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نگاهی انتقادی به ترجمه احوال مولانا جلالالدین بلخی در منابع متقدم و متأخر

چکیده

ترجمة احوال مولانا برخلاف آنچه در ابتدا به نظر میرسد ،بیابهاا نیسات و اختلافااتی در بسایاری ا
برهههای ندگی او مشهود است .در ترجمه احوال مولانا ا اوضاا دادر  ،مولاد
تولد ) ،مان آشناییا

( ماان و مکاان

با شمس و نحوة آمدوشد شمس و ساراناا ِ شامس ،مطالا ضدونقیضای

وجود دارد .یکی ا علل این مطال

ضدونقیض تحقیقات مستشرقین و گاه داووه گاران تار ملال

گولپینارلی و دیگری کتابهای افسانهدردا ی چون رسالة سپهسالار و مناق العارفین و اعتمااد محققاین
متأخر به این منابع است .توجه به منابع موثقتری چون معارف ،آثار مولانا و ابتدانامه و نگاه انتقاادی باه
منابعی چون رسالة سپهسالار و مناق العارفین مشخص میکند ،حتی تاریخ تولد مولانا کاه تقریاااً اکلار
محققان در مورد آن اتفاقنظر دارند ،ماعول به نظر میرسد؛ همچنین است برخی ا موارد دیگار ملال
محل ولادت مولانا که در «بلخ» اتفاق افتاده است و برخای آن را بهاشاتااه «وخا » ذکار کاردهاناد .در
مورد شمس نیز منابعی که او را مقتول میدانند ،با دلایلی که خواهد آمد ،مسلماً باه کاو راهاه رفتاهاناد.
همچنین ددر مولانا آنسان که مشهور است ،خطیای شهره و واعظی محسود فخر را ی و سالطانمحماد
ناوده و اینها نیز ا ماعولات مولویه است.
کلیدواژهها :ادرو مولانا ،ادگاه مولانا ،بهاءولد ،شمس ،ماعولات مولویه.
 -1مقدمه

آنچه در باب ترجمه احوال مولانا جلالالدینِ نگاشته شاده اسات ،گااه دارای خطاهاای علمای و گااه
شامل انتسابهای غرضورضانه همراه با مکتو داشتن اصالت مولاناست .ندگی مولانا دار ا اتفاقاات
عای است .ا تولد  ،ندگی ددر  ،طلو شمس تا غیاات شامس ،مطالا ضدونقیضای وجاود
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دارد که با اتکا به منابع اصیل و نزدیک به عصر مولانا همچون معارف ،آثار خاود مولاناا و ابتداناماه کاه
در آنها ماعولات مولویه یا ورود نکرده است یا کمتر ورود کرده است ،میتاوان برخای ا ابهاماات را
در باب ترجمة احوال او دود.
کتابهایی را که مربوط به ترجمه احوال مولاناست ،میتوان در سه دستة کلای قارار گنااناد؛ اول
متقد که خود دو گونهاند؛ یکی کتابهایی همچون معارف ،ابتدانامه و برخی آثار مولانا کاه اکلار

کت

مطال آنها به علت اینکه به دست ددر ،فر ند و خود مولانا نگاشته شادهاند ،واقاعگرایاناه درداخات-
شدهاند .دو آثاری که بعد ا شکلگیری مولویه نگاار

یافتاهاناد؛ ملال رساالة سپهساالار و مناقا -

العارفین و بهتاع اینها تذکرهها که به دلایلی معلو و نامعلو  ،دست باه تااریخساا ی و حکایاتتراشای
دهاند .دستة دو آثاری است که غیر ایرانیها (دارسی بانان) نوشتهاند و در آنها غا و سامین بسایار
راه یافته است .علت این عی

در برخی موارد ،تسلط نداشتن آنان به مناابع فارسای کهان و در برخای

موارد غرضور ی است .دستة سو آثاری که ایرانیان در عهد معاصر نوشتهاند .این آثاار نیاز در برخای
موارد به خاطر اعتماد به برخی آثار متقد غیر معتمد گاه سره را ا ناسره نشناختهاناد .در ایان داووه
مطالای چون ادرو و ادگاه مولانا و چگونگی ورود شمس و غیات او با توجه بهتمامی منابع ماذکور
و با دیدگاهی انتقادی بررسی و تحلیل شده است تا وایا و خفایای این موارد عیاان گاردد و ماواردی
که با منابع اصیل و منطق تاریخ ادبی تناقض دارد ،داوری شود.
 -2بحث و فحص
 -1-2علت کوچ خاندان مولانا به غرب

نکتة قابل بح

راجع به ندگی مولانا و خانوادة او کوچ او به غرب و دلیل آن است .برخی علّات ایان

کوچ را حسادت فخر را ی ،سلطانمحمّد و دیگر علما مایدانناد (ن.

انااوی شایرا ی 1 1991 ،و

میر ا لو )2 1919 ،و برخی که گروه اکلریت هستند ،هاو مغاول را دلیال کاوچ مایدانناد (هماایی،
 11 1911و فرو انفر 11 1911 ،و ریان کاوب 11 1911 ،و شایمل 59 1911 ،و سااحانی1911 ،
.)95
اما همانطور که خواهد آمد ،بهاءولد مرد خاملالذکری است که را ی اصالاً او را نمایشناساد کاه
بخواهد به او حسادت کند (ن.

لوئیس .)11 1912 ،ضمن اینکه کوچ بهاءولد چنادین ساال بعاد ا

سال دنااهم
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مرگ فخر را ی متوفی به ( 101ه.ق ).است (اقاال .)21 1912 ،در مورد سلطانمحمد هم بایاد گفات
شاهی بدان بزرگی و شکوه را با بهاءولد بی ینت چه کار که بخواهد او را وادار به کوچ اجاااری کناد.
مسلماً این دلایل برای کوچ بهاءولد نیز ا ماعولات مولویه و برای بزرگ جلاوه دادن بهاءولاد در برابار
دادشاه و بزرگان عصر او است .حالآنکه در معارف بهاءولد چنین با تابی بههیچوجه مشهود نیست.
امّا نظر کسانی که حملة مغول را دلیل کوچ بهاءالدین میدانند ،نیز محل تردید اسات .آن گوناه کاه
ا تحقیقات برمیآید ،سال کوچ بهاءالدین حوالی  119است (ن.

مایر)11 1915 ،؛ حالآنکاه حملاة

مغول چند سال بعدتر صورت میگیرد .حتی اگر مطابق کت تاریخی فرض کنیم ،یکای دو ساال قاال
حملة مغول ،آوا ة خروج آنها دیچیده بوده است ،با هم بهاءولد یاک ساال و انادی قاالتار ا آوا ة
حملة مغول ،اقدا به کوچ کرده است .ضمناً کیفیت حملة مغول هنو مشخص ناوده است کاه فارض
کنیم ا مقابل چنان حملهای وحشتنا گریختهاند .بههرحال انسانهایی که در آن سالهای در وحشات
و همواره در جنگِ خراسان می یستهاند با جنگ غریاه ناودهاند که بخواهند ا آن بگریزند ،ماا حاداقل
میدانیم که در فتح وخ

و فتح سمرقند که به نقل ا تاریخ بسیار هم وحشتنا بوده اسات ،خاانوادة

ولد حضور داشتهاند.
مایر که نمیتواند این دلایل را بپذیرد سفر حج را هم بهعنوان گزینهای برای دلیل کاوچ ذکار مای-
کند که فقط بهواسطة یک برهان قاطع ،باطال اسات و آن اینکاه اگار او مایخواساته باه حاج بارود،
اهلوعیال را کاا به دناال خود به راه انداخته است؟!
کوچ بهاءولد گویا دو علت دارد و نشانههای هر دو را ا لابهلای متن معارف میتاوان یافات؛ یکای
ا دلایل همان است که بهاءولد را وادار به کوچ به وخ

و سمرقند کرده است؛ حقیقت این اسات کاه

بهاءولد ا جایگاه خمول خود راضی نیست و این موضو در جایجای معارف با تاب دارد .ا ایانرو
وی سعی در یافتن جایگاهی بهتر برای ارائة معارف خود دارد و بیشک به همین دلیل به وخا

مای-

رود ،چون آناا شهر کوچکی است و او میدندارد در آناا بهتر میتواند به دایگاهی درخور برساد ،امّاا
آناا نیز رقاایی موذی چون «قاضی وخ »« ،تاجالدین ید» و «رشید قااایی» دارد و ا هماین روسات
که ا آناا نیز رخت برمیبندد و به سمرقند میرود .اوضا آشفتة آناا و خاور مین باع میشاود کاه
به کل قید خراسان را ده و مغرب ماین را کاه آساای

