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 گرایی نو اساس تاریخمکتوبات موالنا بر  خوانش

 

 دکتر شیرزاد طایفی :گاننگارنده

 رسول رحمانی غالم

 

 چکیده
خود است، کهه از   ۀشاخص مربوط به جامعه و زمان  جمله متون ، ازمکتوبات موالنا

نهو کهه  هر مهت  را      یهی گرا خیتار کردِ یاستخراج کرد. رو توان یم یاطالعات خوب  آن
داشته باشهد.  هد ِ    یمؤثر ییکارآ تواند یم نهیزم  یدر ا داند، یم یخیتار تِیروا خُرده

که: نگهاهِ   میابی ا پاسخ ب پرسش  یا یاست که برا ای  بودهپژو ش،   یعمدة ما در ا
محدودة  یِمهمِ اجتماع ی ا مان گونه است؟ گفت به قدرت چه ،یموالنا در مکتوبات و

  یه در ا سهت؟ یچ ،یتوجهه بهه مکتوبهات و    با سته،یز یکه موالنا در آن م یی ییایجغراف
نهو،   یهی گرا خیتهار  کهردِ  یو بها رو  یفیک لیو به روش تحل یانتقاد صورت بهپژو ش، 

را  تیه موالنها، حاکم  د نهد  یما نشان م ی ا افتهیشده است.  یمکتوباتِ موالنا بازخوان
. منهتِ  اسهت  یو بهد، رهرور   کیدر مقابل حاکمِ ن ادیو انق داند یم یو اله یقدس یامر
و عارفهان در   انیپُررنگ قابل مشا ده است. قدرتِ صوف یمان چون گفت  م یدار  ید

از مردم آن روزگار است؛ و  یاریتوجه است. فقر، دغدغۀ بس لقاب یامر ت،یکنارِ حاکم
 ندارند. ییحاکمان، از رواداشت ِ ظلم در حق مردم، ابا

گرایهی نهو، قهدرت، حاکمیهت و      مکتوبهات موالنها، تهاریخ    :گانِ کلیدی واژه

  ای اجتماعی. دغدغه
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 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

 مقدمه. 1

انسان، وابسته به عالیق خود است کهه ایه  عالیهق، خواسهته و ناخواسهته، بهر تولیهدات او اثهر         
نگار، چون وابسته به عالیهق خهود    است. تاریخ  ای انسانی داد گذارند. تولیدِ نوشتار نیز یکی از برون می

گرایی نهو، بها ایه  بهاور کهه  هر مهت          غرض بیافریند؛ لذا تاریخ تواند تاریخی محض و بی نمی است، 
دنبهال فههمِ    بهه  کنهد،  های تهاریخ را بهازگو مهی     تواند یهک روایهت باشهد، و  هر روایهت ناگفتهه       می

کهرد، بهرای خهوانش مکتوبهات       ای بشری پا به عرصۀ وجود گذاشت. استفاده از ای  روی تاریخ خُرده
شود از دلِ آن، مسائل مهم اجتماعی را اسهتخراج   است که می  ایی تری  مت  موالنا، که یکی از عینی

نها را بهه مسه لۀ قهدرت و     تواند فهمِ ما را از جامعۀ آن روزگهار و نگهاهِ شخ هی چهون موال     نمود، می
 ای مهم اجتماعی روزگار وی را تا حهد  زیهادی روشه      مان / گفت  مان تر نموده، گفت حاکمیت، بیش

 سازد.
بهه   یهی  هاز زاویه   رکدامدر ارتباط به پیشینۀ بحث، باید یادآور شد، که آثار خوبی تدوی  شده، که 

 گرایی نو به ای  اثر نپرداخته است. اما تاکنون، پژو شی از دید تاریخ اند؛نگریسته مکتوبات موالنا
 های   )بررسی سه مقولۀ موروع، مخاطب و افراد واسطه در نامه« گونۀ فر نگی مکتوبات موالنا»

گیهری و در مبحهث قهدرت     ، که در نتیجهه است زاده و مسعود روحانی (، نوشتۀ ز را تقی2931موالنا( )
سهرایی بهه    گاه حاکم، حسنه اسهت؛ وی از مهد    روابط موالنا با دست»آمده است:  ایدئولوژیک موالنا

ویژه سالکان و عرفا، ابهایی   مندی از حمایت مادی و معنوی ایشان در جهت منافع مردم، به خاطر بهره
« د هد  گاه حاکم نیهز پاسهخ متبهت مهی     کند و دست مردان درخواست و مطالبه می ندارد؛ مدام از دولت

(. ای  مقالهه، اطالعهاِت خهوبی دربهارة مخاطبهان و افهراد واسهطه در        10: 2931 ؛و روحانی دهزا)تقی
د د، که ما در پژو ش خود، ای  مبحث را جداگانه بررسهی    ای موالنا در اختیار خواننده قرار می نامه

. تاسه  مخاطبهان  و الهذکر ورد پهژو ش فهو   آ یی به دسهت اعتناایم؛ چون تکرار بحث، نوعی بی نکرده
 زاده و روحانی مراجعه کرد. برای آگا ی از ای  اطالعات به مقالۀ تقی توانیم

تعامهل موالنها   »که به موروع ما بسیار نزدیک اسهت و علمهی  هم نگاشهته شهده،       مقالۀ دیگری
کهه در   ،(، نوشتۀ محمود فتهوحی اسهت  2931« )الدی  بلخی با نهاد ای سیاسی قدرت در قونیه جالل

را هی متهدینان    االمر،  م ایدئولوژی الزامِ اطاعت از اولی خُرده»نویسد:  در چکیده می گیری مقامِ نتیجه
شود که فردی چون مولوی  کند. نیروی عظیم ایدئولوژی مانع آن می با ظلمه و ت یید آنان را توجیه می

کنهد،   چیهز را توجیهه مهی     مهه  تنها نهیا جامعۀ او بتواند از تناقضات بنیادی  خود آگاه شود. ایدئولوژی 
(. نگارنده در ایه  مقالهه، بهه مکتوبهات     03: 2931 ؛)فتوحی« د د  ا را طبیعی جلوه می که تناقض بل

 های پیرامهونیِ موالنها توجهه داشهته       و نوشته غزلیات شمسو  متنوی معنوی، یهماففیهموالنا، کتاب 
 مکتوبهات موالنها   حدودة پژو شی ما صرفاً است. تفاوت کار ما با ای  مقاله در ای  است که نخست، م
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مها منح هراً بها     کهه د هد؛ دوم ایه    تری برای واکاوی دقیق مس له می است، که ای  امر مجال بیش
 تر است.  ای ما مف ل یافته کهایم؛ سوم ای  گرایی نو به خوانش ای  اثر رفته کرد تاریخ روی

د نهد؛   به ما می مکتوبات موالنامند دیگر نیز وجود دارد، که اطالعات خوبی دربارة  دو مقالۀ ارزش
(، نوشتۀ غالمعلی حهداد عهادل، کهه معلومهات مفیهدی دربهارة       2909« )ارزش ادبی مکتوبات موالنا»

