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Abstract  

Different researches about Mysticism usually take the mystical and 

religious function of this subject into consideration. However mystical 

and abbatial subjects have had different social, political, and literary 

functions further than religious functions. This article by considering the 

literary application of Naqshbandi mysticism wants to pay attention to 

another nonreligious function of this subject. For this reason, we have 

taken Maulana Khalid Naqshbandi's Persian written works and his effects 

on developing the Persian language out of Iranian borders. This research, 

firstly, in a descriptive and analytical way clarifies the reason and 

backgrounds in which Maulana Khalid uses the Persian language in his 

letters and works. Then he considers the publication domain of these 

letters to different parts of the Islamic world. Moreover, the social status 

of the audience of Maulana Khalid's letters and their role in the 

republishing of these letters outside the borders of Iran have been studied.  
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 زبان ترشگس در آن نقش و نقشبندی خالد موالنا فارسي مکتوبات
 ایران مرزهای از خارج در فارسي ادبیات و

  الدین امجدیمحی
 ه،ارومی دانشگاه ارومیه، زبان و ادبیات فارسی، تهدکتری رش دانشجوی

 ایران
  

 ایران ارومیه، ارومیه، استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه عبداهلل طلوعی آذر 

 چکیده 
د، اما انيني این نهادها را بررسي کردهیهاي مختلب در مورد عرفان و تصوف معموالً کارکردهاي طریلتي وآپژوهش

این  .اندادبي نيز بوده هادهاي صوفيانه و خانلاهي عالوه بر نلش دیني، داراي کارکردهاي مختلب اجتماعي و سياسي ون
ني آن را در يیکي دیگر از کارکردهاي مهم و غيرآیملاله در پي آن است با بررسي رویکردهاي ادبي طریلت نلشبندیه، 

ر( .ها  6668-6252) ه به بررسي مکتوبات فارسي موالنا خالد نلشبنديبه همين دليل در این ملال کانون توجه قرار دهد
 -وصيفياي تاین پژوهش به شيوه .ایمو تأ ير آن در گسترر زبان و ادبيات فارسي در خارج از مرزهاي ایران پرداخته

رده و سپ  کتوبات را تبيين کها و مگيري موالنا خالد از زبان فارسي در نگارر نامههاي بهرهتحليلي ابتدا دالیل و زمينه
بان پایگاه اجتماعي مخاط ،عالوه بر این .ها در مناطق مختلب جهان اسالم پرداخته استبه بررسي دامنة انتشار این نامه

نشر این مکتوبات در خارج از مرزهاي ایران مورد توجه و بررسي قرارگرفته ها در بازهاي موالنا خالد و نلش آننامه
 .است

 .تصوف، زبان فارسی، مکتوبات، کردستان، نقشبندیه، موالنا خالد ها:هکلیدواژ
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  مقدمه

 داغقره متولد نلشبندیه، طریلت مروج( هجري شمسي6258-6668)نلشبندي  خالد موالنا
 عازم راقع کردستان در خود ملدماتي تحصيالت اتمام از پ  که است سليمانيه استان در
دمت شيخ محمد قسيم مردوخي سنندجي علوم دیني را و در شهر سنندج در خ شاد  ایران

  .به اتمام رساند و از دست ایشان اجازه تدری  یافت
موالنا خالد پ  از بازگشات به ساليمانيه و چندین سال تدری  علوم دیني در مسجد   
عبدالرحمن پاشاااي بابان به امامت پرداخت و سااپ  عازم ساارزمين حج شااده و پ  از    

ر سرزمين حجاز و بازگشت به سليمانيه از طریق یکي از مریدان شاه هاي باطني ددریافت
عبداهلل دهلوي به ساوي سرزمين هندوستان مهاجرت نمود و طریلت نلشبندیه را از ایشان  

 (. 268: 2886ریم، دریافت داشت )فازیل که
گ،ار طریلت نلشاابندیه خواجه بهاالدین محمد نلشاابند اساات که در   در حليلت پایه

(. بهاالدین 868: 6878زیسته است )عابدي، هاجري قمري در بخارا مي 766تا 763فاصلة 
ت هاي پيشااين، طریلمحمد نلشاابندي خود نيز با ایجاد تغييرات و اصااالحات در طریلت 

نلشابندي را بنيان نهاده بود. موالنا خالد پ  از دریافت این طریلت به کردستان بازگشته  
مند. ظهور نامين دليل آن را نلشبندیه مجددیه خالدیه نيز ميو به انتشار آن پرداخت و به ه

هاي طریلت قادریه، دیگر طریلت بانفور در کردساااتان عراق را در این طریلت، مخالفت
داشااات. شااايخ معروف نودهي، مالمحمد بالکي و دیگر بزرگان طریلت قادریه از در  پي

هاي رهاي گوناگوني در حوزهها تأ يمخاالفات باا موالناا خاالاد درآمادناد. این مخالفت        
 است.مختلب اجتماعي، سياسي و ادبي در کردستان آن روزگار داشته 

ها در حوزۀ ادبي، عاملي شاد که شعر و ادبيات در آن مناطق رونق  ظهور این مخالفت
بيشتري یابد. شيخ معروف نودهي و موالنا خالد نلشبندي که در رأس این دو طریلت قرار 

یند که آادیبان و شاعران برجسته کردستان در قرن سيزدهم به حساب ميداشتند، خود از 
ت اند. بزرگان طریلهاي کردي، عربي و فارسااي تأليب کردههر دو آ ار متعددي به زبان

قادریه با ارسال مکتوبات و تأليب آ ار متعدد، همواره سعي داشتند مانع گسترر طریلت 
ه عنوان اي بشيخ معروف نودهي با ارسال رساله نلشابندیه در کردستان شوند تا جایي که 

به ساااعيد پاشاااا، والي بغداد، مخالفت خود با  « تحریرالخطاب فی رد علی خالد الکذاب»
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اي مانع انتشار افکار موالنا خالد خواهد که به هر شيوهکرده و از او مي موالنا خالد را بيان
 (.676: 6869زاده، نلشبندي شود )قنبري و خسروي

ها بود که موالنا خالد در تالشااي مسااتمر موفق شد جانشينان ر پاساخ به این مخالفت د
د. کنمختلفي را در مناطق وسااايعي از ایران، عراق، ترکيه و ساااوریه به ساااوي خود جلب

موالناا خاالاد براي اقنااع جامعه و دساااتيابي به مرجعيت و همچنين برتري یافتن بر دیگر     
اجتماعي و ساياسي به هنر و ادبيات متوسل شد. یکي از   رقباي خود درکنار همة اقدامات

العاده او در ساارایش شااعر و نگاشااتن  هاي موالنا خالد قدرت ادبي و توانایي فوقتوانایي
هاي مختلب به سااه زبان فارسااي، عربي وکردي بود. او از ظرفيت باالي ملاالت و رساااله

خود را  هايد که بخشي از فعاليتادبيات در اقناع مخاطبين آگاه بود و همين امر سبب ش
کند. موالنا خالد داراي دیوان اشعاري به سرودن شعر و نوشتن ملاالت و مکتوبات صرف

شااود. بخش فارسااي اي از اشااعار فارسااي، کردي و عربي را شااامل مياساات که مجموعه
 بيت فرد 85قطعه،  1رباعي،  68مخم ،  8مثنوي،  1قصيده،  3غزل،  17دیوان او شاامل  

