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چکیده
ایـن مقالـه بـا اتـکا بـه مسـتقیمترین اسـنادی کـه روابـط موالنـا را آشـکار میکند ،به بررسـی
ابعـاد اجتماعـی شـخصیت موالنـا در نامههـا پرداختهاسـت؛ بـرای انجـام این منظورتمـام یکصد
و پنجـاه نامـه بجـا مانـده از او را در سـه مقولـة موضـوع ،مخاطـب و افراد واسـطه بررسـی و به
ایـن پرسشـها پاسـخ دادهایم:
 .1آیا از خالل نامههای موالنا میتوان به رابطة قدرت در زمانة موالنا پی برد؟
 .2مراودات موالنا با افراد شاخص زمانهاش و نیز خانواد ه چگونه بودهاست؟
 .3موضوع عمدة نامههای موالنا چیست؟
 .4مخاطبان موالنا چه کسانی هستند و روابط موالنا با چه کسانی پررنگتر است؟
 .5دغدغههای موالنا در نامههایش چیست و چه شگردهایی برای رسیدن به هدف دارد؟
 .6آیا از خالل نامهها میتوان به اوضاع اجتماعی و سیاسی زمانة موالنا پی برد؟
بیشـترین نامههـا بهترتیب ،دربـارة نظامالدیـن داماد حسـامالدین(و صالحالدین) ،حسـامالدین
و صدرالدین پسـر حسـامالدین نوشـته شدهاند.
کلمات کلیدی :موالنا ،مکتوبات ،نامهنگاری ،زندگی اجتماعی موالنا
.ruhani46@yahoo.com
 .1دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران،
 .2دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندرانz.taghizadeh@stu.umz.ac.ir. ،
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مقدمه
نامهنـگاری همـواره سـندی مسـتقیم از زندگـی فـردی و اجتماعـی و مکنونات فـرد نگارنده به
دسـت میدهد .در طول تاریخ ،خواندن نامههای افراد برجسـته ،رمزگشـای اسـرار زندگی و خلق
آثـار ایـن افـراد بودهاسـت .از خلال نامههایـی که ایـن افراد بـه خانواده ،دوسـتان و یا اشـخاص
برجسـتة دیگـر نوشـتهاند ،نهتنهـا دربارة فرد نگارنـده ،بلکه دربـارة زمان و مکان زندگـی نگارنده
و مخاطـب ،مسـائل تاریخـی ،فرهنگـی ،اجتماعـی و سیاسـی دورة ایشـان ،اطالعات ارزشـمندی
بهدسـت میآوریـم .متأسـفانه بسـیار نیسـتند این دسـت نامههـا .مث ً
ال دربـارة فردوسـی ،حافظ،
سـعدی و بسـیاری از بـزرگان دیگـر کـه زندگی ایشـان امروز بـرای مـا در هالهای از ابهام اسـت،
نامـهای در دسـت نیسـت؛ گـو اینکـه همـواره نامـه ،وسـیلة ارتباطـی افـراد فرهیخته بـا یکدیگر
بودهاسـت و ایـن اسـناد متأسـفانه در طول زمـان از بیـن رفتهاند.
چرا كه اين نامهها" ،شخصيت نويسنده ،مناسبات او با طبقات متعدد ،واکنشهاي او در برابر
رويدادهايي كه با زندگي خصوصي و اجتماعيش پيوند نزديك دارند ،عالقهها ،گرايشها و نفرتها،
تلقي او از افراد و حوادث و سرانجام اسرار زندگي او را با صداقت و صفاي بيشتري نمودار میسازد
و حس كنجكاوي خواننده را بهتر ارضا ميكند"(مقالة مکتوبات ،سميعي گيالني ،ص .)40
در ایـن میـان ،از شـخصیت بـزرگ فرهنگی مـا ،موالنا ،مجموعـهای بهنام مکتوبـات باقی مانده
کـه حـاوی صدوپنجـاه نامه اسـت و مسـلماً تعـداد این نامههـا افزون بر ایـن بوده اسـت؛ افالکی
در مناقبالعارفین مینویسـد که موالنا روزی دهدوازده نامه مینوشـته اسـت(نک .مناقبالعارفین،
افالکـی ،ص  .)355و مخاطـب اکثر نامهها(جز تعدادی) مشـخص اسـت.
یکـی از مقولههـای مهـم مـورد بررسـی در گونهشناسـی فرهنگی ،بحـث ارتباط مؤلف بـا افراد
زمانـة خـود و نزدیکانـش اسـت .از بررسـی نامههـا ،بـه نـوع و کیفیت ارتبـاط نگارنده بـا دیگران
پـی میبریـم و بـه اطالعـات ارزشـمندی در اینبـاره میرسـیم .در این مقالـه به بررسـی ارتباطات
موالنـا و جزئیـات مربـوط بدان ،بـا تکیه بـر مکتوبـات وی پرداختهایم.
ضرورت تحقیق
یافتن دریچههایی تازه در سبکشناسی بزرگان ادب از ضرورتهای پرداختن به نامههای ایشان
است که تاریکای زندگی آنان را روشن میکند .در این مقاله نیز پرداختن به نامههای موالنا ،در
شناخت بیشتر شخصیت ،افکار و تحلیل هرچه بهتر آثار وی ما را یاری میدهد .از آنجایی که در
میان آثار موالنا به مکتوبات کمتر بها داده شده -درحالیکه سندی مستقیم و روشن از زندگی
خصوصی موالنا و وضع جامعه و روزگار وی است ،-ضرورت پرداختن به چنین اثری آشکار میشود.
فرضیة تحقیق
فرضیـة مـا در ایـن تحقیـق ایـن اسـت کـه میتـوان از خلال مکتوبـات موالنـا ،بـه مقولههای
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گوناگـون گونـة فرهنگـی وی پـی بـرد؛ رابطـة موالنـا بـا شـخصیتهای زمـان وی اعـم از حکما و
امـرا ،خانـواده ،مریـدان و دوسـتان ،وضع زندگی موالنا ،وضعیت سیاسـی و اجتماعـی حاکم و . ...
بویـژه فرضیـة مـا در بررسـی نامههای موالنا ،قـدرت ایدئولوژیـک موالنا در جامعـه و در ارتباط
خاصی مـراودات بیشـتری دارد و
بـا نهـاد حکومـت اسـت؛ موالنـا در نامههای خـود ،با اشـخاص ّ
موضـوع بیشـتر نامههـای وی مسـائل و خواهشـهای مـادی اسـت و موالنـا در این نامهها از قشـر
بهخصوصـی کـه همـراه و همگام و خانـواده و مریـدان ویَند ،حمایـت میکند.
پیشینة تحقیق
ترسل تاکنون چندین مقاله به نگارش درآمدهاست:
دربارة نامهنگاری و ّ
 اسـلوب نوشـتار نامههـاي فارسـي ،توصيـف و طبقهبنـدي گونـة نامههـا ،درپـر ،مریـم ،قوام،ابوالقاسـم ،محمـود فتوحـي و محمدرضـا هاشـمي ،مجلـه سبکشناسـي نظـم و نثـر فارسـي،
 :1391شـمارة اول ،سـال پنجـم ،شـمارة پیاپـی  ،15صـص .47-66
این مقاله که به تفصیل دربارة ویژگیهای هویتبخش نامهها و تقسیمبندی علمی آنها پرداخته
شده است ،تحقیق مفید و مفصلی در باب نامهنگاری در ادبیات فارسی بشمار میرود.
