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عالءالدّین محمّد ،فرزند بزرگ موالنا ،بر خالف برادر خود ،سلطان ولد که با پدر همدلي و هـمآوایـي
داشت و زیر نظر او مراحل سیر و سلوک معنوی را پیمود ،از همان آغاز راهي دیگر در پیش گرفت و بـا
قرار گرفتن در اردوی مخالفان ،بهویژه در برخورد با شمس تبریزی تا جایي که توانست با پدر و معشوق
روحاني او دشمني ورزید .حتّي گفته مي شود در قتل احتمالي شـمس نیـز از جملـة سـرغوغائیان بـود.
حقیقت در این بان هر چه باشد ،یک چیز مسلّم است و آن اینکه ایـن فرزنـد در زنـدگي موالنـا نقـش
مثبتي ایفا نکرد و بعد از موالنا نیز فرزندان و نوادگان او یکسره از سلسلة احفاد و اوالد نَسَبي موالنا کنار
گذاشته شدند .بدیهي است مخالفت سرایي عالءالدّین با مولوی و شمس تبریزی ،بر موالنـا بسـیار گـران
آمد ،به گونهای که رفتار این فرزند دلهرهای توانفرسا در روح و روان موالنا ایجاد کرد و از تـرس اینکـه
اسرار خانوادگي بیش از اندازه برمال نشود و موجب خدشهدار شدن شأن و اعتبار معنوی و علمي موالنـا
را فراهم نسازد ،به احتمال فراوان بسیاری از این دلنگرانيها را موالنا در خود سرکون کرده بود .طبیعي
است این عقدههای فروخفته در روایتهای رؤیاگون مثنوی از نهاد ناخودآگاه موالنا به صـورت رمـزی و
پوشیده خود را نشان داده است و برعکس سلطان ولـد کـه جـای پـایي از او را در روایـتهـای مثنـوی
نميبینیم ،اثرات منفي رفتار و کردار عالءالدّین محمّد در بخشهایي از این متن بازتان داشته اسـت .در
این پژوهش ،ضمن مراجعه به اسناد تاریخي و متون منثور موالنا از جمله مکتوبات که حـاوی اطّالعـات
بسیار ارزشمندی است ،تصویر پوشیدۀ عالءالدّین و نحوۀ نگرش موالنا به این فرزند «عاق شده» بررسـي
خواهد شد.
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اطّالعات تاریخی از زندگی عالءالدّین محمّد
با وجود اطّالعاتي که دربارۀ عالءالدّین محمّد در چند منبع معتبـر قـدیمي ماننـد مکتوبـات موالنـا،
مقاالت شمس ،رسالة فریدون ساهساالر و مناقبالعارفین افالکي آمده ،آگاهي ما از شخصـیّت و زنـدگي
او زیاد نیست .از آنجا که این فرزند در زندگي موالنـا نقـش تعیـینکننـدهای داشـته اسـت ،شـناخت او
ميتواند بخش هایي از گِرِه کور زندگي موالنا و شمس را باز کند .عالءالدّین محمّد ،فرزند بزرگ موالنـا و
برادر تني سلطان ولد از همسر اوّل مولوی ،یعني گوهرخاتون ،دختر شرفالدّین الالی سمرقندی متولّـد
شده است .افالکي سال دقیق تولّد عالءالدّین و سلطان ولد را مشـخّص نکـرده اسـت و گفتـه دو فرزنـد
موالنا از این زن به سال  188به دنیا آمدهاند (ر.ک افالکي ،6818 ،ج  .)81 :6با توجّه به اینکه در فصل
پایاني مناقب ،هرچند به اشتباه تصری مي کند که عالءالدّین فرزند دوّم موالناست و نیز قول ساهسـاالر
که او را فرزند متوسّط موالنا دانسته ،همزاد بودن وی با سلطان ولد منتفي مـيشـود (ر.ک همـان ،ج:8
 .)663معلوم نیست فرانکلین لوئیس با استناد به کدام مدرک و سـند سـال تولّـد او را بـه سـال  188و
برادرش سلطان ولد را به سال  188حدس ميزنـد (ر.ک لـوئیس .)68 :6839 ،بـا اسـتناد بـه یکـي از
نامههای مولوی در مکتوبات که عیناً در بحثهای پـیش رو آن را نقـل خـواهیم کـرد ،در بـزرگ بـودن
عالءالدّین تردیدی وجود نخواهد داشت .فریدون ساهساالر هیچ اشارهای به تولّد و مرگ او نکرده اسـت،
ولي افالکي مرگ او را که با مرضِ «تَبِ مُحرقه» از دنیا رفته است ،با سرنوشت نامشخّص شـمس پیونـد
ميزند و مي گوید مرگ نابهنگام عالءالدّین نتیجة دسیسه چینـي و همراهـي او بـا مریـدانِ مریـد علیـه
شمس بوده است (ر.ک افالکي ،6818 ،ج .)131 :8
بنابراین ،اطّالعات تاریخي ما دربارۀ زندگي عالءالدّین زیاد نیست ،چرا که معتبرترین سند از دیدگاه
مولویپژوهان ،یعني ولدنامة سلطان ولد که وقایع زندگي پدر و اطرافیان او را به رشتة نظم کشـیده ،بـه
صراحت از او هیچ سخني به میان نیاورده است .این سـکوت معنـادار بـیش از پـیش بایـد مـورد توجّـه
مولویپژوهان قرار گیرد زیرا اگر حتّي بخش ناچیزی از گفتههای شمس ،ساهساالر و افالکـي در مـورد
رفتارهای ناروای عالءالدّین درست باشد ،باید مشخّص شود چرا سلطان ولد کـه وانمـود مـيکنـد همـة
واقعیّتهای زندگي پدر و نزدیکان او را گزارش ميکند ،از او هیچ سخني به میان نميآورد؟ اگر مولـوی
در مکتوبات به صورت آشکار و نهان نسبت به رفتارهای این فرزند واکنش نشان ميدهد و البتّه به نظـر
ميرسد او نیز بخشهای مهمّي از واقعیّتها را کتمان ميکند ،سلطان ولد این اندازه هم به این موضـوع
نمي پردازد .سؤال این است که آیا سلطان ولد جهت حفظ اسرار خانوادگي و حلقة عرفـاني پـدر حقـایق
مسلّمي را به عمد سانسور نکرده یا اینکه مي ترسـید جایگـاه سیاسـي و عرفـاني او کـه هنگـام سـرودن
ولدنامه به دست آورده بود ،از سوی فرزندان و نوادگان برادر خود تهدید شود؟ بـا توجّـه بـه ایـن گونـه
برخوردها گزارش سلطان ولد از تاریخ زندگي موالنا را نباید کامل ،قطعي و تردیدناپذیر دانست .ميتـوان
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بعد از اینکه مقاالت شمس تبریزی به همّت محمّدعلي موحّد تصحی و بـه چـاپ رسـید ،اطّالعـات
جسته و گریختة آن دربارۀ عالءالدّین ،به مدد مولوی پژوهان آمد تـا گـزارش واحـد ساهسـاالر و اقـوال
احمد افالکي در مناقبالعارفین را در بان این فرزند تا اندازهای جدّی بگیرند .جایگاه رفیعي که سـلطان
ولد در نزد پدر داشت و ستایشهای اغراقآمیزی کـه بـهویـژه شـمس بعـد از مراجعـت از دمشـق از او
ميکرد ،آتش حقد و حسد را در دل عالءالدّین شعلهور کرده بود و بعید نبود نسبت بـه شـمس کینـه و
نفرتي آشکار و پنهان داشته باشد .به جز این ،ازدواج شمس با کیمیا ،بر عالءالدّین محمّد سـخت گـران
آمد زیرا ظاهراً شمس را رقیب عشقي خود ميدانست که پیرانه سر آمده بود و معشوق را از دستش بـه
در آورده بود .ساهساالر در ادامة گزارش ازدواج شمس و کیمیا و استقرار آنها در خانة مولوی ميگویـد:
« بندگي چلبي عالءالدّین که فرزند متوسّط خداوندگار بود و در حُسن و لطافـت و علـم و فضـل نـازنین
جهان ،هرگاه که به دستبوس والد و والده6ميآمد و از صحن صُفّه عبور ميفرمود و به تابخانه مـيرفـت،
حضرت موالنا شمسالدّین را غیرت والیت در جوش مي آمد .تا به چند نوبت بر ایـن گذشـت ،روزی بـر
سبیل نصیحت بدیشان فرمود که ای نور دیده! هر چند آراسته ای به آدان ظاهر و باطن ،امّا باید که بعد
از این در این خانه تردّد به حسان فرمایي .این کلمه ایشان را دشـوار نمـود و منفعـل گشـت و نیـز بـه
واسطة آنکه دربارۀ سلطان ولد عنایت بیش ميفرمود ،کدورتي در خاطر بـود ،در ایـن حـال مکـرّر شـد.
چون بیرون آمد و به جمعي تقریر کرد ،آن جمع فرصت را غنیمت شمردند و بخیه را به روی کار آورده،
گفتند :عجـب کـاری اسـت ،آفـاقي آمـده اسـت و در خانـة خداونـدگار درآمـده ،و فرزنـد و نـور دیـدۀ
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رابطة عالءالدّین با شمس تبریزی

