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 متأخردر منابع متقدم و  الدین بلخینگاهی انتقادی به ترجمه احوال مولانا جلال
 

  1محمدیامیر سلطان 

 چکیده 

ت و اختلافااتی در بسایاری ا  نیسا ابهاا بی، رسدبه نظر می ابتدادر ترجمة احوال مولانا برخلاف آنچه 

و مکاان  ماان ) ا  اوضاا  دادر ، مولاد در ترجمه احوال مولانا های  ندگی او مشهود است. برهه

 یضایضدونقمطالا   ،شامس شمس و ساراناا ِ آمدوشد ا  با شمس و نحوة مان آشنایی، (تولد 

تار  ملال  گارانداووه تحقیقات مستشرقین و گاه  ضیضدونق. یکی ا  علل این مطال  وجود دارد

 و اعتمااد محققاین نیالعارفمناق و  سپهسالار رسالةدردا ی چون های افسانهکتاب گولپینارلی و دیگری

نگاه انتقاادی باه  و ابتدانامهمولانا و آثار  معارف،تری چون بع موثقاتوجه به من. منابع استبه این  متأخر

اکلار  حتی تاریخ تولد مولانا کاه تقریاااً ،کندمشخص می نیالعارفمناق و  سپهسالار رسالةمنابعی چون 

ملال  موارد دیگارا  برخی است همچنین  رسد؛دارند، ماعول به نظر می نظراتفاقدر مورد آن  محققان

. در انادذکار کارده« وخا » اشاتااهبهو برخای آن را  افتاده استاتفاق « بلخ»محل ولادت مولانا که در 

. انادباه کاو راهاه رفتاه، مسلماً خواهد آمدبا دلایلی که دانند، که او را مقتول می شمس نیز منابعیمورد 

 محمادو سالطان محسود فخر را ی ی شهره و واعظیخطیا ،همچنین ددر مولانا آنسان که مشهور است

 .ا  ماعولات مولویه است و اینها نیز ناوده

   .ماعولات مولویه، ولد، شمس ادگاه مولانا، بهاء مولانا، ادرو   :هادواژهیکل

 دمهمق -1

 ، گااه دارای خطاهاای علمای و گااهنگاشته شاده اسات الدینِمولانا جلالال حوه در باب ترجمه اآنچ

دار ا  اتفاقاات  مولانا.  ندگی مولاناستاشتن اصالت دمکتو   ورضانه همراه باهای غرضانتساب شامل

وجاود  یضایضدونقمطالا   ،غیاات شامسددر ، طلو  شمس تا  دگی ن. ا  تولد ، عای  است

                                                           
  amir.soltanmohamadi@yahoo.com                   دانشاوی دکتری  بان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان - 1
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کاه  ابتداناماه، آثار خاود مولاناا و معارفمولانا همچون عصر با اتکا به منابع اصیل و نزدیک به  دارد که

ابهاماات را ا  تاوان برخای ، میکرده استورود  یا کمتر نکرده استورود  یا ماعولات مولویه هاآندر 

   در باب ترجمة احوال او  دود.

اول  ؛توان در سه دستة کلای قارار گناانادمی وال مولاناست،که مربوط به ترجمه اح را هاییکتاب 

اکلار و برخی آثار مولانا کاه  ابتدانامه معارف، همچونهایی یکی کتاب ؛اندهکت  متقد  که خود دو گون

-گرایاناه درداخات، واقاعاندنگاشته شادهبه علت اینکه به دست ددر، فر ند و خود مولانا  هاآن مطال 

-مناقا و  سپهساالار رساالة؛ ملال انادنگاار  یافتاه گیری مولویهدو  آثاری که بعد ا  شکل اند.شده

تراشای ساا ی و حکایاتخدست باه تااری ،و نامعلو  ها که به دلایلی معلو اینها تذکره تاعبهو  نیالعارف

غا  و سامین بسایار  هاآناند و در نوشته  بانان()دارسی هااند. دستة دو  آثاری است که غیر ایرانیه د

کهان و در برخای  تسلط نداشتن آنان به مناابع فارسای ،در برخی موارد این عی علت  .است افتهی راه

اند. این آثاار نیاز در برخای در عهد معاصر نوشته. دستة سو  آثاری که ایرانیان است ور یموارد غرض

. در ایان داووه  انادسره را ا  ناسره نشناخته گاهموارد به خاطر اعتماد به برخی آثار متقد  غیر معتمد 

منابع ماذکور  یتمامبهمطالای چون  ادرو  و  ادگاه مولانا و چگونگی ورود شمس و غیات او با توجه 

و ماواردی  است تا  وایا و خفایای این موارد عیاان گارددشده سی و تحلیل بررو با دیدگاهی انتقادی 

 .  شودکه با منابع اصیل و منطق تاریخ ادبی تناقض دارد، داوری 

  و فحص بحث -2

 علت کوچ خاندان مولانا به غرب -2-1

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

و  1  1991دانناد )ن.   انااوی شایرا ی، محمّد و دیگر علما مایکوچ را حسادت فخر را ی، سلطان

دانناد )هماایی، ( و برخی که گروه اکلریت هستند، هاو  مغاول را دلیال کاوچ مای2  1919میر ا لو، 

  1911نی، و سااحا 59  1911و شایمل،  11  1911و  ریان کاوب،  11  1911و فرو انفر،  11  1911

95).   

شناساد کاه الذکری است که را ی اصالاً او را نمای، بهاءولد مرد خاملخواهد آمدکه  طورهماناما 

ضمن اینکه کوچ بهاءولد چنادین ساال بعاد ا   (.11  1912، لوئیسبخواهد به او حسادت کند )ن.   
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محمد هم بایاد گفات  طاندر مورد سل .(21  1912)ه.ق.( است )اقاال،  101مرگ فخر را ی متوفی به 

 ینت چه کار که بخواهد او را وادار به کوچ اجاااری کناد. شاهی بدان بزرگی و شکوه را با بهاءولد بی

مسلماً این دلایل برای کوچ بهاءولد نیز ا  ماعولات مولویه و برای بزرگ جلاوه دادن بهاءولاد در برابار 

 مشهود نیست. وجهچیهبهولد چنین با تابی ءبها معارفدر  آنکهحالدادشاه و بزرگان عصر او است. 

دانند، نیز محل تردید اسات. آن گوناه کاه امّا نظر کسانی که حملة مغول را دلیل کوچ بهاءالدین می

حملاة  آنکاهحال ؛(11  1915است )ن.   مایر،  119الدین حوالی آید، سال کوچ بهاءا  تحقیقات برمی

. حتی اگر مطابق کت  تاریخی فرض کنیم، یکای دو ساال قاال گیردمغول چند سال بعدتر صورت می

تار ا  آوا ة ، با  هم بهاءولد یاک ساال و انادی قاالبوده است دهیچید هاآنحملة مغول، آوا ة خروج 

کاه فارض  ناوده است. ضمناً کیفیت حملة مغول هنو  مشخص کرده استحملة مغول، اقدا  به کوچ 

های در وحشات هایی که در آن سالانسان هرحالبهاند. نا  گریختهای وحشتکنیم ا  مقابل چنان حمله

اند که بخواهند ا  آن بگریزند، ماا حاداقل اند با جنگ غریاه ناوده یستهو همواره در جنگِ خراسان می

، خاانوادة بوده اساتدانیم که در فتح وخ  و فتح سمرقند که به نقل ا  تاریخ بسیار هم وحشتنا  می

 اند. اشتهولد حضور د

-ای برای دلیل کاوچ ذکار مایگزینه عنوانبهتواند این دلایل را بپذیرد سفر حج را هم مایر که نمی 

خواساته باه حاج بارود، واسطة یک برهان قاطع، باطال اسات و آن اینکاه اگار او مایکند که فقط به

 ؟! انداخته استرا کاا به دناال خود به راه  الیوعاهل

تاوان یافات؛ یکای لای متن معارف میهای هر دو را ا  لابهدو علت دارد و نشانهکوچ بهاءولد گویا 

؛ حقیقت این اسات کاه کرده استا  دلایل همان است که بهاءولد را وادار به کوچ به وخ  و سمرقند 

 رونیاا اجای معارف با تاب دارد. بهاءولد ا  جایگاه خمول خود راضی نیست و این موضو  در جای

-شک به همین دلیل به وخا  مایدر یافتن جایگاهی بهتر برای ارائة معارف خود دارد و بیوی سعی 

تواند به دایگاهی درخور برساد، امّاا بهتر می آناادندارد در رود، چون آناا شهر کوچکی است و او می

وسات دارد و ا  هماین ر« رشید قااایی»و « الدین  یدتاج»، «قاضی وخ »آناا نیز رقاایی موذی چون 

شاود کاه باع  می نیخاور مرود. اوضا  آشفتة آناا و بندد و به سمرقند مینیز رخت برمی ا آنااکه 

به کل قید خراسان را  ده و مغرب  ماین را کاه آساای  و خصا  معیشات و فراخای نعمات دارد، 

 داند. بگزیند و در مغرب به دناال آن دایگاهی باشد که خود را درخور آن می
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و باا علات ماذکور قالای عاز  کاوچ را  ناوده اسات ریتأثیبشاید در کوچ بهاءولد  علت دیگر که

لاای فکری آن رو های خراسان و ایران است. ایان نکتاه را ا  لاباه -، فضای مذهایکرده استمحکم 

-توان دریافت. را ی در جایی علت کوچ خود را همین نکته ذکار مایمیمرصادالعااد برخی ا  سطور 

و جماعات باشاد و  اهال سانتن و دنیا در آن دید که مسکن در دیاری سا د که در او صلاح دی»کند  

محماد ها، سالطاندر ایرانِ آن سال (.51  1919)نام را ی،« آفت بدعت و هوی و تعص  به دور بود.