در ایـن مقالـه ،چهـار ویژگـی از ویژگیهـای مشـترک اکثـر نامهها برشـمرده شدهاسـت.1 :ذکر
القـاب و عناویـن مخاطـب و دعـا در حـق او چـه به اختصـارو چه بـه اطنـاب.2 ،آرزوی اتوفیق و
سـعادت بـرای مخاطـب ،پرسـش از احـوال او و تشـکرو سپاسـگزاری.3 ،متن اصلی که خواسـته
و هـدف نویسـنده نامـه از مخاطـب اسـت .4 ،بخـش پایانـی نامـه کـه دعـا در حـق مخاطـب و
سفارشـهای الزم به وی اسـت.
در ایـن مقالـه ،نامههـا بـر دو مبنـا طبقهبنـدی شـدهاند :بافـت بیرونـی و بافت موقعیتـی متن.
بافـت بیرونـی نامـه موقعیـت فیزیکـی یـا اجتماعـی متـن و بـه عبـارت دیگـر ،فضایی اسـت که
نامـه در آن بـه نـگارش درآمده اسـت و آنچـه بعنوان موقعیت متـن در نظر گرفته میشـود ،موارد
نویسـنده ،مقـام و موقعیـت اجتماعـی و علمـی او ،مخاطب ،مقـام و موقعیت اجتماعی و سیاسـی
او ،هـدف متـن یـا همان نقـش و کارکرد آن اسـت" (لیـچ.)13 :1981 ،
براسـاس بافـت بیرونـی ،نامههـا بـه دو دسـتة دربـاری و غیر درباری تقسـیم میشـوند؛ سـپس
برمبنـای مقـام و موقعیـت نویسـنده ،نـوع رابطـة نویسـنده و مخاطب ،و کارکـرد نامه.
نامههـای دربـاری نامههایـی هسـتند کـه منشـیان در دربارهـا نوشـتهاند و نامههـای غیـر
دربـاری نامههایـی هسـتند کـه .1 :بیـرون از تشـکالت دربـاری ،امـا معطـوف بـه نهـاد قـدرت
نـگارش یافتهانـد (اکثـر نامههـای موالنـا از ایـن دسـت دانستهشـدهاند) .2 .نویسـنده و مخاطب
هـر دو بیـرون از دسـتگاه قـدرت هسـتند.
همچنین انواع ردهبندهای نامهها به قرار زیر معرفی شدهاند:
 .1ردهبندی نامهها براساس مقام و موقعیت مخاطب
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 .2بر مبنای مقام و موقعیت نویسنده
 .3ردهبنـدی بـر مبنـای صوفیانـه یـا منشـیانه بـودن نامه (نامههـای صوفیانـه ماننـد نامههای
عینالقضـات همدانـی).
وجـه تمایـز نامههـای صوفیانه و منشـیانه گفتمان قدرت اسـت کـه نقطه مرکـزی در نامههای
منشـیانه حکومـت و بقـای آن و در نامههای صوفیانه مردم اسـت.
در ایـن نامههـا بـه صاحبـان قدرت سـفارش میشـود که عـادل ،نیکـوکار ،اهل زهـد و پرهیز و
 ...باشـند ،تـا مـردم در رفاه و آسـایش به سـر برند.
 .4ردهبنـدی براسـاس رابطـة عمـودی و افقـی نویسـنده و مخاطـب (رسـمی و دوسـتانه یـا
اخوانیـات) .در نامههـای رسـمی نویسـنده و مخاطـب رابطـة عمـودی و در نامههـای دوسـتانه
رابطـة افقـی دارند.
 .5ردهبندی نامهها براساس کارکرد نامه
هـر نامـه میتوانـد یـک کارکـرد اصلـی داشتهباشـد کـه تحققبخـش اهـداف نویسـنده اسـت.
ممکـن اسـت نامـهای بیـش از یـک کارکـرد داشتهباشـد .در ایـن ردهبنـدی ،نامهها را بـه انواعی
ماننـد :شـوقنامه اندرزنامـه ،نامههای ارشـادی ،سـفارشنامه ،عفونامـه ،تهنیتنامـه ،تعزیتنامه،
اطاعتنامـه ،فتحنامـه ،عهدنامه ،فرمانها و منشـورها تقسـیم کردهاند (اسـلوب نوشـتاری نامههای
فارسـی ،درپر ،ص .)64-50
ترسل و نامهنگاری نیز قابل توجهاست:
غیر از مقالة باال ،دو مقالة دیگر دربارة ّ
ترسـل و انشـا در عصـر صفـوي بـا تأكيد بـر نامـه نامي ،حمیـد رضایی،
 بررسـي سـبكي نثـر ّبهار ادب ،سـال ششـم ،شـمارة دوم ،تابسـتان  ،1392شـمارة پياپي  ،20صص.225-241
“ترسـل اسـفزازی” ،محمـود مدبـری ،بهـار ادب ،سـال پنجـم ،شـمارة دوم،
 بررسـی سـبکّ
تابسـتان ،1391شـمارة پیاپـی  ،16صـص.444-427
اما دربارة نامههای موالنا ،در سال  ،1371احمد سمیعی گیالنی در مجلة نشر دانش ،در 5
صفحه به معرفی نسخة چاپی کتاب مکتوبات بهتصحیح توفیق سبحانی پرداخت و اطالعاتی کلی
حداد عادل در سخنرانی
دربارة این کتاب موالنا ارائه کرد .پس از آن ،در سال  ،1380غالمعلی ّ
"هماندیشی موالنا" ،متنی باعنوان" :چهرة موالنا در آلبوم شخصی مکتوبات او" را قرائت کرد
که سپس در نامة فرهنگستان به چاپ رسید ،در این مقاله ،وی اجماالً به معرفی این نامهها و در
مقالهای مفصلتر به بررسی ابعاد زیباییشناسانه و ادبی مکتوبات پرداختهاست:
 چهرة موالنا در آلبوم شخصی مکتوبات او ،نامة فرهنگستان ،3/5 ،1380 ،صص .187-197 ارزش ادبی مکتوبات ،نامة فرهنگستان ،3/5 ،1380 ،صص .5-26غیـر از ایـن دو مقالـه ،و دو مقدمـة عبدالباقی گولپینارلـی و فریدون نافذ اوزلـوق که در مقدمة
نسـخة چاپـی کتـاب مکتوبـات آمدهاسـت ،تاکنـون مقالـة مسـتقلی دربـارة نامههـای موالنـا بـا
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نگـرش مقالـة پیـش رو ،به چاپ نرسـیده اسـت.
روش تحقیق
روش تحقیـق و پژوهـش مـا در ایـن مقالـه کتابخانـهای اسـت .مـا در ایـن مقالـه بـا تحلیـل
نامههـای موالنـا و طبقهبنـدی آمارهـای مربـوط ،بـا توجـه بـه ردهبنـدی نامههـای فارسـی ،بـه
بررسـی مکتوبـات موالنـا پرداختهایـم.
