين كيقب بهاءولد همراه خانواده عاقبت با دعوت 

توان گستره زبان فارسي در آن خطه دانست زيرا كه  گرچه حكام آن زمان ترك بودند ولي  اند. از جمله داليل سفر وي را مي هجري قمري ياد كرده   ٦٢٦

شد. عالوه بر آن بر  نان با اين زبان نوشته مي كردند و آثار آزبان اهل ديوان و علما فارسي بود وهمه علما و صوفيه و مورخان و غيره به زبان فارسي تكلم مي

شد و صوفيان و اخيان  هاي متعدد را موجب مي نمود، ايجاد خانقاه اثر امنيت و آرامشي كه فراهم بود و حمايتي كه دستگاه حكومت از علما و دانشمندان مي 
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ديدند. گوئي خداوند خود اينان را به آنجا كشانيده است تا از جهت  عد مي (يافتيان) كه سلطان نيز به آنان ارادت داشت محيط را براي نشر افكار خود مسا

شيخ سعيد  الدين موصلي،زبان، فرهنگ، علم و دين و ... برايشان محيطي مانند خراسان باشد. حضور بزرگاني چون صدرالدين قونوي، فخرالدين عراقي، شرف

الدين دايه رونقي ديگر به  قطب الدين محمودبن مسعود شيرازي، قاضي سراج الدين ارموي و نجمعالمه    - فرغاني، قانعي طوسي ملك الشعراء دربار سالجقه

ساخت و حضور آنان براي شخصيتي ممتاز چون بهاء ولد غنيمتي بود. دوسال بعد از ورود بهاء  داد و محيط علمي آنجا را پربار ميمجالس بحث و درس مي

قمري    ٦٢٨وداع گفت و مولوي را در غم از دست دادن پدر و معلم و مراد خود عزادار ساخت . تاريخ وفات بهاء ولد را  ولد و مولوي به قونيه وي دار فاني را  

  ولد صدرالدين قونوي نمازگزارد و اوارا در محلي بنام باغ سلطان بخاك سپردند.    اند. بر جنازه بهاء نوشته 

آنكه قدم در طريقت  دارد بجاي وي بر مسند و عط و تذكير و فتوي و درس نشست بي  سال ٢٤در اين سال بخواهش مريدان پدر مولوي كه اكنون 

  نهد.  

فهمد كه حالج و با يزيد بسطامي ، شيخ  شود و ميها آشنا مي در اين زمان مولوي و عظ و خطيب توانا كم كم با محتواي فكري بعضي مشرب 

شان به مدارج بلند فكري و ايماني و  ند بلكه جايگاه ويژه آنان بدليل مراحل عالي عرفاني و دستيابيخرقاني،  عطار و ... تنها انسانهاي اديب و دانشمند نيست

  رود تا اخالق سطحي را به خلق محتوائي بدل كند.  داشتن مشربهاي عرفاني واال است . در اين موقع است كه آهسته آهسته از پوست بدرون مي 

پردازد و شخصيت ممتازش او را محور توجه ديگران  شود و ضمن آشنايي با شعر و موسيقي به قصه نيزمي و ميمولوي پس از مرگ پدر عهده دار وظايف ا

  دهد.قرار مي

آورد كه مهمترين آنها  گذراند و شاگردان زيادي را در اطراف خود گرد مي او كه مرگ پدر برايش گران و دشوار بود همه وقت خود را به وعظ و خطابه مي

زاده جوان كه در دستگاه حكومتي سلجوقيان نيز راه  باشد، اين اخي الدين چلبي كه با ياران و همراهانش به خدمت مولوي كمر همت ميحسام   جواني بنام

و در جاي  كند. از ااي از غم پدر را پر ميشود وگوشه يافته است در امنيت شهر كوشا بوده و كسي است كه تا آخر عمر مولوي مونس و خليفه و شيخ او مي

  خود سخن بيشتري خواهد رفت. 

الدين ترندي به قونيه با خبر  شود تا قبر مادر را زيارت كند در همين هنگام است كه از ورود سيد برهان يكسال پس از مرگ پدر مولوي عازم الرنده مي 

الدين شادمان است و شتابد. مولوي از ديدار برهان ميه ديدار وي گردد و بدرنگ از الرنده به قونيه باز مي شود. مولوي كه مشتاق ديدار مراد خود است بي مي

  سال دارد.   ٢٥كند. مولوي در اين زمان  سال دارد مالقات مي   ٦٠او را كه در مسجد سنجاوي اقامت گزيده است و هم اكنون  

شود و پيوسته در سفرها و جلسات مختلف انواع  ي مولوي مي ولد پدر مولوي است بار ديگر مربالدين كه از سادات حسيني ترمز و از مريدان بهاء سيد برهان 

آموزد. و بنا به توصيه وي پس از آموزش علم قال، زمان آن رسيده است تا علم حال را نيز بياموزد. لذا رسماً مريد سيد شده و خود را  علوم را به مولوي مي

از علم ظاهر به علم باطن بپردازد و براي اين كار او را به رياضتهاي جسماني و ذكر حق و    دهد تا از اين واعظ و متكلم بودن بگذرد ودر اختيار وي قرار مي

  كند. چله نشيني براي تصفيه باطن تشويق مي
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  يعني عملي كه هر سالك راه طريقت در ابتدا بايد انجام دهد. 

