چهره موالنا در آلبوم شخصي مکتوبات او

*

غالمعلي حدّ اد عادل
چهره موالنا ٬در چشم کساني که او را ميشناسند ٬در همه جاي جهان ٬چنان که بـايد٬
چهرهاي عرفاني است .تصوير او تصوير انساني است روحاني و مـعنوي کـه شکـوه و
جالل قدسي همچون هالهاي به گرد رخسار او حلقه زده است .شخصيت او ٬به دريايي
عميق و زالل ميماند که امواج بلند و سرکش عشق در آن ٬دم به دم ٬طوفان به پا ميکند.
اين تصوير عمدتًا از کتاب گرانسنگ مثنوي او و ديوان غزليات شورانگيز شمس حاصل
شده است .اما موالنا را عالوه بر مثنوي و ديوان شمس و فيه ما فـيه و مـجالس سـبعه  ٬کـتاب
بـلند
ديگري نيز هست که همانا مکتوبات اوست ٬مجموعه يکصد و پنجاه نامه کوتاه و ِ
بهجامانده از او که به ما کمک ميکند تا تصويري را که از شخصيت او در ذهـن داريـم
برجستهتر و کاملتر سازيم.
مکتوبات موالنا بارها در ترکيه و ايران به چاپ رسيده است .مرجع ما در اين مـقاله
آخرين چاپ اين کتاب است که به تصحيح دکتر تـوفيق هـ .سـبحاني و ويـرايش احـمد
سميعي به سال  ١٣٧١به همت مرکز نشر دانشگاهي در تهران چاپ و منتشر شده است
و دو مقدمه عالمانه از شادروانان عبدالباقي گولپينارلي و دکتر فـريدون نـافذاوزلوق در
* متن سخنراني دکتر حدّ اد عادل ٬رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي که صبح روز چهارشنبه  ٨٠/٧/١٨در
»همانديشي موالنا جاللالدين رومي« )استراسبورگ ٢٠-١٨ ٬مهر  ١٢-١٠ /١٣٨٠اـکـتبر  (٢٠٠١خـوانـده شـد.
ـگزارش اين همانديشي در بخش اخبار همين شماره آمده است.
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آغاز و نيز چند فهرست و نمايه در پايان کتاب بر فوايد آن افزوده است .١چنان که افالـکي
در مناقب العارفين مينويسد ٬موالنا روزانه ده دوازده نامه مينوشته و ٬بنابراين ٬بر جاي
ماندن اين تعداد نامه ٬از ميان نامههاي بسياري که وي مينوشته ٬تعجبآور نيست.٢
از اين نامهها به روشني معلوم ميشود که موالنا عارفي گوشهـگير و فراري از مردم و
بيخبر از واقعيات و مسائل و مشکالت جامعه نبوده بلکه با تن و گوشت و پـوست و
خون خود در ميان مردم ميزيسته و با آنان در زندگي روزمره شريک و همراه بوده است.
در اين نامهها ٬ما با موالنايي روبهرو هستيم که ٬مانند ساير مردم ٬غم و شادي و تلخي و
شيريني و سختي و آساني روزگار را ميبيند و ميچشد و تحمل ميکند ٬با دوستان خود٬
در نامههايي که اخوانيات اوست ٬اظهار دوستي و محبت و درد دل ميکند و از آنان براي
رفع گرفتاريهاي خود و ديگران کمک ميخواهد .موالنا در روزگار خويش در قونيه و
در همه بالد روم صاحب احترام و عزت بوده و ارباب حاجت و مستمندان و گرفتاران ٬از
همه سو ٬بر درگاه او گرد ميآمده و از او کمک مـيخواسـتهانـد و او را بـه شـفاعت و
وساطت برميانگيختهاند.
موالنا ٬در مکتوبات خويش ٬بر خالف مثنوي  ٬که در آن غـالبًا بـه فـضايل و کـماالت
مطلوب آدمي نظر دارد ٬ناظر به واقعيات طبيعي و عرفي است و نامههاي او ٬برخالف
غزليات شمس  ٬که موج درياي شوريدگي و اوج پرواز عاشقانه اوست ٬غالبًا به حوادث و
١ـ(ــمشخصات کتاب از اين قرار است :مکتوبات موالنا جاللالدين رومي  ٬به تصحيح توفيق هـ .سبحاني ٬مـرکز
نشر دانشگاهي ٬تهران  ٤٠٨ ٬١٣٧١صفحه.
استاد احمد سميعي )ـگيالني( ٬که وير استار اين کتاب بودهاند ٬در معرفي اين کتاب ٬مقالهاي تحت عـنوان
»مکتوبات موالنا جاللالدين رومي« )نشر دانش  ٬سال سيزدهم ٬شماره دوم ٬بهمن و اسـفند  (١٣٧١نـوشتهانـد.
خوانندگان اين مقاله را براي آـگاهي بيشتر از مزاياي چاپ اخير مکتوبات و نيز آـگاهي از بافت و ساخت کتاب ٬به
اين مقاله سودمند ارجاع ميدهيم .گفتني است که گزيدهاي حاوي چهل و شش نامه از مکتوبات موالنا ٬توسط
خانم »اوا دو ويترايـ مييروويچ« از چاپي که به کوشش يوسف جمشيديپور و غالمحسين اميني در  ١٣٣٥در
تهران به طبع رسيده ٬به زبان فرانسه منتشر شده است .مشخصات اين ترجمه از اين قرار است:
Djalaª l-od-Dª ân Ruª mª â, Lettres, Traduction d'Eva de Vitray-Meyerovitch, Edition Jacqueline Renard, Paris
1990.

