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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي
  ∗فياض زاهد

  چكيده
چند مشكل اساسي   بازيست كه جهان اسالم مي اي  بلخي در زمانهمحمد الدين جالل

خطرات   باهاي اسالمي را ي صليبي مرزهاي سرزمينها جنگسو  از يك. روبرو بود
 مرزهاي اسالمي  آرامش و ثباتها جنگهشت دوره از اين . فراواني روبرو ساخته بود

 وجود نقار و تنش مابين سران كشورهاي اسالمي  بهمعضل ديگر. را تهديد كرده بود
ال بودن جنبش اسماعيليه ديگر مشكل اين دوران فع. شود  ميي مربوطعباسخالفت  با

 بايد ها نبر تمام اي. هاي اسالمي است هاي مذهبي در امپراطوري سرزمين و وجود تنش
ظهور يافتند كه  اي  در زمانهها نآ. ا بدوي مغوالن را اضافه كرد امظهور قدرت جديد

 در هر زمان ها نشايد اگر آ. بست كار هن بابايد صفت خوش اقبالي را در موردش
ا در اين ام. گراييد  ميتاريكي  بهآمدند خيلي زود شمع وجودشان مي صحنه  بهديگري

تمام اين مصايب بايد شرايط دروني   به.وددوران همه چيز براي ايلغار آنان فراهم شده ب
ان متفكّر. رنگ شده بودهاي اخالقي در جامعه كم ارزش. جوامع اسالمي را نيز افزود

از زمان . نمودند  ميعلما و سالطين را آلوده و بيمار ارزيابي ،منانؤاسالمي سه ستون م
ق  كه جامعه را مستحزد  ميان معاصر پيرامون شرايطي دورمتفكّرو   مجادله علماغزّالي

متظاهر  ،علما. رياكاري و فساد تن داده بودند  بهمنينؤم. انگاشت مي اي هو آماده هر بلي
 ،نرخ روز خورشده بودند و سالطين شايستگي خود در اعمال عدالت  بهو دنيوي و نان

  .ه اعمال سلطه را از دست داده بودندخرد و تقوا و البتّ
 جهان پيرامون ةاني است كه پيش از موالنا دربارتفكّرماين شرايط شاه بيت عموم 

پدرش در زير . محيط خانوادگي موالنا نيز آرام بخش نبود. فرسايي كرده بودند مخود قل
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 مناسبات ةبار بخواهيم دركه آنبدون . ذ قرار داشتبين و مقامات متنفّفشارهاي متعصّ
اندازه كافي از سوي   بها اوگوي ،پدر موالنا و امام فخر رازي داوري داشته باشيم

مجموع شرايط دركنار اخبار هولناكي . اطرافيان فخر رازي تحت فشار قرار داشته است
اگر . قونيه نمود  بهمهاجرت  به موالنا را وادارة خانواد،رسيد  ميگوش  بهكه از مغوالن

وم در وفان دت ، زندگي موالنا دانستتوفانين اول توان  ميمهاجرت از ديار پدري را
سراغش آمد و او را تا دم مرگ در پريشان حالي و   بهيهاولقونيه كمي پس از آرامش 

عنوان استادي بر جاي و مسند پدر نشست   بااو در آغاز در قونيه. قراري نگه داشت بي
 از راسته شكرريزان و آشنايي ا تنها گذرام. گذراند  ميفراست و آرامش  بهو روزگار

 صالخرمن ايمان و آرامش او درافتد و تا دم اتّ  بهي بود تا آتشكاف شمس تبريزي با
ت اصرار و هم  با كهمثنوي معنويشايد سرايش . قرار نمايد ذات احدي او را بي به

ساحل   بهزيور طبع آراسته شد تالشي بود نافرجام براي رسيدن  به چلبيالدين حسام
  .اتمام ماندنتيجه مرگ موالنا ن ميراثي كه در. يقين و آرامش

مهمقد  
از بزرگترين شعراي  ،العلما سلطان  بهب بلخي فرزند بهاءولد ملقّمحمد الدين موالنا جالل

ثير آراء أت. درستي از مفاخر بشري ناميد هاو را بايد ب.  ايران و شايد جهان باشداولطراز 
اين زمينه او در . يش بر جهان پيراموني و آيندگان غيرقابل انكار استها و انديشه

ا ام. دارد ت قرارهاي منتخب تاريخ بشري ترديد دركنار معدود انديشمندان و انسان بي
  موالناشخصيتزندگي و   و كنه اشعارش بدون تدقيق در شرايطي كهها دريافت انديشه

  . ناممكن است،بار نشست به
رچند در آغاز او ه. انتها رساند  بهش را آغاز وا موالنا در شرايط نامتالطمي زندگي

 ةنيم  بها هنوزام ،ل گرديدنتيجه تغييرات شگرف دنياي پيراموني خويش دچار تحو در
 اولل تحو.  اصلي در زندگي او آغاز شدتوفانراه زندگي خويش نرسيده بود كه 

آبرو و   بال ومتمواي  او كه دركنار خانواده. شود  ميشرايط زندگي او در بلخ مربوط به
 خانواده ةهمرا هداليلي كه در ادامه خواهد آمد ب هزيست ب  ميامش و احترامدر نهايت آر

يورش مغوالن آغاز   با زندگي اوتوفان. قونيه شد  بهمهاجرتي ناخواسته از بلخ  بهمجبور
.  چيز براي ادامه يك زندگي آرام فراهم بودةرسد در قونيه هم  مينظر  به.شده بود

الي گزنده و ؤا در اربعين عمرش تلخي سام. وال گذشتنها نيز بر همين م سال
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در اين . بستر التهاب و نياز و رهايي كشاند  بهگستاخانه او را از توسن آرامش و كرامت
ي از زندگي موالنا اشاره توفان ةاين دو دور  بهصورت اختصار هشود تا ب  ميمقاله تالش

زواياي زندگاني اين   با بيشترهرچهاين دو رويداد عظيم ما را   بهتوجهشايد . شود
  .عارف و شاعر بزرگ ايران آشنا سازد ،انديشمند

  برآمدن مغوالن
شدند   مياسامي عمومي مغول و تاتار يا تتر خوانده  بهزرد پوستاني كه بين مسلمانان
ي خين گان و يا بلنويي و سايان و انهار سلنگا و ارقون ها هقومي بودند بدوي ساكن در

 كوهستاني واقع مابين چين خاص و ةيعني ناحي ،رياچه بايكالو كرولن و اطراف د
  .١گويند  ميرا مغولستان منچوري و سيبري جنوبي و سرزميني كه امروز آن

 ةنتيج طوايفي كه در. مانده و بدوي بودند ر مدني بسيار عقبظمردمي كه ازن
يك   بهخان نتيجه هوش و درايت چنگيز شكل يافت و تنها دراي  يي منطقهها حاديهاتّ

پيشرفت سريع فتوحات مغول تا . روز بدل شد ن عمومي اثرگذار در جهان آنجريا
العاده سواران  ك فوقمرهون سازمان دقيق و استوار و تنسيقات و تحراي  اندازه

ت بارزي بود كه مغوالن در برابر سپاهيان فاقد ديسيپلين چادرنشين بود و اين خود مزي
 عامل قطعي اين بود اما ، اسكان يافته كشورهاي مجاور داشتنديها الحركه فئودال و بطي

كه در كشورهاي مورد تهاجم مغوالن پاشيدگي و فساد و پراكندگي فئودالي حكمفرما 
  .٢بوده وحدت داخلي وجود نداشت

از زمان  ،دست آورد هشهرتي جاويدان ب ،خان عنوان كشور چنگيز همغولستان كه ب
داراي مردمي شد كه همه قبايلي بودند كه زبان  ،شتم ميالدياخراج اويغورها در قرن ه

 زندگي شكارچيان و دامپروران را پيروي. مغولي و رسم و رفتار ابتدايي داشتند
زيرا سرزمين ايشان براي كشاورزي يا . در حقيقت چاره ديگري نيز نداشتند. كردند مي

  .كاري مناسب نبود معدن
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ي دانست كه گفته اولمثابه آن كالم ماكي  بهوانت  ميظهور و بسط قدرت مغوالن را
شايد .  سازگارةفضيلت و زمان ،دو چيز نيازمندند  بهبود سياستمداران براي توفيق

ها نآ.  سازگار استةترين بخت چنگيز اين زمان مهمن كه  در شرايطي در جهان متمد
 ها نت در خدمت آتوانس  ميخود بهره چنداني از آن نداشتند ظهور كردند كه همه چيز

چين و ايران  ،آسياي ميانه ،النهرين بين ،جدا از توفيقاتي كه در مغولستان. قرارگيرد
  .آسياي صغير و اروپاي شرقي باز شد ،سوي روسيه  بهنيز ها نراه آ ،دندكر پيدا

  خوارزمشاه در شرايطي قرار داشت كهمحمددر ايران خوارزمشاهيان و سلطان 
  .وامل داخلي را در گسترش بحران دخيل ندانستتوان برخي از ع نمي

ت ايران از اين  رعيجمعيت. بنياد داشت سلطنت خوارزمشاهيان تركيبي سست و بي
 دادند كه  ميلشگر خوارزمشاهيان را سربازان مزدور تشكيل.  حاكم متنفر بودندةطبق
 ،ن دهندندرت ممكن بود پس از يك شكست باز هم ايستادگي كنند و وفاداري نشا به

 محمدكشيدند و پارسايان از نزاع سلطان   ميستم ،در زير فشار ماليات سنگين ،مردم
سر و  ارزش و سبك امير بي ،محمداز نظر جورج ساندرز سلطان . ديدند  ميخليفه رنج با

نه يك سياستمدار بود و نه يك سرباز و جاه طلبي و بلندپروازي او براي  ،ناشايسته
 هاي بزرگ فرمانروايي كند و يك پادشاه مملكت اسالمي باشد وقكه مانند سلج اين
 جمعيتمراكز شهري و پر  بهي شومي را كهها گناه آسيب. طرز عملش منافات داشت با

  .١گردن او گذاشت  بهايران خاوري رسيد بايد
 ي تشكيلعباسخلفاي   بهيان وفادارت آن را سنّكه اكثرياي  در جامعه از سوي ديگر

 او. رويگرداني مردم از وي منجر شده بود  بهخليفه  بامحمد تعارضات سلطان ،ندداد مي
سوي بغداد   بهخليفه ناصر تعارضات آشكاري داشت و در يك وهله نيز لشگري با