گردد بدون آنكه  شود و در مدرسه حالوتيه دمشق ساكن مي فر مي هجري) و با تشويق او عازم اين س  ٦٣٠كند( حدود  بنا به توصيه سيد سفري به شام مي

  خانواده خود را با خود داشته باشد. 

العديم حاضر ميِ در اين سفر پاي درس كمال  اين زمان سيد  اي هفت سال درحلب و دمشق ميشود و در مدت چهار سال و به گفته الدين ابن  ماند. در 

آيد و در مراسم تدفين وي  كند. گويند مولوي به قيصريه مي هجري در آن شهر وفات مي   ٦٣٨رود و در سال قيصريه مي  الدين در غياب وي از قونيه بهبرهان 

  بخشد. فروشد و به فقرا و مستمندان مي شود و به غير از كتابهاي او تمام اموالش را مي حاضر مي 

فرستد و جلسات درس را كه بعد  الدين محمد را براي تحصيل علم به شام مي و عالء   گردد و در همين زمان سلطان ولدبه قونيه باز مي   ٦٣٩مولوي در سال  

برابر سنت پدر و اجدادش در مدرسه به تدريس فقه و علوم دين پرداخت. به گفته مورخان    ٦٤٢كند و تا سال  از آمدن سيد كنار گذارده بود دوباره شروع مي

بايست روح او را بي  خواست كه اين آرامش ظاهري براي مواللوي برقرار باشد و ميند. ولي دست تقدير نمي نفر بود  ٤٠٠شاگردان وي در اين زمان بالغ بر  

  قرار ببيند.
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 ديدار با شمس 

   
نمود و مردم نيز فريفته تقوي و زهد او بودند. در همين زمان ناگهان آفتاب عشق و شمس  كرد و حجت ميمولوي در مجالس بحث و درس افاضه فضل مي

  يقت پرتوي برجان پاك او افكند و چنانش تافته و تابناك ساخت كه چشمها از نور او خيره گرديد. حق

ساله مردي ژوليده و سپيد موي، بلند باال و الغر اندام و استخواني با    ٦٠كردند، ناگاه  كه مولوي بر استري سوار بود و مريدانش او را مشايعت مي هنگامي 

گويد  گيرد و ميبندد و افسار مركب او را ميو گر با لباسي و كالهي نا متعارف بر آستانه در خان شكر فروشان راه را بر وي ميديدگاني براق و زنده و جستج

  سئوالي دارم. 

اين گستاخي مي  آرام مياطرافيان مولوي به خروش آمده و بر  به او را دارند كه راكب آنان را  گويي؟ اين  كند و ميگويد: هان چه مي غرند و قصد حمله 

  سئوالت چيست؟ 

  پرسد: با يزيد بزرگتر است يا حضرت محمد(ص)؟ پير مي

  گويد اين چه سئوالي است، محمد (ص) ختم پيامبران است وي را با بايزيد چه نسبت؟ مولوي مي

  ني ))  گويد ((سبحاني ما، اعظم شاگويد ((و ما عرفناك حق معرفتك)) و بايزيد مي پرسد: پسر چرا محمد(ص)مي پير مي

چهل روز به  مولوي از هيبت اين سئوال بيفتاد واز هوش رفت. چون به خود آمد و، دست اين پير را بگرفت و پياده به مدرسه آورد و درب هجره به بست و  

  روي نشان نداد.  هيچ آفريده 

اين مالقات را مورخان به گونه  از دگرگوني حال مولهاي ديگر گفته داستان  وي همين گونه بس باشد. اين پير همان شمس است كه  اند كه براي آگاهي 

  مولوي د راثر برخورد با او مسير فكري و زندگي علميش دگرگون شد.   
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 شمس كيست؟
  

  هجري قمري د رتبريز متولد شد.   ٥٦٢الدين محمدبن علي بن ملك داد تبريزي در سال  شمس 

گويند كه او الدين سجاسي بود مي دانند. شغلش زردوزي و شاگرد شيخ ركن ميبزرگ اميد    او را پسر خاوند عالءالدين حسن معروف به نو مسلمان از نژاد

الدين كرماني بود، از آنجا كه شمس روحي نا آرام و جستجوگر داشت و تاب تحمل رفتار نامتجانس مشايخ آن روز را نداشت، پيوسته در  مربي شيخ اوحد 

ديد عزم درس ديگري  شد و چون افكار آنان را با خود هم نظر نمياي درس علماي آن زمان حاضر ميزد و پطلب رفع عطش علمي خود دست به سفر مي

شود ولي تاب و تحمل خطاهاي فكريش را نداشت و از او گذشت. گويند شمس بر جميع مظاهر فرهنگ و الدين عربي آشنا مي كرد. در دمشق با محيمي

  الت پيشينيان خود اطالع داشت. تمدن زمان خود آگاه بود و از مقامات و حا

  از اين صوفي وارسته و صافي به نام كتابي بنام مقاالت د ردست است.

