
 
 
 
 
 

 مولوى بلخى و امير خسرو دهلوى

دو مرز گستر قلمرو زبان فارسى
  

 ايرج افشار

  

در ارديبهشت ماه جاللى دو حلقه ادبى دانشگاهى كه هر دو يادآور نيروى 

آنجلس جاودانه فرهنگ ايران و دامنه تاريخى زبان فارسى است در شهرهاى لوس

تشوكي   UCLAآنجلوس  ه لووسو شيكاگو برگزار شد. در محفلى كه در دانشگا

افكن بود و در مجلسى كه در شهر شيكاگو به شد نام پرآوازه موالناى بلخى طنين

 ها رفت.برپا گشت ذكر جمي  خسرو دهلوى هم عصر سعدى شيرازى بر زبان

  «جيورجيولوى دالويدا»برگزارى مجمع موالنا به مناسبت آن بود كه جايزه 

Giorgio. Levi Della Vide گرونبووام»مركووز ملالعوواو خاورميانووه  سووو  از» 

Gustave von Grunebaum آنجلوس بوه خوانم آنموارى وابسته به دانشگاه لوس

هاى بن ايرانشناس برجسته آلمانى و استاد دانشگاه Annmarie Schimmelشيم  

داده شد. اين جايزه هر دو سوا  يوب بوارخ نخسوتين  (آمريكا)و هاروارد  (آلمان)

شناسوان و گرفوت. پويا از آن اسوالميوب ايرانشوناس تعلوى موىبارست كه به 

اند كه يوب گذاردهخاورميانه شناسان برنده آن شده بودند. شنيدم اين بار هم نمى

اند كه مراسم اهدا گذاران جايزه ترتيبى دادهايرانشناس نامورى برنده آن باشد. پايه

در آن زمينه متخصص  جايزه با تشكي  مجمع علمى در موضوعى كه برنده جايزه
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است همراه باشد و چون خانم آنمارى شيم  اكنون يكى از برجستگان و آگاهان 

 نام گرفته بود. «ميراث رومى»پژوها در افكار مولوى است مجمع مذكور 

مجمع ديگر كه در شيكاگو براى امير خسرو دهلوى درست شد به هموت 

وهوى از مريكا ترتيب يافوت و گرانجمنى گرد آمده از هنديان و پاكستانيان مقيم ا

 دانشمندان هند و پاكستان و ايرانشناسان غربى در آن شركت كردند.

مانوه ( هور دو ز651-728هلووى )د( و خسورو 654-672مولوى بلخوى )

زبان  پرآشوب و سختى را با پنجاه سا  فاصله گذرانيدند. يكى در قلمرو باخترى

د و ديگرى در حووزه خواورى آن فارسى در قونيه بزيست و به فارسى شعر سرو

زيست. پدر اين هر زبان به سرائيدن شعر فارسى روزگار گذرانيد. او در دهلى مى

بوان هاى قلمرو فارسى بودندخ آنجا كوه زدو شاعر بزرگ زبان فارسىخ از سرزمين

گر درى پيا از آنها پرورش و شكفتگى يافته و رودكى و چند ده شاعر بزرگ دي

 نيده بود.را در دامن پرورا

مولوى كه در بلخ زاده شد در پنج شا سالگى به همراه پودرخ از وحشوت 

ر همان بود د «كا»در افتاد. پدر امير خسرو كه از شهر  «روم»مغوالن به سرزمين 

سوتن روزگاران و به همان انگيزه از زادگواه بوه درآمود و هندوسوتان را بوراى زي

 وجا تربيوت شود و مانود در همان «خسرو»برگزيد. آنجا فرزند آورد و فرزندش 

 نامورى يافت.

اند كه در پروردن و نگاه داشوتن قودرو هم مولوى و هم خسرو از كسانى

وام زبان فارسى و نشر و گسترش فكر و تمدنى كه زاده و برخاسوته از قلمورو اقو

 هوشمند ايرانى است سهمى گرانقدر و ماندگار دارند.

اى از جهوان گروهوى و ببينند در گوشوهشوند از اين كه ايرانيان دلشاد مى
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انجمنى باشد يا پيدا شود كه نام زبان فارسى و سخنوران برجسته آن را در جهان 

هاى كتاب و نوشته درباره آنها به چاپ برسانند و بودين مند كنند و مجموعهآوازه

ها آشكار شود كه توانايى و ارزشمندى زبان فارسوى و جواودانگى انديشوه نموده

 هاى مهم همسنگى و شايد برترى دارد.ندگان اين زبان با بسيارى از زبانسراي

اه گذرانيد و هيچگ «روم»فرزند بلخ نزديب به شصت سا  از زندگى را در 

 نتوانست به زادگاه خود بازگردد. عمر او در شهر و ديارى گذشوت كوه موردما

يونانى )هاى ديگر هايى از باشندگان آن جاى به زبانفرهنگى ديگر داشتند و گروه

ر در متكلم بودند. با اين وجودخ مولوى كه در كودكى بدان گوشه مهجوو (و تركى

امه در اش كه كتاب بزرگى چون شاهنيعنى زبان پدرى و افتاده بود به زبان فارسى

 و نودآن زبان سروده شده بود و سخنوران بزرگى در باليدن آن زبان كوشيده بود

يار هاى انسانى بسوبه يادگار گذاشت. توانست انديشه دو كتاب جاودانى سرود و

ليودگان گرانمايه را در آن دو كتاب بپروراند و توثييرى بگوذارد كوه فرزنودان و با

ارسى ف»مكتبا به همان زبان فهم سخن كنند و خود نيز بدان زبان شعر بسرايند. 