٢ـ(ــ»همچنان خدمت ملک االدباء موالنا صالحالدين ملطي رحمه اهلل فرمود که چون به حضرت مـوالنا مـريد
شدم ميديدم که در روزي ده دوازده رقعه به خدمت پروانه و غيره فرستاده ٬مساـکين و اهل حاجات را روا شدي
و هيچ يکي خطا نکردي) «.االفالـکي العارفي ٬شمس الدين احمد ٬مناقب العارفين ٬به کوشش تحسين يازيچي٬
دنياي کتاب ٬تهران  ٬١٣٦٢ج ٬١ص.٣٥٥

فرهنگستان

نامه فرهنگستان ٣/ ٥
چهره موالنا در آلبوم شخصي مکتوبات او

١٨٩

وقايع ايام و امور عرفي و متعارف تعلق دارد .او ٬در نامهنگاري ٬چون نميخواهد شعر
بگويد ٬ديگر ناچار نيست قـافيهانـديشي کـند و بـه هـمين دليـل آزادانـهتر و راحتتـر
مينويسد .مکتوبات حکايت زندگي موالناي آسماني در زمين است و در حشر و نشر با
انسانهاي زميني ديگر؛ و در حقيقت ٬دريچهاي است به زندگي خصوصي و راهي بـه
سوي »اندروني« او که به ما امکان ميدهد از نزديک تصوير و تصوري واقعيتر ٬دقيقتر٬
ـکاملتر و خصوصيتر از شخصيت او ترسيم کنيم .ما نيز ٬به همين جهت ٬براي اين مقاله
عنوان »چهره موالنا در آلبوم شخصي مکتوبات او« را برگزيدهايم .دريچهاي که موالنا با
مکتوبات خود به روي مـا گشـوده دريـچهاي اسـتثنايي است .اطـالعات مـا از زنـدگي
روزمر ه و سوانح عمر عموم بزرگان تاريخ خود ٬به اندازهاي مختصر
خصوصي و احوال
ّ

است که تقريبًا هيچ بهرهاي از آن عايد نميشود .ما از زندگي شخصي فردوسي و نظامي

و سنائي و عطار و حافظ و سعدي و مالصدرا ٬هيچ آلبوم خصوصي در اختيار نداريم و
موالنا جاللالدين ٬از اين حيث ٬استثناست.
مکتوبات موالنا مکاتبات نيست که دوطرفه باشد و به نامههاي عالمانهاي مانند آنچه
در عالم اسالم ميان ابوريحان بيروني و ابن سينا رد و بدل شده و يا آنچه اليبنيتس و
ـکالرک در مغربزمين به يکديگر نوشتهاند شباهت ندارد .بيشتر آنها خطاب به اميران و
صاحبان قدرت و شوکت نوشته شده و مراد از آنها گرهـگشايي از کار فروبسته خلق بوده
است .حاجتهاي مردم ٬که او واسطه برآوردن آنها ميشده ٬از اين قبيل بوده است:
ــ طلب بخشودگي ماليات براي کسي که استطاعت ندارد )نامه هفدهم(
ــ درخواست شغل براي فرزند يکي از دوستان که بيکار مانده است )نامه هجدهم(