و خصا معیشات و فراخای نعمات دارد،

بگزیند و در مغرب به دناال آن دایگاهی باشد که خود را درخور آن میداند.
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علت دیگر که شاید در کوچ بهاءولد بیتأثیر ناوده اسات و باا علات ماذکور قالای عاز کاوچ را
محکم کرده است ،فضای مذهای -فکری آن رو های خراسان و ایران است .ایان نکتاه را ا لاباهلاای
برخی ا سطور مرصادالعااد میتوان دریافت .را ی در جایی علت کوچ خود را همین نکته ذکار مای-
کند «صلاح دین و دنیا در آن دید که مسکن در دیاری سا د که در او اهال سانت و جماعات باشاد و
آفت بدعت و هوی و تعص

به دور بود( ».نام را ی .)51 1919،در ایرانِ آن سالها ،سالطانمحماد

سر ا رقاة خلفای عااسی به در کرده بود و با سادات ترمذی بیعات کارده باود و اعتزالایگاری رواج
یافته بود .ا اینرو اهل سنت و جماعت ،بدعتی در فضای مذهای میدیدند و ا آن فضا راضی ناودناد.
ا قضا بهاءولد نیز در معارف سلطانمحمد را ماتدی خوانده است( 1بهااء ولاد ،1995 ،ج .)15 1حتمااً
همین جمله و نارضایتی بهاءولد ا فضای بدعتبار آن رو گاری کاه سالطانمحماد علام کارده باوده
است ،منشأ ساختن حکایت کوچ اجااری بهاءولد به دست سالطانمحماد و حساادت او باه بهاءولاد
است.
بنابراین علت کوچ بهاءولد باید یکی طلا فضاایی بارای رشاد و ترقای و دیگاری مهااجرت ا
فضایی به عم بهاءولد آلوده به بدعت بوده است و باشد که بهاءولد این مهاجرت را مصاداق یهااجرون
فی سایل الله دنداشته است.
نکتة قابل ذکر دیگر در مسیر کوچ بهاءولد دیداری است که ا او با عطاار را نقال مایکنناد (ن.
دولتشاه سمرقندی ،1915،جلد دو  )511و نادرستی آن عیان است .چون اگر چناین اتفااقی مایافتااد،
حتماً خود مولانا جایی به آن اشاره میکرد .جال

اینااست که صاح

مناق العارفین که در دارداختن

موهومات استاد است ،این داستان را ذکر نکرده است و معین نیسات ،دولتشااه ایان داساتان را ا چاه
مناعی نقل کرده است.
-2-2زادروز مولانا

دربارة مان تولد مولانا علیرغم آنچه که مشهور با چال

بزرگی روبرو هستیم .در این چاال

نااگزیر

ا بررسی دو دیدگاهیم؛ یکی دیدگاه متقد که تولد مولانا را رو ششم ربیعالاول ساال 101مایدانناد و
دیدگاه دو نظر کسانی چون «گولپینارلی» و بعد بهتاع او «شیمل» که تااریخ تولاد مولاناا را تاا حاوالی
سال  210به عق

میبرند.
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اول به نقد و بررسی دلایلی کسانی که دیدگاه دو را مطرح کردهاند ،درداخته مایشاود .گولپیناارلی
در مقالهای که موحد ا آن یاد میکند با ذکر دلایلی که خواهد آمد ،تاریخ  210را سال تولد مولاناا مای-
داند (ن.

موحد.)151 1912 ،

دلیل اول مولانا در فیهمافیه واقعهای ا ایا کودکی نقل کرده است .در این واقعه نای یاااچهره در
حصر سمرقند با استعانت ا خدا ناات دیدا میکند (ن.

مولوی .)119 1911،گولپیناارلی بار اساا

این واقعه گفته است مولانا با تاریخ ولادتی که منابع متقد ذکر میکنند ( 101ه.ق ).در این حادثه دانج-
ساله بوده است و کود دنجساله نمیتواند ،حادثهای را با این جزئیات به یاد داشته باشد؛ بناابراین سان
مولانا در این حادثه بی

ا دنج سال بوده است.

بررسی دلیل اول اول اینکه در این حکایت هیچ جزئیاتی مشهود نیست .حادثهای کلای ا اساارت
نی و ناات او با یاری جستن ا خدا .دو  ،واقعه آن قدر تلخ است که محاال اسات ا ضامیر ساادة
یک کود محو شود بهخصوص کودکی حسا
دنجسالگی مرگِ ددربزرگ
در ملنوی ولدی ذکر کند (ن.
کودکی با ددر
(ن.

چون مولانا .سو مگر نه اینکاه سالطانولاد کاه در

را شاهد بوده است ،توانسته آن رو را با جزئیات فرا خاطر داشته باشاد و
سلطان ولد ،بیتا 195باه بعاد) یاا کسای ملال ابوساعید اباوالخیر در

در مراسم صوفیان شرکت کند و یک ربااعی را تاا بزرگساالی در حافظاه ثاات کناد

دوبروین)90 1911 ،؛ امّا مولانا اتفاقی آن همه جناال را به خاطر نیاورد؟!
دلیل دیگر گولپینارلی برای مدعای

بیت یر است

به اندیشه فرو برد مارا عقال چهال ساال

به شصت و دو شد صید و تدبیر باستم
(مولانا)212 1911 ،

این بیت ،اولبار توجه «رضا قلی خان هدایت» را جلا مایکناد و اااهراً گولپیناارلی اولباار در
شمسالحقایق رضاقلیخان که گزیدهای ا غزلیات شمس است ،با آن روبرو شده است .رضااقلیخاان
ذکر کرده است که طاق این بیت مولانا باید هنگا دیدار با شامس ،شصات و دو سااله باشاد و بادون
دست بردن در تاریخ تولد مولانا که ا قدیم سال ( 101ه.ق ).مشهور بوده است ،سال ملاقاات مولاناا باا
شمس را سال ( 111ه.ق ).ذکر میکند .ولی همانطور که نیکلسون ذکار کارده اسات ،ناا شامس در
تاریخ ( 115ه.ق ).سال نگار

ملنوی در ملنوی ذکر شده است (نیکلساون باه نقال ا لاوئیس1912،

 )119امّا گولپینارلی برای حل مشکل بهااهر ایاادشده در بیت ماذکور تااریخ تولاد مولاناا را دسات-
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کاری کرده و معتقد است ،اگر مولانا در دیدار با شمس شصتودوساله بوده و تااریخ دیادار  111ساال
(ه.ق ).باشد ،دس تولد مولانا باید حوالی سال ( 210ه.ق ).باشد .بررسی و نقد دلیال دو در ابتادا بایاد
گفت همانطور که میدانیم بخ

نهچندان کمی ا غزلیات شمس باه دلیال جماعآوری غیار علمای

«عاداللطیف عااسی» در هند جزء غزلیات الحاقی است و در اصاالت آنهاا تردیاد وجاود دارد (ن.
مینوی .)115 1929،دیدا کردن سره ا ناسره در غزلیات شمس کااری دشاوار اسات .شافیعی کادکنی
اعتقاد دارد ،بیستودنج درصد این غزلیات الحااقی اسات (ن.

شافیعی ،1911 ،ج .)199-110 1در

مورد این غزل نیز باید گفت تنها در یک نسخه ا مامو نسخ مرحو فرو انفار آماده اسات و اصالاً
بعید نیست ا غزلیات الحاقی باشد (ن.

مولوی ،1919 ،ج .)559 1نکتة دو ؛ نوریان باه کال اعتقااد

دارند که بیت نیا به تصحیح انتقادی دارد و به دلیل اینکه اشعار مولانا توسط خود
و کات

خوانده مایشاده

آنها را در همانجا استنساخ میکرده است ،در هنگا قرائت بیات ،قاوّة ساامعة کاتا

«شست تو» را «شصت و دو» شنیده و کتابات کارده اسات (ن.