چههرة موالنها در آلبهوم شخ هی     »د د؛ و  در اختیار خواننده قرار می مکتوبات موالنا ای ادبی  شگرد
 ها   از ایه  نامهه  »نویسهد:   ، که طی آن مهی است (، باز نوشتۀ غالمعلی حداد عادل2902« )ت اومکتوبا

خبر از واقعیهات و مسهائل و    گیر و فراری از مردم و بی شود که موالنا عارفی گوشه معلوم می یروشن به
ا آنهان  زیسته و ب که با ت  و گوشت و پوست و خون خود در میان مردم می مشکالت جامعه نبوده، بل

 (.200 : 2902 ؛)حداد عادل« راه بوده است... گی روزمره شریک و  م هدر زند
د یم که: نگاهِ موالنها   یی کننده ا پاسخِ قانع ا دا  ما در ای  پژو ش، آن بوده که به ای  پرسش

کهه   یهی  یی ای مهمِ اجتمهاعیِ محهدودة جغرافیها    مان گونه است؟ گفت در مکتوبات وی، به قدرت چه
 زیسته، با توجه به مکتوبات وی، چیست؟ موالنا در آن می

گرایی نهو انجهام شهده اسهت و      کرد تاریخ که با روی ،روش پژو ش، انتقادی و تحلیل کیفی است
که مرتبط  بخشی به مباحث نظری، به آثاری ست. در سامانمکتوبات موالناجامعۀ آماری پژو ش نیز، 

 یم.اداشته توجه اند،ی بودهبا چیستی تاریخ و تاریخِ آناطول
د ند که: موالنا با صاحبان قدرت، تعامل خوبی داشته و آنان را توصهی  و    ای ما نشان می یافته

شود. حاکمهان بهر    مانی اصلی در ای  اثر دیده می چون گفت داری،  م کرده است. منتِ دی  تمجید می
/ عارفان، مانند قدرتی قابل توجه، در ای  کنند. فقر در جامعه گسترده است و صوفیان  رعیت ظلم می

 یری است.گاثر قابل پی
 
 . چیستی تاریخ2
گی انسهان، کهه در طهول زمهان      تجربۀ زنده»چه تاریخ نام دارد، چیست؟ یک پاسخ ای  است:  آن

 است؛ بنابرای ، یکهی از مفها یم اساسهیِ تهاریخ،      گی آکنده از فرازونشیب  هزند«. گسترش یافته است

چنهدی  معنها دارد، کهه     historia(؛ اما به لحاظ لغوی، واژة یونهانی  19: 2939تغییر است )استنفورد؛ 
و « روایهت »، «گزارش»، « ا شر  نوشتاریِ پژو ش»، «علم»، «دانش»، «پژو ش» ا  تری  آن مهم
. 2بهریم:   کهار مهی   را به دو معنای اصلی به« تاریخ»(. واژة 9: 2931 ؛است )احمدی« تاریخ رویداد ا»

. بازگویی یها بازنویسهی رویهدادی خها  یها      1خوانیم؛  می« تاریخی»شماری از رویداد ای گذشته را 
 (.3) مان: « نامیم تاریخ می» ا را  از اتفا  یی هرشت
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 های   عهۀ آن از سرگذشهت و احهوال اُمهم و ملهت     است که با مطال که تاریخ، علمی ای  سخ کوتاه
انهد،   اند، اندیشهیده   ا گفته است که انسان مطالعۀ تاریخ شامل تمام چیز ایی»شویم. یا  گذشته آگاه می

 ر روایتِ در قیهدِ    (؛ اما حقیقت ای  است، که04: 2939 ؛)حمیدی« اند اند و یا متحمل شده انجام داده
شود تاریخِ تخیلی )شاید اسطوره(، اگر برگرفته از  ، اگر تخیلی باشد، میگذشته، تاریخ است. ای  روایت

شود تهاریخ   شود تاریخ اجتماعی، اگر سرگذشتِ ادبیات را بیان کند، می  ای اجتماعی باشد، می واقعیت
نامیم؛ پس تاریخ، با روایهت آغهاز    مند را تاریخ می است که  ر روایتِ زمان جهت  یازاادبیات و اگر...؛ 

 کنیم. شود. ای  دو را در عنوانی جداگانه بیان می می
 
 . تاریخ و روایت1-2

کنهد.   خیهالی را روایهت مهی    یهی  هنویس، ق  کند. داستان نگار، رویدادی تاریخی را روایت می تاریخ
 ای مجازی و فضها ا و   است از فضا ا و شخ یت نویسندة یک رمانِ تاریخی، داستانی را که ترکیبی

د نهد، یعنهی    نویس، کاری مشهابه انجهام مهی    نگار و رمان کند. تاریخ قعی، روایت می ای وا شخ یت
 آخهر  دسهت  چون اند؛آورند. گزارش تاریخی و گزارش داستانی از یک قماش گزارشی روایی فرا م می

 های   کنند و از موقعیت  ای ثابت و متغیر را توصی  می ورعیت  اند،  ای انسانی یی از کنش ا گزارش
 (.293: 2931 ؛رانند )احمدی لی سخ  میانتقا

: 2933 ؛)ابهوت «  ها  داد رخ داد یا مجموعۀ  روایت، به زبان ساده، عبارت است از: بازنمایی یک رخ»
 چهه در   ای آدمهی دانسهت؛ آن   آوردِ توریح تسلسل کنش را در معنای کلیِ آن باید دست  (. روایت02

است که از یک زمان ابتهدایی آغهاز    به دیگر سخ ، امتدادیتوان داستان نامید؛  نوعِ خام و عامیانه می
شهود و در ایه  گهذر،     پایانی نزدیهک مهی   یی هبه نقط از وقایع، یی هو سپس با گذر از مجموع شود می
گام وقایع است؛ اما آن را  به ، باید گفت که روایت، ذکرِ گامرو  یازاشوند؛  پردازی می  ایی شخ یت آدم
رنهگ   رنگ نیز نامید. درواقع، ارسطو داستان را بیانِ کنشِ آدمهی در یهک پهی    پی توان معنای اولیۀ می
او، پیش از آغاز نبایهد حادثهۀ    ازنظرکند.  رنگ را نیز آغاز، میانه و پایان معرفی می داند و اجزای پی می

پیشی   آمد منطقی و طبیعی حوادث دیگری آمده باشد؛ میانه، وسطِ حوادثِ دیگر آمده؛ و پایان باید پی
ای. ام. فورسهتر در کتهابِ    کهه   یافت؛ چنان« منطقی»کنندة  باشد؛ اما نکتۀ اصلی را باید در واژة تعیی 

داند، که در صورت حهذ  بخشهی از    رنگ را کلیتی منسجم می  ای رمان،  مانندِ ارسطو که پی جنبه
 یی ه مان ق ه رشت یارنگ، داستان  شود، بر ای  باور است که پی آن، احساس نقص در آن نموده می