ــ تقاضا از سلطان که حسامالدين نامي را ٬که با عيالش اختالف پيدا کرده ٬بـا زنش
آشتي دهد )نامه پنجاه و هفتم( ـ؛
ــ توصيه به معينالدين پروانه در باب کودکي مظلوم که نـيمي از بـاغ او را مأمـوران
دولت خريدهاند) .نامه شصت و دوم( ـ؛
ــ تقاضاي عفو مجرمي که به او متوسل شده است )نامه سي و هفتم( ـ؛
ــ شکايت از مأموران گردآوري ماليات که براي مغوالن مطالبه مرکب و استر ميکنند
)نامه چهل و دوم( ؛
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ــ تقاضا از سلطان براي رفع ظلم و تعدي والي )نامه هشتادم( :
چشم ميدارم که به اشارت خدايگان جهانپناه ٬سکندر زمانـــ خلّد اهلل ملکهـــ ظلم اين والي
و تعدي او از اين کمينه بندگان رفع شود تا ٬به فراغت خاطر ٬ايمن چو کبوتران کعبه ٬به دعاي
دولت قاهره مشغول باشد.

ــ عرض حال کسي که مِ لک او را از او به ظلم گرفتهاند )نامه شصت و دوم( ؛
ــ تقاضاي پانصد درم وام براي ورثه صالحالدين تا بـتوانـند بـاغي بـخرند )نـامه هشـتاد و

سوم( ـ؛
ــ سفارش به اميري از اميران تا کاالهايي را که تاجالدين ريختهـگر براي فروش نزد او
خواهد برد بپسندد و بخرد و پولش را زود بدهد! )نامه صد و بيست و سوم( :
حامل تحيت ...تاجالدين ...ريختهـگر ...آالت رويينه بدان طرف ميآرد .اـگر به
اعالم ميرود که
ِ

خدمت آن شاهان ٬...قبول آيد و بخرند ٬توقع است که در رسانيدن بـهاي آن تـعجيل رود و
تأخير نرود.

ــ توصيه به يکي از بزرگان و دولتمردان زمانه ٬به نام فخرالدين علي صاحبعطا ٬تا
در ازدواج با بيوه شمسالدين يوتاش تأخير نکند که »در تأخير آفات است«.
)نامه صدوسيوسوم(

موالنا گهگاه از اولياي امور مملکت براي ياران و دوستان خود تـقاضاي شـغل و مـقام
ميکند ٬ازجمله:
ــ از فخرالدين علي صاحبعطا ميخواهد تا مشيخت خانقاهي را به حسـامالديـن
چلبي واـگذار کند) .نامه هفتاد و ششم(

ــ از تاجالدين معتز ميخواهد تا امامت مسجد قراارسالن را به صدرالدين تـفويض
ـکند) .نامه هفتاد و هشتم(

چنان که گفتيم ٬اين قبيل نامهها خطاب به اولياي امور نوشته شده ٬از سلطان عزالديـن
ـکيکاوس گرفته تا معينالدين پروانـه کـه در شـوکت و قـدرت دست کـمي از سـالطين
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نداشته ٣و بسياري ديگر از بزرگان و اميران زمانه .اما رابطه موالنا با معينالدين پروانه از
همه صميمانهتر و نامههاي وي بدو از همه بيشتر است ٬چنان که از يکصد و پنجاه نامه
موجود در مکتوبات  ٬بيست و پنج نامه خطاب به معينالدين پروانه است .موالنا خود از
ـکثرت مراجعات و مکاتبات با معينالدين پروانه آـگاه است و لذا در مقام عذرخـواهـي
خطاب به او ميگويد:
رويي آينه دارم در وقاحت و ابرام .اميد است که چون از
صفت آينه ندارم در لطافت ٬اما
ْ
سخت ِ

بهر خداستـــ جل جاللهـــ خالصا مخلصًا ٬بر خاطر عزيز شريف لطيف ظريف ثقيل نيايد؛ و
اـگر آيد ٬آن را به اميد خفّت رحمت الهي و مجازات ثواب نامتناهي سبک گرداند.
)نامه صد و شانزدهم(

در يک جا نيز ٬نامه او به فخرالدين علي صاحبعطا لحني تند و عتابآلود ميگيرد و از
مشکالت درويشان و ظلمي که بر ايشان ميرود شکايت ميکند و ميگويد:
جماعتي ٬از جهل و بياعتقادي ٬درويشان را ٬که طالب اهللاند ٬ميرنجانند ٬از رندي و بيباـکي٬
سـر ديگـران
و به خدمت شما ميآيند و ٬باژگونه ٬جهودانه ميگريند و شکـايت مـيکنندِ ...
دستار ديگران برند و سر برهنه و سر بسته پيش شما آيند و مـنافقان ديگـر را بـه
بشکنند و
ِ
ـگواهي آرند .آخر شما بنگريد در هر دو طايفه ٬در روش و طلب هر دو طايفه ٬که مناسبتر