متنژپوهی ادبی،

گفت سلطان ولد تا توانسته در بیان واقعیّت های زندگي مولوی و اطرافیان او دخل و تصـرّفهـای نـاروا
کرده است و با حذف ،وارونهسازی ،برجسته یا کمرنگ جلوه دادن پارهای دیگر از واقعیّتها بـر ابهامـات
زندگي و زمانة مولوی افزوده است .دربارۀ برادر خود همه چیز را سانسور کرده است ،حال آنکه در منابع
دیگر ،از جمله رسالة فریدون ساهساالر و مناقبالعـارفین ،عالءالـدّین نقشـي بسـیار حیـاتي در زنـدگي
مولوی و شمس تبریزی داشته است ،چنانکه به صورت متواتر نقل شده ،موالنا پس از غیـان یـا مـرگ
شمس با این فرزند رابطة خوبي نداشت .حتّي گفته ميشود در مرگ نابهنگام وی برای اینکه در تشییع
جنازه شرکت نکند ،از شهر خارج شد و به باغ رفت .آنه ماری شیمل علّت عدم حضور موالنـا در مراسـم
تشییع و تدفین عالءالدّین را به نفرت وی از فرزند نسبت ميدهد و ميگوید حتّـي در ادوار بعـدی نیـز
فرزندزادگان عالءالدّین ،بنا به سنّت خانوادگي ،جزو خاندان موالنا محسـون نمـيشـدند (ر.ک شـیمل،
33 :6838ـ 38و همان .)83 :6836 ،بنابراین ،دلیل این مسأله را باید در گذشتهای نه چندان دور و در
برخورد این فرزندِ عاق شده با شمس تبریزی دانست که بر خالف میل پدر تا جایي که توانست از آزار و
اذیّت شمس چیزی فروگذار نکرد و بنا به قولي در قتل او نیز با غوغائیان همراه شد.
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صاحبخانه را در خانة خود نميگذارد .فيالجمله ،همان جمع هرگاه که فرصت یافتندی ،بـه اسـتخفاف
آن حضرت مشغول گشتندی ،و حرکاتي که موجب انفعـال باشـد ،بـه عمـل مـيآوردنـد» (ساهسـاالر،
818 :6866ـ .)818به نظر مي رسد که ساهساالر در روایت اصل این ماجرا کمي مداخله کـرده اسـت و
سخناني را که بین شمس و عالءالدّین ردّ و بدل شـده بـود و بـهویـژه تعـابیری را کـه شـمس در بـان
عالءالدّین به کار برده بود ،تلطیف کرده است زیرا لحنِ شمس در خطان به عالءالدّین در این بان تنـد
و پرخاشگرانه است و با توجّه به صراحت لهجهای که در جایجـای مقـاالت اثـرات و نشـانههـای آن را
مي بینیم ،گزارش شمس به واقعیّت نزدیکتر است« :عالءالدّین را دیدی چگونه تهدید کـردم در پـرده؟
گفتم« :جُبّهات به حجره است؟» گفت« :بازرگان را بگویم تا بیاورد» .گفتم« :نه ،من او را منع کردم کـه
به حجره بیاید ،مرا تشویش بدهد .آن موضع جهت خلوت و تنهایي اختیار کردم .رنجانیدم بازرگان کـه:
چرا مي آیي؟ دگر میا ،و آن زن آمد که آن آرم .گفتم :آن وقت که بگویمت بیا و اگر نه لکاس بستان که
طمع تو این است ،امّا تا نخواهم میا .من برهنه باشم یا ساخته ،ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّکُـمْ ،وَلَـوْ أَنَّهُـمْ صَـبَرُوا» ...
(شمس تبریزی .)663 :6877 ،در یکي از گسستهپارههای مقاالت ،به دشمني عالءالدّین محمّـد و اهـل
خانة موالنا و حتّي ضرن و شَتم شمس از جانب آنها و از همه جالبتر ،به عکـسالعمـل موالنـا در برابـر
رفتار خانوادۀ خود اشاره شده است .از فحوای کالم شمس چنین برميآیـد کـه موالنـا قـدرت مخالفـت
صری با اعضای خانواده و ممانعت از ایذای شمس را نداشته است« :زخمها زدند که این دستهام اعضـام
مجروح کردند .من نميخواستم که یکباره قماش را بیـرون آرم .آن محمّـد گفـت باشـد کـه رخـتش را
بیرون مي اندازیم .اگر بیامد چنین .آمدم تا بعضـي ببـرم .آن بنفشـگک همـه رخـتم گـرد کـرده کـهای
مي نروی و همه اندرون این که یعني زودتر برود .دگر کي باز آیي؟ یعني تا من بگویم که بـاز نمـيآیـم.
من بانگ ميزنم :ای موالنا ،برون آی تا دگر دشنام ندهند .تو ميشنوی و برون نیایي» (همان.)839 :
افالکي در پنج نوبت به نقش این فرزند در دسیسهچیني علیه شمس تبریزی اشاره کـرده اسـت .در
حکایت نخست که از قول ملکاألدبا موالنا فخرالدّین معلّم نقل ميشود ،مولوی بـر سـر قبـر عالءالـدّین
ميرود و بیتي بر تربت او مينویسد و ميگوید در عالم غیب شمس از سَرِ خطای عالءالـدّین گذشـته ،از
جملة مرحومان گشته است (ر.ک افالکي ،6818 ،ج  .)988 :6اگر این حکایت واقعیّت تاریخي نداشـته
باشد و ما متأسّفانه سندی مکتون در رد یا اثبات آن در دست نداریم ،هیچ بعیـد نیسـت کـه برسـاختة
طرفداران عالءالدّین یا فرزندزادگان او برای تطهیر جدّشان نبوده باشد .در نوبتهای دیگر ،به صراحت از
نقش او در ماجرای قتل شمس سخن رفته است (ر.ک همان ،ج  383 ،711 ،131 ،8و  .)663با توجّـه
بـه روایـت متـواتر سـه منبـع زندگینامـهای ـ مقـاالت شـمس تبریـزی ،رسـالة فریـدون ساهسـاالر و
مناقبالعارفین افالکي ـ و چهار نامة مندرج در مکتوبات موالنـا ،سـکوت تأمّـلبرانگیـز سـلطان ولـد در
ولدنامه و نیز غیان معنادار عالءالدّین در سایر حکایت هـای مربـوط بـه زنـدگي مولـوی و عـدم حضـور
فرزندان و نوادگان وی در سلسلة مولویّه ،جای تردید باقي نميماند که عالءالدّین با پدر خود هـمفکـر و
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هممرام نبوده است .تنها بخش کوچکي از انتقادهایي که مولوی و شمس بر عالءالدّین مطرح ميکردنـد،
به دست ما رسیده است ،ولي از دیدگاهها و انتقادات جدّی احتمالي او نسبت به پدر و شـمس یـا حتّـي
صالحالدّین و حسامالدّین کامالً بيخبریم و نمي تـوانیم بـه درسـتي دربـارۀ اعتقـادات و مـرام فکـری او
قضاوت کنیم .تنها از فحوای انتقادات شماتتگـون مولـوی مـيتـوانیم حـدس بـزنیم کـه بـه احتمـال،
عالءالدّین تمایلي به اهل فلسفه داشته است و راه عرفان ،بهویژه عرفـان قلندرانـه را کـه شـمس تعلـیم
ميداد ،به دیدۀ تحقیر مينگریست.