گاری رواج و اعتزالای کارده باودو با سادات ترمذی بیعات  کرده بودسر ا  رقاة خلفای عااسی به در 

دیدند و ا  آن فضا راضی ناودناد. اهل سنت و جماعت، بدعتی در فضای مذهای می رونیا ا. ودب افتهی

حتمااً  (.15  1، ج1995)بهااء ولاد،  1خوانده است یماتدمحمد را بهاءولد نیز در معارف سلطان ا قضا

باوده کارده محماد علام بار آن رو گاری کاه سالطانهمین جمله و نارضایتی بهاءولد ا  فضای بدعت

محماد و حساادت او باه بهاءولاد حکایت کوچ اجااری بهاءولد به دست سالطان ساختن منشأ، است

 است. 

بنابراین علت کوچ بهاءولد باید یکی طلا  فضاایی بارای رشاد و ترقای و دیگاری مهااجرت ا  

رون و باشد که بهاءولد این مهاجرت را مصاداق یهااج بوده استبهاءولد آلوده به بدعت   عمبهفضایی 

 .دنداشته استفی سایل الله 

کنناد )ن.   نکتة قابل ذکر دیگر در مسیر کوچ بهاءولد دیداری است که ا  او با عطاار را نقال مای

افتااد، ( و نادرستی آن عیان است. چون اگر چناین اتفااقی مای511، جلد دو  1915دولتشاه سمرقندی،

که در دارداختن  نیالعارفمناق ااست که صاح  کرد. جال  اینحتماً خود مولانا جایی به آن اشاره می

و معین نیسات، دولتشااه ایان داساتان را ا  چاه  نکرده استموهومات استاد است، این داستان را ذکر  

 .کرده استمناعی نقل 

 زادروز مولانا-2-2

با چال  بزرگی روبرو هستیم. در این چاال  نااگزیر مشهور آنچه که رغم علی مان تولد مولانا  دربارة

و دانناد مای 101الاول ساالربیعششم که تولد مولانا را رو   متقد دیدگاه یکی ا  بررسی دو دیدگاهیم؛ 

که تااریخ تولاد مولاناا را تاا حاوالی « شیمل»او  تاعبهو بعد « گولپینارلی»دیدگاه دو  نظر کسانی چون 

 .برندبه عق  می 210سال 
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 گولپیناارلی شاود.مای اند، درداختهاول به نقد و بررسی دلایلی کسانی که دیدگاه دو  را مطرح کرده

-مای سال تولد مولاناارا  210تاریخ ، خواهد آمدبا ذکر دلایلی که  کندای که موحد ا  آن یاد میدر مقاله

   .(151  1912موحد، ن.   داند )

چهره در  نای  یااادر این واقعه  .کرده استنقل  ای ا  ایا  کودکیواقعه مافیهفیهدر مولانا دلیل اول  

بار اساا   گولپیناارلی .(119  1911،ویمولن.   ) کندبا استعانت ا  خدا ناات دیدا می حصر سمرقند

-ه.ق.( در این حادثه دانج 101کنند )مولانا با تاریخ ولادتی که منابع متقد  ذکر می  گفته استن واقعه ای

؛ بناابراین سان داشته باشدای را با این جزئیات به یاد تواند، حادثهساله نمیو کود  دنج بوده استساله 

 .بوده استمولانا در این حادثه بی  ا  دنج سال 

ای کلای ا  اساارت حادثه .مشهود نیستدر این حکایت هیچ جزئیاتی که اول اینبررسی دلیل اول  

 خ است که محاال اسات ا  ضامیر ساادةواقعه آن قدر تل ،دو .  نی و ناات او با یاری جستن ا  خدا

ولاد کاه در سالطان مگر نه اینکاهسو   .چون مولانا حسا کودکی  خصوصبهیک کود  محو شود 

و  داشته باشادفرا خاطر با جزئیات را رو   آن توانسته ،بوده استشاهد ددربزرگ  را  مرگِ یسالگدنج

یاا کسای ملال ابوساعید اباوالخیر در باه بعاد( 195  تاسلطان ولد، بی )ن.   در ملنوی ولدی ذکر کند

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

   جناال را به خاطر نیاورد؟! همه آنامّا مولانا اتفاقی  ؛(90  1911)ن.   دوبروین، 

  است بیت  یر دلیل دیگر گولپینارلی برای مدعای 

 به اندیشه فرو برد مارا عقال چهال ساال

 

 به شصت و دو شد  صید و   تدبیر باستم 

 (212  1911)مولانا،                 
 

 در بااراول گولپیناارلیکناد و اااهراً را جلا  مای« رضا قلی خان هدایت»ه توج باراولاین بیت، 
خاان رضااقلی. شده استبا آن روبرو ، است شمسغزلیات ای ا  خان که گزیدهرضاقلی الحقایقشمس

سااله باشاد و بادون شصات و دو  ،باید هنگا  دیدار با شامسمولانا طاق این بیت  که کرده استذکر 

مولاناا باا  ، سال ملاقااتبوده استمشهور  )ه.ق.( 101سال دست بردن در تاریخ تولد مولانا که ا  قدیم 

در ناا  شامس  ،کارده اساتذکار طور که نیکلسون ی همانول .کند)ه.ق.( ذکر می 111 سال را شمس

  1912،لاوئیسنیکلساون باه نقال ا  ) شده استذکر  ملنوی ر  ملنوی درسال نگا )ه.ق.(  115تاریخ 

-را دسات مولاناا اریخ تولادتا ماذکور در بیت شدهایااد ااهربهمشکل  برای حل گولپینارلی( امّا 119
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 ساال 111بوده و تااریخ دیادار  ودوسالهشصتدر دیدار با شمس اگر مولانا  ،معتقد است کرده وکاری 

بایاد  در ابتادا دلیال دو   و نقد بررسی باشد.)ه.ق.(  210باشد، دس تولد مولانا باید حوالی سال )ه.ق.( 

آوری غیار علمای کمی ا  غزلیات شمس باه دلیال جماع چنداننهدانیم بخ  که می طورهمان  گفت

ن.   ) تردیاد وجاود دارد هااآنو در اصاالت  است الحاقیغزلیات ند جزء در ه« عاداللطیف عااسی»

شافیعی کادکنی  .کااری دشاوار اسات غزلیات شمسدیدا کردن سره ا  ناسره در  .(115  1929مینوی،

در  .(199-110  1، ج1911شافیعی، ن.   ) غزلیات الحااقی اسات این درصد ودنجستیب ،دتقاد داراع

و اصالاً  آماده اساتنسخ مرحو  فرو انفار  مامو  تنها در یک نسخه ا   گفتاید مورد این غزل نیز ب

باه کال اعتقااد نوریان  دو ؛نکتة  .(559  1، ج1919، مولوی   )ن. بعید نیست ا  غزلیات الحاقی باشد

شاده مای ا توسط خود  خواندهشعار مولانکه ابه دلیل این و دانتقادی داردارند که بیت نیا  به تصحیح 

 کاتا  کلماة ، قاوّة ساامعةدر هنگا  قرائت بیات ،است کردهیماستنساخ جا در همان را هاآنو کات  

 نوریاانضامناً  .(11  1990نوریاان،ن.   ) کارده اساتشنیده و کتابات « صت و دوش»را « شست تو»

ملال . دکنااشااره مایبوده  تناس با  هم در اشعار مولانا « صید و شست» که بیند و به اینآورمیابیاتی 

 بیت  یر 

 گفتااااااه اماااااات ای دل دنااااااااه بااااااار
 

 صاااید مکااان داااای دریااان شسااات ناااه 
                           

باه دناااه و شسات عادد ایها  تناسای باین توان افزود که این نکته را هم میمذکور،  علاوه بر نکتة

دیگار باین چهال و شسات  ینوعباهکاه در بیات ماورد مناقشاة  در بیت بالا مشهود اساتمعنی دا  

معنایی که نگارنده ا  ایان بیات برداشات  ،ا در نظر نگیریماگر تما  مفروضات بالا ر .کندخودنمایی می

