ارزش ادبي مکتوبات موالنا
غالمعلي حدّ اد عادل
از موالنا جاللالدين محمد بلخي رومي ٬يکصد و پنجاه نامه به جاي مانده که بارها با نام
مکتوبات به چاپ رسيده است . ١موالنا بسياري از ايـن نـامهها را بـه خـواهش مـردم يـا
آشنايان و نزديکان خود به بزرگان و اميران و صاحبان قدرت و شوکت نوشته و از آنان
براي رفع گرفتاريها و حل مشکالت کمک خواسته است .شماري از نامهها نيز دوستانه
اخواني ات است .چند نامه را نيز خطاب به فرزندان و عروس خود نوشته و
و در حکم
ّ
ـکوشيده است آنان را نصيحت کند تا مهربان باشند و دست از بعضي کارها که ميکنند
بردارند .تحليل محتواي نامههاي موالنا نهتنها ميتواند ما را با گوشههاي ناشناختهاي از
زندگاني شخصي او آشنا سازد که ٬عالوه بر آن ٬ميتواند تا اندازهاي ما را از اوضاع و
احوال اجتماعي قونيه و بالد روم در قرن هفتم و خصوصًا زوايايي از عوالم درويشان و
صوفيان در قرن هفتم آـگاه کند . ٢اما نامهها ٬در عين حال که به عنوان سندي بهجامانده از
ترکيه Ä

١ـ(ــبراي آـگاهي از چاپهاي متعدد مکتوبات در ايران و
مکتوبات موالنا جاللالدين رومي  ٬به تصحيح توفيق هـ .سبحاني ٬مرکز نشر دانشگاهي ٬تهران  ٬١٣٧١پـيشگفتار
مصحح ٬ص.٩-١
چهل و شش نامه برگزيده از مجموعه نامهها نيز با مشخصات زير به فرانسه ترجمه و منتشر شده است:
Djalaª l-od-Dâª n Ruª mâª, Lettres, Traduction d'Eva de Vitray-Meyerovitch, Edition Jacqueline Renard,
Paris 1990.

٢ـ(ــمقاله »مکتوبات موالنا جاللالدين رومي« )نشر دانش  ٬سال سيزدهم ٬شماره دوم ٬بهمن و اسفند  (١٣٧١به
قلم احمد سميعي )ـگيالني( ٬از حيث معرفي ابعاد اين کتاب ٬سودمند و خواندني است.
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زندگي و معيشت خود موالنا و مردم زمانه وي درخور تحقيقانـد ٬ارزش ادبـي دارنـد.
مکتوبات مجموعه نامههاي يک فرد عادي يا يک عالم صاحب نفوذ در دستگاه ديواني و
دولتي نيست بلکه نامههاي موالناي شاعر و عارف و شوريدهحال و عاشقي است که در
همان روزهايي که اين نامهها را مينوشته مثنوي را ميسروده و زبانش به غزليات آتشين و
دلنشين ديوان کبير مترنّم بوده است .غرض از اين مقاله آن است که مکتوبات را از لحاظ
ادبي ٬در حدّ توان ٬به خوانندگان بشناساند . ٣اشـارات و ارجـاعات مـقاله هـمه جـا بـه
مکتوبات موالنا جاللالدين رومي  ٬به تصحيح توفيق هـ .سبحاني) ٬وير استار :احمد سميعي(٬
مرکز نشر دانشگاهي ٬تهران  ١٣٧١است.
ميدانيم که نامهنگاري در دنياي قديم فنّ ي مهم و مستقل بوده و کاتبان و دبيران تنها
ترس ل ميتوانستهاند به ديوان رسالت امـيران و شـاهان راه يـابند.
پس از آموختن فنون ّ

استاد عبدالباقي گولپينارلي ٬موالناشناس معروف ترک ٬در مقدمه خود بر مکتوبات  ٬بـه

ترس ل ٬که تا زمان موالنا و در زمان او شناخته شده بوده ٬اشاره کرده و
چند کتاب در فن ّ
بعضي از ضوابط و قواعد مرسوم آن عهد و مخصوصًا القاب و عناويني را که ميبايست

درخور مقام و مرتبه مخاطب در آغاز نامه ذـکر شود شرح داده است .٤موالنا ٬بيگمان از
خالق و طبع
نگاري روزگار خود آـگاه بوده ٬اما ذوق سرشار و ذهن ّ
قواعد و آداب نامه
ِ

هنرمند او به نامههاي وي خصوصيّ تي بخشيده که آنها را از نامهها و رقعههايي که دبيران

و کاتبان حرفهاي به اين و آن مينوشتهاند ممتاز ساخته است.

برخالف امروز که نويسندگان نامهها گيرنده نامه را ٬با استفاده از تعبيرات احتر امآميزي
مانند »حضرت« و »جناب آقاي «...مستقيمًا و با صرف افعال به صيغه دومشخص جمع٬
مخاطب قرار ميدهند ٬موالنا همواره مخاطبان را به صورت سومشخص مفرد مخاطب
قرار ميدهد و احترامًا نه از خود و نه از مخاطب خود مستقيمًا سخني نميگويد و سالم و
٣ـ(ــدرباره مکتوبات ٬مقاله ديگري نيز به قلم راقم اين سـطور تـحت عـنوان »چـهره مـوالنا در آلبـوم شـخصي
مکتوبات او« نگاشته شده که نخستين بار در مهرماه سال » ٨٠همانديشي مـوالنا« ٬در دانشگـاه اسـتراسـبورگ
فرانسه عرضه شده و در همين شماره نامه فرهنگستان به چاپ رسيده است .در آن مقاله ٬تکيه نويسنده بر توضيح
جنبههاي شخصي و اطالعات مربوط به احوال خانوادگي موالنا و نيز تحليل محتواي اجتماعي نـامههاي وي
بوده است.
٤ـ( ـ Äمکتوبات  ٬ص .٣٤-١٠براي آـگاهي بيشتر از قواعـد نـامهنگاري در ادبـيات فـارسي  Äهـاشم رجبزاده٬
»دبير و دبيري در ايران اسالمي« ٬نامه فرهنگستان  ٬سال دوم ٬شماره اول )تاريخ انتشار  ٬(١٣٧٥ص.٢٤-١٣
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دعا و ثنا را همه به صيغه سومشخص بيان مـيکند .مـثالً خـطاب بـه فـخرالديـن عـلي
صاحبعطا يا مجدالدين اتابک ٬از امراي زمانه خود ٬مينويسد:
علو هـــ که امروز پناه
راي
عالي ملک الوزرا ٬مغيث االسالم ٬ناشر الخيرات و االـکرامـــ ادام اهلل ّ
ِ
ِ
اسالميان است ٬به فيض نور رباني مؤيّد باد.

سالم و دعا و شکر ايادي رسانيده ميآيد ٬هر لطف که ميفرمايد ٬مالک يوم الدين اَضعافًا

ُمضا َع َف ًة مجازات و مکافات فرمايد) .نامه دهم(

و يا در نامهاي دوستانه که خطاب به حاجيامير نامي نوشته ميگويد:
سعادت ابدي و اقبال سرمدي و رضاي ايزدي قرين روزگار همايون خواجه اجل ٬زاهد عابد٬
مجاهد عاليه ّم ت ٬حاجي اميرـــ ادام اهلل برکته و ايّده و نصرهـــ باد؛
حسيب نسيب ٬نيکعهد
ِ

و ايزد تعالي سينه مبارک خيرانديش او را مورد الهامات و مصدر کرامات گرداناد .دوسـتانش
السالم.
مقهور انتقامـــ بحق
چشمروشن و شادکام و دشمنانش
ٍ
محمد عليه ّ
ْ
ِ
َوج ب ٬مطالعه فرمايد
سالم و دعا ٬که از مواجب است و لوازم است و بر اين داعي َد يني ا َ
بشـارت عـنايت
و آرزومندي و اشتياق به ديدار همايونش و منظر مـحبوبشـــ کـه ديـباچه
ِ

آسماني استـــ غالب و باعث شناسد) .نامه چهل و نهم(

در نامهاي ديگر ٬بعد از دعا ٬ميگويد:
عزيز وافي نيکعهد ٬حسامالدين...
تحي ت بخواند و مشتاق داند و معلوم داند که فرزند
سالم و ّ
ِ

