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 011۲/ 10/ 11                                                                                 دکتور محمد ظاهر عزیز

 رومي - موالنا جالل الدین محمد بلخي پوهنتون

تصمیم حکومت وحدت ملي جمهوري اسالمي افغانستان مبني بر تأسیس پوهنتون جدید به نام نامي شاعر دانشمند و فیلسوف 
رومي با همکاري  -فروزان معنویت جهان اسالم، موالنا جالل الدین محمد بلخي  ۀانسان دوست، یکي از درخشنده ترین ستار

 .موالنا، قابل تقدیر و ستایش است دولت دوست افغانستان، ترکیه در کشور زادگاه
 

رومي نه تنها تقدیر از مقام واالي این بزرگ مرد جهان اسالم که  -پوهنتون جدید به نام موالنا جالل الدین محمد بلخي تأسیس
در سیر تاریخ ارتقاي بشریت به صفت یکي از بزرگترین دانشمند متفکر، انسان دوست و صاحب فرهنگ عالي و شخصیت 

اشتني از طرف همه فرهنگ ها، در جهان بشریت  ظهور نمود،  محسوب مي گردد، بل در حقیقت تقدیر از مقام دانش، دوست د
انسان دوستي  و پذیرش حق دستري به دانش، دانشي که فرزندان کشور ما و کشورهاي منطقه را به سوي  ۀفرهنگ صلح، فلسف

به صفت محل کسب دانش  نانمایي نماید، مي باشد. پوهنتون موالحقیقت خواهي، انسان دوستي، صلح و فرهنگ انسانیت ره
 :عالي و مرکز تحقیقات علمي، تسهیالت زیر را در کشور آماده مي سازد

 

دسترسي براي کسب تعلیمات عالي در همه شقوق در کشور، کشوري که فرزندانش شدیداً به کسب دانش و تعلیمات   ۀوسیل   -1
 .ارندعالي بیشتر و بهتر ضرورت د

انسان دوستي و فرهنگ عالي موالنا نه تنها  به منظور  ۀادبي، شعر، افکار، فلسف یدر شناخت بزرگ ۀتحقیق و مطالع ۀوسیل - 0
ما  انساني، حقیقت گویي و فرهنگ بزرگ موالنا به کشور ۀدسترسي به گنج علمي و فلسفي او بل براي شناسایي افکار و فلسف

فرزند عالي مقام بلخ در جهت تکمیل شخصیت انساني خود  ۀو پذیرش افکار و فلسف ولایي، قبو مردم وطن  که سخت به شناس
 .ما ضرورت داریم

ما را به قبول مطلبي راهنمایي مي نماید که همه  فرهنگ ها از همه جوامع  ۀموالنا، جامع ۀیادگیري و تفهیم افکار و فلسف  -۳
فرهنگي از فرهنگ دیگر باالتر و با ارزش تر نیست. تفهم و تفهیم این کوچک و بزرگ صاحب ارزش و ستایش اند و هیچ 

مي نماید که ما در کشور خود داراي تنوع فرهنگي صاحب قدر هستیم که تکیه  اهنمایيحقیقت مردم کشور ما را به حقایقي نیز ر
 .گاه اصلي و واقعي همبستگي اجتماعي دموکراتیک هستند

ون پوهنتز و مؤسسات علمي و تحقیقاتي پوهنتون موالنا به صدها مراکز و مؤسسات علمي دسترسي و تماس مراک  ۀوسیل - 4
گنج ادبي، آثار، فلسفه و فرهنگ موالنا هستند و دراین راه به نشر صدها  ۀجهان که همین حاال مصروف تحقیقات  و مطالع هاي

 .ندمقاله، کتاب و اثر تحقیقي موفق گردیده ا
کشورهاي بزرگ جهان و کشورهاي  پوهنتون هاياستفاده از پیشرفت هاي تدریسي و تحقیقات علمي تماس و به این وسیله  - 5

 .موالنا ۀعلمي مؤسسات و استادان پوهنتون آیند ۀمنطقه خاصتاً کشور دوست ترکیه در جهت ارتقاي درج
 

م مقام و بزرگي ادبي، فرهنگي و رومي چه کسي بود و به کدا - مي آییم به این مطلب که موالنا جالل الدین محمد بلخي حاال
انساني نایل گردیده که حرمت و ستایش جهانیان و بزرگترین سازمان تربیتي، علمي و فرهنگي ملل متحد )یونسکو( را نصیب 