است ظلم و دروغ و فتنهانگيزي را؟ ...اـگر ميرويم از شهر و زحمت ميبريم ٤نميگذاريد ٬و
اـگر مينشينيم اين دو سه درويش از ما نميسکلند ٥تا ما در فرو بنديم .ما را طاقت اين ظلم
نماند .باقي راي شماست ٬اـگر روا داريد فتوي دهيد .والسالم.
)نامه پنجاه و دوم(

مخاطب شماري از نامههاي موالنا زنان هستندـــ زناني محترم که موالنا سخت بدانـان
حرمت مينهد .از جمله اين زنان بانويي است که موالنا از او با لقب »فخرالخواتـين « يـاد
ميکند و يک بار ٬وقتي او بيمار است ٬نامهاي در طلب عافيت براي او ميفرستد و يک
بار ٬وقتي وي شفا مييابد ٬نامهاي حاـکي از شکر و اظهار خوشحالي مينويسد .موالنا
اين بانو را با اوصاف »خوباخالق «» ٬فرشتهصفات «» ٬زنـدهدل «» ٬روشـنضمير « » ٬فـخرـال ُع ـبّاد «٬
٣ـ(ــبراي آـگاهي از احوال و مقام و منزلت و سرنوشت مـعينالديـن پـروانـه  Äمکـتوبات ٬ص ٣٠٠-٢٨٩و نـيز
٤ـ(ــيعني اـگر برويم از شهر و زحمت ببريم.
دانشنامه جهان اسالم  ٬ذيل »پروانه ٬معينالدين«.
٥ـ(ــنمي ُسکُ لند ٬نميگسلند ٬جدا نميشوند.
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»زينـالزهاد «» ٬خدايشناس «» ٬عاقبتبين « » ٬معينـالفقرا « و نيز » عاليهمت «» ٬خيرگستر « » ٬نيکنام «٬
»پادشاهنژاد «» ٬خـداونـدزاده « يـاد مـيکند ) .نـامههاي صـدوبيستوهشتموچهلوششم( .در جـايي
ديگر ٬از معينالدين پروانه ميخواهد تا به مأموران خود دستور دهد خانقاهي را که به
بانويي تعلق داشته تخليه کنند و ميگويد:
جماعتي از متعلقان شما ٬بيخبر شما ٬به زاويه خواهر عزيزه زاهده عـابده نـاسکهـــ اداماهلل
عصمتهاـــ منزل ساختند و اهل خبر را تشويش و پراـکندگي خاطر حاصل آمد ...توقع است که
اشارت فرمايد تا درويشان را زحمت ندهند و آنجا منزل نسازند.
)نامه هشتاد و دوم(

از اين نامهها بر ميآيد که موالنا در زنان به چشم احترام مينگريسته و براي آنان عزت و
منزلت قايل بوده است.٦
خصوصيترين نامههاي اين مجموعه نامههايي است که موالنا به نـزديکان و اهـل
خانه خود نوشته است .از اين نامهها ميتوان فهميد که موالنا جاللالدين هم ٬با هـمه
جــاللت قــدر و عــلو مــرتبت ٬گــرفتار انــواع اخـتالفات و مشکـالت خـانوادگـي و
دلمشغوليهاي ناشي از آنها بوده است .نامهاي به فرزندان خود ٬بهاءالدين و عالءالدين
ـکه در دمشق زير نظر پدربزرگشان به تحصيل مشغول بودهاند ٬مـينويسد و آنـها را بـه
اطاعت و تحمل اخالق وي دعوت ميکند ) نـامه شـصت و چـهارم ( .در نـامهاي ديگـر ٬از
عالءالدين ٬که بهسبب اختالف با شمس تبريزي رنجيده است و قهر کرده و از شهر به
ـ

باغي در بيرون شهر رفته ٬ميخواهد که »مکروهات را به خُ لق خوب و خلق محبوب خود احتمال
تغير
ـکند و عفو کند و زود به شهر آيد و نقل کند به مبارکي و شادي تا همه را يقين شود که در خاطر عزيزش ّ

و آزاري نمانده است از مخالفتهاي مخالفان« و به او مينويسد:
من بد کنم و تو بد مکـافات دهـي

پس فرق ميان من و تو چيست بگو

اهلل ٬اهلل ٬زود زود ٬چون باز از نشيمن آشيان و چون تير از قبضه کمان اين دعوات را اجابت کند.
)نامه هفتم(
بيشتر Ä

