
  

  

  

  

  

  

  

0Fمقدمه مولويه بعد از موالنا

۱  

 

 

 سبحانى.   ه توفيق ترجمه 
  

 پيشگفتار
 ساخته، و ريخته پى آورده، وجود به و سرشته را آن كه شرايطى گرفتن نظر در با تطريق يك و مذهب يك دين، يك

 شده آن تقويت مايه گسترش ضمن كه عواملى و درآورده گون گونا هاى صبغه به انتشار حال در و گسترده و داده انتشار
 مداقه مورد آن عمده منابع ابتدا. ردگي مى قرار بررسى مورد است، كشانده رنگى بى به را آن و مكيده را آن عصاره يا و

 اند، ساخته دور خود اصل از را آن كه كسانى يا و آن پيروان و نكوهنده و ستاينده گروه با آن ارتباط گاه آن گيرد، مى قرار
 چهارچوب در شود، مى آسانتر منتقد وظيفه باشد، پيوسته تاريخ به اگر و يابد مى تجسم مكان و زمان چهارچوبه درون

 سخن به را آن و گويد مى سخن آن درباره گيرد، مى دست به را آن خود اعتقاد و بينش با منتقد گاه آن. گيرد مى رارق
 درباره رمانى تواند مى حتى. كند مى روشن را آن منفى و مثبت هاى جنبه. كند مى عرضه را آن واقعى ارزش و دارد وامى

 آن شعر و شود مى شرح آن موسيقى. دهد انعكاس سفيدى پرده بر را هگرو يا جمعيت آن فيلمنامه و بنويسد موضوع آن
 .شود مى تحليل آزمايش بوته در
 عادت لباس اعتقاد، گراييده، پوچى به حقيقت كه اى دوره دنبال به اگر اما...  اما
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 بر دوختن براى غينىدرو هاى وصله ناهنجاريها و زشتيها و درآميخته طبيعى فوق حوادث با زيباييها و خوبيها پوشيده،
 را خواننده تواند مى چگونه شود، مى عرضه علم عرصه به و واقع بررسى مورد كه موضوعى است، گشته بيگانگان جامه

 چگونه چگونه، و كند؟ مى ارزيابى نحوى چه به را ارزشها گيرد؟ مى زبان بر چگونه را تاريخ بكشاند؟ خود دنبال به
 باشد؟ نما حقيقت آيينه و باشد داشته شاعرانه بيانى تواند مى
 موالنا از بعد و. است شده مواجه شگونى بى با سان بدين ام، كرده عرضه تو بر كه موالنا از بعد مولويه! خواننده اى

 به شد، مى احساس دلها در او به نسبت كه احترامى پاس به وى آرامگاه گرداگرد از و او نام به كه مولويه ،الدين جالل
 جاى بر تفكر تاريخ در نازدودنى هاى نشانه كرده، جدا تاريخ در جايى خود براى گسترده، دنيا و او دخو سرزمين
 شد محبوس شهرها در روزگارى بود، كرده پيشروى روستاها تا و بوده مردم خاطر تسكين مايه خود روزگار در گذاشته،

 شخص به نسبت گيرد، پيش در روشن رفتارى آنكه از بيش سياست، در. يافت اختصاص شهرى منورالفكر طبقه به و
 گروهى به و بريد خلق از چون تاخت، پيش به موارد اكثر در اما كرد، دنبال را ارتجاعى مواقع بعضى و منفرد رفتارى
 به قدم به قدم و فروخورد را خود هاى پايه و فرورفت خود الك در گروه آن طرف از يورش يك با پيوست، خاص

 با و زمان به نسبت عادات تغيير با اما. دريافت و كرد تجربه ديد، چشم به هم را مسئله آن و شد رت نزديك اضمحالل
 و عشق وجد، وفا، صفا، سماع، اركان، آداب، با« ساخت مى متعلق خود به و گرفت مى خود گرداگرد از كه رسومى
 .ماند ناگفته و نادانسته شد، سرّ ماند، متوقف خود درون در» حاالتش

 كه سلطنت سرزمينِ يك درون دانستند، مى» خدا مردان« را خود و كردند مى تلقى بارى ذات را مطلق هستى كه ولويانم
 با بود، بسته ساخت، مى مبدل عمل به را علم و دانست مى علم دنياى را دنيا كه جهانى روى به را خود هاى دروازه

 و انگيخت برمى را جنجالها اين وقف، از سودجوييها و ونىدر مداوم نزاعهاى تنها بودند، شده مست معنوى سلطنت
 .كرد دور سرشان از را» مستى« اين كرد، مى زهرآگين و ساخت مى ور شعله زد، مى دامن

*   *   * 

 جماعات تاريخى جغرافياى به تقريبآ خاورزمين در كه دانند مى بدانند، بايد كه كسانى



 اعتقادات با شده نوشته اشخاص نامه دگىزن درباره كه كتبى. اند نداده اهميتى
 

 .است شده سرشار علم از دور به كلمات با و» منشيانه و شاعرانه بيانات« يا و ها افسانه و طبيعى فوق
 اگر كه زيرا شد، ممكن ناپذير خستگى و مصرّانه بررسيهاى و مطالعات سائقه به موالنا، معنوى و مادى زندگانى توجيه
 وقايع. نمايد مى چهره درخشان صورتى به وى حيات گيرد، قرار تاريخى نقد اصول تابع وى، زمان به نزديك خيلى منابع

 زير مولويانىكامال. نيست چنين هرگز مولويه كه حالى در. كند مى برمال را او فكرى هويت آثارش همراه او، زندگانى
. گذرد مى اى لحظه درون قرنها. مكانى نه و دارد جودو زمانى نه وى نظر به كه چرا. اند مانده باقى ابهام از اى پرده

 .گنجد مى افقى تنگناى در ها فاصله
 شده نوشته طريقت درباره كه رساالتى رو اين از بود، نشده ريزى پى آداب با بالفاصله و موالنا از بعد مولويه، چون
 بگذارد، اختيار در را طريقت هويت آنكه از شبي ها رساله آن آن، از گذشته. است مربوط بعدتر خيلى هاى دوره به است،
 هاى انديشه از هايشان نوشته و است كرده تثبيت اند بوده تأثيرشان تحت كه را گروههايى خصوصيات و نويسندگان افكار

 را او قدر آن و اند گرفته فاصله وى از قدر آن موالنا، محبان و مولويان حتى. است مانده دور به طريقت عملى بنيانگذاران
 خواندن حتى بود، شده نوشته اش درباره كه اصلى منابع او، آثار ديگر خواندن نيز، شارحان كه اند پنداشته خويش آن از

. بود كرده ايجاد تحول آيين در حتى و تصوف در كه بود رجالى از موالنا. اند نداده تشخيص ضرورى را شمس مقاالت
 كه عربى، ابن مشرب با را او آثار و اند نينديشيده است داده تصوف به او كه اى گرايانه واقع و انسانى خصوصيات به آنان

 .اند كرده شرح بود،» شمس« او مصاحب يار راه و او راه مغاير
 جز پذيرفتيم، مى را دده ئاقب سخنان اگر. است دشوار حد چه تا مولويه تاريخ نوشتن شرايط اين تحت كه است معلوم
 تاريخ گفتيم، مى دروغ خلوص با كه بود اين آن، از تر وحشتناك دهيم، انجام توانستيم نمى ديگرى ارك او حرفهاى تكرار

 به را اسرار گلشن اگر. دهيم دست به توانستيم نمى بود، نظر مورد آنچه و ديديم نمى را حقيقت گرفتيم، مى هيچ به را
 اينان كه يى مولويه اشاعه از و خلق بر شمسيه تأثير از آورديم، نمى دست



 آگاه آناتولى در مولوى روستاهاى تأسيس از و مانديم مى خبر بى بودند گسترده روستاها تا را آن و بودند پرچمدارش
 اقامت قونيه در سالها هنگام، به اگر. كنيم روشن را طريقت اين هاى خاصه مهمترين از يكى توانستيم نمى و شديم، نمى
 بايقرا رسوخى اگر. مانديم مى خبر بى رساالت بسيارى از داديم، نمى قرار بررسى مورد را موزه كتابخانه و كرديم نمى

 گردآورده وزيرى نخست بايگانى از منظور اين به كه را يادداشتهايى و داشت دسترس در كه را ارزشمندى بسيار اسناد
 و دقت اين و جستيم، نمى ها هفته را جزئى تاريخ يك اگر. ماند مى استتار پرده در حقيقتها از بسيارى سپرد، نمى ما به بود،

 جهان بر ديده كه روزى از ما اگر باالخره و شديم، مى رد كوركورانه نكات بسيارى از داديم، نمى خرج به را وسواس
 و وضوح تمام با تنها نه كه طريقت اركان و آداب شديم، نمى گداخته سبيكه اين درون طريقتها الغاى تا گشوديم،

 به مولويه تاريخ و ماند مى باقى نانوشته بود، نشده مندرج رساله هيچ در تقريبآ نيز آن اصلى خطوط حتى بلكه يل،تفص
 .شد مى تسليم فراموشى به شود، سپرده تاريخ به آنكه جاى

 گوش و مولوى روى به ما چشم. كرديم تنفس را هوا و حال اين يافتيم، تولد تا. سرشت سبيكه اين در را ما سرنوشت،
. كرديم حفظ ديديم،. واداشتيم آن قبول به را ديگران و پذيرفتيم را آن خود،. شد گشوده آيين و نعت نغمات با ما

 انديشه ميدان به را ما و زد كنار ديدگانمان جلو از پرده زمان، سرانجام. گريانيديم و گريستيم. كرديم طغيان شنيديم،
 از تنها. بنشينيم نقادى به حقايق با را خود هاى شنيده و كنيم حالجى عقل با را دخو اعتقادات كه يافتيم امكان. انداخت

 تاريخ به ما هاى نوشته از بخشى خالصه،. است يافته انعكاس ما هاى نوشته در بيطرفانه بررسى يك نتايج كه روست اين
 .است متكى ما مشاهدات به ديگر برخى و دارد تكيه

 راه آن در تكرارى مطالب است ممكن باشد، نپذيرفته انجام آن روى كارى و نگرفته ارقر بررسى مورد كه موضوعى در
. پرداخت مناقب بازگويى به و زد سر وقايع و حكايات و ها لطيفه اى پاره به بايد ويژگيها برخى ساختن روشن براى. يابد

 و سرد سيماى و گيرد مى خود به شكخ حالتى گاه بيان موضوعى، چنين در البته. است طبيعى كامال اين ما نظر به
 داريم گمان و نيست نيازى اين بازگويى براى. دهد مى نشان خواننده به را خود آن رسمى و سياه پوشش و علم عبوس

 حال، عين در. است پذيرفته ما عذر كه



 توفيقى كار اين در دانم نمى. نكنيم دلتنگ را خواننده و بريم كار به جاذب و جالب اى شيوه كه ايم كوشيده آن بر پيوسته
 نه؟ يا ام يافته

 را شده عرضه مطالب ايم، كرده پرهيز قطعى احكام صدور از ايم، نشده دور طرفى بى از كه يافت درخواهند ما خوانندگان
 توسعه و ايم كرده فاش را آن نتايج و ايم ساخته توأم آنها آورنده وجود به علل با را وقايع ايم، بخشيده تحقق اسناد با

 آن، تأسيس طريقت،
 

 و دريافت حيث از كه را تفاوتهايى كه ايم كوشيده. ايم كرده بررسى را طريقتها ديگر با مناسباتش و آن رفتن بين از
 .كنيم تعقيب تاريخ طول در شده، پيدا طريق يك پيروان ميان در احساس

 اسنادى يارى به ما نحو بدين. است اسناد از ىي مجموعه ديگر جهت از نيست، طريقت يك احوال ترجمه تنها ما كتاب
 به و مندان عالقه به است، زده ورق تأسيس بدو از پيوسته، تاريخ به طريقت يك كه را صفحاتى ايم گرفته تاريخ از كه

 .كنيم مى عرضه تاريخ به كلمه يك در و تصوف و تاريخ دوستداران
 اين زايدالوصفى فداكارى با حقآ كه انقالب كتابفروشى از و كردند رىيا را ما كتاب اين تأليف هنگام كه كسانى از تشكر
 .ماست وظيفه كرد، چاپ را كتاب

 انحالل سلجوقى، تمدن انقراض. است بارى فالكت سالهاى آناتولى براى حقيقتآ ، م 13/   ه 8 ـ 7 سده سالهاى آخرين
 هاى پايه. است افتاده اتفاق سالها اين در همه يافته، سامان قرنها به سازمانى فروپاشيدن بناها، ويرانى مركزى، وحدت
 كتاب در. است كوچيدن و فروريختن حال در فرسوده كالبد. است گرفته تعفن بوى و است نابودى حال در پوسيده

 كه كتاب آن تكميل براى. ايم داده دست به را عصر اين فكرى و اجتماعى سياسى، وضع از يى خالصه الدين جالل موالنا
 را آن از اى لمحه و دهيم توضيح اندكى قرن اين درباره كه ناگزيريم اينجا در شد خواهد تر كامل ديگر هاى نوشته با

 .بگوييم سخن بار نكبت سالهاى آن درباره و برگرديم عقب به كمى مسلسل وقايع توجيه منظور به و كنيم روشن
 امير. داشت ميكائيل الدين امين را عهدى واليت. بود هسومنشست كيخسرو الدين غياث كرد، وفات موالنا كه زمانى

 به مند عالقه و مردم توجه مورد شد، مى خطاب همشهرى موالنا طرف از بودنش، خراسانى دليل به كه معتز الدين تاج
 مقام مسعود الدين جالل اتابيگى، مقام مجدالدين،. بود حسنات و خيرات



 الدين، معين و بود فخرالدين عطا صاحب عهده به وزارت. داشت گلربيگىبي مسند خطير بن الدين شرف و استيفا،
 .بود دار عهده را) حاجبى مقام( پروانگى

 مردم و برد مى سر به نسبى آرامشى در مملكت. شد مى شمرده او اياالت از يكى آناتولى و بود، ايلخانان حكمران اباقا،
 .پنداشتند مى خاطر آسوده اندكى را خود

 قليچ الدين ركن دختر خاتون، سلجوق بردن براى فخرالدين صاحب و پروانه الدين معين م 1277/   ه 676 سگال در
 فرمانرواى براى عروس، عنوان به مسلمان، پادشاهى دختر. كردند اردو عزم اباقا، نامزدش، پيش چهارم، ارسالن

 مسافران چشم رو، اين از. كنند ايجاد ناآراميهايى مملكت در مردم كه رفت مى انتظار آن هر. شد مى برده مغول پرست بت
 مرتكب ببرند، داماد نزد توانستند نمى موقع به را عروس اگر. سپردند مى راه آرام بسيار. بود شده دوخته سر پشت به

 .دادند مى ادامه راهشان به لنگان و كشان پاى باز شد، مى تمام جانشان قيمت به كه شدند مى گناهى
 به و كرد رها را حكومت كار معتز، الدين تاج نزديكان از يى، گنجه الدين شمس كه چنان. داشتند حق ترديد نآ در وزيران

 ـ) م 1277/   ه 676: وفات( شام پادشاه بيبرس، ظاهر ملك پيش را را ـ خطير ابن ـ بيگلربيگى و درآمد تصوف لباس
 .دكر روانه يارى طلب براى ـ بود مغوالن دشمن ديرباز از كه

 خوارزمشاه سپاهيان شكست از پس و خوارزمشاهآمده الدين جالل همراه كه بهادر بيجر فوق، واقعه از پيشتر روز چند
 .بود بكررفته ديار ساله يك ماليات) سلطان اردوى( سلطانيه به رفتن بهانه به بود، مانده سرزمين آن در

 به شام از نيرويى آنكه اميد به و آنان گرمى پشت به خطير ابن. كردند متابعت خطير ابن از اوج واليت حكّام و قرامانيان
 مشغول شهر نگهبانى به نكيده سواد در كه مغول، سپاهى دويست كمابيش به خويش همراه سپاه با پيوست، خواهد او

 .گذرانيد تيغ دم از را همه و زد شبيخون بودند،
 ملك عزيمت و آمدند هم ايلچيانى آنان، دنبال به. شدند لىآناتو وارد شام سپاهيان از تن هزار شش حدود بعد مدتى
 فرمانها خطير ابن حال، در. دادند خبر را بيبرس ظاهر



 حال در يا آمده كفر از اسالم نجات منظور به كه سپاهيانى احتياجات ساختن طرف بر براى مردم از و فرستاد اطراف به
 .خواست ديگر چيزهاى و غذا و پول بودند، آمدن

 به كند، كسب موفقيتى كوچكترين آنكه بدون خطير ابن. بازگفتند را ماجرا و عطارفتند فخرالدين صاحب و روانهپ
. بازگشتند خود جاى به شام سپاهيان. درآمد حركت به آنان سركوب براى مغول لشكر. فرستاد ها فتحنامه اطراف
 بان قلعه اما. شد پناهنده بود، واقع نكيده و عدنه بين كه و،لول قلعه به خطير ابن. شد اعدام و گرفتار يى گنجه الدين شمس

 اموالش و كشته خطير ابن خود شدند، شناسايى اندركاران دست همه محاكمه، در. كرد تسليم را او و ترسيد مغوالن از
 .شد مصادره

 بود فروننشسته هنوز كشيد، ىويران و آشوب به را مردم و شد، برپا حيثيت و شرف نام به يا دين، نام به كه انقالب اين
 سپاهى چون. ورزيدند امتناع مغوالن به ماليات و خراج پرداخت از خطير ابن پيرو قرامانيان. برخاست ديگرى آشوب كه

 لشكر، سپهساالر ختنى، بدرالدين اما. بپردازند سلطان خزينه به دينار صدهزار كه پذيرفتند شد، روانه آنان سركوب براى
 و تاختند مغول سپاه به و زدند دريا به دل شده، سير جان از قرامانيان. بود رسيده استخوان به كارد ذيرفت،نپ را مبلغ آن

 .كردند تصاحب را سپاهيان اموال تمام و كردند مار و تار را آنان
. كردند غارت را كاروانيان اموال و تاخته فرنگى كاروان يك به بودند، متفق قرامانيان با كه اوج، تركان ايام، اين در

 دادند، مى صلح به تن قرامانيان آنكه با كرد، حمله قرامانيان به كاروان اموال گرفتن پس براى اميرالسواحل يونس خواجه
 يونس خواجه اوج، حكام و قرامانيان كرد، مطالبه ترى سنگين غرامت و نپذيرفت را صلح بدرالدين چون يونس، خواجه

 .آوردند دست به را انشسپاهي اموال و دادند شكست را
. خورد شكست مغول سپاه. شد آناتولى وارد انبوهى لشكر با بيبرس ظاهر ملك م، 1278/   ه 677 سال بهار در

 خطرناك وضع اما. كرد اقامت قيصريه در روز ده حدود بيبرس. گريخت توقات به آنجا از و قيصريه به ابتدا الدين معين
 .آمد نمى گير ارزاق. بود

 از آنكه براى و داشتند پسنديده رفتارى مغوالن با. گرفتند نمى جدى را گذرا اوضاع اين اميران، ديگر و لدينا معين
 .كردند نمى پيروى بيبرس از نروند، غربت ديار به بود، آن در داراييشان و منافع تمام كه آناتولى،



 شاميان گوشمالى براى شخصآ اباقا ايام، مينه مقارن درست بازگشت، مملكتش به خويش، آمدن از نادم شايد بيبرس،
 .بازگشت و گزيد اقامت ارزنجان در مدتى آمد،

. كرد اعدام آالطاغ در و برد خود همراه نساخت، باخبر بيبرس آمدن از را او آنكه بهانه به را الدين معين بازگشت، هنگام
. اباقادرگذشت مشايعت از چون اتابك لدينمجدا كه گذاشت بدى تأثير چنان رجال و بزرگان روى اخير رويدادهاى

 را آنان نيازهاى و ساخت فراهم را مغول سپاه مايحتاج تمام شهر آن در و رفت اباقا همراه ارزنجان تا معتز الدين تاج
 .فروبست حيات بر چشم و شد مريض اباقا عزيمت از پس. برآورد

 خان الدين، حسام العساكر قاضى چون ديگر بعضى كردند، وفات اتفاقات اين اثناى در مملكت معروف علماى از بسيارى
 .شدند پناهنده شام به و كردند رها خود مان و

 حميد، قزل. كشيد خون و آتش به را ميانه آناتولى جمرى، خروج ـ ايم گفته الدين جالل موالنا در كه چنان ـ سال همان در
 همه و داران مغازه اصناف، كند، مقابله مغول لشكر با بتواند آنكه اىبر. كرد مار و تار را سراى آق بود، داران اقطاع از كه

 و شدند سپرده شمشير دم به نيز شهر گناه بى مردم از بسيارى اما. شد كشته جنگ در خود. كرد اخراج شهر از را مردم
 .شد غارت بود مانده جاى بر حميد قزل از كه اموالى شهر در. درآمدند اسارت به برخى

 آمد ارزنجان به داشت، اقامت قريم در كه ثانى، كيكاووس عزالدين پسر مسعود، الدين غياث م، 1281/   ه 680 سال در
 به احمد سلطان م، 1282/   ه 681 در اباقا، مرگ از پس. شد پادشاه و برگشت قونيه به و نهاد گردن اباقا متابعت به و

 را مملكت مسعود، الدين غياث با چهارم، ارسالن الدين ركن سرپ كيخسرو، الدين غياث كه داد دستور و نشست او جاى
 رو اين از درنداد، تن تقسيم اين به كيخسرو الدين غياث اما. كنند سلطنت قسمتى بر يك هر و كنند قسمت دو به

 طانيهسل به السلطنه نايب معتز بن محمد مجيرالدين. نشست سلطنت به تنهايى به م، 1283/   ه 683 سال در مسعود،
 .شد كشته كيخسرو الدين غياث و گرفت يرليغ مسعود سلطان نام به و رفت) مغول سلطان اقامتگاه(

 عطا صاحب. گذرانيدند شهر آن در را زمستان و آمدند ارزنجان به مغول اميرزادگان م، 1283/   ه 683 سال در
 ناگزير زدند، باز سر يارى از بزرگان ديگر چون فخرالدين،



 دست از آخر دينار تا بود، آورده گرد سال پنجاه مدت در كه اموالى تمام. كند پذيرايى اميرزادگان از تنهايى به كه شد
 و فرمانها تمام: گفتند كنيد، نمى متابعت فخرالدين از مغوالن به خدمت در شما چرا كه پرسيدند ديگر امراى از چون. داد

 : كه افزودند و شود دار عهده بايد تنهايى به او هم را اردو تيمار شود، مى صادر او نام به منشورها
 ».كند قى تنها خورد، تنها كه هر«

 زمستان سال آن. رفت سراى آق به قيصريه طريق از شهر آن از آمد، سيواس به كيغاتو شاهزاده م، 1286/   ه 685 سال در
 .بودند گذاشته بيابان و كوه به سر ،كرده رها را خود فرزندان و خانه شهر، مردم از بسيارى. بود سختى بسيار
 با ستد و داد به و فرونهادند ستمگرى مغوالن بار اين اما. كرد سنگينى عطا فخرالدين صاحب گردن به باز اردو اين تيمار
 ىهاي بهره فروش و خريد اين از و بازگشتند شهر به شنيدند، را خبر اين كه سراى آق مردم. پرداختند شهر مردم مانده باقى
 .بردند هم
 تحمل قابل برايش كه ـ فخرالدين صاحب جانب از سان بدين و گرفت سلطانيهوزارت به محمد مجيرالدين سال آن در

 بود، او شخصى امالك از گويا كه شهر، آق نزديكى در نادر روستاى به فخرالدين. كرد  راحت را خود خيال ـ نبود
 .مرد همانجا در م، 1288/   ه 687 سال به و كوچيد

 شده برگزيده وزارت به مغوالن جانب از بلكه مسعود، سلطان متبوعش، جانب از نه كه قزوينى، فخرالدين جديد وزير
 يكى كه كرد روى زياده حدى تا ماليات وصول و مال تحصيل در. بود هم انصافى بى كامال مرد وافر، جهل بر عالوه بود،

 : واداشت زير قطعه سرودن به را شاعران از
 صاحب چو قزوينى ترفخر فرخنده را ملك وزيرى باشد او از بعد         مگر گفتم همى صاحب دين فخر عهد به من«
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 گرفته مسخره به را مردم اينان و بودند مغوالن هاى مهره نيز وزيران. بود نشانده دست كامال پادشاهى مسعود، سلطان
 مجيرالدين و وزير قزوينى بين اثنا اين در ظاهرآ. بودند
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 .كردند ايجاد هم مشترك وزارت مشترك، سلطنت همانند مغوالن كه است بوده افتاده نقارى نايب،
 ديگرى بخش در هم مجيرالدين و كند، حكومت داشت ادامه اوج واليت تا قيصريه زا كه قسمتى در بايست مى قزوينى

 كشيده صاميسون و سينوب سواحل تا قسطمونيه از و توقات، تا سيواس از و شد مى شروع دانشمنديه واليت از كه
 دو هر و كنند سليمت مغوالن به و آورى جمع را سرزمينها آن خراجهاى بودند موظف دو هر پردازد، حكومت به شد مى
 .است بوده ماليات وصول عدم تقسيم، اين عامل كه يابيم درمى سان بدين. داشتند مسئوليت مغوالن برابر در

 نسبى آرامشى بود، شده مجيرالدين نصيب كه بخشى آن در. كردند حكومت يادشده سرزمينهاى در سال دو وزير، دو اين
 دو هر سرانجام. برد مى ارمغان سرزمين بدان نيز را مرگ و ظلم گذاشت، ىم پا كه هرجا به قزوينى، اما. داشت وجود
 مجيرالدين اما كشتند، را قزوينى. شدند اعزام آالباغ به محاكمه از پس و فراخوانده سيواس به مغوالن سوى از وزير

 )م 1290/   ه 689. (يافت نجات
 يعنى ديوان، صاحب و) م 1282/   ه 681( بود دهش پادشاه كرده، طغيان احمد سلطان عليه ارغون مدت، اين در

 با كه سعدالدوله و). م 1283/   ه 681( بود مرده كرد، مى اداره را آناتولى سرزمين كه مغوالن، وزير جوينى عالءالدين
 در و يافته ارتقا ديوانى صاحب مقام به م 1291/   ه 690 سال در بود، كرده كسب عظيمى شهرت خود، ستمگريهاى

 .بود گرفته عهده به را سلطنت كيغاتو وى جاى به و بود مرده ارغون. بود شده اعدام سال انهم
 الدين غياث پسر ارسالن، قليچ الدين ركن رويداد، همين مقارن. رفت آناتولى به م 1292/   ه 692 سال در كيغاتو

 قسطمونيه به لذا كند، پا و دست هىكال خود براى نمد اين از كه افتاد هوس به مسعود، سلطان برادر سوم، كيخسرو
 .كرد آغاز عصيان و ساخت متحد خود با را آنجا قبايل و رفت

 براى را مغول سپاهيان از تعدادى آنان همراه و ساخت عصيان اين سركوبى مأمور را مجيرالدين و مسعود سلطان كيغاتو،
 از بخشى اما درآمدند، اسارت به امرا از اى عده و مسعود سلطان و شدند مغلوب مغوالن ابتدا،. داشت اعزام آن دفع

 به كه مغول سپاهيان



 .پراكندند را عصيانگران و ساختند آزاد را بزرگان ديگر و پادشاه بودند، شده اعزام قبلى لشكريان دنبال
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  بود، نشسته او جاى به م، 1295/   ه 694 سال در كيغاتو، مرگ از پس كه  ۳

 يك از. بودند شده تعيين مغوالن جانب از كه بود كسانى دست در مشاغل و مسئوليتها تمام. كرد ويران كامال ار آناتولى
. بودند فراوان مال كسب تالش در امرا هم، ديگر سوى از كردند؛ مى طلب خراج و فرستادند مى ايلچيانى مغوالن سو،

 .شد مى تمس پايمال نيز مردم مذهبى احساسات و گشت مى ويران مساجد
 بود، تابانده مردم دل به اميد بخش شادى نور بود، رسيده پادشاهى به سال همان در كه غازان محمودخان آوردن اسالم

 كه دانشمنديه، واليت دارالملك توقات، به و برداشت شورش به سر مغول، تومان امراى از تغاچار، نيز، بار اين اما
 قدرت به خود اما كشت، و ساخت مغلوب را او سپهدار بالتو. كرد حمله بود، آنجا والى سماقارنويان پسر نويان عرب

 .كرد جلوگيرى نيز بود، شده دعوت ايلچيان توسط كه سلطانيه به مسعود سلطان رفتن از. كرد پشت مركزى
 مسعود سلطان ددا دستور. خوابانيد را آشوب اين مغوالن از عظيمى نيروى اعزام با م 1296/   ه 696 سال در خان غازان

