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 مقدمه

صاحب علم قال و  شریعت و طریقت،  شوای اهل  شرق زمین، پی خداوند گار بلخ، آفتاب معنوی م

مو نا جالل الدین محمد بلخ ، در خاندان علم و معرفت و مشرررعل دار  ،حال، حضررررو مو ی 

ستان  ،و طریقت شریعت سان دیروز و افغان سالم  و دانش عرفان ، مرکز خرا در بلخ مرکز تمدن ا

سم با مسم   سان، یعن  از ا سرزمین خرا امروز دیده به جهان گشود. با آن که این مهر درخشان از 

 1پویا ،جان افزا منور سرراخت را از تابش نور روح بخشِطلوع کرد، مردم روم و به خصرروق قونیه 

 .شد دیهدایت گر راه هُ ؛ وبیده گردیدگر جسم های خوا

 1273هژدهم دیسامبر  -هرررر  672این آفتاب معنوی در شامگاه )روز دو شنبه؛ ششم جمادی اآلخر  

صالح الدین زرکوب )خلیفه اش( در آرامگاه ابدی به  سلطان العلما )پدرش( و  م ( در جوار تربت 

خر اآل جمادی خاک سررراریده شررد )تاریخ رحلت مو نا از دارالفنا به دارالبقا، روز یهشررنبه، پن م

سامبر هفدهم -هررررر  672 شد، که یک  1273 دی شده  از وفاو روز بعدم م  با سراریده  به خاک 

است.( اکثریت مردم سر زمین زادگاهش )ام البالد( به طور شاید و باید و کما حقه از پنج دوره ای 

ه و اع از گونه ی خداوند گار بلخ معلوماو نداشتی تفهیک و تفصیل از هر دوره  با حیاو مو نا

یاو آن را یا هم نا را پنج دوره ی ح یاو مو  یک دوره ی ح ها  ند. تن عه نهرده ا طال اکثر  م

 از طریق شنیدن و یا خواندن عالقمندانش م  دانند، که این فهم آنها تا حد توان درک شان بوده، یا

شد ط  این مرحله هم از لحاظ ط  مراحل طریقت باید آثار مربوط به دوره ی محو مو نا؛ اما  م  

 در همدم  گذشت و  2)مرحله محو( از مرحله جذبه و استغراق با شمس تبریزی، همدم که در با 

قرار گرفت در نزد مردم  3)مرحله صررحو( به مرحله ی سررهون و آرامشبا صررالح الدین زرکوب 

حیاتش  ی داسرتان این دوره ،عوام به نام این که مو نا عاشرق شرمس شرد و بهخره ترک دنیا کرد

ست.نُ شریعت و  قل م الس گشته ا شتن معلوماو در تمام ابعاد زندگ  مو نا در راه  نباید بدون دا

باشرریم  زم و صرررفاد در یک مرحله داسررتان گوی زندگ  مو نا  تنها ،طریقت به شررهل اسرراطیری

که داریم پاسخ قناعت بخش پیدا   از طریق تحقیق و پژوهش به سوا ت ،ضروری پنداشته م  شود
                                                             

 پویا: ویژه آنچه حرکت م  کند و دارای استعداد یا توان دگرگون  در جهت برتری و پیشرفت است؛ مقابل ایستا. )فرهنگ روز سخن( - 1

 فارس ، المورد( -محو: پاک کردن، خط زدن، از میان بردن. )فرهنگ عرب  –2 

 صحو: بیداری، هوشیاری. )فرهنگ عرب  فارس ، المورد( –3 
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تا بتوانیم ثابت کنیم که  گردیم. و دریافت حقیقت م و بیانگر حل مسئله بعد از رسیدن به کشفکنی

وطن مسقط الرأس چنان  که حضرو مو نا ، الماس شرق و خداوند گار بلخ هستیم. انما میراث بر

 خراسان خوانده است:را خود 

 تا در آمیزم بدیشان تا کنم خوش مذهب        *        یونانیانتا بر  از خراسانم کشیدی

)دوره کمال  چلب  الدین حُسرررامنگارش مقاله ی بنده دوره ی حیاو مو نا با با آن که موضررروع 

طور فشرررده به پنج مرحله ی طالی  دوره حیاو مو نا گفتن  های  امامو نا و تقریر مثنوی( اسررت 

روندگان راه خداوند گار بلخ تقدیم  عظامِ و شایقین با کمال احترام حضور سامعین گرامدارم، که 

 م  دارم.

برخ  به آدرس مو نا میگویند: مو نا تدریس، وعظ و مسرررند پدر را رها کرده به دنبال سررررودن 

شاعری بر آمده و با شمس  شتن  مصروفشعر و  شد. و یا هم میگویند: مو نا مثنوی را به خاطر دا

تر مثنوی را به آن اهدا کرده اسررت مو نای هر دفتر، دف یابتدادر سررروده و  الدین حُسررامعشررق به 

 در زمان سرودن شعر و تقریر مثنوی ابیات  سروده است: خودش باره ی دوره ی حیاوبزرگ در 

 هست مرا فن دیگر غیر فنون شعرا...     *    شد بر من تا که از آن  ف زنم  شعر چه با
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 :اهداف تحقیق

شریح روبه طور  شرده و ت شهل ف سان  و اعموم به معرف  گرفتن پنج دوره ی حیاو مو نا به  بط ان

و بر عهس آن، که  چلب مو نا با ی  گذاریو تأثیر  چلب  الدین حُسررامعرفان  حضرررو مو نا با 

 مثنوی گردید، م  باشد. تقریرمن ر به 

 :روش تحقیق

با استفاده از منابع معتبر و مراجع تحقیق استفاده به در نگارش این مقاله از روش تحقیق کتابخانه ی 

 عمل آمده است.

 :ضرورت تحقیق

ضرررورو دانسررته شررد تا به خاطر معلوماو بیشررتر برای شررایقین راه مو نا، دوره ی حیاو مو نا با 

، که این دوره را بنام دوره ی کمال مو نا و تقریر مثنوی نیز م  نامند به طور چلب  الدین حُسرررام

شایقین معظم  سامعین محترم و  شهش  صر پی شهل مخت صل و متباق  دوره های حیاو مو نا به  مف

 گردد.

 نو آوری در تحقیق:

تذکر دادن پنج دوره ی حیاو مو نا به شهل روش تحقیق مقایسوی از نگاه عمومیت و فرقیت در 

شن ضرورو هر دوره ی حیاو و رو سیدن به دوره ساختن  ی کمال و  ط  مراحل در طریقت و ر

 م  باشد، بیان م  گردد.از ثمره ی آخرین مرحله ی دوره ی حیاو مو نا  که تقریر مثنوی
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 چلبی الدین حُسامموالنا و 

با     ند. مو نا دوره های  چلب دوره ی حیاو مو نا  را، دوره کمال در حیاو مو نا نیز م  گوی

  ت  را در حیاو خود سرری کرده است:متفاو

 مهاجرت از بلخ و مسکن گزین شدن در قونیه:دوره ی  -1

پدر مو نا جالل الدین  «ا بهاءالدین ولدملسلطان الع»محمد بن حسین بن احمد خطیب ، مشهور به    

محمد بلخ  بوده و مادر مو نا، مؤمنه خاتون، مشهور به مادر سلطان م  باشد. سلطان ولد مهاجرو 

 جدّش را چنین بیان داشته است:

 شت دل خسته آن شة سرمدگ                د       رربلخیان بهاءالدین ول از چون که

 ابرشة اقطرانه شهنررای یگررک                   اب    رردا رسید خطررنا گهش از خ

 دررا بردنرررا ز جرردل پاک ت                   د      ررروه آزردنررون ترا این گررچ

 الررذاب و بررتا فرستیمشان ع             ررردا            رراع نرران ایرره درآ از میررب

 دررررم را دراز تنیررة خشرررشت                  چنین خطاب شنید     که از حقّ نچو

 زانهه شد کارگر در او آن راز      از                 ررررررکرد از بلخ عزم سوی ح                  

 ررررررکه از آن راز شد پدید اث      ر                  رررررررررربود در رفتن و رسید خب                 

 المرررررمنهزم گشت لشهر اس        وام                   رررررررررکرد تاتار قصد آن اق                 

 ...کُشت از آن قوم بیحد و بسیار                      زاری و زار     رررربلخ را بست او ب                  

 تا شوند اهل روم ازو مرحوم                     ت روم    رربه در و یررد از کعررآم

 د آن ا...رم شررزید و مقیرربرگ                ه را          رررقونی ،ک رومرره ملرراز هم

 ( 91 - 90ق   ،2)
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 یه در کتاب فیه مافیه آمده است: بلخ و مسهن گزین شدن در قوندر مورد رفتن از 

 تا در آمیزم بدیشان تا کنم خوش مذهب              از خراسانم کشیدی تا بر یونانیان 

چنانک گفت و چون مشررراهده کردیم که به هیو نوع به طریق حق مایل نبودند و از اسررررار اله  » 

آن  اسرررت همحروم م  ماندند به طریق لطافت سرررماع و شرررعر موزون که طباع مردم را موافق افتاد

 (315، ق 14)«    معان  در خورد ایشان دادیم.