حق خدمت و ياري دارد بسيار) .نامه صد و هيجدهم(
ّ

ّام ا نامههايي که به مخاطبان بـلندپايه و مـلوک و وزرا مـينويسد مـعمو ًال مـقدمهاي
طوالني و سنگين و آـکنده از القاب و عـناوين دارد .از مـيان نـمونههاي فـراوان ٬تـوجه
خوانندگان را به مطلع نامهاي که به تاجالدين معتز نوشته است جلب ميکنيم:
همواره ايام و اعالم صاحب اعظم ٬دستور معظّ م ٬حسيب نسـيب ٬مشـهور االۤفـاق ٬افـتخار
ولي االيادي و االنعام ٬ناشر العدل ٬بـاسط
خراسان و عراق ٬ذوالدّ ولتين ٬صاحب ّ
الس عادتينّ ٬
علوه و خ ّلد دولته و اقباله و
الفضل ٬تاج الدّ ولة والدين ٬افتخار االسالم و المسلمينـــ ادام اهلل ّ

مستمر باد! مکاره روزگار و
ح ّق ق آمالهـــ در عاليترين مرتبه و مطلوبترين منقبه ٬مستدام و
ّ

ساحت باراحت مـصروف و مـبعود بـاد و حـارسان عـنايت و
طوارق مضا ّر دوجهاني از آن
ِ
ِ
مسکن حمايت را مراقب و حافظ ٬ليالً و نهارًا بعينه ا ّل تي
جناب عصمت و
صفوت آن
حافظان
ْ
ِ
ِ
ال تنام و برکته الّذي ال ُيرام ٬چنين باد و صد چنين! آمين يا رب العالمين.

َّ
يل َو َا طراف النَّهار ) طه  (١٣٠ :٢٠از
سالم و دعاي بي عدّ و احصا و بي حد و شمار ٬آناء الل ِ
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بـردبار
حـمول
فقيرپرور
دلدار
دلنواز
اين داعي مخلص مستيقن دارد و آرزومندي بدان ذات
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
زمان مفارقت ٬اـگرچه قريب العهد است نزد اغيار ٬بعيد العهد
ـکريمش حدّ ي و نهايتي نداردِ .
مشتاقان بيقرار
است نزد
ِ

شهر
فيوم ال اراـک کألف ٍ
عام
و شهر ال اراـک کألف ِ

َلي
َلي نَف ِْس ِه َّ
جمعنا اهلل علي مجامع فضله فقد »ـکَ ت ََب ع ٰ
الر ْح َم ة« )انعام  (١٢ :٦ان يجمعنا »اخوانًا ع ٰ
ُس ُر ٍر مُ تَقابِ لين« ) ِح ْج ر ) .(٤٧ :١٥نامه پنجاه و هشتم(

مسج ع و مطنطن
بسياري از نامههاي موالنا با سالم و دعا و ادب و احترام و با عباراتي
ّ
در ذـکر القاب و عناوين مخاطب آغاز ميشود ٬هرچند گهگاه وي ٬در بعضي از نامههاي
خود ٬با روح آزاد و طبع سنتشکني که دارد نامه را بيهيچ تک ّل ف و تصنّ ع بـه طـرزي
بديع و دلپذير آغاز ميکند .گاهي نامه را با يک يا دو بيت شعر فارسي آغاز ميکند و مثالً
ميگويد:
طريق هجر نمود
همان خداي که ما را
ِ

طريق وصال )نامه سوم(
اميد دارم کاسان کند
ِ

ميس ر االجتماع« آغاز ميکند ٬اين
در جايي ديگر ٬پس از آن که نامه را با عبارت »اهلل ِّ
قطعه زيبا را ميآورد:
رحمت او
فيض
ِ
به خدايي که ِ
در خم آسمان نميگنجد
ِ
ـکه ز هجران و آرزومندي
سخنم در دهان نميگنجد )نامه شصت و پنجم(

ـگاهي نيز نامه را با شعرهاي دلپسند عربي آغاز ميکند:
ٌ
متصل
ممزوج و
روحي بروحک
ٌ

ّ
فکل حادث ٍة تؤذيک تؤذيني )نامه پنجاه و ششم(

و يا
سال ًم علي اهل ناديکم

و من ّ
حل يومًا بواديکم

و به دنبال آن٬
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سالمت کنم زان که در خاطري
ـگر از چشم دوري به دل حاضري
ايا غايب از چشم و حاضر به دل
الحاضر )نامه صد و دوم(
سال ٌم علي الغائب
ِ

مقام مخاطب يا موضوع نامه ٬در آغاز نامه ميآورد.
ـگاهي هم آيه يا حديثي ٬مناسب ِ

مين الغ َ
َيظ
»و الکاظِ َ
مثالً ٬آنجا که رفع غضب مخاطب از فردي مغضوب مقصود اوست ٬آيه َ
َو
نين« ) آل عمران ) (١٣٤ :٣نامه هفتم و پنجاهوسوم( را مـيآورد و
هلل يُ ِح ُّب ال ُم ِ
ّاس َو ا ُ
حس َ
َ
العافين ع َِن الن ِ

آنـجا که ميخواهد از شخص نيکوکاري تشکر کند نامه را با حديث »خير الناس من ينفع

الناس« )نامه صدوبيستوپنجم( شروع ميکند.
پايان نامههاي موالنا نيز قابل توجه و خواندني است .در مقايسه با آغاز نامهها ٬که
ِ
غالبًا رسمي و فخامتآميز است و مصنوع ٬پايان آنها صميمانه و دوستانه و عاطفيتر و
زيباتر و ادبيتر است .عموم نامهها با دعا ختم ميشود و در پايان بسياري از آنها موالنا با
مخاطبان خود با دعاي »جاويد چنين باد« يا »چنان باد« وداع ميکند .مثالً ميگويد:
جاويد واسع الصدر باد! )نامه چهارم(
رب العالَمين) .نامه ششم(
جاويد بيدار باد و هشيار در اين کمينگا ِه بااَخطار .آمين يا َّ
ّي باد) ...نامه هفتم(
جاويد محسن و عافي و صافي و مصف ٰ

جاويد مُ غيث مظلومان باد! )نامه بيست و سوم(

جاويد ناصر و منصور و ذاـکر و مذکور باد! )نامه چهل و يکم(

چاربالش سعادت) .نامه شصت و سوم(
جاويد ماناد در
ِ
جاويد محسن باد! )نامه صد و بيست و دوم(

صحت نظر باد! )نامه صدوبيستوهشتم(
جاويد بيداري و صحت تن و ّ

متنوع است ٬چنان که در يک جا نيز ميگويد:
البته دعاهاي او ّ
کسوت معالي و زينت ايام و ليالي است ٬روزافزون
ايزد تعالي آن ذات شريف را ٬که طراز
ِ
داراد! )نامه صدودهم(

مخاطب نامه دوستي صميمي مانند حسام الدين چلبي است٬
در جايي ٬نظير آنجا که
ِ
عواطف عاشقانه ميشود و جوهر
ْ
پايان نامه نثري است که به سبب غلبه احساسات و
شعري پيدا ميکند:
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اين چند حرف ٬بي دل و بي دست ٬نه هشيار و نه مست ٬نبشته آمد .عذر خواستن حاجت
نيست که در ضمير مبارکش کسي دارم بيواسطه آنجا حاضر ٬که عذر من بخواهد از من بهتر
و فصيحتر و راستتر و بيتهمتترـــ اهلل يجمع بيننا وراء الجمع جمعًا من عنده ٬فعنده وراء
ّ
احلي الي ما ال نـهاية له و ال غـاية .آمـين يـا رب
اسني و
االول و
ـکل جمع
ٌ
جمع اعلي من ّ
ٰ
ٰ
ٍ
العالمين .اـگر آفت تصديع نبودي و خوف مالل ٬بنوشتمي احوال دل گداخته چون هالل؛ اما
نانوشته فرو ميخوان به تأييد و نور سبحات وجه ذوالجالل ٬که خوانا باش ابدًا! )نامه صد و
سيام(

بخش نامهها ٬همچون آغاز بعضي از آنها ٬يک يا دو بيت شعر لطيف است
ـگاهي نيز پايان ِ
مانند
مناسب مقام و مقال٬
ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآزادي را به لطف خـود بـنده کـني
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعــــ ّطار بگـــفت آنــچه دانست
پند سنائي و نگه دار
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبشنو سخن و ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن خود دانم کز تو خـطايي نـايد