رنگ نیز نقلِ حوادث  زمان ترتیب یافته باشند، و طر  یا  مان پی  توالیِ  از حوادث است، که بر حسبِ
، «ملکهه مُهرد   سلطان مُرد و سهپس  »؛ و باز در ادامه اعتقاد دارد، ت با تکیه بر روابط علت و معلولیاس
: 2903 ؛رنگ است )فرزانۀ د کهردی  درگذشت، پی داستان است؛ اما سلطان مُرد و ملکه از فرطِ اندوه 
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نقل  ناپذیری وابستۀ مسائل مرجعیت و قدرت است )به طور تفکیک ، به2(. روایت، در تلقی وایت24-20
گی تولیهد مهت ، مهؤثر     هگون هگرایی نو، قدرت را در چ روست که تاریخ  ای  (؛ از204: 2930 ؛از ا. کالرک

، مکتوبهات موالنها  شود که روایت، جزءِ اساسی و حتمی تهاریخ اسهت.    حساب، روش  می ای  داند؛ با می
 گونۀ نامستقیم. تواند یک روایت باشد از روزگار او، به می

 
 گرایی نو . چیستی تاریخ3

بر  یی هاز سوی استفان گرینبلَت در مقدم 2301بار در سال  گرایی نو، نخستی  گری/ تاریخ تاریخی
به متابۀ جریانی انتقادی تعریه  و   صور قدرت و قدرتِ صور در ع ر رنسانساالت کتاب مجموعۀ مق

کرد ای انتقادی ایه  دوران در محافهل اکادمیهک     توصی  گردید. در ای  کتاب، وی به مقایسۀ روی
 (.024: 2931 ؛پردازد )نوذری می« نقد نو»و « تاریخ ادبیات سنتی»مریکا، یعنی ا

جمله مفا یمی کهه اخیهراً در مطالعهات     راه است. از گان خا  خود  م ه واژگرایی جدید، با  تاریخ»
انهد، مفها یم زمینهه، مهت ،      مریکها شهده  ا ای تهاریخ در   پیدا کرده و وارد بحث یی هادبی رواج گسترد

 (.Hoover, 1992: 356« )مان است ساختارشکنی، کانون، نظریۀ دریافت مخاطب و گفت
آیی  فکری و جزمی نیسهت. روش واحهدی را  هم در بهر       گرایی نو، گری/ تاریخ درواقع نوتاریخی

 ای مت  و فر نگ مورد  گی ه توجه به نیاز ا و ویژ تواند با کس می است که از آن  ر اندازی ندارد. چشم
تحقیق خویش، روش مناسب و زبان مناسب برای بررسی مهت  مهورد نظهر را بیابهد. وحهدت نظهری       

گویند  ر متنی، به شهکلی   توان در چند فرریۀ مشترک خالصه کرد: می ا میر  انداز منادیان ای  چشم
و « مبادلهۀ کهاال  »گوینهد قواعهد    پیچیده و الیتجزا، با شرایط مادی زمان خویش در پیوند اسهت. مهی  

 ایی مهم با قواعد مبادالت  نری، ت ثیر و ت ثر ادبی و انباشهت و   ، شبا ت«حرکت و انباشت سرمایه»

 ای نقد ادبی که برای  گویند روش ( در جامعه دارد. میSymbolic Capitalنمادی  )گردش سرمایۀ 
، برای حالجی آثار تاریخی نیز الزم و کارسازند. معتقدند حال  یدرع ؛آیند شناخت آثار  نری به کار می

اسهت.   از تهاریخ  یهی  هخوا ی آیینه ن ر اثر تاریخی بالمآل نوعی کار ادبی است و  ر کار ادبی، خوا ی
 (.20: 2904  ؛ یچ متنی معنای مطلقی ندارد )میالنی

گونهه   شود، کهه تهاریخ را آن   کردی گفته می گرایی نو امروزه به روی که اصطال  تاریخ خالصه ای 
کهرد در د هۀ  شهتادِ قهرن      رسانند، پذیرا نیست. ایه  روی  نگاران سنتی به نظر مخاطب می که تاریخ

مریکایی شکل گرفت و بعد ا آرتهور مهاروتی،   ا ای استفان گرینبلَت  هتر بر مبنای اندیش ستم و بیشبی
گرایی نو خوانشی از مت  مورد نظهر بهه    لوئیس مانتروز و استیون اورگل آن را گسترش دادند. با تاریخ

گرایهی نهو، آثهار ادبهی      نگاران متفاوت است. منتقهد تهاریخ   تاریخ   ا و گزارش آید، که با داده دست می
د د، تا رابطۀ مت  با تاریخ را بازنگری کنهد و در تفسهیر    گوناگون تاریخ را مد  نظر قرار می ای  دوران
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 ای تاریخی، اجتماعی، فر نگی و ایدئولوژیکی در  هر    ای ادبی مت ، از برساخت بر جنبه مت ، عالوه
شهود.   د مهی بودن مت  و متنیهت تهاریخ ت کیه    کرد، بر تاریخی گیرد. در ای  روی دورة تاریخی بهره می

از روابط بررسی شود و  یی هگرایان نو سعی دارند نوعی تفسیرِ انتقادی ارائه د ند، که در آن شبک تاریخ
بینند که در آن، روابهط پیچیهدة    تری  تفسیر به واقعیت باشد. درواقع مت  را فضایی می منزلۀ نزدیک به

 (.225: 2933 ؛کنند )حجازی خود را آشکار می
است. نقدِ تاریخی، شیوة نقادی متداول در نزد آن دسهته    گراییِ نو و نقدِ تاریخی، تفاوت تاریخبی  

شهمارند   از منتقدان است، که حوادث تاریخ را برای توجیه و تبیی  کیفیت و ارزش آثار ادبی کافی مهی 
 های تهاریخی    نهه در نقد تاریخی،  ر اثر ادبی بهر مبنهای زمی  »(؛ یا به عبارتی: 12: 2903 ؛کوب )زری 

(. در حقیقت نقد تاریخی، وسیلۀ 210: 2939 ؛)امامی« گیرد مرتبط با آن مورد بررسی و تفسیر قرار می
 واحهوال  اورهاع ید. البته تاریخ ادبیات، از آن لحهاظ کهه معهر      آمی حساب بهتحقیق در تاریخ ادبیات 

تهوان و نبایهد منح هرًا     دبیات را نمیاجتماعی  ر ملت است، ا میت بسیار دارد؛ اما نقد و تحقیق در ا
چه در آثار زیبای  نری مورد توجه منتقد است، فقهط   وسیلۀ طریقۀ تاریخی میسر و کافی شمرد. آن به

 (.12: 2903 ؛کوب  ا نیست )زری  جنبۀ تاریخی آن
 
 . معنا در ادبیات4

روایت   که  ر مت ِ ادبی/ غیر ادبی را یک خُرده _گرایی نو   ایی که در مقابل تاریخ یکی از پرسش
گر حقایق باشد؟ چرا که یکی از  تواند بیان ای  است، که آیا مت ِ ادبی/ غیر ادبی، می _داند تاریخی می

