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 فارسي و ادبيات زبان  هب زادآ لكالماابو موالنا مندي هعالق

  ♦♦♦♦حسين عابد دكتر

 به عقل است نه به سال يبزرگ

 به دل است نه به مال يتوانگر

 ةقار هشب تاريخ سراسر در نده ورهجم رئيس نخست پرشاد، راجندرا دكتر قول به بنا
 خود افعال و اعمال با و ،شدباباال  المثل ضرب ستايش اليق و هشايست كسي اگر ،نده

 زادآ موالنا .نيست ديگر كس زادآ موالنا اقدس ذات از غير ،هپيوست يقتحق به را اين
 .ه استبود اي هالعاد فوق اوصاف و خصايص داراي و هبود روزگار ةنابغ يك واقعاً

 و احوال ةدربار رانهت هدانشگا فسوروپر و بزرگوار استاد نامدار، عالم نفيسي، سعيد
 زادآ با مالقات از بعد نفيسي رپروفسو .اند هنمود تحرير مفصل طور به زادآ موالنا ثارآ
 وافي توصيف و تعريف فارسي ادبيات و زبان  در وي شايانِ ارتهم به راجع فقط هن

 نظر  به بنا .زد مي حرف هاشتبا بدون وراحتي  به فارسي در زادآ فرمايند مي هبلك ،اند هكرد

 ادبيات و زبان دانشوارن و شاعران از زيادي افكار و ابيات زادآ النامو ،نفيسي رپروفسو
 از نفيسي استاد .كرد مي نقل فراواني  هب خود هاي سخنراني و نگارشات در فارسي

 تاريخدر  دست هچير و زبردست عالمان از يكي را وي هشد ثرأمت خيلي موالنا دانشوري
 زادآ ترديد و شك بدون. وردآ مي حساب هب يفارس نگهفر و كلتور و و ادبيات و زبان

 نفيسي دكتر .شود مي همردش فارسي ادبيات و زبان نامور و زبردست عالمان از يكي
، گذاشت درميان وي با را نحوي و بان كشتي ةدربار جالبي و معروف حكايت باري
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 ياآ هك پرسيد بان كشتي از نحوييك عالمِ  ،دريا سفر نگامه در روزي« :هك اين شرح  به
 را خود زندگي نصف شما«: نحوي گفت .»نخير« :داد پاسخ وي »ستيد؟ه بلد نحو شما
 در و ،رفت مي گيج كشتي سراسر و افتاد اتفاقِ شديدي طوفانِ انهناگ .»كرديد تلف

: داد پاسخ عالم »ستيد؟ه بلد شناكردن شما ياآ« :پرسيد نحوي از بان كشتي حال مانه
 اين زودي هب شما و ،رفت باد هب شما عمر تمامِ پس« ددا جواب بان كشتي. »نخير«

  ...»يددادهخوا دست از را عمرعزيز
  :فرمود و خنديد دازآ موالنا حكايت كردن گوش از بعد

 و ،است هكرد بيان مه خودش معروف مثنوي در رومي موالنا را حكايت اين«
 .1»خواند پيشش را رومي منظوم حكايت ةمه نآ از بعد

 .بود عميق و وسيع خيلي وي مطالعات ةزمين و هبود دقيق بسيار زادآ حافظة
 باري .كرد مي نقل خود شاترنگا دررا  فارسي و اردو بيت اهزاره وي تهج  بدين
 و كرد زمايشآرا  زادآ حافظة بودن دقيق رهم رسول غالم موالنا نام هب دوستان از يكي
آزاد متوجه شد و آن را اصالح كرد موالنا  .داد ريتغي اصل جاي از را شعرياز بيتي  چند

 :نويسد مي زادآ خود ايه هنام از يكي در وي. و درستش را خواند

 اصلي كتابِ با ،هخوشبختان امروز، .بودم هخواند قبل سال سي را بيت مانه«
 را نآ هبند هك هشد نقل طور مانه بيت شكر را خدا يافتم، را نآ و شدم رو هب رو

