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 یدهچک
مانند هر متن  ،آنۀ مشهور شاعرانه و عارفان هایگذشته از جنبهبلخی  الدینجاللموالنا  مثنوی معنوی

و تحولثر ؤو عوامل م است آن آفرینشگر ۀزیست روزگارِزمانه و  ۀکنندهایی دارد که بیانجنبه دیگر،

از این . استقرار داده  تأثیررا تحتآن روایی و عناصر داستانی بافت و ساختار آن روزگار،  ازی ساز

  آن عناصر تفسیر که پژوهشگر تاریخ با  آوردشمارمتنی تاریخی بهرا  معنوی مثنویتوان میدیدگاه 

 معنویمثنوی در  «محتسب تبریز»داستان . آن را روشن کندتاریخی از زوایای  ییهاجنبهتواند می

 تحوالتهایش را در پیوند با دیدگاهاندیشه و  شی ازبخموالنا رسد مینظربههایی است که جمله داستاناز

آن  از ند و با کدام رویدادهای تاریخیااین عناصر داستانی کدام است. داده در آن بازتابخود  ۀزمان

مثنوی در  شخصیت داستانی محتسبدگرگونی در دهد این پژوهش نشان می؟ در پیوند است روزگار
تاریخی  رویدادهایدیگر با  مالحظاتدادن داستان و برخی ویرو مکان در صحنه  دگرگونی، معنوی

 سو واز یکو ایلخانی سیاسی تبریز در امپراتوری مغول یافتن ، مرکزیتشدن نهاد حسبهچون برچیده

سوی دیگر پیوند از  در امور حسبه و دلبستگی موالنا به شخصیت او دوم ۀخلیف ،تاریخی عمر جایگاه

گذار بوده است و موالنا داستان خود تأثیربه دست موالنا کهن این داستان  ۀوبارد بازآفرینیدر داشته و 

 تواند متضمن معنای تاریخی باشد.که می است به داستانی تبدیل کرده ،به این معنیرا 
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 مقدمه .1

، بیشتر ق(672-604) بلخی الدینجاللموالنا  ثنوی معنویِم ۀشده دربارهای انجامپژوهش

 استاختصاص یافته  شاعرهای عرفانی ادبی و یا عارفانگی یا جنبه ۀشاعرانگی یا جنب به

چه . اگرزندو این به دلیل آن است که در این اثر و در زندگی او شعر و عرفان موج می

توان گفت مثنوی افزون بر اما می ،تهای مثنوی اساز ارزشمندترین جنبه شعر و عرفان

موالنا را نشان های استوار معرفت و شناخت عرفانی و ریشهاست خیال شاعر  ۀاینکه زاد

های اجتماعی و سیاسی زمانه و تأثیرفراهم سازد تا نیز این امکان را تواند می ،دهدمی

نی این دسته از عرفا چند زبان ادبی و رمز و رازهایهر. دیده شودآن در نیز  شاعرروزگار 

برخی  ولی کند،ایجاد میپژوهشگر تاریخ شناخت تاریخی برای را هایی دشواری ،آثار

شود گفته میبرای نمونه سازد؛ هموار میای ها را تا اندازهمثنوی این دشواری هایویژگی

های هایی را از منابع نوشتاری و روایتهایش در مثنوی، داستاننا در تمثیلموال

ها چنین است که این داستانکاربستن بهاو در معمول  ۀنیداری گرفته است. شیوش

اما جزئیات و عناصری از آن را بنا بر سلیقه و نگاه خود  ،داردآن را نگه می چارچوب کلی

پیش روی زمینه و مجالی برای تحقیق تاریخی  ،همین دگرگونی ؛سازددگرگون می

نگامی که موالنا داستان را از منبع نوشتاری برگرفته هویژه . بهنهدمیتاریخ پژوهشگر 

  شاعر فراهم  ۀشده به قلم و سلیقهای ایجاددگرگونی ۀبرای مقایس این امکاناست، 

این  ۀآنها واگوی ۀاما هم ؛قابل بررسی است گوناگونیهای د. این دگرگونی از جنبهشومی

دگرگون  شوفق زمانه و روزگاربر  و برگرفتهکهن موالنا از آن داستان آنچه است که 

 اوست.های جامعه روزگار ویژگی ۀبازتابند نتیجهی است و درروایت جدید ،است کرده

 و افزوده ساخته دگرگون شاعر چهآن که کرد مطرح را احتمال این توانمی نیز سویی از

خودآگاه بر نا شاعر روزگار تاریخی فضای اثر در هم شاید و بوده هوشمندانه و آگاهانه ،است

 قلم آن روزگار بر اندیشه و احوال باز هم ،چه باشداحتمال هر؛ استگذاشته  تأثیراو 

 در دهشدگرگون عناصر یافتن و مثنوی وایتر دقیق بررسی با روازاین یابد؛می نمود شاعر

 ۀزمان تاریخی هایدگرگونی داشتنچشم پیش نیز و آن روایی هایسرچشمه با مقایسه

 د.کرتاریخی ارزیابی  نگاهی با را موالنا معنوی داستان و عرفانی متن توانمی شاعر،

های هایی که موالنا از منابع نوشتاری کهن برگرفته و در آن دگرگونیاز داستان

شده در رسد عناصر دگرگونمینظراست. به« محتسب تبریز»فراوانی انجام داده، داستان 

، سلیقه و آن ۀپایهشگر تاریخ است تا بردی برای پژوراهنمای ارزشمن ،این داستان
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این مقاله  ،بنابراین ؛دکننتیجه عنصر تاریخی این داستان را روشن دیدگاه موالنا و در

در به دست موالنا شده عناصر دگرگون که بیشتر در پی پاسخ به این پرسش اصلی است

پیوند نزدیکی تواند شاعر می ۀداستان محتسب تبریز با کدام رویدادهای تاریخی زمان

دگرگونی رسد نوع روایت موالنا از این داستان در مثنوی با نظرمیبهداشته باشد؟ 

مغول بر  ۀدر روزگار غلبشرعی حسبه و جایگاه محتسب  یهاوضعیت و موقعیت نهاد

حکومت عنوان پایتخت تبریز بهیافتن مرکزیتجمله پیامدهای آن، از و جهان اسالم

 زدیکی دارد.پیوند نو ایلخانی مغول 

تحقیقات ادبی و مطالعات تاریخی  ۀتوان به دو دستپژوهش کنونی را می ۀپیشین

اثر را شناسی و معنایابی واژگانی متن ۀجنب های ادبی بیشتر ازپژوهش ؛دکرتقسیم 

کوب، زرین ؛1379، ابراهیمی ؛1381 ،؛گوهرین1375 ،؛ انقروی1376، فروزانفر) اندکرده بررسی