 دوره ی تحصیل و سلوک: -2

سال مو نا بعد از وفاو     م( از طرف مریدان پدر، به 1231 -  هررررر 628پدرش بهاءالدین ولد )در

. مو نا هم چون پدر، مفت  شرررق و غرب شررد و در مسررند گردیدمقام ارشرراد و جا نشررین  نامزد 

هر  629)در سال  سلطان العلماءتدریس در مدرسه و عظ در منبر جا گرفت یک سال بعد از فوو 

به قونیه ولد،  مأ بهاءالدینلالع نیک تن از خلفای سلطا ی،قق ترمذالدین محم( سید برهان 1232-

سید  هرررر( جهت ط  مراحل عرفان ، تحت ارشاد 638 -هرررر  629) مو نا به مدو نه سال که آمد

 ی قرار داشت.برهان الدین محقق ترمذ

 سلطان ولد در ابتدا نامه راجع به این مطلب گفته است:

 نرررم نادری و گزیرره در علررگر چ               گفت از آن پس به شه جالل الدین   

 الررذر از قرروی آن را و در گررجُ              د تو صاحب حرررال      ررود والرلیک ب

 و من شو ز حال او سر مسترهمچ                 ت   رره ای به دو دسرررقال او را گرفت

 در جهان چو خور پاش ...رررنور ان                      ررش باشرررثرو واررت امتررا تمررت

 الرتا که شد مِثِل او به قال و به ح                 ال   رره سرررربود در خدمتش به هم ن

  ررد در معنرردل بُدنررزانهه یه                      ررررد در معنرررشدن رّر و سِرررهمس

 ا...رهان بقر  جرت سوررکرد رحل                 ا    رررران فنررد از جهررررسیّان ررناگه

 (196-195 ، ق2)
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 دوره ی طغیان در حیات موالنا -3

 دروه ی حیاو مو نا با شمس تبریزی:

با  که در این دوره ی حیاو به مو نا حادثه ای عظیم  رخ داد و مو نای  را    قبالد صررروف  

و سرررلطان العلماء  دار از فیوضررراو محضرررر پدر بزرگوارشتمهین و عالم متبحّر بود و برخور

سته گردیده بود، تبدیل به  صوفیان و عارفان وار سید برهان الدین محقق ترمذی،  خلیفه پدرش 

 نمود. ،که ترک حلقه ی تدریس و وعظ مو نای  شد

فقه و فتوی بود در آغاز کار شررعر نم  سرررود و به نظم  چون مو نا از خاندان زهد و تقوی و»

سخن نم  پرداخت و لیهن پس از آشفتگ  و فریفتگ  بر آفتاب جمال شمس تبریز در سماع 

 «آمد و سخن منظوم آغاز فرمود و بیت و غزل و ترانه عاشقانه در سلک نظم آورد.

 (315، ق 14)

مالقاو موس  با خضر مانند م  کند و م  گوید:  سلطان ولد دیدار مو نا را با شمس به منزله   

ضوع ضری بود، که مو نا او را در یافته بود. این مو بار ها خود مو نا در مثنوی و  را شمس خ

، در دفتر اول 80-60آیت  در دیوان کبیر اشررراره کرده اسرررت. و اقتباس از سررروره ی کهف،

  بیان نموده است. ،181-180به بعد و در دفتر سوم بیت  236بیت  مثنوی،

 (128ق  ،11)

 سلطان ولد در این باره گفته است:

 د روی وراررر  بدیرابرررر  ح رب            وی ورا    رراز برررد از نیررچون کشی

 شش یه  بلندی و پستیگشت پ                شد بر او عاشق و برفت از دست 

 شرا از این درویرو شهربشنگفت           ویش    ردعوتش کرد سوی خانة خ

 ورم به صدق عاشق ترک هسترلی       ررو        رت  یق تررچه نیسره ام گرخان

 (42، ق 2)



7 
 

شررمس در نظر مو نا، رمز جمله کااناو بود. مو نا او را از تاو باری تعال  تفریق نم  کرد    

 و ظهوری کمال مطلقش م  دانست. 

 مو نا در بیت زیر م  گوید:

 پوشید دلق آدم، ناگاه از در آمد               در بسته بود محهم، آن پادشاه اعظم     

 ، چنین آمده است:77، ق 2این بیت در کلیاو شمس، ج 

 پوشید دلق آدم، امروز بر در آمد          آن پادشاه اعظم، در بسته بود محهم       

 (2پ:   131، ق 11)

 دوران آرامش در حیات موالنا -4

دوران آرامش در حیاو مو نا م  باشد.  به نام دوره ی حیاو مو نا با صالح الدین زرکوب،   

  همراه و آرامش یافتن مو نا از صالح الدین زرکوب در مدو با هم  ی سلطان ولد در باره

 است: گفتهبا آن چنین 

 ساکنو رررره رنج و گفتگرررساکن              وان هم اوشورش شیخ گشت از 

 ه دادشرررررررود از همررررر بررربیشت            ادش   رروع دیگر ارشرزانهه بود ن

 د از او به نَفَسیرررررا م  رسرسال ه      ردی کس          ررا نبرره از اولیررررآنچ

  رررر  سُفتران همران ب  زبرردُر ج          رّ ها گفت       ررام سِررب  گب و ک

 نشنیدی وگوش از آن حرف وصو        رردی      انیررده رسرررفایق را رررخل

 ...سخنش از دوران به دل ها بود 

 ( 70، ق 2)

 



8 
 

 ح الدینسررید برهان الدین محقق ترمذی، یه  از خلفای سررلطان العماء در باره مو نا و صررال

 چنین گفته است: زرکوب

 است: مرا از حضرو شیخم سلطان العلماء دو نصیب عظیم رسیده»

حال، همانا که قال خود را به خدمت مو نا جالل الدین  *یه  فصرراحت قال، دوم صررباحت   

چه او را حا و وافر است، و حال خود را به خدمت شیخ صالح الدین بخشیدم که او را  دادم،

 « هیچگونه قال  نیست.

 ( 705، ق  3)

 دوره ی کمال در حیات موالنا -5

دوره ی کمال  وتقریر مثنوی  ی را به نام دوره چلب  الدین حُسرررامدوره ی همدل  مو نا با     

 مولوی، نامیده اند.

له تحت اینک بعد از یک پیشررگفتار مسررتقیماد داخل موضرروع مقاله م  شررویم، که این مقا    

 گردد.  ( به قارعین گرام و سامعین عُظّام تقدیم مچلب  الدین حُسامعنوان: )مو نا و 

 چلبی الدین حُسامموالنا و 

 یع الزمان فروزانفر و...()آثار: عبدالباق . گولرنارل ، بد بنابر معلومات  که از منابع و مراجع تحقیق   

، که حضرررو ، بیانگر آنسررتبه دسررت آمده فیه ما فیه و مناقب العارفین ل  الخصرروق، ابتدا نامهع

را به  لب چ الدین حُسررام مو نا جالل الدین محمد بلخ  بعد از وفاو شرریخ صررالح الدین زرکوب،

 همدم  و خالفت خود برگزیده است.

