
1 
 

 

بازخوانی سیر تحولات اندیشه و زبان مولوی و پدرش در بستر 

 تاریخ

 1پروفسور محمد رسول آهنگران )مسئول (

 2خانم دکتر نیره السادات علوی

 هكیدچ

 نیترمهمیی و مواجهه زمانی بهاء ولد و مولانا با حضور مغولان در ایران رورویا

به  -بزرگ خراسان  -از زادگاه خود  انیانگیزه کوچ این دو عارف و اندیشمند ایر

یورش مغول( به دنبال ) تاریخی. این رویداد قونیه در آسیای صغیر بوده است

بان و بس عمیق بر ز یراتیتأثبر جای نهاد،  خود ازکه  یاگسترده یهایدگرگون

 یهاتفاوتکوتاه  یزمانمدتکه در  یاگونهبه ،اندیشه این پدر و پسر گذاشت

 ییهاتفاوت در شكل اندیشه و ساختار زبان این دو به وجود آمد. تغییرات وآشكاری 

. دیآیممدید به وجود  نسبتاًزمانی  باگذشتدر فاصله حضور دو نسل و  معمولاًکه 

در دو کتاب معارف  خصوصاً زبان و اندیشه این دو اندیشمند  این در حالی است که

در پهنه  حضور خوردار است. وجوهی چون:بر یفراوانو فیه ما فیه، از وجوه اشتراك 

و تعلق به یك دوره زمانی و داشتن نسبت نزدیك  ادب تعلیمی، داشتن زبان گفتاری

 نیترعمدهبود. در این جستار  تواندیمبسیاری اشتراکات  هیمابنپدری و پسری که 
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ن آ رأساست که در  قرارگرفته یموردبررساز منظر تاریخی  هایدگرگوناین  دلایل

 حمله مغولان به ایران و حضورشان در قونیه است.

 هادواژهیکل

 ، قونیه، معارف، فیه ما فیه.بلخ ، مولانا،ولد بهاء

 مقدمه

لار به گوناگونی که از افلاکی و شبلی نعمانی و سپهسا یهارسالهو  هاتذکرهدر 

از . دارد وجود ولد بهاءو شخصیت  نامهیزندگ یادگار مانده عناصر مشترکی از

فخر رازی گرفته تا مناسباتش با دولتمردان  با و باورهایش هاشهیاندکشاکش 

گوئی یورش مغولان و شانگیزه کوچ به سرزمینی دیگر و پیخوارزمشاهی و 

 یهاقولنقلاز این  اما ؛ترك گفتن خراسان و بلخ و استقرار در آسیای صغیر

و  ترسنگگران، اندختهیدرآمنیز  دورودراز ییهاافسانهبا  بعضاًتاریخی که 

در ذهن و  هاشهیاند این .ستا ولد بهاء یهاشهیاند، بررسی آراء و ارزشمندتر

 نیا در .گردندیمضمیر مولانا هم جولان دارند اما در قالبی متفاوت ارائه 

و فیه ما فیه از مولانا  ولد بهاءکتاب معارف از  ود برجستار اساس سنجش 

که در حقیقت دل نوشته این دو عارف بوده و  است. دو کتابی استوارشده

نیست اما  سنجشقابل. البته حجم دو کتاب با یكدیگر اندافتهی نیز جنبه تقریری

در محدوده  -و چگونگی ساختار زبان  هاشهیاندمعیار ما بررسی  ازآنجاکه

به عناصر  ابتدا در از این تفاوت توان چشم پوشید. -گنجایش این مقاله است 
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و چگونگی  هاشهیانداساسی در نحوه بیان  یهایدگرگونتاریخی که سبب مهم 

در زبان و اندیشه پدر و پسر  هاتفاوتبه این  سپسشكل زبان شده پرداخته 

 خواهیم پرداخت.

 رش مغولان به ایران و ورد به بلخیو

تاریخ است که در فضای  سازحادثهو  تیباشخصیكی از شهرهای  بلخ 

 بلهراساست. طبق روایات ملی  گرفتهشكلهای رنگارنگی ماجرا اشنهیرید

این شهر که در  یبرا.»بلخی یافت بلهراسبلخ را به پایتختی برگزید و لقب 

القاب و صفات دیگری نیز در کتب تاریخی و  شدهواقعشمال افغانستان 

چون: ام البلاد، بلخ الحسناء،  ییهاناماست.  ذکرشدهجغرافیایی مسلمانان 

سندی  نیتریمیقد اندگفتهو...؛  لاسلاماقبّة دارالاسلام، دارالفقاهه،جتهاد، دارالا

 (111ص  ،1811،ی.)زوار«اوستا استآمده، که نام بلخ در آن 

را با شوق پدر  و پرشور یهانشست دیشا مولانا در این شهر به دنیا آمد.

و  شتهحضوردا بهاء ولدمریدان و مخاطبانش دیده باشد. شاید هم در مجالس 

مردم بلخ  انیدر م او سخنوری شاعرانه پدرش را از نزدیك لمس کرده باشد.

گفته محققین بررسی خصوصیات اجتماعی و  به زاده شد و رشد کرد.

آماری و  یهایبررسکار دشواری است و نیاز به  شهر بلخمردم  یوخوخلق

ت، بیشتر مبتنی و درباره مردم بلخ آمده اس ماندهیباقدر آثار  آنچهعلمی دارد. 