های پژوهش 1.کنندبه داستان توجه نمیدیدگاه تاریخی  ازو  (1385، زمانی و 1386

 آنها ، اما در بیشتراندکردههای گوناگون نهاد حسبه را بررسی چه جنبهنیز اگر تاریخی

، سجادی و 46-23 :1387، ؛ جوکار165: 1378، سرّی) 2نشده به تحوالت روزگار مغول توجهی 

، در مثنویداستان محتسب تبریز در ، کلیطوربهلذا و  (Floor, 1985: 53-74؛ 513: 1391

 توجه قرار نگرفته است.مورد های تاریخی اخیریک از پژوهشهیچ
 

  مثنوي معنويسرايش روزگار موالنا و  .2

در  3فروبست. نق چشم از جها672آمد و در دنیابه 604بلخی در سال  الدینجاللموالنا 

ساز، جهان اسالم را دستخوش سرنوشتچند تحول مهم سیاسی ی او دوران زندگ

مغول، فروپاشی حکومت  ۀحملبه  توانمی آنها ۀجملکه از استدگرگونی کرده 

و به دنبال آن ایجاد  ق(656) شدن دستگاه خالفت عباسی، برچیدهق(628)خوارزمشاهیان 

بر این برخی پژوهشگران  های اسالمی اشاره کرد.حکومت مغول و ایلخانی در سرزمین

: 1390یاحقی و محمودی،) بوده است ول و دلتنگملکه موالنا از رویدادهای اخیر  ورندبا

رویکردی  ،سراج جوزجانیچون منهاج  یاما واکنش او مانند مورخان مسلمان ؛(135

در  داشته،ها به مغول مثنویروشنی در ای که بهموالنا تنها اشاره 4.نیستروشن و صریح 

وی در آن تمثیل  ؛اسرائیل استه و در بیان احوال قوم بنیدفتر سوم و در تمثیلی کوتا

 آنهامصریان به دست کشتار از و  یاد کرده «دانمغول حیله» ا عنواناز ایشان ب ،کوتاه

ملولی سیاسی  و دلتنگی بیان در موالنا رسدمینظربه .(3/49: 1933 موالنا،) است گفته سخن

است، بلکه این  وزگار خود پیروی نکردهمورخان یا برخی نویسندگان ر روشاز  ،خود
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 پنهان داستانی هایالیه در که کرده بیان نمادین و رمز پر زبانی با خود شیوۀ به را احساس

که چنان 5؛شوددیده می است، داده کهن هایداستان به که جدیدی شکل در او طراحی و

 . (138-117 :1392خی، )فر گرفته استرا درپیشرویه محمد خوارزمشاه نیز همین  بارۀدر

اما  ،وحدت نظری نیست مثنوی معنویتاریخ دقیق آغاز سرایش  ۀچه درباراگر

که دفتر نخست آن تا سال توان گفت میها پژوهش جدیدتریناز یکی  ۀپایکم بردست

این اثر در شش  6ده است.شق آغاز 662از  دوبارهآن  ۀو ادام یافتهقمری پایان  660

چند . هراست فراوان هایهای قرآن، احادیث و تمثیلآیه ۀربرگیرندو دسروده شده دفتر 

 ،نددانستمی پیوند منطقیرا فاقد انسجام و  مثنویهای ها پژوهشگران داستانطی سال

تو و های تودردارد و داستان این اثر ساختاری متعالیکه  است اما امروزه روشن شده

 یمنسجم ۀپیکر گر دارند و در کنار هم،، پیوند معنایی ناگسستنی از یکدیمتوالی آن

 .(29-28: 1386)صفوی،  انددادهتشکیل 

و  شفاهی های کهناز داستان گیریبا بهرهرا  مثنویی هاتمثیلموالنا  ،رویهربه

 ۀدربار که است پژوهشگرانی جملهاز ،فروزانفر الزمانبدیع است. هوردآ مکتوب فراهم

های قرآنی و ها، آیهبسیاری از تمثیل ۀریشو  دهکرتحقیق  مثنویهای روایی سرچشمه

 این از پس رسدمینظربه اما ؛(1376 و 1367 فروزانفر،ن.ک: ) است نموده احادیث را روشن

و تحوالت روزگار موالنا  هاها با رویداداین داستاناحتمالی پیوند دربارۀ  ،تالش ارزشمند

 د.شوز مشخص نی آنهاتاریخی  ارزشاست تا  پژوهشی انجام نشده
 

 گزارش و بازخواني توصیفي داستان  .3

است: آمده و عنوان آن چنین  مثنوی معنویدر دفتر ششم محتسب تبریز داستان 

ها کرده بود بر امید آن وظیفه داستان آن مرد کی وظیفه داشت از محتسب تبریز و وام»

متوفی  اال از محتسبِ ،و او را خبر نه از وفات او، حاصل از هیچ زنده وام او گزارده نشد

)موالنا،  «اند: لیس من مات فاستراح بمیت/ انما المیت االحیاءکه گفتهچنان ؛گزارده شد

در « محتسب» جایگاهدر « بَدرالدین عُمر»به نام  شخصی در این داستان. (6/444: 1933

 زبانزد اشو بخشندگیاز فقرا، جوانمردی  پشتیبانیاو به  ۀآوازکرد. یشهر تبریز زندگی م

محتسب راهی  دستگیری، از شهر خود به امید بدهکار و مقروضهمگان بود. شخصی 

داشته دریافت می« وظیفه»عنوان بهمبلغی وی  ،ایناز  پیشمعلوم ازقرار .شودتبریز می

. با شودداده میخبر درگذشت محتسب به او رسد، اما هنگامی که به تبریز می ؛است

، میانایندر رود.از هوش میاز شدت ناراحتی دار وام مردِآن  شنیدن خبر مرگ محتسب



 191/ 1398، پايیز و زمستان 2،  شمارة 11پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

آید تا در نبودِ محتسب با گردآوری میونشان از اهالی تبریز در تالش برنامجوانمردی گم

 برآینداما  ؛بدهی او را فراهم کند از راهی،جای خالی او را پر کند و کمک اهالی شهر، 

یافتن راه حل برای کند که یشنهاد میآمیز نیست و در پی آن پتالش وی موفقیت

او زیارت مزار  هنگامبروند. آنها در تازه درگذشته به مزار محتسب  ،استمدادمشکل او و 

. وی دکنآید و آنها را راهنمایی میخواب جوانمرد می به روند و محتسببه خواب می

این گوهرها  حتسبدهد. گویا مخود به ایشان می ۀبهایی را در خانگران نشانی گوهرهای

او  ۀ. آنها به خانه استو چنین مواردی گذاشته بود را نیز برای دستگیری از مستمندان

دار را مالی آن شخص واممشکل  بها،روند و با دادن نشانی و گرفتن آن اشیاء گرانمی

 کنددستگیری میاز نیازمندان  نیز محتسب پس از مرگ ،شکلبه این . کنندمیطرف بر

 .(790-6/789 :1385 ؛ زمانی،1103-940: 1375/ 6 ؛ انقروی،476-6/444: 1933 ،موالنا)
 

 هاي داستانسرچشمه .4

المستجاد من شده و مکتوب این داستان کتاب شناخته ۀسرچشم گونه که پیداست،آن
 ۀسد نامدارنویسندگان از  ،ق(384-329) 7ابوعلی محسن تنوخی ۀنوشت ،فعالت االجواد

عربی متن  ،این کتاب. (6/790: 1385 زمانی، و 574-573: 1376روزانفر، ف) قمری است چهارم

سنادی اِ ۀبخشندگی افراد سخاوتمند در جهان اسالم است. سرچشم ۀدربار کوتاهی

: 1970 )تنوخی، منسوب شده است 8اخیر در آن کتاب با دو واسطه به شافعیحکایت 

نیز  کیمیای سعادتو  علوم الدیناحیاء ال، یعنی . این روایت در آثار غزالی(176-178

ویژه و به احیاء العلوم الدیناز محتوای  مثنویکه موالنا در آنجاییاز روایت شده است.