ان ولد چنین را به حیث خلیفه اش، سلط چلب  الدین حُسامراجع به چگونگ  برگزیدن مو نا، شیخ 

 م  گوید:

 راغررررررررچ وقتعوض آمد رسید    ن شب زاغ          گفت: چون خود برفت زا

                                                             
 فارس ، المورد( -زیبای ، جمال، قشنگ ، )فرهنگ: عرب صباحت:  -* 
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 ر؟...رررررروشن  ک  دهد به جز اخت       در       ررررر انررد نهان به ابررون شررماه چ

  ؟رب کدام بود اعلرررن سه نایرزی       ا         ررررررررت مو نرراز گفرر  بررآن یه

 هر بُد صالح چو ماهشمس چون مِ             راه     ررررش اندر جواب کای همگفت

 قرَمُلح لَکفَ با ترره اسررزانهه گشت            ق      رررالح حُسامچون ستاره است شه 

 داررر  به خررد هر یهرراننررم  رس            را      ررررهمه را یک شناس چون که تُ

 ری تورر نمیررررردی دگررررزنده گ         و          ررررری ترر  که گیرردامن هر یه

 نررحّق آیی حُسامشیخ گفت ای                چونهه رفت از جهان صالح الدین  

  رررانه نیست دویرردر میرره انررزانه          ز این، نایب و خلیفه توی        بعد ا

 دررررررانررار افشررور ها نثرررش نرربر س                شیخ این را به جای آن بنشاند  

 دررررررررر بنهیررزانه پرراجررش او عررپی          ت اصحاب را که سر بنهید        گف

 ( 113، ق 2)

 «ده سال نایب و خلیفه مو نا بود. چلب  الدین حُسام»سلطان ولد نوشته است: 

 ز ل پاک و صاف  مثال آب        خوش به هم بوده مُدّو ده سال    

 ( 121ق  ،2)

سا ر هم     سامسره  شیخ الدین حُ سال تمام،  صحاب و یاران  قایم مقام، ،را نه  خلیفه و امام جمله ا

 حضرو مو نا م  داند و نوشته ی سلطان ولد را تااید م  کند.

 ( 142، ق 6)

سام نامِ سن و نامِ ،چلب  الدین حُ ست. ح سن م   (پدر کالن آن) جَدَّش() نامِ پدرش محمد ا نیز ح

 باشد.
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زار ف  خطّ شدّ ا »م م  رسد.  1107 -هرررر  501ابوالوفای کُردی متوفای  ننسبش به تاج العارفی   

بال، تهران،  باس اق به تصرررحیح محمد قزوین  و ع   «514 – 512، ق 1328ا وزار عن زوّالمزار، 

 (195،ق 11)

در همان جا  در ارومیه مسرررهن گزید و از آن جا به قونیه کور کرد و چلب  الدین حُسرررامجَدّ     

یان را در قونیه خِاسررت اَ، ابو الوفا با آنهه مرد اُمّ  بود ریچلب  الدین حُسررامقامت افگند. پدر اِحل رَ

ابن اخ  » ، حسررن،الدین حُسررامخوانده م  شررد. از این رو به « اخ  ترک»به عهده داشررت و به نام 

 فتند.م  گ« ترک

 (195ق ،3) 

و نا مثنوی که در زمان حیاو سررلطان ولد در تربت م   از قول سررراج الدین )مثنوی خوانافالک   

 م  خواند( روایت م  کند:

سام» شد و ارباب فُتُوَّ و چلب  الدین حُ قونیه که همه تربیت یافتة پدر ( *)هنوز نو جوان بود که یتیم 

وی بودند و شربت از دست وی خورده بودند، خواستند او را به جای پدر بنشانند ول  او به پیروان 

 « خود دستور داد که از مو نا متابعت کنند.

 ( 738ق ،3)

وان دیگری عن»اطالق شرررده،  الدین حُسرررامکه در اشرررعار مو نا و درکتب تذکره بر  چلب لقب     

ق تقیید و بطری« سرریّدی» چلب بوده و به منزلة لقب  اسررت که از اصررل معن  عموم   الدین حُسررام

 ( 102، ق 4)  «تخصیص عام به خاق...است

                                                             
شاداب . هم چنان به معن : کرم، -*  شباب، جوان ، نوجوان ،  د همت ، بزرگواری، نیز آمده جوانمردی، مُروَو، بلن فُتُوَّو: )فُتُوَّه( کلمه ی عرب  بوده به معن : 

 است.

ه شلوار طریقت پوشد و درویش  را ک« َشدّ»و پیروان او را « اخ  و صاحب»صادی و صوفیانه است، شیخ را طریقه فُتُوَّو: در طریقت فُتُوَّو، که طریق  اقت -

 (5پ،  195، ق 11) گویند. « شربت مراضعه»آب نمک صورو م  پذیرد و به این آب گویند در این طریقت پیروی با خوردن « تربیه»
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به پیروان خویش دستور داد که به کسب و کار پردازند و سهم او را از درآمد  چلب  الدین حُسام    

هرچه داشررت، همه را به کمال میل وصرردق به مو نا  الدین حُسررامشرران به او بدهند. گفته شررده که 

 بخشید.

مالک هیو نماند. فرمود که اثاث را بفروشرررند. بعد از چند روز روزی به او گفتند که اسرررباب و اَ»

گفتند: غیر از ما چیزی دیگری نماند. فرمود: الحمدلِلّه رب العالمین که متابعت ظاهر رسرررول ا  

 میسّرم شد.

 « راه خدا و عشق مو نا آزاد کردم. همگان در پ  کار خود رَوید.شما را نیز در 

 ( 738ق  ،3)

 الدین حُسررام طوری بود که اگر در م لسرر  مو نا، ،پن اه سرراله الدین حُسررامهمدم  مو نا با    

الدین آنقدر به مو نا  حُسامحضور نم  داشت، م لس رنگ و بوی عارفانه نم  گرفت و همچنان 

همه را مهمل به مو نا بخشررید. این هدیه ها و بخشررش  که در زندگ  هر چه داشررت،مند بود،عالق

به مو نا ب  عوض نماند، بلهه: هر هدیه و بخشش که به مو نا فرستاده م  شد تا  الدین حُسامهای 

دیه ها این ه الدین حُسامداده شد؛ اما  چلب  الدین حُسامب  کم و کاست به شیخ  ،آخرین دینار آن

 و بخشش ها را بین افراد خود تقسیم م  کرد.

سفره ای » ستاده بود، تا از آن  سرای نقدینة زیادی پیش مو نا فر روزی امیر تاج الدین معتزّ از آق 

و سرررماع  بر پا دارند و در آن م لس او را از دعای خیر فراموش نهنند. امیر تاج  بر یاران سرررازند

 دهند. چلب بود که تمام آن اموال را به الدین در نامة خود قید کرده 

سرررلطان ولد گفت: ما وجه اخراجاو نداریم و در خانة ما هیو نیسرررت. هر نقدینه ای که م  آید    

صد  چلب خداوند گار )مو نا( به خدمت  ستد پس ما چه کنیم؟ فرمود: وا ، با  و تا  اگر  م  فر

شته باشم، آن را هم به  هزار زاهد کامل و متق  را بیم هالک باشد و ساممن قرص  نان دا  الدین حُ

 «فرستم. م  چلب 

 ( 751ق ،3)
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،  از معُین الدین الدین حُسررامبه مو نا و از دل بسررتگ  مو نا به  چلب  الدین حُسرراممندی از عالق   

 چنین آمده است:« و مناقب العارفین« »فیه و مافیه»پروانه نیز حهایت  تکر گردیده که در 

 در مناقب العارفین، آمده است:

روزی معین الدین پروانه م لس سماع ترتیب داده بود. آن روز مو نا اصالد به معن  شروع نهرد و »

را هم به م لس بخواند. از  چلب  الدین حُسرررامکلماو نگفت. پروانه به فراسرررت دریافت که باید 

ست که  ساممو نا اجازه خوا با جمع  چلب را از باغ فرا خوانند. مو نا موافقت کرد. چون  الدین حُ

وارد م لس شررد،  چلب اصررحاب خود به منزل پروانه نزدیک شررد، پروانه به اسررتقبالش شررتافت، تا 

مو نا بر خاست و گفت که مرحبا جان من، ایمان من، جنید من، نور من، مخدوم من، محبوب من، 

شوق انبیا؛ و  س چلب مع سر به پای دم به دم  سامر م  نهاد و یاران نعره ها م  زدند. معین الدین   حُ

 « نهاد و م لس نشئه ی عارفانه گرفت الدین

 (769، ق 3)    

 در کتاب فیه مافیه، آمده است:

روزی معین الدین پروانه جمعیت  عظیم سررراخته بود و جمع صررردور و اکابر را خوانده و آن روز »