هاي ادبي فوق (. درکنار آفرینش617: 6865حسايني،  بند اسات )چيره و شااه  ترکيبب 6و 
ها را در پاسااخ به مریدان، ارتباط با هاي موالنا خالد نام برد که آنباید از مکتوبات و نامه

امراي بابان، ارتباط با اعضااااي خانوادۀ خود و... نوشاااته اسااات. موالنا خالد در این باره  
معلوم خاطر شریب است که از جميع اقطار، حتي از سمت خراسان و ماورالنهر »گوید: مي

 (.272: 2868)مدرس، « آیدهاي احباب ميدائم نامه
دهدکه ایشااان به تأ ير ادبي ها نشااان ميدقت موالنا خالد در پاسااخگویي به این نامه
ند. فاخر توليد ک اسااات متوني ادبي وبوده متون به خوبي واقب بوده و همواره در تالر 

نکتاة حاائز اهميت در نگارر مکتوبات موالنا خالد این اسااات که از مجموعه مکتوبات   
هاي عربي است در هاي فارسي دو برابر نامهفارساي و عربي به دسات آمده از ایشاان نامه   

حالي که بيشاااتر ارتباط موالنا خالد با محيط عربي عراق و ساااوریه بوده و حتي موقعيت  
ي اساات که بيشااتر مکتوبات به زبان عرب  کرده کردسااتان عراق نيز ایجاب مي جغرافيایي

يوۀ است به ش ها ساعي داشاته  باشاد. موضاوع دیگر اینکه موالنا خالد در نگاشاتن این نامه   
متن  .ردگي مکتوبات کهن زبان فارساي از انواع صورخيال و صناعات لفظي ومعنوي بهره 

رسل ها به نثر ساده یا مفني است و تعداد کمي از آناین مکتوبات بيشاتر از همه مسجع و  
است. از نکات برجسته در این مکتوبات، استفاده بيش از حد موالنا خالد از شده نگاشاته  
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شااعر شاااعراني همانند حافظ، سااعدي، جامي و شاايخ محمود شاابسااتري اساات که همين   
ب در مناطق مختلموضااوع به عاملي براي گسااترر شااعر و ادبيات فارسااي و باز نشاار آن 

 شده است. خارج از ایران تبدیل 
هاي موالنا خالد، مناطق کردستان عراق، سوریه و شامات از آنجا که گسترۀ انتشار نامه

، نلش گيرد، نگارر این مکتوبات به زبان فارساايتا ماوراءالنهر و هندوسااتان را دربر مي
است. ما در این هاي ایران داشته مهمي در بازنشار زبان و ادبيات فارساي در خارج از مرز  

ملاله در پي آن هستيم که چگونگي نلش مکتوبات موالناخالد در گسترر زبان و ادبيات 
بان هاي استفادۀ موالنا خالد از زفارساي را بررسي کنيم. براي این کار ابتدا دالیل و زمينه 

ناطق ها را در ممهکرده و سپ  حوزۀ انتشار این نافارساي در نگارر مکتوبات را بررسي 
ایم. عالوه بر این، جایگاه اجتماعي مخاطبان کرده مختلب خارج از ایران به تشاااریح بيان

 .استد هش ها و نلش آنان در باز توليد و باز نشر مکتوبات به زبان فارسي بياناین نامه

 . بیان مسأله2
یني ام گرفته، مسائل دهایي که در حوزۀ عرفان و تصوف انجبه طور عام در بيشتر پژوهش

و خانلاهي، آداب و رساوم و معرفي مشایخ و به بياني دیگر کارکردهاي آیيني تصوف و  
این پژوهش قصاااد دارد یکي دیگر از کارکردهاي مهم  .طریلت بررساااي شاااده اسااات 

نامة فارسي به  669کند. بر این اساس تعداد طریلت؛ یعني کارکردهاي ادبي آن را بررسي
کرده و به نلش این مکتوبات در گساااترر زبان و موالنا خالد را بررسااايجااي مانده از  

عالوه بر این، ميزان گستردگي  .اسات ادبيات فارساي در خارج از مرزهاي ایران پرداخته  
 ترینها از مهمها در مناطق مختلب جهان اساااالم و پایگاه اجتماعي مخاطبين نامهاین نامه

اسااات. این ملاالاه تالر دارد کارکردهاي ادبي و    مساااائال مورد توجاه در این پژوهش  
فرامور شادۀ طریلت و تصاوف در کردسااتان را بررسااي کرده و به تشریح این موضوع   

هاي کردستان در قرن سيزدهم به عنوان نهادهاي آیيني و فرهنگي نلش بپردازد که خانلاه
اند که در مهمي در گساااترر زبان و ادبيات فارساااي در خارج از مرزهاي ایران داشاااته 

 .هاي حوزۀ عرفان و تصوف چندان مورد اعتنا نبوده استپژوهش
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 . پیشینۀ پژوهش7
هاي دانشگاهي متعددي دربارۀ عرفان و تصوف در کردستان انتشار یافته ملاالت و رساله

( 6836از رئوف توکلي )« تاریخ تصوف کردستان»توان به کتاب است که از این ميان مي
کرد. دربارۀ طریلت اشاره ( 6839ا ر روحاني )« امع تصوف در کردستانتاریخ ج»و کتاب 

ها و ملاالت متعددي چام شده است که از این نلشبندیه و موالنا خالد نلشبندي نيز کتاب
نلشي از موالنا خالد نلشبندي و پيروان »با عنوان ( 6813توان به کتاب معتمدي )ميان مي
( 6836) 6نوشتة اوزدالگا« آسياي غربي و مرکزي نلشبندیه در»و کتاب « طریلت او
شناسي اشعار فارسي موالنا خالد سبک»با عنوان ( 6865کرد. عالوه بر این، چيره )اشاره

به بررسي و معرفي چند نسخة خطي از آ ار موالنا « هاي خطي آننلشبندي و معرفي نسخه
 ست. خالد و بررسي اجمالي برخي از نسخ خطي آ ار وي پرداخته ا

 «سبک شناسي اشعار فارسي موالنا خالد نلشبندي»اي با عنوان نامهپایان( 6833کاکایي )
نامة ایاناست. پ کردهبراي دریافت مدرک کارشناسي ارشد در دانشگاه پيام نور تهران ارائه

ت که نيز موضوعي اس« هاي فارسي موالنا خالد نلشبنديهاي سبکي و معنایي نامهویژگي»
ده کر براي دریافت مدرک کارشناسي ارشد در دانشگاه کردستان ارائه (6869صوفي )
« جامعه شناسي مردم کرد»کتاب ( در6868) 2عالوه بر این، مارتين وان برویين سن .است

شناسي تصوف و عرفان در کردستان اختصاص چند فصل کتاب خود را به تحليل جامعه
 داده است. 

