
  زاد روز موالنا

  
مهدي نوريان          ∗ 

  

  چكيده

كه در رسالة فريدون بن احمـد   بلخي، چنانمحمد الدين  زمان والدت موالنا جالل
. ق.هــ  604ترين زندگي نامة او آمده اسـت، در سـال    ترين و موثق ساالر يعني قديم سپه

شـناس برجسـتة    گاه استانبول و مولـوي  دروان عبدالباقي گلپينارلي، استاد دانشاست، شا
روزگار ما، برپاية مطلبي از كتاب فيه مافيه و بيتي از ديـوان شـمس، در ايـن بـاره شـك      

بعضي محققان ديگـر نيـز   . سال قبل از تاريخ فوق دانسته است 24كرده و تولد موالنا را 
مباحـث و دالئلـي كـه در ايـن گفتـار آمـده اسـت، ايـن نظـر           بنابر. اند نظر او را پذيرفته

پذيرفتني نيست و زاد روز موالنا همان است كه از روزگار قديم تاكنون همگان آن را باور 
  .اند داشته

  

  كليد واژه

  .الدين ـ زاد روز موالنا ـ گلپينارلي ـ شصت و دو ـ شصت تو موالنا جالل 
  

                                                      
 .آباد مي ـ واحد نجفگاه آزاد اسال دانش ∗
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  مقدمه

عمـده و بـارز بـا     يهـاي  الـدين بلخـي تفـاوت    ا جاللزندگي، انديشه و سخن موالن
هاست كه از او شخصيتي اسـتثنائي پديـد آورده    شاعران بزرگ ديگر دارد و همين تفاوت

تشنگي بيش از انـدازة جهانيـان بـه    . كه جهاني را مفتون و مسحور خويش ساخته است
ر شـرق و  منـدان و محققـاني د   شناخت شخصيت و آثار موالنا سبب شده است كه دانش

 يغرب عالم به تحقيق در ابعاد و زوايـاي مختلـف سرگذشـت و آثـار او بپردازنـد و آثـار      
فراوان پديد آورند كه هر يك در حد خود، در فرونشاندن اين تشنگي مؤثر بـوده اسـت و   

هاي نـو و سـخنان تـازه     واره دريافت چنان ادامه دارد و بيقين در آينده نيز هم اين كار هم
  .آور اين شاعر و متفكر بزرگ عرضه خواهد شد انديشة وسيع و زندگي شگفتدر پيرامون 

  والدت موالنا

كنـد ايـن    نخستين تفاوتي كه در كار موالنا در قياس با  ديگران جلـب نظـر مـي   
است كه روز و ماه و سال والدت موالنا ـ ظاهراً به سبب زاده شدن در خانداني اهل فضل  

لي كه از هيچ يك از شاعران بزرگ ديگر چنين آگـاهي  دقت ثبت شده، در حاـ ب  و كمال
سال تولد فردوسـي، سـنائي، نظـامي، عطـار، سـعدي، حـافظ و       . دقيقي در دست نيست

هـاي خـود آنـان بـه      بسياري شاعران ديگر، تنها با استناد به شواهد و قرائني كه از گفته
هنگام والدت فرقـي   شود، زيرا آنان در آيد، بتقريب و با حدس و گمان بيان مي دست مي

بسـيار  . اند و كسي در فكر ثبت و ضبط زمان تولدشان نبوده است با ساير نوزادان نداشته
  :نادرند شاعراني چون ناصرخسرو كه خود به صراحت گفته است

  بگذشته ز هجرت پس سيصد نود و چـار 
 

ــر      ــز اغب ــر مرك ــادر ب ــرا م ــاد م   1بنه
 

  :و يا كسائي مروزي كه آورده است
  و چهل و يك رسيد نوبت سـال به سيصد 

  بيامدم به جهان تا چه گويم و چـه كـنم  
 

ــاقي از شــوال    2چهارشــنبه و ســه روز ب

  سرود گويم و شادي كنم و به نعمت و مال
 

تـاريخ   4الـدين احمـد افالكـي    و شمس 3ساالر از زماني كه فريدون بن احمد سپه
يالدي و هشـتم مهرمـاه   م 1207سپتامبر  30قمري را كه با  604ششم ربيع االول سال 

اند، همگـان آن را امـري قطعـي و     خورشيدي مطابق است، زاد روز موالنا ذكر كرده 586
از جملـه  . انـد  اند و برپاية آن وقايع ديگر زندگي موالنا را نيـز تنظـيم كـرده    مسلم دانسته

 24سـالگي او اتفـاق افتـاده، در     13آنكه هجرت او و خانـدانش از خراسـان حـداكثر در    
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تـرين   سـالگي مهـم   38لگي پس از وفات پدر بر مسند وعظ و تدريس او  نشسته و در سا