 و. كردند تعيين آناتولى حكومت بر را پروانه الدين معين پسر بيك محمد مغوالن،. كردند توقيف و بردند همدان به را
 بسيار مالياتهاى گردآورى به را خود گماشتگان همه. سپردند بودند، تأييدشان مورد كه افرادى دست به را مقامات ديگر

 .كردند نابود و پايمال و دادند قرار فشار تحت را مردم آنان همه رو، اين از. كردند مأمور مردم از سنگين
 دوم كيقباد عزالدين پسر فرامرز پسر سوم كيقباد عالءالدين اجبار، روى از گويا. بود مانده همدان در مسعود سلطان
 .شد نامزد سلطنت به م، 1298/   ه 698 سال در ظاهرآ

 عالءالدين. آمد آناتولى به عظيم لشكرى با مغول، امراى از اميرچوپان، بود، داده رخ كه لىاختال سبب به باز اوان اين در
 حرب به كه غازان محمودخان به شام سرزمين در. كرد سفر عزم سلطانيه به رفتن براى بود، رميده عصيانها از كه
 و شد شادمان سخت آمده، او به رساندن يارى براى عالءالدين كه پنداشت محمودخان،. برخورد رفت، مى
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 حكام از دخترى و كرد واگذار او به بود، شده كشيده سينوب سواحل تا بكر ديار از و انطاليه تا ارزروم از كه والياتى
 .درآورد او ازدواج به را مغول

 انطاليه به سپس. پرداخت روستاها و شهرها يغماى به بكر ديار به خود راه سر بر و شد گستاخ لطف، اين از عالءالدين
 آنجا ثروتمندان آزار به شد مى وارد كه شهرى هر به. كرد نشينى عقب و نشد موفق اما برآمد، شهر آن فتح درصدد و رفت

 در اسالم آيين رغم على را ثروتمند مسيحى يك. زد مى دست آنان شكنجه به دارايى آوردن دست به براى و پرداخت مى
 .داد نجات را خود جان اموال، تمام بذل با بيچاره آن سرانجام ورزيد؛ مبادرت وى نسوزاند به حتى و زد حد شهر ميدان
 برابر در مغرب هنگام و كرد سوارى اسب و اندازى نيزه غروب تا صبح از سيواس، در رمضان، ماه ششم و بيست روز

 .نوشيد شراب و خورد غذا مردم ديدگان
 شكايت آناتولى، عام والى ابشغانويان، به كنند، سر توانند نمى نشانده ستد و گستاخ سلطان اين با كه دريافتند چون مردم
 .كرد ضبط بود، گرفته مردم از كه را اموالى و برد يبنْلُو ييالق به خود با و خواست را سلطان ابشغا،. بردند

 و هزار يك وزن به زرين وقط و ناب طالى از همه سواركارى، ابزار ديگر و پاردم زين، عدد هزار پنج اموال آن ميان در
 .آمد دست به مثقال دويست

 به تنها زنش، گرى ميانجى به كه نداشت اى فاصله چندان اعدام با. شد محاكمه آنجا در و اعزام سلطانيه به عالءالدين
 .يافت نجات مرگ از و كردند سياستش زدن، چوب

 كردن سير هم و مغوالن كردن سير براى هم امرا، د،ز مى خلق خانمان به آتش بودند، كرده ادبش چوب با كه پادشاهى
 سال در آبى، كم علت به كه پرداختند مى خراج وصول به حالى در. كردند مى تاراج را مردم دارايى خود، حريص چشم
 .بود نمانده جاى بر جوع سد براى علف حتى آن اطراف و قونيه در م، 1290/   ه 699

 يعنى خشكسالى، و قحطى همه از تر تحمل غيرقابل باالخره و مرگ و ظلم خراج، ه،مصادر ماليات، اخذ نزاع، آشوب،
 و خوردند مى را مردگان گوشت مردم سراى، آق در كه گويد مى سرايى آق كه بود نشانده روزى چنان به را مردم نيستى،

 : ريختند مى چاهى به را استخوانها



 »هبا بد ملكى مال دوران، جور وبال وز         هدر بد خلقى خون دوران، قحط وباى از«
 .خاستند برمى همديگر كشتن به گرسنگى شدت از كه كند مى اشاره نيز كسانى به وى گويا بيت اين در
 غازان محمودخان تاريخ، اين از پيش سال يك. رسيد سلطنت به ديگر بار مسعود الدين غياث م، 1303/   ه 702 سال در

 .نشست وى جاى به خدابنده محمد اولجايتو و. مرد
 را آناتولى كه نبود آن امكان ديگر و بود نمانده جاى بر نيز ايلخانيان حكومت شكوه اما. بود شده ناتوان محلّى حكومت

 .داشت ادامه ناپذير، پايان نحوى به بود، خورده گره هم به كه آشوبهايى. بخشيد سامانى و سر خشن رفتارى با
 كه شخصى، نام الياس. آمد آناتولى به مغوالن از سپاهى با نكرد، فروگذارى آناتولى در ستمى هيچ از هك نويان، ايرنجين

 و ساخت ويران را) كاروانسرا( خان بود، شده متحصن سراى آق راه سر بر عاليى خان در و برداشته عصيان به سر
 .گذرانيد تيغ دم از را سراى آق مردم و كرد اعالم مجرم خاستند، برمى بناها نوع اين مرمت به كه را كسانى

 مريدان از كه را او دنياوى تمام و بست چوب به داشت، سال صد كه را خاموش حاجى الدين جمال شيخ مشايخ از
3ممرش ولد. گرفت وى از بود، اندوخته F

٤  

 شده پناهنده حصار ايوب قلعه به مهلكه نآ از خود نجات با و خورده، شكست عاليى خان نبرد در و شده، رويگردان
 اموال جاى كه واداشت شكنجه با را وى نزديك ياران از يكى. كرد تاراج را او ثروت و مال و كشت و كرد دستگير بود،

 صاحب شايد و ثروتمند مرد اين نقدينه نداشتند خوردن براى علفى حتى آناتولى مردم كه حالى در. بگويد را خود نهفته
 به و داشته صحبت ولد سلطان با كه مغول، ستمگر امير اين. درآورد تصرف به بود، قاطر دو از بيش بار كه را خيرات
 كه نباتات رفت، مى جا هر به كه بود چنان او. كنند غارت را نكيسار كه بود داده دستور بوده، هم مسالم افالكى اعتقاد
 .خشكانيد مى هم را خاك حتى است، سهل

 سال در ساله، يك فلج يك از پس و، شد بيمار ولد، سلطان ممدوح مسعود، الدين غياث  سلطان نابسامانيها، ناي اثناى در
قيصريه در م، 1308/   ه 708

                                                            
٤  .Veled-i Memres§.  



 هم هنوز كه بودند، مغز پر و دار ريشه تمدنى  گذار بنيان جهل، از زاده فراوان تخريبهاى رغم على كه صغير آسياى
 مدنى قدرت معرّف باشد، هم خرابه حال به اگر قونيه، در خصوص به آناتولى، شهرهاى از بسيارى در شاهكارهايشان

 .شد بسته تاريخ از ديگر ورقى و رسيد پايان به مدنيت آن  برگشته بخت پادشاه اين مرگ با است، آنان
 .بود شده اعدام هاناصف در م، 1302 ـ 1301/   ه 701 سال در مسعود الدين غياث مرگ از پيش سوم، كيقباد عالءالدين

 قسطمونيه، از كه نواحيى بر حكومت حق بود شده اعطا  او به ايلخانيان سوى از كه يرليغى با مسعود، سلطان پسر غازى
 فراتر سينوب از هرگز او قدرت اما. آورد دست به شد، مى كشيده صاروخان و ازنيق قلعه تا و آغاز صاميسون و سينوب

 پرورده خود مخيله در كه هم حاكميتى و فروبست حيات بر چشم سينوب در سرانجام تهبرگش بخت پادشاه اين. نرفت
 .شد مدفون شهر آن در او خود همراه بود،
 رسمآ سرزمين آن و نداشت وجود نيز سلجوقى نشانده دست حكومت آن ديگر آناتولى، در مسعود، سلطان مرگ از پس

 .بود مغول امراى سيطره تحت
 در بود، كرده جلب خود به را محمود خان غازان نظر اابتد كه اميرچوپان،

 
 آناتولى به م، 1314/   ه 714 سال در يعنى خدابنده، اولجايتو سلطنت اواخر

 
 به امرا همه قرامانيان از غير. بود قرامانيان محلّى امراى تسلط در قونيه. شد اعزام

 
 .شد ضبط شهر و ردك حركت قونيه طرف به سپاه. بودند درآمده اميرچوپان اطاعت

 
 .درآمد قرامانيان تصرف به ديگر بار قونيه كرد، ترك را آناتولى اميرچوپان، آنكه از بعد ولى
 با چوپان، امير پسر تمورتاش، بهادرخان، ابوسعيد وى، جانشين زمان در م، 1316/   ه 716 سال در اولجايتو مرگ از پس

 كرد نرم پنجه و دست بود، نبرده پى او شخصيت كنه به كه نويان، يرنجينا با مدتى. شد اعزام آناتولى به اميراعظم سمت
. بود توأم استوار و سخت تعصب با وى عدالت اما. پرداخت حكمرانى به دادگرى با آناتولى در و برد بين از را او و

 مسلمانان، از انيهودي و مسيحيان كردن جدا براى. شد مى شمرده جرم شراب از بردن اسم حتى شد، منع شرابخوارى
 را حكمران خاندان به منتسب سلجوقيان عادل، پادشاه اين كه اند كرده روايت. واداشتند الوان لباسهاى پوشيدن به را آنان
 .برداشت ميان از نيز



 نافرمانى به سر مركزى حكّام عليه يواش يواش و درآورد تصرف به را قونيه م، 1320/   ه 720 سال در متعصب امير اين
 در از كه تمورتاش، پسرش همراه و آمد آناتولى به م 1322/   ه 722 سال در بار دومين براى اميرچوپان. گذاشت

 آناتولى به ديگر بار و گرفت قرار عفو مورد ايلخان سوى از تمورتاش بازگشت، مركز به بود، درآمده فرمانبردارى
 .شد فرستاده

 كه مصر خليفه با او. شد مى ذكر تمورتاش نام نيز ها خطبه در حتى. كرد اداره دخو اراده و نام به فقط را آناتولى بار اين
 مناسبات شد، مى شمرده مغوالن تمام و ايلخانيان خونى دشمن و بود، خوانده» مهدى« را خود و زده خود نام به سكه

 1327/   ه 728 سال در رسيدند، قتل به ايلخانيان ازسوى منسوبان از گروهى و پدرش آنكه از پس. كرد برقرار دوستانه
 .رسيد قتل به جا همان در و شد پناهنده مصر به و سپرد اَرتَنا، عالءالدين خود، همراه نويانان از يكى به را آناتولى م،
 از گروهى نيز آنان قلمرو درون. بود پوسيدن حال در درون از نيز ايلخانيان دولت بهادرخان، ابوسعيد سلطنت زمان در

 را آناتولى به لشكركشى قدرت آنان انقراض حال در دولت رو، اين از. كردند مى اداره خود نام به را مملكت ،اميران
 .بود داده دست از كامال

 در كه برافراشتند قد بزرگ و كوچك امراى بود، برده در به سالم جان مغوالن قمع و قلع از كه آناتولى در ترتيب، اين به
 و كردند مى حكومت شهرها در و بودند الطوايف ملوك حالت به عطا صاحب آل و پروانه آل چون برخى آنان ميان

 آل بيك، الذق آل كرميانيان، حميد، آل اشرف، آل تكه، آل منشتا، آل صاروخان، آل آيدين، آل ازمير، آل چون برخى
 .داشتند حكومت ايالت يك در قراسى آل و رمضان، آل ذوالقدر،

 نهم قرن سالهاى آخرين تا كه بودند قرامانيان نشستند، سلجوقيان جاى به كه آنان ميان در فالطواي ملوك ترين مهم
 نظر از زيادى حدود تا همچنين و مولويان تاريخ نظر از سلسله اين. كردند مشغول خود به را عثمانيان پانزدهم،/  هجرى
 .است شايانى اهميت حائز سياسى
 به الطوايفى ملوك از منتشا، آل و بيك، الذق آل كرميانيان، اشرف، آل عطا، صاحب آل آيدين، آل قرامانيان، از گذشته
 .خوريم برمى آنان اسامى به مولويه طريقت انتشار حال در كه روند مى شمار



 نميا در حتى اند، برخاسته عثمانيان با نبرد به گاه و اند كرده نرم پنجه و دست همديگر با گاه الطوايف، ملوك اين تمام
 به استقالل حفظ و قلمرو محافظت براى گاهى و اند پرداخته عثمانيان به شهرها فروش به كه اند بوده كسانى آنان

 .اند شده كشيده نابودى به عثمانيان، سوى از تدريج، به آنان همه سرانجام اما. اند كرده وصلت آنان با يا داده دختر عثمانيان
 چنان مردم و بود وضع چنان در مملكت. بپردازيم آن انتشار و مولويه تأسيس به وانيمت مى اجمالى، تاريخ اين بيان از پس

 .برسانند آرامش به را خود توانستند مى معنى عالم در تنها بودند، محروم مادى آسايش از كه مردمى. داشتند حالى
 در موالنا از پيش قلندريه،. نبود هبيگان تصوف براى محيط اساسآ و بود موجود نياز حد از بيش تصوف، توسعه شرايط
 .بودند كرده پا بر زوايايى مصر و سوريه در و داشتند وجود آناتولى
 عالقه كه حيدرى، مبارك حاجى. بود شناخته همه براى آناتولى سرتاسر در بود، شده منشعب قلندريه از كه حيدريه
/   ه 618: وفات( طريقت مؤسس حيدر، الدين قطب شينجان بود، موالنا محبت مورد نيز خود و داشت موالنا به زيادى
  4F٥.كرد مى زندگى قونيه در و بود) م 1221

 

: فاتو( صالتق بابا چون بانفوذى مشايخ گرد كه داشتند پيروانى باز بودند رسيده مجازات به كرده پا به آشوب كه باباييه
: وفات( بابا براق ترك، بزرگ شاعر ،)م 1320/   ه 720: وفات( امره يونس مرشد طاپدوق بابا ،)م 1300/   ه 700 از قبل
  5F٦.شدند مى خوانده براقيه و صلتوقيه بودند، آمده گرد صالتق، صارى خليفه ،)م 1307/   ه 707

 

  

 اكثر و تأسيس نامش به طريقتى بعدها كه) م 11271 ـ 1270/   ه 670 ـ 669: وفات ولى، بكتاش حاجى( بكتاش بابا
  6F۷.بود كرده جمع خود دور به را كثيرى گروه شد، منشعب آن از باطنى ـ شيعى طريقتهاى

 

 شهرت آناتولى در شدند، مى خوانده احمدى زمان آن در كه رفاعى، دراويش

                                                            
).فارسى ترجمه( ۳۹۲ ،۳۹۱ صص الدين، جالل موالنا: به كنيد نگاه. ٥  
, ٥, lpinarli ,۱۹٦۳خYunus Emre-Hayati ,A .G: به كنيد نگاه براقيه و صلتوقيه و صالتق صارى درباره. ٦

٤۹ ,۲٦۷-۲۷٤.  
).فارسى ترجمه( ۳۸٦ ـ ۳۸۲ صص الدين، جالل موالنا: هب كنيد نگاه. ۷  



 و مار با وى درويشان بازى تماشاى به قونيه مردم و بود آمده قونيه به موالنا زمان در رفاعى، الدين تاج سيد حتى. داشتند
 خود همسر به و دانسته بيهوده و عبث را اعمال آن موالنا كه داشته را آنان تماشاى هوس هم ناموال زن بودند، رفته آتش
  7F۸.است نداده رفتن اجازه

 

 م 1418/   ه 821 سال در طريقتها، اين همه از گذشته. بودند پراكنده كامال آناتولى نواحى ديگر و قونيه در فتوت، ارباب
 اين به منسوب پيروان تعداد زيرا. بود ساخته كازرونى تكيه يك قونيه در قرامانيان از بيك عالءالدين پسر دمحم سلطان

/   ه 705 سال در شهريار بن ابواسحاق طريقت اين مؤسس. كرد مى ايجاب را اى تكيه ايجاد كه بود زياد حدى تا طريقت
  8F۹.بود حنبلى مذهب پيرو و افراطى سنّى. بود زاده شيراز كازرون در م، 1305

 

    

 باشد، مولويه طريقت براى بزرگى رقيب جدى طور به توانست مى كه طريقتى تنها شده، ياد طريقتهاى همه ميان از
 او، صوفى و محدث پسرخوانده كوشش به و شده تأسيس اكبر شيخ به مشهور) م 1240/   ه 638: وفات(اكبريه طريقت

 .شد مى تبليغ ،)م 1274/   ه 673: وفات( قونيوى صدرالدين
 الدين معين چون افرادى خواندند، مى حديث صدرالدين نزد كه كسانى بين در دهد مى نشان كه است دست در سندى
 از وى كه دهد مى نشان نكته اين. بودند علما از كثيرى عده و مستوفى الدين لجال و الخطير بن اتابك مجدالدين پروانه،

  9F۱۰.است بوده برخوردار عظيمى نفوذ چه

 

 كه بود كرده بينى پيش كه چنان بود، سرگرم آينده به مربوط رويدادهاى با بيشتر الدين محيى چون نيز صدرالدين اما
 مردم كه بود گفته و كرده اشاره م 1216/     ه 613 سال در او والدت به و كرد خواهد ظهور زودى به مهدى حضرت

 سال تا عيسى حضرت كه بود افزوده و اند نديده روز آن تا كه بود خواهند اتفاقاتى شاهد  ه 666/  م 1267 ـ 68 سال در

                                                            
.۲٦۷ ص كتاب، همان. ۸  
 ابن محّمد السطان الحسنات و الخيرات صاحب المعظم والخاقان االعظم سلطان اََمرَ : دارد را زير كتيبه كازرونيه، خانقاه. ۹

 الى المنسوب المطهره الزاويه هذه بعمارة خيراته تقبل و مملكته ايدهللاّ  بك عالءالدين الشهيدالمرحوم السعيد االمير
 و عشرين احدىو سنه االّول ربيع شهر فى بغفرانه تغمده الكازرونى شهريار ابراهيم اسحق ابى الشيخ السالكين و قطبالمشايخ

.ثمانمائه  
.۱۸ ـ ۱۷ صص. است كرده منتشر موالنا مكتوبات در نافذ،. ف را ارزنده سند اين. ۱۰  



     پيروانش از خود نامه وصيت در مخصوصآ  10F۱۱.آمد خواهد فرو آسمان از م 1284/   ه 683

11Fكنند كوچ شام به كه بود خواسته

  را مريدانش خود دست به سخنان، قبيل اين گفتن با او.  ۱۲
 .ساخت پراكنده

 مثنوى كه حالى در. بود دشوار آنها فهم كه كتابهايى و ماند اسمى تنها قونيه در صدرالدين و الدين محيى از ترتيب اين به
 شعر دوستداران جانب از بلكه كردند، مى درك را تصوف كه كسانى سوى از تنها نه تأليف، زمان همان از ،كبير ديوان و

 آنها بر شرحهايى گوناگون، ديدگاههاى با افرادى گهگاه و شد آغاز آنها تعليم و خواندن گرفت، قرار استقبال مورد نيز
 .دميدند آنها به تازه جانى و نوشته

 آنكه بى آورد، روى آناتولى ينسرزم به مغول هجوم از پس كه كازرونيه چون طريقتى شود، سنجيده كه طور هر
 امكانى سلجوقيان اجتماعى محيط در كه سفت و سخت اصول داشتن با و باشد داشته ديار آن در مركزيتى گونه هيچ
 نابغه به كه كرده آغاز اشاعه تازه نوپاى طريقت برابر در كه نبود برخوردار ماهيتى چنان از هرگز نيافت، اشاعه براى

 و فراتر اى فلسفه و بود سرشار بشردوستى و انسانى محبتى از كه شده، داده نسبت موالنا چون شاعرى و متفكر
 .برخيزد رقابت به دارد، چلبى اولوعارف چون اى خروشنده بزرگان و ولد سلطان چون مديرى و داشت خاص بلندنظرى

 .درآمد آن هاى شاخه از يكى صورت به و رفت تحليل به رفاعيهفتوت آن عام نام به يا احمديه
 تشكل از هنوز نيز آنان اما. بود باطنى ـ شيعى فرقه رقيب، يگانه مولويه، طريقت اشاعه و تشكيل دوره در ترتيب اين به
 ـ خراسانيان ـ آبشخور يك از مولويه چون نيز فوق زمره كه كرد فراموش نبايد حال عين در. بودند دور به يگانگى و

 كه چنان. ندارند هم با تفاوتى مشرب نظر از باشد فرقى آنان بين عرفان حيث از هم گرا رو، اين از و گرفت مى سرچشمه
  12F۱۳.خورد مى چشم به گرا باطن رفتارى آشكارا مولويان مشايخ از بسيارى در بعد به چلبى اولوعارف از

 

                                                            
 آخرين رسالهمهدى و سيناست ابن رسائل مجموعه كه است اياصوفيه كتابخانه ٤۸٤۹ شماره نسخه درون رساله اين. ۱۱

 آ ـ ۱۸۰ اوراق بين رساله.است شده خوانده القنوى صدرالدين للشيخ المهدى امر فى رسالة نام به و است مجموعه رساله
 صحافى هنگام. است شده ديگرىمقابله نسخه با م ۱۲۹۷/  ه ۸۹۷ در كه اند نوشته ۸۷ ب و ۸۱ ب در. دارد جاى ۱٦۸

.است گرفته قرار ۱۸۷ ب در صفحه اولين خورده، هم به رساله صفحات  
.۳ شماره ورقىپا ،۳۷۸ ص الدين، جالل موالنا: نك. ۱۲  
.۲٤۳ ـ ۲۳۳ ،۱۲۰ ـ ۱۰٥ صص الدين، جالل موالنا. ۱۳  



 شده اخت مولويان با موالنا شخص زمان از حتى شمار، انگشت معارضان ىبعض رغم على فتوت اهل: فتوت ارباب اما
13Fداشت دوست جان به را موالنا حيدرى، مبارك حاجى. بودند زيادى اخيان مولوى، طريقت خليفگان ميان. بودند

۱٤  
  اين به اخالص كه چنان

14Fپرداخت مى باغبانى به چلبى الدين سامح باغ در كه بود رسانده آنجا به تا را طريقت

۱٥ ،  
15Fبود موالنا دلبسته بابا براق خليفه جى امير حيران كه طور همان

  كه هم چلبى اولوعارف.  ۱٦
 قونيه تا وى تربت زيارت ىاميرجىبرا حيران. بود پسنديده را او و آمده نايل شخص اين ديدار صوفيانهبه طريقتهاى

16Fكرد ديدار شخص اين با باز رفت، سلطانيه به كه بار دومين چلبى اولوعارف. بود آمده

۱۷ . 
 

 صورت به و داشتند هم با زيادى وابستگى نيز ديگر مراسم در حتى اعتقادات، از گذشته كه نيز، خراسانيان كه بينيم مى
 فراخى ميدان مولويه اشاعه براى نبودند، برخوردار منظمى تشكيالت از هنوز و بردند مى سر به اى اكندهپر گروههاى

 باالخره و بود هم آفرين آشتى خروشندگى، عين در كه او منش و موالنا دوستى انسان و انسانى رفتارهاى. اند گشوده
 از و رسيده ظهور به موالنا سالله از كه نخستين، ىهاىچلب سيماى در بود، يادها و ها خاطره در كه جاويدانش اشعار
 .ديدند مى و جستند مى را موالنا همه شدند، مى پذيرفته مريدان سوى
 نيز امرا آوردند، مى روى صوفيانه افكار به ناگزير خود تسلى براى مردم فترت، و ضعف دوران اين در كه گونه همان
 متمايل مردم توجه طرف اولياى به ناچار خود، سوى به مردم جلب براى و دانسته عارفان همت مديون را خود آينده

 .شدند مى
 نفوذ با نيز مشايخ يافتند، مى تسلط مردم بر آنان يارى به امرا،: كردند مى ايفا جانبه دو نقشى آشفته، بازار اين در مشايخ

 .آوردند درمى خويش سيطره تحت را امرا قدرت اين با هم و زدند مى هم به مردم بين قدرتى هم امرا، بر خود
 از اى پرده در موالنا گراى واقع و انسانى متجددانه، نظرات و گذشت مى ايام شد، مى پا بر سماع مجالس ترتيب، اين به

 شكل مولويه طريقت و آمدند درمى اشرافيت نمايندگان صورت به دوست، انسان موالناى نوادگان. شد مى پوشيده ابهام
 .گرفت مى

                                                            
.۳۹۲ ص الدين، جالل موالنا. ۱٤  
.۷۷۳ ص ،۲ ج العارفين، مناقب. ۱٥  
. ۸٦۰ ص كتاب، همان. ۱٦  
.۹٦۲ ص ،۲ ج العارفين، مناقب. ۱۷  



  
  
  
  
  
  
  

17Fمقدمه كتاب آداب و اركان طريقت مولويّه

۱۸  

   
 

 را اسالمى تمدن راند، مى حكم قاره سه در قرن هفت قريب كه عثمان، آل بابركت و وسيع سرزمينهاى در مولويه
 ترين شكوه با گذاشته، جا به ماندگارى آثار مدنيت عالم در خود شناسانه زيبايى و هنرى ويژگيهاى با و كرده نمايندگى

 نوبه به كرده، ايجاد را دستى صنايع ترين ظريف داده، پرورش را شاعران مشهورترين نموده، خلق را موسيقى قطعات
 را ها انديشه ترين آزادانه شده، انسانى احساسات ترين عالى گسترش و بسط موجب نموده، خلق را آثار ترين عارفانه خود

 .است شده ائلق بشرى حظّى آن الهى هاى جنبه موازات به زندگى براى و برخاسته ستيز به تعصب با رانده، زبان بر
 پختگى شكِل ترين كامل به خود، استعداد ميزان به افتد، آن در كه خامى ماده هر كه است گدازانى كوره چنان مولويه
 بيت معناى شامل و شود مى خورشيد نورانيت منبع يا گيرد، قرار آن در اى ذره اگر كه است هوايى و حال. يابد مى دست

 : گردد مى زير
 اولور سلطان ايسه باى اولور باى ايسه سورهيوقسول يوز اينانوبن هولد بوگون كى هر

 : ترجمه
 كند كرنش معتقدانه ولد برابر در كس هر امروز

 شود مى سلطان باشد سرور اگر و سرور، باشد فقير اگر

                                                            
۱۸  .Mevlevه رdهb ve erkهni :Terimler ,semه 've mukabele evrهd vetereemesi ,هdهb ve 

crkهn,mevlevهâ likte dereceler ,mesnevر okutmak ,metinler .I-stanbul :I-nkilهp ve Aka 
kitabevi ,۱۹٦۳٫۱۹۰٤. ٥ res.  