 گردید؟

 مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
 دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

 

رومي فراتر از کنجکاوي معمولي و یا  -شعري عارف نامي جالل الدین محمد بلخي  سخن گفتن از عرفان، حاالت، خوصیات
 .مشرق زمین است  ۀجستجوي معروفیت ادبي مثنوي معنوي موالنا، این نابغ

 

نیازي است که  ۀحقیقت این همه غور، بررسي و ژرف اندیشي در این دور تأریخ بشریت بیش از پیش از هر چیز نشان در
حاالت جهان امروز، در  ۀهمگان، در کشور ما، زادگاه موالنا، در محیط فرهنگي بزرگ او و در عالم بشریت که با مالحظ

 .مي کنند احساسجستجوي اخالق، معنویت و انسانیت هستند، در خود 
 

کي از ی ۀاندیشخت و یا ورود به جهان به شناخت یک شخصیت کم نظیر و واال و اتصال و پیوستگي به او، نیاز به شنا نیاز
فروزان معنویت جهان اسالم، نیاز به شناخت منبع انواري که از هشتصد سال به این سو، در شرق وغرب،  ۀدرخشنده ترین ستار

و اخالق انساني و عشق روشن ساخت و  کیش تابید و آنها را به نور معرفت، معنویت ردر دل ها و خانه هاي مشتاق مردمان ه
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رومي که اشعار، اندیشه و اخالق او را چنین دل انگیز، پر جذبه ونیازمند  -نیاز به منبع الهامات موالنا جالل الدین محمد بلخي 
 ساخته است.

 بي نشان که منم آه چه بي رنگ و
 مــنــه مـان کـنـرا چـــم مـنـکي ببی

 

چگونه  مي اندیشیده؟ ت که موالنا به چه مي اندیشیده؟ ي خاطر و ضرورت خود، در اشتیاق این اسبلي هر کس، به منظور ارضا
چه پیامي را براي بشریت به هدیه گذاشته است؟ و دراین راه به کدام سر منزل رسیده؟ و در کجا مقام کرده است؟ و باالخره ما، 

 ت معنویت و اخالق خود، چگونه از اندیشه هاي او بهره مي گیریم؟فرزندان و پیروان  زبان و فرهنگ موالنا براي بهبود حیا
 

به منظور رسیدن به اهداف و یا نیازهاي فوق و یا نزدیک شدن به این مفاهیم، سي و سومین اجالس کنفرانس علمي سازمان 
اي پرفضل و هنر واالي ادب تعلیمي، علمي و فرهنگي ملل متحد )یونسکو( با توجه به بعد انساني و جهاني، اخالق و اندیشه ه

تولد مبارک  این بزرگوار را که افتخاراً ازطرف اینجانب، زماني که به صفت  ۀسال دهشتص ۀموالنا، پیشنهاد گرامیداشت خاطر
و مصر،  ي ترکیهها کشورنمایندگان  یبانیدایمي افغانستان در یونسکو و ایسیسکو در خدمت کشورم بودم، با پشت ۀسفیر و نمایند

سم برگزاري مرا ۀآرا بپذیرد و به این ترتیب زمین قبعد از تصویب شوراي اجرائیه یونسکو، در آن مجمع ارائه شد، به اتفا
ها  با او زبان وفرهنگ مشترک دارند و یا هایي که مردم آن دیار کشور ان و دربزرگداشت موالنا درکشور زادگاه او، افغانست

فراهم شود، که چنین  ديمیال 011۲ه اند و موالنا را دوست دارند و به او احترام مي نمایند، در سال او بهره برد ۀاز فیض اندیش
 .شد

 

این که به منظور گرامیداشت و ارج گذاشتن به مقام عالي انساني موالنا و در جهت تکریم، ستایش و احترام این شاعر،  واالتر
براي عظمت و مقام انسان هدایاي صاحب قدر به میراث سپرده است، مجمع  جهان اسالم که ۀعارف، فیلسوف و مفکر بلند آواز

مدال  ۀپیشنهاد اینجانب را براي نشر و اشاع(  1۳۳۲میزان  01الي  ۴یونسکو ) ۀاجرائییکصد وهفتاد و پنجمین اجالس شوراي 
 .خاص )طال، نقره و برنج( به تصویب رسانید

 

