
  

  

  

  

  

  آرامگاه موالنا از ديروز تا امروز

  

  دكتر اردغان ارول

  هاي قونيه رئيس موزه

  
  

محوطة آرامگاه موالنا در دورة سلجوقيان و در زمان سلطنت عالءالدين كيقباد، اول باغ و گلستاني 
يده العلما بخش  اند كه سلطان عالءالدين آن باغ را به سلطان نوشته. مربوط به دربار سلجوقيان بود

الدين درگذشت، در   سال پيش از وفات موالنا جالل۴۲ ق، يعني ۶۲۸العلما كه در  سلطان. بود
 ق كه در كنار ۶۷۲مدتي كوتاه پس از وفات موالنا در . اي از آن باغ به خاك سپرده شد گوشه

الدين قيصر با همكاري  خاتون و امير علم تربت پدر مدفون شد، سليمان پروانه و زن او گرجي
  .سلطان ولد و معماري بدرالدين تبريزي و عبدالواحدبن سليم آرامگاه را ساختند

 ۶۶۲۵معروف است، در فضايي به وسعت » درگاه موالنا«آرامگاه موالنا كه ميان مولويان به   
هاي درويشان و سه طرف ديگر آن با ديوار احاطه  جانب غربي آن با حجره. مترمربع قرار دارد

والنا شبيه ديگر درگاههاي مولوي است، بهتر است بگوييم كه خانقاههاي درگاه م. شده است
دري كه از طرف مسجد سلطان . درگاه، چهار در دارد. اند مولوي شبيه درگاه موالنا ساخته شده

گويند و دري كه در جانب راست » دِر درويشان«روي در آرامگاه است را  شود و روبه سليم باز مي
در ديگر . نامند» دِرخاموشان«شود را  االرواح باز مييقة به گورستاني با نام حدآرامگاه قرار دارد و
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و در چهارم را كه تقريباً مقابل » دِر پير«االرواح است،  يقةكه در پشت قرار دارد و نزديك به حد
  .اند گفته» دِر چلبي«جاي دارد و به دايرة چلبيان نزديك است، » دِر خاموشان«

ق نصب شده كه سه بيت زير روي آن حكّاكي ۹۹۲اي در سال   ن، كتيبهباالي دِر درويشا  
  : شده بود

  ياپوپ بوخانقاهي اوردي بنياد    خان شه سلطان مرادخان بن سليم
  اقيه هر سحر ورد اوله ارشــاد    اواللرمولريــلر بونـــده ساكــن
ـاد    گورب دل بوانايي ديدي تاريـخ   بيوت جنت آسـا اولدي آـب

خان، اين خانقاه را ساخت و بنا كرد كه مولويان در آن  سلطان مرادخان پسر سليم يعني شاه(
: سكونت كنند و سحرگاه ورد بخوانند و ارشاد شوند، دل اين بنا را ديد و در تاريخ آن گفت كه

  ).آسا آباد نشد بيوت جنت
ت، به دستور سلطان كه معلوم اس اين كتيبه بعدها به موزة موالنا انتقال پيدا كرده است و چنان  

جاي آنها نصب شده  هاي جديد به هاي كهنه درويشان و بناي حجره مرسوم پس از تخريب حجره
/  ق۶۶۷الخضراء يادآور گنبد سيدمحمود حيراني در آق شهر است كه در قبةگنبد سبز يا . است
كشمير و ترديدي نيست كه الگوي اصلي آن بنا هم از آسياي ميانه و . م وفات كرده است۱۲۶۸

اي در آن  كتيبه. آرامگاههاي مربوط به سدة ششم و هفتم هجري در آن سرزمينها گرفته شده است
) ق۸۸۶ -۹۱۸(دهد نقوش گنبد سبز را در زمان سلطنت بايزيد دوم  نصب شده كه نشان مي