 بمانند. «ايرانى فرهنگ»و  «زبان

 به مناسبت سختى تعصب تا پنجواه شصوتموالناخ  «بانگ ناى»دانيم كه مى

ن شد. دو كتاب مثنوى معنوى و ديوواهاى درويشان زمزمه مىسا  پيا در زاويه

توانسوتند هاى خاص موىهاى درويشان و مجمعشمس را افرادى معدود در حلقه

وانودنخ بخوانند و افكار بلند آن دو دفتر جاودانى را بوه احتيواب بوازگو كننود. خ

ب به دست گرفتن آن تابناكى و ژرفايى و درياوشوى ايون دو كتواداشتن و گاهى 

 وفارسىخ آرام آرام به محيلهاى علموى و دانشوگاهى جهوان و ايوران راه يافوت 

 هاى پژوهشگر و كنجكاو به بررسى آنها پرداخت.قلم
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نا هاى بلند آن داناى راز بوه پوايمردىخ كوشوا و بيونام موالنا و انديشه

نگرى چون اقبوا  الهوورى در انگليسى و سراينده ژرفدانشمندى چون نيكلسن 

ها به جهانى جهان طنين افكند و از مرحله پژوها و كنجكاوى در گوشه دانشگاه

 ونظر بعضى از متفكران را به خوود كشويد و در قلمورو تفكور فراتر رفت و دقت

 زاهاى متعالى مقامى در خور خود يافت. در ايرانخ پويا از هموه و بويا فلسفه

بوانى زالزمان فروزانفر بود كه بوه اسولوبى علموى و تر از همه بديعهمه و پرتوان

تفكور  متناسب امروز و بيانى عالى معروف و مروّج آن سراينده پر انديشه دنيواى

 ايرانى شد.

هاى ضمير پرجوش و خروش را در چندين هوزار ها و انديشهموالنا سخن

 سروده است. اموا بنيادگوذار مكتبوى نفووذ (مجموعه دو كتاب)بيت شعر فارسى 

سيار بپذير در شعر فارسى شد و پيروان كننده در تصوف ايرانى و اسلوبى آشنايى

زبوان  يعنوى و گمان نيرومندى و توانائى زبان تصوف اوو مقلّدان متعدد يافت. بى

ه بوكه در مواردى چند  و هاى انسانى ژرف اوموجب آن است تا انديشه و فارسى

ى ارزنده و زنده و يوا بوه سوخن و زنى سخنان متفكران طراز او  جهان استهمو

هوا و و جاودانه باشد. چگونوه ممكون اسوت چنوين سوخن «هميشگى»تر روشن

 هاى روح نواز سروده به فارسى از ميان برود؟انديشه

 آتا است اين بانگ ناى و نيست باد

 هر كه اين آتا ندارد نيست باد

 ه شددر غم ما روزها بيگا

 روزها با سوزها همراه شد

*** 
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 بنماى رخ كه باغ و گلستانم آرزوست

 بگشاى لب كه قند فراوانم آرزوست

 گوياترم ز بلب  اما ز رشب عام

 مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست

*** 

 در مذهب عاشقان قرارى دگرست

 وين باده ناب را خمارى دگرست

 هر علم كه در مدرسه حاص  گردد 

 و عشى كارى دگرستكار دگرست 
 

اند آنجلس از موالنا سخن گفتهدر ميان ده نفرى كه در مجمع مولوى لوس

ه لمانى كونام دو دانشمند آلمانى را نبايد از ياد برد. نخست خانم آنمارى شيم  آ

هاى دانشگاهى خود به به مناسبت گذرانيدن بخا عمده زندگى علمى و پژوها

انى شناخته شد. ديگر كريستف بورگ  آلمو» زهجاي«افكار مولوى سزاوار دريافت 

 ت.هاى موالنا چند نوشته پژوهشى به چاپ رسانيده اسكه هم در معرفى انديشه

*** 

هنوود و پاكسووتان بووه مفهوووم )خسوورو در هندوسووتان و در ميووان هنووديان 

 (چوراغ دهلوى)الودين اوليوا مقام بلندى يافت و چون به نظوام (جغرافيايى كنونى

هايا ها و سرودهد و در سلسله صوفيان آن پير درآمده بودخ نوشتهورزيارادو مى

دوستدار بسيار يافت. شعرش در سراسر هند از بنگاله تا پنجاب و از بندر سورو 

هاى شورانگيز تا كشمير خواستار و خواننده داشت و هماره قوّاالن آن را به آهنگ

فتوه بوود و در آن ورى ياهندى و موسيقى خاصوى كوه خسورو خوود از آن بهوره
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رود آن خوانند از يادم نموىخواندند و هنوز هم مىاستادى و تخصص داشت مى