د موالنا از جانب کنفرانس عمومي این سازمان بزرگ بین المللي علم و فرهنگ سهمگیري یونسکو در تجلیل از سالگر تصویب
متضمن شناخت هویت، جایگاه، میالدي  011۲مدال خاص از طرف یونسکو در جهت حرمت گذاشتن به موالنا در سال  ۀو اشاع

  .سوب مي گرددمرد جهان اسالم، در سطح بین المللي مح گارزش و مقام معنوي و فرهنگي موالنا، این بزر
 

این تصاویب نشان شناخت، تکریم و ستایش از افکار انساني و خدمات بزرگ او به بشریت که در قید زمان و مکان نیست  ضمناً 
او مي باید به همین روش و حرمت از مقام علمي،  ۀو متوجه همه جهانیان است مي باشد. همشهریان زبان، فرهنگ و اندیش

 .هر زمان و در هرجایي که هستند، شمع فروزان او را روشن نگهدارند رت بزرگ و عزیز دفرهنگي و معنوي این شخصی
 

رومي، من اقدام نیک و حرمت به  –حکومت وحدت ملي را به منظور تأسیس پوهنتون به نام موالنا جالل الدین بلخي  تصمیم
 .شایستگي عملي گرددمقام موالنا مي دانم و امید است این تصمیم در زمان  کوتاه  به درستي و 

 

سپتمبر  ۳1مطابق  شمسیهجري  ۵1۲جالل الدین محمد بلخي مشهور به موالناي روم، در ششم ماه ربیع االول سال  موالنا
 پرفیض، با دیانت ۀمیالدي در بلخ که یکي از فرهنگستان ها و همچنان یکي از کانون هاي زبان دري بود، دریک خانواد 101۲

 .و دانشمند به دنیا آمد
شهرت جالل الدین محمد بلخي به رومي طول اقامت وي در شهر قونیه که اقامتگاه اکثر عمر و مدفن او است بوده، لیکن  علت

 .خود موالنا همواره خویش را از مردم بلخ شمرده و اهل زاد گاه خود را دوست مي داشته  و از یاد آنان فارغ نبوده است
 

اي بزرگ بود. سلطان بهاء الدین محمد بن حسین ملقب به سلطان العلما مشهور به بهاء الدین ولد معروف به موالن موالنا، پدر
بود که از همه اطرافیان بلخ جهت مشورت و حل مشکالت  ۀشهر بلخ مسند ارشاد داشتند، شهرت علمي او به انداز العلما که در

 .به او روي مي آوردند
 

یسان، بهاء ولد به واسطه رنجش خاطر خوارزم شاه در بلخ مجال قرار ندید و ناچار هجرت اختیار کرد و با اتفاق  تذکره نو به
سه صد نفر از مریدان و معتقدان به قصد حج به جانب بغداد  رهسپار گردید. زماني که موالنا به نیشاپور رسید، با شیخ فرید 

خود به دیدن  موالنا بهاء الدین آمد و در آن وقت موالنا جالل الدین محمد که شیخ عطار  گویند ۀالدین عطار مالقات نمود. عد
 .سال عمر داشت ۹بلخي پسر چند ساله و کمتر از 

 

 داد و موالنا بهاء الدین را گفتبه هدیه موالنا جالل الدین عطار کتاب اسرار نامه را که یکي از تألیفات خود عطار بود، به  شیخ
 .(زود باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالم زند)

اند که موالنا پیوسته  اسرار نامه را با خود داشت. وقتي موالنا بهاء الدین  به بغداد رسید، اکابر  و بزرگان موالنا را تعظیم  گفته
ن بزرگوار به جاي آوردند. موالنا و همراهان او بعد از گذراندن مناسک حج و زیارت تمام کردند و لوازم احترام نسبت به آ
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منوره و یازده سال اقامت در مالطیه و الرنده به خواهش سلطان  عالو الدین کیقباد سلجوقي روم، به شهر قونیه که  ۀمدین
در دامانش زده، در مراعات جانب او اهتمام به  دارالملک بود رفت. شاه و امیران به زیارتش آمدند و از سر صدق دست ارادت

 .دل به وي گرویدند وعمل مي آوردند و پاي وعظش مي نشستند و اهل روم از جان 
 

رومي زماني که هجده سال داشت در شهر الرنده به حکم پدر، گوهر خاتون  دختر خواجه الالي  -جالل الدین محمد بلخي  موالنا
کرد و دو پسر موالنا، به نام هاي بهاوالدین، معروف به سلطان ولد وعالوالدین محمد از این  سمرقندي را به همسري اختیار