مکتوبات فارسي موالنا خالد و نلش آن در گسترر »موضوع ملاله پيش رو با عنوان 
نامة دانشگاهي یا کتاب در هيچ ملاله یا پایان« زبان فارسي در خارج از مرزهاي ایران

 استمستللي بررسي نشده

 ها. فرضیه2
توان چنين برشاامرد؛ نخساات آنکه با توجه به گسااتردگي  هاي این پژوهش را ميفرضاايه

هاي موالنا خالد به مناطق مختلب جهان اسالم، کتوبات و نامهطریلت نلشبندیه و ارسال م
توان عامل گسااترر زبان فارسااي درخارج از ایران دانساات. دوم اینکه   ها را مياین نامه

شواهد بسياري از اشعار حافظ، سعدي، جامي وشبستري و... در مکتوبات موالنا خالدیافت 
                                                            
1. Ozdalga, E.                                                                                                            

2. Broensen, M.                                                                                                                       
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تواند به ق ایشان با زبان فارسي است، ميشاود که عالوه بر اینکه نشاانة پيوساتگي عمي   مي
 عنوان عاملي براي نشر شعر فارسي در خارج از مرزهاي ایران شود.

 

 . بحث0
 . دالیل استفادۀ موالنا خالد از زبان فارسي در نگارش مکتوبات0-2

ا ر مال « ردانیادي مه»هااي باه جاي مانده از موالنا خالد که در کتاب   مکتوباات و نااماه   
نامه به زبان  66نامه به زبان فارسي و  669آوري شده است شامل ریم مدرس جمععبدالک

ست. هاي عربي اهاي فارسي به نامهدهندۀ نسبت دو برابري نامهعربي است. این ارقام نشان
آید این است که اگر قرار بود موالنا خالد به اي که در این ملایسة آماري به چشم مينکته

مادري خود به خلق ا ر بپردازد، چرا زبان فارسي را بر زبان عربي ترجيح  زباني غير از زبان
هل هاي اداده اساات در حالي که زبان عربي، زبان قرآن و حدیث بوده و یکي از فضاايلت

شده است. عالوه بر این، زبان عربي، زبان مردم عراق و علم در آن روزگار محساوب مي 
ناوب در این مناطق زندگي کرده اساات. براي حجاز و شااامات اساات و موالنا خالد به ت 

هاي فرهنگي تشاریح این موضوع و یافتن پاسخ این سؤال ابتدا باید به بررسي زیر ساخت 
 .و ادبي موجود در روزگار موالنا خالد بپردازیم

های علوم دیني . پیشییینیۀ فرهنگي و تعلیم زبان فارسییي در حجره  0-2-2
 کردستان

هاي مناطق مختلب کردستان از روزگاران گ،شته به خانهتبشيوۀ تعليم و آموزر در مک
اسااات و در کنار آموزر زبان عربي از هاي ایران بوده خاانه ساااباک و سااايااق مکتاب    

هایي و ي شيخ ب«نان و حلوا»، «نصااب الصابيان  »، «بوساتان »، «گلساتان »هایي همانند کتاب
زبان فارسااي اسااتفاده   شاايخ عبدالکریم بوشااهري و... در جهت آموزر « ميزان التعليم»
 (.22: 6831است )امجدي،  شدهمي

مطالب فوق و نزدیکي آداب و رسوم کردها با دیگر ایرانيان سبب شده است که آنان 
همواره متون زبان فارساي را از خود دانساته و به آن عشق بورزند. به عنوان نمونه، کتاب   

برخوردار بوده اساات. صاادیق  شاااهنامه در نظر کردها همواره از شااأن و منزلتي بساايار   
ساارایي و شاااهنامه کردها حماسااه»نویسااد: در این باره مي« الکردیه»الدِملوجي در کتاب 
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: 6879)طبيبي، « هاي شاهنامه را از حفظ دارندخواني را دوست داشته و بسياري از داستان
ژاد کرد ن( و به خاطر همين عشاق و عالقه به ميراث زبان و ادب فارسي بود که اميران  21

شاعر عرب دستور ترجمة شاهنامه به زبان عربي را صادر « البنداري»سالسلة ایوبي مصر به  
 .کردند و با این کار سبب انتشار و گسترر شاهنامه در خارج از ایران شدند

 هايعالقه به شااهنامه در ميان کردها به حدي اساات که آنان خود بسااياري از داستان 
و براساااس روایت شاافاهي و فولکلور به شااعر گوراني روایت   شاااهنامه را سااينه به سااينه 

(. البته باید یادآور شد که روایت منظوم و شفاهي مردم کرد 25: 6831کنند )امجدي، مي
هاي مختلفي با شاااهنامه فردوسااي تفاوت دارد که این موضااوع در  از شاااهنامه در بخش

ه به شاهنامه، دیگر متون شعري در کنار عالق .ها و ملاالت دیگري قابل طرو استرسااله 
است  و مولوي و... محبوبيت فراواني داشتهادبيات فارسي نيز همانند اشعار حافظ، سعدي 

 شاايخ رضا»، «وفایي»، «محوي»، «نالي»و بساياري ازشاعراي مشاهور ادبيات کردي همانند    
ضمين اند. تبرده و... در اشعار خود از اندیشه و اشعار شاعران فارسي سرا استفاده« طالباني

کردن بساياري از شاعرهاي فارساي به وسيله شاعران کرد زبان، نشانة آشکاري از عشق و    
  .عالقة مردم کردستان به زبان فارسي است

ابن یمين »از شاااعري به نام « پارسااي گویان کرد»( در کتاب 6815حيرت سااجادي )
. ت مخم  تضمين کرده استنام برده است که تمام دیوان حافظ را به صور« ايسليمانيه

« کردگویانپارسي»( در کتاب 6811زاده )وي در کتاب گلزار شااعران کردستان و صفي 
اند، معرفي کرده و ضمن تعداد زیادي از شاعران کردي را که به زبان فارسي شعر سروده

 اند.بيان شرحي از احوال ایشان چندین نمونه از اشعار آنان را نيز ارائه داده
اس آنچه رکر شد، مشخص شد که شعر و ادبيات فارسي در جامعة کردي نفور و براس

حضور کاملي داشته است و شاعران کرد، عموماً در کنار خلق آ ار به زبان کردي بخشي 
 اند و موالنا خالد نلشبندي نيزکردههاي شعري خود را به زبان فارسي ارائه مياز آفرینش

فارسااي خود تحت تأ ير این پيوندهاي تاریخي و سااوابق هاي در نوشااتن مکتوبات و نامه
 فرهنگي و ادبي بوده است.