  .عبدالرحمان حلبي انجام داده است
 قرار دادن روي مزار وي كاري شده كه بعد از وفات موالنا براي صندوق چوبي و كنده  

اين صندوق براي آنكه در برابر رطوبت، . العلماست ساخته شده بود، امروز بر فراز تربت سلطان
  .هايي مانند آن ساخته شده است سرما و گرما مقاوم باشد، از چوب آبنوس و گردو و چوب

  : كاري يك غزل نه بيتي به مطلع  در كنده
  گمان مبر كه مرا درد اين جهان باشد    اشدبه روز مرگ چو تابوت من روان ب

  : و يك غزل ده بيتي به مطلع
  ...از آن گرنان پزي مستي فزايد     ز خاك من اگر گندم برآيد
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ده بيت از آن ابيات از دفتر ششم و نه بيت .  بيت از ابيات متفرقة مثنوي حكاكي شده است۲۲و 
  .از دفتر سوم و و بقيه از دفاتر ديگر است

  : اند از دار در درگاه عبارت امگاههاي كتيبهديگر آر  
  . ق۶۲۸العلماست، درگذشتة  مزار موالنا كه صندوق سلطان . ۱
  . ق۶۵۷الدين زركوب قونيوي، درگذشتة  مزار شيخ صالح. ۲
  . ق۶۸۳ ةالدين چلبي، درگذشت مزار حسام. ۳
  . ق۶۹۱مزار شيخ فخرالدين بكتمر، مريد موالنا و مرشد بهاءولد درگذشتة . ۴
  . ق وفات يافته است۶۶۰مزار عالءالدين چلبي پسر موالنا كه در . ۵
  .  ق درگذشته است۶۷۶مزار مظفرالدين امير عالم چلبي پسر موالنا كه در . ۶
  . ق۶۸۲آرامگاه جالله خاتون دختر موالنا درگذشتة . ۷
  . ق وفات كرده است۶۹۱ا خاتون زوجة موالنا كه در كرمزار . ۸
 ق وفات يافته است، برخي به خطا ۶۹۲الدين يحيي پسرخواندة موالنا كه در  ر شمسمزار امي. ۹

  .الدين تبريزي است پنداشته بودند كه اين مزار متعلق به شمس
  . ق وفات يافته است۷۰۵مزار ملكه خاتون دختر موالنا كه در . ۱۰
  . ق۷۳۰الدين، درگذشتة  مزار ملكه خاتون دختر قاضي تاج. ۱۱
  .  ق۷۴۷الدين چلبي، درگذشتة  الدين حسن، نوة حسام حساممزار . ۱۲

در يك بخش نوزده آرامگاه قرار دارد كه مشهورترين . در دو بخش، آرامگاههاي ديگر قرار دارند
  : آنان

ق كه رسالة او دربارة زندگاني موالنا و ۷۱۲سال  مزار مجدالدين فريدون سپهساالر، درگذشته به. ۱
  .تاطرافيان او معروف اس

مناقب ق كه احمد افالكي ۷۱۱اولو عارف چلبي نوة موالنا و پسر بهاءولد درگذشته در سال . ۲
  . اند نام او تأليف كرده است و چند تن از چلبيان هم در اين قسمت مدفون  را بهالعارفين
سلطان . اند در قسمت ديگر، كه در بخش غربي گنبد سبز واقع است، هفده تن مدفون شده  

دار از آن مردان و مزارهاي بدون  مزارهاي سكه. نار مزار موالنا به خاك سپرده شده استولد در ك
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سكه كاله مخصوص و بلندي بود كه صوفيان مولوي بر سر . سكه مربوط به زنان است
  .گذاشتند مي
  

  خانه و مسجد سماع

خانه در   سماعاين. اي ساخته شده است خانه در شمال درگاه موالنا و چسبيده به آرامگاه، سماع
گنبدي باالي آن قرار دارد، خطوط روي آن . سليمان قانوني بنا شده است قرن دهم در زمان سلطان