کلماة

نوریاان .)11 1990،ضامناً نوریاان

ابیاتی میآورد و به اینکه بین «صید و شست» با هم در اشعار مولانا تناس

بوده اشااره مایکناد .ملال

بیت یر
گفتااااااه اماااااات ای دل دنااااااااه بااااااار

صاااید مکااان داااای دریااان شسااات ناااه

علاوه بر نکتة مذکور ،این نکته را هم میتوان افزود که ایها تناسای باین عادد دناااه و شسات باه
معنی دا در بیت بالا مشهود اسات کاه در بیات ماورد مناقشاة باهنوعی دیگار باین چهال و شسات
خودنمایی میکند .اگر تما مفروضات بالا را در نظر نگیریم ،معنایی که نگارنده ا ایان بیات برداشات
میکند ،حاصل

صید شدن مولانا در شصت و دو سالگی نیست .ضامیر مایم در کلماة «شاد صاید»

مضافالیه یا مفعول است نه شناسه؛ بدین معنی که «عقلی که چهل سال مرا در اندیشه اسیر کارده باود
صید من شد و توانستم ا اندیشیدن خلاصی یابم ».میتوان این قول «لاوئیس» را هام داذیرفت کاه در
این بیت ،مولانا عقل چهلسالهای است که صید شمس ،عقل شست و دو ساله شد و نیا ی به بار هام
دن ترتی معقول ندگی مولانا نخواهد داشت (ن.

لوئیس )155 1912،مهمتر ا همه ماوارد اینکاه

در این بیت اصلاً اشارهای به نا شمس نشده است و باشد که مولانا غزل را برای کاس دیگاری چاون
حسا الدین سروده باشد .نکتة آخر در مورد این بیت این است که اتکاا باه ابیااتی ا ایندسات اگار ا
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تاریخ ادبیاتی چندان معقاول نیسات؛ یارا بسایاری ا آنهاا بیاانگر حالاات

احساسی شاعرند ،نه اتفاقات تاریخی؛ در بیت دیگری ا همین غزل داریم
خااون بااود غااذا اول و آخاار شااد خااون ،شاایر

چو دنادان خارد رتسات ا آن شایر باساتم
(مولانا)212 1911 ،

آیا میتوان گفت مولانا در هنگا سرودن این بیت که شاید چند لحظه بعاد ا بیات ماورد ادعاای
گولپینارلی سروده شده ،نوجوان یا جوان بوده ،چون دندان عقل

روییده است؟!

امّا بیت دیگری که گولپینارلی آن را دلیل بر ادعای خود میگیرد ،بیت یر است
شااامس تاریااازی جاااوانم کااارد باااا

تاااا بایااانم بعاااد ساااتّین ،شااایوههاااا
(مولانا)111 1911 ،

در مورد این بیت ذکر چند نکته ،نافع مقصود ماست؛ اول اینکاه ایان غازل در ساه نساخة معتاار
فرو انفر نیست؛ یعنی نسخة افنادی ،قونیاه و قارهحصاار (ن.

مولاناا ،1919 ،ج .)111 1دو اینکاه

همانطور که آمد ،نمیتوان برای ابیاتی ا ایندست سندیت تاریخی قائل شد .نهایتاً اینکه اگار بخاواهیم
به این بیت استناد کنیم ،در جایی ا این غزل نشانی ا حضور شمس نمیبینیم .همانطور که مایدانایم
مولانا تا اواخر عمر به یاد شمس بوده ،بنابراین این غزل مربوط به ماانهاایی بعادتر ا آمادن شامس
است و مولانا میگوید «شمس تاریزی و تأثیر او بهگونهای باع جوان شدن من شد تاا بتاوانم بعاد ا
شصتسالگی هم شیوههای جوانی را در کنم ».در مورد ابیاتی اینچنینی و نیز بیت یر
دیااار ماااا را سااار جاااوان کااارده اسااات

لااااجر هااام جاااوان و هااام دیااار
(مولانا)115 1911 ،

که گولپینارلی این ابیات را دلیل بر دیر بودن مولانا در آشنایی با شمس مایگیارد و درنهایات ساال
تولد مولانا را عق میبرد ،باید گفت دیر شدن در جوانی یک مضمون است که شعرا ابیاات یاادی ا
این مضمون ساختهاند؛ ملل دو بیت مشهور یر که مشتی ا خروار است
هرچنااد دیاار و خسااتهدل و ناااتوان شااد

هرگه کاه یااد روی تاو کارد جاوان شاد
(حافظ)191 1919،
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و یا
گرچه دیار تاو شاای تناگ در آغوشام کا

تااا سااحرگه کنااار تااو جااوان برخیااز
(همان )121

در یک کاو

سرسری حادود سای بیات در کلیاات شامس یافات شاد کاه باهاحتمال ا دیاد

گولپینارلی مستور مانده است وگرنه آنها را نیز دلیل بر مدعای خود میگرفت؛ ا جمله
نااادگانم کاااردی

مااان دیااار فناااا باااد جاااوانم کاااردی

مااان مااارده باااد

ماایترسااید کااه گاام شااو در ره تااو

اکناااون نشاااو گااام کاااه نشاااانم کاااردی
(مولانا)1112 1911 ،

آیا بر اسا

بیت بالا مایتاوان گفات کاه مولاناا مارده باوده و شامس او را ناده کارده اسات؟

درصورتیکه جوان شدن و نده شدن کنایه ا تحاوّل و نادگیِ فکاری دوبااره اسات .ضامن اینکاه
ملاقات شمس و مولانا در حوالی چهلسالگی مولاناست و چهلسالگی سن جوانی نیست.
در دایان برهان قاطع دیگری مانی بر دیر بودن شمس و جوان بودن مولانا میتوان ارائه کارد .ا قضاا
این برهان ا مناعی است که گولپینارلی آن را بهترین مناع برای دووه

دربارة احاوال مولاناا مایداناد؛

این مناع ملنوی ولدی ا دسر مولاناست .در این کتاب سلطان ولد در داستان خضر و موسای باه شاکل
تملیلی کلیم را همان مولوی و مرید و شمس را همان خضر و دیر میداند (سلطان ولد ،بیتا  )191کاه
مسلماً سالخوردگی شمس و میانسالی ددر ،سلطانولد را به یاد چنین تملیلی انداخته است .تماا ادلّاة
مذکور اثاات میکند که مولانا هنگا برخورد با شمس ،در سنین میانساالی باه سار مایبارده اسات و
لزومی نیست بر دایة ابیاتی که در حالت وجد و غلاة شور سروده شده است ،سند تاریخی بیافرینیم.
امّا بررسی نظر دو ؛ ولادت مولانا در ششم ربیعالاول سال ( 101ه.ق ).نیز ضروری اسات کاه اکلار
محققان هم بهتاع سپهسالار و افلاکی این تاریخ را بهعنوان ادرو مولانا نقل کردهاناد .بایاد گفات ایان
تاریخ نیز علیرغم اینکه بهااهر دقیق ذکر شده است ،چندان مطمئن به نظر نمیرساد و جاای بررسای
دارد .بار اول سپهسالار ،تولد مولانا را در یکی ا ماههاای ساال ( 101ه.ق ).ذکار مایکناد (سپهساالار،
 .)19 1912در ایناا برای ارتااط با مطال

بعدی دو نکته جای تأمّل دارد؛ ابتدا اینکه چارا تااریخ تولاد

مولانا را در هیچ اثری قالتر ا سپهسالار نمیبینیم؟ مللاً در آثاری چون معارف یا آثار خاود مولاناا و یاا
حتی در آثار سلطان ولد؟! با اینکه در آثار سلطانولد به ولادت مولانا هم درداخته شده اسات ،چارا ایان
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تاریخ باید حدود صدسال بعد ذکر شود؟! نکتة دو و مهمتر اینکه سپهساالار فقاط ساال تولاد را ذکار
میکند و عاارت او عیناً اینگونه است «شهور من سانه ارباع ساتمائه»؛ (ماههاایی ا ساال  )101یعنای
سپهسالار ماه و رو تولد را نمیداند که عاارت را به شکل مذکور ذکر میکند .متأسفانه لوئیس و باهتاع
او موحد (ن.

دین لوئیس 111 1912 ،و موحد )151 1911 ،و دیگر محققان با بیدقتای محاض و

غیرعلمی و بهاشتااه ذکر کردهاند که ششم ربیعالاول سال را سپهسالار در رسالها

بهعنوان تااریخ تولاد

مولانا ذکر کرده است ،حالآنکه در رسالة سپهسالار ،هیچ کاا و در هیچ نسخة چاادی و نساخهبدلهای
آن ،2تاریخ ششم ربیعالاول نیامده است .این در حالی است که تاریخ وفاات را باه رو و تااریخ یعنای
دنام جمادی الاخر ذکر میکند .این نکتاه ا اینجهات بسایار مهام و قابال توجاه اسات کاه بعاد ا
سپهسالار ،احمد افلاکی تاریخ تولد مولانا را برای بار اول «ساد

ربیعالااول السانة ارباع ساتمائه» ذکار

میکند (افلاکی ،1915 ،ج .)15 1آری افلاکی اولین کسی است که تاریخ تولد مولانا به رو و مااه ذکار
کرده است .او کسی است که کسی که چهلودنج سال بعد ا مرگ مولانا کتاب
مردود بودن بسیاری ا مکتوبات

را نگاشته اسات و کاه

ا لحاظ منابع و اطلاعات تاریخی بر همگان مارهن است .کسای کاه

حتی در مرگ بهاءولد که بعدتر ا تولد مولانا و در قونیه رخ میدهد ،دست به تاریخساا ی مای ناد و
مرگ بهاءالدین را رو جمعه هادهم ربیعالآخر سال  151مینویسد .حالآنکه اولاً ناه سپهساالار و ناه
حتی خود سلطان ولد چنین تاریخی ذکر را نمیکنند؛ دو اینکه طاق تاریخ تطایقی هاادهم ربیعالاآخر
سال  151یکشناه است نه جمعه! (ن.