 -3بررسی و تحلیل
تلاش موالنـا در بـرآوردن نيازهـاي ضـروري و ّ
حـل مشـكالت اجتماعـی ،مالـي و خانوادگـي
اطرافيـان ،نشـانگر يـك شـخصيت آگاه و ف ّعـال اجتماعـي اسـت و ايـن برخالف تصور شـخصيت
نشـين واعظـي اسـت كـه در ديگـر آثـارش از او سـراغ داريم .به لحـاظ لحن
گزيـن سجاده
عزلت
ِ
ِ
کالم ،موالنـا در نامههایـش بیشـتر لحـن نصیحـت پدرانـه اختیـار میکنـد و گاهـی زبـان تذکر و
تنبیـه عرفانـی و بـه نـدرت توبیخ و سـرزنش و حتـی تهدید.
از آنجاکـه ایـن نامههـا متعلـق به حوادث روزمـره و امور متعـارف و ناظر بـر واقعيتهاي طبيعي
و عرفـي روزگار موالناسـت ،در ایـن مقالـه نامهها را از سـه جنبة زیر بررسـی و تحلیـل کردهایم:
 .1موضـوع نامههـا  .2مخاطـب نامههـا  .3افـرادی که واسـطة نامهنگاریند و سـپس بـه تحلیل
مفهومی ایـن آمارهـا پرداختهایم.
 -3-1طبقهبندی موضوعی نامههای موالنا
یکصدوپنجاه نامهای که موالنا نوشتهاست ،حدود سی موضوع را دربرمیگیرد که بسیاری از آنها
در یک دسته جای میگیرند .غالب اين نامهها براي رفع حوائج و سفارش و تقاضاي ديگران ترتيب
داده شده است؛ چنانكه در نامهاي ميگويد“ :سالم و خدمت مطالعه فرمايد و از تكثير نبشتن
مكاتبات براي حوائج خلق ملول نشود" (مکتوبات ،نامة صد و بیست و یکم).
پارهاي از اين نامهها از نوع اخوانيات و غير درباري است (مانند نامههاي ،131 ،124 ،103 ،49
)138 ،137؛ با وجود این بيش از هشتاد درصد مکتوبات ،از گونة نامههاي منشيانه و مصنوع است.
ترتیب دفعات تکرار ،از قرار زیرند:
موضوع نامهها به
ِ
 .1امـور مالـی (سـفارش و توصیـه جهت کمک مالی به افراد مختلف /درخواسـت مسـتقیم وام/
درخواسـت نصب و اسـتخدام /افزایـش حقوق و مواجـب) :پنجاهونه مرتبه
 .2اخوانیات(پاسـخ بـه نامـه کسـی ،اظهـار شـادی از بازگشـت وی و نامههـای دوسـتانه و
عاشـقانه) :سـیزده مرتبـه
 .3ابالغ سپاسگزاری :یازده مرتبه
مدرسـی مدرسـه /امامت مسـجد /تفویض مسـند قضا
 .4درخواسـت تفویض مشـیخت خانقاهّ /
به کسـی :ده مرتبه
 .5تشویق کردن به احسان و بذل مال به دراویش :هفت مرتبه
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 .6پنـد دادن(خلـق نیکـو ،رفتـار با دیگران و احتـرام ،مراعات حـال دیگران را کـردن ،دوری از
شـهوت و  )...و تحریـض به اسـتماع نصیحت :شـش مرتبه
 .7درخواسـت جبـران خسـارات کسـی کـه در رویـدادی متضرر شـده  /بازپـس دادن مالی که
بـه سـتم گرفتـه شـده /ر ّد میـراث /یا تخلیـه زاویه :شـش مرتبه
 .8درخواست بخشودگی مالیات و خراج و تخفیف در غرامت :پنج مرتبه
 .9نامههایی با مضامین عارفانه :پنج مرتبه
 .10درخواست آزادسازی کسی از حبس و بند :چهار مرتبه
 .11دعا برای بهبود بیمار یا ابراز خوشحالی از بهبودی وی یا دعای خیر :چهار مرتبه
 .12دعوت کردن برای دیدار /بیان آرزوی دیدار /عذرخواهی از عدم توانایی بر دیدار :چهار مرتبه
 .13بازخواندن برای بازگشت به شهر یا خانه :سه مرتبه
 .14شفاعت کردن درباره رفع کدورتهای خانوادگی :سه مرتبه
 .15در تبریک و تهنیت (ازدواج  /پیروزی و دفع طاغیان) :سه مرتبه
 .16شکوهنامه(شکایت از مغوالن /شکایت از اهل زمان) :دو مرتبه
 .17اظهار ارادت به کسی و تشویق دیگران به داشتن ارادت به وی :یک مرتبه
 .18دربارة اختالف درویشان و دادخواهی گروهی از ایشان :یک مرتبه
 .19اشاره به تعزیه :یک مرتبه
 .20اعزام کسی برای اخبار :یک مرتبه
 -3-2مخاطب نامهها
مخاطبـان موالنـا بـرای مح ّول کردن تقاضـای مراجعان ،بیشـتر امیران و ارکان دولت سلاجقة
روم و دولتمردانـی هسـتند کـه مریـدان پایبنـد اوینـد؛ درمجمـوع نامههایـی کـه از موالنـا باقی
اسـت ،مخاطـب نامههـا بهترتیـب دریافـت بیشـترین تعداد نامـه به قـرار زیرند:
 بیسـت و شـش نامـه بـه معینالدین پروانـه ،داماد غیاثالدین کیخسـرو دوم کـه در مجالسسـماع موالنا حاضر میشـد و پیوسـته به زیـارت او میرفت.
 پانـزده نامـه بـه فخرالدیـن علـی صاحبعطـا ،که در عهـد عزالدین بکار قضا اشـتغال داشـتو سـپس به نیابت سـلطنت رسـید.
 ده نامه به ع ّزالدین کیکاووس دوم جانشین غیاثالدین کیخسرو. ده نامـه بـه تاجالدیـن معتـز ،قاضیالقضـات جاللالدیـن خوارزمشـاه کـه موالنـا وی را فخـرخراسـان و عـراق خوانـده اسـت ،امیـر جاللالدین مسـتوفی کـه در زمـان غیاثالدین کیخسـرو
مقـام اسـتیفا یافـت و از جانـب مغوالن بـه نیابت سـلطنت برگزیده شـد و به زیـارت موالنا رفت.
 -شـش نامـه بـه مجدالدین اتابـک دامـاد معینالدین پروانه کـه در زمان حکومـت رکنالدین
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قلج ارسلان چهارم ،مقام اسـتیفا داشـت.
 چهار نامه به شمسالدین تبریزی. چهار نامه به عالءالدین چلبی ،پسر دوم موالنا چهار نامه به قاضی سراجالدین، سـه نامـه بـه جاللالدیـن قرهطایی که در زمـان ع ّزالدین کیـکاووس دوم به نیابت سـلطنترسـید و موالنـا حرمـت بسـیار بـر او مینهاد و پـس از مرگش به زیارت تربـت او رفت.
 سه نامه به صالحالدین زرکوب قونوی. سه نامه به سلطانولد ،پسر اول موالنا. سه نامه به حسامالدین. سـه نامـه بـه جمالالدین(معیـد) ،ظاهـرا ً شـخصی عالـم و مـدرس بـوده ،هویـت قطعـی اومشـخص نیست.
