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Abstract: The Mongol invasion and overthrow of the Khawrazm Shāh Daynasty, caused 

him to be seen as a blamed figure by the historians and researchers of Iranian history. What 

seems to be the common tendency towards Khawrazm Shāh, appears to be different in 

Maṭnawīye Ma'nawī and unlike the historians, Khawrazm Shāh is a respected figure to the 

Poet (Jalāl ad-Dīn Muḥammad Balkhī). 

This study tries to investigate the different attitudes of the poet towards the King by 

analyzing several factors such as the personal motivations of the poet, lexical elements in the 

story, narrative origins and the conversions in the original story. This article scrutinizes the 

mystical poetry about the defunct King according to historical context of the original events 

and also regards to the historical and political context poet’s time.  

Keywords: Sultān Muhammad Khawarazm Shāh, Maṭnawīye Ma'nawī , mystical parable, 

allegory narrative, historical narrative 
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  مقدمه

 ششمين فرد از خاندان خوارزمـشاهيان ) ق . ه 618تا  596فرمانروايي از   (سلطان محمد خوارزمشاه    

 گرچه بخشي از فرمانروايي خـود بـه         وي. بود كه به قدرت رسيد    )  ق 628 تا   490فرمانروايي از (

هاي وسيعي از ممالك اسالمي    هاي نظامي و تصرف بخش    موفقيت
1

 دست يافت، اما به هـر حـال         

اش، موجبات نكوهش و سرزنش وي از سوي          هاي وي در اواخر حكومت    گيرياقدامات و تصميم  

مورخان ناظر بر سقوط خوارزمشاهيان    
2

 و غلبة مغول و نيز برخي پژوهشگران       
3

 را فراهم نمـوده     

  .است

هاي سلطان محمد پرداختـه و اقـدامات        از جملة برخي مورخان به قضاوت در مورد سياست        

»انه  فكربي«وي را   
4

»خطا و غلط  «هاي او را     و تصميم  
5

اي هايي كه بهانـه   ترين اقدام مهم. پندارند مي 

ـلطان محمـد   . هللا است ابراي نكوهش سلطان شده، درگيري سلطان با خليفة عباسي الناصر لدين           - س

________________________________________________________________ 

اهللا فـضل رشـيدالدين   ( كندبه معناي فرمانروايي قدرتمند معرفي مي     » پادشاه مستقل «اهللا او را    كه رشيدالدين فضل  چنان   1

و مورخي  ) 470انتشارات البرز، ص  : ، تهران 1مصطفي موسوي، ج  - ، تصحيح محمد روشن   جامع التواريخ ،  )1373(همداني

 را» سـكندر ثـاني  «اي به دليل همين وسعت و كثرت تصرفات سلطان محمد خوارزمشاه است كه براي او لقب   مانند شبانكاره 

ب را پس از تصرف سيستان و مازندران به سلطان محمد دادند و يا به تعبير وي اي اين لقبه گفته شبانكاره. بردبه كار مي

 :، تصحيح ميرهاشم محـدث، تهـران      مجمع االنساب ،  )1376(ايعلي شبانكاره بنمحمد(» در القاب، او را سكندر ثاني نوشتند      «

 هرت داشته و چه كساني آن را در حـق         دهد كه اين لقب تا چه اندازه ش       اي توضيح نمي  شبانكاره) 138انتشارات اميركبير، ص  

 .كردندگرچه محتمل است كه حاكمان و ملوك محلي چنين عنوان را در مكتوبات رسمي استفاده مي. بردنداو به كار مي

از ميان مورخان، قاضي منهاج سراج از معدود مورخان مسلماني است كه از سلطان محمد خوارزمشاه با صفاتي نامطلوب                      2

كند و در مجموع روايت خود به سرزنش هاي سلطان خوارزمشاه را بيان مي و برخي عوامل دخيل در تصميم كندياد نمي 

، بـه   طبقات ناصري ،  )1363 (جوزجاني(كندپردازد و ضمن بيان مرگ وي برايش از خداوند طلب مغفرت مي           سلطان نمي 

 ). 313 ص،دنياي كتاب: ، تهران1تصحيح عبدالحي حبيبي، ج

تـرين و مـشهورترين ايـن       كننـد، امـا مهـم     ن بسياري به ويژه پژوهشگران ايراني چنين ديدگاهي را مطرح مي          پژوهشگرا   3

اشـتباه سـلطان    «پژوهشگران دكتر شيرين بياني است كه در مورد اقدامات سلطان محمد در موارد مختلـف بـه عنـوان                    

نشر دانـشگاهي، ص    :  تهران ،1 ج   ،عهد مغول دين و دولت در     ،  )1367(شيرين بياني (» پي در پي  «، اشتباهات   »خوارزمي

هـا از   ، و يا در مورد توصيف وضعيت سلطان در هنگـام فـرار از دسـت مغـول                 )87بياني، همان، ص  (» ناآگاهي«و يا   ) 81

و يـا   ) 97بياني، همـان، ص   ( كنداستفاده مي »  به موجودي بدبخت و زبون تبديل گشت       ...به ناگاه «عبارت سلطان محمد    

واسـيلي والديميـرويچ   (دانـد هاي اسالمي مياً محمد خوارزمشاه را مقصر و مسبب حملة مغول به سرزمين   بارتولد صراحت 

بـراي  ). 70پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگـي، ص       : ربن شه، تهران    ، ترجمة ليال  فرهنگ اسالمي ،  )1389(بارتولد

عبدالرسول : (ها بنگريد بهه اترار و زمينة حمله مغولبررسي ديدگاه متفاوت در مورد اقدامات سلطان محمد در واقعة هايل       

: ، تهـران  2، ج نخستين سمينار تاريخي هجوم مغـول بـه ايـران و پيامـدهاي آن             ،  »واقعه هايله اترار  «،  )1379(خيرانديش

 ).568- 555دانشگاه شهيد بهشتي، صص

 .471، ص2همداني، همان، ج   4

 .139اي، همان، صشبانكاره   5



  1392 ييزپا، 18سال پنجم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسالم  120

هاي پي در پي و افزايش نفوذ و اقتدارش در مناطق مختلف، درصدد بـر  خوارزمشاه پس از پيروزي 

هايي را كه خلفاي عباسي به سلجوقيان داده بودند، بـراي خـود دسـت و پـا                  آمد تا امتيازها و لقب    

كند
1

ـ             ان محلـي ايـران بـه وي داده          از قرار معلوم، سلطان به القابي نظير سكندر ثاني كه فرمانرواي

ـلجوقي                    بودند، بسنده نكرده و همواره آرزو داشت تا او را با القابي نظير سلطان كه فرمانروايـان س

.ها داده شده بود، بخوانندداشتند و از سوي خليفة عباسي به آن
2

   

ـلطان «هاي متعدد از خوانده شدن با نام لقـب          اما سلطان خوارزمشاهي كه با تالش      »س
3

ام  ناكـ  

كه از عهـد    » سلطان«مانده بود و خليفه حاضر نبود تا نام وي را در خطبه بخواند و به او را با نام                    

سلجوقيان لقب بزرگي شده بود، ملقب كند،      
4

و از  « به واكنش خصمانه با خلفاي عباسي پرداختـه          

ـ              ائمه مملكت فتاوي گرفت كه آل      ـتحقاق خالفـت ب ه عباس در تقلّد خالفت محـقّ نيـستند و اس

.»كس كه قادر باشد او را رسد كه حق در نصاب خود قرار دهد               رسد و آن  سادات حسيني مي  
5

 اين  

اقدام سلطان سپس به لشكركشي وي عليه خليفه منجر و سرانجام، موجـب تـضعيف لـشكر وي                  

گرديد
6

شود اين است كه سلطان بـا خليفـة         اي كه از اين رويداد تاريخي استنباط مي        نكته برجسته  

 در افتاده و به فكر روي كار آوردن رهبري از ميان علويان يـا شـيعيان بـه               -  اهل تسنن  - ن  مسلمانا

جاي خاندان عباسي بوده است و اين به معناي ستيزة سلطان محمد با اهل تسنن و طرفداري وي از                   

سازي مورخان از سلطان محمد خوارزمشاه      بنابراين ستيزه با اهل تسنن و تصوير      . شيعيان بوده است  

  .ه عنوان فاتحي ناكام، موضوعي است كه در حق سلطان محمد مطرح شده استب

________________________________________________________________ 

انتـشارات علمـى و     : ، تهـران   ، به اهتمام مجتبى مينـوى      سيرت جالل الدين منكبرنى   ،  )1384(حمد نسوي الدين م شهاب   1

 .20- 19فرهنگى، صص 

  .759، تهران، انتشارات آگه، ص2، ترجمة كريم كشاورز، جتركستان نامه، )1387(واسيلي والديميرويچ بارتولد   2

شـد و تـالش   هـاي اسـالمي محـسوب مـي    ر اهميتي در سـرزمين  لقب سلطان در اين روزگار، عنوان رسمي و سياسي پ            3

اين عنوان از دورة سلجوقيان چنين      . گرفت تا مفتخر به گرفتن اين عنوان شوند       بسياري از سوي مدعيان قدرت انجام مي      

  .اهميت سياسي پيدا كرد و به همين جهت خوارزمشاهيان نيز در صدد كسب آن برآمدند

Kramers. J.H & Bosworth.C.E(1997), “Sultān” In Encyclopedia of Islam, Second edition, Leiden: 

Brill, Vol: IX, p.850 . 