 تواندیمهای غیرعلمی است ولی اشاره بدان شخصی و استنباط دیبر عقا

 نیتربینج» :گفته محققان به از خصوصیات مردم بلخ را بیان کند. یاگوشه

ند که در فقه و دین و علوم و کلام هست مردم خراسان اهل بلخ ومرو



4 
 

اند غامضه یهادانش و نظر. مردمی دانشمند و صاحب ادب با دقت انددهیبرگز

 .(818همان:«)نان برخاسته است.آو رئیسان و بزرگان بسیار از میان 

در زمان طاهریان و سامانیان، بلخ در ردیف مرو و هرات و یكی از 

است.  کردهیمری وسعت به بخارا براب ازلحاظشهرهای بزرگ خراسان و 

، هاراهشادگی آری! نگاه کن به بلخ، خوبی جای آن، گ :دیگویممقدسی 

درختان، صافی آب، قشنگی  یدگیچیپدرهم، بسیاری نهرها، هاابانیخ یبازدل

جامع، استواری ساختمان و شكوه و موقعیت آن.  مسجد ، باروی شهر،هاکاخ

 احسن ،یمقدس). است مانندیبسرزمین عجمان  در همهاز زیبایی و ثروت، 

  (181، ص 2التقاسیم، ج 

از  ماندهیباقو آثار منظوم و منثور  بهاء ولدخاندان  دانش و معرفتی که در

 .و تربیت شایسته آنان است یدانآدابخود گواه  خوردیمایشان به چشم 

بلخ را  -دیگر  یهایجامانند بسیاری  -مغول به بلاد خراسان  گرچه که حمله

آغاز دهه سوم سده سیزدهم میلادی »ردمند ساخت. هم آشفته و اسیر و د

راه بازرگانی هندوستان  در سربلخ که  شهر ویرانی کامل بلخ. ست باامصادف 

پارین را  یهاجنگهای خرابی تنهانهو آسیای میانه افتاده بود تا آن هنگام 

تلافی کرده، بلكه شكوهمندی آن به اوج خود رسیده بود. شهر با دیواری به 

ز خان به شهر . در حین نزدیك شدن چنگیشدیمدرازای دوازده فرسخ احاطه 

 زیآمفاجعهبلخ، پیشوایان و بزرگان شهر که همه از نیرومندی دشمن و سقوط 

دولت خوارزم آگاهی داشتند، مصلحت دیدند تا به  شكستنشهرهای فرارود 

موکبی بزرگ از بزرگان، نظامیان و بازرگانان با  رونیازا مقاومت دست نیازند.

اوان از شهر بلخ به پذیرایی دشمن فر یعلوفهو آذوقه و  بهاگرانهدایایی 
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شتافتند و انقیاد خود و تسلیم شهر را به چنگیز خان اظهار نمودند و در برابر 

از او برای شهر و شهریان امان خواستند. چنگیز خان این پیشنهاد را پذیرفت، 

اما وقتی سپاهیان مغول به داخل این شهر سرازیر شدند با نقض پیمان، 

ه بیرون از شهر کشاندند و تا توانستند کشتند. بدین گونه در باشندگان آن را ب

برج و باره ماند و نه ارگ و حصار. در جای  نهچند روز در این شهر بزرگ 

های و ساختمان هاکاخو  هاکتابخانهو  هامدرسهبازارها و کاروانسراها و 

 (1811،111خلیق،.«)و بساز خاك برجای ماند  ییهاتلتنها  باشكوه

مهاجرت  به قونیه از بلخ الیوعاهلولد و مولانا و همه آن زمان که بهاء  از

 نكهیازاپس و شكوفایی بود. یریگشكلشكل خاصی از ادبیات در حال کردند، 

لشكریان مغول قرار گرفت،  موردتهاجمبلخ و شهرهای دیگر خراسان 

و ادب های بزرگ زبان های هندوستان و آسیای صغیر از جهت کانونسرزمین

بلخی  ازجملهفارسی دری میزبان دانشمندان، شاعران و نویسندگان خراسانی و 

گونه بخش بزرگ آثار منثور و منظوم علمی و ادبی بلخیان در  نیو بدبودند 

. اندشدهدهیآفردور از بلخ  یهانیسرزمدو سده اول پس از هجوم چنگیز در 

و یا در  بردندیمبه سر  این آثار یا خود در مهاجرت از بلخ گران نشیآفر

 شدهبزرگبلاد دیگر، زاده و  بلخی مهاجر و بلخیان باشنده یهاخانواده

خداوندان  سالارانقافلهبسیاری از آنان از دانشمندان بزرگ جهان و از »بودند.

بزرگانی بودند که فانوس دانش بشری و چراغ  هانیااندیشه و خرد بودند. 

آن برهه تار تاریخ روشن نگاه داشتند. در سده شعر و ادب فارسی دری را در 

سیزدهم میلادی زبان و ادبیات فارسی دری در قونیه و سایر بلاد آسیای صغیر 

و حتی ارمنستان گسترش یافت. سرازیر شدن دانشمندان و سخنورانی مانند 
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مؤلف تاریخ سلاجقه روم،  یبیبالدین، ابن مولانا جلال پسرشسلطان العلما 

ؤلف راحةالصدور، نجم رازی مؤلف مرصادالعباد و دیگران از نقاط راوندی م

 رونیازاگوناگون خراسان بزرگ به آن دیار، از عوامل برجسته این امر بودند...