به زان که هزار بنده آزاد کني )نـامه سـي و پـنجم(
بــاقي هـمه بـر شـنود دارد )نـامه سـي و هـفتم(
ـکارزدسخن بنده سنائي به شنيدن ) نامهچهلوسوم(
ِ

ليکن دل عاشقان بدـانديش بود ) نامه صد و يکم(

حشو آن:
و يا ٬به قصد عذرخواهي از طوالني شدن نامه ٬در پايان يا در
ِ
حـرام دارم بـا مـردمان سـخن گـفتن

حديث تو آيد سخن دراز کنم
و چون
ِ

)نامههاي نود و يکم ٬صد و سوم ٬صد وچهارم ٬صد و بيست و نهم ٬صد و سي و پنجم(

نامههاي موالنا ٬از آغاز تا پايان ٬آميزهاي از فارسي و عربي است و مشحون است از
آيات و احاديث و ادعيه و عبارات و اشعار و امثال عربي و اين تا بدان حدّ است که هر
ـکس عربي نداند و با قرآن و حديث آشنا نباشد از مکتوبات موالنا لذت نخواهـد بـرد و
مقصود او را در نخواهد يافت .موالنا ٬به حکم انس با قرآن  ٬دائمًا ٬در ضمن سخنان خود٬
از آيات قرآن استشهاد ميکند و پيدرپي حديث ميآورد .به عنوان نمونه ٬به اين فـقره
توجه ميکنيم:
از اين طرف ٬مظفرالدين امير عالم سالم و خدمت ميرساند و آرزومندي و تعطّش به لقـاي
جانافزاي دلگشاي منيرـــ الزال ُم ّنورًاـــ بغايت و بينهايت مينمايد و منتظر شرف دستبوس

احوال آخرت و عاقبت کار
ميباشد .به يمن ه ّمت آن يگانه ٬دست از اَشغال دنيا بازداشت و به
ِ
رؤوس ُهم ]ـدر آيه:
قين
رؤوسکُم[ و مُـق َِّصرين«
َ
َ
مشغول است و خرقه پوشيد و از زمره »مُح ِّل َ

)فتح ٤٨ـ (٢٧ :گشت .للّه الحمد » ٰذلِ َک فَ ُ
شرفه آن خداوند
ضل ا ِ
هلل ُي ؤتي ِه َمن َيشا ُء« ) مائده ٥ـ (٥٤ :و ُم ّ
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سالمتي آن ذات شريف و نگراني خاطر مـبارک
را به حضرت موالنا عرضه داشت؛ و چون
ِ

شما را جانب فقراي دين و آخرت ديد ٬عظيم شادمان گشت و مح ّب تي و واليتي که به شـما

کان لطف و معدن نور است و بحقيقت ٬جنّت
داشت مضاعف گشت؛ و در چنين دليـــ که آن ِ
و
دل اولياست که ميفرمايدَ » :فادخُ لي في ِع بادي َوادخُ لي َجنَّ تي« ) فجر ٨٩ـ( ٢٩ :ـــ شما
رضوان ِ
ِ

را مقام و جاي شدَ .ب عد اليوم ٬آن نور و آن عنايت ٬در سفر و حضر ٬در دنيا و آخرت ٬پاسبان و
نگاهبان و قرين و مونس خواهد بودن .ل ّل ه الحمد و المنّه ٬ذلک من فضل ر ّب ي .اين سعادت را

مستسقي آب
شما با خود از ازل آوردهايد :السعيد من سعد في بطن امّ ه .جاويد روح پاـکش
ِ

رب العالمين.
حيات »يُف َِّجرونَها تَفجيرًا« )انسان ٧٦ـ (٦ :باد! آمين يا ّ
ِ

)نامه پنجاه و چهارم(

حق خود
و اين طايفه نه آن طايفهاند که در مِ لک غير طمع کنند ٬بلکه آن طايفهاند که از ّ
بعضي هم اغماض کنندـحذرًا عن الوحشه .موالنا خود چون ببيند بشـناسد» .سـيماهُم فـي
َول« ) محمد  (٣٠ :٤٧قال النّ بيـ صلي اهلل عليه و س ّل م:
حن الق ِ
ُوجوهِ ِه م« )َ (٢٩ :٤٨و »لَ ت ِ
َعرفَنَّ ُهم في لَ ِ

يؤت َّ
ـضل
عرف به »و ِ
من يأت عمًال صالحًا هلل في جوف اللّ يل البسه اهلل منه ردا ًء ُي ِ
کـل ذي فَ ٍ
فَضلَ ُه« )هود .(٣ :١١
و نسأل اهلل الّذي يجزي اهل الخير خيرًا و اهل الفضل فضًال ٬ا َْن يجزي موالنا خير ما جزي
رب العالمين ) .نامه شصت و دوم(
به و يتقبّل سعيه .آمين يا ّ

دو نامه ) نامههاي سيزدهم و شصت و ششم( تمامًا به عربي است و چند نـامه ٬کـه در پـايان
مکتوبات آمده و عمومًا خطاب به شمس تبريزي است ٬يکسره به شعر است و حاـکي از
غايت دردمندي و اشتياق موالنا:
ـکــه از آن دم کـه تـو سـفر کـردي

از حالوت جـدا شـديم چـو مـوم

ـ ـ ـ ـ ـ ــهمه شبـ همچوـ شمعـ ميسوزيم
ـ ـ ـ ـ ـ ــبـ يـحضورت ـسماعـ نيست ـحالل
ـ ـ ـ ـ ـ ــيکـ غـزل ـبيـتوـ هيـچـ گفتهـ نشـد
شــام مـا از تـو صـبح روشـن بـاد
ِ

اي به تو فخر شـام و ارمـن و روم
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)نامه صد و چهل و نهم(

چنان که گفتيم ٬بطن و متن نامهها آـکنده از آيات و احاديث و آراسته بدانهاست .براي
نمونه چند سطري از نامهاي را که موالنا به قاضي سراجالدين نوشته و در آن از قاضي با
عنوان »موالنا« ياد کرده نقل ميکنيم:
هر شفقت و مهتري و لطف که موالنا فرمايد ٬دل و جان داعي بدان شادست ٬بلکه فرهنگ و
صيانت همه از خرمن فضل موالنا دزدند و اسـتفادت کـنند.
حسن حضانت و
تدبير لطف و
ْ
ِ
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موقوف گفت و شنو ِد اين داعي ندارد تا آن
داعي به دعاي موالنا مستغرق است .توقّع است که
ِ
نظر عنايت موالنا ضايع و محروم نمانند .الخلق عيال اهلل ٬فاـکرمهم عـنداهلل انـفعهم
ضعفا بي ِ
اشارت مصطفوي داد اين گستاخي کردن :استعينوا
لعياله و بدين گستاخي معذور فرمايد که
ِ

خاص ه موالنا ٬مفخر و امام و مقتداي همه رحماء و علماي
علي َح وائجکم من رحماء امّ تيّ ٬

السالم) .نامه سي و دوم(
امت است .ايزدش مستدام داراد! و ّ

درج و مزج اشعار عربي و فارسي در کنار آيات و احاديث ٬يکي ديگر از خصوصيات
نامههاست:
آرنده تحيّ ت ٬خواجه زکيـــ دامت برکتهـــ اهل صالح و اهل قـرآن است .جـهت جـماعت
مستغالت سلطانـــ ضاعف اهلل دولتهـــ و خود را پيش داشت٬
ّ
دوستان ٬دکاني گرفته است از
برآمدن کار دوستان .امروز ايشان استعفا ميجويند .تو ّق ع است از صدقات امير ديندارـــ
جهت
ِ

نور
علو هـــ که عنايت فرمايد با اين درويشان تا با خير ِ
ادام اهلل ّ
ات متقدم مقرون گردد» .نو ٌر َع لي ٍ
نور ِه مَن يَ شاء«) .نور (٣٥ :٢٤
يَهدي ا ُ
هلل لِ ِ
ـلرقــاع اذا نســينا
نــــذکّر بــا ّ

و نکتب حـين يـمطلنا الکـرام

فـــان اال ّم لم تــرضع غــالمًا
ّ
کف تو را
آن که چون ابر خواند ّ

ـکــرد بــيداد بــر خــردمندي

او همي گريد و هـمي بـخشد

تو همي بخشي و همي خندي

تا شوي اهل ستايش اهل معني را ستاي

علي االشفاق مذ سکت الغالم

تا شوي اهل نوازش اهل معني را نواز

يک ِب ِجذع النَّخلَ ِة تُسا ِق ْ
يک ُرطَ بًا َج ّني ًا« ) مريم  .(٢٥ :١٩باري تعالي
ط َعلَ ِ
»و ُه ّزي ِالَ ِ
و قوله تعاليَ :
ِ
رب
آن نخيل عدل و مرحمت را بر پُردردان و مريم
صفتان معرفت ساقي داراد! و الحمد للّ ـه ّ
ِ
العالمين.