سـالگي بـه    55تحول زندگي او يعني ديدارش با شمس تبريزي رخ نمـوده و در حـدود   
در ايـن  . ر دوست شتافته اسـت اسالگي به ديد 67سرودن مثنوي پرداخته و سرانجام در 

هـا را در هـم    گرفتـه كـه همـة ايـن حسـاب     اواخر تشكيكي در زمان تولد موالنا صـورت  
  .ريزد و هدف از اين گفتار رفع آن تشكيك است كه به آن خواهيم پرداخت مي

  شيوة خاص شاعري موالنا

تفاق نظر وجود  دارد، اين است كـه  اتفاوت ديگر موالنا با ساير شاعران كه در آن 
شور و جذبة عارفانـه،   نوشته، بلكه در حاالت خاص موالنا شعرهايش را با دست خود نمي

  .اند نوشته شده و  ديگران مي بر زبانش جاري مي اآن سخنان به صورت موزون و مقف
ها ـ اين است كه شاعر قلم و كاغذ   سرائي شيوة معمول همگاني ـ گذشته از بديهه 

بردارد و در كنج خلوت خويش، كلمات مناسب را با دقـت و وسـواس در كنـار هـم قـرار      
نظم بكشد و احياناً بارها سرودة خويش را تنقيح و تكميل كند تـا شـكل   دهد و به رشتة 

  .نهائي خود را بيابد
هاي موالنا كه در  اين مطلب بخصوص در غزل. اما كار سرودن موالنا چنين نيست

هـاي   هنعـر چنـگ و چغانـه و    يهاي و هـو   هنگامة پرشور و حال مجلس سماع، در ميان
وي معـروف اسـت كـه    ندربارة مث. تر شايستة تأمل است شآمده، بي مستانه به زبان او مي

الدين چلبي و شايد كسان ديگر، در حضـور   ابيات آن پس از نوشته شدن به دست حسام
ها ظاهراً چنين امري اتفاق نيفتاده و  شده، اما در غزل موالنا بازخواني و حك و اصالح مي

س سماع، عين كلماتي كه موالنـا  معلوم نيست كه آيا واقعاً در آن هنگامه و هياهوي مجل
  . شده  است يا نه شده و با دقت ثبت مي آورده، بدرستي شنيده مي به زبان مي

دقيقاً همان است كه از زبـان موالنـا بيـرون     ،چه بر روي كاغذ آمده براستي آيا آن
  .آمده؟ در هر صورت در چنان وضعيتي احتمال خطاي سامعة كاتبان بكلي منتفي نيست

  قلي خان هدايتنظر رضا

در زمان ناصرالدين . رسيم اكنون پس از اين مقدمات به بحث اصلي اين گفتار مي
ي ايهـ  نويس معروف، نسـخه  خان هدايت، اديب و شاعر و نقاد و تذكره شاه قاجار، رضا قلي

هـا و   ه كـرده و سـرانجام منتخبـي از غـزل    عـ از ديوان كبير موالنا را به قصد چـاپ، مطال 
توجـه هـدايت در حـين    . يات با نام شمس الحقايق به چاپ رسانده استترجيعات و رباع

  :به اين بيت جلب شده ،خواندن ديوان شمس
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  به انديشه فرو برد مرا عقل چهـل سـال  

 

  به شصت و دو شدم صيد و زتدبير بجستم 
 

سالگي موالنا اتفاق افتـاده و   62و از آن نتيجه گرفته كه ديدار موالنا با شمس در 
ذكـر كـرده    666دانسته، تاريخ اين ديدار را سال  مي 604تولد موالنا را همان  چون زمان

اما چنانكه نيكلسون متذكر شده، نام شـمس در دفتـر دوم مثنـوي كـه بصـراحت       ،است
  5.چه هدايت تصور كرده تناقض دارد سروده شد، آمده است و با آن 662موالنا در 

  تشكيك گلپينارلي

ت مورد نوجه مرحوم پروفسور عبدالباقي گلپينـارلي ـ   ها پس از آن، همين بي سال
 محقق سخت كوش آثار موالنا ـ واقع شد و سرودن آن را مانند هدايت مربـوط بـه سـن     

بـراي   642او با پذيرفتن سـال  . ديگر از آن گرفت اي سالگي موالنا دانست، اما نتيجه 62
تـر   سال پـيش  24والنا را سال از آن، زمان تولد م 62مالقات شمس و موالنا و كم كردن 