آسیای صغیر تا دیری مرکز بزرگ ادبیات فارسی دری باقی ماند و شاعران و 

ی عثمانی نویسندگان معروفی در آن سرزمین پدیدار شدند و حتی برخی خلفا

که جای سلجوقیان را گرفته بودند خود به فارسی دری شعر مدر سده سیزدهم 

میلادی زبان و ادبیات فارسی دری در قونیه و سایر بلاد آسیای صغیر و حتی 

ارمنستان گسترش یافت. سرازیر شدن دانشمندان و سخنورانی مانند سلطان 

تاریخ سلاجقه روم، راوندی مؤلف  یبیبالدین، ابن مولانا جلال پسرشالعلما 

مؤلف راحةالصدور، نجم رازی مؤلف مرصادالعباد و دیگران از نقاط گوناگون 

آسیای  رونیازاخراسان بزرگ به آن دیار، از عوامل برجسته این امر بودند...

صغیر تا دیری مرکز بزرگ ادبیات فارسی دری باقی ماند و شاعران و 

دیدار شدند و حتی برخی خلفای عثمانی نویسندگان معروفی در آن سرزمین پ

که جای سلجوقیان را گرفته بودند خود به فارسی دری شعر 

 (111،1811خلیق،«.)گفتندیم

از ادبای  یتوجهقابلاین نحله تازه از ادبیات که در قونیه متولد شد جمع 

آورد. اینان که از بلخ روانه سرزمین دیگری شده بودند،  را گرد هم گویپارس

اینكه توانسته باشند از فرهنگ یونانی و رومی و ترکی رایج و غالب  رضبرف

فرهنگ خراسان و بلخ را نیز  کمدستدر قونیه و آسیای صغیر تأثیر نپذیرند، 

است.  ریناپذاجتنابو این امری  اندکاربردهبهکمتر در زبان و بیان خود 

رکی و تازی همیشه به ت یهازبانچیرگی بر  باوجودخاندان بهاء ولد  حالنیباا
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خود را پاس داشته و بر آن پای  دارشهیرو زبان اصیل و  اندراندهپارسی سخن 

بعدی در سرزمین  یهاسدههند که در  انیگویپارس. درست شبیه به اندفشرده

شاید به سبب برچیده شدن  -هند، پس از کوچیدن از زادگاه  راز رمزو پر

 یشاد خواربر دوران  یاوقفهایان یا اسباب صله بخشی و صله ستانی و پ

به زبان پارسی شعر سرودند و با آن قند پارسی که روانه  -ادیبانه شاهان ایرانی 

. گرچه که داشتندوا ییگوترانهبنگاله شد، طوطیان شكرشكن هندی را به 

 یهازبانتسلط به  باوجودروشن نیست آیا راهیان هند همچون راهیان قونیه، 

رسی نسرودند یا اینكه چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند؟ دیگر، جز پا

از فضلا و دانشمندان بلخ بودند، به زبان رسمی  ازآنجاکهخاندان مولانا  گمانیب

اشراف کامل داشتند. پس  -ترکی  -و زبان بومی قونیه  -تازی  -جهان اسلام 

 .داردوا ییگویپارسآنان را به  تواندینم دارشهیرجز باوری توانمند و 

 صغیر یایآس و هقونی 

سرزمین قونیه همان بوم و بری است که مقدر بود مولانا باقی عمر پربار 

خود را در آن بگذراند و با بهره بردن از فضای آرام و سرشار از تساهل آن 

و  هایشیاندکجخود را رشد دهد و از  ریگعالمبالنده و  یهاشهیاندبتواند 

در تنگنا قرار هایی که همیشه اهل دانش و فضل را یتتعصبات و آزار و اذ

 .ای نرسدداده است بدو صدمه

مطابق بیان شفاهی یكی از اساتید در کلاس خلدون )بنا به گفته ابن 

و اقلیمی، روح و روان و انگیزه مردمان آن منطقه را تحت  شرایط جوی»درس(

گوناگون،  یهالحا. مردمان با نژادها و حس و «دهدیمتأثیر خود قرار 

به اینكه در پهنه خشك  بسته .سازندیمرا باز  شانیزندگساختار  چندوچون
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سر به  یهاکوهبزرگ یا در دل  یهارودخانهکویرند یا در حاشیه دریاها و 

و در برابر داشته و  ردیگیمشكل  شانیکلخصوصیات  ،فلك کشیده و باشكوه

. در دو بخشندیمسامان  شانیزندگبه و  ندیآیمبا طبیعت کنار  شانیهانداشتن

، دو سرزمین خراسان و جهانشاهی بزرگ عثمانی قرار بهاء ولدسر کوچ 

متفاوت و گاه  یهامزاجداشت. بلخ و قونیه در دو سوی جهان؛ با طبایع و 

. از اندگونگونه یهاشهیاندرنگارنگ که زائیده  یهاکنشمتناقض و 

تازگی اندیشه را  هرگونهکه  -تندخو  و دهینا تراشعامی و  یهاتیذهن

نجیب و فیلسوفانه که برای رشد و  یهاییبایشكگرفته تا  - تابندینمبر

. این دو اندستادهیاانسانی هماره نستوه و چست و چابك  یهاآرمانشكفتگی 

 چراکه هاستآنپدر و پسر نابغه دریافتند که فضیلت آدمیان به اندیشه والای 

زبانشان از ذهن و ضمیر و تعقل  پس استخوان و ریشه است.وجودشان  یمابق

دهلیزهای تاریك و ظلمانی شك و  فرازوفرودپرده برداشت و در  لشانیبدیب

 تردید به کاخ یقین و راستی پیوست.

قونیه از شهرهای مهم دوره یونانیان بود و ایكونیوم یا ایكونیون خوانده »

نجا ریشه داشت. اهمیت آن بعد از مسیحی در آ -یونانی  یهاو سنت شدیم

 نیسلاط شكست رومیان و روی کار آمدن سلاجقه روم، روی به فزونی نهاد.