 .50- 46 صص فرهنگستان زبان فارسي،: ، تهرانسازمان اداري خوارزمشاهيان، )1388( هوشنگ خسروبيگي: نك   4

اي  شبانكاره ؛96صجهان كتاب،   : تهران ،2ج، تصحيح عالمه محمد قزويني،       جهانگشاي جويني  ،)1382(جوينيعطاملك   5

با خليفة وقت الناصر لدين اللّه آغاز مناقشت  «كنددر اواخر دورة ايلخاني همان روايت جويني را با جزئيات بيشتر نقل مي

عباس بر حق نيست و از روى شرع، خالفت و امامـت    و مخالفت نهاد و فتاوى ائمه حاصل كرد، مبنى بر آن كه امامت آل             

اث اوالد علويان حسينى است و اگر سلطانى باشد كه او را استعداد آن باشد كه حق در مركز قرار دهد بر وى فـرض                         مير

 .470، ص 1همداني، همدان، ج: در اين مورد همچنين نك )139اي، همان، ص شبانكاره(» است

 .32نسوي، همان، ص    6
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- تصوير نامطلوب ديگري كه در آثار مورخان از سلطان برجاي مانده، مربوط به سوء تصميم              

گيري فرمانرواي خوارزمشاهي در زمينة برخورد با بازرگانان و نمايندگان چنگيزخان است كـه              

 در اين مورد گفته شده    . هاي تحت سلطه خوارزمشاه گرديد    رزمينها به س  منجر به لشكركشي مغول   

.»انديشه فرمود كه ايشان را همه بكشتندآن كه غور و غايله آن ندانست، بي   سلطان بي «
1

 تـدبيري و   بي

تـر از مورخـان   اي روشـن ها، نكته بسيار مهم قضاوتي است كه شبانكاره  گيرينابخردي در تصميم  

 به طور كلي عاقبت ناانديـشي و      . كند و رشيدالدين فضل اهللا به آن اشاره مي        پيش از خود يعني جويني    

تدبيري و سرانجام ترس و جبونيبي
2

  . شود كه در مقابل حملة مغول از وي به تصوير كشيده مي

هاي اخير نشان داده ماجراي كشته شدن تاجران مسلماني        برخي پژوهش 
3

ـان       كه از سوي چنگيزخ

توان صرفاً به تصميم شخصي سلطان يا حاكم محلـي وي در            ده بودند، را نمي   به شهر مرزي اترار آم    

ها نداشته و   اترار مربوط دانست و ظاهراً سلطان محمد در آن شرايط، گريزي از درگيري با مغول              

 هاي اسالمي، سلطان محمد خوارزمشاه يكسر فاعل مايشاء       سرانجام در حملة چنگيزخان به سرزمين     

.نبوده است 
4

 نگـرد،  ها كه به موضوع نظام اداري حكومت خوارزمشاهيان مـي     ن برخي پژوهش   همچني 

هاي زودهنگام و هاي اداري در ساختار لشكر، دربار و ديوان را از داليل مهم شكستوجود تناقض

كند و به جاي فرد و شخص سلطان، نظام حاكم و غير منتظرة سلطان محمد خوارزمشاه معرفي مي   

.كند يل سقوط سلطان محمد معرفي ميساختار متناقض را دل
5

    

________________________________________________________________ 

  .140اي، همان، صشبانكاره   1

به هـر شـهر كـه    «ترسانيد ها اهالي شهرها را از لشكر چنگيزخان مي در پي فرار از دست مغولمطابق اين روايت سلطان      2

خرد /  شما هر كسى چاره جان كنيد:گفتشكست و مي  ترسانيد و دل مردم زيادت مى      رسيد مردم را از لشكر تتار مى       مى

 ).141اي، همان، ص شبانكاره(»جان كنيد را بدين كار بي

 تـاريخ ، )1367(س اوغلـي قف(  آورندها در ميان اين هيأت بازرگاني سخن به ميان مي       از حضور افرادي از مغول     در برخي منابع     3

 و از نظر بسياري از پژوهشگران در ايـن موضـوع كـه            ) 295گستره، ص   : ، ترجمة داود اصفهانيان، تهران    دولت خوارزمشاهيان 

- تركـستان ،  )1387(واسيلي والديميرويچ بارتولد  (شودي ديده نمي  جاسوسي از اهداف ضمني اين هيأت بازرگاني بوده، ترديد        

: ، تهـران  تاريخ مغول و ايام تيموري    ،  )1380(؛ عباس اقبال  831، تهران، انتشارات آگه، ص    2، ترجمة كريم كشاورز، ج    نامه

، شارات اميركبيـر  انت: ، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران    تاريخ فتوحات مغول  ،  )1361(ج ساندرز .؛ ج 357انتشارات نامك، ص  

 ).84- 83 ، ترجمة عباس مخبر، تهران، انتشارات مركز، صصمغولها، )1371(؛ ديويد مورگان61ص

ها تجديد نظر كرد مطابق يافتة اين ديدگاه بايد در سهم سلطان محمد خوارزمشاه در كشتن بازرگانان و فراخواندن مغول         4

 را بايد به اختالفات مرزي هر دو حكومت و تحريكـات و اقـدامات               و موضوع كشته شدن بازرگانان و پيامدهاي پس از آن         

 ). 567- 560خيرانديش، همان، صص(فعاالنه حكومت مغول و نظاير آن منسوب كرد

، »تعـارض سـاختاري و تـأثير آن در كـاركرد سـپاه خوارزمـشاهي            «،  )1388پاييز(زادهذكراهللا محمدي و اسماعيل حسن       5

، صص 52، دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، ش پياپي       شنامه علوم انساني  فصلنامة تاريخ ايران، پژوه   

107 -129.  
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توان نگاه متفاوتي   گذشته از پژوهشگران اخير، از قرار معلوم در ميان منابع عهد مغول نيز مي             

ـلطان           . خوارزمشاه يافت نسبت به سلطان محمد    موضوع اين پژوهش، واكاوي روايتـي در مـورد س

ـتم           محمد خوارزمشاه در يكي از متون عرفاني است كه گويـا در م             يـان منـابع نيمـة دوم سـدة هف

ـلطان محمـد                    هجري و روزگار پس از سقوط خوارزمشاهيان، روايت نادر و كم نظيـري را از س

  .كندخوارزمشاه در قالب يك داستان و تمثيل عارفانه عرضه مي

 موالنا جالل الدين بلخي    مثنوي معنوي نمايد كه   چنين مي 
1

بر خالف آنچـه    ) ق . ه 672-  604(

دهد، نسبت به سرنگوني سلطان محمد و آنچه از سيماي           محتواي عرفاني آن نشان مي     در وهلة اول  

گيري از سوي خواه اين موضع. تفاوت نمانده استاين سلطان برافتاده نزد مورخان رايج شده بود، بي   

شاعر، آگاهانه بوده باشد يا ناآگاهانه، روايتي متفاوت با ديـدگاه غالـب روزگـار خـود در مـورد                    

هدف اصلي اين نوشتار، مورد توجه قرار دادن محتواي تاريخي .  محمد برجاي گذاشته استسلطان

مثنوي معنوي سياسي اين داستان عرفاني - 
2

حكايت محمد خوارزمشاه كه شهر « است كه با عنوان 

سبزوار كه همه رافضي   
3

آنگه امان دهم كـه     :  باشند به جنگ بگرفت، امان جان خواستند؛ گفت        

»يش من به هديه ابوبكر نامي بياريداز اين شهر پ
4

  . شهرت يافته است

خالصة داستان اخير به اين شرح است كه سلطان محمد خوارزمشاه طي لشكركشي خود بـه                

اهالي شهر در اين شرايط، آمادة اظهار اطاعـت و          . كندسبزوار، مردم اين شهر را وادار به تسليم مي        