های دیگر مأخذ موالنا در داستان ۀجملاز هم بهره برده و نیز این کتاب کیمیای سعادت

این داستان را  موالنا شایدتوان گفت می ،(195-194: 1361 )یوسفی،است  مثنوی بودهدر 

  9.باشدکه از غزالی گرفته از تنوخی نه 

، است های اخیر با آنچه در مثنوی آمدهمیان روایتتر هم اشاره شد، که پیشچنان

توان آیا می ؟ها کدام استاین تفاوت اما ؛هایی وجود دارداز لحاظ عناصر داستانی تفاوت

 ها بود؟به دنبال معنای تاریخی این تفاوت
 

 هاي تاريخيو جنبه هاي داستاني دگرگونيبررس .5

هایی است که موالنا در داستان اهمیت این داستان در دگرگونی گونه که گفته شد،همان

ترین و آشکارترین وجه این داستان آن است که اقتباسی خود صورت داده است. مهم
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تری ت متعالیکند و موالنا شخصیتری پیدا میمهم جایگاهدر داستان موالنا « محتسب»

ام ، شخصِ سخاوتمندِ متوفی، شخص گمنمثنویدر روایتِ متون پیش از  دهد.به او می

: 1374)غزالی،  «شنیدم که در مصر مردی بود...» که گفته شده:چنان ؛نشانی استگمو 

. همچنین عنصر محتسب در داستان یا (2/247: 1386 عوفی، و 170-2/169 :1380و  3/525

-نقش فرعی و کم بایا اینکه  (3/525: 1374غزالی،  و 178-176: 1970 تنوخی،) وجود ندارد

محتسب نقش همان عنصر  ،مثنویتری پدیدار شده است. در روایت پیش از رنگ

کردن مشکل مالی آن شخص کند که در گردآوری وجوه برای حلداستانی را بازی می

 :1380)غزالی،  بردمیپناه درگذشته  هتازجوانمرد  مزار آن شخص گرفتار، ناکام مانده و بر

 .(2/247: 1386عوفی،  و 169 /2

اصل »ست، موالنا ۀاستفاداز منابع مورد هایشکتاب که اندیشمندی چون غزالی

داند که اندوهگین باشد تا به عاصیان به کمال مطلوب محتسب را آن میو « حسبت

 10دم و خشنودی آنها نباشددر میان مر ۀ نیکوننگرد و به دنبال شهرت و آواز شفقت

تنها نهآفرینش کرده که را  یموالنا در داستان خود، محتسب اما ؛(2/518: 1380)غزالی، 

شهرت نیکویی در میان مردمان محتسب غزالی را ندارد که  گیری و اندوهگینیسخت

چه چیزی  لیکن 11،بوده است همگانزد او زبان و جوانمردی مهربانی و شفقت،داشته 

     موالنا آیا  ؟طراحی کندتا چنین تصویری از محتسب  است آن داشته نا را برموال

  ؟پیدا کنددر روزگار خویش چنین کسی را  در شهر تبریز توانست می

غزالی و عوفی،  خالف محتسبِموالنا بر گرفته شود که محتسبِاگر چنین درنظر

ی از پاسخ فراهم شده است. این ، آنگاه بخشهکردان بسته و دار فانی را وداع رخت از جه

محتسب در روزگار موالنا دیگر زنده نیست. او در جایی در شهر تبریز به خاک سپرده 

که طورنآگوید که دیگر زنده نیست و کسی سخن می ۀیعنی موالنا دربار ؛شده است

   است. آن کسی که  در دسترس نبودهجانشینی هم برای او در شهر تبریز  پیداست،

، نه جایگاه او را آیدمیدر تالش بر اوجای خیزد و بهمیی محتسب به پایمردی برجابه

 دارد و نه در این راه توانمند است. 

است.  مصر سرزمین ۀدربار در روایت پیش از مثنوی، محتسب تبریزداستان 

در  ،آنبراست. افزونشده  بردهشهر تبریز به داستان  ۀکه در روایت مثنوی صحندرحالی

اما در  ؛از یک سرزمین بودند ،دو، هردستگیر ستان کهن شخص نیازمند و جوانمردِدا

تبریز است که  محتسب اهل تبریز و نیازمند اهل سرزمین دیگری غیر از ،داستان موالنا
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آوازه پر هد.نجهت هویت شهری، ارزش واالتر و ارج بیشتری به تبریز میاین نکته به

در آثار گوناگون  و همواره (356: 1379 ابراهیمی،) ورزیدیبه تبریز عشق م است که موالنا

    این کاربرد در داستان محتسب  ۀدرباریکی از پژوهشگران . کرداز آن یاد می خود

و  بودن شمسه از تبریزىهم، ۀ موالنا در حق محتسب تبریزاوصاف عاشقان نویسد:می

 .(153: 1363)گولپینارلی،  ه گرفته استسرچشم 12اوگذار بر تأثیر ۀاین چهرارادت موالنا به 

اما از نگاه تاریخی  ،توان دلیل اخیر را نادیده انگاشتادبی نمی چند از دید عرفانی وهر

 های این کاربرد مطرح است. ریشه ۀچند موضوع دیگر هم دربار

تبریز  ،های پس از آنروزگار سرایش مثنوی و سال ازچند دهه پیش  درکم دست

ها به مغول ۀسلطهای زیرنظیری در سرزمینسی، اجتماعی و فرهنگی بیجایگاه سیا

 ،شده یا به سخنی دیگر« ایل»مغول  ۀتبریز در روزگار نخست حمل دست آورده بود.

و در ( 1/116: 1385)جوینی،  تسلیم شده بود 13جنگاز ویرانی و پیامدهای ناشی بدون 

ن در روزگار پس از آو  (249-244ن: هما) شدمرکز سیاسی ایشان  روزگار حاکمان مغول

در واقع در روزگار ایلخانی  .(2/1259 :1373، همدانی) ایشان گردید دارالملکهم  14ایلخانی

امپراتوری  15اقتصادی و سیاسی مرکز تبریز سرود،می صغیر آسیای در را مثنوی موالنا که

و از سوی  آمدمیشماربهمصر  تهای میان جیحون و مملکسرزمین ۀایلخانی در گستر

 ,Minorsky) بود هشد تبدیل تصوف و عرفان هایحلقه ادبیات، رشد برای مرکزی به ،دیگر

 کرد.در چنین شهری زندگی می ،شمس تبریزی، مراد موالنادر آن روزگار و  (43 :2000

؛ ملی داردأتقابلمادی و معنوی تبریز تعبیرهای  ۀموالنا نیز در همین داستان دربار

 16برگرفته از تعبیرهای قرآنی است. که است« السَالمدار»تعبیر معنوی آنها  ۀجملاز

ای است که در سالمت و امنیت بوده و از بال و آفات در لفظ به معنای خانه دارالسالم

مغول از  ۀنیز تبریز در جریان حمل واقعیت تاریخیتوجه است که در شایانمصون باشد. 