 . آشنایي موالنا خالد با محیط ایراني و پیوند او با دربار قاجار 0-2-7

 ها و مکتوبات،یکي دیگر از دالیال توجاه موالناا خاالد به زبان فارساااي در نگارر نامه    
م موالنا همانطور که گفتي .اسااتان زمين بوده ارتباط و پيوند ایشااان با محيط فرهنگي ایر



 010 | امجدی و طلوعی آذر

 

خاالاد پ  از پایان تحصااايالت ملدماتي در قره داغ، ساااليمانيه، کویسااانجق و اربيل به    
کردساتان ایران آمده در شاهر سانندج در خدمت شيخ قسيم مردوخ سنندجي به تحصيل    

از  توانپرداخت. اقامت در ایران و آشاانایي بيشااتر با فرهنگ، شااعرو ادب فارسااي را مي  
اسباب گرایش او به زبان فارسي دانست. عالوه بر این، بخش بزرگي از صوفيان نلشبندیه 
در مناطق کردنشين ایران ساکن بودند که همين امر ارتباط بيشتر او را با مناطق گوناگون 

 .بخشيدایران ضرورت مي
به عنوان  تواندمي پيوند و آشنایي موالنا خالد نلشبندي با دربار پادشاهان قاجاري نيز 

یکي دیگر از عوامل گرایش و عالقة ایشان به زبان فارسي در مکتوبات معرفي شود. نامة 
موالنا خالد براي ميزرا عبدالوهاب منشاي الممالک پادشاه ایران نگاشته شده   633شامارۀ  
کند که درویش دوستي کرده و از طریق وي در این نامه، شاه ایران را ستایش مي .اسات 
بنانِ بيان »است. در این نامه آمده است:  کرده نشاي الممالک خود با موالنا خالد مکاتبه م

نام و نشان جنبش دادن و سالم و پيام را به خدمت را به ساخنان ساحبان سا، به یاد فلير بي  
ارباب فلر و فنا فرستادن ... نه از آن جنابِ دولت عليه استعجابي دارد و نه از چاکران شاه 

اي از پيوند عميق موالنا خالد (. این نامه نشانه863: 2868)مدرس، « ين نواز استغرابيمسک
 گمان پيوند موالنا خالد با اینبا مراکز سااياسااي و فرهنگي ایران در دورۀ قاجار اساات. بي

مراکز هم از جهت رفع مشکالت احتمالي مریدان و جانشينان خود در ایران اهميت داشته 
يابي به یک مرکز سااياسااي و داشااتن یک حامي قدرتمند همانند پادشاه و هم از نظر دسات 

قاجار در آن سااوي مرزها داراي اهميت بساايار بوده اساات. ناگفته پيداساات که ارتباط با  
یخي هاي تارمراکز دیني و فرهنگي موجود در قلمرو حکومات عثمااني با توجه به رقابت  

 اهميت قابل توجهي داشته است. این دو نظام سياسي براي حکومت قاجاریه نيزاز 

 . آشنایي موالنا خالد با مکتوبات مهم زبان فارسي0-2-2
توجه  ها و مکتوبات،یکي دیگر از دالیل توجه موالنا خالد به زبان فارسي در نگارر نامه

 هاي تأليب آن در زبان فارسيایشاان به ساابلة کهن این نوع ادبي و الگوپ،یري از شاايوه  
مي هاي قدیمان موالنا خالد در نگارر مکتوبات و منشأت خود به نمونهگبي .بوده اسات 

ارکان اصااالي منشاااأت و »و رایج آن در زبان فارساااي نظر داشاااته اسااات به عنوان نمونه 
: 6879 )خطيبي،« مکتوبات که شاامل صادر مکتوب، شرو اشتياق و خاتمه مکتوب است  

 .( در مکتوبات موالنا خالد دقيلاً رعایت شده است565
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تواند الگوي موالنا خالد نلشاابندي از مکتوبات و منشااأت کهن زبان فارسااي که مي  
توان مکتوبات ساانایي، جامي و بسااياري دیگر را نام برد که به عنوان الگوهایي باشااد، مي
کنند. از دیگر مکتوبات در حوزۀ اند توجه موالنا خالد را به خود جلب توانسااتهعملي مي

رفاي الدین مَنيري یکي از عتوان از مکتوبات شرفطلة شبه قاره ميطریلت به ویژه در من
این مکتوبات که به مکتوبات صااَدي مشااهور اساات با هدف ارشاااد  » .قرن هشااتم نام برد

)دبيران،  «مخاطب و گسااترر تعاليم شااریعت و تبيين ملامات طریلت انتشااار یافته اساات 
ها در سرزمين هندوستان زندگي ي، سال(. با توجه به اینکه موالنا خالد نلشابند 55: 6839

کرده و اسااساً طریلت نلشبندیه را در شهر دهلي از دست شاه عبداهلل دهلوي اخ، کرده،  
نگاري و مکتوبات، همين کتاب محتمال اسااات یکي از الگوهاي عملي او در بخش نامه 

د بن ماخير بااشاااد. از دیگر مکتوباات مهم و قاابل اعتنا مکتوبات فاروقي، ا ر شااايخ اح    
( که به علت 6652عبدالواحد ساارهندي فاروقي نلشاابندي اساات )صاااحب نلشاابندي،     

مورد  توان آن را نيز از منابعوابستگي طریلتي موالنا خالد و اقامت ایشان در هندوستان مي
 توجه موالنا خالد در نگارر مکتوبات به حساب آورد.

 سي. آشنایي موالنا خالد با متون منظوم عرفاني فار0-2-0
هاي خود به زبان فارساااي از دیگر عوامال مؤ ر در گرایش موالنا خالد براي نگارر نامه 

گيري ایشاااان از مفاهيم واالي این آ ار توان از وجود منابع معتبر منظوم عرفاني و بهرهمي
نامة  669جاساات که از مجموعه نام برد. توجه موالنا خالد به متون منظوم فارسااي تا بدان

بيت از اشاعار شاعران زبان فارسي رکر   611ده از مکتوبات ایشاان، حدود  آوري شا جمع
گيري از شااعر فارسااي نشانة اهتمام و پيوستگي عميق شاده اسات. این ملدار توجه و بهره  

 ها به عنوان شاهد مثال درایشاان با شاعر و زبان فارساي است. از شاعراني که ابياتي از آن   
توان از حافظ، سعدي، موالنا، عطار نيشابوري، جامي، منشأت موالنا خالد آمده است، مي

نظامي، شايخ محمود شابستري، صائب تبریزي و... نام برد. موالنا خالد در مکتوبات خود   
معموالً براي بااال بردن وجاه ادبي آ اار خود در اغراض گوناگوني همانند بيانِ ارادات و    

یا مریدان خطاکار، در  دوساااتي، تجدید محبت، هشااادار و تح،یر و سااارزنش مخالفان 
نصيحت و تشویق مریدان به استلامت در مسير طریلت و... شواهد مختلفي از شعر فارسي 
را ارائه کرده؛ زیرا به قدرت اقناع باالي شاعر فارساي به خوبي واقب بوده است. از نمونه   

 کنيم.يابياتي که موالنا خالد درمکتوبات خود استفاده کرده است ریالً شواهدي را بيان م
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اهل فلر در ( »...671: 2868چنين آورده اسااات )مدرس،  86ایشاااان در نامة شااامارۀ 
چنانکه  کنندنشست و خاست و گفت و شنود و سفر و حضر مطللاً بدون اشاره چيزي نمي

 گوید:حافظ قدس سره مي

 انددر پ  آیينه طوطي صاافتم داشااته 
 

 گویمآنچااه اساااتاااد ازل گفاات بگو مي  
  

 (963: 6877 )خطيب رهبر،

( در دعوت یکي از دوساااتان به صااابوري و 619: 2868)مدرس،  63در نامة شااامارۀ 
 کند:تحمل داغ دوري به این بيت حافظ استناد مي

 اي دل اندر بند زلفش در پریشااااني مَنال
 

 مرغ زیرک چون باه دام افتد تحمل بایدر  
  

 (878: 6877)خطيب رهبر، 

( در بيان تح،یر و هشدار به مخالفان خود این 665: 2868)مدرس،  92در نامة شمارۀ 
 کند:اي از شکست آنان بيان ميبيت حافظ را به عنوان شاهد مثال و نشانه