راه كـرد كـه    ز از كتاب فيه مافيه با آن هميو قرينة ديگري ن 6دانست 580برد و در سال 
شـاه سـمرقند را    ني كه لشـكريان خـوارزم  ااي نقل كرده است از زم جا خاطره موالنا در آن

اق اتفـ  609گشاي جويني در سـال   اين واقعه به تصريح تاريخ جهان. محاصره كرده بودند
ها بعد چنـين   توانسته سال افتاده است و گلپينارلي معتقد است كه كودك پنج ساله نمي

كـه اوالً چنـين چيـزي از هـوش و حافظـة       حـال آن . اي را بـه يـاد داشـته باشـد     خاطره
العادة موالنا بعيد نيست و ثانياً احتمال اين كه اين واقعه بارها در جمـع خـانواده و    خارق

  .زگو شده و آن را در ذهن موالنا تازه نگه داشته باشد، بسيار زيادستاطرافيان موالنا با
، بعضـي  8و دكتـر فـانكلين لـوئيس    7هـاي دكتـر محمـدعلي موحـد     نوشته ربناب

را مـردود   ريپكا آن يانچون  هم اند و بعضي محققان مانند آربري نظر گلپينارلي را پذيرفته
ماري شيمل بحث را ناتمام دانسته و به اند و بعضي نيز چون خود دكتر موحد و آن دانسته

  .اند قطعيت نرسيده

  آمدهاي تشكيك پي

يعنـي طبـق گفتـة     604سـال قبـل از    24حال بايد ديد اگر واقعـاً تولـد موالنـا    
اولين مشـكل ايـن كـه در آن    . آورد باشد چه مشكالتي پيش مي 580گلپينارلي در سال 

انـدانش در سـنين بـاالي سـي سـالگي      راه پدر و خ صورت خروج موالنا از خراسان به هم
ها و منابع هيچ سـخني   چگونه است كه نه در آثار خود موالنا و نه ساير كتاب. خواهد بود

كـرده  اسـت؟ آيـا نبايـد      موالنـا در ايـن مـدت چـه مـي     . شود از اين سي سال ديده نمي
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يگر اين چه دربارة محاصرة سمرقند بيان كرده، داشته باشد؟ د خاطراتي بسيار بيش از آن

ساالر تاريخ والدت موالنـا را بـا آن دقـت در روز و مـاه و      كه وقتي فريدون بن احمد سپه
اند حيات داشتند و وفات  سال نوشته و در آن زمان هنوز كساني كه با موالنا محشور بوده

سالگي ديده بودنـد، از جلمـه    92سالگي بلكه به حساب گلپينارلي در  68موالنا را نه در 
  اند؟ ان ولد، درصدد اصالح اين اشتباه بر نيامدهخود سلط

الدين محقق ترمذي يك سـال پـس از وفـات پـدر      ديگر اين كه وقتي سيد برهان
هـا رياضـت و    عهده گرفته و پس از مدت رموالنا به قونيه آمده و تعليم و ارشاد موالنا را ب

خـود بـه دمشـق     نشيني به او توصيه كرده است كه براي تحصيل و تكميل معلومات چله
  سال، نزديك به پنجاه سال داشته است؟ 25برود موالنا به جاي 

آيا هنگام ديدار با شمس تبريزي و آن تحول عظيم روحي كه منجر بـه آن همـه   
قراري و پرداختن بـه شـعر و سـماع و سـاير مسـايل بـوده اسـت از         ي و بيايشور و شيد

حساب آغاز سرودن مثنوي نيـز بايـد در   قابل قبول خواهد بود؟ با اين  هسال  62موالناي 
چگونـه پيرمـردي   . سالگي او 92سن نزديك به هشتاد سالگي موالنا باشد و اتمام آن در 

  :گويد سرايد و مي ها تا طلوع آفتاب مثنوي مي در باالي هشتاد سالگي شب
ــاه    صــبح شــد اي صــبح را پشــت و پن

 

ــام   ــدومي حس ــذر مخ ــواه ع ــدين بخ   ال
 

  .تناقضات ديگر كه حل شدني نيستها و  و بسيار پرسش

  خطاي سامعة كاتب

نگارندة اين سطور كه از زمان كودكي با مثنوي موالنا بزرگ شده و بـيش از سـي   
هـا را در كتـاب    سال تدريس آثار موالنا را به عهده داشته است، هنگامي كـه ايـن بحـث   

ه بحـث و  فرانكلين لوئيس خواند و در بيت مورد نظـر گلپينـارلي كـه موجـب ايـن همـ      
ز در ديـوان كبيـر خوانـد،    يـ گو شده است، تأمل كرد و ابيات قبل و بعـد از آن را ن و گفت

