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 خدمات موالنای بلخ به اسالم
 
این  .بهترین شیرازه انسانیت میباشد«  یکدیگر پذیری»و « اختالف نظر رحمت است » ا احترام و عزت به ب

 نوشته را با یک رباعی موالنا بلخی آغاز میکنم .
 ر جان دارمـــده قرآنم اگـــمن بن
 تارمــــــدر محمد مخ اکــمن خ

 گر نقل کند جز این کس از گفتارم
 بیزارم از او وز این سخن بیزارم

 
یک مطلب مهم دیگر را نیز یاد آور میشوم که اشعار موالنا با قرآن شریف و احادیث صحیح حضرت محمد 

این شعر که به مولوی نورالدین عبدالرحمن جامی  میتوان بر تشریحی و تفسیری دارد که )ص( چنان همنوائی
 نسبت داده اند؛ مهر صحه زد .مصرع آخر از موالنا بلخی میباشد.

 
 من نمی گویم که آن عالی جناب
 هست پیغمبر ولی دارد کتاب

 نوی معنوی مولـــــــــــویــمث
 ان پهلویــرآن در زبـــهست ق
 دلـــرآنی مــو قــاو چ مثنوی

 « هادی بعضی و بعضی را مضل»
 
امکان دارد و شروع آن با این مقدمه باید اعتراف نمود که خدمت به اسالم و مسلمانان از طریقه های مختلف  

 ، تصدیق و عملی نمودن هدایات قرآن شریف میباشد .ایمان کامل
گردید   هدایت بشریت نازل  برای حضرت محمد )ص( به هدف اولین آیه قرآن شریف سوره الق در غار حرا 

( متوجه میشویم که هللا  1  بخوان به نام پروردگارت كه آفرید )سوره العلق آیه  ﴾1﴿ .اْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذي َخلَقَ 
 د اولین خدمتمهربان بشر را به آموزش علم ودانش هدایت میدهد و هر انسانی که به دین اسالم ایمان می آور

 و . موالنا جالل الدین محمد بلخی رومی درین راستا سعی و کوشش نمودهو مسؤلیتش آموختن علم ودانش است
. موالنا آموزش را در آغوش خانواده از پدرش سلطان العلما بهاء الدین ولد و به مدارج عالی علمی رسیده است
آموزش ابتدائی را به  نخستین الفبای محبت، ادب و وسواد  مومنه خاتون زن با مادرش مؤمنه خاتون آموخت.

در کنار مؤمنه خاتون دایه پدر موالنا نصیبه خاتون اندوخته ها و اندرز های سلطان العلما  موالنا آموخت.
جالل  به ؛ پیوسته در قالب افسانه های عامیانه می ریخت ودرک اطفال بلندتر بود بهاءالدین ولد را که از فهم و

را در  پرورش معنوی  و . افسانه های نصیبه خاتون نخستین جرقه های آموزشخردسال باز گو می کرد  الدین
پدر موالنا سلطان العلما بهاءالدین ولد همچنان علمای دیگر یکی پی دیگر در تدریس   موالنا ثبت نمود ذهن و دل 

ال ، کمسید برهان الدین محقق ترمذی :و آموزش علمی و عرفانی موالنا نقش قابل ستایش ایفا نمودند از جمله 

اکبر  شیخ ،عطار نیشاپوری ،بغدادی و شیخ شهاب الدین سهروردی، مجدالدین کبریالدین بن العدیم نجم الدین 
نخبه  شاعران غیر مستقیم از علم علما بزرگ و شمس تبریزی همچنان مستقیم و  ابن عربی ،حسام الدین چلپی،

. موالنا نادیده به سنائی غزنوی ارادت و از آثارش خود را ستاره باران ساخته استنش دا گنجینه و آسمان علم و
هر که سخنان سنایى را به اعتقاد مطالعه نماید، کالم ما را ادراک کند »...میفرماید: بهره مند گردیده و با محبت
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محقق ترمذی مرید  ( سید برهان الدین458، ص 1مناقب العارفین، ج «.)و از آن برخوردار شود و برخورد
 را به وادی طریقت راهنمایی کرد. نخستین کسی بود که موالنا