با امرای ارمنستان و از طرف دیگر با امپراطوران روم شرقی  طرفكیازقونیه 

و یونانیان و ترکان همراه مسلمانان در شهر زندگی  ارامنه درگیر بودند.

و گاهی برخی از مسیحیان  شدندیمسلمانان مسیحی . گاه برخی از مکردندیم

. زبان فارسی و ترکی و یونانی اشاعه داشت. پیداست که در آوردندیماسلام 

چنین موقعیتی آزادی بیان افكار بیشتر از نقاط دیگر خواهد بود. مولانا در 
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پادشاهی مشرق ایران را از بین  یهاخاندانکه مغولان کافر،  ستیزیمعصری 

خلیفه بغداد را هم از میان  سرانجامبه آسیای صغیر رسیده و  جیتدربهه و برد

اسلام آورده بودند. سلجوقیان روم  یتازگبهاز آنان  ییهادستهبرداشته بودند. 

برای حكومت بر اجتماع مسلمانان و یونانیان و مماشات با مغولان مجبور 

که مولانا در یك دوره بودند گرد تعصبات مذهبی نگردند و بدین ترتیب بود 

 هانیااستثنایی توانست از ایذای فقیهان متعصب در امان باشد. علاوه بر 

به رؤسای  مخصوصاًپادشاهان و فرمانروایان ترك، مردمی ساده و عامی بودند، 

و در نبردها و مشكلات از آنان همت  دندیورزیممتصوفه ارادت 

و  ردیگیماندیشه اوج  طبعاً طی ( در چنین محی1831،81شمیسا، «.)دندیطلبیم

و نبوغ عالمانه بزرگانی چون بهاء و مولانا رشدی  ابدییممجال جولان و سیران 

 بهاء ولدبرای  ماجرا .گستراندیمو در پهنه اعصار و قرون بال  ابدییم ریگدامن

جذاب  بهاء ولدعواملی که قونیه را برای  ازجمله»بود. گونهنیهم قاً یدقهم 

زبان رسمی از طرف حكومت  عنوانبهپذیرش زبان فارسی و عربی  ساختیم

وقت بود، علاوه بر اینكه آسیای صغیر در این دوران محلی برای گسترش 

کیقباد و برخی از امرا اغلب در مجالس  نیعلاءالد عارفانه شده بود. یهاشهیاند

صیت او تحت تأثیر و نفوذ کلام و شخ قبادیو ک شدندیمحاضر  بهاء ولدوعظ 

 (21،1813الدین،جلال مولانا«.)بود

 آسیای صغیر در دوره اسلامی

رومی در  کلمه .گفتندیمبلاد روم  یطورکلبهممالك شرقی را  ،مسلمانان»

قرون اسلامی همان معنی کلمه نصرانی را داشت؛ خواه یونانی باشد و خواه از 

اسم بلاد روم  رفتهرفتهو  گفتندیمالروم لاتین. دریای مدیترانه را بحر یهاملت
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کشورهای مسیحی که به  بر آنبه روم تنها اختصاص یافت و کلمه روم 

اعراب،  جهتنیازاو  شدیمکشورهای اسلامی مجاور نزدیك بودند اطلاق 

که در اواخر قرن پنجم هجری با استیلای  را ریصغسرزمین پهناور آسیای 

 (.18: 1811)مباشری، «.میدندسلاجقه بر آنجا به دست مسلمانان افتاد روم نا

 یهادولتسلاطین عثمانی از زمان تأسیس » :دیگویم انیاحمد ریامبهرام 

خود عشق خاصی نسبت به زبان و ادبیات فارسی داشتند. شاعران عصر 

-عثمانی مانند سلطان سلیم و پسرش سلیمان خان آثار نظمی به فارسی نوشته

موده که آنان خیلی خوب به زبان ن دییتأاند و فرخی هروی این مسئله را 

. آسیای صغیر یكی از مراکز ادبیات فارسی و نوشتندیمفارسی تسلط داشته و 

صوفیان  مخصوصاً شد.  زبانیفارسجایگاهی برای اجتماع ادبا و دانشمندان 

خوبی به آنجا آوردند. تأثیر  یلیاشعار خ آثار وایرانی حاضر در این سرزمین 

الدین رومی )مولانا( در آسیای صغیر اشعار جلال اًمخصوص انهیافكار صوف

که حتی سلاطین عثمانی خود، از پیروان این  یاگونهبه کردیمبسیار جلب نظر 

مانند حافظ،  زبانیفارسطرز تفكر بوده و به گسترش محبوبیت شاعران 

. مولانا که در بلخ زاده شد و در قونیه نمودندیمسعدی، مولوی و... کمك 

آثار خود را به زبان  اشعار وو در آنجا زندگی را بدرود گفت، تمام  افتهیتكامل

قلمرو  ستیزیمقلمرویی که او در آن  نكهیباوجودافارسی سروده است. 