 ب  تجربه کردیم در این دیر مکافات
 

 با دردکشااان هر که درافتاد، ور افتاد  
 

 (656: 6877)خطيب رهبر، 

نامه به جاي  669ست که از مجموع توجه و استناد موالنا خالد به اشعار حافظ تا آنجا
دهد که نامه به اشاعار حافظ اساتناد شاده اسات. این ارقام نشان مي     87مانده از ایشاان در  
نامه، بيتي از حافظ را به عنوان شااااهد مثال و تأیيد مطالب خود ارائه  9موالنا خالد در هر 

کري يوند عميق ادبي و فکرده است. این سطح از توجه و اهتمام به اشعار حافظ که نشانة پ
ي اتواند موضااوع ملاله یا رسااالهایشااان با حافظ و شااعر وادبيات فارسااي اساات، خود مي 

هاي فارسي موالن اخالد شواهد شعري زیادي از دیگر شاعران ارائه جداگانه باشد. در نامه
ر رکهاي متعددي را توان از اشعار سعدي شيرازي نيز نمونهشاده است که از این ميان مي 

( خطاب به عثمان 279: 2868)مدرس،  651کرد. به عنوان نمونه ایشاااان در نامة شااامارۀ 
عرائض متعددۀ شاما در دم صبح رسيد، اظهار اخالص نهال  » :بگ بابان چنين گفته اسات 
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ته الرحمه گفدسات پرور فلرا، اعني وکالء عالي را مالحظه نمودیم. ساعدي شيرازي عليه  
 است:

 لبرد نشسته هريم روزگاران به ساعدي 
 

 انروزگار به اال کرد تواننمي بيرون 
 

 (962: 6832فروغي، )
نویساااد: ( خطاب به حاج احمد افندي مي217: 2868)مدرس،  686در نامة شااامارۀ 

پسندیم. سعدي دگر بأي وجه کان انحراف را از شااهراه شریعت غرا، از هيچ فردي نمي »
 الرحمه گفته است:شيرازي عليه

 ي مااپناادار راه صااافااا کااه ساااعااد 
 

 تاوان رفاات جااز در پااي مصاااطفي   
 

 (962: 6832)فروغي، 

( براي گرفتن حق غضااب شااده یکي از  218: 2868)مدرس،  685یا در نامة شاامارۀ 
اي نوشته و او را به داد پروري مریدانش خطاب به اسماعيل آغا از رجال متنف، دوران نامه

 :دهداین بيت سعدي هشدار مي دعوت کرده و در پایان بي هيچ شرحي او را با

 وقاات ضااارورت چو نمااانااد گریز »
 

 «دسااات بگيرد سااار شااامشاااير تيز   
  

 (82: 6832)فروغي، 

کردیم، اما در مجموعه هااي پيشاااين تنها ابياتي از حافظ و ساااعدي را ارائه  در نموناه 
مکتوبات موالنا خالد شاواهد شاعري بساياري از دیگر شاعراي زبان فارسي همانند نظامي     

ي، موالنا، جامي، صاائب و شايخ محمود شابستري ارائه شده است که این سطح از    گنجو
توان ها را ميهاي فرهنگ و ادبيات فارسااي و اسااتناد به آنتوجه به مشاااهير، ادبا و مؤلفه

یکي از اساباب انتشاار عناصار فرهنگ ایران زمين به شمارآورد. در واقع همين امر سبب    
عنوان یکي از عوامل ترویج فرهنگ و ادبيات ایران زمين،  شود که این مکتوبات را بهمي

 مورد توجه قرار دهيم.
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. گسییتردگي حوزۀ انتشییار مکتوبات فارسییي موالنا خالد در خار  از  0-7
  ایران

هاي فارساي موالنا خالد عالوه بر اینکه نشااانة حضااور وسيع طریلت تازه  گساتردگي نامه 
ر بيانگر گساترر نفور و رواج زبان فارسي د تأساي  نلشابندیه در مناطق مختلب اسات،    

منااطق مختلب خاارج از ایران و توانایي مردم آن نواحي در درک و فهم متون فارساااي   
هاي عثماني، هااي فارساااي موالنا خالد به مناطق مختلب تحت ادارۀ دولت نااماه   .اسااات

شد دریافت مي هاي بسياريقاجاریه و مناطلي از شابه قاره ارساال و از این مناطق نيز نامه  
اي عميق از گسااترر زبان فارسااي در مناطق مختلب خارج از ایران  که همين امر نشااانه

معلوم خاطر »گوید: به این موضوع اشاره کرده و مي 655موالنا خالد در نامة شمارۀ  .است
شااریب اساات که این مسااکين، تنها و منفرد اساات و از جميع اقطار عالم، حتي از ساامت 

 (.272: 2868)مدرس، « آیدهاي احباب ميراءالنهر دایم نامهخراسان و ماو
ها به زبان فارسي و ترجيح یافتن آن بر زبان عربي و کردي از کتابت این حجم از نامه 

جانب مرجعي همانند موالنا خالد نلشبندي سبب شد که خلفا و جانشينان ایشان در مناطق 
مونه، شيخ عثمان سراج الدین نلشبندي، یکي مختلب همين رویه را ادامه دهند. به عنوان ن

ردي هاي کاز مشاهورترین خلفاي ایشان درکردستان عراق با وجود گسترر و نفور زبان 
نوشته است. این موضوع را در هاي خود را به زبان فارسااي ميو عربي در آن مناطق، نامه

نه کرد. به عنوان نمو دهتوان مشاهميان دیگر جانشاينان موالنا خالد در ساایر مناطق نيز مي  
وفایي مهابادي، کاتب شايخ عبيداهلل نهري از شيوخ نلشبندیه در مناطق کردنشين ترکيه،  »

(. این در 9: 6666مه باقي، )حه« نامة این شاايوخ را به زبان فارسااي نگاشااته اساات زندگي
 وهاي ترکي و عربي در آن مناطق بسااايار رایج، بلکه زبان اداري حاالي اسااات کاه زبان  

توان گفات در دوراني کاه پيونادهاي    حکومتي در آن دوران بوده اسااات. از این رو، مي
نشاااين عثماني به واساااطة هاي مختلب کرد، ترک و عربفرهنگي و ادبي ایران با امارت

گونه مشاکالت سااياسااي ما بين عثماني و قاجاریه بساايار ناچيز بوده و زبان فارسااي از هيچ 
بندیه هاي طریلت نلشمناطق برخوردار نبوده است، خانلاه بستري براي حفظ و نشر در آن

 اند. یگانه سنگرهاي حفظ و نشر زبان و ادبيات فارسي در آن مناطق بوده
نامه  665نامة به جا مانده از موالنا خالد، تعداد  231همانطور که گفته شد از مجموع  

گي و اي از پيوستگي فرهناست و این برتري عدي خود نشانه به زبان فارساي نوشاته شده  
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و  است. با بررسي عاطفي موالنا خالد و همچنين مردم آن مناطق با زبان و ادبيات فارسااي
 آید. هاي موالنا خالد آمار زیر به دست ميشمارر نامه

نامه اسااات که از این ميان مخاطب و  665هاي فارساااي موالنا خالد مجموعه کل نامه
 نامه»هاي کلي ها با عبارتکتاب یاد مردان این نامه نامه مشااخص نيساات. در 689ملصااد 

امه ن»، «نامه براي یکي از بزرگان»، «نامه براي جمعي از مریدان»، «براي یکي از دوساااتان
اي که ملصااد نامه 36و... مشااخص شااده اساات. از مجموع تعداد « براي یکي از منسااوبان

به ملصد کردستان عراق ارسال  درصد 96/79نامه برابر با  17ها مشاخص است، تعداد  آن
نامه برابر  9درصد به مناطق مختلب ترکيه، تعداد  91/68نامه برابر با  62شده است. تعداد 

درصد به مناطق ایران و تعداد  92/5نامه برابر با  5درصاد به مناطق عربي و تعداد   19/9با 
( ارائه 6ام در نمودار )درصاد به هندوساتان ارساال شده است. این ارق    86/6نامه برابر با  6

 شده است.