)نامه هشتاد و نهم(

از آنچه گفتيم نبايد تصور شود که همه نامهها نثري مرکب از عبارات فارسي و عربي
و سنگين و مصنوع دارد بلکه ٬در اين نامهها ٬فقرات ساده و دلپـذير و گـوشنواز ٬کـه
هريک را ميتوان نمونهاي از رسايي و زيبايي محسوب کرد ٬بسـيار است و مـا ٬بـراي
ـگزاردن حق موالنا ٬چند نمونه را ذـکر ميکنيمـ نمونههايي که ٬به گمان ما ٬چنانانـد کـه
ميتوان آنها را در کتابهاي فارسي ٬از قلم موالنا ٬درج کرد و درس داد.
فضيل بن عياض ٬که از مشاهير مشايخ استـــ رحمة اهلل عليهـــ در ابتداي کـا ْر راهـزن بـود.

دست بسـته و مـحبوس کـرده و
ـکارواني زده بود و بـازرگانان را بـعضي کشـته و بـعضي را
ْ
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خدمت فضيل و بر او عرضه ميکردند .در جامهداني آية
رختهاي بازرگانان را ميگشادند به
ِ
الکرسي ٬نبشته به مشک و زعفران ٬پيدا شد .فرمود بندگان را که صاحب اين جـامهدان را از
رخت خود را به آية الکرسي پناه دادي؟ گفت:
ميان بازرگانان بجوييد که کيست و بياريد .گفتِ :
ِ

بلي .گفت :رخت خود را جمله برگزين از ميان و برگير و باقيان را هم به تو بخشيدم که نخواهم
ـکه به سبب من اعتقاد تو در آية الکرسي فاتر شود که سودم نکرد .و العاقل يکفيه االشاره.
منور داراد!
رقي ٍة َو ال غ َّ
نور »ال شَ ّ
َربي ة« )نور ّ (٣٥ :٢٤
حق تعالي ٬سينه مبارک ملک االمرا را به ِ

رب العالمين) .نامه پنجاه و نهم(
آمين يا ّ

 ...چنان که بارها آرزومندي بدان ميداشت که بدان طرف سفر کنم ٬خاص از بهر مالقات آن
گرانخيزي در نزول و ارتحال و پرعقيله ٬منـــ که دلمـــ سبکرفتارم و
يگانه ٬دل گفت که تو ْ
بيمؤونت ٬اين خدمت را من به جاي آرم ٬تو در قنوت دعا مقيم باش ) .نامه هشتاد و چهارم(
 ...و معلوم است که آدمي در دولت و رفعت بر مثال خاـکي است که بادش در ربايد و به بلندي
برد ساعتي ٬که الدنيا ساعة ٬باز به حضيض اجل به زمين فرو گذارد .خنک آن خاـکي که چون
ـک بيدستوپايم و اين
باال برآيد بر
مرکب باد ٬خويشتن فراموش نکند و بداند که من همان خا ِ
ِ

بلندي و اين باد عاريتي است.

بر باد فکندهاي بناي همه عمر

بـر بـاد کـجا بـود بـنا پـاينده

خنک آن خاـک که در آن بلندي خويشتن شناس بُ َود و گويد :خداوندا من همان خاـکم٬

آن توست؛ من در اين بـلندي
خويش را غلط نکردهام و تو را ميدانم که خداوندي و بلندي ِ
پست توم و بنده توم؛ بقصد ٬هيچ ديده را به خاـک خود خسته نکنم .چون چنين باشد ٬روزي
مرکب
نور خود گرداند و ٬به عوض
ـکه اين خاـک از
ِ
مرکب باد پياده شود ٬حق تعالي او را سوار ِ
ِ
ـلي
باد٬
گوش او ميگويد گوشواره آن دولت که »لِکَيال ت َ
نور ارشاد بدهد و در ِ
مرکب ِ
ِ
َأسوا َع ٰ
ماـفاتَکُم« ) حديد ٥٧ـ ) (٢٣ :نامه صد و دوازدهم(

هرچند نيت ميکنيم که آن جناب عالي را به رقاع زحمت ندهيم ٬ليکن چون حق تعالي حسن
توج ه به قبله چارهاي
خلق او را و لطف پادشاهانه او را قبله حاجات کرده استُ ٬مص ّل ي را از ّ

نباشد .چنان که مجنون را گفتند :توبه کن و حلقه کعبه بگير که در اين هنگام دعا مستجاب

است .گفت :شما دستها به آمين برداريد تا من توبه خواهم ٬دعا کـنم .بـعد از آن دستهـا
برداشتند خويشان او .مجنون گفت:
اليک اتوب يـا رحـمن مـ ّما

و ّاال عن هوي ليلي و ُح بّ ي
منادي اميد ميگويد:
ِ

جنيت فقد تکاثرت ّ
الذنوب
زيـــادتها فــانّي ال اتــوب
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چه رنگهاست که آن شوخچشم ناميزد

مــــن دلشکســـته دست بــدار
از
ِ
ـکه تـا مگـر دلم از مـهر تـو بـپرهيزد

تــوبه مــن درست نــيست خـموش
عـز عـ ّز خـدا کـز بـالش نگـريزم
بـه ِّ

ـکه هيچ تشـنه ز آب حـيات نگـريزد.

 ...شخصي را گرگ فرزندش ربوده بود .در آن آشوب ٬درويشي آمد ٬نان خواست .نان گرم از
سال قحط به درويش داد و آنگه به سوي کوه روي نهاد که از فرزندش ٬از
تنور برآورد در آن ِ
خوردن گرگ ٬استخواني مانده باشد ٬آن را جايي دفن کند و گوري سازد و نوحهـگاهي کـند.
ِ

چون پيشتر آمد ٬ديد فرزند خود را که از کوه فرود ميآمد به سالمت .نعرهاي زد و بيهوش

شد .فرزند پاي پدر را مغ ّمزي ميکرد .چون به هوش آمد ٬احوال ميپرسيد .گفت :گرگ مرا بر

سر راه آورد و بنهاد به سالمت و گفت :لقم ٌة بلقم ٍة و بازگشت .و يقين است که هيچ ذ ّرهاي خير

عقل
در راه دين ضايع نيست .خنک آن کس که از اين درگاه نااميد نشود ٬چنان که عنصر پاـک و ِ
ْ
د ّر اـک آن امير ديندار در ّ
احوال
کل
السالم ) .نامه صد و سي و ششم(
ساعي خير باشد .و ّ
ِ

از اين نمونههاي لطيف و خوشآهنگ در نامهها بسيار است و ما اـگر به همين چند
فقره اـکتفا ميکنيم به جهت پرهيز از اطاله کالم است.
نامههاي موالنا از ترکيبات و تعبيرات شيرين و دلنشين نيز خالي نيست که از آن جمله
به چند نمونه اشاره ميکنيم:
ـکهترنوازي )ـکوچکنوازي(
توقع است ازدرويشپروري و کهترنوازي صاحب اعظم ...که سايه لطف و رحمت و پادشاهي
بر احوال او گستراند) ...نامه نهم(
اميد از ياري و کهترنوازي و لطف شما آن است که بر قاعده معهود خود نوازش کنند و دستش
ـگيرند و ياري دهند) .نامه بيست و پنجم(

نيکآمد )خوشآمد(
آمد خلق ٬هرکه
ميفرمايد مصطفيـــ صلي اهلل عليه و سلمـــ  ...از روي مروت و شفقت و نيک ِ
پيش پاي من خرگوشي بيارد به هديه ٬آن را به عزيزي قبول کنم و آن آرنده را نوميد نکنم ...
)نامه چهل و ششم(