 حُسررامفرمود و هیو کلماو نگفت و گویند هنوز حضرررو چلب  حضرررو مو نا به معن  شررروع ن

را نخوانده بودند و پروانه را به فراسررت معلوم شررد که البته چلب  را باید خواندن از حضرررو  الدین

از آن که  .فرمود که مصررلحت باشررد ،بخوانندمو نا اجازو خواسررت که حضرررو چلب  را از باغ 

جاتب ِشیر معان  از پستان حقایق حضرو اوست چون حضرو چلب  با جمع اصحاب بیامد پروانه 

برابر دوید و دست چلب  را بوسها داده بر سر نهاد همانا که حضرو مو نا از جا برجست که مرحبا 

به دم سررر جان من، ایمان من، جنید من، نور من، مخدوم من، محبوب حق، معشرروق اولیا، چلب  دم 

ضرو مو نا نیز فرو  ست ح ش سرا بن صحن  م  نهاد و یاران نعره ها میزدند همچنان چلب  در میان 

آمد و در پهلوی وی بنشررسررت همانا که صررحن خانه صرردر صرردور گشررت و صرردر ها خال  ماند 

همچنان بعض  حسودان مگر زیر زیر گفته باشند که مردی بزرگ چرا زیر نشیند و م مع را برهم 
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ن اسررت همانا که حضرررو مو نا د رجوش آمده فرمود که ایشرران را چه هر یه  معیّ چه مقامِزند 

 «تفاوو کند با  یا زیر الخ

 (286، ق 14)

مو نا روزی با جمیع اصحاب به عیادو »م  گوید:  چلب افالک  در باب محبت مو نا نسبت به     

آمد. کس  خواست او را ]سگ را[ برن اند. م  رفت. در میان محلّه سگ  برابر  الدین حُسام چلب 

  را نشاید زدن؛ چلب مو نا فرمود: سگ کوی 

 من به شیران ک  دهم یک موی او               آن سگ  را که بود در کوی او

 (51، ق 5)

شرررافع  مذهب بوده با پیروی از مو نا خواهان اقتدا به  چلب  الدین حُسرررامبنا بر قول افالک ،    

 العارفین چنین تکر شده است: بُاقِنَمذهب امام اعظم گردید، که در مَ

سر نهاد و گفت: م  خواهم که  مذهب شافع  داشت. روزی در خدمت مو نا چلب  الدین حُسام»

عد )بعد از این( اقتدا به مذهب امام اعظم ابوحنیفه کنممِن از آن جهت که خداوندگار ما حنف   بَ

مذهب اسررت. ول  مو نا آن  که در قید کیشررها نمانده بود، فرمود: نه، نه، صررواب آنسررت که در 

 ( 759، ق 3)    «مذهب خود باش .

به شرااط در خدمت وی  الدین حُسامدر آن ایام که شیخ صالح الدین برگزیده و خلیفة مو نا بود »

شت و چون صالح الدین خرقه تُبندگ  و ارادو قیام م سلیم در پیش م  دا سر ت   کرد هِ  کرد و 

مقبول آن حضرررو شررد و هر »نظر به جانبازی و فدا کاری که از آغاز در بندگ  مو نا کرده بود 

سام چلب چه از عالم غیب حاصل م  شد همه را به حضرو  فرستاده او را مقدم اصحاب  الدین حُ

 «نیدو سر لشهر جنود ا  گردا

  (104، ق 4) 

و شریخ بود عارف  بود که فرا سروی کیش و آیین راه  زاهدکه  ،بر عالوه ی آن چلب  الدین حُسرام

 یافته بود. 
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 حُسررام»العارفین در این باره مطلب  تکر گردیده، که تذکر آن به جا دانسررته م  شررود:  بُاقِنَدر مَ   

عادت  شررگرف داشررت. پیش مردم بیگانه از حقیقت جماعت  را که به فسررق مشررهور  چلب  الدین

زاهدان ع یب  هستند و به تقوی و دینداری شُهره  ،بودند، عظیم م  ستود و م  گفت: این جماعت

که این گروه ر منسوب بودند، نهوهش م  کرداند و طایفه ای را که به زهد و صالح و رعایت ظاه

سقند و مرد ستند. یاران از این کار حیرو م  کردند.ی نیفا صحاب از مو نا پرسیدند  ربایه ک نی ا

م  فرماید. چه فاسقان را که  چلب چنین م  گوید. فرمود: حق آن است که  الدین حُسام چلب که 

دلیل اسررت که اگر چه در صررورو ظاهر فاسررق و ب  ادبند اما در باطن هر دم مدح م  کند، بدان 

 ماهر و مؤدَّبند، 

 ( 759، ق 3)

 تقریر مثنوی       

با     لدین حُسررراممهمترین حالت  که در دوره ی حیاو مو نا در همدم   رخ داد، تقریر  چلب  ا

سام. این که مو نا در کدام زمان  مشخص به نوشتن مثنوی در هماهنگ  با محرر آن بود مثنوی  حُ

آغاز کرد، مشخص و معیّن نگردیده است؛ اما بنابر روایات  که در ابتدا نامه و رساله ی  چلب  الدین

سا ر به نظر م  رسد،  شیخ صالح الدین زرکوب  تقریرسره  سال بعد از فوو  مثنوی چهار یا پنج 

سام»که  ،غاز گردیده است؛ اما این نهته واضع استآ در آن مدت  که هنوز سمش  چلب  الدین حُ

 «در قونیه بود، از نزدیهترین و محرم ترین یاران مو نا شمرده م  شد.

 (202، ق 11)

 م  گوید: گولرینارل 

شده، و جلد م یعن  در حال حیاو صالح الدین آغاز  1258 -هررر  656تحریر مثنوی پیش از سال »

 «اول پیش از تاریخ فوق به ان ام رسید است.

 (202ق  11) 
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 «:اتمام دفتر اول آغاز شده است...بعد از  تر دوم مثنوی در فاصلة دو سال دف»: به نظر افالک    

این دو بیت زیر اسرررت، که مو نا در حهایت  از بن  عباس سرررخن گفته  در آخر دفتر اول مثنوی،

 ست:گواه این ادعا

 نراحمد و استیز دی قمعن            بهر رر کیررب از بهراس حرآمد عب

 دان اورررزنرف و ت اوردر خالف           روگشته دین را تا قیامت پشت و 

 (202، ق11)

عباسرریان سررخن به میان نم  آورد،  ی در این ابیاو، مو نا از خالفت پاشرریده و منقرض گردیده    

بلهه از موجودیت خالفت عباسررریان حهایت م  کند. نظر به این دو بیت، تقریر مثنوی )دفتر اول 

سال  مثنوی( صالح الدین زرکوب،  1258 -هررررر  656قبل از  صورو گرفته، که در حال حیاو  م 

م به دست مغو ن فتح  1258 -هرررر  656نوشتن مثنوی آغاز گردیده است. چون که بغداد در سال 

به نظر افالک ، دفتر دوم مثنوی در فاصررله ی دو سررال بعد از ». شررد و خالفت عباسرریان ختم گردید

بوده اسررت و هم مرگ  چلب اتمام دفتر اول آغاز شررده اسررت. علت این تأخیر هم مرگ زوجه ی 

 «صالح الدین نیز دخالت داشته است.