رش سلطان العلما بلخ را ترک جهت ادای فریضه حج با پد موالنا سیزده ساله بود که از خطر آتش حمله مغول و
عطار  کهو عرفان چنان میدرخشید  به آسمان رفیع علم  . مقام علمی و عرفانی موالنا در نوجوانی نمود

، آن ظرفیت عرفانی و روحانی موالنا را درک نموده و خطاب به سلطان العلما پدر در نخستین دیدار نیشاپوری 
عالم بزند و شور وغوغایی در بین  سوخته گان زود باشدکه این فرزند توآتش در جان:» موالنا چنین گفت 

موالنای جوان را به حدی یافت که  شیخ عطار مقام علمی و عرفانی« رهروان طریقت به وجود آورد 
شیخ  هدیه کرد . همچنان زمانی که  اخالقی خود را به جالل الدین محمد  -عرفانی   اسرارنامه منظومه ء کتاب 

سبحان هللا اوقیانوسی از پی یک » چنین گفت: موالنا را از دنبال پدر روان دید ؛  اکبر محی الدین ابن عربی 
سال از عمرش نگذشته بود که  24و چراغ عرفان تبدیل گردید . هنوز  به بحر علم موالنا « دریاچه میرود 

پدرش سلطان العلما بهاءالدین ولد جهان فانی را وداع و به رفیق اعلی پیوست و علما ، دانشمندان ، شاگردان به 
انتخاب نمودند . آموزش پاس اهلیت و مقام علمی و عرفانی موالنا او را جای نشین سلطان العلما بهاءالدین ولد 

 مسلمانان میباشد. علم ودانش و به آن مقام رفیع علمی رسیدن بزرگترین خدمت به اسالم و
دوم : تدریس و آموزش دیگران : این بخش را با حدیثی از خطبه وداع حضرت محمد )ص( آغاز مینماییم . آن 

الوداع در خطبه وداع برای بیش از صد هزار مسلمان در  حضرت )ص( در آخرین سفر به مکه شریف و حجة
این پیام جامع شیرازه رساندن هدایات اسالم از « ای حاضرین این پیام را به غائبین برسانید»عرفات فرمودند : 

نسلی به نسل دیگر میباشد که الحمد هلل امروز بیش از یک ملیارد و پنجصد ملیون انسان در روی زمین میگویند 
: 

 ال إله إال هللا محمد رسول هللا
در طول تاریخ اسالم علما و دانشمندان پیام و علوم اسالمی را به دیگران رساندند . موالنا جالل الدین محمد 

 چهارصد  بلخی نیر همین وظیفه مهم و مقدس را انجام داد و علم خود را به دیگران رساند و به روایتی بیش از
را  سالم میباشد . موالنا همچنان این آثار گرانبهاکه از بزرگترین خدمات موالنا به جهان ا شاگرد تربیه نمود 

معنوی، کلیات شمس، فیه ما فیه، مکتوبات و مجالس سبعه  : مثنوی   برای نسل های بعد به ارمغان گذاشت
ابت با تحقیقات متواتر علما ث« مثنوی بهترین تفسیر و در ورودی به وحی الهی است» .لئونارد لوسان میگوید:

از هزار وصد آیت قرآن شریف در مثنوی استفاده شده است.هژده بیت اول مثنوی معنوی که  گردیده که بیشتر
 با این بیت شروع میشود.