« شاد  صاید»در کلماة  میما ریضامکند، حاصل  صید شدن مولانا در شصت و دو سالگی نیست. می

 کارده باودمرا در اندیشه اسیر عقلی که چهل سال »الیه یا مفعول است نه شناسه؛ بدین معنی که مضاف

در کاه  داذیرفترا هام « لاوئیس»قول  توان اینمی« شد و توانستم ا  اندیشیدن خلاصی یابم. صید من

است که صید شمس، عقل شست و دو ساله شد و نیا ی به بار هام  یاسالهچهلاین بیت، مولانا عقل 

 اینکاه ا  همه ماوارد ترمهم (155  1912،لوئیسن.   ) نخواهد داشتمعقول  ندگی مولانا  دن ترتی  

و باشد که مولانا غزل را برای کاس دیگاری چاون  نشده استبه نا  شمس  ایدر این بیت اصلاً اشاره

اگار ا   دساتنیا اتی ابیااباه  اتکااکه  است آخر در مورد این بیت این نکتة. سروده باشد الدینحسا 
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ت احالابیاانگر  هااآن یارا بسایاری ا  ؛ ندان معقاول نیساتچ خ ادبیاتیید، برای مااح  تارمولانا باش

  همین غزل داریم در بیت دیگری ا  نه اتفاقات تاریخی؛ ،شاعرند احساسی

 ، شاایرخااونآخاار شااد    خااون بااود غااذا اول و
 

 مر باساتآن شای چو دنادان خارد رتسات ا  
 

 (212  1911)مولانا،                       

مولانا در هنگا  سرودن این بیت که شاید چند لحظه بعاد ا  بیات ماورد ادعاای   توان گفتآیا می 

 ؟!است دهییروجوان بوده، چون دندان عقل  سروده شده، نوجوان یا  گولپینارلی

 گیرد، بیت  یر است آن را دلیل بر ادعای خود می گولپینارلیامّا بیت دیگری که   

 شااامس تاریااازی جاااوانم کااارد باااا 
 

 هااااساااتّین، شااایوهتاااا بایااانم بعاااد  
 

 (111  1911)مولانا،          

معتاار  نساخة کاه ایان غازل در ساهنافع مقصود ماست؛ اول این ،نکته چنددر مورد این بیت ذکر  

کاه دو  این (.111  1ج ،1919مولاناا،    ن.) حصاارسخة افنادی، قونیاه و قارهیعنی ن؛ فرو انفر نیست

که اگار بخاواهیم این اًهایتن .قائل شد تاریخی سندیت دستنیا ای ابیاتبرای توان که آمد، نمی طورهمان

دانایم که مای طورهمانبینیم. نمی ا  حضور شمس در جایی ا  این غزل نشانی ،یمبه این بیت استناد کن

هاایی بعادتر ا  آمادن شامس بنابراین این غزل مربوط به  ماان مولانا تا اواخر عمر به یاد شمس بوده،

بتاوانم بعاد ا  باع  جوان شدن من شد تاا  یاگونهبه ثیر اوأشمس تاریزی و ت»گوید  میاست و مولانا 

  نیز بیت  یر و ینیچننیاابیاتی  مورددر  .«ی جوانی را در  کنمهاهم شیوه یسالگشصت

 دیااار ماااا را   سااار جاااوان کااارده اسااات
 

 لااااجر  هااام جاااوان و هااام دیااار  
 

 (115  1911)مولانا،                

ساال  تیادرنهاگیارد و بودن مولانا در آشنایی با شمس مایرا دلیل بر دیر  این ابیات گولپینارلیکه 

ابیاات  یاادی ا   شدن در جوانی یک مضمون است که شعرایر   د، باید گفتبردتولد مولانا را عق  می

  مشهور  یر که مشتی ا  خروار استملل دو بیت  ؛انداین مضمون ساخته

 و ناااتوان شااد  دلخسااتههرچنااد دیاار و 
 

 هرگه کاه یااد روی تاو کارد  جاوان شاد  
 

  (191  1919)حافظ،
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 و یا  

 کا  در آغوشامشاای تناگ  گرچه دیار  تاو
 

 خیااز بر جااوان تااو کنااار ه  تااا سااحرگ 
                                

 (121)همان 

ا  دیاد  احتمالباهشاد کاه  یافات کلیاات شامس دردر یک کاو  سرسری حادود سای بیات 

    ا جمله ؛گرفتدلیل بر مدعای خود می نیز را هاآن وگرنه مانده است تورمس گولپینارلی

 مااان دیااار فناااا باااد  جاااوانم کاااردی

 ترسااید  کااه گاام شااو  در ره تااوماای
 

 مااان مااارده باااد     نااادگانم کاااردی 

 اکناااون نشاااو  گااام کاااه نشاااانم کاااردی
 

 (       1112   1911)مولانا،             

 ؟کارده اساتمارده باوده و شامس او را  ناده  تاوان گفات کاه مولاناا  بیت بالا مایآیا بر اسا 

کاه ضامن این فکاری دوبااره اسات. کنایه ا  تحاوّل و  نادگیِ جوان شدن و  نده شدن کهیدرصورت

 سن جوانی نیست.  یسالگچهلمولاناست و  یسالگچهل حوالیملاقات شمس و مولانا در 

 ا قضاا توان ارائه کارد.می دیر بودن شمس و جوان بودن مولانا مانی بربرهان قاطع دیگری در دایان 

 ؛دانادمولاناا مایاحاوال  بهترین مناع برای دووه  دربارةآن را  گولپینارلی ی است کهمناع برهان ا  ینا

سلطان ولد در داستان خضر و موسای باه شاکل  در این کتابا  دسر مولاناست.  ملنوی ولدیاین مناع 

 کاه (191  تاداند )سلطان ولد، بیمرید و شمس را همان خضر و دیر میرا همان مولوی و  کلیم تملیلی

 تماا  ادلّاة .انداخته استد را به یاد چنین تملیلی ولددر، سلطان سالیمیانخوردگی شمس و سال مسلماً

و  اسات باردهیماساالی باه سار در سنین میانمس، مولانا هنگا  برخورد با ش که کنداثاات میمذکور 

 .، سند تاریخی بیافرینیمسروده شده استلزومی نیست بر دایة ابیاتی که در حالت وجد و غلاة شور 

کاه اکلار اسات ضروری  نیز)ه.ق.(  101 سال الاولربیعششم ولادت مولانا در ؛ امّا بررسی نظر دو 

ایان   بایاد گفات .انادلانا نقل کرده ادرو  مو عنوانبه سپهسالار و افلاکی این تاریخ را تاعبهمحققان هم 

 بررسایرساد و جاای چندان مطمئن به نظر نمی ،شده استدقیق ذکر  ااهربهکه رغم اینعلیتاریخ نیز 

سپهساالار، ) نادکذکار مای)ه.ق.(  101هاای ساال تولد مولانا را در یکی ا  ماه ، دارد. بار اول سپهسالار

که چارا تااریخ تولاد دو نکته جای تأمّل دارد؛ ابتدا اینبرای ارتااط با مطال  بعدی  اادر این (.19  1912

یا آثار خاود مولاناا و یاا  معارفبینیم؟ مللاً در آثاری چون تر ا  سپهسالار نمیهیچ اثری قالمولانا را در 

چارا ایان  ،شده اسات درداختهولادت مولانا هم ولد به با اینکه در آثار سلطان ؟!حتی در آثار سلطان ولد
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سپهساالار فقاط ساال تولاد را ذکار که این ترو مهم دو  نکتة !بعد ذکر شود؟ صدسالتاریخ باید حدود 

( یعنای 101ا  ساال  ییهااماه) ؛«ساتمائهشهور من سانه ارباع »گونه است  او عیناً این کند و عاارتمی

 تاعباهو لوئیس  متأسفانه .کندکور ذکر میعاارت را به شکل مذکه  داندسپهسالار ماه و رو  تولد را نمی

دقتای محاض و با بیمحققان  ( و دیگر151  1911و موحد،  111  1912، لوئیس)ن.   دین  موحداو 

 تولادتااریخ  عنوانبها  را سپهسالار در رسالهالاول سال که ششم ربیع اندذکر کرده اشتااهبهغیرعلمی و 

 یهابدلنساخهنسخة چاادی و و در هیچ ، هیچ کاا سپهسالار ةرسالدر  آنکهحال ،کرده استمولانا ذکر 

. این در حالی است که تاریخ وفاات را باه رو  و تااریخ یعنای است امدهین الاولعیربششم تاریخ ، 2آن

بعاد ا   کاه بسایار مهام و قابال توجاه اسات جهاتنیا ا این نکتاه کند. دنام جمادی الاخر ذکر می

ذکار « لسانة ارباع ساتمائها الااولعیربساد  »برای بار اول سپهسالار، احمد افلاکی تاریخ تولد مولانا را 