گفت  توانیمترکان بود، چگونه او آثار خود را به زبان پارسی آفریده است؟ 

نی بیگانه نبودند و که شاید مردمان آن قلمرو با زبان و ادبیات و فرهنگ ایرا

، به همین سبب اشعار و آثار مولانا که به زبان مادری کردندیممولانا را درك 

و توسعه  شدیم، از سوی شاگردان و مقامات فهمیده شدیمخویش سروده 
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در  باهم. مردمان قلمروهای همسایه زبان و فرهنگ فارسی و ترکی افتییم

لطان سلیم عثمانی به فارسی برای شاه تعامل بودند. در دوره شاه اسماعیل، س

 هانییآ. هنوز هم اشعار مولانا از سوی ترکان در مراسم و نوشتیمایران نامه 

زبان  یهاتیظرف«.)شودیمبا زبان فارسی خوانده  ()همچنین در آیین سماع

 (81 ،1811فارسی،

شیوه حكمرانی آنان و سلجوقیان آسیای صغیر  

ان آسیای صغیر، عصر طلایی خود را مولانا، سلجوقی در روزگار»

پیش از مولانا و همپای او دانشمندان دیگری نیز از  رونیازاو  گذراندندیم

پناه آورده بودند. پادشاهان آسیای صغیر  رینظکمخراسان به این منطقه امن 

 کردندیممنطقه خود دانشمندان را جلب  بخششیآسابا محیط امن و  تنهانه

 دادندیممادی و احترام معنوی خود قرار  تیموردحما ازهرجهتبلكه آنها را 

و حتی این احترام و حمایت مشمول علمای یونانی و دیگر ادیان غیر از اسلام 

منطقه حكمرانی آنها که قبل از تصرف سلجوقیان نیز  کهیطوربه. شدیمنیز 

فیای علما و دانشمندان بسیاری از ادیبان مختلف را بنا به موقعیت جغرا

فرهنگی خود در برگرفته بود، در این عصر، آمادگی پذیرش و قبول عالمانه 

اندیشه را داشت. آن مقدار احترام و بزرگداشتی که حكام سلجوقی  هرگونه

و  داشتندیمبه خود مولانا روا  از اوو پس  -پدر مولانا  - بهاء ولدنسبت به 

نه که حكایات تكریم و بزرگداشت پروا نیالدنیمع ریامآنان، امرایی نظیر  تبعبه

چون مناقب العارفین و رساله فریدون  ییهانامهمناقباو نسبت به مولانا 

سپهسالار را آکنده است، همه بیانگر امنیت و آزادی و اعتباری است که امرای 

 بودندسلجوقی آسیای صغیر در منطقه تحت فرمانروایی خود به وجود آورده 
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و تسامح نسبت به پیروان و یا حتی علمای دیگر و  یریگآسانشاید روحیه  و

بارز روح مولاناست ناشی  یهاجلوهکه یكی از  ییگرامردمحتی مهرورزی و 

 (11 ،همان«.)از همین امر باشد

با کوچ  زمانهمالبته یك نكته را باید در نظر داشت و آن اینكه زبان پارسی 

 نیا سلجوقیان روم بوده است. و مولانا به آسیای صغیر، زبان رسمی بهاء ولد

را در پی داشت. پس  زبانیپارسو دانشمندان  و ادباتكریم فضلا  طبعاًرسمیت 

سرودن و سخن راندن و نگاشتن به زبان پارسی امتیازی درخشان و ستودنی 

چون صدرالدین  زبانانیپارساست که مولانا و فرزندش سلطان ولد و تمامی 

 مندبهره یتمامبهغیر و بخصوص قونیه از آن درآسیای ص دانشیو مرقونوی 

در آن زمان که مولانا و خاندان او از ایران به کشور روم مهاجرت و در » شدند.

ن اختیار کردند، زبان فارسی، در دستگاه سلاطین سلجوقی روم، زبان قونیه توطّ

این سلسله  نیسلاط .سرودندیمرسمی بود و فضلا و شعرا به زبان فارسی شعر 

و وزرای فاضل ایشان در نشر و ترویج زبان فارسی در بلاد روم و آسیای 

مؤثری بودند و در قونیه که پایتخت آنان بود زبان فارسی چندان  عامل صغیر،

را و همگان آن  شدیمشیوع و رواج داشت که در حكم زبان بومی شمرده 

رسی در نواحی تألیف تعداد زیادی از کتب به فا .کردندیمو فهم  افتندییدرم

هجری دلیل بارزی بر این مدعاست. حتی پس از انقراض  1تا  3روم از قرن 

هجری زبان و ادب فارسی تا مدتی  111دولت سلاجقه روم در حدود سال 

نیز زبان رسمی  چندكیبعد حتی در دوره سلاطین عثمانی نیز رواج داشت و 

زبان  جاً یکشور روم، تدربه  زبانتركدربار بود بعدها در اثر مهاجرت اقوام 

رسمی  زبان جای فارسی را گرفت. کهچندانترکی بر فارسی غلبه یافت، 
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خاندان مولانا همان فارسی بود که از خراسان با خود برده بودند و آن میراث 

دیگر  یهازبانبه  نكهیباا. داشتندیمو زنده نگاه  قدرگرانملی را بس عزیز و 

و این رسم تا  گفتندینمانواده جز به فارسی سخن خ انیدر منیز تسلط داشتند 

 (11،همان) .«چند نسل بعد از مولانا نیز برقرار بوده است

 اوضاع سیاسی و اجتماعی آسیای صغیر

، راندیمبر آسیای صغیر حكم  381تا  311که از  دوران علاءالدین کیقباد»

 نیا در .رودیمامپراتوری سلجوقیان روم به شمار  یهاسال نیتردرخشاناز 

فتوت در آسیای صغیر فعال بودند و در آناتولی نفوذ و  یهاانجمندوران 

قدرت فراوان داشتند، خاصه در میان بازرگانان، صنعتگران و سپاهیان. تمرکز 

بر معنویت عارفانه و زاهدانه بود و جای فرق صوفیه را گرفته  هاانجمناین 

. خلیفه الناصر لدین الله کردندیمگروه شیخ خود را اخی خطاب  نیا بودند.