و درک آن در فضایی از کهاربرد  « معنا»گیری  گی شکل هگون هتحلیل مت  ادبی، چ مسائلتری   پیچیده
زبهان  » ای حاکم بر  گریز از  نجاری  نماید و بر حسب می« گریز واقعیت»نوع خود  زبان است، که در 

 (.904: 2932 ؛شود )صفوی آفریده می« خودکار
گیرد، خارج از فضای معنایی در زبان خودکار قابل درک نیست؛  یی که در مت  ادبی شکل می معنا

که در زبان خودکار تعبیهر شهود    تر،  یچ معنایی در مت  ادبی قابل درک نیست، مگر آن عبارت ساده به
گرایهی نهو، مهد  نظهر داشهته       (؛ لذا باید ای  نکته را در خوانش متون ادبی بر اساس تاریخ933) مان: 

 ای خهود،    ای ادبی، مجهز باشیم، تا از سوء تعبیر در قضاوت باشیم و به شناختِ صور خیال و شگرد
 به دور بمانیم.
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 . موالنا و شاهانِ روزگارِ او5
منهدان را   بخش منطقۀ خود دانهش  با محیط ام  و آسایش تنها نهپادشا ان سلجوقیِ آسیای صغیر 

 ؛دادند )یهازیجی  مورد حمایت مادی و احترام معنوی قرار می از رجهت ا را  که آن کردند، بل جلب می
2913 :201.) 

عزالدی  کیکاووس در قونیه، موالنا حرمت و حشمتی تمام داشت. پادشا ان سلجوقی روم، خاصه 
آمهد   و الدی  پروانه بهه مجلهس او رفهت    ورزیدند. معی  الدی  قلج ارسالن نسبت به او ارادت می و رک 

کرد.  دار والیت در حق وی تکریم بسیار می داد. صدرالدی  قونوی، عار  نام کرد و  دیه و نیاز می می
 ؛کوب )زری   یستنگربه چشم بزرگی می یو در بود، ع ر دارمندان نام الدی  ارموی که از دانش سراج
2903 :195-192.) 

گی خود در آسیای صغیر، با گرو ی از پادشها ان و اُمهرا و عالمهان و     ه مولوی در طول مقام و زند
( کهه بهر اثهر    190-109الدی  کیخسرو ثانی ) شاعران معاصر و با بعضی معاشر بوده است؛ مانندِ غیاث

وران نفوذ مغول در آسیای صغیر آغاز شهد، عزالهدی  کیکهاوس ثهانی     شکست از بایجو سردار مغول، د
( کهه  111-101الدی  کیخسرو ثالهث )  ( و غیاث100-111الدی  قلج ارسالن رابع ) (، رک 100-109)

رسیده و در مجالس سماع  که به خدمت او می اند؛ چنان کرده نسبت به مولوی با حُرمت بسیار رفتار می
 (.104-101، بخش اول / 9ج : 2913 ؛فااند )ص شده وی حارر می

از مریهدان   ینهوع  بهموالنا روابط بسیار نزدیکی با عزالدی  کیکاووس دوم داشت، که شاید خود را 
 (.919: 2900 ؛لوئیس دانست )به نقل از: دی   موالنا می

 
 . مکتوبات موالنا6

الهدی     ا از صهال    ای موالناست که تنها در سه یا چهار نامه از آن از نامه یی همکتوبات، مجموع
الهدی    پنج نامۀ دیگر، ذکر حسهام  و شود. در بیش از بیست شخ ی زنده، نام برده می عنوان بهزرکوب، 

 رسد، در طول ده پنجاه می صدو  ا به یک  ا، که تعداد کل آن چلبی در میان است؛ بنابرای ، غالب نامه
 ها بهرای وسهاطت در کهار      گی موالنا نوشته شهده اسهت. چههارده نامهه از آن     ه تا پانزده سال آخر زند

الدی  بوده اسهت. سهیزده    الدی  و نیز خویشاوند حسام الدی  طغرایی خطاط است، که داماد صال  نظام
امۀ فقیههان  الدی  است، که گویا در ج و سفارش در حق شیخ صدرالدی  پسر حسام  نامۀ دیگر، توصیه

بهانی    ا پیداست که داماد ای  ر دو خلیفۀ موالنا محتاج پشتی و ا ل منبر بوده است. از مضمون نامه
تهر   اند و موروع بهیش  یهقون بزرگان غالباً  ا نامه مخاطبان. اندواپسی و نگرانی خاطر او بوده و مایۀ دل
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گهاه ملتمسهانه و    اما لح  موالنا  هیچ  ا تقارای کمک و عط  توجه برای یکی از متعلقان است؛  آن
 (.013-010: 2901/  1 ج ؛نامۀ ادب فارسی گدامنشانه نیست )دانش

 ای رسمی و غیر رسمی شاعران و عارفان برجستۀ دیگر ندارد؛ نه  مکتوبات  یچ شبا تی به نامه
نویسی در آن به  نامهآمیز و نه اثر ادبی محضی است که  فروشانه و تکل   ای منشیانه، فضل مانند نامه

 متابۀ شگردی برای آفرینش ادبی به کار گرفته شده و محتوای آن مو وم و خیالی باشد.
برای رفع نیاز و حهل مشهکلی بهه قلهم      یی هاند و  ر نام  ا اشخا  واقعی و تاریخی مخاطب نامه

و عاطفه و نگهاه    ا کاملًا مختص موالناست. عن ر اخال  حال، لح  و فحوای نامه عی  آمده است؛ در
جاست که پای استشهاد   ای مولوی غلبه دارد.  می  مردی  ا و پای  ا و سفارش انسانی در درخواست

آیهد و نویسهنده بها جهان و وجهدان       به آیات و احادیث، و امتال و ابیات حکیمانه و مؤثر به میهان مهی  
 (.43: 2931مهر؛  کند )مشتا  پیدا می سروکارمخاطب 

به مقدمۀ توفیق  ه. سهبحانی بهر ایه  کتهاب و      توان، میمکتوبات موالناتر با  شبرای آشنایی بی
 مقاالت غالمعلی حداد عادل مراجعه کرد.

 
 گرایی نو  . مکتوبات موالنا و تاریخ7
 . موالنا و صاحبان قدرت1-3

آید، که وی، به صاحبان قدرتِ آناطولی، بدون اسهتتنا، روی خهوش     ای موالنا چنان بر می از نامه
نویسهی در   کرده است؛ اگرچه شیوة مکتهوب   نشان داده و  رچه لقب و اوصا  نیکوست، نتار  مه می

شخ هی چهون   کردند، اما از   ا القابِ فاخر نتار مخاطب می روزگار وی، چنی  بوده که در ابتدای نامه
کند، بعید است که ای  امهر، از   تابد و رعایت نمی موالنا، که بسیاری از قرارداد ای اجتماعی را بر نمی

کشهانده اسهت. در نامهۀ اول، بهه      سهو   یه اسرِ آن قواعد باشد؛ بلکه نگاهِ منقادِ به حاکمیت، وی را به 
 کند: سرایی می الدی  اب  خرم، چنی  مد  کیکاووس در سپاس از توجه به نجم

تهرسِ حلهیمِ کهریم،     پرورِ خدای الدی ِ دی  ساالر عالم عادلِ مُقبل، نجم از فرزند اعزّ امیر سپاه ...