  .٢ گويا در همدان لشگريان و ستوران او از سرما تلف شدنداما. فراخوانده بود
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اييان و همسايگي ترانداختن قراختدبيري سلطان در ب مشكل اساسي ديگر در بي
هر بعد از فتوحات عظيمي كه النّءگويا مردم ماورا. سرزمين مغوالن بود  بابالواسطه

ر از ظلم و جور و ننگ استيالي  مكر،ر شده بود خوارزمشاه ميسمحمددست سلطان  هب
  خوارزمشاه هم ازمحمدبردند و خود سلطان   ميخوارزمشاه شكايت  بهاييانتقراخ

قدرت رسيدن نموده بودند  هاو در ب  بهنتيجه خدمتي كه پرداخت خراج ساليانه كه در
ق رسول گوركان را كه براي وصول خراج  ه ۶۰۶همين جهت در سال  هب ،تعب بود در

آن جانب   بههرالنّء ماوراتصرفعزم   بهآمده بود در آب انداخت و در آخر همين سال
 سيحون گذشت و اييان از شطّتممالك اصلي قراخعزم تسخير   بهسلطان. حركت نمود

 اردوي تاينگو والي شهر طراز سردار گوركان را شكست داد و ق ه ۶۰۷ ولاال در ربيع
او لقب   بهاين پيروزي سبب شد. خوارزم آورد و كشت  بهاسيري گرفت و  بهاو را

  .١اسكندر ثاني دهند
عثمان   با در نتيجه ائتالفاًتزد و خورد پرداخت و نهاي  بهكوچلك خان  بااو سپس

جا كه ميان او و عثمان   از آنامااو عثمان خان را بر سمرقند نهاد . پيروزي رسيد  بهخان
او . هاي عنيف نمود سمرقند لشگر كشيد و بر مردم آن سامان ظلم  بهخان نقار برخواست

  .نقرض نمودعثمان خان كه از بزرگان طايفه خانيه بودند را معدوم و آن سلسله را م
 را از ها ناييان تاخت و آتسرزمين قراخ  بههمكاري كوچلك خان  باوي سپس

  .٢صحنه سياسي روزگار محو نمود
خاتون مادر سلطان را كه بسيار  اين مجموعه بايد مداخالت روزافزون تركان به
. گر بود پرست و خونخوار و حيله خودخواه و شهوت او. القلب بود نيز اضافه كرد قسي

 نظر خود صالح  بهاوامر خوارزمشاه را اگر ين زن چنان بر كارها سلطه داشت كه غالباًا
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بزرگان و افسران   بهاعتمادي دركنار عوامل يادشده روحيه بي .١شد  ميديد مانع اجرا نمي
  .٢شد  ميعامل نابودكننده اقتدار خوارزمشاهيان منتهي  بهكشور خود

در آغاز شواهد حاكي از . وارزمشاهيان شدخ  بااين اقدام سبب همسايگي مغوالن
 در اما. داشته باشداي   مناسبات دوستانهمحمدسلطان   باآن است كه چنگيز تمايل داشت

ايران فراهم   بهدست مغوالن براي حمله هي الزم بها خردي سلطان و عواملش بهانه اثر بي
بالد   به چنگيزتوجهدر ي را عباسه خاوند شاه بلخي خباثت و دنائت خليفه البتّ. شد

چون ميان ناصر خليفه و سلطان : در كتاب خود آورده است. داند  نميثيرأت  بياسالم
خالفت بيعت   به ترمذيالديند عالءسي  با خصومت پديدآمد و سلطان خواستمحمد
ياري چه   بهامراء و اعيان دارالخالفه مشورت كرد كه  باقرار گشت و  بيناصر ،نمايد
 يكي از وزراء گفت چنگيز.  خوارزمشاه را دفع كردمحمدتوان شر سلطان   ميكسي
 محمود يلواج وزير مسلمان او تماس گرفت و از او  بابراي اين منظور بايد! خان

بان گفتند بعضي از مقر.  خوارزمشاه را بخواباندمحمدواسطه مغوالن فتنه  هخواست ب
 جا كه از اين و چهار ماه الزم استرسول بايد از سرزمين خوارزمشاهيان بگذرد 

ار بر مسلمانان نه موافق عقل است و نه ط ساختن كفّوانگهي مسلّ. مغولستان رسد به
ض بغداد ط شوند ممكن است متعرار مغول بر بالد اسالم مسلّو اگر كفّ. مطابق شرع

 اًلترسد ولي عجا  نميبغداد  بهايشان تا پنحاه سال ديگر دستشان: خليفه گفت. شوند
پس خليفه فرمود تا سر شخصي .  بر خواهد افتادها نحكومت خوارزمشاهيان بدست آ

 گاه او را مقصود خود را بر سر او نوشتند و بر آن نيل ريختند و آن را بتراشيدند و
محمود يلواج   بهآن شخص شب و روز راه پيمود و خود را. مغولستان فرستادند به

خراسان  هر وسوي ماوراءالنّ  بهبعد داعيه حركت  بهاز آن .چنگيز گفت  بهرسانيد و خبر را
  .٣و قلع و قمع خوارزمشاهيان در دماغ چنگيز پديدآمد
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 علل و عواملي چند موجب گرديد كه روابط ميان الناصر لدين اهللا خليفه اًظاهر
ي دستور داده بود در عباسناصر خليفه .  خوارزمشاه تيره شودمحمدي و سلطان عباس
 اسماعيليان الموت را بر علم سلطان ةيس فرقئ نو مسلمان رالدين  جاللِملَ حج عمايا

ه مملكت دل كرد و از ائم  بهخوارزمشاه كينه خليفه را. م دارند خوارزمشاه مقدمحمد
 سزاوار و شايسته خالفت نيستند زيرا از محافظت مرزهاي عباسفتوا گرفت كه آل 
  .١اند اسالمي غفلت كرده

 ها است كه المثل فرانسوي آور آن ضربكه ياداي  چنين فضاي آشفته و آلودهدر 
همه عوامل خرابي اوضاع دست  ،آيند  ميتك  بهندرت تك ه بها بدبختي: گويند مي
هاي  ت اگر سنّاما.  براي ايلغار وحشيانه مغول فراهم گشتها دست هم دادند و بهانه هب

رفتار خوارزمشاهيان سبب اين   باشيم كه شايد سوءداده و بر اين باور ياسا را اصل قرار
دهند كه   مياسناد تاريخي گواهي.  نيز فراهم شده بودها اين بهانه ،هجوم شده باشد

و  خان پس از استقرار قدرت خويش در مغولستان و برافتادن ملوك خانيه چنگيز
بر اين اساس . داشته باشداي  خوارزمشاهيان روابط حسنه  باايي تمايل داشت تاتقراخ

هاي  شمش  بامحمود يلواج خوارزمي و علي خواجه اكبر بخاري و يوسف اتراري را
يي كه از ها ي زربفت و لباسها هاي يشم و جامه ي مشك تاتاري و سنگها نقره و نافه

  خوارزمشاه فرستاد و ايشان پيغام چنگيزمحمدرسالت نزد   بهبافند  ميپشم سبز و سفيد
گويد وسعت   ميرساند و  ميخان بزرگ سالم: عرضه داشتندخان بدين مضمون 

 ،تسبب قرب جوار و جنسي  بهتر است و مملكت من و شما در جهان از آفتاب روشن
اگر تو راه . فرزندي ندارم از تو و امروز عزيزتر دانم  ميواجب و الزم تو را  بادوستي

آباداني و نظام عالم ةن كه مايها كوشش كني تا بازرگانا ت راهدوستي بسپاري و در امني 
ي عنوان  اين نامه و تلقّ.٢از طرفين آمد و رفت كنند سبب مزيد دوستي گردد هستند

لذا محمود يلواج را كه مسلمان .  بر وي گران آمداً ظاهرمحمد براي سلطان »فرزندي«
جو خان پرس و  ت و ميزان توانايي چنگيز موقعيدربارةخلوتي فراخواند و   بهبود و
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 از چه آنتو مردي از ديار خوارزم هستي و مسلماني بايد : وي از محمود پرسيد. نمود
گاه جواهري  آن؟ آيا خان شما بر ديار ختا مسلط هست يا نه. پرسم پوشيده نداري  ميتو

. خدا كه خان ما راست گفته به: محمود گفت. محمود داد  بهگرانمند از بازو درآورد و
 خان تو كيست كه مرا فرزند ، از وسعت سرزمين من باخبريگاه سلطان گفت تو آن

محمود يلواج ترسيد و  ؟گويد  ميمن از روي برتري سخن  باكند و  ميخود خطاب
. سپاه چنگيز در برابر لشگريان سلطان مانند فروغ شمس در برابر خورشيد است: گفت

از خشم او در فروكش كرد و محمود يلواج   از شنيدن اين سخنانمحمدخشم سلطان 
ا ساندرز بر اين باور است كه ام .١محمود پيمان دوستي امضاء كرد  بالذا. امان ماند

از سوي ديگر آنان ارزيابي درستي  .ات واقعي مغوالن ترديد داشتندني  بهخوارزمشاهيان
  .از ميزان خطر تاتارها نداشتند

يز را تنها در طمع فرستادگان چنگ  بامحمد برخورد آتي عوامل سلطان ةلذا نحو
  .٢كند  نميمالي جستجو

الار مغولي پيش قرگويا افسران خوارزمي بر اين باور بودند كه تجني هستند كه او
 چنگيز ةكشتن ايلچي و نمايند. در لباس تجارت در حال شناسايي مناطق داخلي هستند

چنين اقدامي دست   بهتنهايي  بهيام محلّزيرا اگر حكّ. نمايد  مينيز اين تعبير را تقويت
فان و تنبيه متخلّ  وقتي كه چنگيز تحويلكه آنحال . شدند  مي بايستي تاديب،زده باشند

بديهي است كه شرايط ديگر . درخواست وي موافقت نشد  بارا از سلطان طلب كرد
پيش از . س سپاهي عازم ايران شدأ لذا خود در ر،خان قابل پذيرش نبود براي چنگيز

طيب خاطر غرب را هدف   باحات شرقي خود را سامان داده و اينكاين مغوالن فتو
  .٣گرفتند
توانيم يكي از منابع  ميرا   حمداهللا مستوفي كه كتاب تاريخ او در عصر مغوالناما

ت سرنوشت او از سنّ. كند  ميديگر بياناي  گونه همعتبر اين دوران بناميم داستان را ب
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جا كه  از نظر او از آن. برد  ميوفور يادشده بهره هگرايي كه در متون كالسيك ايران ب
فاق شوم  اين اتّ،ر كرده بود و بالد اسالم افق متفاوتي مقدمحمدسرنوشت براي سلطان 