 نامه( 86های فارسي موالنا خالد در مناطق مختلف جهان ). پراکندگي نامه2نمودار 

 

هاي موالنا خالد را در ساااطح کردساااتان عراق  اگر بخواهيم پراکندگي ملصاااد نامه
ها شهرهاي مختلب اي که ملصاد آن نامه 17شاویم که از تعداد  بررساي کنيم، متوجه مي 
نامه  62درصد به شهر سليمانيه و تعداد  89/78نامه برابر با  57کردستان عراق است، تعداد

درصااد به ملصااد اربيل ارسااال شااده اساات. شااهرهاي کویه و مناطق مختلب    63برابر با 
درصد  62نامه برابر با  3نامه و در مجموع با  5اورامان در کردساتان عراق نيز هر کدام با  
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هاي فارسي موالنا خالد در سي موالنا خالد بوده است. پراکندگي نامههاي فارملصاد نامه 
 ( ارائه شده است.2سطح کردستان عراق در نمودار )

 نامه(92های فارسي موالنا خالد در سطح کردستان عراق ): پراکندگي نامه7نمودار 

 

 راناست بجز چندین نامه که به مناطق مختلب ای( مشاخص 6همانطور که در نمودار )
هاي موالنا خالد در خارج از مرزهاي ایران واقع شده است که ارسال شده ملصد بلية نامه
ها مناطق مختلفي از استانبول ترکيه و دمشق تا کردستان عراق گستردگي حوزۀ انتشار آن

اي از مجاهدت علمي و گيرد که این موضاااوع نشاااانه و حتي شااابه قاره هند را دربر مي
د و بيانگر سااهم ویژۀ او درگسااترر زبان و ادبيات فارسااي در مناطق   طریلتي موالنا خال

هایش به زبان فارسي، این زبان را به عنوان زبان ممتاز خارج از ایران است. او با انتشار نامه
ي فارسي هاکرد. این سنت بعدها در نامه طریلت نلشبندیه در سایر مناطق مختلب معرفي

و ترکيه ادامه یافت. عالوه بر این، استشهاد موالنا خالد به  اتباع او در مناطق مختلب عراق
اشاعار متنوع ادبيات فارسي را باید عامل دیگري براي در کانون توجه قرار گرفتن زبان و  

هاي فرهنگي ایران زمين در خارج از ایران قلمداد ادبيات فارسي و بسياري دیگر از مؤلفه
 کرد.

هاي فارسي موالنا خالد در سطح ارقام پراکندگي نامهافزون بر این، در بررسي آمار و 
هایي که موالنا خالد به درصااد از نامه 89/78شااویم حدود کردسااتان عراق نيز متوجه مي

 -کردستان ارسال داشته، مربوط به شهر سليمانيه است. دليل این رویکرد، اهميت فرهنگي
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شااهر، زادگاه و خاسااتگاه  اجتماعي باالي شااهر سااليمانيه در سااطح کردسااتان اساات؛ این
فرهنگي موالنا خالد و همچنين محل زندگي بسياري از مریدان و پيروان و خلفاي او بوده 

و  هاي فرهنگياسات. حضور طریلت قادریه و نفور آنان در شهرسليمانيه و وجود رقابت 
 .طریلتي قادریه و نلشبندیه نيز از عوامل توجه موالنا خالد به این شهر بوده است

رسااال این حجم از مکتوبات فارسااي به شااهر سااليمانيه بيانگر پيوسااتگي فرهنگي و   ا
اي آشکار از رواج این زبان در اجتماعي مردم آن مناطق با زبان و ادبيات فارسااي و نشانه

ها به یکي از عوامل آن منااطق بوده اسااات. موالناا خاالاد خود نيز باا فرساااتادن این نامه      
اي فرهنگي و اجتماعي آن مناطق با زبان و ادبيات فارسي بدل تا يرگ،ار در تدوام پيونده

 شده است.

 . پایگاه اجتماعي مخاطبان مکتوبات موالنا خالد0-2
هاي موالناخالد بسيار باالست و این امر عامل مهمي در انتشار گستردگي حوزۀ انتشار نامه

همي مخاطبين نيز امر مزبان و ادبيات فارساي در مناطق بساياري شده، اما پایگاه اجتماعي   
اطبين است. با توجه به اینکه مخدر بازنشار و باز توليد مفاهيم فرهنگي ایران زمين داشاته   

هاي مرجع در آن روزگار هاا عموماً اقشااااري از ساااطوو باالي جامعه و گروه  این نااماه  
هاي گروهها از طریق همين هاي فرهنگي و هنري مندرج در آنها و مؤلفهاند، این نامهبوده

هاي مرجعي که مخاطب این اساات. از ميان گروهمرجع، آرام آرام در جامعه انتشااار یافته 
 توان به موارد زیر اشاره کرد.اند، ميها بودهنامه

 . متشرعین و علمای دیني0-2-2
هاي موالنا خالد باید از علماي دیني آن ترین و تاأ يرگ،ارترین مخاطبان نامه از مياان مهم 
شود، نام برد. این عنوان ها با عنوان )مُال و ماموستا( یاد مير که در کردستان از آنروزگا

ود و شاند، اطالق ميبه افرادي که در امور م،هبي اساالم و قوانين شریعت تحصيل کرده 
 ها و اقتداي جمعيتمشاخص اسات که با توجه به گسترر اسالم، جایگاه و مرجعيت آن  

ميه وجمعه، اعياد و مجال  و... به آنان از نفور کالم باالیي مسااالمااناان در نماازهااي یو    
ها و توجه دادن مردم به زبان اناد و همين امر امکاان بااز نشااار مفاهيم نامه   برخوردار بوده

 .کرده استفارسي را براي آنان ميسر مي
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 هایي که براي این طبلة اجتماعي ارساال شاده است باید به مال محمد امام  از ميان نامه
(، مال محمد جوانرودي )نامة شمارۀ 35(، مال حسين چاوور )نامة شمارۀ 32)نامة شمارۀ 

(، مال 685(، مال اساماعيل هناراني )نامة شمارۀ  688( ، مال رساول کویه )نامة شامارۀ   682
(، مالمحمود 699(، مال هدایت اللّه اربيلي )نامة شاامارۀ 656محمود بازیاني )نامة شاامارۀ 

( 665(، مال محمد فليه )نامة شمارۀ 638(، مال عباس کویه )نامة شامارۀ  613)نامة شامارۀ  
 اشاره کرد.