الهدی  و ال هد  و ال هفا و     فهی التنهاء لشههرته    الملوک و السالطی ، المستغنی ع  االُمرا، مقرب رو 
 .2(03: 2942)مولوی بلخی؛  ... الیقی 

 نگارد: و در ادامه می
االولهی  و اخخهری ،    آرایِ شهریارِ راستی ، النادر بی  سهالطی   ... که ای  پدر از آغاز دولتِ عالم 

اخها ُ    الشر  و البیهان،  الزمان، عمت مناقبته فاستغنی ع  آخر الرحمه فی العدل و االحسان، مهدی بحر

 (.03)  بر ان...ال و الَا اثنیت علیه ببعض ما یلیق باقباله و اقمت الرحمانغیرةعلیه م  
                                                                            

2
 وریم.آ ، صرفاً صفحۀ مورد نظر را میمکتوبات موالناآوردن م خذ کامل   از ای  پس، به جای 
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الزمهان   آخهر  الرحمه فی شود، که از گرفت  القابی چون مهدی گویی و تمجید می چنان غر  در مد 
 نیز ابایی ندارد.

 نگارد: به مجدالدی  اتابک، در نامۀ  شتم، می
، اخفا ، یگانۀ عالم االخال ، فخر الملوک و السالطی ، عالمِ عادل، مَلَکی االمرا، مختص ... افتخار 

والدی ، عالءاالسهالم و المسهلمی ،     االیادی و االحسان، مجدالدوله النسیب، ولی الزمان، الحسیبةنادر 
 (.41)   الهدی و الیقی ، مع سائر القابه... ناصر

 خواند: الکرسی مییةو آ  برای او فاتحه
خوانده آمهد تها    الکرسی یةةفاتحه خوانده آمد، تا خاتمۀ ای  بشارت، جز به مزید مقرون نباشد، و آ 

 (.49)   خوا ان دی  و دولت دائمًا متبت باشد... ای  تختِ بخت بدان نیکو
الهدی  و درخواسهت جبهران     الدی  دامهاد حسهام   الدی  معتز، دربارة نظام دوم، به تاج و در نامۀ بیست

 نگارد:  ای وی، می زیان
المسهاکی ،   االیهام ، م هبا    الفکر، مغبوط لطی الذکر،  االمرا، امیر ربانی، کریم آفتاب اقبال ملک  

گسهتر،    السهعادتی ، عهدل   الهدولتی ، ولهیِ   خراسهان و عهرا ، صهاحب     اخفا ، فخر اعلمِ اعدل، مشهور
الحهق و الهدی ،     الفقهرا، تهاج   مهونس   البالد و مالذالعبهاد،  اندیشه، امان پیشه، عاقبت پرور، احسان مظلوم

 (.03 )   المحسنی ... الناس و اهلل یحب العافی  ع 
 نگارد:  ای وی، می الدی  پروانه در تشکر از احسان اُم، به معی  نیز در نامۀ سی

، بهر ذات  الهیةةرباییةةایلیةةاةبیةةالشرقیةوالغربیهوالارضیةوالسماویه،بلبخش  آفتاب اقبال 

االعالی،  المعالی، تاج الحجاب، فلکاالمراء و  االیادی و النعم، ملک مطهرِ منور معطر لطی  شری  ولی
  تابنهده و مُشهر  بهاد    _اهلل علوه خلد _پرور، پرانه بک الروحانی، الغ قتلغ دی  الدستورالربانی و الحاکم

(33.) 
الهدی    مند فتهوحی )تعامهل موالنها جهالل     برای چرایی ای  رفتار موالنا با حاکمان، به مقالۀ ارزش

 .نماییدقونیه(، مراجعه بلخی با نهاد ای سیاسی قدرت در 
 
 . حاکمیت در نگاه مولوی2-3

الدی  پروانه، در تشکر از احسان به صدرالدی ، نظهر خهود را دربهارة     مولوی، در نامۀ دوم، به معی 
 کند: حاکمیت چنی  بیان می

الملک است، یکی را به مُلکِ دنیا مخ و  گرداند و تهاج   که مالک _جل جالله _ ملک تعالی 
عزت بر فر  او نهد و بر تخت مملکت نشاند و بقاع و بالد را مسخر و رامِ فرمان و اشارت او گرداند 

ا و کر ًا، خارع و منقادِ او دارد و خزای  و عسهاکر را فهدای مهراداتِ او     ای سرکشان را، طوعً و دل
ه لط ِ خزای  و قهرِ عساکر، مکافات  واخوا انِ ملک خود کند و صدر منبر و نقد نقره و گرداند، تا ب
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زر را به نام و القاب و خطبه و سکۀ او مرسوم گرداند و در زمان اندک، ای   مه رقوم عجب را، کهه  
 (.12)  بر لو  خاک مهندس قدیم نقش قدیم...

ر نظهر مولهوی، امهری دینهی و الههی اسهت؛ و       شود، که حاکمیت د از ای  نظر، چنی  استنباط می
دانیم اوراع سیاسی و اجتماعی روزگار وی، سامانِ  که می االمر را به دنبال دارد؛ درحالی اطاعت از اولی

است و از  ر نوع حیله و نیرنگ در کهار   خوبی ندارد و یکی از حاکمان در پی نابودی و ویرانی دیگری
  ای حاکمان. آشفته است و قدرت، عامل کشمکشکنند. اوراع  دیگر استفاده می یک

 نویسد: الدی  پروانه، چنی  می به معی 
االمهرا، پروانهۀ معظهم و شهو  او بهه لقهای        برانۀ ملک بودنِ  مت عالی ملکانۀ پیغام ... م رو  

 های حهق،    اندیشی و اعتماد بهه وعهده   داری فقرا و عاقبت حضرت الیزال و اجتهاد و رراطلبی و دل
اهلل  ادام _یگانهۀ حضهرت    است که تعبیر ای  علو مرتبت و کمالِ عنایهت و حسه ِ عاقبهت آن     خوابی
 (.11)  است _علَوه

نگاهِ تقدسهی مولهوی    باز مشود، که  بران دانسته می طراز با مسؤولیت پیام شغلِ حاکمیت،  م احت 
 شود. نسبت به حاکمیت مستفاد می

 
 . فقرِ اجتماعی4-3

دسهتی، در   رسهاند کهه فقهر و تنهگ     گیری نیازمندان، مهی  موالنا در ارتباط با دست ای  کترت نامه
  ای مختل  جامعه وجود داشته است. الیه

 هایی کهه    الدی  به سبب زیان در نامۀ نُهم، به مجدالدی  اتابک، درخواست کمک مالی برای نظام
 کند: دیده است، می

که فرزند قدیم ای  داعی  _اهلل اموره نظم _ الدی  نظامرود حالِ فرزند مخلصِ معتقد،  عرض می  
مخلص است و اخالقی، که آن به ریارتِ بسیار طالهب را میسهر نشهود، حهق تعهالی، کهه و هاب و        