كرد ونيز به  رسيد و گاهي مكتب داري ميگشت و به خدمت بزرگان ميروح نا آرام و تشنه او موجب گشت كه وي در شهرها مي  - ورود شمس به قونيه  

رت دادندي موقوف داشته تعلل كردي و گفتي تا جمع شود كه مرا قرض است تا ادا كنم و ناگاه بيرون شو كرده  شد و((چون اججزئيات كارها مشغول مي

  غيبت نمودي.)) 

به قونيه وصول يافت و به عادت خود كه در هر شهري كه رفتي به خان فرود آمدي ( او در خان    ٦٤٢االخر سنه  جما   ٢٦الدين بامداد روز شنبه  شمس 

نهاد تا خلق را گمان آيد كه تاجري بزرگست و خود در حجره غير از  اش دو سه دينار با قفل بر در مي ل كرده حجره بگرفت و بر درحجره شكرفروشان نزو

  حصير كهنه و شكسته كوزه و بالشي از خشت خام نداشتي) 

شمس مانند جستجوي موسي (ع) است از خضر (ع) كه با مقام  گويند كه عشق موالنا به اند اينگونه مي آنان كه در مالقات شمس با مولوي قلمفرسائي كرده 

گذاشت تا اينكه شمس را كه از  كرد و موالنا با همه كمال و جاللت در طلب اكملي روز مياللهي باز هم مردان خدا را طلب مينبوت و رسالت و رتبه كليم

  هاد و يكباره د رانوار او فاني شد. نخبگان نزديكي به حق بوده است بدست آورد و مريد وي شد وسر در قدمش ن
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  سرايد.مولوي در وصف حضور شمس اين گونه مي

   مرده بدم زنده شدم، گريه بدم خنده شدم  

  دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم  

 ديده سيرست مرا جان دليرست مرا              

  زهره شير است مرا زهره تابنده شدم  

  اي         خانه نه   اي اليق ايننه  گفت كه ديوانه 

 رفتم و ديوانه شدم سلسله بند نده شدم  

 اي  اي رو كه از اين دست نه گفت كه سرمست نه 

  رفتم و سرمست شدم و از طرب آكنده شدم    

 اي     اي در طرب آغشته نه نه   گفت كه تو كشته 

  پيش رخ زنده كنش كشته و افكنده شدم 

        گفت كه تو زيرككي مست خيالي و شكي    

  گول شدم هول شدم و از همه بركنده شدم  

 گفت كه تو شمع شدي قبله اين جمع شدي       

  ام دود پراكنده شدم  نيام شمع جمع ني 

 گفت كه شيخي و سري پيشرو و راهبري       

  ام امر تو را بنده شدمنيام پيشني  شيخ 

 گفت كه با بال و پري من پرو بالت ندهم       

  ال و پرش بي پر وپر كنده شدم  در هوس ب

 گفت كه مرا دولت نو راه مرو رنجه مشو     
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  زانك من از لطف و كرم سوي تو آينده شدم  

 ......................................................  

 چشمه خورشيد تويي سايه گه بيد منم      

  چونك زدي بر سرمن پست و گدازنده شدم 

.................. ....................................  

  

شود. سماعي وربابي و غزل پشت غزل، چرخش و رقص،  آيد همه چيز ظاهر مي اما وقتي شمس مي  دانسته اما همه را با عقل ،مولوي شعر و موسيقي را مي 

  .كه بازي عشق و راي اطوار عقل است و توان صوفي از مصاحبت رفيقي آن است پاك و رشيد و صادق

نمي را  عشق  اطوار  اين  مدرسه  مريدان  و  ياران  مياما  معرفت  از خط  بيرون  و  الآبالي  مرادي  را  و شمس  راضي  فهمند  او  پيشوائي  به  و  دانسته 

  شوند.  نمي

  براي آنان پير، مولوي شيخ زاده و مفتي است كه حسادت و ناداني و شكوه و نامه و فرياد و سرزنش بر او اثري ندارد.  