 گذرد، مى نشان و نام از شود، مى فنا يا و رود، مى شمار به قلوب سلطانِ تخت، و تاج بى و، راند مى فرمان پادشاهان بر و
 معناى مشمول خود اما دهد، مى آنها به جديدى حيات نيروى گذاشته، اثر خاليق وجود عمق بر شده، انسانيت اكسير
 : شود مى ديده باقى فنا در و يابد مى فنا بقا در شده، زير بيت

 نهانيز مجالدا پرتاب نشاطىآيينه كه تعين رفع قدر او أتديك
  

 : ترجمه
 كه كرديم تعين رفع قدر نآ! نشاطى

 شديم نهان تجلى شكوه پر آيينه در
 ندايى چون را آن برخى. است كرده متالطم را بيكران درياى اين بارد، مى نيز آن بر و خيزد برمى عمان آن از كه اى قطره

 .است كرده ساحل روانه مرواريدها دلنشين؛ و دلكش هايى نغمه ديگر برخى و شنوند مى هولناك
 است؛ شده آهنگين موالنا نزدمكتب نوا ترين شيرين و است؛ باليده و گرفته شكل موالنا نظرات با ها ديدگاه اترينزيب

 موالنا حريم در احساس ترين انسانى است؛ نموده خلق شاهكارها و شده روشمند موالنا مدرسه در معرفت ترين حقيقى
 .است گرفته قوت و نشسته بار به
 كنيد، تأمل موسيقى تاريخ در كنيد، وارسى را هنر تاريخ عمق كنيد، جستجو را ادبيات تاريخ فكنيد،ا نظرى دين تاريخ به

 كه نوايى مؤثرترين. اوست گيسودار دستار به مزين كه بود خواهد موالنا فخر چشمانتان دهنده نوازش شكل زيباترين
 صدها طول در كه موالناست اين. رسد مى تانگوش به مختلف هاى دستگاه در كه موالناست حضرت يا نداى شنويد مى

 را هايمان ارزش كرده، دوچندان را توانمان بخشيده، سرعت خلّاقيتمان به نموده، فراهم را هايمان انديشه بستر سال
 در است؛ زوال بى كرد طلوع شرق در كه خورشيد اين. است كرده تسخير نيز را غرب جهان تدريج به و كرده، باارزشتر

 او كننده ستايش نمايد؛ مى اقرار» اآلفلين احب ال« به گرديد او نور به منور آنكه هر كرد؛ خواهد طلوع نيز ربغ جهان
 : است خويش ستايشگر

 *است خود مداح خورشيد مادح



 از بيش دهند، مى ذوقى چنين از خبر و هستند نشئه اين بخش تداوم و اند گذرانده سر از را اى تجربه چنين كه واصالنى
 : مصرع اساس بر و اند؛ داده اهميت ادب به چيز هر

  سويلرلر خاموش گيبى درياالر صمتى كالم
 : ترجمه
 كنند مى بيان سكوت در دريا همچون را كالم بى سخن

 اىبر. اند داشته بيان اى گونه المثل ضرب سخنان نونيازان تربيت هنگام آنها. اند داشته بيان باارزشى بسيار اما اندك مطالب
 : اند گفته نمونه

  
 .برود كند مى قانون را خونريزى كه كسى اما بيايد ريزد مى خون كه كسى مكن، قانون را آن اما بريز خون

 وارد گاه هيچ گرى الابالى و نظمى بى. اند ندانسته است ادب بر مبتنى كه مراسمى از نياز بى را خود گاه هيچ مولويان
 و رسوم و آداب تخريب مولويان. است بوده برخوردار ديگر نظامى از باشد شده هم اگر و است نشده عارفانه مجالس
 را كسى آنها. اند دانسته خونريزى از بدتر را، تربيت بر مبتنى سنّتهاى واقع در و اولياء، سوى از شده گذارى پايه سنّتهاى

 تبعيت آنها از و پردازد مى سنتها اين حريفت و نابودى به كه كسى اما پذيرند، مى خود جمع در باشد شده قتل مرتكب كه
 اركان و آداب عنوان به كه سنتهايى تمام بر كه است شده عامى اسم سلوك واژه. ندارد جايى آنان بين در كند نمى

 .اند درآورده قاعده يك شكل به را» نماند راه اما ماند خاطره و ياد« حكم آنان. گردد مى اطالق شود مى شناخته
* 

 بيان به خويش سخنان با موالنا داريد، دست در را آن سوم چاپ و است آن بر الدين جالل موالنا نامِ كه كتاب اين در
 بشرى، منظر از است داشته تداوم قرنها طول در كه جريان اين موالنا از پس مولويه كتاب در و پردازد؛ مى خود زندگانى

 اركان و آداب. است شده دنبال گام به گام آن تاريخى تحوالت و گرفته قرار بررسى مورد فرهنگى و سياسى، اجتماعى،
 .پردازد مى آن نهايى و قطعى شكل تعيين به منابع، بررسى با و پردازد مى جريان اين سنتهاى و باورها به نيز مولويه

 روانشناسى دين، فلسفه و دين نظر از كه را توجهى قابل خالء حاضر كتاِب ما گمان به



 بيرون از و بيگانه نگاهى با را مولويه اركان و آداب ما. كرد خواهد پر دارد وجود موسيقى و ادبيات تاريخ اسى،شن جامعه و
 از. ايم كوشيده تداومش براى و كرده درك را آن ايم، گرفته شكل و كرده زندگى آن متن در خود بلكه كنيم، نمى بررسى

 و كنيم مى ثبت نگارش با را مولويه اركان و آداب ما. برخورداريم وييمگ مى سخن اش درباره آنچه ذوق و اعتقاد و احساس
 قدمى توانند مى يا كنند مى كوشش راه اين در كه بود خواهد كسانى عهده بر آن درباره فيلمى تهيه حتى و موسيقى تنظيم

 .بردارند
 گولپينارلى عبدالباقى بازگو را مصطفى جان سرّ   بـرگشا فـتحنا انّا مـخزن

  



  

  

  

  

  

  

  

18Fچند كلمه

۱۹  

  
 

 نوشت؟ مقدمه است، مقدس مردمى براى كه كتابى بر توان مى مگر نورزيدم، غفلت نيز كردم مى ترجمه را قرآن كه زمانى
 يى نقطه براى بلكه حرف، يك خاطر براى تنها نه پنداشتند مى كه» مّتقيانى« كنم، بيان دينى اصطالح به بگذار ه،آنك حال و
 .نوشتند مقدمه آن بر لرزد، مى تنشان پروردگار كتاب از

. بنويسم نمتوا نمى هم مؤخّره بنويسم؟ مقدمه او سخنان بر توانم مى آيا نيستم، من هست، او تا. است من چيز همه موالنا
 خود او كه است معنى اين به اوست، كتاب از بحث چون. است عرضه مثابه به سخنان اين عزيز، خواننده وصف، اين با

 ...كه گويد مى كه، گويم مى  19F۲۰: نكرديم تعيين عنوانى سخنان اين بر كه است اين. گويد مى سخن
  

 زيرا كرد، خواهيم درنگ اصلى خطوط روى. نيست نيازى كالم اطاله به الدين جالل موالنا بزرگ انسان و متفكر درباره
 شعر درباره او نظر ،او هاى رفرم از داده، شعر به او كه يى صوفيانه و اجتماعى ماهيت درباره الدين جالل موالنا كتاب در كه
  20F۲۱.ايم كرده بحث تفصيل به او شعر عناصر و

 

 

 

                                                            
۱۹  .Mevlهnه celaleddin .D¦vهn-â Kebir .Haz Abdدlbهki Gخlpinarli .۷c .I-stanbul :Remzi 

Kitabevi)c.۱-٥ .(۱۹٥۷.  
.راببخشند ما خوانندگان كه اميدواريم. ايم داده نام» مقدمه« را خود سخنانِ  و ايم كرده خامى مثنوى، ترجمه در. ۲۰  
.بعد و ۳۹۹ سطور،ص اين نگارنده ترجمه اّول، چاپ موالنا، ديدگاه از شعر كتاب، اين چهارم فصل: به كنيد نگاه. ۲۱  



 : گويد مى كه الدين جالل موالنا
 و بزند خط و بنويسد مدام كه نگرفت دست به قلم عرش سرودن براى زنم؟هرگز الف آن از كه تا من برِ باشد چه شعر
 و العاده فوق ادراك و سرشار دقت و قوى بسيار بينش و تداعى حساس بسيار قابليت بنيادين، دانشى كه او. بسازد شعر
 ودخ احساسات سماع و وجد حال در اكثر و شد مى متأثّر آنآ روزمره وقايع از داشت، قوى بسيار احساسى و اصيل واقعآ

 تلقى الهام را او سخن هر بودند، گرفته را او گرداگرد كه گروهى. كرد مى آغاز سخن و ريخت مى قافيه و وزن بوته در را
 دانستند، مى خود وظيفه را او اشعار نوشتن و بودند كاتب و شدند مى خوانده» االسرار كاتب« كه كسانى كردند، مى
 سان بدين درآمد، هايى ترتيب به بحرى هر و شد جدا بحر به بحر بعدها كه يركب ديوان. نوشتند مى را اشعار آن درنگ بى

 به چلبى الدين حسام كتابت با ترتيب، همين به اول، بيت هيجده استثناى به هم، مثنوى دانيم مى كه چنان. است آمده پديد
  21F۲۲.است آمده وجود

 

 مثنوى و او ديوان در موالنا اشعار ميان:  كرد خواهيم تكرار هم ديگر بار يك را مطلبى ايم، گفته هم قبال كه چنان اينجا، در
 اشعار كه برآنند و شمارند مى تعليمى را مثنوى كه كسانى. نيست فرقى هيچ جوشش و غليان و بيان طرز اسلوب، نظر از

 و نوشته نخوانده كه هستند كسانى اند، قائل فرقى بيان شيوه نظر از كتاب دو اين ميان و اوست، ديوان در او غنايى
 خورد، مى چشم به غنايى شعر ويژگىِ ترين قوى جاى جاى است، تعليمى كتاب كه مثنوى در. اند كرده حكم ندانسته
 وغنب بوته در را تعليم و غنا خويش، نظر قبوالندن براى كه است صادق چنان خويش باورهاى درديوان اشعار از بسيارى

 از بسيارى. است كرده خالصه را مثنوى در موجود هاى قصه ،ديوان غزليات از بسيارى در. كند مى حل و آميزد مى خود
 نظر از هم شيوه، نظر از هم مثنوى و ديوان كه است آن كالم عصاره و خالصه. است يافته راه مثنوى در هم ديوان مباحث

 .همين اند، متفاوت هم با وزن و قالب در اثر دو اين اام اند، يكسان موضوع نظر از هم و بيان طرز
 مردم فارسى ،مثنوى در هم و ديوان در هم موالنا. كنيم بحث موالنا زبان درباره چيز همه از پيش است ضرورى كه برآنيم

» تصلّف و تكلّف« آنچه. است برده كار به را خراسان

                                                            
.بعد و ٤۲۷ ص الدين، جالل موالنا. ۲۲  



 ابيات و عبارات. است گفته شعر مردمى زبان با موالنا. باشد تواند ىنم تداعى آفريده و وجدآميز اشعار در شود، مى گفته
 حلب مردم مخاطبه زبان و. گويند» العاميه لغة« را آنها عربى در كه است لغاتى يافته راه او اشعار ميان در كه هم عربى
 وكيل اوغلى، ميرمير ميروالدي آقاى با او يونانى اشعار درباره. است كرده تحصيل آنجا در موالنا كه جايى است،

 قرن در كه است يونانى عاميانه زبان به اشعار آن كه گفت مى قاطعانه محترم دانشمند آن. بوديم كرده صحبت دادگسترى،
 هرگز برده، كار به مكتوبات در كه القابى و مثنوى مقدمه استثناى به. گفتند مى سخن بدان آناتولى در ميالدى سيزدهم
 برده، سر به قناعت با خود حيات در كه گونه همان. بنويسد نثر يا بگويد شعر» منشيانه و شاعرانه« كه نبود آن طرفدار

 حتى و فتوى محّل هم خانه، هم او، مدرسه كه گونه همان آورده، گرد خود اطراف را عادى مردم گروه كه گونه همان
 حجله و شده جدا حصير با مقدس مكان اين از يى گوشه كه گونه همان بود، هم او عاشقان كعبه بود، او درس گوشه
 كه گونه همان خالصه كشيده، راحتى نفس شده، رها قرض بار از كه اين از مرگ بستر در كه گونه همان بود، شده شمس

 كه روست اين از. است نزده مردم از جدا حرفى. است شده يكى مردم با او خود چون نيز او سخن نشده، جدا مردم از
 عرف مردمى، باورهاى مردم، عادات. است زياد بسيار او شعر در مردمى امثال و برند مى كار به مردم كه مجازهايى

 .اوست شعر عمده عناصر از يكى عاميانه هاى دشنام حتى مردمى،
. زيباست هم و سالم هم بيت و مصراع ساختمان. نيست» عاميانه« هرگز او شعر كه بگوييم هم را نكته اين همه اين با

 به او كه را كلماتى كه ندارد امكان تقريبآ. دهد مى دست به خاص آهنگى با و قوى بجا، را احساس و هيجان او، غليان
 توجه قافيه به زياد خود اشعار در موالنا. كرد پيدا آنها از زيباتر و تر آهنگين و آنها از بهتر و كرد عوض است، برده كار
22Fكنند مى مقيد را معنى كه هستند موانعى كلمه ىحت و قافيه وزن، او نظر به. كند نمى

۲۳ 

 شكايت اين و است شاكى وزن از خود غزليات از بسيارى در اما. بسرايد آزاد شعر خود روزگار در كه نبود كسى او البته
 يا بخلد چشم در كه نيست چنان قافيه اما ،نيست مقيد قوافى اكثر هم او قوافى. است درونى و صميمانه نيست، تعارف

 كند، مى تلقّى چيز همه از برتر را آزادى كه گونه همان است، آزاد انديشه در كه گونه همان. آيد ناخوشايند گوش بر

                                                            
.٤۰۸ ـ ٤۰٦ صص الدين، جالل موالنا. ۲۳  



 مثال. است وزيدن در آزادى نسيم و هوا مدام نيز او شعر در پذيرد، مى خوشرويى با را بندگان به خدمت كه گونه همان
 بند دارد، بيت پنج سوم بند است، بيت ده كدام هر اول بند دو آمده، ما ترجمه 53 ـ 50 صفحات در كه بندى رجيحت

 كالسيك ادبيات در را كارى چنين كه دارد بيت يازده ششم بند است، بيتى ده پنجم بند است، بيت پنج باز هم چهارم
  و موالنا عالقه مورد سخت كه ،2452 شماره غزل  23F۲٤.داد انجام توان نمى زمين مشرق

 چون دارد، جداگانه قافيه منتهى. است مسمط قالب در هست، هم امره سعيد و امره يونس چون ترك شاعران بخش الهام
 است فردى كدام هر آن ديگر ابيات كه حالى در است، گرفته رقرا رديف اين در شده، ختم» ى« حرف با اول بيت

 غزل باشد، داشته يى شيوه چنين كه شعرى ندارد، همبستگى ديگر ابيات با قافيه نظر از كدام هيچ كه) است بيتى تك(
 .نيست مرسوم كالسيك ادبيات در اى شيوه چنين و شود نمى خوانده

 از شدن رها براى كه مار از نكند، اهمال طبيعت عناصر از خود شعر در هك است شده سبب وى در قوى بينش قدرت اما
 كه تازه تنورى نان از ،)پيچك( عشقه شدن پژمرده زودتر از شود، مى خون در غرق و كوبد مى زمين بر را خود خارپشت

 نان قاتق كه نعناع از فروشد، مى ناز آسيا در كه گندم از افتد، مى زمين روى كه زده كپك نان گيرد، مى را جا همه آن عطر
 كنند، مى فرار همه شود، مى بازار وارد چون كه اى ديوانه از زند، مى سر بر دست كه مگس از شكارگر، عقاب از شود، مى

 منشأ كه مجرّدى هاى خانه از شوند، مى چيده ها قعله برج باالى بر كه بريده سرهاى از ريزد، مى هم در كه هايى بساط
 كودكانه، هاى بازى از شود، مى مسافران مسكن روزها راهها، شدن بسته محض به كه كاروانسراهايى است، اخالق فساد
 كنند، مى ويران را شهرها و ريزند مى خونها كشند، مى آتش به را جانها كه هايى حمله و يورشها از بزرگان، رسوم و رسم

 سوزاننده سرد باد از آشتى، و كارى كتك صلح، و جنگ از زنند، مى فرياد و دهند مى تاب را خود سبيل كه ها بيگ از
 تا آسمان از بهار، بخش جان فيض از زمستان، كشنده ظلم از دهد، مى نوازش را ها غنچه كه بهارى ماليم نسيم از زمستان،

 و پرنده ستاره، و روز شب، و روز تگرگ، و باران چيز، همه امروز، تا ديروز از نو، تا كهنه از آسمان، تا زمين از زمين،
 تمام با زيست، مى آن در او كه روزگارى و ديروز نظر، اين از. كند مى پيدا راه او شعر به چيز همه چرنده،

                                                            
.دارد بند چهار تنها) بعد و ۹۱ ص ،۷ جلد( فروزانفر مرحوم تصحيح در بند ترجيع اين. ۲٤  



 سر حتى دهند، مى مسابقه هم با موالنا شعر در رئاليسم و آليسم ايده سان بدين. دارند جاى او شعر در هايش ويژگى
 .ماند ىم كاله بى مسابقه آن در آليسم ايده

 است غريبى است، شده شرحه شرحه كه زمينى مثال. بخشد مى استوار اى بنيه او شعر بر واقعآ او العاده فوق ادراك قدرت
. روند مى راه مردم دوش روى كه هستند تابوتى گويى اند، مردم دوش بار كه سرورانى. است دوخته آسمان به روى كه

 هاى يافته رود، نمى يادها از كه مسائلى آن و بينشها نوع اين و است، يدنخار سنگ و شستن مرده منكر، با گفتن سخن
 با چون كشفها اين. اوست شعر عمده عناصر از يكى و هست او اشعار همه در بينانه واقع هاى يافته نيست،» شاعرانه«

 و گيرد مى بر در را آينده كه سازد ىم فراهم پيشتاز بينشى واقعآ آميزد، مى هم به او العاده خارق تسامح و انسانى بينى جهان
 .است درآورده جهانى انديشمند عنوان به و ساخته ابدى را او كه هاست نكته همين ما نظر به و راند مى حكم ها سده بر

 .است ساخته يگانه انسانى و حكيم و شاعر را او بشماريم نتوانستيم كه آنهايى و شمرديم كه اينها همه
 اداى آزاد، انديشه از اگر. فراوانند كننده خيره خورشيدهاى و عبورناپذير هاى قله نيافتنى، دست هاىاوج ايران ادبيات در

 و جاافتاده سخن متين، حكمت نياورد؟ خاطر به را حافظ كه كيست آيد، ميان به سخن بيت شاه و متمايز مصراع رندانه،
 اراده آن همراه به و اطمينان و ايمان با توأم انسانى احساس است، دقيق ترازو سنگ چون اوقات اكثر كه حكمتى پخته،
 ادراك زند، مى پهلو وسيع دانش با كه انسانى انديشه آورد؟ مى خاطر به را كسى چه نياورد، ياد به را سعدى اگر قوى،

 چه به يست،ن سنائى ويژه اگر كند، مى زواله فارسى شعر در را تصوف و ريزد مى فارسى شعر قالب در را قرآن كه عميقى
 حكايات مردمى، لطايف درآوردن شعر به شدن، يكى مردم با و شستن دنيا از دامن و دست اگر دارد؟ تعلّق كسى

 ابراز زهد، عين در اگر است؟ شده كسى چه نصيب نشده، عطّار نصيب انسانها خواستهاى و خلق باورهاى عاميانه،
 جز كسى چه كيست؟ آنِ از نيست انصارى عبدالّله آنِ از يرينش و زيبا زبانى به آنها بيان و ها انديشه تندترين

 : بزنيم سر جديدترها به است؟ ريخته شعر قالب در را حكما فلسفه كه ناصرخسروست
 ادبيات شعرى قالب در كليم حتى و هاتف صائب، كه كرد انكار توان مى چگونه



 اند؟ كرده ظهور نظير بى يعنى ريبغ صورتى به گاهى حتى بيان، آهنگ و كشف قدرت در جديد كالسيك
 آن در اكثر كه يى نقطه. نيست ديگرى آن در يك هيچ ويژگى اما. اند يگانه زمينه آن در شاعران همه كه هست هايى زمينه
 گويى مطايبه به زمان از پيروى به اند، آورده فرود سر خود روزگار بزرگان برابر در كه است اين اند شده جمع نقطه

 .ندا پرداخته
 تر سنگين حكمى سعدى، حكمت و بينش از تر كران بى حكمتى و انسانى بينش حافظ، رندى از فراتر رنديى... موالنا اما
 عطّار از بيش مردم چيز همه بر احاطه شعر، زبان با آن رساندن ثبت به و راستين اجتهاد سنائى، از بيش تصوفى سرب، از
 به كه او مثل نه اما انصارى، از بيش را فضيلت و زهد شسته، حيات و دنيا از دست حال عين در و آن، آوردن زبان بر و

 راه از ناصر چون نه را فالسفه حكمت درونى، سخنى با و درون از بلكه كرد، مى عمل هنرمندانه و انديشيد مى سجع
 همه بلكه جهته يك نه اما ها هقص استناد به گاهى و رويدادها بر تكيه با اكثر مردمى وسيع، روشن، بيانى با بلكه تعليم
 ادعا توانيم مى... كليم حتى و هاتف صائب، از نظيرتر بى و تر اصيل زيباتر، هايى يافته با باالخره. دهد مى نشان را بينشها

 موالنا اما اند، جمع موالنا وجود در اينها همه ماست، گواه باب اين در او خود سخنان و موالناست در اينها همه كه كنيم
 عالم از نمادى موجودى هر در است، عالم از جزئى موجودى هر. نيست برشمرديم، كه افرادى از يك هيچ وجود در

 ها هستى همه كه است كلّى عالم ندارد، وجود عالم كلّ موجودى هيچ در اما نيست، عالم از جدا جزئى آن هستى هست
 .است عالم چون موالنا معنى بدين. گيرد مى بر در را
 : هست هم ديگر چيزى او عرش در
 بيت هر. دارند استقالل ابيات ها، قصه استثناى به هستند، مثنوى قالب در كه هايى نوشته زمين، مشرق كالسيك ادبيات در

 معشوق انديشه در بعد بيت در است، رند بيتى در شاعر ندارد، بعدى بيت با ارتباطى بيتى هيچ تقريبآ دارد، كاملى معنى
 غزل كه گويند مى. خواهد مى شراب ساقى از آن از بعد بيت در كند، مى توكل خداوند به ديگر بيت در است، خويش

 هر است، كل يك موالنا بيت هر كه حالى در. كند تجاوز نبايد بيت قدر اين از باشد، بيت قدر فالن از كمتر نبايد
 تعداد. جويد نمى انحراف ديگرى جاى به كند، مى الدنب را انديشه همان پايان تا كرده عنوان اول بيت در كه يى انديشه
 دلخواه به ابيات



 مثنوى كه افرادى مطمئنيم، است، چهاربيتى هم هايش غزل بعضى كند، مى پيدا ادامه هى او غزليات از بعضى اوست، خود
 هر دارند،» ورود سبب« احاديث و» نزول شأن« آيات كه گونه همان اند، كرده دقت امر اين در شمارند مى قرآن عصاره را

 انسانى چنين موالنا آرى آورد، مى زبان بر را يى نظريه كند، مى دنبال را يى انديشه است، متكى يى حادثه بر هم موالنا شعر
 نكوهشگران سخن موضوع و منتقدان تير آماج امروز و او خود روزگار در است، جانانى چنين و جانى چنين است،
 .موالنا است كالم زبانها براى و معنى و مغز دوستانش براى و جان دوستدارانش براى است،
 زبان چندين به تاكنون است، ناپذير تفكيك او سخن از درونش و او حيات از اش انديشه كه الدين جالل موالنا مثنوى

 بسيار كتاب اين ،كبير نديوا اما اند، آورده فراهم آن از هايى گزيده اند، نوشته كتاب اين بر شرح چندين است، شده ترجمه
 نيكلسون،. ا. رينولد عليه مأسوف. است نگرفته قرار بررسى مورد بايد كه چنان باشد، كه دليل هر به عالى، اثر اين و مهم

 : است رسانده چاپ به آن انگليسى ترجمه با را ديوان از غزل هشت و چهل
(Selected Poems From the Diwan-Shams-Tabriz, At the University Press, 1898). 

 مقدمه با مرگش از پس بود، آورده فراهم مافيه فيه از كه هايى ترجمه ،ديوان و مثنوى از كه منظوم هاى ترجمه بعضى
 شده نقل كبير ديوان از غزل شش نهات كتاب اين در. است رسيده چاپ به Rumi Poet and mystic نام به آربرى پروفسور

 خطاها اى پاره رسانده، سنگى چاپ به و آورده پديد الحقايق شمس ديوان نام به هدايت خان رضاقلى كه اى گزيده. است
 .نيست موالنا از كه است شده درج اشعارى گزيده اين در دارد،
 280 ،»گلدسته« نام به ما كه بود اى گزيده شد، عرضه مندان عالقه به كه ها برگزيده ميان در كه گويم مى سپاس را خدا
 .آورديم گرد يكجا را موالنا غزليات از غزل

 كبير ديوان خواستار و كنى نمى عرضه را گلدسته اين گلستان چرا: گفتند مى بودند، يافته دست گل دسته آن به كه كسانى
 آن درخواست و سخن. كنيم ترجمه و تقسيم تر كوچك بخشهاى به را كبير ديوان كه بوديم صدد در هم ما البته. شدند

 اراده اين و انديشه اين. است كار در ما اراده وراى يى اراده و انسان خود انديشه وراى يى انديشه كه داد نشان عزيزان
 .است حقيقت عين

 تشكر. كرديم تهيه ديوان از عكسى نهاديم، بارگاه سيمين آستان بر سر رفتيم، قونيه به



 متن عكس با را مجلدش هر گنجيد، نمى جلد يك در كه را كبير ديوان خواستيم مى. است دين اداى موزه محترم مدير از
 و متن كه بوديم كرده تهيه هم را فارسى به» كبير ديوان« كليشه نيت، اين با حتى دهيم، دست به تركى ترجمه و اصلى

. شد هم خوب جهتى از مسئله اين. شد خواسته اين انجام به ما دنرسي مانع فنى تنگناهاى اما. باشد هم كنار در ترجمه
 .بود بهترى كار البته آن نكردن جزءجزء و اصلى متن كامل عرضه
 شوال دوم در عثمان بن حسن كه يى نسخه آنها ميان در اما. دارد متعدد هاى نسخه ديگر جاهاى و قونيه در كبير ديوان
 در را آن مقابله و استنساخ) م 13/9/1368(   ه 770 سال اآلخر ربيع غُرّه در و آغاز را آن كتابت) م 2/7/1367(   ه 768

 ميليمتر 470×325 ابعاد به جلد دو هر. است ها نسخه ترين كامل و ترين صحيح ترين، سالم است، رسانده پايان به جلد دو
 طور به يا نيمه بحرها و فصول آغاز. دارد سطر سه و سى صفحه هر. است ستونى چهار دارد، مشكى تيماج جلد است،
 : است آمده دوم جلد 289 صفحه در آن كتيبه. است المولوى ابوبكر آن صحاف است، مذهب كامل

 عزّ الهى بعون كردن مقابله و شدن تمام و سبعمائه و ستّين و ثمان سنه شوال ثانى از مقدس ديوان نسخه اين ابتداى«
 غره در المولوى عثمان بن حسن تعالى اهللا رحمة الى المحتاج نحيف ضعيف بنده تكتاب به رسانيدن صحت به و شأنه
 ».سبعمائه و سبعين لسنة اآلخر ربيع

 پديد دايره هفت تركيب از كه زيبا العاده فوق تذهيب در سلجوقى عصر شيوه به مطلّا جدولى درون در 290 صفحه در
 .است نوشته هفتاد و هفتصد در حسن الدين حسام پسر اميرساتى هخواج مولوى نام به را كتاب كه است شده قيد آمده،

 رسيده، بوده، ارزنجان والى كه ساتى امير پسر مستنجد به ارث طريق به ديوان اين كه آيد برمى صفحه همان هاى نوشته از
 درويشان از ساتى، امير مولوى پسر مستنجد،. است كرده وقف موالنا درگاه به را كتاب   ه 812 محرم غرّه در نيز او

 الدين جالل. بودند ارزنجان در ولد سلطان خلفاى از همه كه بود منجم محمد الدين جالل پسرش و حسين الدين حسام
 فاتح كتابخانه در 2788 شماره به امروز نسخه اين بود، نويسانده نامى گوهرشاد به را شمس مقاالت از يى نسخه محمد،

 .شود مى نگهدارى استانبول
 اما. است تراويده مستنجد قلم از احتماال شده نوشته نسخه اين بر كه پيشگفتارى



 .نيست محقق قاطعانه كند، مى قلمداد اول، خليفه ابوبكر، احفاد از را موالنا كه سطورى
 ابعاد به يهقون در موالنا موزه كتابخانه در 67 شماره به يى نسخه در مقدمه، اين. دارد هم ديگرى پيشگفتار كبير ديوان

 است، كرده استنساخ و داده قرار اساس را آن تبريزى همام ،  ه 782 سال رمضان 25 در كه است متر سانتى 2/26×5/17
 .دارد قرار   ه 924 سال اآلخر ربيع تاريخ به كاشفى، واعظ حسين پسر صفى، على تملك قيد آن، هامش نوشته در

 اشعار آن، بودن حجيم سبب به اما است، شده مرتب الفبايى ترتيب به زمينخاور هاى ديوان همه همانند هم كبير ديوان
 در او اول دوران اشعار با موالنا خروش و جوش دوره اشعار سان بدين. است درآمده الفبايى ترتيب به جداگانه بحر هر
. است گرفته جا» نون« رفح در اول بحر در وزن رعايت سبب به او غزل آخرين حتى. است آمده هم كنار در ديوان اين
 روحى تحول كه توانست و كرد مرتب تاريخى ترتيب به را موالنا اشعار بتوان كه است آن مانع ترتيب اين حال هر به

 .كرد دنبال گام به گام را موالنا
  
گولپينارلى عبدالباقى 



  

  

  

  

  

  

  

24Fمقدمه مرحوم عبدالباقى گولپينارلى

۲٥  

  
 بر ترجمه مكتوبات چاپ تركيه 

 واقعآ ها نامه اين آيا كه است اين برسد خوانندگان ذهن به است ممكن كه سؤالى اولين. بيفزاييممكتوبات مجدد چاپ با
 است؟ الدين جالل موالنا هاى نامه