٦ـ(ــدر باب مقام زن در نظر موالنا براي مطالعه
ـگولپينارلي ٬عبدالباقي .موالنا جاللالدين ٬زندگاني ٬فلسفه ٬آثار و گزيدهاي از آنها  ٬ترجمه و توضيحات از توفيق
هـ .سبحاني ٬پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ٬تهران  ٬١٣٧٥ص.٣٥١-٣٤٧
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در نامه بيست و چهارم نيز خطاب به عالءالدين در همين باب مينويسد:
تحي ت بخواند و بداند که در رنجم از آن که از خانه
فرزند عزيز ...از اين پدر مخلص سالم و ّ
بيرون ميخسبد ...اهلل اهلل ٬از جهت رضاي دل اين پدر ٬مالزم خانه باشد.

و در پايان نامه ميگويد:
اي زندهـکش مرده زيارت کن من ٬بهل تا دل پدر فارغ باشد از رقعه و انديشه رقـعه نـوشتن٬
عوض رقعه به دعاي خير تو مشغول باشد.

اما در ميان اين نامههاي خانوادگي سه نامه وجود دارد که از اختالف زن و شوهري ميان
بهاءالدين سلطان ولد با همسرش فاطمه خاتون ٬دختر صالحالدين زرکـوب و عـروس
موالنا ٬حکايت ميکند .از نامه پنجاه و ششم ٬که خطاب به فاطمه خاتون نوشته شده٬
معلوم ميشود که موالنا ٬مخصوصًا به پاس حرمت صالحالدين ٬چه اندازه نسـبت بـه
عروس خود مهر و محبت و شفقت داشته است .اين نامه يکي از نامههاي بسيار لطيف و
پراحساس مکتوبات است .وي در آن ميگويد:
توقع من از آن فرزند آن است که از اين پدر هيچ پوشيده ندارد از هر که رنجد ٬تا منّت دارم و در
ياري به قدر امکان ٬انشاءاهلل ٬تقصير نکنم .اـگرفرزند عزيز ٬بهاءالدين ٬در آزار شما کوشد ٬حقًا
و ث َُّم حقًّا دل از او برکنم و سالم او را جواب نگويم و به جنازه من نيايد ٬نخواهم و همچنين
غير او هر که باشد.

نامه ششم مکتوبات از حيث احتوا بر اسرار خانوادگي موالنا نامهاي استثنايي است .از اين
نامه به روشني معلوم ميشود که بهاءالدين سـلطان ولد بـا هـمسرش ٬فـاطمه خـاتون٬
اختالف و کدورت داشته است و موالنا ميخواهد از همه توش و توان معنوي و ادبي
خود استفاده کند و سلطان ولد را وا دارد تا مگـر هـمسر خـويش را آزار نکـند .مـوالنا
خطاب به فرزند مينويسد:
رعايت شاهزاده ما و
وصيت جهت
ِ
مشوش نبشته شد ...در ّ
از فرط اين شفقت اين چند حرف ّ
روشنايي دل و ديده ما و همه عالم که امروز در حواله و حباله آن فرزند است ...توقع است
ـکه ...يک دم و يک نفس ٬نه قصد و نه سهو ٬حرکتي نکند و وظيفه مراقبتي را نگرداند که در
خاطر ايشان يک ذره تشويش بيوفايي و ماللت در آيد .خود ايشان هيچ نگويند از پاـکگوهري
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آن همه
آن خود و از ِ
خود ...اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل و ٬از بهر سپيدرويي ابدي اين پدر و از ِ
عزيز عزيز دارد.
قبيله ٬خاطر ايشان را
ِ

در ادامه همين نامه ٬موالنا ٬در مقام بيان منزلت زنان و دختران نزد حضرت رسول صلي
حديث »فاطمة بضع ٌة م ّن ي« را با تفصيل براي فرزند خود نقل ميکند.
اهلل عليه و آله و سلّ م٬
ِ
ّام ا ٬در همين باب ٬نامه هفتادم ٬سخت دردناـک و شگفتانگـيز و خـوانـدني است .از
مطاوي نامه به روشني معلوم ميشود که مخاطب سلطان ولد است .اما ٬در مکـتوبات ٬
ظاهرًا به جهت مراعات شأن ولد و والد ٬نام مخاطب را ذـکر نکرده و آن را خـطاب بـه
فالنالدين دانستهاند .از اين نامه ميتوان به علت اختالف ميان فرزند و عروس موالنا و
سر نگراني ز ايدالوصف موالنا براي فاطمه خاتون پي برد.
ّ