سوزد. حالي را كه  شود و در پاي اين عشق ميرود و عشق جايگزين آن مي مولوي با شمس عرفاني جاگي و شيخ و قطبي كنار مي  در برخورد

آيد. زيرا كه مدرسه عشق با مكتب عقل  اش بصورت غزلياتي سوزناك است كه به تصوير مي مولوي در مالقات با شمس پيدا كرد  آنگونه است كه جان مايه 

  ندارد. دشرگان را كجا و سرور وان را كجا.  سرسازگاري  

رفت و اين پسند خاطر اطران و مريدان مولوي  بايست مي دهد كه ميدارد و او را به راهي سوق ميشمس مولوي را از دل مشغولي عقلي برحذر مي

  باشد و رفتارش پسند خاطر آنها نيست.  نيست. از طرفي شمس نيز قابل تحمل براي آنان نمي 

نام و نشان اثر كرد و شمس آفتاب نوراني  و شكايت مريدان صورت پسند ظاهربين و حسودان تنگ نظر از اين صوفي پشمينه پوش الابالي بي شكوه 

  روز قونيه را ترك گفت.    ١٢٠پس از    ٦٤٣خود از مولوي دريغ داشت و دريكم شوال  

  داد.  اش راه نميزان بود و كسي را به حريم مقدس انديشه غيبت شمس بر جان شيفته عاشق سخت شد و آشفته و پريشان از همه گري

شود غيبت شمس را به فال نيك گرفتند ولي  آيد و با آنان از در آشتي وارد مي ينكه اگر معشوق را دور كنند عاشق بر سر عقل مي ر امريدان به تصو

  افسوس كه براي مولوي چنين نبود.  

  كند.  نتيجه بود و حاصلش غزلياتي است كه درد هجران را آشكار مي ابطه با رفتن شمس بي هاي او در رگيري وجوهاي مولوي و پيپرس 
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   بنماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوست  

  بگشاي لب كه قند فراوانم آرزوست  

   اي آفتاب حسن بر ون آدمي زابر  

  كه آن چهره مشعشع تا بانم آرزو است  

   بشنيدم از هواي تو آواز طبل باز  

  كه ساعد سلطانم آرزوست  باز آمدم  

 ................................  

     يعقوب وار و اسفاها همي زنم  

  ديدار خوب يوسف كنعانم آرزوست  

   شود  تو مرا حبس مي واهللا كه شهر بي 

  آوارگي و كوه و بيابانم آرزوست  

   جانم ملول گشت زفرعون و ظلم او 

  آن نور روي موسي عمرانم آرزوست  

 ل شكايت گريان شدم ملوزين خلق پر 

  نعره مستانم آرزوست  و  هاي و هوي  آن 

   دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر  

  ملولم و انسانم آرزوست  دد  كز ديو و  

   جسته ايم ما    نشودگفتند يافت  

  آنم آرزوست    نشوگفت آنكه يافت  

 ..............................  
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   يك دست جام باده و يك دست زلف يار  

  آرزوست    دانمنين ميرقصي چ

   بنماي شمس مفخر تبريز روز شرق  

  من هدهدم حضور سليمانم آرزوست  

 

فرستاد تا آن كه در محرم  اي از شمس در دمشق رسيد و مولوي شادمان گشت و پيام پشت پيام و غزل پشت غزل ميدر عين نااميدي ناگاه نامه 

  دار قريب الوقوع شمس اينگونه سرود  قمري شمس به قونيه بازگشت. مولوي از شوق دي   ٦٤٥سال  

   رسد  آب زنيد راه را هين كه نگار مي 

  رسد  مژده دهيد باغ را بوي بهار مي 

   راه دهيد يار را آن مه ده چهار را  

  كه از رخ نوربخش او نور نثار مي رسد  

 آسمان غلغله ايست در جهان      دچاك ش 

  رسد دمد سنحق يار مي عنبر و مشك مي

 رسد   رسد چشم و چراغ مي رونق باغ مي

  رود مه به كنار مي رسد  غم به كناره مي 

 رود    سوي نشانه مي   ،رودتير روانه مي 

  رسد  ايم پس شه زشكار مي ما چه نشسته 

 كند      كند سرو قيام مي باغ سالم مي 

  رسد  رود غنچه سوار مي سبزه پياده مي 

 ،     ما  خامشي است خويي  ماچون برسي به كوي 
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  رسد  نكه زگفت و گوي ما گرد و غبار مي زا

  سرايد  شود اينگونه مي آنگاه كه به ديدار شمس نائل مي 

   آمد    مآمد سمع و بصر  مشمس و قمر

  آن سميرم آمد و آن كان رزم آمد  

     مستي سرم آمد نور نظرم آمد  

  ا خواهي چيز دگرم آمد  رچيزدگر  

     آن راه زنم آمد توبه شكنم آمد  

  ين بر ناگه به برم آمد  و آن يوسف سيم

     امروز به از دينه اي مونس ديرينه  

  آمد  دي مست بدان بودم كز وي خبرم  

   آنكس كه همي جستم دي من به چراغ او را 

  امروز چو تنگ گل بر رهگذرم آمد  

       از مرگ چرا ترسم؟ كو آب حيات آمد 

  آمد    بسرموزطعنه چرا ترسم؟ چون او  

......................... .............................  