 .وصلت به دنیا آمدند
زنده گاني را بدرود گفت و به رحمت حق پیوست. مردم شهر در عزاي او مجلس  شمسیهجري  ۵0۳  ۀالعلما در سن سلطان

 .در مسجد جامع شهر مراسم دعا و فاتحه درست نمودبزرگ برپا کردند و سلطان عالو الدین یک هفته  
رومي زماني که او بیست و چهار سال داشت، به خواهش پادشاه و امرا و  -از فوت پدر موالنا جالل الدین محمد بلخي بعد

 .اصرار مریدان به جاي پدر بر مسند وعظ نشست و یک سال تمام مفتي  شریعت بود
 

، سید برهان الدین محقق که در قونیه آمده بود، علوم متعدد آموخت و شاگرد او شد. موالنا به از یکي از شاگردان پدرش موالنا
رغبت تمام بر او بگروید و مدت نه سال سروکارش با سید برهان الدین بود. دو سال بعد از مرگ سلطان العلما، موالنا براي 

وم اسالمي به نزد علماي بزرگ در شام رهسپار دمشق شد. عزیمت کرد و بعد از تحصیل عل متحصیل علوم اسالمي به جانب شا
علما و معارف شهر مقدمش را گرامي داشته و در مدرسه قدسیه به فراگرفتن علوم پرداخت. موالنا پس از هفت سال مسافرت، 

ا نور ر بل سراپنقد وجودش بي غش و تمام عیا کهبه قونیه باز گشت و به دستور سید برهان الدین به ریاضت پرداخته تا آن 
به رحمت حق پیوست، موالنا در قونیه بر مسند ارشاد و  شمسیهجري  ۵۳۳ ۀگردید. زماني که استاد او سید برهان الدین درسن

ودش شمع وج افتدریس  متمکن گردیده  به تربیت  مستعدان همت گماشت، مریدان بسیار بروي گرد آمدند  و پروانه وار در اطر
 .ت اش را پیشواي دین و مفتي شریعت و راهنماي طریقت مي شناختندمي گردیدند و حضر

 

که موالنا سرگرم  تدریس مدرسه بود و فتواي شرعي مي نوشت و مردم  به علوم ظاهر زهد و ریاضت او فریفته شده  زماني
طوفان عظیم که این  به خدمت و دعاي وي تبرک مي جستند که ناگهان آفتاب عشق و شمس حقیقت بر آن جان پاک  افگند. آن

وي وبیان ق ۀتبریزي، ژولیده پیري از پیروان صوفیه بود که نفس گرم وجاذب مداوقیانوس آرام را متالطم ساخت، شمس الدین مح
 .مؤثر داشت

 

 ۀهجري قمري به قونیه رسید و دریک مجلس چنان موالنا را مجذوب و فریفت  ۵۴0جمادي االخر سال   0۵تبریزي در  شمس
 .درس  ومسند ارشاد را رها کرده به شمس تسلیم شد ۀت که منبر و محراب و حوزخود ساخ

 

 ۀپس از شناخت با شمس، روش خود را بدل ساخت و به جاي قیل وقال مدرسه  و اهل و بحث و جدل، گوش به نغم موالنا
سه روز یکبار روزه مي گرفت، چیزي  دلنواز رباب نهاد، یا این که قبالً شب تا به صبح در نماز بود و هر ۀجانسوز ني و تران

مي سازد، همین تحول روحاني است که در پیوستن به پیر تبریزي براي او پیش  زکه موالنا را از همه رسیده گان جهان ممتا
 .آمد

 

 هـانـغـه ام چـتـعشق گرف در دست همیشه مصحفم بود در
 است و دوبیتي و ترانه شعر ود تسبیحــه بـني کـذه درــان

 

یاران، مریدان و حتي عوام قونیه با چشم هاي غرض آمیز به شمس الدین مي دیدند و از تغییر روش موالنا خشمگین  شاگردان،
شدند، باالخره شمس پس از شانزده ماه از گفتار و رفتار ایشان که او را ساحر و جادوگر مي خواندند، رنجیده، بي خبر از 

او در دمشق است. موالنا  ۀطلب شمس افتاد و پس از جستجوي بسیار خبر شد که گمشد دیگران، پنهان شد و برفت. موالنا در
 .نامه و پیام متواتر فرستاد و غزل هاي سوزناک سروده، به خدمت شمس ارسال نمود