 سه نامه به اکملالدین طبیب ،ظاهرا ً شغل طبابت داشته و از عالقمندان موالنا بودهاست. سـه نامـه بـه امینالدیـن میکاییـل کـه در زمان سـلطنت عزالدیـن کیکاووس دوم و سـپسغیاثالدیـن کیخسـرو سـوم ،نیابـت سـلطنت داشـت و همسـر او موالنـا را بـه مجالـس زنانـه
فرامیخوانـد و موالنـا با جمع نسـوان به گفتگو مینشسـت و ایـن خاتون ،موالنـا را گلباران میکرد
(سـمیعی گیالنـی.)4 :1371 ،
 سه نامه به سعدالدین. سه نامه به شجاعالدین سه نامه به علمالدین قیصر سه نامه به نورالدین ولد جاجا سه نامه به قاضی ع ّزالدین دو نامه به بدرالدین گهرتاش دو نامه به شمسالدین (یکی نوشته گنجهای) یک نامه به قاضی کمالالدین یک نامه به فاطمه خاتون یک نامه به پدر پروانه یک نامه به سوباشی بک یک نامه به امیر عالم چلبی یک نامه به امیر بهاءالدین یک نامه به خاتونی بینام -یک نامه به سیفالدین
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 یک نامه به شمسالدین یوتاش یک نامه به فخرالخواتینو یک نامه به امیر ارسالند غمش نوشته شدهاست.
مخاطبـان بیسـتوپنج نامـه مجهولانـد و بـا عناویـن "یکـی از رجـال دولـت یـا حکومـت"،
“فالنالدیـن خواجـه جهـان"“ ،یکـی از امـرا"“ ،یکـی از وزرا" و  ...مشـخص شـدهاند.
از میـان ّ
کل نامههـا ،مخاطـب چهـار نامه زن هسـتند؛ سـه نامه بـه خاتونانی عارفـه و یک نامه
به فاطمهخاتون همسـر سـلطان ولد نوشـته شدهاسـت.
 -3-3افرادی که نامه بهخاطر آنها نگارش یافته است.
بهترتیب بیشترین اولویت در علت نگارش نامهها:
 دوازده نامه بهخاطر نظامالدین داماد حسامالدین (و صالحالدین زرکوب)، ده نامه دربارة حسامالدین، هشت نامه بهخاطر صدرالدین پسر حسامالدین، پنج نامه دربارة امیر عالم چلبی، پنج نامه دربارة شمسالدین، چهار نامه دربارة صالحالدین، چهار نامه دربارة کیکاووس، چهار نامه دربارة سراجالدین، چهار نامه درباره شمسالدین تبریزی، سه نامه دربارة عالءالدین چلبی، سه نامه دربارة سیفالدین، سه نامه به پروانه (که دربارة خود پروانه است ،نه شخص دیگر و اظهار تشکر و ،)... سه نامه دربارة مجدالدین(یکی مشترک با عمادالدین)، سه نامه دربارة تاجالدین، سه نامه دربارة سعدالدین، سه نامه به خواتین، سه نامه دربارة خواجه فخرالدین یوسف، سه نامه دربارة سیدشرفالدین، دو نامه بهخاطر نظامالدین داماد صالحالدین، دو نامه دربارة نجمالدین خرم، -دو نامه دربارة فاطمه خاتون،
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 دو نامه دربارة سلطان ولد، دو نامه دربارة مجدالدین اتابک، دو نامه دربارة علمالدین قیصر، دو نامه دربارة صاحب عطا، دو نامه دربارة اخی محمد، دو نامه دربارة عمادالدین(یکی مشترک با مجدالدین)، دو نامه به بهاءالدین، یک نامه دربارة بهاءالدین بحری، یک نامه دربارة اکملالدین طبیب، یک نامه دربارة کمالالدین، یک نامه دربارة شهابالدین، یک نامه شکایت از مغول، یک نامه به حاجیامیر، یک نامه به کریمالدین محمود، یک نامه دربارة قوامالدین، یک نامه دربارة سوباشیبک، یک نامه شکایت از صوفیان مرائی، یک نامه دربارة افصحالدین، یک نامه دربارة لیثالدین، یک نامه دربارة خواجه ابوبکر یک نامه دربارة اختیارالدین(مشترک با عمادالدین) نوشته شدهاند.علـت و واسـطة نـگارش بیشـترین نامهها بهترتیـب؛ دوازده نامـه نظامالدین داماد حسـامالدین،
ده نامـه حسـامالدین ،هشـت نامـه صدرالدین پسـر نظامالدین ،پنج نامـه امیرعالم چلبـی ،فرزند
موالنـا و پنـج نامـه شـمسالدین تبریـزی بوده و بـرای باقی افـراد بهترتیب ،چهار ،سـه ،دو و یک
نامه نوشـته شـده است.
همچنیـن نـام فـردی که سـبب نـگارش نامـه بودهاسـت ،در تعـداد کمـی از نامهها ،مشـخص
نیسـت و بـا لفـظ فالن یـا فالنـی خطاب شدهاسـت.
 -3-4تحلیل
مکتوبـات موالنـا نشـان میدهـد کـه وی نهتنهـا واسـطة مردم بـا خداوند ،که واسـطة مـردم با
اصـل حکومـت و قـدرت بودهاسـت .ایـن نامهها تصور عزلت پیشـه کـردن موالنا پس از آشـنایی
ً
کاملا از بیـن میبـرد (موالنـا دیروز تـا امروز ،شـرق تا
بـا شـمس ،کـه سـلطانولد ا ّدعـا میکنـد،
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غرب ،دیلوییـس ،ص .)390
موالنـا در تمـام نامههـا خـود را "داعـی" و مخاطبـان خـود و نیـز کسـانی کـه شفاعتشـان را
ِ
دسـت رد بـه
میکنـد" ،فرزنـد" میخوانـد؛ گویـی هرکـه از موالنـا طلـب کمـک میکـرده ،موالنـا
سـینهاش نمیزده اسـت.
او بیـش از همـه از "معینالدینپروانـه" درخواسـت کمک کردهاسـت ،آیا پروانـه قدرتمندترین
فـرد دسـتگاه حکومـت بوده یـا اینکه ارادت او به موالنا بیشـتر بودهاسـت؟
در این بخش به تحلیل آمارهای مربوط به نامهها در سه مقولة یادشده میپردازیم:
الف .قدرت ایدئولوژیک موالنا
ایـن نامههـا نشـان میدهـد ،موالنا در شـهری میزیسـته کـه در آن ،رجوع به فرد عـارف بزرگی
کـه ّ
حلال مشـکالت مـردم باشـد ،رواج داشـته؛ کالم موالنـا در تصمیـم حکومـت تأثیر داشـته
اسـت و افـراد بـا تحـت کنـف حمایـت موالنـا قـرار گرفتـن ،درواقـع خـود را بیمـه میکردهانـد،
گویـی خـارج شـدن از زیـر چتـر حمایـت موالنـا بـرای آنـان بیپناهـی و سـوء عاقبت بـه همراه
میداشتهاسـت؛ بنابرایـن شـخصیت موالنـا در نامههـا یـک شـخصیت طـراز اول اجتماعی اسـت،
نـه یک عـارف و صوفـی وارسـته و گوشهنشـین.