 . شیوخ و مریدان اهل طریقت0-2-7
 توان ازاند، ميهاي موالنا خالد بودههاي مرجعي که مخاطب و گيرندۀ نامهاز دیگر گروه

یکي از  یکي از عناوین اساااالمي اسااات و به طور ویژه « شااايخ»طبلاة شااايوخ ناام برد.   
با توجه به اقتداي مریدان و اهل « شيخوخت»اصاطالحات طریلت و تصاوف اسات. ملام    

 است. آشنایيآمده ها، یکي از ملامات مرجع و با نفور جامعه به حساب ميتصوف به آن
این گروه با نفور با مکتوبات موالنا خالد و زبان و ادبيات فارسي سبب شده است تا بخشي 

و ادبيات فارساااي از طریق این مشاااایخ در ميان مریدان و اهل خانلاه   از فرهناگ و زبان 
ان شيخ تواند، مياز جمله مشایخي که مخاطب مکتوبات موالنا خالد بوده .گساترر یابد 

هاي شاامارۀ الدین )نامه (، شاايخ شاام 92-96-98-56هاي شاامارۀ محمود خيوتي )نامه
(، شيخ عبدالوهاب 71-73-76-38-36-681هاي شمارۀ (، شيخ احمد اربيلي )نامه11-19

(، شيخ 79(، شايخ عثمان ساراج الدین نلشابندي )نامة شاامارۀ    36اي )نامة شامارۀ  ساوساه  
(، شيخ اسماعيل )نامة شمارۀ 663(، شيخ علي )نامة شمارۀ 91محمود صاحبي )نامة شمارۀ 

هاي )نامه(، شيخ محمد فراقي 652-696هاي شماره ( ، شيخ علي قاضي سليمانيه )نامه628
 .( را نام برد676(، شيخ طه نهري )نامة شمارۀ 675-638 -635شمارۀ 
ر توان از رکاند، نميهاي موالنا خالد بودهاز ميان شيوخي که مخاطب بسياري از نامه 

شايخ عثمان ساراج الدین نلشابندي گ،شات؛ زیرا ایشاان یکي از جانشينان مشهور موالنا      
يخ آیند. شااریلت نلشاابندیه در کردسااتان به حساااب ميخالد بوده و از مروجين بزرگ ط

ویله در شااهرسااتان حلبچه واقع در هجري در روسااتاي ته 6669الدین متولد عثمان سااراج
سااالگي و در همان سااالي که موالنا خالد از ساافر  86کردسااتان عراق اساات. او در ساان 

رگرفت. دست ایشان ب هندوساتان برگشاته بود با موالنا خالد آشنایي یافته و طریلت را از  
اي است که موالنا خالد براي ترویج طریلت نلشبندیه در الدین خليفهشايخ عثمان ساراج  
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اسااات. دربارۀ اهميت جایگاه او کافيسااات بدانيم که او خود به کردساااتان انتخاب کرده
که  تنهایي خلفاي بسااياري از اورامان و کردسااتان تا کرکوک و طالش و دیاربکر داشااته

آنان مولوي کرد اساات که یکي از ارکان مهم شااعرکالساايک کردي به حساااب  یکي از 
 .آمده و داراي آ ار ارزشمندي در زبان فارسي نيز است

اند عالوه ناگفته پيداساات که همة این مشااایخ که مخاطبان مکتوبات موالناخالد بوده 
فارسي گام  زبانبر تبليغ و نشار طریلت نلشبندیه بر همان اسلوب موالنا خالد در توجه به  

تداوم  اند.برداشاته و رسااالت و مکتوبات بساياري را در زبان فارسي به نگارر درآورده   
این  هايهاي فرهنگي طریلت نلشااابندیه سااابب شاااد که خانلاه این رویکرد در فعااليت 

 طریلت به کانون انتشار زبان و ادبيات فارسي در خارج از ایران بدل شود. 

 ادگان امارت بابانز. امیران و بیگ0-2-2
ت زادگان و بزرگان و متنف،ین اماراز دیگر مخاطبان مکتوبات موالنا خالد، خوانين، بيگ

شااناسااند. امارت بابان حکومتي محلي در  ها را با پسااوند )پاشااا( مي بابان هسااتند که آن
د باب ها مورد تأیيکردساتان عراق با مرکزیت شهر سلميانيه بود که حکومت مورو ي آن 

 288لي و زیر نظر والي بغداد از بخشودگي مالياتي برخوردار بود. این اميرنشين حدود عا
 سال ادارۀ سليمانيه و حلبچه و مناطق اطراف آن را در اختيار داشت. 
اند، هاي موالنا خالد بودهاز جمله مشاهير و افراد با نفور این اميرنشين که مخاطب نامه

(، محمود بگ بابان پسااار 23-27هاي شااامارۀ )نامه توان عبادالرحمن پااشااااي بابان  مي
(، عثمان بگ پساار عبدالرحمن پاشااا 29-87-78-659هاي شاامارۀ عبدالرحمن پاشااا )نامه

(، سليمان آغا، پسرعموي 7(، احمد بگ )نامة شمارۀ 16-13-651-618هاي شمارۀ )نامه
صاحبلران )نامة (، محمودبگ 75(، عيساي بگ )نامة شامارۀ   95موالنا خالد )نامة شامارۀ  

(، محمد خان برادرموالنا خالد )نامة 628(، یون  آغاي مُهردار )نامة شاامارۀ 683شاامارۀ 
(، 662-628هاي شمارۀ (، اسماعيل آغا )نامه655(، اساحاق بگ )نامة شمارۀ  627شامارۀ  

 .( را نام برد636عبدالغني آغا )نامة شمارۀ 
زادگان اسي و اجتماعي اميران و بيگناگفته پيداست که نفور کالم و اهميت ملام سي
ها با گي آنقطعاً پيوست .کننده بوده استامارت بابان در کردستان آن روزگار بسيار تعيين

متون و مکتوبات فارساي، هم نشاانة اهميت این زبان در نزد آنان است و هم اینکه بازنشر   
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ارسي تداوم زبان و ادبيات ف این مکتوبات و توجه آنان به این نوع از آ ار، تأ ير زیادي در
 .در کردستان عراق داشته است

 . رجال متنفذ و صاحب منصب حکومتي0-2-0
توان از رجال سياسي و صاحب منصب حکومتي هاي موالناخالد مياز دیگر مخاطبين نامه

ز اند به ساااهم خود اآن دوران نام برد که آنان نيز با توجه به جایگاه و نفوري که داشاااته
ر توان از عمآیند. از ميان این رجال ميترویج زبان و ادبيات فارساي به حساب مي عوامل 

(، مال غفور 625(، فرمانرواي خورمال )نامة شمارۀ 686بگ فرماندار گلعنبر )نامة شامارۀ  
( و 658(، شيخ علي قاضي شهر سليمانيه )نامة شمارۀ 689قاضاي شاهر بصاره )نامة شمارۀ    

 ( نام برد.633ممالک پادشاه ایران )نامة شمارۀ ميرزا عبدالوهاب منشي ال
موالنا خالد نلشااابندي براي گساااترر طریلت خود همواره در تالر بود تا با رجال  
ساياساي و صااحب منصب حکومتي پيوند و ارتباط داشته باشد و به همين دليل برخي از    