مولانا به رو  و مااه ذکار که تاریخ تولد  آری افلاکی اولین کسی است .(15  1، ج1915کند )افلاکی، می

کاه و  نگاشته اساتانا کتاب  را ال بعد ا  مرگ مولس ودنجچهلکسی که  او کسی است که. کرده است

. کسای کاه است مارهنا  لحاظ منابع و اطلاعات تاریخی بر همگان  بسیاری ا  مکتوبات مردود بودن 

 ناد و مای ساا ی، دست به تاریخدهدرخ میولد که بعدتر ا  تولد مولانا و در قونیه حتی در مرگ بهاء

 اولاً ناه سپهساالار و ناه آنکهحال نویسد.می 151الآخر سال بیعالدین را رو  جمعه هادهم رمرگ بهاء

 الاآخرعیربکه طاق تاریخ تطایقی هاادهم دو  این ؛کنندرا نمیتاریخی ذکر چنین ولد  سلطانخود  حتی

-قادر مایه با این اوصاف چا (.151  1910ووستفلد و ماهلر،  )ن.  !شناه است نه جمعهیک 151سال 

 رساالةهاایی ا  قایال کاه کتااب دانساته شاودبایاد  ؟شده حساب با  کاردتوان روی این تواریخ ذکر 
-تاریخی خاندان مولوی کاه بارای طااعافلاکی نه برای روشن کردن  وایای  العارفین مناقو  سپهسالار

نگاشاته  مولویاهبارای سلسالة ا  دیگر سو  سا یو جو یبا ارگرمو  طرفکیا  آفرینیآ مایی و خیال

 کاردهیمامولاناا مردگاان را  ناده  ،ندکاعتماد کرد که صاحا  ادعا می یه تواریخبتوان آیا می. اندشده

 (.591  ج اول، 1915افلاکی، ن.   ؟! )است

کتاابی در احاوال مولاناا  تربعاد، خواساتیگر ا  جنس سپهسالار و افلااکی مایمسلماً اگر کسی د

-تولد را هام ذکار مای دقیقه و ثانیةدیت ساعت، ساعت و بنویسد، طاق سیر دی  آمده به شرط موجو

کاه  تاوان گفاتامّا در همین حد مای .نیست گولپینارلیشکنی ملل ارائة تاریخ سنّت قصد نگارندهکرد. 

 او نادگی مولاناا و آثاارچیزی که ا  قراین   ،آمده باشدبه دنیا  101مولانا اوایل قرن هفتم و شاید همان 
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. قابال اعتمااد نیسات وجاهچیهبهشود. امّا تاریخ افلاکی با رو  و ماه دقایق  و آثار بهاءولد دریافت می

 دسارولاد سالطانو  یا در معارف یا در آثاار مولاناا حتماً، تاریخی در بین مولویه موجود بود اگر چنین

 .نیست موجودای نگاشتهاصلاً چنین  در حالی است که نیا ؛شدذکر می سپهسالاریا بعد ا  او و مولانا 

لاد کاه تااریخ واصلاً چرا سلطانکند این است که که برای ذهن هر محققی خلاان ایااد می یسؤال

در ایان چیزی جواب این است که او آورد؟ مسلماً کند، تاریخ تولد او را نمیمیدقیق مرگ ددر را ذکر 

افلااکی احماد ر شاود و بعادتمای السرّسپهسالار بعد او عالم داند، اما مشخص نیست چگونهنمیمورد 

تشاکیک و در خاور  اسات یانکته، هم به رو  و ماه آن ،کندکشف تاریخ می گردد ومی الاسرار هماعلّ

ساا ی لیل انتقادی گفتمان باه ساوی خرافاهها را در تحسیر این کتاب یخوببهحی و وفایی فتو ؟توجه

-شافیعی (.59-25  1991،   فتاوحی و وفاایین. ) ساا ندطلای مولویه عیاان مایناساات قدرتدر م

 د و در آن باه بررسای تغییاراتکنارا مطارح مای هابدلنساخهئولوژیک در بحلی نق  ایدنیز کدکنی 

 (.99-110  1919، کادکنین.   شافیعید )دردا می در سیر  مان کیدئولوژیاها به خاطر مسائل خهنس

تیاه گرفت کاه باا تغییار نیز تعمیم داد و ن یسیترجمه احوال نوکلی به شتوان این موضو  را به که می

 .  شودمتحول مینیز احوال مولانا  رجمهت مروربهویه در مولماانی 

حاصال ابتکاار افلااکی  ،شاده اسات ادرو  مولانا مشهور  عنوانبهتاریخی که   باید گفت تیدرنها

، مگار برای اثاات آن نیستیا حداقل هیچ دلیلی  ،این تاریخ، تاریخ ولادت مولانا نیست شکبیو است 

مولاناا اوایال قارن این است که  توان گفتمیای که نکته . تنهامدر  یا مناعی آن را اثاات کند نیبعدا ا

-ی و حافظ هم بعد ا  خودشان کوکااه. شاید اگر سعدآمده باشدبه دنیا )ه.ق.(  101شاید سال  و هفتم

؛ این در حالی است کاه اکناون بودنددارای رو  و ماه و سال تولّد می هم هاآنولویه داشتند، ای چون م

توان این تااریخ را باه می رونیا ااست، چه رسد به ماه و رو  آن.  نظراختلافنیز  هاآنبر سر سال تولد 

 که بر نگارنده نامعلو  است، ا  ماعولات مولویه دانست. الحالفی دلیلی

 زادگاه مولانا -2-3

هلماوت توساط  معاارفنسخی باا ناا  که با معرفی لانا، مطرح بود تا این ادگاه مو عنوانبهه بلخ همیش

ای عاده ایان شااهات تاعباه، در این  مینه شاهاتی ایااد شد و بود ولد ددر مولاناکه مربوط به بهاءریتر 

 (.19  1912 ،لاوئیس و 11  1911 و شایمل، 119  1915ماایر،) کردنادرا وخ  ذکر  محل تولد مولانا
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باه آنااا کارده یاا در وخ   ندگی می)ه.ق.(  101تا  100ال الدین در سکه بهاء معتقد استفرو انفر 

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

اینکاه  . جالا دانندوخ  می ولادت رامحل ، آمده استبه دنیا )ه.ق.(  101اسا  اینکه مولانا در سال 

مولانا را بلخی بدانند امّا آن گونه که ماایر نشاان داده او  ،خواهندها میایرانیان و افغانی  نویسدشیمل می

ناه ا  اقاوامی بیگاگاویی  اساا  این بر .(11  1911شیمل، ) آمده استنیا در شهرکی به نا  وخ  به د

نیسات و بعاد یاک نفار ا   ا آناااها( سعی در انتساب مولانا به جایی دارند کاه مولانا )ایرانیان و افغان

 به همه نشان داده که محل درست تولد مولانا جایی دیگر است. اقاال جناانده و و سلسلة غرب آمده

 100ا  باین فرو انفر متذکر شدند که بهاءولاد و خاانوادهها قال ا  مایر، که سالچند نکته  اول این

ت و ین معلوماااند و مایر هم بر اسا  همرفت و آمد داشته آنااو یا در  در وخ  بوده)ه.ق.(  101تا 

دو   .(25  1915ماایر، ) دکناذکر مایتولد مولانا را وخ   محل، خواهد آمدبدون دقت در مواردی که 

ایان وخ  نیا  باه تأمّال دارد.  در)ه.ق.(  101استدلال فرو انفر در مورد حضور بهاءولد در سال اینکه 

بعاد ا   معاارف ا آنااکاهاسات.  معاارف یعنی دایان جلاد دو  ،استدلال مربوط به خاتمة جزو چهار 

ماتن معاارف اصالاً  بارد در(، احتمال دسات50-59  1915)ن.   مایر،  شده استآوری بهاءولد جمع

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

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

ا  این دو نکتاه اینکاه  ترمهمبا فضای کلی کتاب نیز همخوان نیست.  این حکایت در ثانی و بعد ندارد؛

اسات الاذکری و باه قاول خاود  مارد خامال شاودخطاب می« ولد»راسر کتاب بهاءولدی که در س

 .  شودو کرامتی بدو منسوب می شودمی« مولانا بهاالدین» بدل ناگهان ،(191  5، ج1991بهاءولد، )

آماده که کرامتای را باه بهاءولاد منساوب کناد،  دستنیا احکایاتی معارف در دو موضع دیگر ا  

مورد یکام، ساه  الذکر عیان است.که ماعول و ناهمگونی آن دو حکایت نیز چون حکایت سابق است

. این سه حکایت ملال حکایات آمده استبه بعد این جلد  هفتادونهحکایتی است که در صفحة صد و 

دهد؛ در این بخ  نیز سه حکایت اول هیچ ربطی به مطالا  قاال آخر به بهاءولد کرامتی را نسات می