  

  

   نوشم تا برق زند هوشم  كه مي   قتست  و

  كه بر پرم چون بال و پر آمد    قتستو

 ......................................................  
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  نظيري از او بعمل آمد و مولوي مرده دل دوباره زنده شد.  در هنگام بازگشت شمس استقبالل بي

گوئي آغاز كردند،  موالنا راديوانه و شمس را جادوگر ناميدند و عالمان و فقيهان ظاهر بين نيز متاسف    داسدان بح بازهم جاهالن و    اما افسوس كه

  پردازد.  بودند كه فقيه و عالمي چون مولوي درس و بحث را رها كرده و به سماع مي 

دهد كه بازگشتي نباشد و بعضي نيز گويند كه مريدان او را كشتند و جسدش    اي انجاماين رفتار موجب شد كه شمس اين بار غيبت خود را بگونه 

شهيد شد يا رفت و مولوي مفتي فقيه و پيشواي ديروز،عاشقي ديوانه و رندي    ٦٤٥بهر صورت او در سال    .را از مولوي مخفي كردند يا در چاهي انداختند

  يافت.  جست كمتر ميعالم سوز از كار درآمد و هرچه مي 

خود غم لوي بار ديگر به شام رفت تا از گمشده خود خبري بگيرد ولي اثري از او نيافت و آخر سر اينكه به قونيه بازگشت و در فراق مرشد و مراد  مو

جست و  مي   عاقبت مولوي از ديدار مجدد شمس مايوس شد و براي آرامش روح ناآرام خود او را در وجود ديگران  .گفتسرود و غزليات سوزناك مي ناله مي 

  الدين فريدون قونوي معروف به زركوب يافت و با او آرام گرفت.  آخر االمر شمس را در وجود صالح 

  روزي به سلطان ولد فرزند خود گفت: فرزند، بدان كه شمس همين صالح الدين است كه مقتداي جهان و مير ملك المكان است››  

  مولوي با اعزاز و اكرام او را در جوار مرقد پدر به خاك سپرد     الدين بيمار شد و از دنيا رفت وصالح   ٦٥٧در سال  
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 الدين چلبي مولوي و حسام 

   
نمود. كرد و مريدانش را با ادب و علم و عرفان آشنا مي همانگونه كه قبالً اشارت رفت مولوي در مجالس درس و بحث خود شاگرداني را تربيت مي 

حاصل    .الدين زركوب او را مصاحب و يار خلوت خود قرار داداي داشت كه مولوي پس از شمس و صالحگاه ويژه در ميان اين شاگردان حسام الدين چلبي جاي

اي را گشود و الدين است كه روزنه يافت و اين حسام زد ولي مجال بروز نميها فوراني است ازعرفان و حكمت كه در وجود موالنا موج مياين خلوت نشيني 

هاي بلند مولوي را مواج نمود و طالبان عشق را از سرچشمه  اي از اقيانوس انديشه ذيقيمت بنام مثنوي مولوي منور ساخت و گوشه   عالم را از وجود گوهري 

  زالل آن سيراب كند.  
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 اين حسام الدين كيست

   
ئن عرش و امين كنوز فرش و با خزا  حي بمعناي سيد و آقا است) كه مولوي او را مفتامن محمد بن حسن چلبي (چلبي به زبان روبالدين احسام 

  ي االصل ناميده است.  لوخواندش اصالً از اهالي اروميه است و مولوي او را از موزمان مي   ديزيد وقت و جني

ش از  دانند زيرا پدرانن اخي ترك نيز معروف ميباو را به ا  ،  دانند كه در قونيه متولد شد. عالوه بر شهرت چلبيهجري مي   ٦٢٢تولد او را به سال  

ن مولوي گرديد  فتيان بوده است و او نيز روش پدر را دنبال كرد و پس از مرگ پدر كه رئيس فتيان يا اخيان شهر بود جانشين وي شد و از مريدان و شاگردا

  و در خدمت وي درآمد.  

چيز را در اختيار وي قرار داد و تصريف  الدين را خليفه خود كرد و در ميان كسان خود همه چون صالح الدين برحمت حق پيوست مولوي اين حسام 

  و تصرف امور را به او سپرد.  

براي او و با خواهش او و در حضور او در حال با او بودن به انجام   ،الدين در نزد مولوي چنان است كه مثنوي معنوي را با او بلندي مقام حسام 

  رسانيد  

  روز نيز واال و ارجمند بود.  الدين چلبي در نزد حكام و علما و عرفاي آنجايگاه حسام 

را شيخ اجل   او الدين زركوب و موالنا علم و عمل را تو امان داشت و مولويگيري از محضر صالح اي بود كه با بهره الدين در جوار موالنا خليفه حسام 

الهدي و فخر آفتاب و صالح المشايخ مياكمل، شمس  را  او شمس  راراماه و حسام   الدينخواند.  الدينخواند. مذهب حسا ستاره مي  الدين  شافعي بود و   م 

  اي را صادر نكرد.  دانست تن بر فرع نداد و چنين اجازه شود اما مولوي كه خود حنفي بود و اصل را يكي مي   حنفيخواست  مي
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 سرودن مثنوي 

   
دانند. اين كتاب كه از بزرگترين كتب  عجم مي  ميكي از بزرگترين يادگارهاي دوران حسام الدين شروع و اتمام مثنوي است كه آن را قرآن منظو

  الدين چلبي بوده است.  سبب افاضه فيض عظيمش از وجود موالنا همانا حسام   ،ادبي ايران و متصوفه اسالم است

  درباره مثنوي بازهم گفتگو خواهيم كرد.  