نفور  هاي ایشاااان متوجه ملامات حکومتي بوده اسااات. از ميان این رجال صااااحب ناامه 
هجري  6679-6255توان از ميرزا عبادالوهااب منشاااي الممالک فتحعليشااااه قاجار )   مي

قمري( مشااهور به نشاااط اصاافهاني نام برد. از آنجا که بخشااي از مریدان و پيروان موالنا  
خالد در کردستان ایران قرار داشتند، موالنا خالد براي حل کردن مشکالت احتمالي آنان 

هااي حکومات و دیگر مراکز قادرت با طریلت نوپاي    مخاالفات   و همچنين جلوگيري از
نلشبندیه همواره در تالر بود با مراکز قدرت در ایران ارتباط برقرار کند که از این ميان 

الممالک فتحعليشاه قاجار که یکي از شعراي با نفور دربار ایجاد ارتباط و دوستي با منشي
در ایجاد تمهيدات براي گساااترر طریلت  اي از رکااوت باالي او قااجاار بوده، نشااااناه   

ت از اي و فرا زباني به انتشار طریلنلشابندیه در مناطق مختلب و داشاتن نگاهي فرا منطله  
 جانب اوست.

شود موالنا خالد نلشبندي براي گسترر طریلت بر اساس آنچه گ،شت، مشخص مي
فور و مرجع همانند هاي بانخود در مياان اقشاااار مختلب جامعه و به ویژه طبلات و گروه 
زادگان و رجال متنف، و علماي دیني و متشااارعين، شااايوخ و اهل طریلت، اميران و بيگ 

صاحب منصب حکومتي توجه خاصي داشته و در پي آن بوده است تا با ارتباط و دوستي 
هاي گسااترر طریلت نلشاابندیه را هموار سااازد. در کنار این موضااوع باید  با آنان زمينه

د به دليل اینکه مخاطبين این مکتوبات همگي از طبلات بانفور و صاااحب خاطر نشااان کر



 0017تابستان |  99شماره  | 72سال | متن پژوهی ادبی  | 007

 

اند از طریق باز نشااار مکتوبات موالنا و توجه به توانساااتهاند، ميجایگاه جامعه خود بوده
مفاهيم ارائه شاده در آن که همگي به زبان فارسااي و نشأت گرفته ازفرهنگ ایراني بوده  

ن فارسي و فرهنگ و هنر ایراني را فراهم کند. به اسات، اسباب گسترر بيش از پيش زبا 
عبارت دیگر، بين انتشاااار طریلت نلشااابندیة خالدیه و گساااترر فرهنگ، زبان و ادبيات 
فارسي یک ارتباط مستليم وجود داشته است؛ زیرا مشایخ و بزرگان این طریلت که بيشتر 

بان و ي وآشااانایي با زاند به علت پيوساااتگي با عناصااار فرهنگ ایران آنان کرد زبان بوده
اند و همين ادبيات فارساي بخش عظيمي از آ ار و مکتوبات خود را به زبان فارسي نوشته 

به مثابة  رساند که گسترر ونفور طریلت نلشبندیه را در هر منطلهامر ما را به این اقناع مي
 انتشار زبان، ادبيات و فرهنگ ایراني تعبير کنيم. 

 گیریبحث و نتیجه
نامه به زبان فارسي و  669نامة فارسي به جاي مانده از موالنا خالد تعداد  231موعه از مج
نامه به زبان عربي اسااات و با توجه به اینکه محل زندگي ایشاااان به تناوب در مناطق   66

بود در هاي عربي به فارسي بيشتري ميمختلب عراق و ساوریه بوده اسات باید نسبت نامه  
ین موضوع نشانة توجه ویژه موالنا خالد به زبان فارسي و فرهنگ حالي که چنين نيست و ا

 .ایراني است
به زبان فارساااي در نگارر مکتوبات باید به   نلشااابندياز دالیال توجه موالنا خالد  
هاي علوم دیني کردسااتان به آموزر زبان فارسااي، آشنایي مواردي همچون توجه حجره

شاااتن ارتباط با دربار قاجار و شااااعران و رجال ایشاااان با محيط ایران و امارت اردالن، دا
 کرد. صاحب نفور آن همانند صباي اصفهاني اشاره

عالوه بر این، وجود مکتوبات متعدد زبان فارساااي همانند مکاتيب سااانایي، مکاتيب  
الدین مَنيري وشيخ احمد سرهندي در موالنا و منشاأت خاقاني و همچنين مکتوبات شرف 

منظوم عرفاني همانند آ ار حافظ، ساااعدي، موالنا، عبدالرحمن شاااباه قااره، وجود متون   
ها و دالیل توجه موالنا خالد به جامي، شااايخ محمود شااابتري، نظامي و... همگي از زمينه

 شود.زبان فارسي محسوب مي
گسااتردگي حوزۀ انتشااار مکتوبات فارسااي موالنا خالد بساايار باالساات و همانطور که 

آمده اسات. این گسترگي عالوه بر  طار عالم براي او نامه ميخود اشااره کرده از جميع اق 
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اي از حضاور زبان و ادبيات فارسااي در مناطق مختلب کردستان عراق است،  اینکه نشاانه 
 خود به عاملي براي انتشار بيشتر زبان و ادبيات فارسي در خارج از ایران بدل شده است.

بازنشاار این  کننده درنيز نلشااي تعيينپایگاه اجتماعي مخاطبين مکتوبات موالنا خالد  
هاي فرهنگ ایراني همانند زبان فارساي، مشاهير و بزرگان  ها و در نتيجه انتشاار مؤلفه نامه

ادبيات فارسي و... داشته است؛ زیرا اغلب مخاطبين موالنا خالد از طبلات مهم و مرجع در 
ختلب طبلات متشااارعين و توان به اقشاااار مآیند که از این ميان ميجامعه به حسااااب مي

زادگان امارت بابان و رجال علماي دیني، شااايوخ و مریدان اهل تصاااوف، اميران و بيگ
متنف، و صاااحب منصااب حکومتي اشاااره کرد. از آنجا که افراد وابسااته به این طبلات از  

و  اند خود به عاملي دیگر براي گستررنفور کالم و تأ ير باالیي در جامعه برخوردار بوده
 .انداز نشر زبان و ادبيات فارسي بدل شدهب

گ،اري نگاري به زبان فارسي که توسط موالنا خالد در کردستان عراق پایهسانت نامه 
شد، بعدها از طریق جانشينان و خلفاي او پيروي شد و همين امر سبب گسترر مکتوبات 

الدین و راجفارساي در کردساتان عراق شد که از آن ميان مکتوبات فارسي شيخ عثمان س  
هاي تداوم حضور و آشنایي با زبان و فرهنگ دیگر جانشاينان او در کردستان عراق زمينه 

توان ازتصااوف و عرفان در ایراني در کردسااتان عراق را مهيا ساااخت. به همين دليل مي 
هاي طریلت نلشاابندیه به طور خاص به عنوان ساانگرهاي  کردسااتان به طور عام و خانلاه

  .زبان و فرهنگ ایراني در خارج از مرزهاي ایران یاد کرد حفظ و صيانت از

 تعارض منافع
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