 از يكى. نيست موالنا از نامه سه ها نامه ميان از. شديم تر دقيق ها نامه متن در تصحيح هنگام سؤال اين به گويىپاسخ براى
 چون«: نويسد مى خود مخاطب به نويسنده است، شده نوشته اتابك مجدالدين نامه پاسخ در كه است هشتم نامه سه، آن

 و سالم عظيم، گشت مستبشر ـ ظلّه اللّه ادام ـ بحق اوندگارخد حضرت به رساندم ـ مخدومآ الزال ـ مخدوم آن سالم
 كه چنان«: است شده افزوده و آمده موالنا غزل از بيت سه نامه آن در ،».است زيارت و ديدار منتظر و... رساند مى دعا

. است يافته حريرت ديگرى شخص طرف از وى دستور به ظاهرآ و نيست موالنا از نامه اين كه آيد برمى وضوح به. »فرمايد
 كه است اين كند مى خطور ذهن به كه احتمالى اولين. ندارد شباهت موالنا اسلوب به نيز آن نگارش سبك اساسآ

 در ترديدى موجب نكته اين ولى رساندم، خود والد به را شما سالم: است ننوشته اگرچه. است ولد سلطان آن نويسنده
 اى جمله چنان بيان به را او كند مى ابراز خود پدر به ولد سلطان كه زبانزدى و عميق احترام. باشد تواند نمى باره اين

                                                            
.۱۰ـ۳٤ ،ص۱۳۷۱ دانشگاهى، نشر مركز تهران، سبحانى  ه. توفيق تصحيح رومى، دينال جالل موالنا مكتوبات.  ۲٥  



 .است رفته مى كار به نيز موالنا حيات زمان در» خداوندگار« لقبِ كه شود مى معلوم ضمنآ نامه اين از. دارد وامى
 آيد برمى وضوح به نامه عبارات زا. است يافته تحرير مجدالدين جواب در كه است چهار و پنجاه شماره نامه ديگر نامه
 .است نوشته ولد سلطان نيز را مزبور نامه ظاهرآ. است شده نوشته موالنا امر به كه

25Fششم و شصت نامه

  شده، نوشته بهاءالدين نام به شخصى توصيه در كه نيز،  ۲٦
 بهاءالدين، اين از مراد. است آمده» موالنا بيت اقرباء من بهاءالدين« عبارت نامه در زيرا باشد؛ موالنا از تواند مىن

. شد نمى برده كار به» اقرباء من« وى درباره بود، ولد سلطان بهاءالدين، از منظور اگر زيرا. باشد ولد سلطان تواند نمى
 توصيفى كه نداشت لزومى رو، اين از است؛ شناخته نمى را ولد سلطان جدالدينم كه كرد فرض توان نمى آن، بر عالوه
 .شود افزوده ولد سلطان درباره

    توان مى لذا  26F۲۷.برخورد توان نمى قيودى آنچنان به ديگر هاى نامه در نامه سه اين جز

 .است شده نوشته وى دستور به يا موالنا خود جانب از ها نامه بقيه كه كرد حكم
 : كنيم بيان زير ترتيب به توانيم مى موالنا به ها نامه انتساب درباره را خود نظر

 هم با تفاوتى موجود هاى نامه متن ولى خورد، مى چشم به اختالفى مكتوبات از موجود نسخ بين ها نامه تعداد نظر از. 1
 .ندارند

 با نسخه اين. است قرن آن از نگارش شيوه و خط و كاغذ. است   ه 8 ـ 7 قرن به مربوط موجود هاى نسخه از يكى. 2
 فاقد را ها نامه بعضى كه آنجا از. است شده نوشته وى حيات حال در يا و دارد نزديكى بسيار فاصله موالنا حيات نزما

 از پس كه كنيم مى گمان است، شده وقف قاپو ينى خانه مولوى به چون نسخه، اين. سازد مى تر قوى را دوم احتمال است،
 به فروش براى و شده خارج موالنا درگاه از ،)م 1638/    ه 1048: وفات و تبعيد( استانبول به اول چلبى ابوبكر تبعيد

 .است آورده قاپو ينى خانه مولوى به را آن وى و رسيده مولويان از يكى دست به نحوى به و است شده آورده استانبول

                                                            
.است آمده ۷۱ ص در و ٦٤ شماره به تركيه چاپ مكتوبات در و است عربى به نامه اين. ۲٦  
 توانم نمى«: است ردهك مى امالء را ها نامه بعضى موالنا آنكه بر گرفت دليلى توان مى هم را زير عبارت اّول نامه در. ۲۷

.مصّحح) بهبعد ۳ سطر ،۳ ص(» ...را نويسنده هم و را نامه و درربايد مرا بحث اين سيالب كه كردن غلو اين در  



 الدين حسام و موالنا و ترمذى محقق الدين برهان سيد نويس دست هاى نسخه آن كاتب. قونيه موزه 79 شماره نسخه. 3
 مجموعه در را آن از قسمتى و ديده شده، نوشته تبريزى الدين شمس حيات حال در كه را، شمس مقاالت حتّى چلبى،
 را ها نامه نسخه، اين در كه آنجايى از. است آورده ساخته، فراهم م 1354 ـ 51/    ه 755 ـ 752 سالهاى بين كه خود،

 از يا و ها نامه اصل روى از مكتوبات كه آيد برمى چنين اند، افزوده را شده فراموش مطالب هحاشي در و كرده گذارى شماره
 .است شده استنساخ اصل روى از شده برداشته نسخه

 خود موالنا به مكتوبات تعلّق بر دليل مهمترين. است الدين جالل موالنا از مزبور هاى نامه اينكه بر است قراينى ها نكته اين
 .هاست نامه محتواى و مكتوبات

 : كنيم بيان را نكته اين قبال
 نقض را آن ديگرش اثر در كه دارد نمى ابراز نظرى آثارش از يك هيچ در موالنا. است يكپارچه و يكدست موالنا آثار
 وردهآ وجود به خويش حيات كمال دوره در بلكه تكامل دوره در نه را خود آثار موالنا كه دهد مى نشان نكته اين. كند

 را فوق قاعده تواند نمى استثنا اين ولى باشد، نداشته انطباق قاعده اين بر كبير ديوان در او اشعار بعضى شايد. است
 اين در را مثنوى از حكايتى خالصه يافت؛ در را آن مفصل صورت و مافيه فيه در توان مى را موالنا سخن عصاره. بشكند

 حتى. جست توان مى وى سخنان و مثنوى در را او هاى انديشه و تلميحات و ترباعيا يا ديوان ابيات وى، قول آن يا
 يافت وفور به موالنا آثار در است، شده نقل الدين، برهان سيد مرشدش، آثار در يا پدر، معارف در كه حكاياتى و ابيات

 حكايات. خورد مى چشم به وى آثار رد داشته، بدانان زيادى عالقه موالنا كه سنائى، و عطّار هاى انديشه و ابيات. شود مى
. است يافته انعكاس وى تصنيفات در بودند، موالنا عالقه مورد كه عرب، شاعران اشعار شمس، مقاالت در مندرج

 : دهيم مى نشان نمونه چند با را مدعا اين. دارد قرار چارچوب همين در نيز مكتوبات
 بازار به نتوان را باغ و را انبار بردن، نمونه نتوان بيش اى دسته انگلست از و مشتى انبار از«: گويد مى سوم نامه در

 نيز هفتم، بخش در ،مافيه فيه در مطلب همين ،»...آوردن
 

 .است آمده
 در شخص اين آورد؛ مى ميان به سخن چاوش خرّم بن الدين نجم از دهم نامه در



 بحث دوم خليفه زمان در مدينه سوزى آتش از نامه مينه در). 81 ص هفتم، و بيست بخش( شود مى ديده نيز مافيه فيه
 مثنوى( است آمده نيز مثنوى اول دفتر در حادثه اين. كنيد خاموش صدقه با را آتش اين گفت خليفه گويد مى و كند مى

 اين د؛كن مى بحث آن انتهاى و ابتدا از و آورد مى ميان به سخن نماز صورت از نوزدهم نامه در باز). 97 ص ميرخانى،
 .است گرفته جاى نيز آن) 28 ـ 26 صص( هشتم بخش و) 10 ـ 9 صص( مافيه فيه سوم بخش در مطلب
 سلطان به كه ششم، نامه مثال. ديد توان مكتوبات در را افالكى العارفين مناقب در مندرج حوادث از بسيارى آن، بر عالوه

 در آن، آغاز از جزئى قسمت بجز شده، نوشته ين،الد صالح دختر خاتون، فاطمه همسرش، حال رعايت درباره ولد
 كدورت رفع براى كه نيز، ششم و پنجاه شماره نامه. است شده نقل عينآ هم) 734 ـ 732 صص ،2 ج( العارفين مناقب

 همان،. (است برده قمرى الدين جالل را نامه كه است شده عالوه و گرديده نقل العارفين مناقب در شده، نوشته فيمابين
 )736 ـ 734 صص

 اوصاف به وى ،العارفين مناقب در. است شده الدينبرگزيده صالح داماد الدين، نظام كه آيد برمى چنين نهم و بيست نامه از
 )726 ص همان،. (است شده وصف» مقله بن مقلة ثانى، بواب ابن السالطين، استاد الكاتبين، سلطان«

27Fچهارم و چهل نامه

  ولد سلطان و چلبى عالءالدين به  ۲۸

 .است شده نوشته ]سمرقندى الالى[
28Fهشتم و شصت نامه

 الدي نصرة خانقاه تفويض درباره  ۲۹

 صص. (است بوده رسيده اتمام به شمس حيات در خانقاه اين ىبنا كه خوانيم مى العارفين مناقب در است؛ يافته تحرير
 )649 ـ 648
29Fپنجم و هفتاد نامه

  و وزير ضياءالدين خانقاه مشيخت تفويض درخواست مورد در  ۳۰
 از دبع وزير، ضياءالدين خانقاه كه آيد برمى چنين العارفين مناقب از. است شده نوشته چلبى الدين حسام به ديگر خانقاه
 نام و شده داده چلبى الدين حسام به خانقاه، آن شيخ مرگ

                                                            
).است ۱۳۳٥/۱۹٥٦افست و امين و پور جمشيدى چاپ ـ ايران و تركيه چاپهاى به ها نامه رهشما( تركيه چاپ ٤۲ نامه. ۲۸  
.٦٦ نامه. ۲۹  
.۷۳ نامه. ۳۰  



 مخالفت به الدين حسام مشيخت با گروهى نشينان پوست بين در حتى است، بوده سيواسى الدين نفيس شيخ، آن
 )758 ـ 754 صص ،2 ج ؛558 ص ،1 ج. (اند برخاسته

30Fششم و بيست و صد نامه

  خانقاه شيخ كه چلبى، ينالد حسام حال رعايت در  ۳۱
 .كند مى تأييد نيز العارفين مناقب را معنى اين است، يافته تحرير شده، وزير ضياءالدين

31Fششم و هفتاد نامه

  را اى شده منحل خانقاه مشيخت صدرالدين، نام به شيخى، از  ۳۲
 .خواهد مى الدين حسام براى

 الدين جالل بهاءالدين، السواحل ملك قيصر الدين علم دوم، كيكاووس عزالدين  چون دولتمردانى ها نامه مخاطب
 عزالدين، قاضى گهرتاش، بدرالدين عطا، صاحب على فخرالدين ميكائيل، الدين امين نايب طبيب، الدين اكمل مستوفى،

32Fاجا،ج نورالدين امير، الدين مهذّب پروانه، سليمان الدين معين اتابك، مجدالدين الدين، اكمل قاضى

۳۳ 

 العارفين مناقب و سپهساالر رساله در همچنين سلجوقيان تواريخ در را آنان احوال كه است علم رجال يا و... معتز الدين تاج
 تركيه، چاپ ،ولد سلطان ديوان( آيد مى دست به آنان از برخى درباره مدايحى ولد سلطان ديوان در حتى يافت، توانيم افالكى
 )العارفين مناقب و سپهساالر رساله ،مافيه فيه اعالم: به كنيد نگاه. (برخورد توان مى افراد اين اسامى به نيز در ،)99 ـ 95 صص
 از كه دهد، مى قرار ما تياراخ در اطالعاتى. است مرتبط كامال وى حيات زمان و موالنا زندگانى با مكتوبات آن، بر عالوه

 شهر به را وى و كند مى ملّقب» المدرسين افتخار« لقب با را عالءالدين خود پسر هفتم، نامه در مثال. بوديم خبر بى آنها
 كه رساند مى وى اطالع به و بيندازد خود طلّاب و عيال و اهل سر بر سايه و برگردد وى كه خواهد مى و خواند فرامى

 به مربوط روايت هم و است داشته درسى مسند عالءالدين هم كه يابيم درمى نحو بدين. است رفته نبي از كدورت
 .دارد صحت شمس با عالءالدين مخالفت

 سفر اين كه است شده آرزو و شده گفته تهنيت و تبريك سفر از دولت عزيزان و بزرگان مراجعت هشتم، نامه در
 پر سفر بدين تن درويشان، آسايش و مؤمنان كافه جان نجات براى بزرگان، نكهاي از. گردد مسلمانان امان و امن موجب
 مشقت و اند داده زحمت

                                                            
.۱۲٤ نامه. ۳۱  
.۷٤ نامه. ۳۲  
.است آمده» جيچه« صورت به فروزانفر مرحوم مصّحح مافيه فيه در شخص اين نام. ۳۳  



 آمده ميان به سخن اند كرده هموار خود بر را آنان خشونت و بيگانگان محنت و اند شده متحمل را ناراحت منزلگاههاى
 نامه اين در. شود پيدا بيگانگان دل در مسلمانى حبتم كه گردد آن باعث سفر اين كه است شده دعا حال، عين در. است

 و شد ابالغ موالنا به است مجدالدين كه نامه، مخاطب سالم كه اند نوشته ـ نيست موالنا خود از گفتيم اين از پيش كه ـ
 يا و مغول خانان از يكى استقبال براى كه است گروهى همراه مجدالدين كه شود مى معلوم. رساند مى دعا و سالم نيز وى

 .مغوالناند نامه اين در» بيگانگان« از منظور. است رفته مغوالن، حكومتى مركز يعنى اردو، به ديگرى كار براى
 وى خاطر به نامه نويسنده كه است گرديده اعالم و شده نوشته داشته، سر در غرور باد كه كسى به چهارم و بيست نامه
 .است شده داده اندرز مخاطب به ضمنآ. است كرده تحمل را رنجهايى چه
33Fهفتم و شصت نامه در

  قرار مخاطب باز» االوابين محبوب« خطاب با عالءالدين  ۳٤
 .است شده داده اندرز وى به و گرفته

 ج ،العارفين مناقب: به كنيد نگاه. (است شده نوشته قاضى به وى ماترك درباره عالءالدين، مرگ از بعد سوم، و بيست نامه
 )766 و 686 ص ،2 ج ؛ 523 ص ،1

34Fهفتم و نود نامه. است دولت كار در) عالم امير( موالنا پسر خدمت درباره يكم و سى نامه

 امير شدن دست تهى درباره  ۳٥
  به مالى كمك درخواست و فرزند و زن ازدياد و عالم
 )821 ،789 ،752 ص ،2 ج ؛489 ، 488 ،482 ،481 ،255 ،254 ،199 ص ،1 ج ،العارفين مناقب. (است يافته تحرير وى
35Fهيجدهم و صد نامه

  پيدا اختالفى الدين حسام با چلبى اميرعالم كه دهد مى نشان  ۳٦
 .آورد دست به را او دل جدى نحوى به كه است شده توصيه و است كرده
36Fچهارم و پنجاه نامه

  كه، گذارد مى ما اختيار در را اطالع اين نيست، موالنا از هرچند ، ۳۷
 پدر راه و كرده رها را ديوانى كار اواخر، در بلكه نمانده، باقى دولت خدمت در عمر پايان تا اميرعالم ما، پندار برخالف

 .است كرده تن بر خرقه و شده درويش گرفته، پيش در
 آن مرمت براى الدين حسام كه باغى ديوار ساختن در است چلبى الدين حسام براى مالى كمك درخواست پانزدهم، نامه
 .است كرده هزينه را خود ندار و دار

                                                            
.٦٥ نامه. ۳٤  
.۹٥ نامه. ۳٥  
.۱۱٦ نامه. ۳٦  
.٥۲ نامه. ۳۷  



37Fششم و هشتاد نامه

  باغى كه است كرده درخواست را الدين صالح ورثه دينِ اداى  ۳۸
 هست هم هايى نامه مكتوبات ميان در. نكردند وفا خود وعده به بودند داده يارى وعده وى به كه كسانى و بودند خريده

38Fپنجم و پنجاه نامه از. است شده كمك تقاضاى الدين صالح داماد و چلبى الدين حسام داماد براى آنها در كه

 آيد برمى  ۳۹
  بودند كسانى موالنا زمان در كه
 ششم و سى نامه رد. بودند داده قرار خود شغل را امر اين و كردند مى سرايى نوحه مردگان عزادارى مراسم در كه
 عفو درخواست و اند گرفته قرار خراج و باج مطالبه معرض در بقيه تن شش پنج جز» ما ياران جماعت« كه نويسد مى

 .است كرده ماليات
39Fدوم و پنجاه نامه

  اين در. است شده شكايت رنجانند مى را درويشان كه كسانى از  ٤۰
 و گذاريد؛ نمى بريم، مى زحمت و شهر از رويم مى اگر«: است نوشته حتى است؛ برده ارك به تند بسيار زبانى موالنا نامه،
 .»...سكلند نمى ما از درويش سه دو اين نشينيم، مى اگر
40Fدوم و سى و صد نامه از

  و اند كرده تعيين خانقاهى مشيخت به را موالنا كه آيد برمى  ٤۱
 آن در هنگام شب تا چاشتگاه از روز هر من كه نويسد مى موالنا. شود نمى حاضر محل آن در موالنا كه اند نوشته گروهى

 كار دنياوى خاطر به و نيستم قائل اهميتى دنيا منال و مال براى ديگر مشايخ چون من كه كند مى عالوه و نشينم مى محل
 .است برده كار به تند زبانى نيز نامه اين در. دهم نمى انجام
41Fهفتم و هشتاد نامه

  درخواست اجازه و ماليات از درويش چند داشتن معاف درباره  ٤۲
 .است شده نوشته لزوم صورت در ارائه براى پادشاهى فرمان صدور

42Fنهم و سى و صد نامه

 خديجة العصر، فاطمة« القاب با بانويى به  ٤۳

43Fدوم و هشتاد نامه در كه باشد ويىبان همان اين كه كنيم مى گمان. است شده نوشته» الزمان

 ميان به سخن او زاويه از  ٤٤
  تشويش موجب و اند رفته بدانجا گروهى كه است آمده

 بانويى كه است مهم واقعآ مسئله اين. شود رفع مزاحمت اين كه كند مى درخواست موالنا و اند شده درويشان خاطر
   نامه  44F٤٥.باشد دار عهده ار آنجا مشيخت و كند اداره را اى زاويه

                                                            
.۸۳ نامه. ۳۸  
.٥۳ نامه. ۳۹  
.٥۰ نامه. ٤۰  
.۱۳۰ نامه. ٤۱  
.۸٥ نامه. ٤۲  
.۱۳۷ نامه. ٤۳  
.۸۰ نامه. ٤٤  
 سطورو اين نگارنده از فارسى ترجمه ،۳٤۱ ـ ۳۳۷ صص ،»موالنا و زن« مبحث الدين، جالل موالنا: به كنيد نگاه. ٤٥

.۲۸۱ ـ ۲۷۸ صص ،»مولوى آيين در زن مقام« فصل ،»موالنا از بعد مولويه«  



45Fششم و شصت

  خوى و آمده سروران سرور سالله« از كه است شده نوشته بانويى به نيز  ٤٦
46Fهشتم و بيست و صد نامه. »دارد پادشاهان

  نوشته بيمار بانويى از احوالپرسى براى نيز  ٤۷
 .است شده

47Fهشتادم نامه از

 . است آزرده را چلبى الدين حسام بستگان والى كه شود مى معلوم  ٤۸

 داده وزيررخ ضياءالدين زاويه خاطر به واقعه اين احتماال. كند ترك را قونيه كه است شده آن بر بار چندين الدين حسام
 .است
48Fپنجم و نود نامه

  امير كه تاجر، الدين شمس نام به اوست، بستگان از يكى درباره  ٤۹
 را امير كه است شده وصيهت نامه اين در. است پيموده افراط راه امر اين در و كرده ماليات مطالبه وى از سيواس اكدشان

 .بازدارند كار اين از
 .نشود اخذ ماليات است، شده تهيدست كه الدين، كمال نام به شخصى از كه است باره اين در هفدهم نامه
 .بازدارند عمل اين از را آنان كه خواهد مى و خواهند مى استر مغوالن كه نويسد مى دوم و چهل نامه در
 .شود معاف ماليات پرداخت از الدين، شهاب دامادش، كه كند مى استدرخو ششم و بيست نامه در

49Fنهم و هفتاد نامه

50Fام سى و صد ، ٥۰

51Fيكم و سى و صد و  ٥۱

  نوشته چلبى الدين حسام به  ٥۲
 

 

 بودن، صميمى نظر از نامه اين. است شده بحث وى ناتوانى و بيمارى از يكم و سى و صد نامه در مخصوصآ. است شده
 .است مانندى بى نامه سادگى، و بيان اسلوب بالغت،

52Fهشتم و پنجاه نامه در

  شده نوشته) ص(اكرم رسول خاندان از فردى توصيه در كه ، ٥۳
 احترام اين نيز مثنوى از داستانى در. خورد مى چشم به است داشته دل در سادات به نسبت موالنا كه عميقى احترام است،
 ).152 ص دوم، دفتر( شود مى مالحظه قلبى

*   *   * 

                                                            
.٦٤ نامه. ٤٦  
.۱۲٦ نامه. ٤۷  
.۷۸ نامه. ٤۸  
.۹۲ نامه. ٤۹  
.۷۷ نامه. ٥۰  
.۱۲۸ نامه. ٥۱  
.۱۲۹ نامه. ٥۲  
.٥٦ نامه. ٥۳  



 حجب حال عين در و نفس واالى عزّت همچنين دارد، مى ابراز بزرگان به نسبت موالنا كه را واقعى احترام آن ها، نامه در
 تهيدستان و انسانها ابربر در باالخره بايستد، كسى روى در رو تواند نمى او كه است معلوم. ديد توان را او فروتنى و

 موالنا ،مكتوبات در خالصه. دهد مى خرج به تسامح مردم قصور برابر در دارد، وابستگى و محبت عميق احساس
 اندرز پدرانه را او. است ارشاد و اندرز نيازمند كه فرزندى خواند، مى خود فرزند را پادشاه و پدر را خود نويسد مى
 توصيه در ولد سلطان به كه ششم، نامه در. دلهاست بر سلطنت واقعى سلطنت موالنا، رنظ به. كند مى آرام و دهد مى

 و نامه دو اين مقايسه كه كنيم مى گمان. دلهاست سلطان كه است زركوب الدين صالح پادشاه است، نوشته وى همسر
 كه يابيم درمى چهارم و بيست نامه از. سازد آشكار را ما نظر درستى است شده نوشته الدين حسام به كه هايى نامه مطالعه
53Fشصتم نامه از و است آور رنج موالنا براى باشد، كه كارى هر خاطر به اميران، ديدار

 هاى خواسته وى كه آيد برمى  ٥٤
  را خود درونى

 .آورد نمى زبان بر عنوان هيچ به
*  *   * 

 كرد مى مطالعه زياد را) م 1220 ـ 21/     ه 618: وفات( عطّار و) م 1130 ـ 31/    ه 525(  سنائى آثار موالنا كه دانيم مى
: به كنيد نگاه. (خواندند مى را سنائى آثار ،مثنوى شدن سروده از پيش موالنا، دوستداران و گفت مى سخن آنان از و

 )عطّار و سنائى نامهاى ذيل اعالم، بخش ،العارفين مناقب
 : آورد مى) 108 ص( مثنوى اول دفتر در سنائى نام ذكر با را سنائى زير بيت موالنا

 )48 ص ،ديوان(          ايمان چه و حرف آن كفر چه وامانى راه از هرچ به

 : است آورده) 1906 ـ 7 ب ،116 ص( مثنوى دفتر همان در را زير ابيات همچنين
 چشم آيد سخت         ناز و نازيبا روى اشدب مگردزشت بدخويى گرد ندارى چون         ورد همچو ببايد روى را ناز

 )622 ص ،ديوان( درد و نابينا

                                                            
.٥۸ نامه. ٥٤  



 : است كرده قيد) 124 ص( مثنوى اول دفتر در است سنائى حكيم از آنكه ذكر با را سنائى زير ابيات
 درياهاستبا و بلند كوههاى         باالهاست و پست روح ره جهاندر آسمان كارفرماى         جان واليت در آسمانهاست

 مافيه فيه در بيت دو اين از اول بيت. است نيامده رضوى مدرس آقاى چاپ در است، سنائى حديقه وزن بر ابيات اين آنكه
 )223 ص. (است شده قيد نيز

 : است آمده) 160 ص( مثنوى پنجم دفتر در سنائى زير بيت
 مثنوى وزن بر كه هست ديگر بيت دو ،مثنوى استدر تعليم نيست هزل من هزل         است اقليم نيست بيت من بيت

 دفتر و 543 ص پنجم، دفتر عالءالدوله، مثنوى( نيافتيم سنائى حديقه در ما ولى دارد را سنائى حديقه وزن و نيست،
 ).567 ششم،ص

 ) :247 ص ،2 ج ،شمس كليات( است ساخته غزلى مطلع و كرده اخذ وى حديقه از را سنائى زير بيت موالنا،
 )369 ص ،حديقه( كنند قديد مگس عنكبوتان         كنند عيد دو دمى در صوفيان

  

 : مطلع به زير غزل
 )55 ص ،1 ج ،شمس كليات( بادا چنين باد تا شد ايمان همه كفرش         بادا چنين باد تا شد بسامان معشوقه

 : سنائى غزل بر است اى نظيره
 )838 ص ،ديوان( باد چنين باد تا شد ايمان همه كفرش         باد چنين باد تا شد بسامان معشوقه

 نيز سبعه مجالس در بيت اين كه كنيم اضافه. است غزل رديف آخر به حرف يك افزودن فقط داده آن در موالنا كه تغييرى
. است شده يفتأل ميالدى دوازدهم/  ششم قرن در كه ـ سمرقندى ظهيرى على بن محمد سندبادنامه در همچنين و آمده

 )403 ص ،الدين جالل موالنا ؛197 ص ،سندبادنامه(



 : موالنا از زير غزل
 )243 ص ،6 ج( منى؟ و تويى چند توام، من منى تو چون         زنى؟ ره اين از چند پيشتر، آ پيشتر

 : است سنائى زير غزل وزن بر
 )1020 ص ،ديوان( تويى؟ و منى چند ام،تو من و من تو چون         بدخويى؟ اين از چند بدار، شرمى آخر

 : مطلع به موالنا غزل
 )232 ص ،6 ج( برى ازو قلندر و است قلندر ملك         كافرى و خرابات و لعل شراب و بزم

 : است سنائى زير غزل نظيره
 : زير طلعم به موالنا برىغزل اندهان همه ز شد يافت كه كس هر         كافرى و خرابات و ناز و شراب و عشق

 )74 ص ،6 ج( دانى تو ما خالص تدبير         زندگانى آب تو وصل اى

 : است سنائى از زير غزل به ناظر
 )1037 ص ،ديوان( آسمانى شمع و شاهد وى         جهانى آن چراغ و چشم اى

 : مطلع با موالنا غزل
 )89 ص ،6 ج( همنشينى؟ عشق به چند تا         چنينى؟ چرا گفتم دل با

 : است سنائى زير غزل يادآور
 )1039 ص ،ديوان( عينى حور و پرى رشك تو         دينى و جان و عقل آفت تو

 : گويد مى زيبا غزلى در موالنا
 نبود آب         پريد بادى به كه او نبود خُردكاه است كارى نه خواجه چنين مرگ         بمرد سنائى خواجه كسى گفت

ردفس سرما به كه او



 )258 ص ،2 ج( ...فشرد زمينش كه او نبود دانه         شكست موجى به كه او نبود شانه

 : است متأثر سنائى زير قطعه از غزل اين
 مادر به خاك كالبد         داد باز پدر به گرامى خُردجان است كارى نه خواجه آن مردن         نمرد همانا كه سنائى مرد

 )1059 ص ،ديوان(          باز رفت ملكى با ملكى سپرداز

 : است شده قيد) 99 ص( مثنوى اول دفتر در عطّار از زير بيت
 ،ديوان( باشد انگبين آن خورد زهرى اگر صاحبدل كه         خور مى خون خاك ميان غافل اى نَفْسى صاحب تو