در تمـام نامههـا ،موالنـا صوفـیای اسـت "بـا حکومـت" کـه بـه نفـع مریـدان ،دوسـتداران و
خانـوادهاش ،از روابـط حسـنة خـود با دسـتگاه بهـره میبرد .ایـن بدان معنا نیسـت کـه موالنا به
هیـچ وجـه منتقـد حاکمیت نیسـت ،بلکه او مرتـب در برابر درخواسـتش ،بر سـر مخاطبان منت
میگـذارد کـه این سـعادتی اسـت کـه نصیب مخاطـب شدهاسـت و معمـوالً نامههـا را اینگونه به
پایـان میبـرد" :تـا بـه ثنـای جمیـل و ثـواب جزیل مدخـر گـردد" .نیز معمـوالً دعـای موالنا در
پایـان نامـه در حـقّ مخاطـب چنین اسـت" :جاوید محسـن باد" .که اینها همه نمایشـگر سـلطة
معنـوی موالنـا بـر دسـتگاه قـدرت اسـت؛ وی در آن دسـته از نامههـا کـه خطـاب بـه حاكمان و
صاحبـان قـدرت اسـت و نیمـی از نامههـا را دربرمیگیـرد ،عرضه ميـدارد كه خلق و مـردم ،عيال
و خانـوادة خداوندنـد و از قـول نبـي اكـرم ،گراميتريـن مردمـان را نـزد خداوند كسـي ميداند كه
در حق انسـانها ،پرمنفعتتر باشـد.
موالنــا در یکــی از نامههــا بــا لحــن تهدیــد بــه مخاطــب خــود کــه از دســتگاه قــدرت اســت،
میگویــد“ :اگــر میرویــم از شــهر و زحمــت میبریــم ،نمیگذاریــد و اگــر مینشــینیم ،ایــن دو ســه
درویــش از مــا نمیســکلند تــا درفروبندیــم .مــا را طاقــت ایــن ظلــم نمانــد .باقــی رای شماســت،
اگــر روا داریــد ،فتــوی دهیــد .والســام” (همــان ،نامــة پنجــاهودوم).
همچنیـن در نامـة دیگـری نیـز از حاسـدان و دشـمنانش شـکایت میکنـد ،ایـن افـراد همـان
عرفایـی هسـتند کـه به لحاظ مشـرب در مقابـل موالنا قـرار دارند (همـان ،نامة صدوسـیودوم).
ایــن عبــارات نشــان میدهــد در دورة موالنــا ،در شــهر قونیــه ،درویشــان دیگــری میزیســتهاند
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کــه مخالــف موالنــا و مریدانــش بودهانــد و میــان اینهــا اختــاف و رقابــت بــوده اســت و
احتمــاالً آنهــا بــه توجــه ارکان حکومــت بــه موالنــا و پیروانــش حســادت میورزیدهانــد و موالنــا
بــا خــرج اعتبــار خــود و انتقــاد و دادخواهــی از آنــان ،درواقــع میخواهــد حکومــت آنهــا را
ن نیــز نمــودی دیگــر از قــدرت
گوشــمال دهــد تــا دیگــر کاری بــکار ایشــان نداشــته باشــند .ایـ 
و احاطــة معنــوی موالناســت.
یکی دیگر از نمودهای قدرت در نامههای موالنا کاربرد مداوم شعر زیر است:
"هرکــه مــا را کنــد بــه نیکــی یــاد /یــادش انــدر جهــان بــه نیکــی بــاد" (نــک .مکتوبــات،
نامــة صدوبیسـتودوم) ،موالنــا خــود بــر جایــگاه خــود در جامعــه چــه نــزد مــردم عــادی و چــه
ســران حکومتــی واقــف اســت.
ب .اصلیترین هدف موالنا در نامهها یعنی خواهشهای مادی و شگردهای نیل به هدف:
در تمـام نامههایـی کـه برای درخواسـتهای ما ّدی نـگارش یافتهانـد ،موالنا بـزرگان و متم ّکنان
را بـه داد و دهـش و بـذل مال بـه دو طبقة "صوفیه(عرفـا) و محرومین" فرامیخواند؛ او میکوشـد
در اکثـر نامههـا توجـه دسـتگاه قـدرت را به طبقـة صوفیان و مریـدان تحت تک ّفل خـود معطوف
کنـد و مرتّـب ایشـان را بـه انحـاء مختلـف بـه بـذل و بخشـش فرامیخوانـد؛ یکـی از مهمتریـن
شـگردهای موالنـا بـرای ترغیـب مخاطبانش به بخشـش و احسـان ،کاربـرد آیههای قرآن اسـت:
"فاماالیتیم فالتقهر فاما سائل فالتنهر" (مکتوبات ،نامة شصتوهشتم).
"الخلق عیالاهلل فخیرالناس انفعهم لعیاله" (همان ،نامه هفتادودوم).
"کمثل حبه انبتت سبع سنابل فما کل( "...همان ،نامة بیستوهشتم و چهلوهشتم)
همینطور از احایث و روایات ،ضربالمثلها و اشعار نیز در جهت این هدف خویش بهره میبرد:
"من اراد أنیجلس معاهلل تعالی فلیجلس مع اهلالتصوف" (همان ،نامة سیوسوم).
"مشربالعذب کثیرالزحام” (همان ،نامة پنجاهودوم).
"معاونـت درویشـان طالـب از مهمـات دیگـر اولیتـر باشـد" و نیـز "زانپیـش کـه داده را اجل
بسـتاند /هـر داد کـه دادنـی سـت بایـد داد" (همان ،نامـة بیسـتوچهارم).
ایـن مـوارد در نامههـای مختلـف تکـرار شـده و بهصورت موتیـف درآمدهانـد .موالنـا از عبارت
تکـراری مرتبـاً اسـتفاده میکنـد .یکـی دیگر از ایـن عبـارات موتیفوار کـه در بسـیاری از نامهها
تکـرار میشـود ،آنجـا که سـفارش کسـی را میکند ،بـرای ترغیب حمایـت و توجـه مخاطب خود،
این عبارت اسـت:
" ...تا بر اقران و اخوان خود مفاخرت و مباهات نماید" (همان ،نامة نودویکم).
مدح سـران نیـز ابایی نـدارد؛ مث ً
ال در نامـة نهم که به
در راسـتای نیـل بـه ایـن هدف ،موالنا از ِ
مجدالدیـن اتابـک نوشـته ،سراسـ ِر نامـه مشـحون از مـدح و سـتایش و دعا و مقدمهچینی اسـت
لـب کالم میپردازد:
و سـرانجام در چند سـطر آخـر به ّ
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"همـواره ایـام و اعـوام صاحـب اعظـم ،دسـتور معظـم ،آصـف زمـان ،نظامالملک وقـت ،افضل
اعلـم اعـدل ،ظهیر الملـه المحمدیه ،الیـف القربه االحدیه ،منیـر للعدل ،عالیالهمـم ،مغیثاالمم،
مجدالدولـه و الدیـن ،ابالملـوک و السلاطین ،اداماهلل علـوه ،در توفیـق افضـل اعمـال و اکـرم
خصـال و تحصیـل رضـای حضـرت ذوالجالل کـه و ما الحد عنـده من نعمه تجـزی اال ابتغاء وجه
ربـه االعلـی و لسـوف یرضی مصروف و مسـتغرق بـاد .اولیای آن دولت مسـرور و اعـدای حضرت
مقهـور و بـاری جـل جاللـه اوال و آخـرا حافظ و حامـی و معین و غفـور ،بحق محمدو آله .سلام
و تحیـت و دعـا و مدحـت از خلـوص عقیدت و وداد طویـت مطالعه فرمایـد و آرزومندی به دیدار
شـادیافزای همایـون خوبسـیمای سـیماهم فـی وجوههم مـن اثـر السـجود و تعظیمالمعبود و
بـذل المجهـود غالـب و باعـث دانـد .و همینطور الـخ (مکتوبات .نامـة نهم).