عنايتنامه )توصيهنامه(
عنايتنامهاي از خدمت شما به پيش امير اـکدشان جهت مواسا و مدارا با ايشان ٬تا ايشان را از
بندگان شما دانند و پناه گرفته به پادشاهي و کرم شما) ...نامه نود و چهارم(

آزادي )شکر(
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آرنده تحيت٬فرزند عزيز مخلص ٬نظامالدينـــ نظم اهلل امورهـــ از خدمت شکرها کرد و آزادي
نمود و از دلداري شما؛ و مظلومپروري شما هزار چندان است) ...نامه صد و يازدهم(
 ...هيچ گلهاي نکردهاند ...بلکه شکرها و دعاي مـتواتـر و مـتعاقب و صـد آزادي از حسـن
معاشرت و مروت و دلداري و) ...نامه ششم(

ترسکاري )ترس از خدا ٬تقوي و پرهيزکاري(
ترسي و بلندهمتي و
ايشان ] ـبيوه مرحوم شمسالدين يوتاش[ ـ ...در عفت و پاـکدامني و خداي
ِ
وفاداري و نيکنامي و عقل و ترسکاري در صفت نيايد) ...نامه صدوسيوسوم(

دوستکام )موفق و برمراد(
باريـــ تبارک و تعاليـــ دوستان و محبان شما را آن جهان و اين جهان دوستکام داراد
)نامه صد و چهلم(

ديده نادرهبين
علوه ...بر اسرار غـيب و عـاقبت
ديده نادرهبين ملک االمرا ...٬معينالدولة و الدين ٬ادام اهلل ّ
ـکارها هر روز واقفتر مطّلعتر باد) .نامه سي و هفتم(

لغات و تعبيرات مهجور
مکتوبات از لغات و تعبيرات مهجور و شاذ خالي نيست و موالنا گهگاه لغاتي غيرمتداول و
غيرمتعارف نيز به کار ميبرد .به عنوان مثال ٬چند نمونه را ذـکر ميکنيم:
مبعود )دور(
ساحت باراحت مصروف و مبعود باد.
مکاره روزگار و طوارق مضا ِّر دو جهاني از آن
ِ

)نامه پنجاه و هشتم(

مجبور )جبران شده(
و هرچه فوت شود از مصالح باغ استيناس و استرواح به خلوت به رعايت اجتماع و معاهدت٬
آنهمه مجبور شود به اصناف آن) ...نامه هفتم(

ِس کُليدن )ـگسستن و جدا شدن(

اـگر ميرويم از شهر و زحمت ميبريم نميگذاريد؛ و اـگر مينشينيم اين دو سه درويش از ما
نميسکلند تا ما در فروبنديم) .نامه پنجاه و دوم(

)م مال آن :لکيس ٬پول سياه و پشيز(
لَ کاس ُ

و اغلب خلق در کارها مکاس ] ـچانهزني در معامله[ کنند نه از بهر لکاس  ٬بلکه از بهر آن که تا

نامه فرهنگستان ٣/ ٥
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مغلوب نباشند و مغبون عقل و زيرکي نباشند) .نامه صدوسيويکم(

ـگرم َروي )تندروي ٬شتاب(
ْ

توقان آن مخدوم است) ...نامه پنجاهم(
از آنجا که گرمروي و راستطلبي و عشق به کمال٬
ِ

اميدْ خانه
ارواح همچون کبوتران کعبه بر بام اميدخانه حق جمع گشتهاند ٬پرزنان) ...نامه صدوپنجم(

فرو گشودن )بستن و بريدن و قطع کردن(
فرزند عزيز جليل ...قوامالدين ...در اين وقت نانپاره او را فرو گشودهاند.
)نامه صدوسيوچهارم(

و نيز
فرزند مقبل کافي ...صدرالدين ...که بيجرمي و بيتقصير از وي
جهت ] ـظاهرًا = وجه[ او را
ِ
فرو گشودهاند  ٬مدتي هست که منتظر رحمت شاهانه امير ديندار است.

)نامه صدوسيوپنجم(

نمونههاي بيشتر و ديگر را در واژهنامهاي کـه مـصحح مکـتوبات در پـايان کـتاب آورده
ميتوان مالحظه کرد.
امثال و اصطالحات عالمانه و عاميانه
مکتوبات  ٬به حکم طبيعت خود ٬متضمن امثال و اصطالحات عاميانه بسيار است .مصحح
نمايهاي نيز مخصوص امثال و حکم ترتيب داده است و ما از آن ميان به ذـکر چند نمونه
اـکتفا ميکنيم:
آب را بر سر زني سر نشکند
خاـک را بر سر زني سر نشکند
آب را و خاـک را بر هم زني ] ـوانگهي[ بر سر زني سر بشکند) .نامه سوم(
آنجا اـگر کسي مقيم باشد يا از خري باشد يا از بيخري! )نامه شصتويکم(
المشرب العذب کثير الزحام) .نامه پنجاهويکم(
ـکه يادآور اين مثل فارسي است :هرکه شيرين فروشد مشتري بر وي بجوشد.
من القلب الي القلب روزن ٌة) .نامه صدوبيستونهم(

ـکه همان مثل فارسي دل به دل راه دارد است.
هرچه از چشم دور ٬از دل دور) .نامه سيوهشتم(
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موزون »از دل برود هرآنچه از ديده رود « است.
ـکه يادآور مثل
ِ
بر ُر سته ٬نه بربسته) .نامههاي ششم ٬هفتاد و سوم ٬صد و شانزدهم(
موالنا ٬در چند موضع ٬اين اصطالح را در مکتوبات به کار برده است ) Äفهرست امثال و

ـکلمات پايان کتاب (؛ و از جمله ٬در مقام تمجيد از مخاطب نامه ٬ميگويد:
 ...عادت صالبت دين و نصرت حق ...که صفت خلقتي و جبلّ ي اوست ٬بررسته نه بربسته...
آن مهم را کفايت فرمايد) .نامه هفتاد و سوم(

در زبان فارسي گاهي همين مقصود با اصطالح » چکيده ٬نه چسبيده « نيز بيان ميشود .اين
بيت موالنا در مکتوبات )نامه سوم( نيز بر همان معني داللت دارد:
فرقست ميان عشق کز جان خيزد

با آنکه به ريسمانش بر خود بندي

جهودانه گريستن ) به معني امروزي و عاميانه »جهودبازي درآوردن «(
جماعتي از جهل و بياعتقادي ٬درويشان را ٬که طالب اهللاندـ ميرنجانند ٬از رندي و بيباـکي٬
و به خدمت شما ميآيند و باژگونه جهودانه ميگريند و شکايت ميکنند) .نامه پنجاهودوم(

سوگندهاي موالنا
سوگندهاي موالنا ٬که حکايت از اوج هيجان روحي و غليان احساسات و شدت باور او
دارد ٬خواندني است:
اهلل اهلل اهلل محتاج نگرداند به نوشتن نامه بار ديگر بعد از اين نامه) ...نامه سوم(
آن همه قبيله
آن خود و از ِ
ابدي اين پدر و از ِ
بهر سپيدرويي ِ
اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل و از ِ
خاطر ايشان را عزيز ٬عزيز دارد) ...نامه ششم(

و واهلل الّذي ال اله ّاال هو که هيچ گلهاي نکردهاند و پيغام نکردهاند) ...همانجا(
واهلل و باهلل و تاهلل که هيچ عذري و سوگندي و مکري و گريهاي از بدگوي شما قبول نکنم.
)نامه پنجاهوششم(
اـگر فرزند عزيز ٬بهاءالدين ٬در آزار شما کوشد ٬حقًّا و ث َُّم حـقًّا دل از او بـرکنم و سـالم او را

جواب نگويم و به جنازه من نيايد) ...همانجا(

خصوصيات دستوري
ّ

نامههاي موالنا واجد بعضي خصوصيات دستوري نيز هست .از جمله اين خصوصيات

اين است که وي گهگاه ٬به جاي ماضي و مضارع التز امي ٬صيغههاي ديگر )ماضي نقلي٬
مضارع اخباري( به کار ميبرد .مثال:

١٨
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بدان کرم عميم که خود را ...سپر آفتاب آفات کردهايد تا خاليق در سايه شما از آن سـطوات
آسودهاند  ...اـگر درخواست وآرزوي دل بدين ضعيفان رسد ...ثواب بينهايت باشد.
)نامه هجدهم(

ـکه آسودهاند به معني » بياسايند « آمده است.
توقع است که مهم امير عالم به سعي مبارک شما ...گزارده آيد ٬که ميل گشـته است ...تـا بـه
فراغت ...و عامي آن دولت به فراغ بال ميگويد) .نامه صد و بيست و دوم(

ـکه در آن ٬ميگويد به جاي »بگويد « آمده است.
اـگر ميرويم از شهر و زحمت ميبريم  ٬نميگذارند؛ و اـگر مينشينيم اين دو سه درويش از ما
نميسکلند تا ما در فروبنديم...