ـته    شوند، اما از    پرداخت وجوه و مال امان مي      . شـوند اي عجيـب روبـرو مـي      سوي سلطان با خواس

خواهد كه براي پذيرفتن درخواست امـان، شخـصي از اهـالي شـهر را نـزد او                  ها مي سلطان از آن  

از آنجايي كـه سـبزوار در ايـن         . باشد) و در واقع پيرو مذهب اهل تسنن      (بياورند كه نامش ابوبكر     

________________________________________________________________ 

: تـوان بـه برخـي مـوارد اشـاره كـرد        هاي بسياري منتشر شده كه از جملة ايـن آثـار مـي            در مورد زندگي موالنا پژوهش       1

مؤسـسة مطالعـات و تحقيقـات       : ق سـبحاني، تهـران    ، ترجمـة توفيـ    موالنا جالل الدين  ،  )1363(عبدالباقي گولپينارلي،   (

  .انتشارات طوس: اي، تهران، ترجمة دكتر فريدون بدرهمن بادم و تو آتش، )1377(آنماري شيمل؛ فرهنگي

H Ritter (1965) , “Djalal al-din Romi”, In Encyclopedia of Islam, Second edition, Leiden: Brill,Vol: II, 

pp. 393-396. 

  .869تا 845هاي دفتر پنجم، بيتثنوي معنوي، م   2

توان همچنين در مورد گرايش شيعي اهالي سبزوار مي. منظور موالنا از رافضي در اين حكايت، پيروان مذهب تشيع است   3

گفت كه سبزوار در گرايش به شيعة دوازده امامي        
)ع(

 سابقه چشمگيري داشـته و در كتـاب نقـض از منـابع سـدة شـشم        

، )1358( عبـدالجليل قزوينـي رازي      (»  همه شيعى اصولى و امامتى بـاش       ...و سبزوار ....در واليت حلب  « از   هجري سخن 

 )459، ص انجمن آثار ملي: ، تصحيح  سيد جالل الدين محدث ارموي، تهرانكتاب نقض

 .674- 673، صص زنهانتشارات رو: ، به اهتمام توفيق سبحاني، تهرانمثنوي معنوي، )1378(موالنا جالل الدين بلخي   4
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سـرانجام اهـالي پـس از       . نمودسيار دشوار مي  روزگار شهر شيعه مذهبي بود، يافتن چنين شخصي ب        

كنند كه شدت بدي حـال او       كاوش بسيار شخص مهجور، غريب و بيماري را با نام ابوبكر پيدا مي            

بـار آن ابـوبكر،     وضـعيت اسـف   . برنـد كشان او را نزد سلطان مي     اي بود كه با تخت مرده     به گونه 

در اين ميان يكي از اهالي      . كندص خوداري مي  دارد و از پذيرفتن آن شخ     سلطان را به واكنش وا مي     

) به جهت شيعه بودن اهالي شـهر      (گويد كه آب و هواي سبزوار     شهر به طنزي ظريف در پاسخ مي      

  .دهدبهتر از اين پرورش نمي) يعني پيرو اهل تسنن(ابوبكري

ياء الهي و   در اين داستان تمثيلي سلطان محمد خوارزمشاه كنايه از خداوند، ابوبكر كنايه از اول             

سبزوار كنايه از دنياي فاني و مادي است       
1

 و مردم سبزوار نيز به احتمال بسيار زياد كنايه از اهـالي             

آگاه اين دنياي مادي هستند و ابوبكر يا مردان حق و اولياء اهللا حكم مسافري دارند كه در غافل و نا

.و زبون و نزار هستنداين دنياي مادي همواره وضعيت ابوبكر را در شهر سبزوار دارند 
2

   

كه بديع الزمان فروزانفر نيز نشان داده،      چنان
3

- معجم سرچشمة اصلي اين داستان ظاهراً كتاب        

است) ق.  ه  626وفات(اثر ياقوت حموي    ) ق625تأليف در حدود    (البلدان  
4

كـه فروزانفـر،     بـا ايـن    

ـتان بـا         ـلي آن   سرچشمة اين داستان را مشخص كرده، اما ظاهراً تفـاوت ايـن داس  در - روايـت اص

 براي وي چندان    - گرفته باشد كه بعيد هم نيست     البلدان  معجمصورتي كه موالنا مستقيماً آن را از        

با مقايسة هر دو داستان چنين مـشخص        . مورد توجه قرار نداشته است و در اين مورد تأملي ندارد          

 - ه اين روايت در اصل      ك  نخست اين . شود كه در اصل داستان، چند عنصر اساسي متفاوت است         مي

كه به جاي موضـوع     دوم اين .  در مورد اهالي قم حكايت شده است       - يا دست كم در روايت متقدم     

يعنـي بـه لحـاظ سياسـي مقـام      (»حـاكمِ «حملة سلطان خوارزمشاه به سـبزوار، حكومـت يـافتن         

دم شـهر  اهل تسنن و متعصبي در شهر و سلوك آن حاكم با مر           ) تر از سلطان خوارزمشاه   فرومرتبه

شـخص  » حاكم قـم  «كه برخالف داستان مثنوي، در روايت ياقوت حموي،         ديگر اين . مطرح است 

.اي نيستمعروف و شناخته شده
5

  

به سخني ديگر آنچـه در      . بنابراين ظاهراً موالنا در داستان اخذ شده تغييراتي ايجاد كرده است          

________________________________________________________________ 

 .252صاطالعات، :  تهران،5ج، شرح جامع مثنوي معنوي، )1387(كريم زماني   1

  .349 ص انتشارات علمي،: ، تهرانبحر در كوزه، )1367(كوبعبدالحسين زرين   2

  .162، ص دانشگاه تهران: ، تهرانماخذ، قصص و تمثيالت مثنوي، )1333( فروزانفربديع الزمان   3

 .398، ص دار صادر: ، بيروت4ج، معجم البلدان، )م1995(وت حمويياق: نك   4

 .398، ص 4حموي، همان، ج   5
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تـوان  ايي تازه وارد شده كه مـي      هاين روايت مثنوي معنوي آمده، روايتي است كه در آن مشخصه          

ـته اسـت                بنـابراين بررسـي ايـن      . گفت ديدگاه موالنا است يا دست كم موالنا با آن مخـالفتي نداش

تواند، سليقه و گرايش موالنا را      هايي كه موالنا در اين داستان وارد كرده مي        ها و برجستگي  تفاوت

ـليقة موالنـا در ايـن           الزم به تأكي  . در مورد سلطان محمد خوارزمشاه بيان كند       د است كه اعمال س

روايت در شرايطي است كه حكومت امپراتوري خوارزمشاهيان برافتاده و عموم مورخان نگاهي             

  .خوارزمشاه داشتندنامطلوب به سلطان محمد

 يعنـي   - گذشته از محتواي داستاني اين روايت، با بررسي امكان وقوع تاريخي چنين رويـدادي               

ـلطان       چنين حاصل مي-  خوارزمشاه لشكركشي سلطان محمد   شود كه بـه احتمـال بـسيار زيـاد س

ترين منـابع موجـود   گاه به محاصرة سبزوار نپرداخته است؛ بلكه با بررسي يكي از مهم    محمد هيچ 

نـشان  ) ق.  ه658تـأليف در سـال   (تـاريخ جهانگـشاي جـويني       دربارة حكومت خوارزمشاه يعني     

تنها در شرح اقدامات سلطان شـاه، مـدعي و          ) البته با تسامح  ( دهد كه وقوع نظيرچنين رويدادي     مي

  . قابل مطابقت است) ق.  ه596تا 568فرمانروايي (رقيب سلطان تكش خوارزمشاه

ـلطان تكـش بـر سـر                    مطابق گزارش جويني در جريان درگيري ميان سلطانشاه و بـرادرش س

داده بود، بـه محاصـرة      حكومت، سلطانشاه كه خراسان را عرصة جوالن و لشكركشي خود قرار            

شاه كه پيش از اين در تصرف شهر نيشابور ناكام مانده بود، تـالش  ظاهراً سلطان . پردازدسبزوار مي 

اهالي سبزوار او   «به روايت جويني اين تالش به اين سبب بود كه           . زيادي براي تصرف سبزوار كرد    