از حديثي که موالنا در آغاز نامه آورده به روشني معلوم ميشود که بهاءالدين مرتکب
خطا بلکه گناهي شده که سخت باعث رنجش و ناراحتي پدر گرديده است.
در اين نامه موالنا ميگويد:
فرزند عزيز ..٬خلصه اهلل تعالي عن ايدي الشياطين ...در اين مدت چيزها ميگويند از آن فرزند
ـکه اـگر در خواب ديدمي ٬خواب بر خود حرام کردمي .اـگر ممکن بودي ٬سفر کـردمي ...بـه
دست اين پدر دعوتي است و دعايي است ٬به حق آن که قوا انفسکم و اهليکم نارا ...و انذر
عشيرتک االقربين ٬دعا خود کار من است و دعوت اين است که ميگويم يک باره و دوباره٬
نوحوار :ارکب مَ َع نا و ال تکن مع الکافرين انشاءاهلل نگويي ساوي الي جبل يعصمني من الماء٬

سن از تو کوچکتر بود ٬اي دريغا او
زيرا العاصم اليوم من امر اهلل االمن رحم ...آخر برادرت به ّ

را دستوري بودي تا با تو حال خود بگفتي .اهلل اهلل ٬دريابد و آن حجره را ويران کند ...خانهاي را
ـکه چو بيت الحرام نيکنام بود و انگشتنما بود ٬نزديک است که چون کاروانسراي ضيا مشهور
شود ... ٧سوگند مخور و منکر مشو و حالها را باژگونه مگو ...که آن منکر شدن يکي گناه ديگر
است...

مکتوبات موالنا نه تنها سـند مـعتبري بـراي آـگـاهي از احـوال شـخصي و خـانوادگـي و
مناسبات شخص او با دوستان و آشنايان و ارباب قدرت و حکام و سالطين زمانه اوست٬
ـکه مرجع و مأخذ کمنظيري براي شناخت اوضاع و احوال اجتماعي جامعهاي است که
٧ـ(ــاز حکايتي که افالـکي در مناقب العارفين )ج ٬٢ص (٣٧٥آورده ميتوان دانست که کاروانسراي ضيا ٬که موالنا
در اين نامه بدان اشاره کرده ٬محله بدنام قونيه بوده است.
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وي در آن زندگي ميکرده است .با تأمل و موشکافي در مطالب اين نامهها ميتوان چهره
قونيه رادر قرن هفتم هجري /سيزدهم ميالدي در عالم اسالم ٬تصور و ترسيم کرد و به
تماشاي رودخانه جاري زندگي مردم نشست .قونيهاي که در آن صوفيان و درويشان در
خانقاهها و مدرسهها گرد موالنا و ياران او از قبيل حسامالدين چلبي حلقه زده بودند و با
مردم داد و ستد و خوشيها و ناخوشيها داشتند ٬و گاه کارشان بدانجا مـيکشيد کـه
موالنا ميگويد اغلب خلق دشمن اين طايفهاند از روي حسد )نامه نودوسوم( .هم از ايـن نـامهها
معلوم ميشود که بر سر تصدي خانقاهها چه رقابتها وجود داشته و چه منافعي از اين
راه عايد بعضي از صوفيان يا صوفينمايان ميشده است.
از آنچه گفتيم نبايد اين تصور پيش آيد که مکتوبات موالنا يکسره سفارش و خواهش و
ستايش و سرزنش است و به کلي از دانش و بينش و حقايق الهي و نکتههاي معنوي و
عرفاني خالي است .هرگز چنين نيست .موالنا آن گاه که در زمين و در کنار زمينيان زندگي
ميکند ٬باز هم آسماني است .دو عنصر متعالي عشـق و ايـمان ٬حـتي در سـادهترين و
عاديترين نامههاي او هم ديده ميشود .در بسياري از نامهها ٬به محض آن که فرصتي
پيدا ميکند ٬زبان به پند و اندرز ميگشايد و دست مخاطب را ميگيرد و او را ٬به مـدد
ذهن و زبان نيرومند و هنرمند خود ٬به سوي باغهاي پر گل و ريحان عالم غيب ٬که همانا
عالم روح آدمي است ٬هدايت ميکند .در اين هنگام ٬مضمون و مـحتواي نـامههاي او
چندان تفاوتي با فيه ما فيه ندارد ّاال آن که شخصي بودن و صميمانه بودن نامهها آنـها را
براي خوانندگان ّ
جذ ابتر از فيه ما فيه ميکند و آنچه اين نامهها را خـوانـدني و مـاندني
ساخته همين است.
در اين مقاله ٬به عمد ٬از اسلوب ادبي مکتوبات موالنا سخني نگفتيم ٬چرا که توضيح
سبک نگارش نامهها و هنرمنديها و هنرنماييهاي او خود محتاج مقالهاي ديگر است.
در اينجا ٬تنها به اين اشاره مختصر اـکتفا ميکنيم که مکتوبات ترکيب متناسبي از نظم و نثر
فارسي و عربي و مشحون از آيات و احاديث و نکتهها و قصهها و امثال است که جاي
جاي ٬به برکت ذوق بينظير موالنا ٬به اشعار مناسب فـارسي و عـربي آراسـته شـده و
دلپذير و دلپسند گرديده است .طعم شيرين و بوي خوش اين سخنان را تنها ذائقهها و
شامّ ههايي ميتوانند دريابند که با فرهنگ اسالميــ ايراني انس دائم داشته باشند.
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حسن ختام اين مقاله ٬نامهاي از مکتوبات است .مناسب ميدانيم رشته سخن را بـه
دست خود موالنا بسپاريم تا او خود بگويد که مکتوبات چيست ٬که گفتهاند:
وصف قد و باالي تو هـرگز نـتوان گـفت