 )224 ص

 : عطّار زير بيت
 )518 ص ،ديوان( حاللى جز وريمنخ مى ما         است حرام خورى مى تو كه مى آن

 : است آمده) 309 ص( مثنوى ششم دفتر در
 : زير مطلع به موالنا غزل
 )289 ص ،1 ج( نيست هدايت و دل گشاد جز         نيست عنايت و دولت جز عشق

 : است عطّار غزل بر اى نظيره
 )152 ص ،ديوان( نيست استعارت بند در عشق         نيست اشارت جز عشق سخن

 : است آورده عينآ موالنا را زير بيت
54Fنيست روايت درو را شافعى         نگفت درس بوحنيفه را عشق

٥٥  

  

*   *   * 

                                                            
.است نيزآمده عّطار ديوان در عينآ مضمون اين كه كنيد مى مالحظه اند، دانسته سنائى از را بيت اين فروزانفر مرحوم. ٥٥  



 است رفته عطّار و سنائى اقتفاى به موالنا كه دهيم نشان كه بود آن ما غرض اما يفزاييم،ب ها نمونه اين تعداد بر توانيم مى
 كه ايم نكرده غفلت نكته اين از كه كنيم عالوه اما. است برده كار به را آنان رديفهاى و قوافى و اوزان و مضامين و

 و آراء سخنان، از كه يافت توان نمى متفكرى و فيلسوف شاعر هيچ. است نكرده اكتفا گويى نظيره به تنها موالنا بگوييم
 آن تلفيق، قابليت و بخش نظام سائقه خلّاق، قدرت. باشد نبرده سود خود از پيش متفكران و فيلسوفان شاعران، اشعار

 بخشد مى سامان نو از و سازد مى نو از را آن و آميزد مى هم در افزوده خود از ويژگىِ با را ها انديشه آن و آراء آن سخنان
 افزايد، مى آن بر را خويش خلّاق قدرت گيرد، مى خويش زمان نيازهاى از كه الهامى با و كند مى عجين خود تشخّص با و
 ها زمينه خود بعدى تاختهاى بر و تازد مى پيش و سازد مى بدل نو سخنانى به را آنها و بخشد مى جديد وجهه ها انديشه به

 طبيعى فوق منابع از كه نيز، اديان حتى. است اين نبوغ كه كنم مى گمان... دهد مى شتاب آنها تحقق بر و كند مى فراهم
 و شوند مى مند بهره پيشين يافته نظام عرفهاى از و خود از پيش اديان از گيرند، مى نيرو

 
 در كه چنان. يندافزا مى آن بر ديگرى چيزهاى و پردازند مى خود پروردگى و زمان و محيط به نسبت مردم بيدارسازى به

 : است آمده) ع(عيسى قول از ،جديد عهد
 
 از و). 18 ـ 17 صص پنجم، باب ،متى(» كنم تمام را آنها كه ام آمده بلكه كنم، ابطال را پيشين شريعتهاى كه ام نيامده من«

 ،1 ج ،الصغير عجام. (»ام شده برگزيده صالح اخالق اتمام براى من« كه است شده نقل حديث اين) ص(اكرم رسول زبان
 )86 ص

 در را آنان مهارت. است كرده نظر امعان متفكران آثار در و خوانده را خود از پيش شاعران اشعار تمام موالنا
 از. است ساخته خويش خلّاق هاى انديشه خميرمايه را آنان هاى انديشه و گداخته خويش مهارت بوته در سرايى، سخن

 خود مدركات در را آنان ادراكات و است برده بهره يافته خود مشرب هم را آنان كه ىكسان ميان از خود، از پيش صوفيان
 بيانهاى به موضوعى پروراندن در وى كه قابليتى دهد، مى نشان خود از سخن در وى كه را مهارتى. است كرده ذوب

. بيابيم متصوفى هيچ و اعرىش هيچ در توانيم نمى ما را وى انسانى انديشه و ابداع قدرت وى، بينش دارد، گوناگون
 مبحث ،الدين جالل موالنا: به كنيد نگاه. (گرفت سراغ توان نمى صوفى هيچ در است داده تصوف به وى كه سامانى

 )بعد به 399 ص چهارم، فصل و 273 ص ،»موالنا ديدگاه از تصوف«



 : نيست موالنا از است، محفلى هر نقل و مجلس هر نَقل آنكه با زير، بيت كه شويم يادآور اينجا در
 زير صورت به ولد سلطان ديوان در بيت آمديماين عطّار و سنائى پى از ما         او چشم دو سنائى و بود روح عطّار
 : است
 )5700 ب ،277 ص تركيه، چاپ( آمديم عطّار و سنائى قبله ما         دل چشم دو سنائى و بود روح عطّار

 بزرگان بس عطّار فريدالدين خدمت و سنائى خواجه«: گويد مى بود، قائل عطّار و سنائى براى موالنا كه احترامى رغم به
 بدين و) 220 ص ،1 ج ،العارفين مناقب(» .گفتيم وصال از همه سخن ما اما گفتند، فراق از سخن اغلب وليكن بودند دين
 .است ساخته برمال را سخن نوع دو ارزش و سنجيده آنان با را خود نحو

 ديوان و مثنوى چون نيز، موالنا مكتوبات در كه دهيم نشان كه بود آن عطّار و سنائى با موالنا اشعار مقايسه از ما قصودم
 اين بر اى زمينه كه بوديم آن بر و است رفته كار به فراوانى به مقام اقتضاى به و مقال تناسب به عطّار و سنائى اشعار وى،

 .كنيم آماده سخن
 يكم، و هفتاد سوم، و پنجاه ام، سى ،)مورد دو در( چهارم و بيست يكم، و بيست نوزدهم، پنجم، سوم، وم،د هاى نامه در

 .است شده درج سنائى الحقيقه حديقة از ابياتى دوم، و سى و صد سوم، و صد ششم، و هشتاد
 صد هيجدهم، و صد سوم، و دص يكم، و نود نهم، و هشتاد ،)مورد دو در( دوم و چهل هشتم، و سى ام، سى هاىِ نامه در
 هفتم و سى نامه در. برخورد توان مى سنائى ديوان از ابياتى به هفتم و سى و صد و ششم و سى و صد چهارم، و بيست و

 و آمده، وجود به وى سخنان ثبت از كه ،مافيه فيه چون نيز مكتوبات بافت كه بينيم مى. است شده اخذ عطّار از بيتى نيز
 فراهم شده سروده مناسبتى به كه اشعارى و ارتجالى غزليات از اكثر كه ،ديوان بافت با است، تعليمى اثرى كه ،مثنوى
 .است يكى است، آمده

 از زيادى اشعار بزرگ دانشمند اين حافظه در بلكه است، نكرده استفاده عطّار و سنائى اشعار از فقط مكتوبات در موالنا
 ضبط ن،آ ظرايف تمام با ايران، و عرب ادبيات

 
. نويساند مى و نويسد مى آورد، مى خاطر به را آنها مقتضى مواقع در وى. است شده



 بود مند عالقه) م 969/    ه 354: وفات( متنبى به وى كه نويسد مى مخصوصآ افالكى
 
 قيد عرب اعرش اين از ابياتى هفتم و چهل و دوازدهم ،)مورد دو نامه اين در( ششم يكم، هاى نامه در). 632 ص ،2 ج(

 و عالقه مورد كه ،)م 1191/    ه 587( مقتول سهروردى الدين شهاب شيخ از بيتى هم دوازدهم نامه در. است شده
 1057/    ه 449:  وفات( معرّى ابوالعالى از چهلم، نامه در). 101 ص ،الدين جالل موالنا( است آمده بود، شمس ستايش

 نقل بيتى) م 995/    ه 385: وفات( عباد بن صاحب از پنجم و پنجاه نامه در ،)م 550: وفات( طرفه از پنجم نامه در ،)م
 بيتى يكم و صد نامه در شده؛ گرفته) م 566: وفات( امرؤالقيس بيت از اى كلمه يكم، و بيست و صد نامه در. است شده
 .است شده اخذ امهشاهن از بيت دو دوم و بيست و صد نامه در و شده، نقل شمس مقاالت در كه است

*   *   * 

 كامال زبان ها، نامه صدر از نظر صرف. است در بيان شيوه شبيه عينآ ،مكتوبات در بيان سبك مطالب، اين همه بر عالوه
 عنوان را موضوعى نيز مكتوبات در خود، گفتارهاى در كه چنان موالنا،. است مردم بين رايج فارسى و تخاطب زبان
 به كند، مى رديف را موضوع با منطبق سخنان و آن با متناسب احاديث و آيات آورد، مى آن براى هايى نمونه كند، مى

 العاده، فوق صميميتى هم هايش نامه در سخنان، در كه چنان. گذراند مى ذهن از را كهن رجال و زند، مى سر حكايات
 .است نهفته منطق زايدالوصف قدرت و نافرسودنى ايمانى و كننده قانع بيانى و درونى دلسوزى و مغز پر هيجانى

 به را، خود مخاطب. است آزاده نيز خود مكتوبات در است، آزاده خود شعر حتى و حيات و انديشه در كه همچنان موالنا
 دلش از كه چنان آن. دهد نمى قرار خطاب مورد ترسل منجمد قواعد به جستن پناه با خويش، زمان شيوه از تقليد
 .كند نمى پيروى زمان عرف از نيز عنوانها در حتى ،مكتوبات در. گويد مى سخن مخاطب با شيوه انهم به خيزد برمى

  
 ايم؟ رسيده نتيجه بدين چگونه

55Fاست خوئى عبدالمؤمن بن حسن از كتاب آنها از يكى. داريم دست در زمان آن از ترسل كتاب چند

 كه آنجايى از.  ٥٦
        قرن هجرى ماه دومين در كتاب

 به خطاب در ها نامه كه نويسد مى مؤلف. شود مى شمرده مسيحى سيزدهم قرن كتب از شده، نوشته) م 1309( هشتم
 دين، بزرگان به خطاب در و» الدين و الدولة فالن« بزرگان، و وزيران به خطاب در و» الدين و الدنيا فالن« پادشاهان،

 ديگرى عنوانهاى كتاب اين در). b73( شود نوشته بايد» الدين و الحق فالن« مشايخ، مورد در و» الدين و الملشّة فالن«
 )b73. (است آمده نيز

 ورق دو يكى تنها ،»المقاطع« نام به دوم بخش از. است ناقص عبدالمؤمن بن حسن الفضائل فرائد و الرسائل قواعد رساله
 )شد حذف سطر چند ترجمه در. (دارد ادامه b71 تا a 59از رساله و است مانده

                                                            
 ميشن ،جلد۱٦×۱۲ ابعاد به اى مجموعه درون. ٥٤۰٦ شماره به ل،استانبو سليمانيه كتابخانه ضميمه فاتح، كتابخانه در. ٥٦

 غزالى الملوك نصيحة درونمجموعه،. مختلف سطور تعداد. ۱۲ر٥×۹ درونى ابعاد به. سلجوقى عصر نسخ خط به. لوالدار
b۱ ـ a٥۸، عبدالمؤمن، بن حسن الفضائل فرايد و الرسائل قواعد a٥۹ ـ b۷۱، همان از لطالبا منية و الكاتب غنية ورساله 

 شده نوشته ۷۰۹ سال صفر اوايل در كتاب كه آمدهاست اى نامه فراغ الملوك نصيحة پايان در اگرچه ؛b۹۸ ـ a۷۲ مؤلف
 زلفرا قلعه در ۷۰۹ سال االّول ربيع اواخر در كه است شده نيزعالوه غنيه پايان در. است نشده ذكر كاتب نام ولى است،

)Zalifra (رسيده چاپ به ترك تاريخ انجمن در ارزى عدنان صادق دكتر آقاى بهكوشش كتاب ناي. است شده استنساخ 
.است  



. نيست شبيه ها رساله اين در مندرج هاى نمونه به موالنا مكتوبات. دارد ديگرى اسلوب ها رساله اين در كتابت شيوه
 و مجدالدولة«. نيست قيدى هيچ تابع داشت، رواج سلجوقى دوره در كه ،»دين« به مختوم اسامى در ناموال كه چنان
 و الحق معين« ،»الدين و الدوله جالل« ،»الدين و الدوله علم« ،»الدين و الدولة معين« ،»الدين و الحق اكمل« ،»الدين
 .نيست قيود اين انديشه در ابدآ و نويسد مى... »الدين

 امن نژاد، سلطان سلطان... زمان نادره عالم، يگانه ناصرالخيرات،« پادشاه، مورد در
 
» داود آل فخر الوجود، خالصة اآلمال، كعبة االقبال، قبلة اللّه، بفضل المخصوص اللّه، على المتوكل عباد، و بالد رحمت و
 ).نشد ترجمه ديگر هاى نمونه( برد مى كار به) هشتم و سى نامه(

 اولوغ اوغورلو=  اينانج دلكا بلكا قتلغ الغ اغرلو« ،مكتوبات در زمان آن هاى نامه در مستعمل تركى كلمات عادت، طبق
 بلكا ،)ششم و بيست( قتلغ الغ ،)بيستم نامه) (خويش نَفْس و زبان صاحب مقدس، بزرگ سعيد( اينانچ ديلنه بلنه قوتلو
 و سى( اينانج دلكا



 و صد( ال الغ و) يكم و صد( الپ بلكا دلكا قتلغ الغ ،)ششم و نود( الپ قتلغ الغ ،)مشش و شصت( الغ قتلغ ،)يكم
 .است قبيل اين از كلماتى و) پنجم و بيست

*   *   * 

 تبريز در م، 1366/    ه 767 سال در كه است دست در ديگرى كتاب كرديم، قيد تاريخى نظر از كه كتابهايى از گذشته
 كه دارد نام المراتب تعيين فى الكاتب دستور كتاب اين. است شده داده نشان شرقى ترسل باسالي آن در و شده تأليف
) م 1374  ـ 1356/    ه 776 ـ 756( بهادرخان اويس شيخ براى النخجوانى المنشى شمس به مشهور هندوشاه بن محمد
 قواعد دارد، ارتباط يافته تحرير نساما آن در كتاب كه سرزمينى به بيشتر اگرچه كتاب، اين در. است كرده تأليف

 شماره به استانبول، كوپريلى كتابخانه در. است شده تثبيت آن از قبل هاى دوره و دوره ن آ ترسل درباره جديدترى
 كتاب، آن در. است شده استنساخ) م 1395 ـ 96/    ه 798( سال در كه شود مى نگهدارى آن از اى نسخه ،1241

 قضات ،)b85 ـ a84( القضاة قاضى ،)b82 ـ a81( وزيران ،)a22( سلطنتى خواتين به شده نوشته هاى نامه در كه عنوانهايى
)a-b85(، سلطنت نواب )a86 (مكتوبات در. است شده داده نشان ها نامه در دعا نحوه همچنين. است آمده رود، كار به بايد 

 .برخورد توان نمى هرگز عنوانهايى چنين اين به موالنا
*   *   * 

. كند نمى رعايت را نگارى نامه ضرورتهاى و ترسل تشريفاتى قواعد ها نامه عنوان در و مكتوبات در موالنا كه بينيم مى
 ص ،الرسائل قواعد. (ندارد وجود» ...فضل از و بوسد مى عبوديت زمين بنده« نظير سخنانى هرگز ،مكتوبات در مخصوصآ

79( 
 كه اى عالقه و اعتقاد و اخالق به توجه با را، خود مخاطب درجات، و مقامات اسامى ستثناىا به ها، نامه صدر در موالنا
 مناسب كه را اى كلمه هر وى، روانى حاالت و آيد برمى اش عهده از كه خيرى كار دهد، مى نشان انسانها به نسبت

 .نويسد مى را وصف همان و آورد مى قلم بر دهد مى تشخيص
 آن تمام بلكه نيست، نامه تقريبآ يكى آنها ميان در. است شده ارسال وى براى كه است هايى نامه ابجو ها نامه از برخى

 نامه( است شده نوشته صورت همان به كه است نويسى پيش ظاهرآ. ندارد هم مخاطبى نامه. است آميز توصيف عبارات
 يكى). سيزدهم



 بيان سطر سه دو در را آن شرايط و سلوك اركان است خواسته كه است شده نوشته بزرگان از يكى جواب در ديگر
 ماضى، احوال سطر يكى نيست، پيدا پايان را سطر هر كه اند نوشته سطر سه در را ظاهر احوال كه نويسد مى موالنا. دارد
 والاح خواهى مى چگونه نرسى، پايان به بخوانى را سطرى هر آنكه با آينده، احوال سطر يكى و حال احوال سطر يكى
 . 56F٥۷)پنجاهم نامه( بگنجد؟ سطر سه در باطن

 

 به كه دارد وجود نامه يك تنها نويسد مى شعر زبان به و گويد مى شعر تخاطب زبان به كه موالنايى هاى نامه ميان در
 آنكه عين در نامه اين. است شده نوشته مسجع نثرى با است، مكنتى صاحب مرد كه جهان، خواجه نام به عارفى

 را معنى اين موالنا هاى نامه تمام ميان در نامه اين شدن نوشته مسجع و است، يافته تحرير سجع به دارد، كوتاه جمالتى
 نويسى مسجع و گويى سجع به كه بوده كسى شده، خوانده جهان خواجه نام به كه شخص اين كه كند مى متبادر ذهن به

 .دهد قرار مخاطب او خود زبان با را خود عالقه مورد شخص اين هك است خواسته موالنا و است داشته عالقه
 داللت سبب به يا و شده خواسته كارى انجام آنها در يا شده، نوشته كسى سفارش در يا همه، وى، هاى نامه ديگر تقريبآ

 .است شده ارسال افراد وسيله به نيز آنها اكثر و يافته تحرير يى خواسته بر
*   *   * 

 : كرد مى روانه و نوشت مى نامه ضرورى مواقع در موالنا كه نويسد ىم افالكى
 به قضيه اين كه نويسد مى جواب در پروانه. است شده قتل مرتكب كه كسى شفاعت در نويسد مى پروانه به نامه  *

 به را خصمان و آيد مى خوشش سخن اين از پروانه. گويند مى. است خون حكايت اين نيست، شبيه ديگر قضاياى
 )155 ص ،1 ج. (شود مى آزاد قاتل و كند مى راضى خونبها

 آيند مى ولد سلطان پيش قونيه مردم. دهد مى رخ هولناكى واقعه قونيه در كه كند مى حكايت مدرس ولد الدين شمس  *
 موالنا. گويد بازمى اموالن به را ماجرا ولد سلطان. كند ميانجيگرى و بنويسد پروانه به يى نامه موالنا كه كنند مى البه و

 ارسال پروانه به يى نامه

                                                            
.٤۸ نامه. ٥۷  



 )217 ص ،1 ج. (گردد مى عملى قونيه مردم خواسته. خواند مى و بوسد مى و گيرد مى را نامه پروانه. دارد مى
 او وام از مقدارى يا كه بخواهد او از و بنويسد پروانه به اى نامه كه خواهد مى و آيد مى موالنا پيش بدهكاران از يكى  *
 را نامه پروانه. دهد مى شخص آن دست به و نويسد مى يى نامه موالنا. بدهند پرداخت مهلت وى به يا نگيرند، را

 نويسد مى موالنا. گويد بازمى سخن آن و گردد بازمى موالنا پيش وامدار آن. است ديوان كار كار اين: گويد مى و خواند مى
) پروانه سليمان( پروانه چون. فرستد مى پروانه به را نامه آن و ديوان حكم در سليمان نه سليماناند، حكم در ديوان كه

 ).218 ـ 217 صص ،1 ج. (بخشد مى را وامدار آن حكومتى وامهاى خواند، مى را نامه
 و نوشت مى ديگران و پروانه به نامه دوازده ده روز هر كه ديدم شدم، موالنا مريد چون گويد مى ملَطى الدين صالح  *
 )355 ص ،1 ج. (كرد نمى خطا نامه هيچ و كرد مى دوا را حاجات اهل و مساكين ردد
. فرستاد پروانه پيش قيصريه به تن چند با مرا موالنا روزى كه كند مى حكايت اى اميرزاده از اسفهساالر بن الدين جالل  *

 چنان. گوييم خود ما است گفتنى آنچه ،كن باز دهان آنجا تو: گفت بدهم؟ جوابى چه پرسيدند، چيزى من از اگر: گفتم
 )404 ـ 403 صص ،1 ج. (آورد جاى به را همه بود خواسته پروانه از هرچه شد،

 مابين فى كدورت رفع براى كه ديگرى نامه ،)ششم نامه( نوشته اش زوجه خاطر رعايت در ولد سلطان به كه اى نامه  *
 نيز قبال كه چنان بود، نوشته الدين صالح بيمارى در كه اى نامه و) ششم و پنجاه نامه( فرستاده قمرى الدين جمال وسيله به

 )730 ـ 729 صص ،2 ج. (است شده نقل العارفين مناقب در گفتيم،
 كتاب در و گرفته اصحاب كتبه از آمده نيز در و نوشته شمس به موالنا كه را منظوم نامه چهار افالكى آن، بر عالوه  *

 )174 ص. (است آمده نيز سپهساالر رساله در چهارم نامه ؛)703 ـ 701 صص ،2 ج( است كرده نقل خود
*   *   * 

 كارى دادن انجام براى ها، نامه اين همه تقريبآ كه زيرا نيست؛ ها نامه بدين منحصر موالنا هاى نامه كه است آن بر ما گمان
 آنها همه در. است يافته تحرير خواهشى برآوردن يا



 احوال درباره كه هست هم ديگرى هاى نامه البته ولى. شود مى ديده آشكارا موالنا بينى جهان و صوفيانه هانديش اعتقاد،
 هاى نامه از بخشى وانگهى. است شده نوشته اند كرده وى از كه پرسشهايى جواب در همچنين و خود حاالت و دوستان
 داشته ارسال موالنا كه باشد بايد هم ديگر هاى نامه است؛ شده فرستاده موالنا به كه است هايى نامه جواب در موجود

 ميان در كه آنجايى از نيز، موجود هاى نامه. ديگر هاى نامه آن نه و ماست دسترس در ها نامه اين نه كه دريغ اما. است
 آنها ولد طانسل و چلبى الدين حسام ترديد، بدون و، دوستان بعدها. است مانده جاى بر شده، تحرير ديوانى نيمه كارهاى

 .اند نهاده بدان نيز نامى حتى و اند درآورده كتابى صورت به و اند كرده استنساخ ها مسوده از را
 امكان ما نظر به رو، اين از. ندارد تاريخ ها نامه از يك هيچ. ايم كرده اشاره بدان پاورقى در كه دارند امضا ها نامه از تا دو
 است تاريخى رويداد حاوى كه را هايى نامه بتوان شايد. كرد مرتب تاريخى ترتيب به بتوان را ها نامه اين كه نيست آن

 اين. نيست مقدور است يافته تحرير متفرقه كارهاى درباره كه ديگرى هاى نامه به بخشيدن نظام ولى ساخت؛ نظمى تابع
 گردآورى را آنها كه كسانى. باشد نداشته وجود نسبى ترتيب هيچ كه نيست چنان مكتوبات در كه بيفزاييم هم را نكته
 در اند كرده مى تكميل را يكديگر يا و اند داشته تناسبى همديگر با موضوع حيث از كه را هايى نامه اند كوشيده اند كرده
 بن الدين نجم احوال از نيز دهم نامه در است؛ شده بحث خرّم، پسر الدين، نجم از يكم نامه در مثال. دهند قرار هم كنار

 نامه در است؛ شده بحث آنان بازگشت و بزرگان و عزيزان سفر از هشتم نامه در. است آمده  ميان به سخن چاوش رّمخ
 و صد هاى نامه. است شده عنوان الدين سيف فرزندان تشكر شانزدهم نامه در. است رفته سخن مقوله همان از باز يازدهم

 خواهر ارثيه درباره يكم و هفتاد نامه. است گرفته جاى هم دنبال شده نوشته الدين حسام به كه يكم و سى و صد و سى،
 به شده ارسال هاى نامه. است شده قلمى فخرالدين حق اعاده درباره نيز سوم و هفتاد نامه است؛ فخرالدين نام به شخصى

 .است نظم نوعى داراى يافته تحرير الدين نجم درباره كه هايى نامه و پروانه
*   *   * 

  ه1356/ م 1937 سال در اوزلوق، نافذ فريدون دكتر كوشش به موالنا، توباتمك متن



57Fاست رسيده چاپ به ثبات مطبعه در

            كه را يى نامه. خطاست از پر چاپ اين كه دريغ.  ٥۸

 در). است شده آغاز ديگرى نامه سوم سطر از 47 ص( اند پنداشته قبلى نامه عين شود مى آغاز دوم و چهل نامه از بعد
 نامه آغاز با شده داده نشان دهم و صد نامه عنوان هب كه يى نامه پايان. است شده تكرار اشتباه همان هشتم و چهل نامه

 اين ولى است؛ افالكى كتاب از شده عرضه 144 شماره به كه يى نامه ،148 صفحه در). 116 ص( است آمده يكجا بعدى
 نامه بر عالوه طبع، اين در سان، بدين). 12 ـ 11 صص( است ششم نامه نيامده، افالكى كتاب در آن ابتداى كه نامه،

 به مربوط نامه 145 الحقه، نامه احتساب با شده، داده چلبى الدين برهان به كه يى نامه اجازت و العلما سلطان به مربوط
 .است موجود موالنا

 كتاب در مندرج هاى نامه تعداد هم را كتاب اين ،»تنقيدات و تحليل« عنوان با يى مقاله در قايا، يالت الدين شرف مرحوم
 داده دست به كه اطالعاتى رو، اين از. است نكرده مقابله خطى يى نسخه با را آن تر، صحيح عبارت به. است پذيرفته را

 افزوده صفحه پنج در صوابى و خطا جدول كتاب اين بر قايا يالت الدين شرف كه كنيم عالوه. ندارد بر در يى فايده هيچ
 صص ،1936 ـ 39 استانبول ،6 ج ،تركيبات جموعهم. (است نيامده كتاب يى صفحه هفده جدول در غلطها آن كه است
 )345 ـ 323

58Fاست شده چاپ اوزلوق نافذ فريدون چاپ روى از ايران در موالنا مكتوبات

٥۹ . 
  