همة . م نوشته شده است۱۸۸۷/ ق۱۳۰۶زاده محب افندي قونيوي است كه در  از حمدي
خانه در كوچكي است كه به مسجد باز  در ديوار غربي سماع. خانه دارند ها سماع خانه مولوي

  .شود؛ البته در ديگري هم دارد كه در اصلي است مي
  

  مطبخ

مطبخ در زمان سلطان مراد . هاي درويشان است مطبخ در محوطة درگاه موالنا و در جنوب حجره
  .ق مرمت شده است۱۲۸۴ها ساخته شده و در  م دوباره با حجره۱۵۸۴/ ۹۹۲سوم در 

از بناهاي قابل يادآوري در آرامگاه س عرروان، حوض شب دميدان شريف، دايرة چلبي، شا  
كنم آنچه مورد  گمان مي. شود موالناست كه اگر به همة آنها بپردازيم، سخن خيلي طوالني مي

خالصه عرض كنم كه اولين كتابخانه در . عالقة خوانندگان ارجمند است، كتابخانة موالناست
 ايپليكچي برپا شد كه امير ة در مدرسآيد، اي برمي نامه كه از وقف  سلجوقيان چنان قونيه در دورة

هاي ديگري هم بودند كه بسياري از آنها در دورة  كتابخانه. عبا ساخته بود الدين آلتون شمس
عثماني هم داير بودند و به مرور زمان از ميان رفتند، بعضي از كتابهاي آنها به كتابخانة درگاه موالنا 

سليم  آغا كدخداي مهرشاه سلطان، مادر سلطان يان يوسفدر دورة عثمان. و يوسف آغا انتقال يافتند
نشين درگاه موالنا در   سعيد همدم چلبي پوست. اي داير كرد م كتابخانه۱۷۹۵/ ق۱۲۱۰سوم در 

  .كتابخانة يوسف آغا در جوار آرامگاه موالنا است. اي در درگاه برپا كرد م كتابخانه۱۸۸۵/ ق۱۲۷۲
 دست درويشان  دوستداران وي به درگاه وقف كرده يا بهكتابهايي كه بعد از وفات موالنا   

نشين   مولوي كتابت شده بود، به مرور زمان از ميان رفتند، بعد از تبعيد ابوبكر چلبي دوم، پوست
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م وفات يافت، كتابهاي زيادي به استانبول انتقال پيدا كرد ۱۷۸۵/ ق۱۲۰۰درگاه به استانبول، كه در 
آثار خطي دورة سلجوقي به بازارها سرازير شد و در معرض و پس از مرگ وي بسياري از 

  .فروش قرار گرفت
گفتيم كه اولين كتابخانه را در درگاه موالنا، محمد سعيد همدم چلبي از خاندان موالنا و   

او كتابهاي درگاه و ديگر كتابهايي . نشين طريقت مولويه داير كرده است بيست و پنجمين پوست
  . كرد و از اين راه نه تنها به مولويه بلكه به علم خدمت بزرگي انجام دادمهرد، را كه فراهم كرده بو

 جلد كتاب خطي و پنج هزار جلد كتاب چاپي موجود ۷۷۵۶امروز در كتابخانة موالنا قريب   
  : اند تر كرده هاي ديگري هم به مرور زمان كتابخانة موالنا را غني اما كتابخانه. است

  . مجلد كتاب دارد۱۲۴۲م، كه ۱۹۴۲ ةد فريد اوغور، درگذشت كتابهاي معام محم-
 جلد كتاب خطي و چاپي ۹۸۹م، كه جمعاً ۱۹۵۹ ة كتابخانة حاجي محمد ديش سوكن، درگذشت-

  .دارد
  . جلد خطي دارد۲۲۸م كه ۱۹۸۲ ة كتابخانة عبدالباقي گولپينارلي، درگذشت-
  .  سند۱۷۵۰ر آرشيوي شامل  كتابخانة محمد ئوندر، قريب دو هزار جلد كتاب و ديگ-