عاادت و ناهمگون، امور خارق غیر این مواردِ گاهچیه معارف عد خود ندارند. ضمن اینکه در سراسرو ب

عاادالر اق مارا »گوید که . نکتة دیگر اینکه کات  و نویسنده نمیشودیداده نمکرامت به بهاءولد نسات 

 (.119  5، ج1991)بهاءولاد، « مولاناا بهاءالادین را در خاواب دیاد »نویساد  بلکه می« در خواب دید
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بهاءولد است. نهایتاً اینکه به اذعان خود بهاءولاد هماه او را  در همه جای کتاب، راوی خودِ کهیدرحال

( و در سراسر کتاب نیاز هماین قاعاده مرعای اسات؛ مشاخص نیسات 12کنند )همان  صدا می« ولد»

شاود؟! ولاناا بهاءالادین مایکه ولد بدل به م افتاده استچه اتفاقی  کتاب ناگهان در دو سه صفحة آخر

بعاد 5گذارد که این حکایات ماعول و برافزودة مولویاهای را باقی نمیتمامی این موارد جای هیچ شاهه

چاون ماعاول  ،سا ی برای اوست. ذکر موضع دو  نیز خالی ا  فایدتی نیستکرامت ا  بهاءولد جهت

؛ در جلد یک هام چهاار است تر است و حکمی بر حضور دست جعل در متن معارفبودن  روشن

( و در جعلی بودن  شکی نیست، چاون اولااً 519  1)ن.   همان، ج آمده استحکایت ا  این دست 

دیگار اینکاه ایان  یچ ربطی با قال و بعد خود ندارد واین چهار حکایت نیز ملل حکایات جعلی قال ه

-صفحة سیصد و ساه تکارار مایچهار حکایات واو به واو، بدون ارتااط با مسائل قال و بعد خود در 

عای  اینکه نه فرو انفار و ناه ماایر  شود.دوباره ولد تادیل به مولانا بهاءولد میدر این مواضع ند و وش

اند و حتای شاک و ها توجه نکردهها، تکرارها و ناهمگونیها، تناقضو نه محقّقان بعدی به این تفاوت

مصحح ماتن معاارف بایاد باه تکاراری  عنوانبهاند. حداقل فرو انفر وارد نکرده هاآنای را نیز بر شاهه

تااریخ  عنوانباه)ه.ق.(  101باید گفت  تااریخ  رونیا اکرد. ها در جلد یک شک میبودن این حکایت

 بل استناد نیست.اصلاً قاحضور ددر مولانا در وخ  

شود که بیانگر ایان حکایاتی ذکر می فمعارگاه در  علاوه بر نکات بالا این نکته را نیز باید افزود که

ای ولد ا  صاوفی خاوار میء؛ برای ملال بهانشده استا  معارف در وخ  نگاشته  است که آن بخ 

« کاه باه وخا  ماادری داشاتم»گویاد  کند کاه آن صاوفی در ضامن حکایات مایحکایتی بیان می

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

در وخ  نیستند. مشخص نیسات چارا ایان حکایات ا  نگااه نافاذ و  کیچیهمخاطَ  و نه مخاطِ  

تا چند هزار بار ولایت بلخ ملحادان را باوده »حتی مطلای که  .کرده استعاور  یآسانبهتیزبین فرو انفر 

 .داشته باشدها در بلخ ( بعید نیست اشاره به سکونت بهاءولد در همین سال901)همان  « است.

ای نکتاه. احتمال رفت و آمد در وخ  هم مطارح اسات  دآورفرو انفر می طور کهآناینکه  سو  

هاا باه فرو انفر ممکن است در ایان ساال ؛ یعنی بهاءولد به قولاندکردهبه آن دقت ن لوئیسکه مایر و 

و این به معنی این است که ایشان در ساکونت بهاءولاد در  داشته استاا رفت و آمد فرض صحت آن

 ذکار آمدوشادشک و تردیاد و . الاته فرو انفر دلیلی برای این   و آمد و شد  به آناا شک داردوخ
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و به وخ  و اقامات موقّات او در آنااا است. سفر اای کاری ولد سفرهبهاء سفرهای گویااما ؛ کندنمی

هاای  را یا خاانوادهاعضای خانواده  بهاءولد همة ،ا باشد و معلو  نیستهمین سفره هم باید در حیطة

-آید، در چند جایی که حضور او را در وخا  مایآن گونه که ا  متن معارف برمی .برده باشدبا خود 

 و صادای نوا نادگان باه خااطر سار او هایتابیبیو « حسین»کی ا  فر ندان  به نا  ا  ی سخن یابیم،

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

اصالاً بعیاد نیسات  باه هماین دلیال .شودذکر نمی هاآننامی ا   گاهچیه، امّا سال باشد یکی دوکمتر ا  

-باشد کاه او یکای ا  خاانواده اند به این دلیلفرو انفر متذکر آن شدهبه وخ  که  ولدرفت و آمد بهاء

ن وخا  و بای شته و با همسر دیگر  به وخ  آمادهمولانا باشد در بلخ گذا های  را که باید خانوادة

 .بوده استو بلخ در روند و آیند 

کنناد کاه ناشای ا  عاد  د انتساب خاندان مولانا به بلاخ ذکار مایمایر و لوئیس دلیل دیگری در ر

 و مولاناااناد کاه آشنایی آنان با فلسفة فکری و مشرب عرفانی مولانا در  ندگی است. ایشان ذکر کارده

 کسا  خودشاان بارای اندخواستهمی ،بوده است ترفرهنگی و تربزرگ شهر بلخ شهر چون ا خانواده

 انادکارده معرفای اسات، یتاربزرگ شاهر که بلخ ا  که وخ  ا  نه را خود رو همین ا  و کنند، اعتاار

 آن باا مولانا که کندمی باور را گزاف ادعای این کسی چه .(19  1912و لوئیس  119و 21  1915 ،ریما)

 توجاه جلا  برای را خود اصالت دارد، اهمیت برای  آن به با گشت و اصل همیشه که فکری فلسفة

 و بلاخ تاا وخا  فاصالة کنادمای ذکر یسئلو خود که گونههمان اینکه دو  نکتة بگذارد؟ مکتو  مرد 

 شاهری باه را خاود مولاناا چارا داس (،19-11)هماان   است کیلومتر دنااه و دویست دو هر سمرقند

   !؟نکرده است منسوب ،داشته یآناا سکن در هم مدّتی که سمرقند یعنی بلخ ا  ترمهم و تربزرگ

، خانادان انادقولولد که در اعتاار او برای دووه  در این امور همه متّفق الکه سلطانبرهان دیگر این

-ولد را در بلاخ ذکار مایمذی و بهاءالدین محقق ترداند و دیدار برهانجد ا  بلخ میعن  ولد را آبابهاء

 .(111-199  تا)ن.   ملنوی ولدی، بی کند

 شاهر نادارد، لزومای هایچ و داریم بلخ در شدن مولانا  اده بر مانی  یادی دلایل گفت  باید بنابراین

 .بدانیم مولانا مولد موهو ، یخاطر مطالا به را دیگری
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 طلوع و غروب شمس -2-4

ه تارین راولاد کاه مطمائنسالطان، انادکه تذکره نویساان درداختاه 6یرالعقولیمححکایات سوای تما  

و بعاد مهماان مولانا و شمس به روبرو شدن   ،دو   ندگی مولاناست برای استطلا  ا  بهرة خصوصبه

باه  ،باه بعاد( 11  تاا، بیولدسلطان  ن. کند )می سا ی اشارهافسانهبدون  شدن شمس در خانة مولانا،

باعا  هاارت شامس ا  قونیاه  برخی اطرافیاننع عقلی ندارد. بعد ا  یکی دو سال م شکلی که ماوقع

فرساتند و های  رّین باه سامت شامس مایهای شیرین و بهانهولد را با ترانهسلطانشوند و مولانا، می

انادی بعاد وی  ،امّا دس ا  با گشات شامس ،گردانندر ترفندی که هست به قونیه با  میشمس را با ه

ی این ناددید شدن را کوچ دوبارة شمس به خااطر شارایط نامسااعد قونیاه بعضشود. ناددید می دوباره

بعضای دیگار علّات را قتال  (511  1911 ،تادّدو  519  1912، لوئیسو  551  1911 تدیّن،) دانندمی

باا شاک و  کااایموحاد هام در  (،10  1911 و شیمل، به بعد 110  1919،گولپینارلیدانند )میشمس 

هماو، ) کنادرا رد مای قتال شامس( و در جایی دیگر 191  1912)موحد، کند می تردید مسئله را رها

، و ثقفای 11  1919 لاو، میر ا) دانندمرگ کیمیا خاتون را علّت کوچ می ای نیزعدّه (.191-109   1915

  1921 ماانی، صااح ) نامناداندن مطل  برایشان آن را غیات میای به دلیل ماهم معدّه ( و21  1911