»ها گفتند   را فحش 
1

دد كسب وجهه و پيروزي بـراي       به احتمال زياد در اين ماجرا سلطان شاه درص        

ـلطان شـاه                     جبران ناكامي در تصرف نيشابور بوده است و موضوع دشنام و ناسزا گفتن اهالي بـه س

در هـر صـورت،     . تواند داستاني برساخته و يا حتي با پذيرفتن آن دليل جنبي ماجرا بـوده باشـد               مي

طـي آن يكـي از مـشايخ از         كند كـه    سلطان شاه در اين محاصره، عرصه را به مردم شهر تنگ مي           

ـبزوار اشـاره            سوي مردم شهر به شفاعت نزد سلطان شاه مي         رود و ضمن آن به شيعه بودن مردم س

گيري و حساسيت سلطان شاه در مورد شيعه بودن اهـالي           شود؛ اما به هيچ وجه در مورد جهت       مي

دهدشان نميآيد و سلطان شاه تمايل و گرايش ضد شيعي از خود نشهر، سخني به ميان نمي
2

  

شـهر  (توان گفت كه موالنا در حكايت خود دو عنصر مكاني         با در نظر گرفتن اين مطالب مي      

________________________________________________________________ 

  .24، ص 2همان، ج   1

 .24، ص 2جويني، همان، ج   2
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تغيير يافته را در هم آميخته و آن        ) رويداد تاريخي مربوط به دوره سلطان تكش      (و زماني   ) سبزوار

ـيچ  را در مورد سلطان محمد خوارزمشاه روايت كرده است كه مطابق گزارش منـابع تـاريخي                  ه

  . شوديك از اين عناصر مكاني و زماني به طور مستقيم به سلطان محمد خوارزمشاه مربوط نمي

از جملـه   . توان داليل محتملي را مطـرح كـرد       البته در مورد تغيير يافتن شهر قم به سبزوار مي         

د دست به عبارت ديگر وي باي. كه دست كم موالنا بايسته بود تا موضوعي تاريخي را تغيير دهد اين

ـبزوار در                   كم بر اساس موضوعيت تاريخي يك رويداد يعني اتفاق افتادن حمله و محاصرة شهر س

 موضوع خود را بيان نمايـد تـا         -  خواه در عهد تكش توسط سلطان شاه       - روزگار خوارزمشاهيان   

ر از سوي ديگر به لحاظ سياسي، سرزمين سبزوار بيشت. تأثير و مقبوليت روايت خود را بيشتر نمايد

ـلطة ايـن حكومـت بـر                      از شهر قم تحت سلطة فرمانروايان خوارزمشاهي بوده و يا دست كـم س

از سوي ديگر موالنا خود خراساني بوده و از آنجـايي كـه در             . سبزوار قطعيت بيشتري داشته است    

كرده و در غربت به سر مي برده، شكل روايي خراساني او از ايـن          زمان تأليف در قونيه زندگي مي     

د احتماالً مي تواند بازگوكنندة احساس غربت، دلتنگـي يـا تعلـق خـاطر موالنـا نـسبت بـه          رويدا

 خواه - توان به طور مشخص گفت كه گرايشي      با اين همه دست كم مي     . اش باشد سرزمين كودكي 

 در اين داستان موالنا وجود دارد تا شكل روايي دلخواه شـاعر مطـرح               - هوشمندانه و يا نا آگاهانه      

  .گردد

هـاي پـر طمطـراق و بـزرگ          نخستين بيت اين داستان، سلطان محمد خوارزمشاه با صفت         در

در قتال سبزوار پر پناه    /شد محمد اَلپ اُلُغ خوارزمشاه    «: شوداي مدح مي  منشانه
1

موالنا در نخستين   » 

دهد كه روايت و برداشتي مطلـوب از جايگـاه          نشان مي » و الپ » الغ«بيت با به كار بردن دو واژة        

. ها سرنگون گرديد، نزد خود داردطان محمد خوارزمشاه، به عنوان پادشاهي كه به دست مغول     سل

و »قهرمـان بـزرگ   «ها را به معاني چون       آن مثنويهايي هستند كه مفسران     الپ و الغ هر دو واژه     

»دلير بزرگ «
2

، »تنومنـد و قـوي    «را بـه معنـي      » اَلـپ «شناساني چون دورفـر     زبان. كنند تعبير مي  
________________________________________________________________ 

تر مي  كه ظاهراً درست تر و كم اشكال» پر تباه«در نسخة نيكلسون اين واژه به صورت  ) 845؛ بيت 673بلخي، همان، ص     1

ج ، ترجمه و تعليق حسن الهوتي، شرح مثنوي معنوي مولوي، )1374 ( نيكلسونرينولد الين (ته است نمايد نيز به كار رف    

پر تباه با توجه به محتواي داستان و گرايش غير شيعي مثنوي نيـز قابـل              )1718، ص   انتشارات علمي فرهنگي  : تهران،  5

كـار  ار بـه داليـل اعتقـاد اهـالي آن تبـاه           به سخني ديگر به نظر موالنا و مطابق مذهب رسمي تسنن، سـبزو            . تأييد است 

 .محسوب مي شدند

سازمان چاپ و انتشارات : تهران، 5ج، ترجمة توفيق سبحاني،     ترجمه و شرح مثنوي شريف    ،  )1373(گولپينارليعبدالباقي   2

 .1778، ص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
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دانندو از ريشه تركي مي    » پردل«،  »اع، متهور شج«
1

 تعريف اين واژه در دانشنامة اسالم نيز محتوا و       

اي كه نقـش بزرگـي در   چهره«، »قهرمان«كه در تعريف آن چنان. كندقدمت اين واژه را تأكيد مي     

قـب پـر    همچنين اين لقب مترادف با ل     . باشد  مي» كردندجامعة نظامي تركان در عهد باستان ايفا مي       

.معرفي شده است  » بهادر«افتخار  
2

»اُلُغ «  واژه 
3

 نيز كه در اين بيت آمده اسـت بـه معنـي بـزرگ،               

شخص داراي جايگاه بلند مرتبه است و از ريشة تركي و معادل واژة بيوك در زبان تركي تعريف            

.شده است
4

   

: هر سبزوار استمحتواي ابيات بعدي، نشان از غلبه و قدرت نظامي سلطان محمد در غلبه بر ش

مان  حلقه/  سجده آوردند پيشش كَأالَمان-- اسپهش افتاد در قتل عدو/ تنگشان آورد لشكرهاى او «

 جان -- آن ز ما هر موسمى افزايدت / هر خراج و صلتى كه بايدت--   در گوش كن، وابخش جان

.»پيش ما چندي امانت باش گو/ما آنِ تو است اي شير خو
5

   

ها از اقدام خود در يات، چيرگي سلطان و اطاعت و تسليم رعايا و پشيماني آن با توجه به اين اب    

احساس » خراج و صلت  «سلطان پس از غلبه در مقابل پيشنهاد        . شودمخالفت با سلطان، استنباط مي    

كند آور مي نيازي كرده و به جاي وجوه و هدايا از مردم شيعة سبزوار درخواستي عجيب و رنج               بي

  :خصي به نام ابوبكر از ميان اهالي شهر استو آن آوردن ش

تـا مـرا بـوبكر نـام از         -  تـا نياريـدم ابـو بكـرى بـه پـيش           /گفت نرهانيد از من جان خويش     «

ـتانم و نـه       /بدروم تان همچو كشت اى قوم دون      --  هديه ناريد اى رميده امتان    /شهرتان نه خراج اس

» هم فسون 
6

ـلطه،     تواند پادشاه يا فاتحي      اين ابيات در معنا مي      را توصيف كند كـه ضـمن غلبـه و س

________________________________________________________________ 

1  Gerhard Doerfer (1965), Turkische und Mongolische Element Im Neupersischen, Wiesbaden, (Band II), 

p.110. 

2  Ritter,H(1965) , “Djalal al-din Romi”, In Encyclopedia of Islam, Second edition, Leiden: Brill,Vol: II, 

p.419. 