                                                            
 وهفت بيست مقدمه است، گرفته جاى ايزبوداق چلبى ولد اى صفحه چهار مقدمه راست، به چپ از كتاب اين در. ٥۸

 مقدمه بهچپ، راست از. دارد قرار» آناطولى لجوقيانس تاريخ نظر از آن ارزش و موالنا مكتوبات« عنوان با اى صفحه
 زبان به بوده، دار عهده را تصحيحمكتوبات كار كه رمزى، احمد مرحوم اى صفحه نيم مقدمه چلبى، ولد اى صفحه نيم و سه

 ،)۱ ص( استانبول اونيورسيته كتابخانه ٤۲ نسخهشماره پيشگفتار و دانش، حسين مرحوم اى صفحه دو تقريظ و فارسى،
 ص افالكى، از( العلما سلطان از اى نامه ،)۱۲۹ ص العارفين، درمناقب مندرج نامه( الحقه ،)۱٤۸ ـ ۳ صص( مكتوبات

 حاجى به ِادرنه از ولد سلطان بن چلبى عارف اولو بن چلبى اكبر عادل امير چلبىبن الدين برهان كه اى نامه اجازت ،)۱٥۰
 نوربانو كتب ۱۲۲ شماره نسخه از نامه اجازت اين ،)۱٥۰ ص( فرستاده نكيده هرش به محمود بناخى احمد اخى بن ابراهيم

 و شده نوشته  ه ۸۷۹ در النكيدى موسى بن يعقوب حاجى بن محّمد پير خط به كه آغا، سليم دركتابخانه مستقر
 و)۱۷۳ ـ ۱٦۷ صص( اعالم فهرست ،)۱٦۷ ـ ۱٥۱ صص( صواب و خطا جدول. است شده اخذ دارد، نام الرسومالرسائل

).۱۷٤ ـ ۱۷۳( ضميمه  
 كوششيوسف به تعليقات، و حواشى و مقدمه با استانبول، چاپ نسخه روى از رومى، الدين جالل موالنا مكتوبات. ٥۹

.ص ۳۰٤ م، ۱۹٥٦/    ه ۱۳۳٥ تهران عطايى، طبوعاتىم بنگاه امين، غالمحسين و پور جمشيدى  



 مقدمه آن در حتى. است علمى ارزش فاقد نوشته اين اما است، آمده ميان به بحثى موالنا زندگانى از كتاب مقدمه در
 : مطلع با كه را شعرى
 موالنا از دارد،» ولد« تخلّص و شود مى مناجاتآغاز و زهد سر نداريم امروز         خرابات رندان چو نشستيم امروز

  59F٦۰.اند پنداشته

 

 اتخاذ اساس نسخه اوزلوق نسخه لذا شود، نمى پيدا ديگرى صحيح نسخه تركيه و اروپا در چون كه اند نوشته مقدمه در
 كه يى تازه نكته كتاب، اين در. است شده تكرار ديگر بار اوزلوق چاپ در موجود خطاهاى رو اين از و است، شده

 اين در مصححان اما است؛ آمده عمل به تحقيقى شده نوشته بدانان خطاب ها نامه كه افرادى درباره كه است اين هست
  60F٦۱.اند نياورده دست به توفيقى نيز كار

  
  

 : موالنا مكتوبات هاى نسخه
 خانه مولوى به كه نسخه، اين كاغذ. استانبول سليمانيه كتابخانه در مستقر پاشا، نافذ كتابخانه 1055 شماره نسخه. 1

 نامه فراغ. است سلجوقى عصر نسخ خط به لوالدار، جلد. است دار گران فيلى و شده مهره و آهار شده، فوق قاپو ينى
 با» كه« موارد يى پاره در. اند گذاشته نقطه» د« روى. است م 14 ـ 13/   ه 8 ـ 7 قرن شيوه به» ح« و» ع« حروف. ندارد

 بدون صفحات در. است متر سانتى 19× 12 درونى ابعاد و 27×17ر5 آن ابعاد. شده كتابت» ه«  با مواردى در و» ى«
» االباب مفتح اللّه« عبارت ها نامه ابتداى در. است يافته تحرير سرخ مركب با اشعار و آيات. دارد سطر 27 و 26 عنوان،
 محتواى ربارهد آنها از برخى اند؛ نوشته حواشى زيبايى بسيار تعليق خط به بعدها هامش در. دارد برگ 83.  نيست نوشته

. ايم كرده نظر صرف آنها از كه است لغات توضيح آنها از بعضى ايم؛ برگرفته يادداشت عنوان به را آنها كه هاست نامه
 شده داده توضيحاتى لغات درباره ،a2، a4، a55 در. است a 77و b18، b46،b 49، a70 در ها نامه به مربوط توضيحات

 به و كرده ترجمه) م 1804/   ه 1219: وفات( دده نطقى على سيد كه العارفين مناقب نسخه به كتابخانه، همان در. است
 خط به حواشى كرديم؛ نگاه است،) م 1811/   ه 1226:  وفات( دده عبدالباقى ناصر سيد خط به كه درويشان، دفتر
 .نيست تن دو آن از يك هيچ

                                                            
).۳۰۱ ص( است آمده ولد سلطان ديوان در غزل اين. ٦۰  
. است افستشده ديگر بار اوزلوق نسخه روى از علمى، انتشارات وسيله به تهران، در ،۱۳٦۳ سال در موالنا، مكتوبات. ٦۱

.م ـ! اند كرده معرفى اّول چاپ را آن كتاب، شناسنامه در كه است اين جالب  



 .است ترتيب همان به و نهم و سى و صد نامه پايان تا ما، نسخه مطابق نسخه، اين در مكتوبات
 بين لوالدار، ميشن جلد با مجدول يى مجموعه درون استانبول، دانشگاه كتابخانه فارسى خطى نسخ 28 شماره نسخه. 2

 كتاب هامش در نيز آن حواشى حتى است، شده استنساخ پاشا نافذ نسخه روى از عينآ نسخه اين. a99 ـ b35 اوراق
 زيبايى تعليق خط به و است سرخ مجدول. است متر سانتى 12ر5×12 درونى ابعاد و 30×25 آن دابعا. است شده نوشته
 عينآ آن نامه فراغ. است مزدوج مذهب اول صفحه. موالناست كتاب اولين. دارد سطر 27 صفحه هر. است يافته تحرير
 : است چنين

 محمد موالنا اعنى الموالى مولى مكتوبات مختا حسن آفتاب فيض ز عالى مكتوبى بقلم قلمم شد چراغ و روشن«
 ناچيز بخط السامى سرّه قدس رومى الدين جالل

 
 عزّت يوسف المبين و الخفى بلطفه اللّه الطفه الدين جالل موالنا جناب درگاه عتبه رومالنده قطمير احقر ضعيف اين

 لهما غفراللّه آقشهرى فهمى حسن تالميذ من آقشهرى
 
 .»الشّرف و العزّ له من هجره من الف و مأتين و سبعين و خمس سنه فى المؤمنين يعلجم و لولدايهما و

 .است شده استنساخ
 عبدالّله خط به نسخه. است شامل نيز را سبعه مجالس كه يى مجموعه درون كتابخانه، همان در 703 شماره نسخه. 3

 با اشعار و آيات يافته، تحرير تعليق خط به كه نسخه اين در. است شده استنساخ م 1867/   ه 1284 سال در بخارى
 از عينآ آن نامه فراغ حتى دارد؛ قرار لوال بدون جلدى درون و شده بندى جدول بوته و گل با آن كناره و سرخ مركب
 ايم، نبرده آن از يى بهره كه را، نسخه اين بيشتر توصيف لذا. است شده رونويسى كتابخانه همان 28 شماره نسخه روى
 .دانيم مى الزم غير

 ابعاد. است مجلد لوال بدون ميشن جلد با اى نسخه فارسى، خطى كتب بين ،42 شماره به كتابخانه، همان در باز. 4
 نامه فراغ. است تعليق خط به. دارد سطر 27 صفحه هر. است متر سانتى 18× 12 درونى ابعاد و 24×16ر5 آن بيرونى
 جلد، درون در. است يافته تحرير سرخ مركب با» شعر« كلمه و قسمتها بعضى كه است برگ 51. ندارد



 قونيه واليت والى مباركه، نسخه اين مالك و صاحب« بعد و دارد» حقى عبده« و» حقّى حسن« مهر ،a1 ظهريه در يعنى
 : است شده نوشته زير قطعه و» 21 ل 27 حقّى حسن پاشازاده مصطفى شريف ـ حاال

  
 تالوت ايسترسن گورمك عشقى رومشمس منالى حضرت آنى اتميش نظم ايله وحى         معنوى مثنوى كتاب قراندر مغز
  روم منالى حكمت دلده اشراق ايلسون         آنى ايت

 نامه هر باالى در و است نامه 122  حاوى كه نسخه، اين. است شده كشى جدول طال و الجورد با صفحات حاشيه
 .داراست را م 17 ـ 16/   ه 11 ـ 10 قرن خصوصيات شده، شتهنو» االبواب مفتح اللّه« عبارت

 آورده دست به جايى از را آنها يا است نوشته خودش نسخه، كاتب را سخنان اين آيا. دارد سطرى هفت اى مقدمه b1 در
 ولد لطانس يا چلبى الدين حسام آنِ از تواند مى آيا كيست؟ آنِ از نوشته اين دوم، صورت در است؟ كرده رونويسى و

 : كنيم مى نقل را پيشگفتار اين ما حال هر به. نيست پذير امكان قطعى نظر اظهار باره اين در باشد؟
 و فوايد انواع بر كه ميمون مراسالت و همايون مكاتبات و معالى وسايل و عالى رسايل اين الرّحيم، الرّحمن اللّه بسم«

 حضرت نامتناهى معارف و الهى علوم زخّار بحار از كه منورست هرجوا و مقرر درر بود تواند حاوى و محيط محاوى
 و المله جالل موالنا اآلخرين و االولين رموز شارح المرسلين و االنبيا حقايق كاشف المحققين اعاظم سلطان خداوندگار

 مهمات اوقات يدهكش كلك سلك در بار هر و ساعت هر گوهربار مبارك بلفظ المقدس بسره اللّه قدسنا الدين و الحق
 رقم بود، حضرت آن مخلص مريد و خالص محب موافق اعتقاد و صادق صدق به عصر آن در كه كبار امراى بخدمت
 شد مى ارسال اند، ورزيده مى مخالصت سيرت نگاشته، كينه و كبر ]و[ كدورت بى سينه و دل صحيفه صفحه در اخالص

 .»افزودند مى مفاخرت و نمودند مى امتثال گشته مباهى و مشرف مطالعه به يكى هر و
 و صد هيجدهم، و صد يازدهم، و صد ششم، و صد دوم، هاى نامه فاقد نسخه اين



 و سى و صد نامه نامه آخرين. است هفتم و سى و صد تا هشتم، و بيست و صد ششم، و بيست و صد سوم، و بيست
 .است شده نوشته نامه نخستين جمله زا بعد عنوان ها نامه بعضى در. دارد نامه 122 جمعآ. است هشتم

 نسخه، اين در. 14×12ر5 ابعاد به دارد، وجود كتابخانه همان فارسى خطى نسخ بين ،1286 شماره به ديگرى نسخه. 5
 نسخه اين ما، نظر به. دارد سطر 21 صفحه هر. ندارد وجود تملك قيد حتى و كتابت تاريخ شده، نوشته نسخ خط به كه
 سى حاوى جمعآ كه است نسخه اين نامه آخرين ما نسخه 129 نامه. است متعلق م 17 ـ 16/   ه 11 ـ 10 قرن به نيز

 داده هم نامى مكتوبات به كه بينيم مى. التفضّل الى للتوسل الترسل كتاب: اند گذاشته آن روى عربى به اسمى. باشد مى نامه
 .است شده تلقى ديگرى كتاب مكتوبات و شده

 آن درونى ابعاد و 25ر5×18 جلد با آن ابعاد. است شده مجلّد جديد جلدى با كه قونيه موزه 79 شماره نسخه. 6
 مكتوبات a89 ـ b26 بين العلما؛ سلطان معارف از بخشى b17 ـ b1 اوراق بين مجموعه اين در. است متر سانتى 23ر5×16

 الدين؛ برهان سيد مقاالت b145 ـ b110 بين ؛موالنا انسخن a110 ـ b107 بين موالنا؛ سبعه مجالس a 107 ـ b89 بين موالنا؛
 شده نوشته العلما سلطان معارف از قسمتى b 177 ـ a174 بين تبريزى؛ الدين شمس مقاالت از قسمتى a173 ـ b155 بين

 به م 1352/    ه 753 سنه االخر ربيع اوايل در آن استنساخ كه است شده قيد سبعه مجالس پايانِ در كه آنجايى از. است
 الدين برهان سيد خط به هايى نوشته مجموعه كاتب. باشد شده نوشته تاريخ اين از پيش بايد مكتوبات است، رسيده پايان

 در نيز را آنها يافته،) شهر ينى قصبات از( تُرحاله اهالى از الدين جالل نام به دوستى نزد را چلبى الدين حسام و موالنا و
 بخشى حاوى كه اى نوشته باالى). a116، a173( است افزوده مجموعه به م 1353 اواخر/   ه 754 لسا الحجه ذى اواخر

 كه يى نسخه از را قسمت اين رو، اين از. است شده قيد» العاشقين على عنايته بركة اللّه خلّد« جمله است شمس مقاالت از
 قسمتى پايانِ در. است كرده رونويسى بوده، شده استنساخ م 1247/   ه 645 سال شعبان از پيش يعنى شمس، حيات در
 كتابت كه آيد برمى چنين. است شده قيد م 1354/   ه 755 محرم اواخر تاريخِ شده استنساخ العلما سلطان معارف از كه

 يان،چلب مسند بر سالها اين در. است رسيده پايان به م 1354/   ه 755 در و شده آغاز م 1334/   ه 735 از پيش مجموعه
 چلبى، عارف اولو فرزند چلبى، عادل امير



 مد نكات اين اگر. است فاصله قرن نيم از بيش موالنا رحلت و سالها اين بين). 152 ص ،موالنا از بعد مولويه( بود نشسته
 يداپ دسترسى الدين برهان سيد حتى و چلبى الدين حسام و موالنا دستخطهاى به مجموعه گردآورنده كه گيرد قرار نظر

 شده فراموش جاهاى و كرده تصحيح هامش در را خود خطاهاى و گذاشته شماره ابجد حروف با ها نامه كنار در و كرده
 يا و نسخه روى از يا آنها اصل روى از را ها نوشته اين وى كه رسيد توان مى نتيجه اين به است، افزوده دوباره را

 قرار اساس نسخه را نسخه اين خود ترجمه در ما. است كرده ريرتح بوده شده استنساخ اصل روى از كه هايى نسخه
 )19 ـ 17 صص ،مافيه فيه ترجمه مقدمه: به كنيد نگاه باب، اين در بيشتر توضيح براى. (داديم

*   *   * 

 : بگوييم سخن نيز خود كار شيوه و كرديم تهيه چگونه را مكتوبات اينكه درباره اندكى
 استفاده موجود هاى نسخه همه از چون نموديم، باز را عربى هاى نامه. داديم نشان پاورقى رد بود نسخ در اختالفى اگر

 كتابخانه نسخه براى داديم؛ نشان» ن« حرف با را نافذپاشا نسخه نديديم؛ نيازى اختصارى عالمتهاى به بوديم نكرده
 را كتاب شماره آنها تفكيك براى بود، مزبور كتابخانه در نسخه چند چون برگزيديم؛ را» ن.استا« عالمت استانبول
 .افزوديم

 مخاطبان يافتن كرد خسته و واداشت كار به بيشتر را ما كه چيزى. كرديم ترجمه تركى به آن صادقانه رعايت با را متن
 بيش ما. دبو نيامده دست به توفيقى ولى شده، دنبال ايران چاپ مكتوبات در كار اين گفتيم، نيز قبال كه چنان. بود ها نامه

 داد به بود، كرده آماده عظيمى وسواس باالعارفين مناقب متن مخصوصآ مورد اين در. كرديم پيگيرى را كار اين چيز هر از
 بر الفبايى ترتيب به ديگرى بخش در را آن. داديم ادامه را كار اين بود، ما جسم در توانى و داشتيم دسترسى تا. رسيد ما

 كنيم عالوه بايد هم را زير مطلب. داديم قرار داشت نشانى و نام كه شخصى اسم كنار در را ها نامه شماره. افزوديم كتاب
: 

 ها نامه مخاطب درباره كه اختالفى. است شده معلوم ها نامه مخاطبان نام مكتوب، چند استثناى به موالنا، مكتوبات در
 قيد وى از صريحى اسم و شده خوانده» الدين فالن« مخاطب نامه دو يكى در. است منحصر نامه چند به است موجود

 كننده استنساخ بوده، نيامده نويس پيش در مخاطب نام گويا باشد، كه صورت هر به. است نشده



 زيرا است، شده داشته نگه مخفى عمدآ مخاطب هفتادم، نامه در كه كنيم مى گمان ولى. است گذشته و نوشته» الدين فالن«
 روشن رو اين از. شود مى داده شرح او كارهاى و گيرد مى قرار نكوهش مورد سخت النامو جانب از آن مخاطب كه

 .اند داده تشخيص ادب مخالف را وى نام شدن
 فارسى و عربى اشعار گوينده يافتن فرسود، را ما آنان احوال ترجمه آوردن دست به و اشخاص يافتن از بيش كه چيزى
 آخر تا اول از را حديقه بار چندين بود، حديقه وزن بر و مثنوى قالب در كه ابياتى نكرد پيدا براى. بود ها نامه در موجود

 ورق بار چندين هم را ديگر ديوانهاى و كتب. كرديم رو و زير بار چند را عطّار و سنائى دواوين ،كبير ديوان. كرديم دوره
 از هم. كرد يارى را ما هم آتش احمد پروفسور عربى اشعار گويندگان تعيين در. ايم برده ياد از را مطالب اين حال. زديم
 .كنيم مى تشكر اند، كرده آماده را العارفين مناقب متن كه يازيجى، تحسين از هم و وى

 فراهم آميز موفقيت اثرى كه كنيم مى گمان عشق اين همت به كه شكر را خدا. موالناست عشق ما ياور بزرگترين
 اسمش شعر كنار در يافتند، اگر خوانندگان،. داديم قرار يى جداگانه بخش در ايم نيافته را هاآن گوينده كه ابياتى. ايم آورده

 نقيصه دوم چاپ در آنان نام ذكر با باشد، نصيب اگر. شويم مى ممنون زيادتر كنند، خبردار هم را ما اگر نويسند؛ مى را
 قرار همه اختيار در علمى طريق به را موالنا آثار تمام متن بلكه مكتوبات تنها نه خواهيم مى ما. كنيم مى برطرف را خود
 خواهيم مى قلب صيميم از ديگر مؤسسه هر يا معارف وزارت از. دهد نمى كارى چنين به تن حقآ ناشرى هيچ ولى. دهيم

 .بگيرد گردن دل و جان با را انسانى و ملى كار اين كه
 اگر. گردد مى تقديم مورخان و عرفان ارباب دوستان، دانش موالنا، دوستداران به هم موالنا مكتوبات موالنا عشق با حال

 موالنا قبال در را ما نيستى بلكه نيست، ما هستى بر دليل گفته اين است، پذيرفته انجام موالنا دست به كار كه بگوييم
 .بنگرند اغماض ديده به خوانندگان دهد، مى نشان

 موالنا بندگان بنده 
 رلىگولپينا عبدالباقى 
 1382  صفر 9 استانبول، 
 11/7 /1962 
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 سخنانى رفت، مى كسانى ديدار به كه زمانى يا آمدند مى ديدنش به كه كسانى با مالقات هنگام موالنا. استمافيه فيه
 از كسانى يا كسى. پرداخت مى احاديث شرح و آيات تفسير به لزوم صورت در و داد مى پاسخ آنها سؤالهاى به گفت، مى

 شده داده طبيقت هم با مذكور مطالب مدتى از پس احتماالً. اند كرده مى مكتوب و ضبط را او سخنان مجلس، در حاضرانِ
 اين از هايى بخش كه داد توان مى هم را احتمال اين. است آمده پديد كتابى انتها در و گرديده تنظيم موالنا خود نظرِ با و

 معارف. است معمول سنّتى صوفيان، بين در امر اين. باشد شده مكتوب بود مانده ها حافظه در آنچه مدد به بعدها كتاب
 و ضبط از كه هستند كتابهايى نيز تبريزى شمس و الدين برهان سيد مقاالت و موالنا، پدر بهاءالدين، محمد العلماء سلطان

 به كتابها اين جمله از بتوان شايد نيز را ولد سلطان معارف حتى. است آمده پديد آنان صحبتهاى و سخنان شدن مكتوب
 تا صوفيان بين در هايشان، نامه آورى جمع يا و ابكت به آن تبديل و بزرگان سخنان نمودن مكتوب سنّت. آورد شمار
 1072 از پس: وفات( فاصله در حمزويان، از اوغالنالر ابراهيم شيخ سخنان گردآورى. است داشته تداوم اخير هاى دوره

نامه صحبت عنوان تحت)  ه

                                                            
٦۲  .Mevlهnه Celaleddin .Fرhi mه-fih ve Mecهlis-i Seba'dan seµmeler .Haz .

AbdدlbهkiGخlpinarli] .Ankara :[MEB ,۱۹۷۲ .IV ,۲۸۲S.  



 اين نزديكترين نمود، يقتشطر نصيب را مالمتيه از اى نشئه و شد منشعب خلوتيه از كه) م 1846/   ه 1262: وفات(
  62F٦۳.باشد مى ما زمان به كتابها دست

 

 توسط مطالب اين غالب كه نيست ترديدى هم اين در اما. است غيرممكن موارد اين در قطعى نظر اعالم دارد؟ مطابقت
 شده قيد پردازيم مى آن معرفى به بعد كمى كه اى خهنس از قسمت دو يكى حاشيه در. است گرديده مكتوب ولد سلطان
 يعنى موالنا، خليفه نويس دست« شده نوشته ديگر قسمتى كنار در همچنين و ؛»موالناست نويس دست« كه است
 چلبى الدين حسام توسط گاه ولد، سلطان توسط گاه موالنا سخنان كه بگوييم توانيم مى بنابراين ؛»است چلبى الدين حسام

 چون. است گرديده مكتوب همزمان طور به موالنا شيفتگان از تن چند شد، ذكر كه طور همان يا، يك توسط گاه و
 موالنا به كه مطالبى به و شده نگاشته او توسط مطالب از برخى گفت توان مى موالناست خود خط به متن از بخشهايى

 آن فعلى صورت به مافيه فيه نهايت در و گرديده عالوه است، هكرد مى تصحيح و مطالعه را آنها نيز او و اند داده مى نشان
 .است گرفته شكل
 شده متحد مغولها با شاميان و مصريان عليه كه را، پروانه الدين معين كتاب، پايانى قسمتهاى تا فصل نخستين از موالنا
 پيش احتماالً موالنا سخن).  ه 1277( دهد مى رخ  ه 676 سال در الديننيز معين ارتباطات. كند مى نكوهش شدت به بود،

 گفت توان مى بنابراين شد؛ تمام جانش بهاى به و كرد اتخاذ الدين معين كه است شده بيان اى دوگانه سياست از پس يا
 وارد هروى الدين شرف شيخ كه شود مى بيان ششم فصل در. باشد مى موالنا حيات پايانى سالهاى به مربوط مطالب اين

 وفات از پس دوره به بايست مى فصل اين در مندرج سخنان. نشيند مى چلبى الدين حسام از باالتر و هشد مجلس
 ابن دوم و بيست فصل در. بود برگزيده خود همدم عنوان به را چلبى موالنا، كه باشد مربوط) م 1258(الدين صالح

 وفات از پيش فصل اين مطالب كه دريافت توان مى پس شود، مى نكوهش است، بوده الدين صالح عليه كه چاووش،
 بيشتر ذوق الدين شمس سخن از شما بار اين«: شود مى گفته بيستم فصل در. است شده ايراد م، 1258 يعنى الدين، صالح

                                                            
.است نشده چاپ كتاب دو اين از يك هيچ.  ٦۳  



 طور به و شد خواهد نصيبتان بيشترى ذوق شمس از صحبت هنگام به كه نباشد اين او منظور اگر ؛»...يافتن خواهيد
 از پيش يعنى شمس، شهادت از قبل نيز فصل اين مطالب گفت بايد باشد، بوده نظرش مورد شمس انسخن مشخص

 شمس العارفين، سلطان نزد كسى«: گويد مى شمس درباره يكم و بيست فصل در. است شده ايراد ،)م 1247(  ه 645
 لذا گويد؛ مى سخن الدين صالح به افرشو عالقه از فصل اين در ترتيب همين به و» ... گفت ـ سرّه اللّه ـقدس تبريزى

 و پنجاه فصل در. است گرديده بيان م 1257 از پيش و م 1247 از پس قطع طور به نيز مطالب اين كه دانست توان مى
) م1264(  ه 662 رجب 15 در مثنوى دوم دفتر نگارش. است موجود مثنوى دوم دفتر در كه كند مى شرح را بيتى دوم
 نتيجه، در و، شده بيان مذكور، دفتر رسيدن پايان به از پس يعنى ،1264 از بعد سالها فصل اين سخنان اگوي. گرديد آغاز

 عظيم بود اى داعيه گفتيم مى شعر كه اول«: گويد مى سوم و پنجاه فصل در. باشد مى موالنا عمر انتهايى سالهاى به معطوف
 اثرها هم است غروب در و است شده فاتر داعيه كه ساعت ينا و داشت اثرها وقت آن در اكنون، بود، گفتن موجب كه

 نكوهش به بيشتر شدت با دوباره شصتم فصل در. باشد موالنا زندگانى پايانى دوره به مربوط بايد نيز مطالب اين» ...دارد
 آورى جمع خنانس كه اين نتيجه. باشد شده بيان او زندگى اواخر در بايستى نيز موضوع اين. پردازد مى الدين معين
 سر پشت را شمس با ديدار اوليه شوق و ذوق موالنا كه شود مى سالهايى به مربوط اند نهاده آن بر مافيه فيه نام كه اى شده
 سال( م 1273 تا 1247 از ساله شش و بيست دوره يك به مذكور مطالب غالب بگوييم اگر كنم مى فكر. است نهاده

 .باشيم كرده مطرح را حقيقت به قريب حتمالىا شود، مى مربوط) موالنا وفات
 جديدترين تا ترين قديم است؟ بوده كسى چه عهده بر امر اين اساساً و است استوار اساسى چه بر مافيه فيه مطالب ترتيب
 او اما است؛ داشته اى كننده مرتب شك بى كتاب اين. هستند واحدى ترتيب داراى اختالف، اندكى جز ،مافيه فيه هاى نسخه

 عمر سالهاى واپسين به مربوط كتاب اوايل گفتيم قبًال كه طور همان. داد قطعى پاسخ توان نمى سؤال اين به كيست؟
 و بيست فصل كه است حالى در اين. دارد وجود او عمر اواخر با مرتبط سخنان نيز انتهايى فصلهاى در اما موالناست

 كه گرفت نتيجه توان مى رو، اين از. است شده بيان الدين صالح اتحي زمان در كه است سخنانى مكتوب شكل يقينًا دوم
 كتاب مطالب



 داراى كتاب كه شود مى مشاهده قطع طور به حال، اين با اما. ندارد وجود ترديدى اين در است؛ زمانى ترتيب فاقد
 كوتاهتر مرور به پايانى اىفصله مطالب و است مفصل كتاب اوايل مطالب كه كنيم توجه نكته اين به اگر. است ترتيبى

 فصل در را او كوتاه صحبتهاى و شده آورده كتاب اوايل در موالنا اساسى سخنان كه گرفت نتيجه توان مى شود مى
 كتاب مطالب كنندگان مرتب توجه مورد ،قرآن ترتيب كه نيست ترديدى هم اين در ما نظر به. اند داده قرار كتاب انتهايى

 سخنان نيز مافيه فيه در دارد قرار قرآن انتهاى در كوتاه هاى سوره و ابتدا در بلند هاى سوره هك طور همان. است بوده
 با مشورت در ولد سلطان احتماالً را ترتيب اين. اند داده جاى انتها در را كوتاه و مختصر گفتگوهاى و ابتدا در را مفصل
 .است نموده اعمال چلبى الدين حسام
. كند نمى متابعت تركى زبان قواعد از تعبير اين اما» .است آن در آنچه هر است آن در«: است چنين همافي فيه دقيق معناى

 اين» .هست آن در هست كه چه هر« يا و» است آن در هست چه هر« كه است اين مزبور عبارت از منظور ترديد بى
 نداريم شك اين در است؟ شده اقتباس كجا از نام ناي اما. است جايى به كامالً گذارى نام موالنا تقريرات براى گذارى نام
. اند كرده مى نگهدارى پراكنده شكل به احتماًال را مكتوب سخنان و شده مى مكتوب او خود زمان در موالنا تقريرات كه

 اين بر گاه آن. است درآمده كتابى صورت به و گرديده مرتب شد، بيان كه شكلى به موالنا، وفات از پس مطالب اين
: است شده نوشته ثلث خط با داديم قرار اساس را آن خود ترجمه در ما كه اى نسخه ابتداى در. اند نهاده نامى كتاب

 نيز مذكور نسخه صفحه آخرين در. است شده نوشته بعدها عبارت اين كه بود اين ما گمان البته كه ؛»مافيه فيه كتاب«
 رسيده اتمام به  ه 716 الحجه ذى در آن كتابت كه فاتح، كتابخانه نسخه دوم ورق در. ندارد وجود مطلبى كتاب نام درباره
 رسيده ثبت به فاتح كتابخانه در 5408 شماره با كه اى نسخه كاتبِ امضاى محل در. شود مى مشاهده» مافيه فيه« نام است،
  ه 788 سال در كه آغا، سليم هكتابخان نسخه. است صفت بلكه نيست نام كه دارد؛ وجود» االلهيه االسرار« عبارت است

 .اند ننهاده ديگرى نام موالنا تقريرات بر است روشن آشكارا اينكه خالصه. دارد نام» مافيه فيه« نيز است، شده كتابت
 : اند نوشته را زير شعر دارد وجود مستنجد امضاى و تملك تاريخهاى كه اى صفحه باالى و چپ قسمت در ما، نسخه در



 معانيه فى لطيف         همافي فيه كتاب
 فيه فى الكلب فبول         فيه ما يرض لم فمن
 دارد مى بيان شود، مى نگهدارى ايران ملى كتابخانه در كه اى نسخه دوم و اول صفحات اشعار ذكر با فروزانفر الزّمان بديع

 : دارد وجود مذكور صفحات در زير ابيات كند مى اضافه و است، شده نوشته نيز آنجا در فوق قطعه كه
 معانيه فى لطيف         مافيه فيه كتاب
 معانيه بشرى يا و         قاريه نفس يطيب
 معانيه فى مافيهلطيف فيه كتاب
 فيه فى الغيب فشهد         فيه بما يعمل فمن

 )ح صفحه مقدمه،( 

 : دارد وجود چنين اى قطعه نيز) 1240: وفات( عربى ابن مكيه فتوحات در
 معانيه فى مافيهبديع فيه كتاب