 .2»بودم هكرد نقل

 طور مينه زادآ موالنا  به وقتي اردو زبان عالمان و شاعران از يكي باديآ مليح جوش
 چرا پس .دارد قرار ما با نوزه شما نهپيرا .ستيده ما ةقبيل از حقيقت در شما« :فرمود

 .3»ايد؟ هپوشيد را سياسي لباس شما

 .است هيگان و مثل بي دانش و علوم و و ادبيات زبان  هب زادآ شايان خدمات واقعاً
 :فرمايد مي عقيدت ارهاظ طور اين زادآ رةبا، درمعروف عالم پوري فتح نياز
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"Had he devoted himself to Arabic poetry, he would have been 

another Mutaunnabi or Badruzzamani. Had he devoted himself only 

to relegious and theological reform, he would have been the Ibne 

Taimmyya of his era. Had he occupied himself solely with 

philosophical studies, he would not have ranked less than Ibne Rushd 

(Averros) and Ibne Khalil. Had he turned to Persian poetry, he would 

have been equal to Urfi and Naziri. Had he inclined towards sufism 

and moral uplift, he would have been equal to Ghazali and Rumi
1

" . 

 هك هبود ثرأمت هانداز آن زادآ موالنا شخصيتگوناگون ابعاد  از نفسي سعيد فسوروپر
 نفيسي سعيد .وردآ مي حساب  هب نظير بي دانشوران و رمغزپ عالمان از يكي را وي

 هكوتا مدت مانه ميان فقط و ،كرد همصاحب موالنا با ساعت يك مد،آ ندهبه  هك بار اولين
 پيشش فارسي و عربي و ادبيات زبان فراگير و جامع معال يك حيث از زادآ شخصيت
 ستايش اليق وي، غيرعادي و انگيز شگفت حافظة داشتن خصوص هب و ،شد مشخص

 رستهف هبلك ،كند نقل گوناگون شاعران از بيت اهزاره ستتوان مي فقط هن وي .هبود
 ويكه  شد تر ممستحكزماني  زادآ شخصيت اثر اين .فرمود مي بيان مه را نانآ ثارآ كامل

 ،مكرد مي هنگا زادآ رويه ب رچنده« :نفيسي قايآ قول به بنا .كرد زيارت را ايران سرزمين
 از بيشتر هانداز مانه وي دانش و علم يدوستدار و دوستي انسان از ،هعالمان قامت از

 .2»مشد مي ثرأمت پيش

 وي سخنراني زا و هبود مه بدل بي خطيب يك موالنا كردم عرض قبالً هك طور مانه
 از وي نظر ارهاظ و اه هانديش و افكار ةمه هك چرا .شدند مي وتهمب و مات شنوندگان

 از علت بدين و ،هبود حساب و حد بي ثيرأت و نفوذ داراي و مدآ مي بيرون قلب عمق
 .3گرفت مي نفوذ اه دل بر و هخواست دلش
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 انديشي ژرف با وي و ،شد هدمرش تعليم وزارت ةشايست زادآ موالنا نده استقالل از بعد
 ريزي هبرنام تدريس و درس و تحقيق و علوم ةزمين دركه  شاياني لياقت و استعداد و عالي
 .ساخت مزينمملو و  هتاز و نوين اصالحات از را بورزم وزارت ،هكرد

 سعدي هزادگا يعني ،محبت و عشق سرزمين به ميالدي 1902 سال در موالنا
 ادبيات در هك بوستان و گلستان ةنويسند و بالغت و تفصاح صاحب و الحان خوش

 هك وطني و ،بيان شيرين حافظ تغزل امام و ،بود دهخوا پرمشك و هتاز هميشه انهج
 معنوي مثنوي و فردوسي هنامهشا مثل اهوگرانب ماندگار ايهكارهشا از را انهج سراسر
 حكيم رباعيات و نيآقا انپريش و جامي ارستانِهب و عطار هنام يهال و هپندنام و مولوي