فتوت را پذیرفته بود و آن را در  یهاانجمناز این  یكیدرهم عضویت 

های سرتاسر قلمرو خویش گستراند. شاید غرض وی متمرکز ساختن انجمن

فتوت و مهار تمامی آنها بود. با برچیده شدن بساط خلافت الناصر در سال 

 «.سلطه مغول رو به افول گذاشت ( فتوت در دورانم 1211) یهجر 311

 (11 ،1813بلخی، نیالدمولانا جلال)

اجتماعی و  یهایدگرگون نیو ااست که این تحولات تاریخی  پر روشن

تحولات روی دادند نقشی مهم در مهاجرت بسیاری از  نیازاپسسیاسی که 

فا جاور ایم یهانیسرزمبه  -بهاء ولدخاندان  ازجمله -اهل فضل  یهاخاندان

سودمند یا زیانمند بودن این مهاجرت، آنچه مسلم است . گذشته از نمودند

زبانی و فكری است که در میان نسل قدیم و نسل  یهایسیدگردتغییرات و 
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و فرزندش  بهاء ولدمیان  هاتفاوتاین  ازجملهنوپای مهاجر پدید آمد. 

 ه نمودبدانها اشار توانیمبه نظر زیر مولاناست که در سه محور کلی 

 :معارف در هاشهیاند گستره-1

به  -بلخ  -که در زادگاه خود  یاژهیوآزادی و احترام  واسطهبه بهاء ولد

 چیهیب شیهادغدغهو نگارش  هاشهیاندفراوانی از آن برخوردار بود در بیان 

باقی عمرش را نیز در قونیه به همین منوال سخن راند و بود.  تازكهی واهمه

خوارزمشاهیان و یا کشاکش با امام فخر رازی درباره  یهایسرد مهر

نتوانست این آزادی و آزادگی را  شدیمناروایی که به بهاء داده  یهانسبت

را به وجود آورد.  یاوقفه شیهاشهیاندمحدود یا کمرنگ سازد و یا در ابراز 

 بهاء: یهاشهیاندبرخی 

 جبر و اختیار()کلامی  یهاشهیاند الف.

. تمایلات اشعری و جبرگرایانه است کلام، ةنیدرزمی اندیشه بهاء رگه اصل

 گاه به شكل آشكارآهستگی و این چالش میان جبر و اختیار در کلام او به 

 دینمایم

 فقهی یهاشهیاندب. 

 بهاء ولد مردی ست مقید به رعایت احكام و پای بند به اصول و فروع دین

در کنار باورمندی  ی بندگی پروردگار. او در فراخنا)البته با قرائتی خاص(

، زهدی پاکیزه و نرم دارد که نفس سرکش را لگام زده وبر نیك و بد خاص

 .کندیمغلبه  هزگارانیپرهاین جهان 
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 حكمی و عرفانی یهاشهیاند ج.

و  هاینظرتنگاز  است عاری یاشهیاندعرفان بهاء ولد آداب فاخر 

ای ست مطمئن برای سالكان و . راه و شیوههایمزاجخشكتعصبات و 

 سلوك. دریایی است کرانه ناپدید؛ لبریز از عشق و دلدادگی. خوانندگان

تطحیاش د.  

و ناسازگار با شرع و عقل و  کفر نماشطح، در اصطلاح تصوف کلامی است 

 اندگونهنیازا؛ رانندیمعرف که صوفیان در حال وجد و بیخودی بر زبان 

از منصور حلاج. « الحق ناأ»از بایزید و « اعظم شأنیسبحانی ما »عباراتی چون: 

حرکتمی داند  یبه معناعربی و  یاواژهابونصر سراج در کتاب اللمع، شطح را 

این اصطلاح، جنبش رازهای نهان اهل وجد است  هیتسموجهو معتقد است که 

که وقتی آب زیاد از جوی تنگ بگذرد، از دو  ینیبینممگر »که  دیافزایمو 

 ،1811انوشه، .«)شطح الماء فی النهر: »شودیم و گفته کندیم زیسرری آن سو

112) 

 عامیانه یهاشهیاند هـ.

از کتاب رد پای باورهای عامیانه مردمان کوچه و بازار هم  ییهابخشدر 

اعتقادی دارد یا خیر،  هاشهیاند؛ جدای از اینكه بهاء به این دیآیمبه چشم 

و مراوده وی با عموم مردم  حشرونشرر کتاب نشانه مفاهیم د گونهنیاحضور 

 .ایی ذهن با ارتباطات اجتماعی استاست که خود یادآور گره خوردگی پوی

 نقدهای اجتماعیو. 
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وجود دارد که نشانگر شخصیت اجتماعی مطرح و  ییادکردهای در کتاب

 .استبهاء در میان طبقات مختلف مردم  نفوذیذ

 رآناز ق منبعث یهاشهیاند ز.

و گاه جهت  بردیماز آیات قرآن بهره  شیهاشهیاندبهاء ولد در میانه بیان 

قرآن  ازآنجاکه. کندیماستناد شریف اثبات سلامت و صحت آراءش بدان کتاب 

اندیشه بهاء  موجب تعالی شكیبمجید مثل اعلای بلاغت است، این وام ستانی 

الهی  بخشروحکتاب  اینو گذشته از آن نشانگر انس و الفت وی با شده 

 .ست

این یافتم  یاقصهمن همه قرآن را تتبع کردم؛ حاصل معنی هر آیتی و هر »

و  خلق منتیب ،که: ای بنده! از غیر من ببُر که آنچه از غیر یابی از من به یابی

الصلاة شو!  تروستهیپنیابی. ای به من پیوسته!  کسچیهآنها که از من یابی از 

. این ..و الصوم اتصال به الله و الزکاة اتصال باشد به الله لهاتصال باشد به ال

پهلوی معشوق نشینی  کهچنانای. هر اتصالی مزه از انواع اتصالات است.