ایـن نامههـا کـه درواقـع صورت ظاهـر و ساختارشـان ،منشـیانه و دربـاری اسـت ،در مکتوبات
موالنـا کـم نیسـتند ،یعنـی قالـب بسـیاری از نامههـا چنیـن اسـت ،بـا طـول و تفضیـل کمتـر
یـا بیشـتر .یکـی از نامههـای موالنـا تمامـاً مدحیـه اسـت کـه معلـوم نیسـت مخاطبـش کـه
بودهاسـت(نک .نامـة سـیزدهم).
درپـر در مقالـهای کـه همـراه بـا فتوحـی و دیگـران دربـاب نامهنـگاری نوشتهاسـت ،میگویـد:
"در نامههـای موالنـا کـه شـاید تعبیـر الگـوی واعظانه برای آنها مناسـب باشـد ،وضعیـت مقدمة
نامههـا بـه گونـهای متفـاوت اسـت؛ بعنـوان مثـال در آغـاز نامههـای موالنـا ،القـاب و عناویـن
متعـدد آمـده اسـت .اگـر ایـن ویژگـی خـارج از نحـوة تعامـل نویسـنده بـا نهادهـای قـدرت و
ایدئولـوژی پنهـان متـن مـورد توجـه قـرار گیـرد ،ممکـن اسـت تفاوت آشـکاری بین شـخصیت
موالنـا در نامههـا مثنـوی و غزلیـات شـمس بـه نظـر برسـد و موالنا نـه آن عـارف بریـده از دنیا
در مثنـوی و نـه آن روح بیتعلـق بیپـروا در غزلیـات شـمس ،بلکه شـخصیتی وابسـته به قدرت
حاکـم و متملـق و چربزبـان تلقی شـود؛ درحالیکـه اگر این ویژگـی را در قالب یـک فرآیند و با
توجـه بـه اندیشـههای بنیـادی تص ّوف بررسـی کنیم ،در شـناخت متـن و اندیشـههای مطرح در
آن بـه توصیفاتـی از ایـن قبیل میرسـیم :در این نامهها موالنا از شـیوة ترغیبی اسـتفاده میکند و
آوردن القـاب و عناویـن متعـدد و دعـای مخاطـب ،حاصل تعامـل صلحباورانة نویسـنده با جریان
قـدرت اسـت .او بـا جهتگیـری مثبـت و بکارگیری شـیوههای ترغیبی ،مخاطب را بـه قرار گرفتن
در مسـیر الهـی و بـه جـود و احسـان و نیکـی تشـویق میکند تـا مقاصـد نوعدوسـتانه مطرح در
نامـه را بـه انجـام رسـاند (مقالة اسـلوب نوشـتار نامههای فارسـی ،درپـر ،ص .)18
از خلال نعتهایـی کـه موالنـا بـرای مخاطبان خـود بکار میبـرد ،تکـرار نعتهایی چـون "جنید
وقـت" و "بایزیـد زمـان" ،نشـان میدهـد کـه موالنا ارادتی مبسـوط به ایـن دو صوفـی دارد .این
دو صفـت را بیشـتر در حـقّ حسـامالدین و صالحالدیـن بـکار میبـرد ،امـا برخـی نعتهـا را موالنا
تقریبـاً بـرای همـه بکار بـرده اسـت ،ماننـد“ :مختصالملوک و السلاطین":
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"بـر مضمـون مکتـوب شـریف آن جنـاب منیـف ،صـدر کبیـر ،امیـر اجـل افضـل ،فخراالمـرا،
ذوالفضـل الوافـر و العـدل الکامـل ،الحسـیب النسـیب ،المتحریللرشـاد و الموفـق للسـداد،
مجدالدولـه و الملـه و الدیـن ،مختصالملوکوالسلاطین( "...مکتوبـات ،نامـة پنجـاهو چهـارم).
وی بـا ایـن عمـل ،یعنـی مدحهـای اغراقآمیـز ،میکوشـد مخاطـب را بـا خـود همـراه کنـد تا
دل بـه دلـش دهـد .بـا این حـال نعتهایی کـه موالنا بـکار میبـرد ،غالباً معنوی اسـت ،نـه مادی:
"امامالکافـی ،بایزیـد وقـت ،جنید زمـان ،خضرالقـدم ،تاجاآللی ،سـیداالمرا ،الغ قتلـغ "...،و این
شـیوه و سـبک نامهنگاری(مـدح در مطلـع) درواقـع بنـا بـر شـکل و فرم رایـج نامهنگاری اسـت،
ماننـد آنچـه در قصیده اتفـاق میافتد.
ج .روابط موالنا با نزدیکترین کسانش چگونه است
 .1صالحالدیـن ،حسـامالدین و شـمس :نامههـای مربـوط به صالحالدیـن و حسـامالدین(مانند
نامـة چهلوپنجـم) بسـیار عاطفـی و احترامآمیـز اسـت ،امـا نامههایـی کـه خطـاب بـه شـمس
هسـتند ،شـعرند .گویـی بـا شـمس تنهـا به زبان شـعر سـخن میتـوان گفت.
در نامـة صدوسـیوپنجم ،موالنـا حسـامالدین را آنچنـان تکریـم میکنـد کـه گفتـة او را گفتة
حـق میداند:
"...توقـع اسـت که هرچه عرضه کند ،شـیخ ّ
اجل اکمـل ،عالم عارف ،جنیدالوقت ،حسـامالدین،
ولـیاهلل فیالعالمیـن-اداماهلل برکتـه -از احـوال بازگویـد یـا پیغـام کنـد ،آن را گفتـه و پیغام این
داعـی دانـد ،بلکـه گفتـه و پیغام حـق داند-تعالـی و تقدس"(نامـه صدوسـیوپنجم) .در این نامه
نیـز موالنا از دشـمنان و حاسـدانش شـکایت میکند (نـک .همان).
در نامـة هفتـاد و نهـم نیـز کـه بـه حسـامالدین نوشـته شـده ،لحـن موالنـا بسـیار عاطفـی و
بااحتـرام و حسـن نیـت نسـبت بـه وی اسـت (همـان ،نامـة هفتـاد و نهـم).
 .2معینالدیـن پروانـه :نامههـای موالنـا بـه معینالدیـن پروانـه بـا صراحـت لهجـه اسـت .چرا
کـه بیـش از همـه بـا وی صمیمیـت دارد؛ بـه او طعنـه و کنایـه میزنـد ،غیـر مسـتقیم تهدیـد و
ً
مثلا در نامـه سـیم خطـاب بـه
آشـکارا نصیحـت میکنـد و گاه نیـز م ّنـت بـر سـرش میگـذارد.