ترين نسخة مثنوي كه  قديم. اي است بسياري از نسخ خطي موجود در درگاه كتابهاي موزه  
ديوان كبير شش . پانزده نسخة ديگر هم بسيار نفيس است. ق دارد در درگاه است۶۷۷تاريخ 

ر مربوط به مقاالت شمس و ديگر آثا. آيند شمار مي هاي نفيس به نسخه دارد كه همه از نسخه
  .هاي مكرر و كهن دارند موالنا هم در درگاه نسخه

مرحوم عبدالباقي عالوه بر . بر آثار كهن خطي، آثار هنري هم دارد كتابخانة درگاه عالوه  
 منحصر به فرد است، ةهاي خطي چندين نسخ اهداي كتب خطي و چاپي خود كه در ميان نسخه

  فهرست كتب خطي موزة.  درگاه هديه كرده استهاي نفيس خط متعلق به خود را هم به قطعه
اي و كتابهاي  موالنا به همت استاد عبدالباقي در چهار جلد تدوين شده، آن مرحوم كتابهاي موزه

كتابخانة درگاه بسته نيست، . هاي خط را هم جداگانه فهرست كرده است اهدايي شخصي و قطعه
 مخصوصاً از شهرهاي مختلف تركيه آثار  ،دوست از اطراف عالم  و فرهنگخيرپيوسته افراد 
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رو، هر آماري كه امروز از  از اين. كنند هاي خود را تبركاً به درگاه اهدا مي موجود در خانواده
  .كند هاي اهدايي رقم آن تغيير پيدا مي دست داده شود، با تعداد نسخه موجودي كتابهاي درگاه به

شود،  الدين برگزار مي ت سالگرد وفات موالنا جاللس كه ساالنه به مناسبعربا برپايي هفتة   
اگر آمار ديداركنندگان از درگاه موالنا را سال به سال از . قونيه چهرة جهاني پيدا كرده است

  : كنم  چند سال را عرض مي م تا امروز عرض كنم ماية مالل خواهد شد؛ براي مقايسه۱۹۲۷
  . نفر۲۵۷۱۰  م جمعا۱۹۲۷ً در سال -
  . نفر۷۳۴۰۹ م جمعاً ۱۹۵۱ در سال -
  .اند نفر از موزة موالنا و تربت او ديدار كرده۱۱۳۱۶۰۰ م جمعا۲۰۰۳ً در سال -

دانند،  در پايان عرايضم اين نكته را كه همة حاضران در اين مجلس گرامي بهتر از من مي  
ل كرده است،  كه به كانون توجه مردم جهان بد-تكرار كنم، موالنا را عالوه بر زبان فخيِم فارسي

برگزار . است» كامي و تعصّب سخت«نگاه واالي او به انسان و تسامح و فرو ريختن ديوارهاي 
الدين كاري بسيار  س و ترتيب دادن همايشها و بزرگداشتها براي موالنا جاللعر هفتة  كردن ساالنة

تر كردن  نا و سادهپسنديده است، اين مراسم و همايشها بايد با چاپ كتابهاي منظوم و منثور موال
هاي اين مرد بزرگ آشنايي پيدا  آنها در سطح نوجوانان و جوانان توأم باشد تا جوانان با انديشه

جاي كينه و بدخواهي نهال عشق  دوستي موالنا به دنيا بنگرند و به  و انسانمحبتكنند و با عشق و 
 كه در تركيه در بسياري از اماكن با يك رباعي منسوب به موالنا.  در دلهاي خود بنشانندمحبتو 

  :رسانم  عرايضم را به پايان مي توان ديد، عمومي مي
  گر كافر و گر بت پرستي بازآ    بازآ، بازآ، هر آنچـه هستــي بازآ
  صد بار اگر توبه شكستي بازآ    اين درگه ما درگه نوميدي نيست
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