از نظر وي اقدام اينالجق حاكم خودسر خوارزمي در كشتن پانصد تاجر . روي داد
چه در . او بايد تعبير شودحمايت تركان خاتون و ناتواني شاه در تنبيه   باگناه مغولي بي

  .١دادند  نميدربار سلطان همه از اطرافيان اينالجق بودند و اجازه تنبيه او را
در بهار سال . سنجش خونسردانه خود براي اين نبرد آماده شد  باپس چنگيز

 ايرتيش عليا يك لشگر اجتماع كرد كه عبارت بود از اويغورها و ة در درق ه ۶۱۶
نيروهاي خوارزميان بيشتر بودند ولي . نيروهاي كمكي چنگيز بودندكارلوتها كه جزء 

ي باز خودداري كرد و ها جنگوفاداري ايشان اعتماد نداشت از   بهشاه محمدچون 
ي ساخلو در شهرهاي اصلي ها صورت دسته  بهسربازان خود را پراكنده ساخت و

نند دژهاي ديوار را توا  نميچون اطمينان داشت كه مغوالن. امپراطوري خود گماشت
 انضباط اماها كردند  نويسد مسلمانان رشادت  ميبارتولد. محاصره نمايند و تسخير كنند

 تا ۶۰۰۰۰۰تكيه بر منابع مسلمانان تعداد مغوالن را   با اقبالعباس .٢در مغوالن بود
بر آن  تمام منابع چه آن اما. اند  دانسته۲۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰قين جديد از  و محق۷۰۰۰۰۰ّ

 گويا اين لشگرها از اقوام و ملل اما.  تعداد بيشتر سپاه خوارزمي است،اتفاق دارند
 دليل سوء هاز اين گذشته ب. بستگي نداشتند يكديگر دل  بهگوناگون بودند كه چندان

  .٣سلطان نداشتند  بهدل ،سياست سلطان بسياري از درباريان در درون
. مور اين عمليات كردأغتاي و اوگتاي را ماو در آغاز دو تن از فرزندان خود ج

. خجند را محاصره نمود  سير دريا نمود وةرهبري جوجي روانه كران  بهلشگر ديگري نيز
 ترين جمعيتترين و پر پسر كوچكترش تولي روانه بخارا شد كه غني  بادر عين حال چنگيز

  قياليغ و ايدي قوتقبيله خويش از  بادر سر راه ارسالن خان. هر بودشهر ماوراءالنّ
او در آغاز . خدمت رسيدند  بهاقوام اويغور از بيش باليغ و سقناق تكين پسر اوزار با
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پسرش   با خجند و بناكت كرد وتوجهسپس پنج هزار نفر را م. اترار را محاصره كرد
  يعني گوگ خان و سونج خان و كشلي خانمحمدامراي سلطان .  بخارا شدتوجهم
 امارسم شبيخون از شهر بيرون آمدند   بهپياده نظام و سي هزار سوارهبيست هزار  با

روز . داران لشگر مغول نيست و نابود شدند دست محافظان و طاليه هلشگريان ايشان ب
خان  خدمت چنگيز  به بگشودند و اعيان و معاريف شهرها ديگر مردم بخارا دروازه

 قرآني ها جامع رسيد و گفت تا صندوقمسجد   بهو آمدشهر در  بهخود چنگيز. درآمدند
گويند روزي يكي از بزرگان سادات . را خالي كردند و جاي علف و آخور اسبان كردند

نيازي  باد بي”: بينيم و او گفت  مياز يكي از علما پرسيد كه اين چيست كه هرماوراءالنّ
 ند و چونپس از آن چنگيز دستور داد تا شهر را غارت كرد. “وزد  مييزدان است كه

 در خشم شد و دستور اند شنيد كه بعضي از خوارزمشاهيان نزد مردم بخارا سكني گرفته
محاصره ارگ و قلعه   بهپس از غارت و سوزاندن شهر. داد تا شهر را آتش زنند
 .همه اهل قلعه كشته شدند  باكرد  ميدليري از قلعه دفاع  باپرداختند و گوگ خان

رفت پرسيدند كه حال شهر   ميخراسان  بها كه در حال فرارگويند يكي از مردم بخار مي
 .١“كشتند و بردند آمدند و كندند و سوختند و”: او در پاسخ گفت؟ كجا انجاميد  بهشما

پارسي كس   بهسخن ”اين جمله دستمايه نويسنده عصر مغولي شده بود كه نوشته بود
ظير جهانگشا برخي از اين ف تاريخ كم نؤلّهرچند جويني م“ !بدين فصاحت نگفته بود

نگار مغول دانست و   بايد او را تاريخكه آنطرفه . داند  ميارادي ها را غير غارتگري
اين همه او در جاي جاي اثر خود از سوء رفتار   با!معذورات او را نيز ادراك نمود

راي نويسد چنگيز در بخارا از منبر باال رفت و ب  مي جويني.٢ آورده استها مغوالن نكته
ناميد كه او را فرستاده تا  »خداوند عذاِب«او خود را .  وحشت زده سخن گفتجمعيت

پسرانش ملحق شود كه   بهاو سپس از بخارا عازم سمرقند شد تا ٣!آنان را تاديب نمايد
و بدين نحو او  اترار را گرفته بودند و طالي مذاب در حلقوم فرماندار خائن شهر ريخته
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اسيراني را كه چنگيز خان در بخارا گرفته بود پيشاپيش لشگر . ندرا مجازات كرده بود
  .١شدند تا شماره سپاهيان مغول را زيادتر نشان دهد  ميرانده

  قصد عزيمت، نيروةدنبال تهي هيه از مغوالن باول خوارزمشاه پس از شكست محمد
  اين معاني بود و منكبرني منكرالدين  پسرش جاللاما ،عراق و ديگر مناطق را داشت به
جنگ ايشان نهيم و اگر خود   بهبهتر آن است كه لشگرها را جمع كنيم روي: گفت مي

اگر پيروز شدم كه .  مغول رومةمقابل  بهمن سپارد تا  بهرود لشگرها را  نميجنگ  بهسلطان
ايم و نخواهند  نظر مردم از مالمت رستهد برآمده است و اگر مغلوب شدم درمقصو

گيرند و اكنون در وقت بال و مصيبت   ميين سال خراج و ماليات از مردمگفت كه چند
  خوارزمشاه سخن پسر نپذيرفت واما. اند فرار نهاده  به و روياند ميدان را خالي گذاشته

بلخ آمد باخبر شد كه مغوالن بخارا و سمرقند و هرات را   بهوقتي. سوي بلخ راه افتاد به
  .٢اند گرفته

 تجديد ة سوباتاي فرمان داد تا سلطان نگون بخت را تعقيب و اجازجبه و  بهچنگيز
 انسجام ذهني و كرد و عمالً  ميسرعت تعقيب  باسواره نظام مغول او را. او ندهند  بهقوا

 او را تا طوس تعقيب نموده و قبر هارون الرشيد ها نآ. تاكتيكي او را از ميان برده بودند
 .در همدان رد او را گم كردند. ري و همدان رسيدند ه ببعد در تعقيب او. را آتش زدند

ولي مدتي نگذشت . جزيره آبسكون پناه برد  بهدرياي خزر رسانيد و  بهسلطان خود را
  .٣جا وفات يافت كه در آن

 شد جز مرگ و نابودي اثر ديگري از خود بر جاي  ميهرجا كه لشگر مغول وارد
 ود نفرات و ترس از شورش مناطق مفتوحه اين امر را كمبعلّتبارتولد . گذاشت نمي
 تمام مردان و زنان را غارت و تنها بخشي از ها نتوان درك كرد كه چرا آ  ميلذا. داند مي

سيفي در كتاب خود كه در  .٤نمودند  ميمغولستان  بهمهاجرت  بهصنعتگران را وادار
 ردازد كه وقايع راپ  مييي از پيرمردانيها قصّهنقل   به، كردهتأليف ق ه ۷۲۰هاي  سال
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 ،احدي نه ” مغول در خراسانةحمل  بادهد كه  ميچشم خود ديده بودند و نشان به
و از مرزهاي بلخ تا افغان مردم در “ ”ماند پوشاكي باقي خوراكي و نه نه ،اي هغلّ نه

چرا كه جنگجويان مغول . اند خورده  ميسگ و گربه ،سراسر سال فقط گوشت انسان
  .١“آتش كشيده بودند  بهنبارها را و اها نتمام خرم

  :شاه بلخي نيز در اين باره خواندني است روايت خاوند
 رفت تغارجار گوركان داماد چنگيزخان را  ميجانب مرو  بههنگامي كه تولي”
استحكام برج و بارو پرداخته بر   بهنيشابوريان. سوي نيشابور فرستاد  بهده هزار با

تغاجار شهر را در محاصره گرفت. ه نصب كردندادباالي ديوارها منجنيق و عر .
هالكت   بهدر روز سوم تيري از باالي بارو بر مقتل تغاجار اصابت كرده و او را

 از كار مرو كه آنتولي خان رسيد پس از   بهچون خبر قتل تغارجار. رسانيد
 سه هزار چرخ تيرانداز و كه آن  بانيشابوريان. نيشابور نهاد  بهبپرداخت روي

ي نفت انداز ساخته بودند ها سيصد منجنيق بر بارو نصب كرده بودند و قاروره
 علي ابن ابراهيم مغيثي الدين سست شدند و پس از شور و مشورت قاضي ركن

مغوالن پس از . شفاعت نزد تولي فرستادند ولي تولي شفاعت را نپذيرفت  بهرا
حاكم . ا گرفتند درآوردند و حاكم شهر رتصرفي سخت شهر را در ها جنگ
  زودتر از دست آنان خالص شود سخنان تندي بر زبان راند لذا او راكه آنبراي 

انتقام خون تغاجار شهر را چنان خراب   بهپس از آن. بدترين وجهي كشتند به
آمد و دستور قتل شهر در  بهبعد زن تغاجار. كردند كه قابل كشت و زرع شود

 ،تركستان بروند  بهوران كه تن از پيشه صدرا جز چهار كسي همه را صادر كرد و
در دوازده روز يك  ،بر شهر آب بستند و در آن جو كاشتند. بر جاي نگذاشتند
  ٢“!جز زنان و اطفال  بههفت هزار تن در قلم آمد ميليون و چهل و
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  ٢٨  قند پارسي

  

ابن اثير .  نفر قتل عام شدند۱۷۴۷۰۰۰ از مردم نيشابور ۶۱۷گفته شده كه در سال 
 نفر از اهالي ۱۳۰۰۰۰۰ و طبق گفته جويني ۷۰۰۰۰۰ مرو حدود تصرفمعتقد است در 