بازسازی رابطة موالنا با عالءالدّین در بطن قصّة نوح و کنعان

متنژپوهی ادبی،

«پس سااس او را که ما را در جهـان،
تــا شــنیدیم آن سیاســتهــای حــق،
تا کـه مـا از حـال آن گرگـانِ پـیش،
امّــتِ مرحومــه زیــن رو خوانــدمان،
اســتخوان و پشــم آن گرگــان عیــان

کـــرد پیــــــدا از پـ ـسِ پیشـــینیان
بــر قـــــرونِ ماضــیه انــدر ســبق
همچو روبه پـاسِ خـود داریـم بـیش
آن رســولِ حــقّ و صــادق در بیــان
بنگریـــد و پنـــد گیریـــد ای مهـــان
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در یکي از این روایتها ،وقتي به دخالت مستقیم عالءالدّین در قتل شمس اشاره ميشود ،با اسـتناد
به یکي از آیات قرآن که مربوط به فرزند حضرت نوح (ع) است ،ناپیوستگي روحاني این فرزند بـا موالنـا
مورد تأکید قرار گرفته است« :و گویند :عالءالدّین را که به داغِ «إِنَّـهُ لَـیْسَ مِـنْ أَهْلِـکَ إِنَّـهُ عَمَـل غَیْـرُ
صَالِ ٍ» (هود )31/موسوم بود ،تَبِ مُحرقه و علّتي عَجَب پیدا گشـته ،در آن ایّـام وفـات یافـت و حضـرت
موالنا از غایت انفعال به جانب باغها روانه گشته ،به جنازۀ او حاضـر نشـد» (افالکـي ،6818 ،ج.)131 :8
اگر مبنایي تاریخي برای این حکایت قائل نباشیم و آن را برساختة کساني بدانیم که متمایل به خالفـت
سلطان ولد بعد از مولوی بودند و به هر شکل ممکن ميخواستهاند عالءالدّین و فرزنـدان او را از سلسـلة
مولوی و وارثان معنوی او خارج کنند ،به نظر ميرسد استناد به این آیه ،نشانة درونمتني بسیار مهمّـي
است که مي توان با استناد به آن ،هرچند بسیار پوشیده ،رگههایي از یک واقعیّـت تـاریخي دربـارۀ ایـن
فرزند را از مثنوی استخراج کرد و هیچ بعید نیست برسازندگان ایـن روایـت ،شـباهت رابطـة مولـوی و
عالءالدّین را با حضرت نوح (ع) و کنعان از مثنوی استنباط کرده باشند .نخستین حکـایتي کـه در بـان
حضرت نوح (ع) در مثنوی نقل ميشود ،در دفتر نخست و در تأیید پیام داستان «رفتن گرگ و روباه در
خدمت شیر به شکار» است .این داستان تحذیری است بر عاقبت شوم مخالفتکنندگان با اولیـای الهـي
از جمله خود موالنا یا شمس تبریزی و یا خلیفة او حسامالدّین چلبي زیرا پیش از آغاز حکایتِ نوح (ع)
و معاملة مردم با وی ،موالنا تأکید مي کند باید خدای را شاکر بود که ما را به تعبیر پیامبر اکـرم (ص) از
«امّت مرحومه» قرار داد تا بتوانیم از سرگذشت بدفرجام گذشـتگان درس عبـرت بگیـریم و مـا را مایـة
عبرت دیگران قرار ندهد:
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متنژپوهی ادبی
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عاقل از سر بنهـد ایـن هسـتي و بـاد،
وَر بِنَنهـــد ،دیگـــــران از حــــالِ او،

چــون شــنید انجــام فرعونــان و عــاد
عبرتـــي گیرنـــد از اضــــــاللِ او»
(مولوی ،6897،د8688 :6ـ.)8667

در این حکایت کوچک ،حضرت نوح (ع) در مقام و جایگاه «پیری رازدان و مقتدر» ظاهر شده اسـت
که به دلیل دستیابي به قدرت الهي مي تواند مخالفان خود را در یک دَم نابود سازد .بنابراین ،تنها چـاره
در معاملة با او ،تسلیم شدن مح است ،همچنانکه در داستان گرگ و روباه و شیر ،ابـراز وجـود مایـة
هالکت گرگ و محتاطکاری و ناخویشتنبینيِ روباه موجب عزّت او گردیـد .در ایـن دو حکایـت کـه بـه
دنبال هم روایت شده اند ،مریدانِ مخالف از جمله فرزند مولوی ،یعني عالءالدّین ،نقـش منکـران انبیـا را
بازی مي کنند که به صورت گرگ در داسـتان اوّل و فرزنـد نـاهموار نـوح (ع) ،یعنـي کنعـان ،بازنمـایي
شده اند .در این حکایت ،اسمي از کنعان به میان نميآید ،حال آنکه در دفترهای بعدی هر جا به داستان
نوح (ع) اشاره شده است ،کنعان در مرکز توجّه موالنا بوده است .اگر کنعان ،بازنمای عالءالـدّین محمّـد
در مثنوی باشد ،برای پوشیده گویي در دفتر نخست و تصری در دفترهای دیگر باید توجیهي یافـت .بـه
نظر ميرسد هنگامي که دفتر اوّل سروده ميشد ،عالءالدّین زنده بود و مولوی نميخواسـت یـا هراسـان
بود از اینکه کمي واض تر دربارۀ شخصیّت و رفتار او با شمس ،خود و خلیفههای دوگانهاش سخن گوید
و چون در فاصلة توقّف دو سالة مثنوی بین دفتر اوّل و دوّم ،این فرزند عاق شـده از دنیـا مـيرود ،ـ بـه
سال  118ـ موالن ا با جسـارت بیشـتری در قالـب داسـتان نـوح (ع) و فرزنـد او ،حکایـت حـال خـود و
عالءالدّین را بیان کند:
« گفت نوح ای سرکشان من ،من نـیم
چـــون بِمُـــردم از حــــواسِ بوالبشـــر،
چونکه من من نیستم ،این دو زِ هوست
هســت انــدر نقــشِ ایــن روبــاه شــیر
گـــر زِ روی صـــورتش مـــينگـــروی،
گــر نبــودی نــــوح شیــــرِ ســرمدی،
صــد هــزاران شــیر بــود او در تنــي
چونکه خـرمن پـاسِ عشـر او نداشـت،
هــر کــه او در پــیش ایــن شــیرِ نهــان،
همچــو گــرگ آن شــیر بــر درّانَــدَش
همچــو آن روبــه کَــمِ اشــکم کنیــد
جملــه مــا و مــن بــه پــیش او نهیــد

