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 موالنا و شعر دری

 

 

 

 

 

 

 
 

 

شعر دری در دوره های پیش از موالنا با طلوع امثال رودكی، عنصری، ناصر خسرو، مسعود سعد، خیام، انوری، 

خود رسیده بود.  در قرن هفتم هجری كه زمان زندگانی مولوی است، به كمال نظامی، خاقانی راه درازی سپرده و

دست عرفای مشهوری هم چون سنایی، عطار ه شعر عرفانی هم در همین دوره به پیشرفت های بزرگ نائل آمده و ب

مولوی را نمی  حدیقه، منطق الطیر، مصیبت نامه، اسرار نامه و غیره پدید آمده بود.  و دیگران آثار با ارزشی مانند

رخ یا عالم دین، در این ؤنها شاعرش بنامیم یا فیلسوف یا ماگر ت ر آورد. و محدود به شما خاصدانش  ۀتوان نمایند

زیرا با این كه از بیشتر این علوم بهره وافی داشته و گاه حتی در مقام استادی معجزه  كار به راه صواب نرفته ایم. 

یی هیچ یك از این ها نیست، شعر گام های اساسی برداشته، اما به تنها ۀسازی و تكمیل اغلب آن ها در جامعگر در نو

 متداول نگنجد.  الب  قدر هیچ  زیرا روح متعالی و ذوق سرشار، بینش ژرف موجب شده تا

درخشان و برجسته در تأریخ مشاهیرعلم و ادب جهان بدان سبب است كه وی  ۀعنوان چهره شهرت بی مانند مولوی ب

روا پ دل اگاه، شاعری است درد شناس، پر شور و بیگذشته از وقوف كامل به علوم و فنون گوناگون، عارفی است 

دمیان را از طریق خوار شمردن تمام پدیده های عینی و ذهنی این جهان، هم چون: علوم آو اندیشه وری است پویا كه 

جوی كمال و و  جسمانی، مقامات و تعلقات دنیوی، تعصبات نژادی، دینی و ملی، به جست ظاهری، لذایذ زود گذر

چه موالنا می خواهد تجلی خلق و خوی انسانی در وجود آدمیان است كه با تزكیه درون رار فرا می خواند. آنرام و قآ

 و شوق به زندگی و ترك صفات ناستوده به حاصل می آید.  رو معرفت حق و خدمت به خلق و عشق و محبت و ایثا

ل داستان ها پیش می آورد و اندیشه های سی های دلنشین و جاودانه ای است كه به دنبارهنر بزرگ او بحث و بر

درخشان عرفانی و فلسفی خود را در قالب آن ها قرار میدهد. داستان بهانه ای است تا بهتر بتواند در پی حوادثی كه 

 در قصه وصف شده، مقاصد عالی خود را بیان دارد. در تعریف تصوف سخنان بسیار آمده است.

 كه صوفی كیست؟ از)ابو سعید ابو الخیر( پرسیدند  

چه كند به پسند حق كند و هر چه حق كند او بپسندد. صوفیان ترك اوصاف و بی اعتنایی به جسم و گفت: آن كه هر

 .دیگر به شمار می آورند نكوهیده را آغاز زندگی نو و تولد  تن را واجب می شمارند و دور ساختن صفات 
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 جانت دهند ، قـر حـاز به یـده جان ت دهند ـانـن، قـر حـبه ی ازــان دهـن

  برگ بی برگیش)عدم تعلق( بخشد كردگار ار ـنـن چـای ایــرگ هـزد بــریـب رـگ

 ال؟ــای مـــت پـهـضل الـد فـنـكی ك و مال ـدست ت در، ودــنماند از ج گر

 ی ــد بهـاشـه بــزرعـــدر مــك انـیـل ی ـهـارش تـبـردد انـگ، اردـر كه كــه

 هاش خورد وادث ـاشپش و موش و ح ه كرد ـصرف د وـار مانـبـو آنكه در ان

 وـدر معنیت ج، صورتت صفر است اثبات جو  در، فی استـن، انـاین جه

** * ** 

  موالنا و حسام الدین چلپی

پس از غیبت شمس تبریزی، شورمایه جان موالنا دیدار صالح الدین زرکوب بوده است. وی مردی بود عامی، ساده 

"قلف" و مبتال را"مفتال" می گفت. توجه موالنا به او چندان بود که آتش حسد را در دل بسیاری  پاکجان که قفل رادل و 

غزل از غزل های موالنا به نام صالح الدین زیور گرفته و این از درجه 70از پیرامونیان موالنا بر افروخت. بیش از

 سال یعنی تا پایان عمر صالح الدین دوام یافت. دلبستگی موالنا به وی خبر می دهد. این شیفتگی ده 