پروانـه بـا لحنی غیر مسـتقیم میگویـد" :رباالربـاب و ملهمالصـواب ...آن ذات خوبصفـات را از
سـر و شـومی و مکـر و وسوسـه قاطعان طریق دیـن و غوالن و دیـوان راهبر این صراط مسـتقیم
نگاهـش داراد تـا همچـون خـود زشـت و ناخـوش و سـرد و فسـرده و محرومش نکننـد ...اندرین
ره صدهـزار ابلیـس آدمروی هسـت /تـا هـر آدمروی را زنهـار کادم نشـمری و با ایـن همه کوری
طعـن زننـد در اهـل دیـن و احتیـاط نکننـد( "...همان ،نامه سـیام).
ـمتی دارند.
موالنـا در نامههایـش هرگـز از دوسـتانش توقـع مـادی نـدارد ،جـز کسـانی کـه سِ َ
موالنا شـشدانگ حواسـش به مریدان و عرفا و نوسـالکان اسـت و شـاید این سیاست مریدپروری
موالنـا و رسـم مرشـدی اوسـت .وی از اعتبـار خویش بـرای ترویج دسـتگاه تص ّوف خـرج میکند.
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ً
کاملا حوایـج مـادی اطرافیـان و مریدانش را بهوسـیلة اعتبار خویـش در دسـتگاه حکومت ،رفع
و رجـوع میکند.
 .3موالنـا در چندیـن نامـه بـه دو پسـرش ،سـلطانولد و عالءالدیـن دربارة اخالق و رفتارشـان
ً
کاملا حواسـش به جزییـات وضعیت
تذکـر میدهـد (نـک .نامـة شـصتوهفتم)؛ بنابرایـن موالنـا
خانـواده و فرزندانـش ،رابطـة پسـر و عروسـش و  ...اسـت .در دو نامـه هفتـم و بیسـتوچهارم،
موالنـا بـه عالءالدیـن دربـارة اصلاح رفتـارش تذکـر میدهد .نامـة بیسـتوچهارم نمونـة یکی از
عاطفیتریـن نامههـای ادب فارسـی در رابطـة پـدر و فرزندی اسـت و تعابیر و فرازهـای بینظیری
دارد .چنیـن نامههایـی از یـک شـخصیت برجسـتة عرفانی نشـان میدهد تا چه انـدازه وی درگیر
خانـواده و بسـتگان و روابـط آنهـا بودهاسـت .در ایـن نامـه موالنـا جـوری التماسگونه با پسـر به
گفتگـو مینشـیند...“ :فرزنـد عزیـز ،قرهالعیـون ،افتخارالبنیـن ...فیالجمله توقع اسـت از مردی و
حاللزادگـی و مـر ّوت آن فرزنـد کـه خاطرهایـی کـه مشـغولند بـه دعـای دولت و سـعادت و خیر
تـو ،مجـروح و پراکنـده نـداری و ایـن ضعیـف دهبـار بـا امیـر سیفالدین-سـلمهاهلل تعالـی -و با
اهـل او پایبنـدان شـدم و دسـت بـر سـینه زدم و عـادت مـن نبود ،جهت شـفقت تو کـردم و اگر
ایـن سـاعت در نظـر تـو این مصلحـت بازیچـه نماید ،اما آن بـه هوای خـود نکردم ...البـه میکنم
اهلل اهلل اهلل اهلل ملازم خانـه و ملازم آن جماعـت باشـد ...ای زندهکـش مردهزیارت کـن من ،بهل
تـا دل پـدر فـارغ باشـد از رقعـه و اندیشـة رقعه نوشـتن ،عـوض رقعه بـه دعای خیر تو مشـغول
باشـد( "...مکتوبـات ،نامة بیسـت و چهارم).
 .4همچنیـن در سـه نامـه ،نـگاه مثبـت موالنـا بـه زنـان و تعريـف و تمجيـد از آنان-كـه كام ً
ال
بـا هنجـار آن روزگار و نگـرش خـود او در مثنـوي و غزليـات متفـاوت اسـت -وجهـة ديگـري از
شـخصيت حقيقـي موالنـا را در مكتوبـات نشـان میدهـد؛ نامـه به سـلطان ولد در سـفارش حال
فاطمهخاتـون:
"...در وصیت جهت رعایت شاهزادة ما و روشنایی دل و دیدة ما و همة عالم که امروز در حواله و
حبالة آن فرزند است و کفلها زکریا جهت امتحان عظیم امانت سپرده شده .توقع است که آتش در
بنیاد عذرها زند و یکدم و یکنفس ،نه قصد و نه سهو حرکتی نکند و وظیفه مراقبتی را نگرداند
که در خاطر ایشان یکذره تشویش بیوفایی و ماللت درآید( "...همان ،نامه ششم).
نامـة چهلوششـم بـه فخرالخواتیـن..." :حـق تعالـی گواهـی دهـد کـه یـک نفـس خاطـر از
اندیشـة احوال آن یگانه خالی نبودهاسـت و هیچ لطف و مهر و محبت و احسـان و اکرام شـاهانه
فرامـوش نشدهاسـت" (همـان ،نامـة چهل و ششـم).
نامـة پنجـاه و ششـم بـه فاطمهخاتـون همسـر سـلطانولد..." :اگـر فرزنـد عزیـز ،بهاءالدین در
آزار شـما کوشـد ،حقـاً و ثـم حقـاً ،دل ازو برکنم و سلام او را جواب نگویم و به جنـازة من نیاید،
نخواهـم و همچنیـن غیـر او هرکه باشـد( "...همـان ،نامة پنجاه و ششـم).
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همچنین نامة صد و بیستو هشتم که به عارفهای نوشته شده درطلب صحت وی.
در فیه مافیه اما موالنا نگاه دیگری نسبت به زنان دارد و این قابل تأ ّمل است:
"ایشـان را همچـون جامـه دان کـه پلیدیهـای خـود را در ایشـان پـاک میکنـی و تـو پـاک
میگـردی و اگـر بـا نفـس خـود برنمیایـی ،از روی عقل بـا خویش تقریـر ده که چنان انـگارم که
معشوقهایسـت خراباتـی هرگـه که شـهوت غالب میشـود ،پیش وی میـرم باین طریـق حمیت را
و حسـد و غیـرت را از خـود دفـع میکـن( "...فیه مافیـه ،ص.)86
د .اشارة موالنا به فتنة مغول در مکتوبات:
در یکـی از نامههـای موالنـا کـه خطـاب بـه امینالدیـن میکاییـل اسـت ،در خلال نامـه بـه
فضـای رعـب و وحشـتی کـه از جانـب مغـوالن بر مردم تحمیل شـده اسـت ،اشـاره میکنـد“ :تا
این طایفه مسـلطند بر مسـلمانان ،خوف قایم اسـت .اگر سـاعتی سـاکن شـود ،چنان باشـد که
افعیـی در خانـهای سـیر شـده و گوشـهای خفته ،همان مار اسـت سـر بـر دارد و معلوم اسـت که
مـدت کـه رکاب همایـون شـما بدان ثغـور رفته بـود ،به
قونیـه امـروز سـواد اعظـم اسـت .در آن ّ
جهـت مهمـات ،چنـد فتنـه اینجا سـر برکرده بـود و هر شـب خانـهای را فرومیگرفتنـد و اطفال
جـم عفیر و جمـع کثیر....