در ایان  نگارنادهسعی  (.11  1911)ستاری،  مل داردأدانند که جای تبعضی هم قتل را تملیلی می (.91

 ست.ا اهاین نظریه نقدبررسی و  قسمت

 کشاته را به فرمان علاءالادین های افلاکی که شمسردا یدداستان به و شیمل گولپینارلیکسانی ملل 

. حتای اناد دهتراشی برای این قصة موهو  و بعد دست به علّت انداستناد جسته ،اندانداخته یدر چاهو 

 کند.مقارة شمس معرفی می عنوانبهدهد، ان میبه او نش «محمدئوندور»ای را که مقاره گولپینارلی

  هاآنهمراه با نقد و بررسی  گولپینارلیدلایل  ذکر

خاود او داند و ایان در حاالی اسات کاه ناع اصلی ادعای خود را افلاکی میم گولپینارلیاول اینکه 

تارین و داناماه را صاحیحو ا  طرفای ابت داده استبودن افلاکی حکم  اعتمادرقابلیغبه  صراحتبهبارها 

 کاهچنانشایمل هام  .(11  1911، گولپیناارلی) دکناذکر مایمناع برای مطالعة  ندگی مولانا  ترینموثّق

چارا  (212  1911 شایمل،) دارد ادعاا راکناد و هماین ا  او تاعیات مایدر این مورد هم اوست  شیوة

-سالطان ناماةابتدا) تارین منااعموثقو  ندیگزیبرم)افلاکی( را  رین مناعتمنابع ضعیف ا  بین گولپینارلی

 گیرد؟!ولد( را نادیده می
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باوده ن رو ها انسان عاقل و باالغی کند، کسی که آولد این داستان را نقل نمیسلطانکه چرا دو  این

عایات داستان قتل شمس را بارای ر ،سلطان ولد این باشد کهما  سؤالبه  گولپینارلیشاید جواب  ؟است

-باید گفت  آثاار سالطان گولپینارلیدر رد جواب  (.122  1919،گولپینارلی) کندحال ددر ا  او دنهان می

 .اندنگاشته شدهولد بعد ا  مرگ مولانا 

ن ولاد آن قادر   آیا سالطاسؤال. ا  مرگ شمس باخار است ()↓ ولدسلطان ،معتقد است گولپینارلی

اعاات نادیده بگیارد و آن را ا  مرسفر او به دمشق را  دو بارهای ددر و حتی تابیاست که بیمروّت بی

باه در  دریشاانیبرای همیشاه باه او بگویاد و او را ا  بلااتکلیفی و  بارکیداستان را  که احوال او نداند

   !آورد؟

 آرا  گرفات و  نکاهیا ابعدمولاناا   گویادمای  یهااینایاساتدلال آفردر ادامة  با  گولپینارلی ،سو 

و ا ا  و مولاناا شادن شامس را باه او گفاتدسار  داساتان کشاته ،الدین را جانشین خود کردصلاح

سار آ ار دادر را سالطان ولاد   گفاتبا این اوصاف باید  (121  همان) بماند مهرسربهخواست داستان 

 دادررا باه کشاته شادن شامس داساتان  و جستاوی ددر برای یافتن شامس هاتابیبی هنگا که  دارد

ده دوبااره دا  دل دادر حالا که ددر آرا  شا ،یا او را ا  بلاتکلیفی ناات دهد به او آرام  دهدنگفت تا 

 شاددن آن داستان کذایی ناراحات مایشنی مولانا با محال برفرض کند.تاب میاو را بی کند ورا تا ه می

مااجرای باه اگر مولانا ؟ دنهان داشتن ماجرا ا  چه کسی اولاً ،مکتو  بماندخواهد داستان و ا  دسر  می

داس هماه  ،داننادالدین و اطرافیان  هم مایءعلا ،داندولد هم میسلطان ،داندمیقتل رسیدن شمس را 

ثار خود را بعاد مارگ ولد و سپهسالار آسلطاندو  اینکه  ؟!داستان ا  چه کسی باید دنهان شود ،دانندمی

مولاناایی کاه  ،ساو  ؟!دیگر بعد ا  مرگ مولانا دنهان کردن این داستان چه وجهای دارد ،اندمولانا نوشته

رود مزار محاوب خاود نمایسر بر  گاهچیهچرا  ،رودمی نیالدصلاحملل ددر  و  به  یارت اهل قاور

 کند؟!و ا  آن یادی نمی

  گیردرا دلیل بر درستی نقل افلاکی می گولپینارلی بیت  یر ؛چهار 

 چاون یوسافی ایتاریزی باه چااهی رفتاه شمس
 

 ای تو آب  ندگی چون ا  رسن دنهان شادی 
 

 کاهیدرحاالشمس باع  خلق این بیت شده است! موهو  قتل  ،مدعی است گولپینارلیحقیقت در 

هام  بیشترشاانهایشان را کاه بسیاری ا  داستاننویسان تذکره واقفند کهو محققین تاریخ ادبی  مورخین

این اسات چارا ناایاد باه  سؤال. نه برعکس کنندمیمورد تردید است، ا  اشعار شاعران مورد استخراج 
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ایان ماوارد  ا  یدیگارق داستان افلاکی شده است؟! نمونة این نتیاه برسیم که این بیت مولانا باع  خل

 اماا شده اساتموارد ذکر ان دیگر هم ا  این ، هرچند برای شاعرشودمیذکر اشعار خود مولانا  در  مینة

و  آفریناانی چاون سپهساالارولد و حتی داستانسلطانما ا  منابع اولیه ملل گناد. نمی بح  در حوصلة

ساخن ا  باه تاریاز رفاتن مولاناا  دولتشاهامّا بعدها  ،ایمی ا  سفر مولانا به تاریز نشنیدهافلاکی، هیچ سخن

اساتان  یر باعا  خلاق ایان د ابیاتی مانند بیتآیا خیر. مسلماً ؟ رفته است. آیا مولانا به تاریز  ده است

 ؟نشده است

 ای جان سخن کوتاه کن یا ایان ساخن در راه کان
 

 در راه شاهنشاااه کاان در سااوی تاریااز صاافا 
 

، در تااریخ شده اسات گرفتها  ابیات خود شاعران  در بسیاری ا  مواردنویسان اینکه حکایت تذکره

 .  وجه استیک اصل قابل تادبیات 

ناد کموضوعی را مطرح مایگولپینارلی  ،موثق افلاکیولپینارلی نابه نقل ا  مناع به قول خود گ ،دنام

بار سار  رودالادین مایءدر این حکایت مولانا بر سر قار علا .کندرا افزون می های گفته درکه تناقض 

مولانایی کاه باه به قول گولپینارلی چرا   سؤال .نویسد که حاکی ا  بخشیدن اوستمی ا  دو بیتیمقاره

 کند؟!خود  آن را آشکار می ،داستان مکتو  بماند ،کندهمه توصیه می

-تی اعتماد کند که در آن  ن سالطانشود به حکایبه افلاکی باع  می گولپینارلیگر اعتماد دی؛ ششم

اناد و چااه انداختاهاناد و در فلاان گوید مارا کشاتهبیند و شمس به او میولد شمس را در خواب می

هرتا ، دهلاوی قاار گ درسةرود و دور ا  انظار همه، شمس را در ماانه به چاه مذکور میسلطان ولد ش

قتای در عاالم بیاداری اسات هماه وحکایات افلااکی  (.119  1919گولپینارلی،) کندهرتا  خا  میگ

ینکاه حکاایتی را ا  عاالم ارساد باه اعتااری نادارد چاه  موهو  است و دور ا  منطق عقلایی و چندان

؛ کنادکه اصل ماجرا را منتفای مای استمطرح  سؤال  هم چند بابا این اوصاف  .خواب کسی نقل کند

ا  چشام ای که مولاناا در آن رفات و آماد داشاته در مدرسهتوانسته و دیامدهای آن می آیا این اتفاقات

دو   ؟!شاده اساتا  کااا دیادا ر در مدرسه این قا و مولانا نپرسد که مللاً مانده باشدبین مولانا دنهان تیز

شاده کشتهساال بعاد ا  غیاات شامس چهارده دانیم گهرتا  صلاً ما بر اسا  منابع تاریخی میکه ااین

نکتة دیگار ایان  (.521  1912، لوئیسن.   کنند؟! )گهرتا  دفن می کنار، دس چگونه شمس را است

بار اساا   کاهیدرحاال ،دهدار به گولپینارلی نشان میقط یک قئوندور ف گهرتا  محمد که در مدرسة

 ؟! است، دس قار گهرتا  کامیداشته باشاا اکی، باید دو قار در آنحکایت افل
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 نناد، سانی شمس را صدا مایاند ک، وقتی مولانا و شمس با هم نشستهافلاکی طاق گفتة ؛هفتم نکتة

  در جاای خاود آرامابا رود و مولانا نزدیک در میو « اندبه کشتن من آمده»گوید میبه مولانا شمس 