ود دارد كه با رسم     اهميت است، چرا كه واژة تركي ديگري وج        بسيار پر  uluġگذاري و تلفظ اين واژه به صورت        نوع اعراب    3

الغ به تلفظ اخير معني بسيار متفـاوتي بـا          .  تلفظ كرد  Aliġشود و آن را بايد به صورت اَلغ         فارسي نوشته مي  - الخط عربي 

معنا و تلفظ اخير به ايـن  ). Doerfer, ibid, p.165; BII, 116(بنيه استفكر، ابله، ضعيف، نزار و بياُلُغ دارد و به معني بي

يرش نيست كه موالنا واژة آلپ را كه به معني شجاع و پر دل است در تركيـب بـا الـغ بـه كـار بـرده و در                            سبب قابل پذ  

عالوه بر اين موالنا در جاي ديگر از اين . توان پذيرفت موالنا دو صفت متناقض را به اين شكل با هم به كار برده باشد نمي

را در مـورد حـضرت محمـد       » الپ الغ «اثر، تركيب   
)ص(

ـ     ، 6؛ دفتـر    883، همـان، ص     )1378(مولـوي (ه كـار بـرده       نيـز ب

  .كه منظور موالنا از واژة الغ مدح سلطان استكه تأييدي است بر اين)1006بيت

4  Doerfer, ibid, B.II,117. 

 .849- 846؛ ابيات673مولوي، همان، ص    5

 .852- 850؛ ابيات673همان، ص    6
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هاي مادي بي توجه بوده و اين دقيقاً خالف آن تصويري است كه مورخان              نسبت به اموال و داشته    

بـراي  . انـد در مورد سلطان خوارزمشاه در واقعة اترار و تصرف اموال بازرگانان به او نـسبت داده               

آميز به سلطان محمد دارد،     ي غير سرزنش  نمونه مطابق روايت قاضي منهاج سراج كه البته رويكرد        

در مورد ماجراي بازرگانان مغول در شهر اترار به صورت غير مستقيم، سلطان محمد را در مـورد    

در اترار ملكى بود قـدرخان نـام، حـديث          «: طمع كردن به اموال بازرگانان مقصر معرفي مي كند        

ـتجازت خواسـت،       كثرت اموال به خدمت سلطان عرضه داشت و در خيانت و اخذ             آن طايفه اس

ـلطان                         بعد فرمان، جمله رسل و تجار را به قتل رسانيد و تمـام امـوال برگرفـت و بـه خـدمت س

»فرستاد
1

كه مالحظه مي شود مورخ اخير، سلطان را به نوعي شريك و همراه در اين خيانت     چنان

ال بازرگانان در روايت    از اينرو گذشته از اين كه موضوع طمع كردن در امو          . داندو طمع كاري مي   

موالنا منتفي است، بلكه خوارزمشاه در مقابل اهالي سبزوار از وجوه و خراج صرف نظر كـرده و      

  .اي غير مادي داردخواسته

اين شرط به ظاهر ساده، يعني آوردن ابوبكري از ميان اهالي شهر، براي مردمي كه بـه لحـاظ                   

اعتقادي نسبت به ابوبكر، صحابه پيامبر     
)ص(

ـندي           و    خليفة نخـستين مـسلمين ناخـشنودي و ناخرس

  :داشتند، امري دشوار بود

كـى بـود بـوبكر انـدر        --  كز چنين شهرى ابوبكرى مخـواه     / بس جوال زر كشيدندش به راه     «

تـا نياريـدم ابـوبكر      / رو بتابيـد از زر و گفـت اى مغـان           -- يا كلوخ خشك اندر جويبار    /سبزوار

 تا نيارى سجده نرهـى      --  ا به زر و سيم حيران بيستم      ت/ هيچ سودى نيست كودك نيستم     --  ارمغان

كاندر ايـن ويرانـه     / منهيان انگيختند از چپ و راست      --  گر بپيمايى تو مسجد را به كون      /اى زبون 

 رهگذر  -- يك ابو بكرى نزارى يافتند      / بعد سه روز و سه شب كه شتافتند        --   بوبكرى كجاست 

چون / خفته بود او در يكى كنجى خراب--   حرضدر يكى گوشة خرابه پر/بود و بمانده از مرض

كز تـو خواهـد شـهر مـا از قتـل            / ست خيز كه سلطان ترا طالب شده      - بديدندش بگفتندش شتاب  

 اندر اين دشمنكده كى     --  خود به راه خود به مقصد رفتمى      / گفت اگر پايم بدى يا مقدمى     --  رست

بر كتف بوبكر  /راشتند تختةمرده كشان بف   --  راندمى سوى شهر دوستان مى   /ماندمى
2

 --  را برداشتند  

 سبزوار است اين جهان و مـرد        --  كشيدندش كه تا بيند نشان     مى/سوى خوارزمشاه حماالن كشان   

________________________________________________________________ 

 .311، ص1جوزجاني، همان، ج   1

 ).نيكلسون(مرا برداشتندوان ابوبكر    2
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» اندر اينجا ضايع است و ممتحق/حق
1

   

: اما شاه بيت اين داستان در مدح سلطان، بيتي است كه در آن سلطان با خداوند مانند شده است        

»دل همي خواهد از اين قوم رذيل      /ان جليل   هست خوارزمشاه يزد  «
2

حتي اگر بتوان فرض كرد كه      

موالنا اين جاي گذاري عناصر داستاني خود را بـدون توجـه بـه يـك رويـداد بـزرگ تـاريخي                      

ها نوشته باشد، باز هم شكل روايي داستان در نيمـة دوم سـدة              سرنگوني خوارزمشاه و سلطه مغول    

هفتم هجري 
3

شان دادن خوارزمـشاه، رويكـردي منحـصر بـه فـرد در              به جهت مدح و بزرگ ن      

  .باشدسازي از پادشاهي نگون بخت ميتصوير

دهد و ابيات ديگري در تأييد سخن قبلـي         موالنا به همين رويكرد خود در اين داستان ادامه مي         

  : خواندمي» امان سبزوار«و موجب » جانِ جان«خود آورده و سلطان را 

 از براى آن دل پر نور و        -  جان جان جان جانِ آدم اوست       / اوست آن دلى آور كه قطب عالم     «

هست آن سلطان/بر 
4

 پس - آن چنان دل را نيابى ز اعتبار/ تو بگردى روزها در سبزوار-  دلها منتظر

به از ايـن دل  /كه دل آوردم ترا اى شهريار     -  بر سر تخته نهى آن سو كشان      /دل پژمردة پوسيده جان     

رو بيـاور آن    -  كه دل مرده بدين جا آورى     / اين گورخانه است اى جرى     گويدت- نبود اندر سبزوار  

.» كه امان سبزوار كَون ازوست/دلى كاو شاه خوست
5

   

اي است كـه در آن      هايي كه در دربارة سلطان محمد خوارزمشاه به كار رفته، به گونه           ويژگي

ـلطان بـه        دادن به اهالي سبزوار، جاه و جالل سلطان به دليل         » امان«،  »شهرياري«  تشبيه جايگـاه س

مسلم است كه اين امـر در فـضاي         . كندچون و چرايي پيدا مي    خداوند، شكل و سيماي مطلق و بي      

به سخني ديگر با وجود واقعيت تاريخي . واقعي استتاريخي نيمة دوم سدة هفتم هجري، امري غير

________________________________________________________________ 

  .867تا853؛ ابيات 673مولوي، همان، ص    1

  .868؛ بيت 673همان، ص    2

 زمان مشخصي مطرح نشده اما دست كم دانسته شده كه سرايش مثنويدر مورد تاريخ آغاز سرايش و شروع كار نگارش    3

 ).Ritter, Ibid, p.395(ق آغاز گرديده است . ه 662دفتر دوم در سال 

در مورد سلطان محمد خوارزمشاه بسيار حـائز اهميـت اسـت؛ چـرا كـه                » سلطان«توجه به اين واژه يعني لقب سياسي           4

بخشي از درگيري سلطان محمد خوارزمشاه با خليفة عباسي بر سر اين بود كه خليفه، خواستة سلطان مبني بر اعطـاي                     

، همان، ص )1377 (بارتولد: (ه خليفه و سلطان بنگريد به  در مورد روابط تير   . را اجابت نكرده است   » سلطان«لقب سياسي   

از قرار معلوم، سلطان با وجود به كار بردن لقب اسكندر ثاني عالقة زيادي به كاربرد سلطان داشـت و گويـا در ايـن                         ) 38

ـ                       وده زمينه، عالقه و آرزوي وي تشابه و مقايسة خود با سلطان سنجر سلجوقي و رسيدن به موقعيت سـلطان سـلجوقي ب

 ).759ج، تهران،  انتشارات آگ، ص 2، ترجمة كريم كشاورز،  تركستان نامه،)1387( بارتولد(است

   .893 تا887؛ ابيات 673، ص)1378(مولوي   5
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ـلطه و غلبـه و       هاي اسالمي و سرنگوني خوارزمشاهيان، ديگـر تـصور        سلطة مغول بر سرزمين     س