جز اينکه قدافرازي و گويم که چنين است

نامه صد و بيست و نهم
] ـبه يکي از سالطين
نامهاي دوستانه و حاوي نکات

عرفاني[

سالم و دعا و شکر و ثنا بخوانند و آرزومندي غالب دانند و عذر قبول کنند ٬که اـگر نه عنان
اختيار به دست تقدير آسماني بودي به خدمت آمده شدي؛ ّاال کشتيهاي مرادات در ميان دريا
اسير باد است و خرمنها در صحرا منتظر باد.
ِ
محول حال جهانيان نه خداست
اـگر ّ

چرا مجاري احوال بر خالف هواست
عنان ـکش خلق
بلي خداست به هر نيک و بد ْ
ازين سبب همه تدبيرهاي خلق خطاست.
تا باد تقدير آسماني چگونه گرداند چنان گردد؛ که به دست ما نيست ّاال نـاله مشـتاقانه و آه
ون و فساد
ملک ّ
مح ّب انه .وصال و فراق به
خالق است و اين معاني و اين بند و گشاد و کَ ْ
حکم ِ
ِ
بر اغلب خلق پوشيده است .احوال خود را مـيبينند و گـردانـنده حـال خـود را نـميبينند.
بيمرادي خود را ميبينند و آن کس که ايشان را بيمراد ميدارد نميبينند .باري کاشکي گماني
خوش اين
بوي
بردندي .اال ّ
يظن اولئک انّهم مبعوثون )هشتاد و سوم .(٤/بحمداهلل تعالي که ِ
ِ
دل
ت فرشتهاخالق ميآيد .آن
ِ
خداوند روشن ِ
دانش و اثر اين اعتقاد از خدمت بزرگوار عاليه ّم ِ
علو هـــ لقبي نمييابم که آن خداوند
منو ْر جان ٬حليم کريم ٬فخرالملوک و السالطينـــ ادام اهلل ّ
ّ
را صفت کنم که لقبها را ناـکس و کس ٬در نامهها و مخاطبات ٬دستمال و مستعمل کردهاند٬
اـگر چه بهحقيقت دريا مستعمل کس نشود ٬چنانکه قابل گويد:
لطف تو تنگ شکر طعنه خصمان مگس
قيمت تنگ شکر کي شکند آن مگس؟
دست بر آن اقبالگاه قديم و آستانه در زده است .اهلل اهلل ٬محکم دستگاهي است ٬محکم گيرد٬
ـکه هرگز نخواهد آن دستگاه باطل شدن .هر که دست در آن دستگاه زد ٬دستش گرفتند ٬باال
ت باد و بر نظرت باد کـه در ايـن عـالم پـر
بردند و دستگير همه عالمش کردند .آفرين بر هَ َّم ْ
ِ
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کشتي
تشويش و در اين درياي بيفرياد ٬خود را به هر موج هوي و هوس نسپردي ٬دست در
ِ
قو ت ٬توفيق بر توفيق ٬مدد بر مدد ٬رحمت بر رحمت ٬هر
قو ْت بر ّ
نوح زدي و محکم گرفتي؛ ّ