بهشت »ای تلویحی به اشاره ،از سوی دیگر این اصطالح. بوداین آسیب برکنار مانده 

و به  است ای از شهرِ آرمانیِ اسالمییا نمونه( 10/52: 1374)طباطبایی،  داشته است« برین

همچنین  .(195 :1386 )صفوی، است شده گرفتهدرنظر 17«امید رفیع گلستان» ،دیگر تعبیر

. (6/449: 1933 )موالنا، یاد کرده است «دارالمُلک»وی در همین داستان از تبریز به نام 

و این  18استدر متون فارسی به معنای مرکز سیاسی یک قلمرو و حکومت  واژهاین 

 التواریخجامعکه در چنان، نگاری این روزگاردهد که همانند متون تاریخنکته نشان می

 بسیاریت دقروزگار خویش کارگیری واژگان سیاسی ، موالنا در مثنوی در بهدیده شد
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وضعیت  ،کارگیری این واژهتوان مدعی شد موالنا با بهکه میچنان؛ نشان داده است

 در اشعار خودده و کردرک  یخوبسیاسی و موقعیت آن را در امپراتوری ایلخانی به

ب مطلوسزاوار آن بود تا  ،معنویهم بنابراین تبریز هم از جهت مادی و است؛ برده کاربه

ر داستان موالنا وفات کید دوباره است که محتسب تبریز، دأالزم به تاما  ،موالنا شود

جانشینی  ؛استجای نگذاشته از خود بر یهمان داستان، جانشین ۀپایکم برکرده و دست

. آن منبع خیر و برکت، جوانمردی به همین نام مشهور و هم سزاوار آن جایگاه باشد که

توان این رخداد داستانی را با رخدادهای و بخشندگی دیگر وجود مادی ندارد. آیا می

حال عینکه در کندمی روایت موالنا آنچه آیا ،دیگر سخنی به دانست؟ منطبق نیز تاریخی

های واقعیت های تاریخی سازگاری و همسویی دارد؟با واقعیت ،ستآفرینی اوسلیقه و باز

و مقام محتسب در این وجود جایگاه نهاد حسبه در تبریز  ۀتاریخی در این روزگار دربار

  گذارد؟روی پژوهشگر میچه چیزی پیش ،شهر

ترین نهاد حسبه از مهم ،اینازپیش توان گفتهای تاریخی میپژوهش ۀپایبر

نظارت بر اجرای موازین قرآنی و  چون یکارکردهای و هبوددستاوردهای حکومت اسالمی 

مسلمانان اجتماعی یش رفتارهای . این نهاد با پاه استداشتعهدهبردر جامعه را اسالمی 

ممانعت از فروش و مصرف مسکرات،  و به جلوگیری از خریدجهت اخالقی و شرعی، از

با اما  19؛پرداختر آن میو نظای ذمهفعالیت تبلیغی اهل  منع گری،فحشا و روسپی

به تفاوت معیارهای حکمرانی ایشان، توجههای اسالمی، باغول بر سرزمینم چیرگی

. مشهور است پذیرفتند تأثیرشدت به جدیدشرایط سیاسی  ازکلی طوربه شرعی نهادهای

به نقش دین در سیاست مطابق یاسا و عرف رایج از زمان چنگیزخان، ها که مغول

مورخ  ،جوینی ۀبه نوشت ادیان هم تسامح و رواداری داشتند. او ب اعتنایی نداشتند

متقلّد هیچ دین و تابع هیچ ملّت »ول ، حکومت مغق(681وفات: ) نامبردار آن روزگار

  .(51: 1371مورگان، : ن.کو نیز  1/18: 1385) «نبود

خوبی است تا هم ۀ بسیارنمون ،با وی)جوچی(  محتسب خوارزم و برخورد توشی ۀنمون

در  موقعیت آن راو هم  دهدحکومت خوارزمشاهیان نشان در را  محتسبجایگاه پیشین 

کوی شهر بهدر این گزارش به هنگام تصرف کوی .کندمغول بازنمایی  ۀروزگار حمل

استعطاف و »لی برای کاستن از میزان کشتار و ها، گروهی از اهاخوارزم به دست مغول

 ،محمد خوارزمشاهسلطان که را «مخوارز محتسب ،خیّاطى الدّینعالء فاضل فقیه» ،«تشفع

ظاهر چه بهاگر ادند.خان فرست، نزد توشی«داشتسبب علم و عمل محترم مىبهاو را »
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وای سخنان او شود که توشی احترام فراوانی به او گذاشت، اما اعتنایی به محتگفته می

 تیغ گذراندند دم از را شدگانتسلیم ۀهم ،«حرف اصحاب و صنایع ارباب» از غیر به و نکرد

محتسب در روزگار چه اگرکه آید می. از این گزارش چنین بر(125-124: 1384)نسوی، 

 .ی ادامه نیافتروالچنین پس از آن  لیکن ارزمشاهیان جایگاه بسیار بانفوذی داشت،خو

دست، ندمذکور چه کردمحتسب با  هامغولشود که مشخص نمیدر این روایت  هرچند

 20.شدپس از آن فاقد آن نفوذ و جایگاه پیشین دیگر گفت که توان میاین را کم 

حکمرانی  ۀیران پا نهادند، نظام حکومتی و شیودر هنگامی که به ا هامغول ،رویهربه

چون نظام اداری  یمخصوص خود را داشتند که بخش مهمی از آن برگرفته از عناصر

شده از سوی گرفتهپیشدرهای و مصلحت، یاسای چنگیزی چینی ختایی، عرف مغول

روزگار ایرانی تنها پس از  و عناصر بومی و اسالمی شده بودهای فتحایشان در سرزمین

عناصر مغول  در کنارها حکمرانی مغول ۀدر عرصاست که  ق(703 694 :)حک خانغازان

عناصر شرعی در ساختار  ورودسرآغاز  همچنین. (228-213: 1395فرخی، ) شودپدیدار می

های حتی در حکومت ،است بوده خانغازان نیز از همان حکمرانی ایلخانان ۀاداری و روی

محتسب سخن ای روشن از گونهبهکه  اوستز تنها پس از روزگار مانند هرات نیمحلی 

 تصور وجود ،بنابراین ؛شودو از کارکردهای شرعی آن سخن گفته می 21آیدبه میان می

که عمدتاً در  ایلخانانکم در تشکیالت مرکزی دستروزگار، پیش از آن نهاد حسبه 

در پیش از غازان استنادهایی هم که  22.استنادی و تاریخی است ۀتبریز بود، فاقد پشتوان