 مولانا باه شامسعمیق و شیفتگی  عشقی ،کندچه کسی باور می! گر اتفاقات بعدی استنظارهنشسته و 

اناد، بادون کند که برای کشاتن شامس آمادهبه این شکل با تاب دیدا کند که وقتی مولانا اطلا  دیدا می

ضمن این که این بخ  ا  این حکایت در تعارض و تنااقض تاا   ؟!گر مرگ او باشدهیچ تلاشی نظاره

خار است. طاق ایان حکایات مولاناا شدن شمس بیاست که مولانا ا  کشته گولپینارلیبا ادعای ابتدایی 

داناد، شامس . حال با این اوصاف کاه مولاناا مایشده باشدباید اول کسی باشد که ا  قتل شمس آگاه 

 رود؟!ا در دی او می، چرا بارهشده استکشته

، قاار اناداثاات کرده یخیدو مناع مهم تار ةبه واسط ریاحی نیمحمدامکه مرحو   گونههمان؛ هشتم

یک نفار را در دو محال   توان گفت( آیا می2-11  1911ریاحی،ن.   ) شمس تاریزی در خوی است

   !اند؟سپردهبه خا  

 مقاارة ،خواهادمای گولپینارلیریاحی ا  تی وق -من قال ذمةعلی -ریاحی نیمحمدامآخر را ا   نکتة

-کناد و مایمیلی میااهار بی گولپینارلی ،نشان بدهند ویبه است  گولپینارلیکه مورد ادعای شمس را 

   ن.« ).اناد مان نخواساتم دلشاان را بشاکنم ده یحدسا نااایاچه کار داری کارمندان جوان »گوید  

 !محقّق  هیو تحقیق  هی  (.990  1911ریاحی،

در  ،نشاده اساتچون اولاً در هیچ مناعای ذکار  ،نیست غیات مرگ کیمیا خاتون نیز مسلماً دلیل   

توان گفت  مرگ کیمیا خاتون عامال الاته می کیمیا.تا  بوده استمولانا بیشتر شمس به ثانی مسلماً علاقة 

شاک، هماان چیازی بی کوچ علّت اصلی ؟اما علت کوچ چیست؛ بوده استتسریع در هارت شمس 

در   یخوبباهنادگی مولاناا را دو    تماا  ماجراهاای نیماة کسی که .کندمیولد ذکر است که سلطان

فهمید با  گروهی که دشمن  بودناد بار سار  نکهیبعدا اکه شمس  کندذکر میسلطان ولد  .کرده است

  ، به خود سلطان ولد گفتهندعداوت آمد

 خاااواهم ایااان باااار آن چناااان رفاااتن

 گردنااااد در طلاااا  عاااااجزهمااااه 
 

 م ماااانکااااه ندانااااد کساااای کاااااای 

 ندهااااد کااااس نشااااان ماااان هرگااااز
 

 (25تا  )سلطان ولد، بی         
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تهدیاد باه کاه شامس مولاناا را  منطاق اساتقسمت ا  مقالات شمس کاملاً  آن ابیات با ضمناً این

داس مشاخص اسات  (.511  5ج، 1915)شامس،« اگر این بار رفتم، دیگر به سراغم نیا  »کندرفتن می

هاای سااختگی و داساتان ساخته اساتا  کوچ خود مطلع  را ولدو سلطانمولانا قال ا  غیات،  ،شمس

بخشی باه ترجماه احاوال سا ی و هیاانهای افلاکی برای افسانهقتل شمس و کیمیا خاتون ا  برساخته

 مولاناست.

 گیرینتیجه -3

 و حتی شاید اواخر قرن ششم دیده به دنیا گشاوده باشاد. در اوایل قرن هفتم منابع موثق ا  قراینمولانا 

الااول و نه ششم ربیاع ساخته استآن را  گولپینارلیاست که )ه.ق.(  210 ادرو  او نه در سال  رونیا ا

کند، نیز جاای شااهه دارد. که سپهسالار مطرح می)ه.ق.(  101که افلاکی درداخته. حتی سال )ه.ق.(  101

گوناه شک آندانند، درست نیست و مولانا بیآن را وخ  می لوئیسگونه که مایر و آنا نیز مولان ادگاه 

در بلخ دیاده باه جهاان  ،اذعان دارند ولدسلطان و آثار درجه اول و مطمئن ملل آثار دسر او که خود 

ددر وی به دلیل یاافتن دایگااهی درخاور و بیارون آمادن ا  خماولی و فارار ا  فضاای  .گشوده است

در باه اساتناد مناابع اصایل او ، راهی مغارب  ماین شاد. کرده بودمحمد ایااد آمیزی که سلطانبدعت

شاود و با شامس روبارو مای ،داندمی یسالگشصتآن را گونه که گولپینارلی نه آن یسالگچهلحوالی 

مولاناا رای همیشاه ب ،گویدولد میطور که به مولانا و دسر او سلطانشمس بعد ا  یک غیات کوتاه همان

بهاءولاد دادر  کاملاً ساختگی است. نیز داختن اونداستان قتل شمس و در چاه ا رویناکند. ا را تر  می

ولاد ا  سالطان ابتداناماةالذکر است که به بیان مناابع معتااری چاون مردی به قول خود خاملنیز مولانا 

اند و او را شاه عالم معنا در برابار شااه هایی که در مورد او درداختهافسانه رونیا ا. بوده استاهالی بلخ 

اند نه به لحااظ تااریخی و ناه اند یا او را محسود فخر را ی نوشتهقرار داده ،محمدسلطان ،عالم صورت

الادین کااری و به لحاظ منابع اصیل درست نیست. همچنین است رابطة مرید و مرادی او با شیخ ناام

 همگی ا  ماعولات مولویه است. هکخرقة به واسطه گرفتن ا  احمد غزالی 

 هایادداشت

 یزو کتاب او ن ذکرشده است یخودمان یدر جمع یابوده  ینفسان ایواگویه جمله این که الاته .1

 که مطالا  بخواهد به گو  سلطان محمد برسد ناوده است شدهاکلر محقّقان اصلاً شناخته  عمبه
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معاملة  یددر ضمن حتماً بهاءولد با .(بعد به 1051  5ج، 1911 صفا، و 59-50  1915 مایر،.   ن)

 را ندهد یجسارت ینچن جرئتو علناً به خود  باشد یدهشنرا  یبغداد الدینماد با محمدسلطان

 .(51  1991ریاحی،.   ن)

در  ،آمده استمطل  بدون ذکر رو  و ماه  یناًع ییوفا ینو افش یسینف یددر طاع سع ینکهبر ا علاوه .5

مقدمه(  یزدهتا س یا ده  1912 یی،وفا ین)ن.   افش اندکرده یمعرف ییوفا ینکه افش ییهابدلنسخ 

 . نشده استذکر  یاختلاف یزن

 تاعیت آن منطقاً و داندمی گولپینارلی با نظرهم را خود مولانا تولد سال مورد در شیمل است عای  .9

 هایسال در بهاءولد که ناصواب دلیلِ این به مایر چون. است مایر نظر این دذیر  این برای منعی

 نظر بخواهیم، اگر. داندمی وخ  را مولانا مولد ،است بوده وخ  در)ه.ق.(  101 تا 100

 دفا  و دذیر  برای دلیلی باریم، قال سال بیست حدود به مولانا تولد به راجع را گولپینارلی

  !نیست وخ  در مولانا ولادت

 ینچنهم( 119  1999ی،و مستوف 121  1991ی،)جام کاری الدیننام مسلماً انتساب بهاءولد به .1

 یهمگ (991   1915 ی،و افلاک 9  1921)ن.   سپهسالار،  یخرقه گرفتنِ به واسطه ا  احمد غزال

اگر طاق قول خود  تولد  را  یگفت  ا  لحاظ سِن یداست. در مورد اول با یهماعولات مولو

 یخدر تار کهچنانرا  یکار الدین( و تولد نام912  1، ج 1925)بهاء ولد،  یریمبگ 211 یحوال

به  یکنزد یهر دو ا  لحاظ سن ین(، ا1   1990ی،کار الدین)ن.   نام یمبدان 210ضاط شده است 

ادعا خرقة به  یعنیاست. در مورد دو   یبه کل منتف هاآن ینب یو مراد یدو وجود رابطة مر اندهم

 و دسر  بهاءولد، خود آثار در ایاشاره هیچ ما اول، مورد طورینو هم ین ا  غزالواسطه گرفت

 هایآمو ه اینکه ا  هایینشانه که گردد مزید نیز نکته این بالا موارد تما  بر علاوه. بینیمنمی ا نوه

 ینهمچن .(alger)،1989  432 نیست موجود ،کرده باشد یدابهاءولد با تاب د در معارف هاآن