 تصرف يعني در زمان ق ه ۶۱۹گفته شده كه در پايان سال . اند آن ديار از دم تيغ گذشته
حمداهللا قزويني . اند هالكت رسيده  بهن سرزمين نفر از مردم آ۱۶۰۰۰۰۰دوم هرات 
  .١داند  مي نفر۸۰۰۰۰۰ را تصرفشدگان بغداد در زمان  تعداد كشته

 در زمان اًظاهر. در زمان فتح جوزجان و طالقان نيز كشتار وحشتناكي از مردم شد
قتل   بهبزرگ بسيار عزيز بود  چنگيز كه فرزند جغتاي بود و براي پدرةفتح اين منطقه نو

جانوران آن شهر را نيز  ،خان مغول بعد از فتح مرو دستور داد تا عالوه بر مردم. رسيد
قتل رساندند   بهي در شكم مادر را نيزها هي بچحتّ. كسي را زنده نگذارند كشند و هيچب

  .٢تا ديگر كسي در آن منطقه زندگي نكند
 كبري عارف و صوفي بزرگ زمانه الدين  آن دوران داستان شيخ نجمفاقات مهماز اتّ

  .است
م بود در آن  كبري كه از بزرگان عرفا و صوفيه خوارزالدين گويند شيخ نجم”

جا بيرون آيد  او پيغام دادند كه شيخ بايد از آن  بهد چنگيزاوال. هنگام در شهر بود
قان زياد دارم و من در اين شهر خويش و متعلّ :شيخ گفت. او نرسد  بهتا آفتي

ده   باگفتند كه. حال خود رها سازم  بهروا نباشد كه خود سالم بمانم و ايشان را
 ،جواب داد كه بيش از ده تن باشند. قان خود بيرون آيدلّتن از خويشان و متع

. شيخ باز گفت از صد تن زيادترند. صد تن بيرون آي  باديگر پيغام دادند بار
شيخ باز فرمود روا نباشد كه مردم را تنها گذارم و . هزار نفر بيرون آي  باگفتند

ن جنگيد و چند ايشا  باهنگام حمله مغول  بهپس از آن شيخ. از شهر خارج نشد
 اصحاب و احباب  بادست او كشته شدند و سرانجام خود هتن از ايشان ب

  .“٣شهادت رسيد به
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٢٩

  

 نفر مير  مثل يكها چنگيزخان در كشتارهاي جمعي و قتل عام ، اقبالعباسنوشته  به
كرده و بين فقير و غني و خرد و بزرگ و زن و   ميمور اجراي حكمأ م،عاطفه  بيغضب

گذاشته و در اين عمل زشت هم از طريق عدالت و   نميو غيرمسلم فرقيمرد و مسلم 
خالف چند نفر از فرزندان  شخص او براًمخصوص. جسته است  نميطرفي انحراف بي

 داري و خونسردي راوس نيز خودخود و بعضي ديگر از كشورگشايان در كشتار نف
يع از جحركات فاي  پاره  بهوقت بر اثر غلبه خشم و غضب رساند و هيچ  ميحد كمال به

 .١قبيل درآوردن چشم اسرا و بريدن گوش و بيني و ساختن مناره دست نزده است
ي جويني حتّ.  ابن اثير ايلغار مغول را يك فاجعه جهاني توصيف كرده استاما
كند كه استيالگران چنگيز   مي بعد از مرگ چنگيز نيز از قتل عامي صحبتمورخ

مبالغت صد كس   بيهر كجا صدهزار خلق بود”: دهد  ميامهو اد. مرتكبش شده بودند
اكنون اكثر واليات از ”: نويسد  مينويس شهير  و جغرافيمورخحمداهللا قزويني . “نماند
تحكمافزايد  ميسپس. “د لشگرها برافتاده است و دست از زرع باز داشتندات و ترد :
 افتاد و قتل عامي كه در آن فاقكه در ظهور دولت مغول اتّاي  شك نيست كه خرابي”

 و اين “واقع نشدي هنوز تدارك پذير نبودياي  رفت اگر تا هزار سال ديگر هيچ حادثه
زبان عربي نوشته است   بهل خود كهابن اثير در تاريخ مفصّ .٢سرشت ايلغار مغول بود

 ل شاهدان عيني وقايع بوده است را نقةداستان هجوم مغول را كه بيشتر مبتني بر گفت
ي هجوم مغول در اذهان مردم ثير كلّأدهد كه ت  ميسخنان زيرين ابن اثير نشان. كند مي

  :آن زمان از چه قرار بوده است
خود   بهگفتند كه از زمان خلقت آدم ابوالبشر تاكنون جهان چنين مصيبتي  مياگر”

اين و يا نزديك   بهزيرا تاريخ چيزي كه شبيه. نديده است درست گفته بودند
  .٣“دهد  نمين باشد نشانبدي
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  ٣٠  قند پارسي

  

 نوعي از هم پاشيدگي و انهدام ،ها همانند ساير سرزمين ،استيالي مغول در ايران
كه اكثر  ـخان   اين بود كه جانشينان چنگيزعلّتحد و حصر در پي داشت و  بي

 ـ حد كرده بودغيره آسياي ميانه را تحت رهبري خود متّ چادرنشينان مغول و ترك و
نه تنها ظلم و ستم حاكم بود قلع و قمع منظم شهروندان  واحي رسيدند كهاين ن  بهزماني

و انهدام تمامي اين ) …ري ،طوس ،هرات ،نيشابور ،مرو ،بلخ( در يك رشته از شهرها
  .١نواحي برقرار بود

انجام رساند   بههاي نافرجامي را  منكبرني كه در آن شرايط وانفسا تالشالدين جالل
ديد كه   ميسرزميني بود كه همه چيز خود را لگدكوب فاتحانيپايان بخش روياهاي 

سوي بغداد و برآمدن   بهها ناشغال ايران و تمايل آ. راستي عذاب خداوند بودند هب
زودي توانستند بساط اسماعيليان را  ه بها نآ. ي از ديگر مصايب زمانه بودعباسخالفت 

در اين زمان بود كه . پا پيش تاختندسوي آناطولي و روسيه و سپس ارو  بههم برچينند و
آسايش   بهاي رومي كه از بلخ گريخته تا در قونيهملّ  به بلخي ملقبالدين موالنا جالل

مغوالن چند بار قونيه را بعدها . گرفتند  مي زرد قرارتوفانزماني گذرانند در جريان 
د مقبره موالنا و مردم وجو. گاه نتوانستند وارد اين شهر شوند محاصره كردند ولي هيچ

  .٢دانستند  مي را مانع هجوم مغوالنيكرامات و
  گيخاتواما. پس از مرگ موالنا و در زمان گيخاتو قونيه در محاصره قرارگرفت

ديدار سلطان ولد   بهمناسبت خوابي كه ديده بود دست از محاصره شهر برداشت و به
را از كرامات  خاليق آن.  داددستش را بوسيد و مردم قونيه را امان ،ر موالنا آمدسپ

  .٣موالنا دانستند
تختگاه سلجوقيان  ، مركزي آسياي صغيرة جنوب شرقي جلگةقونيه واقع در حاشي
ي آشوب مغول و انقالب صليبي براي نصاراي بيزانس هم ها روم بود و در آن سال

 و دربار سلجوقيان در اين سرزمين مثل عراق. شد  ميت محسوب امنيةهنوز يك جزير
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٣١

  

دانشمندان و نويسندگان فارسي زبان  ،هر همچنان ميعادگاه شاعرانخراسان و ماوراءالنّ
 جز مكاتبه  بهو. ها پيش زبان فارسي زبان اداري سالجقه بود از سال. شد  ميمحسوب

 فارسي بود و علما و ،زبان اهل ديوان. شد  نميخالفت بغداد از زبان عربي استفاده با
 همان زبان  بهاًراندند و هم غالب  ميآن زبان سخن  بهخان نيزؤرصوفيه و شعرا و م

 الدين  غياث»كوسه داغي« در كه آن مغوالن پس از ق ه ۶۴۰ در سال اما .١نوشتند مي
آخرين اميدها را نيز از بين  ،آخرين امپراطور سلجوقي در آناطولي راشكست دادند

  .٢گرفتنظمي و آشوب سراسر آسياي صغير را فرا بردند و بي
 محمدموالنا نيز چون پدر انگيزه حمله مغوالن را نتيجه اشتباهات سلطان 

العلماء بهاءولد و هجرت   آزردن سلطان،از جمله اين اشتباهات. دانست  ميخوارزمشاه
روزي  ،روايت شده است كه چند سال پس از واقعه مغول. وي و خاندانش از بلخ بود

درد آمده   بهزماني است كه دل صاحب دلي: گفت ،وددست داده باي  موالنا جذبه  بهكه
 عمارت خرابي نهاده و اصالً  بهكشد و روي  ميبود و هنوز خراسان مسكين انتقام آن را

  :ها گفت پذير نيست و اين بيت
ــرد    درد  بــه تــا دل مــرد خــدا نامــذ    ــوا نك ــدا رس ــي را خ ــيچ قرن   ه

  رابخــم را رد عــالا كــهــ خــشم دل  خشم مردان خشك گرداند سـحاب     
گيري تشبيه كرد كه سرانجام فرو  سيالب خروشان و عالم  بهموالنا تهاجم مغول را

  .٣خواهد بخشيداي  دنياي شرق جان تازه  بهولي معتقد بود كه اين واقعه. خواهد نشست
اين صوفي بزرگ تربيت يافت ، براي درك بهتر شرايط موالنا و جوي كه در آن

او در . نگي و اخالقي زمانه او ضرورت داردنگاهي هرچند عاجل بر شرايط فره
 ،نتيجه نابكاري و معصيت خاليق ان پيش و پس از آن درمتفكّرزيست كه  اي مي زمانه

نتيجه  اخالق جامعه در. دانستند  مي پذيرش هرگونه بالييةعلما و سالطين آن را آماد
علما  ، سالطينهاي اصلي كه عبارت بودند از يك از گروه رذايل منحط شده بود و هيچ
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  ٣٢  قند پارسي

  

انديشان پيش  منان و نيكؤبسياري از م. من نبودندؤمنان در عمل خويش راسخ و مؤو م
 غزّاليامثال   بهتوان  ميشايد در اين ميان. از فاجعه مغول از اين شرايط ناليده بودند