من زِ جـان مـرده بـه جانـان مـيزیـم
حــق مــرا شــد ســمع و ادراک و بصــر
پیش این دَم هر که دَم زد ،کافر اوست
ســوی ایــن روبــه نشــاید شــد دلیــر
غـــرّۀ شیـــــــران ازو مـــينشـــنوی
پــس جهــاني را چــرا بــر هــم زدی؟!
او چــو آتــش بــود و عــالَم خرمنــي
او چنین شعله بـر آن خـرمن گماشـت
بــي ادن چــون گــرگ بگشــاید دهــان،
«فَانْتَقَمْنَــا مِ ـنْهُمُ» بــر خــــــواندش...
پـــیش او روبـــاهبـــازی کـــــم کنیـــد
مُلــک ،مُلــک اوســت مُلــک او را دهیــد
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شیر و صید شـیر خـود آنِ شماسـت»
(همان8686 :ـ.)8683

الشَّیطَانُ» .مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاهللِ وَ الْیَوْمِ اآلخَرِ فَالَیَقِفْنَ مَوَاقِفَ التُّهَمِ .مَنْ بَاشَرَ خَیْراً أَو شَرّاً فِـي جُـنْ ِ لَیْـلٍ

متنژپوهی ادبی،

نامة هفتادم« :قال النّبي ـ صلّي اهلل علیه و سلّم« :الَ یخلُـونَ رَجُـل بِةامرَأَةٍ الَیَحِـلُّ لَـهُ فَـاِنَّ ثَالِثَهُمَـا
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در مکتوبات موالنا ،چهار نامه ـ نامههای شمارۀ  17 ،83 ،7و  78ـ آمده است که به احتمال فراوان همة
آنها خطان به عالءالدّین نوشته شده است .چند نکته دربارۀ این نامهها قابل ذکـر اسـت .نخسـت اینکـه
برخالف بسیاری از نامهها گیرنده یا مخاطب نامه به صراحت ذکر نشده ،ولي در همة آنها تعبیـر «پـدر»
برای نویسنده و «فرزند عزیز» برای گیرنده آمده است .دوم اینکه ،در همة نامهها موضوع واحدی مطـرح
شده است و اینکه فرزندِ نویسنده به دالیلي نامشخّص از خانواده کنارهگیری کرده است و بویي از تمـرّد
در رفتار او به مشام مي رسد که نویسنده را مجبور به تذّکر و ارشاد یا توبیخ کرده است .سوم اینکه لحن
نامه ها به همان ترتیبي که در متن مکتوبات آمده از خواهش و تمنّا برای بازگشت به خانه و بهانه ندادن
به دست مخالفان و دلخوش کردن آنان ،به سمت و سوی توبیخ و مؤاخذه پیش رفته اسـت .هـیچ بعیـد
نیست نامههای شمارۀ  7و  83مربوط به مراحل نخستین ایجاد اختالف بین پدر و فرزنـد بـوده باشـد و
نامههای بعدی از جمله نامة شمارۀ  78که از هرگونـه تعبیـر محبّـتآمیـزی خـالي اسـت ،در دورۀ اوج
ح مکتوبـات،
دشمني عالءالدّین با شمس و مخالف با پـدر نوشـته شـده باشـد .توفیـق سـبحاني ،مصـ ّ
مخاطب احتمالي سه نامة نخست را عالءالدّین دانسته است و با توجّه به لحن نوشـته و مطـالبي کـه در
نامة چهارم آمده ،بعید دانسته که مخاطب این نامـه نیـز عالءالـدّین بـوده باشـد (ر.ک مولـوی:6876 ،
839ـ .) 833محمّدعلي موحّد نیز این نامه را در پیوند با نامة موالنا به فاطمهخاتون ،دختر صـالحالـدّین
زرکون و همسر سلطان ولد و مخاطب آن را همین سلطان ولد دانسته است (ر.ک موحّـد،)13 :6831 ،
ولي مقایسة تطبیقي این نامه با نامههای سه گانه به لحا موضوع و تعـابیری کـه در آن بـه کـار رفتـه،
تقریباً جای تردیدی باقي نميگذارد که این نامه نیز ـ شاید آخرین نامة مولوی بـه فرزنـد عـاق شـده ـ
خطان به عالءالدّین نوشته شده است .به دلیل اهمّیت این نامه ،ابتدا آن را عیناً نقل مـيکنـیم و آنگـاه
یک نمونه از بازسازیهای ادبي آن را که در چند نوبت در مثنوی در قالب داسـتان حضـرت نـوح (ع) و
گفتگوی وی با کنعان آمده ،ذکر مي کنیم .شگفت آنکه اغلب قریب به اتّفاق آیـاتي کـه در ایـن نامـه از
داستان نوح (ع) بدانها استناد شده ،محتوای آنها در مثنوی نیز آمده است .مقایسة رابطـة نویسـنده بـا
مخاطب نامه با نوح (ع) و فرزندش کنعان ،در همین نامـه ،نشـانهای اسـت کـه هـم بـرای برسـازندگان
حکایت منقول در مناقبالعارفین ميتوانسته مهم باشد و هم برای ما که به دنبـال نشـان دادن انعکـاس
غیرمستقیم تجارن شخصي مولوی در مثنوی هستیم.
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ف بِـهُِ .ی َؤیِّـ ُد ُه قَولُـ ُه َتعَـالَي :سَنَسِـمُهُ عَلَـى
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الْخُرْطُومِ (القلم )61/یَعنِي نَجْعَلِ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ عَالَمَ ً عَلَي أَنْفِهِ یَرَاهُ کُلَّ أَحَدٍ.
فرزند عزیز ،فالنالدّین ـ خَلَّصَهُ اهللُ تَعَالَي عَن أَیدِی الشَّیطَانِ ـ بداند که در این روزگار ،کنج خلـوت
محشرکدۀ شیاطین است .شیران را بیم باشد در ایـن زمـان از یـاران صـال منقطـع شـدن و بـه کـنج
نشستن .بیم ،شیران را نشاید که آن نقصان شیری ،فتنة دیو است که این پدر گوش کر کـرده اسـت از
خیر و شرّ عالم ،امّا دهان به گوشم مينهند و بانگ ميزنند .واهلل الطّالب الغالب که در این مـدّت چیزهـا
مي گویند از آن فرزند که اگر در خوان دیدمي ،خوان بر خود حـرام کردمـي .اگـر ممکـن بـودی ،سـفر
کردمي .آخر که گفت نافع آن است؟ صد هزار مضـرّت در اوسـت .واهلل جـز عـدوّی نگفـت .چنـد کـرّت
نصیحت کرده شد و آن فرزند آن را تأویلها کرد و زیر بساط نهاد و فریـب نَفْـس را هـیچ تأویـل نکـرد.
چنان که آن شخص بر پیغامبری موسي چندان خیال و اشکال و تأویل اندیشید و بر خدایي گوساله هیچ
تأویل نندیشید.
به دست این پدر دعوتي است و دعایي ،به حقّ آنکه «قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا» (التّحریم« )1 /وَأَنذِ ْر
عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ» (الشّعراء .)863 /دعا خود کار من است و دعوت ،این اسـت کـه مـيگـویم یکبـاره و
دوباره .نوح وار «ارْکَب مَّعَنَا وَالَ تَکُن مَّعَ الْکَـافِرِینَ» (هـود .)38 /ان شـاءاهلل نگـویي «سَـآوِی إِلَـى جَبَـلٍ
یَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء» (هود )38 /زیرا «الَ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِالَّ مَن رَّحِمَ» (همـان) یعنـي پنـاه بـه
بندۀ مرحوم گیر و مالزم آن مرحوم باش و اگر نه هر جا روی ،زخم خوری .بر جواني چـه غـرّه شـوی؟!
آخر برادرت به سنّ از تو کوچکتر بُوَد .ای دریغا! او را دستوری بودی تا با تو حال خود بگفتـي .اهلل ،اهلل،
دریابد و آن حجره را ویران کند .روی بر نمي تابد که در روی کسي نصیحت کنم .دهان پُر است ،امکـان
گفتن ني .دل پُر است ،امکان نبشتن آن نیست .آخر از روان آن شاه بتـرس و از روان آن سـلطان شـرم
دار .خانهای که چو بیتالحرام نیکنام بود و انگشتنما بود ،نزدیک است که چون کارونسرای ضیا مشهور
شود.
واهلل و باهلل که روح او چون شیر ميغرّد و باخبر است از قلیل و کثیر آنچـه مـيرود .یُمکـن کـه بـر
سَرَت فرود آید .سوگند مخور و منکر مشو و حالها را باژگونه مگو «وَقَلَّبُواْ لَکَ األُمُـورَ» (التّوبـه )33/کـه
آن منکر شدن یکي گناه دیگر است .آدموار «رَبَّنَا ظَلَمْنَا» (األعراف )88/آغاز کن .ابلیسوار حجّـت مگـو.
اگر حالت آدمت خوشتر ميآید ،اهلل ،اهلل ،گریبان مردی بگیرد و خود را زیر شـیاطین سُسـت نیفکنـد ـ
وَفَّقَهُ اهللُ وَ قَوَّاهُ و أَیَّدَهُ بِنَصرِهِ .اهلل ،اهلل ،مالزمـت کنـد بـه صـحبت شـیخالشـیّو المشـایخ ،امـامالوقـت،
حسامالدّین ،اگر از من حجابي هست ،یا من موضع معیّن نیستم ،اهلل ،اهلل ،اهلل ،دشمنان را شاد نکند:
از بهر خدا چـو شـادی اوسـت مکـن