ترين ترديدي به اين نتيجه رسيد كه در ثبـت ايـن بيـت تحريفـي رخ داده      بدون كوچك
  :سان كه موالنا در مجلس سماع بيت را بدين گونه خوانده بدين. است

  به انديشه فرد برد مرا عقل چهـل سـال  
 

  به شست تو شدم صيد و زتدبير بجسـتم  
 

را » شسـت تـو  «و كاتبي كه در آن هياهوي مجلس سماع مشغول نوشـتن بـوده،   
شنيده و به همين صورت نوشته است و پس از آن نيز همـين ضـبط وارد   » شصت و دو«

  .گردد ها به همان نوشتة كاتب  اوليه بر مي ها شده و ضبط همة نسخه ها و ديوان مجموعه
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  ش گلپينارليواكن

پروفسور گلپينـارلي، كـه همـت    » الدين موالنا جالل«پس از آن بار ديگر به كتاب 
بـردن از آن را بـراي مـا ميسـر      مند آن ـ دكتر توفيق سـبحاني ـ بهـره     واالي مترجم ارج

ساخته است، مراجعه كردم و با شگفتي بسيار ديدم كه پـيش از مـن،  ديگـري نيـز بـه      
عـين عبـارات آن   . با واكنش تند گلپينارلي مواجه شده  اسـت همين نكته توجه كرده و 

  :مرحوم ـ با ترجمة دكتر سبحاني ـ چنين است
شصـت تـو   » گفت كـه كلمـة شصـت و دو بـه جـاي      يكي از دوستان شكاك مي«

  9».نوشته شده  است و با بحث بيهودة خود سخت ما را خسته كرد) دام تو(شست تو «
گويـد   قابل توجه اين كـه نمـي  (در اكثر نسخ  گويد وي پس از ذكر اين مطلب مي

هـاي قـديم    بيت به صورت فوق ثبت شده اسـت و سـپس از تعـدادي نسـخه    ) همة نسخ
افـزايم كـه    و بنده مي است ها شصت و دو نوشته همة آن در برد كه كليات شمس نام مي

امـا   10.فر نيز شصت و دو است و هيچ نسخه بدلي هم ندراد در چاپ مرحوم استاد فروزان
نكته در اين جاست كه در همين گونه موارد  است كه بايد تصحيح انتقادي صورت گيرد 

ن ديگـر  يها به بسياري دقايق و قرا و مصححِ متن كهن در عين وفاداري به قدمت  نسخه
  .نيز توجه كند

مشكل از همان ابتدا پديـد آمـده    . پاسخ اين شبهه همان است كه به عرض رسيد
نوشـته دچـار    ة پر سر و صداي مجلس سماع كـاتبي كـه غـزل را مـي    است كه در هنگام

هاي ديگر نيـز از   خطاي سامعه شده و شست تو را شصت و دو نوشته  است و همة نسخه
آن نسخة اوليه رونويسي شده و ضمير تو در اين بيت همان است كه در بيت  دوم غـزل  

  :نيز آمده است
ــتم    ــر بجس ــار ز زنجي ــار دگرب ــر ب   دگ

  ييي پـر از سـحر و دغـا   يوتافلك پير د
 

  ازين بند و ازين دام زبـون گيـر بجسـتم    

  به اقبال جـوان تـو ازيـن پيـر بجسـتم     
 

هاي ديگر، نامي از شمس تبريـزي ديـده     ضمناً در اين غزل برخالف بسياري غزل
الدين باشـد نيـز منتفـي     شود و احتمال اين كه مخاطب غزل به جاي شمس، حسام نمي

  .نيست
يز بايد به يادداشت كه كلمة شست و ارتباط آن بـا صـيد از كلمـات    اين نكته را ن

توان به ايـن دو بيـت    از آن جمله مي. پركاربرد موالنا هم در مثنوي و هم در ديوان است
  :ديوان كبير اشاره كرد

  گردد زبون شست سخن كم باف چون صيدت نمي

ــار    ــاه بـ ــت اي دل پنجـ ــه اَمـ   گفتـ
 

  11ت شسـت او تا او بگيرد صيدها اي صيد مس 

  12صــيد مكــن پــاي در ايــن شســت نــه
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  گيري نتيجه

ز يشـود حـا   زمان تولد موالنا كه به دنبال آن ساير سوانح زندگي او نيز تبيين مـي 
فراوان در پس خواهـد داشـت و    يكمال اهميت است و تشكيك در آن تناقضات و ابهامات

هجـري قمـري    604ل سال لي كه ذكر شد زاد روز موالنا همان ششم ربيع االويبنابه دال
  .ساالر و مناقب العارفين افالكي ثبت شده است است كه در رسالة فريدون بن احمد سپه
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