  ه صحت نزديكتر است.  دانند كه قول دوم بسال مي  ١٥يا    ١٠مدت هم صحبتي مولوي را با حسام الدين چلبي  
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 رحلت مولوي 

   
ال ل الدين مشهور به شارح قانون ابن سينا و حكيم غضنفري بر او وارد شدند و به مداوا پرداختند. اما سودي  امكمولوي ناگاه بيمار شد و حكيم 

گرائيد  ي ميرزدب  كه آفتاب در مغرب آسمان    و در زماني  ٦٧٢دي االخر سال  او در روز يكشنبه پنجم جما   نبخشيد . بيماري او را (حماي محرق) گفتند

  چشم از جهان فرو بست و بسوي حق پركشيد.  

نوي هم به عيادت آمد و شفاي او را از خداوند خواست . مولوي رو به او  وصدرالدين قآمدند و شيخ اند در مدت بيماري وي مردم به ديدنش مي گفته 

  را خواند    غزلكرد و اين  

     ن چه شاهي همنشين دارم چه داني تو كه در باط

  رخ زرين من منگر كه پاي آهنين دارم  

 ...........................................................  

  كرد. گويند سلطان ولد فزند مولوي در شب آخر عمر او باالي سرش بود و بي تابي مي

  او اين غزل را كه آخرين غزل مولوي است سرود. 

   رها كن   مرا  مرا تنها  به بالين  هرو سر بن

  ترك من خراب شبگرد مبتال كن

   مائيم و موج سودا شب تا به روز تنها 

  جفا كن    وخواهي بيا ببخشا خواهي بر
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   از من گريز تا تو هم در بال نيفتي 

  بگزين ره سالمت ترك ره بال كن  

   يده  خزمائيم و آب ديده در كنج غم  

  بر آب ديده ما صد جاي آسيا كن  

 است مارا دارد دلي چو خارا  خيره كشي  

  كسش نگويد تدبير خونبها كن  بكشد  

   بر شاه خوب رويان واجب وفا نباشد  

  اي زرد روي عاشق تو صبر كن وفا كن  

  دردي است غير مردن آن را دوا نباشد 

 پس من چگونه گويم كه اين درد را دوا كن              

    در خوب دوش پيري در كوي عشق ديدم 

   د كه عزم سوي ما كن  با دست اشارتم كر 

   گر اژدهاست برره عشقي است چون زمرد  

  از برق اين زمردهين دفع اژدها كن  

   بس كن كه بيخودم من ور تو هنر فزائي  

  تنبيه بوالعلي كن    وتاريخ بوعلي گ

  سر تربت موالنا اين رباعي را خواند كه  الدين بر  قاضي سراج   .الدين قونوي نماز كرد و گويند از فرط بيخودي بي هوش شدبر جنازه مولوي شيخ صدر 

 كاش آنروز كه د رپاي تو شد خار اجل   

  دست گيتي بزدي تيغ هالكم بر سر 

 تا در اين روز جهان بي تو نديدي چشمم  
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  اين منم بر سر خاك تو كه خاكم برسر  
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 وصيت مولوي 
  

  به فرزندان و خاندان و مريدان خود اينگونه وصيت كرد. 

  ه از گناه و مواظبت  بر روزه  و ادامه قيام و ترك شهوات در هم وپرهيز كاري وبه كم خوردن و كم خوابيدن و كم سخن گفتن و بد شما را به تقوا و

  كنم.بي مهري مردم و ننشستن با مردم سفيه و احمق و رفاقت با بزرگان و شايستگان سفارش مي اوقات و تحمل جفا و  

و سپاس مخصوص    ،فعش بيشتر عايد مردم شود و بهترين سخن آن است كه لفظش كم و معنيش زيادبدانيد بهترين مردم آن كسي است كه ن

  خداوند است. 

العلما دفن كردند. گويند در آنجا پنجاه نفر ازخاندان موالنا  جنازه موالنا را در مكاني كه به نام باغ سلطان مشهور است و در كنار مرقد پدرش سلطان 

  ين مكان را ارم باغچه گويند. نام ديگر ا  مدفونندنامه  
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 آثار مولوي  

   
  ٢٦٠٠٠د(بنا به گفته مرحوم دكتر صفا در تاريخ ادبيات ) كه حدو رمقصو مسدس دفتر به بحر امل٦مهمترين اثر منظوم مولوي مثنوي است د ر- ١

  بيت دارد.