در نهاد او نههاده اسهت؛ پیوسهته     _ جل جالله_ االحسان است  ا و قدیم الننعم قبل استحقا  مُعطی
اهلل اجهره   عظهم _  پهروری و کهترنهوازیِ صهاحب اعظهم     درویهش  ؛ ... توقع است از او..  مکسب و مالِ

 ا رسهیده اسهت    که سایۀ لط  و رحمت و پادشا ی بر احوال او گستراند، که بس زیان _الداری   فی
 (.40)   د یم... بدو از وجو ی که به شحر آن خدمت شما را ت دیع نمی

الدی ، از رقت و دشواری ایام سهخ    امالدی  والی بک، در توصیۀ نظ یازد م، به سی  در نامۀ صدو
 ید:گومی
 (.152« )ت، کارد به استخوان رسیده است...اهلل اهلل،  نگام رقت است و وقت شفقت اس» 
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 داری . منتِ دین3-3 
مانی قهوی قابهل مشها ده اسهت و طیفهی از جامعهۀ        چون گفت داری،  م در مکتوبات، منتِ دی 
گذارد، که به سبب عبادتِ خداوند و پهرداخت  بهه امهور دینهی،      نمایش میآناطولی روزگار موالنا را به 

گیرند. در جامعۀ آن روز،  نوز معضل عبادتِ فردی و خدمت  اند و حق عبادت می وبال گردنِ حاکمیت
 خورند. گذر، نان می از ای  ره یی هاجتماعی روش  نگردیده و عد

 بینیم: الدی  را از خراج می گی کمال  هدر نامۀ  فد م، به مجدالدی ، درخواست بخشود
از فرزندانِ مخلص ای  داعی اسهت، و   _اهلل سعادته کمل _ الدی  رافعِ تحیت، فرزند عزیز، کمال 

مشغول به طاعت و اوراد و اندیشۀ آخرت؛ الشک، چون در دی  داعیۀ کسهب را و گمهان حهر  را    
کنهد بهر    چه طر  می است. توقع است که آن ا در مال افتاد، وام دارد و معیل  سست کرد، بسی زیان

 (.01)  عامه، او را از آن معا  دارد، که ...
الهدی  و درخواسهت جبهران     الدی  داماد حسهام  الدی  معتز دربارة نظام دوم، به تاج و و در نامۀ بیست

 نویسد:  ای وی می زیان
اسهت، و حقهو ِ فرزنهدی و    فرزند ای  داعی  _اهلل اموره نظم _ الدی  فرزند مخلص معتقد، نظام 

  بازیِ مخل انه بر ای  داعی بسیار ثابت دارد، و از عهدِ صغر، در باب فقرای ربانی، مال خدمت و جان
 (.03)   گی فقرا، بررُسته بوده است. نه بر بسته  هچه باشد که جان بذل کرده است؛ زیرا در بند

 کند: عفو یاران از مطالبات می ششم، به فخرالدی  علی صاحب عطا، درخواست و در نامۀ سی
رود که جماعت یاران ما که در ای  ایامِ صعب، به عنایت شما، از مطالبات و م ادرات  اعالم می 

 مه جماعت، پنج شش کس بیش نمانده است، کهه در   البال، به دعای شما مشغول بودند، از آن فارغ
آغاز خیر اگرچهه مبهارک اسهت و بهزر      اند که  اند. بزرگان و خاصان حق چنی  گفته معرض مطالبه

 (.250)   است از آغازش... تر  کردن آن خیر به است و عالمت عنایت ازلی و سعادت ادبی، اما تمام کاری
 شتم، به فخرالدی  علی صاحب عطا، درخواست تفویض خانقاه اخهی گهرتهاش بهه     در نامۀ صدو

 نماید: الدی  می شیخ جمال
درویشی عزیز است  _اهلل ایده _ الدی  شیخ صالح قانع مننسک، جمال دارندة تحیت، فرزند عزیز، 

صبر را پیشۀ خهود کهرده     مشتغل به اوراد و خلوات. مدتی مدید است که با قلّت منال و کترت عیال،
 _عنهم اهلل یرر _ که سیرت درویشان متقدم بوده است است و قناعت را قبلۀ خود ساخته است، چنان

جایی مراجعت و مرافعت نکهرد   ا ی به دست او بود، دیگران از او بستدند. به  یچتا به حدی که خانق
الهوزرا   اند و طاعت قناعت و صبر ندارند. از رحمت ملهک  از غایت قناعت خود. امروز عیال افزون شده

پادشها ی   _اهلل رحمهه  _نوازیِ خویش، خانقهاه اخهی گهرتهاش را    دارم که بر عادت درویش چشم می
الدی  ارزانی دارد، تا به فراغت او و عیال او به خدمت و طاعت حهق مشهغول    ه شیخ جمالفرماید و ب

 (.230)  باشند و دعای شما گویند
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 . قدرتِ صوفیان/ عارفان3-3
شود، که در کنار حاکمیهت، صهوفیان/ عارفهان نیهز صهاحب       ، معلوم میمکتوبات موالنابا خوانش 

 قدرتِ ت ثیرگذار در جامعه  ستند.
الهدی  محمهد    بیک(، در توصیۀ شمس )نایب الدی  میکائیل موالنا در نامۀ  یجد م، ظا راً به امی 

 یسد:نوالدی ، که او را به کاری گمارد، می پسر جمال
الحهال و   الدی ، فرزند عزیهزِ مخلهص، سهخت مقهل     الدی  محمد پسر جمال آرندة تحیت، شمس 
بهوده    از کوچکی فرزند و پیوسهتۀ ایه  داعهی    _اهلل رحمه _الدی  امیر احمد نواست و پدر او، جمال بی

، پادشا ی فرماید او را بهه شهغلی کهه    «الناس خیرالناس م  ینفع»است. توقع است از مکارم اخال  
 (.09)    گان خود گرداند، تا مشر  گردد و بر ابنای جنس خود افتخار نماید... ه الیق او باشد، از بند

در گماشت  افهراد در   اصوفیان/ عارفان چنان است، که حت د ند که قدر یی نشان می اچنی  نامه
  ای مختل ، نقش دارند. بخش

الدی  ابه    عطا یا مجدالدی  اتابک، در طلب ر اشدن نجم الدی  علی صاحب در نامۀ د م، به فخر
 نویسد: خرم چاوش می

بهه خهدمت    _المسهلمی   فهرج اهلل فرجههُ و   عجل_ الدی  اب  خرم، چاوش حالِ فرزند عزیز، نجم 
کند کهه    ا؛ مگر  نوز  نگام و وقت نیامده بود. داعی التزام می  ا فرمودید و وعده عرض رفت. لط 

 (.41)    چون به ...
الدی  در تفویض مدرسۀ فخرالدی  ارسالن دغمهش بعهد از    الحکما، اکمل سوم، به تاج در نامۀ نودو

 ویسد:ن الدی ، می الدی  ماردینی به اف ح شمس
آوردن؛ و اغلب خلق دشم  ای   یجا بهمعلوم شماست که فقرا نتوانند وظای  تح یل به جد »... 
 (.241« )اند از روی حسد طایفه
 