 

 ز پا راـم  گریـر صنـــن آورید آخــم هــب ما را ارــان بکشید یــفــریـاز ح دــرویــب
 سوي خانه مه خوب خوش لقا را  بکشید ترانه هاي شیرین به بهانه هاي زرین به

 سالم و خدمت تو عقیق بي بها را برسان اي دل سبک رو به یمن به دلبر من برو
 

متمایل گردید که بار دیگر عنان مهر به  نامه هاي منظوم که قدیم ترین اشعار تاریخي موالناست، در دل شمس اثر بخشیده آن
غیبت شمس الدین و دلتنگي موالنا از فیض دیدار و  ۀسوي آن عاشق دل سوخته بتابد، مریدان و یاران موالنا هم که در نتیج

اهش ومانده، مورد  بي عنایتي شیخ خود واقع گردیده بودند، از کرده پشیمان گشته، خ هحالوت گفتار و ذوق تربیت او بي بهر
 .بازگشت شمس را نمودند. موالنا فرزند خود سلطان ولد را به دمشق فرستاد و شمس به قونیه بازگشت

 

 ي رسدـوي بهار مـدهید باغ را ب ژدهـم  ي رسدـزنید راه را حین که نگار م آب
 بخش او نور نثار مي رسدنور نور کز  ار راـه ده چهـــار را آن مـد یـیـده راه
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از دیدن شمس خاطرش چون گل شگفت، مریدان و یاران موالنا نیز پوزش ها کردند، موالنا چندي با پیر تبریزي صحبت  موالنا
داشته و گاهي هم با او به صحرا رفته و خوش شور وغوغائي داشتند، ولي رفته رفته باز مریدان و یاران موالنا و خواص 

 .موالنا را دیوانه و شمس را جادوگر خواندند ردند،وعوام قونیه در خشم آمده، بدگویي آغاز ک
 

روایت سلطان ولد، پسر موالنا، چون مریدان، یاران  و بسته گان موالنا به انتقام کمر بستند، پیر تبریزي از قونیه بر کند و  به
 .مصمم شد که چنان رود که دیگر خبرش هم به دور و نزدیک نرسد

 

شمس، موالنا در جوش و خروش و میان امید و نوامیدي سرگردان بود و در آرزوي شمس مي سوخت  ۀاز ناپدید شدن دوبار بعد
 .و قواالن را مي فرمود تا سرود عاشقانه مي گفتند و شب و روز به سماع اشتغال داشتند و بیشتر غزلیاتش در فراق شمس است

 

ده بود و ضمناً در طلب شمس بود، براي یافتن یارگمشده که از بدگویي هاي یاران و مریدان و عوام افسرده خاطر ش موالنا
رهسپار شام گردید. موالنا همچنان در دمشق مجلس سماع و رقص ساز کرد و پیوسته با فغان و زاري، شمس تبریزي را از 

 .هرکوي و برزن مي جست ولي نمي یافت و اشعار غم انگیز مي سرود
 

ا جمع مریدان به قونیه بازگشت، اما بعد از چند سال بار دیگر روي به دمشق نهاده  کوشش موالنا به جایي  نرسید، ناچار ب چون
ماه ها را در شام به جستجو گذرانید، ولي این بار به صورت قطع از یافتن شمس نا امید گشت و به قونیه بازگشت. به قول  

در خود یافت، بعد از بازگشت در قونیه، موالنا سلطان محمد، اگر چه موالنا شمس را به صورت در دمشق نیافت، ولي به معني 
 .به تربیت و اصالح مردم پرداخت و به جدیت تمام به ارشاد مشغول شد

 

که در علم وعرفان به مقام عالي رسیده بود، در حالي که او خود نیز به ارشاد و تربیت مصروف بود، پیوسته یکي از  موالنا
تخاب مي نمود وبار اول صالح الدین فریدون زرکوب قونوي را منصب شیخي و یاران نزدیک را به دستگیري و ارشاد ان

پیشوائي داد، اما یاران و پیروان موالنا به جز او هیچ کس را به پیشوایي قبول نمي کردند و شیخ صالح الدین را که به گفته 
اهنمایي سزوار نمي دیدند و بار دیگر مي نمود، براي دستگیري و رزندگي بعضي مرد بیسواد و در بازار قونیه به زرکوبي 