و زنـان را میکشـتند و مالهـا میبردنـد ،بـا وفـور حافظان و سایسـان و ّ
کـه هـر روز خبـری ناخـوش آیـد و مرد هوشـیار بدگمـان باشـد .آنجا اگر کسـی مقیم باشـد ،یا
از خـری باشـد یـا از بیخـری" (مکتوبـات ،نامه شـصتویکم).
قطعـاً تحلیـل نامههـای موالنـا حتـی در ایـن سـه مقوله ،بـه اینجا ختم نمیشـود و میتـوان به
اطالعـات بسـیار بیشـتر و ارزشـمندتری در الیههای عمیقتر متن رسـید و درواقـع این مقدمهای
بـرای گشـودن بحـث بود و مجالـی اندک برای واگشـایی دریچـهای بزرگ.
در فیـه مافیـه هـم موالنـا بـه فتنـة مغول اشـاره کردهاسـت ،امـا در آنجا بـا نگاهـی عرفانی به
تحلیـل حادثـه پرداختهاسـت (نک .فیـه مافیـه ،ص  64و .)65
نتیجهگیری
در ایـن مقالـه ،نامههـای موالنـا را در سـه مقولـة "موضـوع ،مخاطـب و افـراد واسـطه" مـورد
بررسـی و تحلیـل قـرار دادیـم و از آن بـه دریافتهـای زیـر رسـیدیم:
الف .قدرت ایدئولوژیک موالنا:
روابـط موالنا با دسـتگاه حاکم حسـنه اسـت؛ وی از مدح سـران بهخاطر بهرهمنـدی از حمایت
مـادی و معنـوی ایشـان در جهـت منافـع مـردم ،بویـژه سـالکان و عرفـا ابایـی نـدارد؛ مـدام از
دولتمـردان درخواسـت و مطالبـه میکنـد و دسـتگاه حاکـم نیز پاسـخ مثبـت میدهد.
موالنـا قبـول عـام و خـاص دارد ،نهتنهـا مـردم عـادی بـرای رفـع حوایـج خود بـه موالنـا پناه
میآورنـد ،بلکـه سـیطرة معنـوی و تسـلط موالنـا بـر قدرتمنـدان نیـز فاحش و آشـکار اسـت.
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بدلیـل همیـن حمایتهـا و قـدرت معنـوی و ایدئولوژیـک موالنا ،عرفای سـایر مکاتـب فکری یا
عملـی در زمانـة موالنـا ،بـر قـدرت وی حسـد میورزیدنـد و بـا وی دشـمنی مینمودنـد و موالنـا
شـکایت ایشـان را به دسـتگاه حاکـم میکند.
ب .اصلیترین هدف موالنا در نامهها یعنی خواهشهای مادی و شگردهای نیل به هدف:
موالنـا بـزرگان و متم ّکنـان را بـه داد و دهـش و بـذل مـال بـه دو طبقـة "صوفیه(عرفـا) و
محرومیـن" فرامیخوانـد؛ او میکوشـد در اکثـر نامههـا توجه دسـتگاه قـدرت را به طبقـة صوفیان
و مریـدان تحـت تک ّفـل خـود معطـوف کنـد؛ یکـی از مهمتریـن شـگردهای موالنا بـرای ترغیب
مخاطبانـش بـه بخشـش و احسـان ،کاربـرد آیههـای قرآن اسـت.
در راسـتای نیـل بـه ایـن هدف ،موالنا از مدح سـران نیـز ابایی نـدارد؛ مث ً
ال در نامـ ة نهم که به
مجدالدیـن اتابـک نوشـته ،سراسـ ِر نامـه مشـحون از مـدح و سـتایش و دعا و مقدمهچینی اسـت
لـب کالم میپردازد.
و سـرانجام در چند سـطر آخـر به ّ
از خلال نعتهایـی کـه موالنـا بـرای مخاطبان خـود بکار میبـرد ،تکـرار نعتهایی چـون "جنید
وقـت" و "بایزیـد زمـان" ،نشـان میدهـد کـه موالنا ارادتی مبسـوط به ایـن دو صوفـی دارد .این
دو صفـت را بیشـتر در حـقّ حسـامالدین و صالحالدیـن بـکار میبـرد ،امـا برخـی نعتهـا را موالنا
تقریبـاً بـرای همـه بکار بـرده اسـت ،ماننـد" :مختصالملوک و السلاطین".
ج .روابط موالنا با نزدیکترین کسانش چگونه است:
موالنـا صوفیـی گوشهنشـین و بیتوجـه بـه خانـواده و اطرافیـان و اوضـاع سیاسـت و اجتمـاع
نیسـت ،یـک عـارف اجتماعـی اسـت که بـا مـردم میزید و روابـط خانوادگـی مسـتحکمی دارد و
ً
کاملا حواسـش بـه اعضـای خانواده و روابطشـان ،دوسـتان و مریدان و نوسـالکان ،مـردم محروم
و ضعیـف و در کل ،اوضـاع اجتماعی-سیاسـی زمانهاش اسـت.
ً
کاملا در نامههـا خـود را
موالنـا شـیفتة حسـامالدین و خانـدان وی اسـت و ایـن موضـوع
مینمایانـد ،شـیفتگی موالنـا نسـبت به حسـامالدین توام بـا حرمت و احترام اسـت ،ایـن درحالی
اسـت کـه رابطـة موالنـا بـا معینالدین پروانـه صمیمیتـر و بیپردهتر اسـت حتی موالنـا گاه او را
مـورد عتـاب قـرار میدهد.
رابطـة موالنـا بـا فرزنـدان و خانـواده و زنان خاندانـش تنگاتنگ اسـت و جزییات مربـوط بدانها
را باوسـواس پیگیری میکند.
د .اشارة موالنا به فتنة مغول در مکتوبات:
در یکـی از نامههـای موالنـا کـه خطـاب بـه امینالدیـن میکاییـل اسـت ،در خلال نامـه بـه
فضـای رعـب و وحشـتی کـه از جانـب مغـوالن بر مردم تحمیل شـده اسـت ،اشـاره میکنـد" :تا
این طایفه مسـلطند بر مسـلمانان ،خوف قایم اسـت .اگر سـاعتی سـاکن شـود ،چنان باشـد که
افعیـی در خانـهای سـیر شـده و گوشـهای خفته ،همان مار اسـت سـر بـر دارد و معلوم اسـت که
مـدت کـه رکاب همایـون شـما بدان ثغـور رفته بـود ،به
قونیـه امـروز سـواد اعظـم اسـت .در آن ّ
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جهـت مهمـات ،چنـد فتنـه اینجا سـر برکرده بـود و هر شـب خانـهای را فرومیگرفتنـد و اطفال
جـم عفیر و جمـع کثیر....
و زنـان را میکشـتند و مالهـا میبردنـد ،بـا وفـور حافظان و سایسـان و ّ
کـه هـر روز خبـری ناخـوش آیـد و مرد هوشـیار بدگمـان باشـد .آنجا اگر کسـی مقیم باشـد ،یا
از خـری باشـد یـا از بیخـری" (مکتوبـات ،نامه شـصتویکم).
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