است و برای به پراکنده ،شودمحتسب می به نهاد حسبه و ویاز  قبلمتون تاریخی 

-این موارد اشاره ۀجملاز ؛کندهای زیادی ایجاد میدشواری ،کارگیری در تحلیل تاریخی

به هم شکلی مببه در کتاب ابن فوطی آمده وق، 683سال  رویدادهای ۀباردر ای است که

-265 :1381) القضات اشاره شده استقاضیعنوان یکی از اختیارات مقام امور حسبت به

این نهاد را  ۀشدهای پراکنده، وضعیت آشفته و تضعیفابهام و اشاره ،چه هستهر .(266

 عهد در زنجانی صدرالدین گیریقدرت با که کرد تصور توانمی همچنین کند.بازگو می

، این قطب جهانالقضات به برادر او، قاضیو اعطای لقب ق( 694-690 :)حک گیخاتوخان

؛ (266: 1338وصاف، ) افتاده باشندکارهای آن مانند حسبه هم بهمجموعهنهاد شرعی و زیر

 کهآن بر افزون دهند.نمی قرار آن اطالعاتی در دسترس ۀدربارتاریخی اما باز هم متون 

-میدستجهان به قطب روزگار در القضاتقاضی کارکردهای وضعیت از گزارشی رشیدالدین

 آرمانی ۀتفاوت بنیادین آن با نمونو و نظم امور خوردن سامان دهد که نشان از برهم
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)همدانی،  شدداده می ضمان و مقاطعه کند که منصب قضا بهاشاره می. وی دارد یاسالم

و  23دیوانی بود کاربردِهای پراژهاز و «ضمان و مقاطعه»ازآنجاکه . (2/1411-1412: 1373

در این روزگار، رویکرد توان گفت سرشتی عرفی داشت، میدر این روزگار نیز  نهاد دیوان

های حکومت رویکرد شرعی و ماهیت آن با بودهعرفی قضاوت نهاد حکومت مغول به 

های تاریخی آگاهی ،بنابراین 24؛تفاوت بنیادینی داشته است ،مسلمان پیش از مغول

نشان  ،عباسیان در روزگار موالنا پیشینکلی سرزمین شرقی قلمرو طورتبریز و به ۀدربار

محتسب »پس چگونه است که موالنا از وجود  ؛از ناپدیداری محتسب و نهاد حسبه دارد

 همان با را داستان توانستمی در واقع؟ آوردمیمیاندر روزگار خویش سخن به« تبریز

 را مطابق داستان غزالی کار معمول و عادی خود یزن محتسب و کند روایت مصر محتسب

های دینی در این روزگار در مصر نهاد تفاقاًا است. که در آن روایت آمدهچنانانجام دهد؛ 

 مصر محتسب ،روایناز و بودند برخوردار و شکوفایی زندگیو اسالمی همچنان از سر

25.است بوده نزدیک واقعیت به بیشتر
این پرسش آن به پاسخ  ازبخشی رسد مینظربه 

به  ؛قرار داده است و فنا محتسب را در موقعیت مرگ ،در داستان خودکه موالنا  باشد

 آید.دستخیری به او مزار از مگر ،نیست زنده تبریز شهر در دیگر او محتسب ،دیگر سخنی

ستان خود، گذشته از اهمیت و ساختن نامی برای محتسب دامشخصموالنا با 

نظر خویش نزدیک ساخته است. های تاریخی مدبه این چهره، او را به واقعیت دادنارزش

نماید که موالنا با نامیده شده است. چنین می« بدرالدین عُمر»محتسب  ،در این داستان

چنان هم پیش چشم داشته است. راخصوصی ۀ بهقصد و خواست خاص،برگزیدن این نام 

افتخار در ی پرسابقه و پرلقب« بدرالدین»است، شناسی اسالمی مشهور که در دانش نام

کلی در تاریخ طورو به گرفترود که معموالً پیش از نام قرار میمیشمارتاریخ اسالم به

 داشت نیرومندیبرجستگی و ی، توانایی، درخشندگاز نشان  ،اجتماعی اسالم

(Schimmel, 1989: 61) محتسب و هم  تاریخ حسبه ودر ای نیز معنای ویژه« عمر». نام

 ۀگیراناجرای سخت نمادین ۀچهر و دوم ۀخلیفعُمر،  سو یک از ؛دارد موالنا شخص برای

جهت برای اینو کاربرد آن از 26است در جهان اسالم بوده حسبتاجرای حدود شرعی و 

هرۀ عمر برای موالنا چ ،محتسب داستان، مناسبت تاریخی دارد و هم از سوی دیگر

ای همدالنه یاد به شیوه عمر هموارهدر مثنوی از  وی رود.میشمارمتعالی و محبوبی به

آن موالنا  این مصادیق است که در ۀجملاز« پیر چنگی»رای نمونه، داستان ب 27؛کندمی

ی از مصادیق نماد مبارزه با یکاو را و  گرفتهبهره  ر بن خطابعُمبرای « محتسب»از لفظ 
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های تناسب این که هنگامی .(1/133 :1933 ،موالنا) است داده قرار منکرات و مظاهر

ناچار به گیرد،می تاریخ قرار پژوهشگر چشم پیش ،عرفانی روایت یک در حتی ،تاریخی

زبان نمادین و  خواهد باموالنا مییابد. گویا میمقصود گوینده و راوی اهمیت تاریخی 

 ۀندگی روزمرزر تاریخ اسالم، از پیشینه و کارکردهایش د ۀب با همپوشیده بگوید محتس

 رخت بربسته است. انمسلمان

ای از اعمال تواند گونهخورد که میمیچشمبه مثنویهم در متن  دو دگرگونی دیگر

عنوان حمایت مالی آنچه به اینکه یکی :آیدشمارشده بهموالنا در داستان بازآفرینی ۀسلیق

یا چیزی شبیه به  (2/247 :1386 فی،عو) «صدقه»نامش  ،از شخص درویش صورت گرفته

که در متن حالی، در(2/169: 1380 و 3/525 :1374 ؛ غزالی،176: 1970 تنوخی،) آن است

تری است و با اصطالح محتسب، حمایت مالی آبرومندانه این بخشندگیِ مثنوی

 28.(6/451: 1933 )موالنا، «او وظیفه داد و تو عمر و حیات» :بیان شده است« وظیفه»

کند، آن کسی که به شخص بخشنده مراجعه می ،مثنویدیگر اینکه در روایت پیش از 

 و 2/169: 1380 )غزالی، مالی برخورده است دنیاآمدن فرزند به مشکلبا است که  درویشی

دار وامنابسامانی اقتصادی نوعی اثر در داستان موالنا آن شخص گویا براما  ؛(3/525: 1374