حسام الدین به حاصل آمد. حسام  ۀمضراب تازه ای بود و آن با جاذب جویو  ا هم چنان در جستنروح ناآرام موال

الدین از خاندانی اهل فتوت بود. وی در حیات صالح الدین از ارادتمندان موالنا شد. پس از مرگ صالح الدین سرود 

ن موالنا و انگیزه پیدایش اثر عظیم او، مثنوی معنوی، یکی از بزرگ ترین آثار ذوقی و اندیشه بشری، را مایه جا

 .حاصل لحظه هایی از همین هم صحبتی می توان شمرد
 

 رد مبتال کنـراب شبگـن خـترک م   رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن

 ، خواهی برو جفا کنبیا ببخشاخواهی    تا به روز تنهاماییم و موج سودا، شب 

 بگزین ره سالمت، ترک ره بال کن    م در بال نیفتیـاز من گریز تا تو، ه

 یا کنـای آسـا صد جـده مـبر آب دی   ماییم و آب دیده، در کنج غم خزیده 

 "کن خونبها "تدبیر بکشد، کسش نگوید:   ، دارد دلی چو خاراخیره کشی است مارا

 ای زرد روی عاشق، تو صبر کن، وفا کن   بر شاه خوبرویان واجب وفا نباشد 

 را دوا کن؟ پس من چگونه گویم کاین درد   غیر مردن، آن را دوا نباشد دردی است

 که عزم سوی ما کن با دست اشارتم کرد   کوی عشق دیدمدر خواب، دوش، پیری در

 گر اژدهاست بر ره، عشق است چون زمرد 

 ا کنــع اژدهـن، دفـیـرد، هـن زمـرق ایـاز ب

 ارزشمندی مثنوی 

ی اخانه  به این ترتیب مثنوی به همراه شاهنامه فردوسی، گلستان سعدی، دیوان حافظ چهار کتابی شد که پس از قران در هر

بر آن نوشته شده به غیر از دیوان كبیر و است كه بیشترین شرح  دریشاید مثنوی یكی از معدود كتاب های  یافت می شود. 
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كو به شش سال پس از حمله بزرگ هال 672نا است که به جای مانده.  در سال ما فیه نیز مجموعه گفته های موالمثنوی فیه 

در شدیدی در قونیه رخ داد. در پنجم جمادی االول همین سال جالل الدین محمد  لزلۀفت عباسی زبغداد و فتح آن و سقوط خال

 حالی كه یك دوره بیماری سخت را طی می كرد. شبی این غزل را سرود: 
 

 رو سر بنه به بالین تنها مرا رها كن

 ال كنـتـرد مبـراب شبگـن خـرك مـت

 ودا شب تا به روز تنهاـماییم و موج س

 كن و جفاا ببخشا خواهی بر خواهی بیا

 در دست غیر مردن آن را دوا نباشد

 درد را دوا كنپس من چگونه گویم کین 

 در خواب دوش پیری در كوی عشق دیدم

 با د ست اشارتم كرد كه عزم سوی ما كن

** * ** 
 

 هشت سال داشت.  و فردای آن روز ترك خاك كرد و به دیار دوست شتافت، در حالی كه شصت و

سپردند. پس از مرگش در همان سال توسط بدرالدین معمار و حمایت پسرش سلطان  جنازه او را در همان شهر قونیه به خاك

كل بنا برج مخروطی شكل است كه با كاشی های سبز و فیروزه ای  مقبره ای ساخته شد كه خانقاه صوفیان طریقه مولویه شد. 

ویه را پایه نهاد كه هر سال در روز نا سلطان ولد پسرش به همراه مریدانش طریقت مولپس از مرگ موال پوشیده شده است. 

نا خصوص مذهب موال شان که عروج اوست به رقص و سماع می پرداختند.  در مرگ جالل الدین محمد كه به تعبیر خود

داشت. فرقه ای كه در آن زمان متمایل به اهل اما  تمایلمسلم است او به مذهب متصوفه روایت های فراوانی وجود دارد آنچه 

 جدا از سنت بود.
 

 ا شدــــتا کج ریخت،ـا بگــاز م دا شدــــم و دل جـدیـما مست ش

 ا شدــــز پـریـم گــدل ال،ـح در د که بند عقل بگسستـون دیـچ

 دا شدــــوت خــلـب خــانــاو ج اشدـــه بـتـرفـر نــای دگــاو ج

 وا شدـاو مرغ هواست و در ه مجو که او هواییست هـدر خان

 تـــسـاهـادشـد پـیـپـاز ســاو ب

 ا شدـــادشـوی پــسـه د بــریــپ

** * ** 

 پایان قسمت دوازدهم

(7) 

 ادامه دارد

 