. كرد  مياو تفسير روشني از بد ديني و ناعهدي روزگار را زمزمه و تكرار. اشاره نمود
در . داد درك وي در طبيعت و ماهيت زمانه بود  مي او را شكلة انديش، اساسز اچه آن

يابيم   نمياز چيست كه ما آن”: پرسيدند» حاتم اصم«الملوك آورده است كه از ةنصيح
يكي استاد ناصح و  :زيرا پنج چيز از ما فوت شده است: گفت؟ كه پيشينگان يافتند

او  ١“چهارم كسب حالل و پنجم زمانه سازگار ،ديگر يار موافق و سه ديگر جهد دايم
 و زهر اند  علما فاسد شدهكه آننخست : دانست  مي زمانه ناسازگار را در دو چيزعلّت

  و دوم پادشاهاناند اين فساد را در اركان دولت و هيات اجتماعي نيز وارد ساخته
كند   مي جمله خالصه نظر خود را در باب دگرگوني زمانه در اينغزّالي .٢عزم و اراده بي
پس از نظر او  ٣“خواهند  ميالم دين جستندي و امروز دنياالس وقت پيامبر ما عليه به”كه 

. ت دوران را توضيح دهدعنوان طبيعت و ماهي  به دنياخواهيةتواند سيطر  ميفساد علما
 اين است كه دنياخواهي وضعيتيكند   مي بدان اشارهغزّاليكه اي   دومين مسالهاما
ي مردم از ميدان ها ل و خطرناك پيش آورده است كه همانا رها شدن تودهقابل تحمغير
  .٤محور تبليغات اسماعيليان است  به خالفت و جذب شدن آنانةجاذب

 تايستد كه اوضاع زمانه دگرگون شده است و رعي  نمياو از تكرار اين سخن باز
خرابي او . س كار حكومت است اسا، از نظر او سلطان.٥شرم و آز در كمين است بي

ت خود را پردازد تا ني  ميذكر داستاني از سليمان پيامبر  بهاو. برداردخرابي جهان را در
. برد  ميباد او را برداشته و اندر هوا. سليمان بر تخت ملك نشسته بود. آشكار سازد

و پري و برداري باد و ديو از آن فرمان ،عجب اندر مملكت خويش نگاه كرد  بهسليمان
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٣٣

  

 ،خواست كه تختش نگونسار شود ،مرغان و خاليق و بزرگواري و هيبت و سياست
. آواز آمد و گفت تو راست باش تا ما راست باشيم  بهتخت. يا تخت راست باش: گفت
  .١»يغري ما بقوم حيت يغريوا ما بانفسهمان اهللا ال«:  خداي تعالي گفتكه انچن

  را از زمانه ناسازگار بيانغزّالي بنيان نظري  كهچه آندر عهد خوارزمشاهيان تمام 
و هرج و مرج ناشي  هاي خوارزمشاهيان كشورگشايي. داشت در جامعه موجود بود مي

 ةادام. هايي ايجاد كرده بود  آشفتگي،ي در دنياي اسالمعباسهاي خلفاي  از سياست
ه و رياكاي فتنه اسماعيلي ،كرد  ميي صليبي كه هنوز جهان اسالم را تهديدها جنگ

ي خاص از جمله صوفيه ها سوي انديشه  بهمردم را ،روحانيون كه همچنان پابرجا بود
دنبال دارويي  هبرد ب  ميجامعه بيمار ايران كه از اين همه نابساماني رنج. داد  ميسوق

 .٢نمود  ميرا در آن روزگار در دم پاك صوفيان طلب گشت كه آن  ميشفابخش
پس طبيب بايد مرض و  .٣ه دارشفا است و اهل خانقاه بيمارانندخانقا: گفت  مياسفرايني

 صوفيانه در آن جو خطرناك ةبدينسان انديش.  آن را بشناسد و آن را معالجه كندعلّت
هيچت : گفت. پادشاهي پارسايي را ديد :كند كه  ميسعدي حكايت. طرفداراني يافته بود

 را تصوف يعلل شكوفاي .٤“كنم  ميشبلي وقتي كه خدا را فرامو”: گفت؟ آيد از ما ياد
 :بايد در چهار عامل ديد

شكست در برابر دشمن نيرومند و سلب توان مادي و معنوي مردم و دگرگوني  .۱
  ؛اقتصادي آنان  ـبنيادين زندگي اجتماعي

 تصوفقواعد و سنن روزمره   بارخنه فرهنگ قوم غالب در بين مغلوبان كه .۲
  ؛وجوه توافقي داشت

خصوص چيني و   بهايي در مملكت توسط كارگزاران مغولي ونفوذ دين بود .۳
ـ هاي مذهبي تي و ورود هياتتب داشتن  منظور برپانگه  بهتسياسي از چين و تب

  ؛ بيشتر پيروهرچه و گردآوري ها بتكده
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  ٣٤  قند پارسي

  

از ركود و رخوت پديدآمده  سوي فرهنگ پيش از اسالم كه ناشي  بهبازگشت .۴
  .١شور پديدآمددر دين بود و نيز مصايبي كه بر ك

شيعيان و زيديه كه .  نيز صورت پذيرفتها ها و نزديكي در اين ميان برخي از التقاط
در اين نزديكي . اين آيين نزديك شدند  بهيصوفيه نداشتند تا حد  بهتمايل چنداني

  .٢ثير زيادي داشتأكبرويه ت
شد   ميد كهدر اين شرايط بو. شد  ميروز بيشتر هه روزبقدرت و نفوذ اقطاب صوفي

صورت اقطاب و مريدان و مناطق شهري و   بهاگر. تاج و تخت ناميد  بي را سالطينها نآ
اكثر دبيران و . شويم  ميها ن ميزان و پراكندگي آتوجهروستايي آنان نظري افكنيم م

و تحليل شرايط تاريخي و اجتماعي اند   مريد شيخي بودهايامديوانيان و وزراء در اين 
  بهتر ياريالدين  جاللمحمد ما را در درك بهتر زمانه موالنا ايامان در اين مردم اير

ه اين تعاليم بر مال و منال و جاهي كه از دست داده بودند كمتر غصّ  بامردم. رساند مي
  .خوردند  ميو فاقه

 ةاين شهر باستاني در دور. يكي از مراكز علمي اسالم بود ، بلخ هنوز،در آن زمان
موطن بسياري از علماي مسلمان . ي را ايفا كرده است شرق سهم مهمتصوفپيدايش 

جا كه اين شهر پيش از اين مركز آيين  از آن. ي هجري بوده استها در نخسيتن سده
ي از عقايد بودايي كه در ا  انتقال پارهةرود ساكنانش واسط  مياحتمال ،بودا بوده است
  .٣ گرفته باشدقرار ،ه منعكس استياولافكار صوفيان 
  كودكي در بلخ

 سال ولاال  بلخي در ششم ربيعمحمد الدين بنابر روايات مشهور موالنا جالل
 مادر موالنا كه از وي .٤د يافته است ميالدي تول۱۲۰۷ّام سپتامبر  سي  با برابرق ه ۶۰۴
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٣٥

  

 نام حمدم الدينپدر موالنا كه بهاء .١كنند در قرامان مدفون است  ميخاتون ياد منهؤم به
 را در خود جمع داشت و مثل تصوفذوق علم و ميل  ،بهاءولد معروف بود  بهداشت و

وعظ و   بهاشتغال. پدر خويش حسين ابن احمد خطيبي بلخي اهل وعظ و منبر بود
 از اًدر خاندان موالنا ظاهر ،آيد مي وي بر از نسبت خطيبي هم در نام جدكه انچن ،تذكير
گونه  پدر بهاءولد هم آن ،حسين ابن احمد خطيبي. ٢حاكي استاي   ديرينهةت حرفسنّ

 الدين شود كه رضي  مياز علماء خراسان بود و گفته ،شود  ميكه از روايات مستفاد
خانواده بهاءولد . ٣نيشابوري شاعر و فقيه معروف خراسان در محضر وي تلمذ كرده بود

قان در صحت اين  از محقّهرچند برخي. رساندند  ميابوبكر صديق  بهنسب خود را
 ه سرخسياالئم شمس  به نژاد، موالنا از مادراما. ٤كنند  ميسازي ابراز ترديد نسب
آمد و گويند نسب او از جانب   ميشمار  بهرسانيد كه خود از اكابر فقهاء قرن پنجم مي
يقي و گونه بيت بهاءولد هم نسب صد بدين. رسيد  مي)ع(منين عليؤاميرالم  بهمادر

 يي كهها در بلخ و ساير بالد خانواده. ٥كرد  ميعاوبكري داشت و هم نسب علوي ادب
وجود   بادر قونيه هم. اند  و تكريم بودهتوجه مورد اند ابوبكر و عمر منسوب بوده به

عايي آسان نبوده  چنين اداند تعداد كثيري از خراسانيان كه در دستگاه سالجقه روم بوده
داند   ميي كه خاندان موالنا را از منسوبين سالطين خوارزمشاهي قول افالكاما. است
 نموده ادعا و او اند العلماء ذكر كرده لقب بهاءولد را سلطان. ٦ييد باشدأ نبايد مورد تظاهراً

 اًيي كه ظاهرادعا. ٧او عطا كرده است  به در خواب اين عنوان را)ص(اسالم كه پيامبر
 بدون ترديد پدر موالنا در بلخ و خراسان از اعتبار و ماا. همگان نبوده است موجب باور

خوارزمشاه كه قدرت و اعتباري فراوان در بالد . شهرت كافي برخوردار بوده است
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  ٣٦  قند پارسي

  

 تا بدان حد توجه گويا اين اما. العلماء عنايت داشت سلطان  بهبالد اسالم برپا نموده بود
همراه استادش امام  هاهي سلطان بگ. نبوده است كه بهاءولد از سلطان انتظار داشته است

ا يا قرب بيشتر فخر رازي يا برخي ام. ١يافته است  ميفخر رازي در پاي منبرش حضور
العلماء در نزد سلطان خوارزمي موجب رنجش   سخن گفتن سلطانةگزارشات از نحو
تخت   بهوي القاء كرده بودند كه او چشم  به گروه سلطان چنيناًظاهر. سلطان شده است

ا نه شرايط سياسي و نه سلوك زير. سهولت ترديدپذير است  بهاين نظريه. ٢شاهي دارد
 خود كه انچن ،ولده پذيرفتني است كه بهاءالبتّ. خواند  نميهايي چنين روايت  باولدبهاء

فخر رازي و شاگرد وي زين  ،وقتي در يك مجلس ،كند  ميوي در معارف تصريح
چه نظير . ٣ خوانده باشد»مبتدا «ش روي سلطانخود خوارزمشاه و در پي  باكشي را