چند ه دامان محتسب تبریز شده است. هردست ب ،جبران آنو حال برای  29 هشد

 کم در روزگار موالنااما دست 30،زیادی داشتمحتسب در تاریخ اسالم با بازاریان پیوند 

ی بر پیوند نزدیک میان بازاریان با مقام محتسب دشوار است تا این روایت را داللت

 شود.وانمردی و فتوت هم دیده میدر رفتار محتسب الگوهایی از ج بااینکهآورد؛ شماربه

جهان اسالم و  ازبربستن محتسب سرانجام موالنا در پایان داستان، موضوع رخت

کننده بر آن روزگار خویش را با واژگانی معنادار و داللت ۀناپدیداری آن در جامع

فاضالن مرآت آگاهی  /پادشاهان مظهر شاهی حق» دهد:پیش چشم قرار می ،ناپدیداری

عدل آن  //آب آن آب نیست ،ستا ماه آن ماه /ها بگذشت و این قرن نویستقرن //حق

ها رفت ها بر قرنقرن //لیک مستبدل شد آن قرن و امم /ست و فضل آن فضل هما عدل

 (. 826-6/825: 1385 زمانی، و 6/453: 1933) «وین معانی بر قرار و بر دوام/ ای همام

شدن جهت رهنمونهای اخیر بهرفته در بیتکاربهواژگان  ،از دیدگاه پژوهشگر تاریخ

-گذشتن قرن» چون واژگانی ترکیب است. اهمیت دارای ،روزگار آن تاریخی تحوالت به

آشکاری به تحول  ۀاز نگاه تاریخی اشار ،«هاها و امتشدن قرنمستبدل»، «قرن نو»، «ها

 تحوالت برخاسته که نگامیه است. دهکر رحمط را آن شاعر که است زمانه اوضاع دگرگونی و
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31،خوارزمشاهیان حکومت افتادنفرو از
های سرزمین در مغول نامسلمان حکومت برپایی 

 ،روزگار آن اندیشمند نگاهاز شدن بساط خالفت عباسی و سرانجام برچیده 32اسالمی

، بافت روایت داستانی در شدهایجاد هایدگرگونی و هاواژه این شود،می دیده موالنا یعنی

این داستان  قالب در موالنا که شودمی استنباط چنین و کندمی بازگوای را ویژهتاریخی  بار

 داده است.نشان  به شیوه و روش خویش واکنشی تاریخی به تحوالت تاریخی اخیر
 

 اي تفاوت عناصر داستاني محتسب تبريز در روايت مثنوي با روايت پیش از آنبررسي مقايسه

 روايت مثنوي روايت پیش از مثنوي عناصر نوع تفاوت رديف

 مشهور به بدرالدین عمر بی نام و نشان انام و نشان شخص متوف 1

 فاقد شغل و منصب جايگاه شغلي شخصیت اصلي داستان 2
مقام محتسب در  ۀدارند

 شهری بزرگ

 شهر تبریز سرزمین مصر وقوع داستان عنصر مکاني 3

4 
تعلق مکاني شخصیت محتسب و 

 زمند داستاننیا
 هردو از یک سرزمین

دستگیر از تبریز و نیازمند 

 از غیر آن شهر

 وظیفه صدقه وجه اهداشده 5

 شدنبدهکاری و مقروض تولد فرزند آوردن به شخص بخشندهعلت روي 6
 

 نتیجه .6

کاری در متن داستانی دهد که موالنا با دگرگونی و دستبرآیند این پژوهش نشان می

گزاره و روایتی ای از گونهرا توان آن که می است همتنی تبدیل کردکهن، آن را به 

بخشی از رویدادهای تاریخی روزگار  ۀکنندسو، بازگو ای که از یکگزاره دانست؛تاریخی 

عنوان عارف و اندیشمند مسلمان در بهرا سلیقه و واکنش او  ،دیگر از سویو  ستموالنا

  .دهدنشان می هفتم قمری ۀسد

محتسب را از شخصیت فرعی عنصر آن است که  محتسبموالنا در داستان  ۀسلیق

و سپس از او منبع خیر کند میای اصلی در داستان خود تبدیل به چهره پیشینداستان 

در افسوس و حسرت است. ۀ مای اشهمردمان زمان برایسازد که نبود او و جوانمردی می

اند و جانشین سزاواری برای مبر زمین میمحتسب کارکردهایش  موالنا، با غیبت داستانِ

ها و برپایی در واقعیت تاریخی نیز با چیرگی مغولوجود ندارد.  ی خیر اوکارها انجام

نهاد شرعی حسبه  ۀنمایندعنوان ثر خود را بهؤحکومت ایلخانی، محتسب کارکردهای م

همانند  داستان یتروا ،ترتیببدین ؛بنددمیاز متون رخت برو نام او نیز دهد میدستاز

 .داردرفتن محتسب در جامعه میاننشان از ،عالم واقعیت



 199/ 1398، پايیز و زمستان 2،  شمارة 11پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

به ابرشهری  تبریز ،مثنوی سرایش و موالنا روزگار در که دهدمی نشان تاریخی واقعیت

توسعه  بهجهت مادی و هم از نگاه معنوی وری مغول تبدیل شده بود که هم ازدر امپرات

را از سرزمین مصر  ستان خویش صحنه و مکان رویدادالنا در دابود. مورسیده و پیشرفت 

 شمس یادآور ،شناختی موالنااست. تبریز در شعر، زندگی و نگاه معرفت آوردهبه تبریز 

 ،آن روزگارنگاری و تاریخ سیاسی ادبیات از یواژگان استفادۀ با حالعیندر اما ؛است تبریزی

جایگاه سیاسی و مرکزیت این شهر در  به گفت موالنا توانمی، «تبریز دارالملک»مانند 

و در انطباق داستان خود با عالم واقعیت تاریخی  داشته توجهروزگار ایلخانان نیز 

و موالنا در داستان خویش نیازمند را از سرزمینی دیگر و دستگیر  است. همسویی کرده

که  ریز همتبجهت موقعیت اقتصادی شهر دهد و این ازتبریز قرار میشهر را از جوانمرد 

  توجه است.شده بود، قابلتبدیل المللی به بازار بزرگ بیندر این روزگار 

نشان داستان ونامو فرد گم داردموالنا در داستان خویش به تاریخ حسبه نیز نظر 

کند. ای تاریخی تبدیل میبه چهره بر وی، «عمر»کهن تنوخی و غزالی را با گذاشتن نام 

که موالنا این نکته ۀ دوم در عالم حسبت پرآوازه است و ازآنجایفخل ،نظر متون تاریخیاز

عمر در این زمینه آگاهی  ۀآوازتوان گفت از می ،چنگی(پیر ) آوردهرا در داستان دیگری 

لقب بدرالدین نیز  همچنین برگزیدن هوشمندانه بوده است. انتخاب آن ،روازاین و داشته

موالنا در داستان خود  ،سرانجام نا افزوده است.بر شکوه و جایگاه اجتماعی محتسبِ موال

گیرد که بهبهره می و عباراتی محتسب و مرگ او از واژگان غیبت تاریخیبرای بیان 

موالنا در روزگار چیرگی  آن با تحوالت پیش چشمِ انطباقجهت ادبیات تاریخی و نیز 

چون  عبیراتیو ت واژگان ؛دارای اهمیت است ،مغول و برپایی حکومت عرفی مغول

داللت همگی بر تحوالت تاریخی  ،هاامتها و شدن قرنها، قرن نو، مستبدلگذشتن قرن

و  است دیدهدر روزگار خود به چشم میموالنا که  برخاسته از آن چیزی بودهدارد که 

 33.بیان کندبرای مخاطبان و مریدانش  را این تحوالت کندمی تالش ،روایناز
 

 نوشتپي
(. 6/429: 1385داند )زمانی، می« داروغه»همان  ،ه یکی از شارحان محتسب را به اشتباهبرای نمون .1

 .Lambton, 1983:443-44 اختیارات آن مقام ن.ک:  ۀبرای تعریف جایگاه تاریخی داروغه و حوز