 (203، ق11)

 زیر آغاز شده است:دفتر دوم مثنوی با ابیاو 

 دررررررمهلت  بایست تا خون شیر ش     د           ررررردت  این مثنوی تأخیر شررم

 خون نگردد شیر شیرین خوش شنو   رررررو             رت تو فرزند نررزاید بخررتا ن

 انررررررد ز اوج آسمررردانیررازگررب         عنان        الدین حُسامچون ضیاء الحق 

 ودررررب  بهارش غنچه ها نا گفته ب                 بود هررتایق رفررراج حقرررچون به مع

 تررررچَنگ شعر مثنوی با ساز گش        چون ز دریا سوی ساحل باز گشت       
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 سرری شده استدفتر دوم ابیاو فوق صریحاد بیانگر مدت  م  باشد که بین پایان دفتر اول و آغاز    

تام مثنوی هم به صررورو مشررخص معلوم نیسررت. در دفتر پن م مثنوی، مو نا حهایت  از تاریخ اخت

م این  1261 -هر  660خلفای مصر را بیان کرده است که هم مانند خالفت عباسیان در مصر به سال 

م ادامه پیدا م  کند. دور از امهان است که مو نا  1301 -هررر  701سال تا خالقت آغاز م  شود و 

 -هررررر  662راجع به خلفای فاطم  بحث کرده باشررد، چون معلوم اسررت، که دفتر دوم را در سررال 

آغاز کرده است . روی ملحوظ فوق م  توان گفت که مثنوی اندک  پیش از وفاو مو نا  م 1264

  م  فرماید:که حضرو مو نا به پایان رسیده است. چنان  

 کز غم و ارهم مژده کامد وقتِ     گفتگو آخر رسید و عمر هم            

 (204، ق11)(  425ق )مثنوی، چاپ کاللة خاور،

شم مثنوی آمده م  خوانیم،اب ش که مو نا در مورد آخرین دفتر مثنوی چه  یات  که در ابتدای دفتر 

 گفته است:

 وشد به قِسم سَادِسِ رمیل م  ج                 بس  الدین حُساماو دل رررای حی

   نامه ی حُسامدر جهان گردان                   ی  هررچو تو عالم ذبِررت از جررگش

 نویرام مثررس در تمادِررم سَررسقِ           وی        ررت ای معنررش م  آرمررپیش ک

 فرم یَطُرهُ مَن لَولروُفَ حَرکَ  یَط         شش جهت را نور دِه زین شش صُحُف     

روایت افالک  از  به وضرراحت دانسررته م  شررود که مو نا در قید حیاو بوده اسررت.از ابیاو فوق 

 .، نیز تأیید کننده ی تحلیل فوق استسراج الدین مثنوی خوان

 مثنوی خوان:طبق روایت افالک  از سراج الدین 

بار دیگر آن را بر مو نا خواند. پاره  چلب تحریر شررد،  الدین حُسررامبعد از آن که مثنوی از طرف »

 «ی  ابیاو اصالح شد و بدین ترتیب مثنوی آخرین و قطع  ترین صورو خود را یافت.

 (745-739ق  ،3)
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حیاو مو نا توسررط  )به رنگ سرررخ متفاوو تحریر شررده( در زمان« سرررخ»در باره ی عنوان های  

( در اثنای باز خوان  مثنوی در حضور مو نا، صورو گرفته است. چلب  الدین حُساممحرر مثنوی )

ساماز این که  شارش را به  مو نا در تقریر مثنوی، باعث تحریر مثنوی گردید، الدین حُ سر  محبت 

 م  کند.کتاب را به او اهدا  آن اظهار م  دارد و در آغاز هر دفتر مثنوی،

را در باره ی تقریر و تحریر  چلب  الدین حُسرررامجایگاه ، 6-1مثنوی در بیت  در دفتر چهارممو نا  

 مثنوی چنین بیان م  دارد:

 که گذشت از مه به نورو مثنوی                   ویررررت الدین حُسامای ضیاء الحق 

 ارردا داند ک رم  کشد این را خ                 ا   رو ای مرت ررررررت  ِررّدمت عالررخ

 که دانسته ای  م  کش  آن سوی        ی             ا بستهوی را ررررررردن این مثنررگ

 زوده ایررگر فزون گردد تُوَش اف        تو مبدا بوده ای             وی را چون رررررمثن

 نرررقّ آرزوی متقیررد حررم  ده             چنین خواه  خدا خواهد چنین    چون 

های     یت  ، دفتر 2110، 14، دفتر دوم، ب 2282، ب 1123، ب 3دفتر اول، ب  428به مالحظه ب

، دفتر شررشررم 2010و ب 1991، ب 1202، ب 183، دفتر چهارم، ب 3824، ب 754ب ،1سرروم، ب

ساممثنوی، در اکثر موارد مو نا،  ست. گاه  با القاب  « ضیاء حقّ»را با عبارو:  الدین حُ یاد کرده ا

، ب 281( صقال روح و سلطان الهدی، )دفتر ششم، 1149، ب 71ق  چون: سام  نامه، )دفتر اول،

( مو نا، غرض 2010)دفتر ششم، ب  و دل، الدین حُسام (،3998ب  )دفتر اول، ( وجود نازنین،183

اگر سخن  دیگر هم در آن »قلمداد کرده م  گوید:  الدین حُسامن نداز سرودن مثنوی را باز شناسا

( آن چه در 2075ب  )دفتر چهارم مثنوی، ،«کتاب رفته باشرررد، باز غرض شرررناسررراندن وی اسرررت.

َسیِّدی و َسنَدِی و مُعتَمدی »چنین است:  در دیباچه ی مثنوی آمده، چلب  الدین حُساموصف شیخ 

سَ  یخ قُدوهُ العَارِفین، وَ اِمَامِ اَهلِ الهُدی و  وَ تَخِیرَهِ یَومِ  و غَدِی، دی،و مَهانِ الُّروح مِن جَ شَّ وَ هُوَ ال

یثُ الو ته، و وَصرررَ وَ النَّه ، وَ دِیعه ا ِ بین خَلِیقَتِه القُلُوبِری، اَمِینُ الیَقِین، مُغَ فوَ ایاهُ لِنَبِیّه، و ، وَ صرررَ
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حسن  ،و الدّین الحّقِ حُسام، زَاینُ العَرش، اَمِینِ کُنُوت الفَرش، اَبُو الفََضاالخَ خَبَایاهُ عِندَ َصفِیِّه، مِفتَاحِ

 «بن محمّد بن الحسن

 (206-205، صص 11) «2مثنوی دیباچه، ق »

 نام برده است: چلب  الدین حُساممو نا در مهتوباو با اوصاف دیگری نیز از 

ایخ» یخُ المَشررَ ایخ ،الدین حُسررام ،شررَ یِّد المَشررَ اَمِینُ  ،اَبَا یَزِیدِ الوَقِت ،جُنَیدِ الزَّمَان ،اَمِینُ القُلُوب، و سررَ

ِشرفُ الحَقَایِق، ،القُلُوب ساماَلهُدی  ، اِمَامُشمسُ الحَقَایِق مُ و « ثق الوُ هُعُروَ»، «اَلحق َضیاءُ»الحق،  حُ

 (4، ق 12« )شایستة چنین ستایشها است. الدین حُسامبه راست  

 حُسرراممو نا در آخرین روز های حیاو، که در بسررتر بیماری قرار داشررت در یه  از نامه هایش    

بیدار هوشیار، پایندة »را به عنوان های جدیدی مورد خطاب قرار م  دهد و م  نویسد:  چلب  الدین

نور مرا  هم پدر، هم ،حاضررر ناظر، ابدی احدی، هم فرزند مرا تابنده، حلیم کریم، شررریف ظریف،

آن گاه مو نا حال خود را چنین بیان م  « والدین.... قِ، حُسررام الحَنظرهم و هم منظر مرا  هم بصررر،

گاه  بیمار و گاه  پلنگ و گاه  خر لنگ، هیو بر مراد دل  ،این مرکب جسرررم پر علت»کند: 

 ( 133ق  ،13)   «نه صحت م  پذیرد... ،هموار نم  رود... نه م  میرد

 راجع به شعر و شاعری چنین گفته است: شعمرگار بلخ در آخرخداوند 

 رارررهست مرا فن دگر غیر فنون شعم                 ررررشعر چه باشد بر من تا که از آن  ف زن

 ارابر سیه را تو مخوان ماه منوّر به سم                چومهشعر چو ابریست سیه من پس آن پرده 

 ...این گفتن و نوشتن ارزان و خوار ماند          ت       ریابم ز خود فراغ ،چون باشد آن سعادو

 مخف  مباد که تمام  عباراو فیه مافیه در این مورد در رساله ی فریدون سرهسا ر مذکور است.

چند  ،به جهت نمونه در فوق مو نا در غزلیاو هم در بیزاری از شعر و شاعری ابیاو بسیار گفته که

 گردید.نقل  آن بیت

 (315، ق 14)
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 مو نا در هنگام احساس کردن سفر از دار فان  به دار باق ، این شعر را سروده است:

 شد رقمِ منشورم ،م آن شاه که از تخت به تابوو روم               خَالِدِینَ اَبَدادیَّنِ

 (5ق  ،9)

 همان عشقم اگر مرگم بساید               مرا حق از م  عشق آفریدست   

 (83، ق7)

بیان داشررته مو نا با سرررودن اشررعار فوق، اعتقاد راسررخ خود را راجع به پیوسررتن به حیاو جاودانه 

ست شهر قونیه را زلزله های پیاپ  م  لرزاند. مردم از بیم  ،مو نا بیمار  .ا ستر خوابیده بود، که  در ب

شرهم زمین گرسرنه اسرت و دنبال لقمه ی   او تبسرم کنان گفت: مترسرید، زلزله پیش مو نا آمدند.