ووستفلد و ماهلر .)151 1910،با این اوصاف چاه قادر مای-

توان روی این تواریخ ذکر شده حساب با کارد؟ بایاد دانساته شاود کاه کتاابهاایی ا قایال رساالة
سپهسالار و مناق العارفین افلاکی نه برای روشن کردن وایای تاریخی خاندان مولوی کاه بارای طااع-
آ مایی و خیالآفرینی ا یکطرف و با ارگرمی و جوسا ی ا دیگر سو بارای سلسالة مولویاه نگاشاته
شدهاند .آیا میتوان به تواریخی اعتماد کرد که صاحا
است؟! (ن.

ادعا میکند ،مولاناا مردگاان را ناده مایکارده

افلاکی ،1915 ،ج اول .)591

مسلماً اگر کسی دیگر ا جنس سپهسالار و افلااکی مایخواسات ،بعادتر کتاابی در احاوال مولاناا
بنویسد ،طاق سیر دی

آمده به شرط موجودیت ساعت ،ساعت و دقیقه و ثانیة تولد را هام ذکار مای-

کرد .قصد نگارنده ارائة تاریخ سنّتشکنی ملل گولپینارلی نیست .امّا در همین حد مایتاوان گفات کاه
مولانا اوایل قرن هفتم و شاید همان  101به دنیا آمده باشد ،چیزی که ا قراین نادگی مولاناا و آثاار او
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بههیچوجاه قابال اعتمااد نیسات.

اگر چنین تاریخی در بین مولویه موجود بود ،حتماً یا در معارف یا در آثاار مولاناا و سالطانولاد دسار
مولانا و یا بعد ا او سپهسالار ذکر میشد؛ این در حالی است که اصلاً چنین نگاشتهای موجود نیست.
سؤالی که برای ذهن هر محققی خلاان ایااد میکند این است که اصلاً چرا سلطانولاد کاه تااریخ
دقیق مرگ ددر را ذکر میکند ،تاریخ تولد او را نمیآورد؟ مسلماً جواب این است که او چیزی در ایان
مورد نمیداند ،اما مشخص نیست چگونه سپهسالار بعد او عالمالسرّ مایشاود و بعادتر احماد افلااکی
علّامه الاسرار میگردد و کشف تاریخ میکند ،آن هم به رو و ماه ،نکتهای اسات در خاور تشاکیک و
توجه؟ فتوحی و وفایی بهخوبی سیر این کتابها را در تحلیل انتقادی گفتمان باه ساوی خرافاهساا ی
در مناساات قدرتطلای مولویه عیاان مایساا ند (ن.
کدکنی نیز در بحلی نق

فتاوحی و وفاایی .)59-25 1991 ،شافیعی-

ایدئولوژیک نساخهبدلها را مطارح مایکناد و در آن باه بررسای تغییارات

نسخهها به خاطر مسائل ایدئولوژیک در سیر مان میدردا د (ن.

شافیعیکادکنی.)99-110 1919 ،

که میتوان این موضو را به شکلی به ترجمه احوال نویسی نیز تعمیم داد و نتیاه گرفت کاه باا تغییار
ماانی در مولویه بهمرور ترجمه احوال مولانا نیز متحول میشود.
درنهایت باید گفت تاریخی که بهعنوان ادرو مولانا مشهور شاده اسات ،حاصال ابتکاار افلااکی
است و بیشک این تاریخ ،تاریخ ولادت مولانا نیست ،یا حداقل هیچ دلیلی برای اثاات آن نیست ،مگار
بعدا این مدر یا مناعی آن را اثاات کند .تنها نکتهای که میتوان گفت این است که مولاناا اوایال قارن
هفتم و شاید سال ( 101ه.ق ).به دنیا آمده باشد .شاید اگر سعدی و حافظ هم بعد ا خودشان کوکااه-
ای چون مولویه داشتند ،آنها هم دارای رو و ماه و سال تولّد میبودند؛ این در حالی است کاه اکناون
بر سر سال تولد آنها نیز اختلافنظر است ،چه رسد به ماه و رو آن .ا اینرو میتوان این تااریخ را باه
دلیلی فیالحال که بر نگارنده نامعلو است ،ا ماعولات مولویه دانست.
 -3-2زادگاه مولانا

بلخ همیشه بهعنوان ادگاه مولانا ،مطرح بود تا اینکه با معرفی نسخی باا ناا معاارف توساط هلماوت
ریتر که مربوط به بهاءولد ددر مولانا بود ،در این مینه شاهاتی ایااد شد و باهتاع ایان شااهات عادهای
محل تولد مولانا را وخ

ذکر کردناد (ماایر 119 1915،و شایمل 11 1911 ،و لاوئیس.)19 1912 ،
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ندگی میکارده یاا باه آنااا

رفت و آمد ،داشته است (فرو انفر ،1925 ،مقدمة جلد  1لاز) .بعاد ا آن ماایر ،شایمل 4و لاوئیس بار
اسا

اینکه مولانا در سال ( 101ه.ق ).به دنیا آمده است ،محل ولادت را وخ

میدانند .جالا اینکاه

شیمل مینویسد ایرانیان و افغانیها میخواهند ،مولانا را بلخی بدانند امّا آن گونه که ماایر نشاان داده او
در شهرکی به نا وخ

به دنیا آمده است (شیمل .)11 1911 ،بر این اساا

گاویی اقاوامی بیگاناه ا

مولانا (ایرانیان و افغانها) سعی در انتساب مولانا به جایی دارند کاه ا آنااا نیسات و بعاد یاک نفار ا
غرب آمده و سلسلة اقاال جناانده و به همه نشان داده که محل درست تولد مولانا جایی دیگر است.
چند نکته اول اینکه سالها قال ا مایر ،فرو انفر متذکر شدند که بهاءولاد و خاانوادها
تا ( 101ه.ق ).در وخ

بوده و یا در آناا رفت و آمد داشتهاند و مایر هم بر اسا

بدون دقت در مواردی که خواهد آمد ،محل تولد مولانا را وخ

باین 100

همین معلوماات و

ذکر مایکناد (ماایر .)25 1915 ،دو

اینکه استدلال فرو انفر در مورد حضور بهاءولد در سال ( 101ه.ق ).در وخ

نیا باه تأمّال دارد .ایان

استدلال مربوط به خاتمة جزو چهار  ،یعنی دایان جلاد دو معاارف اسات .ا آنااکاه معاارف بعاد ا
بهاءولد جمعآوری شده است (ن.

مایر ،)50-59 1915 ،احتمال دساتبارد در ماتن معاارف اصالاً

استاعادی ندارد و به دلایلی حکایت مذکور ا ماعولات مولویاه اسات .اول اینکاه اگار دقیاق باه ایان
حکایت و مطال

بعد و قال نگریسته شود ،مشخص میشود ،این حکایت هیچ ارتااطی با مطال قاال

و بعد ندارد؛ در ثانی این حکایت با فضای کلی کتاب نیز همخوان نیست .مهمتر ا این دو نکتاه اینکاه
بهاءولدی که در سراسر کتاب «ولد» خطاب میشاود و باه قاول خاود

مارد خامالالاذکری اسات

(بهاءولد ،1991 ،ج ،)191 5ناگهان بدل «مولانا بهاالدین» میشود و کرامتی بدو منسوب میشود.
در دو موضع دیگر ا معارف حکایاتی ا ایندست که کرامتای را باه بهاءولاد منساوب کناد ،آماده
است که ماعول و ناهمگونی آن دو حکایت نیز چون حکایت سابقالذکر عیان است .مورد یکام ،ساه
حکایتی است که در صفحة صد و هفتادونه به بعد این جلد آمده است .این سه حکایت ملال حکایات
آخر به بهاءولد کرامتی را نسات میدهد؛ در این بخ