 سرزمين يعني ن،آ جز و ،است انهج ردوه سعادت باعث واقعاً هك يكيمياي و عمرخيام
 هك شورانگيز و شوق و جالب حكايات و وقايع همه نآ از ميان و ،كرد زيارت را ايران،

 بغل در و ،كرد هدهمشا خود چشم با را اهنآ از يئجز بود هخواند گوناگون ايه كتاب در
 اي هگلدست زمين ايران اليها كافي تجربيات و وافي مطالعات و اقدس وجود از

 و مكاريه و دوستي و شتيآ و امن و محبت و اخوت پيام شكل هب كردنينا فراموش
 و دانشوران و عالمان .نمود داها فراوانيهاي  هشكوف و هالل و گل نوع مينه

از اين  عموماً مزبور سرزمين اليها و ،مخصوصاً سياستمداران و اندركاران دست
ها  هروزنام خبرنگاران .كردند شاياني استقبال ،زادآ موالنايعني  ،معظم و محترم شخصيت

 سياستمداران بر هعالو زيادي نويسندگان و شاعران و استادان و دانشجويان وها  همجل و
 كامل استعداد موالنا چون .رفتند موالنا ديدن هب وي اقامت محل در مردم عموم و
 تحت را فارسي ادبيات معروف ايه كتاب ةمه حدوداً و هداشت فارسي و ادبيات زبان  هب
 متناسب موقعيت مناسبت  هب و هكرد ازبر را فارسي ابيات اهزاره و هداد قرار خود ةمطالعِ

 و كرد نظر تبادلِ نانآ با كس يچه كمك بدون علت بدين ،هكرد مي مه هاستفاد نانآ از
 .1داد پاسخ مطمئن و خوب و كامل طور هب را نانآ ايه شسپر

 و مشرب خوش و الحس ذكي و نهالذ ذكي و وشه ذي هالعاد فوق زادآ موالنا
 فن در و اسالمي، اخالق و ديني جسارت و بلندپايگي در وي .بود ذوق شيرين
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 و بالغت و فصاحت خداداد نره در و بياني، خوش و سخنراني و نطق و نويسندگي
 و نده ةقار هشب اعظم محسن حتماً و ،بود المثال عديم و هنابغ كامالً لميع فضيلت در

 .بود نده اليها

 درايشان  هك بريم مي پي ايران اقامت ايام در زادآ ابوالكاالم موالنا جناب احوال از
 خواندن در فرصت اوقات در هچ نبود، خاموش و ساكت عمالً رانهت در توقف دوران
 سبك به زني حرف و گفتگو و گفتار طرز يادگرفتن در و فارسيهاي  همجل وها  هروزنام
 و قوي هالعاد فوق اش هحافظ چون .1بود مشغول رانيهت ةجهلآموختن  در و ايراني

 گفتگو فراز و نشيب سراسر رانهت در اقامت مدت كمترين در ،هبود زبردست و نيرومند
 ،هكوتا مدتي ظرف در .ادگرفتي و كرد درك خوبي  هب را سخنراني و نطق و زني حرف و

 دولت نگهفر وزير سنجاني ابهش دكتر اوالً .شد مرتب زادآ موالنا نطق براي اي هبرنام
  :ارداشتهاظ زادآ موالنا معرفي نگامه در ايران
 از قبل ما قدر عالي و گرامي مانهمي زادآ ابوالكالم موالنا قايآ جناب شخصيت«

 يكي ابوالكالم موالنا جناب .نبود ولهمج ما بر نيز رانهت هب اخير فرمائي تشريف
  .2»اند هبود نده استقالل و زاديآ پيشقدمان از و بزرگ پيشوايان از

 و توصيف ترينهب به وي عظيم شخصيت مورد در مزيد سنجاني ابهش دكتر
 خود نطق ايراد به زادآ موالنا سپس .كرد بيان را واقعي حقيقت موالنادربارة  تمجيد