 . ظلم حاکمان3-3
شود. در نامۀ  رکود بازرگانی می شود، که مالیات و باجِ حکومتی، سبب ، دیده میمکتوباتِ موالنادر 
الهدی  از   شهدنِ شههاب   پروانه، شا د درخواست نشان مبارک برای معها  الدی   ششم، به معی  و بیست

 خراج  ستیم:
شدن به تجارت تا به سیواس و حدود آن؛ و از سبب  دارد مشغول ... و لیک  کترت عیال الزم می 

االمرا بهه  مهه عهالم     است؛ و خیرات ملک مدتی است تا از بازرگانی مانده داران و ت دیع ایشان،  باج
داران معا  باشد و آن را به حجت دارد و بهر ابنهای    دارد که به نشانِ مبارک از باج د؛ امید میرس می

 (.30-31)   جنس خود مفاخرت نماید...
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الدی  پروانه، در توصهیۀ کهودکی مظلهوم بهه نهام سهعدالدی  و        پانزد م، ظا راً به معی  صدو  نامۀ
 الدی : درخواست مسند قضا به تاج

است و کودک مظلوم است. نیمِ بهاغ او   فرزند مخلص، سعدالدی ، خویش ای  داعیرافع تحیت،  
گان را وصیت فرماید تا او را به لط  نگرنهد و   اند. توقع است که بند را کودکان و متعلقان شما خریده

 (.150) گان شما دانند ه از بند
جه ابوبکر، که ملهک او را  الدی  در توصیۀ شخ ی به نام خوا دوم، به قاری سراج و در نامۀ ش ت

 اند. به ظلم گرفته
انهد، کهودک صهالح     ... رافع تحیت، خواجه ابوبکر و مادرش، که از متعلقان و خویشان ای  داعی 

اند در حالهت طفولیهت؛ و خ همِ     کس و مظلوم. مِلک او را به ظلم ستده است و محب صالحان و بی
دارم کهه از کهرم موالنها آن     موالناست. چشم می کسان و مظلومان سایۀ رحمتِ ظالمانِ یتیمان و بی

جا پناه گیرد. مادرش درویش، جدا و شو رِ مادرش  وثا  بدو رسد که  یچ مورعی ندارد، که شب آن
 (.205-202)  دست، و منع کرده کودک را که در خانۀ م  میا و نانِ م  مخور... بدخو و تند و تنگ

انهد،   انه، در شکایت از مغوالن که مطالبۀ مرکب و استر کردهالدی  پرو دوم، به معی  و چهل در نامۀ 
 نویسد: می  گونه عتاب
گران را کمهِی مهال عیهب اسهت و از آن ننهگ دارنهد، درویشهان را         که توان معلوم باشد که چنان 

 کردن صدچندان عیب است و از آن شرم دارند. داشت  و خمرة سیم پنهان ذخیره
 زار و افزون رسهیده   نیاید به سبب ای  خَلق. وام و قرض به  شتشان و  چون سیل درآید رز 

االمرا در حق ای  داعیان از  اهلل، عنایت ملک کنند جهت ترکان. هلل و فی است و امروز مطالبۀ استر می
؛ درازگفت  حاجت نیست، کهه در رهمیر پادشها انۀ      ایم و .. صفت بیرون بوده است و فراموش نکرده

 (.220)  پروانه...
عطا، دربارة اخهتال  درویشهان و دادخهوا ی،     الدی  علی صاحب دوم، ظا راً به فخر و در نامۀ پنجاه

 نگارد: می
باکی،  رنجانند، از رندی و بی یم _اندکه طالب اهلل _اعتقادی، درویشان را جماعتی، از جهل و بی 

کنند. اگرچه شما را اَشهغال بسهیار    میگریند و شکایت  باژگونه، جهودانه می آیند  و به خدمت شما می
نهوعی   تر باشد. توقع است که بهه  است و مهمات بسیار، معاونت درویشانِ طالب، از مهمات دیگر اولی

دیگر تفحص فرماید و به زبان و دست دیگر یاری د هد درویشهان را و مظلومهان را، تها آن دود بهه      
طبع  بان نیست و آن دل نیست که با آن رندانِ جهودانگیزد. درویشان را آن ز  ا نه آسمان نرود و فتنه

مقابله کنند در مکر و حیله و باژگونه تشنیعی زنند، سر دیگران بشکنند و دستار دیگهران برنهد و سهر    
بر نه و سربسته پیش شما آیند و منافقان دیگر را به گوا ی آرند. آخر شما بنگرید در  ر دو طایفهه،  

نهایهت   انگیزی را؟ تا ثواب بی تر است ظلم و دروغ را و فتنه مناسبت در روش طلب  ر دو طایفه، که
 باشد.
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یم، ای  دو سهه درویهش از مها    نشین گذارید؛ و اگر می بریم، نمی رویم از شهر و زحمت می اگر می
تا ما در فروبندیم. ما را طاقت ای  ظلم نماند. باقی رأی شماست. اگهر روا داریهد، فتهوی     سگالند ینم

 (.214-210)   لسالمد ید. وا
در نامۀ  شتادم، ظا رًا به سلطان عزالهدی  کیکهاووس، در تقارهای رفهع تعهدی والهی از دامهاد        

 نویسد: الدی  چلبی است که می حسام
کند و آن  رنجاند و ق د تعدی می گان را می  ه... اکنون چند بار از والی وقت نمودند که کمینۀ بند 

رسهد. ت هدیع و ابهرام از حضهرت معهالی       دل ای  پدر مخلهص مهی   المشایخ و به آزار به خاطر سید
داشتم، اما چون از حد برفت و عنایت پادشا انۀ خدایگانِ عالم بر  دور می _اهلل ملکه خلد _خدایگانی

دارم کهه بهه اشهارت خهدایگانِ       مۀ ا ل خیر و درویشان رایج است، خاصه بهدی  پهدر، چشهم مهی    
گان رفع شود، تا   هظلم ای  والی و تعدی او از ای  کمینۀ بند _ ملکهاهلل خلد _پناه، سکندر زمان جهان

 (.219)  به فراغت خاطر، ایم  چو کبوترانِ کعبه، به دعای دولت قا ره مشغول باشد
 
 . نکته8

 ا را نیاوردیم؛ چرا که در کنار ارزیهابی   گانِ نامه ه کنند نامۀ تاریخیِ دریافت گی  هدر ای  پژو ش، زند
نامهۀ تهاریخی افهراد، بهه      گهی   هاما چون زند ؛شدتر بود ای  کار انجام می گرایی نو، به کردِ تاریخ با روی

به ت حیح توفیق  ه . سبحانی و مقالۀ فتوحی )تعامل موالنا  مکتوباتِ موالناشکلی کامل در پیوست 
را شایسهته  الدی  بلخی با نهاد ای سیاسی قهدرت در قونیهه(، موجهود اسهت، تکهرار ایه  کهار         جالل