نیز سه حکایت اول هیچ ربطی به مطالا قاال

و بعد خود ندارند .ضمن اینکه در سراسر معارف هیچگاه غیر این مواردِ ناهمگون ،امور خارقعاادت و
کرامت به بهاءولد نسات داده نمیشود .نکتة دیگر اینکه کات

و نویسنده نمیگوید که «عاادالر اق مارا

در خواب دید» بلکه مینویساد «مولاناا بهاءالادین را در خاواب دیاد » (بهاءولاد ،1991 ،ج.)119 5
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درحالیکه در همه جای کتاب ،راوی خودِ بهاءولد است .نهایتاً اینکه به اذعان خود بهاءولاد هماه او را
«ولد» صدا میکنند (همان  )12و در سراسر کتاب نیاز هماین قاعاده مرعای اسات؛ مشاخص نیسات
ناگهان در دو سه صفحة آخر کتاب چه اتفاقی افتاده است که ولد بدل به مولاناا بهاءالادین مایشاود؟!
تمامی این موارد جای هیچ شاههای را باقی نمیگذارد که این حکایات ماعول و برافزودة مولویاه5بعاد
ا بهاءولد جهت کرامتسا ی برای اوست .ذکر موضع دو نیز خالی ا فایدتی نیست ،چاون ماعاول
روشنتر است و حکمی بر حضور دست جعل در متن معارف است؛ در جلد یک هام چهاار

بودن

حکایت ا این دست آمده است (ن.

همان ،ج )519 1و در جعلی بودن

شکی نیست ،چاون اولااً

این چهار حکایت نیز ملل حکایات جعلی قال هیچ ربطی با قال و بعد خود ندارد و دیگار اینکاه ایان
چهار حکایات واو به واو ،بدون ارتااط با مسائل قال و بعد خود در صفحة سیصد و ساه تکارار مای-
شوند و در این مواضع دوباره ولد تادیل به مولانا بهاءولد میشود .عای اینکه نه فرو انفار و ناه ماایر
و نه محقّقان بعدی به این تفاوتها ،تناقضها ،تکرارها و ناهمگونیها توجه نکردهاند و حتای شاک و
شاههای را نیز بر آنها وارد نکردهاند .حداقل فرو انفر بهعنوان مصحح ماتن معاارف بایاد باه تکاراری
بودن این حکایتها در جلد یک شک میکرد .ا اینرو باید گفت تااریخ ( 101ه.ق ).باهعنوان تااریخ
حضور ددر مولانا در وخ

اصلاً قابل استناد نیست.

علاوه بر نکات بالا این نکته را نیز باید افزود که گاه در معارف حکایاتی ذکر میشود که بیانگر ایان
است که آن بخ

ا معارف در وخ

نگاشته نشده است؛ برای ملال بهاءولد ا صاوفی خاوار میای

حکایتی بیان میکند کاه آن صاوفی در ضامن حکایات مایگویاد «کاه باه وخا

ماادری داشاتم»

(بهاءولد ،1995،ج ،)919 1اینکه این صوفی ،قیدِ «به وخا » را مایآورد ،بیاانگر ایان اسات کاه ناه
مخاطَ

و نه مخاطِ هیچیک در وخ

نیستند .مشخص نیسات چارا ایان حکایات ا نگااه نافاذ و

تیزبین فرو انفر بهآسانی عاور کرده است .حتی مطلای که «تا چند هزار بار ولایت بلخ ملحادان را باوده
است( ».همان  )901بعید نیست اشاره به سکونت بهاءولد در همین سالها در بلخ داشته باشد.
سو اینکه آنطور که فرو انفر میآورد احتمال رفت و آمد در وخ

هم مطارح اسات .نکتاهای

که مایر و لوئیس به آن دقت نکردهاند؛ یعنی بهاءولد به قول فرو انفر ممکن است در ایان ساالهاا باه
فرض صحت آناا رفت و آمد داشته است و این به معنی این است که ایشان در ساکونت بهاءولاد در
وخ

و آمد و شد

به آناا شک دارد .الاته فرو انفر دلیلی برای این شک و تردیاد و آمدوشاد ذکار

سال دنااهم

نگاهی انتقادی به ترجمه احوال مولانا جلالالدین بلخی ...

نمیکند؛ اما گویا سفرهای بهاءولد سفرهای کاری است .سفر او به وخ
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و اقامات موقّات او در آنااا

هم باید در حیطة همین سفرها باشد و معلو نیست ،بهاءولد همة اعضای خانواده یا خاانوادههاای
با خود برده باشد .آن گونه که ا متن معارف برمیآید ،در چند جایی که حضور او را در وخا
یابیم ،سخن ا یکی ا فر ندان

را
مای-

به نا «حسین» و بیتابیهای او باه خااطر سار و صادای نوا نادگان

است (معارف ،1929،ج 12 5و .)115حالآنکه در این حاوالی مولاناا و بارادر دیگار

بایاد سنشاان

کمتر ا یکی دو سال باشد ،امّا هیچگاه نامی ا آنها ذکر نمیشود .باه هماین دلیال اصالاً بعیاد نیسات
رفت و آمد بهاءولد به وخ
های

که فرو انفر متذکر آن شدهاند به این دلیل باشد کاه او یکای ا خاانواده-

را که باید خانوادة مولانا باشد در بلخ گذاشته و با همسر دیگر

به وخ

آماده و باین وخا

و بلخ در روند و آیند بوده است.
مایر و لوئیس دلیل دیگری در رد انتساب خاندان مولانا به بلاخ ذکار مایکنناد کاه ناشای ا عاد
آشنایی آنان با فلسفة فکری و مشرب عرفانی مولانا در ندگی است .ایشان ذکر کاردهاناد کاه مولاناا و
خانوادها

چون شهر بلخ شهر بزرگتر و فرهنگیتر بوده است ،میخواستهاند بارای خودشاان کسا

اعتاار کنند ،و ا همین رو خود را نه ا وخ

که ا بلخ که شاهر بزرگتاری اسات ،معرفای کاردهاناد

(مایر21 1915 ،و  119و لوئیس  .)19 1912چه کسی این ادعای گزاف را باور میکند که مولانا باا آن
فلسفة فکری که همیشه اصل و با گشت به آن برای

اهمیت دارد ،اصالت خود را برای جلا توجاه

مرد مکتو بگذارد؟ نکتة دو اینکه همانگونه که خود لوئیس ذکر مایکناد فاصالة وخا

تاا بلاخ و

سمرقند هر دو دویست و دنااه کیلومتر است (هماان  ،)19-11داس چارا مولاناا خاود را باه شاهری
بزرگتر و مهمتر ا بلخ یعنی سمرقند که مدّتی هم در آناا سکنی داشته ،منسوب نکرده است؟!

برهان دیگر اینکه سلطانولد که در اعتاار او برای دووه

در این امور همه متّفق القولاناد ،خانادان

بهاءولد را آبا عن جد ا بلخ میداند و دیدار برهانالدین محقق ترمذی و بهاءولد را در بلاخ ذکار مای-
کند (ن.

ملنوی ولدی ،بیتا .)111-199

بنابراین باید گفت دلایل یادی مانی بر اده شدن مولانا در بلخ داریم و هایچ لزومای نادارد ،شاهر
دیگری را به خاطر مطالای موهو  ،مولد مولانا بدانیم.

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علو انسانی سابق)
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 -4-2طلوع و غروب شمس

سوای تما حکایات محیرالعقولی 6که تذکره نویساان درداختاهاناد ،سالطانولاد کاه مطمائنتارین راه
بهخصوص برای استطلا ا بهرة دو ندگی مولاناست ،به روبرو شدن مولانا و شمس و بعاد مهماان
شدن شمس در خانة مولانا ،بدون افسانهسا ی اشاره میکند (ن.