ولد در كجا و در  بهاءكه اين اما. ها در فرهنگ صوفيانه محل اعتبار دارد گونه عتاب اين
. ٤ چندان روشن نيست،چه مقطعي از عمرش چنين برخوردي را روا داشته باشد

فخر رازي را در  ،اند سپهساالر و افالكي كه در ستايش و تاريخ زندگاني او كتاب نوشته
 رازي پيش از مهاجرت كه اين  بهتوجه  با.اند مهاجرت وي از بلخ دخيل دانسته

كه وي انتظار  چنان  در آن منطقه آنكه اين اما. ٥فاني را وداع گفته بودالعلماء داِر سلطان
 اًتمگاليه از بلخ خارج شده ح  با اوكه اين. ربط باشد  بي نبايد،داشته از او استفاده نشده

ي ا العاده طبع زودرنج ناسازگار بهاءولد و غرور فوق. طلبيده است  ميداليل محكمي را
 عوام در حق وي در خاطرش راه يافته توجهي از همين كثرت  تا حدهم كه احتماالً

. نزد حكام و امراء وقت تلخ و نامطبوع جلوه داده باشد بايست او را در  مياًغالب ،بود
شاه تفهيم كرده بود منزلت دراويش در نزد   بهها فخر رازي خي روايت براساس براًظاهر
وي در نوعي نمايش تمهيدي و . ماندگاري تخت شود تواند بر باد ده ثبات و  ميعوام
ي جاهل هم اگر بر مسند ا  داده بود كه خربنده»نشان «سلطان  بهاز پيش پرداختهاي  توطئه
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٣٧

  

 الجرم در حق. آيد  مي نگريسته»كامل ولي«شم چ  بهپير خانقاه بنشيند نزد مريد عامي
آيد كه شرايط براي  ميلذا چنين بر. ١توان اعتماد روا داشت  نمياين گروه مسالك

وي   باجا كه هر،ده و پيروان شريعت فقه راستيناقدامات تبليغي و صوفيانه وي تنگ ش
النا توانايي خود را در  مو،ايامدر طي اين . ٢اند  بناي ناسازگاري نهادهاند رو شده هروب

يق براي پدرش بدل شده رهروي صد  بهاثبات رسانده بود و  بهقرآندرك فقه و احكام و 
او . سرود  ميهردو زبان شعر  بهط داشت و گاهياشعار فارسي و عربي تسلّ  بهاو. بود

يي نيز از قدرت بالغت و سخنوري در بلخ و آنگاه الرنده و سپس شام و قونيه ها نشانه
 اولبخش . ا تقسيم نموددو بخش مجزّ  بهزندگاني موالنا را بايد. ٣از خود نشان داده بود

بخش دوم . عانه اوقونيه و زندگي متشر  بهدر بلخ بود و سپس ابتداي ورودشاي  دوره
 اول موالناِي. ي متفاوت استكلّ  بهياولدوران   باتغيير مسير و زندگي عارفانه وي كه

  .٤همتا است  بي دوم يك عارف عاشقمند و واالمقام و موالناِييك روحاني دانش
  مهاجرت از بلخ

زد كه  گونه حدس توان اين  مي،آيد  ميدست هولد ب زندگاني بهاءدربارةالعاتي كه از اطّ
 تنها زمان ها پيش از هجوم مغول تصميم بر خروج از بلخ اتخاذ شده بود و اخبار ناامني

حمداهللا مستوفي مهاجرت بهاءولد را از بلخ حدود سال . جلو انداخته بود  بهآن را
 العلماء و مردم بلخ آيد كه بين سلطان مياز فحواي سخن او بر.  قيدگرده استق ه ۶۱۸
 ةباردر كه كتب فراواني را كوب زرينا ام. ٥ دوگانگي انديشه نقاري بوده استعلّت به

 داستان دشمني فخر رازي  با چندان،جاي گذاشته  بهزندگي و آثار موالنا از خود
زير   بهتقاطعي  بات اظهارات افالكي و سپهساالر رااو صح. بهاءولد موافقتي ندارد با
العلماء  سلطان  بههر بيشتر نگراني و آزاري كه از بلخ و بالد ماوراءالنّاما. ٦برد  ميالؤس
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  ٣٨  قند پارسي

  

 كوب زرين. ١بدانيمعين و فقهاء هاي متشر تاسي و حسها رسيده بيشتر بايد از نگراني
وي .  موالنا پنج سال بيشتر نداشت،العلماء بلخ را ترك كرد نويسد وقتي كه سلطان مي

هرچند او در جاي . ٢داند  ميق ه ۶۰۴ سال ولتاريخ والدت موالنا را ششم ربيع اال
 ذكر كرده و اين اختالف زماني را ق ه ۶۲۷ديگري تاريخ خروج بهاءولد از بلخ را سال 

يعني .  زمان خروج پذيرفتدربارةت نظر دوم او را قاطعي  باتوان  مياما. ٣كند  نميتوجيه
خراسان است   به پس از رسيدن بهاءولداًظاهر.  سال داشته است۱۷در اين زمان موالنا 

 ذكر ق ه ۶۱۸اين تاريخ را سال . رسد  مياو  بهدست مغوالن هكه خبر سقوط بلخ ب
 نيشابوري را عطّاردر اين شهر او توفيق مالقات . نيشابور شداو از بلخ وارد . ٤اند كرده

هايي بسنده كرده بود و  تك گويي  به مقام موالنادربارة عطّارگويا شيخ . داشته استن
 موالنا هديه كرده  به خويش راةاسرارناماز اي   گويا نسخه،شيخ. مقام او را ستوده بود

زود ”: بهاءولد گفته است  به پسر جوانةدربار عطّارگويند شيخ . صحت همراه است با
. گاه وارد بغداد شد بهاءولد آن .٥“باشد كه اين پسر تو آتش در سوختگان عالم زند

رسيد و اخبار دهشتبار آن از گوش اين   ميگوش  بهتمام مسير اخبار ايلغار مغول در
خليفه و   باني سلطاها جنگاز  ،اييانتخ  باي سلطانها جنگاز . غافله بيرون نبوده است

ي فرمانروايي ها لرزيد و سالله  ميتختها ،ي سلطان در بالد ترك و كاشغرها جنگاز 
پراكند و مردم را   ميالوقوع در همه جا وحشت  هجوم قريبةآواز. گشت  ميمنقرض

چنگيز خان در حال فراگير شدن بود و  ، خان مغولةآواز. ساخت  ميخائف و ناالن
سواران ترك و تاجيك مانند اشباح سرگردان . ٦ال پيچيدنطومار خوارزمشاهيان در ح
جست   ميخانواده بهاءولد آرامش را در بغداد. جايي بودند هدر اين مناطق در حال جاب
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٣٩

  

. جاي آورند  بهسوي بالد حجاز نهادند تا تكليف احرام بهگاه رو كه بدست نياورد آن
وي امراي سالجقه روم بر  سهروردي دعوتي از سالدين جا بود كه شيخ شهاب آن در
تختگاه سلجوقيان . ١ ابالغ كردها ن كيقباد را بر آالدين عرضه داشت و دعوت عالءها نآ

ي شاه حتّ.  استقبال كردق ه ۶۲۶سال   بهشور و گرمي  بااز بهاءولد و خاندانش روم
دست آورده بود غرور خود  هسلطان منكبرني ب  باهايي را در جنگ سلجوقي كه پيروزي

  .٢مدگويي سنگ تمام گذاشتانار نهاد و در خوشك
  قونيه و شمس تبريزي

اصرار شيخ شهاب   با بهاءولد پس از سفر حج،العارفين مناقببراساس قول افالكي در 
المار   بهسپس. تدريس پرداخت  بهآقشهر رفت و در ملطيه  بهسپس. ارزنجان رفت  بهابتدا

 مادرش الدين جالل. ي رحل اقامت افكندتي طوالنكار تدريس پرداخت و مد  بهرفت و
 محمدين لدا  پسر جاللمحمد سلطان اًظاهر. منه خاتون را در اين شهر از دست دادؤم

گونه كه در  هاي بهاءولد آن تفصيل مسافرت )ق ه ۶۲۳(.  والدت يافتايامنيز در همين 
 جامي هم االنس نفحاتدر .  سپهساالر نيستةدر ولدنامه و رسال ،مناقب افالكي هست

يابد و ممكن   نمي تطبيقروايات افالكي كامالً  بادر باب منازل بين راه روايتي هست كه
اصرار شيخ   با بهاءولدايامقونيه كه در آن  ٣است وي آن را در مآخذ ديگر يافته باشد

. تي بسزا داشتاهمي ،دعوت كيقباد سلطان سلجوقي بدان سوي نهاده بود  باشهاب و
قونيه را پايتخت خويش ساخته بود و ) ۵۱۲-۵۵۰( سلطان سلجوقي روم ،ولامسعود 
جا زبان تركي در بين تركمانان واليت  در آن. ي بناكرده بودا جا مساجد و ابنيه در آن

گفتند و   ميزبان فارسي سخن  بها بيشتر اهل شهر از ترك و تاجيكام. رايج بود
 بومي ةاز سكن.  خود داشتندتصرفهري را در  شمقامات مهم اًگويان تاجيك غالب فارسي

دو طبقه ديگر هم در شهر از ها نغير از اي. هم يوناني بودنداي  هتعدادي ارمني و عد 
 فقهاء »ت و صوفيان صاحب خانقاهاز اخيان اهل فتو« ،اعتبار و احترام برخوردار بودند
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  ٤٠  قند پارسي

  

 صوفيه و فقهاء عالقه ت خاص داشتند و امراء و اركان دولت در حقاب هم اهميو طلّ
 شاگردان پدر موالنا را بر ،گويا پس از مرگ بهاءولد .١دادند  ميو حرمت بسيار نشان

مريدان پدر گرداگرد او بودند و وي نيز مانند پدر مفتي شرق و غرب . مقام او نشاندند
 حلب منزل گزيد و از ةتوصيه پدر در مدرسه حالوي  به سپس بنااًاو ظاهر. شده بود

ه پس از او البتّ. سيه شام اقامت گزيددر مدرسه مقد. ذ كردالعديم تلم  ابنالدين الكم
. سوريه رفته است  بهارشادات او  با قرارگرفته والدين  تحت ارشادات برهان،مرگ پدر

 مسافرت  باهاي مقدماتي را بعد از بازگشت از سفر حج  موالنا كسب دانشاًظاهر
نامه  انجام رسانيده و اجازت بههجري  ۶۲۶ و ۶۱۸هاي  سالشهرهاي حلب و شام بين  به