 یم.ا ا، توجه داشته نامه گی  هبه آن زند  ا،ندانستیم؛ اما در تحلیل
 

 گیری . نتیجه9

  ا رسیدیم: گرایی نو، به ای  یافته کردِ تاریخ با روی مکتوبات موالنابا خوانش 
حد  لزوم را در پیش گرفته است. قهدرت،   از شیبموالنا، در برابر صاحبان قدرت، شیوة توصی  _

 بر رفتار او اثرگذاشته و نیک و بد را به یک چشم دیده است؛
است؛ پادشاه، نمایندة خدا بر زمهی  اسهت و    حاکمیت در نگاهِ او در ای  اثر، امری الهی و قدسی _
 شده است؛   ای زیستِ سالم پنداشته بری رعیت، از الزمه فرمان
عمومی است؛ مهردم گها ی بها پرداخهتِ      یی هزگارِ آناطولی، فقرِ اجتماعی، مس لدر جامعۀ آن رو _
د ند. معیشت، دغدغۀ بسیاری از افراد جامعۀ آن روزگار  خود را از دست می کاروبار ای سنگی ،  خراج
 است؛
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 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

 غالب

گهذر   یه  ره ا از شهان طلبنهد و رز   نانِ عبادت مهی  یی هدر روزگار حیاتِ موالنا در آناطولی، عد _
فشهارد. در آن جامعهه،  نهوز،     مانی پُررنگ گلویِ حاکمیت را مهی  مانند گفت« داری منتِ دی »است. 

 عبادت و امرِ اجتماعی، از  م بازشناخته نشده است؛
چون قدرتی قابل توجهه، قابهل مشها ده     در آناطولی آن روزگار، قدرتِ صوفیان/ عارفان نیز  م_

 ا ی نقش دارند؛ ای خانق که در تعیی  پُست است؛ چنان
مهرادِ   بهر وفهق  است و حاکمیهت   وامان ام نگاران که آناطولی آن روزگار  ادعایِ تاریخ برخال  _

 ای موالنا در جهت نمایاندن ظلم و  کند، ظلمی سنگی  جریان داشته است. کترت نامه عامه عمل می
 گر ای  مدعا است. تعدی حاکمان بر حقو  مردم، بیان

 
 ها سرچشمه

. ترجمهۀ سید اشهم   )مورخاان و رارخز اناانی     تاریخ، متن، نظریه(. 2930. ا. کالرک، الیزابت. )2

 دوم. تهران: مروارید. اپآقاجری. چ
ششهم. تههران:    اپ. ترجمۀ رؤیا پورآذر و نیام اشرفی. چسواد روایت(. 2933. ابوت، اچ. پورتر. )1

 اطرا .
 پنجم. تهران: مرکز. اپ. چدر هرمنوتیک تاریخ  )جستاریرسالة تاریخ (. 2931. احمدی، بابک. )9
 فهتم.   اپ. ترجمۀ مسهعود صهادقی. چه   پژوهی درآمدی نر تاریخ(. 2939. استنفورد، مایکل. )0

 تهران: سمت.
 پنجم. تهران: جامی. اپ. چهای نقد ادنی مبانی و روش(. 2939. امامی، ن راهلل. )0
"گونة فرهنگی مکتونات موالناا "(. »2931زاده، ز را و روحانی، مسعود. ) . تقی1

)نررسای ساه   

)بههار ادب(. سهال    شناسی نظهم و نتهر فارسهی    سبک«. های موالنا  مقولة موضوع، مخاطب و افراد واسطه در نامه

 .14-02(، صص 94)پیاپی  د م. ش سوم
«. گرایی نو در خاموشای دریاا، ا ار ورکاور     نررسی تاریخ(. »2930. حجازی، نا ید. )4

 .292-225صص  .. ش اول0یات تطبیقی. دورة  ای ادب پژو ش
تههران:  «. رهرة موالنا در آلبوم شخصی مکتوناات او (. »2902. حداد عادل، غالمعلهی. ) 0

 .230 -204، صص 9/  0نامۀ فر نگستان، ش 
تههران: نامهۀ فر نگسهتان،    «. اراش ادنی مکتونات موالنا(. »2909). ___________ .3

 .11  - 0، صص 9/  0ش 
 اول. کابل: فر نگ. اپ. چنگاهی مختصر نه فلسفة تاریخ(. 2939میدی، عبدالحکیم. ). ح25
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 غالب
 خورشیدی 0011سوم. شمارة دوم. تابستان  و سال دهم نشراتی. سلسلة سی

 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

. 090-020صهص  «. الدی  بلخی جالل»(. مدخل 2901. )نامة انان و ادب فارسی دانز. 22

به کوشش: برند  خجندی و حیرتی تونی. به سرپرستی اسماعیل سعادت. تهران: فر نگستان زبان و 
 ادب فارسی.

دوم. ترجمۀ  اپ. چموالنا، دیروا تا امروا، شرق تا غرب(. 2900لوئیس، فرانکلی . ) . دی  21

 حس  ال وتی. تهران: نامک.
شهانزد م. تههران:    اپ. چه )مجموعة نقد ادنای  نا کاروان حله (. 2903کوب، عبدالحسی . ) . زری 29

 علمی.
 نهم. تهران: امیرکبیر. اپ. چدوم جلد اول و ) یادننقد (. 2903)کوب، عبدالحسی .  زری  .20
 فهتم. تههران:    اپچ .بخش اول .جلد سوم .تاریخ ادنیات در ایران(. 2913اهلل. ) . صفا، ذبیح20

 فردوس.
 . تهران: علمی.شناسی  )دفتر اول: معنیهای پراکنده  نوشته(. 2932. صفوی، کورش. )21
نلخای ناا نهادهاای سیاسای     الدین  تعامل موالنا جالل(. »2931محمهود. )   . فتوحی،24

 .10-03، صص 40. ش 12زبان و ادبیات فارسی. سال نشریۀ «. قدرت در قونیه
اول. ویراسهتِ   اپ. چه )در کتابِ تاریخ و روایات   تاریخ و روایت(. 2903. فرزانۀ د کردی، جالل. )20

 .)ع(  گاه امام صاد  جفری رابرتز. ترجمۀ جالل فرزانۀ د کردی. تهران: دانش 
مآخذ استشهادات شعری فارسی مکتونات موالناا و  (. »2931مهر، رحمهان. )  شتا . م23

 .251-44صص  .سال  شتم. ش سوم .نامۀ ادب پارسی که «. تکملة آن
. ت حیحِ توفیهق  هه. سهبحانی. تههران:     مکتونات(. 2942الدی  محمد بلخی. ) . مولوی، جالل15

 گا ی. مرکز نشر دانش
  فتم. تهران: اختران. اپچ .)مجموعه مقاالت  تجدد و تجددستیزی در ایران(. 2904میالنی، عباس. ). 12
سهوم.   اپ. چه نگااری  شناسی و تاریخ فلسفة تاریخ، روش(. 2931. نوذری، حسینعلی. )11

 تهران: طر  نو.
« الدین رومی و و ورود او نه آسایای صاریر   موالنا جالل(. »2913. یازیجی، تحسی . )19
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