به جاي » اـگر برويم از شهر و زحمت ببريم ...و اـگر بنشينيم «.
فرموديت به جاي »فرموديد «
زحمتي که داديم ٬لطفها فرموديت) ...نامه هفتاد و سوم(

ـکردهايت به جاي »ـکردهايد«
شنوده آمد که اشتغال کلي به کار آخرت شروع کردهايت  ٬مبارک باد) .نامه نود و هشتم(

ّاال به معني » ولي « و » اما «
آن جماعت چون ترک تعظيم شيخ کردند ٬که اـگر تو نماز شام نميکني ما برخيزيم و بکـنيم
اـگرچه اين به زبان نگفتندّ ٬اال ادراـک مشايخ را به گفتن حاجت نيست) ...نامه نوزدهم(
خواستم که به خدمت آيم وروي مبارک رازيارت کنمّ ٬اال هنوز قسمت نبود) .نامه بيست و هفتم(
اميد دارم که تمام فرماييد که ابتداي خير نيکوستّ ٬اال تمام کردنش خود حدّ ي ندارد.
)نامه هشتاد و يکم(

موالنا خود در جاي ديگر ميگويد:
آغاز خير اـگرچه مبارک است ...اما تمام کردن آن خير بهتر است ازآغازش) .نامه سي و ششم(

نمونههاي اشعار
موالنا در شعر غرق است ٬شعر خود و شعر ديگران .اين است که در نامهها ٬جـايجاي٬
مقصود خود را با آوردن اشعاري زيبا و مناسب بيان ميکند و به نـامه لطـف و دقت و
مصحح محترم کتاب در پـايان کـتاب ٬هـمه اشـعار فـارسي و عـربي
ظرافت ميبخشد.
ّ
مکتوبات را در دو فهرست جداـگانه مرتّ ب کرده است .اـکنون چـند شـاخه گـل از گـلزار
مکتوبات موالنا ميچينيم و به خوانندگان پيشکش ميکنيم و تأـکيد ميکنيم که زيبايي اين
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شعرها ٬هنگامي که در متن نامه خوانده شود بسي افزونتر خواهد بود.
بچه بط اـگرچه ديـنه بـود
ياران ن َُوت محتشمند
هرچند که ِ
طريق هجر نمود
همان خداي که ما را
ِ

برخاستن از جان و جهان مشکل نيست
آزادي را به لطف خود بنده کني
الحمد ل ّل ِه عـلي فـضله
يا حسر ًة ِللعاشقين ت ََح ّم لوا

ممزوج و مُ ت ٌ
ّصل
روحي بروحک
ٌ

ـرم
دير آمـدي و زود بـرفتي ز بَ َ
رضينا من وصالک بالکالم

آب درياش تا به سينه بود
ِ

يـاران قـديم را فـرامـوش مکـن
ِ

طـريق وصـال
امـيد دارم کـاسان کـند
ِ

کوي تـو بـرخـاستن است
مشکل ز سر ِ

ِب ْه ز آنکـه هـزار بـنده آزاد کـني

الحق الي اهله
قد وصل ّ
َ
اح
ثقل ال ُم ح ّب ِة و
الهوي َف ّض ُ
ٰ

فک ُّ
ُـل عـارض ٍة تـؤذيک تـؤذيني
دير آمدن و زود شدن کار ُگ لست
بـالسالم
و يکفينا االشارة
ّ

شـهر
فيو ٌم ال اراک کألف
ٍ
ـگر تواني اي صبا بگذر شبي بر کوي او

عام
و ٌ
شهر ال اراک کألف ٍ
ور گذر يابي ببر از من پيامي سـوي او

ور دلم را بيني آنجا گو حرامت باد وصل

من چنين مهجور و تو پيوسته همزانوي او

ـگر بـمانيم زنـده بـر دوزيـم

دامني کز فراق چاـک شدست

ور نــمانيم عــذر مــا بـپذير

اي بساآرزو که خاـک شدست

هر که ما را کند به نيکي يـاد

يادش اندر جهان به نيکي باد

قلم اينجا رسيد سر بشکست

مرغ اينجا رسيد پر بشکست

ـکه چنين گفتهاند هشياران
من بنده آن کسم که بيماش خو
ـگويند وفاهاش چـه ّلذت دارد؟
رضينا ببعض العيش ان َع َّز کلُّ ه

خانه را يـار و راه را يـاران
جفت غم آن کسم که تنهاش خو
ِ ِ
زانم خبري نيست ٬جفاهاش خو
و من لم يجد ما ًء طهورًا تي ّمما

شباهتهايي با ديوان حافظ
از جمله نکتههايي که در مکتوبات نظر خواننده را به خود جـلب مـيکند شـباهتهايي
است که در بعضي از ترکيبات و تعبيرات ميان اين متن و بعضي از اشعار حافظ وجـود
دارد .البته ٬در اشعار حافظ ٬اصو ًال هيچ اشارهاي به موالنا و مثنوي و يا ديوان کبير وي ٬که از
وجود نوعي رابطه ميان اين دو شاعر بزرگ حکايت کند ٬ديده نميشود و بعيد به نظر
ميرسد که حافظ مکتوبات موالنا را ديده و خوانده باشد و هيچ قرينهاي در دست نداريم
ـکه چنين فرضي را تأييد کند .با اين حال ٬در متن نامههاي موالنا تعبيرات و اصطالحات و

٢٠

نامه فرهنگستان ٣/ ٥
ارزش ادبي مکتوبات موالنا

مقاله

مفاهيمي ديده ميشود که خواننده از خواندن آنها بياختيار به ياد نظير همانها در ديوان

حافظ ميافتد .اـکنون به چند نمونه از اين مشـابهتها در مکتوبات و ديوان حـافظ اشـاره
ميکنيم .مقصود ما از بيان اين شـباهت آن نـيست کـه اثـبات کـنيم حـافظ بـه مکـتوبات

دسترسي داشته و مستقيمًا بعضي تـعبيرات و مـفاهيم را از مـوالنا اقـتباس کـرده است
)هرچند چنين فرضي محال نيست( ٬بلکه ميخواهيم دست کم نشان دهيم که از نـظر
تاريخي استفاده از آن تعبيرات و مفاهيم قبل از زمان حافظ نيز معمول بوده و حافظ ٬اـگر
هم مستقيمًا آنها را در آثار موالنا و خصوصًا در مکتوبات او نديده باشد ٬به احتمال زياد
در آثار ساير نويسندگان و شعرا ديده و يافته است و توانسته است ٬به کمک ذوق سرشار
خود ٬آنها را به خدمت گيرد و به نيکوترين وجهي بيارايد.
و اما شباهتها:
موالنا
حافظ
موالنا

حافظ

از خدا خواهانم که بر خاطر عاطر و ضمير منير واضح و مکشوف گردد) .نامه اول(
ـک درت تاج سرم
خاطر عاطر گذرم
من که باشم که بر آن
لطفها ميکني اي خا ِ
ِ
ِ
اب اخالصـــ ّ
جل
ايزد تعالي صدر آن صدر را و ضمير منير آن امير را ...به نور اخالصي که وهّ ِ
مخلصان حضرت خود پنهان کرده است در مخزن غيب آراسته داراد! )نامه صد
جاللهـــ جهت
ِ
و ششم(
اظهار احتياج خود آنجا چه حاجتست
منير دوست
جـام جهاننماست
ِ
ضمير ِ
ِ
ِ
ِ

موالنا

لق خوشش شاـکر شکرستان بينهايت...
ـگوش او مغناطيس نصيحت و سخن صواب باد؛ ...خُ ِ
)نامه سي و هفتم(
تحسر دست بر سر ميزند مسکين مگس
طوطيان در شکّ رستان کامراني ميکنند
وز ّ