سبت  ستد و به همن منا چرب م  گردد. به زودی این لقمه ی چرب را م  رباید و از لرزیدن م  ای

 در آن ایام، غزل زیر را سروده است:

 دل م  دهدو که خشم ران ؟                      ررربا این همه مهر و مهربان

  ؟ررررردرهم شهن  به لن تران                   ا را  روین جملة شیشه خانه ه

 تو رخت م  کشان ... ،کز خانه        ا             ررررررردر زلزله است دار دنی

 لقان همه صورو و تو جان ...خ                      رررردنیا چو شب و تو آفتاب

  ررررره خوانرررآغاز کنند نوح                   د  ررررز جا ب نب ،امّا چون جان

  رررود نه شادمانررررن  عیش ب                خورشید چو در کسوف آید    

  رررای وای چو او شود نهان             ازار      ررررای رونق رزم و جان ب

  ررررمعان لّقِرررَعر مُررراز بح                 خاموش که گفت و گو ح ابند                     

 ( 72-71ق  ،9)
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ضنفری طبیبدو تن یاران نزدیک مو نا هر یک: اکمل الدین     لین بیماری شب و روز در با ،و غ

شخیص نبود. مو نا در آت سوخت مو نا، مراقب حال او بودند، اما بیماری مو نا قابل ت ش تب م  

سینه ست در آب م  کرد و از آن بر  شت  پر از آب در کنارش بود. دم به دم هر دو د م  نهاد و  ط

 (211، ق 11)  بر صورو و پیشان  م  مالید. 

اجِالد. آن کانِ موّاجِ فاءد عَشِفَاکَ ا  لدین به عیادو آمده بود. به مو نا گفت: شِروزی شیخ صدر ا»

شه فرمود شوق پ :اندی شق و مع شما را باد. در میان عا َشفَاکَ ا   َشعر که بعد از این  یراهن  بیش از 

 :«دکر ؟ و این غزل را آغازدنمانده است، نم  خواهید که بیرون کشند و نور به نور پیوند

 (211ق  ،11) 

 ین دارم...ررررکه پای آهن ررررن من منگررررخ زرّی             ن دارم؟ررچه دان  تو که در باطن چه شاه  همنشی

 ین دارمررررزم 2برون تَلّ  ک دارم،ررررفل 1زّردرون عَ             ر رارررررررگه  خورشید را مانم، گه  دریای گوه

 ن دارم...ررا که خانة انگبیرررنهتن تو ناله ی  رررمبی              ردمررررررررررچو زنبوری هم  گ درون خُمرة عالم 

 ن دارم؟ررنم که در خاتم نگیارررر  دان  سلیمرررنم            م ررررن هم  بین  به فرمانررررچو دیو و آدم  و ج

 ...که نوری در جبین دارم هم  گوید زرّهر ررررکه ه  ر در وی           رردگ یدُرّتو هر گوهر که م  بین  ب و 

 (199-198، ق 8) 

 ادت شیخ صدرالدین از حضرت موالنا چنین آمده است:عی به راجعدر نی نامه، 

شرریخ گفت:  روزی شرریخ صرردرالدین با اکابر درویشرران به عیادو ]به عیادو مو نا[ آمده بود.»   

« ان عالمیان است.امید است صحت کامل رو نماید که حضرو مو نا ج»، «ِشفَاءد عاجالد ِشفاکَ ا ُ»

شوق پیراهن  بیش نمان»مو نا فرمود:  شق و مع شما را باد. میان عا نم  خواهید برون  ده،َشفَاکَ ا ُ 

 «کشند و نور به نور بریوندد.

 ( 61، ق 5)

                                                             
 فارس ، المورد( -عَزّ: محبوب، گرانبها، مورد عالقه، ارزشمند، قوی، نیرومند، نادر کمیاب. )فرهنگ: عرب  –1 

 فارس ، المورد( -ش، خضوع، خوار. )فرهنگ: عرب نتَلّ: کر –2 
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ام دار بود. فرمود که آن را به صاحبش باز دهند. قرض دار پن اه دینار و ]مو نا[ ،در ایام بیماری»   

لهِ رَبِ»قبول نهرد و بخشرررید. مو نا گفت:  مدُلِ سرررهمناک ن او  *بهقَالعالَمین، که از این عَ اَلحَ

 «یافتیم.

 (62ق  5) 

ال سرره صررد سررال خدای متع»دعا نمود که  ]خانم مو نا[ ،حرم خداوند گار ،در آن ایّامهمچنان »   

ند. فت: « عمر وی دراز گردا گار گ ند  ما فرعون و نمرودیم؟ برای خال»خداو صررر  چرا؟ مگر 

این ا  گان نم  بود، یک نفسبیچاراین  ،محبوسرر  چند مدت  در این زندان آمدیم. اگر مصررلحت

 «مانیم.م نم  کردیم. ما مال کس  را ندزدیده ایم که بیشتر در زندان باآر

 ل که را دزیده امما ،من از ک ا ،حبس از ک ا     دنیا مانده ام     من از برای مصلحت در حبس 

 (62ق ، 5)

که زندگ  شاهانه داشت، چون این سخنان را از مو نای تنگ دست شنید، به  شیخ صدر الدین،   

شرمگین از سلطنت معنوی او را دریافت و  شگرف  شه فرو رفت. ژرفای  بیرون  خدمت مو نا اندی

، پرده داران و نخواجگاس، از در بانان، رِندَرو سررراده با اثاث شرررهسرررته و مُقَّحَآمد. در آن خانة مُ

مة آن ها هاو که در هوشرریاری، رویای صرروفیانه م  دیدند، خبری نبود. ول  به جای  ...درویشرران

و هر  سر فرود م  آوردصاحب خانه شهوه  داشت که هر کس به دیدارش م  آمد، در برابر او 

 672خر چهارم جمادی اآل شنبهکس که از وی جدا م  شد، به حقارو خود اعتراف م  کرد. روز 

غروب با عیادو کنندگان  م حال مو نا نسرربتاد خوب شررده بود؛ تا 1273انزدهم دسررامبر شرر -هررررر 

 ،الدین حُسررامصررحبت کرد. سررخنان او وصرریت گونه بود، آفتاب زرد همدم صررادق و محبوب او 

ابیده بود. کنارش بودند. سلطان ولد چندین شب نخودر پسرش سلطان ولد، طبیبان و دوستان دیگر 

ضعیف گفت: بهاءا صدای   شک آلود فرزند نگاه کرد و با  شمان ا من  لدین،سریده دم مو نا به چ

 .دخوبم، تو برو کم  بخواب. سلطان ولد نتوانست طاقت آورد، امّا گریه اش را فروخور

                                                             
 فارس ، المورد( -عقبه: مانع، حایل، سد، عایق، دیوار، پرده. )فرهنگ: عرب  -* 
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 از اتاق بیرون م  آمد که مو نا نگاه  غم آلود بدو انداخت و گفت: 

 رد مبتال کنرراب شب گرررن خرررترک م       ن          رررا کرررن تنها مرا رهرررو سر بنه به بالی

   برو جفا کنرا، خواهرر  بیا ببخشرررخواه        ا         رروج سودا شب تا به روز تنهرررماییم و م

 رک رة بال کنرت، ترررزین رة سالمررربگ                ررررهم در بال نیفت ،ورریز تاتررررن گررراز م

 ...ا کنرررد جای آسیررردة ما صررربر آب دی         ده        ررررنج غم خزیدیده، در ک ماییم و آب 

 ا کنرای زرد روی عاشق، تو صبر کن وف            د     رروب رویان واجب وفا نباشررررربر شاه خ

 ؟پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن            د      رررردن آن را دوا نباشرررردردیست غیر م

 با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن...                در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم

 ( 251-250، ق 9) 

 شوق ساز، محبت نثار و دلباخته ،سخنان و آخرین سرود انسان هی ان آفریناشعار فوق واپسین    

سنگین در حالت لرزان و  ی صدای   سانیت بود که با  ضطرابان ضار بر زبان  ا سنگین  احت آور به 

سام. ب  تردید آورد صفحة کاغذ نقش  چلب  الدین حُ شم و خوناب دل بر  شک چ این غزل را با ا

 کرده است.