سلطانولد ،بیتاا  11باه بعاد) ،باه

شکلی که ماوقع منع عقلی ندارد .بعد ا یکی دو سال برخی اطرافیان باعا هاارت شامس ا قونیاه
میشوند و مولانا ،سلطانولد را با ترانههای شیرین و بهانههای رّین باه سامت شامس مایفرساتند و
شمس را با هر ترفندی که هست به قونیه با میگردانند ،امّا دس ا با گشات شامس ،وی انادی بعاد
دوباره ناددید میشود .بعضی این ناددید شدن را کوچ دوبارة شمس به خااطر شارایط نامسااعد قونیاه
میدانند (تدیّن 551 1911 ،و لوئیس 519 1912 ،و تادّد )511 1911 ،بعضای دیگار علّات را قتال
شمس میدانند (گولپینارلی 110 1919،به بعد و شیمل ،)10 1911 ،موحاد هام در یکااا باا شاک و
تردید مسئله را رها میکند (موحد )191 1912 ،و در جایی دیگر قتال شامس را رد مایکناد (هماو،
 .)109-191 1915عدّهای نیز مرگ کیمیا خاتون را علّت کوچ میدانند (میر ا لاو 11 1919 ،و ثقفای،
 )21 1911و عدّهای به دلیل ماهم ماندن مطل

برایشان آن را غیات مینامناد (صااح

ماانی1921 ،

 .)91بعضی هم قتل را تملیلی میدانند که جای تأمل دارد (ستاری .)11 1911 ،سعی نگارناده در ایان
قسمت بررسی و نقد این نظریهها است.
کسانی ملل گولپینارلی و شیمل به داستاندردا یهای افلاکی که شمس را به فرمان علاءالادین کشاته
و در چاهی انداختهاند ،استناد جستهاند و بعد دست به علّتتراشی برای این قصة موهو دهاناد .حتای
گولپینارلی مقارهای را که «محمدئوندور» به او نشان میدهد ،بهعنوان مقارة شمس معرفی میکند.
ذکر دلایل گولپینارلی همراه با نقد و بررسی آنها
اول اینکه گولپینارلی مناع اصلی ادعای خود را افلاکی میداند و ایان در حاالی اسات کاه خاود او
بارها بهصراحت به غیرقابلاعتماد بودن افلاکی حکم داده است و ا طرفای ابتداناماه را صاحیحتارین و
موثّقترین مناع برای مطالعة ندگی مولانا ذکر مایکناد (گولپیناارلی .)11 1911 ،شایمل هام چنانکاه
شیوة اوست در این مورد هم ا او تاعیات مایکناد و هماین ادعاا را دارد (شایمل )212 1911 ،چارا
گولپینارلی ا بین منابع ضعیفترین مناع (افلاکی) را برمیگزیند و موثقتارین منااع (ابتداناماة سالطان-
ولد) را نادیده میگیرد؟!

نگاهی انتقادی به ترجمه احوال مولانا جلالالدین بلخی ...

سال دنااهم
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دو اینکه چرا سلطانولد این داستان را نقل نمیکند ،کسی که آن رو ها انسان عاقل و باالغی باوده
است؟ شاید جواب گولپینارلی به سؤال ما این باشد که سلطان ولد ،داستان قتل شمس را بارای رعایات
حال ددر ا او دنهان میکند (گولپینارلی .)122 1919،در رد جواب گولپینارلی باید گفت آثاار سالطان-
ولد بعد ا مرگ مولانا نگاشته شدهاند.
گولپینارلی معتقد است ،سلطانولد (↓) ا مرگ شمس باخار است .سؤال آیا سالطان ولاد آن قادر
بیمروّت است که بیتابیهای ددر و حتی دو بار سفر او به دمشق را نادیده بگیارد و آن را ا مراعاات
احوال او نداند که داستان را یکبار برای همیشاه باه او بگویاد و او را ا بلااتکلیفی و دریشاانی باه در
آورد؟!
سو  ،گولپینارلی با در ادامة اساتدلال آفرینایهاای
صلاحالدین را جانشین خود کرد ،دسار

مایگویاد مولاناا بعدا اینکاه آرا گرفات و

داساتان کشاتهشادن شامس را باه او گفات و مولاناا ا او

خواست داستان سربهمهر بماند (همان  )121با این اوصاف باید گفات سالطان ولاد سار آ ار دادر را
دارد که هنگا بیتابیها و جستاوی ددر برای یافتن شامس داساتان کشاته شادن شامس را باه دادر
نگفت تا به او آرام

دهد یا او را ا بلاتکلیفی ناات دهد ،حالا که ددر آرا شاده دوبااره دا دل دادر

را تا ه میکند و او را بیتاب میکند .برفرض محال مولانا با شنیدن آن داستان کذایی ناراحات مایشاد
و ا دسر

میخواهد داستان مکتو بماند ،اولاً دنهان داشتن ماجرا ا چه کسی؟ اگر مولانا مااجرای باه

قتل رسیدن شمس را میداند ،سلطانولد هم میداند ،علاءالدین و اطرافیان

هم مایدانناد ،داس هماه

میدانند ،داستان ا چه کسی باید دنهان شود؟! دو اینکه سلطانولد و سپهسالار آثار خود را بعاد مارگ
مولانا نوشتهاند ،دیگر بعد ا مرگ مولانا دنهان کردن این داستان چه وجهای دارد؟! ساو  ،مولاناایی کاه
به یارت اهل قاور ملل ددر

و صلاحالدین میرود ،چرا هیچگاه بر سر مزار محاوب خاود نمایرود

و ا آن یادی نمیکند؟!
چهار ؛ گولپینارلی بیت یر را دلیل بر درستی نقل افلاکی میگیرد
شمس تاریزی باه چااهی رفتاهای چاون یوسافی

ای تو آب ندگی چون ا رسن دنهان شادی

در حقیقت گولپینارلی مدعی است ،قتل موهو شمس باع خلق این بیت شده است! درحاالیکاه
مورخین و محققین تاریخ ادبی واقفند که تذکرهنویسان بسیاری ا داستانهایشان را کاه بیشترشاان هام
مورد تردید است ،ا اشعار شاعران مورد استخراج میکنند نه برعکس .سؤال این اسات چارا ناایاد باه

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علو انسانی سابق)
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خلق داستان افلاکی شده است؟! نمونة دیگاری ا ایان ماوارد

در مینة اشعار خود مولانا ذکر میشود ،هرچند برای شاعران دیگر هم ا این موارد ذکر شده اسات اماا
در حوصلة بح نمیگناد .ما ا منابع اولیه ملل سلطانولد و حتی داستانآفریناانی چاون سپهساالار و
افلاکی ،هیچ سخنی ا سفر مولانا به تاریز نشنیدهایم ،امّا بعدها دولتشاه ساخن ا باه تاریاز رفاتن مولاناا
ده است .آیا مولانا به تاریز رفته است؟ مسلماً خیر .آیا ابیاتی مانند بیت یر باعا

خلاق ایان داساتان

نشده است؟
ای جان سخن کوتاه کن یا ایان ساخن در راه کان

در راه شاهنشاااه کاان در سااوی تاریااز صاافا

اینکه حکایت تذکرهنویسان در بسیاری ا موارد ا ابیات خود شاعران گرفته شده اسات ،در تااریخ
ادبیات یک اصل قابل توجه است.
دنام ،به نقل ا مناع به قول خود گولپینارلی ناموثق افلاکی ،گولپینارلی موضوعی را مطرح مایکناد
که تناقض در گفتههای
مقارها

را افزون میکند .در این حکایت مولانا بر سر قار علاءالادین مایرود بار سار

دو بیتی مینویسد که حاکی ا بخشیدن اوست .سؤال چرا به قول گولپینارلی مولانایی کاه باه

همه توصیه میکند ،داستان مکتو بماند ،خود

آن را آشکار میکند؟!

ششم؛ اعتماد دیگر گولپینارلی به افلاکی باع میشود به حکایتی اعتماد کند که در آن ن سالطان-
ولد شمس را در خواب میبیند و شمس به او میگوید مارا کشاتهاناد و در فلاان چااه انداختاهاناد و
سلطان ولد شاانه به چاه مذکور میرود و دور ا انظار همه ،شمس را در مدرسة گهرتا  ،دهلاوی قاار
گهرتا

خا میکند (گولپینارلی .)119 1919،حکایات افلااکی وقتای در عاالم بیاداری اسات هماه

موهو است و دور ا منطق عقلایی و چندان اعتااری نادارد چاه رساد باه اینکاه حکاایتی را ا عاالم
خواب کسی نقل کند .با این اوصاف با هم چند سؤال مطرح است که اصل ماجرا را منتفای مایکناد؛
آیا این اتفاقات و دیامدهای آن میتوانسته در مدرسهای که مولاناا در آن رفات و آماد داشاته ا چشام
تیزبین مولانا دنهان مانده باشد و مولانا نپرسد که مللاً این قار در مدرسه ا کااا دیادا شاده اسات؟! دو
اینکه اصلاً ما بر اسا

منابع تاریخی میدانیم گهرتا

است ،دس چگونه شمس را کنار گهرتا
که در مدرسة گهرتا

چهارده ساال بعاد ا غیاات شامس کشتهشاده

دفن میکنند؟! (ن.

لوئیس .)521 1912 ،نکتة دیگار ایان

محمد ئوندور فقط یک قار به گولپینارلی نشان میدهد ،درحاالیکاه بار اساا

حکایت افلاکی ،باید دو قار در آناا داشته باشیم ،دس قار گهرتا

کااست؟!