ئل مهم عرفاني و حكمي و ديني و اخالقي را مطرح  اين منظومه طوالني كه به حق يكي از بهترين زادگان انديشه بشري است مولوي در آن مسا

  يض در آنها مبادرت ورزيده است .ر كرده و به ايراد آيات و احاديث و امثال و يا تع

  الدين چلبي سرود.هانگونه كه در قبل گفته شد مولوي اين مثنوي را به خواهش شاگرد خود و مريد صادقش حسام 

افالك احمد  مثنوي  گيري  شكل  چگونگي  حسام در  است:  گفته  كه  ي  يافت  اطالع  ياران  بعضي  بر   ... نامه برالحق  الهي  تمام،  عشق  و  تام  غبت 

او را ؟؟؟  الطير عطار و مصيبت نامه  از اسرار آنمطالعه مي حكيم(سنايي) و منطق  وت يافته سر نهاد  لشوند.شبي حضرت موالنا را در خمي   متلذذ  كنند و 

غايت مرحمت و بالطير كتابي باشد تا در ميان عالميان يادگاري بماند  اگر چنانچه به طرز الهي نامه اما به وزن منطقغزليات بسيار شده،    دواوينوگفت كه  

بيت از اول مثنوي    ١٨ي دادو آنجا  بكه شارح اسرار كليات و جزييات بود بدست چل  جزوي  عنايت خواهد بود. موالنا في الحال از سر دستار مبارك خود

  نوشته بود. 

      كند  ز ني چون حكايت مي ا  بشنو

  كند  وز جداييها شكايت مي   

 اند  ريده ببكز نيستان تا مرا  

  اند  م مرد وزن ناليده يرفناز  

   سينه خواهم شرحه شرحه از فراق  
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  تا بگويم شرح درد اشتياق  

   هر كسي كو دور ماند از اصل خويش  

  باز جويد روزگار وصل خويش  

     من به هر جمعيتي ناالن شدم  

  فت بد حاالن و خوشحاالن شدم ج

   هركسي از ظن خود شد يار من 

  ست اسرار من نجوز درون من  

     سرمن از ناله من دور نيست  

  نور نيست  آن    گوش را    وچشم    ليك

   تن زجان وجان زتن مستور نيست  

  ستور نيست   د كس را ديد جان    ليك

   و نيست باد    يآتشست اين بانگ نا

  ت باد  هر كه اين آتش ندارد نيس

     آتش عشقست كاندر ني فتاد  

  فتاد  مي   راندكجوشش عشق است   

     ني حريف هر كه از ياري بريد  

  دريد    هاي ماهايش پرده پرده 

     ؟همچو ني زهري و ترياقي كه ديد

  ؟ همچو ني دمساز و مشتاقي كه ديد

     كند  ر خون ميپني حديث راه  



٢٤ 

 

  كند  مي  نهاي عشق  مجنوقصه 

 ................ .................................  

     د حال پخته هيچ خام  بدر نيا

  پس سخن كوتاه بايد  والسالم  

يافت و  نوشت كه گاهي از اول شب تا طلوع سپيده ادامه مي الدين ميگفت و حسام پس از آن مولوي شروع به سرودن دفتر اول مثنوي كرد.او مي

الدين دارفاني را وداع گفت و كرد تا دفتر اول تمام شد. در اين زمان همسر حسام خواند و مولوي تصيحيح مي خوش مي  ها را با صداي بلند و با آوازاين نوشته 

  الدين بار ديگر مولوي به نظم دفتر دوم پرداخت و شروع آن را اينگونه بيان داشت: مثنوي تعطيل شد. پس از آن بنا به خواهش حسام 

     مدتي اين مثنوي تاخير شد 

  ي بايست تا خون شير شد  مهلت

     تا نزايد بخت تو فرزند تو  

  خوش نگردد شير شيرين خوش شنو 

 .............................................  

  و تا پايان دفتر ششم بي وقفه ادامه يافت.

كه اشاره شد دو سال به تاخير افتاد و در سال   اند دفتر دوم همانگونهگفته   ٦٦٠هجري و پايان دفتر اول را  ٦٥٧را تذكره نويسان مثنوي تاريخ نظم 

  آغاز شد.   ٦٦٢

  دانسته است .   ٦٦٦اي ندارند و مرحوم دكتر صفا در تاريخ ادبيات آنرا احتماالً  تذكره نويسان به سال پايان مثنوي اشاره 

بيت در دفتر   ٥٢٠٠تا    ٤٨٠٠دفتر دوم و  بيت در    ٤١٠٠تا    ٣٨٠٠بيت د ردفتر اول و    ٤٥٠٠تا    ٤٠٠٠لف را به  تعدد ادبيات مثنوي در نسخ مخ

