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 آثار موالنای بلخ

 موالنا را به دو قسمت ) منظوم و منثور ( می توان تقسیم کرد. آثار

 

 :آثار منظوم

کتابی است تعلیمی و درسی در زمینۀ عرفان و اصول تصوف و اخالق و معارف و موالنا بیشتر به خاطر  :مثنوی -

در مجالس رقص و سماع خوانده می شد و حتی در دوران همین کتاب معروف شده. مثنوی از همان آغاز تألیف 

 .حیات موالنا طبقه ای به نام مثنوی خوانان پدید آمدند که مثنوی را با صوتی دلکش می خواندند

بیت نخست مثنوی را نی نامه گفته اند. نی نامه حاوی تمام معانی و مقاصد مندرج در شش  18به مناسبت ذکر نی 

 .بیت 18مۀ شش دفتر مثنوی شرحی است بر این دفتر است به عبارتی ه

این بخش از آثار موالنا به کلیات یا دیوان شمس معروف گشته، زیرا موالنا در پایان و مقطع بیشتر آنها  :غزلیات -

به جای ذکر نام یا تخلص خود به نام شمس تبریزی تخلص کرده. به احصای نیکلسن مجموعۀ غزلیات موالنا حدود 

 .تغزل اس 2500
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ها دیده می شود که با روش فکر و عبارت بندی  معانی و مضامین عرفانی و معنوی در این رباعی :رباعیات -

رباعی  1659موالنا مناسبت تمام دارد ولی روی هم رفته رباعیات به پایۀ غزلیات و مثنوی نمی رسد و متضّمن 

 .است

 :آثار منثور

ی الدین یا یک موالنا است که در مجالس خود بیان کرده و پسر او بهاءاین کتاب مجموعۀ تقریرات  :فیه ما فیه  -

دیگر از مریدان یادداشت کرده. فیه ما فیه در موارد کثیر با مثنوی مشابهت دارد منتهی نسبت به مثنوی مفهوم تر و 

 .روشن تر است زیرا این اثر نثر است و کنایات شعری را ندارد

 .و مشتمل بر نامه ها و مکتوبات موالنا به معاصرین خوداین اثر به نثر است : مکاتیب -

و آن عبارتست از مجموعۀ مواعظ و مجالس موالنا یعنی سخنانی که به وجه اندرز و به طریق  :مجالس سبعه -

 .تذکیر بر سر منبر بیان فرموده است

 .اینکه سرانجام این آفتاب معنا رحلت فرمود گرفتار شده بودمدتها بود جسم نحیف و خستۀ موالنا در کمند بیماری 

در آن روز پر سوز، سرما و یخبندان در قونیه بیداد می کرد و دانه های نرم و حریرین برف در فضا می رقصیدند 

و جوان، مسلمان و گبر، مسیحی و یهودی همگی در این ماتم  و بر زمین می نشستند. سیل پر خروش مردم پیر

و چهل « وز، زنّار بریدند و ایمان آوردندبسی مستکبران و منکران که آن ر» ی می گوید:شرکت داشتند. افالک

 .شبانه روز این عزا و سوگ بر پا بود

 بعد چل روز سوی خانه شدند همه مشغول این فسانه شدند

  روز و شب بود گفتشان همه این که شد آن گنج زیر خاک دفین

زندگی این خداوندگار بلخ و روم که برای وصول به عشق واقعی برای نیل به آری چنین بود زندگی موالنای ما،  

از خود رهایی در مقام فنا و باالخره برای سیر تا مالقات خدا که راه آن در فراسوی پله های حس و عقل و ادراک 

آنچه را خود بدان ی آن آدمی های غرور انگیز مدرسه و از فراز منبری که در باال عادی انسانی است از زیر رواق

نمی دهد از دیگران مطالبه می کند، خیز برداشت و با حرکتی سریع و بی وقفه پله پله نردبان نورانی سلوک  رتن د

ت و هشت ساله که برای عمر تأریخ سیک نفس اما در طول مدت یک عمر ش را یک نفس تا مالقات خدا طی کرد.

 .یک نفس هم نبود

 

 ق بستان منـنی ای رونـان مـرامـرو خـــــس  اندر میان جان منروی  می انـون جـیده چـپوش

 وز چشم من بیرون مشو ای مشعله تابان من  تن مرو من مرو ای جان جان بی چون می روی بی

 ان سرگردان منـری در جـرانه بنگـچون دلب ا بگذرم ـدرم وز هفت دری هفت آسمان را بر

 و ایمان منـو دین من وی روی تـدن تـای دی و ایمان چاکرم  رـفـرم شد کـدر بـدی انــتا آم

 وسف کنعان منـآ ای ی درـوب انـدر پیش یعق واب و خور کردی مراخبی راـبی پا و سرکردی م

 ان شده در هستی پنهان منـهـو پنـای هست ت خویشتن پنهان شدماز لطف تو چون جان شدم وز 

 پایان من و وی باغ بیـا آبست تـه هـای شاخ  تو چشم نرگس مستگل جامه در از دست تو وی 

 ود چشمان منـپیش چراغم می کشی تا وا ش  یک لحظه داغم می کشی یک دم به باغم می کشی
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  ها ها وی کان پیش از کان ای جان پیش از جان