 
 بشنو از نی چون حکایت میکند

 ا شکایت میکندــدائی هــــاز ج
 
ِ َوإِنَّا إِلَْیِه الَِّذیَن إِذَا أََصابَتُْهْم ُمِصیبَةٌ قَ  سوره البقره میباشد. 156در حقیقت تفسیر و تشریح آیه   الُوا إِنَّا ّلِِلَّ

گویند ما از آن خدا هستیم و به سوى او باز  ﴾]همان[ كسانى كه چون مصیبتى به آنان برسد مى1۵۶﴿ َراِجعُونَ 
 (1۵۶گردیم ) مى

 قرآن شریف هدایت به اتفاق و اتحاد و منع نفاق و جدائی میدهد و موالنا آنر زیبا در شعر سروده است.
  

 برای وصل کردن آمدیتو 
 رای فصل کردن آمدیــنه ب

  
قُوا هللا سبحانه وتعالی میفرماید:  ِ َجِمیعًا َواَل تَفَرَّ و همگى به ریسمان خدا چنگ » ﴾10۳﴿ َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ

 موالنا همان مفهوم را با زیبائی سروده است ک« زنید و پراكنده نشوید
 در نلغزی و رسی در منتها هانکتهخواه تا زین از خدا می

 زان رسن قومی درون چه شدند زانک از قرآن بسی گمره شدند
 مر رسن را نیست جرمی ای عنودچون ترا سودای سرباال نبود

 اشعاری از موالنا پیرامون احادیث حضرت محمد )ص(
   
 هارــید یاران زینــن مپوشانــت گفت پیغامبر ز سرمای بهار   
 کندکان بهاران با درختان می       کندزانک با جان شما آن می    
 بهتر از مهری که از جاهل رسد        گفت پیغامبر عداوت از خرد     
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 برای معلومات بیشتر پیرامون تفسیر ، تشریح و تأثیر پذیری مثنوی معنوی موالنا از آیات قرآن شریف و  
 رجوع نمایید.احادیث حضرت محمد )ص( به آثار زیر 

 دفتر مثنوی معنوی موالنا . 6صفحه آیات قرآن در  6۳0کتاب ) مثنوی و قرآن ( از بهادر خرمشاهی در  
 حدیث در مثنوی معنوی موالنا 745کتاب ) احادیث مثنوی( از بدیع الزمان فروزانفر 

 یگر تدریس نکرد اینغایب شدن شمس تبریزی د از رفتن و بعضی را گمان منفی بر آن است که موالنا بعد 
به درس و تعلیم دیگران ادامه داد .داکتر عبدالکریم سروش  حقیقت نیست زیرا موالنا حتی بعد از شمس تبریزی 

سال اخیر عمر موالنا بعد از رفتن و غایب شدن  15جلسه اول ( پیرامون  –در ) شرح مثنوی ، دفتر نخست 
در مدت پانزده سال رفتن :» ... را سرود چنین میگوید شمس تبریزی که بزرگترین اثر خود مثنوی معنوی 

شمس و جدائی موالنا از او مولوی ظاهراً به کار های متعارف و معمول میپرداخت . به مدرسه میرفت . اندک 
درسی میگفت .مطابق آنچه که فقیهان در آن روزگارمیکردند سواالتی که از مردم استفطاعاتی که میرسید پاسخ 

جالس بزرگان که دعوت میشد میرفت دعوت آنها را اجابت میکرد...... مجالس و محافلی میداشت به م  میگفت
همان ها را هم تماماً   که کسانی دور او جمع میشدند . سواالتی میکردند موالنا هم پاسخ های مختصری میداد

 معین و کمک برای خواندن مثنویجمع کردند و در کتابی بنام فیه ما فیه در آوردند که اکنون در اختیار ماست و 
است و پاره های از مثنوی را و یا دیوان شمس را به کمک آنچه موالنا در فیه ما فیه آوارده بهتر می توان 

به   در حقیقت و نتیجه کمتر شاعری را در زبان فارسی دری سراغ داریم که در بحر قرآن و حدیث« دریافت 
اساسی و مهم جهان   رومی غرق شده باشد و این حقیقت یکی از خشت های اندازه موالنا جالل الدین محمد بلخی

 بینی موالنا میباشد .
 تدریس علوم اسالمی و تربیه نمودن شاکردان بزرگترین خدمت به اسالم است که موالنا آنر به شکل احسنی انجام داد.