موالنا
حافظ

از آنجا که گرمروي و راستطلبي و عشق به کمال توقان آن مخدوم است) ...نامه پنجاهم(
ـکي شدي پيدا به گيتي ر ِاز پنهانم چو شمع
اشک گلگونم نبودي گرمرو
يت
ِ
ـگر کُ َم ِ

موالنا

بسي خرقه و دستار و طيلسان که ٬چون به چشم مـعني نگـري ٬در مـيان آتش دوزخ است
سوزان) ...نامه هفتاد و چهارم(
مستوجب آتش باشد
نقد صوفي نه همه صافي و بيغش باشد اي بسا خرقه که
ِ
ِ

حافظ

حافظ

موالنا به نقل از سنائي
هرچه دشواري است بر تو هم ز باد و بود توست
مردم آسانگذار )نامه صد و هجدهم(
ور نه عمر آسان گذارد
ِ
مردمان سختکوش
سخت ميگيرد جهان بر
ـگفت آسان گير بر خود کارها کز روي طبع
حافظ
ِ

مقاله

موالنا
حافظ
حافظ
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اـگر کلمات ما فهم نشود ٬ن ّم ام ترجمانش عشق است؛ وگر ضمير ما معلوم نشود ٬غ ّمازش چهره
زرد و اشک است) ...نامه صد و بيست و نهم(
ز اشک ُپـرس حکايت کـه مـن َنيم غ ّماز
سوز درون چـه ميبينم
چه گويمت که ز ِ
شکايت از کـه کـنم خانگـيست غ ّمازم
سرشکم آمد و عيبم بگفت روي به روي

موالنا در آغاز نامه

حافظ

الس ني
ـ ــسال ٌم الح کالبدر ّ
ـ ــسال ٌم ّ
رق نشرًا کالخزامـي
خوش آشنايـي
بوي
سالمي چو ِ
ِ
دل پـارسايـان
نـور ِ
درودي چـو ِ

سـالم فاح کـالورد الطّـري
کالر طب الجني
سال ٌم طاب ّ
)نامه صد و سيام(
بـر آن مـردم ديـده روشنايي
بدان شمع خلوتگ ِه پارسايي
ِ

چند نکته درباره تصحيح کتاب
اـکنون که بعضي از فوايد ادبي مکتوبات موالنا را ذـکر کردهايم ٬مناسب ميدانيم به بعضي از
اغالط و اشکاالت موجود در کتاب نيز اشاره کنيم تا اـگر پذيرفته آيد در چاپهاي بعدي
اصالح شود .بديهي است ذـکر چند غلط ٬که ممکن است بعضي از آنها نيز سهوًا و در اثر
غفلت در نمونهخواني مطبعي روي داده باشد ٬به معني ناديده گرفتن قدر و قيمت کار
مصحح محترم و يا ويراستار ارجمند کتاب نيست .بايد اعتراف کرد که مکتوبات موالنا متن
مصحح حقًا در تهذيب و تنقيح اين کتاب رنج بسيار برده و تالش فراوان
دشواري است و
ّ
ـکرده و با افزودن مقدمههاي تازه و تنظيم چندين نمايه که مستلزم تحقيق وسيع بوده ٬و
آوردن نسخهبدلها در پانويس صفحات ٬کتاب را بـهصورتي عـالمانه و دانشگـاهي بـه
دوستداران آثار موالنا عرضه کردهاند و پديد آمدن چند اشتباه در چنين کـار دشـواري
امري طبيعي است.
صفحه  ٬٧٨سطر٢٢
خير الدّ اب به جاي خير ّ
عبارت
الذاب  ٬در
ِ

اس
خير الداب عن حريم الديـن و الحـر ُ
و ِ
ثواب آن عايد است جمله بدان يگانه عالم ٬قيّو ُم ِ
لبيض ِة االٔسالم.

چنان که هم در نامه صدم )سطر دوم نامه (٬
الذاب ] ـالخصيم[ عن حريم االسالم آمده است
ُ
و هم در واژهنامه.

٢٢
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صفحه ٨٢ـ ٬سطر١١

در عبارت »جاويد مستغاث ضعفا و قواي عالم باد«  ٬کلمه »قوا« مـعني نـدارد و جـمله را هـم
ظن قوي آن است که اين کلمه در اصل فقرا بوده است.
بيمعنا کرده استّ .
صفحه ٨٥ـ ٬سطر٢١

در عبارت »تخم خير کاريد زان پيش که برويد و انبار پرگندم ٬ناـکاشته مـردهريگ بـماند« ويـرگول را
پرگندم ناـکاشته مردهريگ بماند«
ميتوان به کلي حذف کرد و بدين صورت آورد ...» :و انبار
ِ
صفحه  ٬١١٤سطر٧

مصحح نيز در
عبارت »چون سيل درآيد رزقشان و نيايد به سبب اين خلق«  ٬مفهوم روشني ندارد.
ّ
زيرنويس نامه به بعضي از نسخهبدلها اشاره کرده است اما گـرهي از مـعني فـروبسته
عبارت گشوده نميشود .شايد مراد از »ـگندم ناـکاشته« آن باشد که صاحب گندم به دست
خود نکاشته و محصول دسترنج ديگران است.
صفحه  ٬١١٦سطر٥

شعر
در ِ

بشنو سخن و پند سنائي و نگه دارد

ـکارزد سخن بنده سنائي به شنيدن

نگه دارد غلط و نگه دار صحيح است.
صفحه  ٬١٢٤سطر١١

در عبارت »از آنجا که گرمروي و راستطلبي و عشق به کمال و توقان آن مخدوم است ٬ «...با توجه به
اينکه توقان را در واژهنامه پايان کتاب ٬به نقل از آنندراج  ٬به معني »آرزومندي و غلبه مـيل «
واو ميان کمال و توقان زايد است و موجب اختالل در معني عبارت.
دانستهاندِ ٬
صفحه  ٬١٢٤سطر١٨

افتدا غلط و اقتدا صحيح است.
صفحه  ٬١٢٩سطر٦

در مصرع
ِ
ـکلمه گران غلط و کران درست است.

از يار به هر جفا گران نتوان کرد

ضمنًا مصرع پيش از آن )بهر کيکي گليم نتوان سوخت( با اين مصرع هموزن نيست و مصرع
مستقلي است .بهتر است در متن مشخص گردد.
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صفحه  ٬١٢٩سطر١٠

عربي »ارحم من هو دونک يرحمک من هو فوتک«  ٬فوتک غلط و فوقک درست است.
در عبارت
ِ
صفحه  ٬١٣٠سطر٢

در عبارت » َا ناء الليل و اطراف النهار«  ٬که قسمتي از يک آيه قرآن است ٬اَناء غلط و آناء درست
است.
صفحه  ٬١٣٢سطر١٤
حقوق و احسانها و خداونديهاي سلطان المشايخ ...بر گردن اين داعي دامي است که بـه
هيچ شکري و به هيچ خدمتي نتوان گزاردن.

در اين عبارت دامي غلط و وامي درست است.
صفحه  ٬١٣٣سطر٦

در عبارت »شما هيکل امان حقيد .در عالم از آثار آن سلطان ٬ «...نقطه بعد از »حقيد« زايد و ّ
مخل
معني است.
صفحه  ٬١٣٥سطر٤
صفوت آن جناب عصمت و مسکن حمايت را مراقب و حافظ٬
در پاره » ...و حارسان عنايت و حافظان
ْ

ليالً و نهارًا ٬بعينه التي ال تنام و برکته الّذي ال ُيرام ٬چنين باد و صد چنين بـاد ٬ «.کـه عـينًا بـه هـمين
صورت در صفحه  ١٦٦ضمن نامه هشتاد و چهارم نيز آمده ٬کلمه »برکته« غلط است٬
زيرا در آن صورت به اعتبار مؤنث بودن کلمه »برکت« ) شبيه کلمه »رحمت«( به قياس با نيمه
قبلي عبارت ميبايست الّذي الّتي و ال ُيرام ال تُرام ميبود.
با اندکي تأمل ميتوان حدس زد که باي اول کلمهاي که برکت خوانده شده ٬شبيه باي
اول بعينه الّتي  ٬جزو کلمه نيست و حرف اضافه است که بر سر کلمه ديگري غير از برکت

آمده بوده است .با تأمل و تحقيق بيشتر ٬معلوم شد که آن کلمه صحيح مفقود رکن بوده و
عبارت بدين صورت است» :بعينه التي ال تنام و ِب ُر ـکنه الذي ال يرام« و موالنا ميخواهد مخاطب
واالمقام خودرا دعا کندو بگويد :خداوند ٬باآن چشمي که به خواب نميرود و با آن وااليي و عظمتي

ـکه کسي بدان دست نتواند يافت ٬حافظ و نگهبان تو باشد .دليل قطعي اين که در اينجا رکن صحيح
و برکت غلط است اين است که اين تعبير از تعبيرات رايج و مصطلح در ادعيه اسـالمي
است و در بحاراالنوار مجلسي نيز بارها آمده است .از جمله آن ادعيه يکي اين است:

نامه فرهنگستان ٣/ ٥
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مقاله

اللهم احرسنا بعينک التي ال تنام و رکنک الذي ال يرام و بأسمائک العظام و ّ
صل علي مح ّمد و

آله٥...