 ها ای آن من ای آن منای آن بیش از آن

** * ** 

 نیستبریزد باک چون منزل ما خاک نیست گر تن 

 ای وصل تو کیوان من ام افالک نیست اندیشه

 د فغان و آه منـن باشـاد روی ماه مـر یـب

 ای حیران من بر بوی شاهنشاه من هر لحظه

 خورشیدت جدا  هوا تا شد زای جان چو ذره در

 بی تو چرا باشد چرا ای اصل چارارکان من

 ره دان من ره بین من ای شه صالح الدین من 

 برتر از امکان من تمکین من ایفارغ از  ای ای

 ز هفت دریا بگذرمهفت آسمان را بردرم و

** * ** 
 

 موالنا متعلق به کدام سرزمین بود؟؟؟

سود سفره دیگران   سوز. هشدار است پر از افسوس. آنچه که داشتیم  و داریم  لقمه چرب نمك سخنی است كوتاه و جان

 اصالتش به غارت رفته است. نامش، عرفانش، دیوانش و شده است. 

شد ه است. شاید ما اش. اما همه او نصیب آنان  نامی اش. می خوانی اش. می شناسی بیگانه نیست. دور نیست. می

 گشته است. « ملول»ایم و او از ما  را داشته« صاحب خانه بی نوا دوست بی پروا و»برای او نقش 

. او كه از جنس نی و نجواست حکمتانش همه از جنس نور است و گویم . او كه عشق و عرف سخن می« موالنا»از 

گرفت و تن را و روح « شمس»آن كه بخواهد و بداند پیروز میدان است یا كه نه، طریق  ای، بی و در قمار عاشقانه

چنان  م،های مداو ایم. بیگانه شناختیم و حاال غفلت را آزاد كرد. او دروغ نیست، بیگانه نیست. ما خود دوراش كرده

اند، اینجا  كه او را با همه چیزش از آن خود كرده کسانیهمسایگی ما،  مان گذاشته كه در بندهای تیره بر دیدگان چشم

 خویش ساخته اند.  منار نامش را زیب محل و آنجا مجسمه اش را برافراشته و و

 سرزمین مایخ راتهمانطور كه . برندب ایم تا بگیرند و و اجازه داده كرده پس اینچنین ما خود، موالنا را از خود دور 

، ، حکیم غزنویه عبدهللا انصار، عبدالرحمن جامی، خواج، نظامی گنجویخسرو، زرتشت ، ناصرندرا غضب نمود

 پوشی غیر را در تن ، سلجوقیان ...مسلم خراسانی ، ابو، یعقوب لیث، سید افغان، فردوسی بزرگابن سینای بلخی

نوند ش ولین ادارات فرهنگی اینها را میؤکه مس یوجود ش و بزرگداشت برپا كنند.  باصدها همایافغانی مطرح نموده 

 كشند! اما چه سود. خوانند و انگشت افسوس بر زبان می و می

دیده نمی شود كه هویت از دست رفته  حرکتیگاه این مردان بزرگ زاد رد و ما کشور ردرد د هزاران  دریغ و با 

 ، اگر قرار بود حرکتی میارد که بتوانند کاری انجام بدهندند وجودهای دولتی  حرکتندانی از را زنده كند. امید چ

 شد، هویت و مفاخر ما اینچنین از ریشه جدا نمی شد. 
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 آن بی مورد و گاه بیهوده به این مناسبت و های وقع داشت تا به جای صرف هزینهتادارات دولتی  آیا امکان دارد از

باید را پاس بدارند؟.  ما ۀشتاصیل گذ صداقت فرهنگ ناب و و صفا از رعوض با قلب مملو، دمقاصد بی ارزش

ظت حفا ما های و باید از ریشه زندگی مفاخر افغان زمین را هدف گرفت،  باید هویت افغانی را سرلوحه كار قرار داد

 ،  شاید این خواب زمستانی را پایانی باشد.كنیم
 

  مـردانـالک گـه از افـم، نـه از کان طبیعیـن ه بحرییمییم، نـربییم نه بـه غـه شرقییم، نـن

 مـونم، نه از کانعرشم، نه از فرشم، نه از ک  نه از بادم، نه از آتشم، نه از ـ، نه از آبمخاک ازنه 

 مـراقینم نه از خاک خراسانـه از ملک عـن صقسینم نه از بلغار و چینم،نه از هندم، نه از 

 نه از آدم، نه از حوا، نه از فردوس رضوانم از دوزخ نه از دنیی، نه ازعقبی، نه از جنت، نه

 جان جانانم ه جان باشد، که من ازنه تن باشد، ن م بی نشان باشدـمکانم ال مکان باشد، نشان
 

 بهره از: 

 .کریم زمانی -نوشته موالنا جالل الدین محمد بلخی  -شرح کامل فیه مافیه  -

 .دید پژوهشگران خارجی از موالنا -

 .قرآن حوزه نیت وموالنا  -

 .اصالت و ، وطندارمقاله های نویسنده، آریایی -

 .نویسنده ، رساله ازبزرگ بلخ ۀفرزان -

 .الدین رومی لجال ، موالناباشگاه اندیشه -

  .بیتوته و سایت مشاهیر -

 پایان

 

 
 