زین حال چو بشنود عـدو شـاد شـود
***
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وَ سالم علیکم و رحم اهلل و برکاته» ( مولوی698 :6876 ،ـ.)636

ـ مولوی ميگ وید چندین بار پیش از این نامه ،مخاطب را نصیحت کرده بوده ،امّا نصـای پـدر را تأویـل
کرده است و وقعي به آنها ننهاده است .همین نصیحت چندباره ،به احتمال فراوان به نامههای شمارۀ ،7
 83و  17اشاره دارد .در این نامه ،یک حقیقت بسیار ذیقیمت دربارۀ فرزنـدان مولـوی ،سـلطان ولـد و
عالءالدّین نیز انعکاس یافته است .از عبارتي موجز از این نامه ميتوان استنباط کرد کـه سـلطان ولـد از
عالءالدّین کوچک تر بود و برخالف برادر خود کامالً با پدر و شمس و شیوۀ سلوک آن دو همراه و همدل
بوده است ،هرچند از این عبارت نیز مصحّ مکتوبات ،نکتهای خالف نکتة ما استنباط کرده است (ر.ک
همان .) 839 :شگفت آنکه محمّدعلي موحّد ،برادر کوچکتر را عالءالدّین دانسته است و گفته است موالنا
به سلطان ولد ميگوید باید از سرنوشت برادر کوچکتر خود عبرت بگیرد و چون او اینـک مـرده اسـت و
مرده نميتواند سخن بگوید ،پس از سرنوشت ـ مرگ ـ وی باید عبرت بگیـرد کـه متعاقـب مخالفـت بـا
شمس اتّفاق افتاده است (ر.ک موحّد19 :6831 ،ـ .)13به نظر مي رسد که مفهوم عبارت موالنـا روشـن
است و نیازی به تأویل پیچیده ندارد .به زعم ما ،مولوی خطان بـه عالءالـدّین مـيگویـد از حـال بـرادر
کوچکتر خود ،سلطان ولد ،درس بگیر برادری که به جای مخالفت با شمس ،پدر و دو خلیفة موالنا ،راه
همدلي و همراهي را پیموده ،سلوک عرفاني را طي کرده است .اینکه ميگوید کاش اجازه داشت از حال
خود سخن گوید ،ناظر بر ضرورت کتمان احوال عرفاني سالک است و لذا نیازی نیست عبارت مولـوی را
به مرده بودن برادر کوچکتر تأویل کنیم.
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ـ مخاطب نامه خلوت گزیني عرفاني نداشت و علیه پدر و دوستداران او که باید با توجّه به زمان احتمالي
نوشته شدن نامه ،حسامالدّین چلبي بوده باشد ،سخنپراکني و دسیسهچیني ميکرده است که مقـداری
از آنها به گوش مولوی نیز ميرسید و او را به شدّت آشفته ميکرد.

متنژپوهی ادبی،

چند نکتة مهم از این نامه مستفاد ميشود:
ـ مخاطب نامه اگر عالءالدّین باشد ـ که به زعم ما هموست ـ چنانکه در سه نامـة قبلـي هـم آمـده ،از
قونیه خارج شده است و در شهر مجاور یا دوردست ،در خلوت (شاید خانقاهي ویژۀ خـود یـا متعلّـق بـه
مخالفان موالنا) بست نشسته است .خطرات خلوتنشیني و همنشیني یا حضور در مواقف اتّهام در همان
آغاز نامه و به تعری تمام در قالب دو سه روایتي که نقل شده ،گوشـزده شـده اسـت ،بـهویـژه روایـت
نخست که امکان فریب شیطان بیشتر است یعني خلوت گزیدن با زن یا زناني که جزو محـارم نباشـند.
با توجّه به داللت ضمني این روایت ،آیا مخاطب نامه به برقراری رابطـة نهـاني گنـاه آلـود مـتّهم نبـوده
است؟
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 ،شمارۀ  ،93سال ،67زمستان 6868

ـ علي رغم لحن تندی که مولوی در این نامه دارد ،از افشای رفتارها و گفتارهای مخاطب خود بـه دلیـل
مالحظات خانوادگي پرهیز مي کند و از اینکه اسرار زندگي خصوصي خـانواده در میـان بیگانگـان شـایع
شود ،دلنگران است .ميگوید خانهای که مانند بیتالحرام نیکنام بوده ،چیزی نمانده مانند کاروانسـرای
ضیا (کاروانسرایي که ظاهراً به فسق و فجور مشهور بوده) انگشتنمای عام و خاص شود .به نظر ميرسد
سلطان ولد نیز به دلیل رعایت همین مالحظات از افشای اسـرار خـانوادگي خـودداری و همـة اتّفاقـات
ناگوار پیرامون زندگي مولوی را ،از جمله اقدامات برادر خود ،سانسور کرده است.
ـ احتماالً منظور از روان «شاه» و «سلطان» و روح «شیر» ،شمس تبریزی است و از همین عبـارت نیـز
مستفاد مي شود الاقل در زماني که این نامه نوشته ميشده ،مولوی مرگ یا قتل شمس را پذیرفته بـوده
است .اینکه عالءالدّین را از روح شمس ميتراسند ،آیا بدین معنا نیست که او در قتـل احتمـالي شـمس
دست داشته است و آیا با این نشانههای باریک و غیرمستقیم نميتوانیم قول افالکي را در بان نقش این
فرزند در قتل شمس کمي جدّیتر بگیریم؟! محمّدعلي موحّد در «قصّة قصّهها» که گزارشگونهای است
بر آثار سلطان ولد ،ميگوید« :نه در آثار موالنا و نه در نوشتههـای ولـد و ساهسـاالر هـیچ اشـارهای در
تأیید آن روایت که از کشته شدن شمس در غوغای عوام و بـه دسـت داشـتن مریـدان متعصّـب موالنـا
سخن مي گوید ،وجود ندارد .اگر چنین چیزی بود ،بي گمان هم در سخنان موالنا انعکاس ميیافت و هم
تفصیل آن را در همین کتان ولد (مثنوی ولدی یا ولدنامه) ميشد دید» (همان .)87 :به نظر مـيرسـد
کاوش مجدّد آثار مولوی و دقّت در تعابیر رمزآمیز او ميتواند شواهدی دالّ بر اثبات ادّعـای افالکـي بـه
دست دهد .همین دو جمله ای که مولوی در این نامـه بـه صـورت کـامالً پوشـیده و گـذرا بیـان کـرده،
نمونهای از اشارات تأثیرگذار است.
ـ از پاراگراف پایاني نامه چنین مستفاد مي شود که مولوی مخاطب را از خطر احتمـالي و قریـبالوقـوع
مخالفت با شمس آگاه ميکند .به عبارت دیگر ،در این قسمت ،مرگ عالءالـدّین را بـه نـوعي پیشـگویي
ميکند.
ـ سفارش مخاطب به مالزمت صحبت با حسام الدّین چلبي مؤیّد این نکته اسـت کـه نامـه بایـد بعـد از
مرگ صالحالدّین زرکون و دوران خالفت حسامالدّین نوشته شده باشد و چون ميدانـیم عالءالـدّین بـه
سال  118از دنیا رفته ،حداقل پنج یا شش سال از دورۀ خالفت حسامالدّین را درک کـرده ،بـدون آنکـه
مانند برادرش سلطان ولد دست ارادت به او داده باشد.
پیش از نقل بازسازی ادبي همین نامه در مثنوی  ،ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه مولـوی بـرخالف
قصّه های دیگر پیامبران ،به صورت مستقل ،داستان حضرت نوح (ع) را بـه نظـم نکشـیده اسـت و پـنج
شش نوبتي که به اشاره یا با کمي تفصیل به آن پرداخته ،در ادامة حکایت دیگـری یـا بـه دنبـال بیـان