  .فرمان موالنا را قبول نکردند و به دشمني صالح الدین  پرداختند
 

صالح الدین را عنایت فرمود و به حدي بر او لطف نمود که پیوسته گان و فرزندان خود را فرمان داد تا دست نیاز در  موالنا
وي را براي سلطان ولد عقد بست. صالح الدین بعد از دو سال سخت  دامن وي زنند و از لطف زیاد بر صالح الدین دختر

 .ودهجري قمري وفات نم ۵۲۲ ۀمریض شد و در سن
 

از فوت صالح الدین، توجه موالنا به حسام الدین چلبي، معروف به ابن ترک معطوف شد و او را منصب شیخي داد. حسام  بعد
قوا  و معرفت داراي مقام بلند و در رعایت احکام شریعت بي نهایت محکم بود. الدین از نخبه مریدان موال بود که در زهد  و ت

میل پذیرفتند و در پیشگاه او سر تسلیم نهادند. بهترین  یادگار ایام صحبت موالنا با حسام  لمریدان هم پیشوایي چلبي را با کما
دري به شمار مي رود و بزرگترین وعالي ترین  الدین چلبي، نظام مثنوي معنوي است که یکي از شهکاري هاي ادبي به زبان

 .اسالمي مي باشد ۀاثر متصوف
  

اند که چلبي شبي درخلوت از موالنا درخواست کرد که کتابي به طرز منطق الطیر عطار یا الهي نامه  سنائي)حدیقه( به  آورده
غاز دفتر نخستین مثنوي بر آن نوشته بود وبه نظم آرد. موالنا في الحال از سر دستار خود ورقي بیرون کرد که هجده بیت از آ

 :دست او داد
 

 ت مي کندــــا شکایــه یدایــــج از  ون حکایت مي کندـي چــاز ن بشنو
 دــده انـیـالـو زن ن رد ــرم مـیـن در  دـده انـریـبـرا بــا مــت ستانـیـن زــک

 اقـیـتـدرد اشرح ـــم شـیـویــبگ اــت  خواهم شرحه شرحه از فراق سینه
 د روزگار وصل خویشـویـج ازــب  ماند از اصل خویشدور کاو  هرکسي

 دارد نیست بادـــن آتش نأیـ رکهــه  نیست باد وناي  این بانک است آتش
 

 (نیخش کتاب نو\1۳۳۲چاپ دوم: - کلسونین ۀبر اساس نسخ - یمحمد بلخ نیالد موالنا جالل یمعنو یمثنو)
 

حسام الدین بار دیگر دریاي طبع موالنا را به جنبش در آورد و شور و شوق دیگر داد. شب ها حسام الدین در  کشش و جذب
شعر مي سرود و حسام الدین مي نوشت. وقتي دفتر اول مثنوي به انجام رسید،  مي نشست و موالنا به بدیهه خاطر محضرش

پریشان خاطر کرد و  چون که طبع معراج موالنا مشتري نمي دید، را خیلي  نهمسر حسام الدین وفات نمود و شیخ حسام الدی
 .دو سال در نظم مثنوي تأخیر افتاد
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ر فواید زیاد مي بردند و موالنا با شیخ حسام الدین پانزده سال دوام داشت و یاران و مریدان نیز از صحبت آن بزرگوا صحبت
هم از زحمت ناقصان تا حدي آسوده خاطر و گرم صحبت با چلبي  تمام به خدمت هر دو مسابقت مي ورزیدند. موالنابه شوق 

پروانه وار گرد شمع، وجودش مي گردیدند که ناگاه آن تواناي عالم معني مریض شد  مبود و شعر مي سرود. یاران و مریدان ه
 .و دربستر افتاد

بود که موالنا به رحمت او برسد. آن بزرگ  کوشش زیاد نمودند، موالنا را از مرگ نجات دهند اما حکم خداوند)ج( این طبیبان
هجري قمري در سن شصت وهشت سالگي  ۵۲0مرد عالم اسالم در نزدیکي غروب، روز یکشنبه پنجم ماه جمادي االخر سال 

موالنا خاموش شد، اما روشني آن چراغ تا امروز در هر  ۀدر خان فرهنگبه رحمت حق پیوست و یکي از روشن ترین چراغ 
 .ار عالم بشریت دل ها را روشن نگهداشته و روشن افروز استگوشه و کن