سال دنااهم
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نکتة هفتم؛ طاق گفتة افلاکی ،وقتی مولانا و شمس با هم نشستهاند کسانی شمس را صدا مای نناد،
شمس به مولانا میگوید «به کشتن من آمدهاند» و نزدیک در میرود و مولانا با آراما

در جاای خاود

نشسته و نظارهگر اتفاقات بعدی است! چه کسی باور میکند ،عشقی و شیفتگی عمیق مولانا باه شامس
به این شکل با تاب دیدا کند که وقتی مولانا اطلا دیدا میکند که برای کشاتن شامس آمادهاناد ،بادون
هیچ تلاشی نظارهگر مرگ او باشد؟! ضمن این که این بخ

ا این حکایت در تعارض و تنااقض تاا

با ادعای ابتدایی گولپینارلی است که مولانا ا کشتهشدن شمس بیخار است .طاق ایان حکایات مولاناا
باید اول کسی باشد که ا قتل شمس آگاه شده باشد .حال با این اوصاف کاه مولاناا مایداناد ،شامس
کشتهشده است ،چرا بارها در دی او میرود؟!
هشتم؛ همانگونه که مرحو محمدامین ریاحی به واسطة دو مناع مهم تاریخی اثاات کردهاناد ،قاار
شمس تاریزی در خوی است (ن.

ریاحی )2-11 1911،آیا میتوان گفت یک نفار را در دو محال

به خا سپردهاند؟!
نکتة آخر را ا محمدامین ریاحی-علی ذمة من قال -وقتی ریاحی ا گولپینارلی مایخواهاد ،مقاارة
شمس را که مورد ادعای گولپینارلی است به وی نشان بدهند ،گولپینارلی ااهار بیمیلی میکناد و مای-
گوید «چه کار داری کارمندان جوان اینااا حدسای دهاناد مان نخواساتم دلشاان را بشاکنم( ».ن.
ریاحی .)990 1911،هی تحقیق و هی محقّق!
مرگ کیمیا خاتون نیز مسلماً دلیل غیات نیست ،چون اولاً در هیچ مناعای ذکار نشاده اسات ،در
ثانی مسلماً علاقة شمس به مولانا بیشتر بوده است تا کیمیا .الاته میتوان گفت مرگ کیمیا خاتون عامال
تسریع در هارت شمس بوده است؛ اما علت کوچ چیست؟ علّت اصلی کوچ بیشاک ،هماان چیازی
است که سلطانولد ذکر میکند .کسی که تماا ماجراهاای نیماة دو نادگی مولاناا را باهخوبی در
کرده است .سلطان ولد ذکر میکند که شمس بعدا اینکه فهمید با گروهی که دشمن

بودناد بار سار

عداوت آمدند ،به خود سلطان ولد گفته
خاااواهم ایااان باااار آن چناااان رفاااتن

کااااه ندانااااد کساااای کاااااایم ماااان

همااااه گردنااااد در طلاااا عاااااجز

ندهااااد کااااس نشااااان ماااان هرگااااز
(سلطان ولد ،بیتا )25

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علو انسانی سابق)

11

شمارة سو

ضمناً این ابیات با آن قسمت ا مقالات شمس کاملاً منطاق اسات کاه شامس مولاناا را تهدیاد باه
رفتن میکند «اگر این بار رفتم ،دیگر به سراغم نیا» (شامس ،1915،ج .)511 5داس مشاخص اسات
شمس ،قال ا غیات ،مولانا و سلطانولد را ا کوچ خود مطلع ساخته اسات و داساتانهاای سااختگی
قتل شمس و کیمیا خاتون ا برساختههای افلاکی برای افسانهسا ی و هیاانبخشی باه ترجماه احاوال
مولاناست.
 -3نتیجهگیری

مولانا ا قراین منابع موثق در اوایل قرن هفتم و حتی شاید اواخر قرن ششم دیده به دنیا گشاوده باشاد.
ا اینرو ادرو او نه در سال ( 210ه.ق ).است که گولپینارلی آن را ساخته است و نه ششم ربیاعالااول
( 101ه.ق ).که افلاکی درداخته .حتی سال ( 101ه.ق ).که سپهسالار مطرح میکند ،نیز جاای شااهه دارد.
ادگاه مولانا نیز آنگونه که مایر و لوئیس آن را وخ

میدانند ،درست نیست و مولانا بیشک آنگوناه

که خود او و آثار درجه اول و مطمئن ملل آثار دسر

سلطانولد اذعان دارند ،در بلخ دیاده باه جهاان

گشوده است .ددر وی به دلیل یاافتن دایگااهی درخاور و بیارون آمادن ا خماولی و فارار ا فضاای
بدعتآمیزی که سلطانمحمد ایااد کرده بود ،راهی مغارب ماین شاد .او باه اساتناد مناابع اصایل در
حوالی چهلسالگی نه آنگونه که گولپینارلی آن را شصتسالگی میداند ،با شامس روبارو مایشاود و
شمس بعد ا یک غیات کوتاه همانطور که به مولانا و دسر او سلطانولد میگوید ،برای همیشاه مولاناا
را تر میکند .ا اینرو داستان قتل شمس و در چاه انداختن او نیز کاملاً ساختگی است .بهاءولاد دادر
مولانا نیز مردی به قول خود خاملالذکر است که به بیان مناابع معتااری چاون ابتداناماة سالطانولاد ا
اهالی بلخ بوده است .ا اینرو افسانههایی که در مورد او درداختهاند و او را شاه عالم معنا در برابار شااه
عالم صورت ،سلطانمحمد ،قرار دادهاند یا او را محسود فخر را ی نوشتهاند نه به لحااظ تااریخی و ناه
به لحاظ منابع اصیل درست نیست .همچنین است رابطة مرید و مرادی او با شیخ ناامالادین کااری و
خرقة به واسطه گرفتن ا احمد غزالی که همگی ا ماعولات مولویه است.
یادداشتها
 .1الاته که این جمله واگویهای نفسانی بوده یا در جمعی خودمانی ذکرشده است و کتاب او نیز
به عم اکلر محقّقان اصلاً شناختهشده ناوده است که مطالا

بخواهد به گو

سلطان محمد برسد

سال دنااهم
( ن.
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مایر 59-50 1915 ،و صفا ،1911 ،ج 1051 5به بعد) .در ضمن حتماً بهاءولد باید معاملة

سلطانمحمد با مادالدین بغدادی را شنیده باشد و علناً به خود جرئت چنین جسارتی را ندهد
( ن.

ریاحی.)51 1991،

 .5علاوه بر اینکه در طاع سعید نفیسی و افشین وفایی عیناً مطل
نسخ بدلهایی که افشین وفایی معرفی کردهاند (ن.

بدون ذکر رو و ماه آمده است ،در

افشین وفایی 1912 ،یا ده تا سیزده مقدمه)

نیز اختلافی ذکر نشده است.
 .9عای

است شیمل در مورد سال تولد مولانا خود را همنظر با گولپینارلی میداند و منطقاً آن تاعیت

منعی برای این دذیر

این نظر مایر است .چون مایر به این دلیلِ ناصواب که بهاءولد در سالهای

 100تا ( 101ه.ق ).در وخ

بوده است ،مولد مولانا را وخ

میداند .اگر بخواهیم ،نظر

گولپینارلی را راجع به تولد مولانا به حدود بیست سال قال باریم ،دلیلی برای دذیر
ولادت مولانا در وخ

و دفا

نیست!

 .1مسلماً انتساب بهاءولد به نامالدین کاری (جامی 121 1991،و مستوفی )119 1999،همچنین
خرقه گرفتنِ به واسطه ا احمد غزالی (ن.

سپهسالار 9 1921 ،و افلاکی )991 1915 ،همگی

ماعولات مولویه است .در مورد اول باید گفت ا لحاظ سِنی اگر طاق قول خود

تولد

را

حوالی  211بگیریم (بهاء ولد ،1925 ،ج  )912 1و تولد نامالدین کاری را چنانکه در تاریخ
ضاط شده است  210بدانیم (ن.

نامالدین کاری ،)1 1990،این هر دو ا لحاظ سنی نزدیک به

هماند و وجود رابطة مرید و مرادی بین آنها به کل منتفی است .در مورد دو یعنی ادعا خرقة به
واسطه گرفتن ا غزالی و همینطور مورد اول ،ما هیچ اشارهای در آثار خود بهاءولد ،دسر
نوها

و

نمیبینیم .علاوه بر تما موارد بالا این نکته نیز مزید گردد که نشانههایی ا اینکه آمو ههای

آنها در معارف بهاءولد با تاب دیدا کرده باشد ،موجود نیست ) .)432 1989،algerهمچنین
بیشک حسادت فخر را ی ،درخواست سلطانمحمّد و دیگر علما که برخی علت کوچ بهاءولد
میدانند (ن.