نقش عالءالدّین محمّد در زندگی موالنا و بازتاب پوشیدۀ آن در مثنوی

278

اندیشههای عرفاني و کالمي بوده است .نمونهای که ذکر ميشود و از قضا حـالتي روایـي دارد ،در ادامـة
مباحث عرفاني که به عنوان استنتاج از حکایتِ «اختالف کردن در چگونگي و شکل پیل» آمده است:

«کاشـــــــــکي او آشـــنا نـــاموختي
کاش چون طفل از حِیَـل جاهـل بُـدی
یــا بــه علــم نقــل کــم بــودی مَلــي

تــا طمــع در نــوح و کشــتي دوختــي
تــا چــو طفــالن چنــگ در مــادر زدی
علـــم وحـــي دل ربـــودی از ولـــي»
(همان ،ج 6361 :3ـ.)6363

متنژپوهی ادبی،

اگر کنعانِ این حکایتواره را بازنمایي شدۀ عالءالدّین بدانیم ،از سخنان او چنین برميآیـد کـه اهـل
دانش های نقلي یا عقلي بوده است و اعتنایي به علم و معرفت شهودی و عرفاني نداشته است .مولوی در
دفتر چهارم به تمایل کنعانِ قصّة خود به علوم نقلي با صراحت بیشتری اشاره کرده است:
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«دم مــزن تــا دم زنــد بهــر تــو روح
همچــو کنعــان کآشــنا مــيکــرد او
هـــي بیـــا در کشــتي بابــا نشـــین
گفــت نــي مــــن آشــنا آمــــوختم
هین مکن کاین مـوج طوفـانِ بالسـت
بـــادِ قهرســـت و بـــالی شـــمعکُـــش
گفــت نــي رفــتم بــر آن کــوه بلنــد
هین مکن که کوه کاهسـت ایـن زمـان
گفــت مــن کــي پنــد تــو بشــنودهام،
خــوش نیامــد گفــت تــو هرگــز مــرا
هــین مکــن بابــا کــه روزِ نــاز نیســت
تــا کنــون کــردی و ایــن دم نازکیســت
گفــت بابــا ســالهــا ایــن گفتــهای
چند از ایـنهـا گفتـهای بـا هـر کسـي
ایــن دم ســرد تــو در گوشــم نرفــت
گفــت بابــا چــــه زیــان دارد اگـــر،
همچنــین مــيگفــت او پنــد لطیــف
نــي پــدر از نُصــ ِ کنعــان ســیر شــد
انــدرین گفــتن بُدنــد و مـــوجِ تیــز،