. خواه اول، قرآن مطالعه کن، خواه آخر، قرآن یامزهاو نهی  در کنار، سر یامزه

 (211 ص ،1ج ، بهاء ولد) «شكسته! با من پیوند. این است که: ای ز من

 :دیگویمدر مقدمه کتاب  فرفروزانشادروان 

یكی از جهات اهمیت این کتاب اهتمام مؤلف است به قرآن کریم و شرح »

یا چند آیه قرآن  كیآناسرار آن نامه آسمانی، چنانكه کمتر فصلی است که در 

بیان و توضیح آن سخن نرفته باشد و در همه این موارد  و درمذکور نگردیده 

 لهیوسبهروشن و سعی کرده است که رموز کتاب مبین را به عبارات  مؤلف
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بهاء ).«حسی یا نزدیك به حس است بیان کندمنتزع از امور  غالباًتمثیلات که 

 روازآنمولانا  و نشاطسراسر خرمی  یهاشهیاندبه گمان .(مقدمه، 1 ج ولد،

و حاکم بوده ا بر ذهنمقید و محدود و با پروا  یاشهیاندکه ست محدودتر 

 یشیاندکجو ترك یار و دیار کردن و  کوچ اجباری باركیاست. 

و  هاشهیاندکه  کردیمو حتی امام فخر را با پدر دیدن کفایت  انیخوارزمشاه

همچون در و مرجان مولانا در بستری آرام و سراسر محتاط و  یهاخطابه

ك و بددلی شدن و در معرض ش بازخواست اهانه تولد یابد. شاید تابآگ

 .دیگنجینمحاکمان قرار گرفتن دیگر در توان اندیشه جوال و متعالی مولانا 

 معارف در قلم آزادی و رهایی چشمگیر-2

آزادی و به  است که بهاء ولدشخصی و خصوصی  کاملاً های یادداشتاز طریق 

. البته به عقیده برخی میبریمرهایی اندیشه و بستر رام و فراخ خیال او پی 

میان مردم چندان  هاادداشتیاین نشر و اشاعه  -فروزان فر ازجمله -ققینمح

ها که برای افكار عمومی برای این نوع یادداشت یانمونه. نمودینممناسب 

انتهای صفحه  821، ص 1ج شخصی است در معارف  کاملاًاما  بود شدهنوشته

 است: 1سطر  821تا ص 

را خوش آید؟ گفتم: نظیرش آنك که حور چگونه بود که مردم  گفتمیم»

و  گرفتمیمسوی بامداد مرا حالتی پدید آمد که دختر قاضی شرف را دوست 

به سبب آنكه دیدم از کنار  گرفتم یدربرم او راو خوش  دمییخایملب او را 

: ای خدا! مكافاتش گفتیمشكل بچگان خرد  چونجامه او یكسوی شده بود 

خدایی که در آن زمان به سبب آن مقدار خیر مرا  که همان کردیم بخّاًبخّاً کن.
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حالتی فرستاد که روح من خوش شد و اعضای مرا در کار آورد و لبش 

و شهوتی قضا کرد آن خوشی را خورد. متَكئین علی سررٍ در میان  دییخایم

 .غمان و پریشانی حالتی دهد تو را تا روح تو فارغ البالشود و آرزوی یار کند

بر شكلی بنشیند آن شكل کالبد  یبررسدر کار آرد یا بر تختی یا  تو رااعضای 

 (821، ص 1ج ، بهاء ولد) ...«دلیل کند بر تكیه کردن روح بر سرره 

و انحراف از معیار رمان  یشكنسنتبهاء شبیه  سبك اندیشه و نگارشاین 

درونی و  یهاخواهشو مستقیم  دغدغهیبنویسان قرن حاضر است. بیان 

برای همین سلامت  اصلاً . است گراندینگو نوعی فورمهارت  یانهگو، شخصی

است و شكر خدا از بلای  لیمیبجسمی و عاطفی و جنسی است که به اَمردها 

در گفتارهای خود با لواط  بهاء ولدامردبازی آسوده و فارغ.  سوزخانمان

ء ولد مخالفت کرده است. در مناقب العارفین افلاکی آمده است که چون به بها

و امرای این دیار اغلب به  نیسلاط» پیشنهاد کردند که در دمشق بماند، گفت:

 (122: 1811شمیسا، ).«، نشاید در این مقام مقیم بودناندمشغولفساد و لواط 

راست است که » :دیگویمکتاب  در مقدمه بارهنیدرا فروزان فرشادروان 

ولی باید به  اندبوده ولد بهاءعلوی هر دو همسران  یبیبدختر قاضی شرف و 

خاطر آورد که گوینده این سخن یكی از پیشوایان مسلمانان است که مجلس 

درس و وعظ داشته و مرجع فتوی و حل مشكلات دینی بوده و به ارشاد و 

 ،1ج ، بهاء ولد) «.است پرداختهیمتهذیب ظاهر و باطن مریدان انبوه خود 

 مصحح( مقدمه

 یاجامعهدر قونیه که  طبعاً ی در گفتار و نوشتار این احساس یلگی و آزادگ

اجتماعی است،  یهایریسختگتعصبات مذهبی و  دورازبهآزاد و چندزبانه و 

بینیم، گفتار مولانا همچنان با که در فیه مافیه می طورهماناما ؛ ردیگیمفزونی 
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ست دقت، کوتاه و سراسر احتیاط و پرواست. شاید به این دلیل که مولانا دو