زمانت افزون باد! اين دعا بر ما فريضه است در عقب هر پنج نماز ٬بلکه کار ما از پنج و شش
ـگذشت.
بر مردم چشمم گذرت بايستي
وز گردش اين دل خبرت بايستي.
مـطلوب هـيچ طـالب را مـحروم
اميد است که خبرت کنند ٬زيـرا کـه طـالب آن خـبري .آن
ْ
نگردانيدـــ تعالي و تقدّ س .اـگر کلمات ما فهم نشود ٬ن ّمام ترجمانش عشق است؛ وگر ضمير ما

معلوم نشود ٬غ ّمازش چهره زرد و اشک است؛ وليکن آن اشک را از رشک به هر ديده ننمايند
و آن شراب را به هر کلّ ه نپيمايند.
حرام دارم با مردمان سخن گفتن
و چون حديث تو آيد سخن دراز کنم.
سخن دراز کسي گويد که آنچه مقصود اوست به زبان نتواند آوردن؛ و در کدام زبان و دهـان
ِ
ـگنجد آن سخن که در زمين و آسمان نميگنجد که »ما وسعني سمائي و ال ارضي«.

وقتي عزيزي به درختي رسيد ٬شاخ و برگ عجب ديد و ميوه عجب .هر که را ميپرسيد
ـکه اين چه درخت است ٬اين چه ميوههاست ٬هيچ باغباني فهم نکرد و نام آن ندانست و جنس
آن نشان نداد .گفت :اـگر فهم نميکنم که اين چه درخت است ٬باري ميدانم که تا نظرم بر اين
درخت افتاده است دل و جانم تازه و سبز شده است ٬بيا تا در سايه اين درخت فرو آيم.
چه گويم و چه نويسم؟ بر دعا اقتصار کنم و دعا را نيز پايان نـيست؛ زيـرا دعـا رحـمت
دعاي نو
لطف
خواستن است؛ چون رحمتهاش گوناـگون است ٬رنگارنگ ٬دلربا ٬هر لحظه آن ْ
ِ
ميان جان .دعا بيقرار است و دعاـگويان بيقرارند و ّان الي ربک المنتهي )پنجاه و
ميانگيزد از ِ
سوم .(٤٢/کسي که آوازه آن منتهاي بيمنتها شنيده باشد و در جان او نشسته چون نگين در

ميان انگشتري ٬همچون آن خداوند باشد پرسان و جويان و نثارکنانـــ ضاعف اهلل التوفيق انّه
ـکريم مجيب .باقي را ضمير روشن پادشاهانه او نانوشته بخواند .الرحمن ع ّلم القرآن )پنجاه و
ٌ
پنجم.(٢-١/

ميسر ٬و
سفر مبارک باد و بازگشتن از سفر مبارکتر و نافعتر ٬مرادهاي بسيار و کامهاي دل ّ

حق  ٬و آنچه اميد نداريـد و در خـاطر شـما
آنچه اميد داريد حاصل ٬بيمنّت خلق ٬از فضل ّ
نميگذرد و آن را چشمي نديده است و گوشي نشنيده است و وهم و فـهم هـيچ آفـريدهاي
بدانجا نرسيده است.

١٩٨

نامه فرهنگستان ٣/ ٥
چهره موالنا در آلبوم شخصي مکتوبات او

فرهنگستان

قلم اينجا رسيد سر بشکست
مرغ اينجا رسيد پر بشکست.
»تا با تو فتاد آشنايي ما را« ٬آشناييهاي ديگران در نظر ما حقير شده است؛ و تا لطف و وفاي
شما ديديم ٬لطفها و وفاهاي دوستان ديگر کاسد شد؛ تا اعتقاد شما و يقين شما نـور داد٬
اعتقادهاي ديگران هوس و بازيچه نمود .آن فضيلت که خداي بخشيد ٬بشارت شما را که تمام
خواهد کرد و من يتوکل علي اهلل فهو حسبه ّان اهلل بالغُ امره قد جعل اهلل ّ
لکل شي ٍء َقدْ را )شصت
و پنجم .(٤-٣/
مشر فههاي عزيز رسيد و خوانده شد و شکرها گفته شد و به جاي هيکل و تعويذ آمد .اـگر
ّ

چه پيش از آن نامههاي نانوشته ميرسيد و منزل به منزل از احوال مبارک شما پيغام ميآورد٬
کريم لطيف٬
ـکه »من القلب الي القلب روزنه« .حق تعالي مالقات را سببي سازد خفيف ٬انه
ٌ
ۤبدين کرمهاشـــ تبارک و تعالي.
مالقات
ِ
الينقطع ابداال ِ
ِ
©