ورود شمس تبريزي   بام موالنا مصادف شد معلّ،الدين مرگ برهان. ٢دريافت كرده است
پادشاهي ”: نويسد  ميافالكي در باب او. ايام روحي موالنا در اين توفاندر قونيه و آغاز 
معشوقان جناب احدي و ةطب همق ،ذوالكشف ،صاحب حال و قال ،لبود كامل مكم 

 ٣“…خالص الخاص درگاه صمدي از مستوران حرم قدس و مقبوالن حظيره انس
دانند و برخي از خلفاي   ميه باف تبريزياز منابع شمس را از خلفاي ابوبكر سلّاي  پاره
 بعضي نيز وي از ةعقيد  به.دانند  مي، كبري بودالدين كمال كه خود را از خلفاي نجم بابا

پير طريقت ابهريه  ، ابهرالدين  سحابي است و اين شخص خليفه قطبالدين پيروان ركن
دانيم بسيار اندك   مي از زندگاني شمسچه آن. ٤ي طريقت خلوتيه بوده استها از شاخه

شمس بسياري از . است و كمابيش همان مطالبي است كه در منابع ديگر آمده است
. ثيري نهندأكدام نتوانسته بودند بر او ت  هيچاما ، بودمقامات و مشايخ زمان خود را ديده

گويي خود را يك سرو گردن  ،گويد  ميشمس جز موالنا از هركس ديگري كه سخن
شود كه   مياز فحواي گفتارش چنين استنباط. كند  ميهمه نگاه  بهبيند و از اوج  ميباالتر

تراود  مي از گفتارشت خاصدر مقام مقايسه برآمده است و نوعي تشخيص و اهمي .
مشايخي كه   بهتوجه  با كهاند كوشيده ،اند طريقتي منسوب داشته  بهكساني كه شمس را
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٤١

  

 كه آنغافل از .  طريقتي محدود كنندةاو را در درون داير ،ديدارشان نايل آمده هشمس ب
گويد كه   ميشمس. ي بگنجدا شمس از آن دسته عارفان نيست كه در تنگناي محدوده

شمس نيز چون موالنا معارض فلسفه و . ١ از شخص پيامبر دريافت كرده استخرقه
ي حتّ. ميراث برد  بهفلسفه را از شمس و پدر خويش  با موالنا عناداًاساس. فيلسوفان بود

  شمس نهچه انچن. ي از شمس بوده استسأت  بهمشايخ  باآميز وي رفتار خشونت
عقيده شمس   به.كرماني سر سازگاري داشت الديناوحد  با عربي و نهالدين محي با

كمترين چيزي از ”: گويد  مي.ر است تنها از راه متابعت و عشق مقد،حقيقت  بهوصول
اند و  مزه بي ،غير آن ي قشيري و قريشي وها رساله صد هزار  به ندهم،)ص(يآن مصطٰف

 صوفت ولي در ،ت معارض فلسفه و حكيمان استشد  بهاگرچه شمس .٢“اند ذوق بي
او فراتر از . آيد  ميحساب  بهوحدت وجود از صوفيان متعالي  به در اعتقاداًمخصوص

 تمام اديان و مذاهب جاي گرفته بود و هستي خود را در وجود مطلق مستحيل ساخته و
كس نبود تا در اين اجي بود و كار هر اقيانوس مو،شمس. ٣هستي او عجين شده بود با

 از خويش مطمئن ، مسلماني تسليم است خلق را، شمسةدعقي هب. كند بحر عظيم شنا
املسلم من سلم «: ترين معني حديث شمس عميق. ساختن و از خداوند فرمان بردن است

 عبارت زير آشكارا اين عقيده او را بيان.  را دريافته بود»املسلمون من يده و لسانه
: گفتند. ام كه شب بيايم روم امشب نزد آن نصراني كه وعده كرده  ميگفتم من”: كند مي

زيرا تسليم است و شما . سر مسلمان است  بهاو :گفتم ،بر ما بيا ،ما مسلمانيم و او كافر
  .٤“مسلماني تسليم است. تسليم نيستيد
  طلوع شمس

 اثني و ةاالخر سن بامداد روز شنبه بيست و ششم جمادي  بهبنابر قول افالكي شمس
شمس نزديك پنجاه سال   باموالنا هنگام مالقات. اربعين ستمائه وارد قونيه شده است
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  ٤٢  قند پارسي

  

ولي گويا موالنا در آستانه  ٢داند  مي سن او را سي و هشت سالكوب زرينا ام. ١داشت
كند و در او تغييرات   ميشمس مالقات  باچهل سالگي كه سن پختن و تدبير است

  :كند  ميخود او حال خود را چنين بيان. آيد  ميشگرفي پديد
   بزم و باده جـويم كـردي   ةسرحلق  ترانـه گـويم كـردي      ،دمزاهد بـو  

 ٣م كــردي كودكـان كـوي  ةبازيچـ   اري بــودموقــ  بــانياده نــشسـج  
طبق  ،قونيه آمد  بهشمس وقتي.  اطالع دقيقي در دست نيست،ت عمر شمساز مد

ين مالقات اول دربارة. عادت خويش در خان برنج فروشان يا خان شكرريزان فرودآمد
. اند اختالف خيلي جزيي مطالب زير را نوشته  باافالكي و سپهساالر ، و شمسموالنا
 پنبه فروشان بيرون آمده بود و از ةجماعت فضال از مدرس  باروزي حضرت موالنا”

عنان  ،مدا برخاست و پيشالدين حضرت موالنا شمس. گذشت  ميپيش خان شكرريزان
موالنا  ،)ص(محمدابايزيد بزرگتر است يا  ،المسلمين موكب موالنا را بگرفت كه يا امام

كه از هيبت آن سوال گوئيا كه هفت آسمان از همديگر جدا شد و بر زمين  فرمود
جا ديدم دودي تا ساق  جمجمه دماغ زد و از آن  بهفروريخت و آتش عظيم از باطن من

د چه جاي بايزي ، بزرگترين عالميان بود)ص(محمدجواب داد كه حضرت . عرش برآمد
 »ما عرفناك حق معرفتك«: همه عظمت خود  باپس چه معني است كه او :گفت؟ است
فرمود . گويد  مي»الطنيالس ين و انا سلطانأسبحاين ما اعظم ش«: فرمايد و اين ابايزيد مي

ي ساكن شد و دم از سيرابي زد و كوزه ادراك او از آن ا كه ابايزيد را تشنگي از جرعه
ي را استسقاي  حضرت مصطٰفاما. مقدار روزن خانه او بود به مقدار پر شد و آن نور

  اُهللاضر اَكرد صك لَحرش نملَاَ«شرح   بهعظيم بود و تشنگي در تشنگي و سينه مباركش
اِسوروز در استدعاي قربت زيادتي بود و  الجرم دم از تشنگي زد و هر. ٤ گشته بود»هع

رفت انواع و عظمت   ميديد و بيشتر  ميروز بيشتر ي هردعوي مصطٰف ،از اين دو دعوي
از اين روي  ،ديد  ميساعه زياد  بهيوم و ساعه  بهاًو قدرت و حكمت حق را يوم
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٤٣

  

ي از اين جمله روايت شده است كه شمس ا قصّهدر . ١»“گفت  مي معرفتكعرفناك حق ما«
جا پر از  را كه آنقيل و قال اهل مدرسه  ،محل درس موالنا وارد شد  بهدر روز مالقات

ها  ي بر سبيل كوچك شماري كتابحتّ. باد استهزاء گرفت  بهشور و ولوله ديد جسورانه
اش را در سكوت  موالنا كه صالبت و وقار فقيهانه؟ را نشان داد و پرسيد كه اين چيست

اين چيزي است كه تو ”: اش جواب داد غرور عالمانه  باو نگاه خود حفظ كرده بود
ال موالنا كه از غريبه ؤدر مقابل حيرت و س. ها افتاد اين اثنا آتش در كتابدر ! نداني
همان سياق   به غرور فقيهانه موالنا را بشكندكه آنمرد براي ؟ اين چه ماجرا است :پرسيد

و اين چيزي است كه تو نداني و چون مجلس را ترك كرد موالنا برخاست . جواب داد
مند بود  ي عالقهاشعار متنب  بهموالنا كه .٢“ه چيز گفتترك هم  بهو در پي او روان شد و

خواند پس از ديدن شمس كتابت و خواندن و نوشتن را كنار نهاد و   ميو كتب معارف
شمس چه . آيين نموده است  بهگفتند شيخ ما از چه روي پشت. شناعت پرداختند  بههمه

 ،دانيم  نميزادگاهش را .نسبش نامعلوم است. دارد كه او را چنين مفتون نموده است
دست  هدر ولدنامه كه ب. اند كاري كرده است كه مردم از مجالس وعظ شيخ محروم مانده

 : رفته استها ها و دشمني فرزند موالنا نگارش شده است شرحي از اين حسادت
ــه  ــد همـ ــناعت در آمدنـ ــدان   در شـ ــيآن مري ــه ب ــر چــو رم   خب
  پشت بـر مـا كنـد زبهـر چـه او             گفته باهم كه شـيخ مـا زچـه رو    

  ٣از صغر در صالح و طالـب رب          ل و نـسب   دار ز اصـ   ما همه نامـ   
 شمس تمام هستي او را.  صوفي پرهيزگاري بود،شمس  باموالنا پيش از مالقات

گرداب اين انقالب   بهاگر موالنا. دنياي جذبه و عشق رهنمون شد  بههم ريخت و او را به
ماند شايد اسمي هم   ميشد و اگر در شاعري  مييكي از مشايخ گمنام ،افتاد  نميروحاني

موالنا او را در ذات . شمس درنظر موالنا از جمله كائنات بود. ٤شد  نمياز او شنيده
  :گويد  مي در بيت زيركه انچن. دانست  ميكرد و ظهور كمال مطلقش  نميباري تفريق
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  ٤٤  قند پارسي

  

ــپ  آن پادشاه اعظـم  ،در بسته بود محكم    دمــاگــاه از درآن ،ق آدمي دلــوش
شب و روز در . شمس همكالم شد و صحبت او را چون جان برگزيد  باموالنا

كس جز موالنا آن را  جمالي كه هيچ. ديد  ميخدمت وي بود و در جمال او نور خدا را
اويس   به موالنا را،سلطان ولد.  آن را كسي جز موالنا استشمام نكردةدرنيافت و رايح