اند. مولوي بنابر نقل افالكي  بيت در دفتر ششم گفته   ٥٣٠٠تا    ٤٩٠٠بيت در دفتر پنجم و    ٥٢٠٠تا    ٤٢٠٠بيت در دفتر چهارم و    ٤١٠٠تا    ٣٨٥٠سوم و  

مهيا و درختسيت مهنا كه جهت   ستد و همچنان باغيريست معنوي كه در جمال و كمال همتائي ندار لبد خود درباره مثنوي اينچنين گفته است: مثنوي ما

اين شاهد غيبي محجگر ساخته شده است. خنك روشندالن صاحب نظر و عاشقان سوخته  از مشاهده  اهللا  وظ باشد و ملحوظ نظر عنايت رجال ظ جاني كه 

  انه اواب منخرط شود))    دالعبگردد تا در جريده نعم

  دانند  دانند كه اكثر تذكره نويسان آن را مردود مي مي   دفتر هفتمين را به مثنوي مولوي منسوب
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دومين اثر منظوم مولوي ديوان كبير مشهور به ديوان شمس تبريز يست. زيرا مولوي بجاي نام يا تخلص خود در پايان    ديوان شمس تبريزي، - ٢

آنكه ظاهر آن به تخلص شباهتي داشته باشد ذكر كرده است.  يرا ب  يا خموش  الدين را آورده است و ندرتاً خمش يا خاموشغالب غزلها نام مرادش شمس 

  اند. بيت گفته   ٥٠٠٠٠تا    راتعداد ابيات اين ديوان  

ا نهاي بلند شاعر است و در همه آنها مولوي با معشوقي ناديدني و  اد و انديشه حاين غزليات مملو از حقايق عاليه عرفاني و دريائي جوشان از عواطف  

  گويد.  كه او را يافته است و با او از سر شوق درباره وصال و فراق سخن مييافتني كار دارد  

  

  اند  رباعي رسانيده   ١٩٨٣تا    ١٦٥٩رباعيات: مجموعه رباعيات مولوي را به  - ٣

  فراهم آمده است.  داشت    دوي با معين الدين پروانه از امراي آن روز آن بال  كه  فيه به نثر از آثار مولوي است كه از چند مجلسماكتاب فيه - ٤

فصحاي  ترديد او را ازرايش و پيرايش است ولي در عين سادگي چنان بمهارت سخن پردازي نموده كه بي ه كالم مولوي ساده و دور از آمافيدر فيه 

    .دانندتراز اول زبان فارسي مي 

  ا خطاب به معاصرين است.  نهاي موال  امه اين كتاب مربوط به ن  - مكاتيب  

  لد الدين زركوب و ديگري را به پسرش سلطان ورا به صالح   يكيكه    آمده است    در مناقب العارفين احمد افالكي  .ها سه نامه استنامه   از جمله اين

  و سومي را به همسر سلطان ولد نوشته است.  

حديث از    ٤٠از قرآن مجيد و    آيه  ١٥٧اين كتاب شامل هفت خطا به يا هفت مجلس و عظ موالنا است در اين مجالس بطور كلي    - مجالس سبعه  

  دهد.  و مردم به فسادگرائيده نشان مي  عتما جطالب (ع) آمده كه در آن راه رستگاري را به اابيحضرت رسول (ص) و حضرت علي ابن

 

  :از غزليات مشهور اوست 

  روزها فكر من اين است و همه شب سخنم  

  كه چرا غافل از احوالي دل خويشتنم  

  م بهرچه بود  ام آمدناز كجا آمده 

  روم آخر ننمائي وطنم  به كجا مي 

  ام سخت عجب كز چه ساخت مرا  مانده 
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  يا چه بودست مراد وي از اين ساختنم  

  دانم  جان كه از عالم علويست يقين مي

  رخت خود باز برآنم كه هماني فكنم

  مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك  

  اند از بدنم  دو سه روزي قفسي ساخته 

  روز كه پرواز كنم تا بر دوست    اي خوش آن

  به هواي سركويش پرو بالي بزنم  

  شنود آوازم  كيست در گوش كه او مي

  كند اندر دهنم  يا كدام است سخن مي

  نگرد  كيست در ديده كه از ديده برون مي

  يا چه جان است نگوئي كه منش بيرهنم  

  تا به تحقيق مزا منزل و ره ننمائي  

  م نزنم  يكدم آرام نگيرم نفسي د

  وصلم بچشان تا در زندان ابد  مي

  كه از سر عربده مستانه بهم در شكنم  

  من بخود نامرم اينجا كه بخود بازروم  

  آنكه آورد مرا باز برد در وطنم  

  گويم  تو مپندار كه من شعر بخود مي 

  تا كه هشيارم و بيدار يكي دم نزنم  

  شمس تبريز اگر روي بمن بنمائي  
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 ر زهم در فكنم  دام اين قالب مردا 

 

  