 بهاءولد کوچ علت برخی که علما دیگر و محمّدسلطان درخواست را ی، فخر حسادت شکیب

. است هیمولو هایبرساخته ا (، 2  1919 لو، میر ا و 1  1991 شیرا ی، اناوی)ن.    دانندمی

-بی و  ینتبی الذکر، خامل مردی را خود احوال ، ا  استطلا  برای مناع بهترین در او خود چون

که مااور است، گاه  ینتو   صورتبی قدر آن( 191  5ج، 1991 بهاءولد،) داندمی صورت

 یعنی «قوم » برای گاه و بینگارد نفسانی هایواگویه شکل به خود  برای را ا قلای واردات

 معنی به که انددنداشته اشتااهبه ینمحقق یاو برخ تاعبهو بعد  «یرما»که  یزیدارد، چ یانب ا  وجه

 آنکهحال( 51  1915 یر،.   مان) است نظر مورد ا امرو ی مصطلح معنای و مرد  ا  گروهی



 ادبی )ادبیات و علو  انسانی سابق(                          شمارة سو  نوین  جستارهای                                     10

 

معارف او گاه عرصة ذکر  .(51 یه  حاش1911 ی،منش نصرالله.   ن) همسر است یقو  در معنا

-بی بیانگر خود نیز این و است( ا ) وجه قوم  با او  ناشویی روابط یا مادر  هایییتندخو

را  ینگار  عرب یاو در  مان خود است. او حت هاینگاشته اهمیتییباو در رو گار خود و  نشانی

 کذب قول به بخواهد اینکه به رسد چه( ح  مقدمه، 1991 فرو انفر،)ن.    داندینم یخوببههم 

 .دهد قرار خطاب مورد بلیغ و فصیح عربی  بان با لابد و الحان تندترین با را خلیفه ماعول منابع

آت  درافتادن در  یادر مدرسه  هاآنمولانا و تر نشدن  هایکتاب افکندن آب در چون حکایاتی .2

دور ا   یشدن او که همگ ی حلوا دادن شمس به مولانا و غا یامولانا با نگاه شمس و  هایکتاب

 .اندیاتادب یخمنطق تار

 کتابنامه

 . تصحیح تحسین یا یچی. تهران  دنیای کتاب.5و1ج العارفین.مناق (. 1915فلاکی، احمد. )ا

 . تهران  مرکز.ترجمه حسن افشار.  ندگی و آثار مولانا جلال الدّین رومی(. 1912اقاال، افضل. ) 

 . تهران  علم.مکت  شمس(. 1911اناوی شیرا ی، ابوالقاسم. )

 تهران  اقاال. . تصحیح علامه همایی. ملنوی ولدیتا(. )بی .ولدالدّین، سلطانبهاء 

 .. به اهتما  فرو انفر. تهران  طهوری1. جمعارف (.1995ولد، محمّدبن حسین. )بهاء  

 .الزّمان فرو انفر. تهران  طهوری. به اهتما  بدیع5. ج معارف(. 1991) .ااااااااااااااااااا 

 . ترجمه مهستی بحرینی. تهران  نیلوفر.عارف جان سوخته(. 1911تادّد، نهال. )

 .. تهران  تهرانارغنون عشق(. 1911دین، عطاالله. )ت

 .تهران  تهران مولانا و طوفان شمس.(. 1915ااااااااااااا. )

 تهران  ترفند. تالّی  ن در آثار مولانا.(. 1912ثقفی،  لیخا. )

 تصحیح محمود عابدی. تهران  اّطلاعات. نفحات الانس.(. 1910جامی، نورالدّین عادالرّحمن. )

. تصحیح  قزوینی شرح خطی  رهار. تهران  دیوان حافظ شیرا ی(. 1919الدّین محمّد. )حافظ، شمس 

 یشاه.عل یصف

 ترجمه حسن لاهوتی. تهران  نامک. مولانا.(. 1912دین لوئیس، فرانکلین. )

 .1-11. صص 11. شماره ماله یغما«. منار شمس در خوی(. »1991ریاحی، محمّد امین. ) 

دوست. تهران  همّت وحیدآخرته . بمقالات بزرگداشت شمسماموعه (. 1911ااااااااااااااا. ) 

 انامن آثار و مفاخر ملّی
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 .51-99، صص 159ماله یغما، شماره « عشق مادالدین بغدادی(. »1991ااااااااااااااا. )  

 چاپ هشتم. تهران  علمی. دلّه دلّه تا ملاقات خدا.. (1911)کوب، عادالحسین.  رّین 

 . تهران  قطره.الدّین بلخینامه جلال ندگی.  (1911) ساحانی، توفیق.

 تصحیح محمّد افشین وفایی. تهران  سخن. . رساله  سپهسالار.(1912سپهسالار، فریدون. )

 . تهران  مرکز.های مولانانوا یعشق(. 1911ستّاری، جلال. )

 . تصحیح ادوارد براون. تهران  اساطیر.5ج  الشّعرا.کرةتذ(. 1915سمرقندی، دولتشاه. ) 

 . ترجمه توفیق ساحانی. تهران  علم.نامه مولانا ندگی(. 1915شالی نعمانی، محمد. ) 

 . تهران  سخن.1. ج گزیدة غزلیّات شمس(. 1911شفیعی کدکنی، محمّدرضا. )  

بهارستان سال دنام شماره اول ، نامه هابدلنسخه(. نق  ایدئولوژیک 1919. )___________ 

 .99-100صص

. تصحیح محمّد علی موحّد. تهران  دانشگاه مقالات شمس (.1921) داد.شمس الدّین تاریزی، ملک

 صنعتی شریف.

 . ترجمه حسن لاهوتی. تهران  علمی و فرهنگی.شکوه شمس(. 1911شیمل، آنه ماری. ) 

 ای. تهران  تو .ترجمه فریدون بدره. . من باد  و تو آت (1911) .اااااااااااا. 

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

 .. جلد دو . تهران  امیرکایرتاریخ ادبیات ایران(. 1922الله. )صفا، ذبیح

 .ماله بخارا .«های مولانانامهتحلیل انتقادی  ندگی(. »1991فتوحی، محمود و افشین وفایی، محمد. )

   .59-25، مهر و دی ماه صص 19-90دانزدهم شماره  سال

 . چاپ دو . تهران   وّار.مولانا نامهی ندگ(. 1911الزّمان. )فرو انفر، بدیع 

. ترجمه توفیق ساحانی. تهران  مؤّسسه مطالعات و نامه مولانا ندگی(. 1919گولپینارلی، عادالااقی. )

 تحقیقات فرهنگی.

 بعد ا  مولویه. ترجمه توفیق ساحانی. تهران  کیهان. (. مولانا1911اااااااا. )

 .ترجمه مهرآفاق بابیوردی. تهران  سرو بهاءولد (. 1915مایر، فریتس. ) 

 نوایی. تهران  امیرکایر. ینعادالحسگزیده. به کوش   یخ( تار1999مستوفی، حمدالله. )

 .وی. تهران  دانشگاه تهران. تصحیح و توضیح ماتای مینودمنهیلهکل(. 1911منشی، نصرالله. ) 

 چاپ دو . تهران  طرح نو. شمس تاریزی.(. 1912موحّد، محمّد علی. )

 تهران   کارنامه. با  ساز.(. 1911اااااااااااااا. )  
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 تصحیح بدیع الزّمان فرو انفر. تهران  امیرکایر. مافیه.فیه(.  1911الدّین. )مولانا جلال 

  .. تصحیح بدیع الزّمان فرو انفر تهران  امیرکایر1. ج شمس. کلیات (1919) .ااااااااااا

 . تصحیح بدیع الزّمان فرو انفر. تهران  امیرکایر.1. ج کلیات شمس(. 1919ااااااااااا. )

 . تصحیح بدیع الزّمان فرو انفر. تهران  نگاه.1و5ج  کلیات شمس تاریزی.(. 1911ااااااااااا. )

 . تهران  امید فردا.ا و فراق شمسمولان(. 1919میر ا لو، کریم. )

. سال هفدهم. 10. شماره راهنمای کتاب«. لزو  اهتما  در چاپ آثار مولانا(. »1929مینوی، ماتای. ) 

 .111-195صص 

. به اهتما  و تصحیح محمّد امین ریاحی. چاپ دو . مرصادالعااد(. 1912را ی، عادالله بن محمد. )نام

 و ارت آمو   عالی.تهران  شرکت علمی و فرهنگی 

-919صص  15 شماره ،1. دوره دووهشنامه ادب حماسی« مولانا  ادرو (»1990نوریان، سیّد مهدی، ) 

915. 

، با . تقویم تطایقی هزار و دانصد ساله هاری قمری و میلادی(1910ووستفلد فردینانند. ماهلر ادوارد. )

  .هراننیاوران   ت یسرافرهنگالدین قریشی. مقدمه دکتر حکیم

Alger. h: (1989) : baha-aldin Mohamad valad. in encyclopaedia Iranica. volume 3. 
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