 چنين وضعيتي قابل دوام نبود و اما .كرده استقرني كه شيفته پيامبر بود مانند 
  دهان،بسياري از مريدان شمس. ها در راه بود ميها و بدنا گوييها و بد حسادت

قدر زبانه كشيد كه شمس  آتش حسد و طعنه و دشنام آن. بدگويي شمس پرداختند به
شيفتگي وي را اقدامي كه بر موالنا بسيار گران آمد و . ترك قونيه گرفت  بهناگاه تصميم

شام رفت و چهار نامه براي   بهاول شمس در سفر ،قول افالكي  بهبنا. صدچندان ساخت
  و تحف فراوان نزد شمسها نامه  باگاه پسرش سلطان ولد را موالنا آن. موالنا فرستاد

 اعالم شد كه همه از شماتت شمس نادم شده و مشتاق ها در آن نامه. شام فرستاد به
  راها در شام يافت تحف و نامهاي  سلطان ولد شمس را در زاويه. ديدارش هستند

خواهد ما را بدين   ميموالنا چگونه”: ولد گفت  بهها هديدن سكّ  باشمس. شمس داد به
 اًشمس مجدد. ١“قونيه را پذيرفت  بهو بازگشت خواهش او كافي بود؟ طال بفريبد

عالم كرده بود كه خواهد رفت و  لذا ا، باال گرفتاً كار جاسوسان مجددامابرگشت 
  :ديگر باز نخواهد گشت

  كه ندانـد كـسي كجـايم مـن          خواهم اين بـار آنچنـان رفـتن       
ــهمــ ــاجه گردن   ٢ندهد كس نشان ز من هرگـز        زد در طلــب ع

توبه  ،بعد از بازگشت شمس كساني كه در آغاز از او در مخالفت درآمده بودند
ارها نقّداً تي مجد پس از مداما ، را عفو كردها نآكردند و از راه نياز درآمدند و موالنا 

ي اول دوم كه بسي از ةدر اين فتن. اين سفر براي شمس بدون بازگشت بود. آغاز شد
 كيميا  باشمس. دست داشت پسر دوم موالنا هم ، چلبيالدينعالء ،تر بود خصمانه

 دل بسته ،رگذشتاين دختر كه اندكي پس از ازدواج د  بهخاتون وصلت كرده بود و
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٤٥

  

 شمس ناگهان كه اينچاهي انداخته باشند و يا   به آيا شمس را كشته باشند وكه اين. بود
كشفياتي كه در مقام   بهتوجه  بااما. راه است هترديدهايي روب  با،مهاجرت كرده باشد

  .١تر باشد شمس شده قول مرگ او در چاه بايد درست
او دخالت پسر موالنا در قتل شمس را . تابد نمي اين قول را چندان بركوب زرين

  غيرت كيمياخاتون هم ترديدهاي اساسي رواةداند و در نظري  نمييك شايعه بيشتر
 ي شمس در نزديكي محل زندگي موالناها ننظر او پيدا كردن استخوااز. دارد مي
س زيرا موالنا تا هفت سال پس از غيبت شم. ٢ي ارزيابي نمودتواند چندان جد نمي

. داد  ميرسيد از خود واكنش نشان  ميهر خبري كه از شمس  بهدنبال او بود و نسبت هب
چنين ،از نظر اين نويسنده منتقد. شام سفر كرد  بهاقل دو باراو براي يافتن شمس حد 

توانسته   نميموقع و در همان هنگام كه ديگر  بهنمايد كه شمس هم موالنا را درست مي
 ،اين غيبت ناگهاني وي. يشتري رهنمون كند ترك كرده باشدكمال ب  بهاست وي را

شور و   به درست هنگامي روي داد كه رهايي از قيل و قال علم ظاهر و تسليماًظاهر
 شمس بيش از خود وي مدد و الهام ة از خاطركه آنموالنا را براي  ،حال علم باطن

 او. سيار گران آمد مرگ يا هجرت موالنا بر وي باما. ٣بجويد آماده كرده بود
ي ها جامه ،دادند  ميكساني كه از شمس سراغي  به.توانست شمس را فراموش نمايد نمي

: روايت افالكي در اين باره جالب است. كرد  ميبخشيد و نقدينه پرداخت  ميخود را
وي   به پوشيده بودهرچهموالنا  ، را ديدمالدين موالنا را خبر آوردند كه موالنا شمس"

وي   بهگويد و خالف است اين همه را چه را  ميموالنا گفتند كه دروغ  به.بخشيد
 ها نجا ،اگر راست گفتي. موالنا فرمود كه اين مقدار از جهت دروغش دادم؟ بخشيدي

ها نيز پس از غروب شمس او را فراموش   موالنا سال،بنابر روايات سلطان ولد ٤"دادي
 شمس ةسلطان ولد مالقات و مراود.  كرده استتناسب از او ياد  بهنكرد و در هر حالتي
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  ٤٦  قند پارسي

  

 لفتياموالنا پس از شمس . ١رابطه موسي و خضر تشبيه كرده است  بهو موالنا را
سال   به وياما.  خويش برقرار ساختة عارف بزرگ زمان، زركوبالدين صالح با

. دشو  مي جديدي در زندگي موالنا شروعةبعد دور  بهاز آن سو.  وفات يافتق ه ۶۵۷
ين دليل حسام هت اين دوره نه باهميبلكه نقش وي در ، جديد موالناة چلبي ستايندالد 

.  چلبي حسن استالدين نام حسام. ٢ استمثنوي معنويواداشتن موالنا براي سرايش 
العارفين ابوالوفاي كردي  تاج  بهنسبش. ش نيز حسن نام داشت و جدمحمدپدرش 
خوان كه در زمان حيات   مثنويالدين كي از قول سراجافال. رسد  ميق ه ۵۰۱متوفاي 

كند كه   ميروايت ،كرد  ميخواند و شرح  ميمثنويسلطان ولد در تربت موالنا 
ت قونيه كه هم تربيت  چلبي هنوز نوجوان بود كه يتيم شد و در باب فتوالدين حسام

جاي پدر   بهاوي خورده بودند خواستند او ر يافته پدر وي بودند و شربت از دست
  .٣پيروان خود دستور داد كه از موالنا متابعت كنند  بهبنشانند ولي او

  مثنوي معنوي ميراثي ماندگار
پيداست .  استمثنوي معنويموالنا از خود آثار فراواني برجاي گذاشته كه سرآمد آنان 

ر مريدان همراه ديگ هآورد ب  مي چلبي برزبانالدين اصرار حسام  با را كه موالناچه آن
 مثنوي ،گونه بدين. رساند  مييت موالناؤر  بهكند و پس از تدوين نهايي  ميبازنويسي
 چند هفته يا چند ماه قبل از سكوت ابدي موالنا و اً در مدتي كه پايانش ظاهراًتدريج
 ، بوده استمثنوي) ۶۶۲(سال قبل از شروع دفتر دوم  احتمال قوي چهار  بهآغازش

هاي   سالمثنوي ۶۷۲ تا ۶۵۸ طي اين چهارده سالي كه از حدود سنه در. آيد  ميوجود هب
 ۴۰۰۳ اوليابد ودر دفتر   ميامالء موالنا رفته رفته رشد ،شود  ميآخر عمر موالنا شريك

دفتر  ، بيت۳۸۵۵دفتر چهارم  ، بيت۴۸۱۰در دفتر سوم  ، بيت۳۸۱۰بيت و در دفتر دوم 
 چه آنموالنا تمام . ٤رسد  مي بيت۲۵۶۳۲ و در مجموع ۴۹۰۶ و دفتر ششم ۴۲۳۸پنجم 
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٤٧

  

 كه اولاو در دفتر . نگارش درآورده است  بهرا كه درنظر داشته در دفاتر شش گانه خود
ات ي خود و در ديگر دفاتر در دل ستر و پوشش نيها نامه نام دارد ظواهر خواسته ني

مرگ را كه   بهقاشتيا" ني"اين همه آهنگ  با.صاحب معرفت انتقال داده است  بهخود را
 ها منع هاي ناشي از خودي ل نارواييدارد و از تحم  ميت بازف در مذلّانسان را از توقّ

دهد   ميدمد و اين اشتياق را تعبيري از آن شوق نشان  مينيز در گوش انسان در. كند مي
 ابزار آن دعوت  بهكه جزء الهي انسان او را براي خالصي از غريبستان جسم دايم

 واقعي شناخت دنياي فاني و راه ةم مقدمثنوي و تمثيالت ها قصّهگونه  بدين. ١كند مي
  راهمثنويدنياي   بهي كه از اين راه كوتاها اقليم ناشناخته آن است و جوينده  بهورود
آيد   مي از تفسيرهاي لفظي يا تقريرهاي تاريخي حاصلچه آنيابد خيلي بيش از تمام  مي

وقتي در سايه اين . ي تازه كشف خواهد كردها  نكتهويمثندر باب شناخت اجمالي 
 راو  تچه آن يك لحظه بغنوي و وجود خود را از هر دعوي و از هر ،درخت پربار

شنوي كه در افسون شكايت   ميصداي ني موالنا را ،خود پايبند وي دارد خالي سازي به
 در نظرت شور و گرميزندگي را  ،دهد  ميي نوراني تعاليها افق  بهراو و حكايت خود ت

  سعادت و رضا باالةيك قلّ  بهعروج  بهه اشك و آهرذف در يك بخشد و آن را از توقّ مي
 شامل مجموعه عظيم مثنوي معنوياز   او غيرةسال حاصل عمر شصت و هشت. كشد مي

 و مكتوبات ،مجالس سبعه ،ديوان شمس  به او معروفديوان كبير ،رباعيات و غزليات
عروج روحاني  ، تمام شدمثنويپايان دفتر ششم  پايان بي  بازندگي او كه.  استمافيه فيه

كه غايت سلوك  ،عالم صفا و رهايي از خود  بههاي فقيهانه طلبي خود او را از دنياي جاه
. لرزاند  مي پيري زلزله قونيه راايامگويند در  مي. ٢كند  ميرهروان طريق است تصوير

مترسيد شكم زمين گرسنه است و دنبال  :م كنان گفتبساو ت. مردم نزد وي آمدند
. ايستد مي ربايد و از لرزيدن باز  ميزودي اين لقمه چرب را  به.گردد  ميي چربا لقمه
 ق ه ۶۷۲سال   بهاو سرانجام.  بيماري هم معلوم نبودعلّتشدت تب داشت و   بهاو
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قونيه بدرود حيات اآلخر پس از چهل و چهار سال زندگي در  يكشنبه پنجم جمادي
  .شمس خود ملحق شد  بهگفت و
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