 و فارسي ةتاز زبان در زادآ موالنا يهشفا نطق يمنظر خوش و بياني خوش .پرداخت
 ماقبل روزي در زادآ موالنا .بود ديدني و شنيدني موقع نآ در رانيهت نوين سبك  به

 دويست و زاره يك بر بالغ كثير جمعي حضور در »نگهفر تاالر« در رانهت از مرخصي
 اين .بود »نده و ايران باستاني بطروا« وي نطق موضوع و كرد ايراد راخود  نطق نفر

 نطق وقت در .بود تاريخي و هعالمان و معلوماتي و نگيهفر و ادبي و علمي نطق نطق،
 حضرت زبان از رهگ و لعل هك بود شيرين طوري  هب ايرانيان برابر در بيان و زبان طرز

كه  ناموال حضرت نطق .بودند خبر بي خودشان از و وشهمد شنوندگان .چكيد مي موالنا
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 هك بود دلكش و قشنگ و جالب و روان طوري هب كشيد، طول اند و ساعت يك تقريباً
 موالنا حضرت تمجيد و توصيف به مه ايراني رنشينانهش هبلك ،نده اليها اهتن هن

 و بازو و دست دختر هچ و پسر هچ يهدانشگا دانشجويان نطق، اتمام از پس .ندپرداخت
 اوضاع نآ در .غازكردندآ دادن هبوس را موالنا حضرت اسلبهاي  دامن حتي پيشاني و پا

 و هحلق در را موالنا حضرت ايراني بزرگان هك شد طوري هب تاالر سراسر در يشلوغ
 و دور پريشاني و مزاحمت و امهازد از موالنا حضرت تا ،گرفتند خودشان حفاظت
 امضاء و تخطدس تا بودند شمندهخوا و داشتند ميل هك اييهنآ اما .ماندب محفوظ
 يكي يكي همه يهدانشگا دختران و پسران ،بياورند دست هب را موالنا حضرت

 .گشتندميبر هشد موفق امضاء گرفتنه ب و كردند، مي رجوع موالنا حضورحضرت  هب

 ارهاظ طور ينا گاندي اتماهم نده زاديآ و استقالل عظيم برهر زادآ موالنا ةدربار
 زادآ موالنا با ميالدي 1920 سال از هك است هبند سعادت باعث اين« :هك كند مي عقيدت

 عالمان از يكي و ،هبود نظير بي اسالمي علوم در وي ،ماهكرد مكاريه ملي ايهكار در
 اسالم بر وي ةعقيد مثل وي دوستي نهمي .بود عربيزبان  دست هچير و زبردست
  .1مبود نيرومند

 بزرگي« هك هكرد عرض يروفمع المثل ضرب وي توصيف در پرشاد راجندر دكتر
 ما تاريخ سراسر در هك افزود و »مال  هب هن است دل  هب توانگري سال، هب هن است عقل  هب

 خدمت از بعد فقط .يدآ نمي نظربه المثل ضرب اين ةتسشاي كسي زادآ موالنا از غير
 انتخاب كانگريس حزب رئيس عنوان  هب را زادآ موالنا سالگي 34 سن در هدوسال
 وزير نخست و وي عزيز مكاره و صميمي دوست ،موالنا شدن فوت از بعد .2كردند

 :فرمود عقيدت ارهاظ طور مينه باال ايوان در روهن راللهجوا پاندت نده

"It has become almost a commonplace, when a prominent person 

passes away, to say that he is irreplaceable, that his passing away has 

created a void which cannot be filled.To some extent that is true in 
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regard to the passing away of Maulana Azad. I do not mean to say 

that no great men will be born in India in future. We have great men 

and shall have great men; but, I do submit that peculiar and special 

type of greatness that Maulana Azad represented is not likely to be 

reproduced in India or anywhere else". 
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