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وقتی  ررویوب  یا هیوی  و      ،یمثنو داستان نخجیراندر 

تزویر شیر را در چاه م  افکند، رقص کنیان  ی  سیوی نخجییران     

م  رود. در این هنگام  وویا مولوی    یاد آن دینداران  م  افتد 

ه مذلت افتاده اند. ایین  ک  رود را ورفتار نفس کرده اند و    چا

است ک  م  ووید: آیا این  رای انسان ننگ نیست ک  نفیس، او  

را فریب دهد و ایمان او را  گیرد؟  ا چنین ننگ ، آییا می  تیوان    

 رود را افتخار دین و شریعت نامید؟:

 در چنان ننگ  و آن و  این عجب 

 فخر دین رواهد ک  وویندب لقب 

۱/۱٣٥۰ 

هرف و هدیث  سییار اسیت. عیده    در  اره ی این  یت، 

، «فخیردین » ای معتقد هستند ک  نظر مولوی از  یان ایین واهه ی  
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 طور عام کسان  هستند ک  رود را شریعتمدار و فقیی  می  داننید    

ول  هنوز ورفتار نفس درون رود هستند و  ا هیو  های او    چاه 

  دنام  م  افتند.

همان امام «  فخردین»  رر  دیگر اعتقاد دارند ک  این  

، اندیشمند و فیوسوف معروف اسیت کی     فخرالدین رازیمحمد 

هم دوره  پیدر مولیوی در  ویو  یوده اسیت.   در شیری زنیدو         

مولوی وفت  اندک  رانواده ی او در آغاز در  ویو  می  زیسیتند.    

ییا شی ر هیای       در همیان شی ر و  گسیال  ۱٣رود مولوی تا سین  

«   اءالیدین ولید  »ولیوی   پدر ماطراف مانند سمرقند  زرگ شد. 

، یک  از روهانیون نامیدار در آن دییار   «سوطان العوما»معروف    

 ود ک  پیروان و نفوذ کالم  سیاری داشت. هنگام وعی  او انویوه   

کثیری ازمردم هضورم  یافتند. م  وویند ک  سوطان العومیاء  یا   

فخر الدین رازی سرناسیازواری داشیت. ا وعویداح محمیدرازی     

هجیری    ٦۰٦وفیا    -امام فخر رازی )فخرالدین رازی موقب   

فیوسیوف و مییتکوم  رهسییت  ای درعایر روارزمشییاهیان  ییود. او   

و از نفیوذ کیالم    ود پادشاه ایران معوم سوطان محمد روارزمشاه 

 سیار نزد شاه  رروردار  ود. مولوی هنوز رردسال  ود ک  ووییا  

  پیش آمد. آنطیور   ین سوطان العوماء و امام فخر رازی ارتالفات
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ک  م  نویسند، پدر مولوی هنگام وع  و رطا ی  هیای پیر شیور     

رود  ر امام فخر رازی م  تازید و  ایراد های  سیاری  یر او می    

کدور  آن فیوسوف نامیدار  ورفت  است.  همین موضوع اسواب 

را  فراهم کرده  ود.  رر  از شری هال نویسان مولوی معتقدنید  

ک   دووی  امام فخر رازی از پدر مولوی، نزد پادشاه سوب شید  

از  ویو   ک  سیوطان العومیاء، تایمیم ورفیت همیراه ریانواده اب      

.  قا ل ذکر است ک   عید از میدت  کوتیاه،  لشیکر     م اهر  کند

ت آن زمان یعن  شی ر  ویو هموی  ی وهشییان  ای     مغول    پایتخ

کرد وهمراه  یا قتیل عیام مردم،شی ر را  یا ریان یکسیان کیرد.         

م اهر  رانواده ی مولوی در آن هنگام،  اعث شد ک  دنیای ما 

 از وهود عارف ترین عارفان ه ان محروم )مولوی  نشود. 

این است ک   رر  از مثنوی شناسان اعتقیاد دارنید کی     

 وی در این  یت همان امام فخر رازی است. یان مول

 در چنان ننگ  و آن و  این عجب 

 فخر دین رواهد ک  وویندب لقب 

 ۱/۱٣٥۰ 

اما    وفت  ی استاد عودالحسین زرین کوب، در کتاب  

، اصل مطوب اریتالف ایین دو عیالم اسیالم  نادرسیت      «سر ن »
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اسییت و  یشییتر ناشیی  از تخیییال   رریی  از شییری هییال نویسییان 

ولوی است .    نظیر می  رسید کی  ایین نظیر  یشیتر  یا واقعییت          م

 مطا قت داشت   اشد.

فخیر  »   هر روی از دیدمولوی ایین کی  فقین انسیان را     

 دانند، م م نیست.  س  فخرالدین ها ک  در ظاهر، عوام  یر  « دین

 آن ها اقتدا م  کند، ول  در  اطن هت  همدست شیطانند . 

 ست چون  س   ا ویس آدم رو ک  ه

 پس    هر دست  نواید داد دست 

 ۱/٣۱٦ 

کسی  کی  ورفتییار نفیس اسییت، هتی  اوییر  ی  ظییاهر      

فخردین  اشد، هت  اور شیر  اشد، سرانجام همین نفیس ماننید   

 دارت.ررووب، او را    چاه  دنام  رواهد ان

 
*** 