آشـــنا بگـــذار در کشـــتي نـــــــوح
کـــه نخـــواهم کشـــتي نـــــوحِ عـــدو
تــا نگــردی غــرقِ طــــوفانِ مهــین
من به جـز شـمعِ تـو شـمع افـروختم
دســت و پــا و آشــنا امــروز الســت
جز کـه شـمع حـق نمـيبایـد خَمُـش
عاصـم اســت آن کُــه مــرا از هــر گزنــد
جــز حبیــب خــویش را ندهــد امــان
که طمع کـردی کـه مـن زیـن دودهام
مــن بــریاَم از تــو در هــر دو ســرا
مــر خــدا را خویشــي و انبــاز نیســت
انــدرین درگــاه گیــرا نــاز کیســت...
بــاز مــيگــویي ،بــه جهــل آشــفتهای
تـــا جـــوان ســـرد بشـــنیدی بســـي
خاصــه اکنــون کــه شــدم دانــا و زفــت
بشـــنوی یـــک بـــار تـــو پنـــد پـــدر
همچنــان مــيگفــت او دفــعِ عَنیــف
نــي دمــي در گــوش آن اِدبیــر شــد
بــر سَــرِ کنعــان زد و شــد ریزریــز»
(مولوی ،6897،د 6888 :8ـ.)6887
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برابرسازی عالءالدّین با کنعان تنها به مولوی و برسازندگان حکایت منقول در مناقبالعارفین خالصه
نمي شود .سلطان ولد نیز هنگامي که واقعة مرگ پدر را گزارش ميکند ،به ایما و با اسـتناد بـه داسـتان
حضرت نوح (ع) و فرزند ناخلف او ميگوید وارثان حقیقي پدر کساني هستند کـه از طریـق جـان بـه او
پیوستگي دارند نه از راه آن و گِل:
لـــرزه افتـــــاد در همـــه افـــالک
«چونکه آن جسمِ پاک شد در خاک،
از غــــم نقــــــــــــلِ زبــــدۀ آدم
گشــــت پــــر درد قالــ ـبِ عــــالَم،
چونکه بر حـالِ زار خـود نگریسـت...
آســمان و زمــین زِ غــم بگریســت
آمــد ارض و ســما زِ غــم بــه بُکــا
لیـــک بهـــر وفـــاتِ مـــردِ خـــدا،
که بـه وی بودشـان بـه جـان پیونـد
از مریـــد و زِ خـــویش و از فرزنـــد،
ایــن زمــینِ بســیط و چــر کبــود
مانــد بــر جــا چنــانکــه اوّل بــود،
هــر طــرف گــر رونــد و گــر آینــد
تـــا کـــه انـــدر جهـــان بیاســـایند،
کــه رســد وحــيشــان زِ حــق در دل
لیــک اوالد جــان نــه زِ آن و زِ گــل،
پـــری و دیـــو کـــي زِ اِنـــس بُـ ـوَد
ولــد آن را بــدان کــه جــنس بُــوَد
همــه هســتند سـِــــــرِّ آن طــاهر
گــــر زِ شــــامَند و روم در ظــــاهر،
طالحــان جــنسِ طالحــان باشــند
صــالحان جــنسِ صــالحان باشــند
چــون نبــودش درون تـــن آن روح
ولـ ـدِ نـــوح اگرچـــه بـــود از نـــوح،
ظـــاهراً گـــر بُـــدش بـــدو پیونـــد
بــــود بیگانــــه از وی آن فرزنــــد
گفت هستي تو پـاک ،اوسـت پلیـد»
«لَــیسَ مِــن اَهلِ ـکَ» نــداش رســید
(سلطان ولد837: 6871 ،ـ.)831
شاید منظور سلطان ولد در این ابیات ،عالءالدّین بوده که عليرغـم رگ و ریشـه نَسَـبي ،بـه لحـا
روحاني بین او و پدر نسبتي نبوده است .اگر این احتمال درست باشد ،شاید او ميخواسته با این سخن،
فرزندان عالءالدّین را از سلسلة معنوی خانواده خارج سازد .در منابع تاریخي دربارۀ فرزنـدان عالءالـدّین
اطّالعاتي زیادی درج نشده است ،ولي از مکتوبات مولوی ،نامهای ـ شمارۀ سـي و دوّم ـ کـه خطـان بـه
قاضي سراجالدّین دربارۀ واگ ذاری میراث به جامانده از عالءالدّین به ایتام او نوشته شده ،تردیدی در بان
وجود فرزنداني برای او باقي نمي ماند .در این نامه ،سخني بیش از این نرفته است و معلوم نیسـت ایتـام
عالءالدّین چند نفر و آیا پسر بـودهانـد یـا دختـر (ر.ک مولـوی .)686 :6876 ،همچنـین بنـا بـه قـول
محمّدعلي موحّد در مقدمة رسالة ساهساالر ،در اوّل نسخة خطّي مستنجد از رساله که به همراه فیه مـا
فیه در یک مجلّد استنسا شده ،مکتوبي از موالنا دربارۀ ایتـام فرزنـدش عالءالـدّین آمـده اسـت (ر.ک
ساهساالر :6866 ،مقدّمة  .)33معلوم نیست نوشتة مـذکور همـان نامـة منـدرج در مکتوبـات اسـت یـا
نامه ای دیگر با مضموني متفاوت .بنابراین ،بعید نیست این یتیمبچّگان هنگام نظم ولدنامه افرادی رشـید
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به نظر ميرسد که به صورت پوشیده رگههایي را از حضور عالءالـدّین محمّـد در داسـتان پادشـاه و
کنیزک مي توان سراغ گرفت .با توجّه به شواهد متعدّد آغاز سرایش مثنوی باید بین سـالهـای  197تـا
 118بوده باشد .هنگامي که نخستین قصّة مثنوی سروده ميشد و موالنا در یکي از الیههـای پنهـان آن
سرگذشت خود و شمس را گزارش مي کرد ،هنوز عالءالدّین محمّد در قید حیات بود8و موالنا عـالوه بـر
سایر مخالفان خانه زاد از او هم واهمه داشت و نمي توانست به صورت عریـان و صـری تمـام ماجراهـای
خود و شمس را بر زبان آورد .به اختصار باید گفـت موالنـا در ایـن حکایـت و در قالـب شخصـیّتهـای
داستاني ،پرده از حقایق زندگي خود برداشته است و خود را در لباس پادشاه ،شمس را در هیـأت پیـر و
طبیب الهي ،کیمیاخاتون را در نقش کنیزک و عالءالدّین محمّد را در نقش زرگـر سـمرقندی بازسـازی
ادبي کرده است 8زیرا بدیهي است در چنین موقعیّتهایي «وضوح و صراحت حـاوی مخـاطراتي اسـت،
ت یاثـر هنـری از
چرا که وضوح ممکن است بـه مقاومـت منجـر شـود ،آن هـم هنگـامي کـه شخصـ ّی ِ
رواننژندیي رنج مي برد که مخاطب نیز در آن سهیم است .از همین رو ،در اینجا شاهد خصـلت دیگـری
از امری هستیم که جریان جانشین نامیده ایم یعني این امر با همان چیزی جور درمـيآیـد کـه فرویـد
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و بالغ بوده باشند زیرا ميدانیم عالءالدّین در سال  118فوت کرده است و سلطان ولد هفده سال بعد از
مرگ پدر ،یعني به سال  136به نظم ولدنامه آغاز کرده است .اگر فرزندان عالءالدّین به هنگـام مـرگ او
بین  8تا  68سال داشته باشند ،در این زمان باید  88تا  86ساله باشـند .بنـابراین ،اگـر فـرض بگیـریم
موقعیّت سلطان ولد و یا اوالد او در سال های بعد از سوی فرزندان عالءالـدّین در معـرض تهدیـد بـوده،
نباید چندان به خطا رفته باشیم و با چشمداشت این فرض است که سخن سلطان ولـد در ابیـات فـوق
دربارۀ فرزندان معنوی مولوی و نه فرزندان نَسَبي او معنا پیدا ميکند .افالکي حکایت دیگـری را نیـز در
بان مقایسة عالءالدّین با کنعان از قول عارف چلبي ميآورد که قابل توجّه است زیرا ضمن اینکه نشـان
ميد هد این مقایسه در طول چند دهه بعد از مرگ مولـوی در بـین فرزنـدزادگان وی دهـان بـه دهـان
مي گشته ،وقوع جُرمِ مخالفت با شمس و دست داشتن عالءالدّین در مـرگ او نیـز مـورد تأییـد یکـي از
نوادگان همین عالءالدّین بوده است .خالصة حکایت ایـن اسـت کـه روزی عـارف چلبـي بـا عالءالـدّین
قیرشهری از اعقان عالءالدّین چلبي مناظره ميکرد .عالءالدّین قیرشـهری مـيگویـد :مـن نیـز از نسـل
خداوندگارم .مرا به کدام دلیل بیگانه مي داني؟! به سبب گناه پدرْ ترکِ رعایتِ پسر وجهي نـدارد .عـارف
چلبي پاسخ ميدهد :تو به حضرت موالنا هیچ گونه تعلّقي نداری و از این خاندان حُکمِ عضو مـرده داری
و شا ِ تو را از آن درخت بریده اند و در شأنِ شما آیة «إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَـل غَیْـرُ صَـالِ ٍ» نـازل
شده است (ر.ک افالکي ،6818 ،ج668 :8ـ.)668
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«انحرافِ توجّه» مينامد و یکي از راههای مؤثّر که اثر هنری ميتواند چنان عملي را انجـام دهـد ،غـرق
ساختن مخاطب یا خواننده در گردابي از کنشهاست» (وولهایم.)93 :6868 ،
ضمیر ناخودآگاهِ موالنا زرگر را در متن قصّه جانشین عالءالدّین ميسازد و بر اساس قاعدۀ «انتقال»،
عشق عالءالدّین به کیمیا را به عشق کنیزک به زرگر تبدیل ميکند .اگر این روایـت را متنـي رؤیاگونـه
بدانیم که در منطق روایت آن ،همان ساز و کار رؤیا ساری و جاری است ،آنگاه این عمل جابهجایي بهتر
قابل درک خواهد بود زیرا چنانکه فروید تصری کرده« ،رؤیا برای آنکه از نمایش کیفیّات یـا حـاالت و
یا مقتضیّات پیچ پیچ خود را آسوده سازد ،معموالً دو شخص را که تا انـدازهای واجـد کیفیّـات مشـترک
هستند ،جانشین یکدیگر ميسازد و به آساني ميتوان دریافت که تا چه اندازه این شیوۀ ایـنهمـاني یـا
جانشین کردن یکي به جای دیگری در نمایش ها و تصویرهای رؤیا بـه کـار فـرار از فشـارهای سانسـور
کمک مي کند چه داعي و انگیزۀ سانسور ممکن است به درستي در تجسّمات مربوط به یکي از اشخاص
باشد» (فروید .)886 :6816 ،اگر نشانههای اندک تاریخي از ابراز عالقة عالءالـدّین بـه کیمیـا در دسـت
اســت ،از دلبســتگي کیمیـا بــه وی هــیچ نشــانهای در دســت نــداریم .البتّــه ســکوت مریــدان و بعــدها
شرححال نویساني مانند ساهساالر و افالکي قابل درک است زیرا در جامعة مردسـاالر آن روزگـار ،زنـان
حقّ و جسارت ابراز احساسات خود را نداشتند و بالطّبع مـاجرای عشـقي آنهـا بـه زبـانهـا نمـيافتـاد.
بنابراین ،مولوی ضمن وارونه سازی و قلب واقعیّت ،مجموعة نفرت انباشته شدۀ خود را از این فرزنـد ،در
پرداخت شخصّیت زرگر نشان ميدهد .چنانکه فروید تصری ميکند به اینکـه «نـامعقول بـودن صـورت
ظاهر رؤیا دلیل بر این است که در صورت باطن ،یک حـسّ مخالفـت ،کینـه یـا تحقیـری وجـود دارد»
(همان ،بيتا .)37 :عمل زرگر در رهاسازی زن و فرزند و گمراهانه رهساار شـدنش بـا مالزمـان پادشـاه،
توجیه عقالني ندارد .این رفتار با توجّه به سخن فروید معنادار مي شود .زرگر ،دنیااندیش ،مغرور ،شـنگ
و فضول ،بي تدبیر ،خیاالتي و عاشق هوسبازی است .انتسان این همه صفات منفي به زرگر ،بازنمودی از
احساس نفرت راوی به الیة پنهاني این شخصیّت ،یعني عالءالدّین است .نفرت مولوی از فرزند تا بـدانجا
بود که آرزوی مرگ این فرزند عاق شده را در ذهن داشت و چون بروز دادن این میل امکانپـذیر نبـود،
آن را سرکون کرده و به ضمیر ناخودآگاه خود ميراند .تحقّـق آرزوی مـرگ عالءالـدّین پـیش از دیـدار
نخست با شمس مي توانست موالنا را از شرّ یک رقیب عشقي سرسخت راحت کند .ادامة همین آرزو بعد
از دیدار با شمس و به ویژه بعد از دخالت مسـتقیم عالءالـدّین در مـرگ احتمـالي شـمس مـيتوانسـت
عمیقتر نیز شده باشد.
حال که امکاني برای تجلّي امیال نهفته به وجود آمده ،در داستان ،مرگ واقعي کیمیا به عالءالـدّین
منتقل شده است .به عبارت دیگر ،مرگِ آرزو شده جای مرگ واقعي را گرفته است ،همچنانکه به قـول
فروید ،خوانها ميتوانند خصلتي «پیشگویانه» داشته باشـند (ر.ک همـان .)18 :در داسـتان رؤیـاگون
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مول وی نیز مرگِ واقعي عالءالدّین محمّد در سنّ سي و شش سالگي وی پیشگویي ميشود .نتیجة نهایي
که مولوی از مرگ زرگرِ داستان و میل هوسناک او به کنیزک ميگیرد ،این است که:
عشــقهــایي کــز پــي رنگــي بُــوَد،
کاش کان هم ننـگ بـودی یکسـری