 يحويه الدر رايت         فيه ما عاينت اذا
 اگر: گويد مى است، رفته كار به آن در» مافيه فيه« تعبير كه عربى ابن ابيات ديگر بيان و باال قطعه ذكر از پس الزّمان بديع
 هر كه وى زمان به العهد قريب نسخه دو در كه نداشت جهت هيچ بود يافته شهرت موالنا عهد در نام بدين مذكور كتاب
 كنند ياد مختلف نامهاى به را آن شده استنساخ مؤلف عهد در مكتوب هاى نسخه روى از و قونيه در ظاهراً آنها دوى

 تدوين او خود زمان در موالنا شده مرتب و مكتوب تقريرات كه است نداشته وجود امكان اين اما). يب صفحه مقدمه،(
 كتابت و ضبط او مهم سخنان و گفت مى سخن بود حيات قيد در وقتى تا موالنا زيرا. درآيد كتاب تصور به و گرديده

 عباراتى اينكه ديگر نكته. درآورند كتاب صورت به نموده تدوين او از پس اند توانسته مى فقط را موالنا تقريرات. شد مى
 تقريرات توصيف شود مى مشاهده امضاء محل در و كتاب نتهاىا در كه» الجالليه االسرار« يا و» االلهيه االسرار« مانند
 به ،)1274: وفات( صدرالدين شيخ اش فرزندخوانده و عربى ابن درباره او منسوبان و موالنا نظرات. كتاب نام نه است
 عبدالباقى: هب كنيد نگاه( باشد سازگار عربى ابن با تواند نمى مشرب لحاظ به نيز شمس حتى. است نبوده مثبت وجه هيچ

 استانبول، سوم، چاپ ،الدين جالل موالنا گولپينارلى،



 اوايل، نيز را كتاب اين كنيم مى گمان ما رو، اين از) 236 ـ 232 ،226 ،171 ،54 ـ 52 صص ،1959 انقالب، كتابخانه
 و اخذ او اشعار از را» مافيه فيه« منا بوده محشور الدين محيى آثار با كه فردى بعدها و اند ناميده مى» معارف« يا و» مقاالت«

 .شود مى شناخته نام اين با ديگر مذكور كتاب آن، از پس و گذارد، مى كتاب اين بر
*   *   * 

 از كه سؤاالتى به پاسخ در سخنان اين اغلب كه ندارد وجود ترديدى. است متنوع مافيه فيه در شده مطرح موضوعات
 .است گرديده مى گفتگو غرق موالنا و شده مى باز سخن سر پاسخها بيان هنگام. است شده بيان اند پرسيده مى موالنا
 برترى منطق، قدرت اسلوب، سادگى نيز مافيه فيه منثور قطعات در هستيم، شاهد مثنوى و كبير ديوان در كه طور همان

 را فرد ترين لجوج و ترين داننا است قادر كه او دسترسى قابل غير توان حتى و مثالها، بيان در موجود حقيقت تداعى،
 دانش با را مسائل همه موالنا. خورد مى چشم به درنگ بى نمايد، تفهيم افراد ترين معمولى به حتى را مطلب و كند قانع

 به را او نظر مورد موضوع كند مى بيان كه مثالهايى. كند مى مطرح شكل ترين فهم قابل و ترين ملموس به خود عميق
 توسط موضوع بيان و خطاب طرز مناسب، مثالهاى بيان در درست تشخيص منطقى، توان. آورد رمىد شكل ترين ساده

 و موالنا پاسخهاى و شده مطرح سؤاالت اوقات برخى تقريرات كاتبان. آورد مى آدمى ياد به را افالطون و سقراط موالنا،
 او سخن است، شده مجلس وارد كه كسى به موالنا خطاب و بعدى پاسخهاى و پاسخها اين از شده ايجاد ديگر سؤاالت

 گرفته خود به گفتگو حالت كتاب قسمتهاى از برخى ترتيب اين به و اند، كرده مكتوب را مقابل طرف سخن متقابًال و
 غذا سفره سر از پروردگار حمد گفتن با موالنا كه شود مى مشاهده وضوح به حتى ششم و بيست فصل در. است
 .خيزد برمى

 او، فكرى حيات تماميت خالصه و انسانيت و دين درباره او آراء و نگرى، آينده بينى، جهان موالنا، انديشه اب،كت اين در
 : هستيم رو روبه زير موضوعات با مافيه فيه كتاب در گفت توان مى نمونه براى. است نمايان مجموعه، يك صورت به
 ؛)2 و 1 فصل( شود مى نكوهش چرا آنها به شدن نزديك اينكه و پادشاهان و امرا رفتار ـ
 ؛)6 و 2 فصلهاى( سخن فهم اهميت ـ



 ؛)52 و 12 فصلهاى( است انديشه از عبارت سخن اينكه حتى و شود مى زاده انديشه از و است استعداد تابع سخن ـ
 ؛)27 فصل( باشد متناسب كننده سؤال شخصيت با بايستى پاسخ، ارائه ـ
 ؛)4 فصل( ستنده اى فايده داراى علوم تمام ـ
 ؛)19 فصل( نيست پوشش و لباس نوع و عمامه و عبا به بودن عالم ـ
 ؛)24 فصل( ديگر چيزى حق مقصود و ديگر چيزى غرضشان كنند مى كارها كه هستند كسان بسيار ـ
 ؛)41 فصل( گيرد جان همه حقيقت واصالن دانش ـ
 ؛)51 فصل( خصومت و دوستى و مان،اي و كفر فوق هست جهانى و واحدند غايت نظر از همه دينها ـ
 ؛)4 فصل( انسان فضيلت ـ
 ؛)6 فصل( بيند خود عيب عيب، بيننده اينكه و هوس، و عشق و است الزم درد فضيلت اين كسب براى ـ
 ؛)11 فصل( است جمعيت همه معنى در و است صورت در تفرقه ـ
 ؛)فصل همان( است عالم از افضل عارف ـ
 ؛)8،16،37 ،3 فصلهاى( است اصل كه است مقصد و نيستند صورت جز چيزى عبادات ـ
 ؛)34 و 18 فصلهاى( است شدن عالم و معنا از عبارت قرآن ـ
 ؛)35 فصل( زايد مى نياز از و است احتياج و است افتقار آخر عشق ـ
 به نيازى دكنن مى زندگى تاريكى و زيرزمين در كه حيواناتى و است خويشتن حاجت پهلوى هست كه جا هر كسى هر ـ

 ؛)32 فصل( شوند مى خلق كور لذا ندارند ديدن
 ).41 فصل( شود مى خلق نو به نو جهان ـ

 بين اين در. دارد وجود كتاب اين در زيبا بسيار مثالهاى با آن به شبيه ديگر چيزهاى بسيارى و مطالب اين تمام خالصه
 مانند مسايلى با ما
 ؛)16 فصل( ششدن شاعر چگونگى و شعر از موالنا تلقى ـ
 ؛)16 فصل( او فروتنى و تواضع ـ
 ؛)53 فصل( است نموده تكلف بى شعر گفتن به شروع اينكه ـ



 ؛)26 فصل( آن به ايمانش و كرامت به نگاهش ـ
 ؛)3 و 1 فصلهاى( است شده آنان با كه رفتارى و اعتقاداتشان مغوالن، بيداد ـ
 ).14 فصل( آنها نهايى شكست به موالنا باور ـ
 .روييم روبه) 38 فصل( است جديد و نو سخنانش تمام كه باره اين در او قاطع ظرن و
 افزايش موجب بپوشاند را خود حد از بيش اگر زن اينكه و گويد مى زنان با رفتار از حتى حسادت، نكوهش در او

 مافيه فيه در. شويم مى آشنا ىافكار چنين با و هستيم مترقى چنين هايى انديشه شاهد مافيه فيه در ما. شود مى ولع و حرص
 و وجد پرهيز، محبت، همبستگى، احساس وحدت، نظريه منطق، انديشه، انسانيت، و انسان تمام، حكمتى كامل، عقلى
 گدازيم، مى و شويم مى او كامل و واقعى موجوديت غرقِ بينيم؛ مى را موالنا كلمه يك در و حقيقت و احساس عشق،
 .رسيم مى حقيقى وجود به و شويم، مى خالص و يابيم مى تكامل باليم، مى شويم، مى ذوب
 از تبريزى، شمس و الدين، برهان سيد العلماء، سلطان حكايات اولياء، مناقب احاديث، آيات، از مافيه فيه در موالنا

 شعراى و سنايى، متنبى، از. گيرد مى بهره العلماء سلطان معارف از و ،شمس مقاالت داستانهاى از خود، زمانه از رويدادها،
 هايى مثال شاهد و كند مى ذكر هايى نمونه مناسبت، به سخن، ميان در كند؛ مى نقل شعرهايى ،ديوان و مثنوى از و ديگر،

 معارف از را» گيرد مى پس عروسى براى دوباره را بخشيده ملك و مال كه پدرى« داستان نمونه، براى. آورد مى
 هفتاد فصل در مثال اين) 65 ـ 64 صص ،47 فصل ش،  ه 1333 تهران فروزانفر، الزّمان بديع. (ندك مى نقل العلماء سلطان

 ذكر مافيه فيه دهم فصل در نيز) 264 ص ،166 فصل ،معارف( سررزى محمد خواجه داستان. شود مى نقل مافيه فيه سوم و
 اين شود؛ مى نقل مافيه فيه ديگر فصلهاى و پنجم و بيست فصل در هست جهان در كه غفلتى و عارف تعريف. است شده

 آمده فصل همان 248 صفحه در كه را آب روى كف و دريا مثال. است آمده معارف 248 صفحه ،223 فصل در موضوع
 كسى به است غافل معنايش از و خواند مى را قرآن لفظ كه او« كه نيز سخن اين اصل. يابيم مى مافيه فيه دوم فصل در
 در و صحبت هنگام موالنا. است 34 و 18  فصلهاى در) 394 ص ،249 فصل(» ليسد مى را كوزه هدهان كه ماند مى

 توضيح» شرح« در بود مقدور كه آنجا تا و توان حد در را اينها تمام. برد مى بهره نيز مثنوى داستانهاى از لزوم، صورت
 .ايم داده

*   *   * 



 كه اى نسخه اساس بر را كتاب اين) م 1938: وفات( قُنُق عونى احمد بار ليناو. است شده ترجمه تركى به بار دو مافيه فيه
 و دوستان اختيار در خودش قول به كه ديگرى نسخه هشت هفت با ـ است بوده هند چاپ ظاهراً و ـ داشت اختيار در

 با مذكور كتاب حاضر حال در. گذاشت آن بر مافيه فيه ترجمه نام و نمود ترجمه تركى به و داد مطابقت بود رفقايش
 است كتاب اين انتشار صدد در معارف وزارت كه شنيديم زمانى. شود مى نگهدارى قونيه موالناى موزه در 3895 شماره

 شهردارى و استان دبير ارگين عثمان جناب توسط كه بوديم ديده را اى نسخه هم زمانى. اند شده منصرف بعداً گويا اما
 مراجعه مزبور كتاب به مافيه فيه ترجمه زمان در ما. بود شده استنساخ او، نظر زير يگرى،د فرد دست به يا استانبول،

 موفقيت ميزان درباره توانيم نمى جهت اين به نداديم، قرار بررسى مورد را آن نقادانه نگاه و امروز برداشتهاى با و نكرديم
 گمان اما داشت خاصى جايگاه تصوف و زبان به بوطمر موضوعات در مرحوم آن كه دانيم مى را اين. بگوييم چيزى او

 .باشد قديمى كمى زبانى لحاظ به مذكور ترجمه كنيم مى
 مجموعه كتاب هشتمين و بيست عنوان به و شد ترجمه تركى به كهيا اولكرتارى مليحه توسط دوم بار مافيه فيه

 .گرديد منتشر استانبول معارف هچاپخان در 1954 سال در معارف وزارت سوى از اسالم ـ شرق كالسيكهاى
 گفتيم شكر را خدا و شديم خرسند كتاب اين انتشار از دوره آن در و بوديم تركى به موالنا آثار تمام ترجمه درصدد ما
 جا اين در. برديم پى خود خرسندى و شكر بودن بيجا به متأسفانه گرفتيم دست به كه را كتاب اما. شد سبكتر بارمان كه
 .گذشت موضوع از توان نمى نيز نمونه چند بيان بدون اما. پرداخت نخواهيم مذكور ترجمه يلىتفص نقد به

 »خواهى؟ مى دليلى چه! اللّه بسم گفت عباس«: نويسد مى كهيا تارى مثال براى
 
 گويد مى نيست؛ خدا نام ذكر اللّه، بسم از عباس منظور. است» بفرما« و» زودباش« معنى به اينجا در اللّه بسم). 6 ص(

 .بگو زود خواهى مى دليلى چه
 از گاهى از هر انسان لذا آفريد، علم از برخوردار و خردمند عالم، ذاتاً را انسان بزرگ خداى«: نويسد مى كهيا تارى

 )15 ص(» .كند مى رؤيت درخششى چون را خداوند همتاى بى جمال و حق تجلى خويش، وجود اسطرالب
 از باشد، كرده آشنا و دانا و عالم خود به تعالى حق ار او چون«: است اين درستش كه



 آيينه اين از جمال آن هرگز و بيند مى لمحه به لمحه و دم به دم را چون بى جمال و را حق تجلى خود وجود اسطرالب
 ؟كرد ترجمه شود مى هم شكل اين به آيا گوييم مى كرد، ترجمه شود مى هم شكل اين به بگوييد اگر» .نباشد خالى

 از ديگر چيزهاى و قبله و حاالت. كند نمى تغيير دينى هيچ در ايمان. است ديگر صورتى به دينى هر در نماز«: نويسد مى
 هيچ در نماز به ايمان اما است ديگر نوع دينى هر در نماز«: است چنين درستش كه) 46 ص(» .كند نمى تغيير نوعش اين

 ص(» ...برد هجوم وزير سوى به زشت مرد«:نويسد مى» .شد توان متبدل غيره و او قبله و او احوال. نگيرد تبدل دينى
 خدا مردان از يكى نزد كه مريدى روح«: نويسد مى ؛»برخاست و برجست او روى در مرد«:  است اين درستش كه) 47

 يابد حق مرد از پرورش كه مريدى اكنون«: است چنين آن صحيح كه) 48 ص(» ...و شد منزه و پاك بود يافته پرورش
» .كند نمى مفيدى و خير كار هيچ كه است كسى ظالم«: نويسد مى. است خوانده» پاك« را» بال« كه» .باشد بالى را او روح

 رهاند مى وضع اين از را شما تعالى حق«: نويسد مى» .نكند مصلحت كه باشد آن ظالم«: است اين درستش كه) 78 ص(
 ص(» ...آخرتند خزائن غفران و رضوان! دهد مى آن از بيش حتى دهد، مى شما به ارهدوب ايد داده دست از كه آنچه هر و

 و آن، اضعاف و دهد باز شما به است رفته آنچه و برهاند اين از را شما تعالى حق«: است چنين آن صحيح). 79
 و رفت شما دست از آنكه يكى است؛ گنج دو باشد، راضى شما از آخرت در و را، شما كند احسان هم ديگر چيزهاى

 منظورشان آيا شناسد؛ مى هم را خدا شناخت را على نفس كه او گويند مى وقتى پرسيد«: نويسد مى» .آخرت گنج يكى
 نفس اين ربه عرف فقد نفسه عرف من گفت على آنچه پس گفت«: است اين درستش كه) 85 ص(» است؟ نفس همين

 كرده ترجمه عقلى را» فعال عقل« 87 صفحه در. است يافته فزايشا و ادامه هم سر پشت قسمت اين خطاهاى» گفت؟ را
 اكتفا مقدار اين به و كرد نظر صرف دنيا اين هاى زيبايى و لذتها از بايد«: نويسد مى 89 صفحه در. است فعال كه است
 گذشتن ايدنب است حق عكس و پرتو كه ها لطف و ها خوشى اين از را آدمى پس«: است چنين صحيح عبارت كه» .نمود

 كه است كرده ترجمه» علم« و» عمل« را» شناخت« و» باخت« كلمات صفحه، همان در» .گشتن قانع نبايد قدر اين بر و
 درباره خواستى مى را آنچه«: است نوشته 101 و 100 صفحات در. است» شدن عرفان صاحب« و» عطا« اصلى منظور
 دريابى، ازلى حكم



 فراوان نيكى مقابل، در كنى، نيكى اوقات بعضى اگر يعنى. كند نمى تغيير گاه هيچ اين. مدادي توضيح تفصيل به و گفتيم
 حتماً كنى كه را بدى خوبى جزاى اما. ديد نخواهى بدى ميزان همان به كنى بدى چه هر يا و شد نخواهد نصيبت

 نگردد اين هرگز كرديم رحش و گفتيم كه خواهى مى اين ازلى حكم از اگر«: است چنين صحيح عبارت» ...بينى مى
 و باشد بيش ها نيكى كنى بيش نيكى كه چندان يعنى شود، افزون بدى و نيكى جزاى كه خواهى مى اين اگر و معاذاللّه،

 نتواند اگر« عبارت جاى به 101 صفحه در» .نگردد حكم اصل اما بگردد حكم اين باشد، بيش بديها بيش، ظلم كه چندان
 علماى قول طبق« عبارت صحيح شكل صفحه، همان در باز» .بشكند را اش روزه اگر« گفت بايد» آورد جاى به را نذرش
 عبارت. است اشتباه كامالً 102 صفحه سؤاالت ترجمه» ...قول يك به شافعى مذهب در« است چنين» ...شافعى مذهب

63Fغلط 105 صفحه در» رود مى آنها سوى به شده، متنفر تو از«

 خشم تو از و نرود ايشان بر«: است چنين آن درست و  ٦٤
   اندكى» ...گيرد
 و است اشتباه» ستا لطيف زمان هر در او« عبارت 289 صفحه در. اندازيم نظر تفاريق به كتاب پايانى بخشهاى به هم

 و« فروزانفر الزّمان بديع مانند را» لطيف هوا و« عبارت ؛»لطيف هوا و است لطيف آفتاب«: است چنين آن صحيح ترجمه
 آمده، 302  صفحه در كه» تسبيح اين بين است فرقى چه« عبارت از آيا. است پنداشته آيه را آن و خوانده» اللطيف هو
 و بعد صفحات توضيحات. »هست فرق« كه است اين درست كه حالى در ؟»نيست رقىف« كه شود نمى منتج پاسخ اين

 پيغمبر را) ع(على كه شود مى بحث كسانى از» علوى« واژه معناى بيان در مثًال. خطاست از مملو كتاب پايانى شرح
 بر وحى است بوده قرار اى عده قاداعت به كه اند كرده نقل هم را اين دانند؛ مى خدا را على كه هستند كسانى البته. دانند مى

 اين اصالح براى. است پيغمبر على گويد نمى مذهبى و دين هيچ اما است؛ شده خطا دچار جبرئيل و شود نازل على
 ؛»درست« ديگرى آن روى و» اشتباه« نوشت درشت خط با بايد ترجمه اين روى كرد، ترجمه نو از را متن بايد ترجمه

 چاپ قابل را آن و كرده بررسى را كتاب كه حيرتم در كسانى از من. كرد جلد جا يك بايد را آنها دوى هر گاه آن
 .اند دانسته

*   *   * 

                                                            
 عبدالباقى(من نه شده انجام) م ـ. كهيا تارى( مترجم توسط شود مى ذكر نمونه عنوان به كه ىجمالت گذارى عالمت.  ٦٤

).م ـ. گولپينارلى  



 كه نسخه، هفت به مراجعه با چاپ اين. است بوده هند در م 1928 سال در اول چاپ. است شده چاپ بار سه مافيه فيه
 .دارد آن در فراوانى اضافات و تصرف و دخل ناشر و شده آماده د،باش مى  ه 1105 سال آنها ترين قديمى استنساخ تاريخ

 فروزانفر، الزّمان بديع( است بدتر هند چاپ از چاپ اين كيفيت. است شده منتشر تهران در  ه 1334 سال در دوم بار
 ).ى صفحه ،مافيه فيه مقدمه

 و مذكور چاپ دو مقايسه با تهران، دانشگاه الهيات دانشكده اساتيد از فروزانفر، الزّمان بديع آقاى توسط نيز بار سومين
 در ش  ه 1330 سال در تهران دانشگاه سوى از شده منتشر كتاب پنجمين و صد عنوان به و آماده خطّى، نسخه شش

  64F٦٥.است رسيده طبع به تهران در مجلس، چاپخانه

       

 دليل به كهيا تارى اشتباهات از بسيارى اساساً. است فراوان هم بسيار و فراوان خطاها هم چاپ اين در گويم مى تأسف با
 : نمونه براى. است آن به اتّكا و نسخه اين از تبعيت
. موالناست غزل يك از مصراعى و است موزون اصل در شده آورده نثر شكل به پانزده صفحه يازدهم سطر در آنچه

 كتابخانه هاى نسخه در مذكور عبارت. باشد مى» است ننموده« اصل در بيستم صفحه هفتم سطر در» است نموده« عبارت
 در. است شده قيد» است ننموده«) آ 22( 79 شماره به قونيه موزه و) ب 11( افندى اسد و ،)آ 8( 5408 شماره به فاتح

 چنين آن درست كه» باشد تر عالى عارف از كه باشد اين لغت روى از عالم«: است آورده 47 فحهص 4 و 3 سطرهاى
 به نيز آغا سليم نسخه در است، چنين ما نسخه در. »باشد تر عالى عارف از كه باشد اين نه لغت روى از عارف«: است
 در بداند؟ تر پايين عالم از را عارف و لمع از را عرفان مرتبه موالنا است ممكن مگر). ب 117( است آمده شكل همين
 شعر اول مصراع شده آورده آيه از بعد كه عبارتى 57 صفحه دوم سطر

                                                            
 استاد الّزمانفروزانفر، بديع حواشى و تصحيحات اب مولوى؛ به مشهور محمد الدين جالل موالنا گفتار از مافيه فيه كتاب.  ٦٥

 تعليقات، و حواشى ،۲۳٥ـ ۱ صص متن يج، فهرست، يب، ـ ج مقدمه شمسى؛ ۱۳۳۰ مجلس، چاپخانه تهران، دانشگاه
 فهرست ،۳٥۱ ـ ۳٥۰ صص وامثال، بزرگان كلمات فهرست ،۳٤۹ ـ ۳٤۷ صص احاديث، فهرست ،۳٤٦ ـ ۲۳٦ صص

 حواشى در كه تعبيرات و لغات ،فهرست۳٥۸ ـ ۳٥٤ صص فارسى، اشعار فهرست ،۳٥۹ ـ ۳٥۲ صص عربى، اشعار
 ،۳۷٤ ص فرق، و اقوام و قبائل فهرست ،۳۷۳ ـ ۳٦۳صص نساء، و رجال اسماء ،۳٦۲ ـ ۳٥۹ صص است، شده توضيح

 ،۳۸٥ ـ ۳۸۱ صص ملحقات، ،۳۸۰ ـ ۳۷۷ صص كتب، فهرستاسامى ،۳۷٦ ـ ۳۷٥ صص بالد، و اماكن اسماء فهرست
.۳۸٦ ص خطا، و صواب ولجد  



 دو«: آيد درمى صورت اين به و شود مى درست» تو« يك كردن اضافه با وزن. است رباعى مصراع سومين يعنى بعدى
 همان آن درست كه است آمده» گذشتن ببايدش« عبارت 58 صفحه آخر سطر در. »جنگند در تو وجود اين در شخص

 كلمه است ثبت فاتح كتابخانه در 2760 شماره با كه اى نسخه در. است» گذشتن نبايدش« هست ما نسخه در كه طور
 در كه طور همان آن درست و است غلط 68 صفحه پنجم سطر در» پرستشها« كلمه). آ 76( است نقطه بى مذكور

 قونيه، نسخه ب، 24 ،5408 فاتح، نسخه ب، 47 افندى، اسد نسخه ما، نسخه( باشد مى» سشهاپر« شده نوشته زيرنويس
 سليم آ، 75 افندى، اسد( است» سالم در« ،105 صفحه در» بودى او كالم در سابق« عبارت صحيح صورت). آ 31 ،79
 )ما نسخه و آ، 38 ،79 قونيه، ب، 37 ،5408 فاتح، آ، 140 آغا،
 38 فاتح، آ؛ 141 آغا، سليم ب؛ 76 افندى، اسد( باشد مى» خر« آن درست كه است آمده» او« 107 صفحه پنجم سطر در

 آن درست شده ذكر زيرنويس در كه طور همان و غلط،» بدانم« ششم سطر 126 صفحه در). ما نسخه و ؛38 قونيه، ب؛
 يازدهم سطر ،128 صفحه در). ما نسخه و آ؛ 42 قونيه، آ؛ 45 فاتح، ب؛ 148 آغا، سليم ب؛ 91 افندى، اسد( است» ندانم«

 بدون افندى اسد نسخه در ب؛ 149 آغا، سليم( است» بياورند« شده قيد ما نسخه در كه طور همان ،»نياورند« درست
 افندى، اسد( باشد مى» اشتران« آن درست كه است گرديده قيد» اسيران« 132 صفحه يازدهم سطر در). آ 92 است، نقطه
 آن درست و غلط، 196 صفحه هفدهم سطر در» نقد«). ما نسخه و آ؛ 43 قونيه، آ؛ 47 فاتح، ب؛ 150 آغا، سليم ب؛ 94

 اولين 154 صفحه در). ب 45 قونيه، ب؛ 51 فاتح، ب؛ 155 آغا، سليم ب؛ 103 افندى، اسد ما؛ نسخه( باشد مى» نقل«
 زيرا باشد؛ مى» متجّزيند« آن درست آمده، ويسزيرن در آنچه طبق و است غلط كه شده قيد» متحيزند« دوم سطر كلمه
 پذيرش معنى به اول شكل پذيرش صورت اين در كند، مى بيان را تحيز و است جهت شش از صحبت كلمه اين از پس

 109 است، نقطه بى افندى اسد نسخه در ما، نسخه ب؛ 46 قونيه، ب؛ 53 فاتح، ب؛ 157 آغا، سليم( بود خواهد تكرار
 قرآن«: است چنين» است رويه دو ديبايى قران« عبارت درست صورت 165 صفحه چهارم و سوم اىسطره در). آ

 نيز كهيا تارى). ما نسخه و ب؛ 48 قونيه، ب، 57 فاتح، آ؛ 163 آغا، سليم ب؛ 117 افندى، اسد(» است دورويه ديبايى
 جمله و خورده را فروزانفر متن فريب



 شده گرفته ناديده متن در پارچه معنى به ديبا كلمه و» است رويه دو) پول( قران«: است كرده ترجمه طور اين را مذكور
. است رويه دو) ابريشمى پارچه( ديبايى قرآن،«: است چنين مذكور عبارت درست ترجمه كه حالى در). 244 ص( است

 ب؛ 164 آغا، سليم آ؛ 121 افندى، اسد( است» اشتر و پاالن« آن صحيح و غلط، 169 صفحه پنجم سطر در» استر پاالن«
 سليم ب؛ 127 افندى، اسد( است» نقول« 180 صفحه دوم سطر و 179 صفحه آخر سطر در» يقول« صحيح). ما نسخه و

 آ؛ 128 افندى، اسد( باشد مى» كقطع« آن درست و غلط، 180 صفحه هشتم سطر در» لقطع«). ما نسخه و ب؛ 168 آغا،
 افندى، اسد( است» الثار« 181  صفحه پنجم سطر در» النار«). ما نسخه و ب؛ 51 يه،قون ب؛ 62 فاتح، آ؛ 169 آغا، سليم
 آغا سليم نسخه و ما نسخه در كه طور همان 185 صفحه پايانى سطر كلمه آخرين). ما نسخه و ب؛ 51 قونيه، آ؛ 128

 سطر در» اللطيف هو و« تعبار. »است نصيب قدر به نعمت،«: شود مى چنين آن معناى كه است» النوال« هست) ب 17(
 مطلب اين اساساً ؛)ما نسخه و آ؛ 137 افندى، اسد( باشد مى» لطيف هوا و« آن درست و است غلط 196 صفحه پانزدهم

. نيست آيه شده، آورده زيرنويس در آنچه خالف بر فوق عبارت ترتيب اين به. شود مى دانسته نيز سخن سياق از
 سليم ب؛ 142  افندى، اسد ب؛ 74 فاتح،( است» نيست شنوا« آن درست و غلط، 216 صفحه اول سطر در» شنواييست«

: است افتاده جا عبارت اين صفحه، همان يازدهم سطر در» معذورم« كلمه از پس). ما نسخه و آ؛ 57 قونيه، ب؛ 182 آغا،
 اين معذورم، كه لنگ و كور گفتن پس بيند؟ مى رويان خوب جمال و روز جمال هيچ رود، مى اوازوى كورى هيچ«