 «شوادروان»آاليا زيبا را كه در سند كنار رودخانوه مهورانخ زيور شب مهمانى بى

 خواند.شاهانه رنگارنگ قوالى به آواز دلنشين مى

 دانم چه منز  بود شب جايى كه من بودمنمى

 سم  بود شب جايى كه من بودمبه هر سو رقص ب

 و اين رباعى را

 من بنده شمعم كه ز بهر د  خلى

 ببريد ز شيرين و چو فرهاد بسوخت
 

بوه مناسوبت كنگوره )گمان به جز چند نفر ايرانى مهمان كه آنجا بوديم بى

و چند ايرانشناس دلبسته به ايورانخ از ان جملوه  (سرگذشت سند در قرون پيشين

هاى دانشگاهى و الدين راشدىخ جمع كثير پاكستانىپيرحسام شادروان ايراندوست

دولتى و بزرگان سند درست و تمام متوجه للف مضامين بلند و پرجذبه شوعر و 

شد كه هموه واقف بر معنى همه كلماو نبودند ولى در وجناو همه آنها ديده مى

ير گذار مانده با زبان فارسى انسى تاريخى دارند و نشئه قوى شعر ايرانى در آنها ا

خواندند. براى لذو بردن موا برند. قوّاالن آن شعر را براى ما نمىاست و لذو مى

گفتنود. گفتنود مى «هاىهاى»تر از ما ها دلسوزانههم حفظ نكرده بودند. پاكستانى

بعضى از شهرهاى مشهور امير خسرو و به طور سنتى و سينه به سوينه ورد زبوان 

هاخ اگر فارسى هم نداننودخ خوانند و پاكستانىها مىمجلسقوالها مانده است و در 

چيزى قدرتى دارد كه سابقه تاريخي هر توان منكر بود كه شوند. نمىمحظوظ مى

هوا دور مانوده باشوند. ايور ماند و اگرچه مردمى از خود آن مدوها پايدار مىقرن

طور مثا  ه بهشعر خسرو در ذهن و روح هندى و پاكستانى همان ايرى را دارد ك
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نشوانى  «مغبچه»و  «پيرمغان»هاست كه از براى ما دارد. قرن «مغبچه»و  «پيرمغان»

ها در آن باشود فوورام معنوى نيست ولى هر شعرى كه اين دو اصلالح و نظاير آن

هوا و كند. ما ايرانيوان اموروز تموام سورودهواقعى خود را در ذهن شنونده القا مى

انيم بخوانيم و بر مضامين آنها به آسانى دست بيوابيم و توهاى خسرو را مىنوشته

 از راه هم سخنى با او همدلى پيا آوريم.

اميرخسرو دهلوى در هنود و پاكسوتان چنوين توثيير ژرف و مانودگارى را 

 وداشته و توانسته است يكى از نگاهبانوان زبوان فارسوى و از مروجوان فرهنوگ 

هواى سوخت و وست كه با وجود كوشامدنيت ايرانى باشد. تثيير فرهنگى نوع ا

اعر ها در راه از ميان بردن زبان فارسىخ بيود  و غالوب و صودها شودراز انگليس

 سورودند و حتوى درديگر در قرن سيزدهم در هندوستان به زبان فارسى شعر مى

ر دقرن اخير سخنورى چون محمد اقبا  در الهور ظهور كرد و توانوايى خوود را 

ه هفتصود بيب ايرانى نشان داد. از امير خسرو تا اقبا  نزديب زبان فارسى بمانند 

نبوود.  سا  فاصله است اما اگر خسرو زنده بود زبان اقبا  برايا زبان نوامفهومى

ز اهاى خسورو آگواه بوود و از فهوم آنچوه ها و نوشتهاقبا  هم بر مضامين سروده

و نوان سراسور قلمورزباشد. زبان آن دو براى فارسىخواند درمانده نمىخسرو مى

 زبان فارسى روشن و مفهوم است. اين است جووهر نيرومنودى و پايودارى يوب

فت. اند و خواهند گو هوشيارى مردمى كه بدان زبان سخن گفتهزبان و سربلند  

يان و اين زبان بايد بماند و برماست كوه در راه مانودگارى آن بكوشويم و از هنود

 ن ما و شوايد بوه جواى موا يواد آن شواعرپاكستانيان سپاسگزارى كنيم كه همچو

جلوس مها به ميان آورند و به نام او انجمن دارنود و بلندجاى را در آن سوى آب

 خاص براى بزرگداشت او تشكي  دادند.