نداشت اندوه پدرش دوباره تكرار شود و از خان و مانی که خود نو بود و 

 دانهدانهو  ردیگیمعاریتی، بار دیگر کوچ کند. پس راه آزرم و آهستگی پیش 

اینكه از  ه. نداردیمو سپس بر حاضران عرضه  کندیمکلامش را در کام مزمزه 

را  بهاگراناین مرواریدهای  باشد؛ بلكه او گردانیروپدر  شانهیآزادانداصول 

. بهانه پایان این کندیمو به خردمندی سكوت  سازندیمزیر دستار خود پنهان 

 ییهافواره رانهبدلو رقص  سكوت خردمندانه و مهذب، دیدار شمس پرنده بود

 ناب که نامش را مثنوی گذاشتند. از طلای

 عناصر لهجه بلخی در معارف توجهقابلحضور -8

ر لهجه بلخی در کتاب معارف در سه سطح آوایی، لغوی و حضور عناص

به کاربرد لهجه مادری و شكل خاص زبان  بهاء ولدنحوی، نشانه اهتمام کامل 

. لازم به یادآوری است که این باشدیمکه برگرفته از خاستگاهش بلخ است، 

مشهود  کاملاًعنصر زبانی در دیگر آثار مولانا مانند غزلیات شمس و مثنوی 

سنجیده شده است.  «فیه ما فیه» با  اختصاصاًاما در این جستار معارف ؛ است

 ترکمرنگاین لهجه دیرین در فیه مافیه بسیار کمتر و  یهانشانهکه علائم و 

شكل کهن واژگان، ابدال مكرر حروف، انواع  مانند: ییهانشانهاست. عناصر و 

واب، بیان شرط، بیان آرزو و گزارش خ)تكرار، واژگان نادر، کاربرد انواع یاء 

مولانا بدو ورود  ، افعال نیشابوری و ...(.استمرار(، کاربرد فراوان وجه مصدری

مانند پدر گویش بلخی  شكیب بوده است. سالهدوازدهیك نوجوان به قونیه 

اما این ؛ خود را حفظ کرده و خراسانی بودنش را با خود به همراه داشته است

نشو و نما در قونیه و در حیطه جهانشاهی بزرگ عثمانی سن سرآغاز زندگی و 
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و  هاشیگوو  هافرهنگخردهو  هاضینقاست. آسیای صغیر محل اجتماع انواع 

فكر و زبان مولانا را دستخوش تحولات محسوسی  طبعاًادیان و مذاهب بوده و 

در  شكیبگونه دیگر بوده است و مولانا  در آنجانموده است. زبان معیار 

 اشیپدربوده و لهجه خاستگاه  تركینزدحافل و مجالس خود بدین زبان م

زبان در مثنوی و غزلیات شمس  مینیبیمکه  وهمان طوراست.  باختهرنگ طبعاً

که ماحصل  شودیمسرشار از لغات و ترکیبات و اصطلاحات ترکی مغولی 

 زندگی در قونیه و همزیستی با مغولان است.

 نتیجه

مغول به ایران و ویرانی و آشفتگی بسیاری از شهرها و  کنانیبنیورش 

آن بلخ، سبب مهاجرت بسیاری از  تبعبهخراسان بزرگ و  ازجملهروستاها 

 ریصغآسیای  ازجملهمجاور  یهانیسرزمدانشمندان و عارفان و بزرگان به 

پر در فضای آزاد و تا حد  ندتوانست دوستدانش. این گروه فرهیخته و دیگرد

بهاء  ازجمله. حیات معنوی و علمی خود ادامه دهند این سرزمین به تساهل

رقم خوردن دورانی فرخنده و  منشأو فرزندش مولانا که اقامتشان در قونیه  ولد

قونیه در مسیر آمیزش فرهنگی  .ادبیات و تصوف و عرفان ایران شد مند درارج

قرار دارد. و جهانشاهی عثمانی  گونه گونی چون یونان و روم یهانیسرزم

جدای از فرهنگ و زبان حاکم بر آسیای صغیر آثار حضور مغولان را نیز 

بایستی بدین موارد افزود. سوابق اجتماعی و کوچ اجباری خاندان بهاء ولد هم 

گفتارش  یدر چگونگسبب یك سری ملاحظات سیاسی شده که مولانا را 

اط و پروا چاشنی ساخته و او را بر آن داشته که کمی احتی دگرگونشخصیتی 

 .قرار دهدکلام شورانگیزش 
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، بومی، بهاء ولداین در حالی است که جامعه بلخ در خراسان معاصر  

یكدست و تا حدودی سنتی است و عامل تداخل عناصر زبانی دیگر در زبان 

ساختار زبان  طبعاً پس رایج، نسبت به فیه ما فیه، منتفی و یا بسیار محدود بوده

دگرگونی جامعه، فرهنگ، زبان، سویی  از .ر خواهد بوددیگ یاگونهاز 

 یهاشهیاندو  هاانسانهنجارهای میان مردم و البته تغییر نگرش به پیرامون و 

خواهد  و اندیشه بر دگرگونی و تفاوت زبان توجهقابلتأثیری  كسرهیانسانی 

 .داشت
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