اناوی شیرا ی 1 1991 ،و میر ا لو ،)2 1919 ،ا برساختههای مولویه است.

چون خود او در بهترین مناع برای استطلا ا احوال  ،خود را مردی خامل الذکر ،بی ینت و بی-
صورت میداند (بهاءولد ،1991 ،ج )191 5آن قدر بیصورت و ینت که مااور است ،گاه
واردات قلایا
وجها

را برای خود

به شکل واگویههای نفسانی بینگارد و گاه برای «قوم » یعنی

بیان دارد ،چیزی که «مایر» و بعد بهتاع او برخی محققین بهاشتااه دنداشتهاند که به معنی

گروهی ا مرد و معنای مصطلح امرو یا

مورد نظر است (ن.

مایر )51 1915 ،حالآنکه
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نصرالله منشی 1911 ،حاشیه  .)51معارف او گاه عرصة ذکر

یا روابط ناشویی او با قوم

( وجها ) است و این نیز خود بیانگر بی-

نشانی او در رو گار خود و بیاهمیتی نگاشتههای او در مان خود است .او حتی نگار
هم بهخوبی نمیداند (ن.

عربی را

فرو انفر ،1991 ،مقدمه ح) چه رسد به اینکه بخواهد به قول کذب

منابع ماعول خلیفه را با تندترین الحان و لابد با بان عربی فصیح و بلیغ مورد خطاب قرار دهد.
 .2حکایاتی چون در آب افکندن کتابهای مولانا و تر نشدن آنها در مدرسه یا آت
کتابهای مولانا با نگاه شمس و یا حلوا دادن شمس به مولانا و غای

درافتادن در

شدن او که همگی دور ا

منطق تاریخ ادبیاتاند.
کتابنامه
افلاکی ،احمد .)1915( .مناق العارفین .ج1و .5تصحیح تحسین یا یچی .تهران دنیای کتاب.
اقاال ،افضل .)1912( .ندگی و آثار مولانا جلال الدّین رومی .ترجمه حسن افشار .تهران مرکز.

اناوی شیرا ی ،ابوالقاسم .)1911( .مکت

شمس .تهران علم.

بهاءالدّین ،سلطانولد( .بیتا) .ملنوی ولدی .تصحیح علامه همایی .تهران اقاال.
بهاءولد ،محمّدبن حسین .)1995( .معارف .ج .1به اهتما فرو انفر .تهران طهوری.
ااااااااااااااااااا .)1991( .معارف .ج  .5به اهتما بدیعالزّمان فرو انفر .تهران طهوری.
تادّد ،نهال .)1911( .عارف جان سوخته .ترجمه مهستی بحرینی .تهران نیلوفر.
تدین ،عطاالله .)1911( .ارغنون عشق .تهران تهران.
ااااااااااااا .)1915( .مولانا و طوفان شمس .تهران تهران.
ثقفی ،لیخا .)1912( .تالّی ن در آثار مولانا .تهران ترفند.
جامی ،نورالدّین عادالرّحمن .)1910( .نفحات الانس .تصحیح محمود عابدی .تهران اطّلاعات.
حافظ ،شمسالدّین محمّد .)1919( .دیوان حافظ شیرا ی .تصحیح قزوینی شرح خطی

رهار .تهران

صفی علیشاه.
دین لوئیس ،فرانکلین .)1912( .مولانا .ترجمه حسن لاهوتی .تهران نامک.
ریاحی ،محمّد امین« .)1991( .منار شمس در خوی» .ماله یغما .شماره  .11صص .1-11
ااااااااااااااا .)1911( .ماموعه مقالات بزرگداشت شمس .به همّت وحیدآخرتدوست .تهران
انامن آثار و مفاخر ملّی

سال دنااهم
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ااااااااااااااا« .)1991( .عشق مادالدین بغدادی» ماله یغما ،شماره  ،159صص .51-99
رّینکوب ،عادالحسین .)1911( .دلّه دلّه تا ملاقات خدا .چاپ هشتم .تهران علمی.
ساحانی ،توفیق .)1911( .ندگینامه جلالالدّین بلخی .تهران قطره.
سپهسالار ،فریدون .)1912( .رساله سپهسالار .تصحیح محمّد افشین وفایی .تهران سخن.
ستّاری ،جلال .)1911( .عشقنوا یهای مولانا .تهران مرکز.
سمرقندی ،دولتشاه .)1915( .تذکرةالشّعرا .ج  .5تصحیح ادوارد براون .تهران اساطیر.
شالی نعمانی ،محمد .)1915( .ندگینامه مولانا .ترجمه توفیق ساحانی .تهران علم.
شفیعی کدکنی ،محمّدرضا .)1911( .گزیدة غزلیّات شمس .ج  .1تهران سخن.
___________ .)1919( .نق

ایدئولوژیک نسخهبدلها ،نامه بهارستان سال دنام شماره اول

صص.99-100
شمس الدّین تاریزی ،ملکداد .)1921( .مقالات شمس .تصحیح محمّد علی موحّد .تهران دانشگاه
صنعتی شریف.
شیمل ،آنه ماری .)1911( .شکوه شمس .ترجمه حسن لاهوتی .تهران علمی و فرهنگی.
اااااااااااا .)1911( ..من باد و تو آت  .ترجمه فریدون بدرهای .تهران تو .
صاح

مانی ،ناصرالدّین .)1921( .خط سو  .تهران عطایی.

صفا ،ذبیحالله .)1922( .تاریخ ادبیات ایران .جلد دو  .تهران امیرکایر.
فتوحی ،محمود و افشین وفایی ،محمد« .)1991( .تحلیل انتقادی ندگینامههای مولانا» .ماله بخارا.
سال دانزدهم شماره  ،19-90مهر و دی ماه صص .59-25
فرو انفر ،بدیعالزّمان .)1911( .ندگینامه مولانا .چاپ دو  .تهران وّار.
گولپینارلی ،عادالااقی .)1919( .ندگینامه مولانا .ترجمه توفیق ساحانی .تهران مؤسّسه مطالعات و
تحقیقات فرهنگی.
اااااااا .)1911( .مولانا بعد ا مولویه .ترجمه توفیق ساحانی .تهران کیهان.
مایر ،فریتس .)1915( .بهاءولد ترجمه مهرآفاق بابیوردی .تهران سرو .
مستوفی ،حمدالله )1999( .تاریخ گزیده .به کوش

عادالحسین نوایی .تهران امیرکایر.

منشی ،نصرالله .)1911( .کلیلهودمنه .تصحیح و توضیح ماتای مینوی .تهران دانشگاه تهران.
موحّد ،محمّد علی .)1912( .شمس تاریزی .چاپ دو  .تهران طرح نو.
اااااااااااااا .)1911( .با ساز .تهران کارنامه.
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مولانا جلالالدّین .)1911( .فیهمافیه .تصحیح بدیع الزّمان فرو انفر .تهران امیرکایر.
ااااااااااا .)1919( .کلیات شمس .ج  .1تصحیح بدیع الزّمان فرو انفر تهران امیرکایر.
ااااااااااا .)1919( .کلیات شمس .ج  .1تصحیح بدیع الزّمان فرو انفر .تهران امیرکایر.
ااااااااااا .)1911( .کلیات شمس تاریزی .ج 5و .1تصحیح بدیع الزّمان فرو انفر .تهران نگاه.
میر ا لو ،کریم .)1919( .مولانا و فراق شمس .تهران امید فردا.
مینوی ،ماتای« .)1929( .لزو اهتما در چاپ آثار مولانا» .راهنمای کتاب .شماره  .10سال هفدهم.
صص .111-195
نامرا ی ،عادالله بن محمد .)1912( .مرصادالعااد .به اهتما و تصحیح محمّد امین ریاحی .چاپ دو .
تهران شرکت علمی و فرهنگی و ارت آمو

عالی.

نوریان ،سیّد مهدی «)1990( ،ادرو مولانا» دووهشنامه ادب حماسی .دوره  ،1شماره  15صص-919
.915
ووستفلد فردینانند .ماهلر ادوارد .)1910( .تقویم تطایقی هزار و دانصد ساله هاری قمری و میلادی ،با
مقدمه دکتر حکیمالدین قریشی .فرهنگسرای نیاوران تهران.
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