 و کریمی)بپردازند  مغول روزگار تحوالت از هاییجنبه به تا اندکرده تالش هم برخی میان،دراین .2

 (.169-131: 1392زگر، بر
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 آنها همۀ به اینجا در بتوان که است آن از بیشتر موالنا، زمانۀ و زندگانی دربارۀ منتشرشده قلمی آثار .3

 Ritter,1991: 393-396 و 1390:کوب زرین ؛1363 گولپینارلی،: نمونه ن.ک برای کرد؛ اشاره

: نویسدمی هامغول رۀدربا است، نوشته قمری 658 سال در که ناصری طبقات در جوزجانی .4

 (.2/90: 1363) «ةالنجا منهم االسالم الهل رزق و اهلل، دمرهم...الکفار»

 دربارۀ ق754 تا 718 هایسال حدود در مولویه، طریقت پیرو و مرید افالکی، بعدها آنچه البته .5

 موالنا اهدیدگ تواننمی را آورده اسالمی هایسرزمین به حملۀ مغول طورکلی دربارۀبه و چنگیزخان

 شکل مولویه طریقت در بعدها که باشد تواندمی هاییاندیشه نمایندۀ بیشتر شمارآورد، بلکه مطالب ویبه

 اما شده، اشاره مغول دست به شهرها ویرانی و کشتار به نیز آنجا در اگرچه همه،بااین. است گرفته

 مواجهه با در آمده است، ناصری طبقات کتاب در آنچه مانند دشمنی، روی از آشکاری رویکرد کمدست

 (.66 و 46 ،23 ،21 ،1/19: 1385 ن.ک: افالکی،)شود نمی دیده حملۀ مغول

 و وفاییافشین)است:  شده منتشر های اخیردر سال که پژوهشی به بنگرید زمینه این در .6

نسخه نتریکهن دربارۀ مثنوی، سرایش تاریخ بر افزون این پژوهش، در(. 27-15: 1393 فیروزبخش،

 .است گفته شده سخن نیز آن موجود خطی های

 (.253-16/250 :1387دربارۀ تنوخی، آثار و احوالش ن.ک: آذرنوش،  .7

 ,Chaumont :است )ن.ک درگذشته آنجا در ق204 در و سربردهبه مصر در را عمر اواخر شافعی .8

1997: 183) 

ق( تقریباً به همان صورت  630دود شده در ح)نوشته جوامع الحکایاتروایت غزالی در آثاری مانند  .9

 (.249-2/247 :1386ذکر شده است )عوفی، 

 از نهی و معروف به امر درست اجرای در محتسب یافتنراه برای را اینها غزالی که پیداست ناگفته .10

 پیش یادشده موضوع تحقق موانع برداشتن منظوربه را ویژگی این و است کرده بیان ترتیببدین منکر

 .تاس کشیده

 در مقامی عنوانبه ازجمله است؛ کرده اشاره محتسب به نیز مثنوی دیگر هایبخش در موالنا البته .11

 بد محتسب اول ز انک//محب نبود بود او عدو شه/محتسب شه کند را وزیری مر» حکومتی: تشکیالت

 فعل بسب کردنمحتسب/بدست بود شه وزیر کاول آن لیک//ابتدا از بدست آن روزی و بخت/ورا خود

 اسالمی شرع از متخلف اشخاص مجازات برای مقام را آن هم جایی(. 2/404: 1933موالنا، ) «بدست

 نگیرد به یکبارت تا//عقوق از خواهمی عذر اندکاندک/حقوق آن برای محبوسی لیک»است:  آورده

 رتیصو به نیز مورد یک در سرانجام(. 6/359: همان) «محب با اکنون کن روشن خود آب/محتسب

 مورد در(. 380-2/379: همان)است  گفته سخن محتسب از «مست و محتسب» داستان در ترمفصل

 قرار مشایخ و حسبه قضا، دستگاه طورکلیبه و دنیوی مقامات ناقد جایگاه در را مست موالنا اخیر
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 که است موردی تنها این اگرچه. کشاندمی پرسش به را داستان محتسبِ خود، هایپاسخ با که دهدمی

 حافظ شعر در بعدها آنچه با وی انتقاد سطح اما دارد، ایمنتقدانه رویۀ محتسب دربارۀ جایگاه موالنا

 بافت از کهچنان و است متفاوت بسیار ،(152-135: 1380آبادی، حسن)آورده  محتسب دربارۀ فضاحت

 گفت باید سرانجام. نیست ممقا آن جایگاه مطلوب هایجنبه منکر گاههیچ موالنا آید،برمی داستان

 ردازد،نمی محتسب تعالی و تعریف و تمجید به موالنا تبریز محتسب همانند دیگر موارد در اگرچه

 .نیست منفی نیز آن دربارۀ وی نگاه کمدست

به قونیه سفر کرد. او در آن هنگام  642الثانی سال جمادی 26شود شمس تبریزی در گفته می .12

. دیدار او با موالنا تأثیر بسیار ماندگار و ژرفی در زندگی و گذشتاز عمرش میحدود چهل، پنجاه سال 

داکانی دربارۀ پیوند میان شمس و عباسی (. همچنین Schimmel, 1997: 298) اندیشۀ وی گذاشت

 (.1387موالنا پژوهشی مفصلی منتشر کرده است )

 دیگری مناطق در مقابل،. دید یشتریب آسیب هامغول حملۀ از که بود خراسان همه، از بیشتر البته .13

 نمونۀ طی کردند؛ را شکوفایی و رونق دوران و ماندند امان در آسیب از آذربایجان همانند که بودند هم

 هرمز تجاری بندرهای شکوفایی رونق آنها، پیامدهای از یکی که است کرمان و فارس جنوبی مناطق آنها

 (.36-18: 1391 صدیقی، و چمنکار) بود

 656 در عباسی خالفت برانداختن از ویژهبه ایران، به هالکو ورود از معمول طوربه ایلخانی متحکو .14

 آن از و یابدمی پایان رسمی صورتبه قمری 736 در ابوسعید مرگ با سرانجام و شودمی آغاز قمری

 ،(34-25: 1390 مذهب،جعفری)است  بوده دوم غازان ایشان آخرین گویا که نشاندهدست ایلخانانِ پس،

 .آیندمی سرکار بر

 نقش و بازرگانی برای جهانی مرکز یک عنوانبه تبریز اقتصادی هایجنبه از خود، مقالۀ در بالیر شیال .15

 .(Blair, 2014: 353) گفته است سخن ایلخانی حکومت و مغول امپراتوری در آن اقتصادی پراهمیت

 (.6/810: 1385زمانی، )است  کاررفتهبه 25: (ع)یونس و 127انعام:  هایسوره در بار دو تعبیر این .16

 .(450/ 6: 1933 موالنا،)گلستان  کوی و تبریزست شهر/ زاشتران بگشا بار ساربانا .17

 دهخدا،)است  شده آورده کند،می داللت مضمون این بر که هایینمونه دهخدا فارسی فرهنگ در .18

 .(3/8: 1363 االسالم، داعی: ن.ک نیز و دارالملک؛: 1377

 تشکیالت عنوانبه هرچند گردد.بازمی (ص)پیامبر روزگار به نهاد این عملی و نظری زمینۀپیش .19

سجادی،  و 319-307: 1381هزاوه،  بادکوبه)شد  نمایان عباسی خالفت روزگار در پیشرفته، و منسجم

1391 :508.) 