را  غزلفرج  سرخ به تن کرده بود و این  ،گوید که مو نا در چند روز آخرین عمر)سرهسا ر م  

(. اما افالک  به نقل از امام اختیار الدین که جَنَازة 114تهرار م  فرمود؛ )رسررراله سررررهسرررا ر، ق 

غزل را خطاب به سرلطان ولد  ،مو نا را غسرل داده بود، م  نویسرد که مو نا در واپسرین دم حیاو

 م  کرد چنان که در فوق بیان کرده شد.آن را یاد داشت  چلب د م  فرمود و انشا

 ( 591-589ق ،3) 

شنبه )پن م جمادی اآلخر     سامبر  -هررررر  672رو یه سهوو فرا  1273هفدهم دی شهر قونیه را  م( 

گرفت. حال مو نا بدتر شده بود. مردم شهر دست از کار کشیده بودند. روستاییان به شهر سرازیر 

شده، همه با صدای آرام حرف م  زدند و هیچهس به چشم و سیمای هم نگاه نم  کرد. در قونیه 
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گریه ها به گوش م  رسید. آن روز وقت  پلک های خورشید بر هم نهاده م  شد،  1قق هِهِ صدای

مو نا جالل الدین چشررمان پر نور خود را بر قونیه ای که چهل و چهار سررال بر آن نگریسررته بود، 

 ق گشت.لحَفروبست و به شمس خود مُ

 (214ق  ،11)

 مراسم تدفین موالنا

مراسرررم تدفین مو نا چنین  ،ین آمدهفِارِالعَ بُاقِنَسررررهسرررا ر و مَ رسرررالةطوری که در ابتدا نامه،    

یده در صررورو گرفته اسررت: آن شررب، یاران آخرین خدماو را به جا آوردند. روز بعد تابوو پیچ

شد. ازدحام ع یب  بود. مردم برای حمل تابوو ه وم برد محافظان  ند.فرج  مو نا از خانه خارج 

هنه م  کوشیدند برای راندن مردم ناچار به تیغ و چماق دست بردند. مردم شهر و روستا، سر و پا بر

 انبوه داشت؛گن ایش جمعیت را ن ،زدند. راهرد تابوو چرخ م  ردا گِتابوو را لمس کنند. همه گِ

فیان، علما صوخلق برای لمس تابوو، چون سیل از کوچه های فرع  به شارع جاری م  شدند،  ی

ر فرق مو نا را ب -، خالصره همة مردمکشریشراناخیان، فتیان، رندان و رجال حهومت... مسریحیان، 

یه  از خام  سر نهاده بودند. کشیشان مراسم مذهب  اجرا م  کردند. یهودیان توراو م  خواندند.

: او مسیح ما دند کهبراور فریادطبعان خواست مسیحیان و یهودیان را از شرکت در مراسم منع کند. 

ود و آفتاب همه جا ببود، او عیسای ما بود. ما راز موس  و عیس  را در او دیدیم و یافتیم. او آفتاب 

اد زد: ق کنان فریق هِرا روشن م  کند. کشیش دیگر، اشک چشمانش را با آستین پاک کرد و هِ

 مو نا نان بود، آیا گرسنه ی  دیده ای که از نان بگریزد؟

د. بانک ِسن ها و نقاره مها  به صدا در م  آ 2شیرور ها و ن  ها و رباب ها نواخته م  شد و مِزهر   

گروه  نعره زنان سررماع م  کردند و گروه   ،نغمة سرراز ها و نعره ها گوش فلک را کر کرد ها،

ر فریاد کنان بیهوش م  شررردند. تابوو پیش نم  رفت. مو نا راه نم  رفت. مردم او را تاج سررر

خویش کرده بودند. رهایش نم  کردند. به عادو آن زمان پیشاپیش تابوو هفت گاو نر م  بردند 

بود، نزدیه  های غروب به  هر گهان از خانه بیرون آمدحَ. تابوو که سررَ تا بر سررر مزار قربان  کنند
                                                             

 یة طو ن  )فرهنگ روز سخن(هِق هِق: صدای بریدة گر –1 

 فارس ، المورد( در عصر مو نا به دایرة بدون رنگ نیز مِزهّر گفته م  شده است که مروج بوده است. )مؤلف( -مِزهَر: آلة موسیق ، عود. )فرهنگ عرب  –2 
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که  ف )کس  استرِّقرار گرفت و مُعَ لّ بر سنگ مص رسید. تابوو -که خیل  نزدیک بود -مصلّ 

در مراسم رسم ، رجال را باالقاب شان به صدای بلند م  خواند و در حقیقت بدین نحو بزرگان را 

 فرما!خ بِایِشَالمَ کُلِمَ ایمعرف  م  کند( جار زد: 

ف، صدرالدین را صدا م  زد، اکمل الدین طبیب نتوانست تحمل کند، نعره ی  زد و گفت: رِّمُعَ   

صدرالدین برای اقامة مَلِ خاموش باش، ادب را گوش دار. ضرو مو نا بود.  شایخ حقیق ، ح کِ م

ق گفت. هِ 1مراَالحَ هُیرَهبِمو نا چنین وصررریت کرده بود. برابر تابوو قرار گرفت. تَ -نماز پیش آمد

 کرد و ب  هوش شد و افتاد. قاض  سراج الدین پای پیش نهاد و نماز را اقامه کرد. هِق

  «د  هوش شد و بعد از آن نماز خوانساعت  ب» تکر شده است: فینارِب العَاقِنَ)در مَ

 ( 353، ق 3)

تابوو دوباره با ی سررر عاشررقان قرار گرفت. عاقبت به مدفن پدر رسررید. گوری جلوتر از مزار    

شده بود. وقت   خورشید غروب م   او را درون گور قرار دادند،سلطان العما و صالح الدین آماده 

یه، آن مرد داه  کرد. اُفُق رنگ در  را که در پهنة جهان نم  گن ید، 2خون داشرررت. خاک قون

 حُسررامآغوش خود جای داد و وجود معنوی او در قلب بشررریت دفن شررد. گاوان نر قربان شرردند. 

شید و چشمان نمناک او انبوه جمعیت را م  کاوید.  نحیرا چلب  الدین و غمزده پا هایش را م  ک

نای  که درون قلب اوسررت، درون تمام قلب هاسررت و این بیت مو نا را احسرراس م  کرد آن مو 

 ترنم م  کرد:

 مزار ماست بعد از وفاو تربت ما در زمین م وی                  در سینه های مردم عارف

گفتار ها و شرررعر  گرچه جسرررم مادّی مو نا از برابر دیدگان رفته بود، ول  او با تمام خاطراو،   

فقیر به یاد  وغن   حیاو خود ادامه م  داد. در هر خانه و هر محفل از او سخن م  گفتند.هایش به 

 به سماع برخاست. لدین یحیای شاعربدرا او م الس سماع ترتیب م  دادند. شب  در عُرس پروانه،

                                                             
  اکبر نماز آغاز م  گردد(  ُتهبیره الحرام: تهبیر تحریمه: )اولین تهبیری که با گفتن اَ –1 

 فارس ، المورد: به معن ،...زیرک و زرنگ نیز تکر شده است. -داه : در فرهنگ روز سخن: زیرک و با هوش آمده و در فرهنگ عرب  –2 
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 جامه چاک کرد. و گریه ها سر داد و گریبان درید و فریاد زد:

 ک نشد؟تو چا د                 یا جیب که در ماتمِرتو نمناک نش کو دیده که در غمِ

 دررراک نشرررخ   در شهمِرسوگند به روی تو که از پشت زمین            مانند توی

مزار مو نا را مالزم  جوانان ]تا[ اکنون، ،روز( بعد از وفاو[ 40]روز چهلم ) مردم تا روز اربعین،   

 گرفتند. روزی قاض  سراج الدین برابر تربت مو نا ایستاده بود و این قطعه را م  خواند:

 کاش آن روز که در پای تو شد خار اجل                     دست گیت  بزدی تیغ هالکم بر سر

 ( 354ق ، 3)

فل  به عالم علیا رخ داد،حادثه ای ع یب  در روز سررفر مو      بُاقِنَمَ ،که در ابتدا نامه نا از عالم سررُ

روز حادثه ی  روی داد که اهل خانه و  در آن»ره سا ر تکر آن آمده است: رساله ی س و نفیِارِالعَ

مو نا گربه ی  بود. آن گربه بعد از رحلت  ی سررتداران را گریانتر و غمزده تر سرراخت. در خانهود

و غذا نخورد. هفت روز زنده ماند و مُرد. مَلِهه خاتون دختر مو نا او را کفن کرد و با  آبمو نا 

اسرررم تدفین و تکر ) «چشرررم گریان در جوار تربت پدر به خاک سرررررد و یاران را اطعام کرد.