صفاتي كه در شعر موالنا در مورد سلطان محمد ذكر شده، تقريباً تصوري محال و غير واقعـي بـه                    

ـتان بـه صـورت هوشـمندانه يـا                       نظر مي  رسيده است؛ اما به هر روي شاعر بـا برسـاختن ايـن داس

ناآگاهانه،
1

 پديد آورده   هاي عصر خود  اي متفاوت با نظرگاه    روايتي شگرف را خلق نموده و سليقه       

  .است

هايي كه در اين داستان مثنوي در مورد سلطان محمد خوارزمشاه           ترين ويژگي به طور كلي مهم   

  :توان خالصه كردوجود دارد را چنين مي

در مقابل  (از مردم سبزوار  » خراج و صلت  «ميلي سلطان به سيم و زر يا گرفتن         نيازي و بي  بي. 1

 و حاكم وي در اموال بازرگانان شهر اتـرار مطـرح شـده              چه به عنوان طمع كردن خوارزمشاه     آن

  ).است

در مقابل ضـعف وي در      (تأكيد بر جنبة فاتح بودن خوارزمشاه در چيرگي بر اهالي سبزوار          . 2

  ).لشكركشي به بغداد

هاي مشخص و قاطع سلطان به مذهب اهـل تـسنن و دشـمني آشـكار بـا                  تأكيد بر گرايش  . 3

در مقابل ستيزة وي با خليفه و دشمني آشكار    (بكر نامي از اهالي شهر      شيعيان سبزوار با خواستن ابو    

  ).هاي شيعيبا اهل تسنن و برگزيدن يكي از علويان به جاي خليفه و در نتيجه نشان دادن گرايش

هاي پر جاه و جالل براي سلطان محمد نظير الغ، الپ تشبيه سلطان به خداوند و ذكر صفت. 4

سازي پژوهشگران از وي به عنوان سلطاني جبون، ش مورخان و تصويردر مقابل سرزنش و نكوه(

  ).چارهزبون و بي

كه بيشتر مفسران مثنوي معنـوي  همان طور كه در مطالب پيشين نيز قابل مشاهده است، با اين   

كنند،يابي سرچشمة اين داستان، مطالبي را به درستي اشاره مي         در مورد ريشه  
2

 اما در هيچ يـك از       

ـلطان سـرنگون                   اين تفس  يرها، به اين داستان به عنوان روايتي منحصر به فرد و پر اهميت دربـارة س

با وجود اظهار نظر پژوهشگران نسبت به اينكه داستان از . ها توجه نشده استشده به دست مغول

منابع گوناگون و از زمان و مكان ديگري در مورد سلطان محمد خوارزمشاه روايت شـده اسـت،         
________________________________________________________________ 

هاي غير عرفاني روايت خود يعني بازتاب سياسـي و اجتمـاعي آن             توان پذيرفت كه موالنا از جنبه     هر چند به سختي مي       1

 .اطالع بوده باشدبي

؛ زمـاني، همـان،     163- 162؛ فروزانفر، همان، صـص      1779- 1778، صص   5نيكلسون، همان، ج  : (ترين آن عبارتند از   مهم   2

 ).257- 251، صص5ج
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جموع اين داستان به عنوان روايتي كه در بستر تحوالت تاريخي ايـران خلـق شـده، مـورد                   اما در م  

توان گفت اهميت تـاريخي ايـن روايـت مـورد توجـه         به طور كلي مي   . بررسي قرار نگرفته است   

شايسته منابع تاريخي
1

  . و پژوهشگران قرار نداشته است

يت سياسي جهان اسالم و ايـران توجـه         موالنا در اين بازسازي و آفرينش تا چه اندازه به وضع          

كرده است؟ آيا وي بـه      داشته و آيا با طرح اين داستان، اهداف و اغراض سياسي خاصي را دنبال مي              

ـتن يـاد                    ـتان و بـزرگ داش سرنوشت حكومت خوارزمشاهيان امعان نظر داشته و با طرح اين داس

ان سرنگون شدة خوارزمشاهي را     سلطان محمد، قصد داشته تا دل نهاد خود در مورد روزگار سلط           

هاي تاريخي در ايـن مـورد بـسيار دشـوار     ترديد ارائة پاسخي دقيق و مستند به روايت     بيان كند؟ بي  

كه موالنا با غلبة رويكرد عرفاني خود، ديگر مسائل مطرح شده در اثر وي تحت است؛ به ويژه اين

ـته  الشّعاع قرار گرفته و مفسران، جنبة عرفـاني او را مـد نظـ              عـالوه بـر ايـن، روايـت        . انـد ر داش

 العارفين و مراتب الكاشفين   مناقباي خود يعني    در اثر تذكره  ) ق761- 685زنده در حدود    (افالكي

 ق تأليف شده و تذكره در مورد موالنا وخاندان و پيـروان موالنـا جـالل الـدين                   718كه در سال    

است،
2

، نه تنها موضوع گرايش موالنا بـه         دربارة رويكرد پدر موالنا به حكومت خوارزمشاهيان       

كند، بلكه با طرح دشمني پدر موالنا با سلطان خوارزمشاه بر           خوارزمشاه را حل نمي   سلطان محمد 

  . هاي اين موضوع هم مي افزايدپيچيدگي

بر پاية گزارش افالكي، پدر موالنا نه تنها نسبت به حكومت خوارزمـشاهي تعلـق خـاطري                 

في كه ميان وي و سلطان محمد خوارزمشاه پديد آمده بود، بهاء ولد پدر              نداشته بلكه بر اثر اختال    

________________________________________________________________ 

 در شبه قاره اشاره كرد كه برداشت       منتخب التواريخ توان به يكي از منابع تاريخي سدة نهم هجري يعني           در اين مورد مي      1

عبد القادر بن ملوك شاه بداونى مورخ دربار اكبر داستان          . ايت تاريخي آن حائز اهميت است     مؤلف آن از اين داستان و رو      

ياقوت حموي را با همان محتواي اصلي آورده است و نكتة بسيار پر اهميت آن اين است كه مورخ در پايان داستان خود                       

كه وي    دهد و در عين حال ما را از اين        طالع مي با اشاره به بيتي از خوارزمشاه در مثنوي از وجود اين داستان در مثنوي ا              

هاي ميـان گـزارش     كه مورخ اخير به تفاوت      نكتة عجيب اين  . كنداز داستان محاصرة شهر سبزوار اطالع داشته مطلع مي        

- بـن القـادر عبد(ياقوت و آنچه موالنا آورده است اهميت نداده و به طور كلي به اهميت تاريخي آن امعان نظر نكرده است                   

انتـشارات انجمـن    : ، تهران  ، به تصحيح توفيق سبحانى و مولوى احمد صاحب         منتخب التواريخ ،  )1379(شاه بدواني ملوك

دهد كه تا چه اندازه شيوة روايي خاص موالنا و عناصر زباني موجـود            اين موضوع نشان مي   ) 50آثار و مفاخر فرهنگى، ص    

 .در شعر وي مغفول مانده است

هايي است از زبان مريدان و پيروان موالنا كه به فرمودة يكي از پيروان موالنـا يعنـي اوليـا عـارف                      وايتاين اثر مجموعه ر      2

  :براي اطالعات بيشتر بنگريد به. الدين افالكي تدوين شده استچلبي توسط شمس

T.Yaziči(1984), “Aflākī” In Encyclopedia of Iranica,Vol:I, London & Newyork: Routledge& Kegan 

Pual press, p. 567. 
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ـلطان، آرزوي سـرنگوني                   موالنا مجبور به كوچ تاريخي از شرق به غرب شده و براي حكومت س

سبب خـروج مغـول بـه دعـاي حـضرت بهـاء ولـد بـود و آزار دل مبـارك ايـشان از                         «: كندمي

»خوارزمشاه و اتباع او   
1

چـون موالنـاي   «كنـد كـه   ر همان تذكره نويس نقل مـي و يا در جاي ديگ 

بزرگ رضي اهللا عنه از سيرت ناخوش خوارزمشاه كه صورت بد بسته بود دل خـسته شـد و بـه        

ـتقم از آن               غايت رنجيده از بلخ عزيمت نمود از حضرت اهللا استدعا كـرد تـا بـر مقتـضاي اسـم من

.»مبتدعان منهج شريعت انتقام كشد
2

  

شود كه يكي از داليل مهم مهاجرت اجباري موالنا و پـدرش             استنباط مي  از اين روايت چنين   