 بوده متنفذ و محبوب آوازه،خوش مثنوی، داستان محتسب همانند ایاندازه تا نیز محتسب این گویا .20

 .است
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است ( ق706 -697 حک) کرت فخرالدین ملک عهد در ق700 سال رویدادهای به مربوط مورد این .21

 (.464: 1383 هروی،)

 هایاندیشه از راه این در و بود ایرانی اسالمی آرمانی حکومت ایگونه بنای برای وی تالش گویا .22

 ,Morgan, 1995: 443&Amitai-preiss ) بردمی هبهر اصالحاتش معمار عنوانبه رشیدالدین خواجه

 وی. کندمی یاد( 1/34: 1373همدانی، ) «اسالم پادشاه» عنوانبه او از رشیدالدین(.  381-383 :2001

 فحشا و خرابات موضوع در نمونه بود؛ برای روروبه هاییدشواری با خویش آرمانی حکومت برپایی راه در

 مسکرات با مبارزه دربارۀ (.2/1540: همان) کرد بسنده ایشان فعالیت حوزۀ ردنمحدودک به فقط ناچاربه وی

 آن کنیریشه بر اهتمام او فرمان در اگرچه بود، محتسب کار و منکرات هایحوزه از که نیز نوشیباده و

 به عادت که دهدمی نشان هاپژوهش اما ،(1503-1502 همان:)است  شده عنوان عمومی از عرصۀ

 و( Smith, 2000: 50-52) نکشیدند دست آن از گاههیچ نمغوال که بود اعتیادی و عادت ،واریخشراب

 .باشد گرفته خود به جدی صورت ایلخانان، عهد در آن با مبارزه برای زمینه که کرد تصور تواننمی لذا

 که ودب مغول عهد در و مغول از پیش روزگار در رایج دیوانی اصطالحات هردو ضمان، و مقاطعه .23

 مقاطعه مانند رفت؛شمارمیبه دیوانی تشکیالت به وابسته کارهای انجام برای اشخاص میان قرارداد نوعی

 امین، شریک)است  کاررفتهبه روزگار این متون در که آهن و چوب آالت کشاورزی، زمین برای ضمان و

1357 :223-224.) 

 روزگار برای التواریخ جامع در «محتسب» ۀواژ کاربرد هنگام که است نگاه و رویکرد همین برپایۀ .24

ن.ک: )است  شده اشاره دادوستد در بازاریان درستی بر نظارت یعنی آن، عرفی کارکرد به تنها غازان،

 .(2/1466: 1373 همدانی،

 ابن)بود  شده نگاشته روزگار این در و سرزمین آن در الحسبة االحکام فی بةالقر معالم کتاب ازجمله .25

 از اخوه، ابن به مشهور قرشی زیدابی بن احمد بن محمد بن محمد کتاب این نویسندۀ. (1937 اخوه،

 (.715: 1374 پاکتچی،)کرد می زندگی مصر در بود که( ق729-648) مذهبشافعی محدثان و فقها

 در محتسبان و حسبه جایگاه تقویت در خطاب بن عمر اقدامات از فراوانی هایگزارش مورد این در .26

 (.3/886: 1367و فروزانفر، 312-311: 1381 هزاوه، بادکوبه) است مانده برجای سالمیا جامعۀ

 از موالنا ها،پژوهش از برخی نگاه از و درنظرگرفته ایویژه معنوی چهرۀ عمر برای مثنوی در موالنا .27

 (.25: 1393 پورجوادی،)است  برساخته اهللاولیاء و ابدال حد در و فراتاریخی شخصیتی عمر

 جهتبه و اشخاص به اداری دستگاه سوی از ثابت پرداختی عنوانبه اصطالح این معموالً چهاگر .28

 اما ،(Bosworth, 2002: 184)است  شده تعریف خاص مذهبی و اجتماعی موقعیت یا مختلف خدمات

 این به شخصی صورتبه را محتسب کمک مالی این که گفت توانمی داستان، متن بهباتوجه اینجا در

 برای ثابت مالی حمایت عنوانبه واژه این معنای درنظرگرفتن با. است پرداخته بدهکار و وضمقر



 203/ 1398، پايیز و زمستان 2،  شمارة 11پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

 او مالی کمک در که آبرویی و اعتبار و موالنا روایت در محتسب این واالی جایگاه از توانمی درماندگان،

 .آوردمیانبه سخن شود،می دیده

 «داروام شیخ» به است که کاربردهبه خضرویه احمد شیخ دربارۀ را «داروام» واژۀ مثنوی در موالنا .29

 (.2/248: 1933 موالنا،) بود یافته شهرت

 محتسبى شهرى به هر: »نویسدمی پیوند این دربارۀ قمری پنجم سدۀ در طوسی الملکنظام خواجه .30

هر  و رود ىراست آن اندر تا داندمى هافروخت و خرید و داردمى راست هانرخ و ترازوها تا گماشت باید

 هاسنگ و نکنند خیانتى و غشى تا کند تمام احتیاط فروشند، بازارها در و آرند اطراف از که متاعى

 از پس که نیز خانغازان روزگار در شد، اشاره هم ترپیش کهچنان(. 60: 1378) «دارند راست

 وظایف ،(Lambton, 1986 : 490)پرداخت  حسبه نهاد ازجمله اسالمی نهادهای احیای به آوردن،اسالم

 .(2/1466: 1373 همدانی،)است  کرده تعریف بازار بر نظارت با پیوند در را ایشان

 برافتادن دربارۀ که است داده نشان خوارزمشاه، محمد سلطان دربارۀ داستانی در و مثنوی در موالنا .31

 کند،نمی سرزنش را او خود زمانۀ اندیشمندان و نویسندگان همانند تنهانه و است اندوهگین خوارزمشاه

سازد می مبرا مورخان سوی از شدهمطرح هایاتهام از و کشیده تصویر به آرمانی پادشاهی وی را بلکه

 (.138-117: 1392 فرخی،)

 در اسالمی های سرزمین در هامغول چیرگی دهشت و شدت که نویسندگانی و اندیشمندان ازجمله .32

 اخبار بخش در خود مفصل کتاب از بخشی در او. است( ق632-555)اثیر  ابن پیداست، او نوشتۀ و قلم

 مغوالن، چیرگی از ق،617 سال در النهر ماوراء و خراسان اسالمی شهرهای به مغول حملۀ به مربوط

 (.32/124: 1371)نهد می نام «مسلمانان و اسالم مرگ» را آن و کندمی یاد «هولناک» رویداد عنوانبه

از جناب آقای بهرنگ ذوالفقاری که نگارش نخستین این مقاله داند وظیفۀ خود می در پایان، نگارنده .33

 .کندسپاسگزاری صمیمانه اند، یادآور شده راهایی نکته ، برای بهبود آنرا مطالعه کرده و از روی لطف
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