واندرز، داستانهای پر محتوی مثنوی سوم : بخش عرفان موالنا میباشد موالنا با شه پر عشق و محبت ، پند 
راه   معنوی در تالش است که شریعت وطریقت را با آموزشی مقدس و انسانی چنان با هم وفق دهد که سالک

وصل را با عشق و محبت پیموده و عبادت اصلی که به معراج انسانیت ، آدمیت و اشرف المخلوقاتی رسیدن و 
یقت تبدیل نماید . موالنا سعی و کوشش دارد تا انسانیت را که هر روز با رجعت به هللا میباشد ؛ صمیمانه به حق

 –تالش شیطان )عدومبین( ضعیف میگردد با پله های محبت ، اتفاق ، یکدیگر پذیری ، دانش ، صلح و امنیت 
 شکایت جدائی نجات داده به حقیقت وصل الهی امیدوار و پایه حقیقی ببخشد .  از طوفان

داند که جهان بسوی توفان بی بندباری ها و لگام گسختگی ها غرق میگردد. حافظ شیرازی چه زیبا موالنا می     
 اوضاع جهان را تمثیل میکند.

 
 ه آفاق پر از فتنه و شر میبینمـهم         این چه شوریست که در دور قمر میبینم

 بینم می تر ت که هر روز بدعلت آنس        بد از ایامــــطل ر کسی روز بهی میـــه             
 

موالنا با کسب حاالت و مقام رفیع عارفانه با داستانهای آموزنده مطابق فهم و درک پژوهشگران و تشنه گان 
دریای رحمانی و روحانی ، موضوعات مهم قرآنی را برای نجات از بدبختی هایکه دامنگیر بشریت است بیان 

 میدارد .
مرتبه در قرآن شریف  114وستم خانه رحم و شفقت را گرفته است . هللا مهربان امروز نفرت جای محبت و ظلم 

السالم   میفرماید . بسم هللا الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشاینده مهربان و در رابطه اجتماعی مسلمانان میگویند:
 ر آیات زیادی فرمودهسالمتی جسمی ، روحی ، درود ، خیر ، عافیت ، تهنیت بر توباد . قرآن شریف د -علیکم 

َ یُِحبُّ اْلُمتَِّقینَ إ   .است که متقیان ، پاکیزه گان ، توبه گنندگان و کمک کنندگان را دوست دارد آیه   التوبة وره)س  نَّ َّللاَّ

ابِینَ .    ( 7 َ یُِحبُّ التَّوَّ ِریَن) سوره البقرة آیه  إِنَّ َّللاَّ ری اشعار خود پیام محبت موالنا در بسیا .(222 َویُِحبُّ اْلُمتََطِه 
را بیان داشته است و چه زیبا که موالنا عشق و محبت را با فهم و دانش همنوا  ، فضایل توبه و پاکسازی 

 تقدیم میدارد . ساخته 
  

 ها زرین شود از محبت مس از محبت تلخها شیرین شود
 افی شودــاز محبت دردها ش از محبت دردها صافی شود

 نندـک یــاز محبت شاه بنده م کنند میاز محبت مرده زنده 
 کی گزافه بر چنین تختی نشست این محبت هم نتیجهٔ دانشست

 جماد عشق زاید ناقص اما بر دانش ناقص کجا این عشق زاد
 از صفیری بانگ محبوبی شنید بر جمادی رنگ مطلوبی چو دید

 رم خورشید داند برق راـــالج رق راـــداند فـــش ناقص نـــدان
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اسالم دین انسان ساز است هرکس که با هدایات قرآن زندگی خود را اعیار سازد به انسان نیک تبدیل شده اهلیت 
آنرا پیدا میکند تا رجعت به اصل خود نماید. موالنا نیز تالش دارد تا آن شیرازه های تقویه کننده انسانیت را در 