در . مهري و بدرفتاري سلطان محمد خوارزمشاه بوده است       بهاء ولد از خراسان به آسياي صغير، بي       

ـلطان                 صورت پذيرش اين موضوع، مي     توان تصور كرد كـه زمينـة رنجـش موالنـا و پـدرش از س

رو احتماالً بايد سلطان خوارزمـشاه از سـوي موالنـا مـورد              اين خوارزمشاهي فراهم شده بود و از     

شود، ايـن اسـت     مالحظه مي » مبتدعان«گرفت؛ نكتة ديگري كه با دقت در واژة         سرزنش قرار مي  

نويس زندگي موالنا در روزگار پس از وفات موالنا، سلطان محمد خوارزمشاه را يـك               كه تذكره 

دارد كه در اين مورد به احتمال بـسيار اشـاره بـه          مي گذار در دين و مذهب تسنن محسوب      بدعت

.گرايش سياسي سلطان محمد به تشيع در جريان درگيري با خليفه عباسي دارد
3

   

شود روايت افالكي  كه مالحظه مي  چنان
4

ـتنباط شـد، بـه شـدت                 با آنچه از اشعار موالنـا اس

افالكي گفته شده، سلطان بـدعت    در شعر موالنا در مقابل آنچه در روايت         . اختالف و تناقض دارد   

گزار نيست، بلكه قهرمان و حامي مذهب تسنن در برابر شيعيان شهر سبزوار اسـت و بـه عنـوان                    

نكتة قابل تأمل اين است كه افالكي نه تنها مثنوي را بـه عنـوان               . شودتمثيلي از خداوند معرفي مي    

يكي از منابع تدوين اثر خود استفاده كرده،       
5

يكـي از پيـروان طريقـت مولويـه بـه            بلكه به عنوان     

________________________________________________________________ 

، انتـشارات دنيـاي كتـاب     : ، تهـران  2، به تصحيح تحسين يازيجي، ج     مناقب العارفين ،  )1385( افالكي   الدين احمد شمس   1

  .985ص

  .982- 981، ص2افالكي، همان، ج   2

 خوارزمشاه عليه خليفة  ويرايش دوم، جريان لشكركشي سلطان محمددانشنامة اسالمريتر در شرح احوال و آثار موالنا در    3

عباسي و دشـمني بـا خليفـة عباسـي را از داليـل محتمـل رنجيـدگي پـدر موالنـا نـسبت بـه سـلطان خوارزمـشاهي                              

 ).Ritter, Ibid, p.393(داندمي

 است، در عين حـال نـسبت بـه آن           العارفينمناقباين گزارش تقريباً با همان محتوا در رسالة سپهساالر كه مختصرتر از                4

گويند در  ؛ تقريباً از اختالف و كدورت ميان خوارزمشاه و بهاء ولد سخن مي            نامهولدشود و نيز    ي متقدم محسوب مي   منبع

 ). 41- 39، صص مركز نشر دانشگاهي: ، ترجمة مريم مشرف، تهرانبهاء ولد، )1382 ( مايرفريتس: (اين مورد بنگريد

5  Yaziči, Ibid, p. 567. 
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اما ظاهراً ايـن آگـاهي در   . محتواي مثنوي و از جمله به اين داستان خوارزمشاه آگاهي داشته است     

 تأثير نداشته و او نسبت به تفاوت فـاحش نگـاه موالنـا بـه خوارزمـشاه و                   العارفينمناقبتدوين  

  .مشاه، توجهي نداشته استروايت مربوط به روابط تيره و تار ميان بهاء ولد و خوارز

رغم اين كه برخي پژوهشگران اخير به روايت اخير افالكي در مورد روابط خوارزمشاه              علي

اند،و بهاء ولد، اعتبار تاريخي داده     
1

نـويس و مريـد طريقـت       رسد كه آنچـه تـذكره      اما به نظر مي    

بعدها شايعات داير «ت كه همانند اس» آميزهايي افسانهشاخ و برگ«مولويه روايت كرده بيشتر به  

تـوان  هاي اين روايت مي   و با بررسي سرچشمه   » اندافزوده...در افواه مريدان برداستان مهاجرت وي     

گفت كه افالكي در اواخر دورة مغول و در بالد روم، اخباري را گردآورده است كـه از احـوال                    

.انـد گشته»  خطا خلط و «خراسان و خوارزم اطالع دقيقي نداشته و در اين مورد دچار            
2

ـين     همچن

ـته از  . كنـد نگاري عهد مغول نيز محتواي تاريخي اين گزارش افالكي را تأييد نمي          متون تاريخ  گذش

 جامع التواريخ  و   جهانگشاي جويني هاي عمومي اين دوره، نظير      كه اين گزارش افالكي در تاريخ     اين

 وجـود دارد كـه نـشان        - مغـول    يكي از منـابع روزگـار        -  تاريخ وصاف مطالبي در   . نيامده است 

اش به حمايت از بزرگان تصوف      دهد، سلطان محمد خوارزمشاه نه تنها در روزگار فرمانروايي         مي

اش از سوي مورخي چون وصاف،      پرداخته، بلكه پس از سقوط و سرنگوني حكومت       و عرفان مي  

  . نماد و مثالي براي حمايت از عرفا و صوفياني چون پدر موالنا بوده است

وصاف سلطان عصر خود اتابك ابوبكر سلغري فـارس را كـه فرمـانرواي حـامي متـصوفه و         

اين حكايت با حدوثه سلطان محمد خوارزمشاه محـذوا         «كند  عرفا بود به سلطان محمد تشبيه مي      

النعل بالنعل و قدر االديم علي االديم چو دايم با خواجه فخرالدين عمر الرازي در تـرجيح طوايـف                   

فه بر ائمه و علما بساط مباحث كشيدي و بدين تمسك نمودي كه اين گـروه چـون        زهاد و متصو  

شوند و از اختالف و اختالط دامن تعلق        تر خرقه مزيف قانع مي    به كمتر لقمه غير متكلف و حقير      

»كردنـد چينند به زماني اندك متصدي تلويح كرامات و مترقـي بـه ذروه مقامـات مـي                در مي 
3

 از  

رود و دقـت و      به عنوان يكي از منابع تاريخي موثق به شـمار مـي            اريخ وصاف تآنجايي كه عموماً    

________________________________________________________________ 

 .95، ص1بياني، همان، ج   1

غزليـات  ، )1388(بلخـي الـدين  موالنا جـالل ؛ 77انتشارات سخن، ص: تهران،1ج،  سرّ ني ،  )1379(كوب زرين عبدالحسين   2

  .6- 5، مقدمة، مصحح صصانتشارات سخن: ، به اهتمام محمدرضا شفيعي كدكني، تهرانشمس تبريز

  .159ص سينا، انة ابنكتابخ :، تهرانتاريخ وصاف الحضره، )ق1338( وصافاهللافضلبنعبداهللا   3
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صحت اطالعات تاريخي آن، مورد تأييد پژوهشگران قرار دارد،        
1

رسد كه در مقايـسه      به نظر مي   

  .  از اعتبار بيشتري برخوردار باشدمناقب العارفينبا اثري چون 

هـايي هـم    د كه پـدر موالنـا ناخرسـندي       نمايد كه حتي اگر پذيرفته شو     به طور كلي چنين مي    

نسبت به خوارزمشاه پيدا كرده باشد،     
2

توان گفت كه موالنا در هنگام تأليف مثنوي معنوي          باز مي  

اي متعالي در البـالي شـعر   ميل نبوده تا از اين فرمانرواي مسلمان و حامي متصوفه و عرفا، چهره    بي

ها يعني كساني كه بـه جـاي خوارزمـشاهيان بـر            كه موالنا از مغول   به ويژه اين  . خود عرضه دارد  

ترين آن نامسلماني ايـن     سرير قدرت نشسته بودند، تصوير خوبي نداشته و به داليل مختلفي كه مهم            

رحمي بر مسلمانان چيره    داند كه با حيله و بي     ها را قومي غاصب و خونريز مي      قوم بيگانه بود، آن   

ي و شـقاوت    »گـر حيله«ها را به    ، مغول مثنويها در   وايتكه موالنا در يكي از ر     چنان. شده بودند 

.تشبيه كرده است  
3

كند كه در تقابل بـا ايـن گـرايش در            اين مطالب زماني اهميت بيشتري پيدا مي       

  . مثنوي، از سلطان خوارزمشاه، تصويري خداگونه مطرح شده است

  گيرينتيجه

هايش، نزد مورخان پـس     مات و اقدام  سلطان محمد خوارزمشاه فرمانروايي است كه به دليل تصمي        