گویند که در شب آخر حیاتش که مرض موالنا سخت شده بود، سلطان ولد هردم بیتابانه به سر پدر مي آمد و موالنا این غزل  مي
 :را گفت

 

 بالین تنها مرا رها کنه سر بنه ب رو
 رد مبتال کنــراب شبگـن خــم ترک

 

رومي جهان فاني را ترک گفت و به خداوند)ج( ذات الهي که آرزوي  رسیدن به پیوستن  داشت،  - جالل الدین محمد بلخي موالنا
 .پیوست
خود و به بشریت سپرد و همه را  ۀعالوه از هدایاي عالي ادبي، شعري، درس عفت، انسانیت، اخالق و معنونیت به جامع موالنا

 .جستجو گردد، رهنمون ساخت به اخالقي که در ذات انسان باید
 

نماید بود. او به پروردگار  یگانه عقیدت زندگي در پي دانش، دانشي که بشریت در نور آن با اخالق معنوي و انساني  موالنا
لطف، محبت و دوستي مي نمود و با این گفته همنوا بود که )من مثل تو نیستم و مثل تو دعا نمي  داشت، با پیروان دیگر ادیان
 (.مي خوانم، براي یافتن حق، یعني  خداي واحد اتوانم، اما من در کنار تو دع

 

و قبول ارزش  جهان ما که جوامع و ملت هاي داراي عادات، اخالق و ارزش هاي معنوي و مختلف وجود دارند، به تفاهم  در
 .هاي دیگران و احترام به آنها که در رأس اخالق انساني است، نیز ضرورت دارند

نیک با همي راهنمایي مي زندگي اخالق و معنویت که از موالنا به بشریت به هدیه رسیده است، جوامع انساني را براي  ادبیات،
 .نماید

 

یت نیستیم، لذا بشریت به شناخت و ارزش هاي دیگران و آنچه موالنا به بشر تم نشده است و ما در پایان تاریخبشریت خ تاریخ
 .گرانید یو فرهنگ یو معنو ینید یو ارزشها دیحرمت گذاشتن به عقا یعنیما هدیه گذاشته است، ضرورت شدید دارد 

 

  هوشیارانه به مفاهیم فوق مي توانیم حکم نماییم که تأسیس پوهنتون موالنا ۀمراجع با
رومي در کشور زادگاه موالنا، افغانستان، ما را عالوه از دسترسي به علوم مورد نیاز امروز، حتماً  -ین محمد بلخي الد جالل

به میراث اخالق، معنویت و توصیه هاي انساني موالنا نزدیکتر مي سازد. من تکراراً مي نویسم که این اقدام حکومت وحدت 
 .من اینست که پروسه موفق باشد امید ست،ملي با ارزش و درحد ستایش کامل ا

 

موالنا، مسلمانان قونیه از خورد و بزرگ حاضر شدند. یهودان و عیسویان آن شهر که صلح جویي و نیک  ۀتشییع جناز در
که شما را  خواهي وي را آزموده  و دیده بودند، همراه با اهل اسالم شیون مي کردند. زماني که از یهودیان و عیسویان پرسیدند

با موالنا چه تعلق بوده است؟ گفتند )اگر موالنا شما را شیخ، راهنما، پیشوا و مقتدي بود، ما را هم همان بود. او در قلب ما 
 .(حرمت بس بزرگ به جا مانده است

 

 ربي، برصدرالدین ابوالمعاني محمد بن اسحق قونوي از بزرگان علماي تصوف و مشاهیر شاگردان شیخ محي الدین ع شیخ
موالنا را به حرمت تمام بر گرفته و در ارم  ۀموالنا نماز گذارد و از شدت بي خودي و درد پس از سالم، از هوش برفت. جناز

 .( مدفون است به خاک سپردندعلماباغچه در جایي که پدر بزرگوارش )سلطان ال
 

از بزرگان علماي آن زمان بود، در برابر تربت موالنا  گفته اند که قاضي سراج الدین ابوالثنا محمد بن ابوبکر ارموي که یکي
 :را خواند یرازیش یسعد یاین بیت ها 

 

 روز که در پاي تو شد خار اجل آن کاش
 الکم بر سرــغ هـیـه زدي تـتي بـیـگ دست

 این روز جهان بي تو ندیدي چشمم در تا
 م بر سرـو که خاکـمنم بر سر خاک ت این

 
 تمام
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