و نيز اين دعا:
اللهم احرسني بعينک التي ال تنام و اـکنفني برکنک الذي ال يرام و

احفظني بعز ک٦...

ّ

با رجوع به معجم احاديث بحار  ٬ميتوان به آساني به شواهد بيشتري دست يافت .٧معناي
عبارت و برکنه الذي اليرام بسيار نزديک به معناي اين بيت است که
به خدايي که عزش از عظمت

در خــم آســمان نــميگنجد

و موالنا آن را در نامه صد و سيام آورده است.
صفحه  ٬١٤٣سطر١٨

در
عبارت »محبت آن برادر چون ايام بهار است ٬هر روز در تزايد و اشراق است ٬اما ٬به واسطه اعـدا٬
ِ
طبيعت ضعيف عنصري محتاج به حوايج خسيسه «...اعدا ٬طبيعت معني ندارد و کلمه اعدا  ٬به ظن

قوي در اصل کلمه ديگري بوده و ميتوان حدس زد که صحيح آن اغواء يا اغـراء بـوده
باشد.
صفحه  ٬١٦٦سطر١٤
در عبارت عربي ابتداي نامه هشتاد و چهارم که جنبه دعا دارد آنجا که آمده است» :و

اعاده من شر االنام«  ٬اعاد غلط و اعاذ درست است.
صفحه  ٬١٦٧سطر١
در عبارت »سئل الشيخ من الصوفيه .قال :روح واحدة في ابدان متفرقه« ميتوان حدس زد که من

درست نيست و صحيح آن عن است که با قواعد عربي سازگارتر است.

٥ـ(ــمجلسي ٬محمدباقر ٬بحار االنوار  ٬مؤسسة الوفاء ٬بيروت  ٬١٩٨٣/١٤٠٣ج٨٧ـ ٬ص) ٣٣٩باب أعمال االسبوع
٦ـ( ـ همان  ٬ج ٬٩١ص) ٢٨٠ـکتاب الذکر و الدعاء(.
و ادعيتها و صلواتها(
٧ـ( ـ المعجم المفهرس اللفاظ احاديث بحار االنوار  ٬دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم ٬١٤١٥ ٬ج ٬٦ذيل کلمه
»رکن« .نگارنده وظيفه دارد از دوست و همکار دانشور خود حجة االسالم حسن طارمي که با يافتن مواضع اين
ادعيه در بحار االنوار وي را در تصحيح اين کلمه کمک کردهاند سپاسگزاري کند.

مقاله
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صفحه  ٬١٩١سطر٤

در بخشي ٬آيه قرآن که به صورت »اليه يصعد لکلم« آمده ٬همزه ابتداي الکلم افتاده است.
صفحه  ٬١٩٤سطر٧
پـر خـوف
در عبارت »ارواح همچون کبوتران کعبه بر بام اميد خانه حق جمع گشتهاند ٬پرزنان ٬بعضي ِ

ميجنبانند يعني ِپر شکر و مستي؛ و صنع او همچون کبوتربازي ٬بر اين بام بلند ٬ «...يعني غلط است و
ميبايد بعضي باشد تا خوانده شود »بعضي پر خوف ميجنبانند و بعضي پر شکر و مستي«.

صفحه  ٬١٩٦سطر١٠
منبت شَ عره
در شعر عربي »و لو کان لي في کل
ٍ

منبت شَ عره غلط و
لسانا يشکر منک کان مقصرًا« ٬
ٍ

منبت شعر ٍة درست است.
ِ
صفحه  ٬٢٠١سطر١٨

مصحح در پانويس اين صفحه ٬با اشاره به
عبارت »توقع ميدارم که آن لطف که فرمودي در باب
ِ

نظامالدين و او را بازجستي تمام فرمايي و او را از اين حال بر آري تا بر اين داعي منتها باشد ٬ «...نوشته
است »عبارت ناقص مينمايد ولي متن چنين است« .اما بايد گفت ايـن عـبارت نـاقص
نمينمايد ٬کافي بود ميان دو کلمه »بازجستي« و »تمام فرمايي« يک ويرگول گذاشته شود
تا معني عبارت روشن شود .مقصود موالنا اين است که توقع دارم آن تفقد )بازجست( را
ـکه نسبت به نظامالدين فرمودهاي ٬کامل کني و به اتمام رساني ٬چنان که بـارها در ايـن
خير من ابتدائه«
نامهها به مقتضاي مقصود و مرام ٬مفاد عبارت يا حديث »اتمام المعروف ٌ
را به فارسي و عربي آورده و در اينجا نيز همان معني را در نظر داشته است.
صفحه  ٬٢١١سطر٦

عربي
در شعر
ِ
»فيمن« غلط است و فَ ِب َمن صحيح است ٬چنان که در مناجات اول از مجموعه مناجاتهاي
ان کان ال يرجوک اال محسن

فيمن يلوذ و يستجير المجرم؟

پانزدهـگانه )خمس عشره( که در مفاتيح الجنان آمده ميخوانيم» :و ان رددتني عن جنابک فبمن

اعوذ«...
صفحه  ٬٢١٦سطر٩

در عبارت »اسباب مالقات را علي احسن الحال و اـکرم آالنا ميسر و مهياگرداناد«  ٬اـکرم ا ۤالناء صحيح است.

٢٦
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صفحه  ٬٢٣٣سطر٢٤

شعر
در ِ

چه رنگهاست که آن شوخچشم ناميزد

ـکـه تـا مگر دلـم از مـهر تو بپرهيزد

بـه عـ ّز عـ ّز خـدا کـز بالش نـگريـزم

ـکـه هيچ تشـنه ز آب حيات نگريزد

مهر او باشد.
قاعدتًا »مهر تو« غلط است و بايد ِ
عالوه بر اين ٬بعضي اغالط کماهميتتر ديگر ٬که عمومًا مطبعي است نيز در کتاب
٨

وجود دارد و گاه نيز همراه با آيات قرآن که همه جا با حروف سياه و متمايز از متن نامهها
چاپ شده ٬کلمات عربي ديگري که جزو آيات نيست با همان حروف به چاپ رسيده که
محتاج اصالح است و ذـکر آنها در اين مقاله ضرورت ندارد.
پايانبخش اين مقاله سپاسگزاري از مصحح محترم و ويراستار ارجمند و ناشر اين کتاب٬
يعني مرکز نشر دانشگاهي است که با همت خويش بر قامت نامههاي موالنا جـامهاي
آر استه و پيراسته پوشيدهاند و آن را مقبول طبع مردم صاحبنظر ساختهاند .توصيه راقم
اين سطور به استادان محترم ادبيات فارسي دانشگاهها اين است که در
مکتوبات موالنا به
ِ
عين عنايت بنگرند و خـوانـدن آن را بـه دانشـجويان ايـن رشـته ٬خـاصه ٬دانشـجويان
دورههاي کارشناسي ارشد و دکتري توصيه کنند و اـگر ميتوانند اين کـتاب را در مـتن
برنامه درسي اين دورهها قرار دهند .بيگمان تدريس مکتوبات ميتواند دريچهاي به روي
دانشجويان به سوي باغ و بهار انديشه موالنا بگشايد و آنان را با قلم پرراز و رمز و زبان
ـگويا و گيراي او آشنا سازد.
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