عشــق نَبــوَد ،عاقبــت ننگــي بُــوَد
تــا نرفتــي بــر وی آن بــدداوری»
(مولوی ،6897 ،د881 :6ـ.)889

در مجموع باید گفت اگر همة حکایتهای منـدرج در رسـالة ساهسـاالر و مناقـبالعـارفین دربـارۀ
عالءالدّین برساختة ذهنِ افسانهپرداز نویسندگان آنها یا مریدان و اهل قونیّه باشد که با اغراض ناشناخته
این گونه دروغپردازیها را رواج دادهاند و این دو هم بدون دقّت کافي آنها را وارد متنهای خود کردهاند
و سببساز انحراف محقّقان شده اند ،نادیده بگیریم و مکاتبات مولوی را بـا او نیـز چنـدان جـدّی تلقّـي
نکنیم ،و نیز حکایتهای تمثیلي موالنا در مثنوی را که حضور سایهوار و منفي او را نمایان ساخته ،کنار
بگذاریم ،باز هم یک واقعیّت تاریخي را نمي توان به یکسو نهاد و آن اینکه این فرزند در مناسبات زندگي
مولوی نقش مثبت و چشمگیری نداشته است زیرا اگر اینگونه بود ،از او هم روایاتي دربارۀ موالنا و سایر
نزدیکان او روایت ميشد ،چنان که اغلب روایات ساهساالر و افالکي از زبان سـلطان ولـد گـزارش شـده
است .مرگ زودهنگام او نیز نميتوانسته در غیان او از صحنة روایتها این همه مـؤثّر باشـد ،چراکـه تـا
سال  118که عالءالدّین از دنیا ميرود ،سرنوشت عمدۀ زنـدگي موالنـا و مناسـبات او بـا افـرادی ماننـد
بهاءالدّین ولد ،برهانالدّین محقّق ترمذی ،شمس تبریزی ،امرای محلّي ماننـد معـینالـدّین پروانـه رقـم
خورده بود و اگر این فرزند حضور مثبت فعّالي در زنـدگي موالنـا مـيداشـت ،یـا بایـد خـود روایـتگـر
رخدادهایي ميبود ،و یا از نقش وی در این حوادث گزارشهایي به ثبت ميرسید ،چنانکه دربارۀ بـرادر

متنژپوهی ادبی،

نتیجهگیری
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«بدداوریِ» مورد نظر موالنا بیش از آنکه متناسب با مرگ زرگر باشد ،بیشتر مناسب حال عالءالدّین
است زیرا در روساخت داستان ،کوچکترین گناهي از زرگر سر نميزند .او نه تنها گناهکار نیسـت ،بلکـه
ظلم آشکاری بر وی رفته است .امّا اگر زرگر داسـتان را همـان عالءالـدّین زنـدگي واقعـي بـدانیم ،ایـن
قضاوت شوم در بان او درست خواهد بود .چنان که گذشت این فرزند تـا آنجـا کـه در تـوان داشـت ،در
مخالفتسرایيها ،خصومتورزیها و دسیسهچینيها از هـیچ تالشـي فروگـذار نکـرد و هـم دل پـدر را
شکست و هم عامل اصلي فتنه علیه شمس و به احتمال قوی مرگ او شد .بـه همـین دلیـل ،چنـانکـه
گذشت ،موالنا در تشییع جنازۀ او شرکت نکرد و بعد از مرگ نیز با وی دل راست ننمود .حکایتي که در
مناقبالعارفین ساخته و پرداخته شده است تا رضایت خـاطر موالنـا را بعـد از مـرگ عالءالـدّین نشـان
بدهند (ر.ک افالکي ،6818 ،ج 711 :8ـ ،)719مي توانـد برسـاختة مریـداني باشـد کـه بـه ایـن فرزنـد
عالقهمند بودند.
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ناتني و کوچکتر او ،مظفّرالدّین امیر عالم ،چند روایت گزارش شده است .بنابراین ،با توجّه به نشانههـای
درونمتني در آثار موالنا و غیان معنـادار عالءالـدّین در روایـتهـای مربـوط بـه زنـدگي مولـوی ،بایـد
گزارشهای ساهساالر و افالکي را تا حدّ زیادی جدّی تلقّي کرد و گفتههای آنان را یکسـره برسـاخته و
دروغین ندانست.

پینوشتها

متنژپوهی ادبی
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 6ـ به یقین ساهساالر در اینجا اشتباه کرده است ،چون والدۀ عالءالـدّین و سـلطان ولـد (گوهرخـاتون)
چندین سال پیش از این واقعه درگذشته بود ،مگر اینکه منظور از والده را نامـادری او یعنـي کراخـاتون
بدانیم که این احتمال هم بعید است.
8ـ تاریخ مرگ عالءالدّین محمّد سال  118یا  ،116یعني پس از اتمام دفتر اوّل و شروع دفتر دوّم که به
تصری موالنا در دیباچة این دفتر از سال  118آغاز شده ،اتّفاق افتاده است .بنـابراین ،بـه یقـین هنگـام
نظم قصّة پادشاه و کنیزک باید او در قید حیات بوده باشد .شاید یکـي از دالیلـي کـه مولـوی در دفتـر
نخست اطّالعاتي از زندگي خصوصي خود و اطرافیان نزدیکش از جمله حسـامالـدّین چلبـي کـه او هـم
محسود دشمنان بود ،به صورت آشکار ارائه نميکند ،حضور این فرزند بوده باشد.
 8ـ (برای آگاهي بیشتر در بان تأویل قصّة پادشاه و کنیزک بـر مبنـای تجـارن خصوصـي موالنـا ،ر.ک
طاهری666 :6866 ،ـ.)36
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