 . ضعف انسانیت را موالنا میداند و چه زیبا میسراید.وجود روحانی و جسمانی انسان پرورش دهد و قوی بسازد 
 

 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست   گشت گرد شهر دی شیخ با چراغ همی     
 نشود آنم آرزوست گفت آنک یافت می   اــایم م نشود جسته گفتند یافت می      
 م آرزوستــتم دستانــشیر خدا و رس       رهان سست عناصر دلم گرفت زین هم    

  
دو بنای اساسی ضروری در قوی سازی شیرازه انسانیت ، « اختالف نظر رحمت است » و « یکدیگر پذیری»

آدمیت و اشرف المخلوقانی میباشد که متأسفانه در زندگی امروزی بسیار صدمه دیده است موالنا دست ما 
و  «یکدیگر پذیری» در داستان موسی و شبان   صمیمانه فشار میدهد و با زمزمه عارفانه و عاشقانه  را
 را به شکل احسنی در البالی اشعار زیبا و دلنشین بیان میدارد .« اختالف نظر رحمت است»

 
 داــردی جـــبندهٔ ما را ز ما ک وحی آمد سوی موسی از خدا

 دیــردن آمــل کــنه برای فص ل کردن آمدیــتو برای وص
 القـــابغض االشیاء عندی الط راقــــتا توانی پا منه اندر ف

 ام هر کسی را اصطالحی داده ام هر کسی را سیرتی بنهاده
 در حق او شهد و در حق تو سم در حق او مدح و در حق تو ذم

 هـــجانی و چاالکی هم از گران پاکی همه ما بری از پاک و نا
 نمـــودی کــبلک تا بر بندگان ج من نکردم امر تا سودی کنم
 دیان را اصطالح سند مدحـــسن هندوان را اصطالح هند مدح
 وند و درفشانــپاک هم ایشان ش من نگردم پاک از تسبیحشان
 ال راــما روان را بنگریم و ح ما زبان را ننگریم و قال را

 اضع رودــگرچه گفت لفظ ناخ       اشع بودــم اگر خـــناظر قلبی
      

موالنا همنوا با اسالم از اعمال ، عادت و پنداری که انسانیت را ضعیف میسازد مثل کبر و غرور منع مینماید . 
موالنا در داستان موش وشتر پلیدی کبر و غرور بیجا همچنان غیر مستقیم رهبران که اهلیت کار را ندارند و 

 ید.رهبری مردم را با مکر و حیله غصب میکنند، زیبا تمثیل مینما
  

 در ربود و شد روان او از مری  ریــموشکی در کف مهار اشت
 موش غره شد که هستم پهلوان    اشتر از چستی که با او شد روان

 کاندرو گشتی زبون پیل سترگ زرگــتا بیامد بر لب جوی ب
 گفت اشتر ای رفیق کوه و دشت موش آنجا ایستاد و خشک گشت     
 ترسم ز غرقاب ای رفیقمن همی   یقــگفت این آب شگرفست و عم  
 تا نسوزد جسم و جانت زین شرر   رـــگفت گستاخی مکن بار دگ  

 ود سخنــبا شتر مر موش را نب      تو مری با مثل خود موشان بکن
 بگذران زین آب مهلک مر مرا       ردم از بهر خداـــگفت توبه ک

 وی جاهــچاه روزی ستا رسی از     چون پیمبر نیستی پس رو به راه  
 ایخود مران چون مرد کشتیبان نه     ایتو رعیت باش چون سلطان نه   
 باش تا گردی خمیر خوش می دست    رای کامل دکان تنها مگیچون نه     
 چون زبان حق نگشتی گوش باش      انصتوا را گوش کن خاموش باش   

  
تر ضرورت دارد که در زمان دیگر امیدوارم َدین آنرا ادا  این بحث تشریحات و توضیحات عمیقتر و مفصل 

 نمایم 
 

 پایان
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