ج  ،فینارِالعَ بُاقِنَ؛ م116َ-115؛ رسالة سرهسا ر، ق 121ابتدا نامه، ق  درتوضیحاو مربوط بدان 

 (216، ق 11)آمده است    595، ق 2و ج  354-353، ق 1
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 مرگ سروده است: ه ی از غزلیاو مو نا، که در باره ی وصال بعد ازچند نمون

 ان باشد...رین جهارا درد ررگمان مبر که م  رررد             باش روانبه روز مرگ چو تابوو من 

 دررالقاو آن زمان باشل و مُ ارررصرا وِرم        راق       فِ راق،و: فِررر  مگرررازه ام چو ببینرجن

 باشد *اننَررت جَرررور پردة جمعیرررکه گ   داع             وَ داع،رو: وَور سراری، مگرررمرا به گ

 را زیان باشد؟...غروب شمس و قمر را چ    رررر            دی، برامدن بنگررردن چو بدیرفرو ش

  د؟...ررمان باشت این گچرا به دانة انسان    رُست؟            رفت در زمین که نَکدام دانه فرو 

 (209، ق 7)

 در غزل  دیگری گفته است:

 د...ررزایباز آن گر نان پزی مست           د       رررردم برایرررررن اگر گنرز خاک م

 نشاید... نردا غمگیرخزم رکه در ب      رادر         ررررور من برررر  دف به گرررمیاب

 درررد کار زایرراری به  بررزهر ک         زهر سو بانگ چنک و چنگ مستان     

 سایدم اگر مرگم برران عشقررهم     ت           رق آفریدسرررقّ ازم  عشرررمرا ح

 ...ید؟بگو از م  به جز مست  چه آ      ل من م  عشق          ررر  و اصرررمنم مست

 ( 83، ق 7) 

 

 

 

 

 

                                                             
 جَنَان: روح، جسم، روان... )فرهنگ عرب  فارس ، المورد( -* 
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 نتیجه 

غاز طلوع آخداوند گار بلخ، حضرو مو نا جالل الدین محمد بلخ ، با آن که در شرق و غرب از 

سینه ی عارفان  تا غروب جسم او در قونیه و تابناک بودن نور جاودانه اش تا یوم الحشر دردر بلخ 

وان ادیان رهر ،ر مو نا راو شررایقان روندگان راه شررریعت و طریقت در تابش اسررت. اندیشرره و تفه

اک شرررهروندان قونیه و سرررایر اشرررتر ،وو اهل کتاب، علما فضرررال، صررروفیانمختلف، مذاهب متفا

ز خود مو نا را ا گذاشرررتن در کیش و آیین، و فرق بدون تعصرررب ،در جنازه ی مو نا کنندگان

 قَّا، که روز آن چه  زم بود جهت اجرای مراسم مخصوق شان، ان ام دادند. حَ گریستند وپنداشته،

 قول است.مراسم به خاک سراری مو نای بزرگ، شاهد این 

بنده که یک تن از شررایقین و یه  از روندگان راه خداوند گار بلخ و شرراگرد مهتب انسرران سرراز 

ظهار اخالق و عرض ارادو به مقام شامخ به منظور احضرو مو نا میباشم، به خود  زم دانستم، 

ضرو مو نا  صرِ ح ضرو خداوندگار بلخ برای هم وطنان و میراث بران افتخاراو ب  حد و ح  ،ح

 معلوماو بیشتر پیشهش نمایم. ؛جناب عال  مقام *سأالرَّ طُسقَبه ساکنان سرزمین وطن مَ

 گرفته شد.معرف   به پنج دوره ی حیاو مو نا ،به شهل مختصر ،وضرور بنابه

شدن در قونیه )با خانواده در رأس پدرش  -1 سهن گزین  لطان سدوره ی مهاجرو از بلخ و م

 العلما( 

لدین دوره ی تحصیل و سلوک )کسب علم و فیوضاو از پدر و خلیفه پدرش، سید برهان ا -2

 (ترمذیمحقق 

مس حیاو مو نا )هم نشرررین  و هم صرررحبت  با شررر )مرحله محو( دوره طغیان و جذبه در -3

 تبریزی(

صحو( دوره ی آرامش -4 سهون )مرحله  ص و  شین  و هم دم  با  الح در حیاو مو نا )هم ن

 الدین زرکوب(

                                                             
 فارس ، المورد( -محل تولد. )فرهنگ عرب  وطن مَسقَطُ الرَّأس: زادگاه، -* 
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دوره ی کمال مو نا و تقریر مثنوی، که این دوره ی حیاو مو نا در همدم  و هم نشررین   -5

 .بود چلب  الدین حُسامبا 

، که به تفصیل بیان شد. است چلب  الدین حُسامموضوع نگارش این مقاله، دوره ی حیاو مو نا با 

راجع به این که مو نا شراعر شرد و به خاطر چه به سررودن شرعر و تقریر مثنوی پرداخت د یل آن 

و شرراعری  واضررحاد با مراجعه به منابع معتبر تکر گردید. دراین باره از خود مو نا که راجع به شررعر

شت، بیانچه نظر  شد دا علت تأخیر بعد از  است . مثنوی در چند دفتر تقریر و تحریر گردیدهکرده 

سال و چه بود، شروع دفتر دوم چند  ستندی از قول مو نا که با آوردن تهمیل دفتر اول و   ،د یل م

و تا آخر عمر در آن ا زندگ   نمود. مو نا چرا از تمام سررررزمین روم، قونیه را انتخاب شررردتکر 

گردید. مو نا را اهل  بیانخود مو نا مبتن  با قول دلیل واضرررح و روشرررن  که در این مورد کرد؟

ث مقصررود و مطلوب کتاب، پیروان ادیان و مذاهب مختلف و همه دوسررت داشررتند و آن را به حی

در قونیه شاهد این مدعا شان م  پنداشتند که روز مراسم به خاک سراری حضرو خداوندگار بلخ 

 هراسید، قابل تذکر دانستم که بگویم:نمو نا هیو گاه  از مرگ  بود 

نیز در را بیت   صال و گور را جمعیت جَنَان خواند دنیا را تشبیه به زندان کرد؛ ومرگ را وسیله ی و

 حبس دنیا سرود: ه یبار

 من از برای مصلحت در حبس دنیا مانرررررررده ام

 ا، من از ک ا، مال که را دزدیده امحبس از ک 

 به یاران و دوستانش گفت:مو نا 

َهُ المَوو») به اسررراس حهم اله : ندة مرگ»ترجمه: « کُلُّ نَفسٍ تَایِق ندار )هرکس( چشررر « هر جا

 )است(.

 (.184: آیه 3سوره ال عمران:  4: )سرارة( قرآنهریم جزء

و اندوه نیامده، بلهه با دف و چنگ و ن  بعد از آن که شرررربت موو را چشررریدم ، نزد من با غم 

 :و برادران طریقت و شریعت فرمود بیااید. چنان  که خود مو نا به یاران
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 رادر             که در بزم خدا غمگین نشایدررررررگور من ب به دف میا ب 

 عشقم اگر مرگم بساید.... نت               هماا حق از م  عشق آفریدسمر

که حامل پیام از خداوند گار بلخ اسرررت، تا سررربب فروکش نمودن شررررار  تکر این بیت در اخیر با 

 راق از سینه های یاران، عارفان و رهروان راهش گردد به گفته هایم خاتمه میدهم:آتش فِ

 ستدر سینه های مردم عارف مزار ما           در زمین م وی بعد از وفاو تربت ما
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