» شاد« 224 صفحه دهم سطر در» شان« صحيح). ما نسخه و ب؛ 57 قونيه، ب؛ 44 فاتح، ب؛ 142 افندى، اسد(» معذورم
 افتاده جا عبارت اين ،225 صفحه دهم سطر اواخر در» همچنين« كلمه از پس). ما نسخه و آ؛ 186 آغا، سليم( است
 جمله و جمله اين). ما نسخه و آ؛ 188 آغا، سليم(» بسيار فرق و بسيارست راه خيال تا خيال از طرف اين كه«: است
 نسخه در 232 صفحه هشتم سطر در» مجازاتى لفظ« عبارت. شود مى كامل مذكور جاافتاده عبارت با تنها آن از پيش
 كه است» مجازاتى« هقوني و فاتح هاى نسخه در). است چنين هم ما نسخه در ب؛ 189( است» مجارايى نقطه« آغا سليم
 )آ 80 ب، 60. (باشد همين بايد آن صحيح شكل ظاهراً



 به دسترسى عدم هم آن دليل كنم مى گمان و كرديم؛ ذكر كه است هايى نمونه از بيشتر بسيار مزبور چاپ خطاهاى
 حد اين تا كه متنى از اما جايزالخطاست انسان. است شتاب كمى و عكس روى از متن چاپ غلط، بى و مطمئن اى نسخه
 .كنيم تقديم همزمان را مافيه فيه ترجمه و متن شديم مجبور ما كه بود اين. كرد استفاده توان نمى هم دارد ايراد
 : است كرده استفاده نسخه هشت از مافيه فيه متن سازى آماده در فروزانفر الزّمان بديع

 از سمرقندى حسن بن محمد بن قاسم شريف بن حسن توسط نسخه اين. 2760 شماره استانبول؛ فاتح كتابخانه. 1
 .است رسيده پايان به) م 1317(  ه 716 الحجه ذى نخست روز آن، كتابت و شده نوشته مولوى طريقت پيروان

 عادل پيروان از سرايى، بهاءالدين توسط نسخه اين. شود مى نگهدارى كتابخانه همان در 5408 شماره به كه اى نسخه. 2
) م 1350(  ه 751 رمضان چهارم روز جمعه آن، كتابت و شده نوشته موالنا آرامگاه در قونيه، در) م 1368: وفات( چلبى

 .است رسيده اتمام به
 چون او. ندارد كتابت تاريخ نسخه، اين كه نويسد مى الزّمان بديع. 567 شماره آغا، سليم كتابخانه اسكدار، استانبول،. 3

. است مجموعه يك نسخه اين. است گرديده مذكور خطاى دچار نموده، استفاده آن عكس از و نديده را نسخه اصل
 ،مافيه فيه ب 190 تا ب 99 از ،سبعه مجالس آ 98 تا ب 68 صفحه از. العلماست سلطان معارف حاوى آ 68 تا ب 1 ورقهاى

 از بخشى آ 323 تا ب 316 از و الدين، برهان سيد مقاالت آ 315 تا ب 302 از ،ولد سلطان معارف آ 302 تا ب 191 از
 : خوانيم مى را ذيل كتابت تاريخ ولد سلطان معارف انتهاى در. گيرد مى بر در را شمس مقاالت

  
 بك سونج حاجى بن محمود تعالى اللّه رحمه الى المحتاج الفقير النحيف الضعيف العبد كتبه الوهاب الملك اللّه بعون الكتاب تم

 سبعمائه و ثمانين و ثمان سنه االخر دىجما غره فى ترجانى الحاجى
  

 اول روز را معارف سونج حاجى بن محمود كه يابيم درمى است گرديده قيد نيز آ302 صفحه در كه عبارت اين از
 .است بوده تر عقب هم تاريخ اين از مافيه فيه كتابت صورت اين در. است رسانده پايان به) م 1386(  ه 788 اآلخر جمادى



 هجرى نهم قرن در رود مى گمان و شود مى نگهدارى معارف، وزارت به وابسته ايران، ملى كتابخانه در كه اى نسخه. 4
 .باشد شده نوشته

 .است شده كتابت) م 1483(  ه 888 محرم دوم روز و است الزّمان بديع نزد كه اى نسخه. 5
 .ستا شده كتابت تهران در) م 1891(  ه 1308 رمضان در كه اى نسخه. 6
 توسط شده كتابت پنجِ شماره نسخه روى از را آنها كه دانست توان مى اخير، مورد دو دوِم نسخه كتابت تاريخ از

/   ه 736: وفات( الدوغال على صوفى مشهور نسخه روى از نيز مزبور نسخه. اند كرده استنساخ مرغابى محمدالصوفى
 .است شده استنساخ) م 1335

 .تهران و هندوستان چاپهاى. 8 و 7
 در است، گرفته قرار او استفاده مورد كه نيز، آغا سليم و فاتح هاى نسخه الزّمان، بديع متن همراه مافيه فيه ترجمه هنگام

 .بود دستمان كنار
 : همچنين و

 و دار شمسيه چرم جنس از آن جلد و 12 در 17 آن ابعاد شود، مى نگهدارى فاتح كتابخانه در 2760 شماره با كه اى نسخه
 بدى نسخ خط با و دارد سطر 15 آن صفحه هر و است 7 در 5/11 صفحه هر دار نوشته بخش. باشد مى پوسيده اما مدرج
 است ناقصى نسخه حال، عين در دارد، فراوانى اغالط فروزانفر الزّمان بديع ادعاى برخالف نسخه اين. است شده كتابت

 فاقد را آخر تا» ...بوديم سمرقند در« عبارت از و رسد مى اتمام به) ما نسخه در 44 فصل اواسط( ب 192 ورق در و
 .يابد مى ادامه ب 214 صفحه تا و شود مى آغاز آ 193 صفحه از. است
 نسخ خط با نسخه اين. است بسيارى اغالط داراى و شود مى نگهدارى 5408 شماره با كتابخانه همان در كه اى نسخه

 آن اصلى ابعاد و مدرج و دار شمسيه چرمى، آن جلد. است 11 در 18  آن دار شتهنو بخش ابعاد و شده كتابت سلجوقى
 به ،82 صفحه در آن، با كتاب و گرفته قرار ديگرى ورق ،80 ورق از بعد. دارد سطر 23 صفحه هر. باشد مى 14 در 21

 صفحه همين در نيز كتابت ريختا. رسد مى اتمام به 81 ورق در كتاب مذكور ورق گرفتن نظر در بدون كه رسد؛ مى اتمام
 .است برابر ما نسخه در 71 فصل انتهاى با نسخه اين پايان. است آمده



 شماره با و است مدرج اى حاشيه و دار شمسيه اى ميانه و حفاظ، داراى چرمى، جلد با 21 در 13 ابعاد در اى مجموعه
. باشد مى آن ب 190 تا ب 99 صفحات در رديمك عرض كه طور همان. شود مى نگهدارى آغا سليم كتابخانه در 567

 هم كامل را آن و است تر درست پيشين نسخه دو به نسبت نسخه اين. است 15 در 23 ابعاد در كتاب دار نوشته بخش
 .دانست توان مى

 : ايم شده مند بهره نيز ذيل نسخ از مذكور، هاى نسخه بر عالوه تركى، به كتاب ترجمه هنگام
 ابعاد دار؛ حفاظ چرمى جلد با ؛16 در 24: ابعاد. 1614 شماره نسخه افندى، اسد كتابهاى استانبول، مانيهسلي كتابخانه ـ

 گذاشته نقطه) د( ها دال روى است؛ شده كتابت سلجوقى نسخ خط با نسخه اين ؛11 در 18: صفحات دار نوشته بخش
 دوره به متعلق كه دانست توان مى نيز كاغذ نوع نظر از. باشد مى برخوردار سلجوقيان نگارشى هاى ويژگى تمام از و شده

 151 صفحاتش تعداد و ندارد كتابت تاريخ حال اين با است؛) ميالدى 14( هجرى هفتم سده اول نيمه نهايتاً و سلجوقيان
:  عبارت از بعد. باشد مى سطر 19 داراى آخر، و اول صفحه جز صفحات، همه. است كم بسيار نيز اغالطش. است ورق

 رود فرو درين كسى اگر« جمله ابتداى تا ،54 فصل در» ...گفت نمرود به ابراهيم كه بزرگ موالناى از كرد سؤال يكى«
 آخرين ،67 فصل. است ناقص ،59 فصل در» ...اين در است فايده چه كنم مى سجود و ركوع رئيسى و اميرى پيش كه

 .است بعدى فصلهاى فاقد نينهمچ نسخه اين. است ناتمام هم آن اما است؛ كتاب فصل
 .دارد هم جديدى جلد كه قونيه موزه در 79 شماره به اى مجموعه در موجود مافيه فيه نسخه ـ

 كه مجموعه اين صفحات بيشتر. است 16  در 5/23 صفحه هر دار نوشته بخش ابعاد و 18 در 5/25 نسخه اين جلد ابعاد
 ب 1 صفحات. باشد مى سطر 37 داراى برخى حتى و 31 فحاتص برخى ،32 داراى شده كتابت سلجوقى نسخ خط به
 آ 107 تا ب 89 و دارد اختصاص به آ 89 تا ب 62 صفحات. گيرد مى بر در را العلماء سلطان معارف از بخشى ب 17 تا

 بر در را موالنا سخنان» موالنا مقاالت بعضى« عنوان تحت آ 110 تا ب 107 صفحات. گيرد مى بر در را سبعه مجالس نيز
 صفحه از و گيرد مى



 شمس مقاالت از بخشى آ 173 تا ب 155 صفحات در. دارد اختصاص الدين برهان سيد مقاالت به ب 154 تا ب 110
 آ 62 تا ب 18 ورقهاى در مافيه فيه. دارد قرار العلماء سلطان» مقاالت« از بخشى نيز ب 177 تا آ174 از و است شده آورده
 از پس و شود مى آغاز» فرمايد مى الدين شمس موالنا« عبارت با مجموعه اين آخر صفحه در كه بحثى. است شده كتابت

 كامل مجموعه كه دريافت توان مى نيز فوق عبارت از. رسد مى اتمام به» مثقال صد من سينه در« عبارت با سطر چهارده
 .است نرسيده پايان به و نيست

 : است شده نگاشته ذيل عبارت سبعه مجالس انتهاى در
  

 سبعمائه و خمسين و ثلث االخر ربيع اوائل فى الثلثا يوم لسان بكل المذكور و مكان بكل المحمود اللّه بحمد المجالس تمت
 منان كريم انه الحسبان شوائب عن الطاهرين الحسان الجواد صحابته على و عدنان عن المرسل محمد نبيه على والصلوه

  
 .است رسيده اتمام به) م 1352(  ه 753 االخر ربيع اواخر در سبعه مجالس كتابت كه يابيم درمى عبارت اين از
 مبارك بخط بود مكتوب مصحف حواشى در آنج«: است شده نوشته الدين برهان سيد مقاالت در آ 116 صفحه حاشيه در

 از مشخص طور به كتابى حاشيه در را مذكور هاى نوشته مجموعه اين كننده تدوين گويا. »سرّه اللّه قدس سيد حضرت
 به. است كرده اقتباس نموده تحرير را سيد مطالب كه ديگرى كس نوشته از را آنها يا و است؛ كرده نقل سيد مطالب
 شمس، سخنان برخى بر است مشتمل كه اى صفحه در آ، 173 در زيرا. برد پى توان مى بالفاصله دوم احتمال صحت
 : بينيم مى را زير نوشته

  
 يار كتب از كه اى نسخه از سبعمائه و خمسين و اربع الحجه ذى اواخر عجيب معارف و غريب لطايف اين اختيارات شد تمام

 على والصلوه العالمين رب والحمدللّه معونته حسن و اللّه بعون بود مختار عنايته بنور اللّه ايده تروخالى يوسف الدين جالل زمانى
 به كه كتب آن حواشى از مه اجمعين آله و محمد نبيه



65Fغيره و لطائف معارف حديث تفسير ترتيب بدين افتاد نقل العزيز سره اللّه قدس بود خداوندگار مبارك دستخط

٦٦  

              
  

 توان مى عبارت اين از. »العاشقين على عنايته بركة خلداللّه«: است شده نوشته شمس، نام ذكر از پس بخش اين ابتداى در
  ه 645 شعبان از پيش يعنى شمس حيات زمان در كه شده استنساخ اى نسخه از قطع طور به بخش اين كه دانست

 .است شده نگاشته) م 1247(
 : است آمده چنين نيز شده اقتباس العلماء سلطان معارف از كه بخشى انتهاى در
  

 الحمدللّه و سبعمائه و خمسين و خمس سنه محرم ماه اوايل پنجشنبه شب االحرار سلطان انوار پر اسرار اين اختيارات شد تمام
 اجمعين آله و محمد سيدنا على والصلوة العالمين رب

  
 شمس حيات زمان كتابهاى مالحظه با و م 1354 تا 1352 سالهاى فاصله در مزبور مجموعه كه يابيم درمى مطالب اين از
 هيچ كاتب هويت درباره كه گفت بايد تأسف با. است گرديده تدوين كتابها، اين حواشى داشتن نظر در و موالنا و

 نموده قيد خود ترجمه چهارم و هفتاد فصل كنار در داند مى خوب را فارسى و عربى كه او. ندارد وجود اى نشانه

                                                            
 از اينترتيب به تازه و دلنشين سخنان اين همه«: نويسد مى العارفين مناقب در» شتى معانين فى« فصل در نيز افالكى.  ٦٦

 فوايد در را سخنانموالنا از برخى گاه آن» .است نگاشته كتابهايش بر خود دست با موالنا حضرت كه شد نقل مطالبى
 بنابراين،). اش وادامه آ ۱۰۱ ،۱۲۳۱ فارسى، هاى نسخه. UNIV.K( كند مى نقل آن نظير و شكر اسرار و گرسنگى

 را مالحظاتش برخى كرده مى كهمطالعه ىكتابهاي حاشيه در هستند مطالعه اهل كه كسانى همه مانند نيز موالنا گفت توان مى
 تفسير، و حديث در چنانچه. نيست العلماء معارفسلطان نوشته اين در» حديث« از پس» معارف« اما. است نوشته مى

 و الهى، معارف حديث، تفسير، درباره جالبى مطالب منظور. همنيست لطائف كتاب. نيست حديث و تفسير كتابهاى منظور
 را الهى معارف كلمه يك در و وجد، ذوق، وحدت، به مربوط سخنان گذشتهتاكنون از صوفيان. تاس پندآموز نكات

 ۲۱ همان،(» .بود مشغول اسرار و معارف به«: گويد مى وقتى افالكى مثال براى. نامند مى»الهى معارف« و» معارف«
 العلماء سلطان معارف) ب ۲۹(» دفرمو مى غريب معارف و عجيب معانى پروانه خانه در موالنا روزىحضرت« يا ،)ب

 معانى نيز» گفت معانىمى مدرسه در«: گويد مى وقتى. است عارفانه بحثهاى و الهى معارف او منظور بلكه كند نمى راقصد
 موزه مدير اينكه لذا. »است كرده بيانمى را الهى معارف« كه بگويد خواهد مى و كند نمى قصد را رايج علوم و متعارف
 نويس دست را» معارف« عنوان تحت موزه كتابهاىكتابخانه از يكى حاشيه در موجود مطالب اوندر محمد جناب قونيه

.است پايه بى اساس از اند دانسته موالنا  



 اين است نوشته نيز پنجم و هفتاد فصل حاشيه در). ب 60( است شده يافته موالنا شخص دستخط با فصل اين كه است
 .است موجود نسخه اين در فقط بعدى فصل و فصل دو اين. است يافته چلبى الدين حسام دستخط با را فصل

 صفحه در اول فصل حاشيه در دارد، قرار سبعه مجالس از پس كه آ، 110 تا ب 107 ورقهاى در مندرج سخنان درباره
 بعدى صفحه پنج و شد نقل لطيف، سره الّله سقد اش، عالى نوشته از«: است كرده مرقوم مضمون بدين مطلبى آ 108

 سخنان او. است نگاشته مضمون همان به مطالبى هم ديگر جاى دو يكى در و ننموده اكتفا اين به او» .گرديد اقتباس
 در را موالنا خود حال شرح بيان و حديث يك شرح يا آيه يك تفسير مفصل، يا مختصر چيز هر درباره موالنا تفصيلى

 متن كه است كتابى اساساً مافيه فيه كه جا آن از ما و دارد قرار ما نسخه سوم و هفتاد فصل در كه است؛ آورده انىپاي فصل
 نام مطالب اين اختصار سبب به اما. كرديم ترجمه تركى به هم را مذكور مطالب گيرد، مى بر در را موالنا بيانات و سخنان

 از را استفاده بيشترين اينكه نتيجه. نموديم مشخص) پاراگراف( بن يك صورت به را بخش هر و نگذاشته آنها بر فصل
 .برديم نسخه اين

 در 28682 شماره به كه ولد سلطان دستخط با اى نسخه است نوشته مافيه فيه ترجمه مقدمه در كاهيا تارى اولكر مليحه ـ
 است موجود شود مى نگهدارى جغرافيا و اريخت زبان، دانشكده كتابخانه در و شده ثبت الدين جالل محمود كتابهاى بين
 داده كسى به احتماالً كه را خطى نسخه اين آنكارا به سفرى در ما). V صفحه زيرنويس( ببيند را آن نشده موفق او كه

  66F٦۷.شديم آن ديدن به موفق نهايت در و كرديم جستجو بود شده

 احمد كتابهاى ميان در را آن و نبود الدين جالل محمود كتابهاى بين در نسخه اين زديم مى حدس كه طور همان
 يوجل على حسن زمان در كه استانبول، كاپسى كوله خانه مولوى شيخ آخرين ،)1946: وفات( افندى الدين جالل

 18 در 26 ابعادش و ساده مقواى آن جلد كه مجموعه اين. است 28683 نسخه اين شماره. يافتيم است، شده خريدارى
 تحسين نظر طبق كه العارفين مناقب خالصه و مافيه فيه ،شريف مثنوى لغات كلمات نام به اى صفحه بيست اى رساله شامل است

 است، شده كتاب اين از كه است تلخيصى اولين يازيجى

                                                            
خواهيدگفت؟ چه است نشده فهرست هنوز كتابخانه اين در موجود آثار كه شنيديم مربوطه مسئوالن از بگوييم اگر.  ٦۷  



 اساس بر. است شده قيد كتابت تاريخ العارفين مناقب پايان در. گيرد مى بر در را ب 74 تا ب 21 ورقهاى مافيه فيه. باشد مى
 الفريد كتاب«: است نوشته كسى آ، 20 صفحه در. است رسيده پايان به) 1466( 871 سال در مذكور مجموعه تاريخ اين

 قرآن كه حافظى درباره نيز سطر چهار و تفسير، درباره سطر هفت در و ىعرب به مطلبى صفحه اين در. »بخطه ولد سلطان
 گرديده قيد صفحه انتهاى در. است شده نوشته گذرد مى العارفين مناقب در نقلش و خوانده مى سبعه قرائات اساس بر را

 با ارتباطى هيچ شده كتابت بدى تعليق خط با كه مجموعه اين. ماجراست تمام اين. »ولد سلطان الفريد كتاب«: است
 .ندارد ولد سلطان

 .است بعدى فصلهاى و ما نسخه هفتم و شصت فصل فاقد. ديديم را نسخه اين صورت هر در
 داشت خود شخصى كتابخانه در كه را مافيهى فيه و فرمود لطف اوغلو قويون عزت جناب داشتيم قونيه به كه سفرى در ـ

 كنيم توجه گرديده قيد كتاب اين انتهاى در كه تولدى تاريخ دو به اگر. ستا 15 در 22 نسخه اين ابعاد. داد نشانمان
 الحجه ذى اول روزهاى(
 

  ه 760 از پيش به نسخه اين كتابت تاريخ كه بگوييم بايد) م 1367/   ه 768 رجب آخر روزهاى و م 1350/   ه 760
 .دارد فراوانى نقصان نيز انتها در و شود مى شروع ما نسخه سوم فصل با نسخه اين. گردد برمى

 اين. است) ميالدى چهاردهم( هجرى هشتم قرن به متعلق كنيم مى گمان كه هست اى نسخه نيز طاوشانلى كتابخانه در ـ
 .رسد مى پايان به شانزدهم فصل اواسط شده، قيد 14 شماره پشتش برچسب در و 169 شماره آن داخل در كه نسخه

*   *   * 

 كه اى نسخه همچنين و افندى اسد و آغا سليم هاى نسخه و فاتح كتابخانه در موجود نسخه دو از يهماف فيه ترجمه هنگام
 قابل غير برديم اخير نسخه از كه اى بهره ميزان ويژه به. كرديم استفاده شود مى نگهدارى قونيه موزه در 79 شماره با

 .است وصف
 در و داديم قرار خود كار اساس ترجمه، در را آن كه اى نسخه ترينباارزش و ترين درست ترين، مطمئن به پردازيم مى حال
 : كرد خواهيم تقديم را آن چاپ نزديك بسيار آينده
 به يادداشتى كتاب روى. شود مى نگهدارى قونيه موزه تخصصى كتابخانه در 2111 شماره به اى مجموعه در نسخه اين

  ه 1031 تاريخ در كتاب دهد مى نشان كه هست عربى



 سلجوقى آن جلد و 170 در 250 مجموعه ابعاد. است شده مطالعه) م 1625: وفات( زاده بيگ حسن احمد مورخ توسط
. است شده كتابت سلجوقى زيباى بسيار نسخ خط با اثر. سطرند 17 داراى صفحات تمام آخر، و اول صفحات جز. است

 به مربوط يكى نوشته، دو صفحه همان در باز و ؛»مافيه يهف كتاب«: است شده نوشته جلى، ثلث خط به اول، ورق ظهر در
 موجود چلبى عالءالدين ايتام درباره موالنا نامه از صورتى بعد ورق در. دارد وجود آن وقف ديگرى و مجموعه مالكيت

 : شود مى ديده زير نوشته صفحه چپ سمت در مطالب، اين ميان در و هست گوناگونى مطالب مقابل صفحه در. است
 معانيه فى لطيف         مافيه فيه كتاب
 فيه فى الكلب فبول         فيه ما يرض لم فمن

 : خوانيم مى ديوانى خط به را عبارت اين همچنين
 الحدثان و اآلفات عن اللّه حرسها ارزنجان دارالنصر بتكجيان و متصرفان و نواب و حكام

 : دارد جودو زير عبارت ديوانى، به شبيه خطى با صفحه همان در
  

 ثمانمائه و عشر تسع لحج الحجه ذى غره فى عنه عفاالّله المولوى الحسن بن ساتى بن مستنجد صدر معين الضعيف العبد كتبه
 الهجريه

  
 ديوان. است كرده موالنا درگاه وقف) م 1409(  ه 812 محرّم اول را موالنا ديوان كه است كسى همان مستنجد اين

 ديوان. است شده كتابت عثمان بن حسن توسط المولوى، ساتى الدين شرف ابوالمعالى پدرش، تخواس به نيز شده وقف
 جلد آخرين همراه و گرفته قرار اساس ما، سوى از ديوان ترجمه در شود مى نگهدارى قونيه موزه در امروز كه كبيرى
 همان در همچنين. است شده قلمنت كه اى صفحه راست سمت در ديوان، اين در. شد خواهد تقديم و منتشر ترجمه
 قيد مذكور صفحه چپ سمت در. است شده درگاه وقف او توسط ديوان دهد مى نشان كه هست اى نامه وقف صفحه
 تذهيب و كتابت هزينه و شده آورده شام از المولوى الحسن ابن ساتى توسط ديوان، الزم كاغذ كه است گرديده



 شماره با حاضر حال در كه را، تبريزى شمس مقاالت حال عين در مستنجد. است گرديده پرداخت وى سوى از نيز آن
 كرده قيد اش نامه تملك در و درآورده خود تملك به) م 1387(  ه789 سال در شود، مى نگهدارى فاتح كتابخانه در 2788
 نام به خطّاطى از ولد، انسلط خليفه حسين، الدين حسام فرزند منجم، محمد توسط كتاب اين كتابت و استنساخ كه است

 محمد فرزندش، و حسين الدين حسام كه است شده يادآور مذكور نامه تملك در همچنين. است شده خواسته گوهرشاد
 گولپينارلى، عبدالباقى: به كنيد نگاه( شود مى ذكر هم سپهساالر در حسين الدين حسام نام. اند بوده او واقعى استادان منجم،
 نمايندگان از مستنجد كنيم مى گمان). 31 ـ 29 صص ،1959 انقالب، كتابخانه استانبول، سوم، چاپ ،الدين جالل موالنا

 دقيقاً خط زيرا باشد؛ مى گوهرشاد هم مجموعه كاتب و است نامه تملك نيز نوشته اين و بوده منجم محمد اش استادزاده
 .كرديم ياد آن از كه است مقاالتى خط مانند

 به كه اهميتى. است شده داده اختصاص نائبانشان و ارزنجان قضات به صفحه دو موالنا، نامه از پس مجموعه در
 .بخشد مى قوت را فوق در ما مالحظه نيز شده داده ارزنجان

 .ندارد هم كتابت تاريخ رسد؛ مى اتمام به آ صفحه 105 ورق در كتاب اين. دارد ورق 105 انتها تا ابتدا از مافيه فيه
 و ايران سلجوقى حكمرانان نام پايان، در. است كتابت تاريخ فاقد هم آن كه دارد قرار سپهساالر رساله ،مافيه فيه از پس

 جداولى در عمرشان و حاكميت مدت همراه به شود مى ذكر ايران هاى اسطوره تاريخ در نامشان كه شاهانى و آناتولى
 قسمت اين در شده ذكر رويداد پنج تاريخ. است گرديده قيد انارزنج به مربوط رويدادهاى آن از پس و شده نوشته

 بيك، حسين پير بخت جوان اميرزاده دست به بايبرد فتح« به است مربوط رويدادها از يكى. است  ه 763 و 762 سالهاى
 حسن ينالد ملك چنگ از را شهر) م 1362 سپتامبر 11(  ه 673 القعده ذى 21  تاريخ در محاصره، روز 32 از پس كه

 در كه ارتاناست نواده همان على عالءالدين آيا كيست؟ حسين پير اين. درآورد مولوى، ساتى و على، عالءالدين حزين،
 آنچه. است مورخانمان عهده بر آناتولى تاريخ تاريك هاى دوره اين نمودن روشن يافت؟ وفات) م 1380(  ه 782 سال

 مذكور مطلب از ما



 به كه هست مطالبى ديگر اى نوشته در مزبور، رويداد پنج ذكر از پس. است ساتى مولوى ناميدن رامي سبب يابيم درمى
 مطالب از يكى در. آيد مى مورخان كار به و باشد مى ارتانا، پسر مطهرتن، و الدين برهان قاضى ارزنجان، به مربوط ويژه
 بعد، صفحه در. است شده روم ارض امير م1405/   ه 807 شوال در ساتى بن مستنجد كه شود مى اعالم بخش اين

 : است نمود قيد ذيل عبارت با را ساتى، امير پدرش، درگذشت مستنجد
  

 سبعمائه و ثمانين و ثمان لسنه االول جمادى خامس مولوى ساتى امير پدرم مغفور مرحوم وفات
  

 )م 14/6/1385. (است يافته وفات  ه 787 ولىاال جمادى پنجم در ساتى امير جناب كه يابيم درمى ترتيب اين به
 ليكن،. داديم قرار كار مبناى را آن و ناميده مستنجد نسخه است، نسخه ترين صحيح كه را نسخه اين خود، ترجمه در

 بود، الزم بيانشان كه را متن از خارج مطالب. برديم فراوان بهره نيز ديگر هاى نسخه از كرديم، ذكر پيشتر كه گونه همان
 موالنا بيان مانند و فردا جوان زبان با متناسب متن زبان كوشيديم بود، مقدور كه آنجا تا. ايم كرده ذكر ها زيرنويس در

 ارائه مردمى زبانى خود، محل در عبارات تكرار با نموديم سعى حتى باشد؛ كوتاه جمالتى در و قبول قابل ساده، شفاف،
 و احاديث آيات، تعليقات، بخش نمودن عالوه با. باشد موالنا اسلوب بر منطبق متن در شده گرفته كار به اسلوب و دهيم

 حال شرح و نموده معرفى توانستيم مى كه آنجا تا را اشعار سرايندگان همچنين. كرديم مشخص را متن هاى المثل ضرب
 متن، در كه را نامهايى. دهيم توضيح شرحند نيازمند كه را اصطالحاتى و عبارات نموديم سعى. نوشتيم را مختصرشان

 كرديم؛ كار عشق و شور با. كرديم اضافه غيره و احاديث، آيات، فهرست به تعليقات بخش در است رفته آنها از ذكرى
 .نموديم ترجمه تركى به او با و خوانديم، او با شنيديم، او از را كبير پير سخنان
 بگو؛ سخن رودررو او با شو، موالنايمان همنشين و بگشا را كتاب! عزيز خواننده اينك،. رسيد پايان به اينجا در ما سخن
 .كنيم مى سكوت ما بگويد، او حال

  
 موالنا بندگان بنده 
 گولپينارلى عبدالباقى 