ـتان      . از خود در عهد مغول مورد سرزنش و نكوهش قرار گرفته اسـت             هـاي  بررسـي يكـي از داس

________________________________________________________________ 

، »تاريخي پر طمطراق از فرمانروايي مغول در ايران«، )1386زمستان (جوديث فيفر: نگاري وصاف بنگريد بهدر مورد تاريخ   1

 .319- 295، صص39، پياپي 4، ش5، دورة جديد، سآينة ميراثترجمة محمد حسين حيدريان، 

دهد كه موالنا از سوي مادرش با خاندان خوارزمشاهيان داراي نـسبت و             ها نشان مي    الزم به ذكر است كه برخي پژوهش         2

اما پيش از اين پژوهشگري چون ريتر در مـورد ايـن روايـت              ). 5، همان، ص  )1388(مولوي(بستگي خانوادگي بوده است   

 ).Ritter,Ibid, p. 393(الدين محمد خوارزمشاه با ترديد نگريسته بوديعني نسبت خانوادگي مادر موالنا با عالء

تـا در آيـد آن كـه        /  مصريان را جمع آريد اين طرف        -  جويم كسى از مصريان    گفت مى / دان   همچنان كاينجا مغول حيله      3

/  تا بدين شيوه همه جمع آمدنـد  -  هين در آ خواجه در آن گوشه نشين/ آمد بگفتا نيست اين     هر كه مى   -  بايد به كف   مى

برخي پژوهشگران اخير با طرح اين      ) 860- 857، ابيات   3؛ دفتر   436، ص )1374 ( مولوي (گردن ايشان بدين حيلت زدند    

تفـاوت  هاي اسالمي بـي   ها و ظلم ايشان در سرزمين     موضوع كه موالنا نسبت به رويدادهاي روزگار خود يعني غلبة مغول          

ها پرداخته، آثـار  مغولهاي اسالمي تحت سلطة نمانده و در جاي جاي آثار خود به واكنش به وضعيت حاكم در سرزمين    

كند كه موالنا نسبت به سلطة مغول مخالفت و حاصل اين بررسي نيز تأييد مي. اندموالنا را مورد توجه و بررسي قرار داده       

محمـد جعفـر يـاحقي و عليرضـا        (پـردازد كند و به انواع مختلف نسبت به ايشان بـه انتقـاد مـي             اعتراض خود را بيان مي    

از اين رو   ). 140،  129،  صص  10، ش 5، س   فصلنامة تخصصي مولوي پژوهي   ،  »مولوي و مغوالن  «،  )1390بهار( محمودي

توان نتيجة اين پژوهش اخير را پاسخ و توجيه ديگري براي اين موضوع محسوب داشـت كـه چـرا موالنـا از پادشـاه                         مي

 كند؟سرنگون شده به دست مغول ها با عظمت و بزرگي ياد مي
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اش از طرح ايـن     دهد كه موالنا جالل الدين بلخي علي رغم منظور عرفاني و معنوي           مثنوي نشان مي  

 مورخـان بـه نمـايش درآورده     داستان، تصوير متفاوتي از اين پادشاه سرنگون شدة نگون بخت نزد          

موالنا در اين داستان، ضمن بيان يكي از مطالب معرفتي عرفاني، با به كارگيري شيوة تمثيل و                 . است

با گرد آوري عناصر زماني و مكاني مختلف و با استفاده از داستاني كه به لحاظ تاريخي به سلطان                   

د سلطان محمـد خوارزمـشاه زده       محمد خوارزمشاه مربوط نيست، دست به خلق روايتي در مور         

شـود كـه داراي وجـوه و         روايتـي مـي    -  به هر صورتي كه تعبير شود      - حاصل اين آفرينش    . است

نمايد كه برخالف آنچه در روزگار تأليف مثنوي از سوي چنين مي.  سياسي است- اهميت تاريخي

 گفته شده، سلطان    نويسان پس از مرگ موالنا در مورد سلطان محمد        بسيار مورخان و حتي تذكره    

ـلطان                       نزد موالنا داراي ارج و قرب بسياري بوده است و روايتي متفـاوت بـا معاصـران خـود از س

  .برافتادة خوارزمشاهي برجا گذاشته است

 -  پيش چشم داشته، در عمـل      مثنويگذشته از اهداف اخالقي و معرفتي كه موالنا در سرايش           

آميـز و    چندين مشخصة سرزنش   - گيردستان پيش مي  اي كه شاعر در طرح اين دا      دست كم با شيوه   

نامطلوبي كه مورخان، آن را ماية نكوهش و انتقاد از سلطان محمد قرار داده بودند، با به كارگيري 

ـلطان         ترين اين مهم. دهدعناصر روايي خود به گونة مطلوب خود تغيير مي         ها رفتـاري بـود كـه س

. فه، بر ضد پيروان مـسلمان اهـل تـسنن پـيش گرفـت           محمد با حمايت از علويان و دشمني با خلي        

موالنا با طرح درگيري و نبرد سلطان محمد با مردم شيعه سبزوار و دستور به آوردن ابوبكر نـامي                   

كه موالنا به جاي ديگر اين. سازدرا بر طرف مي» دشمني با اهل تسنن«از اهالي اين شهر، اين تهمت 

كنند، سلطان را ها مطرح ميي سلطان محمد در مقابل مغولآنچه مورخان، ويژگي ترسويي و جبون

ـلطان دل  «در تمثيل خويش با قرار دادن در جايگاه خداوند و به كار بردن واژگاني چـون                  ، »هـا س

اي كه سلطان در آن به عنوان فـاتح شـهر           ، همچنين به تصوير كشيدن صحنه     »الپ الغ «و  » شهريار«

كنـد و بـه صـورتي غيـر مـستقيم بـه نقـد               فاوت مطرح مي  گردد، ديدگاهي مت  سبزوار پديدار مي  

  .پردازدها ميهاي آن ديدگاه

توان به دقت و با قطعيـت       هاي موالنا در اين حمايت و جانبداري نمي       كه در مورد انگيزه   با اين 

از جمله اين كه مطابق روايتي موثق، سلطان محمد         : توان به مواردي اشاره كرد    سخن گفت، اما مي   

ـلطان محمـد مـورد            ه حمايت از متصوفه و عرفا مي      همواره ب  پرداخت و حتي در روزگاري كه س

نكوهش و انتقاد مورخان قرار داشته، اين خوي و خصلت او را تحت الشّعاع قرار نداده و همچنان                  
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توانسته در جلب نظر موالنا و به جهت حمايت از بزرگان صوفيه زبانزد بوده است و اين قضيه مي
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هاياز ويژگيبرخي

نامطلوب سلطان محمد 

خواررزمشاه در آثار 

مورخان عهد مغول

پادشاهي كه در 

اموال بازرگانان 

مغول در شهر اترار 

�طمع كرد

پادشاهي كه در

فرار و ترس از 

دست دشمن 

�درگذشت

پادشاهي مبتدع و

بدعت گزار با  

طرح خالفت 

�علويان

بي فكر، پادشاهي 

اشتباهبي تدبير، پر �

هاي سلطان  ترين ويژگي مهم

محمد خواررزمشاه در مثنوي

معنوي موالنا جالل الدين بلخي

  

نياز به  پادشاهي بي

وجوهات و اموال 

�رعايا

 

پادشاهي فاتح و به 

لحاظ نظامي 

قدرتمند

 

پادشاهي حامي مذهب 

اهل تسنن و مبرا از 

�بدعت و رفض

 

پادشاهي با القاب پر

شكوه، مقتدر و 

�مشروع
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مقايسة عناصر داستاني

 مثنوي در مورد سلطان حكايت

محمد خوارزمشاه با روايت 

تاريخي شناخته شده

عنصر

�موضوعي

عنصر

�مكاني

: عنصر مطلوب شاعر

�شهر سبزوار

 

 :عنصر تاريخي

�شهر قم

 

سلطان شاه، : عنصر تاريخي

شاهزادة  مدعي حكومت 

سلطان تكش خوارزمشاه

 

: عنصر مطلوب شاعر

سلطان محمد 

�خوارزمشاه

عنصر وصفي

:عنصر مطلوب شاعر

ناس، معتقد به خالفت پادشاهي فاتح، سرش

 و مذهب رسمي 

:عنصر تاريخي

حاكم منصوب شده خليفه در شهر، 

فقدان شهرت و مشخص بودن نام 

�حاكم


